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คูมือสําหรับผูใช ภาษาไทย 

APC Smart-UPS® SC 

 
1000/1500 VA 

110/120/230 Vac 

ชนิดต้ังและยึดเขากับช้ัน 2U 
เครื่องจายไฟสํารองแบบตอเนื่อง 
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บทนํา 
เคร่ืองจายไฟสํารอง (Uninterruptible Power Supply) หรือเคร่ือง UPS ของ APC นี้ ไดรับการออกแบบมาเพื่อปองกันปญหา 
ที่อาจเกิดกับอุปกรณไฟฟาของคุณ เมือ่เกิดเหตุการณไฟดับ, ไฟตก, ไฟหร่ี หรือไฟกระชาก เคร่ืองจายไฟสํารอง (UPS) จะกําจัด 
ความไมคงที่ขนาดเล็กๆ ของแรงดันไฟฟาที่สงมาจากระบบไฟฟาอาคาร และถาเกิดการรบกวนที่มีขนาดใหญ เคร่ืองก็จะตัด 
อุปกรณของคุณจากระบบไฟฟาอาคารเพื่อปองกันไมใหเกิดการชํารุดเสียหายข้ึน เคร่ือง UPS จะจายไฟอยางตอเนื่องจาก 
แบตเตอร่ีภายในเคร่ือง UPS เอง จนกวาแรงดันไฟฟาจากระบบไฟฟาอาคารจะกลับมาอยูในระดับที่ปลอดภัย หรือแบตเตอร่ี 
ของเครื่อง UPS ไดจายไฟจนหมด 

 1 : การติดต้ัง 

การเปดบรรจภุัณฑ 

คําเตือน : ควรอานคําแนะนําดานความปลอดภัยกอนที่จะทําการตดิตั้ง  

ตรวจเช็คเคร่ือง UPS วาตรงตามใบเสร็จหรือไม หากมีการชํารุดเสียหายเกิดข้ึน ใหแจงบริษัทขนสงหรือบริษัทตัวแทนจําหนาย 
ทันท ี

วัสดุบรรจุภัณฑสามารถนํามารีไซเคิลได กรุณาเก็บรักษาไวเพื่อนํากลับมาใชใหม หรือกําจัดทิ้งตามวิธีที่เหมาะสม 

ตรวจเช็คอุปกรณภายในบรรจุภัณฑ : 

ขอควรระวงั : เครื่อง UPS ที่นําสงมานั้นยังไมไดตอเขากับแบตเตอรี่ 

! เคร่ือง UPS 

! ชุดอุปกรณของเครื่อง UPS และเอกสารตางๆ ไดแก : 

! เอกสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ รวมท้ังขอมูลดานความปลอดภัยและการรับประกันสินคา 

! ซีดีคูมือการใชงาน Smart-UPS®  

! ซีดี PowerChute Business Edition®  

! สายเช่ือมตอแบบอนุกรม  

! อุปกรณสําหรับการติดต้ังบนแร็ค 

! รุน 230 V : สายตอตรง (Jumper) สองเสน  

ตําแหนงติดตั้งเครื่อง UPS  
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การจัดวางแบบตั้ง 
หมายเหตุ : ภาพแสดงรายละเอียดในเอกสารชุดนี้อาจแตกตางจากฮารดแวรจริง 
" # 

  
$ % 

  

การติดตั้งเครื่อง UPS เขากับแร็คแบบสองเสา 
" 

 
# ถอดสกรูยึดแบตเตอร่ี, ตัวยึดแบตเตอร่ี และแบตเตอร่ีออก 
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$ % หมายเหตุ : สําหรับขอมูลเกี่ยวกับชุดติดต้ังเขากับเร็คแบบ 
สี่เสา กรุณาดูที่ www.apc.com 

 

 

& ติดต้ังแบตเตอร่ี, ตัวยึดแบตเตอร่ี และสกรูอีกคร้ัง ' 
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 2 : การเริ่มใชงาน 

ตออุปกรณเขากับเครื่อง UPS 

แผงดานหลัง 

110/120 V :         

 
230 V : 

 
• หมายเหตุ : เคร่ืองพิมพเลเซอรเปนอุปกรณที่ใชกําลังไฟฟามากกวาอุปกรณชนิดอื่น และอาจสงผลใหเคร่ือง UPS เกิดการ 
โอเวอรโหลดได 

การตอเครื่อง UPS เขากับระบบเครือขาย (ถามี) 

ปลั๊กเครือขาย 

พอรตอนุกรม 

 

พอรตสําหรับโมเด็ม/โทรศัพท/แฟกซ 

     

พอรตปองกันไฟกระชากสําหรับระบบเครือขาย 

 

ใชเฉพาะชุดเช่ือมตอที่ไดรับการรับรองจาก APC เทานั้น 

ในการตอเขากับพอรตอนุกรม ใหใชเฉพาะสายเคเบิลที่จัดเตรียมมาใหเทานั้น สายเช่ือมตอแบบอนุกรมแบบมาตรฐาน  
ไมสามารถนํามาตอเขากับเครื่อง UPS ได  

