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Buku Pedoman APC Smart UPS
(UPS) Uninterruptible Power
Supply 230 VAC
Langkah Pertama
Untuk mendapatkan garansi, silakan sekarang mengisi kartu
registrasi garansi.

Bagian Belakang

Kepekaan Tegangan Volt
Alat UPS ini akan menemukan penyimpangan jalur voltase (line
voltage) misalnya, kenaikan tajam, kerendahan, gelombang dan
juga penyimpangan disebabkan oleh pemakaian dengan alat
pembangkit tenaga listrik yang murah. Karena gagal, alat UPS akan
berpindah ke operasi on-battery atau baterai hidup sebagai reaksi
kepada penyimpangan untuk melindungi bebannya (load). Dimana
qualitas listrik kurang, UPS mungkin akan sering berubah ke
operasi on-baterai. Kalau beban bisa berfungsi biasa dalam kondisi
seperti yang tersebut, kapsitas baterai termasuk umurnya bisa
dilestarikan melalui penurunan kepekaan UPS.

Pemeriksaan
Periksalah alat UPS setelah diterima. Kalau ada kerusakan
hubungilah dealer. Bahan-bahan pembungkusan ini bisa di pakai
ulang, simpan untuk digunakan lagi, atau buang secara teratur.
Penempatan

2200 and 3000 VA

Pasang UPS ini di tempat aman yang bebas dari debu dan yang
memiliki sirkulasi udara yang memadai. Jangan menggunakan UPS
di tempat yang suhu udara dan kelembabannya diluar ambang batas
yang aman.
Peringatan: Kalau alat ini mengalami perubahan atau
penggantian tanpa ijin dari APC, garansi atas UPS
dianggap batal.

1000 and 1400 VA

450 and 700 VA

Pasang Saluran Interface Komputer (optional)
Barang tambahan dalam bentuk ‘software’ manajemen dan
'interface kit' (alat sambungan) bisa digunakan dengan UPS ini.
Hanya gunakan alat-alat yang diijinkan oleh pembuat. Kalau
alat-alat ini dipakai, sambungkan kabel interface dengan saluran
komputer yang 9 pin. Tempatnya dibelakang UPS. Ketatkanlah
sekrup penyambung untuk melengkapi cara penyambungan.

Pengisian Batterai
UPS ini mengisi batterai setiap berhubungan dengan stop kontak
listrik. Batterai akan diisi sepenuhnya dalam 4 jam pertama
pemakaian biasa. Jangan mengharapkan waktu pergerakkan
sepenuhnya selama waktu pengisian permulaan ini.

normal
reduced
low

Kalau kepekaan UPS biasa, konfigurasi lampu LED
menyinar dengan terang. Kalau alat kepekaan UPS
berkurang, lampu LED menyinar lebih sedikit. Kalau
kepekaan rendah, lampu LED adalah mati.

Interval Peringatan Baterai Rendah

Pemasangan
Untuk memasang alat UPS ini, silakan mengikuti instruksi
pemasangan dalam Smart.UPS Quick Reference Guide.
UPS ini dilengkapi dengan Smart Slot untuk peralatan
tambahan. Lihatlah APC website (www.apcc.com) untuk
peralatan tambahan yang tersedia.

Untuk mengurangi kepekaan alat UPS, tekan tombol
konfigurasi yang bertempat di papan belakang. Menggunakan
sebuah obyek tajam misalnya sebuah pulpen untuk menekan
tombolnya. Tekan tombol konfigurasi sekali supaya kepekaan UPS
berkurang. Tekan sekali lagi supaya kepekaan menjadi rendah.
Tekan tombolnya tiga kali untuk kembali kepekaannya menjadi
normal.

