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คําแนะนําเพื่อความปลอดภัย

 กรุณาอานและปฏิบัติตามขอแนะนําที่มีอยูในคูมือการใชงานเครื่องสํารองไฟฟา GREEN series

? หมายเหตุ: โปรดเก็บคูมอืนี้ไวเพือ่ประโยชนในการใชงานเครื่องอยางปลอดภัยและทนทาน โดยในคูมอืนีจ้ะประกอบไปดวย

   คําแนะนําที่ควรปฏิบัติตามในการติดตั้งใชงาน คําอธิบายการทํางานและคุณสมบัติของเครื่อง

 เพื่อความปลอดภัยในการใชงาน ผลิตภัณฑนี้ควรไดรับการตรวจเช็คทุก 1 ป หรือหากพบสิ่งผิดปกตินอกเหนือจากที่กลาว

ไวในคูมือนี้ โปรดติดตอบริษัทฯ หรือรานคาที่ทานซื้อเครื่อง หรือที่ศูนยบริการลีโอนิคสใกลบานทาน หรือที่บริษัท ลีโอ เพาเวอร 

ซัพพลาย จํากัด โทร.  0-2746-9500, Hot Line Service 0-2361-7584 หรืออีเมล marketing@lpsups.com ในเวลาทําการ 

08:00- 17:30น. วันจันทร - ศุกร  หรือติดตอ 081-564-0510 หรือ 081-837-4019 ไดทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง

  เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการอางอิงถึงตัวสินคา เมื่อมีการติดตอกับบริษัทฯ หรือ ศูนยบริการ

  กรุณาบันทึก Serial Number และรายละเอียดอื่นๆ ดังตอไปนี้

  ชื่อรุนสินคา:

  Serial Number: 

  ซื้อเมื่อวันที่:

  จากบริษัท:

1.1 คําเตือน, ขอควรระวัง และ หมายเหตุ

  เพื่อลดความเสี่ยงตออันตรายจากไฟฟาช็อต และเพื่อใหแนใจวาเครื่องไดถูกติดตั้งอยางปลอดภัย สัญลักษณของ  

 คําเตือน, ขอควรระวัง และหมายเหตุ ถกูใชอยูภายในคูมือฉบับนี้ เพื่อเนนถึงสถานการณที่อาจเปนอันตรายและขอมูล  

 ความปลอดภัยที่สําคัญ ดังตอไปนี้

                                                                                                                                                              

 � คําเตือน: แสดงสถานการณที่อาจเปนอันตราย หรือขอมูลความปลอดภัยที่สําคัญตอความปลอดภัยของมนุษย

    การละเมิดคําเตือนอาจสงผลใหเกิดการบาดเจ็บรายแรงหรือเสียชีวิต และทําใหเครื่องหรืออุปกรณ  

    อื่นๆ ไดรับความเสียหาย

                                                                                                                                                              

 �ขอควรระวัง: แสดงสถานการณที่อาจเปนอันตราย หรือขอมูลที่สําคัญตอการปองกันคุมครองทรัพยสิน การละเมิด

    ขอควรระวังอาจเปนสาเหตุใหเกิดการบาดเจ็บเล็กนอยหรือปานกลาง และทําใหเครื่อง หรืออุปกรณ  

    อื่นๆ ไดรับความเสียหาย

                                                                                                                                                              

 ? หมายเหตุ: แสดงขอมูลเพิ่มเติมที่มีประโยชนเพื่อชวยใหคุณใชงานผลิตภัณฑและระบบไดดียิ่งขึ้น
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1.2 ความปลอดภัยเกี่ยวกับไฟฟา

                                                                                                                                                              

 � คาํเตอืน: เพือ่ลดความเสี่ยงในการถูกไฟฟาชอ็ต หามเปดฝาครอบเครื่องออก ไมมชีิน้สวนทีผู่ใชสามารถซอมแซมได  

    อยูภายใน โปรดติดตอเจาหนาที่บริการที่ชํานาญจากทางบริษัทเพื่อทําการซอมแซมเทานั้น

                                                                                                                                                              

 � คําเตือน: หามทํางานโดยลําพังภายใตสภาวะที่อันตราย

                                                                                                                                                              

 � คําเตือน: การสัมผัสตัวนําไฟฟาอาจทําใหเกิดการไหมและอันตรายเนื่องจากไฟฟาช็อตได หามจับตองขั้วตอตางๆ  

