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Fluke Modular Pressure
Controller/Calibrator

มิติใหม ในงานสอบเทียบอุปกรณวัดความดัน

Fluke 2271A
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ความแมนยำ 0.02% FS ติดตั้งโมดูลได 2 โมดูล
พรอมกัน มี HART Protocol สำหรับสอบเทียบ
ไดอัลเกจ, สวิตชความดัน, ทรานสมิตเตอรความดัน,
ดิจิตอลเกจ และใช ในโรงงานผลิตเกจวัดความดัน
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• ติดตั้งงาย เซ็ตอัพงาย ทำงานงาย
• ชวงความดันกวางครอบคลุมทุกงานในเคร�องเดียว
ดวยระบบโมดูลใหเลือก
• เปลี่ยนโมดูลไดงาย ไมตองปดเคร�อง ไมตองเซ็ตอัพใหม
ทำไดจากดานหนา
• ระบบปองกันปนเปอน ดวยทอทิศทางเดียว
ลดโอกาสทำงานผิดพลาด
• มีใหเลือก 2 รุน ตามความแมนยำของงาน

Fluke 6270A

ความแมนยำ 0.01% Reading,
30% -100% Span ติดตั้งโมดูลไดพรอมกัน
5 โมดูล สำหรับหองสอบเทียบมาตรวิทยา,
งานวิจัยและพัฒนา งานสอบเทียบขั้นสุดทาย
และงานตรวจรับรองคุณภาพ

สนใจติดตอ : คุณปานเทพ 061-626-9958, คุณเอกพงษ 089-495-1955,
คุณสุวรรณา 087-369-3523

 การเพิ่มประสิทธิภาพ การใชพลังงาน

ดวยระบบออโตเมชั่น
 ระบบอัตโนมัติในโรงงาน ทางเลือกและทางรอด
ของภาคอุตสาหกรรมไทย
 ทำความรูจักกับ ระบบส�อสารในสถานียอยอัตโนมัติ
ตามมาตรฐาน IEC61850
 วิถีสู ความเปนเลิศในงานบำรุงรักษา
 ระบบระบายอากาศ ภายในโรงงาน

บริษทั เมเชอรโทรนิกซ จำกัด www.measuretronix.com
/pressure-calibrator
 แนวทางการบริหารตนทุนโลจิสติกส ของประเทศไทย

อยางมีประสิทธิภาพ

 ความเพียร นำสูความอดทนเพ�อความสำเร็จ
 ประเทศไทย ทิ้งขยะลงทะเลติดอันดับโลก
 ฮันนี่เวลล มุงเติบโตในตลาดอาเซียน พรอมสนับสนุน

ความกาวหนาดาน IoT สำหรับภาคอุตสาหกรรม

 ชไนเดอร อิเล็คทริค จัดงาน Connect 2016
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• สงวนลิขสิทธิ์ในประเทศไทยตาม พ.ร.บ. ลิขสิทธิ์

สวัสดีคณ
ุ ผูอ้ า่ นทีร่ กั ทุกท่านครับ นีก่ เ็ หลือเวลาอีกเพียงแค่เพียงเดือนเดียวเท่านัน้ เอง ทีเ่ รา
จะเข้าสู่การเปลี่ยนผ่านจากปีเก่าเข้าสู่ปีใหม่ ปกติของเดือนแห่งการสิ้นปีแบบนี้จะเป็นช่วงเวลา
ทีผ่ ลของการส�ำรวจบอกว่า คนไทยทุกคนมีคา่ ดัชนีความสุขสูงทีส่ ดุ ของปี เนือ่ งจากอีกไม่กวี่ นั ข้าง
หน้าเราก็จะได้มโี อกาสเฉลิมฉลองและเริม่ เข้าสูเ่ ทศกาลปีใหม่กนั อีกแล้ว แต่ดเู หมือนว่าปีนดี้ ชั นี
ความสุขของคนในประเทศคงจะลดน้อยถอยลงไปมาก เนื่องจากที่ผ่านมาคนไทยทั้งประเทศได้
ผ่านความสูญเสียที่ยิ่งใหญ่อันหาค่ามิได้ นั่นก็คือการเสด็จสวรรคตขององค์พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2559 ที่ผ่าน
มา วันที่ถูกจารึกในประวัติศาสตร์ที่สำ� คัญของประเทศไทย
จากนี้ ไปแม้วา่ ความเศร้าโศกเสียใจอันเกิดจากความสูญเสียทีย่ งิ่ ใหญ่ของคนไทยนัน้ จะเป็น
ห้วงเวลาที่ดูยาวนานในความรู้สึกก็ตาม แต่การระลึกถึงแนวทางการท�ำงาน การใช้ชีวิตของ
พระองค์ท่านก็ควรจะติดอยู่ในหัวใจคนไทยไปอีกตราบนานเท่านาน เพราะตลอดระยะเวลาที่
พระองค์ทรงครองราชย์อย่างยาวนานที่สุดในโลกถึง 70 ปีนั้น ยังประโยชน์ ให้กับแผ่นดินไทย
อย่างหาที่สุดมิได้ นับเป็น 70 ปีที่พสกนิกรชาวไทยได้อยู่ใต้ร่มพระบารมีแห่งการเถลิงถวัลย์สิริ
ราชสมบัตดิ ว้ ยความอยูเ่ ย็นเป็นสุข ดังพระปฐมบรมราชโองการ ‘เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม
เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม’ อย่างที่ไม่มีใครสามารถปฏิเสธได้ แม้สังคมไทยจะ
ผ่านร้อนผ่านหนาว ผ่านวิกฤตการณ์ตา่ ง ๆ มามากมายเพียงใดก็ตาม ดังนัน้ สิง่ ทีพ่ วกเราจะท�ำให้
พระองค์ท่านได้นับจากนี้คือ การตั้งมั่นในการท�ำหน้าที่ของตนอย่างสมบูรณ์ เปลี่ยนความเศร้า
โศกให้เป็นพลังอันยิง่ ใหญ่ในการท�ำสิง่ ทีด่ ที สี่ ดุ เพือ่ ประโยชน์ของผูอ้ นื่ ตามรอยเบือ้ งพระยุคลบาท
เพราะนั่นคือสิ่งที่พระองค์อยากให้มี อยากให้เกิดขึ้นในประเทศไทย ส�ำคัญกว่าสิ่งอื่นใดคือต้อง
มีความรักสามัคคีกัน พยายามที่จะสนับสนุนเกื้อกูลสิ่งที่ดีให้ประเทศนี้ อันเป็นการสืบสานพระ
ราชปณิธานของพระองค์ท่านตลอดไป
ความโชคดีทสี่ ดุ ของคนไทยอย่างหนึง่ นอกจากการทีเ่ ราได้ดำ� รงชีวติ อยูบ่ นผืนประเทศทีเ่ ป็น
เอกราชแล้ว ผืนแผ่นดินแห่งนี้ยังไม่เคยไร้พระเจ้าแผ่นดินครับ เพราะบัดนี้รัชสมัยของ สมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พระเจ้าแผ่นดินรัชกาลที่ 10 ก็ ได้เริ่ม
ขึน้ แล้วอย่างสมบูรณ์ นับตัง้ แต่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั พระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลย
เดช รัชกาลที่ 9 ได้ทรงเสด็จสวรรคตลง ทั้งนี้ก็เพื่อประโยชน์ของบ้านเมือง เป็นขวัญและก�ำลัง
ใจแก่พสกนิกรชาวไทยสืบเนื่องต่อไป
แม้บรรยากาศของคนไทยขณะนี้ จะยังคงซึมเศร้าเพียงใดก็ตาม แต่ในโลกแห่งความจริง
เราก็ยังต้องเดินหน้าสู้ชีวิตกันต่อไปไม่ว่าจะเป็นภาคส่วนใดก็ตาม เพื่อขับเคลื่อนให้ประเทศชาติ
ยังคงมีความเข้มแข็งต่อไป ด�ำเนินแนวทางชีวิตด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ รัชกาล
ที่ 9 ซึ่งเป็นแนวคิดที่สามารถน�ำไปปรับใช้ได้ทุกอาชีพการงาน ด้วยหลัก 3 ประการคือ พอ
ประมาณ มีเหตุมีผล และมีภูมิคุ้มกัน โดยต้องปฏิบัติควบคู่กับความรู้และคุณธรรมด้วย ซึ่ง
พระองค์ทรงเปรียบปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเหมือนดังเสาเข็ม บ้านเมืองถ้าจะให้มั่นคงต้องมี
เสาเข็ม แต่เสาเข็มอยู่ใต้ดินเพราะฉะนั้นจะไม่มี ใครเห็น จะลืมเกี่ยวกับบทบาทของเสาเข็ม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงก็เหมือนเสาเข็มที่เป็นรากฐานแห่งความมั่นคง แต่มองไม่เห็น ถ้าพื้น
ฐานคนไม่มีความอยู่ดีกินดีตามอัตภาพแล้ว ไปสร้างอะไรที่ใหญ่โตบนสิ่งที่ไม่มีพื้นฐานมั่นคงจะ
ล้มลงมาง่ายนั่นเอง
และเนือ่ งในโอกาสอันใกล้ปใี หม่นี้ ทีมงานก็ขอเป็นก�ำลังใจให้ผอู้ า่ นทุกท่านใช้ชวี ติ อย่างมีสติ
ไม่ประมาทครับ ประเมินสถานะของตนเองและสถานการณ์ของบ้านเมืองให้ดี ตัง้ อยู่ในความพอ
เพียง ไม่ใช้จา่ ยเกินตัว และดังเช่นทุกปีครับ เนือ่ งในโอกาสปีใหม่ทกี่ ำ� ลังจะมาเยือน ซึง่ เป็นโอกาส
ดีทเี่ ราจะได้หยุดพักผ่อนท�ำกิจกรรมกับครอบครัวเพือ่ เติมพลังให้กบั ชีวติ หวังกลับมาต่อสูก้ บั งาน
หนักที่รออยู่ในปีหน้า และหลายท่านคงจะมีการตั้งเป้าหมายที่จะเริ่มท�ำอะไรบางอย่างที่ดีให้กับ
ชีวติ หรือก�ำลังคาดหวังว่าการด�ำเนินงานจะราบรืน่ ไม่มอี ปุ สรรค บางท่านก็คาดหวังว่าจะมีความ
เจริญก้าวหน้ามากขึ้นทั้งในชีวิตส่วนตัวและหน้าที่การงาน ผมก็ขอใช้พื้นที่ส่วนนี้อวยพรให้ท่าน
ทั้งหลายประสบแต่ความส�ำเร็จทั้งในสิ่งที่คาดหวังและวางแผนไว้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหน้าที่
การงาน การเงิน สุขภาพหรือการด�ำเนินชีวิต ก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขตลอดปี...บุญรักษาครับ
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EX
A

โดย บริษทั ซีเอ็ดยูเคชัน่ จ�ำกัด (มหาชน) ห้ามลอกเลียนหรือท�ำซ�ำ้ ไม่วา่ ส่วน
ใดส่วนหนึ่งของหนังสือเล่มนี้ นอกจากจะได้รับอนุญาต
• ข้อความที่ปรากฏในบทความและโฆษณาในวารสารอินดัสเตรียล
เทคโนโลยีรีวิว เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผู้เขียนหรือผู้ลงโฆษณาเอง ซึ่ง
ทางวารสารฯ มิได้จ�ำเป็นต้องเห็นด้วยเสมอไป ข้อมูล รายละเอียดต่าง ๆ ที่
ปรากฎในวารสาร ฯ ได้ผา่ นการตรวจทานอย่างถีถ่ ว้ นเพือ่ ความถูกต้องสมบูรณ์
ทีส่ ดุ เท่าทีส่ ามารถกระท�ำได้ ความเสียหายอันอาจเกิดขึน้ จากการน�ำข้อมูลใน
วารสาร ฯ ไปใช้ ทางวารสาร ฯ มิได้มีภาระหน้าที่ในการรับผิดชอบ แต่อย่าง
ใด ความผิดพลาดคลาดเคลื่อนต่าง ๆ ที่อาจมี และตีพิมพ์เผยแพร่ ออกไป
ทางวารสาร ฯ จะพยายามชีแ้ จงแก้ไขในฉบับต่อไปโดยเร็วทีส่ ดุ เท่าทีจ่ ะท�ำได้
• ยินดีรบั พิจารณาบทความทางด้านอุตสาหกรรมทุกสาขา โดยส่งต้นฉบับ
พร้อมภาพประกอบ จ่าหน้าซองถึงบรรณาธิการ หรือทางอีเมล์ก็ ได้ และขอ
สงวนสิทธิ์ในการแก้ไขบทความโดยไม่ต้องได้รับอนุญาตจากผู้เขียน ส�ำหรับ
บทความที่ได้ตีพิมพ์จะมีค่าตอบแทนให้ตามความเหมาะสม

