การติดตั้งและการใชงาน
Smart-UPSΤΜ SR1

su0948a

เครื่องสํารองไฟ
SR11KXIET
SR12KXIET
220/230/240 Vac
ชนิดตัง
้

Smart-UPSTM SR1
1000/2000 VA
220/230/240 Vac

ชนิดตั้งและชนิดยึดเขากับชั้น 2U
เครื่องสํารองไฟ
ไทย

990-5411 07/2014

1:

ขอมูลเกีย่ วกับความปลอดภัย

Schneider Electric Smart-UPSTM SR1 เปนเครื่องจายไฟสํารอง (UPS) ที่มีสมรรถนะสูง UPS ใหการปองกันอุปกรณอิเล็กทรอนิกสจากเหตุการณ
ไฟดับ ไฟตก ไฟกระชาก ไฟฟาอาคารแปรปรวนเล็กนอย และการแปรปรวนขนาดหนัก นอกจากนี้ เครื่อง UPS ยังจายไฟสํารองจากแบตเตอรี่แกอุปกรณที่
เชื่อมตออยูจนกวาระบบไฟฟาอาคารจะกลับมาอยูในระดับที่ปลอดภัยหรือแบตเตอรี่หมด
คูมือผูใชฉบับนี้มีอยูในแผน CD เอกสารที่ใหมาดวย และอยูบนเว็บไซตของ Schneider Electric ที่ www.schneider-electric.com
การเปลี่ยนแปลงหรือแกไขดัดแปลงอุปกรณนี้โดยไมไดรับการอนุมัติอยางชัดเจนจากผูที่รับผิดชอบดานการ ควบคุมใหเปนไปตาม
กฎขอบังคับ อาจทําใหการรับประกันเปนโมฆะ

ความปลอดภัยในการหยิบยก
เครื่อง UPS มีน้ําหนักมาก จึงตองใชคนสองคนในการติดตั้ง ในขณะที่จะทําการจัดวาง UPS คุณสามารถถอดแบตเตอรี่ออกได เพื่อใหเครื่องมีน้ําหนักเบาลง
<18 กก. (<40 ปอนด)

32-55 กก. (70-120 ปอนด)

18-32 กก. (40-70 ปอนด)

>55 กก. (>120 ปอนด)

ควรติดตั้งอุปกรณนี้ภายในอาคารที่มีการควบคุมอุณหภูมิ และปราศจากสิ่งเจือปนที่เปนสื่อนําไฟฟา
โปรดดูคุณสมบัติในเว็บไซตของ Schneider Electric ที่ www.schneider-electric.com เพื่อดูชวงอุณหภูมิจริง

ความปลอดภัยเกีย่ วกับไฟฟา


เพื่อลดความเสี่ยงจากการเกิดเพลิงไหม ใหเชื่อมตอกับวงจรไฟฟาที่มีสวิทชตัดกระแสไฟอัตโนมัติสูงสุดไมเกิน 15 แอมป ตามขอกําหนดใน
ประมวลกฎหมายวาดวยไฟฟาแหงชาติ ANSI/NFPA



อยาทํางานตามลําพังในสภาวะที่เสี่ยงตออันตราย



ตรวจสอบวา สายไฟ ปลั๊กไฟ และขั้วไฟ อยูในสภาพที่ดี



เพื่อลดความเสี่ยงของการเกิดกระแสไฟฟาดูดเมื่อตอสายดิน ใหดึงปลั๊กไฟของ UPS ออกจากแหลงจายไฟ กอนที่จะทําการ ติดตั้งหรือ
เชื่อมตอกับอุปกรณอื่นๆ ใหเสียบปลั๊กไฟกลับเขาไปไดก็ตอเมื่อเสร็จสิ้นการติดตั้ง หรือการเชื่อมตอกับอุปกรณ ทั้งหมดแลวเทานั้น



หากเปนไปได ใหใชมือขางเดียวในการตอหรือถอดสายเคเบิลสงสัญญาณ เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดกระแสไฟดูดจากการสัมผัส
พื้นผิวที่มีการตอสายไฟลงดินที่แตกตางกัน



ตออุปกรณเขากับขั้วไฟที่มีสามสาย (สองขั้วและสายดิน) ขั้วไฟตองตออยูกับวงจรกระแสไฟฟายอย/อุปกรณหลักสําหรับ ปองกันกระแสไฟฟาช็อต
(ฟวสหรือสวิทชตัดกระแสไฟฟาอัตโนมัติ) การตอกับขั้วไฟชนิดอื่นอาจทําใหเกิดอันตรายจาก กระแสไฟฟาดูดได



เพื่อใหเปนไปตามกฎของ EMC สายจายไฟที่ตอกับ UPS ควรมีความยาวไมเกิน 10 เมตร
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ความปลอดภัยในการตัดกระแสไฟฟา


หากอุปกรณนี้มีแหลงพลังงานภายใน (แบตเตอรี่) ขั้วเสียบในเครื่องอาจยังมีกระแสไฟอยู เมื่อไมไดตออุปกรณนี้เขากับขั้วไฟ



ในการตัดกระแสไฟที่เขาใน อุปกรณที่ตอพวงอยู ใหกดปุม OFF (ปด)

เปนเวลานานกวาหนึ่งวินาที เพื่อปดอุปกรณ เหลานั้น

ดึงปลั๊กอุปกรณนั้นออกจากขั้วไฟ AC ดึงขั้วตอแบตเตอรี่ออก กดปุม

เพื่อตัดพลังงานในหมอพักไฟ



อุปกรณที่ตอพวงมีสื่อนําไฟฟาลงดินซึ่งจะนํากระแสไฟฟาที่รั่วจากอุปกรณที่ตอพวงอยู (อุปกรณคอมพิวเตอร) ลงดิน ปริมาณกระแสไฟ
ฟาที่รั่วรวมทั้งหมดตองไมเกิน 3.5 มิลลิแอมป



ไมขอแนะนําใหใชอุปกรณนี้กับอุปกรณชวยชีวิต ซึ่งความลมเหลวของอุปกรณดังกลาวอาจเปนเหตุใหอุปกรณชวยชีวิต ทํางานลมเหลว
หรือมีผลอยางยิ่งตอความปลอดภัยหรือสมรรถภาพของอุปกรณนั้น

ความปลอดภัยเกีย่ วกับแบตเตอรี่


อุปกรณนี้มีแรงดันไฟฟาที่อาจทําใหเกิดอันตรายได อยาพยายามถอดสวนประกอบของอุปกรณนี้ออกมา ยกเวนการถอด แบตเตอรี่
ขอใหปฏิบัติตามขั้นตอนดานลางนี้ในการเปลี่ยนแบตเตอรี่ นอกจากแบตเตอรี่แลว อุปกรณนี้ไมมีชิ้นสวนใด ที่ผูใชสามารถซอมแซมเองได
การซอมแซมตองกระทําโดยเจาหนาที่ซอมที่ไดรับการอบรมมาแลวจากโรงงานเทานั้น



อยากําจัดแบตเตอรี่โดยการเผา แบตเตอรี่อาจเกิดระเบิดขึ้นได



อยาเปดหรือทําใหแบตเตอรี่เสียหาย ในแบตเตอรี่มีอิเล็กโตรไลต ซึ่งเปนพิษและเปนอันตรายตอผิวหนังและดวงตา



อยาตอขั้วบวกและลบของแบตเตอรี่หรือของชุดแบตเตอรี่ดวยสายไฟหรือวัตถุนําไฟฟาอื่นๆ



เพื่อหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บจากอันตรายจากกระแสไฟฟา ใหถอดนาฬิกาขอมือและเครื่องประดับ เชน แหวน ออก กอนที่จะ ทําการเปลี่ยนแบตเตอรี่
ใชเครื่องมือที่มีดามจับที่เปนฉนวนกันไฟฟา



เปลี่ยนแบตเตอรี่โดยใชจํานวนแบตเตอรี่และประเภทแบตเตอรีห่ รือชุดแบตเตอรี่เดียวกันกับที่ติดมากับเครื่อง

