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การควบคุมเครื่องกำาเนิดไฟฟ้า
สำารอง

การใช้งาน HMA ร่วมกับอุปกรณ์
ในรุ่น MultiPower ที่รองรับการ
ทำางานร่วมกัน (“HMA ready”) จะ
ช่วยปรับ เปลี่ ยนแหล่ งจ่ ายไฟฟ้า
ระหว่างแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสสลับ 
(โครงข่ายไฟฟ้าหรือเครื่องกำาเนิด
ไฟฟ้า) และแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแส
ตรง (แผงโซลาร์เซลล์) ได้อัตโนมัติ
ตามเงื่อนไขที่กำาหนดไว้ 

การปรับเปลี่ยนแหล่งจ่ายไฟฟ้า
โดยอัตโนมัติ

หน้าสัมผัสแบบอินเตอร์ล็อกจำานวน 
2 ชุด ทำาหน้าที่แยกแหล่งจ่ายไฟฟ้า
ออกจากกัน ซึ่งทำาให้มั่นใจได้ว่าใน
ขณะใดขณะหนึ่ง อุปกรณ์จะรับไฟฟ้า
จากแหล่งจ่ายไฟฟ้าเพียงแหล่งเดียว
เท่านั้น เพื่อให้ระบบไฟฟ้ามีความ
ปลอดภัยสูงสุด

การแยกแหล่งจ่ายไฟฟ้าออกจาก
กัน 

HMA คือ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ท่ีทำาหน้าท่ีปรับเปล่ียนแหล่งจ่ายไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ
มาพร้อมกับฟังก์ชันการทำางานอันหลากหลาย ดังน้ี

ในกรณีที่ใช้เครื่องกำาเนิดไฟฟ้าใน
การจ่ายไฟฟ้า HMA สามารถควบคุม
การ เปิ ด -ปิ ด เครื่ อ งกำ า เนิ ดไฟฟ้ า
ตามความจำาเป็นในการใช้งานได้ 
นอกจากนี้ HMA ยังสามารถตรวจ
สอบการทำางานของเครื่องกำาเนิด
ไฟฟ้าเพื่อประเมินความผิดพลาดใน
การทำางานที่อาจจะเกิดขึ้น รวมไปถึง
การตรวจสอบปริมาณเชื้อเพลิงด้วย

OFFON

HMA

OFFON

HMA

OFFON

HMA

OFFON

HMA



การปรับเปล่ียนแหล่งจ่ายไฟฟ้าท้ัง 5 รูปแบบ
ครอบคลุมทุกความต้องการในการใช้งานอุปกรณ์

การปรับเปลี่ยนด้วยตนเอง 
(manual switching)

สามารถปรับเปล่ียนแหล่งจ่ายไฟฟ้า
ด้วยตนเองโดยควบคุมผ่านทางแป้น
พิมพ์ (keyboard) นอกจากนี้ยัง
สามารถสั่งปิดการจ่ายไฟฟ้าจากแหล่ง
กำาเนิดไฟฟ้าได้อีกด้วย

การปรับเปลี่ยนตามตารางเวลา

การปรับเปล่ียนแหล่งจ่ายไฟฟ้าจาก
แผงโซลาร์เซลล์มาเป็นโครงข่ายไฟฟ้า 
(หรือเคร่ืองกำาเนิดไฟฟ้า) รวมไปถึงใน
กรณีกลับกัน เกิดข้ึนตามตารางเวลาท่ี
กำาหนดโดยผู้ใช้งาน

การปรับเปลี่ยนด้วยปริมาณน้ำาที่ปั๊มได้

การปรับเปล่ียนแหล่งจ่ายไฟฟ้าจาก
กระแสตรงมาเป็นกระแสสลับเกิดข้ึน
โดยอัตโนมัติ เพ่ือให้สามารถป๊ัมน้ำาได้
ครบตามปริมาณท่ีต้องการในแต่ละวัน 
นอกจากน้ีอาจมีการกำาหนดช่วงเวลา
ท่ีจะให้ระบบเปล่ียนมาใช้ไฟฟ้ากระแส
สลับได้ 

