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คําแนะนําเพื่อความปลอดภัย

 กรุณาอานและปฏิบัติตามขอแนะนําที่มีอยูในคูมือการใชงานเครื่องสํารองไฟฟา VIPER series

หมายเหตุ:  โปรดเก็บคูมือนี้ไวเพื่อประโยชนในการใชงานเครื่องและระบบผลิตไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยอยางปลอดภัยและ
  ทนทาน โดยในคูมือนี้จะประกอบไปดวยคําแนะนําที่ควรปฏิบัติตามในการติดตั้งใชงาน คําอธิบายการทํางานและ  
  คุณสมบัติของเครื่อง

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

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

1.1 คําเตือน, ขอควรระวัง และ หมายเหตุ

  เพื่อลดความเสี่ยงตออันตรายจากไฟฟาช็อต และเพื่อใหแนใจวาเครื่องไดถูกติดตั้งอยางปลอดภัย สัญลักษณของ  
 คําเตือน, ขอควรระวัง และหมายเหตุ ถูกใชอยูภายในคูมือฉบับนี้ เพื่อเนนถึงสถานการณที่อาจเปนอันตรายและขอมูล  
 ความปลอดภัยที่สําคัญ ดังตอไปนี้

 � คําเตือน: แสดงสถานการณที่อาจเปนอันตราย หรือขอมูลความปลอดภัยที่สําคัญตอความปลอดภัยของมนุษย
    การละเมิดคําเตือนอาจสงผลใหเกิดการบาดเจ็บรายแรงหรือเสียชีวิต และทําใหเครื่องหรืออุปกรณ  
    อื่นๆ ไดรับความเสียหาย

 � ขอควรระวัง: แสดงสถานการณที่อาจเปนอันตราย หรือขอมูลที่สําคัญตอการปองกันคุมครองทรัพยสิน การละเมิด
    ขอควรระวังอาจเปนสาเหตุใหเกิดการบาดเจ็บเล็กนอยหรือปานกลาง และทําใหเครื่อง หรืออุปกรณ  
    อื่นๆ ไดรับความเสียหาย

  หมายเหตุ: แสดงขอมูลเพิ่มเติมที่มีประโยชนเพื่อชวยใหคุณใชงานผลิตภัณฑและระบบไดดียิ่งขึ้น

1.2 ความปลอดภัยเกี่ยวกับไฟฟา

 � คําเตือน: เพื่อลดความเสี่ยงในการถูกไฟฟาช็อต หามเปดฝาครอบเครื่องออก ไมมีชิ้นสวนที่ผูใชสามารถ  
    ซอมแซมไดอยูภายใน โปรดติดตอเจาหนาที่บริการที่ชํานาญจากทางบริษัทเพื่อทําการซอมแซมเทานั้น

 � คําเตือน: หามทํางานโดยลําพังภายใตสภาวะที่อันตราย
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การเก็บรักษา

 กรณีที่ไมมีการใชงาน UPS เปนระยะเวลานาน หรือตองการเก็บเครื่องไว ใหนํา UPS มาทําการประจุแบตเตอรี่ทุก 3 เดือน
โดยปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้
7.1 เสียบปลั๊ก AC INPUT เขากับเตาจายการไฟฟา
7.2 เปด UPS ทิ้งไวนาน 8 ชั่วโมง เพื่อทําการประจุแบตเตอรี่่
7.3 ทดสอบความพรอมในการทํางาน ตามรายละเอียดในหัวขอ 4.2.7
7.4 ปดเครื่องและถอดปลั๊กไฟ AC INPUT ออก จากนั้นเก็บไวในที่แหงและเย็น
7.5 นํา UPS มาทําการประจุแบตเตอรี่ใหเต็มทุก 3 เดือน เพื่อปองกันมิใหแบตเตอรี่เสื่อมสภาพกอน เวลาอันควร

****************************************************
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การเปลี่ยนแบตเตอรี่

 การเปลี่ยนแบตเตอรี่สามารถทําไดใเฉพาะในรุนที่ลงทายดวย H เทานั้น ซึ่งในผลิตภัณฑรุนมาตรฐาน ผูใชจะไมสามารถ
ทําการเปลี่ยนแบตเตอรี่ไดดวยตัวเอง

