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CA 8345

Qualistar อัพเกรดขึ้นอีกขั้น
• ตรวจวิเคราะห์คุณภาพแรงดันไฟฟ้า
• เป็นไปตามมาตรฐาน IEC61000-4-30 Class A
• ฟงัก์ชัน่การส่ือสารข้อมูลข้ันสูงสุด
• เครือ่งมือใชง้านง่ายโดย Qualistar

Recording
สามารถจัดเก็บพารามิเตอรก์ว่ารอ้ยรายการ
ในหน่วยความจําทุกๆ 10/12 ชว่งลูกคล่ืน

Alarms
ติดตามพารามิเตอรใ์หอ้ยู่ในขอบ
เขตท่ีกําหนดไว้

Transients
เหตุการณ์ทางไฟฟา้ท่ีเกิดข้ึนอย่างรวดเรว็
จะถูกตรวจจับและบันทึกลักษณะเฉพาะต่างๆ
ในหน่วยความจํา

TrueInrush
การศึกษาโหลดในชว่ง startup ทําได้ง่ายกว่าเดิม

เครือ่งวัดกำาลังไฟฟ้า Class A



ขอ้มูลท้ังหมดจะถูกบันทึกบน SD card ท่ีสามารถ 
ถอด เข้า-ออก ได ้สามาถถ่ายโอนข้อมูลไปยัง PC 

โดยใช้ซอฟต์แวร์ หรือก็อปปี้ข้อมูลไปยัง USB drive 
ท่ีสามารถต่อได้โดยตรงบนตัวเคร่ือง Qualistar

เหมาะสําหรบังานตรวจสอบและบํารงุรกัษาระบบไฟฟา้ในภาคอุตสาหกรรมและในอาคารประเภทต่างๆ Qualistar ทําใหคุ้ณมองเหน็
ลักษณะคุณภาพไฟฟา้ของเครอืข่ายระบบไฟฟา้อย่างรวดเรว็

สะดวกในการใชง้านด้วยการติดต้ัง GUI ท่ีผูใ้ชง้านเข้าใจง่าย ใหค้วามแมน่ยาํในการวัดสูง สามารถแสดงค่าต่างๆท่ีคํานวณได้อยา่ง 
มหาศาล และยงัมฟีงัก์ชัน่ในการประมวลผลต่างๆอีกหลายประการ

แถบเชือ่มเทอรมิ์นอล
พรอ้มอินพุตแยกหน้าจอ color 

touch screen 
ขนาดใหญ่

ตัวชว่ยออนไลน์หลาย
ภาษา

ชอ่งเสียบ USB

ชอ่งเสียบRJ45

ชอ่งเสียบไดรฟ์ USB

ชอ่งเสียบ SD card

Power and energy quality analyser
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การคำานวณ
• คาํนวณคา่ K และ FHL

• คาํนวณความผิดเพ้ียน (distorting) ของแรงดันไฟฟ้า (V) และกระแสไฟฟ้า (A)

• คํานวณ Displacement Power Factor (DPF) และ Power Factor (PF)

• คํานวณ flicker ท้ัง Pst และ Plt และ sliding Pst 

• คํานวณ unbalance ของกระแสไฟฟ้า (A) และแรงดันไฟฟ้า (V)

• Waveform Inrush ระยะเวลา 10 นาที

•  Inrush ในรูปแบบ RMS และ Peak สูงสุด 30 นาที

• จับ transients ความละเอียดสูงสุด 2.5µs มากกว่ารอ้ยเหตุการณ์

• จับ shockwaves สูงสุดถึง 12kV ด้วยความละเอียดท่ี่ี 500 ns

• บันทึกค่า (Recording of trends)

• บันทึก Trend recording ด้วยความถ่ีต้ังแต่ ่200ms ถึง 2hrs

ประสิทธิภาพการใช้งาน
• หนา้จอสัมผัส (touch screen) colour LCD ความกว้าง 7 น้ิว (WVGA)

