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Ultra (ทฤษฎี หลักการ ประโยชน์ และ ข้อดี) 

1. หลักการ ประหยดั พลังงาน 

1-1. หลักการพ้ืนฐาน 

       เม่ือคล่ืนแม่เหลก็ไฟฟ้าเคล่ือนท่ี จะถูกดูดซึมเขา้ไปตามสายนั้น และจะท าใหเ้กิดการปรับปรุงการเคล่ือนไหลของอิเลก็ตรอน เพื่อ ท่ี

จะช่วยลดความตา้นทานทางไฟฟ้ามีผลท าใหก้ารใชก้ าลงัไฟฟ้าลดลงโดยการประหยดัการใชก้ระแสไฟฟ้าในขณะเดียวกนัมนัเป็น

เสมือน โรงงานการผลิต เป็นไปตามการปฏิบติัตามทฤษฎีท่ีสามารถลดการสูญเสียพลงังานในรูปของความร้อนจากแรงตา้นทานทาง

ไฟฟ้า ตามทฤษฎีของการประยกุตใ์ช ้ทฤษฏีของตวัน ายิง่ยวด (super conductivity). 

 

1-2. นิยามของ ผลิตภัณฑ์ 

 

        Ultra เป็นอุปกรณ์ท่ีช่วยประหยดัพลงังานไฟฟ้าไดโ้ดยลดการสูญเสียพลงังานในรูปความร้อน โดยการปรับปรุงการเคล่ือนไหล

ของกระแสไฟฟ้า ตามทฤษฎีต่อไปน้ี : 

         ทฤษฎี การสูญเสียพลงังานความร้อนจากความตา้นทานทางไฟฟ้าโดยการลดการสูญเสียพลงังาน หรือท าใหเ้กิดการใชพ้ลงังาน

นอ้ยลง คือการใชพ้ลงังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิ ภาพนัน่เอง 

         Ultra เป็นอุปกรณ์ท่ีมีคล่ืนแม่เหลก็ไฟฟ้าโดยมีคู่ของทองแดงในตวัน ายิง่ยวด ((300 องศา ในF(27 องศา ใน C))ตามทฤษฎี BCS  

และไหล เขา้ในวงจรไฟฟ้าเพื่อลดความตา้นทานทางไฟฟ้าโดยการ เช่ือมต่อในแบบขนานเขา้ไปกบัระบบไฟฟ้า เพื่อดูดซบัคล่ืน

แม่เหลก็ไฟฟ้า เพื่อลดความตา้นทานทางไฟฟ้า  ดงันั้นมนัจึงสามารถพิสูจน์ไดว้า่มนัสามารถประหยดัการใชพ้ลงังานไฟฟ้าไดอ้ยา่งมี

ประสิทธิภาพ 

1-3. การประยุกต์ใช้งาน   (อุปกรณ์อะไรท่ีท าใหป้รากฏ เป็นรูปร่าง?) 

 

       1-3-1 เป็นกล่องทางเคมีท่ีเกิดจากปฏิกิริยาทางเคมี ท่ีมีสารประกอบออกไซด ์กบัเซรามิก และออกไซด ์ของโลหะ หรือท่ี เรียกวา่ 

Cuprates ส าหรับปรากฏการณ์ ของรังสีอินฟราเรด และ ชั้นในเป็นแผน่เคลือบดว้ยเซรามิค ส าหรับท าหนา้ท่ีดูดซบัการสะทอ้นภายใน

กล่อง 

       ▶ Cuprates เป็นการผสมของออกไซด ์เซรามิกและโลหะออกไซด-์ท าใหเ้ป็นปะจุลบเวลาคล่ืนแม่ เหลก็ไฟฟ้าเคล่ือนท่ี. 

      ▶ เซรามิค – รังสีอินฟราเรด 

       1-3-2 ดงันั้นการติดตั้งท่ีท าใหเ้กิดการสลบักนัของสนามแม่เหลก็แลว้ มนัจะท าใหเ้กิดการเคล่ือนท่ีของคล่ืนแม่เหลก็ไฟฟ้า และท า

ใหป้ริมาณพลงังานเพ่ิมข้ึน. 

