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รายงานด้้านความปลอด้ภััยและกฏข้้อบัังคับั 
สำำาหรับัข้้อมูลเพ่ิ่�มเต่ิมเก่�ยวกับัผล่ติภััณฑ์์น่� โปรด้เข้้าไปท่ี่� www.Vertiv.com เพ่ิ่�อด้าวน์โหลด้คู�ม่อผู้ใช้้

ข้้อควรระวังและคำ�เตืือน

         
ข้้อควรระวัง: ข้้อควรระวังระบุุถึึงความเสีียหายทีี่�อาจเกิิดขึ้�นต่่อฮาร์ดแวร์ หรือกิารสูีญเสีียข้้อมูลทีี่�อาจเกิิดขึ้�น และบุอกิวิธีีหลีกิเลี�ยงเพืื่�อไม่ให้เกิิดปััญหา

  
คำ�เตืือน: คำาเตื่อนระบุุถึึงโอกิาสีในกิารเกิิดความเสีียหายต่่อที่รัพื่ย์สิีน กิารบุาดเจ็บุ หรือกิารเสีียชีีวิต่

คว�มปลอดภััยทัั่�วไป

คำ�เตืือน: ปัฏิิบัุติ่ต่ามคำาแนะนำาต่่อไปันี�เพืื่�อช่ีวยป้ัองกัินโอกิาสีในกิารเกิิดความเสีียหายต่่อที่รัพื่ย์สิีน กิารบุาดเจ็บุ หรือกิารเสีียชีีวิต่

• อุุปกรณ์์จ่่ายไฟ (PSU) ในระบบขอุงคุุณ์อุาจ่ผลิิตแรงดัันไฟฟ้าสููงแลิะก่อุให้้เกิดัอัุนตรายจ่ากพลัิงงาน การเปิดัห้รือุถอุดัฝาคุรอุบท่ี่�ม่ีสัูญลัิกษณ์์สูามีเห้ล่ิ�ยมีพร้อุมีสูายฟ้าอุาจ่ที่ำาให้้คุุณ์เสู่�ยงท่ี่�จ่ะถูกไฟฟ้า

ช็็อุต สู่วนประกอุบภายในช่็อุงต่างๆ เห้ล่ิาน่�คุวรซ่่อุมีบำารุงโดัยช่็างบริการท่ี่�ได้ัรับการฝึกอุบรมีเท่ี่านั�น

  
คำ�เตืือน: มีอันต่รายจากิไฟฟ้าช็ีอต่ ตั่ดแหล่งจ่ายไฟทัี่�งหมดออกิ

ระบบอุาจ่ม่ีสูาย PSU มีากกว่าห้น่�งสูาย ช่็างบริการท่ี่�ได้ัรับการฝึกอุบรมีอุาจ่ต้อุงถอุดัสูาย PSU ทัี่�งห้มีดัอุอุกก่อุนท่ี่�จ่ะซ่่อุมีบำารุงระบบ เพื�อุลิดัคุวามีเสู่�ยงในการเกิดัไฟฟ้าช็็อุต

ในกรณ่์ท่ี่�ฉลิากข้อุบังคัุบขอุงระบบม่ีพิกัดักระแสูไฟฟ้าต่อุท้ี่ายด้ัวย (X#) ห้มีายคุวามีว่า # = จ่ำานวน PSU สููงสุูดัต่อุระบบ

• ห้้ามีใช้็งานอุุปกรณ์์ขอุงคุุณ์ในขณ์ะถอุดัฝาคุรอุบอุอุกอุยู่

• สู่วนประกอุบภายใน รวมีถ่งโมีดูัลิห้น่วยคุวามีจ่ำา อุาจ่ร้อุนจั่ดัระห้ว่างการที่ำางาน ปล่ิอุยให้้เย็นก่อุนสัูกพักก่อุนใช้็งาน

• ห้้ามีใช้็งานอุุปกรณ์์ท่ี่�เสู่ยห้าย รวมีถ่งสูายไฟท่ี่�ไม่ีม่ีการหุ้้มี สูายไฟท่ี่�ขาดัลุ่ิย ห้รือุสูายไฟท่ี่�ช็ำารุดั

• เมืี�อุต่อุสูายไฟเข้ากับ/ตัดัไฟอุอุกจ่าก PSU แบบเสู่ยบห้รือุถอุดัปลัิ�กได้ัทัี่นท่ี่:

 – ติดัตั�ง PSU ก่อุนท่ี่�จ่ะต่อุสูายไฟเข้ากับ PSU

 – ถอุดัปลัิ�กไฟก่อุนท่ี่�จ่ะถอุดั PSU

 – ตัดัแห้ล่ิงจ่่ายไฟทัี่�งห้มีดัอุอุกจ่ากระบบโดัยถอุดัปลัิ�กไฟทัี่�งห้มีดัอุอุกจ่าก PSU

