
 

 

 

ขอ้มลูดา้นความปลอดภยัทีส่ าคญั 
อา่นค าแนะน าและตรวจสอบทีอ่ปุกรณ์อย่างระมัดระวงัเพือ่ท าความคุน้เคยกับอปุกรณ์นี ้กอ่นทีจ่ะพยายามตดิตัง้ ใชง้าน 
ซอ่มแซม หรอืบ ารุงรักษา ขอ้ความตอ่ไปนีอ้าจปรากฏอยูต่ลอดทัง้เอกสารฉบบันีห้รอืบนอปุกรณ์ 

เพือ่เตอืนถงึอนัตรายทีอ่าจเกดิขึน้ 

หรอืเพือ่ใหข้อ้มลูทีช่ว่ยอธบิายขัน้ตอนใหช้ดัเจนขึน้หรอืท าใหป้ฏบิตัติามขัน้ตอนไดง้่ายยิง่ขึน้ 
 

 

*สญัลกัษณ์ตวันี้ทีเ่พิม่เขา้มาในป้าย อนัตราย หรอื ค าเตอืน เพือ่ความปลอดภัย 
จะระบวุา่มอีนัตรายจากไฟฟ้าทีจ่ะสง่ผลใหเ้กดิการบาดเจ็บหากไม่ปฏบิตัติามค าแนะน า 

  

 

นีค่อืสญัลักษณ์เตอืนเพือ่ความปลอดภัย 

ซึง่เตอืนคณุใหท้ราบถงึอนัตรายจากการบาดเจ็บทีอ่าจเกดิขึน้ โปรดใหค้วามสนใจและท าตาม 

เพือ่หลกีเลีย่งการบาดเจ็บหรอืการเสยีชวีติทีอ่าจเกดิขึน้ 

 

อนัตราย 

อนัตราย ระบุถงึสถานการณ์อนัตราย ซึง่หากไมห่ลกีเลีย่ง จะสง่ผลใหถ้งึแกช่วีติหรอืไดร้บับาดเจ็บสาหสั 

 

ค าเตอืน 

ค าเตอืน ระบุถงึสถานการณ์อนัตราย ซึง่หากไมห่ลกีเลีย่ง จะสง่ผลใหถ้งึแกช่วีติหรอืไดร้บับาดเจ็บสาหสั 

 

ระวงั 
ระวงั ระบุถงึสถานการณอ์นัตราย ซึง่หากไมห่ลกีเลีย่ง สามารถสง่ผลใหไ้ดร้บับาดเจ็บเล็กนอ้ยถงึปานกลาง 

 

ขอ้สงัเกต 
ขอ้สงัเกต ใชเ้พือ่ปฏบิตัแิละไมเ่กีย่วขอ้งกบัการบาดเจ็บทางรา่งกาย 

คูม่อืการใชง้านแบบออนไลนข์อง Easy UPS ซรี ีส่ ์SRV ขนาด 

1000VA, 2000VA, 3000VA แบบยดึเขา้กบัช ัน้ตดิต ัง้ 
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ความปลอดภยั และขอ้มลูท ัว่ไป 
โปรดเก็บรกัษาคูม่อืนีไ้ว ้ 

คูม่อืนีม้คี าแนะน าส าคญัซึง่ควรปฏบิตัติามในระหวา่งการตดิตัง้และการซอ่มบ ารุง UPS และแบตเตอรี ่ 

ตรวจเชค็สิง่ตา่งๆ ในบรรจภุัณฑเ์มือ่ไดรั้บมา 
หากมกีารช ารุดเสยีหายเกดิขึน้ใหแ้จง้บรษัิทขนสง่หรอืบรษัิทตวัแทนจ าหน่ายทนัท ี 

• UPS นี้ออกแบบมาเพือ่ใชเ้ฉพาะภายในอาคารเทา่นัน้ 

• อยา่ใชง้านเครือ่ง UPS นีโ้ดยใหส้มัผัสถกูแสงอาทติยโ์ดยตรง สมัผัสกบัของเหลว 

หรอืในสถานทีซ่ ึง่มฝีุ่ นหรอืความชืน้มากเกนิไป 

• อยา่ใชง้านเครือ่ง UPS นี ้ในบรเิวณใกลก้บัหนา้ตา่งหรอืประตู 

• ตอ้งแน่ใจวา่ไมม่สี ิง่ใดกดีขวางชอ่งระบายความรอ้นในเครือ่ง UPS 

ตอ้งเวน้ระยะหา่งใหพ้อเพยีงส าหรับการระบายอากาศ 

หมายเหต:ุ โปรดเวน้ระยะชอ่งวา่งรอบเครือ่ง UPS ทัง้สีด่า้นอยา่งนอ้ย 20 ซม. 

• ปัจจัยดา้นสิง่แวดลอ้มอืน่ๆ มผีลตอ่อายกุารใชง้านแบตเตอรี ่อณุหภมูแิวดลอ้มทีส่งูขึน้ ไฟฟ้าอาคารไมม่คีณุภาพ 

รวมถงึการคายประจใุนระยะเวลาสัน้ๆ บอ่ยครัง้ จะท าใหอ้ายกุารใชง้านของแบตเตอรีส่ัน้ลง 

โปรดปฏบิัตติามค าแนะน าของผูผ้ลติแบตเตอรี ่

• เชือ่มตอ่สายเคเบลิเพาเวอร ์UPS เขา้กับเตา้เสยีบทีผ่นังโดยตรง อยา่ใชเ้ครือ่งป้องกนัไฟกระชาก หรอืสายเชือ่มตอ่  

ขอ้มลูความปลอดภยัดา้นระบบไฟฟ้า 

• หากไม่สามารถตรวจสอบไดว้า่มกีารตอ่สายดนิหรอืไม ่ใหถ้อดปลั๊กเครือ่ง UPS ออกจากแหลง่จา่ยไฟ 

กอ่นจะท าการตดิตัง้หรอืตอ่อปุกรณ์อืน่ๆ 
และเสยีบปลั๊กไฟกลับเขา้ไปหลงัจากทีเ่ชือ่มตอ่อปุกรณ์ทัง้หมดเสร็จเรยีบรอ้ยแลว้เทา่นัน้  

• การเชือ่มตอ่เขา้กบัวงจรย่อย (ระบบเมน) ตอ้งด าเนนิการโดยชา่งไฟฟ้าทีม่ใีบอนุญาตเทา่นัน้ 

• สายดนิของเครือ่ง UPS ท าหนา้ทีด่งึกระแสไฟฟ้าทีร่ั่วจากอปุกรณ์ตา่งๆ ทีต่อ่อยู่ (อปุกรณ์คอมพวิเตอร)์ ลงดนิ ดงันัน้ 

จงึตอ้งมกีารตดิตัง้สายดนิทีม่ฉีนวนเขา้กับวงจรย่อยซึง่จา่ยไฟใหก้บัเครือ่ง UPS 
สายดงักลา่วตอ้งมขีนาดและวัสดฉุนวนเหมอืนกนักับสายไฟของวงจรยอ่ยทัง้ทีม่สีายดนิและไมม่สีายดนิ 

สายไฟทีใ่ชจ้ะมสีเีขยีวและอาจมหีรอืไมม่เีสน้สเีหลอืงคาดอยู่ 

• ตอ้งตอ่สายดนิเขา้กบัจดุตอ่สายดนิทีอ่ปุกรณซ์อ่มบ ารงุ หรอืส าหรับระบบทีม่กีารจา่ยไฟแยกตา่งหาก 

ใหต้อ่สายดนิกบัจดุตอ่สายดนิทีห่มอ้แปลงจา่ยไฟหรอืชดุมอเตอร/์เจเนอรเ์รเตอร์ 

ขอ้มลูความปลอดภยัดา้นแบตเตอรี ่

ระวงั 

ความเสีย่งเกีย่วกบักา๊ซไฮโดรเจนซลัไฟดแ์ละควนั 

• เปลีย่นแบตเตอรีอ่ยา่งนอ้ยทกุ 5 ปี 

• เปลีย่นแบตเตอรีท่นัทเีมือ่ UPS บง่ชีว้า่จ าเป็นตอ้งเปลีย่นแบตเตอรี ่
• เปลีย่นแบตเตอรีท่ีห่มดอายกุารใชง้าน 

• เปลีย่นแบตเตอรีโ่ดยใชแ้บตเตอรีป่ระเภทเดมิและจ านวนเทา่เดมิกบัทีต่ดิตัง้มาในเครือ่ง 
• เปลีย่นแบตเตอรีท่นัทเีมือ่เครือ่ง UPS แสดงสภาวะทีอ่ณุหภมูขิองแบตเตอรีเ่กนิหรอือณุหภมูภิายในของเครือ่ง UPS เกนิ 
หรอืเมือ่มหีลกัฐานการรั่วไหลของอเิลคโตรไลทปิ์ดเครือ่ง UPS จากนัน้ถอดปลั๊กออกจากอนิพตุ AC และถอดแบตเตอรีอ่อกอยา่ใชเ้ครือ่ง UPS 
จนกวา่จะเปลีย่นแบตเตอรี ่

การไมป่ฏบิตัติามค าแนะน าเหลา่นีอ้าจสง่ผลใหไ้ดร้บับาดเจ็บเล็กนอ้ยถงึปานกลาง 
และอาจท าใหอุ้ปกรณ์ไดร้บัความเสยีหาย  

• การซอ่มบ ารุงแบตเตอรีท่ีเ่ปลีย่นทดแทนไดโ้ดยผูใ้ช ้

ควรกระท าหรอืควบคมุโดยบคุลากรผูม้คีวามรูด้า้นแบตเตอรีแ่ละขอ้ควรระวงัทีจ่ าเป็นตา่ง ๆในกรณีนี ้
แบตเตอรีไ่ม่ไดเ้ป็นแบบเปลีย่นโดยผูใ้ช ้

• APC by Schneider Electric ใชแ้บตเตอรีต่ะกัว่กรดแบบปิดผนกึโดยไมจ่ าเป็นตอ้งดแูลบอ่ย 
ภายใตก้ารใชแ้ละการเคลือ่นยา้ยตามปกต ิจะไมม่กีารสมัผัสกับชิน้สว่นภายในของแบตเตอรีแ่ตอ่ย่างใด 

