คู่มือการใช้ งาน PBP Hybrid Solar Pure Sine Wave Inverter (HR Series)
คาแนะนาการใช้ งานเบือ้ งต้ น
1. กดสวิทช์ Power ลงมาทีต่ าแหน่ ง Power Saver Off
สำหรับโหลดที่กินไฟมำกกว่ำ 25W ไม่ควรเลือก Power Saver Auto เพรำะ Inverter จะตัดกำรทำงำนเป็ น
ช่วงๆเพื่อประหยัดกำรใช้ไฟจำกแบตเตอรี่
สำหรับโหลดที่มีกินไฟน้อยกว่ำ 25W เมื่อเลือกใช้ Power Saver Auto แล้ว Inverter ยังสำมำรถจ่ำยไฟได้
ต่อเนื่อง
2. ให้ ปรับสวิทช์ กลม เล็กๆ สี ขาว (Battery Type Selector) เพือ่ เลือกโหมดการทางานและชนิดของ
แบตเตอรี่ทใี่ ช้
เมื่อปรับสวิทช์ไปที่ตำแหน่งเลข 1-6 จะเข้ำสู่ โหมด AC (หรื อ Charger)
เมื่อปรับสวิทช์ไปที่ตำแหน่งเลข 7-9 จะเข้ำสู่ โหมด Battery
2.1 โหมด AC – เมื่อต่อแบตเตอรี่ และไฟบ้ำนพร้อมกัน Inverter จะดึงไฟจำกไฟบ้ำนก่อนเพื่อชำร์ จเข้ำ
แบตเตอรี่
โหมดนีเ้ หมาะกับการใช้ Inverter เป็ นเครื่องสารองไฟฟ้าในบ้ าน เนื่องจาก Inverter จะเลือกไฟบ้ านเป็ น
แหล่งจ่ ายไฟหลัก ส่ วนแบตเตอรี่เป็ นแหล่งจ่ ายไฟสารองกรณีทไี่ ฟบ้ านดับเท่านั้น
- สำหรับแบตเตอรี่ ชนิดตะกัว่ -กรด (แบตเตอรี่ รถยนต์ทวั่ ไป) และแบตเตอรี่ Deep Cycle ที่ใช้กบั ระบบโซล่ำ
เซลล์ แบบต้องเติมน้ ำกลัน่ ให้ปรับไปที่หมำยเลข 4 (Sealed lead acid)
- สำหรับแบตเตอรี่ ชนิดตะกัว่ -กรด (แบตเตอรี่ รถยนต์ทวั่ ไป) และแบตเตอรี่ Deep Cycle ที่ใช้กบั ระบบโซล่ำ
เซลล์ แบบที่ไม่ตอ้ งบำรุ งรักษำหรื อแบตเตอรี่ แห้ง (ไม่ตอ้ งเติมน้ ำกลัน่ ) ให้ปรับไปที่หมำยเลข 4 (Sealed
lead acid)
*** แบตเตอรี่ทใี่ ช้ งานส่ วนใหญ่จะเป็ นแบบ Open lead acid (แบตเตอรี่นา้ ) และแบบ Sealed lead acid
(แบตเตอรี่แห้ ง)
- สำหรับแบตเตอรี่ ชนิดอื่นสำมำรถตรวจสอบได้ที่ตำรำงหน้ำถัดไป
2.2 โหมด Battery – เมื่อต่อแบตเตอรี่ และไฟบ้ำนพร้อมกัน Inverter จะดึงไฟจำกแบตเตอรี่ ก่อน เมื่อ
แรงดันไฟฟ้ ำของแบตเตอรี่ ลดลงถึงค่ำที่เลือกไว้ Inverter จะดึงไฟจำกไฟบ้ำนแทนเพื่อชำร์จไฟเข้ำแบตเตอรี่
และเมื่อแรงดันไฟฟ้ ำของแบตเตอรี่ สูงถึงค่ำที่ต้ งั ไว้ Inverter ก็จะกลับมำดึงไฟจำกแบตเตอรี่ เหมือนเดิม
โหมดนีเ้ หมาะกับการต่ อ Inverter ร่ วมกับแผงโซล่าเซลล์ เนื่องจาก Inverter จะเลือกแผงโซล่าเซลล์และ
แบตเตอรี่เป็ นแหล่งจ่ ายไฟหลัก ส่ วนไฟบ้ านเป็ นแหล่งจ่ ายไฟสารอง

