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บทนํา 
American Power Conversion Corporation (APC) 
เปนผูนําในประเทศและตางประเทศในการผลิตสนิคาอนัทนัสมัยคอื  
เครื่องจายไฟฟาสํารองแบบตอเนื่อง สวิทชสํารอง ซอฟตแวรควบคุมกระแสไฟ 
และอุปกรณที่เก่ียวของอืน่ๆ  ผลิตภัณฑ 
ของ APC ชวยปองกันฮารดแวร ซอฟตแวร 
และขอมลูจากการแปรปรวนของกระแสไฟฟาในสํานักงานของธรุกิจและ 
ของรัฐบาลทัว่โลก 
เครื่องจายไฟฟาสํารองแบบตอเนื่อง (UPS) ของ APC 
ไดรับการออกแบบขึน้เพ่ือปองกันคอมพิวเตอรและอุปกรณ 
อิเล็กทรอนิกสอนัมีคาของคุณจากภาวะไฟดับ ไฟหรี่ ไฟตก  และไฟกระชาก   UPS 
จะกรองความแปรปรวนเล็กนอย 
ของกระแสไฟที่เขาสูอาคาร 
และคุมกันอปุกรณของคณุจากการแปรปรวนอยางมากของกระแสไฟ 
โดยการตัดการรับ 
กระแสไฟจากสายไฟฟาที่เขามาในอาคาร  UPS 
จายกระแสไฟอยางตอเนือ่งจากแบตเตอรี่ภายใน จนกวากระแสไฟที่เขา 
สูอาคารจะกลับคนืสูระดบัที่ปลอดภัยหรือจนกวาแบตเตอรีจ่ะหมด 

 1: การตดิตัง้ 

 
กรุณาอานแผนคําแนะนาํเพ่ือความปลอดภยักอนทําการติดตั้ง UPS  

การแกะกลอง 
เมื่อไดรับ UPS ขอใหตรวจสอบผลติภัณฑทนัท ี APC 
ออกแบบบรรจุภัณฑสําหรับผลิตภัณฑของคุณอยางแข็งแรง 
ทนทาน อยางไรก็ตาม อาจเกิดอุบตัิเหตุและความเสียหายขึ้นไดในระหวางการขนสง 
หากผลิตภัณฑไดรบัความเสยีหาย  
กรุณาแจงใหผูขนสงและผูแทนจําหนายทราบ   
สามารถนํากลองไปรีไซเคิลได กรุณาเก็บไวใชใหม หรือจัดการทิ้งอยางเหมาะสม 

ตรวจสอบสิ่งที่บรรจอุยูในกลอง ซึง่ประกอบดวย UPS  เอกสารชุดหนึ่ง 
ซึ่งประกอบดวยแผนซีดหีนึ่งแผน สายเคเบิล 
อนุกรมหนึ่งเสน สายเคเบลิ USB หนึ่งเสน 
และเอกสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑและขอมูลเก่ียวกับความปลอดภยั  
รุน 230V: มีสายเคเบิล IEC สองเสนมาดวย 
และมีปลั๊กไฟเพื่อใชกับเซิรฟเวอรที่มสีายไฟตดิอยูอยางถาวรรวมอยูดวย  

 
UPS ไดรับการจัดสง โดยถอดขัว้ตอแบตเตอรีอ่อก 
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การจดัวาง UPS 
UPS มนี้าํหนกัมาก  ขอใหเลอืกบรเิวณทีแ่ขง็แรงพอทีจ่ะรบัน้าํหนกัของ UPS ได 

อยาใช UPS ในบริเวณที่มีฝุนมาก หรือมีอุณหภมูิและความชืน้นอกพิกัดทีร่ะบ ุ 

การจัดวาง 

 

การตออปุกรณและกระแสไฟเขาสู UPS 
แผงดานหลงัของ SMART-UPS 

รุน 230V  รุน 120V/100V  

  

1. เสยีบขัว้ตอแบตเตอรีเ่ขาไป  

2. ตออปุกรณกับ UPS หมายเหต:ุ อยาตอเครือ่งพิมพเลเซอรเขากับ UPS 
เครื่องพมิพเลเซอรใชกระแสไฟมากกวา 
อุปกรณประเภทอืน่ และอาจทําให UPS ทํางานหนกัเกินไป  

3. เพ่ิมอุปกรณเสริมใดๆ ลงในชองเสยีบ Smart-Slot  

4. เสียบปลั๊กไฟของ UPS เขาในขั้วไฟที่มีสองขั้ว สามสาย 
และที่มีการตอสายลงดนิเทานัน้  หลีกเลี่ยงการใชสายพวง  

 รุน 230V:  มีปลั๊กไฟใหดวยสําหรับใชกับเซิรฟเวอรที่มสีายไฟติดอยูอยางถาวร  
 รุน120V:  มีสายไฟติดอยูที่แผงดานหลังของ UPS อยางถาวร  

  

 

0º- 40ºC (32º-104ºF) 
ความชื้นสัมพัทธ 0-95%  

2.5 ซม. (1 น้ิว) 
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5. เปดอปุกรณตอพวงทั้งหมด หากตองการใช UPS เปนสวิทชเปดปดหลัก 
ตรวจใหแนใจวาสวิทชของอุปกรณ 
ตอพวงทั้งหมดเปดอยู 
จะไมมีกระแสไฟเขาสูอุปกรณตอพวงจนกวาจะเปดสวิทชของ UPS  

6. ในการเปด UPS ใหกดปุม  บนแผงดานหนา 

 UPS อัดประจุไฟในแบตเตอรี่ในขณะที่ตออยูกับไฟฟาในอาคาร 
แบตเตอรีจ่ะไดรับการอดัประจุไฟจํานวน  
90% ในชวงสามชัว่โมงแรกของการทํางานปกติ  อยา คาดหวงัวา 
แบตเตอรีข่อง UPS จะทาํงานไดเต็มที่ใน 
ระหวางเวลาการอัดประจไุฟครั้งแรกนี้  

