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APC Smart-UPS 
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บทนำ 
เคร่ือง APC Smart-UPS เป็นเคร่ืองจ่ายไฟสำรองแบบต่อเนื่อง (Uninterruptible Power Supply) ชนิดโมดูลาร์ ซ่ึงเหมาะสำหรับ 
การใช้งานในระดับสูง เช่น ในศูนย์ข้อมูลหรือในข้ันตอนการทำงานต่างๆ ที่ต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษ นอกจากนี้ เคร่ือง 
APC Smart-UPS ยังได้รับการออกแบบมาเพื่อป้องกันปัญหาต่างๆ ที่อาจเกิดกับอุปกรณ์ไฟฟ้าของคุณ เช่น เมื่อเกิดเหตุการณ์ 
ไฟดับ, ไฟตก, ไฟหร่ี และไฟกระชาก เคร่ืองจ่ายไฟสำรอง (UPS) จะกำจัดความไม่คงที่ของแรงดันไฟฟ้าที่ส่งมาจากระบบไฟฟ้า 
อาคาร และถ้าเกิดการรบกวนขนาดใหญ่ เคร่ืองก็จะตัดอุปกรณ์ของคุณออกจากระบบไฟฟ้าอาคาร เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการ 
ชำรุดเสียหายข้ึน เคร่ือง UPS จะจ่ายไฟอย่างต่อเนื่องจากแบตเตอร่ีภายในตัวเอง จนกว่าแรงดันไฟฟ้าจากระบบไฟฟ้าอาคาร 
จะกลับมาอยู่ในระดับที่ปลอดภัย หรือแบตเตอร่ีของ UPS ได้จ่ายไฟจนหมด 

 1 : การติดต้ัง 
คู่มือสำหรับผู้ใช้และคำแนะนำด้านความปลอดภัยสามารถอ่านได้จากซีดีคู่มือการใช้งานที่ให้มาพร้อมกันนี้  
และอาจดูรายละเอียดได้จากเว็บไซต์ของ APC, www.apc.com 
การเปิดบรรจุภัณฑ์ 
ข้อควรระวัง : ควรอ่านคำแนะนำด้านความปลอดภัยก่อนที่จะทำการติดตั้ง  
ตรวจเช็คเคร่ือง UPS ว่าตรงตามใบเสร็จหรือไม่ หากมีการชำรุดเสียหายเกิดข้ึน ให้แจ้งบริษัทขนส่งหรือตัวแทนจำหน่ายทันที 
วัสดุบรรจุภัณฑ์สามารถนำมารีไซเคิลได้ กรุณาเก็บรักษาไว้เพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ หรือกำจัดทิ้งตามวิธีที่เหมาะสม 
ตรวจเช็คอุปกรณ์ภายในบรรจุภัณฑ์ : 
! เคร่ือง UPS 
! ฝาครอบ 
! แผงด้านบนสำหรับการจัดวางแบบต้ัง และตัวยึด 
! ชุดอุปกรณ์ราง 
! ชุดอุปกรณ์ UPS และเอกสารต่างๆ ได้แก่ : 

! เอกสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์, ข้อมูลด้าน 
ความปลอดภัย และการรับประกันสินค้า 

! ซีดีคู่มือการใช้งานเครื่อง Smart-UPS 
! ซีดี PowerChute®  
! ซีดีสำหรับการ์ดควบคุมเครือข่าย 
! ตัวยึดฮาร์ดแวร์ 

! สายต่อแบบอนุกรมและแบบ USB 
รุ่น 230 โวลท์ เท่านั้น : 
! สายไฟอินพุต 2 สาย 
! สายจ๊ัมป์เอาต์พุต 4 สาย 

ตำแหน่งติดตั้งเครื่อง UPS (สภาพแวดล้อมที่กำหนด) 

 

0-95% 

0-40°C 
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การติดตั้งเครื่อง UPS ในแร็คและการต่อแบตเตอรี่ 
ข้อควรระวัง : การติดตั้งรางต่างๆ ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำที่อยู่ในชุดอุปกรณ์ราง 

# $  

 

 

% &  

 

' ( 

 

 

ด้านหลัง 
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การจัดวางแบบตั้ง 

# กดสวิตช์สีดำไปทางขวาและค้างไว้ (ดูตำแหน่งที่กำหนด 
บนเคร่ือง UPS) ขณะถอดโมดูลประมวลผลกำลังไฟ 

$ 

 

 

% & หมายเหตุ : วางเคร่ือง UPS ในตำแหน่งใช้งานจริง 
ก่อนทำการติดต้ังโมดูลอีกคร้ัง 

 

' ดึงฝาครอบที่อยู่ด้านหลังออก แล้วหมุน ( 

  

ด้านหลัง 
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 2 : เริ่มใช้งาน 
ต่ออุปกรณ์เข้ากับเครื่อง UPS 
แผงด้านหลัง 

1500 VA, 120 V : 1500 VA, 230 V : 

3000 VA, 120 V : 3000 VA, 230 V : 

 

หมายเหตุ : 
• การควบคุม �กลุ่มเต้าเสียบ� สามารถทำได้ผ่านทางซอฟท์แวร์เครือข่าย กรุณาดู เอกสารเกี่ยวกับการ์ดควบคุมเครือข่าย 
• เครื่องพิมพ์เลเซอร์เป็นอุปกรณ์ที่ใช้พลังงานไฟฟ้ามากกว่าอุปกรณ์ชนิดอื่น และอาจส่งผลให้เครื่อง UPS เกิดการ 
โอเวอร์โหลดได้ 

ต่อเครื่อง UPS เข้ากับเครือข่าย (ถ้ามีติดตั้งไว้) 
ปลั๊กเครือข่าย 

พอร์ตอนุกรม พอร์ต USB พอร์ตอีเทอร์เน็ต 

   

หมายเหตุ : 
• ในการต่อเข้ากับพอร์ตอนุกรม ให้ใช้เฉพาะสายเคเบิลที่เตรียมไว้ให้เท่านั้น สายอินเตอร์เฟสแบบอนุกรมมาตรฐาน 
ไม่สามารถนำมาต่อเข้ากับเคร่ือง UPS ได้ และไม่สามารถใช้พอร์ตอนุกรมและพอร์ต USB พร้อมกันได้ 

• ถ้าจะต้องใช้ออปช่ันอุปกรณ์เสริม Smart-Slot ให้ถอดการ์ดควบคุมเครือข่ายที่ติดต้ังไว้ออก แล้วติดต้ังกลับเข้าไปใหม่  

เริ่มใช้งานเครื่อง UPS 
ข้อควรระวัง เครื่อง UPS จะเริ่มทำงานโดยอัตโนมัติ เม่ือเชื่อมต่อเข้ากับระบบไฟฟ้าอาคาร 
1.  เสียบปลั๊กเคร่ือง UPS เต้าเสียบชนิดสองข้ัวสามขาที่ต่อสายดินแล้วเท่านั้น 

ปลั๊กอินพุต : 
รุ่น 1500 VA : 120 V = NEMA 5-15P 230 V = ใช้สายไฟ 10 A พร้อมสายไฟอินพุต C14 ตามข้อกำหนดของแต่ละ 
ประเทศ (ไม่ได้จัดส่งมาให้) 
รุ่น 3000 VA : 120 V = NEMA L5-30P 230 V = ใช้สายไฟท่ีจัดส่งมาให้ หรือสายไฟที่มีค่าเทียบเท่าตามข้อกำหนด 
ของแต่ละประเทศ 



