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บทนํา 

APC® by Schneider Electric Smart-UPS® RT  คือ เคร่ืองจายไฟฟาสํารองแบบตอเนื่อง (UPS) 
ที่มีประสิทธิภาพสูงและมีการปองกันคอมพิวเตอรและ อุปกรณอิเล็กทรอนิกสจากภาวะไฟดับ ไฟหร่ี ไฟตก และไฟกระชาก UPS 
จะกรองความแปรปรวนเล็กนอยของกระแสไฟที่เขาสู อาคาร 
และปองกันอุปกรณของคุณจากการแปรปรวนอยางมากของกระแสไฟ โดยการตัดการรับกระแสไฟจากสายไฟฟาท่ีเขามา ในอาคาร 
UPS จายกระแสไฟอยางตอเนื่องจากแบตเตอร่ีภายใน จนกวากระแสไฟที่เขาสูอาคารจะกลับคืนสูระดับที่ปลอดภัย 
หรือจนกวาแบตเตอร่ีจะหมด 

การติดต้ัง 
กรุณาอานแผนคําแนะนําเพื่อความปลอดภัยกอนทําการติดตั้ง UPS 

การแกะกลอง 

เมื่อไดรับ UPS ขอใหตรวจสอบผลิตภัณฑทันท ีหากผลิตภัณฑ 
เสียหาย กรุณาแจงใหผูขนสงและผูแทนจําหนายทราบ 

สามารถนํากลองไปรีไซเคิลได กรุณาเก็บไวใชใหม หรือจัดการ 
ทิ้งอยางเหมาะสม 

ตรวจสอบสิ่งที่บรรจุอยูในกลอง : 

 UPS (พรอมแบตเตอร่ีที่ไมไดตออยู) 

 ฝาดานหนาสองชุด 

 ชุดอุปกรณและเอกสารซ่ึงประกอบดวย : 

 รุน XLT/XLTW เทานั้น : ซีดีซอฟทแวร 

 ซีดีคูมือผูใช Smart-UPS 

 รุน XLI เทานั้น : สายไฟออกหกเสน 

 สายเคเบิลอนุกรม 

 เอกสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ ขอมูลการรับประกัน 
และขอมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย 

 เอกสารเกี่ยวกับการด Network Management 

การถอดแบตเตอรี่ 
เคร่ือง UPS มีนํ้าหนักมาก ดังน้ัน จึงควรถอดแบตเตอร่ีออกเพ่ือลดนํ้าหนักของเคร่ืองลง กรุณาอานสวน คําแนะนําสําหรับการเปด 
บรรจุภัณฑที่อยูบนกลองที่ใชสําหรับบรรจุเคร่ือง UPS ในการจัดสง 

ขอกําหนด 

อุณหภูมิ 
 สําหรับการใชงาน 
 สําหรับการเก็บ 

 
32° ถึง 104°F (0° ถึง 40°C) 
5° ถึง 113°F (-15 ถึง 45 °C)  
อัดประจุไฟแบตเตอร่ีของ UPS ทุก 6 เดือน 

ขีดจํากัดความสูง 
สําหรับการใชงาน 
สําหรับการเก็บ 

 
เก็บท่ี 10,000 ฟุต (3,000 เมตร)  
เก็บท่ี 50,000 ฟุต (15,000 เมตร) 

ความช้ืน ความชื้นสัมพัทธท่ี 0% ถึง 95%, ไมมีการควบแนน 

UPS ไดรับการออกแบบมาใหใช 
ภายในอาคารเทาน้ัน ขอใหเลือก 
บริเวณท่ีแข็งแรงพอท่ีจะรับนํ้าหนัก 
ของ UPS ได 

อยาใช UPS ในบริเวณท่ีมีฝุนมาก 
หรือมีอุณหภูมิและความชื้นนอกพิกัด 
ท่ีระบุ 

ตรวจใหแนใจวาไมมีส่ิงกีดขวาง 
ทางระบายอากาศดานหนาและ 
หลังของ UPS 

นํ้าหนัก 
UPS 
UPS พรอมบรรจุภัณฑ 

 
244 ปอนด (111 กก.) 
284 ปอนด (129 กก.)   
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การตอไฟสายถาวร 
การตอสายไฟตองกระทําโดยชางไฟฟาที่มีคุณสมบัติเหมาะสม 

1. ติดต้ังสวิตชตัดตอนกระแสไฟอัตโนมัติตามกฎหมายวาดวยไฟฟาในทองถ่ิน (กรุณาดูท่ี ตารางขางลาง) สําหรับการตอสายไฟเขา 
2. ปดสวิตชตัดตอนกระแสไฟอัตโนมัติและสวิตชตัดวงจรไฟเขาเคร่ือง UPS (กรุณาดูที่ A) 
3. ถอดแผงสําหรับสายไฟเขาออกมา (กรุณาดูที่ B) 
4. ดึงแผนโลหะรูปวงกลมออกมา 
5. ใสสายไฟผานเขาไปในแผงสําหรับสายไฟเขา และตอสายไฟกับแผงรวมข้ัวติดสายไฟ ใหตอสายไฟกับข้ัวสายดินกอน 

ปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยไฟฟาทัง้หมดของประเทศและในทองถิน่ (กรุณาดูที่ ตารางและภาพประกอบ) 
6. ใชตัวผอนแรงตึงสายไฟที่เหมาะสมบนสายไฟเขาและสายไฟออกท่ีตอสายถาวร 

รุน XLT, XLJ และ XLTW 
การตอสายไฟเขา การตอสายไฟออก (อุปกรณประกอบ) 

สายไฟไปยัง L1, L2 และ  สายไฟไปยัง L1A, L2A และ  
 

ระบบ การตอสายไฟ แรงดันไฟฟา โหลดไฟฟาเต็มพิกัด 
(ท่ีระบุ) 

สวิตชตัดวงจรไฟเขา 
เครื่องภายนอก 
(แบบทั่วไป) 

ขนาดสายไฟ 
(โดยทั่วไป) 

SURT8000XLJ,  
SURT8000XLT, 
SURT8000XLTW 

สายไฟเขา &  
สายไฟออก 

200/208/220/240 V 40 แอมป 50 แอมป / 2 ขั้วสําหรับ 
สายไฟเขาเทานั้น 

10 ตร.มม.* 

เบอร #8 AWG 
SURT10000XLJ, 
SURT10000XLT, 
SURT10000XLTW 

สายไฟเขา &  
สายไฟออก 

200/208/220/240 V XLJ-50 แอมป 
XLT-48 แอมป 
XLTW-48 แอมป 

60 แอมป หรือ 63 แอมป / 2 
ข้ัวสําหรับสายไฟเขาเทาน้ัน 

16 ตร.มม* 

เบอร #6 AWG 
 

รุน XLI 
การตอสายไฟเขา การตอสายไฟออก (อุปกรณประกอบ) 