การชารจ์ไฟเกนิ ไดรั้บความรอ้นเกนิ 
หรอืการใชแ้บตเตอรีด่ว้ยวธิทีีไ่มถ่กูตอ้งบางอยา่งสามารถสง่ผลใหส้ารอเิล็คโทรไลตภ์ายในแบตเตอรีเ่กดิการร่ัวไหลอ

อกมาได ้สารอเิล็คโทรไลตภ์ายในแบตเตอรีท่ีร่ั่วไหลออกมาเป็นพษิ และอาจกอ่ใหเ้กดิอนัตรายตอ่ผวิหนังและดวงตา  

• ใชเ้ครือ่งมอืทีม่ดีา้มจับเป็นฉนวนกนัไฟฟ้า 

• สวมถงุมอืยางและรองเทา้บทู 

• ตรวจสอบวา่แบตเตอรีม่กีารเชือ่มตอ่สายดนิโดยเจตนาหรอืโดยไม่ไดต้ัง้ใจการสมัผัสกบัสว่นใดสว่นหนึง่ของแบตเต
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อรีท่ีม่สีายดนิอาจท าใหไ้ฟฟ้าช็อตและไฟลกุไหมไ้ดด้ว้ยกระแสไฟฟ้าลัดวงจรสงูความเสีย่งจากอนัตรายดงักลา่วสา

มารถลดลงไดห้ากถอดสายดนิในระหวา่งการตดิตัง้และบ ารุงรักษาโดยชา่งผูช้ านาญ 

ค าเตอืนเรือ่งคลืน่วทิย ุ
นีค่อืผลติภัณฑ ์UPS ชนดิ C2 ในสภาพแวดลอ้มภายในทีพั่ก ผลติภัณฑน์ีอ้าจกอ่ใหเ้กดิการรบกวนของคลืน่วทิย ุ

ซึง่เป็นสิง่ทีผู่ใ้ชอ้าจจ าเป็นตอ้งใชม้าตรการรับมอืทีเ่พยีงพอเพือ่จัดการกบัปัญหาดง้กลา่ว 

ค าอธบิายผลติภณัฑ ์
APC by Schneider Electric Easy UPS เป็นเครือ่งจ่ายไฟส ารอง (UPS) ทีม่สีมรรถนะสงู UPS 
ใหก้ารป้องกนัอปุกรณ์อเิล็กทรอนกิสจ์ากเหตกุารณ์ไฟดบั ไฟตก ไฟกระชาก ไฟฟ้าอาคารแปรปรวนเล็กนอ้ย 

และการแปรปรวนขนาดหนัก นอกจากนี ้เครือ่ง UPS 
ยังจา่ยไฟส ารองจากแบตเตอรีแ่กอ่ปุกรณ์ตอ่พ่วงอยูจ่นกวา่ระบบไฟฟ้าอาคารจะกลบัมาอยูใ่นระดบัปกตหิรอืแบตเตอรีห่มด  

 
คูม่อืผูใ้ชฉ้บบันีม้อียูใ่นแผน่ CD เอกสารทีใ่หม้าดว้ย และอยู่บนเว็บไซตข์อง APC โดย Schneider Electric ที ่

www.apc.com 

รายละเอยีดบรรจภุณัฑ ์
ควรอา่นค าแนะน าดา้นความปลอดภยักอ่นทีจ่ะตดิต ัง้เครือ่ง UPS 

บรรจภุัณฑน์ีส้ามารถน ามารไีซเคลิ โปรดเก็บไวใ้ชง้านหรอืทิง้อยา่งเหมาะสม 

  
 

(1)
 

UPS
 

(1) 
คูม่อืการใชง้าน 

(1) 
ซอฟตแ์วร ์CD 

เอกสารส าหรับผูใ้ช ้
   

 

  

(1) 

สาย USB 

(1*) 

สายไฟอาคาร 

(1**) 

สายไฟฟ้าเอาทพ์ุต 

 
 

 (1)
 

สาย RS-232
 

(2) 

ฉากยดึชัน้ตดิตัง้ 

(8) 

สกรูหัวแบน 

*: เลอืกใชเ้ตา้เสยีบทีเ่หมาะสมตามแตล่ะพืน้ที ่ **: เฉพาะรุ่นทีม่เีตา้รับ IEC (10A) 

หมายเหต:ุ หมายเลขรุ่นและหมายเลขประจ าเครือ่งจะอยู่ทีฉ่ลากบนฝาเครือ่ง 

อปุกรณ์เสรมิเพิม่เตมิ 
ส าหรับอปุกรณ์เสรมิ ใหด้จูากเว็บไซต ์APC by Schneider Electric ที ่www.apc.com 
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ขอ้มลูจ าเพาะ 

ขอ้ก าหนดดา้นสภาพแวดลอ้ม 

ขอ้สงัเกต 
ความเสีย่งตอ่การช ารุดเสยีหายของอุปกรณ์ 

• ตอ้งใช ้UPS เฉพาะภายในอาคารเทา่นัน้ 
• ต าแหน่งตดิตัง้ควรมคีวามแข็งแรงเพือ่รองรับน ้าหนักของ UPS 
• หา้มใชง้านเครือ่ง UPS ในบรเิวณทีม่ฝีุ่ นมากหรอืมอีณุหภมูหิรอืความชืน้เกนิขดีจ ากดัทีร่ะบ ุ 

การละเลยในการปฏบิตัติามค าแนะน าเหลา่นีส้ามารถสง่ผลใหอุ้ปกรณช์ ารุดเสยีหายได ้

 

อุณหภูม ิ การท างาน 0° ถงึ 40°C 
ตามโหลดการจ่ายไฟทีก่ าหนดไว ้

40° ถงึ 50°C โดยลดลงเรือ่ย ๆ จนอยูท่ี ่
80% ของจ านวนโหลดสงูสดุ 

อปุกรณ์ชดุนี้ไดรั้บการออกแบบมาเพือ่ใชเ้ฉ
พาะภายในอาคารเทา่นัน้ 
ควรเลอืกต าแหน่งตดิตัง้ทีแ่ข็งแรงพอทีจ่ะส

ามารถรับน ้าหนักได ้

หา้มใชง้านเครือ่ง UPS 
ในบรเิวณทีม่ฝีุ่ นมากหรอืมอีณุหภมูหิรอืควา

มชืน้เกนิขดีจ ากดัทีร่ะบ ุ
หมายเหต:ุ 

ชารจ์โมดลูแบตเตอรีท่กุหกเดอืนระหวา่งกา
รเก็บรักษา 

การเก็บรกัษา -20° ถงึ 50°C 

สงูสดุ การท างาน 0 - 1,000 ม.: การท างานตามปกต ิ
1,000 - 3,000 ม.: แรงดนัไฟฟ้าลดลง @ 

1% ทีค่วามสงูทีเ่พิม่ขึน้ทกุ 100 ม. 

> 3,000 ม.: UPS จะไม่สามารถท างานได ้

การเก็บรกัษา 0 - 15,000 ม. 

ความชืน้  ความชืน้สมัพัทธ ์0 ถงึ 95% 

ไมม่กีารควบแน่น 

อตัราการป้องกนั IP IP 20  

ขอ้ก าหนดทางกายภาพ 

 

รุน่ UPS SRVRack-Mount 
1000VA 

SRVRack-Mount 
2000VA 

SRVRack-Mount 
3000VA 

ขนาดพรอ้มบรรจภุณัฑ ์

กวา้ง x สูง x ลกึ 

455 มม. (17.9 นิว้) x 

218 มม. (8.6 นิว้) x 550 
มม. (21.7 นิว้) 

550 มม. (21.7 นิว้) x 218 

มม. (8.6 นิว้) x 700 มม. 
(27.56 นิว้) 

570 มม. (22.4 นิว้) x 228 

มม. (9 นิว้) x 794 มม. (31.3 
นิว้) 

ขนาดเมือ่ไมม่บีรรจภุณัฑ ์

กวา้ง x สูง x ลกึ 

438 มม. (17.2 นิว้) x 86 

มม. (3.4 นิว้) x 312 มม. 
(12.3 นิว้) 

438 มม. (17.2 นิว้) x 86 

มม. (3.4 นิว้) x 462 มม. 
(18.2 นิว้) 

438 มม. (17.2 นิว้) x 86 

มม. (3.4 นิว้) x 632 มม. 
(24.9 นิว้) 

น า้หนกัพรอ้มบรรจภุณัฑ ์ 13.1 กก. 20.7 กก. 29 กก. 

น า้หนกัเมือ่ไมม่บีรรจภุณัฑ ์ 11 กก. 18.2 กก. 27.4 กก. 

ค าแนะน าในการยก < 18 กก. (< 40 ปอนด)์ 

 

18 - 32 กก (40 - 70 ปอนด)์ 18 - 32 กก (40 - 70 ปอนด)์ 

  



 

5 Easy UPS ซรีีส่ ์SRV ขนาด 1000VA, 2000VA, 3000VA แบบยดึเขา้กบัช ัน้ตดิต ัง้ 
 

ขอ้มลูจ าเพาะแรงดนัไฟฟ้าอนิพุต/เอาทพ์ุต 

 

รุน่ UPS 
SRVRack-Mount 

1000VA 
SRVRack-Mount 

2000VA 
SRVRack-Mount 

3000VA 

อนิพตุ แรงดนัไฟฟ้า 230 Vac พืน้ฐาน 

ความถี ่ 40 – 70 Hz 

ชว่งแรงดนัไฟฟ้าเขา้ (โหลด 100%) 160 Vac – 280 Vac 

ชว่งแรงดนัไฟฟ้าเขา้ (โหลด 50%) 110 Vac – 285Vac 

คา่ตวัประกอบก าลงัไฟฟ้าอนิพุต 

(ความตา้น 100%) 

≥ 0.99 ในโหมดสเีขยีว 

≥ 0.93 ในโหมดปกต ิ

การป้องกนัอนิพุต เบรกเกอรว์งจรอนิพุต 

เอาทพ์ตุ ความจขุอง UPS 1000 VA / 800 W 2000 VA / 1600 W 3000 VA / 2400 W 

แรงดนัไฟจา่ยทีร่ะบุ 230 Vac 

แรงดนัไฟฟ้าทีส่ามารถตัง้โปรแกรมไดอ้ืน่ 220 Vac, 240 Vac 

การท างานตามโหลดจา่ยไฟทีก่ าหนดไว ้ สงูสดุ 88% 

การควบคมุแรงดนัไฟเอาทพ์ุต คงที ่± 1% 

ความผดิเพีย้นของแรงดนัไฟเอาทพ์ุต 

• สงูสดุ 3% ของโหลดตอ่เนือ่งเต็มก าลงั 

• สงูสดุ 6% ของโหลด RCD เต็มก าลงั (100% VA, 0.8 PF) 
• 15% ของเวลาส ารองใน 60 วนิาทสีดุทา้ย 

