
การเปลี่ยนแบตเตอรี่
ควรใหชางที่มีคุณสมบัติเหมาะสมทําการเปล่ียนแบตเตอรี่ให โดยปฏิบัติตามขั้นตอนตอไปน้ี
ระวัง: แบตเตอรี่อาจกอใหเกิดกระแสไฟฟาช็อตและกระแสไฟสูงลัดวงจร ควรใชความระมัดระวังตอไปนี้ในขณะที่ทํางานกับ

แบตเตอรี่: ถอดนาฬิกา แหวน หรือวัตถุอื่นๆ ที่เป ็นโลหะออก ใชเครื่องมือทีมี่ดามจับเปนฉนวน
1. ปลดอุปกรณทั้งหมดที่ตออยูกับ Back-UPS ออก
2. ปด Back-UPS และดึงปล๊ักไฟออกจากแหลงจายไฟที่ผนัง
3. วาง Back-UPS ไวบนพ้ืนผิวที่ราบและมั่นคง โดยใหรูสําหรับต ิดกับผนังอยูดานบน
4. ขันตะปูเกลียวหาตวัที่ยึดฝาครอบดานหลังของ Back-UPS ออกใหหลวม
5. ยกฝาดานหลังข้ึนตรงๆ และออกจาก Back-UPS เพ่ือไมใหตะปูเกลียวหลนหาย อยาหงายฝาขึ้น

อยาจับแผงวงจรพิมพหรือชองเสยีบในเครื่อง
6. ปลดสายสีแดงออกจากขั้วสายแบตเตอรี่ โดยจับสวนที่เปนสีดําของสาย และดึงออกมาตรงๆ จากข้ัวตอนั้น
7. จบัแบตเตอรี่ไว และหมุนแบตเตอรี่ 90 องศา (ตั้งข้ึนตรงๆ)
8. ปลดสายสีดําออกจากข้ัวสายแบตเตอร่ี โดยจับสวนท ี่เปนสดํีาของสาย และดึงออกมาตรงๆ จากข้ัวตอน ั้น

ระวงั: อยากําจัดแบตเตอรี่โดยการเผา แบตเตอรีอ่าจระเบิดได อยาเปดหรือตัดแบตเตอรี่ อิเล็กโทรไลท ที่ออกมาจากแบตเตอรี่เปน
อันตรายตอผิวหนังและดวงตา และอาจเปนพิษ

9. รไีซเคลิหรือกําจัดแบตเตอรี่เกาโดยปฏิบัติตามขอกําหนดในทองถิ่น หรือสงแบตเตอรี่คนืใหแก APC เพ่ือทําการรีไซเคิลอยางเหมาะสม
10. แกะแบตเตอรี่ใหมออกจากหอและตรวจดูวาไมมีรอยแตกหรือรอยรั่ว ถาแบตเตอรีไ่ดรบัความเสยีหาย ใหติดตอฝายบริการลูกคาของ APC
11. ใสแบตเตอร่ีใหมใน Back-UPS โดยใหข้ัวสายแบตเตอรี่อยูดานบน
12. ตอสายสดํีาเขากับข้ัวลบ (-) ของแบตเตอรี่
13. ใสแบตเตอร่ีใหมลงในโครงของ Back-UPS ตรวจใหแนใจวาสายสีดําไมไดถูกหนีบอยูใตแบตเตอรี่
14. ตอสายสแีดงเขากับข้ัวบวก (+) ของแบตเตอรี่ ตรวจใหแนใจวาสายสแีดงทั้งหมดอยูในชองใสแบตเตอรี่
15. ครอบฝาหลังบนโครงของ Back-UPS และขันตะปูเกลียวทัง้หาตัวที่ขันออกมาในขั้นที่ 4 กลับเขาไปใหแนน
16. เสียบปล๊ักไฟของ Back-UPS เขาในแหลงจายไฟที่ผนัง กดปุมเปดเครื่องบน Back-UPS เพ่ือเปดเครื่อง และปลอยใหเครื่องอัดประจุไฟใน

แบตเตอรี่เปนเวลา 24 ช่ัวโมง
17. เสียบอุปกรณที่ตองการตอพวงเขากับ Back-UPS และกลับสูการทํางานตามปกติ

เชื่อมตออุปกรณตางๆ

3

   ใชไฟจากแบตเตอรี่ และ  ปองกันกระแสไฟรวน
เม่ือใดก็ตามท่ีเปด Back-UPS ES อยู กระแสไฟจะเขาสูชองเสียบเหลานี้ ในระหวางท่ีเกิดไฟดับหรือ
เม่ือมีปญหาอ่ืนๆ เกี่ยวกับกระแสไฟ (กระแสไฟตก กระแสไฟเกิน) Back-UPS ES จะจายกระแสไฟ
เขาสูชองเหลานี้เปนระยะเวลาจํากัด เสียบคอมพิวเตอรและจอมอนิเตอรเขาในชองเหลานี ้หล ังจากนั้น
ใหเปดอุปกรณเชื่อมตอเหลานั้น
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การซอมแซม
1. อานตารางการแกไขปญหาขางบนเพื่อแกไขปญหาโดยท่ัวไป
2. ถายังคงมีปญหาอยู ใหติดตอฝายสนับสนุน

