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คูม่อืการใชง้าน

Smart-UPS™ C
เครือ่งสํารองไฟ

1000/1500 VA
ชนดิต ัง้และชนดิยดึเขา้กบัช ัน้ 2U

120 Vac/230 Vac





ขอ้มลูเพือ่ความปลอดภยั
โปรดเก็บรักษาคูม่อืนีไ้ว ้- คูม่อืนีม้คํีาแนะนําสําคัญัญซึง่ควรปฏบิตัติามในระหวา่งการตดิตัง้และการซอ่มบํารงุ UPS 
และแบตเตอรี่

อา่นคําแนะนําอยา่งระมัดระวงัเพือ่ทําความคุน้เคยกบัอปุกรณ์นีก้อ่นทีจ่ะพยายามตดิตัง้ ใชง้าน ซอ่มแซม 
หรอืบํารงุรักษา ขอ้ความตอ่ไปนีอ้าจปรากฏอยูต่ลอดทัง้เอกสารฉบบันีห้รอืบนอปุกรณ์ เพือ่เตอืนถงึอนัตรา 
ยทีอ่าจเกดิขึน้ หรอืเพือ่ใหข้อ้มลูทีช่ว่ยอธบิายขัน้ตอนใหช้ดัเจนขึน้หรอืทําใหป้ฏบิตัติามขัน้ตอนไดง้า่ยยิง่ขึน้

สญัลักษณ์ตวันีท้ีเ่พิม่เขา้มาในป้าย "อนัตราย" หรอื "คําเตอืน" เพือ่ความปลอดภัย 
จะระบวุา่มอีนัตรายจากไฟฟ้าทีจ่ะสง่ผลใหเ้กดิการบาดเจ็บหากไมป่ฏบิตัติามคําแนะนํา

นีค่อืสญัลักษณ์เตอืนเพือ่ความปลอดภัย ซึง่เตอืนคณุใหท้ราบถงึอนัตรายจากการบาดเจ็บทีอ่าจเกดิขึน้ 
โปรดใหค้วามสนใจและทําตาม เพือ่หลกีเลีย่งการบาดเจ็บหรอืการเสยีชวีติทีอ่าจเกดิขึน้

คาํแนะนําในการเคลือ่นยา้ยผลติภณัฑ์

 อนัตราย
อนัตราย ระบถุงึสถานการณ์อนัตรายทีอ่าจเกดิขึน้ซึง่หากไมห่ลกีเลีย่ง จะสง่ผลใหถ้งึแกช่วีติหรอืไดร้บับา 
ดเจ็บสาหสั

  คาํเตอืน
คาํเตอืน ระบถุงึสถานการณ์อนัตรายทีอ่าจเกดิขึน้ ซึง่หากไมห่ลกีเลีย่ง สามารถสง่ผลใหถ้งึแกช่วีติหรอืไ 
ดร้บับาดเจ็บสาหสั

 ระวงั
ระวงั ระบถุงึสถานการณ์อนัตรายทีอ่าจเกดิขึน้ ซึง่หากไมห่ลกีเลีย่ง สามารถสง่ผลใหไ้ดร้บับาดเจ็บเล็ 
กนอ้ยถงึปานกลาง

ขอ้สงัเกต
ขอ้สงัเกต ใชเ้พือ่ปฏบิตัแิละไมเ่กีย่วขอ้งกบัการบาดเจ็บทางรา่งกาย

<18 kg
<40 lb 

18-32 kg
40-70 lb 

32-55 kg
70-120 lb 

>55 kg 
>120 lb 
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ความปลอดภยั และขอ้มลูท ัว่ไป
ตรวจเช็คสิง่ตา่งๆ ในบรรจภุณัฑเ์มือ่ไดร้บัมา 
หากมกีารชํารดุเสยีหายเกดิขึน้ใหแ้จง้บรษิทัขนสง่หรอืบรษิทัตวัแทนจําหนา่ยทนัที

•  ปฏบิตัติามกฎหมายวา่ดว้ยไฟฟ้าทัง้หมดของประเทศและในทอ้งถิน่
•  การตอ่สายไฟตอ้งกระทําโดยชา่งไฟฟ้าทีม่คีณุสมบตัเิหมาะสม
•  การดดัแปลงแกไ้ขอปุกรณ์นีโ้ดยไมไ่ดร้บัการรบัรองอยา่งชดัแจง้จาก APC by Schneider Electric 

จะทําใหก้ารรบัประกนัสิน้สดุลงโดยทนัที
•  UPS นีไ้ดรั้บการออกแบบมาเพือ่ใชเ้ฉพาะภายในอาคารเทา่นัน้ 
•  อยา่ใชง้านอปุกรณ์นีภ้ายใตแ้สงอาทติยโ์ดยตรง สมัผัสกบัของเหลว 

หรอืในสถานทีซ่ ึง่มฝีุ่ นหรอืความชืน้มากเกนิไป
•  ตอ้งแน่ใจวา่ไมม่สี ิง่ใดกดีขวางชอ่งระบายความรอ้นในเครือ่ง UPS 

ตอ้งเวน้ระยะหา่งใหพ้อเพยีงสําหรับการระบายอากาศ
•  สําหรับ UPS ทีต่ดิตัง้สายไฟจากโรงงาน ใหทํ้าการเชือ่มตอ่สายไฟของ UPS โดยตรงกบัเตา้รับบนผนัง 

อยา่ใชเ้ครือ่งป้องกนัไฟกระชาก หรอืสายเชือ่มตอ่
•  อปุกรณ์มน้ํีาหนักมาก ฝึกเทคนคิการยกทีป่ลอดภัยเพือ่สามารถรองรับน้ําหนักของอปุกรณ์ได ้

ความปลอดภยัทางดา้นการตดักระแสไฟ

เครือ่ง UPS มแีบตเตอรีอ่ยูภ่ายใน ซึง่อาจทําใหเ้กดิอนัตรายจากไฟฟ้าดดูไดถ้งึแมจ้ะถอดสายออกจากวงจรยอ่ย 
(ระบบเมน) แลว้ก็ตาม กอ่นทีจ่ะตดิตัง้หรอืบํารงุรักษาอปุกรณ์ ใหต้รวจสอบวา่:

•  เบรกเกอรว์งจรขาเขา้อยูใ่นตําแหน่งOFF.
•  แบตเตอรีข่อง UPS ถกูถอดออก

ขอ้มลูความปลอดภยัดา้นระบบไฟฟ้า
•  และใชเ้ครือ่งมอืทีม่ดีา้มจับเป็นฉนวนกนัไฟฟ้า
•  อยา่สมัผัสโดนคอนเนคเตอรส์ว่นทีเ่ป็นโลหะโดยทียั่งไมไ่ดด้งึปล๊ักไฟออก
•  สําหรับรุน่ทีม่กีารเดนิสายเขา้แบบตอ่เขา้กนัโดยตรง (Hardwire) 

ชา่งไฟฟ้าผูชํ้านาญตอ้งเป็นคนทําการเชือ่มตอ่วงจรสาขา (หลัก)
•  เฉพาะรุน่ 230 V เทา่นัน้: เพือ่ใหเ้ป็นไปตามขอ้กําหนด EMC สําหรับผลติภัณฑท์ีจํ่าหน่ายในยโุรป 

สายไฟของอปุกรณ์ทีจ่ะนํามาตอ่กบัเครือ่ง UPS ตอ้งมคีวามยาวไมเ่กนิ 10 เมตร
•  สายดนิของเครือ่ง UPS ทําหนา้ทีด่งึกระแสไฟฟ้าทีร่ั่วจากอปุกรณ์ตา่งๆ ทีต่อ่อยู ่(อปุกรณ์คอมพวิเตอร)์ ลงดนิ 

ดงันัน้ จงึตอ้งมกีารตดิตัง้สายดนิทีม่ฉีนวนเขา้กบัวงจรยอ่ยซึง่จา่ยไฟใหก้บัเครือ่ง UPS 
สายดังกลา่วตอ้งมขีนาดและวสัดฉุนวนเหมอืนกนักบัสายไฟของวงจรยอ่ยทัง้ทีม่สีายดนิและไมม่สีายดนิ 
ตามปกตแิลว้ตัวนําไฟทีใ่ชจ้ะมสีเีขยีว 
และอาจมหีรอืไมม่เีสน้สเีหลอืงคาดอยูต่วันําไฟทีใ่ชจ้ะมสีเีขยีวและอาจมหีรอืไมม่เีสน้สเีหลอืงคาดอยู่

•  ในกรณีทีใ่ชข้ัว้สายดนิแยกตา่งหาก กระแสไฟทีร่ั่วจากเครือ่ง UPS ประเภท A แบบเสยีบปล๊ัก อาจสงูกวา่ 
3.5 mA

•  ตอ้งเชือ่มตอ่คอนดักเตอรส์ายดนิของอนิพตุ UPS ไปยังสายดนิป้องกนัทีแ่ผงบรกิารอยา่งเหมาะสม
•  ถา้พลังงานอนิพตุของ UPS ถกูจา่ยโดยระบบไฟฟ้าแยกตา่งหาก 

คอนดักเตอรส์ายดนิตอ้งเชือ่มตอ่ทีห่มอ้แปลงจา่ยไฟ หรอืชดุมอเตอรข์องเครือ่งกําเนดิไฟฟ้า
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ขอ้มลูความปลอดภยัดา้นการเดนิระบบสายไฟ
•  ตรวจสอบวา่ไดต้ดัวงจรยอ่ย (ระบบเมน) ทัง้หมดและวงจร (ควบคมุ) 

แรงดนัไฟตํา่และปิดล็อคป้องกนัเรยีบรอ้ยแลว้ จากนัน้ 
จงึทําการตดิตัง้สายไฟหรอืเชือ่มตอ่สายไฟในกลอ่งตอ่ไฟหรอืเครือ่ง UPS