• การแสดงผลรูปคล่ืนแบบเรียลไทม์  (4 voltage และ 4 current)

• Power supply สําหรบั DC current sensor

• ชอ่ง voltage inputs AC/DC 5x50Hz/60Hz 

• User-friendly, GUI หลายภาษา

• ใชง้านง่าย

• สร้างโปรไฟล์ผู้ใช้งานได้

• ทํางานหลายฟงัก์ชัน่ได้พรอ้มๆกัน(muiti-task)

•  จดจํา current sensors ทุกรุน่ท่ีต่อใชง้านกับเครือ่งแบบอัตโนมัติ

• แสดงผลเฟสเซอร์ไดอะแกรม

• แสดงผลรปูคล่ืนท่ี 512 samples per cycle และค่า Min/Max ท่ี 2.5 µs

• แสดงผลรูปคล่ืนแบบเรียลไทมค์วามละเอียดต้ังแต่ 1 cycle ถึง 10/12 cycles

การวัด
• วัดรวม DC components ท้ังหมด

• Harmonic (amplitude และ phase shift) ต้ังแต่ DC จนถึง 63rd order

• Inter-harmonic subgroups ต้ังแต่ DC จนถึง 62nd order

• ตรวจสอบ current carrier 2 ความถี่

• วัดคา่กําลังงาน P, N, Q1 , S และ D (ผลรวมและแยกเฟส)

• วัดค่าการใชพ้ลังงาน (ผลรวมและแยกเฟส) พรอ้มคํานวณเป็นค่าไฟฟา้

• ติดต้ัง GPS เพ่ือซงิโครไนซเ์วลา UTC ได้อย่างแม่นยํา (ใช้งาน NTP ได้เชน่กัน)

การส่ือสาร
• รองรับแฟลชไดรฟ์ภายนอก USB 2.0 (host devices)

• เชือ่มต่อ USB 2.0 กับ PC

• ส่ือสารผ่าน ethernet 100 Mbps

• ส่ือสารผ่าน Wi-Fi 802.11b/g

• เว็บเซริฟ์เวอรสํ์าหรับใชง้านทางไกลผ่านแอปพลิเคชัน่บน Android และ iOS

• การ back up และบันทึกภาพ screenshots (รูปภาพและข้อมูล)

• การบันทึกและส่งข้อมูลไปยัง PC

• ซอฟต์แวรสํ์าหรับการเรียกดูขอ้มูลแบบเรียลไทม์  และการส่ือสารกับ PC

ท่ัวไป
• เครือ่งมือวัดและวิเคราะหพ์ลังงานขนาดพกพา

• เครือ่งมือเป็นไปตามมาตรฐาน IEC61000-4-30 edition 3.0 Class A ทุกฟังก์ช่ัน

• สามารถวัดได้ในทุกลักษณะการติดต้ัง : ระบบ 3 เฟส, การเช่ือมตอ่ Aron และอ่ืนๆ

• ตรวจติดตามระบบไฟฟา้ด้วยการต้ังค่า Alarm ต่างๆ

• IP54 เคสหนา 55 มม. พรอ้มขาต้ัง

• IEC61010 CAT-IV 1000V

• สรา้งรายงานผลตามมาตรฐาน EN50160 ด้วยการต้ังพารามิเตอรบ์นซอฟแวร์

ฟังก์ชนัและการวัดต่างๆ 

เครือ่งมอืวัดกำาลังไฟฟ้าและประสิทธิภาพพลังงาน



IEC 61000-4-7
Harmonic และ Interharmonic
มาตรฐาน IEC61000-4-7 ได้กําหนดวิธีการวัดฮารม์อนิกส์ของเครือ่งวัดคุณภาพไฟฟา้ 

เพ่ือใหส้อดคล้องกับมาตรฐานบางฉบับท่ีได้ระบุระดับการปลอดปล่อยฮารม์อนิกส์ไว้ 
(เชน่ ขีดจํากัดของ harmonic current ท่ีระบุโดย IEC61000-3-2) และรวมถึงการวัด
ฮารม์อนิกส์ของแรงดันไฟฟา้และกระแสไฟฟา้ท่ีเกิดข้ึนบนเครอืข่ายระบบไฟฟา้