 � ขอควรระวงั: การเปลี่ยนแบตเตอรี่สามารถทําไดโดยไมตองปดเครื่อง เนื่องจากเปนคุณสมบัติของรุนที่ลงทายดวย H
    แตเพื่อความปลอดภัยสูงสุด เราแนะนําใหปดอุปกรณไฟฟาและ UPS กอนทําการเปลี่ยนแบตเตอรี่

6.1 วาง UPS นอนลง และใชไขควงขันสกรู 2 ตัวดานลางใกลหนากาก UPS ออก ดังรูป

6.2 ถอดฝาปดแบตเตอรี่ออก จากนั้นยกหรือเอียง UPS เพื่อถอดแบตเตอรี่ออก ดังรูป

6.3 ปลดสายไฟสีดําและสีแดงออกจากขั้วแบตเตอรี่ ตามลําดับ จากนั้นถอดแบตเตอรี่เกาออก และใสแบตเตอรี่ใหมเขาแทนที่

6.4 เสียงสายไฟสีดํา (-) และสีแดง (+) เขาที่ขั้วตอแบตเตอรี่ ตามลําดับ (หรือดูสีขั้วของแบตเตอรี่และสีขั้วของสายไฟใหตรงกัน)

 � ขอควรระวงั: แบตเตอรี่ใหมตองเปนแบตเตอรี่ที่เปนประเภทเดียวกันและขนาดเดียวกันกับแบตเตอรี่เดิม

6.5 ใสฝาปดแบตเตอรี่ และไขสกรูกลับเขาตําแหนงเดิมใหแนน จากนั้นเปดเครื่องใชงานตามปกติ
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 � คําเตือน: การสัมผัสตัวนําไฟฟาอาจทําใหเกิดการไหมและอันตรายเนื่องจากไฟฟาช็อตได หามจับตองขั้วตอตางๆ  
    ที่เปนโลหะหรือชิ้นสวนภายในเครื่อง ในขณะที่ UPS กําลังทํางานอยู

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

1.3 ความปลอดภัยในการติดตั้งและใชงาน

 � ขอควรระวัง: กอนการตดิตัง้และใชงานเครื่อง ควรทาํความเขาใจกบัขอแนะนาํ, คําเตือน, ขอควรระวัง ที่แสดงอยู
    บนตัวเครื่อง และอุปกรณไฟฟาอื่นๆ ที่ตอกับ UPS รวมถึงคูมือการใชงานฉบับนี้

 � ขอควรระวงั: ตดิตัง้เครือ่งภายในอาคารที่มอีณุหภูมแิละความชืน้ทีเ่หมาะสม บรเิวณทีม่อีากาศถายเทสะดวก   
    ปราศจากฝุน สารเคมี สารหรือวัสดุนําไฟ หลีกเลี่ยงการติดตั้งใกลสถานสีงวทิย,ุ  อปุกรณทีแ่ผ
    ความรอนออกมา และไมใหเครือ่งไดรบัแสงแดดโดยตรง

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

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

 � ขอควรระวัง: หามปดกัน้ชองระบายอากาศของเครือ่ง และหามวางวสัดุสิง่ของทีด่านบนของ UPS เพื่อใหเครื่องสามารถ
    ระบายอากาศไดอยางพอเพียง

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

 � ขอควรระวัง: หมัน่ตรวจสอบสภาพของสายไฟ ขัว้ตอสายไฟ และแหลงจายไฟฟา ใหอยูในสภาพดีตลอดเวลา

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

1.4 ความปลอดภัยเกี่ยวกับแบตเตอรี่

 � คาํเตือน: เนื่องจากมีแบตเตอรี่อยูภายในเครื่อง ดังนั้นแมวา UPS จะไมไดตอเขากับแหลงจายไฟ AC กต็าม
    เตาจายไฟดานทายเครื่องกย็ังคงมรีะดบัแรงดนัไฟฟาทีเ่ปนอนัตรายอยู

 � คาํเตือน: หามกําจัดแบตเตอรี่ดวยการเผาไฟ เพราะแบตเตอรี่อาจระเบิดได

 � คาํเตือน: หามแกะหรอืเปดแบตเตอรีอ่อก เพราะแบตเตอรีป่ระกอบดวยอเิลคโทรไลททีเ่ปนพิษ ซึ่งอาจเปน
    อันตรายตอผิวหนังและดวงตาได

 � คาํเตือน: ในการเปลี่ยนแบตเตอรี่ ตองใชแบตเตอรี่ประเภทเดียวกัน และมีหมายเลขเดียวกันกับแบตเตอรี่เดิม  
    ที่มีอยูในเครื่อง

