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ครบเคร�องเร�องอุตสาหกรรม

เว็บทาศูนยกลางขาวสาร บทความ เทคโนโลยี สินคา และบริการอุตสาหกรรมดานตาง ๆ 

ครอบคลุมทุกสาขา ทั้งดานเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ไฟฟา อิเล็กทรอนิกส คอมพิวเตอร ไอที ฯลฯ 

เพ�อความทันสมัย เพ�อการเรียนรู ศึกษา และพาณิชยอิเล็กทรอนิกส

ผานสายตากวา 10,000 คนตอวัน

EX
AM
PL
E

http://www.thailandindustry.com


Editor Talkเจ้าของ

บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน) 

เลขที่ 1858/87-90 บางนา-ตราด แขวงบางนา กรุงเทพ ฯ 10260

โทรศัพท์ 0-2739- 8111 โทรสาร 0-2739-8117, 0-2739-8118

URL: www.thailandindustry.com, www.se-ed.com

ที่ปรึกษา : ทนง โชติสรยุทธ์, วิบูลย์ศักดิ์ อุดมวนิช

นักเขียนรับเชิญ : ผศ.ธนาคม สุนทรชัยนาคแสง, 

วัฒนา เชียงกูล, อมรรัตน์ ภูตระกูล, กลุ่มวิศวกรอาชีพ, 

พงษ์ศักดิ์ บุญธรรมกุล, ผศ.กิตติภูมิ มีประดิษฐ์, 

ดร.อภิชัย เทอดเทียนวงษ์, ดร.วิทยา สุหฤทด�ารง

บรรณาธิการบริหาร : ศุภกิจ อ�าพาส   E-mail: itr@se-ed.com

บรรณาธิการจัดการ : เศรษฐกาญจน์ อนุวัตรวงศ์

ผู้จัดการศิลป์ : ชูวรรณ เคาวสุต

ศิลปกรรม : มงคล บัณฑิตเอกตระกูล

ผู้อ�านวยการกลุ่มวารสารอิเล็กทรอนิกส์และอุตสาหกรรม : 

นุชนารถ กองวิสัยสุข

ผู้ช่วยผู้อ�านวยการกลุ่มวารสารอิเล็กทรอนิกส์และอุตสาหกรรม : 

เบญจมาภรณ์  มโนกิจพงศ์พันธ์

แผนกโฆษณา : วรรณภา ไกล้บุปผา

สนใจโฆษณาติดต่อ 0-2739-8123-6 

บรรณาธิการผู้พิมพ์โฆษณา :  ศุภกิจ  อ�าพาส

ฝ่ายสมาชิกวารสาร : มานิต ทรงเจริญ  โทร. 0-2739-8111 ต่อ 8290

จัดพิมพ์ : ส.เอเซียเพรส

ท�าแบบพิมพ์ : ยูนิตี้กราฟฟิค, โมเดอร์นฟิล์ม, ซีเวิลด์ กราฟฟิค

จัดจ�าหน่ายเขตกรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น  โทร. 0 -2739-8222

จัดจ�าหน่ายต่างจังหวัด : นานาสาส์น  โทร.0-2433-6855, 0-2880-7345-6

• สงวนลิขสิทธิ์ในประเทศไทยตาม พ.ร.บ. ลิขสิทธิ์

โดย บรษิทั ซเีอด็ยเูคช่ัน จ�ากดั (มหาชน) ห้ามลอกเลยีนหรือท�าซ�า้ ไม่ว่าส่วน

ใดส่วนหนึ่งของหนังสือเล่มนี้ นอกจากจะได้รับอนุญาต 

• ข้อความที่ปรากฏในบทความและโฆษณาในวารสารอินดัสเตรียล

เทคโนโลยีรีวิว เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผู้เขียนหรือผู้ลงโฆษณาเอง ซึ่ง

ทางวารสารฯ มิได้จ�าเป็นต้องเห็นด้วยเสมอไป ข้อมูล รายละเอียดต่าง ๆ ที่

ปรากฎในวารสาร ฯ ได้ผ่านการตรวจทานอย่างถีถ้่วนเพือ่ความถกูต้องสมบรูณ์

ทีส่ดุเท่าทีส่ามารถกระท�าได้ ความเสยีหายอนัอาจเกดิขึน้จากการน�าข้อมลูใน

วารสาร ฯ ไปใช้ ทางวารสาร ฯ มิได้มีภาระหน้าที่ในการรับผิดชอบ แต่อย่าง

ใด ความผิดพลาดคลาดเคลื่อนต่าง ๆ ที่อาจมี และตีพิมพ์เผยแพร่ ออกไป 

ทางวารสาร ฯ จะพยายามชีแ้จงแก้ไขในฉบบัต่อไปโดยเรว็ทีส่ดุเท่าทีจ่ะท�าได้

• ยนิดรีบัพจิารณาบทความทางด้านอตุสาหกรรมทกุสาขา โดยส่งต้นฉบบั

พร้อมภาพประกอบ จ่าหน้าซองถึงบรรณาธิการ หรือทางอีเมล์ก็ได้ และขอ

สงวนสิทธิ์ในการแก้ไขบทความโดยไม่ต้องได้รับอนุญาตจากผู้เขียน ส�าหรับ

บทความที่ได้ตีพิมพ์จะมีค่าตอบแทนให้ตามความเหมาะสม

ค้นหาหนังสือและสั่งซื้อได้ที่ www.se-ed.com

เชิญเยี่ยมชม www.thailandindustry.com
สื่ออุตสาหกรรมออนไลน์เพื่ออุตสาหกรรม

 Directory 2017 ฉบบันี้ได้รวบรวมรายการผลติภณัฑ์อตุสาหกรรมต่าง ๆ  ทีม่คีวามเคลือ่นไหว

จากวารสาร Industrial Technology Review ในปี 2016 ที่ผ่านมา เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิง

ส�าหรับฝ่ายจัดซื้อและผู้สนใจทั่วไป ข้อมูลบริษัทและสินค้าต่าง ๆ ที่ได้รวบรวมขึ้นมานี้ ได้จัดท�า

มาก่อนหน้าเป็นเวลาพอสมควร ดังน้ันอาจมข้ีอมลูทีเ่ปล่ียนแปลงได้ในบางบรษิทัและบางรายการ

ผลิตภัณฑ์ หากมีความผิดพลาดประการใด ๆ ทางผู้จัดท�าขออภัยไว้ ณ ที่นี้

 นอกจากนี้ทางผู้จัดท�ายังได้น�าข้อมูลบริษัทและสินค้าต่าง ๆ  ใน Directory 2017 ฉบับนี้ ขึ้น

แสดงไว้ในเวบ็ไซต์ www.thailandindustry.com โดยสามารถเข้าไปค้นหาชือ่บรษิทัและสินค้า

อุตสาหกรรมได้ตลอดเวลา ส�าหรับบริษัท ห้างร้านต่าง ๆ ทางด้านอุตสาหกรรม ท่านสามารถ

เข้าไปกรอกรายละเอยีดสนิค้าและบรกิารของท่าน ไว้ในเวบ็ไซต์ในส่วนของ Market Place เพือ่

ประโยชน์ต่อการสืบค้นสินค้าและบริการของท่าน จากผู้ค้นหาสินค้าออนไลน์

 www.thailandindustry.com  เป็นเว็บไซต์ครบเครื่องเรื่องอุตสาหกรรม เป็นเว็บท่า

ศูนย์กลางน�าเสนอข่าวสาร บทความ เทคโนโลยี สินค้า และบริการอุตสาหกรรมด้านต่าง ๆ 

ครอบคลมุทกุสาขา ทัง้ด้านเทคโนโลยอีตุสาหกรรม ไฟฟ้า อเิลก็ทรอนกิส์ คอมพวิเตอร์ ไอท ีฯลฯ 

เพื่อความทันสมัย เพื่อการเรียนรู้ ศึกษา และพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

 เว็บไซต์ www.thailandindustry.com  คือความลงตัว กระชับ ฉับไวของข่าวสารข้อมูล 

บทความเชงิวิชาการ ข้อมูลสินค้าและบริการต่าง ๆ  ที่อัพเดททุกวัน ทุกชั่วโมง จากทีมงานที่คอย

คัดสรรขึ้นน�าเสนอผ่านสายตากว่า 10,000 คน ต่อวัน สามารถดูได้ ในหลายแพลตฟอร์ม แบ่ง

การบริการออกเป็น 6 ส่วนด้วยกัน

 • News บริการข่าวสารข้อมูลจากองค์กรภาครัฐฯ เอกชน และข่าวสารประชาสัมพันธ์ 

ความเคลื่อนไหว เพื่อให้ทันต่อเหตุการณ์และความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน 

 • Magazines นติยสารทางด้านเทคโนโลยชีัน้น�าทีส่ามารถอ่านได้โดยตรง ไม่ผ่านโปรแกรม 

รีดเดอร์พิเศษ สามารถอ่านได้ง่ายเพียงปลายนิ้ว หลากหลายเรื่องราวทางวิชาการ

 • Products อพัเดทข้อมลูผลติภณัฑ์ สนิค้า และการบรกิารต่าง ๆ จากซพัพลายเออร์ต่าง ๆ

 • Articles บทความด้านต่าง ๆ จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย 

 • Market Place แหล่งสืบค้น แหล่งซื้อ-ขายออนไลน์ของผู้ประกอบการ บริษัท ห้างร้าน 

สามารถน�าเสนอข้อมูลผลิตภัณฑ์ สินค้าและการบริการได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ซึ่งมีการจัดหมวด

หมู่ไว้อย่างชัดเจน ครอบคลุม

 • Company Pages ที่อยู่และข้อมูลของบริษัท ห้างร้าน สถานประกอบการต่าง ๆ ทั่ว

ประเทศ หากยังไม่มีชื่อบริษัทของผู้อ่าน สามารถสมัครและกรอกเพิ่มเข้าไปได้ เพื่อเพิ่มโอกาส

ในการขาย การบริการ จากการสืบค้นในโลกออนไลน์

สามารถติดตามข่าวสาร ความเคลื่อนไหว บทความ แหล่งซื้อขายสินค้า ได้ตลอดเวลาที่เว็บไซต์ 

www.thailandindustry.com 

กองบรรณาธิการ
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กรุนด์ฟอส (ประเทศไทย) บจก. 