•  การเดนิสายไฟจะตอ้งดําเนนิการโดยชา่งไฟฟ้าทีเ่ชีย่วชาญเทา่นัน้
•  ตรวจสอบขอ้กําหนดดา้นระบบไฟฟ้าของประเทศและทอ้งถิน่กอ่นจะทําการเดนิสายไฟ
•  จําเป็นตอ้งมกีารจัดระเบยีบสายไฟสําหรับการเดนิสายแบบตอ่เขา้กนัโดยตรงทัง้หมด 

(ใหม้าพรอ้มผลติภัณฑท์ีเ่ลอืก) แนะนําใหใ้สต่วัล็อกสายชนดิกดล็อก
•  ตอ้งปิดชอ่งทัง้หมดทีใ่ชใ้นการเขา้ถงึขัว้ตอ่สายฮารด์ไวรข์องเครือ่ง UPS เอาไว ้

การไมป่ฏบิตัติามคําแนะนํานีอ้าจทําใหอ้ปุกรณ์ชํารดุเสยีหายหรอืเกดิการบาดเจ็บได ้
•  เลอืกขนาดสายไฟและขัว้ตอ่ทีไ่ดม้าตรฐานตรงตามขอ้กําหนดดา้นระบบไฟฟ้าของประเทศและทอ้งถิน่

ขอ้มลูความปลอดภยัดา้นแบตเตอรี่
•  การใหบ้รกิารแบตเตอรีท่ีผู่ใ้ชเ้ปลีย่นไดค้วรดําเนนิการหรอืดแูลโดยบคุลากรทีม่คีวามรู ้เกีย่วกบัแบตเต 

อรีแ่ละขอ้ควรระวังทีจํ่าเป็น
•  โดยปกตแิลว้ แบตเตอรีจ่ะมอีายใุชง้าน 2 - 5 ปี ปัจจัยดา้นสิง่แวดลอ้มอืน่ๆ มผีลตอ่อายกุารใชง้านแบตเตอรี ่

อณุหภมูแิวดลอ้มทีส่งูขึน้ ไฟฟ้าอาคารไมม่คีณุภาพ รวมถงึการคายประจใุนระยะเวลาสัน้ๆ บอ่ยครัง้ 
จะทําใหอ้ายกุารใชง้านของแบตเตอรีส่ัน้ลง ควรเปลีย่นแบตเตอรีก่อ่นหมดไฟ

•  APC by Schneider Electric ใชแ้บตเตอรีต่ะกั่วกรดแบบปิดผนกึ ภายใตก้ารใชแ้ละการเคลือ่นยา้ยตามปกต ิ
จะไมม่กีารสมัผัสกบัชิน้สว่นภายในของแบตเตอรีแ่ตอ่ยา่งใด การชารจ์ไฟเกนิ ไดรั้บความรอ้นเกนิ 
หรอืการใชแ้บตเตอรีด่ว้ยวธิทีีไ่มถ่กูตอ้งบางอยา่งสามารถสง่ผลใหส้ารอเิล็คโทรไลตภ์ายในแบตเตอรีเ่กดิการ
ร่ัวไหลออกมาได ้สารอเิล็คโทรไลตภ์ายในแบตเตอรีท่ีร่ั่วไหลออกมาเป็นพษิ 
และอาจกอ่ใหเ้กดิอนัตรายตอ่ผวิหนังและดวงตา 

•  ระวงั: กอ่นจะตดิตัง้หรอืเปลีย่นแบตเตอรี ่ใหถ้อดเครือ่งประดับตา่งๆ ออกใหห้มด เชน่ นาฬกิาขอ้มอืและแหวน 
กระแสไฟแรงสงูสามารถลัดวงจรผา่นวัสดทุีเ่ป็นสือ่นําไฟฟ้าได ้ซึง่อาจทําใหเ้กดิแผลไหมร้นุแรง

•  ระวงั: หา้มกําจัดแบตเตอรีด่ว้ยการเผาไฟ เนือ่งจากแบตเตอรีอ่าจระเบดิได ้
•  ระวงั: หา้มเปิดหรอืแกะแบตเตอรี ่สารทีร่ั่วไหลออกมาเป็นอันตรายตอ่ผวิหนังและดวงตา และอาจเป็นพษิ

ขอ้มลูท ัว่ไป
•  หมายเลขรุน่และหมายเลขประจําเครือ่งจะอยูบ่นป้ายทีแ่ผงดา้นหลัง 

ในบางรุน่อาจจะมป้ีายขอ้มลูเพิม่เตมิตดิอยูท่ีโ่ครงเครือ่งใตฝ้าครอบดา้นหนา้
•  รไีซเคลิแบตเตอรีท่ีใ่ชแ้ลว้เสมอ
•  นําวัสดขุองบรรจภัุณฑก์ลับมาใชอ้กีหรอืเก็บไวเ้พือ่นํามาใชอ้กีครัง้

คาํเตอืนเกีย่วกบัคลืน่ความถีว่ทิยุ
คาํเตอืน: นีค่อืผลติภัณฑ ์UPS ชนดิ C2 ในสภาพแวดลอ้มภายในทีพ่ัก ผลติภัณฑน์ีอ้าจกอ่ใหเ้กดิ 
การรบกวนของคลืน่วทิย ุซึง่เป็นสิง่ทีผู่ใ้ชอ้าจจําเป็นตอ้งใชม้าตรการรับมอืทีเ่พยีงพอเพือ่จัดการกบัปัญหาดง้กลา่ว
หมายเหต:ุ อปุกรณ์นีไ้ดรั้บการทดสอบและพบวา่มคีณุสมบตัติามขอ้จํากดัสําหรับอปุกรณ์ดจิติอล Class A ตามสว่นที ่
15 ของกฏเกณฑข์อง FCC ขอ้จํากดัเหลา่นีม้ขี ึน้เพือ่ใหค้วามคุม้ครองอยา่งสมเหตสุมผลตอ่การแทร 
กแซงทีเ่ป็นอนัตราย เมือ่อปุกรณ์ทํางานในสภาวะแวดลอ้มทางการคา้ อปุกรณ์นีทํ้าใหเ้กดิใช ้และสามารถแผพ่ลังงา 
นความถีว่ทิย ุและหากไมไ่ดรั้บการตดิตัง้และใชต้ามคําแนะนําในคูม่อื อาจเกดิการแทรกแซงตอ่ 
การสือ่สารทางวทิยไุด ้การทํางานของอปุกรณ์นีใ้นบรเิวณทีเ่ป็นทีอ่ยูอ่าศัยมแีนวโนม้ทีจ่ะกอ่ใหเ้กดิการรบ 
กวนทีเ่ป็นอนัตราย ซึง่ทําใหผู้ใ้ชต้อ้งแกไ้ขการรบกวนดว้ยคา่ใชจ้า่ยของตวัเอง
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ขอ้มลูจาํเพาะ
สําหรับขอ้มลูจําเพาะเพิม่เตมิ ใหด้เูว็บไซต ์APC ที ่www.apc.com

ขอ้กําหนดดา้นสภาพแวดลอ้ม

SMC1000-2UC และ SMC1000I-2UC ยดึบนชน ั้ SMC1000C, SMC1000IC, SMC1500C และ 
SMC1500IC ทาวเวอร์

SMC1500-2UC และ SMC1500I-2UC ยดึบนชน ั้

อณุหภมู ิ
การทํางาน 0° ถงึ 40° C (32° ถงึ 104° F)

การเก็บรกัษา -15° ถงึ 45° C (5° ถงึ 113° F)
ชารจ์แบตเตอรีข่อง UPS ทกุๆ 6 เดอืน

อตัราการป้องกนั IP IP 20

ขดีจํากดัความสงู การทํางาน 3,000 ม. (10,000 ฟตุ)
การเก็บรกัษา 15,000 ม. (50,000 ฟตุ)

ความชืน้ ความชืน้สมัพัทธท์ี ่0% ถงึ 95%, ไมม่กีารควบแน่น
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สว่นตา่งๆ ของผลติภณัฑ์
คณุสมบตัแิผงดา้นหนา้

คณุลกัษณะแผงดา้นหลงั

=SMC1000-2UC และ SMC1000I-2UC ยดึบนชน ั้

SMC1500-2UC และ SMC1500I-2UC ยดึบนชน ั้ SMC1000C, SMC1000IC, SMC1500C และ 
SMC1500IC ทาวเวอร์

SMC1000-2UC ยดึบนชน ั้ 













พอรต์ APC™ SmartConnect
พอรต์ซเีรยีล
พอรต์ USB
สกรกูราวดข์องตวัเครือ่ง
เซอรก์ติเบรกเกอร/์
การป้องกนัโอเวอรโ์หลด
เตา้รบั
ข ัว้ตอ่แบตเตอรี่

su0993a









แสดง (ดขูอัมลูเพิม่เตมิดา้นลา่ง)
ฝาครอบ
แบตเตอรี่
ข ัว้ตอ่แบตเตอรีภ่ายใน

su0992a

su
09
94
a

LINK/ACT

NETWORK

su0960a
Smart-UPS C 1000/1500 VA 120/230 Vac ทาวเวอร/์ยดึบนช ัน้ 2U 5



ขนาดและนํา้หนกั

SMC1500-2UC ยดึบนชน ั้ SMC1000C และ SMC1500C ทาวเวอร์

SMC1000IC และ SMC1500IC ทาวเวอร์

SMC1000I-2UC ยดึบนชน ั้

SMC1500I-2UC ยดึบนชน ั้

โมดลูแบบทาวเวอร์ รุน่ทีต่ดิต ัง้บนแร็ค

LINK/ACT

NETWORK

su0961a
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NETWORK
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การตดิต ัง้
โปรดดขูอ้มลูการตดิตัง้ UPS ไดท้ีคู่ม่อืการตดิตัง้ทีใ่หม้าพรอ้มกบั UPS
นอกจากนี ้คําแนะนําในการตดิตัง้ยังอยูบ่นแผน่ CD เอกสารทีม่าพรอ้มกบั UPS และบนเวบ็ไซต ์APC by Schneider 
Electric ที ่www.apc.com ดว้ย

