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       เรียนท่านผูมี้อปุการะ ทางบริษทัฯ ขอขอบพระคุณท่ีท่านเลือกใชผ้ลิตภณัฑโ์ซล่าร์แอตติก รุ่น Solar Air Care +ทั้ง
ระบบท่ีใชพ้ดัลม 1, 2 และ 3 ชุด ตามความเหมาะสมของขนาดบา้นและความซบัซอ้นของโครงสร้างหลงัคาหรือ 

พ้ืนท่ีติดตั้งระบบท่านไดเ้ป็นเจา้ของระบบโซล่าร์ท่ีใชพ้ลงังานแสงอาทิตยเ์พ่ือระบายความร้อนภายในบริเวณหอ้งใต ้

หลงัคา ทั้งยงัช่วยลดความช้ืน และฝุ่ นละอองสะสม ซ่ึงอาจเป็นแหล่งเพาะเช้ือโรค หรือเช้ือรา การใชร้ะบบโซล่าร์แอต- 

ติกเพื่อลดความร้อนความช้ืนและฝุ่ นละอองนั้นระบบไดถู้กออกแบบใหท้ างานโดยยดึโยงกบัสภาพแวดลอ้มและปริ-
มาณแสงแดดท่ีตกกระทบแผงโซล่าร์ในแต่ละช่วงเวลาโดยมีวงจรแสดงสถานะและควบคุมการท างานใหเ้ป็นไปตาม 

ความเหมาะสมอยา่งอตัโนมติัโดยท่ีผูใ้ชไ้ม่ตอ้งคอยกงัวลปรับตั้งหรือเปิดปิดระบบเหมือนเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าอ่ืนๆในบา้น 
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ระบบและอปุกรณ์เช่ือมต่อ (Block Diagram) 
 

 
 
 
 

 

 ส่วนประกอบ / ระบบกบัอปุกรณ์จะเช่ือมต่อ (System Block Diagram) 
 

 แผงโซล่าร์: ชนิดไวต่อแสงสวา่งและแสงแดด สามารถท างาน และจ่ายพลงังานได ้แมใ้นสภาพแดดอ่อนๆ 
 นวตักรรมการติดตั้ง (J-Installation kit): การติดตั้งแผงโซล่าร์เขา้กบัหลงัคาโดยใชน้วตักรรมใหม่ท่ีคิดคน้ข้ึนเพื่อ 

ใหส้ามารถติดตั้งบนหลงัคาไดโ้ดยไม่ตอ้งเจาะหลงัคาหรือแมแ้ตเ่สียบอุปกรณ์ระหวา่งแผน่กระเบ้ืองจึงมัน่ใจได ้
วา่จะไม่ท าใหเ้กิดช่องวา่งระหวา่งแผน่กระเบ้ืองหรือไม่รบกวนการวางตวัของแผน่กระเบ้ืองซ่ึงเป็นนวตักรรมท่ี 
มีการใชค้ร้ังแรกในประเทศไทย (สิทธิบตัรอยูใ่นระหวา่งการด าเนินการ) 

 สายเคเบิลมาตรฐาน  (CableA, B)  ประกอบเขา้กบัแผงโซล่าร์ไปยงัตูค้วบคุม และ (Cable C, D, E) เช่ือมจากตู ้
ควบคุมไปยงัพดัลมใชเ้ทคโนโลยกีารประกอบอุตสาหกรรมเทียบเท่ากบัมาตรฐานเช่ือมต่อท่ีใชใ้นรถยนต ์

 พดัลมDC: เหมาะกบัการใชง้านในสภาวะปิด หรือความร้อนสูงไดดี้ มอเตอร์เป็นแบบไม่มีลูกปืน โครงสร้างใช ้
โลหะทั้งหมดแมแ้ต่ใบพดัจึงไม่ท าใหเ้กิดการเสียรูปหรือโคง้งอเม่ือใชใ้นสภาพปิดภายใตห้ลงัคา 
 