เลขที่ 92 ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงดอกไม้ 

เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250

TEL: 0-2725-8999, 0-2725-8900 FAX: 0-2725-8998

URL: www.grundfos.co.th

ผู้ติดต่อ: ศูนย์บริการลูกค้า

 

ก้าวหน้าอินดัสทรีส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง บจก. 

เลขที่ 55/17 หมู่ 4 ต.บึงค�าพร้อย อ.ล�าลูกกา

จ.ปทุมธานี 12150

TEL: 0-2159-9861-4 FAX: 0-2159-9860

Email: sales@kaona.co.th

URL: www.kaona.co.th

 

โกลบอลโทรนิค อินเตอร์เทรด บจก. 

เลขท่ี 634/2 ซอยรามค�าแหง 39 (เทพลีลา1) 

ถ.รามค�าแหง แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง 

กรุงเทพฯ 10310 

TEL: 0-2530-9099, 0-2935-6799 FAX: 0-2935-6790

Email: sales@gti.co.th

URL: www.gti.co.th

 

โกลบอลโฟลเทค บจก. 

เลขที่ 94/1 หมู่ 8 ถ.ปู่เจ้าสมิงพราย ต.ส�าโรงใต้ 

อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130

TEL: 0-2676-2299, 0-2676-2824 FAX: 0-2676-2298

Email: airtac@ gft.co.th

URL: www.gft.co.th 

ค
คณิตเอ็นจิเนียริ่ง บจก. 

เลขที่ 800/3-4 ถ.อโศก-ดินแดง แขวงดินแดง 

เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

TEL: 0-2642-8762-4 FAX: 0-2248-3006

Email: sales1@kanitengineering.com

URL: www.kanitengineering.com 

 

คราสส์เทค บจก. 

เลขที่ 1205 ถ.พระรามเก้า 55 แขวงสวนหลวง 

เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 

TEL: 0-2732-1144 FAX: 0-2732-2350

Email:krasscom@krasstec.com

URL: www.krasstec.com

ผู้ติดต่อ: คุณศศิพร ตั้งทรงธรรม

ควอลิเทค คอนโทรล บจก. 

เลขที่116/97-101 ถ.นนทรี แขวงช่องนนทรี 

เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

TEL: 0-2681-1180 FAX: 0-2295-4426, 0-2295-2794

Email: sales@qualitech.co.th

URL: www.qualitytech.co.th

ผู้ติดต่อ: คุณชวรัตน์ หริภูรีวงศ์

ค็อกเน็กซ์ คอร์ปอเรชั่น บจก. 

เลขที่ 87/2 อาคารซีอาร์ซี ชั้น 36 ออลซีซั่นส์ เพลส  

ถ.วิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 

TEL: 0-2219-1945, 086-301-6120 FAX: 0-2219-1946 

Email: sales@cognex.com.sg 

URL: www.cognex.com

 

คอนโทรลอจิค บจก. 

เลขที ่101 ถ.มอเตอร์เวย์ (คูข่นาน) แขวงคลองสองต้นนุน่ 

เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520

TEL: 0-2021-2879 FAX: 0-2021-2878

Email: info@contrologic.co.th

URL: www.contrologic.co.th

คอนสตรัคชั่น แอนด์ ไพลิ่ง อีควิปเม้นท์ บจก. 

(ส�านักงานใหญ่)

เลขที่ 26 ซ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 2 ถ.สุขุมวิท 103 

แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250

TEL: 0-2745-9348, 0-2745-2279 FAX: 0-2399-0908

Email: sales@cape-thailand.com

URL: www.cape-thailand.com

ผู้ติดต่อ: คุณธวัชชัย ประเสริฐ

 

คอมโพเนนท์ เทรด เซ็นเตอร ์

เลขท่ี 880 ถ.พระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา

กรุงเทพฯ 10120

TEL: 0-2682-7157-60 FAX: 0-2682-7156

Email: sales@component.co.th

URL: www.component.co.th

 

คอมโพแม็ก บจก. 

เลขที่ 16 ซอยเอกมัย 4 ถ.สุขุมวิท 63

แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ  10110

TEL: 0-2105-0555 FAX: 0-2105-0556

Email: info@compomax.co.th

URL: www.compomax.co.th

ผู้ติดต่อ: คุณอ�าพล จิระวัฒน์พงศา

 

คาร์บอนคิงส์ บจก. 

เลขที ่7 ซ.ประชาอทุศิ 69 แยก 4 ถ.ประชาอทุศิ แขวงทุง่ครุ 

เขตราษฎร์บรูณะ กรงุเทพฯ 10140

TEL: 0-2873-4700 FAX: 0-2426-1618

Email: sales@carbonkings.co.th

URL: www.carbonkings.co.th

ผูต้ดิต่อ: คณุวราวฒุ ิรกักตญัญู

คิมเบอร์ลี่ย์-คล๊าค ประเทศไทย บจก. 

เลขที่ 323 อาคารยูไนเต็ดเซ็นเตอร์ ชั้น 32-33 ถ.สีลม 

แขวงสาทร เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

TEL: 0-2230-3000, 0-2230-3003 FAX: 0-2267-6122

URL: www.kimberly-clark.co.th

คีย์เอ็นซ์ (ประเทศไทย) บจก.

เลขที่ 2034/128-129,131 อิตัลไทยทาวเวอร์ ชั้น 30  

ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง 

กรุงเทพฯ 10310

TEL: 0-2369-2777 FAX: 0-2369-2775

Email: info@keyence.co.th

URL: www.keyence.co.th

เค ซี มหานคร บจก. 

เลขที่ 143 ถ.นราธิวาสราชนครินทร์ แขวงทุ่งมหาเมฆ   

เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

TEL: 0-2678 2530-40 FAX: 0-2678 2550-1

Email: info@kcbkk.com

URL: www.kcbkk.com

ผู้ติดต่อ:คุณก�าพล ก�าโชคชัย

เค. วี. เอ็ม. ฮีทติ้ง เอลเลอเม้นท์ บจก. 

เลขที่ 200/162-164 ม.8 ต.คูคต อ.ล�าลูกกา 

จ.ปทุมธานี 12130 

TEL: 0-2998-9902 FAX: 0-2998-9940 

Email: info@kvmheating.com 

URL: www.kvmheating.com

 

เค.พี. เทรดดิ้ง กรุ๊ป บจก. 

เลขท่ี 301/898 ซอยรามค�าแหง 68 ถ.รามค�าแหง แขวง

หัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 

TEL: 0-2735-2500-7 FAX: 0-2735-2509 

Email: sale@kpgroupthailand.com 

URL: www.cablethailand.com

ผู้ติดต่อ: คุณธนสาร หอสุวรรณ์

 

เค.พี.ที. กรุ๊ป บจก. 

เลขที่ 259/83 อาคารเค.พี.ที. ซอยปรีดี-พนมยงค์ 13 

ถ.สขุุมวทิ 71  แขวงพระโขนงเหนอื เขตวฒันา กรงุเทพฯ 

10110

TEL: 0-2391-3030 FAX: 0-2381-1308

Email: sales@kpt-group.com

URL: www.kpt-group.com

ผู้ติดต่อ:คุณเอกพันธ์ วนโกสุม

  

เคเคซี แบริ่ง เซอร์วิส บจก. 

เลขที่ 51/57 หมู่ 7 ถ.บางนา-ตราด กม.8 ต.บางแก้ว 

อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 

TEL: 0-2752-8462 FAX: 0-2752-8464 

Email: kkc@kkcbearing.com 

URL: www.kkcbearing.com

 

เคทีเอสซี บจก. 

เลขที่ 455/17 ถ.พระราม 6 แขวงถนนเพชรบุรี เขต

ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 

TEL: 0-2215-6664-6, 0-2613-7990 FAX: 0-2216-3773

Email: sales@ktscthai.net

URL: www.ktscthai.net

เคมเท็ค ออโตเมชั่น บจก. 

เลขที ่78 ซอยเจรญิกรงุ 30 ถ.เจรญิกรงุ   

แขวงสีพ่ระยา เขตบางรกั กรงุเทพฯ 10500 

TEL: 0-2639-0690 FAX: 0-2237-2648, 0-2237-3036 

Email: info@chem-tec.com 

URL: www.chem-tec.com

เคเอ็นเจ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) บจก. 

เลขที ่184/157 ชัน้ที ่25 อาคารฟอรัม่ทาวเวอร์ ถ.รชัดาภเิษก 

แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

TEL: 0-2645-2752-53 FAX: 0-2645-4411

Email: info@knj.co.th

URL: www.knj.co.th
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การตดิตัง้หลกัดนิและการวดัค่าความต้านทาน
ระหว่างหลักดินกับดิน

HIOKI SINGAPORE PTE., LTD.

