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T E S T

AUDYN 
VAlor Three

Power CoNDiTioNer   
เข้าหน้าฝนเมือ่ไร นกัเล่นเครือ่งเสยีงมกัประสบปัญหาเรือ่งระบบไฟ ทัง้ไฟดบั ไฟตก แรงดนัไฟไม่นิง่ 

หรอืบางทีไฟเกดิการกระโชก จนส่งผลต่ออปุกรณ์เครือ่งเสยีง อปุกรณ์ทีส่ามารถน�ามาป้องกันความ
เสยีหายจากการกระโชก ตดิๆ ดบัๆ ของระบบไฟฟ้าได้ดจูะเป็นเครือ่งกรองไฟ มทีัง้แบบกรองอย่างเดยีว 
(Power Conditioner) กรองแบบรกัษาระดบัแรงดนั (Power Stabilizer) รวมไปถงึเครือ่งรกัษาระดบั
แรงดนั UPS (Uninterruptible Power Supply) ซึง่ทัง้หมดสามารถขจดัปัญหาสญัญาณรบกวนที่
ตดิมากบัระบบไฟได้ แต่หากจะให้เฉพาะเจาะจงเรือ่งการกรองสญัญาณรบกวนในระบบไฟฟ้าแล้วนัน้ 

อปุกรณ์ Power Conditioner ทีอ่อกแบบโดยใช้ Isolation Transformer เป็นสิง่ทีส่ามารถขจดัปัญหา
ได้ดทีีส่ดุ อย่างเช่น Audyn : Valor Three เครือ่งกรองไฟทีน่�ามาทดสอบในครัง้นี้ใช้หลกัการของ

หม้อแปลงไอโซเลทในการท�างาน
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Isolate Transformer
เหตทุีเ่ครือ่งกรองไฟทีอ่อกแบบโดยใช้หม้อแปลงไอโซเลทในการท�างานสามารถกรองสญัญาณรบกวนในระบบไฟได้อยู่
หมดันัน้ เนือ่งมาจากหลกัการท�างานของหม้อแปลงไอโซเลทจะท�าตวัเองเหมอืนแหล่งก�าเนดิไฟฟ้าซะเอง ไม่ได้ท�าตวั
เป็นหน่วยคดักรองทีย่งัคงอ้างอิงแรงดันไฟฟ้าจากแหล่งก�าเนดิไฟฟ้าหลกั ซึง่ในบางครัง้การคดักรองอาจะเกดิความผดิ
พลาดเนือ่งจากการออกแบบไม่ดพีอทีจ่ะดกัจบัสญัญาณรบกวนทีไ่ม่ต้องการออกได้หมด แต่ส�าหรบัหม้อแปลงไอโซ
เลทจะท�าการสร้างแรงดนัไฟฟ้าขึน้มาใหม่ โดยเฉพาะถ้าออกแบบหม้อแปลงไอโซเลทในลกัษณะ Balance ด้วยแล้ว
ไม่เพยีงจะขจัดปัญหาเรือ่งสญัญาณรบกวนทีต่ดิมากบัระบบไฟได้อย่างชะงกั จนเป็นทีย่อมรบัของโรงพยาบาลเลอืก
เป็นแหล่งจ่ายพลังงานให้กบัอปุกรณ์เครือ่งมอืแพทย์ทีต้่องการแรงดนัไฟฟ้าทีส่ะอาดไร้ซึง่การรบกวน แล้วหม้อแปลง
แบบ Balanced Isolated ยงัป้องกนัการเกดิไฟรัว่ในระบบไฟได้อกีด้วย และนีเ้ป็นอกีหนึง่จดุทีท่างการแพทย์นยิม
น�าหม้อแปลง Balanced Isolated มาใช้กบัอปุกรณ์ทางการแพทย์โดยเฉพาะอปุกรณ์ทางด้านการวจิยัทีค่่อนข้างจะ
อ่อนไหวต่อส่ิงรบกวนต่างๆ ได้ง่าย ด้วยคณุสมบตัดิงักล่าวมหีรอืจะไม่ส่งผลดต่ีอระบบเครือ่งเสยีงหรอืโฮมเธยีเตอร์ที่
เราๆ ท่านๆ ใช้อยู่