การเปลี่ยนและรีไซเคิลแบตเตอรี่
กรุณาติดตอตัวแทนจําหนายของคุณหรือเยี่ยมชมเว็บไซตของ Schneider Electric ที่ www.schneider-electric.com สําหรับขอมูลเกี่ยวกับชุดแบตเตอรี่
ทดแทนและการรีไซเคิลแบตเตอรี่
ตรวจสอบใหแนใจวาสงแบตเตอรี่ที่ใชแลวคืนไปยัง Schneider Electric เพื่อการรีไซเคิล สงแบตเตอรี่ที่ใชแลวไปยัง Schneider
Electric ในบรรจุภัณฑของแบตเตอรี่ที่นํามาเปลี่ยน
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การติดตั้ง

การแกะกลอง
สามารถนํากลองไปรีไซเคิลได กรุณาเก็บกลองไวใช หรือจัดการทิ้งอยางเหมาะสม
ตรวจสอบสิ่งที่บรรจุในกลอง ซึ่งประกอบดวย UPS (โดยถอดขั้วตอแบตเตอรี่ออก) ฝาดานหนา (อยูในหอตางหาก) ขารอง (ตองใช หากวางในแนวตั้ง)
และเอกสารชุดหนึ่ง ซึ่งประกอบดวยแผนซีดีซอฟตแวร สายเคเบิลอนุกรมหนึ่งเสน สายไฟ ตะปูเกลียวสําหรับตอขา และเอกสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ
UPS ไดรับการจัดสง โดยถอดขั้วตอแบตเตอรี่และฝาดานหนาออก คุณจะตอขั้วตอแบตเตอรี่และติดฝาพลาสติก (อธิบายในภายหลัง)
ในระหวางขั้นตอนการติดตั้ง

การจัดวาง UPS
วาง UPS ในบริเวณที่จะใช UPS มีน้ําหนักมาก จึงตองใชคนสองคนในการติดตั้ง ในการทําให UPS เบาลง คุณสามารถถอดแบตเตอรี่ ออกไดในขณะทําการ
จัดวาง UPS กรุณาอานคําแนะนําสําหรับ การถอดชุดแบตเตอรี่ ที่ดานลาง ขอใหเลือกบริเวณที่แข็งแรงพอที่ จะรับน้ําหนักของ UPS ได
คุณตองติดตั้ง UPS ในบริเวณที่ไมมีฝุนมาก และมีการระบายอากาศที่เพียงพอ ตรวจใหแนใจวาไมมีสิ่งกีดขวางการระบายอากาศ ที่ดานหนาและดา
นหลังของ UPS ขอใหเหลือเนื้อที่แตละดานไวอยางต่ําหนึ่งนิ้ว
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อยาใช UPS ในบริเวณที่มีอุณหภูมิและความชื้นนอกพิกัดที่ระบุ โปรดดูคุณสมบัติในเว็บไซตของ Schneider Electric ที่ www.schneider-elctric.com
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การติดตั้ง
1. ติดขารอง
หากจะใช UPS ในลักษณะวางในแนวตั้ง ตองติดขารองเพื่อให UPS ตั้งไดอยางมั่นคง
1. หาขารองสองอันและถุงพลาสติกที่มีตะปูเกลียวสี่ตัว ซึ่งบรรจุมาดวยกันกับ
UPS
2. คอยๆ ตะแคงดานขางของ UPS ลง ดังที่เห็นในภาพ
3. ใชตะปูเกลียวยึดขารองไวกับรูที่อยูดานลางของ UPS ใหแนน
4. คอยๆ ตั้ง UPS ขึ้นบนขารอง

2. ถอดประตูแบตเตอรี่
1.

หันหนาเขาหาดานหนาของ UPS หาชองใสแบตเตอรี่
ขั้วตอแบตเตอรี่อยูที่ปลายสายเคเบิลที่ออกมาจากชองใน
ประตูแบตเตอรี่และเขาในชองใสแบตเตอรี่

2.

ใชไขควงถอดตะปูเกลียวสองตัวที่อยูมุมซายของประตู
แบตเตอรี่ออก เก็บตะปูเกลียวไวใหดี คุณจะตองใส
ตะปูเกลียวนี้กลับเขาไปใหมภายหลัง

3.

ถอดประตูแบตเตอรี่ออก โดยดึงประตูออกมาจากสาย
เคเบิลและขั้วตอ (ขั้วตอจะผานชองในประตูแบตเตอรี่)
เก็บประตูแบตเตอรี่ไวใหดี

4

3. ตอแบตเตอรี่
1.

ในการตอแบตเตอรี่ ใหผลักขั้วตอแบตเตอรี่เขาไปใน
รูเสียบที่อยูในชองใสแบตเตอรี่ กดขั้วตอใหแนน คุณจะ
ไดยินเสียงล็อกเมื่อใสตัวเชื่อมตออยางถูกตอง

2.

เก็บสายเคเบิลของแบตเตอรี่และสายไฟสีขาวเขาไปใน
ชองที่มีขั้วตอแบตเตอรี่อยู

1.

ติดประตูแบตเตอรี่กลับเขาไป และติดตะปูเกลียวสองตัว

4. ติดประตูแบตเตอรี่และฝาดานหนา
เขาไปที่มุมประตู ประตูแบตเตอรี่จะครอบสายเคเบิล
แบตเตอรี่และสายไฟสีขาวไว
2.

UPS ไดรับการจัดสง โดยถอดฝาดานหนาออกและฝา
ดังกลาวจะอยูในหอตางหากในกลอง เอาฝาดานหนาออก
มาจากหอ และถือฝาไวโดยใหสวนเวาอยูดานบน ผลัก
แถบที่ยื่นออกมา ซึ่งอยูดานลางของฝาเขาในชองที่ดาน
ลางของ UPS คอยๆ ผลักสวนบนของฝาใหเขาที่ คุณ
สามารถถอดฝาออกได โดยคอยๆ ดึงสวนบนของฝาออก
และผลักฝาขึ้น และดึงฝาออกจากแถบที่ยื่นออกมาที่ดาน
ลางของ UPS

5. ตออุปกรณเขากับ UPS และเสียบปลั๊กไฟ UPS
1.

ที่แผงดานหลัง เสียบปลายสายไฟดานที่เปนปลั๊กตัวเมียเขาในขั้วรับ จากนั้น เสียบปลายดานที่เปนปลั๊กตัวผูเขาในขั้วไฟที่มี สองขั้ว สามสาย
และมีการตอสายดิน หลีกเลี่ยงการใชสายตอพวงและปลั๊กอะแดปเตอร

2.

เสียบปลั๊กไฟของอุปกรณตอพวงเขากับ UPS

3.

เปดอุปกรณตอพวงทั้งหมด หากตองการใชสวิทชเปด/ปดของ UPS เปนสวิทชหลัก ตรวจใหแนใจวาไดเปดสวิทชไฟของอุปกรณ ทั้งหมดที่ตอพวงอยู
จะไมมีกระแสไฟเขาในอุปกรณตอพวงจนกวาจะเปด UPS
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6. เปด UPS
ตรวจใหแนใจวาไดเสียบชั้วตอแบตเตอรี่เขากับ UPS กอนที่จะเปด UPS! จากนั้น กดปุม

บนแผงดานหนา เพื่อใหกระแสไฟ เขาสู UPS

ซึ่งจะเปดใชอุปกรณที่เชื่อมตอถาอุปกรณนั้นเปดอยู
UPS อัดประจุไฟในแบตเตอรี่ในขณะที่เชื่อมตออยูกับกระแสไฟในอาคาร จะชารจแบตเตอรี่ไดเต็มในชวง 24 ชั่วโมงแรกของ
การทํางานปกติ อยา คาดหวังวา UPS จะทํางานไดเต็มที่ในระหวางเวลาการอัด ประจุไฟครั้งแรกนี้
เครื่องจะดําเนินการทดสอบตัวเองโดยอัตโนมัติเมื่อเปดเครื่อง และจะทดสอบตัวเองทุกสองสัปดาหหลังจากนั้นโดยปริยาย กรุณาอานรายละเอียด
เกี่ยวกับการเปลี่ยนระยะเวลาการทดสอบตัวเองโดยปริยายในสวน รายการที่ผูใชสามารถกําหนดได ที่ดานลางของคูมือฉบับนี้
หากตองการเปด UPS เมื่อไมมีกระแสไฟจากอาคาร กรุณาอานรายละเอียดเกี่ยวกับการเปดเครื่องเย็นในสวน การทํางาน ในคูมือ ฉบับนี้
7. อุปกรณเสริม (ที่มีใหเลือกซื้อได)
UPS รุนนี้มีชองเสียบอุปกรณเสริม
โปรดดูเว็บไซตของ Schneider Electric ที่ www.schneider-elctric.com เพื่อดูรายการอุปกรณเสริมที่มีอยู
เพื่อความปลอดภัยยิ่งขึ้นสําหรับระบบคอมพิวเตอร ใหติดตั้งซอฟทแวร PowerChute Business EditionTM Smart-UPS ซึ่งเปนซอฟตแวรควบคุม
การทํางานของ Smart-UPS ซอฟตแวรดังกลาวจะสามารถปดระบบปฏิบัติการของขายงานสวนใหญไดเองโดยอัตโนมัติ PowerChute Business Edition
และเอกสารประกอบรวมอยูในซีดีที่มาพรอมกับ UPS นี้
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3:

การทํางาน

สัญญาณไฟและปุมควบคุมตางๆ
ปุมควบคุมกระแสไฟที่เขาสู UPS และสัญญาณไฟการทํางานตางๆ อยูที่แผงดานหนาของ UPS ขั้วตอกระแสไฟเขาและออกอยูที่ แผงดานหลัง

แผงดานหนา

ปุม ON (เปด)

และ OFF (ปด)

มีไวสําหรับเปดและปด UPS หากเปดสวิทชของอุปกรณเหลานั้นอยู UPS จะทําหนาที่

เปนตัวควบคุมหลักสําหรับอุปกรณที่ตอพวง UPS จะทํางานตลอดเวลาตราบที่ยังมีกระแสไฟจากอาคารเขาสู UPS และตราบเทาที่ ไมไดกดปุม
การทํางาน
เปด

กดและปลอยปุม

เพื่อใหกระแสไฟเขาสู UPS และอุปกรณตอพวง

7

เปด
เครื่องเย็น

เมื่อ UPS ปดอยู และไมมีกระแสไฟจากอาคารเขาสู UPS ใหใชคุณสมบัติการเปดเครื่องเย็น เพื่อจาย กระแสไฟ
จากแบตเตอรี่ของ UPS ไปยังอุปกรณตอพวง การเปดเครื่องเย็นเปนภาวะที่ไม
คางไว คุณจะไดยินเสียงสัญญาณสั้นหนึ่งครั้ง และเสียง สัญญาณยาวหนึ่งครั้ง
ปกติ ในการเปดเครื่องเย็น ใหกดปุม
ในระหวางที่ไดยินเสียงสัญญาณยาว ใหปลอยปุมดังกลาว และเครื่องจะเปดขึ้น
อุปกรณอัดประจุไฟจะอัดประจุไฟเขาในแบตเตอรี่เมื่อเสียบปลั๊กไฟ UPS อยู และเมื่อมีกระแสไฟเขาใน อาคาร

ปด

โหลด

กดและปลอยปุม

เพื่อปด UPS และอุปกรณที่ตอพวงกับ UPS

สัญญาณไฟ LED หาดวงทางซายมือบนแผงดานหนา แสดงปริมาณกระแสไฟที่ใชโดยอุปกรณตอพวง (โหลด)
เปนเปอรเซ็นตของกระแสไฟทั้งหมดที่มีให ตัวอยางเชน หากไฟติดขึ้นสามดวงแสดงวาอุปกรณ
ตอพวงกําลังใชกระแสไฟระหวาง 51% ถึง 68% ของกระแสไฟทั้งหมดของ UPS หากสัญญาณไฟทั้ง หาดวงติดขึ้น
แสดงวาอุปกรณตอพวงกําลังใชกระแสไฟระหวาง 85% ถึง 100% ของกระแสไฟทั้งหมด ของ UPS
โปรดทดสอบระบบของคุณอยางละเอียด เพื่อใหแนใจวาไมไดตออุปกรณมากเกินไปกับ UPS ภาพทางซาย
มือแสดงระดับเปอรเซ็นตการใชกระแสไฟถัดจากสัญญาณไฟ LED (ไมมีตัวเลขเหลานี้ อยูบน UPS)

การทดสอบตัวเอง
การ ทดสอบ
ตัวเองโดยอั
ตโนมัติ

เมื่อเปดเครื่องขึ้น UPS จะดําเนินการทดสอบตัวเองโดยอัตโนมัติ และจะทดสอบตัวเองทุกสองสัปดาห หลังจากนั้น
(โดยปริยาย) กรุณาอานรายละเอียดเกี่ยวกับการเปลี่ยนระยะเวลาการทดสอบโดยปริยายได ในสวน
รายการที่ผูใชสามารถกําหนดได
การทดสอบตัวเองโดยอัตโนมัติทําใหการดูแลรักษา UPS เปนไปไดงายขึ้น เพราะคุณไมจําเปนตองทดสอบ เครื่องดวยตัวคุณ
เองเปนระยะๆ ในระหวางการทดสอบตัวเอง UPS จะจายกระแสไฟจากแบตเตอรี่ใหแก อุปกรณตอพวงเปนเวลาชั่วครู
หากผานการทดสอบ UPS ก็จะกลับสูการทํางานโดยใชกระแสไฟจาก อาคาร หาก UPS ไมผานการทดสอบสัญญาณไฟ
จะติดขึ้น และ UPS จะกลับสูการทํางานโดยใชกระแสไฟจากอาคารทันที
เปลี่ยนแบตเตอรี่
อุปกรณตอพวงจะไมไดรับผลกระทบใดๆ จากการทดสอบที่ลมเหลว ในการยืนยันการทดสอบตัวเอง ของเครื่อง
ใหอัดประจุไฟในแบตเตอรี่อีกครั้งเปนเวลา 24 ชั่วโมง และใหเครื่องทดสอบตัวเองอีกครั้ง หากการทดสอบลมเหลว
ตองเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม

สั่งให
ทดสอบ

กดปุม

คางไวจนกวา UPS จะสงเสียงเตือนสองครั้ง เพื่อเริ่มการทดสอบตัวเอง

ตัวเอง
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กระแสไฟจากอาคาร
ในระหวางการทํางานปกติ UPS จะตรวจสอบกระแสไฟจากอาคาร และสงกระแสไฟใหแกอุปกรณที่ตอพวงอยู หากระบบ
ของคุณกําลังประสบกับภาวะแรงดันไฟสูงหรือต่ําบอยกวาปกติ ใหเรียกชางไฟที่มีใบอนุญาตมาตรวจสอบวา มีปญหาเกี่ยวกับ
กระแสไฟเขาสูอาคารของคุณหรือไม หากยังมีปญหาอยูอีก ใหติดตอขอความชวยเหลือจากการไฟฟา
ใชไฟจาก
อาคาร
แรงดันไฟข
องอาคาร
266
248
229
210
192

สัญญาณการใชไฟจากอาคารจะติดขึ้น เมื่อ UPS จายกระแสไฟจากอาคารใหแกอุปกรณตอพวง และเมื่อ UPS
ดําเนินการแปลงกระแสไฟเพื่อจายกระแสไฟที่สม่ําเสมอใหแกอุปกรณที่ตอพวง
UPS มีคุณสมบัติการตรวจสอบแรงดันกระแสไฟที่เขาสูอาคาร เสียบปลั๊กไฟของ UPS เขากับแหลงจายไฟโดย ปกติ
กดปุม

คางไว เพื่อดูกราฟแทงแสดงระดับแรงดันของกระแสไฟที่เขาเครื่อง หลังจากนั้นสองหรือสามวินาที สัญญาณไฟ LED

หาดวงทางขวาบนแผงดานหนาจะแสดงระดับแรงดันไฟที่เขาเครื่อง กรุณาดูตัวเลขแรงดันไฟฟา ทางซายมือ (ไมมีตัวเลขเหลานี้อยูบน
UPS)

การทดสอบตัวเองของ UPS เปนสวนหนึ่งของขั้นตอนนี้ การทดสอบนี้จะไมมีผลตอการแสดงระดับแรงดันไฟฟา

แรงดันไฟอยูระหวางคาที่แสดงในรายการ และคาถัดไปที่สูงกวา ตัวอยางเชน หากมีไฟสามดวงติดขึ้น แสดงวา แรงดันไฟเขาอยูระหวาง
229 และ 248 VAC
หากไมมีสัญญาณไฟติดอยูเลย และปลั๊กไฟของ UPS เสียบอยูกับขั้วไฟที่ทํางาน แสดงวาแรงดันไฟของอาคารอยูใน ระดับต่ํามาก
หากสัญญาณไฟทั้งหาดวงติดขึ้น แสดงวาแรงดันไฟของอาคารสูงมาก และควรเรียกชางไฟมาตรวจดู
เลี่ยง