 รุน 120V: 
ตรวจสัญญาณไฟความผดิพลาดในการเดินสายไฟในอาคารซึ่งอยูบนแผงดาน
หลัง หากสัญญาณ 
นี้ติดขึน้ แสดงวาแหลงจายไฟ AC ที่ UPS 
ตออยูไดรบัการเดินสายไฟอยางไมถูกตอง  กรุณาอานสวน  
การแกไขปญหา ในคูมอืนี้  

7. เพ่ือความปลอดภยัยิ่งขึน้สําหรบัระบบคอมพิวเตอร ใหติดตั้งซอฟตแวร 
PowerChutePlus® เพ่ือควบคุมและ 
วินิจฉยักระแสไฟทีเ่ขาสู UPS   
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ขัว้ตอโดยทัว่ไป 

พอรตอนกุรม 

 

พอรต USB 

 

สามารถใชซอฟตแวรควบคุมกระแสไฟและชดุการเชื่
อมตอกับ UPS ได  
ขอใหใชเฉพาะชดุการเชือ่มตอที ่APC เปนผูจดัหาให 
หรอืทีไ่ดรบัการ 
อนมุตัจิาก APC เทานัน้  

 

ใชสายเคเบลิทีไ่ดรบัจาก APC เพือ่ตอกบัพอรตอนกุรมของคอมพวิเตอร 
อยา ใชสายเคเบลิตอประสาน 
ชนดิอนกุรมแบบมาตรฐาน เนือ่งจากสายดงักลาวใชไมไดกบัขัว้ตอของ 
UPS   

หากมทีัง้พอรตอนกุรม และพอรต USB 
จะไมสามารถใชพอรตทัง้สองพรอมกนัได   

ขัว้ตอแบตเตอรีภ่ายน
อก 

 

รุน XL:  
ใชขั้วตอแบตเตอรีภ่ายนอกในการตอแบตเตอรีภ่ายนอกที่เลอืก
ซื้อเพ่ิมได  
เครื่องเหลานีส้ามารถตอกับแบตเตอรีภ่ายนอกไดสูงสุดไมเกินสิ
บอนั  

สาํหรบัหมายเลขรุนทีถ่กูตองของแบตเตอรีส่าํหรบั UPS 
ของคณุ กรณุาอานเวบ็ไซต 
ของ UPS ที ่www.apc.com/support  

สกร ูTVSS 

 

UPS มีสกรปูองกนัไฟกระชากเปนการชั่วคราว  (TVSS) 
สําหรบัตอสายดนิกับอปุกรณ 
ปองกนัไฟกระชาก เชน 
อุปกรณปองกันสายโทรศพัทและสายไฟในขายงาน  

เมื่อตอสายดนิ ใหถอดปลัก๊ของ UPS ออกจากแหลงจายไฟ  
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 2: การทํางาน 

แผงดานหนาของ SMART-UPS  

เปด  

ปด  
 

 
 

โหลด ประจไุฟในแบตเตอรี ่

  
 

ใชไฟจากอา
คาร 

 

สัญญาณการใชไฟจากอาคารจะตดิขึ้น เมือ่ UPS 
จายกระแสไฟจากอาคารใหแกอปุกรณตอพวง  
หากสัญญาณไฟนี้ดับลง แสดงวาไมไดเปด UPS อยู หรอื UPS 
กําลังใชกระแสไฟจากแบตเตอรี่  

ลดแรงดนัไฟ
ฟา 

หากสัญญาณไฟนี้ติดขึน้ แสดงวา UPS 



6 

 กําลังปรับระดับแรงดันไฟสูงที่เขามาจากอาคารใหต่ําลง  

เพิม่แรงดนัไ
ฟฟา 

 

หากสัญญาณไฟนี้ติดขึน้ แสดงวา UPS 
กําลังปรับระดับแรงดันไฟต่ําที่เขามาจากอาคารใหสูงขึน้ 

ใชไฟจาก 
แบตเตอรี ่

 

เมื่อสัญญาณไฟ ไฟจากแบตเตอรี่ ตดิขึ้น แสดงวา UPS 
กําลังจายกระแสไฟจากแบตเตอรี่ใหแก 
อุปกรณตอพวง เมือ่ใชไฟจากแบตเตอรี่  UPS จะสงเสยีงเตือนสี่ครั้ง 
ทุกๆ 30 วินาที   

เกินกาํลงั 

 

UPS จะสงเสียงเตือนอยางตอเนื่อง และสัญญาณไฟ LED จะตดิขึ้น 
เมื่อเกิดภาวะเกินกําลัง  

เปลีย่น 
แบตเตอรี ่

 

หากไมผานการทดสอบแบตเตอรีด่วยตนเอง UPS 
จะสงเสยีงเตอืนสั้นๆ เปนเวลาหนึ่งนาที และ 
สัญญาณไฟ LED  เปลีย่นแบตเตอรี่ จะติดขึน้ กรณุาอานสวน 
การแกไขปญหา ในคูมอืนี้  

ไมไดตอ 
แบตเตอรี ่

 

สัญญาณไฟ LED เปลีย่นแบตเตอรี ่จะกะพริบ และมีเสียงเตือนสัน้ๆ 
ทุกสองวนิาท ีเพ่ือแจงให 
ทราบวาไมไดตอขั้วตอแบตเตอรี่อยู  

การทดสอบ 
ตวัเองโดย 
อตัโนมตั ิ

เมื่อเปดเครื่องขึ้น UPS จะดําเนินการทดสอบตัวเองโดยอัตโนมตัิ 
และจะทดสอบตัวเองทุกสอง 
สัปดาหหลงัจากนั้น (โดยปริยาย)   
ในระหวางการทดสอบตวัเอง อุปกรณตอพวงจะใชกําลังไฟจาก UPS 
ชั่วครูหนึ่ง  

หาก UPS ไมผานการทดสอบ สัญญาณไฟ LED เปลีย่นแบตเตอรี ่ 
 จะตดิขึ้น  และ UPS จะ 

กลับสูการทํางานโดยใชกระแสไฟจากอาคาร 
อุปกรณตอพวงจะไมไดรบัผลกระทบใดๆ จากการ 
ทดสอบทีล่มเหลว ใหอดัประจุไฟในแบตเตอรี่อีกครั้งเปนเวลา 24 
ชั่วโมง และใหเครือ่งทดสอบ 
ตัวเองอีกครัง้ หากการทดสอบลมเหลว ตองเปลีย่นแบตเตอรี่ใหม   

