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Poradnik uzytkownika przelacznika
redundancyjngo Redundant Switch
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Bezpieczenstwo
W tym rozdziale podane sa wazne wskazówki, których nalezy przestrzegac podczas instalacji i konserwacji wylacznika
redundancyjnego. Przeznaczony jest dla uzytkowników APC, którzy ustawiaja, instaluja, przenosza i konserwuja sprzet APC.
Bezpieczenstwo elektryczne
•

W warunkach niebezpiecznych nie pracuj sam.

•

Przy krótkim spieciu duzy prad moze spowodowac grozne poparzenia.

•

Sprawdz, czy kable zasilania, wtyczki i gniazda sa w dobrym stanie.

•

Aby zmniejszyc ryzyko porazenia pradem, gdy nie mozna sprawdzic uziemienia, odlacz urzadzenie od sieci przed instalacja lub
polaczeniem z innym sprzetem. Podlacz ponownie kabel zasilania dopiero po wykonaniu wszystkich polaczen.

•

Nie dotykaj zadnych zlaczy metalowych przed odlaczeniem zasilania.

•

W miare moznosci przy laczeniu i rozlaczaniu kabli przenoszacych sygnal rób to jedna reka, aby uniknac mozliwego porazenia na
skutek dotykania dwóch powierzchni o róznym potencjale elektrycznym.

•

Wlacz urzadzenie do gniazda trójprzewodowego (dwa bieguny i uziemienie). Odbiornik pradu musi byc polaczony z
odpowiednim ochronnikiem obwodu (bezpiecznik reczny lub automatyczny). Podlaczenie do gniazda innego rodzaju grozi
porazeniem.
OSTROZNIE! Bezpieczne wylaczenie spod napiecia

•

Odlaczanie zasilania: Nacisnij i przytrzymaj obydwa przyciski OFF (Wylacz) przez ponad jedna sekunde, aby wylaczyc
urzadzenie. Nastepnie odlacz sprzet od sieci.

•

Sprzet zasilany poprzez kabel z wtyczka posiada ochronny przewód uziemiajacy, który odprowadza prad uplywowy od
odbiorników (sprzetu komputerowego). Calkowity prad uplywowy nie moze przekraczac 3,5 mA.

•

Nie zaleca sie stosowania tego sprzetu do urzadzen podtrzymujacych zycie, jezeli jego awaria moze spowodowac przerwe w ich
pracy lub znaczne zmniejszenie ich bezpieczenstwa albo skutecznosci.

Bezpieczne przenoszenie

⇒

<18 kg

⇒

32-55 kg

⇒

18-32 kg

⇒

>55 kg

•

Pracuj ostroznie. Nie podnos ciezkiego sprzetu bez pomocy.

•

Sprzet wyposazony w rolki, które mozna przesuwac tylko po gladkich, wolnych od przeszkód powierzchniach.

•

Nie stosuj pochylni pod katem wiekszym niz 10°.

•

Ten sprzet jest przeznaczony do instalacji w pomieszczeniach o regulowanej temperaturze (0°- 50°C), wolnych od
zanieczyszczen przewodzacych elektrycznosc.

1

990-0253A, wersja 2 6/99

Uruchomienie wstepne
Przypomnienie!
Aby uzyskac pelne prawa gwarancyjne, prosimy wypelnic i odeslac karte rejestracyjna.
Kontrola po odbiorze
Po odebraniu przelacznik redundancyjny nalezy sprawdzic. W razie stwierdzenia uszkodzen nalezy powiadomic sprzedawce.
Opakowanie nadaje sie do utylizacji. Nalezy je zachowac do powtórnego wykorzystania lub usunac w sposób zgodny z przepisami.
Rozpakowanie
W opakowaniu wylacznika redundantnego znajduje sie wylacznik, torebka z elementami laczacymi (OM8500), szyny montazowe 1U i
torebka z elementami laczacymi do szyn (OM-7600).
Zestaw elementów laczacych OM8500 do wylacznika
redundantnego

Zestaw elementów laczacych OM-7600 do szyn 1U

Numer czesci

Opis

Ilosc

Numer czesci

Opis

Ilosc

870-7190

Uchwyt lewy

1

810-0002

Sruby ozdobne 10-32

4

870-7191

Uchwyt prawy

1

810-2004

Nakretki zaciskowe 10-32

4

820-0022

Zawleczki

2

810-2008

Nakretki klatkowe 10-32

4

808-0004

Sruby z glówkami
krzyzakowymi i podkladki

4

Ustawienie

Redundant Switch nalezy ustawic w bezpiecznym i odpowiednio wentylowanym miejscu, nie narazonym na nadmierne zapylenie. Nie
nalezy instalowac przelacznika redundancyjnego w pomieszczeniach, gdzie temperatura i wilgotnosc nie odpowiadaja zalecanym
wartosciom.
Ostrzezenie
Modyfikacje nie zatwierdzone przez osobe odpowiedzialna za zgodnosc parametrów urzadzenia z przepisami moga
doprowadzic do uniewaznienia gwarancji.

