
คูมือการใชงาน

Smart-UPS™ C
เครือ่งสํารองไฟ

ชนิดตัง้

1000/1500/2000/3000 VA

120/230 VAC
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คาํอธิบายผลิตภณัฑ์
APC™ by Schneider Electric Smart-UPS™ C เปนเคร่ืองจายไฟสํารอง (UPS) ท่ีมีสมรรถนะสูง 
โดยใหการปองกันอุปกรณอิเล็คทรอนิคสจากเหต ุการณไฟดับ ไฟตก ไฟกระชาก ไฟ AC แปรปรวนเล็กๆ นอยๆ 
และการแปรปรวนขนาดหนัก นอกจากนี้ เครื่อง UPS 
ยังจายไฟสํารองจากแบตเตอรี่แกอุปกรณท่ีเชือ่มตออยูจนกวาระบบไฟฟาอาคารจะกลับมาอยูในระดับท่ีปลอดภัย 
หรือแบตเตอรี่หมด

คูมอืผูใชฉบับนี้มอียูในแผน CD ท่ีใหมาดวย และอยูบนเว็บไซตของ APC โดย Schneider Electric ท่ี www.apc.com

ข้อความเก่ียวกบัความปลอดภยั
อานคําแนะนําอยางระมัดระวังเพ่ือทําความคุนเคยกับอุปกรณนี้กอนท่ีจะพยายามติดต้ัง ใชงาน ซอมแซม หรือบํารุงรักษา 
ขอความพิเศษตอไปน้ีอาจปรากฏอยูตลอดท้ังคูมอืฉบับนี้หรือบนอุปกรณนี้ เพ่ือเตือนถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้น 
หรือเพ่ือเรียกใหผูใชสนใจขอมูลท่ีชวยอธิบายขั้นตอนใหชัดเจนขึ้นหรือทําใหปฏิบัติตามข ั้นตอนไดงายยิ่งขึ้น

ความปลอดภยั และข้อมลูทัว่ไป
ตรวจเชค็ส่ิงต่างๆ ในบรรจภุณัฑเ์ม่ือได้รบัมา หากมีการชาํรดุเสียหายเกิดขึน้ 
ให้แจ้งบริษทัขนส่งหรือบริษทัตวัแทนจาํหน่ายทนัที
อ่านคาํแนะนําเพ่ือความปลอดภยัท่ีให้มาพร้อมกบัเคร่ือง ก่อนท่ีจะติดตัง้ UPS

•  UPS นี้ไดรับการออกแบบมาเพ่ือใชเฉพาะภายในอาคารเทานั้น 

•  อยาใชงานเคร่ือง UPS นี้โดยใหสัมผัสถูกแสงอาท ิตยโดยตรง สัมผสักับของเหลว 
หรือในสถานที่ซึ่งมีฝุนหรือความชืน้มากเกินไป

•  ตองแนใจวาไมมีส่ิงใดกีดขวางชองระบายความรอนในเครื่อง UPS 
ตองเวนระยะหางใหพอเพียงสําหรับการระบายอากาศ

•  โดยท่ัวไป แบตเตอรี่จะใชงานไดประมาณสองถึงห าป ปจจัยดานส่ิงแวดลอมอ่ืนๆ มีผลตออายุการใชงานแบตเตอรี่ 
อุณหภูมิสภาพแวดลอมท่ีสูงขึ้น ระบบไฟฟา AC ท่ีไมมคีุณภาพ รวมถึงการคายประจบุอยๆ เปนระยะเวลาสั้นๆ 
จะทําใหอายุการใชงานแบตเตอรี่ส้ันลง

•  เชื่อมตอสายเคเบิลเพาเวอร UPS เขากับเตาเสียบที่ผนังโดยตรง อยาใชเครื่องปองกันไฟกระชาก 
หรือสายเช่ือมตอ

ระวงั
เอาตพ์ตุท่ีไม่ได้รบัการปกป้อง

ใชการปกปองวงจรกบัเอาทพุตท้ังหมด

การละเลยในการปฏิบติัตามคาํแนะนําเหล่าน้ีสามารถส่งผลให้อปุกรณ์ชาํรดุเสียหายได้

คาํเตือน
น่ีคือผลิตภณัฑ ์UPS ชนิด C2 

ในสภาพแวดลอมภายในท่ีพัก ผลิตภัณฑน้ีอาจกอใหเกดิการรบกวนของคล่ืนวิทยุ 
ซ่ึงเปนสิ่งท่ีผูใชอาจจําเปนตองใชมาตรการรับมือท่ีเพียงพอเพื่อจัดการกับปญหาดงกลาว 
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ข้อมลูจาํเพาะ
สําหรับขอมูลจําเพาะเพ่ิมเติม ใหดูเว็บไซต APC by Schneider Electric ท่ี www.apc.com

น้ําหนัก
ข้อกาํหนด

UPS + แบตเตอร่ี แบตเตอร่ี

SMC1000/SMC1000I
17.24 กก. (38 ปอนด)

APCRBC142 
5.1 กก. (11.20 ปอนด)

SMC1500/SMC1500I
20.41 กก. (45 ปอนด)

APCRBC6
7.7 กก. (16.90 ปอนด)

SMC2000I
27.5 กก. (60.7 ปอนด)

APCRBC148
14 กก. (30.90 ปอนด)

SMC3000I
43 กก. (94.8 ปอนด)

APCRBC150
17 กก. (37.50 ปอนด)

อณุหภมิู
การทาํงาน 0° ถึง 40° C (32° ถึง 104° F)

การเกบ็รกัษา -15° ถึง 45° C (5° ถึง 113° F)
ชารจแบตเตอรี่ของ UPS ทุกๆ 6 เดือน

ขีดจาํกดัความสงู
การทาํงาน 3,000 ฟุต (10,000 ม.)

