T E S T
REPORT

TEXT : ธวัชชัย อุไรรัตน์
PHOTO : นิพันธ์ พิมพ์สวัสดิ์

AUDYN

VAlor Three

Power CoNDiTioNer
เข้าหน้าฝนเมือ่ ไร นักเล่นเครือ่ งเสียงมักประสบปัญหาเรือ่ งระบบไฟ ทัง้ ไฟดับ ไฟตก แรงดันไฟไม่นงิ่
หรือบางทีไฟเกิดการกระโชก จนส่งผลต่ออุปกรณ์เครือ่ งเสียง อุปกรณ์ทสี่ ามารถน�ามาป้องกันความ
เสียหายจากการกระโชก ติดๆ ดับๆ ของระบบไฟฟ้าได้ดจู ะเป็นเครือ่ งกรองไฟ มีทงั้ แบบกรองอย่างเดียว
(Power Conditioner) กรองแบบรักษาระดับแรงดัน (Power Stabilizer) รวมไปถึงเครือ่ งรักษาระดับ
แรงดัน UPS (Uninterruptible Power Supply) ซึง่ ทัง้ หมดสามารถขจัดปัญหาสัญญาณรบกวนที่
ติดมากับระบบไฟได้ แต่หากจะให้เฉพาะเจาะจงเรือ่ งการกรองสัญญาณรบกวนในระบบไฟฟ้าแล้วนัน้
อุปกรณ์ Power Conditioner ทีอ่ อกแบบโดยใช้ Isolation Transformer เป็นสิง่ ทีส่ ามารถขจัดปัญหา
ได้ดที สี่ ดุ อย่างเช่น Audyn : Valor Three เครือ่ งกรองไฟทีน่ า� มาทดสอบในครัง้ นี้ใช้หลักการของ
หม้อแปลงไอโซเลทในการท�างาน
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Isolate Transformer

เหตุทเี่ ครือ่ งกรองไฟทีอ่ อกแบบโดยใช้หม้อแปลงไอโซเลทในการท�างานสามารถกรองสัญญาณรบกวนในระบบไฟได้อยู่
หมัดนัน้ เนือ่ งมาจากหลักการท�างานของหม้อแปลงไอโซเลทจะท�าตัวเองเหมือนแหล่งก�าเนิดไฟฟ้าซะเอง ไม่ได้ทา� ตัว
เป็นหน่วยคัดกรองทีย่ งั คงอ้างอิงแรงดันไฟฟ้าจากแหล่งก�าเนิดไฟฟ้าหลัก ซึง่ ในบางครัง้ การคัดกรองอาจะเกิดความผิด
พลาดเนือ่ งจากการออกแบบไม่ดพี อทีจ่ ะดักจับสัญญาณรบกวนทีไ่ ม่ตอ้ งการออกได้หมด แต่สา� หรับหม้อแปลงไอโซ
เลทจะท�าการสร้างแรงดันไฟฟ้าขึน้ มาใหม่ โดยเฉพาะถ้าออกแบบหม้อแปลงไอโซเลทในลักษณะ Balance ด้วยแล้ว
ไม่เพียงจะขจัดปัญหาเรือ่ งสัญญาณรบกวนทีต่ ดิ มากับระบบไฟได้อย่างชะงัก จนเป็นทีย่ อมรับของโรงพยาบาลเลือก
เป็นแหล่งจ่ายพลังงานให้กบั อุปกรณ์เครือ่ งมือแพทย์ทตี่ อ้ งการแรงดันไฟฟ้าทีส่ ะอาดไร้ซงึ่ การรบกวน แล้วหม้อแปลง
แบบ Balanced Isolated ยังป้องกันการเกิดไฟรัว่ ในระบบไฟได้อกี ด้วย และนีเ้ ป็นอีกหนึง่ จุดทีท่ างการแพทย์นยิ ม
น�าหม้อแปลง Balanced Isolated มาใช้กบั อุปกรณ์ทางการแพทย์โดยเฉพาะอุปกรณ์ทางด้านการวิจยั ทีค่ อ่ นข้างจะ
อ่อนไหวต่อสิง่ รบกวนต่างๆ ได้งา่ ย ด้วยคุณสมบัตดิ งั กล่าวมีหรือจะไม่สง่ ผลดีตอ่ ระบบเครือ่ งเสียงหรือโฮมเธียเตอร์ที่
เราๆ ท่านๆ ใช้อยู่

