
Viktig säkerhetsinformation för XLBP
SPARA DENNA HANDBOK
Denna säkerhetsguide innehåller viktiga anvisningar som ska följas under installation och 
underhåll av APCTM by Schneider Electric utrustning och batterier. 
Den är avsedd för kunder som installerar, konfigurerar, omlokaliserar eller underhåller 
utrustningen. 

Läs, förstå och följ ALLA säkerhetsinstruktioner i denna handbok. Underlåtenhet att följa 
säkerhetsanvisningar och varningar kan resultera i utrustningskador, allvarlig skada eller 
dödsfall.

Ändringar och modifieringar av denna enhet som inte explicit blivit godkända av Schneider 
Electric IT Corporationkan bryta garantin.

Riktlinjer för hantering av produkten   

*Kontakta APC by Schneider Electrics kundtjänst för att avgöra åldern på installerade batteripaket.

• Följ alla lokala och nationella elföreskrifter.
• Denna UPS-enhet är endast avsedd för inomhusbruk. 
• Använd inte USP-enheten i direkt solljus, i kontakt med vätskor eller där det finns mycket damm eller fuktighet.
• Se till att luftventilerna på XLBP-enheten inte är blockerade. Lämna tillräckligt fritt utrymme för ordentlig 

ventilation.
• Batteriet håller normalt i två till fem år. Miljöfaktorer påverkar ett batteris livslängd. Förhöjd 

omgivningstemperatur och ofta förekommande korta urladdningar på grund av dålig kvalitet på strömmen förkortar 
batterilivstiden. Batterierna ska bytas ut innan de når slutet på sin livslängd.

• APC by Schneider Electrics använder förseglade underhållsfria ventilreglerade blybatterier. Under normal 
användning och hantering finns det ingen kontakt med de inre delarna av batteriet. Överladdning, överhettning eller 
annan felanvändning av batterierna kan resultera i att batteriets elektrolyt laddas ur. Material som läcker ut är 
skadligt för hud och ögon och kan vara giftigt.

• Ett batteri kan representera risk för elstöt och brännskador på grund av dess höga kortslutningsströmstyrka.

< 18 kg 
< 40 lb 

18-32 kg 
40-70 lb 

32-55 kg 
70-120 lb

> 55 kg 
> 120 lb

 FÖRSIKTIG
RISK FÖR VÄTESULFIDGAS OCH MYCKET RÖK
•  Byt ut batteriet åtminstone vart femte år eller mot slutet av effektiv tid, vilket som inträffar först. 
•  Byt ut batteriet omedelbart när UPS-enheten visar att ett batteribyte är nödvändigt.
•  Byt ut batterierna med samma antal och typ av batterier som installerats i utrustningen från början.
•  Byt ut batteriet omedelbart när UPS-enheten indikerar ett överhettningsvärde för batteriet eller när 

det finns bevis för elektrolytläckage. Stäng av UPS-enheten, koppla ur den från nätingången och 
koppla ur batterierna.

•  Använd inte UPS-enheten förrän batterierna har bytts ut.
•  *Byt ut alla batterier (inklusive dem som finns inuti externa batteripaket) som är äldre än ett år när du 

installerar ytterligare batteripaket eller byter ut dessa batterier.
Underlåtenhet att följa dessa instruktioner kan leda till mindre eller måttliga skador på 
utrustningen.



• Felaktiga batterier kan uppnå temperaturer som överskrider tröskelvärdena för brännskador på ytor som kan vidröras.
• FÖRSIKTIG: Innan du installerar eller byter batterier, ta av dig strömledande smycken såsom kedjor, armbandsur och 

ringar. 
Använd verktyg med isolerade handtag. Stark ström genom ledande material kan orsaka svåra brännskador.

• FÖRSIKTIG: Gör dig inte av med batterier genom att elda upp dem. Batterierna kan explodera.
• FÖRSIKTIG: Batterierna får inte öppnas eller skadas. Ämnena som läcker ut är skadliga för huden och ögonen och kan 

vara giftiga.
• Utrustningen är tung. Använd alltid säker lyftteknik tillräcklig för utrustningens vikt.
• Batterierna är tunga. Ta bort batterierna innan installation av UPS-enheten och XLBP.
• Installera alltid XLBP:er längst ner i rackmonterade konfigurationer.  UPS-enheten måste installeras ovanför 

XLBP:erna.
• Hänvisar till UPS-enhetens användarmanual för maximalt antal externa batteripaket som den kommer att upptäcka. 

Maximalt 10 externa batteripaket kan anslutas till en UPS-enhet.
• Återvinn alltid förbrukade batterier.
• Återvinn förpackningsmaterialet eller spara det för senare användning.
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