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Giriş

Giriş

Bu KGK Hakkında
APC Kesintisiz Güç Kaynağı (KGK), elektronik ekipmanınızı şebeke güç kesintileri, voltaj düşmeleri ve voltaj 
düzensizliklerinden korumak için tasarlanmıştır. Kesintisiz Güç Kaynağı (KGK), şebeke voltajındaki küçük 
dalgalanmaları filtreler ve elektronik ekipmanlarınızın şebeke hattıyla olan bağlantısını dahili olarak keserek 
onları büyük dalgalanmalardan izole eder. KGK, aküsü tamamen boşalana veya şebeke gücü güvenli düzeylere 
geri dönene kadar dahili aküsüyle sürekli enerji sağlar.

Montaj

Paketin açılması
KGK montajından önce, Güvenlik Kılavuzunu okuyun. 

Elinize geçtiğinde KGK’yı denetleyin. Eğer hasar varsa taşıyıcı firmaya ve bayiinize bildirin.

Ambalaj malzemeleri gezi kazanılabilir; yeniden kullanmak üzere saklayın veya gerektiği gibi elden çıkarın.

Ambalajın içeriğini denetleyin:

KGK'yı Belirlenen Ortama Yerleştirin
KGK ağırdır. Bu ağırlığı taşıyabilecek sağlam bir yer seçin.

KGK'yı, aşırı toz bulunan veya sıcaklık ya da nemin belirtilen sınırların dışında olduğu yerlerde çalıştırmayın.

• KGK
• EPO konnektörü
• Aşağıdakileri içeren KGK 

yazın takımı:
– ürün dokümantasyonu
– güvenlik bilgisi
– garanti bilgisi

120/230 V modeller: 

UPS literatür kiti ilave içerik
• Smart-UPS® Kullanıcı 

El Kitabı CD'si
• PowerChute® CD'si
• Seri ve USB iletişim 

kabloları

230 V modeller: 

UPS literatür kiti ilave içerik
• giriş güç kablosu
• alternatif giriş güç 

kablosu (İngiltere'deki 
müşteriler için)

• şebeke bağlantı fişi
• IEC jumper kabloları

0°C

40°C
0% - 95%1” (2.5 cm)

0 40  C - 



4 Smart-UPS  2200/3000 VA  100/120/230 Vac   Tower   Kullanıcı El Kitabı

Montaj

Akü Modülünü Bağlayın
Akü konnektörünü akü bağlantı yuvasına takın ve kuvvetlice itin, iki kez. Konnektör yuvaya kısmen 
oturduğunda bir tık sesi hissedersiniz. Kuvvetlice ikinci kez itin. Konnektör akü bağlantı yuvasına 
tamamen oturduğunda ikinci bir tık sesi hissedersiniz. 
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Başlatma

Başlatma

KGK’ya Cihazları ve Gücü Bağlayın
1. Bu KGK’da, telefon ve ağ hattı koruyucularında bulunanlar gibi aşırı voltajdan koruma cihazlarının 

toprak bağlantı ucunun bağlanması için arka panoda bir geçici aşırı gerilimden koruma (TVSS)  
vidası bulunur.

Topraklama kablosunu bağlamadan önce, KGK'nın şebeke veya akü gücüne bağlı OLMADIĞINDAN 
emin olun.
2. Cihazları KGK'ya bağlayın.
3. Smart-Slot'a opsiyonel aksesuarları ekleyin.
4. KGK'yı yalnızca, iki kutuplu, üç kablolu, topraklanmış prize takın. Uzatma kablosu kullanmaktan 

kaçının.
– 230 V modeller: Şebeke güç kablosu KGK'nın yazın takımının içinde verilmiştir. Şebeke gücüne 

bağlamadan önce, toprak ucunu (opsiyonel) TVSS vidasına bağlayın.

5. 120 V modeller: Arka panodaki BİNA DEVRE BAĞLANTI HATASI LED  ışığını kontrol edin. KGK, 
yanlış bağlanmış bir şebeke elektrik prizine takıldıysa bu LED yanar. (bkz. Sorun Giderme).

6. Bağlı tüm ekipmanları açın. KGK'yı ana açma/kapatma anahtarı olarak kullanmak için. Bağlı tüm 
cihazların açık olduklarından emin olun.

