
 
 
 

UPS CL SERIES 
 

UPS 600CL 
UPS 800CL 

UPS 1000CL 
UPS 1200CL 

 
 

Τροφοδοτικά αδιάλειπτου παροχής ενέργειας 
 

Οδηγίες Χρήσης 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες 
χρήσης. 
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Σηµαντικές οδηγίες ασφαλείας 
 
Το παρόν φυλλάδιο οδηγιών χρήσης περιέχει σηµαντικές οδηγίες που πρέπει να 
ακολουθούνται κατά τη διάρκεια εγκατάστασης, λειτουργίας και συντήρησης της 
συσκευής UPS αλλά και των µπαταριών που βρίσκονται στο εσωτερικό της. 
Παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες πριν επιχειρήσετε να 
εγκαταστήσετε και να λειτουργήσετε τη συσκευή (τροφοδοτικό) UPS. 
 
ΠΡΟΣΟΧΗ ! Συνθήκες ασφαλούς λειτουργίας της συσκευής 
 
• Αυτή η συσκευή είναι κατασκευασµένη µόνο για συνηθισµένη χρήση. Ο 
κατασκευαστής ούτε συστήνει, ούτε, εις γνώση του, πουλά αυτό το προϊόν 
προκειµένου να χρησιµοποιηθεί σε εφαρµογές που είναι κρίσιµες για την ανθρώπινη 
ασφάλεια και ζωή. 
• Η συσκευή πρέπει να τοποθετείται σε ένα χώρο που έχει τις κατάλληλες συνθήκες 
περιβάλλοντος: 
α) Oι συνθήκες λειτουργίας πρέπει να είναι σύµφωνες µε τις προδιαγραφές που αναφέρονται 
στα τεχνικά χαρακτηριστικά. 
β) Μην εγκαθιστάτε τη συσκευή κοντά ή µέσα σε νερό. 
γ) Μην τοποθετείτε το UPS πάνω σε µια κυλιόµενη βάση, τρίποδο ή τραπέζι. 
δ) Μην τοποθετείτε το UPS σε σηµείο που προσπίπτει άµεσα ηλιακό φως ή κοντά σε σηµεία 
όπου υπάρχουν συσκευές που εκπέµπουν θερµότητα (π.χ καλοριφέρ, σόµπες κλπ). 
• Μην τοποθετείτε το καλώδιο τροφοδοσίας της συσκευής σε σηµεία όπου µπορεί 
να πέσουν πάνω του βαριά αντικείµενα και να το καταστρέψουν. 
• Αν τοποθετήσετε κάποιο µαγνητικό µέσο αποθήκευσης πάνω στο UPS (π.χ 
δισκέτα ή κασέτα) είναι πολύ πιθανόν όλα τα δεδοµένα που έχετε αποθηκεύσει σε 
αυτό να καταστραφούν. 
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ΠΡΟΣΟΧΗ ! Οδηγίες σχετικά µε την ηλεκτρική ασφάλεια 
 
• Αυτή η συσκευή διατίθεται µόνο για χρήση σε µονοφασικό (1Φ) ηλεκτρικό δίκτυο 
µε τάση 220 -240V AC.  Αντίστοιχα έχει σχεδιαστεί για να τροφοδοτεί ηλεκτρικές 
συσκευές µε τα ίδια χαρακτηριστικά (µονοφασική παροχή µε τάση τροφοδοσίας 220 – 
240V AC). Παρακαλούµε βεβαιωθείτε πως το µοντέλο που έχετε αγοράσει ταιριάζει στις 
προδιαγραφές του ηλεκτρικού δικτύου και των συσκευών που θα συνδεθούν µε αυτό. 
 
• Αυτή η συσκευή UPS πρέπει να είναι γειωµένη καθ’ όλη τη διάρκεια της 
λειτουργίας της, για αυτό το λόγο πρέπει να συνδέεται µόνο µε πρίζες του ηλεκτρικού 
δικτύου που έχουν ακροδέκτη γείωσης. Η απόσταση της πρίζας από το τροφοδοτικό 
δεν πρέπει να είναι µεγαλύτερη από 2m ώστε, αν χρειαστεί, να µπορείτε να 
αποσυνδέσετε το UPS άµεσα από το ηλεκτρικό δίκτυο. 
 