เคร่ือง UPS แบบเฟสเดียว (Single-Phase) :  

สายไฟไปยัง L1, N และ  

เคร่ือง UPS แบบสามเฟส (Three-Phase) :  

สายไฟไปยัง L1, L2, L3, N และ  

สายไฟไปยัง L1A, N1 และ  

 

ระบบ การตอ 
สายไฟ 

จํานวน 
เฟส 

แรงดันไฟฟา โหลดไฟฟาเต็มพกิัด 
(ที่ระบุ) 

สวิตชตัดวงจรไฟเขา 
เครื่องภายนอก 
(แบบทั่วไป) 

ขนาดสายไฟ 
(โดยทั่วไป) 

สายไฟเขา  1 220/230/240 V 40 แอมป 50 แอมป / 2 ขั้ว 10 ตร.มม.* 

สายไฟเขา 3+ไมมี 
กระแสไฟ 

380/400/415 V 15 แอมป / เฟส เม่ือใชไฟ 
จากอาคาร 40 แอมป ที ่L1 
ในสายเลี่ยง 

50 แอมป / 4 ขั้ว 10 ตร.มม.* 

SURT8000XLI 

สายไฟออก 1 220/230/240 V 40 แอมป (ไมจําเปนตองใช)  10 ตร.มม.* 

สายไฟเขา  1 220/230/240 V 50 แอมป 63 แอมป / 2 ขั้ว 16 ตร.มม.* 
สายไฟเขา 3+ไมมี 

กระแสไฟ 
380/400/415 V 18 แอมป / เฟส เม่ือใชไฟ 

จากอาคาร 50 แอมป ที ่L1 
ในสายเลี่ยง 

63 แอมป / 4 ขั้ว 16 ตร.มม.* 
SURT10000XLI 

สายไฟออก 1 220/230/240 V 50 แอมป (ไมจําเปนตองใช) 16 ตร.มม.* 

* ขนาดสายท่ีแนะนําเปนขนาดท่ัวไป ขนาดสายตามจริงจะตองเปนไปตามความจุกระแสท่ีกําหนด และขอกําหนดดาน
ไฟฟาของพื้นท่ีและของประเทศ 
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7. รุน XLI เทานั้น : สําหรับเคร่ืองแบบสามเฟส ใหปรับสวิตชเลือกเฟสของไฟเขา (กรุณาดูที่ C) ไปที่ ‘3’ สําหรับเคร่ืองแบบ 
เฟสเดียว ใหปลอยสวิตชทิ้งไวที่ตําแหนงคาต้ังพื้นฐานที่ตําแหนง ‘1’ 

 

 
8. เปดสวิตชตัดตอนกระแสไฟอัตโนมัติ 
9. ตรวจแรงดันไฟของกระแสไฟจากอาคาร 
10. ใสแผงสําหรับสายไฟเขากลับเขาไปดังเดิม 

  รุน XLT/XLJ/XLTW  

รุน XLI  

L1 
L2 

L1A 
L2A 

สายไฟออก 

สายไฟเขา  

C 

B 

สายไฟออก 

สายไฟเขา 

L1 
L2 

L3 

N 

L1A 
N1 

 

B

A

A
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การติดตั้งและการตอแบตเตอรี่และติดฝาดานหนา 
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การตออุปกรณและกระแสไฟเขาสู UPS 

1. ตอไฟสายถาวรของเครื่อง UPS (กรุณาอานสวน การตอไฟสายถาวร) 

2. ตออุปกรณเขากับ UPS (ไมมีเคเบิลใหสําหรับรุน XLT/XLJ/XLTW)  

3. เปดอุปกรณตอพวงท้ังหมด หากตองการใช UPS เปนสวิตช เปด/ปด หลัก ตรวจใหแนใจวาสวิตชของอุปกรณตอพวงท้ังหมด 
เปดอยู 

4. กดปุม  บนแผงดานหนาเพื่อเปด UPS 

• แบตเตอร่ีจะไดรับการอัดประจุไฟจํานวน 90% ในชวงสามช่ัวโมงแรกของการทํางานปกติ อยาคาดหวังวา แบตเตอร่ี 
ของ UPS จะทํางานไดเต็มที่ในระหวางเวลาการอัดประจุไฟครั้งแรกนี้ 

5. กําหนดคาการด Network Management (อุปกรณประกอบ) 

อุปกรณประกอบ 

สําหรับอุปกรณประกอบตางๆ ที่มีให กรุณาอานขอมูลไดจากเว็บไซตของ APC ที่ www.apc.com 

 แบตเตอร่ีภายนอก SURT192XLBP 

 ชุดอุปกรณประกอบราง SURTRK2 

 เคร่ืองแปลงไฟแยกตางหาก 

 อุปกรณเล่ียงกระแสไฟ 

สวิตชตัดตอนกระแสไฟอัตโนมัต ิ

สวิตชตัดตอนกระแสไฟเขาโดยอัตโนมัติ 
8000/10000 VA XLI/XLJ/XLT/XLTW 

 

UPS จะไดรับการปองกันจากภาวะเกินกําลังเม่ือเปดเคร่ือง  
ตองเปดสวิตชตัดตอนกระแสไฟเขาโดยอัตโนมัติเม่ือมีการใชงานเคร่ือง UPS 

 

สวิตชตัดตอนกระแสไฟออกโดยอัตโนมัติ 
8000/10000 VA XLJ/XLT/XLTW  

 

 
สวิตชตัดตอนกระแสไฟออกโดยอัตโนมัติ 

8000/10000 VA XLI 

 

 

L6-30 
250V 30 แอมป 

L6-20  
250V 20 แอมป

IEC 320-C19  
16 แอมป  
สําหรับเตาเสียบ 
แตละอัน 

IEC 320-C13  
กระแสไฟรวม 
ท้ัง 4 เตาเสียบ 
เทากับ 10 แอมป 
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ขั้วตอโดยทัว่ไป 

 
พอรตอนุกรม 

สามารถใชซอฟทแวรควบคุมกระแสไฟและชุดการเช่ือมตอกับ UPS ได  
ใชชุดการเชื่อมตอที่ APC เปนผูจัดหาใหหรือทีไ่ดรบัการอนุมัติจาก APC เทานั้น 

 
พอรตอีเทอรเน็ต 

ตอ UPS เขากับเครือขายคอมพิวเตอร  
(อยูบนการด Network Management) 

 
ขั้วตอ EPO 

ข้ัวตอสําหรับปดกระแสไฟในกรณีฉุกเฉิน (EPO) เปนอุปกรณประกอบในการตัดไฟท่ี 
จายไปยังอุปกรณตอพวงไดโดยฉับพลันจากพื้นที่หางไกล โดยจะไมมีการสลับไปใชไฟ 
จากแบตเตอร่ี (กรุณาอานสวน อุปกรณประกอบ EPO) 