      1-3-3 การเคล่ือนท่ีของคล่ืนแม่เหลก็ไฟฟ้า จาก (ในสภาพแวดลอ้มปกติ ในกระบวนนการเคล่ือนยา้ย ตวัเอง ของ 2 อิเลก็ตรอนท่ี
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เกิดจากคู่ของทองแดงไดเ้ปล่ียนเป็น superconductivity เป็นช่วงพลงังานในระดบั Fermi สภาวะน้ีไม่สามารถจะคงสภาวะไดถ้า้มี

พลงังานอิเลก็ตรอนไม่เพียงพอ.  สรุป, กระแสไฟฟ้าสามารถเก็บ หรือประหยดัไดต้ามทฤษฎีของ BCS 

       1-3-4 การเพ่ิมข้ึนของการเคล่ือนท่ีคล่ืนแม่เหลก็ไฟฟ้าของสายไฟฟ้าก าลงั(line)เพื่อท่ีจะใหเ้กิดผลท่ีช่วยปรับปรุงจุดต่างๆท่ีท าให้

เกิดความตา้นทานทางไฟฟ้า.  

ชนิดต่างๆ ของความตา้นทาน 

 คุณสมบติัความตา้นทานของสายไฟฟ้า 

 การปะทะกนัของอะตอมท่ีเกิดการสัน่สะเทือนจากพลงังานความร้อน 

 การปะทะกนัของสารประกอบภายในตวัน า 

 ปฏิกิริยาทางไฟฟ้า จะ เคล่ือนท่ีระหวา่งอิเลก็ตรอน 

 ความตา้นทานจากการเพ่ิมข้ึนของกะแสไฟฟ้า 

 1-3-5 พ้ืนฐานผลิตภณัฑโ์ดยสงัเขป 

       Ultra เป็นอุปกรณ์ท่ีไดรั้บสิทธิบตัร ในการน าสารก่ึงตวัน ายิง่ยวดไปประยกุตใ์ช ้ดงันั้น มนัสามารถน าไปใชใ้นชิวติประจ าวนัได ้

โดยการลดการใชพ้ลงังานจากแหล่งท่ีมีการใชพ้ลงังานไฟฟ้า                                                           

       Ultra เป็นเคร่ืองมือประหยดัพลงังานท่ีลดการสูญเสียในรูปพลงังานความร้อน โดยการปรับปรุงการเคล่ือนไหลของอิเลก็ตรอน

(พลงังานความร้อน เกิดข้ึนท่ีสายไฟฟ้า และภาระงานท่ีน าไปใช ้เพราะวา่ การใชพ้ลงังานท่ีเพ่ิมข้ึนของภาระงาน จะท าใหเ้กิดการ

สูญเสียจากการใชพ้ลงังานนั้นๆ) 
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1-3-6. ดงันั้น จะมีความแตกต่างเลก็นอ้ยกบัผลกระทบท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงข้ึนอยูก่บัภาระงาน โดยถา้ระบบภาระงานท่ีเป็นตวัเหน่ียวน า

มากกวา่  60% และ 70% ของโหลดเวกเตอร์ จะสามารกประหยดัพลงังานไดม้ากกวา่ 8%. 

1-3-7. วธีิการเคล่ือนท่ีของคล่ืนแม่เหลก็ไฟฟ้า จากการเคล่ือนไหลในสายส่งนั้น สามารถท่ีจะถูกดูดกลืนตามธรรมชาติ โดยความต่าง

ศกัยท์างไฟฟ้า และ ผลกระทบระหวา่งตวัผลิตภณัฑแ์ละสายน าไฟฟ้า 

1-3-8. ดงันั้นมนัจะดีมากถา้หากเราติดตั้งโดยการขนานเขา้ท่ีแผงควบคุมหลกั หรือสถานท่ีท่ีมี การเปล่ียนแปลงของภาระงานมาก  ๆ

2. ประเภทของพลังงาน 

 Apparent Power  (Pa) = VI =     (P2 + Pr2) [VA, KVA] 

การเกิดข้ึนของพลงังานจะปรากฏใน volt-amperes(VA) และ เกิดข้ึนโดยแหล่งก าเนิดไฟฟ้า 

 ‐Active Power (P) = V I COSθ [W, KW] 

หน่วยวตัตข์องพลงังานไฟฟ้าวตัต ์(สัญลกัษณ์: W)  Active power จะส่งถ่ายโอนพลงังานไปสู่ภาระงาน 

 ‐Reactive Power(Pr) = V I SINθ[VAR,KVAR] 

หน่วยส าหรับ Reactive Power(Pr)  แสดง เป็น "VAr" ซ่ึงยอ่มาจาก volt-amperes reactive กระแสไฟฟ้าไม่ถ่ายโอน
พลงังานไปยงัภาระงานบางคร้ังเรียก วา่ "wattless" power. 

sin² θ + cos² θ = 1 sinθ = √ (1‐ cos²θ) 
ถา้The Reactive power ลดลงมากๆจะท าให ้  the power factor เพิ่มข้ึน. 

