
ระบบชลประทานและระบบจ่ายน�้า 
พลังงานแสงอาทิตย์
ความต้องการท่ีไม่เหมือนกัน ส�าหรับเกษตรกร
และเจ้าของฟาร์มปศุสัตว์

ระบบสูบจ่ายน้ำาสำาหรับเกษตรกรและเจ้าของฟาร์มปศุสัตว์
โซลูชั่น ปั๊มน้�าพลังงานแสงอาทิตย ์GRUNDFOS 
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ค่าพลังงานเป ็นหน่ึงในรายการต้นทุนท่ีสูงท่ีสุดท่ีเกษตรกรและ
เจ ้าของฟาร์มปศุสัตว์ก�าลังเผชิญ ในพ้ืนท่ีห ่างไกลหรือพื้นที่ที่มี

ราคาพลังงานสูง โซลูชั่นป ั ๊มน�้าพลังงานแสงอาทิตย์  GRUNDFOS 
ส่งมอบระบบสูบจ่ายน�้า ท่ีวางใจได ้และคุ ้มค ่าทางเศรษฐกิจส�าหรับพืช

ผลและปศุสัตว์

ประหยัดและลดการพึ่งพา 
พลังงาน
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โซลูชั่นปั๊มนำ้าพลังงานแสงอาทิตย์ประสิทธิภาพสูงจาก 
Grundfos มอบระบบสูบจ่ายนำ้าใต้ดินหรือนำ้าผิวดินที่วางใจ
ได้พร้อมด้วยการส่งมอบตรงตามความต้องการ ตอบโจทย์
ทุกความต้องการใช้นำ้าในระบบชลประทานสำาหรับพืชผลใน
เรือกสวนไร่นา ระบบให้นำ้าปศุสัตว์ และในครัวเรือน เนื่องด้วย
ราคาพลังงานไม่มีผลกระทบต่อธุรกิจของคุณ คุณจึงเก็บ
เกี่ยวผลประโยชน์ในการดำาเนินธุรกิจที่มีความยั่งยืนทาง
เศรษฐกิจได้ในระยะยาว เงินลงทุนเริ่มแรก ระยะเวลาคืนทุนที่
ตามมาในระยะเวลาอันสั้นอย่างไม่คาดคิดมาก่อน ไม่เว้นแม้แต่
ระบบขนาดใหญ่

ระบบสูบจ่ายน�้าพลังงานแสงอาทิตย์ ท่ี
ชาญฉลาดยิ่งขึ้น
 Grundfos จัดหาโซลูชั่นปั๊มนำ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่
ผ่านการพิสูจน์สำาหรับทุกการใช้งานไปจนถึงระบบสูบจ่าย
นำ้าขนาดใหญ่ พร้อมด้วยอุปกรณ์เสริมครบครันเพื่อให้ได้
ระบบสูบจ่ายนำ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่สมบูรณ์แบบ

Grundfos เป็นบริษัทระดับโลกที่มีตัวแทนจำาหน่ายในแต่
ประเทศที่เชี่ยวชาญอยู่ทั่วโลกและมีการพัฒนาโซลูชั่นด้าน
ปั๊มนำ้าพลังงานแสงอาทิตย์มาอย่างยาวนาน พวกเรายัง
คงนำาหน้าอยู่ในวงการพร้อมกับการพัฒนาเทคโนโลยี
ออฟกริด (o�-grid )เชิงนวัตกรรมตลอดมานับตั้งแต่
เข้าวงการครั้งแรกในปี ค.ศ. 1980 ด้วยระบบสูบจ่ายนำ้า
แบบออฟกริด (o�-grid ) 

ระบบสูบจ่ายนำ้าพลังงานแสงอาทิตย์จาก Grundfos 
ตอบสนองความต้องการในระบบชลประทานและระบบให้นำ้า
โดยเฉพาะด้วยการส่งมอบตรงความต้องการ เรารับรอง
ว่าได้มอบโซลูชั่นปั๊มนำ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่สร้างสรรค์
มาให้เหมาะที่สุดกับข้อกำาหนดเฉพาะของพื้นที่เพาะปลูกและ
เลี้ยงสัตว์หรือฟาร์มปศุสัตว์ 

การส่งมอบของเราตั้งอยู ่บน:

• เครือข่ายกระจายสินค้าที่จัดตั้งขึ้นและความสามารถให้
คำาแนะนำาแก่คู่ค้าเกี่ยวกับการลงทุนในธุรกิจพลังงาน 
แสงอาทิตย์

• การที่เราทำาให้วงจรโซลูชั่นปั๊มนำ้าพลังงานแสงอาทิตย์
ทั้งหมดรวมถึงการควบคุมและติดตามตรวจสอบระบบมี
ผลดีที่สุด

• เป็นผู้ผลิตปั๊มนำ้าในตลาดระดับโลกที่ก่อให้เกิดวิธีการ
พัฒนาโซลูชั่นปั๊มนำ้าที่ยั่งยืน

• ความเชี่ยวชาญของเราที่เป็นส่วนหนึ่งในสิ่งที่เราส่ง
มอบให้คู่ค้าและลูกค้าของเรา

• ต้นทุนด้านพลังงานและต้นทุนการด�าเนินงานต�่า – รายการต้นทุนที่รับรู ้

• บรรยากาศการลงทุนที่อ�านวยประโยชน์ – ผลตอบแทนการลงทุนต่อเนื่อง 

• ระบบที่แข็งแกร่ง – อายุการใช ้งานของผลิตภัณฑ์ยาวนาน ต้องการการบ�ารุงรักษาและการ 