สำหรับแบตเตอรี่ 12V :
ถ้ าปรับสวิทช์ ไปทีห่ มายเลข 7 – เมื่อแรงดันไฟฟ้ ำของแบตเตอรี่ ลดลงถึง 11V แล้ว Inverter จะดึงไฟจำกไฟ
บ้ำนมำชำร์จแบตเตอรี่ และเมื่อแรงดันไฟฟ้ ำของแบตเตอรี่ สูงถึง 14V แล้ว Inverter ก็จะกลับมำดึงไฟจำก
แบตเตอรี่ เหมือนเดิม
ถ้ าปรับสวิทช์ ไปทีห่ มายเลข 8 – เมื่อแรงดันไฟฟ้ ำของแบตเตอรี่ ลดลงถึง 10.5V แล้ว Inverter จะดึงไฟจำก
ไฟบ้ำนมำชำร์จแบตเตอรี่ และเมื่อแรงดันไฟฟ้ ำของแบตเตอรี่ สูงถึง 13.5V แล้ว Inverter ก็จะกลับมำดึงไฟ
จำกแบตเตอรี่ เหมือนเดิม
ถ้ าปรับสวิทช์ ไปทีห่ มายเลข 9 – เมื่อแรงดันไฟฟ้ ำของแบตเตอรี่ ลดลงถึง 10V แล้ว Inverter จะดึงไฟจำกไฟ
บ้ำนมำชำร์จแบตเตอรี่ และเมื่อแรงดันไฟฟ้ ำของแบตเตอรี่ สูงถึง 13V แล้ว Inverter ก็จะกลับมำดึงไฟจำก
แบตเตอรี่ เหมือนเดิม
ตารางการปรับสวิทช์ เลือกโหมดการทางานและชนิดของแบตเตอรี่ทใี่ ช้

3. การใช้ Inverter ชาร์ จแบตเตอรี่ (ในโหมด AC)
(ในที่น้ ีจะยกตัวอย่ำงกำรชำร์ จแบตเตอรี่ ชนิ ด Open lead acid หรื อแบตเตอรี่ น้ ำ โดยอ้ำงอิงค่ำแรงดันไฟฟ้ ำ
ต่ำงๆจำกตำรำง Battery Type Setting ข้ำงบนและอ้ำงอิงสถำนะไฟ LED จำกตำรำงหน้ำที่ 15 ของคู่มือ
ภำษำอังกฤษ)
- เสี ยบสำยปลัก๊ ไฟบ้ำนเส้นหนึ่งเข้ำที่ช่อง L และอีกเส้นหนึ่งเข้ำที่ช่อง N ของส่ วน AC Input แล้ว
ปลำยปลัก๊ ตัวผูเ้ สี ยบเข้ำกับเต้ำเสี ยบของไฟบ้ำน ไฟจำกไฟบ้ำนจะถูกส่ งไปชำร์ จแบตเตอรี่

