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เหม�ะสำ�หรับก�รใช้ง�นร่วมกับระบบป๊ัมน้ำ�พลังง�นแสงอ�ทิตย์ทุกประเภท 

ก�รติดตั้งระบบปั๊มน้ำ�พลังง�นแสงอ
�ทิตย์ระบบใหม่

ก�รเปล่ียนระบบป๊ัมน้ำ�เดิมเป็นระบบป๊ัมน้ำ�พลังง�นแ
สงอ�ทิตย์

ก�รควบคุมปั๊มน้ำ�ทั้งในระบบไฟฟ้� 3 
เฟสและระบบไฟฟ้� 1 เฟส

ระบบซอฟต์สต�ร์ท (soft start) และซอฟต์สต๊อป 
(soft stop)

ด้วยระดับก�รป้องกันน้ำ�และฝุ่น IP66 (NEMA 4X) 
จึงติดตั้งในสภ�พแวดล้อมที่มีคว�มชื้นสูงและเต็ม
ไปด้วยฝุ่นละออง

ก�รทดสอบก�รทำ�ง�นของระบบหลังก�รติดตั้งทำ�
ได้ง่�ยและรวดเร็วด้วยระบบก�รตั้งค่�ก�รทำ�ง�นเ
บื้องต้น

สมรรถนะท�งคว�มร้อนและท�งกลมีค่�สูง 
เนื่องจ�กก�รใช้วัสดุอะลูมิเนียมและมีระบบระบ�ย
คว�มร้อนแยกต่�งห�ก

ระบบ MPPT (Maximum Power Point Tracking) ช่วยให้ดึงกำ�ลังไฟฟ้�สูงสุด
ของแต่ละช่วงเวล�จ�กแผงโซล�ร์เซลล์ได้ ซึ่งค่�กำ�ลังไฟฟ้�สูงสุดดังกล่�วจะ
เปลี่ยนแปลงไปต�มสภ�วะต่�ง ๆ โดยขึ้นอยู่กับคว�มเข้มของรังสีดวงอ�ทิตย์และ
อุณหภูมิอ�ก�ศภ�ยนอก ทั้งนี้ คว�มเข้มของรังสีดวงอ�ทิตย์ที่สูงขึ้นจะทำ�ให้ปั๊มน้ำ�
หมุนด้วยคว�มเร็วรอบที่สูงขึ้นซึ่งทำ�ให้ส�ม�รถเพิ่มอัตร�ก�รสูบน้ำ�ได้

เมื่อคว�มเข้มของรังสีดวงอ�ทิตย์ลดลง (เนื่องจ�กมีเมฆบดบังหรือขึ้นอยู่กับช่วง
เวล�ในแต่ละวัน) คว�มถี่ท�งไฟฟ้�และคว�มเร็วรอบของปั๊มน้ำ�ก็จะลดลงซึ่งส่งผล
ให้อัตร�ก�รสูบน้ำ�ลดลงด้วย แต่ปั๊มน้ำ�จะยังคงส�ม�รถจ่�ยน้ำ�ได้จนกว่�คว�มเข้ม
ของรังสีดวงอ�ทิตย์จะลดลงจนต่ำ�กว่�ค่�พิกัดที่จำ�เป็นต่อก�รทำ�ง�นของปั๊มน้ำ�
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ระบบ MPPT: 
เพ่ือก�รผลิตกำ�ลังไฟฟ้�สูงสุดในทุกช่วงเวล�

อินเวอร์เตอร์ MIDA Solar ให้คว�มมั่นใจในเรื่องต่�ง ๆ ดังนี้



เมื่อใช้ง�นกับป๊ัมน้ำ�ท่ีติดตั้งบนพ้ืนดิน 
อินเวอร์เตอร์ MIDA Solar ส�ม�รถใช้
ง�นกับระบบชลประท�นเพ่ือสูบน้ำ�จ�ก
แหล่งน้ำ�ในบริเวณใกล้เคียงหรือใช้
เพ่ือจ่�ยไฟฟ้�ให้กับป๊ัมสระว่�ยน้ำ�โดย
ไม่ต้องเสียค่�ไฟฟ้�
 

