
Instrucţiuni de punere în funcţiune pentru echipamente UPS

1. Introducere
Stimaţi Clienţi! Vă mulţumim că aţi cumpărat de la TME! Din grijă pentru mediu, vă remitem aceste
instrucţiuni de utilizare prescurtate. Înainte de a începe lucrul cu aparatul, vă rugăm să le citiţi cu atenţie.
Intraţi pe: www.tme.eu. Desenele incluse în instrucţiunile prescurtate sunt imagini demonstrative şi pot
diferi de aspectul real al obiectului. Acest lucru nu afectează însă caracteristicile de bază.

2. Destinaţie
Echipament destinat alimentării de avarie a dispozitivelor electrice alimentate la tensiune 220/230V AC.

3. Pregătirea de lucru şi utilizarea
• Conectaţi la echipament cablurile de alimentare ale dispozitivelor protejate.
• Conectaţi cablul de alimentare al echipamentului la reţeaua prevăzută cu conductor de împământare.
• Porniţi alimentarea din butonul aflat pe panoul echipamentului, dacă acesta există.

4. Măsuri de precauţie
• Nu depăşiţi parametrii nominali de funcţionare ai echipamentului.
• UPS este un echipament destinat funcţionării cu tensiune înaltă.

În interiorul echipamentului se află piese aflate sub tensiune periculoasă pentru utilizator!
• Nu deschideţi echipamentul, pentru că acest lucru poate cauza electrocutare sau funcţionare incorectă.
• Echipamentul nu este recomandat pentru protecţia aparatelor de menţinere a vieţii!
• Nu vărsaţi lichide pe carcasa UPS, nici în interiorul acestuia.
• Alimentatorul trebuie păstrat în încăperi uscate. Evitaţi amplasarea UPS în apropierea unui mediu cu

umiditate ridicată sau a unor lichide, cum ar fi soluţii chimice apoase.
• Evitaţi amplasarea UPS în locuri expuse la acţiunea directă a razelor solare sau a unei alte surse de

căldură, nici în locuri cu temperatură redusă.
• Nu blocaţi orificiile de răcire care permit evacuarea căldurii din interiorul UPS.
• Pentru conectarea UPS, folosiţi un cablu de alimentare cu împământare, iar ştecărul de alimentare al

UPS trebuie conectat la o priză prevăzută cu circuit de împământare.
• În condiţii normale de ”funcţionare de la reţea”, siguranţa de intrare va proteja UPS în caz de suprasarcină

la ieşire sau scurtcircuit.
• Priza de alimentare la care este conectat UPS trebuie să se afle în apropierea echipamentului şi să fie

uşor accesibilă.
• Alimentatorul are propria sursă de energie - acumulatorii interni. Ieşirea UPS se poate afla sub tensiune

chiar şi când acesta este decuplat de la reţeaua de curent! Decuplarea completă a UPS de la sursa de
alimentare se produce după scoaterea clemei de la baterie. Această operaţiune poate fi efectuată doar de
către un service autorizat!

• Pentru înlocuirea bateriilor, contactaţi un service.
• Alimentatorul trebuie conectat la o priză al cărei conductor de fază este protejat de o siguranţă cu valoarea

nominală de maximum 10A.