 จัดการ 

แนวโน้มการลงทุนในธุรกิจพลังงานแสงอาทิตย์รวมทั้งแหล่งพลังงานทดแทนทั่วไปที่เพิ่มขึ้นเป็นตัวก�าหนดให้ด�าเนินการต่อ:

“พลังงานทดแทนจะเป ็นแหล่งกำา เนิดไฟฟ้าแหล่งเดียวที่ ใหญ่ที่สุดในป ี น้ี ไปจนถึงป ี 2020” 

* องค์กรพลังงานระหว่างประเทศ (IEA): “พลังงานทดแทน - รายงานการตลาดระยะกลาง 2015”, จาก www.iea.org/newsroomandevents
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โซลูชั่นปั๊มนำ้าพลังงานแสงอาทิตย ์Grundfos เสนอ
แนวทางที่หลากหลายและชาญฉลาดยิ่งขึ้นเพื่อส่งมอบ
ระบบสูบจ่ายนำ้าที่วางใจได้สำาหรับระบบชลประทานและระบบ
ให้นำ้า นอกจากช่วยลดต้นทุนด้านพลังงานลงจนเป็นศูนย์
แล้ว ต้นทุนการดำาเนินงานยังตำ่ามาก ๆ อีกด้วย นี่คือสิ่ง
ที่ช่วยให้โซลูชั่นปั๊มนำ้าพลังงานแสงอาทิตย์มีความยั่งยืน
ทางเศรษฐกิจและดำาเนินการได้ในระยะยาว 

ซึ่งเป็นรากฐานให้กับระบบชลประทาน ระบบให้นำ้า และระบบ
นำ้าในครัวเรือนที่ให้ทั้งประสิทธิภาพและประสิทธิผลสำาหรับ
ทุกการใช้งานในสวนไร่นาหรือฟาร์มปศุสัตว์ รวมถึง: 

• ระบบน�้าแบบหยดและแบบสปริงเกอร์ ระบบ 
 ชลประทาน

การใช้ปั๊มขนาดเล็กลงร่วมกับตัวแปลงพลังงานแสง
อาทิตย์แบบเบ็ดเสร็จ (integrated solar 
inverter) จะช่วยให้ระบบสมบูรณ์ขึ้นเพราะระบบนำ้าแบบ
หยด(dripper) หรือหัวจ่ายนำ้า (emitter) จะจ่ายนำ้า
ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดและทำางานกับระบบปรับ
แรงดันและแรงโน้มถ่วง

• ระบบชลประทานแบบน�้าท ่วม (FLOOD  
 IRRIGATION) และระบบชลประทานแบบ 
 หมุนตัวรอบ (PIVOT IRRIGATION) 

การใช้งานเหล่านี้โดยทั่วไปต้องการปั๊มขนาดใหญ่ทำางาน
พร้อมด้วยตัวแปลงพลังงานแสงอาทิตย์ภายนอก 
การชลประทานแบบหมุนตัวรอบ (pivot) ให้
ประสิทธิภาพมากที่สุดในระบบปรับแรงดัน ขณะที่การ
ชลประทานแบบนำ้าท่วม (�ood) จะทำางานได้ดีกับระบบ
ป้อนนำ้าแบบปรับแรงดันหรือแรงโน้มถ่วง

• ระบบให ้น�้าปศุสัตว ์
สูบนำ้าส่งสถานีให้นำ้าหรือแท็งก์นำ้าได้โดยตรง เมื่อ
เจ้าของฟาร์มปศุสัตว์เลือกให้ส่งไปที่สถานีให้นำ้า ปั๊มก็จะ
ส่งนำ้าไปที่นั่นโดยตรง

• สัตว์ป่าและฟาร์มสัตว์กีฬา (GAME FARM)
จัดหาระบบนำ้าสำาหรับสัตว์ป่าและสัตว์ที่เลี้ยงในพื้นที่
จำากัด สามารถจัดการระบบสูบจ่ายนำ้าเหมือนกับระบบให้
นำ้าสำาหรับปศุสัตว์ได้ 

• สูบน�้า เข ้าแท็งก์
ระบบสูบจ่ายนำ้าพลังงานแสงอาทิตย์ให้ประโยชน์ตั้งแต่
ปล่อยนำ้าด้วยการปรับแรงดันหรือโดยแรงโน้มถ่วงไป
จนถึงการบรรจุนำ้าเข้าแท็งก์ขณะพระอาทิตย์ส่องแสง 

• ระบบสูบจ่ายน�้าในบ้าน 
ตรงตามความต้องการในครัวเรือน พื้นที่เพาะปลูกและ
เลี้ยงสัตว์ ฟาร์มปศุสัตว์ หรือพื้นที่ห่างไกลต่าง ๆ 
รวมถึงบ้านส่วนตัวในเมืองที่มีราคาพลังงานสูงหรือ
ผันแปร

ดูข ้อมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการใช ้งานในระบบสูบ
จ่ายน�้าของโซลูชั่นป ั ๊มน�้าพลังงานแสงอาทิตย์ 
GRUNDFOS ได ้ที่ GRUNDFOS.COM 

เพิ่มผลผลิตด้วยการใช้ 
พลังงานแสงอาทิตย์ 
โซลูชั่นป ั ๊มน�้าพลังงานแสงอาทิตย์ช ่วยเพิ่มปริมาณผลผลิตและสร้างความม่ันใจในประสิทธิภาพของระบบให ้น�้า
ส�าหรับปศุสัตว์และไร ่นา
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ท�างานด้วยระบบออนกริด (on-grid) หรือเครื่องปั่นไฟได้ตาม
ต้องการ  
โซลูชั่นปั๊มน�้าพลังงานแสงอาทิตย์ Grundfos ใช้งานได้
สมบูรณ์แบบทั้ง AC/DC นั่นคือสามารถท�างานได้ด้วยระบบสาย
ไฟเมนหรือเครื่องปั่นไฟ เช่น การสูบน�้าตอนกลางคืน

