
การตดิตงัและการใชง้าน
Back-UPS™ Pro 1200/1500 230V 

c
สว่นประกอบ

ความปลอดภยั และขอ้มลูทวัไป
ตรวจเช็คสงิตา่งๆ ในบรรจภุณัฑเ์มอืไดร้บัมา หากมกีารชํารดุเสยีหายเกดิขนึ 
ใหแ้จง้บรษิทัขนสง่หรอืบรษิทัตวัแทนจาํหนา่ยทนัที
อา่นคาํแนะนําเพอืความปลอดภยัทใีหม้าพรอ้มกบัเครอืงกอ่นทจีะตดิตงั UPS

• UPS นไีดรั้บการออกแบบมาเพอืใชเ้ฉพาะภายในอาคารเทา่นัน 
• อยา่ใชง้านเครอืง UPS นโีดยใหส้มัผัสถกูแสงอาทติยโ์ดยตรง สมัผัสกบัของเหลว 
หรอืในสถานทซีงึมฝีุ่ นหรอืความชนืมากเกนิไป

• ตอ้งแน่ใจวา่ไมม่สีงิใดกดีขวางชอ่งระบายความรอ้นในเครอืง UPS ตอ้งเวน้ระยะหา่งใหพ้อเพยีงสําหรับการระบายอากาศ
• โดยปกตแิลว้ แบตเตอรอียูไ่ดส้ามถงึหา้ปี ปัจจัยดา้นสงิแวดลอ้มอนืๆ มผีลตอ่อายกุารใชง้านแบตเตอร ี
อณุหภมูสิภาพแวดลอ้มทสีงูขนึ ระบบไฟฟ้า AC ทไีมม่คีณุภาพ รวมถงึการคายประจบุอ่ยๆ เป็นระยะเวลาสนัๆ 
จะทําใหอ้ายกุารใชง้านแบตเตอรสีนัลง

• เชอืมตอ่สายเคเบลิเพาเวอร ์UPS เขา้กบัเตา้เสยีบทผีนังโดยตรง อยา่ใชเ้ครอืงป้องกนัไฟกระชาก หรอืสายเชอืมตอ่

เชอืมตอ่แบตเตอรี

ตดิตงัซอฟตแ์วร ์PowerChute™ Personal Edition
ซอฟตแ์วร ์APC PowerChute Personal Edition 
มคีณุสมบตัใินการบนัทกึไฟลแ์ละปิดระบบคอมพวิเตอรใ์นกรณีทไีฟฟ้าดับ ใชส้ายทมีาพรอ้มกบั Back-
UPS เพอืเชอืมตอ่พอรต์ขอ้มลูท ีBack-UPS เขา้กบัพอร◌์ต USB ของคอมพวิเตอร ์
ใสแ่ผน่ซดีใีนคอมพวิเตอร ์และปฏบิตัติามคําแนะนบนหนา้จอ
วธิกีารดาวนโ์หลด โปรดไปท ีwww.apc.com/pcpe เลอืกระบบปฏบิตักิารทเีหมาะสมแลว้ปฏบิตัติาม
คําแนะนําเะพอืดาวนโ์หลดซอฟตแ์วร ์
APC PowerChute สามารถใชไ้ดก้บัระบบปฏบิตักิาร Window เทา่นั◌ ้น เยยีมชม 
http://www.apc.com/wp/?um=300 เพอืดรูายชอื OS ทใีชร้ว่มกนัได ้
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ตอ่อปุกรณ์
ชอ่งแบตเตอรสีํารองและชอ่งจา่ยไฟฟ้าป้องกนัไฟ
กระชาก

เมอื Back-UPS ไดรั้บกระแสไฟฟ้าเขา้ 
ชอ่งแบตเตอรสํีารองพรอ้มการป้องกนัไฟกระชากจะ
จา่ยไฟใหก้บัอปุกรณ์ทเีชอืมตอ่ 
ระหวา่งไฟฟ้าดับหรอืเมอืเกดิปัญหากบัไฟฟ้า 
ชอ่งจา่ยไฟแบตเตอรสํีารองจะรับพลงังานไฟฟ้าจาก 
Back-UPS ในเวลาทจํีากดั 

เชอืมตอ่อปุกรณ์ตา่งๆ เชน่ เครอืงพมิพ ์เครอืงโทรสาร 
สแกนเนอร ์หรอือปุกรณ์ตอ่พว่งอนืๆ 
ทไีมต่อ้งการพลังงานแบตเตอรสํีารองเขา้กบัชอ่งตอ่
จา่ยไฟไฟกระชากเทา่นัน 
ชอ่งตอ่นจีะป้องกนัไฟกระชากตลอดเวลา แมว้า่ 
Back-UPS จะปิดอยูก่็ตาม 

ชอ่งจา่ยไฟหลกัและชอ่งจา่ยไฟควบคมุ
เพอืประหยัดพลงังาน 
เมอือปุกรณ์ทเีชอืมตอ่กบัชอ่งจา่ยไฟหลกัเขา้สูโ่หมด
พักการทํางานหรอืโหมดสแตนดบ์าย หรอืปิดเครอืง 
อปุกรณ์ควบคมุก็จะดับลงดว้ยเชน่กนั 

