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Item Especificação

Tensão de bateria 24 VCD (nominal)

Tempo típico de recarga 24 horas (UPS e conjunto de bateria)

Temperatura de 
funcionamento

0 a 40 oC

Temperatura de 
armazenamento

-5 a 45 oC

Humidade relativa de 
armazenamento/funcionamento

0 a 95%, sem condensação

Dimensões (A x L x P) 37,1 x 8,6 x 33,3 cm

Peso 12,5 kg

Peso de expedição  14 kg

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Caso a caixa de baterias chegue danificada ao local de destino, notifique a empresa 
transportadora.
Caso a caixa de baterias necessite de prestação de serviços, não a devolva ao revendedor. 
Deve seguir as etapas abaixo:
1. Consulte a secção Resolução de Problemas da Back-UPS para resolver os problemas 

comuns.
2. Caso o problema persista, consulte a página http://www.apc.com/support/.
3. Caso ainda assim o problema persista, entre em contacto com o Suporte Técnico da APC:

• ao entrar em contacto com o Suporte Técnico da APC, tenha o modelo da Back-UPS e da 
caixa de baterias, o número de série e a data de aquisição do equipamento. Prepare-se 
para resolver o problema pelo telefone com um representante do Suporte Técnico da 
APC. Caso não tenha sucesso, a APC emitirá um número de Autorização de Devolução 
de Mercadoria (RMA, ou Return Merchandise Authorization) e um endereço para envio.

GARANTIA LIMITADA
A garantia standard é de 2 (dois) anos a partir da data da aquisição. O procedimento standard da 
APC será de substituir a unidade original por uma unidade recondicionada de fábrica. Os clientes 
que necessitem a devolução da unidade original, devido à designação de etiquetas de imobilizado 
e a programações de depreciação pré-estabelecidas, devem declarar tal necessidade no primeiro 
contacto com o representante do suporte técnico da APC. A APC enviará uma unidade de 
reposição quando a unidade danificada for recebida pelo departamento de reparação ou antes 
disso, mediante o recebimento de um número de cartão de crédito válido. O consumidor será 
responsável pelo valor do despacho da unidade até à APC, e esta será responsável pelo valor do 
transporte da unidade de reposição até às instalações do cliente.

Suporte Técnico http://www.apc.com/support

Internet http://www.apc.com

EUA/Canadá 1 (800) 800-4272

México 292.0253 / 292.0255

Brasil (0800) 12-72-1

Mundial +1.401.789.5735

Conjunto de bateria 
BR24BP

Manual do utilizador

CONTEÚDO DA 
EMBALAGEM

AMBIENTE DE FUNCIONAMENTO

REMOÇÃO DA BACK-UPS 
DO PEDESTAL

DESMONTE DO PEDESTAL

Pressione para baixo aqui

Deslize-os para fora

INSTALAÇÃO DA EXTENSÃO DO PEDESTAL

Alinhe-os

Deslize-os para dentro

INSTAÇÃO DA BACK-UPS E DA CAIXA 
DE BATERIAS NO PEDESTAL

LIGAÇÃO DA BACK-UPS À CAIXA DE 
BATERIAS

INFORMAÇÕES DE CONTACTO

ESPECIFICAÇÕES

0 a 40 ºC
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Data Port BR24 BP Battery Pack
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