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คุณสมบัตินวัตกรรม :
อิ นเวอร์ เ ตอร์ ส้ ำหรับปั๊ มน้ ำจำกเซลล์ แสงอำทิ ตย์ เป็ นผลิ ต ภั ณฑ์ ที่ ใ ช้ ส้ำหรับ มอเตอร์ ปั๊ มน้ ำบำดำล ปั๊ มน้ ำ
หอยโข่ง หรือ มอเตอร์ไฟฟ้ำ ขนำดไม่เกิน 3 แรงม้ำ ขนำดแรงดันไฟฟ้ำ 220 โวลล์ 1 - 3 เฟส ส้ำหรับสถำนที่ไม่มีไฟฟ้ำ หรือ
เพื่อเป็นกำรประหยัดพลังงำนไฟฟ้ำ (กรณีใช้ร่วมกันกับไฟฟ้ำ) โดยใช้พลังงำนแสงอำทิตย์ทดแทนได้อย่ำงมีประสิท ธิ ภ ำพ
ประหยัดต้นทุนค่ำไฟฟ้ ำได้ อย่ำงยั่ งยื น โดยมีหลักกำรท้ ำงำนด้ วยกำรใช้เทคโนโลยี (Maximum point power tracking,
MPPT) ท้ำให้โซล่ำเซลล์อินเวอร์เตอร์ต่อใช้งำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ และยังมีกำรผสมผสำนเทคโนโลยีที่ใช้ไฟฟ้ำเข้ำร่วม
ในกรณีที่ต้องกำรใช้งำนอย่ำงต่อเนื่องในเวลำแดดน้อยหรือเวลำกลำงคืน โดยไม่ต้องใช้แบตเตอร์รี่ส้ำรองไฟฟ้ำ เป็นกำรช่วย
ประหยัดกำรลงทุน และลดควำมยุ่งยำกในกำรบ้ำรุงรักษำเปลี่ยนแบตเตอร์รี่ให้ยุ่งยำกอีกด้วย
คุณลักษณะเฉพำะ
อินเวอร์เตอร์
1. รับพลังงำนได้จำกทังแผงเซลล์แสงอำทิตย์ (DC) และไฟฟ้ำ Grid (AC) พร้อมกัน
2. มี ห ลำยรู ป แบบกำรท้ ำงำนระหว่ ำง DC และ AC ให้ เ ลื อกใช้ ไ ด้ ต ำมควำมเหมำะสม และตั งเวลำ
เปิด - ปิดได้
3. กำรรับพลังงำนจำกแผงเซลล์แสงอำทิตย์ (DC) : แรงดัน input ต่้ำสุด (Vmin) 50 โวลล์ / แรงดัน
input สูงสุด (Voc) 440 โวลล์ / กระแส input สูงสุด (Isc) 12 แอมป์
4. กำรรับพลังงำนจำกไฟฟ้ำ Grid (AC) : แรงดัน input ต่้ำสุด (Vmin) 90 โวลล์ / แรงดัน input สูงสุด
(Voc) 260 โวลล์ / กระแส input สูงสุด (Isc) 12 แอมป์ Power factor 0.9
5. ควำมถี่ใช้งำน 5 - 50 Hz
6. ใช้กับมอเตอร์ 1 - 3 เฟส ขนำดไม่เกิน 3 แรงม้ำ (HP) แรงดัน 220 โวลล์
7. มีระบบ MPPT (Maximum Power Point Tracking)

8. มีระบบป้องกันฝุ่น และป้องกันน้ำฉีด ตำมมำตรฐำนกำรทดสอบ IP65
9. มีระบบป้องกันฟ้ำผ่ำ Surge protection ตำมมำตรฐำน IEC61000 - 4 - 5 : 2014
แผงเซลล์แสงอำทิตย์ (อุปกรณ์ประกอบ)
1. แผงเซลล์ แ สงอำทิ ต ย์ ชนิ ด Crystalline silicon ต้ องมี พิ กัด เอำต์ พุ ต ไม่ น้อยกว่ ำ 310 วั ต ต์ (WP)
ที่ เ งื่ อ นไขกำรทดสอบมำตรฐำน STC (Standard Test Condition) ควำมเข้ ม ของแสงอำทิ ต ย์
Irradiance condition (1000W/2) อุณหภูมิแสงอำทิตย์ 25 องศำเซลเซียส
