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ข้อมูลเบ้ืองต้นและการตดิตั้ง 

ข้อมูลเบ้ืองต้น  

คุณลกัษณะ 

  อุปกรณ์เสริมสาํหรับบริหารจดัการเครือข่ายเคร่ืองสาํรองไฟฟ้า (UPS) ของบริษทั ชไนเดอร์อิเลก็ทริค (AP9630,AP9631 และ 

AP9635) ท่ีกล่าวถึงในเอกสารน้ีเป็นผลิตภณัฑท่ี์ใชบ้นเวบ็ไซตไ์ดแ้ละรองรับ IPv6 อุปกรณ์ท่ีติดตั้ง Network Management Card 2 

(NMC2) สามารถจดัการไดโ้ดยใชม้าตรฐานหลายแบบ เช่น 

Hypertext Transfer Protocol (HTTP) 

Secure SHell (SSH)   

Simple Network Management Protocol versions 1, 2 and 3 

Hypertext Transfer Protocol over Secure Sockets Layer (HTTPS) 

File Transfer Protocol (FTP)  

Secure Copy (SCP) 

Telnet  

Syslog 

RADIUS  

Modbus 

 

คุณสมบัตขิอง NMC2 รุ่น AP9630  

• สามารถควบคุมเคร่ืองสาํรองไฟฟ้า (UPS) และ มีคุณสมบติัการตั้งเวลาในการทดสอบตวัเอง (self test) 

• มีการบนัทึกขอ้มูลในระหวา่งการทาํงาน และขณะท่ีเกิดเหตุการณ์ต่างๆ (data log, event log) 

• สามารถแจง้เตือนเม่ือเกิดเหตุการณ์ต่างๆผา่นอีเมล, Syslog และ SNMP traps 

• รองรับการทาํงานร่วมกบัโปรแกรม PowerChute® Network Shutdown 

• รองรับการใช ้โปรโตคอลท่ีใชใ้นเครือข่ายคอมพิวเตอร์ท่ีมีการส่ือสารกนัผา่นทาง IP Address ทั้งระบบ Dynamic Host Configuration 

Protocol (DHCP) หรือ BOOT strap Protocol (BOOTP) ในการเขา้ถึงเครือข่าย (TCP/IP) ของ Network Management Card 2 (NMC2) 

• รองรับการใชบ้ริการ Schneider Electric Remote Monitoring Service (RMS) 

• สามารถส่งออกไฟลก์ารกาํหนดค่าผูใ้ชง้าน (.ini) จาก อุปกรณ์ท่ีถูกกาํหนดค่าแลว้ หรืออุปกรณ์ท่ียงัไม่ถูกกาํหนดค่า  
• มีโปรโตคอลการรักษาความปลอดภยัสาํหรับสิทธ์ิในการเขา้ใชง้าน และการเขา้ถึงแบบส่วนบุคคลหรือองคก์ร 

• รองรับการทาํงานร่วมกบั StruxureWare Data Center Expert หรือ StruxureWare Operations. 

• รองรับระบบ Modbus TCP/IP 
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คุณสมบัตขิอง NMC2 รุ่น AP9631 มีส่วนเพิ่มเติมจากรุ่น AP9630 ดงัน้ี 

• มีช่องเสียบ USB 2 พอร์ต ซ่ึงสนบัสนุนการอพัเกรดเฟิร์มแวร์ Network Management Card 2 สาํหรับ USB flash drive  

• รองรับพอร์ตอินพทุ/เอาทพ์ทุ 2 พอร์ต (universal input/output ports) ซ่ึงสามารถเช่ือมต่อ 

     - เซ็นเซอร์วดัอุณหภูมิ (AP9335T) หรือ เซ็นเซอร์วดัอุณหภูมิ/ความช้ืน (AP9335TH) 

     - ช่องต่อรีเลยอิ์นพทุ/เอาทพ์ทุ ท่ีรองรับหนา้สัมผสัอินพทุ 2 ชุด และรีเลยเ์อาทพ์ุท 1 ชุด (ใชก้บั AP9810 Dry Contact I / O Accessory 

ซ่ึงเป็นตวัเลือกท่ีเพิ่มเขา้ไปได)้   

 

คุณสมบัตขิอง NMC2 รุ่น AP9635 มีส่วนเพิ่มเติมจากรุ่น AP9630 ดงัน้ี 

• รองรับพอร์ตอินพทุ/เอาทพ์ทุ 2 พอร์ต (universal input/output ports) ซ่ึงสามารถเช่ือมต่อ 

     - เซ็นเซอร์วดัอุณหภูมิ (AP9335T) หรือ เซ็นเซอร์วดัอุณหภูมิ/ความช้ืน (AP9335TH) 

     - ช่องต่อรีเลยอิ์นพทุ/เอาทพ์ทุ ท่ีรองรับหนา้สัมผสัอินพทุ 2 ชุด และรีเลยเ์อาทพ์ุท 1 ชุด  (ใชก้บั AP9810 Dry Contact I / O Accessory 

ซ่ึงเป็นตวัเลือกท่ีเพิ่มเขา้ไปได)้   

• รองรับ Out of Band Management พร้อมดว้ย dial-in access ผา่นโมเดม็ไปยงั Management Card’s Console Interface  

• รองรับ Modbus RTU ผา่นพอร์ต RS485 นอกเหนือจาก Modbus TCP / IP  

 

อุปกรณ์ทีส่ามารถตดิตั้ง NMC2 ได้ 

สามารถติดตั้งไดใ้นผลิตภณัฑท่ี์รองรับซ่ึงมีช่องรองรับ (smart slot) ไดแ้ก่: 

- Smart-UPS® ทุกร่น 

- Symmetra® UPS ทุกรุ่น โดยท่ี Symmetra PX 250 และ Symmetra PX 500 UPS รองรับเฉพาะรุ่น AP9635  

- MGE® Galaxy® รุ่น 300, 3500 และ 7000 

- Expansion Chassis (AP9600) 

- Triple Expansion Chassis (AP9604) 

 

      The Single or Triple Expansion Chassis จะรองรับเฉพาะเคร่ืองสาํรองไฟฟ้า (UPS) ท่ีมี พอร์ต DB9 ซ่ึงจะพบไดใ้นเฉพาะรุ่น 
SURT, SURTA, Symmetra® Power Array/RM/LX/PX (รวมถึงรุ่น PX 250/500), SU, SUA และ SUM. 

หากตอ้งการทราบรายช่ือรุ่นของเคร่ืองสาํรองไฟฟ้า (UPS) ท่ีสามารถติดตั้ง NMC2 สามารถดูขอ้มูลเพ่ิมเติมไดใ้นหวัขอ้ 
FA237786 ในเวบ็ไซต ์www.apc.com 
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ข้อมูลทางเทคนิคของ  AP9630, AP9631 
ลกัษณะทางกายภาพ  

ขนาด (สูง x กวา้ง x ยาว)  38.1 x 120.7 x 108.0 มิลลิเมตร (1.50 x 4.75 x 4.25 น้ิว)     

นํ้าหนกั                   0.14 กิโลกรัม (0.30 ปอนด)์     

นํ้าหนกัในการขนส่ง 0.91 กิโลกรัม (2.00 ปอนด)์     

 

สภาพแวดล้อม   

ระดบัความสูง (สูงกวา่ระดบันํ้าทะเลปานกลาง)  

          ในสภาวะการทาํงาน    0 ถึง 3000 เมตร (0 ถึง 10,000 ฟุต)             

          ในการเกบ็รักษา           0 ถึง 15,000 เมตร (0 ถึง 50,000 ฟุต)           

อุณหภูมิ        
          ในสภาวะการทาํงาน   0 ถึง 45°C (32 ถึง 113°F)    

          ในการเกบ็รักษา         -5 ถึง 45°C (23 ถึง 113°F)    

ความช้ืนสัมพทัธ์ในสภาวะการทาํงาน   0 ถึง 95%  ไม่กลัน่ตวั 

 

มาตรฐานการรับรอง (Regulatory compliance)    

การแผรั่งสี (Radiated emissions)    

          FCC Class A, VCCI Class A, ICES-003 ClassA,  

          EN 55022 Class A, AS/NZS CISPR 22, 

          GOST-R 51318.22 

การป้องกนัการแผรั่งสี (Radiated immunity)   

          GOST-R 51318.24, EN 55024 
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ข้อมูลทางเทคนิคของ  AP9635 
ลกัษณะทางกายภาพ  
ขนาด (สูง x กวา้ง x ยาว)  38.1 x 120.7 x 108.0 มิลลิเมตร (1.50 x 4.75 x 4.25 น้ิว)     

นํ้าหนกั                   0.14 กิโลกรัม (0.30 ปอนด)์     

นํ้าหนกัในการขนส่ง 0.91 กิโลกรัม (2.00 ปอนด)์     

 

สภาพแวดล้อม   

ระดบัความสูง (สูงกวา่ระดบันํ้าทะเลปานกลาง)  

          ในสภาวะการทาํงาน    0 ถึง 3000 เมตร (0 ถึง 10,000 ฟุต)             

          ในการเกบ็รักษา           0 ถึง 15,000 เมตร (0 ถึง 50,000 ฟุต)           

อุณหภูมิ        
          ในสภาวะการทาํงาน   -5 ถึง 45°C (23 ถึง 113°F)    

          ในการเกบ็รักษา         -15 ถึง 65°C (5 ถึง 149°F)    

ความช้ืนสัมพทัธ์ในสภาวะการทาํงาน   0 ถึง 95%  ไม่กลัน่ตวั 

 

มาตรฐานการรับรอง (Regulatory compliance)    

การแผรั่งสี (Radiated emissions)    

          FCC Class A, VCCI Class A, ICES-003 ClassA,  

          EN 55022 Class A, AS/NZS CISPR 22, 

          GOST-R 51318.22 

การป้องกนัการแผรั่งสี (Radiated immunity)   

          GOST-R 51318.24, EN 55024 
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แผ่นองค์ประกอบด้านหน้า AP9630 

 

 

 

 

 

 

หมายเลข รายการ รายละเอยีด 

1 ช่องเช่ือมต่อสาํหรับการตั้งค่า สาํหรับเช่ือมต่อ NMC2 เขา้กบัเคร่ืองคอมพิวเตอร์โดยใชส้ายเคเบิล  

(หมายเลขสินคา้ APC 940-0299) เพ่ือกาํหนดการตั้งค่าเครือข่ายเร่ิมตน้ 

หรือการเขา้ถึงส่วนของคาํสั่ง (command line interface) 

2 ช่องเช่ือมต่อ 10/100 Base-T สาํหรับเช่ือมต่อ NMC2 เขา้กบัเครือข่าย Ethernet 

3 ปุ่มรีเซ็ต สาํหรับรีสตาร์ทอินเทอร์เฟซการจดัการเครือข่าย (management interface) 

หมายเหตุ :  การรีสตาร์ทไม่ไดส่้งผลต่ออุปกรณ์ท่ีมีการติดตั้งไว ้

4 ไฟ LED แสดง Link-RT/TX (10/100) ดูไดใ้นคู่มือการใชง้าน หวัขอ้ “คาํอธิบายไฟ LED” หนา้ 8 

5 ไฟ LED แสดงสถานะ ดูไดใ้นคู่มือการใชง้าน หวัขอ้ “คาํอธิบายไฟ LED” หนา้ 8 
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แผ่นองค์ประกอบด้านหน้า AP9631 
 

 

  

 
 

หมายเลข รายการ รายละเอยีด 

1 ช่องเช่ือมต่อ USB สาํหรับรองรับการอพัเกรดเฟิร์มแวร์ NMC2 และ การอพัเกรดเฟิร์มแวร์ 

เคร่ืองสาํรองไฟฟ้า (UPS) เฉพาะ AP9631 และ AP9635 

2 และ 3 ช่องเช่ือมต่อ I/O เอาทพ์ทุ สาํหรับเช่ือมต่อเซนเซอร์วดัอุณหภูมิและความช้ืน รวมทั้งการเช่ือมต่อกบั
อุปกรณ์รีเลยแ์บบมีอินพทุและเอาทพ์ทุได ้

4 ช่องเช่ือมต่อ 10/100 Base-T สาํหรับเช่ือมต่อ NMC2 เขา้กบัเครือข่าย Ethernet 

5 ปุ่มรีเซ็ต สาํหรับรีสตาร์ทอินเทอร์เฟซการจดัการเครือข่าย  

หมายเหตุ :  การรีสตาร์ทไม่ไดส่้งผลต่ออุปกรณ์ท่ีมีการติดตั้งไว ้

6 ช่องเช่ือมต่อสาํหรับการตั้งค่า สาํหรับเช่ือมต่อ NMC2 เขา้กบัเคร่ืองคอมพิวเตอร์โดยใชส้ายเคเบิล  

(หมายเลขสินคา้ APC 940-0299) เพ่ือกาํหนดการตั้งค่าเครือข่ายเร่ิมตน้ 

หรือการเขา้ถึงส่วนของคาํสั่ง (command line interface) 

7 ไฟ LED แสดง Link-RT/TX (10/100) ดูไดใ้นคู่มือการใชง้าน หวัขอ้ “คาํอธิบายไฟ LED” หนา้ 8 

8 ไฟ LED แสดงสถานะ ดูไดใ้นคู่มือการใชง้าน หวัขอ้ “คาํอธิบายไฟ LED” หนา้ 8 
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แผ่นองค์ประกอบด้านหน้า AP9635 

 
  

 

 

หมายเลข รายการ รายละเอยีด 

1 ช่องเช่ือมต่อ USB สาํหรับรองรับการอพัเกรดเฟิร์มแวร์ NMC2 และ การอพัเกรดเฟิร์มแวร์ 

เคร่ืองสาํรองไฟฟ้า (UPS) เฉพาะ AP9631 และ AP9635 

2 ช่องเช่ือมต่อ I/O เอา้ทพ์ตุ สาํหรับเช่ือมต่อเซนเซอร์วดัอุณหภูมิและความช้ืน รวมทั้งการเช่ือมต่อกบั
อุปกรณ์รีเลยแ์บบมีอินพทุและเอาทพ์ทุได ้

3 ช่องเช่ือมต่อโมเดม็ ใชเ้ช่ือมต่อสายเคเบิล RJ-11 เขา้กบัพอร์ทโมเดม็เพ่ือรับการเขา้ถึงการบริหาร
จดัการท่ีมีการใช ้interface ท่ีเช่ือมต่อไปยงัเครือข่ายท่ีถูกกาํหนดใหดู้แล 

หรือบริหารจดัการระบบเครือข่ายโดยเฉพาะ 

4 ขั้วเช่ือมต่อ Modbus สาํหรับเช่ือมต่อ NMC2 เขา้กบั Building Management System (BMS) 

ประกอบดว้ยขั้วต่อปลัก๊สองขั้วต่อ (รหสัสินคา้ 730-0532)  

