
ค�ำแนะน�ำส�ำหรับกำรตดิตัง้และกำรบ�ำรงุรักษำ



คูม่อืทีใ่ชส้�ำหรับเวอรช์นัเฟิรม์แวร ์5.x-4.x-1.x
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สญัลกัษณส์�าคญั
สญัลกัษณต์อ่ไปนีใ้ชใ้นกำรสือ่สำร

 สถำนกำรณอ์นัตรำยทัว่ไป กำรไมป่ฏบิตัติำมค�ำแนะน�ำอำจกอ่ใหเ้กดิอนัตรำยตอ่บคุคล
และทรัพยส์นิ

 สถำนกำรณอ์นัตรำยจำกไฟฟ้ำชอ็ต กำรไมป่ฏบิตัติำมค�ำแนะน�ำอำจกอ่ใหเ้กดิสถำนกำรณ์
ควำมเสีย่งรำ้ยแรงตอ่ควำมปลอดภยัสว่นบคุคล

 หมำยเหตุ

ค�าเตอืน
คู่มอืนี้อำ้งถงึผลติภัณฑ ์E.sybox ในกำรสือ่สำรต่อไปนี้ จะใชค้�ำว่ำ E.sybox เมือ่ทัง้สองรุ่น 
มคีณุลกัษณะทีเ่หมอืนกนั หำกคณุลกัษณะแตกตำ่งกนั จะมกีำรระบชุือ่รุน่และควำมแตกตำ่ง

 อำ่นเอกสำรนีอ้ยำ่งละเอยีดกอ่นกำรตดิตัง้ กำรตดิตัง้และกำรใชง้ำนตอ้งเป็นไปตำม
ขอ้บงัคบัดำ้นควำมปลอดภยัของพืน้ทีท่ีบ่งัคบัใช ้ภำยในประเทศทีต่ดิตัง้ผลติภณัฑ ์
ทกุอยำ่งตอ้งด�ำเนนิกำรในลกัษณะทีพ่งึปฏบิตั ิ

 กำรไมป่ฏบิตัติำมขอ้บงัคบัดำ้นควำมปลอดภยั ไมเ่พยีงกอ่ใหเ้กดิควำมเสีย่งตอ่ควำมปลอดภยั
สว่นบคุคลและควำมเสยีหำยตอ่อปุกรณ์ แตย่ังท�ำใหส้ทิธิใ์นกำรชว่ยเหลอืทัง้หมด
ภำยใตก้ำรรับประกนัเป็นโมฆะ

 บคุลำกรทีม่ทีกัษะ
 กำรเชือ่มต่อไฟฟ้ำและขอ้ต่อตอ้งด�ำเนนิกำรโดยบุคลำกรทีม่ทีักษะและมคีุณวุฒ ิ

ทำงเทคนคิทีจ่�ำเป็น ตำมขอ้บังคับดำ้นควำมปลอดภัยของพืน้ทีท่ีบ่ังคับใชภ้ำยใน 
ประเทศทีต่ดิตัง้ผลติภณัฑ ์ค�ำวำ่บคุลำกรทีม่ทีกัษะ หมำยถงึ บคุลำกรซึง่ไดรั้บกำรรับรอง 
ดำ้นกำรฝึกอบรม ประสบกำรณแ์ละกำรชีแ้นะ ตลอดจนควำมรูเ้กีย่วกบัมำตรฐำนและ 
ขอ้ก�ำหนดทีเ่กีย่วขอ้งส�ำหรับกำรป้องกนัอบุัตเิหตแุละสภำพกำรท�ำงำน โดยบคุคล 
ทีรั่บผดิชอบดำ้นควำมปลอดภยัของระบบทอ่ ซึง่อนุญำตใหบ้คุลำกรดงักลำ่วด�ำเนนิกำร 
ทีจ่�ำเป็นตำ่ง ๆ โดยสำมำรถรับรูแ้ละหลกีเลีย่งอนัตรำยทัง้หมด (ค�ำจ�ำกดัควำมส�ำหรับ
บคุลำกรดำ้นเทคนคิ IEC 364)

