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ข้อมูลทางกฎหมาย
แบรนด์ชไนเดอร์ อิเล็คทริค และเครื่องหมายการค้าท้้งหมดของชไนเดอร์ อิเล็คทริค SE และ
สำนักงานสาขาที่กล่าวถึงในคู่มือนี้เป็นทรัพย์สินชไนเดอร์ อิเล็คทริค SE และสำนักงานสาขา
ื ทั้งหมดอาจเป็นเครื่องหมายการค้าของเจ้าของเครื่องหมายนั้นๆ คู่มือนี้และเนื้อหา
แบรนด์อ่นๆ
ภายในได้รับการปกป้องภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์ที่เกี่ยวข้องและได้รับการปรับปรุงสำหรับใช้งาน
ด้านข้อมูลเท่านั้น ห้ามนำส่วนใดส่วนหนึ่งในคู่มือนี้ไปทำซ้ำหรือนำไปแจกจ่ายในทุกรูปแบบหรือ
ทุกทาง (อิเล็คทรอนิคส์ กลไก ถ่ายเอกสาร บันทึกภาพ หรือในรูปแบบอื่นๆ) ไม่ว่าจะด้วยจุด
ประสงค์ใดก็ตาม โดยที่ไม่มีการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากชไนเดอร์ อิเล็คทริค
ชไนเดอร์ อิเล็คทริคไม่ให้สิทธิ์หรือการอนุญาตใดๆ แก่การใช้คู่มือหรือเนื้อหาเพื่อวัตถุประสงค์
ในเชิงพาณิชย์ เว้นแต่ใบอนุญาตที่ไม่ใช่สิทธิ์เฉพาะตัวหรือเป็นส่วนบุคคลเพื่อใช้ในการปรึกษา
ในสภาพ "ตามที่มีอยู่”
ผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ของชไนเดอร์ อิเล็คทริคควรได้รับการติดตั้ง ใช้งาน รับบริการ และได้รับ
การบำรุงรักษาโดยบุคคลที่มีคุณสมบัติเท่านั้น
เนื่องจากมาตรฐาน ข้อมูลจำเพาะ และการออกแบบมีการเปลี่ยนแปลงเป็นครั้งคราว ดังนั้นข้อมูล
ที่อยู่ในคู่มือนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ตามขอบเขตของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ชไนเดอร์ อิเล็คทริคและสำนักงานสาขาจะไม่รับผิดชอบ
หรือรับผิดต่อข้อผิดพลาดหรือข้อความใดๆ ที่ขาดหายไปในเนื้อหาด้านข้อมูลของเอกสารนี้ หรือ
ผลที่ตามมา หรือผลที่เกิดขึ้นจากการใช้งานข้อมูลที่อยู่ในที่นี้

ไปที่
IEC: https://www.productinfo.schneider-electric.com/portals/ui/galaxyvs_iec/ หรือ
UL: https://www.productinfo.schneider-electric.com/portals/ui/galaxyvs_ul/
หรือสแกนรหัส QR ด้านบนเพื่อรับประสบการณ์ดิจิทัลและคู่มือฉบับแปล
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คำแนะนำด้านความปลอดภัยที่สำคัญ - เก็บคำแนะนำ
เหล่านี้ไว้
ั
อ่านคำแนะนำเหล่านี้อย่างละเอียด และทำความคุ้นเคยกับอุปกรณ์ท้งหมด
ก่อนทำการติด
ตั้ง ใช้งาน ซ่อมบำรุง หรือทำการบำรุงรักษา คุณจะเห็นข้อความด้านความปลอดภัยต่อไปนี้
ในตลอดคู่มือนี้ หรือจะปรากฏบนอุปกรณ์ เพื่อเตือนเกี่ยวกับอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้ หรือ
เพื่อเตือนและให้ความสนใจกับข้อมูลที่อธิบายหรือช่วยให้กระบวนการดำเนินงานสามารถ
เป็นไปได้อย่างง่ายดายยิ่งขึ้น
ี
ข้อความด้านความปลอดภัยนอกเหนือจากสัญลักษณ์น้สำหรั
บ “อันตราย”
หรือ “คำเตือน” ระบุถึงอันตรายในระบบไฟฟ้ าที่มีอยู่ ซึ่งอาจเป็ นผลให้เกิด
การบาดเจ็บในตัวบุคคล หากไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำ
นี่เป็ นสัญลักษณ์เตือนด้านความปลอดภัย จะใช้เพื่อเตือนเกี่ยวกับอันตรายที่
อาจทำให้เกิดการบาดเจ็บในตัวบุคคล ดำเนินการตามข้อความด้านความ
ปลอดภัยทั้งหมดพร้อมสัญลักษณ์น้ี เพื่อหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บที่อาจเกิดขึ้น
หรืออาจทำให้เสียชีวิตได้

อันตราย
อันตราย ระบุถึงสถานการณ์อันตรายที่เห็นได้อย่างชัดเจน ซึ่งหากไม่มีการหลีกเลี่ยง จะ
เป็ นผลให้เสียชีวิตหรือเกิดการบาดเจ็บที่รุนแรงได้
การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้จะส่งผลถึงชีวิตหรือบาดเจ็บสาหัส

คำเตือน
คำเตือน ระบุถึงสถานการณ์อันตรายที่เห็นได้อย่างชัดเจน ซึ่งหากไม่มีการหลีกเลี่ยง
สามารถเป็ นผลให้เสียชีวิตหรือเกิดการบาดเจ็บที่รุนแรงได้
การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้อาจส่งผลให้เป็ นอันตรายถึงชีวิต บาดเจ็บ
สาหัส หรืออุปกรณ์เสียหายได้

ข้อควรระวัง
ึ
ข้อควรระวัง ระบุถึงสถานการณ์อันตรายที่เห็นได้อย่างชัดเจน ซ่งหากไม่
มีการหลีกเลี่ยง
สามารถเป็ นผลให้เกิดการบาดเจ็บเล็กน้อยหรือปานกลางได้
การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้อาจส่งผลให้บาดเจ็บหรืออุปกรณ์เสียหายได้

ประกาศ
โปรดทราบ ใช้เพื่อแสดงข้อปฏิบัติที่ไม่เกี่ยวข้องกับการบาดเจ็บทางกายภาพ จะไม่มีการ
ใช้สัญลักษณ์เตือนด้านความปลอดภัยพร้อมข้อความด้านความปลอดภัยประเภทนี้
การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้อาจส่งผลให้อุปกรณ์เสียหายได้

หมายเหตุ
การติดตั้งอุปกรณ์ การใช้งาน ซ่อมบำรุง และบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าควรกระทำโดย
เจ้าหน้าที่ที่ได้รับการรับรองแล้วเท่านั้น Schneider Electric จะไม่รับผิดชอบใดๆ หากมีผลก
ระทบที่เกิดจากการใช้งานอุปกรณ์น้ี
ี
ี ความเช่ยวชาญและมี
เจ้าหน้าที่ที่ได้รับการรับรองนั้น เป็นผู้ท่มี
ความรู้เกี่ยวกับการสร้าง ติด
้
้
ึ
้
ั
ตัง และใชงานอุปกรณ์ระบบไฟฟา และได้รบการฝกอบรมด้านความปลอดภัย เพื่อให้รับรู้และ
หลีกเลี่ยงอันตรายที่เกี่ยวข้อง
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คำแนะนำด้านความปลอดภัยที่สำคัญ - เก็บคำแนะนำเหล่านี้ไว้

คำแถลงของ FCC
ี รับการทดสอบแล้วและพบว่าสอดคล้องกับข้อจำกัดของ
หมายเหตุ: อุปกรณ์น้ได้
อุปกรณ์ดิจิทัล ประเภท A ตามกฎของ FCC บทที่ 15 ข้อกำจัดเหล่านี้กำหนดขึ้นเพื่อให้
มีการป้ องกันที่เหมาะสมต่อการรบกวนที่เป็ นอันตราย ในขณะที่ใช้งานอุปกรณ์ในสภาพ
ี
แวดล้อมเชิงพาณิชย์ อุปกรณ์น้ทำให้
เกิด ใช้ และสามารถแผ่พลังงานความถี่วิทยุได้ ซ่งึ
่
่
อาจสงผลให้เกิดการรบกวนทีเป็ นอันตรายต่อการสื่อสารทางวิทยุได้ หากไม่ติดตั้งและ
ใช้งานตามคู่มือแนะนำการใช้งาน การใช้งานอุปกรณ์นี้ในพื้นที่อยู่อาศัยอาจทำให้เกิด
ึ
สัญญาณรบกวนที่เป็ นอันตราย ซ่งในกรณี
น้ี ผู้ใช้จะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพื่อแก้ไข
สัญญาณรบกวนดังกล่าว
่ไม่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นลายลักษณ์
ี
การเปลี่ยนแปลงหรือการดัดแปลงอุปกรณ์น้โดยที
่
่
ี หน้าทีรับผิดชอบในการปฏิบัติตามข้อจำกัดเหล่านี้ อาจทำให้การอนุญาตให้
อักษรจากผู้ทมี
ใช้งานอุปกรณ์นี้มีผลเป็นโมฆะ

ความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้ า

ประกาศ
ี
ความเส่ยงจากการถู
กรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้ า
ี นผลิตภัณฑ์UPS ประเภท C2 ผลิตภัณฑ์น้อาจทำให้
ี
ผลิตภัณฑ์น้เป็
เกิดการรบกวน
่
คลืนวิทยุในสภาพแวดล้อมที่พักอาศัย ซึ่งในกรณีดังกล่าว ผู้ใช้อาจต้องดำเนินการตาม
มาตรการเพิ่มเติม
การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้อาจส่งผลให้อุปกรณ์เสียหายได้

ข้อควรระวังด้านความปลอดภัย

อันตราย
อันตรายจากไฟฟ้ าช็อต การระเบิด หรือไฟอาร์ก
จะต้องอ่าน ทำความเข้าใจ และปฏิบัติตามคำแนะนำด้านความปลอดภัยทั้งหมดใน
เอกสารนี้
การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้จะส่งผลถึงชีวิตหรือบาดเจ็บสาหัส

อันตราย
อันตรายจากไฟฟ้ าช็อต การระเบิด หรือไฟอาร์ก
อ่านคำแนะนำทั้งหมดในคู่มือการติดตั้ง ก่อนทำการติดตั้งหรือใช้งานระบบ UPS นี้
การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้จะส่งผลถึงชีวิตหรือบาดเจ็บสาหัส

อันตราย
อันตรายจากไฟฟ้ าช็อต การระเบิด หรือไฟอาร์ก
ห้ามติดตั้งระบบ UPS จนกว่างานก่อสร้างทั้งหมดจะเสร็จสมบูรณ์ และมีการทำความ
สะอาดห้องที่จะใช้ในการติดตั้งนั้นแล้ว ถ้าหากจำเป็ นต้องมีงานก่อสร้างเพิ่้มเติมในห้องที่
ติดตั้งหลังจากติดตั้ง UPS แล้ว ให้ปิด UPS และคลุม UPS ด้วยบรรจุภัณฑ์ป้องกันที่ใช้
ในการส่งมอบ UPS
การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้จะส่งผลถึงชีวิตหรือบาดเจ็บสาหัส
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UPS ที่มีสตริงแบตเตอรี่สูงสุด 4 ชุด

อันตราย
อันตรายจากไฟฟ้ าช็อต การระเบิด หรือไฟอาร์ก
• จะต้องติดตั้งผลิตภัณฑ์ตามข้อมูลจำเพาะและข้อกำหนดที่ระบุไว้โดย Schneider
Electric โดยเฉพาะการป้ องกันทั้งภายนอกและภายใน (เบรกเกอร์แบบทวนสัญญาณ
เบรกเกอร์สำหรับแบตเตอรี่ การเดินสายเคเบิล เป็ นต้น) และข้อกำหนดด้านสิ่ง
แวดล้อม Schneider Electric จะไม่รับผิดชอบใดๆ หากไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดเหล่า
นี้
• หลังจากเดินสายไฟเข้าระบบ UPS แล้ว อย่าเพิ่งเปิ ดเครื่อง จะสามารถเปิ ดเครื่องได้
โดย Schneider Electric เท่านั้น
การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้จะส่งผลถึงชีวิตหรือบาดเจ็บสาหัส

อันตราย
อันตรายจากไฟฟ้ าช็อต การระเบิด หรือไฟอาร์ก
จะต้องติดตั้งระบบ UPS ตามข้อกำหนดบังคับท้องถิ่นและประเทศ ติดตั้ง UPS ตาม:
•

IEC 60364 (รวมถึง 60364-4-41- การป้ องกันไฟฟ้ าช็อต, 60364-4-42 - การป้ องกัน
เอฟเฟ็ กต์จากความร้อน, และ 60364-4-43 - การป้ องกันกระแสไฟสูงเกิน) หรือ

•

NEC NFPA 70 หรือ

มาตรฐานระบบไฟฟ้ าประเทศแคนาดา (C22.1 ส่วนที่ 1)
่
่ งคับใช้ในพืนที
้ ของคุ
ณ
ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดมาตรฐานทีบั
•

การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้จะส่งผลถึงชีวิตหรือบาดเจ็บสาหัส

อันตราย
อันตรายจากไฟฟ้ าช็อต การระเบิด หรือไฟอาร์ก
• ติดตั้งระบบ UPS ในสภาพแวดล้อมที่ควบคุมอุณหภูมิ ปราศจากสารปนเปื ้อนที่นำ
ื
ไฟฟ้ า และความช้น
้
• ติดตังระบบ UPS ไว้บนพื้นผิวเรียบที่ไม่ติดไฟ และแข็งแรงทนทาน (เช่น คอนกรีต)
ซึ่งสามารถรองรับน้ำหนักของระบบได้
การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้จะส่งผลถึงชีวิตหรือบาดเจ็บสาหัส

อันตราย
อันตรายจากไฟฟ้ าช็อต การระเบิด หรือไฟอาร์ก
UPS ไม่ได้รับการออกแบบมาสำหรับสภาพแวดล้อมการใช้งานที่ไม่ปกติ ดังนั้น จะต้อง
ไม่มีการติดตั้งในสภาพแวดล้อมดังกล่าวต่อไปนี้:
่ างความเสียหาย
• ไอควันทีสร้

•

้ ่ที่เต็มไปด้วยฝุ่นหรือแก๊สซ่งสามารถก่
ึ
พืนที
อให้เกิดการระเบิดได้ รวมถึงแก๊สที่มีฤทธิ์
ื
กัดกร่อน หรือมีส่อนำไฟฟ้
า หรือมีรังสีความร้อนจากแหล่งอื่นๆ
ื ฝุ่นที่มีฤทธิ์ขัดกร่อน ไอน้ำ หรือสภาพแวดล้อมที่มีความช้นสู
ื งมากเกิน
มีความช้น

•

ื
มีเช้อรา
แมลง หนอน

•

มีไอเค็มหรืออยู่ในห้องเย็นที่ปนเปื ้อนสารทำความเย็นปะปนอยู่

•

ระดับมลพิษสูงกว่า 2 ตามข้อกำหนด IEC 60664-1
ั
พื้นที่ที่มีแรงส่นสะเทื
อนที่ไม่ปกติ มีการกระแทก และการเอียง

•

•

ึ
สัมผัสกับแสงแดดโดยตรง อยู่ใกล้แหล่งความร้อน หรืออยู่ในพื้นที่ซ่งมี
คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ าสูง
การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้จะส่งผลถึงชีวิตหรือบาดเจ็บสาหัส

•
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อันตราย
อันตรายจากไฟฟ้ าช็อต การระเบิด หรือไฟอาร์ก
อย่าเจาะหรือตัดรูสำหรับสายสัญญาณหรือรางเดินสายไฟที่ติดตั้งเพลตเอาไว้ และอย่า
เจาะหรือตัดรูที่ระยะใกล้กับ UPS
การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้จะส่งผลถึงชีวิตหรือบาดเจ็บสาหัส

คำเตือน
อันตรายจากไฟอาร์ก
ห้ามทำการเปลี่ยนแปลงเชิงกลใดๆ สำหรับผลิตภัณฑ์ (รวมถึง การถอดชิ้นส่วนของตู้ออก
ึ
หรือเจาะ/ตัดให้เป็ นช่อง) ซ่งไม่
มีการอธิบายไว้ในคู่มือการติดตั้ง
การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้อาจส่งผลให้เป็ นอันตรายถึงชีวิต บาดเจ็บ
สาหัส หรืออุปกรณ์เสียหายได้

ประกาศ
ี
ความเส่ยงจากความร้
อนสูงเกิน
จัดพื้นที่ว่างรอบระบบ UPS ให้ตรงตามข้อกำหนด และห้ามปิ ดครอบช่องระบายอากาศ
ของ UPS ในขณะที่ระบบ UPS กำลังทำงานอยู่
การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้อาจส่งผลให้อุปกรณ์เสียหายได้

ประกาศ
ี
ความเส่ยงเกิ
ดอุปกรณ์ชำรุด
ห้ามเชื่อมต่อเอาต์พุตจาก UPS ไปยังระบบแหล่งจ่ายไฟอื่น รวมถึงระบบพลังงานไฟฟ้ า
แสงอาทิตย์และระบบเพิ่มความเร็วรอบ
การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้อาจส่งผลให้อุปกรณ์เสียหายได้