    ที่เปนโลหะหรือชิ้นสวนภายในเครื่อง ในขณะที่ UPS กําลังทํางานอยู

                                                                                                                                                              

 ● การติดตั้งและการเดินสายไฟสําหรับ UPS หรืออุปกรณอื่นในระบบ ตองใชชางไฟฟาที่ไดรับใบอนุญาตเทานั้น

 ● หมั่นตรวจสอบสภาพของสายไฟ ขั้วตอสายไฟ แหลงจายไฟ ใหอยูในสภาพดีตลอดเวลา

 ● เพือ่ลดความเสี่ยงตอการเกิดไฟฟาชอ็ต เมือ่ไมสามารถตรวจสอบการเดินสายดนิของตัวอาคารได ใหปลด UPS ออก  

  จากแหลงจายไฟ AC กอนที่จะทําการตออุปกรณใดๆ และจะทําการเสียบเชื่อมตอ UPS เขากับแหลงจายไฟ AC ได 

  ก็ตอเมื่อไดทําการตออุปกรณเขากับ UPS เรียบรอยแลว

 ● ในการตอหรอืปลดสายสญัญาณระหวางอุปกรณ ควรทาํโดยใชมอืเพยีงขางเดียว ทัง้นีเ้พือ่หลีกเลีย่งการถูกไฟฟาช็อต

  จากการสัมผัสพื้นผิวของอุปกรณ 2 ตัวที่มีการเดินสายดินซึ่งมีศักยไฟฟาตางกัน

1.3 ความปลอดภัยในการติดตั้งและใชงาน

                                                                                                                                                              

 �ขอควรระวัง: กอนการตดิตัง้และใชงานเครื่อง ควรทาํความเขาใจกบัขอแนะนาํ, คาํเตือน, ขอควรระวัง ที่แสดงอยูบน

    ตัวเครื่อง และอุปกรณไฟฟาอื่นๆ ที่ตอกับ UPS รวมถึงคูมือการใชงานฉบับนี้

                                                                                                                                                              

 �ขอควรระวงั: ตดิตัง้เครือ่งภายในอาคารที่มอีณุหภูมแิละความชื้นทีเ่หมาะสม บรเิวณทีม่อีากาศถายเทสะดวก ปราศจาก  

    ฝุน สารเคมี สารหรือวัสดุนําไฟ หลีกเลี่ยงการติดตั้งใกลสถานสีงวทิย,ุ  อปุกรณทีแ่ผความรอนออกมา

    และไมใหเครือ่งไดรบัแสงแดดโดยตรง

                                                                                                                                                              

 �ขอควรระวัง: ควรเชื่อมตอ UPS เขากบัแหลงจายไฟ AC ทีม่สีายดนิ ซึง่มกีารตอเขากบัวงจรกระแสไฟฟายอยทีเ่หมาะสม

    หรอืตอเขากบัฟวสหรอืสวติซตดักระแสไฟฟาอตัโนมตัทิีเ่ปนไปตามมาตรฐานของการไฟฟา โดยจดุตอแหลง-

    จายไฟตองอยูในตําแหนงทีเ่หมาะสม สามารถเขาถงึไดโดยงาย

                                                                                                                                                              

 �ขอควรระวัง: หามเชื่อมตอเตารับไฟ AC Input เขากับเตาจายไฟ Output ของ UPS อยางเด็ดขาด เพราะ UPS จะ

    เสียหายจนใชการไมได

                                                                                                                                                              

 �ขอควรระวัง: หามปดกัน้ชองระบายอากาศของเครื่อง และหามวางวสัดุสิง่ของทีด่านบนของ UPS เพื่อใหเครื่องสามารถ

    ระบายอากาศไดอยางพอเพียง
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 �ขอควรระวัง: ไมแนะนําใหใช UPS รุนนี้กับอุปกรณชวยชีวิต เนื่องจากความลมเหลวในการทํางานของ UPS อาจเปน  

    สาเหตุใหเกิดความลมเหลวของอุปกรณชวยชีวิต หรือมีผลสําคัญตอประสิทธิภาพหรือความปลอดภัย  

    ของอุปกรณดังกลาว

                                                                                                                                                              

 �ขอควรระวัง: หมัน่ตรวจสอบสภาพของสายไฟ ขัว้ตอสายไฟ และแหลงจายไฟฟา ใหอยูในสภาพดีตลอดเวลา

                                                                                                                                                              

