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ProPower
1050 Supreme Audio Power AC Regeneration

with Battery Backup

เคร�่องสรางแรงดันไฟกระแสสลับข�้นมาใหมพรอมแบตเตอร�่สำรอง

จากประสบการณที่เคยอบรมเรื่องการปรับปรุงคุณภาพทางไฟฟาสำหรับโรงงานและอาคารตึกสูง ตลอดจนผานการทำงาน
ดานนี้หลายป ถาถามผมวามีตัวเลือกในการจัดการแกไขปญหาทางระบบไฟฟาตางๆ หรือไม? คงตองบอกวา ProPower 1050 
Supreme Audio AC Regeneration with Battery Backup นี่แหละครับ คือตัวเลือกที่เหมาะสมในการนำมาแกไข 
ปญหาของระบบไฟฟาสำหรับระบบออดิโอและโฮมเธียเตอรอยางแทจริง ไมวาจะโดยหลักการหรือเทคโนโลยี ProPower 1050 
คือ The Best Choice 
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ProPower 1050

ที่ผานมา เมื่อเราเอยถึงเครื่องกรองสัญญาณรบกวนทางไฟฟา เรามักคำนึงถึง
ความสามารถในการปองกันการรบกวนทางไฟฟาซึ่งแฝงมาทางระบบไฟฟา โดยอาจจะ
ใชวงจรทางอิเล็กทรอนิกส หรือใชหมอแปลงไอโซเลชั่น หรืออาจจะแทรกเสริมดวยการ
ปองกันเซิรจทางไฟฟาเพื่อปองกันความเสียหายที่จะเกิดข้ึน ทวาบางคร้ังการจัดการ
เรื่องการรบกวนทางไฟฟาหรือปองกันทางไฟฟาตางๆ ที่กลาวมานั้นก็ยังไมเพียงพอ 
เนื่องจากสภาวะของแรงดันไฟฟาบางพื้นที่ไมเสถียร มีข้ึนมีลง ทำใหตองมองหา
อุปกรณที่มารักษาเสถียรภาพทางแรงดันไฟฟาใหคงที่อีกดวย 

บางครั้งการแกไขปญหาที่เกิดขึ้นขางตนก็ไมสามารถนำไปใชไดสำหรับบางพื้นที่ 
เพราะบางหองที่ผมเคยเจอก็ไมไดเกิดจากปญหาขางตนทั้งหมด อยางบางพื้นที่ก็พบวา
ปญหาเกิดจากการที่แรงดันไฟฟาหายไปชั่วขณะ แลวเกิดเซิรจทางไฟฟาตามมาหลัง
จากที่ไฟฟากลับขึ้นมาอยางรวดเร็ว บางหองก็เจอปญหาเรื่องภาคจายไฟหรืออุปกรณ
บางอยางเสื่อมเร็ว หรือบางครั้งก็เสียหายโดยไมรูสาเหตุ 

แตปญหาทางไฟฟาอยางหนึ่งซึ่งมีผลตออุปกรณซิสเต็มเครื่องเสียงและสงผล 
ตอคุณภาพเสียงโดยตรง นั่นก็คือ ปญหาเรื่อง ฮารมอนิก ดิสทอรชั่น (Harmonic 
Distortion) ซึ่งสงผลตอเสียงฮัม หรือชวงสภาวะความสามารถในการจายกระแสทาง
ระบบไฟฟา ทำใหชวงสภาวะที่แอมปตองการดึงกระแสเขามามากๆ นั้นไมสามารถ
ทำไดอยางเต็มที ่ สงผลใหการสงสัญญาณความถี่เสียงออกไปยังลำโพงทำไดไมเต็มที่นัก 
ชวงที่อันตรายที่สุดก็คือ ชวงที่แรงดันไฟฟาหายไปช่ัวขณะ แลวกลับมาอยางรวดเร็ว
ภายในเวลาไมกี่วินาที ชวงนี้แหละที่อันตรายตอซิสเต็มเครื่องเสียงคอนขางมากทีเดียว 

บางคร้ังหลายทานก็ไมไดใหความสำคัญเรื่องนี้ แตไปใหความสำคัญกับเรื่องการ
เดินระบบสายไฟภายในใหมเสียมากกวา ไมไดสนใจเรื่องของฮารมอนิก ดิสทอรชั่น, 
การหายไปชั่วขณะของแรงดันไฟฟา หรือการรบกวนทางไฟฟาตางๆ ไมไดสนใจวาแรง
ดันไฟฟาตองสะอาดปราศจากการรบกวนทางไฟฟาขนาดไหน เพราะปญหาขางตน
อาจมองวาไมเคยเจอ หรือยังไมเจอ เนื่องจากปญหาบางอยางไมไดสงผลตออุปกรณ
อยางปจจุบันทันดวน แตจะคอยๆ สงผล หรือคอยๆ เสื่อมลง 
ทีละนอย   

