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คำ�แนะนำ�เพื่อความปลอดภัย
กรุณาอ่านและปฏิบัติตามข้อแนะน�ำที่มีอยู่ในคู่มือการใช้งาน APOLLO S-210 ia series
 หมายเหตุ: โปรดเก็บคู่มือนี้ไว้เพื่อประโยชน์ในการใช้งานเครื่องอย่างปลอดภัยและทนทาน โดยในคู่มือนี้จะประกอบไปด้วยค�ำ
แนะน�ำที่ควรปฏิบัติตามในการติดตั้งใช้งานและบ�ำรุงรักษาเครื่อง รวมถึงค�ำอธิบายการท�ำงานและคุณสมบัติของเครื่อง
เพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน ผลิตภัณฑ์นี้ควรได้รับการตรวจเช็คทุก 1 ปี หรือหากพบสิ่งผิดปกตินอกเหนือจากที่กล่าวไว้ใน
คู่มือนี้ โปรดติดต่อบริษัทฯ หรือร้านค้าที่ท่านซื้อเครื่อง หรือที่ศูนย์บริการลีโอนิคส์ใกล้บ้านท่าน หรือโทร.  0-2746-9500, Hot LIne
Service 0-2361-7584 หรืออีเมล์ support@leonics.com ในเวลาท�ำการ 08:00น. - 17:30น. วันจันทร์ - ศุกร์ หรือติดต่อ 081-5640510 หรือ 081-837-4019
		
เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการอ้างอิงถึงตัวสินค้า เมื่อมีการติดต่อกับบริษัทฯ หรือศูนย์บริการ
กรุณาบันทึก Serial Number และรายละเอียดอื่นๆ ดังต่อไปนี้
ชื่อรุ่นสินค้า:
Serial Number:
ซื้อเมื่อวันที่:
จากบริษัท:
1.1 ค�ำเตือน, ข้อควรระวัง และ หมายเหตุ
เพื่อลดความเสี่ยงต่ออันตรายจากไฟฟ้าช็อต และเพื่อให้แน่ใจว่าเครื่องได้ถูกติดตั้งอย่างปลอดภัย สัญลักษณ์ของค�ำเตือน,
ข้อควรระวัง และหมายเหตุ ถูกใช้อยู่ภายในคู่มือฉบับนี้ เพื่อเน้นถึงสถานการณ์ที่อาจเป็นอันตรายและข้อมูลความปลอดภัยที่
ส�ำคัญ ดังต่อไปนี้
 ค�ำเตือน:

แสดงสถานการณ์ที่อาจเป็นอันตราย หรือข้อมูลความปลอดภัยที่ส�ำคัญต่อความปลอดภัยของมนุษย์
การละเมิดค�ำเตือนอาจส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บร้ายแรงหรือเสียชีวิต และท�ำให้เครื่องหรืออุปกรณ์อื่นๆ
ได้รับความเสียหาย

 ข้อควรระวัง:

แสดงสถานการณ์ที่อาจเป็นอันตราย หรือข้อมูลที่ส�ำคัญต่อการป้องกันคุ้มครองทรัพย์สิน การละเมิด
ข้อควรระวังอาจเป็นสาเหตุให้เกิดการบาดเจ็บเล็กน้อยหรือปานกลาง และท�ำให้เครื่อง หรืออุปกรณ์อื่นๆ
ได้รับความเสียหาย

 หมายเหตุ:

แสดงข้อมูลเพิ่มเติมที่มีประโยชน์เพื่อช่วยให้คุณใช้งานผลิตภัณฑ์และระบบได้ดียิ่งขึ้น

1.2 ความปลอดภัยเกี่ยวกับไฟฟ้า
 ค�ำเตือน:

เพื่อลดความเสี่ยงในการถูกไฟฟ้าช็อต ห้ามเปิดฝาครอบเครื่องออก ไม่มีชิ้นส่วนที่ผู้ใช้สามารถซ่อมแซม
ได้อยู่ภายใน โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่บริการที่ช�ำนาญจากทางบริษัทเพื่อท�ำการซ่อมแซมเท่านั้น

 ค�ำเตือน:		 ห้ามท�ำงานโดยล�ำพังภายใต้สภาวะที่อันตราย
 ค�ำเตือน:

การสัมผัสตัวน�ำไฟฟ้าอาจท�ำให้เกิดการไหม้และอันตรายเนื่องจากไฟฟ้าช็อตได้ ห้ามแตะต้องหรือสัมผัส
จุดเชื่อมต่อทางไฟฟ้า เมื่อเครื่องเปิดท�ำงานอยู่

 ค�ำเตือน:

เพื่อลดความเสี่ยงในการถูกไฟฟ้าช็อต ให้ปลดแหล่งจ่ายไฟออกจากเครื่อง ก่อนท�ำการเชื่อมต่อสายไฟหรือ
ปลดสายไฟจากระบบแบตเตอรี่หรืออุปกรณ์ไฟฟ้าเข้ากับตัวเครื่อง หรือก่อนท�ำการซ่อมบ�ำรุงเครื่อง

 ค�ำเตือน:

เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดไฟฟ้าช็อตจากประจุไฟฟ้าที่สะสมอยู่ภายในตัวเก็บประจุภายในเครื่อง
ช่างไฟฟ้าหรือช่างซ่อมบ�ำรุงเครื่องต้องท�ำการคายประจุไฟฟ้าภายในตัวเก็บประจุไฟฟ้าก่อนทุกครั้ง
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l
l
l

ในการติดตั้งหรือซ่อมบ�ำรุงเครื่อง ต้องใช้ช่างไฟฟ้าที่มีความช�ำนาญ
ควรติดตั้งและต่อสายดิน ( ) เข้ากับเครื่อง
หมั่นตรวจสอบสภาพของสายไฟ ขั้วต่อสายไฟ แหล่งจ่ายไฟ ให้อยู่ในสภาพดีตลอดเวลา

1.3 ความปลอดภัยในการติดตั้งและใช้งาน
 ค�ำเตือน: 		

ห้ามติดตั้งเครื่องในบริเวณเดียวกับแบตเตอรี่ เนื่องจากไอกรดจากแบตเตอรี่สามารถกัดกร่อนและท�ำลาย
อุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์ได้

 ข้อควรระวัง:

ก่อนการติดตั้งและใช้งานเครื่อง ควรท�ำความเข้าใจกับข้อแนะน�ำ, ค�ำเตือน, ข้อควรระวังที่แสดงอยู่บน
ตัวเครื่อง, แผงเซลล์แสงอาทิตย์ และอุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงคู่มือการใช้งานฉบับนี้

 ข้อควรระวัง:

ติดตั้งเครื่องภายในอาคารที่มีอุณหภูมิและความชื้นที่เหมาะสม บริเวณที่มีอากาศถ่ายเทสะดวก ปราศ
จากฝุ่น สารเคมี สารหรือวัสดุน�ำไฟ หลีกเลี่ยงการติดตั้งเครื่องใกล้สถานีส่งวิทยุ, อุปกรณ์ที่แผ่ความร้อน
ออกมา และไม่ให้เครื่องได้รับแสงแดดโดยตรง

l

l

l
l
l
l

ไม่แนะน�ำให้ติดตั้งเครื่องภายในห้องหรือบริเวณที่มีการใช้งานเป็นประจ�ำ เช่น ห้องนอน, ห้องนั่งเล่น, ห้องท�ำงาน เป็นต้น
เนื่องจากการท�ำงานของเครื่องในบางสภาวะอาจก่อให้เกิดเสียงรบกวนได้
ให้แน่ใจว่าพื้นที่หรือห้องที่ติดตั้งเครื่อง มีการระบายอากาศอย่างพอเพียง เครื่องนี้มีช่องระบายอากาศ ห้ามปิดกั้นช่อง
ระบายอากาศของเครื่อง ติดตั้งเครื่องให้มีระยะห่างจากผนังทุกด้านอย่างน้อย 80 - 100 ซม.
เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดไฟฟ้าช็อต ควรใช้อุปกรณ์ที่มีฉนวนในการติดตั้ง
ถอดเครื่องประดับหรือสิ่งของที่เป็นโลหะ เช่น แหวน สร้อยคอ ก�ำไล และนาฬิกาออกก่อนท�ำการติดตั้ง
ควรติดตั้งเครื่องในให้สามารถมองเห็นจอ LCD ได้ง่าย
ควรเชื่อมต่อสายไฟกับขั้วต่อ (Terminal Block) ของเครื่อง ให้ถูกต้องตามที่ระบุไว้ เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น

1.4 ความปลอดภัยเกี่ยวกับแผงเซลล์แสงอาทิตย์
 ข้อควรระวัง:

ก่อนการติดตั้งควรศึกษาระบบ และการต่อแผงเซลล์แสงอาทิตย์ตามค�ำแนะน�ำของผู้ผลิต

 ข้อควรระวัง:

เมื่อแผงเซลล์แสงอาทิตย์ได้รับแสงแดด สายไฟด้านขาออกหรือขั้วต่อแผงเซลล์แสงอาทิตย์จะเป็นอันตราย
ต่อการเกิดไฟฟ้าช็อตได้ เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดไฟฟ้าช็อต ก่อนติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์เข้า
กับระบบ ให้คลุมแผงเซลล์แสงอาทิตย์ด้วยวัสดุหรือผ้าทึบแสงก่อนและขณะท�ำการติดตั้ง หรือปลดสายไฟ
ออกจากแผงเซลล์แสงอาทิตย์

l

ระมัดระวังในการต่อขั้วแผงเซลล์แสงอาทิตย์ให้ถูกต้อง

1.5 ความปลอดภัยเกี่ยวกับแบตเตอรี่
l
l
l

l
l
l
l

l
l
l

วางแบตเตอรี่ในบริเวณที่มีการระบายอากาศอย่างพอเพียง
ห้ามสูบบุหรี่ หรือท�ำให้เกิดประกายไฟใกล้กับแบตเตอรี่
ระมัดระวังไม่ให้เกิดความเสี่ยง หรือวางเครื่องมือที่เป็นโลหะบนตัวแบตเตอรี่ เพราะอาจท�ำให้เกิดประกายไฟหรือท�ำให้
เกิดการลัดวงจรของแบตเตอรี่หรืออุปกรณ์อื่นๆ และอาจท�ำให้เกิดการระเบิดได้
ถอดเครื่องประดับหรือสิ่งของที่เป็นโลหะ เช่น แหวน สร้อยคอ ก�ำไล และนาฬิกาออก ก่อนท�ำงานกับแบตเตอรี่
เมื่อต้องท�ำกงานกับแบตเตอรี่ ควรมีบุคคลอื่นในบริเวณนั้นหรือใกล้พอที่จะสามารถช่วยเหลือได้
สวมแว่นตาและชุดป้องกันเมื่อต้องท�ำงานกับแบตเตอรี่ หลีกเลี่ยงการสัมผัสดวงตาในขณะท�ำงานใกล้กับแบตเตอรี่
หากผิวหนังหรือเสื้อผ้าสัมผัสกับน�้ำกรดจากแบตเตอรี่ ให้ล้างด้วยสบู่และน�้ำโดยทันที หากน�้ำกรดเข้าตาให้ล้างตาด้วยน�้ำ
สะอาด โดยให้น�้ำไหลผ่านดวงตาอย่างน้อย 20 นาที และรีบพบแพทย์โดยด่วน
ไม่ควรใช้แบตเตอรี่เก่าและแบตเตอรี่ที่ไม่ได้มาตรฐาน
ในการต่อแบตเตอรี่ ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าและต่อขั้วแบตเตอรี่ให้ถูกต้อง
แบตเตอรี่เก่าควรถูกรีไซเคิลด้วยองค์กรที่เหมาะสม
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1.6 ความปลอดภัยในการเคลื่อนย้าย
l
l

สามารถเคลื่อนย้ายได้โดยใช้รถฟอร์คลิฟท์ (Fork-lift) หรือรถยก (Pallet truck) และเคลื่อนย้ายในลักษณะแนวตั้ง
ควรเคลือ่ นย้ายโดยมีหบี ห่อภายนอกห่อหุม้ อยูจ่ นถึงจุดติดตัง้ ใช้งาน เพือ่ ป้องกันความเสียหายทีอ่ าจเกิดขึน้ จากการเคลือ่ นย้าย

แนะนำ�เบื้องต้น
2.1 ทั่วไป
APOLLO S-210 ia series เป็นเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้าชนิด Grid Interactive ส�ำหรับระบบไฟฟ้า 1 เฟส พร้อมระบบ
ควบคุมการประจุไฟฟ้าแบบ MPPT เมื่อมีไฟฟ้าจากระบบสายส่ง เครื่องจะท�ำหน้าที่เป็นเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้าชนิดเชื่อมต่อ
ระบบสายส่ง เพื่อลดการใช้พลังงานไฟฟ้าในระบบอุตสาหกรรม และเมื่อระบบสายส่งจากการไฟฟ้าผิดปกติ เครื่องจะท�ำหน้าที่เป็น
แหล่งจ่ายพลังงานไฟฟ้าส�ำรองให้บางพื้นที่หรือพื้นที่ทั้งหมดด้วยการใช้พลังงานจากแผงเซลล์แสงอาทิตย์และแบตเตอรี่ เหมาะ
ส�ำหรับใช้งานในระบบอุตสาหกรรมที่ใช้ระบบไฟฟ้า 1 เฟส
APOLLO S-210 ia series ควบคุมการท�ำงานด้วยไมโครโปรเซสเซอร์ จึงมีสมรรถนะการท�ำงานที่ดีเยี่ยม สามารถควบคุม
และตรวจติดตามระบบทั้งหมดได้อย่างแม่นย�ำ  และจ่ายไฟฟ้าขาออกเป็นสัญญาณรูปคลื่นซายน์ แสดงสถานะการท�ำงานของ
เครื่องด้วยสัญญาณไฟ LED และผ่านหน้าจอ LCD  และด้วยระบบ MPPT (Maximum Power Point Tracking) เครื่องสามารถ
ประจุแบตเตอรี่ด้วยก�ำลังไฟฟ้าสูงสุดและควบคุมการประจุแบตเตอรี่เพื่อป้องกันการประจุแบตเตอรี่เกินพิกัด และแรงดันไฟฟ้า
เกินพิกัด ซึ่งสามารถท�ำให้ระบบแบตเตอรี่เกิดความเสียหายได้
2.2 คุณสมบัติ
-

เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้าชนิดผสมผสานแบบสองทิศทางส�ำหรับระบบไฟฟ้า 1 เฟส พร้อมด้วยหม้อแปลงไฟฟ้าขาออก
มี PWM พร้อมด้วยระบบควบคุมการประจุไฟฟ้าแบบ MPPT
ประสิทธิภาพสูงมากกว่า 96.5%
สามารถจ่ายพลังงานไฟฟ้าส�ำรองได้อย่างต่อเนื่องให้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ต่อใช้งาน เมื่อระบบสายส่งไม่สามารถใช้งานได้
ป้อนพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้เกินกลับสู่ระบบสายส่ง
สามารถประจุแบตเตอรี่ที่มีความจุน้อยๆ ได้
สามารถรองรับแรงดันไฟฟ้าขาเข้าในช่วงกว้างได้ด้วยเทคโนโลยี Buck Regulator
สามารถเก็บบันทึกย้อนหลังได้ 180 วัน
มีระบบป้องกันการต่อแบตเตอรี่กลับขั้ว, ไฟกระชาก และกระแสไฟฟ้าเกินพิกัด

2.3 หลักการท�ำงาน
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2.3.1 ระบบสายส่งท�ำงานปกติ
ก�ำลังไฟฟ้าที่ผลิตได้จากแผงเซลล์แสงอาทิตย์จะถูกประจุแบตเตอรี่ในระหว่างวันที่มีแดดโดยระบบควบคุมการประจุไฟฟ้า
แบบ MPPT เมื่อแบตเตอรี่ถูกประจุจนเต็มและปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าของอุปกรณ์ไฟฟ้าน้อยกว่าก�ำลังไฟฟ้าที่ผลิตได้จาก
แผงเซลล์แสงอาทิตย์ เครื่องจะจ่ายก�ำลังไฟฟ้าให้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าและป้อนก�ำลังไฟฟ้าที่ผลิตได้เกินความต้องการกลับสู่ระบบ
สายส่ง เมื่อก�ำลังไฟฟ้าที่ผลิตได้จากแผงเซลล์แสงอาทิตย์น้อยลงในวันที่มีเมฆมาก อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ต้องการไฟฟ้าส�ำรอง  (Backedup load) จะรับพลังงานไฟฟ้าจากเครื่อง และอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ไม่ต้องการไฟฟ้าส�ำรอง (Non backed-up load) จะรับพลังงาน
จากเครื่องและระบบสายส่ง
2.3.2 ระบบสายส่งท�ำงานผิดปกติ
เมือ่ ระบบสายส่งท�ำงานผิดปกติในวันทีม่ แี ดด แผงเซลล์แสงอาทิตย์ยงั คงผลิตไฟฟ้าอย่างต่อเนือ่ งเพือ่ ประจุแบตเตอรีแ่ ละ
จ่ายให้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ต้องการไฟฟ้าส�ำรอง   (Backed-up load) เท่านั้น   ในวันที่มีเมฆมาก แผงเซลล์แสงอาทิตย์ยังคงผลิต
ไฟฟ้าเพื่อจ่ายให้กับโหลดและแบตเตอรี่จะท�ำหน้าที่จ่ายพลังงานไฟฟ้าส�ำรองให้กับโหลด
โดยจะจ่ายพลังงานไฟฟ้าให้เฉพาะ
อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ต้องการไฟฟ้าส�ำรอง   (Backed-up load) เท่านั้น หากเครื่องยังคงท�ำงานในโหมดแปลงกระแสไฟฟ้า (Inverter
Mode) ต่อไปจนกระทั่งแรงดันไฟฟ้าของแบตเตอรี่ต�่ำ เครื่องจะมีเสียงสัญญาณเตือนก่อนที่จะปิดตัวเองโดยอัตโนมัติ
เมื่อระบบสายส่งท�ำงานผิดปกติ และต้องการใช้งานเครื่องก�ำเนิดไฟฟ้า ต้องท�ำการตั้งค่าไม่ให้เครื่องจ่ายก�ำลังไฟฟ้าย้อน
กลับสู่ระบบสายส่ง (หัวข้อ 7.8.17) ในเมนูการตั้งค่าแหล่งจ่ายไฟฟ้า AC และเครื่องก�ำเนิดไฟฟ้า จากนั้นจึงเลือกสวิตซ์เลือก (Selector switch หรือ Transfer switch) ไปที่ต�ำแหน่ง Generator และท�ำการเปิดเครื่องก�ำเนิดไฟฟ้าด้วยตัวเอง อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ไม่
ต้องการไฟฟ้าส�ำรอง (Non backed-up load) จะรับพลังงานไฟฟ้าจากเครื่องก�ำเนิดไฟฟ้าโดยตรง
 ข้อควรระวัง:

เมื่อใช้งานร่วมกับเครื่องก�ำเนิดไฟฟ้าและมีการตั้งค่าให้จ่ายก�ำลังไฟฟ้าย้อนกลับ จะท�ำให้เกิดความ
เสียหายต่อเครื่องก�ำเนิดไฟฟ้าได้

เมื่อระบบสายส่งการไฟฟ้ากลับมาท�ำงานปกติอีกครั้ง ผู้ใช้ต้องเลือกสวิตซ์เลือกกลับมาที่ต�ำแหน่ง Utility Grid เครื่องจะ
กลับมาท�ำการประจุแบตเตอรี่ให้เต็มและท�ำงานในโหมดปกติอีกครั้ง
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หน้าปัดแสดงผลและส่วนประกอบอื่นๆ

3.1 หน้าปัดแสดงผลของระบบแปลงกระแสไฟฟ้า

3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.1.4
3.1.5
3.1.6
3.1.7
3.1.8

ปุ่ม ON: ปุ่มส�ำหรับเปิดหรือเริ่มการท�ำงานของเครื่อง
ปุ่ม OFF/FAULT RESET: ปุ่มส�ำหรับปิดหรือหยุดการท�ำงานของเครื่อง และส�ำหรับลบล้างเหตุการณ์ผิดปกติของเครื่อง
จอแสดงผล LCD: แสดงค่าข้อมูลทางไฟฟ้า เช่น แรงดันไฟฟ้า, ก�ำลังไฟฟ้า, กระแสไฟฟ้า, ความถี่ไฟฟ้า เป็นต้น
ปุ่มควบคุมการท�ำงาน: ปุ่มกดเพื่อแสดงข้อมูลต่างๆ ของเครื่อง
STANDBY / RUN: ไฟแสดงสถานะการท�ำงานในสภาวะพร้อมท�ำงาน (Standby) และแสดงสถานะเครื่องก�ำลังท�ำงาน
AC: ไฟแสดงสถานะแหล่งจ่ายไฟฟ้าขาเข้า
FULL BATT/LOW BATT: ไฟแจ้งเตือนเมื่อพลังงานในแบตเตอรี่เต็ม หรืออยู่ในระดับต�่ำ
ALARM: ไฟแสดงเตือนเมื่อเครื่องมีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้น เช่น การใช้งานเกินพิกัดก�ำลังของเครื่อง, แรงดันไฟฟ้าของแบตเตอรี่
ต�่ำ และแรงดันไฟฟ้าของแบตเตอรี่สูง
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ความสัมพันธ์ระหว่างสัญญาณไฟและการท�ำงานของเครื่อง
สัญญาณไฟ
STANDBY/
RUN
AC