 ผลติภัณฑท์ีเ่กีย่วขอ้งในกำรสือ่สำรนี้ จัดอยูใ่นประเภทอปุกรณ์ระดับมอือำชพีและ 
ในกลุม่ Class 1

 เป็นควำมรับผดิชอบของผูต้ดิตัง้ทีต่อ้งตรวจสอบใหแ้น่ใจวำ่ ระบบไฟทีจ่ำ่ยมกีำรตดิตัง้
ระบบสำยดนิทีม่ปีระสทิธภิำพตำมขอ้บงัคบัทีก่�ำหนดใช ้

 ในกำรปรับปรงุควำมตำ้นทำนตอ่สญัญำณรบกวนทีอ่ำจกระจำยไปยังอปุกรณ์อืน่ ๆ  
แนะน�ำใหใ้ชก้ำรเดนิสำยไฟแยกตำ่งหำกเพือ่จำ่ยไฟอนิเวอรเ์ตอร์

 เครือ่งไมไ่ดม้ไีวใ้ชโ้ดยบคุคล (รวมถงึเด็ก) ทีม่คีวำมบกพรอ่งทำงรำ่งกำย กำรรับรู ้
ทำงประสำทสมัผัสหรอืทำงจติใจ หรอืขำดประสบกำรณห์รอืควำมรู ้เวน้แตไ่ดรั้บอนุญำต 
จำกบคุคลทีรั่บผดิชอบดำ้นควำมปลอดภยั โดยบคุคลดงักลำ่วมสีทิธิใ์นกำรควบคมุ 
ดแูลหรอืใหค้�ำแนะน�ำเกีย่วกบักำรใชเ้ครือ่ง เด็กตอ้งไดรั้บกำรควบคมุดแูล เพือ่ให ้
แน่ใจวำ่จะไมน่�ำเครือ่งใชไ้ปเลน่

 ควำมปลอดภยั
 อนุญำตใหใ้ชง้ำนไดเ้ฉพำะในกรณีที่ระบบไฟฟ้ำมีกำรควบคุมขอ้ควรระวังดำ้น 

ควำมปลอดภยั ตำมขอ้บงัคบัทีก่�ำหนดใชใ้นประเทศทีต่ดิตัง้ผลติภณัฑ ์(ส�ำหรับอติำล ี
CEI 64/2)

 ของเหลวทีป๊ั่มขึน้มำ
 ท่อไดรั้บกำรออกแบบและสรำ้งขึน้เพื่อป๊ัมน�้ำทีป่รำศจำกสำรระเบดิและอนุภำค

ของแข็งหรอืเสน้ใย โดยมคีวำมหนำแน่น 1,000 กก./ลบ.ม. มคีวำมหนืดจลน ์
1 ตร.มม./วนิำท ีและไรข้องเหลวทีม่ฤีทธิท์ำงเคมรีนุแรง

 หำ้มใชส้ำยจำ่ยไฟเพือ่ยกหรอืเคลือ่นยำ้ยป๊ัม
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 หำ้มดงึสำยไฟเพือ่ถอดปลั๊กออกจำกเตำ้รับ

 หำกสำยไฟเสยีหำย ตอ้งเปลีย่นโดยผูผ้ลติหรอืฝ่ำยบรกิำรควำมชว่ยเหลอืดำ้นเทคนคิ
ทีไ่ดรั้บอนุญำต เพือ่หลกีเลีย่งควำมเสีย่ง

กำรไม่ปฏบิัตติำมค�ำเตอืนอำจท�ำใหเ้กดิสถำนกำรณ์ควำมเสีย่งต่อบุคคลหรอืทรัพยส์นิ และ
กำรรับประกนัผลติภณัฑจ์ะเป็นโมฆะ

