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www.solarppm.comQuick Instruction manual   

ขั�นตอนหน้า 13 หวัขอ้ 9 ภาพรวมการทํางานของระบบ Solar cell
ongrid

ขั�นตอนหน้า 9-12 การติดตั�งอุปกรณ์จบัยดึแผงบนหลังคา
 ( Mounitng Structure) และการติดตั�งแผงเซลล์แสง

อาทิตยบ์นหลังคา (Solar Panel)

Quick Installation Guide

ขั�นตอนหน้า 13 หวัขอ้ 2  การติดตั�งอุปกรณ์เดนิสาย PV1-F มาที�
จุดติดตั�ง Inverter และ DC/AC Combiner box

ขั�นตอนหน้า 13 หวัขอ้ 3 การติดตั�งอุปกรณ์เดนิสาย PV1-F มาที�จุดติด
ตั�ง Inverter และ DC/AC Combiner box

ขั�นตอนหนา้ 14 หวัขอ้ 5 การติดตั�งอุปกรณเ์ดนิสาย
PV1-F มาที�จุดติดตั�ง Inverter และ DC/AC

Combiner box

ขั�นตอนหน้า 14 หวัขอ้ 6 การเชื�อมต่อเครื�องแปลงกระแส
ไฟฟ�า (Inverter) กับ Main Existing หรอื ตู้consumer unit 

ขั�นตอนหน้า 14 หวัขอ้ 7 การเชื�อมต่อสาย DC จาก DC/AC
Combiner box มาที�เครื�องแปลงกระแสไฟฟ�า ( INVERTER)
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บทนาํ

      คู่มอืการติดตั�งฉบบันี� มเีนื�อหาเกี�ยวกับการออกแบบระยะ เพื�อใหโ้ครงสรา้งโซลารเ์ซลล์มคีวาม
แขง็แรงต่อโครงสรา้งเหล็กและแปรเหล็ก ก่อนทําการติดตั�งชุดโซลารเ์ซลล์ โปรดอ่านคู่มอืการติด
ตั�งใหเ้ขา้ใจ
     เมื�อติดตั�งตามคู่มอืและคําแนะนําฉบบันี� โครงสรา้งการติดตั�งแผงโซลารเ์ซลล์ก็จะได้มาตรฐาน
GB50009-2012, ASCE7-10 
     การติดตั�งโซลารเ์ซลล์ จาํเป�นต้องทํางานบนหลังคาและพื�นที�สงู โปรดใหค้วามสาํคัญกับความ
ปลอดภัยและ ความพรอ้มดา้นสขุภาพของพนกังาน รวมไปถึงกฎระเบยีบของสถานที�และขอ้ปฏิบติั
ตามกฎหมายที�เกี�ยวขอ้ง
     การติดตั�งระบบไฟฟ�าควรใชค้วามระมดัระวงัและอ่านคู่มอืการติดตั�งใหเ้ขา้ใจก่อนทําการติดตั�ง
รวมถึงตรวจสอบความถกูต้องตามคู่มอืฉบบันี�ก่อนที�จะดาํเนนิการติดตั�ง เพื�อป�องกันความเสยี
หายของตัวอุปกรณ์ไฟฟ�าที�ไมไ่ดอ้ยูใ่นขอบเขตของเงื�อนไขการรบัประกัน

Instruction manual  |   1 www.solarppm.com



เครื�องมอื1
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เครื�องมือและอุปกรณ์

48

เครื�องเจยี

 
(Max. torque ≥34N.m. 

