
การเลือกซื้อ UPS (ยูพีเอส) เพื่อปกปองคอมพิวเตอรตัวโปรด
ของคุณ 

เชื่อไดเลยวาบรรดานักคอมพิวเตอรทั้งหลายนั้นจะตองเปนคนที่รักและทะนถุนอมคอมพิวเตอรของคุณกัน

ทุกคนและ UPS (ยูพีเอส) ก็ถือวาเปนอุปกรณทีส่ามารถรกัษา ปกปองคอมพิวเตอรของคุณไดเปน

อยางดีเลยทีเดยีว การที่มี UPS (ยูพีเอส) ไวใชงานรวมกับคอมพิวเตอรตัวโปรดของทานนั้นถือวาเปน
สิ่งทีด่ ีที่จะคอยปกปองคอมพิวเตอรของคุณใหมีความปลอดภัยอยูเสมอไดเปนอยางด ี

   

ความตองการ UPS (ยูพีเอส)  

ทุกวันนี้ อุปกรณที่ถือวามคีวามสําคญัเปนอยางมาก แตผูคนไมคอยทีจ่ะใหความสนใจมากนักสักเทาไหร 

น่ันก็คือ UPS (ยูพีเอส) (UPS) โดยเจาเครื่อง UPS (ยูพีเอส) น้ีถือไดวาเปนอุปกรณที่สามารถชวย
ปกปองคอมพิวเตอรตัวโปรดของคุณใหมีความปลอดภยัอยูเสมอ สามารถทีจ่ะปองกันปญหาเก่ียวกับ
ไฟฟาที่จะทําอันตรายตออุปกรณตอเชื่อมของคุณได ไมวาจะเปนการเกิดไฟดับ ไฟกระชาก ไฟตก การ

เกิดโอเวอรโหลด ซึ่งเหตุการณดังกลาวนี้สามารถที่จะเกิดข้ึนไดตลอดเวลา เม่ือกอน UPS (ยูพีเอส) น้ี
ยังไมเปนทีส่นใจสําหรับนักคอมพิวเตอรมากนกั เน่ืองจากเห็นวาอุปกรณน้ียงัไมมีความสําคญักับพวกเขา
มากสักเทาไหรนัก คือคิดวาเมือ่เกิดเหตุการณดังกลาวขึ้นจนทําใหอุปกรณตางๆ เกิดความเสียหายข้ึน 
พวกเขาก็สามารถที่จะสงอุปกรณไปซอมได เน่ืองจากอุปกรณดังกลาวมีประกันอยูแลว แตทานลองคดิดซูิ
วาถาอุปกรณน้ันเกิดหมดระยะประกันข้ึนมาแลวหละก ็ทานจะตองเสียเงินเพ่ิมข้ึนอีกเทาไรเพ่ือที่จะซื้อ
อุปกรณน้ันมาทดแทนอุปกรณที่เสยีไป ซึ่งมันไมคุมกันเลยใชไหมครับ กับการที่จะตองเสยีเงินเพียง

เล็กนอยเพื่อซื้อ UPS (ยูพีเอส) สักเครื่องไวใชงานกัน 

ที่บอกมานั่นก็เปนเพียงตัวอยางที่สามารถที่จะบอกไดวา UPS (ยูพีเอส) น้ันมีความสําคัญมากขนาด
ไหน แตสําหรับผูที่พอจะมีเงินเหลือใชมากอาจจะบอกวาเสยีไปก็สามารถซือ้ใหมได ที่บอกมานั่นก็มีความ
จริงอยูบางสําหรับอุปกรณอ่ืนทีไ่มคอยมีความสําคญัมากนัก แตถาเปนอุปกรณที่มีความสาํคญั
คอนขางมากอยางเชน ฮารดดิสก หละแลวทานจะทําอยางไร (ซึ่งฮารดดสิกเปนอุปกรณที่ไดรับอันตราย
มากทีสุ่ดในการเกิดปญหาทางไฟฟาตางๆ) จริงอยูราคาของฮารดดสิกน้ันมีราคาที่ลดลงมากแลว แต
ฮารดดสิกน้ันเปนอุปกรณที่ใชในการเก็บขอมูลที่สาํคัญตางๆ ถาหากวาขอมูลทีส่ําคญัน้ีเกิดสูญหายไปหละ 
ทานจะทําอยางไร อาจจะคงตองเสียเวลาอีกนานกวาจะแกไขสถานการณน้ีไดหรือไมเพียงเทานี้อาจจะ
ตองตองเสียอะไรอีกหลายๆอยางตามมาก็เปนได  

