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คําแนะนําเพื่อความปลอดภัย

 กรุณาอานและปฏิบัติตามขอแนะนําที่มีอยูในคูมือการใชงานเครื่องสํารองไฟฟา ULTRA SINE series

หมายเหตุ:  โปรดเก็บคูมือนี้ไวเพื่อประโยชนในการใชงานเครื่องอยางปลอดภัยและทนทาน โดยในคูมือนี้จะประกอบไปดวย
  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 ถูกใชอยูภายในคูมือฉบับนี้ เพื่อเนนถึงสถานการณที่อาจเปนอันตรายและขอมูล  
 ความปลอดภัยที่สําคัญ ดังตอไปนี้

 � คําเตือน: แสดงสถานการณที่อาจเปนอันตราย หรือขอมูลความปลอดภัยที่สําคัญตอความปลอดภัยของมนุษย
    การละเมิดคําเตือนอาจสงผลใหเกิดการบาดเจ็บรายแรงหรือเสียชีวิต และทําใหเครื่องหรืออุปกรณ  
    อื่นๆ ไดรับความเสียหาย

 � ขอควรระวัง: แสดงสถานการณที่อาจเปนอันตราย หรือขอมูลที่สําคัญตอการปองกันคุมครองทรัพยสิน การละเมิด
    ขอควรระวังอาจเปนสาเหตุใหเกิดการบาดเจ็บเล็กนอยหรือปานกลาง และทําใหเครื่อง หรืออุปกรณ  
    อื่นๆ ไดรับความเสียหาย

  หมายเหตุ: แสดงขอมูลเพิ่มเติมที่มีประโยชนเพื่อชวยใหคุณใชงานผลิตภัณฑและระบบไดดียิ่งขึ้น

1.2 ความปลอดภัยเกี่ยวกับไฟฟา

 � คําเตือน: เพื่อลดความเสี่ยงในการถูกไฟฟาช็อต หามเปดฝาครอบเครื่องออก ไมมีชิ้นสวนที่ผูใชสามารถ  
    ซอมแซมไดอยูภายใน โปรดติดตอเจาหนาบริการที่ชํานาญจากทางบริษัทเพื่อทําการซอมแซมเทานั้น

 � คําเตือน: หามทํางานโดยลําพังภายใตสภาวะที่อันตราย
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 � 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: กอนการติดตัง้และใชงานเครื่อง ควรทาํความเขาใจกับขอแนะนาํ, คําเตือน, ขอควรระวัง ที่แสดงอยู
    บนตัวเครื่อง และอุปกรณไฟฟาอื่นๆ ที่ตอกับ UPS รวมถึงคูมือการใชงานฉบับนี้

 � ขอควรระวัง: ตดิตัง้เครือ่งภายในอาคารที่มอีณุหภูมแิละความชื้นทีเ่หมาะสม บรเิวณทีม่อีากาศถายเทสะดวก   
    ปราศจากฝุน สารเคมี สารหรือวัสดุนําไฟ หลีกเลี่ยงการติดตั้งใกลสถานสีงวทิย,ุ  อปุกรณทีแ่ผ
    ความรอนออกมา และไมใหเครือ่งไดรบัแสงแดดโดยตรง

 � ขอควรระวัง: ควรเชื่อมตอ UPS เขากบัแหลงจายไฟ AC ทีม่สีายดนิ ซึง่มกีารตอเขากบัวงจรกระแสไฟฟายอยทีเ่หมาะสม
    หรอืตอเขากบัฟวสหรอืสวติซตดักระแสไฟฟาอตัโนมตัทิีเ่ปนไปตามมาตรฐานของการไฟฟา โดยจดุตอแหลง-
    จายไฟตองอยูในตาํแหนงทีเ่หมาะสม สามารถเขาถงึไดโดยงาย

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

 � ขอควรระวัง: หามปดกัน้ชองระบายอากาศของเครื่อง และหามวางวัสดุสิง่ของทีด่านบนของ UPS เพื่อใหเครื่องสามารถ
    ระบายอากาศไดอยางพอเพียง

 � 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 ใหถูกตองตามที่ระบุไว เพื่อปองกันความเสียหายที่อาจ
  เกิดขึ้น
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 ● 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

 � คาํเตอืน: เนื่องจากมีแบตเตอรี่อยูภายในเครื่อง ดังนั้นแมวา UPS จะไมไดตอเขากับแหลงจายไฟ AC กต็าม
    เตาจายไฟดานทายเครื่องกย็ังคงมรีะดบัแรงดนัไฟฟาทีเ่ปนอนัตรายอยู

 � คาํเตอืน: หามกําจัดแบตเตอรี่ดวยการเผาไฟ เพราะแบตเตอรี่อาจระเบิดได

 � คาํเตอืน: หามแกะหรอืเปดแบตเตอรี่ออก เพราะแบตเตอรี่ประกอบดวยอเิลคโทรไลททีเ่ปนพิษ ซึ่งอาจเปน
    อันตรายตอผิวหนังและดวงตาได

 � คาํเตอืน: ในการเปลี่ยนแบตเตอรี่ ตองใชแบตเตอรี่ประเภทเดียวกัน และมีหมายเลขเดียวกันกับแบตเตอรี่เดิม  
    ที่มีอยูในเครื่อง

 � ขอควรระวัง: แบตเตอรี่ภายใน UPS เปนแบตเตอรี่ที่สามารถนําไปผานกระบวนการผลิตและนํากลับมาใชใหมไดอีก   
    แบตเตอรี่นี้ประกอบดวยสารตะกั่ว ที่มีอันตรายตอสิ่งแวดลอมและสุขภาพ ตองไดรับการกําจัดอยาง  
    เหมาะสม กรุณาสงกลับมายังบริษัท ลีโอ เพาเวอร โซลูชั่น จํากดั หรือศูนยบริการลีโอนิคสใกลบานทาน

 � ขอควรระวัง: กรณีที่ไมไดใชงานเครื่องเปนเวลานาน หรือตองการเก็บเครื่องไว เพื่อเปนการถนอมอายุการใชงานของ  
    แบตเตอรี่ ควรประจุแบตเตอรี่ทุก 3 เดือน โดยตอเครื่องเขากับแหลงจายไฟ AC และทําตามขั้นตอนการ 
    เปดเครื่อง จากนั้นปลอยใหเครื่องทําการประจุแบตเตอรี่ทิ้งไวนาน 6 ชั่วโมง

 ● ในขณะที่ทําการเปลี่ยนแบตเตอรี่ ควรถอดนาฬกาและเครื่องประดับ เชน แหวน ออก เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายที่อาจ
  เกิดขึ้นจากกระแสไฟฟา และควรใชเครื่องมือที่มีฉนวนหุม
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แนะนําเบื้องตน