 การทดสอบการรับน า้หนักและผลกระทบกรณีมมีรสุม 
 

ระบบโซล่าร์แอร์แคร์ไดผ้า่นการทดสอบรับน ้ าหนกัและผลกระทบกรณีมีมรสุมแลว้ ทั้งระบบแบบคงท่ี  (Static Load- 
Test) และระบบไดนามิค (Dynamic Load) ซ่ึงจ าลองสภาพการรับน ้ าหนกัจากลมกระแทกลมหอบหรือลมกระโชกจาก 
ดีเปรสชัน่ระบบการติดตั้งแผงสามารถรับโหลดแรงกระแทกจากดีเปรสชัน่ไดใ้นทุกทิศทางเม่ือมีความผิดปกติใดๆเกิดข้ึน 
ระบบไดถู้กออกแบบใหมี้ระดบัการป้องกนัถึง 3 ระดบั ดงัน้ี 

 ระดบัมอเตอร์: มีวงจรป้องกนัตวัเองจากการติดขดั กรณีมีส่ิงแปลกปลอมขนาดใหญ่เขา้มาติดในใบพดั โดยท่ี 
วงจรพดัลมแต่ละชุดจะใชฟิ้วส์แยกกนั จึงท าใหเ้กิดความปลอดภยัสูง 

 แยกวงจรเป็นอิสระ:พดัลมแต่ละตวัแยกวงจรเป็นอิสระจากกนัหากเกิดกรณีพดัลมผิดปกติหรือฟิวส์ขาดท่ีวงจร 
ใดวงจรหน่ึง จะไม่ส่งผลกระทบกบัวงจรอ่ืนๆ และยงัสามารถใชง้านไดต้ามปกติ 
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 เบรกเกอร์ไฟกระแสตรง: การป้องกนัระดบัสุดทา้ยเบรกเกอร์จะตดักระแสไฟทนัที เม่ือเกิดความผดิปกติหรือ 
ช็อตในระบบ 

 
 การประกอบ และระบบกระบวนการผลติ: 

 
ใชก้ารประกอบแบบอุตสาหกรรม (Semi Automatic Crimping) โดยสายการผลิตท่ีไดรั้บมาตรฐาน ISO 9001 อุปกรณ์ 
มีมาตรฐานกระบวนการผลิต และผา่นการทดสอบการท างานทั้งระบบ (System testing) บนสายการผลิต ก่อนส่งไปติด 
ตั้ง ระบบถูกออกแบบใหส้ามารถติดตั้งไดโ้ดยไม่มีการประกอบหนา้งาน และการประกอบเป็นไปตามมาตรฐานอุตสาห- 
กรรมโดยโรงงานท่ีไดรั้บมาตรฐานและไดรั้บรางวลัจากกระทรวงอุตสาหกรรมอีกทั้งเป็นผูผ้ลิตช้ินส่วนใหก้บัอุตสาห- 
กรรมยานยนตแ์ละเคริ่ืองใชไ้ฟฟ้าระดบัโลกสายเคเบิลท่ีใชเ้ป็นสายท่ีมีมาตรฐานUL,VW1F(LF)ระบบเช่ือมต่อสายเคเบิล 
และคอนเนกเตอร์กนัน ้ าและ ความช้ืนระดบั IP 65 
 

 หมายเหตุ 

1) เน่ืองจากพดัลมติดตั้งในระบบปิด มีพ้ืนท่ีจ ากดั และความร้อนสูง จึงตอ้งใชใ้บพดัโลหะ เพ่ือป้องกนัการเสียรูป 
อนัเกิดจากการทนความร้อนสูงเป็นเวลานาน 

2) เสียงของใบพดัโลหะหมนุตดัอากาศ จะเป็นเสียงหมุนความถ่ีสูงกวา่แบบใบพดัพลาสติกทัว่ไปท่ีใชใ้นเคร่ืองปรับ 
อากาศ เสียงท่ีท่านไดย้นิคือเสียงใบพดัโลหะตดัอากาศ ไม่ไดเ้กิดจากความผิดปกติของพดัลม และเสียงจะเปล่ียน- 
แปลงไปตามความเร็ว และกระแสลมท่ีส่งผา่นใบพดัในแต่ละช่วงเวลา 

3) จ านวนพดัลมข้ึนอยูก่บัขนาดพ้ืนท่ีใตห้ลงัคาของบา้นแต่ละแบบ โดยเร่ิมจากพดัลม 1 ชุด, 2 ชุด และสูงสุด 3 ชุด 
4) โซล่าร์แอตติก รุ่นSolar Air Care นั้นติดตั้งพร้อมใชส้ าหรับบา้นท่ีเปิดตวัใหม่ โดยระบบจะถูกก าหนดใหท้ างาน 