Pasang Kabel yang di Hubungkan Dengan Tanah
Kepada Konektor TVSS (optional)
Alat UPS ini menampilkan sebuah konektor dengan singkatan
TVSS untuk menyambung bagian kabel yang berhubungan dengan
tanah atau ‘ground’ dengan alat-alat penghilang sentakan arus listrik
yang tiba-tiba (TVSS) misalnya telfon dan perlindung jaringan.
Penyambung TVSS menyediakan ‘grounding’ melalui sambungan
kabel lisltrik 'ground' UPS. Untuk membuat penyambungan dengan
konektor UPS, lepaskan skrup dan sambunglah ‘ground lead’ (kabel
yang dihubungkan dengan tanah) dari alat penghilang sentakan.
Lalu ketatkan skrup untuk memastikannya.

Saat mati listrik, peringatan baterai rendah akan terjadi bilamana
ada kurang-lebih dua (2) menit tenaga on-baterai tersisa. Jarak
waktu dua menit ini mungkin kurang untuk mematikan beberapa
sistem komputer.
Untuk merubah interval peringatan, tekanlah tombol
konfigurasi di papan belakang sedangkan menekan tombol on/test
di papan muka.
2 min.
5 min.

Konektor Battery Pack (hanya 3000VA)

7 min.

Gunakan penyambung battery pack untuk menyambung
external battery pack (optional).

Tekan tombol konfigurasi sekali untuk peringatan aki
rendah menjadi lima (5) menit. Tekan tombol
konfigurasi sekali lagi untuk interval menjadi tujuh (7)
menit. Tekan tombol konfigurasi kali ketiga untuk
mengembalikan interval menjadi dua(2) menit.

Petunjuk Pemakaian
Menghidupkan — Mematikan

Baterai Hidup

Beban yang Terlalu Berat

Selama operasi 0n-baterai, lampu on-baterai LED akan menyala dan
alat UPS akan berbunyi empat (4)'tit' 'tit' sebagai alarm setiap 30
detik. Alarm akan berhenti setelah UPS kembali ke operasi
on-line.
Baterai Rendah
Dengan keadaan UPS tersambung. tekan dan lepaskan tombol
On/Test yang terdapat di atas untuk menyediakan tegangan kepada
bebannya. Bebannya langsung mendapatkan tenaga sedangkan UPS
melakukan self test.
Tekan dan lepaskan tombol kecil terletak dibawah untuk
mematikan tenaga kepada bebannya. Barangkali tepat untuk
mengunakan alat UPS ini sebagai tombol atau saklar induk untuk
melindungi alat-alatnya.
Catatan: Setiap saat UPS ada dalam keadaan tersambung
dengan tegangan listrik, UPS akan mengisi baterai.
Lampu LED on-line menyala jika alat UPS menyediakan
listrik kepada beban.
Self Test
Alat UPS ini melakukan self test secara otomatis saat dihidupkan,
dan setiap dua minggu sekali. Self Test secara otomatis
memudahkan pemeliharaan unit yang di UPS lain dilakukan
secara manual.
Selama Self Test, alat UPS mengoperasikan bebannya secara
on-baterai. Kalau UPS lulus Self Test UPS akan kembali ke operasi
on-line.
Jika UPS gagal self test UPS langsung kembali ke operasi
on-line dan lampu LED untuk mengganti baterai akan menyala.
Beban tidak akan terpengaruh oleh gagalnya self test. Isilah baterai
selama semalam dan ulangi self test lagi. Jika lampu LED untuk
mengganti baterai masih tetap menyala, ikutilah peraturan
Penggantian Baterai.
Smart Trim (Alat pengatur tegangan berlebihan)

Jika UPS menggunakan on-baterai dan tenaga baterai berkurang,
UPS akan berbunyi seterusnya sampai UPS mati secara otomatis
akibat kehabisan tenaga baterai atau UPS kembali ke operasi
on-line.

Jika beban melewati kapasitas UPS, lampu LED 'overload' (beban
yang terlalu berat) akan menyala. UPS akan berbunyi terus-menurus
dan sakelar pemutus mungkin akan bereaksi (penyedot pertengahan
sakelar pemutus akan keluar). Alarm terus bersuara sampai beban
yang terlalu berat di perbaiki. Alat-alat beban yang tak penting
dicabut dari UPS untuk menghilangkan beban yang terlalu berat.
Jika dalam keadaan beban yang terlalu berat, sakelar pemutus tak
berfungsi, sedangkan tenaga AC terpakai, beban masih bertenaga.
Jika sakelar pemutus bereaksi kepada overload dan UPS mulai
menggunakan on-baterai, power AC akan mati.

