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Úvod

Úvod

O tomto UPS
Zdroj nepřetržitého napájení APC (Uninterruptible Power Supply - UPS) je určen k tomu, aby vaše 
elektronická zařízení ochránil před výpadky proudu, nízkým proudem a kolísáním proudu. Zdroj nepřetržitého 
napájení (UPS) odstraňuje kolísání v síti a chrání vaše elektrická zařízenípřed výrazným rušením 
prostřednictvím interního odpojení ze sítě. UPS zajišt’uje trvalé napájení z interní baterie, dokud se napětí v síti 
nevrátí na bezpečnou úroveň nebo dokud se baterie zcela nevybije.

Instalace

Rozbalení
Před instalací UPS si přečtěte bezpečnostní pokyny. 

Zkontrolujte jednotku UPS ihned po jejím obdržení. V případě poškození uvědomte přepravce a prodejce.

Obal lze recyklovat; uschovejte jej k pozdějšímu použití nebo jej řádně recyklujte.

Zkontrolujte si obsah zásilky:

Umístění UPS ve stanoveném prostředí
Jednotka UPS je těžká. Zvolte takové umístění, které je dostatečně pevné a unese její hmotnost.

UPS nepoužívejte tam, kde je příliš mnoho prachu nebo kde teplota či vlhkost překračují stanovené mezní 
hodnoty:

• UPS
• Konektor EPO
• Soubor dokumentace UPS 

obsahující:
– dokumentaci k 

výrobku
– bezpečnostní 

informace
– informace o záruce

Modely 120/230 V: 

Doplnek k dokumentaci zarízení pro 
neprerušenou dodávku energie (UPS):

• CD s uživatelskou 
příručkou Smart-UPS®

• PowerChute® CD
• sériový kabel a kabel k 

USB

Modely 230 V: 

Doplnek k dokumentaci zarízení pro 
neprerušenou dodávku energie (UPS):

• kabel napájení
• alternativní kabel 

napájení 
(zákazníci ve VB)

• zástrčka do sítě
• propojovací kabel IEC

0°C

40°C
0% - 95%1” (2.5 cm)

0 40  C - 
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Instalace

Připojení bateriového modulu
Vsuňte konektor baterie do zdířky baterie a dvakrát jej pevně zatlačte. Když konektor částečně 
zapadne do zdířky, ucítíte zacvaknutí. Pevně zatlačte podruhé. Když konektor bezpečně zapadne do 
zdířky baterie, ucítíte druhé cvaknutí.
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Uvedení do provozu

Uvedení do provozu

Připojení zařízení a napájení UPS

1. UPS je vybaveno konektorem pro potlačení přechodného napětí (TVSS) , který je umístěn na zadním 
panelu, pro připojení kabelu uzemnění pro ochranu proti přepětí u zařízení, jako je telefon a sít’ová 
ochranná zařízení.

Před připojením kabelu uzemnění zajistěte, aby UPS NEBYL zapojen do sítě nebo k baterii.
2. Připojení zařízení k UPS.
3. Zapojte zařízení dodávané na přání do Smart-Slot.
4. UPS připojujte pouze do dvoupólové, tříkabelové uzemněné zástrčky. Nepoužívejte prodlužovačku.

– Modely 230 V: Kabel napájení je dodáván společně se souborem dokumentace UPS. Před 
zapojením do sítě zapojte uzemňovací kabel (na přání) ke konektoru TVSS.

5. Modely 120 V: Zkontrolujte kontrolku SITE WIRING FAULT  (ZÁVADA NA ZAPOJENÍ NA MÍSTĚ 
INSTALACE) umístěnou na zadním panelu. Tato kontrolka se rozsvítí tehdy, když se UPS zapojí do 
nesprávně zapojené zástrčky napájení, (viz Odstraňování problémů).

6. Zapněte všechna připojená zařízení. Používáte UPS jako hlavní vypínač. Ujistěte se, že veškerá připojená 
zařízení jsou zapnutá.

Zadní panely

Spuštění UPS

1. Ke spuštění UPS stiskněte tlačítko  na předním panelu.
– Baterie se během prvních čtyř hodin běžného provozu nabíjí na 90 % kapacity. Neočekávejte 

stoprocentní kapacitu baterie v průběhu této úvodní doby dobíjení.
– Informace ohledně doby běhu baterie naleznete na webové stránce APC www.apc.com.

