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เรี ยนท่านผูม้ ีอปุ การะ ทางบริ ษทั ฯ ขอขอบพระคุณที่ท่านเลือกใช้ผลิตภัณฑ์โซล่าร์แอตติก รุ่ น Solar Air Care +ทั้ง
ระบบที่ใช้พดั ลม 1, 2 และ 3 ชุด ตามความเหมาะสมของขนาดบ้านและความซับซ้อนของโครงสร้างหลังคาหรื อ
พื้นที่ติดตั้งระบบท่านได้เป็ นเจ้าของระบบโซล่าร์ที่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อระบายความร้อนภายในบริ เวณห้องใต้
หลังคา ทั้งยังช่วยลดความชื้น และฝุ่ นละอองสะสม ซึ่งอาจเป็ นแหล่งเพาะเชื้อโรค หรื อเชื้อรา การใช้ระบบโซล่าร์แอตติกเพื่อลดความร้อนความชื้นและฝุ่ นละอองนั้นระบบได้ถูกออกแบบให้ทางานโดยยึดโยงกับสภาพแวดล้อมและปริ มาณแสงแดดที่ตกกระทบแผงโซล่าร์ในแต่ละช่วงเวลาโดยมีวงจรแสดงสถานะและควบคุมการทางานให้เป็ นไปตาม
ความเหมาะสมอย่างอัตโนมัติโดยที่ผใู ้ ช้ไม่ตอ้ งคอยกังวลปรับตั้งหรื อเปิ ดปิ ดระบบเหมือนเครื่ องใช้ไฟฟ้าอื่นๆในบ้าน
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ระบบและอุปกรณ์ เชื่ อมต่ อ (Block Diagram)