(ดว้ยการท างานเต็มก าลงัเฉพาะแบตเตอรีภ่ายใน) 

ความถี ่- แบตเตอรี ่ 50 Hz ± 0.5% หรอื 60 Hz ± 0.5% 

ความถี ่- โหมด AC 50 Hz ± 3 Hz หรอื 60 Hz ± 3 Hz 

ตวัประกอบยอดคลืน่ 3:1 

รูปแบบคลืน่ รูปคลืน่ซายนเ์วฟ 

จดุตอ่สายไฟดา้นเอาทพ์ุต โปรดศกึษาจากคณุสมบตัทิีแ่ผงดา้นขา้ง 

เลีย่ง การบายพาสภายใน 

แบตเตอรี ่

 
รุน่ UPS SRVRack-Mount 

1000VA 
SRVRack-Mount 

2000VA 
SRVRack-Mount 

3000VA 

การก าหนดคา่ แบตเตอรีภ่ายใน 

ชนดิ ปิดสนทิไมต่อ้งการการบ ารุงรักษา (Sealed maintenance free - SMF) 12 V, 9 Ah 

แรงดนัคลงัแบตเตอรี ่ 24 V 48 V 72 V 

แผงหนา้จอดา้นหนา้ 

 

 ปุ่ มเปิด/ปิด UPS 

 LED แสดงสถานะ 

 หนา้จอ LCD 

 ปุ่ มปิดเสยีง/Esc 

 ปุ่ ม Enter 

 ปุ่ มขึน้/ลง 

 LED แจง้เตอืน 

  



6 Easy UPS ซรีีส่ ์SRV ขนาด 1000VA, 2000VA, 3000VA แบบยดึเขา้กบัช ัน้ตดิต ัง้ 

คณุลกัษณะแผงดา้นหลงั 
SRV Rack-Mount 1000VA 

 

รุ่น ชนดิและปรมิาณเอาทพ์ุต 

SRV1KI 
  x3 

SRV1KI-AR 
   x 3 

SRV1KI-BR    x 3 
 

 

 อนิพุต AC  ชอ่งเสยีบการด์อจัฉรยิะ 

 เบรกเกอรว์งจรอนิพุต 
 
กลุม่เตา้รับ 

(ตามชนดิและปรมิาณเอาทพ์ุตดา้นซา้ย) 
 พอรต์ USB 

 RS-232  สกรูลงกราวด ์

 

SRV Rack-Mount 2000VA 

 

รุ่น ชนดิและปรมิาณเอาทพ์ุต 

SRV2KI   x4 

SRV2KI-AR 
   x3 

SRV2KI-BR    x 4 
 

 

 อนิพุต AC  ชอ่งเสยีบการด์อจัฉรยิะ 

 เบรกเกอรว์งจรอนิพุต  กลุม่เตา้รับ 

(ตามชนดิและปรมิาณเอาทพ์ุตดา้นซา้ย) 
 พอรต์ USB  

 RS-232  สกรูลงกราวด ์

 

  



 

7 Easy UPS ซรีีส่ ์SRV ขนาด 1000VA, 2000VA, 3000VA แบบยดึเขา้กบัช ัน้ตดิต ัง้ 
 

SRV Rack-Mount 3000VA 

 

รุ่น ชนดิและปรมิาณเอาทพ์ุต 

SRV3KI 

 

  x6 
 

  x1 

SRV3KI-AR 
  x 4 

SRV3KI-BR   x 4 

 

 

 อนิพุต AC  ชอ่งเสยีบการด์อจัฉรยิะ 

 เบรกเกอรว์งจรอนิพุต 
 
กลุม่เตา้รับ 

(ตามชนดิและปรมิาณเอาทพ์ุตดา้นซา้ย) 
 พอรต์ USB 

 RS-232  สกรูลงกราวด ์

 

ข ัว้ตอ่โดยท ัว่ไป 

 

 

USB พอรต์ซเีรยีล ชอ่งเสยีบการด์อจัฉรยิะ  

สามารถใซซ้อฟตแ์วรค์วบคมุกระแสไฟและชดุการเชือ่มตอ่กับ 

UPS ได ้
ใชเ้ฉพาะสว่นเชือ่มตอ่ทีใ่หม้าหรอืทีผ่า่นการรบัรองโดย 

Schneider Electric เทา่น ัน้  

การตดิต ัง้เขา้กบัช ัน้ 
ดแูผนภมูดิา้นลา่งในการตดิตัง้ UPS และชดุแบตเตอรีเ่ขา้กบัโครงชัน้ตดิตัง้ขนาด 19 นิว้ 

 ขอ้ควรระวงั 
ความเสีย่งเมือ่อปุกรณ์เกดิตกหลน่หรือรว่ง 

• ฝึกเทคนิคการยกทีถ่กูตอ้งเพือ่สามารถรองรบัน ้าหนกัของอุปกรณ์ได ้

• ตดิต ัง้ชุดแบตเตอรีท่ีด่า้นลา่งของช ัน้ตดิต ัง้ 
• วางเครือ่ง UPS ไวด้า้นบนของชุดแบตเตอรี ่

• ยดึฉากยดึช ัน้ตดิต ัง้เขา้กบัตวัเครือ่งโดยใชส้กรูทีใ่หม้าท ัง้หมดเพือ่การน้ี 

• ยดึตวัเครือ่งในชัน้ตดิต ัง้โดยใชส้กรูทีใ่หม้าท ัง้หมดเพือ่การน้ี 

การละเลยในการปฏบิตัติามค าแนะน าเหลา่น้ีสามารถสง่ผลใหอุ้ปกรณ์ช ารุดเสยีหายและเกดิการบาดเจ็บเล็กน้อยถงึปานกลางได้ 

ยกโมดลู UPS ขึน้และเลือ่นเขา้ไปในโครงชัน้ตดิตัง้ยดึโมดลู UPS เขา้กบัชัน้ตดิตัง้ดว้ยสกรู น็อต และแหวนรอง 
(ไมไ่ดบ้รรจไุวใ้นแพคเกจ) ผ่านฉากยดึตดิตัง้เขา้ไปในราง 

 
หมายเหต:ุ เมือ่ตอ้งรองรับน ้าหนักมาก การใชฉ้ากยดึชัน้ตดิตัง้มคีวามจ าเป็นในระหว่างการตดิตัง้ชัน้ 
(แนะน าทีร่องรับรูปตัว L)ดว้ยเหตุผลเดยีวกัน แนะน าใหต้ดิตัง้ UPS, ชดุแบตเตอรีท่ีด่า้นล่างของตูช้ัน้ตดิตัง้ 

  



8 Easy UPS ซรีีส่ ์SRV ขนาด 1000VA, 2000VA, 3000VA แบบยดึเขา้กบัช ัน้ตดิต ัง้ 

การต ัง้คา่เร ิม่ตน้ 

เชือ่มตอ่แบตเตอรี ่

เครือ่ง UPS จัดสง่มาพรอ้มกับแบตเตอรีภ่ายในทีต่ดัการเชือ่มตอ่ 

1. จับขัว้ตอ่แบตเตอรีเ่ขา้ดว้ยกนั  

2. ใสฝ่าครอบดา้นหนา้กลบัเขา้ไป  

 

 

ตอ่อุปกรณ์และกระแสไฟเขา้สู ่UPS 

ระวงั 

อนัตรายจากไฟฟ้าดดู 

• งานดา้นไฟฟ้าทัง้หมดตอ้งท าโดยชา่งไฟฟ้าทีเ่ชีย่วชาญ 

• ใหต้ดัไฟฟ้าทีจ่า่ยเขา้อปุกรณ์นีท้ัง้หมดกอ่นการท างานใด ๆ กบัเครือ่ง ใชก้ระบวนการล็อก/แขวนป้าย 

• หา้มสวมเครือ่งประดบัเมือ่ท างานกบัอปุกรณ์ไฟฟ้า  

การไมป่ฏบิตัติามค าแนะน าเหลา่นีอ้าจสง่ผลใหไ้ดร้บับาดเจ็บเล็กนอ้ยถงึปานกลาง 

 

1. ตอ่อปุกรณ์เขา้กับเครือ่ง UPS ควรหลกีเลีย่งการใชส้ายตอ่ 
2. ตอ่ไฟฟ้าอาคารเขา้กับเครือ่ง UPS 

3. เปิดใชพ้ลงังานไฟฟ้าอาคาร จากนัน้ แผงหนา้จอของ UPS จะสวา่งขึน้เมือ่มพีลงังานไฟฟ้าอาคาร 

 

เปิดเครือ่ง UPS 

กดปุ่ ม  ทีแ่ผงดา้นหนา้ของ UPS 

 แบตเตอรีจ่ะสามารถประจุไฟได ้90% ในชว่งหา้ชัว่โมงแรกของการท างานปกต ิ

 โปรดอยา่คาดหวงัการท างานโดยมแีบตเตอรีเ่ต็มระหวา่งระยะเวลาทีช่ารจ์ครัง้แรก 

 

การสตารท์ UPS ขณะเครือ่งปิด 

ใชฟั้งกช์ัน่การสตารท์ในขณะเครือ่งปิดอยูเ่พือ่จา่ยไฟจากแบตเตอรีข่องเครือ่ง UPS ไปยังอปุกรณ์ตอ่พ่วง  

กดปุ่ ม  จากนัน้ แผงหนา้จอจะเรอืงแสงขึน้ กดปุ่ ม  อกีครัง้เพือ่จา่ยไฟจากแบตเตอรีใ่หแ้กอ่ปุกรณ์ตอ่พว่ง 
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เชือ่มตอ่และตดิต ัง้ซอฟตแ์วรก์ารจดัการพลงังาน 

Easy UPS SRV มาพรอ้มซอฟตแ์วรก์ารจัดการพลงังาน SchneiderUPS ส าหรับใชปิ้ดระบบปฏบิตักิารทีไ่มม่ผีูด้แูล 

ตดิตามตรวจสอบ UPS ควบคมุและจัดท ารายงานดา้นพลงังานของ UPS 
แผนผังดงัตอ่ไปนีแ้สดงใหเ้ห็นการตดิตัง้เซริฟ์เวอรต์ามปกต ิ