สาํหรบัสกร ูและเจาะ)

ประแจหกเหลี�ยม
ขนาด 

(6 และ 8 mm)

ตลับเมตร เอ็นหรอืเชอืก

ปากกาเมจกิ

ดอกสวา่น
ขนาด 6.8mm 

ประแจท็อค

ประแจ

สวา่นไฟฟ�า



รายการอุปกรณ์
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เครื�องมือและอุปกรณ์

อุปกรณจ์บัยดึแผงสาํหรบัหลังคา CPAC

ER-R-ECO 
ราง ECO 

ER-SP-ECO
 ชุดต่อราง ECO 

ER-IC-ST
อินเตอรแ์คลมป� (ตัวล็อกระหวา่งแผง)

ER-EC-ST
เอนด์แคลมป� (ตัวล็อกท้ายแผง)

ER-I-51/SM6.3/25
ไทล์รฟุฮุก

 (ตัวยดึรางกับหลังคา)

ER-I-51/SM6.3/25
สกรปูลายสวา่น

ขนาด 6.3*25mm

2



รายการอุปกรณ์
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เครื�องมือและอุปกรณ์

อุปกรณจ์บัยดึแผงสาํหรบัหลังคาเมทัลชที

ER-R-ECO 
ราง ECO 

ER-SP-ECO
 ชุดต่อราง ECO 

ER-IC-ST
อินเตอรแ์คลมป� (ตัวล็อกระหวา่งแผง)

ER-EC-ST
End clamp (ตัวล็อกท้ายแผง)

I-05-SM6.3/85-C1
ชุด L-feet กับ สกรูปลายสวา่น

ER-I-05/HB/MP
แฮงเกอร ์โบล์ท

TL-10/15/L/PS
ชุดปรบัระดับ10-15องศา

ER-I-31/45/M8 คลิปล็อก 700
I-05-8/28/TH

ชุด L-feet สาํหรบัคลิปลอค

EZ-GC-ST 
Grounding clip 

EZ-GL-ST 
Grounding Lug 

ER-I-20TH
คลิปล็อกมงกฎุเล็ก

2



รายการอุปกรณ์2
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เครื�องมือและอุปกรณ์

อุปกรณจ์บัยดึแผงสาํหรบัหลังคากระเบื�องลอนคู่

  ER-R-ECO 
รางอลมูเินียม ECO

ER-SP-ECO
ชุดต่อราง ECO

ER-IC-ST
อินเตอรแ์คลมป�(ตัวล็อคระหวา่งแผง)

ER-EC-ST
เอนแคลมป� (ต้วล็อคท้ายแผง)

ER-I-05
L-Fleet (ตัวยดึรางกับโครงหลังคา)

ER-HB-8/150 Hanger Bolt
 (แฮงเกอร ์โบล์ท)

EZ-GC-ST
Grounding clip

EZ-GL-ST
Grounding Lug



รายการอุปกรณ์
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อุปกรณที์�ใชใ้นการติดตั�งงานระบบไฟฟ�า

Liquid-tight Flexible Conduit 1 Flexible – connector 1 LB –Box 1 Corrugated uPVC 
Conduit 25 mm.

Connector uPVC 25mm. Wireway END CAP Wireway 50*75 + Cover

Wireway (Bend 90) 50*75

C-Channel+Conduit Clip for
Chanel

IMC conduit 1Pull BOX  8’’ x  6Crimp TerminalCABLE-Tie

ONE TimeIEC01(THW) 6 sq.mm.PV1-F Solar Cable 4 sq.mm.IEC01(THW) Ground 6 sq.mm.

MC4 Connector Ground rod 5/8’’ 1.8M expansion bolt

2

เครื�องมือและอุปกรณ์



 การติดตั�งบนหลังคา CPAC

e

d

c

b

a

 การติดตั�งบนหลังคาหลังคาเหล็กเมทัลชที 
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ระบบติดตั�งทั�วไป

a = ราง ECO             
b = เอนด์แคลมป�  
c = ไทล์รุฟฮุก (ตัวยดึรางกับหลังคา)
d = อินเตอรแ์คลมป�         
e = ตัวต่อราง ECO 

1= เอนด์แคลมป�      
2 = อินเตอรแ์คลมป�      
3 = ราง ECO   
4= L – Fleet with Roof Screw (ตัวยดึรางกับหลังคา) 
5 = ตัวต่อราง ECO  