เชอืมตอ่อปุกรณ์หลัก เชน่ 
คอมพวิเตอรเ์ดสกท็์อปหรอืเครอืงรับสญัญาณเสยีง/
ภาพเขา้กบัชอ่งจา่ยไฟหลัก ตอ่อปุกรณ์ตอ่พว่ง เชน่ 
เครอืงพมิพ ์ลําโพง 
หรอืสแกนเนอรเ์ขา้กบัชอ่งจา่ยไฟควบคมุ

 พอรต์ USB 
และพอรต์ขอ้มลูอนุกรม

ถา้ตอ้งการใช ้PowerChute Personal Edition โปรดตอ่สายซเีรยีลหรอืสาย USB

 สายโทรศพัทพ์อรต์ป้องกนัไฟ
กระชาก

ตอ่สายโทรศัพทเ์ขา้กบัพอรต์ IN และตอ่โมเด็มเขา้กับพอรต์ OUT

 สกรลูงกราวด์ ตอ่สายกราวดข์องอปุกรณป้์องกนัไฟกระชากเสรมิ เชน่ 
เครอืงป้องกนัไฟกระชากของเครอืขา่ยและสายขอ้มลู

 ชอ่งจา่ยไฟป้องกนัไฟกระชาก 
ควบคมุโดยชอ่งจา่ยไฟหลกั

ชอ่งจา่ยไฟเหลา่นมีกีารป้องกนัไฟกระชาก และจะตดัไฟฟ้าระหวา่งทไีฟดบั 
หรอืถา้อปุกรณ์หลกัเขา้สูโ่หมดพักการทํางานหรอืโหมดสแตนดบ์าย

 ชอ่งจา่ยไฟทป้ีองกนัไฟกระชาก ชอ่งตอ่นจีะป้องกนัไฟกระชากตลอดเวลา แมว้า่ Back-UPS จะปิดอยูก็่ตาม 
เชอืมตอ่อปุกรณ์เชน่เครอืงพมิพแ์ลสแกนเนอรซ์งึไมต่อ้งการการสํารองพลังงานจากแบตเตอรี

 ชอ่งจา่ยไฟฟ้ากระแสสลบั ตอ่อปุกรณเ์ขา้กบัแหลง่จา่ยไฟฟ้าภายนอก ใชส้ายไฟทใีหม้า

 ชอ่งจา่ยไฟแบตเตอรสีาํรอง
พรอ้มการป้องกนัไฟกระชาก

ระหวา่งไฟฟ้าดบัหรอืเมอืเกดิปัญหากบัไฟฟ้า ชอ่งจา่ยไฟแบตเตอรสํีารองจะรับพลงังานไฟฟ้าจาก Back-
UPS ในเวลาทจํีากดั ตอ่อปุกรณ์ทมีคีวามสําคญั เชน่ คอมพวิเตอรเ์ดสกท็์อป จอภาพของคอมพวิเตอร ์
โมเด็ม หรอือปุกรณ์ทมีคีวามสําคญัตอ่ขอ้มลูกบัชอ่งจา่ยไฟนี

 ชอ่งจา่ยไฟฟ้าแบตเตอรสีาํรอง
พรอ้มการป้องกนัไฟกระชาก 
ควบคมุโดยชอ่งจา่ยไฟหลกั

ชอ่งจา่ยไฟเหลา่นจีะจา่ยพลงังานแบตเตอรใีหก้บัอปุกรณ์ทเีชอืมตอ่ขณะทไีฟฟ้าดบั 
พลงังานไฟฟ้าทจีา่ยไปยงัชอ่งเหลา่นจีะถกูตดั ถา้อปุกรณ์หลกัเขา้สูโ่หมดพักการทํางานหรอืสแตนดบ์าย 
ตอ่อปุกรณเ์ชน่ จอภาพคอมพวิเตอรเ์ขา้กบัชอ่งจา่ยไฟเหลา่นี

 ชอ่งจา่ยไฟฟ้าหลกั ตอ่อปุกรณห์ลกัเขา้กบัชอ่งน ีในกรณีสว่นใหญจ่ะใชก้บัคอมพวิเตอรห์ลกั

 ชอ่งตอ่ชุดแบตเตอรภีายนอก 
(เฉพาะ BR1500GI)

ตอ่แบตเตอรภีายนอกเพอืใหพ้ลงังานสํารองแบตเตอรเีพมิเตมิ (เฉพาะ Back-UPS Pro 1500)

 In & Out 
พอรต์อเีธอรเ์น็ตป้องกนัไฟ
กระชาก

ใชส้ายอเีธอรเ์น็ตเพอืเชอืมตอ่เคเบลิโมเด็มเขา้กบัพอรต์ IN และตอ่คอมพวิเตอรเ์ขา้กบัพอรต์ OUT
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การใชง้าน
โหมดประหยดัพลงังาน

เพอืประหยัดพลังงาน โปรดกําหนดคา่ Back-UPS ใหรั้บรูอ้ปุกรณ์หลัก เชน่ 
คอมพวิเตอรเ์ดสกท็์อปหรอืเครอืงรับ A/V และอปุกรณ์ประกอบทคีวบคมุ เชน่ เครอืงพมิพ ์ลําโพง 
หรอืเครอืงสแกน เมอือปุกรณ์หลักเขา้สูโ่หมดพักการทํางานหรอืโหมดสแตนดบ์าย หรอืปิดเครอืง 
อปุกรณ์ควบคมุกจ็ะปิดลงดว้ยเชน่กนั เพอืประหยดัพลังงาน