อันที่จริงไมวาเรื่องสัญญาณรบกวนทางไฟฟา หรือปญหาท่ี
เกี่ยวกับฮารมอนิก ดิสทอรชั่น นั้น จะไดรับการแกไขโดยปริยาย
จากการที่แรงดันไฟฟาขาเขาถูกแปลงจากแรงดันไฟฟากระแส
สลับ (AC) มาอยูในรูปแรงดันไฟฟากระแสตรง (DC) สงผลให
คลื่นรบกวนทางไฟฟาตางๆ และฮารมอนิก ดิสทอรชั่น ไมมีเหลือ
อยูแลว ดังนั้น รูปคลื่นแรงดันไฟฟาที่ออกมาจึงสะอาดสมบูรณ 
100% ซึ่งหลักการนี้ ผูผลิตหลายๆ ยี่หอก็ไดมีการนำมาสราง
เคร่ืองสรางแรงดันไฟฟากระแสสลับขึ้นมาใหม หรือแมแต VPI 
Synchronous Drive System Speed Control Device 
(SDS) สำหรับควบคุมรอบของเครื่องเลนแผนเสียง VPI ก็ใช 
หลักการเดียวกัน คือแปลงแรงดันไฟฟากระแสสลับใหเปนแรง
ดันไฟฟากระแสตรง กอนจะแปลงกลับไปเปนแรงดันไฟฟากระแส
สลับอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งการทำงานในรูปแบบน้ีอาจจะมีชื่อเรียก 
แตกตางกันไป อาทิ Pure-Sine เปนตน 

ถึงตรงนี้อาจมีคำถามวา เครื่องสรางแรงดันไฟฟากระแส
สลับขึ้นมาใหม ชนิดที่ไมมีแบตเตอรี่สำรองกับชนิดที่มีแบตเตอรี่
สำรอง แตกตางกันอยางไร ขอดี - ขอเสียเปนอยางไร ชนิดไหนดี
กวากัน 

จากที่ผมเคยทดสอบเครื่องสรางแรงดันไฟฟากระแสสลับขึ้นมา
ใหม เมื่อไมมีแบตเตอรี่สำรองมักจะเกิดปญหากรณีท่ีแรงดันไฟฟาขาเขา
ต่ำกวาแรงดันไฟฟาขาออก หมายความวาหากแรงดันไฟฟาขาออกตั้งไว
ที่ 230V แลวแรงดันไฟฟาขาเขาต่ำกวา 230V เมื่อตอใชงานรวมกับ 
เพาเวอรแอมปหรืออินทิเกรตแอมป มักจะเจอปญหาเรื่องกำลังไมพอ 
ทำใหเสียงบีบอัด เรนจเสียงฟงดูเรียบๆ ไมหวือหวา เพราะไดนามิกเรนจ
ของเสียงแคบลง สาเหตุมาจากไมสามารถสรางกระแสไฟฟาใหเพียงพอ
เหมาะสมกับที่แอมปตองการได หากใชงานเฉพาะกับแหลงโปรแกรม
หรือระบบภาพอาจไมเห็นผลชัดเจน แตเมื่อมองถึงการแกปญหาเร่ือง
แรงดันไฟฟาตกชั่วคราว หรือแรงดันไฟฟาหายไปชั่วขณะแลว ถาหาก
ไมมีแบตเตอรี่มาชวย ก็แทบไมไดแกปญหาเรื่องนี้สักเทาไหร 

 
       
 
       
 
       
 
 
 
ดังนั้น เครื่องสรางแรงดันไฟฟากระแสสลับขึ้นมาใหมที่ทำงาน

พรอมกับแบตเตอรี่สำรอง ยอมสงผลดีออกมามากกวา เพราะแรงดัน
ไฟฟาขาออกมีความเสถียรมากกวา และนิ่งกวากันมาก โดยไมตองสนใจ
วาแรงดันไฟฟาขาเขาจะตกหรือจะเกิน หากใชคูกับเพาเวอรแอมปหรือ
อินทิเกรตแอมปก็ไมตองกลัววากำลังขับไมพอ เพราะชวงสภาวะที่แอมป

ตองการกระแสมากๆ ก็มีแบตเตอร่ีชวยจายแรงดัน
ไฟฟาดีซีเพิ่มเขาไป ทำใหกำลังของแอมปที่ออก
มามีความตอเนื่องมากกวา และถาหากแรงดัน
ไฟฟาหายไปชั่วขณะก็ไมนากังวล เพราะอุปกรณ
เครื่องเสียงยังคงทำงานตอไปปกติ เพราะมี
แบตเตอรี่มาจายแรงดันไฟสำรองให เปนการ
ปองกันความเสียหายที่อาจจะเกิดตอเคร่ืองเสียง
ไดทุกขณะทุกรูปแบบ 

สำหรับ ProPower 1050 ก็มีวงจรกรอง
สัญญาณรบกวนทางไฟฟาดวยเชนกัน เหตุผล 
ที่ตองมีเพราะวา หากตัว ProPower 1050 
ทำงานมากเกินไปจนเกิดโอเวอรโหลด ก็จะตัด
เขาสูโหมด Bypass โดยตรง จึงตองมีวงจรกรอง
สัญญาณรบกวนทางไฟฟามาปองกันการรบกวน
ทางไฟฟาอีกครั้งหนึ่งกอน นอกจากนั้น การ 
ปองกันเซิรจทางไฟฟาก็มีมาใหดวยเชนกัน 

 
การใชงานเบื้องตน 
ProPower - AC Regeneration with 

QUTLET 

BATTERY 

BYPASS 

EQUIPMENT FILTER AC/DC DC/AC 
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Battary Backup มีดวยกัน 3 รุน คือ ProPower 1050, 2000 
และ 3000 สวนรุน ProPower PP1050, ProPower PP2000 
นั้น ไมมแีบตเตอรี่สำรอง แตราคาก็ไมไดถูกกวารุน ProPower 
1050 และ ProPower  2000 มากนัก และมีรุนที่ เปน 
เครื่องกรองไฟอยางเดียว คือ ProPower PS15 ใหเปนอีกหนึ่ง 
ทางเลือกเชนกัน 