Instalacja
Widok od tylu
Model
CAUTION:

UNINTERRUPTIBLE
RISK OF ELECTRIC SHOCK. DO NOT REMOVE TOP COVER. NO USER
POWER SUPPLY SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.
®
ACCESSORY
FOR USE IN A CONTROLLED ENVIRONMENT. REFER TO MANUAL FOR ENVIRONMENTAL CONDITIONS.
L I S T E D 4L 2RC6 23 9 3 8 MADE IN USA
THIS EQUIPMENT USES TWO (2) AC SOURCES
E 9 5 4 6 3
MODEL :
S/N:
THIS DEVICE COMPLIES WITH PART 15 OF THE FCC RULES.
OPERATION IS SUBJECT TO THE FOLLOWING TWO CONDITIONS:

Napiecie

Zródlo

Obciazenie

SU041

1400 VA
120 V

2 5-15

2 5-15

SU042-1

3000 VA
120 V

2 L5-30

2 5-15

SU42-2

3000 VA
120 V

2 L5-30

1 L5-30
(kabel przychwycony)

SU043

1400 VA
230 V

2 IEC 320/C14

2 IEC 320/C13

SU044-1

3000 VA
230 V

2 IEC 320/C20

1 IEC 320/C19
2 IEC 320/C13

SU045-1

3000 VA
208 V

2 L6-20

1 L6-20
(kabel przychwycony)

1.THIS DEVICE MAY NOT CAUSE HARMFUL INTERFERENCE AND
2.THIS DEVICE MUST ACCEPT ANY INTERFERENCE RECEIVED
THAT MAY CAUSE UNDESIRED OPERATION.

CAUTION:

UNINTERRUPTIBLE
RISK OF ELECTRIC SHOCK. DO NOT REMOVE TOP COVER. NO USER
POWER SUPPLY SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.
ACCESSORY
FOR USE IN A CONTROLLED ENVIRONMENT. REFER TO MANUAL FOR ENVIRONMENTAL CONDITIONS.
MADE IN USA
THIS EQUIPMENT USES TWO (2) AC SOURCES
MODEL :
S/N:
THIS DEVICE COMPLIES WITH PART 15 OF THE FCC RULES.
OPERATION IS SUBJECT TO THE FOLLOWING TWO CONDITIONS:

®

L I S T E D 4L 2RC6 23 9 3 8
E 9 5 4 6 3

1.THIS DEVICE MAY NOT CAUSE HARMFUL INTERFERENCE AND
2.THIS DEVICE MUST ACCEPT ANY INTERFERENCE RECEIVED
THAT MAY CAUSE UNDESIRED OPERATION.

CAUTION:

®

UNINTERRUPTIBLE
RISK OF ELECTRIC SHOCK. DO NOT REMOVE TOP COVER. NO USER
POWER SUPPLY SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.
ACCESSORY
FOR USE IN A CONTROLLED ENVIRONMENT. REFER TO MANUAL FOR ENVIRONMENTAL CONDITIONS.
MADE IN USA
THIS EQUIPMENT USES TWO (2) AC SOURCES
MODEL :
S/N:
THIS DEVICE COMPLIES WITH PART 15 OF THE FCC RULES.
OPERATION IS SUBJECT TO THE FOLLOWING TWO CONDITIONS:

L I S T E D 4L 2RC6 23 9 3 8
E 9 5 4 6 3

1.THIS DEVICE MAY NOT CAUSE HARMFUL INTERFERENCE AND
2.THIS DEVICE MUST ACCEPT ANY INTERFERENCE RECEIVED
THAT MAY CAUSE UNDESIRED OPERATION.

INPUT VOLTAGE: 220-240VAC
MODEL
1400
3000

G e p r ü f t e
S i c h e r h e i t

MODEL :
S/N:

MAX I
8A
16A

SEE OWNER'S MANUAL
INPUT VOLTAGE: 2 x AC 220-240V; 50-60Hz MODEL :
MODEL

INPUT

OUTPUT

S/N:

S U 0 4 3 2 x 8 A ( 1 4 0 0 V A2) x A C 2 2 0 - 2 4 0 V ; 2 x 8 A
G e p r ü f t e
S i c h e r h e i t

S U 0 4 4 - 12 x 1 6 A ( 3 0 0 0 V A
2 )x A C 2 2 0 - 2 4 0 V ; 1 x 1 6 A , 2 x 8 A
SU044-2 x16A (3000V2
A )x AC 220-240V;2x16A

CAUTION:

®

UNINTERRUPTIBLE
RISK OF ELECTRIC SHOCK. DO NOT REMOVE TOP COVER. NO USER
POWER SUPPLY SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.
ACCESSORY
FOR USE IN A CONTROLLED ENVIRONMENT. REFER TO MANUAL FOR ENVIRONMENTAL CONDITIONS.
MADE IN USA
THIS EQUIPMENT USES TWO (2) AC SOURCES
MODEL :
S/N:
THIS DEVICE COMPLIES WITH PART 15 OF THE FCC RULES.
OPERATION IS SUBJECT TO THE FOLLOWING TWO CONDITIONS:

L I S T E D 4L 2RC6 23 9 3 8
E 9 5 4 6 3

1.THIS DEVICE MAY NOT CAUSE HARMFUL INTERFERENCE AND
2.THIS DEVICE MUST ACCEPT ANY INTERFERENCE RECEIVED
THAT MAY CAUSE UNDESIRED OPERATION.
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1. Instalacja przelacznika redundancyjnego.
•Przed podlaczeniem urzadzenia do zródla zasilania nalezy zainstalowac wszelkie akcesoria pasujace do
SmartSlot (odwiedz nasza witryne www.apcc.com). Nalezy sie kierowac instrukcjami dolaczonymi do
akcesoriów.