การเกบ็รกัษา 15,000 ม. (50,000 ฟุต)

ความช้ืน ความชื้นสัมพัทธท่ี 0% ถึง 95%, 
ไมมีการควบแนน 0° ถึง 40° C (32° ถึง 104° F)

ชนิดแบตเตอร่ี ไมตองบํารุงรักษา กรดตะกัว่ปดผนึก

เปล่ียนแบตเตอรี่ท่ีใชแลวดวยแบตเตอรี่ท่ีไดรับการรับรองจาก APC by Schneider Electric 
ในการส่ังซื้อแบตเตอรี่ทดแทน ใหไปท่ีเว็บไซต APC by Schneider Electric ท่ี www.apc.com
รีไซเคิลแบตเตอร่ีท่ีใช้แล้วเสมอ 
สาํหรบัข้อมลูเพ่ิมเติมเก่ียวกบัการรีไซเคิลแบตเตอร่ีท่ีใช้แล้ว 
ให้ดขู้อมลูเก่ียวกบัการท้ิงแบตเตอร่ี ท่ีให้มากบัแบตเตอร่ีทดแทน
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ส่วนต่างๆ ของผลิตภณัฑ์
ด้านหน้า คณุสมบติัของแผง

ด้านหลงั คณุสมบติัของแผง





สวนติดตอของจอแสดงผล
ฝาครอบ





แบตเตอรี่
สายเคเบิลขั้วตอแบตเตอรี่ภายใน

1000/1500/2000 VA 120/230 Vac 3000 VA 230 Vac















พอรต USB
พอรตขอมูลซีเรียล
ขั้วตอแบตเตอรี่
เซอรกิตเบรกเกอร
อินพุต UPS
ชองจายไฟออก
สกรูลงกราวด

1000/1500 VA 120 Vac 1000/1500 VA 230 Vac
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การติดตัง้
สําหรับขอมูลการติดต้ัง UPS ใหดูคําแนะนําในการติดต้ังสําหรับ Smart-UPS C 1000/1500/2000/3000 VA 
ทาวเวอรท่ีใหมาพรอมกับ UPS

นอกจากนี้ คําแนะนําในการติดตั้งยังอยูบนแผน CD เอกสารท่ีมาพรอมกับ UPS และบนเว็บไซต APC by Schneider 
Electric ท่ี www.apc.com ดวย







พอรต USB
พอรตขอมูลซีเรียล
ขั้วตอแบตเตอร่ี









เซอรกิตเบรกเกอร
อินพุต UPS
ชองจายไฟออก
สกรูลงกราวด

2000 VA 230 Vac 3000 VA 230 Vac

su0325f
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การใช้งาน

หมายเหต:ุ UPS จะชารจจนถึงความจุ 90% ในชวงสามชัว่โมงแรกของการทํางานปกติ 
ดงันัน้ แบตเตอร่ีอาจจะไม่สามารถจ่ายไฟได้เตม็ประสิทธิภาพในระหว่างการชารจ์ไฟในช่วงเร่ิมต้น

1. ตออุปกรณเขากับเครื่อง UPS

2. เชื่อมตอ UPS เขากับเตาเสียบชนิดสองข้ัวสามขาท่ีตอสายดินแลวเทานั้น 

ต่ออปุกรณ์เข้ากบัเคร่ือง UPS

ระวงั
ความเส่ียงต่อการชาํรดุเสียหายของอปุกรณ์

• และ ตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยไฟฟาทุกขอท ั้งในระดับทองถ่ินและระดับประเทศ 

• การตอสายไฟตองกระทําโดยชางไฟฟาท่ีมคีุณสมบ ัติเหมาะสม

• เชื่อมตอ UPS กับเตาเสียบท่ีมีการตอกราวดเสมอ
การละเลยในการปฏิบติัตามคาํแนะนําเหล่าน้ีสามารถส่งผลให้อปุกรณ์ชาํรดุเสียหายได้

พอรต์ USB: เชื่อมตอเขากับคอมพิวเตอร เพ่ือใชซอฟตแวรการจัดการพลังงาน

พอรต์ซีเรียล: เชื่อมตอสายเคเบิลพอรตซีเรียล (ไมไดใหมา) เพ่ือใชซอฟตแวรการจัดการพลังงาน

สกรลูงกราวด:์ เชื่อมตอสายกราวดบนอุปกรณแรงดันไฟฟาชั่วคราวเขากับสกรูลงกราวดของตัวเครื่อง 
ซึ่งอยูท่ีแผงดานหลังของ UPS
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การตัง้ค่าการปรบัความไว

เครื่อง UPS จะตรวจจบัการกระเพ่ือมของแรงดันไฟฟาและแกไข โดยการถายโอนพลังงานสํารองของแบตเตอรี่
เพ่ือปองกันอุปกรณตอพวง ในสถานการณซึ่งอุปกรณท่ีตอพวงอยูมคีวามไวมากเกินไปสําหรับระดับแรงดันไฟฟาเขา 
คุณจําเปนตองปรับแรงดันไฟฟาในการถายโอน

1. เชื่อมตอ UPS เขากับแหลงพลังงาน AC ใหแนใจวา UPS ปดเคร่ืองอยู
2. เมื่อเชื่อมตออุปกรณ โหมดการติดต้ัง ดังท่ีอธิบายไวท่ีหนา 9 จะสามารถตั้งคาความไวไดตามชวงท่ี

แสดงไวดานลาง
เมื่อ UPS อยูในโหมด การกาํหนดค่าความไว, ไอคอนกราฟแถบ ความไว จะแสดงการต้ังคาระดับความไว 
ดูตัวอยางท่ีนี่ เปนขอมลูอางอิง

สญัญาณบอกสถานะ
คณุสมบติัของหน้าจอแสดงผล

ความไวตํา่ ความไวปานกลาง ความไวสงู (ค่าเร่ิมต้น)

120 Vac: 97-136 Vac 120 Vac: 103-130 Vac 120 Vac: 106-127 Vac

230 Vac: 195-265 Vac 230 Vac: 203-257 Vac 230 Vac: 207-253 Vac

ใชการตั้งคานี้กับอุปกรณท่ีมีความไว
ตอการแปรปรวนของแรงดันไฟฟา 
หรือการกระเพ่ือมของรูปคล่ืนนอย 

