
คู่มอืการใช้งาน HERCULES 1-3 K(S) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



Display Panel 

 

Button Function 

ปุ่ม ฟังก์ช่ัน 

ON 
- เปิด UPS  

- ปิดเสียง Alarm 

- Test UPS 

OFF - ปิด UPS 

- เปล่ียนโหมดการทาํงานเป็น Bypass mode   

SELECT - ปรับตั้งค่า UPS  

ENTER - ยนืยนัค่าท่ีทาํการเปล่ียนแปลง 



LCD Display 

 

Display Function 
Input Information 

 แสดงขนาดแรงดนัไฟฟ้าขาเขา้ 

 แสดงความถ่ีของแรงดนัไฟฟ้าขาเขา้ 

 แสดงค่าเม่ือแรงดนัไฟฟ้าขาเขา้มีค่าสูงกวา่ใน Spec 

 แสดงค่าเม่ือแรงดนัไฟฟ้าขาเขา้มีค่าตํ่ากวา่ใน Spec 

 แสดงสถานะของอินพุต 

 แสดงค่าเม่ือไม่มีแรงดนัไฟฟ้าทางดา้นอินพุต 

 
 
 
 

 



Display Function 
Output Information 

 แสดงขนาดแรงดนัไฟฟ้าขาออก 

 แสดงความถ่ีของแรงดนัไฟฟ้าขาออก 

 แสดงสถานะของเอาทพ์ุต 

 แสดงค่าเม่ือไม่มีแรงดนัไฟฟ้าทางดา้นเอาทพ์ุต 

  

Display Function 
Load Information 

 แสดงเปอร์เซ็นตข์องโหลดในหน่วย W หรือ VA 

 แสดงค่าเม่ือโหลดหรือเอาทพ์ุตของ UPS ลดัวงจร 

 แสดงค่าเม่ือโหลดมีขนาดเกินพิกดั 

 แสดงปริมาณของโหลดเป็นเปอร์เซ็นตโ์ดยแต่ละช่องแสดงปริมาณโหลด25 % 

 แสดงค่าเม่ือโหลดมีขนาดเกินพิกดั 

  

Display Function 
Battery Information 

 แสดงขนาดแรงดนัของแบตเตอร่ี 

 แสดงระดบัแบตเตอร่ีเป็นเปอร์เซ็นตโ์ดยแต่ละช่องแสดง 25% 

 แสดงค่าเม่ือ UPS ทาํงานใน Battery mode 

 แสดงค่าเม่ือแบตเตอร่ีถูกชาร์ตเกินโดย UPS จะไปทาํงานใน Batt mode 

 แสดงค่าเม่ือแรงดนัแบตเตอร่ีตํ่า 

  

  

  



Display Function 
Mode/Fault/Warning UPS Operating Information 

 แสดงโหมดการทาํงานของ UPS, Fault code และ Warning code 

 แสดงค่าเม่ือ UPS ทาํงานใน Bypass mode 

 แสดงค่าเม่ือ UPS ทาํงานในโหมดไม่มีเอาทพ์ุต (No output mode) 

 แสดงค่าเม่ือ UPS ทาํงานใน Line mode 

 แสดงค่าเม่ือ UPS ทาํงานใน Battery mode 

 แสดงค่าเม่ือมีส่ิงผดิปกติ (Fault) เกิดข้ึนกบั UPS 

 แสดงค่าเม่ือ UPS มีการแจง้เตือน (Warning) 

 แสดงค่าเม่ือ UPS เกิด Fault หรือ Warning  

  

Display Function 
Output voltage and frequency and Bypass disable/enable selection Information 

 ขนาดแรงดนัเอาทพ์ุตทั้งส่ีค่าสามารถเลือกไดเ้ม่ืออยูใ่น Bypass mode 

 ความถ่ีของแรงดนัเอาทพ์ุตทั้งสองค่าสามารถเลือกไดเ้ม่ืออยูใ่น Bypass mode 

 สามารถเลือกใชง้าน (ENABLE) หรือไม่ใชง้าน (DISABLE) Bypass ไดเ้ม่ืออยู่
ใน Bypass mode 

 

 

 

 

 



การเปิด/ปิด UPS 

- การเปิด UPS ในขณะทีม่ไีฟจากการไฟฟ้า 
1. ต่อสายอินพุทเขา้กบัไฟของการไฟฟ้าโดยในขณะน้ีเคร่ืองจะอยูใ่น Bypass mode 