Arka Panolar

KGK'yı Başlatın

1. KGK’yı başlatmak için ön panodaki  düğmesine basın.
– İlk dört saatlik normal çalışma sırasında akü %90 kapasitesine şarj olur. Başlangıçtaki bu şarj 

döneminde akünün tam destek süresini sağlamasını beklemeyin.
– Akü çalışma süreleri için APC web sitesine www.apc.com bakınız.

2. Optimum bilgisayar sistemi güvenliği için, PowerChute Smart-UPS izleme yazılımını yükleyin.

100/120 Vac 2200 VA 100/120 Vac 3000 VA 230 Vac 2200/3000 VA
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Başlatma

KGK'yı Ağa Bağlayın (Eğer Uygulanabiliyorsa)
İletişim Portları

Acil Durum Güç Kapatma
Acil durum güç kapatma (EPO) özelliği kullanıcı tarafından yapılandırılır. EPO, bağlı olan cihazların 
enerjilerinin uzak bir konumdan akü çalışmasına geçmeden anında kesilmesini sağlar.

1. KGK ile birlikte verilen EPO konnektörünü kullanın.
2. 24 terminalini IN terminaline bağlamak için normal olarak açık kontakt kullanın.
3. Dört pinli konnektörü EPO sistemine kablolayın.

EPO arabirimi Güvenli Ekstra Düşük Voltaj (SELV) devresidir. Bunu sadece diğer bir SELV devresine 
bağlayın. EPO arabirimi belirlenmiş voltaj potansiyeli olmayan devreleri izler. Bu şekildeki kapalı 
devreler şebekeden tamamen izoleli anahtar veya röleler ile sağlanabilir. KGK'ya zarar vermemek 
için, EPO arabirimini kapalı tip devre dışında bir devreye bağlamayın.

KGK’yı EPO şalterine bağlamak için aşağıdaki kablo türlerinden birini kullanın.

• CL2: Genel kullanım için Sınıf 2 kablo.
• CL2P: Kanallarda, oluklarda ve çevresel hava amacıyla kullanılan diğer boşluklarda kullanım için 

oluk kablosu.
• CL2R: İki kat arasında bağlantı sağlamak üzere dikey bir boşlukta kullanım için kablo.
• CLEX: Evlerde ve kablo kanallarında sınırlı kullanım için kablo.
• Kanada’da montaj: Sadece CSA sertifikalı, ELC tip, (çok düşük voltajlı kumanda kablosu) kullanın.
• Diğer ülkelerde montaj yapmak için: Ulusal ve yerel yönetmeliklere uygun standart düşük voltaj 

kablosu kullanın.

SERİ PORT USB PORT 120/230 V modeller: Seri porta bağlamak için sadece verilen kabloyu 
kullanın. Standart seri arabirim kablosu KGK ile uyumsuzdur.
100 V modeller: Kullanıcılar, yazılım ve kabloları KGK aksesuarı 
olarak satın alabilirler. Aksesuarlar ile ilgili bilgiler için APC web 
sitesine www.apc.com bakın.
Seri ve USB Port aynı anda kullanılamaz.

EPO PORT 
(arka pano üzerindedir)

EPO 
Konnektörü
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Çalıştırma

Çalıştırma

Gösterge Panoları

Gösterge Panosu Göstergeleri ve Fonksiyon Düğmeleri
 

Gösterge
LED Gösterge Başlığı Tanım

On Line KGK bağlı cihazlara şebeke gücü sağlıyor, (bkz Sorun Giderme).

AVR Trim KGK, yüksek şebeke voltajını dengeliyor.

AVR Boost KGK, düşük şebeke voltajını dengeliyor.

On Battery (Akü İle) KGK bağlı ekipmanlara aküyle güç sağlamaktadır.

Overload (Aşırı Yük) Bağlı cihazlar, KGK nominal gücünün üzerinde güç çekiyorlar 
(bkz. Sorun Giderme).

Replace Battery/Battery 
Disconnected (Akü 
Değiştirme/Akü 
Bağlantısı Kesik)

Akü bağlı değil veya değiştirilmesi gerekiyor, (bkz. Sorun Giderme).

/Load Battery
Charge

120V modeller

100/230V modeller

Yük Akü
Şarjı
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Çalıştırma

Diagnostic Utility 
Voltage (Şebeke 
Voltajını Tanılama)

KGK’da şebeke voltajını gösteren bir tanılama özelliği vardır.