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

Balance Isolation Transformer
สามารถขจัดปัญหาสัญญาณรบกวนได้ดีกว่า

Valor Series

ด้วยคุณสมบัตอิ นั ยอดเยีย่ มของ Balance Isolation Transformer จึงท�าให้ทาง Audyn น�ามาออกแบบใช้งานกับ
Valor Three เครือ่ งกรองไฟทีน่ า� มาทดสอบในครัง้ นี้ ซึง่ มีพนี่ อ้ งในซีรสี อ์ กี 2 รุน่ แตกต่างกันทัง้ ขนาดและเทคนิคที่
น�ามาใช้ในการกรองไฟ โดยทัง้ หมดยังคงเน้นเรือ่ งการกรองสัญญาณรบกวนในระบบไฟออกจากระบบก่อนแจกจ่ายให้
กับอุปกรณ์เครือ่ งเสียงและโฮมเธียเตอร์ โดยมี Valor One เป็น AC power conditioner รุน่ เล็กสุด เหมาะส�าหรับ
ระบบภาพขนาดไม่ใหญ่ในห้องนอนหรือห้องนัง่ เล่น สามารถจัดการได้ทงั้ เรือ่ งการกรองไฟของระบบ AC พร้อมด้วยภาค
DC Power supply 12V 3.0A ภายในเครือ่ ง ถัดมาเป็นพีร่ องรุน่ Valor Two เป็นอุปกรณ์ AC power conditioner
เช่นเดียวกับตัวอืน่ ออกแบบการใช้งานได้ครบครอบคลุมทัง้ AC และ DC ติดตัง้ DC Power supply 12V 3.0A ให้ถงึ
2 ชุดอิสระ เอาไว้จา่ ยแรงดันไฟกระแสตรงไร้สญ
ั ญาณรบกวนให้กบั กล่องเคเบิล้ หรือ media player ต่างๆ สามารถ
กรองสัญญาณรบกวนในระบบไฟ AC ได้ดตี อ่ ใช้งานได้ทงั้ HD player, TV, BD player, AVR, Pre processor, Power
amplifier หรือแม้กระทัง่ Powered subwoofer ก็สามารถน�ามาต่อจ่ายพลังไฟได้เต็มประสิทธิภาพ

Valor Three : 2000VA isolation

ส่วน Audyn : Valor Three เป็น AC power conditioner ทีอ่ อกแบบมาอย่างสมบูรณ์ฟงั ก์ชนั ครบทีส่ ดุ ในบรรดา
พีน่ อ้ งทัง้ หมด จัดการได้ทงั้ ระบบไฟ AC ด้วยหม้อแปลง Balanced Isolator พร้อมด้วย DC Power supply 12V
ภายในถึง 3 ชุด โดยสามารถเชือ่ มต่อใช้งานอุปกรณ์ไฟฟ้าได้ทงั้ หมด 12 ตัว Valor Three มีให้เลือกใช้งานได้ถงึ 4 รุน่
ตามระดับพลังงานสูงสุดทีส่ ามารถจ่ายได้ ส่วนเทคโนโลยีและฟีเจอร์ตา่ งๆ ไม่มอี ะไรแตกต่างกัน
จากข้อมูลที่ได้มา เหตุที่ทาง Audyn เลือกใช้ Balance Isolation Transformer เป็นตัวกรองสัญญาณ
รบกวนของระบบไฟนัน้ เนือ่ งจากคุณสมบัตขิ องหม้อแปลงแบบดังกล่าวสามารถลดทอนสัญญาณรบกวนได้ทงั้ แบบ