การจดัวาง
UPS นีไ้ดรั้บการออกแบบมาสําหรับวงการไอท ีหลกีเลีย่งการวางไวใ้นสถานทีม่ฝีุ่ น อณุหภมู ิและความชืน้สงู 
โปรดสงัเกตวา่อณุหภมูทิีส่งูเกนิ 25o C อาจกอ่ใหเ้กดิผลเสยีตอ่แบตเตอรี ่และกระทบถงึอายกุารใชง้านของ UPS 
ชอ่งระบายอากาศบรเิวณดา้นขา้งและดา้นหลังของ UPS ไมค่วรมสี ิง่ใดปิดบงั 
เครือ่ง UPS มน้ํีาหนักมาก สําหรับรุน่ยดึกบัชัน้ เพือ่ใหส้ามารถดําเนนิการตดิตัง้ไดส้ะดวกขึน้ 
ขอแนะนําใหถ้อดแบตเตอรีอ่อกเสยีกอ่น ควรตดิตัง้เครือ่ง UPS ไวด้า้นลา่งของชัน้ตดิตัง้

เชือ่มตอ่กบัอปุกรณ์และไฟฟ้าอาคาร
หมายเหต:ุ UPS จะชารจ์จนถงึความจ ุ90% ในสามชัว่โมงแรกของการทํางานปกต ิ
ดงัน ัน้ แบตเตอรีอ่าจจะไมส่ามารถจา่ยไฟไดเ้ต็มประสทิธภิาพในระหวา่งการชารจ์ไฟในชว่งเร ิม่ตน้

รุน่ ขนาด (นิว้/มม.) ส x ก x ล
นํา้หนกั 

(ปอนด ์/ กก.)
SMC1000C, SMC1000IC 8.6 x 6.7 x 17.3 นิว้ (219 x 171 x 439 มม.) 37.5 / 17
SMC1500C, SMC1500IC 44.3 / 20.1
SMC1000-2UC, SMC1000I-2UC 3.4 x 17 x 16 นิว้ (86 x 432 x 409 มม.) 39.3 / 17.8
SMC1500-2UC, SMC1500I-2UC 3.4 x 17 x 18.8 นิว้ (86 x 432 x 477 มม.) 55.8 / 25.3

 ระวงั
ความเสีย่งของความเสยีหายตอ่อปุกรณ์หรอืบคุลากร

•  และตอ้งปฏบิตัติามกฎหมายวา่ดว้ยไฟฟ้าทกุขอ้ทัง้ในระดบัทอ้งถิน่และระดบัประเทศ
•  การตอ่สายไฟตอ้งกระทําโดยชา่งไฟฟ้าทีม่คีณุสมบตัเิหมาะสม
•  เชือ่มตอ่ UPS กับเตา้เสยีบทีม่กีารตอ่กราวดเ์สมอ

การไมท่ําตามคาํแนะนําเหลา่นีอ้าจสง่ผลใหไ้ดร้บับาดเจ็บ
Smart-UPS C 1000/1500 VA 120/230 Vac ทาวเวอร/์ยดึบนช ัน้ 2U 7



1. เชือ่มตอ่อปุกรณ์กบัเตา้รับทีด่า้นหลังของ UPS 
2. เชือ่มตอ่พอรต์ SmartConnect ของ APC  กบัสวติชเ์ครอืขา่ยทีอ่ยูใ่กลท้ีส่ดุโดยใชส้ายทีใ่หม้าดว้ย
3. เชือ่มตอ่อนิพตุของ UPS กบัไฟ AC
4. กดปุ่ มเปิดปิดหลัก  บนหนา้จอแสดงผลของ UPS เพือ่เปิดใชง้านเอาทพ์ตุของ UPS 

หมายเหต:ุ เมือ่เอาทพ์ตุทํางาน ไฟ LED แสดงสถานะออนไลน ์จะสอ่งสวา่งเป็นสเีขยีว
5. เริม่ตน้กระบวนการลงทะเบยีนดว้ยการเขา้ไปที ่www.smartconnect.apc.com หรอืสแกน QR code 

ในเว็บไซตม์คํีาแนะนําสําหรับทําการตัง้คา่บญัชอีอนไลนข์องคณุ การเปิดใชง้านการรับประกนั และเริม่ตน้จัดการ 
UPS ของคณุจากระยะไกล

หมายเหต:ุ การเชือ่มตอ่ผลติภัณฑน์ีไ้ปยังอนิเทอรเ์น็ตโดยใชพ้อรต์ SmartConnect ของ APC 
แสดงวา่คณุยอมรับในเงือ่นไขการใช ้SmartConnect ของ APC ตามทีไ่ดก้ลา่วไวใ้น smartconnect.apc.com ใน 
smartconnect.apc.com ยังไดร้ะบนุโยบายความเป็นสว่นตวัของขอ้มลูของ Schneider Electric ไวอ้กีดว้ย
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สญัญาณบอกสถานะ
คณุสมบตัขิองหนา้จอแสดงผล

แสดงไอคอน

1000/1500 VA 120 Vac 1000/1500 VA 230 Vac

1 LED สถานะการทํางานเครือ่ง/ แบตเตอรี่ 4 สว่นตดิตอ่ของจอแสดงผล
2 ปุ่ ม ปุ่ มเปิด/ปิด 5 ปุ่ ม เมน
3 LED แจง้ การตอ่สายไฟผดิปกต/ิ

คาํเตอืนดา้นความปลอดภยั
6 ปุ่ ม ปิดเสยีง/ENTER

หมายเหต:ุ โปรดด ูในสว่นของ “เมนูแสดงผล” ในหนา้ II ของคูม่อืนี ้เกีย่วกับรายละเอยีดของปุ่ มและไอคอน 
บนแผงดา้นหนา้

สถานะ LED เปิดเสยีงแสดงสถานะ ยตุแิสดงสถานะ
เปิด 
UPS กําลังจา่ยไฟ AC 
ไปยังอปุกรณ์ทีเ่ชือ่มตอ่อยู่

ไฟ LED แสดง
สถานะออนไลน/์
ใชแ้บตเตอรี ่
สวา่งเป็นสเีขยีว

ไมม่ี N/A

ใชไ้ฟจากแบตเตอรี่
UPS กําลังจา่ยไฟ
จากแบตเตอรีจ่ากแบตเตอรีภ่ายใน

ไฟ LED แสดง
สถานะออนไลน/์
ใชแ้บตเตอรี ่ 
สวา่งเป็นสเีหลอืง

เครือ่ง UPS จะสง่เสยีงเตอืน 
4 ครัง้ ทกุ 30 วนิาที

เสยีงเตอืนหยดุเมือ่ไฟ AC กลับมา 
หรอืปุ่ ม ปุ่ ม ปิดเสยีง ถกูกดเป็นเวลา 
2 วนิาที

คาํเตอืนดา้นความปลอดภยั
UPS ตรวจพบขอ้ผดิพลาดภายในระบบ 
กรณุาด ู“ขอ้ผดิพลาดของระบบ 
และรหัสขอ้ความ”

ไฟ LED แสดง
ความผดิปกตขิอง
ระบบ สอ่งสวา่ง
เป็นสแีดง 

สง่เสยีงเตอืน
อยา่งตอ่เนือ่ง (สําหรับ
ขอ้ผดิพลาดรา้ยแรงเทา่นัน้)

เสยีงเตอืนหยดุเมือ่ปุ่ ม ปุ่ มเปิด/ปิด 
ถกูกดเป็นเวลา 2 วนิาท ีทําใหเ้กดิ 
การรเีซต็ขอ้ผดิพลาดของระบบ

120 Vac 230 Vac คาํอธบิาย
ออนไลน:์  UPS กําลังจา่ยไฟ AC ไปยังอปุกรณ์ทีเ่ชือ่มตอ่อยู่

โหมดสเีขยีว: UPS กําลังทํางานทีร่ะดับทีม่ปีระสทิธภิาพมากทีส่ดุ 
โดยการสง่ผา่นชิน้สว่น AVR ทีไ่มไ่ดใ้ช ้ในขณะทีม่แีรงดนัไฟฟ้า AC ทีย่อมรับได ้
UPS จะเขา้และออกจากโหมดสเีขยีวโดยอตัโนมัต ิ
และจะไมล่ดความสามารถในการป้องกนัดา้นพลังงานลง
ความสามารถโหลด: เปอรเ์ซน็ตค์วามสามารถของโหลด ถกูระบโุดยจํานวน 
ของสว่นแถบของโหลดทีต่ดิขึน้ แตล่ะแถบจะเทา่กบัความจโุหลด 20%

เวลารนัโดยประมาณ / ตํา่ทีสุ่ด: คา่นีร้ะบถุงึนาทใีนการรันดว้ยแบตเตอรี ่ถา้ 
UPS เปลีย่นไปยังโหมดพลังงานแบตเตอรี่
ประจไุฟแบตเตอรี:่  ระดับประจไุฟแบตเตอรี ่
ถกูระบโุดยจํานวนของสว่นแถบของโหลดทีต่ดิขึน้ เมือ่ทัง้ 5 แถบสวา่ง 
หมายถงึแบตเตอรีถ่กูชารจ์เต็ม แตล่ะแถบจะเทา่กบัความจปุระจแุบตเตอรี ่20% 
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ไฟแสดงสถานะ LCD

120 Vac 230 Vac คาํอธบิาย
โอเวอรโ์หลด: อปุกรณ์ทีต่อ่อยูก่ับ UPS ใชพ้ลังงานไฟฟ้ามากกวา่แรงดนัไฟฟ้าที ่
UPS สามารถจา่ยใหไ้ด ้
เหตกุารณ์: ตวันับเหตกุารณ์จะแสดงจํานวนเหตกุารณ์ทีเ่กดิขึน้ ทีทํ่าให ้UPS 
เปลีย่นไปใชแ้บตเตอรี่