ป ั ๊มน�้า ระบบควบคุมและติดตามตรวจสอบ แผงโซลาร์ เซลล์ และส ่วนประกอบอื่น ๆ ภายใต้แบรนด  ์
GRUNDFOS ถูกจัดเข ้าด ้วยกันเพ่ือให ้ เป ็นระบบสูบจ่ายน�้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่สมบูรณ์แบบ

ปั๊มน�้าบาดาล 
Grundfos รุ่น SP

น�้าใต้ดิน

ปั๊มน�้า Grundfos รุ่น 
CR

ระบบน�้าในทุ่งนา

Grundfos RSI 
Solar inverter

แผงโซลาร์

Grundfos RSI 
Solar inverter

แท็งก์น�้า

แผงโซลาร์

ระบบให้น�้าปศุสัตว์

ระบบจัดการปั๊มน�้าจาก
ระยะไกล Grundfos
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เลือกปั๊มให้เหมาะกับ แหล่งน�้า 
และอุปกรณ์ของคุณ
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เลือกผู้จัดจำาหน่ายที่สามารถแนะนำาวิธีทำาให้ระบบสูบจ่ายนำ้า
พลังงานแสงอาทิตย์มีประสิทธิภาพมากที่สุดได้ เพื่อมั่นใจ
ได้ว่าระบบสูบจ่ายนำ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของคุณใช้
พลังงานจากแสงอาทิตย์อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดเท่า
ที่เป็นได้ ความเชี่ยวชาญต่าง ๆ ของเราเป็นส่วนหนึ่งใน
ข้ออกอเสนอที่เราจะมอบให้ เริ่มตั้งแต่แหล่งนำ้ารวมไปถึง
วิธีนำานำ้าจากบ่อนำ้า แม่นำ้า หรือสระนำ้าอย่างมีประสิทธิภาพ
สูงสุดเท่าที่เป็นไปได้ 

• แหล่งน�้าของคุณ
นำ้าใต้ดินและนำ้าผิวดินเป็นแหล่งนำ้าชั้นเยี่ยมสำาหรับโซลูชั่น
ปั๊มนำ้าพลังงานแสงอาทิตย์ แล้วพิจารณาข้อกำาหนด
ระบบสูบจ่ายนำ้าที่จำาเป็นและอุปกรณ์ที่มีของคุณ รวม
ถึงวิธีตรวจสอบให้แน่ใจว่าระบบจ่ายนำ้าในปริมาณที่
เหมาะสม

• โซลูชั่นป ั ๊มน�้าพลังงานแสงอาทิตย์ ท่ีมี  
 ประสิทธิภาพ

ปั๊มสำาหรับระบบสูบจ่ายนำ้าทั่วไปและโดยเฉพาะปั๊ม
พลังงานแสงอาทิตย์มักมีขนาดใหญ่เกินไปจึงมีราคาสูง
โดยไม่จำาเป็น การเลือกขนาดปั๊มอย่างถูกต้องเหมาะสม
จึงเป็นสิ่งสำาคัญที่สุดสำาหรับระบบสูบจ่ายนำ้าที่อยู่รอด
ได้ในเชิงเศรษฐกิจ ปั๊มต้องเหมาะสมกับการไหลและแรง
ดันที่กำาหนดของระบบจ่ายนำ้า 

• SOLAR INVERTER ที่มีประสิทธิภาพที่สุด
นี่คือหัวใจของระบบสูบจ่ายนำ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ให้
ประสิทธิผลสูงและเป็นหัวใจหลักโซลูชั่นของเราที่มีความ
ยืดหยุ่นเป็นเลิศ solar inverter มีหน้าที่แปลง
พลังงานไฟฟ้ากระแสสลับ (DC) จากแผงโซลาร์เซลล์ไป
เป็นพลังงานไฟฟ้ากระแสตรง (AC) ให้ปั๊มทำางานได้ ปั๊ม
พลังงานแสงอาทิตย์ Grundfos มีทั้งแบบ solar 
inverter เบ็ดเสร็จในตัวและ Grundfos solar 
inverter แบบติดตั้งภายนอกสำาหรับระบบสูบจ่ายนำ้า
ขนาดใหญ่ หน้าที่พิเศษสุดของ solar inverter คือ
ซอฟต์แวร ์‘Maximum power point 
tracking’ (MPPT) ที่คอยติดตามตรวจสอบการ
ผลิตพลังงานไฟฟ้าหลาย ๆ ครั้งต่อวินาที เพื่อให้
มั่นใจว่าได้พลังงานไฟฟ้าที่ดีที่สุดตลอดเวลา
 

• มีรูปแบบการควบคุม
สมรรถนะปั๊มควบคุม หมายความว่าคุณสามารถเริ่มและ
หยุดระบบชลประทานตามช่วงเวลาที่กำาหนดไว้ล่วงหน้า
ได้ กักเก็บนำ้าไว้ได้โดยไม่ต้องทดนำ้าภายใต้รังสีจากดวง
อาทิตย์โดยตรง (direct sunlight) หรือลมแรง และ
เติมนำ้าเข้าแท็งก์ขณะพระอาทิตย์ส่องแสงเพื่อจ่ายออก
ทีหลังตามต้องการได้ 