2. Pro optimální bezpečnost počítačového systému nainstalujte monitorovací software PowerChute 
Smart-UPS.

100/120 V stejn. 2200 VA 100/120 V stejn. 3000 VA 230 V stejn. 2200/3000 VA
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Uvedení do provozu

UPS připojte do sítě (pokud je to aplikovatelné)
Komunikační porty

Nouzové vypnutí
Funkci nouzového vypnutí (EPO) si může uživatel nastavit. EPO provede okamžité vypnutí připojeného 
vybavení ze vzdáleného místa bez toho, aby se zapojily baterie.

1. Použijte konektor EPO dodávaný s UPS.
2. Použijte běžně rozpojený kontakt pro připojení koncovky +24 ke koncovce IN.
3. Zapojte čtyřkolíkový konektor k systému EPO.

Rozhraní EPO je okruhem pro zajištění proti velmi nízkému napětí (Safety Extra Low Voltage - 
SELV). Připojujte jej pouze k dalším okruhům SELV. Rozhraní EPO monitoruje okruhy, které nemají 
stanoven potenciál napětí. Takové uzavírací okruhy mohou být opatřeny spínači nebo relé řádně 
odizolovanými od sítě. Aby se zabránilo poškození UPS, nepřipojujte rozhraní EPO k jinému okruhu, 
než je typ uzavíracího okruhu.

Pro připojení UPS ke spínači EPO použijte následující typy kabelů.

• CL2: pro obecné použití kabel třídy 2.
• CL2P: přetlakový kabel pro použití v potrubí, tlakových prostorách a jiných prostorách používaných 

pro klimatizaci a topení.
• CL2R: stoupací kabel pro svislé vedení v mezipodlažní šachtě.
• CLEX: kabel pro omezené použití v obytných budovách a na kabelovodech.
• Pro instalace v Kanadě: používejte pouze kabel s osvědčením CSA, typ ELC, (kabel pro kontrolu 

velmi nízkého napětí).
• Pro instalace v jiných zemích: Použijte standardní nízkonapět’ový kabel v souladu s národními a 

místními předpisy.

SÉRIOVÝ PORT PORT USB Modely 120/230 V: Pro připojení k sériovému portu použijte pouze 
přiložený kabel. Standardní kabel pro sériové rozhraní je s UPS 
nekompatibilní.
Modely 100 V: Uživatelé mohou koupit software a kabely jako 
příslušenství k UPS. Informace o příslušenství naleznete na webové 
stránce APC www.apc.com.
Sériový a USB port není možno používat současně.

PORT EPO 
(umístěn na zadním panelu)

Konektor EPO
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Provoz

Provoz

Panely s displejem

Indikátory na panelu s displejem a funkční tlačítka
 

Indikátor-
kontrolk Význam indikátoru Popis

On Line (Zapojeno) UPS napájí připojená zařízení (viz Odstraňování problémů).

AVR Trim 
(Vyrovnání vysokého 
napětí)

UPS vyrovnává vysoké napětí v síti.

AVR Boost 
(Vyrovnání nízkého 
napětí)

UPS vyrovnává nízké napětí.

On Battery 
(Napájení z baterie)

Jednotka UPS dodává proud z baterie do připojených zařízení.

Overload 
(Přetížení)

Připojená zařízení odebírají více, než umožňuje výkonová zatížitelnost UPS, 
(viz Odstraňování závad).

Replace Battery/Battery 
Disconnected 
(Vyměnit baterie/
Baterie odpojeny)

Baterie je odpojena nebo je třeba ji vyměnit, (viz Odstraňování problémů).

/Load Battery
Charge

Modely 120 V

Modely 100/230 V
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Provoz

Diagnostic Utility 
Voltage 
(Diagnostické 
měření sít’ového 
napětí)

UPS je vybaveno diagnostickou funkcí, které signalizuje napětí v síti.

Jednotka UPS spustí autotest v rámci celé této procedury. Autotest neovlivní 
zobrazení napětí.

