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คูมือสําหรับผูใชั ภาษาไทย 

APC Smart-UPS® 

 
500VA 

100 VAC 

750VA 
100/120/230 VAC 

 
เครื่องจายไฟสํารองแบบตอเนื่อง 

ชนิดต้ัง 
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บทนํา 

เครื่องจายไฟสํารอง (Uninterruptible Power Supply) หรือเครื่อง UPS ของ APC นี้ ไดรับการออกแบบมาเพื่อปองกันปญหา 
ที่อาจเกิดกับอุปกรณไฟฟาของคุณ เมือ่เกิดเหตุการณไฟดับ, ไฟตก, ไฟหรี่ หรือไฟกระชาก เครื่องจายไฟสํารอง (UPS) จะกําจัด 
แรงดันไฟฟากระเพื่อมที่สงมาจากระบบไฟฟาของอาคาร และถาเกิดการรบกวนที่มีขนาดใหญ เครื่องก็จะตัดอุปกรณของคุณ 
ออกจากระบบไฟฟาอาคาร เพื่อปองกันไมใหเกิดการชํารุดเสียหายขึ้น เครื่อง UPS จะจายไฟอยางตอเนื่องจาก 
แบตเตอรี่ภายในเครื่อง UPS เอง จนกวาแรงดันไฟฟาจากระบบไฟฟาอาคารจะกลับมาอยูในระดับที่ปลอดภัย หรือแบตเตอรี่ของ 
UPS ไดจายไฟจนหมด 

 1 : การติดต้ัง 

คูมือสําหรับผูใชและคําแนะนําดานความปลอดภัยนี้สามารถอานไดจากซีดีคูมือการใชงานทีใ่หมาพรอมกันนี้ หรือ 
อาจดูรายละเอียดไดจากเว็บไซตของ APC : www.apc.com 

การเปดบรรจภุัณฑ  

ขอควรระวงั : ควรอานคําแนะนําดานความปลอดภัยกอนที่จะทําการติดตัง้  

ตรวจเช็คเคร่ือง UPS วาตรงตามใบเสร็จหรือไม หากมีการชํารุดเสียหายเกิดข้ึน ใหแจงบริษัทขนสงหรือบริษัทตัวแทนจําหนายทันที 

วัสดุบรรจุภัณฑสามารถนํามารีไซเคิลได กรุณาเก็บรักษาไวเพื่อนํากลับมาใชใหม หรือกําจัดทิ้งตามวิธีที่เหมาะสม 

ตรวจเช็คอุปกรณภายในบรรจุภัณฑ : 

ขอควรระวงั : เครื่อง UPS ที่นําสงมานั้นยังไมไดตอเขากับแบตเตอรี่ 

 เครื่อง UPS 

 ชุดอุปกรณของ UPS ประกอบดวย : 

 เอกสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ รวมทั้งขอมูลดานความปลอดภัยและการรับประกันสินคา 

 ซีดีคูมือการใชงานเครื่อง Smart-UPS 

 รุน 120V และ 230V : ซีดี PowerChute®  

 รุน 120V และ 230V : สายตอแบบอนุกรมและแบบ USB 

 รุน 230V : สายตอตรง (Jumper) สองเสน  

ตําแหนงติดตั้งเครื่อง UPS  

 

การตอแบตเตอรี่  

ปลั๊กตอแบตเตอรี่จะอยูบนแผงดานหลัง 

ในการตอแบตเตอรี่ ตองเสียบปลั๊กตอตรงเขากับชองตอสายใหถูกตอง 
 

0-95% 1 นิ้ว (2.5 ซม.) 
0-40 °C 
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 การตออุปกรณและระบบไฟอาคารเขากับเครื่อง UPS 

1. ตออุปกรณเขากับเครื่อง UPS 

หมายเหตุ : เครื่องพิมพเลเซอรเปนอุปกรณที่ใชพลงังานไฟฟามากกวาอุปกรณชนิดอืน่ และอาจสงผลใหเครื่อง 
UPS เกิดการใชโหลดเกินพิกัดได 

2. หากมีอุปกรณเสริมใหตออุปกรณเสริมเขากับ Smart-Slot กอน ( อุปกรณเสริมแยกขายตางหาก ) 

3. ใหตอสายดินเขากับสกรู TVSS (อุปกรณเสริม) ทําการตอสายดินโดยคลายสกรูและตอเขากับสายดินของอุปกรณปองกัน 
ไฟกระชาก แลวขันสกรูเพื่อยึดสายดินใหแนน 

4. เสียบปลั๊กเครื่อง UPS เขากับเตาเสียบชนิดสองขั้วสามขาที่ตอสายดินแลวเทานั้น ควรหลีกเลี่ยงการใชสายตอ 

รุน 100V/120V :  สายไฟจะติดอยูกับเครื่อง UPS รุนของปลั๊กไฟ  คือ NEMA 5-15P 

รุน 230V : สายไฟจะจัดมาใหในชุดอุปกรณของเครื่อง UPS 

5. รุน 120V : ตรวจเช็คไฟ LED แสดง ความผิดปกติแรงดันไฟเขา  ที่แผงดานหลัง ไฟนี้จะติดสวางขึ้นถาเสียบปลั๊กเครื่อง 
UPS เขากับเตาเสียบของระบบไฟฟาอาคารที่ไมเหมาะสม (กรุณาดูที่ การคนหาสาเหตุและแกไขปญหา) 

6. เปดอุปกรณที่ตออยูทั้งหมด หากตองการใชเครื่อง UPS เปนสวิตช เปด/ปด ตัวหลัก ตองแนใจวาไดเปดอุปกรณที่ตออยู 
ทั้งหมดแลว  

