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ขอมูลจําเพาะ

MODEL USE-600 CON USE-1000 USE-1500 USE-2000

CAPACITY Pf = 0.8 600 VA / 480 W 1000 VA / 800 W 1500 VA / 1200 W 2000 VA / 1600 W

INPUT Voltage 220 Vac ± 25%

Frequency 50 / 60 Hz ± 10% auto sensing

OUTPUT Voltage on battery mode 220 Vac ± 5%

Voltage on AC mode (AVR) 188 - 245 Vac

Frequency 50 / 60 Hz ± 0.3 Hz (settable)(1)

Wave form Pure sine wave

Total harmonic distortion ≤ 5% at linear load

Overload capability 110% for 120 sec, 125% for 60 sec, 
150% for 10 sec transfer to bypass mode (AC mode)

110% for 60 sec, 120% for 10 sec, 
150% for 5 sec then shutdown automatically (Inverter mode)

Transfer time ≤ 8 msec 

Protection Overload, short circuit (inverter), battery low voltage, battery over charge, 
battery over discharge, over temperature

ECO mode (1) Settable (< 3% load) to enter after 80 sec

No load shutdown (1) Settable (< 3% load) shutdown after 80 sec

BATTERY Type Sealed lead acid (maintenance free) rechargeable

DC voltage 24 V 24 V 24 V 36 V

Number x Capacity External battery 2 x 12 V 7 Ah 2 x 12 V 9Ah 2 x 12 V 9 Ah

Backup time Depending on connected loads

Continuous recharging time 8 hours recover to 90% capacity

Charging current 1 A

End of discharge voltage Single battery 10.2 Vdc (default), 9.6 - 11.5 Vdc adjustable

INDICATOR LED AC mode, Inverter mode, Bypass mode / Setting mode, Fault

LCD Input (voltage / frequency), Output (voltage / frequency), 
Load (Watt / VA / level in %), Battery (voltage / capacity in % / level in %), 

Temperature, Operation status, Cooling fan status, Battery fail status, Fault

AUDIBLE ALARM Battery mode Audible beep every 5 sec, be silent after 60 sec

Low battery voltage Audible beep every 0.16 sec (quick beep)

Overload Audible beep 2 sec in 0.5 sec interval (long beep)

CONNECTION Input Power cord TIS 166-2549

Number of output outlets 4

RJ45 port Surge protection for telephone and LAN line

COMMUNICATION
INTERFACE

USB port an USB port using with UPS monitoring and management software (2)

SNMP / HTTP capability Optional

ENVIRONMENT Ambient operation 0 to +40°C, 10 - 90% Relative humdity (non-condensing)

Relative humidity ≤ 50 dBA at 1 metre

PHYSICAL Dimension (W x H x D) in cm 14 x 21.5 x 34.5 14 x 21.5 x 41

Net weight (approximate in kg) 8.5 kg 
(without battery)

12.5 kg 14.5 kg 17.6 kg

Shipping weight (approx. in kg) 9.5 kg
(without battery)

14 kg 16 kg 19 kg

รายละเอียดและขอมูลจําเพาะภายในเอกสารนี้ สามารถเปลี่ยนแปลงไดโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา
(1) คาที่สามารถตั้งไดเหลานี้ ตองทําจากโรงงานผูผลิต หรือชางเทคนิคผูชํานาญเทานั้น กรุณาแจงคาที่ตองการกอนทําการสั่งซื้อสินคา
(2) สามารถใชงานรวมกับระบบปฏิบัติการของคอมพิวเตอร Windows 98 / Me, Windows 2000 / XP / 7 / 8, Windows Server 2003 / 2008 / 2012, 
Linux (32/64)
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การเก็บรักษา

 กรณีที่ไมมีการใชงาน UPS เปนระยะเวลานาน หรือตองการเก็บเครื่องไว ใหนํา UPS มาทําการประจุแบตเตอรี่ทุก 3 เดือน

โดยปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้

10.1  เสียบปลั๊ก AC Input เขากับเตาจายการไฟฟา

10.2  ที่ชุดแบตเตอรี่เพิ่ม (Battery Extension Module หรือ Battery Pack) (ถามี) ปดกระบอกฟวสหรือโยกเบรกเกอรที่ชุด  

  แบตเตอรี่เพิ่ม ไปที่ตําแหนง ON

10.3  เสียบปลั๊กทิ้งไวนานมากกวา 8 ชั่วโมง เพื่อทําการประจุแบตเตอรี่่ใหเต็ม

10.4  ปดเครื่องและถอดปลั๊กไฟออก

10.5  ที่ชุดแบตเตอรี่เพิ่ม (Battery Extension Module หรือ Battery Pack) (ถามี) เปดกระบอกฟวสหรือโยกเบรกเกอรที่ชุด  

  แบตเตอรี่เพิ่ม ไปที่ตําแหนง OFF จากนั้นปลดสายแบตเตอรี่ออกจากขั้ว EXT.BATTERY ดานทายเครื่อง

10.6  เก็บ UPS และชุดแบตเตอรี่เพิ่ม (ถามี) ไวในที่แหงและเย็น

10.7  นํา UPS และชุดแบตเตอรี่เพิ่ม (ถามี) มาทําการประจุแบตเตอรี่ใหเต็มทุก 3 เดือน เพื่อปองกันมิใหแบตเตอรี่เสื่อมสภาพ  

  กอนเวลาอันควร
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คําแนะนําเพื่อความปลอดภัย

 กรุณาอานและปฏิบัติตามขอแนะนําที่มีอยูในคูมือการใชงานเครื่องสํารองไฟฟา USE-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 การ

     ละเมิดคําเตือนอาจสงผลใหเกิดการบาดเจ็บรายแรงหรือเสียชีวิต และทําใหเครื่องหรืออุปกรณอื่นๆ ไดรับ  

     ความเสียหาย

                                                                                                                                                              

 �ขอควรระวัง: แสดงสถานการณที่อาจเปนอันตราย หรือขอมูลที่สําคัญตอการปองกันคุมครองทรัพยสิน การละเมิด

      ขอควรระวังอาจเปนสาเหตุใหเกิดการบาดเจ็บเล็กนอยหรือปานกลาง และทําใหเครื่อง หรืออุปกรณ  

      อื่นๆ ไดรับความเสียหาย

                                                                                                                                                              

 ? หมายเหตุ: แสดงขอมูลเพิ่มเติมที่มีประโยชนเพื่อชวยใหคุณใชงานผลิตภัณฑและระบบไดดียิ่งขึ้น
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9.2.1 ตออุปกรณไฟฟาที่ไมมีความจําเปนและไมมีความสําคัญเขาที่ เตาจายไฟ OUTPUT ของ UPS

9.2.2 เสียบสายไฟ AC INPUT เขากับเตาจายไฟจากการไฟฟา จากนั้นเปด UPS ทิ้งไวนานกวา 8 ชั่วโมง ตั้งใจดูการ  

  ทํางานของอุปกรณไฟฟาที่ตอกับ UPS 

9.2.3 บันทึกคากําลังไฟฟารวม จากนั้นจําลองสภาวะไฟฟาดับ โดยถอดปลั๊ก AC INPUT ออกจากเตาจายไฟจากการ  

  ไฟฟา UPS จะเขาสูโหมดจายไฟฟาสํารองจนกระทั่งปดการทํางานอัตโนมัติ 

9.2.4 บันทึกคาระยะเวลาการจายไฟฟาสํารอง เก็บบันทึกคาไวใชเปรียบเทียบในครั้งตอไป

      ? หมายเหตุ: - ปริมาณอุปกรณไฟฟาที่ตอใชงานตองไมเกินพิกัดกําลังของ UPS  ในหนวย Watt (W) 