ค้นหาหนังสือและสั่งซื้อได้ที่ www.se-ed.com
เชิญเยี่ยมชม www.thailandindustry.com
สื่ออุตสาหกรรมออนไลน์เพื่ออุตสาหกรรม
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Fluke Modular Pressure
Controller/Calibrator
มิติใหม่ ในงานสอบเทียบอุปกรณ์วัดความดัน

ฟลุค..โดยเมเชอร์โทรนิกซ์ มั่นใจบริการหลังการขาย

• ติดตั้งง่าย เซตอัพง่าย ท�ำงานง่าย
• ช่วงความดันกว้างครอบคลุมทุกงานในเครือ่ งเดียว ด้วยระบบโมดูลให้เลือก
• เปลีย่ นโมดูลได้งา่ ย ไม่ตอ้ งปิดเครือ่ ง ไม่ตอ้ งเซตอัพใหม่
ท�ำได้จากด้านหน้า
• ระบบป้องกันปนเปื้อน ด้วยท่อทิศทางเดียว
ลดโอกาสท�ำงานผิดพลาด
• มีให้เลือก 2 รุ่น ตามความแม่นย�ำของงาน

M
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Fluke 2271A ความแม่นย�ำ 0.02% FS ติด

ตั้งโมดูลได้ 2 โมดูลพร้อมกัน มี HART Protocol
ส�ำหรับสอบเทียบไดอัลเกจ, สวิตช์ความดัน, ทราน
สมิตเตอร์ความดัน, ดิจิตอลเกจ และใช้ ในโรงงาน
ผลิตเกจวัดความดัน

EX
A

Fluke 6270A ความแม่นย�ำ 0.01% Reading, 30%

-100% Span ติดตั้งโมดูลได้พร้อมกัน 5 โมดูล ส�ำหรับห้อง
สอบเทียบมาตรวิทยา, งานวิจัยและพัฒนา งานสอบเทียบ
ขั้นสุดท้าย และงานตรวจรับรองคุณภาพ

สนใจติดต่อ :

คุณปานเทพ 061-626-9958
คุณเอกพงษ์ 089-495-1955
คุณสุวรรณา 087-369-3523

บริษัท เมเชอร์โทรนิกซ์ จ�ำกัด

www.measuretronix.com/
pressure-calibrator

Fluke 2271A เครื่องสอบเทียบความดันส�ำหรับงานอุตสาหกรรม

เครื่องสอบเทียบความดันนิวแมติกที่ขยายความสามารถตามความต้องการของงานที่เพิ่มขึ้นได้
Fluke 2271A เครื่องสอบเทียบความดันอุตสาหกรรม ที่สามารถสอบเทียบเกจและเซนเซอร์ความดันได้อย่างกว้างขวาง พร้อมระบบสอบเทียบ
อัตโนมัตสิ มบูรณ์แบบ ด้วยระบบโมดูลทีป่ รับเปลีย่ นได้ตามความต้องการทีแ่ ตกต่างกัน และงบประมาณทีม่ ี สามารถเพิม่ ขยายช่วงความดันเพือ่ รองรับ
งานในอนาคตได้
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คุณสมบัติเด่นของ Fluke 2271A
• สอบเทียบความดันเกจและเซนเซอร์ได้กว้างครอบคลุม
• ช่วงวัดความดันกว้างตั้งแต่  -100 kPa ถึง 20 MPa (-15 ถึง
3,000 psi)
• โมดูลวัดความดันถอดเปลี่ยนได้ ตามช่วงความดันที่ต้องการ
• ติดตั้งโมดูลวัดความดันได้พร้อมกัน 2 โมดูล
• มีโมดูลวัดค่าทางไฟฟ้าได้ ในตัว ส�ำหรับการสอบเทียบทรานสมิตเตอร์
• มีระบบสื่อสาร HART Protocol
• มีพอร์ตทดสอบความดันให้ 2 พอร์ตในตัว ติดตั้งอุปกรณ์ที่
ต้องการสอบเทียบได้ 2 ตัวพร้อมกัน
• ความแม่นย�ำการวัด 0.02 % FS

M
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E

Fluke 2271A เหมาะกับห้องปฏิบัติการสอบเทียบ ที่ต้องการสอบ
เทียบความดันด้วยตัวเองโดยไม่ยาก เนื่องจากมีช่วงวัดและควบคุม
ความดันที่กว้าง มีความสมบูรณ์พร้อมในตัวเอง เพียงต่อตัวจ่ายความ
ดันให้เครื่องก็พร้อมสอบเทียบทันที สามารถสอบเทียบทรานสมิตเตอร์
ความดันได้อัตโนมัติ โดยไม่จ�ำเป็นต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญ พร้อมระบบ
ป้องกันการปนเปื้อน Contamination Prevention System (CPS)
ปกป้องตัวเครื่องและผู้ ใช้งาน

ส่วนติดต่อกับผู้ ใช้งานแบบกราฟิก และเมนูที่มีโครงสร้างเข้าใจ
ง่าย รวมทั้งตัวเครื่องระบบโมดูล ช่วยให้เรียนรู้การใช้งานได้รวดเร็ว

EX
A

รายละเอียดปุ่มปรับใช้งานและช่องต่อต่าง ๆ

1. เอาต์พุต 24 V dc ส�ำหรับจ่ายอุปกรณ์ต่อภายนอก
เช่น ระบบป้องกันการปนเปื้อน (CPS)
2. พอร์ต USB
3. ช่องต่อ Ethernet
4. ช่องต่อ RS-232
5. สวิตช์หลัก เปิด/ปิด
6. ฟิวส์ด้านไฟเข้า
7. ช่องต่อความดันทุกช่องอยู่ด้วยกันที่ด้านหลังบนแผ่นยึดร่วมที่
ถอดเปลี่ยนได้
8. ส่วนติดต่อผู้ ใช้แบบกราฟิก เลือกได้ 10 ภาษา ระบบเมนูทเี่ ข้าใจ
ง่าย เข้าถึงความสามารถทุกอย่างด้วย 4 ปุ่ม
9. หน้าจอแสดงผลขนาดใหญ่ เห็นชัดทุกมุมมอง แก้ไขตัง้ ค่าใช้งาน
ได้สะดวก
10. กราฟแสดงผลแบบ Real-time ช่วยให้เห็นเสถียรภาพของความ
ดัน หรือสถานะของการท�ำงาน
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11. ปุ่มฟังก์ชั่นใช้งานแบบ Softkey
12. ปุ่ม Setpoint ใช้ตั้งค่าตัวเลขความดันอย่างรวดเร็ว
13. โมดูลวัดความดันที่เสียบเข้าหรือถอดออกได้ง่าย
14. พอร์ตทดสอบใช้งานง่าย เพียงขันด้วยมือ ใช้ยึดอุปกรณ์ทดสอบ
15. พอร์ตอ้างอิง ใช้ ในงานที่ต้องอ้างอิงกับความดันบรรยากาศ
16. ช่องส�ำหรับยก
17. ปุ่มหมุนปรับความดันละเอี
ยด ใช้Technology
ในการสอบเที
ยบไดอัลเกจ
Industrial
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แบบอะนาลอก
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ครอบคลุมปริมาณงานทั้งปัจจุบันและอนาคต

Fluke 2271A ใช้กับโมดูลวัดความดันรุ่น PM200 โมดูลนี้ ใช้
เซนเซอร์ความดันชนิดซิลคิ อนผ่านขบวนการพิเศษที่ให้ความแม่นย�ำใน
การวัดด้วยวิธกี ารทีป่ ระหยัด โดยให้คา่ ความแม่นย�ำ 0.02 % Full Scale
(FS) มี Short-term Performance (Linearity, Hysteresis and
Repeatability) และ Long-term Stability and the Uncertainty เป็น
ตามมาตรฐานการสอบเทียบทุกประการ จึงมั่นใจได้ ในสมรรถนะของ
โมดูลรุ่น PM200

EX
A
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Fluke 2271A มีช่วงความดันตั้งแต่ -100 kPa ถึง 20 MPa (-15
psi ถึง 3,000 psi) ซึ่งครอบคลุมเกจและเซนเซอร์ความดันที่มีใช้กัน
ด้วยการออกแบบเป็นระบบโมดูลทีต่ ดิ ตัง้ ได้พร้อมกัน 2 โมดูล คนละช่วง
ความดันในเครื่องเดียวกันได้ตามการใช้งานปัจจุบัน และจัดหาเพิ่มเติม
เมื่อต้องการช่วงความดันอื่น ๆ ได้ ในอนาคต ช่วยให้คุณควบคุมค่าใช้
จ่ายได้ตามความจ�ำเป็น
นอกจากนีย้ งั มีความสามารถวัดค่าทางไฟฟ้าในตัว (EMM- Electrical
Measurement Module) พร้อมความสามารถ HART ส�ำหรับการสอบ
เทียบอัตโนมัตอิ ปุ กรณ์ 4-20 mA เช่น สมาร์ตทรานสมิตเตอร์, เกจ และ
สวิตช์ เพียงติดตั้งเครื่องให้พร้อม แล้วปล่อยให้ Fluke 2271A จัดการ
งานที่เหลือให้เอง

โมดูลวัดค่าความดันทีอ่ เนกประสงค์

Fluke 2271A ติดตั้งโมดูลรุ่น PM200 จากด้านหน้าได้พร้อมกัน 2
โมดูล
Fluke 2271A ติดตั้งโมดูลได้พร้อมกัน 2 โมดูลบนแท่นเครื่อง
สามารถเลือกช่วงความดันได้อิสระตามความต้องการของงาน ซึ่งมีให้
เลือกมากกว่า 20 รุ่นย่อย โดยไม่มีข้อจ�ำกัด คุณสามารถถอดเปลี่ยน
โมดูลได้ง่ายและรวดเร็วจากช่องด้านหน้า ด้วยการออกแบบพิเศษที่มี
รางให้เสียบและปุ่มหมุนยึด เมื่อบิดปุ่มให้ได้ยินเสียงคลิก เป็นอันว่าติด
ตั้งสมบูรณ์ พร้อมใช้งาน ปุ่มบิดยึดดังกล่าวออกแบบมาเพื่อป้องกันการ
ขันยึดแน่นเกิน จึงไม่ต้องกังวลปัญหาการยึดแน่นหรือหลวมเกินไป
โมดูลทุกตัวออกแบบมาโดยใช้การซีลที่ผิวหน้าโดยผ่านการทดสอบ
ทีค่ วามดัน 3 เท่าของความดันใช้งานสูงสุด จึงมัน่ ใจได้วา่ ไม่มกี ารรัว่ ไหล
ของความดันที่จะมีผลต่อการวัดค่าหรือควบคุมความดัน

พอร์ตทดสอบคู่ที่ ใช้งานสะดวก พร้อมพอร์ตอ้างอิง

ระบบ EMM จะจ่ายแรงดันลูป 24 V dc เพื่อวัดกระแส mA และ
แรงดัน V dc โดยมีตัวต้านทาน 250 W ภายในที่เปิด-ปิดได้ ไม่จ�ำเป็น
ต้องใช้ตัวต้านทานภายนอกเพิ่มในการติดต่อสื่อสารด้วย HART
ค่าความแม่นย�ำตามสเปกของ Fluke 2271A เป็นไปตาม Technical
Note ที่สามารถดาวน์ โหลดได้จากเว็บไซต์ flukecal.com คุณจึงทราบ
ค่า Uncertainty ที่แน่นอนของค่าที่วัดได้อย่างแท้จริง
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PM200 Modules
Model

Range (SI units)

Range (Imperial units)

Measurement mode

1 year specification
(%FS)