Power Factor (COSθ)  = VIcosθ / VI = P / Pa 
= Active power / √ (Active power² + Reactive power²) 

 

  3. กระบวนการการประหยดัพลังงาน 

3-1. ผลิตภณัฑ ์Ultra ของเรามีอุปกรณ์ท่ีช่วยลดการสูญเสียพลงังานในรูปความร้อน จากการปะทะกนัของอิเลก็ตรอน ซ่ึงเป็นการเพ่ิม

ของพลงังานการจากกระตุน้ (P = V I COSθ) 

3-2. ผลิตภณัฑ ์Ultra จะช่วยลดการสูญเสียพลงังานความร้อนโดยการปรับปรุงการเคล่ือนไหลของ อิเลก็ตรอน เพื่อใหก้ารใชพ้ลงังาน

ลดลง (พลงังานความร้อนท่ีเกิดข้ึนท่ีในภาระงานและสายไฟฟ้าการเพ่ิมภาระงานจะน าไปสู่การสูญเสียพลงังานอยา่งส้ินเปลือง)เหตุผลท่ี
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ท าใหค้วามตา้นทานเพ่ิมข้ึน 

                 1. คุณสมบติัความตา้นทานเฉพาะสายของไฟฟ้า            

 2. การปะทะกนัของอะตอมซ่ึงถูกกระตุน้โดยพลงังานความร้อน 

            3. การปะทะกนัของสารประกอบภายในตวัน า 

              4. ปฏิกิริยาไฟฟ้าระหวา่งอิเลก็ตรอนกบัอิเลก็ตรอน 

                 5. ความตา้นทานท่ีเกิดจากการเพ่ิมข้ึนของกระแสไฟฟ้า 

3-3. Ultra เป็นผลิตภณัฑ ์commercialization ซ่ึงมีการปรับปรุงอยา่งมีเหตุผล และ คนเราสามารถน าไปใชง้านไดอ้ยา่งสะดวก และ

ปลอดภยั 

3-4. หลกัการประยกุตใ์ชง้านของมนัคือการผลิตโดยผสมอตัราส่วนของสารประกอบ โลหะ และ ธาตสุ าหรับท าตวัน ายิง่ยวดใน

อุณหภูมิสูง. 

3-5. หากสามารถใชใ้นอุณหภูมิสูงจะท าใหท้ างานไดอ้ยา่งสมบูรณ์ ในการประหยดัพลงังานท่ีดีกวา่ อตัราปกติ อยา่งไรก็ตามมีความ

แตกต่างเลก็นอ้ย ซ่ึงข้ึนอยูก่บัภาระงานในขณะนั้นๆ 

4. ข้อดีและ ประโยชน์ของผลิตภณัฑ์ 

 

4-1. แผนภูมิ ประโยชน์ และ ข้อดี 

 

 

4-2. รายละเอียดข้อดีและประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ ULTRA 

4-2-1 ความปลอดภัย 

- CNAS (ilac-Mra), EMC, CE, RoHS, etc 

- ความปลอดภยัท่ีส าคญัไดรั้บการทดสอบ โดยทดสอบดา้น อุณหภูมิ, ความช้ืน, ความทนทาน และ ความตา้นทานความเป็นฉนวน 
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- ไม่มีผลขา้งเคียงกบัอุปกรณ์ท่ีต่อพว่ง 

4-2-2 การตดิตัง้ 

- สะดวกและง่ายในการติดตั้ง เพราะเป็นการต่อแบบขนาน 

- ติดตั้งเพ่ิมเขา้ไปท่ีแผงวงจรควบคุมรวม (Circuit Breaker) 

- ติดตั้งในสถานท่ีแหง้ และ อากาศถ่ายเทไดส้ะดวก 

4-2-3 อตัราการประหยดัพลงังาน 

- จากผลการทดสอบแสดงใหเ้ห็นวา่การประหยดัพลงังานโดยเฉล่ีย  8%  

4-2-4 ราคาแข่งขัน - 30 ~ 50% ของราคาผลิตภัณฑ์ของบริษัทอ่ืน ๆ 

4-2-5 ขนาดเล็กตดิตัง้ง่าย 

- ขนาดเลก็กวา่ประมาณ 20 เท่า กวา่บริษทัอ่ืน ๆ ( U-302 (100Kva) → 22 x 30 x 8 (ซม.)) 