• ปกป้องปั ๊มของคุณ 
ระบบป้องกันมอเตอร์เสียหายคุ้มครองการไหลของนำ้า
ให้วางใจได้ด้วยการป้องกนัป๊ัมเดินเครือ่งเปล่าโดยไม่มนีำา้ 
(dry-running) มอเตอร์หยุดทำางานหรือแหล่งจ่าย
ไฟฟ้าขัดข้อง สุดท้ายช่วยประหยัดค่าบำารุงรักษาและ
ซ่อมแซมลงได้อย่างมาก

• จัดการจากระยะไกล 
ระบบจัดการระยะไกลจาก PC, แท็บเล็ต หรือสมาร์ทโฟน
ของคุณ เพื่อให้การทำางานเกิดประสิทธิภาพสูงสุดและ
ลดค่าใช้จ่าย พร้อมด้วยศักยภาพของระบบอัตโนมัติที่
สมบูรณ์แบบด้วยเซนเซอร์ข้อมูลสภาพอากาศ 
ความชื้นดิน และนำ้าฝน ทำางานร่วมกับอุปกรณ์ควบคุม
แรงดัน (pressure control) 

สิ่งส�าคัญที่สุดส�าหรับระบบสูบจ่ายน�้า ท่ีมีประสิทธิภาพคือการเลือกขนาดปั ๊ม

และอุปกรณ์อย่างถูกต้อง จะเป ็นเช ่นน้ันได ้คุณจ�าเป ็นต้องรู ้ เกี่ยวกับแหล่งน�้า

และข ้อก�าหนดของระบบ 

ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเก่ียวกับการเลือกและการติดตั้งระบบสูบจ่ายน�้า

พลังงานแสงอาทิตย์ที่ถูกต้องเหมาะสมได ้ ท่ี GRUNDFOS.COM 
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ได ้รับผลประโยชน์มหาศาลจากการติดต้ังระบบสูบจ่ายน�้าพลังงานแสงอาทิตย์ ท่ีมีต ้นทุนด้านพลังงานเป ็น

ศูนย์ ระบบพลังงานทดแทนก�าลังเพิ่มข้ึนจนเป ็นเร่ืองปกติ ตัวอย่างเช ่น ระบบชลประทานในสวนมะกอก

และไร ่องุ ่นของยุโรปตอนใต้และระบบให ้น�้าปศุสัตว์ ในสหรัฐอเมริกา

เทคโนโลยีระบบปั๊มพลังงานแสงอาทิตย์ 
ที่ผ่านการพิสูจน์

เมื่อฟาร์มและโรงกลั่นเหล้าองุ่น Borbotón ที่ Santa 
Cruz del Retamar, Toledo ต้องการนำ้าประมาณ 
2,000 ลบ.ม. ต่อไร่องุ่นบนเนื้อที่ 2,700 เฮกตาร์ พวก
เขามองหาโซลูชั่นประสิทธิภาพสูงของ Grundfos เพื่อ
นำาพลังงานไฟฟ้า 6,000 W ที่แผงโซลาร์เซลล์ของพวก
เขาผลิตได้มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด Grundfos ส่งมอบ
ปั๊มนำ้าบาดาลรุ่น SP7-27 W มาดึงนำ้าจากชั้นหินอุ้มนำ้าที่
ความลึกกว่า 100 ม. อุปกรณ์แปลงพลังงานแสง

พระอาทิตย ์Grundfos Solar Inverter (RSI) ที่สร้าง
ความมั่นใจให้กับการส่งไฟฟ้าจากแหล่งจ่ายไฟฟ้ามายังปั๊ม 
Antonio Mayoral เจ้าของฟาร์ม Borbotón กล่าว
ว่าระบบที่เลือกเป็นโซลูชั่นสำาหรับไร่องุ่นที่ดีที่สุดและมี
ประสิทธิภาพที่สุด ช่วยให้เขาวางใจและเบาใจมากกับการ
เจริญเติบโตของต้นองุ่น

TOLEDO, สเปน: 

ปั๊มน�้าบาดาล SP และ RSI SOLAR INVERTER 
ดูแลระบบชลประทานในไร่องุ่น 40,000 ตร.ม.

ปั๊มนำ้าบาดาล Grundfos 
(SP) และอุปกรณ ์solar 
inverter (RSI)
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FERREIRA DO ALENTEJO, โปรตุ เกส:

SQFLEX ในระบบชลประทานส�าหรับการเพาะปลูกใน
เรือนกระจกบนเนื้อที่สามเฮกตาร์

จากการใช้เป็นระบบให้นำ้าในเรือนกระจกเพาะปลูกแตงกวาและ
เมล่อนบนเนื้อที ่1500 ตร.ม. และสวนมะกอกและผลไม ้
700 ต้น Artur Pissarro และ Fátima Mourão ก็
ตระหนักทันทีว่าปั๊มนำ้าบาดาลพลังงานแสงอาทิตย ์
SQFlex เป็นโซลูชั่นที่ยั่งยืนและคุ้มค่าทางเศรษฐกิจมาก
ที่สุด ประหยัดพลังงานที่ใช้สูบจ่ายนำ้าอย่างเดียวได้ถึง 90 
ยูโรต่อเดือน 

“ปั๊มทำางานตั้งแต่รุ่งอรุณไปจนหมดวัน แสงอาทิตย์ยิ่ง
แรง แรงดันนำ้ายิ่งดี… จนค่าไฟเป็นศูนย์” 
Artur Pissarro, เจ้าของ