IEC 61000-4-30
คาํจํากัดความของวิธีการวัด
The International Electrotechnical Commission (IEC) ได้รา่งมาตรฐาน 
IEC61000-4-30 โดยกําหนด :

 • หลักการสําหรับการวัด quality parameters จากแหล่งจ่ายไฟฟา้ถึงเครอืข่ายระบบไฟฟา้

• ในรูปแบบของไฟฟ้ากระแสสลับ (AC) ท่ีความถ่ีมูลฐานทีร่ะบุไว้

• วิธีการแปลผลลัพธ์

วิธีการวัดพารามิเตอรต่์างๆได้ถูกอธิบายไว้ใหมี้ความเหมาะสมกับแต่ละพารามิเตอร ์ใน

เง่ือนไขท่ีจะทําใหไ้ด้ผลลัพธ์ท่ีน่าเชือ่ถือและสามารถทําซ�าได้โดยใชวิ้ธีการดังกล่าว

EN 50160 
คา่ tolerances ท่ีมีลักษณะเหมือนกัน
มาตรฐาน EN50160 ได้อธิบายถึงลักษณะคุณภาพของแรงดันไฟฟ้า โดยแสดงให้เห็น 
ถึงสิ่งรบกวน (disturbances) ประเภทต่างๆท่ีอาจส่งผลต่อแรงดันไฟฟา้ในเครือข่าย 

มาตรฐานฉบับน้ีได้จัดทํารายการพารามิเตอร์ท่ีจะต้องเฝ้าติดตาม ตามระยะเวลา 
ท่ีกําหนดไว้
โหมด Monitoring ในซอฟต์แวร์  PAT3 สามารถกําหนดลิมิตต่างๆของแตล่ะ
พารามิเตอร์ ท่ีจะถูกเฝา้ติดตามและบันทึกผลได้อย่างงา่ยดาย

IEC 61000-4-15
Short-term หรือ long-term flicker
สาเหตุเกิดจากการปรับเปล่ียนแรงดันไฟฟ้า (voltage modulation) เม่ือกระทบต่อระบบ
ส่องสว่างจะทําให้เกิดความรู้สึกถึงวิสัยทัศน์ท่ีไม่สม�าเสมอ เน่ืองจากการกระจายแสงหรอื
ความเข้มของแสงมีความผันผวนตามชว่งเวลา

มี 2  พารามิเตอรท์ีค่าํนวณได้จาก main voltage

• Pst เป็นการประเมินระยะส้ัน โดยยึดจากระยะเวลาสังเกตุการณ์ ในช่วง 10 นาที

• Plt เปน็การประเมินระยะยาว ระยะเวลามากกว่า 2 ชัว่โมง

การตรวจสอบตามมาตรฐาน
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โหมด Waveform จะใหภ้าพจากออสซโิลสโคปท่ีแสดงรปูคล่ืนแรงดันไฟฟา้
และ/หรอื รปูคล่ืนกระแสไฟฟา้อัตโนมัติ

ง่ายต่อการวัดฮารม์อนิกส์และอินเตอรฮ์ารม์อนิกส์ด้วย CA 8345 ซึง่เป็น

เครือ่งมือวิเคราะหท่ี์ใชง้านได้อย่างง่ายดาย

CA 8345 สามารถใชเ้พ่ือติดตามค่ากําลังไฟฟา้ท้ังหมด (P, Q, D และอ่ืนๆ) 

