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คูมือสําหรับผูใช ภาษาไทย 

APC Smart-UPS® SC 

 
420/620VA 

110/120/230 VAC 

ชนิดต้ัง 
เครื่องจายไฟสํารองแบบตอเนื่อง 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 





 

  1  

บทนํา 
เครื่องจายไฟสํารอง (Uninterruptible Power Supply) หรือเครื่อง UPS ของ APC นี้ ไดรับการออกแบบมาเพื่อปองกันปญหา 
ที่อาจเกิดกับอุปกรณไฟฟาของคุณ เมือ่เกิดเหตุการณไฟดับ, ไฟตก, ไฟหรี่ หรือไฟกระชาก เครื่องจายไฟสํารอง (UPS) จะกําจัด 
ความไมคงที่ขนาดเล็กๆ ของแรงดันไฟฟาที่สงมาจากระบบไฟฟาอาคาร และถาเกิดการรบกวนที่มีขนาดใหญ เครื่องก็จะตัด 
อุปกรณของคุณจากระบบไฟฟาอาคารเพื่อปองกันไมใหเกิดการชํารุดเสียหายขึ้น เครื่อง UPS จะจายไฟอยางตอเนื่องจาก 
แบตเตอรี่ภายในเครื่อง UPS เอง จนกวาแรงดันไฟฟาจากระบบไฟฟาอาคารจะกลับมาอยูในระดับที่ปลอดภัย หรือแบตเตอรี่ 
ของเครื่อง UPS ไดจายไฟจนหมด 

 1 : การติดต้ัง 

การเปดบรรจภุัณฑ  

ขอควรระวงั : ควรอานคําแนะนําดานความปลอดภัยกอนที่จะทําการติดตัง้  

ตรวจเช็คเคร่ือง UPS วาตรงตามใบเสร็จหรือไม หากมีการชํารุดเสียหายเกิดขึ้น ใหแจงบริษัทขนสงหรือบริษัทตัวแทนจําหนาย 
ทันท ี

วัสดุบรรจุภัณฑสามารถนํามารีไซเคิลได กรุณาเก็บรักษาไวเพื่อนํากลับมาใชใหม หรือกําจัดทิ้งดวยวิธีที่เหมาะสม 

ตรวจเช็คอุปกรณภายในบรรจุภัณฑ : 

ขอควรระวงั : เครื่อง UPS ที่นําสงมานั้นยังไมไดตอเขากับแบตเตอรี่ 

 เครื่อง UPS 

 ชุดอุปกรณของ UPS ประกอบดวย : 

 เอกสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ รวมทั้งขอมูลดานความปลอดภัยและการรับประกันสินคา  

 ซีดีคูมือการใชงาน Smart-UPS®  

 ซีดี PowerChute® Business Edition      

 สายเชื่อมตอแบบอนุกรม 

 รุน 230 V : สายตอตรง (Jumper) สองเสน 

ตําแหนงติดตั้งเครื่อง UPS  

 

1 นิ้ว (2.5 ซม.) 
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 2 : การเริม่ใชงาน 

การตอแบตเตอรี่ 

  ตอสายสีดําเขากับแบตเตอร่ี (สายสีแดงตอไวอยูแลว) 
หมายเหตุ : อาจเกิดประกายไฟเล็กนอยข้ึนท่ีจุดตอแบตเตอร่ี 
ซ่ึงถือเปนสิ่งปกติ 

  
  

  

ตออุปกรณเขากับเครื่อง UPS 

แผงดานหลัง 

110/120 V : 230 V : 

  

• รุน 230 V : ปลั๊กสีขาวครีมดานบนจะใชสําหรับปองกันไฟกระชาก 
เทาน้ัน อุปกรณท่ีตอเขากับปล๊ัก 500 VA ดังกลาวจะไดรับการปองกัน 
จากการเกิดไฟกระชาก แตจะไมไดรับกระแสไฟในระหวางที่ระบบ 
ไฟฟาอาคารเกิดความผิดปกติ ปลั๊กสามตัวดานลางจะชวยในการ 
จายไฟสํารอง รวมทั้งปองกันไฟกระชากดวย 

• หมายเหตุ : เครื่องพิมพเลเซอรเปนอุปกรณที่ใชกําลังไฟฟามากกวา 
อุปกรณชนิดอ่ืน และอาจสงผลใหเคร่ือง UPS เกิดการโอเวอรโหลดได 

ดานลางของอุปกรณ 
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การตอเครื่อง UPS เขากับระบบเครือขาย (ถามี) 

ปลั๊กเครือขาย 

พอรตอนุกรม 

 