ProPower 1050 เมื่อเปดใชงานครั้งแรก แนะนำวาให
เปดทิ้งไว 24 ชั่วโมงตอเนื่องกอน เพื่อใหแบตเตอรี่ชารจไฟไดเต็มที่ เมื่อเปด
เคร่ืองเพื่อใหแบตเตอรี่ชารจประจุอยางเต็มที่แลวก็สามารถเก็บไฟไดมาก และ
ใชงานไดนานตามที่ระบุไวในคูมือ หลังจากนั้น เมื่อไมไดใชงาน แนะนำใหปด
เครื่อง ไมใหเปดทิ้งไว เพราะอาจจะทำใหแบตเตอรี่มีอายุการใชงานที่สั้นลง  
ซึ่งโดยทั่วไปแลวแบตเตอรี่มีอายุใชงาน 5 ป 

เวลาเปดใชงาน ใหกดปุม ON/OFF คางไวจน LED สีฟาสวางขึ้นมา ชวงนี้
เคร่ืองจะทำงานในโหมด Bypass ชั่วระยะเวลาหนึ่ง กระทั่งมีเสียงดังคลิก 
อีกครั้ง พรอมไฟ LED สีเหลืองอมเขียวสวางขึ้นที่ตำแหนง UTILITY OUTPUT 
เครื่องก็พรอมทำงาน 

ProPower 1050 มี pot ปรับลดเสียงฮัมในเพาเวอรแอมปใหลดนอยลง
ไดอีก แตฟงกชั่นนี้ตลอดการทดสอบ ผมไมไดใชปรับเปลี่ยนอะไรเลย เพราะ 
เมื่อใชรวมกับอินทิเกรตแอมป CEC: 3300R C3 RED หรืออินทิเกรต 
แอมปหลอด Audio Note: Oto Se ทำงานเงียบมาก ไมมีเสียงฮัมออกมา 
แตอยางไรเลย 

ProPower 1050 ใชเตารับไฟฟา Hubbell (NEMA 5-15R) เกรด
อุตสาหกรรมธรรมดา ไมไดเปนรุน Hospital Grade สีสม ซึ่งเตารับไฟฟา 
Hubbell รุนนี้เทาที่เคยลองมา ใหเสียงทึบไปสักหนอย เพราะเคยเอามาลองใช
ในรางไฟหรือเตารับไฟฟาตรงผนัง แตเมื่ออยูหลัง ProPower 1050 ลักษณะ
เสียงที่ทึบกอนหนานี้ รูสึกวาไมไดมีมากอยางที่เคยสัมผัสมา กลับใหเสียงยาน
ความถี่สูงใสกระจางจนนาแปลกใจทีเดียว สวนหนึ่งอาจเปนเพราะระบบไฟฟา 
ที่ออกมานั้นสะอาดขึ้นก็เปนได แตหากจะเปลี่ยนเตารับไฟฟาดานหลัง 
ใหมีคุณภาพสูงมากขึ้น ก็ไมผิดกติกาแตอยางไร เทาที่ไดลองคุยกับทาง บริษัท  
ยูโรวิชั่น เขายินดีทำใหได หรือจะเปลี่ยนเตารับไฟฟาเปนรุนที่สามารถเสียบปลั๊ก

ไฟฟาไดทั้งขากลมและขาแบนก็ไดเชนกัน เนื่องจากเตารับไฟฟา
ที่ใหมาจากโรงงานนั้น เสียบไดแตขาแบนอยางเดียว 

ชองเสียบสายไฟเอซีไมสามารถใชหัว IEC Plug ตัวใหญๆ 
ได เนื่องจากติดกระบอกฟวสที่ติดอยูเหนือชอง IEC Inlet  
ซึ่งปญหาตรงนี้ไดแจงใหทางโรงงานรับทราบ โดยทางโรงงาน
รับปากวาจะลองพิจารณาดูวาสามารถเล่ือนชองกระบอกฟวสได
หรือไม แตเทาที่ดู ณ ตอนนี้ ดานหลังก็แนนแลว อาจไมสามารถ
ยายไปจุดอื่นได อยางไรก็ตามเรื่องน้ีก็ไมนาเปนประเด็นแต
อยางไร เพราะลำพังหัว IEC PLUG Schurter ใชสายไฟขนาด 
2.5 sq.mm ก็เพียงพอแลว ไมตองกลัววาหากใชสายไฟเอซี
ขนาดเทานี้ พละกำลังจะนอยลง 

ProPower 1050 ออกแบบรองรับชองตอสายอากาศ  
F-Type, สายโทรศัพท และสาย LAN อีกดวย แนะนำวา  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หากนำไปใชในชุดโฮมเธียเตอรก็ควรตอผาน ProPower 1050 เพื่อปองกันเซิรจ
ที่เกิดขึ้นจะไหลเขาไปทำใหภาคจายไฟของอุปกรณเครื่องเสียงเกิดความเสียหาย
ได ซึ่งการปองกันเซิรจที่เกิดข้ึนนี้ ไมไดปองกันอุปกรณปลายทาง คือเคร่ืองรับ
สัญญาณจานดาวเทียม หรือคอมพิวเตอร แตปองกันเซิรจที่ไหลเขามาทางสาย
อากาศ สายโทรศัพท และสาย LAN ไมใหเขาไปกอใหเกิดความเสียหายตอ
อุปกรณเครื่องเสียงที่ตอใชงาน 

 
คลีนเพาเวอรพลังงานสะอาดเพื่อคุณภาพที่ดีกวา 
เทาที่ไดลองทดสอบอุปกรณจัดการทางไฟฟา ไมวาเคร่ืองกรองไฟใน 