5 ช่องเช่ือมต่อ 10/100 Base-T สาํหรับเช่ือมต่อ NMC2 เขา้กบัเครือข่าย Ethernet 

6 ปุ่มรีเซ็ต สาํหรับรีสตาร์ทอินเทอร์เฟซการจดัการเครือข่าย  

หมายเหตุ  การรีสตาร์ทไม่ไดส่้งผลต่ออุปกรณ์ท่ีมีการติดตั้งไว ้

7 ช่องเช่ือมต่อสาํหรับการตั้งค่า สาํหรับเช่ือมต่อ NMC2 เขา้กบัเคร่ืองคอมพิวเตอร์โดยใชส้ายเคเบิล   

(หมายเลขสินคา้ APC 940-0299) เพ่ือกาํหนดการตั้งค่าเครือข่ายเร่ิมตน้   

หรือการเขา้ถึงส่วนของคาํสั่ง (command line interface)  

8 ไฟ LED แสดง Link-RT/TX (10/100) ดูไดใ้นคู่มือการใชง้าน หวัขอ้ “คาํอธิบายไฟ LED” หนา้ 8 

9 ไฟ LED แสดงสถานะ ดูไดใ้นคู่มือการใชง้าน หวัขอ้ “คาํอธิบายไฟ LED” หนา้ 8 
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คาํอธิบายไฟ LED 

ไฟ LED แสดงผลของ Link-RX/TX (10/100) 

การแสดงผล คาํอธิบาย 

ปิด • NMC2 ไม่ไดรั้บกระแสไฟเขา้ 

• สายเคเบิลท่ีเช่ือมต่อ NMC2 เขา้กบัเครือข่าย ถูกตดัการเช่ือมต่อหรือทาํงานไม่ถูกตอ้ง 

• อุปกรณ์ท่ีเช่ือมต่อ NMC2 เขา้กบัเครือข่าย ถูกปิดหรือทาํงานไม่ถูกตอ้ง 

• NMC2 ทาํงานไม่ถูกตอ้ง อาจตอ้งไดรั้บการซ่อมแซมหรือเปล่ียนใหม่ 

สีเขียวคา้งตลอด NMC2 เช่ือมต่อกบัเครือข่ายท่ีทาํงานท่ีความเร็ว 10 เมกะบิตต่อวินาที (Mbps) 

สีส้มคา้งตลอด NMC2 เช่ือมต่อกบัเครือข่ายท่ีทาํงานท่ีความเร็ว 100 เมกะบิตต่อวินาที (Mbps) 

สีเขียวกระพริบ NMC2 กาํลงัรับหรือส่งชุดขอ้มูลท่ีความเร็ว 10 เมกะบิตต่อวินาที (Mbps) 

สีส้มกระหริบ NMC2 กาํลงัรับหรือส่งชุดขอ้มูลท่ีความเร็ว 100 เมกะบิตต่อวินาที (Mbps) 

 

ไฟ LED แสดงผลสถานะของ NMC2 

การแสดงผล คาํอธิบาย 

ปิด • NMC2 ไม่ไดรั้บกระแสไฟเขา้ 

• NMC2ทาํงานไม่ถูกตอ้ง อาจตอ้งไดรั้บการซ่อมแซมหรือเปล่ียนใหม่ 

สีเขียวคา้ง NMC2 มีการตั้งค่า TCP / IP ท่ีไม่ถูกตอ้ง 

สีส้มคา้ง การตรวจพบความผดิพลาดของฮาร์ดแวร์ใน NMC2 

สีเขียวกระพริบ NMC2 ไม่มีการตั้งค่า TCP / IP ท่ีถูกตอ้ง 

สีส้มกระพริบ NMC2 กาํลงัเช่ือมต่อโปรโตคอล BOOTP 

สีเขียวและสีส้มสลบักนั กระพริบช้าๆ : NMC2 กาํลงัเช่ือมต่อโปรโตคอล DHCP 

กระพริบอย่างรวดเร็ว : NMC2 กาํลงัเร่ิมการทาํงาน 
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การตดิตั้ง NMC 2  

การเช่ือมต่อ NMC2 เข้ากบัเคร่ืองสํารองไฟฟ้า (UPS)  

     1. ถอดแผน่ครอบช่องรองรับออก โดยการใชไ้ขควงขนัน็อตออก ติดตั้งการ์ดเขา้ไปในช่องรองรับ  

     2. ใชไ้ขควงขนัน็อตกลบัคืนใหเ้รียบร้อย เพ่ือยดึการ์ดใหติ้ดกบัช่องรองรับ   

     3. ทาํการกาํหนดค่า IP Address โดยการต่อสายเคเบิลเขา้กบั NMC2 

 

วธีิการกาํหนดค่า IP Address (TCP/IP) 

วธีิ Device IP Configuration Utility 

  เป็นการใชโ้ปรแกรม  The Device IP Configuration Wizard  ซ่ึงสามารถคน้หา NMC2 ท่ียงัไม่ไดก้าํหนด IP Address และ
สามารถคน้หาอุปกรณ์ท่ีมี IP Address แลว้ท่ีอยูใ่นเครือข่ายได ้โดยการป้อนเครือข่าย หรือช่วงของ IP Addressในการคน้หา 

ระบบปฏิบัติการทีร่องรับการทาํงาน : ระบบปฏิบติัการ Microsoft Windows 2000, Windows Server 2003, Windows Server 2012, 

Windows XP, Windows Vista, Windows Vista, Windows 7, Windows 8 และ Windows 8 ทั้งแบบ 32 และ 64 บิต โดยรองรับการทาํงาน
ของ NMC2 ท่ีมีเฟิร์มแวร์เวอร์ชนั 3.0.x ข้ึนไปและสาํหรับ IPv4 เท่านั้น 

การตดิตั้ง   

     ติดตั้งจากแผน่ซีดี  

  1. โปรแกรมจะปรากฏหนา้ติดตั้งมาใหเ้ม่ือใส่แผน่ซีดีเขา้ไป หากไม่ปรากฏใหเ้ขา้ไปเปิดไฟลท่ี์ช่ือ contents.htm 

  2. คลิก Device IP Configuration Utility และทาํตามคาํแนะนาํการติดตั้งโปรแกรมจากไฟลท่ี์ไดจ้ากการติดตั้ง 

      ติดตั้งจากไฟลท่ี์ดาวน์โหลดมา 

  1. เขา้ไปท่ี www.apc.com/tools/download 

  2. เลือกหวัขอ้ Filter เป็น “Software Upgrades - Wizards and Configurators” 

  3. ดาวน์โหลด Network Management Device IP Configuration Wizard 

  4. เปิดโฟลเดอร์แลว้ทาํการติดตั้งลงในระบบปฏิบติัการ 

การกาํหนดค่า IP Address  

   1. เช่ือมต่อสายเคเบิลเครือข่าย (10/100 Base-T) เขา้กบัช่องเช่ือมต่อเครือข่ายของ NMC2  

 2. เปิดโปรแกรม The Device IP Configuration Wizard แลว้เขา้ไปท่ีหวัขอ้ “Find And Setup Devices Off Network” 
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  3. คลิก “Start Search” แลว้เลือกเครือข่ายท่ีระบบปฏิบติัการทาํการเช่ือมต่ออยูก่บั NMC2 

         
 

  4. เลือกรายช่ือของอุปกรณ์ท่ียงัไม่ไดถู้กกาํหนดค่า และทาํการกาํหนดค่า IP Address, Subnet Mask และ Gateway Address 

      คลิก “Apply Changes” เพ่ือเสร็จส้ินการกาํหนดค่า IP Addressใหก้บั NMC2  

       

 

หลงัจากกาํหนดค่า IP Addressแลว้สามารถเขา้ไปเปล่ียนแปลง IP Addressไดท่ี้เมนู Configuration > Network > TCP/IP 
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วธีิ Local access to the command line interface  
  เป็นการใชว้ธีิ command line interface (CLI) เพ่ือเขา้ถึงเครือข่ายของระบบปฏิบติัการโดยตรง 

การกาํหนดค่า IP Address  

  1. เช่ือมต่อ NMC2 ผา่นช่องเช่ือมต่อท่ีมีคาํวา่ “Console” เขา้กบัพอร์ทเช่ือมต่อของคอมพิวเตอร์ โดยใชส้ายเคเบิลท่ีใหม้า 
(รหสัสินคา้ 940-0299) 

  2. เปิด terminal program เช่น HyperTerminal, PuTTY, หรือ Tera Term เลือกพอร์ตท่ีทาํการเช่ือมต่อ และกาํหนดค่าพอร์ตเป็น 

9600 bps, 8 data bits, no parity, 1 stop bit, และ no flow control  

  3. เม่ือเขา้สู่หนา้คาํสั่ง ใหก้ด Enter 2-3 คร้ัง แลว้เขา้สู่ระบบโดยใช ้user name : apc และ password : apc 

  4. พิมพค์าํสั่ง –tcpip –i <IP Adress> -s <Subnet Mask> -g <Default Gateway> 

  5. พิมพค์าํสั่ง –reboot แลว้พิมพ ์yes เพ่ือทาํการรีสตาร์ท และบนัทึกค่าท่ีกาํหนด 

      

 

 

 

วธีิการกู้คืนรหัสผ่าน  

  1. กดปุ่ม reset ท่ี NMC2 คา้งไวจ้นกระทัง่ไฟ LED กระพริบสีเขียว สีส้มสลบักนั ใหท้าํการกดซํ้ าอีกคร้ังจนไฟ LED กระพริบ 

  2. เช่ือมต่อ NMC2 ผา่นช่องเช่ือมต่อท่ีมีคาํวา่ “Console” เขา้กบัพอร์ทเช่ือมต่อของคอมพิวเตอร์ โดยใชส้ายเคเบิลท่ีใหม้า 
(รหสัสินคา้ 940-0299) 

  3. เปิด terminal program เช่น HyperTerminal, PuTTY, หรือ Tera Term เลือกพอร์ตท่ีทาํการเช่ือมต่อ และกาํหนดค่าพอร์ตเป็น 

9600 bps, 8 data bits, no parity, 1 stop bit, และ no flow control  

  4. เม่ือเขา้สู่หนา้คาํสั่ง ใหก้ด Enter 2-3 คร้ัง แลว้เขา้สู่ระบบโดยใช ้user name : apc และ password : apc 

 

 

การตั้งค่าการเปลีย่นรหัสผ่าน หรือต้องการเพิม่ผู้ใช้งาน (ผ่าน terminal program) 

     ใหพิ้มพค์าํสั่ง user -n <user name> -pw <user password> 

      การตั้งค่าการเปิด หรือปิดผู้ใช้งาน (ผ่าน terminal program) 

           ใหพิ้มพค์าํสั่ง user -n <user name> -e enable หรือ user -n <user name> -e disable 
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การใช้งานและการตั้งค่า 
 

เมนูหน้าแรก (Home Menu) 

      

  ในหนา้การแสดงผลของหนา้แรก (Home) จะปรากฎการแจง้เตือนและเหตุการณ์ต่างๆท่ีเกิดข้ึนใน บนัทึกเหตุการณ์ (Event Log) 

โดยจะมีการแสดงสัญลกัษณ์สถานะของเคร่ืองสาํรองไฟฟ้า (UPS) ดว้ย ดงัน้ี  

 
 

สัญลกัษณ์ คาํอธิบาย 

 
ไม่มีสัญญาณเตือน : เคร่ืองสาํรองไฟฟ้า (UPS) และ NMC2 ทาํงานไดต้ามปกติ 

    

มีสัญญาณแจง้เตือน : มีเหตุการณ์ผดิปกติเกิดข้ึนซ่ึงหากไม่ไดรั้บการตรวจสอบและแกไ้ขอาจทาํใหเ้กิดความ
เสียหายต่อขอ้มูลหรืออุปกรณ์ 

 
มีสัญญาณแจง้เตือนวกิฤต : มีเหตุการณ์ท่ีอนัตรายและมีความสาํคญัเกิดข้ึน ตอ้งดาํเนินการแกไ้ขทนัที 

 

  ท่ีมุมขวาบนของขอบหนา้จอจะปรากฏสัญลกัษณ์สถานะและมีการบอกจาํนวนเหตุการณ์ท่ีเกิดการแจง้เตือนทั้งเหตุการณ์ 

ท่ีผดิปกติ และเหตุการณ์ท่ีอนัตราย สาํหรับการตรวจสอบบนัทึกเหตุการณ์ (Event Log) สามารถเขา้ไปดูไดท่ี้ More Events 
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เมนูค่าสถานะ (Status Menu)  
 

> เคร่ืองสํารองไฟฟ้า (UPS) 

จะแสดงขอ้มูลและค่าสถานะต่างๆของเคร่ืองสาํรองไฟฟ้า (UPS) 

   
 

หัวข้อ คาํอธิบาย 

Last Battery Transfer สาเหตุของการสลบัไปใชง้านแบตเตอร่ีคร้ังล่าสุด  

Internal Temperature อุณหภูมิภายในเคร่ืองสาํรองไฟฟ้า (UPS)  

Runtime Remaining ระยะเวลาท่ีเคร่ืองสาํรองไฟฟ้า (UPS) สามารถใชไ้ฟจากแบตเตอร่ีเพ่ือรองรับโหลดในปัจจุบนัได ้

UPS Input : ค่าสถานะไฟฟ้าขาเขา้ของเคร่ืองสาํรองไฟฟ้า 

Input Voltage แรงดนัไฟฟ้ากระแสสลบัท่ีเคร่ืองสาํรองไฟฟ้า (UPS) ไดรั้บ 

Bypass Input Voltage แรงดนัไฟฟ้ากระแสสลบัท่ีใชเ้ม่ือเคร่ืองสาํรองไฟฟ้า (UPS) อยูใ่นโหมดบายพาส 

UPS Output : ค่าสถานะไฟฟ้าขาออกของเคร่ืองสาํรองไฟฟ้า 

Output Voltage แรงดนัไฟฟ้ากระแสสลบัท่ีเคร่ืองสาํรองไฟฟ้า (UPS) จ่ายใหก้บัโหลด 

Load Current กระแสไฟฟ้าท่ีจ่ายใหก้บัโหลด 

Output Load ขนาดของโหลดท่ีต่ออยูใ่นแต่ละเฟส 

Output Percent Load เปอร์เซ็นตข์นาดของโหลดท่ีต่ออยูใ่นแต่ละเฟสเม่ือเทียบกบัขนาดโหลดท่ีสามารถใชไ้ด ้โดยไม่
รวมกบัแผนการสาํรองไฟฟ้าเพิ่มเติม 

Output Percent Power เปอร์เซ็นตข์นาดของโหลดท่ีต่ออยูใ่นแต่ละเฟสเม่ือเทียบกบัขนาดโหลดท่ีสามารถใชไ้ด ้

Output Watts ขนาดของโหลดเม่ือคิดเป็นสัดส่วนเปอร์เซ็นตจ์ากขนาดโหลดท่ีสามารถสาํรองไฟฟ้าได ้(วตัต)์ 

Output VA ขนาดของโหลดเม่ือคิดเป็นสัดส่วนกบัขนาดโหลดท่ีสามารถสาํรองไฟฟ้าได ้(โวลทแ์อมป์) 
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หัวข้อ คาํอธิบาย 