ใชการตั้งคานี้ภายใตเง่ือนไขการทํางานปกติ ใชการตั้งคานี้เมื่อเชื่อมตอกับอุปกรณท่ีมี
ความไวตอการแปรปรวนของแรงดันไฟฟา 
หรือการกระเพ่ือมของรูปคล่ืนเพียง
เล็กนอย

120 Vac 230 Vac

 LED สถานะการทาํงานเคร่ือง/ แบตเตอร่ี  สวนติดตอของจอแสดงผล

 ปุมเปด/ปด  ปุมจอแสดงผล

 LED ความผิดพลาดการเดินสายท่ีไซต/์
ความผิดพลาดระบบ

 ปุมปดเสยีง

หมายเหต:ุ ด ู“คู่มืออ้างอิงคณุสมบติั” ในหน้า 9 ในคู่มือน้ี สาํหรบัคาํอธิบาย
อย่างละเอียดของปุ่ มและไอคอนต่างๆ ท่ีแผงด้านหน้า
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ไฟแสดงสถานะ LED

ไฟแสดงสถานะ LCD

สถานะ LED เปิดเสียงแสดงสถานะ ยติุแสดงสถานะ

เปิด 
UPS กําลังจายไฟ AC ไปยังอุปกรณที่เชื่อมตอ
อยู

ออนไลน์/ใช้แบตเตอร่ี LED 
ติดสีเขียว

ไมมี N/A

ใช้ไฟจากแบตเตอร่ี
UPS กําลังจายไฟจากแบตเตอรี่จากแบตเตอร่ี
ภายใน

ออนไลน์/ใช้แบตเตอร่ี LED 
ติดเปนสีเหลือง

UPS สงเสียงเตือน 
4 คร้ังทกุ 30 วินาที

เสียงเตือนหยุดเม่ือไฟ AC กลับมา 
หรือปุม ปดเสียง ถูกกดเปนเวลา 
2 วินาที

ข้อผิดพลาดของระบบ
UPS ตรวจพบวามีความผิดพลาดระบบภายใน
เกิดข้ึน

LED ข้อผิดพลาดของระบบ 
ติดสีแดง 

เสียงแบบคงที่ เสียงเตือนหยุดเม่ือปุม เปด/ปด ถูกกด
เปนเวลา 2 วินาที การทําเชนน้ีเปนการ
รีเซต็ข้อผิดพลาด

บายพาส : การต่อสายไฟผิดปกติ
หากมีการตอสายไฟท่ีผิดปกติในอาคาร 
อยาใช UPS
ติดตอชางไฟฟาที่เชีย่วชาญใหเปนผูดําเนินการ
แกไขขอผิดพลาดของสายไฟภายในอาคาร

บายพาส : การต่อ
สายไฟผิดปกติ
LED กะพริบสีแดง

ไมมี N/A

สถานะ ไอคอน LCD เสียงเตือน เสียงเตือนส้ินสดุ

ใช้ไฟจากแบตเตอร่ี
UPS กําลังจายไฟจากแบตเตอรี่ใหแก
อุปกรณตอพวง

เสียงเตือน 4 คร้ังทุก 30 วินาที เสียงเตือนจะหยดุเม่ือไฟ AC 
กลบัมา หรือ UPS ถูกปด

ไฟ AC โอเวอรโ์หลด
เงื่อนไขการโอเวอรโหลดเกิดข้ึนในขณะที่ 
UPS กําลังทํางานโดยใชไฟ AC

เสียงแบบคงที่ เสียงเตือนหยุดเม่ืออุปกรณที่ไม
จําเปนถูกถอดออกจากชอง
เสียบไฟฟา หรือ UPS ถูกปด

พลงังานแบตเตอร่ีโอเวอรโ์หลด
เงื่อนไขการโอเวอรโหลดเกิดข้ึนในขณะที่ 
UPS กําลังทํางานโดยใชไฟจาก
แบตเตอร่ี

เสียงแบบคงที่ เสียงเตือนหยุดเม่ืออุปกรณที่ไม
จําเปนถูกถอดออกจากชอง
เสียบไฟฟา หรือ UPS ถูกปด

แบตเตอร่ีใกล้หมด
UPS กําลังจายพลงังานแบตเตอรี่ไปยัง
อุปกรณที่ตอพวงอยู และแบตเตอร่ีอยูใน
สถานะที่พลงังานเกือบหมด

เสียงเตือนตอเน่ือง เสียงเตือนจะหยดุเม่ือไฟ AC 
กลบัมา หรือ UPS ถูกปด

ข้อผิดพลาดแบตเตอร่ี
UPS กําลังทํางานโดยใชไฟ AC 
แบตเตอร่ีไมใหพลังงานสํารองตามที่
คาดหวัง

UPS จะสงเสียงเตือนสองคร้ัง เพื่อระบุ
วาแบตเตอร่ีถูกถอดออก
UPS จะสงเสียงเตือนตอเน่ืองเปน
เวลาหน่ึงนาที ทุกหาชั่วโมง เพื่อระบุวา
ควรใสแบตเตอร่ีกลบัคืน

ตรวจสอบวาแบตเตอร่ีมี
การเชื่อมตออยางแนนหนา
แบตเตอร่ีใกลถึงอายกุารใชงาน 
และควรถูกเปลี่ยนไดแลว

ข้อผิดพลาดของระบบ
เกิดความผิดปกติภายในข้ึนกับเคร่ือง UPS

รุ่น 120 Vac

รุ่น 230 Vac

N/A หาขอความผิดพลาดใน
จอแสดงผล และดู ข้อผิดพลาด
ระบบ ในคูมือน้ี
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ส่วนติดต่อของจอแสดงผลประกอบด้วย