2.1 ทั่วไป

 ULTRA SINE series เปนเครื่องสํารองไฟฟา (UPS) ที่ถูกออกแบบมาสําหรับใชงานกับระบบเครือขายคอมพิวเตอร,  
อุปกรณสื่อสารโทรคมนาคม หรือเครื่องมือเครื่องจักประเภทมอเตอร โดยสามารถจายกระแสไฟฟาขาออกเปน Pure Sine 
Wave ที่มีคุณภาพสูง สามารถขจัดปญหาทางไฟฟา เชน ไฟดับ,  ไฟตก, ไฟกระชาก ไฟเกิน และสัญญาณรบกวนไดอยาง
รวดเร็วและแมนยํา เนื่องจากควบคุมการทํางานดวยไมโครโปรเซสเซอร นอกจากนี้ยังมีระบบปรับและควบคุมระดับแรง
ดันไฟฟาใหคงที่โดยอัตโนมัติ (Automatic Voltage Regulator; AVR), ระบบปองกันไฟกระชากแรงดันสูงชั่วขณะ (Surge 
Suppression) และระบบจายไฟฟาสํารอง (Backup Power System)
 ระบบแสดงผลและเสียงเตือนใน UPS สามารถแสดงผลไดอยางครบถวน ทั้งปริมาณอุปกรณไฟฟาที่ตอใชงาน 
(Load Level), ระดับแรงดันไฟฟาขาเขา (Input Voltage Level), ระดับพลังงานภายในแบตเตอรี่ (Battery Level), 
สัญญาณแจงเตือนใหเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม,  สัญญาณเตือนเมื่อพลังงานไฟฟาสํารองภายในแบตเตอรี่ใกลหมด, การใชงาน
เกินพิกัดกําลังของเครื่อง (Overload), สถานะการจายไฟฟาสํารองภายในไปยังเตาจายไฟหลักและเตาจายไฟรอง (Main 
and Intelligent Channel Status), ความถี่ไฟฟาผิดปกติ (Frequency Fault) และอุณหภูมิภายในเครื่องสูงผิดปกติ 
(Over Temperature) นอกจากนี้ UPS ยังสามารถแสดงสภาวะทางไฟฟาและสถานะของเครื่องผานหนาจอคอมพิวเตอร
ดวยซอฟตแวร Easy-Mon X (อุปกรณเสริม) ซึ่งสามารถดาวนโหลดไดฟรีจาก www.leonics.com 

   หมายเหตุ:  กอนติดตัง้ใชงานซอฟตแวร โปรดตรวจสอบระบบปฏิบตักิารของคอมพิวเตอรวาสามารถใชงาน
     รวมกับซอฟตแวรไดหรือไม โดยสามารถตรวจสอบไดที่ www.leonics.com

2.2 หลักการทํางาน

2.2.1 สภาวะไฟฟาปกติ (Normal Mode) 
 UPS ทํางานในโหมดควบคุมระดับแรงดันไฟฟา (Interactive Mode) ซึ่งในสภาวะนี้กระแสไฟฟาจะไหลผานวงจร
ปองกันไฟกระชากแรงดันสูงชั่วขณะ (Surge Protection) เพื่อปองกันกระแสไฟฟากระชากที่เกิดจากฟาผาหรือเกิดจาก
การใชอุปกรณไฟฟากําลังสูง วงจรนี้จะทําใหกระแสไฟฟาสูงนั้นไหลลงสูสายดิน จากนั้นกระแสไฟฟาจะผานวงจรกรอง
สัญญาณรบกวนความถี่สูง (EMI/RFI Filter) เพื่อทําใหกระแสไฟฟาสะอาดขึ้น แลวจึงไหลเขาสูวงจรปรับระดับแรงดัน
ไฟฟาอัตโนมัติ (Automatic Voltage Regulator (AVR)) เพื่อรักษาระดับแรงดันไฟฟาที่สูงหรือตํ่ากวาปกติ ใหอยูในระดับ
ที่ปลอดภัยกอนจายใหกับอุปกรณไฟฟาตางๆ ตอไป หลังจากนั้นกระแสไฟฟาจะถูกแบงออกเปน 2 สวน สวนหนึ่งจะถูกสง
ไปยังวงจรปองกันสัญญาณรบกวน (EMI/RFII Attenuation) และผาน Power Watcher ซึ่งทําหนาที่ควบคุมปริมาณการ
ใชพลังงานไฟฟาของอุปกรณไฟฟาไมใหเกินพิกัดกําลังของเครื่อง ซึ่งหากมีการใชไฟฟาเกิน (Overload) Power Watcher 
จะเตือนใหผูใชงานทราบทันที เพื่อใหลดปริมาณอุปกรณไฟฟาที่ตอใชงานลง และกระแสไฟฟาอีกสวนหนึ่งจะไหลผานวงจร
แปลงกระแสไฟฟาสลับใหเปนไฟฟากระแสตรงเพื่อทําการประจุแบตเตอรี่ เปนพลังงานสํารองไวใชยามที่ไฟฟาดับ หรือ
ไฟฟาขัดของ
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การทํางานในสภาวะไฟฟาปกติ (Normal Mode)

 2.2.2 สภาวะไฟฟาขัดของ (ฺBackup Mode) 
 เมื่อเครื่องตรวจพบสภาวะไฟฟาผิดปกติ เชน ไฟดับ, ไฟตก, ไฟเกิน, ไฟกะพริบ, ความถี่ไฟฟาผิดปกติ ซึ่งเปน
อันตรายตออุปกรณไฟฟาตางๆ เครื่องจะเขาสูโหมดจายไฟฟาสํารอง (Backup Mode) โดยทันที โดยกระแสไฟฟาจาก
แบตเตอรี่จะผานวงจรแปลงไฟฟากระแสตรงเปนไฟฟากระแสสลับ และผานวงจรปองกันสัญญาณรบกวน (EMI/RFI 
Attenuation) ไปยัง Power Watcher เพื่อจายใหกับอุปกรณไฟฟาตอไป

การทํางานในสภาวะไฟฟาขัดของ (Backup Mode)
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2.3 คุณสมบัติ

