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บริ ษทั เดอะซันเพาเวอร์ จํากัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2550 โดยทีมงานซึ่งมีประสบการณ์ใน
ด้านการตลาด บริ การหลังการขาย และ วิจยั พัฒนาสิ นค้าทางด้านฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์
มากกว่า 20 ปี เช่น เครื่ องสํารองไฟฟ้า UPS, ระบบป้องกันเสริ จน์, โปรแกรมตรวจสอบ
และควบคุมเครื่ องสํารองไฟฟ้า UPS ผ่าน SNMP/UDP, ระบบ Data Acquisition เป็ นต้น
สายผลิตภัณฑ์เครื่ องสํารองไฟฟ้า UPS ของทางบริ ษทั ฯ ภายใต้ชื่อ SmartPower มีจุดเด่น
มากมาย เช่น เป็ นเครื่ องสํารองไฟฟ้าที่ถูกออกแบบด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อให้มีขนาด
เล็กกะทัดรัด แต่สามารถจ่ายกําลังไฟฟ้าได้มากเต็มกําลังด้วยค่าประสิ ทธิภาพที่สูง พร้อม
ทั้งรองรับการติดตั้ง แบบ N+X Parallel Redundancy Load Sharing และเป็ นผลิตภัณฑ์ที่มี
คุณภาพตามมาตรฐาน CE ตามข้อกําหนด Low Voltage Directive(Safety): EN62040-1-1,
EMC Directive: EN62040-2, EN61000-2-2, EN61000-4-2, EN61000-4-3, EN61000-4-4,
EN61000-4-5, EN61000-4-6, EN61000-4-8, EN61000-3-2, EN61000-3-3 พร้อมสรรพ
ด้วยโปรแกรมตรวจสอบ และควบคุมเครื่ องสํารองไฟฟ้า UPS ที่สามารถใช้ได้กบั
Operating System ทุก Platform ในโครงสร้างแบบ Client Server ซึ่งทําให้สามารถ
ตรวจสอบ และควบคุมเครื่ องสํารองไฟฟ้า UPS ได้ท้ งั แบบเครื่ องต่อเครื่ อง (Stand alone)
หรื อผ่านระบบเครื อข่าย IP Network ทั้ง LAN และ WAN เพื่อให้สามารถตรวจสอบ และ
ควบคุมเครื่ องสํารองไฟฟ้า UPS แบบระบบทางไกล (Remote)
ด้วยความมุ่งมัน่ ของทีมงาน ที่ตอ้ งการนําเสนอสิ นค้าและบริ การ ที่มีคุณภาพและ
ประสิ ทธิภาพสู งสุ ดให้แก่ลูกค้า ทางบริ ษทั ฯ ได้จดั ทําระบบฐานข้อมูลการเรี ยกใช้บริ การ
และรายการซ่อมบํารุ งรักษาเครื่ องสํารองไฟฟ้าทุกเครื่ องที่ลูกค้าได้จดั ซื้อจากทางบริ ษทั ฯ
รวมทั้งเงื่อนไขการรับประกันหลังการขาย และระยะเวลารับประกัน บนเว็บไซต์ (WEB
SITE) ของทางบริ ษทั ฯ WWW.THESUNPOWER.CO.TH เพื่อให้ลูกค้าตรวจสอบได้เอง
เพื่อประสิ ทธิภาพในการบริ หารจัดการเครื่ องสํารองไฟฟ้า
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ตัวอย่างผลิตภัณฑ์เครื่ องสํารองไฟฟ้า