        - หากพิกัดกําลังของอุปกรณไฟฟาระบุเปน VA ใหคํานวนเปน Watt ดังนี้

          VA x Power factor  = Watt

           VA x 0.8   = Watt

        - หากอุปกรณไฟฟาระบุเพียงคากระแสไฟฟา (A) ใหคํานวณเปน Watt ดังนี้

           A x 220 V  = VA

           VA x 0.8   = Watt                                                                                                       

 9.2.5 ในสภาวะการใชงานโดยปกติ อายุการใชงานแบตเตอรี่อยูที่ประมาณ 1 - 2 ป เมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นและมีการคาย  

    ประจุบอยขึ้น อาจทําใหอายุการใชงานของแบตเตอรี่ลดลงเหลือแคประมาณ 0.5 - 1 ปเทานั้น

 9.2.6 ประสิทธิภาพของแบตเตอรี่คอยๆ ลดลง โดยสามารถดูไดจากระยะเวลาในการจายไฟฟาสํารองที่สั้นลง เมื่อระยะ  

    เวลาในการจายไฟฟาสํารองลดลงถึง 80% ของคาเริ่มตน ประสิทธิภาพที่ลดลงของแบตเตอรี่จะถูกเรงใหเร็วขึ้น 

    ดังนั้นระยะเวลาในการตรวจสอบแบตเตอรี่ตองเปลี่ยนจากการตรวจทุก 6 เดือน เปน ตรวจทุกเดือน 

 9.2.7 สําหรับระบบสํารองไฟฟา ที่มีการตอชุดแบตเตอรี่เพิ่ม (Battery Extension Module หรือ Battery Pack) จําเปน

    ตองบํารุงรักษาแบตเตอรี่อยางเหมาะสม เพื่อปองกันไมใหอุปกรณไฟฟาที่สําคัญเกิดความเสียหายเมื่อเกิดไฟฟาดับ

    9.2.7.1 ทําความสะอาดฝุนและสิ่งสกปรกบนแบตเตอรี่

    9.2.7.2 ตรวจสอบสายไฟภายในตูแบตเตอรี่ทั้งหมดวา หลวมหรือสึกกรอนหรือไม ใหทําการเปลี่ยนหรือแกไขให  

      ใชงานได

    9.2.7.3 ใหแนใจวา แบตเตอรี่และขั้วตอแบตเตอรี่มีการยึดหรือเขาสายที่แนนหนา

9.3 การเปลี่ยนแบตเตอรี่ (ในรุน USE-1000, USE-1500 และ USE-2000)

  9.3.1 ปดอุปกรณไฟฟาที่ตอใชงาน จากนั้นปด UPS  และถอดปลั๊ก AC INPUT ออกจากเตาจายไฟการไฟฟา

  9.3.2 ตะแคงตัวเครื่องวางนอนลง จากนั้นไขสกรูถอดแผนกั้นแบตเตอรี่ดานใตเครื่องออก

  9.3.3 ปลดสายไฟแบตเตอรี่ออกจากขั้วตอแบตเตอรี่ และนําแบตเตอรี่ออกมา

  9.3.4 นําแบตเตอรี่ใหมเปลี่ยนแทนที่ จากนั้นเสียบสายไฟสีดํา (-) และสีแดง (+) เขาที่ขั้วตอแบตเตอรี่ ตามลําดับ (หรือดู

    สีขั้วของแบตเตอรี่และสีขั้วของสายไฟใหตรงกัน) 

                                                                                                                                                       

  � ขอควรระวงั: - แบตเตอรี่ใหมตองเปนแบตเตอรี่ที่เปนประเภทเดียวกันและขนาดเดียวกันกับแบตเตอรี่เดิม

       - บันทึกหรือทําเครื่องหมายวิธีการตอสายไฟแบตเตอรี่ไวสําหรับอางอิงในการเปลี่ยนแบตเตอรี่  

        ครั้งตอไป

                                                                                                                                                       

  9.3.5 ไขสกรูเพื่อยึดแผนกั้นแบตเตอรี่เขากับตัวเครื่องใหแนน จากนั้นเปดเครื่องใชงานตามปกติ
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อาการ สาเหตุ การแกไข

ไฟฟาดับ UPS จายไฟฟาสํารอง

แตระยะเวลาในการจายไฟฟา

สํารองของ UPS สั้นเกินไป

แบตเตอรี่ไมไดถูกประจุพลังงาน

จนเต็ม 

หลังจากไฟฟากลับสูสภาวะปกติ เสียบสาย 

Power cord เขากับเตารับ AC INPUT ของ UPS 

ใหแนน ทิ้งไวประมาณ 8 ชั่วโมง เพื่อทําการประจุ

แบตเตอรี่

ปริมาณอุปกรณไฟฟาที่ตอใชงานกับ 

UPS เกินพิกัดกําลังของเครื่อง

ลดปริมาณอุปกรณไฟฟาที่ตอกับ UPS ใหเหลือ

ประมาณ 75% (อีก 25% เผื่อไวสําหรับอุปกรณ

ไฟฟาบางประเภทที่ใชกําลังไฟฟามากกวาปกติ

ในบางขณะ)

แบตเตอรี่เสื่อมสภาพ ติดตอศูนยบริการ

การบํารุงรักษาเครื่อง

9.1 การบํารุงรักษาเชิงปองกัน (Preventive Maintenance)

 การบํารุงรักษาเชิงปองกันของระบบสํารองไฟฟา ทําให UPS มีความนาเชื่อถือ และสามารถใชงานไดยาวนาน โดยใหทํา

การตรวจสอบหัวขอดังตอไปนี้  ทุก ๆ เดือน

9.1.1 ปด UPS (ทําตามขั้นตอนการปดเครื่อง)

9.1.2 ตรวจสอบรูหรือชองระบายอากาศ เพื่อใหแนใจวา ไมมีสิ่งกีดขวางการระบายอากาศ

9.1.3 ตรวจสอบสายไฟขาเขา, ขาออก และสายไฟแบตเตอรี่ วาตอแนนหนาหรือไม และสภาพฉนวนของสายไฟยังดีอยู  

  หรือไม

9.1.4 ใหแนใจวา UPS ไมโดนความชื้น

9.1.5 เปด UPS (ทําตามขั้นตอนการเปดเครื่อง)

9.1.6 จําลองสภาวะไฟฟาดับ ดวยการตออุปกรณไฟฟาที่ไมมีความจําเปนและไมมีความสําคัญ จนกระทั่ง UPS แจงเตือน

  แรงดันไฟฟาของแบตเตอรี่ตํ่า 

9.2 การบํารุงรักษาแบตเตอรี่ (ฺBattery Maintenance)

                                                                                                                                                       

  � ขอควรระวงั: การบํารุงรักษาแบตเตอรี่ควรทําโดยชางเทคนิคที่ชํานาญและมีความรูเกี่ยวกับแบตเตอรี่

                                                                                                                                                       

 ภายใน UPS มีแบตเตอรี่กรดตะกั่วชนิดปดผนึก (Sealed lead acid battery)  โดยอายุการใชงานของแบตเตอรี่ขึ้นอยู

กับการเก็บรักษา, สภาวะแวดลอมในการใชงาน และความถี่ในการคายประจุ (UPS จายไฟฟาสํารอง) อุณหภูมิที่สูงขึ้นจะ

ทําใหอายุการใชงานของแบตเตอรี่สั้นลงอยางรวดเร็ว ถึงแมวาแบตเตอรี่นั้นจะไมไดถูกใชงาน ประสิทธิภาพของแบตเตอรี่

จะคอยๆ ลดลง  แนะนําใหจําลองสภาวะไฟฟาดับ ทุก ๆ 3 เดือน 

 วิธีการตรวจสอบแบตเตอรี่ มีดังตอไปนี้ (ประสิทธิภาพของแบตเตอรี่จะลดลงอยางรวดเร็วเมื่อแบตเตอรี่เริ่มเสื่อมสภาพ)
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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 ออกจาก  

