Aanvulling Smart-UPS™ C 1000/1500 VA
120/230 Vac toren/rekmontage 2U
Overzicht
Deze bijlage bevat verbeteringen voor de handleidingen voor Smart-UPS™ C 1000/1500 VA 120/230 V
Modellen 2U voor toren en rekmontage.

Naslaggids voor functies
Normale modus
Functie

Knop

Tijd
(seconden)

UUPSstatus

Beschrijving

Aan/uit

Aan

0,2

Uit

Druk op de aan/uit-knop om de UPS in te schakelen. De
UPS werkt op wisselstroom.
Als geen wisselstroom aanwezig is, werkt de UPS op
batterijvermogen.

Uit

2

Aan

Druk op de aan/uit-knop om de UPS uit te schakelen.

0,2

Aan

Indrukken om de status of toestand van de UPS te
controleren. Het lcd licht zestig seconden lang op.

In-/uitschakelen

2

Aan

De geluidsalarmen inschakelen of uitschakelen. Het
pictogram Dempen licht op en de UPS piept één keer.

Storingen
resetten

2

Storing

Display

Status opvragen
Dempen

Druk nadat een storing is waargenomen op de aan/uit-knop
om de visuele indicatie te verwijderen en terug te keren
naar stand-by.

Configuratiemodus
De configuratiemodus biedt extra opties voor de UPS. Houd de knoppen MUTE

en MENU

2 seconden

ingedrukt tot het systeem een kort signaal afgeeft en het scherm knippert om aan te geven dat de UPS naar de
configuratiemodus is gegaan.
Gebruik in de configuratiemodus de knop MENU om door de beschikbare opties te bladeren en de knop MUTE om
de configuratie-instelling voor een optie te selecteren.

Opmerking: Als het systeem in de configuratiemodus gedurende 15 seconden geen activiteit
detecteert of als u de knoppen MUTE en MENU gedurende 2 seconden ingedrukt houdt tot het
systeem een kort signaal afgeeft, sluit het programma automatisch en keert het terug naar de normale
modus.

Functie
Zelftest

Opties

Beschrijving

• 0: Standaardinstelling Als dit is ingesteld op 1 activeert het indrukken van de knop MENU de
zelftest en wordt de configuratiemodus afgesloten.
• 1: Zelftest starten

0 is de standaardinstelling die geen zelftest start; door de knop MENU in te
drukken, gaat u door naar het volgende configuratie-item.
Opmerking: Als de UPS in de configuratiemodus wordt gezet
terwijl het Uitgangsvermogen van de UPS is uitgeschakeld, is de
functie Zelftest niet beschikbaar.
Kwaliteit energie

• Goed
• Redelijk
• Slecht

Selecteer de ingaande stroomkwaliteit van het lichtnet.
• Als "Good" wordt geselecteerd, schakelt het apparaat vaker over op
batterijvoeding om de aangesloten apparatuur van de zuiverste stroom te
voorzien.
• Als "Redelijk" is geselecteerd, is de UPS onder normale
werkomstandigheden.
• Als "Poor" wordt geselecteerd, dan kan de UPS meer
spanningsschommelingen aan en wordt minder vaak op batterijvoeding
overgeschakeld.
Selecteer "Good" bij twijfel over de lokale stroomkwaliteit.
Selecteer de juiste spanning van de uitgangen als de UPS in de batterijmodus
draait.

Instelling
uitvoerspanning
* Alleen 230V-modellen

• 220 V ac
• 230 V ac
• 240 V ac

Dimmer LCDscherm

• Pictogrambalk
Als de Dimmer LCD-scherm is ingesteld op automatisch dimmen, licht de
Belasting geeft 100% LCD op als een knop wordt ingedrukt of een gebeurtenis plaatsvindt, waarna
weer = altijd aan.
het automatisch dimt na 60 seconden zonder activiteit.
• Pictogrambalk
Belasting geeft 0%
weer = automatisch
dimmen.

Groene modus
inschakelen

• 0: Uitschakelen
• 1: Inschakelen

Als de groene modus is ingeschakeld, werkt de UPS op het efficiëntste
niveau door ongebruikte AVR-componenten te negeren terwijl een
aanvaardbare wisselstroomspanning aanwezig is. De UPS activeert en sluit
de groene modus automatisch zolang de functie is ingeschakeld.

Gebeurtenisteller
wissen

• NA

De gebeurtenisteller wordt gewist door de knop MUTE in te drukken.
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