แบบเรยีลไทม์ตามชว่งเวลาท่ีแตกต่างกัน การวัดและวิเคราะหค่์ากําลังไฟฟา้

ท้ังหมดจะทําใหคุ้ณสามารถทําการสํารวจกําลังไฟฟา้ได้อย่างครบถ้วน

ตามมาตรฐาน

ความสัมพันธ์ของเฟสระหว่างแรงดันไฟฟา้และกระแสไฟฟา้จะแสดงบน

แผนภาพเวกเตอร ์การแสดงเวกเตอรช์ว่ยยืนยันว่าเครือ่งมือต่ออยู่กับ

แหล่งจ่ายไฟหลัก

การดูสัญญาณและองค์ประกอบต่างๆ

CA 8345 เป็นเครือ่งมือวิเคราะหท่ี์ใชง้านง่าย หลังจากทําการต่อวัดแล้ว Qualistar จะแสดงแรงดันไฟฟา้สูงสุด 1,000 V ท้ัง AC และ DC รวมถึง 
กระแสไฟฟา้ทันที  และยังมีฟงัก์ชัน่จดจําเซน็เซอรวั์ดกระแสไฟฟา้ท่ีนํามาเชือ่มต่อแบบอัตโนมัติ มีเซน็เซอรวั์ดกระแสไฟฟา้หลากหลายประเภทท่ี
สามารถใชง้านได้กับผลิตภัณฑ์ Qualistar

ด้วยการกำาหนดค่าอยา่งง่าย

แคมเปญการตรวจสอบมาตรฐาน CA8345: a diagnostic tool



Shockwave
คล่ืนกระแทกเป็นแรงดันไฟฟา้ท่ีเกิดการกระชากข้ึนอย่าง

ฉับพลัน ซึง่ถ่ายทอดไปยังเครอืข่ายระบบดิจิตอลได้ โดยปกติ

แล้วจะเกิดจากฟา้ผ่า Qualistar Class A สามารถทนต่อคล่ืน

กระแทกและตรวจับได้สูงสุด 12kV ด้วย sampled ทุกๆ  500ns

การประเมนิพลังงาน
Qualistar Class A ใหค่้าวัดท่ีจําเป็นทุก

อย่าง เพ่ือใหก้ารดําเนินโครงการปรบัปรงุ

ประสิทธิภาพการใชพ้ลังงานไฟฟา้ และการ

ติดตามการจ่ายไฟฟา้ใหแ้ก่ผู้ใชง้านเป็นไป

อย่างสําเรจ็ลุล่วง

Interharmonics

Qualistar รุน่ Class A สามารถใชเ้พ่ือวัดและแสดงผลอินเตอร์

ฮารม์อนิกส์ตามท่ีต้องการโดยมาตรฐาน IEC61000-4-7, เพ่ือการ

วิเคราะหส่ิ์งรบกวนทุกๆอย่างในระบบไฟฟา้อย่างแม่นยํา

Carrier currents

ในฟงัก์ชัน่การวิเคราะหฮ์ารม์อนิกส์ มีโหมดสําหรบัมอนิเตอร ์

carrier current ด้วยเชน่กัน เม่ือกําหนดความถ่ีของ carrier 

current ในฟงัก์ชัน่ จะสามารถวัดค่าสัญญาณเหล่าน้ันได้

การปรบัปรงุประสิทธิภาพพลังงาน
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Alarms

ฟงัก์ชัน่ alarm ใชสํ้าหรบัต้ังค่าขีดจํากัดของ

พารามิเตอรต่์างๆ เม่ือเกินค่าท่ีต้ังไว้ จะบัน

ทึกเวลาท่ีเกิดเหตุและค่าสูงสุดท่ีเกิดข้ึน 

สามารถส่งไปยัง email ของผู้ใชง้านได้

โดยตรงเม่ือเกิดเหตุการณ์ข้ึน

Trend

กราฟ trend แสดงความผันแปรของ

ทุกพารามิเตอรต์ลอดชว่งเวลา ในทุกๆ 

200 ms

TrueInrush
ฟงัก์ชัน่น้ีสําหรบัใชท้ดสอบโหลดในชว่ง 
start up เครือ่งมือสามารถบันทึกค่า 
½-period ได้ยาวนานกว่าครึง่ชัว่โมงและ
แสดงภาพ waveform (voltage และ 
current ท้ัง 3 เฟส)