PM200-BG2.5K

-2.5 kPa to 2.5 kPa

-10 inH₂0 to 10 inH₂0

gauge

0.20 %

PM200-BG35K

-35 kPa to 35 kPa

-5 psi to 5 psi

gauge

0.05 %

PM200-BG40K

-40 kPa to 40 kPa

-6 psi to 6 psi

gauge

0.05 %

PM200-BG60K

-60 kPa to 60 kPa

-9 psi to 9 psi

gauge

0.05 %

PM200-A100K

2 kPa to 100 kPa

0.3 psi to 15 psi

absolute

0.10 %

PM200-BG100K

-100 kPa to 100 kPa

-15 psi to 15 psi

gauge

0.02 %

PM200-A200K

2 kPa to 200 kPa

0.3 psi to 30 psi

absolute

0.10 %

PM200-BG200K

-100 kPa to 200 kPa

-15 psi to 30 psi

gauge

0.02 %

PM200-BG250K

-100 kPa to 250 kPa

-15 psi to 36 psi

gauge

0.02 %

PM200-G400K

0 kPa to 400 kPa

0 psi to 60 psi

gauge

0.02 %

PM200-G700K

0 kPa to 700 kPa

0 psi to 100 psi

gauge

0.02 %

PM200-G1M

0 MPa to 1 MPa

0 psi to 150 psi

gauge

0.02 %

PM200-G1.4M

0 MPa to 1.4 MPa

0 psi to 200 psi

gauge

0.02 %

PM200-G2M

0 MPa to 2 MPa

0 psi to 300 psi

gauge

0.02 %

PM200-G2.5M

0 MPa to 2.5 MPa

0 psi to 360 psi

gauge

0.02 %

PM200-G3.5M

0 MPa to 3.5 MPa

0 psi to 500 psi

gauge

0.02 %

PM200-G4M

0 MPa to 4 MPa

0 psi to 580 psi

gauge

0.02 %

PM200-G7M

0 MPa to 7 MPa

0 psi to 1000 psi

gauge

0.02 %

0 MPa to 10 MPa

0 psi to 1500 psi

gauge

0.02 %

0 MPa to 14 MPa

0 psi to 2000 psi

gauge

0.02 %

PM200-G20M

0 MPa to 20 MPa

0 psi to 3000 psi

gauge

0.02 %
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PM200-G10M
PM200-G14M

EX
A

Fluke 2271A มีพอร์ตทดสอบอยู่ที่ด้านบนของตัวเครื่องจ�ำนวน 2
พอร์ต สามารถติดตั้งอุปกรณ์ที่จะถูกทดสอบได้ 2 ตัวพร้อมกัน ช่วยให้
ท�ำงานได้รวดเร็วขึ้นเป็น 2 เท่า ไม่ต้องเสียเวลาถอดเปลี่ยนอุปกรณ์
ใช้ได้กับพอร์ตมาตรฐาน HC20 และ P3000 ซึ่งข้อดีของพอร์ตทั้ง 2
แบบนี้ก็คือ ใช้มือขันและถอดได้ เมื่อใช้กับตัวยึด NPT, BSP หรือตัว
ยึดเมตริกทั่วไปได้ นอกจากนี้ยังใช้ได้กับขั้วต่อ M20 และขั้วต่อ P5500
ได้ด้วย

ด้านบนของ Fluke 2271A ยังมีพอร์ตอ้างอิง ส�ำหรับใช้ ในงานทีต่ อ้ ง
อ้างอิงกับความดันบรรยากาศ ให้ ใช้งานอีกด้วย

ระบบความปลอดภัย ปกป้องทั้งตัวเครื่องและผู้ปฏิบัติ
งาน

è

ทั้งตัวแท่นเครื่อง Fluke 2271A และโมดูลทุกตัว มีวาล์วปลดปล่อย
ความดันส�ำหรับป้องกันตัวเครือ่ งและผูป้ ฏิบตั งิ านจากอุบตั เิ หตุความดัน
สูงเกินไป ด้วยการออกแบบตามแนวทาง Sound Engineering
Practices (SEP) โดยมีทั้งวาล์วปลดปล่อยความดัน, การตั้งค่าจ�ำกัด
ความดันโดยผู้ ใช้ และปุ่มกดยกเลิกฉุกเฉิน นั่นคือ ความปลอดภัยต้อง
มาก่อนเสมอ

ระบบป้องกันการปนเปื้อน

ถ้างานของคุณต้องยุง่ เกีย่ วกับสารหลายชนิดทีแ่ ตกต่างกัน เช่น น�ำ้ ,
น�ำ้ มัน และก๊าซ ซึ่งมีความเสี่ยงในการผสมปนเปื้อนกันของสารเหล่านี้
หรือมีสารบางอย่างเข้าไปอยู่ในระบบโดยที่ไม่ตอ้ งการ สารปนเปือ้ นเหล่า
นี้อาจท�ำให้วาล์วอุดตัน หรือกัดกร่อนชิ้นส่วนภายใน และท�ำให้ยากต่อ
การรักษาความดัน
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ซอฟต์แวร์ Fluke Calibration COMPASS® for Pressure
ออกแบบมาเป็นการเฉพาะส�ำหรับการสอบเทียบความดัน ช่วยให้
Fluke 2271A สามารถรันขั้นตอนการสอบเทียบความดันจนครบทั้ง
อุปกรณ์ที่ถูกทดสอบตัวเดียวหรือหลายตัวก็ ได้ COMPASS® ช่วยแก้
ปั ญ หาเรื่ อ งอุ ป กรณ์ ที่ ไ ม่ รู ้ จั ก ซึ่ ง มั ก พบเจอในการระบบสอบเที ย บ
อัตโนมัติแบบออนไลน์ นอกจากนี้ Fluke 2271A ยังสามารถต่อใช้งาน
แบบรีโมตร่วมกับซอฟต์แวร์เฉพาะงานหรือเครือ่ งเก็บบันทึกข้อมูลอืน่ ๆ
ได้

เดี๋ยวนี้คุณสามารถสอบเทียบอุปกรณ์วัดความดันได้หลากหลาย
ชนิด ครอบคลุมทุกช่วงความดัน ได้ด้วยเครื่องมือตัวเดียว
Fluke 6270A เครื่องสอบเทียบความดัน ที่มีโมดูลที่ย่านความดัน
ต่างกันให้เลือกต่อใช้งานได้พร้อมกันถึง 5 โมดูล คุณจึงสอบเทียบเกจ
และเซนเซอร์ความดันได้ตั้งแต่ สุญญากาศ จนถึง 20 MPa (3,000
psi) โดยมีความแม่นย�ำให้เลือก 2 ระดับ ให้เลือกได้ตามความต้องการ
ของงานและงบประมาณ

EX
A
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หากการปนเปื้อนลามไปถึงตัวเซนเซอร์ก็จะมีผลต่อการสอบเทียบ
และค่าที่อ่านเชื่อถือไม่ได้ ถ้าการปนเปื้อนเป็นเรื่องที่คุณกังวลใจ คุณ
สามารถจัดหาระบบป้องกันการปนเปื้อน (CPS-Contamination
Prevention System) มาใช้งานเพิ่มเติม เพื่อช่วยให้วาล์วในเครื่อง
สะอาด ปราศจากสิ่งปนเปื้อนใด ๆ

Fluke 6270A เครื่องควบคุม/สอบเทียบ
ความดันระบบโมดูล

ระบบ CPS ช่วยปกป้องการปนเปือ้ นได้อย่างสมบูรณ์ ด้วยการรักษา
การไหลให้เป็นไปทิศทางเดียวจากตัวคอนโทรลเลอร์, มีตัวดักด้วย
แรงดึงดูด และระบบกรองอีก 2 ชั้น

การสอบเทียบอัตโนมัติด้วย COMPASS®

30
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Fluke 6270A ได้รับการออกแบบมาให้ถอดเปลี่ยนโมดูลได้ โดยไม่
ต้องเคลื่อนย้ายตัวเครื่อง ด้วยระบบเสียบล็อกที่สะดวกจากด้านหน้า
ช่วยให้การบ�ำรุงรักษาและซ่อมแซมท�ำได้ง่ายและรวดเร็ว ไม่ต้องปิด
เครื่อง ไม่ต้องหยุดการท�ำงาน

คุณสมบัติเด่นของ Fluke 6270A

• สอบเทียบเกจวัดความดันและเซนเซอร์ได้กว้างครอบคลุมด้วย
เครื่องเดียว
• ท�ำงานด้วยระบบโมดูล อเนกประสงค์ และประหยัด
• ท�ำงานง่าย
• ดูแลรักษาง่าย
• ช่วงความดันกว้าง ตัง้ แต่สญ
ุ ญากาศ จนถึง 20 MPa (3,000 psi)
• ความแม่นย�ำเลือกได้ 2 ระดับ ตามงบประมาณ 0.02 % FS
หรือ 0.01 % Reading
• ควบคุมความดันได้รวดเร็ว มีเสถียรภาพ
• ยูสเซอร์อินเตอร์เฟสแบบกราฟิก เลือกได้ 9 ภาษา
• ท�ำงานอัตโนมัติร่วมกับซอฟต์แวร์ COMPASS® for Pressure
• ระบบป้องกันการปนเปื้อน ช่วยปกป้องให้วาล์วสะอาดและ
ปราศจากสิ่งปนเปื้อนตลอดเวลา
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จัดชุดงานด้วยระบบโมดูล ยืดหยุ่นได้ไม่จ�ำกัด

ในตัวเครือ่ ง Fluke 6270A สามารถติดตัง้ โมดูลได้พร้อมกัน 5 โมดูล
โดยเลือกชนิด, ขนาด, คุณสมบัติ ผสมกันได้หลายแบบตามความเหมาะ
สมกับงาน อาจเริ่มต้นด้วยโมดูลที่มีช่วงความดันสอบเทียบในงาน
ปัจจุบัน แล้วค่อยจัดหาเพิ่มเติมเมื่อปริมาณเพิ่มขึ้นหรือเปลี่ยนแปลง
ในภายหลัง

เปรียบเทียบความแตกต่างของ Fluke 2271A และ
Fluke 6270A
ใช้กับโมดูล PM200
ใช้กับโมดูล PM600
ระบบป้องกันปนเปื้อน CPS
มีพอร์ตทดสอบในตัว
ติดตั้งโมดูลได้พร้อมกัน
วัดค่าทางไฟฟ้า
ระบบสื่อสาร HART

Fluke 2271A Fluke 6270A



2






ต่อภายนอก
5

การตั้งค่าและสอบเทียบ ทรานสมิตเตอร์ความดันแบบ
HART ด้วย Fluke 2271A

เปลี่ยนโมดูลได้ง่ายภายใน 20 วินาที
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HART (Highway Addressable Remote Transducer) Protocol
เป็นมาตรฐานการรับและส่งสัญญาณดิจติ อลไปบนสายสัญญาณอะนา
ลอกที่เชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์ฉลาด (Smart Device) และระบบ
ควบคุม ได้รับความนิยมแพร่หลาย มีการติดตั้งใช้งานกับอุปกรณ์กว่า
30 ล้านตัวทั่วโลก เนื่องสามารถใช้งานร่วมกับระบบอะนาลอก 4-20
mA เดิมได้เลย

EX
A

ตัวโมดูลสามารถเสียบเข้าหรือดึงออกได้ง่ายและรวดเร็ว เพียง
เสียบโมดูลลงในช่องทีอ่ อกแบบไว้ โดยเฉพาะ แล้วขันปุม่ ยึดจนมีเสียง
คลิกแสดงว่าเข้าที่ ปุ่มขันยึดนี้ออกแบบป้องกันแรงตึงเกิน จึงไม่ต้อง
กังวลปัญหาขันแน่นเกินไป หรือไม่แน่นพอ
การติดตัง้ หรือถอดโมดูลสามารถท�ำได้จากด้านหน้า เพียงเปิดหน้า
ปัดออก โดยไม่ต้องยกเครื่อง แม้เครื่องติดตั้งบน Rack ก็ตาม แต่ละ
โมดูลออกแบบด้วย Enhanced Face-seal Design ผ่านการทดสอบ
การรัว่ ไหลทีค่ วามดัน 3 เท่าของความดันท�ำงานสูงสุด หมดกังวลเรือ่ ง
การรั่วของความดันที่จะกระทบต่อการวัดและควบคุมความดัน