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

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

 ● ในขณะที่ทําการเปลี่ยนแบตเตอรี่ ควรถอดนาฬกาและเครื่องประดับ เชน แหวน ออก เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายที่อาจ
  เกิดขึ้นจากกระแสไฟฟา และควรใชเครื่องมือที่มีฉนวนหุม
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ปญหาและแนวทางแกไข

อาการ สาเหตุ การแกไข

เปดสวิตซแลวไฟ LINE ดับ มี
เสียงสัญญาณเตือน แต UPS 
ทํางานปกติ

เสียบปลั๊ก AC INPUT ของ UPS เขา
กับเตาจายไฟของการไฟฟา ไมแนน

เสียบปลั๊ก AC INPUT เขากับเตาจายไฟจากการ
ไฟฟาใหแนน

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

เบรกเกอรดานหลังเครื่องตัดไฟ กด Reset เบรกเกอร หากปฏิบัติแลวเครื่องยังไม
สามารถใชงานไดอีก ใหสงเครื่องไปศูนยบริการ

ไฟ ALARM กะพริบพรอมเสียง
สัญญาณเตือนเปนจังหวะ และ
เบรกเกอรดานหลังเครื่องปกติ

เสียบปลั๊ก AC INPUT ของ UPS เขา
กับเตาจายไฟของการไฟฟา ไมแนน

เสียบปลั๊ก AC INPUT เขากับเตาจายไฟจากการ
ไฟฟาใหแนน

เบรกเกอรของแหลงจายไฟฟาที่ตอ
กับ UPS ตัดไฟ

ลดปริมาณอุปกรณไฟฟาที่ตอกับแหลงจายไฟฟา
เดียวกันกับ UPS หรือยาย UPS ไปตอกับแหลง
จายไฟฟาอื่น

ไฟ ALARM ติดสวางพรอมเสียง
สัญญาณเตือนยาวตลอด และ 
UPS ไมทํางาน เบรกเกอรดาน
หลังเครื่อง ตัดไฟ

ปริมาณอุปกรณไฟฟาที่ตอใชงานกับ 
UPS เกินพิกัดกําลังของเครื่อง หรือ 
เกิดไฟฟาลัดวงจร

1. ปด UPS และลดปริมาณอุปกรณไฟฟา
2. กด Reset เบรกเกอรที่ดานหลังเครื่อง

ไฟฟาดับ ไฟ ALARM ติดสวาง
พรอมเสียงสัญญาณเตือนยาว
ตลอด เบรกเกอรดานหลังเครื่อง
ปกติ แต UPS ไมจายไฟฟา
สํารอง

ปริมาณอุปกรณไฟฟาที่ตอใชงานกับ 
UPS เกินพิกัดกําลังของเครื่อง

ปด UPS และลดปริมาณอุปกรณไฟฟา

พลังงานภายในแบตเตอรี่หมด เมื่อไฟฟากลับคืนสูสภาวะปกติ ใหเปด UPS ทิ้งไว
นานอยางนอย 8 ชั่วโมง เพื่อประจุแบตเตอรี่

ระยะเวลาในการจายไฟฟา
สํารองสั้นมาก

ปริมาณอุปกรณไฟฟาที่ตอใชงานกับ 
UPS เกินพิกัดกําลังของเครื่อง ทําให 
UPS จายไฟเกินกําลัง

ลดปริมาณอุปกรณไฟฟาที่ตอใชงานกับ UPS และ
ตรวจสอบปริมาณอุปกรณไฟฟาอีกครั้ง โดยกําลัง
ไฟฟาทั้งหมดตองไมเกินพิกัดกําลังของ UPS

แบตเตอรี่เสื่อมสภาพ เปด UPS ทิ้งไวนาน 8 ชั่วโมง เพื่อประจุแบตเตอรี่
และทดสอบการจายไฟฟาสํารองอีกครั้ง หาก
ปฏิบัติแลวยังคงเกิดอาการเดิม ตองทําการเปลี่ยน
แบตเตอรี่ใหม โปรดติตตอศูนยบริการ
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4.2 การติดตั้งและใชงาน

 4.2.1 ในรุนที่ลงทายดวย S ใหทําการเชื่อมตอสายสัญญาณ RS-232 จากคอมพิวเตอรเขากับพอรต RS232-PC ที่ดาน  
  ทายเครื่อง โดยใชงานรวมกับซอฟตแวร Easy-Mon X (อุปกรณเสริม)

