Line-RTM
Автоматты кернеу реттеуіш
LN650-RS, LN1050-RS жəне LN1550-RS
үлгілері

Өнім сипаттамасы
Line-R қуатты утилита қызметінен қарайған жерлерін (төмен кернеуді күшейту арқылы)
жəне шамадан тыс жоғары кернеулерді (жоғары кернеуді басу арқылы) компьютерлерге
жəне басқа сезгіш жабдыққа қабылданатын деңгейлерге автоматты түрде дұрыстайды.
APC by Schneider Electric Line-R реттеуіші желідегі кернеудің төмендеуінен жəне
жоғарылауынан жоғары деңгейде қорғайды жəне сенімді, техникалық жөндеуді қажет
етпейтін қызметке арналған.

Қолданылуы

Қауіпсіздік хабарлары
AVR (кернеудің автоматты реттегіші) құрылғысын орнату, басқару, оған қызмет көрсету
немесе техникалық қызмет көрсету алдында жабдықпен танысу үшін осы нұсқауларды
мұқият оқып шығыңыз. Төмендегі арнайы хабарлар ықтимал қауіптерді ескерту немесе
процедураны түсіндіретін не жеңілдететін ақпаратқа назар аударту үшін осы
нұсқаулықта немесе жабдықта пайда болуы мүмкін.
«Қауіпті» немесе «Ескерту» қауіпсіздік белгісіне таңба қосымшасы нұсқаулар
орындалмаған жағдайда адамның жарақат алуына əкелуі ықтимал электр тогымен
зақымдалу қаупінің бар екенін көрсетеді.
Бұл қауіпсіздікті ескерту белгісі. Бұл белгі ықтимал адам жарақаты қауіптерін
ескерту үшін қолданылады. Ықтимал жарақат немесе өлім қаупін болдырмау үшін
осы белгіде көрсетілген барлық қауіпсіздік нұсқауларын орындаңыз.

Ескертпе: Line-R қосылған жалпы тұтынылатын қуат Сипаттамалар кестесінде тізілген
«Максималды шығыс қуатының ауқымы» номиналды көрсеткіштерінен артық болмауы тиіс.
Line-R компьютерлер, мониторлар, принтерлер, сканерлер, теледидарлар, стерео
құрылғылар немесе басқа аудио/бейне жабдық сияқты кернеуге сезімтал жабдықпен
пайдалануға арналған.
Сипаттамалар кестесінде тізілген «Рұқсат етілген кернеу ауқымы» номиналды
көрсеткіштерінен асатын жабдық пен құрылғылармен бірге пайдаланбаңыз.

Мүмкіндіктер
Жоғарғы панель
Қуат ЖД

Кіріс кернеу қалыпты ауқымда
болғанда жанады

AVR ЖД

Кіріс кернеуі номиналды кіріс
кернеуінің ауқымынан төмен
немесе жоғары болғанда жанады

АБАЙЛАҢЫЗ
АБАЙЛАҢЫЗ белгісі алдын алмаған жағдайда азғантай немесе орташа деңгейдегі
дене жарақатына алып келуі мүмкін ықтимал қауіпті жағдайды көрсетеді.

ЕСКЕРТПЕ

АТ
розеткалары

ЕСКЕРТПЕ белгісі нақты экологиялық қауіп-қатер, ықтимал зақымдалу немесе
деректердің жоғалуына қоса физикалық дене жарақатына қатысты емес.

Line-R айнымалы ток көзіне
жалғанғанда бұл шығыстар
жалғанған жабдықты қуатпен
қамтамасыз етеді

Артқы тақта

Қауіпсіздік ақпараты

Қосқыш

Барлық ұлттық жəне жергілікті электрлік ережелер мен нормаларды сақтаңыз.
Барлық сымдарды орнату жұмыстары тек білікті электрші арқылы орындалу
қажет.
Құрылғыға APC by Schneider Electric тарапынан мақұлданбаған өзгертулер мен
түрлендірулер енгізу кепілдіктің жойылуына алып келеді.

Line-R жəне барлық қосылған
жабдықты қосу ( ) немесе өшіру үшін
( ) негізгі қуат ажыратқышы ретінде
пайдаланыңыз.

АТ қуат сымы Бұл сымжеліні Line-R құрылғысын
айнымалы ток қуат көзіне қосу үшін
пайдаланыңыз.

Осы өнім тек бөлменің ішінде қолдануға ғана арналған.