Output Efficiency ประสิทธิภาพทางกาํลงัไฟฟ้าระหวา่งเคร่ืองสาํรองไฟฟ้า (UPS) กบั อุปกรณ์โหลด โดยเป็นค่าท่ีได้
จากการทดลองทางปฏิบติัการ หากไม่สามารถแสดงค่า อาจแสดงคาํอธิบายซ่ึงเกิดจากปัญหาต่างๆ
ท่ีทาํใหไ้ม่สามารถวดัประสิทธิภาพได ้ดงัน้ี  
• load too low เม่ือโหลดนอ้ยพลงังานส่วนใหญ่จะถูกใชโ้ดยเคร่ืองสาํรองไฟฟ้า (UPS) ควรเพิ่ม
โหลดใหม้ากข้ึนเพ่ือการใชเ้คร่ืองสาํรองไฟฟ้า (UPS) อยา่งมีประสิทธิภาพสูงสุด 

• output off เม่ือไม่มีการใชโ้หลด พลงังานทั้งหมดจะถูกใชโ้ดยเคร่ืองสาํรองไฟฟ้า (UPS)  

• on battery ระหวา่งการใชง้านแบตเตอร่ีเคร่ืองสาํรองไฟฟ้า (UPS)  

• in bypass ถา้เคร่ืองสาํรองไฟฟ้า (UPS) อยูใ่นระหวา่งบายพาส (bypass) 

• battery charging กาํลงัรอใหแ้บตเตอร่ีชาร์จเตม็ก่อน   
• poor AC input UPS กาํลงัรอไฟขาเขา้ท่ีมีประสิทธิภาพก่อนจ่ายใหเ้คร่ืองสาํรองไฟฟ้า (UPS)  

• battery disconnected UPS กาํลงัรอแบตเตอร่ีใหมี้การเช่ือมต่อกบัเคร่ืองสาํรองไฟฟ้า (UPS)  

Output Energy Usage พลงังานท่ีถูกใชจ้ากโหลด 

Battery Status : ค่าสถานะของแบตเตอร่ี 

Battery Capacity เปอร์เซ็นตข์องความจุแบตเตอร่ีของเคร่ืองสาํรองไฟฟ้า (UPS) ท่ีพร้อมใชง้านเพ่ือรองรับการ
สาํรองไฟใหก้บัอุปกรณ์ท่ีต่ออยู ่

Battery Voltage แรงดนัไฟฟ้ากระแสตรงของแบตเตอร่ี 

External Batteries จาํนวนของแบตเตอร่ีท่ีเช่ือมต่อกบัเคร่ืองสาํรองไฟฟ้า (UPS) ซ่ึงไม่รวมแบตเตอร่ีภายใน 

Nominal Battery Voltage แรงดนัไฟฟ้าพิกดักระแสตรง ในขณะมีการใชไ้ฟจากแบตเตอร่ีเป็นแหล่งจ่ายไฟใหก้บัโหลด 

Actual Batter Bus Voltage แรงดนัไฟฟ้ากระแสตรงของแบตเตอร่ีท่ีสามารถใชไ้ดจ้ริง 

External Battery Cabinet 

Rating 

ความจุในการถ่ายเทพลงังานของชุดแบตเตอร่ีภายนอก 

Batteries จาํนวนของแบตเตอร่ีทั้งภายในและภายนอก 

Bad Batteries จาํนวนแบตเตอร่ีท่ีไม่ไดคุ้ณภาพ )แบตเตอร่ีท่ีจาํเป็นตอ้งเปล่ียน(  

Battery Current กระแสไฟฟ้าท่ีออกจากแบตเตอร่ี 

Next Battery Replacement 

Date 

ระยะเวลาท่ีแนะนาํใหมี้การเปล่ียนแบตเตอร่ีคร้ังต่อไป 

Intelligence Module ขอ้มูลรายละเอียดเก่ียวกบัโมดูลอจัฉริยะ (Intelligence Module) สาํหรับใชใ้นการสอบถาม หรือ
ขอความช่วยเหลือจากฝ่ายบริการลูกคา้ 

Input Voltage แรงดนัไฟฟ้ากระแสสลบัขาเขา้ท่ีเคร่ืองสาํรองไฟฟ้า (UPS) ไดรั้บ 

Bypass Input Voltage แรงดนัไฟฟ้ากระแสสลบัเม่ือเคร่ืองสาํรองไฟฟ้า (UPS) อยูใ่นโหมดบายพาส 

Input Frequency ความถ่ีของแรงดนัไฟฟ้า ท่ีเคร่ืองสาํรองไฟฟ้า (UPS) ไดรั้บ 

Frequency ความถ่ีของแรงดนัไฟฟ้าทั้งขาเขา้และขาออก 

Bypass Frequency ความถ่ีของแรงดนัไฟฟ้าท่ีใชเ้ม่ือเคร่ืองสาํรองไฟฟ้า (UPS) อยูใ่นโหมดบายพาส 
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หัวข้อ คาํอธิบาย 

Output Current กระแสไฟฟ้าท่ีจ่ายใหก้บัโหลด 

Output Frequency ความถ่ีของแรงดนัไฟฟ้าท่ีจ่ายใหก้บัโหลด   
Load Power ขนาดของโหลดเม่ือคิดเป็นสัดส่วนกบัขนาดโหลดท่ีเคร่ืองสาํรองไฟฟ้า (UPS) สามารถสาํรอง 

ไฟฟ้าได ้(วตัต)์ 

Apparent Load Power ขนาดของโหลดเม่ือคิดเป็นสัดส่วนกบัขนาดโหลดท่ีเคร่ืองสาํรองไฟฟ้า (UPS) สามารถสาํรอง
ไฟฟ้าได ้(โวลทแ์อมป์) 

Modules  ขอ้มูลรายละเอียดเก่ียวกบัโมดูลท่ีติดตั้งในเคร่ืองสาํรองไฟฟ้า (UPS) สาํหรับใชใ้นการสอบถาม 
หรือขอความช่วยเหลือจากฝ่ายบริการลูกคา้ 

Power Module ขอ้มูลรายละเอียดเก่ียวกบัโมดูลไฟฟ้าท่ีติดตั้งในเคร่ืองสาํรองไฟฟ้า (UPS) สาํหรับใชใ้นการ
สอบถาม หรือขอความช่วยเหลือจากฝ่ายบริการลูกคา้ 

 

 > กลุ่มเต้ารับ (Outlet Groups)  

เมนูน้ีจะมีในเคร่ืองสาํรองไฟฟ้า (UPS) บางรุ่น ซ่ึงจะแสดงรายละเอียด และสถานะของกลุ่มเตา้รับทั้งหมดของเคร่ืองสาํรองไฟฟ้า 

             
 

> แบตเตอร่ี (Battery System)  

   เมนูน้ีจะมีในเคร่ืองสาํรองไฟฟ้า (UPS) บางรุ่น ซ่ึงจะแสดงสถานะต่างๆของแบตเตอร่ี โดยมีรายละเอียดของสถานะต่างๆดงัน้ี                           

            
หัวข้อ คาํอธิบาย 

State of Charge เปอร์เซ็นตค์วามจุแบตเตอร่ีของเคร่ืองสาํรองไฟฟ้า (UPS) ท่ีพร้อมใชง้าน 

Runtime Remaining     ระยะเวลาท่ีเคร่ืองสาํรองไฟฟ้า (UPS) สามารถใชไ้ฟจากแบตเตอร่ีเพ่ือรองรับโหลดท่ีต่ออยูใ่นปัจจุบนัได ้

Positive Bus Voltage แรงดนัไฟฟ้ากระแสตรงขั้วบวกของแบตเตอร่ี 

Negative Bus Voltage แรงดนัไฟฟ้ากระแสตรงขั้วลบของแบตเตอร่ี 

Replacement Battery 

Cartridge SKU 

หมายเลขผลิตภณัฑท่ี์ใชใ้นการเปล่ียนแบตเตอร่ีสาํรอง 
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  ในตารางขอ้มูลแสดงสถานะของชุดแบตเตอร่ี (Battery Pack Status) จะแสดงรายละเอียด ดงัน้ี 

หัวข้อ คาํอธิบาย 

Battery Pack    แสดงรายการของแบตเตอร่ีท่ีติดตั้ง 

Serial Number     หมายเลขสินคา้ของแบตเตอร่ี 

Health และ Status   คุณภาพและค่าสถานะของชุดแบตเตอร่ีท่ีบอกถึงความเหมาะสมในการใชง้าน      

 

เม่ือคลิกไปท่ีรายช่ือแบตเตอร่ี จะพบรายละเอียดต่างๆดงัน้ี 

 
 

หัวข้อ คาํอธิบาย 

Serial Number   หมายเลขสินคา้ของแบตเตอร่ี 

Firmware Revision รุ่นเฟิร์มแวร์ของแบตเตอร่ี 

Temperature อุณหภูมิภายในของชุดแบตเตอร่ี 

Pack Status   ค่าสถานะของชุดแบตเตอร่ีท่ีบอกถึงความเหมาะสมในการใชง้าน ในกรณีท่ีมีปัญหาผดิปกติ (error) อาจเกิด    
 จากการเช่ือมต่อชุดแบตเตอร่ีท่ีไม่ดี หรือชุดแบตเตอร่ีมีอุณหภูมิสูงเกิน 

 ซ่ึงถา้มีชุดของแบตเตอร่ีแยก (Battery Cartridge) จะมีรายละเอียดเพิ่ม ดงัน้ี 

Health    บอกถึงคุณภาพและค่าสถานะของชุดแบตเตอร่ีแยกวา่เหมาะสมในการใชง้านหรือไม่ ซ่ึงเม่ือเกิดปัญหาจะ 

 มีการบนัทึก และแจง้เตือนผา่นบนัทึกเหตุการณ์ (Event Log) 

Status สถานะของชุดแบตเตอร่ีแยก ในกรณีท่ีมีปัญหาผิดปกติ (error) อาจเกิดจาก การเช่ือมต่อชุดแบตเตอร่ีท่ีไม่ดี 

ชุดแบตเตอร่ีควรไดรั้บการเปล่ียน หรือชุดแบตเตอร่ีมีอุณหภูมิสูงเกิน 

Installation Date วนัท่ีติดตั้งชุดแบตเตอร่ีโดยสามารถกาํหนดหรือเปล่ียนแปลงวนัท่ีได ้

Predicted 

Replacement Date 

ระยะเวลาท่ีควรมีการเปล่ียนแบตเตอร่ี 
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 > การเช่ือมต่ออปุกรณ์เสริม (Universal I/O) 

เมนูน้ีจะมีในเคร่ืองสาํรองไฟฟ้า (UPS) บางรุ่น 

         

• Temperature & Humidity แสดงช่ือสถานะการแจง้เตือน อุณหภูมิ และความช้ืนของเซนเซอร์แต่ละตวั สามารถเขา้ไปทาํการแกไ้ขช่ือ      
    ตาํแหน่ง และกาํหนดเกณฑท่ี์ใชว้ดัและแจง้เตือนค่าต่างๆไดท่ี้รายช่ือของอุปกรณ์เสริม 

• Input Contacts แสดงช่ืออุปกรณ์, สถานะของการแจง้เตือน และ สถานะการเปิด-ปิดของอุปกรณ์แต่ละตวั ซ่ึงจะปรากฏข้ึนและแสดงผล   

   อตัโนมติัเม่ือทาํการติดตั้งอุปกรณ์วดัสภาพแวดลอ้มเสริม   
• Output Relay แสดงรายการรีเลยเ์อาทพ์ทุท่ีมีการเปิดใชง้าน และจะแสดงขอ้มูลสถานะต่างๆ   
• Recent Environmental Events   แสดงเหตุการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบดา้นส่ิงแวดลอ้มของเคร่ืองสาํรองไฟฟ้า (UPS) โดยจะ 

   แสดงรายละเอียดของเวลาและคาํอธิบายเหตุการณ์ หากตอ้งการดูบนัทึกเหตุการณ์ทั้งหมดคลิก More Events ท่ีดา้นล่างขวา 

 

 > เครือข่าย (Network)   

 แสดงสถานะและการตั้งค่าต่างๆของระบบเครือข่าย ประกอบดว้ย ท่ีอยู ่IP Address ปัจจุบนั (IPv4, IPv6), ช่ือโดเมนของระบบ
(Domain Name System Status) และ ความเร็วของพอร์ต (Port Speed) ซ่ึงสามารถเขา้ไปตั้งค่าไดใ้น เมนู  Configuration > Network 
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เมนูควบคุม (Control menu) 

  > เคร่ืองสํารองไฟฟ้า (UPS) 

• สําหรับ Smart-UPS ทีมี่ Outlet Groups  

        

การดาํเนินการ คาํอธิบาย 

Reboot UPS Outlet Groups ทาํการปิดการทาํงานของกลุ่มเตา้รับ โดยมีการหน่วงเวลาในการปิด “Power Off Delay” และ 

จะทาํการเปิดอีกคร้ังเม่ือคุณภาพของไฟฟ้าขาเขา้อยูใ่นสภาพปกติ โดยมีการหน่วงเวลาในการเปิด 
“Reboot Duration” และ “Power On Delay”   

Turn On UPS Outlet Groups ทาํการปิดการทาํงานของกลุ่มเตา้รับ 

Turn Off UPS Outlet Groups ทาํการเปิดการทาํงานของกลุ่มเตา้รับ 

Put UPS Outlet Groups  

to Sleep 

ทาํการปิดการทาํงานของกลุ่มเตา้รับ โดยมีการหน่วงเวลาในการปิด “Power Off Delay” และ 

จะทาํการเปิดอีกคร้ังเม่ือคุณภาพของไฟฟ้าขาเขา้อยูใ่นสภาพปกติ โดยมีการหน่วงเวลาในการเปิด  
“Sleep Time” และ “Power On Delay” 

Put UPS in Bypass และ 
Return UPS from Bypass 

ทาํการใชโ้หมดบายพาส (bypass) ซ่ึงจะช่วยใหส้ามารถบาํรุงรักษาได ้โดยไม่ตอ้งปิดเคร่ืองสาํรอง
ไฟฟ้า (UPS) ตวัเลือกน้ีจะใชไ้ดก้บัเคร่ืองสาํรองไฟฟ้า (UPS) บางรุ่นเท่านั้น 

  

  เม่ือมีการเพิ่มบญัชี Signal PowerChute Network Shutdown Clients ซ่ึงหากเลือกตวัเลือกน้ีเคร่ืองสาํรองไฟฟ้า (UPS) จะทาํการ
แจง้เตือนระบบเซิฟเวอร์ท่ีไดก้าํหนดค่าไว ้ก่อนการดาํเนินการใดๆ 

 

เม่ือทาํการเลือกคาํสั่งการดาํเนินการ ก่อนยนืยนัการทาํงานจะปรากฏรายละเอียดของคาํสั่งก่อนมีการดาํเนินการ 