เปิดใชฟ้งักช์นัการประหยดัพลงังาน กดปุ่ ม MUTE และ DISPLAY คา้งไวพ้รอ้มกนัเป็นเวลาสองวนิาท ี
อปุกรณ์จะสง่เสยีงเตอืนเพอืแสดงวา่กําลังเปิดใชค้ณุสมบัตนิ ีไอคอนรปูใบไมท้จีอแสดงผลจะสวา่ง

ปิดคณุสมบตักิารประหยดัพลงังาน กดปุ่ ม MUTE และ DISPLAY คา้งไวพ้รอ้มกนัเป็นเวลาสองวนิาท ีอปุกรณ์ Back-UPS 
จะสง่เสยีงเตอืนเพอืแสดงวา่กําลังปิดใชค้ณุสมบัตนิ ีไอคอนรปูใบไมท้จีอแสดงผลจะดับลง

การตงัคา่เกณฑ ์ปรมิาณพลงังานทอีปุกรณ์ใชใ้นโหมดพักการทํางานหรอืสแตนดบ์ายนันแตกตา่งกนัไปใน 
อปุกรณ์แตล่ะชนดิ คณุอาจจําเป็นตอ้งปรับเกณฑข์นัตําทชีอ่งจา่ยไฟฟ้าหลกัสง่สญัญาณใหช้อ่งจา่ยไฟฟ้าควบคมุปิดลง. 
1.โปรดตรวจสอบวา่อปุกรณ์หลักเชอืมตอ่กบัชอ่งจา่ยไฟฟ้าหลัก ทําใหอ้ปุกรณ์อยูใ่นโหมดพักการทํางานหรอืสแตนด ์
บาย หรอืปิดเครอืง

2.กด DISPLAY และ MUTE คา้งไวพ้รอ้มกนัเป็นเวลาหกวนิาท ีจนกระทังไอคอนรปูใบไมก้ะพรบิสามครังและ Back-UPS 
สง่เสยีงเตอืนสามครัง

3.อปุกรณ์ Back-UPS จะรับรูเ้กณฑข์นัตําของอปุกรณ์หลัก และบันทกึไวเ้ป็นการตงัคา่เกณฑใ์หม่
จอแสดงผลประหยดัพลงังาน 

จอแสดงผลนันสามารถกําหนดคา่ใหส้วา่งตลอดเวลา หรอืถา้ตอ้งการประหยัดพลังงาน 
คณุสามารถกําหนดใหม้ดืลงหลงัจากทไีมไ่ดใ้ชง้านเป็นระยะเวลาหนงึ

1.โหมดเต็มเวลา: กดปุ่ ม DISPLAY คา้งไวส้องวนิาท ีจอแสดงผลจะสวา่งและ Back-UPS 
จะสง่เสยีงเตอืนเพอืยนืยันโหมดเต็มเวลา 

2.โหมดประหยัดพลงังาน: กดปุ่ ม DISPLAY คา้งไวส้องวนิาท ีจอแสดงผลจะมดืลงและ Back-UPS 
จะสง่เสยีงเตอืนเพอืยนืยันโหมดประหยัดพลังงาน ในโหมดประหยัดพลงังาน หนา้จอจะสวา่งถา้มกีารกดปุ่ ม 
และจะดับลงหลงัจากทไีมม่กีารใชง้านเป็นเวลา 60 วนิาท ี

ความไวของอปุกรณ์ 
ปรับความไวของ Back-UPS เพอืควบคมุวา่เมอืใดอปุกรณ์จะเปลยีนไปใชพ้ลังงานแบตเตอร ีถา้มคีวามไวสงู อปุกรณ์ 
Back-UPS จะเปลยีนไปใชพ้ลังงานแบตเตอรบีอ่ยยงิข◌ึ ้น 

1.ตรวจสอบวา่ Back-UPS ตอ่อยูก่บัเตา้รับไฟฟ้าภายนอก แตปิ่ดเครอืงอยู่
2.กดปุ่ ม เปิด/ปิด คา้งไวเ้ป็นเวลาหกวนิาท ีแถบ ความจขุองแบตเตอร ีจะกะพรบิ แสดงวา่ Back-UPS 
อยูใ่นโหมดตังโปรแกรม

3.กดปุ่ ม เปิด/ปิด อกีครังเพอืเลอืนดตูวัเลอืกเมนู หยดุทคีวามไวทตีอ้งการเลอืก อปุกรณ์ Back-UPS 
จะสง่เสยีงเตอืนเพอืยนืยันการเลอืก

ความไวตํา ความไวปานกลาง (คา่เรมิตน้) ความไวสงู

156-300 Vac 176-294 Vac 176-288 Vac

แรงดนัไฟฟ้าเขา้ตําหรอืสงูมาก 
(ไมแ่นะนําสําหรับโหลดของ
คอมพวิเตอร)์

Back-UPS 
จะเปลยีนไปใชพ้ลงังานจากแบตเตอรบีอ่ย

อปุกรณท์เีชอืมตอ่มคีวามไวตอ่แรง
ดนัฟฟ้าทเีพมิขนึหรอืลดลง
Back-UPS Pro  BR1200GI / BR1500GI  230V 3



