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APC Smart-UPS®

2200/3000 VA
100/120/230 VAC

ชนิดต้ัง
เคร่ืองจายไฟสํารองแบบตอเนื่อง

คูมือสําหรับผูใช ภาษาไทย
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บทนํา

บทนํา

ขอมูลเก่ียวกับเครื่องจายไฟสํารอง (UPS)
เครื่องจายไฟสํารอง (Uninterruptible Power Supply) หรือเครื่อง UPS ของ APC นี้ ไดรับการออกแบบมาเพื่อปองกันปญหาทีอ่าจเกิดกับ
อุปกรณอิเล็กทรอนิกสของคุณ เม่ือเกิดเหตุการณไฟดับ, ไฟตก, ไฟหรี่ หรือไฟกระชาก เครื่องจายไฟสํารอง (UPS) จะกําจัดความไมคงที่
ขนาดเลก็ๆ ของแรงดันไฟฟาที่สงมาจากระบบไฟฟาอาคาร และถาเกิดการรบกวนที่มีขนาดใหญ เครื่องก็จะตัดอุปกรณอิเล็กทรอนิกสของ
คณุจากระบบไฟฟาอาคาร เพ่ือปองกันไมใหเกิดการชํารุดเสียหายขึ้น เครื่อง UPS จะจายไฟอยางตอเนื่องจากแบตเตอรี่ภายในเครื่อง UPS
เอง จนกวาแรงดันไฟฟาจากระบบไฟฟาอาคารจะกลบัมาอยูในระดบัที่ปลอดภัย หรือแบตเตอรี่ของ UPS ไดจายไฟจนหมด

การติดต้ัง

การเปดบรรจุภัณฑ 
อานคําแนะนําดานความปลอดภัยกอนท่ีจะดําเนินการติดต้ังเคร่ือง UPS 
ตรวจเช็คเครื่อง UPS วาตรงตามใบเสร็จหรือไม หากมีการชํารุดเสยีหายเกิดขึ้น ใหแจงบริษัทขนสงหรือบริษทัตวัแทนจําหนายทันที
วสัดบุรรจุภัณฑสามารถนํามารไีซเคิลได กรุณาเก็บรักษาไวเพื่อนํากลับมาใชใหม หรือกําจัดทิ้งดวยวิธทีี่เหมาะสม
ตรวจเช็คอุปกรณภายในบรรจุภัณฑ :

ตําแหนงติดต้ังเครื่อง UPS 
เครื่อง UPS มีน้ําหนักมาก เลือกตดิตัง้ในบริเวณทีแ่ขง็แรงพอที่จะสามารถรับน้ําหนกัได
หามใชงานเครือ่ง UPS ในบริเวณที่มีฝุน, อุณหภูมิ หรือความชื้นสงูหรือต่ํากวาขีดจํากัดที่กําหนดไว :

• เครื่อง UPS
• คอนเนคเตอร EPO
• ชุดอุปกรณของเครื่อง UPS 

ประกอบดวย :
– เอกสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ
– ขอมูลดานความปลอดภัย
– ขอมูลการรับประกันสินคา

รุน 120/230 V : 
ชุดอุปกรณเพ่ิมเตมิของเครื่อง UPS

ประกอบดวย :
• ซีดีคูมือการใชงาน

Smart-UPS®

• ซีดี PowerChute®

• สายตอแบบอนุกรม 
และสาย USB

รุน 230 V :
ชุดอุปกรณเพ่ิมเตมิของเครื่อง UPS

ประกอบดวย :
• สายไฟอินพุต
• สายไฟอินพุตแบบพิเศษ

(สําหรับลูกคาในสหราช
อาณาจักร)

• ปลั๊กสําหรับตอกับระบบ
ไฟฟาอาคาร

• สายตอตรง (Jumper) IEC 

0°C

40°C
0% - 95%1” (2.5 cm)

0 40  C - 
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การตดิตั้ง

การตอโมดูลแบตเตอรี่ 

เสียบปล๊ักแบตเตอรี่เขาในแจ็คเสียบแบตเตอร่ี และดันเขาไปใหแนนสองคร้ัง เม่ือปล๊ักจับเขากับแจค็สวนหน่ึงแลว
คุณจะสามารถรูสึกถึงการเขาล็อคได ใหดันเขาไปใหแนนซ้ําอีกคร้ังหน่ึง คุณจะรูสึกไดวามีล็อคระดับท่ีสอง เม่ือปล๊ัก
จับเขากับแจ็คเสียบอยางแนนหนาแลว
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เร่ิมใชงาน

เร่ิมใชงาน

การตออุปกรณและระบบไฟอาคารเขากับเครื่อง UPS

1. เครื่อง UPS จะมีสกรูปองกันไฟกระชาก (TVSS)  อยูที่แผงดานหลงัเครื่อง ซ่ึงใชสําหรับตอสายดนิของอุปกรณปองกัน
ไฟกระชาก เชน อุปกรณปองกันสายโทรศพัท และสายระบบเครือขาย เปนตน

กอนท่ีตอสายดิน ตรวจสอบใหแนใจวา ไมไดตอเคร่ือง UPS เขากับระบบไฟอาคาร หรือแบตเตอรี่
2. ตออุปกรณเขากับเครื่อง UPS
3. ตออุปกรณเสริมเขากับ Smart-Slot
4. เสยีบปลัก๊เคร่ือง UPS เขากับเตาเสยีบชนิดสองขั้วสามขาที่ตอสายดินแลวเทานั้น ควรหลีกเลี่ยงการใชสายตอ

– รุน 230 V : สายสําหรับตอกับระบบไฟอาคารจะจัดมาใหในชุดอุปกรณของเครื่อง UPS กอนทีจ่ะตอเขากับระบบไฟอาคาร
ใหตอสายดนิ (อุปกรณเสริม) เขากับสกรู TVSS เสยีกอน

5. รุน 120 V : ตรวจเช็คไฟ LED แสดง ความผิดปกติของแรงดนัไฟเขา   ที่แผงดานหลัง ไฟนี้จะติดสวางขึน้ถาเสียบปลัก๊เคร่ือง
UPS เขากับเตาเสยีบของระบบไฟฟาอาคารที่ไมเหมาะสม (กรุณาดทูี่ การคนหาสาเหตแุละแกไขปญหา)

6. เปดอุปกรณตอพวงทั้งหมด หากตองการใชเครื่อง UPS เปนสวติช เปด/ปด ตัวหลกั ตองตรวจสอบใหแนใจวา ไดเปดสวิตชอุปกรณ
ตอพวงทั้งหมดแลว

