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คาํแนะนําเพื�อความปลอดภัย 
 

กรุณาอา่นและปฏิบตัติามข้อแนะนําที�มีอยูใ่นคูม่อืการใช้งานเครื�องสาํรองไฟฟ้า MTT-series 
หมายเหต:ุ โปรดเก็บคูม่ือฉบบันี 2ไว้เพื�อประโยชน์ในการใช้งานเครื�องอยา่งปลอดภยัและทนทาน โดยในคูม่ือนี 2จะ

ประกอบด้วยคําแนะนําที�ควรปฏิบตัิตามในการติดตั 2งใช้งานและการบํารุงรักษาเครื�อง รวมถึงอธิบายการ
ทํางาน และวิธีการใช้งานเครื�อง 

เพื�อความปลอดภยัในการใช้งาน ผลติภณัฑ์นี 2ควรได้รับการตรวจเช็คทกุ 1 ปี หรือหากพบสิ�งผิดปกติ
นอกเหนือจากที�กลา่วไว้ในคูม่ือนี 2 โปรดติดตอ่บริษัทฯ หรือร้านค้าที�ทา่นซื 2อเครื�อง หรือที�ศนูย์บริการลโีอนิคส์ใกล้บ้านทา่น 
หรือที�บริษัท ลโีอ เพาเวอร์ โซลชูั�นส์ จํากดั โทร. 0-2746-9500, Hot Line Service 0-2361-7584-5 หรืออีเมล์ 
marketing@lpsups.com ในเวลาทําการ 8:00 น. – 17:30 น. วนัจนัทร์ – ศกุร์ หรือติดตอ่ 08-1564-0510 หรือ 08-1837-
4019 

 

เพื�อความสะดวกและรวดเร็วในการอ้างอิงตวัสนิค้า เมื�อมกีารตดิตอ่กบับริษัทฯ หรือศนูย์บริการ  
กรุณาบนัทกึ Serial Number และรายละเอียดอื�นๆ ดงัตอ่ไปนี 2 
ชื�อรุ่นสนิค้า: ______________________________________________________________________ 
Serial Number: ___________________________________________________________________ 
ซื 2อเมื�อวนัที�: ______________________________________________________________________ 
จากบริษัท: _______________________________________________________________________ 

 

คาํเตอืน 
ไมค่วรเปิดฝาครอบเครื�องเพื�อทําการซอ่มบํารุงด้วยตนเอง เนื�องจากภายในประกอบด้วยอปุกรณ์
อิเลค็ทรอนิคส์ที�มีความสลบัซบัซ้อน อาจทําให้อปุกรณ์เกิดความเสยีหายและผู้ซอ่มอาจได้รับอนัตราย 
จากกระแสไฟฟ้าภายในเครื�องได้ การซอ่มบํารุงเครื�องต้องใช้ช่างเทคนิคที�มีความชํานาญจากทางบริษัทฯ 
เป็นผู้ซอ่มเทา่นั 2น 

 
1.1 ความปลอดภยัเกี�ยวกับไฟฟ้า 

1.1.1 อยา่ทํางานโดยลาํพงัภายใต้สภาวะที�อนัตราย 
1.1.2 การสมัผสัตวันําไฟฟ้าอาจทําให้เกิดการไหม้และอนัตรายเนื�องจากไฟฟ้าช็อตได้ 
1.1.3 การติดตั 2งและการเดินสายไฟสาํหรับ UPS หรืออปุกรณ์อื�นในระบบ ต้องใช้ช่างไฟฟ้าที�ได้รับใบอนญุาตเทา่นั 2น 
1.1.4 หมั�นตรวจสอบสภาพของสายไฟ ขั 2วตอ่สายไฟ แหลง่จา่ยไฟ ให้อยูใ่นสภาพดตีลอดเวลา 
1.1.5 เพื�อลดความเสี�ยงตอ่การเกิดไฟฟ้าช็อต เมื�อไมส่ามารถตรวจสอบการเดินสายดินของตวัอาคารได้ ให้ปลด UPS 

ออกจากแหลง่จา่ยไฟ AC ก่อนที�จะทําการตอ่อปุกรณ์ใดๆ เข้ากบั UPS และจะทําการเสยีบเชื�อมตอ่ UPS เข้า
กบัแหลง่จา่ยไฟ AC ได้ ก็ตอ่เมื�อได้ทําการตอ่อปุกรณ์เข้ากบั UPS เรียบร้อยแล้ว 

1.1.6 อยา่จบัต้องขั 2วตอ่ตา่งๆ ที�เป็นโลหะของอปุกรณ์ ในขณะที�อปุกรณ์ดงักลา่วตอ่อยูก่บั UPS 
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1.1.7 ในการตอ่หรือปลดสายสญัญาณระหวา่งอปุกรณ์ ควรทําด้วยมือเพียงข้างเดียว ทั 2งนี 2เพื�อหลกีเลี�ยงการถกูไฟฟ้า
ช็อตจากการสมัผสัพื 2นผิวของอปุกรณ์ 2 ตวัที�มกีารเดินสายดินซึ�งมีศกัย์ไฟฟ้าตา่งกนั 

1.1.8 ควรตอ่ UPS เข้ากบัแหลง่จ่ายไฟ AC ที�มีสายดิน ซึ�งมกีารตอ่เข้ากบัวงจรกระแสไฟฟ้ายอ่ยที�เหมาะสม หรือตอ่
เข้ากบัฟิวส์หรือสวิตช์ตดักระแสอตัโนมตั ิ

1.2 ความปลอดภยัในการตดิตั �งและใช้งานเครื�อง 
1.2.1 ก่อนการติดตั 2งและใช้งานเครื�อง ควรทําความเข้าใจกบัข้อแนะนํา, คําเตือน, ข้อควรระวงั ที�แสดงอยูบ่นตวัเครื�อง 

และอปุกรณ์ไฟฟ้าอื�นๆ ที�ตอ่กบั UPS รวมถงึคูม่ือการใช้งานฉบบันี 2 
1.2.2 ในการตดิตั 2งอปุกรณ์ตา่งๆ อาจเกิดกระแสรั�วไหล (Leakage Current) ภายใน UPS และอปุกรณ์ที�จะตอ่ใช้งาน

เกิน 3.5 mA แตน้่อยกวา่ 1000 mA 
1.2.3 ตอนเริ�มเดินเครื�องอปุกรณ์ไฟฟ้า อาจเกิดแรงดนัไฟฟ้าสงูชั�วขณะ (Transient) และกระแสรั�วไหลที�สภาวะคงตวั

ได้ ดงันั 2นในการเลอืกขนาดของอปุกรณ์ป้องกนั RCCB หรือ RCD จะต้องพิจารณาคา่กระแสไฟฟ้าเหลา่นี 2ด้วย 
1.2.4 ติดตั 2งเครื�องภายในอาคารที�มีอณุหภมูิและความชื 2นที�เหมาะสม บริเวณที�มีอากาศถา่ยเทสะดวก ปราศจากฝุ่ น 

สารเคมี สารหรือวสัดนํุาไฟ หลกีเลี�ยงการติดตั 2งใกล้สถานีสง่วิทย,ุ อปุกรณ์ที�แผค่วามร้อนออกมา และไมใ่ห้
เครื�องได้รับแสงแดดโดยตรง 

1.2.5 เครื�องนี 2มชี่องระบายอากาศทางด้านหน้าและด้านหลงั ให้แนใ่จวา่เครื�องมกีารระบายอากาศที�พอเพียง ไมม่ีสิ�ง
ปิดกั 2นช่องระบายอากาศของเครื�อง  

1.2.6 เพื�อลดความเสี�ยงในการเกิดไฟฟ้าช็อต ควรใช้อปุกรณ์ที�มีฉนวนในการติดตั 2ง 
1.2.7 ถอดเครื�องประดบัหรือสิ�งของที�เป็นโลหะ เช่น แหวน สร้อยคอ กําไล และนาฬิกาออกก่อนทําการติดตั 2ง 
1.2.8 ควรเชื�อมตอ่สายไฟกบัช่องเสยีบหรือขั 2วตอ่ (Terminal Block) ตา่งๆ ของเครื�องให้ถกูต้องตามที�ระบไุว้ เพื�อ

ป้องกนัความเสยีหายที�อาจเกิดขึ 2น 
1.2.9 ปิด UPS โดยปลด UPS ออกจากแหลง่จา่ยไฟ AC ก่อนการติดตั 2งสายสญัญาณเชื�อมตอ่กบัคอมพิวเตอร์ 

(Computer Interface) 
1.2.10 ควรเปิด UPS ก่อนทกุครั 2ง แล้วจงึคอ่ยเปิดคอมพิวเตอร์หรืออปุกรณ์ไฟฟ้าอื�นๆ เพื�อป้องกนัไฟกระชากแรงดนั

สงูเข้าสูค่อมพิวเตอร์หรืออปุกรณ์ไฟฟ้านั 2นๆ 
1.2.11 ห้ามเชื�อมตอ่สายไฟ AC INPUT เข้ากบัขั 2วตอ่ OUTPUT ของ UPS อยา่งเด็ดขาด เพราะ UPS จะเสยีหายจน

ใช้การไมไ่ด้ 
1.2.12 ในระหวา่งที�ฟ้าคะนอง หากเป็นไปได้ ควรงดเว้นการใช้อปุกรณ์ไฟฟ้าทกุชนิด รวมทั 2ง UPS ด้วย เพื�อป้องกนั

เครื�องเสยีหายเนื�องจากอบุตัิเหตฟุ้าผา่ลง AC Line 
1.2.13 การทําความสะอาดตวัเครื�อง ห้ามใช้เบนซิน ทินเนอร์ หรือสารละลายเคมีภณัฑ์ใดๆ เช็ดตวัเครื�อง ควรใช้ผ้า

นิ�มเช็ดก็เพียงพอแล้ว และควรปิดเครื�องและปลด UPS ออกจากแหลง่จ่ายไฟ AC เสยีก่อน 
1.2.14 ไมแ่นะนําให้ใช้ UPS รุ่นนี 2กบัอปุกรณ์ช่วยชีวิต เนื�องจากความล้มเหลวในการทํางานของ UPS อาจจะเป็น

สาเหตใุห้เกิดความล้มเหลวของอปุกรณ์ช่วยชีวติ หรือมีผลสาํคญัตอ่ประสทิธิภาพหรือความปลอดภยัของ
อปุกรณ์ดงักลา่ว 
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1.3 ความปลอดภยัเกี�ยวกับแบตเตอรี�  
1.3.1 เนื�องจากมีแบตเตอรี�อยูภ่ายในเครื�อง ดงันั 2น แม้วา่ UPS จะไมไ่ด้ตอ่เข้ากบัแหลง่จ่ายไฟ AC ก็ตาม บริเวณ

ด้านหลงัของฝาครอบเครื�องและขั 2วตอ่สายไฟด้านหลงัเครื�องยงัคงมีระดบัแรงดนัไฟฟ้าที�เป็นอนัตรายอยู ่
1.3.2 แบตเตอรี�ภายใน UPS เป็นแบตเตอรี�ที�สามารถนําไปผา่นกระบวนการผลติและนํากลบัมาใช้ใหมไ่ด้อีก 

แบตเตอรี�นี 2ประกอบด้วยสารตะกั�วที�มีอนัตรายตอ่สิ�งแวดล้อมและสขุภาพ ต้องได้รับการกําจดัอยา่งเหมาะสม 
กรุณาสง่กลบัมายงับริษัท ลโีอ เพาเวอร์ โซลชูั�นส์ จํากดั หรือศนูย์บริการลโีอนิคส์ใกล้บ้านทา่น 

1.3.3 อยา่กําจดัแบตเตอรี�ด้วยการเผาไฟ เพราะแบตเตอรี�อาจระเบิดได้ 
1.3.4 อยา่แกะหรือเปิดแบตเตอรี�ออก เพราะแบตเตอรี�ประกอบด้วยอิเลคโทรไลท์ที�เป็นพิษ ซึ�งอาจเป็นอนัตรายตอ่

ผิวหนงัหรือดวงตาได้ 
1.3.5 ในการเปลี�ยนแบตเตอรี� ต้องใช้แบตเตอรี�ประเภทเดยีวกนั และมีหมายเลขเดียวกนักบัแบตเตอรี�เดิมที�มีอยูใ่น

เครื�อง 
1.3.6 ในขณะที�ทําการเปลี�ยนแบตเตอรี� ควรถอดนาฬิกาและเครื�องประดบั เช่น แหวน ออก เพื�อหลกีเลี�ยงอนัตรายที�

อาจเกิดขึ +นจากกระแสไฟฟ้า และควรใช้เครื�องมือที�มีฉนวนหุ้ม 
1.3.7 กรณีที�ไมไ่ด้ใช้งานเครื�องเป็นเวลานาน หรือต้องการเก็บเครื�องไว้ เพื�อเป็นการถนอมอายกุารใช้งานของ

แบตเตอรี� ควรประจแุบตเตอรี�ทกุ 3 เดือน โดยตอ่เครื�องเข้ากบัแหลง่จ่ายไฟ AC และทําตามขั +นตอนการเปิด
เครื�อง จากนั +นปลอ่ยให้เครื�องทําการประจแุบตเตอรี�ทิ +งไว้นาน 6-10 ชั�วโมง 

1.4 ข้อควรระวังในการเคลื�อนย้าย 
ควรเคลื�อนย้ายโดยมีหีบหอ่ภายนอกหอ่หุ้มอยูจ่นกระทั�งถงึจดุที�จะติดตั 2งใช้งาน เพื�อป้องกนัความเสยีหายที�อาจ

เกิดขึ 2นจากการเคลื�อนย้าย 

1.5 มาตรฐานของ UPS 
1.5.1 UPS ได้รับการรับรองมาตรฐาน CE ซึ�งเป็นไปตามข้อกําหนด 73/23 (EEC) และ 93/68 (ECC) สาํหรับอปุกรณ์

ที�มีแรงดนัตํ�า และ 89/336 (EMC) รวมถงึได้รับการรับรองมาตรฐาน EMC จากประเทศออสเตรเลยี และได้รับ
ตราสญัลกัษณ์ C-Tick จากประเทศนิวซีแลนด์ 

1.5.2 ด้านความปลอดภยั: UPS ได้รับการออกแบบตามมาตรฐาน IEC 62040-1-1 
1.5.3 การป้องกนัการรบกวนจากคลื�นสนามแมเ่หลก็ไฟฟ้า (EMI): UPS ได้รับการออกแบบตามมาตรฐาน IEC/EN 

62040-2 Class 3 
1.5.4 การทดสอบคณุภาพ UPS: UPS ผา่นการทดสอบตามมาตรฐาน IEC 62040-3 
1.5.5 การป้องกนัการรบกวนจากระบบแมเ่หลก็ไฟฟ้า (EMS): UPS ได้รับการออกแบบตามมาตรฐาน IEC  

61000-4-2 (ESD), IEC 61000-4-3 (RS), IEC 61000-4-4 (EFT) และ IEC 61000-4-5 (Surge) 
1.5.6 การป้องกนัแรงดนัไฟฟ้าสงูชั�วขณะ (Surge Protection): UPS ได้รับการออกแบบตามมาตรฐาน IEC 60664-1 

Class 4 
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แนะนําเบื �องต้น 
 
2.1 ทั�วไป 

MTT-series เป็นเครื�องสาํรองไฟฟ้า (UPS) สาํหรับระบบไฟฟ้า 3 เฟส ทํางานแบบ True On-line Double 
Conversion ที�มีการแปลงไฟฟ้า 2 ขั 2นตอน ควบคมุการทํางานด้วยไมโครโปรเซสเซอร์ โดยสามารถขจดัปัญหาทาง
ไฟฟ้าตา่งๆ ได้ทกุกรณี มีระบบแสดงผลด้วย LED และ LCD ทําให้สามารถทราบสภาวะการทํางานตา่งๆ ของเครื�อง
ได้ตลอดเวลา และมีระบบปิดเครื�องแบบฉกุเฉิน (Emergency Power Off; EPO) ในกรณีที�ต้องการปิดเครื�องทนัที 
ด้วยเทคโนโลยี DSP (Digital Signal Processor) จึงทําให้ UPS มีสมรรถนะและมีความเชื�อถือได้สงู ซึ�งมี
ประสทิธิภาพสงูกวา่ 98% เมื�อทํางานในโหมดประหยดัพลงังาน (ECO Mode) และจ่ายพลงังานไฟฟ้าขาออกเป็น 
Pure Sine Wave นอกจากนี 2ยงัใช้เทคโนโลยีการตอ่ UPS แบบขนาน (Parallel Technology) ที�จะช่วยให้การติดตั 2ง
ใช้งานแบบคูข่นานสามารถเพิ�มการจ่ายพลงังานไฟฟ้าขาออกของ UPS และเพื�อให้มีระบบทดแทนเมื�อเครื�องใด
เครื�องหนึ�งเสยี 

MTT-series ถกูออกแบบสาํหรับใช้งานกบัอปุกรณ์ไฟฟ้าและอปุกรณ์อิเลค็ทรอนิคส์ที�มีความไวตอ่คณุภาพ
ไฟฟ้า เช่น ระบบเครือขา่ยคอมพิวเตอร์และเซิร์ฟเวอร์, ศนูย์ข้อมลูคอมพิวเตอร์, เครื�องมือ-เครื�องจกัรอตุสาหกรรม, 
ระบบธนาคาร, ระบบรักษาความปลอดภยั, ระบบสื�อสารโทรคมนาคม, ระบบขนสง่, เครื�องมือแพทย์, เครื�องชั�ง, 
เครื�องวดั หรืออปุกรณ์วิทยาศาสตร์ เป็นต้น 

2.2 หลักการทาํงาน 

 
แสดงสว่นประกอบตา่งๆ ของระบบ 
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จากภาพ UPS ได้รับไฟฟ้าจากแหลง่จ่ายไฟ AC โดยภาค Rectifier/Charger แปลงไฟฟ้ากระแสสลบั (AC) 
เป็นไฟฟ้ากระแสตรง (DC) สว่นหนึ�งจะถกูประจเุข้าสูแ่บตเตอรี�เพื�อเก็บไว้เป็นพลงังานไฟฟ้าสาํรอง และอีกสว่นหนึ�ง
จะผา่นเข้าสูภ่าค Inverter เพื�อแปลงเป็นไฟฟ้ากระแสสลบัที�บริสทุธิ| คงที� และจ่ายให้กบัอปุกรณ์ไฟฟ้าตอ่ไป 

ในสภาวะไฟฟ้าผิดปกติหรือขดัข้อง UPS จะทํางานในโหมดจ่ายไฟฟ้าสาํรอง (Battery Mode) โดยไฟฟ้า
กระแสตรงจากแบตเตอรี�จะผา่นภาค Inverter เพื�อแปลงเป็นไฟฟ้ากระแสสลบัและจ่ายให้กบัอปุกรณ์ไฟฟ้าที�ตอ่ใช้
งาน นอกจากนี 2ยงัสามารถสบัเปลี�ยนให้อปุกรณ์ไฟฟ้ารับไฟฟ้าจากแหลง่จา่ยไฟรอง (Bypass) โดยตรงได้ 

เมื�อต้องการซอ่มบํารุงหรือซอ่มแซม UPS สามารถสบัเปลี�ยนแหลง่จ่ายไฟให้อปุกรณ์ไฟฟ้ารับไฟฟ้าจาก
แหลง่จ่ายไฟรองโดยตรง (Maintenance Bypass) เพื�อให้สามารถใช้งานอปุกรณ์ไฟฟ้าได้อยา่งตอ่เนื�องไปจนกวา่ 
UPS จะได้รับการซอ่มแซมเสร็จเรียบร้อย 

โมดลู Bypass (Bypass Module)  
ภายใน โมดลู Bypass ประกอบด้วยสวติช์สบัเปลี�ยนแหลง่จา่ยไฟควบคมุด้วยอิเลก็ทรอนิกส์ เพื�อให้อปุกรณ์

ไฟฟ้าสาํคญัที�จําเป็นต้องใช้ไฟฟ้าอยา่งตอ่เนื�องตลอดเวลา (Critical Load) สามารถรับไฟฟ้าจากภาค Inverter ของ 
UPS หรือรับไฟฟ้าจากแหลง่จา่ยไฟรอง (Bypass) โดยตรงแบบอตัโนมตัิ ในสภาวะไฟฟ้าปกติ อปุกรณ์ไฟฟ้าจะตอ่
อยูท่างด้านขาออกของ UPS แตเ่มื�อมีการใช้งานเกินพิกดักําลงัของ UPS (Overload) หรือภาค Inverter ผิดปกติ 
เครื�องจะสบัเปลี�ยนอปุกรณ์ไฟฟ้าให้รับไฟฟ้าจากแหลง่จา่ยไฟรองโดยตรงแบบอตัโนมตั ิ

ในสภาวะไฟฟ้าปกติ ภาค Inverter จะทําการเชื�อมตอ่ (Synchronize) ความถี�ไฟฟ้าเข้ากบัแหลง่จ่ายไฟรอง 
เพื�อให้การสบัเปลี�ยนแหลง่จ่ายไฟระหวา่งภาค Inverter และแหลง่จ่ายไฟรองให้กบัอปุกรณ์ไฟฟ้าที�ตอ่ใช้งานเป็นไป
อยา่งตอ่เนื�อง เนื�องจากการควบคมุด้วยอิเลก็ทรอนิกส์ของภาค Inverter ทําให้สามารถตดิตามการเปลี�ยนแปลงของ
ความถี�ไฟฟ้าของแหลง่จ่ายไฟรองได้ จึงทําให้ความถี�ไฟฟ้าของแหลง่จ่ายไฟรองอยูใ่นช่วงที�ยอมรับได้ 

นอกจากนี 2ยงัสามารถทําการสบัเปลี�ยนอปุกรณ์ไฟฟ้าที�ตอ่ใช้งานกบั UPS ให้รับไฟฟ้าจากแหลง่จา่ยไฟรอง
โดยตรงด้วยการควบคมุการสบัเปลี�ยนแหลง่จ่ายไฟโดยผู้ใช้งานในกรณีที�ต้องการซอ่มบํารุงหรือซอ่มแซม UPS ได้  

หมายเหต:ุ ขณะที� UPS กําลงัทํางานในโหมด Bypass หรือโหมด Maintenance Bypass อปุกรณ์ไฟฟ้าที�ตอ่
ใช้งานกบั UPS จะไมไ่ด้รับการป้องกนัความเสยีหายจากปัญหาทางไฟฟ้าใดๆ 

2.2.1 สภาวะไฟฟ้าปกต ิ(Normal Mode) 
UPS จะรับไฟฟ้าจากแหลง่จ่ายไฟ AC โดยภาค Rectifier/Charger จะทําหน้าที�แปลงไฟฟ้ากระแสสลบั 

(AC) เป็นไฟฟ้ากระแสตรง (DC) สว่นหนึ�งจะถกูประจเุข้าสูแ่บตเตอรี�เพื�อเก็บไว้เป็นพลงังานไฟฟ้าสาํรองด้วย
การประจแุบบ Float (Float Charging) หรือการประจแุบบ Boost (Boost Charging) และอีกสว่นหนึ�งจะผา่น
เข้าสูภ่าค Inverter เพื�อแปลงเป็นไฟฟ้ากระแสสลบัที�บริสทุธิ| คงที� และจ่ายให้กบัอปุกรณ์ไฟฟ้า 

2.2.2 โหมดจ่ายไฟฟ้าสาํรอง (Battery Mode) 
UPS จะทํางานในโหมดจา่ยไฟฟ้าสาํรองเมื�อเครื�องตรวจพบวา่สภาวะไฟฟ้าผิดปกติหรือขดัข้อง เครื�อง

