
5 คุณสมบัติการทํางาน

ติดตั้งซอฟตแวร PowerChute™

สําหรับการติดตั้งซอฟตแวร PowerChute Personal Edition (PCPE) ใหเชื อมตอสายเคเบิล USB เขากับพอรต
ขอมูลบนเคร่ือง UPS และตอปลายอีกดานหน่ึงเขากับคอมพิวเตอร เพ่ือใหสามารถเขาถึงเว็บได

บนคอมพิวเตอร ใหไปท่ี www.apc.com/tools/download เลือก "การอัปเกรดซอฟตแวร 
PowerChute Personal Edition" ในเมนูดรอปดาวน "กรองโดยซอฟตแวร/เฟรมแวร" เลือกระบบ
ปฏิบัติการท่ีเหมาะสม ทําตามคําแนะนําเพ่ือดาวนโหลดซอฟตแวร

การควบคมุแรงดันไฟฟาอตัโนมัติ
ระบบควบคุมแรงดันไฟฟาจะเพ่ิม/ลดแรงดัน AC โดยอัตโนมัติเมื่อแรงดันตกลงต่ํากวา/เกินกวาระดับท ี่ปลอดภัย 
ซึ่งจะชวยใหอุปกรณเสียบเขากับเคร่ือง เพ่ือทํางานในชวงสภาวะแรงดันไฟฟาต่ํา/สูง เปนการร ักษาพลังงานจาก
แบตเตอร่ีในกรณีท่ีมกีารตัดไฟ
เคร่ือง Back-UPS จะเปลี่ยนไปใชพลังงานจากแบตเตอรี่ ถาระดับแรงดันไฟฟาอินพุตต่ํา/สูงเกินกวาท่ีระบบควบคุม
แรงดันไฟฟาอัตโนมัติจะชดเชยได หรือถากําลังไฟ AC มีการแปรปรวน
ถา Back-UPS เปลี่ยนไปใชพลังงานแบตเตอรี่บอยเกินไปหรือนอยเกินไป ใหปรับการตั้งคาแรงดันไฟฟาและ
ความไว:
1. ตองแนใจวาเคร่ือง Back-UPS น้ันปด เสียบเขากับแหลงจายไฟ AC 
2. กดปุม เปด/ปด คาง จนกวาไฟ LED จะกระพริบซ้ําๆ ตอนนี้อุปกรณน้ีอยูในโหมดตั้งโปรแกรม 
3. ปลอยปุม LED จะแสดงการตั้งคาปจจุบันดวยการกะพริบหน่ึงครั้ง สองคร้ัง หรือสามคร้ังตอวินาที และสงเสียบ
บี๊บเปนสัญญาณ 

4. ถาไมกดปุมภายในหาวินาที Back-UPS จะออกจากโหมดต ั้งโปรแกรม

ปดระบบเม่ือไมมีโหลด
ถา UPS ทํางานจากกําลังไฟฟาแบตเตอรี่และตรวจพบวาอุปกรณท่ีเช่ือมตออยูใชพลังงานนอยกวา 15 W เปน
เวลาเกินกวา 15 นาที เคร่ืองจะปดลงเพ่ือประหยัดพลังงาน
เมื่อ UPS เช่ือมตอกับไฟ AC อีกครั้ง UPS จะเปดขึน้โดยอัตโนมัติ 

LED 
กะพริบ

สญัญาณ
เสียง

การต้ัง
คาความไว
ตอแรงดัน
ไฟฟา

ชวงแรงดัน
ไฟฟาเขา

ปดระบบ
เม่ือไมมี
โหลด คําอธิบาย

สีเขียว ไมมี ต่ํา 150-280 ไมใชงาน ใชการตั้งคาน้ีกับอุปกรณท่ีมีความไวตอ
การแปรปรวนของแรงดันไฟฟา หรือ
การกระเพ่ือมของรูปคลื่นนอย