เขา้: แรงดันไฟฟ้าเขา้
ออก: แรงดันไฟฟ้าออก
กําลงัไฟทีใ่ช:้ กําลังไฟเอาทพ์ตุ

ตรวจพบขอ้ผดิพลาดในระบบ: เกดิขอ้ผดิพลาดของระบบภายใน 
หมายเลขขอ้ผดิพลาดจะสวา่งขึน้บนจอแสดงผล กรณุาอา่นสว่นทีว่า่ดว้ย 
“ขอ้ผดิพลาดของระบบ และรหัสขอ้ความ” ในหนา้ 15
การควบคมุแรงดนัไฟฟ้าอตัโนมตั ิ(AVR): เครือ่ง UPS มคีณุสมบัต ิAVR บสูต ์
ทีช่ว่ยชดเชยแรงดันไฟฟ้าขาเขา้ทีม่รีะดับตํา่หรอืสงูโดยอตัโนมัต ิ
โดยไมต่อ้งใชพ้ลังงานจากแบตเตอรี ่

เมือ่สวา่ง อปุกรณ์ UPS กําลังชดเชยแรงดันไฟฟ้าขาเขา้ทีตํ่า่

เมือ่สวา่ง อปุกรณ์ UPS กําลังชดเชยแรงดันไฟฟ้าขาเขา้ทีส่งู

ปิดเสยีง: เสน้ทีส่วา่งผา่นไอคอน เป็นการระบวุา่เสยีงเตอืนถกูปิดทํางาน

ตรวจพบขอ้ผดิพลาดในระบบ: ไอคอนจะกะพรบิ 
เพือ่ระบวุา่แบตเตอรีถ่กูตดัการเชือ่มตอ่ 
เมือ่ไอคอนยังคงสวา่งอยา่งตอ่เนือ่ง หมายความวา่ UPS 
ดําเนนิการทดสอบตวัเองลม้เหลว หรอืแบตเตอรีเ่กอืบหมดอายกุารใชง้านแลว้ 
และตอ้งไดร้ับการเปลีย่นใหม ่กรณุาอา่นสว่นทีว่า่ดว้ย “ขอ้ผดิพลาดของระบบ 
และรหัสขอ้ความ” ในหนา้ 15
ใชไ้ฟจากแบตเตอรี:่ UPS 
กําลังจา่ยไฟสํารองจากแบตเตอรีใ่หแ้กอ่ปุกรณ์ตอ่พว่ง

สถานะ ไอคอน LCD เสยีงเตอืน เสยีงเตอืนสิน้สดุ
ใชไ้ฟจากแบตเตอรี่
UPS กําลังจา่ยไฟจากแบตเตอรี ่
ใหแ้กอ่ปุกรณ์ตอ่พว่ง

สง่เสยีงเตอืน 4 ครัง้ทกุ 30 วนิาที เสยีงเตอืนจะหยดุเมือ่ไฟ AC 
กลับมา หรอื UPS ถกูปิด

ไฟ AC โอเวอรโ์หลด
เงือ่นไขการโอเวอรโ์หลดเกดิขึน้
ในขณะที ่UPS 
กําลังทํางานโดยใชไ้ฟ AC

เสยีงแบบคงที่ เสยีงเตอืนหยดุเมือ่อปุกรณ์ทีไ่ม่
จําเป็นถกูถอดออกจากชอ่งเสยี
บไฟฟ้า หรอื UPS ถกูปิด

พลงังานแบตเตอรีโ่อเวอร์
โหลด 
เงือ่นไขการโอเวอรโ์หลดเกดิขึน้
ในขณะที ่UPS กําลังทํางาน
โดยใชไ้ฟจากแบตเตอรี่

เสยีงแบบคงที่ เสยีงเตอืนหยดุเมือ่อปุกรณ์ทีไ่ม่
จําเป็นถกูถอดออกจากชอ่งเสยี
บไฟฟ้า หรอื UPS ถกูปิด

แบตเตอรีใ่กลห้มด
UPS กําลังจา่ยพลังงานแบตเตอรี่
ไปยังอปุกรณท์ีต่อ่พว่งอยู ่และ
แบตเตอรีอ่ยูใ่นสถานะทีพ่ลังงาน
เกอืบหมด

เสยีงเตอืนตอ่เนือ่ง เสยีงเตอืนจะหยดุเมือ่ไฟ AC 
กลับมา หรอื UPS ถกูปิด

ตรวจพบขอ้ผดิพลาดของ
แบตเตอรี่
UPS กําลังทํางานโดยใชไ้ฟ AC 
แบตเตอรีไ่มใ่หพ้ลังงานสํารอง
ตามทีค่าดหวัง

UPS จะสง่เสยีงเตอืนสองครัง้ 
เพือ่ระบวุา่แบตเตอรีถ่กูถอดออก
UPS จะสง่เสยีงเตอืนตอ่เนือ่ง
เป็นเวลาหนึง่นาท ีทกุหา้ชัว่โมง 
เพือ่ระบวุา่ควรใสแ่บตเตอรีก่ลับคนื

ตรวจสอบวา่แบตเตอรีม่กีาร
เชือ่มตอ่อยา่งแน่นหนา
แบตเตอรีใ่กลถ้งึอายกุารใชง้าน 
และควรถกูเปลีย่นไดแ้ลว้
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การแสดงผล/เมนู
สว่นหลักของจอแสดงผลจะแสดงใหเ้ห็นพารามเิตอรต์า่ง ๆของ UPS การกดปุ่ มเมนู  
จะทําใหเ้กดิการสลับระหวา่งเมนูอนัหลากหลายสําหรับ แรงดนัขาออก ระยะเวลาการทํางาน แรงดันไฟขาเขา้ 
สถานะของ SmartConnect Status ฯลฯ

คูม่อือา้งองิคณุสมบตั ิ
โหมดปกติ

โหมดการตดิต ัง้
โหมดกําหนดคา่ชว่ยใหส้ามารถปรับพารามเิตอรข์อง UPS และเริม่ตน้การควบคมุ 
เมือ่ตอ้งการเขา้สูโ่หมดกําหนดคา่ใหก้ดทัง้ปุ่ ม ปิดเสยีง และ ปุ่ มเมน  คาไวพ้รอ้มกนัเป็นเวลา 2 

วนิาทจีนกระทั่งระบบสง่เสยีงเตอืนสัน้ ๆ ออกมา และจอแสดงผลกะพรบิเพือ่บง่บอกวา่ UPS 
เขา้สูโ่หมดกําหนดคา่แลว้
เมือ่เขา้สูโ่หมดกําหนดคา่แลว้ ปุ่ ม ปุ่ มเมนู จะสลับจอแสดงผลผา่นทางเลอืกทีม่ใีหใ้ชง้าน ปุ่ ม ปิดเสยีง 
จะทําหนา้ทีส่ลับการตัง้คา่สําหรับตวัเลอืกนัน้ ๆ

หมายเหต:ุ เมือ่ UPS ตรวจพบวา่ไมม่กีจิกรรมใด ๆ ในโหมดกําหนดคา่เป็นเวลา 20 วนิาท ีหรอืเมือ่ปุ่ ม ปิดเสยีง และ 
ปุ่ มเมน ถกูกดพรอ้มกันเป็นเวลา 2 วนิาทจีนกระทั่งระบบสง่เสยีงเตอืนสัน้ ๆ ออกมา UPS จะกลับสูโ่หมดปกติ

ตรวจพบขอ้ผดิพลาดในระบบ
UPS มขีอ้ผดิพลาดภายใน

รุน่ 120 Vac

รุน่ 230 Vac

N/A ระบขุอ้ความแสดงขอ้ผดิพลาด
บนจอแสดงผล 
และดตูารางรหัสในสว่นทีว่า่ดว้ย 
“ขอ้ผดิพลาดของระบบ 
และรหัสขอ้ความ” ในหนา้ 15

ฟงักช์นั ปุ่ ม
เวลา 

(วนิาท)ี
สถานะ

ของ UPS คาํอธบิาย
การเปิด/ปิด
เปิด

0.2 ปิด
กดปุ่ ม เปิด/ปิด เพือ่เปิดการใชง้านเอาทพ์ตุของ UPS UPS 
จะทํางานโดยใชไ้ฟ AC
ถา้ไมม่ไีฟ AC UPS จะทํางานโดยใชพ้ลังงานแบตเตอรี่

ปิด
5 เปิด

กดปุ่ ม เปิด/ปิด เครือ่งเพือ่ปิดเอาทพ์ตุของ UPS 
โดยใชก้ารหน่วงเวลาปิดเครือ่ง หากตอ้งการปิดเอาทพ์ตุทันท ี
ใหก้ดปุ่ ม เปิด/ปิดเครือ่ง คา้งไวเ้ป็นเวลา 5 วนิาที

จอแสดงผล
ปุ่ มเมนู

0.2 เปิด
ปุ่ มเมนูจะพาจอแสดงผลไปยังรายการขอ้มลูถัดไป 
หากจอแสดงผลมดืลงเพือ่ประหยัดพลังงาน 
ใหก้ดปุ่ มเมนูเพือ่เปิดใชง้านจอแสดงผลใหส้อ่งสวา่งขึน้มาอกีครัง้

ปิดเสยีง
เปิดทํางาน/
ปิดทํางาน 2 เปิด

เปิดหรอืปิดเสยีงเตอืน ไอคอน ปิดเสยีง จะสวา่งและ UPS 
จะสง่เสยีงเตอืนหนึง่ครัง้

รเีซต็
ขอ้ผดิพลาด 2 ขอ้ผดิพลาด หลังจากเกดิขอ้ผดิพลาดขึน้แลว้ ใหก้ดปุ่ ม เปิด/ปิด 

เพือ่ลบสญัญาณทีแ่สดงอยูแ่ละกลับสูส่ถานะสแตนดบ์าย

สถานะ ไอคอน LCD เสยีงเตอืน เสยีงเตอืนสิน้สดุ
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ฟงักช์นั อปุกรณ์ประกอบ คาํอธบิาย
อพัเกรดเฟิรม์แวร์ • UP.0 