ลักษณะของสัญญาณไฟกับสภาวะการท�ำงานของเครื่อง
ดับ

กะพริบช้า

กะพริบเร็ว

ติดสว่าง

เครื่องไม่ท�ำงาน

เครื่องอยู่ในสภาวะพร้อม
ท�ำงาน (Standby)

เครื่องก�ำลังตรวจสอบระบบ

เครื่องก�ำลังท�ำงาน

ความถี่ไฟฟ้าขาเข้า หรือแรง
ดันไฟฟ้าขาเข้าไม่อยู่ในช่วงที่
เหมาะสม

ความถี่ไฟฟ้าขาเข้า และแรงดัน
ไฟฟ้าขาเข้าปกติ

ไม่มีการจ่ายไฟฟ้าขาเข้า เข้า ความถี่ไฟฟ้าขาเข้าปกติ แต่แรง
สู่เครื่อง
ดันไฟฟ้าขาเข้าไม่อยู่ในช่วงที่
เหมาะสม

FULL BATT/ ไม่มีแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่
LOW BATTERY
ALARM

ระดับแรงดันไฟฟ้าในแบตเตอรี่ ระดับแรงดันไฟฟ้าในแบตเตอรี่
ต�่ำ
ต�่ำมาก

เครื่องท�ำงานปกติ

แบตเตอรี่เต็ม

มีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้น ตรวจสอบโดยกดปุ่ม

3.2 หน้าปัดแสดงผลของระบบควบคุมการประจุไฟฟ้า

3.2.1
3.2.2
3.2.3
3.2.4
3.2.5
3.2.6

PV: ไฟแสดงสถานะว่ามีก�ำลังไฟฟ้าจ่ายมาจากแผงเซลล์แสงอาทิตย์เข้าสู่เครื่อง
CHARGER STATUS: ไฟแสดงการท�ำงานของระบบควบคุมการประจุไฟฟ้า
BATTERY STATUS: ไฟแสดงสถานะของแบตเตอรี่
ALARM: ไฟแสดงสิ่งผิดปกติเกิดขึ้น
จอแสดงผล LCD: แสดงค่าข้อมูลทางไฟฟ้า เช่น แรงดันไฟฟ้า, ก�ำลังไฟฟ้า, อุณหภูมิ เป็นต้น
ปุ่มควบคุมการท�ำงาน: ปุ่มกดเพื่อแสดงข้อมูลต่างๆ ของเครื่อง

ความสัมพันธ์ระหว่างสัญญาณไฟและการท�ำงานของเครื่อง
สัญญาณไฟ

ลักษณะของสัญญาณไฟกับสภาวะการท�ำงานของเครื่อง
ดับ

กะพริบช้า

กะพริบเร็ว

ติดสว่าง

PV

กระแสไฟฟ้าจากแผงเซลล์แสง กระแสไฟฟ้าจากแผงเซลล์แสง กระแสไฟฟ้าจากแผงเซลล์แสง เครื่องท�ำงานปกติ กระแสไฟฟ้าจาก
อาทิตย์ต�่ำมาก
อาทิตย์ต�่ำ
อาทิตย์สูง
แผงเซลล์แสงอาทิตย์อยู่ในระดับ
ปกติ

CHARGER
STATUS

เครื่องหยุดการประจุแบตเตอรี่ เครื่องก�ำลังประจุแบตเตอรี่ใน เครื่องก�ำลังประจุแบตเตอรี่ใน เครื่องก�ำลังประจุแบตเตอรี่ในระดับ
ระดับ Float (Float charge) ระดับ Boost (Boost charge)
Buck (ฺBuck charge)

BATTERY
STATUS

ระดับแรงดันไฟฟ้าใน
แบตเตอรี่ต�่ำมาก

ALARM

เครื่องท�ำงานปกติ

ระดับแรงดันไฟฟ้าในแบตเตอรี่ ระดับแรงดันไฟฟ้าในแบตเตอรี่
ต�่ำ
อยู่ในเกณฑ์ต�่ำ
มีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้น ตรวจสอบโดยกดปุ่ม

แบตเตอรี่ก�ำลังถูกประจุไฟ
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3.3 ส่วนประกอบด้านในเครื่อง
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3.3.1 โมดูล SMU-MAIN (โมดูลหลัก) (อุปกรณ์เสริม):  โมดูลหลักของอุปกรณ์แสดงผลระบบ (System Monitoring Unit: SMU)
เพื่อรับข้อมูลจากระบบผ่านอุปกรณ์แปลงสัญญาณ RS-485 เพื่อเก็บบันทึกค่าข้อมูลพารามิเตอร์ต่างๆ ไว้ในแผ่นบันทึกความจ�ำ และส่งข้อมูลไปที่คอมพิวเตอร์หรือเซิร์ฟเวอร์ของ LEONICS MOC ด้วยอินเตอร์เน็ต ซึ่งผู้ใช้งานระบบสามารถ
ตรวจดูข้อมูลพารามิเตอร์ต่างๆ และข้อความแสดงสิ่งผิดปกติได้จากหน้าจอคอมพิวเตอร์ผ่านทางเวบไซต์
www.leonics-moc.com (ข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาอ้างอิงคู่มือการใช้งานของ  System Monitoring Unit (SMU))

3.3.1.1 ขั้วต่อ INPUT SUPPLY: ขั้วต่อส�ำหรับเชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายไฟเลี้ยงขนาด 12 Vdc
3.3.1.2 ช่อง SD CARD: ช่องส�ำหรับเสียบแผ่นบันทึกความจ�ำ (SD Card) เพื่อเก็บบันทึกข้อมูลต่างๆ
3.3.1.3 สัญญาณไฟ LED:  ไฟ LED 4 ดวง แสดงสถานะการท�ำงานของ SMU
สัญญาณไฟ

สว่าง

ดับ

กะพริบ

L1 (ไฟสีเขียว)

SMU ท�ำงานผิดปกติ

ไม่มีไฟจ่ายเข้า SMU หรือ SMU ท�ำงานผิดปกติ

SMU ท�ำงานปกติ

L2 (ไฟสีเขียว)

SMU ก�ำลังส่งข้อมูลไปยังเซิร์ฟเวอร์

-

-

L3 (ไฟสีแดง)
L4 (ไฟสีแดง)

ไม่มีการสื่อสารกับอุปกรณ์แปลงสัญญาณ RS-485
SMU ก�ำลังบันทึกข้อมูลเข้าแผ่น
บันทึกข้อมูล (SD card)

-

SMU ก�ำลังสื่อสารกับอุปกรณ์แปลง
สัญญาณ RS-485
-

3.3.1.4 DIP SWITCH:  Dip switch เพื่อเลือกสถานะการท�ำงานของ SMU
3.3.1.5 พอร์ต LAN: พอร์ตส�ำหรับเชื่อมต่อสาย LAN ไปยังพอร์ต LAN ของเราเตอร์ (Router)
3.3.1.6 ขั้วต่อ RS-485: ขั้วต่อส�ำหรับรับ-ส่งสัญญาณจากอุปกรณ์แปลงสัญญาณ RS-485 ของเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า
(Inverter) หรือเครื่องควบคุมการประจุแบตเตอรี่ (Charge controller) เครื่องอื่นๆ
3.3.1.7 ขั้วต่อ FREQUENCY COUNTER:  ขั้วต่อส�ำหรับรับสัญญาณความถี่ไฟฟ้าจากสัญญาณขาเข้าแบบอะนาล็อค
(Analog) ของเซ็นเซอร์ (Sensor)
3.3.2 โมดูล SMU DIGITAL I/O (โมดูลขยาย (Extension module)) (อุปกรณ์เสริม):  โมดูลขยายของอุปกรณ์แสดงผลระบบ
(System Monitoring Unit: SMU) ส�ำหรับเพิ่มพอร์ต Digital I/O (ข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาอ้างอิงคู่มือการใช้งานของ  
System Monitoring Unit (SMU))

3.3.2.1 ขัว้ ต่อ SUPPLY 12 Vdc: ขัว้ ต่อส�ำหรับจ่ายไฟเลีย้ งขนาด 12 Vdc ไปยังแผงวงจร Dry contact relay ด้านขาออก
3.3.2.2 ขั้วต่อ DIGITAL OUTPUT: ขั้วต่อส�ำหรับส่งสัญญาณขาออกแบบดิจิตอล
3.3.2.3 ขั้วต่อ DIGITAL INPUT: ขั้วต่อส�ำหรับส่งสัญญาณขาเข้าแบบดิจิตอล
3.3.2.4 ขั้วต่อ FREQUENCY COUNTER:  ขั้วต่อส�ำหรับรับสัญญาณความถี่ไฟฟ้าจากสัญญาณขาเข้าแบบอะนาล็อค
(Analog) ของเซ็นเซอร์ (Sensor)
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3.3.3 ฟิวส์ BATTERY / PV GROUND FAULT (อุปกรณ์เสริม): กระบอกฟิวส์พร้อมหน้าสัมผัส (Dry contact) ส�ำหรับตรวจสอบ
สายดินผิดปกติของระบบแผงเซลล์แสงอาทิตย์ หรือระบบแบตเตอรี่ และส่งสัญญาณแจ้งเตือนไปยัง SMU
3.3.4 ฟิวส์ SUPPLY: กระบอกฟิวส์ส�ำหรับป้องกันกระแสไฟฟ้าเกินพิกัดหรือไฟฟ้าลัดวงจรของวงจรจ่ายไฟเลี้ยงอุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์ภายในเครื่อง
3.3.5 ฟิวส์ HEAT SINK COOLING FAN:กระบอกฟิวส์ส�ำหรับป้องกันกระแสไฟฟ้าเกินพิกัดหรือไฟฟ้าลัดวงจรของพัดลมระบาย
ความร้อนของแผ่นระบายความร้อนภายในเครื่อง (Heat sink)
3.3.6 ปุ่ม PRECHARGE (ปุ่มสีเขียว): ปุ่มส�ำหรับกดเพื่อท�ำการประจุไฟฟ้าเข้าสู่ตัวเก็บประจุ (Capacitor) ภายในเครื่องก่อนเปิด
ใช้งานเครื่องเพื่อความปลอดภัย เพื่อป้องกันปัญหาการกระชากของกระแสไฟฟ้าในขณะที่โยกเบรกเกอร์ BATTERY ไป
ต�ำแหน่ง ON
3.3.7 ไฟ PRECHARGE: สัญญาณไฟแสดงสถานะการ Precharge โดยไฟสีเขียวแสดงว่า เครื่องท�ำการ Precharge สมบูรณ์แล้ว
สามารถโยกเบรกเกอร์ BATTERY ไปที่ต�ำแหน่ง ON ได้
3.3.8 ไฟ BATTERY CORRECT POLARITY: สัญญาณไฟแสดงระบบแบตเตอรี่มีการเชื่อมต่อสายไฟที่ถูกต้อง
3.3.9 เบรกเกอร์ BATTERY:  เบรกเกอร์ส�ำหรับป้องกันกระแสไฟฟ้าเกินพิกัด หรือไฟฟ้าลัดวงจรทางด้านแบตเตอรี่
3.3.10 เบรกเกอร์ PV:  เบรกเกอร์พร้อมฟังก์ชั่นชันท์ทริป (Shunt trip) ส�ำหรับป้องกันกระแสไฟฟ้าเกินพิกัด หรือไฟฟ้าลัดวงจร
ทางด้านแผงเซลล์แสงอาทิตย์
3.3.11 เบรกเกอร์ AC INPUT: เบรกเกอร์ส�ำหรับป้องกันกระแสไฟฟ้าเกินพิกัด หรือไฟฟ้าลัดวงจรทางด้านไฟฟ้าขาเข้า (ระบบ
สายส่งจากการไฟฟ้า หรือเครื่องก�ำเนิดไฟฟ้าดีเซล)
3.3.12 สวิตซ์ MANUAL BYPAS: สวิตซ์ส�ำหรับเลือกโอนย้ายอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ต่อใช้งานกับเครื่องทั้งหมดให้รับพลังงานไฟฟ้า
โดยตรงจากระบบสายส่งจากการไฟฟ้า หรือเครื่องก�ำเนิดไฟฟ้า
3.3.13 พอร์ตสื่อสาร (Communication port): พอร์ตส�ำหรับเชื่อมต่อสายสัญญาณ RS-232 หรือ RS-485 (อุปกรณ์เสริม) เพื่อ
ท�ำการส่งข้อมูลไปยังคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์แปลงสัญญาณ ก่อนเข้าสู่คอมพิวเตอร์
3.3.13.1 พอร์ต INVERTER-PC:พอร์ตส�ำหรับเชื่อมต่อสายสัญญาณ RS-232 เข้ากับคอมพิวเตอร์
3.3.13.2 RS-485 Adaptor (อุปกรณ์เสริม): อุปกรณ์แปลงสัญญาณการรับ-ส่งข้อมูลจาก RS-232 ให้เป็นการรับ-ส่ง
ข้อมูลด้วยสัญญาณ RS-485
		  หมายเหตุ:
3.3.13.3

พอร์ตสื่อสารนี้จะสามารถเป็นพอร์ต INVERTER-PC หรืออุปกรณ์ RS-485 Adapotr ได้เพียงอย่างใด
อย่างหนึ่งเท่านั้น ขึ้นอยู่กับการออกแบบระบบ

พอร์ต INVERTER-CHARGER: พอร์ตส�ำหรับเชื่อมต่อสัญญาณสื่อสาร RS-232 ระหว่างระบบแปลงกระแส
ไฟฟ้า (Inverter) และระบบควบคุมการประจุไฟฟ้า (Charge controller) ภายในเครื่อง
3.3.13.4 พอร์ต CHARGER-PC: พอร์ตส�ำหรับเชื่อมต่อสายสัญญาณ RS-232 จากระบบควบคุมการประจุไฟฟ้า
(Charge controller) ไปยังพอร์ต INVERTER-CHARGER
3.3.14 ขั้วต่อ DC PE ( ) (อุปกรณ์เสริม): ขั้วต่อส�ำหรับเชื่อมต่อไปยังระบบสายดินของระบบไฟฟ้ากระแสตรง
3.3.15 ขั้วต่อ RS-485 SIGNAL#1 (อุปกรณ์เสริม): ขั้วต่อส�ำหรับเชื่อมต่อสายสัญญาณ RS-485 เพื่อรับสัญญาณจากอุปกรณ์
RS-485 Adaptor ภายนอกเครื่อง
3.3.16 ขั้วต่อ BATTERY TEMP. (อุปกรณ์เสริม): ขั้วต่อส�ำหรับเชื่อมต่อกับหัววัดอุณหภูมิแบตเตอรี่ (Battery Temperature
Sensor) (ถ้ามี)
3.3.17 ขั้วต่อ CHARGER FAIL: ขั้วต่อสัญญาณแบบหน้าสัมผัส (Dry contact) NO และ COM ส�ำหรับแสดงสถานะการประจุ ใน
กรณีที่ระบบควบคุมการประจุแบบ MPPT ไม่สามารถท�ำงานได้สภาวะปกติได้ หน้าสัมผัสนี้จะปิด (Closed contact)
3.3.18 ขั้วต่อ AC INPUT:  ขั้วต่อส�ำหรับเชื่อมต่อไปยังไฟฟ้าขาเข้า (ระบบสายส่งจากการไฟฟ้า หรือเครื่องก�ำเนิดไฟฟ้าดีเซล)
3.3.19 ขั้วต่อ AC OUTPUT: ขั้วต่อส�ำหรับเชื่อมต่อไปยังอุปกรณ์ไฟฟ้าหรือตู้จ่ายไฟย่อย (Load panel) เพื่อจ่ายไฟให้กับอุปกรณ์
ไฟฟ้า
3.3.19.1 ขั้วต่อ BACKED-UP LOAD: ขั้วต่อส�ำหรับเชื่อมต่อไปยังอุปกรณ์ไฟฟ้าที่จ�ำเป็นหรือมีความส�ำคัญ โดยจะรับ
พลังงานไฟฟ้าจากแผงเซลล์แสงอาทิตย์ หรือแบตเตอรี่
3.3.19.1 ขั้วต่อ NON BACKED-UP LOAD: ขั้วต่อส�ำหรับเชื่อมต่อไปยังอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ไม่จ�ำเป็น โดยจะรับพลังงาน
ไฟฟ้าจากระบบสายส่งการไฟฟ้า
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3.3.20 ขั้วต่อ PV: ขั้วต่อส�ำหรับเชื่อมต่อไปยังชุดแผงเซลล์แสงอาทิตย์
3.3.21 ขั้วต่อ BATTERY: ขั้วต่อส�ำหรับเชื่อมต่อไปยังระบบแบตเตอรี่

การติดตั้ง
 ข้อควรระวัง:

บริษัทไม่สามารถรับประกันสินค้าได้ หากพบว่าการติดตั้งเครื่องไม่เป็นไปตามรายละเอียดที่ระบุไว้ภายใน
คู่มือการใช้งานนี้

4.1 การเตรียมการติดตั้ง
4.1.1 ตรวจสอบสภาพภายนอกเครื่อง หากมีส่วนใดเสียหายหรือช�ำรุดขณะขนส่ง โปรดแจ้งศูนย์บริการลีโอนิคส์ใกล้บ้านท่าน
หรือโทร. 0-2746-9500, Hot LIne Service 0-2361-7584 หรืออีเมล์ support@leonics.com ในเวลาท�ำการ
08:00น. - 17:30น. วันจันทร์ - ศุกร์ หรือติดต่อ 081-564-0510 หรือ 081-837-4019
4.1.2 ก่อนการติดตั้งและใช้งานเครื่อง ควรท�ำความเข้าใจกับข้อแนะน�ำ, ค�ำเตือน, ข้อควรระวังที่แสดงอยู่บนตัวเครื่อง, แผง
เซลล์แสงอาทิตย์ และอุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงคู่มือการใช้งานฉบับนี้ และควรติดตั้งเครื่องโดยช่างเทคนิคผู้ช�ำนาญ
4.1.3 ตรวจสอบพิกัดและขนาดของระบบแบตเตอรี่, เครื่องก�ำเนิดไฟฟ้า หรือระบบไฟฟ้าที่ใช้ ต้องเหมาะสมกับพิกัดที่ระบุไว้ใน
ข้อมูลจ�ำเพาะของเครื่อง
4.1.4 การเคลื่อนย้าย
4.1.4.1 ใช้รถฟอร์คลิฟท์ (Fork-lift) หรือรถยก (Pallet truck) ในการเคลื่อนย้ายเครื่อง และต้องเคลื่อนย้ายเครื่องใน
ลักษณะให้เครื่องตั้งขึ้นในแนวปกติเท่านั้น
4.1.4.2 ควรเคลื่อนย้ายโดยมีหีบห่อภายนอกห่อหุ้มอยู่จนกระทั่งถึงจุดที่จะติดตั้งใช้งาน เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจ
เกิดขึ้นจากการเคลื่อนย้าย
4.1.5 พื้นที่ในการติดตั้ง
4.1.5.1 ไม่แนะน�ำให้ติดตั้งเครื่องภายในห้องหรือบริเวณที่มีการใช้งานเป็นประจ�ำ เช่น ห้องนอน, ห้องนั่งเล่น, ห้องท�ำงาน
เป็นต้น เนื่องจากการท�ำงานของเครื่องในบางสภาวะอาจก่อให้เกิดเสียงรบกวนได้  
4.1.5.2 การเลือกพื้นที่ในการติดตั้งเครื่อง ต้องค�ำนึงถึงเส้นทาการเดินสายไฟด้วย การวางแผนเส้นทางการเดินสายไฟ
จะสามารถช่วยให้การเดินสายและการติดตั้งเครื่องง่ายขึ้น
4.1.5.3 ควรติดตั้งเครื่องในระดับที่ง่ายต่อการมองเห็นจอ LCD
4.1.5.4 ติดตั้งเครื่องในพื้นที่หรือห้องที่มีการระบายอากาศอย่างเพียงพอ และมีอากาศถ่ายเทสะดวก ควรติดตั้งเครื่องให้
ห่างจากผนังทุกด้าน อย่างน้อย 80-100 ซม. เพื่อความสะดวกในการติดตั้ง การใช้งานและการบ�ำรุงรักษา
4.1.5.5 ติดตั้งเครื่องบนพื้นที่ที่แข็งและสามารถรองรับน�้ำหนักเครื่องได้
4.1.6 ขนาดสายไฟ
ขนาดสายไฟที่ใช้ส�ำหรับเชื่อมต่อไปยังระบบสายส่งหรือแหล่งจ่ายไฟฟ้า (ตามตารางของสายไฟทองแดงหุ้มฉนวน PVC  
มอก.11-2553 อุณหภูมิตัวน�ำ 70 องศาเซลเซียส ขนาดแรงดันไฟฟ้า 750 โวลต์ อุณหภูมิโดยรอบ 40 องศาเซลเซียส เดิน
ในท่อโลหะไม่เกิน 3 เส้น หรือเป็นไปตามมาตรฐาน IEC 60227 หรือ IEC 60245)
พิกัดเครื่อง
ระบบแบตเตอรี่
ขนาดสายไฟส�ำหรับแบตเตอรี่
ขนาดสายไฟส�ำหรับแผงเซลล์แสงอาทิตย์
ขนาดสายไฟส�ำหรับไฟฟ้าขาเข้า
ขนาดสายไฟส�ำหรับไฟฟ้าขาออก
ขนาดสายดิน
ขนาดสายสัญญาณ RS-485
ขนาดสายสัญญาณอื่นๆ