พอรตปองกันไฟกระชากสําหรับโทรศัพท/ระบบเครือขาย 

  

ใชเฉพาะชุดเช่ือมตอที่ไดรับการรับรองจาก APC เทานั้น 

ในการตอเขากับพอรตอนุกรม ใหใชเฉพาะสายเคเบิลท่ีจัดเตรียมมาใหเทาน้ัน ไมสามารถใชสายเช่ือมตอแบบอนุกรมแบบมาตรฐาน 
ในการตอเขากับเครื่อง UPS ได 

เครื่อง UPS จะมีอุปกรณปองกันไฟกระชากสําหรับโทรศัพท/ระบบเครือขายเปนอุปกรณเสริมพิเศษ ใหตอโทรศัพทแบบสายเด่ียว 
หรือสายระบบเครือขาย 10 Base-T/ 100 Base-Tx เขากับแจ็ค IN ของพอรตปองกันไฟกระชากสําหรับโทรศัพท/ระบบเครือขาย  
RJ-45/RJ-11  ท่ีอยูดานหลังของเคร่ือง UPS ใชสายโทรศัพท (ไมรวมอยูในชุดท่ีจัดให) หรือสายเครือขาย (ไมรวมอยูในชุดท่ีจัดให)  
เพื่อตอแจ็ค OUT เขากับโมเด็ม หรือพอรตระบบเครือขาย 

เริ่มใชงาน UPS 

1. เสียบปลั๊กเครื่อง UPS เขากับเตาเสียบชนิดสองขั้วสามขาที่ตอสายดินแลวเทานั้น ควรหลีกเลี่ยงการใชสายตอ 

รุน 110/120 V :  สายไฟจะติดอยูกับเครื่อง UPS รุนของปลั๊กไฟ คือ NEMA 5-15P 

รุน 230 V :  สายไฟจะจัดมาใหในชุดอุปกรณของเคร่ือง UPS  ขอควรระวัง : ทันทีท่ีมีการเช่ือมตอกับระบบไฟฟาอาคาร 
ปลั๊กดานบนจะไดรับการจายไฟทนัที สวนปลั๊กสามตัวดานลางจะไดรับการจายไฟหลงัจากที่เครื่อง UPS ทําการ 
ทดสอบตัวเองเสร็จเรียบรอยแลว 

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

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

4. กดปุมบนแผงดานหนาเพื่อเปดเคร่ือง UPS 

หมายเหตุ : แบตเตอรี่สามารถชารจไฟไดเต็มในชวงสี่ช่ัวโมงแรกของการทํางานปกติ อยางไรก็ตาม แบตเตอรี่อาจจะไม 
สามารถจายไฟไดเต็มประสิทธิภาพในชวงการชารจไฟคร้ังแรก กรุณาดูรายละเอียดเกี่ยวกับระยะเวลาการใชงานของ 
แบตเตอรี่ไดที่ www.apc.com 

5. เพื่อการปองกันสูงสุดสําหรับระบบคอมพิวเตอร ใหติดตั้งซอฟทแวรจัดการ PowerChute Business Edition ซ่ึงจะทําให 
สามารถปรับต้ังคาสําหรับการปดเครื่องและสัญญาณเตือนตางๆ ของเครื่อง UPS ไดอยางเต็มรูปแบบ 
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 3 : การทํางาน 

แผงแสดงผลดานหนา  
110/120 V 230 V 

  

 
ตัวแสดง คําอธิบาย 

ออนไลน 

 

เครื่อง UPS กําลังจายไฟจากระบบไฟฟาอาคารไปยังอุปกรณตอพวง 

จากแบตเตอรี่ 

 

เครื่อง UPS กําลังจายไฟจากแบตเตอรี่ไปยังอุปกรณตอพวง  

โอเวอรโหลด 

 

อุปกรณตอพวงใชไฟเกินขีดจํากัดของเครื่อง UPS 

เปลี่ยนแบตเตอรี่ 

 

จะตองทําการเปลี่ยนแบตเตอรี่ 

 

คุณสมบัติพิเศษ ฟงกช่ัน 

ปุมเปด/ปดเครื่อง  

 

กดปุมน้ีเพื่อเปดหรือปดเครื่อง UPS (สําหรับหนาท่ีอ่ืนๆ เพิ่มเติม กรุณาอานเนื้อหาในหนาตอไป) 