2. แผงเซลล์แสงอำทิตย์เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศไทย
3. ได้รับกำรรับรองมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม มำตรฐำนเลขที่ มอก. 1843 - 2553 หรือเทียบเท่ำ
4. เป็นเซลล์แสงอำทิตย์ที่มีสำยกำรผลิตประกอบเชื่ อมต่ อกันเป็ นวงจรในประเทศไทย โดยแผงเซลล์
แสงอำทิตย์ดังกล่ำว ต้องมีกำรผ่ำนกระบวนกำรผลิตที่มีกำรประกอบเชื่อมต่อวงจรและเคลือบสำร
ป้ องกั นควำมชื นตำมกรรมวิ ธีที่ ไ ด้ มำตรฐำนประกอบกั นเป็ นแผงเซลล์ แ สงอำทิ ตย์ ส้ ำเร็จรู ป แล้ว
ในประเทศไทย ได้รับมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม มำตรฐำนเลขที่ มอก. 2580 - 2555 โดยแนบ
หลักฐำนหรือใบรับรองแสดงชัดเจน ทังนี ผู้ว่ำจ้ำงสงวนสิทธิ์ เข้ำตรวจสอบโรงงำนผลิตได้ทุกเมื่อ
5. โรงงำนผลิตแผงเซลล์แ สงอำทิต ย์ ต้องได้รับมำตรฐำนอุ ตสำหกรรมสำกล ISO9001 : 2015 และ
ISO14001 : 2015
6. โรงงำนผลิตแผงเซลล์แสงอำทิตย์ ต้องได้รับใบอนุญำตประกอบกิจกำร รง.4 ประเภทหรือชนิดโรงงำน
ล้ำดับที่ 72 ส้ำหรับโรงงำนผลิตเซลล์แสงอำทิตย์
7. แผ่นเซลล์แสงอำทิตย์ที่น้ำมำประกอบเซลล์แสงอำทิตย์ทุกเซลล์ ต้องไม่มีรอยด่ำง อันเนื่องมำจำก
กำรบกพร่องในกำรผลิต
8. ต้องมีกรอบที่แข็งแรงไม่เป็นสนิมและหรือเคลือบสำรที่ทนทำนกำรกัดกร่อนของสภำพแวดล้อม
ปั๊มน้ำ (อุปกรณ์ประกอบ)
เป็นมอเตอร์ไฟฟ้ำสูบน้ำแบบผิวดิน (หอยโข่ง) หรือแบบบ่อลึก (ซัมเมอร์ส) ที่มี ขนำดไม่เกิน 3 แรงม้ำ
ที่แรงดันไฟฟ้ำ 220 โวลล์ 3 เฟส
โครงสร้ำงรองรับแผงเซลล์แสงอำทิตย์ (อุปกรณ์ประกอบ)
1. เสำโครงสร้ำงรองรับแผงเซลล์แสงอำทิตย์ จะต้องเป็นเหล็กกล่องหรือเหล็กตัวซี ขนำดไม่น้อยกว่ ำ
100 มิลลิเมตร x 50 มิลลิเมตร ควำมหนำไม่น้อยกว่ำ 2 มิลลิเมตร ที่มีควำมมั่นคงแข็งเเรง โดยทำสี
กันสนิม และสีจริง
2. ขนำดของตุ้มคอนกรีตส้ำเร็จรูปไม่น้อยกว่ำ 250 มิลลิเมตร x 250 มิลลิเมตร x 450 มิลลิเมตร
3. สำมำรถถอดประกอบได้ อย่ ำงสะดวก และสำมำรถรองรับ แผงท้ ำมุมระนำบมุ มเอี ยงได้ ประมำณ
15 - 20 องศำ
หมายเหตุ : ประกำศบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม กุมภำพันธ์ 2562
- เพิ่มผู้แทนจ้ำหน่ำย จ้ำนวน 3 รำย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม พฤศจิกำยน 2562
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