KGK, bu prosedürün bir parçası olarak kendisini denetler. Bu denetleme 
işlemi voltaj göstergesini etkilemez.

Şebeke voltajını gösteren çubuklu grafiği görüntülemek için  düğmesine 
basın ve basılı tutun. Birkaç saniye sonra, gösterge panosunun sağ tarafındaki 

5 LED’li Battery Charge (Akü Şarjı)  göstergesi girişteki şebeke 
voltajını görüntüleyecektir.

Voltaj değerleri için soldaki şekle bakın (bu değerler KGK’nın üzerinde 
gösterilmemektedir).

KGK üzerindeki gösterge, listedeki görüntülenen değer ile bir sonraki daha 
yüksek değer arasındaki voltajı belirtir (bkz. Sorun Giderme).

Özellik 
Düğmesi Özellik Başlığı İşlev

Üniteyi Aç KGK’yı açmak için bu tuşa basın. İlave özellikler için okumaya 
devam edin.

Üniteyi Kapat KGK’yı kapatmak için bu tuşa basın.

Ünitenin Kendisini 
Denetlemesi

Otomatik: KGK açıldığında ve ondan sonra iki haftada bir (varsayılan 
zaman aralığı) kendisini denetler. KGK, denetleme sırasında bağlı 
ekipmanları kısa bir süre için aküyle çalıştırır.

Manüel: Denetleme işlemini başlatmak için  düğmesine basın birkaç 
saniye basılı tutun.

Soğuk Başlatma 

120/230 V Modeller 

Şebeke gücü yokken ve KGK kapalı iken, soğuk başlatma özelliği KGK ve 
bağlı cihazları akü gücüne geçirir, (bkz Sorun Giderme).

Battery
Charge
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Yapılandırma

Yapılandırma

UPS ayarları
Ayarlar, PowerChute yazılımı veya opsiyonel Smart Slot aksesuar kartları ile yapılır.

İşlev
Fabrika

Ayari
Kullanicinin 

Yapabileceği Seçimler Tanim

Otomatik
Kendi kendini 
denetleme

14 günde bir 
(336 saat)

• 7 günde bir 
(168 saat)

• Sadece başlangıçta
• Kendi kendini 

denetleme yok

Bu işlev, KGK’nın denetleme prosedürünü 
hangi aralıklarla çalıştıracağını ayarlar.

KGK Kimliği UPS_IDEN Sekiz karaktere 
(alfanümerik) kadar

Ağ yönetim amaçları için KGK’ya (sunucu adı 
veya yeri gibi) benzersiz bir kimlik vermek 
amacıyla bu alanı kullanabilirsiniz.

Akünün En Son
Değiştirildiği
Tarih

Üretim Tarihi ay/gün/yıl Akü modülünü değiştirdiğinizde bu tarihi 
sıfırlayın.

Kapanma Kipinden 
Çıkmak için 
Gereken Minimum 
Kapasite

Yüzde 0 • %0
• %15
• %30
• %45

• %50
• %60
• %75
• %90

Düşük akü şarjı nedeniyle sistem 
kapatıldığında, bağlı ekipmanlara güç 
sağlanmadan önce akülerin şarj edileceği yüzde 
değerini belirleyin.

Voltaj Hassasiyeti

KGK, voltaj 
hattındaki 
distorsiyonları 
algılayıp, bağlı 
ekipmanları 
korumak üzere 
aküyle çalışma 
kipine geçer.

Yüksek 
hassasiyet

Parlak yandığında: 
yüksek hassasiyet

Hafif yandığında: 
orta hassasiyet

Sönük iken: düşük 
hassasiyet

VOLTAJ HASSASİYET anahtarına  (arka 
pano) basarak ayarlayın. Bunu yapmak için, 
(tükenmez kalem gibi) sivri uçlu bir cisim 
kullanın.

Not: Düşük elektrik kalitesi durumlarında, 
KGK sık sık akü çalışmasına geçebilir. Bu 
koşullarda bağlı cihazlar normal çalışmasını 
sürdürebiliyorsa, akü kapasitesini ve çalışma 
ömrünü korumak için hassasiyet ayarını 
düşürün.

Alarm Gecikme
Kontrolü

Etkin • Etkin
• Sessiz
• Devre dışı

Devam eden alarmları susturur veya tüm 
alarmları daimi olarak devreden çıkarır .

