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Power Line and Signal Surge Protector

TPS-series

คำ�แนะนำ�เพื่อความปลอดภัย
กรุณาอ่านและปฏิบัติตามข้อแนะนำ�ที่มีอยู่ในคู่มือการใช้งานนี้และเก็บคู่มือนี้ไว้เพื่อประโยชน์ใน
การใช้งานเครือ่ งอย่างปลอดภัยและทนทาน โดยในคูม่ อื นีจ้ ะประกอบไปด้วยคำ�แนะนำ�ทีค่ วรปฏิบตั ิ
ตามในการติดตั้งใช้งานและบำ�รุงรักษาเครื่อง รวมถึงคำ�อธิบายการทำ�งานและคุณสมบัติของเครื่อง
เพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน ผลิตภัณฑ์นี้ควรได้รับการตรวจเช็คทุก 1 ปี หรือหากพบสิ่งผิด
ปกตินอกเหนือจากที่กล่าวไว้ในคู่มือนี้ โปรดติดต่อบริษัทฯ หรือร้านค้าที่ท่านซื้อเครื่อง หรือที่ศูนย์
บริการลีโอนิคส์ใกล้บ้านท่าน หรือที่บริษัท ลีโอ เพาเวอร์ ซัพพลาย  จำ�กัด โทร.  0-2746-9500,
Hot LIne Service 0-2361-7584 หรืออีเมล์ marketing@lpsups.com ในเวลาทำ�การ 08:00 17:30น. วันจันทร์ - ศุกร์ หรือติดต่อ 081-564-0510 หรือ 081-837-4019
เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการอ้างอิงถึงตัวสินค้า เมื่อมีการติดต่อกับบริษัทฯ หรือ
ศูนย์บริการ กรุณาบันทึก Serial Number และรายละเอียดอื่นๆ ดังต่อไปนี้
ชื่อรุ่นสินค้า: _____________________________________________________
Serial Number: _________________________________________________
ซื้อเมื่อวันที่: _____________ จากบริษัท/ร้าน: ___________________________
 คำ�เตือน:

27 ชั้นที่ 4 ซอยบางนา-ตราด 34 แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
โทร. 0-2746-9500 แฟกซ์ 0-2746-8712 อีเมล์: marketing@lpsups.com
www.leonics.com Copyright © 2018 Leonics Co.,Ltd. All rights reserved.

Authorized Distributor:
บริษัท ลีโอ เพาเวอร์ ซัพพลาย จำ�กัด

คู่มือการใช้งาน
เพือ่ ลดความเสีย่ งในการถูกไฟฟ้าช็อต ห้ามเปิดฝาครอบเครือ่ งออก ไม่มชี น้ิ ส่วน
ที่ผู้ใช้สามารถซ่อมแซมได้อยู่ภายใน โปรดติดต่อเจ้าหน้าบริการที่ชำ�นาญจาก		
ทางบริษัท เพื่อทำ�การซ่อมแซมเท่านั้น

 คำ�เตือน:		 ห้ามทำ�งานโดยลำ�พังภายใต้สภาวะที่อันตราย การติดตั้งต้องใช้ช่างไฟฟ้าที		
่
ได้รับใบอนุญาตเท่านั้น

เพื่อความปลอดภัยในการติดตั้ง ให้ปิดแหล่งจ่ายไฟที่จ่ายเข้าสู่เครื่อง ก่อนทำ�		
การติดตั้ง Surge Diverter เข้ากับระบบไฟฟ้า

 คำ�เตือน:

การสัมผัสตัวนำ�ไฟฟ้าอาจทำ�ให้เกิดการไหม้และอันตรายเนื่องจากไฟฟ้าช็อต		
ได้ ห้ามจับต้องขั้วต่อต่างๆ ที่เป็นโลหะหรือชิ้นส่วนภายในเครื่อง ในขณะที่
เครื่องกำ�ลังทำ�งานอยู่

 คำ�เตือน:

 ข้อควรระวัง: ก่อนการติดตัง้ และใช้งานเครือ่ ง ควรทำ�ความเข้าใจกับข้อแนะนำ�, คำ�เตือน, 		
ข้อควรระวัง ที่แสดงอยู่บนตัวเครื่อง และอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆ ที่ต่อกับเครื่อง
ถึงคู่มือการใช้งานฉบับนี้