Uwagi:
1.

Przelacznik redundancyjny jest wyposazony w gniazdo SmartSlot dla dodatkowych urzadzen.
Informacje o akcesoriach mozna znalezc w witrynie APC (www.apcc.com).

2.

Gniazdo SmartSlot wylacznika redundancyjnego nie obsluguje na razie akcesoriów SNMP
(simple network management protocol, prosty protokól zarzadzania siecia). Wybrane urzadzenia
Smart-UPS nalezy sterowac z wykorzystaniem SNMP, wlaczajac adapter SNMP PowerNet do
gniazda SmartSlot w Smart-UPS.

3.

Inne akcesoria typu Smart Slot nalezy wlaczac do przelacznika redundancyjnego, a nie do UPS.

4.

Odlaczenie zasilania z któregos z zasilaczy Smart-UPS nastepuje na poziomie gniazd laczacych
przelacznik redundancyjny z tymi zasilaczami.

5.

Aby uzyskac informacje o konfiguracjach z wieloma akcesoriami SmartSlot, prosimy odwiedzic
nasza witryne w Internecie (www.apcc.com).

•Aby zainstalowac UPS, kieruj sie wskazówkami w Instrukcji obslugi.
•Wlacz do obydwu UPS kable zasilajace, dostarczone z przelacznikiem redundancyjnym.
•Obydwa urzadzenia UPS powinny wytwarzac taka sama fale sinusoidalna.
Uwagi:
W zestawie znajduja sie uchwyty i szyny 1U do montazu wylacznika redundantnego na stelazu
czterokolumnowym. Przy montazu wylacznika redundantnego nalezy sie kierowac ponizszymi
wskazówkami. Kable nalezy przeprowadzic tak, aby byl do nich mozliwie dogodny dostep.

Montaz uchwytów
Œ

•
Œ

1.

Do montazu wylacznika redundantnego sluza dwa uchwyty. W kazdym uchwycie sa
cztery otwory montazowe, jak pokazano na ilustracji po lewej (otwór przedni jest
schowany za uchwytem).

2.

Z boków wylacznika redundantnego znajduja sie po cztery otwory pasujace do otworów w
uchwytach. Aby pozostawic miejsce na kable i na ulozenie zlaczy równo z przednia
krawedzia stelaza, ustaw naprzeciw siebie drugi otwór liczac od przodu kazdego z
uchwytów, jak pokazano na ilustracji Œ powyzej, i przedni otwór z odpowiedniej strony
wylacznika. (W razie potrzeby ustaw naprzeciw siebie dwa inne najbardziej odpowiednie
otwory.) Umocuj uchwyty do wylacznika redundantnego za pomoca dostarczonych srub.
Uchwyty powinny byc wysuniete w stosunku do przodu wylacznika redundantnego i
odstawac od niego pod katem prostym, tak aby mozna je bylo przymocowac do stelaza.
Na rysunku obok pokazano wylacznik redundantny z przymocowanymi uchwytami.

3
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Instalacja szyn
Uwaga:
Szyny montazowe sa potrzebne tylko do stelazy czterokolumnowych. Do stelaza
dwukolumnowego wylacznik redundantny mocuje sie bezposrednio za uchwyty. Przejdz
do punktu Laczenie i trasowanie kabli.
Do wylacznika redundantnego dolaczono dwie szyny i odpowiednie elementy lacznikowe.
Informacje o tym, które zatrzaski i sruby nalezy stosowac do róznych stelazy, podane sa w
Dodatku A: Montaz na stelazu. Przygotuj otwory w stelazu do wlasciwego montazu
uchwytów i wsporników wylacznika redundantnego.
•

•

Ž

1.

Dlugosc szyn mozna regulowac oraz mozna je rozlaczyc, wyjmujac srube i nakretke
przesuwna, jak pokazano wyzej na rysunku do punktu •. Rozlacz szyny. Odlóz na bok
sruby, nakretki i segmenty przednie, • .

2.

Przymocuj uchwyty tylnych segmentów szyny, Ž, do tylnej czesci stelaza, stosujac
odpowiednie elementy laczace.

3.

Z boków wylacznika redundantnego znajduja sie po dwa otwory z tylu. Ustaw naprzeciw
siebie dwa górne otwory na przednim segmencie szyny, • , z dwoma otworami z tylu
wylacznika redundantnego i umocuj dostarczonymi wkretami stozkowymi.

Laczenie i trasowanie kabli
1. Polacz kable lacznosci z przodu wylacznika redundantnego.
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2.

Jezeli stosowane akcesoria i urzadzenia dodatkowe wymagaja polaczen kablowych z
przodu, przylacz takze te kable.

3.

Przeprowadz kable wokól wylacznika redundantnego kanalami bocznymi, tak aby mozna
je bylo polaczyc z odpowiednimi urzadzeniami zmontowanymi na stelazu. Kanaly boczne
sa pokazane na rysunku obok za pomoca strzalek.

