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GÜVENLİK BİLGİLERİ

American Power Conversion Corporation (APC), en yeni teknolojiyi kullanan kesintisiz güç
kaynaklarõ, artõk (redundant) şalterler, güç denetleme yazõlõmõ ve ilgili ekipmanlarõn önde gelen
ulusal ve uluslararasõ üreticisidir. APC ürünleri, donanõm, yazõlõm ve verileri dünyanõn her yöresinde
yer alan ticari büro ve devlet dairelerindeki elektrik düzensizliklerinin yaratacağõ tehlikelere karşõ
korur.
APC Kesintisiz Güç Kaynağõ (KGK), bilgisayarõnõzõ ve değerli elektronik ekipmanlarõnõzõ elektrik
kesintileri, voltaj düşmeleri ve voltaj düzensizliklerinden korur. KGK, şebeke voltajõndaki küçük
dalgalanmalarõ filtreler ve ekipmanlarõnõzõn şebeke hattõyla olan bağlantõsõnõ dahili olarak keserek
onlarõ büyük dalgalanmalardan izole eder. KGK, şebeke hattõ güvenli düzeylere geri dönene kadar
dahili aküsüyle sürekli enerji sağlar.
Bu ünitede, uyumluluktan sorumlu tarafõn açõkça onaylamadõğõ değişiklikler
yapõlmasõ, garantiyi geçersiz kõlabilir.

TAŞIMADA GÜVENLİK
KGK’nõn montajõ, ünitenin ağõrlõğõ nedeniyle iki kişiyi gerektirir. KGK’yõ raka yerleştirirken veya
monte ederken aküyü üniteden söküp çõkararak üniteyi hafifleştirebilirsiniz. Akü modülünün de ağõr
olduğunu ve sökme-takma işlemleri için iki kişi gerektirdiğini unutmayõn.
Akünün nasõl çõkarõlacağõ konusundaki talimatlar için bu kõlavuza başvurun.
<18 kg (<40 lb)

32–55 kg (70–120 lb)

18–32 kg (40–70 lb)

>55 kg (>120 lb)

Bu ekipman, iletken kirli maddelerden arõndõrõlmõş ve sõcaklõk denetimli dahili bir alanda monte
edilmek üzere tasarlanmõştõr. Gerçek sõcaklõk aralõğõnõ öğrenmek için APC web sitesindeki Teknik
Özellikler (Specifications) kõsmõna başvurun.

YAŞAM DESTEĞİ UYGULAMALARINA İLİŞKİN POLİTİKA
APC, genel politikasõnõn bir gereği olarak, ürünlerinden hiçbirinin yaşam desteği uygulamalarõnda
kullanõlmasõnõ tavsiye etmez. Bunun nedeni, APC ürününün arõzalanmasõ veya bozulmasõ halinde
yaşam destek aygõtõnõn güvenliği veya veriminin önemli derecede etkilenmesinin söz konusu
olmasõdõr. APC, ürünlerinden hiçbirinin doğrudan hasta bakõmõ için kullanõlmasõnõ tavsiye etmez.
APC, (a) sakatlanma veya hasar risklerinin minimuma indirgendiğine, (b) bu tür tüm risklerin
müşteri tarafõndan kabul edildiğine ve (c) bu şartlar altõnda APC’nin sorumluluğunun yeterli
derecede korunduğuna dair bir yazõlõ garanti eline geçmedikçe, ürünlerini bu tür uygulamalarda
kullanõlmak üzere bilerek satmaz.
Yaşam destek aygõtõ olarak sayõlan ekipmanlar arasõnda, yeni doğum oksijen ve analiz aygõtlarõ, sinir
uyarõcõlarõ (gerek anestezi, gerekse ağrõ kesici olarak veya diğer amaçlarla kullanõlan),
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ototransfüzyon aygõtlarõ, kan pompalarõ, defibrilatörler, aritmi detektör ve alarmlarõ, kalp atõşõnõ
düzenleyici aygõtlar, hemodiyaliz sistemleri, peritoneal diyaliz sistemleri, yeni doğum havalandõrma
kuvözleri, yetişkin ve çocuklar için havalandõrma aygõtlarõ, anestezi havalandõrma aygõtlarõ, infüzyon
pompalarõ ve ABD Besin ve İlaç İdaresince (FDA) “kritik” olarak nitelendirilmiş diğer her türlü
aygõtlar sayõlabilir.
Birçok APC KGK sistemleri için, hastane sõnõfõna uygun devre bağlantõlõ aygõtlar ve kaçak akõm
devreleri isteğe bağlõ olarak õsmarlanabilir. Ancak, APC, üzerinde bu tür değişiklik yapõlmõş
ünitelerin kendisi veya başka herhangi bir kuruluş tarafõndan Hastane Sõnõfõ olarak onaylanmõş veya
ilan edilmiş olduğunu iddia etmez. Dolayõsõyla, bu üniteler doğrudan hasta bakõmõnda kullanõlma
şartlarõnõ karşõlamaz.

ELEKTRİKSEL GÜVENLİK
!

!
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!
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Yangõn tehlikesini azaltmak için, National Electrical Code ANSI/NFPA veya ülkeye özel elektrik
yasalarõ uyarõnca sadece maksimum 30 Amperlik şube devresi aşõrõ akõmõndan korumalõ bir
devreye bağlayõn.
Tehlikeli koşullar altõnda tek başõnõza çalõşmayõn.
Elektrik kordonlarõnõn, fişlerin ve prizlerin iyi durumda olmalarõnõ denetleyin.
Topraklarken elektrik çarpmasõ riskini azaltmak için, diğer ekipmanlarõn montajõnõ veya
bağlantõsõnõ yapmadan önce ekipmanõ AC prizinden çõkarõn. Elektrik kordonunu sadece tüm
bağlantõlar yapõldõktan sonra prize takõn.
Mümkün olduğu zaman, sinyal kablolarõnõ takõp sökerken sadece bir elinizi kullanarak, farklõ
elektrik topraklõ iki yüzeyle temastan doğacak muhtemel bir elektrik şokundan kaçõnõn.
Ekipmanõ üç kablolu (iki kutup ve bir topraklõ) bir AC prizine takõn. Priz, uygun bir şube
devresi/şebeke korumasõna (sigorta veya devre kesicisine) bağlõ olmalõdõr. Başka herhangi bir tür
prize takõlmasõ, elektrik şoku tehlikesine yol açabilir.
EMC direktifine uyumun sürdürülmesi için, KGK’ya takõlan çõkõş kordonlarõnõn uzunluğu 10
metreyi geçmemelidir.

ENERJİ BOŞALTMAYA İLİŞKİN GÜVENLİK
!

Ekipmanõn dahili bir enerji kaynağõ (aküsü) varsa, ünite bir AC prizine takõlõ olmadõğõnda dahi
çõkõşõnda enerji olabilir.

!

Fiş girişi olan ekipmanlarõn enerjisini boşaltmak için OFF (KAPALI) düğmesine
bir
saniyeden fazla basarak ekipmanõ kapatõn. Ekipmanõ AC elektrik prizinden çõkarõn. Akü

!

!
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konektörünü çõkarõn. Kondansatörlerin enerjisini boşaltmak için
etiketli düğmeye basõn.
Fiş girişi olan ekipmana, yük aygõtlarõndan (bilgisayar ekipmanõndan) çõkan kaçak akõmõ öteye
taşõyan koruyucu bir toprak iletkeni dahil edilmiştir. Toplam kaçak 3.5 mA’yõ aşmamalõdõr.
Kalõcõ olarak bağlanmõş ekipmanlarõn enerjisini boşaltmak için güç anahtarõnõ standby
(bekleme)
durumuna getirin.
AC devre kesicisini standby (bekleme)
durumuna ayarlayõp, ardõndan akülerin (ve varsa
genişleme ünitelerinin) bağlantõlarõnõ kesin. Son olarak, AC güç kaynağõnõn binanõn güç
kaynağõyla olan bağlantõsõnõ kesin.
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Bu ekipmanõn yaşam desteği uygulamalarõnda kullanõlmasõ tavsiye edilmez. Bunun nedeni, bu
ürünün arõzalanmasõ veya bozulmasõ halinde yaşam destek aygõtõnõn güvenliği veya veriminin
önemli derecede etkilenmesinin söz konusu olmasõdõr.

