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1. คุณสมบัติ 

1.1) VOLT สมารทมิเตอร 3 เฟส สามารถตรวจวัดคาแรงดันไฟฟา (V) กระแสไฟฟา (A) 

เพาเวอรแฟกเตอร (P.F.)  และปริมาณการใชไฟฟา (Unit) แลวสงขอมูลเขาสู

อินเตอรเน็ตเพื่อแสดงผลใหผูใช ตรวจสอบการใชไฟฟาไดทุกนาที โดยแสดงตัวเลข

การใชไฟฟาปจจุบันและยอนหลัง ในรูปคาตัวเลข ตาราง กราฟ และ ชวงเวลาการ

ใชไฟฟา On Peak และ Off Peak 

1.2) ผูใชสามารถดูคาการใชไฟฟาไดผานเว็บไซตท้ังคอมพิวเตอร แท็บเล็ต และ

โทรศพัทมือถอืสมารทโฟน 

2. สวนประกอบ 

ภายนอกของ VOLT สมารทมิเตอร 3 เฟส มีสวนประกอบหลัก 9 สวน (หมายเลข

ตามที่แสดงในภาพ) ไดแก 

   

1) เสาสงสัญญาณ ใชเช่ือมตอกับ WIFI 

2) กลองมิเตอร ภายในบรรจุอุปกรณ วัดไฟฟา ควบคุม และเช่ือมตอ WIFI 

3) CT วัดกระแสไฟฟาขนาด 300 แอมป ใชคลองสายไฟฟาท่ีตองการวัด 

4) สายไฟ 3 เฟส เพื่อจายกระแสไฟฟาใหมิเตอรทํางาน 

5) ฟวส 3 เฟส ขนาด 2 แอมป 

6) เพาเวอรซัพพลาย 12 โวลต 
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7) เพาเวอรมิเตอร ดิจิตอล วัดคาพลังงานไฟฟา 

8) หลอดไฟแสดงสถานะการทํางาน สีเขียว 

9) สวิทซกดตั้งคา WIFI ชนิด กดติด ปลอยดับ 

3. การติดตั้ง 

3.1) การติดตั้งกลอง VOLT สมารทมิเตอร 3 เฟส   

ตองติดตั้งแนน ไมหลุดตกลง กลองสมารทมิเตอรมีรูสําหรับยึดติดผนังโดยเจาะ

ผนังปูนยึดพุกเปดฝาดานหนาออกโดยยึดสกรูจากดานหนากลองยึดติดกับผนังแลวติดตั้ง

กลองมิเตอร 

 

3.2) ตําแหนงการติดต้ัง 

VOLT สมารทมิเตอร 3 เฟส ใชวัดการใชไฟฟา ณ ตําแหนงใดตําแหนงหนึ่ง เชน 

สายเมนของตู MDB เคร่ืองจักรขนาดใหญ มอเตอร หรือ ตูโหลดเซนเตอรก็ได ถาตองการ

วัดที่ตําแหนงใดใหตอสายไฟ L1 สีน้ําตาล L2 สีดํา L3 สีเทา N สีน้ําเงิน (กําหนดการตอ

สายไฟให) และคลอง CT วัดกระแสไฟฟา ใหปลายลูกศรท่ีอยูขาง CT หันไปหาโหลด ณ 

ตําแหนงน้ันวิธีการติดตั้ง แสดงดังภาพ 
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4. การเช่ือมตอ  

4.1) ดาวนโหลด แอปพิเคช่ันเพ่ือการตั้งคา WIFI 

 

 แอพพลเิคช่ันช่ือ ESP Touch ใชสําหรับการตั้งคา WIFI ของ VOLT สมารทมิเตอร 

ดาวนโหลดไดจากเว็บไซต www.elecmeter.net 

 
คลิกท่ี แอป ESP Touch เพ่ือดาวนโหลด (สําหรับโทรศัพทระบบปฏิบัติการ 

Android เทาน้ัน) จากน้ันทําการตดิต้ังแอพพลเิคช่ัน 
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4.2) ตั้งคาการใชงาน แอป ESP Touch  ใหเปดการใชงานระบุตําแหนง  ใน