การต่อลงดินของระบบไฟฟ้าก�าลัง เป็นข้อก�าหนดทางมาตรฐานวิศวกรรมไฟฟ้า มีเหตุผลเพื่อการป้องกันระบบไฟฟ้าเมื่อเกิดข้อบกพร่องในการ

ท�างานข้ึน สามารถลดหรอืก�าจดัผลกระทบนัน้ ๆ  ออกไปได้ทนัเวลา ท�าให้เกดิความปลอดภยัต่อผู้ ใช้และไม่เกดิผลเสยีหายต่อระบบไฟฟ้า โดยสามารถ

น�ามาท�างานร่วมกับระบบและอุปกรณ์ป้องกันอื่น ๆ ภายในระบบไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น

การต่อลงดินที่ไม่ได้มาตรฐาน อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ ใช้ไฟฟ้า เกิดการสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สิน อาจเป็นสาเหตุของการเกิดไฟไหม้ กรณี

การต่อลงดินไม่ถูกต้องอาจส่งผลเสียอีกหลายด้าน เช่น ขาดคุณภาพไฟฟ้าโดยเกิดการรบกวนคลื่นสัญญาณไฟฟ้าอันเนื่องจากผลกระทบของกระแส

และแรงดันเหนี่ยวน�าอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งสองอย่าง ส�าหรับระบบไฟฟ้าที่มีต้องการความเชื่อถือสูง เช่น ระบบ คอมพิวเตอร์ขององค์กรทางการ

เงินการธนาคาร หรอืการใช้ระบบคอมพวิเตอร์ออนไลน์ รวมถงึระบบทีม่กีารใช้อปุกรณ์อเิลก็ทรอนิกส์ที่ไวต่อสญัญาณรบกวนและต้องการความแม่นย�า

สูง ดังนั้นการต่อลงดินที่ถูกต้องจึงเป็นสิ่งที่มีความส�าคัญมาก

รูปที่ 1 การติดตั้งแท่งหลักดิน

การติดตั้งแท่งหลักดิน
เลือกใช้แท่งหลักดินที่ได้มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าส�าหรับประเทศไทย คือต้องมีเส้น

ผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 16 มิลลิเมตร และความยาวไม่น้อยกว่า 2.4 เมตร ดังรูปที่ 1 ตอก

ฝังลึกลงไปในดนิในต�าแหน่งทีต้่องการ การตดิตัง้ให้ตอกแนวดิง่ลงไปในดนิ หากมสีิง่กดีขวาง

ที่แข็งและไม่สามารถตอกในแนวดิ่งได้สามารถติดตั้งเอียงได้ไม่เกิน 45 องศา หรืออาจขุด

ดินและใช้แท่งหลักดินฝังลึกในแนวราบไม่น้อยกว่า 0.75 เมตร ดังรูปที่ 1

รูปที่ 2 การติดตั้งแท่งหลักดินขนานกัน

ถ้าตอกแท่งหลกัดนิ 1 แท่งแล้ววดัความต้านทานหลกัดนิได้เกนิค่าทีต้่องการ จะต้องตอก

แท่งหลักดินขนานกับแท่งหลักดินเดิม และต่อฝากถึงกันดังรูปที่ 2 การตอกแท่งหลักดินเพิ่ม

ถ้าตอกในแนวลกึจะต้องให้มรีะยะห่างระหว่างแท่งหลกัดนิไม่น้อยกว่าความยาวของแท่งหลกั

ดิน การตอกแท่งหลักดินเพิ่มแล้วต่อฝากถึงกัน
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Fluke Connect® 
ดผูล, บนัทกึ, วเิคราะห์, รายงานผล, ท�างานร่วมกนัจากทกุที่

®

ยุคใหม่ของเครื่องมือวัดที่เชื่อม

ต่อถึงกันได้ทุกตัว วัดและบันทึกค่า

อัตโนมัติ, วิเคราะห์, รายงานผล, 

ท�างานร่วมกันได้จากทุกที่ทั่วโลก 

ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตคลาวด์ ด้วย

ระบบ Fluke Connect® ที่มีในตัว

เครื่องมือวัดรุ่นใหม่ทุกตัว ท�างาน

ร่วมกับ App ในสมาร์ตโฟนหรอืแทบ็

เลต ทั้งระบบ Android และ iOS 

รวมทั้ง PC Software

เพิ่มประสิทธิภาพในการท�างานร่วมกันเป็นทีม ไม่

ว่าจะอยู่ที่ใดก็ตาม ก็สามารถร่วมกันแก้ปัญหาจาก

ระยะไกลได้ โดยการเข้าถึงและแบ่งปันข้อมูลกันได้

จากทุกที่

• ดูผลกราฟรายงานผลการวัดจากเครื่องมือ 

 หลาย ๆ ตวัพร้อมกนัได้ ไม่ว่าจะเป็นค่าทางกล,  

 ค่าทางไฟฟ้า และอณุหภมู ิของเครือ่งจกัรหรอื 

 อุปกรณ์โดยจัดการได้เป็นรายตัว

• ออกแบบให้ติดตั้งใช้งานได้ง่าย โดยไม่ต้อง 

 พึ่งพาแผนก IT แต่อย่างใด ใคร ๆ ก็ใช้ได้

• ท�างานอตัโนมัต ิวดัค่าและส่งข้อมูลด้วยระบบ 

 ไร้สาย ไม่ต้องจดลงกระดาษอีกต่อไป ลด 

 โอกาสผิดพลาด และลดเวลาในการค้นหา 

 บันทึกข้อมูลของเครื่องจักรต่าง ๆ

ด้วย Fluke Connect® ไม่มีอุปสรรคเรื่องระยะทางอีกต่อไป ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ร่วมกัน

แก้ปัญหาได้
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สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อได้ที่
คุณพลธร 08-1834-0034,	
คุณธีระวัฒน์ 08-1555-3877,	
คุณสิทธิโชค 084-710-7667, 
คุณเนตรนภางค์ 089-895-4866
บริษัท เมเชอร์โทรนิกซ์ จ�ากัด
โทรศัพท์	0-2514-1000,	0-2514-1234	
โทรสาร	0-2514-0001,	0-2514-0003
http://www.measuretronix.com	
E-mail:	info@measuretronix.com

• Fluke Ti400/300/200, Fluke TiS Series, Fluke TiX560/520 Infrared Camera

• Fluke 376/375/374 FC True-rms AC/DC Clamp Meter

• Fluke 805 FC Vibration Meter

• Fluke 1587 FC Insulation Multimeter

• Fluke 3000 FC Series Wireless Multimeter

• Fluke x3000 FC Wireless Test Modules

• Fluke pc3000 FC Wireless PC Adapter

(และจะมีรุ่นอื่น ๆ ที่เพิ่มเทคโนโลยี Fluke Connect มากขึ้น จนครบทุกรุ่น)

ปัจจุบันมีเครื่องมือ Fluke ที่มีเทคโนโลยี Fluke Connect
®
 แล้วประกอบด้วย 
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West 
บริษัท ไฟฟ้าอุตสาหกรรม จ�ากัด

เป็นแบรนด์ของ West Intrusment ซึง่ก่อตัง้มาตัง้แต่ปี พ.ศ.2489 ประเทศองักฤษ เป็นบรษิทัผู้ผลติเจ้าแรก ๆ  ทีพั่ฒนาอลักอรทิมึแบบ Self-Tune 

รับอินพุตได้ทุกชนิด (Universal Input) และมีเอาต์พุตแบบ Plug-in Brand ซึ่งท�าให้ผู้ ใช้งานสามารถเลือกเปลี่ยน เพิ่มใช้งานได้สะดวกและมีความ

คล่องตัวสูง

เครื่องควบคุมแบบ Single Loop Controlled รุ่น Plus Series
Model: “West” P6100, P8100 และ P4100

เพิ่มบอร์ดเอาต์พุตได้ ตั้งค่าผ่านคอมพิวเตอร์ได้

คุณสมบัติเด่น
• รับอนิพตุได้ทกุชนดิ ทัง้เทอร์โมคปัเปิล อาร์ทดี ี  

 (RTD) และสัญญาณ DC Linear

• เอาต์พุตบอร์ดเป็นแบบ Plug-in สามารถเพิม่  

 เตมิเอาต์พตุภายหลงัได้ หรอืถ้าเอาต์พตุเสยีก ็ 

 สามารถเปลีย่นเอาต์พตุตวัใหม่มาแทนได้ ช่วย  

 ให้ประหยดัค่าใช้จ่ายขึน้ และง่ายต่อการสต๊อก

• มีฟังก์ชันของ Loop Alarm ใช้ ในการตรวจ  

 สอบการท�างานของลปู โดยไม่ต้องใช้ Current  

 Transformer (CT)

“West”	P6100,	P8100	และ	P4100 เป็นเครือ่ง

ควบคมุทีผ่สมผสานฟังก์ชัน่ และเทคนคิการใช้งานต่าง 

ๆ อย่างลงตัว มีความยืดหยุ่นสูง และง่ายต่อการใช้

งานมาก จงึใช้งานในการควบคมุกระบวนการได้อย่าง

กว้างขวาง โดยที่มี 3 ขนาดมาตรฐาน ให้เลือกใช้งาน

ดังนี้

1. P6100 มีขนาด 48 x 48 มม. (DIN 1/16)

2. P8100 มีขนาด 48 x 96 มม. (DIN 1/8)

3. P4100 มีขนาด 96 x 96 มม. (DIN 1/4)

• ตั้งรหัสผ่านป้องกันการ Set เครื่องได้

• รองรับการสื่อสารแบบ RS485 ทั้ง Modbus  

 RTU และ ASCII
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เครื่องควบคุมอุณหภูมิส�าหรับวาล์วที่ใช้มอเตอร์ขับ
Model: “West” P6170, P8170 และ P4170

“West” P6170, P8170 และ P4170 เป็นเครือ่ง

ควบคมุทีอ่อกแบบมาส�าหรบัวาล์วที่ใช้มอเตอร์ขับด้วย

อลักอรทิมึ PID Tuning แบบ Valve Motor Drive 

(VMD) ส�าหรบังานควบคมุประเภทนีโ้ดยเฉพาะ โดยมี 

3 ขนาดมาตรฐานให้เลอืกใช้งานดงันี้

1. P6170 มีขนาด 48 x 48 มม. (DIN 1/16)

2. P8170 มีขนาด 48 x 96 มม. (DIN 1/8)

3. P4170 มีขนาด 96 x 96 มม. (DIN ¼)

คุณสมบัติเด่น
• ใช้ ในระบบควบคุมที่ใช้วาล์วชนิดมอเตอร์ขับ

• ใช้สัญญาณภายนอกเปลี่ยน Set Point ได้

• ตั้งค่า Alarm ได้สูงสุด 3 ค่า

• Auto/Manual Tuning

• มีฟังก์ช่ัน Loop Alarm ตรวจสอบการท�างาน  

 ของ Loop โดยไม่ต้องใช้ Current   

 Transformer (CT)