 ● ควรตดิตัง้เครือ่งใหดานบนและดานขางอยูหางจากผนัง 30 ซม. เพือ่ความสะดวกในการซอมบาํรงุ และการระบาย  

  ความรอนจากตัวเครื่อง

 ● เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดไฟฟาช็อต ควรใชอุปกรณที่มีฉนวนในการติดตั้ง

 ● ถอดเครื่องประดับหรือสิ่งของที่เปนโลหะ เชน แหวน สรอยคอ กําไล และนาฬกาออกกอนติดตั้ง

 ● ควรเชื่อมตอสายไฟกับขั้วตอ (Terminal Block) ของเครื่อง (ถามี) ใหถูกตองตามที่ระบุไว เพื่อปองกันความ

  เสียหายที่อาจเกิดขึ้น

 ● กอนการติดตั้งสายสญัญาณเชือ่มตอกบัคอมพวิเตอร (Computer Interface)  ทาํการปด UPS โดยการกดปุม OFF  

  และปลด  UPS ออกจากแหลงจายไฟ AC 

 ● ควรเปด UPS กอนทุกครั้ง แลวจึงคอยเปดคอมพิวเตอร หรือเครื่องใชไฟฟาอื่นๆ เพื่อปองกันไฟกระชากแรงดันสูง  

  เขาสูคอมพิวเตอรหรือเครื่องใชไฟฟานั้นๆ

 ● การทําความสะอาดตัวเครื่อง หามใชเบนซิน ทินเนอร หรือสารละลายเคมีภัณฑใดๆ มาเช็ดตัวเครื่อง ควรใชผานิ่ม 

  เช็ดก็เพียงพอแลว และควรปดเครื่องและปลด UPS ออกจากแหลงจายไฟ AC เสียกอน

 ● ในระหวางที่ฟาคะนอง หากเปนไปได ควรงดเวนการใชเครื่องใชไฟฟาทุกชนิด รวมทั้ง UPS ดวย เพื่อปองกันเครื่อง

  เสียหายเนื่องจากอุบัติเหตุฟาผาลง AC Line

 ● ไมแนะนําใหใช UPS รุนนี้กับอุปกรณชวยชีวิต เนื่องจากความลมเหลวในการทํางานของ UPS อาจเปนสาเหตุให

  เกิดความลมเหลวของอุปกรณชวยชีวิต หรือมีผลสําคัญตอประสิทธิภาพหรือความปลอดภัยของอุปกรณดังกลาว

1.4 ความปลอดภัยเกี่ยวกับแบตเตอรี่

                                                                                                                                                      

 � คําเตือน: เนื่องจากมีแบตเตอรี่อยูภายในเครื่อง ดังนั้นแมวา UPS จะไมไดตอเขากับแหลงจายไฟ AC กต็าม

    เตาจายไฟดานทายเครื่องกย็งัคงมรีะดบัแรงดนัไฟฟาทีเ่ปนอนัตรายอยู

                                                                                                                                                      

 � คําเตือน: หามกําจัดแบตเตอรี่ดวยการเผาไฟ เพราะแบตเตอรี่อาจระเบิดได

                                                                                                                                                      

 � คําเตือน: หามแกะหรือเปดแบตเตอรี่ออก เพราะแบตเตอรี่ประกอบดวยอเิลคโทรไลททีเ่ปนพิษ ซึ่งอาจเปน

    อันตรายตอผิวหนังและดวงตาได

                                                                                                                                                      

 � คําเตือน: ในการเปลี่ยนแบตเตอรี่ ตองใชแบตเตอรี่ประเภทเดียวกัน และมีหมายเลขเดียวกันกับแบตเตอรี่เดิม  

    ที่มีอยูในเครื่อง
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 �ขอควรระวัง: แบตเตอรี่ภายใน UPS เปนแบตเตอรี่ที่สามารถนําไปผานกระบวนการผลิตและนํากลับมาใชใหมไดอีก   

    แบตเตอรี่นี้ประกอบดวยสารตะกั่ว ที่มีอันตรายตอสิ่งแวดลอมและสุขภาพ ตองไดรับการกําจัดอยาง  

    เหมาะสม กรณุาสงกลบัมายงับรษิทั ลโีอ เพาเวอร ซพัพลาย จาํกดั หรอืศนูยบรกิารลโีอนคิสใกลบานทาน

                                                                                                                                                      