100%

Beban Baterai dan Grafik Tiang

Cold Start

80%

Tampilan 5 LED di sebelah kanan pada tampilan
panel depan menunjukkan keadaan isi batterai dalam
bentuk persen dariu kapasitas batterai. Saat kelima
LED menyala, batterai dalam keadaan penuh. LED
yang paling atas akan mati saat batterai tidak 100%
terisi. Saat LED berkedip-kedip, batterai hanya dapat
memberikan waktu kurang dari “low battery warning
interval” untuk beban.

Jika UPS sedang mati dan tenaga listrik tak ada, UPS bisa hidup
melalui cold start supaya beban dari baterai UPS menerima tenaga.

60%
40%
20%

Mode Shutdown
Kalau tegangan listrik tidak ada, sistem pembantu tergabung pada
saluran komputer interface bisa fungsi sebagai pemimpin untuk
mematikan alat UPS. Biasanya ini terjadi untuk menghemat
kapasitas baterai setelah sistem dimatikan. Dalam mode mati
pemberian tenaga kepada beban dari UPS akan berhenti, sambil
menunggu tenaga utilitas kembali.
Indikator penunjuk di depan UPS ini akan bergerak berurutan secara
bertahap dalam mode shutdown. Kalau UPS telah mati akibat
baterai rendah, hanya lampu untuk Beban Baterai dan Grafik Tiang
(Battery Charge Bar Graph) akan bersinar. Jika tenaga listrik hidup
kembali, UPS akan kembali ke operasi on-line.
Penggantian Baterai
Jika baterai tidak lulus self test, UPS akan berbunyi tik tik pendek
selama satu menit dan lampu LED untuk ganti baterai akan menyala.
Setiap lima (5) jam alarm UPS akan berulang. Untuk konfirmasi
kondisi penggantian baterai, lakukan self test. Saat baterai lulus self
test alarm UPS akan berhenti.

Lampu Smart Trim LED akan menyala untuk memberikan indikasi
bahwa UPS sedang mengimbangi tegangan volt tinggi.

85%

Grafik Tiang untuk Beban

67%

Smart Boost (Alat pengatur tegangan yang terlalu
rendah)

50%

Lampu Smart Boost LED akan menyala untuk memberikan indikasi
bahwa UPS sedang mengimbangi tegangan volt rendah.

17%

Tampilan 5 LED disebelah kiri papan muka
menunjukkan beberapa banyak tenaga yang ditarik dari
UPS oleh beban. Angka-angka kapasitas UPS
disebutkan dalam persen oleh pameran 5 LED.
Contohnya, kalau tiga lampu LED menyinar, antara
50% dan 67% persen dari kapasitas UPS di tarik oleh
bebannya. Jika semua lampu LED bersinar, check
sistem secara keseluruhan supaya UPS jangan sampai
memberi muatan melewati batasnya.

33%

Catatan: Cold Start bukanlah kondisi biasa.
•

Tekan dan pegang tombol on/test sampai UPS mulai
bersuara.
• Lepaskan tombol hidup/tes sambil UPS bersuara untuk
menghidupkan alat UPS.
Grafik Tiang untuk Voltase
Unit alat UPS ini manampilkan alat diagnosa untuk menunjukkan
voltase. Dengan unit alat UPS tersambung dengan stopkontak biasa,
tekan dan pegang tombol hidup/tes untuk memperlihatkan grafik
tiang untuk voltase. Setelah kurang-lebih empat (4) detik, 5 LED di
sebelah kanan papan muka akan menunjukkan voltase input.
Lihatlah gambar dibawa untuk pembacaan voltase.
Pameran grafik ini menunjukkan bahwa voltase ada
diantara angka yang tercatat dan angka berikut yang
230 lebih tinggi. Misalnya, dengan tiga lampu LED hidup,
voltase masuk ada diantara 230 dan 247 VAC.
213
Jika satupun lampu LED tidak bersinar dan alat UPS
196
masih ada di saluran keluar/stopkontak AC, voltase
‘line’ sangat rendah. Jika semua lampu LED hidup,
voltase line sangat tinggi dan pemeriksaan oleh tukang
listrik diperlukan.
264
247