การทดสอบตัวเอง  แบบอัตโนมัติ : เครื่อง UPS จะทําการทดสอบตัวเองโดยอัตโนมัติเม่ือเปดเครื่อง และทุกๆ สอง 
สัปดาหหลังจากนั้น (ตามคาตั้งพื้นฐาน) โดยในระหวางการทดสอบตัวเอง เครื่อง UPS จะจายไฟ 
จากแบตเตอรี่ไปยังอุปกรณตอพวงเปนชวงระยะเวลาสั้นๆ 

แบบแมนนวล : กดปุม  คางไวประมาณ 2-3 วินาที เพื่อเริ่มทําการทดสอบตัวเอง 

การสตารทเย็น  จายไฟจากแบตเตอรี่ไปยังเครื่อง UPS และอุปกรณตอพวง เม่ือไมมีแรงดันไฟฟาในระบบไฟฟา 

อาคาร (ดู การตรวจสอบคนหาสาเหตุและแกปญหา) กดปุม  คางไวเปนเวลา 1 วินาทีแลว 

ปลอยออก เครื่อง UPS จะสงเสียงสัญญาณสั้นๆ แลวจะเงียบไป กดปุมคางไวอีกครั้งประมาณ  

3 วินาที เครื่อง UPS จะสงเสียงสัญญาณยาว ปลอยปุมในขณะที่เสียงสัญญาณนี้กําลังดังอยู  
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 4 : รายการตางๆ ที่ผูใชสามารถปรับต้ังได 

หมายเหตุ :  การปรับตั้งทําไดโดยใชซอฟทแวร POWERCHUTE BUSINESS EDITION 

ฟงกช่ัน 
คาพ้ืนฐานที่ตั้ง 
จากโรงงาน 

ทางเลือกสําหรับผูใช คําอธิบาย 

การทดสอบตัวเอง 
โดยอัตโนมัติ 

ทุก 14 วัน  
(336 ชั่วโมง) 

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

ปรับต้ังระยะเวลาการทดสอบตัวเองของ 
เครื่อง UPS  

หมายเลข ID ของ 
เครื่อง UPS 

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

วันท่ีเปลี่ยนแบตเตอรี่ 
ครั้งลาสุด 

วันท่ีผลิต เดือน/วัน/ป รีเซ็ตวันท่ีน้ี เม่ือคุณเปลี่ยนโมดูลแบตเตอรี่ 

ประสิทธิภาพขั้นต่ําของ 
เครื่องกอนกลับมาจาก 
สภาวะปด 

0 เปอรเซ็นต 0, 15, 50, 90 เปอรเซ็นต กําหนดเปอรเซ็นตท่ีตองการชารจแบตเตอรี่หลัง 
จากการปดเคร่ืองเน่ืองจากไฟแบตเตอร่ีออน กอน 
ท่ีจะจายไฟใหกับอุปกรณตอพวง 

ความไวตอแรงดันไฟฟา 

เครื่อง UPS จะตรวจจับ 
การกระเพื่อมของแรงดัน 
ไฟฟา และแกไขโดยใชการ 
ทํางานของแบตเตอร่ี เพ่ือ 
ปองกันอุปกรณตอพวง 

สูง ความไวสูง, 
ความไวปานกลาง, 
ความไวต่ํา 

หมายเหตุ : ในกรณีท่ีแรงดันไฟฟามีคุณภาพต่ํา  
เครื่อง UPS อาจเปล่ียนไปใชการจายไฟจาก 
แบตเตอรี่ ดังน้ัน ถาอุปกรณตอพวงสามารถ 
ทํางานไดตามปกติภายใตสภาวะดังกลาว ใหลด 
ความไวตอแรงดันไฟฟาลง ท้ังน้ี เพื่อรักษา 
ประสิทธิภาพและอายุการใชงานของแบตเตอรี่ 

การหนวงเวลาสัญญาณ 
เตือนหลังจากไฟดับ 

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

ต้ังการหนวงเวลาทํางานของสัญญาญเตือน  
เพื่อหลีกเลี่ยงขอผิดพลาดเล็กนอยท่ีอาจเกิดขึ้น 
เน่ืองจากการสงสัญญาณเตือน 

การหนวงเวลาปดเครื่อง 60 วินาที 60, 180, 300, 600 วินาที ปรับต้ังระยะหางระหวางเวลาที่เครื่อง UPS ได 
รับคําสั่งใหปดเครื่อง และเวลาที่เครื่องปดการ 
ทํางานจริง 

การเตือนเม่ือแบตเตอรี่ 
ออน 

 

2 นาที 

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

2, 5, 7, 10 นาที 

(เปนเวลาโดยประมาณ) 

