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W porównaniu ze standardowym Smart-UPS, model Smart-UPS XL o przed³u¿onym czasie pracy zapewnia d³u¿szy czas podtrzymania oraz dodatkowe zabezpieczenie
przy³¹czonych urz¹dzeñ podczas wymiany baterii, dziêki zastosowaniu zewnêtrznych zestawów baterii. Gdy baterie s¹ wymieniane w samym UPS lub w zestawach baterii,
UPS mo¿e nadal reagowaæ na zak³ócenia zasilaniadziêki pozosta³ym przy³¹czonym bateriom. Informacje na temat Smart-UPS mo¿na znaleŸæ w Instrukcji obs³ugi, zaœ
informacje na temat UPS o przed³u¿onym czasie pracy mo¿na znaleŸæ w Dodatku do Instrukcji obs³ugi Smart-UPS XL. Tutaj podano informacje na temat zestawów baterii.
Aby uzyskaæ gwarancjê, nale¿y niezw³ocznie wype³niæ i przys³aæ kartê rejestracyjn¹.

Instalacja
Kontrola po odbiorze
Sprawdziæ zestaw baterii po odbiorze. W przypadku stwierdzenia uszkodzeñ, powiadomiæ kuriera i sprzedawcê. Opakowanie nadaje siê do utylizacji, nale¿y je zachowaæ do
powtórnego wykorzystania lub pozbyæ siê w sposób zgodny z przepisami.
Ustawienie
Ostrze¿enie: Modyfikacje nie zatwierdzone przez urz¹d odpowiedzialny za zgodnoœæ parametrów urz¹dzenia z przepisami mog¹ doprowadziæ
do uniewa¿nienia gwarancji.
Na rysunku pokazano umieszczenie z³¹cza zestawu baterii na wie¿y SU3000 (po prawej), na 5U SU3000RM (u
do³u) oraz SU1000XL (po lewej). Niektóre modele UPS mog¹ mieæ z³¹cze zestawu baterii w innym miejscu, lecz
jego wielkoœæ i kszta³t s¹ zawsze takie same.
Z³¹czay zestawu baterii s¹ oznakowane kolorami zgodnie z poni¿sz¹ tabel¹. Ma to na celu zapobie¿enie
niew³aœciwemu po³¹czeniu. Nie wolno próbowaæ instalacji zestawów baterii oznakowanych innym kolorem ni¿
konektor na UPS.

UPS

Napiêcie nominalne systemu

Zestaw baterii
(kolor z³¹cza)

SU700XL
SU1000XL
SU1400XLT
SU2200XL
SU2200XLT
SU3000
SU3000RM
SU3000RMT
SU1400RMXL
SU1400RMXLT
SU2200RMXL
SU2200RMXLT

24 V pr. st.

SU24XLBP (szary)

48 V pr. st.

SU48XLBP (niebieski)

48 V pr. st.

SU48BP (czerwony)

48 V pr. st.

SU48RMXLBP(niebieski)

W modelach UPS XL mo¿na instalowaæ do 10 zestawów baterii, kieruj¹c siê poni¿szymi instrukcjami. Uwaga: do Smart-UPS 3000 VA mo¿na przy³¹czyæ tylko jeden
zestaw baterii SU48BP.
1. Przygotowaæ UPS do przy³¹czenia zestawu/ów

3. Odsuwaj¹c zacisk na bok, w³o¿yæ z³¹cze zestawu baterii do

2. Obróciæ zacisk i przymocowaæ go luŸno do

4. Umocowaæ zacisk z³¹cza.

baterii. Nale¿y zwróciæ uwagê na otwory do
mocowania zacisku z³¹cza (w pobli¿u œrodka
krawêdzi gniazda). Za pomoc¹ œrubokrêta
krzy¿akowego #2 zdj¹æ zacisk z³¹cza zestawu
baterii z tylnej œcianki UPS.
krawêdzi z³¹cza na UPS.

Poprawnie wykonana instalacja XL z jednym zestawem baterii w szafie
przemys³owej

UPS.

Poprawnie wykonana instalacja XL z dwoma zestawami baterii.

Kolejne zestawy baterii instalowaæ tak samo, wykorzystuj¹c ich z³¹cza.
Uwaga: Nie ustawiaæ zestawów baterii jeden na drugim. Grozi to ich wywróceniem.

Przechowywanie
Warunki przechowywania
Zestawy baterii przechowywaæ w pokrowcu, w pozycji pionowej, w miejscu
suchym i ca³kowicie na³adowane. Przed przechowaniem na³adowaæ zestaw przez
co najmniej 4 godziny.