 
สกรู TVSS 

UPS มีสกรูปองกันไฟกระชากเปนการช่ัวคราว (TVSS) สําหรับตอสายดินกับอุปกรณ 
ปองกันไฟกระชาก เชน อุปกรณปองกนัสายโทรศัพทและสายไฟในขายงาน 
เมื่อตอสายดิน ใหถอดปลั๊กของ UPS ออกจากแหลงจายไฟ 

 
ขั้วตอแบตเตอรีภ่ายนอก 

แบตเตอร่ีภายนอกซ่ึงเปนอุปกรณประกอบใหเคร่ืองทํางานไดเปนระยะเวลานานข้ึนใน 
ขณะที่กระแสไฟฟาดับ สามารถใชแบตเตอร่ีภายนอกไดสูงสุดสิบอันกับเคร่ืองเหลานี้ 
สําหรับขอมูลเกี่ยวกับแบตเตอร่ีภายนอก SURT192XLBP กรุณาอานรายละเอียดไดที่ 
เว็บไซตของ APC ที่ www.apc.com 
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การทํางาน 

 ดานหนาของ SMART-UPS RT  

 

 

 

 

สัญญาณไฟ รายละเอียด 

ใชไฟจากอาคาร 

 

UPS กําลังใชไฟจากอาคารและแปลงไฟคูเพื่อจายกระแสไฟใหแกอุปกรณตอพวง (กรุณาอานสวน 
การแกไขปญหา) 

ใชไฟจากแบตเตอร่ี

 

UPS กําลังจายไฟจากแบตเตอร่ีใหแกอุปกรณตอพวง 

เล่ียง 

 

UPS อยูในโหมดเลี่ยง (Bypass) กําลังจายกระแสไฟใหแกอุปกรณตอพวงโดยตรง  
การทํางานในโหมดนี้เปนผลมาจากความผิดพลาดภายใน UPS ภาวะที่มีอุปกรณตอพวงมากเกินไป หรือ 
จากคําส่ังของผูใชผานอุปกรณประกอบหรือสวิตชปรับการเล่ียง แบตเตอร่ีจะไมทํางานในขณะที่ UPS อยู 
ในโหมดเลี่ยง (กรุณาอานสวน การแกไขปญหา) 

ความผิดพลาด 

 

UPS ตรวจพบวามีความผิดปกติภายในเกิดข้ึน (กรุณาอานสวน การแกไขปญหา) 

เกินกําลัง 

 

อุปกรณตอพวงใชไฟเกินอัตรากําลังไฟของ UPS (กรุณาอานสวน การแกไขปญหา)  

เปลี่ยนแบตเตอร่ี 

 

ไมไดตอแบตเตอร่ีหรือตองเปลี่ยนแบตเตอร่ี (กรุณาอานสวน การแกไขปญหา) 

 

คุณสมบัติ หนาที ่

เปด 

 

กดปุมนี้เพื่อเปด UPS (กรุณาอานขอมูลเกี่ยวกับกําลังความสามารถเพิ่มเติม) 

ปด 

 

กดปุมนี้เพื่อปด UPS 

โหลดไฟฟา อัดประจุไฟ 
ในแบตเตอร่ี 
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คุณสมบัติ หนาที ่

ปกติ / เล่ียง 

 

การปรับอุปกรณตอพวงไปที่โหมดเลีย่งดวยตนเองเพื่อใหสามารถสงกระแสไฟโดยตรง 
ไปยังอุปกรณตอพวงได แบตเตอร่ีจะไมทํางานในขณะที ่UPS อยูในโหมดเลี่ยง  
(กรุณาอานสวน การแกไขปญหา) 

เปดเคร่ืองเย็น 

 

เกิดภาวะผิดปกติ 

จายไฟจากแบตเตอร่ีไปยัง UPS และอุปกรณตอพวงโดยฉับพลัน (กรุณาอานสวน  

การแกไขปญหา) กดปุม  คางไวเพื่อเปด UPS และอุปกรณตอพวง UPS จะ 

สงเสียงบ้ีปสองครั้ง ในระหวางเสียงบ้ีปคร้ังที่สอง ใหปลอยปุมนั้น 

ทดสอบตัวเอง อัตโนมัต ิ: UPS จะดําเนินการทดสอบตัวเองโดยอัตโนมัติเมื่อเปดเครื่องข้ึน 

และจะทดสอบตัวเองทุกสองสัปดาหหลังจากนั้น (โดยปริยาย) ในระหวางการ 

ทดสอบตัวเอง อุปกรณตอพวงจะใชกระแสไฟจากแบตเตอร่ีช่ัวครู 

ดวยตวัเอง : กดปุม  คางไวเปนเวลาสองสามวินาทีเพื่อใหเร่ิมการทดสอบตัวเอง 

การวิเคราะหแรงดันไฟ 
จากอาคาร 

 

UPS มีคุณสมบัติการวิเคราะหในการแสดงแรงดันไฟจากอาคาร เสียบปลั๊ก UPS เขากับ 

กระแสไฟจากอาคารโดยปกติ 

UPS จะเริ่มการทดสอบตัวเอง การทดสอบตัวเองจะไมมีผลตอการแสดงแรงดนัไฟ 

กดปุม  คางไวเพื่อดูการแสดงกราฟแรงดันไฟจากอาคาร หลังจากนั้นสองสามวินาที 

สัญญาณไฟประจุไฟในแบตเตอร่ี  หาดวงจะปรากฏข้ึนที่ดานขวาของแผงดานหนา 

เพื่อแสดงแรงดันไฟเขา  

กรุณาดูตัวเลขแรงดันไฟที่ภาพดานซายมือ (คาเหลานี้จะไมปรากฏบน UPS) 

สัญญาณไฟที่ปรากฏข้ึนระบุวา แรงดันไฟอยูระหวางคาที่ปรากฏบนรายการและคาถัดไป 

ที่สูงกวา 

การทํางานโดยใชกระแสไฟจากแบตเตอรี ่

หากไฟดับ UPS จะเปล่ียนไปใชกระแสไฟจากแบตเตอร่ีโดยอัตโนมัติ ในขณะที่ใชกระแสไฟจากแบตเตอร่ี จะมีเสียงเตือนสี่คร้ัง 
ทุกๆ 30 วินาที 

กดปุม  เพ่ือปดเสียงเตือน หากกระแสไฟจากอาคารยังไมกลับสูสภาพปกติ UPS จะจายกระแสไฟใหแกอุปกรณตอพวงตอไป 
จนกวาประจุไฟในแบตเตอร่ีจะหมด  