7. กดปุม  บนแผงดานหนา เพื่อเปดเครื่อง UPS 

หมายเหตุ : แบตเตอรี่สามารถชารจไฟได 90% ในชวงสี่ช่ัวโมงแรกของการทํางานปกติ ดังนั้น แบตเตอรี่ อาจจะ ไมสามารถ 
จายไฟไดเต็มประสิทธิภาพในชวงการชารจไฟคร้ังแรก 

8. เพื่อความปลอดภัยสูงสุดของระบบคอมพิวเตอร ใหติดตั้งซอฟทแวรสําหรับตรวจสอบ PowerChute Smart-UPS 

แผงดานหลัง 
100V/120V  230V 

  

ขั้วตอพืน้ฐาน 

พอรตอนุกรม 

 

พอรต USB 

 

สกรู TVSS 

 

ใชเฉพาะชุดอินเตอรเฟสที่ไดรับการรับรองจาก APC เทานั้น 

ในการตอเขากับพอรตอนุกรม ใหใชเฉพาะสายเคเบิลที่จัดเตรียมมาเทานั้น สายอินเตอรเฟสแบบอนุกรมแบบมาตรฐาน 
ไมสามารถนํามาตอเขากับเครื่อง UPS ได พอรตอนุกรมและพอรต USB ไมสามารถใชพรอมกันได 

เครื่อง UPS จะมีสกรูปองกันไฟกระชาก (TVSS) ซ่ึงใชตอเขากับสายดินของอุปกรณปองกันไฟกระชาก เชน อุปกรณปองกัน 
สายโทรศัพทและสายเน็ตเวิรค  
ขณะตอสายดนิ ใหถอดสายเครื่อง UPS ออกจากระบบไฟฟาอาคารกอน 
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 2 : การทํางาน 

แผงแสดงผลดานหนา  

 

 

ตัวแสดง คําอธิบาย 

ออนไลน 

 

เครื่อง UPS กําลังจายไฟจากระบบไฟฟาอาคารไปยังอุปกรณตอพวง 

ลด AVR 

 

เครื่อง UPS 

กําลังทําการปรับลดแรงดันไฟฟาเนื่องจากแรงดันไฟฟาจากระบบไฟฟาอาคารสูงกวาปกติ  

เพิ่ม AVR 

 

 เครื่อง UPS 

กําลังทําการชดเชยแรงดันไฟฟาเนื่องจากแรงดันไฟฟาจากระบบไฟฟาอาคารต่ํากวาปกติ 

จากแบตเตอรี่  

 

เครื่อง UPS กําลังจายไฟจากแบตเตอรี่ไปยังอุปกรณตอพวง  

โอเวอรโหลด 

 

อุปกรณตอพวงใชไฟเกินขีดจํากัดของเครื่อง UPS 

เปลี่ยนแบตเตอรี่/ 
แบตเตอรี่ถูกถอดออก 

 

แบตเตอรี่ถูกถอดออก หรือตองเปล่ียนแบตเตอรี่ใหม 

 ุคุณสมบัติพิเศษ การทํางาน 

ปุมเปด 

 

กดปุมน้ีเพื่อเปดเครื่อง UPS (สําหรับหนาท่ีอ่ืนๆ เพิ่มเติม กรุณาอานเนื้อหาในหนาตอไป) 

ปุมปด 

 

กดปุมน้ีเพื่อปดเครื่อง UPS 
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คุณสมบัติพิเศษ การทํางาน 

การทดสอบตัวเครื่อง แบบอัตโนมัติ : เครื่อง UPS จะทําการทดสอบตัวเองโดยอัตโนมัติเม่ือเปดเครื่อง และทุกๆ สอง 

สัปดาหหลังจากนั้น (ตามคาตั้งพื้นฐาน) โดยในระหวางการทดสอบตัวเอง เครื่อง UPS จะจายไฟ 

จากแบตเตอรี่ไปยังอุปกรณตอพวงเปนชวงระยะเวลาสั้นๆ 

แบบธรรมดา : กดปุม  คางไวประมาณ 2-3 วินาที เพื่อเริ่มทําการทดสอบตัวเอง 

การสตารทจากแบตเตอรี่ รุน 120V และ 230V เทาน้ัน : ทําการจายไฟจากแบตเตอรี่ไปยังเครื่อง UPS และอุปกรณตอพวงทัน 

ทีท่ีไมมีการจายแรงดันไฟฟาจากระบบไฟฟาอาคาร (กรุณาดูท่ี การคนหาสาเหตุและแกไขปญหา) 

กดปุม คางไวประมาณหนึ่งวินาที แลวปลอย เครื่อง UPS จะสงเสียงสัญญาณสั้นๆ แลวจะ 

เงียบไป กดปุมคางไวอีกครั้งประมาณสามวินาที เครื่อง UPS จะสงเสียงสัญญาณยาว ปลอยปุม 

ในขณะที่เสียงสัญญาณนี้กําลังดังอยู  

แรงดันไฟฟาจากอาคารที่ต
รวจพบ  

 
 

เครื่อง UPS มีฟงกชั่นการวิเคราะหท่ีใชแสดงระดับแรงดันไฟฟาของระบบไฟฟาอาคาร 

เคร่ือง UPS เร่ิมทําการทดสอบตัวเองโดยเปนสวนหนึ่งของขั้นตอนการทํางานน้ี  
การทดสอบตัวเองไมสงผลใดๆ ตอการแสดงแรงดันไฟฟา 

กดปุม  คางไว เพื่อดูการแสดงผลแทงกราฟของแรงดันไฟฟาจากอาคาร หลังจากนั้น 2-3 วินาที 

ไฟ LED ชารจแบตเตอรี   หาดวงที่อยูดานขวาของแผงแสดงผลดานหนา จะแสดงระดับแรงดัน 

ไฟเขาจากระบบไฟฟาอาคาร  

กรุณาดูท่ีตัวเลขดานซายมือ เพื่ออานคาแรงดันไฟฟา (คาตางๆ เหลาน้ี ไมไดแสดงไวบนเครื่อง UPS) 