ความปลอดภัยสำหรับระบบไฟฟ้ า

อันตราย
อันตรายจากไฟฟ้ าช็อต การระเบิด หรือไฟอาร์ก
• จะต้องทำการติดตัง้ ใช้งาน ซ่อมบำรุง และบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบไฟฟ้ าโดยเจ้า
หน้าที่ที่ได้รับการรับรองแล้วเท่านั้น
• จะต้องมีการใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE) ที่เหมาะสม และปฏิบัติตามข้อ
กำหนดการทำงานระบบไฟฟ้ าที่ปลอดภัย
ปิ ดระบบแหล่งจ่ายไฟเข้าระบบ UPS ก่อนทำงานกับหรือในอุปกรณ์
• ก่อนทำงานกับระบบ UPS ให้ตรวจสอบระดับแรงดันไฟที่อาจเป็ นอันตรายระหว่างเท
อร์มินัลทั้งหมดก่อน รวมถึงการเชื่อมต่อสายดิน
่
• UPS ประกอบด้วยแหล่งจ่ายไฟภายใน อาจมีระดับแรงดันไฟทีอาจเป็
นอันตราย แม้
ื
เมื่อตัดการเช่อมต่
อจากแหล่งจ่ายไฟฟ้ า/แหล่งจ่ายหลักแล้ว ก่อนทำการติดตั้งหรือ
บำรุงรักษาระบบ UPS ตรวจสอบให้แน่ใจว่า มีการปิ ดสวิตช์เครื่องแล้ว และมีการตัด
การเชื่อมต่อจากแหล่งจ่ายไฟฟ้ า/แหล่งจ่ายหลักและแบตเตอรี่ รอห้านาทีก่อนเปิ ด
ระบบ UPS เพื่อให้ตัวเก็บประจุไฟฟ้ าคลายประจุออกก่อน
้ ปกรณ์ตัดการเช่อมต่
่
ื
• จะต้องติดตังอุ
อ (เช่น เบรกเกอร์วงจรหรือสวิตช์ตัดไฟ) ไว้ เพือ
เป็ นการแยกระบบออกจากแหล่งจ่ายไฟแบบทวนสัญญาณ ตามข้อกำหนดบังคับของ
ื
ท้องถิ่น จะต้องสามารถเข้าถึงและมองเห็นอุปกรณ์ตัดการเช่อมต่
อนี้ได้อย่างง่ายดาย
ื
• จะต้องมีการเช่อมต่
อสายดินเข้า UPS อย่างถูกต้อง และเนื่องจากอาจมีกระแสไฟฟ้ า
แรงดันสูงรั่วไหลออกมา จะต้องทำการเชื่อมต่อสายดินสำหรับตัวนำไฟก่อน
้
่งผลถึงชีวิตหรือบาดเจ็บสาหัส
การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านีจะส
•
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ความปลอดภัยสำหรับแบตเตอรี่

อันตราย
อันตรายจากไฟฟ้ าช็อต การระเบิด หรือไฟอาร์ก
• จะต้องติดตั้งเบรกเกอร์วงจรแบตเตอรี่ไว้ตามข้อมูลจำเพาะและข้อกำหนดที่ระบุไว้โดย
Schneider Electric
• การซ่อมบำรุงแบตเตอรี่ต้องดำเนินการหรือควบคุมดูแลโดยเจ้าหน้าที่ที่ผ่านการฝึ ก
อบรม และมีความรู้เกี่ยวกับแบตเตอรี่และข้อควรระวังตามที่กำหนดไว้เท่านั้น เจ้า
หน้าที่ที่ไม่ผ่านการฝึ กอบรมควรอยู่ห่างจากแบตเตอรี่
•
•

ื
ื
ื
ตัดการเช่อมต่
อจากแหล่งจ่ายไฟก่อนทำการเช่อมต่
อหรือตัดการเช่อมต่
อเทอร์มินัล
่
แบตเตอรี
ห้ามทิ้งแบตเตอรี่เข้าในกองไฟ เนื่องจากจะทำให้ระเบิดได้

ิ ่วนแบตเตอรี่ การสัมผัสอิเล็กโทรไลต์จะเป็ นอันตรายต่อ
ห้ามเปิ ด เปลี่ยน หรือแยกช้นส
ผิวหนังและดวงตา อาจเป็ นพิษต่อร่างกายได้
การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้จะส่งผลถึงชีวิตหรือบาดเจ็บสาหัส
•

อันตราย
อันตรายจากไฟฟ้ าช็อต การระเบิด หรือไฟอาร์ก
แบตเตอรี่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อไฟฟ้ าช็อต และไฟฟ้ าลัดวงจร ต้องเฝ้ าสังเกตข้อ
ควรระวังดังต่อไปนี้ เมื่อใช้งานแบตเตอรี่
่
่ ส่วนผสมของโลหะออก
ิ แหวน หรือเครืองประดั
• ถอดนาฬกา
บใดๆ ทีมี
•

ใช้เครื่องมือที่มีฉนวนหุ้ม

•

สวมแว่นตา ถุงมือ และรองเท้าบู้ตนิรภัย
่ ่วนใดๆ ทีเป็
่ นโลหะไว้ด้านบนของแบตเตอรี่
่
ห้ามวางเครืองมื
อหรือชินส

•

ตัดการเชื่อมต่อจากแหล่งจ่ายไฟก่อนเชื่อมต่อหรือตัดการเชื่อมต่อเทอร์มินัลแบตเตอรี่
่
่
้
• ตรวจสอบว่า มีการเชือมต่
อสายดินเข้าแบตเตอรีโดยไม่
ได้ตังใจหรื
อไม่ หากมีการ
ื
ื
ั
เช่อมต่
อสายดินไว้โดยไม่ได้ต้งใจ
ให้ตัดการเช่อมต่
อแหล่งจ่ายไฟเข้าสายดิน การ
ื
ิ ่วนใดๆ ของแบตเตอรี่ที่มีการเช่อมต่
สัมผัสช้นส
อสายดินไว้ อาจเป็ นผลให้เกิดไฟฟ้ า
็
ชอตได้ อาจสามารถลดโอกาสการเกิดไฟฟ้ าช็อตดังกล่าว หากมีการถอดสายดินออก
ในระหว่างการติดตั้งและการบำรุงรักษา (กำหนดใช้ได้สำหรับอุปกรณ์และแหล่งจ่าย
ึ
ื
ไฟแบตเตอรี่แบบรีโมทซ่งไม่
มีวงจรเช่อมต่
อเข้าสายดิน)
้
การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านีจะส่งผลถึงชีวิตหรือบาดเจ็บสาหัส
•

อันตราย
อันตรายจากไฟฟ้ าช็อต การระเบิด หรือไฟอาร์ก
เมื่อเปลี่ยนแบตเตอรี่ ให้เปลี่ยนใช้ประเภทและหมายเลขระบุแบตเตอรี่หรือชุดแบตเตอรี่
เดียวกันเสมอ
การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้จะส่งผลถึงชีวิตหรือบาดเจ็บสาหัส

ข้อควรระวัง
ความเสี่ยงเกิดอุปกรณ์ชำรุด
• ติดตั้งแบตเตอรี่ในระบบ UPS แต่อย่าเช่ือมต่อแบตเตอรี่จนกว่าระบบ UPS จะพร้อมที่
จะเปิ ดเครื่อง ช่วงระยะเวลานับจากการเชื่อมต่อแบตเตอรี่ จนกระทั่งถึงการเปิ ดใช้
ั
ึ
ระบบ UPS ซ่งจะห้
ามเกิน 72 ช่วโมงหรื
อ 3 วัน
่
• ห้ามจัดเก็บแบตเตอรีไว้เกินหกเดือน มิฉะนั้น จะต้องชาร์จไฟใหม่ หากระบบ UPS มี
การจ่ายไฟเป็ นระยะเวลานาน เราขอแนะนำให้คุณชาร์จระบบ UPS เป็ นเวลานาน 24
ชั่วโมง อย่างน้อยเดือนละครั้ง ซึ่งจะเป็ นการชาร์จไฟเข้าแบตเตอรี่ และสามารถหลีก
เลี่ยงความเสียหายที่ไม่อาจแก้ไขกลับคืนได้
้
่งผลให้บาดเจ็บหรืออุปกรณ์เสียหายได้
การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านีอาจส

990-91261D-032

9

UPS ที่มีสตริงแบตเตอรี่สูงสุด 4 ชุด
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คำแนะนำด้านความปลอดภัยที่สำคัญ - เก็บคำแนะนำเหล่านี้ไว้
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UPS ที่มีสตริงแบตเตอรี่สูงสุด 4 ชุด

สัญลักษณ์ที่ใช้

สัญลักษณ์การต่อสายดิน

สัญลักษณ์อุปกรณ์ป้องกันสายดิน (PE)/ตัวนำการต่อสายดินสำหรับอุปกรณ์ (EGC)

สัญลักษณ์กระแสไฟตรง (DC)

สัญลักษณ์กระแสไฟสลับ (AC)

ั
ี ้ร่วม หรือสร้างกระแสไฟตรง
สัญลักษณ์ข้วบวก
ใช้เพื่อระบุเทอร์มินัลบวกของอุปกรณ์ท่ใช

ั
สัญลักษณ์ข้วลบ
ใช้เพื่อระบุเทอร์มินัลลบของอุปกรณ์ท่ใช
ี ้ร่วม หรือสร้างกระแสไฟตรง

สัญลักษณ์แบตเตอรี่

่อเช่อมต่
ื
ื
ี
สัญลักษณ์สเตติกสวิตซ์ ใช้เพื่อระบุสวัตซ์ท่ออกแบบมาเพื
อหรือยกเลิกการเช่อมต่
อ
่
่
โหลดไปยังหรือจากแหล่งผลิตโดยไม่ต้องมีส่วนทีเคลือนไหว

สัญลักษณ์ตัวแปลง AC/DC (เร็คติไฟเออร์) ใช้เพื่อระบุตัวแปลง AC/DC (เร็คติไฟเออร์) และ
ี วรับที่เกี่ยวข้อง หากเป็ นอุปกรณ์ปลั๊กอิน
บ่งช้ตั

สัญลักษณ์ตัวแปลง DC/AC (อินเวอร์เตอร์) ใช้เพื่อระบุตัวแปลง DC/AC (อินเวอร์เตอร์) และบ่ง
ี้ วรับที่เกี่ยวข้อง หากเป็ นอุปกรณ์ปลั๊กอิน
ชตั

990-91261D-032
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UPS ที่มีสตริงแบตเตอรี่สูงสุด 4 ชุด

คำแนะนำด้านความปลอดภัยที่สำคัญ - เก็บคำแนะนำเหล่านี้ไว้

สัญลักษณ์ฟิวส์ ใช้เพื่อระบุกล่องฟิ วส์หรือตำแหน่งของฟิ วส์

สัญลักษณ์หม้อแปลง

สัญลักษณ์อินพุต ใช้เพื่อระบุเทอร์มินัลอินพุตเมื่อต้องแยกระหว่างอินพุตกับเอาต์พุต

สัญลักษณ์เอาท์พุต ใช้เพื่อระบุเทอร์มินัลเอาต์พุตเมื่อต้องแยกระหว่างอินพุตกับเอาต์พุต

ื
ื
สัญลักษณ์ตัวตัดการเช่อมต่
อสวิตซ์ ใช้เพื่อระบุอุปกรณ์ตัดการเช่อมต่
อในรูปแบบสวิตซ์ท่ี
่
ึ
ปกป้ องอุปกรณ์จากวงจรไฟฟ้ าช็อต หรือกระแสโหลดมากเกินไป ซงจะเปิ
ดวงจรเมื่อกระแส
ปัจจุบันเกินขีดจำกัดสูงสุด
ื
สัญลักษณ์เบรกเกอร์วงจรไฟ ใช้เพื่อระบุอุปกรณ์ตัดการเช่อมต่
อในรูปแบบเบรกเกอร์ไฟฟ้ าที่
็
ปกป้ องอุปกรณ์จากวงจรไฟฟ้ าชอต หรือกระแสโหลดมากเกินไป ซึ่งจะเปิ ดวงจรเมื่อกระแส
ปัจจุบันเกินขีดจำกัดสูงสุด
ื
ื
สัญลักษณ์อุปกรณ์ตัดการเช่อมต่
อ ใช้เพื่อระบุอุปกรณ์ตัดการเช่อมต่
อในรูปแบบเบรกเกอร์
ไฟฟ้ าหรือสวิตซ์ที่ปกป้ องอุปกรณ์จากวงจรไฟฟ้ าช็อต หรือกระแสโหลดมากเกินไป ซึ่งจะเปิ ด
วงจรเมื่อกระแสปัจจุบันเกินขีดจำกัดสูงสุด

สัญลักษณ์นิวทรัล ใช้เพื่อระบุตัวนำนิวทรัลหรือตำแหน่งของตัวนำนิวทรัล

สัญลักษณ์ตัวนำเฟส ใช้เพื่อระบุตัวนำเฟสหรือตำแหน่งของตัวนำเฟส

12
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UPS ที่มีสตริงแบตเตอรี่สูงสุด 4 ชุด

คุณสมบัติของ ENERGY STAR
รุ่นที่เลือกนั้นผ่านการรับรอง ENERGY STAR®
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรุ่นเฉพาะของคุณ ไปที่ www.se.com
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UPS ที่มีสตริงแบตเตอรี่สูงสุด 4 ชุด

ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลจำเพาะ
ข้อมูลจำเพาะสำหรับระบบ 400 V
ข้อมูลจำเพาะอินพุต 400 V
พิกัด UPS

10 kW

15 kW

20 kW

30 kW

40 kW

50 kW

แรงดันไฟฟ้ า (V)

380/400/415

380/400/415

380/400/415

380/400/415

380/400/415

380/400/415

การเชื่อมต่อ

สายไฟ 4 เส้น (L1, L2, L3, N, PE) WYE (เมนเดี่ยว)
สายไฟ 3 เส้น (L1, L2, L3, PE) WYE (สองเมน)1 2

ชว่ งแรงดันไฟฟ้ าอินพุต
(V)

380 V: 331-437
400 V: 340-460
415 V: 353-477

ช่วงความถี่ (Hz)

40-70

กระแสไฟอินพุตที่
กำหนด (A)

16/15/14

24/22/22

32/30/29

47/45/43

63/60/58

79/75/72

กระแสไฟอินพุตสูงสุด
(A)

19/18/17

28/27/26

38/36/35

57/54/52

76/72/69

91/90/87

ระดับจำกัดกระแสไฟ
อินพุต (A)

20/19/18

30/28/27

39/37/36

59/56/54

78/74/72

91/91/90

เพาเวอร์แฟกเตอร์
อินพุต

0.99 สำหรับโหลดที่มากกว่า 50%
0.95 สำหรับโหลดที่มากกว่า 25%

ค่าความเพี้ยนฮาร์โมนิ
กรวมของกระแส
(THDI)

<3% ที่โหลดเชิงเส้นแบบเต็ม (สมมาตร)

อัตราการลัดวงจรสูงสุด

65 kA RMS

การป้ องกัน

การป้ องกันสัญญาณย้อนกลับและฟิ วส์ติดตั้งในตัว

ไต่ระดับ

สามารถตั้งโปรแกรมและปรับเปลี่ยนได้ 1-40 วินาที

ข้อมูลจำเพาะบายพาส 400 V
พิกัด UPS

10 kW

15 kW

20 kW

30 kW

40 kW

50 kW

แรงดันไฟฟ้ า (V)

380/400/415

380/400/415

380/400/415

380/400/415

380/400/415

380/400/415

ื
การเช่อมต่
อ

สายไฟ 4 เส้น (L1, L2, L3, N, PE) WYE

ชว่ งแรงดันไฟฟ้ า
บายพาส (V)

380 V: 342-418
400 V: 360-440
415 V: 374-457

ช่วงความถี่ (Hz)

50/60 ± 1, 50/60 ± 3, 50/60 ± 10 (เลือกได้โดยผู้ใช้)

กระแสบายพาสที่
กำหนด (A)

15/15/14

23/22/21

31/29/28

46/44/42

61/58/56

77/73/70

กระแสไฟนิวทรัลที่ระบุ
(A)

26/25/24

39/37/36

53/50/48

79/75/72

105/100/96

131/125/120

อัตราการลัดวงจร
สูงสุด3

65 kA RMS

4

การป้ องกัน

1.
2.
3.
4.