สามารถเขา้ไปดูรายละเอียดของการหน่วงเวลาไดท่ี้เมนู Configuration > Outlet Groups หรือในคู่มือการใชง้านหนา้ท่ี 22 

             และเมนู Configuration > Shutdown หรือในคู่มือการใชง้านหนา้ท่ี 24 
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• สําหรับ Smart-UPS ทีไ่ม่มี Outlet Groups 

 

การดาํเนินการ คาํอธิบาย 

Reboot UPS  ทาํการปิดการทาํงานของเคร่ืองสาํรองไฟฟ้า (UPS) โดยมีการหน่วงเวลาในการปิด “Shutdown Delay” 

และจะทาํการเปิดอีกคร้ังเม่ือคุณภาพ ของไฟฟ้าขาเขา้อยูใ่นสภาพปกติ โดยมีการหน่วงเวลาในการเปิด 
“Return Delay” 

Turn On UPS  ทาํการเปิดการทาํงานของเคร่ืองสาํรองไฟฟ้า (UPS) 

Turn Off UPS  ทาํการปิดการทาํงานของเคร่ืองสาํรองไฟฟ้า (UPS) 

Put UPS  to Sleep ทาํการปิดการทาํงานของเคร่ืองสาํรองไฟฟ้า (UPS) โดยมีการหน่วงเวลาในการปิด “Shutdown Delay” 

และจะทาํการเปิดอีกคร้ังเม่ือ คุณภาพของไฟฟ้าขาเขา้อยูใ่นสภาพปกติ โดยมีการหน่วงเวลาในการเปิด 
“Sleep Time” และ “Return Delay” 

Put UPS in Bypass และ 
Return UPS from Bypass 

ทาํการใชโ้หมดบายพาส (bypass) ซ่ึงจะช่วยใหส้ามารถบาํรุงรักษาได ้โดยไม่ตอ้งปิดเคร่ืองสาํรองไฟฟ้า 
(UPS) ตวัเลือกน้ีจะใชไ้ดก้บัเคร่ืองสาํรองไฟฟ้า (UPS) บางรุ่นเท่านั้น 

 

  เม่ือมีการเพิ่มบญัชี Signal PowerChute Network Shutdown Clients ซ่ึงหากเลือกตวัเลือกน้ี เคร่ืองสาํรองไฟฟ้าจะทาํการ 

แจง้เตือน ระบบเคร่ืองเซิฟเวอร์ท่ีไดก้าํหนดไวก่้อนการดาํเนินการใดๆ และจะทาํการหน่วงเวลาเพ่ิมเป็นระยะเวลา “Maximum Shutdown 

Time + 2” เพ่ือใหร้ะบบท่ีเช่ือมต่ออยูก่บั PowerChute Network Shutdown มีการปิดอยา่งสมบูรณ์   

 

 

เม่ือทาํการเลือกคาํสั่งการดาํเนินการ ก่อนยนืยนัการทาํงานจะปรากฏรายละเอียดของคาํสั่งก่อนมีการดาํเนินการ 
สามารถเขา้ไปดูรายละเอียดของการหน่วงเวลาไดท่ี้เมนู Configuration > Shutdown หรือในคู่มือการใชง้านหนา้ท่ี 24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                             คู่มือ อุปกรณ์บริหารจัดการเครือข่ายเคร่ืองสํารองไฟฟ้า NMC2                                                                                                                                                   19 

 



 

> กลุ่มเต้ารับ (Outlet Groups)   

แสดงรายการช่ือและสถานะของแต่ละกลุ่มเตา้รับ (UPS Outlet) ท่ีไดรั้บการกาํหนดค่าผา่นตวัเลือกในการดาํเนินการต่างๆ 

การดาํเนินการ คาํอธิบาย 

No Action ไม่มีการดาํเนินการใดๆ 

Cancel เปิดกลุ่มเตา้รับหลงัจากหน่วงเวลาในการเปิด “Power On Delay” 

การดาํเนินการสามารถเลือกไดเ้ม่ือกลุ่มเตา้รับอยูใ่นสถานะ "off" 

Immediate On เปิดกลุ่มเตา้รับทนัที 

Delayed On ปิดกลุ่มเตา้รับหลงัจากการหน่วงเวลาในการปิด “Power Off Delay” 

การดาํเนินการสามารถเลือกไดเ้ม่ือกลุ่มเตา้รับอยูใ่นสถานะ "on" 

Off Immediately ปิดกลุ่มเตา้รับทนัที 

Off with Delay ปิดกลุ่มเตา้รับหลงัจากการหน่วงเวลาในการปิด “Power Off Delay” 

 Reboot Immediately ปิดสวติชก์ลุ่มเตา้รับทนัที แลว้เปิดเคร่ืองหลงัจากหน่วงเวลาในการเปิด “Reboot Duration”  

 และ “Power On Delay”   

Reboot with Delay ปิดกลุ่มเตา้รับหลงัจากการหน่วงเวลาในการปิด “Power Off Delay” จากนั้นเปิดเคร่ืองหลงัจากหน่วง   
 เวลาในการเปิด “Reboot Duration” และ “Power On Delay”   

Shutdown Immediately, 

AC Restart 

ปิดกลุ่มเตา้รับทนัทีและรอเวลารีบูต “Reboot Duration” เม่ือจ่ายไฟ AC กลบัคืนมาใหจ่้ายไฟไปยงั 

กลุ่มเตา้รับหลงัจากหน่วงเวลาในการเปิด “Power On Delay”   

Shutdown with Delay, 

AC Restart 

ปิดกลุ่มเตา้รับหลงัจากหน่วงเวลาในการปิด “Power Off Delay” แลว้รอเวลารีบูต “Reboot Duration”  

เม่ือจ่ายไฟ AC กลบัคืนมาใหจ่้ายไฟไปยงักลุ่มเตา้รับหลงัจากหน่วงเวลาในการเปิด  “Power On Delay”   

 

เม่ือทาํการเลือกคาํสั่งการดาํเนินการ ก่อนยนืยนัการทาํงานจะปรากฏรายละเอียดของคาํสั่งก่อนมีการดาํเนินการ 

สามารถเขา้ไปดูรายละเอียดของการหน่วงเวลาไดท่ี้เมนู Configuration > Outlet Groups หรือในคู่มือการใชง้านหนา้ท่ี  22 
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 > ความปลอดภยั (Security) 

   >> การจดัการผู้ใช้งาน (Session Management) 

  แสดงรายการผูใ้ชท่ี้ลงช่ือเขา้ใชอ้ยูใ่นปัจจุบนั อินเทอร์เฟซท่ีลอ็กอินอยู ่ท่ีอยู ่IP Address และระยะเวลาท่ีเขา้สู่ระบบ ผูใ้ช้
สามารถถูกยกเลิกไดจ้ากผูใ้ชง้านท่ีไดรั้บอาํนาจ โดยการเลือกท่ีรายช่ือผูใ้ช ้จากนั้นเลือก Terminate Session เพ่ือออกจากระบบของผูใ้ช ้

 

 > เครือข่าย (Network)  

  >> การตั้งค่าใหม่/การเปิดและปิดการ์ดใหม่ (Reset/Reboot) 

 

การดําเนินการ คาํอธิบาย 

Reboot Management Interface เร่ิมการทาํงานอินเทอร์เฟซการจดัการเครือข่าย (management interface) ใหม่ โดยท่ีไม่รวมการ
ตั้งค่าของเคร่ืองสาํรองไฟฟ้า (UPS) และ NMC2 

Reset All ทาํการรีเซ็ตค่าท่ีกาํหนดไวแ้ละการตั้งค่าทั้งหมดเป็นค่าเร่ิมตน้  

ถา้เลือก "Exclude TCP / IP" จะยกเวน้การตั้งค่าท่ีกาํหนดวา่อุปกรณ์น้ีไดรั้บกาํหนดค่าเป็น 

TCP / IP (ค่าเร่ิมตน้สาํหรับการตั้งค่าคือ DHCP) 

Reset Only TCP/IP : รีเซ็ตวธีิท่ีอุปกรณ์น้ีไดรั้บการกาํหนดค่า TCP / IP ไปเป็นค่าเร่ิมตน้คือ DHCP 

Event Configuration : รีเซ็ตการตั้งค่าของการบนัทึกและแสดงขอ้มูล (Log) ไปเป็นค่าเร่ิมตน้ 

UPS to Default : รีเซ็ตเฉพาะการตั้งค่าของเคร่ืองสาํรองไฟฟ้า (UPS)โดยท่ีไม่รวมการตั้งค่า
ของเครือข่าย 

Lost Environmental Communication Alarms :  

(ตวัเลือกน้ีจะปรากฏเม่ือมีการต่ออุปกรณ์ตรวจสอบสภาพแวดลอ้มเสริม)  

ใชรี้เซ็ตการแจง้เตือนท่ีเกิดกบัอุปกรณ์ส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิดจากการถูกตดัการเช่ือมต่อ โดยในการ
ลบเหตุการณ์การแจง้เตือนของอุปกรณเสริมท่ีเช่ือมต่อกบั Universal sensor port ใหท้าํการ
เช่ือมต่ออุปกรณ์ใหม่อีกคร้ัง หรือรีสตาร์ท NMC2 

Control Policy : รีเซ็ตการตั้งค่าท่ีกาํหนดให ้NMC2 ตอบสนองต่อการแจง้เตือน ท่ีไดจ้าก
อุปกรณ์เสริม Dry Contact I / O 
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เมนูการตั้งค่า (Configuration menu)   

 

 > กลุ่มเต้ารับ (Outlet Groups)    

เมนูน้ีจะแสดงผลและสามารถตั้งค่าเวลาลาํดบัการเปิด-ปิดของกลุ่มเตา้รับ 

 
 

การตั้งค่ากลุ่มเตา้รับ โดยคลิกท่ีรายช่ือของกลุ่มเตา้รับ เพ่ือเขา้ไปกาํหนดค่าต่างๆของกลุ่มเตา้รับนั้นๆ 
 

 
หัวข้อ คาํอธิบาย 

Name เป็นการตั้งช่ือใหก้บักลุ่มเตา้รับ (อาจใชเ้ป็นคาํอธิบายเก่ียวกบัโหลดท่ีต่ออยูก่บักลุ่มเตา้รับ) 

Sequencing : ลาํดบัการตั้งค่าหน่วงเวลา 

Power Off Delay                  เป็นการหน่วงเวลาในการปิดการทาํงาน หลงัจากมีคาํสั่ง "Off with Delay", "Reboot with 

Delay" หรือ "Shutdown with Delay, AC Restart”    

Reboot Duration                   เป็นการหน่วงเวลาในการปิดการทาํงาน และ กลบัมาเปิดการทาํงานอีกคร้ัง จากคาํสั่ง  "Reboot 

Immediately" หรือ "Reboot with Delay" 

Power On Delay                   เป็นการหน่วงเวลาในการเปิด เม่ือใชค้าํสั่ง "On with Delay", "Reboot" (ทั้ง with และ without 

delay)  หรือ "Shutdown, AC Restart" (ทั้ง with และ without delay)   

Minimum Return Runtime เป็นระยะเวลาท่ีเคร่ืองสาํรองไฟฟ้า (UPS) จะเปิดการทาํงานเม่ือมีระยะเวลาสาํรองไฟฟ้าไม่นอ้ย
กวา่ท่ีกาํหนดไว ้ 
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หัวข้อ คาํอธิบาย 

Load Shedding : ใชก้ารตั้งค่าเหล่าน้ีเพ่ือปิดการทาํงานของเตา้รับโดยอตัโนมติั โดยท่ีสามารถเลือกเง่ือนไขไดม้ากกวา่ 1 อยา่ง 

power failure is longer 

than ___ seconds 

เม่ือแหล่งจ่ายพลงังานของ UPS มีปัญหานานกวา่ระยะเวลาท่ีกาํหนด___วนิาที 

UPS runtime remaining is 

less than ___ seconds 

เม่ือระยะเวลาในการสาํรองไฟท่ีรองรับอุปกรณ์ท่ีต่อในปัจจุบนัเหลือนอ้ยกวา่ระยะเวลาท่ี
กาํหนด___วนิาที 

UPS is overloaded เม่ือโหลดท่ีต่อในปัจจุบนัมีกาํลงัไฟฟ้าเกินกวา่กาํลงัไฟฟ้าของเคร่ืองสาํรองไฟฟ้า (UPS) 

Skip outlet off delay ปิดการทาํงานของกลุ่มเตา้รับทนัที โดยไม่มีการหน่วงเวลา 

Stay off after power returns เตา้รับยงัคงปิดการทาํงานอยูจ่นกวา่จะมีการสั่งใหเ้ปิดการทาํงานของเคร่ืองสาํรองไฟฟ้า (UPS) 

 

สามารถดูรายละเอียดการดาํเนินการต่างๆของกลุ่มเตา้รับไดท่ี้เมนู Control > Outlet Groups หรือในคู่มือการใชง้านหนา้ท่ี 20 

 

 > ตั้งค่าระบบไฟฟ้า (Power Settings)  

หัวข้อ คาํอธิบาย 

Rated Output Voltage     แรงดนัไฟฟ้ากระแสสลบัท่ีเคร่ืองสาํรองไฟฟ้า (UPS) จ่ายใหก้บัโหลดผา่นแบตเตอร่ี ซ่ึงสามารถตั้งค่า
แรงดนัไดต้ามความตอ้งการของโหลดและผูใ้ชง้าน 

Output Upper Limit  

(High Transfer Voltage) 

ขีดจาํกดัของช่วงแรงดนัไฟฟ้าขาออกท่ียอมรับได ้เม่ือมีค่าเกินกวา่น้ีเคร่ืองสาํรองไฟฟ้า (UPS) จะมี
การใชต้วัปรับแรงดนัไฟฟ้า (AVR) ลดแรงดนัไฟฟ้า หากไม่มีตวัปรับแรงดนัไฟฟ้า (AVR) จะสลบัไป
ใชง้านแบตเตอร่ี 

Output Lower Limit  

(Low Transfer Voltage) 

ขีดจาํกดัของช่วงแรงดนัไฟฟ้าขาออกท่ียอมรับได ้เม่ือมีค่าตํ่ากวา่น้ีเคร่ืองสาํรองไฟฟ้า (UPS) จะมีการ
ใชต้วัปรับแรงดนัไฟฟ้า (AVR) เพิ่มแรงดนัไฟฟ้า หากไม่มีตวัปรับแรงดนัไฟฟ้า (AVR) จะสลบัไปใช้
งานแบตเตอร่ี 

Green Mode    โหมดการทาํงานของเคร่ืองสาํรองไฟฟ้า (UPS) ท่ีใชไ้ฟฟ้าจากแหล่งจ่ายไฟหลกัใหก้บัโหลด ในขณะ
ท่ีแรงดนัไฟฟ้ามีเสถียรภาพสูง เพ่ือเป็นการประหยดัการใชพ้ลงังาน ซ่ึงจะเปล่ียนมาใชแ้บตเตอร่ีเม่ือมี
ความผนัผวนของแรงดนัไฟฟ้า 