Stiskněte a podržte tlačítko  a zobrazí se indikátor sloupcového grafu 
napětí v síti. Po několika sekundách tento indikátor s pěti kontrolkami 

Battery Charge (Nabíjení baterie)  na pravé straně panelu s displejem 
zobrazí vstupní napětí ze sítě.
Napětí uvádí číslo vlevo, (hodnoty nejsou uvedeny na UPS).

Indikátor na UPS ukazuje, že napětí je mezi zobrazenou hodnotou na 
seznamu a další vyší hodnotou, (viz Odstraňování problémů).

Funkční 
tlačítko Název funkce Funkce

Zapnutí Tímto tlačítkem se zapne jednotka UPS. Čtěte dále a seznamte se s dalšími 
funkcemi.

Vypnutí Tímto tlačítkem se vypne jednotka UPS.

Autotest Automaticky: UPS provádí po zapnutí a následně každé dva týdny 
automaticky autotest (standardní nastavení). Během autotestu jednotka UPS 
krátce běží na baterii.

Ručně: Stiskněte a podržte tlačítko  po dobu několika sekund, čímž 
spustíte autotest.

Studený start 

Modely 120/230 V 

Pokud není zapojeno napájení ze sítě a UPS je vypnuto, funkce studeného 
startu zapne UPS a připojí vybavení na napájení ze sítě,
(viz Odstraňování problémů).

Battery
Charge
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Konfigurace

Konfigurace

Nastavení UPS
Nastavení se provádějí prostřednictvím softwaru PowerChute nebo pomocí karet Smart Slot, které se dodávají 
na přání.

Funkce
Výchozí 

nastavení Volby uživatele Popis

Automatický
autotest

Každých 14 dní 
(336 hodin)

• Každých 
7 dní (168 hodin)

• Pouze při spuštění
• Bez autotestu

Nastavte interval, po kterém jednotka UPS 
provede autotest.

UPS ID UPS_IDEN Až osm znaků 
(alfanumerických)

Jedinečná identifikace jednotky UPS, (tj. název 
serveru nebo lokality) pro účely správy sítě.

Datum poslední 
výměny baterií

Datum z výroby mm/dd/rr Po výměně modulu s bateriemi toto datum 
přestavte.

Minimální kapacita 
před návratem z 
režimu uzavření

0 procent • 0 %
• 15 %
• 30 %
• 45 %

• 50 %
• 60 %
• 75 %
• 90 %

Specifikujte procento, do něhož budou baterie 
dobity po odpojení z důvodu vybití baterie před 
tím, než budou opět napájena připojená 
zařízení.

Napět’ová citlivost

UPS zjišt’uje a 
reaguje na poruchy 
v napětí ve vedení 
přepnutím na 
napájení z baterií, 
aby se ochránilo 
připojené vybavení.

Vysoká citlivost Jasně rozsvícené: 
vysoká citlivost

Slabě rozsvícené: 
střední citlivost

Nerozsvícené: 
nízká citlivost

Upravte stisknutím spínače VOLTAGE 

SENSITIVIY (CITLIVOST NAPĚTÍ)  
(zadní panel). Pro provedení použijte označený 
objekt (jako je pero).

Poznámka: V případě nízké kvality napájení 
UPS může často přepínat na napájení z baterií. 
Pokud mohou připojená zařízení za takovýchto 
podmínek normálně pracovat, snižte nastavení 
citlivosti, abyste šetřili kapacitu baterie a 
životnost.

Ovládání zpoždění
alarmu

Aktivovat • Aktivovat
• Ztlumit
• Deaktivovat

Ztlumení trvale znějících zvukových signálů 
nebo trvalé vypnutí všech zvukových signálů.

Zpoždění uzavření 90 sekund • 0 s
• 90 s
• 180 s
• 270 s

• 360 s
• 450 s
• 540 s
• 630 s

Nastavte interval mezi dobou, kdy UPS dostane 
příkaz k vypnutí a skutečným vypnutím.
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Konfigurace

Varování slabých
baterií

 2 minuty

Softwarové 
rozhraní 
PowerChute 
poskytuje 
automatické 
vypnutí v 
okamžiku, kdy 
zůstávají do 
konce provozu 
baterií dvě 
minuty.