14

การป้ องกันสัญญาณย้อนกลับและฟิ วส์
ข้อมูลจำเพาะฟิ วส์ภายใน: อัตรา 200 A ค่าสูงสุด 5.25 kA2s

รองรับระบบจ่ายไฟ TN และ TT ไม่รองรับการต่อสายดินแบบคอร์เนอร์ (ไลน์)
สำหรับระบบเมนคู่ท่มี
ี เบรกเกอร์ด้านบนสุดแบบ 4 ขั้วเท่านั้น: ติดตั้งการเชื่อมต่อ N ด้วยสายอินพุต (L1, L2, L3, N, PE)
ปรับสภาพโดยฟิ วส์ภายในที่อัตรา 200 A ค่าสูงสุด 5.25 kA2s
ปรับสภาพโดยฟิ วส์ภายในที่อัตรา 200 A ค่าสูงสุด 5.25 kA2s

990-91261D-032

UPS ที่มีสตริงแบตเตอรี่สูงสุด 4 ชุด

ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลจำเพาะเอาต์พุต 400 V
พิกัด UPS

10 kW

15 kW

20 kW

30 kW

40 kW

50 kW

แรงดันไฟฟ้ า (V)

380/400/415

380/400/415

380/400/415

380/400/415

380/400/415

380/400/415

การเชื่อมต่อ

สายไฟ 4 เส้น (L1, L2, L3, N, PE)

การควบคุมแรงดัน
ไฟฟ้ า

โหลดสมมาตร ± 1%
โหลดอสมมาตร ± 3%

โหลดเกินความสามารถ
ที่จะรับได้

150% เป็ นเวลา 1 นาที (ในการทำงานสภาวะปกติ)
125% เป็ นเวลา 10 นาที (ในการทำงานสภาวะปกติ)
125% เป็ นเวลา 1 นาที (ในการทำงานโดยใช้แบตเตอรี่)
110% อย่างต่อเนื่อง (การทำงานแบบบายพาส)
1000% เป็ นเวลา 100 มิลลิวินาที (การทำงานแบบบายพาส)

การตอบสนองโหลด
เชิงพลวัต

± 5% หลังจาก 2 ms
± 1% หลังจาก 50 ms

เอาท์พุทเพาเวอร์แฟค
เตอร์

1

Nominal output
current (A)

15/14/14

46/43/42

61/58/56

76/72/70

การควบคุมความถี่ (Hz)

บายพาสซิงโครไนซ์ 50/60 Hz - ± 0.1% การทำงานอิสระ 50/60 Hz

อัตรา Slew แบบซิงโคร
ไนซ์ (Hz/วินาที)

สามารถตั้งโปรแกรมได้เป็ น 0.25, 0.5, 1, 2, 4, 6

ค่าความเพี้ยนฮาร์โมนิ
กรวมของแรงดัน
(THDU)

<1% สำหรับโหลดเชิงเส้น
≤20 kW: <3% สำหรับโหลดที่ไม่ใช่เชิงเส้น
>20 kW: <5% สำหรับโหลดที่ไม่ใช่เชิงเส้น

การกำหนดลักษณะ
ประสิทธิภาพเอาต์พุต
(ตาม IEC 620403:2021

VFI-SS-11

โหลด Crest Factor

2.5

โหลด Power Factor

จาก 0.7 แบบนำ ถึง 0.7 แบบตาม โดยไม่มีการลดอัตรา

990-91261D-032
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UPS ที่มีสตริงแบตเตอรี่สูงสุด 4 ชุด

ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลจำเพาะแบตเตอรี่ 400 V

อันตราย
อันตรายจากไฟฟ้ าช็อต การระเบิด หรือไฟอาร์ก
การป้ องกันอุปกรณ์เก็บพลังงาน: อุปกรณ์ป้องกันกระแสเกินต้องตั้งอยู่ใกล้กับอุปกรณ์เก็บ
พลังงาน
การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้จะส่งผลถึงชีวิตหรือบาดเจ็บสาหัส
ค่าทั้งหมดอ้างอิงจากแบตเตอรี่ 40 บล็อก
พิกัด UPS

10 kW

กำลังไฟฟ้ าการชาร์จ
เป็ น % ของกำลังไฟฟ้ า
เอาท์พุตที่โหลด 0–
40%

80%

กำลังไฟฟ้ าการชาร์จ
เป็ น % ของกำลังไฟฟ้ า
เอาท์พุตที่โหลด 100%

20%

กำลังไฟฟ้ าการชาร์จ
สูงสุด (ที่โหลด 040%) (kW)

15 kW

20 kW

30 kW

40 kW

50 kW

8

12

16

24

32

40

กำลังไฟฟ้ าการชาร์จ
(ที่โหลด 100%) (kW)

2

3

4

6

8

10

แรงดันไฟฟ้ าแบตเตอรี่
ที่กำหนด (VDC)

480

แรงดันไฟฟ้ าคงที่ที่
กำหนด (VDC)

545

แรงดันไฟฟ้ าบูสต์สูงสุด
(VDC)

571

การชดเชยอุณหภูมิ
(ต่อเซลล์)

-3.3mV/°C, สำหรับอุณหภูมิ ≥ 25 °C – 0mV/°C, สำหรับอุณหภูมิ < 25 °C

ิ ดระดับแรงดัน
ส้นสุ
ไฟฟ้ าปล่อยประจุ (เต็ม
โหลด) (VDC)

384

กระแสไฟในแบตเตอรี่
เมื่อโหลดเต็มและแรง
ดันไฟฟ้ าแบตเตอรี่ที่
กำหนด (A)

22

33

43

65

87

109

กระแสไฟในแบตเตอรี่
เมื่อโหลดเต็มและแรง
ดันไฟฟ้ าแบตเตอรี่ขั้น
ต่ำ (A)

27

41

54

81

109

136

กระแสกระเพื่อม

< 5% C20 (เวลาทำงาน 5 นาที)

การทดสอบแบตเตอรี่

แมนนวล/อัตโนมัติ (สามารถเลือกได้)

อัตราการลัดวงจรสูงสุด

10 kA

16
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UPS ที่มีสตริงแบตเตอรี่สูงสุด 4 ชุด

ข้อมูลจำเพาะ

ขนาดสายเคเบิลที่แนะนำ 400 V

อันตราย
อันตรายจากไฟฟ้ าช็อต การระเบิด หรือไฟอาร์ก
ื
การเช่อมต่
อสายทั้งหมดต้องเป็ นไปตามมาตรฐานของประเทศ และ/หรือมาตรฐานทาง
ไฟฟ้ าทั้งหมดที่บังคับใช้ ขนาดสายไฟฟ้ าที่สามารถใช้ได้สูงสุดคือ 50 ตร.มม.
การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้จะส่งผลถึงชีวิตหรือบาดเจ็บสาหัส
จำนวนการเชื่อมต่อสายเคเบิลสูงสุดต่อบัสบาร์: 2 ในบัสบาร์อินพุต/เอาต์พต
ุ /บายพาส; 2 ใน
บัสบาร์ DC+/DC-; 4 ในบัสบาร์ N; 5 ในบัสบาร์ PE
่
หมายเหตุ: การป้ องกันกระแสไฟสูงเกินมีระบุไว้พร้อมส่วนประกอบอืน
ขนาดสายเคเบิลในคู่มือนี้จะกำหนดตามตาราง B.52.3 และตาราง B.52.5 ของ IEC 603645-52 พร้อมข้อมูลดังต่อไปนี้:
•

ตัวนำไฟฟ้ า 90 °C

•

อุณหภูมิบรรยากาศโดยรอบ 30 °C

•

การใช้ตัวนำไฟฟ้ าทองแดง
วิธีการติดตั้ง C

•

ขนาดสายเคเบิล PE ตามตาราง 54.2 ของ IEC 60364-4-54
ึ
หากอุณหภูมิบรรยากาศโดยรอบสูงกว่า 30 °C จะต้องเลือกใช้ตัวนำไฟฟ้าขนาดใหญ่ข้น
ั ยที่กำหนดไว้โดย NEC
ตามปจจั
่
่ ญาตอาจแตกต่าง
หมายเหตุ: ขนาดสายเคเบิลทีแนะนำและขนาดสายเคเบิ
ลสูงสุดทีอนุ
กันไปในผลิตภัณฑ์รอง ผลิตภัณฑ์รองบางรายการรองรับสายอะลูมิเนียม โปรดอ้างอิง
คู่มือการติดตั้งที่มาพร้อมกับผลิตภัณฑ์รอง
หมายเหตุ: ขนาดสายเคเบิล DC ที่ระบุไว้ในที่นี้เป็ นเพียงคำแนะนำ — ให้ปฏิบัติตามคำ
แนะนำที่เฉพาะเจาะจงในคู่มือการแก้ปัญหาแบตเตอรี่สำหรับขนาดสายเคเบิล DC
ขนาดสายเคเบิล DC PE และตรวจสอบให้แน่ใจว่าสายเคเบิล DC ตรงกับอัตราของ
เบรกเกอร์แบตเตอรี่
หมายเหตุ: สายตัวนำนิวทรัลเป็ นขนาดที่รองรับกระแสได้ 1.73 เท่าของกระแสสายตัว
ี สัญญาณฮาร์โมนิกสูงจากโหลดแบบไม่เชิงเส้น หากคาดว่ามีกระแส
นำเฟสในกรณีท่มี
ไฟฟ้ าแบบไม่มีฮาร์โมนิกหรือมีฮาร์โมนิกน้อย สามารถกำหนดขนาดสายนิวทรัลได้ตาม
นั้น แต่ไม่น้อยกว่าสายเฟส
ทองแดง
พิกัด UPS

10 kW

15 kW

20 kW

30 kW

40 kW

50 kW

เฟสอินพุต (ตร.มม.)

6

6

10

16

25

35

อินพุต PE (ตร.มม.2)

6

6

10

16

16

16

เฟสบายพาส / เอาต์พุต
(ตร.มม.)

6

6

10

16

25

25

บายพาส PE/เอาต์พุต
PE (ตร.มม.)

6

6

10

16

16

16

นิวทรัล (ตร.มม.)

6

10

16

25

35

50

ค่า DC+/DC-5 (ตร.
มม.)

6

10

16

25

35

50

DC PE (ตร.มม.)

6

10

16

16

16

25

5.

อ้างอิงจากแบตเตอรี่ 40 บล็อก
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UPS ที่มีสตริงแบตเตอรี่สูงสุด 4 ชุด

ข้อมูลจำเพาะ

การป้ องกันแบบระดับสูงที่แนะนำ 400V

อันตราย
อันตรายจากไฟฟ้ าช็อต การระเบิด หรือไฟอาร์ก
สำหรับระบบขนาน ต้องตั้งค่าลบล้างฉับพลัน (Ii) ไม่เกิน 800 A ติดฉลาก 885-92557 ไว้
ข้างเบรกเกอร์วงจรไฟฟ้ าอัปสตรีมเพื่อแจ้งให้ระวังอันตราย
การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้จะส่งผลถึงชีวิตหรือบาดเจ็บสาหัส
หมายเหตุ: สำหรับกฎระเบียบในท้องถิ่นที่กำหนดให้ใช้เบรกเกอร์วงจรไฟฟ้ าแบบ 4 ขั้ว
ถ้าหากคาดว่าสายนิวทรัลจะต้องรองรับกระแสสูงเนื่องจากโหลดแบบไม่เชิงเส้นระหว่าง
สายไฟ-สายนิวทรัล เบรกเกอร์วงจรไฟฟ้ าจะต้องมีพิกัดตามกระแสนิวทรัลที่อาจเกิดขึ้น
ได้
พิกัด UPS

10 kW

15 kW

20 kW

อินพุต

บายพาส

อินพุต

บายพาส

อินพุต

บายพาส

ประเภทเบรก
เกอร์

NSX100H
TM25D
(LV429676)

NSX100H
TM16D
(LV429677)

NSX100H
TM32D
(LV429675)

NSX100H
TM25D
(LV429676)

NSX100H
TM40D
(LV429674)

NSX100H
TM32D
(LV429675)

In (A)

25

16

32

25

40

32

Ir (A)

20

16

32

23

40

32

Im (A)

300 (คงที่)

190 (คงที่)

400 (คงที่)

300 (คงที่)

500 (คงที่)

400 (คงที่)

พิกัด UPS

30 kW

40 kW

50 kW

อินพุต

บายพาส

อินพุต

บายพาส

อินพุต

บายพาส

ประเภทเบรก
เกอร์

NSX100H
TM63D
(LV429672)

NSX100H
TM50D
(LV429673)

NSX100H
TM80D
(LV429671)

NSX100H
TM63D
(LV429672)

NSX100H
TM100D
(LV429670)

NSX100H
TM80D
(LV429671)

In (A)

63

50

80

63

100

80

Ir (A)

63

50

80

63

100

80

Im (A)

500 (คงที่)

500 (คงที่)

640 (คงที่)

500 (คงที่)

800 (คงที่)

640 (คงที่)
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UPS ที่มีสตริงแบตเตอรี่สูงสุด 4 ชุด

ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลจำเพาะสำหรับระบบ 480 V
ตัวจ่ายอินพุตและบายพาสต้องเป็นตัวแปลง WYE ระบบต่อลงดิน ไม่อนุญาตให้ใช้การจ่าย
้ นพุตเดลต้าสำหรับอินพุตหรือบายพาส
ไฟฟาอิ
ต้องติดตั้งระบบ UPS เป็นระบบอนุพัทธ์แยกต่างหาก กระแสไฟฟ้าที่รั่วไหลจะเกิดขึ้นในบอน
ดิ้งจัมเปอร์ และระบบทางเทคนิค/ระบบสายดิน

ข้อมูลจำเพาะอินพุต 480 V
พิกัด UPS

20 kW

การเชื่อมต่อ

สายไฟ 3 เส้น (L1, L2, L3, G) WYE หรือสายไฟ 4 เส้น (L1, L2, L3, N, G) WYE (เมนเดี่ยว)
สายไฟ 3 เส้น (L1, L2, L3, G) WYE (เมนคู่)6

ชว่ งแรงดันไฟฟ้ าอินพุต
(V)

408-552

ช่วงความถี่ (Hz)

40-70

กระแสไฟอินพุตที่
กำหนด (A)

25

37

50

62

กระแสไฟอินพุตสูงสุด
(A)

30

45

60

74

ระดับจำกัดกระแสไฟ
อินพุต (A)

31

47

62

77

เพาเวอร์แฟกเตอร์
อินพุต

0.99 สำหรับโหลดที่มากกว่า 50%
0.95 สำหรับโหลดที่มากกว่า 25%

ค่าความเพี้ยนฮาร์โมนิ
กรวมของกระแส
(THDI)

<3% ที่โหลดเชิงเส้นแบบเต็ม (สมมาตร)

อัตราการลัดวงจรสูงสุด

65 kA RMS

การป้ องกัน

การป้ องกันสัญญาณย้อนกลับและฟิ วส์ติดตั้งในตัว

ไต่ระดับ

สามารถตั้งโปรแกรมและปรับเปลี่ยนได้ 1-40 วินาที

6.

30 kW

40 kW

50 kW

รองรับระบบจ่ายพลังงาน TN และ TT ไม่สนับสนุนการต่อสายดินแบบคอร์เนอร์ (ไลน์)
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UPS ที่มีสตริงแบตเตอรี่สูงสุด 4 ชุด

ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลจำเพาะบายพาส 480 V
พิกัด UPS

20 kW

ื
การเช่อมต่
อ

สายไฟ 3 เส้น (L1, L2, L3, G) WYE หรือสายไฟ 4 เส้น(L1, L2, L3, N, G) WYE7

ชว่ งแรงดันไฟฟ้ า
บายพาส (V)

432-528

ช่วงความถี่ (Hz)

50/60 ± 1, 50/60 ± 3, 50/60 ± 10 (เลือกได้โดยผู้ใช้)

กระแสบายพาสที่
กำหนด (A)

24

36

49

61

กระแสไฟนิวทรัลที่ระบุ
(A)

42

62

83

104

อัตราการลัดวงจร
สูงสุด8

65 kA RMS

การป้ องกัน

การป้ องกันสัญญาณย้อนกลับและฟิ วส์
ข้อมูลจำเพาะฟิ วส์ภายใน: อัตรา 200 A ค่าสูงสุด 5.25 kA2s

30 kW

40 kW

50 kW

ข้อมูลจำเพาะเอาต์พุต 480 V
ื
หมายเหตุ: การเช่อมต่
อจำนวนสายเอาต์พุตต้องตรงกับจำนวนสายอินพุตในระบบเมน
เดี่ยว หรือสายบายพาสในระบบเมนคู่
พิกัด UPS

20 kW

ื
การเช่อมต่
อ

สายไฟ 3 เส้น (L1, L2, L3, G, GEC9) หรือสายไฟ 4 เส้น (L1, L2, L3, N, G)

การควบคุมแรงดัน
ไฟฟ้ า

โหลดสมมาตร ± 1%
โหลดอสมมาตร ± 3%

โหลดเกินความสามารถ
ที่จะรับได้

150% เป็ นเวลา 1 นาที (ในการทำงานสภาวะปกติ)
125% เป็ นเวลา 10 นาที (ในการทำงานสภาวะปกติ)
125% เป็ นเวลา 1 นาที (ในการทำงานโดยใช้แบตเตอรี่)
125% อย่างต่อเนื่อง (การทำงานแบบบายพาส)
1000% เป็ นเวลา 100 มิลลิวินาที (การทำงานแบบบายพาส)

การตอบสนองโหลด
เชิงพลวัต

± 5% หลังจาก 2 ms
± 1% หลังจาก 50 ms

เอาท์พุทเพาเวอร์แฟค
เตอร์

1

Nominal output
current (A)

24

การควบคุมความถี่ (Hz)

บายพาสซิงโครไนซ์ 50/60 Hz - ± 0.1% การทำงานอิสระ 50/60 Hz

อัตรา Slew แบบซิงโคร
ไนซ์ (Hz/วินาที)

สามารถตั้งโปรแกรมได้เป็ น 0.25, 0.5, 1, 2, 4, 6

ค่าความเพี้ยนฮาร์โมนิ
กรวมของแรงดัน
(THDU)

<1% สำหรับโหลดเชิงเส้น
<5% สำหรับโหลดที่ไม่ใช่เชิงเส้น

โหลด Crest Factor

2.5

โหลด Power Factor

จาก 0.7 แบบนำ ถึง 0.7 แบบตาม โดยไม่มีการลดอัตรา

7.
8.
9.