120 Vac 230 Vac คาํอธิบาย

ออนไลน์: UPS กําลังจายไฟ AC ไปยงัอุปกรณที่เชื่อมตออยู

โหมดสีเขียว: UPS กําลังทํางานทีร่ะดับที่มีประสิทธิภาพมากทีสุ่ด โดยการสงผานชิ้นสวน AVR 
ที่ไมไดใช ในขณะที่มีแรงดันไฟฟา AC ที่ยอมรับได UPS จะเขาและออกจากโหมดสีเขียวโดยอัตโนมัติ 
และจะไมลดความสามารถในการปองกันดานพลังงานลง

ความสามารถโหลด: เปอรเซ็นตความสามารถของโหลด ถูกระบุโดยจํานวนของสวนแถบของโหลดที่
ติดข้ึน แตละแถบจะเทากับความจุโหลด 20%

เวลารนัโดยประมาณ / ตํา่ท่ีสดุ: คาน้ีระบุถึงนาทีในการรันดวยแบตเตอรี่ ถา UPS เปลี่ยนไปยงัโหมด
พลังงานแบตเตอรี่

ประจไุฟแบตเตอร่ี: ระดับประจุไฟแบตเตอร่ี ถูกระบุโดยจํานวนของสวนแถบของโหลดที่ติดข้ึน เม่ือทั้ง 
5 แถบสวาง หมายถึงแบตเตอร่ีถูกชารจเต็ม แตละแถบจะเทากับความจุประจุแบตเตอร่ี 20% 

โอเวอรโ์หลด: อุปกรณที่ตออยูกับ UPS ใชพลงังานไฟฟามากกวาแรงดันไฟฟาที่สามารถใหได

เหตกุารณ์: ตัวนับเหตุการณจะแสดงจํานวนเหตุการณที่เกิดข ึ้น ที่ทําให UPS เปลี่ยนไปใชแบตเตอร่ี

การควบคมุแรงดนัไฟฟ้าอตัโนมติั (AVR): UPS มีคุณสมบัติ AVR บูสต ที่อนุญาตใหควบคุมระดับ
แรงดันไฟฟาขาเขาที่ต่ําโดยอัตโนมัติ โดยไมตองใชพลังงานแบตเตอรี่ เม่ือไอคอน AVR สวางข้ึน 
อุปกรณ UPS จะทําการชดเชยแรงดันไฟฟาขาเขาที่ตำ

เม่ือสวาง อุปกรณ UPS กําลงัชดเชยแรงดันไฟฟาขาเขาที่ต่ํา

เม่ือสวาง อุปกรณ UPS กําลงัชดเชยแรงดันไฟฟาขาเขาที่สูง

เข้า: แรงดันไฟฟาขาเขา
ออก: แรงดันไฟฟาขาออก

ข้อผิดพลาดของระบบ: เกิดขอผดิพลาดระบบภายใน หมายเลขขอผิดพลาดจะ
สวางขึ้นบนจอแสดงผล ดูหัวขอ “สวนติดตอของจอแสดงผลประกอบดวย” ในหนา 8

ปิดเสียง: เสนที่สวางผานไอคอน เปนการระบุวาเสียงเตือนถูกปดทํางาน

ข้อผิดพลาดแบตเตอร่ี: ไอคอนจะกะพริบ เพื่อระบุวาแบตเตอร่ีถูกตัดการเช่ือมตอ
เม่ือไอคอนยังคงสวางอยางตอเน่ือง หมายความว า UPS ดําเนินการทดสอบตัวเองลมเหลว หรือ
แบตเตอร่ีเกือบหมดอายุการใชงานแลว และควรเปล ี่ยนเปนกอนใหม
ดูหัวขอ “ไฟแสดงสถานะ LCD” ในหนา 7

ใช้ไฟจากแบตเตอร่ี: UPS กําลังจายไฟสํารองจากแบตเตอรี่ใหแกอุปกรณตอพวง
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ข้อผิดพลาดของระบบ

สาํหรบัข้อมลูเพ่ิมเติมเก่ียวกบัข้อผิดพลาดระบบ ให้ติดต่อฝ่ายบริการลกูค้าท่ีเวบ็ไซต ์APC by Schneider 
Electric ท่ี www.apc.com/support

คู่มืออ้างอิงคณุสมบติั
โหมดปกติ

โหมดการติดตัง้
โหมดการกําหนดคาจะมีตัวเลือกเพ่ิมเติมสําหรับ UPS กดปุม เสียงเงียบ และ แสดง  คางไว 
2 วินาทีจนมีเสียงบ๊ิบส้ันๆ และหนาจอกระพริบ เพ ื่อแสดงวา UPS เขาสูโหมดการกําหนดคาแลว 
เมื่ออยูในโหมดการกําหนดคา ปุม แสดง จะแสดงตัวเลือกท่ีมี และปุม เสียงเงียบ จะสลับระหวางการตั้งคา
สําหรับตัวเลือกดังกลาว

หมายเหต:ุ เมื่อระบบตรวจพบวาไมมกีิจกรรมใดๆ ในโหมดการกําหนดคา 15 วินาที หรือเมื่อคุณกดปุม 
เสียงเงียบ และ แสดง คางไว 2 วินาทีจนมีเสียงบ๊ิบส้ันๆ โปรแกรมจะกลับสูโหมดธรรมดาโดยอัตโนมัติ

120 Vac 230 Vac

P00 เอาตพุตโอเวอรโหลด

P01 เอาตพุตลัดวงจร

P02 แรงดันไฟฟาเอาตพุตเกิน

P04 อุณหภูมิเครื่องเกิน

P06 ขอผดิพลาด AVR รีเลย

P13 ขอผดิพลาดอินเวอรเตอร

การทาํงาน ปุ่ ม
เวลา 

(วินาที)
สถานะของ 

UPS คาํอธิบาย

การเปิด/ปิด

เปด 0.2 ปิด กดปุม เปด/ปด เพ่ือเปด UPS จะทํางานโดยใชไฟ AC
ถาไมมีไฟ AC UPS จะทํางานโดยใชพลังงานแบตเตอรี่

ปด 2 เปิด กดปุม เปด/ปด เพ่ือปด UPS 

จอแสดงผล

การสอบถามสถานะ 0.2 เปิด กดเพ่ือตรวจสอบสถานะ หรือเง่ือนไขของ UPS 
LCD จะสวางเปนเวลา 60 วินาที

