
การติดต้ังและการใชงาน

Smart-UPS™ RT

SURTD 3000/5000 XL   200-240 VAC
ชนิดต้ังและติดกับช้ัน 3U



This manual and the safety guide are available in English on the enclosed CD and the APC Web site, www.apc.com.

您可以从随附的 CD 与 APC 网站（www.apc.com）上获得本手册与安全指南的中文版本。

您可以從隨附的 CD 與 APC 網站（www.apc.com）上獲得本手冊與安全指南的中文版本。

Uživatelská příručka a bezpečnostní pokyny jsou k dispozici v češtině na přiloženém CD a na webových stránkách APC - 
www.apc.com.

Denne vejledning og sikkerhedsvejledningen er tilgængelige på dansk på den vedlagte CD og på APC's websted, www.apc.com.

Deze handleiding en het veiligheidshandboek staan in het Nederlands op de bijgevoegde cd en op de APC-website: 
www.apc.com.

Ce manuel et le guide de sécurité sont disponibles en français sur le CD-ROM ci-inclus et sur le site Web d'APC, www.apc.com.

Dieses Handbuch sowie die Sicherheitsrichtlinien sind in deutscher Sprache auf der beiliegenden CD und auf der Website von 
APC unter www.apc.com verfügbar.

Το εγχειρίδιο αυτό και ο οδηγός ασφάλειας είναι διαθέσιμα στα ελληνικά στο CD που εσωκλείεται και στην ιστοσελίδα της 
APC, www.apc.com.

A használati utasítás és a biztonsági útmutató megtalálható magyarul a csatolt CD-n és az APC honlapján: www.apc.com.

Panduan dan petunjuk keselamatan ini tersedia dalam Bahasa Indonesia pada CD terlampir dan pada Situs web APC, www.apc.com.

Il presente manuale e la corrispondente Guida per la sicurezza sono disponibili in italiano sul CD-ROM allegato e sul sito Web 
di APC all'indirizzo www.apc.com.

本書及び安全ガイドの日本語版は、同梱の CD 及び APC の Web サイト（www.apc.com）からご覧戴けます。

이 매뉴얼과 안전 가이드는 동봉된 CD 와 APC 웹사이트 www.apc.com 에서 한글로 이용할 수 있습니다 .

En norsk versjon av denne håndboken og sikkerhetsveiledningen finnes på den vedlagte CD-en og på APCs webområde 
www.apc.com.

Instrukcja obsługi oraz przewodnik bezpieczeństwa w języku polskim dostępne są na załączonej płycie CD i na stronie 
internetowej APC, www.apc.com.

Este manual e o guia de segurança estão disponíveis em português no CD incluso e no website da APC, www.apc.com.

Русская версия данного руководства и руководства по технике безопасности имеется на прилагаемом компакт-диске, а 
также на сайте компании APC: www.apc.com.

Este manual y la guía de seguridad están disponibles en español en el CD adjunto y en el sitio Web de APC, www.apc.com.

Denna manual och säkerhetsguide finns tillgänglig på svenska på medföljande CD och på APC:s webbsida, www.apc.com.

คําแนะนําดานความปลอดภยัและคูมือนี้ที่เปนภาษาไทย สามารถดูไดในซีดีที่ใหมาและเว็บไซตของ APC, www.apc.com 

Bu kılavuzun ve güvenlik kılavuzunun Türkçe versiyonu ürünle birlikte verilen CD’de ve www.apc.com adresindeki APC web 
sitesinde bulunmaktadır.
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บทนํา 

APC® by Schneider Electric Smart-UPS® RT คือ เคร่ืองจายไฟฟาสํารองแบบตอเนื่อง (UPS) 
ที่มีประสิทธิภาพสูงและมีการปองกันคอมพิวเตอร 
และอุปกรณอิเล็กทรอนิกสจากภาวะไฟดับ ไฟหร่ี ไฟตก และไฟกระชาก เคร่ือง UPS จะกรองความแปรปรวนเล็กนอยของ 
กระแสไฟที่เขาสูอาคาร และปองกันอุปกรณของคุณจากการแปรปรวนอยางมากของกระแสไฟ โดยการตัดการรับกระแสไฟ 
จากสายไฟฟาที่เขามาในอาคาร เคร่ือง UPS จายกระแสไฟอยางตอเนื่องจากแบตเตอร่ีภายใน จนกวากระแสไฟที่เขาสู 
อาคารจะกลับคืนสูระดับที่ปลอดภัยหรือจนกวาแบตเตอร่ีจะหมด 

การติดต้ัง 
กรุณาอานแผนคําแนะนําเพื่อความปลอดภัยกอนทําการติดตั้งเครื่อง UPS  

การแกะกลอง 
เมื่อไดรับเครื่อง UPS ขอใหตรวจสอบผลิตภัณฑทันที หากผลิตภัณฑเสียหาย กรุณาแจงใหผูขนสงและผูแทนจําหนายทราบ 

สามารถนํากลองไปรีไซเคิลได กรุณาเก็บไวใชใหม หรือจัดการทิ้งอยางเหมาะสม 

ตรวจสอบสิ่งที่บรรจุอยูในกลอง : 

 เคร่ือง UPS (พรอมโมดูลแบตเตอร่ีที่ไมไดตออยู) 
 ฝาดานหนา 
 ชุดอุปกรณและเอกสาร ซ่ึงประกอบดวย : 

 เอกสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ 
 ซีดีคูมือผูใช Smart-UPS RT 
 ขอมูลการรับประกันสินคา 

 รุน XLT/XLI/XLTW : ซีดีซอฟทแวร PowerChute®  
 สายเคเบิลอนุกรม 
 รุน 3000 VA XLI : สายไฟเอาตพุต 2 เสน, 

สายไฟอินพุต 2 เสน 
 รุน 3000 VA : 

แผนกลมแบบดัดแปลงสําหรับใชรวมกับการด Network 
Management  

 รุน 5000 VA XLI : สายไฟเอาตพุต 4 เสน, 
เอกสารการดการจัดการเครือขาย 

ขอกําหนด 

อุณหภูมิ 
สําหรับการใชงาน 
สําหรับการเก็บ 

 

32° ถึง 104° F (0° ถึง 40° C)  
5° ถึง 113° F (-15° ถึง 45° C) ชารจแบตเตอรี่ 
เคร่ือง UPS ทุกๆ 6 เดือน 

ขีดจํากัดความสูง 
สําหรับการใชงาน 
สําหรับการเก็บ 

 
10,000 ฟุต (3,000 ม.) 
50,000 ฟุต (15,240 ม.) 