สัง่ใหทดสอบ 
ตวัเอง 

กดปุม  คางไวสองหรือสามวินาที เพ่ือเริ่มการทดสอบตัวเอง  
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การทาํงานโดยใชกระแสไฟจากแบตเตอรี ่
หากไฟดับ Smart-UPS จะเปลีย่นไปใชกระแสไฟจากแบตเตอรี่โดยอตัโนมัต ิ
ในขณะที่ใชกระแสไฟจากแบตเตอรี ่จะม ี
เสียงเตือนสีค่รั้งทุกๆ 30 วินาที  

กดปุม  (บนแผงดานหนา) เพ่ือปดเสยีงเตอืนของ UPS 
(สําหรับเสยีงเตือนที่ดังอยูเทานัน้) หากกระแสไฟจากอาคารยังดบัอยู UPS 
จะจายกระแสไฟใหแกอปุกรณตอพวงจนกวาประจุไฟในแบตเตอรี่จะหมด  

หากคุณไมไดใช PowerChute คุณตองเก็บบันทึกแฟมของคุณเอง 
และปดอปุกรณของคุณกอนที่ UPS จะปดลง  

การกาํหนดเวลาการทาํงานเมือ่ใชกระแสไฟจากแบตเตอรี ่
อายุการใชงานของแบตเตอรี่ของ UPS 
แตกตางกันไปขึน้อยูกับลักษณะการใชงานและสภาพแวดลอม ขอแนะนําให 
เปลีย่นแบตเตอรี่ทุกสามป  กรุณาอานเวลาการทาํงานของแบตเตอรีไ่ดจากเว็บไซตของ 
APC ที่ www.apc.com 
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 3: รายการทีผู่ใชสามารถกาํหนดได 

หมายเหต:ุ การตัง้รายการเหลานีท้าํไดจากซอฟตแวร POWERCHUTE 

หรอืการดเสรมิทีเ่สยีบในชอง SMART SLOT  

หนาที ่
คาปรยิายจาก
โรงงาน  

ทางเลอืกที่ผูใชสามารถ
เลอืกได  

รายละเอยีด 

การทดสอบตัวเองโดยอั
ตโนมัติ  

ทุก 14 วัน  
(336 ชั่วโมง) 

ทุก 7 วัน (168 ชั่วโมง) 
เฉพาะตอน 
เริ่มตนเทาน้ัน 
ไมมีการทดสอบ 
ตัวเอง  

หนาท่ีน้ีจะตั้งระยะเวลากา
รทดสอบ 
ตัวเองของ UPS 
กรุณาอาน 
รายละเอียดในคูมือสําหรับ 
ซอฟตแวรของคุณ   

รหัสประจํา UPS UPS_IDEN อักขระไมเกินแปดตัว 
เพ่ือเปนรหัส 
ประจําเครื่อง 

ใชฟลดน้ีเพ่ือระบุรหัสเฉพ
าะประจํา  
UPS (เชน 
ชื่อหรือตําแหนงท่ีตั้งของ 
เซิรฟเวอร)  
เพ่ือจุดมุงหมายในการ 
บริหารขายงาน   

วันท่ีท่ีเปลี่ยนแบตเตอรี่
ครั้ง 
สุดทาย 

วันท่ีผลิต วันท่ีท่ีเปลี่ยนแบตเตอรี ่ ตั้งวันท่ีน้ีใหม 
เมื่อคุณเปลี่ยน 
แบตเตอรี่ใหม  

ประจุไฟขั้นต่ํากอนกลับ
มาจาก 
สภาวะปด  

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

UPS 
จะอัดประจุไฟในแบตเตอ
รี่ให 
ถึงเปอรเซ็นตท่ีกําหนด 
กอนท่ีจะ 
กลับมาจากสภาวะปด  
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หมายเหต:ุ การตัง้รายการเหลานีท้าํไดจากซอฟตแวร POWERCHUTE 

หรอืการดเสรมิทีเ่สยีบในชอง SMART SLOT  

หนาที ่
คาปรยิายจาก 
โรงงาน  

ทางเลอืกที่ผูใชสามารถ
เลอืกได  

รายละเอยีด 

ความไวตอแรงดันไฟ 

UPS 
ตรวจหาและตอบสนอง
ตอ 
การแปรปรวนของแรง
ดันไฟที่ 
เขาเครื่องโดยเปลี่ยนไป
ใช 
กระแสไฟจากแบตเตอ
รี่เพ่ือ 
ปองกันอุปกรณตอพวง 
เมื่อ 
คุณภาพกระแสไฟต่ํา 
UPS อาจ 
จายกระแสไฟจากแบตเ
ตอรี่ 
บอยๆ 
หากอุปกรณตอพวง 
สามารถทํางานไดโดยป
กติ 
ภายใตภาวะการแปรปร
วนดัง 
กลาว 
ใหลดการตั้งคาความไว
ตอ 
แรงดันไฟลง 
เพ่ือสงวนกระแส 
ไฟในแบตเตอรี่ 
และยืดอายุการ 
ใชงานของแบตเตอรี่  

 

สวางจา: UPS 
ไดรับการตั้งความไว 
ไวท่ี สูง (คาปริยาย) 

สลัว: UPS 
ไดรับการตั้งความไวไวท่ี 
ปานกลาง 

ดับ: 
ระยะเวลาการเตือนวาแบต
เตอรี่ 
ต่ําอยูท่ีประมาณแปดนาที  

หากตองการเปลี่ยนความไ
วตอ 
แรงดันไฟของ UPS 
กดปุม ความไว 
ตอแรงดันไฟ   
(ท่ีแผงดานหลัง)  
โดยใชวัตถุปลายแหลม 
(เชน  
ปากกา)  
 

คุณสามารถเปลี่ยนระดับค
วามไวตอ 
แรงดันไฟผานทางซอฟต
แวร  
PowerChute  

การควบคุมเสียงเตือน ทํางาน เงียบ, ไมทํางาน  ผูใชสามารถทําใหเสียงเตื
อนท่ีดังอยู 
เงียบลงได 
หรือสั่งใหเสียงสัญญาณ 
เตือนท้ังหมดหยุดทํางานโ
ดยถาวร  
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หมายเหต:ุ การตัง้รายการเหลานีท้าํไดจากซอฟตแวร POWERCHUTE 