จะเห็นได้ว่า Isolation Transformer สามารถกรอง
สัญญาณรบกวนจากระบบไฟหลัก (ขาเข้า) ได้ 
แต่ยังคงเกิดสัญญาณรบกวนจากเครื่องใช้ ไฟฟ้ากลับ
เข้าสู่ระบบไฟ (ขาออก) และย้อนกลับเข้าสู่เครื่องใช้ ไฟฟ้า 

 Balance Isolation Transformer 
สามารถขจัดปัญหาสัญญาณรบกวนได้ดีกว่า

จะเห็นได้ว่า Balance Isolation Transformer จะแยก
แรงดันเอาต์พุตเป็นสองส่วนเท่าๆ กัน เมื่อแรงดันไหล
ครบวงจรสัญญาณรบกวนที่ติดมากับแรงดันไฟฟ้าจะ
โดนหักล้างด้วยหลักการเหนี่ยวน�าของหม้อแปลงท�าให้
แรงดันไฟที่เข้าสู่อุปกรณ์ไฟฟ้าไร้ซึ่งสัญญาณรบกวน 

Valor Series
ด้วยคณุสมบัตอินัยอดเยีย่มของ Balance Isolation Transformer จงึท�าให้ทาง Audyn น�ามาออกแบบใช้งานกบั 
Valor Three เครือ่งกรองไฟทีน่�ามาทดสอบในครัง้นี ้ซึง่มพีีน้่องในซรีส์ีอกี 2 รุน่ แตกต่างกนัทัง้ขนาดและเทคนคิที่
น�ามาใช้ในการกรองไฟ โดยทัง้หมดยงัคงเน้นเร่ืองการกรองสญัญาณรบกวนในระบบไฟออกจากระบบก่อนแจกจ่ายให้
กบัอปุกรณ์เครือ่งเสยีงและโฮมเธยีเตอร์ โดยม ีValor One เป็น AC power conditioner รุน่เลก็สดุ เหมาะส�าหรบั
ระบบภาพขนาดไม่ใหญ่ในห้องนอนหรือห้องน่ังเล่น สามารถจดัการได้ทัง้เรือ่งการกรองไฟของระบบ AC พร้อมด้วยภาค 
DC Power supply 12V 3.0A ภายในเครือ่ง ถดัมาเป็นพีร่องรุน่ Valor Two เป็นอปุกรณ์ AC power conditioner 
เช่นเดยีวกบัตวัอืน่ออกแบบการใช้งานได้ครบครอบคลมุทัง้ AC และ DC ตดิตัง้ DC Power supply 12V 3.0A ให้ถงึ 
2 ชดุอสิระ เอาไว้จ่ายแรงดนัไฟกระแสตรงไร้สญัญาณรบกวนให้กบักล่องเคเบิล้หรอื media player ต่างๆ สามารถ
กรองสญัญาณรบกวนในระบบไฟ AC ได้ดต่ีอใช้งานได้ทัง้ HD player, TV, BD player, AVR, Pre processor, Power 
amplifier หรอืแม้กระทัง่ Powered subwoofer กส็ามารถน�ามาต่อจ่ายพลงัไฟได้เตม็ประสทิธภิาพ 

Valor Three : 2000VA isolation
ส่วน Audyn : Valor Three เป็น AC power conditioner ทีอ่อกแบบมาอย่างสมบรูณ์ฟังก์ชนัครบทีส่ดุในบรรดา
พีน้่องทัง้หมด จัดการได้ทัง้ระบบไฟ AC ด้วยหม้อแปลง Balanced Isolator พร้อมด้วย DC Power supply 12V 
ภายในถงึ 3 ชดุ โดยสามารถเชือ่มต่อใช้งานอปุกรณ์ไฟฟ้าได้ทัง้หมด 12 ตวั Valor Three มใีห้เลอืกใช้งานได้ถงึ 4 รุน่ 
ตามระดบัพลงังานสงูสดุทีส่ามารถจ่ายได้ ส่วนเทคโนโลยแีละฟีเจอร์ต่างๆ ไม่มอีะไรแตกต่างกนั 
 จากข้อมูลที่ได้มา เหตุที่ทาง Audyn เลือกใช้ Balance Isolation Transformer เป็นตัวกรองสัญญาณ
รบกวนของระบบไฟนัน้เนือ่งจากคณุสมบตัขิองหม้อแปลงแบบดงักล่าวสามารถลดทอนสญัญาณรบกวนได้ทัง้แบบ 

