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1. รายละเอยีดของ Easy-Mon V  

1.1 แนะนําเบื�องตน้ 

Easy-Mon V เป็นซอฟตแ์วรค์วบคมุการทํางานของเครื"องสํารองไฟฟ้า (UPS หรอื Uninterruptible Power 

Supply) เหมาะสําหรับการใชง้านทั"วไปและภาคธุรกจิ โดยสามารถตรวจสอบและควบคมุการทํางานของ UPS 

ไดทั้ Bงแบบเครื"องเดยีวหรอืแบบหลายเครื"องในเครอืขา่ย เชน่ ระบบ LAN หรอือนิเตอรเ์น็ต Easy-Mon V 

นอกจากจะป้องกันขอ้มลูสญูหายเมื"อเกดิไฟดับและทําการปิดระบบอยา่งปลอดภัยแลว้ ยังทําการเก็บรายการ

ขอ้มลูและตั Bงตารางเวลาปิด UPS ลว่งหนา้ไดด้ว้ย 

 

1.2 โครงสรา้ง 

Easy-Mon V ประกอบดว้ย Easy-Mon V Service, GUI (User Interface) และ Easy-Mon V Icon  

Easy-Mon V Service ถอืเป็นหัวใจสําคัญของซอฟตแ์วร ์ Easy-Mon V ดําเนนิการเกี"ยวกับการควบคมุระบบ, 

การเก็บขอ้มลู และการปฏบัิตติามคําสั"งตอบสนองการรอ้งขอจากผูใ้ชง้าน กลา่วคอื จะสื"อสารกับ UPS, เก็บ

บันทกึเหตกุารณ์ตา่งๆ และแจง้เตอืนผูใ้ชง้านเมื"อเกดิเหตกุารณ์ข ึBน  

GUI ทํางานกับโปรแกรม Back-end ผ่านเว็บเบราเซอร ์ IE ผูใ้ชง้านสามารถตรวจสอบการทํางานตา่งๆ ของ 

UPS ผ่าน GUI ดังนีB สถานะทางไฟฟ้าในแบบ Real-time, ขอ้มลูทางไฟฟ้า และเปลี"ยนแปลงการตั Bง

คา่พารามเิตอรต์า่งๆ ของ UPS 

Easy-Mon V Icon เป็นเครื"องมอืจัดการของซอฟตแ์วร ์Easy-Mon V เมื"อซอฟตแ์วร ์Easy-Mon V เริ"มทํางาน 

จะสังเกตเห็นไอคอนรูปปลั[กสสีม้อยูท่ี"ทาสกบ์าร ์ และมหีนา้ตา่งไดอะล็อกแสดงสภาวะการทํางานของ UPS 

ปัจจบัุน 

หมายเหต ุ: 

 1.ไอคอนรูปปลั[กสสีม้จะมเีฉพาะการทํางานบนระบบปฏบัิตกิาร Windows เทา่นัBน 

 2. เว็บเบราเซอรท์ี"สนับสนุน: Internet Explorer, Mozilla, Firefox, Netscape Navigator, Google Chrome, 

Safari, Opera, Avant Browser และ Deepnet Explorer 

 

1.3 การใชง้าน 

 ตรวจสอบและควบคมุการทํางานของ UPS ที"เชื"อมตอ่โดยตรงกับ Local PC ผ่านพอรต์เชื"อมตอ่การ

สื"อสาร (Communication Port) 

 ตรวจสอบและควบคมุการทํางานของ UPS อื"นๆ ในระบบ LAN (โดยตอ้งมกีารตดิตั Bงซอฟตแ์วร ์Easy-

Mon V) 

 ตรวจสอบและควบคมุการทํางานของ UPS จากคอมพวิเตอรแ์บบระยะไกลผ่านทางอนิเตอรเ์น็ต (โดย

ตอ้งมกีารตดิตั Bงซอฟตแ์วร ์Easy-Mon V) 

 

1.4 คุณสมบตั ิ

 สามารถควบคมุและตรวจสอบการทํางานของ UPS ไดห้ลายเครื"องผ่านระบบ LAN และอนิเตอรเ์น็ต 

 แสดงกราฟขอ้มลูทางไฟฟ้าของ UPS แบบ Real-time ไดแ้ก ่แรงดนัไฟฟ้า (Voltage), ความถี"ทาง

ไฟฟ้า (Frequency), ระดับการใชพ้ลังงานของอปุกรณ์ไฟฟ้าที"ตอ่พ่วง (Load Level) และปรมิาณพลังงาน

สํารองของแบตเตอรี" (Battery Capacity) 
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 สามารถปิดระบบปฏบัิตกิารไดอ้ยา่งปลอดภัย และป้องกันขอ้มลูสําคญัสญูหายเมื"อเกดิระบบไฟฟ้า

ขัดขอ้ง  

 แจง้เตอืนใหผู้ใ้ชง้านทราบดว้ยเสยีง, หนา้จอแบบ Pop-up, สง่ขอ้ความไปยังคอมพวิเตอรใ์นเครอืขา่ย

, สง่ขอ้ความผ่านโทรศพัทม์อืถอื และอเีมล ์

 ตั Bงตารางเวลาเปิด-ปิด UPS ลว่งหนา้, ตั Bงตารางเวลาการทดสอบแบตเตอรี"ลว่งหนา้, สามารถ

กําหนดการควบคมุดา้นขาออกและการแจง้เตอืนดว้ยเสยีง 

 มรีะบบป้องกันและจัดการการเขา้ถงึระบบจากระยะไกลโดยใชร้หัสผ่าน (Password) 

 

2. การตดิต ั�งและการยกเลกิการตดิต ั�ง Easy-Mon V 

2.1 ความตอ้งการระบบ (System Requirement) 

 หน่วยความจําระบบอยา่งนอ้ย 512 MB (แนะนําใหใ้ชห้น่วยความจําระบบ 1 GB) 

 มพีืBนที"ฮารด์ดสิกว์า่งอยา่งนอ้ย 1 GB 

 มผีูด้แูลระบบ (Administrator) ที"มสีทิธิmที"ถูกตอ้ง 

 จอภาพแสดงสสีงูกวา่ 16-bit และมคีวามละเอยีด 860 x 600 (แนะนําใหใ้ชจ้อภาพที"มคีวามละเอยีด

สงูกวา่นีB) 

 ตดิตั Bงโปรโตคอล TCP/IP เพื"อการจัดการระบบเครอืขา่ย 

 ตอ้งมพีอรต์เชื"อมตอ่การสื"อสาร (Communication Port) เชน่ พอรต์แบบอนุกรม RS-232 หรอืพอรต์ 

USB 

 ซอฟตแ์วร ์Easy-Mon V สามารถทํางานไดบ้นระบบปฏบัิตกิารดังตอ่ไปนีB 

Windows 2000 / XP/ 2003/ Vista/ 2008/ 2012 (32-bit และ X64-bit) 

Windows 7/ 8 (32-bit และ X64-bit) 

Windows SBS 2011 

RedHat Linux 8, 9 

RedHat Enterprise Linux AS3, AS5(32-bit), AS6(32-bit และ 64-bit) 

RedHat Enterprise Linux 5.2 (32-bit และ 64-bit) 

SUSE Linux 10 (32-bit และ 64-bit) 

CentOS Linux 5.4 (32-bitและ 64-bit) 

Ubuntu Linux 8.X, 9.X, 10.x (32-bit) 

Ubuntu Linux 10.X (64-bit) 

Ubuntu Linux 12.04 (32-bit และ 64-bit)  

Linux Mint 14.1 (32-bitและ 64-bit) 

Fedora Linux 5 

openSUSE Linux 11.2  

Linux Debian 5.X, 6.X (32-bit) 

Linux Debian 6.X (64-bit) 

Mac OS 10.5 

Mac OS 10.6 / 10.7 / 10.8 (x64-bit) 

Salaris 10 for x86 
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2.2 ข ั�นตอนการตดิต ั�งซอฟตแ์วร ์(Software Install)  

ข ั�นตอนทีD 1 ดาวน์โหลดซอฟตแ์วรจ์าก www.leonics.com , www.leonics.co.th หรอืใสแ่ผน่ซดีขีอง 

Easy-Mon V ลงในชอ่งแผ่นซดี-ีรอม ของคอมพวิเตอร ์จากนัBนจะปรากฎเมนูการตดิตั Bง หรอืเริ"มตดิตั Bง Easy-

Mon V  

 

ข ั�นตอนทีD 2 คลกิไฟลต์ดิตั Bงซอฟตแ์วร ์Easy-Mon V หนา้จอจะแสดงวา่ กําลังทําการตดิตั Bงซอฟตแ์วร ์แสดง

ดังรูปที" 2-1 

 

รปูทีD 2-1 

 

ข ั�นตอนทีD 3 เลอืกภาษาที"ตอ้งการ และคลกิที"ปุ่ ม “OK” แสดงดังรูปที" 2-2 

 

รปูทีD 2-2 
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ข ั�นตอนทีD 4 คลกิที"ปุ่ ม “ตอ่ไป” เพื"อไปยังหนา้จอตอ่ไป แสดงดังรูปที" 2-3 

 

รปูทีD 2-3 

 

ข ั�นตอนทีD 5 คลกิที"ปุ่ ม “เลอืก” เพื"อทําการเปลี"ยนโฟลเดอรเ์ริ"มตน้ที"กําหนดไว ้หลังจากเลอืกโฟลเดอรส์ําหรับ

ตดิตั Bงซอฟตแ์วรแ์ลว้ ใหค้ลกิที"ปุ่ ม “ตอ่ไป” แสดงดังรูปที" 2-4 

 

รปูทีD 2-4 
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ข ั�นตอนทีD 6 เลอืกชอรต์คัตโฟลเดอรแ์ละคลกิที"ปุ่ ม “ตอ่ไป” แสดงดังรูปที" 2-5 

 

รปูทีD 2-5 

 

ข ั�นตอนทีD 7 หนา้จอจะแสดงรายละเอยีดสําคัญๆ ของซอฟตแ์วรก์อ่นการตดิตั Bง คลกิที"ปุ่ ม “ตดิตั Bง” เพื"อเริ"มการ

ตดิตั Bงซอฟตแ์วร ์แสดงดังรูปที" 2-6 

 

รปูทีD 2-6 



- 6 - 

 

 

ข ั�นตอนทีD 8 รอการตดิตั Bงซอฟตแ์วร ์แสดงดังรูปที" 2-7 และเมื"อตดิตั Bงเรยีบรอ้ย แสดงดงัรูปที" 2-8 

 

รปูทีD 2-7 

หมายเหต:ุ หากผูใ้ชง้านเคยตดิตั Bงซอฟตแ์วร ์Easy-Mon V เวอรช์ั"นกอ่นหนา้นีB ใหทํ้าการยกเลกิการตดิตั Bง 

(Uninstall) กอ่น ตามหัวขอ้ 2.3 จากนัBนจงึทําการตดิตั Bงซอฟตแ์วร ์Easy-Mon V เวอรช์นัใหมไ่ด ้

 

รปูทีD 2-8 



- 7 - 

 

 

2.3 การยกเลกิการตดิต ั�งซอฟตแ์วร ์(Software Uninstall) 

หมายเหต:ุ กอ่นการยกเลกิการตดิตั Bงซอฟตแ์วร ์Easy-Mon V ทา่นจะตอ้งหยดุการใชง้านซอฟตแ์วร ์Easy-

Mon V ทั Bงหมดกอ่น แลว้ทําการล็อคอนิเขา้ใชง้านดว้ยสทิธิmของ “Administrator” เทา่นัBน  