ดานเทคนิคของ APC และเตรียมสิ่งตอไปน้ีไวใหพรอม:
วันท่ีท่ีซ้ือผลิตภัณฑ หมายเลขรุน และหมายเลขประจําเคร่ือง
(ท่ีดานลางของเคร่ือง)

3. เตรียมท่ีจะแกไขปญหาผานโทรศพัท
ผลสําเร็จและเคร่ืองของคุณยังอยูระหวางระยะเวลาการรับ-
ประกัน เจาหนาท่ีฝายสนับสนุนทางเทคนิคจะใหขอมูล
ท้ังหมดท่ีจําเปนแกคุณในการสงเคร่ืองคืนเพื อเปลี่ยนใหม

การรับประกนั
ระยะเวลามาตรฐานสําหรับการรับประกันคอื 2 ป นับจาก
วันท่ีซ้ือ

ขอมลูการติดตอ APC
อนิโดนีเซีย +001 803 442 044

+001 803 852 9059
มาเลเซีย +1800 88 1472
ฟลิปปนส +1800 1441 0535

+1800 8908 6384
สิงคโปร +1800 622 1639
ประเทศไทย +001 800 4414 728
เวยีดนาม +120 11101
เว็บไซต http://www.apc.com
การสนับสนุนทาง http://support.apc.com
เทคนิค
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สถานะของสัญญาณไฟและคุณลักษณะของ
Back-UPS ES

วาง Back-UPS ES ไวในที่ที่ปราศจาก:
• แสงแดดสองถึงโดยตรง
• ไดรับความรอนมากเกินไป
• ไดรับความชื้นมากเกินไป

เสยีบปลั๊กไฟของ Back-UPS ES 500 เขากับแหลงจายไฟท่ีผนังโดยตรง อยาเสียบเข ากับอุปกรณ
ปองกันไฟรวนหรือแผงตอปลั๊กไฟ
กดปุมเปด/ปด เพื่อเปดเครื่อง สัญญาณไฟที่อย ูถัดจากปุมเปด/ปดจะติดขึน้ เพื่อยืนยนัวา Back-UPS
ES เปดอยู และพรอมท่ีจะใหการคุมครองแกอุปกรณของคุณแลว
หมายเหตุ: ตองอัดประจุไฟใน Back-UPS ES เปนเวลา 24 ชั่วโมง เพือ่ใหสามารถทํางานไดอยาง
เตม็ท่ี เครื่องจะอัดประจุไฟเม่ือสายไฟของเครื องเสียบอยูกับแหลงจายไฟและเมื่อเปดเครือ่งอยู
สําคัญ: ขอแนะนําวา อยา เปดจอมอนิเตอรของคุณจนกวาจะเปด UPS และ UPS ไดทดสอบตัวเองจน
เสร็จแลว (ใชเวลาประมาณ 16 วินาที)
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2วางและเปดเครื่อง

การแกไขปญหาและการเปล่ียนแบตเตอรี่
ใชตารางดานลางเพื่อแกไขปญหาเล็กนอยเกีย่วกับการติดตั้งหรือการทํางานของ Back-UPS สําหรับปญหาท่ี
แกไขไมไดโดยใชขอมูลในตารางดานลางนี ้กร ุณาอานวธีิการแกไขปญหาจากการสนับสนุนทางเทคนิคของ APC
ทางออนไลน หรือโทรศัพทติดตอฝายสนับสนุนทางเทคนิคของ APC

คุณลักษณะ
ลกัษณะ รายการ คุณลักษณะ

กระแสไฟ
เขา

แรงดันไฟ / ความถี่
จดุเปล่ียนเมื่อแรงดันไฟต่ํา
จดุเปล่ียนเมือ่แรงดันไฟสูง

230 VAC / 47-63 เฮิรซ
165 VAC
266 VAC

กระแสไฟ
ออก

ความจไุฟของ UPS (ชองเสยีบที่ใชไฟจาก
แบตเตอรี่) 4 สําหรับ PH และ 3 สําหรับ AS

แรงดันไฟ (เมื่อใชไฟจากแบตเตอรี่)
ความถี่ (เมื่อใชไฟจากแบตเตอรี่)

เวลาการเปลี่ยนไปใชไฟในแบตเตอรี ่(มิลลิวินาท ี)