 �ขอควรระวัง: กรณีที่ไมไดใชงานเครื่องเปนเวลานาน หรือตองการเก็บเครื่องไว เพื่อเปนการถนอมอายุการใชงานของ  

    แบตเตอรี่ ควรประจุแบตเตอรี่ทุก 3 เดือน โดยตอเครื่องเขากับแหลงจายไฟ AC และทําตามขั้นตอนการ 

    เปดเครื่อง จากนั้นปลอยใหเครื่องทําการประจุแบตเตอรี่ทิ้งไวนาน 6-8 ชั่วโมง

                                                                                                                                                      

 ● ในขณะที่ทําการเปลี่ยนแบตเตอรี่ ควรถอดนาฬกาและเครื่องประดับ เชน แหวน ออก เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายที่อาจ

  เกิดขึ้นจากกระแสไฟฟา และควรใชเครื่องมือที่มีฉนวนหุม

แนะนําเบื้องตน

 GREEN series เปนเครื่องสํารองไฟฟา (UPS) ที่ถูกออกแบบมาสําหรับใชงานกับอุปกรณสํานักงานอัตโนมัติ (Office 

Automation) ไดแก คอมพิวเตอร และอุปกรณอื่นๆ เชน จอภาพ, โมเดม, เครื่องพิมพ เครื่องโทรสาร เปนตน ควบคุมการทํางาน

ดวยไมโครโปรเซสเซอร สามารถขจัดปญหาทางไฟฟา เชน ไฟดับ,  ไฟตก, ไฟกระชาก ไฟเกิน และสัญญาณรบกวนไดอยางรวดเร็ว

และแมนยํา นอกจากนี้ยังมีระบบปรับและควบคุมระดับแรงดันไฟฟาใหคงที่โดยอัตโนมัติ (Automatic Voltage Regulator; 

AVR), ระบบปองกันไฟกระชากแรงดันสูงชั่วขณะ (Surge Suppression) และระบบจายไฟฟาสํารอง (Backup Power System) 

 เครื่องสํารองไฟฟา GREEN series สามารถเปดเครื่องเพื่อใชงานไดในขณะไฟฟาดับ (DC Start) ทําใหมีไฟฟาสํารองไวใชใน

สภาวะฉุกเฉินได นอกจากนี้ UPS ยังสามารถแสดงสภาวะทางไฟฟาและสถานะของเครื่องบนจอแสดงผล LCD ไดอยางครบถวน 

และยังสามารถแสดงผลผานหนาจอคอมพิวเตอรดวยซอฟตแวรแสดงผลไดอีกดวย
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สวนประกอบตางๆ ของเครื่อง

3.1 รายละเอียดดานหนาเครื่อง

 3.1.1 ปุม  : ปุมสําหรับเปด-ปด UPS

 3.1.2   สัญลักษณแสดงคาแรงดันไฟฟาขาเขา (Input Voltage) 

 3.1.3   สัญลักษณแสดงคาแรงดันไฟฟาขาออก (Output Voltage)

 3.1.4    สัญลักษณแสดงโหมดการทํางานปกติ (AC mode)

 3.1.5    สัญลักษณแสดงโหมดจายไฟสํารอง (Battery mode) 

 3.1.6   สัญลักษณแสดงระดับพลังงานภายในแบตเตอรี่ (Battery Level): แถบแสดงระดับ 25% ของ  

     พลังงานภายในแบตเตอรี่ โดยเรียงลําดับจากซายไปขวา

 3.1.7   สัญลักษณแสดงปริมาณโหลดที่ตอใชงาน (Load Level): แถบแสดงระดับ 25% ของปริมาณโหลด 

     ที่ตอใชงานกับ UPS โดยเรียงลําดับจากซายไปขวา
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 3.1.8   สัญลักษณแสดงพลังงานภายในแบตเตอรี่ตํ่า (Low battery)

 3.1.9    สัญลักษณแสดงเครื่องทํางานผิดปกติ (Fault)

 3.1.10   สัญลักษณแสดงการใชงานเกินพิกัดกําลังของเครื่อง (Overload)

ตารางแสดงความสัมพันธของสัญลักษณบน LCD, สัญญาณเตือน และสถานะการทํางานของเครื่อง

สัญลักษณบน LCD เสียงสัญญาณเตือน สถานะการทํางานของเครื่อง

แสดง -  เครื่องทํางานปกติ

แสดงขอความ  กะพริบ ดังทุกๆ 0.5 วินาที UPS จายไฟเกินพิกัดกําลังของเครื่อง (Overload)