สัญญาณไฟนี้ติดขึ้น เพื่อแสดงวา UPS อยูในโหมด Bypass (เลี่ยง) เมื่อ UPS อยูในโหมดนี้ จะไมมีการสงกระแส
ไฟสํารองจากแบตเตอรี่ให และอุปกรณที่ตอพวงจะไดรับกระแสไฟจากอาคารโดยตรง UPS จะเปลี่ยนไปอยูใน
โหมดนี้เมื่อไดรับคําสั่งจากพอรตตอประสานของคอมพิวเตอร หรือหลังจากที่เกิดความผิดพลาดภายใน UPS

ความ
ผิดพลาด

สัญญาณไฟนี้ติดขึ้นเพื่อแสดงวา UPS ไดตรวจพบความผิดพลาดภายใน โปรดดูรายละเอียดในหัวขอ การแกไขปญหา
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กระแสไฟจากแบตเตอรี่
หากไฟดับ UPS สามารถจายกระแสไฟจากแบตเตอรี่ภายในเครื่องใหแกอุปกรณตอพวงไดเปนเวลาจํากัด UPS จะสงเสียงเตือน สี่ครั้งทุกๆ 30 วินาที
ในขณะที่กําลังใชกระแสไฟจากแบตเตอรี่ เสียงสัญญาณเตือนจะหยุด เมื่อ UPS กลับสูภาวะการทํางานโดย ใชกระแสไฟจากอาคาร
ใชไฟจาก
แบตเตอรี่

เมื่อสัญญาณไฟ ใชไฟจากแบตเตอรี่ ติดขึ้น แสดงวา UPS กําลังจายกระแสไฟจากแบตเตอรี่ใหแกอุปกรณ ตอพวง

ประจุไฟใน
แบตเตอรี่

สัญญาณไฟ LED หาดวงทางขวาของแผงดานหนา แสดงประจุไฟในปจจุบันในแบตเตอรี่ของ UPS เปน
เปอรเซ็นตของความจุไฟในแบตเตอรี่นั้น เมื่อสัญญาณไฟทั้งหาดวงติดขึ้น แสดงวาประจุไฟในแบตเตอรี่ เต็ม
เมื่อประจุไฟในแบตเตอรี่ลดลง สัญญาณไฟจะคอยๆ หายไปทีละดวงจากบนถึงลาง กรุณาดูตัวเลขทาง
ซายมือสําหรับระดับประจุไฟในแบตเตอรี่ (ไมมีตัวเลขเหลานี้อยูบน UPS)
เพื่อเปนการเตือนวาแบตเตอรี่ออน สัญญาณไฟ LED (ของกําลังไฟที่ให) จะกะพริบ และ UPS จะสงเสียง เตือนอยางตอเนื่อง
คุณสามารถเปลี่ยนคาปริยายของการตั้งการเตือนวาแบตเตอรี่ออนไดจากแผงดานหลัง หรือจากซอฟตแวร PowerChute
ที่ซื้อไดตางหาก กรุณาอาน รายการที่ผูใชสามารถกําหนดได ที่ดานลาง

เกินความ
สามารถ

UPS สงเสียงเตือนอยางตอเนื่อง และไฟแอลอีดีติดขึ้นเมื่อเกิดสภาวะโหลดเกิน สภาวะโหลดเกิน เกิดขึ้นเมื่อมีอุปกรณตอพวงเกิน
“โหลดสูงสุด” ที่ระบุไวในคุณสมบัติในเว็บไซตของ Schneider Electric
UPS อาจเปลี่ยนไปทํางานในโหมด Bypass (เลี่ยง) ในระหวางที่อยูในภาวะเกินความสามารถนี้ หากเกิด เหตุการณนี้ขึ้น UPS
จะสามารถกลับสูก ารทํางานโดยใชกระแสไฟจากอาคารได โดยการกดปุม
ปลดอุปกรณที่ไมจําเปนออกจาก UPS เพื่อลดจํานวนอุปกรณที่ตอพวงกับ UPS

เปลี่ยนแบตเ
ตอรี่

หากไมผานการทดสอบแบตเตอรี่ดวยตนเอง UPS จะสงเสียงเตือนสั้นๆ เปนเวลาหนึ่งนาที และสัญญาณไฟ เปลี่ยนแบตเตอรี่
จะติดขึ้น UPS จะสงเสียงเตือนทุกหาชั่วโมง หากสัญญาณไฟกะพริบขึ้น แสดงวาไมไดตอ แบตเตอรี่อยู UPS
จะสงเสียงเตือนทุกหาชั่วโมง ใหตรวจสอบวาไดตอชุดแบตเตอรี่อยางถูกตอง หากชุดแบตเตอรี่ ไดรับการตออยางถูกตอง
ใหสั่งใหเครื่องทดสอบตัวเอง หลังจากที่ไดอัดประจุไฟในแบตเตอรี่เปนเวลา 24 ชั่วโมง เพื่อยืนยันวาควรเปลี่ยนแบตเตอรี่จริงๆ
เสียงสัญญาณจะหยุดลง ถาแบตเตอรี่ผานการทดสอบตัวเอง

โหมดปดการทํางาน
ในโหมดปดการทํางาน UPS จะหยุดการจายกระแสไฟแกอุปกรณตอพวง ขณะรอใหกระแสไฟของอาคารกลับมา หากไมมี กระแสไฟจากอาคาร
อุปกรณภายนอก (เชน เซิรฟเวอร) ที่ตออยูกับอินเตอรเฟซของคอมพิวเตอรหรือชองเสียบอุปกรณเสริม จะสามารถสั่งปด UPS ได โดยปกติแลวจะ
ทําเชนนี้เพื่อสงวนกระแสไฟในแบตเตอรี่ หลังจากการปดเซิรฟเวอรที่ตอพวงกับ
UPS อยู สัญญาณไฟบนแผงดานหนาของ UPS จะติดขึ้นเรียงตามลําดับในโหมดปดการทํางาน
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แผงด้านหลัง
สายดิน TVSS
ปลั�กไฟ

พอร์ ตต่ อประสานสํ าหรับคอมพิวเตอร์
พัดลม
พอร์ ตสํ าหรับต่ อขั�วต่ อแบตเตอรี�ภายนอก

ปลั�กสํ าหรับเสี ยบอุปกรณ์ ต่อพ่วง
ขัว� ต่อโดยทัวไป
�
พอร์ ตต่อประสาน
สํ าหรับคอมพิวเตอร์

สามารถใช้ซอฟต์แวร์ ควบคุมกระแสไฟและชุดการเชื�อมต่อกับ UPS ได้ ขอให้ ใช้ เฉพาะชุดการ เชื�อมต่อที� APC เป็ นผู้จดั หาให้
หรือที�ได้ รับการอนุมัตจิ าก Schneider Electric เท่ านั�น หากใช้ชุดการเชื�อมต่อ และซอฟต์แวร์ ดงั กล่าว
ให้เสี ยบสายเคเบิลต่อประสานเข้ากับพอร์ ตคอมพิวเตอร์ ที�มี 9 เข็ม และ ขันตะปูเกลียวที�อยูบ่ นขั�วต่อให้แน่น
ใช้ สายเคเบิลที�ได้ รับจากเพือ� ต่อกับพอร์ ตต่อประสานกับคอมพิวเตอร์ อย่ าใช้ สายชนิด
อนุกรมแบบมาตรฐาน เนื�องจากสายดังกล่ าวใช้ ไม่ ได้ กับขั�วต่อของ UPS