UP.0 = เฟิรม์แวรถ์กูตอ้ง 
และแตกตา่งจากเฟิรม์แวรท์ีกํ่าลังทํางา
นอยู่

• UP.1
UP.1 = ยนืยันการอัปเดตเฟิรม์แวร์

• UPd
UPd = 

กําลังดําเนนิการอัปเดตเฟิรม์แวร์

โหมดนี้จะปรากฏขึน้เฉพาะเมือ่เฟิรม์แวรถ์กูเก็บเอาไวใ้น
หน่วยความจํา และแตกตา่งจากเฟิรม์แวรท์ีกํ่าลังทํางานอยู่
UP.0 บง่บอกวา่มเีฟิรม์แวรใ์หมใ่หใ้ชง้าน 
เป็นเฟิรม์แวรท์ีม่คีวามแตกตา่งจากเฟิรม์แวรท์ีกํ่าลังทํางาน
อยู ่
แตจ่ะยังไมไ่ดรั้บการตดิตัง้จนกวา่จะไดรั้บคําสัง่จากผูใ้ช ้
การกดปุ่ มปิดเสยีงเป็นการสัง่ให ้UPS ตดิตัง้เฟิรม์แวรใ์หม ่
แลว้เปลีย่นจอแสดงผลเป็น UP.1
UP.1 
บง่บอกวา่ระบบพรอ้มสําหรับทําการตดิตัง้เฟิรม์แวรแ์ลว้
กดปุ่ มเมนูเพือ่ตดิตัง้เฟิรม์แวร ์
แลว้ออกจากโหมดกําหนดคา่; 
หรอืกดปุ่ มปิดเสยีงเพือ่กลับไปยัง UP.0 
(ยกเลกิการตดิตัง้เฟิรม์แวร)์

ทดสอบตวัเอง

• 0: การตัง้คา่เริม่ตน้

• 1: เริม่การทดสอบตัวเอง

คา่เริม่ตน้ St.0 
บง่บอกวา่ไมไ่ดม้กีารรอ้งขอใหทํ้าการทดสอบตนเอง
การกดปุ่ มปิดเสยีงเป็นการรอ้งขอใหเ้ครือ่งทําการทดสอบ
ตนเอง แลว้เปลีย่นจอแสดงผลเป็น St.1
กดปุ่ มเมนูเพือ่เริม่ตน้ทําการทดสอบตนเอง 
แลว้ออกจากโหมดกําหนดคา่ 
หรอืกดปุ่ มปิดเสยีงเพือ่กลับไปยัง St.0 
(ยกเลกิการทดสอบตนเอง)
หมายเหต:ุ 
การทดสอบตนเองจะดําเนนิการไดเ้ฉพาะเมือ่เอาทพ์ตุ
ทํางานเทา่นัน้

คณุภาพไฟ

• ดี

• ปานกลาง

• ตํา่

เลอืกชว่งความไวโดยขึน้อยูก่บัคณุภาพไฟ AC 
ของเอาทพ์ตุทีต่อ้งการ:
• Pq.3: (คา่เริม่ตน้) ด ี- หากเลอืกคา่นี ้

เครือ่งจะใชไ้ฟจากแบตเตอรีบ่อ่ยครัง้ขึน้เพือ่จา่ยไฟคณุ
ภาพดทีีส่ดุใหก้บัอปุกรณ์ทีเ่ชือ่มตอ่อยู ่
ใชค้า่นี้เมือ่ไฟฟ้าอนิพตุเรยีบรอ้ยด ี
เพราะมันสามารถจา่ยไฟคณุภาพดทีีส่ดุใหก้บัอปุกรณ์ที่
เชือ่มตอ่อยู่

• Pq.2 - พอใช ้
ควรเลอืกเมือ่เครือ่งทํางานโดยใชแ้บตเตอรีบ่อ่ยเกนิไป
ในการตัง้คา่สงู 
คา่นีทํ้าใหเ้ครือ่งมคีวามไวตอ่การเกดิการรบกวนในไฟฟ้า
อนิพตุนอ้ยลง 
ใชค้า่นี้เมือ่อนิพตุทางสายมคีวามไมแ่น่นอนเกดิขึน้บอ่ย

• Pq.1 - หากเลอืก แย ่UPS 
จะทนตอ่การแปรปรวนของไฟฟ้ามากขึน้ 
และจะใชไ้ฟจากแบตเตอรีน่อ้ยครัง้ลง

เครือ่งถกูสง่ไปจากโรงงานโดยมกีารตัง้คา่เป็น ดี
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การต ัง้คา่แรงดนัไฟออก • สําหรับรุน่ 120V: 110 -> 120 -> 127
• สําหรับรุน่ 230V: 220 -> 230 -> 240

เลอืกแรงดันไฟฟ้าเอาทพ์ตุ (ไมม่ใีหใ้ชง้านในบางรุน่)

โหมดประหยดัพลงังาน 
LCD

• dP.0 = ปิดใชง้าน
• dP.1 = เปิดใชง้าน

dP.1 - เปิดใชง้านอยู ่(คา่เริม่ตน้) - เมือ่เปิดใชง้าน LCD 
จะมดืลงหลังจากไมม่กีจิกรรมใด ๆ เป็นเวลา 60 วนิาที
dP.0 - ปิดใชง้าน - 
จอแสดงผลจะยังคงสอ่งสวา่งตอ่ไปอยา่งตอ่เนือ่ง

โพรโทคอลการสือ่สาร • cP.0 = ปิดใชง้าน
• cP.1 = เปิดใชง้าน

เปิดใชง้าน / ปิดใชง้าน โพรโทคอลการสือ่สาร 
Modbus cP.1 (เปิดใชง้าน) เป็นคา่เริม่ตน้

การเปิดใชง้าน
โหมดสเีขยีว

• 0: ไมทํ่างาน

• 1: ทํางาน

เมือ่เปิดการใชง้านโหมดสเีขยีว UPS จะทํางานที่
ระดับประสทิธภิาพทีม่ากทีส่ดุโดยเลีย่งชิน้สว่น AVR 
ทีไ่มไ่ดใ้ช ้ขณะทียั่งมแีรงดนัไฟฟ้าทีย่อมรับได ้UPS 
จะเขา้และออกจากโหมดสเีขยีวโดยอัตโนมัตขิณะ
ทีโ่หมดถกูเปิดใชง้านอยู่
เปิดใชง้านคอืคา่เริม่ตน้

การควบคมุจาก
ระยะไกล 
SmartConnect

• rc.0:ปิดใชง้านการควบคมุจาก
ระยะไกล

• rc.1:เปิดใชง้านการควบคมุจาก
ระยะไกล

เมือ่เปิดใชง้าน จะสง่ผลให ้SmartConnect 
สง่คําสัง่และการกําหนดคา่ไปยัง UPS 
rc.0 ปิดใชง้าน เป็นคา่เริม่ตน้

แบตเตอรีไ่ดร้บัการ
เปลีย่นแลว้

• rb.0: ไมม่กีารเปลีย่นแบตเตอรี่

• rb.1: แบตเตอรีไ่ดรั้บการเปลีย่นแลว้

rb.0 - ไมไ่ดเ้ปลีย่นแบตเตอรี ่(คา่เริม่ตน้)
rb.1 - แบตเตอรีไ่ดรั้บการเปลีย่นแลว้
เลอืก rb.1 
เพือ่บง่บอกวา่แบตเตอรีไ่ดร้ับการเปลีย่นแลว้ 
อนัจะเป็นการรเีซต็คา่คงทีสํ่าหรับการปรับเทยีบระยะ
เวลาทํางานของแบตเตอรีไ่ปเป็นคา่เริม่ตน้สําหรับแบต
เตอรีใ่หม่

ฟงักช์นั อปุกรณ์ประกอบ คาํอธบิาย
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การแกไ้ขปญัหา

รหสัผลติภณัฑข์อง 
SmartConnect

แสดงรหัสผลติภัณฑเ์ป็นตัวอักษร 14 ตวัของ 
SmartConnect ซึง่แบง่ออกเป็น 4 สว่น 
ในแตล่ะครัง้ทีม่กีารกดปุ่ มปิดเสยีง 
หากตอ้งการดตูวัอกัษร 
ใหก้ดปุ่ มเมนูเพือ่สลับระหวา่งกลุม่ กลุม่ตา่ง ๆ 
เหลา่นีจ้ะถกูแสดงดว้ยการเคลือ่นไหวของจดุ
ทศนยิมเพือ่ชว่ยใหส้ามารถรับรูไ้ดอ้ยา่งสะดวกวา่สิง่
ทีกํ่าลังแสดงคอืสว่นใดของรหัส 
ตวัอยา่งเชน่ : Cod -> 123 -> -> 4.56-> 

-> 78.9 -> -> 0.1.2 -> -> 34

ปญัหาและสาเหตทุีอ่าจเป็นไปได้ การแกไ้ข
UPS ไมเ่ปิด หรอืไมม่เีอาตพ์ตุ
เครือ่งยังไมไ่ดเ้ปิด กดปุ่ ม เปิด หนึง่ครัง้เพือ่เปิดเครือ่ง UPS
UPS ไมไ่ดเ้ชือ่มตอ่กบัไฟ AC ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ไดม้กีารเชือ่มตอ่สายไฟเขา้กบัเครือ่งและแหลง่จา่ย

ไฟ AC อยา่งม่ันคงแลว้
เซอรก์ติเบรกเกอรอ์นิพตุทํางาน ลดโหลดบน UPS ถอดอปุกรณ์ทีไ่มจํ่าเป็นออก และรเีซ็ตเซอรก์ติเบรกเกอร์
เครือ่งแสดงวา่มแีรงดันไฟ AC อนิพตุเหลอืนอ้ยมาก 
หรอืไมม่เีลย

ตรวจสอบแหลง่จา่ยไฟ AC ทีต่อ่เขา้เครือ่ง UPS 
โดยการตอ่เขา้กบัโคมไฟตัง้โตะ๊แบบท่ัวไป ถา้โคมไฟใหแ้สงสวา่งนอ้ย 
ใหทํ้าการตรวจสอบแรงดันไฟฟ้า AC