หรอืการดเสรมิทีเ่สยีบในชอง SMART SLOT  

หนาที ่
คาปรยิายจาก
โรงงาน  

ทางเลอืกที่ผูใชสามารถ
เลอืกได  

รายละเอยีด 

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

ตั้งระยะเวลาระหวางเวลา
ท่ี UPS รับ 
คําสั่งใหปด 
และเวลาที่ปดจริง  

การเตือนวาแบตเตอรี่อ
อน 

ซอฟตแวร PowerChute 
จะ 
ปดเครื่องลงโดยอัตโนมั
ติเมื่อ 
แบตเตอรี่มีเวลาการทํา
งานเหลือ 
อยูประมาณสองนาที 
(โดย 
ปริยาย)   

 

สวางจา: 
แบตเตอรี่มีกระแสไฟเหลื
อ 
อยูประมาณสองนาที  

สลัว: 
แบตเตอรี่มีกระแสไฟเหลื
ออยู 
ประมาณหานาที  

ปด: 
แบตเตอรี่มีกระแสไฟเหลื
ออยู 
ประมาณแปดนาที   

คาท่ีสามารถตั้งได:  
2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23 
นาที 

เสียงเตือนวาแบตเตอรี่ออ
นจะดัง 
อยางตอเน่ืองเมื่อมีกระแส
ไฟใน 
แบตเตอรี่เหลืออยูสองนา
ที  

หากตองการเปลี่ยนคาปริย
ายสําหรับ 
ระยะเวลาการเตือน กดปุม 
ความไว 
ตอแรงดันไฟ 
(ใชวัตถุปลายแหลม  
เชน ปากกา) 
พรอมกันกับกดปุม   

 คางไวดวย 
(ท่ีแผงดานหนา) 

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

UPS 
จะรอเปนเวลาท่ีกําหนด 
หลัง 
จากที่กระแสไฟกลับมา 
กอนท่ีจะ 
เปดเครื่องขึ้น 
(เพ่ือไมใหกระแสไฟ 
เขาสูวงจรกระแสไฟยอยม
ากเกิน 
ไป) 
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หมายเหต:ุ การตัง้รายการเหลานีท้าํไดจากซอฟตแวร POWERCHUTE 

หรอืการดเสรมิทีเ่สยีบในชอง SMART SLOT  

หนาที ่
คาปรยิายจาก 
โรงงาน  

ทางเลอืกที่ผูใชสามารถ
เลอืกได  

รายละเอยีด 

จุดเปลี่ยนสูง รุน 230V: 
253VAC  

รุน 120V: 
127VAC 

รุน 100V: 
108VAC 

รุน 230V: 
257, 261, 265VAC 

รุน 120V: 
130, 133, 136VAC 

รุน 100V: 
110, 112, 114VAC 

เพ่ือหลีกเลี่ยงการใชแบตเ
ตอรี่โดย 
ไมจําเปนใหตั้งจุดเปลี่ยนสู
งใหสูง 
ขึ้น 
หากแรงดันไฟจากอาคาร
สูง 
เปนประจํา 
และหากทราบวา 
อุปกรณตอพวงสามารถทํา
งานได 
ภายใตสภาวะเชนน้ี 

จุดเปลี่ยนต่ํา รุน 230V: 
208VAC 

รุน 120V: 
106VAC 

รุน 100V: 
92VAC 

รุน 230V: 
196, 200, 204VAC 

รุน 120V: 
97, 100, 103VAC 

รุน 100V: 
86, 88, 90VAC 

ตั้งจุดเปลี่ยนต่ําใหต่ําลง 
หากแรงดัน 
ไฟจากอาคารต่ําเปนประ
จํา และหาก 
อุปกรณตอพวงสามารถท
นตอ 
สภาวะนี้ได 

แรงดันไฟขาออก รุน 230V: 
230VAC 

รุน 230V: 
220, 240VAC 

รุน 230V 
เทานั้นทีจ่ะยอมใหผูใช 
เลือกแรงดันไฟขาออกได  
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 4: การเกบ็ การดแูลรกัษา และการขนสง 

การเกบ็ 
คลุม UPS ไว และวางในแนวปกติเหมือนกับขณะที่ใชงาน ในบริเวณทีเ่ยน็และแหง 
โดยอดัประจไุฟในแบตเตอรี่ใหเต็ม 

ที่อุณหภูม ิ -15  ถึง +30 °C (+5  ถึง+86 °F) อัดประจุไฟในแบตเตอรี่ทุกหกเดอืน 
ที่อุณหภูม ิ+30  ถึง +45 °C (+86 ถึง +113 °F) อัดประจไุฟในแบตเตอรี่ทุกสามเดือน 

การเปลี่ยนแบตเตอรี ่
UPS นี้มแีบตเตอรีท่ี่เปลีย่นไดงายโดยไมตองปดเครื่องกอน 
การเปลี่ยนแบตเตอรี่เปนขั้นตอนที่ปลอดภยั และไมม ี
อันตรายจากกระแสไฟฟาดูด คุณสามารถเปด UPS และอุปกรณตอพวงทิ้งไว 
ขณะปฏิบัติตามขั้นตอนดงัตอไปนี ้ 
สําหรบัขอมลูเก่ียวกับแบตเตอรีท่ี่ใชเปลี่ยน กรุณาติดตอผูแทนจําหนายของคุณ 
หรือตดิตอ APC ที่เว็บไซต  
www.apc.com/support   

 

เมือ่ถอดขัว้ตอแบตเตอรีอ่อกแลว 
อปุกรณตอพวงจะไมไดรบัการปองกนัจากภาวะไฟฟาดบั 

ขอใหใชความระมดัระวงัในขัน้ตอนเหลานี ้
เนือ่งจากแบตเตอรีม่นี้าํหนกัมาก 

การถอดฝาดานหนาและแบตเตอรี ่

ขัน้ที ่1 ขัน้ที ่2 
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รุน 1500VA  

ขัน้ที ่3 

 