แผงดานหลัง

เปดเครื่อง UPS

1. กดปุม  บนแผงดานหนา เพ่ือเปดเครื่อง UPS
– แบตเตอรี่สามารถชารจไฟได 90% ในชวงสีช่ั่วโมงแรกของการทํางานปกต ิดังนั้น แบตเตอรี่ อาจจะไมสามารถจายไฟ

ไดเตม็ประสิทธภิาพในชวงการชารจไฟครั้งแรก
– สําหรับขอมูลเกี่ยวกับเวลาทํางานของแบตเตอรี่ กรุณาดูที่เว็บไซตของ APC (www.apc.com) 

2. เพ่ือความปลอดภัยสูงสดุของระบบคอมพิวเตอร ใหติดตั้งซอฟทแวรสําหรับตรวจสอบ PowerChute Smart-UPS

100/120 Vac 2200 VA 100/120 Vac 3000 VA 230 Vac 2200/3000 VA
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เร่ิมใชงาน

การตอเครื่อง UPS เขากับระบบเครือขาย (ถามี)

พอรตเช่ือมตอ

การตัดไฟฉุกเฉิน
ฟงกชัน่การตดัไฟฉกุเฉนิ (Emergency Power Off หรือ EPO) เปนฟงกชั่นทีค่ณุสามารถตัง้คาเองได ฟงกชั่น EPO จะชวยใหสามารถทําการ
ตดัไฟที่จายใหกับอุปกรณตอพวงกับเครื่อง UPS จากระยะไกลได โดยไมเปลี่ยนไปเปนการจายไฟจากแบตเตอรี่

1. ใหใชคอนเนคเตอร EPO ที่จัดมาใหพรอมกับเครื่อง UPS เทานั้น
2. ใชหนาสัมผัสแบบปกติเปดตอเทอรมินอล +24 เขากับเทอรมินอล IN
3. ตอคอนเนคเตอรแบบ 4 ขาเขากับระบบ EPO

ชุดเช่ือมตอระบบ EPO เปนวงจรแบบ Safety Extra Low Voltage (SELV)  ใหตอเขากับวงจรแบบ SELV ดวยกันเทาน้ัน ชุดเช่ือม
ตอระบบ EPO จะทําการตรวจสอบวงจรโดยไมพิจารณาข้ัวแรงดันไฟฟา การตอวงจรหนาสัมผัสซึ่งทําโดยสวิตชหรือรีเลยจะ
เปนการตัดอุปกรณออกจากระบบไฟฟาอาคาร เพื่อเปนการปองกันไมใหเกิดความเสียหายแกเคร่ือง UPS หามตอชุดเช่ือมตอ
ระบบ EPO เขากับระบบแบบอื่นท่ีไมใชวงจรแบบปกติเปดน้ี

สายที่ใชในการตอเครื่อง UPS เขากับสวิตช EPO จะตองเปนสายประเภทใดประเภทหนึง่ตอไปนี้เทานั้น
• CL2 : สายคลาส 2 สําหรับการใชงานทั่วไป
• CL2P : สาย Plenum สําหรับการเดินสายภายในทอ, พลีนั่ม และพ้ืนที่ปดอ่ืนๆ 
• CL2R : สาย Riser สําหรับการเดนิสายในแนวดิ่งภายในทอระหวางช้ัน
• CLEX : สายแบบจํากัดการใชงาน สําหรับการใชงานในบานพักอาศยั และสนามแขงรถ
• สําหรับการติดตัง้ในประเทศแคนาดา : ใชเฉพาะสายที่ไดรับการรับรองจาก CSA ประเภท ELC (สายเคเบิลแบบควบคมุแรงดัน

ไฟฟาต่ําเปนพิเศษ) เทานั้น 
• สําหรับการตดิตัง้ในประเทศอื่นๆ : ใชสายเคเบิลสําหรับแรงดนัไฟฟาต่ําแบบมาตรฐาน ตามขอกําหนดในแตละทองถิ่น

พอรตอนุกรม พอรต USB รุน 120/230 V : ในการตอเขากับพอรตอนุกรม ใหใชเฉพาะสายเคเบิลท่ีจัดเตรียม
มาใหเทาน้ัน สายเช่ือมตอแบบอนุกรมแบบมาตรฐาน ไมสามารถนํามาตอเขากับ 
เคร่ือง UPS ได
รุน 100 V : คุณสามารถส่ังซื้อซอฟทแวรและสายเคเบลิซึง่เปนอุปกรณเสริมของ
เคร่ือง UPS ได สําหรับขอมูลเกี่ยวกับอุปกรณเสริม กรุณาดูท่ีเว็บไซตของ APC
(www.apc.com)
พอรตอนุกรมและพอรต USB ไมสามารถใชพรอมกันได

พอรต EPO 
(อยูที่แผงดานหลงั)

คอนเนคเตอร 
EPO
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การทํางาน

การทํางาน

แผงแสดงผล

แผงแสดงผล ตัวแสดง และปุมฟงกช่ัน
 

ตัวแสดง
ไฟ LED ขอความ คําอธบิาย

On Line (ออนไลน) เครื่อง UPS กําลังจายไฟจากระบบไฟฟาอาคารไปยังอุปกรณตอพวง
(กรุณาดูที่ การคนหาสาเหตุและแกไขปญหา)

AVR Trim (ลด AVR) เครื่อง UPS กําลังทําการชดเชยเนื่องจากแรงดันไฟฟาจากระบบไฟฟาอาคารสงูกวาปกติ

AVR Boost (เพ่ิม AVR) เครื่อง UPS กําลังทําการชดเชยเนือ่งจากแรงดันไฟฟาจากระบบไฟฟาอาคารต่ํากวาปกติ

On Battery
(จากแบตเตอรี่)

เครื่อง UPS กําลังจายไฟจากแบตเตอรี่ไปยังอุปกรณตอพวง

Overload (โอเวอรโหลด) อุปกรณตอพวงใชไฟเกินขีดจํากัดการจายไฟของเครื่อง UPS (กรุณาดูที ่การคนหาสาเหตุ
และแกไขปญหา)

Replace Battery/
Battery Disconnected

(เปลี่ยนแบตเตอรี่/
แบตเตอรี่ถูกถอดสาย)

แบตเตอรี่ถูกถอดสาย หรือตองเปลีย่นแบตเตอรี่ (กรุณาดูที่ การคนหาสาเหตแุละการแก
ปญหา)