AKÜLERE İLİŞKİN GÜVENLİK
Bu ekipman, yanlõş muamele edildiği takdirde bedensel yaralanmalara yol
açabilecek muhtemelen tehlikeli voltajlar içerir.
Bu ekipmanõn montajõ ve servisi sadece kalifiye elektrik servis personeli
tarafõndan yapõlmalõdõr.
!

!
!
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Bu ekipman, muhtemelen tehlikeli voltajlar içermektedir. Üniteyi sökmeye teşebbüs etmeyin.
Bu kuralõn tek istisnasõ akü içeren ekipmanlar içindir. Akü, aşağõdaki prosedürler kullanõlarak
değiştirilebilir. Akü haricinde, ekipmanõn kullanõcõ tarafõndan bakõmõnõ gerektiren bir parçasõ
yoktur. Tüm onarõmlar sadece fabrikasõnda eğitim görmüş servis personelince yapõlmalõdõr.
Aküleri ateşe atmayõn. Aküler patlayabilir.
Aküleri açmayõn veya onlara hasar vermeyin. Aküler cilt ve gözler için zararlõ olan toksik bir
elektrolit içerir.
Akünün veya akü grubunun kutuplarõnõ tel veya diğer iletken cisimlerle birbirlerine bağlamayõn.
Aküleri değiştirirken, enerji tehlikesi dolayõsõyla bedensel sakatlõktan kaçõnmak için kol saatinizi
ve yüzük ve benzeri mücevheratõnõzõ çõkarõn. İzole kulpu aletler kullanõn.
Aküleri, ekipmanõn orijinal akü veya akü gruplarõyla aynõ tip ve sayõda akülerle değiştirin.

AKÜNÜN DEĞİŞTİRİLMESİ VE GERİ KAZANIMI
Yedek akü takõmlarõ ve akülerin geri kazanõmõ hakkõnda bilgi için bayiinize başvurun veya
http://www.apc.com/support adresindeki APC web sitesini ziyaret edin.
Kullanõlmõş aküyü geri kazanõlmak üzere APC’ye gönderin. APC’ye gönderirken
yedek akünün ambalaj malzemelerini kullanõn.
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2:

MONTAJ

KGK “rak” tasarõmlõ olduğundan, 46.5 cm’lik (19 inçlik) ekipman rakõna monte edilebilir. Gereken
hõrdavat sağlanmõştõr.

AMBALAJIN AÇILMASI
1. Elinize geçtiğinde KGK’yõ denetleyin. APC, ürününüz için sağlam bir ambalaj tasarlamõştõr.
Ancak, nakliyat sõrasõnda kaza ve hasar meydan gelebilir. Eğer hasar varsa taşõyõcõ firmaya ve
bayiinize bildirin.
Ambalaj malzemeleri geri kazanõlabilir; yeniden kullanmak üzere saklayõn veya gerektiği gibi
elden çõkarõn.
2. Ambalajõn içeriğini denetleyin. Nakliye ambalajõnda KGK (akülerin bağlantõsõ yapõlmamõş
olarak), ön kapağõ (ayrõ paketlenmiştir), montaj raylarõ, montaj takozlarõ, hõrdavat paketi
(KGK’nõn raka monte edilmesi için gereklidir) ve kablo(lar) ile ürünün belgeleme kaynaklarõnõ
içeren bir yazõn takõmõ bulunur.
KGK, ön kapağõ çõkarõlmõş durumda gönderilmiştir (ön kapak ana kutu içinde ayrõca
paketlenmiştir). Plastik ön kapak montaj sõrasõnda takõlacaktõr (tarifi daha sonra
yapõlmaktadõr).

KGK İÇİN YER SEÇİMİ
Rakõ ve KGK’yõ kullanõlacaklarõ yere yerleştirin. KGK ağõrdõr. Bu ağõrlõğõ taşõyabilecek sağlam
bir yer seçin.
KGK’nõn aşõrõ tozdan yoksun ve yeterli hava akõmõna sahip korumalõ bir yere monte edilmesi şarttõr.
KGK’nõn önündeki ve arkasõndaki hava deliklerinin engellenmemesini sağlayõn. Her iki tarafta da en
az 2.5 cm boşluk bõrakõn.
KGK’yõ belirtilen sõnõrlarõn dõşõndaki sõcaklõk ve nem koşullarõnda çalõştõrmayõn. APC’nin
http://www.apc.com adresinde bulunan web sitesindeki Specifications (Teknik Özellikler) kõsmõna
başvurun.
YER SEÇİMİ
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SMART-UPS’NİN MONTAJI
Smart-UPS’yi monte etmek için aşağõdaki temel basamaklarõ izleyin. Beher basamağõn ayrõntõlarõ
izleyen sayfalarda sağlanmõştõr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Montaj raylarõnõ raka monte edin.
Akü modülünü söküp çõkarõn.
KGK’yõ raka monte edin. KGK’yõ rakõn alt kõsmõna veya oraya yakõn bir yere monte edin.
Akü modülünü tekrar monte edin.
Akünün bağlantõsõnõ yapõn ve ön kapağõ takõn.
Ekipmanlarõ KGK’ya takõn ve KGK’yõ elektriğe bağlayõn.
KGK’yõ açõn.

MONTAJ RAYLARININ RAKA MONTE EDİLMESİ
Montaj raylarõnõ raka monte edin. Montaj talimatõ ray takõmõnõn içindedir. KGK, standart 46.5
cm’lik (19 inçlik) rak montaj raylarõ, destekler ve takozlarla birlikte gelir. Rakta, ekipman montajõ
için olağan montaj delik türlerinden (kare, yuvarlak-dişli veya yuvarlak-dişsiz) herhangi biri
bulunabilir. Gereken tüm hõrdavat sağlanmõştõr.
AKÜ MODÜLÜNÜN ÇIKARILMASI
KGK ağõrdõr. Üniteyi hafifleştirmek için, raka monte etmeden önce akü modülünü çõkarõn.
Akü modülünün ağõrlõğõ nedeniyle, çõkarõlmasõ için iki kişi gerekir.
Akü modülüne KGK’nõn ön tarafõndan erişebilirsiniz
(solda gösterilmektedir).
Bu prosedür bir yõldõz tornavida gerektirir.

#
$

1. Eğer KGK çalõşõr durumda idiyse, akü modülü
konektör fişine # takõlõ beyaz kordonu $ bulun.
Kordonu kavrayõn ve konektör fişi çõkana kadar
kendinize doğru sertçe çekin.
Akü modülünün kablolarõndan ÇEKMEYİN.
Eğer KGK çalõşõr durumda değildiyse, akü henüz
bağlõ olmayacaktõr. KGK’nõn nakliyesi, akü
bağlantõsõ yapõlmamõş olarak yapõlõr.
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2. Akü modülü ön yüz plakasõnõn üst köşelerinde
bulunan iki montaj vidasõnõ % tornavidayla
sökün.

%

Vidalarõ daha sonra yine takmak üzere emin bir
yere koyun.

%

3. Akü ön yüz plakasõnõn üst kõsmõndaki akü modül
kulpunu & bulun.
4. Bu aşamada dikkatli olun—akü modülü ağõrdõr.
Akü modülünün kulpunu kendinize doğru
çekerek akü modülünü KGK’dan dõşarõ çõkarõn.
&

Akü kablolarõnõ veya beyaz kordonu
ÇEKMEYİN.

