
คู่มือการใช้งาน PBP Hybrid Solar Pure Sine Wave Inverter (HR Series) 
 

ค าแนะน าการใช้งานเบือ้งต้น 
1. กดสวทิช์ Power ลงมาทีต่ าแหน่ง Power Saver Off  
ส ำหรับโหลดท่ีกินไฟมำกกวำ่ 25W ไม่ควรเลือก Power Saver Auto เพรำะ Inverter จะตดักำรท ำงำนเป็น
ช่วงๆเพื่อประหยดักำรใชไ้ฟจำกแบตเตอร่ี 
ส ำหรับโหลดท่ีมีกินไฟนอ้ยกวำ่ 25W เม่ือเลือกใช ้Power Saver Auto แลว้ Inverter ยงัสำมำรถจ่ำยไฟได้
ต่อเน่ือง 
 
2. ให้ปรับสวิทช์กลม เลก็ๆ สีขาว (Battery Type Selector) เพือ่เลอืกโหมดการท างานและชนิดของ

แบตเตอร่ีทีใ่ช้  
เม่ือปรับสวทิช์ไปท่ีต ำแหน่งเลข 1-6 จะเขำ้สู่โหมด AC (หรือ Charger) 
เม่ือปรับสวทิช์ไปท่ีต ำแหน่งเลข 7-9 จะเขำ้สู่โหมด Battery 
 
2.1 โหมด AC – เม่ือต่อแบตเตอร่ีและไฟบำ้นพร้อมกนั Inverter จะดึงไฟจำกไฟบำ้นก่อนเพื่อชำร์จเขำ้
แบตเตอร่ี 
โหมดนีเ้หมาะกบัการใช้ Inverter เป็นเคร่ืองส ารองไฟฟ้าในบ้าน เน่ืองจาก Inverter จะเลอืกไฟบ้านเป็น
แหล่งจ่ายไฟหลกั ส่วนแบตเตอร่ีเป็นแหล่งจ่ายไฟส ารองกรณีทีไ่ฟบ้านดับเท่าน้ัน 

 
- ส ำหรับแบตเตอร่ีชนิดตะกัว่-กรด  (แบตเตอร่ีรถยนตท์ัว่ไป) และแบตเตอร่ี Deep Cycle ท่ีใชก้บัระบบโซล่ำ
เซลล ์แบบตอ้งเติมน ้ำกลัน่  ใหป้รับไปท่ีหมำยเลข 4 (Sealed lead acid)  
- ส ำหรับแบตเตอร่ีชนิดตะกัว่-กรด  (แบตเตอร่ีรถยนตท์ัว่ไป) และแบตเตอร่ี Deep Cycle ท่ีใชก้บัระบบโซล่ำ
เซลล ์แบบท่ีไม่ตอ้งบ ำรุงรักษำหรือแบตเตอร่ีแหง้ (ไม่ตอ้งเติมน ้ำกลัน่)  ใหป้รับไปท่ีหมำยเลข 4 (Sealed 
lead acid) 
*** แบตเตอร่ีทีใ่ช้งานส่วนใหญ่จะเป็นแบบ Open lead acid (แบตเตอร่ีน า้) และแบบ Sealed lead acid 
(แบตเตอร่ีแห้ง) 
- ส ำหรับแบตเตอร่ีชนิดอ่ืนสำมำรถตรวจสอบไดท่ี้ตำรำงหนำ้ถดัไป 
 

2.2 โหมด Battery – เม่ือต่อแบตเตอร่ีและไฟบำ้นพร้อมกนั Inverter จะดึงไฟจำกแบตเตอร่ีก่อน เม่ือ
แรงดนัไฟฟ้ำของแบตเตอร่ีลดลงถึงค่ำท่ีเลือกไว ้Inverter จะดึงไฟจำกไฟบำ้นแทนเพื่อชำร์จไฟเขำ้แบตเตอร่ี 
และเม่ือแรงดนัไฟฟ้ำของแบตเตอร่ีสูงถึงค่ำท่ีตั้งไว ้Inverter ก็จะกลบัมำดึงไฟจำกแบตเตอร่ีเหมือนเดิม 
โหมดนีเ้หมาะกบัการต่อ Inverter ร่วมกบัแผงโซล่าเซลล์ เน่ืองจาก Inverter จะเลอืกแผงโซล่าเซลล์และ
แบตเตอร่ีเป็นแหล่งจ่ายไฟหลกั ส่วนไฟบ้านเป็นแหล่งจ่ายไฟส ารอง 
 