รูปแบบตางๆ, ไอโซเลชั่นทรานสฟอรเมอร และเครื่องสรางแรงดันไฟฟา 
ขึ้นมาใหมชนิดที่ไมมีแบตเตอรี่สำรอง เปรียบเทียบกับ ProPower 1050 แลว  
ตัว ProPower สรางความประทับใจในการเปดฟงครั้งแรกออกมามากกวากัน
คอนขางมากทีเดียว ไมวาเรื่องรายละเอียด หรือความสะอาดของระบบ 
ไฟฟาที่ไดรับ ทำใหเสียงที่ออกมาสะอาด และแจกแจงโนตดนตรีตางๆ ไดเดน
ชัดมากๆ 

ที่บอกวา ProPower 1050 สรางความประทับใจไดมากกวาก็เพราะวา 
เมื่อเปรียบเทียบกับเตารับไฟฟา Hubbell ซึ่งใชกับ ProPower 1050 ที่เกรด
ไมไดดีเดนอะไรมากนัก แตกลับสามารถใหรายละเอียดและพละกำลังออกมาดี
กวาอุปกรณดานนี้ทุกเครื่องที่เคยลองฟงมาเสียอีก รวมถึงความลึกของเวทีเสียง
ดานหลังซึ่งวางตัวลงไปลึก และเวทีเสียงดานกวางก็ขยายออกมากยิ่งขึ้น ที่นา
แปลกใจเปนอยางยิ่งก็คือ ความสูงต่ำของมิติเสียงแนวต้ังที่รูสึกเหมือนวา 
จะขยายมิติสูงต่ำไดเพิ่มขึ้นเชนกัน แตนี่เปนแคความประทับใจแรกเริ่มเทานั้น 

เมื่อไดเปดมารวมสัปดาห และไดใชเกินมากกวา 100 ชั่วโมงไปแลว ก็ได

ProPower 1050, 2000 
PP1050, ProPower PP2000 

แบตเตอรี่สำรอง แตราคาก็ไมไดถูกกวารุน ProPower 
1050 และ ProPower  2000 มากนัก และมีรุนที่ เปน 
เครื่องกรองไฟอยางเดียว คือ ProPower PS15 ใหเปนอีกหนึ่ง 

ProPower 1050 เมื่อเปดใชงานครั้งแรก แนะนำวาให
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AD 

ลองตอกับอินทิเกรตแอมปกอน โดยตอใชงานทั้งอินทิเกรตแอมป CEC:3300R 
C3 RED และอินทิเกรตแอมปหลอด Audio Note: Oto Se เพื่อทดสอบ 
ในเรื่องที่วา เมื่อแอมปตองการกระแสสูงสุดในการจายกระแสใหไดอยาง 
ตอเนื่องนั้นจะเปนอยางไร จะใหไดไหม เพราะในสเปกเปรียบเทียบจากเว็บไซต
นั้น ProPower สามารถจายกระแส RMS ไดดีกวาตอตรงๆ กับเตารับไฟฟาตรง
ผนังบาน อีกอยางหนึ่งกอนหนานี้ผมเคยทดสอบเครื่องสรางแรงดันไฟฟาขึ้นใหม 
ที่ไมมีแบตเตอรี่สำรองมาแบ็กอัพแรงดันไฟฟา เมื่อตอกับแอมปแลวไมคอย
เวิรกนัก เพราะเหมือนกับวาบางชวงบางจังหวะไมสามารถจายกระแสออก 
มาไดทัน 

เรื่องนี้ลองจากแผนซีดี 4 แผนดวยกัน คือ... The TBM Sounds, 
Tchaikovsky 1812, Kevin Gibb & Friends - A  PIANO For All Seasons 
และแผน B&W - VERY AUDIOPHILE RECORDINGS  

เมื่อมองกันถึงความตอเนื่องของกำลังที่ออกมาจากภาคขยายของ 
แอมปแลว การตอผาน ProPower 1050 ใหความตอเน่ืองของเสียงออกมา 
มากกวา จากแผนซีดี The TBM Sounds และ Tchaikovsky 1812 บางชวง
บางตอน เมื่อไมไดตอผาน ProPower 1050 ชวงที่ดนตรีโหมขึ้นมา หรืออยาง
เสียงปนใหญในแผนซีดี Tchaikovsky 1812 นั้น บางชวงจังหวะรายละเอียด
ของเสียงไมชัดเจนนัก ออกนุม และเบลอๆ ในบางชวง   

แตเมื่อตอผาน ProPower 1050 อยางแรกที่ประทับใจมากๆ ก็คือ ความ
ตอเนื่องในเร่ืองของพละกำลัง สามารถทำใหอินทิเกรตแอมปจายกระแสได 
อยางตอเนื่องมากขึ้น สังเกตจากมวลและน้ำหนักเสียง แรงดีไมมีตกเลย  

หัวเสียงของยานความถี่กลางต่ำหนักแนนคมชัด ยานเสียงสูงโปรง ใหราย-
ละเอียดและพีคเสียงที่ออกมามากกวาเดิม   

