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คําแนะนําเพื่อความปลอดภัย

 กรุณาอานและปฏิบัติตามขอแนะนําที่มีอยูในคูมือการใชงานเครื่องปรับระดับแรงดันไฟฟา Wise-series

หมายเหตุ:  โปรดเก็บคูมือนี้ไวเพื่อประโยชนในการใชงานเครื่องอยางปลอดภัยและทนทาน โดยในคูมือนี้จะประกอบไปดวย  
  คําแนะนําที่ควรปฏบัติตามในการติดตั้งใชงานและบํารุงรักษาเครื่อง รวมถึงคําอธิบายการทํางานและคุณสมบัติ  

  ของเครื่อง

 เพื่อความปลอดภัยในการใชงาน ผลิตภัณฑนี้ควรไดรับการตรวจเช็คทุก 1 ป หรือหากพบสิ่งผิดปกตินอกเหนือจากที่กลาว

ไวในคูมือนี้ โปรดติดตอบริษัทฯ หรือรานคาที่ทานซื้อเครื่อง หรือที่ศูนยบริการลีโอนิคสใกลบานทาน หรือที่บริษัท ลีโอ เพาเวอร 

โซลูชั่นส จํากัด โทร.  0-2746-9500, Hot LIne Service 0-2361-7584-5 หรืออีเมล marketing@lpsups.com ในเวลาทําการ 
08:00น. - 17:30น. วันจันทร - ศุกร  หรือติดตอ 081-564-0510 หรือ 081-837-4019

  เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการอางอิงถึงตัวสินคา เมื่อมีการติดตอกับบริษัทฯ หรือ

  ศูนยบริการ กรุณาบันทึก Serial Number และรายละเอียดอื่นๆ ดังตอไปนี้

  ชื่อรุนสินคา:

  Serial Number: 

  ซื้อเมื่อวันที่:

  จากบริษัท:

คําเตือน

  ไมควรเปดฝาเครื่องเพื่อทําการซอมบํารุงเอง เนื่องจากภายในประกอบไปดวยอุปกรณอิเล็คทรอนิคส

  ที่มีความสลับซับซอน อาจทําใหอุปกรณเกิดความเสียหายและผูซอมอาจไดรับอันตรายจากกระแสไฟฟา

  ภายในเครื่องได การซอมบํารุงตองใชชางเทคนิคที่มีความชํานาญจากทางบริษัท ฯ เปนผูซอมเทานั้น

1.1 ความปลอดภัยเกี่ยวกับไฟฟา

 1.1.1 อยาทํางานโดยลําพังภายใตสภาวะที่อันตราย

 1.1.2 การสัมผัสตัวนําไฟฟาอาจทําใหเกิดการไหมและอันตรายเนื่องจากไฟฟาช็อตได

 1.1.3 การติดตั้งและการเดินสายไฟสําหรับ Wise หรืออุปกรณอื่นในระบบ ตองใชชางไฟฟาที่ไดรับใบอนุญาตเทานั้น

 1.1.4 หมั่นตรวจสอบสภาพของสายไฟ ขั้วตอสายไฟ แหลงจายไฟ ใหอยูในสภาพดีตลอดเวลา

 1.1.5 เพื่อลดความเสี่ยงตอการเกิดไฟฟาช็อต เมื่อไมสามารถตรวจสอบการเดินสายดินของตัวอาคารได ใหปลดเครื่อง

  ออกจากแหลงจายไฟ AC กอนที่จะทําการตออุปกรณใดๆ เขากับตัวเครื่อง และจะทําการเชื่อมตอเครื่องเขากับ  

  แหลงจายไฟ AC ได ก็ตอเมื่อไดทําการตออุปกรณเขากับตัวเครื่องเรียบรอยแลว

 1.1.6 ในการตอหรือปลดสายสัญญาณระหวางอุปกรณ ควรทําโดยใชมือเพียงขางเดียว ทั้งนี้เพื่อหลีกเลี่ยงการถูกไฟฟา  
  ช็อตจากการสัมผัสพื้นผิวของอุปกรณ 2 ตัวที่มีการเดินสายดินซึ่งมีศักยไฟฟาตางกัน

 1.1.7 ควรตอเครื่องเขากับแหลงจายไฟ AC ที่มีสายดิน ซึ่งมีการตอเขากับวงจรกระแสไฟฟายอยที่เหมาะสม หรือตอเขา 