 
ส ำหรับแบตเตอร่ี 12V : 
ถ้าปรับสวทิช์ไปทีห่มายเลข 7 – เม่ือแรงดนัไฟฟ้ำของแบตเตอร่ีลดลงถึง 11V แลว้ Inverter จะดึงไฟจำกไฟ
บำ้นมำชำร์จแบตเตอร่ี และเม่ือแรงดนัไฟฟ้ำของแบตเตอร่ีสูงถึง 14V แลว้ Inverter ก็จะกลบัมำดึงไฟจำก
แบตเตอร่ีเหมือนเดิม 

 
ถ้าปรับสวทิช์ไปทีห่มายเลข 8 – เม่ือแรงดนัไฟฟ้ำของแบตเตอร่ีลดลงถึง 10.5V แลว้ Inverter จะดึงไฟจำก
ไฟบำ้นมำชำร์จแบตเตอร่ี และเม่ือแรงดนัไฟฟ้ำของแบตเตอร่ีสูงถึง 13.5V แลว้ Inverter ก็จะกลบัมำดึงไฟ
จำกแบตเตอร่ีเหมือนเดิม 

 
ถ้าปรับสวทิช์ไปทีห่มายเลข 9 – เม่ือแรงดนัไฟฟ้ำของแบตเตอร่ีลดลงถึง 10V แลว้ Inverter จะดึงไฟจำกไฟ
บำ้นมำชำร์จแบตเตอร่ี และเม่ือแรงดนัไฟฟ้ำของแบตเตอร่ีสูงถึง 13V แลว้ Inverter ก็จะกลบัมำดึงไฟจำก
แบตเตอร่ีเหมือนเดิม 
 
ตารางการปรับสวิทช์เลอืกโหมดการท างานและชนิดของแบตเตอร่ีทีใ่ช้ 
 

 
 
3. การใช้ Inverter ชาร์จแบตเตอร่ี (ในโหมด AC) 
(ในท่ีน้ีจะยกตวัอยำ่งกำรชำร์จแบตเตอร่ีชนิด Open lead acid หรือแบตเตอร่ีน ้ำ โดยอำ้งอิงค่ำแรงดนัไฟฟ้ำ
ต่ำงๆจำกตำรำง Battery Type Setting ขำ้งบนและอำ้งอิงสถำนะไฟ LED จำกตำรำงหนำ้ท่ี 15 ของคู่มือ
ภำษำองักฤษ) 

- เสียบสำยปลัก๊ไฟบำ้นเส้นหน่ึงเขำ้ท่ีช่อง L และอีกเส้นหน่ึงเขำ้ท่ีช่อง N ของส่วน AC Input แลว้
ปลำยปลัก๊ตวัผูเ้สียบเขำ้กบัเตำ้เสียบของไฟบำ้น ไฟจำกไฟบำ้นจะถูกส่งไปชำร์จแบตเตอร่ี 



- กำรชำร์จแบตเตอร่ีมีกำรท ำงำนทั้งหมด 4 ขั้นตอนดงัน้ี 
1) ในกำรชำร์จแบตเตอร่ีท่ีมีไฟอ่อนนั้น ช่วงแรกแรงดนัไฟฟ้ำจะเหลือนอ้ย  แบตเตอร่ีจะถูกชำร์จดว้ย

กระแสคงท่ี ในขณะท่ีแรงดนัไฟฟ้ำจะเพิ่มข้ึนเร่ือยๆ โดยสถำนะไฟ LED ในขั้นตอนท่ี 1 จะแสดง
ดงัน้ี ไฟ LINE สีเขียวติดคำ้ง, ไฟ CHARGE สีเขียวติดคำ้ง 