• รองรับการสื่อสารแบบ RS485 ทั้ง Modbus  

 RTU และ ASCII

• สามารถตั้งค่าพารามิเตอร์ทาง PC ผ่านสาย  

 Config Cable ได้

เครื่องแสดงผล Process Indicator
Model: “West” P8010

P8010 เป็นเครื่องแสดงผลดิจิตอลขนาดมาตรฐาน 1/8 DIN มีให้เลือกทั้งแบบตัวเลขสีแดง และสีเขียว มีเอาต์พุตรีเลย์ 1 ตัวเป็นมาตรฐาน และ

สามารถท�างานแบบค้าง (Latching) ได้จนกว่าจะมีการรีเซต ถูกออกแบบมาให้ต่อบอร์ดเพิ่มเติมได้ ในภายหลัง ช่วยเพิ่มความสะดวกในการใช้งาน 

อาทิเช่น บอร์ดรีเลย์ส�าหรับ Alarm, บอร์ดส�าหรับส่งผ่านสัญญาณค่า PV และบอร์ดส�าหรับแหล่งจ่ายไฟ Transmitter

คุณสมบัติเด่น
• รับอินพุตได้ทุกชนิด ทั้งเทอร์โมคัปเปิล อาร์ทีดี (RTD) และสัญญาณ DC Linear

• แสดงหน่วยทางวิศวกรรมได้ ( �C,  �F)

• แสดงผลเป็นตัวเลข LED 4 หลัก

• สามารถตั้งค่าพารามิเตอร์ทาง PC ผ่าน Config Cable ได้

• สามารถส่งผ่านสัญญาณ PV ได้เช่น น�าไปบันทึกกับ Recorder

• รองรับการสื่อสาร RS485

• ตั้งแต่ Alarm ได้สูงสุด 5 ค่า

Directory 2017.indd   56 23/11/2559   17:25:21

EX
AM
PL
E



Directory 2017

Industrial Technology Review

PRODUCT HIGHLIGHT

57

เครื่องควบคุมอุณหภูมิ Multi Loop Temperature Controllers
Model: “West” Pro-EC44

Pro-EC44 เป็นเครื่องควบคุมอุณหภูมิส�าหรับงานควบคุมที่เป็น Profile ควบคุมให้ได้

อุณหภูมิในเวลาที่ก�าหนด มี Data Logger หน้าจอแสดงผลได้ทั้งกราฟและข้อความ

• ขนาด 96x96 มม.

• สามารถรับ Input ได้ 2 Input

• สามารถตั้ง Program ได้สูงสุด 64 โปรแกรม 256 Segment

• รองรับการสื่อสาร RS485

• มี Data Logger

• หน่วงเวลาก่อนเริ่มโปรแกรมได้

• สั่งการเริ่มท�างาน และหยุดท�างาน (Run/End) ได้จากสัญญาณภายนอกด้วย 

 Multi-Digital Input

การแสดงสถานะการท�างาน หน้าจอแสดงกราฟเส้นแนวโน้ม

คุณสมบัติเด่น
• ปรับปรุงการอ่านค่ากระบวนการ จึงมองเห็นการท�างานของระบบอย่างชัดเจน และ 

 ทราบความหมายของแต่ละค�าสั่ง Pro-Ec44 แสดงค�าสั่ง เป็นประโยคที่เข้าใจง่าย  

 แทนการใช้รหัสค�าสั่ง

• ท�างานแบบโปรไฟล์ได้ โดยจ�านวนสเตป็สงูสดุ 256 Segment และจ�านวนโปรแกรม 

 สูงสุด 64 โปรแกรม สามารถน�าแต่ละโปรแกรมมาเชื่อมต่อกันได้ มีบาร์กราฟแสดง 

 สถานการณ์ท�างาน

สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อได้ที่
บริษัท ไฟฟ้าอุตสาหกรรม จ�ากัด
โทรศัพท์	0-2642-6700	
โทรสาร	0-2642-4250
E-mail:	sales@ie.co.th
http://www.ie.co.th
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เครื่องวดัสภาพแวดล้อม 
ส�าหรบัสถานประกอบการทีป่ลอดภยั

บริษัท แสงชัยมิเตอร์ จ�ากัด

สภาพแวดล้อมในที่ท�างานมีความส�าคัญ
อย่างไร

สภาพแวดล้อมถือเป็นตัวแปรส�าคัญ ที่มีผลต่อ

ความปลอดภัยและประสิทธิภาพในการท�างานอย่าง

มาก หากภายในบริเวณที่ท�างานมีสภาพแวดล้อมที่มี

เสียงดัง มีแสงน้อย หรือมีความร้อนสูง ก็จะท�าให้ผู้

ปฏบิตังิานเกิดความเหนือ่ยล้าหรอืความเครยีด ซึง่จะ

เกิดผลโดยตรงต่อการปฏิบัติงาน และส่งผลต่อ

คุณภาพของงานด้วย เนื่องจากเล็งเห็นความส�าคัญ

ของความปลอดภัยในการท�างานด้านสภาพแวดล้อม 

และเพื่อคุ้มครองผู้ปฏิบัติงาน จึงได้มีการออกกฏ

กระทรวง ก�าหนดมาตรฐานในการบริหารและ

จัดการด้านความปลอดภัย	อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท�างานเกี่ยวกับความร้อน	แสงสว่าง	และเสียง	พ.ศ.2549 เพื่อให้นายจ้าง

ควบคุมและจัดการให้สถานที่ประกอบกิจการมีความปลอดภัยเพียงพอต่อผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งมีใจความส�าคัญ ดังนี้

1.		หมวดความร้อน

• ให้นายจ้างควบคุมและรักษาระดับความร้อนภายในสถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างท�างานอยู่มิให้เกินมาตรฐาน

• ในกรณีที่ภายในสถานประกอบกิจการมีระดับความร้อนเกินมาตรฐาน นายจ้างจะต้องด�าเนินการปรับปรุงหรือแก้ไขเพ่ือให้ระดับความร้อนไม่

เกินมาตรฐาน หากด�าเนินการปรับปรุงแล้วยังควบคุมให้เป็นไปตามมาตรฐานดังกล่าวไม่ได้ ให้นายจ้างติดประกาศเตือนและต้องจัดให้ลูกจ้างสวม

อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล

2.		หมวดแสงสว่าง

• นายจ้างต้องจัดให้สถานที่ประกอบกิจการมีความเข้มของแสงสว่างเป็นไปตามที่ก�าหนด

• นายจ้างต้องใช้หรือจัดให้มีฉาก ฟิล์มกรองแสง เพื่อป้องกันมิให้แสงตรงหรือแสงสะท้อนจากดวงอาทิตย์ส่องเข้านัยน์ตาลูกจ้างโดยตรง

• ในกรณีที่ไม่อาจป้องกันได้ต้องจัดให้ลูกจ้างสวมอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล

• ในกรณีที่ลูกจ้างต้องท�างานในสถานที่มืด ทึบ คับแคบ นายจ้างต้องจัดให้ลูกจ้างสวมหมวกนิรภัยที่มีอุปกรณ์ส่องสว่างตลอดเวลาที่ท�างาน

Directory 2017.indd   58 23/11/2559   17:25:23

EX
AM
PL
E



Directory 2017

Industrial Technology Review

PRODUCT HIGHLIGHT

59

สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อได้ที่: 
บริษัท แสงชัยมิเตอร์ จ�ากัด
โทรศัพท์ 0-2299-3000, 0-2022-9999, 0-2299-3333
http://www.sangchaimeter.com,	E-mail:	sales@sangchaimeter.com

3.		หมวดเสียง	

• นายจ้างต้องควบคุมระดับเสียงที่ลูกจ้างได้รับเฉลี่ยตลอดเวลาการ  

 ท�างานในแต่ละวันมิให้เกินมาตรฐานที่ก�าหนด

• ในบริเวนสถานประกอบกิจการที่มีระดับเสียงกระทบหรือเสียง  

 กระแทกเกิน 140 dBA หรือมีปริมาณเสียงสะสมของเสียงกระทบ 

 หรือกระแทกมากเกินก�าหนด นายจ้างต้องให้ลูกจ้าง หยุดท�างาน  

 จนกว่าจะได้รับการแก้ไข

• ให้นายจ้างด�าเนนิการปรบัปรงุแก้ไขสิง่ทีเ่ป็นต้นก�าเนิดของเสยีงเพ่ือ  

 ให้มีระดับเสียงไม่เกินมาตรฐานที่ก�าหนด

• ในกรณียังด�าเนินการไม่ได้ นายจ้างต้องจัดให้ลูกจ้างสวมใส่อุปกรณ ์

 คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล

เครื่องวัดดัชนีความร้อน (WBGT)

MODEL: WB-01SD
• วัดอุณหภูมิเวตบัลบ์โกลบได้ตามมาตรฐานกฎกระทรวง

• ย่านการวัดค่า WBGT สูงถึง 59°C (Indoor)

• หน้าจอ LCD ขนาดใหญ่ อ่านค่าได้ง่ายและชัดเจน

• มีการบันทึกข้อมูลสูงสุด-ต�า่สุด และการคงค่าข้อมูล และมีการบันทึกข้อมูลลง SD Card

เครื่องวัดความเข้มแสง (Lux Meter)

