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MANUAL DE UTILIZARE 
 

SURSĂ NEÎNTRERUPTIBILĂ APC BACK-UPS, 400 VA 
Cod produs: 999132 

 
 

1. Conectarea acumulatorului 
Din motive de siguranță Back-UPS ES este livrat cu cablul de conexiune decuplat. Back-UPS ES funcționează abia după conectarea 
acestui cablu la acumulator. 
 

OBSERVAȚIE: La conectarea acumulatorului se pot forma scântei. Acesta este un fenomen normal. 
 

1) Întoarceți Back-UPS ES și împingeți capacul compar-
timentului acumulator.  
 

 
 

2) Scoateți acumulatorul din compartiment și conec-
tați cablul negru la polul negativ (-). Respectați schi-
ța din imagine pentru a instala corect acumulatorul. 

3) Împingeți la locul lui capacul compartimentului acumulator.  

 
 
 

2. Conectarea aparatelor 

 Battery backup  Surge protection 
(Curent acumulator și protecția la supratensiune) 
Prizele se află permanent sub tensiune atunci când Back-UPS ES este pornit. În condițiile unei pene de curent sau a oricărei alte 
probleme cu rețeaua de alimentare electrică (subtensiune, supratensiune) prizele vor fi alimentate cu tensiune de către Back-
UPS ES o anumită perioadă de timp. Conectați la aceste prize aparate precum computere, monitoare și dispozitive externe.  
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Surge protection only 
(numai protecție la supratensiune) 
Aceste prize protejează aparatele conectate de supratensiune, chiar și atunci când Back-UPS ES nu este pus în funcțiune. 
Conectați la aceste prize aparate precum scanner, respectiv aparate care nu au nevoie de alimentare de urgență. 
 
În locul de instalare Back-UPS ES trebuie să fie protejat de următoarele influențe: 

- Lumina directă a soarelui 
- Căldură exagerată 
- Umiditate pre mare, contactul cu lichidele. 

 

Conectați ștecărul Back-UPS ES la o priză de perete, iar nu la un filtru supratensiune sau la un prelungitor. Priza de perete 
trebuie să fie în apropierea aparatului și să fie ușor de accesat. 
 

Conectarea unui cablu modem, telefonie, DSL, fax, 10/100 Base-T sau HPNA la protecția la supratensiune.  
 

Back-UPS ES oferă protecție la supratensiune pentru un cablu (bifilar) de telefonie (inclusiv DSL), HPNA, modem, 10/100-Base-T-
Ethernet sau fax. Schema de conexiune este prezentată mai jos. 
 

Observație: La mufele cu protecție la supratensiune se poate conecta un cablu de telefonie SAU un cablu de rețea. Nu este 
posibilă conectarea simultană a unui cablu de telefonie ȘI a unui cablu de rețea la UPS! 
 

Conectarea cablului computer (numai pentru modelul 550/700) 
Cablul și software-ul inclus în colet oferă posibilitatea de stocare automată a datelor și de dezactivare a sistemului de operare în 
cazul unei pene de curent prelungite. 
 

Conectați cablul la data port din partea posterioară a Back-UPS ES, iar celălalt capăt al cablului la mufa USB a computerului. 
Software-ul găsește automat mufa USB corespunzătoare a computerului. 
 

 
 

3. Punerea în funcțiune și instalarea software-ului 
Porniți aparatul folosind comutatorul respectiv. 
 

Se aude un bip scurt și se aprinde lampa verde pentru a confirma că Back-UPS ES este pornit și că funcțiile de protecție sunt 
active. 
 

Lăsați la încărcat Back-UPS ES timp de cel puțin 16 ore. Aparatul se încarcă atâta timp cât este conectat la rețeaua de curent, 
chiar și atunci când este oprit. 
 
Instalarea software-ului PowerChute Personal Edition (numai pentru modelele 550 și 700). 
Instalați CD-ul cu PowerChute Personal Edition în unitatea PC și procedați conform instrucțiunilor de pe ecran.  
 

Afișări stare de funcționare 
Back-UPS ES afișează starea de funcționare folosind semnale vizuale și acustice. Folosiți tabelul de mai jos pentru a determina 
starea Back-UPS ES. 

 

Stare Lămpi semnalizare 
(funcționare power 
on: verde) (înlocuire 
acumulator, Replace 

battery: roșu) 

Semnal sonor Semnalul se oprește dacă... 

Funcționare on: UPS alimentează 
consumatorul cu curent de rețea filtrat 

Led funcționare: on Nu există Nu se aplică. 