เคร่ือง UPS ไดรับการออกแบบมาใหใชภายในอาคารเทาน้ัน 
ขอใหเลือกบริเวณท่ีแข็งแรงพอท่ีจะรับนํ้าหนักของเคร่ือง UPS 
ได 

อยาใชเคร่ือง UPS ในบริเวณท่ีมีฝุนมาก หรือมีอุณหภูมิและ 
ความชื้นนอกพิกัดท่ีระบุ 

ตรวจใหแนใจวาไมมีส่ิงกีดขวางทางระบายอากาศดาน 
หนาและหลังของเคร่ือง UPS 

ความช้ืน ความชื้นสัมพัทธท่ี 0 ถึง 95% 

นํ้าหนัก 
เคร่ือง UPS 
เคร่ือง UPS พรอม 
บรรจุภัณฑ 

 

120 ปอนด (55 กก.) 
140 ปอนด (64 กก.) 
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การเดินสายไฟและตอเครื่อง UPS 

รุน 5000 VA XLI เทานั้น :  คําแนะนาํเก่ียวกับการตอไฟสายถาวร 

• การตอสายไฟตองกระทําโดยชางไฟฟาที่เช่ียวชาญ 
• ติดต้ังเซอรกิตเบรกเกอร 30/32 A ชนิดแมเหล็กแรงสูง 
• ใหปฏิบัติตามขอกําหนดเกี่ยวกับไฟฟาของแตละประเทศ 
• ใชสายไฟเบอร #10 AWG (5 ตร.มม.) 
 

1. ปดเซอรกิตเบรกเกอร 
2. ถอดแผงอินพุตออก 
3. ดึงแผนโลหะรูปวงกลมออกมา 
 

  
 

4. ใสสายไฟเบอร #10 AWG (5 ตร.มม.) ผานเขาในแผงอินพุต และตอสายไฟกับจุดตอสาย (เขียว : สายดิน, น้ําตาล : 
สายมีกระแสไฟ, น้ําเงิน : สายไมมีกระแสไฟ) ใชตัวปรับแรงตึงสายไฟที่เหมาะสม (ไมไดใหมาดวย) 

  
 

5. เปดเซอรกิตเบรกเกอร 
6. ตรวจแรงดันไฟฟาในสาย 
7. ใสแผงอินพุตกลับเขาไปที่เดิม 
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การตอโมดูลแบตเตอรี่และติดตั้งฝาครอบดานหนา 
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ปลั๊กตอโดยทั่วไป 

 

COM แบบอนุกรม 

ในการเช่ือมตอซอฟทแวร PowerChute ของ APC กับซอฟทแวรเลียนแบบข้ัว (Terminal 
Emulation Software) จะใชปลั๊กตอแบบอนุกรม 

ใชเฉพาะสายเคเบิลที่ไดรับการรับรองจาก APC เทานั้น 

สายอินเตอรเฟสอื่นๆ จะไมสามารถเขากันไดกับปลั๊กตอของเครื่อง UPS  

 

ปกติ           บายพาส 

ผูใชสามารถปรับไปที่การบายพาสแบบแมนนวล เพื่อเช่ือมตออุปกรณที่ตออยูเขากับโหมด 
บายพาสไดโดยตรง 

 

ขั้วตอ EPO 

ข้ัวตอสําหรับปดกระแสไฟในกรณีฉุกเฉิน (EPO) ชวยใหผูใชสามารถตอเครื่อง UPS เขากับ 
ระบบ EPO สวนกลางได 

 

สกรู TVSS 

เคร่ือง UPS มีสกรูปองกันไฟกระชาก (TVSS) สําหรับตอสายดินกับอุปกรณปองกันไฟกระชาก 
เชน อุปกรณปองกนัสายโทรศัพทและสายเน็ตเวิรก 
เม่ือตอสายดิน ใหถอดปลั๊กของเครื่อง UPS ออกจากแหลงจายไฟ 

ขั้วตอแบตเตอรีภ่ายนอก 

ชุดแบตเตอร่ีภายนอกเปนอุปกรณเสริมที่ชวยใหสามารถใชงานอุปกรณตางๆ ไดตอไปอีก ใน 
ขณะที่กระแสไฟฟาดับ โดยสามารถตอชุดแบตเตอร่ีภายนอกเขากับอุปกรณตางๆ ไดสูงสุด 
สิบชุด 
สําหรับขอมูลเก่ียวกับชุดแบตเตอร่ีภายนอก SURT192XLBP กรุณาอานรายละเอียดไดที่ 
เว็บไซตของ APC ที่ www.apc.com 

 

รุน 5000 VA  

XLI 

 

เอาตพุตเซอรกิต 

เบรกเกอร 

 

รุน 3000/5000 VA 
XLJ/XLT/XLTW 

 

เอาตพุตเซอรกิต 

เบรกเกอร  

IEC 320 – C19 
16A ตอเตาเสียบ 

IEC 320 – C13 
10A ตอเตาเสียบ 

ไมมีเซอรกิตเบรกเกอร 
L6 – 30 
250 V 30 A 
x2

 L6 – 20 
250 V 
20 A 
x2 
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การตออุปกรณและแหลงจายไฟเขากับเครื่อง UPS 

1. ตออุปกรณเขากับเครื่อง UPS (ไมมีสายเคเบิลใหสําหรับรุน XLJ/XLT/XLTW)  

2. หลีกเลี่ยงการใชสายพวง 

• รุน 3000 VA XLJ/XLT/XLI/XLTW และ 5000 VA XLJ/XLT/XLTW : เสียบปลั๊กเคร่ือง UPS 
เขาในเตาเสียบแบบสองข้ัว สามสาย และตอสายดินแลวเทานั้น 

• รุน 5000 VA XLJ : เพื่อใหสามารถนํากระแสไฟ 5000 VA จากเคร่ือง UPS มาใชไดอยางเต็มที่ ตองใหชางไฟฟา 
ที่เช่ียวชาญปลดข้ัวตอไฟเขา และตอสายไฟถาวรของเครื่อง UPS เขากับแผงไฟที่เหมาะสม 

3. เปดอุปกรณตอพวงทั้งหมด หากตองการใชเคร่ือง UPS เปนสวิตชเปดปดหลัก ตองตรวจสอบใหแนใจวาสวิตชของอุปกรณ 
ตอพวงทั้งหมดเปดอยู และไมมีกระแสไฟจายใหกับอุปกรณตอพวงจนกวาจะเปดสวิตชของเคร่ือง UPS 

4. ในการเปดเคร่ือง UPS ใหกดปุม  บนแผงดานหนา  

• เคร่ือง UPS จะชารจไฟในขณะที่ตอกบัแหลงจายไฟ แบตเตอร่ีจะไดรับการชารจไฟประมาณ 90% ในชวงสามช่ัวโมง 
แรกของการทํางานปกติ ในการชารจไฟครั้งแรก แบตเตอร่ีอาจจะไมสามารถจายไฟไดเต็มประสิทธิภาพ 

5. เพื่อใหระบบคอมพวิเตอรมีความปลอดภัยมากข้ึน ใหติดต้ังซอฟทแวรตรวจสอบ PowerChute® Server Smart-UPS 

อุปกรณเสริม 

สําหรับขอมูลเก่ียวกับอุปกรณเสริมตางๆ สามารถดูไดจากเว็บไซตของ APC ที่ www.apc.com 

 แบตเตอร่ีภายนอก SURT192XLBP 

 ชุดรางติดต้ัง SURTRK2 

 หมอแปลงแบบแยกวงจร 

 อุปกรณบายพาสกระแสไฟ 
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การทํางาน 

กําลังไฟที่ใช ดานหนาของ SMART-UPS RT  การชารจแบตเตอร่ี 

 

 

 

 

ตัวแสดงสัญญาณ รายละเอียด 

การใชไฟจากอาคาร 

 