เคร่ือง UPS จะมีพอรตปองกันไฟกระชากสําหรับโมเด็ม/โทรศัพท/แฟกซ  ตอสายโมเด็ม/โทรศัพท/แฟกซแบบสายเด่ียวเขากับ 
แจ็ค IN ของพอรตปองกันไฟกระชากสําหรับโมเด็ม/โทรศัพท/แฟกซ RJ-11 ที่อยูดานหลังของเคร่ือง UPS ใชสายโทรศัพท  
(ไมรวมอยูในชุดที่จัดให) เพื่อตอแจ็ค OUT เขากับพอรตสําหรับโมเด็ม/โทรศัพท/แฟกซ 

ทั้งนี ้เคร่ือง UPS จะมีอุปกรณปองกันไฟกระชากสําหรับระบบเครือขายดวย ตอสายระบบเครือขาย 10 Base-T/ 100 Base-Tx 
สายเด่ียวเขากับแจ็ค IN ของพอรตปองกันไฟกระชากสําหรับระบบเครือขาย RJ-45 ท่ีอยูดานหลังของเคร่ือง UPS ใชสายเครือขาย 
(ไมรวมอยูในชุดที่จัดให) เพื่อตอแจ็ค OUT เขากับพอรตระบบเครือขาย 
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เริ่มใชงานเครือ่ง UPS 

1. เสียบปลั๊กเครื่อง UPS เขากับเตาเสียบชนิดสองข้ัวสามขาที่ตอสายดินแลวเทานั้น ควรหลีกเล่ียงการใชสายตอ  
รุน 110/120 V :  สายไฟจะติดอยูกับเคร่ือง UPS รุนของปลั๊กไฟ คือ NEMA 5-15P 
รุน 230 V : สายไฟจะจัดมาใหในชุดอุปกรณของเครื่อง UPS 

2. รุน 110/120 V : ตรวจเช็คไฟ LED แสดง ความผิดปกติแรงดันไฟเขา  ที่แผงดานหลัง ไฟนี้จะติดสวางข้ึนถาเสียบ 
ปลั๊กเคร่ือง UPS เขากับเตาเสียบของระบบไฟฟาอาคารที่ไมเหมาะสม (กรุณาดูที่ การคนหาสาเหตุและแกไขปญหา) 

3. เปดอุปกรณตอพวงทั้งหมด ถาตองการใชเคร่ือง UPS โดยใหทําหนาที่เปนสวิตช เปด/ปด หลัก จะตองแนใจวาอุปกรณ 
ตอพวงทั้งหมดเปดอยู  

4. กดปุมบนแผงดานหนาเพื่อเปดเคร่ือง UPS 

หมายเหตุ :  แบตเตอร่ีสามารถชารจไฟไดเต็มในชวงส่ีช่ัวโมงแรกของการทํางานปกติ อยางไรก็ตาม แบตเตอร่ีอาจจะ 
ไมสามารถจายไฟไดเต็มประสิทธิภาพในชวงการชารจไฟคร้ังแรก ดูรายละเอียดเกี่ยวกับระยะเวลาทํางานของแบตเตอร่ี 
ไดที่ www.apc.com 

5. เพื่อการปองกันสูงสุดสําหรับระบบคอมพิวเตอร ใหติดต้ังซอฟทแวรจัดการ PowerChute Business Edition ซ่ึงจะ 
ทําใหสามารถปรับต้ังคาสําหรับการปดเคร่ืองและสัญญาณเตือนตางๆ ของเครื่อง UPS ไดอยางเต็มรูปแบบ 
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 3 : การทํางาน 

แผงแสดงผลดานหนา  
110/120 V  230 V 

  

ตัวแสดง คําอธิบาย 

ออนไลน 

 

เคร่ือง UPS กําลังจายไฟจากระบบไฟฟาอาคารไปยังอุปกรณตอพวง 

จากแบตเตอร่ี  

 

เคร่ือง UPS กําลังจายไฟใหกับอุปกรณตอพวงโดยใชแรงดันไฟจากแบตเตอรี่  

โอเวอรโหลด 

 

อุปกรณตอพวงใชไฟเกินขีดจํากัดของเคร่ือง UPS 

เปลี่ยนแบตเตอร่ี/แบตเตอร่ี
ถูกถอดสายออก 

 

มีการถอดสายแบตเตอร่ีออก หรือตองเปล่ียนแบตเตอรี่ 

 

คุณสมบัติพิเศษ ฟงกชั่น 

ปุมเปด 

 

กดปุมน้ีเพื่อเปดหรือปดเคร่ือง UPS (สําหรับหนาท่ีอ่ืนๆ เพิ่มเติม กรุณาอานเน้ือหาในหนาตอไป) 

การทดสอบตัวเอง  เคร่ือง UPS จะทําการทดสอบตัวเองโดยอัตโนมัติเม่ือเปดเคร่ือง และทุกๆ สองสัปดาหหลังจากน้ัน 
(ตามคาต้ังพื้นฐาน) ในระหวางการทดสอบตัวเอง เคร่ือง UPS จะจายไฟจากแบตเตอร่ีไปยังอุปกรณ 
ตอพวงเปนชวงระยะเวลาส้ันๆ 