Differential mode และ Common mode เมือ่
น�ามาออกแบบและสัง่ท�าหม้อแปลงเป็นพเิศษแบบ 
Zero Impedance เสมือนกับได้รับการป้องกัน
สญัญาณรบกวนเพิม่ขึน้เป็น 2 ชัน้ อกีทัง้ด้วยเทคนคิ
การพนัหม้อแปลงแบบพเิศษนีเ้อง ท�าให้สนามแม่
เหลก็ในทกุต�าแหน่งมค่ีาใกล้เคยีงกนั ความต้านทาน
แม่เหล็กมีปริมาณต�่ามาก หม้อแปลงจึงสามารถ
จ่ายกระแสไฟแบบฉบัพลนัได้อย่างทนัท่วงท ีการน�า 
แอคทฟีซบัวฟูเฟอร์มาต่อใช้งานกบั Valor Three จงึ
ไม่มปัีญหาด้านการจ่ายกระแสไฟไม่ทนั
 ไม่เพยีงจะออกแบบตวัหม้อแปลงมาเป็นพเิศษ
แล้ว Valor Three ยงัออกแบบให้มวีงจรปกป้อง
ต่างๆ น�ามาใช้งานร่วมอย่างครบครนั ไม่ว่าจะเป็น 
Surge suppressor วงจรป้องกันแรงดันไฟฟ้า
กระชากชั่วขณะ มี Clamping voltage ขนาด 
275VAC ปกป้องท�างานร่วมกบัวงจร Anti-Inrush 
Soft start protection ช่วยหน่วงเวลาในการจ่าย
ก�าลังงานให้เครื่องใช้ไฟฟ้า ในกรณีไฟฟ้าดับแบบ 
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ฉบัพลนั รวมทัง้ยงัสามารถตดัการจ่ายก�าลงังานได้ทนัททีีแ่รงดันไฟต�า่กว่า 190VAC หรอืสงูกว่า 250VAC 
พร้อมวงจร DC Filtering ขนาด 50A ทัง้ในส่วน Non Isolated และส่วน Isolated ช่วยก�าจดัไฟ DC 
ทีป่ะปนมาทางระบบส่งก�าลงั 
 นอกจากวงจรป้องกนัต่างๆ ทีอ่อกแบบมาเป็นอย่างดแีล้ว Valor Three ยงัออกแบบตวัเครือ่ง
และระบบกราวนด์มาเป็นพเิศษ อย่างระบบกราวนด์ในช่อง Isolated แต่ละช่อง จะเชือ่มต่อกนัโดยไม่
ผ่านตวัถงั เพือ่ท�าให้อมิพแิดนซ์ของกราวนด์มค่ีาใกล้เคยีงศนูย์มากทีส่ดุ สญัญาณรบกวนจงึถกูส่งผ่าน 
สายกราวนด์ลงสูด่นิได้โดยตรง สามารถลดทอนสัญญาณรบกวนได้อย่างมปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ อกีทัง้
ยงัออกแบบตดิตัง้แผ่นยาง เพือ่ป้องกนัการเกดิ Vibration Coloration ขณะจ่ายก�าลงั ตวัถงัภายนอก
แบบสองชัน้ เพิม่ประสทิธภิาพในการป้องกัน RFI/EMI Interfere ภายในเครือ่งได้เป็นอย่างด ีและในส่วน
ของ จอแสดงผลเป็นแบบ 7-Segment : AC voltage meter แสดงแรงดนัขาออกของช่อง Isolated 
ด้วยวงจรวัดแรงดนัไฟฟ้าแบบทีไ่ม่ใช้ไมโครโปรเซสเซอร์ อนัเป็นจดุก�าเนดิของสญัญาณรบกวน อกีทัง้
ยงัช่วยลดความซบัซ้อนในการใช้งานได้อกีด้วย