ดังนั้นในการเลอืกซื้อ UPS (ยูพีเอส) ไวใชงานนั้นถือวาเปนทางเลือกทีด่มีากสําหรับนักคอมพิวเตอร

ทั้งหลาย ไมเพียงเทานี้ เจาเครื่อง UPS (ยูพีเอส) น้ีไดกลายมาเปนอุปกรณที่จําเปนสาํหรับสํานักงาน 
หนวยงาน หรือบริษัทตางๆไปแลว เพราะสามารถที่จะปองกันอันตรายเก่ียวกับไฟฟาไดดี สําหรับทานที่

เคยใชงาน UPS (ยูพีเอส) มาแลว ทานคงจะพอรูวาในการเลือกซื้อ เลือกใช UPS (ยูพีเอส) น้ันควร

ตองทําอยางไรบาง แตสําหรับผูที่ไมมีความรูเก่ียวกับ UPS (ยูพีเอส) น้ีมากอนหละครับ คงทําใหใน
การเลือกซื้อเปนเรื่องที่ยากนาดูเลยใชไหมครบั แตถาทานไดอานบทความนี้คงจะทําใหทานทราบถึง

วิธีการเลือกซื้อ UPS (ยูพีเอส) กันมากขึ้นครับ 

หลักพิจารณาในการเลือกซื้อ UPS (ยูพีเอส)  

หลักเกณฑในการพิจารณาสาํหรับการเลือกซือ้ UPS (ยูพีเอส) น้ัน ความจริงแลวนั้นมอียูมากเลย
ทีเดียว แตขอสรุปออกมาเปนขอๆ ใหเห็นกันดงันี้ครับ 



ชนิดของ UPS (ยูพีเอส)  

กอนอ่ืนสิ่งทีท่านควรจะทราบกอนการเลือกซื้อคือ ทานตองทราบวา UPS (ยูพีเอส) ชนิดไหนที่เหมาะ

กับการใชงานของทาน โดย UPS (ยูพีเอส) น้ีสามารถแบงไดเปน 3 ชนิด ดังนี้คือ 

1.True Online UPS (Double Conversion UPS) UPS (ยูพีเอส) แบบนี้เปน UPS (ยูพีเอส) ที่มี
ความสามารถในการปกปองอุปกรณตางๆและคอมพิวเตอรของคุณไดดทีี่สดุ แตก็ตองแลกกับราคาที่

คอนขางแพงดวย โดยหลักการทํางานของ UPS (ยูพีเอส) ชนิดนี้คือ เครื่องคอมพิวเตอรหรืออุปกรณ

ตางๆทีต่อเขากับ UPS (ยูพีเอส) น้ีจะไมไดรับกระแสไฟฟาโดยตรงจากสายไฟเลย เพราะระบบจะทํา
การจายกระแสไฟเขาสูแบตเตอรี่กอน กอนที่จะสงกระแสไฟที่มีความราบเรยีบเขาไปยังเครื่อง
คอมพิวเตอรหรอือุปกรณตอเชื่อมตางๆ โดยจะมีอุปกรณที่มีไวสําหรับเปนตัวปรับแรงดันไฟใหมีความ

สม่ําเสมอ ทําใหไมมีโอกาสทีจ่ะเกิดไฟตก ไฟเกิน ไฟกระชากไดเลย ซึ่งจากที่เครื่อง UPS (ยูพีเอส) 