สำาหรับชาวออสเตรเลียในเอาต์แบ็คนั้น ไม่มีสาธารณูปโภค
ใดมีค่าไปกว่านำ้าอีกแล้ว ไร่ปศุสัตว์ของ Hamilton 
Downs อยู่บนเนื้อที ่2,000 ตร.ม. ห่างจาก Alice 
Springs ไปทางตะวันตกเฉียงใต ้80 กม. ปริมาณฝนตก
บางเบามากเฉลี่ย 280 มม. ต่อปีเท่านั้น จึงพึ่งนำ้าจาก
ใต้ดินเป็นหลัก ต้องการระบบสูบจ่ายนำ้าที่แข็งแกร่งและ
บำารุงรักษาตำ่า Jamie Evans, ผู้จัดการที ่Hamilton 
Downs จึงเลือกปั๊มนำ้าบาดาลพลังงานแสงอาทิตย์ 
SQFlex พร้อมด้วยโรเตอร์ฮีลิกซ ์3” ระบบปั๊ม SQFlex 
สามารถติดตั้งในบ่อได้ลึก 64 ม. ใช้ไฟจากโซลาร์โมดูล 12 
PV ที่ให้พลังงานไฟฟ้า 546 W 

“หากจะเจาะบ่อใหม่ในอนาคต เราจะมองหาปั๊ม SQFlex มา
ติดตั้งแน่นอน… เพราะเป็นปั๊มที่ต้องการการบำารุงรักษา
น้อยมาก ๆ ทั้งยังปลอดภัยและใช้งานง่ายกว่ากังหันลม
เยอะเลย” Jamie Evans, ผู้จัดการที ่Hamilton 
Downs กล่าว

HAMILTON DOWNS, ออสเตรเลีย:

ระบบให้น�้า SQFLEX ส�าหรับปศุสัตว์ในเอาต์แบ็ค 

Grundfos SQFlex



10

ที่ GRUNDFOS เรามี โซลูชั่นการบริการส�าหรับทุกช่วงในห่วงโซ ่คุณค่าของลูกค้า

ให้ บริการและค�าปรึกษา ระดับโลก

ประสบการณ์ของเราเป็นสิบ ๆ ปีในการออกแบบ การ
ผลิต และการบริการซ่อมแซมปั๊มและส่วนประกอบสำาหรับ
ระบบสูบจ่ายนำ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ช่วยให้เราเป็นเลิศใน
องค์ความรู้เกี่ยวกับการใช้งาน กระบวนการ ปัญหา และ
ธุรกิจ เรายังคงใช้องค์ความรู้เหล่านี้อย่างต่อเนื่อง
ระหว่างการพัฒนาผลิตภัณฑ์ปั๊มรุ่นใหม่ ๆ ที่ลงตัวกับ
ความต้องการที่เปลี่ยนแปลงของลูกค้า

เราเอาใจใส่ลูกค้าและคู่ค้าของพวกเขาผ่านขั้นตอนที่ส่ง
ผลกระทบต่อเจ้าของปั๊มทุกคน คือ การเลือก การติดตั้ง 
การใช้งาน และการเปลี่ยนทดแทน 

ช่องทางธุรกิจของ Grundfos ส่วนผลิตภัณฑ์ที่ให้
บริการระดับโลกได้เพิ่มความสนใจไปที่: 

• ลดช่วงเวลาที่เครื่องของลูกค้าไม่ทำางาน

• ทำาให้การติดตั้งปั๊มและระบบมีประสิทธิภาพสูงสุด

• ลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานในการติดตั้งปั๊ม 

• สร้างความมั่นใจในระบบที่วางใจได้สูงสุด เป็นการลงทุน
ที่คุ้มค่าที่สุด และลดต้นทุนการดำาเนินงาน

อ่านข้อมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับข ้อเสนอการให ้
บริการของ GRUNDFOS ได ้ที่ 
GRUNDFOS.COM/SERVICE 
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ช่วงเวลาคืนทุนจะสั้นจนน่าแปลกใจหากท�าการหาขนาด เลือกและติดต้ัง

อย่างถูกต้องเหมาะสมตั้งแต ่แรก

เครื่องมือช่วยเลือกปั๊มน�้า 
GRUNDFOS

การได้ขนาดปั๊มที่ถูกต้องเหมาะสมเป็นเรื่องจำาเป็นมาก
สำาหรับระบบสูบจ่ายนำ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ดังนั้น จึง
ควรเริ่มที่การใช้งานเฉพาะก่อนเสมอแล้วจึงให้ความสนใจไป
ที่ระบบทั้งหมด การพิจารณาความผันผวนของพลังงาน
แสงอาทิตย์ตามฤดูกาลและสภาพภูมิศาสตร์ก็เป็นสิ่งจำาเป็น
ด้วยเช่นกัน

เครื่องมือช่วยเลือกปั๊มนำ้า Grundfos Product 
Center เป็นเครื่องมือหาขนาดและแคตตาล็อกผลิตภัณฑ์
ดิจิทัลของเราที่ไม่มีค่าใช้จ่าย ช่วยให้คุณเข้าถึงข้อมูล
ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดรวมถึงกราฟแสดงเส้นโค้งสมรรถนะ
ปั๊ม แบบแปลน CAD และคู่มือบำารุงรักษาได้ในที่เดียว 

• การหาขนาดพื้นฐานต้องการข้อมูลนำาเข้าเพียงสามค่า 
แรงดัน (Head) ปริมาณการใช้นำ้าต่อวัน และสถานที่ตั้ง 
จากข้อมูลนี้ เราสามารถหาขนาดและแนะนำาระบบที่ประหยัด
พลังงานที่สุดตามที่คุณต้องการได้อย่างรวดเร็ว