3.5 kW

5 kW

48 Vdc
2 x 25 mm2
2 x 16 mm2
25 mm2
35 mm2 or 2 x 16 mm2
2.5 mm2
4 mm2
2.5 mm2
4 mm2
2.5 mm2
4 mm2
สายคู่บิดเกลียวชนิดหุ้มฉนวน แบบ 2 คู่ (Shield twisted 2 paris) ขนาด 20 - 22 AWG
0.5 - 1.5
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		  หมายเหตุ:

- ความยาวสายไฟมากที่สุดต้องไม่เกิน 5 เมตร หากต้องการความยาวของสายไฟมากกว่า 5 เมตร
ต้องเพิ่มขนาดสายไฟตามความเหมาะสมกับความยาวที่เพิ่มขึ้น
- เพื่อความปลอดภัยและความเรียบร้อย ควรเดินสายไฟภายในท่อร้อยสายไฟ (Conduit) ที่มีขนาด
เหมาะสม

		  ข้อควรระวัง: ห้ามเดินสายสัญญาณอยู่ภายในท่อร้อยสายไฟ (Conduit) เดียวกันกับสายไฟฟ้า
4.2 การติดตั้ง

4.2.1 ก่อนการติดตั้งและใช้งานเครื่อง ควรท�ำความเข้าใจกับข้อแนะน�ำ, ค�ำเตือน, ข้อควรระวังที่แสดงอยู่บนตัวเครื่อง, แผง
เซลล์แสงอาทิตย์ และอุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงคู่มือการใช้งานฉบับนี้ และควรติดตั้งเครื่องโดยช่างเทคนิคผู้ช�ำนาญ
4.2.2 เปิดประตูด้านหน้าเครื่อง โยกเบรกเกอร์ทุกตัวไปที่ต�ำแหน่ง OFF และเปิดกระบอกฟิวส์ทุกตัวของเครื่องออก
4.2.3 ต่อสายดินของระบบเข้าที่ขั้วต่อ PE / EARTH ( ) ของเครื่อง
		  หมายเหตุ:

การต่อสายดินต้องมีความต่อเนื่องของระบบสายดิน (Earth Continuity) โดยต้องต่อเชื่อมส่วนที่เป็น
โลหะถึงกันตลอด เนื่องจากกระแสไฟฟ้าไม่สามารถส่งผ่านวัสดุที่เป็นฉนวนได้

4.2.4 ต่อสายไฟจากอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ส�ำคัญและมีความจ�ำเป็นต้องได้รับไฟฟ้าส�ำรอง โดยต่อผ่านเบรกเกอร์ภายในตู้จ่ายไฟย่อย
(Load panel) ไปยังขั้ว L และ N ของขั้วต่อ BACKED-UP LOAD ของเครื่องให้ถูกต้องตามล�ำดับ
4.2.5 ต่อสายไฟจากอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ไม่มีความส�ำคัญและไม่มีความจ�ำเป็นต้องได้รับไฟฟ้าส�ำรอง โดยต่อผ่านเบรกเกอร์ภายในตู้
จ่ายไฟย่อย (Load panel) ไปยังขั้ว L และ N ของขั้วต่อ NON BACKED-UP LOAD ของเครื่องให้ถูกต้องตามล�ำดับ
4.2.6 ต่อสายไฟจากระบบสายส่ง (หรือเครื่องก�ำเนิดไฟฟ้าดีเซล) ไปยังขั้ว L และ N ของขั้วต่อ AC INPUT ของเครื่องให้ถูกต้อง
ตามล�ำดับ
4.2.7 ต่อสายไฟจากระบบแบตเตอรี่ไปยังขั้วลบ ( - ) และขั้วบวก ( + ) ของขั้วต่อ BATTERY ให้ถูกต้องตามล�ำดับ
		  ข้อควรระวัง: - ระบบแบตเตอรี่ที่ใช้ต้องเหมาะสมกับขนาดแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง (Vdc) ของเครื่อง
- ในการต่อสายไฟจากแบตเตอรี่เข้าขั้วต่อ BATTERY ของเครื่องนั้น อาจมีประกายไฟใน
จังหวะแรกที่สายไฟสัมผัสกับขั้วต่อ
4.2.8 ตรวจสอบสัญญาณไฟ BATTERY CORRECT POLARITY บนแผงควบคุม ถ้าต่อสายไฟเข้าขั้วต่อแบตเตอรี่ถูกต้อง ไฟจะติด
สว่าง หากไฟสัญญาณ BATTERY REVERSE POLARITY ติดสว่างพร้อมเสียงสัญญาณเตือน ให้ตรวจสอบการต่อสายไฟที่
ขั้วต่อแบตเตอรี่ให้ถูกต้อง
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4.2.9 ต่อสายไฟจากขั้วลบ (-) และ ขั้วบวก (+) ของขั้วต่อ PV ของเครื่องไปยังขั้วต่อของระบบแผงเซลล์แสงอาทิตย์ ตามล�ำดับ
		  ข้อควรระวัง: 1. ระบบแผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่ใช้ในระบบต้องเหมาะสมกับค่า Maximum Open Circuit
Voltage (Voc) ของเครื่อง (ดูข้อมูลจ�ำเพาะ)
						2. ห้ามต่อเชื่อมแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรง เช่น แบตเตอรี่ หรือ แหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรง
อื่นๆ เข้าที่ขั้วต่อ/บัสบาร์ PV โดยเด็ดขาด เพราะอาจท�ำให้เครื่องเสียหายได้
3. การต่อสายไฟระบบแผงเซลล์แสงอาทิตย์และแบตเตอรี่กลับขั้ว เครื่องจะท�ำส่งสัญญาณ
เสียงเตือนดังขึ้น ให้ตรวจสอบการเชื่อมต่อสายไฟไปยังขั้วต่างๆ ให้ถูกต้อง
4.2.10 เชื่อมต่อสายสัญญาณสื่อสาร (ถ้ามี) ดังนี้
4.2.10.1 ในกรณีที่พอร์ตสื่อสารเป็นพอร์ต RS-232 ให้เชื่อมต่อสายสัญญาณ RS-232 จากพอร์ต RS-232 ของ
คอมพิวเตอร์ไปยังพอร์ต INVERTER-PC ของเครื่อง
4.2.10.2 หากพอร์ตสื่อสารนี้เป็นอุปกรณ์ RS-485 Adaptor (อุปกรณ์เสริม) ให้ต่อสายสัญญาณ D+, D- และ GND
หรือ Shield เข้าที่ขั้ว D+, D- และ GND  ของอุปกรณ์ RS-485 Adaptor หรือขั้วต่อ RS-485 SIGNAL#1
(ถ้ามี) ไปยังเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า (Inverter) หรืออุปกรณ์ RS-485 เครื่องอื่นๆ จากนั้นป้อนไฟเลี้ยง
ขนาด 9-12 Vdc เข้าที่ขั้วต่อ SUPPLY ของอุปกรณ์ RS-485 Adaptor
		  หมายเหตุ:

4.2.10.3

การเชื่อมต่อสายสัญญาณ RS-485 ให้ใช้สายคู่เดียวกันส�ำหรับการเชื่อมต่อสัญญาณ D+ และ Dเพื่อลดสัญญาณรบกวน ดังรูป

ในกรณีที่มีการติดตั้งอุปกรณ์แสดงผลระบบ (System Monitoring Unit: SMU) ไว้ภายในเครื่อง ให้ต่อสาย
สัญญาณ D+, D- และ GND จากขั้วต่อ RS-485#1 ของเครื่องไปยังเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้าอีกเครื่อง จาก
นั้นเชื่อมต่อสาย LAN จากโมดูลหลักของอุปกรณ์แสดงผลระบบ (System Monitoring Unit: SMU) ไปยัง
เราเตอร์ (Router)

4.2.11 หากเครื่องมีการติดตั้งฟิวส์ BATTERY / PV GROUND FAULT ให้ท�ำการเชื่อมต่อสายดินในระบบไฟฟ้ากระแสตรง ไปยัง
ขั้วต่อ DC PE ( ) (อุปกรณ์เสริม) ของเครื่อง
4.2.12 ต่อสายหัววัดอุณหภูมิแบตเตอรี่ (อุปกรณ์เสริม) เข้าที่ขั้วต่อ BATTERY TEMP. ของเครื่อง (อุปกรณ์เสริม) จากนั้นน�ำหัววัด
อุณหภูมิ แบตเตอรี่ไปติดไว้ที่ตัวแบตเตอรี่
4.2.13 ต่อสายสัญญาณจากขั้วต่อ CHARGER FAIL ไปยังอุปกรณ์ควบคุมหรืออุปกรณ์แจ้งเตือน (ถ้ามี) เพื่อแจ้งเตือนเมื่อระบบ
ควบคุมประจุแบตเตอรี่แบบ MPPT ผิดปกติ
4.2.14 ตรวจสอบการเชื่อมต่อสายไฟต่างๆ ให้ถูกต้องและแน่นหนา จากนั้นปิดแผ่นปิดขั้วต่อ และประตูด้านหน้าเครื่อง
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การใช้งาน
5.1 การเปิดเครื่องครั้งแรก
5.1.1 ตรวจสอบรายการดังต่อไปนี้ ก่อนท�ำการเปิดเครื่องครั้งแรก
- ให้แน่ใจว่าเครื่องได้มีการติดตั้งอย่างแน่นหนาและปลอดภัย
- ตรวจสอบค่าแรงดันไฟฟ้าขณะเปิดวงจร (Open circuit DC voltage) ของระบบแผงเซลล์แสงอาทิตย์ให้ตรงกับข้อมูล
การออกแบบระบบ
- ตรวจสอบค่าแรงดันไฟฟ้าของระบบสายส่งการไฟฟ้าให้ตรงกับข้อมูลการออกแบบระบบ และตรงตามข้อมูลจ�ำเพาะของ
เครือ่ ง
- ตรวจสอบค่าแรงดันไฟฟ้าของระบบแบตเตอรีใ่ ห้ตรงกับข้อมูลการออกแบบระบบ และตรงตามข้อมูลจ�ำเพาะของเครือ่ ง
- มีการเชื่อมต่อกับระบบสายส่งจากการไฟฟ้าหรือเครื่องก�ำเนิดไฟฟ้าอย่างถูกต้อง
- มีการเชื่อมต่อกับแผงเซลล์แสงอาทิตย์อย่างครบถ้วน
- มีการเชือ่ มต่อสายไฟเข้าขัว้ แบตเตอรีอ่ ย่างถูกต้อง
- มีการติดตั้งเบรกเกอร์และฟิวส์อย่างถูกต้อง
- ให้แน่ใจว่าได้ท�ำการปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ต่อใช้งานกับเครื่องทุกตัว
- ให้แน่ใจว่าเบรกเกอร์ทุกตัวของเครื่องและระบบ อยู่ในต�ำแหน่ง OFF
- ให้แน่ใจว่ากระบอกฟิวส์ทุกตัวของเครื่องถูกเปิดออก
5.1.2 บิดสวิตซ์ MANUAL BYPASS ของเครื่อง ไปที่ต�ำแหน่ง NORMAL
5.1.3 เปิด/โยก Battery bank fuse / SW ที่ระบบแบตเตอรี่ ไปที่ต�ำแหน่ง ON
5.1.4 เลือกสวิตซ์เลือก (Selector swtich) (ถ้ามี) ไปที่ต�ำแหน่ง Utility grid
5.1.5 ตรวจสอบฟิวส์ในกระบอกฟิวส์ทุกตัวให้ถูกต้องพร้อมใช้งาน จากนั้นปิดกระบอกฟิวส์กลับเข้าต�ำแหน่งเดิม
5.1.6 กดปุ่ม PRECHARGE ที่ด้านหน้าเครื่องค้างไว้ จนกว่าไฟ BATTERY CORRECT POLARITY ติดสว่างเป็นสีเขียว (หากไฟไม่
ติด ให้หยุดขั้นตอนนี้และตรวจสอบการเชื่อมต่อสายไฟที่ชั้วต่อแบตเตอรี่ และ Battery bank / fuse ให้ถูกต้อง) และไฟ
PRECHARGE ติดสว่างเป็นสีเขียวด้วย จากนั้นจึงโยกเบรกเกอร์ BATTERY ของเครื่องไปที่ต�ำแหน่ง ON แล้วจึงปล่อยมือ

		  ข้อควรระวัง: - ห้ามโยกเบรกเกอร์ BATTERY ไปที่ต�ำแหน่ง ON ก่อนการกดปุ่ม PRECHARGE เพราะ
อาจท�ำให้เครื่องเกิดความเสียหายได้
- การกดปุ่ม PRECHARGE ค้างไว้จนกว่าระดับแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ใกล้เคียงกับขนาด
แรงดันไฟฟ้ากระแสตรงของเครื่อง เพื่อป้องกันไฟกระชาก, การเกิดประกายไฟที่ขั้ว
แบตเตอรี่ และป้องกันความเสียหายในขณะเปิดเครื่อง
5.1.7 โยกเบรกเกอร์ของระบบสายส่งที่แผงควบคุมไฟหลัก (Main Distribution Board - MDB) ไปที่ต�ำแหน่ง ON จากนั้นจึง
โยกเบรกเกอร์ AC INPUT ของเครื่องไปที่ต�ำแหน่ง ON
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5.1.8 กดปุ่ม ON บนหน้าปัดแสดงผลของเครื่องค้างไว้ประมาณ 2 วินาที จากนั้นรอจนกระทั่งไฟ STANDBY/RUN ติดสว่าง
5.1.9 โยกเบรกเกอร์ Non backed-up load และเบรกเกอร์ Backed-up load ที่ตู้จ่ายไฟย่อย (Load panel) ไปที่ต�ำแหน่ง
ON ตามล�ำดับ จากนั้นจึงเปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ต่อใช้งานกับเครื่อง อุปกรณ์ไฟฟ้าทั้งหมดจะใช้พลังงานไฟฟ้าจากระบบ
สายส่งหรือเครื่องก�ำเนิดไฟฟ้าดีเซล
5.1.10 โยกเบรกเกอร์ PV ของเครื่องไปที่ต�ำแหน่ง ON และโยกเบรกเกอร์ PV ที่ Junction box หรือ Combiner box (ถ้ามี)
ไปที่ต�ำแหน่ง ON ตามล�ำดับ
5.1.11 ตรวจสอบว่าระบบควบคุมการประจุไฟฟ้าก�ำลังท�ำงานในโหมดประจุไฟฟ้า (Charge Mode) โดยดูจากสัญญาณ ไฟ PV,
CHARGER STATUS และ BATTERY STATUS บนหน้าปัดแสดงผลของระบบควบคุมการประจุไฟฟ้า
5.1.12 หากมีการติดตั้งอุปกรณ์แสดงผลข้อมูล (System Monitoring Unit (SMU)) (อุปกรณ์เสริม) ในระบบ ให้ตรวจดูสัญญาณ
ไฟ LED บนโมดูลหลัก (อุุปกรณ์เสริม) ที่ติดตั้งอยู่ภายใน APOLLO S-210 ia ให้มีสถานะดังนี้
- สัญญาณไฟ L1 และ L3 กะพริบ
- สัญญาณไฟ L2 ติดสว่าง เมื่อมีข้อมูลถูกส่งมาจากเซิร์ฟเวอร์
- สัญญาณไฟ L3 ติดสว่าง เมื่อข้อมูลถูกบันทึกไว้ในแผ่น SD Card
5.2 การเปิด-ปิดเครื่องในครั้งต่อไป
หลังจากปฺฏิบัติตามขั้นตอนการเปิดใช้งานเครื่องในครั้งแรกแล้ว การปิดเครื่องหรือให้เครื่องท�ำงานในโหมดพร้อมท�ำงาน
(Standby mode) สามารถท�ำได้โดยกดปุ่ม OFF บนหน้าปัด แสดงผลเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า ค้างไว้ประมาณ 2 วินาที จน
กระทั่งไฟ STANDBY / RUN กะพริบ จากนั้นจึงปล่อยมือ และเมื่อต้องการเปิดเครื่องอีกครั้ง เพียงกดปุ่ม ON และรอจนกระทั่ง
ไฟ STANDBY / RUN ติดสว่าง
5.3 การปิดเครื่องเมื่อเครื่องท�ำงานผิดปกติหรือเสีย
5.3.1 กดปุ่ม OFF บนหน้าปัดแสดงผลเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า ค้างไว้ประมาณ 2 วินาที เครื่องจะเข้าสู่สภาวะพร้อม
ท�ำงาน (Standby mode)
5.3.2 โยกเบรกเกอร์ PV ของเครื่องไปที่ต�ำแหน่ง OFF และโยกเบรกเกอร์ PV ที่ Junction box หรือ Combiner box (ถ้ามี)
ไปที่ต�ำแหน่ง OFF ตามล�ำดับ
5.3.3 เลือกสวิตซ์ MANUAL BYPASS ไปที่ต�ำแหน่ง BYPASS เพื่อโอนย้ายอุปกรณ์ไฟฟ้าทั้งหมดไปรับพลังงานไฟฟ้าโดยตรงจาก
ระบบสายส่งหรือเครื่องก�ำเนิดไฟฟ้า
5.3.4 โยกเบรกเกอร์ BATTERY ของเครื่องไปที่ต�ำแหน่ง OFF ตามล�ำดับ
5.3.5 ติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อท�ำการซ่อมเครื่อง
5.3.6 หลังจากเสร็จสิ้นการซ่อมเครื่อง ให้แล้วปฏิบัติตามขั้นตอนการเปิดเครื่องใช้งานครั้งแรก ในหัวข้อ 5.1 เพื่อท�ำการเปิด
เครื่องใหม่อีกครั้ง
5.4 การประจุแบตเตอรี่แบบ Equalize
 ข้อควรระวัง:

การ Equalize แบตเตอรี่ควรท�ำกับแบตเตอรี่ชนิดเติมน�้ำกลั่นเท่านั้น ส�ำหรับแบตเตอรี่ชนิดกรดตะกั่ว
แบบปิดผนึก (Sealed lead acid) หรือขนิดเจล (Gel) ไม่ควรท�ำ Equalize โปรดปรึกษาผู้ขายแบตเตอรี่
ส�ำหรับรายละเอียดในการประจุแบบ Equalize แบตเตอรี่ในระบบ
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5.5 แผนผังการท�ำงาน

การแสดงผล
6.1 จอแสดงผลของระบบแปลงกระแสไฟฟ้า
6.1.1 ปุ่ม
กดครั้งที่ 1

แสดงค่าแรงดันไฟฟ้าและความถี่ไฟฟ้า
ไฟฟ้า (Inverter mode)

เมื่อเครื่องท�ำงานในโหมดแปลงกระแส

กดครั้งที่ 2

แสดงค่ากระแสไฟฟ้าและเปอร์เซ็นต์การใช้งานอุปกรณ์ไฟฟ้า เมื่อเครื่องท�ำงาน
ในโหมดแปลงกระแสไฟฟ้า (Inverter mode)

กดครั้งที่ 3

แสดงค่าก�ำลังไฟฟ้า และก�ำลังไฟฟ้าสูญเสีย (Reactive power)   เมื่อเครื่อง
ท�ำงานในโหมดแปลงกระแสไฟฟ้า (Inverter mode)

กดครั้งที่ 4

แสดงค่าพลังงานไฟฟ้ากระแสสลับขาออกและพลังงานไฟฟ้ากระแสสลับขาเข้า
ของเครื่องภายในวันนี้

กดครั้งที่ 5

แสดงค่าพลังงานไฟฟ้ากระแสสลับขาออกรวมที่จ่ายออกจากเครื่อง

กดครั้งที่ 6

แสดงค่าพลังงานไฟฟ้ากระแสสลับขาเข้ารวมที่เข้าสู่เครื่อง

กดครั้งที่ 7

หน้าจอวนกลับไปแสดงหน้าจอแรกอีกครั้ง
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6.1.2 ปุ่ม
กดครั้งที่ 1

แสดงค่าแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับและความถี่ไฟฟ้าขาเข้า

กดครั้งที่ 2

แสดงค่ากระแสไฟฟ้ากระแสสลับขาเข้าและความแตกต่างของเฟสระหว่างเครื่อง
และระบบสายส่งจากการไฟฟ้า (หรือเครื่องก�ำเนิดไฟฟ้า)

กดครั้งที่ 3

แสดงค่าก�ำลังไฟฟ้ากระแสสลับก�ำลังไฟฟ้าสูญเสียขาเข้า

กดครั้งที่ 4

แสดงการก�ำหนดการท�ำงานในโหมด Auto retry

6.1.3 ปุ่ม
กดครั้งที่ 1

แสดงค่าแรงดันไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้าของแบตเตอรี่

