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Modüler
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Giriş
Bu APC Smart-UPS, veri merkezleri ve kritik görev prosesleri gibi yüksek süreklilik gerektiren uygulamalar için modüler Kesintisiz Güç Kaynağõdõr (KGK), cihazlarõnõz elektrik kesintileri, voltaj
düşmeleri ve voltaj düzensizliklerinden korumak için tasarlanmõştõr. KGK, şebeke voltajõndaki küçük
dalgalanmalarõ filtreler ve ekipmanlarõnõzõn şebeke hattõyla olan bağlantõsõnõ dahili olarak keserek
onlarõ büyük dalgalanmalardan izole eder. KGK, aküsü tamamen boşalana veya şebeke hattõ güvenli
düzeylere geri dönene kadar dahili aküsüyle sürekli enerji sağlar.
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MONTAJ

Kullanõcõ Elkitabõ ve Güvenlik Kõlavuzuna, verilen Kullanõcõ Elkitaplarõ CD'sinden ve APC
web sitesi www.apc.com adresinden erişebilirsiniz.

Paketin açõlmasõ
Dikkat: Kurulumdan önce güvenlik talimat sayfasõnõ okuyun.
Elinize geçtiğinde KGK’yõ denetleyin. Eğer hasar varsa taşõyõcõ firmaya ve bayiinize bildirin.
Ambalaj malzemeleri gezi kazanõlabilir; yeniden kullanmak üzere saklayõn veya gerektiği gibi elden
çõkarõn.
Ambalajõn içeriğini denetleyin:
!

KGK

!

Kapak

!

Tower dönüşüm üst panelleri ve montaj dengeleyiciler

!

Ray kiti

!

Aşağõdakileri içeren KGK yazõn takõmõ:
!

Ürün dökümantasyonu,
güvenlik, ve garanti bilgisi

!

!

Smart-UPS Kullanõcõ Elkitabõ
CD'si

!

İki giriş güç kablosu

!

Dört çõkõş jumper kablosu

Sadece 230 V modeller:

®

!

PowerChute CD'si

!

Ağ Yönetim Kartõ CD

!

Donanõm montajõ

Seri ve USB iletişim kablolarõ

KGK'yõ Belirlenen Ortama Yerleştirin
0-40°C
%0-95
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KGK'yõ Sehpaya Monte Edin ve Aküyü Bağlayõn
Dikkat: Ray kiti talimatlarõna göre raylarõ monte edin.
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Tower Yapõlandõrma

#

$

Güç işleme modülünü çõkartõrken sağdaki
(KGK üzerindeki konumuna bakõn) siyah
anahtara basõn ve basõlõ tutun.

%

&

Not: Modülün tekrar montajõndan önce
KGK'yõ son çalõşma konumuna yerleştirin.

' Ekran kapağõnõ arkadan başlangõç ro-

(

tasyonuna döndürün.

Arka
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BAŞLATMA

Ekipmanõ KGK'ya Bağlayõn
Arka Panolar
1500 VA, 120 V:

1500 VA, 230 V:

3000 VA, 120 V:

3000 VA, 230 V:

Not:
•

‘Çõkõş gruplarõ’ ağ yazõlõmõ ile kontrol edilebilir. Bkz Ağ Yönetim Kartõ dökümantasyonu.

•

Bir lazer yazõcõ, diğer ekipmanlardan çok daha fazla elektrik çeker ve KGK'nõn aşõrõ yüklenmesine neden olabilir.

KGK'yõ Ağa Bağlayõn (Eğer Uygulanabiliyorsa)
Ağ Bağlayõcõlar
Seri Port

USB Port

Ethernet Bağlantõ Noktasõ

Not:
•

Seri Porta bağlamak için sadece sağlanan kabloyu kullanõn. Standart bir seri arabirim kablosu
KGK ile uyumsõzdur. Seri ve USB Port aynõ anda kullanõlamaz.

•

Eğer opsiyonel Smart-Slot aksesuarõ kullanõlacaksa, önceden takõlmõş ağ yönetim kartõnõ çõkartõn
ve şimdi takõn.

KGK'yõ Başlatõn
Dikkat: Şebeke gücü bağlantõsõndan sonra, UPS otomatik olarak açõlõr.
1.

KGK'yõ yalnõzca, iki kutuplu, üç kablolu, topraklanmõş prize takõn.
Giriş Fişleri:
1500 VA modeller: 120 V = NEMA 5-15P; 230 V = Ülkeye özgü C14 giriş kablolu 10 A kullanõn
(sağlanmamõştõr).
3000 VA modeller: 120 V = NEMA L5-30P; 230 V = Sağlanan kabloyu veya ülkeye özgü dengini kullanõn.
İlk birkaç saatlik normal çalõşma sõrasõnda akü tam kapasitesine şarj olur. Başlangõçtaki bu şarj
döneminde akünün tam 'açõk akü' sağlamasõnõ beklemeyin.
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2.