เมื่อมีประจุไฟในแบตเตอร่ีเหลืออีกเพียง 2 นาที UPS จะสงเสียงเตือนอยางตอเนื่อง หากคุณไมไดใช PowerChute หรือการด 
Network Management สําหรับตรวจสอบและควบคุมการทํางานของ UPS คุณตองเก็บบันทึกแฟมตางๆ เอง และตองปด 
คอมพิวเตอรลงกอนที่กระแสไฟในแบตเตอร่ีของ UPS จะหมดลง 

อายุการใชงานของแบตเตอร่ีของ UPS แตกตางกันไปตามแตลักษณะการใชงานและสภาพแวดลอม กรุณาอานเวลาการทํางาน 
ของแบตเตอร่ีไดจากเว็บไซตของ APC ที่ www.apc.com 
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รายการที่ผูใชสามารถกาํหนดได 

หมายเหตุ : การต้ังรายการเหลานี้ทําไดจากซอฟทแวร PowerChute, การด Network Management, การดเสริมใน Slot 

หรือโหมด Terminal 

หนาท่ี 
คาต้ังพื้นฐาน 
จากโรงงาน 

ทางเลือกท่ีผูใช 
สามารถเลือกได 

รายละเอียด 

การทดสอบตัวเอง 
โดยอัตโนมัติ 

ทุก 14 วัน  
(336 ชั่วโมง) 

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

ต้ังระยะเวลาท่ีจะให UPS ทําการ 
ทดสอบตัวเอง 

รหัสประจํา UPS UPS_IDEN อักขระไมเกินแปดตัว 
เพื่อเปนรหัสประจําเคร่ือง 

ระบุรหัสเฉพาะประจํา UPS (เชน ชื่อ 
หรือตําแหนงท่ีต้ังของเซิรฟเวอร) เพื่อ 
จุดมุงหมายในการบริหารขายงาน 

วันท่ีท่ีเปล่ียน 
แบตเตอร่ีคร้ังสุดทาย 

วันท่ีผลิต เดือน/วัน/ป ต้ังวันท่ีน้ีใหม เม่ือคุณเปล่ียนโมดูล 
แบตเตอร่ีใหม 

ประจุไฟขั้นตํ่ากอน 
กลับมาจากสภาวะปด 

0 เปอรเซ็นต 0, 15, 25, 35, 50, 60, 75,  
90 เปอรเซ็นต 

กําหนดเปอรเซ็นตท่ีตองการอัดประจุไฟใ
นแบตเตอร่ีหลังจากเคร่ืองปดการทํางาน 
ลงเน่ืองจากไฟแบตเตอรี่ตํ่ากอนท่ีจะสง 
กระแสไฟใหแกอุปกรณตอพวง 

หนวงเวลาเสียงเตือน 
หลังจากกระแสไฟลมเหลว 

หนวงเวลา 5 วินาที หนวงเวลา 5 วินาที, หนวงเวลา 
30 วินาที เม่ือแบตเตอรี่เหลือ 
นอย ไมมีเสียงเตือน 

ปดเสียงเตือนท่ีต้ังอยูหรือปดเสียงเตือน 
ท้ังหมดเปนการถาวร 

หนวงเวลาการปดเคร่ือง 20 วินาที 0, 20, 60, 120, 240, 480, 
720, 960 วินาที 

ต้ังระยะเวลาระหวางเวลาท่ี UPS รับ 
คําส่ังใหปด และเวลาที่ปดจริง 

ระยะเวลาการเตือนวา 
แบตเตอร่ีออน 

 

2 นาที 

ซอฟทแวร PowerChute 
จะปดเคร่ืองลงโดย 
อัตโนมัติ เม่ือแบตเตอรี่ 
มีเวลาการทํางานเหลือ
อยูประมาณสองนาที 

2, 5, 7, 10, 12, 15, 18, 20 นาที เสียงเตือนวาแบตเตอร่ีออนจะดังอยาง 
ตอเน่ืองเม่ือมีกระแสไฟในแบตเตอร่ีเหลือ 
อยูสองนาที 

เปล่ียนคาต้ังพ้ืนฐานของระยะเวลาการ 
เตือนใหเปนคาสูงข้ึนได หากระบบปฏิบัติ 
การกําหนดวาตองปดเคร่ืองกอนเวลาดังกลาว

ถวงเวลาการเปดเคร่ือง 0 วินาที 0, 20, 60, 120, 240, 480, 720, 
960 วินาที 

กําหนดเวลาท่ีตองการใหเคร่ือง UPS 
รอกอนท่ีจะเร่ิมทํางานหลังจากท่ีกระแส 
ไฟกลับมากอนท่ีจะเปดเคร่ืองขึ้น (เพื่อ 
ไมใหกระแสไฟเขาสูวงจรกระแสไฟยอย
มากเกินไป)  



 10 

หมายเหตุ : การต้ังรายการเหลานี้ทําไดจากซอฟทแวร PowerChute, การด Network Management, การดเสริมใน Slot 

หรือโหมด Terminal 

หนาท่ี 
คาต้ังพื้นฐาน 
จากโรงงาน 

ทางเลือกท่ีผูใช 
สามารถเลือกได 

รายละเอียด 

จุดเล่ียงสูง 

 

+10% ของคา 
แรงดันไฟออก 

+5%, +10%, +15%, +20% แรงดันไฟสูงสุดท่ี UPS จะสงใหแกอุปกรณ 
ตอพวงในระหวางการใชโหมดเล่ียง 

จุดเล่ียงตํ่า -30% ของคา 
แรงดันไฟออก 

-15%, -20%, -25%, -30% แรงดันไฟตํ่าสุดท่ี UPS จะสงใหแกอุปกรณ 
ตอพวงในระหวางการใชโหมดเล่ียง 

แรงดันไฟออก รุน XLJ :  
200 VAC 

รุน XLT :  
208 VAC 

รุน XLTW :  
220 VAC 

รุน XLI :  
230 VAC 

รุน XLJ :  
200 VAC 

รุน XLT :  
200, 208, 220, 230, 240 VAC

รุน XLTW :  
200, 208, 230, 240 VAC 

รุน XLI :  
200, 208, 220, 230, 240 VAC

*ใชการต้ังแรงดันไฟท่ีเหมาะสม
กับกฎหมายในทองท่ีของทาน 

ยอมใหผูใชเลือกแรงดันไฟท่ีออกจาก 
UPS ในขณะท่ีใชไฟจากอาคาร 

ความถ่ีขาออก อัตโนมัติ 

(50 ± 3 เฮิรตซ หรือ  
60 ± 3 เฮิรตซ) 

50 ± 3 เฮิรตซ  
50 ± 0.1 เฮิรตซ  
60 ± 3 เฮิรตซ  
60 ± 0.1 เฮิรตซ 

ต้ังความถี่ขาออกของ UPS ท่ีอนุญาตให 
เม่ือใดก็ตามก็เปนไปได ความถ่ีขาออก 
จะเหมือนกันกับความถ่ีขาเขา 