500 VA / 300 วตัต  

230 Vrms +8/-8%
50/60 เฮิรซ +/- 1 เฮิรซ

ปกติ 8 มิลลิวินาที สงูสดุ 12 มลิลิวินาที

การ
ปองกัน
ไฟรวน

ปองกันความแปรปรวนของกระแสไฟสลับ
ปองกันความแปรปรวนของสายโทรศัพท  

ปองกันกระแสไฟสลับขาเขา

160 จูลส
ไมมี

สวิทชตัดไฟอัตโนมัติ

แบตเตอรี่
ประเภทแบตเตอรี่

เวลาในการอัดประจุไฟ
อายุการใชงานโดยเฉล่ีย

น้ํากรดและตะกั่วผนึก
24 ช่ัวโมง

2-4 ป

ตัวเครือ่ง
น้ําหนักสทุธิ

ขนาด
5.9 ก.ก. (13 ปอนด )

27.3 x 17.4 x 9.6 ซม.
10.74 x 6.85 x 3.78 นิว้)

       ปญหา        สาเหตุของปญหา                 วิธีแกไข
Back-UPS ES ไมยอมติด แบตเตอรี่หมด หรือไมมีกระแสไฟเขาสู

แหลงจายไฟที่ผนัง
ตรวจใหแนใจวามีกระแสไฟที่แหลงจายไฟที่ผน ัง ถา Back-UPS ES
ยังไมติดอีก ใหตดิตอฝายสนับสนนุทางเทคนิคของ
APC (อานขอมูลการตดิตอ APC)

อุปกรณตอพวงสญูเสียกระแสไฟ ไมมกีระแสไฟที่แหลงจายไฟที่ผนัง ตรวจใหแนใจวาฟวสหรือสวิทชตัดไฟอัตโนมัต ิสําหรับแหลงจาย
ไฟที่ผนังไมไดดีดกลับ และเปดสวิทชที่ควบคุมแหลงจายไฟนั้น
(ถามี) อยู

มีอุปกรณตอพวงกับ Back-UPS ES
มากเกินไป

ตรวจใหแนใจวาจํานวนอุปกรณที่เสียบอยูกับช องเสยีบของ
เครื่องไมเกินกําลังของเครื่อง ลองปลดอุปกรณบางชิ้นออก และ
ดูวายังมีปญหาอยูหรือไม

ซอฟตแวร PowerChute plus ไดปด
อุปกรณลง เนื่องจากเกดิภาวะไฟดับ

Back-UPS ES ทํางานเปนปกติ

Back-UPS ES ใชไฟในแบตเตอรีจ่น
หมดแลว

Back-UPS ES จะใชไฟจากแบตเตอรี่ไดเปนเวลาจํากัดเทานั้น
เมื่อไฟในแบตเตอรี่หมด เครื่องจะดับลง ขอใหอัดประจุไฟใหม
เปนเวลา 16 ช่ัวโมง กอนที่จะใชเครื่องตอไป

อุปกรณตอพวงไมยอมรับรูปแบบคล่ืน
ไซน จาก Back-UPS ES

รูปแบบคล่ืนขาออกไดรับการออกแบบมาสําหรับคอมพ ิวเตอร
และอุปกรณทีเ่กี่ยวกับคอมพิวเตอร ไมใชสําหร ับใชกับอุปกรณ
ที่ใชมอเตอร

Back-UPS ES อาจตองไดรับการ
ซอมแซม

ตดิตอฝายสนับสนุนทางเทคนิคของ APC เพ่ือขอคําแนะนําใน
การแกไขปญหา (อานขอมูลการติดตอ APC)

สัญญาณไฟแสดงการใชไฟจาก
อาคารติดข้ึน และ Back-UPS ES
สงเสยีงเตือน 4 ครั้ง ทุก 30 วนิาที

Back-UPS ES กําลังใชไฟจาก
แบตเตอรี่

Back-UPS ES ทํางานเปนปกติและกําลังใชไฟจากแบตเตอรี่
เมื่อเครื่องกําลังใชไฟจากแบตเตอรี่อยู คุณควรเก็บบันทึกงาน
ที่คณุกําลังทําอยูเอาไว จากนั้นปดอุปกรณตอพวงของคุณ และ
ปดเคร่ือง UPS หลังจากท่ีกระแสไฟกลับสูสภาพปกตแิลว
คณุสามารถเปดเคร่ือง UPS และอุปกรณตอพวงของคุณได

สัญญาณไฟ Power On กะพริบ
ทุกหนึง่วนิาที และ Back-UPS ES
สงเสยีงเตือนทุกวนิาที

กระแสไฟในแบตเตอร่ีใกลหมด (มเีหลือ
ใหใชอีกประมาณ 2 นาที)