การแสดงผลนี้จะแสดงใหทราบวา แรงดันไฟฟามีคาอยูระหวางคาท่ีแสดงไวในรายการ กับคาถัดไป 

ท่ีสูงกวา (กรุณาดูท่ี การคนหาสาเหตุและแกไขปญหา) 

การทํางานของแบตเตอรี่ 

ในกรณีที่ระบบไฟฟาจากอาคารเกิดความผิดปกติ เครื่อง UPS จะสลับไปใชแรงดันไฟจายจากแบตเตอรี่โดยอัตโนมัติ และ 

ในขณะที่จายไฟจากแบตเตอรี่นั้น จะมีเสียงสัญญาณเตือนดังขึ้นสี่ครั้งทุกๆ 30 วินาที 

กดปุม  เพื่อปดเสียงสัญญาณเตือน ถาระบบไฟฟาอาคารยังไมกลับสูสภาวะปกติ เครื่อง UPS จะยังคงจายไฟไปที่อุปกรณ 

ตอพวงตอไปจนกวาแบตเตอรี่จะหมดไฟ 

ถาหากไมมีการใชโปรแกรม PowerChute ผูใชจะตองทําการบันทึกแฟมขอมูลตางๆ ดวยตัวเอง และจะตองปดเคร่ือง 

คอมพิวเตอรกอนที่แบตเตอรี่ของเครื่อง UPS จะหมด 

กรุณาดูรายละเอียดเกี่ยวกับระยะเวลาการใชงานของแบตเตอรี่ไดที่ www.apc.com  
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 3 : รายการตางๆ ที่ผูใชสามารถปรับต้ังได 

หมายเหตุ :  การปรับตั้งทําไดโดยใชซอฟทแวร POWERCHUTE 
หรือโดยใชการด SMART SLOT ซึ่งเปนอุปกรณเสริม 

ฟงกช่ัน 
คาพ้ืนฐานที่ตั้งจาก 

โรงงาน 
ทางเลือกสําหรับผูใช คําอธิบาย 

การทดสอบตัวเอง 
โดยอัตโนมัติ 

ทุก 14 วัน  
(336 ชั่วโมง) 

ทุก 7 วัน (168 ชั่วโมง), 
เม่ือเริ่มเปดเครื่องเทาน้ัน,  
ไมมีการทดสอบตัวเอง 

ปรับต้ังระยะเวลาการทดสอบตัวเองของเครื่อง  
UPS  

หมายเลข ID ของเครื่อง 
UPS 

UPS_IDEN ไมเกิน 8 ตัวอักษร เปนการระบุลักษณะเฉพาะของ UPS (เชน  
ชื่อเซิรฟเวอรหรือตําแหนงของเครื่อง) เพื่อวัตถุ 
ประสงคในการจัดการเกี่ยวกับเน็ตเวิรค 

วันท่ีเปลี่ยนแบตเตอรี่ 
ครั้งลาสุด 

วันท่ีผลิต เดือน/วัน/ป รีเซ็ตวันท่ีน้ี เม่ือคุณเปลี่ยนโมดูลแบตเตอรี่ 

ประสิทธิภาพขั้นต่ําของ 
เครื่องกอนกลับมาจาก 
สภาวะปด 

0 เปอรเซ็นต 0, 15, 30, 45, 50, 60, 
75, 90 เปอรเซ็นต 

กําหนดเปอรเซ็นตท่ีตองการชารจแบตเตอรี่หลัง 
จากการปดเครื่องเพราะไฟแบตเตอรี่ตํ่า กอนท่ี 
จะจายไฟใหกับอุปกรณตอพวง 

ความไวตอแรงดันไฟฟา 

เครื่อง UPS จะตรวจจับ 
การกระเพื่อมของแรง 
ดันไฟฟา และแกไขโดย 
ใชการทํางานของ 
แบตเตอรี่เพื่อปองกัน 
อุปกรณตอพวง 

สูง ความไวสูง, ความไว 
ปานกลาง, ความไวต่ํา 

หมายเหตุ : ในกรณีท่ีแรงดันไฟฟามีคุณภาพต่ํา  
เครื่อง UPS อาจเปล่ียนไปใชการจายไฟจาก 
แบตเตอรี่ ดังน้ัน ถาอุปกรณตอพวงสามารถ 
ทํางานไดตามปกติภายใตสภาวะดังกลาว  
ใหลดความไวตอแรงดันไฟฟาลง ท้ังน้ีเพื่อรักษา 
ประสิทธิภาพและอายุใชงานของแบตเตอรี่ 

การหนวงเวลาของ 
สัญญาณเตือน 

ทํางาน ทํางาน, ปดเสียง, 
ปดการทํางาน 

ปดเสียงสัญญาณเตือนหรือยกเลิกการทํางานขอ
งสัญญาณเตือนอยางถาวร 

การหนวงเวลาปดเครื่อง 90 วินาที 0, 90, 180, 270, 360, 
450, 540, 630 วินาที 

ปรับต้ังระยะหางระหวางเวลาที่เครื่อง UPS  
ไดรับคําสั่งใหปดเครื่อง และเวลาที่เครื่องปด 
การทํางานจริง 

การเตือนเม่ือแบตเตอรี่ 
ไฟต่ํา 

 

2 นาที 

ซอฟทแวร 
PowerChute 
จะสั่งปดการทํางานขอ
งอุปกรณตอพวงโดยอั
ตโนมัติ 
เม่ือแบตเตอรี่เหลือเวล
าทํางาน 2 นาที 