2) เม่ือแบตเตอร่ีถูกชำร์จจนแรงดนัไฟฟ้ำเพิ่มข้ึนเท่ำกบั 14.4V (เท่ำกบั 28.8V ส ำหรับรุ่น 24V) 
Inverter จะชำร์จแบตเตอร่ีดว้ยแรงดนัไฟฟ้ำคงท่ีเท่ำกบั 14.4V (28.8V ส ำหรับรุ่น 24V) ไปจนกวำ่
แบตเตอร่ีจะเตม็ ซ่ึงระยะเวลำในกำรชำร์จจะข้ึนอยูก่บัควำมจุของแบตเตอร่ี ยิง่ควำมจุมำกก็ใชเ้วลำ
ในกำรชำร์จนำน  สถำนะไฟ LED ในขั้นตอนท่ี 2 จะแสดงดงัน้ี ไฟ LINE สีเขียวติดคำ้ง, ไฟ 
CHARGE สีเขียวกะพริบ 

3) เม่ือแบตเตอร่ีถูกชำร์จจนไฟเตม็แลว้ แรงดนัไฟฟ้ำจะลดลงเหลือ 13.6V  (27.2V ส ำหรับรุ่น 24V) 
สถำนะไฟ LED ในขั้นตอนท่ี 3 จะแสดงดงัน้ี ไฟ LINE สีเขียวติดคำ้ง, ไฟ CHARGE สีเขียว
กะพริบ และไฟ Fault สีแดงติดคำ้ง 

4) ในกรณีใชง้ำน Inverter ในบำ้น เม่ือแรงดนัไฟฟ้ำของแบตเตอร่ีลดลง Charger ก็จะท ำกำรชำร์จ
แบตเตอร่ีอีกคร้ัง (กลบัสู่ขั้นตอนท่ี 1) 
ในกรณีใชง้ำนในรถ – ถำ้เสร็จส้ินในขั้นตอนท่ี 3 แสดงวำ่แบตเตอร่ีเตม็แลว้ สำมำรถดึงสำยไฟท่ี
ช่อง AC Input ออกได ้
 

ข้อควรระวงัในการใช้งาน Inverter 
1. ตอ้งแน่ใจวำ่แรงดนัไฟฟ้ำ DC ของ Inverter มีค่ำเดียวกบัแรงดนัไฟฟ้ำของแบตเตอร่ีบนรถหรือเรือ

ของท่ำน เช่น 12V, 24V หรือ 48V 
2. วำง Inverter ใหอ้ยูใ่กลก้บัแบตเตอร่ีมำกท่ีสุด สำยท่ีต่อไปยงัแบตเตอร่ียิง่สั้นยิง่ดี เพรำะวำ่ถำ้สำย

ยำวเกินไปจะท ำใหแ้รงดนัไฟฟ้ำในสำยลดลง ซ่ึงมีผลต่อประสิทธิภำพโดยรวมของ Inverter 
3. หำ้มต่อสำยแบตเตอร่ีสลบักนั ใหต่้อสำยเส้นสีแดงจำกขั้วบวกของ Inverter ไปยงัขั้วบวกของ

แบตเตอร่ี และสำยเส้นสีด ำจำกขั้วลบของ Inverter ไปยงัขั้วลบของแบตเตอร่ี  ถำ้ต่อสลบัขั้วกนัจะ
ท ำให ้Inverter เสียหำย  

4. ใหว้ำง Inverter ในต ำแหน่งท่ีอำกำศถ่ำยเทสะดวก และหำ้มวำงในท่ีๆถูกแสงแดดโดยตรงหรือใกล้
กบัแหล่งก ำเนิดควำมร้อนใดๆ อยำ่วำงใกลน้ ้ำ, ควำมช้ืน, น ้ำมนั หรือจำระบี, วตัถุไวไฟ และอยำ่ให้
เด็กเขำ้ใกล ้

5. หำ้มน ำไฟบำ้นหรือไฟ AC จำกเคร่ืองป่ันไฟไปต่อกบัช่อง AC Output ตอ้งต่อไฟบำ้นหรือไฟ AC 
เขำ้ท่ีช่อง AC Input เท่ำนั้น 

6. ตอ้งเปิดสวทิช์ Inverter ก่อนเสียบปลัก๊ของเคร่ืองใชไ้ฟฟ้ำทุกคร้ัง 
7. ควรใหช่้ำงไฟท่ีมีควำมรู้เป็นผูติ้ดตั้ง Inverter และควรศึกษำขั้นตอนกำรติดตั้งและค ำแนะน ำ

ทั้งหลำยใหล้ะเอียดก่อนกำรติดตั้ง 

 



