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1.Tiltások
1.1 A készülék belsejében fennáll az áramütés veszélye, ezért kérjük, ne nyissa ki a burkolatot és ne bontsa
meg az előlapot sem. Ezeket csak szakképzett elektromos szakembereknek javasoljuk.
1.2 Kérjük, vegye fel a kapcsolatot a forgalmazóval mielőtt az alábbi berendezések bármelyikét csatlakoztatná
a szünetmentes áramforráshoz.
- Olyan orvosi műszerek és berendezések, amelyek közvetlenül felelősek a beteg életfunkcióiért.
- Liftek elektronikai egységei, melyek meghibásodás esetén sérülést okozhatnak a felhasználónak.
- Bármilyen a fentiekhez hasonló készülék, vagy berendezés.
1.3 Ne dobja tűzbe a készülék akkumulátorait, mert ezzel robbanást okozhat.

2.Biztonsági előírások
2.1 A belső akkumulátorokkal szerelt készülékek kimenete akkor is feszültség alatt lehet, amikor a készülék
nincs csatlakozatva az elektromos hálózathoz.
2.2 Győződjön meg arról, hogy biztosan leválasztotta a készüléket mind az akkumulátoros, mind pedig a
hálózati táphálózatról, mielőtt beállításokat végezne a készülék menüjében, vagy szerélési munkákat
végezne a csatlakozásokon.
2.3 A teljes üzembiztonság eléréséhez üzembe helyezéskor mindenképpen földelje a készüléket
2.4 Az üzemi és a tárolási környezet nagymértékben befolyásolja az akkumulátorok élettartamát és ezzel a
készülék megbízhatóságát. Lehetőség szerint kerülje, hogy a készülék hosszabb időn keresztül üzemeljen,
vagy tárolódjon:
- Olyan környezetben, ahol a hőmérséklet és a páratartalom kívül esik a tűréshatárokon
(Hőmérséklet: 0°C - 40 °C és páratartalom: 5% - 95%).
- Közvetlen napfény, vagy erős hőforrás.
- Olyan felület ahonnan a készülék ledőlhet, vagy leeshet.
- Maró hatású, vagy éghető gázok, erős szennyeződés, poros-, szállóporos környezet.
2.5 Mindig biztosítson elegendő szellőzést a készüléknek, mert a magas környezeti hőmérséklet befolyásolja a
készülék üzembiztonságát.
2.6 Kerülje, hogy folyadék jusson a készülék belsejébe.
2.7 Tűz esetén kizárólag porral oltó készüléket használjon.
2.8 A környezeti hőmérséklet emelkedésével az akkumulátorok élettartama csökken. Az időszakos
akkumulátor karbantartásokkal és szükség esetén az akkumulátorok cseréjével biztosítható a megfelelő
áthidalási idő. Az akkumulátorok cseréjét csak szakképzett személy végezheti.
2.9 Tartósabb tárolás esetén, biztosítson a készüléknek száraz helyet és hőméréséletet. Belső akkumulátoros
típusok esetén tartsuk -20°C és 55°C között, külső akkumulátoros kivitelnél pedig -40°C és 70°C között a
környezeti hőmérsékletet.
2.10 Készülék vagy akkumulátorok tartós tárolása esetén minimum 3 havonta biztosítsunk töltést legalább 12
órán keresztül, hogy elkerüljük az akkumulátorok károsodását.
2.11Semmilyen körülmények között ne nyissa ki az akkumulátorokat és az esetleg kifolyt, vagy kifröccsent
elektrolitba se nyúljon bele. Ha mégis a bőréhez érne az akkumulátor sav (elektrolit), azonnal bő vízzel
öblítse le és forduljon orvoshoz.

3. Főbb készülékjellemzők
-

Mikroprocesszoros rendszervezérlés
AVR biztosított tág feszültség tartomány
Energiatakarékos „GREEN” üzemmód
Hidegindítási képesség
Visszatérő betápfeszültség esetén automatikus újraindulás, bekapcsolás
Kicsi fizikai méret és könnyített súlyú kivitel
Hatékony túlfeszültség elleni védelem

4. Üzembe helyezés folyamata
-

-

Csomagolja ki a készüléket és ellenőrizze az állapotát. Ha sérülést lát a készüléken, ne helyezze
üzembe és azonnal jelezze a forgalmazónak a problémát.
A készüléket ne helyezze közvetlenül a monitor mellé, mert az zavarhatja a kép minőségét

Csatlakoztassa az opcionálisan megvásárolható USB kommunikációs kábelt a számítógép soros
portjához (amennyiben szeretne kommunikálni a számítógépe és az UPS között).
Csatlakoztassa a mellékelt ~230V-os hálózati csatlakozó kábelt a fali csatlakozó aljzatba.
Első használatba vételkor javasolt egy 6 órás folyamatos akkumulátortöltés, melyet úgy tehet
meg, hogy az UPS-hez ne csatlakoztasson még fogyasztót, terhelést ebben az időben.
A készülék bekapcsolásához nyomja meg a bekapcsoló gombot (készülék előlapján).

5. Bekapcsolás hálózati feszültségről, vagy annak hiányában
-

Nyomja meg a készülék be-ki kapcsoló gombját (a készülék előlapján).

-

Csatlakoztassa, vagy kapcsolja be a kimeneti fogyasztókat

6. A készülék kikapcsolása
-

Nyomja meg a készülék be-ki kapcsoló gombját (készülék előlapján).

7. Adatlap
Típus
Teljesítmény
Bemenet
Bemeneti feszültség
Feszültségtartomány
Frekvencia tartomány
Kimenet
AC feszültség stabilitás
(akkumulátor üzemben)
Frekvencia tartomány
(akkumulátor üzemben)
Átkapcsolási idő
Kimeneti jelalak
Akkumulátor
Típus és mennyiség
Visszatöltési idő
Kijelző
LCD
Védelem
Üzembiztonság
Riasztások
Akkumulátor üzem
Alacsony akkumulátor szint
Túlterhelés
Általános (egyéb) hiba
Fizikai jellemzők
Méretek (mm)
Mély x Széles x Magas
Nettó tömeg (kg)
Környezeti jellemzők
Zajszint
Páratartalom

PRO600I
600VA / 360W

PRO1000I
1000VA / 600W

PRO1500I
1500VA/900W

220/230/240V AC
160 – 290V AC
50 / 60Hz (automata kiválasztással)
± 10%
50 / 60Hz ± 1%
általánosan 2-6ms, maximum 10ms
módosított szinusz (Simulated Sine Wave)
1 db 12V/7Ah
2 db 12V/7Ah
2 db 12V/9Ah
6-8 óra visszatöltési idő 90%-os kapacitásig
Egysoros kijelző panel
Túlterhelés és akkumulátor túltöltés elleni védelem
Minden 10. másodpercben sípjelzés
Minden másodpercben sípjelzés
Minden fél másodpercben sípjelzés
Folyamatos sípjelzés
298 x 101 x 142

353 x 149,3 x 162

380 x 158 x 198

4,25

7,8

10,1

Kevesebb, mint 40dB
0-90% relatív páratartalom @ 0-40°C