Fluke 6270A สามารถต่อท�ำงานร่วมกันเป็นระบบ สั่งการเครื่อง
ควบคุม/สอบเทียบความดันหลายเครื่องผ่านแผงหน้าปัดสั่งการจาก
เครื่องเดียว
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การจัดการอุปกรณ์ HART มีผลอย่างมากกับสายการผลิต ทั้ง
คุณภาพ, ปริมาณ, ประสิทธิภาพ และการใช้พลังงาน ในขณะที่สมาร์ต
ทรานสมิตเตอร์มีฟังก์ชั่นใช้งานและความสามารถที่สูงกว่าอะนาลอก
ทรานสมิตเตอร์แบบเดิม แต่การดูแลจัดการก็มีความซับซ้อนกว่า
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การจัดการอุปกรณ์สมาร์ตเหล่านี้จ�ำเป็นต้องใช้เครื่องมือ 3 อย่าง
คือ ตัวจ่าย, ตัววัดค่า และตัวติดต่อสือ่ สารดิจติ อล ถ้าใช้เครือ่ งมือเหล่า
นี้แยกชิ้นกัน การจัดการจะยุ่งยากและใช้เวลามาก ซึ่ง Fluke 2271A
ได้รวมเอาเครือ่ งมือทัง้ 3 อย่างนี้ไว้ ในตัวแล้ว จึงสามารถจัดการอุปกรณ์
สมาร์ตได้อย่างสะดวกและท�ำงานแบบอัตโนมัติได้
ในบทความนี้จะพูดถึงความรู้พื้นฐานของ HART Protocol และ
การใช้ Fluke 2271A จัดการต่าง ๆ ในสมาร์ตทรานสมิตเตอร์อย่างมี
ประสิทธิภาพ

HART Protocol

ทรานสมิตเตอร์แบบเดิมนัน้ มีหลักการท�ำงานทีเ่ รียบง่ายตรงไปตรง
มา โดยทั่วไปสามารถปรับแต่งค่าได้ 2 อย่าง คือ Zero และ Span
การตั้งค่า, ทดสอบ และการสอบเทียบ ท�ำได้ โดยการปรับตั้งค่าทั้ง 2
นี้ ให้ความดันด้านอินพุตสอดคล้องกับกระแส 4-20 mA ที่เอาต์พุต
Span Adj

Zero Adj
Input
sensor

4-20 mA
output

Analog transmitter

หลักการของอะนาลอกทรานสมิตเตอร์
ทรานสมิตเตอร์แบบ HART มีความซับซ้อนเพิ่มขึ้น ถึงแม้จะมี
อินพุตเป็นความดัน และเอาต์พตุ เป็นกระแส 4-20 mA เหมือนกัน แต่
ในกระแสลูปจะมีขอ้ มูลดิจติ อลของค่าตัวแปรและการตัง้ ค่าอุปกรณ์อยู่
ด้วย การเข้าถึงค่าพารามิเตอร์ดิจิตอลเหล่านี้จ�ำเป็นต้องใช้ตัวตั้งค่า
หรือตัวสื่อสาร HART ซึ่งการจัดการอุปกรณ์เหล่านี้เป็นเรื่องที่จำ� เป็น
และมีอปุ กรณ์ HART จ�ำนวนมากทีท่ ำ� อะไรไม่ได้เลย ถ้าไม่สามารถเข้า
ถึงพารามิเตอร์ดิจิตอล
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HART Protocol วางอยูบ่ นพืน้ ฐานของมาตรฐาน Bell 202 ในการ
ส่งข้อมูลดิจิตอลซ้อนไปบนสัญญาณอะนาลอก 4-20 mA ซึ่งดูแลโดย
องค์การอิสระทีช่ อื่ HART Communication Foundation โดย HART
Protocol พัฒนาขึ้นมาเพื่อก�ำหนดโปรโตคอลการสื่อสารระหว่าง
อุปกรณ์ฉลาดที่อยู่ในโรงงานกับระบบควบคุม ทั้งการเชื่อมต่อทาง
กายภาพและค�ำสั่งใช้งานต่าง ๆ

ทรานสมิตเตอร์แบบ HART เป็นอย่างไร

Sensor
trim

Zero
trim

Sensor
input

Input
sensor

PR URV
PV LRV

Loop test
output trim

Range
computation

Instrument
output

PV

4-20 mA
output

PVAO

Digital input values/commands
Digital output variables

EX
A

Analog input/outputs

ค�ำสั่งใช้งานหรือ HART Commands แบ่งเป็น 3 คลาส คือ ค�ำ
สัง่ ทัว่ ไป (Universal), ค�ำสัง่ ใช้งานพืน้ ฐาน (Common Practice) และ
ค�ำสั่งเฉพาะอุปกรณ์ (Device Specific)
Universal Commands เป็นค�ำสัง่ เบือ้ งต้นใช้ได้กบั อุปกรณ์ HART
ทุกตัว ถูกใช้งานโดยตัวควบคุมในการระบุตัวอุปกรณ์และอ่านข้อมูล
ขบวนการ Common Practice Commands เป็นฟังก์ชั่นใช้งานของ
อุปกรณ์ เช่น การเปลี่ยนช่วงท�ำงาน, เลือกหน่วยวัด, การทดสอบตัว
เอง เป็นต้น
ส่วน Device Specific Commands จะแตกต่างกันไปตามอุปกรณ์
แต่ละชนิด เช่นการตั้งค่า และการปรับแต่งฟังก์ชั่น ซึ่งอุปกรณ์จาก
คนละผู้ผลิต อาจมีฟังก์ชั่นเหมือน ๆ กัน แต่ฮาร์ดแวร์ภายในอาจแตก
ต่างกัน รวมทั้งค�ำสั่งใช้งานก็ ไม่เหมือนกัน
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หลักการของสมาร์ตทรานสมิตเตอร์แบบ HART

เราต้องจัดการอะไรบ้างกับอุปกรณ์ HART

การท�ำงานกับอุปกรณ์ทรานสมิตเตอร์ HART แบ่งเป็น 3 ลักษณะ
งาน คือ การตั้งค่า, การสอบเทียบ และการปรับแต่ง การตั้งค่ามักใช้
แค่ตวั ติดต่อสือ่ สารอย่างเดียวก็พอ แต่การปรับแต่งและการสอบเทียบ
จ�ำเป็นต้องใช้ตัวก�ำเนิดความดันและตัววัดกระแสที่แม่นย�ำ  ตัวติดต่อ
สื่อสาร HART โดยทั่วไปไม่มีความสามารถในการจ่ายความดันหรือวัด
กระแส
การตัง้ ค่าทรานสมิตเตอร์ HART ประกอบด้วยการติดต่อสือ่ สารกับ
ทรานสมิตเตอร์ และการสอบทานค่าทีต่ งั้ ไว้ พารามิเตอร์การตัง้ ค่าโดย
ทั่วไปแสดงดังตาราง
Transmitter model

Type

Tag ID

Range

Date

Descriptor

Message

Minimum and
maximum sensor
limits

Minimum span

Upper range and
lower range limits
(URV, LRV)

Transfer function
(linear, square root,
etc.)

Damping

Transmitter S/N

Sensor S/N

Firmware version

Hart address

Security settings

Measurement
variables
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• Trim PV Zero จ่ายความดันออฟเซตค่าหนึ่งแล้วแต่งค่าศูนย์
ที่อินพุตเซนเซอร์
• Trim Current Output สัง่ จ่ายเอาต์พตุ 4-20 mA แล้วแต่งค่า
เอาต์พุตของทรานสมิตเตอร์
• Trim by Re-Ranging จ่ายความดันที่แม่นย�ำแก่อินพุตของ
ทรานสมิตเตอร์ แล้วปรับแต่งค่าต�ำ่ สุด (Lower Range ValueLRV) และสูงสุด (Upper Range Value-URV) ให้ได้คา่ อะนาลอก
เอาต์พุต 4-20 mA ที่ถูกต้อง แบบเดียวกับการปรับแต่งค่า
Zero และ Span ในทรานสมิตเตอร์แบบอะนาลอก
• Write LRV/URV ใช้ตงั้ ค่าต�ำ่ สุดและสูงสุด (Lower and Upper
Range Values) อย่างรวดเร็ว
• Hart Diagnostics ท�ำการตรวจสอบความผิดปกติในตัวเอง
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การสอบเทียบทรานสมิตเตอร์ HART เป็นการทดสอบและปรับแต่ง
การตอบสนองของเอาต์พุตต่ออินพุตในช่วงที่ก�ำหนดได้อย่างแม่นย�ำ 
ในการดังกล่าวจ�ำเป็นต้องมีแหล่งก�ำเนิดความดันที่เที่ยงตรงแม่นย�ำ
จ่ายให้ทรานสมิตเตอร์ ค่าเอาต์พตุ จากทรานสมิตเตอร์ที่ได้จะถูกเปรียบ
เทียบกับค่าที่ทราบแน่นอน แล้วท�ำการปรับแต่งตามความจ�ำเป็น ซึ่ง
การสอบเทียบจะท�ำไม่ได้เลยหากไม่ทราบค่าความดันที่แท้จริงที่น�ำมา
เปรียบเทียบกับการตอบสนองของทรานสมิตเตอร์
การปรับแต่งเป็นการปรับแก้ขอ้ ผิดพลาดการท�ำงานของทรานสมิต
เตอร์ เพือ่ ให้เอาต์พตุ สอดคล้องเทีย่ งตรงตามทรานสเฟอร์ฟงั ก์ชนั่ ทีต่ งั้
ค่าไว้ ซึ่งการปรับแต่งทรานสมิตเตอร์ HART ท�ำได้หลายวิธีดังนี้
• Reranging: ปรับย่านวัด เป็นการตัง้ ค่าจุดต�ำ่ สุดและสูงสุดของ
ความดันที่ต้องการ คล้ายกับการตั้งค่า Zero และ Span
ของอะนาลอกทรานสมิตเตอร์
• Analog Output Trim: แต่งค่าเอาต์พุตอะนาลอก เป็นการ
ปรับแต่งค่าอะนาลอกเอาต์พตุ ของทรานสมิตเตอร์ ให้สอดคล้อง
ตรงตามค่ามาตรฐานภายนอก ซึง่ ก็คอื การปรับแต่ง Digital-toanalog Converter ของทรานสมิตเตอร์
• Zero Trim: แต่งค่าศูนย์ เป็นการปรับแต่งเซนเซอร์ดา้ นอินพุต
เพื่อชดเชยค่าความดันออฟเซต ที่เกิดจากการติดตั้งและการ
ท�ำงาน
• Sensor Trim: แต่งเซนเซอร์ เป็นการปรับแต่งการท�ำงานของ
เซนเซอร์จากโรงงาน โดยการปรับ Analog-to-digital
Converter ให้ชดเชยค่าความผิดพลาดของเซนเซอร์
ความจ�ำเป็นในการจัดการต่าง ๆ กับทรานสมิตเตอร์ HART นัน้ ขึน้
อยู่กับว่าต้องการเอาต์พุตไปใช้งานอย่างไร ถ้าเพียงใช้เอาต์พุตอะนา
ลอก 4-20 mA แค่ปรับย่านวัด, แต่งเอาต์พุตอะนาลอก และแต่งค่า
ศูนย์ ก็เพียงพอแล้ว แต่ถ้าต้องการใช้เอาต์พุตดิจิตอล ก็จ�ำเป็นต้อง
ปรับแต่งเซนเซอร์ด้วย

Fluke 2271A ช่วยให้การสอบเทียบและจัดการ
อุปกรณ์ HART ง่ายขึ้น

Fluke 2271A เป็นเครือ่ งสอบเทียบความดันนิวแมติกทีม่ โี มดูลทาง
ไฟฟ้าในตัว ที่สามารถวัดค่าอะนาลอกเอาต์พุตของทรานสมิตเตอร์
HART ได้ และยังสามารถสื่อสารด้วย HART Protocol ทั้ง Universal
และ Common Practice Commands การทีว่ ดั ค่า, จ่ายค่า และสือ่ สาร
แบบดิจติ อลกับอุปกรณ์ได้ ในเครือ่ งเดียวกัน ช่วยให้การตัง้ ค่า, การสอบ
เทียบ และการปรับแต่งทรานสมิตเตอร์ HART ท�ำได้อย่างสะดวก
ง่ายดายยิ่ง
Fluke 2271A มีการตั้งค่าการท�ำงานกับอุปกรณ์ HART แบบ
อัตโนมัติ มาล่วงหน้าให้เลือกใช้หลายแบบ เพื่ออ�ำนวยความสะดวก
และลดขั้นตอนการท�ำงานที่ต้องพบเจอเป็นประจ�ำ เช่น

สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อได้ที่:

คุณปานเทพ อินทรลาวัณย์: 061-626-9958
คุณเอกพงษ์ แย้มอดุลย์: 089-495-1955
คุณสุวรรณา ชีพพานิช: 087-369-3523
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(Self-diagnostic) ของอุปกรณ์ HART
• Write PV Unit เปลี่ยนหน่วยวัดค่าทางวิศวกรรมในอุปกรณ์
HART เช่น จาก Bar เป็น kPa
• Write Tag เปลีย่ นค่า Tag ทัง้ แบบสัน้ และแบบยาว ในอุปกรณ์
HART
• Write Message เขียนข้อความสั้น (สูงสุด 32 ตัวอักษร) ที่
อุปกรณ์ HART
• Description เขียนรายละเอียด (สูงสุด 16 ตัวอักษร) ทีอ่ ปุ กรณ์
HART
Fluke 2271A คือเครื่องมือที่เหมาะอย่างยิ่งส�ำหรับห้องสอบเทียบ
และห้องเครือ่ งมือ ทีต่ อ้ งดูแลจัดการอุปกรณ์ความดันแบบ HART โดย
การรวมความสามารถของการก�ำเนิดความดันที่แม่นย�ำ, มีโมดูลความ
ดันให้เลือกใช้อย่างครอบคลุม พร้อมทัง้ การวัดค่าทางไฟฟ้าส�ำหรับการ
ติดต่อสื่อสารด้วย HART Protocol เป็นเครื่องมือที่ครบถ้วนสมบูรณ์
ในตัว
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คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
เยี่ยมชมโชว์รูมเครื่องฉีดพลาสติกไห่เทียน

บริษัท แอสเซท ไบร์ท จ�ำกัด (มหาชน) หรือ ABC ร่วมกับ ศูนย์บริการ
โลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เปิดบูธรับบริจาคโลหิต โดยมี คุณพีรวัส ธน
ภูติ ผู้ช่วยผู้อำ� นวยการฝ่ายอสังหาริมทรัพย์ (ตรงกลาง) และพนักงานเชิญชวน
ผูม้ จี ติ ศรัทธา และประชาชนทัว่ ไปร่วมบริจาคโลหิตเพือ่ น�ำไปช่วยเหลือชีวติ ผูป้ ว่ ย
ในยามฉุกเฉินตามโรงพยาบาลต่าง ๆ ทั่วประเทศ ณ อาคาร ABC WORLD
บริเวณห้องโถงชั้น 1 เมื่อเร็ว ๆ นี้
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ผศ.ชวลิต มณีศรี และคณะอาจารย์ น�ำนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีปทุม ฟังบรรยายความรู้ และเยี่ยมชมกระบวนการท�ำงานของ
เครื่องฉีดพลาสติก ยี่ห้อ ไห่เทียน โดยมี โจ จันทร์ล้วน ผู้อำ� นวยการฝ่ายขาย
บริษัท เอสพี อินเตอร์แมค จ�ำกัด เป็นวิทยากร ให้การต้อนรับและน�ำชม ณ
โชว์รูมไห่เทียน ถนนมอเตอร์เวย์

ABC ร่วมกับ สภากาชาดไทย บริจาคโลหิตเพื่อการ
กุศล

ซัมมิทวางยุทธศาสตร์ ปักธงเปิดสาขารับความ
ต้องการลูกค้าในภูเก็ต
นายวิชิต พยุหนาวีชัย (กลาง) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซัมมิท
แคปปิตอล ลีสซิ่ง จ�ำกัด น�ำทัพรุกตลาดภาคใต้อย่างต่อเนื่อง วางยุทธศาสตร์
สร้างการบริการให้สอดคล้องกับการเจริญเติบโตของธุรกิจ การเข้าถึงลูกค้า และ
การให้บริการที่ดี ปักธงเปิดศูนย์บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์แห่งใหม่ใน
จ.ภูเก็ต หลังเข้าส�ำรวจความต้องการของลูกค้าในปีที่ผ่านมาและพบว่าลูกค้าใน
พืน้ ทีม่ คี วามต้องการใช้บริการสินเชือ่ เช่าซือ้ รถจักรยานยนต์ สูงเป็นอันดับที่ 3 ใน
พื้นที่ภาคใต้ โดยปัจจุบันมียอดสินเชื่อใหม่รวมกว่า 52 ล้านบาท และได้เปิดให้
บริการอย่างเป็นทางการเมื่อเร็วๆนี้ โดยที่ท�ำการสาขาตั้งอยู่ ณ ต.เกาะแก้ว
อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต
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อี ตั้ น จั บ มื อ เดอะแวลลู ซิ ส เตมส์ บุ ก ตลาดเครื่อ ง
ส�ำรองไฟฟ้าเพื่อเซิร์ฟเวอร์ในไทย

บริษทั อีตนั้ อิเล็คทริค (ประเทศไทย) จ�ำกัด โดย คุณพิชยั สุทธิจนิ ตทิพย์
(ที่ 2 จากขวา) ผู้อำ� นวยการระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกส่วนกลาง จับมือกับ
พันธมิตรใหม่ บริษัท เดอะแวลลูซิสเตมส์ จ�ำกัด โดย คุณสมศักดิ์ เพ็ชรทวี
พรเดช (ตรงกลาง) ประธานกรรมการบริหาร บุกตลาดเครือ่ งส�ำรองไฟฟ้าส�ำหรับ
เซิร์ฟเวอร์ โดยมีการเซ็นสัญญาและรับมอบเอกสารแต่งตั้งตัวแทนอย่างเป็น
ทางการแล้ววันนี้ (11 พ.ย. 2559) พร้อมด้วยสักขีพยานจากทั้งสองบริษัท อัน
ได้แก่ คุณศศิฉาย ฉายงาม (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการฝ่ายขายและการ
ตลาด บริษัท เดอะแวลลูซิสเตมส์ จ�ำกัด, คุณดุษฎี ทองไทย (ขวาสุด) ผู้จัดการ
ฝ่ายขายภูมภิ าคเอเชียตะวันออกส่วนกลางและ คุณปริญญา พงษ์รตั นกูล (ซ้าย
สุด) ผู้จัดการประจ�ำประเทศไทย บริษัท อีตั้น อิเล็คทริค (ประเทศไทย) จ�ำกัด
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กสอ. ดันเชียงใหม่สู่เมืองสตาร์ทอัพ

ร่วมส่งเสริมอุตสาหกรรมอากาศยาน

นายพสุ โลหารชุน อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
(คนที่ 5 จากขวา) และ นายพรเทพ การศัพท์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
(คนที่ 4 จากขวา) ลงพื้นที่เยี่ยมชมต้นแบบผู้ประกอบการกลุ่มสตาร์ทอัพ พร้อม
แถลงเปิดยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่สู่เมืองสตาร์ทอัพ หรือ Start
Up District ในอนาคต โดยมุ่งเน้นสนับสนุนการพัฒนาในด้านผลิตภาพ การเข้า
ถึงแหล่งเงินทุน ฯลฯ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อเร็ว ๆ นี้ ณ เชียงใหม่ เมค
เกอร์ คลับ ถนนอารักษ์ อ�ำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
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นายภานุวฒ
ั น์ ตริยางกูรศรี ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน
(สพส.) พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่เข้าพบ กัปตันมนตรี จ�ำเรียง รองกรรมการผู้
อ�ำนวยการใหญ่สายกลยุทธ์องค์กรและพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัท การบินไทย
จ�ำกัด (มหาชน) เพือ่ ร่วมหารือแนวทางการส่งเสริมอุตสาหกรรมอากาศยาน รวม
ไปถึงแนวทางการขับเคลือ่ นโครงการ Eastern Economic Corridor (EEC) ร่วม
กัน ณ อาคาร 5 ชั้น 29 บริษัท การบินไทย จ�ำกัด (มหาชน) ส�ำนักงานใหญ่

อุตฯ เร่งยกระดับผู้ประกอบการ SMEs ภาคอีสาน
สู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0

ดร.อรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม (คนกลาง)
พร้อมด้วย นางวารี จันทร์เนตร เลขานุการรัฐมนตรีวา่ การกระทรงอุตสาหกรรม
(คนที่ 3 จากซ้ายมือ) นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
(คนที่ 2 จากขวามือ) และ นายพงศ์ศกั ดิ์ ปรีชาวิทย์ ผูว้ า่ ราชการจังหวัดขอนแก่น
(คนที่ 3 จากขวามือ) ร่วมเปิดงาน “มหกรรมวันนัดพบผู้ประกอบการภาคอีสาน
ตอนกลาง” เพื่อยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการ SMEs และ OTOP ให้มีความ
พร้อมกับการก้าวสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 นอกจากนี้ยังมีการออกบูธการให้บริการ
ในด้านต่างๆ ของกระทรวงอุตสาหกรรมและหน่วยงานเครือข่าย อาทิ มาตรการ
การช่วยเหลือด้านการเงิน ภารกิจและแนวทางในการสนับสนุน SMEs เป็นต้น
พร้อมด้วยการสัมมนาและปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “พลิกธุรกิจ สูย่ คุ อุตสาหกรรม
4.0 และ SME 4.0” ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องคอนเวนชั่น 1-2 โรงแรม
อวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์
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โชว์ผลงานพลาสติกชีวภาพผสมข้าวเสื่อมสภาพ

ดร.พสุ โลหารชุน อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม พร้อมด้วยทีมวิจัยจาก
ส�ำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน (สพส.) น�ำผลงานวิจัยการพัฒนาพลาสติก
ชีวภาพผสมข้าวเสือ่ มสภาพ โดยการผสมและบดเป็นเนือ้ เดียวกันในเครือ่ งอัดรีด
สกรูคู่ เข้าแสดงในงาน นิทรรศการวิชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
2559 พร้อมด้วยนวัตกรรมเพือ่ ประโยชน์ ในการบ�ำบัดน�ำ้ เสียด้วยเทคโนโลยีฟอง
อากาศระดับอนุภาค เพื่อให้อาจารย์และนักศึกษา ตลอดจนผู้ที่สนใจทั่วไปได้น�ำ
ไปประยุกต์ ใช้ ในการแก้ไขปัญหาต่างๆ อันเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติต่อไป
โดยมีหน่วยงานจากภาครัฐและเอกชนกว่า 37 องค์กรเข้าร่วม ณ หอสมุด โรงเรียน
นายร้อยพระจุลจอมเกล้า จังหวัดนครนายก
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ผูบ้ ริหารและพนักงานซีเกท เทพารักษ์รว่ มงาน “รวม โสสุโก้ ร่วมงาน TOP THAI BRANDS 2016
ชัยวัฒน์ กฤตนันท์ (ที่ 1 จากซ้าย) ผู้ช่วยผู้จัดการส่วนขายต่างจังหวัด รัฐ
พลังแห่งความภักดี”
ศิริ ศิริสุข (ที่ 4 จากซ้าย) ผู้จัดการแผนกออกแบบส่งเสริมการขายโชว์รูม พร้อม

ด้วย พฤธิรัตน์ กนกศรีสวัสดิ์ (ที่ 3 จากซ้าย) พนักงานขายต่างประเทศ ตัวแทน
จากบริษัท โสสุโก้ แอนด์ กรุ๊ป (2008) จ�ำกัด ผู้ดำ� เนินการตลาดและการขาย
กระเบื้องเซรามิกปูพื้นและบุผนัง ตราโสสุโก้ ให้การต้อนรับ จิรวุฒิ สุวรรณอาจ
(ที่ 2 จากซ้าย) อัครราชทูตที่ปรึกษาฝ่ายการพาณิชย์ กรุงพนมเปญ ประเทศ
กัมพูชา เข้าเยีย่ มชมบูธกระเบือ้ งโสสุโก้ ในงานแสดงสินค้า TOP THAI BRANDS
2016 สุดยอดแบรนด์ไทย ก้าวไกลสู่สากล ณ ประเทศกัมพูชา
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ปัญญา สกุลรัตนกุลชัย ผูอ้ ำ� นวยการฝ่ายการผลิต โรงงานเทพารักษ์ บริษทั
ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จ�ำกัด (กลาง) พร้อมคณะผูบ้ ริหารและพนักงาน
ซีเกท เทพารักษ์ ร่วมงาน รวมพลังแห่งความภักดี โดยมีการถวายสัตย์ปฏิญาณ
ตนแสดงความจงรักภักดีตอ่ พระมหากษัตริยท์ กุ พระองค์ ในพระบรมราชจักรีวงศ์
และร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีเพือ่ น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช ในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ
ปีที่ 89 ซึ่งจะมีขึ้นในวันที่ 5 ธันวาคม ศกนี้