ขั Bนตอนการยกเลกิ ใหทํ้าดังนีB : ใชเ้มนู “Start” ดังนีB Start >> All Programs >> Easy-Mon V >> Uninstall 

จากนัBนปฏบัิตติามขั Bนตอนที"ปรากฎบนหนา้จอเพื"อยกเลกิการตดิตั Bงซอฟตแ์วร ์

 

3. Service Tray Application 

หลังจากการตดิตั Bงซอฟตแ์วร ์ Easy-Mon V เสร็จสมบรูณ์ จะปรากฎชอรต์คัตไอคอนอยูท่ี"เดสกท็์อป ใหค้ลกิที"  

ชอรต์คัต จากนัBนซอฟตแ์วรจ์ะเริ"มทํางานและจะสังเกตเห็นไอคอนรูปปลั[กสสีม้อยูท่ี"ทาสกบ์าร ์ เพื"อเริ"มตน้การ

ทํางานของ GUI ใหด้ับเบิBลคลกิที"ไอคอนรูปปลั[ก หรอืคลกิเมาสด์า้นขวาแลว้เลอืก “Open Monitor” จะแสดง

ดังแผนภาพดา้นลา่ง 

หรอืใชเ้มนู “Start” ดังนีB Start >> All Programs >> Easy-Mon V >> Easy-Mon V 

         

ชอรต์คัตไอคอน       ไอคอนของซอฟตแ์วร ์Easy-Mon V 

 

3.1 Start Monitor 

ซอฟตแ์วรน์ีBจะเปิดทํางานโดยอัตโนมัตเิมื"อทําการตดิตั Bงซอฟตแ์วร ์ Start Monitor เป็น Service Application 

ซึ"งผูใ้ชง้านสามารถตรวจสอบการทํางานของ UPS ไดจ้ากระยะไกลผ่านเว็บเบราเซอร ์ แมว้า่ผูใ้ชง้านจะไมไ่ด ้

ล็อคอนิเขา้ในระบบปฏบัิตกิาร 

หากไมส่ามารถตดิตั Bงซอฟตแ์วรน์ีBเป็น Service Application ไดส้ําเร็จ เมื"อ Service Tray Application เริ"มตน้

ทํางาน Monitoring Application จะเปิดทํางานโดยอัตโนมัต ิ และหาก Service Tray Application ทํางาน

ผดิพลาดหรอืมกีารทําใหห้ยดุทํางาน ใหค้ลกิที"เมนู “Start Monitor” เพื"อเริ"มการทํางานอกีครัBง 

ซอฟตแ์วร ์ Start Monitor จะทําการตรวจสอบหากมกีารตดิตั Bง Monitoring Application เป็น Service 

Application และหากสามารถตดิตั Bงไดอ้ยา่งสมบรูณ์ ซอฟตแ์วรก็์จะเปิดทํางานจากโหมด Service หากไมเ่ป็น

เชน่นัBน ซอฟตแ์วรจ์ะเปิดทํางานจากโหมด Monitoring โดยผูใ้ชง้านสามารถกําหนดโหมด Application ไดจ้าก

ไอคอนดงัตอ่ไปนีB 

Monitoring Application ไมส่ามารถเปิดใชง้านไดอ้ยา่งสมบรูณ:์ 

Monitoring Application เปิดทํางานจากโหมด Service: 

Monitoring Application เปิดทํางานจากโหมด Application:  
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3.2 Stop Monitor 

คลกิที"เมนู “Stop Monitor” เพื"อให ้Monitoring Application หยดุทํางาน 

 

3.3 Configuration 

3.3.1 Port Modification 

หากเกดิความขดัแยง้ของพอรต์ (Port Conflict) ทา่นสามารถทําการเปลี"ยนแปลงคา่ของพอรต์ได ้การตั Bงคา่

เริ"มตน้ในการทํางานของพอรต์มรีายการดังตอ่ไปนีB (ดทูี"สว่น A ในรูปที" 3-1) 

Web service port: 15178 

Web service shutdown port: 8005 

AJP port: 8009 

ทา่นสามารถเปลี"ยนแปลงคา่ของพอรต์ไดต้ั Bงแต ่0 ถงึ 65536 หากป้อนคา่ที"ถูกใชไ้ปแลว้ ระบบจะแจง้

เตอืนผูใ้ชง้านใหป้้อนคา่ตัวเลขอื"นอกีครัBง 

หมายเหต ุ:  

1. หา้มทําการเปลี"ยนแปลงคา่ของพอรต์ยกเวน้กรณีที"เกดิความขัดแยง้ของพอรต์ เนื"องจากการเปลี"ยนแปลง

คา่ของพอรต์จะมผีลกระทบตอ่เว็บไซตก์ารตรวจสอบจากระยะไกล (Remote Monitoring Website) 

ตัวอยา่งเชน่ การเปลี"ยนแปลง “Web service port” เป็น ‘15177’ เว็บไซตก์ารตรวจสอบจากระยะไกลจะ

เปลี"ยนเป็น http://xxx.xxx.xxx.xxx.:15177/Easy-MonV 

2. หา้มป้อนคา่ของพอรต์ดว้ยตัวเลขนอ้ยกวา่ 4 หลัก เพื"อหลกีเลี"ยงการเกดิความขดัแยง้ของพอรต์ 

 

3.3.2 Easy-Mon V Start and Exit Setting 

รายละเอยีดในการตั Bงคา่การเริ"มตน้และออกจากซอฟตแ์วร ์Easy-Mon V ดทูี"สว่น B ในรูปที" 3-1 

 Server startup type: หากเลอืก “Automatic” ซอฟตแ์วร ์Easy-Mon V จะเปิดทํางานโดยอัตโนมัติ

เมื"อมกีารเปิดเครื"อง PC หากเลอืก “Manually” ผูใ้ชง้านจะตอ้งเปิดใชง้านซอฟตแ์วรด์ว้ยตนเอง 

 Exit to stop monitoring: หากเลอืก check box นีB จะเป็นการออกจากซอฟตแ์วร ์Easy-Mon V 

อยา่งสมบรูณ์ โดยปิดการทํางานของ Monitoring Service ดว้ย หากไมไ่ดเ้ลอืกเชค๊บอ๊กซน์ีB 

Monitoring Service จะยังคงทํางานเกี"ยวกับการควบคมุระบบจัดการแมว้า่จะออกจากซอฟตแ์วรแ์ลว้ก็

ตาม 

 

3.3.3 Software Upgrades 

รายละเอยีดในการตั Bงคา่สําหรับการปรับรุ่นซอฟตแ์วร ์Easy-Mon V ทางออนไลน์ ดทูี"สว่น C ในรูปที" 3-1 

 Specify the URL for update files: เป็นไดเร็กทอรี"สําหรับทําการปรับรุ่นซอฟตแ์วร ์Easy-Mon V 

ทางออนไลน์ หา้มแกไ้ขคา่ใดๆ กอ่นไดรั้บคําแนะนําจากเจา้หนา้ที"ของบรษัิทผูผ้ลติซอฟตแ์วร ์

 Save files to: เป็นไดเร็กทอรี"สําหรับบันทกึไฟลข์อ้มลู 

 Online auto-update: หากเลอืก check box นีB จะทําการตรวจสอบซอฟตแ์วร ์Easy-Mon V เวอรช์นั

ใหมท่างออนไลน์โดยอัตโนมัตทิกุๆ 1 ชั"วโมง 

 หากตอ้งการปรับรุ่นซอฟตแ์วร ์Easy-Mon V ทางออนไลน์ กรุณาทําการตั Bงคา่ตา่งๆ ตามขั Bนตอนดัง  

ตอ่ไปนีB 

1. ทําเครื"องหมายที" check box “Apply the proxy configuration” 
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2. ป้อนคา่หมายเลขที"อยู ่IP (IP Address) และพอรต์ของเซริฟ์เวอร ์(Server Port) 

3. หากมกีารใหร้ะบผุูใ้ชง้าน ใหทํ้าเครื"องหมายที" check box “Enable authentication” และป้อนชื"อ

ผูใ้ชง้าน (User Name) และรหัสผ่าน (Password)   

Connection test: คลกิที"ปุ่ ม “Connection test” เพื"อทําการทดสอบใหแ้น่ใจวา่การตั Bงคา่ตา่งๆ ถูกตอ้ง 

 

รปูทีD 3-1 

 

3.3.4 Configuration Saved 

คลกิที"ปุ่ ม “Apply” เพื"อบันทกึคา่ที"เปลี"ยนแปลงทั Bงหมด และคลกิที"ปุ่ ม “Cancel” หากตอ้งการยกเลกิการ

เปลี"ยนแปลงคา่ตา่งๆ 

 

3.4 Software Update 

การปรับปรุงซอฟตแ์วร ์Easy-Mon V ไดแ้ก ่การปรับปรุงซอฟตแ์วร ์Easy-Mon V ทางออนไลน์และผูใ้ชง้านทํา

การปรับปรุงซอฟตแ์วร ์Easy-Mon V ดว้ยตนเอง 

Online Update: คลกิที"เมนูยอ่ย “Online Update” เพื"อคน้หาซอฟตแ์วร ์Easy-Mon V เวอรช์นัลา่สดุ

ทางออนไลน์ หากพบจะทําการดาวนโ์หลดและปรับปรุงซอฟตแ์วรโ์ดยอัตโนมัต ิแสดงดงัรูปที" 3-2 
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รปูทีD 3-2 

 

Manually Update: ผูใ้ชง้านสามารถทําการปรับปรุงซอฟตแ์วร ์Easy-Mon V ดว้ยตนเองตามขั Bนตอน

ดังตอ่ไปนีB 

1. คลกิที"เมนูยอ่ย “Manually Update” แสดงดังรูปที" 3-3 

 

รปูทีD 3-3 

 

2. คลกิที"ปุ่ ม “Browse” เพื"อเลอืกไดเร็กทอรี"ที"จัดเก็บไฟลข์อ้มลู จากนัBนคลกิที"ปุ่ ม “Upgrade” เพื"อ

ทําการปรับรุ่นซอฟตแ์วร ์Easy-Mon V แสดงดงัรูปที" 3-4 

 

รปูทีD 3-4 

 

 



- 11 - 

 

 

3.5 Debug Mode 

หากมกีารเปิดโหมด Debug ซอฟตแ์วร ์Easy-Mon V จะทําการบันทกึการดําเนนิการคน้หา UPS (UPS 

Searching) และการสื"อสารกับ UPS ดังนัBนจะสามารถวเิคราะหปั์ญหาไดห้ากเกดิการสื"อสารผดิพลาด 

Start: คลกิที"เมนูยอ่ย “Start” เพื"อเปิดใชง้านโหมด Debug แสดงดงัรูปที" 3-5 และคลกิที"เมนูยอ่ย 

“Stop” จะเป็นการหยดุการบันทกึขอ้มลู แสดงดังรูปที" 3-6 

 

รปูทีD 3-5 

 

รปูทีD 3-6 

Logs: คลกิที"เมนูยอ่ย “Logs” เพื"อทําการตรวจสอบขอ้มลูที"บันทกึไว ้แสดงดงัรูปที" 3-7 

 

รปูทีD 3-7 
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3.6 Open Monitor 

คลกิที"เมนู “Open Monitor” เพื"อเปิดเพจการตรวจสอบ 

 

3.7 Message Board 

ผูใ้ชง้านสามารถตรวจสอบรายการเหตกุารณ์ตา่งๆ ไดจ้ากกระดานขอ้ความ (Message Board) แสดงดังรูปที"  

3-8 

 