2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 
23 นาที 

(เปนเวลาโดยประมาณ) 

เครื่อง UPS จะสงเสียงเตือนเม่ือแบตเตอรี่เหลือ 
เวลาทํางาน 2 นาที 

ปรับเปล่ียนระยะเวลาในการเตือนแบตเตอรี่ 
ไฟต่ํา โดยใหต้ังเวลาที่ระบบปฏิบัติการหรือ 
ซอฟทแวรระบบจะสามารถปดเครื่องไดอยาง 
ปลอดภัย 

การหนวงเวลาเปดเครื่อ
งแบบซินโครไนซ 

0 วินาที 0, 60, 120, 180, 240, 
300, 360, 420 วินาที 

กําหนดเวลาที่ตองการใหเครื่อง UPS รอกอนท่ี 
จะเริ่มทํางาน หลังจากที่ระบบไฟฟาอาคารกลับ 
สูภาวะปกติ (เพื่อหลีกเลี่ยงการโอเวอรโหลด 
ของวงจรยอย)  
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หมายเหตุ :  การปรับตั้งทําไดโดยใชซอฟทแวร POWERCHUTE 
หรือโดยใชการด SMART SLOT ซึ่งเปนอุปกรณเสริม 

ฟงกช่ัน 
คาพ้ืนฐานที่ตั้งจาก 

โรงงาน 
ทางเลือกสําหรับผูใช คําอธิบาย 

จุดถายโอนระดับสูง รุน 100V : 108 VAC 
 

รุน 120V : 127 VAC 

 
รุน 230V : 253 VAC 

รุน 100V : 
108, 110, 112, 114 VAC 

รุน 120V : 
127, 130, 133, 136 VAC 

รุน 230V : 
253, 257, 261, 265 VAC 

ถาแรงดันไฟฟาอาคารมักอยูในระดับสูง และ 
อุปกรณตอพวงสามารถทํางานไดเปนปกติดวย 
แรงดันไฟฟาท่ีสูงในระดับดังกลาว ใหปรับต้ัง 
จุดถายโอนระดับสูงใหสูงขึ้นอีก เพื่อหลีกเลี่ยง 
การใชงานแบตเตอรี่โดยไมจําเปน  

 

จุดถายโอนระดับตํ่า รุน 100V : 92 VAC 
 

รุน 120V : 106 VAC 

 
รุน 230V : 208 VAC 

รุน 100V : 
86, 88, 90, 92 VAC 

รุน 120V : 
97, 100, 103, 106 VAC 

รุน 230V : 
196, 200, 204, 208 VAC 

 ถาแรงดันไฟฟาอาคารมักอยูในระดับตํ่า และ 
อุปกรณตอพวงสามารถทํางานไดเปนปกติดวย 
แรงดันไฟฟาท่ีตํ่าในระดับดังกลาว ใหปรับต้ัง 
จุดถายโอนระดับตํ่าใหตํ่าลงอีก 

 

แรงดันไฟออก 
(เฉพาะรุน 230V 
เทาน้ัน) 

230 VAC 220, 230, 240 VAC เลือกแรงดันไฟออก 
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 4 : การเก็บรักษา, การซอมบาํรุง และการขนสง 

การเก็บรักษา 
ปดคลุมเครื่อง UPS และเก็บไวในสถานที่ท่ีเย็นและแหง พรอมท้ังชารจแบตเตอรี่ใหเต็มดวย 

 ีท่ีอุณหภูมิ -15 ถึง +30 °C (+5 ถึง +86 °F) ใหชารจแบตเตอรี่ UPS ทุกๆ 6 เดือน 
ท่ีอุณหภูมิ +30 ถึง +45 °C (+86 ถึง +113 °F) ใหชารจแบตเตอรี่ UPS ทุกๆ 3 เดือน 

การซอมบํารุงโมดูลแบตเตอรี่  
อายุการใชงานของแบตเตอรี่ UPS จะแตกตางกันไปตามลักษณะการใชงานและสภาพแวดลอม โดยท่ัวไปแลว ควรเปล่ียนแบตเตอรี่ทุกๆ 3 ป 

การเปลี่ยนโมดูลแบตเตอรี่ของเครื่อง UPS รุนน้ีสามารถทําไดงาย และวิธีการเปลี่ยนแบตเตอรี่ก็สามารถทําไดอยางปลอดภัย เน่ืองจากไมได 
เชื่อมตอกับระบบไฟฟาท่ีมีอันตราย ในขณะที่ทําการเปลี่ยน คุณจะสามารถเปดเครื่อง UPS และอุปกรณตอพวงไวได กรุณาติดตอบริษัท 
ตัวแทนจําหนายของคุณ หรือ APC (กรุณาดูท่ี ขอมูลสําหรับการติดตอ) เพื่อสอบถามขอมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนโมดูลแบตเตอรี่ 

หมายเหตุ : ถาไมไดตอแบตเตอร่ีไว อุปกรณจะไมไดรับการปองกันจากภาวะไฟดับ 

การถอดโมดูล Bezel ดานหนาและโมดูลแบตเตอรีอ่อก 

  

  

  

 
 

การเปลี่ยนโมดูลแบตเตอรี่  

กลับไปดูท่ีคําแนะนําใน การถอดโมดูล Bezel ดานหนาและโมดูลแบตเตอรี่ออก หมายเหตุ : ในการปดปลั๊กตอแบตเตอรี่ ตองตรวจสอบให 
แนใจวาไดปดฝาเตาเสียบสําหรับตอสายอุปกรณตอพวงไวท้ังหมดแลว และดันเตาเสียบเขาสูตําแหนงล็อคไวเรียบรอยแลว 

 