ไฟ LED Online จะติดสวางเม่ือเคร่ือง UPS กําลังใชไฟจากแหลงจายไฟและเครื่องแปลงไฟแบบคู เพื่อจายกระแส 
ไฟใหกับอุปกรณตอพวง 

การใชไฟจากแบตเตอร่ี  

 

เคร่ือง UPS กําลังจายไฟจากแบตเตอรี่ใหกับอุปกรณตอพวง 

บายพาส 

 

ไฟ LED Bypass จะติดสวางขึ้น เม่ือเครื่อง UPS อยูในโหมดบายพาสในระหวางการทํางานในโหมดบายพาส 
แหลงจายไฟจะจายไฟใหกับอุปกรณตอพวงโดยตรง การทํางานในโหมดบายพาสเปนผลมาจากความผิดพลาด 
ภายในเคร่ือง UPS เน่ืองจากการโอเวอรโหลดหรือจากคําส่ังเร่ิมตนของผูใช รวมท้ังจากอุปกรณเสริมหรือสวิตช 
บายพาสแบบแมนนวล แบตเตอรี่จะไมทํางานในขณะท่ีเคร่ือง UPS อยูในโหมดบายพาส กรุณาดูท่ี การคนหา 
สาเหตุและแกไขปญหา ในคูมือน้ี 

ความผิดปกติ 

 

เคร่ือง UPS ตรวจพบวามีความผิดปกติภายในเกิดขึ้น  
กรุณาดูท่ี การคนหาสาเหตุและแกไขปญหา ในคูมือน้ี 

การโอเวอรโหลด 

 

เกิดการโอเวอรโหลดขึ้น กรุณาดูท่ี การคนหาสาเหตุและแกไขปญหา 

เปล่ียนแบตเตอรี่ 

 

แบตเตอร่ีไมไดตออยูหรือตองเปล่ียนแบตเตอรี่ กรุณาดูท่ี การคนหาสาเหตุและแกไขปญหา 

 

คําส่ัง การทํางาน 

เปดเคร่ือง 

 

กดปุมน้ีเพื่อเปดเคร่ือง UPS (ดู 'หนาท่ีอ่ืนๆ เพิ่มเติม' ท่ีดานลาง) 

ปดเคร่ือง 

 

กดปุมน้ีเพื่อปดเคร่ือง UPS 
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คําส่ัง การทํางาน 

การเปดขณะเครื่องเย็น 

 

เม่ือไมมีกระแสไฟจากแหลงจายไฟและเคร่ือง UPS ปดอยู ใหกดปุม  คางไว เพื่อเปดเคร่ือง UPS 

และอุปกรณตอพวง 

เคร่ือง UPS จะสงเสียงสัญญาณสองคร้ัง ในระหวางเสียงสัญญาณคร้ังท่ีสอง ใหปลอยปุม 

การทดสอบตัวเอง แบบอัตโนมัติ : เคร่ือง UPS จะทดสอบตัวเองโดยอัตโนมัติเม่ือเปดเคร่ือง หลังจากน้ันจะทําการทดสอบตัวเอง 

ทุกสองสัปดาห (ตามคาต้ังพื้นฐาน) โดยในระหวางการทดสอบตัวเอง เคร่ือง UPS จะจายไฟจากแบตเตอร่ีไปยัง 

อุปกรณตอพวงเปนชวงระยะเวลาส้ันๆ 

แบบแมนนวล : กดปุม  คางไวเปนเวลาสองสามวินาที เพื่อเร่ิมการทดสอบตัวเอง 

 

การวิเคราะหแรงดันไฟฟา 

 

เคร่ือง UPS มีคุณสมบัติในการวิเคราะหการแสดงแรงดันไฟฟา ใหเสียบปล๊ักเคร่ือง UPS เขากับ 

ระบบไฟฟาอาคาร 

เคร่ือง UPS จะเร่ิมการทดสอบตัวเอง การทดสอบตัวเองจะไมสงผลใดๆ ตอการแสดง 
แรงดันไฟฟา 

กดปุม  คางไว เพื่อดูกราฟแสดงแรงดันไฟฟา หลังจากน้ันสองสามวินาที ไฟ LED สําหรับ 

การชารจแบตเตอรี่  ไฟ LED 5 ดวงจะติดสวางขึ้นท่ีดานขวาของแผงดานหนาเพื่อแสดงระดับ

แรงดันไฟฟาอินพุต  

กรุณาดูตัวเลขดานซายมือเพื่ออานคาแรงดันไฟฟา (คาตางๆ เหลาน้ี ไมไดแสดงไวบนเคร่ือง UPS)

การแสดงผลน้ีจะแสดงใหทราบวา แรงดันไฟฟามีคาอยูระหวางคาท่ีแสดงไวในรายการกับคา 

ถัดไปท่ีสูงกวา 
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รายการตางๆ ที่ผูใชสามารถปรับต้ังได 

หมายเหตุ :  การปรับต้ังรายการเหลาน้ีสามารถทําได โดยใชซอฟทแวร PowerChute, การด Smart Slot  

               ซึ่งเปนอุปกรณเสริม, หรือโหมด Terminal 

การทํางาน 
คาพื้นฐานท่ีต้ังจาก 
โรงงาน 

ทางเลือกสําหรับผูใช รายละเอียด 

การทดสอบตัวเอง 
โดยอัตโนมัติ 

เม่ือเร่ิมเปดเคร่ือง 
และหลังจากน้ันทุก 
14 วัน 

เม่ือเร่ิมเปดเคร่ือง และหลังจากน้ัน
ทุก 7 วัน 

เม่ือเร่ิมเปดเคร่ือง และหลังจากน้ัน
ทุก 14 วัน 

เม่ือเร่ิมเปดเคร่ืองเทาน้ัน  

ไมมีการทดสอบตัวเอง 

ต้ังระยะเวลาการทดสอบตัวเองของ 
เคร่ือง UPS 

วันท่ีเปล่ียนแบตเตอร่ี 
คร้ังลาสุด 

วันท่ีผลิต วันท่ี  
เปล่ียนแบตเตอรี่  

รีเซ็ตวันท่ีน้ี เม่ือคุณเปล่ียนโมดูลแบตเตอร่ี 

เวลาทํางานท่ีส้ันท่ีสุด กอน 
กลับมาจากการปดระบบ 

0 วินาที 0 ถึง 36000 วินาที 
ของเวลาทํางาน 

กําหนดเวลาทํางานท่ีส้ันท่ีสุดหลังจาก 
ปดระบบเน่ืองจากแบตเตอร่ีออน กอน 
ท่ีจะจายไฟใหกับอุปกรณตอพวง 

ปรับต้ังสัญญาณเสียงเตือน เปด เปด, ปด เปดใชงานหรือยกเลิก สัญญาณเสียง 
เตือนท้ังหมด 

การหนวงเวลาปดเคร่ือง 
แบบงาย 

90 วินาที 0 ถึง 1800 วินาที ต้ังระยะเวลาระหวางเวลาท่ีเคร่ือง UPS 
รับคําส่ังใหปดระบบ และเวลาท่ีปดจริง 

การเตือนเวลาทํางานเม่ือ 
แบตเตอร่ีออน 

 

