
 

 

USER MANUAL 

Line Interactive UPS Phantom 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

UPS รุ่น PHANTOM  เป็น Line Interactive UPS Pure Sine Wave ท่ีมีระบบควบคุมอจัฉริยะ 
ออกแบบมาเพื่อปกป้องเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลของคุณ หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ท่ีมีความ
อ่อนไหวต่อมลภาวะทางไฟฟ้า โดยเฉพาะไฟฟ้าดบั จึงเป็นอุปกรณ์ท่ีมีคุณสมบติัหลายขอ้ท่ีท าใหอุ้ปกรณ์
ท่ีต่อพว่ง มีอายกุารใชง้านยาวนานและความเช่ือถือไดสู้งข้ึน 

 

ขอ้ควรปฏิบติัดา้นความปลอดภยั 

คู่มือน้ีเป็นขอ้ควรปฏิบติัดา้นความปลอดภยัท่ีส าคญัส าหรับรุ่น PHANTOM ซ่ึงควรปฏิบติัตาม   ในระหวา่ง
การติดตั้งและการบ ารุงรักษา UPS และแบตเตอร่ี 

1. ผลิตภณัฑน้ี์ออกแบบมาเป็นพิเศษส าหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (PC) และไม่แนะน าใหใ้ชก้บั
อุปกรณ์ทางการแพทยท่ี์เก่ียวกบัระบบการช่วยชีวติ และอุปกรณ์เฉพาะเจาะจงท่ีส าคญัอ่ืน ๆ และหา้ม
เสียบปลัก๊กบัเคร่ืองใชใ้นครัวเรือน เช่นเคร่ืองเป่าผม เตาอบไมโครเวฟ เคร่ืองดูดฝุ่ น เขา้กบั UPS 

2. หา้มเสียบปลัก๊ UPS เขา้ช่อง Output ของเคร่ือง UPS เอง 

3. การต่อกบัเตา้รับชนิดอ่ืนนอกเหนือจากสองขั้ว สามสายรวมสายดิน อาจส่งผลใหเ้กิดอนัตรายจาก
การช็อต เช่นเดียวกบัการต่อสายผดิ (สีของสาย) เขา้กบัการไฟฟ้า 

4. วาง UPS ในท่ีอากาศถ่ายเทไดดี้ และหา้มใชใ้นสภาพแวดลอ้มดงัต่อไปน้ี 

- พื้นท่ีท่ีมีก๊าซ สารท่ีมีฤทธ์ิกดักร่อน หรือท่ีมีฝุ่ นมาก 

- พื้นท่ีท่ีมีอุณหภูมิสูงกวา่ 40 หรือต ่ากวา่ 0 และความช้ืนมากกวา่ 90%  

- พื้นท่ีกลางแจง้ท่ีสัมผสักบัแสงแดดโดยตรงหรือใกลก้บัเคร่ืองท าความร้อนใด ๆ 

- พื้นท่ีท่ีมีการสั่นสะเทือน 

5. การลดัวงจรภายในของ UPS อาจน าไปสู่อนัตรายเช่นไฟฟ้าช็อต หรือไฟไหม ้จึงไม่ควรน าของเหลว
หรือวตัถุแปลกปลอม  ใด ๆ เขา้สู่ UPS ห้ามน าภาชนะบรรจุน ้ าวางไวบ้น UPS เพื่อหลีกเล่ียงอนัตราย
เช่นไฟฟ้าดูด ไฟฟ้าช็อต 

6. กรุณาอยา่ใช ้UPS เกินพิกดัตามท่ีระบุ 

7. ถอดปลัก๊ UPS ก่อนท่ีจะมีการท าความสะอาด และอยา่ใชน้ ้า หรือสเปรยท์  าความสะอาด 

8. อยา่พยายามถอดช้ินส่วนของเคร่ืองเอง เพราะอาจถูกไฟดูดได ้ถา้ไม่มีคู่มือ โปรดติดต่อศูนยบ์ริการ 