• Οι ακροδέκτες στις πρίζες της εξόδου του UPS  έχουν ηλεκτρική τάση, αν το UPS 
είναι ενεργοποιηµένο (ΟΝ) ακόµα και αν το UPS δεν είναι συνδεδεµένο στη πρίζα του 
ηλεκτρικού δικτύου. Ο διακόπτης ΟΝ/OFF που υπάρχει στο UPS δεν αποµονώνει 
ηλεκτρικά τα εξαρτήµατα που υπάρχουν στο εσωτερικό του. Για να αποµονώσετε το 
UPS πρώτα απενεργοποιήστε το UPS από το διακόπτη του (OFF) και στη συνέχεια 
αποσυνδέστε το από τη πρίζα του ηλεκτρικού δικτύου. 
 
• Για να µειώσετε το κίνδυνο ηλεκτροπληξίας παρακαλούµε ποτέ µην αφαιρείτε το 
κάλυµµα της συσκευής. ∆εν υπάρχει κανένα σηµείο που µπορείτε να συντηρήσετε στο 
εσωτερικό του UPS. Μερικά εξαρτήµατα στο εσωτερικό του UPS είναι υπό τάση ακόµα 
και αν έχετε αποσυνδέσει την ηλεκτρική παροχή προς το UPS. Σε περίπτωση που η 
συσκευή χρειάζεται συντήρηση πρέπει να απευθύνεστε σε ένα εξειδικευµένο τεχνικό. 
 
• Για να µειώσετε το κίνδυνο πυρκαγιάς να χρησιµοποιείτε την κατάλληλη ασφάλεια 
όταν αντικαθιστάτε την είδη υπάρχουσα. 
 
• Η προστασία του τροφοδοτικού UPS βασίζεται στην προστασία από υπερβολική 
διαρροή ρεύµατος που προσφέρει η ασφάλεια της ηλεκτρικής γραµµής που το έχετε 
συνδέσει. Η ασφάλεια στη γραµµή τροφοδοσίας του UPS πρέπει να είναι µεταξύ 10 και 
16 Α. 
 
• Όταν χρησιµοποιείτε την δυνατότητα επικοινωνίας του UPS µε τον υπολογιστή, 
βεβαιωθείτε πως το καλώδιο USB βρίσκεται σε απόσταση µεγαλύτερη από 25mm από 
το καλώδιο ηλεκτρικής τροφοδοσίας του UPS. 
 
ΠΡΟΣΟΧΗ ! Οδηγίες για ασφαλή λειτουργία 
 
Αυτή η συσκευή (τροφοδοτικό UPS) ανήκει στην κατηγορία ηλεκτρικών συσκευών 
κατηγορίας Α και στο εσωτερικό του έχει προ-εγκατεστηµένη (από το κατασκευαστή) 
µια µπαταρία. Αυτή η µπαταρία µπορεί να αλλαχθεί από κάποιον ειδικευµένο τεχνικό. 
 
Κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης, αυτής της συσκευής, θα πρέπει να ελεγχθεί και να 
επιβεβαιωθεί πως το άθροισµα των ρευµάτων διαρροής (του τροφοδοτικού UPS και 
των συνδεδεµένων σε αυτό συσκευών) δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 3.5mA. 
 
H πρίζα που θα τροφοδοτεί το UPS θα πρέπει να βρίσκεται κοντά σε αυτό και να έχετε 
εύκολα πρόσβαση σε αυτή. 
 
Όταν αντικαθιστάτε την / τις µπαταρία/ες της συσκευής πρέπει να χρησιµοποιείτε 
µπαταρίες µε απόλυτα όµοια (µε τις αρχικές) χαρακτηριστικά. 
 
Πάντα να απενεργοποιείτε το τροφοδοτικό και να το αποσυνδέετε από τη πρίζα του 
ηλεκτρικού δικτύου πριν το καθαρίσετε. Ποτέ µην χρησιµοποιείτε για τον καθαρισµό 
του υγρά, διαλύτες ή σπρέι. Χρησιµοποιείτε µόνο ένα µαλακό στεγνό ύφασµα για να 
σκουπίζετε τη σκόνη από την επιφάνεια της συσκευής. 
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Απενεργοποιήστε το τροφοδοτικό και στη συνέχεια αποσυνδέστε το από τη πρίζα του 
ηλεκτρικού δικτύου και καλέστε άµεσα ένα ειδικευµένο τεχνικό αν συµβαίνει κάτι από 
τα παρακάτω:  
α) Το καλώδιο ή η πρίζα έχουν καταστραφεί 
β) Κάποιο υγρό έχει στάξει στο εσωτερικό του UPS 
γ) Η ασφάλεια καίγεται συχνά. 
δ) Το UPS δεν λειτουργεί, αν και ακολουθείτε όλες τις οδηγίες που αναγράφονται 
προκειµένου να το θέσετε σε λειτουργία. 
 