KGK online LED aydõnlatma ile anõnda kendi kendini testi tamamladõktan sonra, herhangi bir
hata göstergesi için ön ekranõ kontrol edin (bkz Sorun Giderme).

3.

120 V modeller: Arka panoda yer alan saha kablolama hatasõ LED'ini kontrol edin. KGK,
yanlõş bağlanmõş bir şebeke elektrik prizine takõldõysa bu LED yanar (bkz. Arõza Giderme).

4.

Bağlõ tüm ekipmanlarõ açõn. KGK’yõ ana açma-kapatma şalteri olarak kullanabilmek için, bağlõ
tüm ekipmanlarõn açõk olmasõ şarttõr.

Ekipmanda artõk güç vardõr ve korumalõdõr. Temel çalõşma, kullanõcõ yapõlandõrma, ve yazõlõm yardõmõ artõk gereken şekilde gerçekleştirilebilir.

Akü ile Çalõşma
Smart-UPS, şebeke elektriği kesildiğinde otomatik olarak aküyle çalõşma kipine geçer. Aküyle çalõşõrken her 30 saniyede bir dört kez alarm çalar. Bu alarmõ susturmak için

tuşuna basõn.

KGK, şebeke elektriği geri gelmezse, akü bitene kadar bağlõ ekipmanlara güç sağlamaya devam eder.
Akülerin çalõşma süreleri için www.apc.com adresine başvurun.
KGK düşük akü kapanma uyarõsõna geldiğinde (varsayõlanõ iki dakika), kapanmaya kadar alarm
sürekli bipler. Bağlõ ekipman, ağ izleme yazõlõmõ tarafõndan izlenmiyorsa bu süre içerisinde kapatõlmalõdõr.
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TEMEL ÇALIŞMA
Ön Gösterge Panosu

GÖSTERGE

TANIM

Online

KGK bağlõ ekipmanlara şebeke gücü sağlamaktadõr.

AVR

KGK, ya yüksek ya da düşük şebeke voltajõnõ dengelemektedir.

Akü İle

KGK bağlõ ekipmanlara aküyle güç sağlamaktadõr.

Aşõrõ Yük

Bağlõ yükler, nominal KGK gücünden fazlasõnõ çekmektedir.

Baypas

Bağlanan yüklere güç işleme modülü ile değil doğrudan yardõmcõ güç bağlantõsõ
ile güç verilir. Bu bir hata durumudur, buna aşõrõ yük veya modül içerisindeki
bir hata sebep olmuş olabilir (bkz Sorun Giderme).

Aküyü Değiştirin/
Akü Bağlantõsõ Kesik

Akünün bağlantõsõ kesilmiştir veya akü değiştirilmelidir.

ÖZELLIK

İŞLEV

Power Off (Üniteyi
Kapat)

KGK’yõ kapatmak için bu tuşa basõn.
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ÖZELLIK

İŞLEV

Ünitenin Kendisini
Denetlemesi

Otomatik: KGK açõldõğõnda ve ondan sonra iki haftada bir (varsayõlan zaman
aralõğõ) kendisini denetler. KGK, denetleme sõrasõnda bağlõ ekipmanlarõ kõsa bir
süre için aküyle çalõştõrõr.
Manüel: Denetleme işlemini başlatmak için
sõn.

Soğuk Başlatma

düğmesine birkaç saniye ba-

Şebeke elektriği kesildiğinde, KGK'ya ve bağlõ ekipmana akü gücü sağlayõn
düğmesine bir saniye basõn ve bõrakõn. KGK, kõsa
(bkz. Arõza Giderme).
bir bip sesi verecektir. Düğmeye tekrar basõn ve yaklaşõk üç saniye basõlõ tutun.
Ünite sürekli bir bip sesi verecektir. Bu bip sesi sõrasõnda düğmeyi bõrakõn.

Şebeke Voltajõnõ
Tanõlama

KGK’da şebeke voltajõnõ gösteren bir tanõlama özelliği vardõr.
KGK, bu prosedürün bir parçasõ olarak kendisini denetler. Bu denetleme
işlemi voltaj göstergesini etkilemez.
Şebeke voltajõnõ gösteren çubuklu grafiği görüntülemek için
düğmesine
sürekli basõn. Birkaç saniye sonra, ön panonun sağ tarafõndaki 5 LED’li akü
şarjõ
göstergesi, girişteki şebeke voltajõnõ görüntüleyecektir.
Voltaj değerleri için soldaki şekle başvurun (bu değerler KGK’nõn üzerinde
gösterilmemektedir).
Gösterge, listedeki görüntülenen değer ile bir sonraki daha yüksek değer arasõndaki voltajõ belirtir (bkz. Arõza Giderme).
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KULLANICI TARAFINDAN YAPILANDIRILABILIR SEÇENEKLER
NOT: AYARLAR SAĞLANMIŞ OLAN POWERCHUTE YAZILIMI ILE VEYA
AĞ ARABIRIM BAĞLANTISI ILE YAPILIR.