 ข้อควรระวัง: ติดตัง้ เครือ่ งภายในอาคารทีม่ อี ณ
ุ หภูมแิ ละความชืน้ ทีเ่ หมาะสม บริเวณทีม่ ี
อากาศถ่ายเทสะดวก ปราศจากฝุ่น สารเคมี สารหรือวัสดุนำ�ไฟ หลีกเลี่ยงการ
ติดตั้งใกล้สถานีสง่ วิทยุ, อปุ กรณ์ทแ่ี ผ่ความร้อนออกมา และไม่ให้เครือ่ งได้รบั
แสงแดดโดยตรง
• หมั่นตรวจสอบสภาพของสายไฟ ขั้วต่อสายไฟ แหล่งจ่ายไฟ ให้อยู่ในสภาพดีตลอดเวลา
• TPS-series ที่กล่าวถึงภายในคู่มือนี้ สามารถติดตั้งใช้งานได้กับระบบไฟฟ้า 1 เฟสเท่านั้น
• การติดตัง้ ใช้งาน TPS ให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด ต้องต่อเข้ากับระบบไฟฟ้าทีม่ กี ารติดตัง้ สายดินเท่านัน้
การใช้งานโดยไม่ตอ่ สายดิน อาจทำ�ให้เกิดความผิดพลาด หรืออุปกรณ์ไม่สามารถป้องกันแรงดันไฟ		
กระชากสูงชัว่ ขณะได้
• เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดไฟฟ้าช็อต ควรใช้อุปกรณ์ที่มีฉนวนในการติดตั้ง
• ถอดเครือ่ งประดับหรือสิ่งของที่เป็นโลหะ เช่น แหวน สร้อยคอ กำ�ไล และนาฬิกาออกก่อนติดตั้ง
• ควรเชื่อมต่อสายไฟกับขั้วต่อหรือช่องเสียบต่างๆ ของเครื่อง ให้ถูกต้องตามที่ระบุไว้ เพื่อป้องกัน
ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น

แนะนำ�เบื้องต้น
ปรากฏการณ์ธรรมชาติ เช่น ฝนตก ฟ้าคะนอง พายุ ฟ้าแลบ ฟ้าผ่า หรือความผิดปกติของระบบ
ไฟฟ้า หรือการเปิด-ปิดสวิตซ์อุปกรณ์ไฟฟ้าประเภทมอเตอร์กำ�ลังสูง เช่น เครื่องปรับอากาศ, เครื่อง
ซักผ้า, เครื่องพิมพ์ ล้วนเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำ�ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแรงดันไฟฟ้าสูงขึ้นผิดปกติในชั่ว
ขณะ (Transient หรือ Surge) โดยอาจเกิดแรงดันไฟฟ้าสูงกว่า 2,000 โวลต์ และกระแสไฟฟ้าสูงกว่า
100 แอมแปร์ ในระยะเวลาประมาณ 1-10 ไมโครวินาที ซึ่งส่งผลกระทบต่ออุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์,
อุปกรณ์ไฟฟ้า และอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคม ทำ�ให้เกิดความชำ�รุดเสียหาย, ทำ�งานผิดพลาด, อายุ
การใช้งานสั้นลง, ข้อมูลสูญหาย เป็นต้น
TPS-series เป็นอุปกรณ์ TVSS (Transient Voltage Surge Suppressor) หรือ Power Line
and Signal Surge Protector ซึ่งเป็นอุปกรณ์ป้องกันไฟกระชากแรงดันสูงชั่วขณะประเภทหนึ่งที่
ช่วยลดระดับแรงดันไฟกระชากสูงชั่วขณะที่มีระดับพลังงานปานกลาง  ป้องกันไฟกระชากแรงดันสูง
ชั่วขณะและกรองสัญญาณรบกวนทางสายไฟฟ้าภายในอาคาร และป้องกันไฟกระชากแรงดันสูงชั่ว
ขณะที่เหนี่ยวน�ำเข้าสู่สายสัญญาณต่าง ๆ เช่น ADSL, LAN เป็นต้น ส�ำหรับติดตั้งใช้งานใน Location
Category A หรือ B ส�ำหรับใช้ในระบบจ่ายไฟเฉพาะจุดภายในอาคาร หรือเฉพาะอุปกรณ์ไฟฟ้า
ต่างๆ ออกแบบและผลิตตามมาตรฐาน ANSI/IEEE C62.41 และ ANSI/IEEE C62.42 แสดงสถานะ
การท�ำงานด้วยไฟ LED เหมาะส�ำหรับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์, ระบบสื่อสาร, ระบบไอที เป็นต้น

