
คู่่�มือืเริ่ ่�มืต้น้ใช้ง้านด่�วน PEL51 และ PEL52 (TH)

PEL 52
POWER & ENERGY LOGGER

ขั้้ �ววด้

จอ LCD แบ็็คไลท์์

ปุ่่� มการนำำาท์าง

ปุ่่� ม เป่ิด่/ป่ิด่  
 � ในำการเปิุ่ดอปุ่่กรณ์เ์ชื่่�อมต่�ออปุ่่กรณ์เ์ขั้า้กบ้็เครอ่ขั้�ายระหว�างขั้้ �ว V1 

กบ้็ N หรอ่กดปุ่่� ม เป่ิด่/ป่ิด่ จนำอปุ่่กรณ์เ์ปิุ่ด
 � ในำการปิุ่ดอปุ่่กรณ์ ์กดปุ่่� ม เป่ิด่/ป่ิด่ จนำอปุ่่กรณ์ปิ์ุ่ด  

ท์�านำไม�สามารถปิุ่ด PEL ขั้ณ์ะท์่�ท์ำาการเชื่่�อมต่�อกบ้็แหล�งพลง้งานำหรอ่ขั้ณ์ะ
ท์่�กำาลง้บ็น้ำท์กึหรอ่อย่�ระหว�างดำาเนำนิำการ  

ปุ่่� ม การิ่เลอืก  
เพ่�อเริ�มหรอ่หยด่การบ็น้ำท์กึ และเลอ่กโหมด wifi

ชื่�องเสย่บ็เอกดก่ารด์.



PEL 52
POWER & ENERGY LOGGER

90 ... 690 V
50 ... 60 Hz

ก�อนำใชื่ง้านำคร้ �งแรก ใหช้ื่ารจ์แบ็ต่เต่อร่�ใหเ้ต็่มความจท่์่�อณ่์หภูม่ริะหว�าง 0 ถงึ 40°C

 � เชื่่�อมต่�ออะแดปุ่เต่อร ์C8 / อะแดปุ่เต่อรบ์็านำานำาระหว�างขั้้ �ว V1 และ N
 � ต่�อสายไฟเขั้า้กบ้็อะแดปุ่เต่อรแ์ละสายไฟหลก้

อปุ่่กรณ์จ์ะเปิุ่ดขั้ึ�นำ  

สญ้ลก้ษณ์ ์       จะแสดงสถานำะการชื่ารจ์ขั้องแบ็ต่เต่อร่�
แบ็ต่เต่อร่�ท์่�คายปุ่ระจจ่ะใชื่เ้วลาปุ่ระมาณ์ 5 ชื่้�วโมงในำการชื่ารจ์จนำเต็่ม    

 � กดเอสดก่ารด์ท์่�อย่�ในำอปุ่่กรณ์แ์ลว้ถอดออก

 อย�าถอดเอสดก่ารด์ออกหากกำาลง้ท์ำาการบ็น้ำท์กึอย่�
 � ต่รวจสอบ็ใหแ้นำ�ใจว�าไม�ไดล็้อกเอสการด์ชื่ิ�นำใหม�ท์่�นำำามาใชื่ ้
 � วธิีก่ารท์่�ดท่์่�สด่ก็คอ่ การจ้ดรปุ่่แบ็บ็เอสดก่ารด์ในำอปุ่่กรณ์โ์ดยใชื่ซ้อฟต่แ์วร ์PEL Transfer มฉิะน้ำ�นำก็ท์ำาการจ้ดรปุ่่แบ็บ็โดยใชื่ ้

เคร่�องพซ่่
 � เสย่บ็การด์ชื่ิ�นำใหม�แลว้ดน้ำเขั้า้ไปุ่จนำสด่
 � ปิุ่ดฝายางนำริภูย้กลบ้็ต่ำาแหนำ�งเดมิ

 ไม�ควรใชื่ ้PEL เม่�อเปิุ่ดชื่�องเสย่บ็เอสดก่ารด์

การิ่ช้าริ่จ์แบต้เต้อริ่่�

เอสด่ก่าริ่ด์่
PEL รองร้บ็เอสดก่ารด์ การด์ SDHC และ SDXC ซึ�งจ้ดรปุ่่แบ็บ็เป็ุ่นำ FAT32 ท์่�ความจส่ง่สด่ 32 GB

PEL มาพรอ้มกบ้็เอสดก่ารด์ซึ�งจ้ดรปุ่่แบ็บ็เรย่บ็รอ้ยแลว้ หากคณ่์ต่อ้งการต่ดิต่้ �งเอสดก่ารด์ใหม�:
 � ปุ่ลดล็อก         ฝาอล่าสโต่เมอรท์์่�ท์ำาเคร่�องหมายไวโ้ดยหมน่ำสกรห่นำึ�งในำส่�รอบ็



การิ่ต้ด่่ต้ ้�งซอฟตฺ้แวริ่ ์PEL TRANSFER®

 � ดาวนำโ์หลด PEL Transfer ร่�นำล�าสด่จากเว็บ็ไซต่ข์ั้องเรา: www.chauvin-arnoux.com.
 � Run setup.exe.  
 � จากน้ำ�นำใหปุ้่ฏิบิ็ต้่ติ่ามคำาแนำะนำำาในำการต่ดิต่้ �ง

