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53 P¤IPOJENÍ TELEFONU /MODEMU/
FAXU

6 P¤IPOJENÍ T-KONEKTORU 10/100
NEBO VOIP

7 P¤IPOJENÍ PROPOJOVACÍHO KABELU
Pro pﬁipojení volitelné externí 24 voltové
bateriové sady (BR24BP) spoleãnosti APC k
jednotce záloÏního zdroje Back-UPS RS 1500.

Konektor telefonu
BATTERY BACK UP

Wall
Outlet

Wall
Outlet

Model: 1500VA (1000VA) 220-240V~
3.8 (2.6)A, 50-60Hz, 865 (600)W

SíÈov˘ konektor

Externí disková
nebo CD/DVD
jednotka

Port poãítaãové
sítû
Modem/
Phone/Fax

USB

Data Port

RJ-45

BR24BP Battery Pack

10/100 Base-T
VOIP

Port modemu
poãítaãe

Pokud není na poãítaãi zapnuta volba
automatického spou‰tûní Autoplay, postupujte
následovnû:
1. Na pracovní plo‰e obrazovky poãítaãe
dvakrát kliknûte na ikonu Tento poãítaã (My
Computer).
2. Dvakrát kliknûte na ikonu jednotky CDROM a ﬁiìte se pokyny, které se objeví na
obrazovce.

Poãítaã

Monitor

FAX
220-240V~

SURGE ONLY

6A, 50-60Hz

8 ZAPNUTÍ ZDROJE NAPÁJENÍ BACK-UPS

Circuit Breaker

Push to Reset

Input: 220-240~, 10A, 50-60Hz

Vstup: 220-240~, 10A,
50-60Hz

Napájecí ‰ÀÛra Va‰eho
poãítaãe.

11 P¤IPOJENÍ VODIâE

P¤EPùËOVÉ OCHRANY
TVSS

ZáloÏní zdroj napájení Back-UPS je také
opatﬁen ‰roubov˘m konektorem ochrany
proti rázovému pﬁepûtí (TVSS) pro
pﬁipojení zemnícího vodiãe dal‰ích ochran
zaﬁízení, jako jsou pﬁepûÈové ochrany sítû a
datov˘ch kanálÛ.
Od datové linky
TVSS

Na ãelním panelu jednotky záloÏního zdroje Back-UPS
jsou ãtyﬁi stavové indikátory - kontrolky (On Line, On
Battery, Overload a Replace Battery).

On Line

Overload
Replace Battery

TVSS GND

Modem/
Phone/Fax

ORIENTACE

✘

✔

✔

INDIKÁTORY STAVU A ALARMY

On Battery

Wall
Outlet

9 PROSTOROVÁ

• Po úspû‰ném ukonãení automatické kontroly
funkãnosti bude svítit pouze zelen˘ indikátor
ãinnosti jednotky On Line.
Stisknûte vypínaã Power ON/OFF na ãelním panelu a • Pokud není vnitﬁní bateriová kazeta pﬁipojena
sledujte, zda po stisknutí a uvolnûní tohoto vypínaãe
(viz krok 2), svítí zelen˘ indikátor zapnutí
dojde k následujícím událostem:
jednotky On Line a ãerven˘ indikátor Replace
• Bliká zelen˘ indikátor ãinnosti zdroje On Line.
Battery oznamující nutnost nahrazení baterie.
• Îlut˘ indikátor funkãnosti baterie On Battery svítí,
Zdroj Back-UPS bude také vydávat akustick˘
zatímco se provádí automatická diagnostika ãinnosti. signál.
Poznámka: Pﬁed pouÏitím umoÏnûte jednotce
Back-UPS její úplné nabití po dobu osmi (8) hodin.

Tiskárna nebo skener

On Line (zelená) - svítí, pokud je v˘stup
záloÏního bateriového zdroje napájen z
normálního síÈového napájení.

¤iìte se
pokyny na
obrazovce
monitoru.

K USB konektoru
poãítaãe

TVSS GND

Poãítaã

INSTALACE SOFTWARE
10 NA
POâÍTAâ

SERVIS
On Battery (Ïlutá) - svítí, pokud jsou zaﬁízení
pﬁipojená k v˘stupu jednotky zdroje Back-UPS
napájena ze záloÏních baterií jednotky.