150 วินาที 0 ถึง 1800 วินาที เปล่ียนคาต้ังพ้ืนฐานของระยะเวลาการเตือน 
ใหสูงขึ้นได หากระบบปฏิบัติการกําหนด 
ใหตองต้ังเวลาปดเคร่ืองนานกวาน้ัน 

เสียงเตือนวาแบตเตอร่ีออนจะดังอยางตอ 
เน่ือง เม่ือเวลาทํางานเหลืออยู 150 วินาที 

ตําแหนงบายพาสสูง 

 
 
 
 
 

 

255 VAC 

การต้ังคาแรงดันไฟฟาเอาตพุต 

200 VAC : 
210 - 280 VAC 

208 VAC : 
220 - 280 VAC 

220 VAC : 
235 - 280 VAC 

230 VAC : 
245 - 280 VAC 

240 VAC : 
255 - 280 VAC 

แรงดันไฟสูงสุดท่ีเคร่ือง UPS จะจายใหกับ 
อุปกรณตอพวง ในระหวางการทํางาน 
โหมดบายพาส 
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หมายเหตุ :  การปรับต้ังรายการเหลาน้ีสามารถทําได โดยใชซอฟทแวร PowerChute, การด Smart Slot  

               ซึ่งเปนอุปกรณเสริม, หรือโหมด Terminal 

การทํางาน 
คาพื้นฐานท่ีต้ังจาก 
โรงงาน 

ทางเลือกสําหรับผูใช รายละเอียด 

ตําแหนงบายพาสตํ่า  

160 VAC 

การต้ังคาแรงดันไฟฟาเอาตพุต 

200 VAC : 
160 - 185 VAC  

208 VAC : 
160 - 190 VAC 

220 VAC : 
160 - 195 VAC 

230 VAC : 
160 - 200 VAC 

240 VAC : 
160 – 205 VAC 

แรงดันไฟตํ่าสุดท่ีเคร่ือง UPS จะจายใหกับ
อุปกรณตอพวง ในระหวางการทํางาน 
โหมดบายพาส 

แรงดันไฟจาย รุน XLJ : 
200 VAC 

รุน XLT : 
208 VAC 

รุน XLTW : 
220 VAC 

รุน XLI : 
230 VAC 

200, 208, 220,  
230, 240 VAC 

ผูใชสามารถเลือกแรงดันไฟจายได 

ความถ่ีเอาตพุต อัตโนมัติ 

50 ± 3 Hz หรือ 
60 ± 3 Hz 

50 ± 3 Hz 
50 ± 1 Hz 
50 ± 0.1 Hz  

50 ± 3 Hz หรือ

60 ± 3 Hz 
60 ± 1 Hz   
60 ± 0.1 Hz 

60 ± 3 Hz 

สามารถเลือกปรับต้ังความถ่ีเอาตพุตของ 
เคร่ือง UPS ไดหากเปนได ใหปรับต้ังความ
ถ่ีเอาตพุตใหเทากับความถ่ีอินพุต 

จํานวนชุดแบตเตอรี่ 
ภายนอก 
 

0 จํานวนชุดแบตเตอรี่ภายนอกท่ีตอ
อยู (สองโมดูลตอหน่ึงชุด) 

กําหนดจํานวนชุดแบตเตอร่ีท่ีตออยูภาย- 
นอก เพื่อปรับต้ังเวลาทํางานท่ีเหมาะสม 

เตาเสียบการบายพาส  ไมตองการ ตองการ/ไมตองการ ตองการ/ไมตองการล็อคความถ่ี/เฟส 
กอนท่ีเคร่ือง UPS จะเปล่ียนไปยังโหมด 
บายพาส 
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การเชื่อมตออุปกรณเสริม EPO (การปดระบบในกรณีฉุกเฉิน) 

ไฟจายจากระบบไฟอาคารสามารถยกเลิกการจายไฟไดในกรณีฉุกเฉิน โดยการปดสวิตชที่ตออยูกับ EPO 

เม่ือทําการเดินสายไฟ EPO ใหปฏิบัติตามขอกําหนดเกี่ยวกับไฟฟาของแตละประเทศ 
 

 
 

สวิตช EPO ไดรับกระแสไฟจากเครื่อง UPS เพื่อใชกับเซอรกิตเบรกเกอรแบบไมมีไฟจายสวิตช 

วงจร EPO ไดรับการระบุใหเปนวงจร Class 2 (มาตรฐาน UL, CSA) และวงจร SELV (มาตรฐาน IEC) 

ทั้งวงจร Class 2 และ SELV ตองแยกออกจากวงจรหลักทั้งหมด หามตอวงจรใดๆ เขากับชุดข้ัว EPO เวนแตวาจะสามารถยืนยัน 

ไดวาวงจรนั้นเปนวงจร Class 2 หรือ SELV 

หากไมสามารถยืนยันมาตรฐานของวงจรได ใหใชสวิตชแบบปดหนาสัมผัส 

ในการเช่ือมตอเคร่ือง UPS กับสวิตช EPO ใหใชสายเคเบิลประเภทใดประเภทหน่ึงตอไปนี้ : 

• CL2 : สายเคเบิล Class 2 สําหรับการใชงานทั่วไป 

• CL2P : สาย Plenum สําหรับใชในทอ, ฝาอาคาร และบริเวณรอบๆ 

• CL2R : สายเคเบิลแนวด่ิงสําหรับใชเดินสายไฟในแนวดิ่ง จากพื้นช้ันหนึ่งถึงพื้น/คานอีกช้ันหนึ่ง 

• CLEX : สายไฟแบบจํากัดการใชงานสําหรับใชเฉพาะภายในบานพักอาศัยและในทอสายไฟ 

• สําหรับการติดต้ังในประเทศแคนาดา : ใชเฉพาะสายเคเบิล ELC (สายไฟควบคุมแรงดันไฟตํ่าเปนพิเศษ) ที่ไดรับการ 

รับรองจาก CSA เทานั้น 

สวิตช 
EPO 
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โหมด Terminal สําหรับการกําหนดคาพารามิเตอรเครื่อง UPS  

รุน 3000 VA : 

โหมด Terminal เปนอินเตอรเฟสแบบทํางานผานทางเมนู (menu driven interface) ที่สามารถกําหนดคาเครื่อง UPS ได 
โดยที่ผูใชไมจําเปนตองมีซอฟทแวร PowerChute® หรือการด Network Management เสริมแตอยางใด 

ตอสายเคเบิลแบบอนุกรมเขากับปลั๊ก COM แบบอนุกรมที่ดานหลังของเคร่ือง UPS 

ไมตองทําข้ันตอน 1 และ 7 หากไมไดติดต้ังซอฟทแวร PowerChute 

1. สําหรับผูใช Windows : หยุดเซิรฟเวอร PowerChute โดยทําตามข้ันตอนตอไปนี้ :  
• ออกจากเดสกท็อป แลวไปที่ Start => Settings => Control Panel => Administrative Tools => Services 
• เลือก APC PowerChute Server – คลิกเมาสดานขวา และเลือก Stop 

1a. สําหรับผูใช Linux : หยุดเซิรฟเวอร PowerChute โดยทําตามข้ันตอนตอไปน้ี : 
• เปลี่ยนไดเร็กทอร่ีเปน /etc/init.d 
• เร่ิมตนคําส่ัง ./PowerChute stop 