รปูทีD 3-8 

3.8 Exit 

คลกิที"เมนู “Exit” เพื"อออกจาก Service Application 

 

4. Easy-Mon V GUI Interface 

 

GUI ประกอบดว้ย 5 สว่น ดงัที"ทําเครื"องหมายแสดงไวใ้นรูปขา้งลา่งนีB 
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รปูทีD 4-1 

A. Function Menu เป็นชดุเครื"องมอืที"เหมาะสําหรับการจัดการและการตั Bงคา่ GUI 

B. Shortcut Menu เป็นทางลัดชว่ยในการเขา้ใชฟั้งกช์นัที"ใชง้านบอ่ยไดอ้ยา่งรวดเร็ว 

C. Current Monitoring Information แสดงเลขประจําตัวผูใ้ชง้าน (User ID) และชื"อของ Monitored 

UPS (Monitored UPS Name; ชื"อของ UPS ที"ถูกตรวจตดิตาม) 

D. UPS Navigation แสดงตําแหน่งของ UPS ทั Bงหมดในเครอืขา่ย 

E. Main Window เป็นหนา้ตา่งแสดงขอ้มลู และ/หรอืการควบคมุที"เปลี"ยนแปลงจากแตล่ะ Function Menu 

หรอื Shortcut Menu ที"เลอืก 

 

4.1 การส ัDงใหแ้สดงผลหนา้จอใหม ่(Refresh) 

คลกิที"ไอคอน “Refresh”  เพื"อสั"งใหจ้อภาพแสดงภาพใหม ่(แสดงดังรูปที" 4-2) 

 

รปูทีD 4-2 
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4.2 การคน้หา UPS (UPS Searching) 

ข ั�นตอนทีD 1 คลกิที"ไอคอน “UPS Searching”  เพื"อทําการคน้หา UPS ภายในระบบเครอืขา่ย LAN หรอื

อนิเตอรเ์น็ต 

ข ั�นตอนทีD 2 คลกิที"ไอคอน “UPS Searching”  (แสดงดงัรูปที" 4-3) 

 

รปูทีD 4-3 

Auto LAN search: ใหเ้ลอืกเว็บไซตท์ี"ตอ้งการจาก Combo box และคลกิที"ปุ่ ม “Search” เพื"อทํา

การคน้หา 

Manual Internet search:  

1. Precise search: ป้อนคา่หมายเลขที"อยู ่IP (IP Address) ตามที"กําหนดไว ้และคลกิที"ปุ่ ม 

“Search” เพื"อทําการคน้หา 

2. Related search: ป้อนลําดับของหมายเลขที"อยู ่IP (IP Address) และคลกิที"ปุ่ ม “Search” เพื"อ

เริ"มทําการคน้หา 

หมายเหต:ุ ระหวา่งทําการคน้หาคา่ Related search จะแตกตา่งกัน ข ึBนอยูกั่บลําดับของ

หมายเลขที"อยู ่IP ที"กําหนดไว ้

 

4.3 การแสดงตําแหนง่ของ UPS (UPS Navigation) 

เป็นสว่นที"แสดง UPS ทั Bงหมดที"พบดว้ยการทํางานของฟังกช์นั “UPS Searching” 

CURRENT หมายถงึคอมพวิเตอรห์รอื UPS ที"เชื"อมตอ่อยูใ่นปัจจบัุน 

LAN หมายถงึคอมพวิเตอรห์รอื UPS ที"เชื"อมตอ่อยูภ่ายในเครอืขา่ยเฉพาะที" ซ ึ"งมกีารเชื"อมโยงภายในพืBนที"

ระยะใกล ้

INTERNET หมายถงึคอมพวิเตอรห์รอื UPS ที"เชื"อมตอ่อยูภ่ายในเครอืขา่ยบรเิวณกวา้ง ซึ"งมกีารเชื"อมโยงแบบ

ระยะไกล 

หมายเหต:ุ คําจํากัดความของ LAN และ INTERNET ขึBนอยูกั่บตําแหน่งของ Local PC 



- 15 - 

 

 

4.3.1 Monitored UPS Information 

เมื"อเลอืก UPS หนึ"งเครื"องที"สว่นของ “UPS Navigation” จะแสดงขอ้มลูเกี"ยวกับ UPS อยา่งครบถว้นที"สว่นของ 

Main Window แสดงดังรูปที" 4-4 

“UPS rated information” เป็นสว่นที"แสดงขอ้มลูกําลังไฟฟ้าที"กําหนด (Rated VA), แรงดนัไฟฟ้าขา

ออกที"กําหนด (Rated Output Voltage), ความถี"ไฟฟ้าขาออกที"กําหนด (Rated Output Frequency), 

กระแสไฟฟ้าขาออกที"กําหนด (Rated Output Current) และแรงดนัไฟฟ้าของแบตเตอรี" (Rated 

Battery Voltage)  

“Battery information” เป็นสว่นที"แสดงจํานวนแบตเตอรี" 

 “Purchasing information” เป็นสว่นที"แสดงขอ้มลูวันที"ซืBอ UPS (UPS Purchasing Date), วันที"ซืBอ

แบตเตอรี" (Battery Purchasing Date), ระยะเวลาการรับประกัน UPS (Warranty for UPS) และ

ระยะเวลาการรับประกันแบตเตอรี" (Warranty for Battery) 

 

 

รปูทีD 4-4 

หมายเหต:ุ หนา้จอจะแสดงรายละเอยีดแตกตา่งกันไปตามแตล่ะชนดิของ UPS 

 

4.3.2 UPS Remote Control & Monitor 

เมื"อทา่นตอ้งการควบคมุและตั Bงคา่การทํางานของ UPS ไดจ้ากระยะไกล ทา่นจําเป็นตอ้งทําการล็อคอนิเขา้ใช ้

งานดว้ยสทิธิmของผูด้แูลระบบ  (Administrator) เทา่นัBน การตรวจสอบการทํางานของ UPS จากระยะไกลม ี2 

วธิดีว้ยกัน 

 วธิทีี" 1: ดับเบิBลคลกิที" UPS เครื"องใดเครื"องหนึ"งที"สว่นของ “UPS Navigation” จะปรากฏหนา้ตา่งขอ้ความ

เพื"อยนืยันการตรวจสอบ แสดงดังรูปที" 4-5 
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รปูทีD 4-5 

 

ใหค้ลกิที" “Yes” จะปรากฏหนา้ตา่งใหมเ่พื"อแสดงขอ้มลู UPS จากระยะไกล แสดงดังรูปที" 4-6 

 

รปูทีD 4-6 

หมายเหต:ุ หนา้จอจะแสดงรายละเอยีดแตกตา่งกันไปตามแตล่ะชนดิของ UPS 

 

 วธิทีี" 2: เปิดเว็บเบราเซอร ์และพมิพห์มายเลขที"อยู ่IP (IP Address) ของ UPS ที"อยูใ่นระยะไกลและ 

‘15178’ ตัวอยา่งเชน่ หมายเลขที"อยู ่IP ของ UPS ที"อยูใ่นระยะไกล คอื 202.16.53.142  

ใหพ้มิพ ์‘http://202.16.53.142:15178/Easy-MonV’ บนแอดเดรสบารข์องเว็บเบราเซอร ์ 
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5. เมนูการทาํงานของ Easy-Mon V (Easy-Mon V Function Menu) 

5.1 การต ั�งคา่การทาํงานของ Easy-Mon V (Easy-Mon V Configuration) 

5.1.1 Password Configuration 

เป็นการตั Bงคา่รหัสผ่าน (Password) ของผูด้แูลระบบเทา่นัBน กอ่นการใชง้านและการตั Bงคา่ตา่งๆ ของซอฟตแ์วร ์

ใหใ้ชร้หัสผ่านครัBงแรก (Default Password) คอื “administrator” ในการล็อคอนิเขา้สูร่ะบบครัBงแรกและทํา

การเปลี"ยนแปลงรหัสผ่าน ทั BงนีBผูใ้ชง้านทั"วไปจะสามารถเรยีกดสูถานะและขอ้มลูของ UPS ในสทิธิmของ Guest 

เทา่นัBนโดยไมม่กีารล็อคอนิดว้ยสทิธิmของ  Administrator ทั BงนีB Guest จะไมส่ามารถควบคมุหรอืทําการตั Bงคา่

ใดๆ ได ้

 

การเปลีDยนแปลงรหสัผา่น 

ข ั�นตอนทีD 1 เลอืก Easy-Mon V Configuration >> Password แสดงดงัรูปที" 5-1 

 

รปูทีD 5-1 

 

ข ั�นตอนทีD 2 ป้อนรหัสผ่านเกา่ (Old Password), รหัสผ่านใหม ่(New Password) และพมิพร์หัสผ่านใหมอ่กี

ครัBงที"ชอ่งพมิพย์นืยันรหัสผ่าน (Confirm Password) เพื"อทําการเปลี"ยนแปลงรหัสผ่านของผูด้แูล

ระบบ (โดยรหัสผ่านจะตอ้งประกอบดว้ยตัวเลขอยา่งนอ้ย 6 หลัก) จากนัBนคลกิที"ปุ่ ม “Apply” เพื"อ

ทําการเปลี"ยนแปลงรหัสผ่านของผูด้แูลระบบอยา่งสมบรูณ ์

หมายเหต ุ: 

1. การเขา้ใชซ้อฟตแ์วร ์ใหค้ลกิที"ปุ่ ม “Login” ที"อยูม่มุขวาดา้นบน 

2. หากลมืรหัสผ่าน จําเป็นตอ้งทําการตดิตั Bงซอฟตแ์วร ์Easy-Mon V ใหมอ่กีครัBง (Re-install) 

 

5.1.2 SMS Configuration 

เป็นการเขา้สูบั่ญชรีายชื"อผูรั้บ SMS ในกรณทีี"มกีารแจง้เตอืน จะมกีารสง่ขอ้ความแสดงสถานะของ UPS ไปยัง

ผูใ้ชง้านตามที"ระบผุ่านทางโทรศพัทม์อืถอื โดยสามารถตั Bงคา่รายการเหตกุารณ์ตา่งๆ ไดท้ี"สว่นของ “Event 

Action” (ดทูี"หัวขอ้ 5.1.4) 
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ข ั�นตอนทีD 1 เลอืก Easy-Mon V Configuration >> SMS แสดงดังรูปที" 5-2 

 

รปูทีD 5-2 

 

ข ั�นตอนทีD 2 เลอืกพอรต์การตดิตอ่สื"อสาร (Communication Port) และอัตรารับสง่ (Baud Rate) 

ข ั�นตอนทีD 3 ป้อนหมายเลขโทรศัพทม์อืถอืที"ชอ่งพมิพ ์“Phone No.” และคลกิที"ปุ่ ม “Add” เพื"อทําการเพิ"ม

หมายเลขโทรศัพทเ์ขา้ไปในบัญชรีายชื"อผูรั้บ SMS (Receivers List) การลบหมายเลขโทรศัพท ์

ใหเ้ลอืกหมายเลขโทรศัพทท์ี"ตอ้งการจากบัญชรีายชื"อผูรั้บ SMS และคลกิที"ปุ่ ม “Delete”  

ข ั�นตอนทีD 4 คลกิที"ปุ่ ม “Apply” เพื"อทําการบันทกึคา่ที"เปลี"ยนแปลงทั Bงหมด เมื"อตอ้งการทดสอบการสง่ SMS 

เพื"อใหมั้"นใจวา่การทํางานถูกตอ้ง ใหค้ลกิที"ปุ่ ม “Test” ถา้การตั Bงคา่พารามเิตอรต์า่งๆ ถูกตอ้ง 