ปล๊ักตอ่แบตเตอรีเ่ชือ่มตอ่ไมแ่น่นหนา ใหแ้น่ใจวา่การเชือ่มตอ่แบตเตอรีทั่ง้หมดแน่นหนา
มขีอ้ผดิพลาดภายใน UPS หา้มใชเ้ครือ่ง UPS โดยเด็ดขาด กรณุาตดิตอ่ศนูยด์แูลลกูคา้ทันที
อปุกรณ์ UPS ทํางานโดยใชพ้ลงังานแบตเตอรี ่ในขณะทีเ่ชือ่มตอ่เขา้กบัไฟ AC
เซอรก์ติเบรกเกอรอ์นิพตุทํางาน ลดโหลดบน UPS ถอดอปุกรณ์ทีไ่มจํ่าเป็นออก และรเีซ็ตเซอรก์ติเบรกเกอร์
มแีรงดันไฟฟ้าในสายอนิพตุสงูมาก ตํา่มาก 
หรอืมกีารกระเพือ่ม 

ยา้ย UPS ไปเสยีบกบัแหลง่จ่ายไฟอืน่ในวงจรอืน่ 
ทดสอบแรงดันไฟเขา้โดยอา่นการแสดงแรงดันไฟ AC 
ถา้อปุกรณ์ตอ่พว่งสามารถทํางานได ้ใหล้ดความไวของเครือ่ง UPS ลง

UPS สง่เสยีงบีป๊เป็นระยะ
UPS ทํางานเป็นปกติ ไมต่อ้งดําเนนิการใดๆ UPS กําลังป้องกนัอปุกรณ์ทีต่อ่พว่งอยู่
เครือ่งสํารองไฟมรีะยะเวลาสํารองไฟตํา่กวา่ทีค่าดไว้
แบตเตอรี ่UPS ออ่นเนื่องจากเหตกุารณ์ไฟดับเร็วๆ นี้ 
หรอืแบตเตอรีใ่กลห้มดอายกุารใชง้านแลว้

ชารจ์แบตเตอรี ่แบตเตอรีต่อ้งไดรั้บการชารจ์ใหมห่ลังจากไฟดับ
เป็นเวลานาน และจะเสือ่มเร็วเมือ่ใชง้านบอ่ยครัง้ หรอืเมือ่ทํางาน
ในอณุหภมูทิีส่งู หากแบตเตอรีใ่กลห้มดอายกุารใชง้าน ใหพ้จิารณา
เปลีย่นแบตเตอรีใ่หม ่ถงึแมว้า่ตัวแสดงสถานะใหเ้ปลีย่นแบตเตอรีจ่ะ
ยังไมต่ดิขึน้ก็ตาม

เครือ่ง UPS มสีภาพโอเวอรโ์หลด ตรวจสอบการแสดงโหลดของ UPS ถอดปล๊ักอปุกรณ์ทีไ่มจํ่าเป็น เชน่ 
เครือ่งพมิพ ์ออกไป

LED สว่นตดิตอ่ทีแ่สดงผลกะพรบิเป็นลําดบั
มกีารสัง่ปิด UPS 
ผา่นทางซอฟตแ์วรห์รอืการด์ซึง่เป็นอปุกรณเ์สรมิ

ไมต่อ้งดําเนนิการใดๆ UPS จะเปิดขึน้เองโดยอัตโนมัต ิ
เมือ่ระบบไฟฟ้าอาคารกลับสูภ่าวะปกติ

LED แจง้ขอ้ผดิพลาดสวา่งขึน้ UPS แสดงขอ้ความวา่เกดิขอ้ผดิพลาด และสง่เสยีงเตอืนอยา่งตอ่เนือ่ง
ตรวจพบขอ้ผดิพลาดภายใน UPS หา้มใชเ้ครือ่ง UPS โดยเด็ดขาด กรณุาตดิตอ่ศนูยด์แูลลกูคา้ทันที
ไอคอนเตอืนใหเ้ปลีย่นแบตเตอรีส่อ่งสวา่งขึน้ และ UPS สง่เสยีงเตอืนเป็นเวลาหนึง่นาททีกุหา้ช ัว่โมง
แบตเตอรีม่ปีระจทุีอ่อ่น ชารจ์แบตเตอรีท่ ิง้ไวอ้ยา่งนอ้ย 4 ชัว่โมง จากนัน้ 

ใหเ้ครือ่งดําเนนิการทดสอบตัวเอง หากปัญหายังคงเกดิขึน้อกี 
ใหเ้ปลีย่นแบตเตอรีใ่หม่

ไอคอนเตอืนใหเ้ปลีย่นแบตเตอรีก่ะพรบิ และ UPS สง่เสยีงเตอืนทกุ 2 วนิาที
เชือ่มตอ่แบตเตอรีใ่หมไ่มถ่กูตอ้ง ตรวจดใูหแ้น่ใจวา่ขัว้ตอ่แบตเตอรีเ่ชือ่มตอ่อยา่งแน่นหนา

ฟงักช์นั อปุกรณ์ประกอบ คาํอธบิาย
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ขอ้ผดิพลาดของระบบและรหสัขอ้มลู

หากตอ้งการขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัขอ้ผดิพลาดของระบบ กรณุาตดิตอ่ฝ่ายบรกิารลกูคา้ของ APC by Schneider 
Electric ที ่www.apc.com/support

SmartConnect
SmartConnect ของ APC ชว่ยใหค้ณุสามารถตดิตามตรวจสอบความสมบรูณ์ และสถานะของ UPS 
จากอปุกรณ์ใดก็ไดท้ีเ่ชือ่มตอ่อยูก่บัอนิเทอรเ์น็ต หากตอ้งการขอ้มลูเพิม่เตมิ กรณุาเขา้ไปทีเ่ว็บไซต ์
www.smartconnect.apc.com

UPS แสดงขอ้ความวา่มกีารเดนิสายไฟผดิปกต ิ(Error code G.00)
ความผดิปกตขิองชดุสายไฟทีต่รวจพบ ไดแ้ก ่
ไมม่สีายดนิ การตอ่สายสลับ เกดิการสลับขัว้ 
และโอเวอรโ์หลด 

LED แสดงขอ้ผดิพลาดของระบบจะสอ่งสวา่งเป็นเวลา 2 วนิาท ี
สลับกบัดับเป็นเวลา 1 วนิาท ีเพือ่บง่บอกวา่มกีารเดนิสายไฟผดิปกต ิ ถา้ 
UPS ระบวุา่มกีารเดนิสายไฟผดิปกต ิ
ใหช้า่งไฟฟ้าทีเ่ชีย่วชาญตรวจสอบการเดนิสายไฟของอาคาร 
(ใชไ้ดสํ้าหรับเครือ่ง 120 V เทา่นัน้)

สถานะของอายกุารใชง้านแบตเตอรี ่(รหัสขอ้ผดิพลาด 
L.01/L.02)

หาก LCD ระบวุา่อายกุารใชง้านของแบตเตอรีใ่กลห้มด หรอืเกนิอายไุปแลว้ 
ใหก้ดปุ่ มปิดเสยีงคาไว ้0.2 วนิาทเีพือ่ยนืยันวา่รับทราบการเตอืนแลว้

120 Vac

230 Vac

P.00 เอาตพ์ตุโอเวอรโ์หลด b.00 แบตเตอรีถ่กูตัดการเชือ่มตอ่
P.01 เอาตพ์ตุลัดวงจร b.01 แรงดันแบตเตอรีเ่กนิ
P.02 แรงดันไฟฟ้าเอาตพ์ตุเกนิ b.02 ตอ้งเปลีย่นแบตเตอรี่
P.03 หมอ้แปลง DC ขาดสมดลุ b.03 แบตเตอรีม่◌ีอุณุหภมูขิ ึน้สงูขัน้วกิฤติ
P.04 อณุหภมูเิครือ่งเกนิ b.04 อปุกรณ์ชารจ์แบตเตอรี่
P.05 BackFeedRelay ทํางานผดิพลาด b.05 เซ็นเซอรวั์ดอณุหภมูแิบตเตอรี่
P.06 รเีลย ์AVR เกดิขอ้ผดิพลาด b.07 ไฟแสดงสถานะแบตเตอรีม่อีณุหภมูสิงูเกนิ

P.08 รเีลยเ์อาทพ์ตุเกดิขอ้ผดิพลาด b.12 เซ็นเซอรวั์ดแรงดันไฟฟ้าของแบตเตอรีเ่กดิ
ขอ้ผดิพลาด

P.13 อนิเวอรเ์ตอรเ์กดิขอ้ผดิพลาด
P.17 รเีลยส์เีขยีวเกดิขอ้ผดิพลาด

G.00 การเดนิสายไฟ G.07 EPOActive (สํารองไวสํ้าหรับรุ่น 2200 VA 
และ 3000 VA เทา่นัน้)

G.01 EEPROM G.08 เฟิรม์แวรไ์มต่รง
G.02 ตัวแปลง AD G.09 Oscillator
G.03 LogicPowerSupply G.10 การวัดไดผ้ลไมต่รง
G.04 การสือ่สารภายใน G.11 ระบบยอ่ย
G.05 ปุ่ ม UI
G.06 ตอ้งกลับไปใชค้า่จากโรงงาน
L.01 อายกุารใชง้านใกลส้ิน้สดุ L.02 เกนิอายกุารใชง้าน
ไอคอนกรณุาอา่นคูม่อืจะไมป่รากฏขึน้เมือ่ UPS อยูใ่นสถานะการสือ่สาร 
SmartConnect communication ดงัตอ่ไปนี:้

Sc.0 SmartConnect ไมพ่บ Ethernet Sc.5
SmartConnect กําลังเชือ่มตอ่
(กําลังสรา้งระบบรักษาความปลอดภัย 
Transport Layer Security “TLS”)

Sc.1 SmartConnect เชือ่มตอ่แลว้ Sc.6 SmartConnect กําลังเชือ่มตอ่
(กําลังทําการลงิคแ์อพพลเิคชัน่กบัคลาวด)์

Sc.2
SmartConnect กําลังกําหนดทีอ่ยู่
(กําลังรับทีอ่ยูใ่นทอ้งถิน่ของ 
DHCP)

Sc.7
SmartConnect ถกูปิดใชง้าน 
(สําหรับระบบทีฝั่งตัวอยูเ่มือ่การด์ wombat 
ถกูสอด หรอืการกําหนดคา่ทําให ้LCE 
ถกูปิดใชง้าน)