  
ข้้อควรระวัง: ใบุพัื่ดลมทีี่�กิำาลังหมุน ให้ร่างกิายอยู่ห่างจากิใบุพัื่ดลมทีี่�กิำาลังหมุน

• ห้้ามีใช้็อุุปกรณ์์ในท่ี่�ท่ี่�อุาจ่เปียกได้ั ป้อุงกันไม่ีให้้ขอุงเห้ลิวไห้ลิเข้าไปในอุุปกรณ์์ ห้ากอุุปกรณ์์ขอุงคุุณ์เปียก โปรดัตัดัไฟท่ี่�จ่่ายไปยังอุุปกรณ์์ดัังกล่ิาวแลิะอุุปกรณ์์ทุี่กตัวท่ี่�เชื็�อุมีต่อุอุยู่ ห้ากคุอุมีพิวเตอุร์เชื็�อุมีต่อุ

อุยู่กับเต้ารับไฟฟ้า โปรดัตัดัไฟ AC ท่ี่�เบรกเกอุร์ก่อุนท่ี่�จ่ะถอุดัสูายไฟอุอุกจ่ากเต้ารับ ถอุดัอุุปกรณ์์ท่ี่�เชื็�อุมีต่อุอุยู่

• ห้้ามีดัันวัตถุใดัๆ เข้าไปในช่็อุงระบายอุากาศห้รือุช่็อุงว่างขอุงอุุปกรณ์์ เพราะอุาจ่ที่ำาให้้เกิดัไฟไห้ม้ีห้รือุไฟฟ้าช็็อุตได้ั

• ห้้ามีพยายามีซ่่อุมีบำารุงอุุปกรณ์์ด้ัวยตนเอุง ยกเว้นปฏิิบัติตามีท่ี่�อุธิิบายไว้ในเอุกสูารขอุงคุุณ์ห้รือุในคุำาแนะนำา ห้รือุตามีท่ี่�ผู้ผลิิตแจ้่งให้้คุุณ์ที่ราบ ปฏิิบัติตามีคุำาแนะนำาในการติดัตั�งแลิะการซ่่อุมีบำารุงอุย่าง

ลิะเอุ่ยดัเสูมีอุ

• ห้ากฮาร์ดัแวร์ขอุงคุุณ์ม่ีสูวิตช์็สูำาห้รับเลืิอุกแรงดัันไฟฟ้าใน PSU ต้อุงมัี�นใจ่ว่าได้ัตั�งคุ่าแรงดัันไฟฟ้าตรงกับไฟ AC ในสูถานท่ี่�ขอุงคุุณ์ โดัยต้อุงตั�งคุ่าให้้ตรงกันมีากท่ี่�สุูดั

• ใช้็งานอุุปกรณ์์จ่ากแห้ล่ิงจ่่ายไฟภายนอุกตามีประเภที่ท่ี่�ระบุในฉลิากพิกัดัไฟฟ้า ห้ลัิงจ่ากท่ี่�ปิดัอุุปกรณ์์ โปรดัรอุ 30 วินาท่ี่ก่อุนท่ี่�จ่ะถอุดัสู่วนประกอุบอุอุกจ่ากแผงวงจ่รห้ลัิกห้รือุถอุดัอุุปกรณ์์ต่อุพ่วงอุอุก

จ่ากอุุปกรณ์์ เพื�อุห้ล่ิกเล่ิ�ยงคุวามีเสู่ยห้ายท่ี่�อุาจ่เกิดัข่�นกับแผงวงจ่รห้ลัิก

• สูำาห้รับเซิ่ร์ฟเวอุร์ท่ี่�ไม่ีได้ัติดัตั�งบนแร็คุ ทุี่กด้ัานขอุงอุุปกรณ์์ท่ี่�ม่ีช่็อุงระบายอุากาศต้อุงเว้นระยะไว้อุย่างน้อุย 10.2 ซ่มี. (4 นิ�ว) เพื�อุให้้อุากาศไห้ลิเว่ยนได้ั ซ่่�งจ่ำาเป็นสูำาห้รับการระบายอุากาศท่ี่�เห้มีาะสูมี 
การจ่ำากัดัอุากาศไห้ลิเว่ยนอุาจ่ที่ำาให้้อุุปกรณ์์เสู่ยห้ายห้รือุเกิดัคุวามีร้อุนสููงเกิน
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• ห้้ามีวางอุุปกรณ์์ซ้่อุนกัน ห้รือุวางอุุปกรณ์์ใกล้ิกันจ่นที่ำาให้้ลิมีห้มุีนเว่ยนกลัิบห้รือุที่ำาให้้ลิมีร้อุนข่�น เช่็น วางติดักับเคุรื�อุงใช้็ไฟฟ้าห้รือุช่็อุงระบายไอุเสู่ย