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

Differential mode และ Common mode เมือ่
น�ามาออกแบบและสัง่ ท�าหม้อแปลงเป็นพิเศษแบบ
Zero Impedance เสมือนกับได้รับการป้องกัน
สัญญาณรบกวนเพิม่ ขึน้ เป็น 2 ชัน้ อีกทัง้ ด้วยเทคนิค
การพันหม้อแปลงแบบพิเศษนีเ้ อง ท�าให้สนามแม่
เหล็กในทุกต�าแหน่งมีคา่ ใกล้เคียงกัน ความต้านทาน
แม่เหล็กมีปริมาณต�่ามาก หม้อแปลงจึงสามารถ
จ่ายกระแสไฟแบบฉับพลันได้อย่างทันท่วงที การน�า
แอคทีฟซับวูฟเฟอร์มาต่อใช้งานกับ Valor Three จึง
ไม่มปี ญ
ั หาด้านการจ่ายกระแสไฟไม่ทนั
ไม่เพียงจะออกแบบตัวหม้อแปลงมาเป็นพิเศษ
แล้ว Valor Three ยังออกแบบให้มวี งจรปกป้อง
ต่างๆ น�ามาใช้งานร่วมอย่างครบครัน ไม่วา่ จะเป็น
Surge suppressor วงจรป้องกันแรงดันไฟฟ้า
กระชากชั่วขณะ มี Clamping voltage ขนาด
275VAC ปกป้องท�างานร่วมกับวงจร Anti-Inrush
Soft start protection ช่วยหน่วงเวลาในการจ่าย
ก�าลังงานให้เครื่องใช้ไฟฟ้า ในกรณีไฟฟ้าดับแบบ
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ในการต่อใช้งานให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดส�าหรับช่อง Isolated
แนะน�าให้ใช้เต้าเสียบแบบ 3 ขามีกราวนด์ และควรค�านึงถึงการบริโภค
พลังงานของเครือ่ งใช้ไฟฟ้าทัง้ หมดทีจ่ ะน�ามาต่อกับช่อง Isolated ควร
กินไฟไม่เกินค่าก�าหนดของแต่ละรุน่ อย่างเครือ่ งทีน่ า� มาทดสอบ สามารถ
จ่ายก�าลังได้สงู สุด 2000W โดยสามารถสังเกตได้จากป้ายโลหะทางด้าน
บนของตัวเครือ่ งเหนือ display

QUALITY

ฉับพลัน รวมทัง้ ยังสามารถตัดการจ่ายก�าลังงานได้ทนั ทีทแี่ รงดันไฟต�า่ กว่า 190VAC หรือสูงกว่า 250VAC
พร้อมวงจร DC Filtering ขนาด 50A ทัง้ ในส่วน Non Isolated และส่วน Isolated ช่วยก�าจัดไฟ DC
ทีป่ ะปนมาทางระบบส่งก�าลัง
นอกจากวงจรป้องกันต่างๆ ทีอ่ อกแบบมาเป็นอย่างดีแล้ว Valor Three ยังออกแบบตัวเครือ่ ง
และระบบกราวนด์มาเป็นพิเศษ อย่างระบบกราวนด์ในช่อง Isolated แต่ละช่อง จะเชือ่ มต่อกันโดยไม่
ผ่านตัวถัง เพือ่ ท�าให้อมิ พิแดนซ์ของกราวนด์มคี า่ ใกล้เคียงศูนย์มากทีส่ ดุ สัญญาณรบกวนจึงถูกส่งผ่าน
สายกราวนด์ลงสูด่ นิ ได้โดยตรง สามารถลดทอนสัญญาณรบกวนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้ อีกทัง้
ยังออกแบบติดตัง้ แผ่นยาง เพือ่ ป้องกันการเกิด Vibration Coloration ขณะจ่ายก�าลัง ตัวถังภายนอก
แบบสองชัน้ เพิม่ ประสิทธิภาพในการป้องกัน RFI/EMI Interfere ภายในเครือ่ งได้เป็นอย่างดี และในส่วน
ของ จอแสดงผลเป็นแบบ 7-Segment : AC voltage meter แสดงแรงดันขาออกของช่อง Isolated
ด้วยวงจรวัดแรงดันไฟฟ้าแบบทีไ่ ม่ใช้ไมโครโปรเซสเซอร์ อันเป็นจุดก�าเนิดของสัญญาณรบกวน อีกทัง้
ยังช่วยลดความซับซ้อนในการใช้งานได้อกี ด้วย