จะเข้าสูโ่หมดจา่ยไฟฟ้าสาํรองทนัที โดยไฟฟ้ากระแสตรงจากแบตเตอรี�จะผา่นเข้าสูภ่าค Inverter เพื�อแปลงเป็น
ไฟฟ้ากระแสสลบัและจ่ายให้กบัอปุกรณ์ไฟฟ้าที�ตอ่ใช้งาน หลงัจากไฟฟ้ากลบัสูส่ภาวะปกติอีกครั 2ง UPS จะ
กลบัไปรับไฟฟ้าจากแหลง่จ่ายไฟ AC ทนัที 
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หมายเหต:ุ สามารถทําการเปิดเครื�องขณะอยูใ่นโหมดจา่ยไฟฟ้าสาํรอง หรือในกรณีที�สภาวะไฟฟ้าผิดปกติหรือ
ขดัข้องได้โดยใช้ฟังก์ชนัการทํางาน Cold Start เพื�อเปิดเครื�องโดยใช้ไฟฟ้าจากแบตเตอรี� ดงันั 2นการ
ใช้แบตเตอรี�ที�แยกเป็นอิสระจาก UPS จะทําให้สามารถใช้ประโยชน์จาก UPS ได้มากยิ�งขึ 2น 

2.2.3 โหมดเปิดเครื�องใหมอ่ตัโนมตั ิ(Auto-Restart Mode) 
UPS จะทํางานในโหมดเปิดเครื�องใหมอ่ตัโนมตัิเมื�อเครื�องตรวจพบวา่พลงังานในแบตเตอรี�อยูใ่นระดบั

ตํ�าหรือสภาวะไฟฟ้าผิดปกติหรือขดัข้อง โดยภาค Inverter จะหยดุทํางานเมื�อแรงดนัไฟฟ้าของแบตเตอรี�ถงึ
ระดบัแรงดนัไฟฟ้าที�กําหนดเมื�อแบตเตอรี�หยดุการจ่ายประจ ุ(End of Discharge; EOD) ทั 2งนี 2สามารถตั 2งคา่
การทํางานของเครื�องเป็น “Auto Recovery after EOD” เพื�อเปิดเครื�องใหมอ่ตัโนมตัหิลงัจากถงึเวลาหนว่ง 
(Delay Time) เมื�อไฟฟ้ากลบัสูส่ภาวะปกตอีิกครั 2ง  

ขณะที�อยูใ่นช่วงเวลาหนว่ง UPS จะทําการประจแุบตเตอรี�ด้วย เพื�อป้องกนัความเสยีหายที�อาจเกิด
ขึ 2นกบัอปุกรณ์ไฟฟ้าเนื�องจากสภาวะไฟฟ้าผิดปกติหรือขดัข้อง 
หมายเหต:ุ การตั 2งให้เปิดการใช้งานโหมดเปิดเครื�องใหมอ่ตัโนมตัแิละการตั 2งคา่เวลาหนว่ง ต้องให้ผู้ ที�รับผิดชอบ

ในด้านที�เกี�ยวข้องเป็นผู้ ทําการตั 2งคา่เทา่นั 2น 
2.2.4 โหมดสบัเปลี�ยนอปุกรณ์ไฟฟ้าให้รับไฟฟ้าจากแหลง่จา่ยไฟรองโดยตรง (Bypass Mode) 

ในสภาวะไฟฟ้าปกติ หากมีการตอ่ใช้งานอปุกรณ์ไฟฟ้าเกินพิกดักําลงัของ UPS (Overload) หรือภาค 
Inverter ผิดปกติ สวิตช์สบัเปลี�ยนแหลง่จ่ายไฟ (Static Transfer Switch) จะทําการสบัเปลี�ยนแหลง่จ่ายไฟให้
อปุกรณ์ไฟฟ้าที�ตอ่ใช้งานกบั UPS รับไฟฟ้าจากแหลง่จา่ยไฟรอง (Bypass) โดยตรงอยา่งตอ่เนื�องตอ่ไป 

2.2.5 โหมดสบัเปลี�ยนอปุกรณ์ไฟฟ้าให้รับไฟฟ้าจากแหลง่จา่ยไฟรองโดยตรงเพื�อซอ่มบํารุงเครื�อง (Maintenance 
Mode) 

เมื�อต้องการซอ่มบํารุงหรือซอ่มแซม UPS สามารถใช้สวติช์ BYPASS สาํหรับสบัเปลี�ยนแหลง่จ่ายไฟให้
อปุกรณ์ไฟฟ้ารับไฟฟ้าจากแหลง่จ่ายไฟรอง (Bypass) โดยตรงได้ด้วยการควบคมุการสบัเปลี�ยนแหลง่จ่ายไฟ
โดยผู้ใช้งาน 
หมายเหต:ุ ทกุโมดลูของ UPS จะมสีวิตช์ BYPASS สาํหรับใช้สบัเปลี�ยนแหลง่จา่ยไฟให้อปุกรณ์ไฟฟ้ารับไฟฟ้า

จากแหลง่จา่ยไฟรองโดยตรง ให้ทําการสบัเปลี�ยนแหลง่จา่ยไฟไปยงัแหลง่จ่ายไฟรองก่อน หลงัจาก
นั 2นให้ปิดวงจรสวติช์ MAINTENANCE BYPASS Q2, สวิตช์ INPUT Q1 และสวิตช์ OUTPUT Q3  

คาํเตอืน: – ผู้ใช้งานไมค่วรทําการสบัเปลี�ยนอปุกรณ์ไฟฟ้าที�ตอ่ใช้งานกบั UPS ให้รับไฟฟ้าจากแหลง่จ่ายไฟรอง 
(Bypass) โดยตรงเพื�อทําการซอ่มบํารุงเครื�องเอง เพราะอาจทําให้อปุกรณ์เกิดความเสยีหายและผู้
ซอ่มอาจได้รับอนัตรายได้ จะต้องใช้ชา่งเทคนิคที�มีความชํานาญจากบริษัทฯ เป็นผู้ซอ่มเทา่นั 2น และ
ไม่ควรเอาแผน่ Anti-misoperation Stop Plate ออกจากตาํแหนง่เดิม 

– หลงัจากการสบัเปลี�ยนแหลง่จา่ยไฟไปยงัแหลง่จ่ายไฟรองเพื�อซอ่มบํารุงเครื�อง อาจทําให้เกิด
อนัตรายได้ เนื�องจากโมดลู Power และโมดลู Bypass หยดุทํางาน หน้าจอ LCD ไมม่ีการแสดงผล 
และที�ขั +วตอ่ INPUT, OUTPUT และ N BUS ยงัคงมีไฟฟ้าอยู ่

2.2.6 โหมดประหยดัพลงังาน (ECO Mode) 
หากมกีารตั 2งให้เปิดการใช้งานโหมดประหยดัพลงังานไว้ UPS จะหยดุทํางานเพื�อประหยดัพลงังาน 

ขณะที�เครื�องอยูใ่นโหมดประหยดัพลงังาน อปุกรณ์ไฟฟ้าที�ตอ่ใช้งานจะรับไฟฟ้าจากแหลง่จา่ยไฟรอง (Bypass) 
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เมื�อกําลงัไฟฟ้าของแหลง่จา่ยไฟรองอยูใ่นช่วงความถี�ไฟฟ้าและแรงดนัไฟฟ้าปกต ิหรือระบบจะสบัเปลี�ยน
อปุกรณ์ไฟฟ้าให้รับไฟฟ้าจากภาค Inverter ของ UPS โดยจะเกิดการขาดชว่งของไฟฟ้าทางด้านขาออกของ 
UPS 1/2 ของระยะเวลาการจา่ยไฟฟ้า ตวัอยา่งเช่น ความถี�ไฟฟ้าเทา่กบั 50 Hz ระยะเวลาที�เกิดการขาดช่วง
ของไฟฟ้าจะน้อยกวา่ 10 มิลลวิินาที (ms) หรือความถี�ไฟฟ้าเทา่กบั 60 Hz ระยะเวลาที�เกิดการขาดชว่งของ
ไฟฟ้าจะน้อยกวา่ 8.2 มิลลวิินาที (ms) 

 
 

รายละเอียดหน้าปัดแสดงผลและส่วนประกอบต่างๆ ของเครื�อง 
 
3.1 หน้าปัดแสดงผล 

 
 

3.1.1 EPO SWITCH: สวิตช์สาํหรับตดัการจ่ายไฟฟ้าไปยงัอปุกรณ์ไฟฟ้าที�ตอ่ใช้งานกบั UPS เพื�อหยดุการทํางานของ
ภาค Rectifier, ภาค Inverter, แหลง่จ่ายไฟรอง (Bypass) และแบตเตอรี� ด้านบนของสวติช์จะมีแผน่พลาสติก
ปิดอยูส่ามารถหมนุออกเพื�อใช้งานสวิตช์ได้ 

3.1.2 ปุ่ ม TAB: ปุ่ มสาํหรับเปลี�ยนตําแหนง่ไปยงัสว่นอื�นๆ ของหน้าจอ LCD 
3.1.3 ปุ่ ม ENTER: ปุ่ มสาํหรับยนืยนัการเลอืก 
3.1.4 ปุ่ ม ESC: ปุ่ มสาํหรับออกจากหน้าจอที�เปิดใช้งานในขณะนั +น 
3.1.5 หน้าจอแสดงผล LCD: หน้าจอสาํหรับแสดงคา่ข้อมลูตา่งๆ 

ตารางแสดงสญัญาณไฟตา่งๆ 

หัวข้อ สัญญาณไฟ การแสดงผล ความหมาย 

สวา่ง (สเีขียว) ภาค Rectifier สาํหรับทกุโมดลูทํางานปกต ิ

กระพริบ (สเีขียว) 
ภาค Rectifier สาํหรับอยา่งน้อย 1 โมดลูทํางานปกต ิและ
แหลง่จ่ายไฟ AC อยูใ่นสภาวะปกต ิ

3.1.6 RECTIFIER 

สวา่ง (สแีดง) ภาค Rectifier ทํางานผิดปกต ิ
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หัวข้อ สัญญาณไฟ การแสดงผล ความหมาย 
กระพริบ (สแีดง) แหลง่จ่ายไฟ AC สาํหรับอยา่งน้อย 1 โมดลูอยูใ่นสภาวะผิดปกต ิ

3.1.6 RECTIFIER 
ดบั ภาค Rectifier หยดุทํางาน 

สวา่ง (สเีขียว) แบตเตอรี�กําลงัทําการประจไุฟฟ้า 
กระพริบ (สเีขียว) แบตเตอรี�กําลงัจ่ายประจไุฟฟ้า 

สวา่ง (สแีดง) 

แบตเตอรี�ผิดปกติ (เช่น แบตเตอรี�เสื�อมสภาพ, ไมม่ีแบตเตอรี�หรือ
แบตเตอรี�กลบัขั +ว) หรือระบบแปลงไฟฟ้าของแบตเตอรี�ผิดปกติ 
(เช่น เสื�อมสภาพ, กระแสไฟฟ้าเกินหรืออณุหภมูิสงูเกิน) และ
แบตเตอรี�หยดุการจ่ายประจ ุ(EOD) 

กระพริบ (สแีดง) พลงังานของแบตเตอรี�อยูใ่นระดบัตํ�า 

  

ดบั 
แบตเตอรี�และระบบแปลงไฟฟ้าของแบตเตอรี�ทํางานปกติ แต่
แบตเตอรี�ไมทํ่าการประจไุฟฟ้า 

สวา่ง (สเีขียว) 
อปุกรณ์ไฟฟ้ากําลงัรับไฟฟ้าจากแหลง่จ่ายไฟรอง (Bypass) 
โดยตรง 

สวา่ง (สแีดง) 
กําลงัไฟฟ้าของแหลง่จ่ายไฟรองอยูใ่นสภาวะผิดปกติ หรือ
กําลงัไฟฟ้าไมอ่ยูใ่นช่วงที�กําหนด หรือสวิตช์ BYPASS ผิดปกต ิ

กระพริบ (สแีดง) แรงดนัไฟฟ้าของแหลง่จา่ยไฟรองผิดปกต ิ

3.1.8 BYPASS 

ดบั แหลง่จ่ายไฟรองอยูใ่นสภาวะปกต ิ
สวา่ง (สเีขียว) อปุกรณ์ไฟฟ้ากําลงัรับไฟฟ้าจากภาค Inverter ของ UPS 

กระพริบ (สเีขียว) 

ภาค Inverter กําลงัทํางาน, เริ�มทํางาน, ภาค Inverter สาํหรับ
อยา่งน้อย 1 โมดลูทําการปรับแตง่กําลงัไฟฟ้าเพื�อเป็นแหลง่จา่ย
ไฟฟ้าสาํรองให้กบัอปุกรณ์ไฟฟ้า (โหมดประหยดัพลงังาน; ECO 
Mode) 

สวา่ง (สแีดง) 
ไมม่ีการจ่ายไฟฟ้าจากภาค Inverter, ภาค Inverter สาํหรับอยา่ง
น้อย 1 โมดลูผิดปกต ิ

กระพริบ (สแีดง) 
มีการจ่ายไฟฟ้าจากภาค Inverter ไปยงัอปุกรณ์ไฟฟ้า, ภาค 
Inverter สาํหรับอยา่งน้อย 1 โมดลูผิดปกต ิ

3.1.9 INVERTER 

ดบั ภาค Inverter สาํหรับทกุโมดลูหยดุทํางาน 
สวา่ง (สเีขียว) มีการจ่ายไฟฟ้าออกจาก UPS และอยูใ่นสภาวะปกต ิ

สวา่ง (สแีดง) 
มีการจ่ายไฟฟ้าออกจาก UPS มากเกินพิกดัและนานเกิน, เกิด
กระแสไฟฟ้าลดัวงจรก่อนเข้าสูอ่ปุกรณ์ไฟฟ้า หรือไมม่ีการจ่าย
ไฟฟ้าออกจาก UPS 

กระพริบ (สแีดง) มีการตอ่อปุกรณ์ไฟฟ้าใช้งานมากเกินพิกดั (Overload) 

3.1.10 LOAD 

ดบั ไมม่ีการจ่ายไฟฟ้าออกจาก UPS 
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หัวข้อ สัญญาณไฟ การแสดงผล ความหมาย 
สวา่ง (สเีขียว) ระบบทํางานปกต ิ

3.1.11 STATUS 
สวา่ง (สแีดง) เกิดความผิดปกติขึ +นในระบบ 

ตารางแสดงเสยีงสญัญาณเตือน 

เสียงสัญญาณเตอืน ความหมาย 

เสยีงเตือนสั +นๆ 2 ครั +งและเสยีงเตือนยาว 1 ครั +ง เมื�อระบบเกิดสิ�งผิดปกติทั�วไป เชน่ แหลง่จ่ายไฟ AC อยูใ่น
สภาวะผิดปกต ิ

เสยีงเตือนยาวตอ่เนื�อง เมื�อระบบเกิดสิ�งผิดปกติขั +นรุนแรง เช่น ฟิวส์ผิดปกติ หรือ
อปุกรณ์ตา่งๆ ผิดปกต ิ

 
3.2 รายละเอียดส่วนประกอบต่างๆ ของเครื�อง 

 

 
รายละเอียดด้านหน้าเครื�อง UPS รุ่น 80 kVA-120 kVA 
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รายละเอียดด้านหลงัเครื�อง UPS รุ่น 80 kVA-120 kVA 

 

 
รายละเอียดด้านหน้าเครื�อง UPS รุ่น 140 kVA-200 kVA          



11 

 

 
รายละเอียดด้านหลงัเครื�อง UPS รุ่น 140 kVA-200 kVA 

3.2.1 INPUT SWITCH: สวิตช์สาํหรับควบคมุการรับไฟฟ้าทางด้านขาเข้าของ UPS จากแหลง่จา่ยไฟหลกัหรือ
แหลง่จ่ายไฟ AC 

3.2.2 MAINTENANCE BYPASS SWITCH: สวิตช์สาํหรับสบัเปลี�ยนแหลง่จ่ายไฟให้อปุกรณ์ไฟฟ้ารับไฟฟ้าจาก
แหลง่จ่ายไฟรอง (Bypass) โดยตรงเพื�อทําการซอ่มบํารุงเครื�อง มีการตดิตั 2งแผน่ Anti-misoperation Stop 
Plate ไว้เพื�อป้องกนัความผิดพลาดในการใช้งานสวติช์นี + 
คาํเตอืน: ไม่ควรเอาแผน่ Anti-misoperation Stop Plate ออกจากตาํแหนง่เดิมเพื�อทําการสบัเปลี�ยนอปุกรณ์

ไฟฟ้าที�ตอ่ใช้งานกบั UPS ให้รับไฟฟ้าจากแหลง่จ่ายไฟรอง (Bypass) โดยตรงเพื�อทําการซอ่มบํารุง
เครื�องเอง เพราะอาจทําให้อปุกรณ์เกิดความเสยีหายและผู้ซอ่มอาจได้รับอนัตรายได้ จะต้องใช้ชา่ง
เทคนิคที�มคีวามชํานาญจากบริษัทฯ เป็นผู้ซอ่มเทา่นั 2น 

3.2.3 OUTPUT SWITCH: สวิตช์สาํหรับควบคมุการจา่ยไฟฟ้าทางด้านขาออกของ UPS 
3.2.4 BYPASS MODULE: โมดลูสาํหรับควบคมุการสบัเปลี�ยนแหลง่จ่ายไฟให้อปุกรณ์ไฟฟ้ารับไฟฟ้าจาก

แหลง่จ่ายไฟรองโดยตรง 
3.2.5 POWER MODULE: โมดลูแหลง่จ่ายพลงังานไฟฟ้าของ UPS สาํหรับ UPS รุ่น 80 kVA-120 kVA ประกอบด้วย

โมดลู Power ตั 2งแต ่1-6 โมดลู และ UPS รุ่น 140 kVA-200 kVA ประกอบด้วยโมดลู Power ตั 2งแต ่1-10 โมดลู  
3.2.6 DRY CONTACT INTERFACE: ขั +วตอ่สาํหรับสง่สญัญาณแบบหน้าสมัผสั เพื�อทําการตรวจวดัอณุหภมู,ิ การ

ปิดเครื�องแบบฉกุเฉิน (EPO), การแจ้งเตือนความผิดปกตเิกี�ยวกบัระบบและการเชื�อมตอ่กบัอปุกรณ์เสริมตาม
ความต้องการใช้งาน  
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3.2.7 RS 232 PORT: พอร์ตสาํหรับเชื�อมตอ่สายสญัญาณ RS 232 จาก UPS เข้ากบัคอมพิวเตอร์ 
3.2.8 RS 485 PORT: พอร์ตสาํหรับเชื�อมตอ่สายสญัญาณ RS 485 จาก UPS เข้ากบัคอมพิวเตอร์ 
3.2.9 SNMP CARD PORT: พอร์ตสาํหรับเชื�อมตอ่สาย LAN จาก UPS เข้ากบัระบบเครือขา่ยคอมพิวเตอร์ 
3.2.10 LBS PORT: (Load Bus Synchronizer Port) พอร์ตสาํหรับเชื�อมตอ่ระบบ UPS 2 ระบบ ไมว่า่จะเป็นระบบที�

ทํางานเป็นอิสระจากกนัหรือระบบที�ทํางานแบบขนาน ระบบอยูใ่นโหมดการทํางานตา่งกนัหรือกําลงัจ่ายไฟฟ้า
สาํรองจากแบตเตอรี� เพื�อทําการเชื�อมตอ่ (Synchronize) ความถี�ไฟฟ้าให้เข้ากนัพอดีเพื�อจ่ายให้กบัอปุกรณ์
ไฟฟ้าที�ตอ่ใช้งานได้อยา่งตอ่เนื�อง 

3.2.11 INPUT TERMINAL: ขั +วตอ่สาํหรับเชื�อมตอ่สายไฟขาเข้าจากแหลง่จา่ยไฟหลกัหรือแหลง่จา่ยไฟ AC เข้าสู ่
UPS 

3.2.12 OUTPUT TERMINAL: ขั +วตอ่สาํหรับเชื�อมตอ่สายไฟขาออกจาก UPS เข้ากบัอปุกรณ์ไฟฟ้า 
3.2.13 GROUND TERMINAL: ขั +วตอ่สาํหรับเชื�อมตอ่เข้ากบัสายดิน 
3.2.14 BATTERY TERMINAL: ขั +วตอ่สาํหรับเชื�อมตอ่เข้ากบัแบตเตอรี� 

 
 

การตดิตั �ง 
 

ข้อควรระวงั: บริษัทไมส่ามารถรับประกนัสนิค้าได้ หากพบวา่การติดตั +งเครื�องไมเ่ป็นไปตามรายละเอียดที�ระบไุว้
ภายในคูม่ือการใช้งานนี + 

 
4.1 การเตรียมการติดตั �ง 

4.1.1 ตรวจสอบสภาพภายนอกเครื�องและอปุกรณ์เพิ�มเติม หากมสีว่นใดเสยีหายหรือชํารุดขณะขนสง่ โปรดแจ้ง
ศนูย์บริการลโีอนิคส์ใกล้บ้านทา่น หรือบริษัท ลโีอ เพาเวอร์ โซลชูั�นส์ จํากดั โทร. 0-2746-9500, Hot Line 
Service 0-2361-7584-5 หรืออีเมล์ marketing@lpsups.com ในเวลาทําการ 8:00 น. – 17:30 น. วนัจนัทร์ – 
ศกุร์ หรือติดตอ่ 08-1564-0510 หรือ 08-1837-4019 

4.1.2 ก่อนการติดตั +งควรอา่นรายละเอียด, คําเตือน, ข้อควรระวงัตา่งๆ และคูม่ือการใช้งานเครื�องและอปุกรณ์อื�นๆ 
และควรติดตั +งเครื�องโดยชา่งเทคนิคผู้ ชํานาญ รวมถงึทําการตรวจสอบฉลากของผลติภณัฑ์และความถกูต้อง
ของอปุกรณ์ตา่งๆ ด้วย 

4.1.3 ตรวจสอบขนาดของแหลง่จ่ายไฟ และพิกดักําลงัของอปุกรณ์ไฟฟ้าที�ต้องการตอ่ใช้งานให้เหมาะสมกบัพิกดัของ
เครื�อง 
หมายเหต:ุ UPS สาํหรับระบบไฟฟ้า 3 เฟส ต้องการแหลง่จ่ายไฟ AC TN, TT และ IT (เป็นไปตามมาตรฐาน 

IEC 60364-3) 
4.1.4 การเคลื�อนย้าย 

ควรเคลื�อนย้ายโดยมีหีบหอ่ภายนอกหอ่หุ้มอยูจ่นกระทั�งถงึจดุที�จะติดตั +งใช้งาน เพื�อป้องกนัความ
เสยีหายที�อาจเกิดขึ +นจากการเคลื�อนย้าย 
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4.1.5 พื +นที�ในการตดิตั +ง 
4.1.5.1 เนื�องจาก UPS จะกําเนิดความร้อนในขณะทํางานและจะระบายความร้อนภายในเครื�องด้วยวิธี Air 

Forced Convection Cooling โดยอากาศจะเข้าสูช่่องระบายอากาศด้านหน้าและระบายออกทางช่อง
ระบายอากาศด้านหลงั ให้แนใ่จวา่ ไมม่ีสิ�งปิดกั +นช่องระบายอากาศของเครื�อง 

4.1.5.2 ติดตั +งเครื�องให้มีระยะหา่งทางด้านหลงักบัผนงัหรืออปุกรณ์อื�นๆ ไมน้่อยกวา่ 80 ซม. เพื�อระบายอากาศ
อยา่งพอเพียง และเพื�อความสะดวกในการติดตั +ง ใช้งาน และการบํารุงรักษาเครื�อง 

4.1.5.3 พื +นที�บริเวณที�จะวางเครื�อง ต้องสามารถรับนํ +าหนกัเครื�องได้อยา่งเพียงพอ แนะนําให้วางบนพื +นผิว
ซีเมนต์หรือพื +นผิวอื�นๆ ที�ไมต่ิดไฟได้ง่าย 

4.1.5.4 ในการตดิตั +งโมดลู Power และโมดลูแหลง่จ่ายไฟภายนอก จะต้องติดตั +งจากด้านลา่งขึ +นไปด้านบนเพื�อ
ป้องกนัไมใ่ห้เครื�องเอียงเนื�องจากจดุศนูย์ถว่งของเครื�องสงู ขั +นตอนในการติดตั +งโมดลู Power มี
ดงัตอ่ไปนี + 
4.1.5.4.1 ทําการติดตั +งโมดลูแตล่ะโมดลูจากด้านลา่งขึ +นไปด้านบน โดยเริ�มจากโมดลูหมายเลข 1 ไป

จนถึงโมดลูหมายเลข 6 (สาํหรับ UPS รุ่น 80 kVA-120 kVA) หรือจนถึงโมดลูหมายเลข 10 
(สาํหรับ UPS รุ่น 140 kVA-200 kVA) 

4.1.5.4.2 ใสโ่มดลูเข้าไปในตาํแหนง่การตดิตั +ง และดนัเข้าไปภายในเครื�องระหวา่งขั +วตอ่สายไฟ และ
จะต้องใช้แรงดนัมากจึงจะไมทํ่าให้สลกัที�ใสอ่ยูใ่นขั +วแล้วเกิดความเสยีหาย 

4.1.5.4.3 ยดึโมดลูเข้ากบัเครื�องโดยใสส่ลกัลงไปที�รูสาํหรับยดึที�อยูบ่นแผน่โลหะด้านหน้าทั +งสองด้าน 

 
4.1.6 การเก็บรักษา UPS เมื�อยงัไมไ่ด้ใช้งาน 

ควรเก็บเครื�องไว้ภายในอาคาร บริเวณที�แห้ง ไมม่ีฝุ่ นและสารเคมี มีการระบายอากาศอยา่งพอเพียง 

และสถานที�จดัเก็บควรมีอณุหภมูิอยูร่ะหวา่ง 20-25 °C 
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4.1.7 สถานที�ในการติดตั +งใช้งานแบตเตอรี� 
เนื�องจากแบตเตอรี�จะทําให้เกิดก๊าซไฮโดรเจนและออกซิเจนขณะทําการประจไุฟฟ้า จึงควรติดตั +ง

แบตเตอรี�ในบริเวณที�มีการระบายอากาศอยา่งพอเพียง (เป็นไปตามข้อกําหนด EN 50272-2001) และมี
อณุหภมูิแวดล้อมที�เหมาะสมและคงที� เพราะอณุหภมูิแวดล้อมจะมีผลตอ่ความจแุละอายกุารใช้งานของ

แบตเตอรี� อณุหภมูิที�เหมาะสมในการใช้งานแบตเตอรี�คือ 20 °C หากใช้งานที�อณุหภมูิสงูกวา่ 20 °C จะทําให้

อายกุารใช้งานของแบตเตอรี�ลดลง และหากอณุหภมูิสงูขึ +นถึง 30 °C จะทําให้อายกุารใช้งานลดลง 50% 

สถานที�ในการติดตั +งใช้งานแบตเตอรี�ควรมีอณุหภมูิอยูร่ะหวา่ง 15-25 °C 
4.1.8 ขนาดสายไฟสาํหรับการตดิตั +ง 

รุ่น MTT-803 MTT-104 MTT-124 MTT-144 MTT-164 MTT-184 MTT-204 
กําลังไฟฟ้า 
ของระบบ 

80 kVA 100 kVA 120 kVA 140 kVA 160 kVA 180 kVA 200 kVA 

กําลังไฟฟ้า 
ของโมดูล 

 10 kVA 20 kVA    20 kVA 
พกัิด

เครื�อง 
ขนาด 

W x H x D 
(cm.) 