ตลอด 24 ชัว่โมง โดยไม่จ าเป็นตอ้งปิดเบรกเกอร์ระบบ (ควรเปิดใหร้ะบบท างานบา้ง อยา่งนอ้ยเดือนละคร้ังประ- 
มาณ 4-6 ชัว่โมงต่อคร้ัง แมจ้ะไม่มีผูพ้กัอาศยัก็ตาม ยกเวน้เกิดความผิดปกติ หรือระหวา่งใหบ้ริการตรวจซ่อม) 

5) ระบบโซล่าร์แอร์แคร์ไม่มีการเช่ือมโยงเขา้กบัระบบไฟกระแสสลบัของการไฟฟ้าฯและไม่มีส่วนหน่ึงส่วนใดของ 
ระบบเช่ือมกบัสายไฟระบบอ่ืนๆในบา้นจึงไม่ตอ้งกงัวลถึงขอ้กฎหมายหรือความเส่ียงใดๆจากไฟฟ้ากระแสสลบั 

6) ระบบไม่ไดแ้ปลงไฟกระแสตรงเป็นกระแสสลบั จึงไม่ตอ้งกงัวลเก่ียวกบัสญัญาณรบกวน(Noise) อนัอาจจะเกิด 
จากอุปกรณ์แปลงไฟกระแสตรงเป็นกระแสสลบั  

7) ไม่มีระบบการประจุ (Charge) ไฟฟ้าในแบตเตอร่ี(BatteryCharger) จึงมัน่ใจไดว้า่ไม่มีความร้อนหรือไอพิษใดๆ 
ระเหยสะสมอยูภ่ายในบา้น 
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 การใช้งานโซล่าร์แอตติก และความหมายของไฟบอกสถานะ 
การตรวจสอบสภาพการท างานของระบบจากไฟแสดงสถานะหนา้ตูค้วบคุม 
 

 
 
                

 

 ช่วงเชา้เม่ือฟ้าสวา่งและเร่ิมมีแสงแดดบางๆบนขอบฟ้า ระบบจะอยูใ่นช่วงต่ืนนอน (Wake Up) เม่ือเร่ิมสวา่งไฟสี
ฟ้าจะติด ส่วนไฟสีเขียวอาจจะติดและสวา่งใกลเ้คียงหรือนอ้ยกวา่ไฟสีฟ้าหรืออาจไม่ติดเลยหากปริมาณแสงไม่
เพียงพอท่ีจะจ่ายไฟฟ้าเพื่อขบัพดัลมใหห้มนุ 
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 สภาวะปกติ: ไฟสถานะสีฟ้าตอ้งติดตามปริมาณพดัลม และขนาดของบา้น; ไฟติดเพียง1ชุด กรณีระบบ พดัลม 1 
ตวั, ไฟติด 2 ชุด และ 3 ชุด กรณีระบบ พดัลม 2 และ 3 ตวัตามล าดบั  

 สภาวะผิดปกติ: เม่ือมีแสงแดด แต่ไฟสถานะไม่ติด ใหต้รวจสอบคนัโยกเบรกเกอร์ตอ้งโยกข้ึนไปดา้นบน 
 

 
เบรกเกอร์ต้องโยกขึน้ไปด้านบนสุดเม่ือต้องการให้ระบบท างาน 

 

 ปริมาณความสว่างของไฟแสดงสถานะ:  
 

ไฟแสดงสถานะจะมากหรือนอ้ยข้ึนอยูก่บัความเขม้ของแสงแดด ณ.เวลานั้นๆ โดยปกติเม่ือเร่ิมสวา่ง ไฟสีฟ้าจะติดส่วนไฟ 
สีเขียวอาจจะติดและสวา่งใกลเ้คียงหรือนอ้ยกวา่ไฟสีฟ้า  ในช่วงกลางวนัท่ีแดดจดัไฟสถานะการท างานของพดัลมจะสวา่ง 

ไฟแสดงสภาวะแผงสถานะสีฟ้า  (Solar 
Panel ready) 