Kapanma 
Gecikmesi

90 saniye • 0 s
• 90 s
• 180 s
• 270 s

• 360 s
• 450 s
• 540 s
• 630 s

KGK’nın kapanma komutunu alması ve 
kapanma işleminin gerçekleşmesi arasındaki 
aralığı ayarlar.
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Yapılandırma

Zayıf Akü
Uyarısı

 2 dakika

PowerChute 
yazılımı 
arabirimi, 
yaklaşık iki 
dakikalık aküyle 
çalışma süresi 
kaldığında, 
ünitenin başında 
durmadan 
otomatik 
kapatma olanağı 
sağlar.

Parlak
yandığında: 

Yaklaşık 2 dakikalık 
zayıf akü uyarı seviyesi

Hafif yandığında: 

Yaklaşık 
5 dakikalık zayıf akü 
uyarı seviyesi

Sönük iken: 

Yaklaşık 8 
dakikalık zayıf akü uyarı 
seviyesi

İki dakikalık çalışma süresi kaldığında, ünite 
sürekli “biip” sesi verir.

Varsayılan aralık ayarını değiştirmek için, 

VOLTAJ HASSASİYET anahtarına  (arka 
pano) tükenmez kalem gibi sivri uçlu bir cisim 
ile bastırırken,

aynı anda  düğmesine de, (ön gösterge) 
basın.

Zayıf akü uyarı aralığı ayarını, çalışma sistemi 
veya sistem yazılımının güvenli kapanma için 
ihtiyaç duyduğu süreye ayarlayın.

Senkronize
Açılma Gecikmesi

0 saniye • 0 s
• 60 s
• 120 s
• 180 s

• 240 s
• 300 s
• 360 s
• 420 s

KGK'nin, şebeke akımının geri gelmesinden 
sonra başlatmadan önce (örneğin, şube 
devresinde aşırı yüklenmeyi önlemek için) 
bekleyeceği süreyi belirleyin.

Yüksek Aktarma 
Noktası

100 V modeller: 
108 Vac

120 V modeller: 
127 Vac

230 V modeller: 
253 Vac

• 108 Vac
• 110 Vac

• 127 Vac
• 130 Vac

• 253 Vac
• 257 Vac

• 112 Vac
• 114 Vac

• 133 Vac
• 136 Vac

• 261 Vac
• 265 Vac

Şebeke voltajının sürekli olarak yüksek olduğu 
durumlarda gereksiz akü kullanımından 
kaçınmak için, eğer bağlı cihazlar tolere 
edebilecekse yüksek transfer noktasını daha 
yüksek bir voltaja ayarlayın.

Alçak Transfer 
Noktası

100 V modeller: 
92 Vac

120 V modeller: 
106 Vac

230 V 
modeller:208 
Vac

• 86 Vac
• 88 Vac

• 97 Vac
• 100 Vac

• 196 Vac
• 200 Vac

• 90 Vac
• 92 Vac

• 103 Vac
• 106 Vac

• 204 Vac
• 208 Vac

Şebeke voltajının sürekli olarak düşük olduğu 
durumlarda gereksiz akü kullanımından 
kaçınmak için, eğer bağlı cihazlar tolere 
edebilecekse alçak transfer noktasını daha 
düşük bir voltaja ayarlayın.

Çıkış Voltajı

230V modeller 230 Vac • 220 Vac • 240 Vac
Sadece 230 V modeller: KGK'nın çıkış voltajını 
ayarlar.

İşlev
Fabrika

Ayari
Kullanicinin 

Yapabileceği Seçimler Tanim
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Muhafaza, Bakım, Nakliye ve 

Muhafaza, Bakım, Nakliye ve Servis

Muhafaza
KGK'yi üstü kapalı bir şekilde, serin, kuru bir yerde, aküleri tam dolu olarak muhafaza edin.

–15° ile 30° C'de (5° ile 86° F ), KGK aküsünü altı ayda bir şarj edin.

30° ile 45° C'de (86° ile 113° F ), KGK aküsünü üç ayda bir şarj edin.

Akü Modülünün Değiştirilmesi
Bu KGK, değiştirilmesi kolay, çalışırken değiştirilebilen bir akü modülüne sahiptir. Değiştirme işlemi güvenli 
olup, elektriksel tehlikelerden izoledir. Değiştirme prosedürü sırasında KGK’yı ve bağlı ekipmanları açık 
bırakabilirsiniz.