4.

W razie potrzeby zalóz jedna lub obie zalaczone zawleczki, aby zabezpieczyc kable.
Strzalka na rysunku obok wskazuje zawleczke umieszczona z boku wylacznika
redundantnego.

4

Montaz wylacznika redundantnego na stelazu
Uwaga:
Te czynnosc powinny wykonywac dwie osoby.
1.

Umiesc wylacznik redundantny z przodu, w pozycji wysunietej w stosunku do
zmontowanych tylnych segmentów szyn.

2.

Ustaw naprzeciw siebie przednie i tylne segmenty szyn i nasun przednie segmenty na
tylne.

3.

Ustaw naprzeciw siebie uchwyty wylacznika redundantnego i przednie szyny stelaza, a
nastepnie umocuj uchwyty do szyn stelaza za pomoca odpowiednich elementów
laczacych.

4.

Wlóz i umocuj sruby i nakretki przesuwne; zrób to od tylu stelaza.

2. Podlaczenie sprzetu.
•Do przelacznika redundancyjnego nie nalezy podlaczac drukarek laserowych.
•W celu podlaczenia serwera do przelacznika redundancyjnego wykorzystaj kabel zasilajacy serwera.
•Pomiedzy kazdym UPS a przelacznikiem redundancyjnym zainstaluj kabel komunikacyjny 940-1000A.
Sprawdz, czy kabel komunikacyjny glównego UPS, UPS-A oraz kabel zasilajacy UPS-A sa podlaczone
do tego samego UPS.
Uwaga:
Jezeli chcesz wlaczyc wiecej urzadzen niz liczba dostepnych gniazd, uzyj przylacza
wielogniazdowego.
Odwiedz witryne APC (www.apcc.com), aby sie zapoznac ze sposobami montowania wielu
gniazd na stelazu.

3. Wlaczanie przelacznika redundancyjnego.
•Wlacz wszystkie podlaczone odbiorniki.
•Nacisnij wylacznik ON na UPS-A w celu wlaczenia przelacznika redundancyjnego oraz UPS-B.
Spowoduje to zasilenie przylaczonych urzadzen.
Uwaga:
Aby sprawdzic prawidlowosc polaczen kablowych, wylacz jeden UPS za pomoca jego przycisku
OFF (Wyl.). Jezeli wlaczy sie on ponownie, polaczenia sa prawidlowe. Jezeli nie, zamien dwa kable
komunikacyjne UPS.

4. Przylaczenie kabla PowerChute.
•Gdy jestes gotów, by zainstalowac PowerChute® plus, polacz przelacznik redundancyjny i port
szeregowy serwera kablem komunikacyjnym PowerChute® plus.
Uwaga:
Gdy wylacznik redundancyjny jest sterowany programem UPS Power Chute® plus, nalezy go
stosowac z serwerami pracujacymi w srodowisku Windows NT/Solaris/Netware.

5
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Obslugiwane konfiguracje
Ponizej pokazano dwie obslugiwane konfiguracje przelacznika redundancyjnego. Aby uzyskac szczególowe informacje o tych i innych
obslugiwanych konfiguracjach, prosimy odwiedzic witryne APC, http://www.apcc.com.
Uwagi:
•

Przelacznik redundancyjny nie obsluguje lacznosci z akcesoriami podlaczonymi do UPS. Podlacz potrzebne akcesoria do
przelacznika redundancyjnego.

•

Obydwa urzadzenia UPS powinny wytwarzac taka sama fale sinusoidalna.
Dobra konfiguracja: Przelacznik redundancyjny Smart-UPS z dwoma urzadzeniami UPS
przylaczonymi do jednej linii pradu zmiennego.
Jest to minimalna dopuszczalna konfiguracja, poniewaz oba urzadzenia UPS sa uzaleznione od jednego zródla
zasilania z sieci.
Najlepsza konfiguracja: Przelacznik redundancyjny Smart-UPS z dwoma urzadzeniami UPS
przylaczonymi do dwóch oddzielnych linii pradu zmiennego.
Ta konfiguracja jest lepsza od poprzedniej, poniewaz kazde z urzadzen UPS jest zasilane z oddzielnego
zródla.

Procedura konfigurowania PowerChute® plus
1.Zainstaluj PowerChute® plus, kierujac sie wskazówkami w zalaczonym Arkuszu instalacji oprogramowania.
2.Na panelu przednim wylacznika redundancyjnego ustaw Preferowane zródlo (Source Preference) na Zródlo B.
3.Uruchom komputer, na którym zainstalowany zostal program PowerChute® plus..
4.Uruchom PowerChute® plus. Lacznosc jest nawiazana z UPS-B.
5.Skonfiguruj UPS-B zgodnie ze swoimi wymaganiami.
6.Ustaw parametr UPSID na UPS_B.
7.Na panelu przednim przelacznika redundancyjnego ustaw Zródlo A jako preferowane.
8.Uruchom ponownie komputer, na którym zainstalowany zostal program PowerChute® plus.
9.Uruchom PowerChute® plus. Standardowo utrzymana jest lacznosc z UPS-A
10.Skonfiguruj UPS-A zgodnie ze swoimi wymaganiami.
11.Ustaw parametr UPSID na UPS_A.
Uwagi:
Stan, w którym obydwa urzadzenia UPS moga dostarczac zasilanie pradem zmiennym nazywa sie stanem wysokiej dostepnosci.
Gdy tylko jeden UPS zabezpiecza zasilanie, jest to stan dostepnosci standardowej.
Komunikat PowerChute: „autotest nie powiódl sie: autotest nieudany“ (self test failed: invalid test) wskazuje przejscie ze stanu
wysokiej to standardowej gotowosci.
⇒

Auto-test nie powiódl sie.