โทรศัพทมือถือ ให เปดการ ต้ังคา แลวเลือกแอปและการแจงเ ตือน

 เลื่อนหาแอป ESP Touch  การอนุญาตและเปดการ

ใชงานตําแหนง 
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4.2) ตอสายไฟ L1 สีน้ําตาล L2 สีดํา L3 สีเทา N สีนํ้าเงิน จากนั้นคลอง CT เเลว          

รอประมาณ 30 วินาที เพื่อใหระบบเริ่มทํางาน กดปุมสีแดงคางไว (หมายเลข 9) 

จนกวาหลอดไฟแสดงสถานะสีเขียว (หมายเลข 8) จะกระพริบรวดเร็วติดกัน 2 

คร้ัง จากนั้นหลอดไฟแสดงสถานะจะติดคาง จึงจะปลอยปุมสีแดง ระบบจะเขาสู

โหมด    ต้ังคา WiFi  

 
4.3) ใชโทรศัพทมือถือเชื่อมตอ WiFi 2.4G ท่ีบาน หรือ ท่ีทํางาน ท่ีตองการติดต้ัง 

Volt สมารทมิเตอร 3 เฟส  

4.4) เปดเเอป EspTouch จะเห็นช่ือ WiFi ท่ีเราเชื่อมตอ เชน ชื่อ Water    
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4.5) ใส Password ของ wifi ท่ีเราเช่ือมตออยู เชน WiFi ท่ีเ ช่ือมตอ ช่ือ Water 

รหัสผาน pacific1 ใหใสในชอง Password: pacific1 จากนั้นกดใหกดปุม 

CONFIRM แลวรอสักครู 

 

4.6) ถาเชื่อมตอสําเร็จจะข้ึนขอความในรูป ดานซายมือ ถาเช่ือมตอไมสําเร็จจะข้ึน 

ขอความในรูปดานขวามือ ซึ่งจําเปนจะตองเร่ิมตนใหมตั้งแต 4.2 - 4.5 
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5. วิธีการ Log in เขาใชงาน VOLT สมารทมิเตอร 

5.1) เขาไปท่ีเว็บไซต www.elecmeter.net  แลวเลือกหัวขอ ล็อกอินมิเตอร 3 เฟส  

 

5.2) จะปรากฎหนาตางให Log in จากน้ันใหเลือกกด Register 
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5.3) การลงทะเบียนเขาใชงาน  

 

Username ปอนเฉพาะตัวอักษรหรือตัวเลข  

Password ปอนเฉพาะตัวอักษรหรือตัวเลข 

Confirm Password ปอนรหัสผานอีกครั้ง  

Meter no. ปอนหมายเลขเคร่ืองมิเตอร สังเกตุไดจากขางมิเตอร 

Email ปอนขอความในรูปแบบอีเมล เชนiot@gmail.com 

Name ปอนช่ือผูเปนเจาของมิเตอร 

Province ปอนจังหวัดท่ีอยูของมิเตอร เชน กรุงเทพมหานคร 

Building ปอนท่ีอยูอาคารของมิเตอร เชน ออฟฟศ 

Location ปอนตําแหนงของมิเตอร เชน ตูคอนซูมเมอรยูนิต 
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หลังจากต้ังคาเสร็จแลวใหกดปุม ลงทะเบียน เพ่ือบันทึก ขอมูลผูใชงาน และกลับ

เขาสูหนา Log in กรอก ช่ือผูใช และ รหัสผาน เขาใชงานไดทันที 

ตัวอยางการแสดงขอมูล 

 