• ต้อุงมัี�นใจ่ว่าไม่ีม่ีสิู�งใดัพาดัอุยู่บนสูายขอุงอุุปกรณ์์

• เคุลืิ�อุนย้ายอุุปกรณ์์ด้ัวยคุวามีระมัีดัระวัง ต้อุงมัี�นใจ่ว่าล้ิอุแลิะ/ห้รือุตัวกันโคุลิงทัี่�งห้มีดัต่อุกับระบบอุย่างแน่นห้นา ห้ล่ิกเล่ิ�ยงการห้ยุดัเคุลืิ�อุนไห้วกะทัี่นหั้นแลิะห้ล่ิกเล่ิ�ยงพื�นผิวท่ี่�ไม่ีเร่ยบ

• ก่อุนท่ี่�จ่ะวางจ่อุภาพห้รือุอุุปกรณ์์อืุ�นๆ บนอุุปกรณ์์ขอุงคุุณ์ โปรดัตรวจ่สูอุบข่ดัจ่ำากัดันำ�าห้นักในเอุกสูารประกอุบอุุปกรณ์์ขอุงคุุณ์

• ใช้็เฉพาะสูายไฟท่ี่�ได้ัรับการรับรอุงตามีพิกัดัสูำาห้รับอุุปกรณ์์เท่ี่านั�น พิกัดัแรงดัันแลิะพิกัดักระแสูขอุงสูายไฟคุวรมีากกว่าพิกัดัท่ี่�ระบุไว้บนอุุปกรณ์์

• เสู่ยบสูายไฟอุุปกรณ์์เข้ากับเต้ารับไฟฟ้าท่ี่�ต่อุสูายดิันอุย่างถูกต้อุง ห้้ามีใช้็ปลัิ�กอุะแดัปเตอุร์ห้รือุถอุดัปลัิ�กท่ี่�ม่ีขาสูายดิันอุอุกจ่ากสูาย ห้ากคุุณ์ต้อุงใช้็สูายต่อุ โปรดัใช้็สูายแบบ 3 สูายท่ี่�ม่ีปลัิ�กสูายดิันอุย่างถูก

ต้อุง

• สัูงเกตพิกัดัขอุงสูายต่อุแลิะรางปลัิ�ก ต้อุงมัี�นใจ่ว่าพิกัดัแอุมีแปร์รวมีขอุงอุุปกรณ์์ทัี่�งห้มีดัท่ี่�เสู่ยบเข้ากับสูายต่อุห้รือุรางปลัิ�ก ไม่ีเกิน 80 เปอุร์เซ็่นต์ขอุงข่ดัจ่ำากัดัพิกัดัแอุมีแปร์สูำาห้รับสูายต่อุห้รือุรางปลัิ�กดััง

กล่ิาว

• เพื�อุเป็นการช่็วยปกป้อุงอุุปกรณ์์จ่ากคุวามีผันผวนขอุงพลัิงงานไฟฟ้า โปรดัใช้็เคุรื�อุงป้อุงกันไฟกระช็ากแรงดัันสููงชั็�วขณ์ะ เคุรื�อุงกรอุงไฟ ห้รือุเคุรื�อุงสูำารอุงไฟ (UPS)

   
คำ�เตืือนเก่ี่�ยวกัี่บแบตืเตือร่�: กิารติ่ดตั่�งแบุต่เต่อรี�อย่างไม่ถูึกิต้่องหรือกิารใช้ีแบุต่เต่อรี�ทีี่�ใช้ีร่วมกัินไม่ได้อาจเพิื่�มความเสีี�ยงต่่อกิารเกิิดไฟไหม้หรือกิารระเบิุด เปัลี�ยนแบุต่เต่อรี�ทีี่�มีชีนิดเดียวกัินหรือชีนิด

ทีี่�เท่ี่ากัินเท่ี่านั�น

• ห้้ามีแยกชิ็�นสู่วน ทุี่บ ห้รือุเจ่าะแบตเตอุร่�

• ห้้ามีเก็บห้รือุวางก้อุนแบตเตอุร่�ไว้ข้างแห้ล่ิงคุวามีร้อุนห้รือุในแห้ล่ิงคุวามีร้อุน เช่็น กอุงไฟ เคุรื�อุงใช้็ไฟฟ้าท่ี่�ก่อุให้้เกิดัคุวามีร้อุน รถยนต์ ห้รือุช่็อุงระบายไอุเสู่ย การที่ำาให้้เซ่ลิล์ิแบตเตอุร่�ร้อุนจ่นม่ีอุุณ์ห้ภูมิีสููง