สกรู TVSS
พอร์ ตขั�วต่อแบตเตอรี�
ภายนอก

UPS มีสกรู ป้องกันไฟกระชากเป็ นการชัว� คราว (TVSS) สําหรับต่อสายดินกับอุปกรณ์ป้องกัน ไฟกระชาก เช่น
อุปกรณ์ป้องกันสายโทรศัพท์และสายไฟในข่ายงาน
คุณสามารถซื� อชุดแบตเตอรี� ภายนอกมาติดกับ UPS ของคุณได้ เพื�อให้ UPS สามารถจ่ายกระแสไฟ ได้นานขึ�นในกรณี
ที�เกิดไฟดับเป็ นเวลานาน หากใช้ชุดแบตเตอรี� ภายนอก ให้ถอดแผ่นครอบพอร์ ต ขั�วต่อออก และเสี ยบสายเคเบิลที�ให้มา
กับชุดแบตเตอรี� เข้าไปในพอร์ ตนั�น สามารถต่อชุดแบตเตอรี� เข้าด้วยกันเป็ นสายโซ่เดซี� เพื�อให้แบตเตอรี� จ่ายกระแสไฟได้ตาม
ระยะเวลาที�ตอ้ งการ
เพื�อเชื�อมต่อชุดแบตเตอรี� ภายนอกเข้ากับ UPS โปรดดู คู่มือการใช้ งานชุดแบตเตอรี� SR1 เพื�อรับคําแนะนํา
Smart-UPS SR1 สามารถรองรับชุดแบตเตอรี� ภายนอกได้สูงสุด 10 ชุด

สวิทช์ ตดั กระแสไฟ
เข้ าอัตโนมัติ

หากปุ่ มบนสวิทช์ตดั กระแสไฟอัตโนมัติดีดออกมา ให้ลดจํานวนอุปกรณ์ตอ่ พ่วงกับ UPS ลงโดย ถอดปลัก� อุปกรณ์ออก
และกดปุ่ มนั�นกลับลงไป
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การทํางานโดยใชกระแสไฟจากแบตเตอรี่
เมื่อไฟดับ UPS จะเปลี่ยนไปใชกระแสไฟจากแบตเตอรี่โดยอัตโนมัติ และจะมีเสียงเตือนภายในดังขึ้น (เสียงเตือนดัง
เปนระยะๆ) กดปุม ON (ที่แผงดานหนา) เพื่อปดเสียงเตือนของ UPS (สําหรับภาวะไฟดับในปจจุบันเทานั้น) คุณ
สามารถเปลี่ยนเสียงเตือนได หากคุณใชซอฟตแวร PowerChute หากกระแสไฟจากอาคารยังไมกลับสูสภาพปกติ UPS
จะยังคงจายกระแสไฟใหแกอุปกรณตอพวงจนกวากระแสไฟในแบตเตอรี่จะหมดลง UPS จะเริ่มสงเสียงเตือนอยาง
ตอเนื่องประมาณสองนาที กอนที่ UPS จะปดการทํางานลงโดยปริยายเมื่อแบตเตอรี่ใกลหมด หากคุณกําลังใช
คอมพิวเตอร คุณตองเก็บบันทึกแฟมของคุณเอง และปดคอมพิวเตอร กอนที่ UPS จะดับลง ยกเวนแตวาคุณกําลังใช
ซอฟตแวร PowerChute ซึ่งจะจัดการปดคอมพิวเตอรใหคุณเองโดยอัตโนมัติ
อายุการใชงานของแบตเตอรี่ของ UPS แตกตางกันไป ขึ้นอยูกับลักษณะการใชงานและสภาพแวดลอม ขอแนะนําใหเปลี่ยนชุด
แบตเตอรี่ทุกสามป

รายการที่ผูใชสามารถกําหนดได
หมายเหตุ: การตั้งรายการเหลานี้จําเปนตองใชซอฟตแวรหรือฮารดแวรที่มีใหสั่งซื้อเพิ่มได หรือ
การจัดโครงแบบในโหมด TERMINAL
หนาที่

คาปริยายจาก
โรงงาน

ทางเลือกที่ผูใช
สามารถเลือกได

รายละเอียด

การทดสอบตัวเอง
โดยอัตโนมัติ

ทุก 14 วัน
(336 ชั่วโมง)

ทุก 7 วัน (168 ชั่วโมง)
เฉพาะตอนเริ่มตนเทานั้น
ไมมีการทดสอบตัวเอง

หนาที่นี้จะตัง้ ระยะเวลาการทดสอบตัวเองของ UPS
กรุณาอานรายละเอียดในคูม ือซอฟตแวรของคุณ

รหัสประจํา

UPS_IDEN

อักขระไมเกินแปดตัว
เพื่อเปนรหัสประจําเครือ่ ง

ใชฟลดนี้เพือ่ ระบุรหัสเฉพาะประจํา UPS เพื่อจุดมุง หมาย
ในการบริหารขายงาน

วันที่ทเี่ ปลีย่ นแบตเตอรี่
ครั้งสุดทาย

วันที่ผลิต

วันที่ทเี่ ปลีย่ นแบตเตอรี่

ตั้งวันทีน่ ี้ใหม เมื่อคุณเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม

ประจุไฟขั้นต่ํากอนกลับ
มาจากสภาวะปด

0 เปอรเซ็นต

15, 25, 35, 50, 60, 75, 90
เปอรเซ็นต

UPS จะอัดประจุไฟในแบตเตอรี่ใหถงึ เปอรเซ็นตทกี่ ําหนด
กอนทีจ่ ะกลับมาจากสภาวะปด

ระยะเวลาการเตือนวา
แบตเตอรี่ออ น

2 นาที

5, 7, 10, 12, 15, 18, 20 นาที

หนาที่นี้กําหนดระยะเวลากอนทีจ่ ะเครื่องจะปดลง โดยที่ UPS
จะสงสัญญาณเตือนใหทราบวาแบตเตอรี่ออ น ตั้งระยะ
เวลาใหนานกวาระยะเวลาโดยปริยาย หากระบบปฏิบัติการ
ตองใชเวลามากขึ้นในการปด

ถวงเวลาเสียงเตือน
หลังจากไฟลมเหลว

รอ 5 วินาที

รอ 30 วินาที ในภาวะ
แบตเตอรี่ต่ํา ไมมเี สียงเตือน

ตั้งการถวงเวลาเสียงเตือน เพื่อหลีกเลี่ยงไมใหเสียงเตือนดังขึ้น
ในกรณีทเี่ กิดกระแสไฟแปรปรวนเพียงเล็กนอย

ถวงเวลาการปดเครือ่ ง

20 วินาที

0, 60, 120, 240, 480, 720, 960
วินาที

หนาที่นี้จะกําหนดระยะเวลาระหวางเวลาที่ UPS รับคําสั่ง ใหปด
และเวลาทีป่ ดจริง

ถวงเวลาการเปดเครื่อง

0 วินาที

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

UPS จะรอเปนเวลาทีก่ ําหนด หลังจากที่กระแสไฟกลับมา
กอนทีจ่ ะเปดเครื่องขึ้น (เชน เพื่อไมใหกระแสไฟเขาสูวงจร
กระแสไฟยอยมากเกินไป)
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หมายเหตุ: การตั้งรายการเหลานี้จําเปนตองใชซอฟตแวรหรือฮารดแวรที่มีใหสั่งซื้อเพิ่มได หรือ
การจัดโครงแบบในโหมด TERMINAL
คาปริยายจาก
โรงงาน

หนาที่

ทางเลือกที่ผูใช
สามารถเลือกได

รายละเอียด

การตั้งแรงดันไฟทีอ่ อกมา

230 VAC

240, 220, 225 VAC

การตั้งคาแรงดันไฟที่ออกมา

จุดเปลีย่ นสูง

+ 10% ของคาแรงดัน
ไฟฟาที่ออกมา

+5%, +15%, +20%

แรงดันไฟฟาสูงสุดที่ UPS จะสงผานไปยังอุปกรณตอ พวง
ในระหวางการทํางานโดยไมผานแบตเตอรี่ภายในเครื่อง

จุดเปลีย่ นต่ํา

-15% ของคาแรงดัน
ไฟฟาที่ออกมา

-20%, -25%, -30%

แรงดันไฟฟาต่ําสุดที่ UPS จะสงผานไปยังอุปกรณตอพวง
ในระหวางการทํางานโดยไมผานแบตเตอรี่ภายในเครื่อง

ความถี่แรงดันไฟออก

อัตโนมัติ

50 ± 3 Hz,
50 ± 0.1 Hz,
60 ± 3 Hz,
60 ± 0.1 Hz

ตั้งความถี่แรงดันไฟที่ยอมใหออกมาของ UPS เมื่อเปนไปได
ความถี่ทอี่ อกมาจะเปนไปตามความถี่ทเี่ ขาเครือ่ ง การตั้งโดย
อัตโนมัติยอมใหมคี วามถีท่ ี่ 50+/-3 หรือ 60+/-3 Hz ทั้งนี้ขนึ้
อยูกับความถีท่ ี่เขาสูเครื่อง