 

1. เชือ่มตอ่สาย USB จากดา้นหลังของ UPS  
ไปยังอปุกรณ์ทีไ่ดรั้บการป้องกันอยา่งเช่น่เซริฟ์เวอร ์ 

 
2. ส าหรับเซริฟ์เวอรห์รอือปุกรณ์อืน่ทีม่รีะบบปฏบิัตกิาร 

ใหเ้ปิดใชง้านซดี ีSchneiderUPS 

แลว้ท าตามค าแนะน าในการตัง้คา่บนหนา้จอ 
 

3. เรามพีอรต์ซเีรยีลในตวั  
เป็นอกีตวัเลอืกในการสือ่สารกับสายซเีรยีล 

 
4. เรายังมทีางเลอืกอืน่ส าหรับการสือ่สาร 

โดยผ่านทางชอ่งเสยีบการด์อัจฉรยิะของเรา 
หากตอ้งการขอ้มลูเพิม่เตมิ กรุณาเขา้ไปทีเ่ว็บไซต ์

www.apc.com  
 

 

การใชง้าน 

การใชห้นา้จอแสดงผล 

รุ่น Easy UPS เหลา่นีม้าพรอ้มจอ LCD แสดงผลอนัชาญฉลาดทีส่ามารถก าหนดการใชง้านได ้
หนา้จอนีช้ว่ยเสรมิการท างานของอนิเตอรเ์ฟซซอฟตแ์วร ์โดยอาศัยการแสดงขอ้มูลทีเ่หมอืนกนั 

ทัง้ยังสามารถถกูน าไปใชเ้พือ่ก าหนดการตัง้คา่ใหก้บั UPS ไดด้ว้ย 

หนา้จอแสดงผลประกอบดว้ยปุ่ มและตัวแสดงผล: 

 

  

 

 

 



10 Easy UPS ซรีีส่ ์SRV ขนาด 1000VA, 2000VA, 3000VA แบบยดึเขา้กบัช ัน้ตดิต ัง้ 

 

ปุ่ มเปิด/ปิด UPS 

 

 กดปุ่ มนีเ้พือ่เปิด UPS 
 กดทีปุ่่ มนีค้า้งไวจ้นกวา่จะไดย้นิเสยีงบี๊บ เพือ่ปิดเครือ่ง UPS 

 กดปุ่ มนีเ้พือ่รเีซ็ตสญัญาณเตอืน 

 

LED แสดงสถานะ 

 

LED แสดงสถานะจะเรอืงแสงสเีขยีวเมือ่เปิดเครือ่ง LED 
นีแ้สดงถงึสถานะพลงังานไฟฟ้าเอาทพ์ุตตา่งกนัสองสถานะ: 

 ปิดพลงังานเอาทพ์ตุ: LED กระพรบิ กดปุ่ ม เปิด/ปิด 
เพือ่เปิดการใชง้านพลงังานเอาทพ์ุตของ UPS 

 เปิดพลงังานเอาทพ์ุต: LED จะเรอืงแสงสเีขยีวอยา่งตอ่เนือ่ง 

 
หนา้จอ LCD ตวัเลอืกอนิเตอรเ์ฟซแสดงผลตา่ง ๆ จะเห็นไดบ้นหนา้จอ LCD นี ้กดปุ่ ม 

 หรอื  เพือ่เปิดใชง้านจอ LCD ในกรณีทีจ่อไมเ่รอืงแสงขึน้ 

 
ปุ่ มปิดเสยีง/Esc 

 

 เพือ่รับทราบเสยีงสญัญาณเตอืนและหยดุเสยีงนัน้ชัว่คราว 

 เพือ่ออกจากเมนูย่อย และกลับไปยังเมนูหลัก 

 
ปุ่ ม Enter 

 

กดปุ่ มนีเ้พือ่เขา้สูเ่มนูหรอืเพือ่เลอืกคา่/รายการระหวา่งการใชง้าน 

 

ปุ่ มขึน้/ลง 

 

กดปุ่ มทัง้สองปุ่ มนีเ้พือ่เลือ่นผ่านตวัเลอืกทีห่นา้จอหลักและหนา้จอแสดงผล 

 

LED แจง้เตอืน 

 

LED แจง้เตอืนนี้จะเรอืงแสงสแีดง เมือ่ UPS ตรวจพบขอ้ผดิพลาด 

และจะกระพรบิสแีดงเมือ่มกีารแจง้เตอืนจาก UPS ดทูี ่

“สญัญาณเตอืนและการแจง้เตอืน” ในคูม่อืฉบบันี้ทีห่นา้ 11 

เครือ่งหมายบนหนา้จอ LCD 

 

 

ออนไลน:์ UPS ก าลงัใชไ้ฟฟ้าจากอาคารและแปลงไฟคูเ่พือ่จ่ายกระแสไฟใหแ้กอ่ปุกรณ์ตอ่พ่วง 

 

ใชไ้ฟจากแบตเตอรี:่ UPS ก าลงัจ่ายไฟส ารองจากแบตเตอรีใ่หแ้กอ่ปุกรณ์ตอ่พ่วง 

 

เปลีย่นแบตเตอรี:่ ใสแ่บตเตอรีไ่มแ่น่นหรอืแบตเตอรีใ่กลถ้งึอายุการใชง้าน และควรเปลีย่นทดแทน 

 

เลีย่ง: UPS อยูใ่นโหมดเลีย่ง (Bypass) ก าลงัจา่ยกระแสไฟใหแ้กอ่ปุกรณ์ตอ่พ่วงโดยตรง 
การท างานของโหมดบายพาสเป็นผลมาจากความผดิพลาดภายในของ UPS หรอืสถานะโอเวอรโ์หลด 

แบตเตอรีจ่ะไมท่ างานในขณะที ่UPS อยูใ่นโหมดเลีย่ง ดทูี ่“สญัญาณเตอืนและ การแจง้เตอืน” 

ในคูม่อืฉบบันี้ทีห่นา้ 11 เครือ่งหมายนีเ้มือ่แสดงขึน้พรอ้มกบัเครือ่งหมายโหมดสเีขยีว 
หมายถงึใชง้านโหมดสเีขยีวของ USP อยู่ 

ALARM  

สญัญาณเตอืนของระบบ: ตรวจพบความผดิพลาดภายใน ดทูี ่“สญัญาณเตอืนและการแจง้เตอืน” 
ในคูม่อืฉบบันี้ทีห่นา้ 11 

 

โอเวอรโ์หลด: อปุกรณ์ทีต่อ่อยูก่บั UPS ใชพ้ลงังานไฟฟ้ามากกวา่แรงดนัไฟฟ้าที ่UPS สามารถจา่ยใหไ้ด ้

 

ประจไุฟแบตเตอรี:่ ระดับประจไุฟแบตเตอรี ่ถกูระบโุดยจ านวนของสว่นแถบของโหลดทีต่ดิขึน้ เมือ่ทัง้ 5 

แถบสวา่ง หมายถงึแบตเตอรีถ่กูชารจ์เต็ม แตล่ะแถบจะเทา่กับความจปุระจแุบตเตอรีป่ระมาณ 20% 

 

ระดบัโหลด: เปอรเ์ซ็นตข์องโหลด จะระบโุดยจ านวนแถบของโหลดทีเ่รอืงแสงขึน้ 

แตล่ะแถบจะเทา่กบัความจปุระจแุบตเตอรีส่งูสดุประมาณ 20% 

 

ปิดเสยีง: เสน้ทีส่วา่งผา่นไอคอน เป็นการระบวุา่เสยีงเตอืนถูกปิดท างาน 
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โหมดสเีขยีว: เครือ่งหมายเรอืงแสงนีห้มายถงึคณุใชง้านโหมดสเีขยีวของอปุกรณ์อยู่ 

อปุกรณ์ตอ่พ่วงจะไดรั้บการจา่ยไฟจากไฟฟ้าอาคารโดยตรงตราบเทา่ทีแ่รงดนัและความถีไ่ฟฟ้าอนิพุตยังอยูใ่
นระดบัทีก่ าหนดไว ้

 

สญัญาณเตอืนหรอืการแจง้เตอืน UPS ตรวจพบความผดิพลาดหรอื UPS อยูใ่นโหมดตัง้คา่ ดทูี ่

“สญัญาณเตอืนและการแจง้เตอืน” ในคูม่อืฉบบันี้ทีห่นา้ 11 

 

เหตุการณ์: เครือ่งหมายนีเ้รอืงแสงขึน้เมือ่ผูใ้ชง้านก าลงัอา่นบนัทกึเหตกุารณ์ 

สญัญาณเตอืนและระบบขดัขอ้ง 

สญัญาณบอกสถานะ 

เสยีงบี๊บดงัตอ่เนือ่งทกุ ๆ ครึง่วนิาท ี สถานะแบตเตอรีม่พีลงังานต า่ - แบตเตอรีก่ าลงัจะหมดพลงังานโดยสิน้เชงิ 
เครือ่ง UPS ก าลงัจะดบั 

สถานะโอเวอรโ์หลด - อปุกรณ์ทีต่อ่พ่วงอยู่กบั UPS 
ใชพ้ลงังานไฟฟ้ามากกวา่แรงดันไฟฟ้าที ่UPS สามารถจา่ยใหไ้ด ้

เสยีงบี๊บดงั 4 ครัง้ทกุ ๆ 30 วนิาท ี

(เสยีงบี๊บแรกเริม่ตน้ขึน้หลงัจาก 4 
วนิาทดีว้ยพลงังานจากแบตเตอรี)่ 

สถานะใชพ้ลงังานจากแบตเตอรี ่- UPS 

ก าลงัจา่ยไฟส ารองจากแบตเตอรีใ่หแ้กอ่ปุกรณ์ตอ่พ่วง 

เสยีงบี๊บดงัตอ่เนือ่ง สถานะแจง้เตอืน - UPS ตรวจพบขอ้ผดิพลาด ดทูี ่

“สญัญาณเตอืนและการแจง้เตอืน” ในคูม่อืฉบบันี้ 

เสยีงบี๊บสัน้ทกุ ๆ 2.5 วนิาท ี แบตเตอรีถ่กูตดัการเชือ่มตอ่ 

เสยีงบี๊บสัน้ดงัตอ่เนื่องทกุ ๆ 

ครึง่วนิาทเีป็นเวลา 1 นาท ี
และดงัซ ้าทกุ 5 ชัว่โมง 

แบตเตอรีเ่สยี (เปลีย่นใหม)่ 

เสยีงบี๊บสัน้สองครัง้ทกุ ๆ 5 วนิาท ี สถานะใชบ้ายพาส - UPS ตรวจพบขอ้ผดิพลาด 

อปุกรณ์ตอ่พ่วงใชพ้ลงังานจากไฟฟ้าอาคารผา่นรเีลยบ์ายพาส 

สญัญาณเตอืน 

รหสัทีแ่สดงขึ้

น 

ค าอธบิาย การแกไ้ข 

 