  � ขอควรระวงั: ปดสวิตซ POWER ที่ดานทายเครื่อง และถอดปลั๊ก AC INPUT ของ UPS ออกจาก
      แหลงจายไฟ AC กอนทําการเชื่อมตอสายสัญญาณ RS-232 ทุกครั้ง

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

   หมายเหตุ:  การใชงานระบบปองกันไฟกระชากแรงดันสูงชั่วขณะของ UPS ใหไดประสิทธิภาพสูงสุด UPS  
      ตองตอกบัระบบการเดนิไฟภายในอาคารที่มสีายดนิเทานัน้ การใชงานเครือ่งโดยไมมกีารตอ  
      สายดิน อาจทําใหเกิดความผิดพลาดในการสงขอมูลและอุปกรณไมสามารถปองกันไฟกระชาก 
      แรงดันสูงชั่วขณะได
 4.2.3 เสียบเตาเสียบของอุปกรณไฟฟา เชน คอมพิวเตอร, เครื่องพิมพ, เครื่องโทรสาร, โมเดม เปนตน เขาที่เตาจายไฟ   
  OUTPUT ดานทายเครื่อง
 4.2.4 เสียบเตาเสียบของเครื่องพิมพเลเซอรเขากับเตาจายไฟ FOR LASER PRINTER ที่ตอกับวงจรปองกันไฟกระชาก  
  แรงดันสงูชั่วขณะ (เตาจายไฟนี้ไมจายไฟฟาสํารองเมื่อไฟฟาดับ)

4.2.5 เสียบปลั๊ก AC INPUT เขากับแหลงจายไฟ AC
4.2.6 เปดเครื่องดวยการกดสวิตซ POWER ที่ดานหลังเครื่อง จากนั้นจึงเปดอุปกรณไฟฟาที่ตอกับ UPS

 4.2.7 การทดสอบการใชงานหลังจากการประจุแบตเตอรี่แลว สามารถทําไดโดยเปด UPS รอจนสัญญาณไฟ LINE ติด  
  สวาง จากนั้นจึงเปดอุปกรณไฟฟา เริ่มทําการทดสอบการทํางานโดยการถอดปลั๊ก AC INPUT ของ UPS ออกจาก 
  ระบบไฟฟา เพื่อจําลองสภาวะไฟฟาดับ เครื่องจะทําการจายไฟฟาสํารองใหกับคอมพิวเตอรและอุปกรณไฟฟาโดย 
  อัตโนมัติ และสัญญาณไฟ ALARM ติดกะพริบพรอมเสียงสัญญาณเตือน จากนั้นจึงเสียบปลั๊ก AC INPUT เขากับ  
  ระบบไฟฟาตามเดิม สัญญาณไฟ ALARM จะดับลงพรอมเสียงเตือนหยุด และสัญญาณไฟ LINE ติดสวาง ใหสังเกต 
  วาคอมพิวเตอรยังคงใชงานไดตามปกติทั้งในระหวางไฟฟาดับและไฟฟากลับสูสภาวะปกติ และเพื่อความมั่นใจใน  
  การใชงาน อาจทําการทดสอบวิธีนี้ซํ้าประมาณ 3 - 4 ครั้ง

4.2.8 เมื่อเสร็จสิ้นการใชงาน ใหปดคอมพิวเตอรและอุปกรณไฟฟาอื่นๆ แลวจึงปดสวิตซ POWER ของ UPS เพื่อเปนการ
 ปองกันมิใหประจุไฟฟาภายในแบตเตอรี่ถูกใชไป หากเกิดไฟฟาดับขณะไมไดใชงาน
4.2.9 กรณีที่ไมไดใชงานเครื่องเปนระยะเวลานาน หรือตองการเก็บเครื่องไว เพื่อเปนการถนอมอายุการใชงานของ  
 แบตเตอรี่ ควรประจุแบตเตอรี่ทุก 3 เดือน โดยเสียบปลั๊ก AC INPUT เขากับแหลงจายไฟ AC และเปดสวิตซดาน  
 หลังเครื่อง จากนั้นปลอยใหเครื่องทําการประจุแบตเตอรี่ทิ้งไวนาน 8 ชั่วโมง
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แนะนําเบื้องตน