 

  5  

แบตเตอร่ีจะสามารถชาร์จไฟได้จนเต็ม ในช่วงส่ีช่ัวโมงแรกของการทำงานปกติ อย่างไรก็ตาม แบตเตอร่ี �อาจ� ไม่สามารถ 
จ่ายไฟได้เต็มประสิทธิภาพในช่วงที่มีการใช้ไฟครั้งแรก 

2. หลังจากที่เคร่ือง UPS เสร็จสิ้นการทดสอบตัวเอง พร้อมกับไฟ LED ออนไลน์ ติดสว่างข้ึนแล้ว ให้ตรวจเช็คส่วนแสดงผล 
ด้านหน้าเพื่อดูตัวแสดงความผิดปกติ (กรุณาดูที่ การค้นหาสาเหตุและแก้ไขปัญหา) 

3. รุ่น 120 V : ตรวจเช็คไฟ LED แสดง ความผิดปกติในการเดินสายไฟ ที่แผงด้านหลัง ซ่ึงไฟนี้จะติดสว่างข้ึน หากเสียบ 
ปลั๊กเคร่ือง UPS เข้ากับเต้าเสียบของระบบไฟฟ้าอาคารที่ไม่เหมาะสม (กรุณาดูที่ การค้นหาสาเหตุและแก้ไขปัญหา) 

4. เปิดอุปกรณ์ต่อพ่วงทั้งหมด หากต้องการใช้เคร่ือง UPS เป็นสวิตช์ เปิด/ปิด ตัวหลัก ต้องแน่ใจว่าได้เปิดอุปกรณ์ต่อพ่วง 
ทั้งหมดแล้ว 

ขณะนี้ อุปกรณ์จะได้รับการจ่ายไฟรวมท้ังได้รับการป้องกันเรียบร้อยแล้ว สามารถใช้งานข้ันพื้นฐาน, กำหนดค่าสำหรับผู้ใช้, 
และใช้งานซอฟท์แวร์ได้ตามท่ีต้องการ 

การใช้งานแบตเตอรี่ 
ในกรณีที่ระบบไฟฟ้าอาคารเกิดความผิดปกติ เคร่ือง UPS จะเปลี่ยนไปใช้แรงดันไฟจ่ายจากแบตเตอร่ีโดยอัตโนมัติ และ 
ในขณะที่ใช้แรงดันไฟจากแบตเตอร่ีนั้น จะมีเสียงสัญญาณเตือนดังข้ึนสี่คร้ังทุกๆ 30 วินาที ให้กดปุ่ม   เพื่อปิดเสียง 
สัญญาณเตือน 
ถ้าระบบไฟฟ้าอาคารยังไม่กลับสู่สภาวะปกติ เคร่ือง UPS จะยังคงจ่ายไฟไปยังอุปกรณ์ต่อพ่วงจนกว่าแบตเตอร่ีจะหมดไฟ 
ดูรายละเอียดเกี่ยวกับแผนผังเวลาทำงานของแบตเตอร่ีได้ที่ www.apc.com 
เมื่อเคร่ือง UPS ถึงขีดจำกัดการเตือนปิดระบบเมื่อไฟแบตเตอร่ีต่ำ (ค่ามาตรฐานต้ังไว้ 2 นาที) สัญญาณเตือนจะดังข้ึนอย่าง 
ต่อเนื่องจนกระทั่งเคร่ืองปิดระบบลง ในช่วงเวลานี้ ควรปิดระบบอุปกรณ์ต่อพ่วงด้วย ยกเว้น อุปกรณ์ดังกล่าวจะถูกควบคุม 
โดยซอฟท์แวร์ตรวจสอบเครือข่าย 
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 3 : การทำงานขั้นพื้นฐาน 

                                                           ส่วนแสดงผลด้านหน้า 

 

ตัวแสดง คำอธิบาย 

ออนไลน์ 

 

เคร่ือง UPS กำลังจ่ายไฟจากระบบไฟฟ้าอาคารไปยังอุปกรณ์ต่อพ่วง 

AVR 

 

เคร่ือง UPS กำลังทำการชดเชย เนื่องจากแรงดันไฟฟ้าจากระบบไฟฟ้าอาคารสูง 
หรือต่ำกว่าปกติ  

ใช้งานแบตเตอร่ี  

 

เคร่ือง UPS กำลังจ่ายไฟให้กับอุปกรณ์ต่อพ่วง โดยใช้แรงดันไฟจากแบตเตอร่ี  

โอเวอร์โหลด 

 

อุปกรณ์ต่อพ่วงใช้ไฟเกินขีดจำกัดของเคร่ือง UPS 

บายพาส 

 

อุปกรณ์ต่อพ่วงกำลังรับไฟจากจุดต่อระบบไฟฟ้าอาคารโดยตรง และไม่ผ่านโมดูลประมวลผล 
กำลังไฟ น่ีเป็นสภาพการทำงานท่ีผิดปกติ ซ่ึงอาจเกิดจากการโอเวอร์โหลดหรือมีการทำงาน 
ผิดพลาดภายในโมดูล (กรุณาดูที่ การค้นหาสาเหตุและแก้ไขปัญหา) 

เปลี่ยนแบตเตอร่ี/ 
แบตเตอร่ีถูกถอดออก 

 

แบตเตอร่ีถูกถอดออก หรือต้องเปลี่ยนแบตเตอร่ี 

คุณสมบัติพิเศษ การทำงาน 

ปุ่มปิด 

 

กดปุ่มนี้เพื่อปิดเคร่ือง UPS 
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ฟังก์ชั่น การทำงาน 

การทดสอบตัวเอง  แบบอัตโนมัติ : เคร่ือง UPS จะทดสอบตัวเองโดยอัตโนมัติเมื่อเปิดเคร่ือง หลังจากนั้น 
จะทำการทดสอบทุกๆ สองสัปดาห์ (ตามค่าต้ังมาตรฐาน) ในระหว่างการทดสอบตัวเอง 
เคร่ือง UPS จะจ่ายไฟจากแบตเตอร่ีไปยังอุปกรณ์ต่อพ่วงเป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆ 

แบบแมนนวล : กดปุ่ม  ค้างไว้ประมาณ 2-3 วินาที เพื่อเร่ิมทำการทดสอบตัวเอง 

การสตาร์ทเย็น  ทำการจ่ายไฟจากแบตเตอร่ีไปยังเครื่อง UPS และอุปกรณ์ต่อพ่วงทันทีที่ไม่มีการจ่ายแรงดัน 
ไฟฟ้าจากระบบไฟฟ้าอาคาร (กรุณาดูที่ การค้นหาสาเหตุและแก้ไขปัญหา) กดปุ่ม   
ค้างไว้ประมาณ 1 วินาที แล้วปล่อย เคร่ือง UPS จะส่งเสียงสัญญาณส้ันๆ แล้วจะเงียบไป 
กดปุ่มค้างไว้อีกคร้ังประมาณสามวินาที เคร่ืองจะส่งเสียงสัญญาณยาวขึ้น ปล่อยปุ่มใน 
ขณะที่เสียงสัญญาณน้ีกำลังดังอยู่  

แรงดันไฟฟ้าจากอาคาร
ที่ตรวจพบ 

 
 