İŞLEV

FABRİKA AYARI

DETAYLAR IÇIN YAZILIM YARDIM KILAVUZUNA BAKIN.

KULLANICININ YAPABİLECEĞİ
SEÇİMLER

TANIM

Otomatik Denetleme

14 günde bir
(336 saat)

Her 14 günde
(336 saat),
Her 7 günde
(168 saat),
Sadece Başlangõçta,
Kendi Kendine Test
Yok

Bu işlev, KGK’nõn denetleme prosedürünü
hangi aralõklarla çalõştõracağõnõ ayarlar.

KGK Kimliği

UPS_IDEN

Sekiz karaktere kadar

Ağ yönetim amaçlarõ için KGK’ya (sunucu
adõ veya yeri gibi) benzersiz bir kimlik
vermek amacõyla bu alanõ kullanabilirsiniz.

Akünün En Son Değiştirildiği Tarihi

Üretim Tarihi

ay/gün/yõl

Dahili akü modülünü değiştirdiğinizde bu
tarihi yeniden ayarlayõn.

Kapanma Kipinden
Çõkmak için Gereken
Minimum Kapasite

Yüzde 0

Yüzde 0, 15, 30, 45, 60,
75, 90

Düşük akü şarjõ nedeniyle sistem kapatõldõğõnda, bağlõ ekipmanlara güç
sağlanmadan önce KGK aküleri belirtilen
yüzdeye şarj edilecektir.

Voltaj Hassasiyeti

Yüksek

Yüksek, Orta, Düşük

Bağlõ ekipmanõ korumak için KGK hat
gerilimi sapmalarõnõ algõlar ve akü gücü
çalõşmasõna geçer. Düşük elektrik kalitesi
durumlarõnda, KGK sõk sõk akü gücü çalõşmasõna geçebilir. Bu koşullarda bağlõ ekipman normal çalõşmasõnõ sürdürebiliyorsa,
bu gibi şebeke voltajõ durumlarõnda akü
kapasitesini ve çalõşma ömrünü korumak
için hassasiyet ayarõnõ düşürün.

Alarm Kontrolü

Etkinleştirme

Etkinleştirme, Susturma, Devrede Çõkarma

Kullanõcõ devam eden bir alarmõ sessizleştirebilir veya mevcut tüm alarmlarõ
kalõcõ olarak kapatabilir.

Kapanma Gecikmesi

90 saniye

90, 180, 270, 360, 450,
540, 630, 0 saniye

Aralõk KGK'nõn kapanma komutu aldõğõ
zaman ile çõkõşlardaki gücü kestiği süre
arasõnda ayarlanõr.

Zayõf Akü Uyarõsõ

2 dakika

2, 5, 8, 11, 14, 17, 20,
23 dakika

PowerChute yazõlõmõ, aküden çalõşõrken
akü çalõşmasõ bu ayara uyduunda otomatik,
kullanõcõ gerektirmeyen kapanma sağlar.
Zayõf akü uyarõ aralõğõ ayarõnõ, çalõşma
sistemi veya sistem yazõlõmõnõn güvenli
kapanma için ihtiyaç duyduğu süreye ayarlayõn.

Senkronize Açõlma
Gecikmesi

0 saniye

0, 60, 120, 180, 240,
300, 360, 420 saniye
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KGK, şebeke akõmõnõn geri gelmesinden
sonra açõlmadan önce belirli bir süre
(örneğin, şube devresinde aşõrõ yüklenmeyi
önlemek için) bekleyecektir.

NOT: AYARLAR SAĞLANMIŞ OLAN POWERCHUTE YAZILIMI ILE VEYA
AĞ ARABIRIM BAĞLANTISI ILE YAPILIR.

İŞLEV
Yüksek Aktarma Noktasõ

Düşük Aktarma Noktasõ

FABRİKA AYARI

DETAYLAR IÇIN YAZILIM YARDIM KILAVUZUNA BAKIN.