ปุ่ มของแผงดา้นหนา้และจอแสดงผล
ใชปุ้่ มสามปุ่ มทแีผงดา้นหนา้ของ Back-UPS และจอแสดงผลเพอืกําหนดคา่ Back-UPS

แผงดา้นหนา้
 ปุ่ มปิดเสยีง
 ปุ่ มเปิด/ปิด
 ปุ่ มแสดงผล
 สว่นตดิตอ่ของจอแสดง

ผล

ออนไลน:์ Back-UPS กําลังจา่ยไฟฟ้าอาคารทมีกีารปรับสภาพไปยงัอปุกรณ์ทเีชอืมตอ่อยู่

ประหยดัพลงังาน: ชอ่งจา่ยไฟหลกัและชอ่งจา่ยไฟควบคมุทํางาน 
โดยประหยัดพลงังานเมอือปุกรณ์หลกัมกีารพักการทํางานหรอือยูใ่นโหมดสแตนดบ์าย

ความสามารถโหลด: โหลดจะแสดงดว้ยจํานวนชอ่งทสีวา่ง ตังแตห่นงึถงึหา้ แตล่ะแถบจะเทา่กบัโหลด 20%

ประจไุฟแบตเตอร:ี ระดับการชารจ์แบตเตอรจีะถกูระบดุว้ยตวัเลขสว่นสวา่ง 
เมอืสวา่งทังหา้ชอ่ง แสดงวา่ Back-UPS มกีารชารจ์ประจจุนเต็ม เมอืสวา่งเพยีงหนงึชอ่ง แสดงวา่ Back-UPS 
ใชค้วามจขุองแบตเตอรใีกลห้มดแลว้ สญัญาณจะกะพรบิและอปุกรณ์ Back-UPS จะสง่เสยีงเตอืนอยา่งตอ่เนอืง

โอเวอรโ์หลด: ความตอ้งการกระแสไฟจากการโหลดเกนิกวา่ความจขุอง Back-UPS 

เหตกุารณ์: ตวันับเหตกุารณจ์ะแสดงจํานวนเหตกุารณท์เีกดิขนึละทําให ้Back-UPS เปลยีนไปใชแ้บตเตอรี

การควบคมุแรงดนัไฟฟ้าอตัโนมตั:ิ อปุกรณ์ Back-UPS สามารถชดเชยแรงดนัไฟฟ้าสงูหรอืตําได ้

เมอืสวา่ง อปุกรณ์ Back-UPS กําลงัชดเชยแรงดนัไฟฟ้าอนิพตุตํา

เมอืสวา่ง อปุกรณ์ Back-UPS กําลงัชดเชยแรงดนัไฟฟ้าอนิพตุสงู

แรงดนัไฟฟ้าเขา้
แรงดนัไฟฟ้าออก

ขอ้ผดิพลาดของระบบ: ระบบเกดิขอ้ผดิพลาด หมายเลขขอ้ผดิพลาดจะสวา่งในสว่นตดิตอ่ของจอแสดงผล ดทู ี
ขอ้ผดิพลาดของระบบ ในหนา้ 5

ปิดเสยีง: ถา้เสน้ทพีาดผา่นไอคอนรปูลําโพงสวา่ง แสดงวา่เสยีงเตอืนถกูปิด

เปลยีนแบตเตอร:ี ไมไ่ดเ้ชอืมตอ่แบตเตอรหีรอืแบตเตอรใีกลห้มด เปลยีนแบตเตอรี

ใชไ้ฟจากแบตเตอร:ี Back-UPS กําลงัจา่ยไฟจากแบตเตอรสํีารองใหก้บัอปุกรณทเีชอืมตอ่ อปุกรณ์จะสง่เสยีงเตอืนสคีรังทกุ 
30 วนิาที
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คาํเตอืนและขอ้ผดิพลาดของระบบ
เสยีงเตอืน

ไอคอนเตอืน

ขอ้ผดิพลาดของระบบ
อปุกรณ์ Back-UPS จะแสดงขอ้ความแจง้ขอ้ผดิพลาด สําหรับขอ้ผดิพลาด F01 และ F02 
โปรดตดิตอ่ฝ่ายสนับสนุนดา้นเทคนคิของ APC

เสยีงเตอืนสคีรงัทกุ 30 วนิาที Back-UPS ทํางานโดยใชแ้บตเตอร ีคณุควรบนัทกึงานทกํีาลังทําอยู่

เสยีงเตอืนตอ่เนอืง แบตเตอรตํีาและเวลาทํางานของแบตเตอรเีหลอืนอ้ย บันทกึงานททํีาอยูทั่นท ี
ออกจากแอพพลเิคชนัทเีปิด และปิดระบบปฏบิัตกิาร

เสยีงเตอืนยาวตอ่เนอืง เอาตพ์ตุแบตเตอรสํีารองโอเวอรโ์หลด 

เสยีงดงัสนัๆ 1 นาททีกุ 5 ชวัโมง แบตเตอรไีมผ่า่นการทดสอบวนิจิฉัยและควรมกีารเปลยีนทดแทน