KGK’NIN RAKA MONTE EDİLMESİ
Ağõrlõğõ nedeniyle, KGK’nõn raka monte edilmesi için iki kişi gerekir.
1. KGK’yõ her iki tarafõndan destekleyerek üniteyi
dikkatle raylarla ayarlayõn. KGK’yõ desteklemek
için, ünitenin yan tarafõndaki kulplarõ $ kullanõn.
$
#
$

2. KGK’nõn her iki yanõnda, raylarõn üstündeki
yivlere geçip kaymasõ gereken birer takoz #
vardõr. Beher takozu kendi yivine yerleştirip,
KGK’yõ yerine kaydõrõn.
3. KGK ile birlikte sağlanan dört dekoratif vidayõ
kullanarak montaj desteklerini rak direğine
vidalayõn. Vidalarõ U boşluğundaki üst ve alt
deliklere yerleştirin.

6

AKÜ MODÜLÜNÜN TEKRAR MONTE EDİLMESİ
1. Akü modülünü altõndan destekleyerek ünitedeki
boşlukla hizalayõn ve akü modülünü kaydõrarak
bölmesine itin.
2. Akü modülü ön yüz plakasõnõ iki vidayla
sabitleştirin.

AKÜNÜN BAĞLANMASI VE ÖN KAPAĞIN TAKILMASI
1. KGK’ya ön tarafõndan bakarak akü kablolarõnõ $
ve akü modülünün sağõndaki KGK akü konektör
jakõnõ # bulun.

#
$

%

2. Akü konektör fişini % akü jakõna takmak için,
her iki parçanõn içindeki metal kõsõmlar birbiriyle
temas edene kadar fişi jakõn içine doğru itin.
Bağlantõnõn iyice sağlanmasõ için sertçe bastõrõn.
Konektör yerine oturduğunda bir “çõt” sesi
duyulacaktõr.
3. Akü kablolarõnõ ve beyaz kordonu mümkün
olduğu kadar KGK’ya doğru itin.

4. KGK’nõn nakliyatõ, ön kapağõ çõkarõlmõş durumda
yapõlmõştõr (ön kapak ana kutunun içinde ayrõca
paketlenmiştir).
Ön kapağõn paketini açõn ve kapağõ, delikli tarafõ
sağa gelecek şekilde tutun. Kapağõn yan
tarafõndaki tõrnaklarõ KGK’nõn ön tarafõndaki
yuvalarla hizalayõp nazikçe yerine oturmasõnõ
sağlayõn.
KGK’ya isteğe bağlõ harici akü grubu/gruplarõ bağlama talimatõ için 3U Rak Monteli
Harici Akü Grubu Kullanõcõ Elkitabõ’na başvurun. Bu Smart-UPS 3000 XL, maksimum
on adet harici akü grubunu destekleyebilir.
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KGK’YA ELEKTRİK VE EKİPMAN BAĞLANMASI
1. Arka panoda, KGK’yõ sadece iki kutuplu, üç telli topraklõ bir prize takõn. Uzatma kordonu ve
adaptör fişleri kullanmaktan kaçõnõn.
2. Ekipmanlarõ KGK’ya takõn.
Bilgisayar Arabirim Bağlantõ Noktasõ aracõlõğõyla bağlantõ kurmak için KGK ile
birlikte sağlanan kabloyu kullanõn. KGK konektörü ile uyumlu olmadõğõndan,
standart bir seri arabirim kablosu KULLANMAYIN.

$

3. Sadece 120V Modeller: Toprak bağlantõ uçlarõnõ
arka panodaki TVSS vidasõna $ bağlayõn.
Geçici aşõrõ gerilimden koruma (TVSS) vidasõ,
KGK’nõn elektrik kordonundaki toprak iletkeni
aracõlõğõyla topraklama sağlar.
Bağlantõyõ yapmak için vidayõ gevşetip, aşõrõ
voltajdan koruma cihazõnõn toprak ucunu
bağlayõn. Sabitleştirmek için vidayõ sõkõn.

4. Bağlanan tüm ekipmanlarõ (yükleri) açõn. KGK’yõ ana AÇIK/KAPALI anahtarõ olarak kullanmak
için, takõlõ olan yüklerin açõk olmasõna dikkat edin. KGK açõlmadan yüklere enerji
sağlanmayacaktõr.
5. Varsa isteğe bağlõ aksesuarlarõ ekleyin. Ayrõntõlar için aksesuarla birlikte gelen belgeleme
kaynaklarõna bakõn.
KGK’NIN AÇILMASI
düğmesine
KGK’yõ açmadan önce akünün takõlõ olmasõna dikkat edin! Ardõndan, ön panodaki
basarak KGK’nõzõ açõn. Bu işlemle üniteye takõlõ ekipmanlara enerji sağlanacaktõr. (Takõlõ yüklerin
kendi AÇIK durumlarõnda olmasõna dikkat edin.)
KGK, şebeke akõmõna bağlandõğõnda kendi aküsünü şarj eder. İlk dört saatlik normal
çalõşma sõrasõnda akü tam olarak şarj olur. Başlangõçtaki bu şarj döneminde ünitenin
tam destek süresini sağlamasõnõ beklemeyin.
Ünite açõldõğõnda ve ondan sonra iki haftada bir (varsayõlan zaman aralõğõ) kendisini denetler.
Varsayõlan aralõğõ değiştirmek için aşağõdaki ayrõntõlara başvurun.
120V Modeller: Tesisin devre bağlama hata göstergesini (arka panodadõr; aşağõdaki Arka Pano
bölümüne bakõn) kontrol edin. KGK yanlõş bağlanmõş bir AC elektrik prizine takõlõysa õşõğõ yanar.
Algõlanan bağlama hatalarõ arasõnda, toprak olmamasõ, sõcak-nötr kutuplarõnõn ters olmasõ ve nötr
devrenin aşõrõ yüklü olmasõ bulunur.
KGK bir tesis devre bağlama hatasõ gösteriyorsa, binanõn devre bağlantõlarõnõn
kalifiye bir elektrikçi tarafõndan düzeltilmesini sağlayõn.
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AKSESUARLAR
KGK’nõn bir aksesuar yuvasõ vardõr. Mevcut aksesuarlarõ görmek için APC’nin
http://www.apc.com/ adresindeki web sitesini ziyaret edin.
Bu KGK’ya standart bir aksesuar (örn. SNMP kartõ) monte edilmişse, belgeleme kaynaklarõnõ
görmek için Yardõmcõ Yazõlõm CD’sine bakõn.
®

Bilgisayarõnõza ek sistem güvenliği sağlamak için, PowerChutePlus Smart-UPS denetleme
yazõlõmõnõ yükleyin. Bu yazõlõm, başlõca ağ işletim sistemlerinde başõnda durmadan otomatik
kapatma yeteneği sağlar.
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ÇALIŞTIRMA

SMART-UPS ÜZERİNDEKİ GÖSTERGELER VE KUMANDALAR
APC Kesintisiz Güç Kaynağõ (KGK), bilgisayarõnõzõ ve değerli elektronik ekipmanlarõnõzõ elektrik
kesintileri, voltaj düşmeleri ve voltaj düzensizliklerinden korur. KGK, şebeke voltajõndaki küçük
dalgalanmalarõ filtreler ve ekipmanlarõnõzõn şebeke hattõyla olan bağlantõsõnõ dahili olarak keserek
onlarõ büyük dalgalanmalardan izole eder. KGK, şebeke hattõ güvenli düzeylere geri dönene kadar
dahili aküsüyle sürekli enerji sağlar.
Smart-UPS ünitesinin güç kumanda ve çalõşma göstergeleri ön panodadõr. Arka panoda giriş ve çõkõş
konektörleri yer alõr.

SMART-UPS ÖN PANOSU

ON (AÇIK) ve OFF (KAPALI) düğmeleri, KGK’yõ açmak için kullanõlõr ve bağlõ ekipman için ana
kumanda görevini yapar. (Bağlõ yüklerin kendi AÇIK durumlarõnda olmalarõna dikkat edin.)
ÇALIŞTIRMA
Ünite Açõk

KGK’ya ve bağlõ ekipmanlara enerji sağlamak için üzerinde TEST yazõlõ
düğmeye basõp bõrakõn. Ekipmanlara derhal enerji sağlanõr ve KGK
kendisini denetler.
KGK prize takõldõğõnda ve şebeke voltajõ mevcut olduğunda, şarj cihazõ
akülerin şarjõnõ korur.