การเช่ือมต่อ Inverter 
 

 
รูปท่ี 1 

 
จำกรูปท่ี 1 ท่ีฝ่ัง DC ใหต่้อขั้วบวกของ Inverter เขำ้กบัขั้วบวกของแบตเตอร่ี และต่อขั้วลบของ Inverter 

เขำ้กบัขั้วลบของแบตเตอร่ี และสำยดินใหต่้อลงดินหรือต่อกบัขั้วลบของแบตเตอร่ี 
ท่ีฝ่ัง AC ช่อง AC Input ต่อกบัไฟบำ้น (ในกรณีท่ีใช ้Inverter ในกำรส ำรองไฟในบำ้น) ถำ้ในกรณีท่ีใช้

งำน Inverter ร่วมกบัโซล่ำเซลลเ์พื่อใชแ้ทนไฟบำ้น ก็ไม่ตอ้งต่อช่อง AC Input 
ส่วนช่อง AC Output ต่อกบัเคร่ืองใชไ้ฟฟ้ำ 
 
1) การเช่ือมต่อ Inverter ฝ่ัง DC 

            
รูปท่ี 2 

 
จำกรูปท่ี 2 ท่ีฝ่ัง DC ใหต่้อขั้วบวกของ Inverter เขำ้กบัขั้วบวกของแบตเตอร่ี และต่อขั้วลบของ Inverter 

เขำ้กบัขั้วลบของแบตเตอร่ี และสำยดินใหต่้อลงดินหรือต่อกบัขั้วลบของแบตเตอร่ี 
กำรเช่ือมต่อแบตเตอร่ีเพื่อเพิ่มควำมจุนั้นสำมำรถท ำไดโ้ดยต่อแบตเตอร่ีขนำนกนัตั้งแต่ 2 ลูกข้ึนไป โดย

ต่อขั้วบวกกบัขั้วบวก และขั้วลบกบัขั้วลบ กำรต่อแบบน้ีควำมจุเพิ่มข้ึนแต่แรงดนัไฟฟ้ำเท่ำเดิม จำกรูป
ขำ้งบนเม่ือต่อแบตเตอร่ี 12V ขนำดควำมจุ 50Ah จ ำนวน 2 ลูกขนำนกนั จะท ำใหค้วำมจุเพิ่มข้ึนเป็น 100Ah 
แต่แรงดนัเป็น 12V เท่ำเดิม 



กำรเช่ือมต่อแบตเตอร่ีเพื่อเพิ่มแรงดนัไฟฟ้ำนั้นสำมำรถท ำไดโ้ดยต่อแบตเตอร่ีอนุกรมกนัตั้งแต่ 2 ลูกข้ึน
ไป โดยต่อขั้วบวกของแบตเตอร่ีลูกหน่ึงเขำ้กบัขั้วลบของแบตเตอร่ีอีกลูกหน่ึง กำรต่อแบบน้ีแรงดนัไฟฟ้ำ
เพิ่มข้ึนแต่ขนำดควำมจุเท่ำเดิม จำกรูปขำ้งบนเม่ือต่อแบตเตอร่ี 12V ขนำดควำมจุ 50Ah จ ำนวน 2 ลูกอนุกรม
กนั จะท ำใหแ้รงดนัเพิ่มเป็น 24V แต่ขนำดควำมจุเป็น 50Ah เท่ำเดิม 
 

2) การเช่ือมต่อ Inverter ฝ่ัง AC 
 

 
รูปท่ี 3 

 
จำกรูปท่ี 3 ท่ีฝ่ัง AC ช่อง AC Input ต่อกบัไฟบำ้น (ในกรณีท่ีใช ้Inverter ในกำรส ำรองไฟในบำ้น) โดย

ไฟบำ้นท่ีเขำ้มำยงัช่อง AC Input จะถูกจ่ำยไปท่ีโหลดโดยตรง และไฟอีกส่วนหน่ึงจะจ่ำยไปท่ีแบตเตอร่ีเพื่อ
ท ำกำรชำร์จแบตเตอร่ี 

ในกรณีท่ีใชง้ำน Inverter ร่วมกบัโซล่ำเซลลเ์พื่อใชแ้ทนไฟบำ้น ก็ไม่ตอ้งต่อช่อง AC Input ซ่ึงไฟ DC ท่ี
ไดจ้ำกแผงโซล่ำเซลลจ์ะถูกจ่ำยไปท่ีแบตเตอร่ีเพื่อท ำกำรชำร์จแบตเตอร่ีโดยตรง 