ระบบจะสง่ขอ้ความทดสอบไปยังผูรั้บทั Bงหมด และจะปรากฏหนา้ตา่งไดอะล็อกแจง้การสง่ SMS 

เสร็จสมบรูณ์ (แสดงดงัรูปที" 5-3) แตถ่า้การตั Bงคา่พารามเิตอรต์า่งๆ ไมถู่กตอ้ง จะปรากฏหนา้ตา่ง

ไดอะล็อกแจง้วา่การสง่ SMS ไมส่ําเร็จ (แสดงดังรูปที" 5-4) 

 

รปูทีD 5-3 
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รปูทีD 5-4 

หมายเหต:ุ หากตอ้งการสง่ SMS ไปยังโทรศพัทม์อืถอื จะตอ้งมปีลั[กอนิ GSM-Modem 

5.1.3 E-mail Configuration 

คณุสมบัตนิีBเป็นการตั Bงคา่เพื"อแจง้เตอืนดว้ยการสง่อเีมลผ์่านเซริฟ์เวอร ์SMTP โดยสามารถตั Bงคา่รายการ

เหตกุารณต์า่งๆ ไดท้ี"สว่นของ “Event Action” (ดทูี"หัวขอ้ 5.1.4) 

การใชง้านฟังกช์นันีBจําเป็นตอ้งตั Bงคา่ E-mail service ที"คอมพวิเตอรใ์หถู้กตอ้ง ในตอนแรกคา่ตา่งๆ ของ

ฟังกช์นันีBจะเป็นชอ่งวา่ง ทั BงนีBหากไมม่กีารป้อนขอ้มลูเกี"ยวกับ SMTP, ชื"อผูใ้ชอ้เีมล ์(E-mail Account) และ

รหัสผ่าน (Password) จะไมส่ามารถใชง้านฟังกช์นันีBได ้โดยชื"อของผูส้ง่ตอ้งตั Bงคา่เป็น “SMTP/POP3” 

 

ข ั�นตอนทีD 1 เลอืก Easy-Mon V Configuration >> E-mail แสดงดงัรูปที" 5-5 

 

รปูทีD 5-5 
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ข ั�นตอนทีD 2 ป้อนขอ้มลูดงันีB เซริฟ์เวอร ์SMTP (SMTP Server), พอรต์ SMTP (SMTP Port), อเีมลแ์อดเดรส

ที"ใชส้ง่ (Send from E-mail Address), ชื"อผูใ้ชง้าน (User Name)และรหัสผ่าน (Password) 

จากนัBนทําเครื"องหมายที"check box “Password authentication required” เพื"อทําการยนืยัน

รหัสผ่าน 

หมายเหต:ุ หากมกีารใชง้าน Exchange Server ในระบบรับ-สง่อเีมล ์(Mailbox System) 

จะตอ้งกําหนดโดเมนเนมของ Exchange Server (Exchange Server Domain 

Name) ที" “SMTP server” และทําเครื"องหมายที" check box “Exchange server” 

จากนัBนคลกิที"ปุ่ ม “Apply” 

ข ั�นตอนทีD 3 ที"ชอ่งพมิพ ์“E-mail” ป้อนชื"อผูใ้ชอ้เีมลใ์หถู้กตอ้ง แลว้คลกิที"ปุ่ ม “Add” เพื"อทําการเพิ"มชื"อเขา้สู่

บัญชรีายชื"อผูรั้บ (Receivers List) เมื"อตอ้งการลบชื"อผูใ้ชอ้เีมลอ์อก ใหเ้ลอืกรายการที"ตอ้งการ

จากชอ่งแสดงรายชื"อผูรั้บ และคลกิที"ปุ่ ม “Delete” 

ข ั�นตอนทีD 4 คลกิที"ปุ่ ม “Apply” เพื"อทําการบันทกึคา่ที"เปลี"ยนแปลงทั Bงหมด เมื"อตอ้งการทดสอบการสง่อเีมล์

ไปยังผูรั้บ เพื"อใหมั้"นใจวา่การทํางานถูกตอ้ง ใหค้ลกิที"ปุ่ ม “Test” ถา้การทดสอบสง่อเีมลไ์ปยัง

ผูรั้บทั Bงหมดประสบผลสําเร็จ จะปรากฏหนา้ตา่งไดอะล็อกแจง้การสง่อเีมลเ์สร็จสมบรูณ์ที"

คอมพวิเตอร ์แตถ่า้การตั Bงคา่พารามเิตอรต์า่งๆ ไมถ่กูตอ้ง จะปรากฏหนา้ตา่งไดอะล็อกแจง้วา่การ

สง่อเีมลไ์มส่ําเร็จ  

 

5.1.4 Event Action Configuration 

เป็นการตั Bงคา่การทํางานตอบสนองตอ่เหตกุารณ์ตา่งๆ ที"เกดิข ึBนกับ UPS ซึ"งซอฟตแ์วร ์Easy-Mon V ได ้

กําหนดการทํางานตอบสนองตอ่เหตกุารณ์ตา่งๆ ที"เกดิข ึBนไว ้6 แบบ 

1. Event record: จะทําการเก็บบันทกึเหตกุารณต์า่งๆ ที"เกดิข ึBน โดยฟังกช์นันีBถูกเลอืกเป็นคา่เริ"มตน้ในการ

ทํางาน 

2. Computer alarm: คอมพวิเตอรจ์ะมเีสยีงเตอืนสั Bนๆ แจง้เตอืนผูใ้ชง้านหลังจากเกดิเหตกุารณ์ข ึBน ฟังกช์นั

นีBมเีฉพาะการทํางานบนระบบปฏบัิตกิาร Windows เทา่นัBน 

3. Warning dialog (local): จะแสดงหนา้ตา่งไดอะล็อกบรเิวณใกลกั้บไอคอนรูปปลั[กสสีม้ของซอฟตแ์วร ์

Easy-Mon V ที"อยูบ่นทาสกบ์ารห์ลังจากเกดิเหตกุารณข์ ึBน โดยฟังกช์นันีBถูกเลอืกเป็นคา่เริ"มตน้ในการ

ทํางาน 

4. Broadcast: จะทําการสง่ขอ้ความแจง้เหตกุารณ์ไปยังคอมพวิเตอรทั์ Bงหมดที"มกีารตดิตั Bงซอฟตแ์วร ์Easy-

Mon V ภายในเครอืขา่ย LAN  

5. SMS: จะทําการสง่ขอ้ความสั Bนแจง้เหตกุารณ์ไปยังหมายเลขโทรศัพทม์อืถอืตามที"ระบหุลังจากเหตกุารณ์

เกดิข ึBน 

6. E-mail: จะทําการสง่อเีมลแ์จง้เหตกุารณ์ไปยังชื"อผูใ้ชอ้เีมลต์ามที"กําหนดไวห้ลังจากเหตกุารณ์เกดิข ึBน 
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ข ั�นตอนทีD 1 เลอืก Easy-Mon V Configuration >> Event Action แสดงดังรูปที" 5-6 

 

รปูทีD 5-6 

หมายเหต:ุ หนา้จอจะแสดงรายละเอยีดแตกตา่งกันไปตามแตล่ะชนดิของ UPS 

 

ข ั�นตอนทีD 2 เลอืกเหตกุารณ์จากชอ่งแสดงรายการเหตกุารณ์ (Event List) จากนัBนจะปรากฏหนา้ตา่งแสดงการ

ทํางานตอบสนองตอ่เหตกุารณ์แบบตา่งๆ ที"ดา้นขวามอื 

ข ั�นตอนทีD 3 ทําเครื"องหมาย check box เลอืกการทํางานที"ตอ้งการ 

ข ั�นตอนทีD 4 คลกิที"ปุ่ ม “Apply” เพื"อทําการบันทกึการตั Bงคา่ทั Bงหมด 

หมายเหต ุ1: เมื"อมกีารแกไ้ขบัญชรีายชื"อผูรั้บ SMS หรอือเีมล ์จําเป็นตอ้งสั"งใหแ้สดงผลหนา้จอ Event 

Action ใหมเ่พื"อทําการปรับปรุงขอ้มลูรายชื"อผูรั้บใหเ้ป็นปัจจบัุน 

หมายเหต ุ2: ระบบจะตอ้งประกอบไปดว้ยปัจจัยดังตอ่ไปนีB เพื"อใหก้ารสง่ขอ้ความแจง้เตอืนไปยัง

คอมพวิเตอรท์ี"เชื"อมตอ่ในเครอืขา่ยประสบผลสําเร็จ 

1. คอมพวิเตอรทั์ Bงหมดที"จะรับการแจง้เตอืนตอ้งตดิตั Bงซอฟตแ์วร ์Easy-Mon V 

2. ซอฟตแ์วรจ์ะทําการสง่ขอ้ความไปยังคอมพวิเตอรท์ี"เชื"อมตอ่ในเครอืขา่ย LAN ดังที"พบในสว่นของ 

UPS Navigation เทา่นัBน 

 

5.1.5 Wake-on-LAN 

เป็นการจัดการบัญชรีายการเพื"อทําการเปิดคอมพวิเตอรไ์ดจ้ากระยะไกลผ่านระบบ LAN และทดสอบการทํางาน

ของฟังกช์นัตา่งๆ 

หลังจากทําการเพิ"มหมายเลข MAC Address ของคอมพวิเตอรท์ี"อยูใ่นระยะไกลเขา้ไปในรายการ “MAC List” 

จงึจะสามารถควบคมุการทํางานผ่านคอมพวิเตอรไ์ดจ้ากระยะไกล นอกจากนีBยังตอ้งมฮีารด์แวรท์ี"สนับสนุนการ

ทํางานของคอมพวิเตอรแ์บบระยะไกล เพื"อใหส้ามารถใชง้านฟังกช์นันีBได ้
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ข ั�นตอนทีD 1 เลอืก Easy-Mon V Configuration >> Wake-on-LAN แสดงดังรูปที" 5-7 

 

รปูทีD 5-7 

 

ข ั�นตอนทีD 2 Add: ป้อนหมายเลข MAC Address และคลกิที"ปุ่ ม “Add” เพื"อทําการเพิ"มเขา้ไปในชอ่งรายการ 

“MAC List”, Delete: เลอืกหมายเลข MAC Address ที"ตอ้งการลบจากชอ่งรายการและคลกิที"ปุ่ ม 

“Delete” และ Test: เลอืกหมายเลข MAC Address ที"ตอ้งการทดสอบจากชอ่งรายการและคลกิ

ที"ปุ่ ม “Test” จากนัBนจะดําเนนิการทดสอบ Wake-on-LAN 

หมายเหต:ุ ตัวอยา่งรูปแบบของหมายเลข MAC Address เป็นดังนีB 01-1F-C6-C7-E0-08 

 

5.1.6 Com. Port Plug and Play Setting 

ในการตรวจสอบการทํางานของ UPS แบบ Real-time ซอฟตแ์วร ์Easy-Mon V จะสแกน com. port แตล่ะตัว

ตลอดเวลา กลา่วคอื จะใชเ้วลาไปกับการสแกน com. port ทั Bงหมด ฟังกช์นันีBจะทําการปลด com. port บาง

ตัวที"ไมไ่ดเ้ชื"อมตอ่กับ UPS ดังนัBนเพื"อหลกีเลี"ยงการทํางานผดิพลาด com. port ที"กําลังถูกใชง้านอยูจ่ะแสดง

เป็นไอคอนสเีทาที"ไมอ่นุญาตใหใ้ชง้าน ทั BงนีBผูใ้ชง้านสามารถควบคมุใหส้แกน com. port หรอืไมต่อ้งสแกนได ้