2.3.1 Advanced Leonics Microprocessor Control: ควบคุมการทํางานดวยไมโครโปรเซสเซอรที่ผลิตพิเศษเพื่อ
 ลีโอนิคสโดยเฉพาะ ทําใหสามารถปองกันปญหาทางไฟฟาตางๆ ไดอยางรวดเร็วและแมนยํา
2.3.2 Power Watcher: ระบบตรวจสอบระดับการใชพลังงานไฟฟาของอุปกรณไฟฟาที่ตอใชงานไดตลอดเวลา เพื่อให
 UPS จะสามารถจายพลังงานสํารองใหกับอุปกรณไฟฟาไดอยางเพียงพอเมื่อเกิดปญหาทางไฟฟา โดยผูใชสามารถ  
 ตอเพิ่มอุปกรณไฟฟาเพิ่มไดตามความตองการจนกวา UPS จะแจงเตือนวาถูกใชงานเกินพิกัดกําลัง (Overload)
2.3.3 Battery Watcher (Battery Replacement Indicator): ระบบตรวจสอบสภาพแบตเตอรี่วาสมควรเปลี่ยนใหม  
 หรือไม โดยจะวัดจากความสามารถในการจายไฟฟาสํารองจากขอมูลของแบตเตอรี่ที่ถูกบันทึกไวใน CPU  เมื่อ  
 เครื่องทําการทดสอบความพรอมในการทํางาน (Self-Test) จะมีการตรวจสอบแบตเตอรี่ทุกครั้ง
2.3.4 Ultra Fast Charge: ระบบประจุแบตเตอรี่แบบ 3 ขั้นตอน (Buck - Boost - Float) ทําใหสามารถประจุแบตเตอรี่
 ใหเต็มไดเร็วกวา โดยไมทําใหแบตเตอรี่เสียหาย และยังสามารถปองกันการคายประจุของแบตเตอรี่ไดอีกดวย การ 
 ประจุแบตเตอรี่ใหเต็มตลอดเวลานั้น ทําใหมั่นใจไดวาพลังงานไฟฟาสํารองของ UPS พรอมและเพียงพอตอการ
 ใชงานตลอดเวลา
2.3.5 Intelligent Battery Management (IBM) (เฉพาะบางรุน): ระบบบริหารแบตเตอรี่ในสภาวะประจุไฟ (Charge)
 และคายประจุ (Discharge) ทําให UPS สามารถสํารองไฟฟาเพื่อจายไฟใหกับอุปกรณไฟฟาไดนานขึ้น และยังชวย
 ยืดอายุการใชงานของแบตเตอรี่ไดอีกดวย
2.3.6 Advanced Load Outlet Management (ALOM) (เฉพาะรุนขนาดตั้งแต 1500 VA ขึ้นไป): ระบบบริหารจัดการ
 การจายพลังงานสํารองของ UPS ใหกับ Main Channel และ Intelligent Channel โดยสามารถเลือกจาย  
 พลังงานสํารองไดอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพสูงสุด
2.3.7 Hot Swappable Battery: ผูใชสามารถถอดเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหมไดเอง โดยไมตองหยุดการทํางานของเครื่อง
2.3.8 Surge Protection for Telephone and LAN Line: ปองกันไฟกระชากแรงดันสูงชั่วขณะ (Surge) ที่เขามาทาง  
 สายโทรศัพท หรือสาย LAN (RJ45)
2.3.9 Schedule Shutdown, Restart and Self-Test:  สามารถตั้งตารางเวลาการเปด-ปดเครื่อง หรือตารางเวลาการ
 ทดสอบความพรอมในการทํางานไดดวยโปรแกรม Easy-Mon X
2.3.10 Automatic Votlage Regulator -35% to +25% Buck & Double Boost: ระบบปรับระดับแรงดันไฟฟา  
 อัตโนมัติ ที่สามารถรับชวงแรงดันไฟฟาขาเขาไดกวางมากถึง -35% ถึง +25% ชวยลดการทํางานในสภาวะจาย
 ไฟฟาสํารองลงได ทําใหประหยัดพลังงานแบตเตอรี่และชวยยืดอายุการใชงานแบตเตอรี่ได
2.3.11 Multi-function Switch: ปุมควบคุมการทํางานเพียงปุมเดียว สําหรับเปด-ปดเครื่อง, ทดสอบการทํางาน, หยดุ  
 เสียงสัญญาณเตือน 

2.4 อุปกรณเสริม

2.4.1 Extend Backup Time (อุปกรณเสริม จําหนายแยกจาก UPS): สามารถตอเพิ่มตูแบตเตอรี่ เพื่อเพิ่มระยะเวลาการ
 สํารองไฟฟาใหยาวนานขึ้น
2.4.2 SNMP / HTTP Capability (อุปกรณเสริม จําหนายแยกจาก UPS): เพิ่มความสามารถในการบริหารและจัดการ  
 พลังงานไฟฟา โดยการควบคุมและสั่งการ UPS ผานระบบเครือขาย (Network Managment System) จากระยะ
 ไกล โดยสามารถตอ SNMP Adaptor (ภายนอก หรือ ภายใน (เฉพาะรุน)) ซึ่งสามารถแสดงสถานะของ UPS ได  
 โดยตรงดวย SNMP Protocol
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หนาปดและชองเสียบอุปกรณดานทายเครื่อง

