Battery Pack Quick Guide
1. Περιγραφή
Τύπος

Τάση
μπαταρίας

BP 96-120V

Εφαρμόσιμη
Αριθμός
χωρητικότητα
μπαταριών (τμχ)
μπαταρίας

±96V ~
±120V

16 ~ 20

7Ah/9Ah/10Ah

Μοντέλα
UPS
2-2 6K LV
3-3 10K LV
3-3 10K
3-1 10K
1-1 10K

Ελάχιστη
απαιτούμενη
ποσότητα ανά
UPS(τμχ)
1
1
2 (σειριακή
σύνδεση ως ένα
group)

Το εγχειρίδιο χρήσης περιέχει πληροφορίες μόνο για την εγκατάσταση των μπαταριών μέσα στο κυτίο.
Για την καλωδίωση του κυτίου και του UPS ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης του UPS.
Το κυτίο μπορεί να τοποθετηθεί οριζόντια καμπίνα rack 19’’ ή κάθετα σε επιδαπέδιο πύργο.

2. Περιεχόμενα συσκευασίας

Battery pack

Ράγες

Εγχειρίδιο χρήσης

4 επεκτάσεις

Εξάρτημα τοποθέτησης

Παράλληλοι
ράβδοι διαύλου

Σειριακή πλακέτα μπαταρίας,
Brass spacer, χαρτί μόνωσης,
ράβδοι διαύλου

8x παξιμάδια στερέωσης, 10x
βίδες M6, 2x M6 παξιμάδια, 4x
βίδες, 2x βίδες M3

Σημείωση: Πριν την εγκατάσταση, ελέγξτε την μονάδα. Βεβαιωθείτε ότι τίποτα στο εσωτερικό του δεν
έχει υποστεί φθορά. Σε περίπτωση φθοράς ή απουσίας των εξαρτημάτων, μην χρησιμοποιείτε την
μονάδα και επικοινωνήστε με εξουσιοδοτημένο προσωπικό. Κρατήστε την αρχική συσκευασία σε ένα
ασφαλές μέρος για μελλοντική χρήση.
Βεβαιωθείτε ότι αφαιρείτε το κυτίο με τον σωστό τρόπο. Απαιτούνται
τουλάχιστον 2 άτομα για την αφαίρεση του κυτίου από την
συσκευασία, με τους ιμάντες.
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3. Εγκατάσταση μπαταριών
Διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά πριν επιχειρήσετε να εγκαταστήσετε τις μπαταρίες.

BP 96-120V (7Ah/9Ah/10Ah)

Εγκατάσταση BP 96V (7Ah/9Ah/10Ah)

Τοποθετήστε τις μπαταρίες μέσα στο κυτίο και συνδέστε τα καλώδια jumper από την ασφάλεια της
πλακέτας στις μπαταρίες, όπως στην παρακάτω εικόνα.
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Εγκατάσταση BP 120V (7Ah/9Ah/10Ah)

Τοποθετήστε τις μπαταρίες μέσα στο κυτίο και συνδέστε τα καλώδια jumper από την ασφάλεια της
πλακέτας στις μπαταρίες, όπως στην παρακάτω εικόνα.
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Battery Pack Quick Guide
1. Description
Type

BP 96-120V

Battery
voltage

Applicable
battery
capacity

Total battery
numbers (pcs)

±96V ~
±120V

16~20

Applicable
UPS model

2-2 6K LV
3-3 10K LV
7Ah/9Ah/10Ah 3-3 10K
3-1 10K
1-1 10K

Minimum required
QTY
per UPS module
(pcs)
1
1
2 (serial
connection as one
group)

This manual only contains how to install batteries inside of battery pack. For the wiring of battery
pack and UPS, please refer to UPS manual.
It can be installed either flatly in the 19’’ cabinet or vertically in floor-standing tower.

2. Package contents

Battery pack

Slides

Manual

4 long extensions

Mounting ears

Battery serial PCB, Brass
spacer, Insulator
paper, Long busbars

Parallel busbars

Fixing nut X 8, M6 screw X 10,
M6 stud X 2, M4 screw X 4,
M3 screw X 2

NOTE: Before installation, please inspect the unit. Be sure that nothing inside the package is
damaged. Do not use the unit and notify the carrier and dealer immediately if there is any damage
or lacking of some parts. Please keep the original package in a safe place for future use.
Make sure to take the battery pack out of the package in the right way. At least two persons need
to hold on the braid belts at the same time to lift the battery pack.
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3. Battery Installation
Please read following instructions carefully before installing batteries in Battery Pack.

BP 96-120V (7Ah/9Ah/10Ah)

Installation for BP 96V (7Ah/9Ah/10Ah)

Put all batteries inside of battery pack and connect jumper wires from fuse PCB to batteries as
below chart.
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Installation for BP 120V (7Ah/9Ah/10Ah)

Put all batteries inside of battery pack and connect jumper wires from fuse PCB to batteries as
below chart.
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