จํานวนแบตเตอรี่ 1 จํานวนแบตเตอรี่ท่ีเชื่อมตออยู 
(เคร่ืองละสองโมดูลแบตเตอรี่) 

กําหนดจํานวนแบตเตอร่ีท่ีเชื่อมตออยู 
เพื่อทํานายระยะเวลาการดําเนินงานท่ี 
เหมาะสม 
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อุปกรณประกอบ EPO (การปดกระแสไฟในกรณีฉุกเฉนิ) 

สามารถส่ังหยุดกระแสไฟออกในกรณฉีุกเฉินได โดยการปดสวิตชที่ตออยูกับ EPO 

ปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยไฟฟาของประเทศและทองถิ่น เม่ือทําการเดินสายไฟ EPO 

สวิตชควรเปนชนิดเปดจุดสัมผัสแบบทั่วไป ไมจําเปนตองใชแรงดันไฟภายนอก สวิตชจะทํางานโดยใชแหลงจายไฟภายใน 12V 
ในการปดสวิตช จะใชกระแสไฟ 2 มิลลิแอมป 

สวิตช EPO ไดรับกระแสไฟจากภายใน UPS สําหรับใชกับสวิตชตัดตอนกระแสไฟอัตโนมัติที่ดีดกลบัโดยไมไดเกิดจากกระแสไฟ 
เกินขนาด 
 

วงจรไฟ EPO ไดรับการพิจารณาวาเปนวงจร Class 2 (มาตรฐาน UL, CSA) และเปนวงจร SELV (มาตรฐาน IEC) 

 

ทั้งวงจรไฟ Class 2 และ SELV ตองแยกออกจากวงจรหลักทั้งหมด อยาตอวงจรใดเขากับแผงรวมข้ัวไฟของ EPO ยกเวนแตวา 
จะสามารถยืนยันไดวาวงจรนั้นเปน Class 2 หรือ SELV 
หากไมสามารถยืนยันมาตรฐานของวงจรไฟได ใหใชสวิตชชนิดปดจุดสัมผัส 
 
ใชสายเคเบิลประเภทใดประเภทหนน่ึงตอไปนี้ในการเช่ือมตอ UPS กับสวิตช EPO 
• CL2 : สายเคเบิล Class 2 สําหรับใชโดยทั่วไป 
• CL2P : สายเคเบิลที่มีแรงดันสําหรับใชในทอ ทอที่มีแรงดัน และพื้นที่อืน่ๆ ที่มีการควบคุมอากาศแวดลอม 
• CL2R : สายเคเบิลที่ต้ังข้ึนสําหรับใชชองจากช้ันหนึ่งถึงอกีช้ันหนึ่ง 
• CLEX : สายเคเบิลสําหรับใชในอาคารและสําหรับใชในทอหุมสายไฟ 
• สําหรับการติดต้ังในแคนาดา : ใชเฉพาะสายเคเบิลชนิดควบคุมแรงดันไฟตํ่าเปนพิเศษ (ELC) ที่ไดรับการรับรองจาก CSA 

เทานั้น 
• สําหรับการติดต้ังในประเทศอื่น : ใชสายเคเบิลชนิดแรงดันไฟตํ่าแบบมาตรฐานตามกฎหมายทองถิ่น 

สวิตช 
EPO 
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โหมด Terminal สําหรับการกําหนดคาพารามิเตอร UPS 

โหมด Terminal เปนการตอประสานโดยใชเมนู ซ่ึงสามารถต้ังคาข้ันสูงของ UPS ได 

ตอสายเคเบิลอนุกรมเขากับพอรตอนุกรมที่ดานหลังของ UPS 

1. เปดโปรแกรม Terminal ตัวอยางเชน : HyperTerminal 

• จากเดสกท็อป ไปที่ Start => Programs => Accessories => Communication =>HyperTerminal  

2. คลิกสองครั้งบนไอคอน HyperTerminal  
• ปฏิบัติตามคําแนะนําเพื่อเลือกช่ือและเลือกไอคอน หากมีขอความวา “...must install a modem,” ปรากฏข้ึน 

ไมตองสนใจขอความนั้น ใหคลิกที่ OK 

• เลือกพอรต COM ที่ตออยูกับ UPS ของคุณ การต้ังคาพอรตเปนไปไดดังนี้ : 

 bits per second - 2400 
 data - bits 8 
 parity - none 
 stop bit - 1 
 flow control - none 

• คลิก ENTER 

3. ตัวอยางการต้ังคาจํานวนแบตเตอร่ีภายนอก (SURT192XLBP) : 

เมื่อหนาตาง terminal ที่วางเปลาเปดข้ึน ใหปฏิบัติตามข้ันตอนเหลานี้เพื่อใสจํานวนแบตเตอร่ี : 

• กด ENTER เพ่ือเร่ิมโหมด terminal กด ENTER หลายๆ คร้ัง จนกวา User Name : จะปรากฏข้ึน ปฏิบัติตามคําแนะนํา 
ที่ปรากฏข้ึน : ทําการพิมพปอนขอมูลอยางชาๆ ตองรอใหตัวอักษรแตละตัวปรากฏข้ึนบนหนาจอกอนทําการพิมพ 
ตัวอักษรตัวถัดไป 

คาต้ังพื้นฐานของการด Network Management : 

• ช่ือผูใช  :     apc 

• รหัสผาน  :  apc 

• กด 1 และกด ENTER เพื่อเลือก "Device Manager" 

• เลือกรุนโดยการใสหมายเลขรุนนั้นๆ จากนั้นกด ENTER 

• กด 3 และกด ENTER เพื่อเลือก "Configuration" 

• กด 1 และกด ENTER เพื่อเลือก "Battery" 

• กด 2 และกด ENTER เพื่อเปลี่ยน "Battery Settings" 

• พิมพจํานวนแบตเตอร่ีภายนอก (โมดูลแบตเตอร่ีสี่ชุดสําหรับแตละเคร่ือง) จากนั้น กด ENTER (จํานวน 
แบตเตอร่ี : 1= โมดุลแบตเตอร่ีภายใน, 2 = 1 SURT192XLBP, 3 = 2 SURT192XLBP เปนตน) 

• กด 3 และกด ENTER เพื่อยอมรับการเปล่ียนแปลงการกําหนดคา 

• กด ESC หลายๆ คร้ัง (5 คร้ัง) เพื่อกลับไปที่เมนูหลัก 

• กด 4 และกด ENTER เพื่อออกจากโปรแกรม 
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การดูแลรักษา, การซอมแซม, การรับประกัน และการแกไขปญหา 