âtyﬁi pípnutí kaÏd˘ch 30 vteﬁin - tento alarm
se rozezní vÏdy, kdyÏ jednotka Back-UPS
napájí v˘stupy ze záloÏních baterií. ZvaÏte
uloÏení právû rozdûlané práce.
NepﬁetrÏité pípání - tento alarm se ozve vÏdy,
kdyÏ dojde k podstatnému sníÏení kapacity
baterií. Doba do úplného vybití baterií je velmi
krátká. OkamÏitû uloÏte jakoukoliv rozdûlanou
práci a opusÈte v‰echny otevﬁené aplikace.
Ukonãete práci operaãního systému, poãítaãe i
záloÏního zdroje Back-UPS.

Overload (ãervená) - tento indikátor svítí, kdyÏ
nároky na napájení pﬁekraãují kapacitu záloÏního
zdroje Back-UPS.
NepﬁetrÏit˘ tón - tento alarm zní vÏdy, kdyÏ jsou
v˘stupy záloÏních baterií pﬁetíÏeny.

Jistiã - v˘konov˘ jistiã, umístûn˘ na zadním
panelu zdroje Back-UPS vypne, pokud pﬁetíÏení
pﬁinutí jednotku Back-UPS, aby se odpojila od
normálního síÈového napájení. Pokud tlaãítko
jistiãe vyskoãí, odpojte nedÛleÏité spotﬁebiãe.
PÛvodní polohu jistiãe obnovte stisknutím tlaãítka
smûrem dovnitﬁ.

Replace Battery (ãervená) - tento indikátor
svítí, pokud se baterie blíÏí konci svojí
Ïivotnosti nebo pokud není k jednotce pﬁipojena
bateriová kazeta (viz v˘‰e). Baterie, která se
blíÏí konci Ïivotnosti má nedostateãnou dobu
vybíjení a mûla by se nahradit.
Akustick˘ signál po dobu 1 minuty kaÏd˘ch 5
hodin - tento alarm zní vÏdy, kdyÏ selÏe
automatick˘ diagnostick˘ test funkãnosti
baterie.

Dorazí-li jednotka Back-UPS po‰kozená, uvûdomte
doruãitele.
VyÏaduje-li jednotka Back-UPS servisní zásah,
nevracejte ji zpût prodejci. Mûli byste provést
následující kroky:
1. Nahlédnout do kapitoly ¤e‰ení problémÛ, pro
odstranûní bûÏn˘ch problémÛ.
2. Pokud problémy pﬁetrvávají, obraÈte se na stránku
http://www.apc.com/support/.
3. Pokud problémy stále trvají, kontaktujte
technickou podporu spoleãnosti APC.
• Pﬁipravte si údaje jako je ãíslo modelu, sériové
ãíslo a datum koupû jednotky Back-UPS.
Buìte pﬁipraveni k identifikaci a ﬁe‰ení
problému se zástupcem technické podpory
spoleãnosti APC. Pokud ani to nevede k
úspûchu, spoleãnost APC Vám vydá
autorizaãní ãíslo návratky zboÏí (RMA) a
adresu pro zaslání jednotky.

TECHNICKÉ PARAMETRY

¤E·ENÍ PROBLÉMÒ
Problém

MoÏná pﬁíãina

PoloÏka

Nápravná ãinnost

Jednotka Back-UPS není pﬁipojena k napájení.

Ujistûte se, Ïe jednotka Back-UPS je spolehlivû pﬁipojena k v˘stupu
stﬁídavého napájení.

Rozsah vstupního napûtí pracující
jednotky (tovární nastavení)

Jistiã jednotky Back-UPS „vypnul“ a je vysunut˘.

Odpojte od jednotky Back-UPS nedÛleÏité spotﬁebiãe. Resetujte
(zatlaãte dovnitﬁ) jistiã na zadním panelu. Zapnûte jednotku BackUPS a pﬁipojujte spotﬁebiãe po jednom. Pokud jistiã znovu vypadne,
odpojte zaﬁízení, které zpÛsobilo aktivaci jistiãe.

Automatická regulace napûtí (AVR)
Rozsah pracovních frekvencí

Vstupní síÈové napûtí je mimo rozsah.

ZvaÏte úpravu pﬁevodního napûtí a citlivosti. Viz kapitola Úprava
transformace napûtí a citlivosti.

Maximální zátûÏ

Jednotka Back-UPS bûhem v˘padku
napájení nenapájí dÛleÏité spotﬁebiãe.