2. กดปุ่ม “ ON ” คา้งไวม้ากกวา่ 1 วนิาที เคร่ืองจะเขา้สู่ Line mode  

 

- การปิด UPS ในขณะทีม่ไีฟจากการไฟฟ้า 
1. ในขณะอยูใ่น Line mode กดปุ่ม “ OFF ” คา้งไวม้ากกวา่ 1 วนิาทีเคร่ืองจะเขา้สู่ Bypass mode   

2. ถอดสายอินพุทท่ีต่ออยูก่บัไฟของการไฟฟ้าหลงัจากนั้นรอสักพกัหนา้จอ LCD และเคร่ืองจะดบั
ไปเอง 

 

- การเปิด UPS ในขณะทีไ่ม่มไีฟจากการไฟฟ้า (เปิดจาก Battery) 
1. กดปุ่ม “ ON ” คา้งไวม้ากกวา่ 1 วนิาทีเพื่อให ้UPS รับไฟจากแบตเตอร่ีโดยในขณะน้ีท่ีจอ LCD 

จะแสดงสถานะ No output mode 

2. กดปุ่ม “ ON ” คา้งไวม้ากกวา่ 1 วนิาทีอีกคร้ังหน่ึงเพื่อเปิดเคร่ืองโดย UPS จะทาํงานใน Battery 

mode   

 

- การปิด UPS ในขณะทีไ่ม่มไีฟจากการไฟฟ้า (ปิดจาก Battery) 
1. ในขณะอยูใ่น Battery mode กดปุ่ม “ OFF ” คา้งไวม้ากกวา่ 1 วนิาที ท่ีจอ LCD จะแสดงสถานะ 

No output mode หลงัจากนั้นรอสักพกัหนา้จอ LCD และเคร่ืองจะดบัไปเอง 

 

 

การทดสอบ UPS  
    ในขณะอยูใ่น Line mode กดปุ่ม “ ON ” คา้งไวม้ากกวา่ 1 วนิาที UPS จะทาํการตรวจสอบวา่ขณะน้ีระดบั
แรงดนัแบตเตอร่ีตํ่า (Low) หรือ Battery ไดต่้ออยูห่รือไม่  
 



การปิดเสียง Alarm 
    - ในขณะ UPS ทาํงานอยูใ่น Battery mode จะมีเสียง Alarm เตือน 1 คร้ังทุกๆ 4 วนิาทีซ่ึงเราสามารถเปิดและ
ปิดเสียง Alarm ดงักล่าวไดโ้ดยการกดปุ่ม “ ON ” คา้งไวม้ากกวา่ 1 วนิาที  
      - ในขณะ UPS ทาํงานอยูใ่น Bypass mode จะมีเสียง Alarm เตือน 1 คร้ังทุกๆ 2 นาทีซ่ึงเราสามารถเปิดและ
ปิดเสียง Alarm ดงักล่าวไดโ้ดยการกดปุ่ม “ OFF ” คา้งไวม้ากกวา่ 1 วนิาที  
 

 

หน้าจอ LCD ขณะทํางานในโหมดต่างๆ 
1)  Line mode 
      
 

      

 

  

 

        

 

 

2)  Battery 
mode 

 



 

 

 

 

 

 

3)  Bypass mode 

 

 

 

 

 

 

 

4)  No output  mode 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



Code แสดงสถานะการทํางานของ UPS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การแก้ไขปัญหาเบือ้งต้น 

ปัญหา สาเหตุทีเ่ป็นไปได้ การแก้ไข 
จอ LCD ไม่ติดหรือไม่มีเสียงเตือน
ใดๆแมว้า่จะต่ออินพุตเขา้กบัไฟ
ของการไฟฟ้าแลว้ก็ตาม 