⇒

Utrata lacznosci z zapasowym UPS.

⇒

Napiecie zapasowego UPS jest poza dopuszczalnymi granicami.

⇒

Gdy UPS-A zawiedzie, przelacznik redundancyjny wyczuwa to i przenosi zasilanie sieciowe obciazenia oraz lacznosc
PowerChute na UPS-B.

Gdy wybrany UPS wykonuje autotest, przelacznik redundancyjny przelacza sie na drugi UPS, powodujac wykonanie przezen
autotestu, a nastepnie przelacza sie ponownie.

Przechowywanie
Przechowuj wylacznik redundancyjny przykryty i w pozycji pionowej, w chlodnym i suchym pomieszczeniu w temperaturze
-15 to +50 °C.
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Instrukcja obslugi
Widok z przodu
E m
o ew r e g r e OP
n fc fy
E
P
4
2
N
T

O

Uwaga:
Nalezy stosowac wylacznie podane nizej standardowe ustawienia fabryczne. Sprawdz, czy sa to aktualne ustawienia stosowanego
urzadzenia. Ustawienia dodatkowe sa przeznaczone dla przyszlych ulepszen.
Funkcja

Czulosc zródla A

Funkcja
ustawienie
fabryczne
Zmniejszona

Do wyboru przez uzytkownika
LED
LED
LED
swieci jasno
przyciemniona
wylaczona
Normalna
Zmniejszona
Niska

Czulosc zródla B

Zmniejszona

Normalna

Zmniejszona

Niska

Preferowane zródlo
Napiecie transferu zródla A
Napiecie transferu zródla B

Zródlo A
Srednie
Srednie

Zródlo A
Waskie
Waskie

Zródlo B
Srednie
Srednie

Zadne
Szerokie
Szerokie

Opis

Ustawia czulosc transferu zgodnie z
warunkami linii
Ustawia czulosc transferu zgodnie z
warunkami linii
Wybiera preferowane zródlo ~
Ustawia okno napiecia transferu
Ustawia okno napiecia transferu

Awaryjne wylaczenie zasilania
UPS mozna wylaczyc zdalnie za pomoca wylacznika awaryjnego (Emergency Power Off, EPO). Taka konfiguracja jest czesta w salach
komputerowych i laboratoriach, gdzie ze wzgledów bezpieczenstwa trzeba niekiedy wylaczyc zasilanie urzadzen. Aby przylaczyc
przelacznik redundancyjny i nalezacy do niego Smart-UPS do systemu wylaczania awaryjnego, nalezy stosowac wylacznik EPO.
Polacz koncówke +24 z koncówka IN (wejscia) za pomoca normalnie otwartego stycznika. Elektryk z uprawnieniami moze trwale
polaczyc gniazdo czterokolkowe stycznika z awaryjnym systemem wylaczania. W takim razie po uruchomieniu systemu awaryjnego
zaden z UPSów nie przejdzie na prace z baterii.
Ostrzezenia
Interfejs EPO jest niskonapieciowym obwodem bezpieczenstwa (Safety Extra Low Voltage, SELV) i mozna go laczyc z innymi
obwodami SELV.
Interfejs EPO jest przeznaczony do monitorowania obwodów bez ustalonego potencjalu. Taki zamkniety obwód mozna zrealizowac za
pomoca wylacznika lub przekaznika nalezycie odizolowanego od sieci miejskiej. Polaczenie interfejsu EPO z dowolnym innym
ukladem niz uklad typu zamknietego moze spowodowac uszkodzenie przelacznika redundancyjnego.

Programowanie panelu przedniego
Uzytkownik moze programowac niektóre ustawienia za pomoca przedniego panelu sterowania przelacznika redundancyjnego.
Wskazniki swietlne (LED) wyboru funkcji
Trzy zielone wskazniki swietlne wybranych funkcji wskazuja, w celu wyswietlenia lub modyfikacji, który parametr zostal wybrany
przez uzytkownika. Za pomoca lewego przycisku Wyboru (Select) mozna przewinac piec wyliczonych powyzej funkcji
programowalnych.
Wskaznik swietlny (LED) stanu wybranej funkcji
Zielony wskaznik swietlny stanu funkcji ukazuje stan wybranej funkcji zaprogramowanej przez uzytkownika. Za pomoca prawego przycisku
Wyboru (Select) mozna przewinac rózne mozliwe wybory.
Wskaznik swietlny zródla ~
Zielona kontrolka czynnej linii ukazuje jakosc linii i wybrany stan kazdego ze zródel. Jasne swiatlo = zródlo
wybrane; sciemnione = zródlo prawidlowe, nie wybrane; wyl. = zródlo nieprawidlowe, pierwsza kontrolka miga
co sekunde, druga wylaczona = oba zródla poza tolerancja.
Czulosc zródla i napiecie transferu
Czulosc zródla i napiecie transferu mozna zmienic z panelu sterowania, aby wyregulowac jakosc zasilania. Jednakze nalezy stosowac
wylacznie podane wyzej standardowe ustawienia fabryczne.
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Diagnostyka przelacznika redundancyjnego
Uwaga:
Przelacznik redundancyjny moze byc otwierany w celu naprawy jedynie przez personel obslugi technicznej APC.
Problem