4-2-6 ไม่มีส่วนประกอบของอุปกรณ์ที่ใช้กระแสไฟฟ้า 

- ตวัเคร่ืองไม่มีส่วนประกอบของอุปกรณ์ท่ีใชก้ระแสไฟฟ้า และไม่มีส่วนประกอบทางไฟฟ้า  

4-2-7 เทคโนโลยี ใหม่ของการประหยัดพลังงาน 

- ประเภทการปรับปรุงกระแสไฟฟ้า (ปรับปรุงการเคล่ือนไหลของกระแสไฟฟ้า) 

 - อายกุารใชง้านยาวนาน 

4-2-8 ลดการเกดิไฟฟ้าสถติ 

4-2-9 ป้องกันการรบกวนทางคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า (EMC) 

- ผา่มการรับรอง EMC Directive 2004/108/EC. 

- 61000-6-4:2007 EN, EN :61000-6-2: 2005 

4-2-10 Harmonic Reduction 

- Ultra ไม่มีผลต่อ Harmonic  เลย  

5. สถานที่เหมาะสม ส าหรับการประยุกต์ใช้ 

ภาระงานท่ีประกอบดว้ยตวัเหน่ียวน า ตวัอยา่งเช่น มอเตอร์มากกวา่ 60% จากภาระงานทั้งหมดจะประหยดัไดม้ากกวา่ 8% 

5-1 ภาระงานท่ีประกอบด้วยตัวเหน่ียวน ามากกว่า 60%  

- ภาระงาน เช่น มอเตอร์ กลางแจง้ ตูเ้ยน็, เคร่ืองปรับอากาศ, คอมเพรสเซอร์ 

- ภาระงานซบัซอ้น: มีสถานท่ี ซ่ึง มี 3 ประเภท ของภาระงาน เช่น อาคาร โรงงาน ซุปเปอร์มาร์เก็ต และ สถาน ท่ีอยูอ่าศยั 

5-2 ภาระงานท่ีมีปัจจัยภาระงานมากกว่า 70% ของปัจจัยงาน 

              - Load Factor(%) = (Average Power /  Peak Power) * 100% (ช่วงระยะเวลา) 

       - การประหยดัพลงังานไดดี้ยิง่ข้ึนถา้ เคร่ืองจกัรท างานเตม็ก าลงั 
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5-3 ภาระงานท่ีมีปัจจัยภาระงานมากกว่า 60% ของ ปัจจัยความต้องการ 

- Demand Factor = {maximum real power(a) [kW]/total real power (b) [KW]} x 100% 

       - Demand Factor เป็นอตัราของ (a) พลงังานจริงสูงสุดท่ีระบบใชไ้ป กบั (b) ก าลงังานจริงสูงสุดจะใชใ้น
กรณีท่ีโหลดทั้งหมดเช่ือมต่อกบัระบบไดท่ี้ การใชง้านในเวลา เดียวกนั หมายความวา่ถา้ปัจจยัความ
ตอ้งการต ่าจะไม่มีการประหยดัพลงังานจากการใชง้านเท่าไหร่ 

5-4 การใชง้านในความถ่ีระหวา่ง 50 ~ 60 Hz 
5-5 ภาระงาน 60 ~ 70% ของปัจจยัพลงังาน 
5-6 แรงดนัไฟใชง้าน  : 110 ~ 600 V 
5-7 สถานท่ี ท่ีมีความตา้นทานเพิ่มข้ึน ท าให้ภาระงานผนัผวนในภาระงานแบบตวัเหน่ียวน า 

 

 

 