อินเวอร์เตอร์ MIDA Solar ส�ม�รถใช้ง�นกับป๊ัมน้ำ�แบบเดิมท่ีใช้ไฟฟ้�กระแ
สสลับได้ทุกชนิด จึงช่วยเพิ่มคว�มยืดหยุ่นต่อก�รประยุกต์ใช้ง�นในรูป
แบบต่�ง ๆ 

เมื่อใช้ง�นกับปั๊มน้ำ�แบบจุ่ม (submer-
sible pumps) อินเวอร์เตอร์ MIDA 
Solar ส�ม�รถสูบน้ำ�เข้�ถังเก็บสำ�หรับ
ก�รทำ�ปศุสัตว์หรือก�รรดน้ำ�ต้นไม้และ
สน�มหญ้�

ซึ่งทำ�ให้มั่นใจได้ว่�จะส�ม�รถใช้ง�น
ปั๊มน้ำ�ได้ตลอดทั้งวัน รูปแบบดังกล่�ว
น้ีส�ม�รถรองรับช่วงท่ีมีคว�มต้องก�ร
น้ำ �สู งสุดได้ด้วยก�รใช้แหล่งจ่�ย
ไฟฟ้�กระแสสลับ ซึ่งจะช่วยหลีกเลี่ยง
ก�รออกแบบขน�ดของระบบโซล�ร์
เซลล์ที่ใหญ่เกินคว�มจำ�เป็นได้อีกด้วย 
 

อินเวอร์เตอร์ MIDA Solar รุ่นมัลติเพ�เวอร์ (MP: MultiPower)
ส�ม�รถรองรับไฟฟ้�กระแสตรงจ�กแผงโซล�ร์เซลล์และไฟฟ้�กระแสสลับ
จ�กโครงข่�ยไฟฟ้�หรือเคร่ืองกำ�เนิดไฟฟ้�

ชุดอุปกรณ์เสริมระบบ HMA เมื่อใช้
ง�นร่วมกับอินเวอร์เตอร์ MIDA Solar 
รุ่น MP จะปรับเปลี่ยนแหล่งจ่�ยไฟฟ้�
ได้โดยอัตโนมัติต�มเงื่อนไขท่ีผู้ใช้ง�น
เป็นผู้กำ�หนด ดังนี้
 

ระดับคว�มเข้มของรังสีดวงอ�ทิตย์

ช่วงเวล�ของวัน

ปริม�ณน้ำ�ที่ต้องก�รในแต่ละวัน

ก�รควบคุมก�รทำ�ง�นจ�กระยะไกล
ผ่�นสัญญ�ณดิจิทัล

HMA



ก�รปรับแรงดันไฟฟ้�โดยอัตโนมัติ

อินเวอร์เตอร์ MIDA Solar ประกอบด้วยวงจร “บูสต์” (boost) ที่ส�ม�รถเพิ่มแรงดัน
ไฟฟ้�ที่รับม�จ�กแผงโซล�ร์เซลล์ได้ ด้วยเหตุนี้ ก�รออกแบบขน�ดของระบบโซ
ล�ร์เซลล์จึงไม่จำ�เป็นต้องคำ�นึงถึงแรงดันไฟฟ้�ต�มพิกัดของปั๊มน้ำ� โดยขน�ดของ
ระบบโซล�ร์เซลล์จะเป็นสัดส่วนกับค่�กำ�ลังไฟฟ้�ที่ต้องก�รเท่�นั้น ซึ่งช่วยให้ลด
จำ�นวนแผงโซล�ร์เซลล์ที่ต้องติดตั้งได้เมื่อเปรียบเทียบกับระบบที่ไม่มีวงจรบูสต์

ตัวอย่�งเช่น
กำ�ลังไฟฟ้�ของปั๊มน้ำ�: 0.75 กิโลวัตต์
แรงดันไฟฟ้�ต�มพิกัดของมอเตอร์: 3x230 โวลต์ ไฟฟ้�กระแสสลับ (VAC)
กำ�ลังไฟฟ้�ของระบบโซล�ร์เซลล์ที่แนะนำ�: 1250 วัตต์