เครื่อง UPS จะสงเสียงเตือนเม่ือแบตเตอรี่เหลือ 
เวลาทํางาน 2 นาที 

ปรับเปล่ียนระยะเวลาในการเตือนแบตเตอรี่ออน  
โดยใหต้ังเวลาที่ระบบปฏิบัติการหรือซอฟทแวร 
ระบบจะสามารถปดเครื่องไดอยางปลอดภัย 
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หมายเหตุ :  การปรับตั้งทําไดโดยใชซอฟทแวร POWERCHUTE BUSINESS EDITION 

ฟงกช่ัน 
คาพ้ืนฐานที่ตั้ง 
จากโรงงาน 

ทางเลือกสําหรับผูใช คําอธิบาย 

การหนวงเวลาเปด 
เครื่องแบบซินโครไนซ 

0 วินาที 0, 15, 45, 75 วินาที กําหนดเวลาที่ตองการใหเครื่อง UPS รอกอนท่ี 
จะเริ่มทํางาน หลังจากที่ระบบไฟฟาอาคารกลับ 
สูภาวะปกติ (เพื่อหลีกเลี่ยงการโอเวอรโหลดของ 
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 เพื่อหลีกเลี่ยง 
การใชงานแบตเตอรี่โดยไมจําเปน 

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 : การเก็บรักษา และการซอมบํารุง 

การเก็บรักษา 

ปดคลุมเครื่อง UPS และเก็บไวในสถานที่ที่เย็นและแหง พรอมทั้งชารจแบตเตอรี่ใหเต็ม 

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

การเปลี่ยนแบตเตอรี ่
อายุการใชงานของแบตเตอรี่ของเครื่อง UPS จะแตกตางกันไปตามลักษณะการใชงานและสภาพแวดลอม โดยทั่วไปแลว  
ควรเปลี่ยนแบตเตอรี่ทุกๆ 3 ป 

การเปลี่ยนโมดูลแบตเตอรี่ของเครื่อง UPS รุนนี้สามารถทําไดงาย และวิธีการเปลี่ยนแบตเตอรี่ก็สามารถทําไดอยางปลอดภัย  
เนื่องจากไมไดเช่ือมตอกับระบบไฟฟาที่มีอันตราย ในขณะที่ทําการเปลี่ยน คุณจะสามารถเปดเครื่อง UPS และอุปกรณตอพวง 
ไวได ถาตองการสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการเปลี่ยนแบตเตอรี่ กรุณาติดตอบริษัทตัวแทนจําหนายของคุณ หรือ APC  
(กรุณาดูที่ ขอมูลสําหรับการติดตอ) 

หมายเหตุ : ถาไมไดตอแบตเตอรี่ไว อุปกรณจะไมไดรับการปองกันจากสภาวะไฟดับ 

  ถอดสายแบตเตอรี่ 

  

 ตอแบตเตอรี่ชุดใหมโดยตอสายสีแดงและสีดํา รวมทั้งปลั๊ก 
ตางๆ ใหถูกตอง หมายเหตุ : อาจเกิดประกายไฟเล็กนอยขึ้นที่ 
จุดตอแบตเตอรี่ ซ่ึงถือเปนเปนสิ่งปกติ 

 

  

 
ตองแนใจวาไดนําสงแบตเตอรี่ท่ีใชแลวไปยังสถานที่ท่ีรับรีไซเคิล หรือสงไปยัง APC โดยบรรจุลงในบรรจุภัณฑของ 
แบตเตอรี่ใหม 

ดานลางของอุปกรณ 
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 6 : การตรวจสอบคนหาสาเหตุและแกปญหา, การขนสง และการบรกิาร 

กรุณาใชขอมูลจากตารางดานลางเพื่อแกไขปญหาเล็กๆ นอยๆ เกี่ยวกับการติดตั้งและการใชงาน UPS ในกรณีที่เกิดปญหา 
ที่ซับซอนขึ้นกับเคร่ือง UPS รวมทั้งขอมูลเกี่ยวกับระยะเวลาการใชงานของแบตเตอรี่ กรุณาดูที่ www.apc.com 

ปญหา และ/หรือ 
สาเหตุท่ีเปนไปได 

วิธีแกไขปญหา 

เปดเครื่อง UPS ไมได  
ไมไดตอเครื่อง UPS เขากับแหลงจาย 
ไฟของระบบไฟฟาอาคาร 

ตรวจเช็คปลายทั้งสองดานของสายไฟระหวางเครื่อง UPS กับระบบไฟฟาอาคาร เพื่อใหแนใจ 
วาไดตอสายไฟอยางแนนหนาดีแลว 

