
Obsługa zasilacza Back-UPS® BE550G/BE700G
Przestroga
•  Ze względów bezpieczeństwa urządzenie Back-UPS jest dostarczane z odłączonym jednym kablem akumulatora. Podczas 

podłączania akumulatora może dojść do małego iskrzenia.
•  Urządzenia nie należy instalować w miejscu wystawionym na działanie bezpośredniego światła 

słonecznego, zbyt wysokiej temperatury, nadmiernej wilgotności lub jakichkolwiek cieczy.
•  Podłączyć kabel zasilający bezpośrednio do gniazda ściennego; nie podłączać do filtra 

przeciwprzepięciowego ani listwy zasilającej. Gniazdo musi znajdować się w pobliżu 
urządzenia i być łatwo dostępne.

Podłączanie akumulatora

Opis ogólny

Włączanie urządzenia Back-UPS 
Nacisnąć przełącznik ON/OFF (Włącz/Wyłącz), aby włączyć urządzenie. Pojedynczy krótki sygnał dźwiękowy oraz 
zapalenie się zielonej kontrolki „Power On” (Zasilanie włączone) potwierdza gotowość urządzenia Back-UPS 
do pracy i ochrony sprzętu. Po podłączeniu zasilania zasilacz UPS automatycznie wykona autodiagnostykę; podczas 
autodiagnostyki zielona dioda będzie migać.
Uwaga: przed pierwszym użyciem należy ładować urządzenie Back-UPS przez przynajmniej 16 godzin, aby zapewnić 
wystarczający czas pracy na wypadek zaniku zasilania. Urządzenie ładuje się za każdym razem, gdy zostanie podłączone 
do sieci elektrycznej, zarówno włączone, jak i wyłączone.

Master Outlet (Gniazdo główne) — podłączyć urządzenie główne, na przykład 
komputer. Zobacz część „Korzystanie z gniazd energooszczędnych” na 
stronie 2.
Battery Backup and Surge Protection (Podtrzymanie akumulatorowe 
i ochrona przeciwprzepięciowa) — te gniazda są zasilane, zawsze kiedy 
urządzenie jest włączone. W przypadku przerwy w dostawie energii 
elektrycznej lub innych problemów z siecią (krótkotrwałe spadki 
napięcia, przepięcia) gniazda te będą zasilane przez urządzenie jedynie 
przez ograniczony czas. Do tych gniazd można podłączyć komputer, 
monitor i dwa inne urządzenia ważne z punktu widzenia danych. Należy 
zwrócić uwagę na fakt, że jedno z tych gniazd jest gniazdem głównym. 
Zobacz część „Korzystanie z gniazd energooszczędnych” na stronie 2.
Controlled Outlets (Gniazda kontrolowane) — podłączyć urządzenia 
peryferyjne. Zobacz część „Korzystanie z gniazd energooszczędnych” na 
stronie 2.
Surge Protection (Ochrona przeciwprzepięciowa) — te gniazda zapewniają 
nieprzerwaną ochronę przed przepięciami w sieci, nawet gdy urządzenie jest 
wyłączone, jednak dostarczają zasilanie jedynie wtedy, gdy urządzenie jest 
włączone. Podłączyć można do nich drukarkę, faks, skaner lub inne 
urządzenia peryferyjne, które nie wymagają zasilania z akumulatora podczas 
przerw w dostawie energii elektrycznej. Należy zauważyć, że jeżeli funkcja 
oszczędzania energii jest włączona, trzy z tych gniazd są kontrolowane 
przez gniazdo główne.
Data Port (Port danych) — należy użyć dostarczonego w zestawie 
kabla RJ45/USB do podłączenia urządzenia Back-UPS do komputera 
w celu instalacji oprogramowania. Zobacz część „Instalacja 
oprogramowania PowerChute® Personal Edition” na stronie 2.
Circuit Breaker (Bezpiecznik automatyczny) — przycisnąć, aby 
zresetować bezpiecznik automatyczny.
Modem/Phone/Fax (Modem/Telefon/Faks) — do tego gniazda można 
podłączyć modem DSL lub dial-up, telefon, faks lub sprzęt sieciowy 
w standardzie 10/100 Base-T Ethernet. Uwaga: do portów ochronnych 
telefonu w zasilaczu UPS nie należy jednocześnie podłączać kabla 
sieciowego i telefonicznego.
Wall outlet (Gniazdo ścienne) — należy podłączyć urządzenie do 
ściennego gniazda linii transmisji danych.

bu
03

4a

bu
03

5a

bu
03

6a

bu
04

0a

FR/CP 

bu
05

2a
  



Back-UPS BE550G i BE700G2

Instalacja oprogramowania PowerChute® Personal Edition 
Za pomocą dostarczonego w zestawie kabla USB należy połączyć port danych urządzenia z portem USB komputera. 
Następnie należy przeprowadzić instalację oprogramowania PowerChute Personal Edition z dołączonego dysku CD.