2. เปดโปรแกรม Terminal ตัวอยางเชน : HyperTerminal 
• ออกจากเดสกท็อป แลวไปที่ Start => Programs => Accessories => Communication => HyperTerminal  

3. ดับเบิลคลิกที่ไอคอน HyperTerminal  
• ปฏิบัติตามคําแนะนําเพื่อเลือกช่ือและเลือกไอคอน หากมีขอความวา “...must install a modem,” ปรากฏข้ึน 

ไมตองสนใจขอความนั้นใหคลิกที่ OK 
• เลือกพอรต COM ที่ตออยูกับเคร่ือง UPS ของคุณ ใหต้ังคาพอรตดังนี้ : 

 bits per second - 9600 
 data - bits 8 
 parity - none 
 stop bit - 1 
 flow control - none 

• กด ENTER 
4. กด 1 เพื่อปรับเปล่ียนพารามิเตอรของเครื่อง UPS  
5. ปฏิบัติตามคําแนะนําที่ปรากฏข้ึน :  
6. ออกจากโปรแกรม Terminal 

7. สําหรับผูใช Windows : เร่ิมตนเซิรฟเวอร PowerChute® โดยทําตามข้ันตอนตอไปนี้ :  

• ออกจากเดสกท็อป แลวไปที่ Start => Settings => Control Panel =>  
Administrative Tools => Services 

• เลือก APC PowerChute Server – คลิกเมาสดานขวาและเลือก Start 
7a. สําหรับผูใช Linux : เร่ิมตนเซิรฟเวอร PowerChute โดยทําตามข้ันตอนตอไปนี้ : 

• เปลี่ยนไดเร็กทอร่ีเปน /etc/init.d 
• เร่ิมตนคําส่ัง ./PowerChute start 
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รุน 5000 VA :   

โหมด Terminal เปนอินเตอรเฟสแบบทํางานผานทางเมนู (menu driven interface) ที่สามารถกําหนดคาเครื่อง UPS ได 
โดยที่ผูใชไมจําเปนตองมีซอฟทแวร PowerChute หรืออินเตอรเฟสการด Network Management เสริมแตอยางใด 

ตอสายเคเบิลแบบอนุกรมเขากับพอรตแบบอนุกรมที่ดานหลังของเคร่ือง UPS 

ไมตองทําข้ันตอน 1 และ 5 หากไมไดติดต้ังซอฟทแวร PowerChute 

1. สําหรับผูใช Windows : หยุดเซิรฟเวอร PowerChute® โดยทําตามข้ันตอนตอไปนี้ :  
• ออกจากเดสกท็อป แลวไปที่ Start => Settings => Control Panel => Administrative Tools => Services 
• เลือก APC PowerChute Server – คลิกเมาสดานขวา และเลือก Stop 

1a. สําหรับผูใช Linux : หยุดเซิรฟเวอร PowerChute โดยทําตามข้ันตอนตอไปน้ี : 
• เปลี่ยนไดเร็กทอร่ีเปน /etc/init.d 
• เร่ิมตนคําส่ัง ./PowerChute stop 

2. เปดโปรแกรม Terminal ตัวอยางเชน : HyperTerminal 

• ออกจากเดสกท็อป แลวไปที่ Start => Programs => Accessories => Communication => HyperTerminal  

3. ดับเบิลคลิกที่ไอคอน HyperTerminal  
• ปฏิบัติตามคําแนะนําเพื่อเลือกช่ือและเลือกไอคอน หากมีขอความวา “...must install a modem,” ปรากฏข้ึน 

ไมตองสนใจขอความนั้นใหคลิกที่ OK 

• เลือกพอรต COM ที่ตออยูกับเคร่ือง UPS ของคุณ ใหต้ังคาพอรตดังนี้ : 
 bits per second - 9600 
 data - bits 8 
 parity - none 
 stop bit - 1 
 flow control - none 

• กด ENTER 

4. ตัวอยางการปรับต้ังจํานวนชุดแบตเตอร่ีภายนอก (SURT192XLBP) : 
เมื่อปรากฏหนาตาง Terminal เปลาข้ึน ใหปฏิบัติตามข้ันตอนเหลานี้ เพื่อใสจํานวนชุดแบตเตอร่ี : 
• กด ENTER เพื่อเร่ิมโหมด Terminal กด ENTER หลายๆ คร้ัง จนกวา User Name : จะปรากฏข้ึน ปฏิบัติตาม 

คําแนะนําพิมพขอมูลชาๆ โดยตองรอใหตัวอักษรแตละตัวปรากฏข้ึนบนหนาจอ กอนที่จะพิมพตัวอักษรตัวถัดไป 

คาต้ังพื้นฐานของการด Network Management : 

• ช่ือผูใช :   apc 

• รหัสผาน : apc 

• กด 1 และกด ENTER เพื่อเลือก "Device Manager" 

• เลือกรุนโดยการใสหมายเลขรุน จากนั้นกด ENTER 

• กด 3 และกด ENTER เพื่อเลือก "Configuration" 

• กด 1 และกด ENTER เพื่อเลือก "Battery" 
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• กด 2 และกด ENTER เพื่อเปลี่ยน "Battery Settings" 

• พิมพจํานวนชุดแบตเตอร่ีภายนอก (โมดูลแบตเตอร่ี 4 โมดูลตอชุด) และกด ENTER 

(จํานวนชุด : 1 = 1 SURT192XLBP, 2 = 2 SURT192XLBP เปนตน) 

• กด 3 และกด ENTER เพื่อยอมรับการเปล่ียนแปลงคา 

• กด ESC หลายๆ คร้ัง (ประมาณ 5 คร้ัง) เพื่อกลับไปที่เมนูหลัก 

• กด 4 และกด ENTER เพื่อออกจากโปรแกรม 

5. สําหรับผูใช Windows : เร่ิมตนเซิรฟเวอร PowerChute® โดยทําตามข้ันตอนตอไปนี้ :  

• ออกจากเดสกท็อป แลวไปที่ Start => Settings => Control Panel =>  
Administrative Tools => Services 

• เลือก APC PowerChute Server – คลิกเมาสดานขวาและเลือก Start 

5a. สําหรับผูใช Linux : เร่ิมตนเซิรฟเวอร PowerChute โดยทําตามข้ันตอนตอไปนี้ : 

• เปลี่ยนไดเร็กทอร่ีเปน /etc/init.d. 

