
คูมือการใชงาน Back-UPS™ BX625CI-MS

สวนประกอบ

ความปลอดภัย และขอมูลท่ัวไป
ตรวจเชค็สิ่งตางๆ ในบรรจภุณัฑเมือ่ไดรบัมา หากมกีารชํารดุเสียหาย
เกดิขึน้ ใหแจงบรษิทัขนสงหรอืบรษิทัตวัแทนจำหนายทนัที
อานคําแนะนําเพือ่ความปลอดภยัทีใ่หมาพรอมกบัเครือ่ง กอนทีจ่ะตดิตั้ง 
UPS

•  UPS น้ีไดรับการออกแบบมาเพื่อใชเฉพาะภายในอาคารเทาน้ัน 
•  อยาใชงานเครื่อง UPS น้ีโดยใหสัมผัสถูกแสงอาท ิตยโดยตรง สัมผัสกับของเหลว 

หรือในสถานที่ซ่ึงมีฝุนหรือความชื้นมากเกินไป
•  ตองแนใจวาไมมีส่ิงใดกีดขวางชองระบายความรอนในเคร่ือง UPS 

ตองเวนระยะหางใหพอเพียงสําหรับการระบายอากาศ
•  โดยทั่วไป แบตเตอร่ีจะใชงานไดประมาณ สองถึงสาม ป ปจจัยดานส่ิงแวดลอมอื่นๆ 

มีผลตออายกุารใชงานแบตเตอร่ี อณุหภมิูสภาพแวดลอมที่สูงข้ึน ระบบไฟฟา AC 
ที่ไมมีคุณภาพ รวมถึงการคายประจุบอยๆ เปนระยะเวลาส้ันๆ 
จะทําใหอายกุารใชงานแบตเตอรี่ส้ันลง

•  เชื่อมตอสายเคเบิลเพาเวอร UPS เขากับเตาเสียบที่ผนังโดยตรง อยาใชเคร่ืองปองกัน
ไฟกระชาก หรือสายเชื่อมตอ

ขอมูลจําเพาะ

เช่ือมตอแบตเตอร่ี
ที่ดานลางของ UPS ใหดึงที่จับข้ัวตอแบตเตอรี ลง แลวดันเขาไปในเครื่อง

การติดต้ังกับผนัง
• ใหติดต้ังแนวนอนเทาน้ัน โดยใชสกรูสองตัวที่มีระยะตามที่ระบุผานรูสําหรับยึดกับ

ผนังดานหลังเคร่ือง

• ใหสกรูโผลออกมาจากผนัง 5/16" (8 มม.)

เปล่ียนแบตเตอรี่
แบตเตอรี่ใน Back-UPS 625 น้ันไมสามารถเปลีย่นโดยผูใช ติดตอฝายขายและฝายสนับสนุน
ดานเทคนิคของ Schneider Electric เพื่อขอทราบรายช่ือศนูยบริการที่ไดรับอนุญาตในพื้นที่

ตออุปกรณ

ชองจายไฟแบตเตอร่ีสํารอง + การปองกันไฟกระชาก
เตาเสียบไฟแบตเตอรี่สํารองจะใหการปองกันอุปกรณที่เชื่อมตออยูขณะที่ เคร่ือง Back-UPS 
เปดอยูและเชื่อมตอกับไฟฟาอาคาร
เตาเสียบไฟแบตเตอรี่สํารองจะรับพลังงานไฟฟาจากเคร่ือง Back-UPS เปนเวลาท่ีจํากัดเม่ือ
ไฟดับหรือไฟตก
เตาเสียบไฟแบตเตอรี่สํารองจะใหการปองกันจากไฟเกินหรือไฟกระชาก
เชื่อมตอคอมพิวเตอร จอภาพ และอุปกรณตอพวงกับเตาเสียบ