รายละเอียดและส่วนประกอบต่างๆ ของเครื่อง

ไฟแสดงสถานะ
สถานะการทำ�งานของเครื่อง
PROTECTED FAULT WIRING
สว่าง
ดับ
เครื่องท�ำงานเต็มประสิทธิภาพ
สว่าง
สว่าง
ระบบป้องกันไฟกระชากแรงดันสูงชั่วขณะ ท�ำงานไม่เต็มประสิทธิภาพ
เนื่องจากระบบการเดินสายไฟภายในอาคารไม่มีระบบสายดิน หรือการ
เดินสายไฟ Line และ Neutral  สลับกัน
ดับ
สว่าง
- ระบบป้องกันไฟกระชากแรงดันสูงชั่วขณะไม่ท�ำงานแล้ว เนื่องจาก
เครื่องได้ท�ำการป้องกันอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ต่อพ่วงกับรางปลั๊กไฟ หลัง
จากเกิดฟ้าผ่าหรือไฟกระชากแรงดันสูงชั่วขณะแล้ว
- ระบบการเดินสายไฟภายอาคารไม่มีระบบสายดิน หรือการเดินสาย
ไฟ Line และ Neutral  สลับกัน
ดับ
ดับ
เครื่องได้ท�ำการป้องกันอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ต่อพ่วงอยู่บนรางปลั๊กไฟ
หลังจากเกิดฟ้าผ่าหรือไฟกระชากแรงดันสูงชั่วขณะ

3.1 ไฟ PROTECTED: ไฟแสดงสถานะการทำ�งานปกติ (ระบบป้องกันไฟกระชากแรงดันสูงชัว่ ขณะ
ทำ�งานปกติ)
3.2 ไฟ FAULT WIRING: ไฟแสดงระบบการเดินสายไฟภายในอาคาร ไม่มีการต่อสายดิน หรือมี
การเดินสายไฟ Line และ Neutral สลับกัน
3.3 สาย AC INPUT: สาย Power cord  สำ�หรับเสียบเข้ากับรางปลั๊กไฟ
3.4 พอร์ต RJ-45: พอร์ตต่อสายสัญญาณสำ�หรับป้องกันไฟกระชากแรงดันสูงชัว่ ขณะทีเ่ ข้ามาทาง		
สายสัญญาณ (Signal surge protection) เพือ่ ป้องกันอุปกรณ์ ADSL, เราเตอร์ (Router), ฮับ
(Hub), สวิตชิ่งฮับ (Switching hub), ระบบอินเตอร์เน็ตของคอมพิวเตอร์ โดยขึ้นอยู่กับรุ่น
ผลิตภัณฑ์ โปรดสังเกตชื่อพอร์ตที่ติดบนตัวเครื่อง
			

ปัญหาและแนวทางแก้ไขเบื้องต้น

4.2 เสียบสาย Power cord ของเครือ่ ง เข้าทีเ่ ต้ารับไฟของรางปลัก๊ ไฟ
			 คำ�เตือน: รางปลั๊กไฟที่ใช้ ต้องเป็นรางปลั๊กไฟที่มีเต้ารับไฟแบบ 3 ขา
และเป็นรางปลั๊กไฟสำ�หรับใช้งานกับระบบไฟฟ้าที่มีการ
ติดตั้งสายดินเท่านัน้ เพือ่ ประสิทธิภาพสูงสุดในการป้องกัน
ไฟกระชากแรงดันสูงชัว่ ขณะ

4.3 นำ�เต้าเสียบของอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ต้องการป้องกันไฟกระชากแรงดันสูงชั่วขณะ มาเสียบเข้ากับ
เต้ารับไฟของรางปลั๊กไฟ
4.4 เสียบสาย Power cord ของรางปลั๊กไฟเข้ากับเต้าจ่ายไฟของอาคารที่มีการต่อสายดิน ระบบ
ป้องกันไฟกระชากแรงดันสูงชั่วขณะของ TPS (Power line surge protection) จะถูกต่อ
ขนานเข้ากับระบบไฟฟ้าของรางปลั๊กไฟ ทำ�ให้รางปลั๊กไฟนั้นสามารถป้องกันไฟกระชากแรงดัน
สูงชั่วขณะให้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ที่ต่อพ่วงอยู่ได้
 คำ�เตือน: การใช้งานให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด รางปลั๊กไฟต้องต่อเข้ากับระบบไฟฟ้าของ
อาคารที่มีการติดตั้งสายดินเท่านั้น การใช้งานโดยไม่มีการต่อสายดิน อาจทำ�
ให้เกิดความผิดพลาด หรืออุปกรณ์ไม่สามารถป้องกันไฟกระชากแรงดันสูง
ชั่วขณะได้
4.5 เครื่องเริ่มทำ�งาน โดยสามารถตรวจสอบการทำ�งานของเครื่อง ได้จากสัญญาณไฟแสดงสถานะ
ที่ด้านหน้าเครื่องทั้งสองดวงโดยแต่ละดวงจะมีความหมาย ดังนี้