ความรบัผดิชอบ

 ผูผ้ลติไมร่บัรองถงึการท�างานทีถ่กูตอ้งของปั๊มไฟฟ้า	หรอืตอบค�าถามส�าหรบั	
ความเสยีหายใด	ๆ 	ทีอ่าจเกดิขึน้	หากมกีารดดัแปลง	แกไ้ข	และ/หรอืใชง้าน	
นอกขอบเขตการท�างานทีแ่นะน�า	 หรอืตรงขา้มกบัขอ้บง่ชีอ้ ืน่	 ๆ	 ทีร่ะบุไว ้
ในคูม่อืนี้

	 ผูผ้ลติปฏเิสธความรบัผดิชอบทกุประการ	 ส�าหรบัขอ้ผดิพลาดทีอ่าจเกดิขึน้	
ในคูม่อืการใชง้านนี	้ หากเกดิจากการพมิพผ์ดิหรอืเป็นขอ้ผดิพลาดในการคดัลอก	
ท ัง้นีผู้ผ้ลติขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงใด	ๆ	ตอ่ผลติภณัฑ	์ทีอ่าจพจิารณา	
วา่จ�าเป็นหรอืมปีระโยชน	์โดยไมส่ง่ผลกระทบตอ่คณุลกัษณะส�าคญัของผลติภณัฑ์

1	-	ท ัว่ไป
ผลติภัณฑเ์ป็นระบบทีต่ดิตัง้มำพรอ้ม ซึง่สว่นใหญป่ระกอบดว้ยป๊ัมไฟฟ้ำแรงเหวีย่งแบบหลำย 
ขัน้ตอนทีล่อ่น�้ำโดยอตัโนมตั ิมวีงจรอเิล็กทรอนกิสซ์ ึง่ควบคมุผลติภณัฑแ์ละถงัแรงดนั
กำรใชง้ำน
กำรจำ่ยและเรง่แรงดนัป๊ัมน�้ำ ส�ำหรับใชง้ำนในครัวเรอืนหรอืเพือ่อตุสำหกรรม
ดำ้นนอกของผลติภณัฑจ์ะปรำกฏเป็นรปูสีเ่หลีย่มดำ้นขนำนซึง่ม ี6 ดำ้นดงัแสดงในภำพที ่1

ดา้น	 A: ฝำทีช่ว่ยใหเ้ขำ้ถงึชอ่งทำงเทคนคิ ถอดฝำโดยสอดนิว้มอื 2 นิว้เขำ้ไปในมอืจับยำง 
บบีแลว้หมนุฝำรอบบำนพับทีด่ำ้นตรงขำ้มมอืจับ (ดภูำพที ่2) ในกำรใสฝ่ำกลบัเขำ้ที ่ใหใ้สบ่ำนพับ 
เขำ้ไปในชอ่งและปิดฝำจนกวำ่จะเขำ้ต�ำแหน่งพอดี

A B C D

E

F ภำพประกอบที ่1

ภำพประกอบที ่2
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ภำยในชอ่งทำงเทคนคิ จะสำมำรถเขำ้ถงึ (ดภูำพที ่3):

 1. วำลว์ของถงัแรงดนั
 2. แผน่ขอ้มลูทำงเทคนคิ
 3. คูม่อืฉบบัยอ่
 4. เพลำมอเตอร์
 5. เครือ่งมอืเสรมิ
 6. ฝำเตมิ (ส�ำหรับกำรตดิตัง้แบบแนวตัง้เทำ่นัน้)

