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ตอสายเคเบิลสื่อสารและติดตั้งซอฟตแวร 
(ผลิตภัณฑเสริมสําหรับ Back-UPS ES 525 เทาน้ัน) 

Back-UPS ES 500/525
คูมือการใช
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ใชไฟจากแบตเตอรี่ และ การปองกันกระแสไฟรวน
จะมีกระแสไฟเขาสูชองเหลานี้เมื่อเปด Back-UPS ES อยูในระหวางที่ไฟดับหรือมีปญหาอื่นๆ 
เกี่ยวกับไฟฟาในอาคาร (ไฟตก ไฟเกิน) Back-UPS ES จะสงกระแสไฟเขาสูชองเหลานี้เปนเวลาจํากัด  
เสียบปลั๊กคอมพิวเตอรและจอมอนิเตอรเขาในชองเหลานี้ เมื่อเสียบอุปกรณเขากับ 
Back-UPS ES แลว ใหเปดอุปกรณตอพวงเหลานั้น 

สายเคเบิลและซอฟตแวรที่มีมาดวย (รุน Back-UPS ES 525 
เทานั้น) ชวยเก็บบันทึกแฟมและปดระบบปฏิบตัิการโดยอัตโนมัติใน 
กรณีท่ีไฟดับเปนเวลานาน 
ตอสายเคเบลิเขากับพอรตสื่อสารของ Back-UPS ES 525  
ตอปลายอีกดานหนึ่งของสายนั้นเขากับพอรตอนุกรมใน
คอมพิวเตอรของคณุ ซอฟตแวรดังกลาวจะใชพอรตอนุกรม 1 ใน 
คอมพิวเตอรของคณุโดยอัตโนมัติ 
ใสแผนซีดีโปรแกรม PowerChute plus® ในคอมพิวเตอร
ของคุณ และปฏิบัติตามคําแนะนําการติดตั้งที่ปรากฏขึ้นบนจอภาพ
สําหรับคําแนะนําและขอมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับซอฟตแวร 
กรุณาอานเอกสารเกี่ยวกับซอฟตแวรในแผนซีดีโปรแกรม 
PowerChute plus®

ชองเสียบเพ่ือปองกันกระแสไฟรวน 
ชองนี้ชวยปองกันกระแสไฟรวนไมวาจะเปด Back-UPS อยูหรือไม  เสียบปลั๊กเครื่องพิมพ โทรสาร 
สแกนเนอร หรืออปุกรณรอบขางที่ไมจําเปนตองใชไฟจากแบตเตอรี่ในระหวางภาวะไฟดับเขาในชองนี้  
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Back-UPS ES ไมยอมติด แบตเตอรี่หมด หรอืไมมกีระแสไฟเขาท่ี

แหลงจายไฟท่ีผนัง 
ตรวจสอบวามีกระแสไฟท่ีแหลงจายไฟท่ีผนังหรือไม หากมี แต Back-UPS ES 
ยังไมยอมติด ใหติดตอฝายสนับสนุนทางเทคนิคของ APC (อานขอมลูการ 
ติดตอกับ APC) 

ไมมกีระแสไฟเขาท่ีชองเสียบเพื่อ
ปองกันกระแสไฟรวน 

มีการใชไฟจากชองเสียบเพื่อปองกันกระแสไฟ
รวนมากเกินไป หรอืสวิทชตัดไฟอัตโนมัติ 
"ดีดกลับ" 

ลดจํานวนอุปกรณท่ีเสียบเขาในชองเสียบเพื่อปองกันกระแสไฟรวนลง 
ตรวจสวิทชตัดไฟอัตโนมัติ หากสวิทชดีดกลับ ใหกดสวิทชลง

ไมมกีระแสไฟเขาสูอุปกรณตอพวง ไมมีกระแสไฟเขาท่ีแหลงจายไฟท่ีผนัง
 

อุปกรณตออยูกับชองเสียบ "เพื่อปองกัน 
กระแสไฟรวน" 

มีอุปกรณตอพวงกับ Back-UPS ES
มากเกินไป 

ซอฟตแวร PowerChute plus 
ไดปดอุปกรณลงเน่ืองจากเกิดภาวะไฟดับ 

Back-UPS ES ใชประจุไฟในแบตเตอรี ่
จนหมดแลว 

อุปกรณตอพวงไมยอมรบัรูปแบบคลืน่ไซนจาก 
Back-UPS ES

Back-UPS ES อาจตองไดรบัการซอมแซม 

ตรวจใหแนใจวาฟวสหรอืสวิทชตัดไฟอัตโนมัติสําหรับแหลงจายไฟที่ผนังไมไดดีด
กลับ และหากมีสวิทชท่ีผนังซ่ึงเปนสวิทชท่ีใชในการควบคุมแหลงจายไฟน้ัน 
ตรวจดูวาไดเปดสวิทชดังกลาวอยู 