Catatan: Sesuai dengan cara ini UPS melakukan self test.
Tampilan voltase tak dipengaruhi oleh self test ini.

Penyimpanan
Keadaan untuk Penyimpanan

Penyimpanan Panjang

Dengan baterai terisi penuh, tempatkan alat UPS di tempat sejuk dan kering, dan tertutup. Sebelum
disimpan biarkan alat UPS terhubung dengan listrik paling tidak empat (4) jam. Kabel-kabel yang
tersambung dengan komputer interface dicabut untuk menghindari penghabisan tenaga baterai yang
tidak perlu.

• Dari -15 ke +30C (+5 ke +86F) isi baterai setiap enam (6) bulan kepada alat UPS.
• Dari +30 ke +45C (+86 ke +113F) isi baterai setiap tiga (3) bulan kepada alat UPS.

Penggantian Baterai
UPS ini mempunyai baterai “hot swappable” atau sangat mudah diganti. Penggantian baterai adalah aman dan bebas dari bahaya setrum. Boleh biarkan UPS dan beban-bebannya hidup untuk tatacara berikut. Hubungilah dealer
komputer anda atau telfon dengan nomor yang tersedia dalam buku pedoman ini untuk menanyakkan informasi lebih lanjut mengenai paket penggantian baterai.
Catatan: Silakan bacalah petunjuk yang ada di Petunjuk Keamanan APC (APC Safety Guide).
Beban tidak akan terlindung dari listrik mati saat baterai tidak tersambung.
Cara Penggantian Baterai - 2200-3000 Model VA

Cara Penggantian Baterai -450-1400 Model VA

1. Peganglah bagian sisi atas dari penutup muka baterai di bagian bawahnya dan
tarik keluar.

1. Pegang tutup muka bagian atasnya lalu angkat dan lepaskan.
2. Melepaskan penutup dengan “kancing” yang bertempat dibawah dan angkat keatas
untuk memperlihatkan pintu baterainya. Hati-hati jangan sampai merusakkan kabel
pita. Jangan sentuh papan listrik yang terbuka.
3. Tidurkan tutupnya diatas alat UPS.

2. Lepaskan penutup depan di bagian bawah dari dasarnya dan tarik ke samping.
3. Dengan obeng atau uang koin lepaskan kedua skrup pintu baterainya dan bukalah
pintunya.
4. Kabel-kabel milik kelompok baterai muka dipegang dan ditarik keras untuk
mencabut penyambung dari tempat baterai.
5. Stiker putih yang ada di penyambung baterai muka ditarik untuk melepaskan
baterainya.
6. Gabus pemisah yang terdapat diantara baterai-baterai di sampingkan.
7. Dalam tempat baterai peganglah stiker putih milik penyambung baterai kedua.
Tarik keras untuk mencabut penyambung dan melepaskan kelompok
baterai kedua.
Catatan: Hati-hati melepaskan baterai yang berat.
NQMM=s^

8. Tempatkan kelompok baterai baru pertama ke dalam unit. Pegang dan tempatkan
penyambung dibawah 'kepalanya' kelompok baterai dan menghadapi pintunya,
karena hanya dengan cara demikian baterainya bisa ditempatkan. Penyambung
diarahkan di atas 'kepalanya' kelompok baterai dan disambung dengan
penyambung belakang yang bertempat di kompartemen baterai, lalu tekan keras
keduanya.
9. Tempatkan gabus pemisahnya disamping baterai belakang untuk menghalangi
terjepitnya kabel.
Catatan: Percikan api kecil dari konektor baterai adalah biasa pada saat
dihubungkan.