ลักษณะการจัดวางเครื่อง

แนวตั้ง

ติดกับชั้น

ลักษณะการวาง UPS ตองซื้อชุดสวนประกอบของราง SURTRK
เพื่อเปลี่ยนจากการใชงานแบบแนวตัง้ เปนการติด UPS เขาในชั้น

จํานวนชุดแบตเตอรี่ ภายนอก

0

จํานวนชุดแบตเตอรี่ที่ตอ กับ
UPS

กําหนดจํานวนชุดแบตเตอรี่ที่ตออยูกับ UPS เพื่อใหเหมาะสม
กับระยะเวลาการทํางานที่คาดไว อยารวมชุดแบตเตอรี่ภาย
นอกกับตัวเลขนี้

โหมด Terminal
โหมด Terminal เปนสวนตอประสานที่มีรายการเลือก ซึ่งสามารถใชในการจัดโครงแบบเพิ่มเติมสําหรับ UPS คุณสามารถเขาถึง
สวนตอประสานนี้ไดโดยใชคอมพิวเตอรและโปรแกรมสื่อสารโดยทั่วไป เชน Hyperterminal ในการเขาถึงและใชโหมด Terminal
กรุณาปฏิบัติตามคําแนะนําดังตอไปนี้
1.

ตอคอมพิวเตอรเขากับ UPS โดยใชสายเคเบิลที่ใหมากับ UPS ของคุณ

2.

เปดโปรแกรมสื่อสาร เชน Hyperterminal

3.

ระบุพอรตสื่อสาร (comm.port) ที่คุณเชื่อมตอถึง

4.

กําหนดคาตอไปนี้ : 2400 baud, 8 data bits, no parity, one stop bit และ no flow control

5.

กดปุม enter หรือ return

6.

ปฏิบัติตามคําแนะนําบนจอภาพ เพื่อดําเนินการตอในโหมด Terminal
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4:

การบํารุงรักษาและการแกไขปญหา

การเก็บ
สภาวะการเก็บ
เก็บ UPS ไวในบริเวณที่เย็นและแหง โดยอัดไฟในแบตเตอรี่ใหเต็ม ถอดสายเคเบิลที่ตอกับพอรตตอประสานสําหรับคอมพิวเตอร ออก
เพื่อไมใหแบตเตอรี่สูญเสียกระแสไฟโดยไมจําเปน
การเก็บเปนเวลานาน
ที่อุณหภูมิ -15 ถึง +30°C (+5 ถึง +86°F) อัดประจุไฟในแบตเตอรี่ทุกหกเดือน
ที่อุณหภูมิ +30 ถึง +45°C (+86 ถึง +113°F) อัดประจุไฟในแบตเตอรี่ทุกสามเดือน

เปลี่ยนชุดแบตเตอรี่
UPS รุนนี้มีแบตเตอรี่ที่เปลี่ยนไดงายโดยไมตองปดเครื่องกอน การเปลี่ยนแบตเตอรี่เปนขั้นตอนที่ปลอดภัย และไมมีอันตรายจาก กระแสไฟฟาดูด
คุณสามารถเปด UPS และอุปกรณตอพวงทิ้งไว ขณะปฏิบัติตามขั้นตอนดังตอไปนี้ ไปหาตัวแทนจําหนายของคุณหรือติดตอ Schneider Electric
สําหรับขอมูลเกี่ยวกับชุดแบตเตอรี่ทดแทน ใชขั้นตอนนี้ไดกับทั้ง UPS ที่วางในแนวตั้งและ UPS ที่ติดกับชั้น
เมื่อถอดขั้วตอแบตเตอรี่ออกแลว อุปกรณตอพวงจะไมไดรับการปองกันจากภาวะไฟฟาดับ
การถอดและการใสชุดแบตเตอรี่
ขอใหใชความระมัดระวังในระหวางการถอดและใสชุดแบตเตอรี่ ชุดแบตเตอรี่มีน้ําหนักมาก
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การถอดแบตเตอรี่
1. ถอดฝาดานหนาและประตูแบตเตอรี่ออก ถามีฝาและ
ประตูติดอยู (อานคําแนะนําการถอดฝาดานหนาและ
แบตเตอรี่ในสวน การติดตั้ง ในคูมือฉบับนี้)
2. หากแบตเตอรี่ตออยูกับ UPS ใหปลดขั้วตอแบตเตอรี่
ออก
3. จับชุดแบตเตอรี่ และดึงชุดแบตเตอรี่ออกมาจาก UPS
เมื่อชุดแบตเตอรี่ทั้งอันเกือบจะหลุดออกมาจาก UPS ชุดแบตเตอรี่จะหยุด
คอยๆ ขยับชุดแบตเตอรี่ขึ้นและลง เพื่อใหพนแถบที่ยื่นออกมา
และดึงชุดแบตเตอรี่ออกมา ใหพน
มีสายเคเบิลติดกับชองใสแบตเตอรี่ดวย อยาดึง
สายเคเบิลหรือสายไฟสีขาวออกในขณะที่ถอดแบตเตอรี่
การใสแบตเตอรี่
1. ใชมือรองที่ดานลางของชุดแบตเตอรี่ไว จัดชุดแบตเตอรี่ ใหตรงกับชอง
และผลักชุดแบตเตอรี่เขาไปในชอง
2. ตอขั้วตอแบตเตอรี่กับ UPS ติดประตูแบตเตอรี่และฝา ดานหนากลับเขาไป
(อานคําแนะนําในการติดประตู แบตเตอรี่และฝาดานหนาในสวน
การติดตั้ง ในคูมือ ฉบับนี้)

สงชุดแบตเตอรี่เกาคืนไปยัง Schneider Electric เพื่อรีไซเคิล
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การแกไขปญหา
ใชตารางดานลางนี้ในการแกไขปญหาเล็กๆ นอยในการติดตั้ง UPS
หากตองการความชวยเหลือสําหรับปญหาที่ซับซอนเกี่ยวกับ UPS กรุณาไปที่เว็บไซตของ APC by Schneider Electric ที่ www.apc.com
ปญหาและสาเหตุที่เปนไปได

วิธีการแกไข

UPS ไมยอมเปด
ไมไดกดปุม ON (เปด)

กดปุม ON (เปด) หนึ่งครั้ง เพื่อเปด UPS และอุปกรณที่ตอพวงอยู

ไมไดตอ UPS กับแหลงจายไฟ

ตรวจดูวา ปลายสายไฟจาก UPS ที่ตออยูกับแหลงจายไฟของอาคารแนนดี

สวิทชตัดกระแสไฟอัตโนมัตขิ อง UPS ดีดกลับ

ลดจํานวนอุปกรณทตี่ อพวงกับ UPS ลง โดยการถอดปลั๊กอุปกรณออก และกดปุมเพื่อรีเซ็ทสวิทช
ตัดกระแสไฟอัตโนมัติ (ที่ดานหลังของ UPS)

แรงดันไฟต่ํามากหรือไมมีแรงดันไฟ

ตรวจกระแสไฟ AC ที่เขาเครื่อง UPS โดยเสียบโคมไฟกับขั้วไฟที่เสียบ UPS หากไฟจากโคมไฟ หรี่มาก
ใหเรียกชางมาตรวจแรงดันไฟ

ไมไดตอแบตเตอรี่อยางถูกตอง

ตรวจวาขั้วตอแบตเตอรี่ติดแนนดี

UPS ใชกระแสไฟจากแบตเตอรี่ ถึงแมวาจะแรงดันไฟฟาของอาคารยังเปนปกติ
สวิทชตัดกระแสไฟอัตโนมัตขิ อง UPS ดีดกลับ

ลดจํานวนอุปกรณทตี่ อพวงกับ UPS ลง โดยการถอดปลั๊กอุปกรณออก และกดปุมเพื่อรีเซ็ทสวิทช
ตัดกระแสไฟอัตโนมัติ (ที่ดานหลังของ UPS)

แรงดันไฟสูงมาก ต่ํามาก หรือแปรปรวนมาก เครื่องกําเนิด
กระแสไฟราคาถูกที่ใชน้ํามันอาจทําใหแรงดันไฟฟา แปรปรวนได