/Load Battery
Charge

รุน 120V

รุน 100/230V
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การทํางาน

วิเคราะหแรงดันไฟฟา
อาคาร

เครื่อง UPS มีฟงกช่ันการวิเคราะหที่ใชแสดงแรงดันไฟฟาของระบบไฟฟาอาคาร
เครื่อง UPS เร่ิมทําการทดสอบตัวเองโดยเปนสวนหนึ่งของขั้นตอนการทํางานนี้

การทดสอบตวัเองไมสงผลใดๆ ตอการแสดงแรงดันไฟฟา

กดปุม  คางไว เพ่ือดูการแสดงผลแทงกราฟของแรงดันไฟฟาจากอาคาร

หลังจากนั้น 2-3 วินาที ไฟ LED Battery Charge   5 ดวงที่อยูทางดานขวา
ของแผงแสดงผลดานหนาจะแสดงระดบัแรงดันไฟจากระบบไฟฟาอาคาร
กรุณาดูทีต่ัวเลขดานซายมือ เพ่ืออานคาแรงดันไฟฟา (คาตางๆ เหลานี้ ไมไดแสดง

ไวบนเครื่อง UPS)
ตัวแสดงผลเหลานี ้จะแสดงใหทราบวา แรงดันไฟฟามีคาอยูระหวางคาที่แสดงไว
ในรายการ กับคาถัดไปที่สงูกวา (กรุณาดทูี่ การคนหาสาเหตุและแกไขปญหา)

ปุมฟงกช่ัน ช่ือฟงกช่ัน การทํางาน

ปุมเปด กดปุมนีเ้พ่ือเปดเครื่อง UPS สําหรับหนาที่เพ่ิมเติมอ่ืนๆ กรุณาอานเนือ้หาในหนาถัดไป

ปุมปด กดปุมนีเ้พ่ือปดเครื่อง UPS

การทดสอบตัวเอง แบบอัตโนมัต ิ: เครื่อง UPS จะทําการทดสอบตัวเองโดยอัตโนมัติเม่ือเปดเครื่อง
และทุกๆ สองสปัดาหหลงัจากนั้น (ตามคาตั้งพ้ืนฐาน) โดยในระหวางการทดสอบ
ตัวเอง เครื่อง UPS จะจายไฟจากแบตเตอรี่ไปยงัอุปกรณตอพวงเปนชวงระยะเวลา

สัน้ๆ

แบบแมนนวล : กดปุม   คางไวประมาณ  2-3 วินาที เพ่ือเร่ิมการทดสอบตวัเอง

การสตารทเย็น 
รุน 120/230V

เม่ือไมมีแรงดันไฟฟาจากระบบไฟฟาอาคาร และเครื่อง UPS ปดอยู ฟงกช่ันการ
สตารทเย็นจะทําการเปดเครื่อง UPS และจายไฟจากแบตเตอรี่ใหกับอุปกรณตอพวง

ทันที (กรุณาดทูี่ การคนหาสาเหตุและแกปญหา)

Battery
Charge
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รายการที่ผูใชสามารถปรับตั้งคาได

รายการที่ผูใชสามารถปรับต้ังคาได

การปรับต้ังคาเครื่อง UPS 
การปรับตัง้ทําไดโดยใชซอฟทแวร PowerChute หรือโดยใชการด Smart Slot ซ่ึงเปนอุปกรณเสริม

ฟงกช่ัน คาพื้นฐานที่ตั้ง
จากโรงงาน ทางเลือกสําหรับผูใช คําอธิบาย

การทดสอบตัวเอง
โดยอัตโนมัติ

ทุก 14 วัน 
(336 ช่ัวโมง)

• ทุก 7 วนั (168 ช่ัวโมง)
• เม่ือเร่ิมเปดเครื่องเทานั้น
• ไมมีการทดสอบตัวเอง

ปรับตั้งระยะเวลาการทดสอบตวัเองของเครื่อง UPS

หมายเลข ID ของ 
เครื่อง UPS

UPS_IDEN ไมเกิน 8 ตัวอักษร เปนการระบลุักษณะเฉพาะของ UPS (เชน ช่ือเซิรฟ
เวอรหรือตําแหนงของเครื่อง) เพ่ือวัตถุประสงคในการ

จัดการเกี่ยวกับระบบเครือขาย

วันที่เปลี่ยนแบตเตอรี่
ครั้งลาสุด

วันทีผ่ลติ เดือน/วัน/ป รีเซ็ตวนัที่นี้ เม่ือคุณเปลี่ยนโมดูลแบตเตอรี่

ประสทิธิภาพขั้นต่ํา
ของเครื่องกอนกลับ
มาจากสภาวะปด

0 เปอรเซ็นต • 0%
• 15%
• 30%
• 45%

• 50%
• 60%
• 75%
• 90%

กําหนดเปอรเซ็นตที่ตองการชารจแบตเตอรี่หลังจาก
การปดเครื่องเนื่องจากไฟแบตเตอรี่ต่ํา กอนที่จะจาย

ไฟใหกับอุปกรณตอพวง

ความไวตอแรงดัน
ไฟฟา

เครื่อง UPS จะตรวจ
จับการกระเพื่อมของ
แรงดนัไฟฟา และแกไข
โดยใชการทํางานของ
แบตเตอรี่เพ่ือปองกัน
อุปกรณตอพวง

ความไวสูง ไฟสวางมาก : 
ความไวสงู

ไฟสวางเล็กนอย : 
ความไวปานกลาง

ไฟดบั:
ความไวต่ํา

สามารถปรับไดโดยการกดสวิตช VOLTAGE 

SENSITIVIY   (แผงดานหลัง) ใหใชวตัถุปลาย
แหลม (เชน ปากกา) ในการกดสวติชดังกลาว
หมายเหตุ : ในกรณีที่แรงดันไฟฟามีคุณภาพต่ํา

เครื่อง UPS อาจเปลี่ยนไปใชการจายไฟจากแบตเตอรี่
ดังนั้น ถาอุปกรณตอพวงสามารถทํางานไดตามปกติ
ภายใตสภาวะดังกลาว ใหลดความไวตอแรงดันไฟฟา
ลง ทั้งนี้ เพ่ือรักษาประสทิธิภาพและอายุการใชงาน