ไฟแสดงสภาวะการท างานของพดัลม 

ไฟแสดงสภาวะแผงสถานะ สีฟ้า 

(Solar Panel ready) 
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สูงสุดเท่าๆ กบัไฟสีฟ้าในขณะท างาน   หากสมัผสัหนา้จอหรือบริเวณไฟสถานะ จะรู้สึกอุ่นๆ ประมาณ 30~40◦C  ซ่ึงเป็น 
ลกัษณะปกติของการท างานในช่วงบ่ายใกลค้  ่าระบบจะยงัคงท างานแต่ไฟแสดงสถานะจะเร่ิมหร่ีลงโดยท่ีไฟสีเขียวจะติด 
 แต่ความสวา่งจะลดลง เม่ือฟ้ามืดสนิท ไฟสีเขียวจะดบัลง ในขณะท่ีไฟสีฟ้าจะค่อยๆหร่ีและดบัลงในท่ีสุด ซ่ึงเป็นการเขา้ 
สู่สภาวะหลบั (Sleep Mode) ของระบบและจะไม่มีกระแสไฟฟ้าวิง่คา้งอยูใ่นระบบ 
 

 สภาวะเตือนฟิวส์ขาด 

 
 

จากรูปจะเห็นวา่ฟิวส์ของพดัลมชุดท่ี 3 ขาด ส่วนชุด 1 และ 2 ยงัท างานปกติ 
หากฟิวส์ในวงจรพดัลมขาด ไฟแสดงสถานะฟิวส์จะติด (ไฟสีแดง) และไฟสีเขียวจะดบั ในกรณีน้ีไฟสีฟ้ายงัคงติด เพ่ือบ่ง 
บอกวา่ยงัมีไฟมาจากแผงโซล่าร์แต่ฟิวส์ขาด(ไฟสีแดงติด)ซ่ึงจะท าใหไ้ฟสีเขียวดบัจนกวา่จะไดรั้บการแกไ้ขหรือเปล่ียน 
ฟิวส์ใหม่โดยปกติการขาดของฟิวส์อาจจะเกิดข้ึนไดแ้มไ้ม่มีการลดัวงจรระบบไดถู้กออกแบบใหต้ดัวงจรอตัโนมติัโดย 
อาจจะมีสาเหตุดงัต่อไปน้ี 

o 1.มีฝุ่ นผงหรือซากแมลงขนาดเลก็ตกคา้งอยูบ่ริเวณช่องลมออกตรงใตพ้ดัลมโดยเฉพาะหนา้ฝนซ่ึงบริเวณน้ีจะมี 
ระแนงและมุง้ลวด ท่ีอาจท าใหเ้กิดการอุดตนัจนไม่สามารถระบายลมออกได ้

o 2.อาจมีส่ิงของขนาดใหญ่ติดบริเวณใบพดัท าใหห้มนุไดไ้ม่สะดวก 
o 3.ความฝืดจากการท่ีไม่ไดใ้ช้้งานหรือปิดเบรกเกอร์เป็นเวลานาน(ควรเปิดใหร้ะบบท างานบา้งอยา่งนอ้ยเดือนละ 

คร้ังๆละ4-6 ชัว่โมง แมจ้ะไม่มีผูพ้กัอาศยั ยกเวน้กรณีเกิดความผิดปกติ หรือระหวา่งใหบ้ริการตรวจซ่อม) 
o 4.อาการผิดปกติอ่ืนใดซ่ึงจะแสดงผลท่ีไฟบอกสถานะท่ีตูค้วบคุม หรือการดดัแปลงแกไ้ขโดยช่างท่ีมิใช่ผูท่ี้มีความ 

รู้ดา้นพลงังานแสงอาทิตย ์
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 ค าแนะน าในการดูแลระบบ 
 

 ควรใหช่้างท่ีมีความช านาญเฉพาะดา้นพลงังานแสงอาทิตยห์รือทีมงานของบริษทัฯเป็นผูด้  าเนินการซ่อมบ ารุงเม่ือ
จ าเป็น 

 การดดัแปลงแกไ้ขใดๆจากช่างท่ีมิไดรั้บการแต่งตั้งจากทางบริษทัฯ ถือวา่การรับประกนัเป็นอนัส้ินสุด 
 ตูค้วบคุมจะมีสติกเกอร์ Void ติดไว ้การเปิดตูห้รือหากสติกเกอร์ Voidเสียหายก็ถือวา่การรับประกนัเป็นอนัส้ินสุด 

ผูใ้ชจ้ะตอ้งรับภาระค่าอุปกรณ์ท่ีเสียหายและค่าบริการเอง แต่ยงัไดรั้บการบริการจากทางบริษทัฯ เช่นเดิม 