1

2

3

4

5



 ขอ้ควรระวงัในชว่งของการติดตั�ง

 วธิกีารปฏิบติัที�ไมเ่หมาะสม อาจก่อใหเ้กิดการ
deadlock ของโบล์ทและนตัได ้ดงันั�นเพื�อป�องกันการ
เกิดป�ญหานี�ควรปฏิบติัดงันี� 
 1．การลดแรงเสยีดทาน
 (1) ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่พื�นผวิสะอาดไมม่เีศษสิ�ง
สกปรกติดค้างที�เกลียวนอ๊ต
 (2) อาจจะใชนํ้�ามนัหล่อลื�น หรอืนํ�ามนัเครื�อง # 40 
เพื�อหลีกเลี�ยงการติดขดัของเกลียว
 2．การติดตั�งโดยทั�วไป
 (1) ใชแ้รงขนัในทิศทางเดยีวกัน
 (2) ใชแ้รงสมํ�าเสมอและรกัษาแรงบดิ
 (3) ใชเ้ครื�องมอืที�มคีณุภาพและมาตรฐาน
 (4) หลีกเลี�ยงการใชส้วา่นไฟฟ�าในการขนันอ็ต หาก
จาํเป�นต้องใช ้ใหใ้ชที้�ความเรว็รอบตํ�าสดุ
 (5) หลีกเลี�ยงการทํางานที�อุณหภมูสิงู

 3.  แรงบดิที�ปลอดภัย
 โปรดดแูรงบดิที�ปลอดภัยที�กําหนดไวใ้นคู่มอืนี� ซึ�งจะ
แสดงไวด้้านล่าง หากต้องการใชเ้ครื�องมอืไฟฟ�า สวา่น
ไฟฟ�า ทางบรษัิทขอแนะนําใหใ้ชที้�ความเรว็รอบตํ�า ถ้าใช้
ความเรว็สงูและสง่ผลกระทบใหเ้กิดการติดขนัของ
เกลียวกระทันหนั หากเกิดการติดขดั ใหทํ้าการตัดออก
โปรดตรวจสอบก่อนการตัด และหลีกเลี�ยงการสง่ผลกระ
ทบต่อพื�นผวิที�มกีารชุบอโนไดซ ์หรอืกัลวาไนซ ์
4.  ขนาดของแรงบดิสาํหรบัการขนัน็อตด้านล่างนี�
สามารถนําไปปรบัใชไ้ด้กับน๊อต และสกรูได้ทกุรายการ

       ระยะในการติดตั�งของคู่มอืนี�เป�นเพยีง
แค่ขอ้มูลเบื�องต้นเท่านั�น โครงสรา้งของชุด
จบัยดึแผงบนหลังคาของบรษัิท ต้อง
ออกแบบเฉพาะเพื�อใหส้อดคล้องและตรงกับ
หน้างานจรงิของแต่ละโครงการ  
       คู่มอืนี�ไมไ่ด้แสดงขนาดและระยะที�
ละเอียดของการติดตั�ง ดังนั�นหากขนาดและ
ระยะของแบบงานติดตั�งจรงินั�นเปลี�ยนแปลง
ไป หรอืผดิแปลกไปจากคู่มอืนี� ควรติดต่อ
สอบถามหรอืสง่แบบและรายละเอียดที�จะ
ต้องการปรบัเปลี�ยน หรอืต้องการทราบมายงั
บรษัิท Solar PPM เพื�อการตรวจสอบและ
อนุมติัแบบนั�นๆ อีกครั�งก่อนการติดตั�ง
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ระบบติดตั�งทั�วไป



การติดตั�งบนหลังคา CPAC (Tile Roof Hook) 
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การติดตั�งโครงสร้าง

กําหนดจุดและขอบเขตของแต่ละสตรงิ และทําการทําเครื�องหมายของจุดที�จะต้อง
ทําการยดึ Tile Roof Hook กับจนัทัน แล้วทําการถอดแผน่กระเบื�องออก 
และทําเครื�องหมายไวเ้ล็กน้อย เพื�อป�องกันการสลับแผน่กับจุดอื�น 