UPS พบปัญหาลดัวงจรทีด่า้นเอาทพ์ุต 

เครือ่งจะพยายามฟ้ืนฟสูถานะนี้โดย 

อตัโนมัต ิ

ตรวจสอบวา่มกีารลัดวงจรใด ๆ ทีด่า้นเอาทพ์ุตของ UPS หรอืไม ่

ถอดวงจรทีล่ดัออกและรอใหเ้ครือ่งฟ้ืนฟสูถานะโดยอตัโนมัต ิ

หรอืกดปมุ  เพือ่สตารท์ UPS 

หมายเหต:ุ พลงังานทีจ่่ายใหอ้ปุกรณ์ตอ่พ่วงจะตกลงเมือ่ UPS 

อยูใ่นสถานะนี้ 

 

เครือ่ง UPS อยูใ่นสภาพเกนิก าลงั ใหถ้อดอปุกรณ์ทีไ่มจ่ าเป็นออกจาก UPS 

 

UPS ตรวจพบขอ้ผดิพลาดใน 

แรงดนัไฟฟ้า DC เครือ่งจะพยายาม 

ฟ้ืนฟสูถานะนีโ้ดยอตัโนมัต ิ

หาก UPS ไมฟ้ื่นฟสูถานะนีโ้ดยอตัโนมัต ิโปรดตดิตอ่ APC by 

Schneider Electric 

 

อณุหภมูขิองเครือ่งจะสงูขึน้เหนอืคา่ 

ก าหนดทีต่ัง้ไว ้

ถอดอปุกรณ์ทีไ่ม่จ าเป็นออกจาก UPS เพือ่ภาระของ UPS 

ตรวจสอบใหม้ั่นใจวา่อณุหภมูโิดยรอบอยูใ่นคา่ก าหนดทีต่ัง้ไว ้

ตรวจสอบใหม้ั่นใจวา่ไดรั้กษาระยะเวน้หา่งไวอ้ย่างเพยีงพอ 

 

UPS ตรวจพบขอ้ผดิพลาดในเครือ่ง 

ประจุไฟ 

ตรวจสอบวา่มกีารลัดวงจรใด ๆ ทีข่ัว้ตอ่แบตเตอรีข่อง UPS 

หรอืไม่ 

กดปุ่ ม  เพือ่สตารท์ UPS 
 

เมือ่มรีหัสสญัญาณเตอืนใด ๆ โปรดตดิตอ่ APC by Schneider Electric 
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การแจง้ 

รหสัทีแ่สดงขึน้ ค าอธบิาย การแกไ้ข 

 

ไมไ่ดต้อ่แบตเตอรี ่ ตอ่แบตเตอรีเ่ขา้เครือ่ง UPS ดทูี ่“เริม่ตน้ใชง้าน” 
ในคูม่อืฉบบันี้ทีห่นา้ 8 

 

พารามเิตอรจ์อแสดงผลของ UPS 
ขอ้มลูการท างานทีแ่สดงขึน้บนแผงแสดงผลจะแจง้ไวใ้นตาราง   

เลือ่นดไูดด้ว้ยปุ่ ม  หรอื  

พารามเิตอร ์ เครือ่ง เครือ่งหมายตวัชีว้ดัตา่ง ๆ 

แรงดนัไฟฟ้าออก Vac แรงดนัไฟฟ้าออก, V 

ความถีข่าออก Hz ความถีเ่อาทพ์ุต, Hz 

แรงดนัไฟฟ้าเขา้ Vac แรงดนัไฟฟ้าเขา้, V 

ชว่งความถีข่าเขา้ Hz ชว่งความถีอ่นิพุต, Hz 

แรงดนัไฟฟ้าแบตเตอรี ่ V DC แรงดนัไฟฟ้าแบตเตอรี,่ V 

อุณหภูมโิดยรอบ ° C หมายเลข C 

สถานะของการประจแุบตเตอรี ่ % สถานะของการประจแุบตเตอรี,่ % 

ระดบัโหลดเป็นหนว่ยเปอรเ์ซ็นต ์(วตัตห์รอื VA สงูสดุ) % ระดบัโหลดเอาทพ์ุต, % 

ระดบัโหลดใน kVA kVA ระดบัโหลดเอาทพ์ุต, kVA 

ความจุ Ah รวมของแบตเตอรีท่ ีเ่ชือ่มตอ่อยู ่ Ah ความจุ, Ah 

เวลาการใชง้านแบตเตอรีค่งเหลอื นาท ี แบตเตอรี,่ นาท ี

 

การก าหนดคา่ 

ก าหนดคา่พารามเิตอร ์UPS 

โปรดปฏบิัตติามขัน้ตอนตอ่ไปนีเ้พือ่ปรับคา่พารามเิตอรข์อง UPS: 

1. กดปุ่ ม  

2. กดปุ่ ม  หรอื  เพือ่เลือ่นไปที ่“Set” (ตัง้คา่) 

3. กดปุ่ ม  

4. เลือ่นผ่านพารามเิตอรต์า่ง ๆ ดว้ยการกดปุ่ ม  หรอื  

5. กดปุ่ ม  เพือ่ปรับพารามเิตอร ์เครือ่งหมายจะกระพรบิเพือ่แจง้การปรับคา่ 

6. กดปุ่ ม  หรอื  เพือ่เลือ่นผ่านตวัเลอืกทีม่ตีา่ง ๆ ของพารามเิตอรท์ีเ่ลอืกไว ้

7. กดปุ่ ม เพือ่เลอืกตัวเลอืก หรอืกดปุ่ ม  เพือ่ยกเลกิการปรับคา่พารามเิตอรปั์จจุบนั 

เครือ่งหมายจะหยดุกระพรบิหลังจากกดปุ่ ม 

8. กดปุ่ ม  หรอื  เพือ่เลือ่นผ่านพารามเิตอรต์า่ง ๆ 

9. กดปุ่ ม  เพือ่ออกจากการส ารวจเมนู  
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การปรบัต ัง้คา่เครือ่ง UPS 

การปรับการตัง้คา่ UPS ดว้ยอนิเตอรเ์ฟซการแสดงผล ดทูีส่ว่น “การปรับคา่พารามเิตอร ์UPS” เพือ่ปรับคา่พารามเิตอร ์

 

ฟงักช์นั 
คา่มาตรฐานจ

ากโรงงาน 

ตวัเลอืกทีผู่ใ้ชง้านสาม

ารถเลอืกได ้
ค าอธบิาย 

แรงดนัไฟฟ้าออก 230 Vac 220, 230, 240 VAC ชว่ยใหผู้ใ้ชง้านสามารถเลอืกแรงดนัไฟฟ้า 
เอาทพ์ุตระหวา่งใชง้าน UPS แบบ 

ออนไลน์ได ้

เสยีงเตอืน ท างาน เปิดท างาน, ปิดท างาน UPS จะปิดเสยีงเตอืนเมือ่ตัง้คา่ไวท้ี ่ปิด 
การใชง้าน หรอืเมือ่กดปุ่ ม MUTE (ปิด 

เสยีง) บนแผงแสดงผล 

โหมดสเีขยีว/ 
โหมดประสทิธภิา

พสูง 

ไมใ่ชง้าน เปิดท างาน/ปิดท างาน เมือ่เปิดใชง้านโหมดนี ้
อปุกรณ์ตอ่พ่วงจะไดรั้บพลงังานจากรเีลยบ์ายพาสต

ราบเทา่ทีแ่รงดนัไฟฟ้าอนิพุตอยูใ่นชว่ง ±5% 
ของแรงดนัไฟฟ้าเอาทพ์ุตทีก่ าหนดไวแ้ละ ±3 Hz 

ของความถีเ่อาทพ์ุตทีก่ าหนดไว ้
ระหวา่งการใชโ้หมดนี ้อนิเวอรเ์ตอรจ์ะถูกปิดไว ้ 

หากพลงังานจากระบบไฟฟ้าอาคารเกนิระยะทีก่ าห

นด อนิเวอรเ์ตอรจ์ะเริม่ท างาน โหลดจะ 
ถกูเปลีย่นไปทีโ่หมดออนไลน์หรอืโหมดแบตเตอรี่

พลงังานทีจ่า่ยใหอ้ปุกรณ์ตอ่พ่วงอาจถกูตัดเป็นเวล
าสงูสดุ 10 มลิลวินิาท ี

ความจุแบตเตอรีข่ ัน้

ต า่สดุในการรสีตาร์
ทการต ัง้คา่ 

0% 0%, 15%,50%,90%, UPS ดา้นเอาทพ์ุตจะไมท่ างานจนกวา่จะ 

ประจแุบตเตอรีจ่นถงึระดบัทีส่ามารถท างาน 
ไดต้ามเวลาใชง้านทีก่ าหนดไวต้ามการตัง้คา่นี ้

หากตัง้คา่ไวท้ี ่0% เครือ่ง UPS ดา้น 
เอาทพ์ุตจะท างานทนัทหีลงัจากทีพ่ลงังาน 

จากระบบไฟฟ้าอาคารกลับคนืมา 

การต ัง้คา่การแจง้เตื
อนสถานะแบตเตอรี่

ต า่ 

2 นาท ี 2 นาท,ี 5 นาท,ี 7 นาท,ี  
10 นาท ี

UPS จะสง่เสยีงสญัญาณเตอืนเมือ่เวลาใช ้
งานจรงิถงึขดีจ ากดัทีผู่ใ้ชง้านก าหนดไว ้

สญัญาณเตอืนจะดงัขึน้เฉพาะเมือ่ UPS 

ท างานในโหมดแบตเตอรีเ่ทา่นัน้ 
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การเลือ่นผา่นการแสดงผลข ัน้สูง 