6. เพาเวอรแฟคเตอร (Power Factor) ติดลบ 

คาเพาเวอรแฟคเตอร ( Power Factor ) ติดลบเกิดจากการคลอง CT (Current 

Transformer) กลับดาน ใหแกไขโดยการกลับฝงการคลองสาย CT สังเกตุไดจากปลาย

ลูกศรขาง CT เชน ถาคลองสายไฟแลวคาเพาเวอรแฟคเตอร ( Power Factor ) ติดลบ

และปลายลูกศรขาง CT วัดกระแสไฟฟาช้ีไปทางดานบนใหคลองสายไฟใหมเอาปลาย

ลูกศรขาง CT       ช้ีไปทางดานลาง คาจะออกมาไมติดลบ 
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7. ขอมูลไมแสดงบนโทรศัพทมือถือ Android 

ถาผูใชเขาสูหนาจอแสดงผลแลวพบวาขอมูลไมแสดง มีสาเหตุมาจากการไมไดเปด

ใช  Javascript ของ google chrome หรือ โปรแกรม browser อื่นๆ การเปด ใช  

Javascript ของระบบปฏิบัติการ Android 

7.1) บนหนาจอของ google chrome เมื่อ Login แลวแตไมมีขอมูล ใหคลิกท่ีเมนู

ดานขวาบนของจอ 
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7.2) ปรากฎเมนูหลัก ใหคลิกท่ี การตั้งคา (Setting) 

   

7.3) เมนูยอย ใหคลิกที่ การต้ังคาไซต (Site Setting) 
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7.4) จากเมนูยอย จะปรากฏ Javascript และมีขอความด านล าง ถูกบลอก 

(Javascript, Blocked) ใหคลิกท่ีเมนูน้ี 

 

7.5) จะพบการตั้งคา javascript แสดงสถานะ ถูกบลอก (Blocked) อยูใหต้ังคาเปน

อนุญาต (Allowed) 
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7.6) เมื่อกลับมาสูเมนูกอนหนา ใหตรวจสอบวา Javascript ถูกอนุญาต (Allowed) 

แลว 

 

7.7) กลับมาสูหนาเว็บเพจ ใหทําการ ปดแลวเปดใหม หรือ Refresh เว็บเพจ จะ

สามารถดูขอมูลได 
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8. การตรวจสอบกลองสมารทมิเตอรไฟฟาออนไลนไมทํางาน 

8.1) ตอสายไฟ L1 สีนํ้าตาล L2 สีดํา L3 สีเทา N สีน้ําเงิน แลวหลอดไฟแสดงสถานะ

สีเขียวไมติด (หมายเลข 8) หนาจอสมารทมิเตอรไมแสดงผล (หมายเลข 7)              

ใหตรวจสอบฟวสท่ีอยูซายสุดของกลองสมารทมิเตอรไฟฟาออนไลน (หมายเลข 

5) ทําการดึงฝากระบอกฟวสออกเพื่อตรวจสอบฟวสขาดหรือไม 

       

8.2) ลักษณะฟวสขาดจะมีรอยเปนสีดํา หรือ รอยไหม ตรวจสอบดวยสายตา ดังแสดง     

ในภาพ หรือ ใชมัลติมิเตอรตรวจสอบ 
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8.3) ขนาดฟวสท่ีใชงานเปนฟวสชนิดกระเบ้ืองแกว 2A ขนาดเสนผาศูนยกลาง 10 x 38 

mm ลักษณะภายนอกเปนสีขาว หาซื้อไดตามรานอุปกรณไฟฟาโรงงาน หรือ 

ติดตอฝายเทคนิคเพื่อขอคําแนะนํา 

 

 

 

 

หากพบปญหาท่ีนอกเหนือจากคําอธิบายในคูมือน้ีใหติดตอฝายเทคนิค 

มือถือ: 082-6462013 มือถือ: 099-6293630 

Line@: @tit3204a 

บริษัท วอเตอร แปซิฟก จํากัด 
 