QRM=J=NMMM=s^

10. Tenempatkan kelompok baterai kedua, lalu arahkan sambungannya diatas
baterai-baterai dan masukkan ke penyambung.
11. Pintu baterai ditutup, kembalikan skrupnya, dan juga penutup muka.
12. Membuang baterai bekas secara teratur di fasilitas untuk mengembalikan barang
untuk dipakai lagi, atau baterainya dikirim-kembali kepada pembuat dengan
pembungkus baterai baru. Lihatlah buku pedoman baterai baru untuk informasi
lebih lanjut.

4. Untuk melepaskan kedua sekrup pintu baterai dan membuka pintunya, gunakan
sebuah obeng atau uang koin. Secara cermat pegang pemegang kecil dan tarik
baterainya untuk mengeluarkannya.
5. Kabel baterai dicabut.
• Untuk model 450 sampai 1000 VA, penyambung-penyambung dari baterai ditarik
dan goyang goyang, lalu lepaskan.
• Untuk model 1400VA, penyambung abu-abu dari baterai dilepaskan dari
penyambung UPS.
6. Kabel baterai disambung dengan baterai baru.
Catatan: Saat disambung biasanya api kecil akan keluar dari penyambung
baterainya.
• Untuk model 450 sampai 1000VA, sambunglah kabel merah kepada cabang
posifif (+), dan kabel hitam kepada cabang negatif (-).
• Untuk model 1400VA, sambunglah penyambung abu-abu kepada penyambung
UPS.
7. Tempatkan baterainya dalam alat UPS, tutup pintu baterai ditutup, sekrup-sekrup
dikembalikan kepada tempatnya termasuk penutup mukanya.
8. Membuang baterai bekas secara teratur misalnya di fasilitas untuk mengembalikan
barang untuk dipakai lagi, atau dikirim-kembali kepada pembuat dengan
pembungkus baterai baru. Lihatlah buku pedoman baterai baru untuk informasi
lebih lanjut.

Pernyataan Persesuaian

Perbaikan

Aplikasi Perintah-Perintah Dewan:

89/336/EEC,73/23/EEC,92/31/EEC,
93/68/EEC,91/157/EEC
EN55022, EN50082-1, EN50091, EN60950
American Power Conversion
132 Fairgrounds Road
West Kingston, Rhode Island, 02892, USA
-orAmerican Power Conversion (A. P. C.) b. v.
Ballybritt Business Park
Galway, Ireland
-orAmerican Power Conversion Phillipines
Second Street
Cavite EPZA
Rosario, Cavite Phillipines
American Power Conversion (A. P. C.) b. v.
Nama dan Alamat Pengimpor:
Ballybritt Business Park
Galway, Ireland
Uninterruptible Power Supply
Jenis Peralatan:
Smart-UPS 450, 700, 1000, 1400, 2200, 3000
Nomor model:
X9601 000 0000 — X9699 999 9999*
Nomor pokok:
X9701 000 0000 — X9799 999 9999*
1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000
Tahun-tahun Pembuatan:
Catatan:
Where X = B, O, W, or D
Kami yang bertanda tangan dibawah, menyatakan bahwa peralatan-peralatan yang disebutkan diatas sesuai dengan perintah-perintah diatas.

Jika alat UPS memerlukan perbaikan jangan dulu dikembalikan kepada dealernya!

Standar Konfirmasi yang Dilaporkan:
Nama dan Alamat Pembuat:

Ikuti tahap-tahap berikut:

Billerica, MA
Place

1/1/97
Date

Stephen A. Lee, Insinyur Kerelaan Pengaturan

• Didalamnya isi juga surat dengan nama anda, #RMA, alamat, fotocopi kwitansi pembelian, keterangan masalahnya, dan
nomor telefon siang hari.