• มีตัวเลือกตามคำาแนะนำาในการดัดแปลงแก้ไข การ
คำานวณต้นทุนอายุการใช้งาน แผงโซลาร์เซลล์ตามผู้ใช้
งานระบุ และอื่น ๆ อีกมากมายสำาหรับข้อกำาหนดแบบขั้น
สูงและตามที่ลูกค้าต้องการเฉพาะ 

เครื่องมือช่วยเลือกปั๊มนำ้า Grundfos Product 
Center มีทั้งบนออนไลน์และบนเดสท็อป (ออฟไลน์) และ
ใช้งานได้ดีบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ เช่น  
สมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต 

พบกับเคร่ืองมือหาขนาดโซลูชั่นป ั ๊มน�้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ GRUNDFOS ได ้ที่ PRODUCT-
SELECTION.GRUNDFOS.COM
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มีความยืดหยุ่น สูงสุด

ผลติภัณฑ์

ปั๊มน�้าบาดาลรุ่น SQFlex มอเตอร ์MGFlex RSI solar inverter

ใช้ร่วมกับ ใช้ร่วมกับ

มอเตอร ์MGFlex ใช้ได้กับปั๊ม Grundfos เกือบทุกรุ่น
ขึ้นกับความต้องการของคุณ มศีกัยภาพการใช้งานทีไ่ด้
ประโยชน์หลายอย่าง

อุปกรณ์แปลงพลังงานแสงอาทิตย์ Grundfos Solar 
Inverter (RSI) ทำางานได้กับปั๊ม Grundfos เกือบทุกรุ่น
ในระบบสูบจ่ายนำ้าขนาดใหญ่

แหล่งพลงังาน

ปั๊มนำ้าบาดาลพลังงานแสงอาทิตย ์SQFlex เป็นปั๊ม
ประสิทธิภาพสูงที่สมบูรณ์แบบสำาหรับระบบสูบจ่ายนำ้าที่ใช้
งานง่าย ยืดหยุ่น มีอัตราการไหลตำ่า 
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ประเภทผลิตภัณฑ์
ระบบสบูจ่ายน�า้พลงังานแสงอาทิตย์ 
ป๊ัมน�า้บาดาลพลงังานแสงอาทิตย์รุ่น SQFLEX
ปั๊มอัจฉริยะที่มาพร้อมมอเตอร์ชนิดแม่เหล็กถาวรทรงประสิทธิภาพที่มีระบบไฮดรอลิกแบบแรงเหวี่ยงหลายใบพัดหรือ
แบบก้นหอย โรเตอร์ฮีลิกซ์สามารถผลิตแรงดันมาก ๆ ส�าหรับส่งน�้าได้แม้ในวันที่มีเมฆมากและมีแสงอาทิตย์น้อยมาก 

ประโยชน์
• มอเตอร์ชนิดแม่เหล็กถาวรทรงประสิทธิภาพพร้อมด้วย

ซอฟต์แวร ์MPPT ในตัวและระบบป้องกันมอเตอร์เสียหาย
• ปรับเลือกแหล่งกำาลังไฟฟ้าได้หลากหลายตั้งแต ่AC หรือ 

DC

• จัดการระบบเติมนำ้าเข้าแท็งก์โดยเชื่อมต่อกับ CU200 และ
เชื่อมต่อกับ CIU Flex เพื่อติดตามตรวจสอบจากระยะไกล
ผ่านเครือข่าย GSM

ข้อมูลด้านเทคนิค
• ขนาดมอเตอร:์ 1.4 kW (P1)

• อัตราการไหล (Q): 18 ลบ.ม/ชม.
• แรงดัน (H): 250 ม.

ป๊ัมผวิดนิพลงังานแสงอาทิตย์ CRFLEX
ประกอบด้วยปั๊มไฮดรอลิกรุ่น CR แบบหลายใบพัดที่ให้ประสิทธิภาพและความไว้วางใจสูง และมอเตอร ์MGFlex ที่
ออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อการใช้งานด้านพลังงานแสงอาทิตย์โดยเฉพาะ ตัวแปลงความถี่ในตัวพร้อมด้วยซอฟต์แวร ์
MPPT และระบบป้องกันมอเตอร์เสียหาย

ประโยชน์
• ตัวแปลงความถี่ในตัวพร้อมด้วยซอฟต์แวร ์MPPT และ

ระบบป้องกันมอเตแร์เสียหาย
• ใช้ได้ทั้ง AC และ DC และใช้ได้กับ 3 x อนาล็อกอินพุต และ 2 x 

ดิจิทัลอินพุต
•  คาร์ทริดจ์ซีลเพลาที่ออกแบบมาอย่างเป็นเอกลักษณ์ให้

ความวางใจได้เป็นเลิศ

ข้อมูลด้านเทคนิค
• ขนาดมอเตอร:์ 0.88 kW หรือ 1.73 kW (P1)

SOLAR INVERTER 
RENEWABLE SOLAR INVERTER (RSI)
นอกจากออกแบบมาเพื่อแปลงพลังงานไฟฟ้าให้กับปั๊ม Grundfos แล้วอุปกรณ์อัจฉริยะ IP66 o�-grid Renewable 
Solar Inverter (RSI) ยังขยายศักยภาพให้กับระบบสูบจ่ายน�้าพลังงานแสงอาทิตย์ได้อย่างยอดเยี่ยมพร้อมกับลด
ต้นทุนตามอายุการใช้งานได้อย่างยั่งยืนอีกด้วย 

ประโยชน์
• ประเภทฝาครอบ RSI เป็นชนิด IP66 หมายความว่าทนแดด

ทนฝน ทนต่อสภาพอากาศได้ทุกชนิด และสามารถติดตั้ง
นอกอาคารได้

•  ซอฟต์แวร์ Advanced MPPT ทำาให้ระบบมปีระสิทธภิาพต่อ
เนื่องตามอุณหภูมิและสภาวะของแผงโซลาร์เซลล์

