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คูม่อืการใชง้าน

Smart-UPS™

เครือ่งสํารองไฟ

750/1000/1500/2200/3000 VA
ทาวเวอร/์ยดึบนชน ั ้2U

120 Vac/230 Vac





ขอ้มลูเพือ่ความปลอดภยั
โปรดเก็บรักษาคูม่อืนีไ้ว ้- คูม่อืนีม้คํีาแนะนําสําคญัซึง่ควรปฏบิตัติามในระหวา่งการตดิตัง้และการซอ่มบํารงุ UPS 
และแบตเตอรี่

โปรดอา่นคําแนะนําอยา่งตัง้ใจ ทําความคุน้เคยกบัอปุกรณ์นีก้อ่นทีจ่ะตดิตัง้ ใชง้าน ซอ่มแซม หรอืบํารงุรักษา 
ขอ้ความตอ่ไปนีอ้าจปรากฏอยูต่ลอดทัง้เอกสารฉบบันีห้รอืบนอปุกรณ์ เพือ่เตอืนถงึอนัตรายทีอ่าจเกดิขึน้ 
หรอืเพือ่ใหข้อ้มลูทีช่ว่ยอธบิายขัน้ตอนใหช้ดัเจนขึน้หรอืทําใหป้ฏบิตัติามขัน้ตอนไดง้า่ยยิง่ขึน้

*สญัลักษณ์ตวันีท้ีเ่พิม่เขา้มาในป้าย อนัตราย หรอื คําเตอืน เพือ่ความปลอดภัย 
จะระบวุา่มอีนัตรายจากไฟฟ้าทีจ่ะสง่ผลใหเ้กดิการบาดเจ็บหากไมป่ฏบิตัติามคําแนะนํา

นีค่อืสญัลักษณ์เตอืนเพือ่ความปลอดภัย ซึง่เตอืนคณุใหท้ราบถงึอนัตรายจากการบาดเจ็บทีอ่าจเกดิขึน้ 
โปรดใหค้วามสนใจและทําตาม เพือ่หลกีเลีย่งการบาดเจ็บหรอืการเสยีชวีติทีอ่าจเกดิขึน้

คาํแนะนําในการเคลือ่นยา้ยผลติภณัฑ์

 อนัตราย
อนัตราย ระบถุงึสถานการณ์อนัตราย ซึง่หากไมห่ลกีเลีย่ง จะสง่ผลใหถ้งึแกช่วีติหรอืไดร้บับาดเจ็บสาหสั

  คาํเตอืน
คาํเตอืน ระบถุงึสถานการณ์อนัตราย ซึง่หากไมห่ลกีเลีย่ง จะสง่ผลใหถ้งึแกช่วีติหรอืไดร้บับาดเจ็บสาหสั

 ระวงั
ระวงั ระบถุงึสถานการณ์อนัตราย ซึง่หากไมห่ลกีเลีย่ง สามารถสง่ผลใหไ้ดร้บับาดเจ็บเล็กนอ้ยถงึปานกลาง

ขอ้สงัเกต
ขอ้สงัเกต ใชเ้พือ่ปฏบิตัแิละไมเ่กีย่วขอ้งกบัการบาดเจ็บทางรา่งกาย

<18 kg 
<40 lb 

18-32 kg 
40-70 lb 

32-55 kg 
70-120 lb 

>55 kg 
>120 lb 
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ความปลอดภยั และขอ้มลูท ัว่ไป
ตรวจเช็คสิง่ตา่งๆ ในบรรจภุณัฑเ์มือ่ไดร้บัมา 
หากมกีารชํารดุเสยีหายเกดิขึน้ใหแ้จง้บรษิทัขนสง่หรอืบรษิทัตวัแทนจําหนา่ยทนัที

•  ปฏบิตัติามกฎหมายวา่ดว้ยไฟฟ้าทัง้หมดของประเทศและในทอ้งถิน่
•  การตอ่สายไฟตอ้งกระทําโดยชา่งไฟฟ้าทีม่คีณุสมบตัเิหมาะสม
•  การดดัแปลงแกไ้ขอปุกรณ์นีโ้ดยไมไ่ดร้บัการรบัรองอยา่งชดัแจง้จาก APC by Schneider Electric 

จะทําใหก้ารรบัประกนัสิน้สดุลงโดยทนัที
•  UPS นีไ้ดรั้บการออกแบบมาเพือ่ใชเ้ฉพาะภายในอาคารเทา่นัน้ 
•  อยา่ใชง้านอปุกรณ์นีภ้ายใตแ้สงอาทติยโ์ดยตรง สมัผัสกบัของเหลว 

หรอืในสถานทีซ่ ึง่มฝีุ่ นหรอืความชืน้มากเกนิไป
•  ตอ้งแน่ใจวา่ไมม่สี ิง่ใดกดีขวางชอ่งระบายความรอ้นในเครือ่ง UPS 

ตอ้งเวน้ระยะหา่งใหพ้อเพยีงสําหรับการระบายอากาศ
•  สําหรับ UPS ทีต่ดิตัง้สายไฟจากโรงงาน ใหทํ้าการเชือ่มตอ่สายไฟของ UPS โดยตรงกบัเตา้รับบนผนัง 

อยา่ใชเ้ครือ่งป้องกนัไฟกระชาก หรอืสายเชือ่มตอ่
•  อปุกรณ์มน้ํีาหนักมาก ฝึกเทคนคิการยกทีป่ลอดภัยเพือ่สามารถรองรับน้ําหนักของอปุกรณ์ได ้

ความปลอดภยัทางดา้นการตดักระแสไฟ

เครือ่ง UPS มแีบตเตอรีอ่ยูภ่ายใน ซึง่อาจทําใหเ้กดิอันตรายจากไฟฟ้าดดูไดถ้งึแมจ้ะถอดสายออกจากวงจรยอ่ย 
(ระบบเมน) แลว้ก็ตาม กอ่นทีจ่ะตดิตัง้หรอืบํารงุรักษาอปุกรณ์ ใหต้รวจสอบวา่:

•  เบรกเกอรว์งจรขาเขา◌ ้อยูใ่นตําแหน่ง OFF.
•  แบตเตอรีข่อง UPS ถกูถอดออก

ขอ้มลูความปลอดภยัดา้นระบบไฟฟ้า
•  และใชเ้ครือ่งมอืทีม่ดีา้มจับเป็นฉนวนกนัไฟฟ้า
•  อยา่สมัผัสโดนคอนเนคเตอรส์ว่นทีเ่ป็นโลหะโดยทียั่งไมไ่ดด้งึปล๊ักไฟออก
•  สําหรับรุน่ทีม่กีารเดนิสายเขา้แบบตอ่เขา้กนัโดยตรง (Hardwire) 

ชา่งไฟฟ้าผูชํ้านาญตอ้งเป็นคนทําการเชือ่มตอ่วงจรสาขา (หลัก)
•  เฉพาะรุน่ 230 V เทา่นัน้: เพือ่ใหเ้ป็นไปตามขอ้กําหนด EMC สําหรับผลติภัณฑท์ีจํ่าหน่ายในยโุรป 

สายไฟของอปุกรณ์ทีจ่ะนํามาตอ่กบัเครือ่ง UPS ตอ้งมคีวามยาวไมเ่กนิ 10 เมตร
•  สายดนิของเครือ่ง UPS ทําหนา้ทีด่งึกระแสไฟฟ้าทีร่ั่วจากอปุกรณ์ตา่งๆ ทีต่อ่อยู ่(อปุกรณ์คอมพวิเตอร)์ ลงดนิ 

ดงันัน้ จงึตอ้งมกีารตดิตัง้สายดนิทีม่ฉีนวนเขา้กบัวงจรยอ่ยซึง่จา่ยไฟใหก้บัเครือ่ง UPS 
สายดังกลา่วตอ้งมขีนาดและวสัดฉุนวนเหมอืนกนักบัสายไฟของวงจรยอ่ยทัง้ทีม่สีายดนิและไมม่สีายดนิ 
ตามปกตแิลว้ตัวนําไฟทีใ่ชจ้ะมสีเีขยีว 
และอาจมหีรอืไมม่เีสน้สเีหลอืงคาดอยูต่วันําไฟทีใ่ชจ้ะมสีเีขยีวและอาจมหีรอืไมม่เีสน้สเีหลอืงคาดอยู่

•  ในกรณีทีใ่ชข้ัว้สายดนิแยกตา่งหาก กระแสไฟทีร่ั่วจากเครือ่ง UPS ประเภท A แบบเสยีบปล๊ัก อาจสงูกวา่ 3.5 
mA

•  ตอ้งเชือ่มตอ่คอนดักเตอรส์ายดนิของอนิพตุ UPS ไปยังสายดนิป้องกนัทีแ่ผงบรกิารอยา่งเหมาะสม
•  ถา้พลังงานอนิพตุของ UPS ถกูจา่ยโดยระบบไฟฟ้าแยกตา่งหาก 

คอนดักเตอรส์ายดนิตอ้งเชือ่มตอ่ทีห่มอ้แปลงจา่ยไฟ หรอืชดุมอเตอรข์องเครือ่งกําเนดิไฟฟ้า
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ขอ้มลูความปลอดภยัดา้นการเดนิระบบสายไฟ
•  ตรวจสอบวา่ไดต้ดัวงจรยอ่ย (ระบบเมน) ทัง้หมดและวงจร (ควบคมุ) 

แรงดนัไฟตํา่และปิดล็อคป้องกนัเรยีบรอ้ยแลว้ จากนัน้ 
จงึทําการตดิตัง้สายไฟหรอืเชือ่มตอ่สายไฟในกลอ่งตอ่ไฟหรอืเครือ่ง UPS

•  การเดนิสายไฟจะตอ้งดําเนนิการโดยชา่งไฟฟ้าทีเ่ชีย่วชาญเทา่นัน้
•  ตรวจสอบขอ้กําหนดดา้นระบบไฟฟ้าของประเทศและทอ้งถิน่กอ่นจะทําการเดนิสายไฟ
•  จําเป็นตอ้งมกีารจัดระเบยีบสายไฟสําหรับการเดนิสายแบบตอ่เขา้กนัโดยตรงทัง้หมด 

(ใหม้าพรอ้มผลติภัณฑท์ีเ่ลอืก) แนะนําใหใ้สต่วัล็อกสายชนดิกดล็อก
•  ตอ้งปิดชอ่งทัง้หมดทีใ่ชใ้นการเขา้ถงึขัว้ตอ่สายฮารด์ไวรข์องเครือ่ง UPS เอาไว ้

การไมป่ฏบิตัติามคําแนะนํานีอ้าจทําใหอ้ปุกรณ์ชํารดุเสยีหายหรอืเกดิการบาดเจ็บได ้
•  เลอืกขนาดสายไฟและขัว้ตอ่ทีไ่ดม้าตรฐานตรงตามขอ้กําหนดดา้นระบบไฟฟ้าของประเทศและทอ้งถิน่

ขอ้มลูความปลอดภยัดา้นแบตเตอรี่
•  เมือ่ตอ้งการเปลีย่นแบตเตอรี ่โปรดใชแ้บตเตอรีจํ่านวนเทา่เดมิ และประเภทเดมิ 
•  โดยปกตแิลว้ แบตเตอรีจ่ะมอีายใุชง้าน 2 - 5 ปี ปัจจัยดา้นสิง่แวดลอ้มอืน่ๆ มผีลตอ่อายกุารใชง้านแบตเตอรี ่

อณุหภมูแิวดลอ้มทีส่งูขึน้ ไฟฟ้าอาคารไมม่คีณุภาพ รวมถงึการคายประจใุนระยะเวลาสัน้ๆ บอ่ยครัง้ 
จะทําใหอ้ายกุารใชง้านของแบตเตอรีส่ัน้ลง ควรเปลีย่นแบตเตอรีก่อ่นหมดไฟ

•  เปลีย่นแบตเตอรีท่ันททีีเ่ครือ่งเตอืนวา่ตอ้งทําการเปลีย่นแบตเตอรีแ่ลว้
•  APC by Schneider Electric ใชแ้บตเตอรีต่ะกั่วกรดแบบปิดผนกึ ภายใตก้ารใชแ้ละการเคลือ่นยา้ยตามปกต ิ

จะไมม่กีารสมัผัสกบัชิน้สว่นภายในของแบตเตอรีแ่ตอ่ยา่งใด การชารจ์ไฟเกนิ ไดรั้บความรอ้นเกนิ 
หรอืการใชแ้บตเตอรีด่ว้ยวธิทีีไ่มถ่กูตอ้งบางอยา่งสามารถสง่ผลใหส้ารอเิล็คโทรไลตภ์ายในแบตเตอรีเ่กดิการ
ร่ัวไหลออกมาได ้สารอเิล็คโทรไลตภ์ายในแบตเตอรีท่ีร่ั่วไหลออกมาเป็นพษิ 
และอาจกอ่ใหเ้กดิอนัตรายตอ่ผวิหนังและดวงตา 