เปดเครื่อง Back-UPS
กดปุม เปดเคร่ือง ที่อยูดานบนของเครื่อง Back-UPS ไฟ LED เปดเครื่อง/เปลี่ยนแบตเตอร่ี 
จะติดสวาง และเคร่ืองจะสงเสียงเตือนส้ันๆ หน ึ่งคร้ังเพื่อบอกวาเคร่ือง Back-UPS กําลัง
ใหการปองกันสําหรับอุปกรณที่เชื่อมตออยู
แบตเตอร่ี Back-UPS จะชารจจนเตม็ในชวง 16 ช่ัวโมงแรกทีเ่ชือ่มตอกับไฟฟาอาคาร แบตเตอร่ี 
Back-UPS จะชารจขณะทีเ่ปดหรือปด Back-UPS และเชือ่มตอก ับไฟฟาอาคาร ดังน้ัน 
แบตเตอร่ีอาจจะไมสามารถจายไฟไดเตม็ประสิทธ ิภาพในระหวางทีช่ารจไฟในชวงเริม่ตน 

สัญญาณบอกสถานะ

อินพุต

แรงดันไฟฟา 230 Vac พื้นฐาน
ความถ่ี 47-63 Hz
การทํางานเม่ือไฟตก 155 Vac ปกติ
การทํางานเม่ือแรงดัน
เกิน

290 Vac ปกติ

เอาทพุต

ความจุของ UPS 
(เตาเสียบไฟแบตเต
อร่ีสํารอง 3 ชอง)

625 VA, 325 W

กระแสไฟรวม 
(ทุกเตาเสียบ)

7 A (รวมกระแสไฟที่ออกจาก UPS)

แรงดันไฟฟาจาก
แบตเตอร่ี

230 Vac ± 8%

ความถ่ี - แบตเตอร่ี 50 หรือ 60 Hz ± 1 (ตรวจจับอัตโนมัติ)
เวลาถายโอน 6 ms ปกติ, 10 ms สูงสุด

การปองกนัและ 
การกรอง

การปองกันไฟกระชาก 
AC

เต็มเวลา, 273 จูลส

ตัวกรอง EMI/RFI เต็มเวลา
อินพุต AC เซอรกิตเบรกเกอรที่รีเซ็ตได

แบตเตอร่ี
ประเภท กรดตะกั่ว ไมตองบํารุงรักษา ปดผนึก
อายเุฉลีย่ 2 - 3 ป ข้ึนอยูกับรอบการคายประจุและ

อุณหภมิูโดยรอบ

กายภาพ

นํ้าหนักสุทธิ 5 กก.
ขนาด 
ยาว x กวาง x สูง

27.85 ซม. x 16 ซม. x 8.85 ซม.

อุณหภูมิขณะทํางาน 32º F ถึง 104º F (0º C ถึง 40º C)
อุณหภูมิขณะจัดเก็บ 5º F ถึง 113º F (–15º C ถึง 45º C)
ความชื้นสัมพัทธ
ขณะทํางาน

ความชื้นไมกลั่นตัวที่ 0 ถึง 95%

ระดับความสูง
ขณะทํางาน

0 ถึง 10,000 ฟุต (0 ถึง 3000 เมตร)

ความสอดคลองตาม
มาตรฐาน EMC

อุปกรณน้ีสอดคลองกับ Class A/ CISPR 22 น่ีคือผลิตภณัฑ 
Class A ในสภาพแวดลอมภายในประเทศ ผลิตภัณฑน้ีอาจ
กอใหเกิดการรบกวนของคลื่นวิทยุ ซ่ึงเปนส่ิงที่ผูใชอาจจําเปนตอง
ใชมาตรการรับมือท่ีเพียงพอเพื่อจัดการกับปญหาดงกลาว
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สถานะ ไฟ LED 
แสดงสถานะ

เปดเสียง
แสดงสถานะ

ยุติแสดง
แสดงสถานะ

เปดเคร่ือง 
เคร่ือง Back-UPS กําลังจาย
ไฟฟาอาคารไปยงัอุปกรณ
ทีเ่ชื่อมตออยู

ไฟ LED สีเขียว
จะติดสวาง

ไมมี N/A

ใชไฟจากแบตเตอรี่
เคร่ือง Back-UPS กําลังจาย
พลังงานแบตเตอรี่ไปยัง
เตาเสียบไฟแบตเตอรี่สํารอง