   แหลงจายไฟ AC กอนที่จะทําการตออุปกรณใดๆ และจะทําการเสียบเชื่อมตอ UPS เขากับแหลงจายไฟ AC ได 

   ก็ตอเมื่อไดทําการตออุปกรณเขากับ UPS เรียบรอยแลว

 ●  ในการตอหรอืปลดสายสญัญาณระหวางอุปกรณ ควรทาํโดยใชมอืเพยีงขางเดียว ทัง้นีเ้พือ่หลีกเลีย่งการถูกไฟฟาช็อตจาก

   การสัมผัสพื้นผิวของอุปกรณ 2 ตัวที่มีการเดินสายดินซึ่งมีศักยไฟฟาตางกัน

1.3 ความปลอดภัยในการติดตั้งและใชงาน

                                                                                                                                                              

 �ขอควรระวัง: กอนการติดตัง้และใชงานเครื่อง ควรทาํความเขาใจกบัขอแนะนาํ, คาํเตือน, ขอควรระวัง ที่แสดงอยูบน

      ตัวเครื่อง และอุปกรณไฟฟาอื่นๆ ที่ตอกับ UPS รวมถึงคูมือการใชงานฉบับนี้

                                                                                                                                                              

 �ขอควรระวงั: ตดิตัง้เครือ่งภายในอาคารที่มอีณุหภูมแิละความชื้นทีเ่หมาะสม บรเิวณทีม่อีากาศถายเทสะดวก ปราศจาก  

      ฝุน สารเคมี สารหรือวัสดุนําไฟ หลีกเลี่ยงการติดตั้งใกลสถานสีงวทิย,ุ  อปุกรณทีแ่ผความรอนออกมา และ

      ไมใหเครือ่งไดรบัแสงแดดโดยตรง

                                                                                                                                                              

 �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 เพื่อปองกันความเสียหายที่  

   อาจเกิดขึ้น

 ●  กอนการตดิตั้งสายสญัญาณเชือ่มตอกบัคอมพวิเตอร (Computer Interface)  ทาํการปด UPS โดยการกดปุม OFF และ 

   ปลด  UPS ออกจากแหลงจายไฟ AC 

 ●  ควรเปด UPS กอนทุกครั้ง แลวจึงคอยเปดคอมพิวเตอร หรือเครื่องใชไฟฟาอื่นๆ เพื่อปองกันไฟกระชากแรงดันสูง  

   เขาสูคอมพิวเตอรหรือเครื่องใชไฟฟานั้นๆ

 ●  การทําความสะอาดตัวเครื่อง หามใชเบนซิน ทินเนอร หรือสารละลายเคมีภัณฑใดๆ มาเช็ดตัวเครื่อง ควรใชผานิ่มเช็ดก็ 

   เพียงพอแลว และควรปดเครื่องและปลด UPS ออกจากแหลงจายไฟ AC เสียกอน

 ●  ในระหวางที่ฟาคะนอง หากเปนไปได ควรงดเวนการใชเครื่องใชไฟฟาทุกชนิด รวมทั้ง UPS ดวย เพื่อปองกันเครื่อง

   เสียหายเนื่องจากอุบัติเหตุฟาผาลง AC Line

1.4 ความปลอดภัยเกี่ยวกับแบตเตอรี่

                                                                                                                                                      

 � คําเตือน: เนื่องจากมีแบตเตอรี่อยูภายในเครื่อง ดังนั้นแมวา UPS จะไมไดตอเขากับแหลงจายไฟ AC กต็าม เตาจายไฟ

     ดานทายเครือ่งกย็งัคงมรีะดบัแรงดนัไฟฟาทีเ่ปนอนัตรายอยู

                                                                                                                                                      

 � คําเตือน: หามกําจัดแบตเตอรี่ดวยการเผาไฟ เพราะแบตเตอรี่อาจระเบิดได

                                                                                                                                                      

 � คําเตือน: หามแกะหรือเปดแบตเตอรี่ออก เพราะแบตเตอรี่ประกอบดวยอเิลคโทรไลททีเ่ปนพิษ ซึ่งอาจเปนอันตรายตอ

     ผิวหนังและดวงตาได

                                                                                                                                                      

 � คําเตือน: ในการเปลี่ยนแบตเตอรี่ ตองใชแบตเตอรี่ประเภทเดียวกัน และมีหมายเลขเดียวกันกับแบตเตอรี่เดิมที่มีอยูใน  

     เครื่อง
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ขอความบน

หนาจอ LCD
สิ่งผิดปกติ การแกไข

EOD แรงดันไฟฟาของแบตเตอรี่ตํ่ามากจนปดการทํางาน (Low battery 

voltage cut-off)

ตรวจสอบไดคายประจุอยางสมบูรณหรือเสื่อม

สภาพหรือเสียหายหรือไม ติดตอเจาหนาที่

บริการ

8.2 ปญหาทั่วไป

อาการ สาเหตุ การแกไข

ระบบไฟฟา AC ปกติ แต UPS 

ไมทํางาน

เสียบสาย Power cord เขากับ

เตารับ AC INPUT ของ UPS ไมแนน

เสียบสาย Power cord เขากับเตารับ AC INPUT 

ของ UPS ใหแนน

AC BREAKER ดานทายเครื่องทริป กดปุมรีเซ็ต ที่เบรกเกอรดานหลังเครื่อง และหาก

เครื่องยังคงมีอาการเชนเดิม ใหสงเครื่องไปศูนย

บริการ

ระบบไฟฟา AC ปกติ แต UPS 

ไมเริ่มทํางาน ไฟ  ติดสวาง

เปนสีแดง และหนาจอ LCD ดับ

สายไฟแบตเตอรี่ภายในเครื่องหลุด

ออก หรือเสียบไมแนน

ตรวจสอบสายไฟแบตเตอรี่ภายในวาเสียบถูกตอง

และแนนหนาดี

แบตเตอรี่เสื่อมสภาพ ติดตอศูนยบริการ

โหมดสภาวะไฟฟา AC ปกติ มี

เสียงเตือนดังยาว และหนาจอ

แสดงสัญลักษณ   หลังจาก

นั้น  UPS  ทํางานในโหมดบาย-

พาส หรือในโหมดจายไฟฟา

สํารอง มีเสียงเตือนดังยาว และ

สัญลักษณ   ยังคงปรากฎบน

หนาจอ UPS ปดการทํางานลง

ปริมาณอุปกรณไฟฟาที่ตอใชงานกับ 

UPS เกินพิกัดกําลังของเครื่อง

1. ตรวจสอบปริมาณอุปกรณไฟฟาบนหนาจอ  

 LCD

2. หากปริมาณอุปกรณไฟฟามากเกินไป ใหลด 

 ปริมาณอุปกรณไฟฟาที่ตอกับ UPS ใหเหลือ 

 ประมาณ 75% (อีก 25% เผื่อไวสําหรับ 

 อุปกรณไฟฟาบางประเภทที่ใชกําลังไฟฟา 

 มากกวาปกติในบางขณะ)

กดปุมเปดเครื่องแลว แต UPS 

ไมทํางาน

กดปุมที่ดานหนาเครื่องเร็วเกินไป กดปุม  +   คางไวประมาณ 3 วินาที 

เพื่อเปดเครื่อง แลวปลอยมือ

สายไฟแบตเตอรี่ภายในเครื่องหลุด

ออก หรือเสียบไมแนน

ตรวจสอบสายไฟแบตเตอรี่ภายในวาเสียบถูกตอง

และแนนหนาดี
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ปญหาและแนวทางแกไข

8.1 ขอความแสดงสิ่งผิดปกติ

ขอความบน

หนาจอ LCD
สิ่งผิดปกติ การแกไข

SHORT ไฟฟาลัดวงจรทางดานไฟฟาขาออก (Output short circuit) ตรวจสอบวาอุปกรณไฟฟาที่ตอใชงานเกิดไฟฟา