•  ระวงั: กอ่นจะตดิตัง้หรอืเปลีย่นแบตเตอรี ่ใหถ้อดเครือ่งประดับตา่งๆ ออกใหห้มด เชน่ นาฬกิาขอ้มอืและแหวน 
กระแสไฟแรงสงูสามารถลัดวงจรผา่นวัสดทุีเ่ป็นสือ่นําไฟฟ้าได ้ซึง่อาจทําใหเ้กดิแผลไหมร้นุแรง

•  ระวงั: หา้มกําจัดแบตเตอรีด่ว้ยการเผาไฟ เนือ่งจากแบตเตอรีอ่าจระเบดิได ้
•  ระวงั: หา้มเปิดหรอืแกะแบตเตอรี ่สารทีร่ั่วไหลออกมาเป็นอันตรายตอ่ผวิหนังและดวงตา และอาจเป็นพษิ

ขอ้มลูท ัว่ไป
•  หมายเลขรุน่และหมายเลขประจําเครือ่งจะอยูบ่นป้ายทีแ่ผงดา้นหลัง 

ในบางรุน่อาจจะมป้ีายขอ้มลูเพิม่เตมิตดิอยูท่ีโ่ครงเครือ่งใตฝ้าครอบดา้นหนา้
•  รไีซเคลิแบตเตอรีท่ีใ่ชแ้ลว้เสมอ
•  นําวัสดขุองบรรจภัุณฑก์ลับมาใชอ้กีหรอืเก็บไวเ้พือ่นํามาใชอ้กีครัง้

คาํเตอืนคลืน่ความถีว่ทิย ุFCC คลาส A
อปุกรณ์นีไ้ดรั้บการทดสอบและพบวา่มคีณุสมบตัติามขอ้จํากดัสําหรับอปุกรณ์ดจิติอล Class A ตามสว่นที ่15 
ของกฏเกณฑข์อง FCC ขอ้จํากดัเหลา่นีม้ขี ึน้เพือ่ใหค้วามคุม้ครองอยา่งสมเหตสุมผลตอ่การแทรกแซงทีเ่ป็นอนัตราย 
เมือ่อปุกรณ์ทํางานในสภาวะแวดลอ้มทางการคา้ อปุกรณ์นีทํ้าใหเ้กดิ ใช ้และสามารถแผพ่ลังงานความถีว่ทิย ุ
และหากไมไ่ดรั้บการตดิตัง้และใชต้ามคําแนะนําในคูม่อื อาจเกดิการแทรกแซงตอ่การสือ่สารทางวทิยไุด ้
การทํางานของอปุกรณ์นีใ้นบรเิวณทีเ่ป็นทีอ่ยูอ่าศัยมแีนวโนม้ทีจ่ะกอ่ใหเ้กดิการรบกวนทีเ่ป็นอนัตราย 
ซึง่ทําใหผู้ใ้ชต้อ้งแกไ้ขการรบกวนดว้ยคา่ใชจ้า่ยของตวัเอง
คาํเตอืน: นีค่อืผลติภัณฑ ์UPS ชนดิ C2 ในสภาพแวดลอ้มภายในทีพ่ัก 
ผลติภัณฑน์ีอ้าจกอ่ใหเ้กดิการรบกวนของคลืน่วทิย ุ
ซึง่เป็นสิง่ทีผู่ใ้ชอ้าจจําเป็นตอ้งใชม้าตรการรับมอืทีเ่พยีงพอเพือ่จัดการกบัปัญหาดง้กลา่ว
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ขอ้มลูจาํเพาะ
สําหรับขอ้มลูจําเพาะเพิม่เตมิ ใหด้เูว็บไซต ์APC ที ่www.apc.com

ขอ้กําหนดดา้นสภาพแวดลอ้ม

SMT750RM2UC และ SMT750RMI2UC ยดึบนชน ั้ SMT750C และ SMT750IC ทาวเวอร์

SMT1000RM2UC, SMT1000RMI2UC, SMT1500RM2UC และ 
SMT1500RMI2UC ยดึบนชน ั้

SMT1000C, SMT1000IC, SMT1500C และ 
SMT1500IC ทาวเวอร์

SMT2200RM2UC, SMT2200RMI2UC SMT3000RM2UC และ 
SMT3000RMI2UC ยดึบนชน ั้

SMT2200C, SMT2200IC, SMT3000C และ 
SMT3000IC ทาวเวอร์

อณุหภมู ิ
การทํางาน 0° ถงึ 40° C (32° ถงึ 104° F)

การเก็บรกัษา -15° ถงึ 45° C (5° ถงึ 113° F)
ชารจ์แบตเตอรีข่อง UPS ทกุๆ 6 เดอืน

ขดีจํากดัความสงู การทํางาน 3,000 ม. (10,000 ฟตุ)
การเก็บรกัษา 15,000 ม. (50,000 ฟตุ)

ความชืน้ ความชืน้สมัพัทธท์ี ่0% ถงึ 95%, ไมม่กีารควบแน่น

su0987a

su0988a

su0957a

su1001a

su1002a
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สว่นตา่งๆ ของผลติภณัฑ์
=SMT750RM2UC และ SMT750RMI2UC ยดึบนชน ั้ SMT750C และ SMT750IC ทาวเวอร์

SMT1000RM2UC, SMT1000RMI2UC, 
SMT1500RM2UC และ SMT1500RMI2UC ยดึบนชน ั้

SMT1000C และ SMT1000IC ทาวเวอร์

SMT1500C และ SMT1500IC ทาวเวอร์ SMT2200C, SMT2200IC, SMT3000C และ 
SMT3000IC ทาวเวอร์

SMT2200RM2UC, SMT2200RMI2UC, SMT3000RM2UC 
และ SMT3000RMI2UC ยดึบนชน ั้

 

su0989a

su0990a

su0966a

su0991a

su0967a

su1006a

su1005a









DISPLAY (ดขูอัมลูเพิม่เตมิดา้นลา่ง)

ฝาครอบ

แบตเตอรี่

ขัว้ตอ่แบตเตอรีภ่ายใน
Smart-UPS 750/1000/1500/2200/3000 VA 120/230 VAC ทาวเวอร/์ยดึบนช ัน้ 2U 5



คณุสมบตักิารแสดงผลแผงดา้นหนา้

คณุลกัษณะแผงดา้นหลงั

 LED ออนไลน ์
 เปิด/ปิด UPS
 LED เมือ่ใชแ้บตเตอรี่
 LED แสดงการตรวจพบความผดิพลาด
 LED เปลีย่นแบตเตอรี่
 จอแสดงผลหลายภาษา
 ลกูศรเลอืก ปุ่ มขึน้/ลง
 ENTER
 ESCAPE

SMT750RM2UC ยดึบนชน ั้

SMT750RMI2UC ยดึบนชน ั้

su0343a

APC By Schneider

Electric













พอรต์ APC™ SMARTCONNECT

พอรต์ซเีรยีล
พอรต์ USB
สกรเูชือ่มตอ่สายดนิโครงเครือ่ง
SMART SLOT

เบรกเกอรว์งจรเอาทพ์ทุ/
ระบบป้องกันการโอเวอรโ์หลด













กลุม่เตา้รับทีม่กีารควบคมุ

เตา้รับ

อนิพตุ UPS

ขัว้แบตเตอรี ่(อยูท่ีแ่ผงดา้นหนา้ของรุน่แร็คแขวน)

เบรกเกอรว์งจรอนิพตุ

ปล๊ักตอ่ EPO

LINK/ACT

NETWORK

su0985b

LINK/ACT

NETWORK

su0985c
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SMT1000RM2UC และ SMT1500RM2UC ยดึบนชน ั้

SMT1000RMI2UC และ SMT1500RMI2UC ยดึบนชน ั้

SMT2200RM2UC และ SMT3000RM2UC ยดึบนชน ั้

SMT2200RMI2UC และ SMT3000RMI2UC ยดึบนชน ั้

LINK/ACT

NETWORK

su0963b

su0963c

su1010b

LINK/ACT

NETWORK

SMT3000RM2UC 

su1010c
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SMT750C ทาวเวอร์ SMT750IC ทาวเวอร์

SMT1000C และ SMT1500C ทาวเวอร์ SMT1000IC และ SMT1500IC ทาวเวอร์

LINK/ACT

NETWORK

su0986b su0986c

LINK/ACT

NETWORK

su0962b su0962c
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ขนาดและนํา้หนกั

SMT2200C และ SMT3000C ทาวเวอร์ SMT2200IC และ SMT3000IC ทาวเวอร์

SMT750C, SMT750IC, SMT1000C, SMT1000IC, 
SMT1500C และ SMT1500IC โมดลูแบบทาวเวอร์

SMT750RM2UC, SMT750RMI2UC, SMT1000RM2UC, 
SMT1000RMI2UC, SMT1500RM2UC และ 
SMT1500RMI2UC โมดลูแบบทาวเวอร์

su1009b

LI
N

K/
AC

T

N
ET

W
O

R
K

SMT3000C 

su1009c

su0965a

su0964a
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SMT2200C, SMT2200IC, SMT3000C และ 
SMT3000IC โมดลูแบบทาวเวอร์

SMT2200RM2UC, SMT2200RMI2UC, 
SMT3000RM2UC และ SMT3000RMI2UC 
รุน่ทีต่ดิต ัง้บนแร็ค

su1003a

su1004a

รุน่ ขนาด (นิว้/มม.) ส x ก x ล นํา้หนกั (ปอนด ์/ กก.)
SMT750C 6,3 X 5,4 X 14,5 นิว้ (161 X 138 X 369 มม) 27,6 / 12,5
SMT1000C

8,6 X 6,7 X 17,3 นิว้ (219 X 171 X 439 มม)
44,3 / 20,1

SMT1500C 54,2 / 24,6
SMT2200C

17 X 7,7 X 21,4 นิว้ (435 X 197 X 544 มม)
112,2 / 50,9

SMT3000C 116,2 / 52,7
SMT750RM2UC 3,4 X 17 X 16 นิว้ (86 X 432 X 409 มม) 39 / 17,7
SMT1000RM2UC

3,4 X 17 X 18,8 นิว้ (86 X 432 X 477 มม)
55,8 / 25,3

SMT1500RM2UC 58,4 / 26,5
SMT2200RM2UC

3,4 X 17 X 26,9 นิว้(86 X 432 X 683 มม)
93,2 / 42,3

SMT3000RM2UC 97,7 / 44,3

รุน่ ขนาด (นิว้/มม.) ส x ก x ล นํา้หนกั (ปอนด ์/ กก.)
SMT750IC 6,3 X 5,4 X 14,5 นิว้ (161 X 138 X 369 มม) 26 / 11,8
SMT1000IC

8,6 X 6,7 X 17,3 นิว้ (219 X 171 X 439 มม)
42,8 / 19,4

SMT1500IC 53,1 / 24,1
SMT2200IC

17 X 7,7 X 21,4 นิว้ (435 X 197 X 544 มม)
110,6 / 50,2

SMT3000IC 115,7 / 52,5
SMT750RMI2UC 3,4 X 17 X 16 นิว้ (86 X 432 X 409 มม) 35,6 / 16,6
SMT1000RMI2UC

3,4 X 17 X 18,8 นิว้ (86 X 432 X 477 มม)
49,6 / 22,5

SMT1500RMI2UC 57,5 / 26,1
SMT2200RMI2UC

3,4 X 17 X 26,9 นิว้(86 X 432 X 683 มม)
93,2 / 42,3

SMT3000RMI2UC 97,7 / 44,3
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การตดิต ัง้
โปรดดขูอ้มลูการตดิตัง้ UPS ไดท้ีคู่ม่อืการตดิตัง้ทีใ่หม้าพรอ้มกบั UPS
นอกจากนี ้คําแนะนําในการตดิตัง้ยังอยูบ่นแผน่ CD เอกสารทีม่าพรอ้มกบั UPS และบนเวบ็ไซต ์APC by Schneider 
Electric ที ่www.apc.com ดว้ย