ดา้น	 B: ฝำเกลยีวแบบถอดไดเ้พือ่เขำ้ถงึวำลว์ป้องกันกำรไหลยอ้นกลับ (ดูย่อหนำ้ 10.3)  
ถอดออกเพือ่ด�ำเนนิกำรบ�ำรงุรักษำโดยบคุลำกรทีม่ทีกัษะเทำ่นัน้
ดา้น	C: เกลยีวทองเหลอืง 4 อันท�ำหนำ้ทีร่องรับขำรอง 4 อันในกรณีกำรตดิตัง้แบบแนวตัง้ 
สำมำรถถอดฝำเกลยีวขนำด 1 นิว้สองอันเพือ่เชือ่มตอ่เขำ้กบัป๊ัม ตำมกำรก�ำหนดคำ่กำรตดิตัง้ 
ทีต่อ้งกำรน�ำมำใช ้เชือ่มตอ่จดุทีต่อ้งกำรดดูน�้ำ (บอ่น�้ำ ถงัเกบ็น�้ำ …) เขำ้กบัขอ้ตอ่ทีม่เีครือ่งหมำย 
"IN" (เขำ้) ของป๊ัม และเชือ่มตอ่ระบบขำสง่เขำ้กบัขอ้ตอ่ทีม่เีครือ่งหมำย "OUT" (ออก) นอกจำกนี ้
ยงัมตีะแกรงระบำยอำกำศ
ดา้น	 D: กำรถอดฝำปิดขนำด 1 นิว้ออกชว่ยใหเ้ขำ้ถงึขอ้ตอ่ขำสง่อนัทีส่อง ซึง่สำมำรถใชไ้ด ้
พรอ้มกนัหรอืใชแ้ทนขอ้ตอ่ทีม่เีครือ่งหมำย "OUT" (ออก) ของดำ้น C สำยจำ่ยไฟมไีวส้�ำหรับ 
เชือ่มตอ่แหลง่จำ่ยไฟหลกั
ดา้น	E: เกลยีวทองเหลอืง 4 อนัท�ำหนำ้ทีร่องรับขำรอง 4 อนัในกรณีกำรตดิตัง้แบบแนวนอน 
ฝำปิดขนำด 1 นิว้มฟัีงกช์นัหลกักำรระบำยน�้ำออกจำกป๊ัม นอกจำกนีย้งัมตีะแกรงระบำยอำกำศ 2 อนั
ดา้น	F: ตำมทีร่ะบไุวบ้นฉลำกส�ำหรับถอดออก ฝำปิดขนำด 1 นิว้มฟัีงกช์นัแบบคู:่ ในกรณีทีต่ดิตัง้ 
แบบแนวนอน ขำออกทีม่ฝีำปิดปิดอยูจ่ะท�ำหนำ้ทีเ่ป็นฝำจดุเตมิน�้ำของป๊ัม (โปรดดดูำ้นลำ่ง  
"กำรใชง้ำนจดุเตมิน�้ำ" ยอ่หนำ้ 2.2.3) สว่นในกรณีทีต่ดิตัง้แบบแนวตัง้ ขำออกเดยีวกนัสำมำรถ 
ท�ำหนำ้ทีเ่ป็นขอ้ตอ่ขำเขำ้ (เหมอืนกบัจดุทีม่เีครือ่งหมำย "IN" (เขำ้) ทีด่ำ้น C และเป็นทำงเลอืก 
ส�ำรอง) แผงอนิเตอรเ์ฟซผูใ้ชป้ระกอบดว้ยจอแสดงผลและแป้นพมิพ ์หนำ้ทีข่องอปุกรณด์งักลำ่ว 
คอื ตัง้คำ่ป๊ัม สอบถำมสถำนะ และสง่กำรแจง้เตอืนใด ๆ

ป๊ัมสำมำรถตดิตัง้ตำมกำรตดิตัง้ทีต่ำ่งกนั 2 แบบ คอืแนวนอน (ภำพที ่4) หรอืแนวตัง้ (ภำพที ่5)