ตรวจใหแนใจวาไดเสียบอุปกรณท่ีคณุตองการใหใชงานไดในระหวางภาวะไฟดับ 
เขากับชองเสียบ "ใชไฟจากแบตเตอรีแ่ละปองกันกระแสไฟรวน" แทนท่ีจะเปนท่ี 
"ชองเสียบเพื่อปองกันกระแสไฟรวน" 

ตรวจใหแนใจวาจํานวนอุปกรณท่ีเสียบอยูกับชองเสียบใน UPS ไมเกินกาํลัง
ของเครื่อง ลองปลดอุปกรณบางช้ินออก และดูวายังมีปญหาอยูหรอืไม 

Back-UPS ES ทํางานเปนปกติ

Back-UPS ES จะใชไฟจากแบตเตอรี่ไดเปนเวลาจํากัดเทาน้ัน เมือ่ไฟ 
ในแบตเตอรีห่มด เครื่องจะดับลง  ขอใหอัดประจไุฟใหมเปนเวลา 16 ช่ัวโมง 
กอนท่ีจะใชเครื่องตอไป 

รูปแบบคลื่นท่ีสงออกไดรบัการออกแบบมาสําหรับคอมพิวเตอรและอุปกรณท่ี
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร แตไมไดรับการออกแบบมาใหใชกับอุปกรณท่ีใชมอเตอร 

ติดตอฝายสนับสนุนทางเทคนิคของ APC เพื่อขอคําแนะนําในการแกไขปญหา 
(อานขอมลูการติดตอกบั APC) 

สัญญาณไฟใชไฟจากอาคารติดขึ้น และ 
Back-UPS ES สงเสียงเตือนส่ีครัง้ทุก 
30 วินาที  

Back-UPS ES กําลังใชไฟจากแบตเตอรี่ Back-UPS ES ทํางานเปนปกติ และกําลังใชไฟจากแบตเตอรี่ ขณะท่ี
เครื่องกําลังใชไฟจากแบตเตอรีอ่ยูน้ัน คุณควรเกบ็บันทึกงานท่ีคณุทําอยูไว 
จากน้ันปดอุปกรณตอพวงและปด UPS ลง หลังจากท่ีกระแสไฟในอาคาร 
กลับสูสภาพปกติแลว คุณสามารถเปด UPS  และเปดอุปกรณตอพวงของคุณได 

สัญญาณไฟกะพริบทุกหน่ึงวินาที และ 
Back-UPS ES สงเสียงเตือนทุกวินาที

ไฟในแบตเตอรี่ใกลหมด 
(มีเหลอืใหใชไดอีกประมาณ 2 นาที) 

Back-UPS ES กําลังจะปดตัวเองลง เน่ืองจากแบตเตอรี่ใกลหมด! เมือ่เครือ่ง 
สงเสียงเตือนทุกวินาที แสดงวามีไฟในแบตเตอรี่เหลือใหใชไดอีกประมาณ 
2 นาที ขอใหปดคอมพิวเตอรของคุณทันที และปด UPS ลง เมื่อกระแสไฟ 
กลับสูภาวะปกติแลว เครื่องจะอัดประจุไฟในแบตเตอรีใ่หม 

เวลาการทํางานนานไมพอ แบตเตอรี่ไมไดรับการอัดประจุไฟอยางเต็มท่ี 

แบตเตอรี่ใกลหมดอายุการใชงาน 

ปลอยใหเครื่องอัดประจุไฟในแบตเตอรี่ โดยเสียบปลั๊กคางไวท่ีแหลงจายไฟ 
ท่ีผนังเปนเวลาอยางนอย 16 ช่ัวโมง 

แบตเตอรี่เกาจะมีระยะเวลาการทํางานลดลง แบตเตอรี่จะเกาเรว็กวาปกติ หาก 
วาง Back-UPS ES ไวในท่ีท่ีมีความรอนมากเกินไป 

คุณสามารถเปลีย่นแบตเตอรี่ใหมไดโดยสั่งซ้ือแบตเตอรี่ใหมไดจากเว็บไซตของ
เราท่ี www.apc.com 

