
คู มื อ ก า ร ใ ช ง า น

ULTRA series
INTELLIGENT MICROPROCESSOR AND 

ADVANCED DIGITAL CONTROL UPS

สารบัญ

 1. คําแนะนําเพื่อความปลอดภัย ......................................................................................................... 1
  1.1 คําเตือน, ขอควรระวัง และ หมายเหตุ ........................................................................................... 1
  1.2 ความปลอดภัยเกี่ยวกับไฟฟา .......................................................................................................... 1
  1.3 ความปลอดภัยในการติดตั้งและใชงาน ........................................................................................... 2 
  1.4 ความปลอดภัยเกี่ยวกับแบตเตอรี่.................................................................................................... 3  
 2. แนะนําเบื้องตน .............................................................................................................................. 4
  2.1 ทั่วไป .............................................................................................................................................. 4
  2.2 หลักการทํางาน .............................................................................................................................. 4 
  2.3 คุณสมบัติ ....................................................................................................................................... 7 
  2.4 อุปกรณเสริม .................................................................................................................................. 7 
 3. หนาปดและชองเสียบอุปกรณดานทายเครื่อง ................................................................................ 8
  3.1 หนาปดแสดงผล ............................................................................................................................. 8
  3.2 ชองเสียบอุปกรณดานทายเครื่อง .................................................................................................. 10 
 4. การติดตั้ง...................................................................................................................................... 12  
  4.1 การเตรียมการติดตั้ง ..................................................................................................................... 12
  4.2 การติดตั้ง ..................................................................................................................................... 12 
 5. การใชงาน ................................................................................................................................... 15  
  5.1 การเปดเครื่อง ............................................................................................................................... 15
  5.2 การปดเครื่อง ................................................................................................................................ 16
  5.3 การทดสอบความพรอมในการทํางาน (Self-Test) ....................................................................... 16
  5.4 การยกเลิกการทดสอบความพรอมในการทํางาน (Cancel Self-Test) ........................................ 16
  5.5 การเปลี่ยนโหมดแสดงผลบนหนาปดในรุน LED Display ............................................................ 16
  5.6 การหยุดเสียงสัญญาณเตือน ........................................................................................................ 16
 6. การแสดงผล ................................................................................................................................ 17
  6.1 การแสดงผลของสัญญาณไฟดวงที่ 1, 2 และ 3 ........................................................................... 17
  6.2 การแสดงผลของสัญญาณไฟดวงที่ 4 ถึง 11 ในรุน LED Display................................................ 18
  6.3 การแสดงผลในรุน LCD Display ................................................................................................. 20
 7. ปญหาและแนวทางแกไข ............................................................................................................ 22
 8. การเปลี่ยนแบตเตอรี่ ................................................................................................................... 24  
 9. การเปลี่ยนฟวส ........................................................................................................................... 25 
 10. การเก็บรกัษา .............................................................................................................................. 26 
 11. ขอมูลจําเพาะ ............................................................................................................................. 26 
 



- 1 -

คําแนะนําเพื่อความปลอดภัย

 กรุณาอานและปฏิบัติตามขอแนะนําที่มีอยูในคูมือการใชงานเครื่องสํารองไฟฟา ULTRA series

หมายเหตุ:  โปรดเก็บคูมือนี้ไวเพื่อประโยชนในการใชงานเครื่องอยางปลอดภัยและทนทาน โดยในคูมือนี้จะประกอบไปดวย
  คําแนะนําที่ควรปฏิบัติตามในการติดตั้งใชงาน คําอธิบายการทํางานและคุณสมบัติของเครื่อง

 เพื่อความปลอดภัยในการใชงาน ผลิตภัณฑนี้ควรไดรับการตรวจเช็คทุก 1 ป หรือหากพบสิ่งผิดปกตินอกเหนือจากที่กลาว
ไวในคูมือนี้ โปรดติดตอบริษัทฯ หรือรานคาที่ทานซื้อเครื่อง หรือที่ศูนยบริการลีโอนิคสใกลบานทาน หรือที่บริษัท ลีโอ เพาเวอร 
โซลูชั่นส จํากัด โทร.  0-2746-9500, Hot Line Service 0-2361-7584 หรืออีเมล marketing@lpsups.com ในเวลาทําการ 
08:00- 17:30น. วันจันทร - ศุกร  หรือติดตอ 081-564-0510 หรือ 081-837-4019 ไดทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง

  เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการอางอิงถึงตัวสินคา เมื่อมีการติดตอกับบริษัทฯ หรือ ศูนยบริการ
  กรุณาบนัทึก Serial Number และรายละเอียดอื่นๆ ดังตอไปนี้
  ชื่อรุนสินคา:
  Serial Number: 
  ซื้อเมื่อวันที่:
  จากบริษัท:

1.1 คําเตือน, ขอควรระวัง และ หมายเหตุ

  เพื่อลดความเสี่ยงตออันตรายจากไฟฟาช็อต และเพื่อใหแนใจวาเครื่องไดถูกติดตั้งอยางปลอดภัย สัญลักษณของ  
 คําเตือน, ขอควรระวัง และหมายเหตุ ถูกใชอยูภายในคูมือฉบับนี้ เพื่อเนนถึงสถานการณที่อาจเปนอันตรายและขอมูล  
 ความปลอดภัยที่สําคัญ ดังตอไปนี้

 � คําเตือน: แสดงสถานการณที่อาจเปนอันตราย หรือขอมูลความปลอดภัยที่สําคัญตอความปลอดภัยของมนุษย
    การละเมิดคําเตือนอาจสงผลใหเกิดการบาดเจ็บรายแรงหรือเสียชีวิต และทําใหเครื่องหรืออุปกรณ  
    อื่นๆ ไดรับความเสียหาย

 � ขอควรระวัง: แสดงสถานการณที่อาจเปนอันตราย หรือขอมูลที่สําคัญตอการปองกันคุมครองทรัพยสิน การละเมิด
    ขอควรระวังอาจเปนสาเหตุใหเกิดการบาดเจ็บเล็กนอยหรือปานกลาง และทําใหเครื่อง หรืออุปกรณ  
    อื่นๆ ไดรับความเสียหาย

  หมายเหตุ: แสดงขอมูลเพิ่มเติมที่มีประโยชนเพื่อชวยใหคุณใชงานผลิตภัณฑและระบบไดดียิ่งขึ้น

1.2 ความปลอดภัยเกี่ยวกับไฟฟา

 � คําเตือน: เพื่อลดความเสี่ยงในการถูกไฟฟาช็อต หามเปดฝาครอบเครื่องออก ไมมีชิ้นสวนที่ผูใชสามารถ  
    ซอมแซมไดอยูภายใน โปรดติดตอเจาหนาที่บริการที่ชํานาญจากทางบริษัทเพื่อทําการซอมแซมเทานั้น

 � คําเตือน: หามทํางานโดยลําพังภายใตสภาวะที่อันตราย
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 � คําเตือน: การสัมผัสตัวนําไฟฟาอาจทําใหเกิดการไหมและอันตรายเนื่องจากไฟฟาช็อตได หามจับตองขั้วตอตางๆ  
    ที่เปนโลหะหรือชิ้นสวนภายในเครื่อง ในขณะที่ UPS กําลังทํางานอยู

 ● การติดตั้งและการเดินสายไฟสําหรับ UPS หรืออุปกรณอื่นในระบบ ตองใชชางไฟฟาที่ไดรับใบอนุญาตเทานั้น
 ● หมั่นตรวจสอบสภาพของสายไฟ ขั้วตอสายไฟ แหลงจายไฟ ใหอยูในสภาพดีตลอดเวลา
 ● เพือ่ลดความเสี่ยงตอการเกิดไฟฟาชอ็ต เมือ่ไมสามารถตรวจสอบการเดินสายดนิของตัวอาคารได ใหปลด UPS ออก  
  จากแหลงจายไฟ AC กอนที่จะทําการตออุปกรณใดๆ และจะทําการเสียบเชื่อมตอ UPS เขากับแหลงจายไฟ AC ได 
  ก็ตอเมื่อไดทําการตออุปกรณเขากับ UPS เรียบรอยแลว
 ● ในการตอหรอืปลดสายสญัญาณระหวางอุปกรณ ควรทาํโดยใชมอืเพยีงขางเดียว ทัง้นีเ้พือ่หลีกเลีย่งการถูกไฟฟาช็อต
  จากการสัมผัสพื้นผิวของอุปกรณ 2 ตัวที่มีการเดินสายดินซึ่งมีศักยไฟฟาตางกัน