Mozliwa przyczyna

Przelacznik redundancyjny nie wlacza sie

Niskie napiecie w sieci lub
calkowity jego zanik.

Sposób naprawy
Sprawdz lampa doplyw pradu z sieci do
przelacznika redundancyjnego. Jezeli swiatlo jest
bardzo slabe, nalezy sprawdzic napiecie zasilania.
Sprawdz, czy wtyczki kabli pomiedzy
wylacznikiem redundancyjnym a UPS sa
nalezycie osadzone.

Nie ma lacznosci pomiedzy serwerem a
UPS poprzez przelacznik redundancyjny.

Usterka kabla lub uszkodzenie
wewnetrzne przelacznika
redundancyjnego.

Sprawdz polaczenia kablowe. Jezeli sa solidne,
lecz nadal nie ma lacznosci, polacz serwer
bezposrednio z UPS. Jezeli teraz jest lacznosc,
wskazuje to na wewnetrzne uszkodzenie
przelacznika redundancyjnego. W obu wypadkach
nalezy sie zwrócic do obslugi technicznej APC
(patrz rozdzial Obsluga techniczna).

Wszystkie wskazniki swietlne na
wylaczniku redundancyjnym migaja.

Nieudany wewnetrzny
automatyczny autotest. Urzadzenie
uszkodzone.

Patrz nizej, rozdzial Obsluga techniczna.

Dane techniczne portu interfejsu komputerowego, patrz witryna APC (www.apcc.com).

Diagnostyka systemu wysokiej dostepnosci
W systemie wysokiej dostepnosci przylaczone UPS sa pod ciaglym nadzorem zdatnosci do zasilania obciazen i komunikowania sie z
oprogramowaniem sterujacym (PowerChute® plus). Gdy pojawia sie problem z jednym z UPS w systemie wysokiej dostepnosci,
przylaczone urzadzenia sa nadal zasilane oraz trwa ich obserwacja, lecz PowerChute® plus zostaje natychmiast zaalarmowany.
PowerChute® plus reaguje wyswietleniem komunikatu:„autotest nie powiódl sie: autotest nieudany“.
Problemy z lacznoscia
Gdy wystapi problem z lacznoscia z dowolnym UPS-em, tzn. gdy jeden z powyzszych komunikatów jest wyswietlany w sposób ciagly,
najpierw sprawdz sciezke lacznosci pomiedzy UPS-ami, a wylacznikiem redundancyjnym. Jezeli sciezka jest w nalezytym stanie,
sprawdz panel przedni przelacznika redundancyjnego. Jezeli kontrolka wybranego stanu miga w dowolnym rytmie, oznacza to awarie
wylacznika redundancyjnego. W takim razie przeprowadz diagnoze wylacznika redundancyjnego, korzystajac ze wskazówek
diagnostycznych podanych wyzej. Jezeli potrzebujesz dodatkowej pomocy, kieruj sie wskazówkami podanymi nizej, w rozdziale na
temat obslugi technicznej.
Jezeli jest to problem lacznosci UPS lub serwera, panel przedni moze wygladac normalnie. W takim razie stwierdz, na czym polega
uszkodzenie z pomoca instrukcji diagnostycznych w Poradniku podrecznym Smart-UPS, dolaczonym do UPS. Jezeli potrzebujesz
dodatkowej pomocy, kieruj sie wskazówkami podanymi w rozdziale na temat pomocy technicznej w Poradniku uzytkownika.
Problemy utraty redundancji
Jezeli kontrolka przelacznika redundancyjnego dla UPS-B nie swieci sie, UPS-B utracil zdolnosc zasilania obciazen po wlaczeniu.
Podobnie, jezeli kontrolka dla UPS-A nie swieci sie, oznacza to, ze przestal on dzialac i ze funkcje zasilacza pelni UPS-B. Stwierdz,
na czym polega uszkodzenie UPS z pomoca instrukcji diagnostycznych w Poradniku podrecznym Smart-UPS, dolaczonym do UPS.
Jezeli potrzebujesz dodatkowej pomocy, kieruj sie wskazówkami podanymi w rozdziale na temat pomocy technicznej w Poradniku
uzytkownika.
Jezeli PowerChute® plus wyswietla przez krótka chwile lub kilkakrotnie komunikat „autotest nieudany“, oznacza to, ze na wyjsciu
UPS-A zaniklo napiecie. Zainicjuj autotest poprzez PowerChute® plus. Jezeli autotest wypadnie niepomyslnie, stwierdz, na czym
polega uszkodzenie z pomoca instrukcji diagnostycznych w Poradniku podrecznym Smart-UPS, dolaczonym do UPS. Jezeli
potrzebujesz dodatkowej pomocy, kieruj sie wskazówkami podanymi w rozdziale na temat pomocy technicznej w Poradniku
uzytkownika.
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Dane techniczne
SU041, SU042-1,
SU042-2