KULLANICININ YAPABİLECEĞİ
SEÇİMLER

120 V:
127 VAC

120 V:
127, 130, 133, 136 VAC

230 V:
253 VAC

230V:
253, 257, 261, 265 VAC

120 V:
106 VAC

120 V:
106, 103, 100, 97 VAC

230 V:
208 VAC

230 V:
208, 204, 200, 196 VAC
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TANIM
Şebeke gerilimi normalde yüksekse ve
bağlõ ekipmanõn giriş gerilimi üst sõnõrõ
yüksekse, gereksiz akü kullanõmõnõ önlemek için yüksek aktarma noktasõnõ daha
yüksek ayarlayõn.
Şebeke gerilimi normalde düşükse ve bağlõ
ekipmanõn giriş gerilimi alt sõnõrõ düşükse,
gereksiz akü kullanõmõnõ önlemek için
düşük aktarma noktasõnõ daha düşük ayarlayõn.

5:

MUHAFAZA, BAKIM, NAKLIYE VE SERVIS

Muhafaza
KGK'yi üstü kapalõ bir şekilde, serin, kuru bir yerde, aküsü tam dolu olarak muhafaza edin.
-15 ila +30 °C'de (+5 ila +86 °F), KGK aküsünü altõ ayda bir şarj edin.
+30 ila +45 °C'de (+86 ila +113 °F), KGK aküsünü üç ayda bir şarj edin.

Akü Modülü Bakõmõ
KGK’nõn akü ömrü, kullanõma ve ortama bağlõ olarak değişir. Aküyü üç yõlda bir değiştirmek gerekebilir.
Bu KGK, değiştirilmesi kolay, çalõşõrken değiştirilebilen bir aküye sahiptir. Değiştirme işlemi güvenli olup,
elektriksel tehlikelerden izoledir. Değiştirme prosedürü sõrasõnda KGK’yõ ve bağlõ ekipmanlarõ açõk bõrakabilirsiniz.
Not: Aküler çõkarõldõğõnda, ekipmanlar elektrik kesilmesine karşõ korumalõ değildir.
Yedek akülerle ilgili bilgi için satõcõnõza veya APC'ye başvurun (bkz. İletişim Bilgisi).
Akü sökme ve takma talkimatlarõ için Sehpa Montajlõ KGK ve Akü Bağlama'ya bakõn.

Güç İşleme Modülünü Değiştirme

#

$

%

&

Güç işleme modülünü çõkartõrken sağdaki
(aşağõdaki konumuna bakõn) siyah anahtara basõn
ve basõlõ tutun.

*Yeni modülün montajõ için adõmlar 1-4 tersten uygulayõn.
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Nakliye
1.

KGK’ya bağlõ tüm ekipmanlarõ kapatõp, KGK ile olan bağlantõlarõnõ kesin.

2.

KGK'yi kapatõn ve KGK'nin şebeke elektriğiyle olan bağlantõsõnõ kesin.

3.

Akü konektörlerini çõkarõn.

Diğer nakliye talmatlarõ için ve uygun ambalaj malzemesi edinmek için APC'ye başvurun (bkz. İletişim Bilgisi).

Servis
Eğer KGK’nõn servise gereksinimi varsa bayiinize göndermek Şu adõmlarõ takip edin:

1.

Sõk rastlanõlan sorunlarõ gidermek için Arõza Giderme bölümünde ele alõnan sorunlarõ gözden geçirin.

2.

Sorun devam ederse www.apc.com/support adresindeki APC web sitesi aracõlõğõyla APC Müşteri Hizmetleri ile irtibat kurun.
)
KGK’nõn model numarasõnõ, seri numarasõnõ ve satõn alma tarihini not edin. APC Müşteri Hizmetlerini
aradõğõnõzda, bir teknisyen sorunu anlatmanõzõ isteyecek ve telefon üzerinden çözmeye çalõşacaktõr. Bu
mümkün değilse, teknisyen size bir Materyal İade İzin (RMA) Numarasõ verecektir.
)
KGK garanti altõndaysa onarõm ücretsizdir.

3.

KGK’yõ orijinal ambalajõyla paketleyin. Mevcut değilse, yeni bir takõm edinme ile ilgili bilgi için
www.apc.com/support adresine bakõn.
)
Nakliyat sõrasõnda hasar görmemesi için KGK’yõ gerektiği gibi paketleyin. Paketlemek için hiçbir
zaman köpük boncuk kullanmayõn. Nakliyat sõrasõnda oluşan hasarlar garanti kapsamõna girmez.
)

A.B.D. Taşõmacõlõk Departmanõ (DOT) yönetmeliklerine uygunluk için herzaman nakliyeden
önce AKÜYÜ AYIRIN. Akü modül(ler)i KGK’nõn içinde kalabilir. çõkartõlmasõ gerekmez.

4.

RMA numarasõnõ ambalajõn dõşõna yazõn.

5.

