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คําแนะนําเพื่อความปลอดภัย

 กรุณาอานและปฏิบัติตามขอแนะนําที่มีอยูในคูมือการใชงานเครื่องปรับแรงดันไฟฟาอัตโนมัติ Wise-series

หมายเหตุ:  โปรดเก็บคูมือนี้ไวเพื่อประโยชนในการใชงานเครื่องอยางปลอดภัยและทนทาน โดยในคูมือนี้จะประกอบไปดวย
  คําแนะนําที่ควรปฏิบัติตามในการติดตั้งใชงาน คําอธิบายการทํางานและคุณสมบัติของเครื่อง

 เพื่อความปลอดภัยในการใชงาน ผลิตภัณฑนี้ควรไดรับการตรวจเช็คทุก 1 ป หรือหากพบสิ่งผิดปกตินอกเหนือจากที่กลาว
ไวในคูมือนี้ โปรดติดตอบริษัทฯ หรือรานคาที่ทานซื้อเครื่อง หรือที่ศูนยบริการลีโอนิคสใกลบานทาน หรือที่บริษัท ลีโอ เพาเวอร 
โซลูชั่นส โทร.  0-2746-9500, Hot Line Service 0-2361-7584-5 หรืออีเมล marketing@lpsups.com ในเวลาทําการ 08:00- 
17:30น. วันจันทร - ศุกร  หรือติดตอ 081-564-0510 หรือ 081-837-4019 ไดทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง

  เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการอางอิงถึงตัวสินคา เมื่อมีการติดตอกับบริษัทฯ หรือ ศูนยบริการ
  กรุณาบันทึก Serial Number และรายละเอียดอื่นๆ ดังตอไปนี้
  ชื่อรุนสินคา:
  Serial Number: 
  ซื้อเมื่อวันที่:
  จากบริษัท:

1.1 คําเตือน, ขอควรระวัง และ หมายเหตุ

 เพื่อลดความเสี่ยงตออันตรายจากไฟฟาช็อต และเพื่อใหแนใจวาเครื่องไดถูกติดตั้งอยางปลอดภัย สัญลักษณของ
คําเตือน, ขอควรระวัง และหมายเหตุ ถูกใชอยูภายในคูมือฉบับนี้ เพื่อเนนถึงสถานการที่อาจเปนอันตรายและขอมูลความ
ปลอดภัยที่สําคัญ ดังตอไปนี้

 � คําเตือน: แสดงสถานการณที่อาจเปนอันตราย หรือขอมูลความปลอดภัยที่สําคัญตอความปลอดภัยของมนุษย
    การละเมิดคําเตือนอาจสงผลใหเกิดการบาดเจ็บรายแรงหรือเสียชีวิต และทําใหเครื่องหรืออุปกรณ  
    อื่นๆ ไดรับความเสียหาย

 � ขอควรระวัง: แสดงสถานการณที่อาจเปนอันตราย หรือขอมูลที่สําคัญตอการปองกันคุมครองทรัพยสิน การละเมิด  
    ขอควรระวังอาจเปนสาเหตุใหเกิดการบาดเจ็บเล็กนอยหรือปานกลาง และทําใหเครื่อง หรืออุปกรณ  
    อื่นๆ ไดรับความเสียหาย

  หมายเหตุ: แสดงขอมูลเพิ่มเติมที่มีประโยชนเพื่อชวยใหคุณใชงานผลิตภัณฑและระบบไดดียิ่งขึ้น

- 2 -

1.2 ความปลอดภัยเกี่ยวกับไฟฟา

 � คําเตือน: เพื่อลดความเสี่ยงในการถูกไฟฟาช็อต หามเปดฝาครอบเครื่องออก ไมมีชิ้นสวนที่ผูใชสามารถซอมแซม
    ไดอยูภายใน โปรดติดตอเจาหนาบริการที่ชํานาญจากทางบริษัทเพื่อทําการซอมแซมเทานั้น