ไฟ LED สีเขียว
จะตดิสวาง ไฟ LED 
จะไมตดิสวาง
ในระหวางท่ี
เคร่ืองสงเสยีงเตอืน

เคร่ือง Back-UPS 
จะสงเสียงเตือน 4 
คร้ัง ทุก 30 วินาที

เสียงเตือนจะหยุดเม่ือ
ไฟฟาอาคารกลบั
มาเปนปกติหรือ
มีการปดเคร่ือง 
Back-UPS

การเตือนเมื่อแบตเตอรี่ไฟตํ่า
เคร่ือง Back-UPS 
กําลังจายพลังงานแบตเตอรี่ไปยั
งเตาเสียบไฟแบตเตอรี่สํารอง 
และแบตเตอรี่อยูในสถานะที่พลั
งงานเกือบหมด

ไฟ LED สีเขียว
จะตดิสวางพรอมกะ
พริบสีเขียวถ่ีๆ

เครือ่ง Back-UPS 
จะสงเสยีงเตือนถ่ีๆ 
ทกุ 1/2 วนิาที

เสียงเตือนจะหยุดเม่ือ
ไฟฟาอาคารกลบั
มาเปนปกติหรือ
มีการปดเคร่ือง 
Back-UPS

เคร่ืองปดเมือ่โอเวอรโหลด
เกิดสภาวะโอเวอรโหลดในเตาเสี
ยบไฟแบตเตอรี่สํารองหน่ึงชอง
ข้ึนไปขณะที่เคร่ือง Back-UPS 
กําลังใชพลังงานแบตเตอรี่

ไมมี เสียงแบบคงท่ี มีการปดเคร่ือง 
Back-UPS

โหมดพักการทํางาน
ขณะใชพลังงานจากแบตเตอร่ี 
แบตเตอร่ีจะจายไฟจนหมด 
เคร่ือง Back-UPS จะ "ตื่น" 
ทนัทีที่ไฟฟาอาคารกลับ
มาเปนปกติ

ไมมี เคร่ือง Back-UPS 
จะสงเสียงเตือน
ทุกส่ีวินาที

เสียงเตอืนจะหยุดเมือ่: 
• ไฟฟาอาคารกลับ
มาเปนปกติ

• หากไฟฟาอาคารไม
 กลบัมาเปนปกติ
ภายใน 32 วินาที

• ปดเครือ่ง Back-UPS
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การต้ังคาแรงดันไฟฟาและความไว

การควบคุมแรงดันไฟฟาอัตโนมัติ

ระบบควบคุมแรงดันไฟฟาจะเพิ่มแรงดัน AC ข้ึนมาโดยอัตโนมัติเม่ือแรงดันตกลงไป
ต่ํากวาระดับที่ปลอดภัย ทําใหอุปกรณที่เชื่อมตอกับเคร่ือง Back-UPS สามารถทํางานในชวง
สภาวะแรงดันไฟต่ํา ระบบควบคุมแรงดันไฟฟาอัตโนม ัติยงัจะควบคุมสภาวะแรงดันไฟสูง
ใหลดลงไปยังระดับที่ปลอดภัย
Back-UPS จะเปลีย่นไปใชพลงังานแบตเตอร่ีถาระดับแรงดันไฟฟาอินพุต AC ต่ําเกินไปหรือ
สูงเกินกวาที่ระบบควบคุมแรงดันไฟฟาอัตโนมัต ิจะชดเชยได หรือถากําลังไฟฟา AC มีการ
แปรปรวน

ปดระบบเมื่อไมมีโหลด

เคร่ือง UPS จะดับเพื่อประหยดัพลงังาน ขณะท่ีใชพลังงานจากแบตเตอร่ี UPS จะตรวจจับ
วาอุปกรณที่เชื่อมตออยูกําลงัใชพลังงานนอยกวา 15 W เปนเวลามากกวา 15 นาทีหรือไม
สามารถเปดหรือปดใชงานโหมดปดเคร่ืองเม่ือไมมีโหลด ผานโหมด ต้ังโปรแกรม ที่อธบิายไว
ดานลาง