Ünite
Kapalõ

KGK’yõ ve bağlõ ekipmanlarõ kapatmak için üzerinde 0 yazõlõ düğmeye
basõp bõrakõn.

Yük

Ön panonun sol tarafõndaki beş LED gösterge, mevcut gücün bağlõ
ekipmanlar (yük) tarafõndan kullanõlan yüzdesini gösterir. Örneğin, üç
LED yanõyorsa, bağlõ yük KGK kapasitesinin %50 ila %67’sini çekiyor
demektir. Beş LED’nin hepsi de yanõyorsa, bağlõ yük kapasitenin %85 ila
%100’ünü çekiyor demektir. KGK’nõn aşõrõ yüklenmemesi için tüm
sisteminizi iyice kontrol edin. Soldaki grafikte, yük kapasitesinin eşiği
LED’lerin yanõnda verilmiştir (bunlar esas KGK’nõn üzerinde
gösterilmemektedir).
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ÜNİTENİN KENDİSİNİ DENETLEMESİ
Ünite açõldõğõnda ve ondan sonra iki haftada bir (varsayõlan zaman aralõğõ)
Otomatik
Denetleme kendisini denetler. Varsayõlan zaman aralõğõnõn değiştirilmesine ilişkin
ayrõntõlar için Kullanõcõ Tarafõndan Yapõlandõrõlabilir Seçenekler kõsmõna
başvurun.
Otomatik denetleme, periyodik olarak elle denetleme yapma gereğini
ortadan kaldõrarak ünitenin bakõmõnõ kolaylaştõrõr. KGK, bağlõ
ekipmanlarõ denetleme sõrasõnda kõsa bir süre için aküyle çalõştõrõr. KGK
denetlemeyi başarõyla geçerse on-line çalõşma moduna geri döner.
KGK’nõn denetlemesi başarõsõz olursa, aküyü değiştir LED’si
yanar
ve KGK derhal on-line çalõşma moduna geri döner. Bağlõ ekipmanlar
başarõsõz bir denetlemeden etkilenmez. Aküyü 24 saat şarj ettikten sonra
bir denetleme daha yapõn. Yine başarõsõz olursa akünün değiştirilmesi
şarttõr.
Elle
Denetleme

Denetleme işlemini başlatmak için

düğmesine birkaç saniye basõn.

ŞEBEKE GÜCÜ
Normal çalõşma sõrasõnda KGK şebeke gücünü izler ve bağlõ ekipmanlara güç sağlar. Sisteminize
uzun süre yüksek veya düşük voltaj geliyorsa, tesisinizi ehliyetli bir elektrikçiye kontrol ettirerek
herhangi bir elektrik sorunu olup olmadõğõnõ araştõrõn. Sorun devam ederse, durumu elektrik
idaresine bildirerek yardõm isteyin.
Hat
Üzerinde

Şebeke Voltajõ

230V

120V

KGK şebeke gücünü bağlõ ekipmanlara ilettiği zaman “hat üzerinde”
göstergesi yanar. Gösterge yanmõyorsa, KGK gücü aküden sağlõyor
demektir ve bu durumda KGK 30 saniyede bir dört adet “biip” sesinden
oluşan bir alarm verir.
KGK’da şebeke voltajõnõ gösteren bir tanõlama özelliği vardõr. KGK’yõ
normal şebeke hattõna takõn. Şebeke voltajõnõ çubuklu bir grafik olarak
düğmesine birkaç saniye basõn. Beş LED’li göstergede
görmek için
şebeke giriş voltajõ görüntülenecektir. Voltaj değerleri için soldaki şekle
başvurun (bu değerler KGK’nõn üzerinde gösterilmemektedir).

KGK, bu prosedürün bir parçasõ olarak kendisini denetler. Bu denetleme
işlemi voltaj göstergesini etkilemez.
Gösterge, giriş voltajõnõn görüntülenen değerle bir sonraki daha büyük
değer arasõnda olduğunu belirtir. Örneğin, üç LED yandõğõnda, giriş
voltajõ 120V modeller için 114 ila 124 Vac, 230V modeller için ise 229 ila
248 Vac’dir.
Eğer hiçbir LED yanmõyorsa ve KGK çalõşan bir AC prizine takõlõysa,
şebeke voltajõ çok düşük demektir.
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Eğer beş LED’nin tümü de yanõyorsa, şebeke voltajõ çok yüksek olup, bir
elektrikçi tarafõndan kontrol edilmelidir.
Voltaj
İndirme

Bu LED yanõyorsa, KGK yüksek şebeke voltajõnõ normale indiriyor
demektir.

Voltaj
Yükseltme

Bu LED yanõyorsa, KGK düşük şebeke voltajõnõ normale yükseltiyor
demektir.

AKÜ GÜCÜ
KGK, şebeke elektriği kesilirse, bağlõ ekipmanlara kendi dahili aküsünden belirli bir süre için güç
sağlayabilir. KGK, aküyle çalõştõğõnda 30 saniyede bir dört adet “biip” sesinden oluşan bir alarm
verir. KGK on-line çalõşma moduna döndüğünde alarm durur.
Akü İle

Akü İle göstergesi yandõğõnda, KGK bağlõ ekipmanlara aküden güç
sağlõyor demektir.

Akü Şarjõ

Ön panonun sağ tarafõndaki beş LED’lik gösterge, KGK’nõn mevcut
şarjõnõ akü kapasitesinin bir yüzdesi olarak gösterir. Beş LED’nin hepsi
de yandõğõnda akü tamamen şarj olmuş demektir. Akünün kapasitesi
azaldõkça, LED’ler yukarõdan aşağõya doğru sönmeye başlar. Akü
kapasitesinin eşikleri için soldaki şekle başvurun (bu değerler KGK
üzerinde gösterilmemektedir).
Akü kapasitesinin azaldõğõna ilişkin bir uyarõ olarak, (verilen kapasite
için) yanmakta olan LED’ler yanõp söner ve KGK bir “biip” sesi verir.
Akü zayõf uyarõsõnõn varsayõlan ayarõ, arka panoda veya isteğe bağlõ
PowerChute yazõlõmõ aracõlõğõyla değiştirilebilir.

Aşõrõ Yük

Aşõrõ bir yüklenme durumu meydana geldiğinde (yani, bağlõ ekipmanlar
APC web sitesinde tanõmlanan Teknik Özelliklerde (Specifications)
belirtilen “maksimum yük”ü aştõğõnda), KGK sürekli bir alarm sesi verir
ve LED yanar. Bu alarm, aşõrõ yükün bağlantõsõ kesilene kadar devam
eder.
UPS hat üzerinde olduğu sürece ve sigortasõ atmadõkça güç sağlamaya
devam eder; ancak, şebeke voltajõnda bir kesinti olmasõ halinde, KGK
akülerden güç sağlamayacaktõr.
Aşõrõ yüklenme durumunu gidermek için, gereksiz ekipmanlarõn KGK ile
olan bağlantõsõnõ kesin. KGK aküyle çalõştõğõnda sürekli bir aşõrõ
yüklenme meydana gelirse, ünite KGK’yõ muhtemel hasarlardan korumak
için çõkõşlarõ kapatõr.