แบบนี้มีราคาทีแ่พงมาก จึงไมเหมาะทีจ่ะนําไปใชกับอุปกรณคอมพิวเตอรโดยทั่วไป UPS (ยูพีเอส) 
ชนิดนี้เหมาะสาํหรับที่จะนําไปใชกับอุปกรณทีจ่ะเกิดความผดิพลาดไมไดเชน เครื่องมือแพทย, เซิรฟเวอร
, ตู ATM, ระบบคอมพิวเตอรสื่อสาร, ระบบคอมพิวเตอรการเงินหรือธนาคาร เพราะจาํเปนที่จะตองการ
คุณภาพของพลังงานไฟฟาทีส่มบูรณ 

UPS (ยูพีเอส) ที่เปนแบบ True Online UPS 

                   

2.Standby UPS (Off line UPS) 

UPS (ยูพีเอส) ชนิดทีส่องนี้ถือไดวาเปน UPS (ยูพีเอส) ที่มีราคาทีถู่ก ข้ึนอยูกับยีห่อของ UPS 

(ยูพีเอส) มีขนาดเครื่องที่เล็กและมคีวามซับซอนภายในเครื่องนอยทีส่ดุ โอกาสเสยีจงึนอยแตถาเกิด
เสียข้ึนมาจริงๆก็สามารถที่จะซอมไดไมยากนัก แตถือวามรีะดับการปองกันปญหาทางดานไฟฟาต่ําดวย 

คือสามารถที่จะปองกันไฟดับไดอยางเดยีว แตในปจจุบัน UPS (ยูพีเอส) รุนใหมๆ จะมีวงจรที่ใชในการ
ตรวจสอบความผิดพลาดของกระแสไฟโดยเมือ่เกิดปญหาทางไฟฟาข้ึน วงจรก็จะสลับจากการใชไฟบาน
เปลี่ยนเปนไปจากแบตเตอรีท่ี่ไดทําการสํารองไว ซึ่งระหวางการสลับกระแสไฟนี้จะทําใหเกิดปญหาขึ้น
และอาจทําใหคอมพิวเตอรเกิดปญหาขึ้นได โดยจะไมเหมือนกับแบบแรกทีส่ามารถปรับระดับไฟใหมีความ

สม่ําเสมอไดเปน UPS (ยูพีเอส) ที่หาไดยากในปจจุบันแลว 

   

ตัวอยาง UPS (ยูพีเอส) ที่เปนแบบ Standby UPS 

             3.Line Interactive UPS สําหรับ UPS (ยูพีเอส) แบบนี้เปน UPS (ยูพีเอส) ที่เหมาะสมที่
จะนํามาใชรวมกับคอมพิวเตอรโดยทั่วไปหรอือาจจะนํามาใชกับเซิรฟเวอรขนาดเล็กก็ได เปน UPS 

(ยูพีเอส) ทีมี่ราคาไมสูงมาก หาไดงายในปจจุบัน มีระดับการปองกันที่ถอืวาอยูในระดับที่นาพอใจเลย
ทีเดียว ความซบัซอนของอุปกรณอยูในระดับปานกลาง การซอมบํารุงทําไดไมยากนัก ถือไดวาเปน UPS 



(ยูพีเอส) ทีมี่คนใชมากและในปจจุบันก็มี UPS (ยูพีเอส) แบบนี้ออกมาจําหนายอยางมากมาย ใน

สวนของการทํางานของ UPS (ยูพีเอส) ชนดินี้จะมีการทาํงานที่คลายๆกับ UPS (ยูพีเอส) แบบ 
Standby แตจะมีความสามารถที่สูงกวา จะมีการเพ่ิมอุปกรณที่เรียกวา Stabilizer เขาไป ซึง่จะคอย
ตรวจสอบระดับแรงดันไฟฟาทีจ่ะปอนใหกับอุปกรณที่ตอเชื่อมและคอยทําหนาที่ควบคุมระดับ