30 นาที 10 นาที

Transients
Transient จะสอดคล้องกับชว่งพีคบน 

waveform ของแรงดันไฟา้หรอืกระแสไฟฟา้

คล่ืนกระแทกเป็น transient ท่ีเกิดข้ึนอย่าง

รวดเรว็มากและมี amplitude ท่ีสูงมาก

การติดตาม



ซอฟต์แวร์

ซอฟตแ์วร์  Power Analyser Transfer  
ประมวลผลการวัดจาก Qualistar Class A
• การ configuration เคร่ืองมือ: setup, recording, alarm

• การแสดงผลแบบเรยีลไทม์

• การประมวลผลข้อมูลท่ีบันทึกไว้ท้ังหมด

• การถา่ยโอนข้อมูล screenshots และ transients

• สง่ออกข้อมูลเป็น spreadsheet (Excel, .CSV)

• ส่งออกข้อมูลในรปูแบบกราฟฟิกใน WindowsTM 

การส่ือสาร
นอกจากการใช้อุปกรณ์ เชน่ SD cards  และ USB key แล้ว
ยังสามารถเรยีกดขู้อมูลการวดัและส่ือสารกบัเคร่ืองมอื
จากระยะไกลผ่าน USB, remote link, Wifi (โดยตรงหรอื
ผ่านเซริฟ์เวอร)์ หรือ RJ45 ซึง่ทําใหเ้ข้าถึงข้อมูลได้อย่าง
ไม่มีข้อจํากัด

เว็บเซริฟ์เวอร์

การส่ือสาร

IRD Server
Single authorized IP output address ซึง่ถูกรองรบัการใช้
งานโดย IRD server ของเรา ทําใหคุ้ณสามารถส่งข้อมูลการ
วัดไปได้ท่ัวทุกมุมโลก ระบบ IT network ของเรามีความ
ปลอดภัยและป้องกันการบุกรกุได้ทุกรปูแบบ

คำาส่ัง SCPI
ด้วย integrated interfacing software layer คุณจึง
สามารถควบคุมเครือ่งมือผ่านซอฟต์แวรอ่ื์นๆได้ ชุดคําส่ัง 
SCPI สามารถใชง้านเครือ่งมือได้ทุกฟงัก์ชัน่

ไฟล์ข้อมูล JSON format
การบันทึกข้อมูลในรปูแบบ JSON format สามารถเข้าถึง
ข้อมูลและประมวลผลข้อมูลโดยการใชง้านซอฟต์แวร ์third-
party และ/หรอื แอปพลิเคชัน่ท่ีสรา้งมาโดยเฉพาะได้

Qualistar Class A ติดต้ังเฟริม์แวรสํ์าหรบัการเข้าถึงจากระยะ
ไกล  ซึง่สามารถควบคุมตัวเครือ่งระยะไกลผ่าน VNC  โดยจะ
แสดงหน้าจอตัวเครือ่งบนเดสก์ท็อป สามารถเปิดใชง้านจาก
บราวเซอรใ์ดก็ได้ (Chrome, Edge, Firefox, Quant และอ่ืนๆ) ซึง่
หมายความว่าคุณสามารถใชง้านได้ท้ัง PC หรอืสมารท์โฟนไม่ว่า
จะเป็นระบบปฏิบัติการ iOS หรอื Android
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อุตสาหกรรมและอาคาร
ต่างๆ

