Installationsguide Smart-UPS™
APCRBC135/APCRBC136
APCRBC136
Hög temperatur 50ºC

rb002a

rb001a

APCRBC135
Standard 40ºC

Fast trådanslutning måste utföras av kvalificerad servicepersonal.
Följ samtliga nationella och lokala elektriska föreskrifter.

Installation/byte av inbyggt batteri
1 Lossa de två skruvarna som håller batterifackets lucka 2 Dra ut batteriet ur facket för att komma
på plats. Ta bort luckan.
åt batterikontakterna. Koppla loss batteriet.
rb 0

03

rb 0

a

3 Skjut in batteridelen hela vägen in i UPS-enheten.
Se till att batterikontakterna är kvar på utsidan av
UPS-chassit. Tryck ihop de båda batterikontakterna
ordentligt. Skjut in batteriet i UPS-enheten.
rb 0

05

b

rb 0
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a

4 Stäng batterifackets lucka och fäst den med de två
skruvarna som lossades i steg 1.
rb 0
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b

Anslutning av externt batteri
Trycka ut en hålanvisning
UPS-enheten har två hålanvisningar på batterifacket. Den ena sitter på sidan av UPS-enheten. Den andra
hålanvisningen sitter på UPS-enhetens undersida.

Obs! Enligt produktsäkerhetsstandarden får inte ett inbyggt batteri installeras i batterifacket om
hålanvisningen på UPS:ens undersida har tryckts ut.
Se steg 1 och 2 på föregående sida för instruktioner om hur det inbyggda batteriet plockas ur.
1 Lossa de två skruvarna som håller batterifackets lucka
på plats. Ta bort luckan.

rb 0

03
a

2 Tryck ut den hålanvisning som blir bäst för anslutning
av det externa batteriet.
Använd en skruvmejsel för att trycka ut hålanvisningen.

rb 0
07 a

3 Sätt den externa batterikabeln och kabelklammern som
medföljer i paketet på plats.
Kläm fast kabelklammern på den externa batterikabeln.
OBS! När kabelklammern tryckts fast runt kabeln kan
den inte öppnas eller lossas från kabeln igen.
För in den externa batterikabeln genom hålet i UPS-enheten.
Tryck in kabelklammern i hålet på UPS:en.

4 Tryck ihop de båda batterikontakterna ordentligt.
Placera batterikontakterna i batterifacket.
rb0

09
a

rb 0
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5 Stäng batterifackets lucka och fäst den med de två
skruvarna som lossades tidigare.
rb 0

03

b

Kundsupport och garantiinformation finns på APC:s webbplats, www.apc.com.
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