ยายปลั๊กไฟของ UPS ไปเสียบที่แหลงจายไฟที่ใชวงจรไฟฟาคนละวงจรกัน ทดสอบแรงดันไฟ
ที่เขามาโดยใชอุปกรณวัดแรงดันไฟ หากอุปกรณทตี่ อพวงกับ UPS สามารถรับระดับแรงดันไฟ นัน้ ได
ใหลดความไวตอความแปรปรวนของกระแสไฟของ UPS ลง

สัญญาณไฟ BYPASS ติดขึ้น สัญญาณไฟเกินความสามารถติดขึ้น สัญญาณไฟความผิดพลาดติดขึ้น
มีอุปกรณตอพวงกับ UPS มากเกินไป

ปลดอุปกรณที่ไมจําเปนออก กดปุม ON (เปด) เพื่อเรียกกระแสไฟกลับมา

ภาวะภายนอกที่เกินความสามารถ

รอจนกวาภาวะเกินความสามารถจะผานพนไป คุณอาจตองกดปุม ON (เปด) เพื่อรีเซ็ต UPS

สัญญาณไฟความผิดพลาดติดขึ้น สัญญาณไฟเกินความสามารถติดขึ้น แตสัญญาณไฟ BYPASS ไมติด
ภาวะเกินความสามารถ

ปลดอุปกรณตอพวงที่ไมจําเปนออก กดปุม OFF (ปด) จากนั้น กดปุม ON (เปด) เพื่อเรียกกระแสไฟ กลับมา

สัญญาณไฟความผิดพลาดติดขึ้น สัญญาณไฟเกินความสามารถไมติด
ความขัดของภายใน UPS
สัญญาณไฟเปลี่ยนแบตเตอรี่ติดขึ้น

อยาพยายามใช UPS ใหถอดปลั๊ก UPS ออก และสงไปซอมทันที

แบตเตอรี่ออน

ชารจแบตเตอรี่ทิ้งไวอยางนอย 24 ชั่วโมง จากนั้น ใหเครื่องทําการทดสอบ ตัวเอง หากยังเกิดปญหาอีกหลังจากที่
อัดประจุไฟแลว ใหเปลี่ยนแบตเตอรี่

ไมไดตอแบตเตอรี่อยางถูกตอง
UPS สงเสียงเตือนเปนบางโอกาส

ตรวจวาขั้วตอแบตเตอรี่ติดแนนดี

การทํางานโดยปกติของ UPS

ไมตองดําเนินการใดๆ UPS กําลังปองกันอุปกรณทตี่ อพวงอยู

ระยะเวลาการทํางานของ UPS ไมนานเทาที่คาดหวัง
แบตเตอรี่ของ UPS ออน เนื่องจากเกิดไฟดับเมื่อไมนาน นี้
หรืออายุการใชงานของแบตเตอรี่ใกลหมด

อัดประจุไฟในแบตเตอรี่ แบตเตอรี่ตองไดรับการอัดประจุใหมหลังจากที่ไฟดับเปนเวลานาน แบตเตอรี่จะเสื่อมเร็ว
เมื่อใชงานบอย หรือเมื่อทํางานในอุณหภูมิที่สูงกวาทีก่ ําหนด หากแบตเตอรี่ ใกลหมดอายุการใชงาน
ใหเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม ถึงแมวา สัญญาณไฟ LED แจงใหทราบวาตอง เปลี่ยนแบตเตอรี่ จะยังไมติดขึน้ ก็ตาม

สัญญาณไฟบนแผงดานหนากะพริบเรียงตามลําดับกัน
มีการสั่งปด UPS จากที่อื่น

ไมตองดําเนินการใดๆ UPS จะเปดขึ้นเองโดยอัตโนมัติ เมื่อกระแสไฟกลับคืนมา
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5:

การขนส่ ง การบริการ และการรับประกัน

การเคลือ� นย้ าย
1 . ปิ ดเครื� อง และถอดอุปกรณ์ที�เชื�อมต่ออยูท่ � งั หมด
2 . ถอดปลัก� เครื� องจากแหล่งจ่ายไฟฟ้ าอาคาร
3 . ตัดการเชื�อมต่อแบตเตอรี� ภายในและภายนอกทั�งหมด (ถ้ามี)
4 . ปฏิบตั ิตามขั�นตอนการขนส่ งที�อธิบายในส่ วน บริ การ ของคู่มือฉบับนี�

บริการ
ถ้าต้องนําอุปกรณ์เข้ารับบริ การ อย่าส่ งอุปกรณ์คืนไปยังบริ ษทั ตัวแทนจําหน่าย กรุ ณาปฏิบตั ิตามขั�นตอนต่อไปนี� :
1 . ทบทวนส่ วน การแก้ ไขปั ญหา ของคู่มือนี� เพื�อตัดปั ญหาทัว� ไปออกให้หมด
2 . หากปัญหายังเกิดขึ�น กรุ ณาติดต่อฝ่ ายบริ การลูกค้าของ APC by Schneider Electric หรื อไปที�เว็บไซต์ของ APC by Schneider Electric
ที� www.apc.com

a. จดหมายเลขรุ่ น และหมายเลขซี เรี ยล และวันที�ซ�ื อผลิตภัณฑ์ไปด้วย หมายเลขรุ่ นและหมายเลขซี เรี ยล
อยูท่ ี�แผงด้านหลังของเครื� อง และสามารถดูได้จากจอแสดงผล LCD บนเครื� องบางรุ่ น

b. ฝ่ ายบริ การลูกค้าและช่างเทคนิคจะพยายามแก้ไขปัญหาผ่านทางโทรศัพท์ ถ้ายังไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้
ช่างเทคนิคจะออกหมายเลขอนุญาตส่ งคืนสิ นค้า (Returned Material Authorization Number หรื อ RMA#) ให้แก่คุณ

c. ถ้าเครื� องยังอยูภ่ ายในระยะเวลารับประกัน คุณจะไม่ตอ้ งเสี ยค่าใช้จ่ายในการซ่ อมใดๆ ทั�งสิ� น
d. กระบวนการให้บริ การและการส่ งคืน อาจแตกต่างกันในแต่ละประเทศ กรุ ณาดูที�เว็บไซต์ของ APC by Schneider Electric ที�
www.apc.com สําหรับคําแนะนําเฉพาะของแต่ละประเทศ

3 . บรรจุเครื� อง UPS ให้เรี ยบร้อยเพื�อหลีกเลี�ยงความเสี ยหายที�อาจเกิดขึ�นในระหว่างการขนส่ ง
ห้ามใช้เม็ดโฟมในการกันกระแทกโดยเด็ดขาด การรับประกันสิ นค้าไม่ครอบคลุมถึงความเสี ยหายที�เกิดขึ�นในระหว่างขนส่ ง

a. หมายเหตุ: เมื�อจัดส่ งสิ นค้ าภายในประเทศสหรั ฐอเมริกา หรือไปยังประเทศสหรัฐอเมริกา ต้ องถอดแบตเตอรี� UPS

ออกหนึ�งตัวก่ อนการจัดส่ ง ตามระเบียบของกรมการขนส่ งสหรั ฐ (DOT) และตามข้ อบังคับของ IATA แบตเตอรี� ภายใน
อาจคงไว้ในเครื� อง UPS