- กำรชำร์ จแบตเตอรี่ มีกำรทำงำนทั้งหมด 4 ขั้นตอนดังนี้
1) ในกำรชำร์ จแบตเตอรี่ ที่มีไฟอ่อนนั้น ช่วงแรกแรงดันไฟฟ้ ำจะเหลือน้อย แบตเตอรี่ จะถูกชำร์ จด้วย
กระแสคงที่ ในขณะที่แรงดันไฟฟ้ ำจะเพิ่มขึ้นเรื่ อยๆ โดยสถำนะไฟ LED ในขั้นตอนที่ 1 จะแสดง
ดังนี้ ไฟ LINE สี เขียวติดค้ำง, ไฟ CHARGE สี เขียวติดค้ำง
2) เมื่อแบตเตอรี่ ถูกชำร์ จจนแรงดันไฟฟ้ ำเพิ่มขึ้นเท่ำกับ 14.4V (เท่ำกับ 28.8V สำหรับรุ่ น 24V)
Inverter จะชำร์ จแบตเตอรี่ ดว้ ยแรงดันไฟฟ้ ำคงที่เท่ำกับ 14.4V (28.8V สำหรับรุ่ น 24V) ไปจนกว่ำ
แบตเตอรี่ จะเต็ม ซึ่ งระยะเวลำในกำรชำร์ จจะขึ้นอยูก่ บั ควำมจุของแบตเตอรี่ ยิง่ ควำมจุมำกก็ใช้เวลำ
ในกำรชำร์จนำน สถำนะไฟ LED ในขั้นตอนที่ 2 จะแสดงดังนี้ ไฟ LINE สี เขียวติดค้ำง, ไฟ
CHARGE สี เขียวกะพริ บ
3) เมื่อแบตเตอรี่ ถูกชำร์จจนไฟเต็มแล้ว แรงดันไฟฟ้ ำจะลดลงเหลือ 13.6V (27.2V สำหรับรุ่ น 24V)
สถำนะไฟ LED ในขั้นตอนที่ 3 จะแสดงดังนี้ ไฟ LINE สี เขียวติดค้ำง, ไฟ CHARGE สี เขียว
กะพริ บ และไฟ Fault สี แดงติดค้ำง
4) ในกรณี ใช้งำน Inverter ในบ้ำน เมื่อแรงดันไฟฟ้ ำของแบตเตอรี่ ลดลง Charger ก็จะทำกำรชำร์ จ
แบตเตอรี่ อีกครั้ง (กลับสู่ ข้ นั ตอนที่ 1)
ในกรณี ใช้งำนในรถ – ถ้ำเสร็ จสิ้ นในขั้นตอนที่ 3 แสดงว่ำแบตเตอรี่ เต็มแล้ว สำมำรถดึงสำยไฟที่
ช่อง AC Input ออกได้

ข้ อควรระวังในการใช้ งาน Inverter
1. ต้องแน่ใจว่ำแรงดันไฟฟ้ ำ DC ของ Inverter มีค่ำเดียวกับแรงดันไฟฟ้ ำของแบตเตอรี่ บนรถหรื อเรื อ
ของท่ำน เช่น 12V, 24V หรื อ 48V
2. วำง Inverter ให้อยูใ่ กล้กบั แบตเตอรี่ มำกที่สุด สำยที่ต่อไปยังแบตเตอรี่ ยงิ่ สั้นยิง่ ดี เพรำะว่ำถ้ำสำย
ยำวเกินไปจะทำให้แรงดันไฟฟ้ ำในสำยลดลง ซึ่ งมีผลต่อประสิ ทธิ ภำพโดยรวมของ Inverter
3. ห้ำมต่อสำยแบตเตอรี่ สลับกัน ให้ต่อสำยเส้นสี แดงจำกขั้วบวกของ Inverter ไปยังขั้วบวกของ
แบตเตอรี่ และสำยเส้นสี ดำจำกขั้วลบของ Inverter ไปยังขั้วลบของแบตเตอรี่ ถ้ำต่อสลับขั้วกันจะ
ทำให้ Inverter เสี ยหำย
4. ให้วำง Inverter ในตำแหน่งที่อำกำศถ่ำยเทสะดวก และห้ำมวำงในที่ๆถูกแสงแดดโดยตรงหรื อใกล้
กับแหล่งกำเนิดควำมร้อนใดๆ อย่ำวำงใกล้น้ ำ, ควำมชื้น, น้ ำมัน หรื อจำระบี, วัตถุไวไฟ และอย่ำให้
เด็กเข้ำใกล้
5. ห้ำมนำไฟบ้ำนหรื อไฟ AC จำกเครื่ องปั่ นไฟไปต่อกับช่อง AC Output ต้องต่อไฟบ้ำนหรื อไฟ AC
เข้ำที่ช่อง AC Input เท่ำนั้น
6. ต้องเปิ ดสวิทช์ Inverter ก่อนเสี ยบปลัก๊ ของเครื่ องใช้ไฟฟ้ ำทุกครั้ง
7. ควรให้ช่ำงไฟที่มีควำมรู ้เป็ นผูต้ ิดตั้ง Inverter และควรศึกษำขั้นตอนกำรติดตั้งและคำแนะนำ
ทั้งหลำยให้ละเอียดก่อนกำรติดตั้ง