ตอแบตเตอรี่ไมถูกตอง ตรวจเช็ควาแบตเตอรี่ตออยูอยางถูกตองหรือไม 

ไมมีแรงดันไฟฟา หรือแรงดันไฟฟา 
ของระบบไฟฟาอาคารต่ํามาก 

ตรวจเช็คแรงดันไฟฟาของระบบไฟฟาอาคารท่ีเคร่ือง UPS ตออยู โดยการตอเขากับโคมไฟต้ังโตะ 
แบบท่ัวไป ถาโคมไฟใหแสงสวางนอย ใหทําการตรวจเช็คแรงดันไฟฟาอาคาร 

ปดเครื่อง UPS ไมได 
เครื่อง UPS เกิดความผิดปกติภายใน หามใชเคร่ือง UPS โดยเด็ดขาด ถอดปล๊ักเคร่ือง UPS, ถอดปล๊ักตอของแบตเตอร่ีบนแผงดานหลัง 

และนําเครื่องเขารับบริการซอมโดยทันที 

UPS สงเสียงเปนครั้งคราว 
เครื่อง UPS ท่ีทํางานตามปกติจะสง 
เสียงสัญญาณในระหวางท่ีเคร่ืองกําลัง 
จายไฟจากแบตเตอรี่ 

ไมมีวิธีแกไข เน่ืองจากเครื่อง UPS กําลังทําหนาท่ีปองกันอุปกรณตอพวงจากการกระเพื่อมของ 

แรงดันไฟฟาจากระบบไฟฟาอาคาร  

เครื่อง UPS ไมสามารถจายไฟสํารองไดตามเวลาทีค่วรจะเปน 
ไฟแบตเตอรี่ของเครื่อง UPS ออน  
เน่ืองจากระยะหางจากการจายไฟ 
สํารองครั้งกอนหนาน้ีไมนานพอ หรือ 
แบตเตอรี่ใกลหมดอายุแลว 

ชารจไฟแบตเตอรี่ จะตองทําการชารจแบตเตอรี่ใหมหลังจากที่ตองจายไฟสํารองเปนระยะเวลา 
นาน อายุการใชงานของแบตเตอรี่จะสั้นลงถาตองจายไฟบอยครั้ง หรือแบตเตอรี่ตองทํางานในที่ 
ท่ีมีอุณหภูมิสูง ควรเปล่ียนแบตเตอร่ี ถาแบตเตอร่ีใกลหมดอายุการใชงาน ถึงแมวาไฟ LED เปล่ียน 
แบตเตอรี่ จะยังไมติดสวางก็ตาม 

ไฟ LED ออนไลน และโอเวอรโหลด กะพริบสลับกัน 
การปดการทํางานเครื่อง UPS โดย 
ซอฟทแวร PowerChute Business 
Edition 

ไมมีวิธีแกไข เครื่อง UPS จะเริ่มทํางานอีกครั้งเม่ือระบบไฟฟาอาคารกลับสูภาวะปกติ 

ไฟ LED ทั้งหมดกะพริบ หรือไฟ LED ออนไลน และจากแบตเตอรี่ กะพริบ 
เครื่อง UPS เกิดความผิดปกติภายใน  
เครื่อง UPS ปดการทํางาน 

หามใชเครื่อง UPS โดยเด็ดขาด ปดเครื่อง UPS, ถอดสายแบตเตอรี่ออก และนําเครื่องเขารับ 
บริการซอมโดยทันที 

ไมมีไฟ LED ดวงใดติดสวาง แมวาจะเสียบปลั๊ก UPS เขากับเตาเสียบของระบบไฟอาคารแลว 
เครื่อง UPS ปดอยู หรือแบตเตอรี่ 
หมดไฟเนื่องจากการจายไฟสํารอง 
เปนเวลานาน 

ไมมีวิธีแกไข เครื่อง UPS จะกลับมาทํางานตามปกติเม่ือระบบไฟฟาไดรับการแกไขแลว และ 
แบตเตอรี่ไดรับการชารจไฟเพียงพอแลว 
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ปญหา และ/หรือ 
สาเหตุท่ีเปนไปได 

วิธีแกไขปญหา 

ไฟ LED  โอเวอรโหลด ติดสวางขึน้ และเครื่อง UPS สงเสียงสัญญาณเตือนอยางตอเนื่อง 
เครื่อง UPS เกิดการโอเวอรโหลด  
อุปกรณตอพวงใชกําลังไฟเกินกวา 
ขีดจํากัดของเครื่อง UPS 