Οδηγίες σχετικά µε την µπαταρία 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην πετάτε τις µπαταρίες σε φωτιά, οι µπαταρίες θα εκραγούν. 
 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην προσπαθείτε να ανοίξετε ή να αποσυναρµολογήσετε µια µπαταρία. Θα 
απελευθερωθεί ηλεκτρολύτης ο οποίος είναι βλαβερός τόσο για το δέρµα όσο και για τα 
µάτια. 
 
Μια µπαταρία µπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή έγκαυµα (λόγω της ροής υψηλού 
ρεύµατος όταν βραχυκυκλωθούν οι πόλοι της). Οι ακόλουθες προφυλάξεις πρέπει να 
τηρούνται όταν µεταχειρίζεστε µια µπαταρία: Μην φοράτε ρολόι, δακτυλίδια ή οποιοδήποτε 
άλλο µεταλλικό αντικείµενο. Να χρησιµοποιείτε πάντα εργαλεία µε µονωµένες λαβές.  
 
Καθορισµός συµβόλων 
Το σύµβολο Φ όπου αναγράφεται στο κείµενο αναφέρεται στη φάση του ηλεκτρικού 
εναλλασσόµενου ρεύµατος. 
 
Εισαγωγή 
Η συσκευή UPS µπορεί, σχεδόν ακαριαία, να συνεχίσει να τροφοδοτεί µε ηλεκτρική ενέργεια 
τον υπολογιστή σας όταν διακοπεί η τάση του δικτύου. Έτσι αποφεύγετε τυχόν απώλεια 
δεδοµένων από διακοπή της τροφοδοσίας. Επιπλέον η συσκευή UPS που αγοράσατε 
διαρκώς «φιλτράρει» τη τάση που κατευθύνεται προς τον υπολογιστή. Έτσι παρέχει, στις 
συσκευές που τροφοδοτεί,  καθαρή τάση χωρίς παρεµβολές. 
Το συγκεκριµένο UPS έχει σχεδιαστεί ειδικά για τροφοδοσία υπολογιστών και περιφερικών, 
µε αυτούς, συσκευών. Ένας µικροεπεξεργαστής ελέγχει τις παραµέτρους λειτουργίας του 
τροφοδοτικού εξασφαλίζοντας του δυνατότητες αυτοπροστασίας και διάγνωσης τυχόν 
προβληµάτων. 
Η λειτουργία AVR που ενσωµατώνει το UPS που αγοράσατε εξασφαλίζει σταθερή τάση 
εξόδου (προς τη συσκευή που τροφοδοτείται) ακόµα και αν η τάση του δικτύου µεταβάλλεται. 
Τέλος ένα εξελιγµένο κύκλωµα προστασίας από υπερτάσεις προστατεύει τον υπολογιστή σας 
από τον ηλεκτρικό θόρυβο του δικτύου και από καταστροφικές ηλεκτρικές εκκενώσεις. 
 
 
Χαρακτηριστικά λειτουργίας  
Αδιάκοπη παροχή ενέργειας 
Προστατεύει τα πολύτιµα δεδοµένα σας κάθε φορά που διακόπτετε η τάση δικτύου 
χρησιµοποιώντας την ενέργεια που έχει αποθηκευτεί στη µπαταρία. 
Σήµα ηχητικής προειδοποίησης 
Κάθε λειτουργία ή αλλαγή στη λειτουργική κατάσταση απεικονίζεται στην οθόνη µέσω 
ενδείξεων LED δίνοντας σας µια πλήρη άποψη για τη λειτουργική κατάσταση του UPS. 
Μπαταρία υψηλής ποιότητας 
Η χρήση υψηλής ποιότητας µπαταριών στερεού ηλεκτρολύτη που δεν χρειάζονται 
συντήρηση, µεγιστοποιεί την διάρκεια ζωής τους και ελαχιστοποιεί το κόστος συντήρησης. 
Αυτόµατη ανίχνευση 
Κάθε φορά που ενεργοποιείται το UPS αυτόµατα ελέγχει την ωφέλιµη χωρητικότητα (σε 
ενέργεια) της µπαταρίας. 
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Αυτόµατη σταθεροποίηση της τάσης (AVR) 
Το τροφοδοτικό UPS που επιλέξατε αυτόµατα διορθώνει της υπερτάσεις και υποτάσεις του 
δικτύου και παρέχει πάντα στην έξοδο του τη σωστή τάση, χωρίς να τραβά ενέργεια από τη 
µπαταρία.  
Προστασία από ηλεκτρικές εκκενώσεις 
Προστατεύεται τον εξοπλισµό σας από πιθανή καταστροφή. 
Αυτόµατη φόρτιση 
Το UPS αυτόµατα φορτίζει τις µπαταρίες οποτεδήποτε είναι συνδεδεµένο µε το ηλεκτρικό 
δίκτυο και είναι σε κατάσταση λειτουργίας (ΟΝ). 
 