เคร่ือง UPS มีฟังก์ช่ันการวิเคราะห์ที่ใช้แสดงแรงดันไฟฟ้าของระบบไฟฟ้าอาคาร 
เครื่อง UPS เริ่มทำการทดสอบตัวเองโดยเป็นส่วนหนึ่งของขั้นตอนการทำงานนี้ 
การทดสอบตัวเองไม่ส่งผลใดๆ ต่อการแสดงแรงดันไฟฟ้า 

กดปุ่ม  ค้างไว้ เพื่อดูการแสดงผลแท่งกราฟของแรงดันไฟฟ้าจากอาคาร หลังจากนั้น  
2-3 วินาที ไฟ LED ชาร์จแบตเตอร่ี  ห้าดวงที่อยู่ทางด้านขวาของส่วนแสดงผลบนแผง 
ด้านหน้า จะแสดงระดับแรงดันไฟเข้าจากระบบไฟฟ้าอาคาร  
กรุณาดูที่ตัวเลขด้านซ้ายมือ เพื่ออ่านค่าแรงดันไฟฟ้า (ค่าต่างๆ เหล่านี้ ไม่ได้แสดงไว้บน 
เคร่ือง UPS) 
การแสดงผลนี้จะแสดงให้ทราบว่า แรงดันไฟฟ้ามีค่าอยู่ระหว่างค่าที่แสดงไว้ในรายการ  
กับค่าถัดไปที่สูงกว่า (ดูที่ การค้นหาสาเหตุและแก้ไขปัญหา) 

  



 

  8   

 4 : รายการต่างๆ ที่ผู้ใช้สามารถปรับต้ังได้ 

หมายเหตุ : การปรับตั้งทำได้โดยการใช้ซอฟท์แวร์ POWERCHUTE หรือ  
จุดต่อการเช่ือมโยงเครือข่าย กรุณาดูรายละเอียดท่ี คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีใช้ซอฟท์แวร์ 

ฟังก์ช่ัน ค่าพ้ืนฐาน 
ที่ต้ังจากโรงงาน 

ทางเลือกสำหรับผู้ใช้ คำอธิบาย 

การทดสอบตัวเองโดยอัตโนมัติ ทุก 14 วัน (336 ชั่วโมง) ทุก 14 วัน (336 ชั่วโมง), 
ทุก 7 วัน (168 ชั่วโมง), 
เม่ือเร่ิมเปิดเคร่ืองเท่านั้น,  
ไม่มีการทดสอบตัวเอง 

ฟังก์ชั่นนี้เป็นการปรับตั้งระยะเวลาการทดสอบตัวเอง
ของเคร่ือง UPS  

หมายเลข ID ของเคร่ือง UPS UPS_IDEN ไม่เกิน 8 ตัวอักษร  เป็นการระบุลักษณะเฉพาะของ UPS (เช่น ชื่อเซิร์ฟ-
เวอร์หรือตำแหน่งของเคร่ือง) เพ่ือวัตถุประสงค์ในการ 
จัดการเก่ียวกับเน็ตเวิร์ค 

วันที่เปลี่ยนแบตเตอร่ีคร้ังล่าสุด วันที่ผลิต เดือน/วัน/ปี รีเซ็ตวันที่นี้ เม่ือคุณเปลี่ยนโมดูลแบตเตอร่ีภายใน 
ประสิทธิภาพขั้นต่ำของเคร่ือง 
ก่อนกลับมาจากสภาวะปิด 

0 เปอร์เซนต์ 0, 15, 30, 45, 60, 75, 90 
เปอร์เซ็นต์ 

หลังจากการปิดเคร่ืองเนื่องจากไฟแบตเตอร่ีต่ำ เคร่ือง 
UPS จะชาร์จแบตเตอร่ีจนถึงเปอร์เซ็นต์ที่กำหนด 
ก่อนที่จะจ่ายไฟให้กับอุปกรณ์ต่อพ่วง 

ความไวต่อแรงดันไฟฟ้า 
 

สูง ความไวสูง, 
ความไวปานกลาง, 
ความไวต่ำ 

เคร่ือง UPS จะตรวจหาและแก้ไขความบกพร่องของ 
แรงดันไฟฟ้าในสาย โดยเปลี่ยนไปยังการจ่ายไฟจาก 
แบตเตอร่ีเพ่ือป้องกันอุปกรณ์ต่อพ่วง ในกรณีที่แรง 
ดันไฟฟ้ามีคุณภาพต่ำ เคร่ือง UPS อาจเปลี่ยนไปใช้ 
การจ่ายไฟจากแบตเตอร่ีบ่อยคร้ัง ดังนั้น ถ้าอุปกรณ์ 
ต่อพ่วงสามารถทำงานได้ตามปกติภายใต้สภาวะ 
ดังกล่าว ให้ลดความไวต่อแรงดันไฟฟ้าลง ทั้งนี้ เพ่ือ 
รักษาประสิทธิภาพและอายุใช้งานของแบตเตอร่ี 

การควบคุมสัญญาณเตือน ทำงาน ทำงาน, ปิดเสียง, 
ปิดการทำงาน 

ผู้ใช้สามารถปิดเสียงสัญญาณเตือน หรือยกเลิกการ 
ทำงานของสัญญาณเตือนได้อย่างถาวร 

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

ปรับต้ังระยะห่างระหว่างเวลาท่ีเคร่ือง UPS ได้รับคำส่ัง 
ให้ปิดเคร่ือง และเวลาที่เคร่ืองปิดการทำงานจริง 

การเตือนเม่ือแบตเตอร่ีไฟต่ำ 
 

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

ซอฟท์แวร์ PowerChute จะสั่งงานให้ปิดการทำงาน 
โดยอัตโนมัติ เม่ือเวลาทำงานของแบตเตอร่ีที่เหลือ 
ตรงกับค่าที่ตั้งไว้ขณะแบตเตอร่ีทำงาน 
ปรับเปลี่ยนระยะเวลาในการเตือนแบตเตอร่ีไฟต่ำที่ 
ตั้งไว้เป็นมาตรฐาน โดยให้ตั้งเวลาที่ระบบปฏิบัติการ 
หรือซอฟท์แวร์ระบบทำการปิดเครื่องได้อย่างปลอดภัย 

การหน่วงเวลาเปิดเคร่ืองแบบ 
ซินโครไนซ์ 

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

เครื่อง UPS จะรอจนถึงเวลาที่กำหนดก่อนที่จะเริ่ม 
ทำงาน หลังจากที่ระบบไฟฟ้าอาคารกลับสู่ภาวะปกติ 
(เพ่ือหลีกเลี่ยงการโอเวอร์โหลดของวงจรไฟฟ้าย่อย)  
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หมายเหตุ : การปรับตั้งทำได้โดยการใช้ซอฟท์แวร์ POWERCHUTE หรือ  
จุดต่อการเช่ือมโยงเครือข่าย กรุณาดูรายละเอียดท่ี คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีใช้ซอฟท์แวร์ 

ฟังก์ช่ัน ค่าพ้ืนฐาน 
ที่ต้ังจากโรงงาน 

ทางเลือกสำหรับผู้ใช้ คำอธิบาย 

จุดถ่ายโอนระดับสูง 120 V :         
127 VAC 
 
230 V : 
253 VAC 

120 V :  
127, 130, 133, 136 VAC 
 
230V : 
253, 257, 261, 265 VAC  

ถ้าแรงดันไฟฟ้าภายในอาคารมักอยู่ในระดับสูง และ 
อุปกรณ์ต่อพ่วงสามารถทำงานได้เป็นปกติด้วยแรงดัน 
ไฟที่สูงในระดับดังกล่าว ให้ปรับตั้งจุดถ่ายโอนระดับ 
สูงให้สูงขึ้นอีก เพ่ือหลีกเลี่ยงการใช้งานแบตเตอร่ีโดย 
ไม่จำเป็น 