3.1 หนาปดแสดงผล

 3.1.1 สัญญาณไฟ Input Voltage Level: แสดงระดับแรงดันไฟฟาขาเขา หรือสถานะการทํางานของระบบปรับแรงดัน  
  ไฟฟา (Stabilizer) โดยจะแสดงสัญญาณไฟเพียงดวงเดียว
    สวาง (สีเขียว) หมายถึง แรงดันไฟฟาขาเขามีระดับตํ่ามาก
    สวาง (สีเขียว) หมายถึง แรงดันไฟฟาขาเขามีระดับตํ่า
    สวาง  (สีเขียว) หมายถึง แรงดันไฟฟาขาเขามีระดับปกติ
    สวาง (สีเขียว) หมายถึง แรงดันไฟฟาขาเขามีระดับสูง
    สวาง (สีแดง) หมายถึง แรงดันไฟฟาขาเขามีระดับสูง หรือตํ่าผิดปกติ และ UPS กําลังจายไฟฟาสํารอง
        (UPS กําลังทํางานในโหมดจายไฟฟาสํารอง (Backup mode))
 3.1.2 สัญญาณไฟ Battery Level: แสดงระดับพลังงานภายในแบตเตอรี่ โดยดวงไฟสวางเปนสีเขียว เรียงลําดับพลังงาน
  ภายในแบตเตอรี่จากดวงไฟลางสุดซึ่งแสดงพลังงานตํ่าสุด ไปยังดวงไฟบนสุดเพื่อแสดงพลังงานสูงสุด
 3.1.3 สัญญาณไฟ Load Level: แสดงปริมาณอุปกรณไฟฟาที่ตอใชงานกับ UPS สัญญาณไฟแตละดวงแทน 25% ของ  
  พิกัดเครื่อง เรียงลําดับจากไฟดวงลางสุด ไปยังไฟดวงบนสุด
  สวาง 1 ดวง (สีเขียว) หมายถึง อุปกรณไฟฟาที่ตอใชงานอยู มีมากกวาระดับ No load คือ 9% ถึง 25%  
  สวาง 2 ดวง (สีเขียว) หมายถึง อุปกรณไฟฟาที่ตอใชงานอยู มีระดับ 26% ถึง 50%  
  สวาง 3 ดวง (สีเขียว) หมายถึง อุปกรณไฟฟาที่ตอใชงานอยู มีระดับ 51% ถึง 75%  
  สวาง 4 ดวง (สีเขียว) หมายถึง อุปกรณไฟฟาที่ตอใชงานอยู มีระดับ 76% ถึง 100%  
  สวาง 5 ดวง   หมายถึง อุปกรณไฟฟาที่ตอใชงานอยู มีมากกวา 100% (Overload) 
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 3.1.4 สัญญาณไฟ UPS Mode ( ) (ไฟสีเขียว): สัญญาณไฟแสดงสถานะการทํางานของ UPS
  สวาง  หมายถึง UPS กําลังทํางานในสภาวะปกติ (Normal mode)
  กะพริบชา หมายถึง UPS กําลังทํางานในสภาวะไฟฟาขัดของ (Backup mode)
  กะพริบ  หมายถึง UPS กําลังทดสอบความพรอมในการทํางาน (Self-test mode)
 3.1.5 สัญญาณไฟ Low Battery / Replace Battery ( ) (ไฟสีเหลือง): สัญญาณไฟแสดงสถานะของแบตเตอรี่ 
  สัญญาณไฟติดสวางเมื่อแบตเตอรี่สมควรเปลี่ยนใหม และสัญญาณไฟกะพริบเมื่อพลังงานในแบตเตอรี่ใกลหมด
 3.1.6 สัญญาณไฟ Fault / Alarm ( ) (ไฟสีแดง): สัญญาณไฟแสดงแจงเตือน UPS ผิดปกติ, ไฟฟาลัดวงจร หรือมีการ
  ใชงานเกินพิกัดกําลัง จน UPS ปดตัวเองโดยอัตโนมัติ (Overload Shutdown)
 3.1.7 สัญญาณไฟ FREQ (ไฟสีแดง): สัญญาณไฟแสดงแจงเตือนความถี่ไฟฟาขาเขาผิดปกติ
 3.1.8 สัญญาณไฟ OVER TEMP (ไฟสีแดง): สัญญาณไฟแสดงแจงเตือนอุณหภูมิในภาคอินเวอรเตอรสูงหรือสูงผิดปกติ
  สวาง  หมายถึง อุณหภูมิในภาคอินเวอรเตอรสูงเกินไป จนตองหยุดการทํางานของอินเวอรเตอร และ   
       UPS จะปดตัวเองโดยอัตโนมัติ
  กะพริบ  หมายถึง อุณหภูมิในภาคอินเวอรเตอรสูง
 3.1.9 สัญญาณไฟ  (ไฟสีเขียว): สัญญาณไฟแสดงสถานะของเตาจายไฟหลัก (Main Channel)
  สวาง  หมายถึง UPS กําลังจายไฟฟาสํารองใหกับอุปกรณที่ตออยูกับเตาจายไฟหลัก
  กะพริบยาวพรอมกับไฟ  หมายถึง UPS รอปดตัวเองโดยอัตโนมัติ เมื่อไดรับคําสั่งปดเครื่องจาก  
          คอมพิวเตอร (Schedule shutdown)
  กะพริบสั้นพรอมกับไฟ   หมายถึง UPS รอเริ่มทํางานใหมอีกครั้ง (Restart) หลังจากไดรับคําสั่ง
          Schedule restart  
 3.1.10 สัญญาณไฟ  (ไฟสีเขียว): สัญญาณไฟแสดงสถานะของเตาจายไฟรอง (Intelligent Channel)
  สวาง  หมายถึง UPS กําลังจายไฟฟาสํารองใหกับอุปกรณที่ตออยูกับเตาจายไฟรอง
  กะพริบเร็ว หมายถึง เตาจายไฟรองอยูในภาวะรอเวลาเปด (ถูกสั่งใหเปดแบบหนวงเวลา (Delay on))  
 3.1.11 ปุม : ปุมสําหรับเปด-ปดเครื่อง, ทดสอบการทํางาน และหยุดเสียงสัญญาณเตือน
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3.2 ชองเสียบอุปกรณทายเครื่อง

    

ULTRA SINE series แบบ Tower

ULTRA SINE series แบบ Rack Mount ขนาด 3U

- 10 -

 3.2.1 สัญญาณไฟ Fault Wiring (อุปกรณเสริม) : สัญญาณไฟแสดงการตรวจสอบระบบการเดินสายไฟภายในอาคาร   
  หากไฟสวางเปนสีแดง แสดงถึงการเดินสายไฟภายในอาคารมีการสลับกันระหวางสายLine และ Neutral หรือ
  ไมมีระบบสายดินภายในอาคาร
 3.2.2 พอรต Battery Extension (อุปกรณเสริม): พอรตสําหรับเชื่อมตอเขากับตูแบตเตอรี่เพิ่ม (Battery Extension   
  Module) เพื่อเพิ่มระยะเวลาการจายไฟสํารองใหยาวนานขึ้น
 3.2.3 Magnetic Breaker: อุปกรณปองกันการใชกระแสไฟฟาเกินกําลังหรือกระแสไฟฟาลัดวงจร
 3.2.4 เตารับไฟ AC INPUT: เตารับไฟสําหรับตอสาย Power cord เพื่อจายไฟเขาเครื่อง
 3.2.5 สวิตซ FEATURE: Dip switch สําหรับเลืิอกเพื่อให UPS ปดตัวเองโดยอัตโนมัติ เมื่อไฟดับและไมมีอุปกรณไฟฟาตอ
  ใชงานกับ UPS ในขณะนั้น โดยสวิตซหมายเลข 1 เปนสวิตซสําหรับเลือกเปด-ปดการทํางานนี้
 3.2.6 พอรต RS232-PC: พอรตสาํหรับตอสายสญัญาณ RS-232 เขากบัคอมพวิเตอร เพือ่แสดงขอมูลตางๆ ผานซอฟตแวร
 3.2.7 Surge Protection for Telephone Line/LAN Line: ชองเสียบสายโทรศัพท หรือสาย LAN กอนเขาเครื่อง  
  โทรสาร โมเดม หรือคอมพิวเตอร เพื่อปองกันไฟกระชากแรงดันสูงชั่วขณะ (Surge)
 3.2.8 เตาจายไฟ UPS Output: เตาจายไฟที่ตอกับระบบไฟฟาสํารองของ UPS  ภายใตการดูแลของ Power Watcher  
  โดยเครื่องจะเตือนหากมีการตอใชงานอุปกรณเกินพิกัดกําลังเครื่อง (แนะนําใหใชอุปกรณไฟฟาที่ 75% เพื่อสํารอง 
  กําลัง UPS ไวสําหรับอุปกรณไฟฟาที่ใชกําลังไฟฟามากกวาปกติในบางขณะ) โดยมีหลักการทํางานดังนี้
  3.2.8.1 Main Channel: เตาจายไฟหลักที่ตอกับระบบไฟฟาสํารองของ UPS เมื่อไฟฟาดับหรือไฟฟาขัดของ   
    ระบบไฟฟาสํารองของ UPS จะจายไฟไปยังเตาจายไฟหลักเปนอันดับแรก สําหรับตอใชงานกับอุปกรณ
    ไฟฟาที่มีความสําคัญในการใชงาน เชน คอมพิวเตอร หรือ เซิรฟเวอร เปนตน
  3.2.8.2 Intelligent Channel: เตาจายไฟรองที่จะรับไฟฟาสํารองหลังจากที่ระบบไฟฟาสํารองของ UPS จายไฟ 
    ใหกับเตาจายไฟหลักแลว 1 วินาที สําหรับตอใชงานรวมกับอุปกรณไฟฟาที่มีความสําคัญในการใชงาน  
    นอย เชน เครื่องพิมพ หรือ เครื่องสแกน เปนตน
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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 0-2361-7584-5 หรืออีเมล
  marketing@lpsups.com ในเวลาทําการ 08:00 - 17:30น. วันจันทร - ศุกร  หรือตดิตอ 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 RS-232 จากคอมพิวเตอรเขากับพอรต RS232-PC ที่ดานทายเครื่อง โดยใชงานรวมกับ  
  ซอฟตแวร Easy-Mon X (อุปกรณเสริม)