ปิดเสียง

เปดทํางาน/
ปดทํางาน 2 เปิด เปดหรือปดเสียงเตือน ไอคอน ปิดเสียง จะสวางและ UPS 

จะสงเสียงเตือนหนึ่งครั้ง

รีเซ็ตขอผดิพลาด 2 ข้อผิดพลาด หลังจากเกิดขอผิดพลาดขึ้นแลว ใหกดปุม เปด/ปด 
เพ่ือลบสัญญาณที่แสดงอยูและกลับสูสถานะสแตนดบาย

su
07
52
a

su
07
52
b
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การทาํงาน อปุกรณ์ประกอบ คาํอธิบาย

ทดสอบตวัเอง • 0: การต้ังคาเร่ิมตน
• 1: เร่ิมการทดสอบตัวเอง

เม่ือตั้งคาเปน 1 การกดปุม แสดง จะสลบัระหวางการทดสอบ
ดวยตัวเองและการออกจากโหมดการกําหนดคา

คาเร่ิมตนคือ 0 และจะไมเร่ิมตนการทดสอบดวยตัวเอง เม่ือกดปุม 
แสดง คณุจะไปยังรายการกําหนดคาตอไป

หมายเหต:ุ เม่ือ UPS อยูในโหมดการกําหนดคา
และไฟเอาตพุต UPS อยูในสถานะปด จะ
ไมสามารถเริ่มการทดสอบดวยตัวเองได

การตัง้ค่าความไว

• สูง

• ปานกลาง

• ต่ํา

เลือกชวงความไวโดยข้ึนอยูกบัคุณภาพไฟ AC เอาตพุตที่
ตองการ:

• หากเลือก สูง เคร่ืองจะใชไฟจากแบตเตอร่ีบอยคร้ังข้ึนเพื่อจาย
ไฟคุณภาพดีใหกับอุปกรณที่เชื่อมตออยู

• หากเลือก ปานกลาง UPS จะทํางานในสภาวะการทํางานปกติ

• หากเลือก ต่ํา UPS จะทนตอการแปรปรวนของไฟฟามาก ข้ึน 
และจะใชไฟจากแบตเตอร่ีนอยคร้ังลง

หากไมแนใจวาควรเลือกคุณภาพไฟภายในแบบใด ใหเลอืก ต่ํา

การตัง้ค่าแรงดนัไฟออก
* เฉพาะรุน 230V เทานั้น

• 220 Vac
• 230 Vac
• 240 Vac

เลือกแรงดันไฟของเตารับที่เหมาะสมเม่ือ UPS อย ูในโหมด สแตนด
บาย

การหร่ีไฟหน้าจอ LCD

• ไอคอนแถบโหลดแสดง 
100% = สวางตลอด

• ไอคอนแถบโหลดแสดง 
0% = หร่ีอัตโนมัติ

เม่ือกําหนดคาการหร่ีหนาจอ LCD เปนหร่ีอัตโนมัติ LCD จะ
กระพริบหากกดปุมหรือมีเหตกุารณใดๆ เกิดข้ึน แลวจะหร่ี
โดยอัตโนมัติหลังจากไมมีกิจกรรมใดๆ เปนเวลา 60 วินาที

การเปิดใช้งานโหมดสีเขียว

• 0: ไมทํางาน
• 1: ทํางาน

เม่ือเปดการใชงานโหมดสีเขียว UPS จะทํางานที่ระดับ
ประสิทธิภาพท่ีมากที่สุดโดยเลีย่งชิ้นสวน AVR ท ี่ไมไดใช ขณะที่
ยังมีแรงดันไฟฟาที่ยอมรับได UPS จะเขาสูและออกจาก
โหมดสีเขียวโดยอัตโนมัติขณะที่โหมดถูกเปดใชงานอยู

ล้างตวันับเหตกุารณ์ • NA กดปุม ปดเสียง เพื่อลางขอมูลตัวนับเหตุการณ
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การแก้ไขปัญหา
ปัญหาและสาเหตท่ีุอาจเป็นไปได้ การแก้ไข

UPS ไม่เปิด หรือไม่มีเอาตพ์ตุ

UPS ยงัไมเปดเคร่ือง กดปุม เปด หน่ึงคร้ังเพือ่เปดเครื่อง UPS

UPS ไมไดเชื่อมตอกับไฟ AC ใหแนใจวาสายไฟเช่ือมตออยูกับ UPS อยางแนนหนา และเสียบอยูกับแหลงจายไฟ AC

เซอรกิตเบรกเกอรอินพุตทํางาน ถอดอุปกรณที่ไมจําเปนออก และรีเซ็ตเซอรกิตเบรกเกอร

UPS แสดงแรงดันไฟฟาอินพุต AC ที่ต่ํามากหรือ
ไมมีเลย

ตรวจสอบแหลงจายไฟ AC ที่ตอเขาเคร่ือง UPS โดยการตอเขากับโคมไฟตั้งโตะแบบทั่วไป ถา
โคมไฟใหแสงสวางนอย ใหทําการตรวจสอบแรงดันไฟฟา AC

แบตเตอร่ีเชื่อมตอไมแนนหนา ใหแนใจวาการเชื่อมตอแบตเตอร่ีทั้งหมดแนนหนา

มีขอผิดพลาด UPS ภายใน หามใชเคร่ือง UPS โดยเด็ดขาด ใหถอดปลัก๊ UPS ออก และนําเคร่ืองเขารับบริการซอมโดยทันที

อปุกรณ์ UPS ทาํงานโดยใช้พลงังานแบตเตอร่ี ในขณะ ท่ีเช่ือมต่อเข้ากบัไฟ AC

เซอรกิตเบรกเกอรอินพุตทํางาน ถอดอุปกรณที่ไมจําเปนออก และรีเซ็ตเซอรกิตเบรกเกอร

มีแรงดันไฟฟาในสายอินพตุสูงมาก ต่ํามาก หรือมี
การกระเพ่ือม 

ยาย UPS ไปเสียบกับแหลงจายไฟอื่นในวงจรอื่น ทดสอบแรงดันไฟเขาโดยอานการแสดงแรงดัน
ไฟ AC ถาอุปกรณตอพวงสามารถทํางานได ใหลดความไวของเครื่อง UPS ลง