การเปลี่ยนโมดูลแบตเตอรี่ 

UPS นี้มีแบตเตอร่ีที่เปลี่ยนไดงายโดยไมตองปดเคร่ืองกอน การเปล่ียนแบตเตอรี่เปนข้ันตอนที่ปลอดภัย และไมมีอนัตรายจาก 
กระแสไฟฟาดูด คุณสามารถเปด UPS และอุปกรณตอพวงทิ้งไว ขณะปฏิบัติตามข้ันตอนดังตอไปนี้ สําหรับขอมูลเกี่ยวกับ 
แบตเตอร่ีที่ใชเปลี่ยน กรุณาติดตอผูแทนจําหนายของคุณ หรือติดตอ APC ที่เว็บไซต www.apc.com 

สําหรับการเปลี่ยนแบตเตอร่ีนั้นตองทําการเปล่ียนโมดูลแบตเตอร่ีทั้งหมดใน UPS และที่ตอเขากับแบตเตอร่ีภายนอกดวย 

เม่ือถอดขั้วแบตเตอรี่ออกแลว อุปกรณตอพวงจะไมไดรับการปองกันภาวะไฟฟาดับ 

ขอใหใชความระมัดระวังในขัน้ตอนเหลานี ้เนื่องจากโมดูลแบตเตอรีมี่น้ําหนักมาก 

สําหรับข้ันตอนการเปลี่ยนแบตเตอร่ี กรุณาอานสวน การติดต้ังและการตอแบตเตอร่ีและติดฝาดานหนา ซ่ึงจะตรงกันขามกับ 
ข้ันตอนการถอดแบตเตอร่ี 

 
ตองแนใจวาไดสงแบตเตอร่ีที่ใชแลวไปที่สถานที่ที่รับรีไซเคิลหรือสงคืน APC โดยบรรจุลงในบรรจุภัณฑของ 
แบตเตอร่ีใหม 

การขนสง UPS 

ดึงขัว้ตอแบตเตอรี่ออกกอนที่จะขนสง UPS เสมอ เพื่อใหเปนไปตามกฎขอบังคับของกระทรวงคมนาคมของสหรฐัฯ 
(DOT) และ IATA 

อาจปลอยแบตเตอรี่ไวใน UPS ได 

1. ปดและปลดอุปกรณทั้งหมดที่เช่ือมตออยูกับ UPS ออก 

2. ปด UPS และดึงปลั๊กไฟของ UPS ออกจากแหลงจายกระแสไฟ 

3. ปลดปลั๊กข้ัวตอแบตเตอร่ีออก  
สําหรับคําแนะนําในการขนสง กรุณาติดตอ APC ที่เว็บไซต www.apc.com 
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การแกไขปญหา 

ใชตารางดานลางนี้ในการแกไขปญหาเล็กๆ นอยๆ ในการติดต้ังและการทํางานของ UPS หากตองการความชวยเหลือสําหรับ 
ปญหาที่ซับซอนเกี่ยวกับ UPS กรุณาไปที่เว็บไซตของ APC ที่ www.apc.com 
 

ปญหาและสาเหตุท่ีเปนไปได วิธีการแกไข 

UPS ไมยอมเปด 
ตอแบตเตอรี่ไมถูกตอง ตรวจวาขั้วตอแบตเตอรี่ติดแนนด ี

ไมไดกดปุม  กดปุม  หน่ึงครั้งเพ่ือเปด UPS และอุปกรณท่ีตอพวงอยู 

ไมไดตอ UPS กับแหลงจายไฟ ตรวจดูวาปลายสายไฟจาก UPS ท่ีตอกับแหลงจายไฟของอาคารแนนดีท้ังสองดาน 

แรงดันไฟต่าํมากหรือไมมีแรงดันไฟ ตรวจกระแสไฟที่เขาเครื่องเพื่อใหแนใจวามแีรงดันไฟที่เหมาะสมที่เตาเสียบ 

UPS ไมยอมปด 

ไมไดกดปุม  กดปุม  หน่ึงครั้งเพ่ือปด UPS 

ความขัดของภายใน UPS อยาพยายามใช UPS ใหถอดปลั๊ก UPS ออก และสงไปซอมทันที 

UPS สงเสียงเตือนเปนบางโอกาส 
การทํางานโดยปกติของ UPS  
เมื่อใชไฟจากแบตเตอรี่ 

ไมตองดําเนินการใดๆ UPS กําลังปองกันอปุกรณท่ีตอพวงอยู 

ระยะเวลาการทํางานของ UPS ไมนานเทาท่ีคาดหวัง 
แบตเตอรี่ของ UPS ออน เน่ืองจาก 
เพ่ิงเกิดไฟดับหรืออายกุารใชงานของ 
แบตเตอรี่ใกลหมด 

อัดประจุไฟในโมดูลแบตเตอรี่ โมดูลแบตเตอรี่ตองไดรับการอัดประจุใหมหลังจากท่ีไฟดับเปน 
เวลานาน แบตเตอรี่จะเสื่อมเร็วเมื่อใชงานบอยครั้ง หรือเมื่อทํางานในอุณหภูมิท่ีสูงกวาท่ีกําหนด 
หากแบตเตอรี่ใกลหมดอายุการใชงาน ใหเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม ถึงแมวาสัญญาณไฟ LED เปลี่ยน 
แบตเตอรี่ จะยังไมติดขึ้นก็ตาม 

สัญญาณไฟบนแผงดานหนากะพริบเรียงตามลําดับกัน 
มีการสั่งปด UPS ผานทางซอฟทแวร 
หรือการดเสริม 

ไมตองดําเนินการใดๆ UPS จะเปดขึ้นเองโดยอัตโนมัต ิเมื่อกระแสไฟกลับคืนมา 

สัญญาณไฟท้ังหมดดับ ท้ังๆ ท่ีตอ UPS อยูกับระบบไฟในอาคาร 
UPS ปดลง และแบตเตอรี่หมด 
เน่ืองจากไฟดับเปนเวลานาน 

ไมตองดําเนินการใดๆ UPS จะกลับสูการทํางานปกติ เมื่อกระแสไฟกลับคืนมา และแบตเตอรี่มี 
ประจุไฟเพียงพอ 

สัญญาณไฟเล่ียงและสัญญาณไฟเกินความสามารถติดข้ึน และ UPS สงเสียงเตือนอยางตอเน่ือง 
มีอุปกรณตอพวงกับ UPS มากเกินไป จํานวนอุปกรณตอพวงเกิน “จํานวนสูงสุด” ท่ีระบุไวในสวน รายละเอียด ในเว็บไซตของ APC ท่ี 

www.apc.com  

เสียงสัญญาณเตือนจะดังตอไปเรื่อยๆ จนกวาจะลดจาํนวนอุปกรณตอพวงลง ใหปลดอุปกรณท่ี 
ไมจําเปนออกจาก UPS 
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ปญหาและสาเหตุท่ีเปนไปได วิธีการแกไข 