เป็น ผลิตภณัฑ์ ท่ีมีลกัษณะเด่นโดยการลดการสูญเสียของพลงังานโดยลดค่าความตา้นทานทางไฟฟ้า ใน
สภาวะท่ีไม่มีภาระงาน และสภาวะท่ีปัจจยัภาระงานมากกวา่ 70% เราสามารถคาดหวงั การประหยดัพลงังาน
ประมาณ  2 ~ 3% ของอตัราการประหยดั เน่ืองจากมีการเปล่ียนแปลงของค่าความตา้นทานทางไฟฟ้า 

ไม่มีภาระงาน : เคร่ืองจกัร หรือ รถยนต ์เคล่ือนท่ี โดยเคร่ืองยนต์ไม่ท างาน 
ภาระงานไม่เปล่ียนแปลง: หลงัจากท างาน 4 ชัว่โมง ก็จะถึงจุดอ่ิมตวั เพื่อใหม้นัไม่เปล่ียนความตา้นทานทาง
ไฟฟ้า ก็หมายถึง การประหยดัพลงังานจะไดเ้ฉพาะในช่วง 4 ชัว่โมง. เน่ืองจากภาระงานในลกัษณะน้ีจะไม่ 
เหมาะกบัผลิตภณัฑข์อง เรา 
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6. ผลการการประหยดัส าหรับภาระงานในแต่ละประเภท 

 

6-1 ภาระงานมลีกัษณะเป็นขวด (ตวัเหนี่ยวน า ) -> ประหยดัได้มากกว่า 11%  

 - พลงังานไฟฟ้า เปล่ียนไปเป็น พลงังานการเคล่ือนไหว 

-  เกิดความตา้นทานทางไฟฟ้าจ านวนมาก เช่น ขดลวด 

-  มีจ านวนการเปล่ียนแปลงของกระแสไฟฟ้ามาก หรือ มีการท างานงาน เปิด/ปิด ซ ้ าๆ 

-  หมอ้แปลงไฟฟ้า, มอเตอร์, ไฟนีออน, เคร่ืองเช่ือม ,Drivers 

- เคร่ืองปรับอากาศ, เคร่ืองปฏิกรณ์, Relay, ขดลวดแม่เหลก็ไฟฟ้า 

  ท่ีหลอดฟลูออร์เรสเซนตท่ี์เป็นภาระงานเหน่ียวน าจะมีอตัราการประหยดัพลงังานเลก็นอ้ย  ประมาณ 3% 

6-2 ภาระงานทีม่ลีกัษณะเหมอืนตวัต้านทาน เช่น โหลด Resistive  -> ผลกระทบจะจ ากดั 

การถ่ายโอนพลงังานไฟฟ้าเป็นพลงังานความร้อน หมายความ วา่มีการใชพ้ลงังานความร้อนโดยค่าความตา้นทาน ดงันั้นมนัสามารถ

คาดหวงัผลไดจ้ ากดั 

- ภาระงานท่ีเป็นหลอดไฟ สามารถคาดหวงัไม่เพียงแค่ 3% ของ แต่ ยงัมากกวา่ 3%  

- เตาไฟฟ้า, เคร่ืองท าความร้อน ,เคร่ืองเช่ือมโลหะ และหลอดไฟฟ้า 

6-3 ภาระงาน Capacitive  -> ไม่มบีันทกึผลการบันทกึการประหยดัไฟฟ้า 

- สถานท่ีประหยดัไฟฟ้า 

- แบตเตอร่ี, Capacitor 

7. อตัราประหยดัพลังงาน 

7-1 Ultra แสดงใหเ้ห็นวา่มีอตัราการประหยดัพลงังานมากกวา่ 8% และมากกวา่ในกรณีท่ีภาระงานซบัซอ้น ท่ีมากกวา่

เง่ือนไข 
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7-2 ถา้จะทดสอบอตัราการประหยดัพลงังาน กรุณาท าตามหวัขอ้ท่ี 3 และ 4 ซ่ึงจะท าใหผ้ลท่ีไดมี้ความแม่นย  า และ

ไดผ้ลท่ีถูกตอ้งเพื่อเปรียบเทียบผลก่อนและหลงัการติดตั้ง  ถา้ท าการทดสอบนอกเหนือขั้นตอนท่ีเรากล่าวมา มนัจะไม่