Jasně
rozsvícené: 

Varování slabých baterií 
cca 2 minuty

Slabě rozsvícené: 

Varování slabých 
baterií cca 5 minut

Nesvítí: 

Varování slabých 
baterií je cca 8 minut

Pípání varování slabých baterií je bez přerušení 
tedy, když zůstávají do konce chodu baterií dvě 
minuty.

Pro změnu standardně nastaveného intervalu 
použijte objekt, na nějž je ukázáno, jako např. 
pero a stiskněte spínač VOLTAGE SENSITIVIY 

(CITLIVOSTI NAPĚTÍ)  (zadní panel), a 
současně 

stiskněte tlačítko , (přední displej).

Změňte nastavení intervalu varování slabých 
baterií na dobu, kterou operační systém nebo 
systémový systém potřebuje pro bezpečné 
vypnutí. 

Synchronizované 
zpoždění zapnutí 

0 sekund • 0 s
• 60 s
• 120 s
• 180 s

• 240 s
• 300 s
• 360 s
• 420 s

Specifikujte dobu, po níž bude UPS čekat po 
obnovení energie v síti do okamžiku spuštění 
(aby se zabránilo přetížení vedlejšího okruhu).

Vysoká hodnota pro 
přepnutí

Modely 100 V: 
108 V stříd.

Modely 120 V: 
127 V stříd.

Modely 230 V: 
253 V stříd.

• 108 V 
stříd. 

• 110 V 
stříd.

• 127 V 
stříd.

• 130 V 
stříd.

• 253 V 
stříd.

• 257 V 
stříd.

• 112 V 
stříd.

• 114 V 
stříd.

• 133 V 
stříd.

• 136 V 
stříd.

• 261 V 
stříd.

• 265 V 
stříd.

Aby se zabránilo zbytečnému využívání baterií 
tam, kde je napětí v síti trvale vysoké, nastavte 
v případě, že jsou připojená zařízení schopna to 
akceptovat, hodnotu pro přepnutí výše. 

Funkce
Výchozí 

nastavení Volby uživatele Popis
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Konfigurace

Nízká hodnota pro 
přepnutí 

Modely 100 V: 
92 V stříd.

Modely 120 V: 
106 V stříd.

Modely 230 V: 
208 V stříd.

• 86 V 
stříd.

• 88 V 
stříd.

• 97 V 
stříd.

• 100 V 
stříd.

• 196 V 
stříd.

• 200 V 
stříd.

• 90 V 
stříd.

• 92 V 
stříd.

• 103 V 
stříd.

• 106 V 
stříd.

• 204 V 
stříd.

• 208 V 
stříd.

Aby se zabránilo zbytečnému využívání baterií 
tam, kde je napětí v síti trvale nízké, nastavte v 
případě, že jsou připojená zařízení schopná to 
akceptovat, hodnotu pro přepnutí níže.

Výstupní napětí
Modely 230 V 230 V stříd. • 220 V 

stříd.
• 240 V 

stříd.

Pouze modely 230 V: Nastavuje výstupní napětí 
UPS.

Funkce
Výchozí 

nastavení Volby uživatele Popis
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Uskladnění, údržba, přeprava a servis

Uskladnění, údržba, přeprava a servis

Uskladnění
UPS uskladněte přikryté na studeném suchém méstě s plně nabitými bateriemi.

Při –15-30 °C (5-86 °F) dobíjejte baterie UPS každých šest měsíců.

Při 30-45 °C (86-113 °F) dobíjejte baterie UPS každé tři měsíce.

Výměna bateriového modulu
Tento UPS má snadno vyměnitelný bateriový modul, který je možno vyměnit za chodu. Výměna baterií je 
bezpečná a bez rizika úrazu elektrickým proudem. Během výměny můžete ponechat UPS v chodu a připojená 
zařízení zapnutá.

Pokud jsou baterie odpojeny, připojená zařízení nejsou chráněna proti výpadkům elektrického 
proudu.

Příslušné pokyny pro instalaci modulu s bateriemi naleznete v uživatelské příručce, v kapitole se správným 
popisem výměny baterií. Informace o výměnných modulech s bateriemi získáte od svého prodejce nebo se 
obrat’te na APC na adrese www.apc.com/support.