การปรับความไวตอแรงดันไฟฟา

ถา Back-UPS เปลีย่นไปใชพลงังานแบตเตอร่ีบอยเกินไปหรือนอยเกินไป ใหปรับการตัง้
คาแรงดันไฟฟาและความไว:

1. ตรวจสอบวาไดเชื่อมตอแบตเตอร่ี Back-UPS เชื่อมตอเคร่ือง Back-UPS กับเตาเสียบ
ผนัง ควรปดเคร่ือง Back-UPS

2. กดปุม เปด/ปดเคร่ือง คางไวเปนเวลา 10 วนิาที ไฟ LED จะติดสวางเปนสีเหลือง
เพื่อแสดงวาเครื่อง Back-UPS อยูในโหมด ต้ังโปรแกรม

3. ไฟ LED จะกะพริบเปนสี สีเขียว สีแดง หรือเหลืองอยางใดอยางหน่ึงเพื่อแสดง
ระดับความไวปจจุบัน เคร่ือง Back-UPS จะสงเสียงเตือนเพื่อแสดงวามีการเปดใชงาน
โหมดปดเครื่องเม่ือไมมีโหลด โปรดดูตารางสําหร ับคําอธิบายระดับความไวตอ
แรงดันไฟฟาถายโอน

4. หากตองการเลอืกความไวต่ํา ใหกดปุม เปด/ปด จนกวาไฟ LED จะกะพริบเปนสีเขียว
5. หากตองการเลอืกความไวปานกลาง ใหกดปุม เปด/ปด จนกวาไฟ LED จะกะพริบ

เปนสีแดง
6. หากตองการเลอืกความไวสูง ใหกดปุม เปด/ปด จนกวาไฟ LED จะกะพริบเปนสีเหลือง
7. หากตองการออกจากโหมด ต้ังโปรแกรม ใหรอหาวินาที แลวไฟ LED ทั้งสองก็จะดับ 

โหมดต้ังโปรแกรม จะไมทํางาน 

การรบัประกัน
ระยะเวลาการรับประกันมาตรฐานคือสอง (2) ปนับจากวันที่ซ้ือ ข้ันตอนมาตรฐานของ Schneider 
Electric IT (SEIT) คือการเปลี่ยนอปุกรณเดิมดวยอุปกรณที มีการปรับสภาพใหมจากโรงงาน 
ลกูคาที่จําเปนตองไดรับอุปกรณด้ังเดิมคืน เน่ืองจากการระบุแท็กสินทรัพยและกําหนดระยะเวลา
เส่ือมราคาจะตองแจงความจําเปนดังกลาวเม่ือติดตอตัวแทนฝายสนับสนุนดานเทคนิคของ SEIT 
ในคร้ังแรก SEIT จะสงอุปกรณทดแทนเม่ือแผนกซอมบำรุงไดรับอุปกรณที่บกพรอง หรือสง
แลกเปลี่ยนในเวลาเดียวกันเม่ือไดรับหมายเลขบ ัตรเครดิตที่ถูกตอง ลูกคาเปนผูชําระคา
จัดสงอุปกรณใหกับ SEIT SEIT เปนผูชําระคาขนสงภาคพ้ืนดินเพื่อสงอุปกรณทดแทนใหกับลูกคา

การแกไขปญหา

บริการ
ถาตองนําอุปกรณเขารับบริการ อยาสงอปุกรณคนืไปยงับริษัทตัวแทนจําหนาย กรุณาปฏบัิติตาม
ข้ันตอนตอไปน้ี:

1. ทบทวนสวน การแกไขปญหา ของคูมือน้ี เพื่อตัดปญหาทั่วไปออกใหหมด
2. หากปญหายงัเกิดข้ึน กรุณาติดตอฝายบริการลูกคาของ Schneider Electric IT (SEIT) 