มีการตออุปกรณตอพวงมากกวา “ขีดจํากัดการตอสูงสุด” ตามที่ระบุไวในขอกําหนดมาตรฐาน 

เสียงเตือนจะยังดังตอเน่ืองไปจนกวาจะแกไขการโอเวอรโหลดนั้น การแกไขการโอเวอรโหลด  
ทําไดโดยการถอดสายอุปกรณตอพวงที่ไมจําเปนออกจากเครื่อง UPS 

เครื่อง UPS จะจายไฟตอไป ตราบใดที่ยังมีไฟจากระบบไฟฟาอาคาร และตัวตัดวงจร (เซอรกิต 
เบรกเกอร) ยังไมตัดไฟ แตเคร่ือง UPS จะไมจายไฟจากแบตเตอร่ีในกรณีท่ีแรงดันไฟฟาขาดหายไป 
(ไฟดับ) 

ถาเกิดการโอเวอรโหลดในขณะที่เครื่อง UPS กําลังจายแรงดันไฟฟาจากแบตเตอรี่อยู เครื่อง  
UPS จะตัดการจายไฟนั้น ท้ังน้ี เพื่อปองกันเครื่อง UPS จากความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได 

ไฟ LED เปลี่ยนแบตเตอรี่  ติดสวางขึ้น 
แบตเตอรี่ออน ชารจแบตเตอรี่ท้ิงไวประมาณ 24 ชั่วโมง และทําการทดสอบตัวเอง ถาหลังการชารจแบตเตอรี่ 

แลวยังคงมีปญหาอยู ใหเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม 

แบตเตอรี่ทําการทดสอบตัวเองไมได ไฟ LED เปลี่ยนแบตเตอรี่ ติดสวางขึ้น และเครื่อง UPS สงเสียงสัญญาณสั้นๆ ประมาณ 1 นาที  
และสงเสียงเตือนซ้ําอีกทุกๆ 5 ชั่วโมง ใหชารจแบตเตอรี่ท้ิงไวเปนเวลา 24 ชั่วโมง และทําการ 
ทดสอบตัวเองอีกคร้ังเพ่ือยืนยันสถานะ เปล่ียนแบตเตอร่ี ถาแบตเตอร่ีผานการทดสอบตัวเองแลว 
เสียงเตือนจะหยุดลงพรอมท้ังไฟ LED ก็จะดับไปดวย 

ไฟ LED ความผิดปกติของแรงดันไฟเขา บนแผงดานหลัง ติดสวางขึน้ (เฉพาะรุน 110/120 V เทานั้น) 
เสียบปล๊ักเคร่ือง UPS เขากับเตาเสียบ 
ไฟอาคารที่ตอสายไวไมถูกตอง 

ความผิดปกติของชุดสายไฟที่ตรวจพบไดแก ไมมีสายดิน, เกิดการสลับขั้ว และโอเวอรโหลด  

ติดตอชางไฟฟาท่ีเชี่ยวชาญใหเปนผูดําเนินการแกไขชุดสายไฟภายในอาคาร 

ตัวตดัวงจร ไฟเขา (เซอรกิตเบรกเกอร) ทํางาน 

เคร่ือง UPS เกิดการโอเวอรโหลด สวิตช 
ตัดวงจรในตัวตัดวงจร (เซอรกิตเบรก-
เกอร) ดีดออก (ตัดวงจร) 

ลดโหลดของเครื่อง UPS โดยถอดปลั๊กอุปกรณตอพวงออก กดสวิตชตัดวงจรบนตัวตัดวงจร  
(เซอรกิตเบรกเกอร) เขาไปเพื่อตอวงจรอีกครั้งหนึ่ง 

เครื่อง UPS ยังคงทํางานโดยใชไฟจากแบตเตอรี่ แมวาแรงดนัไฟฟาอาคารจะกลับสูภาวะปกติแลวก็ตาม 

ตัวตัววงจรไฟเขา (เซอรกิตเบรกเกอร)  
ของเครื่อง UPS ทํางาน  

ลดโหลดของเครื่อง UPS โดยถอดปลั๊กอุปกรณตอพวงออก และกดสวิตชตัดวงจรที่ตัวตัดวงจร  
(เซอรกิตเบรกเกอร) เขาไป  

แรงดันไฟฟาอาคาร มีคาสูงมาก,  
ตํ่ามาก หรือกระเพื่อมมาก 

ยายเครื่อง UPS เพื่อทดลองตอสายเขากับเตาเสียบในวงจรไฟฟาอื่นของระบบไฟฟาอาคาร  
เจนเนอเรเตอรผลิตกระแสไฟฟาท่ีใชนํ้ามันเช้ือเพลิงคุณภาพตํ่า อาจทําใหแรงดันไฟฟากระเพ่ือม 
ได ถาอุปกรณตอพวงสามารถทํางานได ใหลดความไวของเครื่อง UPS ลง (กรุณาดูท่ี รายการ 
ตางๆ ท่ีผูใชสามารถปรับต้ังได)  