2.1 ทั่วไป

 VIPER series เปนเครื่องสํารองไฟฟา (UPS) ที่ถูกออกแบบมาสําหรับใชงานกับอุปกรณสํานักงานอัตโนมัติ (Office
Automation) ไดแก คอมพิวเตอร และอุปกรณอื่นๆ เชน จอภาพ, โมเดม, เครื่องพิมพ เครื่องโทรสาร เปนตน ควบคุมการ
ทํางานดวยไมโครโปรเซสเซอร สามารถขจัดปญหาทางไฟฟา เชน ไฟดับ,  ไฟตก, ไฟกระชาก ไฟเกิน และสัญญาณรบกวน
ไดอยางรวดเร็วและแมนยํา นอกจากนี้ยังมีระบบปรับและควบคุมระดับแรงดันไฟฟาใหคงที่โดยอัตโนมัติ (Automatic 
Voltage Regulator; AVR), ระบบปองกันไฟกระชากแรงดันสูงชั่วขณะ (Surge Suppression) และระบบจายไฟฟาสํารอง 
(Backup Power System)
 ระบบแสดงผลและเสียงเตือนใน UPS จะแจงใหผูใชทราบถึงสภาวะการทํางานของเครื่องทั้งในสภาวะไฟฟาปกติ
และไฟฟาขัดของ, สัญญาณเตือนเมื่อพลังงานสํารองภายในแบตเตอรี่ใกลหมด อีกทั้งยังสามารถเปดเครื่องใชงานไดแมใน
ขณะที่ไฟฟาดับ (DC start) ทําใหสามารถใชไฟฟาสํารองไดในยามฉุกเฉิน

2.2 คุณสมบัติ

 - Surge Protection for Telephone Line: สําหรับปองกันอุปกรณไฟฟาหรือขอมูลจากไฟกระชากแรงดันสูง 
  ชั่วขณะ 
 - Surge Protection for Laser Printer: เตาจายไฟสําหรับปองกนัอุปกรณไฟฟาหรือขอมูลจากไฟกระชากแรง
  ดันสูงชั่วขณะ สําหรับตอใชงานกับเครื่องพิมพเลเซอร (เตาจายไฟนี้ไมจายไฟฟาสํารองเมื่อไฟดับ)
 - Automatic Restart: เครื่องเริ่มทํางานใหมโดยอัตโนมัติ หลังจากสภาวะไฟฟาดับกลับสูสภาวะปกติ
 - Automatic UPS and Battery Test: เครื่องทําการทดสอบความพรอมในการทํางานของ UPS และแบตเตอรี่
  โดยอัตโนมัติเมื่อมีการเปดเครื่อง
 - AC / DC Start: สามารถเปดเครื่องดวยกําลังไฟฟาจากแหลงจายไฟจากการไฟฟา (AC) หรือเปดเครื่องดวย
  กําลังไฟฟาจากแบตเตอรี่

2.3 อุปกรณเสริม

 VIPER ในรุนที่มอีุปกรณเสริมนั้น รหัสลงทายชื่อรุน จะแตกตางกันดังตอไปนี้
2.3.1 ลงทายชื่อรุนดวย H (Hot Swappable Battery): เปนรุนที่ผูใชสามารถถอดเปลี่ยนแบตเตอรี่เองไดโดยไมตองหยุด
 การทํางานของเครื่อง
2.3.2 ลงทายชื่อรุนดวย S (Easy-Mon X Software): เปนรุนที่มีพอรต RS-232 ที่ดานหลังเครื่อง สําหรับตอเชื่อมกับ  
 คอมพิวเตอร เพื่อตรวจสอบสถานะทางไฟฟาและการทํางานของ UPS ผานทางซอฟตแวร Easy-Mon X ซึ่ง  
 สามารถดาวนโหลดไดฟรีจาก www.leonics.com

   หมายเหต:ุ  กอนติดตั้งใชงานซอฟตแวร โปรดตรวจสอบระบบปฏบิตักิารของคอมพิวเตอรวาสามารถใชงาน
     รวมกับซอฟตแวรไดหรือไม โดยสามารถตรวจสอบไดที่ www.leonics.com

2.4 อุปกรณเสริมพิเศษ 

2.4.1 Additional UPS Output: เตาจายไฟสํารองเพิ่มเติม เปนแบบ Europe CEE-7 สําหรับตอใชงานอุปกรณไฟฟา  
 เพิ่มเติมได
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หนาปดและชองเสียบอุปกรณดานทายเครื่อง