• มอเตอร์ Grundfos submersible MS มาพร้อม Quick 
setup Wizard และชุดพารามิเตอร์ที่กำาหนดไว้ล่วงหน้า 

ข้อมูลด้านเทคนิค
• ขนาดกำาลังไฟฟ้า: 2.2 kW ถึง 37 kW

• ช่วงแรงดันไฟฟ้า: DC หรือ 3-phase AC

• ประเภทฝาครอบ: IP66

• อนาล็อกอินพุตและดิจิทัลอินพุต
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ประเภทผลิตภัณฑ์

ป๊ัมหอยโข่งแบบหลายใบพดั CR 
โซลูชั่นปั๊มที่มีหน่วยแยกต่าง ๆ ครบทุกชนิด ตั้งแต่วัสดุสี่ประเภท มีการไหลสิบสามรูปแบบ (ปรับแรงดันได้เกือบถึง 50 บาร์) 
ซีลเพลาต่าง ๆ วัสดุยาง และตัวจ่ายแรงดันไฟฟ้า (supply voltage) อะไหล่ปั๊มมีประสิทธิภาพสูงสุดและออกแบบมาสำาหรับ
ข้อกำาหนดเฉพาะ

ประโยชน์
• มาพร้อมมอเตอร ์Grundfos Blue�ux IE3  

ที่ทรงประสิทธิภาพ ลดต้นทุนด้านพลังงาน
• การเชื่อมต่อมาตรฐานแบบหลายหน้าแปลน (multi-

�ange) เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นในการแก้ปัญหา
• คาร์ทริดจ์ซีลเพลาที่เป็นเอกลักษณ์ เพิ่มความไว้วางใจและ

ลดเวลาสูญเสีย
 

ป๊ัมสบูจ่ายน�า้
ป๊ัมน�า้บาดาลรุน่ SP 
นี่คือปั๊มนำ้าบาดาลที่สมบูรณ์แบบที่สุดสำาหรับการใช้ในงานสูบจ่ายนำ้าใต้ดิน ให้ประสิทธิภาพสูงสุดและเหมาะสมที่สุดกับช่วงที่ความ
ต้องการใช้นำ้าสูง มีอายุการใช้งานยาวนานและบำารุงรักษาง่าย 

ประโยชน์
• ระบบไฮดรอลิกทันสมัยที่ให้ประสิทธิภาพสูงและต้นทุน

ดำาเนินการตำ่า 
• ผลิตจากสเตนเลสสตีลทั้งหมดเพื่อสร้างความมั่นใจใน

อายุการใช้งานที่ยาวนานและความไว้วางใจได้สูงแม้ใช้งานใน
สภาวะแวดล้อมที่มีการกัดกร่อน

• เป็นหนึ่งในผู้จัดจำาหน่ายปั๊ม มอเตอร์ และอุปกรณ์ควบคุม
สำาหรับระบบสูบจ่ายนำ้าที่มีประสิทธิภาพสูงสุด

 

ป๊ัมหอยโข่งแนวนอนแบบใบพดัตอนเดยีว (END-SUCTION PUMPS) NB/
NBG/NBE/NBGE
ป๊ัมแบบใบพดัตอนเดยีวอเนกประสงค์เหมาะสำาหรบัการใช้งานทีว่างใจได้และคุม้ทุน เช่น ระบบให้นำ้า ปั๊มหอยโข่งแนวนอนใบพัดตอน
เดียว ไม่มีการล่อนำ้าในตัว ประกอบด้วยช่องดูดนำ้าตามแนวแกน ช่องระบายตามแนวรัศมี และเพลาแนวราบ

ประโยชน์
• ระบบไฮดรอลิกในตัวเสื้อที่มีประสิทธิภาพสูงสุดและ 

ชุดใบพัดที่ช่วยให้การไหลคล่องตัว
• ซีลโอริงระหว่างตัวเสื้อปั๊มและฝาครอบที่ช่วยให้ไร้ความ

เสี่ยงเกี่ยวกับการรั่วซึม
• วัสดุต่าง ๆ ของตัวเสื้อปั๊ม ชุดใบพัด และแหวนกันสึก 

ผ่านการปรับปรุงความต้านทานการกัดกร่อน ไม่มีเขม่าับ
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ป๊ัมหอยโข่งแนวนอนแบบใบพดัตอนเดยีว (END-SUCTION PUMPS) NK/
NKG/NKE/NKGE 
ปั๊มหอยโข่งแนวนอนแบบใบพัดตอนเดียว (end-suction pumps) อเนกประสงค์เหมาะสำาหรับการใช้งานที่วางใจได้และคุ้มทุน 
เช่น ระบบให้นำ้าและระบบชลประทาน ออกแบบมาให้ถอดมอเตอร์ ชุดต่อประกบ แป้นหูช้างตลับลูกปืน และชุดใบพัดออกทางด้าน
หลังปั๊มได ้(back pull-out) โดยไม่รบกวนตัวเสื้อปั๊มหรือระบบงานท่อ ปั๊มประเภทที่มีลักษณะมอเตอร์แยกกับตัวปั๊มโดยใช้
เพลาประกบเชื่อมการทำางานระหว่างมอเตอร์กับปั๊ม (long-couple pump) เหล่านี้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับ EN733 หรือ 
ISO2858 อย่างใดอย่างหนึ่ง