 � คําเตือน: หามทํางานโดยลําพังภายใตสภาวะที่อันตราย

 � คําเตือน: การสัมผัสตัวนําไฟฟาอาจทําใหเกิดการไหมและอันตรายเนื่องจากไฟฟาช็อตได หามแตะตองหรือ  
    สัมผัสจุดเชื่อมตอทางไฟฟา เมื่อเครื่องเปดทํางานอยู

 � คําเตือน: เพื่อลดความเสี่ยงตอการเกิดไฟฟาช็อต เมื่อไมสามารถตรวจสอบการเดินสายดินของตัวอาคารได ให
    ปลดเครื่องออกจากแหลงจายไฟ AC  กอนทําการตออุปกรณใดๆ เขากับตัวเครื่อง และจะทําการตอ  
    เชื่อมเขากับแหลงจายไฟ AC ได ก็ตอเมื่อไดทําการตออุปกรณไฟฟาเขากับตัวเครื่องเรียบรอยแลว

 ● ในการติดตั้งและการเดินสายไฟสําหรับ Wise หรืออุปกรณไฟฟาอื่นๆ ในระบบ ตองใชชางไฟฟาที่มีความชํานาญ  
 ● ควรติดตั้งเครื่องเขากับแหลงจายไฟที่มีสายดิน ( ) ซึ่งมีการตอเขากับวงจรกระแสไฟฟายอยที่เหมาะสม หรือตอ
  เขากับฟวสหรือสวิตซตัดกระแสอัตโนัติ
 ● หมั่นตรวจสอบสภาพของสายไฟ ขั้วตอสายไฟ แหลงจายไฟ ใหอยูในสภาพดีตลอดเวลา
 ● ในการตอหรือปลดสายสัญญาณระหวางอุปกรณ ควรทําโดยใชมือเพียงขางเดียว ทั้งนี้เพื่อหลีกเลี่ยงการถูกไฟฟา  
  ช็อตจากการสัมผัสพื้นผิวของอุปกรณ 2 ตัวที่มีการเดินสายดินซึ่งมีศักยไฟฟาตางกัน

1.3 ความปลอดภัยในการติดตั้งและใชงาน

 � ขอควรระวัง: กอนการติดตั้งและใชงานเครื่อง ควรทําความเขาใจกับขอแนะนํา,  คําเตือน,  ขอควรระวังที่แสดงอยู
    บนตัวเครื่อง และอุปกรณไฟฟาอื่นๆ ที่ตอเชื่อม รวมถึงคูมือการใชงานฉบับนี้

 � ขอควรระวัง: ติดตั้งเครื่องภายในอาคารที่มีอุณหภูมิและความชื้นที่เหมาะสม บริเวณที่มีอากาศถายเทสะดวก   
    ปราศจากฝุนสารเคมี สารหรือวัสดุนําไฟ หลีกเลี่ยงการติดตั้งเครื่องใกลสถานีสงวิทยุ,  อุปกรณที่
    แผความรอนออกมา และไมใหเครื่องไดรับแสงแดดโดยตรง

 � ขอควรระวัง:หามเสียบเตารับไฟหรือสายไฟ AC Input เขากับเตาจายไฟหรือขั้วตอ Output ของเครื่องอยาง   
    เด็ดขาด เพราะจะทําใหเครื่องไดรับความเสียหายจนใชงานไมได