สีเขียว 4 คร้ังตอวินาที ต่ํา 150-280 เปด
ใชงาน

ใชการตั้งคาน้ีกับอุปกรณท่ีมีความไวตอ
การแปรปรวนของแรงดันไฟฟา หรือ
การกระเพ่ือมของรูปคลื่นนอย

สีแดง ไมมี ปานกลาง 155-280 ไมใชงาน ใชการตั้งคาน้ีสําหรับสภาวะการทํา
งานปกติ

สีแดง 4 คร้ังตอวินาที ปานกลาง
(คาเร่ิมตน
จากโรงงาน)

155-280 เปด
ใชงาน

ใชการตั้งคาน้ีสําหรับสภาวะการทํา
งานปกติ

สีเขียวและ
สีแดง

ไมมี สูง 160-280 ไมใชงาน ใชการตั้งคาน้ีเมือ่เช่ือมตอกับอุปกรณท่ีมี
ความไวตอการแปรปรวนของแรงดัน
ไฟฟาหรือความผิดเพ้ียนของรูปคลื่น

สีเขียวและ
สีแดง

4 คร้ังตอวินาที สูง 160-280 เปด
ใชงาน

ใชการตั้งคาน้ีเมือ่เช่ือมตอกับอุปกรณท่ีมี
ความไวตอการแปรปรวนของแรงดัน
ไฟฟาหรือความผิดเพ้ียนของรูปคลื่น

Back-UPS™BX950U-MS/BX1400U-MS

ความปลอดภัย และขอมูลท่ัวไป
ตรวจเช็คสิ่งตางๆ ในบรรจุภัณฑเม่ือไดรับมา หากมี
การชํารุดเสียหายเกิดข้ึน ใหแจงบริษัทขนสงหร ือบริษัทตัวแทน
จําหนายทันที
อานการแจงเตือนตอไปนี้กอนติดต้ัง UPS

คูมือผูใช
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สัญญาณบอกสถานะ

•  UPS น้ีไดรับการออกแบบมาเพ่ือใชเฉพาะภายในอาคารเทาน้ัน 
•  เช่ือมตอสายเคเบิลเพาเวอร UPS เขากับเตาเสียบท่ีผนังโดยตรง อยาใชเคร่ืองปองกันไฟกระชาก หรือ

สายเช่ือมตอ
•  หากไมสามารถตรวจสอบไดวามีการตอสายดินหรือไม ใหถอดปลั๊กเคร่ือง UPS ออกจากแหลงจายไฟ AC 

กอนทําการติดตั้งหรือเช่ือมตออุปกรณอ่ืนๆ 
เสียบปล๊ักไฟกลับเขาไปใหมหลังจากท่ีเช่ือมต ออุปกรณท้ังหมดเสร็จเรียบรอยแลว

•  การซอมแบตเตอร่ีควรจะไดรับการดําเนินการโดยฝ ายบริการลูกคาของ Schneider Electric IT (SEIT) 
เทาน้ัน
•  เมื่อทําการเปล่ียนแบตเตอร่ี จะตองปด UPS และถอดปลั๊กชองเสียบไฟ AC
•  หามกําจัดแบตเตอรี่ดวยการเผาไฟ เน่ืองจากแบตเตอรี่อาจระเบดิได
•  หามเปดหรือแกะแบตเตอรี่ สารอิเล็กโทรไลตภายในแบตเตอรี่เปนสารพิษ ซึ่งเปนอันตรายตอ

ผิวหนังและดวงตา
•  เพ่ือปองกันการบาดเจ็บท่ีเปนอันตรายจากไฟฟา ใหถอดนาฬิกาขอมือและเครื่องประดับตางๆ เช น 

แหวน ออกกอนท่ีจะเปลี่ยนแบตเตอรี่ และใชเครื องมือท่ีมีดามจับเปนฉนวนกันไฟฟา
•  เปลี่ยนแบตเตอร่ีโดยใชแบตเตอร่ีประเภทเดิมและจํานวนเทาเดิมกับท่ีติดตั้งมาในเคร่ือง