Aküyü
Değiştir

Akü denetleme işleminin başarõsõz sonucunu vermesi, KGK’nõn bir dakika
süreyle kõsa “biip” sesleri vermesine yol açar ve aküyü değiştir LED’si
yanar. LED’nin yanõp sönmesi, akü bağlantõsõnõn kesildiğini gösterir.
KGK bu alarmõ beş saatte bir tekrarlar. Aküyü 24 saat şarj ettikten sonra
“aküyü değiştir” durumunun doğruluğunu kanõtlamak için denetleme
prosedürünü yeniden uygulayõn. Akü, denetleme prosedürünü başarõyla
geçerse alarm durur.
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KAPANMA KİPİ (YAZILIM VEYA AKSESUAR ARACILIĞIYLA)
Kapanma kipinde, KGK bağlõ ekipmanlara güç sağlamayõ durdurup, şebeke gücünün gelmesini
bekler. Şebeke gücü yoksa, bilgisayar arabirimine veya aksesuar yuvasõna bağlõ olan harici aygõtlar
(örn. sunucular) KGK’ya kapanma komutu verebilir. Normal olarak bunun amacõ, korumalõ
sunucularõn kapanmasõndan sonra akü kapasitesini muhafaza etmektir. KGK, kapanma kipinde ön
panodaki göstergelerin sõrayla yanõp sönmelerini sağlar.

SMART-UPS ÜNİTESİNİN ARKA PANOSU
Arka panoda giriş ve çõkõş konektörleri, bilgisayar arabirim bağlantõ noktasõ ve düşük akü kapasitesi
uyarõ düzeyi ile voltaj duyarlõlõk göstergesi için varsayõlan değerleri ayarlama düğmeleri bulunur.
120V Modeller

230V Modeller

TEMEL KONEKTÖRLER
Bilgisayar
Arabirim
Bağlantõ
Noktasõ

KGK ile birlikte, güç denetleme yazõlõmõ ve arabirim takõmlarõ
kullanõlabilir. Sadece, APC tarafõndan sağlanmõş veya
onaylanmõş arabirim takõmlarõnõ kullanõn. Arabirim kablosunu
kullanacaksanõz, 9 iğneli bilgisayar arabirim bağlantõ noktasõna
takõn. Bağlantõyõ tamamlamak için konektörün vidalarõnõ sõkõn.

Bilgisayar Arabirim Bağlantõ Noktasõ aracõlõğõyla bağlantõ kurmak için APC
tarafõndan sağlanan bir kablo kullanõn. KGK konektörüyle uyumlu
olmadõğõndan, standart bir seri arabirim kablosu KULLANMAYIN.
KGK ambalajõnda bir seri kablo vardõr. KGK ile birlikte gelen Yazõlõm Yükleme
Talimat Sayfasõ’na başvurun.
Arka Konektör
ve Akü Grubu
Konektörü

KGK, arka konektör fişi monteli olarak gönderilmiştir (120V ve
230V üniteler için yukarõdaki resimlerde gösterildiği gibi). Soldaki
resim, prizin tapa çõkarõldõğõndaki görüntüsünü göstermektedir.
İsteğe bağlõ olarak harici bir akü grubunu takmak için bu priz tapasõ
çõkarõlõr ve akü grubunun konektör fişi takõlõr. Ayrõntõlar için, 3U
Rak Monteli Harici Akü Grubu Kullanõcõ Elkitabõ’na başvurun.

120V Modeller
TVSS Vidasõ

Bu KGK’da, telefon ve ağ hattõ koruyucularõnda bulunanlar gibi
aşõrõ voltajdan koruma cihazlarõnõn toprak bağlantõ ucunun
bağlanmasõ için geçici aşõrõ gerilimden koruma (TVSS) vidasõ
bulunur.
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VARSAYILAN AYARLAR
Voltaj
Duyarlõlõğõ

KGK, şebeke voltajõndaki distorsiyonlarõ (örn. doruk, çentik, iniş
ve çõkõşlarõ) ve yakõtla çalõşan düşük fiyatlõ jeneratörlerin neden
olduğu distorsiyonlarõ algõlar. KGK’nõn önceden varsayõlan ayarõ,
distorsiyon algõlandõğõnda bağlõ ekipmanlarõn korunmasõ için
aküyle çalõşma kipine geçilmesidir. Güç kalitesi kötüyse, KGK sõk
sõk aküyle çalõşma kipine geçebilir.
Bağlõ ekipmanlar bu tür koşullarda normal çalõşmalarõnõ
sürdürebiliyorsa, akü kapasitesinden ve hizmet ömründen tasarruf
etmek için duyarlõlõk ayarõnõ azaltõn.
KGK duyarlõlõğõnõ azaltmak için, tükenmez kalem gibi sivri uçlu bir
cisimle voltaj duyarlõlõğõ düğmesine basõn. Duyarlõlõğõ azaltõlmõş
ayara kurmak için düğmeye bir kez basõn. Duyarlõlõğõ düşük ayara
kurmak için düğmeye bir kez daha basõn. Duyarlõlõğõ normal ayara
kurmak için düğmeye üçüncü bir kez basõn. Duyarlõlõk düzeyini
yazõlõm aracõlõğõyla da değiştirebilirsiniz.

n o rm a l
re d u ced
lo w

“Akü Şarjõ Az”
Uyarõ Düzeyi

Parlak yanõyor: KGK normal duyarlõlõğa ayarlanmõştõr.
Zayõf yanõyor: KGK azaltõlmõş duyarlõlõğa ayarlanmõştõr.
Sönük:
KGK düşük duyarlõlõğa ayarlanmõştõr.
“Akü şarjõ az” uyarõ sesi, kalan akü şarjõnõn azaldõğõnõ belirtir.
Ünite, kalan çalõşma süresi yedi dakikanõn altõna indiğinde
periyodik olarak (yaklaşõk dakikada üç kere) “biip” sesi verir.
Sadece iki dakikalõk çalõşma süresi kaldõğõnda, ünite sürekli “biip”
sesi verir.
Bu süre, bazõ korumalõ bilgisayar sistemlerinin kapatõlmasõ için
yeterli olmayabilir. Varsayõlan uyarõ aralõk ayarõnõ değiştirmek
için, ön panodaki
düğmesine basõn.

2 m in .
5 m in .
7 m in .

120V Modeller
Tesis Devre
Bağlantõsõ Hata
Göstergesi

düğmesini basõlõ tutarak voltaj duyarlõlõğõ

Parlak yanõyor: “Akü şarjõ az” uyarõ düzeyi yaklaşõk iki dakikadõr.
Zayõf yanõyor: “Akü şarjõ az” uyarõ düzeyi yaklaşõk beş dakikadõr.
Sönük:
“Akü şarjõ az” uyarõ düzeyi yaklaşõk yedi dakikadõr.
KGK yanlõş devre bağlantõlõ bir AC elektrik prizine takõldõğõnda bu
gösterge yanar.

KGK bir tesis devre bağlama hatasõ gösteriyorsa, binanõn devre bağlantõlarõnõn
kalifiye bir elektrikçi tarafõndan düzeltilmesini sağlayõn.
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DEVRE KESİCİLERİ
Giriş Devre
Kesicisi

Arka konektör prizi ve akü grubu konektörünün sağõnda bir adet 20
Amperlik giriş devre kesicisi sağlanmõştõr.

Çõkõş Devre
Kesicileri

Üç adet çõkõş devre kesicisi sağlanmõştõr.

AKÜYLE ÇALIŞMA
Smart-UPS, şebeke elektriği kesildiğinde otomatik olarak aküyle çalõşma kipine geçer. Ünite aküyle
çalõştõğõ zaman dahili bir alarm çalar (periyodik “biip” sesleri).
Ön panodaki
düğmesine basarak KGK alarmõnõ (sadece mevcut koşul için) susturabilirsiniz.
PowerChute yazõlõmõnõ kullanõyorsanõz, sesli göstergeyi değiştirebilirsiniz.
KGK, şebeke elektriği geri gelmezse, tükenene kadar bağlõ ekipmanlara güç sağlamaya devam eder.
KGK, düşük akü şarjõ nedeniyle kesin olarak kapanmadan yaklaşõk iki dakika önce sürekli bir “biip”
sesi vermeye başlayacaktõr. Eğer bir bilgisayar kullanõyorsanõz, başõnda durmadan otomatik kapatma
olanağõ sağlayan PowerChute arabirim yazõlõmõnõ kullanmadõğõnõz takdirde, KGK kapanmadan önce
bütün dosyalarõnõzõ elle kaydetmeniz ve bilgisayarõnõzõ kapatmanõz gerekecektir.
AKÜYLE ÇALIŞMA SÜRESİNİN TESPİT EDİLMESİ
KGK akü ömrü kullanõma ve ortama bağlõ olarak değişir. Akünün/akülerin üç yõlda
bir değiştirilmesi önerilir.
Aşağõdaki çalõşma süreleri “tipik” olmakla birlikte, bu rakamlar değişikliğe tabidir. En son ve en
doğru kapasite bilgileri için lütfen APC’nin http://www.apc.com/sizing adresindeki Size-UPS (KGK
kapasitesini belirleme) kõsmõna başvurun.

