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WEBEASY SERVER ACCU SET VERVANGEN.
De accu set van een Webeasy server type NPM2 of NPM6 gaat ca 3 jaar mee.
Als de regelaar erg warm is zal dit korter zijn.
In de alarm tabel van de regelaar wordt aangegeven dat de accu slechter wordt en vervangen dient te
worden. (PowerMonitoringService)
Beschrijving
NPM-BATT
12V NiMH (Nickel Metal Hydride) accu set
met aangesloten bedrading en steker tbv
Webeasy server aansluiting.

Notitie
De accu set mag alleen vervangen worden
nadat de webeasy regelaar spanningsloos
gemaakt is.
Voordat de accu set vervangen wordt dient u
een backup van het systeem te (laten) maken.
Dit kan dmv een hiervoor geschikt software
pakket bv NiagaraAX workbench tool.
De nieuwe accu set heeft ca 18 uur nodig om
volledig geladen te zijn en weer de benodigde
capaciteit heeft voor backup bij spannings uitval.

Pakket inhoud.
De accu set bestaat uit;
• Een NPM-BATT
• Bindbandje
• Document webeasy accu set vervanging
Benodigd gereedschap.
De accu set kan eenvoudig gemonteerd worden met een ty-rap bindbandje. De oude set zal eerst
gedemonteerd dienen te worden.
• Zijkniptang of schaar
Werkwijze.
Maak een backup van het systeem.
Maak de regelaar spanningsloos en wacht tot de lampjes doven.
Demonteer het kapje van de regelaar.
Druk hiervoor de lipjes rechts en links op het kap je in en trek deze naar u toe.
Knip het bandje van de oude set door en verwijder de set.
Bevestig het nieuwe bandje en plaats de nieuwe accu set. Trek het bandje aan.

Indrukken
Steek het stekertje in de aansluiting, bevestig de kap en herstel de spanning.
Accu set.
De oude accu set dient u bij het chemisch afval of recycle bedrijf te brengen.

Accu set NPM2 en NPM2 servers.