ไฟ LED ออนไลน  

ไมมีไฟ LED ดวงใดติดสวาง เครื่อง UPS กําลังจายไฟจากแบตเตอรี่ หรือจะตองเปดเครื่อง UPS 

ไฟ LED กะพริบ เครื่อง UPS กําลังทําการทดสอบตัวเอง 
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การขนสงและการบริการ 
การเตรียมเครื่อง UPS สําหรับการขนสง : 

ปดเคร่ืองและถอดสายอุปกรณตอพวงทั้งหมดที่ตออยูกบัเครื่อง UPS ปดเครื่อง UPS และถอดปลั๊ก UPS ออกจากเตาเสียบของ 
ระบบไฟฟาอาคาร ถอดสายแบตเตอรี่  

ถาจําเปนตองทําการซอมบํารุงเครื่อง UPS คุณไมจําเปนตองสงเครื่องคืนไปยังบริษัทตัวแทนจําหนาย แตใหปฏิบัติตามขั้นตอน 
ตอไปนี้ : 

1. ตรวจดูรายการปญหาที่มีอยูใน การคนหาสาเหตุและแกไขปญหา สําหรับวิธีการแกไขปญหาท่ัวไปท่ีพบบอย 

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

 จดรหัสรุน, หมายเลขประจําเครื่อง และวันท่ีซื้อเครื่อง UPS เม่ือคุณโทรศัพทไปท่ีแผนกลูกคาสัมพันธของ APC ชางเทคนิคจะ 
ขอใหคุณอธิบายถึงปญหาท่ีเกิดขึ้นกับเครื่อง UPS ของคุณ และใหคําแนะนําในการแกไขผานทางโทรศัพท ถายังไมสามารถแกไข 
ปญหาได ชางเทคนิคจะออกหมายเลขอนุญาตสงกลับวัสดุ (Returned Material Authorization Number หรือ RMA#) ใหคุณ 

 ถาเครื่อง UPS ยังอยูภายใตการรับประกัน คุณไมตองเสียคาใชจายในการซอมใดๆ ท้ังสิ้น  

3. บรรจุเครื่อง UPS ลงในบรรจุภัณฑเดิมท่ีใหมา แตถาไมมีบรรจุภัณฑดังกลาว กรุณาดูท่ี www.apc.com/support ซึ่งจะใหขอมูล 
เกี่ยวกับการขอรับบรรจุภัณฑชุดใหม 

 บรรจุเครื่อง UPS ใหเรียบรอยเพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในระหวางขนสง หามใชเม็ด Styrofoam ในการบรรจุ  
การรับประกันสินคาไมรวมถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นในระหวางขนสง 

 ตองถอดสายแบตเตอรี่ออกทุกคร้ังกอนที่จะทําการขนสงตามขอกําหนดของ U.S. Department of Transportation  
(DOT) และ IATA โดยอาจจะไมจําเปนตองถอดแบตเตอรี่ออกจากเครื่อง UPS ก็ได 

4. เขียนหมายเลข RMA# ไวท่ีดานนอกของบรรจุภัณฑ 

5. สงคืนเครื่อง 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 : ขอมูลเกี่ยวกับขอกําหนดและการรับประกัน 

รุน 110/120 V 

  

อุปกรณชุดนี้ไดรับการทดสอบและปฏิบัติตามขอกําหนดสําหรับอุปกรณดิจิตอล Class A ในขอบังคับ FCC สวนที่ 15 ขอกําหนด 
เหลาน้ีมีข้ึนเพ่ือปองกันการรบกวนท่ีอาจเปนอันตรายเม่ือตองใชงานอุปกรณดังกลาวในเชิงพาณิชย อุปกรณชุดน้ีจะสามารถสราง,  
ใชงาน และแผคล่ืนความถี่วิทยุได และหากไมไดติดต้ังและใชงานอยางถูกวิธีตามคูมือแนะนําการใชงาน ก็อาจทําใหเกิดสัญญาณ 
รบกวนตอการสื่อสารดวยคลื่นวิทยุได ในกรณีที่มีการใชงานอุปกรณชุดนี้ภายในที่พักอาศัย และกอใหเกิดปญหาเรื่องสัญญาณ 
รบกวน ผูใชจําเปนตองแกไขปญหาดังกลาวโดยเสียคาใชจายเอง 