จุดหนึ่งที่รูสึกไดก็คือ มวลของคลื่นเสียงชวงความถี่ต่ำๆ นั้น ไหลมาปะทะ
ตัวที่ตำแหนงนั่งฟงตลอด จากที่กอนหนานี้ ความรูสึกเชนนี้ไมไดเกิดขึ้นอยาง 
ตอเนื่อง หรือบางแผนแทบไมรูสึกเลย แตเมื่อตอผาน ProPower 1050 เหมือน
กำลังขับของแอมปเพิ่มมากยิ่งข้ึน สวนเรื่องขอกังวลที่บอกวาใชแลวเบสจะ 
หายไป เหมือนที่เคยลองจากเครื่องสรางแรงดันไฟฟาขึ้นใหมกอนหนานี้ที่ 
ไมมีแบตเตอรี่แบ็กอัพนั้น ตองขอบอกวา สำหรับ ProPower 1050 ปญหา 
ดังกลาวไมมีเลย 

สาเหตุนั้นอยางที่เคยบอกขางตน ยามที่แอมปตองการกระแสมากๆ  
จะมีการดึงกระแสซึ่งกันและกัน ทำใหชวงที่แปลงแรงดันไฟฟากระแสสลับ 
มาเปนแรงดันไฟฟากระแสตรง จะมีแรงดันทางไฟฟาตกลงมา วงจรภายในเอง 
ก็มีตัวตรวจสอบอยูจึงพยายามสรางแรงดันใหถึงจุดที่ออกแบบเอาไว แตตอง
แลกกับการลดไดนามิกเรนจของเสียงใหแคบลงเพื่อลดภาระการจายกระแส
ออกมา ในแงของเสียงจะรูสึกวามีการบีบอัดของไดนามิกเสียงคอนขางมาก  
พีคเสียงจะออกมาไดไมเต็มที่เหมือนมีการกักหรือหนวงเหนี่ยวรั้งเอาไว เพราะ
ถาขืนปลอยหมดก็จะทำใหแรงดันไฟฟาขาออกดรอปลงมา 

แตสำหรับ ProPower 1050 ซึ่งมีแบตเตอรี่สำรองแบ็กอัพจะแตกตางกัน
ออกไป เมื่อแอมปตองการกระแสมากๆ ในสภาวะที่ไมมีแบตเตอรี่สำรองมา 
จายแรงดันแบ็กอัพให แรงดันไฟฟาที่ตกลงมายิ่งทำใหเครื่องรอนมากยิ่งขึ้น 
เพราะตองจายกระแสมากกวาปกติ ชวงนี้เสถียรภาพทางแรงดันไฟฟาจะดอยลง 

ProPower 1050
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ซิสเต็มที่ ใชรวมทดสอบ 
เครื่องเลนแผนเสียง Thorens: TD240-2, Nottingham: Interspace JR เครื่องเลนซีดี Norma Audio: REVO DS-1 อินทิเกรตแอมป CEC: AMP3300R C3 RED (Full Upgraded), 
Rega Mira3, Audio Note: OTO SE ลำโพง Quad: 22L, Tannoy: DC10A สายลำโพง Shark Wire: Blue Sea Classic, Symphonic Line: The Fast สายนำสัญญาณ Shark Wire:  
Blue Sea Classic, Sysphonic Line: The Fast & Reference สายไฟเอซี C3: XOTIQ, Symphonic Line: The Fast, Shark Wire: Blue Sea Classic เตารับไฟฟา J-Living Power  
อุปกรณเสริม C3: Batoq, Fuse C3: Noir, Fuse C3: Sang-noir, Isolation Transformer: Bartolucci 

EQUIPMENT
REVIEWS

 

แตหากมีแบตเตอรี่มาแบ็กอัพให ชวงสภาวะที่แรงดันไฟฟาเอซี
แปลงมาในรูปแรงดันไฟฟาดีซีเมื่อขาดตกลงมา แบตเตอรี่ก็จาย
แรงดันไฟดีซีสำรองเสริมเขาไปแทนในสวนที่ขาด ทำใหการ
จายกระแสปลายทางทำไดตอเนื่องมากยิ่งขึ้น และแรงดันไฟฟา
ขาออกจะรักษาเสถียรภาพของแรงดันไฟฟาใหออกมา 230V / 
50Hz ตลอด ไมมีการแกวงเลย แมวาแรงดันไฟฟาขาเขา 
เกินกวา 230V หรือต่ำกวา 230V หรือจะหายไปชั่วขณะก็ตาม 

ในแงของคุณภาพเสียงที่ไดรับหลังจากไดลองตออินทิเกรตแอมป CEC: 
3300R C3 RED ผาน ProPower 1050 ก็คือ รูสึกไดวากำลังสำรองภาคแอมป
มีมากยิ่งขึ้น สังเกตจากหัวโนตซ่ึงไมรูสึกวามีชวงหน่ึงชวงใดใหหัวโนตนุมเลย  
หัวโนตใหญกระชับเปนตัวตนที่ชัดเจนมาก ในเรื่องรายละเอียดเสียงนั้น ครั้งนี้ 
เหมือนอินทิเกรตแอมป CEC: 3300R C3RED สามารถปมรายละเอียดออกมา
ไดมากยิ่งขึ้น ความตอเนื่องของเสียงตั้งแตยานความถี่ต่ำๆ ไปจนถึงความถี่สูงให
ความตอเนื่องออกมาดีมากยิ่งข้ึน เหมือนจะควบคุมไดมาก และงายกวาเดิม 
เสียงนิ่งมาก ไมรูสึกวาเวทีเสียงแกวงเลย ยิ่งในแงของรายละเอียดที่ไดรับ 
ก็ไหลออกมาพรั่งพรูมากกวาเดิม รวมถึงประกายเสียงของยานความถี่สูงๆ เชน
กัน มีประกายเสียงออกมามากยิ่งขึ้นกวาเดิมเสียอีก 