สถานะ ไฟ LED แสดงสถานะ เสียงเตือน เสยีงเตือนสิน้สุด
เปด
Back-UPS กําลังจายไฟ AC 
ไปยังอุปกรณท่ีเช่ือมตออยู

ไฟ LED แสดงสถานะ 
ออนไลน สวางเปนสีเขียว

ไมมี N/A

ใชไฟจากแบตเตอร่ี
เคร่ือง Back-UPS กําลังจาย
พลังงานแบตเตอร่ีไปยังเตาเสียบ
ไฟแบตเตอรี่สํารอง

ไฟ LED แสดงสถานะ 
ออนไลน สวางเปนสีเขียว
ไฟ LED จะไมติดสวางใน
ระหวางท่ีเคร่ืองสง
เสียงเตือน

เคร่ือง Back-UPS 
จะสงเสียงเตือน 
4 คร้ัง ทุก 
30 วินาที

เสียงบี๊ปจะหยุดเมือ่ไฟ AC 
เพ่ิมขึน้มาจนไดระดับ หรือ 
Back-UPS ถูกปด

การเตือนเม่ือแบตเตอรี่ไฟตํ่า
เคร่ือง Back-UPS กําลังจาย
พลังงานแบตเตอร่ีไปยังเตาเสียบ
ไฟแบตเตอรี่สํารอง และแบตเตอรี่
อยูในสถานะท่ีพลังงานเกือบหมด

ไฟ LED แสดงสถานะ 
ออนไลน กะพริบเปน
สีเขียว

เคร่ือง Back-UPS 
จะสงเสียงเตือนถี่ๆ 
(ทุกๆ วินาที)

เสียงบี๊ปจะหยุดเมือ่ไฟ AC 
เพ่ิมขึน้มาจนไดระดับ หรือ 
Back-UPS ถูกปด

เปลีย่นแบตเตอร่ี
ไมมีการเช่ือมตอแบตเตอรี่
จําเปนตองชารจหรือเปลี่ยน
แบตเตอร่ี

• ไฟ LED แสดงสถานะ 
แบตเตอร่ี กะพริบเปน
สีแดง

• ไฟ LED แสดงสถานะ 
แบตเตอร่ี และ 
ออนไลน กะพริบ
สลับกัน

เสียงแบบคงท่ี ปดเคร่ือง Back-UPS

เครือ่งปดเม่ือโอเวอรโหลด
ในขณะท่ีเคร่ืองทํางานโดยใช
ไฟจากแบตเตอรี เกิดภาระโหลด
เกินขึ้นท่ีเตาเสียบแบตเตอร่ีสํารอง
หน่ึงอันหรือมากกวาหน่ึงอัน

ไมมี เสียงแบบคงท่ี ปดเคร่ือง Back-UPS

โหมดพักการทํางาน
ในขณะท่ีเคร่ืองทํางานโดยใช
ไฟจากแบตเตอรี แบตเตอรี่จะ
คายประจุจนหมด 
Back-UPS จะตื่นทันทีท่ีไฟ AC 
เพ่ิมขึน้มาจนไดระดับ

ไมมี เคร่ือง Back-UPS 
จะสงเสียงเตือน
ทุกสี่วินาที

• พลังงาน AC เพ่ิมขึน้มา
จนไดระดับ

• พลังงาน AC ไมเพ่ิมขึ้น
มาจนไดระดับภายใน 32 
วินาที

• ปดเคร่ือง Back-UPS
สัญญาณเตือนภาระโหลดเกิน
อุปกรณท่ีตออยูกับ Back-UPS 
ใชพลังงานไฟฟามากกวาแรงดัน
ไฟฟาท่ีสามารถใหได

ไฟ LED แสดงสถานะ 
แบตเตอรี่ กะพริบเปน
สีแดง

เสียงแบบคงท่ี สัญญาณเตือนหยุดเมื่อ
ถอดอุปกรณท่ีไมจําเปน
ออกจากเตาเสียบ
แบตเตอรี่สํารอง