ลัดวงจรหรือไม

OUT H แรงดันไฟฟาขาออกสูง (High output voltage) ภาคแปลงกระแสไฟฟา (Inverter) ทํางานผิด

ปกติ ติดตอเจาหนาที่บริการ

OUT L แรงดันไฟฟาขาออกตํ่า (Low output voltage) ภาคแปลงกระแสไฟฟา (Inverter) ทํางานผิด

ปกติ ติดตอเจาหนาที่บริการ

LOAD มีการใชพลังงานไฟฟาเกินพิกัดกําลังของเครื่อง (Output overload) ตรวจสอบหากพบวาปริมาณอุปกรณไฟฟาที่ตอ

ใชงานกับ UPS มากเกินกวาพิกัดกําลังเครื่อง ให

ปลดอุปกรณไฟฟาบางตัวออกจากระบบ

RELAY รีเลยดานไฟฟาขาเขาผิดปกติ ภาคแปลงกระแสไฟฟา (Inverter) ทํางานผิด

ปกติ ติดตอเจาหนาที่บริการ

MOSC กระแสไฟฟาเกินพิกัดที่ MOSFET ตรวจสอบวาปริมาณอุปกรณไฟฟาที่ตอใชงาน

กับ UPS มากเกินกวาพิกัดกําลังเครื่องหรือไม 

หรือตรวจสอบไฟฟาลัดวงจรที่อุปกรณไฟฟา 

หากตรวจสอบแลวปกติ ติดตอเจาหนาที่บริการ

MOST อุณหภูมิสูงเกินพิกัดที่ MOSFET ลดปริมาณอุปกรณไฟฟาที่ตอใชงาน หากปญหา

ยังคงอยู ติดตอเจาหนาที่บริการ

SENSOR หัววัดอุณหภูมิที่ MOSFET ถูกถอดออก ภาคแปลงกระแสไฟฟา (Inverter) ทํางานผิด

ปกติ ติดตอเจาหนาที่บริการ

TRANT หมอแปลงมีอุณหภูมิสูงเกินพิกัด ลดปริมาณอุปกรณไฟฟาที่ตอใชงาน หากปญหา

ยังคงอยู ติดตอเจาหนาที่บริการ

INV H แรงดันไฟฟาสูงที่ภาคแปลงกระแสไฟฟา ภาคแปลงกระแสไฟฟา (Inverter) ทํางานผิด

ปกติ ติดตอเจาหนาที่บริการ

INV L แรงดันไฟฟาตํ่าที่ภาคแปลงกระแสไฟฟา ภาคแปลงกระแสไฟฟา (Inverter) ทํางานผิด

ปกติ ติดตอเจาหนาที่บริการ

SOFT ฟงกชั่น Soft start ของภาคแปลงกระแสไฟฟาทํางานผิดปกติ ตรวจสอบการเชื่อมตอสายไฟระหวางหมอแปลง

และแผงวงจรกําลังไฟฟาวาถูกตองแนนหนา 

หากพบสิ่งผิดปกติ ติดตอเจาหนาที่บริการ

BUS H แรงดันไฟฟาที่บัสกระแสตรงสูง (แบตเตอรี่ถูกประจุไฟฟามากเกินไป) ภาคแปลงกระแสไฟฟา (Inverter) ทํางานผิด

ปกติ ติดตอเจาหนาที่บริการ

CHARGE ภาคประจุแบตเตอรี่ ใชกระแสไฟฟาเกินพิกัด ภาคแปลงกระแสไฟฟา (Inverter) ทํางานผิด

ปกติ ติดตอเจาหนาที่บริการ

BATH แรงดันไฟฟาของแบตเตอรี่สูงเกินพิกัด (Battery over voltage) ตรวจสอบแรงดันไฟฟาของแบตเตอรี่
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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 8 ชั่วโมง

                                                                                                                                                      

 ●  ในขณะที่ทําการเปลี่ยนแบตเตอรี่ ควรถอดนาฬกาและเครื่องประดับ เชน แหวน ออก เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายที่อาจ

   เกิดขึ้นจากกระแสไฟฟา และควรใชเครื่องมือที่มีฉนวนหุม

แนะนําเบื้องตน

 USE-series เปนเครื่องสํารองไฟฟา (UPS) ที่ถูกออกแบบมาสําหรับใชงานกับระบบเครือขายคอมพิวเตอร,  อุปกรณสื่อสาร

โทรคมนาคม หรือเครื่องมือเครื่องจักรประเภทมอเตอร โดยสามารถจายกระแสไฟฟาขาออกเปน Pure Sine Wave ที่มีคุณภาพ

สูง สามารถขจัดปญหาทางไฟฟา เชน ไฟดับ,  ไฟตก, ไฟกระชาก ไฟเกิน และสัญญาณรบกวนไดอยางรวดเร็วและแมนยํา แสดงผล

การทํางานแบบกราฟกบนจอ LCD ที่เขาใจงาย และยังสามารถแสดงขอมูลสภาวะไฟฟาและสถานะการทํางานของ UPS บนหนา

จอคอมพิวเตอร ผานซอฟตแวรการจัดการและแสดงผลการทํางานของ UPS และยังสามารถตั้งเวลาเปด-ปด UPS ลวงหนาไดอีก

ดวย
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สวนประกอบตาง ๆ ของเครื่อง
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เมนู หนาจอ LCD รายละเอียด

16 เมนูตั้งคาหนวงเวลาในการรีสตารทการทํางานอัตโนมัติจาก

พลังงานไฟฟากระแสตรง (DC auto-restart delay time)

? หมายเหตุ: คาตั้งตนที่ถูกตั้งมาจากโรงงานผู ผลิต 

คือ 1.0H คาเวลานอยที่สุดเมื่ออุปกรณประจุแบตเตอรี่จาก

ภายนอกทําการประจุแบตเตอรี่หลังจากที่ระบบจายพลังงาน

ไฟฟาสํารองจนหมด (Over discharge) และปดตัวเองลง

(ฟงกชั่นนี้ใชสําหรับระบบที่ทํางานรวมกับแผงเซลลแสง

อาทิตย หรืออุปกรณประจุแบตเตอรี่จากภายนอก)

17 เมนูตั้งคาการแสดงคาแรงดันไฟฟาขาเขา (Input voltage 

display) หนาจอแแสดงเปน

200-240V UPS : OFF/100/110/115/120  

� ขอควรระวัง: คาตั้งตนที่ถูกตั้งมาจากโรงงานผูผลิต คือ 

OFF ผูใชไมควรเปลี่ยนแปลงคาเอง เนื่องจากอาจสงผลเสีย

หายตออุปกรณไฟฟาที่ตอใชงานได

18 เมนูตั้งคาการแสดงคาแรงดันไฟฟาขาออก (Output voltage 

display) หนาจอแแสดงเปน

200-240V UPS : OFF/100/110/115/120  

� ขอควรระวัง: คาตั้งตนที่ถูกตั้งมาจากโรงงานผูผลิต คือ 

OFF ผูใชไมควรเปลี่ยนแปลงคาเอง เนื่องจากอาจสงผลเสีย

หายตออุปกรณไฟฟาที่ตอใชงานได

19 เมนูยืนยันการเปลี่ยนแปลงการตั้งคา  มีใหเลือก YES หรือ 

NO

? หมายเหตุ: คาตั้งตนที่ถูกตั้งมาจากโรงงานผูผลิต คือ 

NO หากเลือกเปน YES จะเปนการบันทึกการเปลี่ยนแปลง

การตั้งคา 
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เมนู หนาจอ LCD รายละเอียด

12 เมนูตั้งคาปริมาณอุปกรณไฟฟาที่ตอใชงานในการปดการ

ทํางานของเครื่อง (Load rate of UPS shutdown) มีคาให

เลือกตั้งแต 3% - 50% (เมื่อเครื่องทํางานในโหมดจายไฟฟา

สํารอง)