1.1	ค�าอธบิายอนิเวอรเ์ตอรท์ ีต่ดิต ัง้มาพรอ้ม
กำรควบคุมอเิล็กทรอนิกสท์ีต่ดิตัง้มำพรอ้มในป๊ัมเป็นชนิดทีม่อีนิเวอรเ์ตอรแ์ละใชป้ระโยชน ์
จำกเซน็เซอรก์ำรไหล แรงดนั และอณุหภมู ิซึง่ตดิตัง้มำพรอ้มในป๊ัมดว้ยเชน่กนั
เมือ่ใชเ้ซน็เซอรเ์หลำ่นี ้ ป๊ัมจะเปิดและปิดอตัโนมตัติำมควำมตอ้งกำรน�้ำของอปุกรณท์ีใ่ชน้�้ำ และ 
สำมำรถตรวจจับสภำพกำรท�ำงำนทีผ่ดิปกตเิพือ่ป้องกนัและระบถุงึสิง่ดงักลำ่ว
กำรควบคมุอนิเวอรเ์ตอรรั์บรองกำรท�ำงำนทีแ่ตกตำ่งกนั โดยสิง่ส�ำคญัทีส่ดุส�ำหรับระบบกำรป๊ัม 
คอืกำรรักษำคำ่แรงดนัคงทีใ่นทอ่และกำรประหยดัพลงังำน

• อนิเวอรเ์ตอรส์ำมำรถรักษำแรงดันของน�้ำในระบบใหค้งที ่ โดยกำรเปลีย่นแปลง 
ควำมเร็วรอบของป๊ัมไฟฟ้ำ ในกำรใชง้ำนโดยไมใ่ชอ้นิเวอรเ์ตอร ์ ป๊ัมไฟฟ้ำจะปรับไมไ่ด ้
และเมือ่มกีำรขอกำรไหลเพิม่ขึน้ แรงดนัจ�ำเป็นตอ้งลดลงหรอืเปลีย่นในทศิทำงกลบักนั 
น่ันหมำยถงึแรงดนัจะสงูเกนิไปทีอ่ตัรำกำรไหลต�ำ่ หรอืต�ำ่เกนิไปเมือ่มกีำรขอใหเ้พิม่ 
กำรไหล

• เมือ่เปลีย่นแปลงควำมเร็วรอบตำมควำมตอ้งกำรน�้ำของอปุกรณท์ีใ่ชน้�้ำอยู ่ ณ ขณะนัน้
อนิเวอรเ์ตอรจ์ะจ�ำกดัพลงังำนทีจ่ำ่ยไปยงัป๊ัมไฟฟ้ำใหน้อ้ยทีส่ดุเทำ่ทีจ่�ำเป็น เพือ่ให ้
แน่ใจวำ่ตรงตำมควำมตอ้งกำรนัน้ ในทำงตรงขำ้ม กำรใชง้ำนโดยไมใ่ชอ้นิเวอรเ์ตอร ์
ตอ้งพจิำรณำกำรท�ำงำนของป๊ัมไฟฟ้ำเสมอ และใชก้�ำลงัไฟสงูสดุเทำ่นัน้

ภำพประกอบที ่3 ภำพประกอบที ่4 ภำพประกอบที ่5
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ผูผ้ลติก�ำหนดคำ่ป๊ัมไวเ้พือ่ตอบสนองตอ่กรณีกำรตดิตัง้สว่นใหญด่งันี้
• กำรใชง้ำนทีแ่รงดนัคงที่
• จดุตัง้คำ่ (คำ่ทีต่อ้งกำรของแรงดนัคงที)่: SP = 3.0 บำร์
• กำรลดแรงดนัเพือ่เริม่ท�ำงำนอกีครัง้: RP = 0.3 บำร์
• ฟังกช์นัป้องกนัรอบกำรท�ำงำนถี:่ ปิดใชง้ำน