ของแบตเตอรี่

การหนวงเวลาของ
สัญญาณเตือน

ทํางาน • ทํางาน
• ปดเสียง
• ไมทํางาน

ปดเสยีงสญัญาณเตือน หรือยกเลกิการทํางานของ
สัญญาณเตือนอยางถาวร

การหนวงเวลา
ปดเครื่อง

90 วนิาที • 0 วินาที
• 90 วินาที
• 180 วนิาที
• 270 วนิาที

• 360 วินาที
• 450 วินาที
• 540 วินาที
• 630 วินาที

ปรับตัง้ระยะหางระหวางเวลาที่เครื่อง UPS ไดรบัคาํสัง่
ใหปดเครื่อง และเวลาทีเ่ครื่องปดการทํางานจริง
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รายการที่ผูใชสามารถปรับตั้งคาได

การเตือนเม่ือ
แบตเตอรี่ไฟต่ํา

 2 นาที

ซอฟทแวร 
PowerChute จะ
สัง่ปดการทํางาน
ของอุปกรณตอ
พวงโดยอัตโนมัติ
เม่ือแบตเตอรี่เหลือ
เวลาทํางาน 2 นาที

ไฟสวางมาก : 
สญัญาณเตอืนระดบั

แบตเตอรี่ต่ําโดยเหลือเวลา
ทํางานประมาณ 2 นาที

ไฟสวางเล็กนอย : 
สญัญาณเตอืนระดบั

แบตเตอรี่ต่ําโดยเหลือเวลา
ทํางานประมาณ 5 นาที

ไฟดับ : 
สัญญาณเตือนระดับ

แบตเตอรี่ต่ําโดยเหลือเวลา
ทํางานประมาณ 8 นาที

เสยีงสัญญาณเตือนจะดังขึ้นอยางตอเนื่องเม่ือ
แบตเตอรี่เหลอืเวลาทํางานเพียง 2 นาที

การเปลีย่นรอบระยะเวลา สามารถทําไดโดยการใช
วัตถุปลายแหลม เชน ปากกา กดสวติช VOLTAGE 

SENSITIVIY   (แผงดานหลงั) พรอมๆ กับ

กดปุม   (แผงแสดงผลดานหนา)
ใหปรับเปลีย่นระยะเวลาในการเตือนแบตเตอรี่ไฟต่ํา
โดยใหตั้งเวลาที่ระบบปฏิบตัิการหรือซอฟทแวรระบบ

จะสามารถปดเครื่องไดอยางปลอดภัย

การหนวงเวลาเปด
เครื่องแบบซินโครไนซ

0 วินาที • 0 วินาที
• 60 วินาที
• 120 วนิาที
• 180 วนิาที

• 240 วินาที
• 300 วินาที
• 360 วินาที
• 420 วินาที

กําหนดเวลาที่ตองการใหเครื่อง UPS รอกอนทีจ่ะเริ่ม
ทํางาน หลงัจากที่ระบบไฟฟาอาคารกลบัสูภาวะปกติ

(เพ่ือหลกีเลี่ยงการโอเวอรโหลดของวงจรยอย)

จุดถายโอนระดบัสงู รุน 100  V :
108 VAC

รุน 120 V :
127 VAC

รุน 230  V :
253 VAC

• 108 VAC
• 110 VAC

• 127 VAC
• 130 VAC

• 253 VAC
• 257 VAC

• 112 VAC
• 114 VAC

• 133 VAC
• 136 VAC

• 261 VAC
• 265 VAC

ถาแรงดันไฟฟาอาคารมักอยูในระดบัสงู และอุปกรณ
ตอพวงสามารถทํางานไดเปนปกติดวยแรงดันไฟฟาที่
สูงในระดับดังกลาว ใหปรับตั้งจุดถายโอนระดับสูงให
สงูขึน้ไปอีก เพ่ือหลกีเลีย่งการใชงานแบตเตอรี่โดยไม

จําเปน 

จุดถายโอนระดับต่ํา รุน 100 V :
92 VAC

รุน 120  V :
106 VAC

รุน 230 V :
208 VAC

• 86 VAC
• 88 VAC

• 97 VAC
• 100 VAC

• 196 VAC
• 200 VAC

• 90 VAC
• 92 VAC

• 103 VAC
• 106 VAC

• 204 VAC
• 208 VAC

ถาแรงดนัไฟฟาอาคารมักอยูในระดับต่ํา และอุปกรณ
ตอพวงสามารถทํางานไดเปนปกติดวยแรงดันไฟฟาที่
ต่ําในระดับดังกลาว ใหปรับตั้งจุดถายโอนระดับต่ําให

ต่ําลงไปอีก

แรงดนัไฟออก
รุน 230V 230 VAC • 220 VAC • 240 VAC

เฉพาะรุน 230 V เทานั้น : เลือกแรงดันไฟออกของ
เครื่อง UPS

ฟงกช่ัน คาพื้นฐานที่ตั้ง
จากโรงงาน ทางเลือกสําหรับผูใช คําอธิบาย
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การเก็บรักษา, การซอมบํารุง, การขนสง และการบริการ

การเก็บรักษา, การซอมบํารุง, การขนสง และการบริการ

การเก็บรักษา
ปดคลมุเครื่อง UPS และเก็บไวในสถานที่ที่เย็นและแหง พรอมทั้งชารจแบตเตอรี่ใหเต็มดวย
ที่อุณหภูมิ 5° ถึง 86° F (–15° ถึง 30° C) ใหชารจแบตเตอรี่ของเครื่อง UPS ทุกๆ 6 เดือน
ที่อุณหภูมิ 86° ถึง 113° F (30° ถึง 45° C) ใหชารจแบตเตอรี่ของเครื่อง UPS ทกุๆ 3 เดือน

การเปลี่ยนโมดูลแบตเตอร่ี 
การเปลี่ยนโมดูลแบตเตอรี่ของเครื่อง UPS รุนนี้สามารถทําไดงาย และวธิีการเปลีย่นแบตเตอรี่ก็สามารถทําไดอยางปลอดภัย เนื่องจาก
ไมไดเช่ือมตอกับระบบไฟฟาที่มีอันตราย ในขณะที่ทําการเปลีย่น คุณจะสามารถเปดเครื่อง UPS และอุปกรณตอพวงไวได
เม่ือถอดแบตเตอรี่ออก อุปกรณตอพวงจะไมไดรับการปองกันจากภาวะไฟดับ

สําหรับคําแนะนําในการติดตั้งโมดูลแบตเตอรี่ กรุณาดูที่คูมือการใชงานของแบตเตอรี่ที่นํามาเปลี่ยน ถาตองการสอบถามขอมูลเกี่ยวกับ 
การเปลี่ยนโมดูลแบตเตอรี่ ตดิตอบริษทัตัวแทนจําหนายของคุณ หรือ APC ที่ www.apc.com/support