ตองแนใจวาไดนําสงแบตเตอรี่ท่ีใชแลวไปยังสถานที่ท่ีรับรีไซเคิล หรือสงไปยัง APC โดยบรรจุลงในบรรจุภัณฑของ 
แบตเตอรี่ใหม 

การขนสง 
1. ปดเครื่องและถอดสายอุปกรณตอพวงทั้งหมดที่ตออยูกับเครื่อง UPS 

2. ปดเครื่อง UPS และถอดปลั๊ก UPS ออกจากเตาเสียบของระบบไฟฟาอาคาร 

3. ถอดปลั๊กตอของแบตเตอรี่ท่ีมีตําแหนงอยูบนแผงดานหลังออก 

สําหรับคําแนะนําในการขนสงทางเรือ และการขอรับวัสดุบรรจุภัณฑท่ีเหมาะสม กรุณาติดตอ APC (กรุณาดูท่ี ขอมูลสําหรับการติดตอ) 
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 5 : การคนหาสาเหตุและแกไขปญหา 

กรุณาใชขอมูลจากตารางดานลางเพื่อแกไขปญหาเล็กๆนอยๆ เกี่ยวกับการติดตั้งและการใชงาน UPS ในกรณทีี่เกิดปญหาที่ 
ซับซอนขึ้นกับเครื่อง UPS กรุณาดูที่ www.apc.com 

ปญหา และ/หรือ สาเหตุ 
ท่ีเปนไปได 

วิธีแกไขปญหา 

เปดเครื่อง UPS ไมได 

ไมไดตอเครื่อง UPS เขากับแหลง 
จายไฟของระบบไฟฟาอาคาร 

ตรวจเช็คปลายทั้งสองดานของสายไฟระหวาง UPS กับระบบไฟฟาอาคาร เพื่อใหแนใจวา 
ไดตอสายไฟอยางแนนหนาดีแลว 

ตอแบตเตอรี่ไมถูกตอง ตรวจเช็คปลั๊กตอแบตเตอรี่บนแผงดานหลังวาล็อคอยูในตําแหนงแลว 

ไมมีแรงดันไฟฟาหรือแรงดันไฟฟา 
ของระบบไฟฟาอาคารต่ํามาก 

ตรวจเช็คแรงดันไฟฟาของระบบไฟฟาอาคารที่ UPS ตออยู โดยการตอเขากับโคมไฟตั้งโตะ 
แบบท่ัวไป ถาโคมไฟใหแสงสวางนอย ใหทําการตรวจเช็คแรงดันไฟฟาอาคาร 

ปดเครื่อง UPS ไมได 

เครื่อง UPS เกิดความผิดปกติภายใน หามใชเครื่อง UPS โดยเด็ดขาด ถอดปลั๊ก UPS,ถอดปลั๊กตอของแบตเตอรี่บนแผงดานหลัง  
และนําเครื่องเขารับบริการซอมโดยทันที 

UPS สงเสียงเปนครั้งคราว 

เครื่อง UPS ท่ีทํางานตามปกติ 
 สงเสียงสัญญาณในระหวางที่ 
เครื่องกําลังจายไฟจากแบตเตอรี่ 

ไมมีวิธีแกไข เน่ืองจากเครื่อง UPS กําลังทําหนาท่ีปองกันอุปกรณตอพวงจากการกระเพื่อม 
ของแรงดันไฟฟาจากระบบไฟฟาอาคาร 

เครื่อง UPS ไมสามารถจายไฟสํารองไดตามเวลาทีค่วรจะเปน 

ไฟแบตเตอรี่ของเครื่อง UPS ออน  
เน่ืองจากระยะหางจากการจายไฟ 
สํารองครั้งกอนหนาน้ีไมนานพอ หรือ 
แบตเตอรี่ใกลหมดอายุแลว 

ชารจไฟแบตเตอรี่ จะตองทําการชารจแบตเตอรี่ใหมหลังจากที่ตองจายไฟสํารองเปนระยะเวลา 
นาน อายุการใชงานของแบตเตอรี่จะสั้นลงถาตองจายไฟบอยครั้ง หรือแบตเตอรี่ตองทํางานใน 
ท่ีท่ีมีอุณหภูมิสูง ควรเปลี่ยนแบตเตอรี่ ถาแบตเตอรี่ใกลหมดอายุการใชงาน ถึงแมวาไฟ LED  
เปลี่ยนแบตเตอรี่ จะยังไมติดสวางก็ตาม 

ไฟ LED ที่สวนครึง่ซาย, ครึ่งขวา, หรือที่สวนกลางของแผงดานหนา กะพริบ 

เครื่อง UPS เกิดความผิดปกติภายใน 
เครื่อง UPS ไดปดการทํางาน 

หามใชเครื่อง UPS โดยเด็ดขาด ปดเครื่อง UPS, ถอดปลั๊กตอของแบตเตอรี่บนแผงดานหลัง  
และนําเครื่องเขารับบริการซอมโดยทันที 

ไฟ LED บนแผงดานหนา กะพริบไลเรียงกันไป 

เครื่อง UPS ถูกสั่งใหปดการทํางาน 
จากระยะไกลผานทางซอฟทแวรหรือ 
การดซึ่งเปนอุปกรณเสริม 

ไมมีวิธีแกไข เครื่อง UPS จะเริ่มทํางานอีกครั้งโดยอัตโนมัติเม่ือระบบไฟฟาอาคารกลับสูภาวะ 
ปกติ 