TE

TN-R

TN-RM

Pyramid

เครื่ องสํ ารองไฟฟ้ าทีม่ ีโครงสร้ างแบบ True Online Double Conversion Design
ทางบริ ษทั ฯ มีเครื่ องสํารองไฟฟ้าแบบ True Online Double Conversion Design หลากหลายรุ่ น
ให้เลือกใช้ตามความเหมาะสม และงบประมาณ เช่น
• รุ่ น Titan Elite Series (TE) ขนาดพิกดั ตั้งแต่ 1kVA ถึง 10kVA เป็ นเครื่ องสํารองไฟฟ้า
ที่มีขนาดเล็กกะทัดรัด และมีราคาประหยัดที่สุดในเครื่ องแบบ True Online Double
Conversion Design
• รุ่ น Titanium Rack (TN-RM) และ Titanium Redundancy Series (TN-R) ขนาดพิกดั
ตั้งแต่ 1kVA ถึง 20kVA เป็ นเครื่ องสํารองไฟฟ้าที่มีความคุณสมบัติและความคงทน
เป็ นเลิศ พร้อมด้วยคุณสมบัติ N+X Parallel Redundancy load sharing เพื่อการติดตั้ง
เครื่ องสํารองไฟฟ้าเพิ่มเติมในอนาคตเพื่อเพิ่มขนาดพิกดั หรื อ Redundancy ให้กบั
อุปกรณ์
เครื่ องทั้งสองรุ่ นนี้ของทางบริ ษทั ฯ ได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานขนาด
ใหญ่ นําไปติดตั้งใช้งานเป็ นจํานวนมาก เช่น
o เดอะมอลล์กรุ๊ ป ติดตั้งใช้งาน 10kVA ที่ Back office ทุกสาขาทัว่ ประเทศ
และ 1.25kVA ที่ Point Of Sale ทุกจุดทุกสาขาทัว่ ประเทศ
o ซี พีกรุ๊ ป ติดตั้งใช้งาน 6kVA แบบ Redundancy ที่โรงงานซี พี ทัว่ ประเทศ
o การไฟฟ้าส่ วนภูมิภาค ติดตั้งใช้งาน 20kVA แบบ Redundancy ที่สาํ นักงาน
เขตทัว่ ประเทศ
o ธ.กรุ งเทพฯ, ธ.กรุ งศรี อยุธยาฯ,ธ.กรุ งไทยฯ,ธ.นครหลวงไทย,ธ.เกียรตินาคิน,
ฯลฯ ติดตั้งใช้งาน 1kVA-20kVA ตามสํานักงานสาขาทัว่ ประเทศ และติดตั้ง
ใช้งาน 1kVA กับเครื่ อง ATM ทัว่ ประเทศ รวมกันมากกว่า 7,000 เครื่ อง
o โครงการพัฒนาระบบเครื อข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ติดตั้งใช้งาน
1kVA จํานวน 3,000 เครื่ อง
o เทศบาลเมืองพัทยา ติดตั้งใช้งาน 2kVA ตามทุกแยกไฟแดงทัว่ เมือง
o และหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชนอื่นๆ อีกมากมาย
เครื่ องสํ ารองไฟฟ้ าทีม่ ีโครงสร้ างแบบ True On Line Double Conversion แบบ 3 Phase In 3
Phase Out สําหรับอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ไฟแบบ 3 เฟส
• รุ่ น Pyramid DSP และ PDSP Premium ขนาดพิกดั ตั้งแต่ 10kVA ถึง 400kVA ซึ่ งใช้
เทคโนโลยีแบบ Hi-Frequency ประมวลผลด้วยตัวประมวลผลแบบ DSP จึงทําให้
เครื่ องมีขนาดเล็กกว่าเครื่ องในแบบเดียวกัน เครื่ องในรุ่ นนี้สามารถติดตั้ง Output
Isolation Transformer ตามความต้องการเพิม่ เติมได้ในรหัสรุ่ น Pyramid DSP-T
• รุ่ น Pyramid Plus ขนาดพิกดั ตั้งแต่ 10kVA ถึง 400kVA เป็ นเครื่ องที่ออกแบบโดยใช้
เทคนิคแบบ Low Frequency สําหรับการติดตั้งที่ตอ้ งการเครื่ องสํารองไฟฟ้าในเทคนิค
แบบดัง่ เดิมที่คุน้ เคย
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Claire

RD

เครื่ องสํ ารองไฟฟ้ าทีม่ ีโครงสร้ างแบบ Line Interactive Design Sine Wave และ Step Wave
ทางบริ ษทั ฯ มีเครื่ องสํารองไฟฟ้าโครงสร้างแบบนี้ หลากหลายรุ่ นให้เลือกใช้ตามความ
เหมาะสม และงบประมาณ เช่น
• รุ่ น Claire Series (CLA) และรุ่ น Radian Series (RD) ขนาดพิกดั ตั้งแต่ 500VA ถึง
3kVA เป็ นเครื่ องสํารองไฟฟ้าที่ถูกออกแบบมาในลักษณะ 2 in 1 Design ทําให้
สามารถติดตั้งแบบ Tower และ Rack ได้ในตัวเดียวกัน Claire 2kVA ได้ติดตั้งกับ
เครื่ อง ATM ที่ธนาคาร กรุ งเทพ ทัว่ ประเทศ เช่นเดียวกันรุ่ น Radian 1kVA ได้ติดตั้ง
ไปพร้อมกับเครื่ อง ATM ที่ธนาคารออมสิ น ทัว่ ประเทศ
• รุ่ น iCON, iCUTE, iPRO,Diamond และ Platinum ขนาดพิกดั ตั้งแต่ 500VA ถึง 2kVA
เป็ นเครื่ องที่เหมาะสําหรับการใช้งานภายในสํานักงาน เพื่อสํารองไฟฟ้าให้กบั เครื่ อง
คอมพิวเตอร์ของท่านในราคาย่อมเยา