แสดง ดังทุกๆ 10 วินาที ไฟดับ หรือสภาพไฟฟาผิดปกติ UPS กําลังจายไฟสํารองจากแบตเตอรี่

แสดงขอความ  กะพริบ ดังทุกๆ 1 วินาที ระดับพลังงานในแบตเตอรี่ตํ่า (Low Battery)

แสดง เสียงเตือนยาวตลอด เครื่องทํางานผิดปกติ

3.2 รายละเอียดดานทายเครื่อง
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 3.2.1 พอรต USB: พอรตสําหรับตอสาย USB  เขากับคอมพิวเตอร เพื่อแสดงขอมูลตางๆ ผานซอฟตแวร

 3.2.2 SURGE PROTECTION FOR TEL. LINE (เฉพาะในรุน GREEN-800): ชองเสียบสายโทรศัพท กอนเขาเครื่อง  

  โทรสาร โมเดม หรือคอมพิวเตอร เพื่อปองกันไฟกระชากแรงดันสูงชั่วขณะ (Surge)

 3.2.3 SURGE PROTECTION FOR TEL./LAN LINE (เฉพาะในรุน GREEN-1200 และ GREEN-2000): ชองเสียบสาย  

  โทรศัพทหรือสาย LAN กอนเขาเครื่องโทรสาร โมเดม หรือคอมพิวเตอร เพื่อปองกันไฟกระชากแรงดันสูงชั่วขณะ  

  (Surge)

 3.2.4 เตาจายไฟ SURGE PROTECT: เตาจายไฟที่ตอกับวงจรปองกันไฟกระชากแรงดันสูงชั่วขณะ สําหรับใชตอกับ  

  เครื่องพิมพเลเซอร (เตาจายไฟนี้ไมจายไฟฟาสํารองเมื่อไฟฟาดับ)

 3.2.5 เตาจายไฟ UPS OUTPUT: เตาจายไฟที่ตอกับระบบไฟฟาสํารองของ UPS สําหรับตอกับอุปกรณไฟฟา เชน   

  คอมพิวเตอร, จอภาพ, เครื่องโทรสาร, เครื่องพิมพ เปนตน

 3.2.6 สายไฟ AC INPUT: สายไฟสําหรับเชื่อมตอเขากับแหลงจายไฟ AC

 3.2.7 CIRCUIT BREAKER: อุปกรณปองกันการใชกระแสไฟฟาเกินกําลังหรอืกระแสไฟฟาลัดวงจร
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การติดตั้ง

                                                                                                                                                      

 �ขอควรระวัง: บริษัทไมสามารถรับประกันสินคาได หากพบวาการติดตั้งเครื่องไมเปนไปตามรายละเอียดที่ระบุไว

    ภายในคูมือการใชงานนี้ 

                                                                                                                                                      

4.1 การเตรียมการติดตั้ง

 4.1.1 ตรวจสอบสภาพภายนอกเครื่อง หากมีสวนใดเสียหายหรือชํารุดขณะขนสง โปรดแจงศูนยบริการลีโอนิคสหรือ 

  บริษัท ลีโอ เพาเวอร  ซัพพลาย จํากัด โทร.  0-2746-9500, Hot Line Service 0-2361-7584 หรืออีเมล

  marketing@lpsups.com ในเวลาทําการ 08:00 - 17:30น. วันจันทร - ศุกร  หรือติดตอ 081-564-0510 หรือ   

  081-837-4019

 4.1.2 กอนการติดตั้งและใชงานเครื่อง ควรทําความเขาใจกับขอแนะนํา,  คําเตือน,  ขอควรระวังที่แสดงอยูบนตัวเครื่อง  

  และอุปกรณอื่นๆ ที่เกี่ยวของ รวมถึงคูมือการใชงานฉบับนี้

 4.1.3 ตรวจสอบขนาดแหลงจายไฟและพิกัดกําลังของอุปกรณไฟฟาที่ตองการตอใชงานกับ UPS ใหเหมาะสมกับพิกัด

  กําลังของเครื่อง

 4.1.4 การเคลื่อนยาย

   ควรเคลื่อนยายโดยมีหีบหอภายนอกหอหุมอยูจนกระทั่งถึงจุดที่จะติดตั้งใชงาน เพื่อปองกันความเสียหายที่  