Funcționare acumulator: Acumulatorul UPS 
alimentează aparatele conectate la prizele 
alimentate de acumulator 

Led funcționare: on 
(este oprit la semnal 
sonor) 

4 bipuri la 
fiecare 30 sec. 

...UPS comută la funcționarea la 
rețea sau este oprit. 
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Acumulator este descărcat: Acumulatorul 
UPS alimentează aparatele conectate la 
prizele alimentate de la acumulator, dar 
acesta este aproape descărcat.  

Ledul funcționare 
clipește. 

Bipuri rapide (2x 
pe secundă) 

...UPS revine la modul normal de 
funcționare sau este oprit.  

Înlocuirea acumulatorului: Acumulatorul 
trebuie să fie încărcat sau nu mai poate fi 
folosit și trebuie să fie înlocuit.  

Ledul funcționare și 
ledul înlocuire 
acumulator clipesc 
(alternativ) 

Sunet continuu ...UPS este oprit de la comutator. 

Acumulator decuplat: Acumulatorul nu este 
conectat sau nu poate fi folosit. 

Ledul înlocuire 
acumulator clipește. 

Sunet continuu. ...UPS este oprit de la comutator. 

Auto decuplare la suprasarcină: În modul 
funcționare cu acumulator s-a stabilit o 
suprasarcină la una dintre prizele 
alimentate de la acumulator. 

Nu există. Sunet continuu. ...UPS este oprit de la comutator. 

Modul pasiv: În modul acumulator s-a 
folosit încărcarea acumulatorului. UPS 
rămâne pasiv până la aplicarea tensiunii de 
rețea. 

Nu există. Un bip la fiecare 
4 sec. 

...la reluarea alimentării de la 
rețea; nu există alimentare de la 
rețea într-un interval de 32 sec.; 
sau UPS este oprit. 

 
 

Remedierea defecțiunilor 
Pe baza tabelului de mai jos veți putea rezolva problemele apărute la instalarea și utilizarea Back-UPS ES. Dacă întâmpinați alte 
probleme vă rugăm să vă adresați unui atelier service.  
 

Problemă Cauză posibilă Soluție 

Back-UPS ES nu poate fi pus în 
funcțiune. 

Acumulator decuplat sau priza 
de perete nu are alimentare de 
la rețea. 

Conectați acumulatorul (vezi ”Conectarea 
acumulatorului”) și verificați dacă există tensiune la 
priza de perete. 

Fără tensiune la prizele cu 
protecție la supratensiune. 

Prizele cu protecție la 
supratensiune sunt 
suprasolicitate. 
 
Priza de perete nu are 
alimentare. 

Conectați mai puține aparate/sarcini mai mici la prizele 
cu protecție la supratensiune. 
 
 
Verificați siguranța prizei de perete; dacă este nevoie 
recuplați siguranța. 

Aparatele conectate primesc 
prea puțin curent. 

Aparatele sunt conectate la 
prizele cu protecție la 
supratensiune. 
 
 
Back-UPS ES este suprasolicitat.  
 
 
 
 
Software-ul PowerChute 
Personal Edition a decuplat 
computerul din cauza penei de 
curent. 
 
S-au folosit rezervele de energie 
ale acumulatorului Back-UPS ES. 
 
 
 
Aparatele conectate nu pot 
funcționa cu tensiunea 
sinusoidală generată de Back-
UPS ES. 
 
Back-UPS ES are nevoie de 
reparații. 
 

Verificați dacă aparatele care au nevoie de alimentare în 
cazul unei pene de curent sunt conectate la prizele cu 
curent de la acumulator și protecție la supratensiune 
(NU la prizele cu protecție la supratensiune). 
 
Verificați dacă prizele cu protecție la supratensiune și 
alimentare de la acumulator nu sunt suprasolicitate din 
cauza aparatelor conectate. Eventual decuplați anumite 
aparate și verificați dacă problema persistă.  
 
Back-UPS ES funcționează în modul normal. 
 
 
 
 
Back-UPS ES poate oferi alimentare de la acumulator 
numai pentru o perioadă scurtă de timp. El se 
decuplează atunci când acumulatorul se descarcă. După 
aceea trebuie să încărcați acumulatorul timp de 16 ore. 
 
Forma undei de ieșire este concepută pentru computer 
și accesorii. Ea nu este adecvată pentru aparate cu 
motor. 
 