เพื่อใหเปนไปตามขอกําหนดของ FCC Class A จะตองใชสายสัญญาณแบบมีชีลดรวมกับผลิตภัณฑนี้ 

รุน 230 V 

 

อุปกรณชุดนี้คือผลิตภัณฑ Class A หากใชผลิตภัณฑนี้ภายในอาคาร อาจกอใหเกิดสัญญาณรบกวนได ในกรณีนี้ ผูใชอาจตอง 
ดําเนินการแกไขตามความเหมาะสม 
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ขอจํากัดในการรบัประกันสินคา 

American Power Conversion (APC) ใหการรับประกันวาผลิตภัณฑของทางบริษัทฯ ปราศจากขอบกพรอง ท้ังในดานวัสดุและคุณภาพ 
ของผลิตภัณฑเปนระยะเวลา 2 ป นับจากวันท่ีซื้อผลิตภัณฑ ภายใตการรับประกันน้ีจํากัดอยูในเรื่องของการซอมแซมหรือเปลี่ยนผลิตภัณฑ 
ท่ีบกพรองให ท้ังน้ี ขึ้นอยูกับดุลพินิจของบริษัทในการขอรับบริการภายใตการรับประกันน้ี คุณจะตองไดรับหมายเลขอนุญาตสงกลบัวัสดุ  
(Returned Material Authorization หรือ RMA) จากฝายบริการลูกคาเสียกอน ผลิตภัณฑจะตองถูกสงคืนโดยชําระคาสงลวงหนาแลว และ 
ตองสงคําอธิบายโดยยอเก่ียวกับปญหาท่ีพบ รวมท้ังหลักฐานท่ีใชยืนยันวันท่ีและสถานท่ีท่ีซ้ือผลิตภัณฑดังกลาวมาพรอมกันดวย การรับประกัน 
น้ีไมรวมถึงอุปกรณท่ีไดรับความเสียหายจากอุบัติเหตุ, การขาดความระมัดระวัง, การนําไปใชผิดวิธี หรือการดัดแปลงแกไขผลิตภัณฑในทุก 
กรณี การรับประกันน้ีใชไดกับผูซื้อทานแรกเทาน้ัน ซึ่งจะตองลงทะเบียนภายใน 10 วัน นับจากวันท่ีซื้อ 

บริษัท American Power Conversion จะไมขอรับประกันใดๆ ท้ังทางตรงและทางออม ยกเวนแตจะระบุไวในท่ีน้ี รวมทั้งจะไมรับประกัน 
ความสามารถในการจําหนายและการกระทําตามวัตถุประสงคใดโดยเฉพาะ ในบางรัฐ ไมอนุญาตใหมีขอจํากัดหรือการยกเวนขอจํากัด 
ความรับผิดตามการรับประกัน ดังน้ัน ขอจํากัดหรือขอยกเวนท่ีกลาวมาขางตนจะไมสามารถนํามาใชกับผูซื้อได 

ยกเวนแตท่ีไดระบุไวขางตน ไมวากรณีใดก็ตาม บริษัท APC จะไมรับผิดชอบความเสียหายทั้งทางตรง, ทางออม, ความเสียหายในรูปแบบ 
พิเศษ, ความเสียหายโดยบังเอิญ หรือความเสียหายที่ตามมา อันเนื่องมาจากการใชผลิตภัณฑน้ี ถึงแมวาบริษัทจะไดรับแจงเกี่ยวกับความ 
เปนไปไดของความเสียหายดังกลาว โดยเฉพาะอยางยิ่ง บริษัท APC จะไมรับผิดชอบตอคาใชจายใดๆ เชน การสูญเสียผลกําไรหรือรายได,  
การเสียหายของอุปกรณ, การไมสามารถใชงานอุปกรณได, ความเสียหายของซอฟทแวร, ขอมูลสูญหาย, มูลคาของสิ่งของทดแทน, การ 
เรียกรองโดยบุคคลที่สาม หรือกรณีอ่ืนๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอความทั้งหมดนี้ไดรับการจดทะเบียนลิขสิทธิ์ 2005 โดย American Power Conversion Corporation สงวนลิขสิทธิ์  
หามไมใหทําการคัดลอกทั้งหมดหรือแตบางสวนโดยไมไดรับอนุญาต 

คําวา APC, เครื่องหมาย APC, Smart-UPS และ Power Chute เปนเครื่องหมายการคาจดทะเบียนของ American Power  
Conversion Corporation สวนเครื่องหมายการคาอื่นๆ ที่อยูในคูมือเลมนี้ ถือเปนกรรมสิทธิ์ของเจาของเครื่องหมายนั้นๆ 