                
 ระบบโซล่าร์แอตติกรุ่น Solar Air Care ทั้งแบบพดัลม 1, 2 และ 3 ตวันั้นไดถู้กออกแบบใหท้ างานไดต้ลอดอาย ุ

การใชง้านโดยไม่ตอ้งซ่อมบ ารุงแต่สภาพแวดลอ้มท่ีแตกต่างกนัในแต่ละพ้ืนท่ีติดตั้งหรือความแตกต่างของท่ีตั้ง 
โครงการ อาจส่งผลใหต้อ้งดูแลหรือตรวจสอบปัจจยัเบ้ืองตน้ดงัต่อไปน้ี 

1. หากพ้ืนท่ีตั้งโครงการอยูใ่กลท้างด่วนหรือเสน้ทางหลกัท่ีมีการจราจรคบัคัง่ มีอตัรามลภาวะสูง แนะน าใหล้า้งแผง 
เซลแสงอาทิตยทุ์กๆ 2-3 ปี โดยเรียกใชบ้ริการจากทีมงานบริการ 

2. ช่องระบายอากาศเขา้ออกบริเวณมุง้ลวดควรมีการตรวจสอบการอดุตนัและถอดลา้งท าความสะอาดมุง้ลวดตาม
สมควร โดยปกติสามารถท าความสะอาด หรือเปล่ียนตาข่ายกนัแมลงไดเ้ม่ือจ าเป็น 

3. ช่องระบายอากาศดา้นลมออกอุดตนัอาจส่งผลใหพ้ดัลมท างานหนกักวา่ปกติจนท าใหฟิ้วส์ในระบบขาดและควร 
ไดรั้บการบริการในเวลาเดียวกนั โดยอยูใ่นดุลพินิจของช่างท่ีไดรั้บมอบหมายในการใหบ้ริการ 

 

 ข้อแนะน าด้านกฎหมาย สุขอนามยัในบ้าน และด้านสัญญาณรบกวนในระบบไฟฟ้า 
 

1. ในปัจจุบนักฎหมายดา้นไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์ ประเภทติดตั้งบนหลงัคายงัไม่เปิดเสรี (นบัถึงปี 2560) ดงันั้น
โครงการติดตั้งเพ่ือผลิตไฟฟ้าใชแ้บบต่อเขา้กบัระบบไฟฟ้าในบา้น (Grid Tie) โดยมีอินเวอร์เตอร์ (Inverter) และ
ต่อเขา้กบัตูไ้ฟ220Vแบบ1เฟสหรือ380Vแบบ3เฟสจะตอ้งแจง้ใหก้ารไฟฟ้าเขตรับทราบเพื่อออกหนงัสือยนิ-ยอม
หรือตอ้งสมคัรเขา้โครงการขายไฟฟ้าตามการรับสมคัรจากรัฐบาลในโครงการโซล่าร์รูฟทอ้ปเสียก่อนมิฉะ-นั้น
อาจสุ่มเส่ียงในขอ้กฎหมายโดยทางการไฟฟ้าฯอาจจะฟ้องร้องหรือใหท่้านยกเลิกร้ือถอนการเช่ือมตอ่ท่ีไม่ได ้
รับการอนุญาตไดร้ะบบโซล่าร์แอตติกรุ่น Solar Air Careเป็นระบบไฟโซล่าร์กระแสตรงแรงดนัต ่ากวา่ 25โวลต์
และไม่มีการเช่ือมวงจรเขา้กบัระบบไฟในบา้นใดๆจึงไม่มีความสุ่มเสียงดา้นขอ้กฎหมายท่ีวา่มาน้ี 

2. ดา้นสุขอนามยัในบา้น, ระบบโซล่าร์แอตติกรุ่น Solar Air Care เป็นระบบเพื่อการระบายความร้อน ความช้ืนและ
ฝุ่ นละอองภายในหอ้งใตห้ลงัคา ระบบน้ีไม่มีกระบวนการประจุแบตเตอร่ีเพื่อใชง้านท าใหไ้ม่ตอ้งใช ้