แรงดันไฟฟาใหมีความสม่าํเสมอตลอด นับวาเปน UPS (ยูพีเอส) ที่เหมาะสมกับคุณมากเลยทีเดยีว 

  

ตัวอยาง UPS (ยูพีเอส) ทีเ่ปนแบบ Line Interactive UPS 

 

ขนาดของ UPS (ยูพีเอส) และการนําไปใชงาน 

             กอนที่เราจะไปเลือกซื้อ UPS (ยูพีเอส) มาใชงานกัน เราตองทราบกอนวาเราตองนํา UPS 

(ยูพีเอส) น้ีไปใชงานในดานใดดานใด เม่ือเราทราบแลววาเราตองการนํา UPS (ยูพีเอส) น้ีไปใช

งานรวมกับอุปกรณใด จากนั้นตองหา UPS (ยูพีเอส) ที่มีขนาดที่เหมาะสมกับอุปกรณตอเชื่อมของเรา 

โดยขนาดของ UPS (ยูพีเอส) น้ีจะมีหนวยเปนคา VA หรือ KVA ซึ่งคานี้อาจทําใหทานสับสนอยูบาง
เพราะไมทราบวาความจุขนาดนี้เหมาะสมกับการใชงานขนาดใด ดังนั้นผมจงึมีวิธีการในการคํานวณหาคา 
VA ที่เหมาะสมกับการใชงานของทานมาฝากกันครับ 
ทานลองประมาณคาของเครื่องคอมพิวเตอรของคุณน้ันกินไฟสักก่ีวตัต (Watts) แลวนําคาวัตตน้ีไปหาร

ดวยคา Power Factor (คานี้สามารถสังเกตไดจากบนเครื่องของ UPS (ยูพีเอส) ) แลวทานจะไดเปน
คา VA ออกมา แตสวนมากอุปกรณไฟฟาทั่วไปก็จะบอกขนาดวัตตใหคุณทราบเลย นอกจากจะใชวิธี
คํานวณเพื่อหาคา VA ที่เหมาะสมจากขางบนแลว ยังมีวิธีคํานวณอื่นๆดวย คือ เม่ือทานทราบวา UPS 

(ยูพีเอส) มีขนาดกี่ VA แลวและมคีาของ Power Factor แลว เราก็นําคา VA และคา Power Factor น้ี

มาคูณกัน เพ่ือจะไดคาเปนจํานวนวัตต ที ่UPS (ยูพีเอส) ตัวนั้นสามารถที่จะรองรับได 

             ตัวอยางการคํานวณ 
             1.สมมติวา UPS เครื่องหนึ่งมีขนาดเทากับ 500 VA และมคีา Power factor เทากับ 0.8 เราก็
สามารถที่จะหาขนาดวัตตที่ UPS น้ีสามารถรองรับได คือ 500x0.8= 400 วัตต 
             2.สมมติวาขนาดของอุปกรณตอเชื่อมของคุณมีคา 250 วัตต และมีคา Power factor เทากับ 
0.8 ก็สามารถที่จะคํานวณไดจาก 250/0.8 ซึ่งเทากับ 312.5 VA ดังนั้นคณุก็ควรเลือก UPS ที่มีขนาด 

312.5 VA ข้ึนไป ซึ่งขนาดของ UPS (ยูพีเอส) ที่นอยสดุในปจจุบันมีคา 500VA โดยเปนคาที่เหมาะสม
มากกับการนําไปใชงานเล็กๆนอย ยิ่งจํานวนวตัตของคุณมีคามากเทาไหร ทานก็ควรจะหา UPS 

(ยูพีเอส) ทีมี่คา VA เพ่ิมมากขึ้นเทานั้นครบั 

ความสามารถในการสํารองไฟ  

             ทานคงจะทราบวา UPS (ยูพีเอส) แตละตัวก็จะมีความสามารถในการสํารองไฟฟาหรือคา 

Backup Time ที่แตกตางกัน ซึ่งคานี้หมายความวา ระยะเวลาที ่UPS (ยูพีเอส) ของคุณสามารถทีส่ง
กระแสไฟฟาไปใหอุปกรณตอพวงได โดยนับหลังจากเกิดกระแสไฟฟาดับหรือเหตุขัดของเก่ียวกับไฟฟา