กดครั้งที่ 2

แสดงค่ากระแสประจุภายในและก�ำลังไฟฟ้ากระแสตรง

กดครั้งที่ 3
กดครั้งที่ 4
กดครั้งที่ 5
กดครั้งที่ 6

แสดงค่ากระแสไฟฟ้าที่ประจุแบตเตอรี่จากชุดควบคุมการประจุแบตเตอรี่จาก
ภายนอก และแสดงสถานะการประจุแบตเตอรี่ (SOC) เป็นเปอร์เซ็นต์
แสดงค่าแรงดันไฟฟ้าในการประจุแบตเตอรี่ที่ก�ำหนดไว้,  สถานะการประจุ และ
ระยะเวลา
แสดงค่าอุณหภูมิของแผ่นระบายความร้อน (Heat sink) และแสดงอุณหภูมิของ
แบตเตอรี่ (อุปกรณ์เสริม)
แสดงค่าพลังงานไฟฟ้ากระแสตรงขาเข้า ส�ำหรับประจุแบตเตอรี่
แสดงค่าพลังงานไฟฟ้ากระแสตรงขาออกภายในวันนี้ ส�ำหรับคายประจุแบตเตอรี่

กดครั้งที่ 7

แสดงค่าพลังงานไฟฟ้ากระแสตรงขาเข้ารวมทั้งหมด

กดครั้งที่ 8

แสดงค่าพลังงานไฟฟ้ากระแสตรงขาออกรวมทั้งหมด

กดครั้งที่ 9

แสดงวันที่มีการประจุแบตเตอรี่แบบ Equalize ครั้งล่าสุด และแสดงวันที่ประจุ
แบตเตอรี่แบบ Equalize ในครั้งต่อไป

กดครั้งที่ 10

หน้าจอจะวนกลับไปแสดงข้อมูลแรกอีกครั้ง

6.1.4 ปุ่ม
กดครั้งที่ 1

แสดงสถานะรหัสการท�ำงานของเครื่อง

กดครั้งที่ 2

แสดงวันที่และเวลาในขณะนั้น

กดครั้งที่ 3

แสดงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะนั้น
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กดครั้งที่ 4

แสดงเวอร์ชั่นเฟิร์มแวร์ของเครื่อง

กดครั้งที่ 5

แสดงเหตุการณ์ถัดไป

 หมายเหตุ: -

เมื่อกดปุ่มนี้ต่อไปเรื่อยๆ หน้าจอ LCD จะแสดงข้อมูลเหตุการณ์อื่นๆ เมื่อเรียกดูข้อมูลจนถึงข้อมูลสุดท้าย
แล้ว หน้าจอจะย้อนกลับไปแสดงเหตุการณ์แรกอีกครั้ง
เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้าใช้การวัดค่ากระแสไฟฟ้าด้วยชันท์ (Shunt) ส�ำหรับวัดค่ากระแสไฟฟ้าทั้งในโหมด
แปลงกระแสไฟฟ้า (Inverter mode) และโหมดประจุไฟฟ้า (Charge mode) การแสดงค่ากระแสไฟฟ้าที่
วัดได้อาจแสดงได้ ทั้งค่าบวกและค่าลบ หากแสดงค่าเป็นบวก หมายถึง เครื่องก�ำลังท�ำงานในโหมดแปลง
กระแสไฟฟ้า (Inverter mode)  และในทางกลับกันหากแสดงค่าเป็นลบ หมายถึง เครื่องก�ำลังท�ำงานใน
โหมดประจุไฟฟ้า (Charger mode)

6.2 จอแสดงผลของระบบควบคุมการประจุไฟฟ้า
6.2.1 ปุ่ม
กดครั้งที่ 1

แสดงค่าแรงดันไฟฟ้าของแบตเตอรี่และแผงเซลล์แสงอาทิตย์

กดครั้งที่ 2

แสดงค่ากระแสไฟฟ้าและก�ำลังไฟฟ้าของแผงเซลล์แสงอาทิตย์

กดครั้งที่ 3

แสดงค่ากระแสไฟฟ้าและก�ำลังไฟฟ้าที่ท�ำการประจุแบตเตอรี่

กดครั้งที่ 4

แสดงค่าแรงดันไฟฟ้าที่ก�ำหนดไว้ในการเริ่มประจุแบตเตอรี่

กดครั้งที่ 5

BATTERY TEMP.
Not Installed

แสดงอุณหภูมิของแบตเตอรี่ (จะแสดงค่าก็ต่อเมื่อระบบมีการติดตั้งหัววัดอุณหภูมิ
แบตเตอรี่ (Battery Temperature Sensor)
หน้าจอวนกลับไปแสดงหน้าจอแรกอีกครั้ง

กดครั้งที่ 6
6.2.2. ปุ่ม
กดครั้งที่ 1

PV kWh TODAY
15.32 kWh

กดครั้งที่ 2

CHG kWh TODAY
15.32 kWh

กดครั้งที่ 3

CHG.AMP-HR TODAY
63 Ah

กดครั้งที่ 4

ACC. PV kWh
44.8 kWh

แสดงค่าพลังงานไฟฟ้ารวมที่ผลิตได้จากแผงเซลล์แสงอาทิตย์ หน่วยเป็น kWh

กดครั้งที่ 5

ACC. CHG. kWh
43.2 kWh

แสดงค่าพลังงานไฟฟ้ารวมที่ประจุแบตเตอรี่ได้ทั้งหมด หน่วยเป็น kWh

แสดงค่าพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้จากแผงเซลล์แสงอาทิตย์ หน่วยเป็น kWh
แสดงค่าพลังงานไฟฟ้าที่ประจุแบตเตอรี่ได้ภายในวันนี้ หน่วยเป็น kWh
แสดงค่าความจุไฟฟ้าที่ประจุแบตเตอรี่ได้ภายในวันนี้ หน่วยเป็น  Ah
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กดครั้งที่ 6

แสดงค่าความจุไฟฟ้ารวมที่ประจุแบตเตอรี่ได้ทั้งหมด หน่วยเป็น  Ah
PV kWh TODAY
15.32 kWh

กดครั้งที่ 7

หน้าจอวนกลับไปแสดงหน้าจอแรกอีกครั้ง

6.2.3 ปุ่ม
กดครั้งที่ 1

PRESENT TIME IS
12:06:38

แสดงเวลาปัจจุบัน

กดครั้งที่ 2

PRESENT DATE IS
Mon 18 JAN 2010

แสดงวันที่ปัจจุบัน

กดครั้งที่ 3

LAST EQU. DATE
11 JAN 2010

แสดงวันที่ท�ำการประจุแบตเตอรี่แบบ Equalize ครั้งล่าสุด

กดครั้งที่ 4

DAY TO NEXT EQU.
7 days

แสดงจ�ำนวนวันที่ที่จะท�ำการประจุแบตเตอรี่แบบ Equalize ในครั้งถัดไป

กดครั้งที่ 5

PRESENT TIME IS
12:06:38

หน้าจอวนกลับไปแสดงหน้าจอแรกอีกครั้ง

กดครั้งที่ 1

SYSTEM : STANDBY
0100 0147 0040

แสดงสถานะการท�ำงานของเครื่องในขณะนั้น

กดครั้งที่ 2

- En Sup MODE
- Sup.Comm. FAIL

แสดงสถานะการท�ำงานของเครื่องในขณะนั้น (ต่อ)

6.2.4 ปุ่ม

กดครั้งที่ 3

แสดงสถานะการท�ำงานของเครื่องในขณะนั้น (ต่อ)
- RUN-SW. IS OFF
- LOW PV VOLT

กดครั้งที่ 4

แสดงสถานะการท�ำงานของเครื่องในขณะนั้น (ต่อ)

เมื่อกดปุ่มนี้ต่อไปเรื่อยๆ หน้าจอจะแสดงเหตุการณ์อื่นๆ อย่างต่อเนื่อง เมื่อแสดงจนครบหน้าจอจะวนกลับไปแสดง
เหตุการณ์แรกอีกครั้ง
6.2.5 ปุ่ม
กดหนึ่งครั้ง

พร้อมกัน
CHARGER TEMP.
28°C

แสดงอุณหภูมิภายในเครื่อง
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การตั้งค่าการทำ�งานของระบบแปลงกระแสไฟฟ้า
ผู้ใช้สามารถตรวจสอบการตั้งค่าการท�ำงานต่างๆ ได้โดยการกดปุ่ม
เพื่อข้ามขั้นตอนการป้อนรหัสผ่านไป
 หมายเหตุ: -

การตั้งค่าการท�ำงานของเครื่อง ท�ำได้โดยกดปุ่ม  
เมื่อผู้ใช้กดปุ่ม

เพื่อเข้าสู่เมนูย่อยแล้ว ให้กดปุ่ม

เปลี่ยนแปลงค่าตัวเลข และกดปุ่ม
 ข้อควรระวัง:

พร้อมกันค้างไว้ประมาณ 3 วินาที จากนั้นกดปุ่ม  
เพื่อเข้าสู่เมนูการป้อนรหัสเป็นล�ำดับแรก
หรือ

เพื่อยืนยันค่านั้น กดปุ่ม

หากต้องการออกจากเมนูการตั้งค่า ให้กดปุ่ม

เพื่อเปลี่ยนแปลงการตั้งค่า หรือ
เพื่อกลับสู่หน้าเมนูหลัก

พร้อมกัน เพื่อกลับสู่หน้าจอหลัก

การปรับเปลี่ยนค่าและข้อมูลภายในเครื่อง ต้องกระท�ำโดยผู้เชี่ยวชาญหรือได้รับอนุญาตจากทางบริษัทฯ
เท่านั้น ไม่ควรกระท�ำด้วยตนเอง เนื่องจากการปรับเปลี่ยนค่าหรือข้อมูลภายในเครื่อง อาจส่งผลให้เครื่อง
ท�ำงานผิดปกติ หรือได้รับความเสียหายได้

7.1 การป้อนรหัสผ่าน (Password entry)
  กดปุ่ม
หรือ
เพื่อป้อนตัวเลขรหัส จากนั้นกดปุ่ม
ผ่าน เมื่อใส่ตัวเลขรหัสครบแล้ว (รหัสผ่าน คือ 2468)
 ข้อควรระวัง:

การปรับเปลี่ยนค่าและข้อมูลภายในเครื่อง ต้องกระท�ำโดยผู้เชี่ยวชาญหรือได้รับอนุญาตจากทางบริษัทฯ
เท่านั้น ไม่ควรกระท�ำด้วยตนเอง เนื่องจากการปรับเปลี่ยนค่าหรือข้อมูลภายในเครื่อง อาจส่งผลให้เครื่อง
ท�ำงานผิดปกติ หรือได้รับความเสียหายได้

  พร้อม
7.1.1 กดปุ่ม
กัน 1 ครั้ง
ครั้งที่ 1
กดปุ่ม
7.1.2
7.1.3
7.1.4
7.1.5
7.1.6

เพื่อใส่ตัวเลขรหัสถัดไปและเพื่อยืนยันการป้อนรหัส

แสดงเมนูการป้อนรหัสผ่าน
ป้อนรหัสผ่านตัวที่หนึ่ง จากนั้นกดปุ่ม
ป้อนรหัสตัวแรก

เพื่อยืนยันการ

กดปุ่ม

ครั้งที่ 2

ป้อนรหัสผ่านตัวที่สอง จากนั้นกดปุ่ม
ป้อนรหัสตัวแรก

เพื่อยืนยันการ

กดปุ่ม

ครั้งที่ 3

ป้อนรหัสผ่านตัวที่สาม จากนั้นกดปุ่ม
ป้อนรหัสตัวแรก

เพื่อยืนยันการ

กดปุ่ม

ครั้งที่ 4

ป้อนรหัสผ่านตัวที่สี่ จากนั้นกดปุ่ม
รหัสตัวแรก

กดปุ่ม

1 ครั้ง

เพื่อยืนยันการป้อน

ยืนยันการป้อนรหัสผ่าน

 หมายเหตุ: หากป้อนรหัสผ่านถูกต้อง สามารถเข้าสู่เมนูถัดไปได้ด้วยการกดปุ่ม

พร้อมกันหนึ่งครั้ง
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7.2 การตั้งค่าควบคุมและค่าที่ก�ำหนด (Control and inverter set points setting)
 ข้อควรระวัง:

การปรับเปลี่ยนค่าและข้อมูลภายในเครื่อง ต้องกระท�ำโดยผู้เชี่ยวชาญหรือได้รับอนุญาตจากทางบริษัทฯ
เท่านั้น ไม่ควรกระท�ำด้วยตนเอง เนื่องจากการปรับเปลี่ยนค่าหรือข้อมูลภายในเครื่อง อาจส่งผลให้เครื่อง
ท�ำงานผิดปกติ หรือได้รับความเสียหายได้

 หมายเหตุ: เนื่องจากผลิตภัณฑ์นี้มีหลายรุ่น ค่าตัวเลขหรือการตั้งค่าต่างๆ จะแตกต่างกันในแต่ละรุ่น ดังนั้นค่าตัวเลขต่างๆ ที่
แสดงบนจอ LCD ภายในคู่มือนี้ จึงเป็นเพียงค่าตัวเลขสมมุติ หรือค่าตัวอย่างเท่านั้น ไม่ใช่ค่าที่เครื่องแสดงจริง
7.2.1

กดปุ่ม

1 ครั้ง

เข้าสู่เมนูการตั้งค่าควบคุมและค่าของเครื่องที่ก�ำหนด

7.2.2

กดปุ่ม

1 ครั้ง

แสดงการตั้งค่าแรงดันไฟฟ้าที่ก�ำหนด (Set point)

7.2.3

กดปุ่ม

ครั้งที่ 1

แสดงการตั้งค่าก�ำลังไฟฟ้าที่ก�ำหนด (Set point)

7.2.4

กดปุ่ม

ครั้งที่ 2

แสดงการตั้งค่าก�ำลังไฟฟ้าที่สูญเสียที่ก�ำหนด (Set point)

7.2.5

กดปุ่ม

ครั้งที่ 3

แสดงการตั้งค่าความถี่ของเครื่องที่สภาวะไม่มีโหลด
แสดงการตั้งการหน่วงเวลาในการเริ่มและหยุดการท�ำงาน
ของเครื่ อ งแปลงกระแสไฟฟ้ า ชนิ ด ต่ อ เชื่ อ มระบบสายส่ ง
(Grid connected inverter)
แสดงการตั้งค่าก�ำลังไฟฟ้าในการเริ่มการท�ำงานของเครื่อง
แปลงกระแสไฟฟ้าชนิดต่อเชื่อมระบบสายส่ง (Grid connected inverter)
แสดงการตั้งค่าการปรับความถี่ไฟฟ้าเมื่อแรงดันไฟฟ้าของ
แบตเตอรี่สูงกว่าค่าที่ก�ำหนด
แสดงการตั้งค่าการเปลี่ยนแปลงความถี่ไฟฟ้าต่อแรงดันไฟฟ้า
ของแบตเตอรี่
แสดงการตั้งค่าความเร็วในการเปลี่ยนแปลงความถี่ไฟฟ้า
แสดงการตั้งค่าอัตราเร็วในการปรับความถี่ไฟฟ้าขาขึ้นและขา
ลง

7.2.6

กดปุ่ม

ครั้งที่ 4

7.2.7

กดปุ่ม

ครั้งที่ 5

7.2.8

กดปุ่ม

ครั้งที่ 6

7.2.9

กดปุ่ม

ครั้งที่ 7

แสดงการตั้งโหมดการประจุแบตเตอรี่

7.2.10 กดปุ่ม

ครั้งที่ 8

หน้าจอวนกลับไปแสดงหน้าจอแรกอีกครั้ง
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7.3 การตั้งค่าเสียงสัญญาณเตือน (Alarm option setting)
 หมายเหตุ: เนื่องจากผลิตภัณฑ์นี้มีหลายรุ่น ค่าตัวเลขหรือการตั้งค่าต่างๆ จะแตกต่างกันในแต่ละรุ่น ดังนั้นค่าตัวเลขต่างๆ ที่
แสดงบนจอ LCD ภายในคู่มือนี้ จึงเป็นเพียงค่าตัวเลขสมมุติ หรือค่าตัวอย่างเท่านั้น ไม่ใช่ค่าที่เครื่องแสดงจริง
7.3.1

กดปุ่ม

2 ครั้ง

เข้าสู่เมนูการตั้งค่าการสื่อสารและแจ้งเตือน

7.3.2

กดปุ่ม

1 ครั้ง

แสดงการตั้งค่าเตือนเมื่อการสื่อสารระหว่างเครื่องกับ ISC ผิด
ปกติเกินกว่าระยะเวลาที่ก�ำหนด (ในกรณีที่มีการติดตั้ง ISC)
แสดงการตั้งค่าเตือนเมื่อการสือ่ สารระหว่างเครื่องกับอุปกรณ์
ควบคุมและแสดงผล (HCCU) เกินกว่าระยะเวลาที่ก�ำหนด

7.3.3

กดปุ่ม

ครั้งที่ 1

แสดงการตั้งค่าเปิดหรือปิดเสียงสัญญาณเตือน

7.3.4

กดปุ่ม

ครั้งที่ 2

7.3.5

กดปุ่ม

ครั้งที่ 3

7.3.6

กดปุ่ม

ครั้งที่ 4

7.3.7

กดปุ่ม

ครั้งที่ 5

7.3.8

กดปุ่ม

ครั้งที่ 6

7.3.9

กดปุ่ม

ครั้งที่ 7

แสดงการตั้งค่าเปิดหรือปิดเสียงสัญญาณเตือนเมื่อฮาร์ดแวร์
ผิดปกติ
แสดงการตั้งค่าเปิดหรือปิดเสียงสัญญาณเตือน
เมื่อการ
สื่อสารระหว่างเครื่องกับเครื่องควบคุมการประจุไฟฟ้าภายใน
เครื่องผิดปกติ
แสดงการตั้งค่าเปิดหรือปิดเสียงสัญญาณเตือน เมื่อแบตเตอรี่
มีอุณหภูมิสูงเกินพิกัด
แสดงการตั้ ง ค่ า เปิ ด หรื อ ปิ ด การเตื อ นเมื่ อ สิ้ น สุ ด การคาย
ประจุไฟฟ้าของแบตเตอรี่ (หยุดการจ่ายพลังงานไฟฟ้าจาก
แบตเตอรี่ เมื่อพลังงานในแบตเตอรี่ต�่ำ)
แสดงการตั้งค่าเปิดหรือปิดการเตือนเมื่อเครื่องมีอุณหภูมิสูง
เกินพิกัด
แสดงการตั้งค่าเปิดหรือปิดเสียงสัญญาณเตือน เมื่อแมกเนติก
คอนแทคเตอร์ INVERTER MC ผิดปกติ
แสดงการตั้งค่าเปิดหรือปิดเสียงสัญญาณเตือน เมื่อแมกเนติก
คอนแทคเตอร์ AC INPUT MC ผิดปกติ
แสดงการตั้งค่าเปิดหรือปิดเสียงสัญญาณเตือน เมื่อโยกเบรก
เกอร์ BYPASS ไปที่ต�ำแหน่ง ON
แสดงการตั้งค่าเปิดหรือปิดเสียงสัญญาณเตือน เมื่อแบตเตอรี่
ผิดปกติ
แสดงการตั้งค่าเปิดหรือปิดเสียงสัญญาณเตือน เมื่อพลังงาน
ภายในแบตเตอรีี่มีระดับสูง
แสดงการตั้งค่าเปิดหรือปิดเสียงสัญญาณเตือน เมื่อพลังงาน
ภายในแบตเตอรี่มีระดับต�่ำ
แสดงการตั้งค่าเปิดหรือปิดเสียงสัญญาณเตือน เมื่อแหล่งจ่าย
ไฟ AC หรือเครื่องก�ำเนิดไฟฟ้าท�ำงานผิดปกติ
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7.3.10 กดปุ่ม

ครั้งที่ 8

7.3.11 กดปุ่ม

ครั้งที่ 9

7.3.12 กดปุ่ม

ครั้งที่ 10

แสดงการตั้งค่าเปิดหรือปิดเสียงสัญญาณเตือน เมื่อเครื่อง
ท�ำงานเกินพิกัดก�ำลังของเครื่อง
แสดงการตั้งค่าเปิดหรือปิดเสียงสัญญาณเตือน เมื่อแรงดัน
ไฟ้ากระแสสลับอยู่ในระดับสูง และ ต�่ำ
แสดงการตั้งค่าเปิดหรือปิดเสียงสัญญาณเตือน เมื่ออุณหภูมิ
ของเครื่องสูง
แสดงการตั้งค่าเปิดหรือปิดเสียงสัญญาณเตือน เมื่อนาฬิกามี
ปัญหา
หน้าจอวนกลับไปแสดงหน้าจอแรกอีกครั้ง

7.4 การตั้งเวลาและวันที่ (Time and date setting)
 หมายเหตุ: เนื่องจากผลิตภัณฑ์นี้มีหลายรุ่น ค่าตัวเลขหรือการตั้งค่าต่างๆ จะแตกต่างกันในแต่ละรุ่น ดังนั้นค่าตัวเลขต่างๆ ที่
แสดงบนจอ LCD ภายในคู่มือนี้ จึงเป็นเพียงค่าตัวเลขสมมุติ หรือค่าตัวอย่างเท่านั้น ไม่ใช่ค่าที่เครื่องแสดงจริง
7.4.1 กดปุ่ม
7.4.2
7.4.3
7.4.4
7.4.5
7.4.6
7.4.7
7.4.8
7.4.9