- เปลี่ยนเครื่องใหม่ หรือติดต่อ
ศูนย์บริการ
- ตรวจสอบและแก้ไขการเดิน
สายไฟภายในอาคาร และ
ระบบสายดินให้ถูกต้อง

ข้อมูลจำ�เพาะ
MODEL
TPS-111BH/LAN
TPS-111BH/ADSL
Electrical system
Single phase L - N - E
Nominal input
200 - 250 Vac, 50 - 60 Hz
Principle
Mult-surge TVSS
TVSS protection mode
All mode; L-N, L-E, N-E
Maximum Continuous Operating Voltage
280 Vac
(MOV)
Surge capability (Imax)
10 kA (20 kA is optional)
Location category
ANSI/IEEE C62.41 CAT.A1, A2, A3, B1
Indicator (LED)
TVSS Protected (green), Fault wiring (red)
Primary state
Gas arrester
TVSS function
Long discharge transient
Impluse spark over voltage
900 V at 100 V/µs
Secondary state
Star varistor
TVSS function
Fast response transient
Clamp voltage
710 / 775 V
Transient current
10 - 20 kA (8/20 µs wave form)
Total transient energy
3,800 Joules
Transient response time
Less than 25 ns
Number of signal protection channel
2
2
Signal applications
LAN 10 Base-T
ADSL
Connectors
Modular plug RJ45-8C Modular plug RJ45-8C
Line protection
1-8
4-5
Breakdown voltage (VBR)
6.8
270
8/20 µs wave form
VCL
13.4
1,500
(short impulse)
ACL
746
100
10/1000 µs wave form
VCL
10.5
1,000
(long impulse)
ACL
143
50
Peak pulse power dissipation
1,500 W (10/1000 µs wave form)
Fast response time
5 ns
Low line capacitance
Less than 15 pF
High speed buad rate
Less than 20 MHz
DC isolated ground
VISO = 1,000/6,000 V
Repititive peak plus current
IISO = 100 A (8/20 µs wave form)
Environment
Temperature
0 - 40°C
Relative humidity
0 - 95% (non-condensing)
Dimension (W x H x D)
110 x 55 x 102 mm
Weight (approx. in kg)
0.6 kg
AC SURGE PROTECTION

4.1 เชื่อมต่อสายสัญญาณ เข้าที่พอร์ต RJ-45 ที่ด้านซ้ายของเครื่อง โดย
IN: สำ�หรับต่อสายสัญญาณเข้าสู่ TPS
OUT: สำ�หรับต่อสายสัญญาณที่ได้รับการป้องกันไฟกระชากแรงดันสูงชั่วขณะจาก TPS
ไปยังอุปกรณ์ต่าง ๆ ตามการใช้งานในแต่ละรุ่นของผลิตภัณฑ์

การแก้ไข
ตรวจสอบและแก้ ไ ขการเดิ น
สายไฟภายในอาคาร และระบบ
สายดิ น ให้ ถู ก ต้ อ งโดยช่ า งไฟที่
ช�ำนาญงาน

SIGNAL SURGE PROTECTION

การติดตั้งและใช้งาน

ปัญหา
สาเหตุของปัญหา
สัญญาณไฟ PROTECTED และ ระบบป้องกันไฟกระชากแรงดันสูง
ไฟ FAULT WIRING  ติดสว่าง
ชัว่ ขณะท�ำงานไม่เต็มประสิทธิภาพ
เนื่ อ งจากระบบการเดิ น สายไฟ
ภายในอาคารไม่ มี ร ะบบสายดิ น
หรือการเดินสายไฟ Line และ
Neutral  สลับกัน
สัญญาณไฟ PROTECTED ดับ แต่ ระบบป้องกันไฟกระชากแรงดันสูง
ไฟ FAULT WIRING  ติดสว่าง
ชั่วขณะไม่ท�ำงานแล้ว เนื่องจาก
เครื่ อ งได้ ท�ำการป้ อ งกั น อุ ป กรณ์
ไฟฟ้าที่ต่อพ่วงกับรางปลั๊กไฟ หลัง
จากเกิดไฟกระชากแรงดัน สูงชั่ว
ขณะแล้ว

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