• เร่ิมตนคําส่ัง ./PowerChute start 
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การบํารุงรกัษา และการขนสง 

การเปลี่ยนโมดูลแบตเตอรี่ 

การเปล่ียนโมดูลแบตเตอร่ีของเครื่อง UPS รุนนี้สามารถทําไดงาย วิธีการเปล่ียนแบตเตอร่ีสามารถทําไดอยางปลอดภัย 

เนื่องจากไมไดเช่ือมตอกับระบบไฟฟาที่มีอันตรายคุณจะสามารถเปดเคร่ือง UPS และอุปกรณตอพวงไวได ขณะปฏิบัติ 

ตามข้ันตอนดังตอไปนี้ สําหรับขอมูลเก่ียวกับการเปล่ียนโมดูลแบตเตอร่ี กรุณาติดตอตัวแทนจําหนายของคุณหรือ APC 

ไดที่เว็บไซต www.apc.com 

การเปล่ียนแบตเตอร่ีตองเปลี่ยนโมดูลแบตเตอร่ีทั้งหมดในเคร่ือง UPS และที่ตอเขากับชุดแบตเตอร่ีภายนอกดวย 

 
เม่ือถอดแบตเตอรี่ออกแลว อุปกรณตอพวงจะไมไดรับการปองกันภาวะไฟฟาดับ 
ในการเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหใชความระมัดระวัง เนื่องจากโมดูลแบตเตอรี่มีน้ําหนักมาก 

 
ตองแนใจวาไดสงแบตเตอรี่ทีใ่ชแลวไปยังสถานที่ทีร่ับรีไซเคิลหรือสงคืนบริษัทผูผลติ โดยบรรจุลงใน 
บรรจุภัณฑของแบตเตอรี่ใหม 

การถอดโมดูลแบตเตอรี่ 
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การเปลี่ยนโมดูลแบตเตอรี่ 

  

  

   

 
 

 

 

   
 

 

    

การถอดสายแบตเตอรี่ออกเพ่ือขนสง 
กอนที่จะทําการจดัสงเครื่อง UPS ตองถอดสายแบตเตอรี่ออกกอนเสมอ ตามขอกําหนดของประเทศสหรัฐอเมริกา 
และขอกําหนดของกระทรวงคมนาคม (DOT) และ IATA 
แตอาจใหแบตเตอรี่อยูในเครื่อง UPS ได 
1. ปดเคร่ืองและถอดสายอุปกรณตอพวงทั้งหมดที่ตออยูกบัเคร่ือง UPS ออก 

2. ปดเคร่ือง UPS และดึงปลั๊กเคร่ือง UPS ออกจากแหลงจายไฟ 

3. ถอดปลั๊กแบตเตอร่ีออกกรุณาดูที่ การเปลี่ยนโมดูลแบตเตอร่ี ในคูมือนี ้

สำหรับคําแนะนําในการขนสง กรุณาติดตอ APC ที่เว็บไซต www.apc.com  
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การแกไขปญหา การบรกิาร และขอมูลการรับประกัน 
ใหใชตารางดานลางนี้ ในการแกไขปญหาเล็กนอยที่เกิดข้ึนในระหวางการติดต้ังและการใชงานเครื่อง UPS สําหรับปญหาที่ 
ซับซอน กรุณาดูที่เว็บไซตของ APC www.apc.com 

ปญหาและสาเหตุท่ีเปนไปได วิธีการแกไข 

เปดเคร่ือง UPS ไมได 

ตอแบตเตอร่ีไมถูกตอง ตรวจสอบวาปลั๊กแบตเตอร่ีล็อคเขาในตําแหนงหรือไม 

ไมไดกดปุม  กดปุม  หนึ่งคร้ัง เพ่ือเปดเคร่ือง UPS และอุปกรณตอพวง 

ไมไดตอเคร่ือง UPS เขากับแหลงจายไฟ ตรวจสอบวาสายไฟจากเคร่ือง UPS ที่ตอเขากับแหลงจายไฟไดตออยางแนนหนาดแีลวทั้งสองดาน 

แรงดันไฟต่ํามากหรือไมมีแรงดันไฟ ตรวจสอบแหลงจายไฟที่ตอเขากับเคร่ือง UPS โดยเสียบเขากับโคมไฟ ถาโคมไฟใหแสงสวางนอย 
ใหทําการตรวจเช็คแรงดันไฟฟาอาคาร 

ปดเคร่ือง UPS ไมได 

ไมไดกดปุม  กดปุม  หนึ่งคร้ังเพ่ือปดเคร่ือง UPS 

เคร่ือง UPS เกิดความผิดปกติภายใน หามใชเคร่ือง UPS โดยเดด็ขาดใหถอดปลัก๊เคร่ือง UPS ออก และสงไปซอมทันท ี

เคร่ือง UPS สงเสียงเปนคร้ังคราว 

ขณะใชงานเคร่ือง UPS ตามปกติ ใน 

ระหวางท่ีเคร่ืองกําลังจายไฟจากแบตเตอร่ี 

ไมตองดําเนินการใดๆ เคร่ือง UPS กําลังทําการปองกันอุปกรณตอพวง 

เคร่ือง UPS ไมสามารถใชงานไดตามเวลาท่ีควรจะเปน 

แบตเตอร่ีของเคร่ือง UPS ออน เนื่องจาก 
ระยะหางจากการจายไฟสํารองคร้ังกอน 
หนานี้ไมนานพอ หรือแบตเตอร่ีใกลหมด 
อายุการใชงาน 

ชารจไฟแบตเตอร่ีโมดลูแบตเตอร่ีตองไดรับการชารจไฟใหม หลังจากที่ตองจายไฟสาํรองเปนระยะเวลา 
นานอายุการใชงานของแบตเตอร่ีจะสัน้ลง เม่ือใชงานบอย หรือเม่ือใชงานในบริเวณท่ีมีอุณหภูมิสูงหาก 
แบตเตอร่ีใกลหมดอายุการใชงาน ใหเปล่ียนแบตเตอร่ีใหม ถึงแมวาสัญญาณไฟ LED เตือนใหเปลี่ยน 
แบตเตอร่ีจะยังไมตดิขึน้ก็ตาม 

ไฟ LED บนแผงดานหนากะพริบไลเรียงกันไป 

หามใชเคร่ือง UPS แบบรีโมท ผานทาง 

ซอฟทแวรหรือการดซึ่งเปนอุปกรณเสริม 

ไมตองดําเนินการใดๆ เคร่ือง UPS จะเร่ิมทํางานอีกคร้ังโดยอตัโนมัต ิเม่ือระบบไฟฟาอาคาร 

กลับสูภาวะปกต ิ

ไมมีไฟ LED ดวงใดติดสวาง แมวาจะเสียบปล๊ักเคร่ือง UPS เขากับเตาเสียบของระบบไฟอาคารแลว 

เคร่ือง UPS ปดอยู และแบตเตอร่ีหมด 
เนื่องจากไฟดับเปนเวลานาน 

ไมตองดําเนินการใดๆ เคร่ือง UPS จะกลับมาทํางานตามปกติ เม่ือระบบไฟฟาไดรับการแกไขและ 
แบตเตอร่ีไดรับการชารจไฟเพียงพอแลว 

ไฟ LED แสดงการบายพาสและการโอเวอรโหลดติดสวางข้ึน และเคร่ือง UPS สงเสียงสัญญาณเตือนอยางตอเน่ือง 

เคร่ือง UPS เกิดการโอเวอรโหลด จํานวนอุปกรณตอพวงเกิน “จํานวนสูงสุด” ท่ีกําหนดไวใน ขอกําหนด ในเว็บไซตของ APC www.apc.com  

เสียงเตือนจะยังดังตอเนื่อง จนกวาจะลดจํานวนอุปกรณตอพวงลง ถอดสายอุปกรณตอพวงที่ไมจําเปน 
ออกจากเคร่ือง UPS 
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ปญหาและสาเหตุท่ีเปนไปได วิธีการแกไข 

