Skorowidz Smart-UPS - polski
Diagnostyka

Informacje o nowym UPS
To urz¹dzenie ci¹g³ego zasilania (UPS) zosta³o skonstruowane tak, aby zapobiega³o
ono ewentualnym uszkodzeniom komputera i innego wartoœciowego sprzêtu
elektronicznego przez zaniki napiêcia, spadki napiêcia, obni¿enia napiêcia w sieci
zasilania oraz przepiêcia. UPS filtruje równie¿ niewielkie wahania w sieci zasilania i
zabezpiecza sprzêt przed powa¿niejszymi zak³óceniami odcinaj¹c go wewnêtrznie
od linii zasilania z sieci publicznej zasilaj¹c go jednoczeœnie ze swoich
wewnêtrznych baterii dopóki pr¹d w sieci publicznej nie powróci do bezpiecznego
poziomu.
Podczas zasilania sprzêtu z baterii s³yszalny bêdzie wewnêtrzny sygna³ alarmowy
(okresowe piszczenie). Przycisk TEST/ALARM DISABLE (test/od³¹czenie alarmu)
s³u¿y do wyciszenia alarmu UPS.
Je¿eli napiêcie w sieci zasilania nie osi¹gnie wymaganego poziomu, wówczas UPS
dostarczaæ bêdzie pr¹d do pod³¹czonych urz¹dzeñ a¿ do wyczerpania swoich
baterii. Ci¹g³y sygna³ dŸwiêczeæ bêdzie przez dwie minuty przed ostatecznym
wy³¹czeniem UPSa. Korzystaj¹c z komputera nale¿y rêcznie zachowaæ pliki i
wy³¹czyæ komputer zanim UPS dokona samowy³¹czenia, chyba ¿e komputer
pracuje z programem interfejsowym PowerChute, który zapewnia automatyczne,
nienadzorowane wy³¹czenie komputera.

Instalacja i ustawienie

W celu rozwi¹zywania drobnych problemów instalacyjnych z UPS, nale¿y
korzystaæ z poni¿szej tabeli. W przypadku bardziej z³o¿onych problemów UPS,
nale¿y skorzystaæ z pomocy personelu wsparcia technicznego APC. Adres
najbli¿szego biura mo¿na znaleŸæ w Podrêczniku u¿ytkownika.
Problem i
mo¿liwa przyczyna
UPS siê nie w³¹cza.
• Przycisk ON nie jest wciœniêty.

Przycisn¹æ raz przycisk ON w celu w³¹czenia
urz¹dzenia UPS i sprzêtu.

• UPS nie jest pod³¹czone do Ÿród³a
zasilania pr¹du zmiennego.

Sprawdziæ obustronne pod³¹czenie kabla zasilania
miêdzy UPS a Ÿród³em zasilania.

• Bezpiecznik wejœciowy UPS
wy³¹czy³ siê samoczynnie.

Zmniejszyæ obci¹¿enie UPS przez od³¹czenie sprzêtu i
za³¹czyæ bezpiecznik (z ty³u UPSu) poprzez wciœniêcie
trzpienia z powrotem.

• Niskie napiêcie w sieci lub
ca³kowity jego zanik.

Sprawdziæ dop³yw pr¹du zmiennego do UPS przy
pomocy lampy biurowej. Je¿eli œwiat³o jest bardzo
s³abe, nale¿y sprawdziæ napiêcie w sieci zasilania.

• Bateria nie jest pod³¹czona
poprawnie.

Sprawdziæ pod³¹czenie baterii.

UPS siê nie wy³¹cza.
Wewnêtrzna wada UPS.

•
•

Przed pod³¹czeniem do pr¹du nale¿y zainstalowaæ wszystkie
akcesoria SmartSlot. Nale¿y postêpowaæ zgodnie z
instrukcjami instalacji dostarczonymi wraz z akcesoriami.
Dla modeli 230V nale¿e przenieœæ istniej¹cy kabel zasilania z
serwera do UPS i w³¹czyæ go do Ÿród³a zasilania.
Dla modeli 100/120V, nale¿y pod³¹czyæ kabel zasilania
przymocowany do urz¹dzenia UPS do Ÿród³a zasilania.

Nie nale¿y podejmowaæ próby u¿ycia UPS. Od³¹czyæ
UPS od zasilania i natychmiast oddaæ do serwisu.

UPS pracuje z baterii chocia¿ istnieje normalny dop³yw pr¹du.
• Bezpiecznik wejœciowy UPS
wy³¹czy³ siê samoczynnie.

Zmniejszyæ obci¹¿enie UPS przez od³¹czenie sprzêtu i
wyzerowanie bezpiecznika (z ty³u UPSu) poprzez
wciœniêcie trzpienia z powrotem.

• Bardzo wysokie, niskie lub
zniekszta³cone napiêcie linii. Tanie
generatory na silniki spalinowe
mog¹ zak³ócaæ napiêcie.