Energooszczędne gniazdo główne i gniazda kontrolowane
W celu oszczędzania energii elektrycznej należy skonfigurować urządzenie Back-UPS tak, aby rozpoznawało urządzenie 
główne (takie jak komputer lub odbiornik audio/wideo) oraz urządzenia kontrolowane (takie jak drukarka, głośniki 
lub skaner). Gdy urządzenie główne przechodzi w tryb uśpienia lub wstrzymania lub też wyłącza się, urządzenia 
kontrolowane zostaną również wyłączone, aby oszczędzać energię.

Korzystanie z gniazd energooszczędnych

Uwaga: urządzenie Back-UPS jest dostarczane z WYŁĄCZONĄ funkcją oszczędzania energii. 
Aby skorzystać z tej funkcji, należy włączyć odpowiednie gniazda. 

Włączanie gniazd energooszczędnych. Nacisnąć przycisk MASTER ENABLE (Włączanie gniazda głównego) 
i przytrzymać go przez 2 sekundy. Urządzenie wyemituje sygnał dźwiękowy oznaczający, że funkcja została 
włączona. Zielona dioda nad przyciskiem MASTER ENABLE zacznie świecić.
Wyłączanie gniazd energooszczędnych. Nacisnąć przycisk MASTER ENABLE i przytrzymać go przez 2 sekundy. 
Urządzenie wyemituje sygnał dźwiękowy oznaczający, że funkcja została wyłączona. Zielona dioda nad przyciskiem 
MASTER ENABLE zgaśnie.

Ustawianie wartości progowej
Ilość energii zużywanej przez urządzenie w trybie wstrzymania lub uśpienia jest różna w przypadku różnych urządzeń. 
Może być potrzebne ustawienie wartości progowej, po przekroczeniu której gniazdo główne sygnalizuje konieczność 
wyłączenia gniazd kontrolowanych. Po ustawieniu wartości progowej gniazda kontrolowane zostają uruchomione.
1. Upewnić się, że urządzenie główne zostało podłączone do gniazda głównego. Następnie wprowadzić to urządzenie 

w stan wstrzymania lub uśpienia albo je wyłączyć.
2. Nacisnąć i przytrzymać przycisk Master Enable przez 6 sekund. Po dwóch pierwszych sekundach urządzenie wyemituje 

sygnał dźwiękowy; należy nadal trzymać przycisk wciśnięty, aż do usłyszenia trzech następujących po sobie sygnałów. 
Następnie zwolnić przycisk Master Enable. 

Urządzenie Back-UPS będzie teraz rozpoznawać wartość progową urządzenia głównego i zapisze ją jako nowe 
ustawienie wartości progowej.

Kontrolki
Dioda LED Wskaźnik wizualny Alarm 

dźwiękowy
Czynność powodująca 
wyłączenie wskaźnika

Power On (Zasilanie włączone) — zasilacz UPS zapewnia 
kondycjonowane zasilanie podłączonych urządzeń.

Zielona dioda — 
świeci 

Brak Nie dotyczy.

On Battery (Zasilanie z akumulatorów) — zasilacz UPS 
dostarcza zasilanie akumulatorowe do urządzeń 
podłączonych do gniazd akumulatorowych.

Zielona dioda — 
świeci (gaśnie podczas 
sygnału dźwiękowego) 

4 sygnały 
dźwiękowe 
co 30 sekund

Zasilacz UPS wróci do trybu 
Power On lub zostanie 
wyłączony.

Low Battery Warning (Ostrzeżenie o rozładowaniu 
akumulatora) — zasilacz UPS dostarcza zasilanie 
akumulatorowe do urządzeń podłączonych do gniazd 
akumulatorowych, a akumulator jest bliski rozładowania.

Zielona dioda — miga Szybkie sygnały 
dźwiękowe 
(co 1/2 sekundy)

Zasilacz UPS wróci do 
normalnego trybu pracy 
lub zostanie wyłączony.

Replace Battery (Wymiana akumulatora) — akumulator 
wymaga naładowania albo zbliża się do końca swojego 
czasu użytkowania i musi zostać wymieniony.

Zielona/czerwona 
dioda (zamiennie) — 
miga

Ciągły sygnał 
dźwiękowy

Zasilacz UPS zostanie 
wyłączony wyłącznikiem 
głównym.