การแกไขปญหาและการเปลี่ยนแบตเตอรี่ 
ใชตารางดานลางเพื่อแกไขปญหาเล็กนอยเกี่ยวกับการติดตั้งหรือการทํางานของ Back-UPS  สําหรับปญหาที่ไม 
สามารถแกไขไดโดยใชขอมูลในตารางดานลางนี้ กรุณาอานวิธีการแกไขปญหาจากการสนับสนุนทางเทคนิคของ APC 
ทางออนไลน หรือโทรศัพทติดตอฝายสนับสนุนทางเทคนิคของ APC

รุน BE500-AS BE525-AS

กระแสไฟ
เขา

แรงดันไฟ/ความถ่ี  220 VAC / 47-53 Hz

จดุเปลีย่นเมื่อแรงดันไฟต่ํา  180 VAC

จดุเปลีย่นเมื่อแรงดันไฟสูง  260 VAC

กระแสไฟ
ออก

ความจุไฟของ UPS (ชองเสียบแบตเตอรี่ 3 ชอง)  500 VA / 300 วัตต  525 VA / 315 วัตต
ปริมาณความแปรปรวน (ท้ัง 4 ชอง)  5 แอมป
แรงดันไฟ (เมื่อใชไฟจากแบตเตอรี่)  220 Vrms +8/-8%

ความถ่ี (เมื่อใชไฟจากแบตเตอรี่)  50 Hz +/- 1 Hz

เวลาในการเปลี่ยนไปใชไฟจากแบตเตอรี่ โดยปกติ 0.008 วินาที  สูงสุด 0.010 วินาที 

การปองกัน
กระแสไฟ
รวน

การปองกันความแปรปรวนของกระแสไฟสลับ 450 จูล 
การปองกันความแปรปรวนของสายโทรศัพท ไมมี  สายเดียว ชนิดท่ีมีเสนลวด 

2 เสน 
การปองกันกระแสไฟสลับท่ีนําเขา สวิทชตัดไฟอัตโนมัติ 
ประเภทแบตเตอรี่ นํ้ากรดและตะกั่วผนึก

แบตเตอร่ี เวลาในการอัดประจไุฟ 10-12 ช่ัวโมง
อายุการใชงานโดยเฉลีย่ 2-4 ป

ตัวเคร่ือง
นํ้าหนักสุทธิ 3.6 กก. (7.9 ปอนด)
ขนาด 29.79 ซม. x 18.3 ซม. x 8.49 ซม.

(11.73 น้ิว x 7.2 น้ิว x 3.34 น้ิว)

การซอมแซม
1. อานตารางการแกปญหาขางบนในการแกไขปญหา 

โดยท่ัวไป
2. หากยังไมสามารถแกไขปญหาได กรุณาติดตอฝาย 

สนับสนุนทางเทคนิคของ APC โดยเตรียมขอมูลตอ 
ไปนี้ใหพรอม: วันท่ีท่ีซ้ือผลิตภัณฑ หมายเลขรุนและ 
หมายเลขประจําเครื่อง (ที่ดานลางของ UPS) 

3. กรุณาเตรียมพรอมที่จะแกไขปญหาทางโทรศัพท หาก 
ไมสามารถแกไขปญหาไดและเครื่องของคุณยังอยูภาย
ใตระยะเวลาการรับประกัน เจาหนาที่ฝายสนับสนุน 
ทางเทคนิคจะใหขอมลูที่จําเปนแกคุณในการสงเครื่อง
คืนและรับเครื่องใหม

การรับประกัน
ระยะเวลามาตรฐานสําหรับการรับประกันคือ 2 ป 
จากวันท่ีท่ีซ้ือ
การติดตอกับ APC
สํานักงานผูแทนประจําประเทศไทย 
อเมริกัน พาวเวอร คอนเวอรช่ัน คอรปอเรชั่น
ท่ีอยู: 100/41 อาคารสาทรนคร ช้ัน 23 ถนน 
สาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กทม. 10500
โทร. 02 6367707 แฟกซ 02 6367702
เว็บไซต: http://apc.com/th
การสนับสนุนทางเทคนิคทางเว็บไซต:
http://support.apc.com
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Back-UPS 500 ES Back-UPS 525 ES

ตอกับโทรสาร/โมเด็ม/โทรศัพท 
Back-UPS ES 525 จะปกปองสายโทรศัพท  
โทรสาร โมเด็มหนึ่งสาย (ที่มีเสนลวดสองเสนขางใน) 
จากภาวะกระแสไฟรวนเมื่อตอสายดังกลาว 
เขากับชองเสียบของ Back-UPS ดังภาพ 

การเปล่ียนแบตเตอร่ี 
ควรใหชางที่มีคุณสมบัติเหมาะสมทําการเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหโดยปฏบิตัิตามขั้นตอนตอไปนี้ 