การเชื่อมต่ อ Inverter

รู ปที่ 1
จำกรู ปที่ 1 ที่ฝั่ง DC ให้ต่อขั้วบวกของ Inverter เข้ำกับขั้วบวกของแบตเตอรี่ และต่อขั้วลบของ Inverter
เข้ำกับขั้วลบของแบตเตอรี่ และสำยดินให้ต่อลงดินหรื อต่อกับขั้วลบของแบตเตอรี่
ที่ฝั่ง AC ช่อง AC Input ต่อกับไฟบ้ำน (ในกรณี ที่ใช้ Inverter ในกำรสำรองไฟในบ้ำน) ถ้ำในกรณี ที่ใช้
งำน Inverter ร่ วมกับโซล่ำเซลล์เพื่อใช้แทนไฟบ้ำน ก็ไม่ตอ้ งต่อช่อง AC Input
ส่ วนช่อง AC Output ต่อกับเครื่ องใช้ไฟฟ้ ำ
1) การเชื่อมต่ อ Inverter ฝั่ง DC

รู ปที่ 2
จำกรู ปที่ 2 ที่ฝั่ง DC ให้ต่อขั้วบวกของ Inverter เข้ำกับขั้วบวกของแบตเตอรี่ และต่อขั้วลบของ Inverter
เข้ำกับขั้วลบของแบตเตอรี่ และสำยดินให้ต่อลงดินหรื อต่อกับขั้วลบของแบตเตอรี่
กำรเชื่อมต่อแบตเตอรี่ เพื่อเพิ่มควำมจุน้ นั สำมำรถทำได้โดยต่อแบตเตอรี่ ขนำนกันตั้งแต่ 2 ลูกขึ้นไป โดย
ต่อขั้วบวกกับขั้วบวก และขั้วลบกับขั้วลบ กำรต่อแบบนี้ควำมจุเพิ่มขึ้นแต่แรงดันไฟฟ้ ำเท่ำเดิม จำกรู ป
ข้ำงบนเมื่อต่อแบตเตอรี่ 12V ขนำดควำมจุ 50Ah จำนวน 2 ลูกขนำนกัน จะทำให้ควำมจุเพิ่มขึ้นเป็ น 100Ah
แต่แรงดันเป็ น 12V เท่ำเดิม

กำรเชื่อมต่อแบตเตอรี่ เพื่อเพิ่มแรงดันไฟฟ้ ำนั้นสำมำรถทำได้โดยต่อแบตเตอรี่ อนุกรมกันตั้งแต่ 2 ลูกขึ้น
ไป โดยต่อขั้วบวกของแบตเตอรี่ ลูกหนึ่งเข้ำกับขั้วลบของแบตเตอรี่ อีกลูกหนึ่ง กำรต่อแบบนี้แรงดันไฟฟ้ ำ
เพิ่มขึ้นแต่ขนำดควำมจุเท่ำเดิม จำกรู ปข้ำงบนเมื่อต่อแบตเตอรี่ 12V ขนำดควำมจุ 50Ah จำนวน 2 ลูกอนุกรม
กัน จะทำให้แรงดันเพิ่มเป็ น 24V แต่ขนำดควำมจุเป็ น 50Ah เท่ำเดิม
2) การเชื่อมต่ อ Inverter ฝั่ง AC