MODEL: LX-75SD
• วัดความเข้มแสงได้สูงสุดถึง 100,000 Lux

• หน้าจอ LCD ขนาดใหญ่ อ่านค่าได้ง่ายและชัดเจน

• มีการบันทึกข้อมูลสูงสุด-ต�า่สุด และการคงค่าข้อมูล และมีการบันทึกข้อมูลลง SD Card                

เครื่องวัดระดับเสียง (Sound Level Meter)

MODEL: DS-45SD
• เครื่องวัดระดับเสียงความเที่ยงตรงสูง วัดได้ 35~130 dB

• มีการเตือนเมื่อเกิด Over Load หรือ Under Load

• จอแสดงผล LCD กินไฟน้อย อ่านค่าได้ง่าย

• มีการบันทึกข้อมูลสูงสุด - ต�า่สุด และการคงค่าข้อมูล และมีการบันทึกข้อมูลลง SD Card
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วธิแีก้ปัญหาอนัชาญฉลาดส�าหรบัทกุระดบั
ในโรงไฟฟ้าเซลล์แสงอาทติย์-ตรงตามความ
ต้องการเฉพาะของเจ้าของ

บริษัท พิศนุการช่าง จ�ากัด

ในโรงไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์ (Photovoltaic Park หรือ Photovoltaic Power Station 

หรือ Solar Farm) พลังงานไฟฟ้าที่ได้ทั้งหมดจะมาจากเซลล์แสงอาทิตย์ชิ้นเล็ก ๆ จ�านวน

มากทีท่�าหน้าทีแ่ปลงแสงอาทติย์เป็นไฟฟ้าโดยตรง และถกูต่อเข้าด้วยกนัทางไฟฟ้าในรปูแบบ

ต่าง ๆ  เพื่อให้ได้แรงดัน และกระแสไฟฟ้าตามที่เราต้องการ เซลล์แสงอาทิตย์จ�านวนไม่มาก

นักเมื่อน�ามาต่อเข้าด้วยกันจะได้แผงเซลล์ขนาดย่อมที่เรียกว่า Solar Module  หลาย ๆ 

Modules ต่อเข้าด้วยกันเป็นชุดเรียกว่า String หลาย ๆ Strings ต่อเข้าด้วยกันเรียกว่า 

Array และเมื่อรวมกับอุปกรณ์ที่จ�าเป็นอื่น ๆ อีกหลายอย่างก็จะกลายเป็นระบบเซลล์แสง

อาทิตย์ (Photovoltaic System)

ในระบบเซลล์แสงอาทติย์นอกจากจะมเีซลล์แสงอาทติย์จ�านวนมากแล้วยงัจะต้องมรีะบบ

และอุปกรณ์ประกอบอื่นๆ อีกหลายอย่างรวมอยู่ด้วย เช่น Electricity Meter, Inverter, 

Battery, Charge Control, Fuse Box, AC Isolator, DC Isolator, Tracking System หรือ

ระบบติดตามแสงอาทิตย์ เป็นต้น ซึ่งจะต้องน�าเข้ามาท�างานร่วมกันอย่างเหมาะสม

Weidmuller	มีผลิตภัณฑ์หลายอย่างที่จะช่วยให้

งานด้านนี้เป็นงานง่ายมีความปลอดภัย และเป็น

ระเบียบเรียบร้อยยิ่งขึ้น

Weidmuller ได้พัฒนาและสร้าง Combiner 

Boxes ทีเ่หมาะส�าหรบัใช้กบัทกุระดบัของระบบเซลล์

แสงอาทติย์ หน้าทีท่กุ ๆ ด้าน นบัตัง้แต่การส่งก�าลงั

ไฟฟ้าและการป้องกนัด้วย Fuse ไปจนถึงการเฝ้าตรวจ

จบัหรือ Monitoring ได้ถกูน�ามารวมเข้าด้วยกนัอย่าง

ลงตัวตามลักษณะของงานแต่ละชนิด และด้วย

ผลิตภัณฑ์คุณภาพของ Weidmuller สิ่งนี้จะท�าให้

เจ้าของงานได้ระบบทีเ่ชือ่ถอืได้อย่างแน่นอน การตรวจ

สอบหาความผิดพลาดรวมทั้งการแก้ไขสามารถที่จะ

ท�าได้อย่างรวดเร็วและแม่นย�าเมือ่มกีรณฉุีกเฉินเกดิขึน้
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สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อได้ที่: 
บริษัท พิศนุการช่าง จ�ากัด
โทรศัพท์	0-2245-9113,	0-2246-4673,	0-2642-9219,	0-2248-2896-98
โทรสาร	0-2642-9220	
E-mail:	ECsales@pisanu.co.th	
http://www.pisanu.co.th							

Combiner Boxes (Level 1)
Combiner	Boxes	ระดับที่ 1 นี้ จะเป็นกล่องที่รวมเอาสาย Output ของแต่ละ String เข้าด้วยกัน แล้ว

ต่อเข้า Inverter เพื่อแปลงไฟฟ้าจาก DC เป็น AC หรือต่อเข้ากับ Combiner Box ระดับที่ 2 อุปกรณ์ที่ท�า

หน้าที่ด้านการป้องกัน (Protection) และการตรวจจับ (Monitoring) ก็สามารถรวมเข้าไปในกล่องน้ีได้ด้วย 

แต่ละ String สามารถจะตรวจจับสมรรถนะได้ และส่วนประกอบทั้งหมดได้รับการป้องกันอันตรายจาก Surge 

ทุกชิ้น

Combiner Boxes (Level 2)
Combiner	Boxes ในระดับที่ 2 นี้ จะรวมเอาสายไฟจากกล่องระดับที่ 1 หลาย ๆ สายมาเป็นสายออก

จากกล่องเพยีงสายเดยีว สายนีจ้ะถกูน�าไปต่อเข้ากบั Inverters ต่อไป และเช่นเดยีวกนั อปุกรณ์ป้องกนั Surge 

Voltage และผลกระทบจากภายนอกจะถูกรวมเข้าไว้ ในกล่องน้ี และสามารถตรวจจับสถานะการท�างานของ

ระบบได้ด้วย

Communication Boxes (Level 3)
Communication	Boxes เป็นตัวเชื่อมต่อแต่ละส่วนประกอบของเครือข่าย (Network) เข้าด้วยกัน และ

ให้ความม่ันใจได้ว่าข้อมลูทีถ่กูรวบรวมมาทัง้หมดได้รบัการสบืค้น (Queried) และรวมกลุม่ (Collated) เรยีบร้อย

แล้ว กล่องนีป้กตจิะถกูตดิตัง้ไว้บรเิวณใกล้ ๆ  กบั Inverter และสามารถทีจ่ะรวมและส่งต่อสญัญาณจากอปุกรณ์

อื่นได้อีกด้วย เช่น ระบบกล้อง (Camera Systems) หรือสถานีตรวจวัดสภาพอากาศ (Weather Stations) 

เป็นต้น

Installation Accessories (4)
ส่วนประกอบทีช่่วยในการตดิตัง้ อย่างเช่นสายทีป่ระกอบไว้ให้พร้อมใช้งาน (Pre-assembled Lines) และ

เครือ่งมือใช้งานชนดิต่าง ๆ  เช่น เครือ่งมอืส�าหรบัตดั ปอกสายไฟ และย�า้สายไฟ จะช่วยให้งานง่ายและสะดวก

ยิ่งขึ้น และท�าให้กระบวนการท�างานมีประสิทธิภาพดีขึ้น Plug-in Connector ชนิดต่าง ๆ ของ Weidmuller 

ท�าให้มั่นใจได้ว่า การต่อสายในระบบเซลล์แสงอาทิตย์จะท�าได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัยอย่างแน่นอน
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Modicon M580 ePAC คอนโทรลเลอร์ควบคมุ
ระบบอตัโนมตัริุน่ใหม่มาพร้อมอเีธอร์เนต็ในตวั

บริษัท	ชไนเดอร์	อิเล็คทริค	(ไทยแลนด์)	จ�ากัด

ชไนเดอร	์อิเล็คทริค ผู้น�าระดับโลกด้านการจัดการพลังงานและระบบออโตเมชั่น เปิด

ตัวคอนโทรลเลอร์ควบคุมระบบอัตโนมัติใหม่รุ่นประสิทธิภาพสูง Modicon M580 ePAC 

(Ethernet Programmable Automation Controller) ซึ่งเป็นสมาชิกใหม่ที่เข้ามาเสริมทัพ

คอนโทรลเลอร์ในตระกลู Modicon โดยมฟัีงก์ชัน่ Hot Standby (HSBY) หรอืฟังก์ชัน่ระบบ

ส�ารองฉุกเฉินในกรณีคอนโทรลเลอร์ตัวหลักเกิดปัญหา ระบบส�ารองสามารถท�างานแทนได้

โดยอตัโนมัต ิอกีทัง้มอีเีธอร์เนต็และระบบรกัษาความปลอดภยับนไซเบอร์ (Cyber Security) 

ฝังอยูใ่นตวั นับเป็นคอนโทรลเลอร์ตวัแรกทีส่ร้างมาเพ่ือรองรับการใช้งานการเชือ่มต่ออนิเทอร์ 

เน็ตออฟธิงส์ (IoT) ส�าหรับภาคอุตสาหกรรม หรือ IIOT (Industrial Internet of Things) ที่

น�ามาใช้งานกับ PlantStruxure ระบบออโตเมชั่นแบบสมบูรณาการของชไนเดอร์ อิเล็คทริค 

ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

มร.โจส	โบโนโม	รองประธานฝ่ายธรุกจิอตุสาหกรรม ส่วนงานบรหิารในการน�าเสนอระบบ

ไฮบริดของ ชไนเดอร์ อิเล็คทริค กล่าวว่า “เรารู้สึกตื่นเต้นที่ได้น�าเสนอ Modicon M580 

ePAC ใหม่ซึ่งเป็นนวัตกรรมหลักในระบบออโตเมชั่น ความสามารถ ด้านฟังก์ชั่นการท�างาน

ทีล่�า้หน้า ช่วยให้ลกูค้าได้รบัประโยชน์ทีแ่ท้จรงิจากโซลชูัน่แห่งอนาคต ทีอ่อกแบบมาเพือ่ตอบ