ส่วนช่อง AC Output ใหต่้อกบัเคร่ืองใชไ้ฟฟ้ำ หรือในกรณีท่ีใชก้บัโซล่ำเซลลเ์พื่อใชแ้ทนไฟบำ้น เรำ
สำมำรถต่อสำยจำกช่อง AC Output เขำ้ Main Circuit Breaker ไดเ้ลย โดยต่อสำย L, N และ E ใหถู้กตอ้ง (L-
Line คือสำยท่ีมีไฟ, N-Neutral คือสำยร่วม, E-Earth คือสำยดิน) 
 

การติดตั้ง 
1. ใหว้ำง Inverter ใกลก้บัแบตเตอร่ีมำกท่ีสุด 
2. ใหว้ำงในต ำแหน่งท่ีอำกำศเยน็, แหง้ และอำกำศถ่ำยเทสะดวก 
3. สำยแบตเตอร่ีควรใชส้ำยมำตรฐำนจำกผูข้ำยซ่ึงยำวประมำณ 1.5 เมตร หรือถำ้ท่ำนซ้ือสำยเองควรใช้

สำยท่ีเส้นหนำๆ ดงัน้ี 
 



กระแสไฟของ 
Inverter 

ควำมยำวของสำย 0-
1.54 เมตร 

ควำมยำวของสำย 1.5-
4.0 เมตร 

125-180A 50 ตร.มม. 70 ตร.มม. 
180-330A 70 ตร.มม. 90 ตร.มม. 

 
ถำ้หำสำยเส้นใหญ่ไม่ได ้กส็ำมำรถใชส้ำยเส้นเล็กหลำยเส้นต่อขนำนกนัก็ได ้เช่น ถำ้หำสำยขนำด 

90 ตร.มม. ไม่ได ้เรำสำมำรถใชส้ำยขนำด 50 ตร.มม. 2 เส้นต่อขนำนกนั หรือสำยขนำด 35 ตร.มม. 3 เส้นต่อ
ขนำนกนัก็ได ้

ประสิทธิภำพของ Inverter จะถูกปรับปรุงใหดี้ข้ึนไดโ้ดยกำรใชส้ำยท่ีมีขนำดใหญ่และ ควำมยำว
ของสำยตอ้งสั้นท่ีสุดเท่ำท่ีจะท ำได ้

4. ใหต่้อสำยจำกแบตเตอร่ีเขำ้ฟิวส์ก่อนแลว้ค่อยต่อเขำ้ Inverter ซ่ึงฟิวส์จะท ำหนำ้ท่ีป้องกนัไฟ
กระชำกจำกแบตเตอร่ีเขำ้ Inverter และถำ้มีกำรใชส้วทิช์เบรกเกอร์ร่วมดว้ย ตอ้งแน่ใจวำ่สวทิช์เบรก
เกอร์มีพิกดักระแสมำกกวำ่พิกดักระแสของ Inverter 

5. ตอ้งปิดสวทิช์ Power ระหวำ่งท่ีติดตั้ง Inverter 
6. ตอ้งแน่ใจวำ่ไม่มีกำรต่อไฟบำ้นหรือไฟ AC ภำยนอกใดๆเขำ้ท่ีช่อง AC Input ส่วนท่ีช่อง AC 

Output ใหต่้อกบัเบรกเกอร์และฟิวส์ท่ีป้องกนักระแสเกิน 
7. ถำ้ใช ้Inverter บนรถหรือเรือตอ้งใชส้ำย AC แบบหุม้หลำยแกน เพื่อป้องกนักำรสั่นสะเทือน ถำ้ใช ้

Inverter ในบำ้นหรือในท่ีๆไม่มีกำรสั่นสะเทือนก็ใชส้ำย AC แบบหุม้แกนเดียวได ้
8. ก่อนท่ีจะกดสวทิช์ Power เปิด Inverter ตอ้งแน่ใจวำ่ไดป้รับสวทิช์เลือกชนิดของแบตเตอร่ีถูกตอ้ง