9. หาก UPS ถูกเก็บไวเ้ป็นเวลานาน แนะน าใหท้  าการชาร์จแบตเตอร่ี โดยการเสียบปลัก๊ UPS เขา้กบัไฟ
จากการไฟฟ้า แลว้กดสวทิช์ "ON " เดือนละคร้ัง คร้ังละหน่ึงวนั เพื่อป้องกนัแบตเตอร่ีเส่ือม 

 

 



 

 

3. ภาพรวมของผลิตภณัฑ์ 
3.1 ดา้นหนา้และดา้นหลงั UPS 

                                             

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 3.2 หนา้กากเคร่ือง PHANTOM   

 

  

 

 

 

 

 

 

 รูปท่ี 3.3 ฝาหลงัเคร่ือง PHANTOM   

 

 

 

ล าดบั ค าอธิบาย 

1 จอแสดงสถานะต่างๆ ของเคร่ืองส ารองไฟฟ้า 

2 ปุ่ม ทดสอบ / ปิด – เปิดเสียง เคร่ืองส ารองไฟฟ้า 

3 ปุ่ม เปิด – ปิด เคร่ืองส ารองไฟฟ้า 

ล ำดับ ค ำอธิบำย 

1 ช่องส าหรับเช่ือมต่อการส่ือสารผา่น USB 

2 Surge Protection ส าหรับ TEL/LAN Line 

3 เตา้รับดา้นเอาทพ์ุต 

4 เตา้รับดา้นอินพุต (No Backup) 

5 สายไฟอินพุท AC 

6 ฟิวส์เบรกเกอร์อินพุท 



 

 

3.2 จอแสดงผล 

 

รูปท่ี 1.3 จอแสดงผลของเคร่ือง PHANTOM 

 

 

 

Display Function 

Input Information 

 แสดงสถานะของอินพุต 

 แสดงค่าเม่ือ UPS ท างานใน Line Mode 

 แสดงค่าเม่ือมีส่ิงผดิปกติเกิดข้ึนกบั UPS 

 แสดงความถ่ีของแรงดนัไฟฟ้าขาเขา้ 

 แสดงเวลาในการส ารองไฟฟ้า 

 แสดงขนาดแรงดนัไฟฟ้าขาเขา้ 

Output Information 

 แสดงสถานะของเอาทพ์ุต 

 แสดงค่าเม่ือ UPS ท างานใน Bypass Mode 

 แสดงค่าเม่ือ UPS ท างานใน Inverter Mode 

 แสดงความถ่ีของแรงดนัไฟฟ้าขาออก 

 แสดงขอ้มูลโหลดในหน่วย VA, kVA 

 แสดงขอ้มูลโหลดในหน่วย WATT,kWATT 

 แสดงขนาดแรงดนัไฟฟ้าขาออก 

ตวัแสดง/
สัญลกัษณ์ 

ค าอธิบาย 

Battery / Load / Test / Mute  Information 

 ควรเปล่ียนแบตเตอร่ี 

 อุปกรณ์ต่อพวงใชไ้ฟเกินพิกดัการ 

จ่ายไฟของเคร่ือง UPS 

 แสดงสถานะในการทดสอบเคร่ือง 

 แสดงสถานการณ์ ปิด-เปิด เสียง Alarm 

 

 

 

 

 

 

แสดงระดบัแบตเตอร่ีเป็นเปอร์เซ็นต์ 
โดยแต่ละช่องแสดง 20% 

 

 

 

 

 

 

แสดงปริมาณของโหลดเป็นเปอร์เซ็นต์ 
โดยแต่ละช่องแสดง 20% 



 

 