ถา้ไอคอนเหลา่นสีวา่ง... อาจมปีญัหา
Back-UPS ทํางานโดยใชไ้ฟฟ้าจากสาธารณูปโภค แตม่กีารโอเวอรโ์หลด ถอดสายของสงิทเีชอืมตอ่อยูก่บั 
Back-UPS ออกหนงึชนดิ ถา้ไอคอนโอเวอรโ์หลดหยดุกะพรบิ แสดงวา่ Back-UPS 
ไมอ่ยูใ่นสถานะโอเวอรโ์หลดและจะทํางานตอ่ไปตามปกติ

Back-UPS ทํางานโดยใชไ้ฟฟ้าจากแบตเตอร ีแตม่กีารโอเวอรโ์หลด ถอดสายของสงิทเีชอืมตอ่อยูก่บั Back-
UPS ออกหนงึชนดิ ถา้ไอคอนโอเวอรโ์หลดหยดุกะพรบิ แสดงวา่ Back-UPS 
ไมอ่ยูใ่นสถานะโอเวอรโ์หลดและจะทํางานตอ่ไปตามปกติ

Back-UPS ทํางานโดยใชไ้ฟฟ้าจากสาธารณูปโภค แตแ่บตเตอรไีมไ่ดทํ้างานอยา่งถกูตอ้ง 
ตดิตอ่ฝ่ายบรกิารลกูคา้ของ APC เพอืสงัแบตเตอรทีดแทน ดทู ีการรับประกัน ในหนา้ 8

Back-UPS ทํางานโดยใชพ้ลังงานแบตเตอร ีและพลงังานแบตเตอรใีกลห้มด ปิดอปุกรณ์ทเีชอืมตอ่อยูทั่งหมด 
เพอืป้องกนัการสญูเสยีขอ้มลูทยีังไมไ่ดบ้นัทกึ เมอืทําได ้ใหต้อ่ Back-UPS 
เขา้กบัแหลง่จา่ยไฟฟ้าสาธารณูปโภคเพอืชารจ์แบตเตอรี

F01 โอเวอรโ์หลดขณะใชแ้บตเตอรี ปิด Back-UPS 
ตดัการเชอืมตอ่อปุกรณ์ทไีมจํ่าเป็นจากชอ่งจา่ยไฟทใีชแ้บตเตอรี
สํารอง และเปิด Back-UPS

F02 การจา่ยไฟออกชอ็ตเมอืใช ้
แบตเตอรี

ปิด Back-UPS 
ตดัการเชอืมตอ่อปุกรณ์ทไีมจํ่าเป็นจากชอ่งจา่ยไฟทใีชแ้บตเตอรี
สํารอง และเปิด Back-UPS

F03 โอเวอรโ์หลด Xcap 
ขณะใชแ้บตเตอรี

ขอ้ผดิพลาด F03-F09 ไมส่ามารถแกไ้ขโดยผูใ้ช ้
โปรดตดิตอ่ฝ่ายสนับสนุนดา้นเทคนคิของ APC 
เพอืขอรับความชว่ยเหลอื

F04 แคลมป์ชอ็ต
F05 ขอ้ผดิพลาดของการชารจ์
F06 การเชอืมรเีลย์
F07 อณุหภมูิ
F08 พัดลมผดิปกติ
F09 ขอ้ผดิพลาดภายใน
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การอา้งองิปุ่ มดว่นสาํหรบัฟงักช์นั
การทาํงาน ปุ่ ม เวลา 

(วนิาท)ี
สถานะ 
UPS คาํอธบิาย

การเปิด/ปิด
เปิด 0.2 ปิด กด POWER เพอืเรมิรับกําลงัไฟฟ้าจากภายนอก ถา้ไมม่กํีาลังไฟฟ้าเขา้ A/C ทใีชไ้ด ้

อปุกรณ์ Back-UPS จะใชกํ้าลังไฟฟ้าจากแบตเตอรี

ปิด 2 เปิด อปุกรณ์ Back-UPS ไมไ่ดรั้บกําลังไฟฟ้าเขา้จากภายนอก 
แตใ่หก้ารป้องกนัไฟฟ้ากระชาก

จอแสดงผล
การสอบถามสถานะ 0.2 เปิด ตรวจสอบสถานะหรอืสภาวะของ Back-UPS LCD จะสวา่งเป็นเวลา 60 วนิาที

โหมดเต็มเวลา/
ประหยัดพลังงาน 2 เปิด จอ LCD จะสวา่งและ Back-UPS จะสง่เสยีงเตอืนเพอืยนืยันโหมดเต็มเวลา จอ LCD 

จะมดืลงและ Back-UPS จะสง่เสยีงเตอืนเพอืยนืยันโหมดประหยัดพลังงาน 
ในโหมดประหยัดพลังงาน หนา้จอ LCD จะสวา่งถา้มกีารกดปุ่ ม 
และจะดบัลงหลงัจากทไีมม่กีารใชง้านเป็นเวลา 60 วนิาที