KGK’yõ Müşteri Hizmetlerinin verdiği adrese, ödemesini önceden yaparak, sigortalõ bir taşõyõcõyla
gönderin.

İletişim Bilgisi
A.B.D. Müşterileri - www.apc.com/support adresine bakõn.
Uluslararasõ Müşteriler - www.apc.com adresine bakõn, ülke seçim alanõndan ülkenizi seçin ve web sayfasõnõn
üstündeki Destek sekmesini seçin.
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ARIZA GIDERME

KGK montajõ ve çalõştõrmasõyla ilgili küçük sorunlarõ çözmek için aşağõdaki tabloyu kullanõn.
Karmaşõk KGK sorunlarõ için APC yardõma başvurun.
ÇÖZÜM

SORUN VE/VEYA MUHTEMEL
NEDENI
KGK AÇILMIYOR

KGK şebeke elektrik kaynağõna bağlanmamõştõr.

KGK ile şebeke elektrik kaynağõ arasõndaki kabloyu kontrol edip, her iki
ucundaki bağlantõlarõn gerektiği gibi yapõlmõş olmalarõnõ denetleyin.

Akü bağlantõsõ gerektiği gibi
yapõlmamõştõr.

Akü soketinin yerine tam oturup oturmadõğõnõ kontrol edin.

Şebeke voltajõ yoktur veya
çok düşüktür.

Bir masa lambasõnõ prize takarak KGK’ya gelen şebeke elektriğini kontrol
edin. Eğer õşõk çok zayõfsa şebeke voltajõnõ kontrol ettirin.

KGK KAPANMIYOR

Çõkõşlarda güç olduğu halde
ön ekran yanmõyor.

Anahtarõ zorlamadan sol konuma getirmeyi deneyin, modül aktifleşecektir.

Siyah anahtar kapalõ (sağ)
konumda sõkõşmõş. Bu
konumda, anahtar güç
modülünün çalõşmasõnõ devre
dõşõ bõrakõr ve yüke giden güç
güç modülü etrafõndan bypass
edilir.
KGK ARA SIRA “BIIP” SESI VERIYOR

Aküyle çalõşõrken KGK normal olarak bip sesi verir.

Müdahale gerekmez. KGK bağlõ ekipmanlarõ düzensiz şebeke gücüne karşõ
korumaktadõr.

KGK BEKLENEN DESTEK SÜRESINI SAĞLAMIYOR

KGK yakõn zamanlõ kesinti
nedeniyle zayõftõr veya çalõşma ömrünün sonuna yaklaşmõştõr.

Aküyü şarj edin. Akü, uzun süreli kesintilerden sonra yeniden şarj gerektirir
ve sõk devreye giridiğinde veya yüksek sõcaklõklarda çalõştõğõnda daha çabuk
yõpranõr. Akü çalõşma ömrünün sonuna yaklaştõğõnda, aküyü değiştirin LED'i
yanmasa bile aküyü değiştirmeniz gerekebilir.

ÇIKIŞ VOLTAJI BEKLENTILERI KARŞILAMIYOR

Akü üzerindeki çõkõş voltajõ
çok düşük veya çok yüksek.

Voltaj seçim döner düğmesinin istenilen seviyede olup olmadõğõnõ kontrol
edin (Bkz Kurulum). Not: Voltaj seçimindeki herhangi bir değişikliği kaydetmek için, KGK kapatõlmalõ ve sonra tekrar açõlmalõdõr.

Online çõkõş voltajõ çok düşük
veya çok yüksek.

KGK aküye gitmeden önce belirli aralõktaki çõkõş voltajõnõn girişten filtrelenmesine izin verir. Eğer bu aralõk yük ekipmanõ için çok fazla ise, üst ve
alt limitler uygulamanõza göre (yazõlõm aracõlõğõyla) özelleştirilebilir.
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SORUN VE/VEYA MUHTEMEL
NEDENI

ÇÖZÜM

TÜM ÇIKIŞLARDA GÜÇ YOK

Çõkõş gruplarõndan bir veya
daha fazlasõ (‘1’, ‘2’, ve ‘3’
olarak etiketli) ağ arabirim
bağlantõsõ ile kapatõldõ.

KGK kontrol paneline ağ arabirrim bağlantõsõ ile erişin ve çõkõşlarõn durumunu kontrol edin. Eğer ayarlar beklenilenler değilse, uygun şekilde değiştirin ve yeni güvenlik ayarlarõnõ gösden geçirin (şifre, vs.).

Sadece 3000 VA, 120 V
model: Bir veya daha fazla
çõkõş grubu aşõrõ yüklendi ve
devre kesici(ler) tetiklendi.