  กับฟวสหรือสวิชตตัดกระแสอัตโนมัติ
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1.2 ความปลอดภัยในการติดตั้งและใชงาน

 1.2.1 กอนการติดตั้งและใชงานเครื่อง ควรทําความเขาใจกับขอแนะนํา, คําเตือน, ขอควรระวัง ที่แสดงอยูบนตัวเครื่อง  
  และอุปกรณไฟฟาอื่นๆ ที่ตอกับเครื่อง รวมถึงคูมือการใชงานฉบับนี้
 1.2.2 ติดตั้งเครื่องภายในอาคารที่มีอุณหภูมิและความชื้นที่เหมาะสม บริเวณที่มีอากาศถายเทสะดวก ปราศจากฝุน สาร 

  เคมี สารหรือวัสดุนําไฟ หลีกเลี่ยงการติดตั้งเครื่องใกลสถานีสงวิทยุ,  อปุกรณที่แผความรอนออกมา และไมให  
  เครื่องไดรับแสงแดดโดยตรง

 1.2.3 เครื่องนี้มีชองระบายอากาศ ใหแนใจวาเครื่องมีการระบายอากาศที่พอเพียง ไมมีสิ่งปดกั้นชองระบายอากาศของ  

  เครื่อง และควรติดตั้งเครื่องใหดานบนและดานขางอยูหางจากผนัง 30 ซม. เพื่อความสะดวกในการซอมบํารุงและ
  การระบายความรอนจากตัวเครื่อง
 1.2.4 เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดไฟฟาช็อต ควรใชอุปกรณที่มีฉนวนในการติดตั้ง

 1.2.5 ถอดเครื่องประดับหรือสิ่งของที่เปนโลหะ เชน แหวน สรอยคอ กาํไล และนาฬกาออกกอนทําการติดตั้ง

 1.2.6 ควรเชื่อมตอสายไฟกับขั้วตอ (Terminal Block) ของเครื่องใหถูกตอง เพื่อปองกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น

 1.2.7 หามเสียบเตารับไฟหรือสายไฟ AC Input เขากับเตาจายไฟหรือขั้วตอ Output ของเครื่องอยางเด็ดขาด เพราะจะ
  ทําใหเครื่องไดรับความเสียหายจนใชการไมได

 1.2.8 การทําความสะอาดตัวเครื่อง หามใชเบนซิน ทินเนอร หรือสารละลายเคมีภัณฑใดๆ มาเช็ดตัวเครื่อง ควรใชผานิ่ม 

  เช็ดก็เพียงพอแลว และควรปดเครื่องและปลด UPS ออกจากแหลงจายไฟ AC เสียกอน

แนะนําเบื้องตน

2.1 แนะนําทั่วไป

  Wise เปนเครื่องปรับและรักษาระดับแรงดันไฟฟา (Automatic Voltage Stabilizer) ใชไมโครโปรเซสเซอร  

 ควบคุมการทํางาน มีความแมนยําและความเชื่อถือไดสูง และยังมีความสามารถในการคนหาสภาวะที่ผิดปกติและการ  

 เปลี่ยนแปลง ระดับแรงดันไฟฟาไดภายในเวลาเพียง 0.01 วินาที อีกทั้งยังสามารถปองกันสัญญาณรบกวนไดอีกดวย จึง

 สามารถปองกันอุปกรณไฟฟาจากความผิดปกติของระบบจายไฟ เชน ไฟตก ไฟเกิน ไฟกระชากผิดเพี้ยน และสัญญาณ-  

 รบกวน เปนตน ไดอยางมีประสิทธิภาพ

  Wise เหมาะสําหรับใชงานกับ POS, PABX, คอมพิวเตอร, ระบบรักษาความปลอดภัย, เครื่องเสียงระดับไฮ-เอนด,

 ระบบควบคุมในอุตสาหกรรม,  อุปกรณสื่อสาร เปนตน

2.2 คุณสมบัติ

  - Tap Switching Voltage Regulator/Power Line Conditioner

  - Current zero crossing switching

  - 6 Taps change system

  - Pure sine wave output

  - Crest factor ratio 6:1

  - แสดงคาขอมูลเปนตัวเลขดิจิตอลแบบ 7-Segment LED 

  - แสดงผลการวัดคาแรงดันไฟฟาและกระแสไฟฟาแบบดิจิตอล

  - สามารถกรองสัญญาณรบกวน EMI / RFI ได
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หนาปดและรายละเอียดดานทายเครื่อง