การจดัวาง
UPS นีไ้ดรั้บการออกแบบมาสําหรับวงการไอท ีหลกีเลีย่งการวางไวใ้นสถานทีม่ฝีุ่ น อณุหภมู ิและความชืน้สงู 
โปรดสงัเกตวา่อณุหภมูทิีส่งูเกนิ 25o C อาจกอ่ใหเ้กดิผลเสยีตอ่แบตเตอรี ่และกระทบถงึอายกุารใชง้านของ UPS 
ชอ่งระบายอากาศบรเิวณดา้นขา้งและดา้นหลังของ UPS ไมค่วรมสี ิง่ใดปิดบงั 
เครือ่ง UPS มน้ํีาหนักมาก สําหรับรุน่ยดึกบัชัน้ เพือ่ใหส้ามารถดําเนนิการตดิตัง้ไดง้า่ยขึน้ 
ขอแนะนําใหถ้อดแบตเตอรีอ่อกเสยีกอ่น ควรตดิตัง้เครือ่ง UPS ไวด้า้นลา่งของชัน้ตดิตัง้

เชือ่มตอ่กบัอปุกรณ์และไฟฟ้าอาคาร
หมายเหต:ุ UPS จะชารจ์จนถงึความจ ุ90% ในสามชัว่โมงแรกของการทํางานปกต ิ
ดงัน ัน้ แบตเตอรีอ่าจจะไมส่ามารถจา่ยไฟไดเ้ต็มประสทิธภิาพในระหวา่งการชารจ์ไฟในชว่งเร ิม่ตน้

1. เชือ่มตอ่อปุกรณ์กบัเตา้รับทีด่า้นหลัง
ของ UPS 
บางรุน่มาพรอ้มกลุม่ของเตา้รับทีส่า
มารถควบคมุได ้
หากตอ้งการคําแนะนําเพิม่เตมิเกีย่วกบั
วธิใีชก้ลุม่เตา้รับทีส่ามารถควบคมุได ้
โปรดอา่นสว่นทีว่า่ดว้ย 
“การกําหนดคา่” ของคูม่อืนี้

2. เชือ่มตอ่พอรต์ SmartConnect ของ 
APC™  
กับสวติชเ์ครอืขา่ยทีอ่ยูใ่กลท้ีส่ดุโดย
ใชส้ายทีใ่หม้าดว้ย

3. เชือ่มตอ่อนิพตุของ UPS กับไฟ AC 
หมายเหต:ุ หลังเสยีบปล๊ักไฟ 
หนา้จอแสดงผลจะทํางาน

display will be active.
4. กดปุ่ มเปิดปิดหลัก  

บนหนา้จอแสดงผลของ UPS เพือ่เปิดใชง้านเอาทพ์ตุของ UPS 
หมายเหต:ุ เมือ่เอาทพ์ตุทํางาน ไฟ LED แสดงสถานะออนไลน ์ จะสอ่งสวา่งเป็นสเีขยีว

light green when the output is on.
5. เมือ่เปิดใชง้าน UPS เป็นครัง้แรก หนา้จอ LCD จะแสดงตวัชว่ยตัง้คา่ แลว้ถามคําถามสําหรับการตัง้คา่ขัน้พืน้ฐาน 

ซึง่สามารถตอบไดโ้ดยใชปุ้่ มลกูศร และปุ่ ม  enter   บนสว่นแสดงผล
6. เริม่ตน้กระบวนการลงทะเบยีนดว้ยการเขา้ไปที ่www.smartconnect.apc.com หรอืสแกน QR code 

ในเว็บไซตม์คํีาแนะนําสําหรับทําการตัง้คา่บญัชอีอนไลนข์องคณุ การเปิดใชง้านการรับประกนั และเริม่ตน้จัดการ 
UPS ของคณุจากระยะไกล

 ระวงั
ความเสีย่งของความเสยีหายตอ่อปุกรณ์หรอืบคุลากร

•  และตอ้งปฏบิตัติามกฎหมายวา่ดว้ยไฟฟ้าทกุขอ้ทัง้ในระดับทอ้งถิน่และระดับประเทศ
•  การตอ่สายไฟตอ้งกระทําโดยชา่งไฟฟ้าทีม่คีณุสมบตัเิหมาะสม
•  เชือ่มตอ่ UPS กับเตา้เสยีบทีม่กีารตอ่กราวดเ์สมอ

การไมท่ําตามคาํแนะนําเหลา่นีอ้าจสง่ผลใหไ้ดร้บับาดเจ็บ

LINK/ACT

NETW ORK

su0968a
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SMT750RM2UC และ SMT750RMI2UC รุน่ทีต่ดิต ัง้บนแร็ค

SMT1000RM2UC, SMT1000RMI2UC, SMT1500RM2UC และ SMT1500RMI2UC รุน่ทีต่ดิต ัง้บนแร็ค

LINK/ACT

NETW ORK

su0968c

SMT750RMI2UC

LINK/ACT

NETW ORK

su0968b

SMT1000RMI2UC and
   SMT1500RMI2UC
Smart-UPS 750/1000/1500/2200/3000 VA 120/230 VAC ทาวเวอร/์ยดึบนช ัน้ 2U12



SMT2200RM2UC, SMT2200RMI2UC, SMT3000RM2UC และ SMT3000RMI2UC รุน่ทีต่ดิต ัง้บนแร็ค

SMT750C และ SMT750IC โมดลูแบบทาวเวอร์

su1007b

LINK/ACT

NETWORK

LINK/ACT

NETWORK

SMT2200RMI2UC and SMT3000RMI2UC

LINK/ACT

NETWORK

SMT750IC 

su0441e
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หมายเหต:ุ การเชือ่มตอ่ผลติภัณฑน์ีไ้ปยังอนิเทอรเ์น็ตโดยใชพ้อรต์ SmartConnect ของ APC 
แสดงวา่คณุยอมรับในเงือ่นไขการใช ้SmartConnect ของ APC ตามทีไ่ดก้ลา่วไวใ้น smartconnect.apc.com ใน 
smartconnect.apc.com ยังไดร้ะบนุโยบายความเป็นสว่นตวัของขอ้มลูของ Schneider Electric ไวอ้กีดว้ย

SMT1000C, SMT1000IC, SMT15000C และ SMT1500IC โมดลูแบบทาวเวอร์

SMT2200C, SMT2200IC, SMT3000C และ SMT3000IC โมดลูแบบทาวเวอร์

su0441d

LINK/ACT

NETWORK

SMT1000IC and
   SMT1500IC

su1008b

LIN
K

/A
C

T

N
E

T
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O
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K

LIN
K/AC

T

N
ETW

O
R

K

SMT2200IC and
   SMT3000IC
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การต ัง้คา่เร ิม่ตน้
เมือ่เปิดใชง้าน UPS เป็นครัง้แรก หนา้จออนิเตอรเ์ฟซจะแสดงตัวชว่ยตัง้คา่ เพือ่กําหนดการตัง้คา่เริม่ตน้ 
นอกจากนียั้งสามารถกําหนดคา่โดยใชซ้อฟตแ์วร ์PowerChute™ ไดอ้กีดว้ย
หมายเหต:ุ หากคณุตอบคําถามทีต่วัชว่ยตัง้คา่ถามเพือ่ตัง้คา่เริม่ตน้ไมค่รบถว้น คณุจะไมไ่ดรั้บอนุญาตใหเ้ปิดใชง้าน 
UPS แตห่ากมกีารเปิดใชง้านเอาทพ์ตุของ UPS ขึน้มาอกีครัง้ 
ตวัชว่ยตัง้คา่ก็จะปรากฏขึน้มาอกีเพือ่ชว่ยดําเนนิการกําหนดคา่สําหรับการตัง้คา่เริม่ตน้ใหเ้สร็จสมบรูณ์

เชือ่มตอ่และตดิต ัง้ซอฟตแ์วรก์ารจดัการพลงังาน
Smart-UPS มาพรอ้มซอฟตแ์วรก์ารจัดการพลังงาน PowerChute สําหรับใชปิ้ดระบบปฏบิตักิารทีไ่มม่ผีูด้แูล 
ตดิตามตรวจสอบ UPS ควบคมุและจัดทํารายงานดา้นพลังงานของ UPS 
แผนผังดงัตอ่ไปนีแ้สดงใหเ้ห็นการตดิตัง้เซริฟ์เวอรต์ามปกติ

ฟงักช์นั คา่มาตรฐาน
จากโรงงาน

อปุกรณ์
ประกอบ คาํอธบิาย

ภาษา ภาษาไทย ภาษาไทย
ฝรั่งเศส*
เยอรมัน*
สเปน*
อติาล*ี
โปรตเุกส*
ญีปุ่่ น*

ภาษาสําหรบัสว่นตดิตอ่ทีแ่สดงผล

*ตวัเลอืกภาษาจะแตกตา่งกนัไปตามรุน่

คณุภาพพลงั
งานทอ้งถิน่

ด ี ดี
ปานกลาง
ตํา่

เลอืกคณุภาพไฟ AC เขา้
•หากเลอืก ด ีเครือ่งจะใชไ้ฟจากแบตเตอรีบ่อ่ยครัง้ขึน้เพือ่จา่ยไฟ
คณุภาพดใีหก้บัอปุกรณ์ทีเ่ชือ่มตอ่อยู่

•หากเลอืก แย ่UPS จะทนตอ่การแปรปรวนของไฟฟ้ามากขึน้ 
และจะใชไ้ฟจากแบตเตอรีน่อ้ยครัง้ลง

ถา้ไมแ่น่ใจวา่ควรเลอืกคณุภาพไฟภายในแบบใด ใหเ้ลอืกคณุภาพไฟ ดี
ชนดิเมนู มาตรฐาน มาตรฐาน

ขัน้สงู
เมนูมาตรฐานแสดงใหเ้ห็นเมนูทีผู่ใ้ชส้ว่นมากใชบ้อ่ยทีส่ดุ เมนูขัน้สงู 
รวมถงึพารามเิตอรทั์ง้หมด

วนัทีว่นันี้ วันทีผ่ลติ ใช ้  ลกูศรเพือ่ใสวั่นทีข่องวันนี ้และ  
เพือ่ทําการตัง้คา่ใหเ้สร็จสิน้

1. เชือ่มตอ่สาย USB จากดา้นหลังของ 
UPS 

ไปยังอปุกรณ์ทีไ่ดรั้บการป้องกนั
อยา่งเช่น่เซริฟ์เวอร์

2. สําหรับเซริฟ์เวอรห์รอือปุกรณ์อืน่ทีม่ี
ระบบปฏบิตักิาร ใหเ้ปิดใชง้านซดี ี
PowerChute 
แลว้ทําตามคําแนะนําในการตัง้คา่บน
หนา้จอ PowerChute 
มหีนา้ทีปิ่ดการใชง้านเครือ่งในกรณีที่
ไฟฟ้าดบัเป็นเวลานาน 
แลว้ยังเป็นอนิเตอรเ์ฟซการจัดการเครอื
ขา่ยในพืน้ทีอ่นัทรงพลังดว้ย

3. เรามพีอรต์ซเีรยีลในตัว  
เป็นอกีตัวเลอืกในการสือ่สาร 
เพือ่ใหค้ณุสามารถใชส้ายซเีรยีลไดต้าม
ตอ้งการ 
สามารถเขา้ไปดรูายละเอยีดเกีย่วกบั
โพรโทคอลทีส่นับสนุนและทางเลอืกทีม่ี
ไดท้ีห่มายเหตกุารใชง้าน #181 ใน 
www.apc.com

4. เรายังมทีางเลอืกอืน่สําหรับการสือ่สาร 
โดยผา่นทาง Smartslot ของเรา 

หากตอ้งการขอ้มลูเพิม่เตมิ 
กรณุาเขา้ไปทีเ่ว็บไซต ์www.apc.com
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การใชง้าน
การใชห้นา้จอแสดงผล

รุน่ Smart-UPS เหลา่นีม้าพรอ้มจอ LCD แสดงผลอนัชาญฉลาดทีส่ามารถกําหนดการใชง้านได ้
หนา้จอนีช้ว่ยเสรมิการทํางานของอนิเตอรเ์ฟซซอฟตแ์วร ์โดยอาศัยการแสดงขอ้มลูทีเ่หมอืนกนั 
ทัง้ยังสามารถถกูนําไปใชเ้พือ่กําหนดการตัง้คา่ใหก้บั UPS ไดด้ว้ย 
หนา้จอแสดงผลประกอบดว้ยปุ่ มและตวัแสดงผล:

หนา้จอแสดงผลมตีวัเลอืกอยูส่อง หนา้จอ/เมนู หลัก ๆ คอื มาตรฐาน และขัน้สงู

หมายเหต:ุ เมนูมาตรฐานเป็นการตัง้คา่เริม่ตน้ จงึไมไ่ดม้เีมนู และแอตทรบิวิตค์รบอยา่งเมนูขัน้สงู 
เมนูขัน้สงูจะเลือ่นผา่นหนา้จอตา่ง ๆ โดยอตัโนมัติ