Battery Disconnected (Odłączony akumulator) — 
akumulator został odłączony lub wykryto wadę akumulatora.

Czerwona dioda — 
miga 

Ciągły sygnał 
dźwiękowy

Zasilacz UPS zostanie wyłączony 
wyłącznikiem głównym.

Overload Shutdown (Wyłączenie z powodu 
przeciążenia) — podczas pracy w trybie On Battery 
wykryto przeciążenie gniazda zasilanego z akumulatora.

Brak Ciągły sygnał 
dźwiękowy

Zasilacz UPS zostanie 
wyłączony wyłącznikiem 
głównym.

Sleep Mode (Tryb uśpienia) — podczas pracy w trybie 
On Battery akumulator został zupełnie rozładowany 
i zasilacz UPS czeka na przywrócenie zasilania 
sieciowego.

Brak Sygnał 
dźwiękowy 
co 4 sekundy

Zasilanie sieciowe zostanie 
przywrócone lub zasilanie 
sieciowe nie zostanie 
przywrócone w ciągu 
32 sekund, lub zasilacz 
UPS zostanie wyłączony.

Master Function Enabled (Włączona funkcja gniazda 
głównego)

Dioda Master Enable — 
świeci

Brak
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Rozwiązywanie problemów

Master Function Disabled (Wyłączona funkcja gniazda 
głównego)

Dioda Master Enable — 
nie świeci

Brak

Problem Możliwa przyczyna Rozwiązanie
Urządzenie Back-UPS nie daje 
się włączyć.

Akumulator jest odłączony lub w gnieździe 
ściennym brak zasilania sieciowego.

Podłączyć akumulator i upewnić się, że zasilanie sieciowe jest 
dostępne z gniazda ściennego.

Brak zasilania gniazd Surge 
Protection Only (Tylko ochrona 
przeciwprzepięciowa).

Doszło do przeciążenia gniazd Surge 
Protection Only i zostały one odłączone 
przez bezpiecznik automatyczny.

Zmniejszyć ilość sprzętu podłączonego do gniazd Surge Protection 
Only i zresetować bezpiecznik automatyczny.

Brak zasilania sieciowego w gnieździe 
ściennym.

Upewnić się, że gniazdo nie zostało wyłączone przez bezpiecznik 
lub bezpiecznik automatyczny oraz że włącznik ścienny gniazda 
(jeżeli jest) został włączony.

Podłączony sprzęt traci zasilanie. Sprzęt jest podłączony do gniazd Surge 
Protection Only.

Upewnić się, że sprzęt, który ma być chroniony na wypadek awarii 
zasilania sieciowego, został podłączony do gniazda Battery Backup/
Surge Protection, a NIE do gniazda Surge Protection Only.

Urządzenie Back-UPS jest przeciążone. Upewnić się, że sprzęt podłączony do gniazd Battery Backup/Surge 
Protection nie przeciąża urządzenia. Spróbować odłączyć część 
sprzętu i sprawdzić, czy problem nadal się utrzymuje.

Oprogramowanie PowerChute Personal 
Edition wyłączyło system ze względu na 
awarię zasilania sieciowego.

Urządzenie Back-UPS działa prawidłowo.

Akumulator urządzenia Back-UPS został 
rozładowany.

Urządzenie Back-UPS może działać na zasilaniu akumulatorowym 
jedynie przez ograniczony czas. Urządzenie w końcu wyłączy się, 
gdy zużyje całą energię zgromadzoną w akumulatorze. Należy 
ponownie ładować urządzenie przez co najmniej 16 godzin.

Podłączony sprzęt jest niezgodny z kształtem 
przebiegu (schodkową aproksymacją 
sinusoidy) urządzenia Back-UPS.

Pod względem kształtu napięcia wyjściowego niniejsze urządzenie 
jest przeznaczone do pracy z komputerami i komputerowym 
sprzętem peryferyjnym. Nie jest ono przeznaczone do pracy 
z urządzeniami silnikowymi.

Urządzenie Back-UPS może wymagać 
obsługi technicznej.

Skontaktować się z Pomocą Techniczną APC.

Kontrolka Power On świeci się, 
a urządzenie Back-UPS emituje 
sygnał dźwiękowy 4 razy co 
30 sekund.

Urządzenie Back-UPS korzysta 
z akumulatora.

Urządzenie Back-UPS działa prawidłowo i korzysta z zasilania 
akumulatorowego. Gdy urządzenie przejdzie w tryb On Battery, 
należy zapisać swoją pracę, wyłączyć sprzęt, a następnie wyłączyć 
urządzenie Back-UPS. Gdy zostanie przywrócone zasilanie 
sieciowe, można ponownie włączyć urządzenie i swój sprzęt.