4 การติดตั้งและการเปิดเคร่ืองคร้ังแรก 

4.1 ต าแหน่งและสถานท่ีติดตั้ง UPS ท่ีเหมาะสม 

ติดตั้ง UPS ในบริเวณท่ีไม่มีฝุ่ นมากเกินไปและมีการไหลของอากาศเพียงพอ และไม่มีไอของสารท่ีมี
คุณสมบติักดักร่อนและน าพาสารปนเป้ือนต่าง ๆ ควรวาง UPS ออกไปจากอุปกรณ์อ่ืน ๆ อยา่งนอ้ย  
20 ซม. เพือ่หลีกเล่ียงสัญญาณรบกวน อยา่ติดตั้ง UPS ในสถานท่ีท่ีมีอุณหภูมิ สูงกวา่  40 หรือต ่ากวา่
0  และความช้ืนมากกวา่  90%  

 

 

 

 

4.2 การต่อไฟจากการไฟฟ้า และการประจุแบตเตอร่ี 

เสียบสายไฟเขา้ AC 2 ขั้ว 3 สายท่ีมีสายลงดิน เขา้กบัปลัก๊ เพื่อใหไ้ดผ้ลท่ีดีท่ีสุดเราขอแนะน าใหช้าร์จ
แบตเตอร่ีอยา่งนอ้ย 6 ชัว่โมง ตอนไม่มีโหลด (ไม่ต่ออุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น คอมพิวเตอร์ จอ หรือโหลด
อ่ืนๆ) ก่อนท่ีจะเร่ิมใชง้าน  

 

4.3  การต่อโหลด 

เสียบโหลดท่ี Output ดา้นหลงัของ UPS เพียงแค่เปิดสวิทช์ไฟของ UPS อุปกรณ์ท่ีต่อพ่วงกบั UPS จะ
ได้รับการป้องกันจาก UPS ห้ามต่อเคร่ืองปร๊ินเลเซอร์หรือสแกนเนอร์เข้ากบั UPS เพราะว่ากระแส
กระชากท่ีมาจากมอเตอร์ อาจท าให้UPS เสียหายได ้ใหต่้อท่ีช่อง NO BACKUP 

 

4.4  การต่อสาย LAN โมเด็ม หรือสายโทรศพัทส์ าหรับป้องกนัแรงดนั Surge  
ต่อสายโมเด็มหรือสายโทรศพัทเ์ขา้กบัช่องป้องกนัแรงดนั Surge “IN” ดา้นหลงัของ UPS และต่อ 

สาย “OUT” เขา้กบัคอมพิวเตอร์ดว้ยสายโทรศพัทอี์กสายหน่ึง 

 



 

 

4.5  การต่อสาย USB ส าหรับเช่ือมต่อกบัคอมพิวเตอร์ 

เพื่อดูสถานะการท างานของ UPS เช่นการปิดเปิด UPS โดยการใชซ้อฟตแ์วร์ ควรต่อ UPS กบัเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ดว้ยสายเคเบิลท่ีบรรจุมาให้ 
 

4.6 การเปิด  /ปิด เคร่ือง 

เปิดเคร่ือง UPS โดยการกดสวทิช์ ส าหรับการปิด UPS ท าไดโ้ดยการกดสวทิช์อีกคร้ังหน่ึง 

 

                                                                      

 

 

 

 

5. ฟังกช์ัน่และการใชง้าน 

5.1 ฟังกช์นัการสตาร์ทโดยแรงดนัไฟตรง 

เม่ือแรงดนัแบตเตอร่ีถูกประจุเตม็แลว้ ฟังกช์ัน่การสตาร์ทโดยแรงดนัไฟตรงสามารถท าให ้UPS เปิด
เคร่ืองไดถึ้งแมจ้ะไม่มีไฟจากการไฟฟ้า ซ่ึงท าไดอ้ยา่งง่ายเพียงแค่กดสวติช์เพื่อเปิด UPS 

5.2 AVR : ฟังกช์นัการปรับระดบัแรงดนัอตัโนมติั 

หากระดบัแรงดนัจากการไฟฟ้าท่ีเขา้มาไม่ดี AVR จะช่วยเพิ่มหรือลดแรงดนัไฟฟ้า เพื่อใหโ้หลดไดรั้บ
ระดบัแรงดนัไฟฟ้าในช่วงปกติ 