ระบบท่ีไม่มีวงจรบูสต์
เพื่อให้ปั๊มน้ำ�ทำ�ง�นที่คว�มถี่ไฟฟ้�สูงสุด (คว�มเร็วรอบสูงสุด) มีคว�มจำ�เป็นต้อง
จ่�ยแรงดันไฟฟ้�อย่�งน้อย 320 โวลต์ ไฟฟ้�กระแสตรง (VDC) จึงจำ�เป็นต้องติด
ตั้งแผงโซล�ร์เซลล์จำ�นวน 11 แผง กำ�ลังไฟฟ้�ต่อแผง 250 วัตต์ (Wp) กำ�ลังไฟฟ้�
รวม 2750 วัตต์ (Wp)

ระบบท่ีมีวงจรบูสต์
เน่ืองจ�กมีวงจรบูสต์ในอินเวอร์เตอร์ 
MIDA Solar จึงต้องก�รแผงโซล�ร์
เซลล์ขน�ด 250 วัตต์ (Wp) เพียง 5 
แผงเท่�นั้น โดยส�ม�รถลดจำ�นวน
แผงโซล�ร์เซลล์ท่ีต้องติดต้ังลงได้ถึ
ง 6 แผง

* แผงโซล�ร์เซลล์ท่ีใช้ในตัวอย่�งก�รคำ�นวณมีขน�ดกำ�ลังไฟฟ้� 250 วัตต์ (Wp) แรงดันไฟฟ้� 30 โวลต์ (Vmp) 37 โวลต์ (Voc)



คว�มเข้�กันได้ท�งแม่เหล็กไฟฟ้� 
(EMC: Electromagnetic Compatibility) 
สำ�หรับก�รใช้ง�นในท่ีอยู่อ�ศัย

มีก�รติดตั้งอุปกรณ์ปรับค่�เพ�เวอร์แฟคเตอร์ (P.F. 1) 
เพื่อให้เป็นไปต�มม�ตรฐ�น EN 61000-3-2

มีก�รติดตั้งอุปกรณ์กรองสัญญ�ณข�เข้�
เพื่อให้เป็นไปต�มม�ตรฐ�น 
Category C1 (EN61800-3), Class B (EN55011)

ก�รควบคุมมอเตอร์ระดับสูง
 

ระบบควบคุมมอเตอร์ชนิด 1 เฟส 

ระบบควบคุมรุ่นใหม่สำ�หรับก�รควบคุมมอเต
อร์อะซิงโครนัส

ระบบควบคุมมอเตอร์ซิงโครนัสชนิดแม่เหล็ก
ถ�วรโดยไม่ใช้เซ็นเซอร์ (Sensorless)

ระบบป้องกันท่ีติดต้ังในตัว

ป้องกันแรงดันสูงหรือต่ำ�กว่�พิกัด

ป้องกันกระแสสูงกว่�พิกัดและไม่มีโหลด

ป้องกันก�รเดินป๊ัมน้ำ�ตัวเปล่�

ป้องกันอุณหภูมิสูงกว่�พิกัด



ดูข้อมูลก�รทำ�ง�นหล�ย ๆ 
อย่�งได้ในเวล�เดียวกัน 
ผ่�นหน้�จอสม�ร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต

ดูข้อมูลสถิติก�รใช้พลังง�นและ
ประวัติก�รแจ้งเตือน

จัดทำ�โปรแกรม โดยส�ม�รถบันทึก
และคัดลอกไปยังอุปกรณ์อ่ืน ๆ รวม
ท้ังส่งให้ผู้ใช้ง�นท่�นอ่ืนได้

จัดทำ�ร�ยง�น โดยส�ม�รถเพิ่มเติม
ข้อคว�มและรูปภ�พ ตลอดจนเก็บ
บันทึกข้อมูลไว้ในระบบหรือส่งอี
เมลได้้

ควบคุมก�รทำ�ง�นของอุปกรณ์จ�ก
ระยะไกลด้วยสัญญ�ณ wi-fi หรือ
ระบบโทรศัพท์เคล่ือนท่ีจีเอสเอ็มด้ว
ยก�รใช้สม�ร์ทโฟนเป็นโมเด็ม

ประสบก�รณ์ก�รใช้ง�นท่ีเหนือกว่�
แอปพลิเคชัน Nastec NOW ช่วยให้ผู้ใช้ง�นส�ม�รถส่ือส�รกับอุปกรณ์ทุกชนิดของ 
Nastec ท่ีมีฟังก์ชัน Bluetooth® SMART เพ่ือก�รใช้ง�นดังต่อไปน้ี 