การสตารทเย็น  ทําการจายไฟจากแบตเตอร่ีไปยังเคร่ือง UPS และอุปกรณตอพวงทันทีท่ีไมมีการจายแรงดันไฟฟา 

จากระบบไฟฟาอาคาร (กรุณาดูท่ี การคนหาสาเหตุและแกไขปญหา) กดปุม  ไว 1 วินาที 
แลวปลอย เคร่ือง UPS จะสงเสียงสัญญาณส้ันๆ แลวจะเงียบไป กดปุม คางไวอีกคร้ังประมาณ  
3 วินาที เคร่ือง UPS จะสงเสียงสัญญาณยาว ปลอยปุมในขณะท่ีเสียงสัญญาณน้ีกําลังดังอยู  
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 4 : รายการตางๆ ที่ผูใชสามารถปรับต้ังได 

หมายเหตุ : การตั้งคาตางๆ จะสามารถทําไดผานทางซอฟทแวร POWERCHUTE   

ฟงกช่ัน 
คาพ้ืนฐานท่ีตั้ง 
จากโรงงาน 

ทางเลือกสําหรับผูใช คําอธิบาย 

การทดสอบตัวเอง ทุก 14 วัน  
(336 ชั่วโมง) 

ทุก 7 วัน (168 ชั่วโมง), 
ทุก 14 วัน (336 ชั่วโมง), 
เม่ือเร่ิมเปดเคร่ืองเทาน้ัน, 
ไมมีการทดสอบตัวเอง 

ปรับต้ังระยะเวลาการทดสอบตัวเองของเคร่ือง 
UPS  

หมายเลข ID ของเคร่ือง 
UPS 

UPS_IDEN ไมเกิน 8 ตัวอักษร เปนการระบุลักษณะเฉพาะของ UPS (เชน ชื่อ 
เซิรฟเวอรหรือตําแหนงของเคร่ือง) เพ่ือวัตถุประสงค 
ในการจัดการเก่ียวกับระบบเครือขาย 

วันท่ีเปล่ียนแบตเตอร่ี 
คร้ังลาสุด 

วันท่ีผลิต เดือน/วัน/ป รีเซ็ตวันท่ีน้ี เม่ือคุณเปล่ียนโมดูลแบตเตอร่ี 

ประสิทธิภาพขั้นตํ่าของ 
เคร่ืองกอนกลับมาจาก 
สภาวะปด 

0 เปอรเซ็นต 0, 15, 50, 90 เปอรเซ็นต กําหนดเปอรเซ็นตท่ีตองการชารจแบตเตอรี่ 
หลังจากการปดเคร่ืองเน่ืองจากไฟแบตเตอร่ีออน  
กอนท่ีจะจายไฟใหกับอุปกรณตอพวง 

ความไวตอแรงดันไฟฟา 

เคร่ือง UPS จะตรวจจับ 
การกระเพ่ือมของแรงดัน 
ไฟฟา และแกไขโดยใช 
การทํางานของแบตเตอร่ี 
เพื่อปองกันอุปกรณตอ 
พวง 

สูง ความไวสูง, 
ความไวปานกลาง, 
ความไวตํ่า 

หมายเหตุ : ในกรณีท่ีแรงดันไฟฟามีคุณภาพตํ่า  
เคร่ือง UPS อาจเปล่ียนไปใชการจายไฟจาก 
แบตเตอร่ี ดังน้ัน ถาอุปกรณตอพวงสามารถ 
ทํางานไดตามปกติภายใตสภาวะดังกลาว ให 
ลดความไวตอแรงดันไฟฟาลง ท้ังน้ี เพื่อรักษา 
ประสิทธิภาพและอายุการใชงานของแบตเตอร่ี 

การหนวงเวลาสัญญาณ 
เตือนหลังจากไฟดับ 

5 วินาที หนวงเวลา 5 วินาที, 
หนวงเวลา 30 วินาที,  
เม่ือแบตเตอรี่ออน,  
ไมมีสัญญาณเตือน 

ต้ังการหนวงเวลาทํางานของสัญญาญเตือน  
เพื่อหลีกเล่ียงขอผิดพลาดเล็กนอยท่ีอาจเกิดขึ้น 
เน่ืองจากการสงสัญญาณเตือน 

การหนวงเวลาปดเคร่ือง 60 วินาที 60, 180, 300, 600 วินาที ปรับต้ังระยะหางระหวางเวลาท่ีเคร่ือง UPS  
ไดรับคําส่ังใหปดเคร่ือง และเวลาท่ีเคร่ืองปด 
การทํางานจริง 
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หมายเหตุ : การตั้งคาตางๆ จะสามารถทําไดผานทางซอฟทแวร POWERCHUTE   

ฟงกช่ัน 
คาพ้ืนฐานท่ีตั้ง 
จากโรงงาน 

ทางเลือกสําหรับผูใช คําอธิบาย 

การเตือนเม่ือแบตเตอรี่ 
ออน 

 

2 นาที 

ซอฟทแวร PowerChute 
Business Edition จะ 
ส่ังปดการทํางานของ 
อุปกรณตอพวงโดย 
อัตโนมัติ เม่ือแบตเตอรี่ 
เหลือเวลาทํางาน 2 นาที 