เวทีเสียงกวางและลึกมากยิ่งข้ึน เหมือนเสียงดังโอบลอมมายังตำแหนง 
นั่งฟงมากยิ่งขึ้น พลังคลื่นเสียงนั้นเดินทางออกมาไดไกลกวาเดิม ทำใหสัมผัส
พลังงานคลื่นเสียงที่เกิดจากมวลอากาศจากการทำงานของกรวยลำโพงไดมาก
ยิ่งขึ้น มิติโฟกัสอิมเมจก็ชัดเจนมากยิ่งขึ้นเชนกัน 

ยิ่งแผนซีดีของ B&W - VERY AUDIOPHILE RECORDINGS เมื่อตอผาน 
ProPower 1050 เสียงกีตารใหเสียงเปนธรรมชาติมากกวาเดิม หัวเสียงเขม  

ฟงดูเปนเสียงเอ็นกีตารมากกวาแตกอน พีคเสียงที่ใหออกมา
หนักแนน และพุงออกมามากกวาเดิม บรรยากาศและความเปน
ธรรมชาติฟงดูอบอุบและตอเนื่องกันมากกวา โดยเฉพาะเสียง
รองใหออกมาชัดเจนมาก เนื้อเสียงอวบอิ่มดียิ่งขึ้น ยิ่งเสียง
เครื่องเคาะในแทร็กที่หนึ่งนั้น ใสปง เสียงวิ่งเขาไปจั๊กกะจี้ใน 
หูคอนขางมากทีเดียว 

ยานเสียงแหลม สังเกตไดชัดเจนเลยวาไมไดหยาบกราน
เลย เนื้อหนังออกมาคอนขางดีทีเดียว จากเม่ือกอนที่เคยฟง
เครื่องสรางแรงดันไฟฟากระแสสลับขึ้นมาใหม ยานเสียงแหลม
รูสึกไดถึงความหยาบกรานในเนื้อเสียงเล็กนอย แตสำหรับ 
ProPower 1050 แทบจะไมมีเลย 

หากเลนคูกับอินทิเกรตแอมปหลอดละจะเปนอยางไร  
ผมไดลองสลับเปลี่ยนทดลองกับอินทิเกรตแอมปหลอด Audio  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Note: Oto Se กำลังขยาย 10 วัตต แอมปหลอดซึ่งใชหมอแปลงเอาตพุต 
จะเห็นความเปลี่ยนแปลงไดมากนอยขนาดไหน แตเอาเขาจริงกลับไมใชเลย  
ยิ่งตอใชงาน ProPower 1050 รวมกับ Audio Note กลับยิ่งเห็นผลชัดเจนมาก
ขึ้น และคุณภาพเสียงเมื่อตอผาน ProPower 1050 ก็ออกมาดีกวาตอนที่ไมได
ตอใชงานคอนขางเยอะทีเดียว 

กอนที่ตอใชงานรวมกับ ProPower 1050 นั้น เสียงออกไปทางอวบอิ่ม 
มิติโฟกัสไมชัดเจนเลย และบางชวงรับรูเลยวาขับไมไหวจริง เอาไมอยูจริงๆ 
เสียงนุมและออกเนือยๆ เมื่อตอใชงานรวมกับลำโพง Quad 22L แตเมื่อตอผาน 
ProPower 1050 พบวาเสียงเปลี่ยนคอนขางมากทีเดียว เสียงสะอาดมากกวา
เดิม เรนจเสียงขยายกวางยิ่งขึ้น และมีความตอเนื่องกันมากยิ่งขึ้น ProPower 
1050 ไมไดทำใหความฉ่ำของหลอดหายไปเลย แตดวยพลังงานที่สะอาดขึ้น
ทำให Audio Note ใหคุณภาพเสียงที่ดีกวาเดิม โดยเฉพาะเมื่อฟงเพลงรอง  
ใหเสียงรองชุมฉ่ำนาหลงใหลมากยิ่งขึ้น 

ยิ่งผมยายลำโพง Quad 22L ออกไป แลวนำลำโพง TANNOY DC10A 
มาตอใชงานแทน โดยที่เครื่องเลนแผนเสียงและ Audio Note ตอผาน 
ProPower 1050 ทั้งหมด คุณภาพเสียงที่ไดรับมีความเปนอะนาล็อกมากๆ 
แถมสัญญาณรบกวนเงียบสนิท ไมไดตางอะไรจากเครื่องเลนซีดีเลย ProPower 

แตหากมีแบตเตอรี่มาแบ็กอัพให ชวงสภาวะที่แรงดันไฟฟาเอซี
แปลงมาในรูปแรงดันไฟฟาดีซีเมื่อขาดตกลงมา แบตเตอรี่ก็จาย
แรงดันไฟดีซีสำรองเสริมเขาไปแทนในสวนที่ขาด ทำใหการ
จายกระแสปลายทางทำไดตอเนื่องมากยิ่งขึ้น และแรงดันไฟฟา
ขาออกจะรักษาเสถียรภาพของแรงดันไฟฟาใหออกมา 230V / 
50Hz ตลอด ไมมีการแกวงเลย แมวาแรงดันไฟฟาขาเขา 
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SPECIFICATIONS 
 
Electrical Input: Nominal Voltage 230 VAC 
 
Voltage Range 160-275VAC 
 
Frequency: 50 / 60 Hz Auto-sensing 
 
Frequency range: 45-65 Hz 
 
Input Connection: IEC 320-C13 Input receptacle (15 amp) 
 