Output Frequency Range ช่วงความถ่ีของแรงดนัไฟฟ้าขาออก โดยเม่ือถูกกาํหนดเป็น “Auto_50/60” ความถ่ีของแรงดนัไฟฟ้า
ขาออกจะถูกปรับใหต้รงกบัแรงดนัไฟฟ้าขาเขา้ 

Bypass Transfer Mode การกาํหนดเง่ือนไขในการเปล่ียนไปใชง้านโหมดบายพาส (bypass) ซ่ึงจะมีในเคร่ืองสาํรองไฟฟ้า 
(UPS) บางรุ่น 

Bypass Upper &  

Lower Voltage    

ช่วงของแรงดนัไฟฟ้าท่ีเคร่ืองสาํรองไฟฟ้า (UPS) ตอ้งการเพ่ือจ่ายใหก้บัโหลดในขณะท่ีอยูใ่นโหมด
บายพาส (bypass)  

Sensitivity ช่วงของแรงดนัไฟฟ้าท่ีเคร่ืองสาํรองไฟฟ้าสามารถปรับและจ่ายใหก้บัโหลดไดป้กติ โดยไม่ตอ้งสลบั
ไปใชง้านแบตเตอร่ี 

Alarm thresholds     Alarm if Load Over : ทาํการแจง้เตือนเม่ือปริมาณโหลดท่ีใชเ้กินกวา่ท่ีกาํหนด 

Alarm if Runtime Under : ทาํการแจง้เตือนเม่ือระยะเวลาสาํรองไฟฟ้าตํ่ากวา่ท่ีกาํหนด 
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 > การปิดการทาํงาน (Shutdown)     
 

         
 

หัวข้อ คาํอธิบาย 

Start of shutdown : การตั้งค่าก่อนปิดการทาํงาน 

Low Battery Duration ระยะเวลาสาํรองไฟฟ้าของแบตเตอร่ีท่ีจะมีการแจง้เตือนวา่แบตเตอร่ีตํ่าในขณะท่ีมีการใชไ้ฟจากแบตเตอร่ี 
โดยทีเคร่ืองสาํรองไฟฟ้า (UPS) จะปิดการทาํงานเม่ือแบตเตอร่ีหมด 

Shutdown Delay ระยะเวลาท่ีเคร่ืองสาํรองไฟฟ้า (UPS)  รอเพ่ือปิดการทาํงานเม่ือไดรั้บคาํสั่งปิดการทาํงาน 

Maximum Required 

Delay 

ระยะเวลาท่ีนานท่ีสุดในการหน่วงเวลาการปิดของอุปปกรณ์ท่ีเช่ือมต่ออยูก่บั PowerChute Network 

Shutdown client โดยจะมีการคาํนวณใหม่ทุกคร้ังท่ีทาํการเปิดหรือ รีเซ็ตอินเทอร์เฟซการจดัการเครือข่าย 
(management interface) หรือเลือกการตั้งค่า “Force Negotiation” 

Basic Signaling 

Shutdown   

เปิดใชง้านหากคุณเช่ือมต่อเซิร์ฟเวอร์ คอมพิวเตอร์ หรือระบบของอุปกรณ์เสริม เขา้กบัเคร่ืองสาํรองไฟฟ้า 
(UPS) โดยใชส้ายสัญญาณพ้ืนฐาน ซ่ึงมีการกาํหนดค่าใหมี้การส่ือสารในการส่งสญัญาณขั้นพ้ืนฐาน หรือ
เคร่ืองสาํรองไฟฟ้า (UPS) ของคุณไม่รองรับการส่งสัญญาณขั้นสูง    

Controlled Early Shutdown : ตวัเลือกท่ีใชใ้นการควบคุมการปิดเคร่ือง UPS ล่วงหนา้ โดยมีเง่ือนไขต่างๆดงัน้ี 

Time On Battery    เคร่ืองสาํรองไฟฟ้า (UPS) จะปิดการทาํงาน เม่ือมีการสาํรองไฟฟ้าจากแบตเตอร่ีตามระยะเวลาท่ีกาํหนด 

Runtime Remaining   เคร่ืองสาํรองไฟฟ้า (UPS) จะปิดการทาํงาน เม่ือมีระยะเวลาในการสาํรองไฟฟ้านอ้ยกวา่ท่ีกาํหนด 

Percent Load   เคร่ืองสาํรองไฟฟ้า (UPS) จะปิดการทาํงาน เม่ือมีเปอร์เซ็นตป์ริมาณของโหลดนอ้ยกวา่ท่ีกาํหนด 

Battery Capacity   เคร่ืองสาํรองไฟฟ้า (UPS) จะปิดการทาํงาน เม่ือมีเปอร์เซ็นตค์วามจุของแบตเตอร่ีนอ้ยกวา่ท่ีกาํหนด 

Stay Off After Power 

Returns 

หากเปิดการใชง้านน้ีเม่ือเคร่ืองสาํรองไฟฟ้า (UPS) มีการปิดการทาํงานจากเง่ือนไขขา้งตน้ เม่ือมีไฟกลบัเขา้
สู่ระบบตามปกติ เคร่ืองสาํรองไฟฟ้า (UPS) จะไม่เปิดการทาํงานเอง หากปิดการใชง้านน้ีเคร่ืองสาํรองไฟฟ้า 
(UPS) จะเปิดการทาํงานเอง 
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หัวข้อ คาํอธิบาย 

Duration of Shutdown : ระยะเวลาการปิดการทาํงาน   

Sleep Time สาํหรับกาํหนดเวลาใหเ้คร่ืองสาํรองไฟฟ้า (UPS) อยูใ่นโหมดประหยดัพลงังาน (sleep)  

จากคาํสั่ง "Put UPS To Sleep" ใน เมนูควบคุม (Control menu) 

End of Shutdown : การตั้งค่าเม่ือส้ินสุดการปิดการทาํงาน 

Minimum Battery 

Capacity 

ความจุขั้นตํ่าของแบตเตอร่ีในการสั่งใหเ้คร่ืองสาํรองไฟฟ้า (UPS) ยกเลิกการทาํงานจากโหมดประหยดั
พลงังาน (sleep)  หรือเปิดเคร่ืองอีกคร้ังเม่ือมีการรีบูตเคร่ืองใหม่ และ มีการกลบัมาจ่ายไฟฟ้า หากแบตเตอร่ี
มีความจุเหลือนอ้ยกวา่ค่าท่ีกาํหนดเคร่ืองสาํรองไฟฟ้า (UPS) จะรอจนกวา่แบตเตอร่ีไดรั้บการชาร์จไฟจนถึง
ความจุท่ีกาํหนด 

Return Delay   ระยะเวลาก่อนท่ีเคร่ืองสาํรองไฟฟ้า (UPS) จะเปิดการทาํงานหลงัจากการปิดการทาํงาน ซ่ึงเกิดจากความ
ผดิปกติของแหล่งจ่ายไฟฟ้า การปิดระบบตามกาํหนดเวลา (scheduled shutdown) หรือ หลงัจากการปิด
เคร่ืองจากคาํสั่งควบคุม (Control command) 

PowerChute Shutdown Parameters : การตั้งค่าเม่ือมีการหน่วงเวลาร่วมกบัโปรแกรม PowerChute Network Shutdown  

Maximum Required 

Delay  

- Force Negotiation 

     การเปิดใชง้าน “Force Negotiation” จะรีเซ็ตค่า Maximum Required Delay ใหส้อดคลอ้งกบั  

Low Battery Duration ขอ้มูลจะถูกส่งจาก NMC ไปยงัเซิฟเวอร์ท่ีถูกเช่ือมต่อกบั PowerChute โดยจะ
เปรียบเทียบ Low Battery Duration กบัเวลาท่ีตอ้งใชใ้นการปิดเคร่ืองทั้งหมดและจะเพ่ิม Maximum 

Required Delay หรือ Power Off Delay สาํหรับกลุ่มเตา้รับท่ีไดรั้บการเช่ือมต่อไว ้

      PowerChute จะตรวจสอบระยะเวลาสาํรองไฟฟ้าท่ีเหลืออยูทุ่ก 30 วนิาทีซ่ึงจะเปรียบเทียบ PowerChute 

total shutdown time required กบั Low Battery Duration การเลือก Force Negotiation จะตั้งค่า  

Power Off Delay สาํหรับกลุ่มเตา้รับทั้งหมดเป็นค่าเดียวกบั Low Battery Duration โดย  
“Force Negotiation” อาจใชเ้วลาถึง 10 นาทีในการคาํนวณค่าท่ีเหมาะสมสาํหรับอุปกรณ์ท่ีลงทะเบียนไวใ้น 
NMC2 ทั้งหมด  

On-Battery  

Shutdown Behavior 

หลงัจากอุปกรณ์ท่ีเช่ือมต่อกบัโปรแกรม PowerChute ทาํการปิดระบบ เง่ือนไขน้ีจะกาํหนดวา่เคร่ืองสาํรอง
ไฟฟ้า (UPS) จะเปิดโดยอตัโนมติัหรือไม่ 

Restart when power is restored : เม่ือระบบไฟฟ้ากลบัมาปกติ แลว้ใหรี้สตาร์ทเคร่ืองสาํรองไฟฟ้า (UPS) 

Turn off and stay off : เคร่ืองสาํรองไฟฟ้า (UPS) จะยงัคงปิดอยูแ่มจ้ะมีระบบไฟฟ้าจะกลบัมาปกติ 

User Name เลือกรายช่ือผูใ้ชง้านท่ีจะใชส้าํหรับการเช่ือมต่อกบัโปรแกรม PowerChute โดยจะแสดงรายช่ือผูดู้แลระบบ
ทั้งหมด และผูใ้ชอุ้ปกรณ์ทั้งหมด 

Authentication 

Phrase 

ตั้งค่าโดยใชต้วัอกัษร ASCII จาํนวน 15 ถึง 32 ตวั เพ่ือใชส้าํหรับการเช่ือมต่อกบัโปรแกรม PowerChute 

โดยมีการตั้งค่าเร่ิมตน้คือ "admin user phrase" สาํหรับผูดู้แลระบบ 
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  > เคร่ืองสํารองไฟฟ้า (UPS)            

 
 

หัวข้อ คาํอธิบาย 

UPS Name ระบุช่ือของเคร่ืองสาํรองไฟฟ้า (UPS) (กาํหนดใหใ้ชต้วัอกัษร ASCII ไดไ้ม่เกิน 16 ตวัอกัษร) 

UPS Position รูปแบบตาํแหน่งของการติดตั้งเคร่ืองสาํรองไฟฟ้า (UPS) 

Audible Alarm เปิดหรือปิดการใชง้านสัญญาณแจง้เตือนเตือนของเคร่ืองสาํรองไฟฟ้า (UPS) 

LCD Language Preference ระบุภาษาท่ีคุณตอ้งการใชส้าํหรับจอแสดงผลของเคร่ืองสาํรองไฟฟ้า (UPS) 

LCD Display การเปิด หรือปิดการใชง้าน การเขา้ถึงขอ้มูลของหนา้จอแสดงผล LCD ของเคร่ืองสาํรองไฟฟ้า 
(UPS) เม่ือปิดการใชง้าน ยงัสามารถอ่านขอ้มูลส่วนใหญ่ได ้แต่จะไม่แสดงเมนูควบคุม (Control) 

และ เมนูการตั้งค่า (Configuration)  

Battery Health Alarm 

Warning Time 

กาํหนดจาํนวนวนัท่ีมีการแจง้เตือนก่อนถึงกาํหนดการเปล่ียนแบตเตอร่ีบนจอแสดงผล LCD ของ 
เคร่ืองสาํรองไฟฟ้า (UPS) ตั้งค่าเป็น -1 เพ่ือไม่แสดงการแจง้เตือน 

Battery Health Alarm 

Sleep Time 

กาํหนดจาํนวนวนัท่ีแจง้เตือนคุณภาพของแบตเตอร่ีบนหนา้จอแสดงผล LCD ของเคร่ืองสาํรอง
ไฟฟ้า (UPS) ซํ้ าอีกคร้ัง หลงัจากท่ีไดรั้บการแจง้เตือนคร้ังแรก  

ตั้งค่าเป็น -1 เพ่ือไม่แสดงการแจง้เตือนเพิ่มเติมหลงัจากการการแจง้เตือนคร้ังแรก 

Last Battery Replacement แสดงเดือนและปีของการเปล่ียนแบตเตอร่ีคร้ังล่าสุด   

Number of Batteries 

หรือ External Batteries 

จาํนวนแบตเตอร่ีท่ีไม่รวมกบัแบตเตอร่ีภายในของเคร่ืองสาํรองไฟฟ้า (UPS) โดยเคร่ืองบางรุ่น
อาจใชแ้บตเตอร่ีมากกวา่ 16 กอ้น โดยตอ้งเพ่ิมจาํนวนแบตเตอร่ีเป็นจาํนวนเท่าของ 16 

 (เช่น 16, 32, 48)  

External Battery Cabinet ความจุในการถ่ายเทพลงังานของแบตเตอร่ีภายนอก (mAh) 
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 > รอบเวลาการทดสอบตวัเอง (Self-Test Schedule) 

เป็นการกาํหนดเวลาท่ีเคร่ืองสาํรองไฟฟ้าจะทาํการทดสอบตวัเอง (Self-Test) 

 

 
 

 > การตั้งค่ารอบเปิด-ปิดการทาํงาน (Scheduling) 

 สามารถเลือกกาํหนดเวลาในการปิดการทาํงานของเคร่ืองสาํรองไฟฟ้า (UPS) 
 

 
 

• การตั้งค่าการปิดการทาํงานคร้ังเดียว (One-time Shutdown) 

• การตั้งค่าการปิดการทาํงานทุกวนั (Daily Shutdown)  

• การตั้งค่าการปิดการทาํงานทุกสัปดาห์ (Weekly Shutdown)   

             โดยมีรายละเอียดท่ีตอ้งกรอกดงัน้ี  
  • Name ช่ือสาํหรับการปิดระบบ 

  • Shutdown at กาํหนดเวลาการในปิดการทาํงาน 

  • Turn back on : ในการระบุวา่เคร่ืองสาํรองไฟฟ้า (UPS) จะเปิดเคร่ืองในวนัและเวลาท่ีระบุ โดยสามารถเลือก  
   • never : เพ่ือตอ้งทาํการเปิดการทาํงานผา่นผูใ้ชง้านเอง (manual)  

   • immediately : เพ่ือตอ้งการใหเ้ปิดการทาํงานหลงัจากการหน่วงเวลา หรือ ตั้งเวลาตามท่ีตอ้งการ  

  • Signal PowerChute Server Shutdown : เคร่ืองสาํรองไฟฟ้า (UPS) จะทาํการแจง้เตือนระบบเซิฟเวอร์ท่ีไดก้าํหนดค่าไว ้

ก่อนปิดการทาํงาน  
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 > บัญชีผู้ใช้งานโปรแกรม PowerChute (PowerChute Clients) 