*

YÜK (VA)

YÜK (WATT)

ÇALIŞMA
SÜRESİ

750

600

40 dak.

1125

900

25 dak.

1500

1200

16 dak.

2200

1750

11 dak.

2500

*

2000

*

9 dak.

3000

*

2400

*

7 dak.

Bu yük düzeylerindeki çalõşma süreleri sadece SU3000RMXL3U ürünü için geçerlidir.

Güç çarpanõyla düzeltilmemiş yükler için, watt cinsinden güç, maksimum VA
sõnõflandõrmasõyla sõnõrlõ olabilir.
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4:

KULLANICI TARAFINDAN YAPILANDIRILABİLİR
SEÇENEKLER
NOT: BU SEÇENEKLERİN AYARLANMASI, YAZILIM VEYA İSTEĞE BAĞLI
DONANIM GEREKTİRİR.
İŞLEV

FABRİKA
AYARI

KULLANICININ
YAPABİLECEĞİ
SEÇİMLER

TANIM

Otomatik
Denetleme

14 günde bir
(336 saat)

7 günde bir
(168 saat),
Sadece
Başlangõçta,
Denetleme Yok

Bu işlev, KGK’nõn denetleme
prosedürünü hangi aralõklarla
çalõştõracağõnõ ayarlar. Ayrõntõlar için
yazõlõmõnõzõn elkitabõna başvurun.

KGK Kimliği

UPS_IDEN

KGK’yõ
tanõmlamak üzere
sekiz karaktere
kadar

Ağ yönetim amaçlarõ için KGK’ya
benzersiz bir kimlik vermek amacõyla
bu alanõ kullanabilirsiniz.

Akünün En Son
Değiştirildiği
Tarihi

Üretim Tarihi

Akünün
Değiştirildiği Tarih

Akü modülünü değiştirdiğinizde bu
tarihi yeniden ayarlayõn.

Kapanma
Kipinden Çõkmak
için Gereken
Minimum
Kapasite

Yüzde 0

Yüzde 15, 50, 90

KGK, kapanma kipinden çõkmadan
önce akülerini belirtilen yüzdeye kadar
şarj edecektir.

Duyarlõlõk

Normal

Azaltõlmõş, Düşük

Akü kapasitesinin düşmesi ve hizmet
süresinin kõsalmasõnõ önlemek için,
bağlõ ekipmanlarõn küçük güç
dalgalanmalarõna tahammül edebildiği
durumlarda, duyarlõlõğõ normalden
daha düşük bir düzeye ayarlayõn.

“Akü Şarjõ Az”
Uyarõsõnõn Süresi

2 dakika

5, 7, 10 dakika

Bu işlev, “akü şarjõ az” uyarõsõnõn
KGK kapanmadan kaç dakika önce
verileceğini ayarlar. İşletim sisteminin
kapanmasõ daha fazla zaman
gerektiriyorsa, bunu varsayõlan
değerden daha uzun bir süreye
ayarlayõn.
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NOT: BU SEÇENEKLERİN AYARLANMASI, YAZILIM VEYA İSTEĞE BAĞLI
DONANIM GEREKTİRİR.
İŞLEV

FABRİKA
AYARI

KULLANICININ
YAPABİLECEĞİ
SEÇİMLER

TANIM

Hat Arõzasõnõn
Ardõndan Alarm
Gecikmesi

5 saniye
gecikme

30 saniye gecikme,
“Akü Şarjõ Düşük”
Koşulunda,
Alarm Yok

Hattaki önemsiz dalgalanmalarda
alarm çalmasõnõ önlemek için alarm
gecikmesini ayarlayõn.

Kapanma
Gecikmesi

20 saniye

0, 80, 300, 600
saniye

Bu işlev, KGK’nõn kapanma komutunu
almasõ ve kapanma işleminin
gerçekleşmesi arasõndaki aralõğõ
ayarlar.

Senkronize
Açõlma
Gecikmesi

0 saniye

60, 180, 300
saniye

KGK, şebeke akõmõnõn geri
gelmesinden sonra belirli bir süre
(örneğin, şube devresinde aşõrõ
yüklenmeyi önlemek için)
bekleyecektir.

Yüksek Transfer
Noktasõ

120V
Modeller
132 VAC

120V Modeller
138, 135, 129 VAC

230V
Modeller
253 VAC

230V Modeller
264, 271, 280 VAC

Şebeke voltajõ sürekli olarak yüksekse
ve bağlõ ekipmanlarõn bu koşullar
altõnda çalõşabildiği biliniyorsa,
gereksiz akü kullanõmõndan kaçõnmak
için, yüksek transfer noktasõnõ daha
yüksek bir voltaja ayarlayõn.

120V
Modeller
103 VAC

120V Modeller
97, 100, 106 VAC

230V
Modeller
196 VAC

230V Modeller
188, 204, 208 VAC

Düşük Transfer
Noktasõ

17

Şebeke voltajõ sürekli olarak düşükse
ve bağlõ ekipmanlarõn bu koşullara
tahammül ettiği biliniyorsa, düşük
transfer noktasõnõ daha düşük bir
voltaja ayarlayõn.
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MUHAFAZA VE BAKIM

MUHAFAZA
MUHAFAZA KOŞULLARI
KGK’yõ serin ve kuru bir yerde, üstü kapalõ ve yatay durumda (rak montajõ pozisyonunda), aküleri
tamamen şarj edilmiş olarak muhafaza edin. Akünün gereksiz olarak boşalmasõnõ önlemek için,
bilgisayar arabirim bağlantõ noktasõna takõlõ kablo varsa çõkarõn.
UZUN SÜRELİ MUHAFAZA
-15 ila +30 °C (+5 ila +86 °F), KGK aküsünü altõ ayda bir şarj edin.
+30 ila +45 °C (+86 ila +113 °F), KGK aküsünü üç ayda bir şarj edin.

AKÜ MODÜLÜNÜN DEĞİŞTİRİLMESİ
Bu KGK, değiştirilmesi kolay, çalõşõrken değiştirilebilen akü modülüne sahiptir. Değiştirme işlemi
güvenli olup, elektriksel tehlikelerden izoledir. Aşağõdaki prosedür sõrasõnda KGK’yõ ve bağlõ
ekipmanlarõ açõk bõrakabilirsiniz. Yedek akü modülleri hakkõnda bilgi için bayiiniz veya APC ile
irtibat kurun.
ÖN KAPAĞIN VE AKÜ MODÜLÜNÜN ÇIKARILMASI
1. Bu elkitabõnõn Montaj kõsmõnda bulunan ön kapağõn takõlmasõ talimatõnõ ters yönde uygulayarak
ön kapağõ çõkartõn. Ön kapağõ sonra tekrar monte etmek üzere bir kenara koyun.
2. Bu elkitabõnõn Montaj kõsmõndaki talimatõ izleyerek akü modülü konektör fişini çõkarõn, akünün
yüz plakasõnõ çõkarõn (vidalarõ bir kenara koyun; yeni aküyü monte ederken gerekecektir) ve
aküyü KGK’dan kaydõrarak dõşarõ çõkarõn.
3. Akü modülünü geri kazanõlmak üzere APC’ye gönderin.
Akünün bağlantõsõ kesildiğinde, yükler elektrik kesintisine karşõ korumasõzdõr.