ตางๆไปจนถึงเวลาที ่UPS (ยูพีเอส) ไมสามารถดึงพลังงานของแบตเตอรี่เพ่ือสงใหอุปกรณตอพวง

ตอไปได โดยระยะเวลาดังกลาวนั้นจะมคีาทีแ่ตกตางกันออกไปตามความสามารถของ UPS (ยูพีเอส) 
ที่ทานใชงานอยู ซึ่งบางเครื่องอาจสามารถสาํรองไฟไวไดเปนเวลานานในชวงระหวาง 10 – 30 นาท ีเปน
ตน ซึ่งในการบอกคา Backup Time เปนชวงเวลานั้นก็เพราะวาไมสามารถบอกคาที่แนนนอนในการ

สํารองไฟได เพราะเราไมทราบวาอุปกรณที่นําไปตอเขากับ UPS (ยูพีเอส) น้ีมีจํานวนมากเทาไร ยิ่ง
จํานวนของอุปกรณตอเชื่อมมจีํานวนมากขึ้นเทาใด ระยะเวลาในการสํารองไฟนั้นก็มีคานอยลงเทานั้น 

ดังนั้นในการเลอืกซื้อ UPS (ยูพีเอส) จึงควรที่จะหา UPS (ยูพีเอส) ที่มีระยะเวลาในการสํารองไฟที่
มีคามากๆ ยิ่งมากเทาไรยิ่งดีครับ  



จํานวนปลั๊กไฟฟาหรือพอรตเช่ือมตอของ UPS 

             พอรตตางๆนี้ถือวามคีวามสําคญัคอนขางมากในการเลือกซื้อ UPS (ยูพีเอส) ในปจจุบันของ

เรา เพราะยิ่งจํานวนของพอรตเชื่อมตอของ UPS (ยูพีเอส) มีจํานวนมากขึ้นเทาไร ก็ทําใหสามารถ
เชื่อมตอกับอุปกรณภายนอกมากขึ้นเทานั้น ทานจึงมั่นใจไดวาอุปกรณเชื่อมตอทั้งหลายจะมีความ

ปลอดภยัมากขึน้ดวย พอรตเชือ่มตอของ UPS (ยูพีเอส) ที่ไดทําการผลติออกมาใหผูบริโภคไดใชกัน
น้ัน อยางนอยก็ตองมีจํานวน 2 พอรตข้ึนไป คอืเพ่ือใชตอเขากับเครื่องคอมพิวเตอร 1 เครือ่ง (เคส 1 
พอรตและจอมอนิเตอรอีก 1 พอรต) แตในปจจุบันไดมีการผลิตพอรตเหลานี้เพ่ือมากข้ึนเพ่ือรองรับกับ
อุปกรณตอเชื่อมที่เพ่ิมมากขึ้น อาทิ เชนเครื่องสแกนเนอร และเครื่องพรินเตอร แตอุปกรณเหลานี้ไมคอย
ความเสยีหายเกิดข้ึนมากเทาไรเมื่อเกิดความผิดพลาดของกระแสไฟฟาข้ึน แตถามีไวก็ไมเสียหายอะไรใช

ไหมครับ แต UPS (ยูพีเอส) ตามทองตลาดของบานเรานัน้ไดมีการเพิ่มพอรตสาํหรับเพ่ือปองกัน
อันตรายที่จะเกิดกับพรินเตอรเลเซอรกันมากขึ้น เพราะวาราคาของพรินเตอรเลเซอรน้ันมีราคาที่สูง ขอเสีย
ของพอรตน้ีก็คอืไมสามารถทีจ่ะสํารองไฟไวได  
นอกจากพอรตที่ไดบอกมานี ้ยังมีพอรตอีกชนิดหนึ่งที่คนใหความสําคญัเปนอยางมากเหมอืนกันคือ พอรต
สําหรับเสยีบสายโทรศัพทหรือสําหรับโมเด็ม เพราะพอรตเหลานี้สามารถที่จะปองกันความเสยีหายจาก
กระแสไฟฟาแรงสูงทีผ่านเขามาทางสายโทรศพัทได ทําใหลดความเสียหายที่จะเกิดข้ึนกับอุปกรณ
ดังกลาวไดอีกข้ันหนึ่ง 