1.3 ความปลอดภัยในการติดตั้งและใชงาน

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

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

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

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

 � ขอควรระวัง: หามปดกัน้ชองระบายอากาศของเครื่อง และหามวางวัสดุสิง่ของทีด่านบนของ UPS เพื่อใหเครื่องสามารถ
    ระบายอากาศไดอยางพอเพียง

 � ขอควรระวัง: ไมแนะนําใหใช UPS รุนนี้กับอุปกรณชวยชีวิต เนื่องจากความลมเหลวในการทํางานของ UPS อาจเปน  
    สาเหตุใหเกิดความลมเหลวของอุปกรณชวยชีวิต หรือมีผลสําคัญตอประสิทธิภาพหรือความปลอดภัย  
    ของอุปกรณดังกลาว

 � ขอควรระวัง: หมัน่ตรวจสอบสภาพของสายไฟ ขัว้ตอสายไฟ และแหลงจายไฟฟา ใหอยูในสภาพดีตลอดเวลา

 ● ควรตดิตัง้เครือ่งใหดานบนและดานขางอยูหางจากผนัง 30 ซม. เพือ่ความสะดวกในการซอมบาํรงุ และการระบาย  
  ความรอนจากตัวเครื่อง
 ● เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดไฟฟาช็อต ควรใชอุปกรณที่มีฉนวนในการติดตั้ง
 ● ถอดเครื่องประดับหรือสิ่งของที่เปนโลหะ เชน แหวน สรอยคอ กําไล และนาฬกาออกกอนติดตั้ง
 ● ควรเชื่อมตอสายไฟกับขั้วตอ (Terminal Block) ของเครื่อง ใหถูกตองตามที่ระบุไว เพื่อปองกันความเสียหายที่อาจ
  เกิดขึ้น
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 ● กอนการติดตั้งสายสญัญาณเชือ่มตอกบัคอมพวิเตอร (Computer Interface)  ทาํการปด UPS โดยการกดปุม OFF  
  และปลด  UPS ออกจากแหลงจายไฟ AC 
 ● ควรเปด UPS กอนทุกครั้ง แลวจึงคอยเปดคอมพิวเตอร หรือเครื่องใชไฟฟาอื่นๆ เพื่อปองกันไฟกระชากแรงดันสูง  
  เขาสูคอมพิวเตอรหรือเครื่องใชไฟฟานั้นๆ
 ● การทําความสะอาดตัวเครื่อง หามใชเบนซิน ทินเนอร หรือสารละลายเคมีภัณฑใดๆ มาเช็ดตัวเครื่อง ควรใชผานิ่ม 
  เช็ดก็เพียงพอแลว และควรปดเครื่องและปลด UPS ออกจากแหลงจายไฟ AC เสียกอน
 ● ในระหวางที่ฟาคะนอง หากเปนไปได ควรงดเวนการใชเครื่องใชไฟฟาทุกชนิด รวมทั้ง UPS ดวย เพื่อปองกันเครื่อง
  เสียหายเนื่องจากอุบัติเหตุฟาผาลง AC Line
 ● ไมแนะนําใหใช UPS รุนนี้กับอุปกรณชวยชีวิต เนื่องจากความลมเหลวในการทํางานของ UPS อาจเปนสาเหตุให
  เกิดความลมเหลวของอุปกรณชวยชีวิต หรือมีผลสําคัญตอประสิทธิภาพหรือความปลอดภัยของอุปกรณดังกลาว

1.4 ความปลอดภัยเกี่ยวกับแบตเตอรี่

 � คาํเตอืน: เนื่องจากมีแบตเตอรี่อยูภายในเครื่อง ดังนั้นแมวา UPS จะไมไดตอเขากับแหลงจายไฟ AC กต็าม
    เตาจายไฟดานทายเครื่องกย็ังคงมรีะดบัแรงดนัไฟฟาทีเ่ปนอนัตรายอยู

 � คาํเตอืน: หามกําจัดแบตเตอรี่ดวยการเผาไฟ เพราะแบตเตอรี่อาจระเบิดได

 � คาํเตอืน: หามแกะหรอืเปดแบตเตอรี่ออก เพราะแบตเตอรี่ประกอบดวยอเิลคโทรไลททีเ่ปนพิษ ซึ่งอาจเปน
    อันตรายตอผิวหนังและดวงตาได

 � คาํเตอืน: ในการเปลี่ยนแบตเตอรี่ ตองใชแบตเตอรี่ประเภทเดียวกัน และมีหมายเลขเดียวกันกับแบตเตอรี่เดิม  
    ที่มีอยูในเครื่อง

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

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

 ● ในขณะที่ทําการเปลี่ยนแบตเตอรี่ ควรถอดนาฬกาและเครื่องประดับ เชน แหวน ออก เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายที่อาจ
  เกิดขึ้นจากกระแสไฟฟา และควรใชเครื่องมือที่มีฉนวนหุม
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แนะนําเบื้องตน

2.1 ทั่วไป

 ULTRA series เปนเครื่องสํารองไฟฟา (UPS) ที่ถูกออกแบบมาสําหรับใชงานกับอุปกรณสํานักงานอัตโนมัติ 
(Office Automation) ไดแก คอมพิวเตอร และอุปกรณอื่นๆ เชน จอภาพ, โมเดม, เครื่องพิมพ เครื่องโทรสาร เปนตน 
ควบคุมการทํางานดวยไมโครโปรเซสเซอร สามารถขจัดปญหาทางไฟฟา เชน ไฟดับ,  ไฟตก, ไฟกระชาก ไฟเกิน และ
สัญญาณรบกวนไดอยางรวดเร็วและแมนยํา นอกจากนี้ยังมีระบบปรับและควบคุมระดับแรงดันไฟฟาใหคงที่โดยอัตโนมัติ 
(Automatic Voltage Regulator; AVR), ระบบปองกันไฟกระชากแรงดันสูงชั่วขณะ (Surge Suppression) และระบบ
จายไฟฟาสํารอง (Backup Power System)
 ระบบแสดงผลและเสียงเตือนใน UPS จะแจงใหผูใชทราบถึงสภาวะการทํางานของเครื่องทั้งในสภาวะไฟฟาปกติ
และไฟฟาขัดของ, สัญญาณเตือนเมื่อพลังงานสํารองภายในแบตเตอรี่ใกลหมด อีกทั้งยังสามารถเปดเครื่องใชงานไดแมใน
ขณะที่ไฟฟาดับ (DC start) ทําใหสามารถใชไฟฟาสํารองไดในยามฉุกเฉิน
 นอกจากนี้ ULTRA series UPS สามารถแสดงสภาวะทางไฟฟาและสถานะของเครื่องผานหนาจอคอมพิวเตอรดวย
ซอฟตแวร Easy-Mon X ไดอีกดวย โดยสามารถดาวนโหลดไดฟรีที่ www.leonics.com

   หมายเหตุ:  กอนติดตัง้ใชงานซอฟตแวร โปรดตรวจสอบระบบปฏิบตักิารของคอมพิวเตอรวาสามารถใชงาน
     รวมกับซอฟตแวรไดหรือไม โดยสามารถตรวจสอบไดที่ www.leonics.com