การบริการ
ถาจําเปนตองทําการซอมบํารุงเครื่อง UPS คุณไมจําเปนตองสงเครื่องคืนไปยังบริษัทตัวแทนจําหนาย แตใหปฏิบัติตามขั้นตอนตอไปนี้ :

1. ตรวจดูรายการปญหาที่มีอยูใน การคนหาสาเหตุและแกไขปญหา สําหรับวธิีการแกไขปญหาทั่วไปที่พบบอย
2. ถายังไมพบวิธแีกไขปญหา กรุณาติดตอแผนกลกูคาสัมพันธของ APC ผานทางเว็บไซต APC ที่ www.apc.com/support

– จดรหัสรุน, หมายเลขประจําเครื่อง และวนัที่ซ้ือเครื่อง UPS เม่ือคุณโทรศพัทไปที่แผนกลกูคาสมัพันธของ APC ชางเทคนิค
จะขอใหคุณอธิบายถึงปญหาทีเ่กิดขึ้นกับ UPS ของคุณ และใหคําแนะนําในการแกไขผานทางโทรศัพท ถายังไมสามารถ
แกไขปญหาได ชางเทคนิคจะออกหมายเลขอนุญาตสงกลบัวสัดุ (Returned Material Authorization Number หรือ RMA#)
ใหคุณ

– ถาเครื่อง UPS ยังอยูภายใตการรับประกัน คุณไมตองเสยีคาใชจายในการซอมใดๆ ทั้งสิ้น 
– ขัน้ตอนในการใหบริการ หรอืการสงกลบัอาจแตกตางกนัไปในแตละประเทศ สาํหรับขอกําหนดของแตละประเทศ กรุณาดูที่

เว็บไซตของ APC
3. บรรจุเครื่อง UPS ลงในบรรจุภัณฑเดมิที่ใหมา แตถาไมมีบรรจุภัณฑดังกลาว กรุณาดทูี่ www.apc.com/support ซ่ึงจะใหขอมูล

เกี่ยวกับการขอรับบรรจุภัณฑชุดใหม
– บรรจุเครื่อง UPS ใหเรียบรอยเพ่ือหลกีเลี่ยงความเสยีหายทีอ่าจเกิดขึน้ในระหวางขนสง หามใชเม็ด Styrofoam ในการบรรจุ

การรับประกันสนิคาไมรวมถึงความเสยีหายที่เกิดขึ้นในระหวางขนสง
– ตองถอดสายแบตเตอรี่ออกทุกคร้ังกอนท่ีจะทําการขนสงตามขอกําหนดของ U.S. Department of Transportation

(DOT) และ IATA โดยอาจไมจําเปนตองถอดแบตเตอรี่ออกจากเครื่อง UPS ก็ได
4. เขียนหมายเลข RMA# ไวที่ดานนอกของบรรจุภัณฑ
5. สงคนืเครื่อง UPS โดยจายคาขนสงลวงหนาและใชบริการบริษทัขนสงที่เช่ือถือได ไปยังที่อยูตามที่แผนกลกูคาสัมพันธไดใหไวกับค ุณ

ตองแนใจวาไดนําสงแบตเตอร่ีท่ีใชแลวไปยังสถานท่ีท่ีรับรีไซเคิล หรือสงไปยัง APC โดยบรรจุลงในบรรจุภัณฑ 
ของแบตเตอรี่ใหม
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การคนหาสาเหตุและแกไขปญหา

การคนหาสาเหตุและแกไขปญหา

กรุณาใชขอมูลจากตารางดานลางเพื่อแกไขปญหาเล็กๆ นอยๆ เกีย่วกับการติดตัง้และการใชงานเครื่อง UPS ในกรณีที่เกิดปญหาที่ซับซอน
ขึน้กับเครื่อง UPS กรุณาดทูี่ www.apc.com

ปญหา และ/หรือ สาเหตุท่ีเปนไปได วิธแีกไขปญหา

เปดเคร่ือง UPS ไมได 

ตอแบตเตอรี่ไมถูกตอง ตรวจเช็คปลั๊กตอแบตเตอรี่บนแผงดานหลงัวาล็อคอยูในตําแหนงแลว

ยงัไมไดกดปุม  กดปุม   อีกครั้งเพื่อเปดเครื่อง UPS และอุปกรณตอพวง

ไมไดตอเครื่อง UPS เขากับแหลงจายไฟ
ของระบบไฟฟาอาคาร

ตรวจเช็คปลายทั้งสองดานของสายไฟระหวาง UPS กับระบบไฟฟาอาคาร
เพ่ือใหแนใจวาไดตอสายไฟอยางแนนหนาดีแลว

ไมมีแรงดันไฟฟาหรือแรงดันไฟฟาของ
ระบบไฟฟาอาคารต่ํามาก

ตรวจเช็คแรงดันไฟฟาของระบบไฟฟาอาคารที่ UPS ตออยู โดยการตอเขากับโคมไฟ
ตั้งโตะแบบทั่วไป ถาโคมไฟใหแสงสวางนอย ใหทําการตรวจเช็คแรงดนัไฟฟาอาคาร

ปดเคร่ือง UPS ไมได

เครื่อง UPS เกิดความผิดปกติภายใน หามใชเครื่อง UPS โดยเดด็ขาด ถอดปลัก๊เคร่ือง UPS และนําเครื่องเขารับบริการซอม
โดยทันที

UPS สงเสียงเปนคร้ังคราว

เครื่อง UPS ที่ทํางานตามปกต ิจะสงเสยีง
สัญญาณในระหวางที่เครื่องกําลังจายไฟ

จากแบตเตอรี่

ไมมีวธิีแกไข : เครื่อง UPS กําลงัทําหนาที่ปองกันอุปกรณตอพวง กดปุม  
เพ่ือปดเสียงสญัญาณเตอืน

เคร่ือง UPS ไมสามารถจายไฟสํารองไดตามเวลาที่ควรจะเปน

ไฟแบตเตอรี่ของเครื่อง UPS ออน เนื่องจาก
ระยะหางจากการจายไฟสํารองครั้งกอนหนา
นีไ้มนานพอ หรือแบตเตอรี่ใกลหมดอายุ