2,5 см
(1 дюйм)

Сипаттамасы
Максималды шығыс қуат

LN650-RS

LN1050-RS

LN1550-RS

300 Вт - 595 ВА

500 Вт - 1000 ВА

750 Вт - 1500 ВА

Номиналды шығыс кернеу
Номиналды кіріс ток күші

230 В
1,65 A

Рұқсат етілетін кернеу ауқымының
тұрақтылығы

2,71 A

4,07 A

184 - 284 В
148 Джоуль

Шығарушы энергия
Есептік кіріс кернеу
Максималды рұқсат етілетін кіріс
кернеу
Шығысты реттеу

230 Ват
284 Ват

Жауап уақыты

10%
6 мс

Тиімділік
Номиналды жиілік

>95%
50 Гц

Шығыс көздерінің саны
Жұмыс температурасы

3
0 - 40°C (32 - 104°F)

Қатысты ылғалдылық
Өлшемдері

0 - 90% Конденсатсыз
180 x 95 x 119 мм (7,0 x 3,7 x 4,5 дюйм)

Салмағы

1,36 кг (2,9 фунт)

1,6 кг (3,5 фунт)

1,96 кг (4,3 фунт)

Шектеулі кепілдік
Schneider Electric IT (SEIT) сатып алынған кезден бастап екі жыл мерзімге өз
өнімдерінің материалдары мен дайындалу сапасында ақаулардың жоқтығы туралы
кепілдік береді. Бұл кепілдік бойынша SEIT міндеттемесі мұндай ақаулы өнімдерді
таңдауы бойынша жөндеумен немесе ауыстырумен шектеледі. Бұл кепілдік пайдалану
барысында тозған батареяларға, байқаусызда, ұқыпсыздықтан немесе дұрыс
пайдаланбаудан бұзылған немесе қандайда бір жолмен өзгертілген жабдыққа
қолданылмайды. SEIT стандартты процедурасы бастапқы құрылғыны зауытта қалпына
келтірілген құрылғымен алмастыру болып табылады. Активтер белгілерінің
тағайындалуына жəне орнатылған өтелім жоспарларына байланысты бастапқы
құрылғыны алуы тиіс тұтынушылар осы қажеттілік туралы SEIT техникалық қолдау
өкілімен алғаш рет хабарласу кезінде хабарлауы қажет. SEIT компаниясы жөндеу
бөлімі бүлінген құрылғыны қабылдағаннан кейін құрылғының алмастыруын жеткізеді
немесе жарамды несиелік карта нөмірін қабылдағанда жеткізеді. Тұтынушы SEIT
компаниясына құрылғыны жеткізу ақысын төлейді. SEIT компаниясы құрылғының
алмастыруын тұтынушыға жеткізу үшін жер үсті жүк транспортының ақысын төлейді.
Толық кепілдік ақпаратын www.apc.com сайтынан қараңыз.

APC by Schneider Electric IT дүниежүзілік
тұтынушыларға қолдау көрсету қызметі
Ел бойынша тұтынушыларға қолдау көрсету қызметі үшін, APC by Schneider Electric
веб-сайтына кіріңіз: www.apc.com.

Бұл өнімді тікелей күн жарығының астында, сұйықтықтар тиетін жерлерде немесе
шамадан тыс шаң не ылғал бар жерлерде пайдаланбаңыз.
AVR корпусындағы ауа саңылауларын бөгемеңіз. Тиісті желдету үшін жеткілікті бос
орынды қамтамасыз етіңіз. Кемінде 2,5 см (1 дюйм) ауа өтетін орын қалдырыңыз.

Техникалық сипаттамалары

Орнату
Line-R қабырға розеткасына жалғаңыз - Line-R қабырға ұяшығына жалғаңыз Компьютер
немесе басқа электрондық жабдықты Line-R корпусының жоғарғы панелінде орналасқан үш
розеткаға жалғаңыз. Line-R тек сақтандырғыш немесе тізбек ажыратқышымен қорғалған
тиісінше жерге тұйықталған ғимараттарда пайдаланылуы тиіс.
Жабдығыңызды жалғаңыз - Жабдықты Line-R жоғары панеліндегі розеткаларға қосып,
құрылғыны қосыңыз. Line-R реттеуіші қосылғанша жабдық қуатпен қамтамасыз етілмейді.
Ескертпе: Line-R қосылған жалпы тұтынылатын қуат Сипаттамалар кестесінде тізілген
номиналды көрсеткіштерінен артық болмауы тиіс.
Line-R іске қосыңыз - Бүйірлік панельдің қуат қосқышын қосулы ( ) күйге орнатыңыз.
Бұл қосқыш құрылғы мен оған қосылған барлық жабдыққа арналған негізгі қосқыш ретінде
пайдаланылуы мүмкін.
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