คู่มอื การใช้ งาน HERCULES 1-3 K(S)

Display Panel

Button Function
ปุ่ ม
ON
OFF
SELECT
ENTER

ฟังก์ชั่น
- เปิ ด UPS
- ปิ ดเสี ยง Alarm
- Test UPS
- ปิ ด UPS
- เปลี่ยนโหมดการทํางานเป็ น Bypass mode
- ปรับตั้งค่า UPS
- ยืนยันค่าที่ทาํ การเปลี่ยนแปลง

LCD Display

Display

Function

Input Information
แสดงขนาดแรงดันไฟฟ้ าขาเข้า

แสดงความถี่ของแรงดันไฟฟ้ าขาเข้า
แสดงค่าเมื่อแรงดันไฟฟ้ าขาเข้ามีค่าสู งกว่าใน Spec
แสดงค่าเมื่อแรงดันไฟฟ้ าขาเข้ามีค่าตํ่ากว่าใน Spec
แสดงสถานะของอินพุต
แสดงค่าเมื่อไม่มีแรงดันไฟฟ้ าทางด้านอินพุต

Display

Function

Output Information
แสดงขนาดแรงดันไฟฟ้ าขาออก

แสดงความถี่ของแรงดันไฟฟ้ าขาออก
แสดงสถานะของเอาท์พุต
แสดงค่าเมื่อไม่มีแรงดันไฟฟ้ าทางด้านเอาท์พุต

Display

Function

Load Information

แสดงเปอร์ เซ็นต์ของโหลดในหน่วย W หรื อ VA
แสดงค่าเมื่อโหลดหรื อเอาท์พุตของ UPS ลัดวงจร
แสดงค่าเมื่อโหลดมีขนาดเกินพิกดั
แสดงปริ มาณของโหลดเป็ นเปอร์ เซ็นต์โดยแต่ละช่องแสดงปริ มาณโหลด25 %
แสดงค่าเมื่อโหลดมีขนาดเกินพิกดั

Display

Function

Battery Information
แสดงขนาดแรงดันของแบตเตอรี่

แสดงระดับแบตเตอรี่ เป็ นเปอร์ เซ็นต์โดยแต่ละช่องแสดง 25%
แสดงค่าเมื่อ UPS ทํางานใน Battery mode
แสดงค่าเมื่อแบตเตอรี่ ถูกชาร์ ตเกินโดย UPS จะไปทํางานใน Batt mode
แสดงค่าเมื่อแรงดันแบตเตอรี่ ต่าํ

Display

Mode/Fault/Warning UPS Operating Information

Function

แสดงโหมดการทํางานของ UPS, Fault code และ Warning code
แสดงค่าเมื่อ UPS ทํางานใน Bypass mode
แสดงค่าเมื่อ UPS ทํางานในโหมดไม่มีเอาท์พุต (No output mode)
แสดงค่าเมื่อ UPS ทํางานใน Line mode
แสดงค่าเมื่อ UPS ทํางานใน Battery mode
แสดงค่าเมื่อมีสิ่งผิดปกติ (Fault) เกิดขึ้นกับ UPS
แสดงค่าเมื่อ UPS มีการแจ้งเตือน (Warning)
แสดงค่าเมื่อ UPS เกิด Fault หรื อ Warning

Display

Function

Output voltage and frequency and Bypass disable/enable selection Information
ขนาดแรงดันเอาท์พุตทั้งสี่ ค่าสามารถเลือกได้เมื่ออยูใ่ น Bypass mode
ความถี่ของแรงดันเอาท์พุตทั้งสองค่าสามารถเลือกได้เมื่ออยูใ่ น Bypass mode
สามารถเลือกใช้งาน (ENABLE) หรื อไม่ใช้งาน (DISABLE) Bypass ได้เมื่ออยู่
ใน Bypass mode

การเปิ ด/ปิ ด UPS
- การเปิ ด UPS ในขณะทีม่ ไี ฟจากการไฟฟ้า
1. ต่อสายอินพุทเข้ากับไฟของการไฟฟ้ าโดยในขณะนี้เครื่ องจะอยูใ่ น Bypass mode
2. กดปุ่ ม “ ON ” ค้างไว้มากกว่า 1 วินาที เครื่ องจะเข้าสู่ Line mode