รู ปที่ 3
จำกรู ปที่ 3 ที่ฝั่ง AC ช่อง AC Input ต่อกับไฟบ้ำน (ในกรณี ที่ใช้ Inverter ในกำรสำรองไฟในบ้ำน) โดย
ไฟบ้ำนที่เข้ำมำยังช่อง AC Input จะถูกจ่ำยไปที่โหลดโดยตรง และไฟอีกส่ วนหนึ่งจะจ่ำยไปที่แบตเตอรี่ เพื่อ
ทำกำรชำร์จแบตเตอรี่
ในกรณี ที่ใช้งำน Inverter ร่ วมกับโซล่ำเซลล์เพื่อใช้แทนไฟบ้ำน ก็ไม่ตอ้ งต่อช่อง AC Input ซึ่งไฟ DC ที่
ได้จำกแผงโซล่ำเซลล์จะถูกจ่ำยไปที่แบตเตอรี่ เพื่อทำกำรชำร์ จแบตเตอรี่ โดยตรง
ส่ วนช่อง AC Output ให้ต่อกับเครื่ องใช้ไฟฟ้ ำ หรื อในกรณี ที่ใช้กบั โซล่ำเซลล์เพื่อใช้แทนไฟบ้ำน เรำ
สำมำรถต่อสำยจำกช่อง AC Output เข้ำ Main Circuit Breaker ได้เลย โดยต่อสำย L, N และ E ให้ถูกต้อง (LLine คือสำยที่มีไฟ, N-Neutral คือสำยร่ วม, E-Earth คือสำยดิน)

การติดตั้ง
1. ให้วำง Inverter ใกล้กบั แบตเตอรี่ มำกที่สุด
2. ให้วำงในตำแหน่งที่อำกำศเย็น, แห้ง และอำกำศถ่ำยเทสะดวก
3. สำยแบตเตอรี่ ควรใช้สำยมำตรฐำนจำกผูข้ ำยซึ่งยำวประมำณ 1.5 เมตร หรื อถ้ำท่ำนซื้ อสำยเองควรใช้
สำยที่เส้นหนำๆ ดังนี้

กระแสไฟของ
Inverter
125-180A
180-330A

ควำมยำวของสำย 01.54 เมตร
50 ตร.มม.
70 ตร.มม.

ควำมยำวของสำย 1.54.0 เมตร
70 ตร.มม.
90 ตร.มม.

ถ้ำหำสำยเส้นใหญ่ไม่ได้ ก็สำมำรถใช้สำยเส้นเล็กหลำยเส้นต่อขนำนกันก็ได้ เช่น ถ้ำหำสำยขนำด
90 ตร.มม. ไม่ได้ เรำสำมำรถใช้สำยขนำด 50 ตร.มม. 2 เส้นต่อขนำนกัน หรื อสำยขนำด 35 ตร.มม. 3 เส้นต่อ
ขนำนกันก็ได้
ประสิ ทธิภำพของ Inverter จะถูกปรับปรุ งให้ดีข้ ึนได้โดยกำรใช้สำยที่มีขนำดใหญ่และ ควำมยำว
ของสำยต้องสั้นที่สุดเท่ำที่จะทำได้
4. ให้ต่อสำยจำกแบตเตอรี่ เข้ำฟิ วส์ก่อนแล้วค่อยต่อเข้ำ Inverter ซึ่ งฟิ วส์จะทำหน้ำที่ป้องกันไฟ
กระชำกจำกแบตเตอรี่ เข้ำ Inverter และถ้ำมีกำรใช้สวิทช์เบรกเกอร์ ร่วมด้วย ต้องแน่ใจว่ำสวิทช์เบรก
เกอร์ มีพิกดั กระแสมำกกว่ำพิกดั กระแสของ Inverter
5. ต้องปิ ดสวิทช์ Power ระหว่ำงที่ติดตั้ง Inverter
6. ต้องแน่ใจว่ำไม่มีกำรต่อไฟบ้ำนหรื อไฟ AC ภำยนอกใดๆเข้ำที่ช่อง AC Input ส่ วนที่ช่อง AC
Output ให้ต่อกับเบรกเกอร์ และฟิ วส์ที่ป้องกันกระแสเกิน
7. ถ้ำใช้ Inverter บนรถหรื อเรื อต้องใช้สำย AC แบบหุ ม้ หลำยแกน เพื่อป้ องกันกำรสั่นสะเทือน ถ้ำใช้
Inverter ในบ้ำนหรื อในที่ๆไม่มีกำรสั่นสะเทือนก็ใช้สำย AC แบบหุม้ แกนเดียวได้
8. ก่อนที่จะกดสวิทช์ Power เปิ ด Inverter ต้องแน่ใจว่ำได้ปรับสวิทช์เลือกชนิดของแบตเตอรี่ ถูกต้อง
แล้ว โดยสวิทช์เลือกชนิ ดของแบตเตอรี่ เป็ นสวิทช์สีขำวอันเล็กๆ อยูด่ ำ้ นบนของ Inverter หลังจำกที่
เลือกชนิดของแบตเตอรี่ แล้วซอฟท์แวร์ที่ควบคุมกำรชำร์ จแบตเตอรี่ จะทำกำรปรับเทียบกระแสไฟ
ชำร์ จเพื่อให้เหมำะสมกับขนำดและสถำนะของแบตเตอรี่ ที่ต่อใช้งำนอยู่