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

 4.2.2 ตอสายโทรศัพท หรือสาย LAN (ถามี) เขาที่ชองเสียบ SURGE TEL./LAN LINE ที่ดานทายเครื่อง 
   IN : สําหรับตอสายโทรศัพท  หรือสาย LAN เขา UPS
   OUT: สําหรับตอสายโทรศัพท หรือสาย LAN ที่ไดรับการปองกันแลว ไปยังเครื่องโทรสาร หรือโมเดม หรือ
     การด LAN

   หมายเหตุ:  การใชงานระบบปองกนัไฟกระชากแรงดันสูงชั่วขณะของ UPS ใหไดประสิทธิภาพสูงสุด UPS  
      ตองตอกบัระบบการเดินไฟภายในอาคารที่มสีายดนิเทานัน้ การใชงานเครื่องโดยไมมกีารตอ  
      สายดนิ อาจทําใหเกิดความผิดพลาดในการสงขอมูลและอุปกรณไมสามารถปองกันไฟกระชาก 
      แรงดันสูงชั่วขณะได
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 4.2.3 เลื่อนสวิตซ FEATURE (Dip Switch หมายเลข 1) ไปที่ตําแหนง ON เมื่อไฟฟาดับ UPS จะทําการปดตัวเองโดย  
  อัตโนมัติ เมื่อตรวจพบวากําลังไฟฟาของอุปกรณไฟฟาทั้งหมดที่ตอใชงานอยูนั้น มีนอยกวา 8% เพื่อประหยัด  
  พลังงานภายในแบตเตอรี่

   หมายเหตุ:  สวิตซนี้จะถูกตั้งไวที่ตําแหนง OFF มาจากโรงงานผูผลิต

 4.2.4 เสียบเตาเสียบของอุปกรณไฟฟาเขาที่เตาจายไฟ UPS OUTPUT ดานทายเครื่อง

 4.2.5 ตอ UPS เขากับแหลงจายไฟ AC
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 4.2.6 ในกรณีที่มีการตอตูแบตเตอรี่เพิ่ม ใหเสียบสายไฟของตูแบตเตอรี่เพิ่มเขากับขั้วตอ BATTERY EXTENSION    
  (อุปกรณเสริม) ที่ดานทายเครื่อง

  � ขอควรระวัง:  1. การตอตูแบตเตอรี่เพิ่ม ตองใชตูแบตเตอรี่เพิ่ม (Battery Extension Module) 
       ของบริษัทฯ
      2. การตอตูแบตเตอรี่เพิ่มตองปฏิบัติตามขั้นตอนดานลางอยางเครงครัด กอนกดปุม
       เปดเครื่องเพื่อปองกันการเกิดประกายไฟที่ขั้วแบตเตอรี่

ตูแบบ Tower

ตูแบบ Rack Mount
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การใชงาน

5.1 การเปดเครื่อง

 5.1.1 การเปดเครื่องในสภาวะปกติ (AC Start)
   ในสภาวะไฟฟาปกติและ UPS มีการตอเขากับแหลงจายไฟ AC แลว
  เปดเครื่องไดดวยการกดปุมบนดานหนาเครื่องคางไวประมาณ 0.5 วินาที
  แลวปลอย สัญญาณไฟดานหนาเครื่องจะติดสวางพรอมกันทุกดวง เครื่องจะ
  เริ่มตนการทํางานดวยการทดสอบความพรอมในการทํางาน (Self-Test) (ดู
  รายละเอียดเพิ่มเติมในหัวขอ 5.3.1) และหลังจากนั้นสัญญาณไฟแสดงสถานะ
  การทํางานของ UPS จะติดสวาง (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหัวขอ 6)
 5.1.2 การเปดเครื่องในสภาวะปกติ (DC Start)
   เมื่อไฟฟาดับ หรือไมมีการตอ UPS เขากับแหลงจายไฟ AC สามารถเปด
  เครื่องไดดวยการกดปุมบนดานหนาเครื่องคางไว จนกระทั่งสัญญาณไฟ 
  และ  ติดสวางพรอมเสียงเตือน 1 ครั้งแลวจึงปลอยมือ (กอนที่เสียงเตือน
  และสัญญาณไฟจะดับลง) จากนั้นสัญญาณไฟจะติดพรอมกันทุกดวง เครื่องจะ
  เริ่มตนการทํางานดวยการทดสอบความพรอมในการทํางาน (Self-Test) (ดู
  รายละเอียดเพิ่มเติมในหัวขอ 5.3.1) 

   หมายเหตุ:  หากกดปุมดานหนาเครื่องคางไวนานเกินไป จนกระทั่งสัญญาณไฟทั้งสองดับลง พรอมกับมี  
      เสียงสัญญาณเตือนดังขึ้นเปนครั้งที่ 2 เครื่องจะไมทํางาน

5.2 การปดเครื่อง

  ในสภาวะไฟฟาปกติและไฟฟาดับ มีวิธีการปดเครื่องเชนเดียวกัน คือกดปุมที่
 ดานหนาเครื่องคางไวจนกระทั่งสัญญาณไฟ  และ  ติดสวางพรอมเสียงเตือนสั้นๆ
 1 ครั้งแลวจึงปลอยมือ

  หมายเหตุ: หากกดปุมดานหนาเครื่องคางไวนานเกินไป จนกระทั่งสัญญาณไฟทั้ง
    สองดับลง พรอมกับมีเสียงสัญญาณเตือนดังขึ้นเปนครั้งที่ 2 เครื่องจะไมปด
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5.3 การทดสอบความพรอมในการทํางาน (Self-Test)