   

ตัวอยางพอรตเชื่อมตอตางๆ บริเวณดานหลัง UPS (ยูพีเอส)  

ซอฟตแวรควบคุมการทํางานของ UPS  
             สิ่งที ่UPS รุนใหมๆ น้ันจําเปนที่จะตองมีคือซอฟตแวรพิเศษที่ใชสําหรับควบคุมการทํางานของ

เครื่อง UPS (ยูพีเอส) น้ีดวย ซึ่งซอฟแวรเหลานี้มีความสาํคัญคอนขางมากแตไมคอยมใีครใหความ
สนใจมากนัก แตจะมคีวามสําคญัในตอนที่ไมมีใครคอยดูแลเครื่องคอมพิวเตอรของคุณ ถาเกิดมีไฟดับข้ึน
จริงๆและเกิดข้ึนเปนระยะเวลานาน จนไมมีใครคอย Shutdown เครื่องคอมพิวเตอรให ซอฟตแวรน้ีจะเปน
เสมือนผูชวยทีจ่ะคอย Shutdown คอมพิวเตอรใหคุณโดยอัตโนมัต ินอกจากความสามารถที่บอกแลวเจา
ซอฟตแวรน้ีสามารถที่จะบันทกึขอมูลที่สาํคญัของคุณไวไดในกรณีที่เกิดเหตุการณทางไฟฟาข้ึน และ

สามารถที่จะรายงานผลการทํางานของ UPS (ยูพีเอส) หรอืสามารถที่จะตัง้เวลา Shutdown ในเวลาที่
คุณกําหนดได  

 

 

ภาพแสดงตัวอยางการทํางานของโปรแกรมควบคุมตางๆ ของ UPS (ยูพีเอส)  

การรับประกันของ UPS 

             ที่หลายๆ คนมองขามความสําคญัอีกอยางนั่นก็คือเรื่องของการรับประกันของ UPS (ยูพีเอส) 

น่ันเอง ซึ่งสิ่งนี้สามารถที่จะประกันไดวา UPS (ยูพีเอส) จะมีความปลอดภัยและสามารถที่จะใชงานได 

อยางมั่นใจ เพราะถา UPS (ยูพีเอส) เกิดมีปญหาขึ้นและยงัอยูในประกันอยู คุณก็สามารถทีจ่ะสงซอม

หรือเปลี่ยน UPS (ยูพีเอส) ตัวใหมมาใชงานไดโดยไมตองเสียคาใชจายเพ่ิมข้ึน ระยะเวลาการประกัน



น้ันก็ข้ึนอยูกับวา UPS (ยูพีเอส) ของคุณน้ันมีการรับประกันก่ีป แตอยางนอยควรมีการรบัประกัน 1 ป

หรือมากวานั้นก็ยิ่งดีครับ แต UPS (ยูพีเอส) บางยี่หอน้ันอาจมีการรับประกันทีแ่ตกตางกันคือ อาจจะมี
การรับประกันแบตเตอรี่หรือบางรานอาจไมมีก็ได ดังนั้นจึงควรสอบถามรายละเอียดเหลานีใ้หมีความเขาใจ
เสียกอน เพ่ือทีจ่ะไดไมเกิดปญหาในภายหลงัไดครับ 

