
 ในยุคปจจุบัน เรียกไดวา เปนยุคแหงการรณรงคเร่ืองการประหยัดพลังงานอยางแทจริง ไมอาจท่ีจะปฏิเสธวา 

การลดการใชพลังงานนั้น มีความจำเปนอยางมาก ซึ่งนอกจากจะชวยใหเราประหยัดในเรื่องของการใชพลังงานลง

ไปแลว ยังชวยใหเรา “ประหยัดรายจาย” ลงไปอีกดวย ซึ่งคาใชจายที่ตองเสียไปกับคาพลังงานตอปของผู

ประกอบการ โรงงาน อุตสาหกรรมตางๆ นั้น มีมูลคามากมายมหาศาล  

 ทาง บริษัท ยู-อินดัสเทรียลเทค จำกัด จึงเห็นความสำคัญตอเรื่อง “การประหยัดพลังงาน”  ดังที่เรา

รณรงคและสนับสนุนในเรื่องของการลดการใชพลังงานภายในโรงงาน อาคาร อุตสาหกรรมตางๆ มาตลอดระยะ

เวลากวา 15 ป  

 บริษัท ยู-อินดัสเทรียลเทค จำกัด ตัวแทนจำหนาย และติดตั้ง Inverter  หรือ Variable Speed Drive 

( VSD ) อุปกรณปรับความเร็วรอบมอเตอร หรือที่เรียกสั้นๆ วา ไดรฟ ( Drives ) ของ ABB อยางเปนทางการ ซ่ึง 

Drives เปนอุปกรณท่ีใชในการปรับความเร็วรอบของมอเตอรใหเหมาะสมกับการใชงานในสภาวะการใชงานจริง ทำใหเรา

ใชพลังงานไดเต็มประสิทธิภาพ ตามโหลดท่ีจำเปนตองใช  ลดการสูญเสียของคาพลังงานท่ีเกินความจำเปน ชวยใหคุณ

ประหยัดการใชพลังงานไดมากย่ิงข้ึน  และชวยลดพลังงานท่ีสูญเสียไปโดยไมจำเปน ไดมากถึง 50 – 80 % เลยทีเดียว 
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โครงสรางภายในของอินเวอรเตอร

หลักการทำงานของอินเวอรเตอร

 อินเวอรเตอร (Inverter) จะแปลงไฟกระแสสลับ (AC) จากแหลงจายไฟทั่วไปที่มีแรงดันและความถี่คงที่ ใหเปนไฟ

กระแสตรง (DC) โดยวงจรคอนเวอรเตอร (Converter Circuit) จากนั้นไฟกระแสตรงจะถูกแปลงเปนไฟกระแสสลับที่สามารถปรับ

ขนาดแรงดันและความถี่ไดโดยวงจรอินเวอรเตอร (Inverter Circuit) วงจรทั้งสองนี้จะเปนวงจรหลักที่ทำหนาที่แปลงรูปคลื่น และ

ผานพลังงานของอินเวอรเตอร โดยทั่วไปแหลงจายไฟกระแสสลับมีรูปคลื่นซายน แตเอาทพุตของอินเวอรเตอรจะมีรูปคลื่นแตกตาง

จากรูปซายน นอกจากนั้นยังมีชุดวงจรควบคุม (Control Circuit) ทำหนาที่ควบคุมการทำงานของวงจรคอนเวอรเตอรและวงจร

อินเวอรเตอรใหเหมาะสมกับคุณสมบัติของ 3-phase Induction motor

• ชุดวงจรคอนเวอรเตอร (Converter Circuit) ซึ่งทำหนาที่ แปลงไฟฟากระแสสลับจากแหลงจายไฟ AC. power supply (50 Hz) 

   ใหเปนไฟฟากระแสตรง (DC Voltage)

• ชุดวงจรอินเวอรเตอร (Inverter Circuit) ซึ่งทำหนาที่ แปลงไฟฟากระแสตรง (DC Voltage)  ใหเปนไฟฟากระแสสลับ 

    (AC Voltage) ที่สามารถเปลี่ยนแปลงแรงดันและความถี่ได

• ชุดวงจรควบคุม (Control Circuit) ซึ่งทำหนาที่ ควบคุมการทำงานของชุดวงจรคอนเวอรเตอร และชุดวงจรอินเวอรเตอร
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ของคล่ืนไฟฟาใหเหมาะสม

Clean power supply

Smooth DC Wave

แปลง DC to AC

Inverter Circuit

Control Circuit

Motor
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การเลือกใชอุปกรณปรับความเร็วรอบของมอเตอร ของ ABB ท่ีเหมาะกับการใชงานในอุตสาหกรรม