2.2 หลักการทํางาน

2.2.1 สภาวะไฟฟาปกติ (Normal Mode) 
 UPS ทํางานในโหมดควบคุมระดับแรงดันไฟฟา (Interactive Mode) ซึ่งในสภาวะนี้กระแสไฟฟาจะไหลผานวงจร
ปองกันไฟกระชากแรงดันสูงชั่วขณะ (Surge Protection) เพื่อปองกันกระแสไฟฟากระชากที่เกิดจากฟาผาหรือเกิดจาก
การใชอุปกรณไฟฟากําลังสูง วงจรนี้จะทําใหกระแสไฟฟาสูงนั้นไหลลงสูสายดิน จากนั้นกระแสไฟฟาจะผานวงจรกรอง
สัญญาณรบกวนความถี่สูง (EMI/RFI Filter) เพื่อทําใหกระแสไฟฟาสะอาดขึ้น แลวจึงไหลเขาสูวงจรปรับระดับแรงดัน
ไฟฟาอัตโนมัติ (Automatic Voltage Regulator (AVR)) เพื่อรักษาระดับแรงดันไฟฟาที่สูงหรือตํ่ากวาปกติ ใหอยูในระดับ
ที่ปลอดภัยกอนจายใหกับอุปกรณไฟฟาตางๆ ตอไป หลังจากนั้นกระแสไฟฟาจะถูกแบงออกเปน 2 สวน สวนหนึ่งจะถูกสง
ไปยังวงจรปองกันสัญญาณรบกวน (EMI/RFII Attenuation) และผาน Power Watcher ซึ่งทําหนาที่ควบคุมปริมาณการ
ใชพลังงานไฟฟาของอุปกรณไฟฟาไมใหเกินพิกัดกาํลังของเครื่อง ซึ่งหากมีการใชไฟฟาเกิน (Overload) Power Watcher 
จะเตือนใหผูใชงานทราบทันที เพื่อใหลดปริมาณอุปกรณไฟฟาที่ตอใชงานลง และกระแสไฟฟาอีกสวนหนึ่งจะไหลผานวงจร
แปลงกระแสไฟฟาสลับใหเปนไฟฟากระแสตรงเพื่อทําการประจุแบตเตอรี่ เปนพลังงานสํารองไวใชยามที่ไฟฟาดับ หรือ
ไฟฟาขัดของ
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การทํางานในสภาวะไฟฟาปกติ (Normal Mode)
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2.2.2 สภาวะไฟฟาขัดของ (ฺBackup Mode) 
 เมื่อเครื่องตรวจพบสภาวะไฟฟาผิดปกติ เชน ไฟดับ, ไฟตก, ไฟเกิน, ไฟกะพริบ, ความถี่ไฟฟาผิดปกติ ซึ่งเปน
อันตรายตออุปกรณไฟฟาตางๆ เครื่องจะเขาสูโหมดจายไฟฟาสํารอง (Backup Mode) โดยทันที โดยกระแสไฟฟาจาก
แบตเตอรี่จะผานวงจรแปลงไฟฟากระแสตรงเปนไฟฟากระแสสลับ และผานวงจรปองกันสัญญาณรบกวน (EMI/RFI 
Attenuation) ไปยัง Power Watcher เพื่อจายใหกับอุปกรณไฟฟาตอไป

การทํางานในสภาวะไฟฟาขัดของ (Backup Mode)
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2.3 คุณสมบัติ

2.3.1 Advanced Leonics Microprocessor Control: ควบคุมการทํางานดวยไมโครโปรเซสเซอรที่ผลิตพิเศษเพื่อ
 ลีโอนิคสโดยเฉพาะ ทําใหสามารถปองกันปญหาทางไฟฟาตางๆ ไดอยางรวดเร็วและแมนยํา
2.3.2 Power Watcher: ระบบตรวจสอบระดับการใชพลังงานไฟฟาของอุปกรณไฟฟาที่ตอใชงานไดตลอดเวลา เพื่อให
 UPS จะสามารถจายพลังงานสํารองใหกับอุปกรณไฟฟาไดอยางเพียงพอเมื่อเกิดปญหาทางไฟฟา โดยผูใชสามารถ  
 ตอเพิ่มอุปกรณไฟฟาเพิ่มไดตามความตองการจนกวา UPS จะแจงเตือนวาถูกใชงานเกินพิกัดกําลัง (Overload)
2.3.3 Battery Watcher: ระบบตรวจสอบสภาพแบตเตอรี่วาสมควรเปลี่ยนใหมหรือไม โดยจะวัดจากความสามารถใน
 การจายไฟฟาสํารองจากขอมูลของแบตเตอรี่ที่ถูกบันทึกไวใน CPU  เมื่อเครื่องทําการทดสอบความพรอมในการ  
 ทํางาน (Self-Test) จะมีการตรวจสอบแบตเตอรี่ทุกครั้ง
2.3.4 Ultra Fast Charge: ระบบประจุแบตเตอรี่แบบ 3 ขั้นตอน (Buck - Boost - Float) ทําใหสามารถประจุแบตเตอรี่
 ใหเต็มไดเร็วกวา โดยไมทําใหแบตเตอรี่เสียหาย และยังสามารถปองกันการคายประจุของแบตเตอรี่ไดอีกดวย การ 
 ประจุแบตเตอรี่ใหเต็มตลอดเวลานั้น ทําใหมั่นใจไดวาพลังงานไฟฟาสํารองของ UPS พรอมและเพียงพอตอการ
 ใชงานตลอดเวลา
2.3.5 Intelligent Battery Management (IBM) (เฉพาะบางรุน): ระบบบริหารแบตเตอรี่ในสภาวะประจุไฟ (Charge)
 และคายประจุ (Discharge) ทําให UPS สามารถสํารองไฟฟาเพื่อจายไฟใหกับอุปกรณไฟฟาไดนานขึ้น และยังชวย
 ยืดอายุการใชงานของแบตเตอรี่ไดอีกดวย
2.3.6 Advanced Load Outlet Management (ALOM) (เฉพาะรุนขนาดตั้งแต 1500 VA ขึ้นไป): ระบบบริหารจัดการ
 การจายพลังงานสํารองของ UPS ใหกับ Main Channel และ Intelligent Channel โดยสามารถเลือกจาย  
 พลังงานสํารองไดอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพสูงสุด
2.3.7 Hot Swappable Battery: ผูใชสามารถถอดเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหมไดเอง โดยไมตองหยุดการทํางานของเครื่อง
2.3.8 Surge Protection for Telephone Line: ปองกันไฟกระชากแรงดันสูงชั่วขณะ (Surge) ที่เขามาทางสายโทรศัพท
2.3.9 Surge Protection for LAN Line (เฉพาะบางรุน): ปองกันไฟกระชากแรงดันสูงชั่วขณะ (Surge) ที่เขามาทางสาย
 LAN (RJ45) โดยชองสําหรับตอสายนี้จะเปนชองที่สามารถตอไดทั้งสายโทรศัพท (RJ11) และสาย LAN (RJ45)
2.3.10 Perfect LED Display (เฉพาะบางรุน): หนาปดแสดงสถานะการทํางานของเครื่องอยางครบถวนดวยสัญญาณไฟ 
 LED  แสดงผล Load Level, Input Voltage Level, Battery Level, Battery Replacement และ Overload
2.3.11 Perfect LCD Display (เฉพาะบางรุน): หนาปดแสดงสถานะการทํางานของเครื่องอยางครบถวนบนหนาจอ LCD
 แสดงผล Load Level, Input Voltage Level, Battery Level, Battery Replacement และ Overload
2.3.12 Easy LED Display (เฉพาะบางรุน): หนาปดแสดงสถานะ Ultility Line OK/Fail, Low Battery/Replacement  
 Battery และ Overload Alarm
2.3.13 Multi-function Switch: ปุมควบคุมการทํางานเพียงปุมเดียว สําหรับเปด-ปดเครื่อง, ทดสอบการทํางาน, หยุด  
 เสียงสัญญาณเตือน และเปลี่ยนโหมดการแสดงผลบนหนาปด (ในรุน LED Display)

2.4 อุปกรณเสริม

2.4.1 Extend Backup Time (อุปกรณเสริม): สามารถตอเพิ่มตูแบตเตอรี่ เพื่อเพิ่มระยะเวลาการสํารองไฟฟาใหยาวนาน
 ขึ้น (จําหนายแยกจาก UPS)
2.4.2 Inverter Temperature Sensor (อุปกรณเสริม): ระบบตรวจสอบอุณหภูมิในภาคอินเวอรเตอร และแจงเตือนเมื่อ
 อุณหภูมิสูงเกินไป เพื่อใหผูใชงานลดปริมาณอุปกรณไฟฟาที่ตอใชงานลง กอนที่อุณหภูมิจะเพิ่มสูงขึ้นจนถงึระดับที่
 ทําให UPS ปดการทํางาน
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2.4.3 Automatic Voltage Regulator -37% to +30% Buck & Double Boost (อุปกรณเสริมในเฉพาะบางรุน):   
 ระบบปรับระดับแรงดันไฟฟาอัตโนมัติ ที่สามารถรับชวงแรงดันไฟฟาขาเขาไดกวางมากถึง -37% ถึง +30% ชวย
 ลดการทํางานในสภาวะจายไฟฟาสํารองได ทําใหประหยัดพลังงานแบตเตอรี่ และชวยยืดอายุการใชงานของ
 แบตเตอรี่ไดอีกดวย

หนาปดและชองเสียบอุปกรณดานทายเครื่อง

3.1 หนาปดแสดงผล

                  