เมนูหลกัของจอแสดงผลของ UPS จะมหีา้ตัวเลอืกและเมนูย่อยสองเมนู กดปุ่ ม  

จากหนา้จอหลกัเพือ่เขา้สูต่วัเลอืกเมนูตา่ง ๆ เหลา่นี ้กดปุ่ ม  หรอื  เพือ่เลือ่นผา่นตวัเลอืกเมนูตา่ง ๆ 

 

ตวัเลอืกเมนู ค าอธบิาย 

 

การปรบัคา่ UPS 

ใชต้วัเลอืกเมนูนีเ้พือ่ปรับคา่พารามเิตอรข์อง UPS กดปุ่ ม  เพือ่ดตูวัเลอืกการปรับคา่ 

ดรูายละเอยีดที ่“การปรับคา่พารามเิตอรข์อง UPS” ทีห่นา้ 13 กดปุ่ ม  
เพือ่กลับไปทีเ่มนูหลัก 

 

แสดงบนัทกึเหตกุารณ์ 

ใชต้วัเลอืกเมนูนีเ้พือ่ดบูนัทกึเหตกุารณ์ของ UPS UPS จะบนัทกึ 10 
เหตกุารณ์ลา่สดุและแสดงรหัสไวใ้นบนัทกึนี้ 

กดปุ่ ม  เพือ่ดบูนัทกึนี ้กดปุ่ ม  หรอื  เพือ่ดบูนัทกึเหตกุารณ์ทีบ่นัทกึไว ้

ปุ่ ม  ใชเ้ลือ่นผา่นเหตกุารณ์เกา่ และปุ่ ม  เพือ่เลือ่นผ่านเหตกุารณ์ใหม ่

การป้อนบนัทกึทัง้หมดมทีัง้แบบรหัสตวัเลขและตวัอกัษร ทีต่อนทา้ยของบนัทกึ จะมคี าวา่ 

“จบบนัทกึ” อยู ่กดปุ่ ม  เพือ่กลับไปทีเ่มนูหลัก 

 

แสดงขอ้มูล UPS 

ใชต้วัเลอืกเมนูนีเ้พือ่ดขูอ้มลูของ UPS กดปุ่ ม  ทีด่กูระแสไฟฟ้าของ UPS 

กดปุ่ ม  เพือ่ดเูวอรช์ัน่เฟิรม์แวรข์อง UPS กดปุ่ ม  เพือ่กลับไปทีเ่มนูหลกั 

 

ใชค้ าส ัง่เพือ่บายพาส 

ใชต้วัเลอืกเมนูนีเ้พือ่สลบั UPS ไปเป็นโหมดบายพาส 
หรอืกลับไปใชโ้หมดออนไลนจ์ากโหมดบายพาส  

กดปุ่ ม : 

 

หยดุ: ใชเ้พือ่ให ้UPS สลบัไปใชโ้หมดบายพาส 
หมายเหต:ุ หากแรงดนัไฟฟ้าหลกัไม่อยูใ่นเกณฑท์ีก่ าหนดไว ้

พลงังานของอปุกรณ์ตอ่พ่วงจะตกลง 

 

ออก: ใหน้ า UPS ออกจากการบายพาส 
และจ่ายคนืพลงังานโดยตรงใหก้บัอปุกรณ์ตอ่พ่วง  

 

ใชก้ารทดสอบตนเองของแบตเตอรี ่

ใชต้วัเลอืกเมนูนีเ้พือ่ท าการทดสอบตนเองและประเมนิสถานะของแบตเตอรี ่กดปุ่ ม  
เพือ่เริม่การทดสอบ 

เมือ่ไดรั้บค าสัง่ทดสอบ UPS จะเริม่การทดสอบตัวเองและจะเริม่นับถอยหลงับนจอแสดงผล 

ขอ้ความทีแ่สดงขึน้เมือ่ส ิน้สดุการทดสอบ 

 
ปฏเิสธการทดสอบ ไมม่พีลงังานหรอืไมไ่ดป้ระจแุบตเตอรี่ 

 
ไมผ่่านการทดสอบ 

 
ผา่นการทดสอบ 

 
การทดสอบถูกยกเลกิเนื่องจากสาเหตภุายใน 

กดปุ่ ม  เพือ่กลบัไปทีเ่มนูหลกั 
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การแกไ้ขปญัหา 
ใชต้ารางดา้นลา่งเพือ่แกไ้ขปัญหาเล็กนอ้ยเกีย่วกบัการตดิตัง้และการท างาน 

หากตอ้งการความชว่ยเหลอืส าหรับปัญหาทีซ่ับซอ้นเกีย่วกับ UPS โปรดดเูว็บไซตข์อง APC by Schneider Electric ที ่
www.apc.com  

 

ปญัหา และ/หรอื สาเหตุทีเ่ป็นไปได ้ การแกไ้ข 

UPS จะไมท่ างานเมือ่มพีลงังานอนิพุตจากระบบไฟฟ้าอาคาร หรอืไมม่กีารใชพ้ลงังานเอาทพ์ตุ 

เครือ่ง UPS ไม่ท างาน กดปุ่ ม  เพือ่เปิดเครือ่ง UPS 

ไมไ่ดต้อ่เครือ่ง UPS 
เขา้กบัแหลง่จ่ายไฟของระบบไฟฟ้าอาคาร 

ตรวจดวูา่ปลายสายไฟจาก UPS 
ทีต่อ่กับระบบไฟฟ้าอาคารแน่นหนาดทีัง้สองดา้น 

ดทูี ่“เริม่ตน้ใชง้าน” ในคูม่อืฉบับนีท้ีห่นา้ 8 

เบรกเกอรว์งจรความรอ้นอนิพุตของ UPS 
ท างานผดิพลาด 

กดปุ่ มรเีซ็ตเบรกเกอรว์งจรความรอ้นอนิพุตทีแ่ผงดา้นหลงั 

UPS ก าลงัท างานดว้ยแบตเตอรี ่ในขณะทีเ่ชือ่มตอ่ไปยงัแหลง่จา่ยไฟเขา้ 

มแีรงดนัไฟฟ้าหรอืความถีอ่นิพุตทีส่งู ต า่ 

หรอืผดิเพีย้น 

เสยีบ UPS เขา้กบัแหลง่จ่ายไฟอืน่ในวงจรอืน่ 

ทดสอบพลงังานอนิพุตของอาคาร 
เพือ่ใหแ้น่ใจวา่เครือ่งไดรั้บพลังงานอนิพุต 

หากจอแสดงผลเปิดอยู ่
ใหเ้ลือ่นและตรวจสอบแรงดนัและความถีอ่นิพุต 

เมือ่ UPS เชือ่มตอ่กบัแบตเตอรีจ่ะไมจ่า่ยพลงังานใหก้บัอุปกรณต์อ่พว่ง 

เครือ่ง UPS ไม่ท างาน หาก UPS ดับ (ไม่แสดงผล) ใหป้ฏบิตัติามขัน้ตอน "การสตารท์ 
UPS ขณะเครือ่งปิด" ทีห่นา้ 8 

ไมไ่ดเ้ชือ่มตอ่แบตเตอรี ่ ตอ่แบตเตอรีเ่ขา้เครือ่ง UPS ดทูี ่“เริม่ตน้ใชง้าน” 

ในคูม่อืฉบบันี้ทีห่นา้ 8 

ปิดเครือ่งเนือ่งจากแบตเตอรีต่ า่ UPS 
อาจคายประจุแบตเตอรีเ่นือ่งจากเกดิไฟฟ้าดบัแล

ะปิดเครือ่งเนื่องจากสถานะแบตเตอรีต่ า่ 

รอใหไ้ฟฟ้าอาคารกลบัมาและประจแุบตเตอรีใ่หม ่
หากตอ้งการใชพ้ลงังานเอาทพ์ุตหลงัจากทีไ่ฟฟ้าอาคารกลับมา 

ใหก้ดปุ่ ม  

UPS จะสง่เสยีงบีบ๊เป็นชว่งยาว ๆ 

UPS 
จะท างานตามปกตโิดยใชก้ าลงัไฟจากแบตเตอรี ่

UPS ตรวจพบขอ้ผดิพลาด ดทูี ่“สญัญาณเตอืนและการแจง้เตอืน” 
ในคูม่อืฉบบันี้ทีห่นา้ 11 

LED แจง้เตอืนเรอืงแสงขึน้ UPS แสดงขอ้ความเตอืนขอ้ผดิพลาด และสง่เสยีงเตอืนอยา่งตอ่เนือ่ง 

UPS ตรวจพบขอ้ผดิพลาด ดทูี ่“สญัญาณเตอืนและการแจง้เตอืน” ในคูม่อืฉบบันี้ทีห่นา้ 11 

ไมม่เีสยีงจาก UPS แมว้า่ไฟ LED แจง้เตอืนสวา่งขึน้ 

ปิดการใชง้านเสยีงแจง้เตอืนอยู ่ เปลีย่นการปรับคา่ UPS เพือ่เปิดใชง้านเสยีงแจง้เตอืน 

เครือ่ง UPS ไมส่ามารถจา่ยไฟส ารองไดต้ามเวลาทีค่วรจะเป็น 

แบตเตอรีข่อง UPS 

หมดประจเุนือ่งจากไฟดบัครัง้ลา่สดุ 

ตอ้งท าการประจแุบตเตอรีใ่หม่หลงัจากทีต่อ้งจ่ายไฟส ารองเป็นระย

ะเวลานาน 
อายุการใชง้านของแบตเตอรีจ่ะสัน้ลงถา้ประจไุฟอย่างไมถ่กูตอ้ง 

หรอืแบตเตอรีต่อ้งท างานในบรเิวณทีอ่ณุหภมูสิงู แบตเตอรีใ่กลห้มดอายกุารใชง้าน หากแบตเตอรีใ่กลห้มดอายุการใชง้าน 
ใหพ้จิารณาเปลีย่นแบตเตอรีใ่หม ่

ถงึแมว้า่ตัววดัเปลีย่นแบตเตอรีจ่ะยังไมต่ดิขึน้ก็ตาม ดทูี ่

“เริม่ตน้ใชง้าน” ในคูม่อืฉบบันี้ทีห่นา้ 8 
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ปญัหา และ/หรอื สาเหตุทีเ่ป็นไปได ้ การแกไ้ข 

ปิดเครือ่งส ารองไฟไมไ่ด ้

ไมไ่ดก้ดปุ่ มปิดเครือ่งอยา่งถกูตอ้ง กดปุ่ ม  คา้งไวจ้นกวา่จะไดย้นิเสยีงบี๊บเพือ่ปิด UPS 