คาแนะนาการใช้ งาน Inverter บนรถ
ขั้นตอนการเปิ ดใช้ งาน Inverter
1. สตำร์ทเครื่ องยนต์ แล้วรอประมำณ 1-2 นำที เพื่อให้ระดับแรงดันไฟฟ้ ำของแบตเตอรี่ คงที่ก่อน
2. เชื่อมต่อสำยแบตเตอรี่ ของ Inverter เข้ำกับแบตเตอรี่ กรณี น้ ีอำจใช้ DC Breaker คัน่ กลำงระหว่ำงขั้วบวก
ของ Inverter - ขั้วบวกของแบตเตอรี่ และระหว่ำงขั้วลบของ Inverter – ขั้วลบของแบตเตอรี่ ซึ่งใช้กำร
ON ของ DC Breaker แทนกำรเชื่ อมต่อสำยแบตเตอรี่ และกำร OFF ของ DC Breaker แทนกำรถอดสำย
แบตเตอรี่ ออกจำก Inverter
3. เชื่อมต่อเครื่ องใช้ไฟฟ้ ำเข้ำกับ Inverter
4. เปิ ดสวิทช์ Inverter

5. ทำกำร ON ตัว AC Breaker
6. เปิ ดสวิทช์เครื่ องใช้ไฟฟ้ ำ
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จำกรู ปข้ำงบนเป็ นตัวอย่ำงกำรเชื่ อมต่อ Inverter บนรถบัสหรื อรถบรรทุกที่ใช้แบตเตอรี่ 24V แต่
สำหรับกำรใช้งำนบนรถเก๋ ง, รถกระบะ หรื อรถตูน้ ้ นั เป็ นระบบไฟ 12V ซึ่งใช้แบตเตอรี่ 1 ลูก
ขั้นตอนการปิ ดใช้ งาน Inverter
ถ้ำจะปิ ดกำรใช้งำน Inverter ก็ให้ทำขั้นตอนย้อนกลับ ดังนี้
ปิ ดสวิทช์เครื่ องใช้ไฟฟ้ ำ  ทำกำร OFF ตัว AC Breaker  ปิ ดสวิทช์ Inverter  ดึงปลัก๊ ไฟออกจำก
ช่องเสี ยบปลัก๊ ของ Inverter  ถอดสำยแบตเตอรี่ ออกจำกขั้วของ Inverter หรื อทำกำร OFF ตัว DC
Breaker  ดับเครื่ องยนต์
คาเตือน
1. ถ้ำมีกำรเปิ ด Inverter ใช้งำนขณะที่ดบั เครื่ องยนต์อยูก่ ่อนแล้ว ถ้ำจะสตำร์ ทเครื่ องยนต์ตอ้ งปิ ด Inverter
ก่อนสตำร์ ท มิฉะนั้น Inverter จะได้รับกระแสไฟที่ไม่คงที่จำกแบตเตอรี่ อำจทำให้ Inverter เสี ยหำยได้
2. ถ้ำมีกำรเปิ ดใช้งำน Inverter ในขณะที่เครื่ องยนต์ติดอยู่ ก่อนจะดับเครื่ องยนต์ตอ้ งปิ ด Inverter ก่อนเสมอ
ตำมขั้นตอนข้ำงบน

หน้ าจอ LCD แสดงการทางานในสถานะต่ างๆ

โหมดการทางาน
1. Charge Mode

เมื่อมีกำรต่อไฟ AC (ไฟบ้ำน) เข้ำที่ช่อง AC Input แล้ว Inverter จะชำร์จไฟเข้ำแบตเตอรี่ และไฟ CHARGE
จะติดสี เขียวค้ำง
2. AC Mode