ดาว ประเทศไทย ร่วมกับ กนอ. และผู้ประกอบการ ยิบอินซอย ร่วมเสวนา ความได้เปรียบขององค์กร
โรงงาน รวมพลังรักษ์ชายหาดระยอง เก็บขยะเนื่อง ด้วยมาตรฐานอาชีพ
คุณแววรัตน์ ช�ำนาญภักดี ผู้อ�ำนวยการสายงานบุคคลและประชาสัมพันธ์
ในวันอนุรักษ์ชายฝั่งสากล
บริษัท ยิบอินซอย จ�ำกัดและบริษัทในเครือ คุณปิยะนุช สัมฤทธิ์ ผู้บริหาร

กลุม่ บริษทั ดาว ประเทศไทย น�ำโดย เฮนรี่ หลิง ผูอ้ ำ� นวยการโรงงาน และ
อาสาสมัครของบริษัท จ�ำนวนประมาณ 800 คน รวมพลังกับองค์กรอนุรักษ์ท้อง
ทะเล (Ocean Conservancy) เก็บขยะในกิจกรรมวันอนุรักษ์ชายฝั่งสากล ครั้ง
ที่ 14 (International Coastal Cleanup Day) ในการนี้มีอาสาสมัครจากกลุ่มผู้
ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดและบ้านฉาง
และสถาบันการศึกษารวม 26 แห่ง รวมทั้งสิ้น 3,140 คน ร่วมท�ำความสะอาด
เก็บขยะบนชายหาด ณ บริเวณหาดน�ำ้ ริน-พยูน และหาดแม่รำ� พึง จังหวัดระยอง
รวมระยะทาง 11.5 กิโลเมตร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการสร้างจิตส�ำนึก
ในการรักษาความสะอาดชายฝั่งทะเล รวมไปถึงการป้องกันไม่ให้เกิดขยะในท้อง
ทะเลที่อาจคุกคามสุขภาวะของมนุษย์และสัตว์นำ�้ ในปีนี้อาสาสมัครสามารถเก็บ
ขยะได้กว่า 1 แสนชิน้ รวมน�ำ้ หนักทัง้ สิน้ กว่า 9,100 กิโลกรัม ซึง่ กิจกรรมดังกล่าว
Industrial
Technology
สะท้อนถึงความมุ
ง่ มัน่ ทีด่ าวให้
ความส�ำคัReview
ญต่อเป้าหมายเพือ่ ความยัง่ ยืน พ.ศ.2568
289
ธั
น
วาคม
2559
36 ข้อหนึ่งที่ระบุว่าจะน�ำศักยภาพพนักงานของดาวทั่วโลกมาใช้เพื่อช่วยให้เกิดผล
ด้านบวกต่อชีวิตของผู้คน 1 พันล้านคน
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บริษัท นิ่มซี่เส็งขนส่ง 1988 จ�ำกัด อ.สุวิช นุกุลสุขศิริ ผู้เชี่ยวชาญมาตรฐาน
อาชีพสาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล และ คุณสุรเชษฐ์ ทองบุญล้อม ผู้ช่วย
กรรมการผู้จัดการใหญ่ ภาคใต้ เครือเบทาโกงาน ร่วมเป็นวิทยากรในงานเสวนา
ความได้เปรียบขององค์กรด้วยมาตรฐานอาชีพ เพื่อน�ำเสนอโอกาสที่เพิ่มขึ้น
และความได้เปรียบในการท�ำธุรกิจเมือ่ สนับสนุนให้พนักงานของบริษทั ปรับคุณวุฒิ
ตามมาตรฐานอาชีพ โดยวิทยากรแต่ละท่านน�ำแนวคิดและการปฏิบตั จิ ริง พร้อม
ประโยชน์ที่ได้รับมาร่วมแชร์ประสบการณ์กับผู้เข้าร่วมงาน งานเสวนาครั้งนี้เป็น
ส่วนหนึ่งของงาน เจาะลึกมาตรฐานอาชีพ บันไดสู่ความก้าวหน้าในอาชีพ ซึ่ง
จัดขึ้นโดยสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ
ฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
จังหวัดสงขลา
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คอร์เบียน ผู้น�ำด้านพลาสติกชีวภาพ จากประเทศ ปลัดกระทรวงวิทย์ฯ เป็นประธาน ในพิธีแถลงข่าว
เนเธอร์แลนด์ จัดพิธวี างศิลาฤกษ์โรงงานแห่งใหม่ที่ ความร่ ว มมื อ ระหว่ า งองค์ ก ารพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์
วิทยาศาสตร์แห่งชาติและซีเกท ประเทศไทย
ระยอง

รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (แถวยืน
กลาง) เป็นประธานในพิธแี ถลงข่าว ความร่วมมือในโครงการส่งเสริมการศึกษา
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 2 ระหว่างองค์การพิพธิ ภัณฑ์วทิ ยาศาสตร์
แห่งชาติและซีเกท ประเทศไทย โดยมี นางกรรณิการ์ วงศ์ทองศิริ รองผู้
อ�ำนวยการ รักษาการแทนผู้อำ� นวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
(อพวช.) (แถวยืน ขวา) และนายนรเชษฐ์ แซ่ตงั้ ผูจ้ ดั การฝ่ายปฏิบตั กิ าร โรงงาน
เทพารักษ์ บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จ�ำกัด (แถวยืน ซ้าย) ร่วมใน
พิธี เมื่อเร็ว ๆ นี้
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ดร.อรรชกา สีบุญเรือง (กลาง) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็น
ประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์ โรงงานผลิต PLA หรือผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพ
พร้อมด้วย Mr. Tjerk de Ruiter (ที่ 4 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่ม
บริษัท คอร์เบียน โดยมี นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ (ที่ 3 จากขวา) ผู้ว่าราชการ
จังหวัดระยอง นายโชคดี แก้วแสง (ที่ 2 จากซ้าย) รองเลขาธิการส�ำนักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน Mr. Guillaume Teerling (ที่ 3 จากซ้าย)
รองเอกอัครราชทูตเนเธอร์แลนด์ ประจ�ำประเทศไทย และ นางสาวสุลี จิตรวะ
รัตนา (ซ้ายสุด) ผู้ช่วยผู้ว่าการ การนิคมอุตสาหกรรม แห่งประเทศไทย พร้อม
ด้วยแขกผู้มีเกียรติจากหน่วยงานของรัฐและเอกชน ร่วมแสดงความยินดีในงาน
พิธีวางศิลาฤกษ์ ที่ อ.บ้านฉาง จ.ระยอง

อบรมอุตสาหกรรมยานยนต์ญี่ปุ่น

ทีมวิศวกรจากส�ำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
เข้าอบรมโครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ เพื่อศึกษา
และทดสอบยางล้อยานยนต์พลังงานไฮโดรเจน และระบบชาร์จไฟยานยนต์ไฟฟ้า
รวมถึงสาธิตการทดสอบชน และชมห้องปรับแต่งหุ่นทดสอบ ฯลฯ เพื่อน�ำความ
รู้และเทคโนโลยีมาพัฒนาภาคอุตสาหกรรมในประเทศ รองรับการจัดตั้งศูนย์
ทดสอบยานยนต์และยางล้อแห่งชาติในอนาคต ณ เมืองชิโรซาโตะ (Shirosato)
และเมืองซูกูบะ (Tsukuba) ประเทศญี่ปุ่น
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เนอวานา เปิดตัว แอทเวิร์ค รามอินทรา (@WORK
RAMINTRA) โฮมออฟฟิ ศ แห่ ง ใหม่ บนถนน
รามอินทรา

นายศรศักดิ์ สมวัฒนา ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร บริษทั เนอวานา ดีเวลลอป
เม้นท์ จ�ำกัด (คนกลาง) พร้อมด้วยคณะผูบ้ ริหาร จัดงานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ
ใหม่ล่าสุด เนอวานา แอทเวิร์ค รามอินทรา (NIRVANA @WORK RAMINTRA) โฮมออฟฟิศแห่งแรงบันดาลใจ ด้วยดีไซน์ที่แตกต่าง และฟังก์ชันทันสมัย
บนท�ำเลแห่งอนาคตย่านรามอินทรา ติดถนนใหญ่ ใกล้รถไฟฟ้า ในราคาเริ่มต้นที่
14.2 ล้านบาท พร้อมรองรับกลุ่มผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่อยากมีออฟฟิศบนที่ดิน
ตัวเองโดยไม่ต้องเช่า ทั้งนี้ ได้เปิดโครงการให้คณะสื่อมวลชนได้เข้าร่วมเยี่ยมชม
แบบเจาะลึก ณ โครงการเนอวานา แอทเวิร์ค รามอินทรา กม.2 เมื่อเร็ว ๆ นี้
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EECON39
เอปสันรุกวงการรถสูตรหนึ่ง ส่งแว่นตาอัจฉริยะ เอบีเอบีบี บร่ี ร่ววมงาน
มออกบูธงานประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้าครั้งที่ 39 (EEMoverio เปิดประสบการณ์รับชมเสมือนจริง
CON39) ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 2-4 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงแรมเดอะ รีเจ้

EX
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นท์ ชะอ�ำบีช รีสอร์ท จังหวัดเพชรบุรี โดยครั้งนี้ คุณชัยยศ ปิยะวรรณรัตน์
Managing Director เอบีบีประเทศไทย เมียนมา ลาวและกัมพูชา (คนที่ 4 จาก
ขวา) ได้รับเกียรติให้เป็นผู้บรรยายในหัวข้อเรื่อง Big Shift in Power-Shaping
the System of the Future ให้กบั ผูเ้ ข้าร่วมสัมมนา พร้อมกันนีท้ างคณะผูบ้ ริหาร
และทีมงานได้ร่วมต้อนรับ ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (คนที่ 4 จากซ้าย) และตัวแทนคณาจารย์จาก
มหาวิทยาลัยชั้นน�ำในโอกาสมาเยี่ยมชมบูธของทางบริษัท
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เอปสัน น�ำแว่นตาอัจฉริยะ Moverio สร้างมิติใหม่ในการชมการแข่งขันรถ
สูตรหนึง่ หลังเปิดโอกาสให้ผเู้ ข้าชมศูนย์ควบคุมของทีมเมอร์ซเิ ดส เอเอ็มจี ปิโตร
นาส ฟอร์มูล่าวัน ระหว่างการแข่งขันรายการ 2016 Fomular 1 Singapore
Grand Prix ได้มีโอกาสสัมผัสประสบการณ์สุดพิเศษ โดยใช้ Moverio เพื่อดู
ข้อมูลในรูปแบบ AR (Augmented Reality) ทัง้ สถิตกิ ารแข่งรถของนักแข่ง ข้อมูล
รายละเอียดของรถแข่ง การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่วิศวกร และเหตุการณ์ที่จุด
พิตสต็อป ไปจนถึงข้อมูลต่าง ๆ เกีย่ วกับการแข่งขันทีป่ รากฏบนโซเชียลมีเดีย ซึง่
สร้างความตื่นเต้นเหมือนได้เข้าไปชมในสนามการแข่งขันจริง