โดยเลอืก “Enable” หรอื “Disable” หากทา่นใหซ้อฟตแ์วร ์Easy-Mon V ทําการสแกน com. port จะแสดง

บัญชรีายการของ com. port ทั Bงหมด จากนัBนใหเ้ลอืก “Allow scanned” หรอื “Forbid scanned” เพื"อทําการ

สแกน com. port อกีครัBงหรอืปลด com. port ออก 
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ข ั�นตอนทีD 1 เลอืก Easy-Mon V Configuration >> Com. port plug and play setting แสดงดงัรูปที" 5-8 

 

รปูทีD 5-8 

 

ข ั�นตอนทีD 2 คลกิที"ปุ่ ม “Refresh” เพื"อทําการปรับปรุงสถานะของ com. port ใหเ้ป็นปัจจบัุน 

ข ั�นตอนทีD 3 คลกิที"ตัวเลอืก “Forbid scanned” เพื"อหยดุการสแกน com. port และคลกิที"ตัวเลอืก “Allow 

scanned” เพื"อเริ"มการสแกน com. port 

 

5.1.7 Log Setting 

ผูใ้ชง้านสามารถทําการตั Bงคา่ “Record interval”, “The max. number of logs for historical data” และ 

“The max. number of logs for historical events” ตามสถานการณ์จรงิได ้โดยสามารถตั Bงคา่ชว่งเวลาของ 

“Record interval” ไดต้ั Bงแต ่30 ถงึ 600 วนิาท ีซึ"งจะมผีลกับการแสดงขอ้มลูยอ้นหลงัภายใตเ้มนู View >> 

History  

การตั Bงคา่ “The max. number of logs for historical data” เป็นตัวเลขไดต้ั Bงแต ่100000 ถงึ 100000000 ซึ"ง

จะมผีลกับการแสดงขอ้มลูภายใตเ้มนู View >> History  

การตั Bงคา่ “The max. number of logs for historical events” เป็นตัวเลขไดต้ั Bงแต ่100000 ถงึ 100000000 

ซึ"งจะมผีลกับการแสดงขอ้มลูภายใตเ้มนู View >> Event Log 
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ข ั�นตอนทีD 1 เลอืก Easy-Mon V Configuration >> Log Settings แสดงดังรูปที" 5-9 

 

รปูทีD 5-9 

 

ข ั�นตอนทีD 2 ป้อนคา่ตา่งๆ บนหนา้จอที"ปรากฎ 

ข ั�นตอนทีD 3 คลกิที"ปุ่ ม “Apply” เพื"อทําการบันทกึขอ้มลูทั Bงหมด 

ข ั�นตอนทีD 4 คลกิที"ปุ่ ม “Default” เพื"อกลับไปสูก่ารตั Bงคา่เริ"มตน้ 

 

5.1.8 ModBus Communication Setting 

เป็นการแสดง PC ทั Bงหมดที"เชื"อมตอ่อยูผ่่านโปรโตคอล ModBus 

 

ข ั�นตอนทีD 1 เลอืก Easy-Mon V Configuration >> ModBus Communication Setting แสดงดังรูปที" 5-10 

 

รปูทีD 5-10 
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ข ั�นตอนทีD 2 เมนูการตั Bงคา่/แกไ้ขรหัสผ่าน (Password) ของโปรโตคอล ModBus ซึ"งฟังกช์นัการควบคมุแบบ 

Real-time (Real-time Control) จะทํางานไดเ้มื"อรหัสผ่านของโปรโตคอล ModBus เป็นรหัส

เดยีวกับรหัสผ่านของ UPS 

 หมายเหต:ุ UPS บางรุ่นจําเป็นตอ้งมรีหัสผ่านในการควบคมุ 

ข ั�นตอนทีD 3 Com. port setting: 

มกีารตั Bงคา่เริ"มตน้ของหมายเลข UPS (UPS ID) สําหรับ com. port ไวเ้ป็น 1 

ตัวเลอืกสําหรับการตั Bงคา่อัตรารับสง่ (Baud Rate) ไดแ้ก ่1200, 2400, 4800, 9600 และ 19200 

ซึ"งมกีารตั Bงคา่เริ"มตน้เป็น 4800 

ตัวเลอืกสําหรับการตั Bงคา่บติขอ้มลู (Data Bit) ไดแ้ก ่7 และ 8 ซึ"งมกีารตั Bงคา่เริ"มตน้เป็น 8 

ตัวเลอืกสําหรับการตั Bงคา่บติหยดุ (Stop Bit) ไดแ้ก ่1 และ 2 ซึ"งมกีารตั Bงคา่เริ"มตน้เป็น 1 

ตัวเลอืกสําหรับการตั Bงคา่ภาวะคูห่รอืคี" (Parity) ไดแ้ก ่ODD Parity, even Parity และ NONE ซึ"ง

มกีารตั Bงคา่เริ"มตน้เป็น NONE 

หมายเหต:ุ ฟังกช์นันีBจะทํางานบน UPS ที"ม ีModBus Communication Port เทา่นัBน 

 

5.2 การต ั�งคา่การทาํงานของ UPS (UPS Setting) 

5.2.1 Local Shutdown 

เป็นการตั Bงคา่การปิด Local PC ที"เชื"อมตอ่โดยตรงกับ Monitored UPS (UPS ที"ถูกตรวจตดิตาม) ผ่านพอรต์

เชื"อมตอ่การสื"อสาร การตั Bงคา่นีBชว่ยใหร้ะบบสามารถปิด Local PC หรอืปิดคอมพวิเตอรซ์ ึ"งไดรั้บไฟฟ้าจาก 

Monitored UPS ไดจ้ากระยะไกล 

ข ั�นตอนทีD 1 เลอืก UPS Setting >> Local Shutdown หรอืคลกิที"ชอรต์คัตไอคอน  แสดงดังรูปที" 5-11 

 

รปูทีD 5-11 

หมายเหต:ุ หนา้จอจะแสดงรายละเอยีดแตกตา่งกันไปตามแตล่ะชนดิของ UPS 
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ข ั�นตอนทีD 2 ที" “Power-off option” คลกิที"ตัวเลอืก “Shutdown” และตั Bงคา่เวลาหน่วง (Delay Time) เพื"อ

ทําการปิดระบบ 

ข ั�นตอนทีD 3 ที"สว่นของการตั Bงคา่หนา้ตา่งไดอะล็อกแจง้เตอืน (Warning Dialog Setting) ใหต้ั Bงเวลาที"ชอ่ง 

“Pop-up dialog before shutdown” และ “Warning dialog interval” เพื"อทําการตั Bงเวลาให ้

แสดงหนา้ตา่งไดอะล็อกภายในกี"นาทกีอ่นปิดระบบและแสดงหนา้ตา่งไดอะล็อกเป็นเวลากี"นาท ี

ข ั�นตอนทีD 4 คลกิที"ปุ่ ม “Apply” เพื"อทําการบันทกึขอ้มลูทั Bงหมด 

หมายเหต:ุ คลกิที"ปุ่ ม “Default” เพื"อกลับไปสูก่ารตั Bงคา่เริ"มตน้ 

Conditions: 

When the UPS is running from battery; 

� Shutdown local system after xx Min xx Sec: เมื"อทําเครื"องหมายที" check box นีB Local PC จะ

เริ"มปิดระบบหลังจาก Monitored UPS (UPS ที"ถูกตรวจตดิตาม) ทํางานในโหมด Battery เป็นเวลา 

xx นาท ีxx วนิาท ีโดยจํานวนตัวเลขสงูสดุของการตั Bงคา่นาทคีอื 999 และวนิาทคีอื 59 

� Also shut down the UPS after shutting down the local system: เมื"อทําเครื"องหมายที"เชค็ 

บอ๊กซน์ีB Monitored UPS จะทําการปิดเครื"องหลังจาก Local System ไดปิ้ดลง กลา่วคอื เมื"อระบบ

ปิดอยา่งสมบรูณ์แลว้จงึทําการปิด UPS โดยในตอนเริ"มตน้มกีารทําเครื"องหมายที" check box นีBไว ้

ทั BงนีBผูใ้ชง้านสามารถเลอืกการปิดระบบโดยไมต่อ้งปิด Monitored UPS ได ้

When UPS battery is running low; 

� Shutdown the local system immediately: เมื"อทําเครื"องหมายที" check box นีB Local PC จะปิด

ระบบเมื"อพลงังานในแบตเตอรี"ของ Monitored UPS มรีะดับตํ"า 

� UPS shut down based on UPS model: เฉพาะ UPS รุ่นมาตรฐาน 3 KVA หรอืสงูกวา่เทา่นัBนที"จะ

ปิดเครื"องโดยอัตโนมัต ิทั BงนีB UPS รุ่นที"ใชง้านระยะยาวและ UPS รุ่นที"สงูกวา่ 5 KVA เครื"องจะยังคง

เปิดอยู ่

� UPS will shut down immediately: UPS จะปิดเครื"องทันทไีมว่า่จะเป็น UPS ชนดิใด 

� UPS is still on: UPS จะยังคงเปิดเครื"องอยูจ่นกระทั"งพลังงานในแบตเตอรี"หมด 

Remote shutdown: เมื"อทําเครื"องหมายที" check box นีB จะยอมรับคําสั"งใหปิ้ดระบบผ่านคอมพวิเตอร์

ไดจ้ากระยะไกลตามที"ระบ ุใหป้้อนหมายเลขที"อยู ่IP (IP Address) ของคอมพวิเตอรท์ี"อยูใ่นระยะไกลที"

ชอ่งพมิพ ์และคลกิที"ปุ่ ม “Add” เพื"อทําการเพิ"มรายการ 

When a scheduled shutdown is triggered (คา่เริ"มตน้ของโรงงาน): เมื"อทําเครื"องหมายที" check 

box นีB Local System จะปิดระบบหรอืเขา้สู ่Sleep mode กอ่นถงึเวลาปิด Monitored UPS ตามตาราง

ที"ตั Bงไว ้ซึ"งการตั Bงคา่นีBตอ้งสัมพันธกั์บการตั Bงคา่การปิดระบบในหัวขอ้ 5.3.2 “Schedule on/off”              

การตั Bงคา่ Local system ทําได ้2 วธิ ีดังนีB 

Shutdown: เมื"อทําเครื"องหมายที" check box นีB จะทําการปิดระบบที"เลอืกไว ้โดยกําหนดคา่เริ"มตน้

ของวธิกีารปิดไวเ้ป็น “Shutdown” 

Go to sleep (Sleep mode): เมื"อทําเครื"องหมายที" check box นีB จะทําการหยดุระบบชั"วคราวแทนการ

ปิดแบบปกตทัิ"วไป ฟังกช์นันีBสามารถทํางานบนระบบปฎบัิตกิาร Windows 2000 หรอืสงูกวา่บน

ฮารด์แวรท์ี"สนับสนุนการทํางานเทา่นัBน 

Time to wait before shutting down the local system: ใหป้้อนเวลาหน่วง (Delay Time) 

เพื"อทําการปิดระบบปฏบัิตกิาร โดยสามารถตั Bงเวลาหน่วงไดต้ั Bงแต ่1 ถงึ 99 วนิาท ี 
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File to execute when shutting down: ใหป้้อนพาธ (Path) เพื"อระบตุําแหน่งที"เก็บไฟล์

ประมวลผล (Execute File) 

Maximum file execute time: ใหป้้อนระยะเวลาสงูสดุ (นาท)ี  

Warning Dialog Setting:  

Pop-up dialog before shutdown: เป็นการตั Bงคา่ตัวตั Bงเวลาเพื"อแสดงหนา้ตา่งไดอะล็อกแจง้เตอืนที" 