20

30 kW

36

40 kW

48

50 kW

60

รองรับระบบจ่ายพลังงาน TN และ TT ไม่สนับสนุนการต่อสายดินแบบคอร์เนอร์ (ไลน์)
ปรับสภาพโดยฟิ วส์ภายในที่อัตรา 200 A ค่าสูงสุด 5.25 kA2s
ตาม NEC 250.30.
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UPS ที่มีสตริงแบตเตอรี่สูงสุด 4 ชุด

ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลจำเพาะแบตเตอรี่ 480 V

อันตราย
อันตรายจากไฟฟ้ าช็อต การระเบิด หรือไฟอาร์ก
การป้ องกันอุปกรณ์เก็บพลังงาน: อุปกรณ์ป้องกันกระแสเกินต้องตั้งอยู่ใกล้กับอุปกรณ์เก็บ
พลังงาน
การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้จะส่งผลถึงชีวิตหรือบาดเจ็บสาหัส
ค่าทั้งหมดอ้างอิงจากแบตเตอรี่ 40 บล็อก
พิกัด UPS

20 kW

กำลังไฟฟ้ าการชาร์จ
เป็ น % ของกำลังไฟฟ้ า
เอาท์พุตที่โหลด 0–
40%

80%

กำลังไฟฟ้ าการชาร์จ
เป็ น % ของกำลังไฟฟ้ า
เอาท์พุตที่โหลด 100%

20%

กำลังไฟฟ้ าการชาร์จ
สูงสุด (ที่โหลด 040%) (kW)

30 kW

40 kW

50 kW

16

24

32

40

กำลังไฟฟ้ าการชาร์จ
(ที่โหลด 100%) (kW)

4

6

8

10

แรงดันไฟฟ้ าแบตเตอรี่
ที่กำหนด (VDC)

480

แรงดันไฟฟ้ าคงที่ที่
กำหนด (VDC)

545

แรงดันไฟฟ้ าบูสต์สูงสุด
(VDC)

571

การชดเชยอุณหภูมิ
(ต่อเซลล์)

-3.3mV/°C, สำหรับอุณหภูมิ ≥ 25 °C – 0mV/°C, สำหรับอุณหภูมิ < 25 °C

ิ ดระดับแรงดัน
ส้นสุ
ไฟฟ้ าปล่อยประจุ (เต็ม
โหลด) (VDC)

384

กระแสไฟในแบตเตอรี่
เมื่อโหลดเต็มและแรง
ดันไฟฟ้ าแบตเตอรี่ที่
กำหนด (A)

43

65

87

108

กระแสไฟในแบตเตอรี่
เมื่อโหลดเต็มและแรง
ดันไฟฟ้ าแบตเตอรี่ขั้น
ต่ำ (A)

54

81

108

135

กระแสกระเพื่อม

< 5% C20 (เวลาทำงาน 5 นาที)

การทดสอบแบตเตอรี่

แมนนวล/อัตโนมัติ (สามารถเลือกได้)

อัตราการลัดวงจรสูงสุด

10 kA
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UPS ที่มีสตริงแบตเตอรี่สูงสุด 4 ชุด

ข้อมูลจำเพาะ

ขนาดสายเคเบิลที่แนะนำ 480 V

อันตราย
อันตรายจากไฟฟ้ าช็อต การระเบิด หรือไฟอาร์ก
ื
การเช่อมต่
อสายทั้งหมดต้องเป็ นไปตามมาตรฐานของประเทศ และ/หรือมาตรฐานทาง
ไฟฟ้ าทั้งหมดที่บังคับใช้ ขนาดสายไฟฟ้ าที่สามารถใช้ได้สูงสุดคือ 1/0 AWG
การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้จะส่งผลถึงชีวิตหรือบาดเจ็บสาหัส
จำนวนการเชื่อมต่อสายเคเบิลสูงสุดต่อบัสบาร์: 2 ในบัสบาร์อินพุต/เอาต์พต
ุ /บายพาส; 2 ใน
บัสบาร์ DC+/DC-; 4 ในบัสบาร์ N; 5 ในบัสบาร์ G
่
หมายเหตุ: การป้ องกันกระแสไฟสูงเกินมีระบุไว้พร้อมส่วนประกอบอืน
ขนาดสายเคเบิลในคู่มือนี้จะกำหนดตามตาราง 310.15 (B)(16) ของ National Electrical
Code (NEC) พร้อมข้อมูลดังต่อไปนี้:
•

90 °C (194 °F) ตัวนำ (75 °C (167 °F) หยุดการทำงาน)

•

อุณหภูมิบรรยากาศโดยรอบ 30 °C (86 °F)

•

การใช้ตัวนำไฟฟ้ าทองแดง

หากอุณหภูมิบรรยากาศโดยรอบสูงกว่า 30 °C (86 °F) จะต้องเลือกใช้ตัวนำไฟฟ้าขนาด
ึ ตามปัจจัยที่กำหนดไว้โดย NEC
ใหญ่ข้น
สายดินสำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้า (EGC) จะวัดขนาดตาม NEC ข้อ 250.122 และตาราง
250.122
หมายเหตุ: ขนาดสายเคเบิลที่แนะนำและขนาดสายเคเบิลสูงสุดที่อนุญาตอาจแตกต่าง
กันไปในผลิตภัณฑ์รอง ผลิตภัณฑ์รองบางรายการรองรับสายอะลูมิเนียม โปรดอ้างอิง
คู่มือการติดตั้งที่มาพร้อมกับผลิตภัณฑ์รอง
หมายเหตุ: ขนาดสายเคเบิล DC ที่ระบุไว้ในที่นี้เป็ นเพียงคำแนะนำ — ให้ปฏิบัติตามคำ
แนะนำที่เฉพาะเจาะจงในคู่มือการแก้ปัญหาแบตเตอรี่สำหรับขนาดสายเคเบิล DC
ขนาดสายเคเบิล DC EGC และตรวจสอบให้แน่ใจว่าสายเคเบิล DC ตรงกับอัตราของ
เบรกเกอร์แบตเตอรี่
หมายเหตุ: สายตัวนำนิวทรัลเป็ นขนาดที่รองรับกระแสได้ 1.73 เท่าของกระแสสายตัว
นำเฟสในกรณีที่มีสัญญาณฮาร์โมนิกสูงจากโหลดแบบไม่เชิงเส้น หากคาดว่ามีกระแส
ไฟฟ้ าแบบไม่มีฮาร์โมนิกหรือมีฮาร์โมนิกน้อย สามารถกำหนดขนาดสายนิวทรัลได้ตาม
นั้น แต่ไม่น้อยกว่าสายเฟส
ทองแดง
พิกัด UPS

20 kW

30 kW

40 kW

50 kW

เฟสอินพุต (AWG/
kcmil)

8

6

4

3

EGC อินพุต (AWG/
kcmil)

10

8

8

6

เฟสบายพาส/เอาต์พุต
(AWG/kcmil)

10

8

6

4

EGC บายพาส /EGC
เอาต์พุต (AWG/kcmil)

10

8

8

8

นิวทรัล (AWG/kcmil)

6

4

2

1/0

DC+/DC-(AWG/
kcmil)10

6

4

2

1/0

DC EGC (AWG/
kcmil)

8

6

6

6

หมายเหตุ: ขนาดสายเคเบิลอ้างอิงเซอร์กิตเบรกเกอร์อัตรา 80% สำหรับ UIB, UOB,
MBB, SSIB และเซอร์กิตเบรกเกอร์อัตรา 100% สำหรับเบรกเกอร์แบตเตอรี่

10.
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อ้างอิงจากแบตเตอรี่ 40 บล็อก
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UPS ที่มีสตริงแบตเตอรี่สูงสุด 4 ชุด

ข้อมูลจำเพาะ

การป้ องกันส่วนบนที่แนะนำ 480V

อันตราย
อันตรายจากไฟฟ้ าช็อต การระเบิด หรือไฟอาร์ก
สำหรับระบบขนาน ต้องตั้งค่าลบล้างฉับพลัน (Ii) ไม่เกิน 800 A ติดฉลาก 885-92557 ไว้
ข้างเบรกเกอร์วงจรไฟฟ้ าอัปสตรีมเพื่อแจ้งให้ระวังอันตราย
การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้จะส่งผลถึงชีวิตหรือบาดเจ็บสาหัส

ข้อควรระวัง
อันตรายจากไฟไหม้
ื
• เช่อมต่
อวงจรที่มีข้อมูลจำเพาะด้านล่างเท่านั้น
ื
เช่อมต่
อวงจรที่ให้มาที่มีการป้ องกันกระแสไฟฟ้ าเกินในวงจรย่อย 125 A สูงสุด โดย
สอดคล้องกับมาตรฐาน National Electrical Code, ANSI/NFPA70 และ Canadian
Electrical Code, ส่วนที่ I, C22.1
้
่งผลให้บาดเจ็บหรืออุปกรณ์เสียหายได้
การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านีอาจส
•

หมายเหตุ: การป้ องกันกระแสไฟฟ้ าเกินจะระบุไว้โดยหน่วยงานอื่นและทำเครื่องหมาย
ไว้ด้วยฟังก์ชันการใช้งาน
พิกัด UPS

20 kW
อินพุต

30 kW
บายพาส

ประเภทเบรก
เกอร์

HJF36100U31X

Ir (A)

40

tr @ 6 Ir

0.5

li (x In)

1.5

990-91261D-032

35

40 kW

50 kW

อินพุต

บายพาส

อินพุต

บายพาส

อินพุต

บายพาส

60

50

80

70

100

80
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UPS ที่มีสตริงแบตเตอรี่สูงสุด 4 ชุด

ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลจำเพาะสำหรับระบบ 208 V
ข้อมูลจำเพาะอินพุต 208 V
พิกัด UPS

10 kW

15 kW

20 kW

25 kW

แรงดันไฟฟ้ า (V)

200/208/220

200/208/220

200/208/220

200/208/220

การเชื่อมต่อ

สายไฟ 4 เส้น (L1, L2, L3, N, G) WYE (เมนเดี่ยว)
สายไฟ 3 เส้น (L1, L2, L3, G) WYE (เมนคู่)

ชว่ งแรงดันไฟฟ้ าอินพุต
(V)

200 V: 170-230
208 V: 177-239
220 V: 187-253

ช่วงความถี่ (Hz)

40-70

กระแสไฟอินพุตที่
กำหนด (A)

31/30/28

47/45/42

62/60/56

78/75/71

กระแสไฟอินพุตสูงสุด
(A)

37/36/34

56/54/51

74/72/68

91/90/85

ระดับจำกัดกระแสไฟ
อินพุต (A)

39/37/35

58/55/52

77/74/70

91/91/87

เพาเวอร์แฟกเตอร์
อินพุต

0.99 สำหรับโหลดที่มากกว่า 50%
0.95 สำหรับโหลดที่มากกว่า 25%

ค่าความเพี้ยนฮาร์โมนิ
กรวมของกระแส
(THDI)

<3% ที่โหลดเชิงเส้นแบบเต็ม (สมมาตร)

อัตราการลัดวงจรสูงสุด

65 kA RMS

การป้ องกัน

การป้ องกันสัญญาณย้อนกลับและฟิ วส์ติดตั้งในตัว

ไต่ระดับ

สามารถตั้งโปรแกรมและปรับเปลี่ยนได้ 1-40 วินาที

ข้อมูลจำเพาะบายพาส 208 V
พิกัด UPS

10 kW

15 kW

20 kW

25 kW

แรงดันไฟฟ้ า (V)

200/208/220

200/208/220

200/208/220

200/208/220

ื
การเช่อมต่
อ

สายไฟ 4 เส้น (L1, L2, L3, N, G) WYE

ชว่ งแรงดันไฟฟ้ า
บายพาส (V)

200 V: 180-220
208 V: 187-229
220 V: 198-242

ช่วงความถี่ (Hz)

50/60 ± 1, 50/60 ± 3, 50/60 ± 10 (เลือกได้โดยผู้ใช้)

กระแสบายพาสที่
กำหนด (A)

29/28/27

44/42/40

58/56/53

73/70/66

กระแสไฟนิวทรัลที่ระบุ
(A)

50/48/45

75/72/68

100/96/91

125/120/114

อัตราการลัดวงจร
สูงสุด11

65 kA RMS

การป้ องกัน

การป้ องกันสัญญาณย้อนกลับและฟิ วส์
ข้อมูลจำเพาะฟิ วส์ภายใน: อัตรา 200 A ค่าสูงสุด 5.25 kA2s

ข้อมูลจำเพาะเอาต์พุต 208 V
พิกัด UPS

10 kW

15 kW

20 kW

25 kW

แรงดันไฟฟ้ า (V)

200/208/220

200/208/220

200/208/220

200/208/220

ื
การเช่อมต่
อ

สายไฟ 4 เส้น (L1, L2, L3, N, G)

การควบคุมแรงดัน
ไฟฟ้ า

โหลดสมมาตร ± 1%
โหลดอสมมาตร ± 3%

11. ปรับสภาพโดยฟิ วส์ภายในที่อัตรา 200 A ค่าสูงสุด 5.25 kA2s
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UPS ที่มีสตริงแบตเตอรี่สูงสุด 4 ชุด

ข้อมูลจำเพาะ
พิกัด UPS

10 kW

15 kW

20 kW

25 kW

แรงดันไฟฟ้ า (V)

200/208/220

200/208/220

200/208/220

200/208/220

โหลดเกินความสามารถ
ที่จะรับได้

150% เป็ นเวลา 1 นาที (ในการทำงานสภาวะปกติ)
125% เป็ นเวลา 10 นาที (ในการทำงานสภาวะปกติ)
125% เป็ นเวลา 1 นาที (ในการทำงานโดยใช้แบตเตอรี่)
125% อย่างต่อเนื่อง (การทำงานแบบบายพาส)
1000% เป็ นเวลา 100 มิลลิวินาที (การทำงานแบบบายพาส)

การตอบสนองโหลด
เชิงพลวัต

± 5% หลังจาก 2 ms
± 1% หลังจาก 50 ms

เอาท์พุทเพาเวอร์แฟค
เตอร์

1

Nominal output
current (A)

29/28/26

58/56/52

73/70/66

การควบคุมความถี่ (Hz)

บายพาสซิงโครไนซ์ 50/60 Hz - ± 0.1% การทำงานอิสระ 50/60 Hz

อัตรา Slew แบบซิงโคร
ไนซ์ (Hz/วินาที)

สามารถตั้งโปรแกรมได้เป็ น 0.25, 0.5, 1, 2, 4, 6

ค่าความเพี้ยนฮาร์โมนิ
กรวมของแรงดัน
(THDU)

<2% สำหรับโหลดเชิงเส้น
<5% สำหรับโหลดที่ไม่ใช่เชิงเส้น

โหลด Crest Factor

2.5

โหลด Power Factor

จาก 0.7 แบบนำ ถึง 0.7 แบบตาม โดยไม่มีการลดอัตรา

990-91261D-032
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UPS ที่มีสตริงแบตเตอรี่สูงสุด 4 ชุด

ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลจำเพาะแบตเตอรี่ 208 V

อันตราย
อันตรายจากไฟฟ้ าช็อต การระเบิด หรือไฟอาร์ก
การป้ องกันอุปกรณ์เก็บพลังงาน: อุปกรณ์ป้องกันกระแสเกินต้องตั้งอยู่ใกล้กับอุปกรณ์เก็บ
พลังงาน
การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้จะส่งผลถึงชีวิตหรือบาดเจ็บสาหัส
ค่าทั้งหมดอ้างอิงจากแบตเตอรี่ 40 บล็อก
พิกัด UPS

10 kW

กำลังไฟฟ้ าการชาร์จ
เป็ น % ของกำลังไฟฟ้ า
เอาท์พุตที่โหลด 0–
40%

80%

กำลังไฟฟ้ าการชาร์จ
เป็ น % ของกำลังไฟฟ้ า
เอาท์พุตที่โหลด 100%

20%

กำลังไฟฟ้ าการชาร์จ
สูงสุด (ที่โหลด 040%) (kW)

15 kW

20 kW

25 kW

8

12

16

20

กำลังไฟฟ้ าการชาร์จ
(ที่โหลด 100%) (kW)

2

3

4

5

แรงดันไฟฟ้ าแบตเตอรี่
ที่กำหนด (VDC)

480

แรงดันไฟฟ้ าคงที่ที่
กำหนด (VDC)

545

แรงดันไฟฟ้ าบูสต์สูงสุด
(VDC)

571

การชดเชยอุณหภูมิ
(ต่อเซลล์)

