
590-1477-525A

1

รายงานด้านความปลอดภัยและกฎข้อบังคับ 

ข้อมูลและคำาแนะนำาด้านความปลอดภัย

สัญลักษณ์ด้านความปลอดภัย 

อ�จมีก�รแสดงสัญลักษณ์ต่อไปนี้อย่�งน้อยหนึ่งร�ยก�รในผลิตภัณฑ์ของคุณ

คำ�แนะนำ�: สัญลักษณ์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแจ้งเตือนผู้ใช้ให้ทร�บถึงคำ�แนะนำ�ในก�รดำ�เนินก�รและก�รบำ�รุงรักษ� (ก�รบริก�ร) ที่สำ�คัญในคู่มือผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ 

แรงดันไฟฟ้�ที่เป็นอันตร�ย: สัญลักษณ์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแจ้งเตือนผู้ใช้ให้ทร�บถึงระดับแรงดันไฟฟ้�ที่เป็นอันตร�ยในบริเวณที่ไม่มีฉนวนหุ้มภ�ยในตัวเครื่องของผลิตภัณฑ์ ซึ่งอ�จมีระดับคว�มรุนแรงม�ก

พอที่จะทำ�ให้ผู้ใช้เสี่ยงต่อก�รถูกไฟฟ้�ช็อต

ก�รเปิดเครื่อง: สัญลักษณ์นี้แสดงว่�สวิตซ์เปิด/ปิดหลักอยู่ในตำ�แหน่งเปิด

ก�รปิดเครื่อง: สัญลักษณ์นี้แสดงว่�สวิตซ์เปิด/ปิดหลักอยู่ในตำ�แหน่งปิด 

ขั้วต่อส�ยดินเพื่อคว�มปลอดภัย: สัญลักษณ์นี้แสดงถึงขั้วต่อที่จะต้องเชื่อมต่อกับส�ยดินก่อนทำ�ก�รเชื่อมต่ออื่นๆ เข้�กับอุปกรณ์ 

ข้อควรระวังด้านความปลอดภัย

คำาเตือน: เพื่อหลีกเลี่ยงอันตร�ยที่อ�จเกิดจ�กไฟฟ้�ช็อตจนถึงแก่ชีวิตและคว�มเสียห�ยที่เป็นไปได้กับอุปกรณ์ โปรดปฏิบัติต�มข้อควรระวังต่อไปนี้ 

• ห้�มถอดปลั๊กเชื่อมต่อส�ยดิน ปลั๊กเชื่อมต่อส�ยดินถือเป็นส่วนสำ�คัญสำ�หรับก�รรักษ�คว�มปลอดภัย

• เสียบส�ยไฟเข้�กับเต้�รับส�ยดิน (ลงดิน) ที่ส�ม�รถเข้�ถึงได้ง่�ยตลอดเวล�

• ตัดก�รเชื่อมต่อกระแสไฟฟ้�กับผลิตภัณฑ์ด้วยก�รถอดปลั๊กส�ยไฟออกจ�กเต้�รับหรือผลิตภัณฑ์ ช่อง AC เป็นจุดตัดก�รเชื่อมต่อหลักเพื่อตัดกระแสไฟฟ้�จ�กผลิตภัณฑ์นี้ ห�กเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีช่อง AC 

ม�กกว่�หนึ่งช่อง ให้ถอดส�ยไฟ AC ทั้งหมดออกเพื่อตัดกระแสไฟฟ้�ทั้งหมด

• ผลิตภัณฑ์นี้ไม่มีชิ้นส่วนที่ผู้ใช้ส�ม�รถซ่อมบำ�รุงเองได้อยู่ภ�ยในตัวเครื่อง ห้�มเปิดหรือถอดฝ�ปิดผลิตภัณฑ์

ข้อควรระวัง: อุปกรณ์นี้มีแบตเตอรี่ในตัวเครื่องซึ่งใช้สำ�หรับน�ฬิก�แบบเรียลไทม์ ไม่ควรเปลี่ยนแบตเตอรี่นี้ในระหว่�งใช้ง�นอุปกรณ์ และผู้ใช้ไม่ควรพย�ย�มเปลี่ยนแบตเตอรี่ด้วยตนเอง ห�กน�ฬิก�แบบเรียลไทม์ทำ�ง�นผิด

พล�ด และสงสัยว่�เกิดจ�กแบตเตอรี่ ให้ไปที่ http://www.VertivCo.com/support หรือติดต่อฝ่�ยสนับสนุนด้�นเทคนิค

คำาเตือน: สำ�หรับเจ้�หน้�ที่ซ่อมบำ�รุงเท่�นั้น - ห�กเปลี่ยนแบตเตอรี่ไม่ถูกต้องต�มประเภทที่เหม�ะสม อ�จมีคว�มเสี่ยงต่อก�รระเบิด กำ�จัดแบตเตอรี่ที่ใช้แล้วต�มคำ�แนะนำ�ของผู้ผลิต



รายงานด้านความปลอดภัยและกฎข้อบังคับ

สำ�หรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ โปรดไปที่ www.VertivCo.com