60 x 160 x 90 60 x 200 x 90 

พกัิด
กระแส (A) 

 150 180    300 
ด้านขา
เข้า 

ขนาด 
สายไฟ 
(mm2) 

 50 50    75 

พกัิด
กระแส (A) 

 150 180    300 
ด้านขา
ออก 

ขนาด 
สายไฟ 
(mm2) 

 50 50    75 

พกัิด
กระแส (A) 

 178 212    355 

แบตเตอรี�  ขนาด 
สายไฟ 
(mm2) 

 50 75    90 

สายดิน 
ขนาด 
สายไฟ  
(mm2) 

 50 75    90 

คาํเตอืน: ควรปฏิบตัิตามขั +นตอนในการติดตั +งสายดินอยา่งถกูต้อง มิฉะนั +นอาจทําให้เกิดอนัตรายจากคลื�น
สนามแมเ่หลก็ไฟฟ้า (EMI), กระแสไฟฟ้าช็อต หรือไฟไหม้ได้ 
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หมายเหต:ุ UPS จะมีช่องสาํหรับเดินสายไฟเข้าตวัเครื�องทั +งทางด้านบนและด้านลา่งของตวัเครื�อง (ดงัรูป) 
แนะนําให้เดินสายไฟเข้าที�ช่องด้านข้างทั +งสองด้านของประตดู้านหลงัของเครื�อง เพื�อไมปิ่ดกั +นช่อง
ระบายอากาศของเครื�อง 

 
4.1.9 อปุกรณ์ป้องกนั  

เพื�อความปลอดภยัในการใช้งาน UPS แนะนําให้มกีารติดตั +งอปุกรณ์ป้องกนัการใช้กระแสไฟฟ้าเกิน
กําลงัหรือกระแสไฟฟ้าลดัวงจร หรือเบรกเกอร์ (Circuit Breaker) ภายนอกหรืออปุกรณ์ป้องกนัอื�นๆ สาํหรับ
ป้องกนัทางด้านแหลง่จา่ยไฟ AC ก่อนเข้าสู ่UPS 
หมายเหต:ุ การตดิตั 2งอปุกรณ์ป้องกนัจะต้องทําโดยชา่งเทคนิคที�มคีวามชํานาญและได้รับการอบรมจากทาง

บริษัทฯ แล้วเทา่นั 2น 
4.1.9.1 การป้องกนัทางด้านแหลง่จ่ายไฟรอง (Bypass) ก่อนเข้าสู ่UPS และภาค Rectifier  

การติดตั +งอปุกรณ์ป้องกนัหรือเบรกเกอร์จะต้องพิจารณาคา่พิกดัการทนกระแสไฟฟ้าของสายไฟ
และปริมาณกระแสไฟฟ้าเกินกําลงัของระบบ (เป็นไปตามมาตรฐาน IEC 60947-2 Tripping Curve C 
(Normal) ที�กระแสไฟฟ้า 125%) 
หมายเหต:ุ สาํหรับระบบเครือขา่ยคอมพิวเตอร์ ควรมกีารตดิตั 2งอปุกรณ์ป้องกนัชนิด 4-pole สาํหรับ

ระบบไฟฟ้า 3 เฟสทางด้านแหลง่จ่ายไฟ AC ก่อนเข้าสู ่UPS 
อปุกรณ์ป้องกนัสาํหรับตดิตั +งที�สายดิน คือ เครื�องตดัไฟฟ้ารั�ว (RCD หรือ RCCB) จะต้องมี

คณุสมบตัิดงัตอ่ไปนี + 

• มีความไวตอ่การเกิดพลัส์ไฟฟ้ากระแสตรงในทิศทางเดียวกนัภายในระบบเครือขา่ย 

• ต้องไมต่ดัไฟฟ้าเมื�อเกิดพลัส์ในช่วงเวลาสั +นๆ  

• มีความไวตอ่กระแสไฟฟ้ารั�วระหวา่ง 0.3-1 A 

 
ลกัษณะของกระแสไฟฟ้าที�ป้องกนัด้วยเครื�องตดัไฟฟ้ารั�ว 
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4.1.9.2 การป้องกนัแบตเตอรี�  
หากมกีารตดิตั +งชดุแบตเตอรี�เพิ�ม จะต้องตดิตั +งอปุกรณ์ป้องกนัการใช้กระแสไฟฟ้าเกินกําลงั

หรือกระแสไฟฟ้าลดัวงจร (DC Circuit Breaker) ระหวา่งชดุแบตเตอรี�เพิ�มและ UPS โดยการตอ่
สายไฟจากชดุแบตเตอรี�เพิ�มไปยงัเบรกเกอร์ จะมีสายไฟ 3 เส้นด้วยกนั คือ สายไฟเส้นที� 1 เชื�อมตอ่
จากจดุตรงกลางของแบตเตอรี�ทั +งหมดไปยงัเบรกเกอร์ (เช่น ชดุแบตเตอรี�ประกอบด้วยแบตเตอรี�
จํานวน 40 ลกูตอ่อนกุรมกนั สายไฟเส้นที� 1 จะเชื�อมตอ่ระหวา่งแบตเตอรี�ลกูที� 20 และ 21 ไปยงัเบรก
เกอร์) สายไฟเส้นที� 2 และ 3 จะเชื�อมตอ่จากด้านหน้าและด้านหลงัของชดุแบตเตอรี�เพิ�มไปยงัเบรก
เกอร์ ดงัรูป 

 
การเชื�อมตอ่แบตเตอรี�แบบอนกุรม 

4.1.9.3 การป้องกนัทางด้านขาออกของ UPS (UPS Output)  
UPS มีการติดตั +งสวิตช์ OUTPUT ทางด้านขาออก ซึ�งผู้ใช้งานควรมีการตดิตั +งอปุกรณ์ป้องกนั

กระแสไฟฟ้าเกินทางด้านขาออกของแหลง่จา่ยไฟภายนอกสาํหรับ Bypass ด้วย 
 

4.2 การติดตั �ง 
4.2.1 การเดนิสายไฟ 
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แผนผงัการเชื�อมตอ่ตา่งๆ ภายใน UPS รุ่น 80 kVA-120 kVA 
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แผนผงัการเชื�อมตอ่ตา่งๆ ภายใน UPS รุ่น 140 kVA-200 kVA 

 

คาํเตอืน 
การเดินสายไฟต้องใช้ชา่งเทคนิคที�มีความชํานาญและได้รับการอบรมจากทางบริษัทฯ แล้วเทา่นั 2นเป็น
ผู้ปฏิบตัิงาน 

4.2.1.1 ตรวจสอบให้แนใ่จวา่ สวติช์ของแหลง่จา่ยไฟภายนอกก่อนเข้าสู ่UPS อยูใ่นสถานะเปิดวงจร และสวิตช์ 
MAINTENANCE BYPASS อยูใ่นสถานะเปิดวงจร 

4.2.1.2 ให้เปิดประตดู้านหลงัเครื�อง เอาฝาครอบด้านในออกและหาตําแหนง่ของขั +วตอ่ INPUT, OUTPUT, 
BATTERY และ GROUND  

4.2.1.3 ตอ่สายดินเข้ากบัขั +วตอ่ GROUND 
4.2.1.4 โดยปกติ แหลง่จา่ยไฟหลกัและแหลง่จ่ายไฟรอง (Bypass) เป็นแหลง่จา่ยไฟเดยีวกนั ให้ตอ่สายไฟ AC 

Input เข้ากบัขั +วตอ่ INPUT ของ UPS (Main Input A-B-C-N) และตอ่สายไฟทางด้านขาออกของ
อปุกรณ์ไฟฟ้าเข้ากบัขั +วตอ่ OUTPUT ของ UPS (Output A-B-C-N) และใช้แรงในการขนัน็อต 13 Nm 
(M8 Bolt) และตรวจสอบให้แนใ่จวา่ การหมนุเฟสถกูต้อง 

4.2.1.5 ให้ตอ่สายไฟของแบตเตอรี�จากสวติช์ BATTERY เข้ากบัขั +วตอ่ BATTERY ของ UPS และตรวจสอบให้
แนใ่จวา่ การหมนุเฟสถกูต้อง 
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ข้อควรระวงั: – ระมดัระวงัการตอ่สายไฟเข้าขั +วแบตเตอรี�และ UPS ให้ถกูต้อง ตอ่สายไฟจากขั +วบวกของ
แบตเตอรี�เข้ากบัขั +วบวกของ UPS และตอ่สายไฟจากขั +วลบของแบตเตอรี�เข้ากบัขั +วลบ
ของ UPS จากนั +นปลดสายไฟ 1 เส้นหรือมากกวา่ที�เชื�อมตอ่ระหวา่งแบตเตอรี� 2 ลกูออก 

– ห้ามตอ่สายไฟและปิดวงจรเบรกเกอร์ของแบตเตอรี�ก่อนที�จะได้รับการอนมุตัจิากชา่งที�
รับผิดชอบในการตรวจสอบ 

4.2.1.6 ปิดฝาครอบด้านในกลบัเข้าที�เดมิและปิดประตดู้านหลงัเครื�อง 
4.2.2 การเชื�อมตอ่สายควบคมุและสายสญัญาณ 

 
Dry Contact Interface และ Communication Interface 

แผงขั +วตอ่ Dry Contact Interface และ Communication Interface จะอยูด้่านหน้าของโมดลู Bypass 
โดย UPS จะรับสญัญาณภายนอกจาก Dry Contact ผา่นทางขั +วตอ่ Dry Contact ภายนอก จากการตั +งคา่การ
ทํางานผา่นทางซอฟต์แวร์ จะทําให้สญัญาณเหลา่นี +ทํางานเมื�อหน้าสมัผสัเชื�อมตอ่กบัแหลง่จ่ายไฟ +24V และ
สายดิน สายไฟที�เชื�อมตอ่ไปยงัขั +วตอ่ DRY จะต้องแยกเป็นอิสระจากสายไฟสาํหรับแหลง่จา่ยไฟ และจะต้องใช้
สายไฟที�หุ้มฉนวน 2 ชั +น มีขนาด 0.5-1.5 mm2 มีความยาวสงูสดุในการเดินสายไฟอยูร่ะหวา่ง 25-50 เมตร  
4.2.2.1 Dry Contact Interface of Battery and Environment Temperature Detection 

J2 และ J3 เป็นหน้าสมัผสัใช้สาํหรับตรวจวดัอณุหภมูิของแบตเตอรี�และสภาพแวดล้อม
ตามลาํดบั ซึ�งจะใช้ในระบบตรวจสอบสภาพแวดล้อมและระบบชดเชยอณุหภมูิของแบตเตอรี� 1 
(Battery Temperature Compensation 1) การเชื�อมตอ่ขั +วตอ่ J2 และ J3 แสดงดงัรูป และคําอธิบาย
แสดงไว้ในตาราง 

 
ตาํแหน่ง ชื�อ คาํอธิบาย 

J2.1 TEMP_BAT การตรวจวดัอณุหภมูิของแบตเตอรี� 
J2.2 GND สายดินของแหลง่จา่ยไฟฟ้า 
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ตาํแหน่ง ชื�อ คาํอธิบาย 

J3.1 TEMP_ENV การตรวจวดัอณุหภมูิของสภาพแวดล้อม 
J3.2 GND สายดินของแหลง่จา่ยไฟฟ้า 

หมายเหต:ุ หากผู้ใช้งานต้องการอปุกรณ์วดัอณุหภมู ิ(Temperature Sensor) ตามที�ระบสุาํหรับการ
ตรวจวดัอณุหภมูิ (R25=50hm, B25/50=3275) ให้ตดิตอ่สั�งซื +อที�ศนูย์บริการลโีอนิคส์ใกล้
บ้านทา่น หรือที�บริษัท ลโีอ เพาเวอร์ โซลชูั�นส์ จํากดั 

4.2.2.2 Remote EPO Input Port 
UPS มีระบบปิดเครื�องแบบฉกุเฉิน (Emergency Power Off; EPO) ในกรณีที�ต้องการปิดเครื�อง

ทนัที โดยผู้ใช้งานสามารถปิดเครื�องแบบฉกุเฉินด้วยการกดปุ่ มที�แผงควบคมุการทํางานด้านหน้าเครื�อง 
หรือสั�งปิดเครื�องในระยะไกลผา่น Remote Contact 

J4 เป็นพอร์ตใช้สาํหรับควบคมุการทํางานระบบปิดเครื�องแบบฉกุเฉินจากระยะไกล เมื�อ UPS 
ทํางานในสภาวะปกติ หน้าสมัผสั NC และ +24V จะอยูใ่นสถานะปิดวงจร หากต้องการเปิดการใช้งาน
ระบบปิดเครื�องแบบฉกุเฉิน (EPO) ให้ทําการเปิดวงจรหน้าสมัผสั NC และ +24V หรือปิดวงจร
หน้าสมัผสั NO และ +24V การเชื�อมตอ่พอร์ต J4 แสดงดงัรูป และคําอธิบายแสดงไว้ในตาราง  

 
ตาํแหน่ง ชื�อ คาํอธิบาย 

J4.1 EPO_NC เปิดการใช้งานระบบ EPO เมื�อเปิดวงจรระหวา่ง J4.1และ J4.2 
J4.2 +24V แหลง่จ่ายไฟ +24V, เชื�อมตอ่กบัขั +วตอ่ Common ของ

หน้าสมัผสั NC และ NO 
J4.3 EPO_NO เปิดการใช้งานระบบ EPO เมื�อปิดวงจรระหวา่ง J4.2 และ J4.3 
ระบบปิดเครื�องแบบฉกุเฉิน (EPO) จะทํางานเมื�อเปิดวงจร pin 1 และ pin 2 ของ J4 หรือปิด

วงจร pin 2 และ pin 3 ของ J4 
หากต้องการใช้ระบบปิดเครื�องแบบฉกุเฉินภายนอก ในการเดินสายไฟต้องใช้สายไฟที�มีเปลอืก

หุ้ม (Shield Cable) และทําการเชื�อมตอ่ผา่นขั +วตอ่ที�ยงัไมม่ีการกําหนดการใช้งานของ J4 โดยเชื�อม
ตอ่ไปยงัหน้าสมัผสั NO/NC ของสวิตช์ Remote Stop ที�อยูร่ะหวา่ง pin ทั +งสอง ขณะที�ยงัไมม่ีการใช้
งานระบบปิดเครื�องแบบฉกุเฉินภายนอก pin 3 และ pin 4 ของ J4 จะเปิดวงจร หรือ pin 1 และ pin 2 
ของ J4 จะปิดวงจร 
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หมายเหต:ุ – การทํางานของระบบ EPO ภายใน UPS คือ จะหยดุการทํางานของภาค Rectifier, ภาค 
Inverter และแหลง่จ่ายไฟรอง (Bypass) แตไ่มไ่ด้ตดัการจ่ายไฟฟ้าจากแหลง่จ่ายไฟ AC 
อยา่งสมบรูณ์ ดงันั +นเพื�อเป็นการตดัการจ่ายไฟฟ้าทั +งหมด ให้โยกเบรกเกอร์ INPUT ไปที�
ตําแหนง่ OFF ขณะใช้งานระบบ EPO 

– pin 1 และ pin 2 ของ J4 จะอยูใ่นสถานะปิดวงจรกอ่นที� UPS จะถกูปิดเครื�อง 
4.2.2.3 Generator Input Dry Contact 

J5 เป็นขั +วตอ่สาํหรับตอ่เข้ากบัเครื�องกําเนิดไฟฟ้า (Generator) โดยเชื�อมตอ่ pin 2 ของ J5 เข้า
กบัแหลง่จา่ยไฟ +24V การเชื�อมตอ่ขั +วตอ่ J5 แสดงดงัรูป และคําอธิบายแสดงไว้ในตาราง 

 
ตาํแหน่ง ชื�อ คาํอธิบาย 

J5.1 +24V แหลง่จ่ายไฟ +24V 
J5.2 GEN สถานะการเชื�อมตอ่ของเครื�องกําเนิดไฟฟ้า 
J5.3 GND สายดินของแหลง่จา่ยไฟฟ้า 

4.2.2.4 BCB Interface 
J6 และ J7 เป็นขั +วตอ่สาํหรับเบรกเกอร์ของแบตเตอรี� (BCB) การเชื�อมตอ่ขั +วตอ่ J6 และ J7 

แสดงดงัรูป และคําอธิบายแสดงไว้ในตาราง 

 

GENERATOR 
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ตาํแหน่ง ชื�อ คาํอธิบาย 

J6.1 BCB_DRV BCB Actuating Signal: +18V, 20 mA Actuating Signal 
J6.2 BCB_CONT สถานะหน้าสมัผสัของ BCB คือ เชื�อมตอ่ไปยงัสญัญาณ

หน้าสมัผสั NO 
J7.1 GND สายดินของแหลง่จา่ยไฟฟ้า 
J7.2 BCB_ONL BCB online input (หน้าสมัผสั NC) แสดงวา่ BCB กําลงั

ทํางานในขณะที�สญัญาณนี +ไหลลงสูส่ายดิน 
4.2.2.5 Battery Warning Output Dry Contact Interface 

J8 เป็นขั +วตอ่สาํหรับการแจ้งเตือนแรงดนัไฟฟ้าของแบตเตอรี� หากระดบัแรงดนัไฟฟ้าของ
แบตเตอรี�ตํ�ากวา่ช่วงที�กําหนด สญัญาณหน้าสมัผสัชว่ย (Auxiliary Dry Contact Signal) จะสง่
สญัญาณผา่นรีเลย์ที�ตดิตั +งแยกเป็นอิสระ การเชื�อมตอ่ขั +วตอ่ J8 แสดงดงัรูป และคาํอธิบายแสดงไว้ใน
ตาราง 

 
ตาํแหน่ง ชื�อ คาํอธิบาย 

J8.1 BAT_LOW_NC รีเลย์แจ้งเตือนแรงดนัไฟฟ้าของแบตเตอรี� (หน้าสมัผสั NC) จะ
เปิดวงจรเมื�อทําการแจ้งเตือน 

J8.2 BAT_LOW_NO รีเลย์แจ้งเตือนแรงดนัไฟฟ้าของแบตเตอรี� (หน้าสมัผสั NO) จะ
เปิดวงจรเมื�อทําการแจ้งเตือน 

J8.3 GND ศนูย์กลางของรีเลย์แจ้งเตือนแรงดนัไฟฟ้าของแบตเตอรี� 
4.2.2.6 Integrated Warning Output Dry Contact Interface 

J9 เป็นขั +วตอ่สาํหรับการแจ้งเตือนทั�วไป เมื�อมีการแจ้งเตือนเกิดขึ +น ระบบจะสง่ข้อมลูการแจ้ง
เตือนทั�วไปและปลอ่ยสญัญาณหน้าสมัผสัช่วยผา่นรีเลย์ที�ตดิตั +งแยกเป็นอิสระ การเชื�อมตอ่ขั +วตอ่ J9 
แสดงดงัรูป และคําอธิบายแสดงไว้ในตาราง 
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ตาํแหน่ง ชื�อ คาํอธิบาย 

J9.1 ALARM_NC รีเลย์แจ้งเตือนทั�วไป (หน้าสมัผสั NC) จะเปิดวงจรเมื�อทําการ
แจ้งเตือน 

J9.2 ALARM_NO รีเลย์แจ้งเตือนทั�วไป (หน้าสมัผสั NO) จะเปิดวงจรเมื�อทําการ
แจ้งเตือน 

J9.3 GND ศนูย์กลางของรีเลย์แจ้งเตือนทั�วไป 
4.2.2.7 Main Failure Warning Output Dry Contact Interface 

J10 เป็นขั +วตอ่สาํหรับการแจ้งเตอืนความผิดปกตขิองแหลง่จ่ายไฟ AC เมื�อเกิดความผิดปกติที�
แหลง่จ่ายไฟ AC ระบบจะสง่ข้อมลูการแจ้งเตือนและปลอ่ยสญัญาณหน้าสมัผสัชว่ยผา่นรีเลย์ที�ติดตั +ง
แยกเป็นอิสระ การเชื�อมตอ่ขั +วตอ่ J10 แสดงดงัรูป และคําอธิบายแสดงไว้ในตาราง 

 
ตาํแหน่ง ชื�อ คาํอธิบาย 

J10.1 UTI_FAIL_NC รีเลย์แจ้งเตือนความผิดปกติของแหลง่จ่ายไฟ AC (หน้าสมัผสั 
NC) จะเปิดวงจรเมื�อทําการแจ้งเตือน 

J10.2 UTI_FAIL_NO รีเลย์แจ้งเตือนความผิดปกติของแหลง่จ่ายไฟ AC (หน้าสมัผสั 
NO) จะเปิดวงจรเมื�อทําการแจ้งเตือน 