Εγκατάσταση 
Επιθεώρηση 
Παρατηρήστε προσεκτικά το περίβληµα του UPS όταν τον αποσυσκευάσετε. Η συσκευασία 
του ανακυκλώνεται. Μπορείτε να την κρατήσετε για µελλοντική χρήση ή να την πετάξετε σε 
ένα σηµείο ανακύκλωσης. 
Τοποθέτηση 
Εγκαταστήστε το UPS  σε ένα προστατευµένο σηµείο µε επαρκή αερισµό, µακριά από πηγές 
θερµότητας και το άµεσο ηλιακό φως. Αποφύγετε τα σηµεία που έχουν υπερβολική σκόνη. 
Μην χρησιµοποιείτε το UPS σε σηµεία όπου η θερµοκρασία και η υγρασία είναι έξω από τα 
όρια που αναφέρονται στα τεχνικά χαρακτηριστικά της συσκευής. 
Σύνδεση της συσκευής 
Συνδέστε τη πρίζα της εισόδου του UPS µε µια πρίζα του ηλεκτρικού δικτύου προκειµένου να 
είναι δυνατή η ενεργοποίηση του UPS. 
Φόρτιση της µπαταρίας 
Η µπαταρία του UPS θα έχει χάσει µέρος της, αποθηκευµένης σε αυτήν, ενέργειας κατά τη 
διάρκεια της αποθήκευσης του τροφοδοτικού. Θα επαναφορτιστεί πλήρως 8 ώρες µετά την 
ενεργοποίηση του UPS (σε κανονική λειτουργία). Μην περιµένετε το τροφοδοτικό να 
λειτουργήσει το µέγιστο χρονικό διάστηµα που ορίζουν οι προδιαγραφές του (αν κοπεί η τάση  
του ηλεκτρικού δικτύου) κατά την διάρκεια της αρχικής φόρτισης της µπαταρίας. 
Σύνδεση φορτίων 
Συνδέστε τα φορτία (συσκευές) στις εξόδους του τροφοδοτικού UPS. Προσοχή: Ποτέ µην 
συνδέετε ένα πλότερ ή ένα εκτυπωτή laser µαζί µε άλλες συσκευές στην έξοδο του UPS. 
Αυτές οι συσκευές στιγµιαία µπορεί να τραβούν πολύ περισσότερο ρεύµα, από ότι την στιγµή 
που είναι σε κατάσταση αναµονής, έτσι µπορεί να υπερφορτωθεί το UPS. 
 
Περιγραφή κουµπιών, ενδεικτικών και ακροδεκτών σύνδεσης 
 
Πρόσοψη                                 Πίσω όψη 
 

 
1. NORMAL: Όταν το ενδεικτικό είναι αναµµένο η τάση δικτύου είναι κανονική και το UPS 
λειτουργεί κανονικά. Όταν το ενδεικτικό είναι σβηστό η τάση δικτύου έχει διακοπεί. 
2. ΒΑΤΤΕRY: Το ενδεικτικό θα φωτοβολεί όταν έχει διακοπεί η τάση δικτύου και οι 
συσκευές τροφοδοτούνται από την αποθηκευµένη στην µπαταρία ενέργεια. Το ενδεικτικό 
επίσης φωτοβολεί κατά τη διάρκεια δοκιµής της µπαταρίας. 
3. UNUSUAL: H φωτοβολία αυτού του ενδεικτικού δηλώνει µη φυσιολογική λειτουργία.  
Πιθανές αιτίες είναι η υπερφόρτωση της εξόδου του UPS, η εκφόρτιση της µπαταρίας, µη 
φυσιολογική λειτουργία των κυκλωµάτων ελέγχου, απόπειρα επαναλειτουργίας του UPS σε 
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χρόνο µικρότερο από 6 δευτερόλεπτα (ενώ χρησιµοποιεί σαν πηγή ενέργειας της µπαταρία 
του). 
4. ∆ιακόπτης ενεργοποίησης-απενεργοποίησης (ΟΝ / OFF). 
5. Καλώδιο τροφοδοσίας (σύνδεση προς το ηλεκτρικό δίκτυο). 
6. Ασφάλεια : Η ενσωµατωµένη ασφάλεια µπορεί να καταστραφεί εξαιτίας υπερφόρτισης 
της εξόδου ή εξαιτίας της ύπαρξης ενός βραχυκυκλώµατος. 
7. Έξοδοι τροφοδοσίας των συσκευών που θα παίρνουν ενέργεια µέσω του UPS. 
8. Είσοδος τηλεφωνικής συσκευής: Συνδέστε την τηλεφωνική γραµµή σε αυτή την 
είσοδο. 
9. Έξοδος τηλεφωνικής γραµµής: Συνδέστε µια τηλεφωνική συσκευή, ένα φαξ ή ένα 
µόντεµ σε αυτή την έξοδο.. 
10. Θύρα επικοινωνίας: Συνδέστε τον υπολογιστή σας µέσω του κατάλληλου καλωδίου 
(Προαιρετική δυνατότητα. Τα καλώδια πωλούνται σαν αξεσουάρ). 