เมนมูาตรฐาน
เมนูมาตรฐาน คอืเมนูทีใ่ชบ้อ่ยทีส่ดุ ตอ่ไปนีค้อืรายการของบางสิง่ทีแ่สดงในโหมดเมนูนี ้
หากตอ้งการขอ้มลูเพิม่เตมิใหเ้ขา้ไปทีเ่วบ็ไซต ์apc.com 

ระบบเมน เปิด/ปิด ปุ่ มนีม้ไีวเ้ปิด และปิดการใชง้านเอาทพ์ตุของ UPS

LED แสดงสถานะอยา่งรวดเร็ว
ไฟแสดงสถานะออนไลนจ์ะสอ่งสวา่งเป็น สเีขยีว เมือ่เอาทพ์ตุของ UPS 
ไดร้ับการเปิดใชง้าน และทํางานดว้ยไฟ AC
ไฟแสดงสถานะแบตเตอรีบ่นแบตเตอรีจ่ะสอ่งสวา่งเป็น สสีม้ 
และตวัเครือ่งจะสง่เสยีงเตอืนสัน้ ๆ ออกมาชดุหนึง่เป็นการบง่บอกวา่ UPS 
กําลังทํางานโดยใชพ้ลังงานจากแบตเตอรี่
LED ตรวจจับขอ้ผดิพลาดจะสอ่งสวา่งเป็น สแีดง ออกมาเมือ่เครือ่งตรวจพบความผดิพลาด 
จอแสดงผลเองก็อาจแสดงขอ้ความหรอืรหัสบอกใหท้ราบวา่มขีอ้ผดิพลาดเกดิขึน้
ไฟเตอืนวา่ตอ้งเปลีย่นแบตเตอรีจ่ะสอ่งสวา่งเป็น สแีดง เมือ่แบตเตอรีข่อง UPS 
ไมผ่า่นการทดสอบตนเอง อนัเป็นการแสดงวา่ถงึเวลาตอ้งทําการเปลีย่นแบตเตอรีแ่ลว้

Escape ปุ่ ม ESCAPE จะนําจอแสดงผลกลับไปยังหนา้จอกอ่นหนา้เสมอ 
มนัถกูใชเ้พือ่ออกจากเมนูแสดงผลหลายประเภท

กลบั ปุ่ ม RETURN มไีวใ้ชย้นืยันการเลอืก และ/หรอื เพือ่เขา้สูเ่มนู

ลูกศรเลอืก ขึน้/ลง ลกูศรมไีวใ้ชนํ้าทางผา่นการเลอืกเมนู

หนา้จอเมนมูาตรฐาน หนา้จอเมนขู ัน้สงู

เมนู ฟงักช์ ัน่ท ัว่ไป
สถานะ ดขูอ้มลู UPS:

•โหมดการทํางาน
•ประสทิธภิาพ
•โหลดพลังงาน
•โหลด VA
•สถานะการชารจ์แบตเตอรี่
•เวลาใชง้านโดยประมาณ

•อณุหภมูแิบตเตอรี่
•อนิพตุ
•เอาทพ์ตุ
•SmartConnect
•โพรบ 1, โพรบ 2, เมือ่มกีารตดิตัง้ NMC 
และโพรบเซน็เซอร์

การกําหนดคา่ กําหนดคา่การตัง้คา่ UPS: 
•ภาษา
•โหมดสเีขยีว
•คณุภาพพลังงานทอ้งถิน่: ด,ี พอใช,้ แย่
•ชนดิเมนู: มาตรฐาน หรอื ขัน้สงู
•เสยีงเตอืน

•การแสดงผล (หรีอ่ัตโนมัต,ิ ปิดอตัโนมัต,ิ 
เปิดตลอด)

•รเีซต็เป็นคา่เริม่ตน้จากโรงงาน
•SmartConnect Control
•ตดิตัง้ FW?

ทดสอบ & วนิจิฉยั ทําการทดสอบ UPS และฟังกช์ัน่การวนิจิฉัย:
•การทดสอบตัวเองของ UPS
•การทดสอบการเตอืนของ UPS
•การทดสอบการปรับเทยีบ

su0983a

Load: 18%     

Batt: 100% 
su0984a

On Utility

Efficiency: 98% 
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เมน ูข ัน้สงู
เมนู ขัน้สงู ใหต้วัเลอืกเพิม่เตมิสําหรับ UPS และใชไ้ดเ้ฉพาะเมือ่สว่นตดิตอ่ทีแ่สดงผลถกูกําหนดคา่ใหใ้ชเ้มนู ขัน้สงู 
เทา่นัน้

เกีย่วกบั ดขูอ้มลู UPS:
•รุน่ UPS
•หมายเลขชิน้สว่น UPS
•หมายเลขซเีรยีล UPS
•วันทีผ่ลติ UPS
•หมายเลขชิน้สว่นแบตเตอรี่
•วันทีต่ดิตัง้แบตเตอรี่

•เปลีย่นแบตเตอรีภ่ายใน
•กําลังรนั UPS FW
•UPS FW ทีม่ใีชง้าน
•UPS MAC
•ทีอ่ยู ่IP ของ UPS
•รหัสผลติภัณฑข์อง UPS
•การด์ SmartSlot (ถา้ตดิตัง้)

เมนู ฟงักช์ ัน่ท ัว่ไป
สถานะ ดขูอ้มลู UPS อยา่งละเอยีด:

•โหมดการทํางาน
•ประสทิธภิาพ
•โหลดพลังงาน
•โหลด VA
•โหลดแอมป์
•โหลดพลังงาน
•สถานะการชารจ์แบตเตอรี่
•เวลาใชง้านโดยประมาณ

•แรงดนัไฟฟ้าแบตเตอรี่
•อณุหภมูแิบตเตอรี่
•อนิพตุ
•เอาทพ์ตุ
•กลุม่เตา้รับ
•SmartConnect
•โพรบ 1, โพรบ 2, เมือ่มกีารตดิตัง้ NMC 
และโพรบเซน็เซอร์

การควบคมุ ควบคมุระบบเมน และกลุม่เตา้รบัแบบควบคมุไดใ้หเ้ปิดใชง้าน ปิดใชง้าน ปิดการทํางาน 
หรอืปิดแลว้เปิดใหม:่ 
•ตวัควบคมุ UPS
•ควบคมุกลุม่เตา้รับ

การกําหนดคา่ กําหนดคา่การตัง้คา่ UPS ขัน้สงู:
•ภาษา
•แรงดนัไฟฟ้าออก
•โหมดสเีขยีว
•คณุภาพพลังงานทอ้งถิน่
•ชนดิเมนู
•เสยีงเตอืน
•จอแสดงผล
•ความไว
•ถา่ยโอนระดบัตํา่
•ถา่ยโอนระดบัสงู
•การตัง้คา่แบตเตอรีตํ่า่
•การทดสอบตวัเองอตัโนมัติ

•รเีซต็มาตรวัดพลังงาน
•เขา้ สูต่ัวชว่ยสรา้ งการตดิตัง้
•รเีซต็เป็นคา่เริม่ตน ้จากโรงงาน
•บายพาส: การตอ่สายไฟผดิปกติ
•กําหนดคา่เตา้ รบักลุม่หลัก
•กําหนดคา่กลุม่เตา้ รับ
•หากมเีตา้ รับทีส่ามารถควบคมุไดใ้ หใ้ ชง ้าน)
•Modbusกรตัง้คา่ 
•SmartConnect Control
•การตงั ้คา่ ทีอ่ยู ่IP ของ UPS
•การตัง้คา่ทีอ่ยู ่IP ของ NMC (หากม ีNMC)
•ตดิตัง้ FW? (มใีหใ้ ชง ้านไดเ้ 
ฉพาะเมือ่มกีารอปัเดตเฟิรม์แวรใ์ห ้ใชง ้าน)

ทดสอบ & วนิจิฉยั ทําการทดสอบ UPS และฟังกช์ัน่การวนิจิฉัย:
•การทดสอบตวัเองของ UPS
•การทดสอบการเตอืนของ UPS
•การทดสอบการปรับเทยีบ

บนัทกึขอ้มลู หากตอ้งการขอ้มลูเกีย่วกับขอ้ผดิพลาดของ UPS ทีไ่ดเ้กดิขึน้ ใหไ้ปดทูีบ่นัทกึขอ้ผดิพลาด

เกีย่วกบั ดขูอ้มลู UPS:
•รุน่ UPS
•หมายเลขชิน้สว่น UPS
•หมายเลขซเีรยีล UPS
•วันทีผ่ลติ UPS
•หมายเลขชิน้สว่นแบตเตอรี่
•วันทีต่ดิตัง้แบตเตอรี่

•เปลีย่นแบตเตอรีภ่ายใน
•กําลังรัน UPS FW
•UPS FW ทีม่ใีชง้าน
•UPS MAC
•ทีอ่ยู ่IP ของ UPS
•รหัสผลติภัณฑข์อง UPS
•การด์ SmartSlot (ถา้ตดิตัง้)

เมนู ฟงักช์ ัน่ท ัว่ไป
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การกาํหนดคา่
การกําหนดการต ัง้คา่โดยท ัว่ไป

คณุสามารถเปลีย่นแปลงการตัง้คา่เมือ่ไหรก่็ไดโ้ดยใชอ้นิเตอรเ์ฟซ LCD หรอืซอฟตแ์วร ์PowerChute 
ตารางตอ่ไปนีเ้ป็นการใหคํ้าอธบิายอยา่งรวบรัดสําหรับการตัง้คา่โดยทั่วไป 
สําหรับรายละเอยีดยิง่กวา่นีส้ําหรับแตล่ะพารามเิตอรเ์หลา่นีโ้ปรดเขา้ไปดไูดท้ีข่อ้สงัเกตการใชง้าน 80 ของ 
www.apc.com

การต ัง้คา่ คา่มาตรฐานจากโ
รงงาน อปุกรณ์ประกอบ คําอธบิาย

ถา่ยโอนระดบัสงู 120 V: 127 VAC

230 V: 253 VAC

127 VAC - 136 VAC

253 VAC - 265 VAC

เพือ่หลกีเลีย่งการใชแ้บตเตอรีโ่ดยไมจํ่าเป็น 
ควรตัง้จดุถา่ยโอนใหส้งูขึน้หากแรงดันไฟ AC 
สงูอยา่งตอ่เนือ่ง 
และมั่นใจไดว้า่อปุกรณ์ทีเ่ชือ่มตอ่ทํางานภายใตส้ภาวะดัง
กลา่ว การตัง้คา่ คณุภาพพลังงาน 
จะเปลีย่นการตัง้คา่นีโ้ดยอตัโนมัต ิ
หมายเหต:ุ ใชเ้มนูขัน้สงู เพือ่กําหนดคา่การตัง้คา่นี้

ถา่ยโอนระดบัตํา่ 120 V: 106 VAC

230 V: 207 VAC

97 VAC - 106 VAC

195 VAC - 207 VAC

ตัง้จดุถา่ยโอนใหตํ้า่ลงถา้แรงดันไฟ AC ตํา่อยา่งตอ่เนือ่ง 
และอปุกรณ์ทีเ่ชือ่มตอ่สามารถทนทานตอ่สภาวะดังกลา่วได ้
การตัง้คา่นียั้งสามารถทําการปรับแตง่โดยใชก้ารตัง้คา่คณุ
ภาพไฟไดด้ว้ย
หมายเหต:ุ ใชเ้มนูขัน้สงู เพือ่กําหนดคา่การตัง้คา่นี้

ความไว ปกติ •ปกติ
•ลดลง
•ตํา่

เลอืกระดับความไวตอ่เหตกุารณ์พลังงาน ซึง่ UPS จะทนได ้
•ปกต:ิ UPS 
จะใชไ้ฟจากแบตเตอรีบ่อ่ยครัง้ขึน้เพือ่จา่ยไฟคณุภาพดใีห ้
กบัอปุกรณ์ทีเ่ชือ่มตอ่อยู่

•ตํา่: UPS จะทนตอ่การแปรปรวนของไฟฟ้ามากขึน้ 
และจะใชไ้ฟจากแบตเตอรีน่อ้ยครัง้ลง 

ถา้โหลดทีเ่ชือ่มตอ่อยูม่คีวามไวตอ่ความแปรปรวนของพลัง
งาน ใหต้ัง้คา่ความไวเป็น ปกติ