Electrical Output: output Voltage 230 VAC 
 
Voltage Regulation: ±3% of nominal 
 
Frequency Regulation: ±.1 Hz 
 
Efficiency: 89-92% depending on load 
 
Output receptacles: (8) Hubbell NEMA 5-15R 
 
Dimensions: 3.5" H x 17" W x 19.4" D. (89 x 432 x 494 mm) 
 
Weight: 51 lbs (23 kg) 
 

FEATURES 
 
 
•	1500	VA/1050	watts	continuous	load,	1500	watts	short	duration,		
	 3150	watts	peak	
•	12.5	amps	RMS,	18	amps	short	duration,	36	amps	peak	
•	8	Hubbell	NEMS	5-15	outlets	/	2	hour	battery	back-up	
•	Ideal	for	high	end	audio	and	mid	power	7.1ch	home	theater 

ราคา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 

นำเข้าและจัดจำหน่ายโดย 

บริษัท ยูโรวิชั่น จำกัด 

โทร. 0-2969-3751-3  

1050 ทำให้เครื่องเล่นแผ่นเสียงแบบสายพานให้ไดนามิกเร้นจ์ของเสียงเพิ่ม  
มากขึ้น และเร้นจ์เสียงที่ออกมาใกล้เคียงกับหัวเข็ม MC ต่อผ่าน Step Up 
Transformer เลย 

ลองยกไปทดลองเล่นชุดใหญ่มากยิ่งขึ้น โดยการยกไปลองที่บ้านนักเล่น
เคร่ืองเสียงท่านหนึ่ง ซ่ึงเพิ่งเปลี่ยนลำโพงมาใช้ Focus Audio: Master 2 
อุปกรณ์ซึ่งผมได้ต่อผ่าน ProPower 1050 ประกอบด้วยปรีแอมป์หลอด 
Shindo Laboratory: Masseto, เครื่องเล่นแผ่นเสียง Garrard 301, DAC 
ของ Emm LABS ส่วนเพาเวอร์แอมป์ต่อตรงเข้ากับเต้ารับผนังของบ้าน 
Hubbell 

เปรียบเทียบเสียงก่อนใช้ ProPower 1050 และหลังใช้ ProPower 1050 
ตอนแรกที่ติมีเรื่องเดียว คือ เนื้อเสียงบางลงกว่าเดิม รายละเอียดเสียงและ  
เวทีเสียงเมื่อต่อผ่าน ProPower 1050 ให้เสียงออกมาดีกว่า แต่เนื้อเสียงที่ติว่า
บางลงกว่าเดิมนั้น จริงๆ แล้วไม่ได้บางลงหรอก เพียงแต่ได้ถอดสายไฟเอซี MIT: 
Oracle AC2 ซึ่งต่อหลัง Emm LABS ออก ที่เอาออกก็เนื่องจากสายไฟเอซ ี 
รุ่นนี้ของ MIT มีวงจรกรองสัญญาณรบกวนในตัว ต่อตรงเข้าเต้ารับไฟฟ้าผนัง
ย่อมดีกว่าแน่ๆ ก็เลยเอาออกไป แล้วใช้สายไฟเอซีธรรมดามาต่อแทน แต่เมื่อ
เปล่ียนสายไฟเอซี โดยนำสายไฟเอซี MIT: Oracle AC2 มาต่อหลังเครื่อง 
Emm LABS  เหมือนเดิม แล้วนำไปเสียบต่อหลัง ProPower 1050 และเปิด
ฟังใหม่ ปรากฏว่าเสียงเปลี่ยนจากเดิมไปคนละเรื่องทีเดียว คือมวลเสียงออกมา
ดีกว่าเดิมมากๆ เสียงกีตาร์จากที่ฟังก่อนหน้านี้ เปรียบเทียบกับเมื่อต่อผ่าน 
ProPower 1050 น้ัน การต่อผ่าน ProPower ให้เสียงออกมาเป็นธรรมชาติดี
กว่ากันเยอะมาก บรรยากาศออกมาดีกว่าเดิม เสียงเส้นสายกีตาร์อวบอิ่มใหญ่ 
เสียงออกมาสมกับลำโพงที่ใช้งาน คือ Focus Audio: Master2  

 
ตรงนี้พิสูจน์ 2 เรื่องด้วยกัน... 
เรื่องแรกก็คือ สายไฟ MIT: ORACLE AC2 เมื่อต่อผ่าน ProPower 1050 

ก็ไม่ได้ทำให้เสียงดรอปลง กลับให้คุณภาพเสียงดีกว่าเดิม เพราะก่อนหน้านี ้ 
ไม่รู้สึกเลยว่าลำโพงขนาดใหญ่อย่าง Focus Audio: Master2 จะให้มวลเสียง
ความถี่ต่ำเคลื่อนที่มาถึงตำแหน่งนั่งฟังได้เลย แต่เมื่อเปลี่ยนเปล่ียนนำสายไฟ  
เอซี MIT: ORACLE AC2 ต่อหลัง Emm LABS แล้วต่อผ่าน  ProPower 1050 
คลื่นพลังงานความถี่เสียงต่ำเคลื่อนที่มายังตำแหน่งนั่งฟังตลอด มวลเสียงต่ำลง
ได้ลึกมากยิ่งขึ้น เสียงมีความต่อเนื่องมากกว่าเดิม เวทีเสียงด้านหลังลึก  
และกว้างมากกว่าเดิม เสียงแต่ละเสียงแยกแยะออกมาได้อย่างเด็ดขาด   
ไดนามิกเร้นจ์ของเสียงกว้างขึ้น และไม่ได้รู้สึกอึดอัดแต่อย่างไร 