INSTALL & USE
อันที่จริงการใช้งาน Valor Three ไม่มีอะไรยุ่งยาก แต่หากจะให้ใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพควรท�า
ตามข้อแนะน�าจากคู่มือเป็นหลัก เนื่องจากหลังเครื่องได้ออกแบบช่องเชื่อมต่อระบบไฟไว้แตกต่าง
กัน อีกทั้งทางด้านหน้าเครื่องยังมีสวิตช์ติดตั้งเรียงรายให้ผู้ใช้งานได้สงสัย ไม่เหมือนเครื่องกรองไฟ
อื่นที่มักมีเพียงสวิตช์เปิดปิดการท�างานของเครื่องเพียงสวิตช์เดียว
 อนัดบัแรกมาดหูน้าตาท�าความเข้าใจสวติช์และเต้ารับต่างๆ ทีติ่ดไว้ซะก่อน โดยทางด้านหน้าเครือ่ง
จะเรยีงรายไปด้วยสวิตช์ทัง้หมด 9 ตวั สวติช์หลกัส�าหรบัเปิดปิดเครือ่งอยูท่างด้านขวาสดุ ถดัมาเป็น
สวติช์เลอืกใช้โหมดจ่ายไฟแบบ Balanced ถดัมาเป็นสวติช์เปิดปิดจ่ายพลงังานออกทางเต้ารบั HIGH 
PWR 1, HIGH PWR 2, ISOLATED 1-4 ตามล�าดบั และสวติช์เปิดปิดปล่อยไฟ DC 12V ตดิตัง้อยูท่าง
ด้านซ้ายสดุของเครือ่ง
 ทางด้านขวาของเครื่องติดตั้งจอแสดงแรงดันไฟขาออกของช่อง ISOLATED แสดงผลด้วย 
7-Segment สแีดง ส่วนทางตอนล่างของจอตดิตัง้ LED แสดงสถานะการตรวจสอบระบบ ทัง้สถานะ
การท�างานของเครือ่ง (MAIN) แสดงระบบกราวนด์เชือ่มต่อปกต ิ(GROUND) แสดงการเชือ่มต่อสาย
ไฟถกูต้องไม่สลบัระหว่าง Line กบั Neutral (PHASE) และไฟแสดงระดบัแรงดนัเข้าเครือ่งปกต ิไม่ต�า่
กว่า190 VAC และไม่สงูกว่า 250 VAC ไล่เรยีงจากซ้ายไปขวา หากไฟดวงใดดวงหนึง่ดบัแสดงว่าสถานะ
ดงักล่าวท�างานผดิปกติ
 เต้ารบัไฟทางด้านหลงัเครือ่งตดิตัง้และจดัวางเรยีบร้อยแขง็แรง ไล่เรยีงจากซ้ายไปขวา HIGH 
PWER1 -2, ISOLATED 1-4 ทัง้หมดรวม 6 ชดุ (ชดุละ 2 เต้ารบั) ตามสวติช์เปิดปิดหน้าเครือ่ง โดยมี
เต้ารบัเช่ือมต่อสายไฟเอซเีข้าเครือ่งมาตรฐาน IEC สามขามกีราวนด์ถอดเปลีย่นได้ ตดิตัง้อยูท่างด้าน
ซ้ายของเครือ่ง ส่วนทางด้านขวาสดุของเครือ่งตดิตัง้ขัว้ต่อไฟ DC 12V จ�านวน 3 ชดุ โดยมสีายเชือ่มต่อ
แถมมาให้ 2 เส้น หากต้องการเพิม่เตมิหรอืเปลีย่นขนาดหวัเชือ่มต่อสามารถตดิต่อได้จากทาง Audyn 
โดยตรง
 เต้ารบัหลัง Valor Three ทีต่ดิมาให้นัน้เป็นเกรดทีใ่ช้ในโรงพยาบาลโดยช่อง HIGH PWER1 -2 
และ ISOLATED 1-2 เป็นแบบทีส่ามารถต่อได้เฉพาะเต้าเสยีบแบบขาแบน (ขากราวนด์กลม) เท่านัน้ 
ส่วนเต้ารบั ISOLATED 3-4 สามารถน�าเต้าเสยีบแบบขากลมมาต่อใช้งานได้ 