ไฟ LED แสดงการบายพาสติดสวางข้ึน 

มีการเปดสวติชบายพาสในแบบแมนนวล 
หรือผานอุปกรณเสริม 

หากมีการเลือกโหมดบายพาสไว ไมตองพิจารณาไฟ LED ที่ตดิสวางขึ้น 

หากไมไดเลอืกโหมดบายพาสไว ใหปรับสวิตชบายพาสที่ดานหลังของเคร่ือง UPS ไปยังตําแหนงปกต ิ

ไฟ LED แสดงความผิดปกติและการโอเวอรโหลดติดสวางข้ึน และเคร่ือง UPS สงเสียงสัญญาณเตือนอยางตอเน่ือง 

เคร่ือง UPS ไดหยุดการจายไฟไปยัง 
อุปกรณตอพวง 

จํานวนอุปกรณตอพวงเกิน “จํานวนสูงสุด” ที่กําหนดไวใน รายละเอยีด ที่เว็บไซตของ APC 
www.apc.com  

ถอดสายอุปกรณตอพวงที่ไมจําเปนออกจากเคร่ือง UPS 

กดปุม OFF จากนัน้กดปุม ON เพ่ือเรียกกระแสไฟกลับคนืสูอุปกรณตอพวง 

ไฟ LED แสดงความผิดปกติติดสวางข้ึน 

เคร่ือง UPS เกิดความผิดปกติภายใน หามใชเคร่ือง UPS โดยเดด็ขาดปดเคร่ือง UPS และนําเคร่ืองเขารับบริการซอมโดยทนัท ี

ไฟ LED แสดงการเปล่ียนแบตเตอร่ีติดสวางข้ึน 

ไฟ LED แสดงการเปลีย่นแบตเตอร่ีกะพริบ 
และมีเสียงสญัญาณเตอืนสัน้ๆ ดังขึ้นทุก 
สองวินาที เพ่ือแสดงใหทราบวาไมไดตอ 
สายแบตเตอร่ี 

ตรวจสอบวาปลั๊กตอแบตเตอร่ีล็อคเขาในตําแหนงอยางถกูตอง 

แบตเตอร่ีออน ชารจแบตเตอร่ีทิ้งไวประมาณ 24 ชั่วโมงจากนัน้ทําการทดสอบตัวเองถายังคงมีปญหาอยูภายหลังการ 
ชารจแบตเตอร่ี ใหเปลีย่นแบตเตอร่ีใหม 

แบตเตอร่ีทําการทดสอบตัวเองไมได เคร่ือง UPS สงเสียงสญัญาณสั้นๆ เปนเวลาหนึ่งนาที และไฟ LED แสดงการเปลี่ยนแบตเตอร่ีตดิสวาง 
ขึ้น เคร่ือง UPS สงเสียงเตือนซ้ําทุกๆ 5 ชั่วโมงทําการทดสอบตัวเองหลังจากชารจแบตเตอร่ีทิ้งไวเปน 
เวลา 24 ชั่วโมง เพ่ือยนืยันสถานะการ เปลี่ยนแบตเตอร่ีถาแบตเตอร่ีผานการทดสอบตวัเองแลว เสยีง 
เตือนจะหยดุลงและไฟ LED ก็จะดับไป  

เคร่ือง UPS ยังคงทํางานโดยใชไฟจากแบตเตอร่ี ถึงแมวากระแสไฟจากอาคารจะเปนปกติก็ตาม 

แรงดันไฟฟาอาคารสูงมาก, ต่ํามาก หรือ 
แปรปรวนมาก เจนเนอเรเตอรผลติกระแส 
ไฟฟาที่ใชน้ํามันเชื้อเพลิงคณุภาพตํ่า อาจ 
ทําใหแรงดนัไฟฟาแปรปรวนได 

ยายเคร่ือง UPS เพ่ือทดลองตอสายเขากับเตาเสียบในวงจรไฟฟาอื่นของระบบไฟฟาอาคาร ทดสอบ 
แรงดันไฟเขาโดยใชสวนแสดงผลของแรงดันไฟฟาอาคาร 

การวิเคราะหแรงดันไฟฟาจากอาคาร 

ไฟ LED ติดสวางทั้งหาดวง แรงดันไฟฟาอาคารมีคาสูงมาก และควรใหชางไฟฟาทําการตรวจเช็ค 

ไมมีไฟ LED ดวงใดติดสวาง ในกรณทีี่เสยีบปลั๊กเคร่ือง UPS เขากับเตาเสียบไฟอาคารที่ทํางานตามปกติแลว แสดงวาแรงดันไฟฟา 
อาคารต่ํามาก 

ไฟ LED ONLINE 

ไมมีไฟ LED ดวงใดติดสวาง เคร่ือง UPS กําลังจายไฟจากแบตเตอร่ี หรือไมไดเปดเคร่ือง UPS 

ไฟ LED กะพริบ เคร่ือง UPS กําลังทําการทดสอบตัวเอง 
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การบริการ 

ถาเคร่ือง UPS จําเปนตองเขารับบริการซอมบํารุง ไมจําเปนตองสงเครื่องคืนไปยังบริษัทตัวแทนจําหนายใหปฏิบัติตาม 
ข้ันตอนตอไปนี้ : 

1. ตรวจดูรายการปญหาที่มีอยูใน การคนหาสาเหตุและแกไขปญหา เพื่อดูวิธีการแกไขปญหาทั่วไปที่พบบอย 

2. หากปญหายังคงเกิดข้ึน ใหติดตอฝายบริการลูกคาของ APC ผานทางเว็บไซต 
APC www.apc.com/support   

• จดหมายเลขรุน, หมายเลขประจําเคร่ืองที่อยูดานหลัง และวันที่ซ้ือเคร่ือง UPS ไวหากคุณติดตอฝายบริการลูกคาของ 
APC ชางเทคนิคจะขอใหคุณอธิบายปญหา และหากเปนไปไดจะพยายามใหคําแนะนําในการแกไขผานทางโทรศัพท 
หากไมสามารถแกไขปญหาทางโทรศัพทได ชางเทคนิคจะออกหมายเลขอนญุาตสงกลับวัสดุ (Returned Material 
Authorization Number หรือ RMA#) ให 

• หากเคร่ือง UPS ยังอยูภายใตการรับประกันหาก คุณไมตองเสียคาใชจายในการซอมใดๆ ทั้งสิ้น 

• ข้ันตอนสําหรับการเขารับบริการหรือการสงคืนเคร่ือง UPS อาจแตกตางกันไปในแตละประเทศ กรุณาดูที่ขอมูล 
เก่ียวกับคําแนะนําสําหรับแตละประเทศไดที่เว็บไซตของ APC 

3. บรรจุเคร่ือง UPS ลงในบรรจุภัณฑเดิมที่ใหมา 

• ถาหากไมมีบรรจุภัณฑดังกลาว กรุณาดูที่ www.apc.com/support ซ่ึงจะใหขอมูลเกี่ยวกับการขอรับบรรจุภัณฑ 
ชุดใหม 