 ● เครื่องนี้มีชองระบายอากาศ ใหแนใจวาเครื่องมีการระบายอากาศที่พอเพียง ไมมีสิ่งปดกั้นชองระบายอากาศของ 
  เครื่อง ติดตั้งเครื่องตองใหมีระยะหางรอบดานอยางนอย 30 ซม. เพื่อความสะดวกในการซอมบํารุงและการระบาย 
  ความรอนจากตัวเครื่อง
 ● เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดไฟฟาช็อต ควรใชอุปกรณที่มีฉนวนในการติดตั้ง
 ● ถอดเครื่องประดับหรือสิ่งของที่เปนโลหะ เชน แหวน สรอยคอ กําไล และนาฬกาออกกอนทําการติดตั้ง
 ● ควรเชื่อมตอสายไฟกับขั้วตอ (Terminal Block) , ชองเสียบ (Connector) หรือพอรตตางๆ ของเครื่อง ใหถูกตอง 
  ตามที่ระบุไว เพื่อปองกัน ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น
 ● การทําความสะอาดตัวเครื่อง หามใชเบนซิน ทินเนอร หรือสารละลามเคมีภัณฑใดๆ มาเช็ดที่ตัวเครื่อง ควรใชผานิ่ม
  เช็ดก็เพียงพอแลว และควรปดเครื่องและปลดเครื่องออกจากแหลงจายไฟ AC กอนทําความสะอาดเครื่อง
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แนะนําเบื้องตน

2.1 ทั่วไป

 Wise เปนเครือ่งปรบัและรกัษาระดับแรงดนัไฟฟาอัตโนมตั ิ(Automatic Voltage Stabilizer) ใชไมโครโปรเซสเซอร
ควบคุมการทํางาน มีความแมนยําและความเชื่อถือไดสูง และยังมีความสามารถในการคนหาสภาวะที่ผิดปกติและการ
เปลี่ยนแปลงระดับแรงดันไฟฟาไดภายในระยะเวลาเพียง 0.01 วินาที อีกทั้งยังสามารถปองกันสัญญาณรบกวนไดอีกดวย 
จึงสามารถปองกันอุปกรณไฟฟาจากความผิดปกติของระบบจายไฟ เชน ไฟตก, ไฟเกิน, ไฟกระชากผิดเพี้ยน และสัญญาณ
รบกวนไดอยางมีประสิทธิภาพ และแสดงผลดวยสัญญาณไฟ LED พรอมเสียงสัญญาณเตือน
 Wise เหมาะสําหรับใชงานกับ POS, PABX, คอมพิวเตอร, ระบบรักษาความปลอดภัย,  เครื่องเสียงระดับไฮ-เอนด,
ระบบควบคุมในอุตสาหกรรม,  อุปกรณสื่อสาร เปนตน

2.2 คุณสมบัติ

  - Tap swtiching voltage regulator / power line conditioner
  - Current zero crossing switching
  - 6 Taps change system
  - Pure sine wave output
  - Crest factor ratio 6:1
  - สามารถกรองสัญญาณรบกวน EMI และ RFI ได
  - มีระบบปองกันไฟเกิน ไฟกระชาก ไฟตก
  - มีระบบปองกันการใชเกินพิกัดกําลังและไฟฟาลัดวงจร
  - มีระบบปองกันแรงดันไฟฟาสูงและตํ่าผิดปกติ
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รายละเอียดดานหนาและดานทายเครื่อง

3.1 รายละเอียดดานหนาเครื่อง

 3.1.1 สัญญาณไฟ ON: สัญญาณไฟแสดงสถานะไฟฟาขาเขาปกติ หากไฟกะพริบหรือดับแสดงวาไฟฟาขาเขาผิดปกติ
 3.1.2 สัญญาณไฟ ALARM: สัญญาณไฟเตือนสภาวะผิดปกติที่เกิดขึ้น พรอมเสียงสัญญาณเตือน ดังนี้

สัญญาณไฟ ALARM เสียงสัญญาณเตือน สถานะการทํางานของเครื่อง

กะพริบ (สวาง 0.2 วินาที ดับ 3 วินาที) แรงดันไฟฟาขาเขาตํ่ามาก (UNDER VOLT)

กะพริบ (สวาง 3 วินาที ดับ 0.2 วินาที) แรงดันไฟฟาขาเขาสูงมาก (OVER VOLT)

กะพริบ (สวาง 4 วินาที ดับ 4 วินาที) ความถี่ไฟฟาขาเขาผิดปกติ (FREQ. FAULT)

กะพริบ (สวาง 0.2 วินาที ดับ 0.2 วินาที) ปริมาณโหลดที่ตอใชอยูมีมากเกินพิกัดกําลัง
ของเครื่อง (OVERLOAD)