b. แบตเตอรี� อาจยังคงเชื�อมต่อใน XBP ในระหว่างการจัดส่ ง ไม่ใช่เครื� องทั�งหมดที�จะใช้ประโยชน์จาก XBPs
4 . เขียนหมายเลข RMA ที�ฝ่ายบริ การลูกค้าให้มาไว้ดา้ นนอกของบรรจุภณั ฑ์
5 . ส่ งคืนเครื� องพร้อมจ่ายค่าขนส่ งและประกันสิ นค้าล่วงหน้าไปยังที�อยูท่ ี�ฝ่ายบริ การลูกค้าให้ไว้
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การรับประกันอยางจํากัด
Schneider Electric IT Corporation (SEIT) ใหการรับประกันวาผลิตภัณฑของทางบริษัทฯ ปราศจากขอบกพรอง ทั้งในดานวัสดุและฝมือแรงงานเปนระยะเวลาสอง (2) ป นับจากวันที่ซื้อ
ขอผูกพันของ SEIT ภายใตการรับประกันนีจ้ ํากัดอยูในเรื่องการซอมแซมหรือการเปลี่ยนผลิตภัณฑที่บกพรองใดๆ ทั้งนี้ ขึ้นอยูก ับดุลพินิจของบริษัท การซอมหรือการเปลี่ยนผลิตภัณฑ
หรือชิ้นสวนที่บกพรองใดๆ ไมถือเปนการยืดระยะเวลาการรับประกันตามที่ไดกําหนดไวตั้งแตแรกแตอยางใด
การรับประกันนี้ใชไดกับผูซื้อทานแรกเทานั้นซึ่งจะตองลงทะเบียนภายใน 10 วันนับจากวันที่ซื้อ สามารถลงทะเบียนสินคาออนไลนไดที่ warranty.apc.com
SEIT จะไมรับผิดชอบภายใตการรับประกันถาการทดสอบและตรวจสอบเปดเผยวา ขอบกพรองที่ถูกกลาวหาในผลิตภัณฑไมมีอยูหรือเกิดจากการใชที่ผิด การละเลย การติดตั้ง
การทดสอบหรือการทํางานทีไ่ มเหมาะสมของสินคาที่ขัดกับขอแนะนําในขอมูลจําเพาะของ SEIT ของผูใชหรือบุคคลที่สามใดๆ นอกจากนี้ SEIT จะไมรับผิดชอบถึงขอบกพรองที่เกิดจาก 1)
ความพยายามที่ไมไดรับอนุญาตในการซอมแซมหรือดัดแปลงผลิตภัณฑ 2) แรงดันไฟหรือการเชื่อมตอไมถูกตองหรือไมเพียงพอ 3) สภาพสถานที่ทํางานไมเหมาะสม 4) เหตุสุดวิสัย 5)
การสัมผัสกับสภาพอากาศ หรือ 6) การโจรกรรม ภายใตการรับประกัน SEIT ไมรับผิดชอบใดๆ สําหรับผลิตภัณฑใดๆ ที่หมายเลขผลิตภัณฑมีการเปลี่ยนแปลง เปนรอยหรือเอาออก
ยกเวนที่ไดกลาวไวขางตน ไมมีการรับประกันที่ประกาศไวหรือที่บอกเปนนัย โดยการดําเนินการของกฎหมายหรืออื่นๆ ที่สามารถใชไดกบั ผลิตภัณฑที่ขายที่ใหบริการหรือที่ติดตัง้
ภายใตขอตกลงนี้หรือทีเ่ กีย่ วของตามนี้
SEIT ขอปฏิเสธการรับประกันโดยนัยทั้งหมดในเรือ่ งความสามารถในการจําหนาย ความพึงพอใจ และความเหมาะสมสําหรับการใชงานเฉพาะดาน
การรับประกันสินคาโดยชัดเจนของ SEIT จะไมมีการเพิ่มเติม ลดทอน หรือไดรับผลกระทบจากการใหบริการของ SEIT ในดานคําแนะนําทางเทคนิคหรือคําแนะนําอืน่ ๆ
หรือบริการทีเ่ กี่ยวเนือ่ งกับผลิตภัณฑ และจะไมมีภาระผูกพันหรือการรับผิดชอบใดๆ กับสิ่งดังกลาว
การรับประกันสินคาและการแกไขขางตนมีผลเฉพาะในทีน่ ี้และแทนการรับประกันสินคาและการแกไขอื่นๆ ทั้งหมด การรับประกันทีก่ ําหนดไวขางตนประกอบดวยความรับผิดชอบของ SEIT
แตเพียงผูเดียวและการแกไขเฉพาะผูซื้อ ในกรณีที่เกิดการผิดสัญญาใดๆ ตามที่ใหไวในการรับประกันดังกลาว การรับประกันของ SEIT จะครอบคลุมเฉพาะผูซอื้ เทานั้น และไมครอบคลุม
ถึงบุคคลที่สามอื่นๆ แตอยางใด
ไมวาในกรณีใดก็ตาม SEIT, เจาหนาที่ของ SEIT, กรรมการบริษัท, สํานักงานสาขาหรือพนักงาน ไมจําเปนตองรับผิดชอบตอความเสียหายในรูปแบบใดๆ ก็ตาม ไมวาจะเปนความเสียหายทางออม
ความเสียหายแบบพิเศษ ความเสียหายอันเปนผลตอเนื่อง หรือความเสียหายที่ตอ งมีการชดใชอันเกิดจากการใชงาน บริการ หรือการติดตั้งผลิตภัณฑ ไมวาความเสียหายนั้นเกิดขึ้นในขอสัญญา
หรือจากการละเมิด โดยไมคํานึงถึงความผิด การละเลย หรือความรับผิดชอบที่แทจริง หรือแมวา SEIT จะไดรับการบอกกลาวลวงหนาวาจะเกิดความเสียหายดังกลาวขึ้นหรือไมก็ตาม โดยเฉพาะ
อยางยิ่ง SEIT จะไมรับผิดชอบตอคาใชจายใดๆ เชน การสูญเสียผลกําไรหรือรายได ไมวาทางตรงหรือทางออม การสูญเสียอุปกรณ การสูญเสียการใชงานของอุปกรณ การสูญเสียซอฟตแวร
การสูญเสียขอมูล คาใชจายในการจัดหาอุปกรณทดแทน การเรียกรองสิทธิโดยบุคคลที่สามหรือประการอืน่ ๆ
ไมมีขอความใดในการรับประกันแบบมีเงื่อนไขนี้ที่จะยกเวนหรือจํากัดความรับผิดของ SEIT ตอการเสียชีวิตหรือการไดรับบาดเจ็บอันเปนผลมาจากความประมาทเลินเลอหรือ
การบิดเบือนความจริงในขอบเขตทีไ่ มสามารถยกเวนหรือจํากัดตามกฎหมายที่บงั คับใชได
ในการขอรับบริการภายใตการรับประกันนี้ คุณจะตองไดรับหมายเลขอนุญาตสงกลับวัสดุ (Returned Material Authorization หรือ RMA) จากฝายบริการลูกคาเสียกอน
ลูกคาที่มปี ญหาในการเรียกรองการรับประกันอาจเขาถึงเครือขายการสนับสนุนลูกคาทั่วโลกของ SEIT ผานเว็บไซตของ APC by Schneider Electric: www.apc.com
และเลือกประเทศของคุณจากเมนู แลวเปดแท็บ "การสนับสนุน" ที่ดานบนของหนาเว็บ เพื่อดูขอมูลการติดตอกับฝายบริการลูกคาภายในเขตพืน้ ที่ของคุณ ผลิตภัณฑจะตองถูก
สงคืนโดยชําระคาสงลวงหนาแลว และตองสงคําอธิบายโดยยอเกี่ยวกับปญหาที่พบ รวมทั้งหลักฐานที่ใชยืนยันวันทีแ่ ละสถานที่ซื้อผลิตภัณฑดังกลาวมาพรอมกันดวย
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ฝ่ายบริการลูกค้าทั่วโลกของ
คุณสามารถขอรับบริการจากฝ่ายบริการลูกค้าสำหรับผลิตภัณฑ์นี้หรือผลิตภัณฑ์
อื่นๆ ของ Schneider Electric โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ดังนี้:
• เข้าไปที่เว็บไซต์ของ APC โดย Schneider Electric ที่ www.apc.com เพื่อ
เข้าถึงเอกสารในฐานข้อมูลของ APC และเพื่อยื่นคำร้องขอรับบริการจากฝ่าย
บริการลูกค้า
– www.apc.com (สำนักงานใหญ่ของบริษัท)
เชื่อมต่อกับเว็บไซต์ของ APC by Schneider Electric ซึ่งเป็นเว็บไซต์ของ
ประเทศนั้นๆ เพื่อให้บริการข้อมูลฝ่ายบริการลูกค้า
– www.apc.com/support/
การบริการข้อมูลทั่วโลกโดยการค้นหาจากฐานความรู้ของ APC และ
การใช้บริการ e-Support
• ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า APC by Schneider Electric ทางโทรศัพท์หรืออีเมล
– ศูนย์บริการในพื้นที่ของแต่ละประเทศ: สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ไปที่
www.apc.com/support/contact
– สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการขอรับบริการจากฝ่ายบริการลูกค้าในพื้นที่
ติดต่อตัวแทนหรือผู้จัดจำหน่ายของ APC by Schneider Electric ที่ขาย
ผลิตภัณฑ์ Schneider Electric ให้กับคุณ
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