UPS กาํลงัส่งเสียงสญัญาณ

UPS ทํางานเปนปกติ ไมตองดําเนินการใดๆ UPS กําลังปองกันอุปกรณที่ตอพวงอยู

ระยะเวลาการทาํงานด้วยแบตเตอร่ีสาํรองของ UPS ไมน่านเท่าท่ีคาดหวงั

แบตเตอร่ี UPS ออนเน่ืองจากเหตุการณไฟดับ
เร็วๆ น้ี หรือแบตเตอร่ีใกลหมดอายุการใชงานแลว

ชารจแบตเตอร่ี จะตองทําการชารจแบตเตอร่ีใหมหลงัจากที่ไฟดับเปนเวลานาน
อุณหภูมิสภาพแวดลอมที่สูงข้ึน ระบบไฟฟา AC ที่ไมมีคุณภาพ รวมถึงการคายประจุบอยๆ 
เปนระยะเวลาส้ันๆ จะทําใหอายุการใชงานแบตเตอร่ีส้ันลง
หากแบตเตอร่ีใกลหมดอายกุารใชงาน ใหพิจารณาเปลีย่นแบตเตอรี่ใหม ถึงแมวาไอคอน
แบตเตอร่ีจะยังไมติดข้ึนก็ตาม

เคร่ือง UPS มีสภาพโอเวอรโหลด ตรวจสอบการแสดงโหลดของ UPS ถอดปลัก๊อุปกรณที่ไม จําเปน เชน เคร่ืองพิมพ ออกไป

LED แสดงความผิดปกติจะติดสว่างขึน้ UPS จะแสดงข้อความความผิดปกติและส่งเสียงสญัญาณอย่างต่อเน่ือง

ความขัดของภายใน UPS หามใชเคร่ือง UPS โดยเด็ดขาด ปด UPS และสงไปซอมทันที 
ถามีขอผิดพลาดมากกวาหน่ึงอยาง ขอความผิดพลาดจะแสดงข้ึนสลบักันบนหนาจอแสดงผล

ไอคอน เปล่ียนแบตเตอร่ี สว่าง

แบตเตอร่ีมีประจุทีอ่อน ชารจแบตเตอร่ีทิ้งไวอยางนอย 4 ชั่วโมง 
จากน้ัน ใหเคร่ืองดําเนินการทดสอบตัวเอง หากปญหายังคงเกิดข้ึนอีก ใหเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม

เชื่อมตอแบตเตอร่ีใหมไมถูกตอง ใหแนใจวาข้ัวตอแบตเตอร่ีมีการเสียบอยางแนนหนา

LED การต่อสายไฟผิดปกติกะพริบ

ความผิดปกติของชุดสายไฟที่ตรวจพบ ไดแก 
ไมมีสายดิน, เกิดการสลบัข้ัว และโอเวอรโหลด

ถา UPS ระบุวามีการเดินสายไฟผิดปกติ 
ใหชางไฟฟาที่เชี่ยวชาญตรวจสอบการเดินสายไฟของอาคาร ใชสําหรับเคร่ือง 120 Vac เทาน้ัน
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แบตเตอร่ีทดแทน
รีไซเคิลแบตเตอร่ีท่ีใช้แล้วเสมอ 
สาํหรบัข้อมลูเพ่ิมเติมเก่ียวกบัการรีไซเคิลแบตเตอร่ีท่ีใช้แล้ว ให้ดขู้อมลูเก่ียวกบัการท้ิงแบตเตอร่ี 
ท่ีให้มากบัแบตเตอร่ีทดแทน

เปล่ียนแบตเตอรี่ท่ีใชแลวดวยแบตเตอรี่ท่ีไดรับการรับรองจาก APC by Schneider Electric 
ในการส่ังซื้อแบตเตอร่ีทดแทน ใหไปท่ีเว็บไซต APC by Schneider Electric ท่ี www.apc.com

การเคล่ือนย้าย
1. ปดเครื่อง และถอดอุปกรณท่ีเชื่อมตออยูท้ังหมด
2. ถอดปล๊ักเครื่องจากแหลงจายไฟฟาอาคาร
3. ตัดการเชื่อมตอแบตเตอรี่ภายในและภายนอกทั้งหมด (ถามี)
4. ปฏิบัติตามขั้นตอนการขนสงท่ีอธิบายในสวน บรกิาร ของคูมอืฉบับนี้

บริการ
ถาตองนําอุปกรณเขารับบริการ อยาสงอุปกรณคนืไปยังบริษัทตัวแทนจําหนาย กรุณาปฏิบัติตามข ั้นตอนตอไปนี้ :

1. ทบทวนสวน การแกไ้ขปญัหา ของคูมอืนี้ เพ่ือตัดปญหาท่ัวไปออกใหหมด
2. หากปญหายังเกิดขึน้ กรุณาติดตอฝายบริการลูกคาของ APC by Schneider Electric หรือไปที่เว็บไซตของ APC 

ท่ี www.apc.com
a. จดหมายเลขรุน และหมายเลขซีเรียล และวันท่ีซื้อผลิตภัณฑไปดวย หมายเลขรุนและหมายเลขซีเรียล 

อยูท่ีแผงดานหลังของเครื่อง และสามารถดูไดจากจอแสดงผล LCD บนเครื่องบางรุน
b. โทรฝายบริการลูกคาของ APC และชางเทคนิคจะพยายามแกไขปญหาผานทางโทรศัพท 