หรือไปท่ีเวบ็ไซตของ APC by Schneider Electric ที่ www.apc.com
a. จดหมายเลขรุน และหมายเลขซีเรียล และวนัที่ซ้ือผลิตภณัฑไปดวย หมายเลขรุน

และหมายเลขซีเรียล อยูที่แผงดานหลงัของเคร่ือง และสามารถดูไดจากจอแสดงผล 
LCD บนเคร่ืองบางรุน

b. โทรฝายบริการลูกคาของ SEIT และชางเทคนิคจะพยายามแกไขปญหาผานทาง
โทรศัพท ถายังไมสามารถแกไขปญหาได ชางเทคนิคจะออกหมายเลขอนุญาต
สงคนืสินคา (Returned Material Authorization Number หรือ RMA#) ใหแกคณุ

c. ถาเครื่องยังอยูภายในระยะเวลารับประกัน คณุจะไมตองเสียคาใชจายในการซอมใดๆ 
ทั้งส้ิน

d. กระบวนการใหบริการและการสงคืน อาจแตกตางกันในแตละประเทศ กรุณาดูที่เว็บ
ไซตของ APC by Schneider Electric สําหรับคําแนะนําเฉพาะของแตละประเทศ

3. บรรจุเคร่ืองลงในบรรจุภัณฑเดิมทุกคร้ังที่เป ็นไปได เพื่อหลีกเลีย่งการชํารุดเสียหาย
ในระหวางการเคลือ่นยายขนสง หามใชเม็ดโฟมในการกันกระแทกโดยเด็ดขาด 
การรับประกันสินคาไมครอบคลุมถึงความเสียหายที่เกิดข้ึนในระหวางขนสง

4. ตัดการเชื่อมตอแบตเตอร่ีจากเครื่อง UPS ทุกคร้ังกอนทําการจัดสง 
ขอบงัคับของกรมการขนสงของสหรัฐฯ (DOT) และสมาคมการขนสงทาง
อากาศระหวางประเทศ (IATA) ระบวุาตองตัดการเช่ือมตอแบตเตอรี่จากเครื่อง UPS 
กอนทําการจัดสง แบตเตอรี่ภายในอาจคงไวในเคร่ือง UPS

5. เขียนหมายเลข RMA ที่ฝายบริการลกูคาใหมา ไวที ดานนอกของบรรจุภัณฑ
6. สงคืนเคร่ืองพรอมจายคาขนสงและประกันสินค าลวงหนา ไปยงัที่อยูที่ฝายบริการลูกคาให ไว

ฝายบริการลูกคาท่ัวโลกของ APC by Schneider Electric IT
สําหรับการสนับสนุนลูกคาเฉพาะประเทศ โปรดดูเว็บไซต APC โดย Schneider Electric ที่ 
www.apc.com

LED 
กะพริบ

สัญญาณ
เสียง

การต้ังคา
ความไวตอ
แรงดันไฟฟา

ชวงแรงดัน
ไฟฟาเขา

ปดระบบเมื่อ
ไมมีโหลด คําแนะนําในการใชงาน

สีเขียว ไมมี ต่ํา 150-300 ปดการทํางาน ใชการตั้งคาน้ีกับอุปกรณ
ที่มีความไวตอการแปรป
รวนของแรงดันไฟฟา 
หรือการกระเพื่อมของรูป
คลืน่นอย

สีเขียว 4 คร้ัง
ตอวินาที

ต่ํา 150-300 เปดใชงาน ใชการตั้งคาน้ีกับอุปกรณ
ที่มีความไวตอการแปรป
รวนของแรงดันไฟฟา 
หรือการกระเพื่อมของรูป
คลืน่นอย

สีแดง ไมมี ปานกลาง 155-290 ปดการทํางาน ใชการตั้งคาน้ีสําหรับ
สภาวะการทํางานปกติ

สีแดง 4 คร้ัง
ตอวินาที

ปานกลาง
(คาเร่ิมตนจา
กโรงงาน)