  UPS มีรูปแบบการทดสอบความพรอมในการทํางาน 4 แบบ โดยทุกครั้งที่มีการทดสอบความพรอมในการทํางาน 
 จะทําการทดสอบการปรับระดับแรงดันไฟฟา (Stabilizer Test), การประจุแบตเตอรี่ (Charger Test) และการจายไฟฟา
 สํารอง (Inverter and Battery Test) (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหัวขอ 6.3.4) และหากพบวาแบตเตอรี่มีการประจุไฟจน
 เต็ม UPS จะทําการตรวจสอบสภาพแบตเตอรี่วาสมควรเปลี่ยนใหมหรือไม
 5.3.1 การเปด UPS เพื่อใชงาน (Start-up self-test)
   เมื่อเปดเครื่องดวยการกดปุมที่ดานหนาเครื่อง UPS จะทําการทดสอบความพรอมในการทํางานโดยอัตโนมัติ
 5.3.2 การทดสอบความพรอมในการทํางานในระหวางการใชงาน (Manual self-test)
   ในระหวางการใชงานเครื่อง สามารถทําการทดสอบความพรอมการทํางานของเครื่องไดโดยการกดปุมที่ดาน  
  หนาเครื่อง 2 ครั้งติดกัน (Double click) เพื่อสั่งให UPS ทําการทดสอบตัวเอง
 5.3.3 การทดสอบความพรอมในการทํางานตามตารางเวลา (Schedule self-test)
   ผูใชสามารถสั่งใหเครื่องทําการทดสอบตัวเองไดทันที หรือตามตารางเวลาาที่กําหนดไว โดยการสั่งผาน  
  ซอฟตแวร Easy-Mon X 
 5.3.4 การทดสอบความพรอมในการทํางานโดยอัตโนมัติทุก 2 สัปดาห (Auto self-test)
   ในกรณี UPS ไมมีการทํา Manual self-test หรือ Schedule self-test เลยในระยะเวลา 2 สัปดาห เครื่องจะ
  ทําการทดสอบตัวเองโดยอัตโนมัติ และผูใชยังสามารถกําหนดเวลาการทํา Auto self-test ไดผานโปรแกรม 
  Setup Characteristic  (อุปกรณเสริม) ไดอีกดวย

5.4 การยกเลิกการทดสอบความพรอมในการทํางาน (Cancel Self-Test)

  ผูใชสามารถยกเลิกการทดสอบความพรอมในการทํางาน โดยการกดปุมที่ดานหนาเครื่อง 2 ครั้งติดกัน (Double   
 click) โดยตองยกเลิกกอนที่ UPS จะทําการทดสอบภาคอินเวอรเตอร (กอนสัญญาณไฟดวงที่ 2 จะติดสวาง)

5.5 การหยุดเสียงสัญญาณเตือน

  UPS จะสงเสียงเตือนเมื่อเกิดเหตุการณไฟฟาขัดของ หรือเกิดสิ่งผิดปกติขึ้นกับ UPS ผูใชสามารถระงับเสียงเตือน
 ดงักลาวได โดยการกดปุมดานหนาเครื่องคางไว 0.5 วินาทีแลวจึงปลอย
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การแสดงผล

6.1 การแสดงผลของสัญญาณไฟชุดที่ 1, 2 และ 3 (ดูรายละเอียดในหัวขอ 3.1.1 ถึง 3.1.3)

6.2 การแสดงผลของสัญญาณไฟดวงที่ 4, 5 และ 6

สภาวะการทํางาน
ไฟดวงที่

สัญญาณเสียง
4 5 6

การทํางานปกติ

สภาวะไฟฟาปกติ สวาง - - ไมมีเสียง

สภาวะไฟฟาดับ กะพริบ - -

เตือนใหเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม - สวาง -

พลังงานสํารองในแบตเตอรี่ใกลหมด (Low Battery) - กะพริบ -

เครื่องทํางานผิดปกติ หรือเกิดการลัดวงจรดานขาออก 
(Fault or output short circuit)

- - สวาง

ใชงานเกินพิกัดกําลังมากจน UPS ตองปดตัวเองลง 
(Overload Shutdown) หรือเกิดการลัดวงจรดานขา
ออก (Output Short Circuit)

- - สวาง

การทดสอบความพรอมในการทํางาน (Self-Test)

ทดสอบระบบปรับแรงดันไฟฟา กะพริบพรอมไฟดวง
ลางสุดของไฟชุดที่ 1

- - ไมมีเสียง

ทดสอบระบบประจุแบตเตอรี่ กะพริบพรอมไฟดวง
ลางสุดของไฟชุดที่ 2

- - ไมมีเสียง

ทดสอบระบบการจายไฟฟาสํารอง และ/หรือ
แบตเตอรี่

กะพริบพรอมไฟดวง
ลางสุดของไฟชุดที่ 3

- - ไมมีเสียง
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6.3 การแสดงผลของสัญญาณไฟดวงที่ 7, 8, 9 และ 10 (ดูรายละเอียดในหัวขอ 3.1.7 - 3.1.10)

6.4 การแสดงผลในโหมดทดสอบความพรอมในการทํางาน (Self-Test)   

  หลังจาก UPS  ทําการทดสอบตัวเองแลว จะแสดงผลดังนี้

 6.4.1 มีเสียงเตือนดังสั้นๆ และไฟดวงที่ 4 ติดสวาง แสดงวาเครื่องปกติ
 6.4.2 มีเสียงเตือนยาว แสดงวา มีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้น ใหกดปุมดานหนาเครื่องเพื่อหยุดเสียงเตือน และสังเกตดูไฟแจงเตือน
  อาการผิดปกติ ดังนี้

         ไฟดวงลางสุดของไฟชุดที่ 1 ( ) ติดสวาง แสดงระบบปรับแรงดันไฟฟา
         ผิดปกติ (Stabilizer Fault)

         ไฟดวงลางสุดของไฟชุดที่ 2 ( ) ติดสวาง แสดงระบบประจุแบตเตอรี่ผิดปกติ
         (Charger Fault)
    

          
         ไฟดวงลางสุดของไฟชุดที่ 3 ( ) ติดสวาง แสดงระบบจายไฟฟาสํารองผิดปกติ
         (Inverter fault)

         ไฟดวงที่ 5 ( ) ติดสวาง แสดงการแจงเตือนใหเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม

         ไฟดวงที่ 6 ( ) ติดสวาง แสดงซอฟตแวรผิดปกติหรือระบบประมวลผล
         ผิดพลาด (Software failure or CPU error)

  หมายเหตุ: กรณีที่พลังงานภายในแบตเตอรี่อยูในระดับตํ่าเกินไป, ไฟฟาดับ หรือระบบไฟฟาผิดปกติในขณะที่เครื่อง
    กําลังทําการทดสอบความพรอมในการทํางานอยูนั้น เครื่องจะยกเลิกการทดสอบในทันที
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ปญหาและแนวทางแกไข

อาการ สาเหตุ การแกไข

กดปุมเปดเครื่องแลว ไฟชุดที่ 1, 
2, 3 และไฟดวงที่่ 4 ติดแลวดับ 
แต UPS ไมทํางาน

กดปุมที่ดานหนาเครื่องเร็วเกินไป กดปุมดานหนาเครื่องใหม โดยกดคางไวประมาณ 
0.5 - 1 วินาที แลวปลอยมือ