Local PC โดย Local PC จะแสดงหนา้ตา่งไดอะล็อกกอ่นที"จะเริ"มปิดระบบ สามารถตั Bงเวลาไดต้ั Bงแต ่1 

ถงึ 999 วนิาท ี

Warning me again every xx sec.: เป็นการตั Bงคา่ชว่งเวลาที"แสดงหนา้ตา่งไดอะล็อกเพื"อแจง้เตอืน

ใหปิ้ด UPS เนื"องจากระบบไฟฟ้าขัดขอ้ง สามารถตั Bงชว่งเวลาไดต้ั Bงแต ่1 ถงึ 999 วนิาท ี

 

5.2.2 Remote Shutdown 

เป็นการตั Bงคา่เพื"อทําการปิดคอมพวิเตอรท์ี"ไดรั้บไฟฟ้าจาก Monitored UPS (UPS ที"ถูกตรวจตดิตาม) ตามที"

ระบไุดจ้ากระยะไกล 

ข ั�นตอนทีD 1 เลอืก UPS Setting >> Remote Shutdown แสดงดังรูปที" 5-12 

 

รปูทีD 5-12 

 

ข ั�นตอนทีD 2 เลอืก “Remote Shutdown Conditions”  

ข ั�นตอนทีD 3 ทําการเพิ"ม (Add) หรอืลบ (Delete) หมายเลขที"อยู ่IP (IP Address) ของระบบในระยะไกล 

ข ั�นตอนทีD 4 คลกิที"ปุ่ ม “Apply” เพื"อทําการบันทกึขอ้มลูทั Bงหมด 

หมายเหต:ุ คลกิที"ปุ่ ม “Default” เพื"อกลับไปสูก่ารตั Bงคา่เริ"มตน้ 

 

Conditions: 

When the UPS is running from the battery, shut down the remote system after xx Min xx 

Sec: เมื"อทําเครื"องหมายที" check box นีB จะทําการปิดระบบซึ"งไดรั้บไฟฟ้าจาก Monitored UPS (UPS 
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ที"ถูกตรวจตดิตาม) ไดจ้ากระยะไกล หลงัจากทํางานในโหมด Battery เป็นเวลา xx นาท ีxx วนิาท ีโดย

จํานวนตัวเลขสงูสดุของการตั Bงคา่นาทคีอื 999 และวนิาทคีอื 59 

Remote shutdown when the capacity of battery down to xx % (Battery mode): เมื"อทํา

เครื"องหมายที" check box นีB Local UPS จะยังคงทํางานอยูจ่นกระทั"งพลงังานในแบตเตอรี"ลดลงจนถงึ 

xx % จากนัBนจะทําการปิดเครื"องไดจ้ากระยะไกล 

Immediately shut down the following remote systems when the battery is running low: 

เมื"อทําเครื"องหมายที" check box นีB จะทําการปิดระบบซึ"งไดรั้บไฟฟ้าจาก Monitored UPS ไดจ้าก

ระยะไกลเมื"อพลงังานในแบตเตอรี"ของ Monitored UPS มรีะดบัตํ"า 

 

5.2.3 Parameter Setting 

สามารถตั Bงคา่และแกไ้ขการตั Bงคา่ฟังกช์นัของ UPS ผ่านทางซอฟตแ์วรไ์ด ้และสามารถทําการตั Bงคา่พารามเิตอร์

ตา่งๆ ดงันีB ระยะเวลาสํารองไฟฟ้าของ P1, จํานวนแบตเตอรี", แรงดนัไฟฟ้าและความถี"ไฟฟ้าของโหมดการ

ทํางาน Bypass และแรงดันไฟฟ้าของโหมดการทํางาน ECO 

 

ข ั�นตอนทีD 1 เลอืก UPS Setting >> Parameters Setting แสดงดังรูปที" 5-13 

 

รปูทีD 5-13 

หมายเหต:ุ หนา้จอจะแสดงรายละเอยีดแตกตา่งกันไปตามแตล่ะชนดิของ UPS 

 

ข ั�นตอนทีD 2 คลกิที"ตัวเลอืก “Enable” หรอื “Disable” เพื"อเลอืกฟังกช์นัตา่งๆ หรอืแกไ้ขจํานวนตัวเลข โดย

คลกิที"ลกูศรขึBน-ลง หรอืป้อนจํานวนตัวเลขโดยตรงที"ชอ่งขอ้มลู 

ข ั�นตอนทีD 3 คลกิที"ปุ่ ม “Apply” เพื"อทําการบันทกึการตั Bงคา่ตา่งๆ สามารถบันทกึการตั Bงคา่ของแตล่ะฟังกช์นั

โดยคลกิที"ปุ่ ม “Apply” ของแตล่ะรายการ 
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หมายเหต ุ: 

 1. หาก UPS ไมร่องรับการทํางานของฟังกช์นัใดจะไมส่ามารถเขา้ใชง้านได ้

 2. คลกิที"ปุ่ ม “Default” เพื"อกลับไปสูก่ารตั Bงคา่เริ"มตน้ 

UPS Alarm: หากตั Bงคา่เป็น “Enable” การแจง้เตอืนของ UPS จะเริ"มทํางาน หรอืในทางกลับกัน 

Alarm at bypass mode: หากตั Bงคา่เป็น “Enable” UPS จะแจง้เตอืนเมื"อกําลังทํางานอยูใ่นโหมด 

Bypass หรอืในทางกลับกัน 

Alarm at battery mode: หากตั Bงคา่เป็น “Disable” UPS จะไมแ่จง้เตอืนเมื"อกําลังทํางานอยูใ่นโหมด 

Battery หรอืในทางกลับกัน 

Auto reboot: หากตั Bงคา่เป็น “Enable” UPS จะถูกเปิดอกีครัBงโดยอัตโนมัตเิมื"อระบบไฟฟ้า AC กลับสู่

สภาวะปกต ิหรอืในทางกลับกัน 

Bypass when UPS is off: หากตั Bงคา่เป็น “Enable” ในกรณีที" UPS ปิด จะจา่ยพลังงานไฟฟ้าจาก

ระบบไฟฟ้า AC ใหกั้บอปุกรณ์ไฟฟ้าที"เชื"อมตอ่โดยตรง หรอืในทางกลับกัน 

Converter mode: หากตั Bงคา่เป็น “Enable” UPS จะทํางานในโหมด Converter หรอืในทางกลับกัน 

ECO mode: หากตั Bงคา่เป็น “Enable” UPS จะทํางานโหมด ECO ก็ตอ่เมื"อแรงดันไฟฟ้าขาเขา้มคีา่ไม่

เกนิกวา่ที"กําหนดไว ้หรอืในทางกลับกัน 

Advanced ECO mode: หากตั Bงคา่เป็น “Enable” UPS จะทํางานโหมด Advanced ECO ก็ตอ่เมื"อ

แรงดนัไฟฟ้าขาเขา้มคีา่ไมเ่กนิกวา่ที"กําหนดไว ้หรอืในทางกลบักัน 

Green Power function: หากตั Bงคา่เป็น “Enable” UPS จะตัดออกหากตรวจพบวา่ไมม่กีารตอ่อปุกรณ์

ตอ่พ่วง (no load) หรอืในทางกลับกัน  

Cold start: หากตั Bงคา่เป็น “Disable” จะสามารถเปิด UPS ไดเ้ฉพาะเวลาที"ระบบไฟฟ้า AC เชื"อมตอ่

อยา่งปกตกัิบ UPS เทา่นัBน หรอืในทางกลับกัน 

Bypass not allowed: หากตั Bงคา่เป็น “Enable” UPS จะไม่เปลี"ยนไปยังโหมด Bypass ไมว่า่จะอยู่

ภายใตส้ภาวะใด หากตั Bงคา่เป็น “Disable” UPS จะยอมเปลี"ยนไปยังโหมด Bypass ตามการตั Bงคา่

ภายในของ UPS 

Battery deep-discharge protection: หากตั Bงคา่เป็น “Enable” Monitored UPS จะทําการปิดเครื"อง

ตามสถานะของแบตเตอรี"และอปุกรณท์ี"เชื"อมตอ่ขณะทํางานในโหมด Battery เพื"อเป็นการป้องกัน

แบตเตอรี" หรอืในทางกลับกัน 

Site fault detection: หากตั Bงคา่เป็น “Enable” เมื"อมกีารตอ่สายไฟ Neutral และ Hot กลับขั Bว 

Monitored UPS จะมเีสยีงเตอืนสั Bนๆ หรอืในทางกลับกัน 

P1 Programmable outlet control (battery mode): หากตั Bงคา่เป็น “Enable” เมื"อ UPS กําลังทํางาน

ในโหมด Battery จะหยดุการจา่ยไฟฟ้าไปยัง P1 เมื"อถงึระยะเวลาสํารองไฟฟ้าที"ตั Bงคา่ไว ้หากตั Bงคา่เป็น 

“Disable” UPS จะทําการจา่ยไฟฟ้าอยา่งตอ่เนื"องไปยัง P1 จนกระทั"งแบตเตอรี"จา่ยพลังงานจนหมด 

Limited runtime on battery mode: หากตั Bงคา่เป็น “Enable” ผูใ้ชง้านสามารถตั Bงคา่เพื"อจํากัด

ระยะเวลาสํารองไฟฟ้าของ P1 ไดเ้มื"อ UPS ทํางานในโหมด Battery 

Battery numbers setting: 

� Numbers in parallel: ตั Bงคา่จํานวนแบตเตอรี"ที"ตอ่แบบขนาน 

Voltage and frequency range for bypass mode: ตั Bงคา่แรงดนัไฟฟ้าและความถี"ไฟฟ้าใหม้คีา่ไม่

เกนิกวา่ที"กําหนดไวเ้มื"ออยูใ่นโหมดการทํางานแบบ Bypass 
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� Maximum and minimum voltage: เมื"อ UPS อยูใ่นโหมดการทํางานแบบ Bypass และ

แรงดนัไฟฟ้าขาเขา้มคีา่เกนิกวา่ที"กําหนดไวล้ว่งหนา้ UPS จะเปลี"ยนการทํางานเป็นโหมด Battery 

�  Maximum and minimum frequency: เมื"อ UPS อยูใ่นโหมดการทํางานแบบ Bypass และ

ความถี"ไฟฟ้าขาเขา้มคีา่เกนิกวา่ที"กําหนดไวล้ว่งหนา้ UPS จะเปลี"ยนการทํางานเป็นโหมด Battery 

Voltage range for ECO mode: ตั Bงคา่แรงดันไฟฟ้าใหม้คีา่ไมเ่กนิกวา่ที"กําหนดไวส้ําหรับโหมดการ

ทํางานแบบ ECO 

 

5.2.4 Purchasing Information 

เป็นการตั Bงคา่ตา่งๆ ที"สามารถทําไดโ้ดยผูใ้ชง้าน ไดแ้ก ่วันที"ซืBอ UPS (UPS Purchasing Date), วันที"ซืBอ

แบตเตอรี" (Battery Purchasing Date), ระยะเวลาการรับประกัน UPS (UPS Warranty Time), ระยะเวลาการ

รับประกันแบตเตอรี" (Battery Warranty Time), รอบการประจ-ุจา่ยประจไุฟฟ้าของแบตเตอรี" (Battery 

Lifecycle) และระบบแจง้เตอืนการเปลี"ยนแบตเตอรี" (Battery Replacement Reminder) 

 

ข ั�นตอนทีD 1 เลอืก UPS Setting >> Purchasing Information แสดงดงัรูปที" 5-14 

 