� ขอควรระวงั: คาตัง้ตนทีถ่กูตัง้มาจากโรงงานผูผลติ คอื 3%

13 เมนูตั้งคาหนวงเวลาในการปดการทํางานของ UPS โดย

อัตโนมัติ (Delay time of UPS auto-shutdown) มีคาให

เลือกตั้งแต 1 - 99 นาที (เมื่อเครื่องทํางานในโหมดจายไฟฟา

สํารอง)

� ขอควรระวัง: คาตั้งตนที่ถูกตั้งมาจากโรงงานผูผลิต คือ

1 นาที หากปริมาณอุปกรณไฟฟาที่ตอใชงาน ≤ คาที่ตั้งไวใน

เมนูที่ 12 เครื่องจะปดการทํางาน หลังจากผานไป 1 นาที 

14 เมนูตั้งคาเริ่มการทํางานโดยอัตโนมัติเมื่อมีไฟฟาขาเขา (AC 

auto-start function)

? หมายเหตุ: คาตั้งตนที่ถูกตั้งมาจากโรงงานผูผลิต คือ ON 

หากเลือกเปน OFF เมื่อไฟฟาดับ ระบบจายพลังงานไฟฟา

สํารองจนหมด (Over discharge) และปดตัวเองลง และเมื่อ

ระบบไฟฟากลับสูสภาวะปกติ เครื่องจะไมสามารถเริ่มตนการ

ทํางานไดใหมโดยอัตโนมัติได 

15 เมนูตั้งคาเริ่มการทํางานโดยอัตโนมัติเมื่อมีพลังงานไฟฟา 

กระแสตรง (DC auto-start function)

? หมายเหตุ: คาตัง้ตนทีถ่กูตัง้มาจากโรงงานผูผลติ คอื OFF

หากเลือกเปน ON ระบบจะอยูในสถานะพรอมทํางาน

(Standby) หลังจากที่ระบบจายพลังงานไฟฟาสํารองจนหมด

(Over discharge) และปดตัวเองลง เมื่อระยะเวลาในสภาวะ

พรอมทํางาน (Standby) ≥ คาหนวงเวลาในการรีสตารทการ

ทํางานอัตโนมัติจากพลังงานไฟฟากระแสตรง (DC auto-

restart delay time) และความจไุฟฟาของการประจุไฟฟา

จากภายนอก ≥ ความจุไฟฟา 50% ของระบบ ระบบจะ

เริ่มทํางานอัตโนมัติ (ฟงกชั่นนี้ใชสําหรับระบบที่ทํางานรวม

กับแผงเซลลแสงอาทิตย หรืออุปกรณประจุแบตเตอรี่จาก

ภายนอก)
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3.1 ไฟแสดงผล

ไฟแสดงผล  สีไฟ รายละเอียด

สีเขียว
สัญญาณไฟติดคาง แสดงเครื่องกําลังทํางานในโหมดไฟฟาปกติ (AC Mode) หรือโหมด

จายไฟฟาสํารอง (Battery Mode)

สีแดง สัญญาณไฟติดคาง แสดงเครื่องกําลังทํางานในโหมดจายไฟฟาสํารอง (Battery Mode) 

สีเหลือง
สัญญาณไฟติดคาง แสดงเครื่องกําลังทํางานในโหมดบายพาส (Bypass Mode) หรือ

โหมดการตั้งคาการทํางาน (Setting Mode)

สีแดง
สัญญาณไฟกะพริบ แสดงเครื่องทํางานผิดปกติ (แบตเตอรี่ผิดปกติ, ไฟฟาขาเขาผิด

ปกติ)
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3.2 จอแสดงผล LCD

สัญลักษณ  ความหมาย รายละเอียด

Load Level

แสดงปริมาณอุปกรณไฟฟาที่ตอใชงานกับ UPS แตละรูปแทน 25% ของ

พิกัดกําลัง เรียงลําดับจากซายไปขวา เมื่ออยูในสภาวะใชงานเกินพิกัด

กําลังเครื่อง (Overload) สัญลักษณนี้จะกะพริบ

Battery Level
แสดงระดับพลังงานภายในแบตเตอรี่ แตละรูปแทน 25% ของระดับ

พลังงานภายในแบตเตอรี่ เรียงลําดับจากขวาไปซาย

 Overload
แจงเตือนการใชงานเกินพิกัดกําลังของเครื่อง (Overload) สัญลักษณนี้จะ

ติดคาง

Alarm Sound สัญลักษณนี้กะพริบ เมื่อ UPS มีเสียงสัญญาณเตือนดังขึ้น

Fan Status

แสดงสถานะการทํางานของพัดลมระบายอากาศของ UPS

- ภาพพัดลมหมุน หมายถึง พัดลมระบายอากาศภายในเครื่องกําลัง

ทํางานปกติ 

- ภาพนิ่ง หมายถึง พัดลมระบายอากาศ ไมทํางาน

Alarm Status
สัญลักษณนี้กะพริบ เมื่อระบบทํางานผิดปกตติ โดยมีเสียงสัญญาณเตือน

ดัง

Battery Status แจงเตือนแบตเตอรี่ผิดปกติ โดยสัญลักษณนี้จะกะพริบ

-  แสดงคาตัวเลขของคาแรงดันไฟฟาไฟฟาขาเขาและขาออก (Input 

 and Output Voltage), กําลังไฟฟาของอุปกรณไฟฟาที่ตอใชงาน

 (Load Power) (Watt) และแรงดันไฟฟาของแบตเตอรี่ (ฺBattery  

 Voltage)

- แสดงคาตัวเลขในโหมดการตั้งคา

- แสดงคาตัวเลขของคาอุณหภูมิภายในเครื่อง, ความจุของแบตเตอรี่  

 (%), กําลังไฟฟาของอุปกรณไฟฟาที่ตอใชงาน (Load Power) (VA)  

 และความถี่ไฟฟาขาเขาและขาออก (Input and Output 

 Frequency)

- แสดงคาตัวเลขในโหมดการตั้งคา

LINE

UPS กําลังทํางานโหมดไฟฟาปกติ  (Mains Mode) อุปกรณไฟฟาที่

ตอใชงานรับพลังงานไฟฟาจากภาคปรับระดับแรงดันไฟฟา (Voltage 

Regulator) ในขณะเดียวกันภาคแปลงกระแสไฟฟา (Inverter) ทําหนาที่

ประจุไฟฟาใหกับแบตเตอรี่

BATT

เมื่อระบบไฟฟา AC ผิดปกติ UPS จะเปลี่ยนโหมดการทํางานเปนโหมด

จายไฟฟาสํารอง (Battery Mode) เพื่อจายพลังงานไฟฟาใหกับอุปกรณ

ไฟฟาที่ตอใชงานไดอยางตอเนื่อง 
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เมนู หนาจอ LCD รายละเอียด

8 เมนูตั้งคาแรงดันไฟฟาแบตเตอรี่ตํ่าสุดในการคายประจุของ

แบตเตอรี่ (End of discharge) มีคาใหเลือกตั้งแต 9.6V - 

11.5 V

� ขอควรระวัง: คาตั้งตนที่ถูกตั้งมาจากโรงงานผูผลิต คือ 

10.2 V ผูใชไมควรเปลี่ยนแปลงคาเอง เนื่องจากอาจสงผลเสีย

หายตอแบตเตอรี่

9 เมนูตั้งคากระแสประจุแบตเตอรี่ (Charging current) ในรุน

มาตรฐาน มีคาใหเลือกตั้งแต 1A - 3A และรุนใชงานกับตู

แบตเตอรี่ตอเพิ่ม มีคาใหเลือกตั้งแต 1A - 25A

� ขอควรระวัง: คาตั้งตนที่ถูกตั้งมาจากโรงงานผูผลิต คือ 

1A ผูใชไมควรเปลี่ยนแปลงคานี้เอง เนื่องจากอาจสงผลเสีย

หายตอแบตเตอรี่

10 เมนูตั้งคาเปด-ปดการทํางานในโหมดประหยัดพลังงาน 

(Energy saving mode) 

