
Отстраняване на неизправности и сервизиране
1. Направете справка в секцията за отстраняване на неизправности в интернет страницата на

Schneider Electric, www.apc.com.
2.Ако проблемът не бъде отстранен, свържете се с отдела за обслужване на клиенти на
Schneider Electric IT (SEIT) чрез интернет страницата на Schneider Electric, www.apc.com.

a. Запишете номера на модела, серийния номер и датата на покупка. Номерът на модела и 
серийният номер се намират на задния панел на устройството и, при някои модели, са 
достъпни чрез LCD дисплея.

b. Свържете се с отдела за обслужване (SEIT) и наш техник ще опита да разреши проблема 
по телефона. Ако това не е възможно, техникът ще ви издаде оторизационен номер за 
връщане на изделие (RMA#).

c. Ако устройството е в гаранция, ремонтите са безплатни. 

d. За различните страни може да има разлика в процедурите за обслужване и 
връщане. Направете справка в интернет сайта на Schneider Electric за специфични 
инструкции за конкретна страна.

3. Пригответе се да отстраните проблема с инструкции по телефона. Ако това не стане и
устройството е все още в гаранция, наш технически представител ще ви предостави
необходимата информация, за да върнете устройството за подмяна.

Back-UPS    BX500CI

Регулиране на настройките на напрежение
на превключване и на чувствителността

Ръководство на поттребителя
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Непрекъсваемото токозахранващо 
устройство Back-UPS следва да бъде 
поставено,  така че да се избегне:

• Директна слънчева светлина
• Прекомерна топлина
• Прекомерна влажност

Свържете батерията като издърпате 
ръкохватката на конектора й надолу, и след 
това я поставите с натискане в модула.

Включете захранващия кабел на Back-UPS BX500CI директно в стенен 
контакт; не във филтър за защита от пренапрежение или разклонител.

PНатиснете бутон ON/OFF, за да включите устройството

Зеленият индикатор за състояние потвърждава, че Back-UPS е включен и 

готов за осигуряване на защита.

Back-UPS трябва да се зарежда най-малко 10 часа, за да осигури
достатъчно време на работа. Модулът се зарежда всеки път, когато бъде
свързан към променливотоково захранване, независимо дали устройството
е включено (ON) или изключено (OFF).

2

1

3

2Поставяне и включване на захранването

Смяна на батерията
Батерията на Back-UPS BX500CI не може да бъде сменена от потребителя.
Свържете се с отдела за техническа поддръжка (SEIT), за да получите списък на
оторизираните сервизни центрове в близост до вас. 

Гаранция
РРРееегггиииссстттрррииирррааайййтттеее вввааашшшееетттооо уууссстттрррооойййссстттвввооо оооннн-лллааайййннн нннааа http://warranty.apc.com

Стандартната гаранция е две (2) години от датата на закупуване. Стандартната процедура е SEIT 
да замени първоначалното устройство с рециклирано в завода ни устройство. Клиенти, на които
оригиналния модул е необходим поради възлагането на тагове за активи и графици за 
амортизации, трябва да декларират такава необходимост при първия контакт с представител на 
SEIT. SEIT ще достави заменящото устройство след получаване на дефектиралото в отдела за 
ремонт, или с насрещна пратка при получаване на номер на валидна кредитна карта. 
Транспортирането на устройството към SEIT се заплаща от клиента. SEIT заплаща разходите за 
наземен товарен транспорт на заместващото устройство до клиента.

Международен IT отдел за обслужване
(SEIT) на Schneider Electric
За обслужване на клиенти в конкретна страна, посетете интернет страницата на Schneider 
Electric www.apc.com. 
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dustries S.A.S. или свързани с нея фирми. Всички други търговски марки са притежание на съответните 
им собственици.
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Бутон ON/
OFF и
LED 
индикатор
за 
състояние

Конектор на 
батерията

Излази с 
батерийно
захр. и със 
защита от
пренапреже
ние

Спецификации

Вход Напрежение / Честота 230 VAC номинално / 45-65 Hz
Превключване при спад на
захр. напрежение/ Превключв.
при пренапрежение

160 ±8% VAC, типично / 
280 VAC, типично

Изход Обща мощност на UPS 500 VA / 300 W
Напрежение при захр. от 
батерията 230 Vac действ. стойност (rms) 
Честота при захр. от 
батерията 50 Hz, 60 Hz ±1 Hz
Време на превключване 50 Hz: 6ms типично, 10ms максимално 

60 Hz: 5ms типично, 8ms максимално 
Защита и
филтър

AC защита от пренапрежение 273 джаула

Променливотоков AC вход Рисетируем автоматичен прекъсвач

Батерия Тип (без поддръжка) Запечатана, оловно-кисела батерия

Средна
продължителност
на живота

2-5 години в зависимост от броя
на разрядните цикли и
температурата на средата

Обичайно време за зареждане 10 часа 

Физически
данни

Нето тегло 5.1 kg 

Размери (В х Ш х Д) 18.55 cm x 11.5 cm x 21.3 cm 

3Индикатори за състояние

Функцията за автоматично регулиране на напрежението повишава променливотоковото напрежение, 
когато то падне под безопасните нива. Това позволява включеното към устройството оборудване да 
работи по време на условия на ниско напрежение, съхранявайки енергията на батерията в случай на 
прекъсване на захранването.

