
คูมื่อการติดตัง้ Smart-UPS™ C 1000/1500 VA 120/
230 Vac 2000/3000 VA 230 Vac ยึดบนชัน้ 2U

ข้อความเพ่ือความปลอดภยัท่ีสาํคญั

บนัทกึคาํชีแ้จงเหล่านี้ - คู่มอืนี้ประกอบดว้ยคาํชีแ้จงทีส่าํคญัทีค่วรปฏบิตัติามระหว่างการตดิตัง้และการบาํรงุรกัษา 
เครือ่งสาํรองไฟ เครือ่งเซอรว์สิบายพาส และแบตเตอรี่
โปรดอ่านคาํชีแ้จงอยา่งละเอยีดและศกึษาอุปกรณ์ใหเ้ขา้ใจก่อนทาํการตดิตัง้ ดาํเนินการ บรกิารหรอืบาํรงุรกัษาอุปกรณ์ 
ขอ้ความพเิศษต่อไปนี้อาจปรากฏในเอกสาร หรอืบนเครื่องมอืนี้ เพือ่เตอืนอนัตรายทีอ่าจเกดิขึน้ได ้
หรอืเพือ่ใหใ้สใ่จในขอ้มลูทีช่ ีแ้จงหรอือธบิายขัน้ตอนการดาํเนินการ 

การเพิม่สญัลกัษณ์นี้ลงในป้ายผลติภณัฑด์า้นความปลอดภยัทีเ่ป็นอนัตราย หรอืเป็นคาํเตอืน 
แสดงวา่มอีนัตรายจากไฟฟ้าทีอ่าจทาํใหร้า่งกายบาดเจบ็ไดห้ากไม่ปฏบิตัติามคาํแนะนํา

นี่เป็นสญัลกัษณ์เตอืนดา้นความปลอดภยั 
ใชเ้พือ่เตอืนใหคุ้ณทราบถงึอนัตรายทีอ่าจทาํใหร้า่งกายบาดเจบ็ได ้
ใหป้ฏบิตัติามขอ้ความดา้นความปลอดภยัทัง้หมดทีม่สีญัลกัษณ์นี้ 
เพือ่หลกีเลีย่งการบาดเจบ็หรอืการเสยีชวีติ

  อนัตราย
อนัตราย แสดงถึงสถานการณ์ท่ีเป็นอนัตราย ท่ีหากไม่หลีกเล่ียงแล้ว จะส่งผลให้เสียชีวิตหรือบาดเจบ็ร้ายแรง

  คาํเตือน
คาํเตือน แสดงถึงสถานการณ์ท่ีเป็นอนัตราย ท่ีหากไม่หลีกเล่ียงแลว้ อาจส่งผลให้เสียชีวิตหรือบาดเจบ็ร้ายแรง

 ข้อควรระวงั
คาํเตือน แสดงถึงสถานการณ์ท่ีเป็นอนัตราย ท่ีหากไม่หลีกเล่ียงแล้ว อาจส่งผลให้บาดเจบ็ปานกลางหรือเลก็น้อย

ขอ้สงัเกต
ข้อสงัเกต ใช้สาํหรบักลา่วถึงการปฏิบติัท่ีไม่เก่ียวข้องกบัการบาดเจบ็ทางร่างกาย



ความปลอดภยั และข้อมลูทัว่ไป
ตรวจเชค็ส่ิงต่างๆ ในบรรจภุณัฑเ์มื่อได้รบัมา หากมีการชาํรดุเสียหายเกิดขึน้ ให้แจ้งบริษทัขนส่งหรือบริษทั
ตวัแทนจาํหน่ายทนัที
อ่านคาํแนะนําเพื่อความปลอดภยัท่ีให้มาพร้อมกบัเคร่ือง ก่อนท่ีจะติดตัง้ UPS

•  และ ตอ้งปฏบิตัติามกฎหมายวา่ดว้ยไฟฟ้าทุกขอ้ทัง้ในระดบัทอ้งถิน่และระดบัประเทศ
•  UPS นี้ไดร้บัการออกแบบมาเพือ่ใชเ้ฉพาะภายในอาคารเท่านัน้ 
•  อยา่ใชง้านเครือ่ง UPS นี้โดยใหส้มัผสัถูกแสงอาทติยโ์ดยตรง สมัผสักบัของเหลว หรอืในสถานทีซ่ึง่มฝีุ่ น

หรอืความชืน้มากเกนิไป
•  ตอ้งแน่ใจวา่ไม่มสีิง่ใดกดีขวางชอ่งระบายความรอ้นในเครือ่ง UPS ตอ้งเวน้ระยะหา่งใหพ้อเพยีงสาํหรบั

การระบายอากาศ
•  โดยทัว่ไป แบตเตอรีจ่ะใชง้านไดป้ระมาณสองถงึหา้ปี ปัจจยัดา้นสิง่แวดลอ้มอื่นๆ มผีลต่ออายุการใชง้าน

แบตเตอรี ่อุณหภมูแิวดลอ้มทีส่งูขึน้ ไฟฟ้าอาคารไม่มคุีณภาพ รวมถงึการคายประจุในระยะเวลาสัน้ๆ 
บ่อยครัง้ จะทาํใหอ้ายกุารใชง้านของแบตเตอรี ่สัน้ลง