คุณสมบัติตางๆ 

             • สิ่งที่จะทําใหผูบรโิภคเห็นวา UPS (ยูพีเอส) น้ีมีคุณภาพนั้นก็คือ มาตรฐานของ UPS 

(ยูพีเอส) ที ่UPS (ยูพีเอส) น้ีไดรับ เชน มาตรฐาน ISO 9001 หรือมาตรฐาน มอก. เปนตน 

             • แบตเตอรี ่จริงๆแลวเมื่อทานซื้อ UPS (ยูพีเอส) มาก็จะมีแบตเตอรี่อยูภายใน UPS 

(ยูพีเอส) น้ันแลว แตเม่ือแบตเตอรี่เกิดเสือ่มข้ึนมา จึงจําเปนตองหา UPS (ยูพีเอส) ใหมมาทดแทน 
ดังนั้นควรจะเลอืกแบตเตอรีท่ีมี่คุณภาพ เพราะจะทําใหมีคณุภาพในการสาํรองไฟเพิ่มมากขึ้น และมีอายุ
การใชงานเพิ่มมากขึ้น 

             • ฟงกชันพิเศษของ UPS (ยูพีเอส) UPS (ยูพีเอส) ทีด่ีน้ันควรจะตองมีไฟแสดง
สถานะการทํางานของเครื่องเพ่ือที่จะทําใหทราบวาตอนนี้เครื่องอยูในสถานะใด อีกทั้งยังทาํใหสามารถ

สังเกตเห็นสถานะการทาํงานไดอยางชดัเจน นอกจากนี้ UPS (ยูพีเอส) ที่ดคีวรตองมีเสยีงเตือนเมื่ออยู

ในสภาวะอันตรายของ UPS (ยูพีเอส) เชนมีเสียงเตือนวาไฟในแบตเตอรี่กําลังจะหมด เพ่ือทําใหผูใช
สามารถไดยินไดอยางชดัเจนและสามารถแกไขสถานการณไดทัน 

             • รูปทรง ขนาดของ UPS (ยูพีเอส) ก็มีสวนสาํคัญเชนกัน ควรตองเลือก UPS (ยูพีเอส) 

ที่มีขนาดและรปูทรงที่เหมาะกับการใชงานของคุณ และตองดูวาสถานที่จะทานจะนํา UPS (ยูพีเอส) น้ี

ไปใชมีขนาดของพื้นที่มากนอยเทาไรดวย เพ่ือที่จะไดมี UPS (ยูพีเอส) ที่มีขนาดที่เหมาะสมไวใชงาน
กัน 

 

  

  

สายตอเชื่อมตางๆ 
ที่มักจะมีมาให
พรอมกับ UPS 

(ยูพีเอส)  

UPS (ยูพีเอส) ที่
ดีควรจะสามารถถอด
เปลี่ยนแบตเตอรี่ได 

ภาพแสดงสวนประกอบ
ภายในของ UPS 

(ยูพีเอส)  

 ตัวอยางไฟแสดง
สถานการณทาํงาน
ของ UPS 

(ยูพีเอส) ที ่

UPS (ยูพีเอส) 
รุนใหมๆ ควรจะมี 

สรุป 

             สิ่งทีไ่ดบอกมาในขางตนนั้น เปนสิ่งท ีUPS (ยูพีเอส) ทีด่ีควรจะม ีเพราะเปนสิ่งทีจ่ะเพิ่ม
ความปลอดภยัใหคอมพิวเตอรตัวโปรดของคณุใหมีอายุการใชงานที่ยาวนานยิ่งข้ึน แตตามหลักความจริง

แลว UPS (ยูพีเอส) ทุกเครื่องนั้นคงจะไมมีเครื่องไหนที่มันสมบูรณแบบไปหมดหรอกครับ อาจจะมสีิ่ง

ใดสิ่งหนึ่งที่ขาดไปบาง อันนี้ก็อยูที่คุณแลวครบั วาจะตดัสินใจเลือกเครื่อง UPS (ยูพีเอส) แบบไหนไว
ใชงาน อันจะทาํใหเกิดความคุมคาและความปลอดภยัมากทีสุ่ดครับ...  

 