ประโยชน์
• ระบบไฮดรอลิกในตัวเสื้อที่มีประสิทธิภาพสูงสุดและ 

ชุดใบพัดที่ช่วยให้การไหลคล่องตัว
• ซีลโอริงระหว่างตัวเสื้อปั๊มและฝาครอบที่ช่วยให้ไร้ความ

เสี่ยงเกี่ยวกับการรั่วซึม
• ออกแบบมาให้ดึงออกด้านหลังได้ (Back pull-out) เพื่อให้

รื้อเครื่องได้ง่าย ๆ ขณะซ่อมแซม

การตดิตามตรวจสอบและควบคุมดแูล
ระบบจดัการป๊ัมน�า้จากระยะไกล GRUNDFOS (GRM)
GRM เป็นวิธีติดตามตรวจสอบและจัดการการติดตั้งปั๊มที่ไม่ซับซ้อนและคุ้มค่าต่อการลงทุน ช่วยลดการเฝ้าตรวจสอบที่หน้า
งาน แต่ผู้เกี่ยวข้องจะได้รับแจ้งทันทีในกรณีที่มีสัญญาณเตือนภัยหรือคำาเตือน

ประโยชน์
• เห็นภาพรวมการทำางานเต็มรูปแบบ สมรรถนะและแนวโน้ม 

รวมถึงสถานะระบบทั้งหมดบนแผนที่หรือรูปภาพของคุณ
• ติดตามตรวจสอบแบบเรียลไทม์ วิเคราะห์และปรับแต่ง 

ติดตามตรวจสอบการใช้พลังงาน และปรับสมรรถนะระบบ
ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

• จัดการการซ่อมแซม และ บำารุงรักษา โดยวางแผนซ่อม
บำารุงตามข้อมูลการทำางานจริงและแจ้งเตือนเมื่อถึง
กำาหนดตามแผน

การสื่อสาร
• อินเตอร์เฟส CIM/CIU ช่วยให้รับส่งข้อมูลจากปั๊มและ

อุปกรณ์ควบคุม Grundfos ทาง GPRS, SMS และ
อินเตอร์เน็ตได้

• บอร์ด I/O อเนกประสงค์ในตัวช่วยในการเชื่อมต่อ
เซ็นเซอร์และสวิตซ์

• มีค่าใช้จ่ายคงที่ตำ่า ซึ่งครอบคลุมค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการ
จราจรของข้อมูล โฮสต์ และอุปกรณ์สนับสนุนระบบ 
รวมถึงการเก็บสำารองข้อมูลทุกอย่างแล้ว

CU200 
อุปกรณ ์CU 200 เป็นอุปกรณ์ที่รวมสถานะ การควบคุม และการสื่อสารไว้ด้วยกัน พัฒนามาเป็นพิเศษเพื่อใช้งานกับระบบ 
SQFlex โดยเฉพาะ สามารถเชื่อมต่อ CU 200 เข้ากับสวิตซ์ควบคุมระดับ (level switch) ได้อีกด้วย 

ประโยชน์
• การสื่อสารระหว่าง CU 200 และปั๊ม
• ติดตามตรวจสอบระบบและสัญญาณแจ้งเตือน
• สตาร์ท หยุด และรีเซตปั๊มด้วยปุ่ม เปิด/ปิด

ข้อมูลด้านเทคนิค
• โวลต:์ 30-300 VDC, 8.4 A, 90-240 VAC, 8.4 A

• ปริมาณการใช้กำาลังไฟฟ้า: 5 W

• ระยะสื่อสารสูงสุด 300 ม. ระหว่าง CU 200 กับ SQFlex

• ประเภทฝาครอบ: IP55
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GRUNDFOS (THAILAND) LIMITED
92 Chaloem Phrakiat Rama 9 Road
Dokmai, Pravej
10250 Bangkok Thailand
Tel: (+66) 2 725 8999
Fax: (+66) 2 725 8998
Email: sales_th@sales.grundfos.com

Grundfos เป็นผู้นำาระดับโลกในด้านโซลูชั่นปั๊มนำ้าและเป็นผู้นำากำาหนดเทคโนโลยีด้านนำ้า
เรานำาเสนอความยั่งยืนให้แก่โลกด้วยการคิดค้นเทคโนโลยีที่ช่วยปรับปรุงคุณภาพชีวิต
สำาหรับผู้คนและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เราส่งมอบการบริการและผลิตภัณฑ์ครบทุกประเภท
ที่ประหยัดพลังงานและชาญฉลาดสำาหรับการใช้งานในอาคาร อุตสาหกรรม และในงานสูบ
จ่ายนำ้าผ่านผลผลิตปั๊มที่มากกว่า 16 ล้านตัวต่อปีและมีบริษัททั่วโลกอีกมากกว่า  
80 บริษัทใน 55 ประเทศ

โซลูชั่นปั๊มนำ้าพลังงานแสงอาทิตย์ Grundfos ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์หลายประเภทที่
ผ่านการพิสูจน์แล้วว่าทำาให้ระบบสูบจ่ายนำ้าพลังงานแสงอาทิตย์มีความแข็งแกร่งและวางใจ
ได้พร้อมทั้งมีอายุการใช้งานยาวนาน มีข้อกำาหนดการบำารุงรักษาและการซ่อมแซมตำ่า 
โซลูชั่นปั๊มนำ้าพลังงานแสงอาทิตย์ประสิทธิภาพสูง ช่วยให้การลงทุนของคุณมีความ
เสี่ยงตำ่า ต้นทุนดำาเนินงานตำ่า และไม่มีต้นทุนด้านพลังงาน

ดูช้อมูลเพิ่มเติมได้ที ่grundfos.com/
 

โซลูชั่นปั ๊มน�้าพลังงานแสงอาทิตย์ GRUNDFOS




