คู่มือการใช้ งาน TH Inverter 3000W
รู ปลักษณ์ ภายนอกและช่ องต่ อสายไฟต่ างๆ ของ TH Inverter

1. ขั้วบวก – มี 2 ขั้ว ใช้ต่อกับขั้วบวกของแบตเตอรี่
2. พัดลมระบายความร้อน - พัดลมตัวนี้ใช้เป่ าลมออก ส่ วนอีก 2 ตัว อยูข่ า้ งล่างใช้ดูดลมเข้า
3. ขั้วลบ – มี 2 ขั้ว ใช้ต่อกับขั้วลบของแบตเตอรี่
4. ไฟ Power – มีสีเขียว ใช้แสดงสถานะการเปิ ด-ปิ ด Inverter
5. ไฟ Fault – มีสีแดง ใช้แสดงสถานะเวลาเกิดความผิดพลาด
6. ช่องเอาท์พุท – มี 3 ช่อง ใช้ต่อกับเครื่ องใช้ไฟฟ้ าที่ตอ้ งการใช้งาน
7. ช่อง USB – ใช้จ่ายไฟให้กบั อุปกรณ์มือถือ หรื ออุปกรณ์พกพาต่างๆ

หมายเหตุ : ถ้าโหลดกินไฟไม่เยอะมากก็ต่อขั้วบวกและขั้วลบเข้ากับแบตเตอรี่ 1 คู่ แต่ถา้ โหลดกินไฟเยอะก็ตอ้ งต่อขั้วบวกและ
ขั้วลบทั้ง 2 คู่เข้ากับแบตเตอรี่

การเชื่อมต่ อฝั่ง DC ของ TH Inverter

จากรู ปข้างบน ที่ฝั่ง DC ให้ต่อขั้วบวกของ Inverter เข้ากับขั้วบวกของแบตเตอรี่ และต่อขั้วลบของ Inverter เข้ากับขั้วลบของ
แบตเตอรี่ และสายดินให้ต่อลงดินหรื อต่อกับขั้วลบของแบตเตอรี่
การเชื่อมต่อแบตเตอรี่ เพื่อเพิ่มความจุน้ นั สามารถทาได้โดยต่อแบตเตอรี่ ขนานกันตั้งแต่ 2 ลูกขึ้นไป โดยต่อขั้วบวกกับขั้วบวก
และขั้วลบกับขั้วลบ การต่อแบบนี้ความจุเพิ่มขึ้นแต่แรงดันไฟฟ้ าเท่าเดิม จากรู ปข้างบนเมื่อต่อแบตเตอรี่ 12V ขนาดความจุ 50Ah จานวน
2 ลูกขนานกัน จะทาให้ความจุเพิ่มขึ้นเป็ น 100Ah แต่แรงดันเป็ น 12V เท่าเดิม
การเชื่อมต่อแบตเตอรี่ เพื่อเพิ่มแรงดันไฟฟ้ านั้นสามารถทาได้โดยต่อแบตเตอรี่ อนุกรมกันตั้งแต่ 2 ลูกขึ้นไป โดยต่อขั้วบวกของ
แบตเตอรี่ ลูกหนึ่งเข้ากับขั้วลบของแบตเตอรี่ อีกลูกหนึ่ง การต่อแบบนี้แรงดันไฟฟ้ าเพิ่มขึ้นแต่ขนาดความจุเท่าเดิม จากรู ปข้างบนเมื่อต่อ
แบตเตอรี่ 12V ขนาดความจุ 50Ah จานวน 2 ลูกอนุกรมกัน จะทาให้แรงดันเพิ่มเป็ น 24V แต่ขนาดความจุเป็ น 50Ah เท่าเดิม

การเชื่อมต่ อและการใช้ งาน TH Inverter
1. ขั้นตอนการเชื่อมต่ อ TH Inverter เข้ ากับเครื่องใช้ ไฟฟ้ า
1) เชื่อมต่อขั้วบวกของ Inverter เข้ากับขั้วบวกของแบตเตอรี่ และขั้วลบของ Inverter เข้ากับขั้วลบของแบตเตอรี่ ห้ามต่อ
สลับขั้วเด็ดขาด
2) เปิ ดสวิทช์ Power ของ Inverter ไฟ Power จะติดสี เขียว ต่อจากนั้นให้เสี ยบปลัก๊ ไฟของเครื่ องใช้ไฟฟ้ าเข้ากับช่อง
เอาท์พุทของ Inverter

2. ชนิดของเครื่องใช้ ไฟฟ้ าทีส่ ามารถนามาใช้ กบั TH Inverter
1) อุปกรณ์ ไฟฟ้าทีส่ ามารถนามาใช้ งานได้
- อุปกรณ์ไฟฟ้ าในสานักงาน : คอมพิวเตอร์ , เครื่ องสแกน, เครื่ องแฟกซ์, เครื่ องปริ๊ นเตอร์ , โปรเจคเตอร์ , หลอดไฟแสง
สว่าง

