
 
คู่มือการใช้งาน RICh Hybrid Solar Pure Sine Wave Inverter (GI Series) 

 

การเซ็ท Inverter และความหมายของปุ่ มต่างๆ 

ปุ่ม ON/OFF  - กดคา้งประมาณ 3 วนิาที เพื่อเปิดเคร่ืองหรือปิดเคร่ือง  

ปุ่ม UP  - กดปุ่ม UP เพื่อดูสถานะ แรงดนัไฟฟ้าขาออก (Output Voltage), ความจุของแบตเตอร่ี 
(Battery Capacity), ความถ่ีไฟฟ้าขาออก (Output Frequency), เปอร์เซ็นตก์ารใชโ้หลด (Load Capacity) 

ปุ่ม ENTER  - กดคา้ง 5 วนิาทีเพื่อเขา้โหมด Setting (P0) 

- กดปุ่ม  เพื่อเลือกเซ็ทค่าต่างๆ (P1 – เลือกโหมดการท างาน (Working mode), 
P2 – เลือกชนิดของแบตเตอร่ีท่ีใช,้ P3 – ใชป้รับกระแสไฟในการชาร์จแบตเตอร่ี, P4 – 
เปิดหรือปิดเสียงล าโพง Buzzer ) 

- กดปุ่ม ENTER  เพื่อเลือกค่าท่ีตอ้งการเซ็ท 
 

การเซ็ทเมนู P1  
 

กดปุ่ม  เพื่อเลือกโหมดการท างาน เม่ือเลือกไดแ้ลว้ใหก้ดปุ่ม ENTER  เพื่อเลือกโหมดการ
ท างานท่ีตอ้งการ 
 
โหมดการท างานของ Inverter มีดงัน้ี 
01 Normal Mode – ในโหมดน้ี Inverter ท างานเป็นเคร่ืองส ารองไฟ (UPS)  
เม่ือต่อไฟบา้นและแบตเตอร่ีพร้อมกนั ไฟบา้นเป็นแหล่งจ่ายไฟหลกัในการจ่ายไฟไปยงัเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า โดย
ท่ีไฟบา้นจะชาร์จแบตเตอร่ีและจ่ายไฟไปท่ีเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าดว้ย  ถา้ไฟบา้นดบัลงแบตเตอร่ีจะจ่ายไฟไปยงั
โหลดแทนไฟบา้น 
02 Saving Mode – การท างานเหมือนกบัโหมด 01 Normal Mode แต่โหลดของเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าท่ีต่อกบั 
Inverter ตอ้งมากกวา่ 5% ของก าลงัไฟฟ้าของ Inverter มิฉะนั้น Inverter จะไม่ท างาน เพื่อประหยดัไฟท่ีดึง
จากแบตเตอร่ี 
03 Battery Mode - ในโหมดน้ี เราใช ้Inverter มาท างานร่วมกบัระบบโซล่าเซลล ์ 
เม่ือต่อไฟบา้นและแบตเตอร่ีพร้อมกนั แบตเตอร่ีเป็นแหล่งจ่ายไฟหลกัในการจ่ายไฟไปยงัเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า แต่
ก่อนท่ีแบตเตอร่ีจะเป็นแหล่งจ่ายไฟหลกันั้น แบตเตอร่ีตอ้งถูกชาร์จไฟจนเตม็ซะก่อน (แบตเตอร่ีมีแรงดนั 
13.6V ส าหรับรุ่น 12V)  