 ส่ วนประกอบ / ระบบกับอุปกรณ์ จะเชื่ อมต่ อ (System Block Diagram)
 แผงโซล่าร์: ชนิดไวต่อแสงสว่างและแสงแดด สามารถทางาน และจ่ายพลังงานได้ แม้ในสภาพแดดอ่อนๆ
 นวัตกรรมการติดตั้ง (J-Installation kit): การติดตั้งแผงโซล่าร์เข้ากับหลังคาโดยใช้นวัตกรรมใหม่ที่คิดค้นขึ้นเพื่อ
ให้สามารถติดตั้งบนหลังคาได้โดยไม่ตอ้ งเจาะหลังคาหรื อแม้แต่เสี ยบอุปกรณ์ระหว่างแผ่นกระเบื้องจึงมัน่ ใจได้
ว่าจะไม่ทาให้เกิดช่องว่างระหว่างแผ่นกระเบื้องหรื อไม่รบกวนการวางตัวของแผ่นกระเบื้องซึ่งเป็ นนวัตกรรมที่
มีการใช้ครั้งแรกในประเทศไทย (สิ ทธิบตั รอยูใ่ นระหว่างการดาเนินการ)
 สายเคเบิลมาตรฐาน (CableA, B) ประกอบเข้ากับแผงโซล่าร์ไปยังตูค้ วบคุม และ (Cable C, D, E) เชื่อมจากตู ้
ควบคุมไปยังพัดลมใช้เทคโนโลยีการประกอบอุตสาหกรรมเทียบเท่ากับมาตรฐานเชื่อมต่อที่ใช้ในรถยนต์
 พัดลมDC: เหมาะกับการใช้งานในสภาวะปิ ด หรื อความร้อนสู งได้ดี มอเตอร์เป็ นแบบไม่มีลูกปื น โครงสร้างใช้
โลหะทั้งหมดแม้แต่ใบพัดจึงไม่ทาให้เกิดการเสี ยรู ปหรื อโค้งงอเมื่อใช้ในสภาพปิ ดภายใต้หลังคา
 การทดสอบการรับนา้ หนักและผลกระทบกรณีมมี รสุม
ระบบโซล่าร์แอร์แคร์ได้ผา่ นการทดสอบรับน้ าหนักและผลกระทบกรณี มีมรสุมแล้ว ทั้งระบบแบบคงที่ (Static LoadTest) และระบบไดนามิค (Dynamic Load) ซึ่งจาลองสภาพการรับน้ าหนักจากลมกระแทกลมหอบหรื อลมกระโชกจาก
ดีเปรสชัน่ ระบบการติดตั้งแผงสามารถรับโหลดแรงกระแทกจากดีเปรสชัน่ ได้ในทุกทิศทางเมื่อมีความผิดปกติใดๆเกิดขึ้น
ระบบได้ถูกออกแบบให้มีระดับการป้ องกันถึง 3 ระดับ ดังนี้
 ระดับมอเตอร์: มีวงจรป้ องกันตัวเองจากการติดขัด กรณี มีสิ่งแปลกปลอมขนาดใหญ่เข้ามาติดในใบพัด โดยที่
วงจรพัดลมแต่ละชุดจะใช้ฟิวส์แยกกัน จึงทาให้เกิดความปลอดภัยสูง
 แยกวงจรเป็ นอิสระ:พัดลมแต่ละตัวแยกวงจรเป็ นอิสระจากกันหากเกิดกรณี พดั ลมผิดปกติหรื อฟิ วส์ขาดที่วงจร
ใดวงจรหนึ่ง จะไม่ส่งผลกระทบกับวงจรอื่นๆ และยังสามารถใช้งานได้ตามปกติ
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 เบรกเกอร์ไฟกระแสตรง: การป้ องกันระดับสุดท้ายเบรกเกอร์จะตัดกระแสไฟทันที เมื่อเกิดความผิดปกติหรื อ
ช็อตในระบบ
 การประกอบ และระบบกระบวนการผลิต:
ใช้การประกอบแบบอุตสาหกรรม (Semi Automatic Crimping) โดยสายการผลิตที่ได้รับมาตรฐาน ISO 9001 อุปกรณ์
มีมาตรฐานกระบวนการผลิต และผ่านการทดสอบการทางานทั้งระบบ (System testing) บนสายการผลิต ก่อนส่งไปติด
ตั้ง ระบบถูกออกแบบให้สามารถติดตั้งได้โดยไม่มีการประกอบหน้างาน และการประกอบเป็ นไปตามมาตรฐานอุตสาหกรรมโดยโรงงานที่ได้รับมาตรฐานและได้รับรางวัลจากกระทรวงอุตสาหกรรมอีกทั้งเป็ นผูผ้ ลิตชิ้นส่วนให้กบั อุตสาหกรรมยานยนต์และเครืิ ่ องใช้ไฟฟ้าระดับโลกสายเคเบิลที่ใช้เป็ นสายที่มีมาตรฐานUL,VW1F(LF)ระบบเชื่อมต่อสายเคเบิล
และคอนเนกเตอร์กนั น้ าและ ความชื้นระดับ IP 65
 หมายเหตุ
1) เนื่องจากพัดลมติดตั้งในระบบปิ ด มีพ้นื ที่จากัด และความร้อนสูง จึงต้องใช้ใบพัดโลหะ เพื่อป้ องกันการเสี ยรู ป
อันเกิดจากการทนความร้อนสูงเป็ นเวลานาน
2) เสี ยงของใบพัดโลหะหมุนตัดอากาศ จะเป็ นเสี ยงหมุนความถี่สูงกว่าแบบใบพัดพลาสติกทัว่ ไปที่ใช้ในเครื่ องปรับ
อากาศ เสี ยงที่ท่านได้ยนิ คือเสี ยงใบพัดโลหะตัดอากาศ ไม่ได้เกิดจากความผิดปกติของพัดลม และเสี ยงจะเปลี่ยนแปลงไปตามความเร็ ว และกระแสลมที่ส่งผ่านใบพัดในแต่ละช่วงเวลา
3) จานวนพัดลมขึ้นอยูก่ บั ขนาดพื้นที่ใต้หลังคาของบ้านแต่ละแบบ โดยเริ่ มจากพัดลม 1 ชุด, 2 ชุด และสูงสุด 3 ชุด
4) โซล่าร์แอตติก รุ่ นSolar Air Care นั้นติดตั้งพร้อมใช้สาหรับบ้านที่เปิ ดตัวใหม่ โดยระบบจะถูกกาหนดให้ทางาน
ตลอด 24 ชัว่ โมง โดยไม่จาเป็ นต้องปิ ดเบรกเกอร์ระบบ (ควรเปิ ดให้ระบบทางานบ้าง อย่างน้อยเดือนละครั้งประมาณ 4-6 ชัว่ โมงต่อครั้ง แม้จะไม่มีผพู ้ กั อาศัยก็ตาม ยกเว้นเกิดความผิดปกติ หรื อระหว่างให้บริ การตรวจซ่อม)
5) ระบบโซล่าร์แอร์แคร์ไม่มีการเชื่อมโยงเข้ากับระบบไฟกระแสสลับของการไฟฟ้าฯและไม่มีส่วนหนึ่งส่วนใดของ
ระบบเชื่อมกับสายไฟระบบอื่นๆในบ้านจึงไม่ตอ้ งกังวลถึงข้อกฎหมายหรื อความเสี่ ยงใดๆจากไฟฟ้ากระแสสลับ
6) ระบบไม่ได้แปลงไฟกระแสตรงเป็ นกระแสสลับ จึงไม่ตอ้ งกังวลเกี่ยวกับสัญญาณรบกวน(Noise) อันอาจจะเกิด
จากอุปกรณ์แปลงไฟกระแสตรงเป็ นกระแสสลับ
7) ไม่มีระบบการประจุ (Charge) ไฟฟ้าในแบตเตอรี่ (BatteryCharger) จึงมัน่ ใจได้วา่ ไม่มีความร้อนหรื อไอพิษใดๆ
ระเหยสะสมอยูภ่ ายในบ้าน
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 การใช้ งานโซล่าร์ แอตติก และความหมายของไฟบอกสถานะ
การตรวจสอบสภาพการทางานของระบบจากไฟแสดงสถานะหน้าตูค้ วบคุม