ชารจแบตเตอรี่ จะตองทําการชารจแบตเตอรี่ใหมหลงัจากที่ตองจายไฟสํารองเปนระยะ
เวลานาน  อายุการใชงานของแบตเตอรี่จะสัน้ลงถาตองจายไฟบอยครั้ง หรือแบตเตอรี่
ตองทาํงานในบริเวณทีอุ่ณหภมูิสงู ถาแบตเตอรี่ใกลหมดอายกุารใชงานแลว ควรเปลีย่น
แบตเตอรี่ ถึงแมวาไฟ LED Replace Battery (เปลีย่นแบตเตอรี่) ยังไมติดสวางก็ตาม

ไฟ LED ท้ังหมดติดสวาง  และเครื่อง UPS สงเสียงสัญญาณตลอดเวลา

เครื่อง UPS เกิดความผิดปกติภายใน หามใชเครื่อง UPS โดยเดด็ขาด ถอดปลัก๊เคร่ือง UPS และนําเครื่องเขารับบริการซอม
โดยทันที

ไฟ LED บนแผงดานหนา กะพริบไลเรียงกันไป

เครื่อง UPS ถกูสั่งใหปดการทํางานจาก
ระยะไกลผานทางซอฟทแวรหรือการด

ซ่ึงเปนอุปกรณเสริม

ไมมีวิธีแกไข : เครื่อง UPS จะเริ่มทํางานอีกครั้งโดยอัตโนมัตเิม่ือระบบไฟฟาอาคาร
กลับสูภาวะปกติ

ไมมีไฟ LED ดวงใดติดสวาง แมวาจะเสียบปล๊ัก UPS เขากับเตาเสียบของระบบไฟอาคารแลว

เครื่อง UPS ปดอยู หรือแบตเตอรี่หมดไฟ
เนื่องจากการจายไฟสํารองเปนเวลานาน

ไมมีวิธีแกไข : เครื่อง UPS จะกลบัมาทํางานตามปกตเิม่ือระบบไฟฟาอาคาร
กลับเปนปกต ิและแบตเตอรี่ไดรับการชารจไฟเพียงพอแลว
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การคนหาสาเหตุและแกไขปญหา

ไฟ LED Overload (โอเวอรโหลด) ติดสวางข้ึน และเครื่อง UPS สงเสียงสัญญาณเตือนอยางตอเน่ือง

เครื่อง UPS เกิดการโอเวอรโหลด มีการตออุปกรณตอพวงมากกวา “ขดีจํากัดการตอสูงสดุ” ตามทีร่ะบุไวในขอกําหนด
มาตรฐานในเวบ็ไซตของ APC (www.apc.com) 

เสยีงเตอืนจะยังดังตอเนื่องไปจนกวาจะแกไขการโอเวอรโหลดนั้น ถอดสายอุปกรณ
ตอพวงที่ไมจําเปนออกจากเครื่อง UPS เพ่ือแกไขการโอเวอรโหลด

เครื่อง UPS จะจายไฟตอไป ตราบใดที่ยังมีไฟจากระบบไฟฟาอาคาร และตัวตัดวงจร
(เซอรกิตเบรกเกอร) ยังไมตดัไฟ แตเครื่อง UPS จะไมจายไฟจากแบตเตอรี่ ในกรณทีี่

แรงดันไฟฟาขาดหายไป (ไฟดับ)

ไฟ LED Replace Battery/Battery Disconnected (เปล่ียนแบตเตอร่ี/แบตเตอร่ีถูกถอดสาย) ติดสวางข้ึน

ไฟ  LED Replace Battery/Battery 
Disconnected (เปลี่ยนแบตเตอรี่/แบตเตอรี่
ถูกถอดสาย) กะพริบ และสงเสยีงสัญญาณ
สัน้ๆ ทุก 2 วินาที เพ่ือแสดงใหทราบวาไมได

ตอสายแบตเตอรี่ไว

ตรวจเช็คปลั๊กตอแบตเตอรี่บนแผงดานหลงัวาล็อคอยูในตําแหนงแลว

แบตเตอรี่ไฟออน ชารจแบตเตอรี่ทิ้งไวประมาณ 24 ช่ัวโมง และทําการทดสอบตัวเอง ภายหลงัการชารจ
แบตเตอรี่ ถายังคงมีปญหาอยู ใหเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม

แบตเตอรี่ทําการทดสอบตวัเองไมได ไฟ LED
Replace Battery/Battery Disconnected

(เปลี่ยนแบตเตอรี่/แบตเตอรี่ถูกถอดสาย) ติด
สวางขึ้น และเครื่อง UPS สงเสียงสญัญาณ
สั้นๆ ประมาณ 1 นาที และสงเสียงเตือนซํ้า

อีกทุกๆ 5 ช่ัวโมง

ชารจแบตเตอรี่ทิ้งไวประมาณ 24 ช่ัวโมง ทําการทดสอบตวัเองเพื่อยืนยันสถานะการ
เปลี่ยนแบตเตอรี่ ถาแบตเตอรี่ผานการทดสอบตัวเองแลว เสยีงเตอืนจะหยุดลงพรอม

ทั้งไฟ LED ก็จะดบัไปดวย
ถาแบตเตอรี่ยังไมสามารถทํางานไดอีก ใหเปลี่ยนแบตเตอรี่ การทํางานนี้ไมสงผลใดๆ

กับอุปกรณตอพวง

ไฟ LED แสดงความผิดปกตขิองแรงดันไฟเขาบนแผงดานหลังติดสวางข้ึน (เฉพาะรุน 120V เทาน้ัน)

เสียบปลัก๊เคร่ือง UPS เขากับเตาเสียบไฟ
อาคารที่ตอสายไวไมถูกตอง

ความผิดปกติของชุดสายไฟที่ตรวจพบ ไดแก ไมมีสายดิน, เกิดการสลับขั้ว และ
โอเวอรโหลด

ติดตอชางไฟฟาที่เช่ียวชาญใหเปนผูดําเนินการแกไขชุดสายไฟภายในอาคาร

ตัวตัดวงจร (เซอรกิตเบรกเกอร) ไฟเขาทํางาน

มีการตออุปกรณตอพวงมากกวา “ขีดจํากัด
การตอสูงสดุ” ตามที่ระบุไวในขอกําหนด

มาตรฐาน ในเวบ็ไซตของ APC 
(www.apc.com) 

ถอดปลั๊กอุปกรณตอพวงที่ไมจําเปนออกจากเครื่อง UPS
รีเซ็ตตัวตัดวงจร (เซอรกิตเบรกเกอร)