-3.3mV/°C, สำหรับอุณหภูมิ ≥ 25 °C – 0mV/°C, สำหรับอุณหภูมิ < 25 °C

ิ ดระดับแรงดัน
ส้นสุ
ไฟฟ้ าปล่อยประจุ (เต็ม
โหลด) (VDC)

384

กระแสไฟในแบตเตอรี่
เมื่อโหลดเต็มและแรง
ดันไฟฟ้ าแบตเตอรี่ที่
กำหนด (A)

22

33

44

55

กระแสไฟในแบตเตอรี่
เมื่อโหลดเต็มและแรง
ดันไฟฟ้ าแบตเตอรี่ขั้น
ต่ำ (A)

27

41

54

68

กระแสกระเพื่อม

< 5% C20 (เวลาทำงาน 5 นาที)

การทดสอบแบตเตอรี่

แมนนวล/อัตโนมัติ (สามารถเลือกได้)

อัตราการลัดวงจรสูงสุด

10 kA
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UPS ที่มีสตริงแบตเตอรี่สูงสุด 4 ชุด

ข้อมูลจำเพาะ

ขนาดสายเคเบิลที่แนะนำ 208 V

อันตราย
อันตรายจากไฟฟ้ าช็อต การระเบิด หรือไฟอาร์ก
ื
การเช่อมต่
อสายทั้งหมดต้องเป็ นไปตามมาตรฐานของประเทศ และ/หรือมาตรฐานทาง
ไฟฟ้ าทั้งหมดที่บังคับใช้ ขนาดสายไฟฟ้ าที่สามารถใช้ได้สูงสุดคือ 1/0 AWG
การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้จะส่งผลถึงชีวิตหรือบาดเจ็บสาหัส
จำนวนการเชื่อมต่อสายเคเบิลสูงสุดต่อบัสบาร์: 2 ในบัสบาร์อินพุต/เอาต์พต
ุ /บายพาส; 2 ใน
บัสบาร์ DC+/DC-; 4 ในบัสบาร์ N; 5 ในบัสบาร์ G
่
หมายเหตุ: การป้ องกันกระแสไฟสูงเกินมีระบุไว้พร้อมส่วนประกอบอืน
ขนาดสายเคเบิลในคู่มือนี้จะกำหนดตามตาราง 310.15 (B)(16) ของ National Electrical
Code (NEC) พร้อมข้อมูลดังต่อไปนี้:
•

90 °C (194 °F) ตัวนำ (75 °C (167 °F) หยุดการทำงาน)

•

อุณหภูมิบรรยากาศโดยรอบ 30 °C (86 °F)

•

การใช้ตัวนำไฟฟ้ าทองแดง

หากอุณหภูมิบรรยากาศโดยรอบสูงกว่า 30 °C (86 °F) จะต้องเลือกใช้ตัวนำไฟฟ้าขนาด
ึ ตามปัจจัยที่กำหนดไว้โดย NEC
ใหญ่ข้น
สายดินสำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้า (EGC) จะวัดขนาดตาม NEC ข้อ 250.122 และตาราง
250.122
หมายเหตุ: ขนาดสายเคเบิลที่แนะนำและขนาดสายเคเบิลสูงสุดที่อนุญาตอาจแตกต่าง
กันไปในผลิตภัณฑ์รอง ผลิตภัณฑ์รองบางรายการรองรับสายอะลูมิเนียม โปรดอ้างอิง
คู่มือการติดตั้งที่มาพร้อมกับผลิตภัณฑ์รอง
หมายเหตุ: ขนาดสายเคเบิล DC ที่ระบุไว้ในที่นี้เป็ นเพียงคำแนะนำ — ให้ปฏิบัติตามคำ
แนะนำที่เฉพาะเจาะจงในคู่มือการแก้ปัญหาแบตเตอรี่สำหรับขนาดสายเคเบิล DC
ขนาดสายเคเบิล DC EGC และตรวจสอบให้แน่ใจว่าสายเคเบิล DC ตรงกับอัตราของ
เบรกเกอร์แบตเตอรี่
หมายเหตุ: สายตัวนำนิวทรัลเป็ นขนาดที่รองรับกระแสได้ 1.73 เท่าของกระแสสายตัว
นำเฟสในกรณีที่มีสัญญาณฮาร์โมนิกสูงจากโหลดแบบไม่เชิงเส้น หากคาดว่ามีกระแส
ไฟฟ้ าแบบไม่มีฮาร์โมนิกหรือมีฮาร์โมนิกน้อย สามารถกำหนดขนาดสายนิวทรัลได้ตาม
นั้น แต่ไม่น้อยกว่าสายเฟส
ทองแดง
พิกัด UPS

10 kW

15 kW

20 kW

25 kW

เฟสอินพุต (AWG/
kcmil)

8

4

3

2

EGC อินพุต (AWG/
kcmil)

8

8

8

6

เฟสบายพาส/เอาต์พุต
(AWG/kcmil)

8

6

4

3

EGC บายพาส /EGC
เอาต์พุต (AWG/kcmil)

8

8

8

8

นิวทรัล (AWG/kcmil)

6

3

1

2 x 1/0

DC+/DC-(AWG/
kcmil)12

10

8

6

4

DC EGC (AWG/
kcmil)

10

10

8

8

หมายเหตุ: ขนาดสายเคเบิลอ้างอิงเซอร์กิตเบรกเกอร์อัตรา 80% สำหรับ UIB, UOB,
MBB, SSIB และเซอร์กิตเบรกเกอร์อัตรา 100% สำหรับเบรกเกอร์แบตเตอรี่

12.

อ้างอิงจากแบตเตอรี่ 40 บล็อก
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UPS ที่มีสตริงแบตเตอรี่สูงสุด 4 ชุด

ข้อมูลจำเพาะ

การป้ องกันส่วนบนที่แนะนำ 208V

อันตราย
อันตรายจากไฟฟ้ าช็อต การระเบิด หรือไฟอาร์ก
สำหรับระบบขนาน ต้องตั้งค่าลบล้างฉับพลัน (Ii) ไม่เกิน 800 A ติดฉลาก 885-92557 ไว้
ข้างเบรกเกอร์วงจรไฟฟ้ าอัปสตรีมเพื่อแจ้งให้ระวังอันตราย
การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้จะส่งผลถึงชีวิตหรือบาดเจ็บสาหัส

ข้อควรระวัง
อันตรายจากไฟไหม้
ื
• เช่อมต่
อวงจรที่มีข้อมูลจำเพาะด้านล่างเท่านั้น
ื
เช่อมต่
อวงจรที่ให้มาที่มีการป้ องกันกระแสไฟฟ้ าเกินในวงจรย่อย 125 A สูงสุด โดย
สอดคล้องกับมาตรฐาน National Electrical Code, ANSI/NFPA70 และ Canadian
Electrical Code, ส่วนที่ I, C22.1
้
่งผลให้บาดเจ็บหรืออุปกรณ์เสียหายได้
การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านีอาจส
•

หมายเหตุ: การป้ องกันกระแสไฟฟ้ าเกินจะระบุไว้โดยหน่วยงานอื่นและทำเครื่องหมาย
ไว้ด้วยฟังก์ชันการใช้งาน
พิกัด UPS

10 kW
อินพุต

15 kW
บายพาส

ประเภทเบรกเกอร์

HJF36100U31X

Ir (A)

50

tr @ 6 Ir

0.5

li (x In)

1.5

28

40

อินพุต

80

20 kW
บายพาส

60

อินพุต

100

25 kW
บายพาส

80

อินพุต

บายพาส

HJF36150U31X

HJF36100U31X

125

100
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UPS ที่มีสตริงแบตเตอรี่สูงสุด 4 ชุด

ข้อมูลจำเพาะ

ขนาดของสลักเกลียวและหางปลาที่แนะนำ

ประกาศ
ความเสี่ยงเกิดอุปกรณ์ชำรุด
ใช้เฉพาะหางปลาชนิดบีบที่ UL อนุมัติเท่านั้น
การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้อาจส่งผลให้อุปกรณ์เสียหายได้
ทองแดง
ขนาดสายเคเบิล

ขนาดสลักเกลียว

ประเภทหางปลา

คีมย้ำหางปลา

ดาย

10 AWG

M6 x 20 มม.

LCA10-14-L

CT-1570

ไม่มีข้อมูล

8 AWG

M6 x 20 มม.

LCA8-14-L

CT-720

CD-720-1 Red P21

6 AWG

M6 x 20 มม.

LCA6-14-L

CT-720

CD-720-1 Blue P24

4 AWG

M6 x 20 มม.

LCA4-14-L

CT-720

CD-720-1 Gray P29

3 AWG

M6 x 20 มม.

LCA4-14-L

CT-720

CD-720-1 Gray P29

2 AWG

M6 x 20 มม.

LCA4-14-L

CT-720

CD-720-1 Brown P33

1 AWG

M6 x 20 มม.

LCA1-14-E

CT-720

CD-720-2 Green P37

1/0 AWG

M6 x 20 มม.

LCA1/0-14-X

CT-720

CD-720-2 Pink P42

2/0 AWG

M6 x 20 มม.

LCA2/0-14-X

CT-720

CD-720-2 Black P45

3/0 AWG

M6 x 20 มม.

LCA3/0-14-X

CT-720

CD-720-2 Orange P50

4/0 AWG

M6 x 20 มม.

LCA4/0-14-X

CT-720

CD-720-3 Purple P54

ข้อมูลจำเพาะแรงบิด
ขนาดสลักเกลียว

แรงบิด

M4

1.7 Nm (1.25 lb-ft / 15 lb-in)

M5

2.2 Nm (1.62 lb-ft / 19.5 lb-in)

M6

5 Nm (3.69 lb-ft / 44.3 lb-in)

M8

17.5 Nm (12.91 lb-ft / 154.9 lb-in)

M10

30 Nm (22 lb-ft / 194.7 lb-in)

M12

50 Nm (36.87 lb-ft / 442.5 lb-in)
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UPS ที่มีสตริงแบตเตอรี่สูงสุด 4 ชุด

ข้อมูลจำเพาะ

สภาพแวดล้อม
การทำงาน

พื้นที่จัดเก็บ

อุณหภูมิ

0 °C ถึง 40 °C (32 °F ถึง 104 °F)

-15 °C ถึง 40 °C (5 °F ถึง 104 °F) สำหรับระบบ
ที่มีแบตเตอรี่

ื ัมพัทธ์
ความช้นส

0 – 95% ไม่ควบแน่น

10 – 80% ไม่ควบแน่น

ระดับความสูง

ออกแบบมาสำหรับการทำงานในระดับความสูง 03,000 ม. (0-10,000 ฟุต)
ต้องมีการลดพิกัดไฟฟ้ าจาก 1,000–3,000 ม.
(3,300–10,000 ฟุต):
สูงสุด 1,000 ม. (3,300 ฟุต): 1.000
สูงสุด 1500 ม. (5000 ฟุต): 0.975
สูงสุด 2000 ม. (6600 ฟุต): 0.950
สูงสุด 2500 ม. (8300 ฟุต): 0.925
สูงสุด 3000 ม. (10000 ฟุต): 0.900

เสียงรบกวนหนึ่งเมตร (สามฟุต) จากเครื่อง

400 V 10-20 kW: 49 dB ที่โหลด 70%, 55 dB ที่โหลด 100%
400 V 30-50 kW: 54 dB ที่โหลด 70%, 61 dB ที่โหลด 100%
480 V 20 kW และ 208 V 10 kW: 49 dB ที่โหลด 70%, 55 dB ที่โหลด 100%
480 V 30-50 kW และ 208 V 15-25 kW: 54 dB ที่โหลด 70%, 61 dB ที่โหลด 100%

คลาสการป้ องกัน

IP20

สี

RAL 9003, ระดับความมันวาว 85%

น้ำหนักและขนาดของ UPS
น้ำหนัก กก. (ปอนด์)

ความสูง มม. (นิ้ว)

กว้าง มม. (นิ้ว)

ลึก มม. (นิ้ว)

UPS 10-20 kW 400 V มี
สตริงแบตเตอรี่หนึ่งชุด

320 (705)

1485 (58.46)

521 (20.51)

847 (33.35)

UPS 30-50 kW 400 V มี
สตริงแบตเตอรี่สองชุด

460 (1014)

1485 (58.46)

521 (20.51)

847 (33.35)

UPS 20 kW 480 V มีสตริง
แบตเตอรี่หนึ่งชุด

320 (705)

1485 (58.46)

521 (20.51)

847 (33.35)

UPS 30-50 kW 480 V มี
สตริงแบตเตอรี่สองชุด

460 (1014)

1485 (58.46)

521 (20.51)

847 (33.35)

UPS 10 kW 208 V มีสตริง
แบตเตอรี่หนึ่งชุด

320 (705)

1485 (58.46)

521 (20.51)

847 (33.35)

UPS 15-25 kW 208 V มี
สตริงแบตเตอรี่สองชุด

460 (1014)

1485 (58.46)

521 (20.51)

847 (33.35)

หมายเหตุ: โมดูลแบตเตอรี่หนึ่งชุดมีน้ำหนักประมาณ 32 กก. (70.5 ปอนด์) สตริง
ี
แบตเตอรี่หนึ่งชุดประกอบด้วยแบตเตอรี่ส่โมดู
ล
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UPS ที่มีสตริงแบตเตอรี่สูงสุด 4 ชุด

ข้อมูลจำเพาะ

ระยะที่ต้องเว้นว่างไว้
หมายเหตุ: จะมีการเว้นระยะสำหรับกระแสอากาศที่ไหลผ่านและการบำรุงรักษาเท่านั้น
ตรวจสอบข้อกำหนดและมาตรฐานความปลอดภัยในพื้นที่สำหรับข้อกำหนดเพิ่มเติมใน
พื้นที่ของคุณ
่ องเว้นว่างไว้ด้านหลังขันต่
้ ำคือ 150 มม. (5.91 นิว)
้
หมายเหตุ: ระยะทีต้
มุมมองด้านหน้าของ UPS

550 mm
(21.65 in)

914 mm
(36 in)

150 mm
(5.91 in)
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UPS ที่มีสตริงแบตเตอรี่สูงสุด 4 ชุด

ภาพรวมระบบเดี่ยว

ภาพรวมระบบเดี่ยว
UIB

เบรกเกอร์ไฟฟ้ าขาเข้าของอุปกรณ์

SSIB

เบรคเกอร์ไฟฟ้ าขาเข้าสเตติกสวิตซ์

IMB

เบรกเกอร์การซ่อมบำรุงภายใน

UOB

เบรกเกอร์ไฟฟ้ าขาออกของอุปกรณ์

BB

เบรกเกอร์แบตเตอรี่ใน UPS สำหรับแบตเตอรี่ภายใน
และโซลูชันแบตเตอรี่ภายนอก (ถ้ามี)

ระบบเดี่ยว – เมนเดี่ยว

ระบบเดี่ยว – เมนคู่
IMB

UPS

IMB

UPS

SSIB

UIB

BB
BB

32

UOB

UIB

BB

UOB

BB
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UPS ที่มีสตริงแบตเตอรี่สูงสุด 4 ชุด

ภาพรวมระบบขนาน

ภาพรวมระบบขนาน
UIB

เบรกเกอร์ไฟฟ้ าขาเข้าของอุปกรณ์

SSIB

เบรกเกอร์ไฟฟ้ าขาเข้าสแตติกสวิตซ์

IMB

เบรกเกอร์การซ่อมบำรุงภายใน

UOB

เบรกเกอร์ไฟฟ้ าขาออกของอุปกรณ์

SIB

เบรกเกอร์แยกระบบ

BB

เบรกเกอร์แบตเตอรี่ใน UPS สำหรับแบตเตอรี่ภายใน
และโซลูชันแบตเตอรี่ภายนอก (ถ้ามี)

MBB

เบรกเกอร์บายพาสการซ่อมบำรุงภายนอก

ระบบขนาน 1+1 อย่างง่าย
Galaxy VS รองรับ UPS 2 เครื่องในระบบขนาน 1+1 อย่างง่ายเพื่อการทำงานซ้ำด้วยเบรก
เกอร์ไฟฟ้าขาเข้า UIB และเบรกเกอร์สแตติกสวิตซ์ขาเข้า SSIB แบบร่วม

ระบบขนาน 1+1 อย่างง่าย – เมนเดี่ยว
IMB

ระบบขนาน 1+1 อย่างง่าย – เมนคู่

UPS

IMB

SSIB

BB

UIB

SIB

BB
BB
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BB
BB

BB

IMB

UPS

UPS

UIB

SIB
IMB

UPS

BB
BB
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UPS ที่มีสตริงแบตเตอรี่สูงสุด 4 ชุด