EASY DISPLAY

LED DISPLAY

LCD DISPLAY
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 3.1.1 Multi-function Switch: ปุมควบคุมการทํางานเพียงปุมเดียว สําหรับเปด-ปดเครื่อง, ทดสอบการทํางาน, หยุด  
  เสียงสัญญาณเตือน และเปลี่ยนโหมดการแสดงผลบนหนาปด (ในรุน LED Display)
 3.1.2 สัญญาณไฟ Utility Line Ok / Fail (ไฟดวงที่ 1: สีเขียว): สัญญาณไฟแสดงสภาวะไฟฟาที่จายเขาสู UPS สัญญาณ
  ไฟติดสวางเมื่อมีไฟฟาจากการไฟฟาเขาสู UPS ตามปกติหรือไฟฟาขัดของ

   หมายเหตุ:  1. UPS รุนที่มีการติดตั้ง Inverter Temperature Sensor (อุปกรณเสริม ไมมีในผลิตภัณฑ 
       รุนมาตรฐาน) เมื่ออุณหภูมิในภาคอินเวอรเตอรสูงเกินไป ไฟดวงที่ 1 จะกะพริบเร็ว
      2. UPS รุนที่มี ALOM (เฉพาะในรุนขนาดตั้งแต 1050VA ขึ้นไป) เมื่อมีการสั่งปด Intelligent
       Channel ไฟดวงที่ 1 จะกะพริบ ดับ 0.2 วินาที ทุกๆ 1.5 นาที
      3. กรณีไฟฟาดับ ไฟดวงที่ 1 และ 8 จะกะพริบ 2 ครั้ง ทุกๆ 1.5 นาที

 3.1.3 สัญญาณไฟ Low Battery / Replace Battery (ไฟดวงที่ 2: สีเหลือง): สัญญาณไฟแสดงสถานะของแบตเตอรี่ 
  สัญญาณไฟติดสวางเมื่อแบตเตอรี่สมควรเปลี่ยนใหม และสัญญาณไฟกะพริบเมื่อพลังงานในแบตเตอรี่ใกลหมด
 3.1.4 สัญญาณไฟ Overload Alarm  (ไฟดวงที่ 3: สีแดง): สัญญาณไฟติดสวางเมื่อเกิดไฟฟาลัดวงจร หรือใชพลังงานเกิน
  พิกัดกําลังของเครื่องจนทําใหเครื่องปดตัวเองลง และสัญญาณไฟกะพริบเมื่อมีการใชอุปกรณไฟฟาเกินพิกัดกําลัง  
  ของเครื่อง
 3.1.5 สัญญาณไฟ Load Level: แสดงปริมาณอุปกรณไฟฟาที่ตอใชงานกับ UPS
  3.1.5.1 รุน LED Display (ไฟดวงที่ 4 - 7: สีเขียว): สัญญาณไฟแตละดวงแทน 25% ของพิกัดเครื่อง เรียงลําดับ 
    จากไฟดวงที่ 4 ไปยังไฟดวงที่ 7 (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหัวขอ 6.2.1)
  3.1.5.2 รุน LCD Display: สัญลักษณแตละแถบแทน 25% ของพิกัดเครื่อง เรียงลําดับจากแถบเล็กไปใหญ (ดู  
    รายละเอียดเพิ่มเติมในหัวขอ 6.3.2)
 3.1.6 สัญญาณไฟ Input Voltage: แสดงระดับแรงดันไฟฟาขาเขา
  3.1.6.1 รุน LED Display (ไฟดวงที่ 8 - 11: สีเขียว): แสดงระดับแรงดันไฟฟาขาเขาดวยสัญญาณไฟสีเขียวเพียง 
    ดวงเดียว (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหัวขอ 6.2.1)
  3.1.6.2 รุน LCD Display: แสดงระดับแรงดันไฟฟาขาเขา โดยแสดงสัญลักษณเพียงสัญลักษณเดียวเทานั้น (ดู  
    รายละเอียดเพิ่มเติมในหัวขอ 6.3.1)
 3.1.7 สัญญาณไฟ Load Level: แสดงระดับพลังงานในแบตเตอรี่
  3.1.7.1 รุน LED Display (ไฟดวงที่ 4 - 11: สีเขียว): แสดงระดับพลังงานภายในแบตเตอรี่ โดยไลจากไฟดวงที่ 4 
    ไปยังดวงที่ 11  แสดงระดับพลังงานจากนอยไปมาก (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหัวขอ 6.2.2) ซึ่งโดยปกติ
    หนาปดจะแสดงผล Load Level และ Input Voltage เครื่องจะแสดง Battery Level ก็ตอเมื่อมีการกด
    ปุมดานหนาเพื่อเปลี่ยนโหมดแสดงผล (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหัวขอ 5.5) หรือเมื่อ UPS กําลังทํางาน
    ในโหมดจายไฟสํารอง
  3.1.7.2 รุน LCD Display: สัญลักษณแตละแถบแทนระดับพลังงานภายในแบตเตอรี่ เรียงลําดับจากแสดง  
    พลังงานในแบตเตอรี่ใกลหมดดวยแถบเล็กที่สุด และอีก 5 แถบถัดมาแทนระดับพลังงานแถบละ 20%   
    (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหัวขอ 6.3.3)
 3.1.8 Replace Battery (เฉพาะรุน LCD Display):  ขอความแจงเตือนใหเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม โดยแสดงพรอมสัญญาณ
  ไฟ Low Battery / Replace Battery ติดสวาง
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3.2 ชองเสียบอุปกรณทายเครื่อง

    รุนขนาดตํ่ากวา 650VA

รุนขนาดตั้งแต 1050VA ขึ้นไป

 3.2.1 Surge Protection for Telephone Line/LAN Line (เฉพาะรุน): ชองเสียบสายโทรศัพท หรือสาย LAN   
  (อุปกรณเสริม) กอนเขาเครื่องโทรสาร โมเดม หรือคอมพิวเตอร เพื่อปองกันไฟกระชากแรงดันสูงชั่วขณะ (Surge)
 3.2.2 สวิตซ No Load Shutdown: สวิตซสําหรับเลืิอกเพื่อให UPS ปดตัวเองโดยอัตโนมัติ เมื่อไฟดับและไมมีอุปกรณ  
  ไฟฟาตอใชงานกับ UPS ในขณะนั้น (กําลังไฟฟารวมของอุปกรณไฟฟาทั้งหมดตํ่ากวา 8% ถือวาไมมีอุปกรณไฟฟา 
  ตออยู) ในรุนขนาดตั้งแต 1050VA ขึ้นไป จะเปนสวิตซแบบ Dip Switch โดยสวิตซหมายเลข 1 เปนสวิตซสําหรับ 
  เลือกการทํางานนี้
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 3.2.3 พอรต USB หรือ พอรต RS232-PC: พอรตสําหรับตอสาย USB  หรือสายสัญญาณ RS-232 เขากับคอมพิวเตอร 
  เพื่อแสดงขอมูลตางๆ ผานซอฟตแวร
 3.2.4 Surge Protection Output for Laser Printer: เตาจายไฟที่ตอกับวงจรปองกันไฟกระชากแรงดันสูงชั่วขณะ 
  สําหรับใชตอกับเครื่องพิมพเลเซอร (เตาจายไฟนี้ไมจายไฟฟาสํารองเมื่อไฟฟาดับ)
 3.2.5 UPS Output: เตาจายไฟที่ตอกับระบบไฟฟาสํารองของ UPS  ภายใตการดูแลของ Power Watcher โดยเครื่อง
  จะเตือนหากมีการตอใชงานอุปกรณเกินพิกัดกาํลังเครื่อง (แนะนําใหใชอุปกรณไฟฟาที่ 75% เพื่อสํารองกําลัง UPS
  ไวสําหรับอุปกรณไฟฟาที่ใชกําลังไฟฟามากกวาปกติในบางขณะ) และสําหรับรุน 1050VA ขึ้นไป UPS OUTPUT   
  จะมีฟงกชั่นเพิ่มเติมดังนี้
  3.2.5.1 Main Channel: เตาจายไฟหลักที่ตอกับระบบไฟฟาสํารองของ UPS
  3.2.5.2 Intelligent Channel: เตาจายไฟรองซึ่งผูใชสามารถควบคุมและตั้งคาการทํางานเองได ดังนี้
    1. การตั้งการทํางานแบบหนวงเวลา (Turn on delay time 0 - 4,000 sec): UPS จะจายไฟใหกับเตา
     จายไฟรอง หลังจากจายไฟใหกับเตาจายไฟหลัก ภายในเวลาที่ตั้งไว (0 - 4,000 วินาที)
    2. การตั้งการทํางานโดยขึ้นกับการใชพลังงานไฟฟาของอุปกรณไฟฟา (Operating on commercial  
     power): 
     2.1 ตั้งคาใหเตาจายไฟรองหยุดจายไฟ เมื่อ UPS ถูกใชงานเกินพิกัดกําลัง
     2.2 ตั้งการทํางานภายหลังจากสภาวะการใชงานเกินพิกัดกําลัง วาเตาจายไฟรองจะจายไฟอีกครั้ง  
      โดยอัตโนมัติหรือไม
     3. การตั้งการทํางานในสภาวะไฟฟาขัดของ (Operating on backup mode):
     3.1 ตั้งคาใหเตาจายไฟรองหยุดจายไฟ เมื่อ UPS มีอุณหภูมิสูงขึ้น
     3.2 ตั้งคาใหเตาจายไฟรองหยุดจายไฟ เมื่อพลังงานในแบตเตอรี่ใกลหมด
     3.3 ตั้งคาใหเตาจายไฟรองหยุดจายไฟ เมื่อ UPS ถูกใชงานเกินพิกัดกําลัง