ประสิทธิภาพ
พลังงาน

สําหรับการวิเคราะหพ์ลังงาน จําเป็นต้องต้ังค่าเครือ่งวัด

เพ่ือบันทึกกําลังงานไฟฟา้และพลังงานท่ีใชไ้ป เม่ือทําการวัด

ท้ังหมดแล้วจึงเปรยีบเทียบค่าใชจ่้ายการใชไ้ฟฟา้กับการวัด

จริง การศึกษาข้อมูลจะชีใ้หเ้หน็ว่าจําเป็นต้องดําเนินการ

แก้ไขหรอืไม่ การดําเนินการน้ีอาจอยู่ในรปูแบบท่ีแตกต่าง

กัน เชน่ การปรบัขนาดหม้อแปลง การติดต้ังระบบฟลิเตอร์

การเปล่ียนอุปกรณ์ท่ีเสียหาย เป็นต้น การวิเคราะหน้ี์ชว่ยให้

คุณดําเนินการได้ถูกจุดในเวลาท่ีเหมาะสม เพ่ือการแก้ไขท่ี

ดีท่ีสุด

Application

บํารงุรกัษาระบบไฟฟา้

ในปัจจุบัน เครอืข่ายการจําหน่ายไฟฟา้ท่ีดีหรอืไม่

น้ัน จะถูกตัดสินจากความสามารถในการจ่ายกําลัง

ไฟฟา้ท่ีก่อใหเ้กิดส่ิงรบกวน (disturbances) และ

ส่ิงรบกวนน้ันส่งผลกระทบต่อโหลดหรอืไม่

เครือ่งวิเคราะหกํ์าลังไฟฟา้สามารถใชต้รวจจับและ

ประเมินคุณภาพไฟฟา้ เชน่ ไฟฟา้ขัดข้อง ไฟตก แรง

ดันไฟฟา้เกิน ไฟกะพรบิ THD และความผันผวนของ

แรงดันไฟฟา้ เป็นต้น

การใชง้านอุปกรณ์จ่ายไฟอิเล็คทรอนิกส์อย่างแพรห่ลายใน 

กระบวนการทางอุตสาหกรรม ทําใหเ้กิดฮารม์อนิกส์รบกวน

ในระบบไฟฟา้เพ่ิมข้ึน ซึง่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อคุณภาพ

การจ่ายพลังงาน ในระยะส้ันหรอืระยะกลาง การรบกวน

เหล่าน้ีอาจทําใหเ้กิดความผิดพลาดในอุปกรณ์ไฟฟา้ท้ังหมด

ท่ีเชือ่มต่อกับเครอืข่ายท่ีมีปัญหา กระแสฮารม์อนิกส์มีผลเสีย

ต่อส่วนประกอบเกือบท้ังหมดในระบบไฟฟา้ ทําใหเ้กิดได

อิเล็คทรคิ ความรอ้นหรอืความเครยีดในโหลด



Essailec unit
สายท่ีมาพรอ้มกับปล๊ัก ESSAILEC สามารถใชเ้พ่ือทำาการทดสอบโดย
ไม่มีการรบกวนหรอืขัดจังหวะวงจรจ่ายไฟบนมิเตอรแ์ละรเีลย์ป้องกัน
ท่ีติดต้ังในวงจรทุติยภูมิของหม้อแปลงกระแสหรอืแรงดัน ข้อดีคือเพ่ิม
ความเรว็และลดความยุ่งยากในการวัด ในขณะเดียวกันก็มีการรบั
ประกันความปลอดภัยสูงสุดสำาหรบัผู้ใชง้าน 

Reeling Box
เป็นกล่องแม่เหล็กสําหรบัม้วนสายติดต้ังด้วยระบบ MultiFix ท่ีทําให้
คุณสามารถปรบัความยาวของสายเคเบิลได้ สามารถเปิด reeling 
box ออกเพ่ือติดต้ังสาย banana สําหรบัใชวั้ดแรงดันไฟฟา้ หรือติด
ต้ังเซนเซอร์  MiniFlex MA194 สําหรบัใชวั้ดกระแสไฟฟา้ได้ตาม
ต้องการ ทําใหง่้ายต่อการจัดเก็บสาย

รุน่ MN93 MN93A MA194 PAC 93 A193-450A  
193-800 C193 E3N MJ93

ชว่งการวัด 500mA ถึง 
200 Aac

0.005 Aac ถึง 
100 Aac 100mA ถึง 10 kAac 1A ถึง 1,000 Aac

1A ถึง 1,300 Adc 100mA ถึง 10 kAac 1A ถึง 1,000 Aac 50mA ถึง 10 Aac/dc
100mA ถึง 100 Aac/dc

50A ถึง 3,500 Aac
50A ถึง 5,000 Adc

เส้นผา่นศูนยก์ลาง 
/ความยาวแคลมป์ 20มม. 20มม.