สามารถรับประกนัอตัราการประหยดัพลงังานไดม้ากกวา่ 8% 

                
              รูปภาพ  :  ภาพจ าลองการสูญเสียพลงังานความร้อนจากความตา้นทานทางไฟฟ้าจากการเคล่ือนไหลของอิเลก็ตรอน  

                
 รูปภาพ  :  ภาพจ าลองลดการสูญเสียในรูปพลงังานความร้อนลดความตา้นทานไฟฟ้า โดยการปรับปรุงการเคล่ือนไหลของอิเลก็ตรอน 

ไม่ตดิตั้ง Ultra Power Saving 

ตดิตั้ง Ultra Power Saving 



                                                                                                                                                         หนา้ 11

  

8. สถานที่น าไปประยุกต์ใช้งาน 

 8-1 ที่อยู่อาศัย และธุรกิจขนาดเล็ก 

        8-1-1 การใชไ้ฟฟ้าท่ีมีความสม ่าเสมอ เช่น บา้น และธุรกิจขนาดเล็ก 

        8-1-2 ปัจจยัภาระงานท่ีมีการท างานเป็นเวลานาน เช่น เคร่ืองท าความเยน็ และเคร่ืองปรับอากาศ 

       8-1-3 สถานท่ีติดตั้ง : ท่ีอยูอ่าศยั ซุปเปอร์มาร์เก็ต ร้านอาหาร และ ร้านสะดวกซ้ือ 

 

 

 
รูปภาพ : บา้นอาคารท่ีพกัอาศยั ซุปเปอร์มาร์เก็ต ร้านอาหาร และ ร้านสะดวกซ้ือ  ท่ีไดติ้ดตั้งอุปกรณ์ 



                                                                                                                                                         หนา้ 12

  

 8-2 โรงงานอุตสาหกรรม (โรงงานขนาดเลก็ โรงแรม และหา้งสรรพสินคา้) 

      8-2-1 ใชก้ าลงัไฟฟ้า ประมาณ 50~200KVA 

      8-2-2 สถานท่ีติดตั้ง :หา้งสรรพสินคา้ขนาดใหญ่ โรงแรม ร้านอาหาร และ โรงงานขนาดเล็ก  

              

 

 
 

 

 

รูปภาพ : หา้งสรรพสินคา้ขนาดใหญ่ โรงแรม ร้านอาหาร และ โรงงานขนาดเล็ก ท่ีไดติ้ดตั้งอุปกรณ์ 
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8-3 โรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ และ (ภาคอตุสาหกรรม) 

      8-3-1 ใชก้ าลงัไฟฟ้าปริมาณมาก เช่น โรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ท่ีมีสายการผลิต 

    8-3-2 สถานท่ีติดตั้ง :สถานท่ีท่ีมีการติดตั้งหมอ้แปลงไฟฟ้า 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพ : โรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่  ท่ีไดติ้ดตั้งอุปกรณ์ 
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9. ประวัต ิและใบรับรอง Certification 
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                                                                                                                                                         หนา้ 16
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10. คุณสมบัตขิองผลิตภัณฑ์ และรูปภาพ 

10-1 คุณสมบัตขิองผลิตภัณฑ์ 

ค่าจ ากดัทางไฟฟ้าสูงสุดของแรงดนัและกระแส 

 

10-2 คุณสมบัตทิางเทคนิค 
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10-3 รูปผลิตภัณฑ์ 
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Main TR / Ultra Power Saver U-1500 

 

 

[What is the ULTRA?] 

Ultra is the new concept of energy saving devices, totally different from existing power saving devices. Most of 

savers reduce the electricity cost by dropping voltage but it causes another problems. In case of the lighting the 

voltage drop system lowers the intensity of lighting.  

For this reason, existing power savers are not welcomed in hotels or department stores which require the high 

intensity of lighting. For the industry use, short of voltage decrease the torque, which cause critical damage to 

machinery. We can see many side effects of using energy savers.   

Ultra is a incredible solution for this matter. It minimizes load and increases current efficiency without 

dropping voltage to maximize power saving.  

 We are confident to say ULTRA can satisfy our customers who need constant voltage as well as 

energy saving. 
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1Main TR / Ultra Power Saver   (U-1500, U-1000, U-500) 
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Industrial / Ultra Power Saver (U-300,U-301, U-302, U-303) 
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House Hold / Ultra Power Saver (U-304, U-305,U-801, U-802, U-803) 
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