  เป็นการตั้งค่า IP Addressสาํหรับโปรแกรม PowerChute Network Shutdown ในการควบคุมสั่งการปิดการทาํงานของเคร่ือง
สาํรองไฟฟ้า โดยท่ีสามารถกาํหนดท่ีอยู ่IP Address ไดสู้งสุด 50 IP Address  

 

> การแจ้งเตือน (Notification) 

   >> การแจ้งเตือนเหตุการณ์ (Event Actions) 

    >>> แจ้งเตือนตามเหตุการณ์ (By Event) 

  สาํหรับสรุปการแจง้เตือนเหตุการณ์ท่ีไดก้าํหนดค่าไว ้ในการกาํหนดค่าเหตุการณ์แต่ละรายการใหค้ลิกช่ือเหตุการณ์และเลือก
พารามิเตอร์การแจง้เตือนท่ีเหมาะสม โดยจะแบ่งเป็นเหตุการณ์หลกั Power Events, Environment Events และ System Event และ
สามารถกดเขา้ไปดูรายละเอียดของเหตุการณ์ยอ่ยต่างๆได ้
 

        
 

จากนั้นเลือกประเภทของการแจง้เตือนท่ีจะใชเ้ม่ือเกิดเหตุการณ์ท่ีตอ้งการแจง้เตือนข้ึน 

 

 

• Event Log  บนัทึกเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนในบนัทึกเหตุการณ์ (Event Log)   

• Syslog   แจง้เซิร์ฟเวอร์ Syslog เพ่ือบนัทึกเหตุการณ์ในระบบบนัทึก Syslog 

• E-mail  แจง้ผูรั้บอีเมลตามรายช่ือท่ีไดก้าํหนดค่าไว ้

• Trap   แจง้ผูรั้บ Trap ผา่น SNMP traps  
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  ในกรณีท่ีเลือก E-mail หรือ Trap จะมีการกาํหนดค่าในการส่งการแจง้เตือนท่ีเรียกวา่ Notification Parameters ดงัน้ี โดยใน
การตั้งค่ารายละเอียดของการแจง้เตือน ใหค้ลิกเขา้ไปท่ีช่ือรายการของผูรั้บการแจง้เตือน ซ่ึงมีรายละเอียดต่างๆดงัน้ี 

หัวข้อ คาํอธิบาย 

Notification Delay 

 

[ช่วงเวลา : 5 วนิาท ี- 720 นาที] จะทาํการหน่วงระยะเวลาตามท่ีกาํหนดหลงัจาก 

เกิดเหตุการณ์แลว้จึงทาํการแจง้เตือน  
Repeat Interval [ช่วง : 30 วนิาที - 720 นาที] ช่วงระยะเวลาของการส่งการแจง้เตือนซํ้ า  

Number of Notifications After Initial [ช่วง : 1 - 99] จาํนวนคร้ังของการแจง้เตือน  

Notify Until Condition Is Cleared เลือกเพ่ือใหท้าํการเตือนซํ้ าๆ จนกวา่เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนจะจบลงหรือไดรั้บการแกไ้ข 

 

   >>> แจ้งเตือนตามกลุ่ม (By Group) 

  ผูใ้ชง้านสามารถกาํหนดการแจง้เตือนไดต้ามกลุ่มของเหตุการณ์ ไดด้งัน้ี 

• Grouped by severity : แจง้เตือนตามความรุนแรงของเหตุการณ์   

• Grouped by category : แจง้เตือนตามประเภทของเหตุการณ์  
  แลว้จึงเลือกการแจง้เตือน ดงัน้ี 

• Logging : เพ่ือทาํการบนัทึกเหตุการณ์ใน บนัทึกเหตุการณ์ (Event Log) แลว้ทาํการแจง้เตือนและบนัทึกเหตุการณ์ผา่นทาง syslog  

• Email Recipients : ทาํการแจง้เตือนใหผู้รั้บทางอีเมล  

• Trap Receivers : ทาํการแจง้เตือนใหผู้รั้บทาง SNMP traps  

  ในกรณีท่ีเลือก Email Recipients หรือ Trap Receivers จะมีการกาํหนดค่าในการส่งการแจง้เตือนท่ีเรียกวา่ Notification 

Parameters โดยในการตั้งค่ารายละเอียดของการแจง้เตือน ใหค้ลิกเขา้ไปท่ีช่ือรายการของผูรั้บการแจง้เตือน ซ่ึงมีรายละเอียดต่างๆดงัน้ี 

หัวข้อ คาํอธิบาย 

Notification Delay 

 

[ช่วงเวลา : 5 วนิาท ี- 720 นาที] จะทาํการหน่วงระยะเวลาตามท่ีกาํหนดหลงัจาก 

เกิดเหตุการณ์แลว้จึงทาํการแจง้เตือน  
Repeat Interval [ช่วง : 30 วนิาที - 720 นาที] ช่วงระยะเวลาของการส่งการแจง้เตือนซํ้ า  

Number of Notifications After Initial [ช่วง : 1 - 99] จาํนวนคร้ังของการแจง้เตือน  

Notify Until Condition Is Cleared เลือกเพ่ือใหท้าํการเตือนซํ้ าๆ จนกวา่เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนจะจบลงหรือไดรั้บการแกไ้ข 
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  >> การแจ้งเตือนทางอเีมล (E-mail)  

  การส่งการแจง้เตือนผา่นทางอีเมล โดยใช ้Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) ในการส่ง ซ่ึงจะมีผูรั้บไดไ้ม่เกิน  
4 คน โดยมีขอ้มูลในการตั้งค่า ดงัน้ี 

   >>> เซิฟเวอร์ (Server) 

E-mail Server Settings การกาํหนดค่าเซิฟเวอร์ของอีเมลท่ีใชใ้นการส่งอีเมล 

   

 

หัวข้อ คาํอธิบาย 

Primary and Secondary Active DNS Server : การตั้งค่าท่ีอยูข่องเซิฟเวอร์อีเมล สามารถดูรายละเอียดไดใ้นคู่มือหนา้ท่ี 31 

Outgoing Mail Configuration : การกาํหนดค่าการส่งอีเมล 

From Address รูปแบบของขอ้ความในอีเมลท่ีถูกส่งจากอุปกรณ์  

ใชรู้ปแบบ    user@domain.com ถา้เซิฟเวอร์ Local SMTP เป็นประเภทของ domain name  

หรือรูปแบบ user@[IP_address] ถา้เซิฟเวอร์ Local SMTP เป็นประเภทของ IP Address 

SMTP Server ท่ีอยู ่IP Address หรือ ช่ือ DNS ของเซิฟเวอร์ Local SMTP  

เม่ือ SMTP Server ถูกตั้งค่าใหเ้ป็นประเภท Local สาํหรับผูรั้บอีเมล    

Port หมายเลขพอร์ตสาํหรับเซิฟเวอร์ SMTP ค่าท่ีใชท้ัว่ไปคือ 25 สาํหรับอีเมลท่ีไม่ไดรั้บการเขา้รหสั 

465 และ 587 สาํหรับ อีเมลท่ีมีการเขา้รหสั SSL/TLS 

Authentication เปิดการทาํงาน เม่ือตอ้งการให ้SMTP server มีการยนืยนัสิทธ์ิการเขา้ถึง 

 User Name : ช่ือผูใ้ชง้านสาํหรับการยนืยนัสิทธ์ิการเขา้ถึง SMTP    

Password : รหสัผา่นสาํหรับการยนืยนัสิทธ์ิการเขา้ถึง SMTP     

Confirm Password : ยนืยนัรหสัผา่นสาํหรับการยนืยนัสิทธ์ิการเขา้ถึง SMTP  

Advanced : การกาํหนดค่าขั้นสูง 

Use SSL/TLS รูปแบบการใชง้านการเขา้รหสั SSL/TLS 

Require CA Root Certificate ใบรับรองดิจิตอลในการรับรองความเป็นเจา้ของโดเมน (certificate authority Root) 

File Name ไฟลข์องใบรับรอง certificate authority Root (CA Root) 
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Primary and Secondary Active DNS Server การตั้งค่าท่ีอยูข่องเซิฟเวอร์อีเมลหลกั และ อีเมลสาํรอง Domain Name System 

(DNS) โดยการคลิกเขา้ไปท่ี Active DNS Server หรือสามารถเขา้ไปไดท่ี้ Configuration > Network > DNS > Configuration โดยมี
รายละเอียดในการตั้งค่า ดงัน้ี 

 

DNS Configuration กาํหนดค่า Domain Name System (DNS) ซ่ึงมีรายละเอียดในการตั้งค่า ดงัน้ี 

หัวข้อ คาํอธิบาย 

Override Manual DNS Settings : เม่ือตอ้งการใหข้อ้มูลการกาํหนดค่าจากแหล่งขอ้มูลอ่ืน เช่น DHCP มีลาํดบัความสาํคญั
มากกวา่การกาํหนดค่าเอง   

Primary DNS Server และ 
Secondary DNS Server   

ใส่ท่ีอยู ่IPv4 หรือ IPv6 ของอีมล โดยกรอกท่ีอยูข่อง เซิฟเวอร์ DNS หลกั (primary DNS server) 

และ เซิฟเวอร์รอง (Secondary DNS Server) โดยท่ี NMC2 จะใชเ้วลาประมาณ 15 วนิาทีสาํหรับ
การตอบสนองจาก หากเซิฟเวอร์ของ DNS ท่ีไดก้าํหนดค่าไม่มีการตอบสนอง อีเมลจะไม่ถูก
ส่งออกไป  

System Name Synchronization : เม่ือตอ้งการใหมี้การทาํงานร่วมกนัระหวา่ง DNS hostname และ NMC System Name  

Host Name กาํหนดค่าช่ือโฮสต ์

Domain Name (IPv4/IPv6) กาํหนดค่าช่ือโดเมน โดยปกติจะถูกกาํหนดโดยอตัโนมติัเม่ือใส่ช่ือโฮสต ์ยกเวน้ใส่ท่ีอยูอี่เมล  

ลงไปในช่อง Host Name  
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   >>> ผู้รับ (Recipients) 

  แสดงผูรั้บอีเมลท่ีกาํหนดค่าไวท้ั้งหมด สามารถกาํหนดค่าผูรั้บได ้4 ราย หากตอ้งการเพ่ิมผูรั้บใหค้ลิก Add Recipient เม่ือ
ตอ้งการแกไ้ขผูรั้บท่ีมีอยูใ่หค้ลิกท่ีอีเมลนั้นๆ

 
 

คลิก ท่ีรายช่ือผูรั้บ  

 

 

หัวข้อ คาํอธิบาย 

E-mail Generation   เปิด หรือปิดการส่งอีเมลใหก้บัผูรั้บรายน้ี   
To Address 

 

ช่ือผูใ้ชง้านและช่ือโดเมนของผูรั้บ หากการคน้หา DNS มีปัญหา ใหใ้ชท่ี้อยู ่IP Address ดงักล่าวในวงเลบ็เช่น 
jsmith@[148.241.4.25] แทนช่ือโดเมน 

Format 

 

Long : รูปแบบอีเมลแบบยาว จะประกอบดว้ยช่ือผูติ้ดต่อ, ท่ีอยู ่IP Address, หมายเลขสินคา้ (serial number)  

ของอุปกรณ์, เวลาและวนัท่ี, รหสัของเหตุการณ์ (event code) และคาํอธิบายของเหตุการณ์ (event description) 

Short : รูปแบบอีเมลแบบสั้นจะมีคาํอธิบายของเหตุการณ์ (event description) อยา่งเดียว 

Language ภาษาท่ีจะใชใ้นการส่งการแจง้เตือนทางอีเมล ซ่ึงข้ึนอยูก่บัชุดภาษาท่ีติดตั้งไว ้

SMTP Server Local : การตั้งค่าน้ีจะส่งอีเมลใหเ้ซิฟเวอร์ SMTP ท่ีถูกกาํหนดค่าไว ้

Recipient : การตั้งค่าน้ีจะส่งอีเมลไปท่ีเซิร์ฟเวอร์ SMTP ของผูรั้บ 

Custom : การตั้งค่าน้ีจะอนุญาติใหผู้รั้บอีเมลมีการตั้งค่าเซิฟเวอร์ของตนเอง 
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   >>> ใบรับรอง SSL (SSL Certificates) 
 

   

Certificate File ไฟลใ์บรับรองดิจิตอลในการรับรองความเป็นเจา้ของโดเมน ท่ีจะโหลดลงบนการ์ดการจดัการเครือข่าย  
ไฟลต์อ้งมีนามสกลุ. crt หรือ .cer สามารถโหลดไฟลไ์ดถึ้ง 5 ไฟล ์ซ่ึงจะแสดงรายละเอียด “n/a” ถา้เป็นใบรับรองท่ีไม่ถูกตอ้ง 

 

 

   >>> การทดสอบ (Test) 
 

   

  

  ซ่ึงมีรายละเอียดในการทดสอบดงัน้ี 

 

หัวข้อ คาํอธิบาย 

Last Test Result   ผลของการทดสอบการส่งอีเมลคร้ังล่าสุด 

Last Server Response    การตอบสนองจากเซิร์ฟเวอร์ SMTP ถา้ไม่มีการตอบสนองใด ๆ อาจเกิดจากการเขา้รหสัหรือเซิร์ฟเวอร์
ไม่มีการตอบสนอง 

To เลือกรายช่ือของผูรั้บอีเมลเพ่ือทาํการส่งอีเมลทดสอบ 
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  >> การแจ้งเตือนทาง SNMP Traps (SNMP Traps) 

   >>> ผู้รับ Trap (Trap Receivers) 

 

เมนูน้ีจะแสดงรายการ NMS IP/Hostname ซ่ึงมีรายช่ือผูรั้บ Trap ไดสู้งสุด 6 ราย 

  • ในการเพ่ิมรายช่ือผูรั้บใหม่คลิก Add Trap Receiver 

  • ในการแกไ้ข หรือลบรายช่ือผูรั้บ คลิกท่ีรายช่ือนั้นแลว้ทาํการแกไ้ข หรือลบรายช่ือ 

  • ประเภทของผูรั้บจะเลือกไดแ้ค่อยา่งเดียว คือ SNMPv1 หรือ SNMPv3 หากตอ้งการใชท้ั้ง 2 ประเภทใหท้าํการเพ่ิมรายช่ือข้ึนมาอีก
รายช่ือหน่ึง 

  

 
 

ซ่ึงมีรายละเอียดในการกาํหนดค่าดงัน้ี 

หัวข้อ คาํอธิบาย 

Trap Generation         เปิด หรือปิดการส่งการแจง้เตือนใหก้บัผูรั้บ Trap รายน้ี   
NMS IP/Host Name    ท่ีอยู ่IP Address หรือช่ือโฮสต ์ของ ผูรั้บ trap 

Language ภาษาท่ีจะใชใ้นการส่งการแจง้เตือน ซ่ึงข้ึนอยูก่บัชุดภาษาท่ีติดตั้งไว ้
SNMPv1 Community Name : ช่ือท่ีใชเ้ป็นตวักาํหนด เม่ือมีการส่ง SNMPv1 traps ไปยงัผูรั้บ trap 

