APOLLO SPN-series
Stand-alone Solar Pump Inverter
ยืดหยุน ใชไดหลากหลาย
●

●

●

นาเชื่อถือ
●
●
●
●
●

ควบคุมการทำงานดวย PWM และ MPPT
มีระบบปองกันไมใหมอเตอรปมน้ำทำงานเมื่อไมมีน้ำ
มีระบบปองกันฟาผาตามมาตรฐาน IEC 61000-4-5
ผลิตโดยตอยอดมาจากผลงานวิจัยของ สวทช.
ผลิตจากโรงงานผูผลิตที่ไดรับ ISO 9001 และ ISO 14001

ลดคาใชจาย
●
●

●

อัจฉริยะ
●
●
●

เริ่มทำงานโดยอัตโนมัติเมื่อมีแรงดันไฟฟาจากแผงเซลลแสงอาทิตย
ใชกระแสไฟฟาเริ่มทำงานต่ำ และแรงบิดเริ่มหมุนมอเตอรสูง
ติดตั้งและตอใชงานกับปมน้ำไดงาย

การใชงาน
●

ไมตองใชปมน้ำที่ใชน้ำมัน ประหยัดคาใชจาย
ไมตองใชแบตเตอรี่

สามารถใชงานกับปมน้ำที่ขับเคลื่อนดวยมอเตอรไฟฟากระแสสลับชนิด
เหนี่ยวนำ 1 เฟสแบบ PSC หรือขับเคลื่อนดวยมอเตอรไฟฟากระแสสลับ
2 เฟส, 3 เฟส (0.5 - 3 แรงมา)
สามารถใชงานกับปมน้ำไดหลากหลายชนิด ไดแก ปมจุมหรือปมแช,
ปมน้ำอัตโนมัติ, ปมหอยโขง หรือปมพญานาค เปนตน
รองรับแรงดันไฟฟาขาเขาจากแผงเซลลแสงอาทิตยไดเปนชวงกวาง ทำให
ใชไดกับชุดแผงเซลลแสงอาทิตยจำนวนมาก และใชไดกับแผงเซลลแสงอาทิตยไดหลายประเภท (ขึ้นอยูกับกำลังมอเตอรของปมน้ำที่ใช)
สามารถปรับแรงดันไฟฟาและความถี่ไฟฟาได

●

ติดตั้งใชงานบนรถสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย (อุปกรณเสริม) สำหรับใช
งานรวมกับรถแทรกเตอรในฟารม หรือรถอีแตน
เหมาะสำหรับระบบสูบน้ำในฟารมปศุสัตว หรือไรนา เปนตน
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APOLLO SPN-series เครื่องแปลงกระแสไฟฟาสำหรับปมน้ำ
MODEL

SPN-216

พิกัดกำลังไฟฟา
ไฟขาเขาจาก
แผงเซลลแสงอาทิตย
ไฟกระแสสลับขาออก

ประสิทธิภาพ
การปองกัน
การแสดงผล

กำลังไฟฟาสูงสุดของแผงเซลลแสงอาทิตย
ไฟกระแสสลับขาออก
ชวงของแรงดันไฟฟา MPPT (Vmp)
แรงดันไฟฟาขณะเปดวงจรสูงสุด (Voc)
กระแสไฟฟาขาเขาสูงสุดจากแผง
แรงดันไฟฟา
ความถี่ไฟฟา
ปมน้ำ
1 เฟสแบบ PSC
2 เฟส หรือแบบ PSC ที่ไมมี
capacity run
3 เฟส
ประสิทธิภาพสูงสุดของอินเวอรเตอร

สัญญาณไฟ LED
หนาจอแสดงผล

ระบบระบายความรอน
สภาวะแวดลอมใน
การใชงาน
ออกแบบตามมาตรฐาน
ขนาด
น้ำหนัก

อุณหภูมิ
ความชื้นสัมพัทธ
ระดับการปองกันของตัวตู
กวาง x สูง x ลึก (มิลลิเมตร)
โดยประมาณเปนกิโลกรัม

3 kWp
220 Vac, 3 แรงมา
100 - 420 Vdc
440 Vdc
12 A
100 - 220 Vac
5 - 65 Hz
220 Vac, 50 / 60 Hz, 0.5 - 2 แรงมา
220 Vac, 50 / 60 Hz, 0.5 - 3 แรงมา
220 Vac, 50 / 60 Hz, 0.5 - 3 แรงมา
97%
ปดเครื่องเมื่อแรงดันไฟฟาต่ำเกินพิกัด, ปดเครื่องเมื่อแรงดันไฟฟาสูงเกินพิกัด,
กระแสไฟฟาสูงเกินพิกัด, ปองกันฟาผา (IEC 61000-4-5),
ปองกันไมใหมอเตอรทำงานเมื่อไมมีน้ำ
ทำงาน, หยุด, อัตโนมัติ, ไฟเขา, ไฟออก, สวิตซลูกลอย, โปรแกรม, ผิดปกติ
PV voltage, DC bus voltage, Motor current, Motor frequency
Temperature, Time, Error (Inverter over current, Motor phase loss,
Over voltage, Low PV voltage, High motor current (Motor overload),
Low motor current (dry run), High temperature), Setting
การพาความรอนแบบธรรมชาติ
5 - 40˚C
0 - 95 % (ไมมีการควบแนน)
IP54
280 x 350 x 150
9.2

รายละเอียดและขอมูลจำเพาะภายในเอกสารนี้ สามารถเปลี่ยนแปลงแกไขไดโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา

หลากหลายและคลองตัว:

•
•
•

สามารถใชงานกับปมน้ำที่ขับเคลื่อนดวยมอเตอรไฟฟากระแสสลับชนิดเหนี่ยวนำ ไดตั้งแต 0.5 - 3 แรงมา
สามารถใชงานกับมอเตอรปมน้ำ 1 เฟส, 2 เฟส หรือ 3 เฟส
เหมาะสำหรับใชรวมกับปมน้ำหลายหลายชนิด ไดแก ปมจุมหรือปมแช, ปมอัตโนมัติ, ปมหอยโขง หรือ
ปมพญานาค เปนตน

รับอนุญาตใหใชสิทธิในผลงานวิจัยตนแบบอินเวอรเตอรสำหรับปมน้ำจากเซลลแสงอาทิตยหลายกำลังขับ
จากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
Authorized Dealer

Authorized Distributor

LEO ELECTRONICS CO.,LTD.
27, 29 Soi Bangna-Trad Rd 34, Bangna, Bangna, Bangkok 10260 THAILAND
Tel. 0-2746-9500, 0-2746-8708 Fax. 0-2746-8712 e-mail : RNE@leonics.com
www.leonics.com
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