ไฟฟ้าอาคารสามารถใชง้านได ้ คณุจะไมส่ามารถปิดไฟตรรกะของ UPS ได ้
หากมกีารใชพ้ลงังานจากไฟฟ้าอาคาร หากตอ้งการปิดเครือ่ง UPS 

ใหปิ้ดพลงังานไฟฟ้าอาคารและกดปุ่ ม  

ปลอ่ยปุ่ มเมือ่ไดย้นิเสยีงบี๊บ 

UPS อยูใ่นโหมดบายพาส และไฟ LED ไมส่วา่งขึน้เป็นสแีดง 

UPS อยูใ่นโหมดสเีขยีว ปิดการใชง้านโหมดสเีขยีว หากไมต่อ้งการใชง้าน 

ตัง้คา่ UPS ไวใ้หอ้ยูใ่นโหมดบายพาส เปลีย่นการปรับคา่เพือ่ออกจากโหมดบายพาส 

UPS ยังคงอยูใ่นโหมดบายพาส 
แมจ้ะยกเลกิการแจง้เตอืนอณุหภมูสิงูเกนิแลว้ 

ลดโหลดทีเ่ชือ่มตอ่อยูล่งไปที ่<90% เพือ่ให ้UPS 
กลบัเขา้สูโ่หมดออนไลน์ 

UPS 

อยูใ่นสถานะโอเวอรโ์หลดและเปลีย่นไปใชก้ารบายพ
าส 

มกีารตอ่อปุกรณ์ตอ่พ่วงเกนิ “ขดีจ ากดัการตอ่สงูสดุ” 

ตามทีร่ะบไุวใ้นขอ้มูลจ าเพาะในเว็บไซตข์อง APC by Schneider 
Electric ทีw่ww.apc.com 

เสยีงสญัญาณเตอืนจะดงัอยา่งตอ่เนือ่งจนกวา่จะแกไ้ขภาวะใชง้าน
เกนิ ใหถ้อดอปุกรณ์ทีไ่ม่จ าเป็นออกจาก UPS 

เครือ่ง UPS 

จะยังคงจา่ยไฟตราบใดทีย่ังอยู่ในโหมดบายพาสและตัวตดัวงจร 
(เซอรก์ติเบรกเกอร)์ ยังไมต่ัดไฟ แตเ่ครือ่ง UPS 

จะไม่จา่ยไฟจากแบตเตอรี ่ในกรณีทีแ่รงดนัไฟฟ้าขาดหายไป 

UPS 

ตรวจพบขอ้ผดิพลาดและเปลีย่นไปใชโ้หมดบายพาส 

ดทูี ่“สญัญาณเตอืนและการแจง้เตอืน” ในคูม่อืฉบบันี้ทีห่นา้ 11 
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การเคลือ่นยา้ย 
1. ปิดเครือ่ง และถอดอปุกรณ์ทีเ่ชือ่มตอ่อยู่ทัง้หมด 

2. ยกเลกิการเชือ่มตอ่เครือ่งจากแหลง่จา่ยไฟหลกั 

3. ตดัการเชือ่มตอ่แบตเตอรีภ่ายในและภายนอกทัง้หมด (ถา้ม)ี 

4. ปฏบิตัติามขัน้ตอนการขนสง่ทีอ่ธบิายในสว่น บรกิาร ของคูม่อืฉบบันี้ 

 

บรกิาร 
ถา้ตอ้งน าอปุกรณ์เขา้รับบรกิาร อยา่สง่อปุกรณ์คนืไปยังบรษัิทตวัแทนจ าหน่าย 
กรุณาปฏบิตัติามขัน้ตอนตอ่ไปนี ้: 

1. ทบทวนสว่น การแกไ้ขปัญหา ของคูม่อืนี ้เพือ่ตดัปัญหาทั่วไปออกใหห้มด 

2. หากปัญหายังเกดิขึน้ กรุณาตดิตอ่ฝ่ายบรกิารลกูคา้ของ APC by Schneider Electric 

หรอืไปทีเ่ว็บไซตข์อง APC by Schneider Electric ที ่www.apc.com 
a. แจง้หมายเลขรุ่น และหมายเลขซเีรยีล และวนัทีซ่ ือ้ผลติภัณฑ ์หมายเลขรุ่นและหมายเลขซเีรยีล 

อยู่ทีแ่ผงดา้นหลงัของเครือ่ง และสามารถดไูดจ้ากจอแสดงผล LCD บนเครือ่งบางรุ่น 
b. โทรหาฝ่ายบรกิารลกูคา้ ชา่งเทคนคิจะพยายามแกไ้ขปัญหาผา่นทางโทรศพัท ์

ถา้ยังไม่สามารถแกไ้ขปัญหาได ้ชา่งเทคนคิจะออกหมายเลขอนุญาตสง่คนืสนิคา้ (Returned 

Material Authorization Number หรอื RMA#) ใหแ้กค่ณุ 
c. ถา้เครือ่งยังอยูภ่ายในระยะเวลารับประกนั คณุจะไมต่อ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยในการซอ่มใดๆ ทัง้ส ิน้ 

d. กระบวนการใหบ้รกิารและการสง่คนื อาจแตกตา่งกนัในแตล่ะประเทศ 
ส าหรับค าแนะน าเฉพาะของแตล่ะประเทศ โปรดดทูีเ่ว็บไซตข์อง APC by Schneider Electric ที ่

www.apc.com 

3. บรรจเุครือ่ง UPS ใหเ้รยีบรอ้ยเพือ่หลกีเลีย่งความเสยีหายทีอ่าจเกดิขึน้ในระหวา่งการขนสง่ 
หา้มใชเ้ม็ดโฟมในการกนักระแทกโดยเด็ดขาด 

การรับประกนัสนิคา้ไมค่รอบคลมุถงึความเสยีหายทีเ่กดิขึน้ในระหวา่งขนสง่ 

หมายเหต:ุ กอ่นทีจ่ะจัดสง่ โปรดถอดโมดลูแบตเตอรีใ่น UPS หรอืชดุแบตเตอรีภ่ายนอกออกเสมอ 
แบตเตอรีภ่ายในทีถ่อดออกแลว้ อาจยังคงอยู่ดา้นใน UPS หรอืชดุแบตเตอรีภ่ายนอก 

4. เขยีนหมายเลข RMA ทีฝ่่ายบรกิารลกูคา้ใหม้าไวด้า้นนอกของบรรจภุัณฑ ์

5. สง่คนืเครือ่งพรอ้มจา่ยคา่ขนสง่และประกนัสนิคา้ลว่งหนา้ไปยังทีอ่ยูท่ีฝ่่ายบรกิารลกูคา้ใหไ้ว ้
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การรบัประกนัจากโรงงานแบบจ ากดั 
Schneider Electric IT Corporation (SEIT) ใหก้ารรับประกันวา่ผลติภัณฑข์องทางบรษัิทฯ ปราศจากขอ้บกพร่อง 
ทัง้ในดา้นวสัดแุละฝีมอืแรงงานเป็นระยะเวลาสอง (2) ปี นับจากวนัทีซ่ ือ้ ขอ้ผูกพันของ SEIT 

ภายใตก้ารรับประกนันีจ้ ากดัอยู่ในเรือ่งการซอ่มแซมหรอืการเปลีย่นผลติภัณฑท์ีบ่กพร่องใดๆ ทัง้นี ้

ข ึน้อยู่กบัดลุพนิจิของบรษัิท การซอ่มหรอืการเปลีย่นผลติภัณฑห์รอืชิน้สว่นทีบ่กพร่องใดๆ 
ไมถ่อืเป็นการยดืระยะเวลาการรับประกนัตามทีไ่ดก้ าหนดไวต้ัง้แตแ่รกแตอ่ยา่งใด 

การรับประกนันีใ้ชไ้ดก้บัผูซ้ ือ้ทา่นแรกเทา่นัน้ซึง่จะตอ้งลงทะเบยีนภายใน 10 วนันับจากวนัทีซ่ือ้ 

สามารถลงทะเบยีนสนิคา้ออนไลนไ์ดท้ี ่warranty.apc.com 

SEIT จะไมรั่บผดิชอบภายใตก้ารรับประกนัถา้การทดสอบและตรวจสอบเปิดเผยวา่ 

ขอ้บกพร่องทีถ่กูกลา่วหาในผลติภัณฑไ์มม่อียูห่รอืเกดิจากการใชท้ีผ่ดิ การละเลย การตดิตัง้ 

การทดสอบหรอืการท างานทีไ่มเ่หมาะสมของสนิคา้ทีข่ัดกับขอ้แนะน าในขอ้มลูจ าเพาะของ SEIT 
ของผูใ้ชห้รอืบคุคลทีส่ามใดๆ นอกจากนี ้SEIT จะไมรั่บผดิชอบถงึขอ้บกพร่องทีเ่กดิจาก 1) 

ความพยายามทีไ่มไ่ดรั้บอนุญาตในการซอ่มแซมหรอืดดัแปลงผลติภัณฑ ์2) 
แรงดนัไฟหรอืการเชือ่มตอ่ไมถู่กตอ้งหรอืไมเ่พยีงพอ 3) สภาพสถานทีท่ างานไมเ่หมาะสม 4) เหตสุดุวสิยั 5) 

การสมัผัสกับสภาพอากาศ หรอื 6) การโจรกรรม ภายใตก้ารรับประกนั SEIT ไมรั่บผดิชอบใดๆ ส าหรับผลติภัณฑใ์ดๆ 

ทีห่มายเลขผลติภัณฑม์กีารเปลีย่นแปลง เป็นรอยหรอืเอาออก 

ยกเวน้ทีไ่ดก้ลา่วไวข้า้งตน้ ไมม่กีารรบัประกนัทีป่ระกาศไวห้รอืทีบ่อกเป็นนยั 

โดยการด าเนนิการของกฎหมายหรอือืน่ๆ ทีส่ามารถใชไ้ดก้บัผลติภณัฑท์ีข่าย 

ทีใ่หบ้รกิารหรอืทีต่ดิต ัง้ภายใตข้อ้ตกลงนีห้รอืทีเ่กีย่วขอ้งตามนี ้
SEIT ขอปฏเิสธการรบัประกนัโดยนยัท ัง้หมดในเรือ่งความสามารถในการจ าหนา่ย ความพงึพอใจ 