สำาหร้บ็คำาแนำะนำำาในำการต่ดิต่้ �งท์่�สมบ็ร่ณ์แ์บ็บ็ โปุ่รดดค่่�มอ่การใชื่ง้านำ

การิ่เช้ื�อมืต้�ออปุิกริ่ณ์ก์บ้เคู่ริ่ื�องพีซ่่
 � เชื่่�อมต่�ออนิำพต่่แรงดน้ำไฟฟ้าขั้อง PEL เขั้า้กบ้็แหล�งจ�ายไฟหลก้ อปุ่่กรณ์จ์ะเริ�มท์ำางานำ
 � เปิุ่ดใชื่ง้านำอปุ่่กรณ์ก์ระจายสญ้ญาณ์ wifi   WIFI AP ขั้องอปุ่่กรณ์ใ์นำรายการเลอ่กการต่้ �งค�า 

 เพ่�อให ้wifi ท์ำางานำ ต่อ้งชื่ารจ์แบ็ต่เต่อร่�ใหเ้พย่งพอ (      หรอ่      )

 � เชื่่�อมต่�อ PEL กบ้็เคร่�องพซ่ข่ั้องท์�านำผ่�านำ wifi

 � คลกิสองคร้ �งท์่�  s ไอคอนำ PEL บ็นำเดสกท็์์อปุ่เพ่�อเปิุ่ด PEL Transfer 
 � เลอ่กไอคอนำ เพี่�มือปุิกริ่ณ์ ์    ในำแถบ็เคร่�องมอ่ จากน้ำ�นำเลอ่ก PEL51 หริ่อื PEL52 แลว้จงึเลอืกอปุิกริ่ณ์ก์ริ่ะจาย

สญ้ญาณ์ wifi
 � เม่�อสรา้งการเชื่่�อมต่�อกบ้็อปุ่่กรณ์แ์ลว้ ชื่่�อขั้องอปุ่่กรณ์ค์วรปุ่รากฏิท์่�ดา้นำซา้ยขั้องหนำา้ต่�างในำ เคู่ริ่อืข่�าย PEL แบบต้น้ไมื้

สำาหร้บ็การเชื่่�อมต่�อเราเต่อร ์wifi เลอ่ก   WIFI ST โปุ่รดดค่่�มอ่การใชื่ง้านำ

http://www.chauvin-arnoux.com
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การิ่กำาหนด่คู่�าอปุิกริ่ณ์์
ในำการต่้ �งค�า PEL ขั้องท์�านำ ใหเ้ลอ่กอปุ่่กรณ์ใ์นำเครอ่ขั้�าย PEL
เปิุ่ดกล�องโต่ต้่อบ็ การิ่ต้ ้�งคู่�าอปุิกริ่ณ์ ์โดยท์ำาการคลกิบ็นำำาอคอนำ การิ่ต้ ้�งคู่�า          ในำแถบ็เคร่�องมอ่ ในำรายการเลอ่ก อปุิกริ่ณ์ ์
หรอ่ในำส�วนำ สถานะ
กล�องโต่ต้่อบ็นำ่�มจ่ด่ต่้ �งระยะหลายจด่:

 � ทั่ ้�วไปิ: ในการิ่ ต่้ �งชื่่�อใหก้บ้็อปุ่่กรณ์ ์ใหท้์ำาการเลอ่กระยะเวลาในำการปิุ่ดเคร่�องอต้่โนำมต้่ ิเลอ่กการรเ่ฟรชื่ค�าสง่สด่ ปิุ่ดก้ �นำปุ่่� ม การิ่
เลอืก บ็นำอปุ่่กรณ์์ ปุ้่องกน้ำการชื่ารจ์แบ็ต่เต่อร่�ขั้ณ์ะท์ำาการวด้ค�า การต่้ �งรหส้ผ่�านำบ็นำการกำาหนำดค�าอปุ่่กรณ์์ การต่้ �งวน้ำท์่�และเวลา 
การจ้ดรปุ่่แบ็บ็เอสดก่ารด์ ฯลฯ

 � การิ่สื�อสาริ่: ต่ว้เลอ่กท์่�สม้พ้นำธีก์บ้็ลงิก ์wifi
 � วด้่คู่�า: เพ่�อเลอ่กระบ็บ็การจ�าย
 � เซ็นเซอริ่ก์ริ่ะแส: เพ่�อเลอ่กอต้่ราส�วนำการแปุ่ลงค�าขั้องเซน็ำเซอรก์ระแสและจำานำวนำรอบ็หากจำาเป็ุ่นำ
 � การิ่บน้ทั่กึ: เพ่�อเลอ่กการต่้ �งค�าการบ็น้ำท์กึ
 � เคู่ริ่ื�องนบ้: เพ่�อรเ่ซต็่อปุ่่กรณ์ว์ด้ค�าพลง้งานำไฟฟ้า