 ช่วงเช้าเมื่อฟ้าสว่างและเริ่ มมีแสงแดดบางๆบนขอบฟ้า ระบบจะอยูใ่ นช่วงตื่นนอน (Wake Up) เมื่อเริ่ มสว่างไฟสี
ฟ้าจะติด ส่วนไฟสี เขียวอาจจะติดและสว่างใกล้เคียงหรื อน้อยกว่าไฟสี ฟ้าหรื ออาจไม่ติดเลยหากปริ มาณแสงไม่
เพียงพอที่จะจ่ายไฟฟ้าเพื่อขับพัดลมให้หมุน
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ไฟแสดงสภาวะแผงสถานะสี ฟ้า (Solar
Panel ready)

ไฟแสดงสภาวะการทางานของพัดลม
ไฟแสดงสภาวะแผงสถานะ สี ฟ้า
(Solar Panel ready)
 สภาวะปกติ: ไฟสถานะสี ฟ้าต้องติดตามปริ มาณพัดลม และขนาดของบ้าน; ไฟติดเพียง1ชุด กรณี ระบบ พัดลม 1
ตัว, ไฟติด 2 ชุด และ 3 ชุด กรณี ระบบ พัดลม 2 และ 3 ตัวตามลาดับ
 สภาวะผิดปกติ: เมื่อมีแสงแดด แต่ไฟสถานะไม่ติด ให้ตรวจสอบคันโยกเบรกเกอร์ตอ้ งโยกขึ้นไปด้านบน

เบรกเกอร์ ต้องโยกขึน้ ไปด้ านบนสุ ดเมื่อต้ องการให้ ระบบทางาน


ปริมาณความสว่ างของไฟแสดงสถานะ:

ไฟแสดงสถานะจะมากหรื อน้อยขึ้นอยูก่ บั ความเข้มของแสงแดด ณ.เวลานั้นๆ โดยปกติเมื่อเริ่ มสว่าง ไฟสี ฟ้าจะติดส่วนไฟ
สี เขียวอาจจะติดและสว่างใกล้เคียงหรื อน้อยกว่าไฟสี ฟ้า ในช่วงกลางวันที่แดดจัดไฟสถานะการทางานของพัดลมจะสว่าง
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สูงสุดเท่าๆ กับไฟสี ฟ้าในขณะทางาน หากสัมผัสหน้าจอหรื อบริ เวณไฟสถานะ จะรู ้สึกอุน่ ๆ ประมาณ 30~40◦C ซึ่งเป็ น
ลักษณะปกติของการทางานในช่วงบ่ายใกล้ค่าระบบจะยังคงทางานแต่ไฟแสดงสถานะจะเริ่ มหรี่ ลงโดยที่ไฟสี เขียวจะติด
แต่ความสว่างจะลดลง เมื่อฟ้ามืดสนิท ไฟสี เขียวจะดับลง ในขณะที่ไฟสี ฟ้าจะค่อยๆหรี่ และดับลงในที่สุด ซึ่งเป็ นการเข้า
สู่สภาวะหลับ (Sleep Mode) ของระบบและจะไม่มีกระแสไฟฟ้าวิง่ ค้างอยูใ่ นระบบ

 สภาวะเตือนฟิ วส์ขาด

จากรู ปจะเห็นว่าฟิ วส์ของพัดลมชุดที่ 3 ขาด ส่ วนชุด 1 และ 2 ยังทางานปกติ
หากฟิ วส์ในวงจรพัดลมขาด ไฟแสดงสถานะฟิ วส์จะติด (ไฟสี แดง) และไฟสี เขียวจะดับ ในกรณี น้ ีไฟสี ฟ้ายังคงติด เพื่อบ่ง
บอกว่ายังมีไฟมาจากแผงโซล่าร์แต่ฟิวส์ขาด(ไฟสี แดงติด)ซึ่งจะทาให้ไฟสี เขียวดับจนกว่าจะได้รับการแก้ไขหรื อเปลี่ยน
ฟิ วส์ใหม่โดยปกติการขาดของฟิ วส์อาจจะเกิดขึ้นได้แม้ไม่มีการลัดวงจรระบบได้ถูกออกแบบให้ตดั วงจรอัตโนมัติโดย
อาจจะมีสาเหตุดงั ต่อไปนี้
o 1.มีฝนผงหรื
ุ่
อซากแมลงขนาดเล็กตกค้างอยูบ่ ริ เวณช่องลมออกตรงใต้พดั ลมโดยเฉพาะหน้าฝนซึ่งบริ เวณนี้จะมี
ระแนงและมุง้ ลวด ที่อาจทาให้เกิดการอุดตันจนไม่สามารถระบายลมออกได้
o 2.อาจมีสิ่งของขนาดใหญ่ติดบริ เวณใบพัดทาให้หมุนได้ไม่สะดวก
o 3.ความฝื ดจากการที่ไม่ได้ใช้้งานหรื อปิ ดเบรกเกอร์เป็ นเวลานาน(ควรเปิ ดให้ระบบทางานบ้างอย่างน้อยเดือนละ
ครั้งๆละ4-6 ชัว่ โมง แม้จะไม่มีผพู ้ กั อาศัย ยกเว้นกรณี เกิดความผิดปกติ หรื อระหว่างให้บริ การตรวจซ่อม)
o 4.อาการผิดปกติอื่นใดซึ่งจะแสดงผลที่ไฟบอกสถานะที่ตคู ้ วบคุม หรื อการดัดแปลงแก้ไขโดยช่างที่มิใช่ผทู ้ ี่มีความ
รู ้ดา้ นพลังงานแสงอาทิตย์
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 คาแนะนาในการดูแลระบบ
 ควรให้ช่างที่มีความชานาญเฉพาะด้านพลังงานแสงอาทิตย์หรื อทีมงานของบริ ษทั ฯเป็ นผูด้ าเนินการซ่อมบารุ งเมื่อ
จาเป็ น
 การดัดแปลงแก้ไขใดๆจากช่างที่มิได้รับการแต่งตั้งจากทางบริ ษทั ฯ ถือว่าการรับประกันเป็ นอันสิ้นสุด
 ตูค้ วบคุมจะมีสติกเกอร์ Void ติดไว้ การเปิ ดตูห้ รื อหากสติกเกอร์ Voidเสี ยหายก็ถือว่าการรับประกันเป็ นอันสิ้นสุด
ผูใ้ ช้จะต้องรับภาระค่าอุปกรณ์ที่เสี ยหายและค่าบริ การเอง แต่ยงั ได้รับการบริ การจากทางบริ ษทั ฯ เช่นเดิม