เมื่อมีกำรต่อไฟ AC (ไฟบ้ำน) เข้ำที่ช่อง AC Input แล้ว Inverter จะชำร์จไฟเข้ำแบตเตอรี่ และมีไฟ AC ออก
ที่ช่อง AC Output ด้วย
3. Battery Mode (หรือ Inverter Mode)

เมื่อกดสวิทช์ Power มำที่ตำแหน่ง Power saver off แล้ว Inverter จะจ่ำยไฟออกมำที่ช่อง AC Output และ
ทำงำนในโหมด Inverter
4. Fault Mode

เมื่อ Inverter มีปัญหำจะแสดงดังรู ปข้ำงบน ซึ่งมีรหัสที่บอกถึงข้อผิดพลำดที่เกิดขึ้นดังนี้
1 : พัดลมระบำยควำมร้อนเสี ย
2 : โหลดเกิน
3/6/7 : เกิดกำรลัดวงจรฝั่งเอำท์พุท
4 : อุณหภูมิภำยใน Inverter สู งเกินไป
8/9 : แรงดันไฟฟ้ ำของแบตเตอรี่ สูงเกินไป
5. Power Saver Mode
เมื่อกดสวิทช์ Power ไปที่ตำแหน่ง Power saver auto แล้ว Inverter จะทำงำนในโหมด Power saver โดยที่
Inverter จะผลิตไฟออกมำที่ช่อง AC Output ก็ต่อเมื่อมีกำรต่อโหลดเท่ำนั้น ถ้ำยังไม่ได้ต่อโหลดก็จะไม่มีไฟ
ออกมำที่ช่อง AC Output

การปิ ด Inverter
ให้กดสวิทช์ Power มำที่ตำแหน่งกึ่งกลำง ก็จะไม่มีไฟออกจำก Inverter แล้ว

สั ญญาณเสี ยงเตือน (Audible Alarm)
Inverter จะส่ งสัญญำณเสี ยงเตือนเมื่อเกิดข้อผิดพลำดต่ำงๆ ดังนี้
1. แรงดันไฟฟ้าของแบตเตอรี่ต่า (Battery Voltage Low)
ไฟ Inverter ติดสี เขียวค้ำง และมีสัญญำณเสี ยงดังนำน 0.5 วินำที ทุกๆ 5 วินำที
2. แรงดันไฟฟ้าของแบตเตอรี่สูง (Battery Voltage High)
ไฟ Inverter ติดสี เขียวค้ำง และมีสัญญำณเสี ยงดังนำน 0.5 วินำที ทุกๆ 1 วินำที และ Inverter จะเสี ยหำย
หลังจำก 60 วินำทีผำ่ นไป
3. โหลดเกินในโหมด Inverter (Inverter Mode Over-Load)

1) ถ้ำ 110% < load < 125% - ภำยใน 14 นำทีแรกยังไม่มีสัญญำณเสี ยงเตือน เมื่อถึงนำทีที่ 15 จะมี
สัญญำณเสี ยงเตือนนำน 0.5 วินำที ทุกๆ 1 วินำที และ Inverter จะเสี ยหำยหลังจำก 15 นำทีผำ่ น
ไป
2) ถ้ำ 125% < load < 150% - จะมีสัญญำณเสี ยงเตือนนำน 0.5 วินำที ทุกๆ 1 วินำที และ Inverter
จะเสี ยหำยหลังจำก 60 วินำทีผำ่ นไป
3) ถ้ำ load > 150% - จะมีสัญญำณเสี ยงเตือนนำน 0.5 วินำที ทุกๆ 1 วินำที และ Inverter จะ
เสี ยหำยหลังจำก 20 วินำทีผำ่ นไป
4. อุณหภูมิสูงเกินไป (Over Temperature)
ถ้ำแผงระบำยควำมร้อนมีอุณหภูมิสูงมำกกว่ำ 105 องศำเซลเซียส ไฟ Fault จะติดสี แดง และมี
สัญญำณเสี ยงเตือนนำน 0.5 วินำที ทุกๆ 1 วินำที

