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VRB-ESS ช่วยประหยัดค่าไฟฟ้าได้วันละ 18-20 ช่ัวโมง 

หากคณุ คอืหน ึง่ในผ ูท้ ีต่อ้งพ ึง่พาพลงังานไฟฟ้าอยา่งตอ่เน ือ่งอย ู่
ตลอดเวลา ไมว่า่เพ ือ่ใช ใ้นบา้นพกัอาศยั อาคารและสํานกังานเพ ือ่
กจิการในธุรกจิบรกิารและโรงงานอตุสาหกรรมทุกชนดิทกุประเภท 
หรอืสถานพยาบาลและสถาบนัการศกึษาตา่งๆคงไมอ่าจปฏเิสธคา่
ไฟฟ้าทีต่อ้งจา่ยรายเดอืน และความไมแ่นน่อนของระบบไฟฟ้าที่
บางคร ั�งดบัไปช ัว่ขณ ะหน ึง่ หรอืบางคร ั�ง ดบันานๆนบัช ัว่โมง ยอ่ม
สง่ผลถงึกระบวนการผลติและการใหบ้รกิารในภาคธุรกจิของคณุ
ประสพปญัหาข ึ�นบอ่ยคร ั�ง ไมว่า่จะเกดิความเสยีหายจาก
สายการผลติ หรอืเกดิความเสยีหายตอ่อปุกรณ ์ไฟฟ้าและ
เคร ือ่งใช ไ้ฟฟ้าในสํานกังาตา่งๆไดโ้ดยงา่ย 
ถงึแมว้า่บางสถานประกอบการ จะมเีคร ือ่งก ําเนดิไฟฟ้าสํารองไวใ้ช ้
งาน แตก่็ยงัไมส่ามารถชว่ยลดคา่พลงังานไฟฟ้า หรอืมกีารสํารอง
ไฟฟ้าไดอ้ยา่งเพยีงพอตอ่ความตอ้งการ ....   
AEnergy (AlfaThai) เป็นสว่นหน ึง่ในทมีงานวจิยั แบตเตอรชีนดิ
นํ �ายาเคมหีมนุเวยีน VRB และระบบแบตเตอร ีแ่บบฟลเุซลล ์ Fule 
Cell ไดม้กีารคดิคน้และพฒันาระบบสํารองและกกัเก็บพลงังาน
ไฟฟ้ามานานกวา่ 10 ปี ประสพความสําเร ็จเป็นอยา่งด ี และมกีาร
นําไปใชง้านไดจ้รงิในระบบสํารองไฟฟ้าของสถานผีลติไฟฟ้า
พลงังานแสงอาทติยห์ลายแหง่ท ั�งประเทศสหรฐัอเมรกิา ประเทศใน
แถบยโุรป และเอเซยี เชน่ พมา่ จนี เวยีตนาม เป็นตน้   เรามคี ําตอบ
ใหค้ณุ และธุรกจิของคณุ ในการเพ ิม่ผลกําไรไดอ้ยา่งงา่ยๆ... 
มพีลงังานสํารองใหค้ณุ ใชไ้ดน้านข ึ�น  ช ว่ยคณุ ลดคา่พลงังานไฟฟ้า
ในแตล่ะวนัของทุกๆเดอืนลดลงไดอ้ยา่งมากมาย หมายถงึคา่ไฟฟ้า
ลดลง เพ ิม่ผลกําไรในสถานประกอบการมากข ึ�น...  
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ตัวอยา่งการตดิตัง้ใชง้านจรงิ ณ สถานทีจ่รงิ ทีร่สีอรทแ์หง่หนึง่บนเกาะชา้ง 

 
เน่ืองจากบนเกาะแห่งนี ้ไม่มีระบบไฟฟ้าใช้ จึงผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทติย์วันละ 5 ชั่วโมง ขนาดกาํลัง

การผลิต 11.880 กิโลวัตต์ โดยใช้แผงโซล่าเซลจาํนวน 330 วัตต์ จาํนวน 2 แผงต่ออนุกรมกันและ

ขนาดเท่ากนั นํามาต่อขนานกันอีก 18 ชุดหรือเท่ากับ 36 แผง ในเวลากลางวัน จ่ายกระแสไฟฟ้า

ให้กับเคร่ืองปรับอากาศขนาด 18000 บีทียู จาํนวน 4 เคร่ือง และเคร่ืองใช้ไฟฟ้าอื่นๆรวมกัน 
ด้วยจาํนวนห้องพักมีมากถึง 12 หลัง จึงต้องการพลังงานไฟฟ้ามากถึง 36 กิโลวัตต์ต่อชั่วโมง จึงจะ

เพียงพอสําหรับให้บริการห้องพักท่ีต้องใช้เครือ่งปรบัอากาศในเวลากลางคืนหรือช่วงกลาง

วันท่ีผู้ เช่าพักต้องการใช้ไฟฟ้าอยู่ตลอดเวลา...  