ประเภทตางๆ ดังน้ี 

Machinery drives

 เปน Inverter ท่ีถูกออกแบบมา เพ่ือใชกับเคร่ืองจักรประเภทตางๆ ท่ีมีขนาดเล็กกะทัดรัด ติดต้ังงาย และสามารถประยุกต

ใชไดกับเคร่ืองจักรประเภทสายพานการผลิต ในอุตสาหกรรมตางๆ, อุตสาหกรรมพลาสติกและแพคเกจจ้ิง, อุตสาหกรรมยาง เปนตน

ตัวอยางผลิตภัณฑ เชน ACS150, ACS355, ACS380 ฯลฯ

General Propose Drives

 เปน Inverter ที่ถูกออกแบบมา เพื่อใชในงานอุตสาหกรรมทั่วไป เนนใชกับโหลดที่สามารถประหยัดพลังงานได

เชน ปมน้ำ ปมลม สายพาน และ สามารถประยุกตใชกับโหลดตางๆ ไดหลากหลาย มีใหเลือกทั้งประเภท Normal และ Heavy

Duty เปนตน ตัวอยางผลิตภัณฑ เชน ACS580 ฯลฯ

Streamlined automation and efficiency to improve your bottom line

Build your profits around premium control and flexibility

U-INDUSTRIALTECH

ACS355
Machine builder’s flexible
choice from 0.37 to 22 kW/0.5
to 30 hp.

ACS380
Reliable performer that
integrates seamlessly to any
automation system, from 0.25
to 22 kW/0.37 to 30 hp.

ACS880-M04
High end performer adapting
to your machinery needs from
0.37 to 45 kW/0.5 to 60 hp.

ACS480
Drive for a broad range of
basic applications from 0.75 
to 22 kW

ACS580
A new generation, wall-
mounted, drive module and 
cabinet-built drive from 0.75 
to 500 kW.

ACS310
Pump and fan optimized 
drive from 0.37 to 22 kW/0.5
to 30 Hp.
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Industrial drives

 เปน Inverter ที่ถูกออกแบบสำหรับอุตสาหกรรมหนัก ประเภทของโหลดมีการทำงานที่ซับซอน 

ตัวอินเวอรเตอรสามารถเลือกซอฟตแวรที่เฉพาะเจาะจงกับประเภทของโหลด เพื่อใหมีประสิทธิภาพในการควบคุม

มอเตอรไดสูงสุด ตัวอยางผลิตภัณฑ เชน ACS880

Enabling uncompromised productivity for your business

ACS880 single drives
Wall-mounted and cabinet-
built drives from 0.55 to 
6000 kW/230 to 690 V

ACS880 drive modules
Single drive modules and 
multidrive modules from 0.55
to 3200 kW/230 to 690 V

ACS880 multidrives
From 1.5 to 6000 kW/380 to
690 V

ACS880 liquid-cooled drives
Drive modules, cabinet-built
drives and multidrives up to 
6000 kW/690 V

ACS880 Flange mounted
drives 
Wall-mounted drives and drive
modules from 0.55 to 1200 kW

Industry Specific Drives

Choose a drive that understands your business just like you do

 เปน Inverter ที่ถูกออกแบบมาเพื่อใชงาน สำหรับประเภทเฉพาะของโหลด เพราะในการทำงานของโหลดบาง

ประเภท จำเปนตองมี Inverter ที่มีSoftware และโครงสรางที่ออกแบบเฉพาะกับโหลดนั้นๆ เชน HVACSystem, Smart Pump, 

เปนตนตัวอยางผลิตภัณฑ เชน ACH580 ฯลฯ

HVAC legacy drives
ACH550 serial production has
ceased. The product is available
as a spare part. ACH580 drives
are being the platform replacement

ACH480
All-compatible drives for 
HVACR, from 0.75 to 22 kW, 
1 to 30 hp.

ACH580
All-compatible drives for 
HVACR, from 0.75 to 500 kW,
1 to 700 hp.

ACQ580
All-compatible drives for water
and waste water, from 0.75 to
500 kW, 1 to 700 hp.
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Authorized Value Provider

 การันตี ดวยตราสัญลักษณการรับรองคุณภาพ และมาตรฐาน “AVP” 

หรือ “Authorized Value Provider” ที่ทาง บริษัท ยู-อินดัสเทรียล เทค จำกัด 

ไดรับตราสัญลักษณมาตรฐานนี้จาก ABB โดยตรง ซึ่งเปนสิ่งที่สามารถยืนยันกับ

ลูกคาของเราไดวา เรามีมาตรฐานทั้งในสวนของงานขาย การใหบริการ และการ 

Support  ใหแกลูกคา สำหรับผลิตภัณฑของ ABB  แบบเต็มรูปแบบ 