เม่ือแบตเตอร่ีถูกชาร์จจนเตม็แลว้ แบตเตอร่ีจะเป็นแหล่งจ่ายไฟหลกัใหก้บัเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า ถา้
แบตเตอร่ีถูกดึงไฟไปเร่ือยๆจนแรงดนัเหลือ 11V แลว้ Inverter จะสลบัใหไ้ฟบา้นเป็นแหล่งจ่ายไฟหลกัให้
เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า 
  ในขณะท่ีไฟบา้นเป็นแหล่งจ่ายไฟหลกันั้น เราสามารถปรับกระแสชาร์จจาก Inverter ได ้ ซ่ึงจะ
กล่าวถึงในเร่ืองการเซ็ทเมนู P3 ถา้มีการต่อแผงโซล่าเซลลด์ว้ย แบตเตอร่ีจะถูกชาร์จไฟจากไฟบา้นและแผง
โซล่าเซลลพ์ร้อมๆกนั ซ่ึงช่วยใหแ้บตเตอร่ีเตม็เร็วข้ึน 
 ถา้แบตเตอร่ีถูกชาร์จจนเตม็แลว้ Inverter จะสลบัใหแ้บตเตอร่ีเป็นแหล่งจ่ายไฟหลกัใหก้บั
เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าอีกคร้ังหน่ึง วนแบบน้ีไปเร่ือยๆ 
(***ในโหมด 03 ค่าแรงดันของแบตเตอร่ีต่างๆท่ีกล่าวถึง ถ้าเป็น Inverter รุ่น 24V ให้คูณด้วย 2 ถ้าเป็น 
Inverter รุ่น 48V ให้คูณด้วย 4) 
 
การเซ็ทเมนู P2 
  

กดปุ่ม  เพื่อเลือกชนิดของแบตเตอร่ีท่ีต่อกบั Inverter เม่ือเลือกไดแ้ลว้ใหก้ดปุ่ม ENTER  เพื่อ
เลือกชนิดของแบตเตอร่ีท่ีตอ้งการ 
 

 
 
การเซ็ทเมนู P3 

กดปุ่ม  เพื่อปรับกระแสไฟในการชาร์จแบตเตอร่ี 
สามารถปรับกระแสไฟไดสู้งสุด 35A 
 
การเซ็ทเมนู P4 

กดปุ่ม  เพื่อเปิดหรือปิดเสียงล าโพง Buzzer 
 
***หลงัจากเซ็ทค่าต่างๆเสร็จแล้วให้ปิดแล้วเปิด Inverter อกีคร้ัง*** 
 
 
 
 



ข้อควรระวงัในการใช้งาน Inverter 
1. ตอ้งแน่ใจวา่แรงดนัไฟฟ้า DC ของ Inverter มีค่าเดียวกบัแรงดนัไฟฟ้าของแบตเตอร่ีบนรถหรือเรือ

ของท่าน เช่น 12V, 24V หรือ 48V 
2. วาง Inverter ใหอ้ยูใ่กลก้บัแบตเตอร่ีมากท่ีสุด สายท่ีต่อไปยงัแบตเตอร่ียิง่สั้นยิง่ดี เพราะวา่ถา้สาย

ยาวเกินไปจะท าใหแ้รงดนัไฟฟ้าในสายลดลง ซ่ึงมีผลต่อประสิทธิภาพโดยรวมของ Inverter 
3. หา้มต่อสายแบตเตอร่ีสลบักนั ใหต่้อสายเส้นสีแดงจากขั้วบวกของ Inverter ไปยงัขั้วบวกของ

แบตเตอร่ี และสายเส้นสีด าจากขั้วลบของ Inverter ไปยงัขั้วลบของแบตเตอร่ี  ถา้ต่อสลบัขั้วกนัจะ
ท าให ้Inverter เสียหาย  

4. ใหว้าง Inverter ในต าแหน่งท่ีอากาศถ่ายเทสะดวก และหา้มวางในท่ีๆถูกแสงแดดโดยตรงหรือใกล้
กบัแหล่งก าเนิดความร้อนใดๆ อยา่วางใกลน้ ้า, ความช้ืน, น ้ามนั หรือจาระบี, วตัถุไวไฟ และอยา่ให้
เด็กเขา้ใกล ้

5. หา้มน าไฟบา้นหรือไฟ AC จากเคร่ืองป่ันไฟไปต่อกบัช่อง AC Output ตอ้งต่อไฟบา้นหรือไฟ AC 
เขา้ท่ีช่อง AC Input เท่านั้น 

6. ตอ้งเปิดสวทิช์ Inverter ก่อนเสียบปลัก๊ของเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าทุกคร้ัง 
7. ควรใหช่้างไฟท่ีมีความรู้เป็นผูติ้ดตั้ง Inverter และควรศึกษาขั้นตอนการติดตั้งและค าแนะน า