   หมายเหตุ:  1. เตาจายไฟรองถูกตั้งคาใหทํางาน (Enable) มาจากโรงงานผูผลิต
      2. ในการตั้งคาการทํางานแบบที่ 3 หากเตาจายไฟรองถูกตั้งคาใหเปนไมทํางาน (Disable)  
       เมื่อไฟฟากลับสูสภาวะปกติ UPS จะจายไฟใหกับเตาจายไฟรองโดยอัตโนมัติ
      3. อุปกรณไฟฟาที่ตอเขากับเตาจายไฟรอง ควรเปนอุปกรณไฟฟาที่มีความสําคัญในการใช  
       งานนอย เชน เครื่องพิมพ หรือ เครื่องสแกน เปนตน  

 3.2.6 AC INPUT: เตารับไฟสําหรับตอสาย Power cord เพื่อจายไฟเขาเครื่อง ในรุนขนาดตํ่ากวา 650VA ในชองดานขวา
  จะมีชองบรรจุฟวสและฟวสสํารองอยู
 3.2.7 สัญญาณไฟ Fault Wiring (เฉพาะรุนขนาดตั้งแต 1050VA ขึ้นไป): สัญญาณไฟแสดงการตรวจสอบระบบการ  
  เดินสายไฟภายใน อาคาร หากไฟสวางเปนสีแดง แสดงถึงการเดินสายไฟภายในอาคารมีการสลับกันระหวางสาย 
  Line และ Neutral หรือไมมีระบบสายดินภายในอาคาร
 3.2.8 พอรต Battery Extension (อุปกรณเสริม): พอรตสําหรับเชื่อมตอเขากับตูแบตเตอรี่เพิ่ม (Battery Extension   
  Module) เพื่อเพิ่มระยะเวลาการจายไฟสํารองใหยาวนานขึ้น
 3.2.9 Magnetic Breaker: อุปกรณปองกันการใชกระแสไฟฟาเกินกําลังหรือกระแสไฟฟาลัดวงจร
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การติดตั้ง

 � ขอควรระวัง: บริษัทไมสามารถรับประกันสินคาได หากพบวาการติดตั้งเครื่องไมเปนไปตามรายละเอียดที่ระบุไว
    ภายในคูมือการใชงานนี้ 

4.1 การเตรียมการติดตั้ง

 4.1.1 ตรวจสอบสภาพภายนอกเครื่อง หากมีสวนใดเสียหายหรือชํารุดขณะขนสง โปรดแจงศูนยบริการลีโอนิคสหรือ 
  บริษัท ลีโอ เพาเวอร  โซลูชั่นส จํากัด โทร.  0-2746-9500, Hot LIne Service 0-2361-7584 หรืออีเมล
  marketing@lpsups.com ในเวลาทําการ 08:00 - 17:30น. วันจันทร - ศุกร  หรอืติดตอ 081-564-0510 หรือ   
  081-837-4019
 4.1.2 กอนการติดตั้งและใชงานเครื่อง ควรทําความเขาใจกับขอแนะนํา,  คําเตือน,  ขอควรระวังที่แสดงอยูบนตัวเครื่อง  
  และอุปกรณอื่นๆ ที่เกี่ยวของ รวมถึงคูมือการใชงานฉบับนี้
 4.1.3 ตรวจสอบขนาดแหลงจายไฟและพิกัดกําลังของอุปกรณไฟฟาที่ตองการตอใชงานกับ UPS ใหเหมาะสมกับพิกัด
  กําลังของเครื่อง
 4.1.4 การเคลื่อนยาย
   ควรเคลื่อนยายโดยมีหีบหอภายนอกหอหุมอยูจนกระทั่งถึงจุดที่จะติดตั้งใชงาน เพื่อปองกันความเสียหายที่  
  อาจเกิดขึ้นจากการเคลื่อนยาย
 4.1.5 พื้นที่ในการติดตั้ง
   ติดตั้งเครื่องใหมีีพื้นที่วางรอบตัวเครื่อง ไมนอยกวา 30 ซม.เพื่อการระบายอากาศอยางพอเพียง และเพื่อ  
  ความสะดวกในการติดตั้ง การใชงานและการบํารุงรักษาเครื่อง

4.2 การติดตั้ง

 4.2.1 เชื่อมตอสายสัญญาณ USB หรือสาย RS-232 จากคอมพิวเตอรเขากับพอรต USB หรือ พอรต RS232-PC (เฉพาะ 
  รุน) ที่ดานทายเครื่อง โดยใชงานรวมกับซอฟตแวร (อุปกรณเสริม)

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

 4.2.2 ตอสายโทรศัพทเขาที่ชองเสียบ SURGE TEL.LINE ที่ดานทายเครื่อง (หรือสาย LAN (เฉพาะรุน))
   IN : สําหรับตอสายโทรศัพท  (หรือสาย LAN (เฉพาะรุน)) เขา UPS
   OUT: สําหรับตอสายโทรศัพท (หรือสาย LAN (เฉพาะรุน)) ที่ไดรับการปองกันแลว ไปยังเครื่องโทรสาร
     หรือโมเดม หรือการด LAN

   หมายเหตุ:  การใชงานระบบปองกันไฟกระชากแรงดันสูงชั่วขณะของ UPS ใหไดประสิทธิภาพสูงสุด UPS  
      ตองตอกบัระบบการเดินไฟภายในอาคารที่มสีายดินเทานัน้ การใชงานเครื่องโดยไมมกีารตอ  
      สายดิน อาจทําใหเกิดความผิดพลาดในการสงขอมูลและอุปกรณไมสามารถปองกันไฟกระชาก 
      แรงดันสูงชั่วขณะได
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 4.2.3 เลื่อนสวิตซ No Load Shutdown (ในรุนขนาดตั้งแต 1050VA ขึ้นไป ใหเลือก Dip Switch หมายเลข 1) ไปที่
  ตําแหนง ON เมื่อไฟฟาดับ UPS จะทําการปดตัวเองโดยอัตโนมัติ เมื่อตรวจพบวากําลังไฟฟาของอุปกรณไฟฟา
  ทั้งหมดที่ตอใชงานอยูนั้น มีนอยกวา 8% เพื่อประหยัดพลังงานภายในแบตเตอรี่

   หมายเหตุ:  สวิตซนี้จะถูกตั้งไวที่ตําแหนง OFF มาจากโรงงานผูผลิต

 4.2.4 เสียบเตาเสียบของอุปกรณไฟฟาเขาที่เตาจายไฟ  UPS OUTPUT ดานทายเครื่อง
  4.2.4.1 รุนที่มีเตาจายไฟ UPS OUTPUT เปนแบบ LEONICS (สินคามาตรฐาน): นําสาย Input ของอุปกรณ  
    ไฟฟา เสียบเขากับเตาจายไฟ UPS OUTPUT ที่ดานทายเครื่อง