Servis
Jestliže jednotka UPS vyžaduje servis, nevracejte ji prodejci. Postupujte tímto způsobem:

1. Seznamte se s problémy pojednanými v kapitole Odstraňování problémů, abyste se vyvarovali běžných 
problémů.

2. Pokud se vám nepodaří problém odstranit, obrat’te se na zákaznické služby APC prostřednictvím 
internetové stránky APC na adrese 
www.apc.com/support.

– Poznamenejte si číslo modelu UPS, sériové číslo a datum koupě. Pokud zavoláte na oddělení 
zákaznických služeb APC, technik vás požádá, abyste popsali problém a pokusí se jej vyřešit po 
telefonu. Jestliže to není možné, technik vystaví číslo RMA (oprávnění k vrácení materiálu - 
Returned Material Authorization Number).

– Je-li jednotka UPS v záruce, opravy jsou zdarma. 
– Postupy pro servis a vracení výrobků se mohou v jednotlivých zemích lišit. Pokyny platné pro 

danou zemi naleznete na webové stránce APC.
3. Uložte jednotku UPS do původního obalu. Pokud tento obal již nemáte, na stránkách www.apc.com v 

položce „support” (podpora) naleznete informace o tom, jak získat novou sadu.
– Zabalte jednotku UPS řádně tak, abyste zabránili poškození při přepravě. Při balení nepoužívejte 

polystyrénové kuličky. Záruka se nevztahuje na poškození vzniklá při přepravě.
– Před odesláním vždy ODPOJTE BATERII v souladu s předpisy amerického ministerstva 

dopravy (DOT) a předpisy IATA. Baterie mohou zůstat v UPS.

4. Vyznačte číslo RMA na vnější části obalu.
5. Jednotku UPS odešlete zpět s pojištěním a předplaceným poštovným na adresu, kterou obdržíte od 

zákaznických služeb.

Zajistěte, aby byly vypotřebované baterie odevzdány do recyklačního zařízení nebo je 
zašlete společnosti APC v obalu pro výměnu baterií.
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Odstraňování problémů

Odstraňování problémů
Pro odstranění menších problémů při instalaci a provozu UPS využijte pokynů uvedených v této tabulce. V 
případě větších problémů s UPS se obrat’te na webové stránky na adrese www.apc.com.

Problém a možná příčina Řešení

Jednotku UPS nelze zapnout

Baterie není řádně připojena. Zkontrolujte správnost připojení baterie.

Není stisknuto tlačítko . Stiskněte jednou tlačítko  pro spuštění UPS a připojených zařízení.

UPS není připojeno do sítě. Zkontrolujte, zda je napájecí kabel mezi jednotkou UPS a rozvodem veřejné 
sítě na obou koncích řádně připojen.

Velmi nízké nebo žádné napětí v síti Zkontrolujte napájení ze sítě do UPS pomocí zapojení stolní lampičky. 
Pokud je světlo velmi slabé, zkontrolujte napětí v síti. 

Jednotku UPS nelze vypnout

Na UPS došlo k interní závadě. Nepokoušejte se používat jednotku UPS. Odpojte ji a nechte okamžitě 
opravit.

Jednotka UPS občas vydává zvukové signály

Normální provoz UPS při provozu na 
baterii.

Žádné: UPS chrání připojená zařízení. Stiskněte tlačítko,  aby se tento 
signál vypnul.

UPS neposkytuje předpokládaný záložní čas.

Baterie UPS je/jsou slabá/é v důsledku 
nedávného výpadku napájení nebo 
proto, že se blíží konec její/jejich 
životnosti.

Nabijte baterie. Po delší době odstavení je třeba baterie dobít. Baterie se 
mohou opotřebovat rychleji, když jsou často používány nebo když se 
používají při vyšších teplotách. Pokud se blíží konec životnosti baterií, 
zvažte jejich výměnu, i když ještě nesvítí indikátor replace battery (Vyměňte 
baterii).

Všechny indikátory jsou rozsvícené a UPS vydává trvalé pípání

Na UPS došlo k interní závadě. Nepokoušejte se používat jednotku UPS. Odpojte ji a nechte okamžitě 
opravit.