ปิดเสยีง
เฉพาะเหตกุารณ์ 0.2 เปิด ปิดเสยีงเตอืนทเีกดิจากเหตกุารณ์

เปิด/ปิดสถานะทัวไป 2 เปิด เปิดหรอืปิดเสยีงเตอืน ไอคอนปิดเสยีงจะสวา่งและอปุกรณ ์Back-UPS 
จะสง่เสยีงเตอืนหนงึครัง การปิดเสยีงจะไมทํ่างานยกเวน้กรณีัท ีBack-UPS 
ทํางานโดยใชกํ้าลงัไฟฟ้าจากแบตเตอรี

ความไว 6 ปิด ไอคอนความจขุองโหลดจะกะพรบิ แสดงวา่อปุกรณ์ Back-UPS 
อยูใ่นโหมดตงัโปรแกรม ใชปุ้่ ม เปิด/ปิด เพอืเลอืนจากตํา ปานกลาง และสงู 
หยดุทคีวามไวทตีอ้งการ อปุกรณ ์Back-UPS จะสง่เสยีงเตอืนเพอืยนืยนัการเลอืก 
ดรูายละเอยีดในการกําหนดคา่

เปิด/
ปิดชอ่งจา่ยไฟฟ้าหลกั/
ควบคมุ

2 เปิด ไอคอนรปูใบไมจ้ะดบัลง แสดงวา่คณุสมบัตชิอ่งจา่ยไฟฟ้าหลกัถกูปิด 
หรอืสง่ขนึเพอืแสดงวา่คณุสมบัตชิอ่งจา่ยไฟฟ้าาหลกัเปิดใชง้าน อปุกรณ์ Back-UPS 
จะสง่เสยีงเตอืนหนงึครัง

การปรับตงัเกณฑห์ลกั/
เปิดใชง้าน 6 เปิด ขณะปรับตังเกณฑข์นัตํา อปุกรณ์ทตีอ่เขา้กบัชอ่งจา่ยไฟฟ้าหลกัควรปิดอยู ่

หรอือยูใ่นโหมดสแตนดบ์ายหรอืพักการทํางาน เมอืดําเนนิการเสร็จ 
ไอคอนประหยัดพลังงานจะกะพรบิ 3 ครังและสง่เสยีงเตอืน 3 ครัง 

การทดสอบตนเอง 
(ดําเนนิการดว้ยตนเอง) 6 เปิด Back-UPS จะดําเนนิการทดสอบแบตเตอรภีายใน หมายเหต:ุ 

การทํางานนเีกดิขนึโดยอัตโนมัตเิมอืเปิดเคร◌ื◌่อง Back-UPS

รเีซต็เหตกุารณ์ 0.2 เปิด เมอืหนา้จอเหตกุารณป์รากฏ ใหก้ด DISPLAY คา้งไวแ้ละกดปุ่ ม เปิด/ปิด 
เพอืลา้งขอ้มลูตวันับเหตกุารณ์ขอ้ผดิพลาดของไฟฟ้า

รเีซต็ขอ้ผดิพลาด 2 ขอ้ผดิพลาด หลงัจากเกดิขอ้ผดิพลาดขนึแลว้ ใหก้ดปุ่ ม เปิด/ปิด 
เพอืลบสญัญาณทแีสดงอยูแ่ละกลบัสูส่ถานะสแตนดบ์าย
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การแกไ้ขปญัหา

t

ปญัหา สาเหตทุเีป็นไปได้ การแกไ้ข
ไมส่ามารถเปิดเครอืง Back-
UPS

อปุกรณ์ Back-UPS 
ไมไ่ดเ้ชอืมตอ่กบัแหลง่จา่ยไฟฟ้าภายนอก

ตรวจสอบวา่อปุกรณ์ Back-UPS 
เชอืมตอ่กบัเตา้รับไฟฟ้ากระแสสลบัอยา่ง
เหมาะสม

เซอรก์ติเบรกเกอรทํ์างาน ตัดการเชอืมตอ่อปุกรณ์ทไีมจํ่าเป็นออกจาก 
Back-UPS รเีซ็ตเซอรก์ติเบรกเกอร ์
ตอ่อปุกรณก์ลบัเขา้ดงัเดมิ ครังละหนงึชนดิ 
ถา้เซอรก์ติเบรกเกอรทํ์างานอกี 
ใหถ้อดอปุกรณ์ททํีาใหเ้บรกเกอรทํ์างานออก

ไมไ่ดเ้ชอืมตอ่แบตเตอรภีายใน เชอืมตอ่แบตเตอรี
แรงดันไฟฟ้าเขา้ของไฟฟ้าภายนอกไมอ่ยูใ่น
ชว่งทยีอมรับได ้

ปรับแรงดนัไฟฟ้าและชว่งความไว

อปุกรณ์ Back-UPS 
ไมไ่ดจ้า่ยพลงังานระหวา่งทไีฟ
ฟ้าดบั

ตรวจสอบวา่อปุกรณ์ทจํีาเป็นไมไ่ด ้
ตอ่อยูก่บัชอ่งจา่ยไฟฟ้า ป้องกันไฟกระชาก

ถอดสายของอปุกรณ์จากชอ่งจา่ยไฟฟ้า 
ป้องกนัไฟกระชาก 
และตอ่เขา้กบัชอ่งจา่ยไฟแบตเตอรสํีารอง