3.1 หนาปดแสดงผล

 3.1.1 สัญญาณไฟ LINE ( ) : สัญญาณไฟแสดงการทํางานของ UPS ในสภาวะปกติ
 3.1.2 สัญญาณไฟ ALARM ( ): สัญญาณไฟแสดงการทํางานของ UPS ในสภาวะไฟฟาดับ หรือเกิดเหตุการณผิดปกติ
  โดยแสดงผลสอดคลองกับเสียงสัญญาณเตือน ดังตาราง

LINE (สีเขียว) ALARM (สีแดง) เสียงสัญญาณเตือน สถานะการทํางานของเครื่อง

หลังเปดเครื่อง / Automatic Restart  เครื่องจะทําการทดสอบตัวเอง

กะพริบ 1 ครั้ง - - แบตเตอรี่อยูในสภาวะปกติ

- สวาง 2 วินาที เสียงเตือนยาวประมาณ
2 วินาที

ระดับพลังงานในแบตเตอรี่ตํ่า

ในขณะที่เครื่องกําลังทํางาน

สวางตลอด - - เครื่องทํางานปกติ

กะพริบ - - รับคําสั่งปดเครื่องจากคอมพิวเตอร และจะ
หยุดทํางานภายใน 2 วินาที (อุปกรณเสริม)

- สวาง 1 วินาที
ดับ 3 วนิาที

ดังทุก 3 วินาที
เปนระยะเวลานาน 1 นาที

ไฟฟาดับ หรือไฟฟาผิดปกติ
UPS กําลังจายไฟฟาสํารองจากแบตเตอรี่

- สวาง 0.5 วินาที ดังทุก 0.5 วินาที ไฟฟาสํารองจากแบตเตอรี่กําลังจะหมด

- สวางตลอด เสียงเตือนยาวตลอด เกิดไฟฟาลัดวงจรที่ดานขาออกของ UPS
จากนั้น UPS จะปดตัวเองอัตโนมัติ
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3.2 ชองเสียบอุปกรณทายเครื่อง

 3.2.1 สวิตซ POWER: สวิตซสําหรับเปด-ปด UPS 
 3.2.2 Surge Protection for Telephone Line/LAN Line (อุปกรณเสริม): ชองเสียบสายโทรศัพท หรือสาย LAN   
  (อุปกรณเสริม) กอนเขาเครื่องโทรสาร โมเดม หรือคอมพิวเตอร เพื่อปองกันไฟกระชากแรงดันสูงชั่วขณะ (Surge)
 3.2.3 Surge Protection Output for Laser Printer: เตาจายไฟที่ตอกับวงจรปองกันไฟกระชากแรงดันสูงชั่วขณะ 
  สําหรับใชตอกับเครื่องพิมพเลเซอร (เตาจายไฟนี้ไมจายไฟฟาสํารองเมื่อไฟฟาดับ)
 3.2.4 Magnetic Breaker: อุปกรณปองกันการใชกระแสไฟฟาเกินกําลังหรือกระแสไฟฟาลัดวงจร
 3.2.5 AC INPUT: สายไฟสําหรับเชื่อมตอ UPS เขากับแหลงจายไฟ AC
 3.2.6 พอรต RS232-PC (อุปกรณเสริม): พอรตสําหรับตอสายสัญญาณ RS-232 เขากับคอมพิวเตอร เพื่อแสดงขอมูล
  ตางๆ ผานซอฟตแวร Easy-Mon X (อุปกรณเสริมในรุนที่ลงทายดวย S ไมมีในผลิตภัณฑรุนมาตรฐาน) 
 3.2.7 UPS OUTPUT: เตาจายไฟที่ตอกับระบบไฟฟาสํารองของ UPS ใชสําหรับตอกับอุปกรณไฟฟาตางๆ เชน 
  คอมพิวเตอร, จอภาพ, โมเดม,  เครื่องพิมพ, เครื่องโทรสาร เปนตน
 3.2.8 Additional UPS Output (อุปกรณเสริมพิเศษ): เตาจายไฟที่ตอกับระบบไฟฟาสํารองของ UPS ใชสําหรับตอกับ  
  อุปกรณไฟฟาเพิ่มเติม

การติดตั้งและใชงาน

 � ขอควรระวงั: บริษัทไมสามารถรับประกันสินคาได หากพบวาการติดตั้งเครื่องไมเปนไปตามรายละเอียดที่ระบุไว
    ภายในคูมือการใชงานนี้ 

4.1 การเตรียมการติดตั้ง

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