155-290 เปดใชงาน ใชการตั้งคาน้ีสําหรับ
สภาวะการทํางานปกติ

สีเหลอืง ไมมี สูง 165-280 ปดการทํางาน ใชการตั้งคาน้ีเม่ือเชื่อมตอ
กับอุปกรณที่มีความไวตอ
การแปรปรวนของแรงดัน
ไฟฟาหรือความผิดเพี้ยน
ของรูปคลืน่

สีเหลอืง 4 คร้ัง
ตอวินาที

สูง 165-280 เปดใชงาน ใชการตั้งคาน้ีเม่ือเชื่อมตอ
กับอุปกรณที่มีความไวตอ
การแปรปรวนของแรงดัน
ไฟฟาหรือความผิดเพี้ยน
ของรูปคลืน่

ปญหาและสาเหตุท่ีเปนไปได การแกไข

ไมสามารถเปดเคร่ือง Back-UPS

Back-UPS ยังไมเปดเคร่ือง กดปุม เปดเคร่ือง

เคร่ือง Back-UPS ไมไดเชื่อมตอกับ
ไฟฟาอาคาร เตาเสียบผนังไมมี
ไฟฟาจากอาคาร หรือไฟฟาอาคาร
เกิดสภาวะไฟกระชากหรือแรงดัน
ไฟเกิน

ตรวจสอบวาไดเชื่อมตอสายไฟกับเตาเสียบผนังอยาง
เหมาะสม และเตาเสียบผนังมีไฟฟาจากอาคาร 
หากทําได ใหตรวจสอบวาไดเปดสวิตชของเตาเส ียบผนัง

ไมไดเชื่อมตอแบตเตอร่ี เชื่อมตอแบตเตอร่ี โปรดดูหัวขอ "เชื่อมตอแบตเตอรี่" 
ในหนา 1 ในคูมือน้ี
ในกรณที่เคร่ือง Back-UPS ไมไดรับไฟฟาอาคารแต
มีการเชื่อมตอแบตเตอรี่ สามารถเริ่มทําการสตาร ท
ในขณะเคร่ืองปดได กดปุม เปดเครื่อง คางไวจนกวา
เคร่ือง Back-UPS จะสงเสียงเตือนสองคร้ัง

อุปกรณท่ีตออยูไมไดรับพลังงาน

เคร่ือง Back-UPS เกิดสภาวะ
โอเวอรโหลด

ถอดอุปกรณที่ไมจําเปนทั้งหมดที่เชื่อมตอกบัเตาเสียบ 
ใหเชื่อมตออุปกรณกับเคร่ือง Back-UPS ใหม โดยเชื อมตอ
ทีละอุปกรณ
ชารจแบตเตอรี่เปนเวลา 16 ชั่วโมงเพื่อที่จะม่ันใจวา
แบตเตอร่ีไดถูกชารจจนเต็ม หากสภาวะโอเวอร
โหลดยังคงเกิดข้ึนอีก ใหเปลี่ยนแบตเตอรี่

แบตเตอร่ี Back-UPS ไฟหมด เชื่อมตอเคร่ือง Back-UPS กับไฟฟาอาคาร และชารจ
แบตเตอร่ีทิ้งไว 16 ชั่วโมง

อุปกรณที่เชื่อมตออยูไมยอมรับรูปคลื่น
ไซนแบบประมาณข้ันจากเคร่ือง 
Back-UPS

รูปคลืน่เอาตพุตมีจุดประสงคสําหรับการใชงานกับคอมพิว
เตอรและอุปกรณตอพวง แตไมไดมีจุดประสงคสําหรับการ
ใชงานกับอุปกรณขับดวยมอเตอร

Back-UPS อาจตองมีการซอมบํารุง โปรดตดิตอฝายสนับสนุนดานเทคนิค Schneider Electric IT
(SEIT) สําหรับการแกไขปญหาทีล่ะเอียดมากข้ึน