อปุกรณ์ Back-UPS 
ทาํงานโดยใชพ้ลงังานแบต
เตอรใีนขณะทเีชอืมตอ่กบั
เตา้รบัไฟฟ้าภายนอก

ปลักถกูดงึออกจากเตา้รับไฟฟ้าทผีนัง 
เตา้รับไฟฟ้าทผีนังไมม่ไีฟฟ้า 
หรอืเซอรก์ติเบรกเกอรทํ์างาน

ตรวจสอบวา่ไดเ้สยีบปลักเขา้กบัเตา้รับไฟฟ้า
ทผีนังอยา่งถกูตอ้ง 
ตรวจสอบวา่เตา้รับไฟฟ้าทผีนังไดรั้บพลงังานไฟ
ฟ้า ดว้ยการลองตอ่กบัอปุกรณ์ชนดิอนื

อปุกรณ์ Back-UPS 
กําลังดําเนนิการทดสอบตนเองโดยอตัโนมตัิ

ไมต่อ้งดําเนนิการใดๆ

แรงดันไฟฟ้าเขา้จากภายนอกไมอ่ยูใ่นชว่ง 
ความถไีมอ่ยูใ่นชว่ง 
หรอืรปูแบบคลนืไมถ่กูตอ้ง

ปรับแรงดนัไฟฟ้าและชว่งความไว

อปุกรณ์ Back-UPS 
ไมส่ามารถสํารองไฟฟ้าไดต้าม
ระยะเวลาทคีาดหมาย

ชอ่งจา่ยไฟสํารองแบตเตอรอีาจมโีหลดเต็ม
หรอืไมเ่หมาะสม

ถอดอปุกรณ์ทไีมจํ่าเป็นออกจากชอ่งจา่ยไฟฟ้า
แบตเตอรสํีารอง 
และตอ่อปุกรณ์เขา้กบัชอ่งจา่ยไฟฟ้า 
ป้องกนัไฟกระชาก

แบตเตอรจีา่ยพลังงานหมดกอ่นหนา้นันเนือง
จากไฟดบั และยังไมม่กีารชารจ์จนเต็ม

ชารจ์แบตเตอรเีป็นเวลา 16 ชวัโมง

แบตเตอรใีกลห้มดอายกุารใชง้าน เปลยีนแบตเตอรี
สญัญาณ เปลยีนแบตเตอร ีสวา่ง แบตเตอรใีกลห้มดอายกุารใชง้าน เปลยีนแบตเตอรี
สญัญาณ โอเวอรโ์หลด สวา่ง อปุกรณ์ทตีอ่อยูก่บัเครอืง Back-UPS 

ใชพ้ลังงานไฟฟ้ามากกวา่ทสีามารถใหไ้ด ้
ถอดอปุกรณ์ทไีมจํ่าเป็นออกจากชอ่งจา่ยไฟฟ้า
แบตเตอรสํีารอง 
และตอ่อปุกรณ์เขา้กบัชอ่งจา่ยไฟฟ้า 
ป้องกนัไฟกระชาก

สญัญาณ ระบบมขีอ้ผดิพลาด 
สวา่ง สญัญาณทงัหมดทแีผง
ดา้นหนา้กะพรบิ

มขีอ้ผดิพลาดภายใน พจิารณาวา่ขอ้ความแจง้ความผดิพลาดภายในขอ้
ใดปรากฏ โดยเทยีบหมายเลขทปีรากฏใน LCD 
กบัขอ้ความแจง้ขอ้ผดิพลาด (ด ู
ขอ้ผดิพลาดของระบบ) 
และตดิตอ่ฝ่ายบรกิารดา้นเทคนคิของ APC

ไมม่กีารจา่ยไฟในบางชอ่งจา่ย
ไฟ

มกีารปิดไฟของชอ่งจา่ยไฟควบคมุโดยเจตนา ยนืยนัวา่มกีารเชอืมตอ่อปุกรณ์เสรมิทถีกูตอ้งกบั
ชอ่งจา่ยไฟควบคมุ ถา้ไมต่อ้งการใชค้ณุสมบตันิี
ใหปิ้ดการทํางานของชอ่งจา่ยไฟหลกัทปีระหยัด
พลังงานและชอ่งจา่ยไฟควบคมุ

ชอ่งจา่ยไฟฟ้าควบคมุไมไ่ด้
จา่ยไฟแมว้า่อปุกรณ์หลกัจะไม่
อยูใ่นโหมดพกัการทาํงานก็
ตาม

เกณฑข์องชอ่งจา่ยไฟหลักอาจไมถ่กูตอ้ง ปรับเกณฑข์นัตําเมอืชอ่งจา่ยไฟหลักสง่สญัญาณ
ไปยงัชอ่งจา่ยไฟควบคมุใหปิ้ดลง
Back-UPS Pro  BR1200GI / BR1500GI  230V 7
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ขอ้มลูจําเพาะ