Back-UPS ES กําลังจะปดตัวเองลง เนือ่งจากแบตเตอรี่ใกล
หมด! เมื่อเคร่ืองสงเสยีงเตอืนทุกวินาท ีแสดงว ามไีฟใน
แบตเตอรี่เหลือใหใชไดอีกประมาณ 2 นาที ขอใหปดคอมพิว-
เตอรของคุณทันที และปด UPS เมือ่กระแสไฟกลับสูสภาวะ
ปกติแลว เครื่องจะอัดประจุไฟในแบตเตอร่ีใหม

เวลาการทํางานนานไมพอ แบตเตอรี่ไมไดรับการอัดประจไุฟอยาง
เตม็ที่
แบตเตอรี่ใกลหมดอายุการใชงาน

ปลอยใหเครื่องอัดประจุไฟในแบตเตอรี่ โดยเสียบปล๊ักคางไวที่
แหลงจายไฟที่ผนังและเปดเครื่องไวเปนเวลาอยางต่ํา 24 ช่ัวโมง
แบตเตอรี่เกาจะมรีะยะเวลาการทํางานลดลง แบตเตอรี่จะเกา
เร็วกวาปกติ หากวาง Back-UPS ES ไวในที่ทีม่ีความรอน
มากเกินไป
คณุสามารถเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหมไดโดยสัง่ซื้อแบตเตอรี่ใหมจาก
เว็บไซตของเราที่ www.apc.com

 

สถานะ สัญญาณไฟ สัญญาณ
เสียง

เสียงเตือน
ยุติลงเมือ่

ใชไฟจากอาคาร - UPS กําลังจายไฟ
จากอาคารซึ่งไดรบัการปรับใหเปน
ปกตแิลว ใหแกอุปกรณตอพวง

สญัญาณไฟ - ติดอยู ไมมี ไมเกี่ยวของ

ใชไฟจากแบตเตอรี่ - UPS กําลัง
จายไฟจากแบตเตอรีใ่หแกอุปกรณ
ตอพวงที่เสียบอยูกับชองเสยีบของ
แบตเตอรี่

สญัญาณไฟ - ติดอยู
(ดับในระหวางที่มีเสียง
เตือน)

มีเสียงเตือน 4
ครั้งทุก 30
วินาที

UPS กลับไปใชไฟ
จากอาคาร หรือเมือ่
ปดเคร่ือง UPS

เตือนวาแบตเตอร่ีใกลหมด - UPS
กําลังจายไฟจากแบตเตอรี่ใหอุปกรณ
ตอพวงที่เสียบอยูกับชองเสยีบในแบต-
เตอรี่ และแบตเตอรี่ใกลหมดแลว

สญัญาณไฟ - กะพริบ เสียงเตือน
ติดกัน (ทุก 1
วินาที)

UPS กลับไปใชไฟ
จากอาคาร หรือเมือ่
ปดเคร่ือง UPS

เครือ่งปดลงเนือ่งจากใชไฟมากเกิน
ไป - ในระหวางการใชไฟจากแบตเตอรี่
พบวามีการใชไฟจากชองจายไฟใน
แบตเตอรี่มากเกินไป

สญัญาณไฟ - ดับ เสียงเตือนอยาง
ตอเนื่อง

ปดเคร่ือง UPS
โดยการกดสวทิช

โหมดหลับ - ในระหวางการใชไฟ
จากแบตเตอร่ี ไฟในแบตเตอรี่ถูกใช
จนหมด และ UPS กําลังรอใหไฟใน
อาคารกลับสูภาวะปกติ

สญัญาณไฟ - ดับ เสียงเตือนสัน้ๆ
2 ครั้ง ทุก 4
วินาที

UPS กลับไปใชไฟ
จากอาคาร หรือเมือ่
ปดเคร่ือง UPS

เปลีย่นแบตเตอรี่ใหม - จําเปนตอง
เปล่ียนแบตเตอรี่ใหม

สญัญาณไฟ - กะพริบ 2
ครั้งตอวินาที

เสียงเตือนอยาง
ตอเนื่อง

เมื่อปดและเปด
เครื่องใหม และเมื่อ
เครื่องผานการทด-
สอบแบตเตอร่ี ถา
การทดสอบแบต-
เตอรี่ลมเหลว ผูใช
ควรติดตอ APC
เพ่ือสอบถามเกี่ยว-
กับการซอมแซม
เมื่อเปดเคร่ืองขึ้น
การทดสอบนี้จะเกิด
ข้ึนเองโดยอัตโนมตัิ
ทุก 14 วนั

Back-UPS  ES 500
คูมือการใช

™

สวิทชเปด/ปด

สญัญาณไฟ
แสดงวา UPS เปดอยู

สาย
นําไฟเขา

สวิทชตัดไฟอัตโนมัติ
(กดเพื่อตั้งใหม)

ใชไฟจากแบตเตอรี่ และ
ปองกันกระแสไฟรวน

ปุมกดสําหรับ
เปด/ปดเครือ่ง
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