• Nale¿y przestawiæ UPS na inne gniazdko innego
obwodu.
• Przeprowadziæ próbê napiêcia w sieci zasilania z
wyœwietleniem wartoœci napiêcia. Je¿eli jest to
dopuszczalne dla pod³¹czonego sprzêtu, zmniejszyæ
czu³oœæ UPS. Odpowiednie procedury opisane s¹ w
Podrêczniku u¿ytkownika.

1. Instalacja UPS
•

Rozwi¹zanie

UPS wydaje okresowo urywany sygna³ akustyczny.
Normalna praca UPS.

Zbêdne. UPS chroni pod³¹czony sprzêt.

UPS nie dostarcza spodziewanego czasu zabezpieczania.
Na³adowaæ bateriê. Baterie wymagaj¹ ³adowania po
• Bateria UPS jest s³aba na skutek
niedawnego spadku napiêcia lub
zbli¿a siê do koñca swojego
okresu eksploatacyjnego.

2. Pod³¹czenie sprzêtu
•
•
•
•

•

Nie nale¿y zasilaæ drukarek laserowych z UPS.
Dla modeli 230V nale¿y skorzystaæ z kabla zasilania
dostarczonego wraz z UPS w celu pod³¹czenia komputera i
innego sprzêtu do UPS.
Dla modeli 100/120V nale¿y skorzystaæ z kabli zasilania
sprzêtu w celu pod³¹czenia go do UPS.
Nale¿y zainstalowaæ czarny kabel komunikacyjny
PowerChute® pomiêdzy UPS a komputer.
W³¹czyæ ca³y sprzêt pod³¹czony do UPS.

3. W³¹czenie UPS
•
•

•

Nacisn¹æ przycisk ON UPS, aby w³¹czyæ UPS. Spowoduje to
zasilanie pod³¹czonego sprzêtu.
Urz¹dzenie wykonuje samoczynnie autotest po w³¹czeniu go,
a nastêpnie co dwa tygodnie.
UPS ³aduje swoje baterie zawsze kiedy jest pod³¹czony do
sieci zasilania. Baterie na³adowuj¹ siê ca³kowicie w ci¹gu
pierwszych 4 godzin normalnej pracy. Nie nale¿y oczekiwaæ
pe³nej wydajnoœci podczas tego pocz¹tkowego okresu
³adowania.

4. Instalowanie programu PowerChute®
W celu dodatkowego zabezpieczenia systemu komputerowego
nale¿y zainstalowaæ program kontrolny UPS PowerChute®.
Zapewnia on zdolnoœæ samoczynnego, nienadzorowanego
wy³¹czenia wiêkszoœci znanych sieciowych systemów
operacyjnych. Zobacz szczegó³y w Instalacja oprogramowania:
Arkusz instrukta¿owy.
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• UPS jest przeci¹¿ony.

d³u¿szych okresach spadku napiêcia. Zu¿ywaj¹ siê
one równie¿ szybciej kiedy pracuj¹ czêsto oraz kiedy
dzia³aj¹ przy podwy¿szonej temperaturze. Je¿eli
bateria zbli¿a siê do koñca swojego okresu
eksploatacyjnego, nale¿y rozwa¿yæ mo¿liwoœæ jej
wymiany, nawet wówczas, gdy wskaŸnik wymiany
baterii jeszcze siê nie zapali³.
Nale¿y sprawdziæ wskaŸnik obci¹¿enia UPS. Od³¹czyæ
mniej u¿ywany sprzêt, jak np. drukarki.

WskaŸniki na pulpicie przednim czêsto migaj¹ kolejno.
UPS zosta³ zdalnie wy³¹czony.

Zbêdne. UPS wznowi pracê samoczynnie po
przywróceniu pr¹du w sieci zasilania.

Wszystkie wskaŸniki œwiec¹ a UPS emituje stale krótkie sygna³y akustyczne.
Wewnêtrzna wada UPS.

Nie nale¿y podejmowaæ próby u¿ycia UPS. Od³¹czyæ
UPS od zasilania i natychmiast oddaæ do serwisu.

Wszystkie wskaŸniki s¹ wy³¹czone a UPS jest pod³¹czony do gniazdka.
UPS jest wy³¹czone a bateria jest
wy³adowana na skutek d³u¿szych
okresów spadku napiêcia.

Œwiate³ko wymiany baterii œwieci.

Zbêdne. UPS powróci do normalnej pracy po
przywróceniu napiêcia w sieci i do³adowaniu baterii do
niezbêdnego poziomu.

• S³abe baterie.

Nale¿y do³adowaæ baterie przez co najmniej cztery
godziny. Jezeli problem nie zostanie w ten sposób
usuniêty, nale¿y wymieniæ baterie.

• Nowe baterie nie zosta³y
pod³¹czone prawid³owo.

Sprawdziæ pod³¹czenie baterii.