ติดคาง เครื่องปดตัวเอง (SHUTDOWN) โดยอัตโนมัติ 
เนื่องจากอุปกรณไฟฟาที่ตอใชงานอยูมีมากเกินพิกัด
กําลังของเครื่อง (Overload) หรือแรงดันไฟฟาขาเขา
ตํ่าเกินไปจนเครื่องหยุดการทํางาน (Low voltage 

shutdown)

 3.1.3 ปุม MUTE/RESTART: ปุมสําหรับระงับเสียงเตือนและปุมสําหรับกดใหเครื่องใหเริ่มทํางานใหม (Restart) หลังจาก
  เครื่องปดตัวเอง (Shutdown) โดยกดปุมคางไวประมาณ 2 - 3 วินาที
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3.2 รายละเอียดดานทายเครื่อง
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 3.2.1 สวิตซ POWER: สวิตซสําหรับเปด-ปดเครื่อง 
 3.2.2 ฟวส: อุปกรณปองกันการใชกระแสไฟฟาเกินกําลังและกระแสไฟฟาลัดวงจร
 3.2.3 สายไฟ INPUT: สายไฟที่สําหรับเชื่อมตอไปยังระบบไฟฟา AC
 3.2.4 เตาจายไฟ OUTPUT: เตาจายไฟที่ตอกับระบบปรับและรักษาระดับแรงดันไฟฟาของเครื่อง ใชสําหรับตอกับ  
  อุปกรณไฟฟาตางๆ 
 3.2.5 สวิตซ RESTART MODE: สวิตซสําหรับเลือกรูปแบบการเริ่มทํางานใหมของเครื่อง (Restart) ภายหลังจากเครื่อง
  ทําการปดตัวเอง (Shutdown) หลังจากแรงดันไฟฟาขาเขาผิดปกติ
   ON:  เลือกใหเครื่องเริ่มทํางานใหมโดยอัตโนมัติ (Automatic Restart) เมื่อระดับแรงดันไฟฟาขาเขาปกติ
   OFF: เลือกใหเครื่องเริ่มทํางานใหมดวยการกดปุม MUTE/RESTART คางไวประมาณ 2 - 3 วินาที 
     (Manual Restart) เมื่อระดับแรงดันไฟฟาขาเขาปกติ
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การติดตั้งและใชงาน

 � ขอควรระวัง: บริษัทไมสามารถรับประกันสินคาได หากพบวาการติดตั้งเครื่องไมเปนไปตามรายละเอียดที่ระบุไว
    ภายในคูมือการใชงานนี้ 

4.1 การเตรียมการติดตั้ง

 4.1.1 ตรวจสอบสภาพภายนอกเครื่อง หากมีสวนใดเสียหายหรือชํารุดขณะขนสง โปรดแจงศูนยบริการลีโอนิคสหรือ 
  บริษัท ลีโอ เพาเวอร  โซลูชั่นส จํากัด โทร.  0-2746-9500, Hot LIne Service 0-2361-7584-5 หรืออีเมล
  marketing@lpsups.com ในเวลาทําการ 08:00 - 17:30น. วันจันทร - ศุกร  หรือติดตอ 081-564-0510 หรือ   
  081-837-4019
 4.1.2 กอนการติดตั้งและใชงานเครื่อง ควรทําความเขาใจกับขอแนะนํา,  คําเตือน,  ขอควรระวังที่แสดงอยูบนตัวเครื่อง  
  และอุปกรณอื่นๆ ที่เกี่ยวของ รวมถึงคูมือการใชงานฉบับนี้
 4.1.3 ตรวจสอบขนาดแหลงจายไฟและพิกัดกําลังของอุปกรณไฟฟาที่ตองการตอใชงานกับเครื่อง ใหเหมาะสมกับพิกัด
  กําลังของเครื่อง
 4.1.4 การเคลื่อนยาย
   ควรเคลื่อนยายโดยมีหีบหอภายนอกหอหุมอยูจนกระทั่งถึงจุดที่จะติดตั้งใชงาน เพื่อปองกันความเสียหายที่  
  อาจเกิดขึ้นจากการเคลื่อนยาย
 4.1.5 พื้นที่ในการติดตั้ง
   ติดตั้งเครื่องใหมีีพื้นที่วางรอบตัวเครื่อง ไมนอยกวา 30 ซม.เพื่อการระบายอากาศอยางพอเพียง และเพื่อ  
  ความสะดวกในการติดตั้ง การใชงานและการบํารุงรักษาเครื่อง