 Authenticate Traps : เม่ือเปิดการใชง้าน คา่ NMS ท่ีระบุโดยการตั้งค่า NMS IP / Host Name จะ
ไดรั้บการเขา้ถึง trap 

SNMPv3 User Name : รายช่ือของผูรั้บ Trap ท่ีใชใ้นการรับ SNMPv3 trap 
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   >>> การทดสอบ (Test) 

 
 

ซ่ึงมีรายละเอียดในการทดสอบดงัน้ี 

 

หัวข้อ คาํอธิบาย 

Last Test Result ผลของการทดสอบ SNMP trap ล่าสุด ซ่ึงการทดสอบ SNMP trap จะตรวจสอบวา่มีการส่งออกสาํเร็จหรือไม่ 
โดยจะผา่นการทดสอบเม่ือ 

 • มีการเปิดใชง้าน SNMP (SNMPv1 หรือ SNMPv3) ท่ีกาํหนดค่าสาํหรับตวัรับ trap ท่ีเลือกไวบ้นอุปกรณ์น้ี 

 •  เปิดใชง้านตวัรับ trap  

 • หากช่ือโฮสตท่ี์ถูกเลือกนั้นสามารถจบัคู่กบัท่ีอยู ่IP Address ท่ีถูกตอ้งได ้

To เลือกท่ีอยู ่IP Address หรือช่ือโฮสต ์ท่ีตอ้งการทาํการทดสอบการส่ง SNMP trap 

 

 

 > การสังเกตการณ์ระยะไกล (Remote Monitoring) 

  คุณสามารถลงทะเบียนออนไลน์สาํหรับบริการสังเกตการณ์ระยะไกลของ APC (APC Remote Monitoring Service) ซ่ึงเป็น
บริการระดบัมืออาชีพท่ีตรวจสอบระบบไฟฟ้าและสภาพแวดลอ้มโดยรอบของอุปกรณ์ จากศูนยป์ฏิบติัการระยะไกล ตลอดทั้ง 24 ชัว่โมง  
ผา่นทางเวบ็ไซต ์APC RMS คุณสามารถเปล่ียนวิธีการท่ี APC จะแจง้เตือนต่อเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนกบัอุปกรณ์ของคุณไดท้นัที นอกจากน้ียงั
สามารถเรียกคน้ขอ้มูลเก่ียวกบัอุปกรณ์และเหตุการณ์ของระบบไดต้ลอดเวลา จากท่ีท่ีคุณสามารถเขา้สู่ระบบอินเทอร์เน็ตได ้
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> การเกบ็ข้อมูล Log (Logs) 

  >> โปรแกรม Syslog (Syslog) 

  NMC2 สามารถส่งขอ้ความไปยงัเซิร์ฟเวอร์ Syslog ไดถึ้ง 4 เซิร์ฟเวอร์ เม่ือมีเหตุการณ์เกิดข้ึน เซิร์ฟเวอร์ Syslog จะบนัทึก
เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนในอุปกรณ์เครือข่าย  

 

 

 

    >>> เซิฟเวอร์ (Server)   

มีรายละเอียดในการกาํหนดค่าเซิฟเวอร์ ดงัน้ี 

หัวข้อ คาํอธิบาย 

Syslog Server ท่ีอยู ่IP Address ของเซิฟเวอร์ หรือช่ือโฮสต ์

Port หมายเลขพอร์ตท่ีจะส่งขอ้ความ Syslog ค่าพอร์ตท่ีกาํหนดเร่ิมตน้คือ 514 

Language เลือกภาษาสาํหรับขอ้ความ Syslog 

Protocol เลือกโปรโตคอล ระหวา่ง UDP กบั TCP 
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    >>> การตั้งค่า (Settings)  

     
 

 มีรายละเอียดในการตั้งค่า ดงัน้ี 

หัวข้อ คาํอธิบาย 

Message Generation ปิด หรือเปิด การสร้างและบนัทึกขอ้ความ Syslog สาํหรับเหตุการณ์ท่ีกาํหนดให ้Syslog ทาํการแจง้เตือน 

Facility Code เลือกรหสัท่ีจดัเกบ็ (Facility Code) เพ่ือกาํหนดใหก้บัขอ้ความ Syslog ของ NMC2  

ขอ้ความของอุปกรณ์น้ีจะถูกจดัหมวดหมู่ตามท่ีจดัเกบ็ท่ีเลือกไว ้การแบ่งหมวดหมู่จะช่วยใหข้อ้ความ Syslog 

จากอุปกรณ์ต่างๆสามารถจดัเกบ็ไวใ้นบนัทึกท่ีแยกกนัได ้

Severity Mapping :  การจดัลาํดบัความสาํคญัของเหตุการณ์ในการแจง้เตือน โดยแบ่งเป็น 

Critical เหตุการณ์ท่ีรุนแรง และวกิฤต 

Warning เหตุการณ์ผิดปกติหรือมีปัญหาท่ีควรแจง้เตือน 

Informational เหตุการณ์ท่ีเป็นขอ้มูลทัว่ไป 

 

   >>> การทดสอบ (Test)  

 
  

ซ่ึงมีรายละเอียดในตั้งค่าการทดสอบดงัน้ี 

หัวข้อ คาํอธิบาย 

Last Test Result ผลของการทดสอบคร้ังล่าสุด 

Server   ขอ้ความจะถูกส่งไปยงัเซิร์ฟเวอร์ท่ีมีการกาํหนดค่าไวท้ั้งหมด 

Severity   เลือกลาํดบัความสาํคญัของเหตุการณ์สาํหรับใชส่้งขอ้ความทดสอบ 

Test Message รูปแบบของขอ้ความ สามารถใส่ไดสู้งสุด 50 ตวัอกัษร 
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เมนูการทดสอบ (Tests menu) 
 

  > เคร่ืองสํารองไฟฟ้า (UPS) 

แสดงผลของการทดสอบต่างๆของเคร่ืองสาํรองไฟฟ้า (UPS)  

 
 

  Self-test แสดงผลของการทดสอบตวัเองของเคร่ืองสาํรองไฟฟ้า (UPS) และวนัท่ีของการทดสอบนั้น ซ่ึงจะไม่สามารถเร่ิมการ
ทดสอบตวัเองไดห้ากอยูใ่นระหวา่งการสอบเทียบระยะเวลาสาํรองไฟฟ้า (runtime calibration) หรือแบตเตอร่ีไม่ไดรั้บการชาร์จอยา่ง
เพียงพอ 

  Calibration ผลของการสอบเทียบระยะเวลาสาํรองไฟฟ้าล่าสุด การปรับเทียบจะคาํนวณระยะเวลาสาํรองไฟฟ้าท่ีเหลืออยู ่
เพ่ือใหม้ัน่ใจวา่ค่าท่ีไดจ้ากการทดสอบมีความถูกตอ้งและแม่นยาํ เน่ืองจากการปรับเทียบจะทาํใหแ้บตเตอร่ีของเคร่ืองสาํรองไฟฟ้า (UPS) 

หมดลงคุณ จึงควรทาํการสอบเทียบเม่ือมีความจุของแบตเตอร่ี 100% และมีโหลดท่ีไม่ผนัผวนอยา่งนอ้ย 30%  

  Initiate เป็นการเลือกหวัขอ้ในการทดสอบเคร่ืองสาํรองไฟฟ้า (UPS) หากตอ้งการทดสอบการแจง้เตือน ควรตรวจสอบก่อนวา่
ไดมี้การเปิดใชง้านการแจง้เตือนดว้ยเสียง ในหวัขอ้ Audible Alarm โดยเขา้ไปดูไดท่ี้ Configuration > UPS  

• UPS Alarm Test จะมีเสียงสัญญาณดงัข้ึน 4 วนิาที และไฟ LED จะสวา่ง 

• UPS Alarm Test - Continuous, Test จะมีเสียงสัญญาณดงัข้ึน และไฟ LED จะสวา่ง จนกวา่จะทาํการยกเลิก  
• UPS Self-Test ทาํการทดสอบตวัเอง 

• Runtime Calibration ทาํการสอบเทียบระยะเวลาสาํรองไฟฟ้า (runtime calibration) 

 

 > เครือข่าย (Network) 

  >> การตั้งค่าไฟ LED กระพริบ (LED Blink) 

  หากมีปัญหาในการหาเคร่ืองสาํรองไฟฟ้า (UPS) ท่ีทาํการติดตั้งไวต้ามสถานท่ีต่างๆ ใหป้้อนจาํนวนนาทีใน LED Blink 

Duration คลิก Apply และไฟ LED ของ NMC2 จะเร่ิมกระพริบ ซ่ึงจะช่วยใหค้น้หาอุปกรณ์ไดง่้ายข้ึน  

 

 

 

                                                                             คู่มือ อุปกรณ์บริหารจัดการเครือข่ายเคร่ืองสํารองไฟฟ้า NMC2                                                                                                                                                   38 

 



 

เมนูการจดัเกบ็ข้อมูล (Logs Menu) 

> ข้อมูลเหตุการณ์ทีเ่กดิขึน้ (Events) 

 >> การแสดงข้อมูล (Log)  

  ใชก้รองขอ้มูลเหตุการณ์ต่างๆท่ีเกิดข้ึน โดยตามค่าเร่ิมตน้ของบนัทึกเหตุการณ์ (Event Log) จะแสดงเหตุการณ์ล่าสุดก่อน หาก
ตอ้งการเปิดแฟ้มบนัทึกในไฟล ์.text หรือบนัทึกแฟ้มขอ้มูลเกบ็ไว ้ใหค้ลิกท่ีไอคอนฟลอ็ปป้ีดิสก ์  

การกรองบันทกึเหตุการณ์ตามวันทีห่รือเวลา (Event Time) 

 ใชแ้สดงขอ้มูลของ log โดยสามารถเลือกการแสดงผลตามลาํดบัเวลาไดด้งัน้ี   
  Last   คือการแสดงขอ้มูลท่ีเรียงจากการบนัทึกขอ้มูลล่าสุด  
  From คือการกาํหนดช่วงเวลาท่ีตอ้งการใหแ้สดงขอ้มูล โดยระบุวนัท่ีเร่ิมตน้และวนัท่ีส้ินสุดรวมทั้งเวลาท่ีจะแสดงเหตุการณ์  

การกรองบันทกึเหตุการณ์ตามประเภทของเหตุการณ์   
เลือก Filter log แลว้เลือกดงัต่อไปน้ี 

Filter by Severity   กรองตามความรุนแรงของเหตุการณ์ 

• Show Critical Events            แสดงเหตุการณ์สาํคญั                           

• Show Warning Events           แสดงเหตุการณ์เตือน        

• Show Informational Event แสดงกิจกรรมท่ีใหข้อ้มูล  

Filter by Category     กรองตามประเภทของเหตุการณ์ 

• Power Events                                 แสดงเหตุการณ์เก่ียวกบัระบบไฟฟ้า          

• Environment Events  แสดงเหตุการณ์เก่ียวกบัสภาพแวดลอ้ม          

• System Events   แสดงเหตุการณ์เก่ียวกบัระบบ 

โดยท่ีรายละเอียดของการแจง้เตือนประเภทต่างๆสามารถเขา้ไปดูไดท่ี้  Configuration > Notification > Event Actions > By Event 
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  >>   การค้นหาแบบย้อนกลบั (Reverse lookup)   

  หากเปิดใชง้านการคน้หาแบบยอ้นกลบั เม่ือเกิดเหตุการณ์ท่ีเก่ียวกบัเครือข่ายข้ึน ท่ีอยู ่IP Address และช่ือโดเมนของอุปกรณ์ท่ี
เกิดเหตุการณ์จะถูกบนัทึกลงในบนัทึกเหตุการณ์ (Event Log) หากไม่มีรายการช่ือโดเมนสาํหรับอุปกรณ์ระบบจะบนัทึกเฉพาะท่ีอยู ่IP 

Address นั้นกบัเหตุการณ์เท่านั้น เน่ืองจากช่ือโดเมนจะถูกเปล่ียนแปลงนอ้ยกวา่ท่ีอยู ่IP Address ทาํใหก้ารคน้หาแบบยอ้นกลบัสามารถ
ระบุท่ีอยูข่องอุปกรณ์เครือข่ายท่ีเกิดเหตุการณ์นั้นได ้การคน้หาแบบยอ้นกลบัถูกปิดใชง้านโดยการตั้งค่าเร่ิมตน้ ซ่ึงไม่จาํเป็นตอ้งเปิดใช้
งานหากไม่มีเซิร์ฟเวอร์ DNS ท่ีใชก้าํหนดค่าหรือระบบเครือข่ายมีประสิทธิภาพตํ่าเน่ืองจากมีการรับส่งขอ้มูลในเครือข่ายมากเกินไป   
 

  >> จํานวนการบันทกึข้อมูล (Size) 

  ใชเ้พ่ือระบุจาํนวนสูงสุดของเหตุการณ์ (Event) เม่ือบนัทึกเหตุการณ์ (Event Log) มีจาํนวนการบนัทึกเหตุการณ์สูงสุด เหตุการณ์
ท่ีเก่าท่ีสุดจะถูกลบออกจากบนัทึกเม่ือมีการบนัทึกเหตุการณ์ใหม่  

  

 > ข้อมูลการทาํงาน (Data)   

  >> การแสดงข้อมูล (Log) 

ใชแ้สดงขอ้มูลของการทาํงานโดยสามารถเลือกการแสดงผลตามลาํดบัเวลาไดด้งัน้ี   
  Last   คือแสดงขอ้มูลท่ีเรียงจากการบนัทึกขอ้มูลล่าสุด  
  From คือกาํหนดช่วงเวลาท่ีตอ้งการใหแ้สดงขอ้มูล โดยระบุวนัท่ีเร่ิมตน้และวนัท่ีส้ินสุดรวมทั้งเวลาท่ีจะแสดงเหตุการณ์  

  >> ช่วงเวลาในการบันทกึข้อมูล (Interval)   

  ใชก้าํหนดค่าความถ่ีในการบนัทึกขอ้มูลเหตุการณ์ โดยสามารถเปล่ียนช่วงน้ีได ้ระบบจะคาํนวณและแสดงระยะเวลาท่ีขอ้มูลถูก
เกบ็ไว ้โดยจะมีความสัมพนัธ์กบัขนาดของจาํนวนขอ้มูลท่ีเกบ็ (Log >Size) สามารถลดช่วงเวลาเพ่ือใหบ้นัทึกขอ้มูลบ่อยๆ แต่เวลาในการ
เกบ็ขอ้มูลจะนอ้ยลง หรือเพ่ิมช่วงเวลาเพ่ือใหค้วามถ่ีในการบนัทึกขอ้มูลนอ้ยลง แต่บนัทึกไดเ้ป็นเวลานาน  

  >> จํานวนการบันทึกข้อมูล (Size)  