 
Λειτουργία 
Ενεργοποίηση (ΟΝ) 
Πιέστε τον διακόπτη µε την ένδειξη POWER για να τεθεί το τροφοδοτικό σε λειτουργία. 
Απενεργοποίηση (OFF) 
Πιέστε ξανά τον διακόπτη µε την ένδειξη POWER για να απενεργοποιηθεί το τροφοδοτικό. 
Ένδειξη χαµηλής φόρτισης της µπαταρίας (LOW BATTERY) 
Αν η τάση δικτύου έχει διακοπεί και οι συσκευές τροφοδοτούνται από την µπαταρία του UPS,  
όταν η µπαταρία κοντεύει να αποφορτιστεί ένα ηχητικό σήµα προειδοποίησης θα ακούγεται. 
Αν συνεχίσετε να λειτουργείτε, τις συνδεδεµένες συσκευές, το τροφοδοτικό θα σβήσει λόγω 
εξάντλησης των αποθεµάτων ενέργειας της µπαταρίας. 
Υπερφόρτωση 
Όταν το τροφοδοτικό υπερφορτωθεί η ένδειξη UNUSUAL θα φωτοβολεί. Αν το φορτίο ζητά 
ισχύ, µεγαλύτερη από το 150% της ικανότητας παροχής του τροφοδοτικού, η τάση στην 
έξοδο του τροφοδοτικού θα διακοπεί άµεσα. 
 
Σηµείωση: Μην ενεργοποιείτε τις συνδεδεµένες στο UPS συσκευές, όταν δεν υπάρχει 
τάση δικτύου, κατά τη διάρκεια εκκίνησης των συσκευών το τροφοδοτικό είναι 
πιθανόν να υπερφορτωθεί. 
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Τεχνικά χαρακτηριστικά 
 
Μοντέλο UPS 600CL UPS 800CL UPS 1000CL UPS 1200CL 

Ονοµαστική ισχύς 600VA/ 300W 800VA/ 400W 1000VA/ 500W 1200VA/ 720W 

Ονοµαστική τάση εισόδου 220-240VAC 
∆ιακύµανση τάσης εισόδου ±20% από την ονοµαστική τάση εισόδου 
Συχνότητα AC τάσης 50/60Ηz 
Ονοµαστική τάση εξόδου 220-240VAC 
Σταθεροποίηση τάσης µέσω 
λειτουργίας AVR 

±10% από την ονοµαστική τάση εξόδου 

Λειτουργία µε 
τάση δικτύου 

Ίδια µε τη τάση δικτύου Συχνότητα 
τάσης εξόδου 

Λειτουργία 
µέσω της 
µπαταρίας 

50/60Ηz ± 1Hz 

Τύπος Κλειστού τύπου. ∆εν απαιτείται συντήρηση. 
Χωρητικότητα Μία 12V 7,2AH ∆ύο 12V 7.2AH 
Χρόνος 
λειτουργίας 
(στο µισό του 
πλήρους 
φορτίου) 

10 λεπτά 7 λεπτά 10  λεπτά 7 λεπτά 

 
 
 
 
Μπαταρία 

Τυπικός 
χρόνος 
επαναφόρτισης 

8 ώρες 

Ενδείξεις LED Λειτουργική 
κατάσταση 

Normal, Battery, Unusual 

Σε λειτουργία 
από τη 
µπαταρία 

Ηχητικός τόνος κάθε 4 δευτερόλεπτα. Όταν εξαντλείται η 
µπαταρία ο ηχητικός τόνος ακούγεται κάθε ένα δευτερόλεπτο. 