เช่ือมตอแบตเตอร่ี
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1   เช่ือมตอแบตเตอรี่โดยดึงท่ีจับของขัว้ตอแบตเตอรี่ลง จากน้ัน
ดันเขาไปในเคร่ือง

2   เปลี่ยนสายไฟเขาของ PC ดวยสายตอตรง และใชสายไฟ
เขาของ PC ในการเช่ือมตอ UPS 

3   กดปุม เปด/ปด เพ่ือเปดเคร่ือง
ไฟสีเขียวแสดงสถานะ "เปด" ยืนยันวาเคร่ือง Back-UPS เปดอยูและพรอมท่ีจะใหการปองกัน

ควรจะชารจเคร่ือง Back-UPS เปนเวลาอยางนอย 10 ช่ัวโมง เพ่ือใหแนใจวามีรันไทมเพียงพอ เคร่ือง
จะไดรับการชารจเมือ่ใดก็ตามท่ีมกีารเช่ือมต อกับแหลงจายไฟ AC ไมวาเคร่ืองจะเปดหรือปด

คุณลกัษณะ
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การแกไขปญหาและการใหบริการ
1. หากยังคงมีปญหาอยู กรุณาติดตอฝายบริการลูกคาของ Schneider Electric IT (SEIT) ผานทางเว็บไซตของ 

Schneider Electric ท่ี www.apc.com
a. จดหมายเลขรุน และหมายเลขซีเรียล และวันท่ีซือ้ผลิตภัณฑไปดวย หมายเลขรุนและหมายเลขซีเรียล 

อยูท่ีแผงดานหลังของเครื่อง และสามารถดูไดจากจอแสดงผล LCD บนเคร่ืองบางรุน
b. โทรฝายบริการลูกคาของ SEIT และชางเทคนิคจะพยายามแกไขปญหาผานทางโทรศัพท ถายัง

ไมสามารถแกไขปญหาได ชางเทคนิคจะออกหมายเลขอนุญาตสงคืนสินคา (Returned Material 
Authorization Number หรือ RMA#) ใหแกคุณ

c. ถาเคร่ืองยังอยูภายในระยะเวลารับประกัน คุณจะไมตองเสียคาใชจายในการซอมใดๆ ท้ังสิ้น 
d. กระบวนการใหบริการและการสงคืน อาจแตกตางกันในแตละประเทศ กรุณาดูท่ีเว็บไซตของ Schneider 

Electric สําหรับคําแนะนําเฉพาะของแตละประเทศ
2. เตรียมท่ีจะแกไขปญหาผานทางโทรศัพท หากไมประสบความสําเร็จ และเครื่องยังอยูภายใตการรับประกัน 
ตัวแทนฝายสนับสนุนดานเทคนิคจะใหขอมูลท่ีจำเปนท้ังหมดเพ่ือสงอุปกรณกลับไปเปล่ียน

การรับประกัน
ลงทะเบียนผลิตภัณฑของคุณออนไลนไดที่ http://warranty.apc.com

ระยะเวลาการรับประกันมาตรฐานคือสอง (2) ปนับจากวันท่ีซื้อ กระบวนการมาตรฐานของ SEIT คือการเปล่ียน
ทดแทนอุปกรณเดิมดวยอุปกรณท่ีปรับสภาพแลวจากโรงงาน ลูกคาท่ีจําเปนตองไดรับอุปกรณดั้งเดิมคืน เน่ืองจาก
การระบุแท็กสินทรัพยและกําหนดระยะเวลาเสื่อมราคาจะตองแจงความจําเปนดังกลาวเมื่อติดตอต ัวแทน
ฝายสนับสนุนดานเทคนิคของ SEIT ในคร้ังแรก SEIT จะสงอุปกรณทดแทนเมือ่แผนกซอมบํารุงไดรับอุปกรณ ท่ี
บกพรอง หรือสงแลกเปลี่ยนในเวลาเดียวกันเมือ่ไดรับหมายเลขบัตรเครดิตท่ีถูกตอง ลูกคาเปนผูชําระคาจัดสง
อุปกรณใหกับ SEIT SEIT เปนผูชําระคาขนสงภาคพ้ืนดินเพ่ือสงอุปกรณทดแทนใหกับลูกคา