Kontrolka Power On miga raz na 
sekundę, a urządzenie Back-UPS 
jednocześnie emituje sygnał 
dźwiękowy raz na sekundę.

Niski stan naładowania akumulatora 
(pozostało około 2 minut pracy).

Urządzenie Back-UPS wkrótce wyłączy się z powodu rozładowania 
akumulatora! Gdy urządzenie emituje sygnał dźwiękowy raz 
na sekundę, akumulator zapewni jeszcze około 2 minuty pracy. 
Należy natychmiast wyłączyć komputer i urządzenie. Po przywróceniu 
zasilania sieciowego, urządzenie automatycznie naładuje akumulator. 

Niewłaściwy czas pracy. Akumulator nie został w pełni naładowany. Umożliwić naładowanie akumulatora, zostawiając urządzenie 
podłączone do sieci przez co najmniej 16 godzin.

Akumulator zbliża się do końca swojego 
okresu użytkowania.

Wraz ze starzeniem się akumulatora będzie się zmniejszał jego czas 
pracy. Akumulator można wymienić, zamawiając nowy na stronie 
www.apc.com. Akumulator będzie się starzał przedwcześnie, jeżeli 
urządzenie Back-UPS zostanie umieszczone zbyt blisko źródła ciepła.

Urządzenie podłączone do gniazda 
głównego przechodzi w tryb 
wstrzymania lub uśpienia, ale 
urządzenia podłączone do gniazd 
kontrolowanych nie wyłączają się.

Funkcja „oszczędzania energii” jest 
wyłączona lub wartość progowa jest 
nieprawidłowa.

Ponownie skonfigurować gniazdo główne i gniazda kontrolowane.

Wartość progowa urządzenia podłączonego 
do gniazda głównego nie została 
skonfigurowana poprawnie.

Ponownie przeprowadzić konfigurację wartości progowej 
urządzenia podłączonego do gniazda głównego.

Niektóre gniazda pozbawione są 
zasilania.

Gniazda kontrolowane mogą być 
wyłączone.

Wyłączyć funkcję gniazda głównego/gniazd kontrolowanych.

Gniazda kontrolowane nie 
dostarczają zasilania, choć 
urządzenie główne nie znajduje 
się w trybie uśpienia.

Możliwe jest nieprawidłowe ustawienie 
wartości progowej gniazda głównego.

Ponownie skonfigurować gniazdo główne, upewniając się, że 
podczas ustawiania wartości progowej urządzenie podłączone do 
gniazda głównego znajduje się w trybie wstrzymania lub uśpienia 
albo jest wyłączone.

Dioda LED Wskaźnik wizualny Alarm 
dźwiękowy

Czynność powodująca 
wyłączenie wskaźnika
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Dane techniczne
Wejście Napięcie znamionowe 230 Vrms

Częstotliwość 50/60 Hz (autodetekcja)
Napięcie przejścia na zasilanie 
akumulatorowe (przy spadku 
napięcia)

180 Vrms (typowe)

Napięcie przejścia na zasilanie 
akumulatorowe (przy przepięciu)

266 Vrms (typowe)

Wyjście Napięcie przy zasilaniu 
z akumulatora

230 Vac rms +/- 8%

Łączne natężenie prądu 
(8 gniazd)

10 A (włącznie z wyjściem 
zasilacza UPS)

Moc (4 gniazda) 550 VA / 330 W   700 VA / 405 W
Częstotliwość — zasilanie 
akumulatorowe

50/60 Hz +/-1 Hz

Czas przejścia 6 ms (typowy), 10 ms (maksymalny)
Ochrona 
przed 
przepięciami 
i filtracja

Znamionowa energia 
przepięcia

451 J (cały czas)

Ochrona linii telefonicznej/
faksu/DSL

Pojedyncza linia (dwużyłowa)

Ochrona sieci transmisji 
danych

10/100Base-T Ethernet

Filtr zakłóceń 
elektromagnetycznych/
radiowych

cały czas

Wejście prądu zmiennego Bezpiecznik automatyczny
Akumulator Typ Hermetyczny, bezobsługowy, 

ołowiowo-kwasowy
Przeciętny czas eksploatacji 3–5 lat w zależności od ilości cykli 

rozładowania i temperatury otoczenia
Cechy 
fizyczne

Waga netto  6,4 kg            6,8 kg

Wymiary 
(wys. x szer. x gł.)