•  เชือ่มต่อสายเคเบลิเพาเวอร ์UPS เขา้กบัเตา้เสยีบทีผ่นงัโดยตรง อยา่ใชเ้ครือ่งป้องกนัไฟกระชาก หรอื
สายเชือ่มต่อ

การแจง้เตือนความถ่ีวิทยุ
ผลติภณัฑน์ี้ไดร้บัการทดสอบแลว้และพบวา่เป็นอุปกรณ์หมวดหมู่ C2 อุปกรณ์นี้สรา้ง ใช ้
และสามารถแผ่พลงังานคลื่นความถีว่ทิย ุ
และอาจก่อใหเ้กดิการรบกวนทีเ่ป็นอนัตรายต่อการตดิต่อสือ่สารทางวทิยไุดห้ากไม่ไดต้ดิตัง้และใชง้านตามคู่มอืคาํแนะนํา 
การใชง้านอุปกรณ์นี้มแีนวโน้มทีจ่ะสง่คลื่นวทิยุรบกวนต่ออุปกรณ์สือ่สารบางชนิด เชน่ โทรทศัน์ อุปกรณ์เคลื่อนที ่
อุปกรณ์เสยีง ตวัรบัสญัญาณวทิย ุฯลฯ 
โดยทัว่ไปแลว้ปัญหาเหล่านี้สามารถแกไ้ขไดโ้ดยการยา้ยอุปกรณ์ออกไปใหห้า่งจาก UPS ออกไปเลก็น้อย อยา่งไรกต็าม 
บางครัง้อาจจาํเป็นตอ้งใชม้าตรการเพิม่เตมิดว้ยคา่ใชจ้า่ยของผูใ้ชเ้อง
Smart-UPS C 1000/1500/2000/3000 VA 120/230 Vac ยึดบนชัน้ 2U2



ส่วนประกอบ

ส่วนต่างๆ ของผลิตภณัฑ์
คณุลกัษณะแผงด้านหลงั

ทุกรุ่น

(2)
CD เอกสาร 1 แผน่ 

CD ซอฟตแ์วร ์PowerChute 1 แผ่น

(1)

(1)

(2)

(4)
(1)

คู่มอืการตดิตัง้

รุ่น 1000/1500/2000/3000 VA 230 Vac รุ่น 1000VA 120/230 Vac

(2) (2)

(4)

(2)

(2)

(2)
รุ่น 2000/3000 VA 230 Vac

(1) (1) (1)







อนิพตุ UPS
เซอรก์ติเบรกเกอร/์การป้องกนัโอเวอรโ์หลด
สกรกูราวดข์องตวัเครือ่ง







ชอ่งจา่ยไฟออก
พอรต์ USB
พอรต์ขอ้มลูซเีรยีล

1000 VA 120 Vac 1000 VA 230 Vac

User Documentation
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คณุสมบติัแผงด้านหน้า

1500 VA 120 Vac 1500 VA 230 Vac







อนิพตุ UPS
เซอรก์ติเบรกเกอร/์การป้องกนัโอเวอรโ์หลด
สกรกูราวดข์องตวัเครือ่ง







ชอ่งจา่ยไฟออก
พอรต์ USB
พอรต์ขอ้มลูซเีรยีล

2000 VA 230 Vac 3000 VA 230 Vac

 LED สถานะการทาํงานเครื่อง/ แบตเตอร่ี
 ปุ่ มเปิด/ปิด

 เฉพาะรุน่ 120 Vac เท่านัน้:
ไฟ LED แจ้งเตือน/ข้อผิดพลาดการเดินสายไฟ

 สว่นตดิต่อของจอแสดงผล

 ปุ่ มจอแสดงผล

 ปุ่ มปิดเสยีง
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การติดตัง้
รุ่น 1000 VA 120/230 Vac

การติดตัง้ชัน้แบบสองเสา

การติดตัง้ชัน้แบบส่ีเสา

ติดตัง้แบตเตอร่ี
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รุ่น 1500 VA 120/230 Vac และ 2000 VA 230 Vac

การติดตัง้ชัน้แบบสองเสา

การติดตัง้ชัน้แบบส่ีเสา

ปิดฝาช่องแบตเตอร่ีให้แน่นหนา ติดตัง้ฝาครอบ
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เช่ือมต่ออปุกรณ์กบั UPS และเช่ือมต่อ UPS กบักระแสไฟฟ้าแบบ AC

ติดตัง้แบตเตอร่ี เช่ือมต่อแบตเตอร่ี

ปิดฝาช่องแบตเตอร่ีให้แน่นหนา ติดตัง้ฝาครอบ

 ข้อควรระวงั
ความเส่ียงจากไฟฟ้าชอ็ต
•  และ ตอ้งปฏบิตัติามกฎหมายวา่ดว้ยไฟฟ้าทุกขอ้ทัง้ในระดบัทอ้งถิน่และระดบัประเทศ 
•  การเดนิสายไฟตอ้งดาํเนินการโดยชา่งไฟฟ้าทีผ่่านการรบัรอง
•  เชือ่มต่อ UPS กบัเตา้เสยีบทีม่กีารต่อกราวดเ์สมอ
การไม่ปฏิบติัตามคาํช้ีแจงเหล่าน้ีจะส่งผลให้เกิดการบาดเจบ็เลก็น้อยหรือปานกลาง
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เครือ่งบางรุน่จะมคุีณสมบตั ิENERGY STAR®
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