2, 5, 7, 10 นาที 

(เปนเวลาโดยประมาณ) 

เคร่ือง UPS จะสงเสียงเตือนเม่ือแบตเตอร่ีเหลือ 
เวลาทํางาน 2 นาที 

ปรับเปล่ียนระยะเวลาในการเตือนแบตเตอร่ีออน  
โดยใหต้ังเวลาท่ีระบบปฏิบัติการหรือซอฟทแวร 
ระบบจะสามารถปดเคร่ืองไดอยางปลอดภัย 

การหนวงเวลาเปดเคร่ือง 
แบบซินโครไนซ 

0 วินาที 0, 15, 45, 75 วินาที กําหนดเวลาท่ีตองการใหเคร่ือง UPS รอกอนท่ี 
จะเร่ิมทํางาน หลังจากท่ีระบบไฟฟาอาคารกลับ 
สูภาวะปกติ (เพื่อหลีกเล่ียงการโอเวอรโหลดของ 
วงจรยอย)  

จุดถายโอนระดับสูง รุน 110/120 V : 
127 Vac 

 
รุน 230 V : 
253 Vac 

รุน 110/120 V : 
127, 130, 133, 136 Vac 

 
รุน 230 V : 
253, 257, 261, 265 Vac 

ถาแรงดันไฟฟาอาคารมักอยูในระดับสูง และ 
อุปกรณตอพวงสามารถทํางานไดเปนปกติดวย 
แรงดันไฟฟาท่ีสูงในระดับดังกลาว ใหปรับต้ัง 
จุดถายโอนระดับสูงใหสูงขึ้นอีก เพื่อหลีกเล่ียง 
การใชงานแบตเตอร่ีโดยไมจําเปน 

จุดถายโอนระดับตํ่า รุน 110/120 V : 
106 Vac 

 
รุน 230 V : 
208 Vac 

รุน 110/120 V : 
97, 100, 103, 106 Vac 

 
รุน 230 V : 
196, 200, 204, 208 Vac 

ถาแรงดันไฟฟาอาคารมักอยูในระดับตํ่า และ 
อุปกรณตอพวงสามารถทํางานไดเปนปกติดวย 
แรงดันไฟฟาท่ีตํ่าในระดับดังกลาว ใหปรับต้ัง 
จุดถายโอนระดับตํ่าใหตํ่าลงอีก 
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 5 : การเก็บรักษาและการซอมบํารุง 

การเก็บรักษา 
ปดคลุมเครื่อง UPS และเก็บไวในสถานที่ที่เย็นและแหง พรอมทั้งชารจแบตเตอร่ีใหเต็ม 

ที่อุณหภูมิ -15 ถึง +30°C (+5 ถึง +86°F) ใหชารจแบตเตอร่ีของเครื่อง UPS ทุกๆ 6 เดือน 
ที่อุณหภูมิ +30 ถึง +45°C (+86 ถึง +113°F) ใหชารจแบตเตอร่ีของเครื่อง UPS ทุกๆ 3 เดือน 

การเปลี่ยนแบตเตอรี ่

อายุใชงานของแบตเตอร่ีของเครื่อง UPS จะแตกตางกันไปตามลักษณะการใชงานและสภาพแวดลอม โดยทั่วไปแลว ควรเปลี่ยน 
แบตเตอร่ีทุกๆ 3 ป 

การเปล่ียนโมดูลแบตเตอร่ีของเครื่อง UPS รุนนี้สามารถทําไดงาย และวิธีการเปล่ียนแบตเตอรี่ก็สามารถทําไดอยางปลอดภัย  
เนื่องจากไมไดเช่ือมตอกับระบบไฟฟาที่มีอันตราย ในขณะที่ทําการเปล่ียน คุณจะสามารถเปดเคร่ือง UPS และอุปกรณตอพวง 
ไวได ถาตองการสอบถามรายละเอียดเก่ียวกับการเปล่ียนแบตเตอร่ี กรุณาติดตอบริษัทตัวแทนจําหนายของคุณ หรือ APC (กรุณา 
ดูที่ ขอมูลสําหรับการติดตอ) 

หมายเหตุ : ถาไมไดตอแบตเตอรี่ไว อุปกรณจะไมไดรับการปองกันจากสภาวะไฟดับ   

สําหรับข้ันตอนในการเปลี่ยนแบตเตอรี่ กรุณาดูข้ันตอนใน การยึดเครื่อง UPS เขากับช้ัน 

 
ตองแนใจวาไดนําสงแบตเตอรี่ท่ีใชแลวไปยังสถานท่ีท่ีรับรีไซเคิล หรือสงไปยัง APC โดยบรรจุลงในบรรจุภัณฑของ 
แบตเตอร่ีใหม 
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 6 : การตรวจสอบคนหาสาเหตุและแกปญหา, การขนสง และบริการ 

กรุณาใชขอมูลจากตารางดานลางเพ่ือแกไขปญหาเล็กๆ นอยๆ เก่ียวกับการติดต้ังและการใชงานเคร่ือง UPS ในกรณีท่ีเกิดปญหา 
ที่ซับซอนข้ึนกับเคร่ือง UPS กรุณาดูที่ www.apc.com 