 ในการต่อใช้งานให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดส�าหรับช่อง Isolated 
แนะน�าให้ใช้เต้าเสยีบแบบ 3 ขามกีราวนด์ และควรค�านงึถงึการบรโิภค
พลงังานของเครือ่งใช้ไฟฟ้าทัง้หมดทีจ่ะน�ามาต่อกบัช่อง Isolated ควร
กนิไฟไม่เกนิค่าก�าหนดของแต่ละรุน่ อย่างเครือ่งทีน่�ามาทดสอบ สามารถ
จ่ายก�าลงัได้สงูสดุ 2000W โดยสามารถสงัเกตได้จากป้ายโลหะทางด้าน
บนของตวัเครือ่งเหนอื display 

QUALITY
ความรูส้กึแรกทีไ่ด้ทดลองใช้งาน Valor Three คอืเรือ่งความปลอดภยั ไม่
ว่าจะเสยีบเต้าเสยีบเข้ากบัเต้ารบัหลงั Valor Three ช่องไหนกต็าม ความ
แน่น กระชบั ทีร่บัรูไ้ด้นัน้มัน่คงสายไฟไม่มหีลดุได้ง่ายๆ แม้สายจะมขีนาด
ใหญ่ ประสบการณ์หนึง่ทีเ่คยพบเจอจากเต้ารบัทีจ่บัเต้าเสยีบได้ไม่แน่นคอื
เรือ่งประสทิธภิาพในการท�างานของชดุเครือ่งเสยีงทีไ่ม่คงที ่ซึง่ไม่นบัรวม
ไฟเข้าเครือ่งตดิๆ ดบัๆ ผลทีไ่ด้หากเต้ารบัไม่แน่นพอจะรูส้กึได้ว่าแรงพลงั
โดยเฉพาะอปุกรณ์ขยายเสยีงไม่หนกัแน่นพอ แต่เมือ่น�า Valor Three 
เข้าไปเปลีย่นแทนพละก�าลงัทีไ่ด้ดขีึน้ทนัตาเหน็ หวัเสยีงคมขึน้ เนือ้เสยีง
มใีห้เหน็เพิม่จากเดมิ ส่วนเรือ่งความนิง่สงดัของเวทเีสยีงทีร่บัรูน้ัน้ต้องยก
ความดใีห้กบัระบบการกรองสญัญาณรบกวนด้วย Balanced Isolation 
Transformer อนัเป็นผลดทีัง้ในแง่ภาพและเสยีง โดยในส่วนของภาพนัน้
สิง่ทีเ่ปลีย่นไปเมือ่ต่อระบบภาพไม่ว่าจะเป็นจอภาพหรอืเครือ่งเล่นบลเูรย์
ผ่าน Valor Three รบัรูไ้ด้ถงึความใสของภาพ สญัญาณรบกวนยบิๆ ที่
ก่อนเคยมใีห้เหน็ลางๆ กลบัหมดไป สสีนัทีร่บัรูไ้ด้อิม่เข้มขึน้ มติโิฟกสัของ
ภาพดดูกีว่าไม่เสยีบ ส่วนคอนทราสต์ดดูขีึน้กว่าเดมิ ส�าหรบัคณุภาพทาง
ด้านเสยีงเมือ่ต่อชดุเครือ่งเสยีงผ่าน Valor Three สิง่ทีร่บัรูค้อืความสงดั
ของเวทเีสยีง โฟกสัมติติวัเสยีงชดัเจนขึน้ รบัรูเ้นือ้เสยีงได้ดขีึน้ สิง่ทีร่บัรูน้ัน้
ไม่ได้เป็นการเพิม่บคุลกิให้กบัซสิเตม็ จะว่าไปเป็นการตดัสิง่รบกวนออกไป
ซะมากกว่า ในระบบเสยีงของโฮมเธยีเตอร์กเ็ช่นกนั แม้จะเชือ่มต่อแอคทฟี
ซบัวฟูเฟอร์เข้ากบั Valor Three ทางช่อง HIGH PWR ระบบไฟยงัคงนิง่
ไม่ส่งผลกระทบรบกวนใดๆ กบัอปุกรณ์ทีเ่ชือ่มต่ออยูท่ีช่่อง Isolated กบั
ชดุโฮมเธยีเตอร์บางชดุทีม่เีสยีงฮมัเบาๆ ออกล�าโพงเมือ่ต่อระบบไฟผ่าน 
Valor Three เสยีงฮมัทีเ่คยได้ยนิกลบัเงยีบลง
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