  อาจเกิดขึ้นจากการเคลื่อนยาย

 4.1.5 พื้นที่ในการติดตั้ง

   ติดตั้งเครื่องใหมีีพื้นที่วางรอบตัวเครื่อง ไมนอยกวา 30 ซม.เพื่อการระบายอากาศอยางพอเพียง และเพื่อ  

  ความสะดวกในการติดตั้ง การใชงานและการบํารุงรักษาเครื่อง

4.2 การติดตั้ง

 4.2.1 เชื่อมตอสายสัญญาณ USB จากคอมพิวเตอรเขากับพอรต USB ที่ดานทายเครื่อง โดยใชงานรวมกับซอฟตแวร 

                                                                                                                                                       

  �ขอควรระวัง: กดปุมปดเครื่อง และถอดปลั๊ก AC INPUT ของ UPS ออกจากแหลงจายไฟ AC กอนทํา

      การเชื่อมตอสายสัญญาณสื่อสารทุกครั้ง

                                                                                                                                                       

 4.2.2 ในรุน GREEN-800 ตอสายโทรศัพทเขาที่ชองเสียบ SURGE PROTECTION FOR TEL. LINE ที่ดานหลังของ UPS

   IN : สําหรับตอสายโทรศัพท เขา UPS

   OUT: สําหรับตอสายโทรศัพท ที่ไดรับการปองกันแลว ไปยังเครื่องโทรสาร หรือ โมเดม

 4.2.3 ในรุน GREEN-1200 และ GREEN-2000 ตอสายโทรศัพทหรือสาย LAN เขาที่ชองเสียบ SURGE PROTECTION   

  FOR TEL/LAN LINE ที่ดานหลังของ UPS

   IN : สําหรับตอสายโทรศัพทหรือสาย LAN เขา UPS

   OUT: สําหรับตอสายโทรศัพทหรือสาย LAN ที่ไดรับการปองกันแลว ไปยังเครื่องโทรสาร, โมเดม หรือ

     การด LAN
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  ? หมายเหตุ: การใชงานระบบปองกันไฟกระชากแรงดันสูงชั่วขณะของ UPS ใหไดประสิทธิภาพสูงสุด UPS  

      ตองตอกบัระบบการเดินไฟภายในอาคารที่มสีายดนิเทานัน้ การใชงานเครื่องโดยไมมกีารตอ  

      สายดนิ อาจทําใหเกิดความผิดพลาดในการสงขอมูลและอุปกรณไมสามารถปองกันไฟกระชาก 

      แรงดันสูงชั่วขณะได

 4.2.4 เสียบเตาเสียบของคอมพิวเตอรและอุปกรณไฟฟาอื่นๆ เขากับเตาจายไฟ UPS OUTPUT ที่ดานทายของ UPS

 4.2.5 เสียบปลายสายของ AC INPUT เขากับเตาจายไฟจากการไฟฟา หรือแหลงจายไฟ AC หนาจอ LCD จะแสดงคา

  แรงดันไฟฟาขาเขา และระดับพลังงานภายในแบตเตอรี่

การใชงาน

5.1 การเปด-ปดเครื่อง

 5.1.1 การเปด UPS เพียงกดปุม  ทีด่านหนาเครื่อง หนาจอ LCD จะตดิสวาง และแสดงคาแรงดนัไฟฟาขาเขา , แรงดนั

  ไฟฟาขาออก, สัญลักษณโหมดการทํางานปกติ และระดับพลังงานภายในแบตเตอรี่ ใหรอจนกระทั่งสัญญาณเตือน  

  หยุด จากนั้นจึงเปดคอมพิวเตอรและอุปกรณไฟฟาอื่นๆ

 5.1.2 ในการปด UPS นั้น ตองทําการปดคอมพิวเตอรและอุปกรณไฟฟากอน แลวจึงปด UPS เปนลําดับสุดทาย

5.2 การตดิตั้งโปรแกรม

  หลังจากทําการเปด UPS และคอมพิวเตอรแลว ใสแผนซีดีโปรแกรมลงใน CD-ROM drive ของคอมพิวเตอร 

 หนาจอคอมพิวเตอรจะแสดงหนาโปรแกรม UPSilon ใหเลือก "View Manual" เพื่ออานคูมือการใชงานโปรแกรมกอน  

 ทําการติดตั้ง จากนั้นจึงเลือก "Install Program" เพื่อทําการติดตั้งโปรแกรมตอไป

5.3 การทดสอบการทํางาน

 หลังจากไดทําการประจุแบตเตอรี่เปนระยะเวลา 6-8 ชั่วโมงแลว จึงเริ่มทดสอบการใชงาน โดยเปด UPS ใหรอจน