สติกเกอร์ Void ตดิอยู่ทฝีาปิดสกรูด้านขวาหรือซ้าย 
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แบตเตอร่ีแบงก ์หรือตูเ้ก็บแบตเตอร่ีในบา้น จึงไม่ตอ้งกงัวลเร่ืองแก๊สร่ัวไหลต่างๆ เช่นไฮโดรเจนตะกัว่หรือ 
ก ามะถนักรดซลัฟลิูคซ่ึงแก็สเหล่าน้ีสามารถเกิดข้ึนในระหวา่งการประจุแบตเตอร่ีและจะสะสมอยูใ่นอากาศ
ภายในบา้นตูค้วบคุมของระบบเป็นวงจรอิเลก็ทรอนิกส์เท่านั้นและถูกตั้งใหท้ างานโดยการควบคุมจากธรรมชาติ
โดยไม่มีแบตเตอร่ีแบคอพัใดๆ  

3. ดา้นสญัญาณรบกวนระบบไฟฟ้า ระบบโซล่าร์แอตติกรุ่น Solar Air Care เป็นระบบกระแสตรงแรงดนัต ่ากวา่  
25โวลตท่ี์ไม่เช่ือมต่อกบัระบบไฟฟ้าภายในบา้นจึงไม่มีความสุ่มเส่ียงใดท่ีจะก่อใหเ้กิดการรบกวนระบบสายไฟใน 
บา้นโซล่าร์แอตติกไม่มีการใชอิ้นเวอร์เตอร์(Inverter)ส าหรับแปลงแรงดนัไฟฟ้าเพ่ือใชง้านจึงไม่มีแหล่งท่ีจะสร้าง
สญัญาณรบกวนใดๆ 
 

 ขอบเขตการใช้งานระบบโซล่าร์แอตติก รุ่น Solar Air Care 

Solar Attic Air Care ออกแบบมาเพื่อการระบายความร้อน ความช้ืน และฝุ่ นละอองในหอ้งใตห้ลงัคาเท่านั้น ไม่มีการ
ประจุ 

ไฟฟ้าหรือน าพลงังานไปใชเ้พื่อวตัถุประสงคอ่ื์น อยา่งไรก็ตามในอนาคตหากมีทางเลือกในแง่สุขภาพหรือมีกฎหมายรอง 

รับการใชพ้ลงังานแสงอาทิตยใ์นครัวเรือนแลว้ทางบริษทัฯจะน าส่วนประกอบอ่ืนเขา้มาปรับใชต้่อไปแรงดนัไฟฟ้าในระ 

บบเป็นแบบแรงดนัข้ึนลงตามระดบัแสงแดดตามธรรมชาติแต่จะท างานร่วมกบัอุปกรณ์ในระบบไดดี้เน่ืองจากไดอ้อกแบบ 

ใหร้องรับสภาวะดงักล่าว ไฟฟ้าในระบบไม่สามารถน าไปต่อประจุแบตเตอร่ี อปุกรณ์โทรศพัทมื์อถือ, เพาเวอร์แบงคห์รือ
คอมพิวเตอร์ และไม่สามารถน าไปใชก้บัอุปกรณ์เราเตอร์ (Router) อินเทอร์เน็ตหรือโทรศพัทไ์ร้สาย ระบบโซล่าร์แอตติกไม่
มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการท างานของเคร่ืองปรับอากาศโดยตรง แต่ช่วยลดอุณหภูมิในหอ้งใตห้ลงัคา จึงเป็นการช่วยให้
เคร่ืองปรับอากาศท างานนอ้ยลง ซ่ึงสามารถช่วยประหยดัไฟฟ้าทางออ้มนัน่เอง 

 

 การรับบริการและค าแนะน า 
ค าแนะน าดา้นเทคนิคและคู่มือ การใชง้านภาษาไทยปละช่องทางการส่ือสาร สามารถติดตามไดใ้นส่ือออนไลน ์

 

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: โดยท่านสามารถร่วมเป็นสมาชิก ไดท้นัทีท่ีท่านเป็นเจา้ของหรือมีความสนใจ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=MtgCr4eKFqU&feature=youtu.be
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ภาคผนวก 

 IP Protection: มาตรฐาน IP (องักฤษ : IP Rating, IP Code, IP Standard) ช่ือเตม็ International Protection 