โจทย์ความท้าทายที่กดดันมากที่สุดส�าหรับอุตสาหกรรม”

ผลิตภัณฑ์ M580 ePAC ของชไนเดอร์ อิเล็คทริค ช่วยตอบโจทย์ตลาดในการยกระดับ 

และเพิ่มความสามารถทั้งเรื่องการเสริมระบบระบบรักษาความปลอดภัยบนไซเบอร์ (Cyber 

Security) ผ่าน Achilles™ Level 2 และ มีใบรับรองจาก ISA เป็นโซลูชันที่ให้การท�างานที่

เรียบง่ายและมีระบบการลงเวลาอยู่ในตัว เป็นสถาปัตยกรรมที่ต่อขยายเพ่ือรองรับการปรับ

เปลีย่นแปลงระหว่างทีม่กีารท�างานอยู ่และยงัให้ความสามารถใหม่ในการเชือ่มต่อการท�างาน

ร่วมกับคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สื่อสารแบบใหม่ ๆ ได้

ชไนเดอร์ อิเล็คทริค น�าเสนอ Modicon M580 

ePAC ให้กับลูกค้าที่ต้องการโซลูชันที่พร้อมรองรับ

การท�างานได้ตลอดเวลา ในราคาคุม้ค่า เหมาะส�าหรบั

แอพพลิเคชันในกระบวนการควบคุมระดับกลางไป

จนถงึระดบัสงู ม ีHot Standby CPUs หรอืเมือ่ CPU 

ใช้งานไม่ได้ จะมีการสลับไปยังตัวที่ใช้งานได้ รวมไป

ถึงเร่ืองการจ่ายไฟส�ารองด้วย นอกจากคุณสมบัติที่

ให้การท�างานคู่ขนานแล้ว Modicon M580 ePAC 

ยังมีความสามารถในการเปลี่ยนการตั้งค่าการท�างาน

ผ่านทางออนไลน์ได้ โดยไม่ต้องหยุดกระบวนการ

ท�างานหรือเรียกว่าฟังก์ช่ัน CCOTF (Change 

Configuration on the Fly) นอกจากนี้รุ่นที่มาพร้อม

กบัพอร์ต CANopen จงึช่วยผสานเชือ่มต่อการท�างาน

ร่วมกนั CANopen Fieldbus ได้อย่างรืน่ไหลไม่สะดดุ 

M580	ePAC รุ่นใหม่มาพร้อมกับ Traceability 

ความสามารถท�าการตรวจสอบข้อมูลต่าง ๆ หรือ

โปรแกรมได้ มีหน่วยความจ�าขนาดใหญ่ขึ้นและการ

ประมวลผลเรว็มากขึน้กว่ารุน่ทัว่ไป และความสามารถ

ด้านระบบรักษาความปลอดภัยบนไซเบอร์ (Cyber 

Security) ที่มีประสิทธิภาพมากกว่าเดิม รวมถึงท�า 

Time Stamping ส�าหรับตัวแปรทั้งหมดในแอพพลิ

เคชัน่ทีต่อบโจทย์กระบวนการท�างานทีซั่บซ้อนได้มาก

ยิ่งขึ้น

M580 ePAC ใหม่นี ้ช่วยยกระดบัการท�างานของ

แพลตฟอร์มเดิมที่ใช้งานอยู่อย่าง Quantum และ 

Premium อย่างเป็นขัน้เป็นตอนเพือ่ให้ทนัสมยัยิง่ขึน้

โดยที่ไม่ต้องท�าการปรับเปลี่ยนระบบใหม่ทั้งหมด
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Galaxy 300 ยูพีเอสรุ่นใหม่ที่ติดตั้ง บ�ารุงรักษา และบริหาร
จัดการได้อย่างสะดวก เพื่อการใช้งานที่ง่ายและลงตัวมากขึ้น

ชไนเดอร	์อิเล็คทริค ผู้เชี่ยวชาญระดับโลกด้าน

การจัดการพลังงานและระบบอัตโนมัติ ขยายกลุ่ม

สินค้าเครื่องส�ารองไฟฟ้า Galaxy™ 300 เพื่อรองรับ

โหลดก�าลังไฟฟ้าขนาด 60 kVA และ 80kVA โดย

ออกแบบมาเพื่อการใช้งานในธุรกิจขนาดกลางและ

ขนาดเล็ก ส�านักงาน และศูนย์ปฏิบัติการต่าง ๆ ที่ใช้

เซิร์ฟเวอร์ขนาดเลก็ สามารถตดิตัง้ได้รวดเรว็ สะดวก 

และประหยัดค่าใช้จ่าย นอกจากนี ้เครือ่งส�ารองไฟฟ้า

ยังช่วยป้องกันปัญหาการปิดตัวของระบบและข้อมูล

ส�าคัญสูญหาย เครื่องส�ารองไฟฟ้า รุ่น Galaxy 300 

ทั้งสองรุ่นนี้ ยังช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านการด�าเนินงาน

และระบบการท�าความเย็น ด้วยประสิทธิภาพทาง

พลังงานและค่าความเพี้ยนกระแสฮาร์มอนิกรวมที่

น้อยกว่า 3.5 เปอร์เซน็ต์ของค่ากระแสไฟฟ้าเตม็พกิดั 

"ผู้ ใช้และคูค้่าของเราจ�านวนมากมองหาระบบทีม่ี

เสถียรภาพ พร้อมใช้งาน น่าเชื่อถือ และสามารถ

บรหิารจดัการได้ง่าย" แซม	ว	ูผูจ้ดัการฝ่ายผลติภณัฑ์

ระดับโลก ของชไนเดอร์ อิเล็คทริค กล่าว "การเพิ่ม

รุ่น 60 kVA และ 80 kVA ท�าให้เครื่องส�ารองไฟฟ้า

รุ่น Galaxy 300 สามารถครอบคลุมได้ตั้งแต่ระดับ 

10 ถงึ 80 kVA เพือ่รองรบัการใช้งานขององค์กรต่าง ๆ 

และตอบโจทย์ลูกค้าและคู่ค้าของเราได้"

เครื่องส�ารองไฟฟ้า รุ่น Galaxy 300 มีคุณสมบัติ

ช่วยป้องกันระบบล่มและให้ความพร้อมของระบบที่

เหนอืกว่า โดยรองรบัการตดิตัง้แหล่งก�าเนดิพลงังาน

หนึ่งหรือสองหน่วย และใช้ระบบ Online Double 

Conversion ที่แยกระหว่างอินพุตและเอาต์พุตออก

จากกันอย่างแท้จริง โดยคลื่นไฟฟ้าไม่ขาดหายใน

ระหว่างการโอนย้ายการจ่ายไฟฟ้าแต่อย่างใด และมี

ระบบ Bypass ที่ช่วยให้การท�างานเป็นไปอย่างต่อ

เนือ่ง ด้วยการโอนย้ายโหลดการจ่ายพลงังานไฟฟ้าไป

ยังระบบไฟฟ้าหลักระหว่างที่มีการใช้งานในอัตราสูง 

ขณะเดยีวกนัอปุกรณ์ทีเ่ชือ่มต่อกนัสามารถใช้ยพูเีอส 

2 หน่วยเพื่อจ่ายไฟฟ้าแบบขนาน เพื่อส�ารองการ

ท�างานของระบบ นอกจากนี้ ยังมีตัวเลือกส�าหรับการ

ส�ารองแบตเตอรี่ภายในสูงสุดถึง 10 นาทีในการ

ท�างาน หรืออุปกรณ์ชาร์จไฟฟ้าส�าหรับแบตเตอรี่

ภายนอกแบบแร็ค เพื่อให้รองรับการท�างานได้สูงสุด

ถึง 4 ชั่วโมง

ด้วยแนวทางการออกแบบที่เน้นความสะดวกใน

การใช้งาน ท�าให้ผู้ ใช้สามารถติดตามและบริหาร

จัดการความต้องการทางพลังงานได้ทั้งจากภายใน

ระบบและการควบคมุจากทางไกลผ่านโพรโทคอลการ

บริหารจัดการระบบเครือข่ายและหน้าเว็บที่เรียบง่าย 

ขณะเดยีวกนักม็อีนิเตอร์เฟสส�าหรบัผู้ ใช้แบบกราฟิก 

ไดอะแกรม การแจ้งเตือนด้วยเสียง และรองรับมาก

ถึง 18 ภาษา 

เครื่องส�ารองไฟฟ้ารุ่น Galaxy 300 ที่ครอบคลุม

ตั้งแต่ 10 ถึง 80 kVA ยังมาพร้อมกับคุณสมบัติอีก

มากมาย อาท ิความสะดวกในการตดิตัง้ ประสทิธภิาพ

และมาตรฐานตามเกณฑ์ การบ�ารุงรักษาและการให้

บริการ นอกจากน้ี ยังออกแบบให้ส่วนต่าง ๆ ของ

ระบบมกีารท�างานแยกออกจากกนั ท�าให้สามารถบ�ารงุ

รักษาได้โดยไม่กระทบต่อระบบการจ่ายพลังงาน ตัว

เครื่องที่ถูกออกแบบประตูแบบกดเพื่อเปิดและสไลด์

ออก ช่วยเพ่ิมความสะดวกในการบ�ารงุรกัษาในพ้ืนทีท่ีจ่�ากดัอกีด้วย การตดิตัง้กส็ามารถท�าได้

โดยใช้เวลาอนัสัน้ สามารถเลอืกตดิตัง้ได้ทัง้แบบแนวกว้างและแนวสงู เพือ่ให้สามารถน�าไป