เกิน 65 °C (149 °F) อุาจ่ที่ำาให้้เกิดัการระเบิดัห้รือุไฟไห้ม้ีได้ั

• ห้้ามีพยายามีเปิดัห้รือุซ่่อุมีบำารุงแบตเตอุร่� ห้้ามีทิี่�งแบตเตอุร่�ลิงในกอุงไฟ ห้รือุทิี่�งร่วมีกับขยะในคุรัวเรือุน ดูัคุำาแนะนำาในการกำาจั่ดัแบตเตอุร่�

 
ข้้อควรระวัง: พืื่�นผิิวร้อน ห้ามสัีมผัิสีชิี�นส่ีวนภายในจนกิว่าจะเย็นลง

คำ�แนะนำ�เพ่ิ่�มเต่ืมสำำ�หรับระบบท่ั่�ต่ืดตัื�งแร็ค

ข้้อควรระวัง: หากิมีกิารติ่ดตั่�งไว้ในชุีดปัระกิอบุแบุบุปิัดหรือในแร็คหลายตั่ว อุณหภูมิภายในแร็คระหว่างที่ำางานอาจสูีงกิว่าอุณหภูมิภายในห้อง ดังนั�น ควรคำานึงถึึงกิารติ่ดตั่�งอุปักิรณ์ในสีภาพื่แวดล้อมทีี่�เข้้ากัิน

ได้กัิบุอุณหภูมิแวดล้อมสูีงสุีด (Tma) ทีี่�ผู้ิผิลิต่ระบุุ สีำาหรับุข้้อมูลเพิื่�มเติ่ม โปัรดดูเอกิสีารผิลิต่ภัณฑ์์ข้องคุณ

• อุุปกรณ์์แร็คุขอุงคุุณ์ได้ัรับการรับรอุงสูำาห้รับตู้แร็คุท่ี่�ให้้มีาเท่ี่านั�น ถือุเป็นคุวามีรับผิดัช็อุบขอุงคุุณ์ท่ี่�จ่ะต้อุงตรวจ่สูอุบให้้แน่ใจ่ว่าการติดัตั�งอุุปกรณ์์เข้ากับแร็คุช็นิดัอืุ�นเป็นไปตามีมีาตรฐานท่ี่�บังคัุบใช้็ทัี่�งห้มีดั ผู้
ผลิิตขอุปฏิิเสูธิคุวามีรับผิดัแลิะการรับประกันทัี่�งห้มีดัอัุนเก่�ยวกับการใช้็อุุปกรณ์์ร่วมีกับแร็คุช็นิดัอืุ�น

• ก่อุนติดัตั�งอุุปกรณ์์ขอุงคุุณ์ในแร็คุ ต้อุงติดัตั�งตัวกันโคุลิงด้ัานห้น้าแลิะด้ัานข้างทัี่�งห้มีดั การไม่ีติดัตั�งตัวกันโคุลิงอุาจ่ที่ำาให้้แร็คุคุวำ�าได้ั

• ใสู่จ่ากล่ิางข่�นบนเสูมีอุ แลิะใสู่ขอุงท่ี่�ห้นักท่ี่�สุูดัก่อุน

• ห้้ามีใช้็งานวงจ่รย่อุยขอุงแห้ล่ิงจ่่ายไฟ AC ท่ี่�จ่่ายไฟไปยังแร็คุเกินพิกัดั

• ห้้ามียืนห้รือุเห้ย่ยบบนสู่วนประกอุบในแร็คุ

• อัุนตรายจ่ากคุวามีมัี�นคุง แร็คุอุาจ่พลิิกคุวำ�า ที่ำาให้้ได้ัรับบาดัเจ็่บสูาหั้สู

• ก่อุนท่ี่�จ่ะขยายแร็คุไปยังตำาแห้น่งติดัตั�ง โปรดัอุ่านคุำาแนะนำาในการติดัตั�งก่อุน

• ห้้ามีวางขอุงใดัๆ บนอุุปกรณ์์ท่ี่�ติดัตั�งรางห้รือุรางเลืิ�อุนในตำาแห้น่งติดัตั�ง

• ห้้ามีทิี่�งอุุปกรณ์์ท่ี่�ติดัตั�งรางห้รือุรางเลืิ�อุนน่�ไว้ในตำาแห้น่งติดัตั�ง
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รายงานด้้านความปลอด้ภััยและกฏข้้อบัังคับั  
สำำาหรับัข้้อมูลเพ่ิ่�มเต่ิมเก่�ยวกับัผล่ติภััณฑ์์น่� โปรด้เข้้าไปท่ี่� www.Vertiv.com เพ่ิ่�อด้าวน์โหลด้คู�ม่อผู้ใช้้

  
คำ�เตืือน: ห้ามใช้ีอุปักิรณ์ทีี่�ติ่ดตั่�งรางหรือรางเลื�อนเป็ันชัี�นวางข้องหรือพืื่�นทีี่�ที่ำางาน 