Standard ตามมาตรฐานIEC60529 หรือบางคร้ังถูกตีความเป็น Ingress Protection Rating คือมาตรฐานท่ีบอก 
ถึงระดบัการป้องฝุ่ นและน ้ าของเคร่ืองจกัร (mechanical casings) และอุปกรณ์ไฟฟ้า (electrical enclosures)ซ่ึงถูก 
พฒันาข้ึนโดย IEC (International Electro technical Commission) เทียบเท่ากบัมาตรฐานยโุรป EN 60529 

 IP65: คือมาตรฐานท่ีจะเป็นตวับอกวา่อุปกรณ์ หรือเคร่ืองมือนั้นๆ มีความสามารถท่ีจะป้องกนัฝุ่นได้สมบูรณ์ 

และมีความสามารถท่ีจะป้องกนัน า้จากการฉีดท่ีตวัอุปกรณ์ไดจ้ากทุกทศิทาง เฉพาะ กบัระบบสายภายในหลงัคา 
Solar Air care เท่านั้น  ( ขอขอบคุณขอ้มูลจากเวปไซท:์ www.omi.co.th) 

 Static load: คือแรงคงท่ี หรือเพ่ิมข้ึนอยา่งชา้ๆ ในขณะท่ีการท างานจริงเป็นการรับแรงในลกัษณะพลวตัร  
 Dynamic loading: คือแรงท่ีมีการเปล่ียนแปลงไปตามเวลาอยูเ่สมอ หรือแรงกระท าแบบซ ้ าๆ  อาทิสะพาน

แขวนหรือรางรถไฟท่ีตอ้งรับน ้ าหนกัเม่ือมีรถหรือรถไฟวิง่ผา่นไปมาหรือปีกเคร่ืองบินท่ีรับแรงปะทะจากลมจน
เกิดการกระเพ่ือมข้ึนลงหรือในระหวา่งการบินไต่ระดบัและลดระดบัเป็นตน้แรงท่ีกระท ากบัโครงสร้าง 
เหล่าน้ีแมว้า่จะมีค่าไม่เกินกวา่ค่าความแขง็แรงคราก (Yield strength) ของวสัดุท่ีใช ้ 

(ขอขอบคุณขอ้มูลจากเวปไซท:์ http://eng.sut.ac.th/me/2014/laboratory/FatigueTest.php) 

 
UL:  

Underwriters' Laboratories Inc. เป็นองคก์รอิสระท่ีไม่แสวงหาผลก าไร 

(Nonprofit Organization) ก่อตั้งข้ึนในประเทศอเมริกาในปี1894ปัจจุบนัขยายสาขา 
และมีหอ้งทดสอบท่ีไดส้อบทียบทัว่โลกรวมทั้งประเทศไทยถือวา่เป็นมาตรฐานความ
ปลอดภยัดา้นวศิวกรรมช้ิน-ส่วนอิเลก็ทรอนิกส์ ยาง สายไฟฟ้า พลาสติกท่ีไดรั้บการ 
ยอมรับมากท่ีสุด 
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VW-1  VW-1: เป็นการทดสอบสายไฟ ดว้ยการเผาในลกัษณะท่ีสายไฟถูกวางแนวตั้ง 

(Vertical Flame test) ตามกระบวนการทดสอบ ตามขอ้ก าหนด UL 83.  

-F- -F-: สญัญลกัษณ์การไดรั้บมาตรฐานคุุณภาพตามก าหนดของ JQA (Japan Quality 

Assurance Organization)  

LF Lead Free: ไม่มีส่วนประกอบของตะกัว่เกินก าหนดตามมาตรฐานความปลอดภยั 

 

 
 

LS IS:  เป็นบริษทัฯในเครือแอลจี (LG) ผูน้ าดา้นเทคโนโลยไีฟฟ้า อิเลก็ทรอนิกส์ 

เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า และพลงังานทดแทน ในส่วนของอุปกรณ์ไฟฟ้า LG หรือ LUCKY- 
GOLDSTAR เขา้มาสู่ตลาดประเทศไทยมากวา่ 30ปีแลว้และไดเ้ปล่ียนช่ือจาก LG เป็น 
LS ในปี 2005 ปัจจุบนัเบรกเกอร์กนัไฟดูดและไฟเกิน (RCBO) ของ LS ไดผ้า่นการ 
รับรองมาตรฐาน มอก.909-2548 นอกจากน้ี LS ยงัมีอุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายจากฟ้า 
ผา่ (SPD) ซ่ึงมีความตอ้งการมากข้ึนในปัจจุบนั 
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