- การปิ ด UPS ในขณะทีม่ ไี ฟจากการไฟฟ้า
1. ในขณะอยูใ่ น Line mode กดปุ่ ม “ OFF ” ค้างไว้มากกว่า 1 วินาทีเครื่ องจะเข้าสู่ Bypass mode
2. ถอดสายอินพุทที่ต่ออยูก่ บั ไฟของการไฟฟ้ าหลังจากนั้นรอสักพักหน้าจอ LCD และเครื่ องจะดับ
ไปเอง

- การเปิ ด UPS ในขณะทีไ่ ม่มไี ฟจากการไฟฟ้า (เปิ ดจาก Battery)
1. กดปุ่ ม “ ON ” ค้างไว้มากกว่า 1 วินาทีเพื่อให้ UPS รับไฟจากแบตเตอรี่ โดยในขณะนี้ที่จอ LCD
จะแสดงสถานะ No output mode
2. กดปุ่ ม “ ON ” ค้างไว้มากกว่า 1 วินาทีอีกครั้งหนึ่งเพื่อเปิ ดเครื่ องโดย UPS จะทํางานใน Battery
mode

- การปิ ด UPS ในขณะทีไ่ ม่มไี ฟจากการไฟฟ้า (ปิ ดจาก Battery)
1. ในขณะอยูใ่ น Battery mode กดปุ่ ม “ OFF ” ค้างไว้มากกว่า 1 วินาที ที่จอ LCD จะแสดงสถานะ
No output mode หลังจากนั้นรอสักพักหน้าจอ LCD และเครื่ องจะดับไปเอง

การทดสอบ UPS

ในขณะอยูใ่ น Line mode กดปุ่ ม “ ON ” ค้างไว้มากกว่า 1 วินาที UPS จะทําการตรวจสอบว่าขณะนี้ระดับ
แรงดันแบตเตอรี่ ต่าํ (Low) หรื อ Battery ได้ต่ออยูห่ รื อไม่

การปิ ดเสียง Alarm
- ในขณะ UPS ทํางานอยูใ่ น Battery mode จะมีเสี ยง Alarm เตือน 1 ครั้งทุกๆ 4 วินาทีซ่ ึงเราสามารถเปิ ดและ

ปิ ดเสี ยง Alarm ดังกล่าวได้โดยการกดปุ่ ม “ ON ” ค้างไว้มากกว่า 1 วินาที
- ในขณะ UPS ทํางานอยูใ่ น Bypass mode จะมีเสี ยง Alarm เตือน 1 ครั้งทุกๆ 2 นาทีซ่ ึ งเราสามารถเปิ ดและ
ปิ ดเสี ยง Alarm ดังกล่าวได้โดยการกดปุ่ ม “ OFF ” ค้างไว้มากกว่า 1 วินาที

หน้ าจอ LCD ขณะทํางานในโหมดต่ างๆ
1) Line mode

2) Battery
mode

3) Bypass mode

4) No output mode

Code แสดงสถานะการทํางานของ UPS

การแก้ไขปัญหาเบือ้ งต้ น
ปัญหา

สาเหตุทเี่ ป็ นไปได้

จอ LCD ไม่ติดหรื อไม่มีเสี ยงเตือน
ใดๆแม้วา่ จะต่ออินพุตเข้ากับไฟ
ไม่มีแรงดันอินพุต
ของการไฟฟ้ าแล้วก็ตาม
จอ LCD แสดง Mode 1 (Bypass
mode) แม้วา่ ที่อินพุตจะมีไฟอยูก่ ็ วงจร Inverter ยังไม่ทาํ งาน
ตาม
- เกิดไฟดับ
จอ LCD แสดง Mode 3 (Battery
- ขนาดแรงดันหรื อความถี่อินพุต
mode) และมีเสี ยง Alarm ดัง 1 ครั้ง
เกินขอบเขตที่เครื่ องจะทํางานได้
ทุกๆ 4 วินาที
ใน Line mode
ระยะเวลาในการสํารองไฟน้อยกว่า - แบตเตอรี่ ชาร์ จยังไม่เต็ม
ปกติ
- แบตเตอรี่ มีปัญหา
LCD แสดง Mode Code “09” หรื อ
Site fail
LCD แสดง Mode Code “10” หรื อ
พัดลมทํางานผิดปกติ