? หมายเหตุ: คาตัง้ตนทีถ่กูตัง้มาจากโรงงานผูผลติ คอื OFF 

หากเลือกเปน ON เมื่อกําลังไฟฟาของแบตเตอรี่และอุปกรณ

ไฟฟา ≤ 3% เครื่องจะเขาสูโหมดประหยัดการทํางาน ลด

การใชไฟฟาไดถงึ 90% และเมือ่อุปกรณไฟฟาเพิม่ขึน้มากกวา 

3% UPS จะกลับสูสภาวะปกติ (หากเริ่มการทํางานของ UPS 

และเปดโหมดประหยัดพลังงานและฟงกชั่นปดตัวเองโดย

อัตโนมัติ  UPS จะทํางานในโหมดประหยัดพลังงานเปนหลัก)

11 เมนูตั้งคาการปดการทํางานโดยอัตโนมัติ (Auto-shutdown

function) (เมื่อเครื่องทํางานในโหมดจายไฟฟาสํารอง)

� ขอควรระวัง: คาตั้งตนที่ถูกตั้งมาจากโรงงานผูผลิต คือ 

OFF หากเลือกเปน ON ใหตรวจสอบวาปริมาณอุปกรณที่ตอ

ใชงานในการปดการทํางานของเครื่อง (Load rate of UPS 

shutdown) วาอยูในคาที่กําหนดไวหรือไม โดยระบบจะ

ทําการปดตัวเองโดยอัตโนมัติหลังจากเวลาที่ตั้งไว (INLS)
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เมนู หนาจอ LCD รายละเอียด

3 เมนูตั้งคาความถี่ไฟฟาขาออก (Output frequency) มีคา

ความถี่ไฟฟาขาออกใหเลือก 50 หรือ 60 Hz

� ขอควรระวัง: คาตั้งตนที่ถูกตั้งมาจากโรงงานผูผลิต คือ 

50 Hz ผูใชไมควรเปลี่ยนแปลงคาเอง เนื่องจากอาจสงผลเสีย

หายตออุปกรณไฟฟาที่ตอใชงานได

4 เมนูตั้งคาชวงของความถี่ไฟฟาขาเขา (Input frequency 

range) มีคาใหเลือกตั้งแต ± 5% ถึง ± 15%

� ขอควรระวัง: คาตั้งตนที่ถูกตั้งมาจากโรงงานผูผลิต คือ 

± 10% ผูใชไมควรเปลี่ยนแปลงคาเอง เนื่องจากอาจสงผล

เสียหายตออุปกรณไฟฟาที่ตอใชงานได

5 เมนูตั้งคาแรงดันไฟฟาในการประจุแบตเตอรี่แบบ Equalize 

มีคาใหเลือกตั้งแต 13.6 V - 15.0 V

� ขอควรระวัง: คาตั้งตนที่ถูกตั้งมาจากโรงงานผูผลิต คือ 

14.1V ผูใชไมควรเปลี่ยนแปลงคาเอง เนื่องจากอาจสงผลเสีย

หายตอแบตเตอรี่ได

6 เมนูตั้งคาแรงดันไฟฟาในการประจุแบตเตอรี่แบบ Float มีคา

ใหเลือกตั้งแต 13.2 V - 14.6V

� ขอควรระวัง: คาตั้งตนที่ถูกตั้งมาจากโรงงานผูผลิต คือ 

13.5V ผูใชไมควรเปลี่ยนแปลงคาเอง เนื่องจากอาจสงผลเสีย

หายตอแบตเตอรี่ได

7 เมนูตั้งคาแรงดันไฟฟาแบตเตอรี่ตํ่าสุดที่เครื่องจะแจงเตือน 

(Low battery voltage alarm) มีคาใหเลือกตั้งแต 9.6V - 

13.0 V

� ขอควรระวัง: คาตั้งตนที่ถูกตั้งมาจากโรงงานผูผลิต คือ 

10.8 V ผูใชไมควรเปลี่ยนแปลงคาเอง เนื่องจากอาจสงผลเสีย

หายตอแบตเตอรี่
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สัญลักษณ  ความหมาย รายละเอียด

Pow dn

UPS อยูในโหมดพรอมทํางาน (Standby Mode) ในสองสภาวะดังนี้

-  เมื่อระบบไฟฟา AC ปกติ และมีการกดปุมปดเครื่อง อุปกรณไฟฟา 

 ที่ตอใชงานจะรับพลังงานไฟฟาจากระบบไฟฟา AC โดยตรง

- เมื่อเปดทํางานดวยพลังงานไฟฟาจากแบตเตอรี่ (DC start) และ  

 แบตเตอรี่จายพลังงานจนหมด (Overdischarge) ภาคแปลงกระแส 

 ไฟฟา (Inverter) หยุดทํางาน

FAULT UPS ทํางานผิดปกติ

3.3 ปุมกดตางๆ

ปุม  ความหมาย การใชงาน
 + เปดเครื่อง กดสองปุมนี้คางไวมากกวา 3 วินาที เพื่อเปดเครื่อง

 + ปดเครื่อง กดสองปุมนี้คางไวมากกวา 3 วินาที เพื่อปดเครื่อง

 + 

ปดเสียงเตือน
ในโหมดจายไฟฟาสํารอง (Battery Mode) กดสองปุมนี้คางไวประมาณ 0.5 วินาที 

เปนการปดเสียงสัญญาณเตือน

ทดสอบ
ในโหมดไฟฟาปกติ (Mains Mode) กดสองปุมนี้คางไวประมาณ 0.5 วินาที เปนการ

ทดสอบการจายพลังงานไฟฟาสํารองจากแบตเตอรี่เปนระยะเวลาประมาณ 15 วินาที

ยืนยัน

- กดปุมนี้คางไวประมาณ 5 วินาที เพื่อเขาสูเมนูการตั้งคา

- กดปุมนี้คางไวประมาณ 3 วินาที เพื่อออกจากเมนูการตั้งคา โดยที่ยังไมไดบันทึกคา

- ในโหมดการตั้งคา กดปุมนี้คางไวประมาณ 0.5 วินาที เพื่อยืนยันการเปลี่ยนเมนู

- ในโหมดการตั้งคา เมื่อเลือก “Yes” และกดปุมนี้คางไว 0.5 วินาที เปนการบันทึกคา  

 ขอมูลนั้น และออกจากโหมดการตั้งคา  หากเลือก “No” และกดปุมนี้คางไวประมาณ  

 0.5 วินาที เปนการเปลี่ยนหนาไปเปนเมนูถัดไป

- ในโหมดการทํางานอื่น ที่ไมใชโหมดการตั้งคา กดปุมนี้คางไวประมาณ 0.5 วินาทีสอง  

 ครั้ง  เพื่อเปลี่ยนการแสดงผลของหนาจอ

ลด

- ในโหมดการทํางานอื่น ที่ไมใชโหมดการตั้งคา กดปุมนี้คางไวประมาณ 0.5 วินาที เพื่อ 

 ดูการแสดงผลหนาจอกอนหนา

- ในโหมดการตั้งคา กดปุมนี้คางไวประมาณ 0.5 วินาที เพื่อลดคาที่ตั้งไว

เพิ่ม

- ในโหมดการทํางานอื่น ที่ไมใชโหมดการตั้งคา กดปุมนี้คางไวประมาณ 0.5 วินาที เพื่อ 

 ดูการแสดงผลหนาจอกอนถัดไป และหากกดปุมนี้คางไวประมาณ 2 วินาที เพื่อเขาสู  

 สถานะ Auto-flip กดปุมนี้คางไวประมาณ 2 วินาทีอีกครั้ง เพื่อออกจากสถานะ Auto-

 flip

- ในโหมดการตั้งคา กดปุมนี้คางไวประมาณ 0.5 วินาที เพื่อเพิ่มคาที่ตั้งไว
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3.4 ชองเสียบอุปกรณทายเครื่อง