จุดถ่ายโอนระดับต่ำ 120 V :         
106 VAC    
 
230 V : 
208 VAC 

120 V : 
106, 103, 100, 97 VAC 
 
230 V : 
208, 204, 200, 196 VAC 

ถ้าแรงดันไฟฟ้าอาคารมักอยู่ในระดับต่ำ และอุปกรณ์ 
ต่อพ่วงสามารถทำงานได้เป็นปกติด้วยแรงดันไฟฟ้าที่
ต่ำในระดับดังกล่าว ให้ปรับตั้งจุดถ่ายโอนระดับต่ำให้ 
ต่ำลงอีก 
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 5 : การเก็บรักษา, การซ่อมบำรุง, การขนส่ง และการบริการ 
การเก็บรักษา 
ให้ปิดคลุมเคร่ือง UPS และเก็บไว้ในสถานท่ีท่ีเย็นและแห้ง พร้อมท้ังชาร์จแบตเตอรี่ให้เต็ม 
ท่ีอุณหภูมิ -15 ถึง +30 °C (+5 ถึง +86 °F) ให้ชาร์จแบตเตอรี่ UPS ทุกๆ 6 เดือน 
ท่ีอุณหภูมิ +30 ถึง +45 °C (+86 ถึง +113 °F) ให้ชาร์จแบตเตอรี่ UPS ทุกๆ 3 เดือน 
การซ่อมบำรุงโมดูลแบตเตอรี่ 
อายุใช้งานของแบตเตอร่ี UPS จะแตกต่างกันไปข้ึนอยู่กับลักษณะการใช้งานและสภาพแวดล้อม ดังน้ันจึงควรเปล่ียนแบตเตอร่ีทุกๆ 3 ปี 
การเปล่ียนโมดูลแบตเตอร่ีของเครื่อง UPS รุ่นน้ี สามารถทำได้ง่าย และวิธีการเปล่ียนแบตเตอร่ีก็สามารถทำได้อย่างปลอดภัย เน่ืองจาก 
ไม่ได้เชื่อมต่อกับระบบไฟฟ้าท่ีมีอันตราย ในขณะท่ีทำการเปล่ียน คุณจะสามารถต่อเครื่อง UPS เข้ากับอุปกรณ์ต่อพ่วงได้  
หมายเหตุ : ถ้าไม่ได้ต่อแบตเตอร่ีไว้ อุปกรณ์จะไม่ได้รับการป้องกันจากภาวะไฟดับ 
กรุณาติดต่อตัวแทนจำหน่ายของคุณ หรือ APC (กรุณาดูท่ี ข้อมูลสำหรับการติดต่อ) เพื่อสอบถามข้อมูลเก่ียวกับการเปล่ียนโมดูลแบตเตอร่ี 
สำหรับคำแนะนำเก่ียวกับการถอดและเปล่ียนแบตเตอร่ี กรุณาดูท่ี การติดต้ังเครื่อง UPS ในแร็คและการต่อแบตเตอร่ี 

การเปลี่ยนโมดูลประมวลผลกำลังไฟ 

# $ 

 

 

% & กดสวิตช์สีดำไปทางขวาและค้างไว้ (ดูตำแหน่งที่กำหนด 
ด้านล่าง) ขณะถอดโมดูลประมวลผลกำลังไฟ 

  

*ในการติดต้ังโมดูลชุดใหม่ ให้ทำย้อนข้ันตอน 1-4 
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การขนส่ง 
1. ปิดเคร่ืองและถอดสายอุปกรณ์ต่อพ่วงท้ังหมดท่ีต่อเข้ากับเครื่อง UPS 
2. ปิดเคร่ือง UPS และถอดปล๊ัก UPS ออกจากเต้าเสียบของระบบไฟฟ้าอาคาร 
3. ถอดปล๊ักต่อของแบตเตอร่ีออก 
 สำหรับคำแนะนำในการขนส่งทางเรือ และการขอรับวัสดุบรรจุภัณฑ์ท่ีเหมาะสม กรุณาติดต่อ APC (กรุณาดูท่ี ข้อมูลสำหรับการติดต่อ)  

การบริการ 
ถ้าจำเป็นต้องนำเคร่ือง UPS เข้ารับการบริการ ไม่ต้องส่งคืนตัวแทนจำหน่าย แต่ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปน้ี : 
1. ทบทวนปัญหาท่ีเกิดขึ้น โดยดูจาก การค้นหาสาเหตุและแก้ไขปัญหา เน่ืองจากอาจมีวิธีแก้ไขสำหรับปัญหาท่ีพบบ่อย 

2. ถ้ายังไม่พบวิธีแก้ไขปัญหา กรุณาติดต่อแผนกลูกค้าสัมพันธ์ของ APC ผ่านทางเว็บไซต์ APC, www.apc.com/support 
) จดหมายเลขรุ่น, หมายเลขลำดับการผลิต และวันท่ีซ้ือเคร่ือง UPS เม่ือคุณโทรศัพท์ไปท่ีแผนกลูกค้าสัมพันธ์ของ APC ช่างเทคนิค 
จะขอให้คุณอธิบายถึงปัญหาท่ีเกิดข้ึนกับเคร่ือง UPS ของคุณ และให้คำแนะนำแก้ไขผ่านทางโทรศัพท์ ถ้ายังไม่สามารถแก้ไขปัญหา 
ได้ช่างเทคนิคจะออกหมายเลขการอนุญาตส่งกลับวัสดุ (Returned Material Authorization Number หรือ RMA#) ให้คุณ 

) ถ้าเคร่ือง UPS ยังอยู่ภายใต้การรับประกัน คุณไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ในการซ่อม  
3. บรรจุเคร่ือง UPS ลงในบรรจุภัณฑ์เดิมท่ีให้มา หากไม่มีบรรจุภัณฑ์ดังกล่าว กรุณาดูท่ี www.apc.com/support ซึ่งจะมีข้อมูลเก่ียวกับ 

การขอรับบรรจุภัณฑ์ชุดใหม่ 
) บรรจุเคร่ือง UPS ให้เรียบร้อย เพื่อหลีกเล่ียงความเสียหายท่ีอาจเกิดขึ้นในระหว่างขนส่ง ห้ามใช้เม็ด Styrofoam ในการบรรจุ 
การรับประกันสินค้าไม่รวมถึงความเสียหายท่ีเกิดขึ้นในระหว่างขนส่ง 

) ต้องถอดสายแบตเตอร่ีออกทุกคร้ัง ก่อนท่ีจะทำการขนส่งตามข้อกำหนดของ U.S. Department of Transportation 
(DOT) โดยอาจไม่จำเป็นต้องถอดโมดูลแบตเตอร่ีออกจากเครื่อง UPS ก็ได้  