SU045-1

SU043, SU044

Dopuszczalne napiecie wejsciowe

120 VAC:
0 - 165 VAC

208 VAC:
0 - 275 VAC

230 VAC:
0 - 325 VAC

Napiecie wyjsciowe
(standardowe podczas uzytkowania ze SmartUPS)

120 VAC:
108 - 132 VAC

208 VAC:
187 - 229 VAC

230 VAC:
207 - 253 VAC

Granice czestotliwosci
(podczas zasilania z sieci)

47 - 63 Hz.

Czas transferu
60 Hz: Normalny

4 ms, typowy, 8 ms, maksimum

60 Hz: Zmniejszony

8 ms, typowy, 16 ms, maksimum

50 Hz: Normalny

5 ms, typowy, 10 ms, maksimum

50 Hz: Zmniejszony

10 ms, typowy, 20 ms, maksimum

Maksymalne obciazenie

1400 VA: 12A
3000 VA: 24 A

3000 VA: 14 A

Temperatura pracy

0 do +40°C

Temperatura skladowania

–15 do +45°C

Wilgotnosc wzgledna pracy i skladowania

0 do 95%, niekondensujaca

Wysokosc n.p.m. podczas pracy

0 do +3000 m

Wysokosc n.p.m. podczas skladowania

0 do +15.000 m

Odpornosc elektromagnetyczna

IEC 801-2, 801-3, 801-4

Slyszalny halas w dBA z odl. 1 m

<45

Wymiary (wys. x szer. x gl.)

4.45 x 43.2 x 19 cm

Ciezar netto (przy transporcie)

4.5 (6.8) kg

1400 VA: 6 A
3000 VA: 13 A

Zatwierdzenia BHP

Zapis UL 1778,
certyfikat CSA 107.1

Licencja BHP wydana
przez
VDE wg EN 50091 i
60950

Weryfikacja EMC

Certyfikat Klasy A wg FCC

CISPR 22 klasa A,
zweryfikowano
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Obsluga techniczna
Jesli UPS wymaga naprawy, nie nalezy zwracac go do sprzedawcy! Zrób co nastepuje:
1. Aby usunac wiekszosc najczesciej spotykanych problemów, zapoznaj sie z czescia Rozwiazywanie problemów w tej Instrukcji.
2. Sprawdz, czy zadzialal którys bezpiecznik. Jest to najczesciej wystepujacy problem z UPS!
3. Jesli problem nie zostal usuniety, nalezy skontaktowac sie z serwisem lub odwiedzic witryne WWW firmy APC (www.apcc.com).
4. Zanotuj numery modeli, numery seryjne i daty zakupu UPS i wylacznika redundancyjnego. Pracownik obslugi technicznej poprosi
o opisanie problemu i byc moze spróbuje go rozwiazac przez telefon. Jesli okaze sie to niemozliwe, zostanie wystawiony numer
RMA (upowaznienia do zwrotu urzadzenia).
5. Jesli przelacznik redundancyjny jest w okresie gwarancyjnym, naprawa jest bezplatna. Jesli nie, klient zostanie obciazony kosztami
naprawy.
6. Zapakuj przelacznik redundancyjny w oryginalne opakowanie. Jesli nie jest ono dostepne, nalezy zapytac serwis, jak uzyskac nowe.
7. Przelacznik redundancyjny nalezy tak zapakowac, aby uniknac uszkodzen w czasie transportu. Nie stosowac wypelnienia ze
styropianu. Uszkodzenia powstale w czasie transportu nie sa objete gwarancja.
8. Do opakowania dolaczyc kartke z nazwiskiem, numerem RMA i adresem, kopie dowodu sprzedazy, opis stwierdzonych
problemów, numer telefonu i czek (w razie potrzeby).
9. Numer RMA nalezy umiescic na zewnatrz opakowania.
10. Przelacznik redundancyjny nalezy wyslac kurierem oplaconym we wlasnym zakresie jako przesylke wartosciowa (ubezpieczona)
pod adres podany przez serwis.

Jak skontaktowac sie z APC
USA/Kanada.… … … … … .
Meksyk… … … … … … … ..
Brazylia… … … … … … … .
Reszta swiata … … … … …
Internet i Obsluga
techniczna

1.800.800.4272
292.0253 / 292.0255
0800.12.72.1
1.401.789.5735

http://www.apcc.com

Ograniczona gwarancja
Firma American Power Conversion (APC) gwarantuje, ze jej wyroby beda wolne od wad materialu i wykonania przez okres dwóch lat od daty zakupu.
Jej zobowiazania w ramach gwarancji ograniczaja sie do naprawy lub wymiany, wylacznie wedlug decyzji APC, wyrobów z usterkami. Aby uzyskac
obsluge w ramach gwarancji, trzeba otrzymac numer upowaznienia do zwrotu (Returned Material Authorization, RMA) od punktu obslugi klienta (patrz
rozdzial Obsluga techniczna w tym Poradniku uzytkownika). Wyrób nalezy zwrócic z oplacona z góry oplata za wysylke i dolaczyc krótki opis
problemu oraz dowód zakupu z oznaczona data i miejscem. Niniejsza gwarancja nie obejmuje sprzetu uszkodzonego na skutek wypadku, zaniedbania
lub niewlasciwego uzytkowania oraz poddanego wszelkim zmianom lub przeróbkom. Gwarancja odnosi sie tylko do oryginalnego nabywcy, który
nalezycie zarejestrowal wyrób w ciagu 10 dni od daty zakupu.