J10.3 GND ศนูย์กลางของรีเลย์แจ้งเตือนความผิดปกติของแหลง่จา่ยไฟ AC 
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4.2.2.8 RS 232 Port and SNMP Card Port 
RS 232 Port และ RS 485 Port เป็นพอร์ตสาํหรับตอ่เข้ากบัคอมพิวเตอร์เพื�อรับสง่ข้อมลู ซึ�งทํา

ให้ผู้ดแูลระบบสามารถตรวจสอบการทํางานและบํารุงรักษาระบบได้ หรือใช้สาํหรับตอ่เข้ากบัระบบ
เครือขา่ยคอมพิวเตอร์หรือระบบตรวจสอบและควบคมุการทํางานของระบบ 

SNMP Card Port (อปุกรณ์เสริม) เป็นพอร์ตใช้สาํหรับตดิตั +ง SNMP Card เพื�อการใช้งาน
ระบบสื�อสารหรือระบบตรวจสอบและควบคมุการทํางานของระบบ 

4.2.2.9 LBS (Load Bus Synchronizer) Port  
LBS Port เป็นพอร์ตสาํหรับเชื�อมระบบ UPS 2 ระบบ ไมว่า่จะเป็นระบบที�ทํางานแยกเป็นอิสระ

จากกนัหรือระบบที�ทํางานแบบขนาน เหมาะสาํหรับจา่ยไฟฟ้าให้กบัอปุกรณ์ไฟฟ้าที�สามารถรับไฟฟ้าขา
เข้าได้จาก 2 แหลง่จา่ย หากต้องใช้สาํหรับอปุกรณ์ไฟฟ้าที�รับไฟฟ้าได้จากแหลง่จ่ายเดยีว จะต้องใช้
ร่วมกบัสวติช์สบัเปลี�ยนแหลง่จ่ายไฟ (Static Bypass Switch) และ LBS Control 

ในการเชื�อมตอ่ (Synchronize) ความถี�ไฟฟ้า ไมว่า่ระบบจะอยูใ่นโหมดการทํางานตา่งกนัหรือ
กําลงัจ่ายไฟฟ้าสาํรองจากแบตเตอรี� LBS จะปรับแตง่ความถี�ไฟฟ้าของ 2 ระบบให้เข้ากนัพอดเีพื�อจ่าย
ให้กบัอปุกรณ์ไฟฟ้าที�ตอ่ใช้งานได้อยา่งตอ่เนื�อง เมื�อมีการใช้งาน LBS ระบบ UPS หนึ�งจะต้องทํางาน
แบบ Master และ UPS อีกระบบหนึ�งจะต้องทํางานแบบ Slave 

การติดตั +ง DBS (Dual Bus System) เพื�อรองรับการทํางานของ UPS จะต้องใช้สายสญัญาณ 
LBS สาํหรับ UPS ทั +ง 2 ระบบและจะต้องอา่นรายละเอียดที�เกี�ยวข้องเพื�อทําการตั +งคา่และตดิตั +งระบบ 
รวมถงึการตั +งคา่ซอฟต์แวร์ระบบตามความต้องการใช้งาน 

 
4.3 การติดตั �งสาํหรับระบบการทาํงานแบบขนาน 

ระบบการทํางานแบบขนาน (Parallel Operation System) เป็นระบบที�ประกอบด้วย UPS มากกวา่ 2 เครื�อง
นํามาตอ่ขนานกนั (ดงัรูป) และควรให้มีผลตา่งระหวา่งความยาวสายไฟทางด้านขาออกของ UPS แตล่ะเครื�องน้อย
กวา่ 10 เมตร แนะนําให้ใช้แหลง่จ่ายไฟภายนอกสาํหรับ Bypass เพื�อความสะดวกในการบํารุงรักษาและทดสอบ
การทํางานของระบบ 
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แผนผงัการเชื�อมตอ่ระบบการทํางานแบบขนาน 1+N 

 
หมายเหต:ุ หากมีการตอ่ใช้งานอปุกรณ์ไฟฟ้าเกินพิกดักําลงัของ UPS แตล่ะเครื�อง เบรกเกอร์ MAINTENANCE 

BYPASS CB3 จะเปิดวงจร 
สายไฟที�ใช้สาํหรับการตอ่ระบบการทํางานแบบขนาน ต้องเป็นสายไฟที�มีเปลอืกหุ้ม 2 ชั +น ความยาวไมเ่กิน 

30 เมตร สายควบคมุและสายสญัญาณจะต้องเชื�อมตอ่ UPS แตล่ะเครื�องทั +งหมดเป็นลกัษณะวงจรปิด แสดงดงัภาพ
ตอ่ไปนี + 
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การใช้งาน 
 

5.1 การเปิดเครื�อง 
5.1.1 การเปิดเครื�องในสภาวะไฟฟ้าปกต ิ(Normal Mode Start) 

คาํเตอืน: – ต้องทําการเปิดเครื�องจาก UPS ที�ได้ทําการปิดอยา่งสมบรูณ์แล้วเทา่นั +น 
– การปฏิบตัิงานนี +จะสง่ผลให้เกิดแรงดนัไฟฟ้าทางด้านแหลง่จ่ายไฟ AC ก่อนเข้าสู ่UPS ซึ�งจะมีผล
ตอ่ขั +วตอ่ OUTPUT ของ UPS ดงันั +น หากมีอปุกรณ์ไฟฟ้าตอ่ใช้งานกบั UPS ต้องตรวจสอบให้
แนใ่จวา่ อปุกรณ์นั +นจะปลอดภยัตอ่การรับไฟฟ้าจาก UPS หากไมเ่ป็นเช่นนั +น จะต้องแนใ่จวา่ 
สวิตช์ OUTPUT ของแหลง่จา่ยไฟภายนอกสาํหรับ Bypass ปิดวงจรอยู ่ 

5.1.1.1 ทําการปิดวงจรสวิตช์ BYPASS และสวิตช์ INPUT ตามลาํดบั  
หน้าจอ LCD จะแสดงหน้าจอเริ�มต้นการทํางาน สญัญาณไฟ RECTIFIER จะกระพริบ ในขณะที�ภาค 
Rectifier เริ�มทํางานและเข้าสูส่ภาวะการทํางานปกติ หลงัจากนั +นประมาณ 30 วินาที สญัญาณไฟ 
RECTIFIER จะตดิสวา่งสเีขยีว และสวิตช์ BYPASS จะปิดวงจร สญัญาณไฟตา่งๆ บนหน้าจอ LCD 
แสดงดงัตารางตอ่ไปนี + 

สัญญาณไฟ การแสดงผล 

RECTIFIER สวา่ง (สเีขียว) 
BATTERY สวา่ง (สแีดง) 
BYPASS สวา่ง (สเีขียว) 
INVERTER ดบั 
LOAD สวา่ง (สเีขียว) 
STATUS สวา่ง (สเีขียว) 

คาํเตอืน: ในตอนแรกเบรกเกอร์ OUTPUT จะต้องปิดวงจร จากนั +นเบรกเกอร์ INPUT จะถกูปิดวงจร 
มิฉะนั +น ภาค Rectifier จะไมส่ามารถเริ�มทํางานได้ และมกีารแจ้งเตือน “Rectifier Failure” 

ภาค Inverter จะเริ�มทํางานและสญัญาณไฟ INVERTER จะกระพริบ หลงัจากภาค Rectifier เข้าสู่
สภาวะการทํางานปกตแิล้ว UPS จะสบัเปลี�ยนแหลง่จา่ยไฟจากแหลง่จ่ายไฟรอง (Bypass) ไปยงัภาค 
Inverter ของ UPS สญัญาณไฟ BYPASS จะดบัและสญัญาณไฟ LOAD จะติดสวา่ง สญัญาณไฟ
ตา่งๆ บนหน้าจอ LCD แสดงดงัตารางตอ่ไปนี + 

สัญญาณไฟ การแสดงผล 

RECTIFIER สวา่ง (สเีขียว) 
BATTERY สวา่ง (สแีดง) 
BYPASS ดบั 
INVERTER สวา่ง (สเีขียว) 
LOAD สวา่ง (สเีขียว) 
STATUS สวา่ง (สเีขียว) 
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5.1.1.2 ทําการปิดวงจรสวิตช์ BATTTERY ภายนอก สญัญาณไฟ BATTERY จะดบั หลงัจากนั +น 2-3 นาที 
แบตเตอรี�จะเริ�มทําการประจไุฟฟ้าและเข้าสูส่ภาวะการทํางานปกติ สญัญาณไฟตา่งๆ บนหน้าจอ LCD 
แสดงดงัตารางตอ่ไปนี + 

สัญญาณไฟ การแสดงผล 

RECTIFIER สวา่ง (สเีขียว) 
BATTERY สวา่ง (สเีขียว) 
BYPASS ดบั 
INVERTER สวา่ง (สเีขียว) 
LOAD สวา่ง (สเีขียว) 
STATUS สวา่ง (สเีขียว) 

5.1.2 การเปิดเครื�องในขณะไฟฟ้าดบั (Battery Mode Start) 
5.1.2.1 ตรวจสอบหากมีการเชื�อมตอ่กบัชดุแบตเตอรี�ภายนอก ให้ทําการปิดวงจรสวิตช์ BATTTERY ภายนอก 
5.1.2.2 กดปุ่ ม Cold Start สแีดงของแบตเตอรี� ซึ�งอยูใ่ต้สวิตช์ INPUT (ดงัรูป) 

        
ตําแหนง่ของปุ่ ม Cold Start ของแบตเตอรี� 

หน้าจอ LCD จะแสดงหน้าจอเริ�มต้นการทํางาน สญัญาณไฟ BATTERY จะกระพริบ ภาค Rectifier จะ
เข้าสูส่ภาวะการทํางานปกติ หลงัจากนั +น 30 วินาที สญัญาณไฟ BATTERY จะติดสวา่งสเีขยีว 
หมายเหต:ุ หากสญัญาณไฟ BATTERY ไมก่ระพริบ ให้กดปุ่ ม Cold Start อีกครั +ง แล้วสญัญาณไฟ 

BATTERY จะกระพริบ 
5.1.2.3 ภาค Inverter จะเริ�มทํางานโดยอตัโนมตัิ สญัญาณไฟ INVERTER จะกระพริบ หลงัจากนั +น 1 นาที 

ภาค Inverter จะจ่ายพลงังานไฟฟ้าขาออกและ UPS จะทํางานในโหมดจ่ายไฟฟ้าสาํรอง (Battery 
Mode) 

 
5.2 การปิดเครื�อง 

5.2.1 หากต้องการปิดเครื�องอยา่งสมบรูณ์ ให้ทําการสบัเปลี�ยนโหมดการทํางานจากโหมดปกต ิ(Normal Mode) ไป
ยงัโหมดสบัเปลี�ยนอปุกรณ์ไฟฟ้าให้รับไฟฟ้าจากแหลง่จ่ายไฟโดยตรงเพื�อซอ่มบํารุงเครื�อง (Maintenance 
Bypass Mode) ด้วยการปฏิบตัติามขั +นตอนในหวัข้อ 5.3.4 

5.2.2 หากต้องการแยก UPS ให้เป็นอิสระจากแหลง่จ่ายไฟ AC ให้ทําการเปิดวงจรสวติช์ INPUT ภายนอก 
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5.3 การสับเปลี�ยนโหมดการทาํงาน 

5.3.1 การสบัเปลี�ยนจากโหมดปกต ิ(Normal Mode) ไปยงัโหมดจ่ายไฟฟ้าสาํรอง (Battery Mode) 
ทําการเปิดวงจรสวิตช์ INPUT เพื�อตดัการจ่ายไฟฟ้าจากแหลง่จ่ายไฟ AC แล้ว UPS จะเข้าสูก่าร

ทํางานในโหมดจ่ายไฟฟ้าสาํรอง หากต้องการให้เครื�องกลบัสูก่ารทํางานในโหมดปกติ ให้รอ 2-3 วนิาทีก่อนทํา
การปิดวงจรสวิตช์ INPUT เครื�องจะรับไฟฟ้าจากแหลง่จ่ายไฟ AC อีกครั +งเพื�อจ่ายให้กบัอปุกรณ์ไฟฟ้า หลงัจาก
นั +น 10 วินาที ภาค Rectifier จะเริ�มการทํางานโดยอตัโนมตัิ เพื�อทําหน้าที�จา่ยไฟฟ้าให้กบัภาค Inverter ตอ่ไป 

5.3.2 การสบัเปลี�ยนจากโหมดปกต ิ(Normal Mode) ไปยงัโหมดสบัเปลี�ยนอปุกรณ์ไฟฟ้าให้รับไฟฟ้าจากแหลง่จ่ายไฟ
โดยตรง (Bypass Mode) 

ขณะที� UPS ทํางานอยูใ่นโหมดปกติและต้องการสบัเปลี�ยนอปุกรณ์ไฟฟ้าให้รับไฟฟ้าจากแหลง่จ่ายไฟ
รอง (Bypass) โดยตรง ที�หน้าแรกบนหน้าจอ LCD ให้เข้าไปที�เมนกูารทํางาน “ปุ่ มฟังก์ชนัการทํางาน 
(Function Keys)” และกดที� “Tran Byp” หรือกดปุ่ ม “OFF” ที�แตล่ะโมดลู Power ตามลาํดบั 
หมายเหต:ุ ขณะทํางานในโหมด Bypass อปุกรณ์ไฟฟ้าที�ตอ่ใช้งานกบั UPS จะได้รับไฟฟ้าจากแหลง่จ่ายไฟรอง

โดยตรง โดยไมไ่ด้รับไฟฟ้ากระแสสลบั (AC) ที�บริสทุธิ�ผา่นทางภาค Inverter ของ UPS 
5.3.3 การสบัเปลี�ยนจากโหมดสบัเปลี�ยนอปุกรณ์ไฟฟ้าให้รับไฟฟ้าจากแหลง่จ่ายไฟโดยตรง (Bypass Mode) ไปยงั

โหมดปกต ิ(Normal Mode)  
ขณะที� UPS ทํางานอยูใ่นโหมด Bypass หากต้องการกลบัไปยงัการทํางานโหมดปกติ ที�หน้าแรกบน

หน้าจอ LCD ให้เข้าไปที�เมนกูารทํางาน “ปุ่ มฟังก์ชนัการทํางาน (Function Keys)” และกดที� “Exit Bypass 
Mode” 

5.3.4 การสบัเปลี�ยนจากโหมดปกต ิ(Normal Mode) ไปยงัโหมดสบัเปลี�ยนอปุกรณ์ไฟฟ้าให้รับไฟฟ้าจากแหลง่จ่ายไฟ
โดยตรงเพื�อซอ่มบํารุงเครื�อง (Maintenance Bypass Mode)  

ขณะทํางานในโหมดปกติ สามารถทําการสบัเปลี�ยนอปุกรณ์ไฟฟ้าที�ตอ่ใช้งานกบั UPS ให้รับไฟฟ้าจาก
แหลง่จ่ายไฟรอง (Bypass) โดยตรงเพื�อทําการซอ่มบํารุงเครื�องได้ 

คาํเตอืน 
ผู้ใช้งานไมค่วรเพื�อทําการสบัเปลี�ยนอปุกรณ์ไฟฟ้าที�ตอ่ใช้งานกบั UPS ให้รับไฟฟ้าจากแหลง่จ่ายไฟรอง 
(Bypass) โดยตรงเพื�อทําการซอ่มบํารุงเครื�องเอง เพราะอาจทําให้อปุกรณ์เกิดความเสยีหายและผู้ซอ่ม
อาจได้รับอนัตรายได้ จะต้องใช้ชา่งเทคนิคที�มคีวามชํานาญจากบริษัทฯ เป็นผู้ซอ่มเทา่นั 2น และไม่ควร
เอาแผน่ Anti-misoperation Stop Plate ออกจากตําแหนง่เดิม 

ข้อควรระวงั: ก่อนทําการสบัเปลี�ยนจากโหมดปกติไปยงัโหมด Maintenance Bypass ให้อา่นข้อความที�แสดง
บนหน้าจอ LCD ให้แนใ่จวา่ แหลง่จ่ายไฟรอง (Bypass) อยูใ่นสภาวะปกติ และภาค Inverter ได้
ทําการเชื�อมตอ่ (Synchronize) ความถี�ไฟฟ้าเข้ากบัความถี�ไฟฟ้าของแหลง่จา่ยไฟรองแล้ว เพื�อ
ป้องกนัไมใ่ห้อปุกรณ์ได้รับความเสยีหายจากการขาดชว่งของไฟฟ้า 

5.3.4.1 ที�หน้าแรกบนหน้าจอ LCD ให้เข้าไปที�เมนกูารทํางาน “ปุ่ มฟังก์ชนัการทํางาน (Function Keys)” และ
กดที� “Tran Byp” หรือกดปุ่ ม “OFF” ที�แตล่ะโมดลู Power ตามลาํดบั  
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หากใช้เมนกูารทํางาน “ปุ่ มฟังก์ชนัการทํางาน (Function Keys)” และ “Tran Byp” สญัญาณไฟ 
INVERTER จะกระพริบและมีเสยีงสญัญาณเตือน  
หากกดปุ่ ม “OFF” ที�แตล่ะโมดลู Power สญัญาณไฟ INVERTER จะดบัและมเีสยีงสญัญาณเตอืน  
อปุกรณ์ไฟฟ้าจะถกูสบัเปลี�ยนให้รับไฟฟ้าจากแหลง่จา่ยไฟรอง (Bypass) โดยตรง จากนั +นภาค 
Inverter จะหยดุการทํางาน 

5.3.4.2 ทําการปิดวงจรสวิตช์ MAINTENANCE BYPASS Q2 เพื�อให้อปุกรณ์ไฟฟ้ารับไฟฟ้าจากแหลง่จ่ายไฟ
รองโดยตรงเพื�อทําการซอ่มบํารุงเครื�อง และทําการเปิดวงจรสวติช์ INPUT Q1, สวิตช์ OUTPUT Q3 
และสวิตช์ BATTERY  
คาํเตอืน: หากต้องทําการซอ่มบํารุงเครื�อง จะต้องเปิดฝาครอบเครื�องเพื�อทําการซอ่มบํารุงภายใน โดย

จะต้องรอประมาณ 10 นาทีเพื�อให้แรงดนัไฟฟ้าของตวัเก็บประจ ุ(Capacitor) ที�อยูภ่ายใน
บสักระแสตรง (DC Bus) ได้ทําการจ่ายประจโุดยอตัโนมตักิ่อน 

5.3.5 การสบัเปลี�ยนจากโหมดสบัเปลี�ยนอปุกรณ์ไฟฟ้าให้รับไฟฟ้าจากแหลง่จ่ายไฟโดยตรงเพื�อซอ่มบํารุงเครื�อง 
(Maintenance Bypass Mode) ไปยงั โหมดปกต ิ(Normal Mode)  
5.3.5.1 ทําการปิดวงจรสวิตช์ OUTPUT Q3 และสวิตช์ INPUT Q1  

สญัญาณไฟ BYPASS จะติดสวา่งสเีขยีว และอปุกรณ์ไฟฟ้าจะได้รับไฟฟ้าจากแหลง่จา่ยไฟรอง 
(Bypass) โดยตรงเพื�อทําการซอ่มบํารุงเครื�อง 

5.3.5.2 ทําการเปิดวงจรสวติช์ MAINTENANCE BYPASS Q2  
อปุกรณ์ไฟฟ้าจะได้รับไฟฟ้าจากแหลง่จ่ายไฟรองโดยตรง และภาค Rectifier จะเริ�มทํางาน หลงัจากนั +น 
30 วินาที สญัญาณไฟ RECTIFIER จะติดสวา่งสเีขียว และอีกประมาณ 1 นาที ภาค Inverter จะเริ�ม
ทํางานโดยอตัโนมตัแิละอปุกรณ์ไฟฟ้าจะถกูสบัเปลี�ยนให้กลบัมารับไฟฟ้าจากภาค Inverter  

5.3.5.3 ทําการปิดวงจรสวิตช์ BATTERY ภายนอก สญัญาณไฟ BATTERY จะดบั ให้ตรวจสอบที�หน้าจอ LCD 
วา่ แรงดนัไฟฟ้าของแบตเตอรี�ปกติหรือไม ่

 
5.4 การปิดเครื�องแบบฉุกเฉิน (Emergency Power Off; EPO) 

สวิตช์ EPO ที�อยูบ่นหน้าปัดแสดงผลใช้สาํหรับปิด UPS แบบฉกุเฉินในกรณีที�ต้องการปิดเครื�องทนัที โดย
ผู้ใช้งานสามารถปิดเครื�องแบบฉกุเฉินด้วยการกดสวติช์ EPO จากนั +นระบบจะหยดุการทํางานทั +งหมด ได้แก่ ภาค 
Rectifier, ภาค Inverter, แหลง่จ่ายไฟรอง (Bypass), หยดุการจา่ยไฟฟ้าไปยงัอปุกรณ์ไฟฟ้าที�ตอ่ใช้งาน รวมถงึ
แบตเตอรี�จะไมทํ่าการประจไุฟฟ้าและจ่ายประจไุฟฟ้าด้วย 

เมื�อมกีารรับไฟฟ้าจากแหลง่จ่ายไฟ AC แล้ว UPS จะกลบัมาทํางาน แตย่งัไมม่ีการจา่ยไฟฟ้าทางด้านขาออก 
หากต้องการแยก UPS ให้เป็นอิสระโดยสมบรูณ์ ให้ตดัการจา่ยไฟฟ้าจากแหลง่จ่ายไฟ AC 

 
5.5 การบริหารจัดการแบตเตอรี�  (Battery Management) 

5.5.1 ฟังก์ชนัการทํางานปกต ิ(Normal Mode)  
เป็นฟังก์ชนัการทํางานสาํหรับผู้ดแูลระบบที�ต้องใช้ซอฟต์แวร์โดยเฉพาะเทา่นั +น 
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5.5.1.1 Constant Current Boost Charging 
สามารถทําการตั +งคา่คงที�ของกระแสไฟฟ้าที�ใช้ในการประจแุบตเตอรี�แบบ Boost (Boost 

Charging) ได้ 
5.5.1.2 Constant Voltage Boost Charging 

สามารถทําการตั +งคา่คงที�ของแรงดนัไฟฟ้าที�ใช้ในการประจแุบตเตอรี�แบบ Boost ได้ตามความ
ต้องการขึ +นอยูก่บัชนิดของแบตเตอรี�  

สาํหรับแบตเตอรี�ชนิดตะกั�ว-กรดแบบปิดผนกึ (Valve Regulated Load Acid Battery; VRLA) 
แรงดนัไฟฟ้าที�ใช้ในการประจไุฟฟ้าไมค่วรมากกวา่ 2.4 V ตอ่เซลล์ 

5.5.1.3 Float Charging 
สามารถทําการตั +งคา่คงที�ของแรงดนัไฟฟ้าที�ใช้ในการประจแุบตเตอรี�แบบ Float (Float 

Charging) ได้ตามความต้องการขึ +นอยูก่บัชนิดของแบตเตอรี�  
สาํหรับแบตเตอรี�ชนิดตะกั�ว-กรดแบบปิดผนกึ (VRLA Battery) แรงดนัไฟฟ้าที�ใช้ในการประจุ

ไฟฟ้าควรอยูร่ะหวา่ง 2.2-2.3 V 
5.5.1.4 Float Charging Temperature Compensation (อปุกรณ์เสริม) 

สามารถทําการตั +งคา่คงที�ของการชดเชยอณุหภมูิของแบตเตอรี�ในการประจแุบตเตอรี�แบบ Float 
ได้ตามความต้องการขึ +นอยูก่บัชนิดของแบตเตอรี�  

5.5.1.5 End of Discharge (EOD) Protection 
หากแรงดนัไฟฟ้าของแบตเตอรี�อยูใ่นระดบัตํ�ากวา่ระดบัแรงดนัไฟฟ้าที�กําหนดเมื�อแบตเตอรี�หยดุ