ปญหา และ/หรือ 

สาเหตุท่ีเปนไปได 
วิธีแกไขปญหา 

เปดเครื่อง UPS ไมได  
ไมไดตอเคร่ือง UPS เขากับแหลง 
จายไฟของระบบไฟฟาอาคาร 

ตรวจเช็คปลายท้ังสองดานของสายไฟระหวางเคร่ือง UPS กับระบบไฟฟาอาคาร เพื่อใหแนใจ 
วาไดตอสายไฟอยางแนนหนาดีแลว 

ตอแบตเตอรี่ไมถูกตอง ตรวจเช็ควาแบตเตอร่ีตออยูอยางถูกตองหรือไม 

ไมมีแรงดันไฟฟา หรือแรงดันไฟฟา 
ของระบบไฟฟาอาคารตํ่ามาก 

ตรวจเช็คแรงดันไฟฟาของระบบไฟฟาอาคารท่ีเคร่ือง UPS ตออยู โดยการตอเขากับโคมไฟ 
ต้ังโตะแบบท่ัวไป ถาโคมไฟใหแสงสวางนอย ใหทําการตรวจเช็คแรงดันไฟฟาอาคาร 

ปดเครื่อง UPS ไมได 
เคร่ือง UPS เกิดความผิดปกติภายใน หามใชเคร่ือง UPS โดยเด็ดขาด ถอดปล๊ักเคร่ือง UPS, ถอดสายแบตเตอรี่ออก และนําเคร่ือง 

เขารับบริการซอมโดยทันที 

UPS สงเสียงเปนครั้งคราว 
เคร่ือง UPS ท่ีทํางานตามปกติจะสง 
เสียงสัญญาณในระหวางท่ีเคร่ืองกําลัง 
จายไฟจากแบตเตอร่ี 

ไมมีวิธีแกไข เน่ืองจากเคร่ือง UPS กําลังทําหนาท่ีปองกันอุปกรณตอพวงจากการกระเพื่อมของ 

แรงดันไฟฟาจากระบบไฟฟาอาคาร  

เครื่อง UPS ไมสามารถจายไฟสํารองไดตามเวลาทีค่วรจะเปน 
ไฟแบตเตอร่ีของเครื่อง UPS ออน  
เน่ืองจากระยะหางจากการจายไฟ 
สํารองคร้ังกอนหนาน้ีไมนานพอ หรือ 
แบตเตอร่ีใกลหมดอายุแลว 

ชารจไฟแบตเตอรี่ จะตองทําการชารจแบตเตอรี่ใหมหลังจากท่ีตองจายไฟสํารองเปนระยะเวลา 
นาน อายุการใชงานของแบตเตอรี่จะส้ันลงถาตองจายไฟบอยครั้ง หรือแบตเตอรี่ตองทํางานในท่ี 
ท่ีมีอุณหภูมิสูง ควรเปล่ียนแบตเตอรี่ ถาแบตเตอรี่ใกลหมดอายุการใชงาน ถึงแมวาไฟ LED  
เปล่ียนแบตเตอรี่ จะยังไมติดสวางก็ตาม 

ไฟ LED ออนไลน และโอเวอรโหลด กะพริบสลับกัน 
มีการปดเคร่ือง UPS โดยซอฟทแวร 
PowerChute 

ไมมีวิธีแกไข เคร่ือง UPS จะเร่ิมทํางานอีกคร้ังเม่ือระบบไฟฟาอาคารกลับสูภาวะปกติ 

 ไฟ LED ออนไลนและจากแบตเตอรี่ กะพริบ หรือ ไฟ LED โอเวอรโหลด กะพริบ 
เคร่ือง UPS เกิดความผิดปกติภายใน  
เคร่ือง UPS ปดการทํางาน 

หามใชเคร่ือง UPS โดยเด็ดขาด ปดเคร่ือง UPS, ถอดปล๊ักแบตเตอร่ี และนําเคร่ืองเขารับบริการ 
ซอมโดยทันที 

ไมมีไฟ LED ดวงใดติดสวาง แมวาจะเสียบปลั๊กเครื่อง UPS เขากับเตาเสียบของระบบไฟอาคารแลว 
เคร่ือง UPS ปดอยู หรือแบตเตอร่ีหมด 
ไฟเน่ืองจากการจายไฟสํารองเปนเวลา 
นาน 

ไมมีวิธีแกไข เคร่ือง UPS จะกลับมาทํางานตามปกติเม่ือระบบไฟฟาไดรับการแกไขแลว  
และแบตเตอรี่ไดรับการชารจไฟเพียงพอแลว 
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ปญหา และ/หรือ 

สาเหตุท่ีเปนไปได 
วิธีแกไขปญหา 

ไฟ LED  โอเวอรโหลด ติดสวางขึน้ และเครื่อง UPS สงเสียงสัญญาณเตือนอยางตอเนื่อง 
เคร่ือง UPS เกิดการโอเวอรโหลด  
อุปกรณตอพวงใชกําลังไฟเกินกวา 
ขีดจํากัดของเคร่ือง UPS 