3.1 หนาปดแสดงผล

 3.1.1 ON: ไฟแสดงการทํางานปกติ หากสัญญาณไฟนี้ดับหรือกะพริบ แสดงระดับแรงดันไฟฟาดานขาออกผิดปกติ

 3.1.2 BYPASS: ไฟแสดงสถานะเมื่อมีการบิดสวิตซดานหลังเครื่องไปยังตําแหนง MAINTENANCE BYPASS เพื่อสับ  
  เปลี่ยนใหอุปกรณไฟฟารับกระแสไฟฟาจากแหลงจายไฟฟาโดยตรง และสามารถปดเครื่องเพื่อทําการซอมบํารุง

  เครื่อง โดยอุปกรณไฟฟายังคงสามารถทํางานไดอยางตอเนื่องได

 3.1.3 ALARM:  ไฟเตือนสภาวะผิดปกติที่เกิดขึ้น ดังตาราง

สัญญาณไฟ ALARM เสียงสัญญาณเตือน สภาวะผิดปกติ

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

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

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

กะพริบ (สวาง 0.2 วินาที ดับ 0.2 วินาที) เครื่องจายไฟเกินพิกัดกําลังของเครื่อง (OVERLOAD)

ตดิคาง
เครื่องปดตัวเอง (SHUTDOWN) เนื่องจากปริมาณ

โหลดที่ตอใชงานอยูมีมากเกินพิกัดกําลังของเครื่อง

 3.1.4 ปุม MUTE / RESTART : ปุมระงับเสียงสัญญาณเตือน และปุมสําหรับกดใหเครื่องเริ่มทํางานใหม (Restart) หลัง 

  จากเครื่องปดตัวเอง (Shutdown) โดยใหกดคางไว 2 วินาที

 3.1.5 ปุม I/O DISPLAY: ปุมเลือกการแสดงผลบนจอ 7-Segment LED ใหแสดงผลแรงดันไฟฟาขาเขา (I) หรือแรงดัน  

  ไฟฟาขาออก (O) 

  - สัญญาณไฟ INPUT ติดสวาง แสดงวา จอโวลตมิเตอรแสดงคาแรงดันไฟฟาขาเขา

  - สัญญาณไฟ OUTPUT ติดสวาง แสดงวา จอโวลตมิเตอรแสดงคาแรงดันไฟฟาขาออก

 3.1.6 จอ DIGITAL VOLTAGE: แสดงคาแรงดันไฟฟาขาเขา (Input) และแรงดันไฟฟาขาออก (Output)    

 3.1.7 จอ OUTPUT CURRENT: แสดงคากระแสไฟฟาขาออกที่เครื่องจายใหกับอุปกรณไฟฟา 
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3.2 รายละเอียดอุปกรณทายเครื่อง

 3.2.1 ขั้วตอ INPUT: ขั้วตอสําหรับเชื่อมตอไฟจากแหลงจายไฟ AC เขาสูเครื่อง

 3.2.2 ขั้วตอ OUTPUT: ขั้วตอสําหรับเชื่อมตอไปยังอุปกรณไฟฟา

 3.2.3 ขั้วตอ PE/EARTH (  ): ขั้วตอสําหรับตอเขากับสายดิน

 3.2.4 เบรกเกอร INPUT: เบรกเกอรสําหรับเปด-ปดการทํางานของเครื่อง

 3.2.5 สวิตซ BYPASS: สวิตซสําหรับเลือกการทํางานของเครื่องในโหมดปรับแรงดันไฟฟา (NORMAL OPERATION)   

  หรือในโหมดบายพาส (MAINTENANCE BYPASS)

 3.2.6 สวิตซ RESTART MODE: สวิตซสําหรับเลือกรูปแบบการเริ่มทํางานใหมของเครื่อง (Restart) ภายหลัง  

  จากเครื่องทําการปดตัวเอง (Shutdown) หลังจากแรงดันไฟฟาขาเขาผิดปกติ 

   AUTO: เลือกใหเครื่องทําการจายไฟใหกับอุปกรณไฟฟาทันทีที่แรงดันไฟฟาขาเขากลับสูปกติ

   MANUAL: เลือกใหเครื่องทําการจายไฟใหกับอุปกรณไฟฟาเมื่อแรงดันไฟฟาขาเขากลับสูปกติ 

     และผูใชกดปุม RESTART คางไวนานกวา 2 วินาที
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การติดตั้ง