แลว้ โดยสวทิช์เลือกชนิดของแบตเตอร่ีเป็นสวทิช์สีขำวอนัเล็กๆ อยูด่ำ้นบนของ Inverter หลงัจำกท่ี
เลือกชนิดของแบตเตอร่ีแลว้ซอฟทแ์วร์ท่ีควบคุมกำรชำร์จแบตเตอร่ีจะท ำกำรปรับเทียบกระแสไฟ
ชำร์จเพื่อใหเ้หมำะสมกบัขนำดและสถำนะของแบตเตอร่ีท่ีต่อใชง้ำนอยู ่

 

ค าแนะน าการใช้งาน Inverter บนรถ 

ขั้นตอนการเปิดใช้งาน Inverter 

1. สตำร์ทเคร่ืองยนต ์แลว้รอประมำณ 1-2 นำที เพื่อให้ระดบัแรงดนัไฟฟ้ำของแบตเตอร่ีคงท่ีก่อน 

2. เช่ือมต่อสำยแบตเตอร่ีของ Inverter เขำ้กบัแบตเตอร่ี กรณีน้ีอำจใช ้DC Breaker คัน่กลำงระหวำ่งขั้วบวก

ของ Inverter - ขั้วบวกของแบตเตอร่ี และระหวำ่งขั้วลบของ Inverter – ขั้วลบของแบตเตอร่ี ซ่ึงใชก้ำร 

ON ของ DC Breaker แทนกำรเช่ือมต่อสำยแบตเตอร่ี และกำร OFF ของ DC Breaker แทนกำรถอดสำย

แบตเตอร่ีออกจำก Inverter 

3. เช่ือมต่อเคร่ืองใชไ้ฟฟ้ำเขำ้กบั Inverter 

4. เปิดสวทิช์ Inverter 



5. ท ำกำร ON ตวั AC Breaker 

6. เปิดสวทิช์เคร่ืองใชไ้ฟฟ้ำ 
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  จำกรูปขำ้งบนเป็นตวัอยำ่งกำรเช่ือมต่อ Inverter บนรถบสัหรือรถบรรทุกท่ีใชแ้บตเตอร่ี 24V แต่

ส ำหรับกำรใชง้ำนบนรถเก๋ง, รถกระบะ หรือรถตูน้ั้นเป็นระบบไฟ 12V ซ่ึงใชแ้บตเตอร่ี 1 ลูก 

ขั้นตอนการปิดใช้งาน Inverter 

ถำ้จะปิดกำรใชง้ำน Inverter ก็ใหท้  ำขั้นตอนยอ้นกลบั ดงัน้ี 
ปิดสวทิช์เคร่ืองใชไ้ฟฟ้ำ  ท ำกำร OFF ตวั AC Breaker  ปิดสวทิช์ Inverter  ดึงปลัก๊ไฟออกจำก
ช่องเสียบปลัก๊ของ Inverter  ถอดสำยแบตเตอร่ีออกจำกขั้วของ Inverter หรือท ำกำร OFF ตวั DC 
Breaker  ดบัเคร่ืองยนต ์

 
ค าเตือน  
1. ถำ้มีกำรเปิด Inverter ใชง้ำนขณะท่ีดบัเคร่ืองยนตอ์ยูก่่อนแลว้ ถำ้จะสตำร์ทเคร่ืองยนตต์อ้งปิด Inverter 

ก่อนสตำร์ท มิฉะนั้น Inverter จะไดรั้บกระแสไฟท่ีไม่คงท่ีจำกแบตเตอร่ี อำจท ำให ้Inverter เสียหำยได ้
2. ถำ้มีกำรเปิดใชง้ำน Inverter ในขณะท่ีเคร่ืองยนตติ์ดอยู ่ก่อนจะดบัเคร่ืองยนตต์อ้งปิด Inverter ก่อนเสมอ 

ตำมขั้นตอนขำ้งบน 
 

 
 
 



หน้าจอ LCD แสดงการท างานในสถานะต่างๆ 
 

 
 

โหมดการท างาน 
1. Charge Mode 

 

 
 

เม่ือมีกำรต่อไฟ AC (ไฟบำ้น) เขำ้ท่ีช่อง AC Input แลว้ Inverter จะชำร์จไฟเขำ้แบตเตอร่ี และไฟ CHARGE 
จะติดสีเขียวคำ้ง 
 