  3.4.1 พัดลมระบายอากาศ

  3.4.2 เตาจายไฟ Output: เตาจายไฟที่ตอกับระบบไฟฟาสํารองของ UPS  

  3.4.3 เตารับไฟ INPUT: เตารับสําหรับตอสาย Power cord เพื่อจายไฟเขาเครื่อง

  3.4.4 AC BREAKER: อุปกรณปองกันการใชกระแสไฟฟาเกินกําลังหรือกระแสไฟฟาลัดวงจร

  3.4.5 ขั้วตอ EXT. BATTERY (เฉพาะในรุน USE-600 CON): ขั้วตอสําหรับเชื่อมตอเขากับชุดแบตเตอรี่เพิ่ม (Battery   

    Extension Module หรือ External Battery Pack) เพื่อเพิ่มระยะเวลาการจายไฟสํารองใหยาวนานขึ้น 

    ? หมายเหตุ:  ในรุน USE-1000 ถึง USE-2000 พอรตนี้เปนอุปกรณเสริม

  3.4.6 SNMP (อุปกรณเสริม): ชองสําหรับติดตั้งอุปกรณ SNMP สําหรับเชื่อมตอ UPS เขากับระบบเครือขายคอมพิวเตอร 

    เพื่อดูขอมูลทางไฟฟาและสถานะทางไฟฟาของ UPS ทาง SNMP/HTTP ได

  3.4.7 พอรต USB: พอรตสาํหรบัเชือ่มตอสายสญัญาณ  USB เขาสูคอมพิวเตอร เพือ่แสดงผลสถานะการทํางานของเครื่อง,

    ขอมูลการแจงเตือนและพารามิเตอรตางๆ, ตั้งเวลาปด/เปดเครื่อง ผานซอฟตแวร

  3.4.8 TEL/MODEM/FAX: ชองเสียบสายโทรศัพท กอนเขาเครื่องโทรสาร โมเดม หรือคอมพิวเตอร เพื่อปองกันไฟ  

    กระชากแรงดันสูงชั่วขณะ (Surge)

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
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การตั้งคา

 ผูใชสามารถเขาสูหัวขอการตั้งคาการทํางานตางๆ โดยการกดปุม  คางไวประมาณ 5 วินาที เพื่อเขาสูเมนูการตั้งคา

? หมายเหตุ: - กดปุม  คางไวประมาณ 3 วินาที เพื่อออกจากเมนูการตั้งคา โดยที่ยังไมไดบันทึกคา

     - ในโหมดการตั้งคา กดปุม  คางไวประมาณ 0.5 วินาที เพื่อยืนยันการเปลี่ยนเมนู

     - ในโหมดการตั้งคา เมื่อเลือก “Yes” และกดปุม  คางไว 0.5 วินาที เปนการบันทึกคาขอมูลนั้น   

      และออกจากโหมดการตั้งคา  หากเลือก “No” และกดปุมนี้คางไวประมาณ 0.5 วินาที เปนการเปลี่ยน  

      หนาไปเปนเมนูถัดไป

     - กดปุม  เพื่อลดคาตัวเลข หรือกดปุม  เพื่อเพิ่มคาตัวเลข

     - คาตัวเลขหรือการตั้งคาตางๆ จะแตกตางกันในแตละรุน ดังนั้นคาตัวเลขตางๆ ที่แสดงบนจอ LCD   

      ภายในคูมือนี้ จึงเปนเพียงคาตัวเลขสมมติ หรือคาตัวอยางเทานั้น ไมใชคาที่เครื่องแสดงจริง

                                                                                                                                                      

    � ขอควรระวัง: การปรับเปลี่ยนคาและขอมูลในบทนี้ ตองกระทําโดยผูเชี่ยวชาญหรือไดรับอนุญาตจากทาง  

        บริษัทฯ เทานั้น ไมควรกระทําดวยตนเอง เนื่องจากการปรับเปลี่ยนคาหรือขอมูลภายในเครื่อง 

        อาจสงผลใหเครื่องทํางานผิดปกติ หรืออุปกรณไฟฟาที่ตอใชงานอาจไดรับความเสียหายได

                                                                                                                                                      

เมนู หนาจอ LCD รายละเอียด

1 เมนูตั้งคาแรงดันไฟฟาขาออก มีคาแรงดันไฟฟาใหเลือก 200, 

220, 230  และ 240 Vac

� ขอควรระวัง: คาตั้งตนที่ถูกตั้งมาจากโรงงานผูผลิต คือ 

220 V ผูใชไมควรเปลี่ยนแปลงคาเอง เนื่องจากอาจสงผลเสีย

หายตออุปกรณไฟฟาที่ตอใชงานได

2 เมนูตั้งคากําลังไฟฟาขาเขาจากเครื่องกําเนิดไฟฟา (10% ถึง 

150%) เมื่อกําลังไฟฟาของเครื่องกําเนิดไฟฟา นอยกวาหรือ

เทากับคาพิกัดกําลังไฟฟาของ UPS ผูใชตองทําการตั้งคาใน

เมนูนี้ตามสูตรตอไปนี้

คาที่ตั้ง = กําลังไฟฟาของเครื่องกําเนิดไฟฟา / กําลังไฟฟา

ของ UPS / 1.1 * 100%

� ขอควรระวัง: คาตั้งตนที่ถูกตั้งมาจากโรงงานผูผลิต คือ 

120% ผูใชไมควรเปลี่ยนแปลงคาเอง เนื่องจากอาจสงผลเสีย

หายตอเครื่องได
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แสดงคากําลังไฟฟา (Watt) และกําลังไฟฟาปรากฏ (VA) ของอุปกรณไฟฟาที่

ตอใชงานกับ UPS โดยขึ้นอยูกับชนิดของอุปกรณไฟฟาและขนาดของอุปกรณ

ไฟฟา

แสดงคาอุณหภูมิภายในเครื่อง

แสดงคาแรงดันไฟฟาและความถี่ไฟฟาขาเขา

แสดงคาแรงดันไฟฟาของแบตเตอรี่ และความจุไฟฟาของแบตเตอรี่เปน

เปอรเซ็นต
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  4.1.5 พื้นที่ในการติดตั้ง

    4.1.5.1 สาํหรบัการติดตัง้บนพื้นหรอืบนโตะ ควรติดตัง้เครือ่งใหมีพีืน้ทีว่างรอบตัวเครือ่งทกุดานไมนอยกวา 30 ซม.  

      เพื่อการระบายอากาศอยางพอเพียง และเพื่อความสะดวกในการติดตั้ง การใชงานและการบํารุงรักษา  

      เครื่อง

    4.1.5.2 พื้นที่บริเวณที่ตองวางเครื่อง ตองสามารถรับนํ้าหนักเครื่องไดอยางเพียงพอ

    4.1.5.3 ขอมูลประสิทธิภาพโดยทั่วไปของแบตเตอรี่ สําหรับการทํางานที่อุณหภูมิ 20 - 25ºC การใชงานที่  

      อุณหภูมิที่สูงหรือตํ่ากวาคานี้ อาจลดอายุการใชงานแบตเตอรี่ใหสั้นลง

    4.1.5.4 ชุดแบตเตอรี่เพิ่ม (Battery Extension Module หรือ External Battery Pack) ตองติดตั้งไวใกล UPS

  4.1.6 การปฏิบัติงานกับชุดแบตเตอรี่เพิ่ม (Battery Extension Module หรือ External Battery Pack)

     การปฏิบัติงานกับชุดแบตเตอรี่เพิ่ม เชน การตอสายไฟระหวางขั้วของแบตเตอรี่ ควรกระทําโดยชางเทคนิคที่  

    ชํานาญ เนื่องจากแบตเตอรี่จะตออนุกรมกันจํานวนมาก และมีแรงดันไฟฟาระหวางขั้วบวกและขั้วลบสูงมาก