ถายังไมสามารถแกไขปญหาได ชางเทคนิคจะออกหมายเลขอนุญาตสงคืนสินคา (Returned Material 
Authorization Number หรือ RMA#) ใหแกคุณ

c. ถาเครื่องยังอยูภายในระยะเวลารับประกัน คุณจะไมตองเสียคาใชจายในการซอมใดๆ ท้ังส้ิน 
d. กระบวนการใหบริการและการสงคืน อาจแตกตางกันในแตละประเทศ กรุณาดูท่ีเว็บไซตของ APC 

สําหรับคําแนะนําเฉพาะของแตละประเทศ
3. บรรจุเครื่อง UPS ใหเรียบรอยเพ่ือหลีกเล่ียงความเสียหายท่ีอาจเกิดขึ้นในระหวางการขนสง 

หามใชเม็ดโฟมในการกันกระแทกโดยเด็ดขาด 
การรับประกันสินคาไมครอบคลุมถึงความเสียหายท่ีเกิดขึ้นในระหวางขนสง

a. หมายเหต:ุ เม่ือจดัส่งสินค้าภายในประเทศสหรฐัอเมริกา หรือไปยงัประเทศสหรฐัอเมริกา 
ต้องถอดแบตเตอร่ี UPS ออกหน่ึงตวัก่อนการจดัส่ง ตามระเบียบของกรมการขนส่งสหรฐั (DOT) 
และตามข้อบงัคบัของ IATA แบตเตอรี่ภายในอาจคงไวในเครื่อง UPS

b. แบตเตอรี่อาจยังคงเชื่อมตอใน XBP ในระหวางการจ ัดสง ไมใชเครื่องท้ังหมดท่ีจะใชประโยชนจาก XLBPs
4. เขียนหมายเลข RMA ท่ีฝายบริการลูกคาใหมา ไว ท่ีดานนอกของบรรจภัุณฑ
5. สงคนืเครื่องพรอมจายคาขนสงและประกันสินค าลวงหนา ไปยังท่ีอยูท่ีฝายบริการลูกคาให ไว

รุ่น UPS แบตเตอร่ีทดแทน

SMC1000/SMC1000I APCRBC142
SMC1500/SMC1500I APCRBC6
SMC2000I APCRBC148
SMC3000I APCRBC150
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การรบัประกนัของโรงงานสองปี
บริษัท ชไนเดอร อิเล็คทริค ไอที คอรปอเรชั่น (Schneider Electric IT Corporation) (SEIT) รับประกันผลิตภัณฑของ
บริษัทวาไมมีขอบกพรองในดานวัตถุดิบและฝมือแรงงานเปนระยะเวลาสอง (2) ป ไมรวมแบตเตอรี่ซึ่งไดรับการประกัน
หนึ่ง (1) ป นับจากวันท่ีซื้อ ขอผูกพันของ SEIT ภายใตการรับประกันนี้จํากัดอยูในเร่ืองการซอมแซมหรือ
การเปล่ียนผลิตภัณฑท่ีบกพรองใดๆ ท้ังนี้ ขึ้นอยูกับดุลพินิจของบริษัท การซอมหรือการเป ล่ียนผลิตภัณฑ
หรือชิ้นสวนท่ีบกพรองใดๆ ไมถือเปนการยืดระยะเวลาการรับประกันตามท่ีไดกําหนดไวตั้งแตแรกแตอยางใด

การรับประกันนี้ใชไดกับผูซื้อทานแรกเทาน ั้นซึ่งจะตองลงทะเบียนภายใน 10 วันนับจากวันท่ีซื้อ สามารถลงทะเบียน
สินคาออนไลนไดท่ี warranty.apc.com

SEIT จะไมรับผดิชอบภายใตการรับประกันถาการทดสอบและตรวจสอบเปดเผยวา ขอบกพรองท่ีถูกกลาวหาใน
ผลิตภัณฑไมมีอยูหรือเกิดจากการใชท่ีผดิ การละเลย การติดต้ัง การทดสอบหรือการทํางานท่ีไมเหมาะสมของ
สินคาท่ีขัดกับขอแนะนําหรือรายละเอียดของ SEIT ของผูใชหรือบุคคลท่ีสามใดๆ นอกจากนี้ SEIT จะไมร ับผดิชอบ
ถึงขอบกพรองท่ีเกิดจาก: 1) ความพยายามที่ไมได รับอนุญาตในการซอมแซมหรือดัดแปลงผลิตภัณฑ 2) แรงดันไฟหรือ
การเชื่อมตอไมถูกตองหรือไมเพียงพอ 3) สภาพสถานที่ทํางานไมเหมาะสม 4) เหตุสุดวิสัย 5) การสัมผัสกับสภาพอากาศ 
หรือ 6) การโจรกรรม ภายใตการรับประกัน SEIT ไมรับผ ิดชอบใดๆ สําหรับผลิตภัณฑใดๆ ท่ีหมายเลขผลิตภัณฑมี
การเปล่ียนแปลง เปนรอยหรือเอาออก

ยกเว้นท่ีได้กล่าวไว้ข้างต้น ไม่มีการรบัประกนัท่ีประกาศไว้หรือท่ีบอกเป็นนัย โดยการดาํเนินการของกฎหมาย
หรืออ่ืนๆ ท่ีสามารถใช้ได้กบัผลิตภณัฑท่ี์ขาย ท่ีให้บริการหรือท่ีติดตัง้ภายใต้ข้อตกลงน้ีหรือท่ีเก่ียวข้องตามน้ี
SEIT ขอปฏิเสธการรบัประกนัโดยนัยทัง้หมดในเร่ืองความสามารถในการจาํหน่าย ความพึงพอใจ และ
ความเหมาะสมสาํหรบัการใช้งานเฉพาะด้าน

การรบัประกนัสินค้าโดยชดัเจนของ SEIT จะไม่มีการเพ่ิมเติม ลดทอน หรือได้รบัผลกระทบจากการให้บริการ
ของ SEIT ในด้านคาํแนะนําทางเทคนิคหรือคาํแนะนําอ่ืนๆ หรือบริการท่ีเก่ียวเน่ืองกบัผลิตภณัฑ ์และจะไม่มี
ภาระผกูพนัหรือการรบัผิดชอบใดๆ กบัส่ิงดงักล่าว