ติดตั้งในสถานที่ต่าง ๆ ได้อย่างง่ายดาย มีหน้าจอเมนูที่ใช้งานง่าย เพื่อการตั้งค่าที่สะดวก

กว่าและการควบคุมระบบที่ง่ายขึ้นกว่าเดิม 

คุณสมบัติอื่น ๆ ประกอบด้วย:

• สามารถรองรับไฟฟ้าขาเข้าได้จาก 2 แหล่งจ่ายไฟ ที่ช่วยให้สามารถติดตั้งแหล่ง 

 พลังงานอิสระได้ 1 หรือ 2 แหล่งตามต้องการ

• ไฟขาเข้าที่มีค่าก�าลังไฟฟ้าถูกต้อง ช่วยลดความจ�าเป็นในการใช้สายเคเบิล เซอร์กิต 

 เบรกเกอร์ และเครื่องก�าเนิดไฟฟ้าที่มีขนาดใหญ่เกินความต้องการ

• ตวัเลอืกเพ่ือรองรับการท�างานได้มากขึน้ด้วยแบตเตอร่ีทัง้ภายในและภายนอกส�าหรบั 

 ระบบยูพีเอส

• รองรบัทัง้ระบบไฟฟ้าแบบ 3 เฟส ทัง้แบบใช้ 3 เฟส และ 1 เฟส เพือ่ความสะดวก 

 ในการจ่ายพลังงาน

• สอดคล้องตามข้อก�าหนดส�าหรับการควบคุมสารอันตราย (RoHS)

เครื่องส�ารองไฟฟ้ารุ่น Galaxy 300 ที่ครอบคลุมตั้งแต่ 10 ถึง 80 kVA พร้อมจ�าหน่าย

แล้วผ่านช่องทางจ�าหน่ายและผู้รับเหมาระบบไฟฟ้าของชไนเดอร์ อิเล็คทริค

สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อได้ที่: 
บริษัท ชไนเดอร์ อิเล็คทริค (ไทยแลนด์) จ�ากัด
โทรศัพท์	0-2617-5382	โทรสาร	0-2617-0538
http://www.schneider-electric.com/th
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Conceptpower DPA 500: โซลูชั่นใหม่ส�าหรับการส�ารอง
ไฟฟ้าของศูนย์ข้อมูล (Data Center)

บริษัท เอบีบี จ�ากัด

การซัพพลายกระแสไฟฟ้าได้อย่างมีเสถียรภาพคือ หัวใจที่จะน�ามาซึ่งความมั่นคงของ

ศูนย์ข้อมูล (Data Center) 

Conceptpower	DPA	500	อุปกรณ์ส�ารองไฟฟ้า	(UPS) ของเอบบีจีะช่วยให้คณุมัน่ใจ

ในเรือ่งนี้ได้ ด้วย UPS ทีว่างใจได้จะช่วยจ่ายกระแสพลงังานทีส่ะอาดและต่อเน่ืองไปยงัศนูย์

ข้อมูล ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับตัว UPS ก็ตาม ดังนั้นอย่าปล่อยให้ข้อมูลส�าคัญท�างานโดย

ปราศจากอุปกรณ์ส�ารองไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพ

การท�างานของข้อมลูทีเ่ป็นปกต ิไม่หยดุชะงกัและไว้วางใจได้ ล้วนเกดิจากการท�างานของ

อุปกรณ์เป็นองค์ประกอบส�าคัญและเพื่อไม่ให้การท�างานหยุดชะงัก การจ่ายพลังงานสะอาด

อย่างต่อเนื่องต้องมั่นใจได้และส่วนประกอบส�าคัญที่ท�าให้เกิดส่ิงน้ีได้ก็คือ อุปกรณ์ส�ารอง

ไฟฟ้านัน่เอง เอบีบี	เป็นผูน้�าทางด้านเทคโนโลย ีUPS ระดบัโลกทีม่ปีระสทิธภิาพสงู ครอบคลมุ

การใช้งานในทกุรปูแบบ โดยเฉพาะศนูย์ข้อมลู (Data Center) มคีณุสมบตัทิี่ไว้วางใจไดแ้ละ

การท�างานที่ไม่หยุดชะงัก จึงเป็นพื้นฐานที่ส�าคัญในการออกแบบ UPS ของเอบีบี ยิ่งไปกว่า

นั้นระบบ UPS ของเอบีบีที่มีประสิทธิภาพสูง ยังช่วยให้ค่าไฟฟ้าลดลงอย่างมาก ท�าให้ได้รับ

การยอมรบัจากผูค้วบคมุศนูย์ข้อมลู และทกุศนูย์ข้อมลูจงึจ�าเป็นต้องมรีะบบและอปุกรณ์ทีจ่ะ

ช่วยป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา

Conceptpower DPA 500 รุ่นใหม่ล่าสุดจากเอบีบีมีระดับการกินไฟต�่า และความไว้

วางใจได้ ในระดับสูงท�าให้ Conceptpower DPA 500 เป็นทางออกของ UPS ที่ทุกคน

ปรารถนาส�าหรบัศนูย์ข้อมลูทกุรปูแบบและครอบคลุมการใช้งานทีห่ลากหลายตัง้แต่ 100 กโิล

วัตต์ ไปจนถึง 3 เมกะวัตต์

Conceptpower DPA 500 นี้สามารถจ่ายก�าลังไฟฟ้าได้ถึง 100 กิโลวัตต์จากในแต่ละ

โมดูล UPS เพียงพอส�าหรับความต้องการในการท�างาน นอกจากนี้โครงสร้างเอบีบี UPS ได้

รั บ ก า รออกแบบบนพื้ น ฐ านสถาป ั ตยก ร รม 

Decentralized Parallel Architecture หรอื DPA คอื

การออกแบบให้แต่ละโมดูลประกอบไปด้วยอุปกรณ์

ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ทีม่คีวามส�าคัญในการท�างาน

ของ UPS แบบแยกส่วน หรือก็คือ การออกแบบโดย

ไม่ให้มกีารใช้อปุกรณ์ทีม่คีวามส�าคญัร่วมกนั ซึง่แต่ละ

โมดูลของ UPS จะประกอบไปด้วยหน่วยประมวลผล 

(Logic Control) จอแสดงผลและแผงควบคุม 

(Control Panel) ตัวเรียงกระแสไฟฟ้า (Rectifier) 

ตัวแปลงกระแสไฟฟ้า (Inverter) อุปกรณ์ย้ายโหลด

อัตโนมัติ (Static Bypass Switch) และตัวชาร์จ

พลงังานแบตเตอรี ่(Battery Charger) แยกออกจาก

กันอย่างอิสระ จากการที่ส่วนประกอบส�าคัญ ๆ แยก

วงจรและการจ่ายพลงังานซึง่กนัและกนัระหว่างหน่วย

ย่อยท�าให้ปัญหาการท�างานล้มเหลวทั้งระบบหมดไป 

เนือ่งจากการท�างานผดิปกตขิองอปุกรณ์เพยีงตวัเดยีว 

(Single Point of Failure) โดยการท�างานของระบบ

โดยรวมยงัด�าเนนิไปได้อย่างปกต ิและโมดลูน้ันจะถูก

ตัดการเช่ือมต่อและจะไม่ส่งผลกระทบต่อโมดูลอื่นที่

ก�าลังท�างานอยู่
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โครงสร้างแบบ DPA ยังช่วยให้คุณสามารถ

ก�าหนดขนาดของ UPS ให้ตรงกับความต้องการได้ 

โดยสามารถเพ่ิมโมดลูได้ง่ายตามต้องการ การเพิม่ขดี

ความสามารถกส็ามารถท�าได้ง่ายด้วยโมดลูขนาด 100 

กิโลวัตต์ได้สูงถึง 5 โมดูลที่ประกอบรวมอยู่ใน 1 ตู้

และสามารถต่อขนานกันได้สูงถึง 6 ตู้ ท�าให้สามารถ

ปรับแต่งให้จ ่ายกระแสไฟฟ้าที่ 3 เมกะวัตต์ 

Conceptpower DPA 500 เป็น UPS แบบแยกโมดลู

เครื่องเดียวในตลาดที่สามารถเพิ่มโมดูลได้ง ่าย 

ประหยัดการใช้พลังงาน มีอายุการใช้งานยาวนาน 

ข้อดีอีกประการหนึ่งของโมดูลแบบแยกจะท�าให้การ

เก็บชุดส�ารองโมดูลท�าได้ง่ายขึ้นและเพิ่มความพร้อม

ในการใช้งานที่วางใจได้

โมดูลทุกตัวของ Conceptpower DPA 500 

สามารถสับเปลี่ยนในขณะที่ใช้งานอยู่ได้ โดยไม่ส่ง

ผลกระทบต่ออุปกรณ์ให้เกิดการเสียหาย และไม่

จ�าเป ็นต ้องปิดเครื่องหรือย ้ายไปใช ้ โมดูลหลัก 

คุณสมบัติที่เป็นเอกลักษณ์นี้ช่วยขจัดปัญหาความ

ต้องการใช้พลงังานอย่างต่อเนือ่งได้โดยตรง ลดเวลา

ในการซ่อมแซม (MTTR) ได้มาก เพิ่มความไว้วางใจ 

ลดปริมาณสต๊อกอะไหล่และท�าให้อัพเกรดระบบได้

ง่ายขึ้น โครงสร้างโมดูลแบบนี้ยังช่วยขจัดปัญหาการ

ให้บริการและความพร้อมในการใช้งานได้อีกเช่นกัน 

เพราะการสลบัโมดลูขณะก�าลงัใช้งานอยูไ่ด้เท่ากบัว่า 

คณุไม่จ�าเป็นต้องปิดเครือ่งขณะสบัเปลีย่น จงึไม่มกีาร

หยุดชะงักและมคีวามปลอดภยัต่อผู้ ใช้งาน ทัง้หมดนี้

น�าไปสู่การจัดการความเสี่ยงที่ดีกว่า การให้บริการ

หลงัการขายทีม่ปีระสทิธภิาพและช่วยลดต้นทนุค่าใช้

จ่ายที่จะเกิดขึ้นตลอดอายุการใช้งาน UPS (Lower 

Total Cost of Ownership) 