เอบีบี ร่วมสนับสนุนงาน CEPSI 2016

คุณชัยยศ ปิยะวรรณรัตน์ Managing Director เอบีบปี ระเทศไทย เมียนมา
ลาวและกัมพูชา (กลางขวา) ร่วมต้อนรับ พลอากาศเอก ดร.ประจิน จั่นตอง
รองนายกรัฐมนตรี (กลางซ้าย) ประธานการเปิดงาน ในโอกาสเยีย่ มชมนวัตกรรม
และเทคโนโลยีทางด้านพลังงานทีบ่ ธู เอบีบีในงาน CEPSI 2016 ณ Convention
center ชัน้ 22 โรงแรม Centara Grand at Central World โดยได้รว่ มชิมกาแฟ
ลาเต้อาร์ตจากบาริสต้า YuMi® แขนกลอัจฉริยะจากเอบีบีที่สามารถท�ำงานร่วม
กับมนุษย์ได้ พร้อมกันนี้ทางตัวแทนเอบีบียังได้รับเกียรติให้เป็นตัวแทนบรรยาย
ในเรื่องเกี่ยวกับ Smart Grid และการใช้พลังงานทางเลือกในอนาคตอย่างมี
ประสิทธิภาพให้กับผู้เข้าร่วมฟังการบรรยายทางวิชาการในงานอีกด้วย

38

ซีเกท เทคโนโลยี ต้อนรับนิสิตนักศึกษาที่มาเยี่ยมชม
การท�ำงาน

บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จ�ำกัด น�ำโดย นายนรเชษฐ์ แซ่
ตั้ง ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ โรงงานเทพารักษ์ (แถวที่ 2 กลาง) ให้การต้อนรับ
นิสิตนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ จากสถาบันการ
ศึกษาทัว่ ประเทศ ที่ได้รบั ทุนการศึกษาจากหอการค้าอเมริกนั ในประเทศไทย (AMCHAM) เนือ่ งในโอกาสเข้าศึกษาดูงาน ณ โรงงานซีเกท เทพารักษ์ จ.สมุทรปราการ
เมื่อเร็ว ๆ นี้
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ผู้บริหาร เครือโอซีเอส รับรางวัลผู้ให้บริการ งาน
ฟูจิ ซีร็อกซ์ ร่วมสนับสนุนโครงการ วาดเขียน เรียน
บริหารจัดการอาคาร
นายบุญเกียรติ วิสิทธิกาศ (ขวาสุด) ผู้อำ� นวยการงานบริหารจัดการอาคาร ศิลป์ เด็กไทยหัวใจศิลปะ (Season 6)
แบบครบวงจร (TFM) บริษัท รักษาความปลอดภัย พีซีเอส และฟาซิลิตี้ เซอร์

นายโคจิ เทสึกะ ประธาน บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (ที่ 2
จากขวา) ร่วมสนับสนุนการจัดกิจกรรม SAM for All คิดดี ท�ำดี ไม่มีข้อจ�ำกัด
ในโครงการ วาดเขียน เรียนศิลป์ เด็กไทยหัวใจ ศิลปะ (Season 6) ซึ่งจัดขึ้น
โดยบริษัทบริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จ�ำกัด (SAM) โดยวัตถุประสงค์ของโครงการ
คือการส่งเสริมการศึกษางานด้านศิลปะ อันเป็นปัจจัยและพื้นฐานส�ำคัญที่จะท�ำ
ให้เด็กๆ ซึ่งเป็นอนาคตของชาติได้พัฒนาความรู้ ความคิดในเชิงสร้างสรรค์ มา
เป็นแรงบันดาลใจในการด�ำเนินชีวิต สอดคล้องกับนโยบายกิจกรรมตอบแทน
สังคม (CSR) เพื่อเด็ก ๆ ที่ทางฟูจิ ซีร็อกซ์ ให้ความส�ำคัญมาอย่างต่อเนื่อง โดย
ในปีนี้มีน้องๆ เยาวชนอายุตั้งแต่ 6-12 ปี เข้าร่วมโครงการจ�ำนวน 60 คน กิจกรร
มจัดขึ้น ณ อาคารซันทาวเวอร์เอ ถ.วิภาวดีรังสิต
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วิสเซส จ�ำกัด รับรางวัล TFMA Dedicated 2016 Award ในฐานะเป็นบริษัทชั้น
น�ำด้านการรักษาความปลอดภัยและการบริหารจัดการอาคารแบบครบวงจรจาก
BMAM Expo Asia 2016 และสมาคมวิชาชีพการบริหารทรัพยากรอาคาร โดย
มี มร.เซบาสเตียน พาวเวอร์ (ที่ 4 จากซ้าย) รองกรรมการผู้จัดการ สายงาน
ปฏิบัติการ และ มร.แมทเธียส ฮอฟริชเตอร์ (ที่ 3 จากซ้าย) ผู้อ�ำนวยการฝ่าย
พัฒนาธุรกิจ บริษัท รักษาความปลอดภัย พีซีเอส และ ฟาซิลิตี้ เซอร์วิสเซส
จ�ำกัด เครือโอซีเอส กรุ๊ป จากอังกฤษ มร.แมททิว รีส (ที่2 จากขวา) ผู้บริหาร
ฝ่ายอาคาร โรงเรียนนานาชาติฮาร์ โรว์ ร่วมเป็นเกียรติในงาน ณ ห้องฟินิกซ์ 1-2
ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี

สตีเบล เอลทรอน พาผู้โชคดีบินลัดฟ้าไปประเทศ
อินเตอร์ลิ้งค์คว้างานใหญ่ 500 ล้าน
เยอรมนี
นายสมบัติ อนันตรัมพร ประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ บริษทั
นายพัลลภ เชี่ยวชาญวิทยเวช ผู้อ�ำนวยการฝ่ายขายและการตลาด บริษัท
สตีเบล เอลทรอน เอเซีย, ส่งผู้ โชคดีทั้ง 6 ท่านจากแคมเปญ ‘อาบไออุ่น ลุ้น
เที่ยวเยอรมันปีที่ 3’ บินลัดฟ้าตะลุย 9 แหล่งท่องเที่ยวอันโด่งดังในประเทศ
เยอรมนี รวมมูลค่ารางวัลทั้งหมดกว่า 4 แสนบาท ซึ่งแคมเปญดี ๆ เช่นนี้ ยัง
มีต่ออีกครั้งในปีนี้ สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารของสตีเบล เอลทรอน ผู้นำ� ด้าน
การผลิตเครื่องท�ำน�้ำอุ่น เครื่องท�ำน�้ำร้อน เครื่องกรองน�ำ้ และเครื่องเป่ามือ ชั้น
น�ำจากประเทศเยอรมนี ได้ที่ www.facebook.com/stiebeleltronasia หรือ
http://www.stiebeleltronasia.com
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อินเตอร์ลงิ้ ค์ คอมมิวนิเคชัน่ จ�ำกัด (มหาชน) นายพิเชฐ ศรีสวัสดิ์ รองผูว้ า่ การ
วิศวกรรม และ นายปิยะพจน์ รุธิรโก รองผู้ว่าการก่อสร้างและบริหารโครงการ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ลงนามในสัญญาจ้างเหมาก่อสร้างสถานีไฟฟ้าระบบ 11522 เควี นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ 2, 3 และสถานีไฟฟ้าล�ำปาง 3 รวมมูลค่า
งานกว่า 563 ล้านบาท ณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ส�ำนักงานใหญ่
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ผู้บริหารดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น รับรางวัล
แคนนอน รวมพลังพันธมิตร จัดกิจกรรมเพื่อสังคม
บุคคลตัวอย่างในภาคธุรกิจแห่งปี 2016
นางสาวจรีพร จารุกรสกุล (กลาง) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัท บริจาคโลหิต ให้สภากาชาดไทย
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มร. ฮารุกิ เทราฮิระ (กลาง) ประธานบริษัทและประธานกรรมการบริหาร
บริษทั แคนนอน มาร์เก็ตติง้ (ไทยแลนด์) จ�ำกัด พร้อมด้วยพันธมิตรอย่าง คุณ
คเชนทร์ กังสดาลณที (ซ้าย) Individual Channels Sales Director บริษัท บู
พา ประกันสุขภาพ (ประเทศไทย) จ�ำกัด คุณสมบูรณ์ วศินชัชวาล (ขวา)
กรรมการบริหาร บริษัท นอร์ท สาธร เรียลตี้ จ�ำกัด ผู้บริหารอาคารสารทรสแคว
ร์ จัดกิจกรรมเพื่อสังคมและเชิญชวนคนไทยร่วมบริจาคโลหิต Canon Blood
Donation Day 2016 เพื่อบริจาคโลหิตให้กับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ
สภากาชาดไทย ประจ�ำปี 2559 นับเป็นครั้งที่ 5 เพื่อเป็นการส�ำรองโลหิตไว้ช่วย
เหลือผู้ป่วยหรือผู้ประสบภัยต่าง ๆ ซึ่งเป็นกิจกรรมเพื่อสังคมที่ทางแคนนอนท�ำ
กันมาต่อเนื่องทุกปี โดยในครั้งนี้มีพนักงานของแคนนอน และผู้มีจิตสาธารณะ
ร่วมบริจาคโลหิตจ�ำนวนทั้งสิ้น 285 คน ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารสาทร สแคว
ร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์

M
PL
E

ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหาชน) รับมอบรางวัลบุคคลตัวอย่างใน
ภาคธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ซึง่ จัดโดยมูลนิธสิ ภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งประเทศไทย ตอกย�ำ้ ถึงการมีบทบาทส�ำคัญในการส่งเสริมภาคอุตสาหกรรม
และบริการของประเทศไทยมาโดยตลอด โดยมีทมี ผูบ้ ริหารของดับบลิวเอชเอเข้า
ร่วมแสดงความยินดีในพิธีมอบรางวัลดังกล่าวด้วย

กสอ. ผนึกก�ำลัง 3 หน่วยงาน พร้อมจับมือ Alibaba.
com ผลักดันผู้ประกอบการ SMEs ก้าวสู่ตลาด
E-Commerce ระดับสากล

ดร.สมชาย หาญหิรัญ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม และประธานกรรมการ
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (คนที่ 4 จาก
ซ้ายมือ) และ Mr.Jerry Wu, Country Manager of Alibaba Thailand (คน
ที่ 6 จากซ้ายมือ) ให้เกียรติร่วมเป็นสักขีพยานใน พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือการพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs ก้าวสู่ตลาด E-Commerce ระดับ
สากล ระหว่าง กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ธนาคารพัฒนา
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ธนาคารเพือ่ การส่งออกและ
น�ำเข้าแห่งประเทศไทย และมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย โดยกิจกรรมดังกล่าวจัด
ขึ้นเมื่อเร็ว ๆ นี้ ณ ส�ำนักงานใหญ่ SME Bank Tower ถ.พหลโยธิน กรุงเทพฯ
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เอ็ น ฟอร์ ซ จั บ มื อ เทรนด์ ไมโคร น� ำ เสนอโซลู ชั่ น
ปั อ งกั น แรนซั ม แวร์ เจาะกลุ ่ ม ลู ก ค้ า โรงงาน
อุตสาหกรรม