ห้ามเพิื่�มนำ�าหนักิให้อุปักิรณ์ทีี่�ติ่ดตั่�งรางหรือรางเลื�อน

• จ่ะต้อุงม่ีการต่อุสูายดิันท่ี่�เห้มีาะสูมีสูำาห้รับอุุปกรณ์์ท่ี่�ติดัตั�งแร็คุ ระมัีดัระวังเป็นพิเศษสูำาห้รับการเชื็�อุมีต่อุวงจ่รจ่่ายไฟนอุกเห้นือุจ่ากการเชื็�อุมีต่อุโดัยตรงกับวงจ่รย่อุย (เช่็น การใช้็ปลัิ�กพ่วง)

ร�ยง�นต่ือไปน่�ใช้้กัี่บผลิิตืภััณฑ์์ท่ี่�ติืดตัื�งแร็คซ่ึ่�งม่ีเครื�องหมี�ย GS เท่ี่�นั�น:

อุุปกรณ์์น่�ไม่ีได้ัม่ีไว้สูำาห้รับใช้็ในสูถานท่ี่�ที่ำางานท่ี่�ม่ีอุุปกรณ์์แสูดังภาพ ตามีมีาตรา §2 ในข้อุบัญญัติขอุงประเที่ศเยอุรมัีนว่าด้ัวยเรื�อุงสูถานท่ี่�ที่ำางานท่ี่�ม่ีอุุปกรณ์์แสูดังภาพ

   
คำ�เตืือน: สีำาหรับุอุปักิรณ์ทีี่�ใช้ีแหล่งจ่ายไฟ DC –(48–60) โวลต์่ ช่ีางไฟฟ้าทีี่�ผ่ิานกิารรับุรองจะต้่องเป็ันผู้ิที่ำากิารเชืี�อมต่่อเข้้ากัิบุไฟ DC และต่่อสีายดินเพืื่�อความปัลอดภัยทัี่�งหมด ห้าม

พื่ยายามที่ำากิารเชืี�อมต่่อเข้้ากัิบุไฟ DC หรือติ่ดตั่�งสีายดินด้วยตั่วเอง กิารเดินสีายไฟฟ้าทัี่�งหมดต้่องเป็ันไปัต่ามปัระมวลกิฎหมายและหลักิปัฏิิบัุติ่ทีี่�บัุงคับุใช้ีในท้ี่องถิึ�นหรือระดับุปัระเที่ศ

  
ข้้อควรระวัง: ระบุบุทีี่�ใช้ีแหล่งจ่ายไฟ DC –(48–60) โวลต์่อาจมีกิารเชืี�อมต่่อระหว่างสีายข้องวงจรจ่ายไฟ DC ทีี่�มีกิารต่่อลงดินและสีายดิน

ระบบท่ี่�ใช้็แห้ล่ิงจ่่ายไฟ DC จ่ะต้อุงต่อุเข้ากับสูายต่อุห้ลัิกดิันขอุงระบบโดัยตรง ต่อุเข้ากับสูายต่อุฝากจ่ากขั�วต่อุลิงดิัน ห้รือุบัสูท่ี่�ม่ีการต่อุกับสูายต่อุห้ลัิกดิันขอุงระบบ

ระบบท่ี่�ใช้็แห้ล่ิงจ่่ายไฟ DC จ่ะต้อุงอุยู่ในพื�นท่ี่�เด่ัยวกัน (เช่็น ตู้ท่ี่�อุยู่ติดักัน) กับอุุปกรณ์์อืุ�นๆ ท่ี่�ต่อุสูายขอุงวงจ่รจ่่ายไฟ DC เด่ัยวกันซ่่�งม่ีการต่อุลิงดิัน กับสูายต่อุห้ลัิกดิัน แลิะจุ่ดัต่อุสูายดิันท่ี่�ใช้็ไฟ DC

แห้ล่ิงจ่่ายไฟ DC ต้อุงอุยู่ในสูถานท่ี่�เด่ัยวกันกับอุุปกรณ์์

อุุปกรณ์์สูลัิบห้รือุอุุปกรณ์์ตัดัการเชื็�อุมีต่อุต้อุงไม่ีอุยู่ในสูายวงจ่รท่ี่�ต่อุลิงดิัน ระห้ว่างแห้ล่ิงจ่่ายไฟ DC แลิะจุ่ดัต่อุขอุงสูายต่อุห้ลัิกดิัน