และความเหมาะสมส าหรบัการใชง้านเฉพาะดา้น 

การรบัประกนัสนิคา้โดยชดัเจนของ SEIT จะไมม่กีารเพิม่เตมิ ลดทอน 

หรอืไดร้บัผลกระทบจากการใหบ้รกิารของ SEIT ในดา้นค าแนะน าทางเทคนคิหรอืค าแนะน าอืน่ๆ 

หรอืบรกิารทีเ่กีย่วเนือ่งกบัผลติภณัฑ ์และจะไมม่ภีาระผูกพนัหรอืการรบัผดิชอบใดๆ กบัสิง่ดงักลา่ว 

การรบัประกนัสนิคา้และการแกไ้ขขา้งตน้มผีลเฉพาะในทีน่ ีแ้ละแทนการรบัประกนัสนิคา้และการแกไ้ขอืน่ๆ 
ท ัง้หมด การรบัประกนัทีก่ าหนดไวข้า้งตน้ประกอบดว้ยความรบัผดิชอบของ SEIT 

แตเ่พยีงผูเ้ดยีวและการแกไ้ขเฉพาะผูซ้ือ้ ในกรณีทีเ่กดิการผดิสญัญาใดๆ 

ตามทีใ่หไ้วใ้นการรบัประกนัดงักลา่ว การรบัประกนัของ SEIT จะครอบคลมุเฉพาะผูซ้ือ้เทา่น ัน้ 
และไมค่รอบคลมุถงึบุคคลทีส่ามอืน่ๆ แตอ่ยา่งใด  

ไมว่า่ในกรณีใดก็ตาม SEIT, เจา้หนา้ทีข่อง SEIT, กรรมการบรษิทั, บรษิทัสาขา หรอืพนกังาน 

ไมจ่ าเป็นตอ้งรบัผดิชอบตอ่ความเสยีหายในรูปแบบใดๆ ก็ตาม ไมว่า่จะเป็นความเสยีหายทางออ้ม 
ความเสยีหายแบบพเิศษ ความเสยีหายอนัเป็นผลตอ่เนือ่ง 

หรอืความเสยีหายทีต่อ้งมกีารชดใชอ้นัเกดิจากการใชง้าน บรกิาร หรอืการตดิต ัง้ผลติภณัฑ ์

ไมว่า่ความเสยีหายน ัน้เกดิขึน้ในขอ้สญัญาหรอืจากการละเมดิ โดยไมค่ านงึถงึความผดิ การละเลย 
หรอืความรบัผดิชอบทีแ่ทจ้รงิ หรอืแมว้า่ SEIT 

จะไดร้บัการบอกกลา่วลว่งหนา้วา่จะเกดิความเสยีหายดงักลา่วขึน้หรอืไมก็่ตาม โดยเฉพาะอยา่งยิง่ SEIT 
จะไมร่บัผดิชอบตอ่คา่ใชจ้า่ยใดๆ เช่น การสูญเสยีผลก าไรหรอืรายได ้ไมว่า่ทางตรงหรอืทางออ้ม 

การสูญเสยีอุปกรณ์ การสูญเสยีการใชง้านของอุปกรณ์ การสูญเสยีซอฟตแ์วร ์การสูญเสยีขอ้มูล 
คา่ใชจ้า่ยในการจดัหาอุปกรณท์ดแทน การเรยีกรอ้งสทิธโิดยบุคคลทีส่าม หรอืประการอืน่ๆ 

ไมม่ขีอ้ความใดในการรบัประกนัแบบมเีงือ่นไขนีท้ ีจ่ะยกเวน้หรอืจ ากดัความรบัผดิของ SEIT 

ตอ่การเสยีชวีติหรอืการไดร้บับาดเจ็บอนัเป็นผลมาจากความประมาทเลนิเลอ่หรอืการบดิเบอืนความจรงิในขอ

บเขตทีไ่มส่ามารถยกเวน้หรอืจ ากดัตามกฎหมายทีบ่งัคบัใชไ้ด ้

ในการขอรับบรกิารภายใตก้ารรับประกนันี ้คณุจะตอ้งไดร้ับหมายเลขอนุญาตสง่กลับวสัด ุ(Returned Material Authorization 

หรอื RMA) จากฝ่ายบรกิารลกูคา้เสยีกอ่น 

ลกูคา้ทีม่ปัีญหาในการเรยีกรอ้งการรับประกนัอาจเขา้ถงึเครอืขา่ยการสนับสนุนลกูคา้ทั่วโลกของ SEIT ผา่นเว็บไซตข์อง APC 

by Schneider Electric: www.apc.com และเลอืกประเทศของคณุจากเมนู แลว้เปิดแท็บ "การสนับสนุน" 

ทีด่า้นบนของหนา้เว็บ เพือ่ดขูอ้มลูการตดิตอ่กบัฝ่ายบรกิารลกูคา้ภายในเขตพืน้ทีข่องคณุ 

ผลติภณัฑจ์ะตอ้งถกูสง่คนืโดยช าระคา่สง่ลว่งหนา้แลว้ และตอ้งสง่ค าอธบิายโดยยอ่เกีย่วกบัปัญหาทีพ่บ 

รวมทัง้หลักฐานทีใ่ชย้นืยันวนัทีแ่ละสถานทีซ่ือ้ผลติภณัฑด์ังกลา่วมาพรอ้มกนัดว้ย 

 

 

http://www.apc.com/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

ฝ่ายบรกิารลกูคา้ท ัว่โลกของ APC by Schneider 
Electric 

คณุสามารถขอรับบรกิารจากฝ่ายบรกิารลกูคา้ส าหรับผลติภัณฑน์ีห้รอืผลติภัณฑอ์ืน่ๆ ของ APC by Schneider Electric 
โดยไมต่อ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยใดๆ ดงันี:้ 

• เขา้ไปทีเ่ว็บไซตข์อง APC by Schneider Electric เพือ่เขา้ถงึเอกสารในฐานขอ้มลูของ APC by Schneider 

Electric และเพือ่ยืน่ค ารอ้งขอรับบรกิารจากฝ่ายบรกิารลกูคา้ 

– www.apc.com(ส านักงานใหญข่องบรษัิท) 

เชือ่มตอ่กบัเว็บไซตข์อง APC by Schneider Electric ซึง่เป็นเว็บไซตข์องประเทศนัน้ๆ 
เพือ่ใหบ้รกิารขอ้มลูฝ่ายบรกิารลกูคา้ 

– www.apc.com/support/ 

การบรกิารขอ้มลูทั่วโลกโดยการคน้หาจากฐานความรูข้อง APC by Schneider Electric และการใชบ้รกิาร 

e-Support 

• ตดิตอ่ฝ่ายบรกิารลกูคา้ APC by Schneider Electric ทางโทรศพัทห์รอือเีมล 

– ศนูยบ์รกิารประจ าพืน้ที ่ประจ าประเทศ: โปรดดขูอ้มูลการตดิตอ่ที ่www.apc.com/support/contact 

ส าหรับขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกับการขอรับบรกิารจากฝ่ายบรกิารลกูคา้ในพืน้ที ่ตดิตอ่ตัวแทนหรอืผูจั้ดจ าหน่ายของ APC 
by Schneider Electric ทีข่ายผลติภัณฑ ์APC by Schneider Electric ใหก้บัคณุ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© 2018APC โดย Schneider Electric APC และ โลโก ้APC เป็นกรรมสทิธิข์อง 
Schneider Electric Industries S.A.S. หรอืบรษัิทในเครอื เครือ่งหมายการคา้อืน่ๆ 

ทัง้หมดเป็นกรรมสทิธิข์องผูท้ีเ่ป็นเจา้ของ 
TH 990-5964 

04/2018 

http://www.apc.com/
http://www.apcc.com/support
http://www.apc.com/support/contact

	ข้อมูลด้านความปลอดภัยที่สำคัญ
	ความปลอดภัย และข้อมูลทั่วไป
	ข้อมูลความปลอดภัยด้านระบบไฟฟ้า
	ข้อมูลความปลอดภัยด้านแบตเตอรี่

	คำเตือนเรื่องคลื่นวิทยุ
	คำอธิบายผลิตภัณฑ์
	รายละเอียดบรรจุภัณฑ์
	อุปกรณ์เสริมเพิ่มเติม
	ข้อมูลจำเพาะ
	ข้อกำหนดด้านสภาพแวดล้อม
	ข้อกำหนดทางกายภาพ
	ข้อมูลจำเพาะแรงดันไฟฟ้าอินพุต/เอาท์พุต
	แบตเตอรี่

	แผงหน้าจอด้านหน้า
	คุณลักษณะแผงด้านหลัง
	ขั้วต่อโดยทั่วไป

	การติดตั้งเข้ากับชั้น
	การตั้งค่าเริ่มต้น
	เชื่อมต่อแบตเตอรี่
	ต่ออุปกรณ์และกระแสไฟเข้าสู่ UPS
	เปิดเครื่อง UPS
	การสตาร์ท UPS ขณะเครื่องปิด
	เชื่อมต่อและติดตั้งซอฟต์แวร์การจัดการพลังงาน

	การใช้งาน
	การใช้หน้าจอแสดงผล
	เครื่องหมายบนหน้าจอ LCD

	สัญญาณเตือนและระบบขัดข้อง
	สัญญาณบอกสถานะ
	สัญญาณเตือน
	การแจ้ง

	พารามิเตอร์จอแสดงผลของ UPS
	การกำหนดค่า
	กำหนดค่าพารามิเตอร์ UPS
	การปรับตั้งค่าเครื่อง UPS
	การเลื่อนผ่านการแสดงผลขั้นสูง

	การแก้ไขปัญหา
	การเคลื่อนย้าย
	บริการ
	หมายเหตุ: ก่อนที่จะจัดส่ง โปรดถอดโมดูลแบตเตอรี่ใน UPS หรือชุดแบตเตอรี่ภายนอกออกเสมอ

	การรับประกันจากโรงงานแบบจำกัด
	ยกเว้นที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น ไม่มีการรับประกันที่ประกาศไว้หรือที่บอกเป็นนัย โดยการดำเนินการของกฎหมายหรืออื่นๆ ที่สามารถใช้ได้กับผลิตภัณฑ์ที่ขาย ที่ให้บริการหรือที่ติดตั้งภายใต้ข้อตกลงนี้หรือที่เกี่ยวข้องตามนี้

	ฝ่ายบริการลูกค้าทั่วโลกของ APC by Schneider Electric
	– www.apc.com/support/