AKÜ MODÜLÜNÜN DEĞİŞTİRİLMESİ
1. Bu elkitabõnõn Montaj kõsmõndaki talimatõ izleyerek, yeni aküyü KGK’daki yerine kaydõrarak
yerleştirin, akünün ön yüz plakasõnõ takõn (yukarõdaki Basamak 2’de söktüğünüz vidalarõ
kullanõn) ve akü modülü konektör fişini takõn.
2. Ön kapağõ monte edin.

18

6:

SMART-UPS’NİZİN TAŞINMASI

KGK’NIN RAKTAN ÇIKARILMASI
Taşõma sõrasõnda meydana gelebilecek hasarlardan kaçõnmak için KGK’yõ
göndermeden önce daima AKÜNÜN BAĞLANTISINI KESİN. (A.B.D. federal
yönetmelikleri, nakliyat sõrasõnda akü bağlantõlarõnõn kesilmesini şart koşar. Akü
KGK’nõn içinde kalabilir; çõkarõlmasõ gerekmez.
Bu şart, KGK gerek tek başõna, gerekse bir ekipman rakõna veya sistemine
monteli olarak taşõndõğõnda uygulanõr.
ÖN KAPAĞIN ÇIKARILMASI
1. KGK’ya takõlõ tüm ekipmanlarõ kapatõn.
2. KGK’nõn şebeke hattõyla olan bağlantõsõnõ kesin.
3. Orijinal KGK ambalajõnõ kullanõyorsanõz, ön
kapağõ KGK’dan ayrõ göndermelisiniz.
Ön kapağõ çõkarõn. İki elinizi de kullanarak
kapağõn her iki tarafõndaki parmak klipslerini
kavrayõn. Kapağõ kendinize doğru çekin. Kapak
KGK’dan ayrõlacaktõr.

KGK’NIN RAKTAN ÇIKARILMASI
Ağõrlõğõ nedeniyle, KGK’nõn raktan çõkarõlmasõ iki kişiyi gerektirir.
1. KGK’yõ raka sabitleştiren dört rak vidasõnõ (beher
montaj desteğindeki iki vidayõ) sökün.
2. Akü modülünün kulpunu kavrayõp, KGK’nõn ön
kõsmõnõ alttan destekleyebilecek kadar üniteyi
kendinize doğru çekin.
3. Ek destek sağlamak için KGK’nõn yan
taraflarõndaki kulplarõ kullanõn. İkinci bir kişi
arkayõ alttan desteklerken, siz KGK’yõ raktan
dõşarõ çekmeye devam edin.
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ARIZA GİDERME

KGK’nõn montajõyla ilgili küçük sorunlarõ çözmek için aşağõdaki tabloyu kullanõn. Ayrõca, APC
web sitesine başvurun. Daha karmaşõk sorunlarla ilgili yardõm için APC ile irtibat kurun.
SORUN VE
MUHTEMEL NEDENİ

ÇÖZÜM

KGK AÇILMIYOR

ON (AÇIK) düğmesine
basõlmamõştõr.
KGK, AC şebeke güç kaynağõna
bağlõ değildir.
KGK’nõn giriş sigortasõ atmõştõr.

Şebeke voltajõ yok veya çok
düşüktür.
Arka Konektör Fişi geçmemiştir.
Akü gerektiği gibi bağlanmamõştõr.

KGK’ya ve yüke enerji sağlamak için ON (AÇIK) düğmesine
bir kez basõn.
KGK’nõn elektrik kablosunun şebeke güç kaynağõna iyice takõlõ
olup olmadõğõnõ denetleyin.
Bazõ ekipmanlarõn fişini çõkararak KGK’nõn yükünü azaltõp,
devre kesicisinin düğmesine basarak (KGK’nõn arkasõndadõr)
yeniden devreye sokun.
Herhangi bir masa lambasõnõ KGK’ya takarak AC güç
kaynağõnõ kontrol edin. Eğer õşõk çok zayõfsa şebeke voltajõnõ
kontrol ettirin.
Arka Konektör Fişinin tamamen takõlõ olup olmadõğõnõ teyit
etmek için ünitenin arkasõnõ kontrol edin.
Her iki akü konektörünün tamamen bağlantõlõ olmasõnõ kontrol
edin.

KGK KAPANMIYOR

Dahili KGK arõzasõ.

KGK’yõ kullanmaya teşebbüs etmeyin. KGK’yõ kapatõn ve
derhal servis görmesini sağlayõn.

NORMAL ŞEBEKE VOLTAJI MEVCUT OLMASINA RAĞMEN KGK AKÜYLE ÇALIŞIYOR

KGK’nõn giriş sigortasõ atmõştõr.

Şebeke voltajõ çok yüksek, çok
düşük veya distorsiyonludur.
Yakõtla çalõşan düşük fiyatlõ
jeneratörler distorsiyonlu voltaj
verebilir.

Bazõ ekipmanlarõn fişini çõkararak KGK’nõn yükünü azaltõp,
devre kesicisinin düğmesine basarak (KGK’nõn arkasõndadõr)
yeniden devreye sokun.
KGK’yõ başka bir prize veya başka bir devreye takõn. Giriş
voltajõnõ şebeke voltaj göstergesiyle kontrol edin. Eğer bağlõ
ekipmanlar için uygunsa, KGK’nõn duyarlõlõğõnõ azaltõn.

KGK ARA SIRA “BİİP” SESİ VERİYOR

KGK’nõn normal çalõşmasõdõr.

Müdahale gerekmez. KGK yükü (bağlõ ekipmanlarõ)
korumaktadõr.

KGK BEKLENEN DESTEK SÜRESİNİ SAĞLAMIYOR

KGK’nõn aküsü kõsa bir süre önce
meydana gelen elektrik kesintisi
nedeniyle zayõflamõş veya hizmet
ömrünün sonlarõna yaklaşmõştõr.

Aküyü şarj edin. Uzun süreli elektrik kesintilerinden sonra
akülerin şarj edilmesi gerekir. Aküler sõk sõk devreye
girdiklerinde veya yüksek sõcaklõklarda çalõştõklarõnda ömürleri
kõsalõr. Eğer akü hizmet ömrünün sonlarõna yakõnsa, aküyü
değiştir LED göstergesi yanmõyorsa bile aküyü değiştirmeyi göz
önünde bulundurun.
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SORUN VE
MUHTEMEL NEDENİ
KGK aşõrõ yüklenmiştir.

ÇÖZÜM
KGK’nõn yük göstergesini kontrol edin. Yazõcõ gibi gereksiz
ekipmanlarõn bağlantõsõnõ kesin.

ÖN PANODAKİ GÖSTERGELER SIRAYLA YANIP SÖNÜYOR

KGK yazõlõm veya isteğe bağlõ
aksesuar aracõlõğõyla uzaktan
kapatõlmõştõr.

Müdahale gerekmez. Şebeke elektriği geri geldiğinde KGK
otomatik olarak çalõşmaya başlayacaktõr.

TÜM GÖSTERGELER YANIYOR VE KGK SABİT BİR “BİİP” SESİ VERİYOR

Dahili KGK arõzasõ.

KGK’yõ kullanmaya teşebbüs etmeyin. KGK’yõ kapatõn ve
derhal servis görmesini sağlayõn.

TÜM GÖSTERGELER SÖNÜK VE KGK BİR PRİZE TAKILI

KGK kapanmõştõr ve uzun süreli bir
elektrik kesintisi nedeniyle aküler
boşalmõştõr.

Müdahale gerekmez. Elektrik geldiğinde ve aküler yeterli şarja
eriştiğinde KGK normal çalõşmasõna dönecektir.

AKÜYÜ DEĞİŞTİR LED’Sİ YANIYOR

Akü zayõftõr.

Yedek akü, gerektiği gibi
bağlanmamõştõr.