ทั้งหลายใหล้ะเอียดก่อนการติดตั้ง 

 
การเช่ือมต่อ Inverter 
 

 
รูปท่ี 1 

 
จากรูปท่ี 1 ท่ีฝ่ัง DC ใหต่้อขั้วบวกของ Inverter เขา้กบัขั้วบวกของแบตเตอร่ี และต่อขั้วลบของ Inverter 

เขา้กบัขั้วลบของแบตเตอร่ี และสายดินใหต่้อลงดิน 
ท่ีฝ่ัง AC ช่อง AC Input ต่อกบัไฟบา้น (ในกรณีท่ีใช ้Inverter ในการส ารองไฟในบา้น) ถา้ในกรณีท่ีใช้

งาน Inverter ร่วมกบัโซล่าเซลลเ์พื่อใชแ้ทนไฟบา้น ก็ไม่ตอ้งต่อช่อง AC Input 
ส่วนช่อง AC Output ต่อกบัเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า 
 
 



 
1) การเช่ือมต่อ Inverter ฝ่ัง DC 

 

         
รูปท่ี 2 

 
จากรูปท่ี 2 ท่ีฝ่ัง DC ใหต่้อขั้วบวกของ Inverter เขา้กบัขั้วบวกของแบตเตอร่ี และต่อขั้วลบของ Inverter 

เขา้กบัขั้วลบของแบตเตอร่ี 
การเช่ือมต่อแบตเตอร่ีเพื่อเพิ่มความจุนั้นสามารถท าไดโ้ดยต่อแบตเตอร่ีขนานกนัตั้งแต่ 2 ลูกข้ึนไป โดย

ต่อขั้วบวกกบัขั้วบวก และขั้วลบกบัขั้วลบ การต่อแบบน้ีความจุเพิ่มข้ึนแต่แรงดนัไฟฟ้าเท่าเดิม จากรูป
ขา้งบนเม่ือต่อแบตเตอร่ี 12V ขนาดความจุ 50Ah จ านวน 2 ลูกขนานกนั จะท าใหค้วามจุเพิ่มข้ึนเป็น 100Ah 
แต่แรงดนัเป็น 12V เท่าเดิม 

การเช่ือมต่อแบตเตอร่ีเพื่อเพิ่มแรงดนัไฟฟ้านั้นสามารถท าไดโ้ดยต่อแบตเตอร่ีอนุกรมกนัตั้งแต่ 2 ลูกข้ึน
ไป โดยต่อขั้วบวกของแบตเตอร่ีลูกหน่ึงเขา้กบัขั้วลบของแบตเตอร่ีอีกลูกหน่ึง การต่อแบบน้ีแรงดนัไฟฟ้า
เพิ่มข้ึนแต่ขนาดความจุเท่าเดิม จากรูปขา้งบนเม่ือต่อแบตเตอร่ี 12V ขนาดความจุ 50Ah จ านวน 2 ลูกอนุกรม
กนั จะท าใหแ้รงดนัเพิ่มเป็น 24V แต่ขนาดความจุเป็น 50Ah เท่าเดิม 

ถา้ต่อแบตเตอร่ี 12V ขนาดความจุ 50Ah จ านวน 4 ลูกอนุกรมกนั จะท าใหแ้รงดนัเพิ่มเป็น 48V แต่ขนาด
ความจุเป็น 50Ah เท่าเดิม 

              
              การเช่ือมต่อแบตเตอร่ีระบบ 12V                                  การเช่ือมต่อแบตเตอร่ีระบบ 24V 

   
             การเช่ือมต่อแบตเตอร่ีระบบ 48V                                  การเช่ือมต่อแบตเตอร่ีระบบ 96V 



2) การเช่ือมต่อ Inverter ฝ่ัง AC 
 

 
รูปท่ี 3 

จากรูปท่ี 3 ท่ีฝ่ัง AC ช่อง AC Input ต่อกบัไฟบา้น (ในกรณีท่ีใช ้Inverter ในการส ารองไฟในบา้น) โดย
ไฟบา้นท่ีเขา้มายงัช่อง AC Input จะถูกจ่ายไปท่ีโหลดโดยตรง และไฟอีกส่วนหน่ึงจะจ่ายไปท่ีแบตเตอร่ีเพื่อ
ท าการชาร์จแบตเตอร่ี 