ไมมีไฟ LED ดวงใดติดสวาง แมวาจะเสียบปลั๊ก UPS เขากับเตาเสียบของระบบไฟอาคารแลว 

เครื่อง UPS ปดอยู หรือแบตเตอรี่หมด 
ไฟเนื่องจากการจายไฟสํารองเปนเวล
านาน 

ไมมีวิธีแกไข เครื่อง UPS จะกลับมาทํางานตามปกติเม่ือระบบไฟฟาไดรับการแกไขแลว และ 
แบตเตอรี่ไดรับการชารจไฟเพียงพอแลว 
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ปญหา และ/หรือ สาเหตุ 
ท่ีเปนไปได 

วิธีแกไขปญหา 

ไฟ LED แสดง การโอเวอรโหลด ตดิสวางขึ้น และเครื่อง UPS สงเสียงสัญญาณเตือนอยางตอเนื่อง 

เครื่อง UPS เกิดการโอเวอรโหลด  
อุปกรณตอพวงใชกําลังไฟเกินกวา 
ขีดจํากัดของเครื่อง UPS 

มีการตออุปกรณตอพวงมากกวา “ขีดจํากัดการตอสูงสุด” ตามที่ระบุไวในขอกําหนดมาตรฐาน 

เสียงเตือนจะยังดังตอเน่ืองไป จนกวาจะแกไขการโอเวอรโหลดนั้น ถอดสายอุปกรณตอพวง 
ท่ีไมจําเปนออกจากเครื่อง UPS เพื่อแกไขการโอเวอรโหลด 

เครื่อง UPS จะจายไฟตอไป ตราบใดที่ยังมีไฟจากระบบไฟฟาอาคารและตัวตัดวงจรยังไมตัด 
ไฟ แตเครื่อง UPS จะไมจายไฟจากแบตเตอรี่ ในกรณีท่ีแรงดันไฟฟาขาดหายไป (ไฟดับ) 

ถาเกิดการโอเวอรโหลดในขณะที่เครื่อง UPS กําลังจายแรงดันไฟฟาจากแบตเตอรี่อยู เครื่อง  
UPS จะตัดการจายไฟนั้น ท้ังน้ีเพื่อปองกันเครื่อง UPS จากความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได 

ไฟ LED แสดง เปลี่ยนแบตเตอรี/่แบตเตอรี่ถูกถอดสาย ติดสวางขึน้ 

ไฟ LED น้ีกะพริบขึ้น พรอมท้ังมี 
เสียงสัญญาณเตือนสั้นๆ ทุก 2 วินาที 
เพื่อแสดงใหทราบวาไมไดตอสาย 
แบตเตอรี่ไว 

ตรวจเช็คปลั๊กตอสายของแบตเตอรี่บนแผงดานหลังวาล็อคในตําแหนงแลวหรือไม 

แบตเตอรี่ไฟออน ชารจแบตเตอรี่ท้ิงไวประมาณ 24 ชั่วโมง และทําการทดสอบตัวเอง ภายหลังการชารจ 
แบตเตอรี่ ถายังคงมีปญหาอยู ใหเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม 

แบตเตอรี่ทําการทดสอบตัวเองไมได ไฟ LED เปลี่ยนแบตเตอรี่ ติดสวางขึ้น และเครื่อง UPS สงเสียงสัญญาณสั้นๆ ประมาณ 1  
นาที และสงเสียงเตือนซ้ําอีกทุกๆ 5 ชั่วโมง ชารจแบตเตอร่ีท้ิงไวเปนเวลา 24 ชั่วโมง และทํา 
การทดสอบตัวเองอีกครั้งเพื่อยืนยันสถานะ เปลี่ยนแบตเตอรี่ ถาแบตเตอรี่ผานการทดสอบ 
ตัวเองแลว เสียงเตือนจะหยุดลงพรอมท้ังไฟ LED ก็จะดับไปดวย 

ไฟ LED แสดงความผิดปกติของแรงดนัไฟเขาบนแผงดานหลัง ติดสวางขึ้น (เฉพาะรุน 120V เทาน้ัน) 

เสียบปล๊ักเครื่อง UPS 
เขากับเตาเสียบไฟอาคารที่ตอสายไวไม
ถูกตอง 

ความผิดปกติของชุดสายไฟที่ตรวจพบไดแก ไมมีสายดิน, เกิดการสลับขั้ว และโอเวอรโหลด  

ติดตอชางไฟฟาท่ีเชี่ยวชาญใหเปนผูดําเนินการแกไขชุดสายไฟภายในอาคาร 

ตัวตัดวงจรไฟฟาทํางาน 

เครื่อง UPS เกิดการโอเวอรโหลด 
สวิตชตัดวงจรในตัวตัดวงจร (เซอรกิต 
เบรกเกอร) ดีดออก (ตัดวงจร) 

ลดโหลดของเครื่อง UPS โดยถอดปลั๊กอุปกรณตอพวงออก กดสวิตชตัดวงจรบนตัวตัดวงจร 
(เซอรกิตเบรกเกอร) เขาไปเพื่อตอวงจรอีกครั้งหนึ่ง 

ไฟ LED แสดง เพิ่ม AVR หรือ ลด AVR ติดสวางขึน้ 

ระบบไฟฟาของคุณมีชวงที่มีแรงดันไฟ 
ตํ่าหรือสูงนานเกินไป 

ควรใหชางผูชํานาญเขามาตรวจเช็คระบบไฟฟาท่ีมีปญหา ถายังคงมีปญหาอยู กรุณาติดตอ 
หนวยงานผูใหบริการไฟฟาอาคารเพื่อขอรับความชวยเหลืออ่ืนๆ ตอไป 

เครื่อง UPS ยังคงทํางานโดยใชไฟจากแบตเตอรี่ แมวาแรงดนัไฟฟาอาคารจะกลับสูภาวะปกติแลวก็ตาม 