ไฟ LED แสดงสถานะการเปดเครื่องจะติดสวางและเคร ื่อง Back-UPS จะสงเสียงเตือน 4 คร้ัง 
ทุก 30 วนิาที

เคร่ือง Back-UPS กําลังทํางานโดยใช
พลงังานแบตเตอรี่

เคร่ือง Back-UPS กําลงัทํางานโดยใชพลงังานแบตเตอรี่
ตามปกติ เม่ือถึงจุดน้ี ผูใชควรบันทึกไฟลที เปดท้ังหมด และ
ปดคอมพิวเตอร เม่ือไฟฟาอาคารกลบัมาเปนปกติ 
แบตเตอร่ีก็จะเร่ิมชารจ

ไฟ LED แสดงสถานะการเปดเครื่องจะกะพริบทุกวนิาท ี ขณะที่ เคร่ือง Back-UPS 
สงเสียงเตือนทุกวินาที

แบตเตอร่ี Back-UPS สามารถทํางาน
ไดอีกประมาณสองนาที

แบตเตอร่ี Back-UPS อยูในสถานะที่พลังงานเกือบหมด 
เม่ือถึงจุดน้ี ผูใชควรบันทึกไฟลที่เปดท้ังหมด และ
ปดคอมพิวเตอร เม่ือไฟฟาอาคารกลบัมาเปนปกติ 
แบตเตอร่ีก็จะเร่ิมชารจ

เคร่ือง Back-UPS มีพลังงานแบตเตอร่ีไมพอ

แบตเตอร่ีไมไดรับการชารจจนเต็ม
แบตเตอร่ีใกลหมดอายุการใชงานและ
ควรไดรับการเปลี่ยน

เชื่อมตอเคร่ือง Back-UPS กับไฟฟาอาคารทิ้งไว 16 ชั วโมง 
จนแบตเตอรี่ชารจจนเต็ม
เม่ือแบตเตอรี่อายุมากข้ึน ความสามารถในการทํางาน
ก็จะลดลง โปรดติดตอ APC โดย Schneider Electric 
ที่เว็บไซต www.apc.com เพื่อส่ังซ้ือแบตเตอร่ีทดแทน
ติดตอฝายขายและฝายสนับสนุนดานเทคนิคของ Schneider 
Electric เพื่อขอทราบรายช่ือศนูยบริการท่ีไดรับอน ุญาต
ในพื้นที่
TH 990-5092
08/2013© 2013 APC โดย Schneider Electric APC, โลโก APC และ Back-UPS เปนของ Schneider Electric Industries S.A.S. หรือบริษัทในเครือ  เคร่ืองหมายการคาอื่นๆ 

ทั้งหมดเปนกรรมสิทธิ์ของผูที่เปนเจาของ


	ส่วนประกอบ
	ความปลอดภัย และข้อมูลทั่วไป
	ตรวจเช็คสิ่งต่างๆ ในบรรจุภัณฑ์เมื่อได้รับมา หากมีการชำรุดเสียหาย เกิดขึ้น ให้แจ้งบริษั...
	อ่านคำแนะนำเพื่อความปลอดภัยที่ให้มาพร้อมกับเครื่อง ก่อนที่จะติดตั้ง UPS

	ข้อมูลจำเพาะ
	เชื่อมต่อแบตเตอรี่
	การติดตั้งกับผนัง
	เปลี่ยนแบตเตอรี่
	ต่ออุปกรณ์
	ช่องจ่ายไฟแบตเตอรี่สำรอง + การป้องกันไฟกระชาก

	เปิดเครื่อง Back-UPS
	สัญญาณบอกสถานะ
	การตั้งค่าแรงดันไฟฟ้าและความไว
	การควบคุมแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ
	ปิดระบบเมื่อไม่มีโหลด
	การปรับความไวต่อแรงดันไฟฟ้า

	การรับประกัน
	การแก้ไขปัญหา
	บริการ
	ฝ่ายบริการลูกค้าทั่วโลกของ APC by Schneider Electric IT