Üç çõkõş grubunun her biri devre kesiciler ile korunmaktadõr, bu bazõ durumlarda KGK toplam limitinin altõndadõr. Eğer bunlardan herhangi biri tetiklendiyse, yükü azaltõn ve/veya çõkõş gruplarõna uygun şekilde dağõtõn ve
kesicileri sõfõrlayõn.

ÇALIŞMA SÜRESI YETERLI, ANCAK DÜŞÜK AKÜ UYARISI ARALIĞI BEKLENILENDEN DAHA UZUN

KGK bağlanandan daha az
akü olduğunu varsayar ve çok
fazla uyarõ süresi verir.

KGK'yõ PowerChute ile yapõlandõrarak bağlõ olan harici akü sayõsõnõ
kaydedin (Bkz Kullanõcõ Tarafõndan Yapõlandõrõlabilir Öğeler).

Yapõlandõrõlmõş düşük akü
uyarõ aralõğõ gerekenden veya
beklenenden daha uzun.

KGK'yõ PowerChute ile yapõlandõrarak uygun düşük akü uyarõ aralõğõ
sağlayõn (Bkz Kullanõcõ Tarafõndan Yapõlandõrõlabilir Öğeler).

AKÜ ÇUBUK GRAFIĞINDEKI LEDLER BIRLIKTE YANIP SÖNÜYOR

Online veya aküdeyken, beklenilen kalan çalõşma süresi
yapõlandõrõlmõş düşük akü
uyarõ aralõğõndan daha düşük.

Eğer çalõşma süresi bağlõ olan ekipmanõn düzgün kapanmasõna yetmeyecek
kadar kõsa ise, ilave aküler bağlanmalõdõr.
Eğer düşük akü uyarõ aralõğõ düzgün kapanma için gerekenden daha uzun ise
PowerChute ile uygun şekilde yapõlandõrõn.

Not: Yanõp sönen LEDlerin
sayõsõ bağlõ akülerin herbirinin şarj durumlarõnõ gösterir.
Akü çalõşma süresi ölçüç cihazõ kalibrasyon dõşõnda ve
yeniden kalibre edilmeli.

KGK'yõ via PowerChute ile programlayarak çalõşma süresi kalibrasyon testi
gerçekleştirin.

TÜM LEDLER YANIYOR VE KGK SÜREKLI BIP SESI ÇIKARTIYOR

KGK’da dahili arõza.

KGK’yõ kullanmaya teşebbüs etmeyin. Güç işleme modülünü değiştirim
(Bkz Depolama, Bakõm, Nakliye, ve Servis).

ÖN PANODAKI LED GÖSTERGELER SIRAYLA YANIP SÖNÜYOR

KGK yazõlõm veya ağ arabirim
bağlantõsõ aracõlõğõyla uzaktan
kapatõlmõştõr.

Müdahale gerekmez. Şebeke elektriği geri geldiğinde KGK otomatik olarak
çalõşmaya başlayacaktõr.

TÜM GÖSTERGELER SÖNÜK VE KGK BIR PRIZE TAKILI

KGK kapanmõştõr veya uzun
süreli bir elektrik kesintisi
nedeniyle aküler boşalmõştõr.

Müdahale gerekmez. Elektrik geldiğinde ve aküler yeterli şarja eriştiğinde
KGK normal çalõşmasõna dönecektir.
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AŞIRI YÜK LED'I YANIYOR VE KGK SÜREKLI BIR ALARM SESI VERIYOR

KGK aşõrõ yüklenmiştir. Bağlõ
ekipman, KGK'nõn sağlayabileceğinden daha fazla VA
veya daha fazla Watt çekmektedir.

Bağlõ ekipman, belirtilen "maksimum yük"ü aşmaktadõr.
Aşõrõ yükün bağlantõsõ kesilene dek alarm verilir. Aşõrõ yüklenmeyi gidermek için gereksiz ekipmanlarõn KGK ile olan bağlantõsõnõ kesin.
KGK, online olduğu ve devre kesici tetiklemediği sürece güç sağlamaya
devam eder; KGK, şebeke elektriği kesilmesi durumunda aküden güç
sağlamaz.
KGK aküden çalõşõrken, sürekli bir aşõrõ yüklenme meydana gelirse, ünite,
KGK'yi muhtemel hasarlardan korumak için çõkõşõ kapatõr.
(Bkz Maksimum Güç ve VA Spesifikasyonlarõ)

Durum bir kaç saniye için
devam eder, durur ve sonra
yaklaşõk olarak her dakika da
bir tekrarlar.