  4.2.4.2 รุนที่มีเตาจายไฟ UPS OUTPUT เปนแบบ IEC: นําสาย Output ที่ใหมาพรอมกับ UPS เสียบเขากับ
    เตาจายไฟ UPS OUTPTU ที่ดานทายเครื่อง และปลายสายอีกดานเสียบเขากับเตารับไฟของอุปกรณ  
    ไฟฟา ดังรูป
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 4.2.5 ตอ UPS เขากับแหลงจายไฟ AC
  4.2.5.1 รุนที่มีเตาจายไฟ UPS OUTPUT เปนแบบ LEONICS (สินคามาตรฐาน): นําสาย Power cord ที่ใหมา
    พรอมกับ UPS เสียบเขากับที่เตารับ AC INPUT ที่ดานทายเครื่อง และปลายสายอีกดานเสียบปลั๊กเขา  
    กับเตาจายไฟจากการไฟฟา ดังรูป

  4.2.5.2 รุนที่มีเตาจายไฟ UPS OUTPUT เปนแบบ IEC: นําสาย Input ของอุปกรณไฟฟา เสียบเขากับเตารับ
    AC INPUT ของ UPS แทน และปลายสายอีกดานเสียบปลั๊กเขากับเตาจายไฟจากการไฟฟา ดังรูป

   หมายเหตุ:  สินคารุนที่มีเตาจายไฟ UPS OUTPUT เปนแบบ IEC จะไมมีสายไฟ Input ใหไปพรอมกับ
      สินคา แตจะมีสายไฟ Output ใหเทานั้น
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 4.2.6 ในกรณีที่มีการตอตูแบตเตอรี่เพิ่ม ใหเสียบสายไฟของตูแบตเตอรี่เพิ่มเขากับขั้วตอ BATTERY EXTENSION    
  (อุปกรณเสริม) ที่ดานทายเครื่อง

  � ขอควรระวัง:  การตอตูแบตเตอรี่เพิ่ม ตองใชตูแบตเตอรี่เพิ่ม (Battery Extension Module) ของบริษัทฯ   
      เทานั้น

การใชงาน

5.1 การเปดเครื่อง

 5.1.1 การเปดเครื่องในสภาวะปกติ (AC Start)
   ในสภาวะไฟฟาปกติและ UPS มีการตอเขากับแหลงจายไฟ
  AC  แลว สามารถเปดเครื่องไดดวยการกดปุมบนดานหนาเครื่อง
  คางไวประมาณ 0.5 วินาทีแลวปลอย สัญญาณไฟดานหนาเครื่อง
  จะติดสวางพรอมกันทุกดวง เครื่องจะเริ่มการทํางานดวยการ ทด-
  สอบความพรอมในการทํางาน (Self-Test) (ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
  ในหัวขอ 5.3.1) และหลังจากนั้นสัญญาณไฟแสดงสถานะการทํา-
  งานของเครื่องจะติดสวาง (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหัวขอ 6)

 5.1.2 การเปดเครื่องในสภาวะปกติ (DC Start)
   เมื่อไฟฟาดับ หรือไมมีการตอ UPS เขากับแหลงจายไฟ AC
  สามารถเปดเครื่องไดดวยการกดปุมบนดานหนาเครื่องคางไว  จน
  กระทั่งสัญญาณไฟดวงที่ 1 และ 3 ติดสวางพรอมเสียงเตือน 1 ครั้ง
  แลวจึงปลอยมือกอนที่เสียงเตือนจะสัญญาณไฟจะดับลง) จากนั้น 
  สัญญาณไฟจะติดพรอมกันทุกดวง เครื่องจะเริ่มการทํางานดวยการ
  ทดสอบความพรอมในการทํางาน (Self-Test) (ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
  ในหัวขอ 5.3.1) 

   หมายเหต:ุ  หากกดปุมดานหนาเครื่องคางไวนานเกินไป จน
      กระทั่งสัญญาณไฟทั้งสองดับลง พรอมกับมีเสียง
      สัญญาณเตือนดังขึ้นเปนครั้งที่ 2 เครื่องจะไมทํางาน

LEONICS

LEONICS
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5.2 การปดเครื่อง

  ในสภาวะไฟฟาปกติและไฟฟาดับ มีวิธีการปดเครื่องเชนเดียวกัน คือ
 กดปุมบนดานหนาเครื่องคางไวจนกระทั่งสัญญาณไฟดวงที่ 1 และ 3 ติดสวาง
 พรอมเสียงเตือนสั้นๆ 1 ครั้งแลวจึงปลอยมือ

  หมายเหตุ: หากกดปุมดานหนาเครื่องคางไวนานเกินไป จนกระทั่ง
    สัญญาณไฟทั้งสองดับลง พรอมกับมีเสียงสัญญาณเตือน
    ดังขึ้นเปนครั้งที่ 2 เครื่องจะไมปด

5.3 การทดสอบความพรอมในการทํางาน (Self-Test)

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

5.4 การยกเลิกการทดสอบความพรอมในการทํางาน (Cancel Self-Test)
  ผูใชสามารถยกเลิกการทดสอบความพรอมในการทํางาน โดยการกดปุมที่ดานหนาเครื่อง 2 ครั้งติดกัน (Double   
 click) โดยตองยกเลิกกอนที่ UPS จะทําการทดสอบภาคอินเวอรเตอร (กอนสัญญาณไฟดวงที่ 2 จะติดสวาง)

5.5 การเปลี่ยนโหมดการแสดงผลบนหนาปด ในรุน LED Display

  ผูใชสามารถกดปุมที่ดานหนาเครื่อง คางไวประมาณ 0.5 วินาทีแลวจึงปลอย เพื่อเปลี่ยนโหมดการแสดงผลของ  
 สญัญาณไฟบนหนาปดจาก Input voltage level เปน Load level และ Battery level 

5.6 การหยุดเสียงสัญญาณเตือน

  UPS จะสงเสียงเตือนเมื่อเกิดเหตุการณไฟฟาขัดของ หรือเกิดสิ่งผิดปกติขึ้นกับ UPS ผูใชสามารถระงับเสียงเตือน
 ดังกลาวได โดยการกดปุมดานหนาเครื่องคางไว 0.5 วินาทีแลวจึงปลอย
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การแสดงผล

6.1 การแสดงผลของสัญญาณไฟดวงที่ 1, 2 และ 3

สภาวะการทํางาน
ไฟดวงที่

สัญญาณเสียง
1 2 3

การทํางานปกติ

สภาวะไฟฟาปกติ สวาง - - ไมมีเสียง

สภาวะไฟฟาดับ กะพริบ - -

เตือนใหเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม - สวาง -

พลังงานสํารองในแบตเตอรี่ใกลหมด 
(Low Battery)

- กะพริบ -

ใชงานเกินพิกัดกําลัง (Overload) - -

ใช งานเกินพิกัดกําลังมากจนตองปดตัวเองลง 
(Overload Shutdown) หรือเกิดการลัดวงจรดาน
ขาออก (Output Short Circuit)

- - สวาง

การทดสอบความพรอมในการทํางาน (Self-Test)

ทดสอบระบบปรับแรงดันไฟฟาและ
ระบบประจุแบตเตอรี่

กะพริบ - - ไมมีเสียง

ทดสอบระบบการจายไฟฟาสํารอง และ/หรือ
แบตเตอรี่

- กะพริบ - ไมมีเสียง

  หมายเหตุ: หลังการทดสอบความพรอมในการทํางาน หากพบวามีสิ่งผิดปกติ จะมีเสียงเตือนยาวพรอมสัญญาณไฟ
    แสดงสิ่งผิดปกติ ใหกดปุมดานหนาเครื่อง เพื่อระงับเสียงเตือน