3 ครั้ง

กดปุ่ม

ครั้งที่ 1

กดปุ่ม

ครั้งที่ 2

กดปุ่ม

ครั้งที่ 3

กดปุ่ม

ครั้งที่ 4

กดปุ่ม

ครั้งที่ 5

กดปุ่ม

ครั้งที่ 6

กดปุ่ม

ครั้งที่ 7

กดปุ่ม

ครั้งที่ 8

เข้าสู่เมนูการตั้งเวลาและวันที่
แสดงเวลาและวันที่ ณ ปัจจุบัน
แสดงการตั้งปีค.ศ.
แสดงการตั้งเดือน
แสดงการตั้งวันที่
แสดงการตั้งวัน
แสดงการตั้งตัวเลขชั่วโมง
แสดงการตั้งตัวเลขนาที
แสดงการตั้งตัวเลขวินาที

7.5 การลบค่าข้อมูลพลังงานที่บันทึกไว้ (Clear energy records and log)
 ข้อควรระวัง:

7.5.1 กดปุ่ม

การปรับเปลี่ยนค่าและข้อมูลภายในเครื่อง ต้องกระท�ำโดยผู้เชี่ยวชาญหรือได้รับอนุญาตจากทางบริษัทฯ
เท่านั้น ไม่ควรกระท�ำด้วยตนเอง เนื่องจากการปรับเปลี่ยนค่าหรือข้อมูลภายในเครื่อง อาจส่งผลให้เครื่อง
ท�ำงานผิดปกติ หรือได้รับความเสียหายได้
4 ครั้ง

เข้าสู่เมนูการลบบันทึกและค่าข้อมูลพลังงาน
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7.5.2

กดปุ่ม

1 ครั้ง

ลบค่าที่บันทึกรายวันทั้งหมด

7.5.3 กดปุ่ม

ครั้งที่ 1

ลบค่าพลังงานทั้งหมดที่บันทึกไว้

7.5.4 กดปุ่ม

ครั้งที่ 2

รีเซ็ตและลบรายการบันทึกข้อมูลพลังงาน

7.5.5 กดปุ่ม

ครั้งที่ 3

หน้าจอจะวนกลับไปแสดงข้อมูลแรกอีกครั้ง

7.6 การตั้งค่าระบบ (System mode config setting)
 ข้อควรระวัง:

การปรับเปลี่ยนค่าและข้อมูลภายในเครื่อง ต้องกระท�ำโดยผู้เชี่ยวชาญหรือได้รับอนุญาตจากทางบริษัทฯ
เท่านั้น ไม่ควรกระท�ำด้วยตนเอง เนื่องจากการปรับเปลี่ยนค่าหรือข้อมูลภายในเครื่อง อาจส่งผลให้เครื่อง
ท�ำงานผิดปกติ หรือได้รับความเสียหายได้

 หมายเหตุ: เนื่องจากผลิตภัณฑ์นี้มีหลายรุ่น ค่าตัวเลขหรือการตั้งค่าต่างๆ จะแตกต่างกันในแต่ละรุ่น ดังนั้นค่าตัวเลขต่างๆ ที่
แสดงบนจอ LCD ภายในคู่มือนี้ จึงเป็นเพียงค่าตัวเลขสมมุติ หรือค่าตัวอย่างเท่านั้น ไม่ใช่ค่าที่เครื่องแสดงจริง
7.6.1

กดปุ่ม

5 ครั้ง

7.6.2

กดปุ่ม

1 ครั้ง

7.6.3

กดปุ่ม

ครั้งที่ 1

7.6.4

กดปุ่ม

ครั้งที่ 2

7.6.5

กดปุ่ม

ครั้งที่ 3

7.6.6

กดปุ่ม

ครั้งที่ 4

7.6.7

กดปุ่ม

ครั้งที่ 5

เข้าสู่เมนูการตั้งค่าระบบ
แสดงการตั้งค่าการท�ำงานของเครื่อง (Mini-grid/Grid tie)
แสดงการตั้งค่าการตรวจพบระบบสายส่ง เมื่อตั้งค่าเป็น ON
และเป็น OFF เมื่อใช้กับเครื่องก�ำเนิดไฟฟ้า
แสดงการตั้งการสื่อสารในโหมดการควบคุมจากภายนอก
(Supervisory control) (Optical fiber/RS-232/Disable)
แสดงการตั้งค่าให้เครื่องหยุดท�ำงาน เมื่อเครื่องไม่สามารถ
สื่อสารกับ ISC ได้ (เมื่อมีการติดตั้ง Inverter System Controller (ISC) ในระบบ)
แสดงการติดตั้งหัววัดอุณหภูมิแบตเตอรี่ (Battery temperature sensor) ในระบบ
แสดงการตั้งค่าการท�ำงานแบบขนาน (Parallel operation)
(สินค้ารุ่นนี้ไม่มีการท�ำงานในฟังก์ชั่นนี้)
แสดงการตั้งค่าการท�ำงานของเครื่องแบบ Grid forming
แสดงการตั้งการเฉลี่ยก�ำลังไฟฟ้าขาออกของทั้งสามเฟสให้
เท่ากัน (สินค้ารุ่นนี้ไม่มีการท�ำงานในฟังก์ชั่นนี้)
แสดงการตั้ ง ค่ า การท� ำ งานของสั ญ ญาณแรงดั น ไฟฟ้ า ของ
แบตเตอรี่ (VBat)/สถานะการประจุแบตเตอรี่ (SOC)
แสดงการตั้ ง ค่ า การท� ำ งานร่ ว มกั บ ชุ ด ควบคุ ม การประจุ
แบตเตอรี่จากภายนอก
แสดงการตั้งค่าการตรวจสอบการท�ำงานของฟิวส์
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7.6.8

กดปุ่ม

ครั้งที่ 6

7.6.9

กดปุ่ม

ครั้งที่ 7

7.6.10 กดปุ่ม

ครั้งที่ 8

แสดงการตั้งค่าแจ้งเตือนเมื่อไฟฟ้าขาเข้าเครื่องผิดปกติ
แสดงการตั้งค่าให้เครื่องเริ่มต้นท�ำงานใหม่อัตโนมัติ เมื่อแรง
ดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ต�่ำ หรือมีการใช้งานเกินพิกัดก�ำลัง
แสดงการตั้งค่าให้เครื่องเริ่มต้นท�ำงานใหม่อัตโนมัติ เมื่อแรง
ดันไฟฟ้าแบตเตอรี่กลับสู่สภาวะปกติ
แสดงการตั้งค่าตรวจสอบการท�ำงานของเบรกเกอร์ BATTERY เพื่อควบคุมการท�ำงานของเครื่อง
แสดงการตั้งค่าป้องกันอันตรายจากกระแสไฟฟ้าย้อนกลับ
เข้าระบบสายส่ง (Islanding protection)
แสดงการตั้งค่าให้เครื่องเริ่มต้นท�ำงานใหม่อัตโนมัติ เมื่อไฟฟ้า
AC กลับสู่สภาวะปกติ

7.7 การก�ำหนดค่าข้อมูลอ้างอิง (Reference data and limits setting)
 ข้อควรระวัง:

การปรับเปลี่ยนค่าและข้อมูลภายในเครื่อง ต้องกระท�ำโดยผู้เชี่ยวชาญหรือได้รับอนุญาตจากทางบริษัทฯ
เท่านั้น ไม่ควรกระท�ำด้วยตนเอง เนื่องจากการปรับเปลี่ยนค่าหรือข้อมูลภายในเครื่อง อาจส่งผลให้เครื่อง
ท�ำงานผิดปกติ หรือได้รับความเสียหายได้

 หมายเหตุ: เนื่องจากผลิตภัณฑ์นี้มีหลายรุ่น ค่าตัวเลขหรือการตั้งค่าต่างๆ จะแตกต่างกันในแต่ละรุ่น ดังนั้นค่าตัวเลขต่างๆ ที่
แสดงบนจอ LCD ภายในคู่มือนี้ จึงเป็นเพียงค่าตัวเลขสมมุติ หรือค่าตัวอย่างเท่านั้น ไม่ใช่ค่าที่เครื่องแสดงจริง
7.7.1

กดปุ่ม

6 ครั้ง

7.7.2

กดปุ่ม

1 ครั้ง

7.7.3

กดปุ่ม

ครั้งที่ 1

7.7.4

กดปุ่ม

ครั้งที่ 2

7.7.5

กดปุ่ม

ครั้งที่ 3

7.7.6

กดปุ่ม

ครั้งที่ 4

7.7.7

กดปุ่ม

ครั้งที่ 5

เข้าสู่เมนูการก�ำหนดค่าข้อมูลอ้างอิง
แสดงการก�ำหนดค่าความถี่ไฟฟ้าของเครื่อง
แสดงการก�ำหนดค่ากระแสไฟฟ้าสูงสุดของเครื่อง
แสดงพิกัดก�ำลังของเครื่อง
แสดงการก�ำหนดค่ากระแสไฟฟ้าขาออกสูงสุดของแต่ละเฟส
แสดงการก�ำหนดค่าแรงดันไฟฟ้าขาออกของเครื่อง
แสดงการก�ำหนดค่า Phase shift ของเครื่อง
แสดงการก�ำหนดค่าแรงดันไฟฟ้าขาออกในระดับสูงสุดของ
เครื่อง
แสดงการก�ำหนดค่าแรงดันไฟฟ้าขาออกในระดับต�่ำสุดของ
เครื่อง
แสดงการก�ำหนดค่า P gain ของการควบคุมแรงดันไฟฟ้าของ
เครื่อง
แสดงการก�ำหนดค่า I gain ของการควบคุมแรงดันไฟฟ้าของ
เครื่อง
แสดงการก�ำหนดค่า P gain ของการควบคุมก�ำลังไฟฟ้าของ
เครื่อง
แสดงการก�ำหนดค่า I gain ของการควบคุมก�ำลังไฟฟ้าของ
เครื่อง
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7.7.8

กดปุ่ม

ครั้งที่ 6

7.7.9

กดปุ่ม

ครั้งที่ 7

7.7.10 กดปุ่ม

ครั้งที่ 8

7.7.11 กดปุ่ม

ครั้งที่ 9

7.7.12 กดปุ่ม

ครั้งที่ 10

7.7.13 กดปุ่ม

ครั้งที่ 11

7.7.14 กดปุ่ม

ครั้งที่ 12

7.7.15 กดปุ่ม

ครั้งที่ 13

7.7.16 กดปุ่ม

ครั้งที่ 14

7.7.17 กดปุ่ม

ครั้งที่ 15

7.7.18 กดปุ่ม

ครั้งที่ 16

7.7.19 กดปุ่ม

ครั้งที่ 17

แสดงการก�ำหนดค่า P gain ของการควบคุมก�ำลังไฟฟ้าสูญ
เสีย (Reactive power) ของเครื่อง
แสดงการก�ำหนดค่า I gain ของการควบคุมก�ำลังไฟฟ้าสูญ
เสีย (Reactive power) ของเครื่อง
แสดงการก�ำหนดค่า P gain ของการควบคุมแรงดันไฟฟ้า
กระแสตรง
แสดงการก�ำหนดค่า I gain ของการควบคุมแรงดันไฟฟ้า
กระแสตรง
แสดงการก�ำหนดค่า P gain ของการควบคุมกระแสไฟฟ้า
ตรง
แสดงการก�ำหนดค่า I gain ของการควบคุมกระแสไฟฟ้าตรง
แสดงการก�ำหนดค่ามุมก�ำลัง (Power angle) สูงสุด (Mx)
และต�่ำสุด (Mn) ในหน่วยเรเดียน (Radian)
แสดงการก�ำหนดค่ามุมก�ำลัง (Power angle) ต่อรอบควบคุม
ในหน่วยเรเดียน (Radian)
แสดงการก�ำหนดค่าแรงดันขนานสูงสุด (Mx) และต�่ำสุด (Mn)
(สินค้ารุ่นนี้ไม่มีการท�ำงานในฟังก์ชั่นนี้)
แสดงการก�ำหนดค่าแรงดันขนานสูงสุด (Mx) ต่อรอบควบคุม
(สินค้ารุ่นนี้ไม่มีการท�ำงานในฟังก์ชั่นนี้)
แสดงการก�ำหนดค่าอัตราการเปลี่ยนแปลงของเฟส (Phase
Lock Loop :PLL)
แสดงการก�ำหนดค่าความถี่คงที่ของการเปลี่ยนแปลงของเฟส
(PLL) และอัตราการเปลี่ยนแปลงความถี่สูงสุด
แสดงการก�ำหนดค่าคงที่แสดงอัตราขดลวดของหม้อแปลง
แสดงการก�ำหนดค่าความต้านทาน (Impedance) ของโช้คที่
ใช้ Coupling ไฟ AC
แสดงการก�ำหนดค่ามุมของเฟส 2 ที่ถูกต้องในหน่วยเรเดียน
(Radian)
แสดงการก�ำหนดค่ามุมของเฟส 2 ที่ถูกต้องในหน่วยเรเดียน
(Radian)
แสดงการก�ำหนดค่าคงที่การ Droop แรงดันไฟฟ้าของเครื่อง
แสดงการก�ำหนดค่าคงที่การ Droop ความถี่ไฟฟ้าของเครื่อง
แสดงการก�ำหนดค่าอุณหภูมิสูงสุดที่เครื่องจะแจ้งเตือน
แสดงการก�ำหนดค่าอุณหภูมิสูงเกินพิกัดที่เครื่องจะแจ้งเตือน
แสดงการก�ำหนดระยะเวลาในการเริ่มท�ำงานของแมกเนติก
คอนแทคเตอร์ INVERTER MC ในหน่วยวินาที
แสดงการก�ำหนดระยะเวลาในการหยุดท�ำงานของแมกเนติก
คอนแทคเตอร์ INVERTER MC ในหน่วยวินาที
แสดงการตั้งค่าโหลดในการหยุดการท�ำงานของเครื่อง Slave
(สินค้ารุ่นนี้ไม่มีการท�ำงานในฟังก์ชั่นนี้)
แสดงการตั้งค่าหน่วงเวลาในการตรวจสอบสภาวะไฟฟ้าขา
เข้าที่ผิดปกติ
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7.7.20 กดปุ่ม

ครั้งที่ 18

หน้าจอจะวนกลับไปแสดงข้อมูลแรกอีกครั้ง

7.8 การตั้งค่าแหล่งจ่ายไฟฟ้า AC หรือเครื่องก�ำเนิดไฟฟ้า (AC input or Generator reference setting)
 ข้อควรระวัง:

การปรับเปลี่ยนค่าและข้อมูลภายในเครื่อง ต้องกระท�ำโดยผู้เชี่ยวชาญหรือได้รับอนุญาตจากทางบริษัทฯ
เท่านั้น ไม่ควรกระท�ำด้วยตนเอง เนื่องจากการปรับเปลี่ยนค่าหรือข้อมูลภายในเครื่อง อาจส่งผลให้เครื่อง
ท�ำงานผิดปกติ หรือได้รับความเสียหายได้

 หมายเหตุ: เนื่องจากผลิตภัณฑ์นี้มีหลายรุ่น ค่าตัวเลขหรือการตั้งค่าต่างๆ จะแตกต่างกันในแต่ละรุ่น ดังนั้นค่าตัวเลขต่างๆ ที่
แสดงบนจอ LCD ภายในคู่มือนี้ จึงเป็นเพียงค่าตัวเลขสมมุติ หรือค่าตัวอย่างเท่านั้น ไม่ใช่ค่าที่เครื่องแสดงจริง
7.8.1

กดปุ่ม

7 ครั้ง

7.8.2

กดปุ่ม

1 ครั้ง

7.8.3

กดปุ่ม

ครั้งที่ 1

7.8.4

กดปุ่ม

ครั้งที่ 2

7.8.5

กดปุ่ม

ครั้งที่ 3

7.8.6

กดปุ่ม

ครั้งที่ 4

7.8.7

กดปุ่ม

ครั้งที่ 5

เข้าสู่เมนูการตั้งค่าแหล่งจ่ายไฟฟ้า AC หรือเครื่องก�ำเนิด
ไฟฟ้า
แสดงการตั้งค่าพิกัดก�ำลังไฟฟ้าของเครื่องก�ำเนิดไฟฟ้าเครื่อง
ที่ 1 (เมื่อมีการติดตั้งเครื่องก�ำเนิดไฟฟ้าในระบบ)
แสดงการตั้งค่าพิกัดก�ำลังไฟฟ้าของเครื่องก�ำเนิดไฟฟ้าเครื่อง
ที่ 2 (เมื่อมีการติดตั้งเครื่องก�ำเนิดไฟฟ้าในระบบ)
แสดงการก�ำหนดค่าแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับขาเข้าในระดับ
สูงและในระดับต�่ำ  หากค่าแรงดันไฟฟ้าเกินกว่าที่ก�ำหนดเป็น
เวลา 2 วินาที เครื่องจะท�ำการปิดตัวเองอัตโนมัติ
แสดงการก�ำหนดค่าแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับขาเข้าสูงสุด
และต�่ำสุด หากค่าแรงดันไฟฟ้าเกินกว่าที่ก�ำหนด 6 cycle
เครื่องจะท�ำการปิดตัวเองอัตโนมัติ
แสดงการก�ำหนดค่าความถี่ไฟฟ้าขาเข้าสูงสุดและต�่ำสุด
แสดงการก�ำหนดเวลาในการหยุดการท�ำงานเครื่อง (เป็น
Cycle) เมื่อแรงดันไฟฟ้าขาเข้ามีค่าสูงกว่าค่าแรงดันไฟฟ้าใน
ระดับสูงที่ก�ำหนดไว้
แสดงการก�ำหนดเวลาในการหยุดการท�ำงานเครื่อง (เป็น
Cycle) เมื่อแรงดันไฟฟ้าขาเข้ามีค่าต�่ำกว่าค่าแรงดันไฟฟ้าใน
ระดับต�่ำที่ก�ำหนดไว้
แสดงการก�ำหนดเวลาในการหยุดการท�ำงานเครื่อง (เป็น
Cycle) เมื่อแรงดันไฟฟ้าขาเข้ามีค่าสูงกว่าค่าแรงดันไฟฟ้า
สูงสุดที่ก�ำหนดไว้
แสดงการก�ำหนดเวลาในการหยุดการท�ำงานเครื่อง (เป็น
Cycle) เมื่อแรงดันไฟฟ้าขาเข้ามีค่าต�่ำกว่าค่าแรงดันไฟฟ้าต�่ำ
สุดที่ก�ำหนดไว้
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7.8.8

กดปุ่ม

ครั้งที่ 6

7.8.9

กดปุ่ม

ครั้งที่ 7

7.8.10 กดปุ่ม

ครั้งที่ 8

7.8.11 กดปุ่ม

ครั้งที่ 9

7.8.12 กดปุ่ม

ครั้งที่ 10

7.8.13 กดปุ่ม

ครั้งที่ 11

7.8.14 กดปุ่ม

ครั้งที่ 12

แสดงการตั้งค่าหน่วงเวลาในการเริ่มท�ำงานเครื่องก�ำเนิด
ไฟฟ้า เมื่อโหลดมีปริมาณมากกว่าค่าที่ได้ตั้งไว้ (หากมีการติด
ตั้งเครื่องก�ำเนิดไฟฟ้าในระบบ)
แสดงการก�ำหนดระยะเวลาในการสั่งเดินเครื่อง หรือหยุด
การท�ำงานของเครื่องก�ำเนิดไฟฟ้า (เมื่อมีการติดตั้งเครื่อง
ก�ำเนิดไฟฟ้าในระบบ)
หัวข้อนี้ไม่สามารถตั้งค่าได้
แสดงการก�ำหนดระยะเวลาในการสั่งเดินเครื่อง หรือหยุด
การท�ำงานของเครื่องก�ำเนิดไฟฟ้า (เมื่อมีการติดตั้งเครื่อง
ก�ำเนิดไฟฟ้าในระบบ)
แสดงการก�ำหนดค่าหน่วงเวลาของเครื่องก�ำเนิดไฟฟ้า ก่อน
เข้าสู่โหมดแปลงกระแสไฟฟ้า (เมื่อมีการติดตั้งเครื่องก�ำเนิด
ไฟฟ้าในระบบ)
แสดงการก� ำ หนดระยะเวลาการท� ำ งานสู ง สุ ด ของเครื่ อ ง
ก�ำเนิดไฟฟ้า (เมื่อมีการติดตั้งเครื่องก�ำเนิดไฟฟ้าในระบบ)
แสดงการก�ำหนดระยะเวลาในการ Cool down เครื่อง
ก�ำเนิดไฟฟ้า (เมื่อมีการติดตั้งเครื่องก�ำเนิดไฟฟ้าในระบบ)
แสดงการตั้งค่าการท� ำงานควบคุมกระแสประจุไฟฟ้าด้วย
พิกัดก�ำลังของเครื่องก�ำเนิดไฟฟ้า (เมื่อมีการติดตั้งเครื่อง
ก�ำเนิดไฟฟ้าในระบบ)
แสดงการตั้งค่าการควบคุมการเปิด/ปิดเครื่องก�ำเนิดไฟฟ้า
โดยอัตโนมัติ (เมื่อมีการติดตั้งเครื่องก�ำเนิดไฟฟ้าในระบบ)
แสดงการก�ำหนดการควบคุมการเปิด/ปิดเครื่องก�ำเนิดไฟฟ้า
โดยอัตโนมัติ ให้เป็นไปตามค่า SOC หรือ แรงดันไฟฟ้าของ
แบตเตอรี่ (VBt) ที่ก�ำหนดไว้
แสดงการก�ำหนดค่าการหยุดการท�ำงานของเครื่องก�ำเนิด
ไฟฟ้า ด้วยค่าสถานะการประจุแบตเตอรี่/แรงดันไฟฟ้าของ
แบตเตอรี่ (SOC/VBat),   สิ้นสุดการประจุแบตเตอรี่แบบ
Boost (EndBoost) หรือ เวลาสูงสุดในการประจุแบตเตอรี่
แบบ Float (MxFloTim) (เมื่อมีการติดตั้งเครื่องก�ำเนิดไฟฟ้า
ในระบบ)
แสดงการก� ำ หนดค่ า เปอร์ เ ซ็ น ต์ ข องการโอนย้ า ยพลั ง งาน
เพื่อหยุดการท�ำงานของเครื่องก�ำเนิดไฟฟ้า (เมื่อมีการติดตั้ง
เครื่องก�ำเนิดไฟฟ้าในระบบ)
แสดงการก�ำหนดค่าเปอร์เซ็นต์ของอุปกรณ์ไฟฟ้า เพื่อเริ่ม
เดินเครื่องก�ำเนิดไฟฟ้า (เมื่อมีการติดตั้งเครื่องก�ำเนิดไฟฟ้าใน
ระบบ)
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7.8.15 กดปุ่ม