  ใชเ้พ่ือระบุจาํนวนสูงสุดของขอ้มูลการทาํงาน เม่ือมีการเปล่ียนแปลงจาํนวนการบนัทึกขอ้มูล ขอ้มูลท่ีมีการบนัทึกไวจ้ะถูกลบ 
และเม่ือมีจาํนวนการบนัทึกสูงสุด ขอ้มูลท่ีเก่าท่ีสุดจะถูกลบออกจากบนัทึกเม่ือมีการบนัทึกขอ้มูลใหม่   

 

 > เคร่ืองสํารองไฟฟ้า (UPS)    

  ขอ้มูลในส่วนน้ีจะไดรั้บจากเคร่ืองสาํรองไฟฟ้า (UPS) ซ่ึงแยกจากขอ้มูลการทาํงาน (Log) ใน NMC2 ขอ้มูลน้ีจะเป็นประโยชน์
สาํหรับทีมสนบัสนุนดา้นเทคนิคในการแกปั้ญหา  
  UPS Transfer Logs แสดงตารางเหตุการณ์ท่ีโอนยา้ยแหล่งพลงังานของเคร่ืองสาํรองไฟฟ้า (UPS) โดยจะแสดงวนัเวลาท่ีเกิด
รหสัเฉพาะสาํหรับเหตุการณ์ และรายละเอียดของเหตุการณ์ เช่น การโอนยา้ยไปยงัแบตเตอร่ีและการโอนยา้ยไปยงับายพาส  
  UPS Fault Logs แสดงตารางเหตุการณ์ของความผดิพลาดท่ีเกิดข้ึนกบัเคร่ืองสาํรองไฟฟ้า (UPS) โดยจะแสดงวนัเวลาท่ีเกิด
รหสัเฉพาะสาํหรับเหตุการณ์ และรายละเอียดของเหตุการณ์ 
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 > การใช้พลงังาน (Energy Usage)    

  แสดงปริมาณการใชพ้ลงังานสะสมของเคร่ืองสาํรองไฟฟ้า (UPS) เป็นรายสัปดาห์ ซ่ึงจะมีในเคร่ืองสาํรองไฟฟ้า (UPS) บางรุ่น 

Energy Usage  ปริมาณการใชพ้ลงังานของ UPS ในหน่วยกิโลวตัตต่์อชัว่โมง 

Total Cost  ค่าใชจ่้ายโดยประมาณในการใชพ้ลงังาน  

CO2 Emissions  ปริมาณแก๊สคาร์บอนไดออกไซด ์(CO2) ท่ีปล่อยออกมาจากโรงผลิตไฟฟ้าสู่ส่ิงแวดลอ้มเพ่ือใหไ้ดพ้ลงังานตามท่ี 

   ตอ้งการ 

  โดยท่ี Cost /kWh และ kgCO2/kWh จะแตกต่างกนัไปตามแหล่งพลงังานและระบบส่งจ่ายกาํลงัไฟฟ้า สามารถดูค่าคร่าวๆโดย
เลือกประเทศจาก Location หรือ “edit” เพ่ือกาํหนดค่าต่างๆเอง สาํหรับการแกไ้ขช่ือสถานท่ีจะเป็นการสร้างสถานท่ีใน Location ข้ึนมา
ใหม่ 

 

เมนูข้อมูลเพิม่เตมิ (About menu)   

 > เคร่ืองสํารองไฟฟ้า (UPS)  

ขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบัเคร่ืองสาํรองไฟฟ้า (UPS)  
 

หัวข้อ คาํอธิบาย 

Model/ SKU/ Serial Number รุ่นและหมายเลขเคร่ืองท่ีใชร้ะบุอุปกรณ์เคร่ืองสาํรองไฟฟ้า (UPS) 

Manufacture Date วนัท่ีผลิตเคร่ืองสาํรองไฟฟ้า (UPS) 

Firmware Revision หมายเลขแกไ้ขของโมดูลเฟิร์มแวร์ซ่ึงติดตั้งอยูใ่นเคร่ืองสาํรองไฟฟ้า (UPS) 

Firmware Revision 2 หมายเลขแกไ้ขท่ีสองของเฟิร์มแวร์ท่ีติดตั้งอยูใ่นเคร่ืองสาํรองไฟฟ้า (UPS)  

ใชเ้ม่ือตวัประมวลผลหลายตวัตอ้งการเวอร์ชนัท่ีแตกต่างกนั 

Apparent Power Rating โหลดรวมท่ีสามารถสาํรองไฟฟ้าไดข้องเคร่ืองสาํรองไฟฟ้า (UPS) (VA) 

Real Power Rating โหลดรวมท่ีสามารถสาํรองไฟฟ้าไดข้องเคร่ืองสาํรองไฟฟ้า (UPS) (W) 

Apparent Power Rating/Phase โหลดรวมท่ีสามารถสาํรองไฟฟ้าไดข้องเคร่ืองสาํรองไฟฟ้า (UPS) (VA) ต่อเฟส 

Real Power Rating/Phase โหลดรวมท่ีสามารถสาํรองไฟฟ้าไดข้องเคร่ืองสาํรองไฟฟ้า (UPS) (W) ต่อเฟส 

About UPS Monitoring Software ขอ้มูลเก่ียวกบัซอฟตแ์วร์ท่ีใชใ้นการตรวจสอบเคร่ืองสาํรองไฟฟ้า (UPS) 

Internal Battery SKU/ 

External Battery SKU 

แสดงหมายเลขผลิตภณัฑห์รือชนิดของแบตเตอร่ีภายใน /  
แสดงหมายเลขผลิตภณัฑห์รือชนิดของแบตเตอร่ีภายนอก 
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 > เครือข่าย (Network)    

ขอ้มูลเก่ียวกบัเครือข่าย และโมดูลเฟิร์มแวร์   
 

หัวข้อ คาํอธิบาย 

Hardware Factory : ขอ้มูลฮาร์ดแวร์น้ีเป็นประโยชน์อยา่งยิง่สาํหรับฝ่ายบริการลูกคา้ของ APC ในการช่วยแกปั้ญหาใดๆ ท่ีอาจเกิด
ข้ึนกบัอุปกรณ์น้ี โดยจะประกอบตามหวัขอ้ต่อไปน้ี    
Model Number หมายเลขรุ่นของ NMC2     

Serial Number หมายเลขสินคา้ของ NMC2    

Hardware Revision รุ่นของฮาร์ดแวร์       

Manufacture Date วนัท่ีผลิตอุปกรณ์       
MAC Address หมายเลข MAC ของ NMC2    

Management Uptime ระยะเวลาท่ีอินเทอร์เฟซการจดัการน้ีทาํงานอยา่งต่อเน่ือง   

Application Module, APC OS (AOS), and Boot Monitor : แสดงขอ้มูลรายละเอียดของเฟิร์มแวร์ ขอ้มูลน้ีอาจเป็น
ประโยชน์กบัฝ่ายบริการลูกคา้ของ APC ในการแกไ้ขปัญหาและยงัช่วยใหส้ามารถตรวจสอบไดอ้ยา่งรวดเร็วหากมีการอพัเดตเฟิร์มแวร์
ท่ีไดรั้บจากเวบ็ไซตข์อง APC  ซ่ึงจะแสดงรายละเอียดต่างๆดงัน้ี 

Name ช่ือของโมดูลเฟิร์มแวร์ 

Version หมายเลขเวอร์ชนัของเฟิร์มแวร์โมดูล หมายเลขเวอร์ชนัของโมดูลอาจแตกต่างกนั แต่โมดูลท่ีเขา้กนัได้
จะถูกนาํออกใชร่้วมกนั อยา่รวมโมดูลแอพ็พลิเคชนัและโมดูล AOS ท่ีมาจากรุ่นท่ีต่างกนั 

Date & Time วนัท่ีและเวลาท่ีเฟิร์มแวร์ไดรั้บการติดตั้ง 

 

 

 > ข้อมูลสนับสนุน (Support) 

• Support Resources 

    Knowledge Base : แหล่งรวบรวมขอ้มูล 

    Company Contact Information : ขอ้มูลการติดต่อกบับริษทั 

    Software & Firmware Downloads : แหล่งดาวน์โหลดซอฟทแ์วร์และเฟิร์มแวร์ 

• Technical Support Debug Information Download 

   การทาํงานน้ีจะเกบ็รวบรวมขอ้มูลการแกปั้ญหาต่างๆไวใ้นไฟลเ์ดียวและอนุญาตใหผู้ใ้ชด้าวน์โหลดไฟลน์ั้นไปยงัเคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีมี    

   ไวส้าํหรับการสนบัสนุนดา้นเทคนิค (technical support) 

• Generate Logs 

   ทาํการสร้างไฟลท่ี์เกบ็ขอ้มูลสาํหรับปัญหาต่างๆ   
• Download 

   ดาวน์โหลดไฟลข์อ้มูลการแกปั้ญหาท่ีจดัเกบ็อยูใ่นปัจจุบนั   
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การแก้ไขปัญหา (Troubleshooting) 

 

ปัญหาการเข้าใช้งาน Network Management Card 2 (NMC2) 
 

ปัญหา วธีิแก้ปัญหา 

ไม่สามารถเช่ือมต่อ NMC ได ้ • ตรวจสอบวา่ NMC2 ไดรั้บการติดตั้งอยา่งถูกตอ้งในเคร่ืองสาํรองไฟฟ้า (UPS) 

• ตรวจสอบการเช่ือมต่อเครือข่ายทั้งหมด 

• ตรวจสอบ IP แอดเดรสของ NMC2 และ NMS 

• ถา้ NMS อยูใ่นเครือข่ายทางกายภาพท่ีแตกต่างกนั (หรือเครือข่ายยอ่ย) จาก NMC2

ตรวจสอบ IP Address ของ Gateway หรืออุปกรณ์ท่ีทาํหนา้ท่ีเช่ือมต่อระบบเครือข่าย (router) 

• ตรวจสอบจาํนวนบิต subnet สาํหรับ subnet mask ของ NMC2 

ไม่สามารถเช่ือมต่อพอร์ตส่ือสาร
กบัโปรแกรม terminal ได ้

ก่อนท่ีจะทาํการเช่ือมต่อโปรแกรม terminal ผา่นพอร์ตส่ือสาร ตอ้งทาํการปิดโปรแกรมท่ี
กาํลงัเช่ือมต่ออยูก่บัพอร์ตส่ือสาร  

ไม่สามารถใชค้าํสั่ง line interface 

ไดผ้า่นการต่อซีเรียลพอร์ต 

ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ไม่ไดมี้การเปล่ียน baud rate อาจลองเปล่ียนเป็น 2400, 9600, 19200  

หรือ 38400  

ไม่สามารถเขา้ถึงหนา้การใชง้าน 
(UI) 

• ตรวจสอบวา่เปิดใชง้านการเขา้ถึง HTTP หรือ HTTPS แลว้ 

• ตรวจสอบวา่ระบุ URL ของ NMC2 อยา่งถูกตอ้ง  

• ตรวจสอบวา่สามารถ ping NMC2 ได ้

• ตรวจสอบวา่กาํลงัใชเ้วบ็บราวเซอร์ท่ีรองรับ NMC2 
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คาํถามทีพ่บบ่อย (FAQ) 

1. การตั้งค่าเวลาเม่ือมีการเปลีย่นแบตเตอร่ีคร้ังล่าสุด (Last Battery Replacement)   

            • สาํหรับเคร่ืองสาํรองไฟฟ้า (UPS) ท่ีมี เมนู Battery System ในแถบเมนู Status 

   สามารถเขา้ไปตั้งค่าเวลาเม่ือมีการเปล่ียนแบตเตอร่ีคร้ังล่าสุด (Last Battery Replacement) และ ตรวจสอบเวลาท่ีควรเปล่ียน
แบตเตอร่ี (Next Battery Replacement Date) ไดท่ี้แถบเมนู Status เลือกเมนู Battery System แลว้เลือกชุดแบตเตอร่ีท่ีตอ้งการตั้งค่า  

 
 

            • สาํหรับเคร่ืองสาํรองไฟฟ้า (UPS) ท่ีไม่มี เมนู Battery System ในแถบเมนู Status 

    สามารถเขา้ไปตั้งค่าเวลาเม่ือมีการเปล่ียนแบตเตอร่ีคร้ังล่าสุด (Last Battery Replacement)  ไดท่ี้แถบเมนู Configuration แลว้ 

เลือกเมนู UPS  

                                   

     

 

 

 

 

  

 

 

  

    ส่วนการตรวจสอบเวลาท่ีควรเปล่ียนแบตเตอร่ี (Next Battery Replacement Date) ใหเ้ขา้ไปท่ี แถบเมนู Status เลือกเมนู UPS ซ่ึง
เวลาท่ีควรเปล่ียนแบตเตอร่ีจะอยูใ่นหวัขอ้ Battery Status 
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2. วธีิการดาวน์โหลดเฟิร์มแวร์และการอพัเกรดเฟิร์มแวร์ 

  1. เขา้ไปท่ี www.apc.com และคน้หาผลิตภณัฑ ์UPS Network Management Card 2  

                           
 

  2. เลือกหวัขอ้ Software & Firmware 

                          
 

  3. เลือก Smart UPS  
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http://www.apc.com/


 

  4. คลิก Download Now 

                
 

  5. เปิด ไฟลท่ี์ดาวน์โหลดมา แลว้เลือก Unzip  

            
 

6. ทาํการใส่ท่ีอยู ่IP Addressช่ือผูใ้ช ้และรหสัผา่น 
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  7. คลิก Upgrade Now 

                  
 

  8. ทาํการอพัเกรด Firmware เสร็จเรียบร้อย 

                
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                             คู่มือ อุปกรณ์บริหารจัดการเครือข่ายเคร่ืองสํารองไฟฟ้า NMC2                                                                                                                                                   47 

 



 

3. วดิีโอเพิม่เติมสําหรับการตั้งค่า และใช้งานต่างๆ 

     

  3.1 การตดิตั้ง NMC2 เข้ากบัเคร่ืองสํารองไฟฟ้า (UPS) 

  https://www.youtube.com/watch?v=lhoMwt98zd0 

 

 3.2 การกาํหนดค่า IP Address  

    3.2.1 วธีิ Device IP Configuration Utility   

   https://www.youtube.com/watch?v=nsldhnWa5oQ 

    3.2.2 วธีิ Local access to the command line interface  

   https://www.youtube.com/watch?v=MWymwWxh9eM 

 

 3.3 การกู้คืนรหัสผ่าน 

  https://www.youtube.com/watch?v=PSzkHWVQfAo 

 

 3.4 การอพัเกรดเฟิร์มแวร์ 

  https://www.youtube.com/watch?v=F8yp3cni744 

  https://www.youtube.com/watch?v=P2dsPffXKz8 
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https://www.youtube.com/watch?v=PSzkHWVQfAo
https://www.youtube.com/watch?v=F8yp3cni744
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4. ตัวอย่างการกาํหนดค่าสําหรับส่งการแจ้งเตือนผ่านอเีมล 
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