Zaﬁízení je pﬁipojeno na v˘stup Surge Only (pouze
pﬁepûÈová ochrana).

Odpojte zaﬁízení z v˘stupu ‘Surge Only’ a pﬁipojte je k v˘stupu
‘Battery Backup’ umoÏÀujícím záloÏní napájení pﬁi v˘padku
normálního napájení.

Jednotka Back-UPS napájí zaﬁízení z
bateriového zdroje, aãkoliv je k
dispozici normální síÈové napájení.

Jistiã jednotky Back-UPS „vypnul“ a je vysunut˘.

Odpojte od jednotky Back-UPS nedÛleÏitá zaﬁízení. Resetujte
(zatlaãte dovnitﬁ) jistiã na zadním panelu. Zapnûte jednotku BackUPS a pﬁipojujte spotﬁebiãe po jednom. Pokud jistiã znovu vypne,
odpojte zaﬁízení, které zpÛsobilo zafungování jistiãe.

Jednotku Back-UPS nelze zapnout.

Jednotka Back-UPS nezaji‰Èuje záloÏní
napájení po oãekávanou dobu.

Vstupní síÈové napûtí je mimo rozsah.

ZvaÏte úpravu pﬁevodního napûtí a citlivosti. Viz kapitola Úprava
transformace napûtí a citlivosti.

Jednotka Back-UPS je velmi zatíÏena.

Odpojte od v˘stupÛ záloÏního bateriového napájení nedÛleÏitá
zaﬁízení (tiskárny, skenery, atd.) a zapojte je na v˘stupy pﬁepûÈové
ochrany ‘Surge Only’.

Bateriová kazeta jednotky Back-UPS je vybita v
Dobíjejte bateriovou kazetu 8 hodin. Doba funkce záloÏní jednotky
dÛsledku posledního v˘padku napájení a nedostatku Back-UPS je, po dobu dobíjení baterií aÏ do jejich úplného nabití,
ãasu k jejímu opûtovnému nabití.
omezena.
Baterie vyãerpala svoji Ïivotnost.

VymûÀte bateriovou kazetu (viz Objednávka náhradní bateriové
kazety).

Tvar vlny

Obvykl˘ nabíjecí ãas

Hmotnost
Pﬁepravní hmotnost
Klasifikace EMI

Vybíjecí doba baterie

Svítí ãerven˘ indikátor náhrady baterie
Replace Battery.

VymûÀte bateriovou kazetu (viz Objednávka náhradní bateriové
kazety).

OMEZENÁ ZÁRUKA

Vytáhnûte ze zásuvek záloÏního napájení jedno nebo více zaﬁízení a
zapojte je na v˘stupy ‘Surge Only’.

Svítí zelen˘ indikátor On Line a
v‰echny ostatní indikátory na ãelním
panelu blikají.

Kontaktujte technickou pomoc spoleãnosti APC (viz Kontaktní
informace).

Vnitﬁní porucha nepﬁeru‰itelného zdroje napájení
UPS.

OBJEDNÁVKA NÁHRADNÍ BATERIOVÉ KAZETY
Bateriová kazeta (zásobník) obvykle vydrÏí 3-6 let, krat‰í dobu pokud dochází k ãast˘m odstávkám jednotky nebo je vystavena zv˘‰en˘m teplotám.
Pro modely 1000 VA objednejte díl ãíslo RBC32 nebo díl ãíslo RBC33 pro modely 1500 VA.
Prosíme o zaji‰tûní recyklace pouÏit˘ch bateriov˘ch kazet.

47 - 63 Hz (automatické snímání)

2. Na 10 vteﬁin stisknûte tlaãítko na ãelním panelu. V‰echny indikátory (kontrolky)
na ãelním panelu jednotky Back-UPS budou blikat, aby potvrdily pﬁechod do
reÏimu programování.

Nespojitá sinusová vlna
1000 VA - 600 W
1500 VA - 865 W

3. Jednotka Back-UPS pak ukáÏe aktuální nastavení spodní hodnoty pﬁevodního
napûtí, jak naznaãuje následující tabulka.

8 hodin

-5 aÏ 45 oC

Rozmûry (V x · x H)

1. Pﬁipojte jednotku Back-UPS ke zdroji síÈového napájení. Jednotka Back-UPS bude
pracovat v záloÏním reÏimu (Ïádn˘ indikátor nesvítí, na v˘stupech záloÏního
bateriového zdroje není Ïádné napûtí).