6.2 การแสดงผลของสัญญาณไฟดวงที่ 4 ถึง 11 ในรุน LED Display

 6.2.1 การแสดงผลในโหมด Input Voltage Level และ Load Level
  ไฟดวงที่ 4 - 7 (Load Level) แสดงเปอรเซ็นตของปริมาณอุปกรณไฟฟาที่ตอใชงานกับเครื่อง 
   ไฟดวงที่ 4  สวาง เมื่อปริมาณอุปกรณไฟฟาที่ตอใชงานอยูในระดับประมาณ 8% - 25%
   ไฟดวงที่ 4 - 5  สวาง เมื่อปริมาณอุปกรณไฟฟาที่ตอใชงานอยูในระดับประมาณ 26% - 50%
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   ไฟดวงที่ 4 - 6  สวาง เมื่อปริมาณอุปกรณไฟฟาที่ตอใชงานอยูในระดับประมาณ 51% - 75%
   ไฟดวงที่ 4 - 7  สวาง เมื่อปริมาณอุปกรณไฟฟาที่ตอใชงานอยูในระดับประมาณ 76% - 100%
   ไฟดวงที่ 4 - 7  สวาง และไฟดวงที่ 7 กะพริบ หมายถึงปริมาณอุปกรณไฟฟาที่ตอใชงานอยูมากเกินพิกัด
       กําลังเครื่อง (Overload) ควรลดปริมาณอุปกรณไฟฟาลง
   ไฟดวงที่ 8 - 11 (Input Voltage Level) แสดงระดับแรงดันไฟฟาขาเขาที่เขาสู UPS 
   ไฟดวงที่ 8  กะพริบ 2 ครั้ง ทุก 1.5 วินาที เมื่อระดับแรงดนัไฟฟาขาเขาอยูในระดับตํ่ามาก อยูในชวง
       -30% ถึง -21% ของแรงดันไฟฟาขาเขาปกติ
   ไฟดวงที่ 9  สวาง เมื่อระดับแรงดันไฟฟาขาเขาอยูในระดับตํ่า อยูในชวง -20% ถึง -11% ของแรงดัน 
       ไฟฟาขาเขาปกติ
   ไฟดวงที่ 10  สวาง เมื่อระดับแรงดันไฟฟาขาเขาอยูในระดับปกติ อยูในชวง -10% ถึง +10% ของ
       แรงดันไฟฟาขาเขาปกติ
   ไฟดวงที่ 11  กะพริบ 2 ครั้ง ทุก 1.5 วินาที เมื่อระดับแรงดันไฟฟาขาเขาอยูในระดับสูง อยูในชวง
       +11% ถึง +20% ของแรงดันไฟฟาขาเขาปกติ

  หมายเหตุ: 1. แรงดันไฟฟาขาเขาปกติ ขึ้นอยูกับขอมูลจําเพาะในแตละรุนของผลิตภัณฑ
    2. ไฟดวงที่ 1 และ 8 กะพริบ 2 ครั้ง ทุก 1.5 วินาที พรอมเสียงเตือน แสดงวาไฟฟาดับ
 6.2.2 การแสดงผลในโหมด Battery Level
   สัญญาณไฟดวงที่ 4 - 11 แสดงระดับพลังงานในแบตเตอรี่ เรียงลําดับไลจากนอยไปมาก โดยไฟดวงที่ 4 แสดง
  ระดับพลังงานตํ่าสุด
  6.2.2.1 การแสดงผลในขณะประจุแบตเตอรี่
    - ไฟดวงที่ติดสวางคาง แสดง ระดับพลังงานภายในแบตเตอรี่ที่มีอยูขณะนั้น
    -  ไฟดวงที่ติดสวางวิ่งไลไปจนถึงไฟดวงที่ 11 แสดง UPS กําลังประจุแบตเตอรี่
    -  ไฟดวงที่ 4 - 11 ติดสวางคาง แสดง ในขณะนั้นมีพลังงานภายในแบตเตอรี่เต็ม   
  6.2.2.2 การแสดงผลในขณะจายไฟฟาสํารอง
    - ไฟดวงที่กะพริบ แสดง ระดับพลังงานสํารองภายในแบตเตอรี่ที่มีอยูขณะนั้น และกําลังถูกจายไปยัง 
     อุปกรณไฟฟา
    - เมื่อเวลาผานไป ตําแหนงที่เปนไฟกะพริบจะไลลงมาจากมากไปนอย แสดงถึง พลังงานสํารอง  
     ภายในแบตเตอรี่ถูกใชงานไป
 6.2.3 การแสดงผลในโหมดทดสอบความพรอมในการทํางาน (Self-Test)
   หลังจาก UPS  ทําการทดสอบตัวเองแลว จะแสดงผลดังนี้
  6.2.3.1 มีเสียงเตือนดังสั้นๆ และไฟดวงที่ 4 ถึง 11 ติดสวาง แสดงวาเครื่องปกติ
  6.2.3.2 มีเสียงเตือนยาว แสดงวา มีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้น ใหกดปุมดานหนาเครื่องเพื่อหยุดเสียงเตือน และสังเกตดู
    ไฟแจงเตือนอาการผิดปกติ ดังนี้
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           ไฟดวงที่ 4 แสดงระบบปรับแรงดันไฟฟาผิดปกติ
           (Stabilizer Fault)

           ไฟดวงที่ 5 แสดงระบบประจุแบตเตอรี่ผิดปกติ
           (Charger Fault)
    
          
           ไฟดวงที่ 6 แสดงซอฟตแวรผิดพลาด (Software failure)

           ไฟดวงที่ 7 แสดงระบบประมวลผลผิดพลาด (CPU error)
           

           ไฟดวงที่ 8 แสดงระบบจายพลังงานสํารองผิดปกติ
           (Inverter Fault)
                   
           ไฟดวงที่ 9 แสดการยกเลิกการทดสอบความพรอมในการ  
           ทํางานเนื่องจากระดับพลังงานในแบตเตอรี่ตํ่าเกินไป

           ไฟดวงที่ 11 แสดงการเตือนใหเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม

6.3 การแสดงผลในรุน LCD Display

 6.3.1 การแสดงผล Input Voltage Level

           กะพริบ 2 ครั้ง ทุก 1.5 วินาที แสดงถึง แรงดันไฟฟาขาเขาตํ่า  
           มาก

           หมายถงึ แรงดันไฟฟาขาเขามีระดับตํ่า

           หมายถึง แรงดันไฟฟาขาเขาอยูในระดับปกติ
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           กะพริบ 2 ครั้ง ทุก 1.5 วินาที แสดงถึง แรงดันไฟฟาขาเขาสูง 
 

 6.3.2 การแสดงผล Load Level

           หมายถึง ปริมาณอุปกรณไฟฟาที่ตอใชงานอยูในระดับประมาณ  
           8% - 25%

           หมายถึง ปริมาณอุปกรณไฟฟาที่ตอใชงานอยูในระดับประมาณ  
           26% - 50%
           
           หมายถึง ปริมาณอุปกรณไฟฟาที่ตอใชงานอยูในระดับประมาณ  
           51% - 75%

           หมายถึง ปริมาณอุปกรณไฟฟาที่ตอใชงานอยูในระดับประมาณ  
           76% - 100%
           หมายถึง ปริมาณอุปกรณไฟฟาที่ตอใชงานอยูมีมากกวา 100%
           (Overload)

 6.3.3 การแสดงผล Battery Level

           หมายถึง พลังงานภายในแบตเตอรี่ใกลหมด (Low Battery)

           หมายถึง พลังงานภายในแบตเตอรี่อยูในระดับตํ่ากวา 20%  
         

           หมายถึง พลังงานภายในแบตเตอรี่อยูในระดับ 21% - 40%

           หมายถึง พลังงานภายในแบตเตอรี่อยูในระดับ 41% - 60%

           หมายถึง พลังงานภายในแบตเตอรี่อยูในระดับ 61% - 80%

           หมายถึง พลังงานภายในแบตเตอรี่อยูในระดับ 81% - 100%
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 6.3.4 การแสดงผลในโหมดทดสอบความพรอมในการทํางาน (Self-Test)
   เมื่อ UPS ทําการทดสอบตัวเองเสร็จสิ้นแลว จะแสดงผลการทดสอบ ดังนี้
  6.3.4.1 มีเสียงดังสั้นๆ และมีการแสดงผล Input Voltage Level, Load Level และ Battery Level บนหนาจอ
    LCD แสดงวา เครื่องปกติ
  6.3.4.2 มีเสียงเตือนยาว แสดงวามีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้น ใหกดปุมดานหนาเครื่อง เพื่อหยุดเสียงเตือน และสังเกตดู
    สัญลักษณแจงอาการผิดปกติบนแถบของ Battery Level ดังนี้

           หมายถึง ระบบปรับแรงดันไฟฟาผิดปกติ (Stabilizer fault)  
           

           หมายถึง ระบบประจุแบตเตอรี่ผิดปกติ (Charger fault)

           หมายถึง ซอฟตแวรผิดพลาด (Software failure)

           หมายถึง ระบบประมวลผลผิดพลาด (CPU error)

           หมายถึง ระบบจายพลังงานสํารองผิดปกติ (Inverter fault)

           หมายถึง แบตเตอรี่มีพลังงานตํ่าเกินไป ยกเลิกการทดสอบ

           หมายถึง แจงเตือนใหทําการเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม
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ปญหาและแนวทางแกไข