* ไฟฟ้�กระแสสลับมีเฉพ�ะอินเวอร์เตอร์รุ่น MIDA Solar MP
** ข้อมูลท่ีแสดงในต�ร�งเป็นข้อมูลกำ�ลังไฟฟ้�ของมอเตอร์โดยท่ัวไป ท้ังน้ี แนะนำ�ให้ใช้ค่�กระแสต�มพิกัดของมอเตอร์ในก�รเลือกรุ่นของอินเวอร์เตอร์ MIDA Solar
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ร�ยละเอียดคุณลักษณะเฉพ�ะท�งเทคนิค (Technical specifications)

คว�มถ่ีไฟฟ้�ต�มพิกัด: 50 - 60 เฮิรตซ์ (+/- 2%)

อุณหภูมิอ�ก�ศภ�ยนอก: -10 - 50 องศ�เซลเซียส (14 - 122 องศ�ฟ�เรนไฮต์)

คว�มสูงเหนือระดับน้ำ�ทะเลสูงสุดท่ีค่�กระแสต�มพิกัด: 1000 เมตร

ระดับก�รป้องกันน้ำ�และฝุ่น: IP66 (NEMA 4X)

ก�รต้ังค่�ดิจิทัลเอ�ต์พุตแบบปกติเปิด (N.O.: Normally Open) หรือปกติปิด (N.C.: Normally Closed):
 1. สัญญ�ณก�รเดินเคร่ืองของมอเตอร์
 2. สัญญ�ณก�รแจ้งเตือน

แอนะล็อกอินพุต (10 หรือ 15 โวลต์ ไฟฟ้�กระแสตรง (VDC)): 
 1. 4-20 มิลลิแอมแปร์
 2. 4-20 มิลลิแอมแปร์
 3. 0 - 10 โวลต์ ไฟฟ้�กระแสตรง (VDC)
 4. 0 - 10 โวลต์ ไฟฟ้�กระแสตรง (VDC)

ดิจิทัลอินพุต 4 ค่� ส�ม�รถปรับตั้งค่�เป็นแบบปกติเปิดหรือปกติปิด
สำ�หรับสถ�นะก�รทำ�ง�นของมอเตอร์ เดินเครื่อง/หยุดทำ�ง�น

ระบบส่ือส�รแบบ RS485 MODBUS RTU ฟังก์ชัน Bluetooth® SMART* (4.0)

ร�ยละเอียดคุณลักษณะเฉพ�ะ (General specifications)

รุ่น แรงดันไฟฟ้�กระ
แสตรงข�เข้�
(Vin DC)

แรงดันไฟฟ้�กระ
แสสลับข�เข้� 
(Vin AC) *

แรงดันไฟฟ้�ก
ระแสสลับข�อ
อกสูงสุด
(Max V out)

กระแสไฟฟ้�ข�
ออกสูงสุด
(Max I out)

P2 กำ�ลังไฟฟ้�ของ
มอเตอร์**

ขน�ด น้ำ�หนัก
สุทธิ

ขน�ดบรรจุภัณฑ์ น้ำ�หนักรวม

โวลต์ โวลต์ โวลต์ แอมแปร์ โวลต์
กระแสสลับ

กิโลวัตต์ กิโลกรัม มิลลิเมตร กิโลกรัม

MIDA Solar 203 90 - 400 90 - 265 250 3,5 1 x 230
3 x 230

0,37
0,55 1 2,6 220x170x170 2,8

MIDA Solar 205 90 – 400 90 - 265 250 5 1 x 230
3 x 230

0,55
1,1 1 2,6 220x170x170 2,8

MIDA Solar 207 90 – 400 90 - 265 250 7,5 1 x 230
3 x 230

0,75 
1,5 1 2,6 220x170x170 2,8
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Nastec srl
Via della Tecnica 8, 36048 Barbarano 
Mossano, Vicenza (VI), Italy
เบอร์โทรศัพท์ (+39) 0444 886289
เบอร์แฟกซ์ (+39) 0444 776099
info@nastec.eu

nastec.eu