สติกเกอร์ Void ติดอยู่ทฝี าปิ ดสกรู ด้านขวาหรื อซ้ าย

 ระบบโซล่าร์แอตติกรุ่ น Solar Air Care ทั้งแบบพัดลม 1, 2 และ 3 ตัวนั้นได้ถูกออกแบบให้ทางานได้ตลอดอายุ
การใช้งานโดยไม่ตอ้ งซ่อมบารุ งแต่สภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันในแต่ละพื้นที่ติดตั้งหรื อความแตกต่างของที่ต้ งั
โครงการ อาจส่งผลให้ตอ้ งดูแลหรื อตรวจสอบปัจจัยเบื้องต้นดังต่อไปนี้
1. หากพื้นที่ต้ งั โครงการอยูใ่ กล้ทางด่วนหรื อเส้นทางหลักที่มีการจราจรคับคัง่ มีอตั รามลภาวะสูง แนะนาให้ลา้ งแผง
เซลแสงอาทิตย์ทุกๆ 2-3 ปี โดยเรี ยกใช้บริ การจากทีมงานบริ การ
2. ช่องระบายอากาศเข้าออกบริ เวณมุง้ ลวดควรมีการตรวจสอบการอุดตันและถอดล้างทาความสะอาดมุง้ ลวดตาม
สมควร โดยปกติสามารถทาความสะอาด หรื อเปลี่ยนตาข่ายกันแมลงได้เมื่อจาเป็ น
3. ช่องระบายอากาศด้านลมออกอุดตันอาจส่งผลให้พดั ลมทางานหนักกว่าปกติจนทาให้ฟิวส์ในระบบขาดและควร
ได้รับการบริ การในเวลาเดียวกัน โดยอยูใ่ นดุลพินิจของช่างที่ได้รับมอบหมายในการให้บริ การ

 ข้ อแนะนาด้ านกฎหมาย สุ ขอนามัยในบ้ าน และด้ านสั ญญาณรบกวนในระบบไฟฟ้ า
1. ในปัจจุบนั กฎหมายด้านไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ประเภทติดตั้งบนหลังคายังไม่เปิ ดเสรี (นับถึงปี 2560) ดังนั้น
โครงการติดตั้งเพื่อผลิตไฟฟ้าใช้แบบต่อเข้ากับระบบไฟฟ้าในบ้าน (Grid Tie) โดยมีอินเวอร์เตอร์ (Inverter) และ
ต่อเข้ากับตูไ้ ฟ220Vแบบ1เฟสหรื อ380Vแบบ3เฟสจะต้องแจ้งให้การไฟฟ้าเขตรับทราบเพื่อออกหนังสื อยิน-ยอม
หรื อต้องสมัครเข้าโครงการขายไฟฟ้าตามการรับสมัครจากรัฐบาลในโครงการโซล่าร์รูฟท้อปเสี ยก่อนมิฉะ-นั้น
อาจสุ่มเสี่ ยงในข้อกฎหมายโดยทางการไฟฟ้าฯอาจจะฟ้องร้องหรื อให้ท่านยกเลิกรื้ อถอนการเชื่อมต่อที่ไม่ได้
รับการอนุญาตได้ระบบโซล่าร์แอตติกรุ่ น Solar Air Careเป็ นระบบไฟโซล่าร์กระแสตรงแรงดันต่ากว่า 25โวลต์
และไม่มีการเชื่อมวงจรเข้ากับระบบไฟในบ้านใดๆจึงไม่มีความสุ่มเสี ยงด้านข้อกฎหมายที่วา่ มานี้
2. ด้านสุขอนามัยในบ้าน, ระบบโซล่าร์แอตติกรุ่ น Solar Air Care เป็ นระบบเพื่อการระบายความร้อน ความชื้นและ
ฝุ่ นละอองภายในห้องใต้หลังคา ระบบนี้ไม่มีกระบวนการประจุแบตเตอรี่ เพื่อใช้งานทาให้ไม่ตอ้ งใช้
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แบตเตอรี่ แบงก์ หรื อตูเ้ ก็บแบตเตอรี่ ในบ้าน จึงไม่ตอ้ งกังวลเรื่ องแก๊สรั่วไหลต่างๆ เช่นไฮโดรเจนตะกัว่ หรื อ
กามะถันกรดซัลฟูลิคซึ่งแก็สเหล่านี้สามารถเกิดขึ้นในระหว่างการประจุแบตเตอรี่ และจะสะสมอยูใ่ นอากาศ
ภายในบ้านตูค้ วบคุมของระบบเป็ นวงจรอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นและถูกตั้งให้ทางานโดยการควบคุมจากธรรมชาติ
โดยไม่มีแบตเตอรี่ แบคอัพใดๆ
3. ด้านสัญญาณรบกวนระบบไฟฟ้า ระบบโซล่าร์แอตติกรุ่ น Solar Air Care เป็ นระบบกระแสตรงแรงดันต่ากว่า
25โวลต์ที่ไม่เชื่อมต่อกับระบบไฟฟ้าภายในบ้านจึงไม่มีความสุ่มเสี่ ยงใดที่จะก่อให้เกิดการรบกวนระบบสายไฟใน
บ้านโซล่าร์แอตติกไม่มีการใช้อินเวอร์เตอร์(Inverter)สาหรับแปลงแรงดันไฟฟ้าเพื่อใช้งานจึงไม่มีแหล่งที่จะสร้าง
สัญญาณรบกวนใดๆ