 ขอควรระวัง: บริษัทไมสามารถรับประกันสินคาได หากพบวาการติดตั้งเครื่องไมเปนไปตามรายละเอียดที่ระบุไว

   ภายในคูมือการใชงานนี้ 

4.1 การเตรียมการติดตั้ง

 4.1.1 ตรวจสอบสภาพภายนอกเครื่อง หากมีสวนใดเสียหายหรือชํารุดขณะขนสง โปรดแจงศูนยบริการลีโอนิคสใกล  
  บานทาน หรือที่บริษัท ลีโอ เพาเวอร โซลูชั่นส จํากัด โทร.  0-2746-9500, Hot LIne Service 0-2361-7584-5  

  หรืออีเมล marketing@lpsups.com ในเวลาทําการ 08:00น. - 17:30น. วันจันทร - ศุกร  หรือติดตอ 
  081-564-0510 หรือ 081-837-4019

 4.1.2 กอนการติดตั้งควรอานรายละเอียด, คําเตือน, ขอควรระวังตางๆ และคูมือการใชงานเครื่องและอุปกรณอื่นๆ และ 

  ควรติดตั้งเครื่องโดยชางเทคนิคผูชํานาญ
 4.1.3 ตรวจสอบขนาดของแหลงจายไฟ และพิกัดกําลังของอุปกรณไฟฟาที่ตองการตอพวง ใหเหมาะสมกับพิกัดกําลัง  

  ของเครื่อง

 4.1.4 การเคลื่อนยาย 

   ควรเคลื่อนยายโดยมีหีบหอภายนอกหอหุมอยูจนกระทั่งถึงจุดที่จะติดตั้งใชงาน เพื่อปองกันความเสียหายที่  

  อาจเกิดขึ้นจากการเคลื่อนยาย

 4.1.5 พื้นที่ในการติดตั้ง

   ติดตั้งเครื่องใหมีีพื้นที่วางรอบตัวเครื่องทุกดาน ไมนอยกวา 30 ซม. เพื่อการระบายอากาศอยางพอเพียง และ

  เพื่อความสะดวกในการติดตั้ง การใชงานและการบํารุงรักษาเครื่อง

 4.1.7 ขนาดสายไฟ

   ขนาดสายไฟที่ใชสําหรับเชื่อมตอไปยังระบบไฟฟาของการไฟฟาหรือแหลงจายไฟ AC (ตามตารางของสายไฟ 

  ทองแดงหุมฉนวน PVC มอก.11-2531 อุณหภูมิตัวนํา 70 องศาเซลเซียส ขนาดแรงดันไฟฟา 750 โวลต อุณหภมูิ 

  โดยรอบ 40 องศาเซลเซียส เดินในทอโลหะไมเกิน 3 เสน)

รุน  Wise 3000 Wise 5000

พิกัดกระแสไฟฟาของอุปกรณ 20 A 30 A

ขนาดสายไฟเดินในอากาศ (mm2) INPUT 4 4

OUTPUT 4 4

PE/EARTH 2.5 4

ขนาดสายไฟเดินในทอผนังราง หรือใช

สายหลายแกน (mm2)

INPUT 4 6

OUTPUT 4 6

PE/EARTH 2.5 4 - 6

 หมายเหตุ: - ขนาดสายไฟที่ใชตามตารางขางตน ตองมีีความยาวสายไฟไมเกิน 10 เมตร หากตองการใชความยาว  

    สายไฟเพิ่มขึ้น ตองเพิ่มขนาดสายไฟตามความเหมาะสม

   - เพื่อความปลอดภัย ใหเดินสายไฟในทอรอยสายไฟ (Conduit) ที่มีขนาดเหมาะสม

- 6 -

4.2 การติดตั้ง

 4.2.1 ตอสายดินเขาที่ขั้ว PE / EARTH (  ) ของเครื่อง

 4.2.2 ตอสายไฟจากแหลงจายไฟ AC ไปยังขั้ว L และ N ของขั้วตอ INPUT ของเครื่องตามลําดับ
 4.2.3 ตอสายไฟจากขั้ว L และ N ของขั้วตอ OUTPUT  ไปยังอุปกรณไฟฟาตางๆ 

การใชงาน

5.1 การเริ่มใชงานเครื่องในครั้งแรก

 ในการเริ่มใชงานเครื่องในครั้งแรก ใหบิดสวิตซเลือกโหมดการทํางานไปที่ NORMAL OPERATION จากนั้นจึงโยก
เบรกเกอร INPUT และรอจนไฟ ON ดานหนาเครื่องติดสวาง