คำ�แนะนำ�สำำ�หรับช่่�งไฟฟ้�ท่ั่�ผ่่�นก�รรับรองเท่ั่�นั�น

ระบบท่ี่�ใช้็แห้ล่ิงจ่่ายไฟ DC –(48–60) โวลิต์ม่ีไว้สูำาห้รับสูถานท่ี่�ท่ี่�จ่ำากัดัการเข้าถ่งตามีข้อุ 110-5, 110-6, 110-11, 110-14 แลิะ 110-17 ขอุงมีาตราฐานเก่�ยวกันงานไฟฟ้าขอุงประเที่ศ

สูห้รัฐอุเมีริกา (National Electrical Code), สูถาบันมีาตรฐานแห่้งช็าติขอุงสูห้รัฐอุเมีริกา (American National Standards Institute: ANSI)/สูมีาคุมีป้อุงกันอัุคุคุ่

ภัยแห่้งช็าติ (National Fire Protection Association: NFPA) 70

แห้ล่ิงจ่่ายไฟ DC 240 โวลิต์จ่ะต้อุงต่อุกับเต้ารับ DC 240 โวลิต์จ่ากอุุปกรณ์์แจ่กจ่่ายกระแสูไฟฟ้า (Power Distribution Unit) ท่ี่�ได้ัรับการรับรอุงในประเที่ศท่ี่�ใช้็งาน ห้ากม่ี

เมืี�อุใช้็สูายไฟ/สูายต่อุฝาก แลิะปลัิ�ก/ที่างเข้า/ขั�วต่อุท่ี่�เก่�ยวข้อุงเชื็�อุมีต่อุ ต้อุงม่ีพิกัดัไฟฟ้าท่ี่�เห้มีาะสูมี โดัยอุ้างอิุงตามีฉลิากพิกัดับนระบบ

ก่อุนต่อุสูายดิันเพื�อุคุวามีปลิอุดัภัยห้รือุก่อุนต่อุสูายไฟ ต้อุงมัี�นใจ่ว่าได้ัถอุดัสูายไฟอุอุกจ่ากวงจ่ร DC แล้ิว เพื�อุให้้แน่ใจ่ว่าไฟถูกตัดัแล้ิว ให้้คุ้นห้าเบรกเกอุร์ท่ี่�วงจ่รแห้ล่ิงจ่่ายไฟ DC (โดัยปกติจ่ะอุยู่ท่ี่�สู่วน

กระจ่ายไฟขอุงแผงฟิวส์ูสูำาห้รับกระจ่ายแบตเตอุร่�) สูลัิบเบรกเกอุร์ไปท่ี่�ตำาแห้น่งปิดั แลิะติดัตั�งอุุปกรณ์์ล็ิอุคุนิรภัยท่ี่�ได้ัรับการรับรอุงท่ี่�เบรกเกอุร์ห้รือุสูวิตช์็ ห้ากม่ี

แม้ีว่าเที่คุนิคุการต่อุสูายดิันอุาจ่แตกต่างกันไป แต่การเชื็�อุมีต่อุแบบโพซิ่ทิี่ฟกับอุุปกรณ์์ต่อุลิงดิันเพื�อุคุวามีปลิอุดัภัยก็ถือุเป็นข้อุบังคัุบ

เมืี�อุติดัตั�งเคุรื�อุง จ่ะต้อุงต่อุสูายดิันก่อุนเสูมีอุแลิะต้อุงตัดัการเชื็�อุมีต่อุเป็นอัุนดัับสุูดัท้ี่ายเพื�อุป้อุงกันอัุนตราย

ห้้ามีมีอุงข้ามีสูายดิันห้รือุใช้็งานอุุปกรณ์์โดัยไม่ีได้ัติดัตั�งสูายดิันอุย่างเห้มีาะสูมี ห้ากคุุณ์ไม่ีแน่ใจ่ว่าม่ีการต่อุสูายดิันอุย่างเห้มีาะสูมีห้รือุไม่ี โปรดัติดัต่อุเจ้่าห้น้าท่ี่�ตรวจ่ระบบไฟฟ้าท่ี่�เห้มีาะสูมีห้รือุช่็างไฟฟ้า 

โคุรงขอุงระบบต้อุงย่ดักับพื�นเข้ากับโคุรงตู้แร็คุอุย่างแน่นห้นา ห้้ามีพยายามีต่อุสูายไฟเข้ากับระบบจ่นกว่าจ่ะม่ีการต่อุสูายดิัน

เมืี�อุจ่ำาเป็นต้อุงเดิันสูายแบบคุวั�น ต้อุงใช้็การเข้าหั้วสูายท่ี่�ได้ัรับการรอุงรับ เช่็น แบบห่้วงปิดั (closed-loop) ห้รือุช็นิดัห้างปลิาแฉกเปลืิอุย (spade-type) ท่ี่�ม่ีห้างปลิาแบบห้งายข่�น 
(upturned lugs) การเข้าหั้วสูายเห้ล่ิาน่�คุวรม่ีขนาดัท่ี่�เห้มีาะสูมีสูำาห้รับสูายไฟ แลิะต้อุงใช้็คุ่มียำ�าสูอุงคุรั�ง โดัยห้น่�งคุรั�งท่ี่�ตัวนำาแลิะอุ่กคุรั�งท่ี่�ฉนวน สูำาห้รับข้อุมูีลิเพิ�มีเติมี โปรดัดูัคุำาแนะนำาการเดิันสูายท่ี่�

ให้้มีาพร้อุมีกับระบบขอุงคุุณ์
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รายงานด้ัานคุวามีปลิอุดัภัยแลิะกฏิข้อุบังคัุบ  
สูำาห้รับข้อุมูีลิเพิ�มีเติมีเก่�ยวกับผลิิตภัณ์ฑ์น่� โปรดัเข้าไปท่ี่� www.Vertiv.com เพื�อุดัาวน์โห้ลิดัคูุ่มืีอุผู้ใช้็

คำ�แนะนำ�ตื�มหลักสำร่รศ�สำตืร

  
คำ�เตืือน: กิารใช้ีคีย์บุอร์ดอย่างไม่ถูึกิต้่องหรือใช้ีงานเป็ันเวลานานอาจที่ำาให้ได้รับุบุาดเจ็บุ

คำ�เตืือน: กิารดูจอแสีดงผิลหรือจอภาพื่ภายนอกิเป็ันเวลานานอาจส่ีงผิลให้เกิิดอากิารปัวดต่า

ข้้อพ่ิ่จ�รณ�ด้�นส่ำ�งแวดล้อม

  
ENERGY STAR สำำ�หรับเซ่รฟเวอร

ก�รปฏ่บัต่ืตื�มม�ตืรฐ�น ENERGY STAR®
โคุรงการ ENERGY STAR ขอุงสูำานักงานคุุ้มีคุรอุงสิู�งแวดัล้ิอุมี (Environmental Protection Agency: EPA) เป็นการร่วมีมืีอุกันระห้ว่าง EPA แลิะผู้ผลิิตเพื�อุลิดัมีลิพิษที่าง

อุากาศ โดัยการสู่งเสูริมีผลิิตภัณ์ฑ์ท่ี่�ประห้ยัดัพลัิงงาน

ฉล�ก ENERGY STAR
ผลิิตภัณ์ฑ์ใดัท่ี่�ม่ีสัูญลัิกษณ์์ ENERGY STAR ที่างอิุเล็ิกที่รอุนิกส์ูห้รือุที่างตัวเคุรื�อุงท่ี่�ผลิิตภัณ์ฑ์ ถือุว่าได้ัรับการรับรอุงว่าเป็นไปตามีข้อุกำาห้นดั ENERGY STAR ขอุง EPA ตามีท่ี่�กำาห้นดัไว้

เมืี�อุจั่ดัสู่งโดัยผู้ผลิิต

สูำาห้รับข้อุมูีลิเพิ�มีเติมีเก่�ยวกับการจั่ดัการพลัิงงาน โปรดัดูั www.energystar.gov/powermanagement

สูำาห้รับข้อุมูีลิเพิ�มีเติมีเก่�ยวกับโคุรงการ ENERGY STAR โปรดัดูั www.energystar.gov

ก�รกำ�จัดแบตืเตือร่�

ห้้ามีทิี่�งแบตเตอุร่�พร้อุมีขยะในคุรัวเรือุน ติดัต่อุห้น่วยงานกำาจั่ดัขยะในพื�นท่ี่�ขอุงคุุณ์เพื�อุขอุท่ี่�อุยู่สูำาห้รับสูถานท่ี่�ทิี่�งแบตเตอุร่�ท่ี่�ใกล้ิท่ี่�สุูดั

ข้้อบังคับเก่�ยวกับแบตืเตือร่�

ในสูห้ภาพยุโรป ฉลิากน่�ระบุว่าคุวรเก็บแบตเตอุร่�ในผลิิตภัณ์ฑ์น่�แยกต่างห้าก แลิะไม่ีคุวรทิี่�งรวมีกับขยะในคุรัวเรือุน สูารในแบตเตอุร่�อุาจ่สู่งผลิเสู่ยต่อุสุูขภาพแลิะสิู�งแวดัล้ิอุมี นอุกจ่ากน่�คุุณ์ยังม่ีห้น้า

ท่ี่�ในการร่ไซ่เคิุลิซ่ากแบตเตอุร่� เพื�อุม่ีสู่วนช่็วยในการปกป้อุง รักษา แลิะปรับปรุงคุุณ์ภาพสิู�งแวดัล้ิอุมี คุุณ์คุวรติดัต่อุเจ้่าห้น้าท่ี่�ในพื�นท่ี่�ห้รือุตัวแที่นจ่ำาห้น่ายเพื�อุขอุรายลิะเอุ่ยดัเก่�ยวกับแผนการเก็บ