ดึงแบตเตอรีอ่อกจากชองใสแบตเตอรีจ่น
กวาดานหลงัของ 
แบตเตอรีจ่ะขนานกับขอบดานนอกของ 
UPS 

ปลดขั้วตอแบตเตอรี่ออก 

 

รุน 1000VA  

ขัน้ที ่3 
 

 

ปลดขั้วสายแบตเตอรี่ออกกอนที่จะถอดแบ
ตเตอรีอ่อกจาก  
UPS  

หมายเหต:ุ สายสแีดงตอกับขั้วสแีดง 
สายสีดําตอกับขั้วสดีํา  
ขอมูลนี้สาํคญัในระหวางขั้นตอนการเปลี่ย
นแบตเตอรี ่

 
 

 

ขอใหสงแบตเตอรีเ่กาไปที่สถานรีไซเคิลหรือไปยัง APC 
โดยใสแบตเตอรี่ในกลองแบตเตอรี่ใหมที ่
ใชเปลีย่นแทนแบตเตอรี่เกา  

ขัว้แบตเตอ
รี่

Step B 

Step A

ขัว้แบตเตอ
รี ่
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การใสแบตเตอรี ่

การใสแบตเตอรี่ ใหปฏิบตัิตามคําแนะนําในสวน การถอดฝาดานหนาและแบตเตอรี ่
โดยเริม่จากขั้นตอนสุดทายขึน้ไป 

การปลดขัว้ตอแบตเตอรีอ่อกกอนการขนสง 

 

ดงึขัว้ตอแบตเตอรีอ่อกกอนทีจ่ะขนสง UPS เสมอ 
เพือ่ใหเปนไปตามกฎขอบงัคบัของกระทรวง 
คมนาคมของสหรฐัฯ (DOT)   

อาจทิง้แบตเตอรีไ่วใน UPS ได ไมจาํเปนตองดงึแบตเตอรีอ่อกมาจาก 
UPS 

 

1. ปดและปลดอุปกรณทั้งหมดที่เชื่อมตออยูกับ UPS ออก 

2. ปด UPS และดึงปลั๊กไฟของ UPS ออกจากแหลงจายกระแสไฟ  

3. ปลดขั้วตอแบตเตอรี่ออก 
(ที่แผง 
ดานหลัง) 

 

หากตองการคําแนะนําในการขนสง หรือวัสดุที่เหมาะสมในการบรรจุ กรุณาติดตอ 
APC ที่เว็บไซต www.apc.com/support/contact 
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 5: การแกไขปญหา 

ใชตารางดานลางนี้ในการแกไขปญหาเล็กๆ นอยในการติดตั้งและการทํางานของ 
UPS  หากตองการความชวยเหลือ 
สําหรบัปญหาที่ซับซอนเก่ียวกับ UPS กรุณาไปที่เวบ็ไซตของ APC ที่ www.apc.com 

ปญหาและสาเหตทุีเ่ปนไปไ
ด 

วธิีการแกไข 

UPS ไมยอมเปด 

ตอแบตเตอรี่ไมถูกตอง 

ตรวจวาข้ัวตอแบตเตอรี่ (ที่แผงดานหลัง) ติดแนนดี   

ไมไดกดปุม   กดปุม  หนึ่งครั้ง เพ่ือเปด UPS และอุปกรณที่ตอพวงอยู 

ไมไดตอ UPS 
กับแหลงจายไฟ 

ตรวจดูวาปลายสายไฟจาก UPS 
ที่ตอกับแหลงจายไฟของอาคารแนนดีทั้งสองดาน  

แรงดันไฟต่ํามากหรือไมมแี
รงดันไฟ 

ตรวจกระแสไฟที่เขาเครื่อง UPS โดยเสียบเขากับโคมไฟ 
หากไฟจากโคมไฟหรี่มาก  
ใหเรียกชางมาตรวจแรงดันไฟ  

UPS ไมยอมปด 
ความขัดของภายใน  UPS อยาพยายามใช UPS ใหถอดปลั๊ก UPS ออก 

และสงไปซอมทันที   

UPS สงเสยีงเตอืนเปนบางโอกาส 
การทํางานโดยปกติของ 
UPS 

ไมตองดําเนินการใดๆ  UPS 
กําลังปองกันอปุกรณที่ตอพวงอยู 

ระยะเวลาการทาํงานของ UPS ไมนานเทาที่คาดหวงั 
แบตเตอรี่ของ UPS ออน 
เนื่องจากเพิ่ง 
เกิดไฟดับ 
หรืออายุการใชงานของ 
แบตเตอรี่ใกลหมด 

อัดประจุไฟในแบตเตอรี่ 
แบตเตอรี่ตองไดรับการอัดประจุใหมหลังจากที่ไฟดับเปน 
เวลานาน แบตเตอรี่จะเสื่อมเร็ว เมื่อใชงานบอย 
หรือเมื่อทํางานในอุณหภูมิที่สูงกวา 
ที่กําหนด  หากแบตเตอรี่ใกลหมดอายุการใชงาน 
ใหเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม ถึงแมวา  
สัญญาณไฟ LED แจงใหทราบวาตอง เปลี่ยนแบตเตอรี่ 
จะยังไมติดข้ึนก็ตาม   

สญัญาณไฟทัง้หมดติดขึน้ และ UPS สงเสยีงเตอืนตลอดเวลา 
ความขอของภายใน UPS อยาพยายามใช UPS ใหถอดปลั๊ก UPS ออก 

และสงไปซอมทันที 
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ปญหาและสาเหตทุีเ่ปนไปไ
ด 

วธิีการแกไข 

สญัญาณไฟบนแผงดานหนากะพรบิเรยีงตามลาํดบักนั 
มีการสั่งปด UPS 
ผานทางซอฟตแวร  
หรือการดเสริม   

ไมตองดําเนินการใดๆ   UPS จะเปดข้ึนเองโดยอัตโนมัติ 
เมื่อกระแสไฟกลับคืนมา   

สญัญาณไฟทัง้หมดดบั ทัง้ๆ ทีเ่สยีบ UPS อยูกบัขัว้ไฟที่ผนงั 
UPS ปดลง 
และแบตเตอรี่หมด เนื่อง 
จากไฟดับเปนเวลานาน   