Galway, Ireland
Tempat

1/1/97
Tenggal

Gerard Rutten, Pemimpin Pelaksana, Eropa

1. Coba dulu perbaiki sendiri dengan menggunakan bagian Troubleshooting (mencari masalahnya) dan Quick Reference
Guide (buku pedoman singkat) untuk menghilangkan masalah-masalah yang biasa.
2. Terutama meyakinkan bahwa sakelar pemutus tidak hidup. Sakelar Pemutus yang terputus adalah masalah UPS yang
paling sering diketemukan!
3. Kalau masalah terus-menerus, telefon pelayanan pembeli atau lihatlah website APC di Internet (www.apcc.com).
• Catat nomor serial, nomor model dan tanggal pembelian UPSnya. Customer Support kami akan menanyakkan kejelasan
masalah anda dan akan berusaha untuk perbaikinya hanya melewat telefon saja. Seandainya tak bisa, petugas kami akan
memberikan anda nomor otorisasi untuk pengembalian barang atau nomor (RMA#).
• Kalau UPS masih dibawah garansi, perbaikan adalah gratis. Tidak ada ongkosnya.

4. Bungkuslah alat UPS dalam pembungkusannya yang asli. Kalau tidak ada, tanyakan pelayanan pembeli anda untuk
mendapatkan pembungkus baru.
• Untuk menghindari kerusakan dalam perjalanan, bungkuslah UPS dengan baik. Jangan menggunakan gabus 'Styrofoam'
untuk bungkusnya. Kerusakan dalam perjalanan tidak dilindungi oleh garansi.

5. Diluar pembungkusnya, harap catat nomor RMA.
6. Biaya perjalanan ditanggung pengirim dan kirim ke alamat yang diberikan oleh Pelayanan Pembeli anda.

Hal-Hal Konfigurasi Untuk Pemakai
Catatan: artikel-artikel berikut memerlukan barang-barang tambahan sebagai pilihan pemakai
Penggunaan
Konfigurasi
Pilihan Pemakai
Keterangan
Pabrik
Tes-sendiri secara otomatis
Setiap 14 hari
Setiap 7 hari (168 jam), Hanya
Menetapkan jarak waktu untuk
(336jam).
untuk Pemulai, Tak ada
melakukan Tes-sendiri oleh UPS.
Tes-sendiri
UPS ID
UPS IDEN
Sampai delapan huruf untuk
Menggunakan lapangan ini untuk
menerangkan UPS
membuat identitas yang unik untuk
tujuan pemimpinan jaringan.
Tanggal terakhir untuk Penggantian
Tanggal
Tanggal Penggantian Baterai
Memasang lagi penggantian baterai.
Baterai
Pembuatan
Kapasitas terendah sebelum kembali
0 persen
15,50,90 persen
UPS akan memberikan beban kepada
dari mati
baterainya sampai persen yang tertulis
sebelum kembali dari keadaan mati.
Kepekaan
Biasa
Kurang, rendah
Menetapkan kepekaan dibawah biasa
untuk menghindari kapasitas baterai
yang rendah dan pemeliharaan
berkala, juga dalam situasi dimana
beban bisa menerima gangguan
tenaga kecil.
Lamanya Peringatan Baterai Rendah
2 menit
5,7,10 menit
Untuk menetapkan waktu sebelum
mati pada saat UPS memberikan
peringatan baterai rendah.
Waktu tunda Alarm setelah Listrik
Waktu tunda 5
Waktu tunda 30 detik, dengan
Untuk menghindari alarm yang
mati
detik
kondisi baterai rendah, tanpa
disebabkan oleh sentakan kecil,
alarm.
menetapkan waktu tunda alarm.
Waktu tunda shutdown
20 detik
180,300,600 detik
Untuk menetapkan jarak waktu antara
kapan alat UPS menerima perintah
mati dan kapan saat alatnya mati.
Waktu Tunda Hidup secara Sinkron
0 detik
60,180,300 detik
Untuk menghindari pemberian muatan
melewati batas listrik dan circuit
cabang, UPS akan menunggu waktu
yang ditentukan sebelum dihidupkan
setelah kembalinya tenaga listrik.
Keluaran Tegangan Volt
230Vac
220,225,240 VAC
Menentukan besarnya tegangan
keluaran yang diinginkan.
Titik Pindahan Tinggi
253 Vac
264, 271, 280 VAC
Untuk menghindari pembuangan
tenaga baterai, menetapkan Titik
Pindahan Tinggi lebih tinggi kalau
voltase keperluan sangat tinggi dan
bebannya diketahui bisa kerja dengan
baik dalam keadaan seperti demikian.
Titik Pindahan rendah
196 Vac
188, 204, 208 VAC
Menetapkan Titik Pindahan Rendah
lebih rendah kalau voltase keperluan
sangat rendah dan bebannya bisa
menerima kondisi seperti demikian.