INSTALL & USE

อันที่จริงการใช้งาน Valor Three ไม่มีอะไรยุ่งยาก แต่หากจะให้ใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพควรท�า
ตามข้อแนะน�าจากคู่มือเป็นหลัก เนื่องจากหลังเครื่องได้ออกแบบช่องเชื่อมต่อระบบไฟไว้แตกต่าง
กัน อีกทั้งทางด้านหน้าเครื่องยังมีสวิตช์ติดตั้งเรียงรายให้ผู้ใช้งานได้สงสัย ไม่เหมือนเครื่องกรองไฟ
อื่นที่มักมีเพียงสวิตช์เปิดปิดการท�างานของเครื่องเพียงสวิตช์เดียว
อันดับแรกมาดูหน้าตาท�าความเข้าใจสวิตช์และเต้ารับต่างๆ ทีต่ ดิ ไว้ซะก่อน โดยทางด้านหน้าเครือ่ ง
จะเรียงรายไปด้วยสวิตช์ทงั้ หมด 9 ตัว สวิตช์หลักส�าหรับเปิดปิดเครือ่ งอยูท่ างด้านขวาสุด ถัดมาเป็น
สวิตช์เลือกใช้โหมดจ่ายไฟแบบ Balanced ถัดมาเป็นสวิตช์เปิดปิดจ่ายพลังงานออกทางเต้ารับ HIGH
PWR 1, HIGH PWR 2, ISOLATED 1-4 ตามล�าดับ และสวิตช์เปิดปิดปล่อยไฟ DC 12V ติดตัง้ อยูท่ าง
ด้านซ้ายสุดของเครือ่ ง
ทางด้านขวาของเครื่องติดตั้งจอแสดงแรงดันไฟขาออกของช่อง ISOLATED แสดงผลด้วย
7-Segment สีแดง ส่วนทางตอนล่างของจอติดตัง้ LED แสดงสถานะการตรวจสอบระบบ ทัง้ สถานะ
การท�างานของเครือ่ ง (MAIN) แสดงระบบกราวนด์เชือ่ มต่อปกติ (GROUND) แสดงการเชือ่ มต่อสาย
ไฟถูกต้องไม่สลับระหว่าง Line กับ Neutral (PHASE) และไฟแสดงระดับแรงดันเข้าเครือ่ งปกติ ไม่ตา�่
กว่า190 VAC และไม่สงู กว่า 250 VAC ไล่เรียงจากซ้ายไปขวา หากไฟดวงใดดวงหนึง่ ดับแสดงว่าสถานะ
ดังกล่าวท�างานผิดปกติ
เต้ารับไฟทางด้านหลังเครือ่ งติดตัง้ และจัดวางเรียบร้อยแข็งแรง ไล่เรียงจากซ้ายไปขวา HIGH
PWER1 -2, ISOLATED 1-4 ทัง้ หมดรวม 6 ชุด (ชุดละ 2 เต้ารับ) ตามสวิตช์เปิดปิดหน้าเครือ่ ง โดยมี
เต้ารับเชือ่ มต่อสายไฟเอซีเข้าเครือ่ งมาตรฐาน IEC สามขามีกราวนด์ถอดเปลีย่ นได้ ติดตัง้ อยูท่ างด้าน
ซ้ายของเครือ่ ง ส่วนทางด้านขวาสุดของเครือ่ งติดตัง้ ขัว้ ต่อไฟ DC 12V จ�านวน 3 ชุด โดยมีสายเชือ่ มต่อ
แถมมาให้ 2 เส้น หากต้องการเพิม่ เติมหรือเปลีย่ นขนาดหัวเชือ่ มต่อสามารถติดต่อได้จากทาง Audyn
โดยตรง
เต้ารับหลัง Valor Three ทีต่ ดิ มาให้นนั้ เป็นเกรดทีใ่ ช้ในโรงพยาบาลโดยช่อง HIGH PWER1 -2