คลกิท์่� ต้กลง เพ่�อถ�ายโอนำการกำาหนำดค�าใหม�ไปุ่ยง้อปุ่่กรณ์ ์ 

เริ่ ่�มืการิ่บน้ทั่กึ (เป่ิด่ / ป่ิด่)
ในำการเริ�มท์ำาการบ็น้ำท์กึ ใหใ้ชื่ว้ธิีใ่ดวธิีห่นำึ�งต่�อไปุ่นำ่�:

 � ใน PEL Transfer: เลอ่กต่ว้เลอ่กท์่�เหมาะสมในำ แท็ั่บการิ่บน้ทั่กึ ขั้องกล�องโต่ต้่อบ็การกำาหนำดค�า สามารถกำาหนำดค�าอปุ่่กรณ์์
ใหเ้ริ�มท์ำาการบ็น้ำท์กึท์้ �งในำวน้ำท์่�และเวลาในำอนำาคต่หรอ่โดยท์น้ำท์ห่ลง้จากการกำาหนำดค�าบ็นำอปุ่่กรณ์เ์สร็จสมบ็ร่ณ์์

 � บนอปุิกริ่ณ์:์ กดปุ่่� ม เลอืก อปุ่่กรณ์จ์ะแสดง เริ่ ่�มืต้น้ ยน่ำยน้ำดว้ยปุ่่� ม      สญ้ลก้ษณ์ ์       จะกะพรบิ็
ในำการหยด่ท์ำาการบ็น้ำท์กึ ใหใ้ชื่ว้ธิีใ่ดวธิีห่นำึ�งต่�อไปุ่นำ่�:

 � ใน PEL Transfer: ในำรายการเลอ่ก เลอ่ก อปุิกริ่ณ์>์หยดุ่บน้ทั่กึ .

 � บนอปุิกริ่ณ์:์ กดปุ่่� ม เลอืก อปุ่่กรณ์จ์ะแสดง หยดุ่ ยน่ำยน้ำดว้ยปุ่่� ม      สญ้ลก้ษณ์ ์       จะหายไปุ่

การิ่แสด่งผลทั่่�บน้ทั่กึ
ท์�านำสามารถท์ำาการถ�ายโอนำขั้อ้มล่ท์่�บ็น้ำท์กึไวไ้ปุ่ยง้เคร่�องพซ่เ่พ่�อแสดงผ่ลและสรา้งรายงานำไดผ้่�านำสองวธิีก่าร:

 � สามารถถอดเอสดก่ารด์ออกจากอปุ่่กรณ์แ์ลว้เสย่บ็การด์เขั้า้กบ้็เคร่�องพซ่ผ่่�านำอปุ่่กรณ์อ์�านำเอสดก่ารด์ท์่�ใหม้าดว้ยได ้เริ�มใชื่ง้านำ 
PEL Tranfer เลอ่กคำาส้�ง เป่ิด่ ในำรายการเลอ่ก ไฟล ์ไปุ่ท์่�ไฟล ์PKI พรอ้มหมายเลขั้เซสชื่น้ำท์่�ต่อ้งการบ็นำเอสดก่ารด์ แลว้เลอ่ก 
เป่ิด่

 � การเชื่่�อมต่�อโดยต่รงระหว�างเคร่�องพซ่ก่บ้็ PEL (ผ่�านำ wifi) เริ�มต่น้ำใชื่ง้านำ PEL Transfer โดยท์ำาการเปิุ่ดการเชื่่�อมต่�อกบ้็อปุ่่กรณ์ ์
เลอ่กจงึเลอ่ก (ต่รวจสอบ็ใหแ้นำ�ใจว�าไดเ้ปิุ่ดการใชื่ง้านำ wifi) ในำแผ่นำผ้่งแบ็บ็ต่น้ำไม ้จากน้ำ�นำเลอ่ก เซสช้น้ทั่่�บน้ทั่กึ คลกิสองคร้ �ง
ท์่�เซสชื่น้ำท์่�บ็น้ำท์กึท์่�ต่อ้งการ เม่�อการดาวนำโ์หลดเสร็จสมบ็ร่ณ์ ์ใหเ้ลอ่กการท์ดสอบ็ท์่�ดาวนำโ์หลดมาแลว้คลกิท์่� เป่ิด่ ในำกล�อง
โต่ต้่อบ็การอปุ้่โหลด

ในำท์้ �งสองกรณ่์จะมก่ารเพิ�มเซสชื่น้ำไปุ่ยง้ เซสช้น้ทั่่�เป่ิด่ข่องฉัน้ ในำมม่มองแบ็บ็ต่น้ำไม ้จกาน้ำ�นำจงึจะแสดงผ่ลขั้อ้มล่ออกมา  

คู่่�มือืการิ่ใช้ง้าน
ไปุ่ท์่�เว็บ็ไซต่ข์ั้องเราเพ่�อดาวนำโ์หลดค่�มอ่การใชื่ง้านำสำาหร้บ็อปุ่่กรณ์ข์ั้องคณ่์:
https://www.chauvin-arnoux.com/COM/CA/doc/User_manual_th_PEL51_52.pdf

https://www.chauvin-arnoux.com/COM/CA/doc/User_manual_th_PEL51_52.pdf