อยำ่งไรกต็ำม พำรำมเิตอรเ์หลำ่นีแ้ละอืน่ ๆ  สำมำรถก�ำหนดใหส้อดคลอ้งกบัระบบป๊ัม คำ่ทีต่ัง้ได ้
ทัง้หมดมอียูใ่นภำพประกอบของยอ่หนำ้ที ่5-6-7: แรงดนั กำรเขำ้ไปป้องกนั ควำมเร็วรอบ ฯลฯ
มโีหมดกำรใชง้ำนและฟังกช์นัเสรมิหลำยรำยกำร สำมำรถปรับอนิเวอรเ์ตอรใ์หเ้ขำ้กบักำรใชง้ำน 
ตำมขอ้ก�ำหนดของป๊ัมตำ่ง ๆ เนือ่งดว้ยกำรตัง้คำ่ทีท่�ำไดแ้ตกตำ่งกนัหลำยลกัษณะ และควำมพรอ้ม 
ใชง้ำนของชอ่งขำเขำ้และขำออกทีก่�ำหนดคำ่ได ้ดยูอ่หนำ้ 5-6-7

1.2	ถงัแรงดนัทีต่ดิต ัง้มาพรอ้ม
ป๊ัมมถีงัแรงดนัทีต่ดิตัง้มำพรอ้ม โดยมคีวำมจรุวม 2 ลติร หนำ้ทีห่ลกัของถงัแรงดนัมดีงันี้

• เพือ่ใหป๊ั้มมคีวำมยดืหยุน่ในกำรป้องกนัป๊ัมจำกคอ้นน�้ำ (Water hammer)
• เพือ่ใหแ้น่ใจวำ่มกีำรส�ำรองน�้ำ ซึง่ในกรณีทีม่กีำรร่ัวไหลเล็กนอ้ยจะรักษำแรงดัน 

ในป๊ัมไวไ้ดน้ำนขึน้ และกระจำยกำรเริม่ท�ำงำนใหมโ่ดยไมจ่�ำเป็นของป๊ัม ซึง่หำกไมม่ ี
กลไกนี ้ป๊ัมจะเริม่ท�ำงำนใหมซ่�้ำไปเรือ่ย ๆ

• เมือ่เปิดอปุกรณท์ีใ่ชน้�้ำ ถงัแรงดนัจะตรวจสอบแรงดนัน�้ำส�ำหรับชว่งเวลำสัน้ ๆ ทีป๊ั่มใช ้
เพือ่เปิดท�ำงำนจนมคีวำมเร็วรอบทีถ่กูตอ้ง

ถงัแรงดนัทีต่ดิตัง้มำพรอ้มไมไ่ดม้หีนำ้ทีต่รวจสอบวำ่มกีำรส�ำรองน�้ำ เชน่ เพือ่ลดจ�ำนวนกำรเขำ้ไป 
ด�ำเนนิกำรกับป๊ัม (ควำมตอ้งกำรน�้ำของอปุกรณ์ทีใ่ชน้�้ำ ซึง่ไมใ่ชจ่ำกกำรร่ัวไหลในป๊ัม) ทัง้นี ้
สำมำรถเพิม่ถงัแรงดนัใหม้คีวำมจตุำมทีต่อ้งกำรเขำ้กบัป๊ัม โดยเชือ่มตอ่กบัจดุบนระบบขำสง่ (ไมใ่ช ่
จดุดดู!) ในกรณีกำรตดิตัง้แบบแนวนอน สำมำรถเชือ่มตอ่กบัชอ่งทอ่สง่ขำออกทีไ่มไ่ดใ้ชง้ำน 