วนัทีท่ ีเ่ปลีย่นแบต
เตอรีค่ร ัง้สดุทา้ย

วันทีท่ีต่ัง้คา่ทีโ่รงงาน รเีซต็วันทีน่ีเ้มือ่เปลีย่นโมดลูแบตเตอรี่

เสยีงเตอืน เปิด •เปิด
•ปิด

UPS จะปิดเสยีงเตอืนทัง้หมดถา้คา่นีไ้ดร้ับการตัง้เป็นปิด 
หรอืเมือ่มกีารกดปุ่ มทีแ่สดง

การทดสอบตวัเอง
อตัโนมตั ิ

เมือ่เริม่ตน้ และทกุ 
14 
วันตัง้แตก่ารทด
สอบครัง้สดุทา้ย

•ไมเ่คย
•เริม่ตน้เทา่นัน้
•ความถีข่องการทดสอบ 
(ทกุ 7 ถงึ 14 วัน)

ชว่งซึง่ UPS จะดําเนนิการทดสอบตวัเอง

รเีซ็ตเป็นคา่เร ิม่ตน้
จากโรงงาน

ไมม่ี ใช/่ไมใ่ช่ คนืคา่การตัง้คา่เริม่ตน้จากโรงงานของ UPS

บายพาส: 
การตอ่สายไฟผดิ
ปกติ

ทํางาน •เปิดทํางาน
•ปิดทํางาน
•สามารถยอมรับได ้

ตัง้ความผดิพลาดการเดนิสายทีไ่ซตเ์ป็น เปิดใชง้าน 
ปิดใชง้าน หรอืผูใ้ชส้ามารถยอมรับได ้

แรงดนัไฟฟ้าออก 120 V

230 V

•120 Vac
•110 Vac
•127 Vac

•230 VAC
•220 VAC
•240 VAC

เลอืกแรงดนัขาออก 
ซึง่การตัง้คา่เชน่นีจ้ะสามารถทําไดเ้ฉพาะเมือ่ UPS 
ปิดการใชง้านอยูเ่ทา่นัน้

โหมดสเีขยีว ทํางาน •ทํางาน
•ไมทํ่างาน

การทําเชน่นีจ้ะไปเปิดใชง้าน 
หรอืปิดใชง้านฟังกช์ัน่โหมดสเีขยีว 
โหมดสเีขยีวอนุรักษ์พลังงานในขณะที ่UPS ทํางานออนไลน์

SmartConnect 
Control

ทํางาน •ทํางาน
•ไมทํ่างาน

การทําเชน่นีจ้ะเป็นการอนุญาตใหทํ้าการเปลีย่นแปลงการกํา
หนดคา่จากระยะไกลได ้

การต ัง้คา่แบตเตอ
รีต่ํา่

150 วิ ตัง้คา่เป็นวนิาที UPS จะสง่เสยีงเตอืนเมือ่รันไทมท์ีเ่หลอืถงึระดบันี้
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การต ัง้คา่กลุม่เตา้รบั
กลุม่เตา้รับหลัก และกลุม่เตา้รับทีม่กีารควบคมุสามารถถกูกําหนดคา่ใหปิ้ด, เปิด, ปิดเครือ่ง 
และบตูอปุกรณ์ทีเ่ชือ่มตอ่อยูใ่หมไ่ดอ้ยา่งอสิระ 
กลุม่เตา้รับหลัก และกลุม่เตา้รับทีม่กีารควบคมุ สามารถถกูกําหนดคา่ใหทํ้าสิง่ตอ่ไปนี:้

•  ปิด: ตัดการเชือ่มตอ่พลังงานทันท ีและเริม่ใหมด่ว้ยคําสัง่แบบแมนนวลเทา่นัน้
•  เปิด: เชือ่มตอ่พลังงานทันที
•  ปิดเครือ่ง ถอดปล๊ักไฟตามลําดับ แลว้กลับมาใชไ้ฟตามลําดบั เมือ่มไีฟ AC กลับมาใหใ้ชง้านไดแ้ลว้
•  เริม่ระบบใหม:่ ปิดเครือ่งและเริม่ใหม่

นอกจากนี ้กลุม่เตา้รับหลัก และกลุม่เตา้รับทีม่กีารควบคมุสามารถถกูกําหนดคา่ใหทํ้าสิง่ตอ่ไปนี:้ 
•  เปิดหรอืปิดตามลําดบัทีก่ําหนด
•  ปิดหรอืปิดเครือ่งโดยอตัโนมตัเิมือ่มเีงือ่นไขตา่ง ๆ เกดิขึน้

หมายเหต:ุ หากระบบเมนและกลุม่เตา้รับแบบควบคมุไดไ้มไ่ดม้กีารกําหนดคา่ 
เตา้รับทัง้หมดของเครือ่งจะยังคงพรอ้มทําการจา่ยไฟสาํรองจากแบตเตอรี่
หมายเหต:ุ กลุม่เตา้รับหลักทําหนา้ทีเ่ป็นสวติชห์ลัก เมือ่มไีฟเขา้มา มันจะเปิดการใชง้านขึน้กอ่น 
แลว้จะปิดตัวลงเป็นรายการทา้ยสดุเมือ่ไฟดับ และแบตเตอรีห่มดไฟ
กลุม่เตา้รับหลักตอ้งถกูเปิด เพือ่ใหก้ลุม่เตา้รับทีม่กีารควบคมุเปิด

ตดิต ัง้ FW? อยา่ตดิตัง้ •การปิดเครือ่งครัง้ตอ่ไป 
(อปัเดทเฟิรม์แวรข์อง 
UPS ครัง้ตอ่ไปที ่UPS 
ถกูปิดการใชง้าน)

•เดีย๋วนี ้
(อปัเดตเฟิรม์แวรข์อง UPS 
ทันทโีดยไมใ่หม้กีารขดัจัง
หวะใด ๆ)

•อยา่ตดิตัง้

อปัเดตเฟิรม์แวร:์จะปรากฏขึน้เฉพาะเมือ่มเีฟิรม์แวรใ์หมเ่ขา้
มาอยูใ่น หน่วยความจําแฟลชของ UPS 
พรอ้มใหต้ดิตัง้เทา่นัน้ 

การต ัง้คา่ คา่มาตรฐานจาก
โรงงาน อปุกรณ์ประกอบ คาํอธบิาย

สตรงิชือ่กลุม่เตา้
รบั

กลุม่เตา้รับ 1 แกไ้ขชือ่เหลา่นีโ้ดยใชส้ว่นตดิตอ่ภายนอก เชน่ 
เว็บอนิเทอรเ์ฟซของการด์การจัดการเครอืขา่ย

สตรงิชือ่ UPS เตา้รับ UPS

หนว่งการเปิด 0 วนิาที ตัง้คา่ในหน่วยวนิาที ระยะเวลาที ่UPS 
หรอืกลุม่เตา้รับแบบควบคมุไดจ้ะรอในระหวา่งการรับคําสัง่
เพือ่เปิดใชง้านและการเริม่ทํางานจรงิ

หนว่งการปิด •0 วนิาท ี(เตา้รับ 
UPS)

•90 วนิาท ี
(กลุม่เตา้รบัทีม่ี
การควบคมุ)

ตัง้คา่ในหน่วยวนิาที ระยะเวลาที ่UPS 
หรอืกลุม่เตา้รับทีส่ามารถควบคมุไดจ้ะรอในระหวา่งการรับคํา
สัง่ เพือ่ปิดใชง้านและปิดเครือ่งจรงิ

ระยะเวลาการเร ิม่
ระบบใหม่

8 วนิาที ตัง้คา่ในหน่วยวนิาที ระยะเวลาที ่UPS หรอืกลุม่เตา้รับแบบควบคมุไดจ้ะตอ้งปิดอยู ่
กอ่นทีจ่ะเริม่ทํางานขึน้ใหม่

เวลาคนืตํา่สุด 0 วนิาที ตัง้คา่ในหน่วยวนิาที ปรมิาณของเวลาใชง้านของแบตเตอรีท่ีจ่ะตอ้งมกีอ่นที ่UPS 
หรอืกลุม่เตา้รับแบบควบคมุไดจ้ะเปิดการทํางาน

การดบัไฟเมือ่ใช้
แบตเตอรี่

ไมใ่ชง้าน •ปิดเครือ่งโดยมกีาร
หน่วง

•ปิดเครือ่งทันที
•ปิดทันที
•ปิดโดยมกีารหน่วง
•ไมใ่ชง้าน

เมือ่เครือ่งเปลีย่นไปใชพ้ลังงานจากแบตเตอรี ่UPS 
สามารถตัดไฟทีจ่า่ยไปยังกลุม่เตา้รับแบบควบคมุไดเ้พือ่ประ
หยัดเวลาใชง้าน
หากตอ้งการกําหนดการหน่วงเวลาเชน่นี ้ใหใ้ช ้
การดับไฟเมือ่ใชแ้บตเตอรี่

การต ัง้คา่ คา่มาตรฐานจากโ
รงงาน อปุกรณ์ประกอบ คําอธบิาย
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กรต ัง้คา่ Modbus 

การดบัไฟเมือ่ใช้
แบตเตอรี่

ไมใ่ชง้าน ตัง้คา่ในหน่วยวนิาที ระยะเวลาทีเ่ตา้รับจะทํางานดว้ยพลังงานแบตเตอรีก่อ่นทีจ่ะ
ปิด

การดบัไฟตามเว
ลาใชง้าน

ไมใ่ชง้าน •ปิดเครือ่งโดยมกีาร
หน่วง

•ปิดเครือ่งทันที
•ปิดทันที
•ปิดโดยมกีารหน่วง
•ไมใ่ชง้าน

เมือ่เวลาใชง้านแบตเตอรีต่กลงจนถงึคา่ทีกํ่าหนด 
กลุม่เตา้รับทีส่ามารถควบคมุไดจ้ะปิด
กําหนดคา่เวลานีโ้ดยใชก้ารตัง้คา่ 
การดับไฟเมือ่เหลอืเวลาใชง้าน

การดบัไฟเมือ่
เหลอืเวลาใชง้าน

ไมใ่ชง้าน ตัง้คา่ในหน่วยวนิาที เมือ่เวลาใชง้านทีเ่หลอืถงึระดับนี ้
กลุม่เตา้รับทีส่ามารถควบคมุไดจ้ะปิด

การดบัไฟเมือ่โอ
เวอรโ์หลด

ไมใ่ชง้าน •ไมใ่ชง้าน
•เปิดใชง้าน

ในกรณีทีเ่กดิการโอเวอรโ์หลด (ไฟถกูจา่ยออกไปเกนิกวา่ 
100%) 
กลุม่เตา้รับแบบควบคมุไดจ้ะปิดการทํางานลงทันทเีพือ่สํา
รองไฟไวสํ้าหรับการใชง้านทีจํ่าเป็น 
กลุม่เตา้รับทีส่ามารถควบคมุไดจ้ะเปิดอกีครัง้ดว้ยคําสัง่แบบ
แมนนวล

การต ัง้คา่ คา่มาตรฐานจาก
โรงงาน อปุกรณ์ประกอบ คาํอธบิาย

ID ลกูขา่ย 1 1- 223 ตัง้คา่ทีอ่ยูล่กูขา่ย MODBUS ของ UPS

Ser+USB ไมใ่ชง้าน •เปิดใชง้าน
•ไมใ่ชง้าน

เปิดหรอืปิดใชง้านโปรโตคอล UPS MODBUS 
บนพอรท์อนุกรมและพอรท์ USB

การต ัง้คา่ TCP
•โปรโตคอล TCP ไมใ่ชง้าน •เปิดใชง้าน 

•อา่นเทา่นัน้
•อา่น-เขยีน

เปิดหรอืปิดใชง้านโปรโตคอล UPS MODBUS TCP/IP 
ทีจ่ัดใหโ้ดยพอรท์ SMARTCONNECT ทีฝั่งอยู.่ 
•ปิดใชง้าน: ปิดใชง้านโปรโตคอล UPS Modbus 
TCP/IP

•อา่นเทา่นัน้: Modbus มาสเตอร ์บนโปรโตคอล 
TCP/IP อนุญาตสําหรับรับสถานะ UPS เทา่นัน้

•อา่น-เขยีน: Modbus มาสเตอร ์บนโปรโตคอล TCP/
IP อนุญาตสําหรับรับสถานะ UPS และควบคมุ UPS

หมายเลขพอรท์ของโปรโตคอล UPS MODBUS TCP/
IP คงทีท่ี ่502

การต ัง้คา่ TCP
•ทีอ่ยูม่าสเตอร ์IP000.000.000.000 ทีอ่ยู ่IPV4 ทีใ่ชไ้ด ้ ระบทุีอ่ยู ่IPV4 ของ MODBUS มาสเตอร ์