4. เขียนหมายเลข RMA# ไว้ท่ีด้านนอกของบรรจุภัณฑ์ 
5. ส่งคืนเคร่ือง UPS ไปยังท่ีอยู่ตามท่ีแผนกลูกค้าสัมพันธ์ได้ให้ไว้กับคุณ โดยต้องรับประกันสินค้าและจ่ายค่าขนส่งล่วงหน้า 
ข้อมูลสำหรับการติดต่อ 

ลูกค้าในสหรัฐอเมริกา - กรุณาดูท่ี www.apc.com/support 
ลูกค้าในประเทศอ่ืนๆ - กรุณาดูท่ี www.apc.com เลือกประเทศจากช่องตัวเลือกประเทศ และเลือกแท็บ Support ท่ีด้านบนของหน้าเว็บ 
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 6 : การค้นหาสาเหตุและแก้ไขปัญหา 

กรุณาใช้ข้อมูลจากตารางด้านล่างเพื่อแก้ใขปัญหาเล็กๆ น้อยๆ เก่ียวกับการติดต้ังและการใช้งาน UPS ในกรณีที่ต้องการความ 
ช่วยเหลือ หากเกิดปัญหาที่ซับซ้อนข้ึนกับเคร่ือง UPS กรุณาดูที่ IBM 

ปัญหา และ/หรือ  
สาเหตุท่ีเป็นไปได้ 

วิธีแก้ไขปัญหา 

เปิดเครื่อง UPS ไม่ได้ 

ไม่ได้ต่อเครื่อง UPS เข้ากับแหล่งจ่ายไฟ 
ของระบบไฟฟ้าอาคาร 

ตรวจเช็คปลายสายไฟท้ังสองด้านระหว่างเคร่ือง UPS กับระบบไฟฟ้าอาคาร เพื่อให้แน่ใจว่า 
ได้ต่อสายไฟอย่างแน่นหนาดีแล้ว 

ต่อแบตเตอร่ีไม่ถูกต้อง ตรวจเช็คปล๊ักต่อของแบตเตอร่ีว่าล็อคอยู่ในตำแหน่งแล้ว 
ไม่มีแรงดันไฟฟ้าหรือแรงดันไฟฟ้าของ 
ระบบไฟฟ้าอาคารต่ำมาก 

ตรวจเช็คแหล่งจ่ายไฟของระบบไฟฟ้าอาคารท่ี UPS ต่ออยู่ โดยการต่อเข้ากับโคมไฟต้ังโต๊ะ  
ถ้าโคมไฟให้แสงสว่างน้อย ให้ทำการตรวจเช็คแรงดันไฟฟ้าอาคาร 

ปิดเครื่อง UPS ไม่ได้ 
ส่วนแสดงผลยังไม่ติดสว่าง ถึงแม้ว่าจะ 
มีการต่อสายไฟแล้วก็ตาม  
สวิตช์สีดำค้างอยู่ท่ีตำแหน่งปิด (ด้านขวา) 
ซึ่งในตำแหน่งดังกล่าว สวิตช์จะยกเลิก 
การทำงานของโมดูลจ่ายกำลังไฟ และ 
กำลังไฟที่ส่งไปยังอุปกรณ์จะถูกบายพาส 
รอบโมดูลจ่ายกำลังไฟ 

ค่อยๆ ปรับตำแหน่งสวิตช์สีดำไปทางซ้าย และโมดูลจะได้รับการส่ังงาน  

UPS ส่งเสียงเป็นครั้งคราว 
เคร่ือง UPS ท่ีทำงานตามปกติ ส่งเสียง 
สัญญาณในระหว่างท่ีเคร่ืองกำลังจ่าย 
ไฟจากแบตเตอรี่ 

ไม่มีวิธีแก้ไข เน่ืองจากเครื่อง UPS กำลังทำหน้าท่ีป้องกันอุปกรณ์ต่อพ่วงจากแรงดันไฟฟ้า 
ท่ีไม่สม่ำเสมอของระบบไฟฟ้าอาคาร 

เครื่อง UPS ไม่สามารถจ่ายไฟสำรองได้ตามเวลาที่ควรจะเป็น 
ไฟแบตเตอร่ีของเครื่อง UPS อ่อนลง 
เน่ืองจากเกิดไฟดับเม่ือเร็วๆ น้ี 
หรือแบตเตอร่ีใกล้หมดอายุแล้ว 

ชาร์จไฟแบตเตอรี่ จะต้องทำการชาร์จไฟแบตเตอรี่ใหม่หลังจากที่ต้องจ่ายไฟสำรองเป็นเวลา 
นาน อายุการใช้งานของแบตเตอรี่จะสั้นลงถ้าต้องจ่ายไฟบ่อยครั้ง หรือแบตเตอรี่ต้องทำงาน 
ในท่ีท่ีมีอุณหภูมิสูง ควรเปล่ียนแบตเตอร่ีถ้าแบตเตอร่ีใกล้หมดอายุการใช้งาน ถึงแม้ว่าไฟ LED 
เปล่ียนแบตเตอร่ี จะยังไม่ติดสว่างก็ตาม 

แรงดันไฟจ่ายไม่เป็นไปตามที่ต้องการ 
แรงดันไฟจ่ายของ แบตเตอร่ี ต่ำหรือสูง 
เกินไป 

ตรวจเช็คสวิตช์หมุนสำหรับเลือกแรงดันไฟฟ้าว่า ปรับต้ังอยู่ในระดับท่ีต้องการหรือไม่ (กรุณาดูท่ี 
การติดต้ัง) หมายเหตุ ในการตรวจสอบการเปล่ียนแปลงใดๆ เก่ียวกับการเลือกแรงดันไฟฟ้า 
ต้องปิดเคร่ือง UPS ก่อน จากน้ันจึงเปิดเคร่ืองอีกคร้ัง  

แรงดันไฟจ่าย ออนไลน์ สูงหรือต่ำเกินไป เคร่ือง UPS จะยอมให้ช่วงแรงดันไฟจ่ายท่ีกำหนดได้รับการกรองจากอินพุต ก่อนท่ีจะจ่ายไปยัง 
แบตเตอร่ี  ถ้าช่วงดังกล่าวกว้างเกินไปสำหรับอุปกรณ์ต่อพ่วง คุณสามารถปรับขีดจำกัดบนและ 
ขีดจำกัดล่าง (ผ่านทางซอฟท์แวร์) ให้เข้ากับการใช้งานของคุณได้ 
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ปัญหา และ/หรือ  
สาเหตุท่ีเป็นไปได้ 

วิธีแก้ไขปัญหา 

เต้าเสียบบางตัวไม่ได้รับการจ่ายไฟ 
กลุ่มเต้าเสียบหน่ึงกลุ่มหรือมากกว่าน้ัน 
(ติดป้าย �1�, �2�, และ �3�) ปิดการทำงาน 
ผ่านจุดต่อการเช่ือมโยงเครือข่าย 

เข้าไปท่ีแผงควบคุม UPS ผ่านทางจุดต่อการเช่ือมโยงเครือข่าย และตรวจเช็คสถานะของ 
เต้าเสียบ ถ้าค่าท่ีต้ังไม่เป็นไปตามท่ีต้องการ ให้เปล่ียนแปลงค่าต้ังตามลำดับ และทบทวน 
การต้ังค่าด้านความปลอดภัย (รหัสผ่าน เป็นต้น) 

รุ่น 3000 VA, 120 V เท่าน้ัน : 
กลุ่มเต้าเสียบหน่ึงกลุ่มหรือมากกว่าเกิด 
การโอเวอร์โหลด และเซอร์กิตเบรคเกอร์ 
ดีดออก (ตัดวงจร) 