ภาพรวมระบบขนาน

ระบบขนานที่มีเบรกเกอร์ไฟฟ้ าขาเข้า UIB และเบรกเกอร์สแตติกสวิตซ์
ขาเข้า SSIB แบบอิสระ
Galaxy VS รองรับ UPS จำนวน 4 เครื่องในระบบขนานเพื่อสมรรถนะ และรอบรับ UPS ได้
ถึง 3+1 เครื่องในระบบขนานเพื่อการทำงานซ้ำด้วยเบรกเกอร์ไฟฟ้าขาเข้า UIB และเบรกเก
อร์สแตติกสวิตซ์ขาเข้า SSIB แบบอิสระ
หมายเหตุ: เบรกเกอร์การซ่อมบำรุงภายใน IMB สามารถใช้งานได้เฉพาะในระบบ
ขนาน 1+1 อย่างง่าย ในระบบขนานอื่นใด ต้องมีเบรกเกอร์บายพาสการซ่อมบำรุง
ภายนอก MBB มาให้และเบรกเกอร์การซ่อมบำรุงภายใน IMB* จะต้องมีการใส่
ี
แม่กุญแจไว้ท่ตำแหน่
งเปิ ด

ระบบขนาน – เมนเดี่ยว

ระบบขนาน – เมนคู่
MBB
IMB*

MBB

UPS

IMB*

UPS

SSIB

UIB

UOB

BB

UIB

BB

IMB*

UOB

BB
BB

UPS

IMB*

SIB

UPS

SIB

SSIB

UIB

BB
BB
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UOB

UIB

BB

UOB

BB
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UPS ที่มีสตริงแบตเตอรี่สูงสุด 4 ชุด

ภาพรวมระบบขนาน

ระบบขนานที่มีเบรกเกอร์ไฟฟ้ าขาเข้า UIB และเบรกเกอร์สแตติกสวิตซ์
ขาเข้า SSIB แบบร่วม
Galaxy VS รองรับ UPS จำนวน 4 เครื่องในระบบขนานเพื่อสมรรถนะ และรอบรับ UPS ได้
ถึง 3+1 เครื่องในระบบขนานเพื่อการทำงานซ้ำด้วยเบรกเกอร์ไฟฟ้าขาเข้า UIB และเบรกเก
อร์สแตติกสวิตซ์ขาเข้า SSIB แบบร่วม
หมายเหตุ: เบรกเกอร์การซ่อมบำรุงภายใน IMB สามารถใช้งานได้เฉพาะในระบบ
ขนาน 1+1 อย่างง่าย ในระบบขนานอื่นใด ต้องมีเบรกเกอร์บายพาสการซ่อมบำรุง
ภายนอก MBB มาให้และเบรกเกอร์การซ่อมบำรุงภายใน IMB* จะต้องมีการใส่
ี
แม่กุญแจไว้ท่ตำแหน่
งเปิ ด

ระบบขนาน – เมนเดี่ยว

ระบบขนาน – เมนคู่
MBB
IMB*

MBB

UPS

IMB*

UOB

BB

UPS

UOB

BB
SSIB

BB

UIB

IMB*

BB
BB
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BB

UPS

SIB

UOB

UIB

IMB*

BB

UPS

SIB

UOB

BB
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UPS ที่มีสตริงแบตเตอรี่สูงสุด 4 ชุด

ภาพรวมของชุดติดตั้ง

ภาพรวมของชุดติดตั้ง
ชุดการติดตั้ง 0M-88357
ิ ่วน
ช้นส

ใช้ใน

จำนวน

สาย USB

เชื่อมต่อสายเคเบิล Modbus, หน้า 59

1

ตัวต้านทาน 150 โอห์ม

10

ตัวเชื่อมต่อเทอร์มินัล

2

ชุดการไหวสะเทือนแบบเสริม GVSOPT002
ิ ่วน
ช้นส

ใช้ใน

จำนวน

สลักเกลียว M8 x 20 มม. พร้อมวงแหวนรอง

ติดตั้งสมอต้านทานการไหวสะเทือน (เป็ นทางเลือก), หน้า 43

12

สมอยึดด้านหลัง

1

ขอเกี่ยวด้านหลัง

1

ขอเกี่ยวด้านหน้า

1

ื
แผ่นเช่อมต่
อด้านหลัง

ใช้สำหรับการติดตั้งกับผลิตภัณฑ์ข้างเคียง ปฏิบัติตามคำแนะนำ
ในคู่มือการติดตั้งสำหรับผลิตภัณฑ์ข้างเคียง

1

ชุดขนานแบบเสริม GVSOPT006
ชิ้นส่วน

ใช้ใน

จำนวน

สาย PBUS1 0W6268

ื
เช่อมต่
อสาย PBUS, หน้า 57

1

สาย PBUS2 0W6267

สวิตช์ AUX

1

เชื่อมต่อสายสัญญาณ IMB ในระบบขนาน 1+1 อย่างง่าย, หน้า
55

2

ิ ่วนสำหรับใช้กับ UPS รุ่นอื่นซ่งไม่
ึ
ชุดนี้ประกอบด้วยช้นส
เกี่ยวข้องกับการติดตั้งนี้

36

990-91261D-032

กระบวนการติดตั้งสำหรับระบบเดี่ยว

UPS ที่มีสตริงแบตเตอรี่สูงสุด 4 ชุด

กระบวนการติดตั้งสำหรับระบบเดี่ยว

DC-

DC+

1. การเตรียมการติดตั้ง, หน้า 39
2. ติดตั้งสมอต้านทานการไหวสะเทือน (เป็ นทางเลือก), หน้า 43
3. ปฏิบัติขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งดังต่อไปนี้:
่
่
– เชือมต่
อสายไฟในระบบเมนเดียว,
หน้า 44 หรือ
– เชื่อมต่อสายไฟในระบบเมนคู่, หน้า 46
ื
4. เช่อมต่
อสายไฟจากตู้แบตเตอรี่ชนิดโมดูลที่อยู่ติดกัน, หน้า 48
ื
5. เช่อมต่
อสายเคเบิลสัญญาณ, หน้า 50
ื
6. เช่อมต่
อสายสัญญาณจากตู้แบตเตอรี่ชนิดโมดูล, หน้า 52
7. เชื่อมต่อสายสัญญาณจากสวิตช์เกียร์และผลิตภัณฑ์เสริมของผู้ผลิตอื่น, หน้า 53
8. เชื่อมต่อสายเคเบิลสื่อสารภายนอก, หน้า 58
9. เพิ่มฉลากความปลอดภัยที่แปลแล้วไปยังผลิตภัณฑ์ของคุณ, หน้า 60
10. การติดตั้งขั้นสุดท้าย, หน้า 61
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UPS ที่มีสตริงแบตเตอรี่สูงสุด 4 ชุด

กระบวนการติดตั้งสำหรับระบบขนาน

กระบวนการติดตั้งสำหรับระบบขนาน
ระบบขนาน 1+1 อย่างง่าย

ระบบขนาน
PBUS

PBUS
IMB

DC-

DC-

DC-

DC+

DC-

DC+

DC+

DC+

1. การเตรียมการติดตั้ง, หน้า 39
2. ติดตั้งสมอต้านทานการไหวสะเทือน (เป็ นทางเลือก), หน้า 43
้นตอนหนึ่งดังต่อไปนี้:
ั
3. ปฏิบัติข้นตอนใดขั
ื
– เช่อมต่
อสายไฟในระบบเมนเดี่ยว, หน้า 44 หรือ
ื
– เช่อมต่
อสายไฟในระบบเมนคู่, หน้า 46
4. เชื่อมต่อสายไฟจากตู้แบตเตอรี่ชนิดโมดูลที่อยู่ติดกัน, หน้า 48
5. เชื่อมต่อสายเคเบิลสัญญาณ, หน้า 50
ื
6. เช่อมต่
อสายสัญญาณจากตู้แบตเตอรี่ชนิดโมดูล, หน้า 52
ื
7. เช่อมต่
อสายสัญญาณจากสวิตช์เกียร์และผลิตภัณฑ์เสริมของผู้ผลิตอื่น, หน้า 53
้นตอนหนึ่งดังต่อไปนี้:
ั
8. ปฏิบัติข้นตอนใดขั
ื
– สำหรับระบบขนาน 1+1 อย่างง่าย: เช่อมต่
อสายสัญญาณ IMB ในระบบขนาน 1
+1 อย่างง่าย, หน้า 55
– สำหรับระบบขนาน: ติดตั้งแม่กุญแจบนเบรกเกอร์การซ่อมบำรุงภายใน IMB ใน
ตำแหน่งเปิ ดบน UPS ทุกตัวในระบบขนาน
ื
9. เช่อมต่
อสาย PBUS, หน้า 57
ื
ื
10. เช่อมต่
อสายเคเบิลส่อสารภายนอก,
หน้า 58
11. เพิ่มฉลากความปลอดภัยที่แปลแล้วไปยังผลิตภัณฑ์ของคุณ, หน้า 60
12. การติดตั้งขั้นสุดท้าย, หน้า 61

38

990-91261D-032

UPS ที่มีสตริงแบตเตอรี่สูงสุด 4 ชุด

การเตรียมการติดตั้ง

การเตรียมการติดตั้ง
อันตราย
อันตรายจากไฟฟ้ าช็อต การระเบิด หรือไฟอาร์ก
ห้ามใช้สว่านเจาะหรือเจาะรูสายเคเบิลหรือท่อร้อยสายที่ติดตั้งเพลตเข้าสาย และห้ามใช้
สว่านเจาะหรือเจาะรูในระยะใกล้กับ UPS
การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้จะส่งผลถึงชีวิตหรือบาดเจ็บสาหัส
หมายเหตุ: เดินสายสัญญาณแยกจากสายไฟ และเดินสาย Class 2/SELV แยกจาก
สาย non-Class 2/non-SELV
1. ถอดแผงควบคุมด้านหน้าออก
2. สำหรับ UPS ที่ไม่ได้ติดตั้งโมดูลไฟฟ้ าไว้: ติดตั้งโมดูลไฟฟ้ า:
ั
a. ถอดสกรูในแต่ละด้านของช้นวางโมดู
ลไฟฟ้ าเปล่า
b. ดันโมดูลไฟฟ้ าลงในชั้นวาง
c. ติดตั้งสกรูกลับเข้าไปที่แต่ละด้านของชั้นวาง

ข้อควรระวัง
โหลดหนัก
โมดูลไฟฟ้ าหนัก ต้องใช้สองคนยก
•

โมดูลไฟฟ้ า 20 kW หนัก 25 กก. (55 ปอนด์)

โมดูลไฟฟ้ า 50 kW หนัก 38 กก. (84 ปอนด์)
การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้อาจส่งผลให้บาดเจ็บหรืออุปกรณ์เสียหาย
ได้
•
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UPS ที่มีสตริงแบตเตอรี่สูงสุด 4 ชุด

การเตรียมการติดตั้ง

3. ถอดฝาครอบด้านบนออก:
a. ถอดสกรูและพลิกฝาครอบด้านบนขึ้น
b. เลื่อนฝาครอบด้านบนไปทางด้านหลังเพื่อถอดออก ถอดแท็บที่ด้านหลังของฝา
ี านหลัง UPS
ครอบด้านบนออกจากช่องใส่ท่ด้

3

6

2
5

4

1

4. ถอดฝาครอบแบตเตอรี่ออก ถอดเทอร์มินัลแบตเตอรี่ออกจากด้านหน้าของโมดูล
แบตเตอรี่

5. สำหรับการติดตั้งตู้บายพาสการซ่อมบำรุง: ถอดแผงด้านขวาออก แผงด้านข้างจะ
ติดตั้งกลับเข้าไปบนตู้บายพาสการซ่อมบำรุง
6. สำหรับการติดตั้งด้วยตู้แบตเตอรี่ชนิดโมดูลที่อยู่ติดกัน: ถอดแผงด้านซ้ายออก

40
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UPS ที่มีสตริงแบตเตอรี่สูงสุด 4 ชุด

การเตรียมการติดตั้ง

7. ถอดเพลตเข้าสายหลังและเพลตแปรงด้านหลังออกจาก UPS ซึ่งจะใช้สำหรับการเดิน
สายสัญญาณ
มุมมองด้านหลังของ UPS

8. ปฏิบัติขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งดังต่อไปนี้:
– สำหรับการติดตั้งโดยไม่มีท่อร้อยสายไฟ: ติดตั้งเพลตแปรงกลับเข้าที่เดิม
– สำหรับการติดตั้งโดยมีท่อร้อยสายไฟ: เจาะรูในเพลตเข้าสายสำหรับท่อร้อย
สาย ติดตั้งท่อร้อยสาย และติดตั้งเพลตเข้าสายกลับเข้าไปใหม่
9. เดินสายสัญญาณ non-Class 2/non-SELV ผ่านเพลตแปรง/เพลตเข้าสายด้านหลัง
ทางซ้ายและเข้าสู่ UPS
10. เดินสายสัญญาณ Class 2/SELV ผ่านเพลตแปรง/เพลตเข้าสายด้านหลังตรงกลางและ
เข้าสู่ UPS
่เช่อมต่
ื
ื
11. เดินสายเคเบิลส่อสารภายนอกที
อกับกล่องควบคุมผ่านเพลตแปรง/เพลตเข้า
สายด้านหลังทางขวา และผ่านช่องเดินสายเคเบิลไปยังด้านหน้าของ UPS

มุมมองด้านหลังของ UPS ที่ไม่มีท่อร้อยสายไฟ
640-7552

640-7552

640-4864

640-4864

640-4843

640-4843

Non-Class 2/non-SELV
Class 2/SELV
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มุมมองด้านหลังของ UPS ที่มีท่อร้อยสาย

Non-Class 2/non-SELV
Class 2/SELV
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UPS ที่มีสตริงแบตเตอรี่สูงสุด 4 ชุด

การเตรียมการติดตั้ง

12. ถอดท่อร้อยสายออกจากด้านหลังของ UPS

13. ถอดเพลตหลังและเพลตเข้าสายด้านบนหรือด้านล่างออกจากท่อร้อยสาย

14. เจาะ/ตอกรูสำหรับสายไฟ/ท่อร้อยสายที่ด้านบนหรือด้านล่างของเพลตเข้าสาย ติดตั้ง
ท่อร้อยสายไฟ (ไม่ได้ให้มา) หากเหมาะสม
15. ติดตั้งเพลตเข้าสายด้านบนหรือด้านล่างกลับเข้าที่บนท่อร้อยสาย
16. ติดตั้งท่อร้อยสายบน UPS โปรดทราบว่า ติดตั้งท่อร้อยสายในตำแหน่งถอยหลัง
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UPS ที่มีสตริงแบตเตอรี่สูงสุด 4 ชุด

ติดตั้งสมอต้านทานการไหวสะเทือน (เป็ นทางเลือก)

ติดตั้งสมอต้านทานการไหวสะเทือน (เป็ นทางเลือก)

150 mm

ี
1. ติดตั้งสมอด้านหลังเข้าที่พื้น ใช้ฮาร์ดแวร์ท่เหมาะสมกั
บประเภทพื้น โดยเส้นผ่าน
ศูนย์กลางรูในสมอด้านหลังคือ ø14 มม.