จํานวนอุปกรณตอพวงเกิน �จํานวนสูงสุด� ท่ีกําหนดไว 

เสียงเตือนจะยังดังตอเน่ืองไปจนกวาจะแกไขการโอเวอรโหลดน้ัน การแกไขการโอเวอรโหลด  
ทําไดโดยการถอดสายอุปกรณตอพวงท่ีไมจําเปนออกจากเคร่ือง UPS 

เคร่ือง UPS จะจายไฟตอไป ตราบใดท่ียังมีไฟจากระบบไฟฟาอาคารและตัวตัดวงจร (เซอรกิต- 
เบรกเกอร) ยังไมตัดไฟ แตเคร่ือง UPS จะไมจายไฟจากแบตเตอร่ี ในกรณีท่ีแรงดันไฟฟาขาด 
หายไป (ไฟดับ) 

ถาเกิดการโอเวอรโหลดในขณะท่ีเคร่ือง UPS กําลังจายแรงดันไฟฟาจากแบตเตอรี่อยู เคร่ือง 
UPS จะตัดการจายไฟน้ัน ท้ังน้ี เพื่อปองกันเคร่ือง UPS จากความเสียหายท่ีอาจเกิดขึ้นได 

ไฟ LED เปลี่ยนแบตเตอรี่/แบตเตอรี่ถูกถอดสาย ติดสวางขึ้น 

ไฟ LED น้ีกะพริบขึ้น พรอมท้ังมีเสียง 
สัญญาณเตือนส้ันๆ ทุก 2 วินาที เพื่อ 
แสดงใหทราบวาแบตเตอร่ีถูกถอดสาย 
ออก 

ตรวจเช็คปล๊ักตอแบตเตอรี่บนแผงดานหลังวาล็อคอยูในตําแหนงแลว 

แบตเตอร่ีออน ชารจแบตเตอรี่ท้ิงไวประมาณ 24 ชั่วโมง จากน้ัน ทําการทดสอบตัวเอง ถาหลังจากชารจ 
แบตเตอร่ีแลวยังคงมีปญหาอยู ใหเปล่ียนแบตเตอร่ีใหม 

แบตเตอร่ีทําการทดสอบตัวเองไมได ไฟ LED เปล่ียนแบตเตอร่ี ติดสวางขึ้น และเครื่อง UPS สงเสียงสัญญาณส้ันๆ ประมาณ  
1 นาที และสงเสียงเตือนซ้ําอีกทุกๆ 5 ชั่วโมง ใหชารจแบตเตอร่ีท้ิงไวเปนเวลา 24 ชั่วโมง  
และทําการทดสอบตัวเองอีกคร้ังเพื่อยืนยันสถานะ เปล่ียนแบตเตอร่ี ถาแบตเตอร่ีผานการ 
ทดสอบตัวเองแลว เสียงเตือนจะหยุดลงพรอมท้ังไฟ LED ก็จะดับไปดวย 

ไฟ LED ความผิดปกติของแรงดันไฟเขา บนแผงดานหลัง ติดสวางขึน้ (เฉพาะรุน 110/120 V เทานั้น) 
เคร่ือง UPS ไดเสียบปล๊ักเขากับเตาเสียบ 
ของระบบไฟฟาอาคารท่ีตอสายอยูไม 
ถูกตอง 

ความผิดปกติของชุดสายไฟท่ีตรวจพบ ไดแก ไมมีสายดิน, เกิดการสลับขั้ว และโอเวอรโหลด  

ติดตอชางไฟฟาท่ีเชี่ยวชาญใหดําเนินการแกไขชุดสายไฟภายในอาคาร 

ตัวตดัวงจร ไฟเขา (เซอรกิตเบรกเกอร) ทํางาน 

เคร่ือง UPS เกิดการโอเวอรโหลด สวิตช 
ตัดวงจรในตัวตัดวงจร (เซอรกิตเบรกเกอร) 
ดีดออก (ตัดวงจร) 

ลดโหลดของเครื่อง UPS โดยถอดปล๊ักอุปกรณตอพวงออก กดสวิตชตัดวงจรบนตัวตัดวงจร  
(เซอรกิตเบรกเกอร) เขาไปเพื่อตอวงจรอีกคร้ังหน่ึง 

เครื่อง UPS ยังคงทํางานโดยใชไฟจากแบตเตอรี่ แมวาแรงดนัไฟฟาอาคารจะกลับสูภาวะปกติแลวก็ตาม 

ตัวตัววงจรไฟเขา (เซอรกิตเบรกเกอร) 
ของเครื่อง UPS ทํางาน  

ลดโหลดของเครื่อง UPS โดยถอดปล๊ักอุปกรณตอพวงออก และกดสวิตชตัดวงจรท่ีตัวตัดวงจร  
(เซอรกิตเบรกเกอร) เขาไป  