Lazer yazõcõlar gibi ekipmanlar kõsa sürelerde çok fazla güç çekerler.
Örneğin lazer yazõcõlar yaklaşõk olarak
bir kaç saniye için 1000 W güç çekerler (farklõ yazõcõlara göre değişir,
çekme durur ve saniyeler sonra tekrar başlar. KGK periyodik yüksek güç
çekmeye maruz kalmaktadõr ve kõsaca aşõrõ yüklenecektir. Eğer KGK bir
lazer yazõcõya güç sağlamalõysa, KGK'nõn lazer yazõcõnõn maksimum çekişini karşõlayabileceğinden emin olun.

AKÜ DEĞIŞTIR LED'I YANIYOR

“Aküyü Değiştir” LED’si
yanõp sönüyor ve akü
bağlantõsõnõn kesildiğini
göstermek üzere iki saniyede
bir kõsa bir “biip” sesi çõkõyor.

Akü konektörlerinin iyice takõlmõş olup olmadõğõnõ denetleyin.

Akü zayõf.

Aküyü 24 saat şarj edin. Ardõndan bir denetleme işlemi yapõn. Şarj ettikten
sonra da sorun devam ederse aküyü değiştirin.

Kendini denetleme testi
başarõsõz.

KGK bir dakika süreyle kõsa “biip” sesleri verir ve aküyü değiştir LED’si
yanar. KGK, alarmõ beş saatte bir tekrarlar. Aküyü değiştir durumunu teyit
etmek için, aküyü 24 saat şarj ettikten sonra kendini denetleme prosedürünü
yeniden uygulayõn. Eğer akü kendini denetleme testinde başarõlõ olursa
alarm duracak ve LED sönecektir.

ARKA PANODAKI SAHA KABLO BAĞLANTI HATASI LED'I YANIYOR (SADECE 120V)

KGK, düzgün bağlanmamõş
şebeke elektrik prizine takõlõdõr.

Algõlanan kabolalama hatalarõ, toprak kablosunun olmamasõ, yüklü-nötr
polaritenin ters çevrilmesi ve aşõrõ yüklenmiş nötr devreyi içerir.
Bina kablo bağlantõlarõnõ düzeltmek için kalifiye bir elektrikçiyi çağõrõn.

GIRIŞ DEVRE KESICI TETIKLENDI (230 V MODELLER VE SADECE 1500 VA, 120 V MODELLER)

Devre kesici kapanõr.

Ekipmanõn fişini çekerek KGK üzerindeki yükü azaltõn. Kesiciyi sõfõrlayõn.

AVR LED'I YANIYOR

Sisteminize uzun süreli düşük
veya yüksek voltaj geliyor.

İşletmenizdeki elektrik sorunlarõnõ kontrol etmesi için kalifiye servis personeli çağõrõn. Sorun devam ederse, destek için şebeke şirketini arayõn.
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BYPASS LED'I YANIYOR

KGK başlangõç dizini
esnasõnda gücü güç modülü
etrafõnda döndürür.

Hiçbirşey. Bu başlangõç esnasõnda normal KGK davranõşõdõr.

KGK gücü güç modülüne
dahili bir hata sebebi ile
döndürmektedir.

Güç işleme modülünü değiştirim (Bkz Depolama, Bakõm, Nakliye, ve
Servis).

YARDIMCI GÜÇ YOK

Yardõmcõ güç yok ve KGK
kapalõ.

Bağlõ ekipmana KGK aküsünden güç sağlamak için Soğuk Başlatma özelliğini kullanõn.
düğmesine bir saniye basõn ve bõrakõn. KGK, kõsa bir bip sesi verecekDüğmeye tekrar basõn ve yaklaşõk üç saniye basõlõ tutun. Ünite
tir.
sürekli bir bip sesi verecektir. Bu bip sesi sõrasõnda düğmeyi bõrakõn. Bu
KGK'ya ve bağlõ ekipmana güç sağlayacaktõr.

NORMAL ŞEBEKE VOLTAJI MEVCUT OLMASINA RAĞMEN KGK AKÜYLE ÇALIŞIYOR

230 V modeller ve sadece
1500VA, 120 V model: KGK
giriş devre kesici tetiklenmiş.

KGK üzerindeki yükü azaltmak için, ekipmanõ fişten çekin ve devre kesiciyi
sõfõrlayõn.

Şebeke voltajõ çok yüksek,
çok düşük veya distorsiyonludur.

KGK'yi farklõ bir devre üzerindeki farklõ bir prize takõn, düşük fiyatlõ,
yakõtla çalõşan jeneratörler voltajda distorsiyona neden olabilir. Şebeke voltajõ göstergesi ile giriş voltajõnõ test edin (bkz. Çalõştõrma). Eğer bağlõ ekipman için uygunsa, KGK hassasiyetini azaltõn.