2. AC Mode 

 

          
 

เม่ือมีกำรต่อไฟ AC (ไฟบำ้น) เขำ้ท่ีช่อง AC Input แลว้ Inverter จะชำร์จไฟเขำ้แบตเตอร่ี และมีไฟ AC ออก
ท่ีช่อง AC Output ดว้ย 

 
3. Battery Mode (หรือ Inverter Mode) 

 

 



 
เม่ือกดสวทิช์ Power มำท่ีต ำแหน่ง Power saver off แลว้ Inverter จะจ่ำยไฟออกมำท่ีช่อง AC Output  และ
ท ำงำนในโหมด Inverter 
 
4. Fault Mode 

 
                        
 
 
 
 
เม่ือ Inverter มีปัญหำจะแสดงดงัรูปขำ้งบน ซ่ึงมีรหสัท่ีบอกถึงขอ้ผิดพลำดท่ีเกิดข้ึนดงัน้ี 
1 : พดัลมระบำยควำมร้อนเสีย 
2 : โหลดเกิน 
3/6/7 : เกิดกำรลดัวงจรฝ่ังเอำทพ์ุท 
4 : อุณหภูมิภำยใน Inverter สูงเกินไป 
8/9 : แรงดนัไฟฟ้ำของแบตเตอร่ีสูงเกินไป 
 
5. Power Saver Mode 
เม่ือกดสวทิช์ Power ไปท่ีต ำแหน่ง Power saver auto แลว้ Inverter จะท ำงำนในโหมด Power saver  โดยท่ี 
Inverter จะผลิตไฟออกมำท่ีช่อง AC Output ก็ต่อเม่ือมีกำรต่อโหลดเท่ำนั้น  ถำ้ยงัไม่ไดต่้อโหลดก็จะไม่มีไฟ
ออกมำท่ีช่อง AC Output 

 

การปิด Inverter 
ใหก้ดสวทิช์ Power มำท่ีต ำแหน่งก่ึงกลำง ก็จะไม่มีไฟออกจำก Inverter แลว้ 
 

สัญญาณเสียงเตือน (Audible Alarm) 
Inverter จะส่งสัญญำณเสียงเตือนเม่ือเกิดขอ้ผดิพลำดต่ำงๆ ดงัน้ี 

1. แรงดันไฟฟ้าของแบตเตอร่ีต ่า (Battery Voltage Low) 
ไฟ Inverter ติดสีเขียวคำ้ง และมีสัญญำณเสียงดงันำน 0.5 วนิำที ทุกๆ 5 วนิำที 
2. แรงดันไฟฟ้าของแบตเตอร่ีสูง (Battery Voltage High) 
ไฟ Inverter ติดสีเขียวคำ้ง และมีสัญญำณเสียงดงันำน 0.5 วนิำที ทุกๆ 1 วนิำที และ Inverter จะเสียหำย
หลงัจำก 60 วนิำทีผำ่นไป 
3. โหลดเกินในโหมด Inverter (Inverter Mode Over-Load) 



1) ถำ้ 110% < load < 125% - ภำยใน 14 นำทีแรกยงัไม่มีสัญญำณเสียงเตือน เม่ือถึงนำทีท่ี 15 จะมี
สัญญำณเสียงเตือนนำน 0.5 วนิำที ทุกๆ 1 วนิำที และ Inverter จะเสียหำยหลงัจำก 15 นำทีผำ่น
ไป 

2) ถำ้ 125% < load < 150% - จะมีสัญญำณเสียงเตือนนำน 0.5 วนิำที ทุกๆ 1 วนิำที และ Inverter 
จะเสียหำยหลงัจำก 60 วนิำทีผำ่นไป 

3) ถำ้ load > 150% - จะมีสัญญำณเสียงเตือนนำน 0.5 วนิำที ทุกๆ 1 วนิำที และ Inverter จะ
เสียหำยหลงัจำก 20 วนิำทีผำ่นไป 

4. อุณหภูมิสูงเกินไป (Over Temperature) 
ถำ้แผงระบำยควำมร้อนมีอุณหภูมิสูงมำกกวำ่ 105 องศำเซลเซียส ไฟ Fault จะติดสีแดง และมี
สัญญำณเสียงเตือนนำน 0.5 วนิำที ทุกๆ 1 วนิำที  