Ηχητικά σήµατα 
προειδοποίησης 

Υπερφόρτωση Συνεχής ηχητικός τόνος 
Θερµοκρασία -5 έως 40ο C Συνθήκες 

λειτουργίας Υγρασία 10-80% RH 
Θόρυβος λειτουργίας <45dBA 
Χρόνος µεταγωγής <10mS 
Βάρος 6.1Kg 6.5Kg 10.5 Kg 11.5 Kg 
∆ιαστάσεις (Μ x Π x Y mm) 330 x 185 x 155 330 x 185 x 155 300 x 120 x 197 300 x 120 x 197 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



UPS CL SERIES 8

Ενδεικτικοί υπολογισµοί κατανάλωσης ενέργειας από φορτία 
 
 
UPS (VA) = Ισχύς PC (σε Watt) / 0,5 + Ισχύς οθόνης σε VA.  
 
Ενδεικτικές καταναλώσεις οθόνων 
14’’ CRT 14’’LCD 15’’CRT 15’’LCD 17’’CRT 17’’LCD 19’’CRT 19’’LCD 
70VA 30VA 80VA 40VA 130VA 60VA 180VA 80VA 
 
 
 
Συντήρηση 
 
1. Με κανονική χρήση η µπαταρία ( ή οι µπαταρίες) του UPS θα κρατήσουν για δύο µε τρία 
χρόνια (ανάλογα µε τον αριθµό φορτίσεων και εκφορτίσεων που θα υποστούν). Η 
αντικατάσταση των µπαταριών θα πρέπει να γίνει από ένα ειδικευµένο τεχνικό. 
2. Σε περίπτωση µη λειτουργίας του UPS για µεγάλο χρονικό διάστηµα, πρέπει να φορτίζετε 
τις µπαταρίες του κάθε 3 µήνες. 
3. Να αποσυνδέετε τη τάση του ηλεκτρικού δικτύου αν πρόκειται να µην χρησιµοποιήσετε 
για µεγάλο χρονικό διάστηµα το τροφοδοτικό. 
4. Αποφεύγετε να υπερφορτώνετε ή να βραχυκυκλώνετε την έξοδο του UPS , παρόλο που 
αυτό διαθέτει κυκλώµατα προστασίας. 
 
Οδηγός επίλυσης πιθανών προβληµάτων 
 
 
Πρόβληµα Πιθανή αιτία Προτεινόµενη ενέργεια 
Το τροφοδοτικό δεν 
ενεργοποιείται, το 
ενδεικτικό led δεν 
ανάβει. 

Βλάβη του 
κυκλώµατος 

Καλέστε εξειδικευµένο τεχνικό 

Το καλώδιο 
τροφοδοσίας δεν 
είναι καλά 
τοποθετηµένο 

Συνδέστε καλά το καλώδιο στη πρίζα του  
ηλεκτρικού δικτύου 

Η ασφάλεια έχει 
πέσει λόγω 
υπερφόρτωσης της 
εξόδου 

Κρατήστε για λίγο πατηµένη την ασφάλεια 
για να επανέλθει. 

Η τάση του δικτύου 
είναι πολύ υψηλή ή 
πολύ χαµηλή 

Φυσιολογική κατάσταση 

 
 
 
 
 
Το τροφοδοτικό πάντα 
λειτουργεί µέσω της 
µπαταρίας 

Βλάβη του 
κυκλώµατος 

Καλέστε εξειδικευµένο τεχνικό 

Το ηχητικό σήµα 
προειδοποίησης 
ακούγεται συνεχόµενα 

Υπερφόρτωση της 
εξόδου 

Αποσυνδέστε κάποια φορτία 

Η αυτονοµία του UPS 
είναι περιορισµένη 

Η µπαταρία έχει 
«γεράσει» ή δεν έχει 
πλήρως φορτιστεί. 

Αφήστε το τροφοδοτικό να φορτίσει τη 
µπαταρία για 8 ώρες. Αν στη συνέχεια οι 
προειδοποιητικές ενδείξεις της µπαταρίας 
ενεργοποιούνται σύντοµα, όταν το 
τροφοδοτικό λειτουργεί αυτόνοµα, πρέπει να 
αντικαταστήσετε την µπαταρία. 

 