ไฟ LED แสดง AVR Boost (เพิ่ม AVR) หรือ AVR Trim (ลด AVR) ติดสวางข้ึน

แรงดันไฟฟาอาคารมีคาสงูมาก, ต่ํามาก
หรือกระเพื่อมมาก

ควรใหชางผูชํานาญเขามาตรวจเช็คระบบไฟฟาที่มีปญหา ถายังคงมีปญหาอยู
กรุณาติดตอหนวยงานผูใหบริการไฟฟาอาคารเพื่อขอรับความชวยเหลอือ่ืนๆ ตอไป

ปญหา และ/หรือ สาเหตุท่ีเปนไปได วิธแีกไขปญหา
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ไมมีแรงดันไฟฟาจากระบบไฟฟาอาคาร

ไมมีแรงดันไฟฟาจากระบบไฟฟาอาคาร
และเครื่อง UPS ปด

รุน 120/230 V : ใชฟงกช่ันการสตารทเย็นเพ่ือทําการจายไฟจากแบตเตอรี่ของเครื่อง
UPS ไปยังอุปกรณตอพวง

กดปุม   คางไวเปนเวลา 1 วินาทีแลวปลอยออก เครื่อง UPS จะสงเสยีงสัญญาณ
สัน้ๆ 

กดปุม  คางไวอีกครั้งเปนเวลาประมาณ 3 วินาที เครื่อง UPS จะสงเสยีงสัญญาณ
สัน้ๆ 2 ครั้ง ปลอยปุมในระหวางเสียงสัญญาณครั้งที่ 2

เคร่ือง UPS ยังคงทํางานโดยใชไฟจากแบตเตอรี่ แมวาแรงดันไฟฟาอาคารจะกลับสูภาวะปกตแิลวก็ตาม

ตวัตัดวงจรไฟเขา (เซอรกิตเบรกเกอร)
เครื่อง UPS ทํางาน

ถอดปลั๊กอุปกรณตอพวงที่ไมจําเปนออกจากเครื่อง UPS
รีเซ็ตตัวตัดวงจร (เซอรกิตเบรกเกอร)

แรงดนัไฟฟาอาคาร มีคาสงูมาก, ต่ํามาก
หรือกระเพื่อมมาก

ยายเครื่อง UPS เพ่ือทดลองตอสายเขากับเตาเสยีบในวงจรไฟฟาอ่ืนของระบบไฟฟา
อาคาร : เจนเนอเรเตอรผลติกระแสไฟฟาที่ใชน้ํามันเช้ือเพลิงคุณภาพต่ํา อาจทําให

แรงดันไฟฟากระเพื่อมได  ทดสอบแรงดันไฟเขาผานทางสวนแสดงผลของแรงดนัไฟฟา
อาคาร (กรุณาดทูี่ การทํางาน) ถาอุปกรณตอพวงสามารถทํางานได ใหลดความไวของ

เครื่อง UPS ลง

ไฟ LED Battery Charge (การชารจแบตเตอรี่) และปริมาณการใชไฟ (Load) กะพริบตลอดเวลา

เครื่อง UPS ปดการทํางาน
อุณหภูมิภายในเครื่อง UPS สูงกวาขีดจํากัด

สําหรับการทํางานอยางปลอดภัย

ตรวจเช็คอุณหภูมิหองใหอยูภายในขีดจํากัดที่กําหนดไวสําหรับการทํางาน
ตรวจเช็ควาไดติดตัง้เครื่อง UPS อยางถูกตองหรือไม และตั้งอยูทีบ่ริเวณที่อากาศ

ถายเทไดดหีรือไม
ปลอยใหเครื่อง UPS เย็นลง เปดเครื่อง UPS อีกครั้ง ถายังคงมีปญหาอยู ใหตดิตอกับ

APC ที่ www.apc.com 

ตรวจวิเคราะหแรงดันไฟฟาอาคาร

ไฟ LED ติดสวางทั้งหาดวง แรงดนัไฟฟาอาคารมีคาสงูมาก ควรใหชางไฟฟาทําการตรวจเช็ค

ไมมีไฟ LED ดวงใดตดิสวาง แรงดนัไฟฟาอาคารมีคาสงูมาก ควรใหชางไฟฟาทําการตรวจเช็ค

ไฟ LED On Line (ออนไลน)

ไมมีไฟ LED ดวงใดตดิสวาง เครื่อง UPS กําลังจายไฟจากแบตเตอรี่ หรือจะตองเปดเครื่อง UPS

ไฟ LED กะพริบ เครื่อง UPS กําลังทําการทดสอบตัวเอง

ปญหา และ/หรือ สาเหตุท่ีเปนไปได วิธแีกไขปญหา
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ขอมูลเก่ียวกับขอกําหนดและการรับประกัน

ขอมูลเกี่ยวกับขอกําหนดและการรับประกัน

ขอกําหนดโดยหนวยงานที่เก่ียวของ และคําเตือนเกี่ยวกับความถี่คลื่นวิทยุ

รุน 120V
®

LISTED 42C2
E95463

LR 63938

ขอบังคับ FCC
อุปกรณชุดนี้ไดรับการทดสอบและปฏิบตัิตามขอกําหนดสําหรับอุปกรณดิจิตอล Class A ในขอบังคับ FCC สวนที่ 15 ขอกําหนดเหลานี้
มีขึ้นเพื่อปองกันการรบกวนที่อาจเปนอันตรายเมื่อตองใชงานอุปกรณดังกลาวในเชิงพาณิชย อุปกรณชุดนี้สามารถสราง, ใชงาน และ
แผรังสคีลื่นความถี่วิทยุได และหากไมไดตดิตั้งและใชงานอยางถูกวิธีตามคูมือการใชงาน อาจทําใหเกิดสญัญาณรบกวนตอการสื่อสาร
ดวยคลืน่วิทยไุด ในกรณีที่มีการใชงานอุปกรณชุดนี้ภายในที่พักอาศยั และกอใหเกิดปญหาเรื่องสัญญาณรบกวน ผูใชจําเปนตองแกไข
ปญหาดังกลาวโดยเสียคาใชจายเอง

T3A031BSMI

geprüfte
SicherheitN394 ME 61

รุน 100V
®

LISTED 42C2
E95463

รุน 230V
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ขอมูลเก่ียวกับขอกําหนดและการรับประกัน

