Manual de Instalação Smart-UPS™
APCRBC135 / APCRBC136
APCRBC136
Temperatura Elevada 50ºC

rb002a

rb001a

APCRBC135
Standard 40ºC

As ligações devem ser executadas por pessoal técnico qualificado.
Cumpra todos os códigos eléctricos nacionais e locais.

Instalação/Substituição da Bateria Interna
1 Retire os dois parafusos que fixam a porta
do compartimento da bateria. Remova a porta.
rb 0

03

2 Puxe a bateria para fora do compartimento para aceder
aos conectores da bateria. Desligue a bateria.
rb 0

a

05

a

4 Feche a porta do compartimento da bateria e fixe
3 Insira a bateria na UPS. Certifique-se de que os
a porta com os dois parafusos retirados no passo 1.
conectores da bateria ficam no exterior do chassis da
UPS. Com firmeza empurre os dois conectores da bateria
rb 0
03
b
em conjunto. Introduza a bateria na UPS.
rb 0

05

b

rb 0

04

b

Ligar uma Bateria Externa
Remover um painel de acesso
A UPS tem dois painéis de acesso localizados no compartimento da bateria. Um painel de acesso encontra-se
na parede lateral da UPS. O outro painel de acesso encontra-se no chão da UPS.

Nota: de acordo com as normas de segurança dos produtos, uma bateria interna não pode ser instalada
no compartimento da bateria se o painel de acesso localizado no chão da UPS tiver sido removido.
Consulte os passos 1 e 2 na página anterior para as instruções sobre a remoção da bateria interna.
1 Retire os dois parafusos que fixam a porta
do compartimento da bateria. Remova a porta.

rb 0

03
a

2 Retire o painel de acesso que será mais conveniente para
ligar a bateria externa.
Utilize uma chave de parafusos para remover o painel
de acesso.

rb 0
07 a

3 Localize o cabo da bateria externa e o aperta-cabos
incluídos na caixa com a bateria.
Fixe o aperta-cabos no cabo da bateria externa.
NOTA: assim que o aperta-cabos estiver fixado em redor
do cabo, não pode ser aberto nem retirado do cabo.
Passe o cabo da bateria externa através do orifício na UPS.
Aperte o aperta-cabos no orifício da UPS.

4 Com firmeza empurre os dois conectores da bateria
em conjunto.
Coloque os conectores da bateria no compartimento
da bateria.
rb0

rb 0
08

a

5 Feche a porta do compartimento da bateria e fixe
a porta com os dois parafusos retirados previamente.
rb 0

03

b

09
a

Informações sobre a garantia e serviço de apoio ao cliente estão disponíveis no Website da APC em www.apc.com.
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