เรื่องที่สองก็คือ สายไฟเอซีของ ProPower 1050 ถึงแม้ว่าใช้ขนาดไม่ใหญ่
มากนัก เนื่องจากข้อจำกัดของช่อง IEC Inlet  แต่ไม่ได้มีผลทำให้เสียงของย่าน
ความถี่ต่ำด้อยลงแต่อย่างไร ไม่ว่าจะเป็นน้ำหนัก มวลเสียง หรือแรงปะทะก็ตาม 

ในแง่ของเสียงแล้ว ProPower 1050 ไม่ได้ทำให้เสียงด้านหนึ่งด้านใดแย่
ลงกว่าเดิมเลย กลับให้เสียงมีคุณภาพที่ดีมากยิ่งขึ้นในทุกๆ ด้าน เสียงมีความ  
ต่อเน่ืองมากยิ่งขึ้น ในแต่ละย่านความถ่ีก็ให้รายละเอียดของเสียงออกมาได้
ชัดเจน เร้นจ์เสียงกว้างยิ่งขึ้น ปลายแหลมให้ประกายเสียงออกมามากกว่าเดิม 
อย่างซิสเต็มสุดท้าย เมื่อถอด ProPower 1050 ออก ทุกอย่างหุบวูบลงมาเลย 
คุณภาพเสียงดีๆ ที่เคยได้รับก่อนหน้านี้ หายไปหลายเปอร์เซ็นต์ทีเดียว จนรู้สึก
ได้เลยว่า ทำไมเสียงถึงกระด้างได้ขนาดนี้ เวทีเสียงตื้นขึ้นและหุบแคบลงมา 

ในแง่ของคุณภาพด้านภาพ ผมกล้าบอกได้เลย ตั้งแต่ได้ทดสอบเครื่อง
กรองสัญญาณรบกวนทางไฟฟ้า รวมถึงเครื่องสร้างแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ  
ขึ้นมาใหม่ ไม่มีอุปกรณ์ใดสามารถให้คุณภาพด้านภาพออกมาดีเลิศเลอเหมือน  
ที่ใช้ ProPower 1050 เลย ผมลองต่อทั้ง Panasonic Plasma TV, เครื่องรับ

จานดาวเทียม รวมถึงเครื่องเล่นบลูเรย์ ภาพที่ได้รับมีความสวยงามมากขึ้น  
กว่าเดิมเยอะมากๆ ขนาดที่ว่าเครื่องกรองกระแสไฟดีซีซึ่งใช่ร่วมกับไอโซเลชั่น  
ทรานส์ฟอร์เมอร์ก่อนหน้านี้ที่ทำให้ผมรู้สึกพึงพอใจด้านภาพมากๆ แล้วนั้น   
เมื่อเปรียบเทียบกับที่ต่อผ่าน ProPower 1050 พบว่าคุณภาพด้านภาพ  
ไม่สามารถให้ออกมาเทียบเท่าที่ได้รับจาก ProPower 1050 เลย รวมถึง  
เครื่องเล่นบลูเรย์เมื่อต่อผ่าน ProPower 1050 นอกเหนือจากคุณภาพด้านภาพ
ที่ดีกว่าเดิมแล้ว คุณภาพเสียงก็ให้ออกมาดีกว่าค่อนข้างมากเช่นกัน ทำให้ไม่ว่า
จะใช้เพื่อดูหนังหรือฟังเพลง ProPower 1050 ไม่ทำให้ผิดหวังเลย 

 
เครื่องจัดการทางไฟฟ้าที่ทุกบ้านควรจะมี 
ตั้งแต่ทดสอบเครื่องจัดการทางระบบไฟฟ้ามา ไม่ว่าจะกรองสัญญาณ

รบกวนทางไฟฟ้าในรูปแบบต่างๆ หรือเครื่องสร้างแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับขึ้น
มาใหม่ชนิดที่ไม่มีแบตเตอรี่สำรองแบ็กอัพ ผมพบว่ายังไม่มีอุปกรณ์ตัวใด  
ให้คุณภาพเสียงได้ใกล้เคียง หรือเทียบเท่า ProPower 1050 ได้เลย 

ทั้งเรื่องการจัดการปัญหาทางระบบไฟฟ้าทางด้านแรงดันไฟฟ้าตก/เกิน, 
แรงดันไฟฟ้าหายไปชั่วขณะ, การจัดการเรื่องฮาร์มอนิกทางไฟฟ้า และการ
จัดการเรื่องสัญญาณรบกวน ProPower 1050 จัดการแก้ปัญหาได้ทั้งหมด 
นอกเหนือจากการจัดการปัญหาทางระบบไฟฟ้าแล้ว ProPower 1050 ยังให้
แรงดันไฟฟ้าขาออกนิ่งมาก ไม่ได้แกว่งตามแรงดันไฟฟ้าขาเข้าเลย และเหนือ  
ส่ิงอื่นใด ถ้าจะหาอุปกรณ์อะไรสักตัวหนึ่งที่สร้างความมั่นใจอุ่นใจได้ว่าสามารถ
ป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับอุปกรณ์เครื่องเสียงราคาแพงนั้น ไม่มีอะไร
จะสร้างความอุ่นใจและปลอดภัยได้เท่า ProPower 1050 อีกแล้ว และทั้งใน
เรื่องของคุณภาพเสียง/คุณภาพด้านภาพ ถือว่าคุ้มค่ามาก แนะนำเป็นอย่างยิ่ง
ว่าควรจะมีเป็นยาสามัญประจำบ้านสำหรับซิสเต็มเครื่องเสียงและโฮมเธียเตอร์
เลยครับ. ADP 
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