ครั้งที่ 13

7.8.16 กดปุ่ม

ครั้งที่ 14

7.8.17 กดปุ่ม

ครั้งที่ 15

7.8.18 กดปุ่ม

ครั้งที่ 16

7.8.19 กดปุ่ม

ครั้งที่ 17

7.8.20 กดปุ่ม

ครั้งที่ 18

แสดงการก� ำ หนดค่ า พิ สั ย ความแปรผั น ของแรงดั น ไฟฟ้ า
กระแสสลับทางด้านสูง (High AC hysteresis voltage)
แสดงการก� ำ หนดค่ า พิ สั ย ความแปรผั น ของแรงดั น ไฟฟ้ า
กระแสสลับทางด้านต�่ำ (Low AC hysteresis voltage)
แสดงการก�ำหนดระยะเวลาในการเปิด  AC INPUT MC ใน
หน่วยวินาที
แสดงการก�ำหนดระยะเวลาในการปิด   AC INPUT MC ใน
หน่วยวินาที
แสดงการตั้งค่าฟังก์ชั่นก�ำลังไฟฟ้าย้อนกลับ
แสดงการตั้งค่า Inductor อยู่ที่เครื่องก�ำเนิดไฟฟ้า (ส�ำหรับ
การตั้งค่าฮาร์ดแวร์เท่านั้น)
แสดงการตั้งค่าพารามิเตอร์ส�ำหรับการป้องกันการจ่ายไฟใน
ขณะที่แหล่งจ่ายไฟฟ้าขาเข้าดับ
แสดงการตั้งค่าการหน่วงเวลาในการตรวจสอบแหล่งจ่าย
ไฟฟ้าขาเข้าและความถี่ไฟฟ้าขาเข้าผิดปกติ
แสดงการตั้งเปิด-ปิดการจ�ำกัดก�ำลังไฟฟ้าในโหมด Equalize
แสดงการก�ำหนดค่าการจ�ำกัดก�ำลังไฟฟ้าในโหมด Equalize
หน้าจอจะวนกลับไปแสดงข้อมูลแรกอีกครั้ง

7.9 การก�ำหนดค่าพารามิเตอร์ของระบบแบตเตอรี่ (Battery parameter setting)
 ข้อควรระวัง:

การปรับเปลี่ยนค่าและข้อมูลภายในเครื่อง ต้องกระท�ำโดยผู้เชี่ยวชาญหรือได้รับอนุญาตจากทางบริษัทฯ
เท่านั้น ไม่ควรกระท�ำด้วยตนเอง เนื่องจากการปรับเปลี่ยนค่าหรือข้อมูลภายในเครื่อง อาจส่งผลให้เครื่อง
ท�ำงานผิดปกติ หรือได้รับความเสียหายได้

 หมายเหตุ: เนื่องจากผลิตภัณฑ์นี้มีหลายรุ่น ค่าตัวเลขหรือการตั้งค่าต่างๆ จะแตกต่างกันในแต่ละรุ่น ดังนั้นค่าตัวเลขต่างๆ ที่
แสดงบนจอ LCD ภายในคู่มือนี้ จึงเป็นเพียงค่าตัวเลขสมมุติ หรือค่าตัวอย่างเท่านั้น ไม่ใช่ค่าที่เครื่องแสดงจริง
7.9.1

กดปุ่ม

8 ครั้ง

7.9.2

กดปุ่ม

1 ครั้ง

7.9.3

กดปุ่ม

ครั้งที่ 1

7.9.4

กดปุ่ม

ครั้งที่ 2

เข้าสู่เมนูการก�ำหนดค่าพารามิเตอร์ของระบบแบตเตอรี่
แสดงการก�ำหนดค่าแรงดันไฟฟ้าของระบบแบตเตอรี่
แสดงการก�ำหนดค่าความจุไฟฟ้าของระบบแบตเตอรี่
แสดงการก�ำหนดค่าแรงดันไฟฟ้าในการประจุแบตเตอรี่ใน
ระดับ Float
แสดงการก�ำหนดค่าแรงดันไฟฟ้าในระดับสูง
แสดงการก�ำหนดค่าแรงดันในการประจุแบตเตอรี่ในระดับ
Float
แสดงการก�ำหนดระยะเวลาในการประจุแบตเตอรี่ในระดับ
Boost
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7.9.5

กดปุ่ม

ครั้งที่ 3

7.9.6

กดปุ่ม

ครั้งที่ 4

7.9.7

กดปุ่ม

ครั้งที่ 5

7.9.8

กดปุ่ม

ครั้งที่ 6

7.9.9

กดปุ่ม

ครั้งที่ 7

7.9.10 กดปุ่ม

ครั้งที่ 8

7.9.11 กดปุ่ม

ครั้งที่ 9

7.9.12 กดปุ่ม

ครั้งที่ 10

แสดงการตั้ ง ค่ า แรงดั น ไฟฟ้ า ในการประจุ แ บตเตอรี่ แ บบ
Equalize
แสดงการก�ำหนดระยะเวลาเป็นนาทีในการประจุแบตเตอรี่
แบบ Equalize
แสดงการตั้งค่าการประจุแบตเตอรี่แบบ Equalize แบบ
อัตโนมัติ
แสดงการก� ำ หนดช่ ว งเวลาในการประจุ แ บตเตอรี่ แ บบ
Equalize ในครั้งต่อไป
แสดงการก�ำหนดค่าแรงดันไฟฟ้าของแบตเตอรี่ในระดับต�่ำที่
ให้มีการแจ้งเตือน
แสดงการก�ำหนดค่าแรงดันไฟฟ้าของแบตเตอรี่ในระดับต�่ำที่
ให้เครื่องปิดตัวเองอัตโนมัติ
แสดงการก�ำหนดค่าสถานะการประจุแบตเตอรี่ (State of
Charge: SOC) เพื่อให้เครื่องแจ้งเตือนเมื่อพลังงานแบตเตอรี่
ต�่ำ
แสดงการก�ำหนดค่าสถานะการประจุแบตเตอรี่ (State of
Charge: SOC) เพื่อให้เครื่องหยุดการท�ำงาน
แสดงการก�ำหนดค่าแรงดันไฟฟ้าของแบตเตอรี่ที่กลับมาใหม่
เพื่อท�ำการเริ่มการท�ำงานของเครื่องใหม่อีกครั้ง
แสดงการก�ำหนดค่าพิสัยความแปรปรวน (Hysteresis) ของ
แรงดันไฟฟ้าของแบตเตอรี่
แสดงการก�ำหนดค่าสถานะการประจุแบตเตอรี่ (Stage of
Charge: SOC) เพื่อให้เริ่มเดินเครื่องและหยุดการท�ำงานของ
เครื่องก�ำเนิดไฟฟ้า (เมื่อมีการติดตั้งเครื่องก�ำเนิดไฟฟ้าใน
ระบบ)
แสดงการก�ำหนดค่าแรงดันไฟฟ้าของแบตเตอรี่ ส�ำหรับการ
เริ่มเดินเครื่องก�ำเนิดไฟฟ้า (เมื่อมีการติดตั้งเครื่องก�ำเนิด
ไฟฟ้าในระบบ)
แสดงการก�ำหนดค่าแรงดันไฟฟ้าของแบตเตอรี่ ส�ำหรับการ
หยุดการท�ำงานของเครื่องก�ำเนิดไฟฟ้า
(เมื่อมีการติดตั้ง
เครื่องก�ำเนิดไฟฟ้าในระบบ)
แสดงการก�ำหนดค่าแรงดันไฟฟ้าของแบตเตอรี่
ที่ท�ำให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงความถี่ไฟฟ้า (เมื่อแรงดันไฟฟ้าของ
แบตเตอรี่มากกว่าค่าที่ก�ำหนดไว้)
แสดงการก�ำหนดค่าแรงดันไฟฟ้าของแบตเตอรี่
ที่ท�ำให้
ความถี่ไฟฟ้ากลับสู่ปกติ (เมื่อแรงดันไฟฟ้าของแบตเตอรี่น้อย
กว่าค่าที่ก�ำหนดไว้)
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7.9.13 กดปุ่ม

ครั้งที่ 11

7.9.14 กดปุ่ม

ครั้งที่ 12

7.9.15 กดปุ่ม

ครั้งที่ 13

7.9.16 กดปุ่ม

ครั้งที่ 14

แสดงการก�ำหนดค่ากระแสไฟฟ้าสูงสุดในการประจุแบตเตอรี่
(ที่ 0.1C)
แสดงการก�ำหนดค่ากระแสไฟฟ้าในการประจุแบตเตอรี่สูงสุด
เมื่อระบบควบคุมส่วนกลาง (HCCU) ผิดปกติ
แสดงค่าสัมประสิทธิ์ของอุณหภูมิที่มีผลต่อแรงดันไฟฟ้าของ
แบตเตอรี่
แสดงการก�ำหนดค่าอุณหภูมิสูงสุดของแบตเตอรี่
แสดงการก�ำหนดระยะเวลาสูงสุดในการประจุแบตเตอรี่ใน
ระดับ Float
แสดงการก�ำหนดค่าประสิทธิภาพในการประจุแบตเตอรี่
แสดงการก�ำหนดค่ากระแสไฟฟ้าในการประจุแบตเตอรี่ที่
ไหลย้อนกลับสูงสุด
แสดงการก�ำหนดค่ากระแสไฟฟ้าของแบตเตอรี่
เพื่อเปิด
เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้าชนิดเชื่อมต่อระบบสายส่ง (Grid
connected inverter) เครื่องอื่นๆ

การตั้งค่าการทำ�งานของระบบควบคุมการประจุไฟฟ้า
ผู้ใช้สามารถตรวจสอบข้อมูลทางไฟฟ้าที่บันทึกไว้หรือตั้งค่าการท�ำงานต่างๆ ได้โดยการกดปุ่ม
LCD จะแสดงค่าต่างๆ แต่ไม่สามารถท�ำการตั้งค่าใดๆ ได้
 หมายเหตุ: -

การตั้งค่าการท�ำงานของระบบควบคุมการประจุไฟฟ้า กดปุ่ม
เพื่อเข้าสู่เมนูหลัก จากนั้นกดปุ่ม

-

เมื่อผู้ใช้กดปุ่ม

 ข้อควรระวัง:

พร้อมกันค้างไว้ ประมาณ 3 วินาที

เพื่อเข้าสู่เมนูย่อย

เพื่อเข้าสู่เมนูย่อย แล้ว ให้กดปุ่ม

เปลี่ยนแปลงค่าตัวเลข และกดปุ่ม

  พร้อมกันค้างไว้ หน้าจอ

หรือ

เพื่อเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าหรือ

เพื่อยืนยันการตั้งค่านั้น

หากต้องการออกจากเมนูการตั้งค่า ให้กดปุ่ม
หน้าจอหลักโดยอัตโนมัติ

พร้อมกัน หรือทิ้งไว้ 30 วินาที จอแสดงผลจะกลับสู่

การปรับเปลี่ยนค่าและข้อมูลภายในเครื่อง ต้องกระท�ำโดยผู้เชี่ยวชาญหรือได้รับอนุญาตจากทางบริษัทฯ
เท่านั้น ไม่ควรกระท�ำด้วยตนเอง เนื่องจากการปรับเปลี่ยนค่าหรือข้อมูลภายในเครื่อง อาจส่งผลให้เครื่อง
ท�ำงานผิดปกติ หรือได้รับความเสียหายได้
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8.1 การแสดงค่าข้อมูลทางไฟฟ้าที่บันทึกไว้ (List Data Log (Daily Log))
เมื่อผู้ใช้กดปุ่ม

เพื่อเข้าสู่เมนูย่อยแล้ว ผู้ใช้สามารถกดปุ่ม

หรือ

เพื่อเลื่อนดูข้อมูล โดยเครื่องสามารถบันทึก

ข้อมูลได้ 180 วัน หลังจากข้อมูลถูกบันทึกครบ 180 วัน ข้อมูลที่บันทึไว้ในวันแรกจะถูกลบทิ้งและแทนที่ด้วยข้อมูลใหม่
8.1.1

กดปุ่ม  
พร้อมกัน 1 ครั้ง

List Data Log
(Daily Log)

เข้าสู่เมนูการแสดงค่าข้อมูลทางไฟฟ้าที่บันทึกไว้

8.1.2

กดปุ่ม  

ครั้งที่ 1

List Daily Chg.
AMP-HR

แสดงค่าความจุไฟฟ้า (Ah) ที่เครื่องผลิตได้ในแต่ละวัน (ย้อนหลัง
180 วัน)

8.1.3

กดปุ่ม  

ครั้งที่ 2

List Daily Chg.
Energy (kWh)

แสดงค่าพลังงานไฟฟ้า (kWh) ที่เครื่องผลิตได้ในแต่ละวัน (ย้อน
หลัง 180 วัน)

8.1.4

กดปุ่ม  

ครั้งที่ 3

List Daily PV
Energy (kWh)

แสดงค่าพลังงานไฟฟ้า (kWh) ที่แผงเซลล์แสงอาทิตย์ผลิตได้ใน
แต่ละวัน (ย้อนหลัง 180 วัน)

8.1.5

กดปุ่ม

ครั้งที่ 4

List Daily PV
AMP-HR

แสดงค่าความจุไฟฟ้า (Ah) ที่แผงเซลล์แสงอาทิตย์ผลิตได้ใน
แต่ละวัน (ย้อนหลัง 180 วัน)

8.2 การป้อนรหัสผ่าน (Password entry)
ผู้ใช้ต้องท�ำการป้อนรหัสผ่านเพื่อเข้าสู่เมนูการตั้งค่าการท�ำงาน รหัสผ่าน คือ 1947 โดยกดปุ่ม
หรือลดค่าตัวเลขที่ต้องการป้อน
 ข้อควรระวัง:

8.2.1

หรือ

เพื่อเพิ่ม

การปรับเปลี่ยนค่าและข้อมูลภายในเครื่อง ต้องกระท�ำโดยผู้เชี่ยวชาญหรือได้รับอนุญาตจากทางบริษัทฯ
เท่านั้น ไม่ควรกระท�ำด้วยตนเอง เนื่องจากการปรับเปลี่ยนค่าหรือข้อมูลภายในเครื่อง อาจส่งผลให้เครื่อง
ท�ำงานผิดปกติ หรือได้รับความเสียหายได้

กดปุ่ม
พร้อมกัน 2 ครั้ง

Enter Pass-Word
1***

เข้าสู่เมนูการป้อนรหัสผ่าน และแสดงการใส่รหัสผ่านตัวแรก คือ
1

8.2.2

กดปุ่ม

  ครั้งที่ 1

Enter Pass-Word
19**

แสดงการป้อนรหัสผ่านตัวที่สอง คือ เลข 9

8.2.3

กดปุ่ม

  ครั้งที่ 2

Enter Pass-Word
194*

แสดงการป้อนรหัสผ่านตัวที่สาม คือ เลข 4

8.2.4

กดปุ่ม

  ครั้งที่ 3

Enter Pass-Word
1947

แสดงการป้อนรหัสผ่านตัวที่สี่ คือ เลข 7

8.2.5

กดปุ่ม  

  1 ครั้ง

ACCEPTED

แสดงการป้อนรหัสผ่านถูกต้อง สามารถเข้าสู่หัวข้อถัดไป เพื่อ
เปลี่ยนแปลงค่าต่างๆ ได้

 หมายเหตุ: หากหน้าจอถูกทิ้งไว้นาน 30 วินาที หน้าจอจะกลับไปสู่หน้าจอปกติโดยอัตโนมัติ หากผู้ใช้ต้องการเข้าสู่หน้าจอ
การตั้งค่าต่างๆ ต้องท�ำการป้อนรหัสผ่านใหม่อีกครั้ง
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8.3 การก�ำหนดรูปแบบ Control Switch และการประจุแบบ Equalize (Control switch and equalize charge setting)
 หมายเหตุ: เนื่องจากผลิตภัณฑ์นี้มีหลายรุ่น ค่าตัวเลขหรือการตั้งค่าต่างๆ จะแตกต่างกันในแต่ละรุ่น ดังนั้นค่าตัวเลขต่างๆ ที่
แสดงบนจอ LCD ภายในคู่มือนี้ จึงเป็นเพียงค่าตัวเลขสมมุติ หรือค่าตัวอย่างเท่านั้น ไม่ใช่ค่าที่เครื่องแสดงจริง
8.3.1
8.3.2

กดปุ่ม
พร้อมกัน 3 ครั้ง

เข้าสู่เมนูการก�ำหนดรูปแบบ Control Switch และการประจุ
แบบ Equalize

กดปุ่ม  

แสดงการตั้งค่าเปิดหรือปิดเสียงสัญญาณเตือน

  ครั้งที่ 1

8.3.3

กดปุ่ม  

  ครั้งที่ 2

8.3.4

กดปุ่ม  

  ครั้งที่ 3

แสดงการตั้งค่าการท�ำงานในโหมดการควบคุมจากภายนอก (Supervisor control)
 หมายเหตุ: การตั้งค่าให้ใช้งานได้ (Enable) ท�ำให้สามารถ
ควบคุมค่ากระแสไฟฟ้าในการประจุแบตเตอรี่ได้ด้วย Hybrid
System Control Command Unit (HCCU)
แสดงการตั้งค่าการเปลี่ยนโหมดการท� ำงานของระบบควบคุม
และประจุแบตเตอรี่โดยผู้ใช้ เป็นโหมดการประจุแบบ Equalize

8.3.5

กดปุ่ม  

  ครั้งที่ 4

แสดงการตั้งค่าการเปลี่ยนโหมดการท� ำงานของระบบควบคุม
และประจุแบตเตอรี่โดยผู้ใช้ เป็นโหมดการประจุแบบ Boost

8.3.6

กดปุ่ม  

  ครั้งที่ 5

8.3.7

กดปุ่ม  

  ครั้งที่ 6

8.3.8

กดปุ่ม  

  ครั้งที่ 7

En Sup Contrl
ENABLED

MPPT Mode
ON

แสดงการตั้งค่าเปิดหรือปิดการท�ำงานแบบ Maximum Power
Point Tracking (MPPT)
แสดงการตั้งค่าแรงดันไฟฟ้าที่ก�ำหนดของแผงเซลล์แสงอาทิตย์
(PV set point)

Charger-Run
ON

แสดงการตั้ ง ค่ า เปิ ด หรื อ ปิ ด การท� ำ งานระบบควบคุ ม การ
ประจุไฟฟ้า (ตั้งค่าเป็น OFF เมื่อต้องการให้ระบบหยุดท�ำงาน)

8.4 การตั้งค่าระบบและสัญญาณเตือน (System and alarm setting)
 หมายเหตุ: เนื่องจากผลิตภัณฑ์นี้มีหลายรุ่น ค่าตัวเลขหรือการตั้งค่าต่างๆ จะแตกต่างกันในแต่ละรุ่น ดังนั้นค่าตัวเลขต่างๆ ที่
แสดงบนจอ LCD ภายในคู่มือนี้ จึงเป็นเพียงค่าตัวเลขสมมุติ หรือค่าตัวอย่างเท่านั้น ไม่ใช่ค่าที่เครื่องแสดงจริง
8.4.1

กดปุ่ม

เข้าสู่เมนูการตั้งค่าระบบและสัญญาณเตือน

พร้อมกัน 4 ครั้ง
Time Display in
24 Hour Mode

8.4.2

กดปุ่ม  

  ครั้งที่ 1

8.4.3

กดปุ่ม  

  ครั้งที่ 2

แสดงการก�ำหนดรูปแบบการแสดงผลในหน้าจอหลัก

8.4.4

กดปุ่ม  

  ครั้งที่ 3

แสดงอัตราเร็วในการส่งสัญญาณ (ค่านี้ไม่ควรท�ำการปรับเปลี่ยน)

8.4.5

กดปุ่ม  

  ครั้งที่ 4

Fault Batt Alm
ON

แสดงการตั้งค่าแสดงระบบเวลาแบบ 24 ชั่วโมง  หรือ am., pm.