การจา่ยประจ ุ(EOD) Battery Converter จะหยดุการทํางานและแบตเตอรี�จะแยกเป็นอิสระ เพื�อ
ป้องกนัไมใ่ห้เกิดการจ่ายประจไุฟฟ้าอีก โดยสามารถปรับตั +งคา่ EOD ได้ตั +งแต ่1.6-1.75 V ตอ่เซลล์ 
(สาํหรับแบตเตอรี�ชนิดตะกั�ว-กรดแบบปิดผนกึ; VRLA Battery) หรือ 0.9-1.1 V ตอ่เซลล์ (สาํหรับ
แบตเตอรี�ชนิดนิเกิล-แคดเมยีม; NiCd Battery) 

5.5.1.6 Battery Low Warning Time 
สามารถปรับตั +งคา่เวลาเพื�อแจ้งเตือนเมื�อพลงังานในแบตเตอรี�มีระดบัตํ�าได้ตั +งแต ่3-60 นาที 

โดยคา่เริ�มต้นคือ 5 นาที 
5.5.2 ฟังก์ชนัการทํางานขั +นสงู – การทดสอบแบตเตอรี�ด้วยตวัเองและการบํารุงรักษาแบตเตอรี� (Advanced 

Function; Battery Self-checking and Maintenance)  
แบตเตอรี�จะมีการจา่ยประจโุดยอตัโนมตัิ 20% ของความจขุองแบตเตอรี� และอปุกรณ์ไฟฟ้าที�ตอ่ใช้งาน

จริงต้องมากกวา่ 20% ของพิกดักําลงัไฟฟ้าที�กําหนดของ UPS (kVA) หากอปุกรณ์ไฟฟ้าที�ตอ่ใช้งานน้อยกวา่ 
20% ระบบการจ่ายประจโุดยอตัโนมตัิจะไมทํ่างาน ซึ�งสามารถทําการตั +งคา่ให้ระบบการจา่ยประจทํุางานโดย
อตัโนมตัิตามกําหนดเวลาได้ตั +งแต ่30-360 วนั ทั +งนี +จะไมส่ามารถเปิดการใช้งานฟังก์ชนัการทดสอบแบตเตอรี�
ด้วยตวัเอง (Battery Self-test) ได้  

ข้อกําหนดของฟังก์ชนัการทํางานนี +คือ แบตเตอรี�ต้องทําการประจไุฟฟ้าแบบ Float (Float Charging) 
อยา่งน้อย 5 ชั�วโมง และอปุกรณ์ไฟฟ้าที�ตอ่ใช้งานต้องอยูร่ะหวา่ง 20-100% ของพิกดักําลงัไฟฟ้าที�กําหนดของ 
UPS (kVA) 
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ผู้ใช้งานสามารถสั�งเครื�องให้ทําการทดสอบแบตเตอรี�ด้วยตวัเองและบํารุงรักษาแบตเตอรี� (Battery Self-
checking and Maintenance) ได้โดยใช้คาํสั�ง “Battery Maintenance Test” ที�หน้าจอ LCD หรือสั�งให้เครื�อง
ทําการทดสอบแบตเตอรี�ด้วยตวัเองโดยอตัโนมตัิตามเวลาที�ตั +งไว้ ผู้ใช้งานสามารถตั +งเวลาการทดสอบแบตเตอรี�
ได้ตั +งแต ่3-360 วนั (คา่เริ�มต้นคอื ปิดการใช้งานฟังก์ชนัการทดสอบแบตเตอรี�ด้วยตวัเอง) 

 
5.6 การป้องกนัแบตเตอรี�  (Battery Protection) 

เป็นฟังก์ชนัการทํางานสาํหรับผู้ดแูลระบบที�ต้องใช้ซอฟต์แวร์โดยเฉพาะเทา่นั +น 
5.6.1 Battery Low Pre-warning 

ก่อนที�ระดบัแรงดนัไฟฟ้าของแบตเตอรี�จะถึงระดบัแรงดนัไฟฟ้าที�กําหนดเมื�อแบตเตอรี�หยดุการจ่าย
ประจ ุ(EOD) จะมีการแจ้งเตือนลว่งหน้า (Pre-warning) เมื�อแบตเตอรี�แรงดนัไฟฟ้าตก จากนั +นความจขุอง
แบตเตอรี�จะเหลอืสาํหรับการจา่ยประจไุฟฟ้าเป็นเวลา 3 นาทีเมื�อเทียบกบัอปุกรณ์ไฟฟ้าเตม็พิกดักําลงัของ 
UPS ผู้ใช้งานสามารถตั +งเวลาการแจ้งเตือนลว่งหน้าได้ตั +งแต ่3-60 นาที 

5.6.2 Battery End of Discharge (EOD) Protection 
หากระดบัแรงดนัไฟฟ้าของแบตเตอรี�ตํ�ากวา่ระดบัแรงดนัไฟฟ้าที�กําหนดเมื�อแบตเตอรี�หยดุการจ่ายประจ ุ

(EOD) Battery Converter จะหยดุการทํางาน โดยสามารถตั +งคา่ระดบัแรงดนัไฟฟ้าที�กําหนดเมื�อแบตเตอรี�หยดุ
การจา่ยประจ ุหรือ EOD ได้ตั +งแต ่1.6-1.75 V ตอ่เซลล์ (สาํหรับแบตเตอรี�ชนิดตะกั�ว-กรดแบบปิดผนกึ; VRLA 
Battery) หรือ 0.9-1.1 V ตอ่เซลล์ (สาํหรับแบตเตอรี�ชนิดนิเกิล-แคดเมยีม; NiCd Battery) 

5.6.3 Battery Circuit Breaker (BCB) Alarm 
หากเบรกเกอร์สาํหรับแบตเตอรี� (BCB) เปิดวงจร จะมีการแจ้งเตือนเกิดขึ +น ชดุแบตเตอรี�ภายนอกที�

เชื�อมตอ่กบั UPS จะมีการป้องกนัโดยเบรกเกอร์สาํหรับแบตเตอรี�ภายนอก ซึ�งผู้ใช้งานสามารถสั�งปิดวงจรแบบ
ไมอ่ตัโนมตัิและปลดวงจรได้ที�หน้าจอ LCD ของ UPS 
 

5.7 การหยุดเสียงสัญญาณเตอืน 
เมื�อ UPS มีเสยีงสญัญาณเตือนในระหวา่งการใช้งาน ผู้ใช้งานสามารถหยดุเสยีงสญัญาณเตือนได้โดยกดปุ่ ม 

Mute  ที�หน้าจอ LCD 
 

5.8 การเลอืกภาษา (Language Selection) 
ผู้ใช้งานสามารถเลอืกภาษาที�ต้องการได้โดยการเข้าใช้เมนกูารทํางานที�หน้าจอ LCD ซึ�งมีให้เลอืก 3 ภาษา 

คือ ภาษาจีนกลาง, ภาษาองักฤษ และสามารถเลอืกได้อีก 1 ภาษาจากตวัเลอืกดงันี + ภาษาจีนไต้หวนั, ภาษาเกาหล,ี 
ภาษาตรุกี และภาษารัสเซยี 

 
5.9 รหัสการควบคุม (Control Password) 

เมื�อหน้าจอ LCD แสดงข้อความ “Input control password 1” ให้ผู้ใช้งานป้อนรหสัผา่นควบคมุการเข้าใช้
งาน คือ 12345678 
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การแสดงผล 
 
6.1 รายละเอียดของหน้าจอ LCD 

 
หลงัจาก UPS เปิดเครื�องอยา่งสมบรูณ์แล้ว หน้าจอ LCD จะแสดงหน้าจอหลกั (ดงัรูป) โดยแบง่การแสดงผล

เป็น 3 สว่น คือ สว่นแสดงข้อมลูของระบบ (UPS System Information Window), สว่นแสดงคําสั�งในการแสดงข้อมลู 
(Data Command Window) และสว่นแสดงเหตกุารณ์ที�เกิดขึ +นในปัจจบุนั (Current Record Window) 

ความหมายของสญัลกัษณ์ตา่งๆ ที�แสดงบนหน้าจอ LCD แสดงดงัตารางตอ่ไปนี + 
สัญลักษณ์ ความหมาย 

 
ข้อมลูทางไฟฟ้าของแหลง่จ่ายไฟรอง (Bypass) 

 
ข้อมลูทางไฟฟ้าของแหลง่จ่ายไฟหลกัหรือแหลง่จ่ายไฟ  AC 

 
ไฟล์เหตกุารณ์ย้อนหลงัและข้อมลูของระบบ 

 

การตั +งคา่ฟังก์ชนัการทํางาน (การปรับแตง่การแสดงผลของหน้าจอ LCD ให้เหมาะสมกบั
ผู้ใช้งาน (Display Calibration), การตั +งคา่รหสัผา่น (Password Setting), การตั +งคา่เวลา 
(Time Setting), การตั +งคา่รูปแบบวนัที� (Date Format), การตั +งคา่โปรโตคอลการสื�อสาร 
(Communication Protocol) และการตั +งคา่ภาษา (Language Setting)) และการตั +งคา่
ระบบ (System Setting; สาํหรับผู้ดแูลระบบเทา่นั +น ) 

 
ข้อมลูของแบตเตอรี�และการตั +งคา่พารามิเตอร์ของแบตเตอรี� (สาํหรับเจ้าหน้าที�ฝ่ายบริการ
เทา่นั +น) 

 
การทดสอบแบตเตอรี�และการบํารุงรักษาแบตเตอรี� 
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สัญลักษณ์ ความหมาย 

 

ปุ่ มฟังก์ชนัการทํางานสาํหรับเจ้าหน้าที�ฝ่ายบริการเทา่นั +น (การลบบนัทกึเหตกุารณ์ผิดปกติ
, การลบไฟล์เหตกุารณ์ย้อนหลงั, การหยดุเสยีงสญัญาณเตือนและการสบัเปลี�ยนอปุกรณ์
ไฟฟ้าให้รับไฟฟ้าจากแหลง่จ่ายไฟรองโดยตรงโดยผู้ใช้งาน), การตั +งคา่การทํางานของ
ผู้ใช้งาน (โหมดการทํางานของระบบ, หมายเลขเครื�อง, หมายเลขประจําระบบ, การ
ปรับเปลี�ยนแรงดนัไฟฟ้าขาออก, ความเร็วในการตดิตามการเปลี�ยนแปลงของความถี�ไฟฟ้า
, ขีดจํากดัในการตดิตามการเปลี�ยนแปลงของความถี�ไฟฟ้า)  

 
ข้อมลูทางไฟฟ้าทางด้านขาออกของ UPS 

 
ข้อมลูเกี�ยวกบัอปุกรณ์ไฟฟ้าที�ตอ่ใช้งานกบั UPS 

 การหยดุเสยีงสญัญาณเตือนและการให้เสยีงสญัญาณเตือนกลบัมาเช่นเดมิ 

 เลื�อนดหูน้าจอแสดงเหตกุารณ์ที�เกิดขึ +น ขึ +นหรือลง 

ให้เลอืกสญัลกัษณ์ที�แสดงบนหน้าจอ LCD เพื�อเรียกดคูา่ข้อมลูตา่งๆ ของ UPS เช่น เลอืก  หน้าจอ 
LCD จะแสดงข้อมลูทางไฟฟ้าทางด้านแหลง่จา่ยไฟ AC ดงัรูป 

 
แสดงข้อมลูที�เลอืก 

หรือเลอืกสญัลกัษณ์  และยืนยนัการเลอืกโมดลู หน้าจอ LCD จะแสดงสถานะการทํางานของโมดลู
ที�เลอืก 
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แสดงข้อมลูของโมดลูที�เลอืก 

เลอืกสญัลกัษณ์  เพื�อเรียกดขู้อมลูทางไฟฟ้าขาเข้าของโมดลูขณะนั +น 

เลอืกสญัลกัษณ์  เพื�อเรียกดขู้อมลูทางไฟฟ้าขาออกของโมดลูขณะนั +น 

เลอืกสญัลกัษณ์  เพื�อเรียกดขู้อมลูทางไฟฟ้าของอปุกรณ์ไฟฟ้าที�ตอ่ใช้งานกบัโมดลูขณะนั +น 

เลอืกสญัลกัษณ์  เพื�อเรียกด ูMaintenance Code และ Module Software Code ของโมดลูขณะนั +น 

เลอืกสญัลกัษณ์  เพื�อกลบัไปยงัหน้าจอก่อนหน้านี + 

เลอืกสญัลกัษณ์  เพื�อกลบัไปยงัหน้าจอแรก 
Default Display 

ขณะที�ระบบกําลงัทํางาน หากไมม่ีการแจ้งเตือนเกิดขึ +นภายใน 2 นาที ระบบจะแสดงหน้าจอเริ�มต้น จากนั +น
ไฟสอ่งสวา่งของหน้าจอ LCD จะดบั ให้กดปุ่ มใดๆ เพื�อเรียกหน้าจอกลบัมาแสดงใหมอี่กครั +ง 
UPS System Information Window 

หน้าจอ LCD สว่นแสดงข้อมลูของ UPS ประกอบด้วย ชื�อรุ่นของ UPS และเวลาปัจจบุนั 
การแสดงผล ความหมาย 

MTT-xxx ชื�อรุ่นของ UPS 
12:00 เวลาปัจจบุนั (รูปแบบ คือ 24 ชั�วโมง, ชั�วโมง, นาที 

 
6.2 รายละเอียดของเมนูการทาํงานต่างๆ 

หน้าจอ LCD สว่นแสดงเมนกูารทํางานและข้อมลูที�เกี�ยวข้องของ UPS ประกอบด้วย สว่นแสดงชื�อเมนกูาร
ทํางานของ UPS (ด้านขวาของหน้าจอ LCD) และสว่นแสดงข้อมลูที�เกี�ยวข้องกบัเมนกูารทํางานที�เลอืก (ด้านซ้าย
ของหน้าจอ LCD) 
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ให้เลอืกหน้าจอแสดงเมนกูารทํางานและข้อมลูที�เกี�ยวข้องของ UPS เพื�อเรียกดคูา่ข้อมลูที�เกี�ยวข้องกบั UPS 
และทําการตั +งคา่ฟังก์ชนัการทํางานที�เกี�ยวข้อง รายละเอียดของเมนกูารทํางานตา่งๆ แสดงดงัตารางตอ่ไปนี + 
ชื�อเมนูการทาํงาน รายการเมนูการทาํงาน คาํอธิบาย 

V phase (V) แสดงคา่แรงดนัไฟฟ้าของเฟส 
I phase (A) แสดงคา่กระแสไฟฟ้าของเฟส 
Freq. (Hz) แสดงคา่ความถี�ไฟฟ้าขาเข้า 

Main input 

PF แสดงคา่ Power Factor 
V phase (V) แสดงคา่แรงดนัไฟฟ้าของเฟส 
I phase (A) แสดงคา่กระแสไฟฟ้าของเฟส 
Freq. (Hz) แสดงคา่ความถี�ไฟฟ้าของแหลง่จา่ยไฟรอง (Bypass) 

Bypass input 

PF แสดงคา่ Power Factor 
V phase (V) แสดงคา่แรงดนัไฟฟ้าของเฟส 
I phase (A) แสดงคา่กระแสไฟฟ้าของเฟส 
Freq. (Hz) แสดงคา่ความถี�ไฟฟ้าขาออก 

AC output 

PF แสดงคา่ Power Factor 
Sout (kVA) แสดงคา่ Sout: กําลงัไฟฟ้าปรากฏ (Apparent Power) 
Pout (kVA) แสดงคา่ Pout: กําลงัไฟฟ้าจริง (Active Power) 
Qout (kVAR) แสดงคา่ Qout: กําลงัไฟฟ้าเสมือน (Reactive Power) 

This UPS 
module’s load 

Load (%) แสดงคา่เปอร์เซ็นต์ปริมาณการใช้งานของอปุกรณ์ไฟฟ้า 
Environmental Temp แสดงคา่อณุหภมูิแวดล้อม 
Battery voltage (V) แสดงคา่แรงดนัไฟฟ้าที�บสัของแบตเตอรี� 
Battery current (A) แสดงคา่กระแสไฟฟ้าที�บสัของแบตเตอรี� 

Battery Temp (°C) แสดงคา่อณุหภมูิของแบตเตอรี� (°C) 
Remaining Time (Min.) แสดงระยะเวลาในการจา่ยไฟฟ้าสาํรองที�เหลอือยู ่

Battery capacity (%) 
แสดงคา่เปอร์เซ็นต์ปริมาณพลงังานในแบตเตอรี�เมื�อเทียบกบั
ความจขุองแบตเตอรี�ใหม ่

Battery equalized 
charging 

แสดงการทํางานของแบตเตอรี�ในการประจแุบบ Equalize 
(Equalized Charging) 

Battery float  
charging 

แสดงการทํางานของแบตเตอรี�ในการประจแุบบ Float (Float 
Charging) 

Battery data 

Battery disconnected แสดงสถานะไมไ่ด้เชื�อมตอ่กบัแบตเตอรี� 

Current record (current alarm) 
แสดงการแจ้งเตือนเหตกุารณ์ที�เกิดขึ +นในปัจจบุนัทั +งหมดบน
หน้าจอ LCD ของ UPS (ดรูายละเอียดเพิ�มเติมที�หวัข้อ 6.3) 
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ชื�อเมนูการทาํงาน รายการเมนูการทาํงาน คาํอธิบาย 

History record (history alarm) 
แสดงการแจ้งเตือนเหตกุารณ์ย้อนหลงัทั +งหมดบนหน้าจอ LCD 
ของ UPS (ดรูายละเอียดเพิ�มเติมที�หวัข้อ 6.3) 

Menu Language (language option) มีให้เลอืก 3 ภาษา 

Display calibration 
การปรับแตง่การแสดงผลของหน้าจอ LCD ให้เหมาะสมกบั
ผู้ใช้งาน 

Date format set 
การตั +งคา่รูปแบบวนัที� มีให้เลอืก 2 แบบดงันี + MM DD YYYY 
และ YYYY MM DD 

Date & Time การตั +งคา่วนัที�และเวลา 
Language set การตั +งคา่ภาษา (ภาษาจีนกลาง, ภาษาองักฤษ และเลอืกได้อีก 

1 ภาษาจากตวัเลอืกที�มีให้) 

Communication  
mode 

การตั +งคา่ Communication Mode มีตวัเลอืก ดงันี + 
– Modbus Protocol Mode แบง่เป็นการตั +งคา่ 
Communication, Mode (RTU, ASC II), Equipment  
Address, Baud Rate และ Check-bit 

– Power Protocol Mode แบง่เป็นการตั +งคา่ Equipment  
Address และ Baud Rate 

– Company Custom Protocol Mode ไมม่ีตวัเลอืกในการตั +ง
คา่เนื�องจากเป็นโปรโตคอลที�ออกแบบตามความต้องการของ
ผู้ใช้งาน 

Settings 

Control password set ผู้ใช้งานสามารถตั +งคา่รหสัผา่นควบคมุการเข้าใช้งาน 1 ได้ 

Battery maintenance 
test 

การทดสอบจะทําให้แบตเตอรี�จ่ายประจไุฟฟ้าบางสว่น เพื�อ
กระตุ้นแบตเตอรี�และให้ได้คา่ความจโุดยประมาณของแบตเตอรี� 
ทั +งนี +การทํางานในโหมด Bypass จะต้องอยูใ่นสภาวะปกติและ
คา่ความจขุองแบตเตอรี�ควรมากกวา่ 25%  

Battery self-check  
test 

UPS จะสบัเปลี�ยนให้ทําการจา่ยไฟฟ้าจากแบตเตอรี�เพื�อ
ทดสอบการจา่ยประจไุฟฟ้าของแบตเตอรี�วา่ ทํางานปกติหรือไม ่ 
ทั +งนี +การทํางานในโหมด Bypass จะต้องอยูใ่นสภาวะปกติและ
คา่ความจขุองแบตเตอรี�ควรมากกวา่ 25%  

Test Command 
(Battery Test 

Control/ System 
Test Control/ 

Force equalized 
charging) 

Stop testing 
การหยดุการทดสอบการบํารุงรักษาแบตเตอรี�และการตรวจสอบ
ความจขุองแบตเตอรี�โดยผู้ใช้งาน 

UPS system 
information 

Monitoring software 
version 

แสดงเวอร์ชนัของซอฟต์แวร์ตรวจสอบและควบคมุการทํางาน
ของระบบ (Monitoring Software) 
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ชื�อเมนูการทาํงาน รายการเมนูการทาํงาน คาํอธิบาย 

Rectifier software 
version 

แสดงเวอร์ชนัของซอฟต์แวร์การใช้งาน Rectifier 

Inverter software 
version 

แสดงเวอร์ชนัของซอฟต์แวร์การใช้งาน Inverter 

Serial No. แสดงหมายเลขประจําเครื�อง ซึ�งเป็นคา่ที�ถกูตั +งมาจากโรงงาน 
Rated information แสดงข้อมลูการตั +งคา่เครือขา่ยการทํางานของระบบ 

UPS system 

information 

Module type ชนิดของโมดลู 
 

6.3 รายการการแจ้งเตือนเหตุการณ์ที�เกิดขึ �นในระบบ 
การแจ้งเตือนเหตกุารณ์ที�เกิดขึ +นในระบบทั +งหมดจะแสดงที�หน้าจอ LCD ที�สว่นแสดงบนัทกึเหตกุารณ์

ย้อนหลงั (History Record Window) และสว่นแสดงเหตกุารณ์ที�เกิดขึ +นในปัจจบุนั (Current Record Window) มี
รายละเอียดแสดงดงัตารางตอ่ไปนี + 

เหตุการณ์ที�เกดิขึ �น ความหมาย 

UPS power supply ระบบจ่ายไฟฟ้าจากภาค Inverter และอยูใ่นสภาวะไฟฟ้าปกต ิ
Bypass power supply ระบบอยูใ่นสภาวะรับไฟฟ้าจากแหลง่ไฟรอง (Bypass) 
No power supply ไมม่ีการจ่ายไฟฟ้าออกจากระบบ 
Battery equalized charging แบตเตอรี�กําลงัประจไุฟฟ้าแบบ Boost (Boost Charging) 
Battery float charging แบตเตอรี�กําลงัประจไุฟฟ้าแบบ Float (Float Charging) 
Battery discharging ระบบทํางานอยูใ่นสภาวะการจ่ายไฟฟ้าจากแบตเตอรี� 
Battery connected มีการเชื�อมตอ่กบัแบตเตอรี� 
Battery disconnected ไมไ่ด้มีการเชื�อมตอ่กบัแบตเตอรี� 
Maintenance circuit breaker 
close 

เบรกเกอร์ทางด้านแหลง่จ่ายไฟสาํหรับ Maintenance Bypass ปิดวงจร 

Maintenance circuit breaker 
open 

เบรกเกอร์ทางด้านแหลง่จ่ายไฟสาํหรับ Maintenance Bypass เปิดวงจร 

Emergency shutdown การปิดระบบแบบฉกุเฉิน (EPO) 
Generator connected มีการเชื�อมตอ่กบัเครื�องกําเนิดไฟฟ้าภายนอก 
Mains abnormal แหลง่จ่ายไฟ AC ก่อนเข้าสู ่UPS ผิดปกต ิ
Bypass phase conversion ลาํดบัเฟสของแหลง่จา่ยไฟรอง (Bypass) สลบักนั 
Bypass voltage abnormal แรงดนัไฟฟ้าของแหลง่จา่ยไฟรองผิดปกต ิ
Bypass fault แหลง่จ่ายไฟรองผิดปกต ิ
Bypass overload มีการตอ่ใช้งานอปุกรณ์ไฟฟ้าที�รับไฟฟ้าจากแหลง่จา่ยไฟรองโดยตรงเกิน

พิกดักําลงั 
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เหตุการณ์ที�เกดิขึ �น ความหมาย 