AKÜ ŞARJI VE AKÜ YÜK LEDLERI AYNI ANDA YANIP SÖNÜYOR

KGK'nõn dahili sõcaklõğõ,
güvenli çalõşma için izin
verien sõnõrõ aşmõştõr.

Oda sõcaklõğõnõn belirtilen çalõşma limitlerinin içinde olup olmadõğõnõ kontrol edin.
KGK'nin yeterli havalandõrmaya izin verecek şekilde düzgün kurulu olup
olmadõğõnõ kontrol edin.
Güç işleme modülünün ön tarafõnda sağdaki siyah anahtara basõn. Bu güç
işleme modülünü kapatacaktõr, KGK'yõ açõk be bypass modunda bõrakõn,
yüksek sõcaklõğõn hala olup olmadõğõnõ onaylayõn.
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7:

DÜZENLEYİCİ VE GARANTİYE İLİŞKİN BİLGİLER

120V modeller

ABD Federal İletişim Komisyonu (FCC) Kurallarõnõn 15. kõsmõ gereğince, bu ürün test edilmiş ve
Class A dijital aygõtlara ilişkin sõnõrlara uygun olduğu tespit edilmiştir. Bu sõnõrlar, ekipman ticari bir
ortamda çalõştõrõldõğõnda zararlõ parazitlere karşõ makul derecede koruma sağlamak üzere tasarlanmõştõr. Bu ekipman radyo frekanslarõnda enerji üretir, kullanõr ve yayar. Bu ekipmanõn yerleşim bölgesinde kullanõlmasõ, zararlõ enterferansa yol açabilir, bu durumda kullanõcõnõn giderleri kendisi karşõlamak üzere enterferansõ düzeltmesi gerekecektir.
Class A FCC sõnõrlarõna uyum sağlamak için bu ürünle birlikte zõrhlõ sinyal kablolarõ kullanõlmasõ
şarttõr.
230V modeller

Bu bir Class A ürünüdür. Bu ürün, ev içindeki ortamlarda radyo parazitine yol açabilir ve böyle bir
durumda kullanõcõnõn düzeltici müdahalelerde bulunmasõ gerekebilir.
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Sõnõrlõ Garanti
American Power Conversion (APC), ürünlerinin satõn alõnma tarihinden itibaren iki yõllõk bir süre için materyal
ve işçilik açõsõndan kusursuz olacağõnõ garanti eder. APC’nin bu garanti altõndaki yükümlülüğü, takdir hakkõ
münhasõran kendisine ait olmak üzere, bu tür kusurlu ürünleri onarmak veya değiştirmektir. Garanti altõnda
servis elde etmek için müşteri desteği bölümünden bir Materyal İade İzni (RMA) numarasõ almanõz şarttõr.
Ürünlerin nakliyat ücretleri önceden ödenmiş olarak iade edilmesi ve karşõlaşõlan sorunun kõsa bir tanõmõ ile
satõn alma tarih ve yerine ilişkin kanõtõn ürünle birlikte gönderilmesi şarttõr. Bu garanti, kaza, ihmal veya yanlõş
uygulama nedeniyle hasara uğramõş ya da herhangi bir şekilde üzerinde değişiklik yapõlmõş ekipmanlar için
geçerli değildir. Bu garanti sadece, satõn alma tarihinden sonra 10 gün içinde ürünü gerektiği gibi kaydettiren
orijinal alõcõ için geçerlidir.
BURADA BELİRTİLENLER HARİCİNDE, AMERICAN POWER CONVERSION, SATILABİLİRLİK VE
BELLİ BİR AMACA UYGUNLUK GARANTİLERİ DAHİL OLMAK ÜZERE, AÇIK VEYA ZIMNİ HİÇBİR
GARANTİ VERMEZ. Bazõ eyaletler (devletler) zõmni garantilerin sõnõrlandõrõlmasõna veya hariç bõrakõlmasõna
izin vermez; dolayõsõyla, sözü edilen garantilerin sõnõrlanmasõ veya hariç bõrakõlmasõ satõn 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 açõk olarak, APC, kâr veya gelir kaybõ, ekipman kaybõ, ekipman kullanõmõnõn kaybõ, yazõlõm kaybõ, veri kaybõ, yedek olarak kullanõlanlarõn maliyeti, üçüncü taraflarca yapõlan talepler gibi veya diğer masraflardan sorumlu değildir.

İçindekilerin tümünün telif hakkõ © 2004 American Power Conversion Corporation’a aittir. Her
hakkõ saklõdõr. İzinsiz olarak tümüyle veya kõsmen çoğaltõlmasõ yasaktõr.
APC, Smart-UPS ve PowerChute, American Power Conversion Corporation’õn tescilli markalarõdõr.
Diğer tüm markalarõn mülkiyeti kendi sahiplerine aittir.
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