Akülerin bağlantısı kesildiğinde, bağlı olan cihazlar güç dalgalanmalarından korunmaz.
Akü modülü montaj talimatları için ilgili yedek akü kullanıcı el kitabına bakın. Yedek akü modülleri hakkında 
bilgi için bayiniz veya www.apc.com/support adresindeki APC web sitesi ile irtibat kurun.

SERVİS
Eğer KGK’nın servise gereksinimi varsa bayinize göndermek Şu adımları takip edin:

1. Sık rastlanılan sorunları gidermek için Sorun Giderme bölümünde ele alınan sorunları gözden geçirin.
2. Sorun devam ederse www.apc.com/support adresindeki APC web sitesi aracılığıyla APC Müşteri 

Hizmetleri ile irtibat kurun.
– KGK’nın model numarasını, seri numarasını ve satın alma tarihini not edin. APC Müşteri 

Hizmetlerini aradığınızda, bir teknisyen sorunu anlatmanızı isteyecek ve telefon üzerinden 
çözmeye çalışacaktır. Bu mümkün değilse, teknisyen KGK’nın servis görmesi için düzenleme 
yapabilir veya size bir Materyal İade İzin (RMA) Numarası verebilir.

– KGK garanti altındaysa onarım ücretsizdir. 
– Ürün iade veya servis prosedürleri ülkeden ülkeye değişebilir. Ülkeye özgü talimatlar için APC 

web sitesine bakın.
3. KGK’yı orijinal ambalajıyla paketleyin. Mevcut değilse, yeni bir takım edinme ile ilgili bilgi için 

www.apc.com/support adresine bakın.
– Nakliyat sırasında hasar görmemesi için KGK’yı gerektiği gibi paketleyin. Paketlemek için hiçbir 

zaman köpük boncuk kullanmayın. Nakliyat sırasında oluşan hasarlar garanti kapsamına girmez.
– A.B.D. Taşımacılık Departmanı (DOT) ve IATA yönetmeliklerine uygunluk için her zaman 

nakliyeden önce AKÜYÜ AYIRIN.  Akü KGK’nın içinde kalabilir.

4. RMA numarasını paketin dışına yazın.
5. KGK’yı Müşteri Hizmetlerinin verdiği adrese, ödemesini önceden yaparak, sigortalı bir taşıyıcıyla 

gönderin.

Eskimiş akü(ler)i, geri dönüştürme tesisine verin veya yedek akü ambalajı içinde APC'ye 
gönderin.
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Sorun Giderme

Sorun Giderme

KGK montajı ve çalıştırmasıyla ilgili küçük sorunları çözmek için aşağıdaki tabloyu kullanın. Karmaşık KGK 
sorunları için www.apc.com adresine başvurun.

Sorun ve/veya Muhtemel Nedeni Çözüm

KGK açilmiyor

Akü bağlantısı gerektiği gibi 
yapılmamıştır.

Akü konnektörünün iyice takılmış olup olmadığını denetleyin.

 düğmesine basılmamıştır. KGK’yı ve bağlı ekipmanları açmak için  düğmesine bir kez basın.

KGK şebeke elektrik kaynağına 
bağlanmamıştır.

KGK ile şebeke elektrik kaynağı arasındaki kabloyu kontrol edip, her iki 
ucundaki bağlantıların gerektiği gibi yapılmış olmalarını denetleyin.

Şebeke voltajı yoktur veya çok 
düşüktür.

Bir masa lambasını prize takarak KGK’ya gelen şebeke elektriğini kontrol 
edin. Eğer ışık çok zayıfsa şebeke voltajını kontrol ettirin.

KGK kapanmiyor

KGK dahili bir hata ile karşılaştı. KGK’yı kullanmaya teşebbüs etmeyin. KGK’yı çıkarın ve derhal servis 
görmesini sağlayın.

KGK ara sira “biip” sesi veriyor

Aküyle çalışırken KGK’nın normal 
çalışma şeklidir.

Hiçbiri: KGK bağlı ekipmanları korumaktadır. Bu alarmı susturmak için 
 tuşuna basın.

KGK beklenen destek süresini sağlamıyor

KGK’nın akü(ler)i, kısa bir süre önce 
meydana gelen elektrik kesintisi 
nedeniyle zayıflamış veya akü(ler) 
hizmet ömrünün sonlarına yaklaşmıştır.