ในบางกรณีท่ีต่ำกว่าขีดจำกัดโดยรวมของเคร่ือง UPS เซอร์กิตเบรคเกอร์จะป้องกันกลุ่มเต้าเสียบ 
ท้ังสามกลุ่มแยกกัน ถ้าเซอร์กิตเบรคเกอร์ตัวใดตัวหน่ึงยังคงดีดออก (ตัดวงจร) ให้ลดโหลด 
และ/หรือ ลดการจ่ายไฟไปยังกลุ่มเต้าเสียบให้เหมาะสม จากน้ันรีเซ็ตเซอร์กิตเบรคเกอร์ 

เวลาการทำงานมีเพียงพอ แต่รอบการเตือนแบตเตอรี่ต่ำนานเกินกว่าที่คาดไว้ 

เคร่ือง UPS ตรวจจับได้ว่ามีแบตเตอร่ี 
เหลืออยู่น้อยกว่าท่ีเชื่อมต่ออยู่ ดังน้ัน 
จึงมีเวลาในการเตือนนานเกินไป 

กำหนดค่าเคร่ือง UPS ผ่านทาง PowerChute เพื่อตรวจสอบจำนวนชุดแบตเตอร่ีภายนอก 
ท่ีต่ออยู่ (กรุณาดูท่ี รายการต่างๆ ท่ีผู้ใช้สามารถปรับต้ังได้) 

รอบการเตือนไฟแบตเตอร่ีต่ำท่ีกำหนด 
ไว้นานเกินความจำเป็น หรือนานเกิน 
กว่าท่ีคาดไว้ 

กำหนดค่าเคร่ือง UPS ผ่าน PowerChute เพื่อปรับรอบการเตือนแบตเตอร่ีต่ำให้เหมาะสม 
(กรุณาดูท่ี รายการต่างๆ ท่ีผู้ใช้สามารถปรับต้ังได้) 

ไฟ LED ในแถบแสดงแบตเตอรี่กะพริบพร้อมกัน 

ขณะท่ี ออนไลน์ หรือ ใช้งานแบตเตอร่ี 
เวลาการใช้งานท่ีเหลือ ต่ำกว่ารอบการ 
เตือนไฟแบตเตอร่ีต่ำท่ีกำหนดไว้  
หมายเหตุ : จำนวนของไฟ LED ท่ี 
กะพริบยังคงแสดงระดับการชาร์จท่ี 
เก่ียวข้องของแบตเตอรี่ท่ีต่ออยู่ 

ถ้าเวลาการใช้งานสำหรับการปิดระบบอุปกรณ์ต่อพ่วงส้ันเกินไป ต้องต่อชุดแบตเตอร่ีเสริม 
ถ้ารอบการเตือนไฟแบตเตอร่ีต่ำสำหรับการปิดระบบนานเกินความจำเป็น ให้ทำการกำหนดค่า 
ผ่านทาง PowerChute ให้เหมาะสม 

ตัวนับเวลาการใช้งานของแบตเตอร่ีเกิน
ช่วงการปรับเทียบ และจำเป็นต้องปรับ 
เทียบอีกคร้ัง 

ต้ังโปรแกรมเคร่ือง UPS ผ่านทาง PowerChute เพื่อทดสอบการปรับเทียบเวลาการใช้งาน 

ไฟ LED ติดสว่างทุกดวง และเครื่อง UPS ส่งเสียงสัญญาณอย่างต่อเนื่อง 

ความผิดปกติภายในเคร่ือง UPS ห้ามใช้เคร่ือง UPS โดยเด็ดขาด เปล่ียนโมดูลประมวลผลกำลังไฟ (กรุณาดูท่ี การเก็บรักษา, 
การซ่อมบำรุง, การขนส่งและการบริการ) 

ไฟ LED บนแผงด้านหน้า กะพริบไล่เรียงกันไป 

เคร่ือง UPS ถูกส่ังให้ปิดการทำงานจาก 
ระยะไกล ผ่านทางซอฟท์แวร์หรือจุดต่อ 
การเชื่อมโยงเครือข่าย 

ไม่มีวิธีแก้ไข เคร่ือง UPS จะเร่ิมทำงานอีกคร้ังโดยอัตโนมัติ เม่ือระบบไฟฟ้าอาคารกลับสู่ 
ภาวะปกติ 

ไม่มีไฟ LED ดวงใดติดสว่าง แม้ว่าจะเสียบปลั๊ก UPS เข้ากับเต้าเสียบของระบบไฟฟ้าอาคารแล้ว 

เคร่ือง UPS ปิดอยู่ หรือแบตเตอร่ีไฟหมด 
เน่ืองจากเกิดไฟดับเป็นเวลานาน 

ไม่มีวิธีแก้ไข เคร่ือง UPS จะกลับมาทำงานตามปกติเม่ือระบบไฟฟ้าได้รับการแก้ไขแล้ว และ 
แบตเตอร่ีได้รับการชาร์จไฟเพียงพอแล้ว 
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ปัญหา และ/หรือ  
สาเหตุท่ีเป็นไปได้ 

วิธีแก้ไขปัญหา 

ไฟ LED แสดงการโอเวอร์โหลด ติดสว่างขึ้น และเครื่อง UPS ส่งเสียงสัญญาณเตือนอย่างต่อเนื่อง 
เคร่ือง UPS เกิดการโอเวอร์โหลด อุปกรณ์ 
ต่อพ่วงใช้กำลังไฟ VA หรือ วัตต์ มากเกิน 
กว่าท่ีเครื่อง UPS จะสามารถจ่ายไฟให้ได ้

จำนวนอุปกรณ์ต่อพ่วงเกิน �จำนวนสูงสุด� ท่ีกำหนดไว้ 
เสียงเตือนจะยังดังต่อเน่ืองไปจนกว่าจะแก้ไขการโอเวอร์โหลดน้ัน ถอดอุปกรณ์ท่ีไม่จำเป็น 
ออกจากเครื่อง UPS เพื่อแก้ไขการโอเวอร์โหลด 
เคร่ือง UPS จะจ่ายไฟต่อไปเร่ือยๆ ในระหว่างท่ีต่อสายอยู่ จนกว่าเซอร์กิตเบรคเกอร์จะไม่ 
ดีดออก เคร่ือง UPS จะหยุดจ่ายไฟจากแบตเตอร่ีในกรณีท่ีแรงดันไฟฟ้าอาคารถูกตัดวงจร 
ถ้ายังคงเกิดการโอเวอร์โหลดในขณะท่ีเคร่ือง UPS ใช้แรงดันไฟจากแบตเตอร่ี เคร่ือง UPS 
จะหยุดการจ่ายไฟ ท้ังน้ี เพื่อป้องกันเคร่ือง UPS จากความเสียหายท่ีอาจเกิดขึ้นได้ 
(กรุณาดูท่ี ข้อกำหนดเก่ียวกับกำลังไฟฟ้าสูงสุดและ VA) 

สภาพท่ีมีการทำงานเป็นเวลาสองสาม 
วินาที และหยุดทำงาน จากน้ัน จึงเร่ิม 
เป็นแบบเดิมซ้ำอีก โดยมีอาการดังกล่าว 
เกือบทุกนาที 