 

ยดึ hooks กับจนัทันเหล็กดว้ย สกร ูM6x25 mm จาํนวนสองจุด 
โดนหนัด้านหน้าไปตามแนวแปร และใชแ้รงบดิของสกรอูยูที่� 5-6 N.m. ดงัภาพ

ถ้าจาํเป�นต้องใชเ้ครื�องตัดแผน่กระเบื�อง ควรตัดใหพ้อดโีดยมลัีกษณะเป�น
รอ่ง ขนาดเท่ากับ Hook เพื�อใหแ้ผน่กระเบื�องสามารถซอ้นทับกับผา่นล่าง
และผา่นดา้นขา้งไดอ้ยา่งพอด ี

ไมค่วรที�จะใช ้Hook เป�นบนัไดหรอืจุดเหยยีบสาํหรบัป�นขึ�น 
เพราะจะทําใหก้ระเบื�องดา้นล่างแตกได้

1

2

3

4



การติดตั�งราง ECO 
4

5
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การติดตั�งโครงสร้าง

รางของทางบรษัิทจะมคีวามยาวที�แตกต่างกัน โดยทั�วไปแล้วจะต้องเริ�มต้น
กับขนาดที�สั �นที�สดุก่อน การติดตั�งรางของแต่ละแถวบนหลังคานั�น จะยดึราง
ดว้ยโบล์ท M8*25 mm. มแีหวนแบน แหวนสปรงิ และก็  Z-Module 
กรุณาอยา่ขนันอ็ตจนแนน่ติดกับราง ใหเ้หลือระยะหา่งประมาณ 2-3 เกลียว
ดงัภาพ เพื�อใหส้ามารถขยบัระยะของรางได ้ 

ทําการปรบัระยะของรางทั�งแนวดา้นขา้ง และปรบัระดบัในแนวตั�ง ดังแสดง
ตามภาพ เพื�อใหไ้ดร้ะยะและระดบัของรางที�เหมาะสม 

ทําการปรบัระดับหวัหรอืท้ายรางได้ ไดร้ะดบัด้วยเอ็นหรอืเชอืกขนาดเล็ก
เมื�อได้ระดับและระยะที�เหมาะสมใหข้นันอ๊ตใหแ้นน่ โดยใชแ้รงบดิที�ประมาณ
18-20N.m 

การต่อรางเขา้กับราง ใหทํ้าการสไลดตั์วต่อรางไปครึ�งหนึ�งของความ
ยาวรวมของตัวต่อราง (half of splices) โดยที�ใหแ้บง่ครึ�งระยะของ
ตัวต่อรางทั�งสองดา้นเท่าๆ กัน ทําการขนันอ๊ตดา้นที�ยดึรางด้านที�ใส่
ตัวต่อรางเขา้ไปใหแ้นน่ แล้วทําการเสยีบรางเขา้กับตัวต่อรางอีกด้าน
หนึ�ง แล้วขดันอ๊ตใหแ้นน่ 

ทําการขนัโบล์ทของตัวต่อรางตัวที�สองใหแ้นน่ ดว้ยประแจหกเหลี�ยม
แรงบดิสาํหรบันอ๊ต M8: กรณุาระวงับรเิวณจุดเชื�อมต่อราง เพื�อ
ป�องกันการหลดุและเรื�องของระบบกราวด ์ควรใชแ้รงบดิเท่ากับ
ขนาดความยาวของนอ๊ต เชน่ นอ๊ตยาว 12 mm แรงบดิที�ใชค้วรอยูที่�
ประมาณ 3-5 N.m.3

2

1



การติดตั�งแผง PV
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การติดตั�งโครงสร้าง

การทําการติดตั�งแผงโซลารเ์ซลล์  ใหทํ้าการใสน่อ็ตขนาด M6*20 เพื�อ
ป�องกันการไหลของแผง โดยยดึที�รแูผงดา้นล่างสดุ และยดึในแนวขวาง
ราง แต่ถ้าเป�นแผงที�มรูีปที�กรอบแผงขนาดใหญก่วา่อาจจะต้องใชน้อ๊ต
M8*20 เพื�อใหพ้อดี ดงัแสดงตามรปู

สไลด์แผงโซลารเ์ซลล์ ใหม้า
ชดิกับ เอนด์แคลมป�ใหม้าก
ที�สดุ ทําการปรบัระดับของ
แผงโซลารเ์ซลล์
หลังจากนั�นทําการขนันอ๊ต
ของเอนด์แคลมป�ใหแ้นน่ที�สดุ
โดยใชแ้รงบดิที� 18-20 N.m.