POZA POWYZSZYMI USTALENIAMI AMERICAN POWER CONVERSION NIE UDZIELA ZADNYCH GWARANCJI ANI REKOJMI, W TYM
GWARANCJI SPRZEDAWALNOSCI ANI PRZYDATNOSCI DO OKRESLONEGO CELU. W niektórych stanach i panstwach ograniczenia i
wylaczenia rekojmi sa niedopuszczalne; przeto powyzsze ograniczenia lub wylaczenia moga sie nie odnosic do poszczególnych nabywców.

POZA POWYZSZYMI USTALENIAMI, APC NIE PRZYJMUJE ODPOWIEDZIALNOSCI ZA STRATY BEZPOSREDNIE, POSREDNIE,
ODLEGLE ANI NASTEPCZE, WYNIKLE Z UZYTKOWANIA WYROBU, NAWET W RAZIE UPRZEDZENIA O MOZLIWOSCI TAKICH
STRAT. W szczególnosci APC nie przyjmuje odpowiedzialnosci za zadne koszty, takie jak utrata zysków lub dochodów, sprzetu, uzytkowania sprzetu,
danych, koszty wyrobów zastepczych, roszczen stron trzecich oraz inne.
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Dodatek A: Montaz na stelazu
Wskazówki instalacji urzadzen montowanych na stelazu
Podczas instalacji wylacznika redundancyjnego na stelazu nalezy zwrócic uwage, ze:
•Wylacznik redundancyjny jest dostarczany z uchwytami do montowania na stelazu standardowym (46,5 cm).
•Na stelaz nalezy wybrac miejsce dostatecznie przewiewne i nie narazone na nadmierne zakurzenie. Nie uzywaj wylacznika
redundancyjnego w pomieszczeniach, gdzie temperatura i wilgotnosc nie odpowiadaja zalecanym wartosciom.

Elementy mocujace
Istnieja rózne rodzaje stelazy:
•Stelaz sprzetowy — zwykle otwarty, czasem z gwintowanymi otworami montazowymi.
•APC Netshelter , IBM, Vero i in. — stelaze zamkniete z kwadratowymi otworami.
•Dell, Compaq, Rittal — stelaze zamkniete z kwadratowymi otworami.
•Stelaz HP — zamkniety, z okraglymi otworami.
Stelaze róznia sie miedzy soba wymaganym sposobem montazu. Moga one miec otwory
gwintowane (elementy laczace niedostarczone), otwory okragle (wymagaja nakretek zaciskowych,
takich jak pokazana nizej) lub otwory kwadratowe (wymagaja nakretek klatkowych, takich jak
pokazana nizej).
•Stelaz do urzadzen lacznosci — otwarty z dwiema lub czterema podporami i gwintowanymi
otworami okraglymi (APC nie dostarcza elementów laczacych).

Do wylacznika redundancyjnego dolaczone sa dwa rodzaje srub i nakretek do montazu.
•

Nakretki zaciskowe — z gwintem wewnetrznym 10-32 — najlepsze do otworów okraglych — nr czesci APC 810-2004.

Nakretki klatkowe — z gwintem wewnetrznym 10-32 — najlepsze do otworów kwadratowych — nr czesci
•
APC 810-2008.
•Sruby 1-32 z nacieciem krzyzakowym ozdobnym — do stosowania z opisanymi wyzej nakretkami zaciskowymi
i klatkowymi — nr czesci APC 810-0002.
Uwaga:
Stelaze z gwintowany i otworami okraglymi nie wymagaja nakretek. APC nie dostarcza elementów laczacych do stelazy
z otworami gwintowanymi. Te elementy lub ich dane techniczne nalezy uzyskac od dostawcy stelaza.
Sprawdz w tabeli ponizej, jakie elementy laczace sa potrzebne do posiadanego typu stelaza.
Rodzaj stelaza

Rodzaj
otworów

Elementy laczace

Dostarczone elementy
laczace

Stelaz sprzetowy

Gwintowane
lub nie

Dla gwintowanych patrz dane techniczne
stelaza. Dla niegwintowanych stosuj elementy
APC.

Nie dotyczy gwintowanych.
Dla niegwintowanych
stosuj elementy APC.

Netshelter/Compaq/IBM/Dell

Kwadratowe

Nakretki klatkowe, sruby 10-32

810-2008, 810-0002

HP

Okragle

Nakretki zaciskowe, sruby 10-32

810-2004, 810-0002

Do urzadzen lacznosci

Gwintowane

Patrz dane techniczne stelaza

Nie dotyczy
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