อุปกรณ์บางอย่าง เช่น เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์จะใช้กระแสไฟสูงมากในระยะเวลาช่วงส้ันๆ ตัวอย่าง 
เช่น โดยปกติ เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์จะใช้กระแสไฟเกือบ 1000 วัตต์ (แตกต่างจากเคร่ืองพิมพ์ 
ท่ัวไป) เป็นเวลาสองสามวินาที จากน้ัน จะหยุดการใช้กระแสไฟ และจะเร่ิมต้นใหม่ในอีกไม่ก่ี 
วินาทีหลังจากนั้น จากนั้น เครื่อง UPS จะเริ่มใช้กระแสไฟสูงอีกเป็นระยะๆ และจะเกิดการ 
โอเวอร์โหลดในช่วงส้ันๆ ถ้าเคร่ือง UPS ต้องจ่ายกระแสไฟให้กับเครื่องพิมพ์เลเซอร์ ต้องแน่ใจ 
ว่าเคร่ือง UPS จะสามารถจ่ายกระแสไฟสูงสุดตามท่ีเคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ต้องการได้ 

ไฟ LED แสดงการเปลี่ยนแบตเตอรี่ติดสว่างขึ้น 
ไฟ LED เปล่ียนแบตเตอร่ี กะพริบขึ้น 
พร้อมท้ังมีเสียงสัญญาณเตือนส้ันๆ ทุก  
2 วินาที พื่อแสดงให้ทราบว่าแบตเตอร่ี 
ถูกถอดออก 

ตรวจเช็คขั้วต่อของแบตเตอร่ีว่าล็อคในตำแหน่งแล้ว 

แบตเตอร่ีไฟอ่อน ชาร์จแบตเตอรี่ใหม่ โดยท้ิงไว้ประมาณ  24 ชั่วโมง จากน้ัน ทำการทดสอบตัวเอง ภายหลัง 
การชาร์จแบตเตอรี่ ถ้ายังคงมีปัญหาอยู่ ให้เปล่ียนแบตเตอร่ีใหม่ 

แบตเตอร่ีทำการทดสอบตัวเองไม่ได้ เคร่ือง UPS จะส่งเสียงเตือนส้ันๆ เป็นเวลา 1 นาที และไฟ LED เปล่ียนแบตเตอร่ี จะติดสว่าง 
ข้ึน เคร่ือง UPS ส่งเสียงเตือนซ้ำอีกคร้ังทุกๆ 5 ช่ัวโมง ให้ทำข้ันตอนการทดสอบตัวเอง หลังจาก 
ชาร์จไฟแบตเตอรี่ท้ิงไว้เป็นเวลา 24 ชั่วโมง เพื่อยืนยันสถานะ เปล่ียนแบตเตอร่ี ถ้าแบตเตอร่ี 
ผ่านการทดสอบตัวเองแล้ว เสียงเตือนจะหยุดลงพร้อมท้ังไฟ LED ก็จะดับไปด้วย 

ไฟ LED แสดงความผิดปกติของตำแหน่งชุดสายไฟที่อยู่บนแผงด้านหลังติดสว่างขึ้น (120 V เท่านั้น) 

เสียบปล๊ักเคร่ือง UPS เข้ากับเต้าเสียบ 
ของระบบไฟฟ้าอาคารท่ีต่อสายอยู่ไม่ 
ถูกต้อง 

ความผิดปกติของชุดสายไฟท่ีตรวจพบได้แก่ ไม่มีสายดิน, การการสลับขั้ว และวงจรไฟฟ้ากลาง 
เกิดการโอเวอร์โหลด  
ติดต่อช่างไฟฟ้าท่ีเชี่ยวชาญให้ดำเนินการแก้ไขชุดสายไฟภายในอาคาร 

อินพุตเซอร์กิตเบรคเกอร์ดีดออก (ตัดวงจร) (รุ่น 230 V และ รุ่น 1500 VA, 120 V เท่านั้น) 
เซอร์กิตเบรคเกอร์ไม่ทำงาน ลดการใช้ไฟท่ีเคร่ือง UPS โดยถอดปล๊ักอุปกรณ์ต่อพ่วงออก รีเซ็ทเซอร์กิตเบรคเกอร์ 
ไฟ LED AVR ติดสว่างขึ้น 

ระบบของคุณมีช่วงแรงดันไฟต่ำหรือสูง 
นานเกินไป 

ควรให้ช่างผู้ชำนาญเข้ามาตรวจเช็คระบบไฟฟ้าท่ีมีปัญหา ถ้ายังคงมีปัญหาอยู่ กรุณาติดต่อ 
หน่วยงานผู้ให้บริการไฟฟ้าอาคารเพ่ือขอรับความช่วยเหลืออ่ืนๆ ต่อไป 
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ปัญหา และ/หรือ  
สาเหตุท่ีเป็นไปได้ 

วิธีแก้ไขปัญหา 

ไฟ LED แสดงการบายพาสติดสว่างขึ้น 
เคร่ือง UPS มีไฟจ่ายโดยตรงรอบโมดูล 
ประมวลผลกำลังไฟในช่วงส้ันๆ ในระหว่าง 
ขั้นตอนการเปิดระบบ 

ไม่มีวิธีแก้ไข เป็นอาการปกติของเครื่อง UPS ในระหว่างการเปิดระบบ 

เคร่ือง UPS มีไฟจ่ายโดยตรงรอบโมดูล 
ประมวลผลกำลังไฟ เนื่องจากมีความ 
ผิดปกติภายใน 

เปล่ียนโมดูลประมวลผลกำลังไฟ (กรุณาดูท่ี การเก็บรักษา, การซ่อมบำรุง, การขนส่งและ 
การบริการ) 

ไม่มีไฟจ่ายจากระบบไฟฟ้าอาคาร  

ไม่มีไฟจ่ายจากระบบไฟฟ้าอาคาร 
และเครื่อง UPS ถูกปิดการทำงาน 

ใช้ฟังก์ชั่นการสตาร์ทเย็นเพื่อจ่ายไฟจากแบตเตอร่ี UPS ไปท่ีอุปกรณ์ต่อพ่วง  

กดปุ่ม  ไว้ 1 วินาที แล้วปล่อย เคร่ือง UPS จะส่งเสียงสัญญาณครู่หน่ึง แล้วจะเงียบไป 

กดปุ่ม  ค้างไว้อีกครั้ง ประมาณ 3 วินาที เครื่องจะส่งเสียงสัญญาณยาวขึ้น ขณะที่มี 
เสียงสัญญาณน้ี ให้ปล่อยมือจากปุ่ม  วิธีน้ีจะเป็นการจ่ายไฟให้กับเครื่อง UPS และอุปกรณ์ 
ต่อพ่วงในทันที  

เครื่อง UPS ยังคงทำงานโดยใช้แรงดันไฟจากแบตเตอรี่ แม้ว่าแรงดันไฟในสายไฟจะกลับสู่ภาวะปกติแล้วก็ตาม 
รุ่น 230 V และ รุ่น 1500 VA, 120 V 
เท่าน้ัน : 
อินพุตเซอร์กิตเบรคเกอร์ของเครื่อง UPS 
ดีดออก (ตัดวงจร)  