ทําการใสอิ่นเตอรแ์คลมป�เขา้ไปใน
ราง โดยก่อนใสนั่�นใหค้ลายนอ็ตดา้น
ล่างใหพ้อดีกับ Z module เพื�อให้
ใสอิ่นเตอรแ์คลมป�ไปในรอ่งรางได้
ง่าย โดยทําการเอียงขา้งใส ่โดยให้
นําด้านที�มขีดีขา้งเอียงใสด้่านนั�น
ก่อนแล้วทําการใสเ่อียงตั�งขึ�นเพื�อให้
อีกขา้งลงไปในราง แล้วทําการหมุน
น็อตประมาณ 2-3 เกลียว 
เพื�อป�องการหลดุออกจากราง แล้วทําการเลื�อนอินเตอรแ์คลมป�ใหเ้ขา้ไปชดิ
กับรางใหม้ากที�สดุ ขั�นตอนนี� อยา่ลืมใสแ่ผน่กราวดค์ลิประหวา่งแผงโซลาร์
เซลล์ด้วย 

ทําการเลื�อนแผงโซลารเ์ซลล์ อีกแผงเขา้มาใหช้ดิกับอินเตอร์
แคลมป� โดยพยายามอยา่ใหม้ชีอ่งวา่งระหวา่งแผงกับ
อินเตอรแ์คลมป� หลังจากนั�นขนัใหแ้น่นโดยใชป้ระแจหก
เหลี�ยมขนั ใชแ้รงบดิในการขนั 18-20 N.m.

สาํหรบัแผงสดุท้ายของแถว ยดึแผงโซลารเ์ซลล์ใหแ้นน่ดว้ย
เอนดแ์คลมป�ใหแ้รงบดิอยูที่� 18-20 N.m.

ติดตั�งแผงแรกของแถวใหม ่เชค็ระยะ และระดบัใหพ้อดกัีบแถวแรก ยดึ
แผงใหแ้นน่ดว้ยเอนดแ์คลมป�และทําการติดตั�งแผงโซลารเ์ซลล์
ต่อไปเรื�อยๆ  ทําการติดตั�งแผงตามหวัขอ้3 

 จะทําการขนัน๊อตใต้แผงดว้ยเฉพาะของแถวแรกล่างสดุ 
เพื�อป�องกันการสไลด์ของแผงแถวบน 
  

1

2

3

4

5

6

7



Grounding system Installation

สาํหรบัจาํนวน Grounding clip จะใชเ้ท่าๆกับจาํนวนของแผง หากแผงมจีาํนวน
  4 แผน่ ก็จะใชก้ราวด์คลิปจาํนวน 4 ตัวด้วยเชน่กัน โดยติดตั�งเป�นคู่บนล่าง

  เสน้ระหวา่งแผน่หนึ�งชอ่ง 
  

1

2

3

1
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การติดตั�งโครงสร้าง

สาํหรบัแผงที�เป�นจาํนวนคี�จะต้องบวก
grounding clip ไปอีก 1 ชั�น เชน่ ติดตั�ง 3
แผง = 3+1 = 4 ตัว ตามภาพด้านบน

ตําแหนง่ที�จะทําการติดตั�ง Grounding clip จะติดตั�งระหวา่งแผน่
โซลารเ์ซลล์ โปรดดสูญัลักษณ์ “X” ตามรปูดา้นบน นั�นคือตําแหนง่
ที�จะต้องติดตั�ง 