 ขอบเขตการใช้ งานระบบโซล่าร์ แอตติก รุ่น Solar Air Care
Solar Attic Air Care ออกแบบมาเพื่อการระบายความร้อน ความชื้น และฝุ่ นละอองในห้องใต้หลังคาเท่านั้น ไม่มีการ
ประจุ
ไฟฟ้าหรื อนาพลังงานไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่น อย่างไรก็ตามในอนาคตหากมีทางเลือกในแง่สุขภาพหรื อมีกฎหมายรอง
รับการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในครัวเรื อนแล้วทางบริ ษทั ฯจะนาส่วนประกอบอื่นเข้ามาปรับใช้ต่อไปแรงดันไฟฟ้าในระ
บบเป็ นแบบแรงดันขึ้นลงตามระดับแสงแดดตามธรรมชาติแต่จะทางานร่ วมกับอุปกรณ์ในระบบได้ดีเนื่องจากได้ออกแบบ
ให้รองรับสภาวะดังกล่าว ไฟฟ้าในระบบไม่สามารถนาไปต่อประจุแบตเตอรี่ อุปกรณ์โทรศัพท์มือถือ, เพาเวอร์แบงค์หรื อ
คอมพิวเตอร์ และไม่สามารถนาไปใช้กบั อุปกรณ์เราเตอร์ (Router) อินเทอร์เน็ตหรื อโทรศัพท์ไร้สาย ระบบโซล่าร์แอตติกไม่
มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทางานของเครื่ องปรับอากาศโดยตรง แต่ช่วยลดอุณหภูมิในห้องใต้หลังคา จึงเป็ นการช่วยให้
เครื่ องปรับอากาศทางานน้อยลง ซึ่งสามารถช่วยประหยัดไฟฟ้าทางอ้อมนัน่ เอง

 การรับบริการและคาแนะนา
คาแนะนาด้านเทคนิคและคู่มือ การใช้งานภาษาไทยปละช่องทางการสื่ อสาร สามารถติดตามได้ในสื่ อออนไลน์

https://www.youtube.com/watch?v=MtgCr4eKFqU&feature=youtu.be
Facebook: Sol-N Tech www.sol-innovation.com
Line: Solar Attic Thailand id:@ubn0773n
Line QR Code: โดยท่านสามารถร่วมเป็ นสมาชิก ได้ทนั ทีที่ท่านเป็ นเจ้าของหรื อมีความสนใจ
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ภาคผนวก