สัญญาณไฟเล่ียงติดข้ึน 
ไดมีการเปดสวิตชเลี่ยงดวยมือหรือ 
ผานอุปกรณประกอบ 

หากเลือกดําเนินการในโหมดเลี่ยง อยาไปสนใจสัญญาณไฟท่ีติดขึ้น 

หากไมไดเลือกดาํเนินการในโหมดเลี่ยง ใหปรับสวิตชเลี่ยงท่ีดานหลังของ UPS ไปท่ีตําแหนง ปกติ 

สัญญาณไฟแสดงความผิดพลาดและสัญญาณไฟเกินกําลังเคร่ืองติดข้ึน UPS สงเสียงเตือนอยางตอเน่ือง 
UPS ไดหยุดการสงกระแสไฟไปยัง 
อุปกรณตอพวง 

จํานวนอุปกรณตอพวงเกิน “จํานวนสูงสุด” ท่ีระบุไวในสวน รายละเอียด ในเว็บไซตของ APC ท่ี 
www.apc.com  

ใหปลดอุปกรณท่ีไมจาํเปนออกจาก UPS 

กดปุม OFF จากน้ันกดปุม ON เพ่ือเรียกกระแสไฟกลับคืนสูอุปกรณตอพวง 

สัญญาณไฟแสดงความผิดพลาดติดข้ึน 
ความขัดของภายใน UPS อยาพยายามใช UPS ปด UPS และสงไปซอมทันที 

สัญญาณไฟเปลี่ยนแบตเตอร่ีติดข้ึน 
สัญญาณไฟ เปลี่ยนแบตเตอรี่ กะพริบ 
และมีเสียงสัญญาณสั้นๆ ดังขึ้นทุก 
สองวินาทีเพ่ือแจงวาไมไดเสียบขั้วตอ 
แบตเตอรี่อยู 

ตรวจวาขั้วตอแบตเตอรี่ติดแนนด ี

แบตเตอรี่ออน ปลอยใหแบตเตอรี่อัดประจุไฟเปนเวลาอยางนอย 24 ชั่วโมง จากน้ัน ใหเครื่องดําเนินการทดสอบ 
ตัวเอง หากปญหายังคงเกิดขึ้นอีก ใหเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม 

การทดสอบตัวเองของแบตเตอรี่ 
ลมเหลว 

UPS สงเสียงเตือนสั้นๆ เปนเวลาหน่ีงนาที และสัญญาณไฟ เปลี่ยนแบตเตอรี่ ติดขึ้น จะมีเสียงเตือน 
ดังขึ้นทุกหาชั่วโมง ใหปฏิบัติตามขั้นตอนการทดสอบตัวเองหลังจากท่ีไดอัดประจไุฟในแบตเตอรี่เปน 
เวลา 24 ชั่วโมง เพ่ือยืนยันวาตอง เปลี่ยนแบตเตอรี่ จริง เสียงสัญญาณจะหยุดดังและสัญญาณไฟ 
จะดับลง หากแบตเตอรี่ผานการทดสอบตวัเอง 

UPS ใชไฟจากแบตเตอร่ีแมวาจะมีกระแสไฟจากอาคารแลวก็ตาม 
แรงดันไฟจากอาคารสูงมาก ต่ํามาก 
หรือแปรปรวนมาก (เครื่องกําเนิดไฟฟา 
ราคาถูกชนิดใชนํ้ามันอาจทําใหแรงดัน 
ไฟแปรปรวน) 

ยาย UPS ไปเสียบกับแหลงจายไฟอื่นในวงจรอื่น ทดสอบแรงดันไฟเขาโดยอานการแสดงแรงดันไฟ 
ของกระแสไฟจากอาคาร 

การวิเคราะหแรงดันไฟจากอาคาร 
สัญญาณไฟท้ังหาติดขึ้น แรงดันไฟจากอาคารสูงมาก และควรเรียกชางไฟมาตรวจ 

ไมมีสัญญาณไฟใดติดขึ้นเลย หากเสียบปลั๊ก UPS กับแหลงจายไฟของอาคารท่ีทํางานถูกตอง แสดงวาแรงดันไฟต่าํมาก 

สัญญาณไฟใชไฟจากอาคาร 
ไมมีสัญญาณไฟใดติดขึ้นเลย UPS กําลังใชไฟจากแบตเตอรี่ หรือไมไดเปด UPS อยู 

สัญญาณไฟกะพริบ UPS กําลังดําเนินการทดสอบตัวเองอยู 
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การซอมแซม 

หาก UPS จําเปนตองไดรับการซอมแซม อยาสง UPS คืนใหแกผูแทนจําหนาย กรุณาปฏิบัติตามข้ันตอนเหลานี้ : 
1. อานวิธีแกไขปญหาในสวน การแกไขปญหา เพื่อแกไขปญหาที่เกิดข้ึนโดยทั่วไป 

2. หากปญหายังเกิดข้ึน กรุณาติดตอฝายบริการลูกคาของ APC หรือไปที่เว็บไซตของ APC ที่ www.apc.com  

 จดหมายเลขรุน หมายเลจประจําเครื่องที่อยูดานหลังเครื่อง และวันที่ซ้ือ UPS ไว หากคุณติดตอฝายบริการลูกคาของ 
APC เจาหนาท่ีจะขอใหคุณอธิบายปญหาของคุณใหฟง และหากเปนไปได จะพยายามแกไขปญหาใหคุณทางโทรศัพท 
หากไมสามารถแกไขปญหาทางโทรศัพทได เจาหนาที่จะออกหมายเลขอนุมัติการสงวัสดุคืน (หมายเลข RMA) ให 
แกคุณ 

 หาก UPS อยูในระยะเวลาการรับประกัน คุณไมตองเสียคาใชจายในการซอมแซม 

 ข้ันตอนสําหรับการซอมแซม UPS หรือการสง UPS คืน อาจแตกตางกันไปในแตละประเทศ กรุณาอานขอมูลเกี่ยวกับ 
คําแนะนําที่กําหนดไวสําหรับแตละประเทศไดที่เว็บไซตของ APC 

3. นํา UPS ใสในกลองเดิม  

 หากไมไดเก็บกลองไว กรุณาอานขอมูลเก่ียวกับการขอกลองใหมไดที่เว็บไซตของ APC ที่ www.apc.com 

 นํา UPS ใสในกลองใหดี เพื่อปองกันความเสียหายที่อาจเกิดข้ึนในระหวางการขนสง อยาใชเม็ดโฟมในการบรรจุ 
การรับประกันจะไมครอบคลุมถึงความเสียหายที่เกิดข้ึนในระหวางการขนสง 