นอกจ ากนี้ ห ลั ก ก า รที่ ต ร ง ไ ปต ร งม าของ 

Conceptpower DPA 500 ท�าให้ทกุกระบวนการง่าย

ข้ึน ตัง้แต่การวางแผน ตดิตัง้ ไปจนถงึการเริม่ด�าเนนิ

การใช้งานอย่างเต็มรูปแบบ ตลอดจนเทคโนโลยีการ

สับเปลี่ยนขณะใช้งานและการลดระยะเวลาในการ

ซ่อมแซมน�าไปสู่สภาพพร้อมใช้งาน 99.9999% ซึ่ง

เป็นตัวเลขที่ศูนย์ข้อมูลต้องการส�าหรับการท�างานที่

ไม่หยุดชะงัก

Conceptpower DPA 500 สามารถช่วยลดต้นทนุ

ค่าใช้จ่ายทีจ่ะเกดิขึน้ในการใช้งานส่วนหน่ึงมาจากการ

ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดด้วยเช่นกัน 

Conceptpower DPA 500 จากเอบีบีท�างานด้วย

ประสิทธิภาพสูงถึง 96% โดยระดับของประสิทธิภาพ

อยู่ในระดบัเฉลีย่เสมอกนัในทกุช่วงของความต้องการ

ไฟฟ้า ช่วยให้ประหยดัได้ในทกุรปูแบบการใช้งาน ส่ง

ผลให้ผลติภณัฑ์น้ีมต้ีนทนุค่าใช้จ่ายทีต่�า่ทีส่ดุเมือ่เทยีบ

กับระบบ UPS อื่น

ยิ่งไปกว่านั้นยังสามารถช่วยลดต้นทุนส�าหรับ

ระบบระบายความร้อนของศูนย์ข้อมูลด้วยเช่นกัน 

เนื่องจาก Conceptpower DPA 500 มีการระบาย

ความร้อนออกมาในระดับที่ต�่า ท�าให้ระบบควบคุม

อุณหภูมิภายในศูนย์ข้อมูลมีการใช้พลังงานน้อยลง 

ประหยัดมากขึ้นและยังใช้พ้ืนที่ติดตั้งน้อย เหมาะ

ส�าหรับศูนยข้อมูลที่มีพื้นที่จ�ากัดและราคาแพง

สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อได้ที่: 
บริษัท เอบีบี จ�ากัด
โทรศัพท์	0-2665-1000	
http://www.abb.com/ups
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บริษัท อุลตร้า เอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด

Fluke 279 FC ดจิติอลมลัตมิเิตอร์ทีถ่่ายภาพ
ความร้อนได้

เปลี่ยนมุมมองใหม่ต่อเครื่องมือวัดที่ใช้งานได้

อเนกประสงค์อย่างเหลือเชื่อ ขอแนะน�า Fluke 279 

FC มัลติมิเตอร์ตัวแรกที่ถ่ายภาพความร้อนได้

คุณสมบัติและความสามารถที่โดดเด่น
• เป็นมัลตมิิเตอร์ความสามารถสงู ทีม่กีล้องถ่าย 

 ภาพความร้อนในตัว

• มีฟังก์ชัน่การวดั 15 อย่าง คอื วดัแรงดนั AC  

 พร้อมโลว์พาสฟิลเตอร์, วดัแรงดนั DC, ความ 

 ต้านทาน, ความต่อเนื่อง, ค่าตัวเก็บประจุ,  

 ทดสอบไดโอด, วดั Min/Max/Avg, วดักระแส  

 AC (ด้วยโพรบ iFlex), วัดความถี่

• ตรวจซ่อมปัญหาไฟฟ้าต่าง ๆ ได้รวดเร็วและ 

 ปลอดภัย ด้วยการใช้ภาพถ่ายความร้อน

• เป็นเครื่องมือ 2 in 1 สามารถสรุปปัญหาได้ 

 เลย ไม่ต้องเสียเวลารอเจ้าหน้าที่ภาพถ่าย 

 ความร้อนมาตรวจสอบอีกที ประหยัดเวลา  

 ท�างานได้รวดเร็วกว่า

ใช้งานร่วมกับ	Fluke	Connect®	Mobile	App	ได้

• ด้วยโพรบยืดหยุ่น iFlex เพิ่มขีดความสามารถในการวัดกระแสสูงในที่แคบหรือเข้า 

 ถึงยาก ได้ถึง 2,500A AC

• แขง็แรงทนทานเป็นพิเศษ ทนตกกระแทกได้สงู 3 เมตร มฉีนวนไฟฟ้า 2 ชัน้ พร้อม 

 ยางหุ้มปกป้องที่หนาขึ้น

• บนัทกึภาพและผลการวัด และเชือ่มต่อกบัสมาร์ตโฟนด้วยระบบไร้สายทีร่ะยะห่างได้  

 6.1 เมตร (ไม่มีสิ่งขวางกั้น)

• ความละเอียดภาพความร้อน 80 x 60 พิกเซล

• จอแสดงผล LCD สี ขนาด 3.5 นิ้ว 

• แบตเตอรี่ Lithium Ion ชาร์จไฟได้ ใช้งานได้ต่อเนื่อง 10+ ชั่วโมง

• ตัวเครื่องผลิตในอเมริกา

• ปิดเครื่องอัตโนมัติเมื่อไม่ใช้งาน

• ระดับความปลอดภัยไฟฟ้า CAT III 1000 V, CAT IV 600 V

• อปุกรณ์เสริม ประกอบด้วย โพรบวัดกระแส iFlex
®
 รุ่น Fluke i2500-10 or i2500- 

 18, ชาร์จเจอร์รุ่น Fluke BC500 และแบตเตอรี่ Lithium-ion ขนาด 3,000 mAh  

 รุ่น Fluke BP500
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METRIX MX407 เครื่องทดสอบฉนวนและมัลติมิเตอร์
เครื่องมือแบบ 2 in 1 คือเป็นทั้งเครื่องทดสอบฉนวนและมัลติมิเตอร์ในเครื่องเดียวกัน สามารถทดสอบ

ความต้านทานฉนวนสูงสุด 1,000 V ทดสอบฉนวน 4 GΩ โหมดมัลติมิเตอร์วัดค่าแรงดัน AC, DC ได้สูงสุด 

600V มีปุ่ม Test Lock ส�าหรับการวัดค่าฉนวนเป็นเวลานาน ได้รับการรับรองมาตรฐาน IEC61010 600V/

CAT IV 

CA6240 ไมโครโอห์มมิเตอร์ 10A
 เครือ่งวัดความต้านทานต�า่ระดบัไมโครโอห์ม 10A ย่านการวัดตัง้แต่ 5 µΩ - 400Ω 

มรีะบบป้อนกระแสย้อนกลบัป้องกนัการเกดิ EMF ท�าให้การวดัค่าแม่นย�าขึน้ มรีะบบป้องกนั 

Overload ได้ถึง 500V สามารถท�าการวัดแบบต่อเนื่องและบันทึกค่าอัตโนมัติ มีซอฟต์แวร์ 

Micro Ohm View เพื่อต่อใช้งานกับคอมพิวเตอร์ ตัวเครื่องแข็งแรงและทนทาน ขนาดเล็ก

และน�้าหนักเบา เหมาะส�าหรับงานภาคสนามและ Workshop 

CHAUWIN ARNOUX: PEL102/103
 เครือ่งบนัทกึการใช้พลงังานไฟฟ้า 3 เฟสขนาดพกพา Power Logger ถกูออกแบบมาให้ตดิตัง้ง่ายทีส่ดุ 

วัดค่าระบบไฟฟ้าทั้ง 1 เฟส และ 3 เฟส (Balance, Unbalance) วัด, วิเคราะห์และบันทึกคุณภาพไฟฟ้า ฮาร์

มอนิกส์และพลังงานไฟฟ้าได้ครบถ้วน ใช้งานกับแคลมป์วัดกระแสได้หลากหลายประเภททั้ง AC และ DC 

บันทึกค่าลงบน SD Card (สูงสุด 32 GB) ส่งข้อมูลผ่าน Bluetooth, Ethernet, USB อ่านข้อมูลวัดและบันทึก

ค่าได้โดยตรงผ่านซอฟต์แวร์ Dataview 

Enerdis Map Power Quality Analyser
 เครื่องบันทึกและวิเคราะห์คุณภาพไฟฟ้า (1 เฟส/ 3 เฟส) มาตรฐาน IEC61000-4-30 Class A ตรวจ

จับและวิเคราะห์คุณภาพไฟฟ้าตามมาตรฐาน EN 50160 และสามารถบันทึกเหตุการณ์ผิดปกติต่าง ๆ เป็น 

Trend Curve และ Waveform พร้อมกัน ท�าให้ง่ายต่อการวิเคราะห์ สามารถตรวจจับเหตุการณ์ไฟฟ้าทั้ง Dip, 

Swell, Transient, Flicker (Plt และ Pst) ตั้งค่าการบันทึกข้อมูล ส่งผ่านและเรียกเก็บข้อมูลมาเก็บบันทึกยัง 

Server Network อัตโนมัติ มีช่อง 20 mA Input สามารถใช้งานเป็นช่องมอนิเตอร์อุปกรณ์อื่น ๆ  หรือสามารถ

ต่อกับ Transducer ได้

สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อได้ที่
บริษัท แอสรำส จ�ำกัด 

โทรศัพท์ 0-2277-9969, 0-2692-3980-1
โทรสาร 0-2692-3978, 0-2277-0995

http://www.asras.com, E-mail: sales@asras.com
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