• บรรจุเคร่ือง UPS ใหเรียบรอย เพื่อหลีกเล่ียงความเสียหายที่อาจเกิดข้ึนในระหวางขนสงหามใชเม็ดโฟมในการกัน 
กระแทกโดยเด็ดขาดการรับประกันสินคาไมรวมถึงความเสียหายที่เกิดข้ึนในระหวางการขนสง 

กอนที่จะทําการจดัสงเครื่อง UPS ตองถอดสายแบตเตอรี่ออกกอนเสมอ ตามขอกําหนดของประเทศสหรัฐอเมริกา 
และขอกําหนดของกระทรวงคมนาคม (DOT) และ IATA 

แตอาจใหแบตเตอรี่อยูในเครื่อง UPS ได 

4. เขียนหมายเลข RMA# ไวที่ดานนอกของบรรจุภัณฑ 

5. สงคืนเคร่ือง UPS ไปตามท่ีอยูที่ฝายบริการลูกคาแจงใหคุณทราบ ทั้งนี้ตองประกันการสงและชําระคาสงลวงหนา 

การรับประกันแบบจํากัด 
American Power Conversion (APC) ใหการรับประกันวาผลติภัณฑของทางบริษัทฯ ปราศจากขอบกพรองทั้งในดานวสัดแุละคณุภาพของผลิตภัณฑเปน 
ระยะเวลา 2 ปนับจากวันทีซ่ื้อผลิตภัณฑภาระความรับผิดขอบของบริษัทฯ ภายใตการรับประกันนี้จาํกัดอยูที่การซอมหรือเปลีย่นผลติภัณฑที่บกพรองให 
ทั้งนี้ขึน้อยูกับดุลพินิจของบริษัทฯ ในการขอรับบริการตามการรับประกันนี้ คุณตองขอหมายเลขอนญุาตสงกลับวสัดุ (Returned Material Authorization 
หรือ RMA) จากฝายบริการลูกคา ผลติภัณฑตองถูกสงคนื โดยชําระคาสงลวงหนาแลว และตองสงรายละเอียดโดยยอเกี่ยวกับปญหาที่พบ และหลกัฐาน 
ยืนยนัวันที่ซือ้และสถานท่ีซือ้ผลิตภัณฑดังกลาวมาดวย การรับประกันนี้ไมรวมถึงอุปกรณทีไ่ดรับความเสียหายจากอุบัติเหตุ การละเลยไมเอาใจใสขาด 
ความระมัดระวัง การนาํไปใชผิดวิธี หรือการดดัแปลงแกไขผลิตภัณฑในทุกกรณีการรับประกันนี้ใชไดกับผูซื้อคนแรกผูซึ่งตองลงทะเบียนผลิตภัณฑอยาง 
ถูกตองภายในสิบวนันบัจากวันที่ซื้อเทานั้น 

บริษัท AMERICAN POWER CONVERSION จะไมขอรับประกันใดๆ ทั้งทางตรงและทางออม ยกเวนแตจะระบุไวในการรับประกันเทานั้น รวมทั้งการ 
รับประกันความสามารถในการจําหนายและการกระทําตามวัตถุประสงคใดโดยเฉพาะ ในบางรัฐไมอนุญาตใหมีขอจํากดัหรือการยกเวนขอจํากัดความ 
รับผิดชอบตามการรับประกันดังนัน้ ขอจํากดัหรือขอยกเวนจะไมสามารถนําไปใชกับผูซื้อได 

ยกเวนแตที่ไดระบุไวขางตน ไมวาในกรณีใดกต็าม บริษัท APC ไมมีภาระรับผิดชอบสําหรับความเสียหายทั้งทางตรง ทางออม พิเศษ โดยบังเอิญ หรือ 
ความเสยีหายทีต่ามมา อันเปนผลมาจากการใชผลติภัณฑนี้ ถึงแมวาบริษัทฯ จะไดรับแจงใหทราบเกี่ยวกับความเปนไปไดของความเสียหายดังกลาว 
โดยเฉพาะอยางยิ่ง APC จะไมรับผิดชอบตอคาใชจายใดๆ เชน การสญูเสียผลกําไรหรือรายได การสูญหายของอุปกรณ การไมสามารถใชงานอุปกรณได 
ความเสยีหายของซอฟทแวร ขอมูลสญูหาย มูลคาของสิ่งทดแทน การเรียกรองโดยบุคคลทีส่าม หรืออื่นๆ 
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คําเตือนเกี่ยวกบัความถ่ีวิทยุ 

อุปกรณนี้ไดรับการทดสอบและพบวามีคุณสมบัติตามขอจํากัดสําหรับอุปกรณดิจติอล Class A ตามสวนที่ 15 ของกฏเกณฑของ FCC ขอจํากดั 

เหลานี้มีขึน้เพ่ือใหความคุมครองโดยสมเหตสุมผลตออันตรายซึ่งอาจเกิดขึ้นไดจากการแทรกแซง เม่ือใชอุปกรณนี้ในอาคารสถานที่ทํางาน อุปกรณ 

นี้ทําใหเกดิ ใช และสามารถแผพลังงานความถี่วิทยุ และหากไมไดรับการติดตั้งและใชตามคําแนะนําในคูมือ อาจเกิดการแทรกแซงตอการสื่อสาร 

ทางวิทยุได การใชอุปกรณนี้ในที่อยูอาศยัมีแนวโนมวาจะทําใหเกดิการแทรกแซงที่อาจเปนอนัตรายได ในกรณนีี้ ผูใชจะเปนผูรับผิดชอบสาํหรับคา 

ใชจายในการแกไขปญหาการแทรกแซงดังกลาวเอง 

ตองใชสายเคเบิลสัญญาณกันคลืน่รบกวนกบัผลิตภัณฑนี้ เพ่ือใหเปนไปตามขอจํากดั Class A ของ FCC 

 

ฝายบริการลกูคาทั่วโลกของ APC 

คุณสามารถขอรับบริการจากฝายบริการลูกคาสําหรับเคร่ือง UPS หรือผลิตภัณฑ APC อ่ืนๆ ไดโดยไมตองเสียคาใชจายใดๆ ดังน้ี : 

• เขาไปท่ีเว็บไซตของ APC เพ่ือดูเอกสารท่ีอยูในฐานขอมูลของ APC และเพ่ือย่ืนคํารองการขอรับบริการจากฝายบริการลูกคา 

• www.apc.com (สํานักงานใหญของบริษัท) 

เช่ือมตอเว็บไซต APC ของแตละประเทศ เพื่อดูขอมูลเกี่ยวกับฝายบริการลูกคา 

• www.apc.com/support/ 
การคนหาขอมูลการบริการทั่วโลกจากฐานขอมูลของ APC และการใชการบริการผานทางอินเตอรเน็ต (e-support) 

• กรุณาติดตอฝายบริการลูกคาของ APC ผานทางโทรศัพทหรืออีเมล 

สําหรับขอมูลเก่ียวกับศูนยบริการประจําทองถิ่น และศูนยบริการของแตละประเทศ :  

กรุณาเขาไปที่ www.apc.com/support/contact 

ติดตอตัวแทนจําหนายหรือผูจําหนายของ APC ที่คุณไดซ้ือผลิตภัณฑ APC ของคุณ สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการขอรับ 

บริการจากฝายบริการลูกคาประจําทองถิ่น 
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