เสียบสาย Power cord เขากับ
เตารับ AC INPUT ของ UPS ไมแนน

เสียบสาย Power cord เขากับเตารับ AC INPUT 
ของ UPS ใหแนน

ไมมีไฟฟาเขาที่ AC INPUT ของ 
UPS

ทดลองเสียบปลั๊ก AC INPUT ของ UPS เขากับ
เตาจายไฟจากการไฟฟาเตาอื่นๆ หากปฏิบัติแลว
เครื่องยังไมทํางาน ใหสงเครื่องไปศูนยบริการ

หากปฏิบัติตาม 3 ขอขางตนแลวยังมี
อาการเชนเดิม ฟวสอาจขาด

กดปุมรีเซ็ต ที่เบรกเกอรดานหลังเครื่อง และหาก
เครื่องยังคงมีอาการเชนเดิม ใหสงเครื่องไปศูนย
บริการ

UPS ทํางานปกติ แตไฟดวงบน
สุด ( ) ของไฟชุดที่ 3  ติดสวาง

ปริมาณอุปกรณไฟฟาที่ตอใชงานกับ 
UPS เกินพิกัดกําลังของเครื่อง

ลดปริมาณอุปกรณไฟฟาที่ตอกับ UPS ใหเหลือ
ประมาณ 75% (อีก 25% เผื่อไวสําหรับอุปกรณ
ไฟฟาบางประเภทที่ใชกําลังไฟฟามากกวาปกติใน
บางขณะ)

UPS ทํางานปกติ แตมีเสียงเตือน
สั้นๆ เปนครั้งคราว หรือ UPS 
จายไฟสํารองเปนระยะเวลาสัั้นๆ 
และกลับสูสภาวะปกติ

ไฟตกในชวงเวลาสั้นมากๆ โดยที่ผูใช
ไมทราบ แต UPS สามารถตรวจพบ
ความผิดปกตินี้ได

ไมตองดําเนินการแกไขใดๆ

ไฟดับ และ UPS จายไฟสํารอง 
แตเมื่อไฟฟากลับสูสภาวะปกติ
แลว UPS ยังคงจายไฟสํารองอยู

ไฟฟาที่กลับสูสภาวะปกตินั้น มีระดับ
แรงดันไฟฟาที่ตํ่าเกินไป

- ปดอุปกรณไฟฟาที่ตอใชงาน และปด UPS จาก 
 นั้น รอจนกระทั่งไฟฟากลับสูสภาวะปกติอยาง 
 สมบูรณ แลวจึงเปด UPS ใหมอกีครั้ง
- ใชไฟฟาสํารองจาก UPS  จนกวาเครื่องเตือน 
 วาพลังงานภายในแบตเตอรี่ใกลหมด แลวจึง 
 ปดอุปกรณไฟฟาและ UPS จากนั้นรอจน
 กระทั่งไฟฟากลับสูสภาวะปกติ แลวจึงเปดใช 
 งานอุปกรณไฟฟาและ UPS ใหมอีกครั้ง
- หากไฟฟากลับสูสภาวะปกติแลว แต UPS ยัง
 คงมีอาการเชนเดิม ใหดูวิธีการแกไขในรายการ
 แรก
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อาการ สาเหตุ การแกไข

ระบบไฟฟาขาเขาปกติ แต UPS
จายไฟฟาสํารอง

ความถี่ไฟฟาขาเขาไมอยูในพิกัดของ 
UPS สัญญาณไฟ  ติดสวาง

พิกัดความถี่ไฟฟาขาเขาของระบบไฟฟาที่ตั้งไวตํ่า
เกินไป ใหทําการตั้งคาใหม ดวยโปรแกรม Setup 
Characteristic (อุปกรณเสริม) เพื่อตั้งความถี่ของ
ระบบไฟฟา

เสียบสาย Power cord เขากับ
เตารับ AC INPUT ของ UPS ไมแนน 
หรือเสียบเตาเสียบของ UPS เขากับ
เตาจายไฟของการไฟฟาไมแนน

เสียบเตาเสียบทั้งสองจุดใหแนน

เบรกเกอรดานหลังเครื่องทริป กดปุมรีเซ็ตที่เบรกเกอรดานทายเครื่อง

เปด UPS แลว แตไมมีพลังงาน
ไฟฟาจายไปยังอุปกรณไฟฟาที่
ตอใชงาน

อุปกรณไฟฟานั้นตอใชงานกับ UPS 
ที่เตาจายไฟรอง (Intelligent chan-
nel) และมีการตั้งคาใหทํางานแบบ
หนวงเวลา (Turn on delay time) 
ไว หรือมีการตั้งคาใหเตาจายไฟรอง
ไมทํางาน (disable)

ในชวงการหนวงเวลา (ไฟ  กะพริบ) จะไมมี
การจายพลังงานไฟฟามาที่เตาจายไฟรอง จนกวา
จะครบกําหนดเวลาที่ตั้งคาไว

ตั้งเวลาใหม ดวยโปรแกรม Setup Characteris-
tic (อุปกรณเสริม)

UPS มีการใชงานเกินพิกัดกําลังและ
เครื่องกําลังจะปดตัวเอง (Overload
shutdown) และไฟ         ติดคาง

ลดปริมาณอุปกรณไฟฟาที่ตอใชงานลง จากนั้นให
ปดเครื่อง และเปดเครื่องใหมอีกครั้ง

UPS ทํางานปกติ แตมีเสียงเตือน 
Overload ในบางขณะ

อุปกรณไฟฟาที่ตอใชงานกับ UPS ใช
พลังงานไฟฟามากกวาปกติในบาง
ขณะ

ลดปริมาณอุปกรณไฟฟาที่ตอใชงานลง

มีอุปกรณไฟฟาที่กินไฟสูง เชน
เครื่องพิมมเลเซอร ตออยูกับเตาจาย
ไฟ UPS OUTPUT

ปลดเตาเสียบของอุปกรณไฟฟาดังกลาวออกจาก
เตาจายไฟ UPS OUTPUT ดานหลังเครื่อง แลว
นําไปเสียบที่เตาจายไฟของการไฟฟาโดยตรง

ไฟฟาดับ แต UPS ไมจายไฟฟา
สํารอง

1. ปลดอุปกรณไฟฟาที่ตอใชงานทั้งหมดออกจาก  
 UPS จากนั้นใหปด UPS และเปดใหมอีกครั้ง
2. หากยังมีอาการเชนเดิม ใหปด UPS และปฏิบัติ 
 ตามขั้นตอนการเปลี่ยนแบตเตอรี่ แตทําเพียง 
 แคถอดสายไฟสีแดงออกจากขั้วแบตเตอรี่เปน 
 เวลา 5 วินาที แลวจึงเสียบกลับเขาขั้วดังเดิม  
 จากนั้นจึงทําการเปด UPS ใหมอีกครั้ง
3. หากแกไขแลวใชงานไดตามปกติ แตยังคงเกิด 
 อาการเชนนี้บอยครั้ง ใหสงเครื่องไปซอมยัง 
 ศูนยบริการ
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การเปลี่ยนแบตเตอรี่