ทีอ่ยูม่าสเตอร ์IP เมือ่ตัง้คา่เป็น 000.000.000.000 
จะอนุญาตการเชือ่มตอ่ของ MODBUS 
มาสเตอรภ์ายนอกทีม่ทีีอ่ยู ่IP ใดๆ
เมือ่ไมไ่ดกํ้าหนดเป็น 000.000.000.000 
จะอนุญาตเฉพาะ MODBUS มาสเตอรท์ีม่ทีีอ่ยู ่IP 
เจาะจงเชือ่มตอ่กบั UPS
ตัวอยา่งเชน่ : ทีอ่ยู ่IP มาสเตอร ์ถกูตัง้คา่เป็น 
192.168.0.10 เฉพาะ MODBUS มาสเตอรท์ีม่ทีีอ่ยู ่IP 
192.168.0.10 สามารถเชือ่มตอ่กบั UPS ได.้

การต ัง้คา่ คา่มาตรฐานจาก
โรงงาน อปุกรณ์ประกอบ คาํอธบิาย
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การต ัง้คา่ทีอ่ยู ่IP ของ UPS 

SmartConnect
SmartConnect ของ APC ชว่ยใหค้ณุสามารถตดิตามตรวจสอบความสมบรูณ์ และสถานะของ UPS 
จากอปุกรณ์ใดก็ไดท้ีเ่ชือ่มตอ่อยูก่บัอนิเทอรเ์น็ต หากตอ้งการขอ้มลูเพิม่เตมิ กรณุาเขา้ไปทีเ่ว็บไซต ์
www.smartconnect.apc.com

การต ัง้คา่ คา่มาตรฐานจาก
โรงงาน อปุกรณ์ประกอบ คาํอธบิาย

โหมดทีอ่ยู ่IP ของ 
UPS

DHCP •DHCP
•ดว้ยตนเอง

เลอืกโหมดการกําหนดคา่ทีอ่ยู ่IP ของพอรท์ 
SMARTCONNECT ทีฝั่งใน UPS:
•DHCP: UPS จะกําหนดคา่ทีอ่ยู ่IPv4 ผา่นทางโปรโตคอล 
DHCP โดยอตัโนมัติ

•ดว้ยตนเอง: กําหนดทีอ่ยู ่IPv4 คงทีไ่ปยัง UPS 
ดว้ยตนเอง

ทีอ่ยู ่IP 000.000.000.W ทีอ่ยู ่IPV4 ทีใ่ชไ้ด ้ นีเ่ป็นทีอ่ยู ่IPV4 ทีกํ่าหนดไปยังพอรท์ SMARTCONNECT 
แบบฝัง
เมือ่เลอืกโหมดทีอ่ยู ่IP ของ DHCP จะแสดงทีอ่ยู ่IPV4 
ของ UPS ทีกํ่าหนดโดยเซริฟ์เวอร ์DHCP
เมือ่เลอืกโหมดทีอ่ยู ่IP ดว้ยตนเอง คณุจําเป็นตอ้งระบทุีอ่ยู ่
IPV4 คงทีด่ว้ยตนเอง

ซบัเน็ตมาสก์ 000.000.000.000 A VALID IPV4 
SUBNET MASK

กําหนดซบัเน็ตมาสก์ของเครอืขา่ยทีม่ทีีอ่ยู ่IPV4 ของ UPS
เมือ่เลอืกโหมดทีอ่ยู ่IP ของ DHCP 
จะแสดงซบัเน็ตมาสก์ทีกํ่าหนดโดยเซริฟ์เวอร ์DHCP
เมือ่เลอืกโหมดทีอ่ยู ่IP ดว้ยตนเอง 
คณุจําเป็นตอ้งระบซุบัเน็ตมาสก์ของเครอืขา่ยทีม่ทีีอ่ยู ่IPV4 
คงทีท่ีร่ะบุ

เกทเวยเ์ร ิม่ตน้ 000.000.000.000 ทีอ่ยู ่IPV4 ทีใ่ชไ้ด ้ นีเ่ป็นทีอ่ยู ่IPV4 ของโฮสตจ์ากทีท่ี ่UPS 
สง่ขอ้มลูไปยังเครอืขา่ยอืน่หรอือนิเตอรเ์น็ต
เมือ่เลอืกโหมดทีอ่ยู ่IP ของ DHCP 
จะแสดงเกทเวยเ์ริม่ตน้ทีกํ่าหนดโดยเซริฟ์เวอร ์DHCP
เมือ่เลอืกโหมดทีอ่ยู ่IP ดว้ยตนเอง คณุจําเป็นตอ้งระบทุีอ่ยู ่
IPV4 ของเกทเวยเ์ริม่ตน้ดว้ยตนเอง

DNS Server 1 000.000.000.000 ทีอ่ยู ่IPV4 ทีใ่ชไ้ด ้ ทีอ่ยู ่IPV4 ของเซริฟ์เวอรช์ือ่โดเมนแรก (DNS) ที ่UPS 
ใชเ้พือ่แกไ้ขชือ่โฮสตไ์ปยังทีอ่ยู ่IPV4
เมือ่เลอืกโหมดทีอ่ยู ่IP ของ DHCP จะแสดงทีอ่ยู ่IPV4 
ของเซริฟ์เวอร ์DNS แรกทีกํ่าหนดโดยเซริฟ์เวอร ์DHCP
เมือ่เลอืกโหมดทีอ่ยู ่IP ดว้ยตนเอง คณุจําเป็นตอ้งระบทุีอ่ยู ่
IPV4 ของเซริฟ์เวอร ์DNS แรกดว้ยตนเอง

DNS Server 2 000.000.000.000 ทีอ่ยู ่IPV4 ทีใ่ชไ้ด ้ ทีอ่ยู ่IPV4 ของเซริฟ์เวอรช์ือ่โดเมนทีส่อง (DNS) ที ่UPS 
ใชเ้พือ่แกไ้ขชือ่โฮสตไ์ปยังทีอ่ยู ่IPV4 (เฉพาะเมือ่ UPS 
ไมส่ามารถแกไ้ขทีอ่ยู ่IP ผา่นทางเซริฟ์เวอรช์ือ่โดเมนแรก) 
การตัง้คา่นีเ้ป็นตวัเลอืกเสรมิ
เมือ่เลอืกโหมดทีอ่ยู ่IP ของ DHCP จะแสดงทีอ่ยู ่IPV4 
ของเซริฟ์เวอร ์DNS ทีส่องทีกํ่าหนดโดยเซริฟ์เวอร ์DHCP
เมือ่เลอืกโหมดทีอ่ยู ่IP ดว้ยตนเอง คณุสามารถระบทุีอ่ยู ่
IPV4 ของเซริฟ์เวอร ์DNS ทีส่องดว้ยตนเอง 
หรอืปลอ่ยไวเ้ป็น 000.000.000.000
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การตดัไฟฉุกเฉนิ
ภาพรวม

ฟังกช์ัน่ตดัการทํางานฉุกเฉนิ (EPO) 
เป็นคณุสมบตัดิา้นความปลอดภัยทีจ่ะตดัการจา่ยไฟไปยังอปุกรณ์ตอ่พว่งทัง้หมดในทันท ีเมือ่กดปุ่ ม EPO 
อปุกรณ์ทีต่อ่พว่งทัง้หมดจะปิดสวติชล์งในทันท ีและจะไมเ่ปลีย่นไปใชก้ําลังไฟจากแบตเตอรี่
เชือ่มตอ่ UPS แตล่ะเครือ่งกบัสวติช ์EPO ในการกําหนดคา่ทีม่กีารเชือ่มตอ่เครือ่งหลายเครือ่งพรอ้มกนั UPS 
แตล่ะเครือ่งตอ้งเชือ่มตอ่กบัสวติช ์EPO
ตอ้งรสีตารท์ UPS เพือ่ใหไ้ฟกลับไปยังอปุกรณ์ทีเ่ชือ่มตอ่ กดปุ่ ม เปิด/ปิด ทีแ่ผงดา้นหนา้ของ UPS

หนา้สมัผสัเปิดปกติ
1. ถา้สวติช ์EPO หรอืหนา้สมัผัสของรเีลยเ์ปิดปกต ิ

ใหใ้สส่ายไฟจากสวติชห์รอืหนา้สมัผัสทีห่มดุ 1 และ 2 ของขัว้ EPO ใชส้าย 
AWG 16-28 

2. กระชบัสายไฟโดยการขนัสกรใูหแ้น่น 
ถา้หนา้สมัผัสปิด UPS จะปิดและไฟจะถกูเอาออกจากโหลด

หนา้สมัผสัปิดปกติ

1. ถา้สวติช ์EPO หรอืหนา้สมัผัสของรเีลยปิ์ดปกต ิ
ใหใ้สส่ายไฟจากสวติชห์รอืหนา้สมัผัสทีห่มดุ 2 และ 3 ของขัว้ EPO ใชส้าย 
AWG 16-28 

2. ใสส่ายจัมเปอรร์ะหวา่งหมดุ 1 และ 2 กระชบัสายไฟโดยการขันสกร ู3 ตวัใหแ้น่น 
ทีตํ่าแหน่ง 1, 2 และ 3

ถา้หนา้สมัผัสเปิด UPS จะปิดและไฟจะถกูเอาออกจากโหลด 
หมายเหต:ุ หมดุ 1 เป็นแหลง่จา่ยไฟสําหรับวงจร EPO ทีใ่หส้องถงึสามมลิลแิอมแปรข์องไฟ 24 V

ถา้ใชก้ารกําหนดคา่ EPO แบบปิดปกต ิ(NC) ควรจะประเมนิสวติช ์EPO หรอืรเีลยใ์หเ้ป็นการใชง้านแบบวงจรแหง้ 
ควรจะประเมนิสําหรับการใชง้านแบบแรงดนัและกระแสไฟตํา่ ซึง่ปกตหิมายถงึหนา้สมัผัสจะเป็นทองชบุ 
ชดุอนิเตอรเ์ฟสระบบ EPO เป็นวงจรแบบแรงดนัไฟฟ้าตํา่มาก (Safety Extra Low Voltage หรอื SELV) 
เชือ่มตอ่สว่นตดิตอ่ EPO กบัวงจร SELV อืน่ๆ เทา่นัน้ ชดุอนิเตอรเ์ฟสระบบ EPO 
ทําหนา้ทีต่รวจสอบวงจรไฟฟ้าทีไ่มม่กีารกําหนดความตา่งศกัยท์างไฟฟ้า วงจร SELV 
ไดรั้บการควบคมุโดยสวติชห์รอืรเีลยท์ีแ่ยกออกมาอยา่งเหมาะสมจากแหลง่จา่ยไฟ ดงันัน้ 
เพือ่ป้องกนัไมใ่หเ้กดิความเสยีหายแก ่UPS หา้มเชือ่มตอ่สว่นตดิตอ่ของ EPO เขา้กบัวงจรไฟฟ้าใดๆ ทีไ่มใ่ชว่งจร 
SELV
ใหใ้ชส้ายประเภทใดประเภทหนึง่ตอ่ไปนี ้สําหรับการตอ่เครือ่ง UPS เขา้กบัสวติช ์EPO

•  CL2 : สายไฟ Class 2 สําหรับการใชง้านทั่วไป
•  CL2P : สาย Plenum สําหรับใชใ้นทอ่ ฝ้าอาคารและและบรเิวณอืน่ๆ ในสภาพแวดลอ้มทั่วไป
•  CL2R : สายไฟแนวดิง่สําหรับใชเ้ดนิสายไฟแนวดิง่ภายในปลอ่งระหวา่งชัน้
•  CLEX : สายไฟทีม่กีารจํากดัการใชง้านสําหรับใชภ้ายในทีพ่ักอาศยัและสําหรับใชใ้นรางครอบสายไฟ
•  การตดิตัง้ในแคนาดา: ตอ้งใชส้ายไฟประเภท ELC (สายไฟแบบควบคมุแรงดันไฟฟ้าตํา่เป็นพเิศษ) 

ทีไ่ดรั้บการรับรองจาก CSA เทา่นัน้
•  การตดิตัง้ในประเทศทีน่อกเหนอืจากแคนาดาและสหรัฐอเมรกิา: 

ใชส้ายไฟสําหรับแรงดนัไฟฟ้าตํา่แบบมาตรฐาน ตามขอ้กําหนดของแตล่ะประเทศและทอ้งถิน่

 ระวงั
เสีย่งตอ่การถกูไฟฟ้าดดู

•  และตอ้งปฏบิตัติามกฎหมายวา่ดว้ยไฟฟ้าทกุขอ้ทัง้ในระดบัทอ้งถิน่และระดบัประเทศ
•  การตอ่สายไฟตอ้งกระทําโดยชา่งไฟฟ้าทีม่คีณุสมบตัเิหมาะสม
•  เชือ่มตอ่ UPS กับเตา้เสยีบทีม่กีารตอ่กราวดเ์สมอ