Sc.3
SmartConnect กําลังแกไ้ข
(กําลังกําหนดทีอ่ยูใ่หก้บัการแกไ้ข 
DNS ทีดํ่าเนนิการเสร็จสิน้แลว้)

Sc.8

SmartConnect ถกูหา้มใชง้าน
เครือ่งอยูใ่นโหมดโรงงาน 
หรอืฮารด์แวรป้์องกนัไมใ่หม้กีารดําเนนิการ 
(EEPROM, MAC หรอื PHY 
ตรวจพบความลม้เหลว)

Sc.4 SmartConnect กําลังดําเนนิการ
(ตรวจไมพ่บ DNS)

ปญัหาและสาเหตทุีอ่าจเป็นไปได้ การแกไ้ข
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แบตเตอรีท่ดแทน 

* ตดิตอ่ฝ่ายลกูคา้สมัพันธท์ั่วโลกของ Schneider Electric เพือ่กําหนดอายขุองโมดลูแบตเตอรีท่ีต่ดิตัง้

รไีซเคลิแบตเตอรีท่ ีใ่ชแ้ลว้เสมอ 
สําหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการรไีซเคลิแบตเตอรีท่ ีใ่ชแ้ลว้ 
ใหด้ขูอ้มลูเกีย่วกบัการทิง้แบตเตอรี ่ท ีใ่หม้ากบัแบตเตอรีท่ดแทน

อายกุารใชง้านของแบตเตอรีข่ ึน้อยูก่ับอณุหภมูแิละวธิใีชง้านเป็นอยา่งมาก เพือ่ระบวุันทีส่มควรเปลีย่นแบตเตอรี ่
หลายรุน่ของ Smart-UPS มกีารระบวุันทีค่าดการณ์วา่สมควรเปลีย่นแบตเตอรี ่
ทัง้ยังมกีารทดสอบตนเองแบบอตัโนมัต ิ(และแบบกําหนดคา่)
ควรเปลีย่นแบตเตอรีเ่ชงิรกุเพือ่รักษาความพรอ้มใหอ้ยูใ่นระดบัสงูสดุ เพือ่ใหแ้น่ใจในความปลอดภั 
ยและประสทิธภิาพสงู ใหใ้ชก้ลอ่งแบตเตอรี ่APC แบบเปลีย่นของแทเ้ทา่นัน้ (RBC™) APC RBC 
มคํีาแนะนําสําหรับการเปลีย่นและการกําจัดทิง้แบตเตอรี ่รวมไปจนถงึวธิกีารกําจัดแบตเตอรีเ่กา่ดว้ย 
ในการสัง่ซือ้แบตเตอรีท่ดแทน ใหไ้ปทีเ่วบ็ไซต ์APC by Schneider Electric ที ่www.apc.com

การเคลือ่นยา้ย
1. ปิดเครือ่ง และถอดอปุกรณ์ทีเ่ชือ่มตอ่อยูท่ัง้หมด
2. ถอดปล๊ักเครือ่งจากแหลง่จา่ยไฟฟ้าอาคาร
3. ตดัการเชือ่มตอ่แบตเตอรีภ่ายในและภายนอกทัง้หมด (ถา้ม)ี
4. ปฏบิตัติามขัน้ตอนการขนสง่ทีอ่ธบิายในสว่น บรกิาร ของคูม่อืฉบบันี้

 ระวงั
ความเสีย่งของกา๊ซไฮโดรเจนซลัไฟดแ์ละควนัทีม่มีากเกนิ

•  ควรเปลีย่นแบตเตอรีอ่ยา่งนอ้ยทกุ 5 ปี
•  ควรเปลีย่นแบตเตอรีท่ันทเีมือ่เครือ่ง UPS ระบวุา่จําเป็นตอ้งเปลีย่นแบตเตอรี่
•  ควรเปลีย่นแบตเตอรีเ่มือ่แบตเตอรีห่มดอายกุารใชง้าน
•  เปลีย่นแบตเตอรีโ่ดยใชแ้บตเตอรีป่ระเภทเดมิและจํานวนเทา่เดมิกบัทีต่ดิตัง้มาในเครือ่ง
•  ใหเ้ปลีย่นแบตเตอรีท่ันท ีหาก UPS แจง้วา่แบตเตอรีม่อีณุหภมูสิงูเกนิไป หรอือณุหภมูภิายในของ UPS สงูเกนิไป 

หรอืเมือ่มหีลักฐานวา่เกดิการร่ัวไหลของอเิล็คโทรไลท ์ปิด UPS แลว้ถอดปล๊ักออกจากเตา้เสยีบไฟฟ้า 
จากนัน้ใหถ้อดแบตเตอรี ่หา้มใชง้าน UPS จนกวา่จะเปลีย่นแบตเตอรี ่

•  *ใหเ้ปลีย่นโมดลูแบตเตอรีท่ัง้หมด (รวมถงึโมดลูในชดุแบตเตอรีภ่ายนอก) ทีม่อีายมุากกวา่หนึง่ปี 
เมือ่ตดิตัง้ชดุแบตเตอรีเ่สรมิ หรอืเปลีย่นโมดลูแบตเตอรี่

การละเลยในการปฏบิตัติามคาํแนะนําเหลา่นีส้ามารถสง่ผลใหอ้ปุกรณ์ชํารดุเสยีหายและเกดิการบาดเจ็บเล็ก
นอ้ยถงึปานกลางได้

รุน่ UPS แบตเตอรีท่ดแทน โมดลูแบตเตอรี่
SMC1000C, SMC1000IC APCRBC142 ตะกัว่กรด, 1 โมดลู
SMC1500C, SMC1500IC RBC6
SMC1000-2UC, SMC1000I-2UC APCRBC124
SMC1500-2UC, SMC1500I-2UC APCRBC157
Smart-UPS C 1000/1500 VA 120/230 Vac ทาวเวอร/์ยดึบนช ัน้ 2U16



บรกิาร
ถา้ตอ้งนําอปุกรณ์เขา้รับบรกิาร อยา่สง่อปุกรณ์คนืไปยังบรษัิทตัวแทนจําหน่าย กรณุาปฏบิตัติามขัน้ตอนตอ่ไปนี ้:

1. ทบทวนสว่น การแกไ้ขปัญหา ของคูม่อืนี ้เพือ่ตัดปัญหาทั่วไปออกใหห้มด
2. หากปัญหายังเกดิขึน้ กรณุาตดิตอ่ฝ่ายบรกิารลกูคา้ของ APC by Schneider Electric หรอืไปทีเ่ว็บไซต ์

www.apc.com
a. แจง้หมายเลขรุน่ และหมายเลขซเีรยีล และวนัทีซ่ือ้ผลติภัณฑ ์หมายเลขรุน่ 

และหมายเลขซเีรยีลอยูท่ีแ่ผงดา้นหลังของเครือ่ง
b. โทรฝ่ายบรกิารลกูคา้ของ APC และชา่งเทคนคิจะพยายามแกไ้ขปัญหาผา่นทางโทรศัพท ์

ถา้ยังไมส่ามารถแกไ้ขปัญหาได ้ชา่งเทคนคิจะออกหมายเลขอนุญาตสง่คนืสนิคา้ (Returned 
Material Authorization Number หรอื RMA#) ใหแ้กค่ณุ

c. ถา้เครือ่งยังอยูภ่ายในระยะเวลารับประกนั คณุจะไมต่อ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยในการซอ่มใดๆ ทัง้ส ิน้ 
d. กระบวนการใหบ้รกิารและการสง่คนื อาจแตกตา่งกันในแตล่ะประเทศ กรณุาดทูีเ่ว็บไซตข์อง APC 

สําหรับคําแนะนําเฉพาะของแตล่ะประเทศ
3. บรรจเุครือ่ง UPS ใหเ้รยีบรอ้ยเพือ่หลกีเลีย่งความเสยีหายทีอ่าจเกดิขึน้ในระหวา่งการขนสง่ 

หา้มใชเ้ม็ดโฟมในการกันกระแทกโดยเด็ดขาด 
การรับประกันสนิคา้ไมค่รอบคลมุถงึความเสยีหายทีเ่กดิขึน้ในระหวา่งขนสง่

a. โปรดถอดแบตเตอรีข่อง UPS ออกทกุคร ัง้ กอ่นการขนสง่ 
ตามระเบยีบของกระทรวงคมนาคมสหรฐัฯ (DOT) และ IATA 
แบตเตอรีภ่ายในอาจคงไวใ้นเครือ่ง UPS