ไม่มีแรงดนัอินพุต 
ตรวจสอบแรงดนัอินพุตจากการ
ไฟฟ้าและการต่อสายอินพุต 

จอ LCD แสดง Mode 1 (Bypass 

mode) แมว้า่ท่ีอินพุตจะมีไฟอยูก่็
ตาม 

วงจร Inverter ยงัไม่ทาํงาน 
กดปุ่ม “ ON ” คา้งไวม้ากกวา่ 1 

วนิาที 

จอ LCD แสดง Mode 3 (Battery 

mode) และมีเสียง Alarm ดงั 1 คร้ัง
ทุกๆ 4 วนิาที 

- เกิดไฟดบั 

- ขนาดแรงดนัหรือความถ่ีอินพุต
เกินขอบเขตท่ีเคร่ืองจะทาํงานได้
ใน Line mode 

ตรวจสอบสถานะของแรงดนั
อินพตุ 

ระยะเวลาในการสาํรองไฟนอ้ยกวา่
ปกติ 

- แบตเตอร่ีชาร์จยงัไม่เตม็ 

- แบตเตอร่ีมีปัญหา 

- ชาร์จแบตเตอร่ีอยา่งนอ้ย 5-8 ชม.
จากนั้นทดสอบระยะเวลาในการ
สาํรองไฟอีกคร้ัง 

- ติดต่อศูนยบ์ริการ 

LCD แสดง Mode Code “09” หรือ  
Site fail 

สาย line และ neutral ท่ีอินพุตของ 

UPS สลบักนั 
- สลบัสาย line และ neutral  

LCD แสดง Mode Code “10” หรือ  
พดัลมทาํงานผดิปกติ 

พดัลมทาํงานผดิปกติหรือเกิดความ
เสียหาย 

- ตรวจสอบการทาํงานของพดัลม 

- ติดต่อศูนยบ์ริการ 

LCD แสดง Mode Code “11” หรือ  
แบตเตอร่ีแรงดนัสูงผดิปกติ 

แบตเตอร่ีถูกชาร์จเกิน  
(Over charged) 

UPS จะเปล่ียนการทาํงานเป็น 
Battery mode โดยอตัโนมติัและ
หลงัจากระดบัแรงดนัแบตเตอร่ี
ลดลงถึงค่าปกติ UPS จะเปล่ียนการ
ทาํงานเป็น Line mode โดย
อตัโนมติั 



LCD แสดง Mode Code “12” หรือ  
แบตเตอร่ีแรงดนัตํ่า 

ระดบัแรงดนัแบตเตอร่ีมีค่าตํ่า 

เม่ือมีเสียง Alarm ดงัทุกวนิาทีจะ
เป็นการเตือนวา่แบตเตอร่ีใกลจ้ะ
หมด 

LCD แสดง Mode Code “13” หรือ  
วงจรชาร์จแบตเตอร่ีไม่ทาํงาน 

วงจรชาร์จแบตเตอร่ีเสียหาย ติดต่อศูนยบ์ริการ 

LCD แสดง Mode Code “21” หรือ  
วงจร DC/DC มีอุณหภูมิสูง 

อุณหภูมิภายใน UPS มีค่าสูงเกินไป 
ตรวจสอบการระบายอากาศและ
อุณหภูมิแวดลอ้มของ UPS 

LCD แสดง Mode Code “24” หรือ  
วงจร INVERTER มีอุณหภูมิสูง 

อุณหภูมิภายใน UPS มีค่าสูงเกินไป 
ตรวจสอบการระบายอากาศและ
อุณหภูมิแวดลอ้มของ UPS 

LCD แสดง Mode Code “27” หรือ  
Battery เปิดวงจร 

Battery ไม่ไดต่้ออยา่งถูกตอ้ง - กดปุ่ม Test เพื่อยนืยนั 

- ตรวจสอบวา่แบตเตอร่ีไดต่้ออยู่
หรือไม่ 
- เปิด Battery breaker 

LCD แสดง Mode Code “29” หรือ  
Overload 

UPS จ่ายโหลดเกินพิกดั 

- ตรวจสอบโหลดท่ีต่ออยูว่า่มี 

ปัญหาหรือไม่ 
- ปลดโหลดบางตวัท่ีไม่จาํเป็นออก 

LCD แสดง Mode Code “05” หรือ  
Bus fault 

วงจรภายใน UPS เกิดการลดัวงจร ติดต่อศูนยบ์ริการ 

LCD แสดง Mode Code “06” หรือ  
Inverter fault 

วงจรภายใน UPS เกิดการลดัวงจร ติดต่อศูนยบ์ริการ 

LCD แสดง Mode Code “14” หรือ  
Inverter short 

เอาทพ์ุตของ UPS ลดัวงจร 

ปลดโหลดทั้งหมดออกและปิด 
UPS จากนั้นทาํการตรวจสอบ
เอาทพ์ุตของ UPS และโหลดวา่
ลดัวงจรหรือไม่ 

LCD แสดง Mode Code “28” หรือ  
Bus short 

วงจรภายใน UPS เกิดการลดัวงจร ติดต่อศูนยบ์ริการ 

 