4.2 การติดตั้งและใชงาน

 4.2.1 เสียบเตาเสียบของอุปกรณไฟฟา เขาที่เตาจายไฟ OUTPUT ดานทายเครื่อง
 4.2.2 เสียบปลั๊ก AC INPUT เขากับแหลงจายไฟ AC

4.2.3 เปดเครื่องดวยการกดสวิตซ POWER ที่ดานหลังเครื่อง รอจนกระทั่งสัญญาณไฟ ON ดานหนาเครื่องติดสวาง 
 จากนั้นจึงเปดอุปกรณไฟฟาที่ตอกับเครื่อง

   หมายเหตุ:  ในรุน Wise1000 หากตั้งสวิตซ RESTART MODE ไปที่ตําแหนง OFF ผูใชตองกดปุม MUTE/
     RESTART เพื่อทําการจายไฟใหกับอุปกรณไฟฟา

 4.2.4 เมื่อเสร็จสิ้นการใชงาน ใหปดอุปกรณไฟฟาที่ตอกับเครื่อง แลวจึงปดสวิตซ POWER ของเครื่องเพื่อปดการทํางาน  
  ของเครื่อง

- 8 -

ปญหาและแนวทางแกไข

อาการ สาเหตุ การแกไข

เปดสวิตซ POWER แลว แต
สัญญาณไฟ ON ดานหนาเครื่อง
ดับ และอุปกรณไฟฟาที่ตอกับ
เครื่องไมทํางาน

เสียบปลั๊ก INPUT ของเครื่องเขากับ
เตาจายไฟของการไฟฟา ไมแนน

เสียบปลั๊ก INPUT เขากับเตาจายไฟจากการไฟฟา
ใหแนน

ไมมีไฟฟาเขาที่ AC INPUT ทดลองเสียบปลั๊ก INPUT ของเครื่อง เขากับเตา
จายไฟจากการไฟฟาเตาอื่นๆ หากปฏิบัติแลว
เครื่องยังไมทํางาน ใหสงเครื่องไปศูนยบริการ

ฟวสที่ดานหลังเครื่องตัดไฟ ตรวจสอบฟวสที่ดานหลังเครื่องวาขาดหรือไม 
หากฟวสขาดใหทําการเปลี่ยนฟวสใหม ดวยฟวส
ที่เปนชนิดและขนาดเดียวกันกับที่ระบุไวดานทาย
เครื่อง

สัญญาณไฟ ON กะพริบพรอม
เสียงสัญญาณเตือน และอุปกรณ
ไฟฟาที่ตอกับเครื่องไมทํางาน

แรงดันไฟฟาขาเขาตํ่ากวาหรือสูง
กวาปกติ เครื่องหยุดจายไฟใหกับ
อุปกรณไฟฟา เพื่อปองกันความเสีย
หายที่อาจเกิดขึ้นกับอุปกรณไฟฟา

รอจนกระทั่งระดับแรงดันไฟฟาขาเขาจะกลับสู
สภาวะปกติ

สัญญาณไฟ ON ติดสวาง ไมมี
เสียงสัญญาณเตือน แตอุปกรณ
ไฟฟาที่ตอกับเครื่องไมทํางาน

เสียบอุปกรณไฟฟาเขากับเตาจายไฟ 
OUTPUT ที่ดานหลังเครื่องไมแนน

เสียบเตารับไฟของอุปกรณไฟฟาเขากับเตาจายไฟ
OUTPUT ดานหลังเครื่องใหแนน ตรวจสอบวา
อุปกรณไฟฟานั้นยังสามารถทํางานได