IP Protection: มาตรฐาน IP (อังกฤษ : IP Rating, IP Code, IP Standard) ชื่อเต็ม International Protection
Standard ตามมาตรฐานIEC60529 หรื อบางครั้งถูกตีความเป็ น Ingress Protection Rating คือมาตรฐานที่บอก
ถึงระดับการป้องฝุ่ นและน้ าของเครื่ องจักร (mechanical casings) และอุปกรณ์ไฟฟ้า (electrical enclosures)ซึ่งถูก
พัฒนาขึ้นโดย IEC (International Electro technical Commission) เทียบเท่ากับมาตรฐานยุโรป EN 60529

 IP65: คือมาตรฐานที่จะเป็ นตัวบอกว่าอุปกรณ์ หรื อเครื่ องมือนั้นๆ มีความสามารถที่จะป้องกันฝุ่ นได้ สมบูรณ์
และมีความสามารถที่จะป้องกันนา้ จากการฉีดที่ตวั อุปกรณ์ได้จากทุกทิศทาง เฉพาะ กับระบบสายภายในหลังคา
Solar Air care เท่ านั้น ( ขอขอบคุณข้อมูลจากเวปไซท์: www.omi.co.th)



Static load: คือแรงคงที่ หรื อเพิ่มขึ้นอย่างช้าๆ ในขณะที่การทางานจริ งเป็ นการรับแรงในลักษณะพลวัตร
Dynamic loading: คือแรงที่มีการเปลี่ยนแปลงไปตามเวลาอยูเ่ สมอ หรื อแรงกระทาแบบซ้ าๆ อาทิสะพาน
แขวนหรื อรางรถไฟที่ตอ้ งรับน้ าหนักเมื่อมีรถหรื อรถไฟวิง่ ผ่านไปมาหรื อปี กเครื่ องบินที่รับแรงปะทะจากลมจน
เกิดการกระเพื่อมขึ้นลงหรื อในระหว่างการบินไต่ระดับและลดระดับเป็ นต้นแรงที่กระทากับโครงสร้าง
เหล่านี้แม้วา่ จะมีค่าไม่เกินกว่าค่าความแข็งแรงคราก (Yield strength) ของวัสดุที่ใช้
(ขอขอบคุณข้อมูลจากเวปไซท์: http://eng.sut.ac.th/me/2014/laboratory/FatigueTest.php)

Underwriters' Laboratories Inc.
UL:

เป็ นองค์กรอิสระที่ไม่แสวงหาผลกาไร
(Nonprofit Organization) ก่อตั้งขึ้นในประเทศอเมริ กาในปี 1894ปั จจุบนั ขยายสาขา
และมีหอ้ งทดสอบที่ได้สอบทียบทัว่ โลกรวมทั้งประเทศไทยถือว่าเป็ นมาตรฐานความ
ปลอดภัยด้านวิศวกรรมชิ้น-ส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ยาง สายไฟฟ้า พลาสติกที่ได้รับการ
ยอมรับมากที่สุด
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VW-1

VW-1:

เป็ นการทดสอบสายไฟ ด้วยการเผาในลักษณะที่สายไฟถูกวางแนวตั้ง
(Vertical Flame test) ตามกระบวนการทดสอบ ตามข้อกาหนด UL 83.

-F-

-F-:

LF

Lead Free: ไม่มีส่วนประกอบของตะกัว่ เกินกาหนดตามมาตรฐานความปลอดภัย
LS IS: เป็ นบริ ษทั ฯในเครื อแอลจี (LG) ผูน้ าด้านเทคโนโลยีไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์

สัญญลักษณ์การได้รับมาตรฐานคุุณภาพตามกาหนดของ JQA (Japan Quality
Assurance Organization)

เครื่ องใช้ไฟฟ้า และพลังงานทดแทน ในส่วนของอุปกรณ์ไฟฟ้า LG หรื อ LUCKYGOLDSTAR เข้ามาสู่ตลาดประเทศไทยมากว่า 30ปี แล้วและได้เปลี่ยนชื่อจาก LG เป็ น
LS ในปี 2005 ปัจจุบนั เบรกเกอร์กนั ไฟดูดและไฟเกิน (RCBO) ของ LS ได้ผา่ นการ
รับรองมาตรฐาน มอก.909-2548 นอกจากนี้ LS ยังมีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายจากฟ้า
ผ่า (SPD) ซึ่งมีความต้องการมากขึ้นในปัจจุบนั

SOL-N TECH
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