Diody LED na předním panelu se postupně rozsvěcují a zhasínají

Jednotka UPS byla dálkově vypnuta 
pomocí softwaru nebo doplňkové karty.

Žádné: Jednotka UPS se automaticky znovu spustí, jakmile se obnoví 
dodávka z veřejné sítě.
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Odstraňování problémů

Všechny kontrolky jsou zhasnuté a UPS je zapnuté do zásuvky ve zdi

Jednotka UPS je vypnutá nebo je 
baterie v důsledku delšího výpadku 
dodávky energie vybitá.

Žádné: Jednotka UPS se automaticky restartuje, jakmile se obnoví dodávka 
ze sítě a baterie se dostatečně dobije.

Kontrolka přetížení je rozsvícená a UPS vydává trvalý alarmový tón

UPS je přetížený. Připojená zařízení přesahují specifikované „maximální zatížení” definované 
v části Specifications (Technické údaje) na internetové stránce APC na 
adrese www.apc.com. 

Výstražná signalizace trvá tak dlouho, dokud neodstraníte přetížení. Odpojte 
zařízení, které není nezbytně nutné, od jednotky UPS, aby stav přetížení 
ustal.

UPS pokračuje v napájení, dokud je zapojeno a jistič se nevypne; UPS 
nebude v případě přerušení napětí v síti dodávat energii z baterie.

Je rozsvícená kontrolka výměny baterií/odpojení baterií

Bliká dioda LED Replace Battery/
Battery Disconnected (Vyměňte baterii/
Baterie odpojena) a každé dvě sekundy 
se ozývá krátké pípnutí, signalizující 
odpojenou baterii.

Zkontrolujte, zda jsou konektory baterie řádně zapojeny.

Slabá baterie Nechte baterii na 24 hodin dobíjet a proveďte automatický test. Pokud se 
dobitím baterie problém neodstraní, vyměňte ji.

Neúspěšný autotest baterie: Kontrolka 
Replace Battery/Battery Disconnected 
(Vyměňte baterii/Baterie odpojena) se 
rozsvítí a UPS vydává po dobu jedné 
minuty krátká pípání. Jednotka UPS 
opakuje varovný signál v intervalu po 
pěti hodinách.

Dobíjejte baterii po dobu alespoň 24 hodin. Proveďte autotest pro potvrzení 
stavu ohledně výměny baterie. Jestliže je autotest baterie úspěšný, výstražná 
signalizace ustane.

Pokud baterie opět selže, je třeba ji vyměnit. Připojené zařízení není dotčeno.

Rozsvícená kontrolka na zadním panelu o závadě zapojení na místě instalace (pouze u modelu 120 V)

UPS je zapojeno do zásuvky sítě, která 
není řádně zapojena.

Mezi zjištěné závady na zapojení patří chybějící uzemnění, prohození 
polarity nulového a napět’ového vodiče a přetížení nulového obvodu.

Pro opravu zapojení vedení v budově se obrat’te na kvalifikovaného 
elektrikáře.

Problém a možná příčina Řešení
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Odstraňování problémů

Pojistka na vstupu vypnula

Připojená zařízení přesahují 
specifikované „maximální zatížení” 
definované v části Specifications 
(Technické údaje) na internetové 
stránce APC na adrese www.apc.com. 

Odpojte z UPS všechna nikoliv nezbytná zařízení.

Zapněte pojistku. 

Jsou rozsvíceny kontrolky nízkého napětí (AVR Boost) nebo vysokého napětí (AVR Trim)

Systém se vyrovnává s vysokým nebo 
nízkým napětím v síti.

Nechte kvalifikovaného odborníka, aby zkontroloval vaše zařízení. Pokud 
problémy přetrvávají, obrat’te se o další pomoc na elektrorozvodnou 
společnost.

V síti není proud

V síti není proud a UPS je vypnuté. Modely 120/230 V: Použijte studený start, abyste dodali energii do 
připojených zařízení z baterie/í UPS.

Tlačítko  stiskněte po dobu jedné sekundy a uvolněte. UPS krátce 
zapípá.

Opět stiskněte a podržte stisknuté tlačítko  po dobu tří sekund. Jednotka 
UPS vydá dva zvukové signály. Po zaznění druhého signálu tlačítko 
uvolněte.