แรงดันไฟฟาอาคาร มีคาสูงมาก, 
ตํ่ามาก หรือกระเพื่อมมาก 

ยายเคร่ือง UPS เพื่อทดลองตอสายเขากับเตาเสียบในวงจรไฟฟาอ่ืนของระบบไฟฟาอาคาร  
เจนเนอเรเตอรผลิตกระแสไฟฟาท่ีใชนํ้ามันเช้ือเพลิงคุณภาพตํ่า อาจทําใหแรงดันไฟฟากระเพ่ือมได 
ถาอุปกรณตอพวงสามารถทํางานได ใหลดความไวของเครื่อง UPS ลง (กรุณาดูท่ี รายการตางๆ 
ท่ีผูใชสามารถปรับต้ังได) 

ไฟ LED ออนไลน  

ไมมีไฟ LED ดวงใดติดสวาง เคร่ือง UPS กําลังจายไฟจากแบตเตอรี่ หรือจะตองเปดเคร่ือง UPS 

ไฟ LED กะพริบ เคร่ือง UPS กําลังทําการทดสอบตัวเอง 
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การขนสงและการบริการ 
การเตรียมเคร่ือง UPS สําหรับการขนสง : 

ปดเคร่ืองและถอดสายอุปกรณตอพวงทั้งหมดที่ตออยูกบัเคร่ือง UPS ปดเคร่ือง UPS และถอดปลั๊ก UPS ออกจากเตาเสียบ 
ของระบบไฟฟาอาคาร ถอดสายแบตเตอร่ี  

ถาจําเปนตองนําเคร่ือง UPS เขารับการบริการ คุณไมจําเปนตองสงเครื่องคืนไปยังตัวแทนจําหนาย แตใหปฏิบัติตามข้ันตอน 
ตอไปนี้ : 

1. ตรวจดูรายการปญหาท่ีมีอยูใน การคนหาสาเหตุและแกไขปญหา สําหรับวิธีการแกไขปญหาท่ัวไปท่ีพบบอย 

2. ถายังไมพบวิธีแกไขปญหา กรุณาติดตอแผนกลูกคาสัมพันธของ APC ผานทางเว็บไซต APC ท่ี www.apc.com/support 

( จดหมายเลขรุน, หมายเลขลําดับการผลิต และวันท่ีซื้อเคร่ือง UPS เม่ือคุณโทรศัพทไปท่ีแผนกลูกคาสัมพันธของ APC 
ชางเทคนิคจะขอใหคุณอธิบายถึงปญหาท่ีเกิดขึ้นกับเครื่อง UPS ของคุณ และใหคําแนะนําแกไขผานทางโทรศัพท ถายัง 
ไมสามารถแกไขปญหาได ชางเทคนิคจะออกหมายเลขอนุญาตสงกลับวัสดุ (Returned Material Authorization Number  
หรือ RMA#) ใหคุณ 

( ถาเคร่ือง UPS ยังอยูภายใตการรับประกัน คุณไมตองเสียคาใชจายในการซอมใดๆ ท้ังส้ิน  

3. บรรจุเคร่ือง UPS ลงในบรรจุภัณฑเดิมท่ีใหมา แตถาไมมีบรรจุภัณฑดังกลาว กรุณาดูท่ี www.apc.com/support ซึ่งจะใหขอมูล 
เก่ียวกับการขอรับบรรจุภัณฑชุดใหม 

( บรรจุเคร่ือง UPS ใหเรียบรอยเพื่อหลีกเล่ียงความเสียหายท่ีอาจเกิดขึ้นในระหวางขนสง หามใชเม็ด Styrofoam ในการบรรจุ  
การรับประกันสินคาไมรวมถึงความเสียหายท่ีเกิดขึ้นในระหวางขนสง 

( ตองถอดสายแบตเตอร่ีออกทุกคร้ัง กอนท่ีจะทําการขนสงตามขอกําหนดของ U.S. Department of Transportation 
(DOT) และ IATA ท้ังน้ี อาจจะไมจําเปนตองถอดแบตเตอร่ีออกจากเครื่อง UPS ก็ได 

4. เขียนหมายเลข RMA# ไวท่ีดานนอกของบรรจุภัณฑ 

5. สงคืนเคร่ือง UPS โดยจายคาขนสงลวงหนาและใชบริการบริษัทขนสงท่ีเชื่อถือได ไปยังท่ีอยูตามท่ีแผนกลูกคาสัมพันธไดใหไวกับคุณ 

ขอมูลสําหรับการติดตอ 

ลูกคาในสหรัฐอเมริกา - กรุณาดูท่ี www.apc.com/support 

ลูกคาในประเทศอื่นๆ - กรุณาดูท่ี www.apc.com เลือกประเทศของคุณจากชองขอมูลการเลือกประเทศ และเลือกแท็บ Support (บริการ)  
ท่ีดานบนของหนาเว็บ 
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 7 : ขอมูลเกี่ยวกบัขอกําหนดและการรับประกัน 

รุน 110/120 V 

  