ในกรณีท่ีใชง้าน Inverter ร่วมกบัโซล่าเซลลเ์พื่อใชแ้ทนไฟบา้น ก็ไม่ตอ้งต่อช่อง AC Input ซ่ึงไฟ DC ท่ี
ไดจ้ากแผงโซล่าเซลลจ์ะถูกจ่ายไปท่ีแบตเตอร่ีเพื่อท าการชาร์จแบตเตอร่ีโดยตรง 

ส่วนช่อง AC Output ใหต่้อกบัเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า หรือในกรณีท่ีใชก้บัโซล่าเซลลเ์พื่อใชแ้ทนไฟบา้น เรา
สามารถต่อสายจากช่อง AC Output เขา้ Main Circuit Breaker ไดเ้ลย โดยต่อสาย L, N และ G ใหถู้กตอ้ง (L-
Line คือสายท่ีมีไฟ, N-Neutral คือสายร่วม, G-Ground คือสายดิน) 

 

ค าแนะน าการใช้งาน Inverter บนรถ 

ขั้นตอนการเปิดใช้งาน Inverter 

1. สตาร์ทเคร่ืองยนต ์แลว้รอประมาณ 1-2 นาที เพื่อให้ระดบัแรงดนัไฟฟ้าของแบตเตอร่ีคงท่ีก่อน 

2. เช่ือมต่อสายแบตเตอร่ีของ Inverter เขา้กบัแบตเตอร่ี กรณีน้ีอาจใช ้DC Breaker คัน่กลางระหวา่งขั้วบวก

ของ Inverter - ขั้วบวกของแบตเตอร่ี และระหวา่งขั้วลบของ Inverter – ขั้วลบของแบตเตอร่ี ซ่ึงใชก้าร 

ON ของ DC Breaker แทนการเช่ือมต่อสายแบตเตอร่ี และการ OFF ของ DC Breaker แทนการถอดสาย

แบตเตอร่ีออกจาก Inverter 

3. เช่ือมต่อเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าเขา้กบั Inverter 

4. เปิดสวทิช์ Inverter 

5. ท าการ ON ตวั AC Breaker 

6. เปิดสวทิช์เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า 
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  จากรูปขา้งบนเป็นตวัอยา่งการเช่ือมต่อ Inverter บนรถบสัหรือรถบรรทุกท่ีใชแ้บตเตอร่ี 24V แต่

ส าหรับการใชง้านบนรถเก๋ง, รถกระบะ หรือรถตูน้ั้นเป็นระบบไฟ 12V ซ่ึงใชแ้บตเตอร่ี 1 ลูก 

ขั้นตอนการปิดใช้งาน Inverter 

ถา้จะปิดการใชง้าน Inverter ก็ใหท้  าขั้นตอนยอ้นกลบั ดงัน้ี 
ปิดสวทิช์เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า  ท าการ OFF ตวั AC Breaker  ปิดสวทิช์ Inverter  ดึงปลัก๊ไฟออกจาก
ช่องเสียบปลัก๊ของ Inverter  ถอดสายแบตเตอร่ีออกจากขั้วของ Inverter หรือท าการ OFF ตวั DC 
Breaker  ดบัเคร่ืองยนต ์

 
ค าเตือน  
1. ถา้มีการเปิด Inverter ใชง้านขณะท่ีดบัเคร่ืองยนตอ์ยูก่่อนแลว้ ถา้จะสตาร์ทเคร่ืองยนตต์อ้งปิด Inverter 

ก่อนสตาร์ท มิฉะนั้น Inverter จะไดรั้บกระแสไฟท่ีไม่คงท่ีจากแบตเตอร่ี อาจท าให ้Inverter เสียหายได ้
2. ถา้มีการเปิดใชง้าน Inverter ในขณะท่ีเคร่ืองยนตติ์ดอยู ่ก่อนจะดบัเคร่ืองยนตต์อ้งปิด Inverter ก่อนเสมอ 

ตามขั้นตอนขา้งบน 
 

 
 