รวบรวมีแลิะการร่ไซ่เคิุลิ

ข้้อบังคับเก่�ยวกับซ�กเครื�องใช้่ไฟฟ้�และอุปกรณอ่เล็กทั่รอน่กสำ (Waste Electrical And Electronic Equipment: WEEE)
ในสูห้ภาพยุโรป ฉลิากน่�ระบุว่าไม่ีคุวรทิี่�งผลิิตภัณ์ฑ์น่�ร่วมีกับขยะในคุรัวเรือุน แต่คุวรทิี่�งในสูถานท่ี่�ท่ี่�เห้มีาะสูมีเพื�อุให้้สูามีารถนำากลัิบไปฟนฟูแลิะร่ไซ่เคิุลิได้ั

วัสำดุท่ั่�ม่สำ�รเปอรคลอเรตื

แบตเตอุร่�แบบก้อุนกระดุัมีขอุงผลิิตภัณ์ฑ์น่�อุาจ่ม่ีสูารเปอุร์คุลิอุเรต แลิะอุาจ่ต้อุงใช้็มีาตรการพิเศษเมืี�อุนำาไปร่ไซ่เคิุลิห้รือุกำาจั่ดัทิี่�ง ดูั www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/
perchlorate

ร�ยง�น EMI
ผลิิตภัณ์ฑ์ท่ี่�ได้ัรับการรับรอุงตามี EMC ในภูมิีภาคุห้รือุประเที่ศท่ี่�ระบุจ่ะม่ีการแสูดังเคุรื�อุงห้มีายห้รือุข้อุคุวามีตามีท่ี่�กำาห้นดับนฉลิากขอุงผลิิตภัณ์ฑ์ จ่ะม่ีการแสูดังรายงานท่ี่�กำาห้นดัไว้สูำาห้รับแต่ลิะประเที่ศ

ด้ัานล่ิาง

สำหภั�พิ่ยุโรป

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.

สำหรัฐอเมร่ก�

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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รายงานด้ัานคุวามีปลิอุดัภัยแลิะกฏิข้อุบังคัุบ  
สูำาห้รับข้อุมูีลิเพิ�มีเติมีเก่�ยวกับผลิิตภัณ์ฑ์น่� โปรดัเข้าไปท่ี่� www.Vertiv.com เพื�อุดัาวน์โห้ลิดัคูุ่มืีอุผู้ใช้็

แคน�ด�

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.

CAN ICES -3(A)/ NMB -3(A)

ญ่�ปุน

เก�หล่

ไต้ืหวัน

Please visit http://www.Vertiv.com/ComplianceRegulatoryInfo for important safety information. 

Wichtige sicherheitsrelevante Informationen erhalten Sie unter http://www.Vertiv.com/ComplianceRegulatoryInfo. 

Veuillez consulter le site http://www.Vertiv.com/ComplianceRegulatoryInfo qui contient des informations importantes 
concernant la sé curité .

Visitare la pagina http://www.Vertiv.com/ComplianceRegulatoryInfo per importanti informazioni sulla sicurezza. 

安全に関する重要な情報については、Webサイト（http://www.Vertiv.com)のComplianceRegulatoryInfoでご確認ください。

请访问 http://www.Vertiv.com/ComplianceRegulatoryInfo 了解重要的安全信息。

중요한 안전 관련 정보는 http://www.Vertiv.com/ComplianceRegulatoryInfo를 방문하십시오.

如需重要安全資訊，請造訪：http://www.Vertiv.com/ComplianceRegulatoryInfo。

Посетите страницу http://www.Vertiv.com/ComplianceRegulatoryInfo для получения важной информации о 
безопасности.

Visite http://www.Vertiv.com/ComplianceRegulatoryInfo para obtener información de seguridad importante.

โปรดไปที่ http://www.Vertiv.com/ComplianceRegulatoryInfo เพื่อดูข้อมูลด้านความปลอดภัยที่สําคัญ

Besøk http://www.Vertiv.com/ComplianceRegulatoryInfo for viktig sikkerhetsinformasjon.

Rendez-vous sur http://www.Vertiv.com/ComplianceRegulatoryInfo pour obtenir des informations importantes sur la 
sé curité .
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หน้้าน้้�เว้้น้ว่้างไว้้โดยเจตน้า

รายงาน้ด้าน้คว้ามปลอดภััยและกฏข้้อบัังคับั  
สำำาหรับัข้้อมูลเพ่ิ่�มเต่มเก้�ยว้กับัผล่ตภััณฑ์์น้้� โปรดเข้้าไปท้ี่� www.Vertiv.com เพ่ิ่�อดาว้น์้โหลดคู่ม่อผู้ใช้้
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