อุปกรณชุดนี้ไดรับการทดสอบและปฏิบัติตามขอกําหนดสําหรับอุปกรณดิจิตอล Class A ในขอบังคับ FCC สวนที่ 15 ขอกําหนด 
เหลาน้ี มีข้ึนเพ่ือปองกันการรบกวนท่ีอาจเปนอันตราย เม่ือตองใชงานอุปกรณดังกลาวในเชิงพาณิชย อุปกรณชุดน้ีจะสามารถสราง, 
ใชงาน และแผคล่ืนความถ่ีวิทยุได และหากไมไดติดต้ังและใชงานอยางถูกวิธีตามคูมือแนะนําการใชงาน ก็อาจทําใหเกิดสัญญาณ 
รบกวนตอการสื่อสารดวยคล่ืนวิทยุได ในกรณีที่มีการใชงานอุปกรณชุดนี้ภายในที่พักอาศัย และกอใหเกิดปญหาเรื่องสัญญาณ 
รบกวน ผูใชจําเปนตองแกไขปญหาดังกลาวโดยเสียคาใชจายเอง 

เพื่อใหเปนไปตามขอกําหนดของ FCC Class A จะตองใชสายที่มีชีลดรวมกับผลิตภัณฑนี้ 

รุน 230 V 

 

อุปกรณชุดนี้คือผลิตภัณฑ Class A หากใชผลิตภัณฑนี้ภายในอาคาร อาจกอใหเกิดสัญญาณรบกวนได ในกรณีนี้ ผูใชอาจตอง 
ดําเนินการแกไขตามความเหมาะสม 
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ขอจํากัดในการรับประกันสินคา 
American Power Conversion (APC) ใหการรับประกันวาผลิตภัณฑของทางบริษัทฯ ปราศจากขอบกพรองท้ังในดานวัสดุและคุณภาพของ 
ผลิตภัณฑเปนระยะเวลา 2 ป นับจากวันท่ีซ้ือผลิตภัณฑ การรับประกันน้ีจํากัดอยูในเร่ืองของการซอมแซมหรือเปล่ียนผลิตภัณฑท่ีบกพรองให 
ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับดุลพินิจของบริษัท ในการขอรับบริการภายใตการรับประกันนี้ คุณจะตองไดรับหมายเลขอนุญาตสงกลับวัสดุ (Returned 
Material Authorization หรือ RMA) จากฝายบริการลูกคาเสียกอน ผลิตภัณฑจะตองถูกสงคืนโดยชําระคาสงลวงหนาแลว และตองสงคําอธิบาย 
โดยยอเก่ียวกับปญหาท่ีพบรวมท้ังหลักฐานท่ีใชยืนยันวันท่ีและสถานท่ีซ้ือผลิตภัณฑดังกลาวมาพรอมกันดวยการรับประกันน้ีไมรวมถึงอุปกรณ 
ท่ีไดรับความเสียหายจากอุบัติเหตุ, การขาดความระมัดระวัง, การนําไปใชผิดวิธี หรือการดัดแปลงแกไขผลิตภัณฑ ในทุกกรณี การรับประกัน 
น้ีใชไดกับผูซื้อทานแรกเทาน้ันซึ่งจะตองลงทะเบียนภายใน 10 วันนับจากวันท่ีซื้อ 

บริษัท American Power Conversasion จะไมขอรับประกันใดๆ ท้ังทางตรงและทางออม ยกเวนแตจะระบุไวในท่ีน้ี รวมท้ังจะไมรับประกัน 
ความสามารถในการจําหนายและการกระทําตามวัตถุประสงคใดโดยเฉพาะ ในบางรัฐไมอนุญาตใหมีขอจํากัดหรือการยกเวนขอจํากัดความ 
รับผิดชอบตามการรับประกัน ดังน้ัน ขอจํากัดหรือขอยกเวนท่ีกลาวมาขางตนจะไมสามารถนํามาใชกับผูใชได 

ยกเวนแตท่ีไดระบุไวขางตน ไมวากรณีใดก็ตาม บริษัท APC จะไมรับผิดชอบความเสียหายท้ังทางตรง, ทางออม, ความเสียหายในรูปแบบ 
พิเศษ, ความเสียหายโดยบังเอิญ หรือความเสียหายท่ีตามมา อันเน่ืองมาจากการใชผลิตภัณฑน้ี ถึงแมวาบริษัทจะไดรับแจงเก่ียวกับความ 
เปนไปไดของความเสียหายดังกลาวก็ตาม โดยเฉพาะอยางย่ิง บริษัท APC จะไมรับผิดชอบตอคาใชจายใดๆ เชน การสูญเสียผลกําไรหรือ 
รายได, การเสียหายของอุปกรณ, การไมสามารถใชงานอุปกรณได, ความเสียหายของซอฟทแวร, ขอมูลสูญหาย, มูลคาของส่ิงของทดแทน, 
การเรียกรองโดยบุคคลท่ีสามหรือกรณีอ่ืนๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอมูลท้ังหมดน้ี อยูภายใตลิขสิทธิ์ 2005 โดย American Power Conversion Corporation สงวนลิขสิทธิ์ หามไมใหทําการคัดลอกท้ังหมด 
หรือแตบางสวนโดยไมไดรับอนุญาต 

คําวา APC, เคร่ืองหมาย APC, Smart-UPS และ PowerChute เปนเคร่ืองหมายการคาจดทะเบียนของ American Power Conversion 
Corporation สวนเคร่ืองหมายการคาอ่ืนๆ ท่ีอยูในคูมือเลมน้ี ถือเปนกรรมสิทธิ์ของเจาของเคร่ืองหมายน้ันๆ 