และ ISOLATED 1-2 เป็นแบบทีส่ ามารถต่อได้เฉพาะเต้าเสียบแบบขาแบน (ขากราวนด์กลม) เท่านัน้
ส่วนเต้ารับ ISOLATED 3-4 สามารถน�าเต้าเสียบแบบขากลมมาต่อใช้งานได้
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ความรูส้ กึ แรกทีไ่ ด้ทดลองใช้งาน Valor Three คือเรือ่ งความปลอดภัย ไม่
ว่าจะเสียบเต้าเสียบเข้ากับเต้ารับหลัง Valor Three ช่องไหนก็ตาม ความ
แน่น กระชับ ทีร่ บั รูไ้ ด้นนั้ มัน่ คงสายไฟไม่มหี ลุดได้งา่ ยๆ แม้สายจะมีขนาด
ใหญ่ ประสบการณ์หนึง่ ทีเ่ คยพบเจอจากเต้ารับทีจ่ บั เต้าเสียบได้ไม่แน่นคือ
เรือ่ งประสิทธิภาพในการท�างานของชุดเครือ่ งเสียงทีไ่ ม่คงที่ ซึง่ ไม่นบั รวม
ไฟเข้าเครือ่ งติดๆ ดับๆ ผลทีไ่ ด้หากเต้ารับไม่แน่นพอจะรูส้ กึ ได้วา่ แรงพลัง
โดยเฉพาะอุปกรณ์ขยายเสียงไม่หนักแน่นพอ แต่เมือ่ น�า Valor Three
เข้าไปเปลีย่ นแทนพละก�าลังทีไ่ ด้ดขี นึ้ ทันตาเห็น หัวเสียงคมขึน้ เนือ้ เสียง
มีให้เห็นเพิม่ จากเดิม ส่วนเรือ่ งความนิง่ สงัดของเวทีเสียงทีร่ บั รูน้ นั้ ต้องยก
ความดีให้กบั ระบบการกรองสัญญาณรบกวนด้วย Balanced Isolation
Transformer อันเป็นผลดีทงั้ ในแง่ภาพและเสียง โดยในส่วนของภาพนัน้
สิง่ ทีเ่ ปลีย่ นไปเมือ่ ต่อระบบภาพไม่วา่ จะเป็นจอภาพหรือเครือ่ งเล่นบลูเรย์
ผ่าน Valor Three รับรูไ้ ด้ถงึ ความใสของภาพ สัญญาณรบกวนยิบๆ ที่
ก่อนเคยมีให้เห็นลางๆ กลับหมดไป สีสนั ทีร่ บั รูไ้ ด้อมิ่ เข้มขึน้ มิตโิ ฟกัสของ
ภาพดูดกี ว่าไม่เสียบ ส่วนคอนทราสต์ดดู ขี นึ้ กว่าเดิม ส�าหรับคุณภาพทาง
ด้านเสียงเมือ่ ต่อชุดเครือ่ งเสียงผ่าน Valor Three สิง่ ทีร่ บั รูค้ อื ความสงัด
ของเวทีเสียง โฟกัสมิตติ วั เสียงชัดเจนขึน้ รับรูเ้ นือ้ เสียงได้ดขี นึ้ สิง่ ทีร่ บั รูน้ นั้
ไม่ได้เป็นการเพิม่ บุคลิกให้กบั ซิสเต็ม จะว่าไปเป็นการตัดสิง่ รบกวนออกไป
ซะมากกว่า ในระบบเสียงของโฮมเธียเตอร์กเ็ ช่นกัน แม้จะเชือ่ มต่อแอคทีฟ
ซับวูฟเฟอร์เข้ากับ Valor Three ทางช่อง HIGH PWR ระบบไฟยังคงนิง่
ไม่สง่ ผลกระทบรบกวนใดๆ กับอุปกรณ์ทเี่ ชือ่ มต่ออยูท่ ชี่ อ่ ง Isolated กับ
ชุดโฮมเธียเตอร์บางชุดทีม่ เี สียงฮัมเบาๆ ออกล�าโพงเมือ่ ต่อระบบไฟผ่าน
Valor Three เสียงฮัมทีเ่ คยได้ยนิ กลับเงียบลง