เมือ่เลอืกถงั พจิำรณำวำ่ปรมิำณน�้ำทีป่ลอ่ยออกมำจะขึน้อยูก่บัพำรำมเิตอร ์ SP และ RP ดว้ย  
ซึง่สำมำรถตัง้คำ่ไดใ้นป๊ัม (ยอ่หนำ้ 6-7)
ถงัแรงดนัมกีำรเตมิแรงดนัอำกำศไวล้ว่งหนำ้ ผำ่นวำลว์ทีส่ำมำรถเขำ้ถงึไดจ้ำกชอ่งทำงเทคนคิ 
(ภำพที ่3, ขอ้ 1) คำ่โหลดลว่งหนำ้ซึง่ผูผ้ลติจัดท�ำส�ำหรับถงัแรงดนัจะสอดคลอ้งกบัพำรำมเิตอร ์
 SP และ RP ทีต่ัง้ไวเ้ป็นคำ่เริม่ตน้ ทัง้นี ้คำ่จะเป็นไปตำมสมกำรตอ่ไปนี้
Pair = SP - RP - 0.7 บำร ์ โดยที:่
 - Pair = คำ่แรงดนัอำกำศในหน่วยบำร์
 - SP = จดุตัง้คำ่ (ยอ่หนำ้ 7.3) ในหน่วยบำร์
 - RP = กำรลดแรงดนัเพือ่เริม่ท�ำงำนอกีครัง้
 (ยอ่หนำ้ 7.5.1) ในหน่วยบำร์

ดงันัน้ โดยผูผ้ลติ: Pair = 3.0 - 0.3 - 0.7 = 2.0 บำร์
หำกมกีำรตัง้คำ่ทีแ่ตกตำ่งกนัส�ำหรับพำรำมเิตอร ์SP และ/หรอื RP ใหป้รับวำลว์ส�ำหรับกำรปลอ่ย 
แรงดนัออก หรอืปลอ่ยอำกำศเขำ้จนกวำ่จะตรงตำมสมกำรขำ้งตน้อกีครัง้ (เชน่ SP = 2.0 บำร,์ 
RP = 0.3 บำร ์ใหป้ลอ่ยอำกำศจำกถงัแรงดนัจนกวำ่วำลว์จะถงึแรงดนั 1.0 บำร)์

 กำรไมป่ฏบิตัติำมสมกำรขำ้งตน้อำจท�ำใหป๊ั้มท�ำงำนผดิปกต ิ หรอืไดอะแฟรมภำยใน 
ถงัแรงดนัช�ำรดุกอ่นถงึเวลำอนัควร

 ถังแรงดันมขีนำดควำมจ ุ2 ลติรเทำ่นัน้ กำรด�ำเนนิกำรใด ๆ เพือ่ตรวจสอบแรงดัน 
อำกำศตอ้งด�ำเนนิกำรโดยเชือ่มตอ่เกจแรงดันอยำ่งรวดเร็ว เนื่องจำกกำรสญูเสยี 
ปรมิำณอำกำศทีจ่�ำกดั แมใ้นปรมิำณนอ้ยก็อำจท�ำใหแ้รงดันตกลงอยำ่งเห็นไดช้ดั 
คณุภำพของถงัแรงดนัชว่ยใหม้ัน่ใจในกำรคงคำ่แรงดนัอำกำศทีก่�ำหนด ด�ำเนนิกำร 
ตรวจสอบเฉพำะเมือ่มกีำรเทยีบมำตรฐำน หรอืเมือ่มัน่ใจวำ่เกดิกำรท�ำงำนผดิปกติ

 กำรด�ำเนนิกำรใด ๆ เพือ่ตรวจสอบและ/หรอืตัง้คำ่แรงดนัอำกำศใหม ่ตอ้งด�ำเนนิกำร 
โดยทีไ่มม่แีรงดนัในระบบทอ่ ใหต้ดักำรเชือ่มตอ่ป๊ัมจำกแหลง่จำ่ยไฟ และเปิดอปุกรณ์ 
ทีใ่ชน้�้ำซึง่อยูใ่กลก้บัป๊ัมมำกทีส่ดุ โดยเปิดไวจ้นกวำ่จะไมม่กีำรจำ่ยน�้ำออกมำ
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 โครงสรำ้งพเิศษของถงัแรงดนัชว่ยใหม้ัน่ใจถงึปรมิำณและระยะเวลำเมือ่เวลำผำ่นไป 
โดยเฉพำะไดอะแฟรมซึง่โดยทั่วไปเป็นส่วนประกอบทีจ่ะเกดิกำรสกึหรอไดง้่ำย 
ส�ำหรับรำยกำรประเภทนี้ อยำ่งไรก็ตำม ในกรณีทีเ่กดิกำรแตกหัก ตอ้งเปลีย่นถัง 
แรงดนัทัง้หมดและด�ำเนนิกำรโดยบคุลำกรทีไ่ดรั้บอนุญำตเทำ่นัน้