ขอควรระวัง: แบตเตอรี่อาจกอใหเกิดกระแสไฟฟาช็อตและกระแสไฟสูงลัดวงจร ควรใชความระมัดระวังตอไปนี้ในขณะ
           ท่ีทํางานกับแบตเตอร่ี: ถอดนาฬิกา แหวน หรือวัตถุอ่ืนๆ ท่ีเปนโลหะออก ใชเคร่ืองมือท่ีมีดามจับเปนฉนวน 

1. ปลดอุปกรณทั้งหมดที่ตออยูกับ Back-UPS ออก 
2. ปด Back-UPS และดึงปลั๊กไฟออกจากแหลงจายไฟที่ผนัง
3. วาง Back-UPS ไวบนพ้ืนผิวท่ีราบและม่ันคง โดยใหรูสําหรับติดกับผนังอยูดานบน
4. ขันตะปเูกลียวสี่ตัวที่ยึดฝาดานหลังของ Back-UPS ไวออกใหหลวม
5. ยกฝาดานหลังออกจาก Back-UPS เพื่อไมใหตะปเูกลียวหลนหาย อยาหงายฝาขึ้น อยาจับแผงวงจรพิมพหรือชองเสียบบนเครื่อง
6. ปลดสายสีแดงออกจากขั้วสายแบตเตอรี่โดยจับสวนท่ีเปนสีดําของสาย และดึงสายออกมาตรงๆ จากข้ัวตอ 
7. จับแบตเตอร่ีไวและหมุนแบตเตอร่ี 90 องศา (ตั้งขึ้นตรงๆ) 
8. ปลดสายสีดําออกจากขั้วสายแบตเตอรี่โดยจับสวนที่เปนสีดําของสาย และดึงสายออกมาตรงๆ จากขัว้ตอ 

ขอควรระวัง: อยากําจัดแบตเตอรี่โดยการเผา แบตเตอรี่อาจระเบิดได อยาเปดหรือตัดแบตเตอรี่อิเล็กโทรไลตที่ออกมาจากแบตเตอรี่
          เปนอนัตรายตอผิวหนังและดวงตา และอาจเปนพิษ 

9. รีไซเคิลหรือกําจัดแบตเตอรี่เกาโดยปฏิบัติตามขอกําหนดในทองถ่ิน หรือสงแบตเตอรี่คืนใหแก APC เพ่ือทําการรีไซเคิลอยางเหมาะสม
10. แกะแบตเตอรี่ใหมออกจากหอและตรวจดูวาไมมรีอยแตกหรือรอยรั่ว หากแบตเตอร่ีไดรับความเสียหาย กรุณาติดตอฝายบริการลูกคา

ของ APC 
11. ใสแบตเตอร่ีใหมใน Back-UPS โดยใหขั้วสายแบตเตอรี่อยูดานบน
12. ตอสายสีดําเขากับขัว้ลบ (-) ของแบตเตอรี ่
13. ใสแบตเตอร่ีใหมลงในโครงของ Back-UPS  ตรวจใหแนใจวาสายสีดําไมไดถูกหนีบอยูใตแบตเตอร่ี  
14. ตอสายสีแดงเขากับขั้วบวก (+) ของแบตเตอรี ่ตรวจใหแนใจวาสายสีแดงทั้งหมดอยูในชองใสแบตเตอรี่ 
15. ครอบฝาหลังลงบนโครงของ Back-UPS และขันตะปูเกลียวสี่ตัวที่ขันออกมาในขั้นที่ 4 กลับเขาไปใหแนน 
16. เสียบปลั๊กไฟของ Back-UPS เขาในแหลงจายไฟที่ผนัง กดสวิทชที่ดานหลังของ Back-UPS เพื่อเปดเครื่องและปลอยใหเครื่องอัด

ประจุไฟในแบตเตอรี่เปนเวลา 16 ช่ัวโมง
17. เสียบอปุกรณที่ตองการตอพวงเขากับ Back-UPS และกลับสูการทํางานโดยปกติ 

สถานะของสัญญาณไฟและคุณลักษณะของ 
Back-UPS ES 

สถานะ สัญญาณไฟ สัญญาณเสียง เสียงเตือนยุติลงเม่ือ
ใชไฟจากอาคาร - UPS กําลังจายไฟจาก 
อาคารซ่ึงไดรับการปรับใหเปนปกติแลวใหแก
อุปกรณตอพวง 

สัญญาณไฟ - ติดอยู ไมมี ไมเก่ียวของ

ใชไฟจากแบตเตอรี่ - UPS กําลังจายไฟ 
จากแบตเตอรี่ใหแกอุปกรณตอพวงท่ีเสียบอยูกับ
ชองของแบตเตอรี ่