+12%

Skladovací teplota

Pﬁipojte bateriovou kazetu k jednotce (viz Pﬁipojení bateriové
kazety).

Bliká ãerven˘ indikátor pﬁetíÏení zdroje Pﬁipojené zaﬁízení spotﬁebovává více zdrojÛ, neÏ
Overload.
mÛÏe jednotka Back-UPS poskytnout.

175 - 295 V ~

0 aÏ 40 oC

Provozní / skladovací relativní
vlhkost

V situacích, kdy se jednotka Back-UPS nebo pﬁipojené zaﬁízení jeví jako pﬁíli‰ citlivé
na vstupní napûtí, mÛÏe b˘t nutné upravit pﬁevodové napûtí. Jedná se o jednoduchou
úlohu vyÏadující pouÏití tlaãítka na ãelním panelu. Pro úpravu pﬁevodního napûtí
postupujte následovnû:

Technické parametry

Provozní teplota

Bliká indikátor náhrady baterie Replace Vnitﬁní bateriová kazeta jednotky není pﬁipojena.
Battery. Svítí zelen˘ indikátor funkce
jednotky On Line.
Baterie vyãerpala svoji Ïivotnost.

ÚPRAVA TRANSFORMACE NAPùTÍ A CITLIVOSTI

Svítící indikátory

Spodní hodnota
citlivosti pﬁevodního
napûtí

PouÏití

0 do 95 % nekondenzující

1

155 V ~
Nízká

PouÏijte pouze v pﬁípadû podmínek
extrémnû nízkého vstupního napûtí.
Nedoporuãuje se pro zatíÏení poãítaãe.

37,1 x 8,6 x 33,3 cm
1000 VA: 10 kg
1500 VA: 11 kg

2

165 V ~
Stﬁední

Jednotka Back-UPS ãasto pﬁechází na
napájení z baterie (On Battery) v
dÛsledku nízkého vstupního síÈového
napûtí.

1000 VA: 11 kg
1500 VA: 12 kg

3

175 V ~
Vysoká
(tovární nastavení)

Pﬁipojené zaﬁízení je citlivé na nízké
napûtí (doporuãeno).

EN 50091-1, EN 60950, EN 50091-2,
EN 61000-3-2, EN 6100-3-3,
EN 55022 tﬁída B
Viz http://www.apc.com/product

4. Pro navolení 155 V jako spodní hodnoty pﬁevodního napûtí, stisknûte tlaãítko,
dokud se nerozbliká 1 indikátor.
5. Pro navolení 165 V jako spodní hodnoty pﬁevodního napûtí, stisknûte tlaãítko,
dokud se nerozblikají 2 indikátory.
6. Pro navolení 175 V jako spodní hodnoty pﬁevodního napûtí, stisknûte tlaãítko,
dokud se nerozblikají 3 indikátory.

Standardní záruka je po dobu dvou (2) let od data koupû. Standardním postupem
spoleãnosti APC je vymûnit pÛvodní jednotku za továrnû opravenou. Zákazník, kter˘
musí dostat pÛvodní jednotku zpût kvÛli zaúãtování aktiv a nastavení rozvrhu daÀov˘ch
odpisÛ musí tuto potﬁebu deklarovat pﬁi prvním kontaktu se zástupcem technické podpory
spoleãnosti APC. APC za‰le náhradní jednotku, jakmile oddûlení oprav obdrÏí vadnou
nebo ji ode‰le proti pﬁijetí a autorizaci ãísla platné kreditní karty. Zaslání vadné jednotky
spoleãnosti APC hradí zákazník. Spoleãnost APC hradí pﬁepravní náklady za zásilku
náhradní jednotky zákazníkovi.

Jakmile je jednotka v reÏimu programování a tlaãítko se nestiskne bûhem následujících
5 vteﬁin, jednotka Back-UPS opustí tento reÏim; v‰echny indikátory zhasnou.

KONTAKTNÍ INFORMACE
Technická podpora
Internet

Bateriová
kazeta

http://www.apc.com
esupport@apcc.com

Asie a Pacifik
âína

NAHRAZENÍ BATERIOVÉ KAZETY

http://www.apc.com/support

(+65) 3896 823
(+86) (10) 8529 9888

Evropa / Stﬁední v˘chod / Afrika

+ 353 91 702020

USA / Kanada

+ 1 401 789 5735

Celosvûtovû

+1.401.789.5735
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