Magazynowanie przez d³u¿szy czas
W temperaturze -15° do +30°C (+5°do+86°F), baterie ³adowaæ co 6 miesiêcy
W temperaturze +30° do +45°C (+86° do +113 °F), baterie ³adowaæ co 3 miesi¹ce.

Czasy ³adowania i pracy baterii
Z ka¿dym zestawem baterii dostarczana jest dyskietka, umo¿liwiaj¹ca skonfigurowanie Smart-UPS do wspó³pracy z kolejnymi dodatkowymi bateriami. Smart-UPS
musi zostaæ nale¿ycie skonfigurowany, aby móg³ lepiej obliczyæ czas wy³adowania. Nale¿y po³¹czyæ port UPS z portem szeregowym PC lub stacji roboczej pracuj¹cej
w œrodowisku DOS lub Windows, korzystaj¹c z za³¹czonego czarnego kabla do po³¹czeñ komunikacyjnych. Nastêpnie w³o¿yæ dyskietkê do stacji napêdu i przy znaku
zachêty DOS podaæ literê oznaczaj¹c¹ ten napêd (np. A:).
A: Nastêpnie wpisaæ: battpack com[X] [Y],
[Y] gdzie [X] = 1 lub 2 i oznacza numer portu szeregowego, zaœ [Y] =
liczba zestawów baterii przy³¹czonych do UPS.
W Dodatku do Instrukcji obs³ugi Smart-UPS XL znajduj¹ siê tabele, w których podano czasy ³adowania baterii wewn¹trz UPS i w dodatkowych zestawach, dla
obci¹¿enia znamionowego oraz typowe czasy pracy.
Uwaga: konfiguruj¹c Smart-UPS do wspó³pracy z SU48RMXLBP, nale¿y pamiêtaæ, ¿e jeden SU48RMXLBP jest równowa¿ny dwóm zestawom baterii we
wszystkich innych modelach.