ในรุน Wise 1000 ตั้งสวิตซ 
RESTART MODE เปน OFF

กดปุม MUTE/RESTART ที่ดานหนาเครื่องคางไว 
2 - 3 วินาที เพื่อใหเครื่องเริ่มทํางานใหมอีกครั้ง

สัญญาณไฟ ON และ ALARM 
ติดสวางพรอมเสียงสัญญาณ
เตือนยาวตลอด และไมสามารถ
ระงับเสียงเตือนได

เครื่ อ งหยุดทํ างานโดยอัต โนมัติ 
เนื่องจากอุปกรณไฟฟาที่ตอใชงาน
อยู มีกําลังไฟฟาเกินพิกัดกําลังของ
เครื่อง (Overload)

1. ลดปริมาณอุปกรณไฟฟาที่ตอใชงานอยู จนกวา 
 เสียงเตือนจะเงียบลง
2. กดปุม MUTE/RESTART ที่ดานหนาเครื่องคาง 
 ไว 2 - 3 วินาที เพื่อใหเครื่องเริ่มทํางานใหมอีก 
 ครั้ง

สัญญาณไฟ ON ติดสวาง และไฟ
ALARM กะพริบเร็วพรอมเสียง
เตือน (สวาง 0.2 วินาทีและดับ 
0.2 วินาที)

อุปกรณไฟฟาที่ตอใชงานอยูมีกําลัง
ไฟฟ  า เกินพิ กัดกํ าลั งของ เครื่ อง 
(Overload)

ลดปริมาณอุปกรณไฟฟาที่ตอใชงานอยู จนกวา 
เสียงเตือนจะเงียบลง
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ขอมูลจําเพาะ

MODEL Wise 500 Wise 1000

RATED POWER Pf. = 1 500 VA / 500 W  1 kVA / 1 kW

SYSTEM Topology Single phase stabilizer with microprocessor controlled

Number of taps 6 taps

Crossing technique zero current crossing

INPUT Voltage 220 Vac -25%, 23%

Frequency 50 / 60 Hz ± 6% (auto sensing)

Wave form pure sine wave

OUTPUT Voltage 220 Vac ± 5%

Frequency synchronize with input

Wave form pure sine wave (sinusodial)

Total harmonic distortion less than 0.3% THD

Overload capability 100% for continous load
125% for 22 min.
150% for 11 min
175% for 2 min.
200% for 44 sec.

more than 250% for 10 sec.

Crest factor ratio 6 : 1

EFFICIENCY AC to AC (at full load) more than 96%

SYSTEM
PROTECTION

Overload automatic shutdown with manual restart

Over / Under voltage automatic shutdown
with auto restart

automatic shutdown with manual 
restart or auto restart (selectable)

Frequency fault audible and visual alarm

Short circuit fuse

Surge energy dissipation 320 joules (6.5 kA)

Surge clamping voltage 370 Vp

Power dissipation 1,000,000 W within 100 microsec.

EMI / RFI dissipation 100 kHz - 80 MHz

Attenuation more than 36 dBA

INDICATOR Front panel LED's Power ON,Alarm (over voltage, under voltage, frequency fault, overload 
shutdown)

AUDIBLE ALARM Overload  0.2 sec - 0.2 sec

Over voltage  3 sec - 0.2 sec

Under voltage  0.2 sec - 3 sec

Frequency fault  4 sec - 4 sec

Overload shutdown

ACOUSTIC NOISE At 1 metre less than 30 dBA

ENVIRONMENT Temperature 0°C to 45°C

Humidity 0 - 95% (non-condensing)

DIMENSIONS W x H x D (cm) 11 x 15 x 26 12 x 16.5 x 34

WEIGHT Approximate in kg. 5.2 9.2

Continuous product development is our commitment. In that manner, the above specifications may be changed without prior notice.
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