Up to bypass overtime of 
overload 

แหลง่จ่ายไฟรองอยูใ่นสภาวะการตอ่ใช้งานเกินพิกดักําลงัเป็นเวลานาน 

Bypass frequency tracing 
exceeds 

ความถี�ไฟฟ้าของแหลง่จ่ายไฟรองไมอ่ยูใ่นช่วงที�ติดตามการเปลี�ยนแปลงได้ 

Switch times up to in this hour จํานวนครั +งของการสบัเปลี�ยนระหวา่งแหลง่จา่ยไฟรองและภาค Inverter 
ของ UPS มากกวา่ 5 ครั +งในชั�วโมงลา่สดุ 

Output short เกิดกระแสไฟฟ้าลดัวงจรทางด้านขาออกของระบบ 
Battery EOD ระดบัแรงดนัไฟฟ้าที�กําหนดเมื�อแบตเตอรี�หยดุการจ่ายประจ ุ
Battery self-check ระบบเข้าสูโ่หมดการทดสอบแบตเตอรี� 
Battery self-check success ขณะที�ระบบทําการทดสอบแบตเตอรี�การทํางานเป็นปกต ิ
Battery self-check failure ขณะที�ระบบทําการทดสอบแบตเตอรี�มีสิ�งผิดปกติเกิดขึ +น 
Battery maintenance ระบบอยูใ่นสภาวะการบํารุงรักษาแบตเตอรี� 
Battery maintenance success การบํารุงรักษาแบตเตอรี�ปกติเรียบร้อยด ี
Battery maintenance failure ในขั +นตอนการบํารุงรักษาแบตเตอรี�มีสิ�งผิดปกตเิกิดขึ +น 
Stop testing การหยดุการทดสอบแบตเตอรี�และการบํารุงรักษาแบตเตอรี� 
Fault clearing การลบบนัทกึเหตกุารณ์ผิดปกต ิ
Delete history record การลบบนัทกึเหตกุารณ์ย้อนหลงัทั +งหมด 
N# communication node 
connected 

โมดลู N# มีการเชื�อมตอ่กบัระบบ UPS 

N# communication node 
disconnected 

โมดลู N# ไมไ่ด้มีการเชื�อมตอ่กบัระบบ UPS 

N# rectifier fault ภาค Rectifier ของโมดลู N# ผิดปกต ิ
N# inverter fault ภาค Inverter ของโมดลู N# ผิดปกต ิ
N# rectifier overheat ภาค Rectifier ของโมดลู N# มีความร้อนสงูเกิน 
N# fan fault พดัลมของโมดลู N# ผิดปกต ิ
N# output overload มีการตอ่ใช้งานอปุกรณ์ไฟฟ้ามากเกินพิกดัของโมดลู N#  
N# overtime of overload มีการตอ่ใช้งานอปุกรณ์ไฟฟ้ามากเกินพิกดัของโมดลู N# และเป็นเวลานาน 
N# inverter overheat ภาค Inverter ของโมดลู N# มีความร้อนสงูเกิน 
Inverter power supply ban ไมม่ีการจ่ายไฟฟ้าจากภาค Inverter ของ UPS 
Manual switch of bypass การสบัเปลี�ยนอปุกรณ์ไฟฟ้าให้รับไฟฟ้าจากแหลง่จา่ยไฟรอง (Bypass) 

โดยตรงด้วยการควบคมุโดยผู้ใช้งาน 
Cancel manual switch of bypass การสบัเปลี�ยนอปุกรณ์ไฟฟ้าที�รับไฟฟ้าจากแหลง่จา่ยไฟรองกลบัไปรับไฟฟ้า

จากภาค Inverter ของ UPS ด้วยการควบคมุโดยผู้ใช้งาน 
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เหตุการณ์ที�เกดิขึ �น ความหมาย 

Battery low voltage ระดบัแรงดนัไฟฟ้าของแบตเตอรี�ตํ�า 
Battery reversal แบตเตอรี�กลบัขั +ว 
N# inverter protection มีการป้องกนัภาค Inverter ของโมดลู N# 
Input N line disconnected ไมไ่ด้เชื�อมตอ่สาย Input N ของระบบ 
Bypass fan fault พดัลมของโมดลู Bypass ผิดปกต ิ
N# manual shutdown ปิดการทํางานของโมดลู N# โดยผู้ใช้งาน 

 
 

เมนูการทาํงาน 
หน้าจอ LCD จะแสดงหน้าจอหลกั (ดงัรูป) ประกอบด้วยเมนกูารทํางานหลกัดงัตอ่ไปนี + 

 
หน้าจอแสดงเมนกูารทํางานหลกั 

 
MTT-xxx/xx: UPS รุ่น MTT-xxx มีพิกดักําลงัไฟฟ้า xxx kVA และโมดลู Power มีขนาด xx kVA 
N = 03: มีโมดลู Power 3 โมดลูกําลงัทํางานอยูใ่นระบบ 
P–1/2: UPS เป็นระบบการทํางานแบบขนาน โดยหมายเลขประจําระบบของเครื�องนี 2คือ 1 และม ีUPS จํานวน 2 
เครื�องตอ่ขนานกนั 
Current Status: การแจ้งเตือนเหตกุารณ์ผิดปกติ หาก UPS ทํางานปกติ สว่นนี 2จะแสดงข้อมลูขาออกของระบบ 
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7.1 ข้อมูลขาเข้าของแหล่งจ่ายไฟรอง (Bypass Input Information) 

ที�หน้าจอเมนกูารทํางานหลกั ให้กดที�  เพื�อเรียกดขู้อมลูทางไฟฟ้าขาเข้าของแหลง่จา่ยไฟรอง 
(Bypass) ได้แก่ แรงดนัไฟฟ้าขาเข้า (Input Voltage), กระแสไฟฟ้าขาเข้า (Input Current), ความถี�ไฟฟ้าขาเข้า 
(Input Frequency) และ Power Factor ขาเข้า (Input Power Factor) 

 
ข้อมลูทางไฟฟ้าขาเข้าของแหลง่จ่ายไฟรอง (Bypass) 

 
7.2 ข้อมูลขาเข้าของแหล่งจ่ายไฟหลัก (System Main Input Information) 

ที�หน้าจอเมนกูารทํางานหลกั ให้กดที�  เพื�อเรียกดขู้อมลูทางไฟฟ้าขาเข้าของแหลง่จา่ยไฟหลกั (Main) 
หรือแหลง่จ่ายไฟ AC ได้แก่ แรงดนัไฟฟ้าขาเข้า (Input Voltage), กระแสไฟฟ้าขาเข้า (Input Current), ความถี�ไฟฟ้า
ขาเข้า (Input Frequency) และ Power Factor ขาเข้า (Input Power Factor) 

 
ข้อมลูทางไฟฟ้าขาเข้าของแหลง่จ่ายไฟหลกั  
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7.3 ข้อมูลบันทกึเหตุการณ์ย้อนหลงัและข้อมูลของระบบ (History Log and System Information) 

ที�หน้าจอเมนกูารทํางานหลกั ให้กดที�  เพื�อเรียกดขู้อมลูบนัทกึเหตกุารณ์ย้อนหลงัที�เกิดขึ +นกบัระบบ ซึ�ง
สามารถดาวน์โหลดได้โดยใช้ INVT Monitor  

 
ข้อมลูบนัทกึเหตกุารณ์ย้อนหลงัและข้อมลูของระบบ 

7.3.1 ข้อมลูของระบบ (System Information) 
ที�หน้าจอแสดงข้อมลูบนัทกึเหตกุารณ์ย้อนหลงัที�เกิดขึ +นกบัระบบ ให้กดที� “SysInfo” เพื�อแสดงข้อมลู

ตา่งๆ ของระบบ ดงัรูป 

 
ข้อมลูของระบบ 



42 

 

7.4 เมนูการตั �งค่าฟังก์ชันการทาํงาน (Function Setting Menu) 
ผู้ใช้งานสามารถทําการตั +งคา่รหสัผา่น 1 (Password 1), รูปแบบวนัที� (Date Format), เวลาและวนัที� (Time 

and Date), โปรโตคอลการสื�อสาร (Communication Protocol) และภาษา (Language) ที�หน้าจอเมนกูารทํางาน

หลกั ให้กดที�  เพื�อเข้าสูเ่มนกูารตั +งคา่ฟังก์ชนัการทํางาน  

 
เมนกูารตั +งคา่ฟังก์ชนัการทํางาน 

7.4.1 การตั +งคา่รหสัผา่น (Password 1 Setting) 
ที�หน้าจอเมนกูารตั +งคา่ฟังก์ชนัการทํางาน ให้กดที� “Pwd Set” จากนั +นป้อนรหสัผา่นเก่า แล้วป้อน

รหสัผา่นใหมที่�ต้องการ และทําการยืนยนัรหสัผา่นใหมเ่พื�อทําการเปลี�ยนแปลงรหสัผา่น 1 

 
การตั +งคา่รหสัผา่น 
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7.4.2 การตั +งคา่รูปแบบวนัที� (Date Format Setting) 
ที�หน้าจอเมนกูารตั +งคา่ฟังก์ชนัการทํางาน ให้กดที� “Date Fmt” จากนั +นให้เลอืกรูปแบบวนัที�ที�ต้องการ 

ซึ�งมี 2 รูปแบบให้เลอืกดงันี + YY/MM/DD และ MM/DD/YY 

 
การตั +งคา่รูปแบบวนัที� 

7.4.3 การตั +งคา่เวลา (Time Setting) 
ที�หน้าจอเมนกูารตั +งคา่ฟังก์ชนัการทํางาน ให้กดที� “Time Set” จากนั +นป้อนวนัที�และเวลา และกด 

 เพื�อยืนยนัการตั +งคา่เวลา 

 
การตั +งคา่เวลา 

7.4.4 การตั +งคา่โปรโตคอลการสื�อสาร (Communication Protocol Setting) 
ที�หน้าจอเมนกูารตั +งคา่ฟังก์ชนัการทํางาน ให้กดที� “Comm Set” และทําการตั +งคา่โปรโตคอลการ

สื�อสารของระบบ UPS โดยกดที�ตวัเลอืก “SNT” หรือ “Modbus” 
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การตั +งคา่โปรโตคอลการสื�อสาร 

7.4.4.1 การตั +งคา่โปรโตคอล Modbus (Modbus Protocol Setting) 
เป็นฟังก์ชนัการทํางานสาํหรับการตั +งคา่โปรโตคอล Modbus เทา่นั +น ที�หน้าจอการตั +งคา่

โปรโตคอลการสื�อสาร ให้กดที� “Modbus” เพื�อตั +งคา่โปรโตคอลการสื�อสารในขณะนั +นเป็น “Modbus” 
และกดที� “ProtoSet” เพื�อเข้าสูเ่มนกูารตั +งคา่โปรโตคอล Modbus จากนั +นให้ทําการตั +งคา่โหมดของ 
Modbus (Modbus Mode), หมายเลขที�อยูข่อง Modbus (Modbus Address), อตัรารับสง่ของ 
Modbus (Modbus Baud Rate) และภาวะคูห่รือคี�ของ Modbus (Modbus Parity) 

 
การตั +งคา่โปรโตคอล Modbus 

7.4.4.1.1 การตั +งคา่โหมดของ Modbus (Modbus Mode Setting) 
ที�หน้าจอการตั +งคา่โปรโตคอล Modbus ให้กดที� “Mode” และทําการตั +งคา่โหมดของ 

Modbus โดยกดที�ตวัเลอืก “RTU” หรือ “ASCII” 
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การตั +งคา่โหมดการทํางาน Modbus 

7.4.4.1.2 การตั +งคา่หมายเลขที�อยูข่อง Modbus (Modbus Address Setting) 
ที�หน้าจอการตั +งคา่โปรโตคอล Modbus ให้กดที� “Address” และป้อนหมายเลขที�อยู ่

(Address) ของ Modbus จากนั +นกด  เพื�อยืนยนัการตั +งคา่ 

 
การตั +งคา่หมายเลขที�อยู ่(Address) ของ Modbus 

7.4.4.1.3 การตั +งคา่อตัรารับสง่ของ Modbus (Modbus Baud Rate Setting) 
ที�หน้าจอการตั +งคา่โปรโตคอล Modbus ให้กดที� “BaudRate” และทําการตั +งคา่อตัรา

รับสง่ (Baud Rate) ของ Modbus โดยกดที�ตวัเลอืกดงัตอ่ไปนี + “1200”, “2400”, “4800”, 
“9600”, “14400” หรือ “19200” 
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การตั +งคา่อตัรารับสง่ (Baud Rate) ของ Modbus 

7.4.4.1.4 การตั +งคา่ภาวะคูห่รือคี�ของ Modbus (Modbus Parity Setting) 
ที�หน้าจอการตั +งคา่โปรโตคอล Modbus ให้กดที� “Parity” และทําการตั +งคา่ภาวะคู่

หรือคี� (Parity) ของ Modbus โดยกดที�ตวัเลอืกดงัตอ่ไปนี + “None” (ไมม่ีการตรวจสอบ), 
“Odd” (แบบคี�) หรือ “Even” (แบบคู)่ 

 
การตั +งคา่ภาวะคูห่รือคี� (Parity) ของ Modbus 

7.4.5 การตั +งคา่ภาษา (Language Setting) 
ที�หน้าจอเมนกูารตั +งคา่ฟังก์ชนัการทํางาน ให้กดที� “Language” และทําการตั +งคา่ภาษา โดยกดที�

ตวัเลอืกดงัตอ่ไปนี + “Simplified Chinese” (ภาษาจีนกลาง), “English” (ภาษาองักฤษ), “Korean” (ภาษา
เกาหล)ี หรือ “Traditional Chinese” (ภาษาจีนไต้หวนั) 
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การตั +งคา่ภาษา 

 
7.5 ข้อมูลของแบตเตอรี�  (Battery Information) 

ที�หน้าจอเมนกูารทํางานหลกั ให้กดที�  เพื�อเข้าสูห่น้าจอเมนกูารทํางานเกี�ยวกบัแบตเตอรี� โดยแสดง
ข้อมลูของแบตเตอรี�ดงัตอ่ไปนี + แรงดนัไฟฟ้าของแบตเตอรี� (Battery Voltage), กระแสไฟฟ้าของแบตเตอรี� (Battery 
Current), อณุหภมูิแวดล้อม (Environmental Temperature; อปุกรณ์เสริม), อณุหภมูิของแบตเตอรี� (Battery 
Temperature; อปุกรณ์เสริม), ระยะเวลาในการจา่ยไฟฟ้าสาํรองที�เหลอือยู ่(Remaining Time), ความจขุอง
แบตเตอรี� (Battery Capacity) และสถานะของแบตเตอรี� (Battery Mode) 

 
ข้อมลูของแบตเตอรี� 

7.5.1 การตั +งคา่เกี�ยวกบัแบตเตอรี� (Battery Setting) 
ที�หน้าจอเมนกูารทํางานเกี�ยวกบัแบตเตอรี� ให้กดที� “Batt Set” และทําการตั +งคา่ข้อมลูเกี�ยวกบั

แบตเตอรี�ดงัตอ่ไปนี + 
Battery Number: การตั +งคา่จํานวนแบตเตอรี�ของตู้แบตเตอรี�ที�เชื�อมตอ่กบั UPS 
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Battery AH: การตั +งคา่ความจขุองแบตเตอรี�แบบเดี�ยว 
Cell Float Voltage: การตั +งคา่คงที�ของแรงดนัไฟฟ้าที�ใช้ในการประจแุบตเตอรี�แบบ Float 
Cell Boost Voltage: การตั +งคา่คงที�ของแรงดนัไฟฟ้าที�ใช้ในการประจแุบตเตอรี�แบบ Boost 
EOD Voltage (0.6c): การตั +งคา่ระดบัแรงดนัไฟฟ้าที�กําหนดเมื�อแบตเตอรี�หยดุจา่ยประจ ุ(EOD) เมื�อ
มีการจ่ายกระแสไฟฟ้าถงึ 0.6 เทา่ของความจขุองแบตเตอรี� (AH) 
EOD Voltage (0.15c): การตั +งคา่ระดบัแรงดนัไฟฟ้าที�กําหนดเมื�อแบตเตอรี�หยดุการจ่ายประจ ุ(EOD) 
เมื�อมกีารจา่ยกระแสไฟฟ้าถึง 0.15 เทา่ของความจขุองแบตเตอรี� (AH) 
หมายเหต:ุ คา่แรงดนัไฟฟ้า EOD ที�แท้จริงคํานวณจากซอฟต์แวร์โดยใช้ข้อมลูที�ให้ไว้ข้างต้น 
Charge Current (%): การตั +งคา่เปอร์เซ็นต์กระแสไฟฟ้าที�ประจแุบตเตอรี�จนถึงคา่กระแสไฟฟ้าของ
โมดลูที�กําหนด 

 
การตั +งคา่เกี�ยวกบัแบตเตอรี� 

 
7.6 คาํสั�งในการทดสอบแบตเตอรี�  (Battery Test Command) 

ที�หน้าจอเมนกูารทํางานหลกั ให้กดที�  เพื�อเข้าสูห่น้าจอเมนกูารทดสอบแบตเตอรี�ดงัตอ่ไปนี + 
BattTest: การทดสอบแบตเตอรี�ด้วยตวัเอง ใช้สาํหรับทดสอบการจ่ายประจไุฟฟ้าของแบตเตอรี�วา่ 
แบตเตอรี�ทํางานปกติหรือไม ่
BattMant: การทดสอบการบํารุงรักษาแบตเตอรี� เป็นการทําให้แบตเตอรี�จา่ยประจบุางสว่น เพื�อกระตุ้น
แบตเตอรี� 
ManBoost: การประจแุบตเตอรี�แบบ Boost โดยผู้ใช้งาน เพื�อสั�งให้แบตเตอรี�ทําการประจไุฟฟ้าแบบ Boost 
ManFloat: การประจแุบตเตอรี�แบบ Float โดยผู้ใช้งาน เพื�อสั�งให้แบตเตอรี�ทําการประจไุฟฟ้าแบบ Float 
StopTest: การหยดุการทดสอบแบตเตอรี�โดยผู้ใช้งาน 
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คําสั�งในการทดสอบแบตเตอรี� 

7.6.1 การปรับเปลี�ยนคา่แรงดนัไฟฟ้าขาออกและแรงดนัไฟฟ้าของแหลง่จา่ยไฟสาํหรับ Bypass (Output and 
Bypass Voltage Adjustment) 

ห้ามผู้ใช้งานใช้ฟังก์ชนัการทํางานนี + กรุณาติดตอ่สอบถามที�บริษัท ลโีอ เพาเวอร์ โซลชูั�นส์ จํากดั 
 

7.7 ปุ่มฟังก์ชันการทาํงาน (Function Keys) 

ที�หน้าจอเมนกูารทํางานหลกั ให้กดที�  และป้อนรหสัผา่นในการเข้าใช้งาน โดยฟังก์ชนัการทํางานมี
ดงัตอ่ไปนี + การลบบนัทกึเหตกุารณ์ผิดปกต ิ(Fault Clear), การลบบนัทกึเหตกุารณ์ย้อนหลงั (History Log Clear), 
การหยดุเสยีงสญัญาณเตือน/การให้เสยีงสญัญาณเตือนกลบัมาเช่นเดมิ (Mute/Escape Mute) และการสบัเปลี�ยน
อปุกรณ์ไฟฟ้าให้รับไฟฟ้าจากแหลง่จ่ายไฟรอง (Bypass) โดยตรง/การสบัเปลี�ยนอปุกรณ์ไฟฟ้าให้กลบัไปรับไฟฟ้า
จากแหลง่จา่ยไฟ AC เช่นเดมิ (Transfer to bypass/ Escape transfer to bypass) 

 
ปุ่ มฟังก์ชนัการทํางาน 
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7.7.1 การตั +งคา่การบริการของระบบ (Service Setting) 
การตั 2งคา่การบริการของระบบ ใช้สาํหรับเจ้าหน้าที�ฝ่ายบริการเทา่นั 2น ที�หน้าจอปุ่ มฟังก์ชนัการทํางาน 

ให้กดที� “Serv Set” เพื�อทําการตั +งคา่การบริการของระบบ ดงัตอ่ไปนี + 
System United: โหมดการทํางานของระบบ โดย  

1 หมายถึง ระบบการทํางานแบบเดี�ยว 
2 หมายถึง ระบบการทํางานแบบขนาน (UPS 2 เครื�องตอ่ขนานกนั)  
4 หมายถึง โหมดประหยดัพลงังาน (ECO Mode) 

United Num: จํานวน UPS ที�อยูใ่นระบบการทํางานแบบขนาน 
Unit ID: เป็นการตั 2งคา่สาํหรับระบบการทํางานแบบขนานเทา่นั 2น โดยตั 2งคา่ให้ UPS 2 เครื�องที�ตอ่
ขนานกนัมคีวามแตกตา่งกนั โดย ให้ UPS เครื�องหนึ�งมหีมายเลขประจําเครื�องเป็น “0” และ UPS อีก
เครื�องหนึ�งมหีมายเลขประจําเครื�องเป็น “1” 
Adjust Output (V): การปรับเปลี�ยนคา่แรงดนัไฟฟ้าขาออกให้เข้ากนัได้กบัแรงดนัไฟฟ้าของ
แหลง่จ่ายไฟ AC 
Slew Rate (Hz/S): มีการตั 2งคา่เริ�มต้นเป็น 0.5 Hz/S 
Sync Window: ภาค Inverter สามารถติดตามการเปลี�ยนแปลงทางด้านแหลง่จ่ายไฟรอง (Bypass) 
ก่อนเข้าสูร่ะบบเมื�อความถี�ไฟฟ้าขาเข้าของแหลง่จา่ยไฟรองเปลี�ยนแปลงอยูใ่นช่วง +/- 3 Hz โดยมี
การตั 2งคา่เริ�มต้นเป็น 3 Hz 
Temp. Comp: เป็นการตั 2งคา่สาํหรับระบบการชดเชยอณุหภมูิเทา่นั 2น 

 
การตั 2งคา่การบริการของระบบ 
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7.8 ข้อมูลขาออกของระบบ (Output Information) 

ที�หน้าจอเมนกูารทํางานหลกั ให้กดที�  เพื�อเรียกดขู้อมลูทางไฟฟ้าขาออกของระบบ UPS ได้แก่ 
แรงดนัไฟฟ้าขาออก (Output Voltage), กระแสไฟฟ้าขาออก (Output Current), ความถี�ไฟฟ้าขาออก (Output 
Frequency) และ Power Factor ขาออก (Output Power Factor) 

 
ข้อมลูทางไฟฟ้าขาออกของระบบ UPS 

 
7.9 ข้อมูลเกี�ยวกับอุปกรณ์ไฟฟ้าที�ต่อใช้งาน (Load Information) 

ที�หน้าจอเมนกูารทํางานหลกั ให้กดที�  เพื�อเรียกดขู้อมลูเกี�ยวกบัอปุกรณ์ไฟฟ้าที�ตอ่ใช้งานกบั UPS 
ได้แก่ กําลงัไฟฟ้าปรากฏ (Apparent Power), กําลงัไฟฟ้าจริง (Active Power), กําลงัไฟฟ้าเสมือน (Reactive 
Power) และเปอร์เซ็นต์ปริมาณการใช้งานอปุกรณ์ไฟฟ้า (Load %) 

 
ข้อมลูเกี�ยวกบัอปุกรณ์ไฟฟ้าที�ตอ่ใช้งานกบั UPS 
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7.10 โมดลู Power (Power Modules) 

ที�หน้าจอเมนกูารทํางานหลกั ให้กดที�  เพื�อเข้าสูห่น้าจอแสดงข้อมลูของโมดลู Power โดยโมดลูที�มี
เงาอยูที่�ด้านหลงัแสดงวา่ โมดลูนั +นกําลงัทํางาน 

 
โมดลู Power 

7.10.1 เมนกูารทํางานหลกัของโมดลู Power (Main Menu of Power Modules) 
ที�หน้าจอแสดงข้อมลูของโมดลู Power ให้เลอืกโมดลูที�ต้องการเรียกดขู้อมลูโดยกดที� “Module xx”  

 
เมนกูารทํางานหลกัของโมดลู Power 

7.10.1.1 รายการ S-code ของโมดลู Power (S-code List of Power Modules) 