 

5.3 การสตาร์ทอตัโนมติัในขณะท่ีไฟจากการไฟฟ้ากลบัมาเป็นปกติ 

5.4 รูปแบบการบ่งช้ีโดยเสียง                                                            

 

เสียง Alarm สถานะ 

มีเสียงดงัทุกๆ 10 วนิาที  UPS ก าลงัจ่ายไฟส ารอง 

มีเสียงดงัทุกๆ 1 วนิาที แบตเตอร่ีต ่า 

มีเสียงดงัทุกๆ 0.5 วนิาที โหลดเกินพิกดั 

มีเสียงดงัทุกๆ 2 วนิาที แจง้เตือนให้เปล่ียนแบตเตอร่ี 

มีเสียงดงัต่อเน่ือง UPS มีปัญหา 

 

 

 

EN 

EN 

EN EN 



 

 

6. การติดตั้งซอฟตแ์วร์บนคอมพิวเตอร์ 

เช่ือมต่อดว้ย USB ไปยงัเคร่ืองคอมพิวเตอร์หรือโน๊ตบุค๊ ซอฟแวร์น้ีสามารถท่ีจะติดต่อส่ือสารระหวา่ง 
UPS กบัคอมพิวเตอร์ ไม่วา่จะเป็นการตรวจสอบสถานะ การท างานของ UPS ปิดระบบก่อนท่ี UPS จะ 

Shut down และสามารถสังเกตการท างานของ UPS ผา่นทางเครือข่ายได ้(ผูใ้ชส้ามารถท่ีจะจดัการ
ระบบไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากข้ึน ) เม่ือไฟฟ้าดบัหรือแรงดนัแบตเตอร่ีต ่า UPS จะใชเ้วลาด าเนินการ
ท่ีจ าเป็นทั้งหมด โดยไม่ตอ้งมีการจดัการจากผูดู้แลระบบ นอกเหนือจากนั้นยงัสามารถบนัทึกไฟล์
อตัโนมติัและมีฟังกช์นัการ Shut down ระบบ พร้อมทั้งส่งขอ้มูลเตือนผา่นทาง SMS หรือทาง E-mail 

ไดอี้กดว้ย โดยมีขั้นตอนการลงซอฟตแ์วร์ดงัน้ี 

1. ใชแ้ผน่ซีดีท่ีแถมมาและท าตามค าแนะน าบนหนา้จอ เพื่อติดตั้งซอฟตแ์วร์ Win Power 

2. ป้อนหมายเลข Serial No. ต่อไปน้ีเพื่อติดตั้งซอฟตแ์วร์ : 511C1-01220-0100-478DF2A 

3. หลงัจากติดตั้งซอฟตแ์วร์ส าเร็จ และติดต่อกบั UPS แลว้ จะมีไอคอนสีเขียวจะปรากฏในระบบ  
 

4. ดบัเบิลคลิกท่ีไอคอนเพื่อท่ีจะใชซ้อฟตแ์วร์ (ตามดา้นบน) หลงัจากนั้นคุณสามารถก าหนดเวลาปิด-

เปิดเคร่ือง UPS และตรวจสอบสถานะของ UPS ผา่นเคร่ืองคอมพิวเตอร์ไดค้  าแนะน าในรายละเอียด
ต่าง ๆ โปรดดูท่ี e-manual ในซอฟตแ์วร์  

 

 
Check www.winpower.com/winpower.html from time to time to get 

the latest version of monitoring software. 