Akü(ler)i şarj edin. Uzun süreli elektrik kesintilerinden sonra akülerin şarj 
edilmesi gerekir. Aküler sık sık devreye girdiklerinde veya yüksek 
sıcaklıklarda çalıştıklarında ömürleri kısalır. Eğer akü (aküler) hizmet 
ömrünün sonlarına yakınsa, replace battery (Aküyü Değiştir) LED göstergesi 
yanmıyorsa bile aküyü (aküleri) değiştirmeyi göz önünde bulundurun.

Tüm LEDler yanıyor ve KGK sürekli bip sesi çıkartıyor

KGK dahili bir hata ile karşılaştı. KGK’yı kullanmaya teşebbüs etmeyin. KGK’yı çıkarın ve derhal servis 
görmesini sağlayın.

Ön panodaki LED göstergeler sırayla yanıp sönüyor

KGK yazılım veya isteğe bağlı aksesuar 
aracılığıyla uzaktan kapatılmıştır.

Hiçbiri: Şebeke elektriği geri geldiğinde KGK otomatik olarak çalışmaya 
başlayacaktır.
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Sorun Giderme

Tüm LEDler sönük ve KGK bir prize takılı

KGK kapanmıştır veya uzun süreli bir 
elektrik kesintisi nedeniyle aküler 
boşalmıştır.

Hiçbiri: Elektrik geldiğinde ve aküler yeterli şarja eriştiğinde KGK otomatik 
olarak çalışmaya başlayacaktır.

Aşırı yük LED'i yanıyor ve KGK sürekli bir alarm sesi veriyor

KGK aşırı yüklenmiştir. KGK’ya bağlı ekipmanlar, www.apc.com adresindeki APC web sitesinde 
bulunan Specifications (Teknik özellikler) sayfasında belirtilen “maksimum 
yük”ü aşmaktadır. 

Aşırı yükün bağlantısı kesilene dek alarm verilir. Aşırı yüklenme durumunu 
gidermek için gereksiz ekipmanların KGK ile olan bağlantısını kesin.

KGK, online olduğu ve devre kesici tetiklemediği sürece güç sağlamaya 
devam eder;KGK, şebeke elektriği kesilmesi durumunda aküden güç 
sağlamaz.

Aküyü Değiştirin/Akü Bağlantısı Kesik LED'i yanıyor

Replace Battery/Battery Disconnected 
(Aküyü Değiştirin/Akü Bağlantısı 
Kesik) LED’si yanıp sönüyor ve akü 
bağlantısının kesildiğini göstermek 
üzere iki saniyede bir kısa bir “bip” sesi 
çıkıyor.

Akü konektörlerinin iyice takılmış olup olmadığını denetleyin.

Akü zayıf Aküyü 24 saat şarj edin sonra kendi kendini test ettirin. Şarj ettikten sonra da 
sorun devam ederse aküyü değiştirin.

Kendini denetleme testi başarısız. 
Replace Battery/Battery Disconnected 
(Aküyü Değiştirin/Akü Bağlantısı 
Kesik) LED'i yanıyor ve KGK bir 
dakika süresince kısa bip sesi çıkartıyor. 
KGK, alarmı beş saatte bir tekrarlar.

Aküyü 24 saat şarj edin. Akü değiştirme durumunu onaylamak için kendi 
kendine test işlemini gerçekleştirin. Eğer akü kendini denetleme testinde 
başarılı olursa alarm duracak ve LED sönecektir.

Yine başarısız olursa akünün değiştirilmesi şarttır. Bağlı cihaz etkilenmez.

Arka panodaki Saha Kablo Bağlantı Hatası LED'i yanıyor (sadece 120V model)

KGK, devre bağlantısı yanlış olan bir 
şebeke güç çıkışına bağlanmıştır.

Algılanan kabolalama hataları, toprak kablosunun olmaması, yüklü-nötr 
polaritenin ters çevrilmesi ve aşırı yüklenmiş nötr devreyi içerir.

Bina kablo bağlantılarını düzeltmek için kalifiye bir elektrikçiyi çağırın.

Giriş devre kesicisi atıyor

KGK’ya bağlı ekipmanlar, 
www.apc.com adresindeki APC web 
sitesinde bulunan Specifications (Teknik 
özellikler) sayfasında belirtilen 
“maksimum yük”ü aşmaktadır. 