สัญญาณเตือนหยุด แลวจึงเปดคอมพิวเตอรและอุปกรณไฟฟาตอพวงอื่นๆ จากนั้นเริ่มทําการทดสอบดวยการถอดปลั๊ก AC 

INPUT ออกจากระบบไฟฟา เพื่อจําลองสภาวะไฟฟาดับ โดย UPS จะสํารองไฟใหกับคอมพิวเตอรโดยอัตโนมัติ 

 จอ LCD จะแสดง    พรอมเสียงเตือนทุก 10 วินาที ซึ่งแสดงวาระบบคอมพิวเตอรไดรับไฟฟาสํารองจาก UPS 

จากนั้นใหเสียบปลั๊ก AC INPUT ของ UPS เขากับระบบไฟฟาอีกครั้ง เสียงเตือนจะหยุด และหนาจอ LCD จะแสดง  

ใหสังเกตวา คอมพิวเตอรยังคงสามารถใชงานไดตามปกติทั้งในชวงที่จําลองไฟฟาดับ และชวงที่ไฟฟากลับสูสภาวะปกติ

5.4 การเก็บรักษา

 กอนนํา UPS ไปเก็บจะตองทําการประจุแบตเตอรี่ใหเต็มกอน โดยเปด UPS ทิ้งไวนานเปนระยะเวลา 6-8 ชั่วโมง 

เพื่อทําการประจุแบตเตอรี่ จากนั้นปด UPS และถอดปลั๊กไฟออก เก็บไวในที่แหงและเย็น และควรนํา UPS ออกมาประจุ

แบตเตอรี่ใหเต็ม ทุกๆ 3 เดือน เพื่อปองกันไมใหแบตเตอรี่เสื่อมสภาพกอนเวลาอันควร

 หากตองเก็บ UPS ไวในสถานที่ที่มีอุณหภูมิสูงกวา 25 องศาเซลเซียส ควรนํา UPS มาประจุแบตเตอรี่ใหเต็มทุกๆ 

2 เดือน
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ปญหาและแนวทางแกไข

อาการ สาเหตุ การแกไข

ระบบไฟฟาปกต ิแตหนาจอ 

LCD ดบั

พลังงานภายในแบตเตอรี่ตํ่า เปด UPS ไวนาน 6-8 ชั่วโมงเพื่อประจุแบตเตอรี่

ใหเต็ม

แบตเตอรี่เสื่อมสภาพ กรุณาติดตอศูนยบริการหรือรานคาที่ซื้อเครื่อง 

เพื่อทําการเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม โดยตองใช

แบตเตอรี่ที่มีรุนและขนาดความจุเดียวกัน

ไมไดกดปุม POWER กดปุม POWER เพื่อเปดเครื่องอีกครั้ง

ไฟฟาดบั แต UPS จายไฟฟา

สาํรองในระยะเวลาที่สัน้มาก

ปริมาณอุปกรณไฟฟาที่ตอใชงานกับ 

UPS เกินพิกัดกําลังของเครื่อง

ลดปริมาณอุปกรณไฟฟาที่ตอกับ UPS ใหเหลือ

ประมาณ 75% (อีก 25% เผื่อไวสําหรับอุปกรณ

ไฟฟาบางประเภทที่ใชกําลังไฟฟามากกวาปกติใน

บางขณะ)

พลังงานภายในแบตเตอรี่ตํ่า เปด UPS ไวนาน 6-8 ชั่วโมงเพื่อประจุแบตเตอรี่

ใหเต็ม

ไฟฟาดับ แต UPS ไมจายไฟฟา

สํารอง

พลังงานภายในแบตเตอรี่ตํ่ามาก เมื่อไฟฟากลับสูสภาวะปกติ ใหทําการประจุ

แบตเตอรี่โดยทันที

แบตเตอรี่เสื่อมสภาพเนื่องจาก

อุณหภูมิแวดลอมสูงเกินไป หรือ

แบตเตอรี่ทํางานผิดปกติ

กรุณาติดตอศูนยบริการหรือรานคาที่ซื้อเครื่อง 

เพื่อทําการเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม โดยตองใช

แบตเตอรี่ที่มีรุนและขนาดความจุเดียวกัน

ระบบไฟฟาปกติ แตหนาจอ LCD 

แสดงขอความ  กะพริบ

พรอมเสียงสัญญาณเตือนดังทุกๆ 

0.5 วินาที

ปริมาณอุปกรณไฟฟาที่ตอใชงานกับ 

UPS เกินพิกัดกําลังของเครื่อง

ลดปริมาณอุปกรณไฟฟาที่ตอกับ UPS ใหเหลือ

ประมาณ 75% (อีก 25% เผื่อไวสําหรับอุปกรณ

ไฟฟาบางประเภทที่ใชกําลังไฟฟามากกวาปกติใน

บางขณะ)