การรบัประกนั
การรับประกนัมาตรฐานครอบคลมุระยะเวลาสาม (3) ปีน◌บัจากวันทซีอืในประชาคมเศรษฐกจิยโุรป สําหรับภมูภิาคอนืๆ 
การรับประกนัมาตรฐานคอืสอง (2) ปี นับจากวันทซีอื ขนัตอนมาตรฐานของ APC 
คอืการเปลยีนอปุกรณ์เดมิดว้ยอปุกรณ์ทมีกีารปรับสภาพใหมจ่ากโรงงาน ลกูคา้ทจํีาเป็นตอ้งไดรั้บอปุกรณ์ดังเดมิคนื 
เนอืงจากการระบแุท็กสนิทรัพยแ์ละกําหนดระยะเวลาเสอืมราคาจะตอ้งแจง้ความจําเป็นดังกลา่วเม◌ื่อตดิตอ่ตัวแทนฝ่าย
สนับสนุนดา้นเทคนคิของ APC ในครังแรก APC จะสง่อปุกรณ์ทดแทนเมอืแผนกซอ่มบํารงุไดรั้บอปุกรณ์ทบีกพรอ่ง 
หรอืสง่แลกเปลยีนในเวลาเดยีวกนัเมอืไดรั้บหมายเลขบตัรเครดติทถีกูตอ้ง ลกูคา้เป็นผูช้าํระคา่จัดสง่อปุกรณ์ใหก้บั 
APC APC เป็นผูช้าํระคา่ขนสง่ภาคพนืดนิเพอืสง่อปุกรณ์ทดแทนใหก้บัลกูคา้

ฝ่ายบรกิารลกูคา้ทวัโลกของ APC by Schneider Electric 
สําหรับการสนับสนุนลกูคา้เฉพาะประเทศ โปรดดเูว็บไซต ์APC โดย Schneider Electric ท ีwww.apc.com/th

รุน่ BR1200GI BR1500GI
VA 1200 VA 1500 VA
โหลดสงูสดุ 720 W 865 W
แรงดนัไฟฟ้าเขา้ปกติ 230 V
ชว่งแรงดนัไฟฟ้าเขา้
ออนไลน์

176 - 294 V

การควบคมุแรงดนัไฟฟ้า
อตัโนมตัิ

(188-216) +11.2% (252-282) -11.2%

ชว่งความถี 50/60 Hz ± 1 Hz
รปูคลนืเมอืใชแ้บตเตอรี คลนืไซนแ์บบ Step-approximated
เวลาชารจ์ตามปกติ 8 ชวัโมง
เวลาถา่ยโอน 10 มลิลวินิาท ีสงูสดุ
อณุหภมูขิณะทํางาน 0º ถงึ 40ºC (32º ถงึ 104ºF) 
อณุหภมูขิณะจัดเก็บ -15º ถงึ 45ºC (23º ถงึ 113ºF)
ขนาดของเครอืง 30.1 × 11.2 × 38.2 ซม. (11.9 × 4.4 × 

15.0 นวิ)
นําหนักเครอืง 12.8 กก. (28.2 ปอนด)์ 13.4 กก. (29.5 

ปอนด)์
สว่นตดิตอ่ อนุกรม, USB
เวลาทํางานเมอืใชแ้บตเตอรี ไปท:ี www.apc.com
การจัดประเภท EMI CE, C-Tick, KETI
การอนุมัติ CE, TUV-GS, GOST, A-Tick, KETI, TISI

เปลยีนแบตเตอรี
ใหส้ง่แบตเตอรทีใีชแ้ลว้ไปยังสถานทรีไีซเคลิ
เปลยีนแบตเตอรทีใีชแ้ลว้ดว้ยแบตเตอรทีไีดรั้บ
การรับรองจาก APC by Schneider Electric 
สามารถสงัซอืแบตเตอรทีดแทนไดจ้ากเว็บไซต์

ของ APC by Schneider Electric ท ีwww.apc.com 
ชนิสว่นแบตเตอรทีดแทนสําหรับ Back-UPS Pro 
BR1200GI และ BR1500GI คอื APCRBC124

บรกิาร
ถา้ Back-UPS ถกูสง่ถงึคณุโดยมคีวามเสยีหาย 
โปรดแจง้แกผู่ใ้หบ้รกิารขนสง่
ถา้ Back-UPS ตอ้งมกีารซอ่มบํารงุ 
โปรดอยา่สง่คนืใหก้บัตัวแทนจําหน่าย

1. อา่นหัวขอ้การแกไ้ขปัญหา 
เพอืแกไ้ขปัญหาทพีบบอ่ย

2. ถา้ปัญหายังคงอยู ่โปรดไปท ีhttp://
www.apc.com/support/

3. ถา้ยังไมส่ามารถแกไ้ขปัญหาได ้
โปรดตดิตอ่ฝ่ายบรกิารดา้นเทคนคิของ APC

โปรดเตรยีมหมายเลขรุน่ หมายเลขผลติภัณฑ ์
และวันทซีอื Back-UPS ไวใ้หพ้รอ้ม 
เตรยีมทจีะแกไ้ขปัญหาไปพรอ้มกบัตวัแทนฝ่ายบรกิารา
ดา้นเทคนคิของ APC
ถา้ไมป่ระสบผลสําเร็จ APC 
จะออกหมายเลขอนุมัตกิารสง่คนืสนิคา้ (RMA) 
และทอียูสํ่าหรับจัดสง่
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