หลังการติดตัง้ Aenergy VRB-ESS ขนาด 10 กิโลวัตต์ แต่สามารถจ่ายพลังงาน

ไฟฟ้าได้สูงถึง 40 กิโลวัตต์ ทาํให้ช่วงเวลาหัวคํ่าและกลางคืนสามารถเปิดเคร่ืองปรับอากาศได้

พร้อมๆกันทัง้หมด และมีไฟฟ้าเหลือพอเพียงต่อบริการส่วนกลางอื่นๆ เช่นเคร่ืองซักผ้า อบผ้า 

ไฟฟ้าแสงสว่างและการให้บริการส่ิงอาํนวยความสะดวกอื่นๆ...... 
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ตัวอย่างการใช้งานลดค่าไฟฟ้าสถานประกอบการที่ใช้ไฟกลางคืน 

 
ตดิต ัง้ใชง้านแบบ On-Line UPS ณ สถานประกอบการแหง่หนึง่ ซึง่
ต ัง้สถานประกอบการอยูบ่นถนนรชัดาภเิษก กทม...  ระบบนีไ้มต่อ้ง
ขออนุญาตการไฟฟ้าแตอ่ยา่งใด แตเ่นือ่งจากบนพืน้ทีห่ลงัคามี
พืน้ทีจ่ํากดัมากในการตดิต ัง้แผงโซลา่เซลลไ์ดไ้มม่ากนกั ทําใหไ้ม่
สามารถผลติไฟฟ้าจากแสงอาทติยไ์ดม้าก  แตค่วามตอ้งการใช้
ไฟฟ้าในแตล่ะวนัมสีงูมาก โดยมคีา่ไฟฟ้าประจําเดอืนละไมน่อ้ยกวา่ 
หนึง่แสนถงึสองแสนบาทในชว่งหนา้ฝนและหนา้หนาว....มี
เครือ่งปรบัอากาศขนาด 12000 บทียี ูและ 18500 บทียี ูคละขนาด
กนัจํานวน 34 เครือ่ง และไฟฟ้าบรกิารสว่นอืน่ๆอกีจํานวนหนึง่  
หลงัการตดิต ัง้ Aenergy VRB-ESS ขนาด 10 กโิลวตัตจ์ํานวน 2 
เครือ่ง ปรากฏวา่คา่ไฟฟ้าลดลงทนัทเีหลอืเพยีงเดอืนละ 4-6 หมืน่
บาทเทา่น ัน้ 
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Vanadium Redox Flow Battery: VRB-ESS    
A Better Solution for Energy Saver, Peak 
Shaving, Demand Management, On-Line 
UPS, On-Grid/Off-Grid Generator and more..  

 

As anyone who owns an smartphone, laptop computer or a tablet knows, 
lithium ion batteries degrade with each discharge/charge cycle. This 
phenomenon is no different with grid-scale lithium-ion batteries as physical 
degradation occurs over time resulting in decreased performance and thus the 
increased cost of replacing degraded cells. 

Vanadium Redox batteries (VRB-ESS) don’t degrade like lithium-ion or lead 
acid batteries do, thus, when paired with aepowercell flow battery design and 
industrial quality manufacturing, the charge-discharge cycle of a VRB-ESS 
battery can continue indefinitely without compromise.  The result is a safer, 
more reliable and cost efficient energy storage offering for our customers. 

At the heart of  VRB-ESS is the battery stack flow field design developed by 
our shareholder United Technologies Corporation (UTC) and developed 
further by AepowerCell Group.  Over the course of nearly a decade of 
research, our unique battery stack has been developed and many patented to 
achieve the ideal characteristics of the two basic types of flow battery designs 
without either of their shortcomings. AEPowerCell stack design achieves a 
high-power density and a relatively high efficiency based on lower parasitic 
pumping loads.  

AepowerCell VRB-ESS is provide energy three times of its charging capacity 
with discharge full capacity 4-6 hrours basic. A VRB-ESS capacity  3MW can 
provides output energy 12MWh. VRB-ESS currently being installed in 
Zaoyang, Hubei to integrate a large solar photovoltaic system into the grid is 
the first phase of a 10MW 40MWh project that VRB Energy was awarded in 
November 2017.  
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“We are delighted to have successfully integrated the first module of a 1MW 
4MWh VRB-ESS into the local grid, allowing our customer Hubei Pingfan to 
immediately benefit from cost-savings on peak-hour electricity tariffs through 
energy arbitrage at its industrial park,” said Dr. Huang. “By charging the VRB-
ESS at hours when electricity tariff is low and then discharging that power 
during on-peak hours when electricity tariff is high, our customer will be able 
to reduce the cost of expensive on-peak power.” 

     

 

Our VRB-ESS @ UPS Mode capable to save your electric bills 
anytimes your demand and peak shaving. Our VRB-ESS 
technology can store energy faster one hour charging as full 
capacity then save your electric bills up to 4-6 hour of the 
electric load requirements with energy capacity four or six 
times of electric bill to charge mean Energy Save.  
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