 

 

7. การบ ารุงรักษา 

7.1 การบ ารุงรักษาทัว่ไป 

UPS เป็นอุปกรณ์ท่ีสามารถบ ารุงรักษาไดอ้ยา่งอิสระ ดูแลสภาพแวดลอ้มใหเ้หมาะสม ใหอ้ากาสหมุน
เวยีนไดส้ะดวก โดยปราศจาก จากฝุ่ น 

7.2 ฟิวส์ 

ถา้ฟิวส์อินพุท AC เสียหรือขาด สามารถใชฟิ้วส์ขนาดและพิกดัเดียวกนัเปล่ียนได ้อยา่ต่อตรงโดยไม่
ผา่นฟิวส์เป็นอนัขาด และขณะท าการเปล่ียนฟิวส์ ควรถอดนาฬิกา แหวน หรือวสัดุท่ีเป็นโลหะอ่ืน ๆ 
และใชเ้คร่ืองมือท่ีหุม้ฉนวน 

7.3 แบตเตอร่ี 

เม่ือเปล่ียนแบตเตอร่ี ใชแ้บตเตอร่ีท่ีมีคุณสมบติัและพิกดัเท่ากนั 

http://www.winpower.com/winpower.html
http://images.google.de/imgres?imgurl=https://www.dummyphones.com/v/vspfiles/assets/images/attention.gif&imgrefurl=http://www.dummyphones.com/shoppingcart.asp&usg=__wC6zaC7wjMpJEKt4oqV7lRsnClU=&h=353&w=401&sz=3&hl=en&start=2&tbnid=3bbOyJ-ByLhFRM:&tbnh=109&tbnw=124&prev=/images?q=attention&gbv=2&hl=en&sa=G


 

 

8. การแกปั้ญหาเบ้ืองตน้ 

 

อาการ สาเหตุท่ีเป็นไปได ้ วธีิแกไ้ขปัญหา 

 

LCD Display ไม่แสดงผล 

1. แบตเตอร่ีอ่อน 

1. ต่อสาย AC Input ของ UPS 
เขา้กบัไฟบา้นเพื่อชาร์จแบตเตอร่ี
อยา่งนอ้ย 8 ชัว่โมง 

2. แบตเตอร่ีเส่ือม 2. เปล่ียนแบตเตอร่ีชนิดเดียวกนั 

3. สวติช์ไม่ไดก้ดเปิด 3. กดสวติช์เปิดอีกคร้ัง 

Display โชว ์Fault 01 มีการลดัวงจรดา้น Output 
ปลดโหลดทั้งหมดและเช็ควา่
โหลดใดท่ีท าใหเ้กิดการลดัวงจร 

Buzzer ร้องเตือนต่อเน่ืองเม่ือ 
แหล่งจ่าย AC ปกติ หรือ 

Display โชว ์Fault 02 

โหลดมากเกินไป 
ตรวจสอบโหลดวา่เหมาะสมกบั
พิกดัของ UPS ท่ีระบุไวห้รือไม่ 

เม่ือไฟฟ้าดบัระยะเวลาส ารอง
ไฟ นอ้ยเกินไป 

1 .โหลดมากเกินไป 1. ปลดโหลดท่ีไม่ส าคญัออก 

2. แรงดนัแบตเตอร่ีต ่าเกินไป 
2. ชาร์จแบตเตอร่ีอยา่งนอ้ย 

8 ชัว่โมง 

3.  แบตเตอร่ีเส่ือมเน่ืองจากการ
ท างานในสภาพแวดลอ้มท่ีมี
อุณหภูมิสูง หรือการท างานท่ี   
ไม่เหมาะสมกบัแบตเตอร่ี 

3. เปล่ียนแบตเตอร่ีชนิดเดียวกนั 

 

หากสถานการณ์ท่ีผดิปกติใด ๆ เกิดข้ึนท่ีไม่ไดร้ะบุไวข้า้งตน้กรุณาโทรหาศูนยบ์ริการไดท้นัที 

UPS Shutdown 

Mode Overload Fault Overload Fault Short Circuit 

Online 110% (3mins) 150%( immediately) 200%( immediately) 

Onbatt 110% (30seconds) 120%( immediately) 200%( immediately) 

 