590-1477-525A

2

คำาแนะนำาด้านความปลอดภัยสำาหรับการติดตั้งบนชั้น

ห�กติดตั้งผลิตภัณฑ์นี้บนชั้นว�งอุปกรณ์ จะต้องปฏิบัติต�มข้อควรระวังเพื่อก�รติดตั้งและก�รใช้ผลิตภัณฑ์อย่�งปลอดภัยดังต่อไปนี้:

• อุณหภูมิแวดล้อมที่เพิ่มสูงขึ้น: ห�กติดตั้งในชั้นประกอบแบบปิด อุณหภูมิในก�รทำ�ง�นภ�ยในชั้นอ�จสูงกว่�อุณหภูมิแวดล้อมภ�ยในห้อง ระมัดระวังไม่ให้ผลิตภัณฑ์นี้มีอุณหภูมิเพิ่มสู 

งขึ้นเกินจ�กที่กำ�หนดในระหว่�งดำ�เนินก�ร จะมีก�รระบุอุณหภูมิระหว่�งดำ�เนินก�รสูงสุดอยู่ในส่วนข้อมูลจำ�เพ�ะท�งเทคนิคในคู่มือผู้ใช้ฉบับสมบูรณ์ของผลิตภัณฑ์นี้ ซึ่งส�ม�รถดูได้ที่  

http://www.avocent.com/manuals.

• ก�รไหลเวียนอ�ก�ศที่ลดลง: ก�รติดตั้งอุปกรณ์ในชั้นจะต้องไม่มีผลกระทบต่อปริม�ณก�รไหลเวียนของอ�ก�ศที่จำ�เป็นต่อก�รใช้ง�นอุปกรณ์อย่�งปลอดภัย

• ระดับก�รโหลดเชิงกล: ก�รติดตั้งอุปกรณ์ในชั้นจะต้องไม่ก่อให้เกิดอันตร�ยเนื่องจ�กระดับโหลดเชิงกลที่ไม่สมดุล

• กระแสไฟฟ้�ในวงจรเกินอัตร�ที่กำ�หนด: ควรใช้คว�มระมัดระวังในก�รเชื่อมต่ออุปกรณ์เข้�กับวงจรจ่�ยไฟ และก�รใช้กระแสไฟฟ้�เกินจ�กอัตร�ที่กำ�หนดอ�จส่งผลต่อระบบป้องกันกระแสไฟฟ้�ส่วนเกินและระบบ

จ่�ยไฟ ควรมีป้�ยระบุระดับกระแสไฟฟ้�สูงสุดของอุปกรณ์

• ก�รเชื่อมต่อส�ยดินที่เหม�ะสม: ตรวจสอบก�รเชื่อมต่อส�ยดินของอุปกรณ์ที่ติดตั้งในชั้นให้เหม�ะสมอยู่เสมอ ใช้คว�มระมัดระวังเป็นพิเศษในก�รเชื่อมต่อวงจรจ่�ยไฟที่นอกเหนือจ�กก�รเชื่อมต่อโดยตรงกับวงจร

ย่อย (เช่น ก�รใช้ปลั๊กพ่วง)

ข้อควรระวังด้านความปลอดภัยสำาหรับการติดตั้งบนผนังและ 0u
• อนุญ�ตให้ติดตั้งบนผนังด้วยชุดอุปกรณ์เสริมติดตั้งผนัง (มีแยกจำ�หน่�ย) ห�กติดตั้งบนผนังหรือติดตั้งบน 0U อยู่ในชั้นว�งอุปกรณ์ จะต้องทำ�ก�รติดตั้งเครื่องใช้ดังกล่�วก่อน เพื่อให้พื้นผิวด้�นหน้�ของเครื่องหัน

ไปท�งด้�นข้�ง และไม่หันไปห�พื้นหรือเพด�น 

รายงาน emi

สหภาพยุโรป

WARNING: This is a class A product. In a domestic environment, this product may cause radio interference, in which case the user 
may be required to take adequate measures.

สหรัฐอเมริกา

WARNING: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the 
user’s authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class A digital device, pursuant to Part 15 of 
the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference when the equipment 
is operated in a commercial environment. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not 
installed and used in accordance with the instruction manual, may cause harmful interference to radio communications. Operation 
of this equipment in a residential area is likely to cause harmful interference, in which case the user will be required to correct the 
interference at his/her own expense. 
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แคนาดา

This Class A digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Cet appareil numérique de la classe A est conforme à la norme NMB-003 du Canada. 

ญี่ปุ่น

เกาหลี

ข้อมูลเพิ่มเติมสำาหรับใบรับรอง

ใบรับรองของผลิตภัณฑ์นี้อยู่ภ�ยใต้ข้อกำ�หนดดังต่อไปนี้อย่�งน้อยหนึ่งข้อ: CMN (ใบรับรองหม�ยเลขรุ่น), MPN (หม�ยเลขอะไหล่จ�กผู้ผลิต) หรือข้อกำ�หนดรุ่นสำ�หรับระดับก�รข�ย จะมีก�รพิมพ์ข้อกำ�หนดซึ่งระบุ

ไว้ในร�ยง�นใบรับรองและ/หรือใบรับรองไว้บนฉล�กสำ�หรับผลิตภัณฑ์ 
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