รปูทีD 5-14 

 

ข ั�นตอนทีD 2 ป้อนขอ้มลูตา่งๆ เกี"ยวกับการซืBอ UPS  

ข ั�นตอนทีD 3 คลกิที"ปุ่ ม “Apply” เพื"อทําการบันทกึขอ้มลูทั Bงหมด 

 

 

5.3 การควบคุม (Control) 

5.3.1 Real-time Control 
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ข ั�นตอนทีD 1 เลอืก Control >> Real-time Control หรอืคลกิที"ชอรต์คัตไอคอน  แสดงดังรูปที" 5-15 

 

รปูทีD 5-15 

หมายเหต:ุ หนา้จอจะแสดงรายละเอยีดแตกตา่งกันไปตามแตล่ะชนดิของ UPS 

 

ข ั�นตอนทีD 2 คลกิที"ปุ่ ม “Start” ของแตล่ะฟังกช์นัเพื"อทําการเลอืกฟังกช์นัการควบคมุแบบ Real-time  

 

ทา่นสามารถควบคมุการทํางานของ UPS แบบ Real-time ไดโ้ดยปฏบัิตติามขั Bนตอนตอ่ไปนีB 

Alarm control: คลกิที"ปุ่ ม “On” เพื"อทําการเปิดการแจง้เตอืน UPS และคลกิที"ปุ่ ม “Off” เพื"อปิดการ

แจง้เตอืน UPS ทันท ี

UPS turn on/off: คลกิที"ปุ่ ม “On” เพื"อทําการเปิด UPS และคลกิที"ปุ่ ม “Off” เพื"อทําการปิด UPS 

ทันท ี

Battery self-test: ซอฟตแ์วร ์Easy-Mon V มกีารทดสอบแบตเตอรี"ถงึ 3 แบบ ดังนีB 10-second self-

test, Deep discharge test และ Self-defined test ถา้เลอืก Self-defined test ตอ้งระบรุะยะเวลา

ทดสอบดว้ย เมื"อคลกิที"ปุ่ ม “Start” ของการทดสอบแบตเตอรี"แบบใด ก็จะทําการทดสอบทันท ี

Outlet control: จะหยดุการจา่ยไฟฟ้าไปยัง P1 เมื"อถงึเวลาที"ตั Bงคา่ไว ้และเมื"อป้อนเวลาเป็น 0 และ

คลกิที"ปุ่ ม “Start” จะหยดุการจา่ยไฟฟ้าขาออกทันทเีมื"อ UPS ทํางานอยูใ่นโหมด Battery  

 

5.3.2 Scheduled On/Off 

สามารถทําการตั Bงตารางเวลาเปิด/ปิด UPS แบบครัBงเดยีว, ทกุวันหรอืสัปดาหล์ะ 1 ครัBง โดยผูใ้ชง้านสามารถตั Bง

คา่ไดท้ี"หนา้ตา่งการตั Bงคา่ “Scheduled On/Off Setting” แนะนําใหต้ั Bงคา่เป็นแบบงานเดยีวในเวลาเดยีวกัน ถา้

มกีารระบหุลายงานในเวลาเดยีวกัน อาจมกีารขา้มบางงานไป รวมถงึงานที" UPS ไมร่องรับการทํางานก็จะขา้ม

ไปดว้ย 

หมายเหต:ุ การตั Bงคา่นีBตอ้งสัมพันธกั์บหัวขอ้ 5.2.1 Local Shutdown (ตอ้งแน่ใจวา่ไดทํ้าเครื"องหมาย check 

box   “Shutdown trigger” แลว้) 
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ข ั�นตอนทีD 1 เลอืก Control >> Scheduled On/Off แสดงดงัรูปที" 5-16 

 

รปูทีD 5-16 

 

ข ั�นตอนทีD 2 ตั Bงคา่ความถี"ไฟฟ้าและเวลาการปิด/เปิด UPS ที"หนา้ตา่งดา้นขวา 

หมายเหต:ุ ขอ้กําหนดสําหรบัการต ั�งเวลา 

Daily schedule – เวลาปิด UPS ควรเร็วกวา่เวลาเปิด UPS ทั BงนีBใหต้ั Bงเวลาเปิดและปิด UPS ภายในวัน

เดยีวกัน 

Weekly schedule – เวลาปิด UPS ควรเร็วกวา่เวลาเปิด UPS ทั BงนีBใหต้ั Bงเวลาเปิดและปิด UPS ภายใน

สัปดาหเ์ดยีวกัน 

ข ั�นตอนทีD 3 คลกิที"ปุ่ ม “Add” เพื"อทําการเพิ"มงานเขา้ไปในตาราง ถา้การตั Bงคา่ของงานเสร็จสมบรูณ์ จะปรากฎ

ตารางการปฏบัิตงิานที"หนา้ตา่งดา้นซา้ย หากตอ้งการลบงานใด ใหเ้ลอืกรายการที"ตอ้งการและ

คลกิที"ปุ่ ม “Delete” 

 

5.3.3 Scheduled Battery Self-Test 

สามารถทําการตั Bงตารางเวลาทดสอบแบตเตอรี"ลว่งหนา้แบบครัBงเดยีว, ทกุวัน, สัปดาหล์ะ 1 ครัBงหรอืเดอืนละ 1 

ครัBง โดยผูใ้ชง้านสามารถเลอืกพารามเิตอรข์องเวลาไดท้ี"หนา้ตา่งการตั Bงคา่ “Scheduled Battery Self-Test” 

ถา้มกีารระบหุลายงานในเวลาเดยีวกัน แนะนําใหต้ั Bงคา่พรอ้มกัน เพราะอาจสง่ผลใหม้กีารขา้มบางงานไป รวมถงึ

งานที" UPS ไมร่องรับการทํางานก็จะถูกขา้มไปดว้ย  
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ข ั�นตอนทีD 1 เลอืก Control >> Battery Self-Test แสดงดังรูปที" 5-17 

 

รปูทีD 5-17 

ข ั�นตอนทีD 2 เลอืกความถี", วธิกีารและคา่พารามเิตอรข์องเวลา    การทดสอบแบตเตอรี"ม ี3 วธิดีังนีB 

 10-second self-test: แบตเตอรี"จะทําการจา่ยประจไุฟฟ้าเป็นเวลา 10 วนิาท ี

 Self-test: ผูใ้ชง้านสามารถตั Bงเวลาใหแ้บตเตอรี"จา่ยประจไุฟฟ้าเพื"อทําการทดสอบแบตเตอรี" 

 Deep test: การทดสอบนีBจะปลอ่ยใหแ้บตเตอรี"จา่ยประจไุฟฟ้าจนกระทั"งพลงังานมรีะดับตํ"า 

ข ั�นตอนทีD 3 คลกิที"ปุ่ ม “Add” เพื"อทําการเพิ"มงานเขา้ไปในตาราง ถา้การตั Bงคา่ของงานเสร็จสมบรูณ์ จะปรากฎ

ตารางการปฏบัิตงิานที"หนา้ตา่งดา้นซา้ย หากตอ้งการลบงานใด ใหเ้ลอืกรายการที"ตอ้งการและ

คลกิที"ปุ่ ม “Delete” 

 

5.4 การเรยีกดู (View) 

5.4.1 Status 

5.4.1.1 Power Flow 

ที"หนา้ตา่ง “Power Flow” จะแสดงแผนผังการทํางานของ UPS ในแบบเคลื"อนไหว โดยเสน้สเีขยีว/ดําหมายถงึ

การทํางานปกตแิละกําลังทํางานอยู ่สว่นแถบสเีทาหมายถงึเป็นสว่นประกอบที"อยูใ่นระบบ แตยั่งไมม่กีารใชง้าน

ในขณะนัBน ภายในหนา้ตา่งประกอบดว้ยขอ้มลู 4 กลุม่สําหรับแสดงรายละเอยีดขอ้มลูทางไฟฟ้าดา้นเขา้และ

ดา้นออก, ขอ้มลูเกี"ยวกับ UPS และแบตเตอรี" 

Input information แสดงคา่แรงดันไฟฟ้าขาเขา้ (Input Voltage) และความถี"ไฟฟ้าขาเขา้ (Input 

Frequency) 

Output information แสดงคา่แรงดนัไฟฟ้าขาออก (Output Voltage) และความถี"ไฟฟ้าขาออก 

(Output Frequency) 

UPS information แสดงโหมดการทํางานของ UPS (UPS Mode) และอณุหภมูขิอง UPS (UPS 

Temperature) 
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Battery information แสดงคา่แรงดันไฟฟ้าของแบตเตอรี" (Battery Voltage) และปรมิาณพลงังาน

สํารองของแบตเตอรี" (Battery Capacity) 

เลอืก View >> Status >> Power Flow หรอืคลกิที"ชอรต์คตัไอคอน  แสดงดังรูปที" 5-18 

 

รปูทีD 5-18 

หมายเหต:ุ หนา้จอจะแสดงรายละเอยีดแตกตา่งกันไปตามแตล่ะชนดิของ UPS 

5.4.1.2 UPS Info 

เลอืก View >> Status >> UPS Info แสดงดังรูปที" 5-19 

 

รปูทีD 5-19 

หมายเหต:ุ หนา้จอจะแสดงรายละเอยีดแตกตา่งกันไปตามแตล่ะชนดิของ UPS 

ที"หนา้ตา่ง “UPS Info” จะแสดงรายละเอยีดขอ้มลูเกี"ยวกับ UPS แบบ Real-time 
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5.4.1.3 Diagram 

ที"หนา้ตา่ง “Diagram” จะแสดงแผนภาพขอ้มลูของ Monitored UPS (UPS ที"ถูกตรวจตดิตาม) ไดแ้ก ่

แรงดนัไฟฟ้า (Voltage), ความถี"ไฟฟ้า (Frequency), ระดับการใชพ้ลงังานของอปุกรณ์ไฟฟ้าที"ตอ่พ่วง (Load 

Level), ปรมิาณพลังงานสํารองของแบตเตอรี" (Battery Capacity) และอณุหภมูขิอง UPS (UPS 

Temperature) 

 

ข ั�นตอนทีD 1 เลอืก View >> Real-time Status >> Diagram แสดงดงัรูปที" 5-20 

 

รปูทีD 5-20 

หมายเหต:ุ หนา้จอจะแสดงรายละเอยีดแตกตา่งกันไปตามแตล่ะชนดิของ UPS 

 

ข ั�นตอนทีD 2 เลอืกคา่พารามเิตอรใ์นการตรวจสอบที"หนา้ตา่งดา้นซา้ย เพื"อทําการเปลี"ยนแผนภาพ 

 Input voltage monitoring แสดงคา่การเปลี"ยนแปลงของแรงดันไฟฟ้าขาเขา้ 

 Output voltage monitoring แสดงคา่การเปลี"ยนแปลงของแรงดนัไฟฟ้าขาออก 

 Input frequency monitoring แสดงคา่การเปลี"ยนแปลงของความถี"ไฟฟ้าขาเขา้ 

 Output frequency monitoring แสดงคา่การเปลี"ยนแปลงของความถี"ไฟฟ้าขาออก 

 Load level monitoring แสดงคา่การเปลี"ยนแปลงของระดับการใชพ้ลงังานของอปุกรณ์ไฟฟ้าที"ตอ่พ่วง 

 Battery capacity monitoring แสดงคา่การเปลี"ยนแปลงของปรมิาณพลังงานสํารองของแบตเตอรี" 

 UPS temp. monitoring แสดงคา่การเปลี"ยนแปลงของอณุหภมูขิอง Monitored UPS 

 