ตัวตัววงจรไฟเขาของเครื่อง UPS  
ทํางาน  

ลดโหลดของเครื่อง UPS โดยถอดปลั๊กอุปกรณตอพวงออก และกดสวิตชตัดวงจรที่ตัวตัดวงจร 
(เซอรกิตเบรกเกอร) เขาไป  

แรงดันไฟฟาอาคาร มีคาสูงมาก,  
ตํ่ามาก หรือกระเพื่อมมาก 

ยายเครื่อง UPS เพื่อทดลองตอสายเขากับเตาเสียบในวงจรไฟฟาอื่นของระบบไฟฟาอาคาร  
เจนเนอเรเตอรผลิตกระแสไฟฟาท่ีใชนํ้ามันเช้ือเพลิงคุณภาพตํ่า อาจทําใหแรงดันไฟฟากระเพื่อม 
ได ทดสอบแรงดันไฟเขาผานทางสวนแสดงผลของแรงดันไฟฟาอาคาร (กรุณาดูท่ี การทํางาน)  
ถาอุปกรณตอพวงสามารถทํางานได ใหลดความไวของเครื่อง UPS ลง (กรณุาดูท่ี หัวขอการ 
กําหนดคาโดยผูใช)  



 

  10   

ปญหา และ/หรือ สาเหตุ 
ท่ีเปนไปได 

วิธีแกไขปญหา 

ไฟแสดงรูปกราฟแทงแสดงคาการชารจ และโหลดของแบตเตอรี ่ติดสวางขึน้พรอมกนั 

เครื่อง UPS ปดการทํางาน อุณหภูมิ 
ภายในเครื่อง UPS สูงกวาขีดจํากัด 
สําหรับการทํางานอยางปลอดภัย 

ตรวจเช็คอุณหภูมิหองใหอยูภายในขีดจํากัดท่ีกําหนดไวสําหรับการทํางาน 

ตรวจเช็ควาไดติดตั้งเครื่อง UPS อยางถูกตองหรือไม และตั้งอยูในสถานที่ท่ีมีอากาศถายเทไดดี 
หรือไม (กรุณาดูท่ี ตําแหนงติดตั้งเครื่อง UPS) 

ปลอยใหเครื่อง UPS เย็นลง เปดเครื่อง UPS อีกครั้ง ถายังคงมีปญหาอยู ใหติดตอ APC  
(กรุณาดูท่ี ขอมูลสําหรับการติดตอ) 

ตรวจวิเคราะหแรงดันไฟฟาภายในอาคาร 

ไฟ LED ติดสวางทั้งหาดวง แรงดันไฟฟาอาคารมีคาสูงมาก ควรใหชางไฟฟาทําการตรวจเช็ค 

ไมมีไฟ LED ดวงใดติดสวาง ในกรณีท่ีเสียบปล๊ักเครื่อง UPS เขากับเตาเสียบไฟอาคารที่ทํางานตามปกติแลว แสดงวา 
แรงดันไฟฟาอาคารต่ํามาก 

ไฟ LED ติดสวาง 

ไมมีไฟ LED ดวงใดติดสวาง เครื่อง UPS กําลังจายไฟจากแบตเตอรี่ หรือจะตองเปดเครื่อง UPS 

ไฟ LED กะพริบ เครื่อง UPS กําลังทําการทดสอบตัวเอง 

การบริการ 
ถาจําเปนตองทําการซอมบํารุงเครื่อง UPS คุณไมจําเปนตองสงเครื่องคืนไปยังบริษัทตัวแทนจําหนาย แตใหปฏิบัติตามขั้นตอนตอไปน้ี : 

1. ตรวจดูรายการปญหาที่มีอยูใน การคนหาสาเหตุและแกไขปญหา สําหรับวิธีการแกไขปญหาท่ัวไปท่ีพบบอย 

2. ถายังไมพบวิธีแกไขปญหา กรุณาติดตอแผนกลูกคาสัมพันธของ APC ผานทางเว็บไซต APC ท่ี www.apc.com/support 
 จดรหัสรุน, หมายเลขประจําเครื่อง และวันท่ีซื้อเครื่อง UPS เม่ือคุณโทรศัพทไปท่ีแผนกลูกคาสัมพันธของ APC ชางเทคนิคจะขอ 

ใหคุณอธิบายถึงปญหาที่เกิดขึ้นกับ UPS ของคุณ และใหคําแนะนําในการแกไขผานทางโทรศัพท ถายังไมสามารถแกไขปญหาได  
ชางเทคนิคจะออกหมายเลขอนุญาตสงกลับวัสดุ (Returned Material Authorization Number หรือ RMA#) ใหคุณ 

 ถาเครื่อง UPS ยังอยูภายใตการรับประกัน คุณไมตองเสียคาใชจายในการซอมใดๆ ท้ังสิ้น  

3. บรรจุเครื่อง UPS ลงในบรรจุภัณฑเดิมท่ีใหมา แตถาไมมีบรรจุภัณฑดังกลาว กรุณาดูท่ี www.apc.com/support ซึ่งจะใหขอมูล 
เกี่ยวกับการขอรับบรรจุภัณฑชุดใหม 
 บรรจุเครื่อง UPS ใหเรียบรอยเพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในระหวางขนสง หามใชเม็ด Styrofoam ในการบรรจุ  

การรับประกันสินคาไมรวมถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นในระหวางขนสง 
 ตองถอดสายแบตเตอรี่ออกทุกคร้ังกอนที่จะทําการขนสงตามขอกําหนดของ U.S. Department of Transportation 

(DOT) โดยอาจจะไมจําเปนตองถอด แบตเตอรี่ออกจากเครื่อง UPS ก็ได 

4. เขียนหมายเลข RMA# ไวท่ีดานนอกของบรรจุภัณฑ 

5. สงคืนเครื่อง UPS โดยจายคาขนสงลวงหนาและใชบริการบริษัทขนสงท่ีเชื่อถือได ไปยังท่ีอยูตามท่ีแผนกลูกคาสัมพันธไดใหไวกับคุณ 