Amerika Utara dan Latin Amerika
Eropa
APC
APC
132 Fairgrounds Road
Ballybritt Business Park
West Kingston, Rhode Island 02892 USA
Galway, Ireland 10800-702000
1-800-800-4APC/1-401-789-5735
353-91-702020
Internet: http://www.apcc.com
E-Mail: apctech@apcc.com
E-Mail: apceurtech@apcc.com
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Spesifikasi
450 VA
Tegangan volt input yang dapat diterima
Tegangan volt output
Perlindungan masuk
Batasan Frekwensi (operasi on-line)
Waktu Transfer
Beban Maksimum
Tegangan Volt on-baterai
Frekwensi on-baterai
Bentuk gelombang output on-batterai
Proteksi
Noise Filter
Jenis Baterai
Umur baterai rata-rata
Waktu pengisian Batterai
Suhu untuk pengoperasian
Suhu Penyimpanan
Kelembaban untuk Penyimpanan dan
Pengoperasian
Elevasi untuk Pengoperasian
Elevasi untuk Penyimpanan
Kekebalan Magnet Listrik
Derau suara (dBA) pada jarak 1m (3ft)
Ukuran T x L x P
Jumlah Berat-(pengiriman)

Ijin Keamanan
Verifikasi EMC

450 VA
280 W

700 VA

1000 VA

1400 VA
2200 VA
0 - 325 VAC
196-253 VAC (by default)
Resettable circuit breaker
50 or 60 Hz, ±5%
2 ms rata-rata, 4 ms maximum
700 VA
1000 VA
1400 VA 950
2200 VA
450 W
670 W
W
1600 W
220, 225, 230, or 240 VAC
50 or 60 Hz, ±0.1 Hz; unless synchronized to utility during brownout.
Gelombang Sinus Low-distortion
Overcurrent dan short-circuit terlindung, mesin.
Mode biasa dengan tekanan EMI/RFI, 100kHz ke 10M
anti-bocor, bebas dari pemeliharaan, lead-acid
3 sampai 6 tahun, tergantung udara
1 – 2 jam dari kondisi kosong
0 to +40 ºC (+32 to +104 ºF)
-15 to +45 ºC (+5 to +113 ºF)
0-95%, non-kondensasi

3000 VA

3000 VA
2250 W

0 ke 3,000m (0 ke +10.000ft)
0 to +15,000 m (0 to +50.000 ft)
IEC 6100-2, 6100-3, 6100-4
<41
<42
<45
<53
15,8 x 13,7 x 35,8 cm
21,6 x 17 x 43,9 cm
43,2 x 19,6 x 54,6 cm
(6.2 x 5.4 x 14.1 in.)
(8.5 x 6.7 x 17.3 in.)
(17.0 x 7.7 x 21.5 in.)
10,5
13,1
18,8
24,1
51 (60,8) kg
55,8 (64,4) kg
(11,8) kg
(14,5) kg
(20,8) kg
(26,1) kg
112 (134)
123 (142) lb.
23.2 (26)
29 (32)
41.5 (46)
53 (58)
lb.
lb.
lb.
lb.
lb.
GS licensed by VDE to EN 50091 and 60950
CISPR 22 Class A verified