ไมตองดําเนินการใดๆ  UPS จะกลับสูการทํางานปกติ 
เมื่อกระแสไฟกลับคืนมา และ 
แบตเตอรี่มีประจุไฟเพียงพอ   

สญัญาณไฟเกนิความสามารถตดิขึน้ และ UPS สงเสยีงเตอืนอยางตอเนือ่ง  
มีอุปกรณตอพวงกับ UPS 
มากเกินไป 

จํานวนอุปกรณตอพวงเกิน “จํานวนสูงสดุ” ที่ระบุไวในสวน 
รายละเอียด ใน 
เว็บไซตของ APC ที่ www.apc.com 
เสียงสัญญาณเตือนจะดังตอไปเรื่อยๆ 
จนกวาจะลดจาํนวนอุปกรณตอพวงลง ให 
ปลดอุปกรณที่ไมจําเปนออกจาก UPS  
UPS จะจายกระแสไฟตอไปเรื่อยๆ 
ตราบเทาที่ยังมีกระแสไฟเขามาจากอาคาร และ 
สวิทชตัดกระแสไฟไมดีดกลับ แต UPS 
จะไมจายกระแสไฟจากแบตเตอรี่ หาก 
กระแสไฟที่เขาสูอาคารดับลง  
หากมีจํานวนอุปกรณตอพวงมากเกินไปในขณะที่ UPS 
ใชกําลังไฟจากแบตเตอรี่  
UPS 
จะยุติการจายกระแสไฟเพื่อปองกันความเสียหายที่อาจเกิดข้ึ
นกับเครื่องได 
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ปญหาและสาเหตทุีเ่ปนไปไ
ด 

วธิีการแกไข 

สญัญาณไฟ เปลีย่นแบตเตอรี ่ติดขึน้ 
สัญญาณไฟเปลี่ยนแบตเตอรี่
กะพริบ  
และมีเสียงสัญญาณสั้นๆ 
ดังข้ึนทุกสอง 
วินาที 
เพ่ือแจงวาไมไดเสียบข้ัวตอ 
แบตเตอรี่อยู  

ตรวจวาไดเสยีบข้ัวตอแบตเตอรี่แนนดี 

แบตเตอรี่ออน ปลอยใหแบตเตอรี่อัดประจุไฟเปนเวลาอยางนอย 24 ช่ัวโมง 
จากนั้น ใหเครื่อง 
ดําเนินการทดสอบตัวเอง หากยังมีปญหายังเกิดข้ึนอีก 
ใหเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม  

การทดสอบตัวเองของแบตเ
ตอรี่ 
ลมเหลว 

UPS สงเสียงเตือนสั้นๆ เปนเวลาหนึ่งนาที และสัญญาณไฟ 
เปลี่ยนแบตเตอรี่ ติด 
ข้ึน จะมีเสียงเตือนดังข้ึนทุกหาช่ัวโมง 
ใหปฏิบัติตามข้ันตอนการทดสอบตัวเอง 
หลังจากที่ไดอัดประจุไฟในแบตเตอรี่เปนเวลา 24 ช่ัวโมง 
เพ่ือยืนยันวาตอง เปลี่ยน 
แบตเตอรี่ จริง 
เสียงสัญญาณจะหยุดดังหากแบตเตอรี่ผานการทดสอบตัวเอง   

สญัญาณไฟแสดงความผิดพลาดในการเดินสายไฟในอาคารตดิขึน้ 
สัญญาณไฟแสดงความผิดพ
ลาดในการ 

เดินสายไฟในอาคาร  
ติดข้ึน (ที่ 
แผงดานหลัง)  

เฉพาะรุน 120V เทานั้น 

แสดงวาปลั๊กของ UPS 
เขากับแหลงจายไฟที่เดินสายไฟไมถูกตอง  ความผิดพลาด 
ในการเดินสายไฟที่เครื่องจะตรวจพบไดแก การไมมีสายดิน 
การสลับข้ัวทีม่ีกระแส 
ไฟและไมมีกระแสไฟ 
และการที่กระแสไฟเขาสูวงจรที่ไมมีกระแสไฟมากเกินไป 
ใหติดตอชางไฟทีม่ีคณุสมบตัิเหมาะสมมาแกไขการเดินสาย
ไฟในอาคาร   

สวทิชตดักระแสไฟเขาดีดกลบั 

ปุมบนสวิทชตัดกระแสไฟ 
 (ที่อยู 

เหนือข้ัวตอสายไฟเขา) 
ดีดออกมา  

ลดจำนวนอุปกรณตอพวงกับ UPS ลง 
โดยดึงปลั๊กของอุปกรณตอพวงออก และกด 
ปุมบนสวิทชตัดกระแสไฟกลับลงไป  
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ปญหาและสาเหตทุีเ่ปนไปไ
ด 

วธิีการแกไข 

สญัญาณไฟลดแรงดนัไฟหรอืเพิม่แรงดนัไฟตดิขึน้  

สัญญาณไฟลดแรงดันไฟหรื
อเพิ่ม 
แรงดันไฟติดข้ึน  
ระบบของคุณประสบกับภาว
ะแรงดัน 
ไฟตํ่าหรือสูงเกินไปเปนเวล
านาน 

ใหชางที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมมาตรวจวามีปญหาเกี่ยวกับไ
ฟฟาหรือไม หากยังเกิด 
ปญหาอยู ใหติดตอขอความชวยเหลือจากการไฟฟา  

สวทิชตดักระแสไฟในอาคารดีดกลบั 
สวิทชตัดกระแสไฟในอาคา
รดีดกลับ 
ในระหวางการทํางานปกติ  

รุน 100V: เพ่ือใหสามารถทํางานไดอยางเต็มที่ในรุน 
1500VA ตองเปลี่ยนปลั๊ก 15  
แอมปที่ใหเปนปลั๊ก 20 แอมป 
ตองใหชางที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเปลี่ยนปลั๊กให 