ที�หน้าจอเมนกูารทํางานหลกัของโมดลู Power ให้กดที�  เพื�อเรียกดขู้อมลู Software 
Code ของโมดลูที�เลอืกไว้ 
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S0 และ S1แสดงสถานะของโมดลูที�เลอืกไว้ 
A0 ถึง A5 แสดงข้อมลูการแจ้งเตอืนเหตกุารณ์ที�เกิดขึ 2นของโมดลูที�เลอืกไว้ ให้อา่น

รายละเอียดเพิ�มเตมิใน “Instruction of Debugging” 

  
รายการ S-code ของโมดลู Power ที�เลอืก 

7.10.1.1.1 ข้อมลูเกี�ยวกบัเวอร์ชนัของโมดลู Power (Version Information of Power Modules) 
ที�หน้าจอแสดงรายการ S-code ของโมดลู Power ให้กดที� “Mod Ver” เพื�อแสดง

ข้อมลูเกี�ยวกบัเวอร์ชนัของโมดลูที�เลอืกไว้ดงัตอ่ไปนี + 
SN: ยงัไมม่ีการกําหนดการใช้งาน (Reserved) 
Model: ยงัไมม่กีารกําหนดการใช้งาน (Reserved) 
REC Ver: เวอร์ชนัของซอฟต์แวร์การใช้งาน Rectifier 
INV Ver: เวอร์ชนัของซอฟต์แวร์การใช้งาน Inverter 

 
ข้อมลูเกี�ยวกบัเวอร์ชนัของโมดลู Power ที�เลอืก 
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7.10.1.2 ข้อมลูของแบตเตอรี�และบสักระแสตรง (Battery and DC Bus Information) 

ที�หน้าจอเมนกูารทํางานหลกัของโมดลู Power ให้กดที�  เพื�อเรียกดขู้อมลูดงัตอ่ไปนี + 
แรงดนัไฟฟ้าของแบตเตอรี� (Battery Voltage), กระแสไฟฟ้าของแบตเตอรี� (Battery Current) และ 
แรงดนัไฟฟ้าของบสักระแสตรง (DC Bus Voltage) 

 
ข้อมลูของแบตเตอรี�และบสักระแสตรง 

7.10.1.3 ข้อมลูของอปุกรณ์ไฟฟ้าที�ตอ่ใช้งานกบัโมดลู Power (Load Information of Power Module) 

ที�หน้าจอเมนกูารทํางานหลกัของโมดลู Power ให้กดที�  เพื�อแสดงข้อมลูของอปุกรณ์
ไฟฟ้าที�ตอ่ใช้งานกบัโมดลู Power ที�เลอืกไว้ดงัตอ่ไปนี + แรงดนัไฟฟ้าขาออก (Output Voltage), 
กําลงัไฟฟ้าปรากฏ (Apparent Power), กําลงัไฟฟ้าจริง (Active Power), กําลงัไฟฟ้าเสมือน 
(Reactive Power) และเปอร์เซ็นต์ปริมาณการใช้งานอปุกรณ์ไฟฟ้า (Load %) 

 
อปุกรณ์ไฟฟ้าที�ตอ่ใช้งานกบัโมดลู Power ที�เลอืก 

7.10.1.4 การปรับคา่ความเที�ยงตรงของแรงดนัไฟฟ้าของภาค Inverter (Inverter Voltage Precision 
Adjustment) 

ห้ามผู้ใช้งานใช้ฟังก์ชนัการทํางานนี + กรุณาติดตอ่สอบถามที�บริษัท ลโีอ เพาเวอร์ โซลชูั�นส์ 
จํากดั 
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7.10.1.5 ข้อมลูขาเข้าของโมดลู Power (Input Information of Power Module) 

ที�หน้าจอเมนกูารทํางานหลกัของโมดลู Power ให้กดที�  เพื�อแสดงข้อมลูทางไฟฟ้าขา
เข้าของโมดลู Power ที�เลอืกไว้ดงัตอ่ไปนี + แรงดนัไฟฟ้าขาเข้า (Input Voltage), กระแสไฟฟ้าขาเข้า 
(Input Current), ความถี�ไฟฟ้าขาเข้า (Input Frequency) และ Power Factor ขาเข้า (Input Power 
Factor) 

 
ข้อมลูทางไฟฟ้าขาเข้าของโมดลู Power ที�เลอืก 

7.10.1.6 ข้อมลูขาออกของโมดลู Power (Output Information of Power Module) 

ที�หน้าจอเมนกูารทํางานหลกัของโมดลู Power ให้กดที�  เพื�อแสดงข้อมลูทางไฟฟ้าขา
ออกของโมดลู Power ที�เลอืกไว้ดงัตอ่ไปนี + แรงดนัไฟฟ้าขาออก (Output Voltage), กระแสไฟฟ้าขา
ออก (Output Current), ความถี�ไฟฟ้าขาออก (Output Frequency) และ Power Factor ขาออก 
(Output Power Factor) 

 
ข้อมลูทางไฟฟ้าขาออกของโมดลู Power ที�เลอืก 
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การบาํรุงรักษา 
 
8.1 คาํแนะนําในการบาํรุงรักษาโมดลู Power, โมดลู Bypass และโมดลู Output Power Distribution 

8.1.1 ข้อควรระวงั 
8.1.1.1 การบํารุงรักษาโมดลู Power และการตรวจสอบโมดลู Bypass ต้องใช้ผู้ ที�มคีวามชํานาญด้านการซอ่ม

บํารุงเทา่นั 2น 
8.1.1.2 ตามหลกัการ หากโมดลู Power และโมดลู Bypass แตกจะแยกชิ +นสว่นจากด้านบนลงสูด้่านลา่ง ดงันั +น 

ต้องมกีารป้องกนัไมใ่ห้เกิดการเอียงเนื�องจากจดุศนูย์ถ่วงของเครื�องสงู 
8.1.1.3 เพื�อความปลอดภยั ก่อนการบํารุงรักษาโมดลู Power และโมดลู Bypass ควรใช้อปุกรณ์มลัติมิเตอร์ 

(Multimeter) วดัแรงดนัไฟฟ้าบนตวัเก็บประจขุองบสักระแสตรง (DC Bus Capacitor) โดย
แรงดนัไฟฟ้าต้องตํ�ากวา่ 60 V จึงจะปฏิบตัิงานได้ และวดัแรงดนัไฟฟ้าระหวา่งสว่นประกอบหรือชิ +นสว่น
ในการทํางานขณะนั +นกบัสายดิน โดยแรงดนัไฟฟ้าต้องตํ�ากวา่ระดบัที�เป็นอนัตราย เช่น แรงดนัไฟฟ้า
กระแสตรง (DC Voltage) สงูสดุต้องตํ�ากวา่ 60 Vdc และแรงดนัไฟฟ้ากระแสสลบั (AC Voltage) ต้อง
ตํ�ากวา่ 42.2 Vac 

8.1.1.4 โมดลู Bypass ไมไ่ด้รองรับการใช้งานที�ต้องเพิ�มความร้อนสงูเข้าไปภายในและดงึความร้อนออกมา
ภายนอก เมื�อ UPS ทํางานอยูใ่นโหมด Maintenance Bypass หรือ UPS ปิดเครื�องอยา่งสมบรูณ์ 
โมดลู Bypassอาจแตกได้ 

8.1.1.5 หลงัจากที�มีการย้ายสว่นประกอบของโมดลู Power และโมดลู Bypass ออกไปแล้ว 10 นาที จึงจะ
สามารถทําการซอ่มบํารุงได้ 

8.1.2 คําแนะนําในการบํารุงรักษาโมดลู Power 
ควรทําการบํารุงรักษาโมดลู Power ก่อนเป็นอนัดบัแรก โดย UPS ควรอยูใ่นโหมดการทํางานปกต ิ

(Normal Mode) และแหลง่จ่ายไฟรอง (Bypass) อยูใ่นสภาวะปกต ิ
8.1.2.1 กดปุ่ ม “OFF” ที�โมดลู Power โดยใช้ปลายเขม็หรือวตัถทีุ�แหลมเลก็มากๆ โมดลูจะปิดเครื�องโดย

อตัโนมตัิและออกจากระบบทนัที 
หมายเหต:ุ ตรวจสอบให้แนใ่จวา่ เมื�อมีโมดลู Power หนึ�งหยดุทํางาน โมดลู Power ที�เหลอือยูจ่ะมกีาร

ใช้งานเกินพิกดักําลงั (Overload) หรือไม ่หากมีความเสยีหายที�เกิดจากการใช้งานเกินพิกดั
กําลงั ให้ทําการสบัเปลี�ยนอปุกรณ์ไฟฟ้าทั 2งหมดที�ตอ่ใช้งานกบั UPS ให้รับไฟฟ้าจาก
แหลง่จ่ายไฟรอง (Bypass) และปฏิบตัิตามขั 2นตอนอื�นๆ ตอ่ไป 

8.1.2.2 ถอดสลกัยดึที�ด้านข้างทั 2งสองด้านของแผน่โลหะที�อยูด้่านหน้าของโมดลู Power ออก หลงัจากนั 2น 10 
นาทีให้ดงึโมดลูออกจากเครื�อง 

8.1.2.3 หลงัจากทําการซอ่มบํารุงโมดลูเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้ใสโ่มดลูกลบัเข้าไปภายในเครื�อง (ควรให้มี
ระยะเวลาระหวา่ง 2 โมดลูมากกวา่ 10 วินาที) จากนั 2นใสส่ลกัยดึลงไปที�รูทั 2งสองด้าน โมดลูจะเชื�อมตอ่
กบัระบบ UPS โดยอตัโนมตั ิ
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8.1.3 คําแนะนําในการบํารุงรักษาโมดลู Bypass 
การบํารุงรักษาโมดลู Bypass นั +น UPS ควรอยูใ่นโหมดการทํางานปกต ิ(Normal Mode) และ

แหลง่จ่ายไฟรอง (Bypass) อยูใ่นสภาวะปกต ิ
8.1.3.1 ที�หน้าจอ LCD ให้เลอืก manual bypass switch จากนั +น UPS จะสบัเปลี�ยนอปุกรณ์ไฟฟ้าให้รับไฟฟ้า

จากแหลง่จา่ยไฟรอง (Bypass) โดยตรง 
8.1.3.2 ทําการปิดวงจรสวิตช์ MAINTENANCE BYPASS จากนั +น UPS จะสบัเปลี�ยนอปุกรณ์ไฟฟ้าให้รับไฟฟ้า

จากแหลง่จา่ยไฟรองเพื�อทําการซอ่มบํารุงเครื�อง  
8.1.3.3 ทําการเปิดวงจรสวติช์ OUTPUT และสวิตช์ INPUT  
8.1.3.4 ทําการเปิดวงจรสวติช์ BATTERY ภายนอก 
8.1.3.5 ถอดสลกัยดึที�ด้านข้างทั 2งสองด้านของแผน่โลหะที�อยูด้่านหน้าของโมดลู Bypass ออก ดงึชดุสายไฟที�

อยูด้่านหน้าของโมดลูออก และดงึโมดลูออกจากเครื�อง 
8.1.3.6 หลงัจากทําการซอ่มบํารุงโมดลูเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้ใสโ่มดลูกลบัเข้าไปภายในเครื�อง ขนัสกรูที�

ด้านข้างทั 2งสองด้าน และเชื�อมตอ่ชดุสายไฟที�ด้านหน้าของโมดลูให้เรียบร้อย 
8.1.3.7 ทําการปิดวงจรสวิตช์ OUTPUT และสวิตช์INPUT หลงัจากนั +น 2 นาที สญัญาณไฟ BYPASS จะตดิ

สวา่ง แสดงวา่แหลง่จา่ยไฟรอง (Bypass) กําลงัจ่ายไฟฟ้าให้กบัอปุกรณ์ไฟฟ้าและอยูใ่นสภาวะปกต ิ
8.1.3.8 ทําการเปิดวงจรสวติช์ MAINTENANCE BYPASS และภาค Inverter จะเริ�มทํางานโดยอตัโนมตัิ 

หลงัจากนั 2น 1 นาที UPS จะทํางานในโหมดปกต ิ(Normal Mode) 
 

8.2 การเปลี�ยนฝาครอบป้องกนัฝุ่น (อุปกรณ์เสริม) 

 
ฝาครอบป้องกนัฝุ่ นจะติดตั +งอยูที่�ด้านหลงัของประตดู้านหน้าของ UPS ฝาครอบแตล่ะอนัจะยดึติดด้วยตวัยดึ

ที�ด้านข้างทั +งสองด้าน ให้ปฏิบตัิตามขั +นตอนการเปลี�ยนฝาครอบดงัตอ่ไปนี + 
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8.2.1 เปิดประตดู้านหน้าของ UPS ฝาครอบป้องกนัฝุ่ นจะอยูด้่านหลงัของประต ูให้หาตาํแหนง่ของฝาครอบที�
ต้องการเปลี�ยน 

8.2.2 ถอดตวัยดึของฝาครอบป้องกนัฝุ่ นที�ต้องการเปลี�ยนออกทั +งสองด้าน 
8.2.3 ถอดฝาครอบป้องกนัฝุ่ นที�ต้องการเปลี�ยนออกและใสฝ่าครอบใหมเ่ข้าไป 
8.2.4 ติดตั +งฝาครอบป้องกนัฝุ่ นด้วยตวัยดึทั +งสองด้านให้เรียบร้อย 
 
 

ซอฟต์แวร์ตรวจสอบและควบคุมการทาํงานของ UPS (UPS Power Monitoring) 
 

 ซอฟต์แวร์นี +ใช้สาํหรับการตรวจสอบสถานะทางไฟฟ้าและการตั +งคา่การทํางานของ UPS การใช้งานซอฟต์แวร์
จะต้องทําการเชื�อมตอ่ UPS เข้ากบัคอมพิวเตอร์ โดย 

• หากใช้การเชื�อมตอ่ข้อมลูแบบ RS 232 ให้ทําการเชื�อมตอ่สายสญัญาณ RS 232 เข้ากบัพอร์ต RS 232 ของ 
UPS และปลายอีกด้านหนึ�งตอ่เข้ากบัพอร์ต Serial ของคอมพิวเตอร์ 

• หากใช้การเชื�อมตอ่ข้อมลูแบบ RS 485 จะต้องใช้ร่วมกบั 485-232 Adaptor ด้วย ให้ทําการเชื�อมตอ่
สายสญัญาณ RS 485 เข้ากบัพอร์ต RS 485 ของ UPS และปลายอีกด้านหนึ�งตอ่เข้ากบัพอร์ต Serial ของ
คอมพิวเตอร์ 

 
9.1 การเชื�อมต่ออุปกรณ์ต่างๆ ของ UPS และคอมพิวเตอร์ 

9.1.1 รายละเอียดของพอร์ตการสื�อสาร 
พอร์ต Serial ของ UPS ที�ใช้สาํหรับเชื�อมตอ่เข้ากบัคอมพิวเตอร์เพื�อใช้งานซอฟต์แวร์ตรวจสอบและ

ควบคมุการทํางานของ UPS คือ พอร์ต RS 232 หรือพอร์ต RS 485 แสดงดงัรูป 

 
พอร์ตสาํหรับการตอ่ใช้งานภายนอกของ UPS 

• รายละเอียดของขาสญัญาณตา่งๆ ของพอร์ต RS 485 ของ UPS มีดงัตอ่ไปนี + 
pin 2: 485_BUS_A (485 Bus Data ‘A’/ 485 Pos) 
pin 3: 485_BUS_B (485 Bus Data ‘B’/ 485 Neg) 
pin 5: GND (Ground) 
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รายละเอียดขาสญัญาณของพอร์ต RS 485 

• รายละเอียดของขาสญัญาณตา่งๆ ของพอร์ต RS 232 ของ UPS มีดงัตอ่ไปนี + 
pin 2: RXD (Receive Data) 
pin 3: TXD (Transfer Data) 
pin 5: GND (Ground) 

 
รายละเอียดขาสญัญาณของพอร์ต RS 232 

9.1.2 การเชื�อมตอ่ระหวา่ง UPS และคอมพิวเตอร์ 
9.1.2.1 การเชื�อมตอ่พอร์ต RS 232 สาํหรับซอฟต์แวร์ตรวจสอบและควบคมุการทํางานของ UPS 

ทําการเชื�อมตอ่สายสญัญาณ RS 232 จากพอร์ต Serial ของคอมพิวเตอร์ไปยงัพอร์ต RS 232 
ของ UPS โดยให้ขาสญัญาณของ pin 2 และ pin 3 ไขว้กนัดงัรูป 

 
การเชื�อมตอ่ระหวา่ง UPS และซอฟต์แวร์ตรวจสอบและควบคมุการทํางานของ UPS 

9.1.2.2 การเชื�อมตอ่พอร์ต RS 485 สาํหรับซอฟต์แวร์ตรวจสอบและควบคมุการทํางานของ UPS 
การเชื�อมตอ่เพื�อใช้งานซอฟต์แวร์ตรวจสอบและควบคมุการทํางานของ UPS แสดงดงัรูป

ข้างลา่ง ให้ทําการเชื�อมตอ่ระหวา่งคอมพิวเตอร์และ UPS ตามขั +นตอนตอ่ไปนี + 
9.1.2.2.1 ทําการเชื�อมตอ่ 485-232 Adaptor เข้ากบัพอร์ต RS 485 ของ UPS โดยใช้สายสญัญาณ 

Serial แบบสั�งทําพิเศษ (Customized Serial Cable) ซึ�งเป็นอปุกรณ์เสริมของ UPS 
หมายเหต:ุ ขาสญัญาณของสายสญัญาณ Serial แบบพิเศษนี +จะแตกตา่งจากสายสญัญาณ Serial 

ทั�วไป 
9.1.2.2.2 ทําการเชื�อมตอ่ปลายอีกด้านหนึ�งของ 485-232 Adaptor เข้ากบัพอร์ต Serial ของ

คอมพิวเตอร์ โดยใช้สายสญัญาณ Serial แบบทั�วไป 
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การเชื�อมตอ่ระหวา่ง UPS และซอฟต์แวร์ตรวจสอบและควบคมุการทํางาน 
 

9.2 การใช้งานซอฟต์แวร์ตรวจสอบและควบคุมการทาํงานของ UPS 
9.2.1 แนะนําเบื +องต้น 

ซอฟต์แวร์ตรวจสอบและควบคมุการทํางานของ UPS มีให้เลอืก 3 ภาษาดงัตอ่ไปนี + ภาษาจีนกลาง 
(Simplified Chinese), ภาษาจีนไต้หวนั (Traditional Chinese) และภาษาองักฤษ (English) ให้เลอืกภาษาที�
ต้องการโดยคลกิที� “CHS”, “CHT” หรือ “ENGLISH”  

หลงัจากผู้ใช้งานทําการแตกไฟล์แล้ว สามารถใช้งานซอฟต์แวร์ได้ทนัที ไมต้่องทําการติดตั +ง (Install) 
กรุณาตรวจสอบให้แนใ่จวา่ 4 ไฟล์ดงัรายการข้างลา่งนี +อยูใ่นไดเร็กทอรี�เดียวกนั 

UPSPowerMTR.exe: ไฟล์โปรแกรมที�สามารถเปิดทํางานได้ด้วยตวัเอง (Executable File) 
UPSPowerMTR.CHS: ไฟล์ภาษา (Language File)  
UPSPowerMTR.CHT: ไฟล์ภาษา (Language File) 
UPSPowerMTR.ENU: ไฟล์ภาษา (Language File) 

9.2.2 เริ�มต้นการใช้งานซอฟต์แวร์ 
เมื�อทําการเชื�อมตอ่อปุกรณ์ตา่งๆ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้ดบัเบิ +ลคลกิที�ไฟล์ “UPSPowerMTR.exe” เพื�อ

เริ�มการทํางาน จากนั +นหน้าแรกของซอฟต์แวร์ตรวจสอบและควบคมุการทํางานของ UPS จะแสดงดงัรูป 
ด้านซ้ายของหน้าแรกของซอฟต์แวร์คือ ตวัเลอืกเมนฟัูงก์ชนัการทํางาน และด้านขวาของหน้าแรกของ
ซอฟต์แวร์คือ แผนภาพแสดงทิศทางของพลงังานในระบบ (Energy Flow Diagram) 

 
หน้าแรกของซอฟต์แวร์ตรวจสอบและควบคมุการทํางานของ UPS 
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9.2.2.1 การตั 2งคา่ที�หน้าจอ LCD แบบสมัผสัขนาดใหญ่ของ UPS สาํหรับ พอร์ต RS 232 
หมายเหต:ุ – หากใช้การเชื�อมตอ่ข้อมลูแบบ RS 232 ต้องใช้ซอฟต์แวร์ตรวจสอบและควบคมุการ

ทํางานของ UPS ที�มีเวอร์ชนัสงูกวา่ 003.018  
– หากมีการใช้งานพอร์ต RS 232 ห้ามใช้งานพอร์ต RS 485 เด็ดขาด 

การตรวจสอบเวอร์ชนัของซอฟต์แวร์ตรวจสอบและควบคมุการทํางานของ UPS ที�หน้าจอ 

LCD ของ UPS ให้เข้าไปที�หน้าจอเมนกูารทํางานหลกัและกดที�  จากนั +นกดที� 

 เพื�อเข้าสูห่น้าจอแสดงข้อมลูตา่งๆ ของระบบ ซึ�งจะพบข้อมลูเกี�ยวกบัเวอร์ชนัของ
ซอฟต์แวร์ตรวจสอบและควบคมุการทํางานของ UPS ให้ทําการตั +งคา่พอร์ต RS 232 ของ UPS ตาม
ขั +นตอนตอ่ไปนี + 

9.2.2.1.1 ที�หน้าจอ LCD ของ UPS ให้เข้าไปที�หน้าจอเมนกูารทํางานหลกั และกดที� เพื�อเข้าสู่
หน้าจอการตั +งคา่ฟังก์ชนัการทํางาน (Fnc Set) 

9.2.2.1.2 ให้กดที�  เพื�อเข้าสูห่น้าจอการตั +งคา่โปรโตคอลการสื�อสาร (ProtoSel) 

9.2.2.1.3 ให้กดที�  เพื�อทําการตั +งคา่โปรโตคอลการสื�อสารในขณะนั +นเป็น 
“ModBus” 

9.2.2.1.4 ให้กดที�  เพื�อเข้าสูห่น้าจอการตั +งคา่โปรโตคอลการสื�อสาร ModBus 
(ProtoSet) 

9.2.2.1.5 ให้กดที�  เพื�อเข้าสูห่น้าจอการตั +งคา่โหมดของโปรโตคอลการสื�อสาร 
ModBus  

9.2.2.1.6 ให้กดที�  เพื�อตั +งคา่โหมดของโปรโตคอลการสื�อสาร ModBus เป็น 
“ASCII” 

9.2.2.1.7 กลบัไปยงัหน้าจอเมนกูารตั +งคา่โปรโตคอลการสื�อสาร ModBus (ProtoSet) และกดที� 

 เพื�อทําการตั +งคา่หมายเลขที�อยู ่(Address) ของอปุกรณ์ของโปรโตคอล
การสื�อสาร ModBus โดยตั +งคา่เป็น “1” 



62 

 

9.2.2.1.8 กลบัไปยงัหน้าจอเมนกูารตั +งคา่โปรโตคอลการสื�อสาร ModBus (ProtoSet) อีกครั +งและกดที� 

 เพื�อทําการตั +งคา่อตัรารับสง่ (Baud Rate) ของโปรโตคอลการสื�อสาร 
ModBus โดยตั +งคา่เป็น “9600” 

9.2.2.2 การตั 2งคา่ที�หน้าจอ LCD แบบสมัผสัขนาดใหญ่ของ UPS สาํหรับ พอร์ต RS 485 
ให้ทําการตั +งคา่พอร์ต RS 485 ของ UPS ตามขั +นตอนตอ่ไปนี + 