Gerekli olmayan tüm cihazları KGK'dan ayırın.

Devre kesiciyi sıfırlayın.

Sorun ve/veya Muhtemel Nedeni Çözüm
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Sorun Giderme

AVR Boost veya AVR Trim LED'i yanıyor

Sistemde çok yüksek veya çok düşük 
şebeke voltajı var.

Tesisinizde elektrik sorunu bulunup bulunmadığını kalifiye servis 
personeline kontrol ettirin. Sorun devam ederse, durumu elektrik idaresine 
bildirerek yardım isteyin.

Şebeke gücü yok

Şebeke gücü yok ve KGK kapalı. 120/230 V modeller: Bağlı ekipmana KGK akü(ler)inden güç sağlamak için 
Soğuk Başlatma özelliğini kullanın.

 düğmesine bir saniye basın ve bırakın. KGK kısaca bipler.

 düğmesine tekrar basın ve yaklaşık üç saniye basılı tutun. Ünite iki kez 
bipleyecektir. İkinci “bip” sesi sırasında tuşu serbest bırakın.

Normal şebeke voltaji mevcut olmasina rağmen KGK aküyle çalişiyor

KGK giriş devre kesicisini atıyor. Gerekli olamayn tüm cihazları KGK'dan ayırın.

Devre kesiciyi sıfırlayın.

Sisteminiz çok yüksek, düşük veya 
dalgalı voltaj koşullarına maruz 
kalmaktadır.

KGK’yı başka bir prize veya başka bir devreye takın. Yakıtla çalışan düşük 
fiyatlı jeneratörler distorsiyonlu voltaj verebilir. Şebeke voltajı göstergesi ile 
giriş voltajını test edin (bkz. Çalıştırma). Eğer bağlı ekipmanlar için 
uygunsa, KGK’nın hassasiyetini azaltın.

Akü Şarjı ve Yük LEDleri aynı anda yanıp sönüyor

KGK kapandı.

KGK'nın dahili sıcaklığı, güvenli 
çalışma için izin verilen sınırı aşmıştır.

Oda sıcaklığının belirtilen çalışma limitlerinin içinde olup olmadığını 
kontrol edin.

KGK'nin yeterli havalandırmaya izin verecek şekilde düzgün kurulu olup 
olmadığını kontrol edin.

KGK'nin soğumasını bekleyin. KGK’yı yeniden çalıştırın. Sorun devam 
ederse www.apc.com adresindeki APC web sitesiyle irtibat kurun. 

Şebeke voltajını tanılama

Beş LED’nin hepsi de yanıyor Şebeke voltajı çok yüksek olup, bir elektrikçi tarafından kontrol edilmelidir.

LED yanmıyor Şebeke voltajı çok yüksek olup, bir elektrikçi tarafından kontrol edilmelidir.

On Line LED

LED yanmıyor KGK aküyle çalışıyor veya açılması gerekiyor.

LED yanıp sönüyor KGK kendisini dahili olarak denetlemektedir.

Sorun ve/veya Muhtemel Nedeni Çözüm
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Düzenleyici Ve Garantiye 

Düzenleyici Ve Garantiye İlişkin Bilgiler

Düzenleyici Kuruluş Onayları ve Radyo Frekansı Uyarıları

120V modeller

®

LISTED 42C2
E95463

LR 63938

FCC Uyumluluk Bildirimi
ABD Federal İletişim Komisyonu (FCC) Kurallarının 15. kısmı gereğince, bu ürün test edilmiş ve Class A 
dijital aygıtlara ilişkin sınırlara uygun olduğu tespit edilmiştir. Bu sınırlar, ekipman ticari bir ortamda 
çalıştırıldığında zararlı parazitlere karşı makul derecede koruma sağlamak üzere tasarlanmıştır. Bu cihaz, 
radyo frekans enerjisi yaratır, kullanır ve yayabilir. Eğer talimatlara uygun şekilde monte edilip 
kullanılmazsa, radyo haberleşmesi için zararlı interferans yaratabilir. Bu ekipmanın yerleşim bölgesinde 
kullanılması, zararlı interferansa yol açabilir, bu durumda kullanıcının giderleri kendisi karşılamak üzere 
interferansı düzeltmek için yapması gereken herşeyi yapmak durumundadır.