5.2 การเปดเครื่องในครั้งตอไป

 โยกเบรกเกอร INPUT ดานหลังเครื่องในที่ตําแหนง ON และรอจนไฟ ON ดานหนาเครื่องติดสวาง จากนั้นจึงเปด

อุปกรณไฟฟาที่ตอใชงาน

5.3 การปดเครื่อง

  ปดอุปกรณไฟฟากอน และโยกเบรกเกอร INPUT ดานหลังเครื่องในที่ตําแหนง OFF

5.4 การปดเครื่องเพื่อซอมบํารงุรักษา

 บิดสวิตซ BYPASS ไปที่ตําแหนง MAINTENANCE BYPASS และโยกเบรกเกอร INPUT ดานหลังเครื่องในที่

ตําแหนง OFF จากนั้นจึงเปดใชงานอุปกรณไฟฟาไดตามปกติ

5.5 การสับเปลี่ยนกลับสูโหมดการใชงานปกติ 

 ปดอุปกรณไฟฟา และบิดสวิตซ BYPASS ไปที่ตําแหนง NORMAL OPERATION จากนั้น โยกเบรกเกอร INPUT 

ดานหลังเครื่องในที่ตําแหนง ON และรอจนไฟ ON ดานหนาเครื่องติดสวาง แลวจึงเปดอุปกรณไฟฟาที่ตอใชงาน
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ปญหาและแนวทางแกไข

6.1 หลังการติดตั้ง

อาการ การแกไข

ไฟ ON ดับ และอุปกรณไฟฟาไมทํางาน ตรวจสอบวาเบรกเกอร  INPUT ดานหลังเครื่องอยูที่ตําแหนง ON หรือไม 

ตรวจสอบแหลงจายไฟวา มีคาแรงดันไฟฟามากกวา 165 Vac หรือไม

ไฟ ON กะพริบ ไฟ ALRAM กะพริบพรอมเสียง

สัญญาณเตือน และอุปกรณไฟฟาไมทํางาน

แรงดันไฟฟาขาเขาอยูนอกพิสัยของเครื่อง เครื่องจะตัดการจายไฟไปยัง

อุปกรณไฟฟา เพื่อปองกันความเสียหาย

ไฟ ON ติดสวาง ไฟ ALARM ดับ แตอปุกรณ

ไฟฟาไมทํางาน

ตรวจสอบการเชื่อมตอสายไฟที่ขั้วตอ OUTPUT ของเครื่อง

กดปุม RESTART คางไว 2 วินาที เพื่อเริ่มทํางานใหม

ไฟ ON และไฟ ALARM ติดสวาง พรอมเสียง

สัญญาณเตือนยาวตอเนื่อง ไมสามารถหยุดเสียง

สัญญาณเตือนได

เครื่องหยุดการทํางานเนื่องจากมีการตอใชงานเกินพิกัดกําลัง (Overload) 

ใหปลดอุปกรณไฟฟาและกดปุม RESTART คางไว 2 วินาที

ไฟ ON กะพริบ ไฟ ALRAM กะพริบพรอมเสียง

สัญญาณเตือนทุกๆ 2 วินาที

ปริมาณอุปกรณไฟฟาที่ตอใชงานเกินพิกัดกําลังของเครื่อง ใหลดปริมาณ

อุปกรณไฟฟาที่ตอใชงานลงจนกวาเสียงสัญญาณเตือนจะเงียบ

6.2 เมื่อมีเสียงสัญญาณเตือน

อาการ สาเหตุ การแกไข

ไฟ ON ดับ และอุปกรณไฟฟาไม

ทํางาน

แรงดันไฟฟาขาเขาจากการไฟฟา

อยูในระดับตํ่ามาก

แรงดันไฟฟาขาเขาอยูนอกพิสัยของเครื่อง เครื่องจะ

ตัดการจายไฟไปยังอุปกรณไฟฟา เพื่อปองกันความ

เสียหาย ใหรอจนแรงดันไฟฟาขาเขากลับสูระดับ

ปกติ และไฟ ON ติดสวาง
ไมมีไฟฟาจายเขาเครื่อง

ไฟ ON สวาง ไฟ ALRAM กะพริบ 

(สวาง 0.2 วินาที ดับ 3 วินาที) 

พรอมเสียงสัญญาณเตอืน

แรงดันไฟฟาขาเขาอยูในระดับตํา่ 

(Under Voltage)