ø14 mm

2. ติดตั้งโครงยึดสมอด้านหลังบน UPS โดยใช้สลักเกลียว M8 ที่ให้มา
มุมมองด้านหลังของ UPS

M8x20
3. ติดตั้งโครงยึดสมอต้านทานความไหวสะเทือนด้านหน้าที่อยู่บน UPS โดยใช้
สลักเกลียว M8 ที่ให้มา
มุมมองด้านหน้าของ UPS

M8x20
หมายเหตุ: อย่าเพิ่งดัน UPS เข้าที่
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ื
เช่อมต่
อสายไฟในระบบเมนเดี่ยว

UPS ที่มีสตริงแบตเตอรี่สูงสุด 4 ชุด

เช่ือมต่อสายไฟในระบบเมนเดี่ยว
ประกาศ
ี
ความเส่ยงเกิ
ดอุปกรณ์ชำรุด
เพื่อให้แน่ใจว่าการแบ่งปันโหลดถูกต้องในการทำงานแบบบายพาสในระบบขนาน:
• สายเอาต์พุตทั้งหมดของ UPS ทุกตู้ต้องยาวเท่ากัน
สายอินพุตทั้งหมดของ UPS ทุกตู้ต้องยาวเท่ากัน
การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้อาจส่งผลให้อุปกรณ์เสียหายได้
•

หมายเหตุ: UPS ได้รับการกำหนดค่าไว้ล่วงหน้าสำหรับระบบสายดินของ TNS การติด
ตั้งแบบ 3 สาย โดยใช้บัสบาร์แบบบอนดิ้งจะส่งผลให้กระแสไฟฟ้ ารั่วไหลสูงขึ้น
1. เฉพาะสำหรับระบบ TN-C/ระบบสายดิน 3 สาย: ย้ายบัสบาร์แบบบอนดิ้งจาก
ื
ตำแหน่ง (A) ไปยังตำแหน่ง (B) เพื่อเช่อมต่
อบัสบาร์ N เข้ากับบัสบาร์ G/PE
มุมมองด้านหลังของ UPS

N

44

A

N

B
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ื
เช่อมต่
อสายไฟในระบบเมนเดี่ยว

UPS ที่มีสตริงแบตเตอรี่สูงสุด 4 ชุด

2. เชื่อมต่อสายไฟตามที่แสดง:

M6x20

M6
a. ต่อสายตัวนำสายดินสำหรับอุปกรณ์/PE
b. เชื่อมต่อสายอินพุต
c. เชื่อมต่อสายเอาต์พุต
ื
d. สำหรับการติดตั้งด้วยตู้แบตเตอรี่ชนิดโมดูลระยะไกล: เช่อมต่
อสายไฟ DC
เข้ากับบัสบาร์ DC
e. สำหรับการติดตั้งด้วยตู้แบตเตอรี่ชนิดโมดูลที่อยู่ติดกัน: ดูท่ี เชื่อมต่อสายไฟ
จากตู้แบตเตอรี่ชนิดโมดูลที่อยู่ติดกัน, หน้า 48
มุมมองด้านหลังของ UPS – ระบบเมนเดี่ยว

L3

L3

L2
L1

L2
L1

DC+
DC-

N

ข้อควรระวัง
ี
ความเส่ยงเกิ
ดอุปกรณ์ชำรุด
ตรวจสอบความแน่นของหางปลา ถ้าหางปลาขยับเนื่องจากการดึงสาย อาจทำให้
สลักเกลียวหลวมได้
การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้อาจส่งผลให้บาดเจ็บหรืออุปกรณ์เสียหาย
ได้
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ื
เช่อมต่
อสายไฟในระบบเมนคู่

UPS ที่มีสตริงแบตเตอรี่สูงสุด 4 ชุด

เช่ือมต่อสายไฟในระบบเมนคู่
ประกาศ
ี
ความเส่ยงเกิ
ดอุปกรณ์ชำรุด
เพื่อให้แน่ใจว่าการแบ่งปันโหลดถูกต้องในการทำงานแบบบายพาสในระบบขนาน:
• สายบายพาสทั้งหมดของ UPS ทุกตู้ต้องยาวเท่ากัน
สายเอาต์พุตทั้งหมดของ UPS ทุกตู้ต้องยาวเท่ากัน
การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้อาจส่งผลให้อุปกรณ์เสียหายได้
•

หมายเหตุ: UPS ได้รับการกำหนดค่าไว้ล่วงหน้าสำหรับระบบสายดินของ TNS การติด
ตั้งแบบ 3 สาย โดยใช้บัสบาร์แบบบอนดิ้งจะส่งผลให้กระแสไฟฟ้ ารั่วไหลสูงขึ้น
1. เฉพาะสำหรับระบบ TN-C/ระบบสายดิน 3 สาย: ย้ายบัสบาร์แบบบอนดิ้งจาก
ื
ตำแหน่ง (A) ไปยังตำแหน่ง (B) เพื่อเช่อมต่
อบัสบาร์ N เข้ากับบัสบาร์ G/PE
มุมมองด้านหลังของ UPS

N

A

N

B

2. ถอดบัสจัมเปอร์เมนเดียวสามชุด
มุมมองด้านหลังของ UPS – ระบบเมนคู่
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อสายไฟในระบบเมนคู่

UPS ที่มีสตริงแบตเตอรี่สูงสุด 4 ชุด

3. เชื่อมต่อสายไฟตามที่แสดง:

M6x20

M6
a. ต่อสายตัวนำสายดินสำหรับอุปกรณ์/PE
b. เชื่อมต่อสายอินพุต
c. เชื่อมต่อสายสัญญาณบายพาส
ื
d. เช่อมต่
อสายเอาต์พุต
ื
e. สำหรับการติดตั้งด้วยตู้แบตเตอรี่ชนิดโมดูลระยะไกล: เช่อมต่
อสายไฟ DC
เข้ากับบัสบาร์ DC
f. สำหรับการติดตั้งด้วยตู้แบตเตอรี่ชนิดโมดูลที่อยู่ติดกัน: ดูที่ เชื่อมต่อสายไฟ
จากตู้แบตเตอรี่ชนิดโมดูลที่อยู่ติดกัน, หน้า 48
มุมมองด้านหลังของ UPS – ระบบเมนคู่

L3

L2

L3
L1

L2

L3
L1

L2
L1

DC+
DC-

N

ข้อควรระวัง
ี
ความเส่ยงเกิ
ดอุปกรณ์ชำรุด
ตรวจสอบความแน่นของหางปลา ถ้าหางปลาขยับเนื่องจากการดึงสาย อาจทำให้
สลักเกลียวหลวมได้
การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้อาจส่งผลให้บาดเจ็บหรืออุปกรณ์เสียหาย
ได้
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ื
เช่อมต่
อสายไฟจากตู้แบตเตอรี่ชนิดโมดูลที่อยู่ติดกัน

UPS ที่มีสตริงแบตเตอรี่สูงสุด 4 ชุด

ื
เช่อมต่
อสายไฟจากตู้แบตเตอรี่ชนิดโมดูลที่อยู่ติดกัน
หมายเหตุ: สายการต่อสายดินสำหรับอุปกรณ์/ PE (0W49449), สายไฟ DC
(0W49426), สลักเกลียวและน็อตที่จำเป็ นในการเชื่อมต่อสายนั้นมีมาให้พร้อมกับตู้
แบตเตอรี่ชนิดโมดูล
1. ตั้งค่าเบรกเกอร์แบตเตอรี่ BB เป็ นตำแหน่งเปิ ด (ปิ ด) และถอดขั้วแบตเตอรี่ออกจาก
ด้านหน้าของโมดูลแบตเตอรี่ในตู้แบตเตอรี่ชนิดโมดูล
2. ถอดเพลตด้านหน้าบน UPS
มุมมองด้านหน้าของ UPS

3. เชื่อมต่อสายการต่อสายดินสำหรับอุปกรณ์/ PE (0W49449) เข้ากับบัสบาร์ G/PE ใน
UPS
ื
4. เช่อมต่
อสายไฟ DC (0W49426) เข้ากับบัสบาร์ DC ใน UPS
5. เดินสายการต่อสายดินสำหรับอุปกรณ์/ PE และสายไฟ DC จากด้านหลังของ UPS ไป
ด้านหน้าและใส่เข้าไปในช่องว่างระหว่างตู้แบตเตอรี่ชนิดโมดูล 1 และ UPS
มุมมองด้านหลังของ UPS

DC+
DC-
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ื
เช่อมต่
อสายไฟจากตู้แบตเตอรี่ชนิดโมดูลที่อยู่ติดกัน

UPS ที่มีสตริงแบตเตอรี่สูงสุด 4 ชุด

6. เดินสายการต่อสายดินสำหรับอุปกรณ์/ PE และสายไฟ DC เข้าในตู้แบตเตอรี่ชนิด
ื
โมดูล 1 และเช่อมต่
อสายการต่อสายดินสำหรับอุปกรณ์/ PE และสายไฟ DC ในตู้
แบตเตอรี่ชนิดโมดูล 1
มุมมองด้านหน้าตู้แบตเตอรี่ที่อยู่ติดกัน 1 และ UPS

DC+

DC-

DC+

DC-

7. ติดตั้งเพลตด้านหน้ากลับเข้าที่เดิม
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ื
เช่อมต่
อสายเคเบิลสัญญาณ

UPS ที่มีสตริงแบตเตอรี่สูงสุด 4 ชุด

ื
เช่อมต่
อสายเคเบิลสัญญาณ
หมายเหตุ: เดินสายสัญญาณแยกจากสายไฟ และเดินสาย Class 2/SELV แยกจาก
สาย non-Class 2/non-SELV
ื
1. เช่อมต่
อสายสัญญาณ Class 2/SELV จาก EPO ของอาคารเข้ากับบอร์ด 640–4864
ที่จุดเชื่อมต่อ J6600 ใน UPS ตามตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งดังต่อไปนี้
่
็ Class 2/SELV ซึงวงจร
วงจร EPO ได้รับการพิจารณาเปน
Class 2/SELV จะต้องแยก
ื
จากวงจรหลัก ห้ามเช่อมต่
อวงจรใด ๆ เข้ากับบล็อกเทอร์มินอล EPO นอกเสียจากว่า
จะสามารถยืนยันได้ว่า วงจรเป็น Class 2/SELV
การกำหนดลักษณะ EPO (640–4864 เทอร์มินอล J6600, 1–9)

NC/NO
1
2
3

1
2
3

4
5
6

4
5
6

4
5
6

4
5
6

7
8
9

7
8
9

7
8
9

7
8
9

1
2
3

4
5
6

-

+

24V

NO

1
2
3

1
2
3

7
8
9

NC

+

-

24V

อินพุต EPO รองรับ 24 VDC
หมายเหตุ: การตั้งค่าพื้นฐานสำหรับการเปิดทำงานของ EPO คือการปิดอินเวอร์
เตอร์
หากต้องการให้การเปิดการใช้งาน EPO นั้นโอน UPS ไปยังการทำงานการ
บังคับการบายพาสแบบสถิตแทน โปรดติดต่อ Schneider Electric
ื
2. เช่อมต่
อสายสัญญาณ Class 2/SELV จากผลิตภัณฑ์เสริมเข้ากับบอร์ด 640–4864 ใน
UPS ทำตามคำแนะนำในคู่มือผลิตภัณฑ์เสริม
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ื
เช่อมต่
อสายเคเบิลสัญญาณ

UPS ที่มีสตริงแบตเตอรี่สูงสุด 4 ชุด

3. เชื่อมต่อสายสัญญาณ Class 2/SELV ไปยังหน้าสัมผัสอินพุต และเอาท์พุตรีเลย์บน
บอร์ด 640–4864 ใน UPS
ื
ห้ามเช่อมต่
อวงจรใดๆ เข้ากับตัวสัมผัสอินพุต นอกจากสามารถยืนยันได้ว่า วงจรเป็น
Class 2/SELV
ช่องต่อขาเข้ารองรับ 24 VDC 10 mA วงจรไฟทั้งหมดที่เช่ือมต่อไว้ จะต้องมีค่าอ้างอิง
เท่ากับ 0 V เหมือนกัน

1
2
ื
ช่อ

คำอธิบาย

ตำแหน่งที่ตั้ง

IN _1 (หน้าสัมผัสอินพุต 1)

ตัวสัมผัสอินพุตที่กำหนดค่าได้

ื
640-4864 จุดเช่อมต่
อ J6616, 1–2

IN _2 (หน้าสัมผัสอินพุต 2)

ตัวสัมผัสอินพุตที่กำหนดค่าได้

640-4864 จุดเชื่อมต่อ J6616, 3–4

IN _3 (หน้าสัมผัสอินพุต 3)

ตัวสัมผัสอินพุตที่กำหนดค่าได้

640-4864 จุดเชื่อมต่อ J6616, 5–6

IN _4 (หน้าสัมผัสอินพุต 4)

ตัวสัมผัสอินพุตที่กำหนดค่าได้

640-4864 จุดเชื่อมต่อ J6616, 7–8

เอาต์พุตรีเลย์รองรับ 24 VAC/VDC 1 A วงจรภายนอกทั้งหมดจะต้องมีการติดตั้งฟิวส์
ปฏิกิริยาเร็วขนาดสูงสุด 1 A

1
2
3
ื
ช่อ

คำอธิบาย

ตำแหน่งที่ตั้ง

OUT _1 (รีเลย์เอาต์พต
ุ 1)

ี
เอาต์พุตรีเลย์ท่กำหนดค่
าได้

640–4864 จุดเชื่อมต่อ J6617, 1–3

OUT _2 (รีเลย์เอาต์พุต 2)

เอาต์พต
ุ รีเลย์ที่กำหนดค่าได้

ื
640–4864 จุดเช่อมต่
อ J6617, 4–6

OUT _3 (รีเลย์เอาต์พุต 3)

เอาต์พุตรีเลย์ที่กำหนดค่าได้

ื
640–4864 จุดเช่อมต่
อ J6617, 7–9

OUT _4 (รีเลย์เอาต์พุต 4)

ี
เอาต์พุตรีเลย์ท่กำหนดค่
าได้

ื
640–4864 จุดเช่อมต่
อ J6617, 10–12

ื
4. เช่อมต่
อสายสัญญาณ non-Class 2/non-SELV จากผลิตภัณฑ์เสริมเข้ากับบอร์ด
640–4843 ใน UPS ทำตามคำแนะนำในคู่มือผลิตภัณฑ์เสริม
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ื
เช่อมต่
อสายสัญญาณจากตู้แบตเตอรี่ชนิดโมดูล

UPS ที่มีสตริงแบตเตอรี่สูงสุด 4 ชุด

ื
เช่อมต่
อสายสัญญาณจากตู้แบตเตอรี่ชนิดโมดูล
1. เดินสายสัญญาณจากตู้แบตเตอรี่ชนิดโมดูล 1 ผ่านด้านซ้ายของ UPS (สำหรับตู้
แบตเตอรี่ชนิดโมดูลที่อยู่ติดกัน) หรือผ่านด้านหลังของ UPS (สำหรับตู้แบตเตอรี่ชนิด
โมดูลระยะไกล)
มุมมองด้านหน้าตู้แบตเตอรี่ที่อยู่ติดกัน 1 และ UPS

J8008

J8014

J8007

J8011

ื
2. เช่อมต่
อสายสัญญาณจากตู้แบตเตอรี่ชนิดโมดูล 1 ไปยัง UPS:
a. ถอดปลั๊กต่อสายจาก J8008 บนบอร์ด 640-7552 ใน UPS
b. ติดตั้งปลั๊กต่อสายใน J8008 บนบอร์ด 640-7552 ในตู้แบตเตอรี่ชนิดโมดูลตู้
สุดท้าย (T)
c. ต่อสายสัญญาณจาก J8011 บนบอร์ด 640-7552 ในตู้แบตเตอรี่ชนิดโมดูล 1 ไป
ยัง J8014 บนบอร์ด 640-7552 ใน UPS
d. ต่อสายสัญญาณจาก J8007 บนบอร์ด 640-7552 ในตู้แบตเตอรี่ชนิดโมดูล 1 ไป
ยัง J8008 บนบอร์ด 640-7552 ใน UPS
ตู้แบตเตอรี่ชนิดโมดูล 2,3,4
640-7552

J8011 J8014

ตู้แบตเตอรี่ชนิดโมดูล 1
640-7552

J8011 J8014

UPS

640-7552

J8011 J8014

T
J8008 J8007
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ื
เช่อมต่
อสายสัญญาณจากสวิตช์เกียร์และผลิตภัณฑ์เสริมของผู้ผลิต
อื่น

UPS ที่มีสตริงแบตเตอรี่สูงสุด 4 ชุด

ื
เช่อมต่
อสายสัญญาณจากสวิตช์เกียร์และผลิตภัณฑ์เสริม
ของผ้ผ
ู ลิตอื่น
หมายเหตุ: เดินสายสัญญาณแยกจากสายไฟ และเดินสาย Class 2/SELV แยกจาก
สาย non-Class 2/non-SELV
ตัวอย่างของระบบเดี่ยวที่มีสวิตช์เกียร์ของผู้ผลิตอื่น

MBB

IMB*

UPS

SSIB
UIB

UOB
BB
BB

หมายเหตุ: เบรกเกอร์บำรุงรักษาภายใน IMB* ไม่สามารถใช้งานในระบบที่มีเบรกเกอร์
บายพาสการบำรุงรักษาภายนอก MBB และเบรกเกอร์บำรุงรักษาภายใน IMB* จะต้องมี
ี
การใส่แม่กุญแจไว้ท่ตำแหน่
งเปิ ด
1. เชื่อมต่อสายสัญญาณจากไฟบอกสถานะเบรกเกอร์ในสวิตช์เกียร์ของคุณเข้ากับบอร์ด
640-4864 เทอร์มินัล J6618 ที่ด้านบนของ UPS หากใช้แหล่งจ่ายภายนอกให้ถอดจัม
เปอร์ออกจาก J6618 พิน 8 และ 9
ี อว่าเป็ น Class 2/SELV วงจร Class
หมายเหตุ: วงจรไฟบอกสถานะเบรกเกอร์ท่ถื
2/SELV จะต้องแยกจากวงจรหลัก ห้ามเชื่อมต่อวงจรใดๆ เข้ากับเทอร์มินัลไฟบอก
สถานะเบรกเกอร์ นอกจากว่าจะสามารถยืนยันได้ว่าวงจรเป็ น Class 2/SELV

UPS
640-4864

990-91261D-032

HSSIB_IN

J6618
0

HSSIB_SUPPLY

1

GND_S

2

HUOB_SUPPLY

3

HUOB_IN

4

HSIB_SUPPLY

5

HSIB_IN

6

HMBB_SUPPLY

7

HMBB_IN

8

24 V_SELV_OUT

9

HSSIB

HUOB

HSIB

HMBB
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ื
เช่อมต่
อสายสัญญาณจากสวิตช์เกียร์และผลิตภัณฑ์เสริมของผู้ผลิต
อื่น

UPS ที่มีสตริงแบตเตอรี่สูงสุด 4 ชุด

2. เชื่อมต่อสายสัญญาณจากสวิตช์ AUX ในสวิตช์เกียร์เข้ากับบอร์ด 640-4843 ที่ด้านบน
ของ UPS

24 VDC/10 mA
non-SELV

1
2

Non-SELV 640-4843
J6601
1 24V_LIMITED_13
2 UOB_AUX_RED
J6602
1 24V_LIMITED_11
2 SIB_AUX
3 24V_LIMITED_10
4 BB2_AUX
5 24V_LIMITED_9
6 BB1_AUX