285 x 230 x 86 mm

(11,2 x 9,1 x 3,4 cala)
Temperatura pracy 0oC do 40oC (32oF do 104oF) 
Temperatura przechowywania -15oC do 45oC (5oF do 113oF) 
Względna wilgotność 
podczas pracy

0 do 95% bez kondensacji

Wysokość n.p.m. podczas pracy 0 do 3000 m (0 do 10 000 stóp)
Certyfikaty 
i zgodność 
z normami

Pozycja Atest
BE550G-AZ/BE750G-AZ A-Tick i C-Tick
BE550G-RS/BE750G-RS GOST
BE550G-GR/BE700G-GR GS 
BE550G-FR/BE700G-FR CE według IEC62040-1-1 

i IEC60884-1, GS, GOST-PCTBE550G-UK/BE700G-UK
BE550G-IT/BE700G-IT
Zgodność elektromagnetyczna 
(EMC)

CE według EN62040-2/EN55022 
i C-Tick

Serwis
W żadnym wypadku NIE NALEŻY zwracać urządzenia Back-UPS 
do miejsca zakupu.

1. Upewnić się, że akumulator jest podłączony i że nie zadziałał 
bezpiecznik automatyczny.

2. Jeżeli problem występuje nadal, skontaktować się z firmą APC.
3. Przed skontaktowaniem się z firmą APC przygotować 

następujące informacje: data zakupu, model zasilacza UPS 
i numer seryjny (znajdujący się na spodzie urządzenia). 

4. Jeżeli pracownik Pomocy Technicznej nie będzie w stanie 
rozwiązać problemu, przydzieli numer upoważnienia do 
zwrotu (Return Material Authorization — RMA) oraz adres 
do wysyłki.

5. Zapakować urządzenie w oryginalne opakowanie. Jeżeli 
oryginalne opakowanie nie jest dostępne, Pomoc Techniczna 
firmy APC udzieli informacji, jak uzyskać nowe opakowanie. 
Urządzenie należy prawidłowo zapakować, aby uniknąć 
uszkodzenia go w transporcie. W opakowaniu nigdy nie należy 
używać kulek styropianowych. Uszkodzenia powstałe podczas 
transportu nie są objęte gwarancją (zaleca się ubezpieczenie 
paczki na jej pełną wartość).

6. Na opakowaniu paczki wpisać numer RMA.
7. Urządzenie wysłać ubezpieczoną przesyłką kurierską na adres 

podany przez Pomoc Techniczną APC.

Zamawianie nowego akumulatora
Zawsze należy używać oryginalnego akumulatora firmy APC. 
Nowy akumulator można zamówić za pośrednictwem strony 
www.apc.com (wymagana ważna karta kredytowa). 
W przypadku urządzenia Back-UPS BE 550 należy zamówić 
akumulator RBC110. W przypadku urządzenia Back-UPS BE 
700 należy zamówić akumulator RBC17.

Gwarancja
Standardowy okres gwarancyjny obejmuje 3 lata od daty zakupu 
w krajach UE oraz 2 lata poza UE. Standardową procedurą 
firmy APC jest wymiana oryginalnego urządzenia na urządzenie 
fabrycznie odnowione. Klienci, którzy chcą otrzymać z 
powrotem oryginalne urządzenie ze względu na ewidencję lub 
amortyzację środków trwałych, muszą zgłosić ten fakt podczas 
pierwszego kontaktu z Pomocą Techniczną APC. Firma APC 
wyśle urządzenie zastępcze, gdy uszkodzony sprzęt dotrze do 
działu serwisu lub wcześniej, pod warunkiem podania numeru 
ważnej karty kredytowej. Klient pokrywa koszty przesyłki 
sprzętu do firmy APC, a firma APC pokrywa koszty transportu 
do klienta drogą lądową.

Pomoc dla klientów firmy APC 
na świecie

Pomoc techniczna http://www.apc.com/support
Internet http://www.apc.com
Cały świat +1 800 555 2725
Australia 1 800-652725
Unia Europejska 000 353 91 7020002725

165 mm 
(6,5 cala)

Szablon do montażu na ścianie

Montaż zasilacza UPS na ścianie
Zasilacz UPS można zamontować na ścianie w pozycji pionowej lub poziomej. 
Do montażu należy użyć elementów mocujących o nośności co najmniej 6,8 kg 
(nie należą do zestawu). Można skorzystać z załączonego szablonu.
1. Przytrzymać szablon przy ścianie i za pomocą gwoździa lub szpilki zaznaczyć 
środek każdego otworu.

2. W zaznaczonych miejscach przytwierdzić elementy mocujące. Powinny one 
wystawać 8 mm od ściany.

3. Zamontować urządzenie na ścianie za pomocą elementów mocujących.