สัญญาณไฟ - ติดอยู 
(ดับในระหวางท่ีมีเสียงเตือน) 

มีเสียงเตือน 4 ครั้ง
ทุก 30 วินาที 

UPS กลับไปใชไฟจาก 
อาคาร หรอืเมือ่ปด UPS 
ลง 

เตือนวาแบตเตอร่ีใกลหมด - UPS 
กําลังจายไฟจากแบตเตอรีใ่หแกอุปกรณ
ตอพวงท่ีเสียบอยูกบัชองของแบตเตอรี่ และ 
แบตเตอรี่ใกลหมดแลว 

สัญญาณไฟ - กะพริบ เสียงเตือนติดๆ กัน 
(ทุก 1 วินาที) 

UPS กลับไปใชไฟ 
จากอาคาร หรอืเมือ่ปด 
UPS ลง 

เครือ่งปดลงเนือ่งจากใชไฟมากเกินไป 
- ในระหวางการใชไฟจากแบตเตอรี่ พบวา 
มีการใชไฟจากชองจายไฟจากแบตเตอรีม่าก 
เกินไป

สัญญาณไฟ - ดับ เสียงเตือนอยาง
ตอเน่ือง 

ปด UPS 
ลงโดยการกดสวิทช

โหมดหลับ - ในระหวางการใชไฟจาก 
แบตเตอรี่ ไฟในแบตเตอรี่ถูกใชจนหมด และ 
UPS กําลังรอใหไฟจากอาคารกลับสูภาวะปกติ

สัญญาณไฟ - ดับ มีเสียงเตือนหน่ึงครัง้
ทุก 4 วินาที 

UPS กลับไปใชไฟจาก 
อาคาร หรอืเมือ่ปด UPS 
ลง 

กําลังทําการทดสอบตัวเองอยู สัญญาณไฟ - ติดอยู ไมมี ไมเกี่ยวของ
การทดสอบตัวเองลมเหลว 
(ตองไดรบัการซอมแซม) 

สัญญาณไฟ - กะพริบ 2 ครั้ง 
ตอวินาที 

เสียงเตือนส้ันๆ 2 
ครัง้ทุก 2 วินาทีเปน 
เวลา 1 นาที และดัง 
ขึ้นทุก 5 ช่ัวโมง

เมื่อปดเครื่อง หรือเมื่อเขา
สูโหมดสํารองไฟ หรอื
ผานการทดสอบตัวเอง 
ผูใชควรติดตอ APC 
เพื่อสอบถามเกี่ยวกับ
การซอมแซม

 

เสียบปลั๊กไฟของ Back-UPS 500/525 เขากับแหลงจายไฟที่ผนังโดยตรง อยาเสียบเขากับอุปกรณปองกัน 
กระแสไฟรวนหรือแผงตอปล๊ักไฟ
กดปุมเปด/ปดเพื่อเปดเครื่อง สัญญาณไฟสีเขียวที่อยูถัดจากปุมนั้นจะติดขึ้นเพื่อยืนยันวา Back-UPS ES เปดอยูและ 
พรอมที่จะใหการคุมครองแกอุปกรณตอพวงของคุณแลว
หมายเหตุ: ตองอัดประจุไฟใน Back-UPS ES เปนเวลา 12 ช่ัวโมงเพื่อใหสามารถทํางานไดอยางเต็มที่  เครื่องจะอัด 
ประจุไฟในแบตเตอรี่ขณะที่สายไฟของเครื่องเสียบอยูกับแหลงจายไฟและเปดเครื่องอยู 
ขอสําคัญ: ขอแนะนําวา อยา เปดจอมอนิเตอรของคุณจนกวาจะเปด UPS และ UPS ไดทําการทดสอบตัวเอง
จนเสร็จแลว (ใชเวลาประมาณ 16 วินาที)

2

จัดวาง Back-UPS ES โดยอยาให: 
• แสงแดดสองถึงโดยตรง 
• ไดรับความรอนมากเกินไป 
• ไดรับความชืน้มากเกินไป

1
การจัดวางและการเปดเครื่อง
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พอรตส่ือสารในคอมพวิเตอร  

โมเด็ม/โทรศัพท/โทรสาร 
แหลงจายไฟท่ีผนัง 

เสียบสายนําไฟเขา

ปองกันกระแสไฟรวนเทาน้ัน ใชไฟจากแบตเตอรี่ และ 
ปองกันกระแสไฟรวน

สวิทชตัดไฟอัตโนมัติ 
(กดปุมเพื่อตั้งใหม)

สวิทชเปด/ปด

สญัญาณไฟของ UPS

สวิทชเปด/ปด
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