iCON

HE1k – HE3k

ผลิตภัณฑ์ สายพันธ์ ใหม่ สําหรับปี 2012
บริ ษทั เดอะซันเพาเวอร์ จํากัด ได้เปิ ดตัวเครื่ องสํารองไฟฟ้าสายพันธุ์ใหม่
"HERCULES" ภายใต้รหัส HE ซึ่ งถูกพัฒนาต่อยอดมาจากเครื่ องในรุ่ น Hi-End เดิม
Titanium Series โดยเครื่ องสํารองไฟฟ้าสายพันธุ์ใหม่น้ ี จะเพิ่มประสิ ทธิภาพในทุกมิติ
เช่น
• เพิม่ ความทนทาน มากขึ้นโดยใช้อุปกรณ์ที่มี Rating ที่มากขึ้นสามารถทน
สภาวะแวดล้อมได้ถึง 45c สําหรับรุ่ น HE1k ถึง HE3k และได้เพิ่มอุปกรณ์ที่
มีคุณสมบัติ OVCD (Over Voltage Cut-off Device) ซึ่ งเป็ นอุปกรณ์ที่ช่วยให้
เครื่ องสํารองไฟฟ้าสําหรับรุ่ น HE1k-HE10k สามารถใช้งานได้ในสถานที่ซ่ ึ ง
มีระบบไฟฟ้าที่ไม่เป็ นไปตามมาตรฐาน โดยมีแรงดันไฟฟ้าเกินแบบต่อเนื่อง
เป็ นระยะเวลานานติดต่อกัน ซึ่ งเป็ นสาเหตุให้เครื่ องสํารองไฟฟ้าชํารุ ด
เสี ยหายได้
• เพิ่มความสะดวกในการติดตั้งใช้งาน เช่น สามารถติดตั้งใช้งานแบบ input 1
phase หรื อ 3 phase ก็ได้ โดยเครื่ องสํารองไฟฟ้าจะตรวจสอบ จํานวน input
phase โดยอัตโนมัติ สําหรับรุ่ น HE-Combo10k ถึง HE-Combo20k
นอกจากนั้น ยังสามารถกําหนดขนาดกระแสประจุแบตเตอรี่ ได้เองเพื่อให้
สามารถใช้กบั Battery จํานวน 1 string หรื อมากกว่า เช่น 4 string อย่าง
เหมาะสมเพื่อยืดอายุการใช้งานของ Battery

HE6k-10k Tower &
HE-COMBO10k-20k
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• เพิม่ ความสามารถในการต่อขนานเครื่ องสํารองไฟฟ้า เพื่อเพิม่ ขนาดพิกดั
กําลังไฟฟ้า หรื อเพื่อทดแทน (Redundancy) โดยสามารถต่อขนานกันได้มาก
ถึง 4 เครื่ องต่อระบบ, เพิ่มความสามารถในการจ่ายกําลังไฟฟ้าได้มากขึ้น
เพื่อรองรับอุปกรณ์ไฟฟ้าแบบ Green Energy โดยสามารถจ่ายกําลังไฟฟ้า
ด้านขาออกได้ถึง PF0.9 กล่าวคือ ถ้าใช้เครื่ องรุ่ น 10kVA เครื่ องก็สามารถ
จ่ายกําลังวัตต์ (Watt) ได้ถึง 9,000 watt และจ่ายกําลัง VA ได้ถึง 10,000 VA
เป็ นต้น
• ด้วยการออกแบบ 2 in 1 ในลักษณะ Rack และ Tower ซึ่ งทําให้เครื่ องสํารอง
ไฟฟ้าในรหัสรุ่ น HE1k-RT ถึง HE10k-RT สามารถติดตั้งได้ท้ งั แบบ Tower
และติดตั้งใน Rack 19” ได้ทนั ที

HE1k-3k-RT

HE6k-10k-RT
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