เครื่องตัดการจายไฟไปยังอุปกรณไฟฟา เพื่อ

ปองกันความเสียหาย ใหรอจนแรงดันไฟฟาขาเขา

กลับสูระดับปกติ และไฟ ON ติดสวาง 

กดปุม MUTE เพื่อระงับเสียงสัญญาณเตือน

ไฟ ON สวาง ไฟ ALRAM กะพริบ 

(สวาง 3 วินาที ดับ 0.2 วินาที) 

พรอมเสียงสัญญาณเตือน

แรงดันไฟฟาขาเขาสูง (Over 

Voltage)

เครื่องตัดการจายไฟไปยังอุปกรณไฟฟา เพื่อ

ปองกันความเสียหาย ใหรอจนแรงดันไฟฟาขาเขา
กลับสูระดับปกติ และไฟ ON ติดสวาง

กดปุม MUTE เพื่อระงับเสียงสัญญาณเตือน
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อาการ สาเหตุ การแกไข

ไฟ ON สวาง ไฟ ALRAM กะพริบ 

(สวาง 0.2 วินาที ดับ 0.2 วินาที) 
พรอมเสียงสัญญาณเตือน

ปริมาณอุปกรณไฟฟาที่ตอใช

งานเกินพิกัดกําลังเครื่อง (Over 
load)

เครื่องกําลังจะหยุดการทํางานในไมชา ใหลด

ปริมาณอุปกรณไฟฟาที่ตอใชงานลงจนกวาเสียง
สัญญาณเตือนจะเงียบ

ไฟ ON สวาง ไฟ ALRAM กะพริบ 

(สวาง 4 วินาที ดับ 4 วินาที) พรอม

เสยีงสัญญาณเตือน

ความถี่ไฟฟาขาเขาอยูนอกพิสัย
ของเครื่อง

เครื่องยังสามารถทํางานตอได แตแนะนําใหปด
อุปกรณไฟฟาหรือเครื่องใชไฟฟาที่อาจเกิดความ

เสียหายจากความถี่ไฟฟาผิดปกติได

ไฟ ON และ ไฟ ALRAM ติดสวาง 
พรอมเสียงสัญญาณเตือนดังยาว
ตอเนื่อง

เครื่องปดตัวเอง เนื่องจากมีการ
ใชงานเกินพิกัดกําลังของเครื่อง  

(Overload)

ปลดอุปกรณไฟฟาที่ตอใชงาน แลวกดปุม RE-
START คางไว 2 วินาที แลวจึงตอเชื่อมอุปกรณ
ไฟฟาเขาไปใหมอีกครั้ง โดยไมใหเกินกวาพิกัดกําลัง

เครื่อง

ไฟ ON ติดสวาง แตอุปกรณไฟฟา

ไมทํางาน

ไฟจากการไฟฟากลับสูสภาวะ

ปกติ แตสวิตซ RESTART 

MODE ถูกเลือกไปที่ MANUAL

กดปุม RESTART คางไว 2 วินาที
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ขอมูลจําเพาะ

MODEL Wise 3000 Wise 5000

RATED POWER Pf = 1 3 kVA / 3 kW 5 kVA / 5 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%

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 continuous load

150% for 11 min.

300% for 1 cycle

Crest factor ratio 6 : 1

EFFICIENCY AC to AC (at full load) more than 97%

SYSTEM PROTECTION Overload automatic shutdown with manual restart

Over / Under voltage automatic shutdown with manual restart 

or auto restart (selectable)

Frequency fault audible alarm

Short circuit circuit breaker

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

MANUAL CONTROLS Maintenance bypass switch option

INDICATOR Front panel LED’s power on, maintenance bypass, alarm, 

input voltage, output voltage

Digital meter monitoring

(3 Digit 7-segment LED)

input / output voltage, output current

AUDIBLE ALARM

WITH RESET FOR

SILENCE

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 - 45°C

Humidity 0 - 95% (non-condensing)

DIMENSIONS W x H x D (cm) 18 x 35 x 45

WEIGHT Approximate in kg. 36 40

Authorized Distributor:

บริษัท ลีโอ เพาเวอร โซลูชั่นส จํากัด

27 ซอยบางนา-ตราด 34 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
โทร. 0-2746-9500 แฟกซ 0-2746-8712 e-mail: marketing@lpsups.com
■ www.leonics.com ■  Copyright © 2012 Leonics Co., Ltd. All rights reserved. LEN.MAN.STA.178 Rev.2.00/2012
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