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คู่ มือการใใช้ งาน
ระบบกักเก็บพลังงานนจากโซล่ าเซซลล์
รุ่ น ESS-250Wh
E
h (Energy Storage System 250Wh))
เรารูรู้ ดีวา่ พลังงานไฟฟฟ้า คือสิงจําเป็
เ นในชีวิตประะจําวัน เราจึงอออกแบบ-พัฒนาาตัวกักเก็บพลังงงานทีจะสามารถตอบสนองกการ
ใช้ งานไฟฟฟ้ าในทีพักอาศัยั ขนาดเล็กทัวไไปทีต้ องการคววามจําเป็ นขันพืพืนฐาน เช่นระบบบแสงสว่าง ระะบบไฟฟ้าสําหรรับชาร์ จแบตเตตอรี
อุปกรณ์สอือสาร ในราคาไไม่แพง ใช้ งานงง่าย มีขนาดเล็ก เพือให้ พลังงาานไฟฟ้าสามารรถเข้ าถึงผู้คนโดดยง่าย

คุณลักษณ
ณะ(Feature)
‐ระบบกักเก็บพลังงานทีมีแบตเตอรี ลิเธียม-ไอออน วงจจรชาร์ จแบตเตอรี และ อินเวอ
อร์ เตอร์ แปลงไฟฟในตัวเดียว
‐สามารถชชาร์ จแบตเตอรี ได้
ไ ทงจากแผงโ
ั
โซล่าเซลล์ หรื อ แหล่งจ่ายไฟ ดีซี 12V และ

ทีเสียบช่องจุดบบุหรี ในรถยนต์

‐ระบบชาร์ร์ จ MPPT Boo
ost ควบคุมด้ วยไมโครคอนโท
ย
ทรลเลอร์
‐มีระบบจัด
ั การแบตเตอรีรี BMS (Batteery Managem
ment System) ควบคุมด้ วยไไมโครคอนโทรลลเลอร์
‐มีระบบป
ปองกั
้ นการลัดวงงจร ระบบป้องกันอุณหภูมิสงู เกิน
‐อินเวอร์ เต
ตอร์ แบบ Moddified sine wave
w
ภายใน ขนนาด 250W
‐มีพอร์ ท U
USB 5V 3A สําหรั
า บชาร์ จโทรศัพท์มือถือ
‐มีแหล่งจ่าายไฟดีซี 12Vd
dc 5A(max) สําหรับอุปกรณ์ไ์ ฟฟ้าดีซี 12 โววลต์
‐มีคอนเน็กกเตอร์ DC Output 24V จาก
กแบตเตอรี สําหหรับใช้ งานไฟดีซีซจี ากแบตเตอรีรี โดยตรง
‐ออกแบบ
บมารองรับแผงโโซล่าเซลล์ขนาด 50W ถึง 1550W จํานวน 1 แผง
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สเปคสินคค้ า(Specification)
‐ พลังงาน
นรวมของแบตเตตอรี (Total Ennergy)

275W
Wh

‐ พลังงาน
นทีนําไปใช้ ได้ (Usable
(
Enerrgy) 250Whh
‐ความจุแบ
บตเตอรี (Capaacity) 10.6AAh
‐แรงดันแบ
บตเตอรี ปกติ (Normal Volttage) 26Vdc
‐ ช่วงแรงด
ดันแบตเตอรี (Voltage
V
Rangge) 23V‐29.5 V
‐แหล่งจ่ายยไฟ 12Vdc 5A
A(max)

-แหล่งจ่ายยไฟ USB 5Vdc 3A(max)
‐ อินเวอร์ เเตอร์ จ่ายกําลังได้
ไ สงู สุด (Maxx Power) 2500W
‐ความสาม
มารถจ่ายกําลังแบบพี
ง
ค (Peak Power for 5 sec.) 280W
W
‐ขนาดตัวเครื อง (Dimen
nsion) W * H * D 200* 200 * 100mm
‐นําหนักของเครื อง (Weight) 2.5kg

การนําไปปใช้ งาน
‐ระบบพลังั งานไฟฟ้ าขันพ
พืนฐานในทีพักในไร่
ก -นา-สวน หรื อในสถานทีทีการไฟฟ้าไม่สามารถเข้ าถึง
‐พลังงานไไฟฟ้าพกพา สําหรั
า บแสงสว่าง เครื องมือสือสาร การท่องเทียวพั
ย กแรมในพืนที
น ห่างไกล
‐ระบบพลังั งานไฟฟ้ าสําหรั
ห บ Smart Faarm

รู ปตตัวอย่ างการนํนําไปใช้ งาน
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ภาพด้านข้
า าง คอนเน็น็กเตอร์ สาํ หรัรั บเชือมต่ อกับอุ
บ ปกรณ์ ต่างๆๆ

CB Conn
nector
คอนเน็กเตออร์ สําหรับแผงโซซล่าเซลล์ หรื อขั วต่อช่องจุดบุหรี
ห ในรถยนต์
ขา 1 เป็ นขัวลบ
ว (‐)
ขา 2 เป็ นขัวบวก
ว (+)

ไฟแสดงงผล และ สวิตซ์
ต ควบคุม
1. LED แส
สดงระดับพลังงานของแบตเต
ง
ตอรี
3. LED แส
สดงสถานะแจ้ งเตื
ง อนแบตเตอรีี
5. LED แส
สดงสถานะ กาารชาร์ จแบตเตออรี
7. สวิตซ์ เเปิ ด/ปิ ด อินเวอ
อร์ เตอร์

2. สวิตซซ์ เปิ ด/ปิ ด แบต
ตเตอรี
4. LED แสดงสถานะ การใช้
ก พลังงานนจากแบตเตอรี
6. LED แสดงสถานกาารณ์ทํางานของงอินเวอร์ เตอร์
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ข้ อควรระะวัง (Caution)
-หากไม่มีคความเชียวชาญ
ญด้ านไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์ อยย่าเปิ ดฝาเครื องง หรื อซ่อมแซมม-ดัดแปลง เนือองจากมีไฟฟ้าแแรงสูงอาจ
ก่อให้ เกิดออันตรายได้
-ควรใช้ งานเครื องในทีร่ม ไม่ควรใช้ งานใในทีเปี ยกชืน หหรืื อ ในทีอุณหภูภูมิสงู เกิน 40 องศาเซลเซียส
‐หลีกเลียงงการใช้ งานใกล้ล้ ไอทะเล ไอกรรด และสารเคมี
มี
‐ติดตัง-เก็บให้ พ้นมือเด็ก และ สัตว์เลียงง

อ บทําลาย
-เมือหยุดกการใช้ งาน-เครื องหมดอายุไข ไม่ควรเผาทําลลายด้ วยไฟ หรือทุ
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