แสดงการเปิดหรือปิดการแจ้งเตือนเมื่อระบบแบตเตอรี่ผิดปกติ
หรือมีปัญหา

- 33 -

แสดงการเปิดหรือปิดการแจ้งเตือนเมื่อต่อแผงเซลล์แสงอาทิตย์
กลับขั้ว (หมายเหตุ: ปัจจุบันยังไม่สามารถใช้งานได้)

8.4.6

กดปุ่ม  

  ครั้งที่ 5

8.4.7

กดปุ่ม  

  ครั้งที่ 6

Batt Temp Sensr.
OFF

แสดงการตั้งค่าการท�ำงานร่วมกับหัววัดอุณหภูมิแบตเตอรี่
(ตั้งค่าเป็น ON เมื่อมีการติดตั้งหัววัดอุณหภูมิแบตเตอรี่)

8.4.8

กดปุ่ม  

  ครั้งที่ 7

Chrgr Overtemp.
ON

กดปุ่ม  

  ครั้งที่ 8

8.4.10 กดปุ่ม  

  ครั้งที่ 9

แสดงการเปิดหรือปิดการแจ้งเตือนเมื่อระบบควบคุมการประจุ
ไฟฟ้ามีอุณหภูมิสูงเกินพิกัด
แสดงการเปิดหรือปิดการแจ้งเตือนเมื่อระบบแบตเตอรี่มีอุณหภูมิ
สูงเกินพิกัด (ตั้งค่าเป็น ON เมื่อมีการติดตั้งหัววัดอุณหภูมิ
แบตเตอรี่)
แสดงการเปิ ด หรื อ ปิ ด การแจ้ ง เตื อ นเมื่ อ แรงดั น ไฟฟ้ า ของ
แบตเตอรี่อยู่ในระดับสูง

8.4.11 กดปุ่ม  

  ครั้งที่ 10

Low PV Volt.
OFF

แสดงการเปิดหรือปิดการแจ้งเตือนเมื่อแรงดันไฟฟ้าของแผง
เซลล์แสงอาทิตย์อยู่ในระดับต�่ำ

8.4.12 กดปุ่ม  

  ครั้งที่ 11

High PV Volt.
ON

แสดงการเปิดหรือปิดการแจ้งเตือนเมื่อแรงดันไฟฟ้าของแผง
เซลล์แสงอาทิตย์อยู่ในระดับสูง

8.4.13 กดปุ่ม  

ครั้งที่ 12

แสดงการเปิดหรือปิดการแจ้งเตือนเมื่อกระแสไฟฟ้าของระบบ
ควบคุมการประจุไฟฟ้าอยู่ในระดับสูงเกินพิกัด

8.4.14 กดปุ่ม  

ครั้งที่ 13

แสดงการเปิดหรือปิดการแจ้งเตือนเมื่อแรงดันไฟฟ้าของระบบ
แบตเตอรี่อยู่ในระดับต�่ำ

8.4.15 กดปุ่ม  

ครั้งที่ 14

Low Batt Discon
ON

8.4.16 กดปุ่ม  

ครั้งที่ 15

Clock Fault
OFF

แสดงการเปิดหรือปิดการแจ้งเตือนเมื่อนาฬิกามีปัญหา

8.4.17 กดปุ่ม  

ครั้งที่ 16

Time Fault
OFF

แสดงการเปิดหรือปิดการแจ้งเตือนเมื่อเวลาผิดปกติ

8.4.9

Batt Overtemp.
OFF

High Batt Volt.
ON

แสดงการเปิดหรือปิดการแจ้งเตือนเมื่อเครื่องหยุดจ่ายไฟให้กับ
อุปกรณ์ไฟฟ้า เนื่องจากแรงดันไฟ้าของแบตเตอรี่อยู่ในระดับต�่ำ

8.5 การก�ำหนดค่าพารามิเตอร์ของแบตเตอรี่ (Battery parameter setting)
 ข้อควรระวัง:

การปรับเปลี่ยนค่าและข้อมูลภายในเครื่อง ต้องกระท�ำโดยผู้เชี่ยวชาญหรือได้รับอนุญาตจากทางบริษัทฯ
เท่านั้น ไม่ควรกระท�ำด้วยตนเอง เนื่องจากการปรับเปลี่ยนค่าหรือข้อมูลภายในเครื่อง อาจส่งผลให้เครื่อง
ท�ำงานผิดปกติ หรือได้รับความเสียหายได้

 หมายเหตุ: เนื่องจากผลิตภัณฑ์นี้มีหลายรุ่น ค่าตัวเลขหรือการตั้งค่าต่างๆ จะแตกต่างกันในแต่ละรุ่น ดังนั้นค่าตัวเลขต่างๆ ที่
แสดงบนจอ LCD ภายในคู่มือนี้ จึงเป็นเพียงค่าตัวเลขสมมุติ หรือค่าตัวอย่างเท่านั้น ไม่ใช่ค่าที่เครื่องแสดงจริง
8.5.1
8.5.2

กดปุ่ม  
พร้อมกัน 5 ครั้ง
กดปุ่ม  

  ครั้งที่ 1

Setting Battery
Parameters

เข้าสู่เมนูการก�ำหนดค่าพารามิเตอร์ของแบตเตอรี่

Automatic EQU.
OFF

แสดงการตั้งค่าการประจุแบบ Equalize โดยอัตโนมัติ
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แสดงการตั้งค่าการชดเชยอุณหภูมิแบตเตอรี่
(ตั้งค่าเป็น “ENABLED” เมื่อมีการติดตั้งหัววัดอุณหภูมิแบตเตอรี่)
แสดงการตั้งการแสดงการชดเชยอุณหภูมิแบตเตอรี่
เมื่อการ
สื่อสารระหว่างโหมดการควบคุมจากภายนอกผิดปกติ (Supervisor control)
- ตั้งค่าเป็น “ENABLED” เพื่อแสดงการชดเชยอุณหภูมิของ
แบตเตอรี่ของระบบควบคุมการประจุ
- ตั้งค่าเป็น “DISABLED” เพื่อแสดงการชดเชยอุณหภูมิของ
แบตเตอรี่ครั้งล่าสุด
แสดงการเลื อ กแสดงผลอุ ณ หภู มิ ข องแบตเตอรี่ ใ นโหมดการ
ควบคุมจากภายนอก (Supervisor control)
- ตั้งค่าเป็น “Local BT.” เพื่อแสดงอุณหภูมิของแบตเตอรี่ที่ถูก
วัดค่าด้วยหัววัดอุณหภูมิแบตเตอรี่ของระบบควบคุมการประจุ
ไฟฟ้า
- ตั้งค่าเป็น “Remote BT.” เพื่อแสดงอุณหภูมิของแบตเตอรี่
ของเครื่องควบคุมการประจุแบตเตอรี่เครื่องอื่นๆ ผ่านโหมดการ
ควบคุมจากภายนอก (Supervisor control)

8.5.3

กดปุ่ม

ครั้งที่ 2

8.5.4

กดปุ่ม

ครั้งที่ 3

8.5.5

กดปุ่ม

ครั้งที่ 4

8.5.6

กดปุ่ม

ครั้งที่ 5

แสดงการตั้งค่าแรงดันไฟฟ้าในการประจุแบบ Float

8.5.7

กดปุ่ม

ครั้งที่ 6

แสดงการตั้งค่าแรงดันไฟฟ้าในการประจุแบบ Boost

8.5.8

กดปุ่ม

ครั้งที่ 7

แสดงการตั้งค่าแรงดันไฟฟ้าในการประจุแบบ Equalize

8.5.9

กดปุ่ม

ครั้งที่ 8

8.5.10 กดปุ่ม

ครั้งที่ 9

8.5.11 กดปุ่ม

ครั้งที่ 10

8.5.12 กดปุ่ม

ครั้งที่ 11

8.5.13 กดปุ่ม

ครั้งที่ 12

8.5.14 กดปุ่ม

ครั้งที่ 13

แสดงการก�ำหนดระยะเวลาในการประจุแบบ Equalize (นาที)

8.5.15 กดปุ่ม

ครั้งที่ 14

แสดงการก�ำหนดระยะเวลาในการประจุแบบ Boost (นาที)

แสดงการตั้ ง ค่ า แรงดั น ไฟฟ้ า ต�่ ำ สุ ด ของแบตเตอรี่ ที่ เ ครื่ อ งจะ
ท�ำการแจ้งเตือน (Low battery voltage alarm)
แสดงการก�ำหนดค่าแรงดันไฟฟ้าของระบบแบตเตอรี่ต�่ำสุดที่
เครื่องจะหยุดการจ่ายไฟฟ้าให้กับอุปกรณ์ไฟฟ้า (Low battery
voltage disconnect)
แสดงการก�ำหนดค่าแรงดันไฟฟ้าของแบตเตอรี่ ส�ำหรับการเริ่ม
จ่ายไฟให้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าใหม่อีกครั้ง (Battery voltage reconnect)
แสดงการก�ำหนดค่าแรงดันไฟฟ้าต�่ำสุด ในการเริ่มประจุแบบ
Boost
EQU. Intervl (d)
30

แสดงการก�ำหนดช่วงเวลาในการประจุแบบ Equalize ในครั้งต่อ
ไป (วัน)
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8.5.16 กดปุ่ม  

  ครั้งที่ 15

CHG.EFF(/256)
83

แสดงการก�ำหนดค่าประสิทธิภาพของการประจุแบตเตอรี่

8.6 การก�ำหนดค่าข้อมูลอ้างอิง (Reference data and limits setting)
 ข้อควรระวัง:

		
8.6.1

การปรับเปลี่ยนค่าและข้อมูลภายในเครื่อง ต้องกระท�ำโดยผู้เชี่ยวชาญหรือได้รับอนุญาตจากทางบริษัทฯ
เท่านั้น ไม่ควรกระท�ำด้วยตนเอง เนื่องจากการปรับเปลี่ยนค่าหรือข้อมูลภายในเครื่อง อาจส่งผลให้เครื่อง
ท�ำงานผิดปกติ หรือได้รับความเสียหายได้

 หมายเหตุ: เนื่องจากผลิตภัณฑ์นี้มีหลายรุ่น ค่าตัวเลขหรือการตั้งค่าต่างๆ จะแตกต่างกันในแต่ละรุ่น ดังนั้นค่าตัวเลขต่างๆ ที่
แสดงบนจอ LCD ภายในคู่มือนี้ จึงเป็นเพียงค่าตัวเลขสมมุติ หรือค่าตัวอย่างเท่านั้น ไม่ใช่ค่าที่เครื่องแสดงจริง
กดปุ่ม  
พร้อมกัน 6 ครั้ง

Set Reference
Data and Limits

RS 485 ADDR
1

เข้าสู่เมนูการก�ำหนดค่าข้อมูลอ้างอิง
แสดงการระบุต�ำแหน่งพอร์ตสื่อสารแบบพิเศษ

8.6.2

กดปุ่ม  

  ครั้งที่ 1

8.6.3

กดปุ่ม  

  ครั้งที่ 2

แสดงการตั้งค่าฟิวส์ PV ภายในระบบควบคุมการประจุไฟฟ้า

8.6.4

กดปุ่ม  

  ครั้งที่ 3

แสดงการตัง้ ค่าฟิวส์แบตเตอรีภ่ ายในระบบควบคุมการประจุไฟฟ้า

8.6.5

กดปุ่ม  

  ครั้งที่ 4

แสดงการตั้งค่าควบคุมพัดลมระบายอากาศ
(ON-OFF หรือ Duty Cycle)

8.6.6

กดปุ่ม  

  ครั้งที่ 5

แสดงการตั้งค่าอุณหภูมิภายในเครื่อง (°C) เพื่อเปิดพัดลมให้ท�ำ
การระบายความร้อน

8.6.7

กดปุ่ม  

  ครั้งที่ 6

แสดงการตั้งค่ากระแสไฟฟ้าที่ใช้ในการประจุแบตเตอรี่ (%) เพื่อ
เปิดพัดลมให้ท�ำการระบายความร้อน

8.6.8

กดปุ่ม  

  ครั้งที่ 7

แสดงการตั้งค่าอุณหภูมิภายในเครื่อง (°C) เพื่อปิดพัดลมให้ท�ำ
การระบายความร้อน

8.6.9

กดปุ่ม  

  ครั้งที่ 8

แสดงการตั้งค่ากระแสไฟฟ้าที่ใช้ในการประจุแบตเตอรี่ (%) เพื่อ
ปิดพัดลมให้ท�ำการระบายความร้อน

8.6.10 กดปุ่ม  

  ครั้งที่ 9

แสดงอุณหภูมิของแบตเตอรี่ (อุปกรณ์เสริม) เมื่อมีการติดตั้งหัว
วัดอุณหภูมิแบตเตอรี่ในระบบ

8.6.11 กดปุ่ม  

  ครั้งที่ 10

แสดงการก�ำหนดค่าแรงดันไฟฟ้าของแบตเตอรี่

8.6.12 กดปุ่ม  

  ครั้งที่ 11

แสดงการก�ำหนดค่าแรงดันไฟฟ้าของแบตเตอรี่ที่ผิดปกติ

8.6.13 กดปุ่ม  

ครั้งที่ 12

แสดงการก�ำหนดค่าอุณหภูมิชดเชย
อุณหภูมิแบตเตอรี่)

8.6.14 กดปุ่ม  

ครั้งที่ 13

แสดงการก�ำหนดค่าพิสัยความแปรปรวน (Hysteresis) ของ
แรงดันไฟฟ้าของแบตเตอรี่

(เมื่อมีการติดตั้งหัววัด
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8.6.15 กดปุ่ม  

ครั้งที่ 14

แสดงการก�ำหนดค่าแรงดันไฟฟ้าของแบตเตอรี่ในระดับสูง
(High battery voltage)

8.6.16 กดปุ่ม  

ครั้งที่ 15

แสดงการก�ำหนดค่าแรงดันไฟฟ้าแบบเดลต้า
แบตเตอรี่ในระดับสูง  

8.6.17 กดปุ่ม  

ครั้งที่ 16

แสดงการก�ำหนดค่าแรงดันไฟฟ้าของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ใน
ระดับต�่ำ (Low PV voltage)

8.6.18 กดปุ่ม  

ครั้งที่ 17

แสดงการก�ำหนดค่าแรงดันไฟฟ้าขณะเปิดวงจรของแผงเซลล์แสง
อาทิตย์ (PV open circuit voltage)

8.6.19 กดปุ่ม  

ครั้งที่ 18

แสดงการก�ำหนดค่ากระแสไฟฟ้าสูงสุดของแผงเซลล์แสงอาทิตย์

8.6.20 กดปุ่ม  

ครั้งที่ 19

แสดงการก�ำหนดค่ากระแสไฟฟ้าที่ใช้ในการประจุแบตเตอรี่สูงสุด
ของความจุไฟฟ้าของแบตเตอรี่

8.6.21 กดปุ่ม  

ครั้งที่ 20

แสดงการก�ำหนดค่าแรงดันไฟฟ้าแบบ Delta ของแผงเซลล์แสง
อาทิตย์

8.6.22 กดปุ่ม  

ครั้งที่ 21

8.6.23 กดปุ่ม  

ครั้งที่ 22

8.6.24 กดปุ่ม  

ครั้งที่ 23

แสดงการก�ำหนดค่ากระแสไฟฟ้าสูงสุดในการประจุแบตเตอรี่
(ขึ้นอยู่ข้อมูลจ�ำเพาะของแต่ละรุ่น)
แสดงการก�ำหนดค่ากระแสไฟฟ้าในการประจุแบตเตอรี่เมื่อโหมด
การควบคุมจากภายนอกผิดปกติ (Supervisor control mode)
 หมายเหตุ: โหมด Supervisor control คือการจ�ำกัดค่า
กระแสไฟฟ้าในการประจุแบตเตอรี่ ซึ่งถูกควบคุมจาก Hybrid
System Control Command Unit (HCCU)
แสดงการก�ำหนดค่าอุณหภูมิของระบบควบคุมการประจุที่สูงเกิน
พิกัด (เซลเซียส)

8.6.25 กดปุ่ม  

ครั้งที่ 24

แสดงการก�ำหนดค่าอุณหภูมิของระบบควบคุมการประจุในระดับ
สูง (เซลเซียส)

8.6.26 กดปุ่ม  

ครั้งที่ 25

แสดงการก�ำหนดค่าอุณหภูมิขอแบตเตอรี่ในระดับสูง (เซลเซียส)

8.6.27 กดปุ่ม  

ครั้งที่ 26

Select Hi-VB Ref
VB-SPT as Ref.

แสดงการเลือกค่าแรงดันไฟฟ้าที่ก�ำหนดไว้ (VB-SPT: Battery
voltage set point) หรือค่าแรงดันไฟฟ้า Equalize (EQU-VB
: Equalize voltage) ให้เป็นค่าอ้างอิงส�ำหรับการก�ำหนดค่าแรง
ดันไฟฟ้าสูงสุดในการประจุแบตเตอรี่

8.6.28 กดปุ่ม  

ครั้งที่ 27

EN. CHG-LTM SIG
DISABLED

แสดงการตั้งการจ�ำกัดค่ากระแสไฟฟ้าในการประจุแบตเตอรี่

8.6.29 กดปุ่ม  

ครั้งที่ 28

แสดงการตั้งการประจุแบตเตอรี่แบบ Boost โดยอัตโนมัติ

8.6.30 กดปุ่ม  

ครั้งที่ 29

แสดงการก�ำหนดค่าก�ำลังไฟฟ้าต�่ำสุด (kW) เพื่อเริ่มการท�ำงานใน
โหมดสภาวะก�ำลังไฟฟ้าต�่ำ (Low power condition mode)

(Delta)

ของ
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8.6.31 กดปุ่ม  

ครั้งที่ 30

8.6.32 กดปุ่ม  

ครั้งที่ 31

8.6.33 กดปุ่ม  

ครั้งที่ 32

แสดงการก�ำหนดค่าก�ำลังไฟฟ้าสูงสุด (kW) เพื่อออกจากการ
ท�ำงานในโหมดสภาวะก�ำลังไฟฟ้าต�่ำ  (Low power condition
mode)
แสดงการก� ำ หนดค่ า แรงดั น ไฟฟ้ า ของแผงเซลล์ แสงอาทิตย์ที่
ก�ำหนดไว้ (PV voltage set point) เมื่อเข้าสู่การท�ำงานในโหมด
สภาวะก�ำลังไฟฟ้าต�่ำ (Low power condition mode)
แสดงการตั้งการท�ำงานในโหมดสภาวะก�ำลังไฟฟ้าต�่ำ 
(Low
power condition mode)

8.6.34 กดปุ่ม  

ครั้งที่ 33

แสดงการก�ำหนดวิธีการประจุแบบ MPPT (P&O และ INCCOND)

8.6.35 กดปุ่ม  

ครั้งที่ 34

8.6.36 กดปุ่ม  

ครั้งที่ 35

แสดงการตั้งค่าแรงดันไฟฟ้าในการท�ำก�ำลังไฟฟ้าสูงสุด

8.6.37 กดปุ่ม  

ครั้งที่ 36

แสดงการก�ำหนดค่าควบคุม Gain ใน Epsilon dV

8.6.38 กดปุ่ม  

ครั้งที่ 37

แสดงการก�ำหนดค่าควบคุม Gain ใน Epsilon dl

8.6.39 กดปุ่ม  

ครั้งที่ 38

แสดงการก�ำหนดค่าควบคุม Gain ใน Epsilon dl/dV

8.6.40 กดปุ่ม  

ครั้งที่ 39

แสดงการก�ำหนดระยะเวลาที่การสื่อสารผิดปกติ

MPPT_CYCLE TIME
3

แสดงการตั้งค่ารอบในการท�ำก�ำลังไฟฟ้าสูงสุด (MPPT cycle)

8.7 การสอบเทียบการวัด (Measurement calibrations)
การสอบเทียบการวัด ใช้ส�ำหรับสอบเทียบการวัดค่าของระบบควบคุมการประจุไฟฟ้า ด้วยมิเตอร์ไฟฟ้าหรือเครื่องมือวัดที่
ได้รับการสอบเทียบแล้ว ซึ่งการสอบเทียบการวัดนี้ได้กระท�ำมาจากทางโรงงานผู้ผลิตแล้ว
 หมายเหตุ: เนื่องจากผลิตภัณฑ์นี้มีหลายรุ่น ค่าตัวเลขหรือการตั้งค่าต่างๆ จะแตกต่างกันในแต่ละรุ่น ดังนั้นค่าตัวเลขต่างๆ ที่
แสดงบนจอ LCD ภายในคู่มือนี้ จึงเป็นเพียงค่าตัวเลขสมมุติ หรือค่าตัวอย่างเท่านั้น ไม่ใช่ค่าที่เครื่องแสดงจริง
8.7.1

Measurements
Calibrations

กดปุ่ม  
พร้อมกัน 7 ครั้ง

เข้าสู่เมนูการสอบเทียบการวัด

8.7.2

กดปุ่ม  

  ครั้งที่ 1

แสดงการวัดค่ากระแสไฟฟ้าที่ผลิตได้จากแผงเซลล์แสงอาทิตย์

8.7.3

กดปุ่ม  

  ครั้งที่ 2

แสดงการวัดค่ากระแสไฟฟ้าที่ผลิตได้จากเครื่อง

8.7.4

กดปุ่ม  

  ครั้งที่ 3

แสดงการวัดค่าแรงดันไฟฟ้าที่ผลิตได้จากแผงเซลล์แสงอาทิตย์

8.7.5

กดปุ่ม  

  ครั้งที่ 4

แสดงการวัดค่าแรงดันไฟฟ้าของแบตเตอรี่
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8.7.6

กดปุ่ม  

  ครั้งที่ 5

แสดงการวัดค่าก�ำลังไฟฟ้าที่ผลิตได้จากแผงเซลล์แสงอาทิตย์

8.7.7

กดปุ่ม  

  ครั้งที่ 6

แสดงการวัดค่าก�ำลังไฟฟ้าที่ผลิตได้จากเครื่อง

8.7.8

กดปุ่ม  

  ครั้งที่ 7

Batt Temp (°C):
No Temp. Senr.!