การปรับเปล่ียนด้วยความเข้มของรังสีดวง
อาทิตย์ (irradiation)

ในกรณีที่ ความ เข้ มของรั งสี ดวง
อาทิตย์ลดลงต่ำากว่าค่าที่กำาหนดไว้
หรือกำาลังไฟฟ้าที่ผลิตจากแผงโซ
ลาร์เซลล์ไม่เพียงพอต่อการทำางาน
ของปั๊ม HMA จะเปิดการทำางาน
ของเครื่องกำาเนิดไฟฟ้า (ถ้ามี) และ
เปลี่ยนมาใช้ไฟฟ้ากระแสสลับแทน 
เมื่อความเข้มของรังสีดวงอาทิตย์
เพิ่ มขึ้ นจนสู งกว่ า เกณฑ์ขั้ นต่ำ าที่
กำาหนดไว้ HMA จะปิดการทำางาน
ของเครื่องกำาเนิดไฟฟ้าและปั๊มน้ำา
จะรีสตาร์ทเพื่ อ เปลี่ยนกลับมาใช้
ไฟฟ้ากระแสตรง

การปรับเปล่ียนด้วยดิจิทัลอินพุต 
(digital input)

ควบคุมการปรับเป ล่ียนแหล่งจ่าย
ไฟฟ้าโดยการเปิดหรือปิดดิจิทัลอินพุต

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะทางเทคนิค (Technical specifications)
รุ่น แรงดัน

ไฟฟ้ากระแสตรง 
(VDC)

แรงดัน
ไฟฟ้ากระแสสลับ
(VAC)

กระแสไฟฟ้า
สูงสุด 
(I max)

อุปกรณ์ที่ทำางานร่วมกันได้ 
(Compatibility)

HMA 218 90-400 1 x 9 0 - 2 6 5 18 A

4HS MP
SUND
MIDA Solar 203-207 MP
VS 218 MP

HMA 430 190-850 3 x 1 9 0 - 5 2 0 30 A VS 212 MP
VS 409-430 MP

HMA 485 190-850 3 x 1 9 0 - 5 2 0 85 A VS 438-485 MP

คุณสมบัติของอุปกรณ์
อุณหภูมิอากาศภายนอก -10 ถึง 50 องศาเซลเซียส (14 ถึง 122 องศาฟาเรนไฮต์) 

ความสูงเหนือระดับน้ำาทะเลสูงสุดท่ีค่ากระแสตามพิกัด 1000 เมตร

ระดับการป้องกันน้ำาและฝุ่น IP54 (NEMA 12)

การตั้งค่าดิจิทัลเอาต์พุตแบบปกติเปิด (N.O.: Normally Open) 
หรือปกติปิด (N.C.: Normally Closed) 
1. สัญญาณการเดินเครื่องของมอเตอร์ 
2. สัญญาณการแจ้งเตือน

แอนะล็อกอินพุต (10 หรือ 15 โวลต์ ไฟฟ้ากระแสตรง (VDC)) 
1. 4-20 มิลลิแอมแปร์ 
2. 4-20 มิลลิแอมแปร์ 
3. 4-20 มิลลิแอมแปร์ หรือ 0-10 โวลต์ ไฟฟ้ากระแสตรง (VDC) 
4. 4-20 มิลลิแอมแปร์ หรือ 0-10  โวลต์ ไฟฟ้ากระแสตรง (VDC)

ดิจิทัลอินพุต 4 ค่า สามารถปรับตั้งค่าเป็นแบบปกติเปิดหรือปกติปิด

ระบบสื่อสารแบบ MODBUS RTU RS485, Bluetooth® SMART (4.0)
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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