ฝายบริการลูกคาท่ัวโลกของ APC by 
Schneider Electric IT
สําหรับการสนับสนุนลูกคาเฉพาะประเทศ โปรดดูเว็บไซต APC โดย Schneider Electric ท่ี www.apc.com

ขอกําหนด BX950U-MS BX1400U-MS

อินพุต

แรงดันไฟฟา 230 VAC พ้ืนฐาน
ความถี่ 50/60 Hz ± 3 Hz ตรวจจับอัตโนมัติ
การทํางานเมือ่ไฟตก 155 Vac ปกติ
การทํางานเมือ่แรงดันเกิน 280 Vac ปกติ

เอาทพุต

ความจุของ UPS (รวม) 950 VA / 480 W 1400 VA / 700 W
แรงดันไฟฟาแบตเตอรี่ 230 vac rms 

(คลื่นสัญญาณขาออกโดยประมาณรูปซายน)
ความถี่ในแบตเตอร่ี 50/60 Hz ± 1 Hz
เวลาถายโอน 8 ms ปกติ

การปองกัน
และการกรอง

การปองกันไฟกระชาก AC เต็มเวลา, 273 จูลส

อินพุต AC เซอรกิตเบรกเกอรท่ีรีเซต็ได

แบตเตอรี่

ประเภท (ไมมีการบํารุง
รักษา แบบตะก่ัวกรด) 9 Ah, 12 V x 1 7.2 Ah, 24 V (12 V x 2)

อายุเฉลี่ย

โดยปกติแลว แบตเตอร่ีอยูไดสองถึงหาป ปจจ ัย
ดานสิ่งแวดลอมอ่ืนๆ มีผลตออายุการใชงานแบตเตอรี่ 

อุณหภมูิท่ีสูงขึ้น ความช้ืนท่ีสูง แหลงจายไฟ
หลักคุณภาพแย และการคายประจุในระยะเวลาสั้นๆ 
บอยคร้ัง จะทําใหอายุการใชงานของแบตเตอรี่สั นลง
ผูใชไมสามารถเปลี่ยนแบตเตอร่ีในเครื่อง 

Back-UPS BX950U-MS/BX1400U-MS ได
ดวยตนเอง ติดตอฝายสนับสนุนดานเทคนิคของ 
SEIT เพื่อขอรายช่ือศูนยบริการที่ไดรับอนุญาต

ในพื้นที่ใกลบานคุณ 
เวลาชารจตามปกติ 8 ช่ัวโมง

กายภาพ นํ้าหนักสุทธิ 8 kg 12 kg
ขนาด (ส x ก x ล) 21.5 ซม. x 13 ซม. x 33.6 ซม.
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 สัญญาณไฟใชไฟ
จากอาคาร

 เซอรกิตเบรกเกอร

 ไฟ LED 
ของแบตเตอรี่

 ชองจายไฟแบตเตอรี่สํารอง + 
การปองกันไฟกระชาก
ดูชนิดและจํานวนของเตาเสียบ
สําหรับเคร่ืองแตละรุนไดจาก
ตารางดานซาย

 ปุมเปด/ปด

 ขั้วตอแบตเตอรี่  ชองเสียบไฟ AC เขา
 ชองตอโทรศัพท/

เครือขาย
 พอรต USB

สายตอตรง 
(Jumper) IEC สําหรับการเช่ือมตอ
เคร่ืองพีซี

รุน ชนิดของเตารับ
และจํานวน

BX950U-AZ/
BX1400U-AZ x 6

BX950U-FR/
BX1400U-FR x 4

BX950U-GR/
BX1400U-GR x 4

BX950U-MS/
BX1400U-MS

x 4

x 2

BX950UI/
BX1400UI x 6
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