9.2.2.2.1 ที�หน้าจอ LCD ของ UPS ให้เข้าไปที�หน้าจอเมนกูารทํางานหลกั และกดที� เพื�อเข้าสู่
หน้าจอการตั +งคา่ฟังก์ชนัการทํางาน (Fnc Set) 

9.2.2.2.2 ให้กดที�  เพื�อเข้าสูห่น้าจอการตั +งคา่โปรโตคอลการสื�อสาร (ProtoSel) 

9.2.2.2.3 ให้กดที�  เพื�อทําการตั +งคา่โปรโตคอลการสื�อสารในขณะนั +นเป็น 
“ModBus” 

9.2.2.2.4 ให้กดที�  เพื�อเข้าสูห่น้าจอการตั +งคา่โปรโตคอลการสื�อสาร ModBus 
(ProtoSet) 

9.2.2.2.5 ให้กดที�  เพื�อเข้าสูห่น้าจอการตั +งคา่โหมดของโปรโตคอลการสื�อสาร 
ModBus  

9.2.2.2.6 ให้กดที�  เพื�อตั +งคา่โหมดของโปรโตคอลการสื�อสาร ModBus เป็น 
“ASCII” 

9.2.2.2.7 กลบัไปยงัหน้าจอเมนกูารตั +งคา่โปรโตคอลการสื�อสาร ModBus (ProtoSet) และกดที� 

 เพื�อทําการตั +งคา่หมายเลขที�อยู ่(Address) ของอปุกรณ์ของโปรโตคอล
การสื�อสาร ModBus โดยตั +งคา่เป็น “1” 

9.2.2.2.8 กลบัไปยงัหน้าจอเมนกูารตั +งคา่โปรโตคอลการสื�อสาร ModBus (ProtoSet) อีกครั +งและกดที� 

 เพื�อทําการตั +งคา่อตัรารับสง่ (Baud Rate) ของโปรโตคอลการสื�อสาร 
ModBus โดยตั +งคา่เป็น “9600” 

9.2.2.2.9 กลบัไปยงัหน้าจอเมนกูารตั +งคา่โปรโตคอลการสื�อสาร (ProtoSel) อีกครั +งและกดที� 

 เพื�อทําการตั +งคา่โปรโตคอลการสื�อสารในขณะนั +นเป็น “SNT” 
9.2.2.3 การตั 2งคา่ที�หน้าจอ LCD ขนาดเลก็ของ UPS สาํหรับ พอร์ต RS 232 



63 

 

หมายเหต:ุ – หากใช้การเชื�อมตอ่ข้อมลูแบบ RS 232 ต้องใช้ซอฟต์แวร์ตรวจสอบและควบคมุการ
ทํางานของ UPS ที�มีเวอร์ชนัสงูกวา่ 001.001  

– หากมีการใช้งานพอร์ต RS 485 ห้ามใช้งานพอร์ต RS 232 เด็ดขาด  

การตรวจสอบเวอร์ชนัของซอฟต์แวร์ตรวจสอบและควบคมุการทํางานของ UPS ที�หน้าจอ 

LCD ของ UPS ให้เข้าไปที�หน้าจอเมนกูารทํางานหลกั และกดที�  เพื�อเข้าสูห่น้าจอ “Version” ซึ�ง
จะแสดงข้อมลูเกี�ยวกบัเวอร์ชนัของซอฟต์แวร์การใช้งาน Rectifier ของ UPS ให้ทําการตั +งคา่พอร์ต RS 
232 ของ UPS ตามขั +นตอนตอ่ไปนี + 

9.2.2.3.1 ที�หน้าจอ LCD ของ UPS ให้กดที�  เพื�อเข้าสูห่น้าจอ “COMM SET” 
9.2.2.3.2 ที�หน้าจอ “COMM SET” ให้ทําการตั +งคา่โปรโตคอลการสื�อสารในขณะนั +นเป็น “ModBus” 
9.2.2.3.3 ที�หน้าจอ “MODBUS SET” ให้ทําการตั +งคา่โหมดโปรโตคอลการสื�อสาร ModBus เป็น 

“ASCII”, ตั +งคา่หมายเลขที�อยู ่(Address) เป็น “1” และตั +งคา่อตัรารับสง่ (Baud Rate) เป็น 
“9600”  

9.2.2.4 การตั 2งคา่ที�หน้าจอ LCD ขนาดเลก็ของ UPS สาํหรับ พอร์ต RS 485 

9.2.2.4.1 ที�หน้าจอ LCD ของ UPS ให้กดที�  เพื�อเข้าสูห่น้าจอ “COMM SET” 
9.2.2.4.2 ที�หน้าจอ “COMM SET” ให้ทําการตั +งคา่โปรโตคอลการสื�อสารในขณะนั +นเป็น “SNT” 
9.2.2.4.3 ที�หน้าจอ “MODBUS SET” ให้ทําการตั +งคา่โหมดโปรโตคอลการสื�อสาร ModBus เป็น 

“ASCII”, ตั +งคา่หมายเลขที�อยู ่(Address) เป็น “1” และตั +งคา่อตัรารับสง่ (Baud Rate) เป็น 
“9600”  

9.2.2.5 การตั 2งคา่ UPS Power MTR 
ให้ทําการตรวจสอบการตั +งคา่ตา่งๆ ให้ถกูต้อง ได้แก่ ชนิดของ UPS (UPS Type), โปรโตคอล 

(Protocol), หมายเลขที�อยู ่(Address), อตัรารับสง่ (Baud Rate) และหมายเลขประจําพอร์ต Serial 
(Serial Port Number) ให้คลกิที�ปุ่ ม ‘Connect’ เพื�อให้ซอฟต์แวร์ตรวจสอบและควบคมุการทํางานของ 
UPS เชื�อมตอ่กบั UPS 

หลงัจากนั +น 2-3 วินาที หากการเชื�อมตอ่อปุกรณ์ตา่งๆ และการตั +งคา่ซอฟต์แวร์ถกูต้อง แถบ
สถานะ (Status Bar) ที�ด้านลา่งของหน้าจอจะแสดงข้อความ “Serial port opened” และ “UPS 
connected” (ดงัรูป) หากไมม่ีการแสดงข้อความดงักลา่ว ให้ตรวจสอบการเชื�อมตอ่ของอปุกรณ์และ
การตั +งคา่ซอฟต์แวร์ 

หากต้องการตดัการเชื�อมตอ่ระหวา่งซอฟต์แวร์ตรวจสอบและควบคมุการทํางานของ UPS 
และ UPS ให้คลกิที�ปุ่ ม ‘Disconnected’ 

การตั +งคา่ตา่งๆ มีดงัตอ่ไปนี + 
Baud Rate: Auto or 9600 
Protocol: MODBUS_ ASCII 
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Address: 1 
หมายเหต:ุ 1. จะต้องตั +งคา่ชนิดของ UPS ให้ถกูต้อง 

2. หากมีพอร์ต Serial เพียง 1 พอร์ต ไมจํ่าเป็นต้องเลอืกคา่ เนื�องจากซอฟต์แวร์
สามารถทําการสแกนหมายเลขประจําพอร์ต Serial ของคอมพิวเตอร์ได้  

 
ซอฟต์แวร์ตรวจสอบและควบคมุการทํางานของ UPS ได้ทําการเชื�อมตอ่กบั UPS 

เมื�อซอฟต์แวร์ตรวจสอบและควบคมุการทํางานของ UPS มีการเชื�อมตอ่กบั UPS แล้ว จะ
แสดงสถานะและข้อมลูชอง UPS ให้คลกิที�เมนฟัูงก์ชนัการทํางานทางด้านซ้ายของหน้าจอ เพื�อแสดง
ข้อมลูที�เกี�ยวข้อง 

9.2.3 เมนฟัูงก์ชนัการทํางาน 
9.2.3.1 หน้าแรก (Home) 

ที�หน้าแรกของซอฟต์แวร์ตรวจสอบและควบคมุการทํางานของ UPS จะแสดงแผนภาพแสดง
ทิศทางของพลงังานในระบบ (Energy Flow Diagram) และข้อมลูเบื +องต้น  
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หน้าแรกของซอฟต์แวร์ตรวจสอบและควบคมุการทํางานของ UPS 

9.2.3.2 ข้อมลูของแหลง่จ่ายไฟรอง (Bypass Data) 
ที�หน้าจอนี +จะแสดงข้อมลูทางไฟฟ้าขาเข้าของแหลง่จ่ายไฟรอง (Bypass) ได้แก่ แรงดนัไฟฟ้า 

(Voltage), กระแสไฟฟ้า (Current), ความถี�ไฟฟ้า (Frequency) และ Power Factor 

 
ข้อมลูของแหลง่จ่ายไฟรอง (Bypass Data) 

9.2.3.3 ข้อมลูขาเข้าของแหลง่จา่ยไฟหลกั (Main Input Data) 
ที�หน้าจอนี +จะแสดงข้อมลูทางไฟฟ้าขาเข้าของแหลง่จ่ายหลกัหรือแหลง่จ่ายไฟ AC ได้แก่ 

แรงดนัไฟฟ้า (Voltage), กระแสไฟฟ้า (Current), ความถี�ไฟฟ้า (Frequency) และ Power Factor  
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ข้อมลูขาเข้าของแหลง่จา่ยหลกัหรือแหลง่จ่ายไฟ AC 

9.2.3.4 ข้อมลูขาออก (Output Data) 
ที�หน้าจอนี +จะแสดงข้อมลูทางไฟฟ้าขาออกของ UPS ได้แก่ แรงดนัไฟฟ้า (Voltage), 

กระแสไฟฟ้า (Current), ความถี�ไฟฟ้า (Frequency), Power Factor, กําลงัไฟฟ้าปรากฏ (Apparent 
Power), กําลงัไฟฟ้าจริง (Active Power), กําลงัไฟฟ้าเสมือน (Reactive Power) และเปอร์เซ็นต์
ปริมาณการใช้งานของอปุกรณ์ไฟฟ้า (Load %)  

 
ข้อมลูขาออกของ UPS 
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9.2.3.5 ข้อมลูเกี�ยวกบัแบตเตอรี� (Battery Data) 
ที�หน้าจอนี +จะแสดงข้อมลูเกี�ยวกบัแบตเตอรี� ได้แก่ แรงดนัไฟฟ้า (Voltage), กระแสไฟฟ้าใน

การประจ/ุจา่ยประจแุบตเตอรี� (Charge/Discharge Current), ความจ ุ(Capacity) และระยะเวลาใน
การจา่ยไฟฟ้าสาํรองที�เหลอือยู ่(Remain Time) ซึ�งคา่ความจแุละระยะเวลาในการจา่ยไฟฟ้าสาํรองที�
เหลอือยูข่องแบตเตอรี�จะมกีารเปลี�ยนแปลงก็ตอ่เมื�อ UPS มีการจา่ยกระแสไฟฟ้า  

 
ข้อมลูเกี�ยวกบัแบตเตอรี� 

9.2.3.6 ข้อมลูเกี�ยวกบัสถานะของ UPS (Cabinet Status) 
ที�หน้าจอนี +จะแสดงข้อมลูเกี�ยวกบัสถานะของ UPS  
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ข้อมลูเกี�ยวกบัสถานะของ UPS 

9.2.3.7 ข้อมลูเกี�ยวกบัสถานะของโมดลูภายในระบบ (Unit Status) 
ที�หน้าจอนี +จะแสดงข้อมลูเกี�ยวกบัสถานะของโมดลูตา่งๆ ภายในระบบ 

 หมายถงึ โมดลูนั +นไมไ่ด้ทํางาน 

 หมายถงึ โมดลูนั +นปกต ิ

 หมายถงึ โมดลูนั +นผิดปกต ิ

 
ข้อมลูเกี�ยวกบัสถานะของโมดลูตา่งๆ ภายในระบบ 
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9.2.3.8 ดาวน์โหลดบนัทกึเหตกุารณ์ย้อนหลงั (History Log Down) 
บนัทกึเหตกุารณ์ย้อนหลงัของ UPS (History Log) สามารถดาวน์โหลดไปไว้ที�คอมพิวเตอร์ได้

จากหน้าจอนี + ให้คลกิที�ปุ่ ม ‘Download’ เพื�อทําการดาวนโหลดบนัทกึเหตกุารณ์ย้อนหลงัจาก UPS ซึ�ง
หลงัจากนั +นรายการเหตกุารณ์ดงักลา่วจะไปแสดงอยูบ่นหน้าจอคอมพิวเตอร์ และให้คลกิที�ปุ่ ม ‘Save’ 
เพื�อทําการบนัทกึข้อมลูเหตกุารณ์ย้อนหลงัที�บนัทกึไว้ลงคอมพิวเตอร์ในรูปแบบไฟล์ข้อมลู 

 
ดาวน์โหลดบนัทกึเหตกุารณ์ย้อนหลงัของ UPS 

9.2.3.9 ดาวน์โหลด S Code (S Code Down) 
Software Code และ Trigger Control สามารถดาวน์โหลดไปไว้ที�คอมพิวเตอร์ได้จากหน้าจอ

นี + ให้คลกิที�ปุ่ ม ‘Download’ เพื�อทําการดาวนโหลด Software Code จาก UPS ซึ�งหลงัจากนั +นรายการ 
Software Code ดงักลา่วจะไปแสดงอยูบ่นหน้าจอคอมพิวเตอร์ และให้คลกิที�ปุ่ ม ‘Save’ เพื�อทําการ
บนัทกึ Software Code ลงคอมพิวเตอร์ในรูปแบบไฟล์ข้อมลู สาํหรับ Trigger Control ใช้สาํหรับการ
ตั +งคา่จากโรงงานเทา่นั +น จึงถกูตั +งไมใ่ห้ผู้ใช้งานสามารถใช้งานได้ 
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ดาวน์โหลด Software Code 

9.2.3.10 การตั +งคา่พิกดัทางไฟฟ้า (Rate Setting) 
การใช้งานฟังก์ชนัการทํางานนี +จําเป็นต้องป้อนรหสัผา่น (Password) ก่อน คา่ที�อยูใ่นกรอบ

สแีดงเป็นคา่พิกดัทางไฟฟ้าของ UPS ที�ใช้อยูใ่นปัจจบุนั สว่นคา่ที�อยูใ่นกรอบสเีหลอืงเป็นคา่พิกดั
ทางไฟฟ้าที�จะทําการตั +งคา่ใหม ่ให้คลกิที�ปุ่ ม ‘Set’ เพื�อสง่คา่พิกดัทางไฟฟ้าที�ได้ทําการตั +งคา่ใหมไ่ป
ยงั UPS 

 
การตั +งคา่พิกดัทางไฟฟ้าของ UPS 
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การตั +งคา่พิกดัทางไฟฟ้าของ UPS มีรายละเอียดดงัตารางตอ่ไปนี + 
การตั �งค่า ความหมาย 

InputVolt พิกดัแรงดนัไฟฟ้าขาเข้า (V) 
InputFreq พิกดัความถี�ไฟฟ้าขาเข้า (Hz) 
OutputVolt พิกดัแรงดนัไฟฟ้าขาออก (V) 
OutputFreq พิกดัความถี�ไฟฟ้าขาออก (Hz) 

System Code ที�ตั +งคา่จากบิต (Bit) มีรายละเอียดดงัตารางตอ่ไปนี + (ผู้ใช้งานจะไมส่ามารถ
ตั +งคา่รายการที�เป็นสเีทาได้) 

การตั �งค่า ทาํเครื�องหมาย ไม่ได้ทาํเครื�องหมาย 

AutoBoost ถกูตั +งให้ทําการประจแุบตเตอรี�
แบบ Boost โดยอตัโนมตั ิ

ถกูตั +งไมใ่ห้ทําการประจแุบตเตอรี�
แบบ Boost โดยอตัโนมตั ิ

AutoMaint ถกูตั +งให้ทําการบํารุงรักษา
แบตเตอรี�โดยอตัโนมตั ิ

ถกูตั +งไมใ่ห้ทําการบํารุงรักษา
แบตเตอรี�โดยอตัโนมตั ิ

OvLdTourExt ถกูตั +งให้ขยายเวลาสาํหรับการ
ตรวจสอบการใช้งานเกินพิกดั
กําลงัของ UPS (Overload) 

ถกูตั +งไมใ่ห้ขยายเวลา ให้ใช้เวลา
ปกตสิาํหรับการตรวจสอบการใช้
งานเกินพิกดักําลงัของ UPS  

หมายเหต:ุ UPS ตา่งชนิดกนัจะมี System Code ที�แตกตา่งกนัด้วย 
9.2.3.11 การตั +งคา่การบริการของระบบ (Service Setting) 

การใช้งานฟังก์ชนัการทํางานนี +จําเป็นต้องป้อนรหสัผา่น (Password) ก่อน คา่ที�อยูใ่นกรอบ
สแีดงเป็นคา่การบริการของระบบที�ใช้อยูใ่นปัจจบุนั สว่นคา่ที�อยูใ่นกรอบสเีหลอืงเป็นคา่การบริการ
ของระบบที�จะทําการตั +งคา่ใหม ่ให้คลกิที�ปุ่ ม ‘Set’ เพื�อสง่คา่การบริการของระบบที�ได้ทําการตั +งคา่
ใหมไ่ปยงั UPS 
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การตั +งคา่การบริการของระบบ (System Setting) 

 
การตั +งคา่เกี�ยวกบัแบตเตอรี� (Battery Setting) 
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การตั +งคา่แบบผู้ใช้กําหนดเอง (Customization) 

 
การตั +งคา่การแจ้งเตือนเหตกุารณ์ที�เกิดขึ +น (Warning Set) 

ที�หน้าจอ “Warning Set” ผู้ใช้งานสามารถเลอืกเหตกุารณ์ที�ต้องการให้ระบบทําการแจ้ง
เตือนเมื�อเกิดเหตกุารณ์นั +นขึ +น โดยทําเครื�องหมายที�ด้านหน้าเหตกุารณ์ที�ต้องการ และสามารถตั +งให้
มีหรือไมม่ีเสยีงสญัญาณเตือนได้ โดยเลอืก “Beeper” เป็น “ON” หรือ “OFF” 
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การตั �งค่า ความหมาย 

UnitedSystem การตั +งคา่โหมดการทํางานของระบบ ได้แก่ ระบบการทํางานแบบเดี�ยวหรือ
ระบบการทํางานแบบขนาน 

UnitedNumber จํานวน UPS ที�อยูใ่นระบบการทํางานแบบขนาน 
SystemID หมายเลขประจําเครื�องของ UPS ในระบบการทํางานแบบขนาน 
AdjustOpVolt การปรับเปลี�ยนคา่แรงดนัไฟฟ้าขาออก 
SlewRate อตัราการเปลี�ยนแปลงความถี�ไฟฟ้าขาออกเมื�อเทียบกบัเวลา 
SyncWindows หน้าจอการทํางานการเชื�อมตอ่ (Synchronize) ความถี�ไฟฟ้า 
LCDTime(Min) เวลาที�ไฟสอ่งสวา่งของหน้าจอ LCD ติดสวา่ง 
ShutdownEnable การตั +งให้ทําการปิดเครื�องหรือไมใ่ห้ทําการปิดเครื�อง 
ShutdownDays จํานวนวนัของการปิดเครื�อง 
RedundantUnit จํานวน UPS ที�อยูใ่นระบบการทํางานแบบขนานเทา่กบั N+X 
BypVoltUpLmt(%) ขีดจํากดับนของแรงดนัไฟฟ้าของแหลง่จ่ายไฟรอง (Bypass) 
BypVoltDnLmt(%) ขีดจํากดัลา่งของแรงดนัไฟฟ้าของแหลง่จา่ยไฟรอง 
BypFreqUpLmt(Hz) ขีดจํากดับนและขดีจํากดัลา่งของความถี�ไฟฟ้าของแหลง่จา่ยไฟรอง  
BattTxRecDelay(s) ระยะเวลาในการสบัเปลี�ยนระหวา่งโมดลูเมื�อมกีารสบัเปลี�ยนแหลง่จ่ายไฟ

จากแบตเตอรี�ไปยงั Rectifier 
SysStartAfterEOD ระบบเริ�มต้นการทํางานใหมห่ลงัจากหยดุทํางานเมื�อแรงดนัไฟฟ้าของ

แบตเตอรี�ถงึระดบัแรงดนัไฟฟ้าที�กําหนดเมื�อแบตเตอรี�หยดุจา่ยประจไุฟฟ้า 
(EOD) 

BatteryNumber จํานวนของแบตเตอรี� 
BatteryAH ความจขุองแบตเตอรี� (AH) 
BattCellFloat(V) แรงดนัไฟฟ้าที�ใช้ในการประจแุบตเตอรี�แบบ Float ของเซลล์แบตเตอรี� 
BattCellBoost(V) แรงดนัไฟฟ้าที�ใช้ในการประจแุบตเตอรี�แบบ Boost ของเซลล์แบตเตอรี� 
CellEOD0.6C(V) ระดบัแรงดนัไฟฟ้าที�กําหนดเมื�อแบตเตอรี�หยดุจา่ยประจไุฟฟ้า (EOD) เมื�อมี

การจา่ยกระแสไฟฟ้าถึง 0.6 เทา่ของความจขุองแบตเตอรี� (AH) 
CellEOD1.5C(V) ระดบัแรงดนัไฟฟ้าที�กําหนดเมื�อแบตเตอรี�หยดุจา่ยประจไุฟฟ้า เมื�อมีการ

จ่ายกระแสไฟฟ้าถึง 0.15 เทา่ของความจขุองแบตเตอรี� (AH) 
ChgCurrLmt(%) ขีดจํากดัของกระแสไฟฟ้าที�ประจแุบตเตอรี� 
BattTempComp การชดเชยอณุหภมูิของระบบประจแุบตเตอรี� 
BoostTimeLmt ขีดจํากดัของเวลาที�ใช้ในการประจแุบตเตอรี�แบบ Boost 
BoostPeriod ระยะเวลาที�ใช้ในการประจแุบตเตอรี�แบบ Boost 
DischgPeriod ระยะเวลาที�ใช้ในการจา่ยประจไุฟฟ้า 
DeepDischgTime เวลาที�ใช้ในการจ่ายประจไุฟฟ้าได้เต็มกําลงั 
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การตั �งค่า ความหมาย 

NoBattDetectPrd ระยะเวลาที�ตรวจสอบพบวา่ไมม่แีบตเตอรี� 
NoBattDetectTime เวลาที�ตรวจสอบพบวา่ไมม่แีบตเตอรี� 

 
9.2.3.12 DetectAdjust 

ฟังก์ชนัการทํางานนี +ใช้สาํหรับการตั +งคา่จากโรงงานเทา่นั +น จึงถกูตั +งไมใ่ห้ผู้ใช้งานสามารถใช้
งานฟังก์ชนัการทํางานนี +ได้ 

9.2.3.13 ControlCmd 
ฟังก์ชนัการทํางานนี +ใช้สาํหรับการตั +งคา่จากโรงงานเทา่นั +น จึงถกูตั +งไมใ่ห้ผู้ใช้งานสามารถใช้

งานฟังก์ชนัการทํางานนี +ได้ 
9.2.3.14 FwProgram 

ฟังก์ชนัการทํางานนี +ใช้สาํหรับการตั +งคา่จากโรงงานเทา่นั +น จึงถกูตั +งไมใ่ห้ผู้ใช้งานสามารถใช้
งานฟังก์ชนัการทํางานนี +ได้ 

9.2.3.15 วิธีการใช้งาน (Help) 
คําอธิบายเกี�ยวกบัวิธีการใช้งานซอฟต์แวร์ตรวจสอบและควบคมุการทํางานของ UPS แสดง

ดงัรูปตอ่ไปนี + 

 
วิธีการใช้งาน (Help) 

9.2.3.16 ข้อมลูเกี�ยวกบัเวอร์ชนัของซอฟต์แวร์ (About) 
ข้อมลูเกี�ยวกบัเวอร์ชนัของซอฟต์แวร์ตรวจสอบและควบคมุการทํางานของ UPS แสดงดงัรูป

ตอ่ไปนี + 
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ข้อมลูเกี�ยวกบัเวอร์ชนัของซอฟต์แวร์ (About) 