T3A031BSMI

geprüfte
SicherheitN394 ME 61

100V modeller

®

LISTED 42C2
E95463

230V modeller
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Düzenleyici Ve Garantiye İlişkin Bilgiler

Sınırlı Garanti
American Power Conversion (APC), ürünlerinin satın alınma tarihinden itibaren iki yıllık bir süre için materyal ve işçilik açısından 
kusursuz olacağını garanti eder. APC’nin bu garanti altındaki yükümlülüğü, takdir hakkı münhasıran kendisine ait olmak üzere, bu tür 
kusurlu ürünleri onarmak veya değiştirmektir. Garanti altında servis elde etmek için müşteri desteği bölümünden bir Materyal İade İzni 
(RMA) numarası almanız şarttır. Ürünlerin nakliyat ücretleri önceden ödenmiş olarak iade edilmesi ve karşılaşılan sorunun kısa bir tanımı 
ile satın alma tarih ve yerine ilişkin kanıtın ürünle birlikte gönderilmesi şarttır. Bu garanti, kaza, ihmal veya yanlış uygulama nedeniyle 
hasara uğramış ya da herhangi bir şekilde üzerinde değişiklik yapılmış ekipmanlar için geçerli değildir. Bu garanti sadece, satın alma 
tarihinden sonra 10 gün içinde ürünü gerektiği gibi kaydettiren orijinal alıcı için geçerlidir.

BURADA BELİRTİLENLER HARİCİNDE, AMERICAN POWER CONVERSION, SATILABİLİRLİK VE BELLİ BİR AMACA 
UYGUNLUK GARANTİLERİ DAHİL OLMAK ÜZERE, AÇIK VEYA ZIMNİ HİÇBİR GARANTİ VERMEZ. Bazı eyaletler (devletler) 
zımni garantilerin sınırlandırılmasına veya hariç bırakılmasına izin vermez; dolayısıyla, sözü edilen garantilerin sınırlanması veya hariç 
bırakılması satın alana uygulanmayabilir.

YUKARIDA BELİRTİLENLER HARİCİNDE, APC, BU ÜRÜNÜN KULLANILMASI NEDENİYLE DOLAYLI, DOLAYSIZ, ÖZEL, 
RASTLANTISAL VEYA BAŞKA BİR OLAYIN SONUCUNDA DOĞAN ZARARLARDAN, BU TÜR ZARARLARIN OLASILIĞI 
BİLDİRİLMİŞ OLSA DAHİ, HİÇBİR SURETTE SORUMLU OLMAYACAKTIR. Daha açık olarak, APC, kâr veya gelir kaybı, ekipman 
kaybı, ekipman kullanımının kaybı, yazılım kaybı, veri kaybı, yedek olarak kullanılanların maliyeti, üçüncü taraflarca yapılan talepler gibi 
veya diğer masraflardan sorumlu değildir.

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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APC Dünya Çapında Müşteri Desteği

Bu veya herhangi bir  APC ürünü için hiçbir ücret ödemeden şu yollarla müşteri desteği alınabilir:

• APC Bilgi Tabanýnda bulunan belgelere eriţmek ve müţteri desteđine talepleri bildirmek için APC Web 
sitesini ziyaret edin.

– www.apc.com (Ţirket Merkezleri)
Her birinden müţteri destek bilgilerini edinebileceđiniz, farklý ülkelerin yerel APC Web sitelerini 
ziyaret edin.

– www.apc.com/support/
Destek uygulamasýnýn kullanýmýyla dünya çapýnda APC Bilgi tabanýnda destek arama.

• APC Müţteri Destek Merkezi ile telefon veya e-posta yoluyla bađlantý kurun.
Bölgesel, ülkeye özel merkezler: 
Bađlantý bilgileri için www.apc.com/support/contact adresine gidin.

Yerel müşteri desteği ile ilgili bilgi almak için APC ürününüzü satın aldığınız APC temsilcisini veya 
distribütörünü arayın.

Bu kılavuzun içeriğinin 2005 telif hakkı American Power Conversion Corporation'a aittir. Tüm hakları saklıdır. Bu belgenin bütün olarak 
veya kısmen çoğaltılması yasaktır. 

APC, APC logosu, Smart-UPS, ve PowerChute American Power Conversion Corporation’a ait ticari markalardır. Tüm diğer ticari 
markalar, ürün adları ve şirket isimleri ilgili şahısların mülküdür ve yalnızca bilgi verme amacıyla kullanılmaktadır.