UPS napájí z baterií, i když je přítomno sít’ové napětí

Vstupní pojistka UPS je vypnutá. Odpojte z UPS všechna nikoliv nezbytná zařízení.

Zapněte pojistku.

Váš systém se vyrovnává s velmi 
vysokým, velmi nízkým nebo 
kolísajícím sít’ovým napětím.

Přepojte UPS do jiné zástrčky na jiném okruhu: Levné motorové generátory 
mohou zkreslovat průběh napětí. Zkontrolujte vstupní napětí pomocí 
zobrazení napětí v síti, (viz kapitola Provoz). Pokud je to přijatelné pro 
připojená zařízení, snižte citlivost UPS.

Současně blikají kontrolky nabíjení a zatížení

UPS se vypnula.

Interní teplota UPS překročila 
přípustnou mezní hodnotu pro 
bezpečný provoz.

Zkontrolujte, zda okolní teplota splňuje stanovené provozní mezní hodnoty.

Zkontrolujte, aby byla UPS řádně nainstalována tak, aby byla zajištěna 
odpovídající ventilace.

Ponechte UPS vychladnout. Restartujte UPS. Pokud problém přetrvává, 
obrat’te se na APC na stránkách www.apc.com. 

Problém a možná příčina Řešení
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Diagnostické měření sít’ového napětí

Svítí všech pět diod LED. Sít’ové napětí je extrémně vysoké a měl by je zkontrolovat elektrikář.

Dioda LED nesvítí. Sít’ové napětí je extrémně vysoké a měl by je zkontrolovat elektrikář.

Kontrolka on-line

Dioda LED nesvítí. Jednotka UPS je napájená z baterie anebo musí být zapnuta.

Dioda LED bliká. Jednotka UPS provádí interní autotest.

Problém a možná příčina Řešení
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Informace o nařízeních a záruce

Informace o nařízeních a záruce

Osvědčení normalizační instituce a varování před vysokofrekvenčním rušením

Modely 120 V

®

LISTED 42C2
E95463

LR 63938

Prohlášení o splnění FCC
Toto vybavení bylo testováno a bylo zjištěno, že splňuje limity pro digitální zařízení Třídy A podle části 15 
Pravidel FCC. Tyto limity slouží k přiměřené ochraně proti škodlivému rušení, je-li vybavení používáno v 
komerčním prostředí. Toto zařízení vytváří, využívá a může vyzařovat vysokofrekvenční energii. Pokud není 
nainstalováno a používáno v souladu s provozní příručkou, může závažným způsobem narušit radiovou 
komunikaci. Provoz v obytných oblastech může pravděpodobně způsobit závažnou interferenci a v takovém 
případě musí uživatelé přijmout na vlastní náklady jakákoliv nezbytná opatření k tomu, aby zabránili 
interferenci. 

T3A031BSMI

geprüfte
SicherheitN394 ME 61

Modely 100 V

®

LISTED 42C2
E95463

Modely 230 V
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Informace o nařízeních a záruce

Omezená záruka
Firma American Power Conversion (APC) poskytuje záruku na období dvou let od data zakoupení výrobku proti závadám na materiálu a 
provedení. Povinnosti firmy v rámci této záruky jsou omezeny na opravu nebo výměnu závadných výrobků, a to podle vlastní volby. 
Chcete-li si objednat servis v rámci záruky, musíte si od oddělení podpory zákazníků vyžádat číslo Oprávnění k vrácení materiálu (Return 
Merchandise Authorization, RMA). Výrobky se musí vrátit s předplacenými přepravními poplatky, krátkým popisem problému a prodejní 
stvrzenkou, na které je datum a místo zakoupení. Tato záruka se netýká zařízení, které bylo poškozeno nehodou, nedbalostí, neodborným 
zacházením nebo v důsledku jakékoli změny nebo úpravy výrobku. Tato záruka se vztahuje pouze na původního kupce, který musí výrobek 
řádně zaregistrovat během 10 dnů od data jeho zakoupení.