                                                                                                                                                      

    � คําเตือน: หามปฏิบัติงานกับแบตเตอรี่ในขณะที่เครื่องกําลังทํางานอยู 

                                                                                                                                                    

4.2 การติดตั้ง

4.2.1 ปดเครื่องใชไฟฟาทุกตัวที่ตองการจะตอใชงานกับ UPS

4.2.2 กรณีใชงานรวมกับซอฟตแวรแสดงผล เพื่อแสดงสถานะทางไฟฟาของ UPS, ขอมูลแจงเตือน, ขอมูลการทํางาน   

  และตั้งคาเปด/ปดเครื่อง ใหทําการตอสายสัญญาณ  USB จากคอมพิวเตอร มายังพอรต USB

4.2.3 ในกรณีที่มีการติดตั้งการด SNMP (อุปกรณเสริม) ในชอง SNMP (อุปกรณเสริม) ที่ดานทายเครื่อง ใหเชื่อมตอสาย  

  LAN เขาที่พอรต LAN และปฏิบัติตามขั้นตอนในคูมือการใชงาน SNMP

  4.2.4 ตอสายโทรศัพทเขาที่ชองเสียบ TEL/MODEM/FAX ที่ดานหลังเครื่อง

    ชองบน: สําหรับตอสายโทรศัพทเขา UPS

    ชองลาง : สําหรับตอสายโทรศัพทที่ไดรับการปองกันแลว ไปยังเครื่องโทรสาร, โมเดม, โทรศัพท

    ? หมายเหตุ: การใชงานระบบปองกันไฟกระชากแรงดันสูงชั่วขณะของ UPS ใหไดประสิทธิภาพสูงสุด UPS  

        ตองตอกบัระบบการเดินไฟภายในอาคารที่มสีายดินเทานัน้ การใชงานเครื่องโดยไมมกีารตอ  

        สายดิน อาจทําใหเกิดความผิดพลาดในการสงขอมูลและอุปกรณไมสามารถปองกันไฟกระชาก 

        แรงดันสูงชั่วขณะได

                                                                                                                                                         

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

        การเชื่อมตอสายสัญญาณสื่อสารทุกครั้ง

                                                                                                                                                         

  4.2.5 เสียบเตาเสียบของอุปกรณไฟฟาเขาที่เตาจายไฟ UPS OUTPUT ดานทายเครื่อง    

  4.2.6 เสียบสาย Power Cord เขากับเตารับ AC INPUT ดานทายเครื่อง และเสียบปลายอีกดานเขากับเตาจายไฟจาก  

    การไฟฟา
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  4.2.7 ในกรณีที่มีการตอชุดแบตเตอรี่เพิ่ม (Battery Extension Module หรอื External Battery Pack) 

    4.2.7.1 ตรวจสอบการเชื่อมตอสายไฟที่ขั้วตอแบตเตอรี่ภายในชดุแบตเตอรี่เพิม่ ใหถูกตอง

    4.2.7.2 โยกเบรกเกอรที่ชุดแบตเตอรี่เพิ่ม ไปที่ตําแหนง OFF หรือถอดฟวสออกจากกระบอกฟวส (ถามี) กอน  

      ทําการตอเชื่อมสายไฟเขาที่ขั้วตอดานหลัง UPS 

    4.2.7.3 ตอปลายสายไฟแบตเตอรี่ เขาที่ขั้วลบ (-) และขั้วบวก (+) ของขั้วตอแบตเตอรี่ (ถามี) ที่ชุดแบตเตอรี่เพิ่ม 

      จากนั้นเสียบขั้วตอแบตเตอรี่ที่ปลายสายอีกดาน เขาที่ขั้วตอ EXT. BATTERY ดังรูป 

                                                                                                                                                         

    � ขอควรระวงั:  1. การตอชดุแบตเตอรี่เพิม่ (Battery Extension Module หรอื External Battery Pack) 

         ตองเปนสนิคาของบรษิทัฯ เทานัน้

        2. การตอชุดแบตเตอรี่เพิ่มตองปฏิบัติตามขั้นตอนอยางเครงครัด กอนกดปุมเปดเครื่องเพื่อ  

         ปองกันการเกิดประกายไฟที่ขั้วแบตเตอรี่

        3. ระมัดระวังในการทํางานเกี่ยวกับแบตเตอรี่ เนื่องจาก UPS นี้มีระดับแรงดันไฟฟาที่เปน

         อันตราย

        4. หามตอสายไฟของแบตเตอรี่กลับขั้ว

        5. หามใชแบตเตอรี่ทีม่คีวามจุไฟฟาตางกัน และผูผลติตางกนั รวมถงึหามใชแบตเตอรี่

                                                                                                                                                         

 4.2.8 ตรวจสอบการเชื่อมตอสายไฟและสายสัญญาณตางๆ ใหถูกตอง

- 12 -

การใชงาน

5.1 การเปดเครื่องปกติ

  5.1.1 การเปดเครื่องในสภาวะปกติ (AC Start)

5.1.1.1 เมื่อ UPS มีการตอเขากับแหลงจายไฟ AC แลว เครื่องจะเริ่มตนการทํางานดวยการทดสอบความ  

   พรอมในการทํางาน (Self-Test) โดยอัตโนมัติ ไฟ  จะติดสวางเปนสีเหลือง โดยใชเวลาประมาณ   

   12 วินาที หลังจากนั้น UPS จะเขาสูสถานะการทํางานปกติ โดยไฟ  จะติดสวางเปนสีเขียว และ  

   ไฟ  ดับ 

5.1.1.2 ที่ชุดแบตเตอรี่เพิ่ม (Battery Extension Module หรือ External Battery Pack) (ถามี) ปดกระบอก

   ฟวสหรือโยกเบรกเกอรที่ชุดแบตเตอรี่เพิ่ม ไปที่ตําแหนง ON 

5.1.1.3 เปดอุปกรณไฟฟาที่ตอใชงานกับ UPS

  5.1.2 การเปดเครื่องในสภาวะปกติ (DC Start)

  เมื่อไฟฟาดับ หรือไมมีการตอ UPS เขากับแหลงจายไฟ AC สามารถเปดเครื่องไดดวยการกดปุม  + 

คางไวประมาณ 3 วินาที UPS เริ่มการทํางานในโหมดแปลงกระแสไฟฟา (Inverter) เพื่อจายพลังงานไฟฟา  โดย

ไฟ  จะติดสวางเปนสีเขียว และไฟ  กะพริบเปนสีแดง 

5.2 การปดเครื่อง

  5.2.1 การปดเครื่องในสภาวะไฟฟาปกติ

  ในสภาวะไฟฟาปกติ กดปุม  +  พรอมกันคางไวประมาณ 3 วินาที UPS จะเขาสูโหมดบายพาส ไฟ  

จะติดสวางเปนสีเหลือง  และตัดการจายไฟจากไฟฟาขาเขาเขาสูเครื่อง เครื่องปดการทํางาน

  5.2.2 การปดเครื่องในโหมดจายไฟฟาสํารอง

  ในสภาวะไฟฟาดับ กดปุม  +  พรอมกันคางไวประมาณ 3 วินาที เครื่องปดการทํางาน

การแสดงผล

  ? หมายเหตุ: - กดปุม  หรือ  เพื่อเลื่อนดูหนาจอกอนหนาหรือถัดไป

      - ในโหมดการแสดงผล เมื่อกดปุม  คางไวประมาณ 2 วินาที หนาจอจะแสดงผลเปลี่ยนหนาไป  

       เรื่อยๆ โดยอัตโนมัติ และเมื่อกดปุม  คางไวประมาณ 2 วินาที อีกครั้ง เปนการออกจากโหมดการ 

       แสดงผลอัตโนมัติ

แสดงคาแรงดันไฟฟาและความถี่ไฟฟาขาออก