ข ั�นตอนทีD 3 การตั Bงคา่ชว่งเวลา เป็นการแสดงคา่การเปลี"ยนแปลงของขอ้มลูในชว่งเวลาที"ตั Bงคา่ไวล้ว่งหนา้ 

เพื"อทําการเปลี"ยนแปลงชว่งเวลาที"แกน X ของแผนภาพ ใหค้ลกิที"ลกูศรขึBน-ลง จากนัBนคลกิที"

ไอคอน “Refresh” เพื"อทําการปรับปรุงแผนภาพใหเ้ป็นปัจจบัุนเมื"อมกีารตั Bงคา่ชว่งเวลาใหม ่

แสดงดงัรูปที" 5-20 
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5.4.2 History 

5.4.2.1 Event Log 

ที"หนา้ตา่ง “Event Log” จะแสดงเหตกุารณ์ยอ้นหลงัทั Bงหมด ผูใ้ชง้านสามารถวเิคราะหข์อ้มลูยอ้นหลังและ

ปรับปรุงสภาวะแวดลอ้มทางไฟฟ้าปัจจบัุนไดจ้ากขอ้มลูยอ้นหลัง 

ข ั�นตอนทีD 1 เลอืก View >> History >> Event Log แสดงดังรูปที" 5-21 

 

รปูทีD 5-21 

 

ข ั�นตอนทีD 2 เลอืก UPS จากรายการ com. port ทั BงนีBผูใ้ชง้านสามารถนําขอ้มลูเกา่ที"เก็บบันทกึไวใ้นซอฟตแ์วร์

กลับมาแสดงได ้แมว้า่ UPS จะไมไ่ดเ้ชื"อมตอ่กับ Local System 

ข ั�นตอนทีD 3 เลอืกระยะเวลา (Time Period) โดยคลกิที"ไอคอน “Calendar” จากนัBนคลกิที"ปุ่ ม “Browse” เพื"อ

เรยีกดรูายการเหตกุารณ์ยอ้นหลังในระหวา่งระยะเวลาที"เลอืก 

ข ั�นตอนทีD 4 คําอธบิายเกี"ยวกับฟังกช์นัคยี ์“Print/Delete/Export” 

 “Print”: คลกิที"ปุ่ ม “Print” เพื"อทําการพมิพเ์หตกุารณท์างไฟฟ้า (Event Log) ปัจจบัุน 

 “Delete/Delete All”: ใหเ้ลอืกเหตกุารณ์ที"ตอ้งการลบ แลว้คลกิที"ปุ่ ม “Delete” หรอืคลกิที"ปุ่ ม 

“Delete All” เพื"อทําการลบเหตกุารณ์ยอ้นหลงัทั Bงหมดที"อยูใ่นตารางรายการ 

 “Export”: คลกิที"ปุ่ ม “Export” เพื"อทําการสง่ขอ้มลูตารางรายการไปเก็บบันทกึเป็นไฟลช์นดิ .csv ที" 

Local PC 

 

5.4.2.2 Event Statistics 

ที"หนา้ตา่ง “Event Statistics” จะแสดงรายการและคํานวณคา่ทางสถติขิองเหตกุารณ์ยอ้นหลังทั Bงหมดของ 

UPS ที"ตดิตั Bงซอฟตแ์วร ์Easy-Mon V ตามระยะเวลา A, ระยะเวลา B และเปอรเ์ซนตข์องการเปลี"ยนแปลง  

[= 100*(B/A – 1) %] 
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หมายเหต:ุ ประเภทของเหตกุารณม์ดีังนีB UPS internal event, UPS external event, Bypass event, 

Battery event, Software event, Load event, Input event, Parallel system event และ Communication 

event 

ข ั�นตอนทีD 1 เลอืก View >> History >> Event Statistics หรอืคลกิที"ชอรต์คตัไอคอน  แสดงดงัรูปที" 

5-22 

 

รปูทีD 5-22 

 

ข ั�นตอนทีD 2 เลอืก UPS จากรายการ com. port ทั BงนีBผูใ้ชง้านสามารถนําขอ้มลูเกา่ที"เก็บบันทกึไวใ้นซอฟตแ์วร์

กลับมาแสดงได ้แม ้UPS ไมไ่ดเ้ชื"อมตอ่กับ Local System 

ข ั�นตอนทีD 3 เลอืกระยะเวลา (Time Period) 2 ชว่งโดยคลกิที"ไอคอน “Calendar” จากนัBนคลกิที"ปุ่ ม 

“Browse” จะแสดงผลรายการขอ้มลูทางสถติติามประเภทของเหตกุารณ์ แสดงดงัรูปที" 5-23 
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รปูทีD 5-23 

ข ั�นตอนทีD 4 คลกิที"ปุ่ ม “Print” เพื"อทําการพมิพส์ถติขิองเหตกุารณ์ตา่งๆ 

 

5.4.2.3 Data 

ที"หนา้ตา่ง “Data” จะแสดงตัวเลขขอ้มลูกําลงัไฟฟ้าของ UPS ในชว่งเวลาที"เลอืก โดยซอฟตแ์วร ์Easy-Mon V 

จะใหทํ้าการพมิพข์อ้มลู, บันทกึขอ้มลูโดยมกีารกําหนดชื"อไฟล ์และลบขอ้มลู 

 

ข ั�นตอนทีD 1 เลอืก View >> History >> Data แสดงดงัรูปที" 5-24 

 

รปูทีD 5-24 

หมายเหต:ุ หนา้จอจะแสดงรายละเอยีดแตกตา่งกันไปตามแตล่ะชนดิของ UPS 
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ข ั�นตอนทีD 2 เลอืก UPS จากรายการ com. port ทั BงนีBผูใ้ชง้านสามารถนําขอ้มลูเกา่ที"เก็บบันทกึไวใ้นซอฟตแ์วร์

กลับมาแสดงได ้แม ้UPS ไมไ่ดเ้ชื"อมตอ่กับ Local System 

ข ั�นตอนทีD 3 เลอืกเวลาเริ"มตน้และเวลาสิBนสดุ โดยคลกิที"ไอคอน “Calendar” จากนัBนคลกิที"ปุ่ ม “Browse” 

เพื"อเรยีกดตูารางขอ้มลู 

 “Print”: คลกิที"ปุ่ ม “Print” เพื"อทําการพมิพต์ารางขอ้มลู 

 “Delete”: ใหเ้ลอืกเหตกุารณ์ที"ตอ้งการลบ แลว้คลกิที"ปุ่ ม “Delete”  

 “Delete All”: คลกิที"ปุ่ ม “Delete All” เพื"อทําการลบเหตกุารณ์ยอ้นหลังทั Bงหมดที"อยูใ่นตาราง

รายการ 

 “Export”: คลกิที"ปุ่ ม “Export” เพื"อทําการสง่ขอ้มลูตารางรายการไปเก็บบันทกึเป็นไฟลช์นดิ .csv ที" 

Local PC 

 

 

5.4.2.4 Diagram 

ที"หนา้ตา่ง “Diagram” จะแสดงแผนภาพขอ้มลูกําลังไฟฟ้าของ UPS ในระหวา่งระยะเวลาที"เลอืก ไดแ้ก ่

แรงดนัไฟฟ้าขาเขา้ (Input Voltage), แรงดันไฟฟ้าขาออก (Output Voltage), ความถี"ไฟฟ้าขาเขา้ (Input 

Frequency), ความถี"ไฟฟ้าขาออก (Output Frequency), ระดับการใชพ้ลังงานของอปุกรณ์ไฟฟ้าที"ตอ่พ่วง 

(Load Level), ปรมิาณพลงังานสํารองของแบตเตอรี" (Battery Capacity) และอณุหภมูขิอง UPS (UPS 

Temperature) 

 

ข ั�นตอนทีD 1 เลอืก View >> History >> Diagram แสดงดงัรูปที" 5-25 

 

รปูทีD 5-25 

หมายเหต:ุ หนา้จอจะแสดงรายละเอยีดแตกตา่งกันไปตามแตล่ะชนดิของ UPS 
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ข ั�นตอนทีD 2 เลอืก UPS จากรายการ com. port ทั BงนีBผูใ้ชง้านสามารถนําขอ้มลูเกา่ที"เก็บบันทกึไวใ้นซอฟตแ์วร์

กลับมาแสดงไดแ้ม ้UPS ไมไ่ดเ้ชื"อมตอ่กับ Local System 

ข ั�นตอนทีD 3 เลอืกรอบ (Cycle) และระยะเวลา (Time Period) จากนัBนคลกิที"ปุ่ ม “Browse” เพื"อเรยีกดู

แผนภาพ 

ข ั�นตอนทีD 4 เลอืกคา่พารามเิตอรใ์นการตรวจสอบที"หนา้ตา่งดา้นซา้ย เพื"อทําการเปลี"ยนแผนภาพ 

 

5.5 รปูแบบ (Format) 

Temperature Unit: มหีน่วยของอณุหภมูใิหเ้ลอืก 2 แบบคอื เซนตเิกรด (Centigrade) และฟาเรนไฮต ์

(Fahrenheit) โดยมกีารตั Bงคา่เริ"มตน้เป็นเซนตเิกรด  

Date Format: มรูีปแบบการแสดงวันที"ถงึ 9 แบบดังนีB  

YYYY-MM-DD, YYYY/MM/DD, YYYY:MM:DD, MM-DD-YYYY, MM/DD/YYYY, MM:DD:YYYY,  

DD-MM-YYYY, DD/MM/YYYY, DD:MM:YYYY โดยมกีารตั Bงคา่เริ"มตน้เป็น YYYY-MM-DD 

 

5.6 ภาษา (Language) 

ปัจจบัุนซอฟตแ์วร ์Easy-Mon V มใีหเ้ลอืก 13 ภาษาคอื  

√ ภาษาจนีกลาง (Simplified Chinese) 

√ ภาษาจนีไตห้วัน (Traditional Chinese) 

√ ภาษาอังกฤษ (English) 

√ ภาษาเยอรมัน (German) 

√ ภาษาอติาล ี(Italian) 

√ ภาษาโปแลนด ์(Polish) 

√ ภาษาโปรตเุกส (Portuguese) 

√ ภาษารัสเซยี (Russian) 

√ ภาษาสเปน (Spanish) 

√ ภาษายเูครน (Ukrainian) 

√ ภาษาฝรั"งเศส (French) 

√ ภาษาตรุก ี(Turkish) 

√ ภาษาเชก็ (Czech) 

 

 

5.7 วธิใีช ้(Help) 

 About: คลกิที"เมนู “Help” และเลอืกรายการ “About” จะแสดงขอ้มลูเกี"ยวกับลขิสทิธิmของซอฟตแ์วร ์

Easy-Mon V 

 Help: คลกิที"เมนู “Help” และเลอืกรายการ “Online help” จะแสดงเว็บเพจของคูม่อืการใชง้าน กรุณา

อา่นคูม่อืการใชง้านใหเ้ขา้ใจกอ่นการใชง้านซอฟตแ์วร ์Easy-Mon V 
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ภาคผนวก ก – อภธิานคาํศพัท ์

 

Local PC (system) หมายถงึคอมพวิเตอรห์รอืระบบที"เชื"อมตอ่กับ UPS ผ่านพอรต์เชื"อมตอ่การสื"อสาร 

(Communication Port) 

Remote PCs (systems) หมายถงึคอมพวิเตอรห์รอืระบบที"ไดรั้บไฟฟ้าจาก UPS โดยไมต่อ้งเชื"อมตอ่ผ่าน

พอรต์เชื"อมตอ่การสื"อสาร 

 

 