การติดตั�ง แอลฟรที(L-feet) 

การติดตั�งGrounding Lug จะ
ทําการติดตั�งที�ท้ายราง ต่อจากตัว
เอนดแ์คลมป� เพื�อใหก้ารติดตั�งเป�น
ไปอยา่งรวดเรว็ สามารถดตัูวอยา่งได้
จากภาพด้านซา้ย นาํสายกราวด์
ทองแดงสอดเขา้ไปในชอ่งของ
Grounding Lug ดงัภาพ แล้ว
ทําการขนัสกร ูM6 ใหแ้นน่กับสาย
ทองแดง แรงบดิที�จะใชกั้บสกร ู
M6 = 9-10 N.m.

L-feet จะติดตั�งประเหล็กที�มคีวามหนาต้องนอ้ยกวา่หรอืเท่ากับ3.5 mm
และความแขง็ของแปเหล็กต้องนอ้ยกวา่หรอืเท่ากับ Q235 เมื�อวดัระยะ
ตําแหนง่ของแนวเป�นที�เรยีบรอ้ย ถ้ามสีกรยูดึหลังคาเก่าอยูแ่ล้ว สามารถ
ถอดออกแล้ว ยงิสกร ูM6.3 นี�ลงไปไดเ้ลย ถ้าไมม่ก็ีใชส้กรยูงิลงบนหลังคา
ตามชุดที�ต้องการไดทั้นที 

การติดตั�ง L-feet ต้องไมลื่มแผน่ยางรอง ซึ�งจะรองใต้L-feet บนสนัลอน
หลังคา โดยความเรว็ของสวา่นที�ใชน้ั �นควรใชค้วามเรว็รอบในการขนัที�ตํ�า
สดุ หรอืประมาณ 300 รอบต่อนาที และเชค็วา่ติดตั�งแนน่หนา และหลังคา
ต้องไมม่รีอบยุบหรอืบุบ

2

3

ติดตั�ง Z-module เขา้กับตัว L-feet ทําการปรบัดา้นของL-feet ตามแบบที�
วางแผนไว ้หลังจากนั�นทําการติดตั�งตามหนา้ 10-12  ต่อไป 

 
 

สาํหรบัการติดตั�ง Grounding clip
จะทําการเสยีบแผน่ Grounding clip
เขา้ไปที�ตัว Interclamp ดังภาพ แล้ว
สไลด์ interclamp เขา้ไปใหช้ดิแผง 
โดยยกแผงขึ�นเล็กน้อยโดยใหแ้ผน่
Grounding clip อยูใ่ต้แผงระหวา่ง
แผน่PVกับรางดังภาพ 
ขอ้ควรระวงั! ไมค่วรขนัสกรู
ของinterclamp เรว็ไป เพราะจะทําให้
แผน่ Grounding clip หลดุหรอื
เคลื�อนออกจากใต้แผงโซลารเ์ซลล์ ได้
และเชค็ระดับของแผงใหม้ั�นใจก่อน
ทําการขนัสกรู เนื�องจากเมื�อขนัแน่น
แล้ว หากจะทําการขยบัตําแหน่งของ
แผงจะต้องเปลี�ยนกราวด์คลิปใหมด่้วย
เชน่กัน