นายอภิสิทธิ์ จันทร์เจนจบ ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ บริษัท เอ็นฟอร์ซ ซีเคียว
จ�ำกัด (ขวา) และ นายโยชิโน่ โทโมยะ ผูจ้ ัดการฝ่ายขาย บริษทั เทรนด์ ไมโคร
(ประเทศไทย) จ�ำกัด (ซ้าย) น�ำเสนอโซลูชั่นเพื่อช่วยป้องกันแรนซัมแวร์ ร่วม
ออกบูธภายในงาน ‘Fujitsu Manufacturing Day’ ให้กับกลุ่มลูกค้าโรงงาน
อุตสาหกรรมได้อัพเดทข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีเพื่อปกป้องระบบไอทีจาก
อาชญากรรมไซเบอร์ต่าง ๆ
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คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ต้อนรับ FIT ประเทศ บมจ.อินเตอร์ลิ้งค์ จับมือคณะวิศวลาดกระบัง ส่ง
ญี่ปุ่น ในโอกาสเดินทางเยี่ยมชมงานวิจัยของไทย เสริมความก้าวหน้านวัตกรรมโทรคมนาคม 4.0
คุณณัฐวุฒิ ปิ่นทองค�ำ ผู้จัดการฝ่ายการตลาดและสื่อสารองค์กร บมจ.
อินเตอร์ลิงค์ คอมมิวนิเคชั่น จ�ำกัด ซึ่งเป็นผู้น�ำระบบสัญญานสื่อสารโครงข่าย
ไฟเบอร์ออพติคของประเทศไทย ผนึกความร่วมมือกับ รศ.ดร.คมสัน มาลีสี
คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง (สจล.) จัดงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบสายสัญญาณ
คอมพิวเตอร์และโทรคมนาคม เพือ่ ให้ความรูแ้ ก่คนรุน่ ใหม่ดา้ นวิศวกรรมระบบ
สายสัญญาณ อุปกรณ์ที่ต้องใช้กับระบบสายสัญญาณโครงข่ายในประเทศและ
นานาประเทศ เสริมสร้างองค์ความรู้และสามารถต่อยอดนวัตกรรมการใช้งาน
สายสัญญาณในแนวทางใหม่ๆ ส่งเสริมศักยภาพของเยาวชนในการร่วมพัฒนา
ความก้าวหน้าของการสื่อสารโทรคมนาคมของชาติรองรับไทยแลนด์ 4.0 ใน
อนาคต โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมจ�ำนวนมาก
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คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง (สจล.) โดย รศ.ดร.คมสัน มาลีสี คณบดี ให้การต้อนรับ ศาสตรา
จารย์เรียวอิชิ มูระยาม่า คณบดีจาก สถาบันเทคโนโลยี ฟุกุโอกะ (Fukuoka
Institute of Technology-FIT) ประเทศญี่ปุ่น พร้อมคณะฯ ในโอกาสเดินทาง
มาเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ และศึกษาดูงานวิจัยในประเทศไทย ณ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ สจล. ใน 4 ภาควิชา ได้แก่ ภาควิชาวิศวกรรมอาหาร ภาควิชา
วิสวกรรมไฟฟ้า ภาควิชาวิสวกรรมโยธา ภาควิชาวิศวกรรมการวัดคุม ตลอดจน
เตรียมจัดประชุมวิชาการและเทคโนโลยีไทย-ญีป่ นุ่ ร่วมกันในงานวิศวะ 60 ทีศ่ นู ย์
ประชุมไบเทคบางนา ในเดือน ตค.2560

ออมสิน สุดยอดแนวคิดพลิกธุรกิจไทย
พา 10 สุดยอดทีมดูงานเตรียมความพร้อมเป็นผู้ เชฟรอนร่วมส�ำนึกในพระมหากรุณาธิคณ
ุ ผลิตละคร
ประกอบการที่โอซาก้า
่ หานที”
โครงการประกวด ออมสิน สุดยอดแนวคิดพลิกธุรกิจไทยStartup Thai- เทิดพระเกียรติ “ตามรอยพระราชา จากภูผาสูม

land by GSB พา 10 สุดยอดทีม บินตรงสู่โอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น เพื่อเข้าร่วม
โปรแกรม Outing เตรียมความพร้อมในการเป็นผู้ประกอบในอนาคต ด้วยการ
เปิดประสบการณ์ตรงที่เป็นประโยชน์ โดยได้ไปการดูงานพิพิธภัณฑ์บะหมี่กึ่ง
ส�ำเร็จรูป The Momofuku Ando Instant Ramen Museum)-Grand Front
Osaka, งานด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์และสินค้าโอท็อป ณ ศูนย์งานหัตถกรรม
เมืองเกียวโต (Kyoto Handicraft Center), งานศูนย์การออกแบบอุตสาหกรรม
เมืองโอซาก้า (Osaka Design Center) และศูนย์ดูแลสนับสนุนผู้ผลิตใน
อุตสาหกรรมขนาดเล็กและขนาดกลาง MOBIO (Monodzukkuri Business
Information Center-OSAKA) ซึง่ เยาวชนทัง้ 10 ทีมได้เติมเต็มแนวคิดธุรกิจทัง้
ยังได้รบั ค�ำแนะน�ำจากอาจารย์ ผูท้ รงคุณวุฒจิ ากประเทศญีป่ นุ่ นับเป็นประโยชน์
ต่อการเตรียมตัวท�ำธุรกิจให้คนรุ่นใหม่ ต่อไป
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บริษัท เชฟรอนประเทศไทยส�ำรวจและผลิต จ�ำกัด น�ำโดย นายไพโรจน์
กวียานันท์ ประธานกรรมการบริหาร ร่วมร�ำลึกในพระมหากรุณาธิคณ
ุ หาทีส่ ดุ มิได้
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ผลิตละครเทิดพระเกียรติ
“ตามรอยพระราชา จากภูผาสูม่ หานที” เพือ่ สร้างความตระหนักรูแ้ ละสร้างแรง
บันดาลใจแก่ประชาชนในการน้อมน�ำพระราชด�ำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินท
รมหาภูมิพลอดุลยเดชด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมาปฏิบัติ น�ำแสดงโดย อลีส
ญาณ์ ทอย (อลิส ทอย), ร้อยเอกณัชร นันทโพธิ์เดช ร่วมด้วย เขมนิจ จามิ
กรณ์, ศิวัฒน์ โชติชัยชรินทร์, พิษณุ นิ่มสกุล และ จิรายุ ละอองมณี โดยจะ
ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์สีกIndustrial
องทัพบกช่Technology
อง 5 ในวันทีReview
่ 5 ธันวาคม นี้ เวลา
289 ธันวาคม 2559
09.09 น.
41
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ดัชนีผู้จัดจำ�หน่ายสินค้าอุตสาหกรรม
ELECTRICAL, MOTOR & DRIVE

ชื่อบริษัท			

โทรศัพท์

โทรสาร			

รายละเอียดสินค้า
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ABB LIMITED.
0-2665-1000
0-2665-1042
Contactors, Capacitor
AC POWER ELECTRONICS LTD., PART. 076-522-915
076-522-922
แผนกระบบไฟฟ้า ติดตั้ง+ซ่อมบ�ำรุง ระบบไฟฟ้า, ตรวจเช็คตู้ส่งจ่ายไฟฟ้าด้วยกล้อง
			
Infrared, ทดสอบระบบกราวด์, ตรวจสอบฉนวนไฟฟ้า, 1 Phase Soft Start
			
Compressor, Voltage Protection for 1 Phase Compressor Motor
CONTROL TECHNIQUES CO., LTD.
0-2954-3080
0-2954-3085
DC Drive, AC Drive & Control System Drive, Servo Drives
CKL POLYTEC ENGINEERING LTD., PART. 0-2149-6990
0-2149-6981
จ�ำหน่ายตู้ควบคุมไฟฟ้ามาตรฐานป้องกันฝุ่นและละอองน�้ำ, รับออกแบบและประกอบ
			
ติดตั้งระบบไฟฟ้าควบคุมอัตโนมัติ
ELECTRONICS SOLUTIONS CO., LTD.
0-2904-4117
0-2577-6815
Electrical Safety Compliance Analyzer, Touch Current Tester, Ground Bond
			
Testers, Precision Digital Hipot, Programmable AC Power Source, Digital
			
AC Power Source
ECOTECH GLOBAL CO., LTD.
0-2960-1192-3 0-2960-1194
จ�ำหน่ายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทั่วไป ส�ำหรับทุกอุตสาหกรรม เพียบพร้อมด้วยสต็อก
			
สินค้ามากกว่าแสนรายการ
MENNEKES Elektrotechnik GmbH
0-2741-5266
0-2741-5267
ปลั๊กและเต้ารับอุตสาหกรรมคุณภาพสูงจากเยอรมนี
& Co., KG (Thailand Liaison Office)
MOELLER ELECTRIC LIMITED.
0-2511-5300
0-2511-5290
Miniature Circuit Breakers (MCB), Residual Current Devices (RCD) Combined
			
RCD/MCB Devices, Manual Motor Starter, Surge Protection Devices,
			
Compact Distribution Boxes
RS COMPONENTS CO., LTD.
0-2648-6868
0-2664-2525
ตัวแทนจ�ำหน่ายอุปกรณ์ ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ และอุตสาหกรรม
S.T.C. AUTOMATION CO., LTD.
0-2982-8974-75 0-2982-8677
AC INVERTER, DC CONVERTER, AC/DC MOTOR, AC/DC SERVO DRIVE,
			
AC/DC SERVO MOTOR, PLC, HEATER CONTROL, ENERGY SAVING
			ENCODER/TACHO
SHIMADA ELECTRIC CO., LTD.
0-2722-9191
0-2722-9277
Design/Development, Manufacturing and sale of Explosion-Proof electrical
			
and instruments equipments and related explosion-proof fitting and
			
accessories: Explosion Protected Equipments (ATEX/CENELEC EEXE/EExd II
			
BT6 IP66/IEC 529, Ex-proof Junction Boxes (Cast Aluminum & Stainless
			
steel), Ex-proof conduit Fittings & Sealing Fittings, Ex-proof Flexible Conduit
			
& Connectors, Ex-proof Cable Glands & Adaptors/Reducers, Exproof Control
			
Boxes & Hand Lamps, Ex-proof Low-Voltage Circuit Breakers
SAMWHA (THAILAND) CO., LTD.
0-3884-7571-3 0-3884-7575
คาปาซิเตอร์คุณภาพสูง, High Voltage Power Capacitor, Low Voltage Power
			
Capacitor, Special Capacitor
T & D POWER TECH (THAILAND) CO., LTD. 0-2002-4395-7 0-2002-4398
จ�ำหน่าย LV & MV Circuit Breakers, Contactors & Overload Relays
			
ยี่ห้อ HYUNDAI
THAI TRANSFORMER CO., LTD.
0-2222-3495
0-2226-4204
Control Transformer
THAI TECHNIC ELECTRIC .CO., LTD.
0-2817-0572-6 0-2817-0577
GE Power Controls Products, Programmable Controller, HMI Software, AC
			
Inverter, Energy Meter & Power Management Systems, Soft Starter, Operator
			
Interface, Main Distribution Panel Standard Enclosure Wire Way & Cable
			
Outdoor Enclosure Sheet Metal Fabrication Services
THAIROONGROJ PHAISAN CO., LTD.
0-2398-0159
0-2398-1864
Digital Multifunction Meters, Demand Controller, Energy Audit, Power Quality
			
Audit, Customized
THAI ADVANCE ELECTRIC SALES
0-2902-0102-4, 0-2516-2521
Software eLan, เครือ่ งมือทีช่ ว่ ยในการตรวจสอบการใช้กำ� ลังไฟฟ้า แบบดิจติ อล และ
& SERVICE CO., LTD.
0-2516-2603-5		
ซอฟต์แวร์คุณภาพ เพื่อให้การจัดการเรื่องของการใช้พลังงานเป็นเรื่องง่าย และตรง
			
จุดท�ำให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการประหยัดพลังงาน ในยุคของก�ำลังไฟฟ้าที่แพงขึ้น
THAI SWITCHBOARD &
0-2817-0572~5 0-2217-0577
CB Standard & Stainless Compact Enclosure IP 55, CX Compact Enclosure
METAL WORK CO., LTD.			
IP 65, Desk Console Enclosure IP 40, Main Distribution Board Indoor, Wire
			
Way & Wire Way Accessories, Cable Tray, Cable Ladder, Span Picking
			
Shelf High Quality Rack for inventory system, Fan & Filter IP 55 and
			
Thermostat
WISANU AND SUPAK CO., LTD.
0-2591-1916
0-2580-4427
อุปกรณ์ป้องกันระบบไฟฟ้า, Relay, Controller, Indicator, Alarm
เจ.ที.อี. บ.จก.
0-2875-3036-40 0-2875-3041
จ�ำหน่าย Magnetic Headroller, Overbelt Magnet, Plate Magnet, Drum Magnet,
			
Rotary Clean Flow, All Metals Separator, Metal Detector, Pipe Magnet,
			
Magnetic Can Conveyor, Sheet Separator, Palletizing, Magnetic Filter,
			
Cascade Magnet, External Pole Magnet, Continuous Cleaning Clean
			
Flow, High Gradient Separators, Drum Motors, Motor Vibrator, Magnetic
			
Vibrator Vibratory Feeder
เจ.เอส.วี.ฮาร์ดแวร์ บ.จก.
0-2749-8139
0-2749-8140
AC SERVO MOTOR (50W~11kW), CNC Contorller, Special Planetary Gear
			
Reducer for Servomotor, Stepping Motor
ชไนเดอร์ (ไทยแลนด์) บ.จก.
0-2617-5500
0-2617-5501
เบรคเกอร์, สตาร์ทมอเตอร์, ไดร์ฟ
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