การแก้ไข
ตรวจสอบแรงดันอินพุตจากการ
ไฟฟ้ าและการต่อสายอินพุต
กดปุ่ ม “ ON ” ค้างไว้มากกว่า 1
วินาที
ตรวจสอบสถานะของแรงดัน
อินพุต
- ชาร์ จแบตเตอรี่ อย่างน้อย 5-8 ชม.
จากนั้นทดสอบระยะเวลาในการ
สํารองไฟอีกครั้ง
- ติดต่อศูนย์บริ การ

สาย line และ neutral ที่อินพุตของ
- สลับสาย line และ neutral
UPS สลับกัน
พัดลมทํางานผิดปกติหรื อเกิดความ - ตรวจสอบการทํางานของพัดลม
เสี ยหาย
- ติดต่อศูนย์บริ การ
UPS จะเปลี่ยนการทํางานเป็ น
Battery mode โดยอัตโนมัติและ
หลังจากระดับแรงดันแบตเตอรี่
LCD แสดง Mode Code “11” หรื อ แบตเตอรี่ ถูกชาร์ จเกิน
ลดลงถึงค่าปกติ UPS จะเปลี่ยนการ
แบตเตอรี่ แรงดันสู งผิดปกติ
(Over charged)
ทํางานเป็ น Line mode โดย
อัตโนมัติ

LCD แสดง Mode Code “12” หรื อ
ระดับแรงดันแบตเตอรี่ มีค่าตํ่า
แบตเตอรี่ แรงดันตํ่า
LCD แสดง Mode Code “13” หรื อ
วงจรชาร์ จแบตเตอรี่ ไม่ทาํ งาน
LCD แสดง Mode Code “21” หรื อ
วงจร DC/DC มีอุณหภูมิสูง
LCD แสดง Mode Code “24” หรื อ
วงจร INVERTER มีอุณหภูมิสูง
LCD แสดง Mode Code “27” หรื อ
Battery เปิ ดวงจร

วงจรชาร์ จแบตเตอรี่ เสี ยหาย

เมื่อมีเสี ยง Alarm ดังทุกวินาทีจะ
เป็ นการเตือนว่าแบตเตอรี่ ใกล้จะ
หมด
ติดต่อศูนย์บริ การ

ตรวจสอบการระบายอากาศและ
อุณหภูมิแวดล้อมของ UPS
ตรวจสอบการระบายอากาศและ
อุณหภูมิภายใน UPS มีค่าสู งเกินไป
อุณหภูมิแวดล้อมของ UPS
Battery ไม่ได้ต่ออย่างถูกต้อง
- กดปุ่ ม Test เพื่อยืนยัน
- ตรวจสอบว่าแบตเตอรี่ ได้ต่ออยู่
หรื อไม่
- เปิ ด Battery breaker
- ตรวจสอบโหลดที่ต่ออยูว่ า่ มี
LCD แสดง Mode Code “29” หรื อ
UPS จ่ายโหลดเกินพิกดั
ปั ญหาหรื อไม่
Overload
- ปลดโหลดบางตัวที่ไม่จาํ เป็ นออก
LCD แสดง Mode Code “05” หรื อ
วงจรภายใน UPS เกิดการลัดวงจร ติดต่อศูนย์บริ การ
Bus fault
LCD แสดง Mode Code “06” หรื อ
วงจรภายใน UPS เกิดการลัดวงจร ติดต่อศูนย์บริ การ
Inverter fault
ปลดโหลดทั้งหมดออกและปิ ด
LCD แสดง Mode Code “14” หรื อ
UPS จากนั้นทําการตรวจสอบ
เอาท์พุตของ UPS ลัดวงจร
Inverter short
เอาท์พุตของ UPS และโหลดว่า
ลัดวงจรหรื อไม่
LCD แสดง Mode Code “28” หรื อ
วงจรภายใน UPS เกิดการลัดวงจร ติดต่อศูนย์บริ การ
Bus short
อุณหภูมิภายใน UPS มีค่าสู งเกินไป