 
Pentru alte informații vezi serviciul clienți APC. 
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Lampa funcționare este aprinsă, 
iar Back-UPS ES redă patru 
bipuri la fiecare 30 sec. 

Back-UPS ES folosește curent de 
la acumulator. 

Back-UPS ES funcționează normal cu curent de la 
acumulator. După comutarea la modul acumulator 
trebuie să salvați datele dvs., să opriți computerul și să 
decuplați aparatul. După restabilirea alimentării de la 
rețea veți putea reporni aparatul și computerul. 

Lampa funcționare clipește o 
dată pe secundă, iar Back-UPS 
ES redă simultan un bip o dată 
pe secundă. 

Acumulator aproape complet 
descărcat (mai ajunge pentru 
cca. 2 minute de alimentare).  

Back-UPS ES se va decupla în curând, căci acumulatorul 
este descărcat. Dacă aparatul redă un bip o dată pe 
secundă înseamnă că acumulatorul mai are energie 
pentru încă cca. 2 minute. Opriți imediat computerul și 
aparatul. După restabilirea alimentării de la rețea 
aparatul reîncarcă acumulatorul. 

Autonomia acumulatorului este 

prea mică.  

Acumulatorul nu este complet 
încărcat. 
 
Acumulatorul a ajuns la sfârșitul 
duratei sale de viață. 

Reîncărcați acumulatorul de la priză timp de 16 ore.  
Odată cu vârsta acumulatorului scade durata de livrare 
pentru curentul de urgență. 
Comandați un acumulator de schimb la www.apc.com. 
Acumulatorul se degradează foarte rapid dacă Back-UPS 
ES este instalat într-un loc foarte cald.  

 

Date tehnice 
Caracteristică Descriere BE400 │ BE550  │ BE700 

Valori de intrare Tensiune nominală 230 Vrms 

Frecvență 50 – 60 Hz (identificare automată) 

Valoare de prag subtensiune tipic 180 Vrms 

Valoare de prag supratensiune tipic 266 Vrms 

Valori de ieșire Modul acumulator 230 V~ rms +/-8% 

Consum total de curent (8 prize) 10 A (inclusiv ieșiri UPS) 

Capacitate UPS (4 prize) 400 VA / 240 W │ 550 VA / 330 W │ 700 VA / 405 W 

Frecvență modul acumulator 50/60 Hz +/-1 Hz 

Timp comutare tipic 6 ms, maxim 10 ms 

Protecție și filtrare Curent rețea protecție supratensiune continuu, 310 jouli 

Protecție pentru telefon/fax/DSL o singură linie (cu două fire) 

Protecție la supratensiune rețea 0/100Base-T Ethernet 

Filtru pentru distorsiuni EM și HF continuu  

Intrare tensiune alternativă comutator resetabil 

Acumulator Tip încapsulat, acumulator plumb-gel fără întreținere 

Durată medie de viață 3 -5 ani, în funcție de nr. ciclurilor de descărcare și 
de temperatura ambientală 

Date fizice Greutatea netă 5,4 kg │ 6,4 kg │ 6,8 kg 

Dimensiuni (Î x l x A) 285 x 230 x 86 mm 

Temperatura de funcționare 0 °C – 40 °C 

Temperatura ambientală (depozitare) -15 °C – 45 °C 

Umiditate relativă (funcționare) 0 – 95%, fără condens 

Altitudine (funcționare) 0 – 3000 m 

Aprobări siguranță și test Certificare siguranță 
EMV 

E, PCBC, GOST, IEC62040-1-1, IEC60884, IEC61643-1 
50091-2, EN55022 Class B 

 

Montarea pe perete a UPS 
UPS poate fi montat vertical sau orizontal pe un perete. Folosiți șablonul pentru a marca orificiile pentru șuruburi (nu sunt 
incluse în colet). Procedați astfel: 
1. Țineți această parte în poziția dorită de montare pe perete. 
2. Fixați provizoriu această parte folosind cuie sau bandă adezivă. Perforați cercurile de pe șablon folosind un ac pentru a marca 

locul pe perete. 
3. Fixați șuruburile în locurile marcate. Lăsați capul șurubului în afară pe o lungime de cca. 8 mm. Șuruburile trebuie să suporte 

o greutate de 6,8 kg.  
4. Instalați UPS pe șuruburi folosind urechiușele de fixare. Dacă montarea este verticală împingeți UPS un pic în jos, iar dacă 

este orizontală rotiți-l un pic spre stânga până ce este bine fixat.  

 