อาการ สาเหตุ การแกไข

กดปุมเปดเครื่องแลว ไฟดวงที่ 2 
และดวงที่ 4 - 11 ติดแลวดับ แต
UPS ไมทํางาน

กดปุมที่ดานหนาเครื่องเร็วเกินไป กดปุมดานหนาเครื่องใหม โดยกดคางไวประมาณ 
0.5 - 1 วินาที แลวปลอยมือ

เสียบสาย Power cord เขากับ
เตารับ AC INPUT ของ UPS ไมแนน

เสียบสาย Power cord เขากับเตารับ AC INPUT 
ของ UPS ใหแนน

ไมมีไฟฟาเขาที่ AC INPUT ทดลองเสียบปลั๊ก AC INPUT ของ UPS เขากับ
เตาจายไฟจากการไฟฟาเตาอื่นๆ หากปฏิบัติแลว
เครื่องยังไมทํางาน ใหสงเครื่องไปศูนยบริการ

หากปฏิบัติตาม 3 ขอขางตนแลวยังมี
อาการเชนเดิม ฟวสอาจขาด

ตรวจสอบฟวส (เฉพาะในรุนขนาด 650VA) หาก
พบวาฟวสขาด ใหทําการเปลี่ยนฟวสใหม โดย
ปฏิบัติตามขั้นตอนการเปลี่ยนฟวส และหาก
เครื่องยังคงมีอาการเชนเดิม ใหสงเครื่องไปศูนย
บริการ

UPS ทํางานปกติ แตไฟดวงที่ 3 
กะพริบ หรือหนาจอ LCD แสดง
สัญลักษณ  Overload

ปริมาณอุปกรณไฟฟาที่ตอใชงานกับ 
UPS เกินพิกัดกําลังของเครื่อง

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

UPS ทํางานปกติ แตมีเสียงเตือน
สั้นๆ เปนครั้งคราว หรือ UPS 
จายไฟสํารองเปนระยะเวลาสัั้นๆ 
และกลับสูสภาวะปกติ

ไฟตกในชวงเวลาสั้นมากๆ โดยที่ผูใช
ไมทราบ แต UPS สามารถตรวจพบ
ความผิดปกตินี้ได

ไมตองดําเนินการแกไขใดๆ

ไฟดับ และ UPS จายไฟสํารอง 
แตเมื่อไฟฟากลับสูสภาวะปกติ
แลว UPS ยังคงจายไฟสํารองอยู

ไฟฟาที่กลับสูสภาวะปกตินั้น มีระดับ
แรงดันไฟฟาที่ตํ่าเกินไป

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

UPS ทํางานปกติ แตมีเสียงเตือน 
Overload ในบางขณะ

อุปกรณไฟฟาที่ตอใชงานกับ UPS ใช
พลังงานไฟฟามากกวาปกติในบาง
ขณะ

ลดปริมาณอุปกรณไฟฟาที่ตอใชงานลง

มีอุปกรณไฟฟาที่กินไฟสูง เชน
เครื่องพิมมเลเซอร ตออยูกับเตาจาย
ไฟ UPS OUTPUT

ปลดเตาเสียบของอุปกรณไฟฟาดังกลาวออกจาก
เตาจายไฟ UPS OUTPUT ดานหลังเครื่อง แลว
นําไปเสียบที่เตาจายไฟของการไฟฟาโดยตรง

ไฟฟาดับ แต UPS ไมจายไฟฟา
สํารอง ไฟดวงที่ 8 - 11 ติดคาง

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

 เมื่อ UPS แจงเตือนการเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม ใหปฏิบัติตามขั้นตอนการเปลี่ยนแบตเตอรี่ ดังตอไปนี้

 � ขอควรระวัง: การเปลี่ยนแบตเตอรี่สามารถกระทําไดในขณะที่ UPS กําลังเปดใชงานอยู แตเพื่อความปลอดภัยสูงสุด
    ควรปดอุปกรณไฟฟาและ UPS กอนทําการเปลี่ยนแบตเตอรี่

8.1 วาง UPS นอนลง และใชไขควงขันสกรู 2 ตัวดานลางใกลหนากาก UPS ออก ดังรูป

8.2 ตั้ง UPS ไวบริเวณขอบโตะ โดยใหสวนหนากากพนจากขอบโตะออกมา และเลื่อนหนากากลงประมาณ 0.5 ซม. จากนั้นจึง
 ดึงหนากากออก ดังรูป 

8.3 ไขสกรูยึดเหล็กรัดแบตเตอรี่ออกจากตัวเครื่อง ดังรูป

รุนขนาด 650VA                                       รุนขนาดตั้งแต 1050VA ขึ้นไป
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8.4 ปลดสายไฟสีดํา (-) และสีแดง (+) ออกจากขั้วแบตเตอรี่สีดํา และขั้วแบตเตอรี่สีแดง ตามลําดับ จากนั้นถอดแบตเตอรี่เกา  
 ออก และใสแบตเตอรี่ใหมเขาแทนที่ โดยในรุนขนาดตั้งแต 1050VA ขึ้นไป มีจํานวนแบตเตอรี่มากกวา  1 กอน ใหสังเกต  
 ลักษณะการเชื่อมตอสายไฟแตละขั้วแบตเตอรี่ กอนการเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหมเขาแทนที่

8.5 เสียงสายไฟสีดํา (-) และสีแดง (+) เขาที่ขั้วตอแบตเตอรี่ ตามลําดับ (หรือดูสีขั้วของแบตเตอรี่และสีขั้วของสายไฟใหตรงกัน)
 โดยในรุนขนาดตั้งแต 1050VA ขึ้นไป การเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหมเขาแทนที่ ตองทําการตอสายไฟเขาขั้วแบตเตอรี่แตละกอน
 ใหมีลักษณะดังเดิม

 � ขอควรระวัง: แบตเตอรี่ใหมตองเปนแบตเตอรี่ที่เปนประเภทเดียวกันและขนาดเดียวกันกับแบตเตอรี่เดิม

8.6 ไขสกรูเพื่อยึดเหล็กรัดแบตเตอรี่เขากับตัวเครื่องใหแนน และสวมหนากากและไขสกรเูขาตําแหนงเดิมใหแนน จากนั้นเปด  
 เครื่องใชงานตามปกติ

การเปลี่ยนฟวส

 ในรุนขนาดตํ่ากวา 650VA ผูใชสามารถทําการเปลี่ยนฟวสไดดวยตัวเอง โดยปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้
9.1 กดปุมปดเครื่อง และปลดสายไฟออกจากเตารับไฟ AC INPUT ที่ดานหลังเครื่อง
 จากนั้นใชไขควงแบนเสียบปลายไขควง เขาที่รองฐานฟวส กดและงัดกระบอกฟวส
 ออกมา ดังรูป

9.2 ถอดฟวสตําแหนงที่ 1 ซึ่งเปนฟวสที่ใชแลวออกมา และนําฟวสสํารองในตําแหนงที่ 2 มาใสแทนที่
9.3 เมื่อทําการเปลี่ยนฟวสเสร็จแลว ใหใสกระบอกฟวสกลับเขาสูตําแแหนงเดิม

  หมายเหตุ: ฟวสที่ใชเปนฟวสขนาด 7 แอมแปร 20 มิลลิเมตร
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การเก็บรักษา

 กรณีที่ไมมีการใชงาน UPS เปนระยะเวลานาน หรือตองการเก็บเครื่องไว ใหนํา UPS มาทําการประจุแบตเตอรี่ทุก 3 เดือน
โดยปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้
10.1 เสียบปลั๊ก AC Input เขากับเตาจายการไฟฟา ไฟดวงที่ 2 จะกะพริบ 1 ครั้ง
10.2 เปด UPS ทิ้งไวนาน 8 ชั่วโมง เพื่อทําการประจุแบตเตอรี่่
10.3 กดปุมดานหนาเครื่อง 2 ครั้งติดกัน (Double click) เพื่อทดสอบความพรอมในการทํางาน ดูรายละเอียดผลการทดสอบได 
 ในหัวขอ 6.2.3 และ 6.3.4)
10.4 ปดเครื่องและถอดปลั๊กไฟออก จากนั้นเก็บไวในที่แหงและเย็น
10.5 นํา UPS มาทําการประจุแบตเตอรี่ใหเต็มทุก 3 เดือน เพื่อปองกันมิใหแบตเตอรี่เสื่อมสภาพกอน เวลาอันควร

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