S VÝJIMKOU ZDE UVEDENÝCH PODMÍNEK NEPOSKYTUJE FIRMA AMERICAN POWER CONVERSION ŽÁDNÉ DALŠÍ 
ZÁRUKY, VÝSLOVNÉ ANI IMPLICITNÍ, A TO VČETNĚ ZÁRUK PRODEJNOSTI A ZPŮSOBILOSTI VÝROBKU PRO 
KONKRÉTNÍ ÚČELY. V některých státech není povoleno takovéto omezení nebo vyloučení implicitních záruk; v takovém případě se 
výše zmíněné(-á) omezení nemusejí kupce týkat.

S VÝJIMKOU PODMÍNEK UVEDENÝCH VÝŠE NEBUDE FIRMA APC ZODPOVĚDNÁ ZA PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, ZVLÁŠTNÍ, 
NÁHODNÉ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY VZNIKLÉ V DŮSLEDKU POUŽÍVÁNÍ TOHOTO VÝROBKU, A TO I V PŘÍPADĚ, ŽE 
BYLA INFORMOVÁNA O MOŽNOSTI TĚCHTO ŠKOD. Firma APC nebude zejména zodpovědná za žádné náklady, jako například 
ušlé zisky nebo příjmy, ztrátu zařízení, nemožnost používat zařízení, ztrátu softwaru, ztrátu informací, ztrátu náhrad, nároky třetích stran 
anebo jiné.

Date of product declaration 

American Power Conversion
132 Fairgrounds Rd.
West Kingston, RI  02892  USA

American Power Conversion
2nd Street
PEZA, Cavite Economic Zone
Rosario, Cavite
Philippines

American Power Conversion
Lot 10, Block 16, Phase 4
PEZA, Rosario, Cavite
Philippines

American Power Conversion
Lot 3, Block 14, Phase 3
PEZA, Rosario, Cavite
Philippines

APC (Suzhou) UPS Co.,Ltd
339 Suhong Zhong Lu
Suzhou Industrial Park
Suzhou Jiangau 2215021
P. R. China

APC India Pvt, Ltd.
187/3, 188/3, Jigani Industrial Area
Bangaldore, 562106
Kanataka
India

American Power Conversion
Ballybritt Business Park
Galway, Ireland

EN62040-1-1; EN55022; EN55024;
EN61000-3-2, 3-3, 4-2, 4-4, 4-5, 4-6, 4-8, 4-11;
EN60950; IEC60950-1

73/23/EEC; 93/68/EEC

PowerSupply

SUA2200I; SUA3000I

N. Billerica, MA
USA

Galway, Ireland

APC Brasil LTDA.
AI.Xingu, 850
Barueri
Alphaville/Sao Paulo
06455-030
Brazil  

American Power Conversion (A.P.C.)
Ballybritt Business  Park.
Galway, Ireland
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Celosvětová zákaznická podpora APC

Zákaznickou podporu pro tento nebo jakýkoli jiný výrobek APC získáte bezplatně následujícími způsoby:

• Využijte webovou stránku APC pro přístup k dokumentům APC Knowledge Base a pro podání žádosti o 
zákaznickou podporu.

– www.apc.com (ústředí společnosti)
Připojte se na místní webové stránky APC pro jednotlivé země. Všechny poskytují informace o 
zákaznické podpoře.

– www.apc.com/support/
Vyhledávání globální podpory prostřednictvím APC Knowledge Base a možnost využití elektronické 
podpory.

• Kontaktujte telefonicky nebo e-mailem centrum zákaznické podpory APC.
Informace místních center jednotlivých zemí najdete na adrese: 
www.apc.com/support/contact.

V případě zájmu o informace ohledně získání zákaznické podpory kontaktujte zástupce APC nebo jiného 
distributora, od kterého jste výrobek APC zakoupili. 

Autorská práva z roku 2005 na celý obsah vlastní společnost American Power Conversion Corporation. Všechna práva vyhrazena. 
Pořizování kopií celku nebo částí bez povolení je zakázáno.

APC, logo APC, Smart-UPS a PowerChute jsou obchodní značky společnosti American Power Conversion Corporation. Veškeré další 
obchodní značky, názvy výrobků a názvy společností jsou majetkem jejich příslušných vlastníků a jsou použity pouze pro informační 
účely. 