70มม./250มม.
100มม./350มม.

300มม./1,000มม.

1x Ø39มม.
1x Ø25มม.

Ø140มม./450มม.
Ø250มม./800มม. 52มม. 11.8มม. 72มม.

IEC61010 600V CAT-III/300V CAT-IV 1000 V CAT III / 
600 V CAT IV

600 V CAT III / 
300 V CAT IV

1000 V CAT III / 
600 V CAT IV 600V CAT-IV 600 V CAT III / 

300 V CAT IV
600V CAT-III/300V 

CAT-IV

อุปกรณ์เสรมิสําหรบัวัดกระแสไฟฟา้

เครือ่งวัดกำาลังไฟฟ้าและคณุภาพพลังงาน

กระเป๋าสะพายไหล่ พรอ้มชอ่งด้านใน
กระเป๋าเอนกประสงค์พรอ้มฐานกันน�าและท่ีสะพายไหล่ (380 x 280 x 200 มม.) ชอ่งใส่ด้านในกระเป๋าสําหรบัเก็บของ
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PA40W-2
PA40W power supply พรอ้มเครือ่งชารจ์ สามารถจ่ายไฟใหกั้บ
เครือ่งมือได้เม่ือใชง้านเป็นเวลานาน คณุจึงสามารถทํางานได้โดยไม่
เปลืองแบตเตอรีภ่ายใน นอกจากน้ียังสามารถใชช้ารจ์แบตเตอรีไ่ด้
อีกด้วย

PA32ER
Power supply/charger PA32ER สามารถใชต่้อโดยตรงได้กับเครอื
ข่ายไฟฟา้ 1,000 AC หรือ DC  ระหว่าง เฟส-เฟส หรอื เฟส-นิวตรอล 
ด้วยสาย banana

อุปกรณ์เสรมิสําหรบั Power supply

ระบบติดต้ังเครือ่งมอืด้วยแมเ่หล็ก

แบตเตอรี ่Li-ion

อะแดปเตอร ์C8

องรบัการชารจ์แบตเตอรี ่Li-ion

PA40W-2 PA32ER
หมวดหมูพิ่กัดแรงดันไฟฟ้า
และแรงดันไฟฟ้าเกิน 600V CAT-III 1000 V CAT IV

แรงดันไฟฟ้าอินพุต 100 ถึง 260V 100  ถึง 1,000 Vac / 150 ถึง 1,000 Vdc

ความถ่ีอินพุต 0 ถึง 440Hz DC, 40 ถึง 70Hz, 340 ถึง 440Hz

กำาลังไฟฟ้าเอาต์พุต สูงสุด 40W สูงสุด 30W

ขนาด 160x80x57มม. 220x112x53มม.

น�าหนกั ประมาณ 460ก. ประมาณ 900ก.
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CA8345
Input Voltage/current, Isolated
Voltage สูงสุด 1,000 Vac และ Vdc

IEC61000-4-30 (Ed 3) Class A (เต็มรปูแบบ) 

หนา้จอ จอสัมผัส colour LCD 7 นิ้ว: 800x480 (WVGA) 

นาฬิกา/GPS มี,ในตัว
โหมด Real-time มี
Sampling rate สูงสุด 400kSps
Power mode มี
Energy mode มี