การไมป่ฏบิตัติามคาํแนะนําเหลา่นีอ้าจสง่ผลใหไ้ดร้บับาดเจ็บเล็กนอ้ยถงึปานกลาง
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แบตเตอรีท่ดแทน
รไีซเคลิแบตเตอรีท่ ีใ่ชแ้ลว้เสมอ 
สําหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการรไีซเคลิแบตเตอรีท่ ีใ่ชแ้ลว้ 
ใหด้ขูอ้มลูเกีย่วกบัการทิง้แบตเตอรี ่ท ีใ่หม้ากบัแบตเตอรีท่ดแทน

อายกุารใชง้านของแบตเตอรีข่ ึน้อยูก่ับอณุหภมูแิละวธิใีชง้านเป็นอยา่งมาก เพือ่ระบวุันทีส่มควรเปลีย่นแบตเตอรี ่
Smart-UPS มกีารระบวุันทีค่าดการณ์วา่สมควรเปลีย่นแบตเตอรีอ่ยูใ่นเมนู “เกีย่วกบั” 
ทัง้ยังมกีารทดสอบตนเองแบบอตัโนมัต ิ(และแบบกําหนดคา่)
ควรเปลีย่นแบตเตอรีเ่ชงิรกุเพือ่รักษาความพรอ้มใหอ้ยูใ่นระดบัสงูสดุ เพือ่ใหม้ั่นใจไดใ้นการปกป้อง 
และการมสีมรรถภาพทีด่ ีโปรดใชแ้บตเตอรีท่ดแทน (RBC™) ทีเ่ป็นของ APC RBC ของ APC 
มคํีาแนะนําสําหรับการเปลีย่นแบตเตอรี ่รวมไปจนถงึวธิกีารกําจัดแบตเตอรีเ่กา่ดว้ย ในการสัง่ซือ้แบตเตอรีท่ดแทน 
ใหไ้ปทีเ่วบ็ไซต ์APC by Schneider Electric ที ่www.apc.com

รุน่ UPS แบตเตอรีท่ดแทน โมดลูแบตเตอรี่
SMT750C, SMT750IC RBC48 แบบตะกั่วกรด, 1 โมดลู, 24VDC
SMT1000C, SMT1000IC RBC6
SMT1500C, SMT1500IC RBC7
SMT2200C, SMT2200IC, SMT3000C, SMT3000IC RBC55 แบบตะกั่วกรด, 2 โมดลู, 48VDC
SMT750RM2UC, SMT750RMI2UC APCRBC123 แบบตะกั่วกรด, 1 โมดลู, 24VDC
SMT1000RM2UC, SMT1000RMI2UC APCRBC157
SMT1500RM2UC, SMT1500RMI2UC APCRBC159
SMT2200RM2UC, SMT2200RMI2UC 
SMT3000RM2UC, SMT3000RMI2UC

RBC43 แบบตะกั่วกรด, 1 โมดลู, 48VDC
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การแกไ้ขปญัหา
ปญัหาและสาเหตทุีอ่าจเป็นไปได้ การแกไ้ข
UPS ไมเ่ปิด หรอืไมม่เีอาตพ์ตุ
เครือ่งยังไมไ่ดเ้ปิด กดปุ่ ม เปิด หนึง่ครัง้เพือ่เปิดเครือ่ง UPS
UPS ไมไ่ดเ้ชือ่มตอ่กับไฟ AC ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ไดม้กีารเชือ่มตอ่สายไฟเขา้กบัเครือ่งและแหลง่จา่ยไฟ AC 

อยา่งม่ันคงแลว้
เซอรก์ติเบรกเกอรอ์นิพตุทํางาน ลดโหลดบน UPS ถอดอปุกรณ์ทีไ่มจํ่าเป็นออก และรเีซ็ตเซอรก์ติเบรกเกอร์
เครือ่งแสดงวา่มแีรงดันไฟ AC 
อนิพตุเหลอืนอ้ยมาก หรอืไมม่เีลย

ตรวจสอบแหลง่จ่ายไฟ AC ทีต่อ่เขา้เครือ่ง UPS 
โดยการตอ่เขา้กบัโคมไฟตัง้โตะ๊แบบท่ัวไป ถา้โคมไฟใหแ้สงสวา่งนอ้ย 
ใหทํ้าการตรวจสอบแรงดันไฟฟ้า AC

ปล๊ักตอ่แบตเตอรีเ่ชือ่มตอ่ไมแ่น่นหนา ใหแ้น่ใจวา่การเชือ่มตอ่แบตเตอรีทั่ง้หมดแน่นหนา
ตรวจพบขอ้ผดิพลาดภายใน UPS หา้มใชเ้ครือ่ง UPS โดยเด็ดขาด ใหถ้อดปล๊ัก UPS ออก 

และนําเครือ่งเขา้รับบรกิารซอ่มโดยทันที
อปุกรณ์ UPS ทํางานโดยใชพ้ลงังานแบตเตอรี ่ในขณะทีเ่ชือ่มตอ่เขา้กบัไฟ AC
เซอรก์ติเบรกเกอรอ์นิพตุทํางาน ลดโหลดบน UPS ถอดอปุกรณ์ทีไ่มจํ่าเป็นออก และรเีซ็ตเซอรก์ติเบรกเกอร์
มแีรงดันไฟฟ้าในสายอนิพตุสงูมาก 
ตํา่มาก หรอืมกีารกระเพือ่ม 

ยา้ย UPS ไปเสยีบกับแหลง่จา่ยไฟอืน่ในวงจรอืน่ 
ทดสอบแรงดันไฟเขา้โดยอา่นการแสดงแรงดันไฟ AC 
ถา้อปุกรณต์อ่พว่งสามารถทํางานได ้ใหล้ดความไวของเครือ่ง UPS ลง

UPS สง่เสยีงบีป๊เป็นระยะ
UPS ทํางานเป็นปกติ ไมต่อ้งดําเนนิการใดๆ UPS กําลังป้องกนัอปุกรณ์ทีต่อ่พว่งอยู่

เครือ่งสํารองไฟมรีะยะเวลาสํารองไฟตํา่กวา่ทีค่าดไว้
แบตเตอรี ่UPS 
ออ่นเน่ืองจากเหตกุารณ์ไฟดับเร็วๆ นี ้
หรอืแบตเตอรีใ่กลห้มดอายกุารใชง้านแ
ลว้

ชารจ์แบตเตอรี ่แบตเตอรีต่อ้งไดรั้บการชารจ์ใหมห่ลังจากไฟดับเป็นเวลานาน 
และจะเสือ่มเร็วเมือ่ใชง้านบอ่ยครัง้ หรอืเมือ่ทํางานในอณุหภมูทิีส่งู 
หากแบตเตอรีใ่กลห้มดอายกุารใชง้าน ใหพ้จิารณาเปลีย่นแบตเตอรีใ่หม ่
ถงึแมว้า่ตัวแสดงสถานะใหเ้ปลีย่นแบตเตอรีจ่ะยังไมต่ดิขึน้ก็ตาม

เครือ่ง UPS มสีภาพโอเวอรโ์หลด ตรวจสอบการแสดงโหลดของ UPS ถอดปลั๊กอปุกรณ์ทีไ่มจํ่าเป็น เชน่ เครือ่งพมิพ ์
ออกไป

LED สว่นตดิตอ่ทีแ่สดงผลกะพรบิเป็นลําดบั
มกีารสัง่ปิด UPS 
ผา่นทางซอฟตแ์วรห์รอืการด์ซึง่เป็นอปุ
กรณ์เสรมิ

ไมต่อ้งดําเนนิการใดๆ UPS จะเปิดขึน้เองโดยอตัโนมัต ิ
เมือ่ระบบไฟฟ้าอาคารกลับสูภ่าวะปกติ

LED แจง้ขอ้ผดิพลาดสวา่งขึน้ UPS แสดงขอ้ความวา่เกดิขอ้ผดิพลาด และสง่เสยีงเตอืนอยา่งตอ่เนือ่ง
ตรวจพบขอ้ผดิพลาดภายใน UPS หา้มใชเ้ครือ่ง UPS โดยเด็ดขาด ปิด UPS และสง่ไปซอ่มทันที

ไอคอนเตอืนใหเ้ปลีย่นแบตเตอรีส่อ่งสวา่งขึน้ และ UPS สง่เสยีงเตอืนเป็นเวลาหนึง่นาททีกุหา้ช ัว่โมง
แบตเตอรีม่ปีระจุทีอ่อ่น ชารจ์แบตเตอรีท่ ิง้ไวอ้ยา่งนอ้ย 4 ชัว่โมง จากนัน้ 

ใหเ้ครือ่งดําเนนิการทดสอบตัวเอง หากปัญหายังคงเกดิขึน้อกี 
ใหเ้ปลีย่นแบตเตอรีใ่หม่

ไอคอนเตอืนใหเ้ปลีย่นแบตเตอรีก่ะพรบิ และ UPS สง่เสยีงเตอืนทกุ 2 วนิาที
เชือ่มตอ่แบตเตอรีใ่หมไ่มถ่กูตอ้ง ตรวจดใูหแ้น่ใจวา่ขัว้ตอ่แบตเตอรีเ่ชือ่มตอ่อยา่งแน่นหนา

UPS แสดงขอ้ความวา่มกีารเดนิสายไฟผดิปกติ
ความผดิปกตขิองชดุสายไฟทีต่รวจพบ 
ไดแ้ก ่ไมม่สีายดนิ การตอ่สายสลับ 
เกดิการสลับขัว้ และโอเวอรโ์หลด 