Wymiana baterii
Baterie w tym zestawie mo¿na ³atwo wymieniæ bez wy³¹czania uk³adu. Wymiana baterii jest bezpieczna, poniewa¿ s¹ one odizolowane od niebezpiecznego napiêcia.
Podczas wymiany UPS i pod³¹czone do niego urz¹dzenia mog¹ pozostaæ w³¹czone. Po informacje o zestawach baterii do wymiany nale¿y siê zwracaæ do dealera lub
zadzwoniæ pod numer podany w tej instrukcji.
Uwaga: Nale¿y przeczytaæ ostrze¿enia w Poradniku bezpieczeñstwa APC.
APC. Przed przyst¹pieniem do wymiany baterii nale¿y zabezpieczyæ dane. Po od³¹czeniu
baterii przy³¹czone urz¹dzenia nie s¹ chronione przed zanikami zasilania.
Procedura wymiany baterii - zestawy baterii XL do monta¿u w szafie
Procedura wymiany baterii - zestawy baterii do wie¿y XL
przemys³owej
1.Uj¹æ bok pokrywy przedniej i przechyliæ j¹ ku sobie i w dó³.
1.Zdj¹æ przedni¹ pokrywê, poci¹gaj¹c palcem za wnêkê.
2.Za pomoc¹ p³askiego œrubokrêta lub monety wykrêciæ œruby
2.Uwolniæ doln¹ krawêdŸ pokrywy z dolnego zaczepu i zdj¹æ j¹,
mocuj¹ce drzwi baterii i otworzyæ je.
aby ods³oniæ drzwi dostêpu do baterii.
Ostrze¿enie! Nie wyci¹gaæ baterii na si³ê. Mo¿e to
3.Za pomoc¹ p³askiego œrubokrêta lub monety wykrêciæ dwie
spowodowaæ uszkodzenie po³¹czeñ wewnêtrznych!
œruby mocuj¹ce drzwi dostêpu do baterii i otworzyæ je.
4.Poci¹gaj¹c za bia³y sznur z przodu z³¹cza baterii, wyj¹æ z³¹cze.
3.Roz³¹czyæ z³¹cze baterii, wyci¹gaj¹c bia³y kabel z boku.
5.Uj¹æ wystêp i delikatnie wyci¹gn¹æ bateriê z zestawu.
4.Wysun¹æ bateriê z zestawu.
6.Siêgn¹æ do pomieszczenia baterii i uj¹æ bia³y sznur na z³¹czuze
drugiej baterii. Poci¹gn¹æ energicznie, aby od³¹czyæ z³¹cze i
wyj¹æ drugi zestaw baterii.
5.Wyj¹æ separator piankowy.
Uwaga: Wyjmuj baterie ostro¿nie - s¹ one ciê¿kie.
6.Powtórzyæ kroki 3 - 5 dla drugiej baterii.
7.Powtórzyæ kroki 3 - 6 dla dwóch baterii po drugiej stronie
7.Wsun¹æ pierwszy zestaw nowych baterii do obudowy.
zestawu.
Przytrzymaæ z³¹cze w dó³ poni¿ej górnej powierzchni baterii, bo
Uwaga: Wyjmuj baterie ostro¿nie - s¹ ciê¿kie.
inaczej zestaw siê nie zmieœci. Nakierowaæ z³¹cze na górn¹
powierzchniê baterii i nacisn¹æ mocno,
mocno aby w³¹czyæ je do
8.Wsun¹æ now¹ bateriê do zestawu.
gniazda
z
ty³u
pomieszczenia
baterii.
9.Pod³¹czyæ z³¹cze.
Uwaga: W czasie pod³¹czania baterii mo¿e wyst¹piæ
Uwaga: W czasie pod³¹czania baterii mo¿e wyst¹piæ
nieznaczne iskrzenie.
nieznaczne iskrzenie.
8.Wsun¹æ drugi zestaw baterii, a nastêpnie nakierowaæ z³¹cze
10.Wepchn¹æ bateriê do oporu. Z ty³u s¹ zderzaki, które
ponad bateriami i nacisn¹æ mocno,
mocno aby w³¹czyæ je do gniazda z
zapobiegaj¹ wsuniêciu jej zbyt daleko.
przodu
pomieszczenia
baterii.
11.W³o¿yæ na miejsce separator piankowy.
9.Zamkn¹æ drzwiczki baterii, umocowaæ œrubami i w³o¿yæ na
12.Powtórzyæ kroki 8 - 10 dla drugiej baterii.
miejsce przedni¹ pokrywê.
13.Powtórzyæ kroki 8 - 12 dla dwóch baterii po drugiej stronie
10.
Zu¿yt¹ bateriê nale¿y oddaæ do punktu przyjêæ surowców
zestawu.
wtórnych
lub zwróciæ do sprzedawcy w opakowaniu po nowej
14.Zamkn¹æ pokrywê baterii, wkrêciæ œruby do otworów oraz
baterii.
Wiêcej
informacji mo¿na znaleŸæ w instrukcji obs³ugi
umocowaæ przedni¹ pokrywê zestawu.
nowej baterii.
15.Zu¿yt¹ bateriê nale¿y oddaæ do punktu przyjêæ surowców
wtórnych lub zwróciæ do sprzedawcy w opakowaniu po nowej
baterii . Wiêcej informacji mo¿na znaleŸæ w instrukcji obs³ugi
Informacja o punktach obs³ugi
nowej baterii.
Ameryka Pó³nocna i £aciñska
Europa
APC
APC
Specyfikacje
132 Fairgrounds Road
Ballybritt Business Park
West
Kingston,
Rhode
Island
02892
Galway, Ireland 10800-702000
Wszystkie modele
USA
Typ baterii
Regulowana zaworami, hermetyczna, kwasowo1-800-800-4APC/1-401-789-5735
353-91-702020
o³owiowa
Internet: http://www.apcc.com
E-Mail: apceurtech@apcc.com
E-Mail:
Typowy czas ¿ycia baterii 3 do 6 lat, zale¿nie od liczby cykli roz³adowania i
Ameryka Pó³nocna: apctech@apcc.com
temperatury otoczenia
Ameryka £aciñska: apctchla@apcc.com
Zakres temperatur pracy
0 do 40°C (+32 do +104°F)
Temperatura
przechowywania

-15 do 45°C (+5 do -113°F)

Wilgotnoœæ w
pomieszczeniu (praca i
przechowywanie)

0 do 95%, nie kondensuj¹ca

Dopuszczalna wysokoœæ
pracy n.p.m.

0 do +3.000 m (0 do +10.000 ft.)

Wysokoœæ
magazynowania UPS
n.p.m.

0 do +15.000 m (0 do +50.000 ft.)

Wymiary (wys. x szer. x
g³.)
Waga netto
(transportowa)

Wie¿a:
21,6 x 17,0 x 43,9 cm
(8,5 x 6,7 x 17,3 in.)
31,3 (33,1) kg
69,0 (73,0) lb

Monta¿ w szafie:
17,8 x 48,3 x 45,7 cm
(7,0 x 19,0 x 18,0 in.)
61.7 (69.4) kg
136.0 (153.0) lb