J6609
1 24V_LIMITED_8
2 LBB_AUX
3 24V_LIMITED_7
4 EUOB_AUX
5 24V_LIMITED_6
6 UOB_AUX
7 24V_LIMITED_5
8 SSIB_AUX

J6614
1 24V_LIMITED_4
2 UIB_AUX
3 24V_LIMITED_3
4 MBB_AUX
5 24V_LIMITED_2
6 RIMB_AUX

หมายเลข
เทอร์มินัล

ฟังก์ชัน

ื
การเช่อมต่
อ

J6601

UOB_RED (สวิตช์ AUX หลาย
คอนแทคในเบรคเกอร์ไฟฟ้ าขา
ออก)

ื
เช่อมต่
อกับสวิตช์ AUX หลายคอนแทคในเบรคเกอร์ไฟฟ้ าขาออก

J6602

SIB (เบรกเกอร์แยกระบบ)

เชื่อมต่อกับสวิตช์ AUX แบบปกติเปิ ด (Normally Open) ในเบรกเกอร์
แยกระบบ SIB สำหรับระบบขนาน SIB ต้องมีสวิตช์ AUX สำหรับ UPS
ื
ี ่อมต่
แต่ละตู้ท่เช
อ

J6609

UOB (เบรกเกอร์ไฟฟ้ าขาออก
ของอุปกรณ์)

เชื่อมต่อกับสวิตช์ AUX แบบปกติเปิ ด (Normally Open) ในเบรคเกอร์
ไฟฟ้ าขาออก (UOB)

SSIB (เบรคเกอร์ไฟฟ้ าขาเข้าส
เตติกสวิตซ์)

ื
เช่อมต่
อกับสวิตช์ AUX แบบปกติเปิ ด (Normally Open) ในเบรกเกอร์อิน
พุตของสเตติกสวิตช์ (SSIB) SSIB ต้องมีสวิตช์ AUX สำหรับ UPS
ื
ี ่อมต่
แต่ละตู้ท่เช
อ
่
ื
เชอมต่
อกับสวิตช์ AUX แบบปกติเปิ ด (Normally Open) ในเบรคเกอร์
ื
ี ่อม
ไฟฟ้ าขาเข้า (UIB) UIB ต้องมีสวิตช์ AUX สำหรับ UPS แต่ละตู้ท่เช
ต่อ
ื
เช่อมต่
อกับสวิตช์ AUX แบบปกติปิด (Normally Closed) ในเบรกเกอร์
บายพาสเพื่อการบำรุงรักษา (MBB) MBB ต้องมีสวิตช์ AUX สำหรับ
ี ื่อมต่อ
UPS แต่ละตู้ท่เช

J6614

UIB (เบรกเกอร์ไฟฟ้ าขาเข้าของ
อุปกรณ์)
MBB (เบรกเกอร์บายพาสการ
ซ่อมบำรุง)
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ื
เช่อมต่
อสายสัญญาณ IMB ในระบบขนาน 1+1 อย่างง่าย

UPS ที่มีสตริงแบตเตอรี่สูงสุด 4 ชุด

เช่ือมต่อสายสัญญาณ IMB ในระบบขนาน 1+1 อย่างง่าย
หมายเหตุ: เดินสายสัญญาณแยกจากสายไฟเพื่อให้แน่ใจว่ามีการแยกกันอย่างเพียง
พอ
1. ถอดโมดูลสแตติกสวิตซ์และเพลตด้านหน้าจาก USP ทั้งสองตู้
มุมมองด้านหน้าของ UPS

2. ติดตั้งสวิตช์ AUX เสริม (มีให้) บนเบรกเกอร์การซ่อมบำรุงภายใน IMB บน USP ทั้ง
สองตู้
21
22
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ื
เช่อมต่
อสายสัญญาณ IMB ในระบบขนาน 1+1 อย่างง่าย

UPS ที่มีสตริงแบตเตอรี่สูงสุด 4 ชุด

3. เชื่อมต่อสายสัญญาณ non-Class 2/non-SELV ระหว่าง UPS สองตู้:
ื
a. เช่อมต่
อสายสัญญาณ non-Class 2/non-SELV (ไม่มีให้) จากสวิตช์ AUX เทอร์
มินัล 21 และ 22 ในเบรกเกอร์การซ่อมบำรุงภายใน IMB ใน UPS 1 ไปยัง J66145 และ J6614-6 บนบอร์ด 640-4843 ใน UPS 2 ตามที่แสดง
b. เชื่อมต่อสายสัญญาณ non-Class 2/non-SELV (ไม่มีให้) จากสวิตช์ AUX เทอร์
มินัล 21 และ 22 ในเบรกเกอร์การซ่อมบำรุงภายใน IMB ใน UPS 2 ไปยัง J66145 และ J6614-6 บนบอร์ด 640-4843 ใน UPS 1 ตามที่แสดง

UPS 1
640-4843

24V_LIMITED_4
UIB_AUX
24V_LIMITED_3
MBB_AUX
24V_LIMITED_2
RIMB_AUX

UPS 2
J6614
1
2
3
4
5
6

13
21
14
22

J6614
1
2
3
4
5
6

640-4843

24V_LIMITED_4
UIB_AUX
24V_LIMITED_3
MBB_AUX
24V_LIMITED_2
RIMB_AUX

13
21
14
22

มุมมองด้านหน้าของระบบขนาน 1+1 อย่างง่าย

4. ติดตั้งฝาปิ ดด้านหน้าและโมดูลสแตติกสวิตซ์กลับเข้าที่ใน USP ทั้งสองตู้
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ื
เช่อมต่
อสาย PBUS
ื
1. เช่อมต่
อสายเคเบิล PBUS 1 (สีขาว) และ PBUS 2 (สีแดง) ที่มีให้เข้ากับพอร์ต PBUS
ในกล่องควบคุมของ UPS เดินสายเคเบิล PBUS ผ่านช่องร้อยสายใน UPS
มุมมองด้านหน้าของกล่องควบคุม

PBUS1 PBUS2

2. ติดตั้งปลั๊กหัวต่อ (T) ในขั้วต่อที่ไม่ได้ใช้
ตัวอย่างของระบบที่มี UPS สามเครื่องในแบบขนาน

UPS 1
T
PBUS 1

T
PBUS 2
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UPS 2

B

B

PBUS 1

PBUS 2

UPS 3
A
B
A
B

PBUS 1

PBUS 2

A
T
A
T
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ื
ื
เช่อมต่
อสายเคเบิลส่อสารภายนอก
ื
ื
1. เช่อมต่
อสายเคเบิลส่อสารภายนอกกั
บพอร์ตต่างๆ ในกล่องควบคุมของ UPS
มุมมองด้านหน้าของกล่องควบคุม

B C
A

A. พอร์ต Universal I/O สำหรับการ์ดการจัดการเครือข่ายในตัว
B. พอร์ต Modbus สำหรับการ์ดการจัดการเครือข่ายในตัว
C. พอร์ตเครือข่ายสำหรับการ์ดการจัดการเครือข่ายในตัว ใช้สายเครือข่ายที่หุ้มฉนวน
ื
หมายเหตุ: ตรวจสอบว่าคุณกำลังเช่อมต่
อกับพอร์ตที่ถูกต้องเพื่อหลีกเลี่ยงความ
่
ื
ขัดแย้งในการสอสารกับเครือข่าย
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เช่ือมต่อสายเคเบิล Modbus
ื
ื
1. เช่อมต่
อสายเคเบิล Modbus เข้ากับ UPS ใช้การเช่อมต่
อสายไฟ 2 หรือ 4 สาย
่
ื
ื
• จะต้องใช้สายเกลียวคู่หุ้มฉนวนสำหรับการเชอมต่
อ Modbus การเช่อมต่
อฉนวน
้
่
่
ั สุดเท่าทีเป็ นไปได้ (ควรมีขนาดน้อยกว่า 1 ซม.) ฉนวน
ลงดินจะต้องมีขนาดสนที
สายเคเบิลต้องเชื่อมต่อกับหมุด Ch Gnd ในอุปกรณ์แต่ละเครื่อง
่
• ควรทำการเดินสายไฟตามกฎระเบียบการเดินสายของท้องถิน
•

เดินสายสัญญาณแยกจากสายไฟเพื่อให้แน่ใจว่ามีการแยกกันอย่างเพียงพอ

•

พอร์ต Modbus ต้องแยกกระแสไฟฟ้ ากับพิน Com ตามสายดิน

ื
ตัวอย่าง: การเช่อมต่
อสายไฟ 2 เส้นกับ UPS สองเครื่อง

UPS 1
Ch
TxD
01+ Gnd

Ch
TxD
01+ Gnd

01+ Com
RxD

01+ Com
RxD

D0
D1
Com

ื
ตัวอย่าง: การเช่อมต่
อสายไฟ 4 เส้นกับ UPS สองเครื่อง

UPS 1

UPS 2

Ch
TxD
01+ Gnd

Ch
TxD
01+ Gnd

01+ Com
RxD

01+ Com
RxD

RX0
RX1
TX0
TX1
Com

2. ติดตั้งตัวต้านทานจุดปลาย 150 โอห์ม ที่จุดปลายแต่ละจุดของบัสแต่ละบัส ถ้าบัสมี
ความยาวมากและทำงานที่อัตราข้อมูลสูง บัสที่มีความยาวต่ำกว่า 610 เมตร (2000
ฟุต) ที่อัตรารับส่งข้อมูล 9600 หรือที่มีความยาวต่ำกว่า 305 เมตร (1000 ฟุต) ที่อัตรา
รับส่งข้อมูล 19,200 ไม่จำเป็ นต้องมีตัวต้านทานจุดปลาย
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เพิ่มฉลากความปลอดภัยที่แปลแล้วไปยังผลิตภัณฑ์ของคุณ

เพิ่มฉลากความปลอดภัยที่แปลแล้วไปยังผลิตภัณฑ์ของ
คุณ
ฉลากความปลอดภัยบนผลิตภัณฑ์ของคุณเป็ นภาษาอังกฤษและภาษาฝรั่งเศส มีเอกสาร
พร้อมฉลากความปลอดภัยที่แปลแล้วแนบมาพร้อมกับผลิตภัณฑ์ของคุณ
1. ค้นหาเอกสารพร้อมฉลากความปลอดภัยที่แปลแล้วแนบมาพร้อมกับผลิตภัณฑ์ของคุณ
2. ตรวจสอบว่ามีหมายเลข 885-XXX ใดในเอกสารพร้อมฉลากความปลอดภัยที่แปลแล้ว
3. ระบุตำแหน่งฉลากความปลอดภัยบนผลิตภัณฑ์ของคุณที่ตรงกับฉลากความปลอดภัยที่
แปลแล้วในเอกสาร - หาหมายเลข 885-XXX
4. ติดฉลากความปลอดภัยสำหรับเปลี่ยนทดแทนที่เป็ นภาษาที่คุณต้องการบนผลิตภัณฑ์
ของคุณโดยติดทับฉลากความปลอดภัยภาษาฝรั่งเศสที่มีอยู่
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การติดตั้งขั้นสุดท้าย
อันตราย
อันตรายจากไฟฟ้ าช็อต การระเบิด หรือไฟอาร์ก
ี
แบตเตอรี่อาจก่อให้เกิดความเส่ยงต่
อไฟฟ้ าช็อต และไฟฟ้ าลัดวงจร ต้องเฝ้ าสังเกตข้อ
ควรระวังดังต่อไปนี้ เมื่อใช้งานแบตเตอรี่
่
่ ส่วนผสมของโลหะออก
ิ แหวน หรือเครืองประดั
• ถอดนาฬกา
บใดๆ ทีมี
•

ใช้เครื่องมือที่มีฉนวนหุ้ม

•

สวมแว่นตา ถุงมือ และรองเท้าบู้ตนิรภัย
่ ่วนใดๆ ทีเป็
่ นโลหะไว้ด้านบนของแบตเตอรี่
่
อหรือชินส
ห้ามวางเครืองมื

•

ตัดการเชื่อมต่อจากแหล่งจ่ายไฟก่อนเชื่อมต่อหรือตัดการเชื่อมต่อเทอร์มินัลแบตเตอรี่
่
่
้
• ตรวจสอบว่า มีการเชือมต่
อสายดินเข้าแบตเตอรีโดยไม่
ได้ตังใจหรื
อไม่ หากมีการ
ื
ื
อแหล่งจ่ายไฟเข้าสายดิน การ
อสายดินไว้โดยไม่ได้ตั้งใจ ให้ตัดการเช่อมต่
เช่อมต่
ิ ่วนใดๆ ของแบตเตอรี่ที่มีการเช่อมต่
ื
สัมผัสช้นส
อสายดินไว้ อาจเป็ นผลให้เกิดไฟฟ้ า
็
ชอตได้ อาจสามารถลดโอกาสการเกิดไฟฟ้ าช็อตดังกล่าว หากมีการถอดสายดินออก
ในระหว่างการติดตั้งและการบำรุงรักษา (กำหนดใช้ได้สำหรับอุปกรณ์และแหล่งจ่าย
ึ
ื
ไฟแบตเตอรี่แบบรีโมทซ่งไม่
มีวงจรเช่อมต่
อเข้าสายดิน)
้
การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านีจะส่งผลถึงชีวิตหรือบาดเจ็บสาหัส
•

คำเตือน
ความเสี่ยงเกิดอุปกรณ์ชำรุด
รอจนกระทั่งระบบพร้อมเปิ ดใช้งาน ก่อนที่จะติดตั้งแบตเตอรี่ไว้ในระบบ ช่วงระยะเวลานับ
ั
ึ
จากการติดตั้งแบตเตอรี่ จนกระทั่งถึงการเปิ ดใช้ระบบ UPS ซ่งจะห้
ามเกิน 72 ช่วโมงหรื
อ
3 วัน
การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้อาจส่งผลให้เป็ นอันตรายถึงชีวิต บาดเจ็บ
สาหัส หรืออุปกรณ์เสียหายได้
1. ติดตั้งเพลตหลังบนท่อร้อยสายกลับเข้าที่
มุมมองด้านหลังของ UPS
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2. ติดตั้งฝาครอบด้านบนกลับเข้าที่:
ื
a. เอียงฝาครอบด้านบนและเลื่อนไปที่ UPS จากด้านหลัง เช่อมต่
อที่แท็บที่ด้าน
่
หลังของฝาครอบด้านบนเข้ากับช่องใส่ทด้
ี านหลัง UPS
b. กดฝาครอบด้านบนลงจากด้านหน้า
มุมมองด้านหลังของ UPS

a

b

c. ใส่สกรูกลับเข้าที่เดิม

3. สำหรับการยึดสมอต้านทานการไหวสะเทือนเท่านั้น: ดัน UPS ให้เข้าที่ เพื่อให้
ื
โครงยึดสมอด้านหลังเช่อมต่
อกับสมอยึดด้านหลัง
มุมมองด้านหลังของ UPS
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4. ลดขาปรับระดับด้านหน้าและด้านหลังของ UPS โดยใช้ประแจจนกว่าจะเชื่อมติดกับพื้น
ใช้อุปกรณ์วัดระดับเพื่อให้แน่ใจว่า UPS ตั้งอยู่ในแนวระดับ

ประกาศ
ความเสี่ยงเกิดอุปกรณ์ชำรุด
ห้ามเคลื่อนย้ายตู้หลังจากลดระดับของขาปรับระดับแล้ว
การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้อาจส่งผลให้อุปกรณ์เสียหายได้
5. สำหรับการยึดสมอต้านทานการไหวสะเทือนเท่านั้น: ติดตั้งโครงยึดสมอต้านทาน
ความไหวสะเทือนด้านหน้าที่อยู่บน UPS เข้ากับพื้น ใช้ฮาร์ดแวร์ที่เหมาะสมกับประเภท
พื้น โดยเส้นผ่านศูนย์กลางรูในโครงยึดสมอด้านหน้าคือ ø18 มม.
6. ตั้งค่าเบรกเกอร์แบตเตอรี่ BB เป็ นตำแหน่งเปิ ด (ปิ ด)
7. ดันโมดูลแบตเตอรี่เสริม (ถ้ามี) เข้าไปในช่อง ติดตั้งในชั้นวางจากด้านล่างขึ้นด้านบน
8. หันมือจับโมดูลแบตเตอรี่ของโมดูลแบตเตอรี่เสริมลง และขันมือจับเข้ากับชั้นวางด้วย
ี มา
สกรูท่ให้
ื
9. เช่อมต่
อเทอร์มินัลแบตเตอรี่เข้ากับด้านหน้าของโมดูลแบตเตอรี่

10. ใส่ฝาครอบแบตเตอรี่กลับเข้าที่บน UPS

990-91261D-032

63

UPS ที่มีสตริงแบตเตอรี่สูงสุด 4 ชุด

การติดตั้งขั้นสุดท้าย

11. ติดตั้งแผงด้านหน้าของ UPS กลับเข้าที่เดิม:
a. ใส่แท็บทั้งสองอันที่ด้านล่างของแผงด้านหน้าของ UPS ด้วยมุมเอียง
ื
b. เช่อมต่
อสายรัดแผงด้านหน้าเข้ากับ UPS อีกครั้ง
c. ปิ ดแผงควบคุมด้านหน้าและล็อกด้วยลูกบิดล็อกสองตัว
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