 เมื่อ UPS แจงเตือนการเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม ใหปฏิบัติตามขั้นตอนการเปลี่ยนแบตเตอรี่ ดังตอไปนี้

 � ขอควรระวัง:  - การเปลี่ยนแบตเตอรี่สามารถกระทําไดในขณะที่ UPS กําลังเปดใชงานอยู แตเพื่อความ  
      ปลอดภัยสูงสุด ควรปดอุปกรณไฟฟาและ UPS กอนทําการเปลี่ยนแบตเตอรี่
     - การเปลี่ยนแบตเตอรี่ตองใชแบตเตอรี่ใหมที่เปนประเภทเดียวกันและขนาดเดียวกันกับ
      แบตเตอรี่เดิมที่ใชใน UPS

8.1 การเปลี่ยนแบตเตอรี่สําหรับเครื่องแบบ Tower

 8.1.1 ตั้ง UPS ไวบริเวณขอบโตะ โดยใหสวนหนากากพนจากขอบโตะออกมา ใชไขควงขันสกรู 2 ตัวที่ดานลางของ  
  หนากากออก จากนั้นเลื่อนหนากากขึ้นดานบนประมาณ 1 ซม. และดึงหนากากออก ดังรูป 

 8.1.2 เลื่อน UPS วางไวกลางโตะ นําหนังสือหรือนิตยสารที่มีสันปกสูงประมาณ 2 ซม. วางไวหนาเครื่อง เพื่อรองรับ   
  แบตเตอรี่ จากนั้นไขสกรูยึดเหล็กรัดแบตเตอรี่ออกจากตัวเครื่อง และดึงถาดใสแบตเตอรี่ทั้ง 4 กอนออกมา ดังรูป 
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 8.1.3 ถอดพลาสติกครอบขั้วแบตเตอรี่ออก จากนั้นปลดสายไฟสีดํา (-) และสายไฟสีแดง (+) ออกจากขั้วแบตเตอรี่สีดํา  
  และขั้วแบตเตอรี่สีแดง ตามลําดับ แลวจึงเปลี่ยนเอาแบตเตอรี่เกาออกมา และใสแบตเตอรี่ใหมเขาแทนที่ ใหสังเกต
  ลักษณะการเชื่อมตอสายไฟแตละขั้วแบตเตอรี่ กอนการเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหมเขาแทนที่

  � ขอควรระวัง: แบตเตอรี่ใหมตองเปนแบตเตอรี่ที่เปนประเภทเดียวกันและขนาดเดียวกันกับแบตเตอรี่เดิม

 8.1.4 เสียบสายไฟสีดํา (-) และสีแดง (+) เขาที่ขั้วตอแบตเตอรี่ ตามลําดับ (หรือดูสีขั้วของแบตเตอรี่และสีขั้วของสายไฟ  
  ใหตรงกัน) จากนั้นใสพลาสติกครอบขั้วแบตเตอรี่เขาที่เดิม
 8.1.5 ไขสกรูเพื่อยึดเหล็กรัดแบตเตอรี่เขากับตัวเครื่องใหแนน ใสหนากากและไขสกรูเขาตําแหนงเดิมใหแนน จากนั้นเปด 
  เครื่องใชงานตามปกติ

8.2 การเปลี่ยนแบตเตอรี่สําหรับเครื่องแบบ Rack Mount

 8.2.1 ตั้ง UPS ไวบนโตะ ใชไขควงขันสกรูที่ตําแหนง A1, A2, B1 และ B2 ที่บริเวณหนาเครื่องออก ตามลําดับ ดังรูป 

 8.2.2 เปดฝาดานหนาเครื่องออก และดึงถาดใสแบตเตอรี่ออกมา ดังรูป 
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 8.2.3 ไขสกรูถอดเหล็กรัดแบตเตอรี่ออก ดังรูป จากนั้นถอดพลาสติกครอบขั้วแบตเตอรี่ออก และปลดสายไฟสีดํา (-) และ
  สายไฟสีแดง (+) ออกจากขั้วแบตเตอรี่สีดําและขั้วแบตเตอรี่สีแดง ตามลําดับ แลวจึงเปลี่ยนเอาแบตเตอรี่เกาออก  
  มา และใสแบตเตอรี่ใหมเขาแทนที่ ใหสังเกตลักษณะการเชื่อมตอสายไฟแตละขั้วแบตเตอรี่ กอนการเปลี่ยน  
  แบตเตอรี่ใหมเขาแทนที่

  � ขอควรระวัง: แบตเตอรี่ใหมตองเปนแบตเตอรี่ที่เปนประเภทเดียวกันและขนาดเดียวกันกับแบตเตอรี่เดิม

 8.2.4 เสียบสายไฟสีดํา (-) และสีแดง (+) เขาที่ขั้วตอแบตเตอรี่ ตามลําดับ (หรือดูสีขั้วของแบตเตอรี่และสีขั้วของสายไฟ  
  ใหตรงกัน) จากนั้นใสพลาสติกครอบขั้วแบตเตอรี่เขาที่เดิม
 8.2.5 ไขสกรูเพื่อยึดเหล็กรัดแบตเตอรี่ใหแนน ปดฝาดานหนาเครื่องและไขสกรูเขาทั้ง 4 ตําแหนงใหแนน จากนั้นเปด  
  เครื่องใชงานตามปกติ

การเก็บรักษา

 กรณีที่ไมมีการใชงาน UPS เปนระยะเวลานาน หรือตองการเก็บเครื่องไว ใหนํา UPS มาทําการประจุแบตเตอรี่ทุก 3 เดือน
โดยปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้
10.1 เสียบปลั๊ก AC Input เขากับเตาจายการไฟฟา ไฟชุดที่ 2 (Battery Level) จะกะพริบ 1 ครั้ง
10.2 เสียบปลั๊กทิ้งไวนาน 8 ชั่วโมง เพื่อทําการประจุแบตเตอรี่่
10.3 กดปุมดานหนาเครื่อง 2 ครั้งติดกัน (Double click) เพื่อทดสอบความพรอมในการทํางาน ดูรายละเอียดผลการทดสอบได 
 ในหัวขอ 6.4)
10.4 ปดเครื่องและถอดปลั๊กไฟออก จากนั้นเก็บไวในที่แหงและเย็น
10.5 นํา UPS มาทําการประจุแบตเตอรี่ใหเต็มทุก 3 เดือน เพื่อปองกันมิใหแบตเตอรี่เสื่อมสภาพกอน เวลาอันควร

****************************************************
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