ลดโหลดท่ีเคร่ือง UPS จากน้ันถอดปล๊ักอุปกรณ์และรีเซ็ตเซอร์กิตเบรคเกอร์  

แรงดันไฟฟ้าในสายไฟ สูงมาก, ต่ำมาก 
หรือกระเพื่อมมาก  

ย้ายเคร่ือง UPS เพื่อไปต่อกับเต้าเสียบในวงจรไฟฟ้าอ่ืนของระบบไฟฟ้าอาคาร เจนเนอเรเตอร์ 
ผลิตกระแสไฟฟ้าท่ีใช้น้ำมันเชื้อเพลิงคุณภาพต่ำ อาจทำให้แรงดันไฟฟ้ากระเพื่อมได้ ทดสอบ 
แรงดันไฟอินพุตผ่านทางส่วนแสดงผลของแรงดันไฟฟ้าอาคาร (ดูที่ การทำงาน) ถ้าอุปกรณ์ 
ต่อพ่วงสามารถทำงานได้ ให้ลดความไวของเครื่อง UPS ลง  

ไฟ LED แสดงการชาร์จและการโหลดแบตเตอรี่ ติดสว่างขึ้นในเวลาเดียวกัน 
อุณหภูมิภายในเครื่อง UPS สูงกว่า 
ขีดจำกัดท่ีรับได้สำหรับการทำงานอย่าง
ปลอดภัย 

ตรวจเช็คอุณหภูมิห้องให้อยู่ภายในขีดจำกัดสำหรับการทำงานท่ีกำหนดไว้ 
ตรวจเช็คการติดต้ังเครื่อง UPS ว่าถูกต้อง รวมท้ังอยู่ในสถานท่ีท่ีมีอากาศถ่ายเทหรือไม่ 
ดันสวิตช์สีดำท่ีอยู่ด้านหน้าของโมดูลประมวลผลกำลังไฟไปทางขวา ท้ังน้ี จะเป็นการปิดโมดูล 
ประมวลผลกำลังไฟ เปิดเคร่ือง UPS และให้อยู่ในโหมดบายพาส ขณะเดียวกันให้ยืนยันว่ายังมี 
อุณหภูมิสูงปรากฏอยู่หรือไม่ 
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 7 :  ข้อมูลเกี่ยวกับข้อกำหนดและการรับประกัน 

รุ่น 120V 

                  

อุปกรณ์ชุดนี้ได้รับการทดสอบและปฏิบัติตามข้อกำหนดสำหรับอุปกรณ์ดิจิตอล Class A ในข้อบังคับ FCC ส่วนที่ 15 ข้อกำหนด 
เหล่านี้ มีข้ึนเพื่อป้องกันการรบกวนที่อาจเป็นอันตรายได้ เมื่อต้องใช้งานอุปกรณ์ดังกล่าวในเชิงพาณิชย์ อุปกรณ์ชุดนี้จะสร้าง, 
ใช้งาน และสามารถแผ่รัศมีของคลื่นความถี่วิทยุได้ และหากไม่ได้ติดต้ังและใช้งานอย่างถูกวิธีตามคู่มือการใช้งาน ก็อาจทำให้ 
เกิดสัญญาณรบกวนต่อการส่ือสารด้วยคล่ืนวิทยุได้ สำหรับการใช้งานอุปกรณ์ชุดน้ีภายในท่ีพักอาศัย แล้วเกิดปัญหาเร่ืองสัญญาณ 
รบกวน ผู้ใช้จำเป็นต้องแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยเสียค่าใช้จ่ายเอง 
เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของ FCC Class A จะต้องใช้สายสัญญาณชีลด์ร่วมกับผลิตภัณฑ์นี้ 
รุ่น 230V 

 

อุปกรณ์ชุดนี้คือผลิตภัณฑ์ Class A หากใช้ผลิตภัณฑ์นี้ภายในอาคาร อาจก่อให้เกิดสัญญาณรบกวนคลื่นวิทยุได้ ในกรณีนี้ 
ผู้ใช้อาจต้องดำเนินการแก้ไขตามสมควร 
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ข้อจำกัดในการรับประกันสินค้า 

American Power Conversion (APC) ให้การรับประกันว่าผลิตภัณฑ์ของทางบริษัทฯ ปราศจากข้อบกพร่องท้ังในด้านวัสดุและคุณภาพ 
ของผลิตภัณฑ์เป็นระยะเวลา 2 ปี นับจากวันท่ีซื้อผลิตภัณฑ์ ภายใต้การรับประกันน้ีจำกัดอยู่ในเร่ืองของการซ่อมแซมหรือเปล่ียนผลิตภัณฑ์ 
ท่ีบกพร่องให้ ท้ังน้ีขึ้นอยู่กับดุลพินิจของบริษัท ในการขอรับบริการ ภายใต้การรับประกันน้ี คุณจะต้องได้รับหมายเลขการอนุญาตส่งกลับ 
วัสดุ (Returned Material Authorization หรือ RMA) จากฝ่ายบริการลูกค้าเสียก่อน ผลิตภัณฑ์จะต้องถูกส่งคืนโดยชำระค่าส่งล่วงหน้าแล้ว 
และต้องส่งคำอธิบายโดยย่อเก่ียวกับปัญหาท่ีพบรวมท้ังหลักฐานท่ีใช้ยืนยันวันท่ีและสถานท่ีซื้อผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมาพร้อมกันด้วย การรับ 
ประกันน้ีไม่รวมถึงอุปกรณ์ท่ีได้รับความเสียหายจากอุบัติเหตุ, การขาดความระมัดระวัง, การนำไปใช้ผิดวิธีหรือการดัดแปลงแก้ไขผลิตภัณฑ์ 
ในทุกกรณี การรับประกันน้ีใช้ได้กับผู้ซื้อท่านแรกเท่าน้ันซึ่งจะต้องลงทะเบียนภายใน 10 วันนับจากวันท่ีซื้อ 
บริษัท American Power Conversasion จะไม่ขอรับประกันใดๆ ท้ังทางตรงและทางอ้อม ยกเว้นแต่จะระบุไว้ในท่ีน้ี รวมท้ังจะไม่รับประกัน 
ความสามารถในการจำหน่ายและการกระทำตามวัตถุประสงค์ใดโดยเฉพาะ ในบางรัฐ ไม่อนุญาตให้มีข้อจำกัดหรือการยกเว้นข้อจำกัด 
ความรับผิดตามการรับประกัน ดังน้ัน ข้อจำกัดหรือข้อยกเว้นท่ีกล่าวมาข้างต้นจะไม่สามารถนำมาใช้กับผู้ซื้อได้ 
ยกเว้นแต่ท่ีได้ระบุไว้ข้างต้น ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม บริษัท APC จะไม่รับผิดชอบความเสียหายท้ังทางตรง, ทางอ้อม, ความเสียหายในรูปแบบ 
พิเศษ, ความเสียหายโดยบังเอิญหรือความเสียหายท่ีตามมา อันเน่ืองมาจากการใช้ผลิตภัณฑ์น้ี ถึงแม้ว่าบริษัทจะได้รับแจ้งให้ทราบเก่ียวกับ 
ความเป็นไปได้ของความเสียหายดังกล่าว โดยเฉพาะอย่างย่ิง บริษัท APC จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆ เช่น การสูญเสียผลกำไรหรือ 
รายได้, การเสียหายของอุปกรณ์, การไม่สามารถใช้งานอุปกรณ์ได้, ความเสียหายของซอฟท์แวร์, ข้อมูลสูญหาย, มูลค่าของสิ่งทดแทน,  
การเรียกร้องของบุคคลท่ีสามหรือกรณีอ่ืนๆ 
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