
คู่มอืการใช้งาน Diris A40/A41 



1. ปุ่มกดชนิดใชง้านง่าย 6 ปุ่มส าหรับ แสดงค่า และ ปรับตั้ง Program
2. พื้นหลงัมีหลอดไฟสวา่ง แสดงผลไดแ้มภ้ายในท่ีมืด
3. เลขแสดง เฟส
4. ปริมาณค่าท่ีแสดง
5. หน่วยท่ีแสดง
6. แสดงการส่ือสาร ในการท่ีมีการต่อเขา้กบั Rs 485 อกัษร “com” จะกระพริบ
7. Icon แสดงการเพิ่มของ หน่วยไฟฟ้า (KwH / Unit) จะมีการกระพริบเม่ือมีการเพิ่มหน่วยไฟ
8. ต าแหน่งทแสดง หน่วยไฟฟ้า และ ชัว่โมงการท างาน
9. Icon แสดงการท างานของ Relay การเกิด Alarm 1
10. Icon แสดงการท างานของ Relay การเกิด Alarm 2



A40 

 

ดา้นบนจะเป็นการเขา้สาย CT A41 

 

การตดิตั้งจะเหมือน A40 แทบทกุอยา่ง

ดา้นล่างจะเป็นสายแรงดนั R,S,T, N 

และ Auxiliary Power Supply (หมายเลข 1)
ต่างกนัตรงเพียงแค่มีการ เพิ่ม CT ของ In 

เขา้มาเพื่อวดักระแส Neutral

ส่ิงที่จ าเป็นต่อการติดตั้ง 

- การเจาะตู ้และระยะติดตั้ง หนา้ปัดขนาด 96x96 แต่เจาะรู 92 x 92 

ยดึดว้ย คลิป 4 ตวั, (ในกรณีทีห่าย สามารถใชค้ลิปนอ้ยที่สุด 2 ตวัยดึในแนวทแยงมุม) 

- การเขา้สาย



ตวัอยา่งการเขา้สายทัว่ๆไป 

(ตัวอย่างการต่อ 3 เฟส 4 สาย) 

A40 

(ตัวอย่างการต่อ 3 เฟส 4 สาย) 

A41 

( ตวัอยา่งการต่อ 3 เฟส 4 สาย ร่วมกบั PT หรือ VT) 
ส าหรับการใชง้านในระดบั Medium Voltage. 



การปรับตั้งค่าพืน้ฐานต่างๆ 
วิธีการเขา้ Program >> กด “PROG” คา้งไว ้3 วินาท ีและ ใส่ CODE เป็น 100 ตาม ขั้นตอนดา้นล่าง 

หลงัจากนั้นจะปรากฏ ขอ้ความ NET >> เพื่อเลือก ชนิดของระบบทเราใชง้าน โดยทัว่ไปจะใช ้ แค่ 2 อยา่งหลกัๆ 
4 NBL << ส าหรับ ระบบ 3 เฟส 4 สาย, 3NBL << ส าหรับ ระบบ 3 เฟส 3 สาย (งานโรงงานญีปุ่ น) 
ต่อไปจะเป็นการแสดง ตัวอย่างการเปล่ียนจาก 4NBL เป็น 3NBL 

(กดปุ่ม เคร่ืองหมายลูกศร “ขวา” 1 คร้ัง ตวัอกัษรจะกระพริบดงัภาพบน) 



กดปุ่มเคร่ืองหมาย “ข้ึน” 6 คร้ัง แลว้ ยนืยนัดว้ยการกด ปุ่ ม “OK” ดงัภาพดา้นล่าง 

ตวัอยา่งการ SET ค่า CT 

ในกรณี A40 จะไม่มีการปรับตั้ง CT ใน Neutral (ตามภาพขวา)  แต่ในกรณี A41 เราจ าเป็นตอ้งมีการตั้ง CT ของ Neutral ตาม 
ภาพบนขวา 



กรณีทีใ่ชง้านกบัระบบแรงต ่า ไม่จ าเป็นตอ้งปรับตั้งคา่ VT ซ่ึงเป็น “NO” อยูแ่ลว้ 
** หาก ตอ้งการใชก้บั PT หรือ VT ในการติดตั้งในระบบ แรงสูงหรือ Medium Voltage ใหป้รับเป็น “YES” ตามวิธีดา้นล่าง 

และปรับตั้ง Primary และ Secondary ของ PT หรือ VT ตามดา้นล่าง (ตวัอยา่ง Primary เป็น 20,000V และ Secondaryเป็น 110V) 

(การปรับตั้งดา้น SECONDARY เป็น 110V) 



(ตวัอยา่งการปรับตั้ง Primary เป็น 20,000 V) 

นอกจากนั้นยงัสามารถปรับตั้งเวลาในการคิดค่าเฉลี่ย ของค่า กระแส, แรงดนั, ความถี่ และ ก  าลงัต่างๆ 
ซ่ึงโดยปกติเวลาในการคิดคา่เฉลี่ยที่ตั้งไวใ้จเป็น 15 นาท,ี ** ไม่จ าเป็นตอ้งปรับ ** ภาพดา้นล่างจะเป็น
ตวัอยา่งการปรับตั้ง เวลาในการเฉลี่ยค่าของกระแสเป็น 20 นาท ี

ซ่ึงกส็ามารถเปลี่ยนเวลาในการเฉลี่ยของค่าอื่นๆไดด้ว้ย 

(เวลาเฉลี่ย แรงดนั) (เวลาเฉลี่ย ความถี่) (เวลาเฉลี่ย ก  าลงัทางไฟฟ้า) 
และค่าเฉลี่ย ที่สูงทีสุ่ดจะไปแสดงเป็น Maximum และสามารถ Reset ไดต้ามวิธีดา้นล่าง 

(ซ่ึงเม่ือเราเปลี่ยนจาก “NO” เป็น “YES” ค่า
ต่างๆตามหวัขอ้ เช่น (MAX U, MAX V .. 
MAX P+, MAX P-, MAXQ+ etc. 
จะถูก reset ตามทีเ่ราตอ้งการ) 



จากตวัอยา่งจะเป็นการ Reset ค่า Max P 

ในกรณีทีมี่การต่อ Communication Module (RS485) จะมี Menu ให้ปรับตั้งเพิ่ม 
**ตอ้ง Power Off  ตวั A40 กอ่น ** แลว้ท าตามขั้นตอนดา้นล่าง เสร็จแลว้จึงจ่ายไฟ 



เม่ือมีการติดตั้ง Module RS 485 เขา้มา จะมี Menu เพิ่มมาดงัน้ี 

< Address จ าเป็นตอ้ง Set ใหต้รงกบั Computer> 
ถา้ยงัไม่ต่อ COMPUTER ยงัไม่จ าเป็นตอ้ง SET 

<BDS คือความเร็วในการรับส่งขอ้มูล ตอ้ง SET 
ใหต้รงกบั Program COMPUTER 
ถา้ยงัไม่ต่อ COMPUTER ยงัไม่จ าเป็นตอ้ง SET 

<PARITY BIT เป็นเง่ือนไขในการรับส่งขอ้มูล 
ปรับตั้งให้ตรงกบัProgram COMPUTER ถา้ยงั
ไม่ต่อ COMPUTER ยงัไม่จ าเป็นตอ้ง SET 

<STOP- BIT เป็นเง่ือนไขในการรับส่งขอ้มูล 
ปรับตั้งให้ตรงกบัProgram COMPUTER ถา้ยงั
ไม่ต่อ COMPUTER ยงัไม่จ าเป็นตอ้ง SET 