4. เขยีนหมายเลข RMA ทีฝ่่ายบรกิารลกูคา้ใหม้าไวด้า้นนอกของบรรจภัุณฑ์
5. สง่คนืเครือ่งพรอ้มจา่ยคา่ขนสง่และประกนัสนิคา้ลว่งหนา้ไปยังทีอ่ยูท่ีฝ่่ายบรกิารลกูคา้ใหไ้ว ้
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การรบัประกนัจากโรงงานแบบจาํกดั
Schneider Electric IT Corporation (SEIT) ใหก้ารรับประกนัวา่ผลติภัณฑข์องทางบรษัิทฯ ปราศจากขอ้บกพรอ่ง 
ทัง้ในดา้นวัสดแุละฝีมอืแรงงานเป็นระยะเวลาสอง (2) ปี นับจากวนัทีซ่ือ้ ขอ้ผกูพันของ SEIT 
ภายใตก้ารรับประกันนีจํ้ากดัอยูใ่นเรือ่งการซอ่มแซมหรอืการเปลีย่นผลติภัณฑท์ีบ่กพรอ่งใดๆ ทัง้นี ้
ข ึน้อยูก่ับดลุพนิจิของบรษัิท การซอ่มหรอืการเปลีย่นผลติภัณฑห์รอืชิน้สว่นทีบ่กพรอ่งใดๆ 
ไมถ่อืเป็นการยดืระยะเวลาการรับประกนัตามทีไ่ดก้ําหนดไวต้ัง้แตแ่รกแตอ่ยา่งใด
การรับประกนันีใ้ชไ้ดก้บัผูซ้ ือ้ทา่นแรกเทา่นัน้ซึง่จะตอ้งลงทะเบยีนภายใน 10 วันนับจากวันทีซ่ือ้ 
สามารถลงทะเบยีนสนิคา้ออนไลนไ์ดท้ี ่warranty.apc.com
SEIT จะไมรั่บผดิชอบภายใตก้ารรับประกนัถา้การทดสอบและตรวจสอบเปิดเผยวา่ 
ขอ้บกพรอ่งทีถ่กูกลา่วหาในผลติภัณฑไ์มม่อียูห่รอืเกดิจากการใชท้ีผ่ดิ การละเลย การตดิตัง้ 
การทดสอบหรอืการทํางานทีไ่มเ่หมาะสมของสนิคา้ทีข่ดักับขอ้แนะนําหรอืรายละเอยีดของ SEIT 
ของผูใ้ชห้รอืบคุคลทีส่ามใดๆ นอกจากนี ้SEIT จะไมรั่บผดิชอบถงึขอ้บกพรอ่งทีเ่กดิจาก 1) 
ความพยายามทีไ่มไ่ดรั้บอนุญาตในการซอ่มแซมหรอืดดัแปลงผลติภัณฑ ์2) 
แรงดนัไฟหรอืการเชือ่มตอ่ไมถ่กูตอ้งหรอืไมเ่พยีงพอ 3) สภาพสถานทีทํ่างานไมเ่หมาะสม 4) เหตสุดุวสิยั 5) 
การสมัผัสกบัสภาพอากาศ หรอื 6) การโจรกรรม ภายใตก้ารรับประกนั SEIT ไมรั่บผดิชอบใดๆ สําหรับผลติภัณฑใ์ดๆ 
ทีห่มายเลขผลติภัณฑม์กีารเปลีย่นแปลง เป็นรอยหรอืเอาออก
ยกเวน้ทีไ่ดก้ลา่วไวข้า้งตน้ ไมม่กีารรับประกนัทีป่ระกาศไวห้รอืทีบ่อกเป็นนัย โดยการดําเนนิการของกฎหมายหรอือืน่ๆ 
ทีส่ามารถใชไ้ดก้บัผลติภัณฑท์ีข่าย ทีใ่หบ้รกิารหรอืทีต่ดิตัง้ภายใตข้อ้ตกลงนีห้รอืทีเ่กีย่วขอ้งตามนี้
SEIT ขอปฏเิสธการรับประกนัโดยนัยทัง้หมดในเรือ่งความสามารถในการจําหน่าย ความพงึพอใจ 
และความเหมาะสมสําหรับการใชง้านเฉพาะดา้น
การรับประกนัสนิคา้โดยชดัเจนของ SEIT จะไมม่กีารเพิม่เตมิ ลดทอน หรอืไดรั้บผลกระทบจากการใหบ้รกิารของ 
SEIT ในดา้นคําแนะนําทางเทคนคิหรอืคําแนะนําอืน่ๆ หรอืบรกิารทีเ่กีย่วเนือ่งกบัผลติภัณฑ ์
และจะไมม่ภีาระผกูพันหรอืการรับผดิชอบใดๆ กบัสิง่ดงักลา่ว
การรับประกนัสนิคา้และการแกไ้ขขา้งตน้มผีลเฉพาะในทีน่ีแ้ละแทนการรับประกนัสนิคา้และการแกไ้ขอืน่ๆ ทัง้หมด 
การรับประกนัทีก่ําหนดไวข้า้งตน้ประกอบดว้ยความรับผดิชอบของ SEIT แตเ่พยีงผูเ้ดยีวและการแกไ้ขเฉพาะผูซ้ือ้ 
ในกรณีทีเ่กดิการผดิสญัญาใดๆ ตามทีใ่หไ้วใ้นการรับประกนัดงักลา่ว การรับประกนัของ SEIT 
จะครอบคลมุเฉพาะผูซ้ือ้เทา่นัน้ และไมค่รอบคลมุถงึบคุคลทีส่ามอืน่ๆ แตอ่ยา่งใด
ไมว่า่ในกรณีใดก็ตาม SEIT, เจา้หนา้ทีข่อง SEIT, กรรมการบรษัิท, บรษัิทสาขา หรอืพนักงาน 
ไมจํ่าเป็นตอ้งรับผดิชอบตอ่ความเสยีหายในรปูแบบใดๆ ก็ตาม ไมว่า่จะเป็นความเสยีหายทางออ้ม 
ความเสยีหายแบบพเิศษ ความเสยีหายอันเป็นผลตอ่เนือ่ง หรอืความเสยีหายทีต่อ้งมกีารชดใชอ้นัเกดิจากการใชง้าน 
บรกิาร หรอืการตดิตัง้ผลติภัณฑ ์ไมว่า่ความเสยีหายนัน้เกดิขึน้ในขอ้สญัญาหรอืจากการละเมดิ 
โดยไมคํ่านงึถงึความผดิ การละเลย หรอืความรับผดิชอบทีแ่ทจ้รงิ หรอืแมว้า่ SEIT 
จะไดรั้บการบอกกลา่วลว่งหนา้วา่จะเกดิความเสยีหายดงักลา่วขึน้หรอืไมก่็ตาม โดยเฉพาะอยา่งยิง่ SEIT 
จะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ใชจ้า่ยใดๆ เชน่ การสญูเสยีผลกําไรหรอืรายได ้ไมว่า่ทางตรงหรอืทางออ้ม การสญูเสยีอปุกรณ์ 
การสญูเสยีการใชง้านของอปุกรณ์ การสญูเสยีซอฟตแ์วร ์การสญูเสยีขอ้มลู คา่ใชจ้า่ยในการจัดหาอปุกรณ์ทดแทน 
การเรยีกรอ้งสทิธโิดยบคุคลทีส่าม หรอืประการอืน่ๆ
ไมม่ขีอ้ความใดในการรับประกนัแบบมเีงือ่นไขนีท้ีจ่ะยกเวน้หรอืจํากดัความรับผดิของ SEIT 
ตอ่การเสยีชวีติหรอืการไดรั้บบาดเจ็บอนัเป็นผลมาจากความประมาทเลนิเลอ่หรอืการบดิเบอืนความจรงิในขอบเขตที่
ไมส่ามารถยกเวน้หรอืจํากัดตามกฎหมายทีบ่งัคับใชไ้ด ้
ในการขอรับบรกิารภายใตก้ารรับประกนันี ้คณุจะตอ้งไดรั้บหมายเลขอนุญาตสง่กลับวัสด ุ(Returned Material 
Authorization หรอื RMA) จากฝ่ายบรกิารลกูคา้เสยีกอ่น 
ลกูคา้ทีม่ปัีญหาในการเรยีกรอ้งการรับประกันอาจเขา้ถงึเครอืขา่ยการสนับสนุนลกูคา้ทั่วโลกของ SEIT 
ผา่นเว็บไซตข์อง SEIT: www.apc.com และเลอืกประเทศของคณุจากเมนู แลว้เปิดแท็บ "การสนับสนุน" 
ทีด่า้นบนของหนา้เว็บ เพือ่ดขูอ้มลูการตดิตอ่กบัฝ่ายบรกิารลกูคา้ภายในเขตพืน้ทีข่องคณุ 
ผลติภัณฑจ์ะตอ้งถกูสง่คนืโดยชําระคา่สง่ลว่งหนา้แลว้ และตอ้งสง่คําอธบิายโดยยอ่เกีย่วกบัปัญหาทีพ่บ 
รวมทัง้หลักฐานทีใ่ชย้นืยันวันทีแ่ละสถานทีซ่ือ้ผลติภัณฑด์งักลา่วมาพรอ้มกนัดว้ย
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APC by Schneider Electric
ฝ่ายบรกิารลกูคา้ท ัว่โลกของ

คณุสามารถขอรับบรกิารจากฝ่ายบรกิารลกูคา้สําหรับผลติภัณฑน์ีห้รอืผลติภัณฑอ์ืน่ๆ ของ APC by Schneider 
Electric โดยไมต่อ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยใดๆ ดังนี:้

•  เขา้ไปทีเ่ว็บไซตข์อง APC by Schneider Electric เพือ่เขา้ถงึเอกสารในฐานขอ้มลูของ APC by Schneider 
Electric และเพือ่ยืน่คํารอ้งขอรับบรกิารจากฝ่ายบรกิารลกูคา้
– www.apc.com (สํานักงานใหญข่องบรษัิท)

เชือ่มตอ่กบัเวบ็ไซตข์อง APC by Schneider Electric ซึง่เป็นเว็บไซตข์องประเทศนัน้ๆ 
เพือ่ใหบ้รกิารขอ้มลูฝ่ายบรกิารลกูคา้

– www.apc.com/support/
การบรกิารขอ้มลูทั่วโลกโดยการคน้หาจากฐานความรูข้อง APC by Schneider Electric และการใชบ้รกิาร 
e-Support

•  ตดิตอ่ฝ่ายบรกิารลกูคา้ APC by Schneider Electric ทางโทรศพัทห์รอือเีมล
– ศนูยบ์รกิารในพืน้ทีข่องแตล่ะประเทศ: สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ ใหไ้ปที ่

www.apc.com/support/contact
– สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการขอรับบรกิารจากฝ่ายบรกิารลกูคา้ในพืน้ที ่

ตดิตอ่ตัวแทนหรอืผูจั้ดจําหน่ายของ APC by Schneider Electric ทีข่ายผลติภัณฑ ์APC by Schneider 
Electric ใหก้บัคณุ

บางรุน่จะมคีณุสมบตั ิENERGY STAR®
หากตอ้งการขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัรุน่ของคณุ กรณุาเขา้ไปทีเ่ว็บไซต ์http://www.apc.com

© 2018 APC โดย Schneider Electric APC, โลโก ้APC และ APC, โลโก ้APC, Smart-UPS และ
SmartConnect เป็นเจา้ของโดย Schneider Electric Industries S.A.S. หรอื บรษัิท 
ในเครอืของพวกเขาทัง้หมด เครือ่งหมายการคา้เป็นทรัพยส์นิของเจา้ของทีเ่กีย่วขอ้ง
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