หลักการทํางานเบื�องต้น ขั�นตอนการเชื�อมต่อ อุปกรณต่์างๆเขา้หากัน

1

2

ขั�นตอนการเชื�อมต่อ อุปกรณต่์างๆเขา้หากัน

ต่อไปยงัตัว 
Inverter

3

DC Pipe
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งานติดตั�งระบบไฟฟ�า

1.เมื�อแผงเซลล์แสงอาทิตย(์ Solar Panel ) ผลิตไฟฟ�าออกมา จะเป�น
ไฟฟ�ากระแสตรง (DC) สง่ยงัไปยงัเครื�องแปลงกระแสไฟฟ�า
( Inverter )
2. Inverter จะทําหนา้แปลงไฟฟ�ากระแสตรง (DC)  เป�น ไฟฟ�ากระแส
สลับ( AC 50 Hz)และจา่ยไฟฟ�าใหกั้บโหลดเครื�องใชไ้ฟฟ�าภายในบา้น 
 และ ในกรณีที�มแีสงแดดไมเ่พยีงพอจะนาํไฟฟ�าจากกรดิการไฟฟ�ามา
จา่ยเขา้สูร่ะบบเพื�อใหเ้พยีงพอต่อโหลดการใชไ้ฟฟ�าของบา้น
 หากเวลาที�ไมม่แีสงแดดหรอืเวลากลางคืน เครื�องแปลงกระแสไฟฟ�า
( Inverter ) ก็จะสลับกลับไปใช ้ไฟฟ�า จากการไฟฟ�าโดยอัตโนมติั

 

1.ทําการอนุกรมแผงเขา้หากันโดยการ ต่อหวั MC4 ที�ติดมากับ
แผง เพื�อเพิ�มแรงดันไฟฟ�า ใหอ้ยูใ่นจุดที�เหมาะสม สาํหรบัการ
ทํางานของ Inverter 8 – 14 แผน่ ในการอนุกรม

ทําการเก็บสายไฟฟ�า Solar Cell ดว้ย เฟล็กกันนํ�าและ
ท่อ IMC ขนาด 1 นิ�ว ล็อกท่อดว้ยราง ซแีคลมป�ประกับ
และตามจุดงอท่อใหใ้ช ้LB BOX

เมื�อทําการเดนิสายไฟฟ�า จาก แผงโซลารเ์ซลล์ มายงัพื�นที�ติดตั�ง Inverter 
และ ทําการเชื�อมต่อสาย Solar Cell เขา้กับ DC Combiner box ผา่น Fuse
DC และออก จาก DC Combiner box ต่อเขา้ Inverter ผา่น หวั MC4
Connector

AC Pipe

AC DC Combiner Box

Connector UPVC 25mm

WIRE WAY Corrugated UPVC Conduit

LB BOX 1 

C-CHANNEL + CONDUIT CLIP FOR CHANNEL

Liquid-Tight
 Flexible Conduit IMC 1Coupling

Flexible
 connector



4

5

6

7

8

9

ขั�นตอนการเชื�อมต่อ อุปกรณต่์างๆเขา้หากัน

การเขา้สายไฟฟ�าและสายสญัญาณ D5485 ที� AC/DC Combiner box
1. ทําการเชื�อมต่อกันระหวา่ง Inverter กับ  Grid การไฟฟ�า
2. ทําการต่อ Surge protection 
3. ต่อ Fuse ให ้DC Breaker 
4. นําแผงที�ต่ออนุกรมกันต่อมาที� DC Breaker
5. ทําการต่อ Power Meter โดยจะต้องต่อแรงดันไฟฟ�าเขา้กับตัวอุปกรณ์ CT 
วดักระแสไฟฟ�าและสายสญัญาณไปยงั Inverter
6. Terminal สาํหรบัรวมสาย Ground และสาํหรบัต่อสาย
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งานติดตั�งระบบไฟฟ�า

การต่อ AC DC Combiner box  
จะเป�นการเชื�อมต่ออุปกรณ์ จากแผงโซลารเ์ซลล์และไฟจากการ
ไฟฟ�า โดยผา่นอุปกรณ์ภายใน AC/DC Combiner box 

การเชื�อมต่อของตัวอุปกรณใ์นสว่น ของ AC และ โหลด 

ทําการเชื�อมต่อ DC จากแผงเขา้ Inverter โดยการเลือกใช้
Terminals  1 หรอื 2 เขา้กับตัว String จากแผงโซลารเ์ซลล์
เพราะจะต้องดงึสายจาก AC/DC Combiner box ก่อนเขา้
inverter 

ทําการเชื�อม Inverter กับ Main ไฟฟ�าในบา้น 

การต่อใชง้านทั�งระบบ ของระบบ Solar Cell 