แสดงการวัดค่าอุณหภูมิของแบตเตอรี่
อุณหภูมิแบตเตอรี่)

(เมื่อมีการติดตั้งหัววัด

8.8 การลบข้อมูลที่บันทึกไว้ (Clearing stored data)
กดปุ่ม  

8.8.1

พร้อมกัน 8 ครั้ง

8.8.2

กดปุ่ม  

  ครั้งที่ 1

8.8.3

กดปุ่ม  

  ครั้งที่ 2

8.8.4

กดปุ่ม  

  ครั้งที่ 3

Clear ACC.Max,
Min, and Logs

เข้าสู่เมนูการลบข้อมูลที่บันทึกไว้

Clear Accumulators (kWh, AH)?

แสดงการลบค่าข้อมูลพลังงานสะสมทั้งหมด (kWh) และความจุ
ไฟฟ้าสะสมทั้งหมด (Ah)

Clear Daily
Logs (kWh, AH)?

แสดงการลบค่าข้อมูลพลังงานไฟฟ้า (kWh) และความจุไฟฟ้า
(Ah) ในแต่ละวัน (180 วัน)

Reset Max-VB
Min-VB,Max-PWR?

แสดงการลบค่าข้อมูลแรงดันไฟฟ้าสูงสุด และต�่ำสุดของระบบ
แบตเตอรี่ และก�ำลังไฟฟ้าสูงสุดของระบบแผงเซลล์แสงอาทิตย์

8.9 การอ่านค่าแรงดันไฟฟ้าสูงสุด, ต�่ำสุดของระบบแบตเตอรี่ และก�ำลังไฟฟ้าสูงสุดของระบบแผงเซลล์แสงอาทิตย์
 หมายเหตุ: เนื่องจากผลิตภัณฑ์นี้มีหลายรุ่น ค่าตัวเลขหรือการตั้งค่าต่างๆ จะแตกต่างกันในแต่ละรุ่น ดังนั้นค่าตัวเลขต่างๆ ที่
แสดงบนจอ LCD ภายในคู่มือนี้ จึงเป็นเพียงค่าตัวเลขสมมุติ หรือค่าตัวอย่างเท่านั้น ไม่ใช่ค่าที่เครื่องแสดงจริง
8.9.1

กดปุ่ม  

Read Max.,Min.VB
and Max.PWR

พร้อมกัน 9 ครั้ง

เข้าสู่เมนูการอ่านค่าแรงดันไฟฟ้าสูงสุด,
ต�่ำสุดของระบบ
แบตเตอรี่ และก�ำลังไฟฟ้าสูงสุดของแผงเซลล์แสงอาทิตย์

8.9.2

กดปุ่ม  

  ครั้งที่ 1

แสดงค่าแรงดันไฟฟ้าสูงสุดของระบบแบตเตอรี่
เกิดเหตุการณ์

และวันเวลาที่

8.9.3

กดปุ่ม  

  ครั้งที่ 2

แสดงค่าแรงดันไฟฟ้าต�่ำสุดของระบบแบตเตอรี่
เกิดเหตุการณ์

และวันเวลาที่

8.9.4

กดปุ่ม  

  ครั้งที่ 3

MaxPWR: 65.54 kW
Occurred On

แสดงค่าก�ำลังไฟฟ้าสูงสุดของระบบแผงเซลล์แสงอาทิตย์ และวัน
เวลาที่เกิดเหตุการณ์

8.10  การเปลี่ยนรหัสผ่าน
เมื่อผู้ใช้กดปุ่ม
ต้องการ และกดปุ่ม  
8.10.1

เพื่อเข้าสู่เมนูการเปลี่ยนรหัสผ่านแล้ว ให้กดปุ่ม
เพื่อเปลี่ยนตัวเลขหลักถัดไป จากนั้นกดปุ่ม

กดปุ่ม  
พร้อมกัน 10 ครั้ง

8.10.2 กดปุ่ม  

  ครั้งที่ 1

หรือ

เพื่อเปลี่ยนแปลงค่าตัวเลขตามที่

เพื่อยืนยันค่านั้น

Change Pass-Word
1000

เข้าสู่เมนูการเปลี่ยนรหัสผ่าน
หนึ่ง

Change Pass-Word
1200

แสดงการใส่ตัวเลขในหลักที่สอง

และแสดงการใส่ตัวเลขในหลักที่
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8.10.3 กดปุ่ม  

  ครั้งที่ 2

8.10.4 กดปุ่ม  

  ครั้งที่ 3

8.10.5 กดปุ่ม

1 ครั้ง

Change Pass-Word
1230

แสดงการใส่ตัวเลขในหลักที่สาม

Change Pass-Word
1234

แสดงการใส่ตัวเลขในหลักที่สี่
ยืนยันรหัสใหม่ที่ตั้งไว้

8.11 การตั้งเวลาและวันที่
 หมายเหตุ: เนื่องจากผลิตภัณฑ์นี้มีหลายรุ่น ค่าตัวเลขหรือการตั้งค่าต่างๆ จะแตกต่างกันในแต่ละรุ่น ดังนั้นค่าตัวเลขต่างๆ ที่
แสดงบนจอ LCD ภายในคู่มือนี้ จึงเป็นเพียงค่าตัวเลขสมมุติ หรือค่าตัวอย่างเท่านั้น ไม่ใช่ค่าที่เครื่องแสดงจริง
8.11.1

กดปุ่ม
พร้อมกัน 1 ครั้ง

8.11.2 กดปุ่ม  

  ครั้งที่ 1

8.11.3 กดปุ่ม  

  ครั้งที่ 2

8.11.4 กดปุ่ม

1 ครั้ง

8.11.5

กดปุ่ม
พร้อมกัน 2 ครั้ง

8.11.6 กดปุ่ม  

  ครั้งที่ 1

8.11.7 กดปุ่ม  

  ครั้งที่ 2

8.11.8 กดปุ่ม  

  ครั้งที่ 3

8.11.9

กดปุ่ม

1 ครั้ง

Setting TIME
17:59:25

เข้าสู่เมนูการตั้งเวลา

Setting TIME
17:59:25

แสดงการตั้งตัวเลขนาที

Setting TIME
17:59:25

แสดงการตั้งตัวเลขชั่วโมง
ยืนยันการตั้งเวลา

Setting D/D/M/Y
Mon 18 Jan 2010

เข้าสู่เมนูการตั้งวันที่ และแสดงการตั้งวัน

Setting D/D/M/Y
Mon 25 Jan 2010

แสดงการตั้งตัวเลขวันที่

Setting D/D/M/Y
Mon 25 Jan 2010

แสดงการตั้งค่าเดือน

Setting D/D/M/Y
Mon 25 Jan 2010

แสดงการตั้งตัวเลขปี ค.ศ.
ยืนยันการตั้งค่าวันที่
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การตรวจสอบสถานะการทำ�งานและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเครื่อง
9.1 สถานะการท�ำงานและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับระบบแปลงกระแสไฟฟ้า (Inverter status and event)
เมื่อต้องการตรวจสอบสถานะการท�ำงานและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเครื่อง สามารถตรวจสอบดูได้ โดยการกดปุ่ม
บน
หน้าปัดแสดงผลของระบบแปลงกระแสไฟฟ้าไปเรื่อยๆ จนครบ(ดูหัวข้อ 6.1.4) สถานะการท�ำงานและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น มีดังต่อ
ไปนี้
9.1.1

มีข้อผิดพลาดในฮาร์ดแวร์ของดิจิตอลไปอนาล็อก

9.1.2

แผงวงจรไฟเลี้ยงผิดปกติ

9.1.3

ฮาร์ดแวร์ของตัวควบคุมผิดปกติ

9.1.4

เกิดการลัดวงจรที่ IGBT บนเฟส A (เฟส R)

9.1.5

ตรวจพบอุปกรณ์ป้องกันไฟกระชากแรงดันสูงชั่วขณะทางด้านไฟฟ้ากระแสตรง

9.1.6

ตรวจพบอุปกรณ์ป้องกันไฟกระชากแรงดันสูงชั่วขณะทางด้านไฟฟ้ากระแสสลับ

9.1.7

อุณหภูมิสูงเกินพิกัดที่แผ่นระบายความร้อน (Heat sink)

9.1.8

อุณหภูมิสูงที่แผ่นระบายความร้อน (Heat sink)

9.1.9

เครื่องใช้งานเกินพิกัดก�ำลังไฟฟ้าบนเฟส A (เฟส R)

9.1.10

แรงดันไฟฟ้าขาออกของเครื่องบนเฟส A (เฟส R) ต�่ำ

9.1.11

แรงดันไฟฟ้าขาออกของเครื่องบนเฟส A (เฟส R) สูง

9.1.12

แรงดันไฟฟ้าขาเข้าของเครื่องบนเฟส A (เฟส R) สูง

9.1.13

แรงดันไฟฟ้าขาเข้าของเครื่องบนเฟส A (เฟส R) ต�่ำ

9.1.14

แรงดันไฟฟ้าของแบตเตอรี่ต�่ำ

9.1.15

แรงดันไฟฟ้าของแบตเตอรี่สูง

9.1.16

แรงดันไฟฟ้าของแบตเตอรี่ต�่ำ เครื่องท�ำการปิดตัวเองอัตโนมัติ
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9.1.17

เบรกเกอร์ BYPASS อยู่ที่ต�ำแหน่ง ON

9.1.18

ไม่มีการสื่อสารระหว่างเครื่องและระบบควบคุมการประจุไฟฟ้า

9.1.19
9.1.20

ฟังก์ชั่นการสั่งหยุดเครื่องก�ำเนิดไฟฟ้าผิดปกติ (เมื่อมีการติดตั้งเครื่องก�ำเนิดไฟฟ้าใน
ระบบ)
ฟังก์ชั่นการสั่งเปิดเครื่องก�ำเนิดไฟฟ้าผิดปกติ (เมือ่ มีการติดตั้งเครื่องก�ำเนิดไฟฟ้าใน
ระบบ)

9.1.21

การจ�ำกัดกระแสโดยฮาร์ดแวร์ก�ำลังท�ำงานบนเฟส A (เฟส R)

9.1.22

แจ้งเตือนแรงดันไฟฟ้าของแบตเตอรี่สูง

9.1.23

นาฬิกาผิดปกติ

9.1.24

นาฬิกาของแบตเตอรี่ผิดปกติ

9.1.25

อุณหภูมิของแบตเตอรี่สูงเกินพิกัด

9.1.26

หัววัดอุณหภูมิแบตเตอรี่ผิดปกติ

9.1.27

เกิดไฟฟ้าลัดวงจรด้านขาออกหรือเกิดการลัดวงจรที่ IGBT

9.2 สถานะการท�ำงานและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นของระบบควบคุมการประจุไฟฟ้า (Charge controller status and event)
เมื่อต้องการตรวจสอบสถานะการท�ำงานและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเครื่อง สามารถตรวจสอบดูได้ โดยการกดปุ่ม
บนหน้าปัดแสดงผลระบบควบคุมการประจุไฟฟ้า ไปเรื่อยๆ จนครบ(ดูหัวข้อ 6.2.4) สถานะการท�ำงานและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
มีดังต่อไปนี้
9.2.1

หัววัดอุณหภูมิแบตเตอรี่มีปัญหา

9.2.2

อุณหภูมิภายในเครื่องผิดปกติ (หน้าจอจะเปลี่ยนอัตโนมัติเมื่ออุณหภูมิปกติ)

9.2.3
9.2.4
9.2.5

อุณหภูมิของแบตเตอรี่สูงเกินค่าที่ก�ำหนด (หน้าจอจะเปลี่ยนอัตโนมัติ เมื่ออุณหภูมิ
ปกติ)
แรงดันไฟฟ้าของระบบแผงเซลล์แสงอาทิตย์ต�่ำกว่าค่าที่ก�ำหนด (หน้าจอจะเปลี่ยน
อัตโนมัติ เมื่อแรงดันไฟฟ้าอยู่ในช่วงปกติ)
แรงดันไฟฟ้าของระบบแผงเซลล์แสงอาทิตย์สูงกว่าค่าที่ก�ำหนด (หน้าจอจะเปลี่ยน
อัตโนมัติ เมื่อแรงดันไฟฟ้าอยู่ในช่วงที่เหมาะสม)

9.2.6

แบตเตอรี่พร้อมใช้งาน

9.2.7

แจ้งเตือนว่าแรงดันไฟฟ้าของแบตเตอรี่อยู่ในระดับต�่ำ และใกล้ถึงจุดที่ควรปลดอุปกรณ์
ไฟฟ้าออก
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9.2.8
9.2.9

แรงดันไฟฟ้าของแบตเตอรี่อยู่ในระดับต�่ำกว่าค่าต�่ำสุดที่ก�ำหนดไว้
ไม่สามารถจ่าย
พลังงานให้อุปกรณ์ไฟฟ้าได้ ควรปลดอุปกรณ์ไฟฟ้าออก
แรงดันไฟฟ้าของแบตเตอรี่สูงเกินค่าที่ก�ำหนด หน้าจอจะเปลี่ยนอัตโนมัติ เมื่อแรงดัน
ไฟฟ้ากลับสู่ช่วงปกติ)

9.2.10

แบตเตอรี่มีสิ่งผิดปกติ หน้าจอจะถูกรีเซ็ตอัตโนมัติ เมื่อปัญหาได้ถูกแก้ไขแล้ว

9.2.11

ระบบควบคุมการประจุไฟฟ้าท�ำงานผิดปกติ

9.2.12

ระบบควบคุมการประจุไฟฟ้าไม่สามารถท�ำงานได้ตามปกติ หรือถูกปิด

9.2.13

ระบบควบคุมการประจุไฟฟ้าหยุดท�ำงาน

9.2.14

ระบบควบคุมการประจุไฟฟ้าก�ำลังท�ำงาน

9.2.15
9.2.16
9.2.17
9.2.18

ระบบควบคุมการประจุไฟฟ้าก�ำลังท�ำงานในโหมดการประจุแบบ Buck (Buck charge
mode)
ระบบควบคุมการประจุไฟฟ้าก�ำลังท�ำงานในโหมดการประจุแบบ Boost (Boost
charge mode)
ระบบควบคุมการประจุไฟฟ้าก�ำลังท�ำงานในโหมดการประจุแบบ Equalize
(Equalize charge mode)
ระบบควบคุมการประจุไฟฟ้าก�ำลังท�ำงานในโหมดการประจุแบบ Float (Float
charge mode)

9.2.19

เครื่องท�ำการประจุแบตเตอรี่แบบ Boost เสร็จสมบูรณ์แล้ว

9.2.20

เครื่องท�ำการประจุแบตเตอรี่แบบ Equalize เสร็จสมบูรณ์แล้ว

9.2.21

มีการต่อสายไฟของระบบแผงเซลล์แสงอาทิตย์กลับขั้ว

9.2.22

นาฬิกาภายในระบบควบคุมการประจุไฟฟ้าผิดปกติ

9.2.23

การตั้งเวลาของนาฬิกาภายในเครื่องไม่ถูกต้อง ตรวจสอบการตั้งเวลา
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ปัญหาและแนวทางแก้ไข
10.1 หน้าปัดแสดงผลของระบบแปลงกระแสไฟฟ้า (Inverter display)
อาการ
LCD แสดง

LCD แสดง

สัญญาณไฟ ALARM ติดสว่าง

สาเหตุ

การแก้ไข

ปริมาณอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ต่อใช้งานกับเครื่อง มี ลดปริมาณอุปกรณ์ไฟฟ้าลงทีละเครื่อง จนกว่า
มากกว่า 100% เกินพิกัดก�ำลังของเครื่อง
สัญญาณไฟ OVERLOAD ดับลง (แนะน�ำให้
เหลือเพียง 75% และอีก 25% เผื่อไว้ส�ำหรับ
โหลดบางประเภทที่ ใ ช้ ก� ำ ลั ง ไฟฟ้ า มากกว่ า
ปกติในบางขณะ)
เครื่องมีอุณหภูมิสูงเกินพิกัด เนื่องจากการ ปลดอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ไม่จ�ำเป็นออก
ใช้งานเกินพิกัดก�ำลัง หรือมีการปิดกั้นที่ช่อง ตรวจสอบไม่ให้มีสิ่งกีดขวางการระบายความ
ระบายอากาศด้านบนเครื่อง หรือติดตั้งเครื่อง ร้อนของเครื่องที่ช่องระบายอากาศด้านบน
อยู่ในพื้นที่ปิดที่ไม่มีอากาศถ่ายเท
ติ ด ตั้ ง เครื่ อ งในบริ เ วณที่ มี พื้ น ที่ ที่ มี อ ากาศ
ถ่ายเทอย่างเพียงพอ
เครื่องท�ำงานผิดปกติ

ท�ำการปิดเครื่อง และเปิดเครื่องใหม่อีกครั้ง
หากอาการผิดปกติยังคงอยู่ ให้ติดต่อศูนย์
บริการ

สัญญาณไฟ FULL BATT./LOW BATT. แหล่งจ่ายไฟ DC มีแรงดันไฟฟ้าต�่ำ  หรือแรง ปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าทั้งหมดทันที หรือตรวจสอบ
กะพริบ
ดันไฟฟ้าของแบตเตอรี่ต�่ำมาก
แหล่งจ่ายไฟ DC
รอจนกระทั่งแบตเตอรี่ถูกประจุไฟฟ้าจนเต็ม
จากนั้นจึงเปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าอีกครั้ง
เครื่องท�ำงานผิดปกติ หรือสัญญาณไฟ STAND เครื่องหยุดการท�ำงานโดยอัตโนมัติเนื่องจาก เมื่ อ สิ่ ง ผิ ด ปกติ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ได้ รั บ การแก้ไ ขแล้ ว
BY/RUN ดับ และสัญญาณไฟ ALARM ติด เกิ ด สิ่ ง ผิ ด ปกติ ขึ้ น ตามข้ อ ความที่ แ สดงบน ให้ท�ำการรีสตาร์ตเครื่องเพื่อให้ท�ำงานในการ
จอแสดงผล LCD และสัญญาณไฟบนหน้าปัด ท�ำงานแบบปกติ ตามขั้นตอนต่อไปนี้
สว่าง
1. กดปุ่ม OFF เพื่อล้างสถานะผิดปกติ จน
กระทั่งสัญญาณไฟ ALARM ดับลง และ
สัญญาณไฟ STANDBY/RUN กะพริบ
2. กดปุ่ม ON ค้างไว้ประมาณ 2 วินาที
หรือจนกระทั่งสัญญาณไฟ STANDBY/
RUN ติดสว่าง
LCD แสดง

ตรวจสอบว่ า สายสั ญ ญาณสื่ อ สารระหว่ า ง
เครื่องไม่สามารถสื่อสารกับระบบควบคุมการ
พอร์ต INVERTER - CHARGER เสียบเข้าอย่าง
ประจุไฟฟ้าได้
แน่นหนา
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อาการ

สาเหตุ

การแก้ไข

เครื่องผิดปกติเนื่องจากไฟฟ้าลัดวงจรด้านขา ตรวจสอบว่าฟิวส์ทั้งหมดอยู่ในสภาพใช้งานได้
ออก หรือเกิดการลัดวงจรที่ IGBT
หรือไม่ ด้วยมัลติิมิเตอร์
1. หากฟิวส์ตัวใดตัวหนึ่งขาด ให้ติดต่อ
ศูนย์บริการ
2. หากฟิวส์ทั้งหมดอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้
ให้ปฏบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้
2.1 ปิดเครื่องตามขั้นตอนในหัวข้อ 5.2
2.2 กดปุ่ม OFF เพื่อล้างสถานะผิดปกติ จน
กระทั่งสัญญาณไฟ ALARM ดับ และ
สัญญาณไฟ STANDBY / RUN กะพริบ
2.3 กดปุ่ม ON ค้างไว้ประมาณ 2 วินาที
หรือจนกระทั่งสัญญาณไฟ STANDBY /
RUN ติดสว่าง หากหน้าจอ LCD ยังคง
แสดงสิ่งผิดปกติ ให้ติอต่อศูนย์บริการ
2.4 หากหน้าจอ LCD ยังคงแสดงสิ่งผิดปกติ
ให้ตรวจสอบการลัดวงจรด้านอุปกรณ์
ไฟฟ้า

LCD แสดง

10.2 หน้าปัดแสดงผลของระบบควบคุมและประจุแบตเตอรี่ (MPPT charge controller display)
อาการ
LCD แสดง

สาเหตุ

การแก้ไข

เครื่องอาจมีอุณหภูมิสูงเกินพิกัด เนื่องมาจาก ปลดอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ไม่จ�ำเป็นออก
การใช้ไฟเกินก�ำลัง
ตรวจสอบไม่ให้มีสิ่งกีดขวางการระบายความ
ร้อนของเครื่องที่ช่องระบายอากาศด้านบน
ติ ด ตั้ ง เครื่ อ งในบริ เ วณที่ มี พื้ น ที่ ที่ มี อ ากาศ
ถ่ายเทอย่างเพียงพอ