การรบัประกนัสินค้าและการแก้ไขข้างต้นมีผลเฉพาะในท่ีน้ีและแทนการรบัประกนัสินค้าและการแก้ไขอ่ืนๆ 
ทัง้หมด การรบัประกนัท่ีกาํหนดไว้ข้างต้นประกอบด้วยความรบัผิดชอบของ SEIT แต่เพียงผูเ้ดียวและการแก้ไข
เฉพาะผูซ้ื้อ ในกรณีท่ีเกิดการผิดสญัญาใดๆ ตามท่ีให้ไว้ในการรบัประกนัดงักล่าว การรบัประกนัของ SEIT จะ
ครอบคลมุเฉพาะผูซ้ื้อเท่านัน้ และไม่ครอบคลมุถ◌ึงบคุคลท่ีสามอ่ืนๆ แต่อย่างใด

ไม่ว่าในกรณีใดกต็าม SEIT, เจ้าหน้าท่ีของ SEIT, กรรมการบริษทั, บริษทัสาขา หรือพนักงาน ไม่จาํเป็นต้อง
รบัผิดชอบต่อความเสียหายในรปูแบบใดๆ กต็าม ไม่ว่าจะเป็นความเสียหายทางอ้อม ความเสียหายแบบพิเศษ 
ความเสียหายอนัเป็นผลต่อเน่ือง หรือความเสียหายท่ีต้องมีการชดใช้อนัเกิดจากการใช้งาน บริการ หรือการ
ติดตัง้ผลิตภณัฑ ์ไม่ว่าความเสียหายนัน้เกิดขึ◌้นในข้อสญัญาหรือจากการละเมิด โดยไม่คาํนึงถึงความผิด 
การละเลย หรือความรบัผิดชอบท่ีแท้จริง หรือแม้ว่า SEIT จะได้รบัการบอกกล่าวล่วงหน้าว่าจะเกิด
ความเสียหายดงักล่าวขึน้หรือไม่กต็าม โดยเฉพาะอย่างย่ิง SEIT จะไม่รบัผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆ เช◌่น 
การสญูเสียผลกาํไรหรือรายได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม การสญูเสียอปุกรณ์ การสญูเสียการใช้งาน
ของอปุกรณ์ การสญูเสียซอฟตแ์วร ์การสญูเสียข้อมลู ค่าใช้จ่ายในการจดัหาอปุกรณ์ทดแทน การเรียกร้อง
สิทธิโดยบคุคลท่ีสาม หรือประการอ่ืนๆ
ไม่มีข้อความใดในการรบัประกนัแบบมีเง่ือนไข น้ีท่ีจะยกเว้นหรือจาํกดัความรบัผิดของ SEIT ต่อการเสียชีวิต
หรือการได้รบับาดเจบ็อนัเป็นผลมาจากความประมาทเลินเล่อหรือการบิดเบือนความจริงในขอบเขตท่ีไม่
สามารถยกเว้นหรือจาํกดัตามกฎหมายท่ีบงัคบัใช้ได้
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ในการขอรับบริการภายใตการรับประกนันี้ คุณจะต องไดรับหมายเลขอนุญาตสงกลับวัสดุ (Returned Material 
Authorization หรือ RMA) จากฝายบริการลูกคาเสียกอน ลูกคาท่ีมีปญหาในการเรียกรองการรับประกันอาจเขาถึง
เครือขายการสนับสนุนลูกคาท่ัวโลกของ SEIT ผานเว็บไซตของ SEIT: www.apc.com. และเลือกประเทศของ
คุณจากเมนูแบบดึงลง แลวเปดแท็บ "การสนับสนุน" ท่ีดานบนของหนาเว็บ เพ่ือดูขอมูลการติดตอก ับฝายบริการลูกคา
ภายในเขตพื้นท่ีของคุณ ผลิตภัณฑจะตองถูกสงค ืนโดยชําระคาสงลวงหนาแลว และตองสงคําอธิบายโดยยอ
เกี่ยวกับปญหาท่ีพบ รวมท้ังหลักฐานท่ีใชยืนย ันวันท่ีและสถานที่ซื้อผลิตภัณฑดังกลาวมาพร อมกันดวย
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ฝ่ายบริการลกูค้าทัว่โลกของ 
APC by Schneider Electric

คุณสามารถขอรับบริการจากฝายบริการลูกคาสําหร ับผลิตภัณฑนี้หรือผลิตภัณฑอื่นๆ ของ APC by Schneider Electric 
ไดโดยไมตองเสียคาใชจายใดๆ ดังนี้:

• เขาไปท่ีเว็บไซตของ APC by Schneider Electric เพ่ือเขาถึงเอกสารในฐานขอมูลของ APC by Schneider Electric 
และเพ่ือย่ืนคํารองขอรับบริการจากฝายบริการล ูกคา

– www.apc.com (สํานักงานใหญของบริษัท)
เชื่อมตอกับเว็บไซตของ APC by Schneider Electric ซึ่งเปนเว็บไซตของประเทศน้ันๆ เพ่ือใหบริการขอมูล
ฝายบริการลูกคา

– www.apc.com/support/
การบริการขอมูลท่ัวโลกโดยการคนหาจากฐานความรูของ APC by Schneider Electric และการใชบริการ e-Support

• ติดตอฝายบริการลูกคา APC by Schneider Electric ทางโทรศัพทหรืออีเมล

– ศูนยบริการในพ้ืนท่ีของแตละประเทศ: สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม ใหไปท่ี www.apc.com/support/contact

– สําหรับขอมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการขอรับบริการจากฝายบริการลูกคาในพ้ืนท่ี ติดตอตัวแทนหร ือผูจัดจําหนายของ APC 
by Schneider Electric ท่ีขายผลิตภัณฑ APC by Schneider Electric ใหกับคุณ

เครื่องบางรุนจะมีคณุสมบัติ ENERGY STAR®

สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม โปรดไปที่
www.apc.com/site/recycle/index.cfm/energy-efficiency/energy-star/.
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