Unbalance mode Composite 

โหมด Harmonic DC ถึงลำาดับท่ี 63 
โหมด Interharmonic 0 ถึงลำาดับท่ี 62 

Trend recording >900 พารามิเตอร์

Alarm (ประเภท/จํานวน) 52/20,000 
โหมด carrier current detection มี
Inrush capture (จํานวนครั้ง) 100
2.5µs transients (จํานวนครั้ง) ไม่จํากัด (ตามความจุ SD card) 
Shockwaves สูงสุด 12kV เป็นระยะเวลา 500ns 
โหมด EN50160 monitoring ซอฟต์แวร ์PAT3
การส่ือสาร USB มี
การด์ SD ถอดเข้า-ออกได้, ภายนอก
Ethernet มี
Wifi มี
Web server มี
 USB port (Type A) มี
Battery cartridge Li-ion – 5800 Ah
EC61010 safety CAT IV 1000V 
การป้องกันฝุ่น/น�า IP54
อุณหภูมิใชง้าน [+0 °C; +40 °C] 
Environmental compliance IEC61557-12 และ IEC62586 
ขนาด (สูงxยาวxกว้าง) 200x285x55มม./1.9กก. 
การรบัประกัน 3  ปี

 CA8345 พ้ืนฐาน.......................P01160657
• PA40W-2 Power supply/charger

 CA 8345-1000........................P01160658
• PA32ER Power supply/charger

อุปกรณ์เสรมิ/อะไหล่
• 1000V STD PA32ER power supply.…............
• PA40W-2 main adaptor....……………….............
• C8 adaptor.....................…………………….............
• กระเป๋า…………………………………………….….............
• SD card.……………………………..………………............
• ตะขอแม่เหล็ก………………………….……………..........
• สายหิว้ตัวเครือ่ง.............................………...........
• เครือ่งชารจ์แบตเตอรีภ่ายนอก….………............
• แบตเตอรี ่Li-ion………………………………..…..........
• แคลมป์ C193…………………………………..................
• แคลมป์ MN93…………………………………………........
• แคลมป์ MN93A………………………………………........
• แคลมป์ E3N……………………………………................
• อะแดปเตอร ์E3N……………………….……................
• แคลมป์ PAC93……………………………….................
• แคลมป์ J93………………………………......................
• เคร่ืองชาร์จในรถยนต์……………………….............
• แคลมป์ AmpFlex® A193-450มม.……………......
• แคลมป์ AmpFlex® A193-800มม.…………….....
• แคลมป์ MiniFlex MA194-250มม.……………......
• แคลมป์ MiniFlex MA194-350มม.………………...
• แคลมป์ MiniFlex MA194-1000มม.……………....
• ฝาครอบ 5 A……………………………........................
• ฝาครอบ ESSAILEC…………………………….............
• PAC 93 main adaptor...……………………………...
• Reeling box..…………………………….......................
• สาย banana และปากคีบจระเข้  x 5..............
• C7 main power cable...………………..................

P01103076
P01102155
P01103077
P01298083
P01103078
P01103079
HX0122
P01102130
P01296047
P01120323B
P01120425B
P01120434B
P01120043A
P01102081
P01120079B
P01120110
HX0061
P01120526B 
P01120531B
P01120593
P01120592
P01120594
P01101959
P01102131
P01101967
P01102149
P01295483
P01295174

CA8345 จัดส่งพรอ้มกับ
• Reeling box 5 กล่อง
• สาย USB A/B ยาว 1.80ม.
• SD memory card
• เอกสารข้อมูลความปลอดภัย
• คูมื่อเริม่ต้นใชง้านด่วนหลายภาษา
• สาย banana และปากคีบจระเข้ 5 ชุด
• สายหิว้ตัวเครือ่งแบบถอดได้

• ใบรบัรอง
• ตะขอแม่เหล็ก
• ชุดตัวระบุเฟสและวงแหวน
• กระเป๋าสะพายไหล่

ASRAS CO.,LTD
1694, 1694/1 Prachasongkhro Road 
Dingdaeng, Dindaeng, Bangkok 10400 
Tel. 02-277-9969, Fax 02-277-0995 E-
mail : sales@asras.co.th
Website : www.asras.co.th