UPS ใชกระแสไฟจากแบตเตอรี ่ถงึแมวาจะมกีระแสไฟเขาจากอาคารเปนปกตกิ็ตาม 

สวิทชตัดกระแสไฟของ 
UPS ดีดกลับ  

ลดจํานวนอุปกรณที่ตอพวงกับ UPS ลง 
โดยถอดปลั๊กอุปกรณออก และปุมบน 
สวิทชตัดกระแสไฟ (ที่ดานหลังของ UPS) กลับลงไป  

แรงดันไฟจากอาคารสูงมาก 
ตํ่ามาก  
หรือแปรปรวนมาก 
เครื่องกําเนิดไฟฟา 
ราคาถูกชนิดใชน้ํามันอาจ
ทําใหแรงดัน 
ไฟแปรปรวน  

ยาย UPS ไปเสียบกับแหลงจายไฟอื่นในวงจรอื่น 
ทดสอบแรงดันไฟเขาเครื่องโดย 
ใชคุณสมบัติการแสดงแรงดันไฟของอาคาร (อานดานลาง) 
ใหลดความไวตอแรงดัน 
ไฟลงหากอุปกรณตอพวงสามารถทํางานไดในสภาวะดังกลา
ว  

สญัญาณไฟประจไุฟในแบตเตอรีแ่ละโหลดแบตเตอรีก่ะพรบิพรอมกนั  
UPS ปดเครื่องลง  

อุณหภูมิภายในของ UPS 
เกินกวา 
อุณหภูมิที่สามารถทํางานได
อยาง 
ปลอดภัย  

ตรวจสอบวาอณุหภูมิในหองอยูภายในพิกัดที่ระบุสําหรับการ
ทํางานของเครื่อง  
ตรวจสอบวาไดรับการติดต้ังอยางถูกตอง 
โดยใหมีการระบายอากาศอยางเพียงพอ  
ปลอยให UPS เย็นลง  จากนั้นเปด UPS ข้ึนใหม  
หากยังมีปญหาอยู ใหติดตอ APC ที่  www.apc.com/supoport 
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ปญหาและสาเหตทุีเ่ปนไปไ
ด 

วธิีการแกไข 

คุณสมบตักิารวนิจิฉยัแรงดนัไฟฟาจากอาคาร  

แรงดนัไฟฟาจากอาคาร 

 

UPS 
มีคุณสมบัติการวินิจฉัยที่แสดงแรงดันไฟฟาจากอาคาร เสียบ 
UPS เขากับ 
กระแสไฟจากอาคารโดยปกติ  

กดปุม  คางไวเพ่ือดูแทงกราฟแสดงแรงดันไฟฟา 
หลังจากสองหรือสามวินาที  
สัญญาณไฟ LED หาดวง สัญญาณไฟประจุไฟในแบตเตอรี่ 
และ  ที่ปรากฏอยูที่ 
ดานขวาของแผงดานหนาแสดงแรงดันไฟฟาเขา  

กรุณาอานตัวเลขแรงดันไฟทางซาย (ไมมีตัวเลขเหลานี้บน 
UPS)  

การแสดงผลระบุวาแรงดันไฟอยูระหวางคาที่ปรากฏขึ้นและ
คาถัดไปที่สูงข้ึน  

สัญญาณไฟติดข้ึนสามดวงแสดงวาแรงดันไฟอยูในพิกัดปกติ  

หากไมมีสัญญาณไฟติดข้ึน และเสียบ UPS 
อยูกับแหลงจายไฟที่ทํางานเปนปกติ  
แสดงวาแรงดันไฟต่ํามาก   

หากสัญญาณไฟทั้งหาดวงติดข้ึนแสดงวาแรงดันไฟสูงมาก 
ควรใหชางไฟมาตรวจ  

 
การเริ่มทดสอบตัวเองของ UPS เปนสวนหนึ่งของกระบวนการนี้ 
และจะไมมีผลกระทบตอการแสดงแรงดันไฟ  
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การซอมแซม 
หาก UPS จําเปนตองไดรับการซอมแซม อยาสง UPS คืนใหแกผูแทนจําหนาย 
กรุณาปฏิบัตติามขัน้ตอนเหลานี ้

1. อานวธิีแกไขปญหาในสวน การแกไขปญหา เพ่ือแกไขปญหาทีเ่กิดขึ้นโดยทัว่ไป 

2. หากปญหายงัเกิดขึ้น กรณุาติดตอฝายบริการลูกคาของ APC 
หรือไปที่เว็บไซตของ APC ที ่www.apc.com/support 

 จดหมายเลขรุน หมายเลขประจาํเครือ่ง และวนัทีซ่ื้อ UPS ไว 
หากคุณติดตอฝายบริการลูกคาของ APC   
เจาหนาที่จะขอใหคุณอธบิายปญหาของคุณใหฟง และหากเปนไปได 
จะพยายามแกไขปญหาใหคุณทาง 
โทรศัพท หากไมสามารถแกไขปญหาทางโทรศัพทได 
เจาหนาที่จะออกหมายเลขอนมุัติการสงวัสดุคืน  
(หมายเลข RMA) ใหแกคุณ 

 หาก UPS อยูในระยะเวลาการรับประกัน 
คุณไมตองเสียคาใชจายในการซอมแซม  

3. นํา UPS ใสในกลองเดิม หากไมไดเก็บกลองไว 
กรุณาอานขอมูลเก่ียวกับการขอกลองใหมไดที่เวบ็ไซตของ APC  
ที ่www.apc.com/support 

 นํา UPS ใสในกลองใหด ี
เพ่ือปองกันความเสยีหายที่อาจเกิดขึน้ในระหวางการขนสง 
อยาใชเม็ดโฟมในการ 
บรรจุ  
การรับประกันจะไมครอบคลุมถึงความเสยีหายทีเ่กิดขึ้นในระหวางการขนสง 

 

ดงึขัว้ตอแบตเตอรีอ่อกกอนทีจ่ะขนสง UPS เสมอ 
เพือ่ใหเปนไปตามกฎขอบงัคบัของกระทรวงคมนาคมของสหรฐัฯ (DOT)   

อาจทิง้แบตเตอรีไ่วใน UPS ได ไมจาํเปนตองดงึแบตเตอรีอ่อกมาจาก 
UPS 

4. เขียนหมายเลข RMA ไวบนกลอง 

5. สง UPS ไปยังทีอ่ยูที่ฝายบริการลูกคาแจงใหคุณทราบ 
โดยประกันการสงและชําระคาสงลวงหนา 