ขอมูลสําหรับการติดตอ 

ลูกคา ในสหรัฐอเมริอกา - กรุณาดูท่ี www.apc.com/support 

ลูกคาในประเทศอื่นๆ - กรุณาดูท่ี www.apc.com เลือกประเทศของคุณจากเขตขอมูลการเลือกประเทศ และเลือกแท็บ Support (บริการ) 
ท่ีดานบนของหนาเว็บ 
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 6 :  ขอมูลเกี่ยวกบัขอกําหนดและการรับประกัน 

รุน 100V/120V 

                  

อุปกรณชุดนี้ไดรับการทดสอบและปฏิบัติตามขอกําหนดสําหรับอุปกรณดิจิตอล Class A ในขอบังคับ FCC สวนที่ 15 ขอกําหนด 
เหลานี้ มีขึ้นเพื่อปองกันการรบกวนที่อาจเปนอันตรายเมื่อตองใชงานอุปกรณดังกลาวในเชิงพาณิชย อุปกรณชุดนี้จะสราง,  
ใชงาน และสามารถแผคลื่นความถี่วิทยุได และหากไมไดติดตั้งและใชงานอยางถูกวิธีตามคูมือแนะนําการใชงาน ก็อาจทําใหเกิด 
สัญญาณรบกวนตอการสื่อสารดวยคลื่นวิทยุได ในกรณีที่มีการใชงานอุปกรณชุดนี้ภายในที่พกัอาศัย และกอใหเกิดปญหาเรื่อง 
สัญญาณรบกวน ผูใชจําเปนตองแกไขปญหาดังกลาวโดยเสียคาใชจายเอง 

เพื่อใหเปนไปตามขอกําหนดของ FCC Class A จะตองใชสายสัญญาณแบบมีชีลดรวมกับผลิตภัณฑนี้ 

รุน 230V 

 

อุปกรณชุดนี้คือผลิตภัณฑ Class A หากใชผลิตภัณฑนี้ภายในอาคาร อาจกอใหเกิดสัญญาณรบกวนได ในกรณีนี้ ผูใชอาจตอง 
ดําเนินการแกไขตามสมควร 
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ขอจํากัดในการรบัประกันสินคา 

American Power Conversion (APC) ใหการรับประกันวาผลิตภัณฑของทางบริษัทฯ ปราศจากขอบกพรอง ท้ังในดานวัสดุและคุณภาพ 
ของผลิตภัณฑเปนระยะเวลา 2 ป นับจากวันท่ีซื้อผลิตภัณฑ ภายใตการรับประกันน้ีจํากัดอยูในเรื่องของการซอมแซมหรือเปลี่ยนผลิตภัณฑ 
ท่ีบกพรองให ท้ังน้ีขึ้นอยูกับดุลพินิจของบริษัท ในการขอรับบริการ ภายใตการรับประกันน้ี คุณจะตองไดรับหมายเลขอนุญาตสงกลับวัสดุ 
(Returned Material Authorization หรือ RMA) จากฝายบริการลูกคาเสียกอน ผลิตภัณฑจะตองถูกสงคืนโดยชําระคาสงลวงหนาแลว และ 
ตองสงคําอธิบายโดยยอเกี่ยวกับปญหาที่พบรวมทั้งหลักฐานที่ใชยืนยันวันท่ีและสถานที่ซื้อผลิตภัณฑดังกลาวมาพรอมกันดวย การรับ 
ประกันน้ีไมรวมถึงอุปกรณท่ีไดรับความเสียหายจากอุบัติเหตุ, การขาดความระมัดระวัง, การนําไปใชผิดวิธีหรือการดัดแปลงแกไขผลิตภัณฑ 
ในทุกกรณี การรับประกันน้ีใชไดกับผูซื้อทานแรกเทาน้ันซึ่งจะตองลงทะเบียนภายใน 10 วัน นับจากวันท่ีซื้อ 

บริษัท American Power Conversion จะไมขอรับประกันใดๆ ท้ังทางตรงและทางออม ยกเวนแตจะระบุไวในท่ีน้ี รวมทั้งจะไมรับประกัน 
ความสามารถในการจําหนายและการกระทําตามวัตถุประสงคใดโดยเฉพาะ ในบางรัฐ ไมอนุญาตใหมีขอจํากัดหรือการยกเวนขอจํากัด 
ความรับผิดตามการรับประกัน ดังน้ัน ขอจํากัดหรือขอยกเวนท่ีกลาวมาขางตนจะไมสามารถนํามาใชกับผูซื้อได 

ยกเวนแตท่ีไดระบุไวขางตน ไมวากรณีใดก็ตาม บริษัท APC จะไมรับผิดชอบความเสียหายทั้งทางตรง, ทางออม, ความเสียหายในรูปแบบ 
พเิศษ, ความเสียหายโดยบังเอิญหรือความเสียหายที่ตามมา อันเนื่องมาจากการใชผลิตภัณฑน้ี ถึงแมวาบริษัทจะไดรับแจงใหทราบเกี่ยวกับ 
ความเปนไปไดของความเสียหายดังกลาว โดยเฉพาะอยางยิ่ง บริษัท APC จะไมรับผิดชอบตอคาใชจายใดๆ เชน การสูญเสียผลกําไรหรือ 
รายได, การเสียหายของอุปกรณ, การไมสามารถใชงานอุปกรณได, ความเสียหายของซอฟทแวร, ขอมูลสูญหาย, มูลคาของสิ่งของทดแทน, 
การเรียกรองโดยบุคคลที่สามหรือกรณีอ่ืนๆ 
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