Aküyü en az dört saat şarj edin. Ardõndan ünitenin kendisini
denetlemesini sağlayõn. Sorun şarj ettikten sonra da devam
ediyorsa aküyü değiştirin.
Akü konektörünün tamamen bağlantõlõ olmasõnõ kontrol edin.
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SERVİS
Eğer ünitenin servise gereksinimi varsa bayiinize göndermek yerine aşağõdaki basamaklarõ izleyin:
1. Olağan sorunlarõ gidermek için KGK’nõzõn Kullanõcõ Elkitabõndaki Arõza Giderme kõsmõnda
tartõşõlan sorunlarõ inceleyin.
2. Herhangi bir devre kesicisinin atmõş olup olmadõğõnõ kontrol edin. Atmõş bir devre kesicisi en sõk
rastlanan sorundur.
3. Sorun devam ederse APC Müşteri Hizmetlerini telefonla arayõn veya APC web sitesini
(http://www.apc.com) ziyaret edin.
!

!

!

Ünitenin model numarasõnõ, seri numarasõnõ ve satõn alma tarihini not edin. APC Müşteri
Hizmetlerini aradõğõnõzda, bir teknisyen sorunu anlatmanõzõ isteyecek ve mümkünse telefon
üzerinden çözmeye çalõşacaktõr. Bu mümkün değilse, teknisyen KGK’nõn servis görmesi için
düzenleme yapabilir veya size bir Materyal İade İzin (RMA) Numarasõ verebilir.
Ünite garanti altõndaysa onarõm ücretsizdir. Garanti altõnda değilse, onarõm ücrete tabi
olacaktõr.
Ünitenizin servis görmesi veya iade edilmesi için gerekli prosedürler ülkeden ülkeye
değişebilir. Garanti ve RMA’ya ilişkin sorular için, söz konusu ülkedeki APC Müşteri
Hizmetleri ofisiyle (http://www.apc.com/support) irtibat kurunuz.

4. Üniteyi orijinal ambalajõyla paketleyin. Orijinal ambalajõ yoksa, APC Müşteri Hizmetlerinden
yeni bir ambalaj takõmõ isteyin.
Nakliyat sõrasõnda hasar görmemesi için üniteyi gerektiği gibi paketleyin. Paketlemek için hiçbir
zaman köpük boncuk kullanmayõn. Nakliyat sõrasõnda oluşan hasarlar garanti kapsamõna girmez.
Üniteyi iade ederken arka konektör fişini çõkararak akülerin bağlantõsõnõ kesin.
Göndermeden önce, ABD Ulaştõrma Bakanlõğõ (DOT) yönetmeliklerine uymak
üzere daima AKÜNÜN BAĞLANTISINI KESİN.
5. RMA numarasõnõ paketin dõşõna yazõn.
6. Üniteyi Müşteri Hizmetlerinin verdiği adrese sigortalõ bir taşõyõcõyla, ödemesini önceden yaparak
gönderin.
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DÜZENLEYİCİ BİLGİLER, İRTİBAT VE GARANTİ
BİLGİLERİ

APC İLE İRTİBAT KURULMASI
Aşağõdaki APC İnternet sitesinde verilen bilgilere başvurun:
http://www.apc.com/support/contact

DÜZENLEYİCİ KURULUŞ ONAYLARI
230V MODELLERİ

N 394

ME 61
Bu bir Class A ürünüdür. Bu ürün ev içindeki bir ortamda radyo parazitine yol
açabilir. Böyle bir durumda kullanõcõnõn düzeltici müdahalelerde bulunmasõ
gerekebilir.

120V MODELLERİ

LISTED
42C2

LR63938

RADYO FREKANSINDA PARAZİT
ABD Federal İletişim Komisyonu (FCC) Kurallarõnõn 15. kõsmõ gereğince bu ürün test edilerek Class
A dijital aygõtlara ilişkin sõnõrlara uygun olduğu tespit edilmiştir. Bu sõnõrlar, ekipman ticari bir
ortamda çalõştõrõldõğõnda zararlõ parazitlere karşõ makul derecede koruma sağlamak üzere
tasarlanmõştõr. Bu ekipman radyo frekanslarõnda enerji üretir, kullanõr ve yayar. Eğer ekipman
talimat kõlavuzu uyarõnca monte edilip kullanõlmazsa, radyo iletişimlerinde zararlõ parazitlere yol
açabilir. Bu ekipmanõn ikamete ayrõlmõş alanlarda kullanõldõğõ takdirde zararlõ parazitlere yol açmasõ
muhtemel olup, böyle bir durumda kullanõcõnõn masrafõ kendisine ait olmak üzere paraziti düzeltmesi
gerekebilir.
Class A FCC sõnõrlarõna uyum sağlamak için bu ürünle birlikte zõrhlõ sinyal kablolarõ kullanõlmalõdõr.
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UYUMLULUK BEYANI

SINIRLI GARANTİ
American Power Conversion (APC), ürünlerinin satõn alõnma tarihinden itibaren iki yõllõk bir süre için materyal
ve işçilik açõsõndan kusursuz olacağõnõ garanti eder. APC’nin bu garanti altõndaki yükümlülüğü, takdir hakkõ
münhasõran kendisine ait olmak üzere, bu tür kusurlu ürünleri onarmak veya değiştirmektir. Garanti altõnda
servis elde etmek için müşteri desteği bölümünden bir Materyal İade İzni (RMA) numarasõ almanõz şarttõr.
Ürünlerin nakliyat ücretleri önceden ödenmiş olarak iade edilmesi ve karşõlaşõlan sorunun kõsa bir tanõmõ ile
satõn alma tarih ve yerine ilişkin kanõtõn ürünle birlikte gönderilmesi şarttõr. Bu garanti, kaza, ihmal veya yanlõş
uygulama nedeniyle hasara uğramõş ya da herhangi bir şekilde üzerinde değişiklik yapõlmõş ekipmanlar için
geçerli değildir. Bu garanti sadece, satõn alma tarihinden sonra 10 gün içinde ürünü gerektiği gibi kaydettiren
orijinal alõcõ için geçerlidir.
BURADA BELİRTİLENLER HARİCİNDE, AMERICAN POWER CONVERSION, SATILABİLİRLİK VE
BELLİ BİR AMACA UYGUNLUK GARANTİLERİ DAHİL OLMAK ÜZERE, AÇIK VEYA ZIMNİ HİÇBİR
GARANTİ VERMEZ. Bazõ eyaletler (devletler) zõmni garantilerin sõnõrlandõrõlmasõna veya hariç bõrakõlmasõna
izin vermez; dolayõsõyla, sözü edilen garantilerin sõnõrlanmasõ veya hariç bõrakõlmasõ satõn alana
uygulanmayabilir.
YUKARIDA BELİRTİLENLER HARİCİNDE, APC, BU ÜRÜNÜN KULLANILMASI NEDENİYLE
DOLAYLI, DOLAYSIZ, ÖZEL, RASTLANTISAL VEYA BAŞKA BİR OLAYIN SONUCUNDA DOĞAN
ZARARLARDAN, BU TÜR ZARARLARIN OLASILIĞI BİLDİRİLMİŞ OLSA DAHİ, HİÇBİR SURETTE
SORUMLU OLMAYACAKTIR. Daha açõk olarak, APC, kâr veya gelir kaybõ, ekipman kaybõ, ekipman
kullanõmõnõn kaybõ, yazõlõm kaybõ, veri kaybõ, yedek olarak kullanõlanlarõn maliyeti, üçüncü taraflarca yapõlan
talepler gibi veya diğer masraflardan sorumlu değildir.
İçindekilerin tümünün telif hakkõ © 2001 American Power Conversion Corporation’a aittir. Her hakkõ saklõdõr.
İzinsiz olarak tümüyle veya kõsmen çoğaltõlmasõ yasaktõr.
APC, Smart-UPS ve PowerChute, American Power Conversion Corporation’õn tescilli markalarõdõr. Diğer tüm
markalarõn mülkiyeti kendi sahiplerine aittir.
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