ขอจํากดัในการรับประกันสินคา
American Power Conversion (APC) ใหการรับประกันวาผลิตภัณฑของทางบริษัทฯ ปราศจากขอบกพรอง ท้ังในดานวัสดุและคุณภาพของผลิตภัณฑเปนระยะ
เวลา 2 ป นับจากวันท่ีซ้ือผลิตภัณฑ ภายใตการรับประกันน้ีจํากัดอยูในเร่ืองของการซอมแซมหรือเปล่ียนผลิตภัณฑท่ีบกพรองให ท้ังน้ี ข้ึนอยูกับดุลพินิจของบริษัท
ในการขอรับบริการภายใตการรับประกันน้ี คุณจะตองไดรับหมายเลขอนุญาตสงกลับวัสดุ (Returned Material Authorization หรือ RMA) จากฝายบริการลูกคา
เสียกอน ผลิตภัณฑจะตองถูกสงคืนโดยชําระคาสงลวงหนาแลว และตองสงคําอธิบายโดยยอเกี่ยวกับปญหาที่พบ รวมท้ังหลักฐานที่ใชยืนยันวันท่ีและสถานที่
ซ้ือผลิตภัณฑดังกลาวมาพรอมกันดวย การรับประกันน้ีไมรวมถึงอุปกรณท่ีไดรับความเสียหายจากอุบัติเหตุ, การขาดความระมัดระวัง, การนําไปใชผิดวิธีหรือ
การดัดแปลงแกไขผลิตภัณฑในทุกกรณี การรับประกันน้ีใชไดกับผูซ้ือทานแรกเทาน้ัน ซ่ึงจะตองลงทะเบียนภายใน 10 วันนับจากวันท่ีซ้ือ

บริษัท American Power Conversion จะไมขอรับประกันใดๆ ท้ังทางตรงและทางออม ยกเวนแตจะระบุไวในท่ีน้ี รวมท้ังจะไมรับประกันความสามารถในการ
จําหนายและการกระทําตามวัตถุประสงคใดโดยเฉพาะ ในบางรัฐ ไมอนุญาตใหมีขอจํากัดหรือการยกเวนขอจํากัดความรับผิดตามการรับประกัน ดังน้ัน
ขอจํากัดหรือขอยกเวนท่ีกลาวมาขางตนจะไมสามารถนํามาใชกับผูซ้ือได

ยกเวนแตท่ีไดระบุไวขางตน ไมวากรณีใดก็ตาม บริษัท APC จะไมรับผิดชอบความเสียหายท้ังทางตรง, ทางออม, ความเสียหายในรูปแบบพิเศษ, ความเสียหาย
โดยบังเอิญหรือความเสียหายที่ตามมา อันเน่ืองมาจากการใชผลิตภัณฑน้ี ถึงแมวาบริษัทจะไดรับแจงใหทราบเกี่ยวกับความเปนไปไดของความเสียหายดังกลาว
โดยเฉพาะอยางย่ิง บริษัท APC จะไมรับผิดชอบตอคาใชจายใดๆ เชน การสูญเสียผลกําไรหรือรายได, การเสียหายของอุปกรณ, การไมสามารถใชงานอุปกรณได,
ความเสียหายของซอฟทแวร, ขอมูลสูญหาย, มูลคาของสิ่งของทดแทน, การเรียกรองโดยบุคคลท่ีสามหรือกรณีอ่ืนๆ

Date of product declaration 

American Power Conversion
132 Fairgrounds Rd.
West Kingston, RI  02892  USA

American Power Conversion
2nd Street
PEZA, Cavite Economic Zone
Rosario, Cavite
Philippines

American Power Conversion
Lot 10, Block 16, Phase 4
PEZA, Rosario, Cavite
Philippines

American Power Conversion
Lot 3, Block 14, Phase 3
PEZA, Rosario, Cavite
Philippines

APC (Suzhou) UPS Co.,Ltd
339 Suhong Zhong Lu
Suzhou Industrial Park
Suzhou Jiangau 2215021
P. R. China

APC India Pvt, Ltd.
187/3, 188/3, Jigani Industrial Area
Bangaldore, 562106
Kanataka
India

American Power Conversion
Ballybritt Business Park
Galway, Ireland

EN62040-1-1; EN55022; EN55024;
EN61000-3-2, 3-3, 4-2, 4-4, 4-5, 4-6, 4-8, 4-11;
EN60950; IEC60950-1

73/23/EEC; 93/68/EEC

PowerSupply

SUA2200I; SUA3000I

N. Billerica, MA
USA

Galway, Ireland

APC Brasil LTDA.
AI.Xingu, 850
Barueri
Alphaville/Sao Paulo
06455-030
Brazil  

American Power Conversion (A.P.C.)
Ballybritt Business  Park.
Galway, Ireland
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ฝายบริการลูกคาท่ัวโลกของบริษัท APC

การบริการของฝายบริการลกูคาสําหรับผลติภัณฑนี้หรือผลติภัณฑอ่ืนๆ ของ APC นัน้ จะไมมีการเรียกเก็บคาใชจายใดๆ ในกรณีดังตอไปนี้ :

• กรุณาดูที่เว็บไซตของบริษัท APC ในการเรียกดูเอกสารตางๆ ในฐานขอมูลความรูของ APC (APC Knowledge Base) และการ 
สงคํารองไปยังฝายบริการลูกคา

– www.apc.com (Corporate Headquarters)
เช่ือมตอเขากับเว็บไซตของ APC ของแตละประเทศ ซ่ึงจะมีขอมูลของฝายบริการลกูคาประจําประเทศนั้นๆ

– www.apc.com/support/
คนหาการใหบริการทัง้หมดทีม่ีในฐานขอมลูความรูของ APC (APC Knowledge Base) และการใชบรกิารแบบอเิลก็ทรอนกิส 
(e-support)

• การตดิตอกับศูนยบริการลูกคา APC โดยทางโทรศพัทหรืออีเมล
ประจําทองถิ่น, ศูนยบริการเฉพาะประเทศ : 
สําหรับรายละเอียดตางๆ กรุณาเขาไปที่ www.apc.com/support/contact

ตดิตอตัวแทนของ APC หรือตัวแทนจําหนายรายอ่ืนๆ ที่คุณไดซ้ือผลิตภัณฑของ APC เพ่ือขอขอมูลเกี่ยวกับฝายบริการลูกคาในแตละทองถิ่น

ขอความทั้งหมดนี้ไดรับการจดทะเบียนลิขสิทธิ ์2005 American Power Conversion Corporation. สงวนลิขสิทธิ์ หามไมใหทําการคดัลอกทั้งหมดหรือ 
แตบางสวนโดยไมไดรับอนุญาต 

APC, สัญลักษณ APC, Smart-UPS และ PowerChute เปนเครื่องหมายการคาจดทะเบียนของ American Power Conversion Corporation