การตดิตอ APC 
กรุณาอานขอมูลที่มีใหในเวบ็ไซตของ APC ที ่
http://www.apc.com/support 
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 6: ขอมลูเกีย่วกับกฎขอบงัคบั และการรับประกัน 

การอนมุตัขิองหนวยงานควบคมุและคาํเตอืนเกีย่วกบัความถีว่ทิยุ  
รุน 230V 

 

นี่คือผลิตภัณฑ Class A  เมื่อใชในบาน 
ผลิตภัณฑนี้อาจทําใหเกิด 
การแทรกแซงสญัญาณวิทยุ 
ซ่ึงผูใชอาจตองดําเนินการแกไข 
ปญหาการแทรกแซงดังกลาว  

รุน 120V 

 

อุปกรณนี้ไดรับการทดสอบและพบวามีคุณสมบัติตามขอจํากัดสําหรับอุปกรณดิจิทัล Class A ตามสวนที่ 
15 ของกฎเกณฑของ FCC ขอจํากัด 
เหลานี้มีข้ึนเพื่อใหความคุมครองโดยสมเหตุสมผลตออันตรายซึง่อาจเกิดข้ึนไดจากการแทรกแซง 
เมื่อใชอุปกรณนี้ในอาคารสถานที่ทํางาน   
อุปกรณนี้ทําใหเกิด ใช และสามารถแผพลังงานความถี่วิทยุ 
และหากไมไดรบัการติดต้ังและใชตามคําแนะนาํในคูมือ อาจทําใหเกิดการแทรกแซง 
ตอการสื่อสารทางวิทยุได  
การใชอุปกรณนี้ในที่อยูอาศัยมีแนวโนมวาจะทําใหเกิดการแทรกแซงทีอ่าจเปนอันตรายได ในกรณนีี้ 
ผูใชจะเปนผูรับ 
ผิดชอบสําหรับคาใชจายในการแกไขปญหาการแแทรกแซงดังกลาวเอง  

ตองใชสายเคเบิลสัญญาณกันคลื่นรบกวนกับผลิตภัณฑนี้ เพื่อใหเปนไปตามขอจํากัด Class A ของ 
FCC   

 

 

รุน 100V 
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คาํแถลงเกีย่วกบัการเปนไปตามกฎขอบงัคบั 

 

การรบัประกันแบบจาํกดั 
American Power Conversion (APC) รับประกันวา ผลิตภัณฑของบริษัทฯ ปราศจากขอบกพรอง 
ทั้งในดานวัสดุและคุณภาพของผลิตภัณฑเปน 
เวลาสองป นับจากวันที่ซ้ือผลิตภัณฑ ภาระรับผิดชอบของบริษัทฯ 
ภายใตการรับประกันนี้จํากัดอยูที่การซอมหรือเปลี่ยนผลิตภัณฑที่บกพรองให  
ทั้งนี้ ข้ึนอยูกับดุลพินิจของบริษทัฯ ในการขอรบับริการตามการรับประกนันี้ 
คุณตองขอหมายเลขการอนุมัติวัสดุคืน (Returned Material  
Authorization หรอื RMA) จากฝายสนับสนนุลูกคา  ผลิตภัณฑตองถูกสงคืน 
โดยชําระคาสงลวงหนาแลว และตองสงรายละเอียดโดยยอเกี่ยวกับ 
ปญหาที่พบ และหลักฐานยืนยนัวันที่ซ้ือและสถานที่ซ้ือผลิตภัณฑดังกลาวมาดวย 
การรับประกนันีไ้มมีผลกับอุปกรณที่ไดรับความเสียหายจาก 
อุบัติเหตุ การละเลยไมเอาใจใส หรือการใชในทางที่ผิด 
หรือผลิตภัณฑที่ถูกแกไขหรือดัดแปลงในทางใดกต็าม การรับประกันนี้ใชไดกับผูซ้ือ 
คนแรกเทานั้น ผูซ่ึงตองลงทะเบียนผลิตภัณฑอยางถูกตองภายในสิบวัน นับจากวันที่ซ้ือ 
ยกเวนแตจะระบุไวในที่นี้  AMERICAN POWER CONVERSION ไมขอรับประกนัใดๆ 
ทั้งโดยชัดแจงหรือโดยนัย รวมถึงการรับประกนัความ 
สามารถในการจําหนาย และความเหมาะสมสําหรับจุดมุงหมายใดๆ โดยเฉพาะ  
รัฐบางรัฐไมอนญุาตใหมีการจํากัดหรือการไมครอบคลุมถึงของ 
การรับประกนัโดยนัย ดังนั้น ขอจํากัดหรือการไมครอบคลุมดังที่กลาวมาขางตนอาจไมมีผลตอผูซ้ือ  



23 

ยกเวนแตที่ไดระบุไวขางตน ไมวาในกรณีใดก็ตาม APC 
ไมมีภาระรับผิดชอบสําหรับความเสียหายทั้งทางตรง ทางออม พิเศษ โดยบังเอิญ หรือ 
ความเสียหายที่ตามมา อันเปนผลมาจากการใชผลิตภัณฑนี้ ถึงแมวา บริษัทฯ 
จะไดรับแจงใหทราบเกี่ยวกับความเปนไปไดของความเสียหายดัง 
กลาว โดยเฉพาะอยางยิ่ง APC จะไมมีภาระรับผิดชอบตอคาใชจายใดๆ เชน 
การสูญเสยีผลกาํไรหรือรายได การสูญเสยีอุปกรณ การสูญเสยีการใช 
อุปกรณ การสญูเสียซอฟตแวร การสูญเสียขอมูล คาใชจายสําหรับสิ่งทดแทน 
การเรียกรองโดยบุคคลที่สาม หรืออื่นๆ 
 
เนื้อหาทั้งหมดไดรับการจดลิขสิทธิ์ © 2001 โดย American Power Conversion Corporation  
สงวนลิขสทิธิ์ทกุประการ  หามการผลิตซํ้า ไมวาจะโดย 
บางสวนหรือทั้งหมด 

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