Back-UPS ще превключи на захранване от батерията, ако нивото на входното напрежение стане 
прекалено ниско, за да бъде компенсирано от функцията за автоматично регулиране на 
напрежението, или ако променливотоковото захранване е нарушено.

Ако Back-UPS превключва към захранване от батерията твърде често или твърде рядко, коригирайте 
напрежението на превключване и настройките за чувствителност:

1. Уверете се, че Back-UPS е изключен. Включете щепсела му в източник на променливотоково 
захранване.. 

2. Натиснете и задръжте бутон ON/OFF докато LED индикаторът започне да мига. Сега модулът е 
в режим на програмиране. 

3. Освободете бутона. LED индикаторът ще мига веднъж, два пъти или три пъти в секунда и ще издава 
свукови сигнали, което показва текущата настройка.

4. Натиснете бутона ON / OFF в рамките на две секунди, за да промените настройката. Със всяко 
натискане, LED ще мига с различна честота: веднъж, два пъти или три пъти в секунда, което 
показва новата настройка. Продължете да натискате бутона, до достигане на желаната настройка. 
Ако бутонът не е натиснат в рамките на пет секунди, Back-UPS ще излезете от режима на 
програмиране.  

5. За да излезете от режима на програмиране, освободете бутона и изчакайте индикаторът да спре да 
мига.

НННааассстттрррооойййкккиии нннааа нннааапппрррееежжжеееннниииееетттооо   нннааа пппрррееевввккклллююючччвввааанннеее иии нннааа
чччууувввссстттвввииитттееелллнннооосссттттттааа

Мигане на
LED

Настройка
на чувств.

на
напрежение

Диапазон на вх. 
напр. (за работа с 
променливотоково 
захранване)

Използване

Веднъж в
секунда

Ниска 155 - 280 Back-UPS ще превключва на захранване
от батерията по-рядко. Използва се при 
оборудване, което не е чувствително 
към ниски или високи нива на 
напрежение или към по-незначителни 
изклривявания във формата на вълната 
на напрежението.

Два пъти
в секунда

Средна
(фабр.
настройка)

160 -280 По подразбиране, използва се при 
нормални условия.

Три пъти
в секунда

Висока 165 - 270 Back-UPS ще превключва на захранване
от батерията по време на всяко малко
колебание в напрежението. Използва се 
при оборудване, което е чувствително 
към ниски или високи нива на 
напрежение или към по-незначителни 
изклривявания във формата на вълната 
на напрежението.

LED индикатор 
за състояние

Звукова аларма Условие

Свети Изключена On-line - UPS осигурява кондиционирано
променливотоково захранване на товара

Свети (Не свети
по време на 4
бийп сигнала)

поредица от 4 бийп 
сигнала
на всеки 30 секунди

On-Battery - Back-UPS осигурява захранване от
батерията

Мига Бързи бийп 
сигнали
(през1/2 секунда)

Low Battery Warning (предупреждение за слаба
батерия) - UPS разполага с 1.5 минута оставащо
време за захранване от батерията

Мига Постоянен тон Bad Battery Detected (изтощена батерия)- Батерията 
трябва да се зареди или е в края на живота си. 

Не свети Кратки бийп 
сигнали
през 4 секунди

Low Battery Shutdown (изключване при слаба 
батерия) - Мощността на батерията е почти напълно 
изчерпана по време на работа със захранване от 
батерията

Не свети Постоянен тон On Battery Overload (претоварване при захранване 
от батерията) - Свързаното оборудване се нуждае от 
повече мощност, отколкото осигурява батерията на Back-
UPS.

Свети Постоянен тон On Line Overload (претоварване при захранване
онлайн) - Енергийното потребление на свързаното
оборудване надвишава мощността на батерията за
резервиране. 

Мига Пиукане през 
2 секунди

Charger Warning (предупреждение от зарядното) - В
Back-UPS е възникнал вътрешен проблем, но
продължава да захранва свързаното оборудване.
Свържете се с отдела за техническо обслужване
(SEIT)на Schneider Electric .

Не свети Постоянен тон Charger Fault - (повреда на зарядното) - В Back-
UPS е възникнал вътрешен проблем и вече не
захранва товара. Свържете се със SEIT.

IEC съединителен
(jumper) кабел за 
свързване към 
компютър

Кабел за 
променливотоково
захранване
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