ถา้ UPS ระบวุา่มกีารเดนิสายไฟผดิปกต ิ
ใหช้า่งไฟฟ้าทีเ่ชีย่วชาญตรวจสอบการเดนิสายไฟของอาคาร (ใชไ้ดสํ้าหรับเครือ่ง 
120 V เทา่นัน้)
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การรบัประกนัจากโรงงานแบบจาํกดั
บรษัิท ชไนเดอร ์อเิล็คทรคิ ไอท ีคอรป์อเรชัน่ (Schneider Electric IT Corporation) (SEIT) 
รับประกนัผลติภัณฑข์องบรษัิทวา่ไมม่ขีอ้บกพรอ่งในดา้นวตัถดุบิและฝีมอืแรงงานเป็นระยะเวลาสาม (3) ปี 
ไมร่วมแบตเตอรีซ่ ึง่ไดรั้บการรับประกันสอง (2) ปี นับจากวนัทีซ่ือ้ ขอ้ผกูพันของ SEIT 
ภายใตก้ารรับประกันนีจํ้ากดัอยูใ่นเรือ่งการซอ่มแซมหรอืการเปลีย่นผลติภัณฑท์ีบ่กพรอ่งใดๆ ทัง้นี ้
ข ึน้อยูก่ับดลุพนิจิของบรษัิท การซอ่มหรอืการเปลีย่นผลติภัณฑห์รอืชิน้สว่นทีบ่กพรอ่งใดๆ 
ไมถ่อืเป็นการยดืระยะเวลาการรับประกนัตามทีไ่ดก้ําหนดไวต้ัง้แตแ่รกแตอ่ยา่งใด
การรับประกนันีใ้ชไ้ดก้บัผูซ้ ือ้ทา่นแรกเทา่นัน้ซึง่จะตอ้งลงทะเบยีนภายใน 10 วันนับจากวนัทีซ่ือ้ 
สามารถลงทะเบยีนสนิคา้ออนไลนไ์ดท้ี ่warranty.apc.com
SEIT จะไมรั่บผดิชอบภายใตก้ารรับประกนัถา้การทดสอบและตรวจสอบเปิดเผยวา่ 
ขอ้บกพรอ่งทีถ่กูกลา่วหาในผลติภัณฑไ์มม่อียูห่รอืเกดิจากการใชท้ีผ่ดิ การละเลย การตดิตัง้ 
การทดสอบหรอืการทํางานทีไ่มเ่หมาะสมของสนิคา้ทีข่ดักับขอ้แนะนําหรอืรายละเอยีดของ SEIT 
ของผูใ้ชห้รอืบคุคลทีส่ามใดๆ นอกจากนี ้SEIT จะไมรั่บผดิชอบถงึขอ้บกพรอ่งทีเ่กดิจาก 1) 
ความพยายามทีไ่มไ่ดรั้บอนุญาตในการซอ่มแซมหรอืดดัแปลงผลติภัณฑ ์2) 
แรงดนัไฟหรอืการเชือ่มตอ่ไมถ่กูตอ้งหรอืไมเ่พยีงพอ 3) สภาพสถานทีทํ่างานไมเ่หมาะสม 4) เหตสุดุวสิยั 5) 
การสมัผัสกบัสภาพอากาศ หรอื 6) การโจรกรรม ภายใตก้ารรับประกนั SEIT ไมรั่บผดิชอบใดๆ สําหรับผลติภัณฑใ์ดๆ 
ทีห่มายเลขผลติภัณฑม์กีารเปลีย่นแปลง เป็นรอยหรอืเอาออก
ยกเวน้ทีไ่ดก้ลา่วไวข้า้งตน้ ไมม่กีารรับประกนัทีป่ระกาศไวห้รอืทีบ่อกเป็นนัย โดยการดําเนนิการของกฎหมายหรอือืน่ๆ 
ทีส่ามารถใชไ้ดก้บัผลติภัณฑท์ีข่าย ทีใ่หบ้รกิารหรอืทีต่ดิตัง้ภายใตข้อ้ตกลงนีห้รอืทีเ่กีย่วขอ้งตามนี้
SEIT ขอปฏเิสธการรับประกนัโดยนัยทัง้หมดในเรือ่งความสามารถในการจําหน่าย ความพงึพอใจ 
และความเหมาะสมสําหรับการใชง้านเฉพาะดา้น
การรับประกนัสนิคา้โดยชดัเจนของ SEIT จะไมม่กีารเพิม่เตมิ ลดทอน หรอืไดรั้บผลกระทบจากการใหบ้รกิารของ 
SEIT ในดา้นคําแนะนําทางเทคนคิหรอืคําแนะนําอืน่ๆ หรอืบรกิารทีเ่กีย่วเนือ่งกบัผลติภัณฑ ์
และจะไมม่ภีาระผกูพันหรอืการรับผดิชอบใดๆ กบัสิง่ดงักลา่ว
การรับประกนัสนิคา้และการแกไ้ขขา้งตน้มผีลเฉพาะในทีน่ีแ้ละแทนการรับประกนัสนิคา้และการแกไ้ขอืน่ๆ ทัง้หมด 
การรับประกนัทีก่ําหนดไวข้า้งตน้ประกอบดว้ยความรับผดิชอบของ SEIT แตเ่พยีงผูเ้ดยีวและการแกไ้ขเฉพาะผูซ้ือ้ 
ในกรณีทีเ่กดิการผดิสญัญาใดๆ ตามทีใ่หไ้วใ้นการรับประกนัดงักลา่ว การรับประกนัของ SEIT 
จะครอบคลมุเฉพาะผูซ้ือ้เทา่นัน้ และไมค่รอบคลมุถงึบคุคลทีส่ามอืน่ๆ แตอ่ยา่งใด
ไมว่า่ในกรณีใดก็ตาม SEIT, เจา้หนา้ทีข่อง SEIT, กรรมการบรษัิท, บรษัิทสาขา หรอืพนักงาน 
ไมจํ่าเป็นตอ้งรับผดิชอบตอ่ความเสยีหายในรปูแบบใดๆ ก็ตาม ไมว่า่จะเป็นความเสยีหายทางออ้ม 
ความเสยีหายแบบพเิศษ ความเสยีหายอนัเป็นผลตอ่เนือ่ง หรอืความเสยีหายทีต่อ้งมกีารชดใชอ้นัเกดิจากการใชง้าน 
บรกิาร หรอืการตดิตัง้ผลติภัณฑ ์ไมว่า่ความเสยีหายนัน้เกดิขึน้ในขอ้สญัญาหรอืจากการละเมดิ 
โดยไมคํ่านงึถงึความผดิ การละเลย หรอืความรับผดิชอบทีแ่ทจ้รงิ หรอืแมว้า่ SEIT 
จะไดรั้บการบอกกลา่วลว่งหนา้วา่จะเกดิความเสยีหายดงักลา่วขึน้หรอืไมก่็ตาม โดยเฉพาะอยา่งยิง่ SEIT 
จะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ใชจ้า่ยใดๆ เชน่ การสญูเสยีผลกําไรหรอืรายได ้ไมว่า่ทางตรงหรอืทางออ้ม การสญูเสยีอปุกรณ์ 
การสญูเสยีการใชง้านของอปุกรณ์ การสญูเสยีซอฟตแ์วร ์การสญูเสยีขอ้มลู คา่ใชจ้า่ยในการจัดหาอปุกรณ์ทดแทน 
การเรยีกรอ้งสทิธโิดยบคุคลทีส่าม หรอืประการอืน่ๆ
ไมม่ขีอ้ความใดในการรับประกนัแบบมเีงือ่นไขนีท้ีจ่ะยกเวน้หรอืจํากดัความรับผดิของ SEIT 
ตอ่การเสยีชวีติหรอืการไดรั้บบาดเจ็บอนัเป็นผลมาจากความประมาทเลนิเลอ่หรอืการบดิเบอืนความจรงิในขอบเขต
ทีไ่มส่ามารถยกเวน้หรอืจํากดัตามกฎหมายทีบ่งัคบัใชไ้ด ้
ในการขอรับบรกิารภายใตก้ารรับประกนันี ้คณุจะตอ้งไดรั้บหมายเลขอนุญาตสง่กลับวัสด ุ(Returned Material 
Authorization หรอื RMA) จากฝ่ายบรกิารลกูคา้เสยีกอ่น 
ลกูคา้ทีม่ปัีญหาในการเรยีกรอ้งการรับประกันอาจเขา้ถงึเครอืขา่ยการสนับสนุนลกูคา้ทั่วโลกของ SEIT 
ผา่นเว็บไซตข์อง SEIT: www.apc.com และเลอืกประเทศของคณุจากเมนู แลว้เปิดแท็บ "การสนับสนุน" 
ทีด่า้นบนของหนา้เว็บ เพือ่ดขูอ้มลูการตดิตอ่กบัฝ่ายบรกิารลกูคา้ภายในเขตพืน้ทีข่องคณุ 
ผลติภัณฑจ์ะตอ้งถกูสง่คนืโดยชําระคา่สง่ลว่งหนา้แลว้ และตอ้งสง่คําอธบิายโดยยอ่เกีย่วกบัปัญหาทีพ่บ 
รวมทัง้หลักฐานทีใ่ชย้นืยันวันทีแ่ละสถานทีซ่ือ้ผลติภัณฑด์งักลา่วมาพรอ้มกนัดว้ย
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ขนสง่เครือ่ง
1. ปิดเครือ่ง และถอดอปุกรณ์ทีเ่ชือ่มตอ่อยูท่ัง้หมด
2. ถอดปล๊ักเครือ่งจากแหลง่จา่ยไฟฟ้าอาคาร
3. ตดัการเชือ่มตอ่แบตเตอรีภ่ายในและภายนอกทัง้หมด (ถา้ม)ี
4. ปฏบิตัติามขัน้ตอนการขนสง่ทีอ่ธบิายในสว่น บรกิาร ของคูม่อืฉบบันี้

บรกิาร
ถา้ตอ้งนําอปุกรณ์เขา้รับบรกิาร อยา่สง่อปุกรณ์คนืไปยังบรษัิทตัวแทนจําหน่าย กรณุาปฏบิตัติามขัน้ตอนตอ่ไปนี ้:

1. ทบทวนสว่น การแกไ้ขปัญหา ของคูม่อืนี ้เพือ่ตัดปัญหาทั่วไปออกใหห้มด
2. หากปัญหายังเกดิขึน้ กรณุาตดิตอ่ฝ่ายบรกิารลกูคา้ของ APC หรอืไปทีเ่ว็บไซตข์อง APC ที ่

www.apc.com
a. แจง้หมายเลขรุน่ และหมายเลขซเีรยีล และวนัทีซ่ ือ้ผลติภัณฑ ์หมายเลขรุน่และหมายเลขซเีรยีล 

อยูท่ีแ่ผงดา้นหลังของเครือ่ง และสามารถดไูดจ้ากจอแสดงผล LCD บนเครือ่งบางรุน่
b. โทรหาฝ่ายบรกิารลกูคา้ของ APC และเจา้หนา้ทีเ่ทคนคิจะพยายามแกไ้ขปัญหาผา่นทางโทรศพัท ์

ถา้ยังไมส่ามารถแกไ้ขปัญหาได ้ชา่งเทคนคิจะออกหมายเลขอนุญาตสง่คนืสนิคา้ (Returned 
Material Authorization Number หรอื RMA#) ใหแ้กค่ณุ

c. หากเครือ่งยังอยูใ่นระยะประกนั จะไดรั้บการซอ่มแซมหรอืเปลีย่นทดแทนโดยไมม่คีา่ใชจ้า่ย
d. กระบวนการใหบ้รกิารและการสง่คนื อาจแตกตา่งกันในแตล่ะประเทศ กรณุาดทูีเ่ว็บไซตข์อง APC 

สําหรับคําแนะนําเฉพาะของแตล่ะประเทศ
3. บรรจเุครือ่ง UPS ใหเ้รยีบรอ้ยเพือ่หลกีเลีย่งความเสยีหายทีอ่าจเกดิขึน้ในระหวา่งการขนสง่ 

หา้มใชเ้ม็ดโฟมในการกันกระแทกโดยเด็ดขาด 
การรับประกันสนิคา้ไมค่รอบคลมุถงึความเสยีหายทีเ่กดิขึน้ในระหวา่งขนสง่

4. กอ่นทีจ่ะจัดสง่ โปรดถอดโมดลูแบตเตอรีท่ัง้หมดใน UPS หรอืชดุแบตเตอรีภ่ายนอกออกเสมอ
5. เขยีนหมายเลข RMA ทีฝ่่ายบรกิารลกูคา้ใหม้าไวด้า้นนอกของบรรจภัุณฑ์
6. สง่คนืเครือ่งพรอ้มจา่ยคา่ขนสง่และประกนัสนิคา้ลว่งหนา้ไปยังทีอ่ยูท่ีฝ่่ายบรกิารลกูคา้ใหไ้ว ้
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APC by Schneider Electric
ฝ่ายบรกิารลกูคา้ท ัว่โลกของ

คณุสามารถขอรับบรกิารจากฝ่ายบรกิารลกูคา้สําหรับผลติภัณฑน์ีห้รอืผลติภัณฑอ์ืน่ๆ ของ APC by Schneider 
Electric โดยไมต่อ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยใดๆ ดังนี:้

•  เขา้ไปทีเ่ว็บไซตข์อง APC by Schneider Electric เพือ่เขา้ถงึเอกสารในฐานขอ้มลูของ APC by Schneider 
Electric และเพือ่ยืน่คํารอ้งขอรับบรกิารจากฝ่ายบรกิารลกูคา้
– www.apc.com (สํานักงานใหญข่องบรษัิท)

เชือ่มตอ่กบัเวบ็ไซตข์อง APC by Schneider Electric ซึง่เป็นเว็บไซตข์องประเทศนัน้ๆ 
เพือ่ใหบ้รกิารขอ้มลูฝ่ายบรกิารลกูคา้

– www.apc.com/support/
การบรกิารขอ้มลูทั่วโลกโดยการคน้หาจากฐานความรูข้อง APC by Schneider Electric และการใชบ้รกิาร 
e-Support

•  ตดิตอ่ฝ่ายบรกิารลกูคา้ APC by Schneider Electric ทางโทรศพัทห์รอือเีมล
– ศนูยบ์รกิารในพืน้ทีข่องแตล่ะประเทศ: สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ ใหไ้ปที ่

www.apc.com/support/contact
– สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการขอรับบรกิารจากฝ่ายบรกิารลกูคา้ในพืน้ที ่

ตดิตอ่ตัวแทนหรอืผูจั้ดจําหน่ายของ APC by Schneider Electric ทีข่ายผลติภัณฑ ์APC by Schneider 
Electric ใหก้บัคณุ

เครือ่งบางรุน่จะมคีณุสมบตั ิENERGY STAR®

หากตอ้งการขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัรุน่ของคณุ โปรดเขา้ไปที ่www.apc.com.

© 2018 APC โดย Schneider Electric APC, โลโก ้APC, Smart-UPS, SmartConnect และ PowerChute 
เป็นของ Schneider Electric Industries S.A.S. หรอืบรษัิทในเครอื  เครือ่งหมายการคา้อืน่ๆ 

ทัง้หมดเป็นกรรมสทิธิข์องผูท้ีเ่ป็นเจา้ของ
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