อุปกรณ์ดิจิตอล : โทรศัพท์มือถือ, กล้องดิจิตอล, โปรเจคเตอร์ดิจิตอล, PDA, Palm
- เครื่ องใช้ไฟฟ้ าในบ้าน : ทีว,ี พัดลม, หลอดไฟ, เครื่ องชงกาแฟ, เครื่ องบดกาแฟ, เครื่ องปั่ นน้ าผลไม้, เครื่ องดูดฝุ่ น
- เครื่ องมือช่าง : สว่าน, เครื่ องเจีย, เครื่ องเป่ าลม, เครื่ องขัดรถ
-

2) อุปกรณ์ ไฟฟ้าทีไ่ ม่ สามารถนามาใช้ งานได้
- อุปกรณ์ไฟฟ้ าทีกินไฟมากกว่า 3000W
- อุปกรณ์ไฟฟ้ าที่มีส่วนประกอบของมอเตอร์ หรื อขดลวดเหนี่ยวนาขนาดใหญ่ เช่น เครื่ องปรับอากาศ, สว่านขนาดใหญ่,
ตูเ้ ย็น, เตาไมโครเวฟ, เครื่ องปั่ นขนาดใหญ่
- เครื่ องมือวัดที่ตอ้ งใช้ความละเอียดสู ง และเครื่ องมือทางการแพทย์
3) การใช้ งานช่ อง USB
-

ช่อง USB ใช้สาหรับชาร์ จอุปกรณ์ต่างๆเท่านั้น ไม่สามารถรับ-ส่ งข้อมูลได้ อุปกรณ์ที่สามารถนามาชาร์ จไฟที่ช่อง USB
เช่น โทรศัพท์มือถือ, อุปกรณ์บลูทูธ, เครื่ องเล่นเพลงต่างๆ เป็ นต้น

-

ก่อนนาอุปกรณ์มาชาร์ จ จะต้องแน่ใจว่าอุปกรณ์น้ นั กินไฟในการชาร์ จไม่เกินกระแสไฟที่จ่ายออกมาจากช่อง USB
(500mA)
ถ้าอุปกรณ์น้ นั กินไฟในการชาร์ จมากกว่า 500mA จะทาให้ช่อง USB เสี ยหายได้

-

อุปกรณ์บางอย่างจาเป็ นต้องใช้ที่ชาร์ จแบตเตอรี่ ของตัวมันเองเท่านั้น

3. ต้องวาง Inverter ในที่ๆอากาศถ่ายเทสะดวก และพัดลมระบายความร้อนต้องไม่ถูกบังลม อย่าวาง Inverter
ในที่เปี ยกหรื อชื้น และเพื่อยืดอายุการใช้งานของ Inverter ให้ใช้ Inverter กับอุปกรณ์ไฟฟ้ าที่กินไฟรวมกันไม่
เกิน 85% ของกาลงไฟฟ้ าของ Inverter (ไม่เกิน 2550W ของรุ่ น 3000W)
4. Inverter มีระบบการป้ องกันดังนี้ : ระบบป้ องกันเมื่อแรงดันของแบตเตอรี่ สูงเกินไป, ระบบป้ องกันเมื่อโหลด
เกิน, ระบบป้ องกันเมื่ออุณหภูมิสูงเกินไป และระบบป้ องกันเมื่อเกิดการลัดวงจร ถ้าปัญหาเหล่านี้เกิดขึ้น
Inverter จะหยุดการทางาน ถ้าต้องการให้เริ่ มทางานอีกครั้ง ให้ปิดสวิทช์ Power และเปิ ดสวิทช์อีกครั้งหนึ่ง
5. เพื่อเป็ นการประหยัดพลังงาน พัดลมระบายความร้อนจะทางานเมื่อ
1) โหลดกินไฟเกิน 30% ของกาลังไฟฟ้ าของ Inverter (เกิน 900W สาหรับรุ่ น 3000W)
2) อุณหภูมิภายใน Inverter สู งเกิน 60 องศาเซลเซียส

6. สายที่ต่อกับแบตเตอรี่
1) ให้ใช้สายแบตเตอรี่ ที่แถมมากับ Inverter เท่านั้น และไม่ควรเดินสายแบตเตอรี่ อื่นเพื่อเพิ่มความยาว เพราะจะทาให้
กระแสไฟที่จ่ายเข้า Inverter น้อยลง
2) ถ้าจาเป็ นต้องเดินสายเพิ่มจริ งๆ ต้องใช้สายคุณภาพดีและมีขนาดใหญ่ เพื่อไม่ให้กระแสไฟลดลง