ระบบไฟฟาปกต ิแต UPS ทาํงาน

ในโหมดจายไฟฟาสํารอง โดยหนา

จอ LCD แสดง  กะพริบ

ไมมีไฟเขาที่ AC INPUT หรือเสียบ

ปลั๊ก AC INPUT เขากับเตาจายไฟ

จากการไฟฟาไมแนน

เสียบปลั๊ก AC INPUT เขากับเตาจายไฟของการ

ไฟฟาใหแนน และตรวจสอบวาเตาจายไฟของการ

ไฟฟามีไฟหรือไม
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ขอมูลจําเพาะ

MODEL GREEN-800 GREEN-1200 GREEN-2000

CAPACITY 800 VA / 480 W 1200 VA / 720 W 2000 VA / 1200 W

SYSTEM UPS system Line interactive UPS with stabilizer

Control system Microprocessor control

Stabilizer function Buck / Boost

LOAD APPLICATION The number of PC* 1 set + printer** 3 set + printer** 4 set + printer**

INPUT Input voltage 220 Vac + 30%, - 25%

Frequency 50 Hz ± 10% (60 Hz ± 10%) auto sensing

OUTPUT Voltage battery mode 220 Vac ± 5%

Voltage AC mode 220 Vac ± 10%

BATTERY Type Sealed lead acid (maintenance free)

Capacity 1 x 12V 7.2 Ah 2 x 12V 7.2 Ah 2 x 12V 9 Ah

Backup time 15 - 40 min (depending on connected load)

Continuous recharging time 6 - 8 hours (90% after full discharged)

PROTECTION Over voltage Mains to UPS backup 220 Vac + 30%

Under voltage Mains to UPS backup 220 Vac - 25%

Transfer time 2 - 6 msec typical, 10 msec maximum

Overload (AC/DC mode) yes

Output short circuit yes

Surge energy dissipation 125 Joules / 2 msec

Power dissipation 1,000,000 W within 100 microsec

OUTPUT OUTLET Number of backup outlet 3 6 6

Number of surge protection outlet
(not backup)

1 2 2

FEATURE AC/DC start yes

Communication interface USB port with UPS monitoring and management software

Surge protection for Tel. line yes

Surge protection for LAN line no yes

Surge protection for laser printer yes

Auto restart function yes

Off mode charging yes

INDICATOR LCD AC mode, Battery mode, Load level, Battery level, Input voltage, 
Output voltage, Low battery, Overload, Fault

AUDIBLE ALARM Battery mode audible beep every 10 seconds

Low battery audible beep every second

Overload audible beep every 0.5 seconds

Fault continuous beep

ENVIRONMENT Temperature 0 - 40°C

Relative humidity 0 - 90% (non-condensing)

Acoustic noise at 1 metre less than 45 dBA less than 55 dBA

CONFORMANCE Safety IEC/EN 62040-1, IEC/EN 60950-1

EMC IEC/EN 62040-2, IEC 61000-4-2, IEC 61000-4-3, IEC 61000-4-4, IEC 61000-4-5, 
IEC 61000-4-6, IEC 61000-4-8

Performance IEC/EN 62040-3

DIMENSION W x H x D (mm.) 101 x 142 x 298 mm 149 x162x 353 mm 158 x 198 x 380 mm

WEIGHT Approximate in kg. 4.5 kg 8.8 kg 11 kg

*คอมพิวเตอรพรอมจอ LED ขนาด 17 นิ้ว, **เครื่องพิมพ Bubble jet หรือ Dot matrix เทานั้น

รายละเอียดและขอมูลจําเพาะภายในเอกสารนี้ สามารถเปลี่ยนแปลงไดโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา
LEN.MAN.UPS.245 Rev.1.00/2022■ www.leonics.com ■  Copyright © 2022 Leonics Co., Ltd. All rights reserved.
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