ดึงขัว้ตอแบตเตอรี่ออกกอนที่จะขนสง UPS เสมอ เพื่อใหเปนไปตามกฎขอบังคับของกระทรวงคมนาคมของสหรัฐฯ 
(DOT) และ IATA 

อาจปลอยแบตเตอรี่ไวใน UPS ได 

4. เขียนหมายเลข RMA ไวบนกลอง 

5. สง UPS ไปยังที่อยูที่ฝายบริการลูกคาแจงใหคุณทราบ โดยประกันการสงและชําระคาสงลวงหนา 

 การรับประกันแบบจํากัด 
American Power Conversion (APC) รับประกันวา ผลติภัณฑของบริษัทฯ ปราศจากขอบกพรองทั้งในดานวสัดุและคณุภาพของผลิตภัณฑเปนเวลา 
สองป นับจากวนัทีซ่ื้อผลิตภัณฑ ภาระรับผิดชอบของบริษัทฯ ภายใตการรับประกันนี้จํากัดอยูที่การซอมหรือเปลี่ยนผลิตภัณฑที่บกพรองให ทั้งนี้ขึน้อยู 
กับดุลพินจิของบริษัทฯ ในการขอรับบริการตามการรับประกันนี ้คุณตองขอหมายเลขการอนุมัติวัสดุคนื (Returned Material Authorization หรือ RMA) 
จากฝายบริการลกูคา ผลิตภัณฑตองถูกสงคนื โดยชําระคาสงลวงหนาแลว และตองสงรายละเอยีดโดยยอเกี่ยวกบัปญหาที่พบ และหลกัฐานยืนยันวนัที่ 
ซื้อและสถานที่ซื้อผลติภัณฑดังกลาวมาดวย การรับประกันนี้ไมมีผลกับอุปกรณที่ไดรับความเสียหายจากอุบัตเิหต ุการละเลยไมเอาใจใส หรือการใชใน 
ทางทีผ่ิด หรือผลติภัณฑที่ถูกแกไขหรือดดัแปลงในทางใดก็ตาม การรับประกันนี้ใชไดกับผูซือ้คนแรกเทานัน้ ผูซึ่งตองลงทะเบียนผลติภัณฑอยางถูกตอง 
ภายในสิบวัน นับจากวนัที่ซือ้ 
บริษัท AMERICAN POWER CONVERSION จะไมขอรับประกันใดๆ ทั้งทางตรงและทางออม ยกเวนแตจะระบุไวในการรับประกันเทานั้น รวมทั้งการรับ 
ประกันความสามารถในการจําหนาย และการกระทําตามวัตถุประสงคใดโดยเฉพาะ บางรัฐท่ีไมอนุญาตใหมีขอจํากัดหรือการยกเวนขอจํากัดความรับผิดชอบ 
ตามการรับประกัน ดังนั้น ขอจํากดัหรือขอยกเวนจะไมสามารถนําไปใชกับผูซื้อได 
ยกเวนแตที่ไดระบุไวขางตน ไมวาในกรณีใดกต็าม บริษัท APC ไมมีภาระรับผิดชอบสําหรับความเสียหายทั้งทางตรง ทางออม พิเศษ โดยบังเอิญ หรือ 
ความเสยีหายทีต่ามมา อันเปนผลมาจากการใชผลติภัณฑนี ้ถึงแมวาบริษัทฯ จะไดรับแจงใหทราบเกี่ยวกับความเปนไปไดของความเสียหายดังกลาว 
โดยเฉพาะอยางยิ่ง APC จะไมรับผิดชอบตอคาใชจายใดๆ เชน การสญูเสียผลกําไรหรือรายได การสูญหายของอุปกรณ การไมสามารถใชงานอุปกรณได 
ความเสยีหายของซอฟทแวร ขอมูลสญูหาย มูลคาของสิ่งทดแทน การเรียกรองโดยบุคคลทีส่าม หรืออื่นๆ 
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คําเตือนเกี่ยวกบัความถ่ีวิทยุ 
อุปกรณนี้ไดรับการทดสอบและพบวามีคุณสมบัติตามขอจํากัดสําหรับอุปกรณดิจติอล Class A ตามสวนที ่15 ของกฏเกณฑของ FCC ขอจํากดัเหลานี้ 
มีขึ้นเพ่ือใหความคุมครองโดยสมเหตสุมผลตออันตรายซึ่งอาจเกิดขึน้ไดจากการแทรกแซง เม่ือใชอุปกรณนี้ในอาคารสถานท่ีทํางาน อุปกรณนีท้ําใหเกิด  
ใช และสามารถแผพลงังานความถี่วทิย ุและหากไมไดรับการติดตั้งและใชตามคําแนะนําในคูมือ อาจเกดิการแทรกแซงตอการสือ่สารทางวิทยุได การใช 
อุปกรณนี้ในที่อยูอาศัยมีแนวโนมวาจะทําใหเกิดการแทรกแซงทีอ่าจเปนอันตรายได ในกรณีนี ้ผูใชจะเปนผูรับผิดชอบสําหรับคาใชจายในการแกไขปญหา 
การแทรกแซงดังกลาวเอง 

ตองใชสายเคเบิลสัญญาณกันคลืน่รบกวนกบัผลิตภัณฑนี ้เพ่ือใหเปนไปตามขอจํากดั Class A ของ FCC 

 

ฝายบริการลกูคาทั่วโลกของ APC 

คุณสามารถขอรับบริการจากฝายบริการลูกคาสําหรับ UPS หรือผลิตภัณฑ APC อื่นๆ ไดโดยไมตองเสียคาใชจายใดๆ ดังนี้ : 
• เขาไปที่เว็บไซตของ APC เพื่ออานเอกสารที่อยูในฐานขอมูลของ APC และเพื่อยื่นคํารองการขอรับบริการจากฝาย 

บริการลูกคา 

• www.apc.com (สํานักงานใหญของบริษัทฯ) จะเช่ือมตอกับเว็บไซตของ APC ซ่ึงเปนเว็บไซตของประเทศนั้นๆ 
เพื่อใหบริการขอมูลฝายบริการลูกคา 

• www.apc.com/support/ การคนหาการบริการขอมูลทั่วโลกจากฐานขอมูลของ APC และการใชการบริการขอมูล 
ผานอินเตอรเน็ต (E-Support) 

• ติดตอศูนยบริการลูกคาของ APC โดยผานทางโทรศัพท หรืออีเมล ศูนยบริการลูกคาทองถิ่นสําหรับประเทศที่กําหนด : 
สําหรับขอมูลเพิ่มเติม ใหไปที ่www.apc.com/support/contact 

ติดตอตัวแทนจําหนาย หรือผูจัดจําหนายของ APC ที่คุณไดซ้ือผลิตภัณฑ APC ดวยเพื่อขอขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการขอรับ 
บริการจากฝายบริการลูกคาทองถ่ิน 
  
 