7. ข้อแนะนาอื่นๆ
1) เนื่องจาก TH Inverter นี้เป็ น Modified Sine Wave Inverter เวลาวัดแรงดันไฟฟ้ าเอาท์พุทต้องใช้มิเตอร์ที่มีความ
ละเอียดสู ง (RMS)
2) เมื่อนา Inverter นี้ใช้กบั ทีวี หรื อเครื่ องเสี ยง จะมีสัญญาณรบกวนบ้างเป็ นบางครั้งซึ่ งเป็ นเรื่ องปกติ
3) เมื่อนา Inverter มาใช้บนรถ จะต้องปิ ด Inverter ก่อนจะดับเครื่ องยนต์
4) เมื่อ Inverter มีปัญหา อย่าเปิ ดฝาครอบ Inverter เอง

คาแนะนาการใช้ งาน Inverter บนรถ
ขั้นตอนการเปิ ดใช้ งาน Inverter
1. สตาร์ทเครื่ องยนต์ แล้วรอประมาณ 1-2 นาที เพื่อให้ระดับแรงดันไฟฟ้ าของแบตเตอรี่ คงที่ก่อน
2. เชื่อมต่อสายแบตเตอรี่ ของ Inverter เข้ากับแบตเตอรี่ กรณี น้ ีอาจใช้ DC Breaker คัน่ กลางระหว่างขั้วบวกของ Inverter และ
ขั้วบวกของแบตเตอรี่ และใช้การ ON ของ DC Breaker แทนการเชื่ อมต่อสายแบตเตอรี่ และการ OFF ของ DC Breaker
แทนการถอดสายแบตเตอรี่ ออกจาก Inverter
3. เชื่อมต่อเครื่ องใช้ไฟฟ้ าเข้ากับ Inverter
4. เปิ ดสวิทช์ Inverter
5. เปิ ดสวิทช์เครื่ องใช้ไฟฟ้ า
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24V
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+
- Inverter

AC Output
220V

Ground
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12V

-

+
Battery
12V

Ground

จากรู ปข้างบนเป็ นตัวอย่างการเชื่ อมต่อ Inverter บนรถบัสหรื อรถบรรทุกที่ใช้แบตเตอรี่ 24V แต่สาหรับการใช้งานบนรถเก๋ ง,
รถกระบะ หรื อรถตูน้ ้ นั เป็ นระบบไฟ 12V ซึ่งใช้แบตเตอรี่ 1 ลูก
ขั้นตอนการเปิ ดใช้ งาน Inverter
ถ้าจะปิ ดการใช้งาน Inverter ก็ให้ทาขั้นตอนย้อนกลับ ดังนี้
ปิ ดสวิทช์เครื่ องใช้ไฟฟ้ า  ปิ ดสวิทช์ Inverter  ดึงปลัก๊ ไฟออกจากช่องเสี ยบปลัก๊ ของ Inverter  ถอดสายแบตเตอรี่
ออกจากขั้วของ Inverter หรื อสับ DC Breaker ลง  ดับเครื่ องยนต์
คาเตือน
1. ถ้ามีการเปิ ด Inverter ใช้งานขณะที่ดบั เครื่ องยนต์อยูก่ ่อนแล้ว ถ้าจะสตาร์ทเครื่ องยนต์ตอ้ งปิ ด Inverter ก่อนสตาร์ ท มิฉะนั้น
Inverter จะได้รับกระแสไฟที่ไม่คงที่จากแบตเตอรี่ อาจทาให้ Inverter เสี ยหายได้
2. ถ้ามีการเปิ ดใช้งาน Inverter ในขณะที่เครื่ องยนต์ติดอยู่ ก่อนจะดับเครื่ องยนต์ตอ้ งปิ ด Inverter ก่อนเสมอ ตามขั้นตอนข้างบน

ความปลอดภัยในการใช้ งาน TH Inverter
1.
2.
3.
4.

ห้ามเปิ ดใช้งาน Inverter ในขณะที่มือของท่านเปี ยกน้ า และต้องเก็บให้ห่างจากเด็ก
อุณหภูมิของ Inverter จะสู งหลังจากที่เปิ ดใช้งานเป็ นเวลานาน ห้ามเอามือไปสัมผัสที่เคสของ Inverter
ห้ามนาโลหะใดๆใส่ เข้าไปใน Inverter เพื่อหลีกเลี่ยงการถูกไฟดูด
ห้ามสัมผัสกับโลหะที่ช่องเสี ยบปลัก๊ ไฟของ Inverter

ระบบป้ องกันและวิธีการเริ่มทางานใหม่ ของ TH Inverter

รายละเอียดทางเทคนิคของ TH Inverter
THA-3000 (12V)

THB-3000 (24V)