1.3	ปั๊มไฟฟ้าทีต่ดิต ัง้มาพรอ้ม
ระบบมป๊ัีมไฟฟ้ำแรงเหวีย่งประเภทหลำยใบพัดในตัว ซึง่ขับเคลือ่นดว้ยมอเตอรไ์ฟฟ้ำสำมเฟส 
ทีร่ะบำยควำมรอ้นดว้ยน�้ำ กำรระบำยควำมรอ้นของมอเตอรด์ว้ยน�้ำแทนอำกำศจะชว่ยลดสญัญำณ 
รบกวนในระบบ และเพิม่ทำงเลอืกส�ำหรับสถำนทีต่ดิตัง้ แมใ้นสถำนทีไ่มม่อีำกำศถำ่ยเท

แผนภำพในภำพที ่ 6 แสดงเสน้โคง้ประสทิธภิำพเมือ่ใชก้บั E.sybox กำรปรับควำมเร็วรอบ
ของป๊ัมไฟฟ้ำโดยอัตโนมัติเ ป็นกำรช่วยใหอ้ินเวอร์เตอร์เปลี่ยนจุดกำรท� ำงำนได ้
ตำมควำมจ�ำเป็น ไปยงัสว่นใดสว่นหนึง่ของพืน้ทีท่ีร่องรับกบัเสน้โคง้ เพือ่รักษำคำ่คงทีข่องวำลว์ 
แรงดันทีต่ัง้คำ่ไว ้ (SP) เสน้โคง้สแีดงแสดงลักษณะกำรท�ำงำนของ E.sybox พรอ้มจดุตัง้คำ่ 
ที ่3.0 บำร์

ซึง่เมือ่ SP = 3.0 บำร ์ป๊ัมจะสำมำรถรับรองแรงดนัคงทีต่ำมทีผู่ใ้ชต้อ้งกำร กลำ่วคอือตัรำกำรไหล 
ตำมล�ำดบัระหวำ่ง 0 ถงึ 85 ลติรตอ่นำท ีส�ำหรับอตัรำกำรไหลทีส่งูขึน้ ป๊ัมจะท�ำงำนตำมเสน้โคง้ 
คณุลักษณะของป๊ัมไฟฟ้ำทีค่วำมเร็วรอบสงูสดุ ส�ำหรับอัตรำกำรไหลต�่ำกวำ่ขดีจ�ำกดัทีอ่ธบิำย 
ขำ้งตน้ รวมถงึกำรรับรองแรงดนัคงที ่ป๊ัมจะลดก�ำลงัไฟทีใ่ช ้ดงันัน้จงึลดกำรสิน้เปลอืงพลงังำน

 ประสทิธภิำพกำรท�ำงำนขำ้งตน้เป็นกำรวัดทีอ่ณุหภมูโิดยรอบ และน�้ำทีอ่ณุหภมูิ
ประมำณ 20 °C ในชว่ง 10 นำทแีรกทีม่อเตอรท์�ำงำน โดยระดบัน�้ำดดูอยูท่ีค่วำมลกึ 
ไมเ่กนิ 1 เมตร

 เมือ่ควำมลกึในกำรดดูเพิม่ขึน้ ประสทิธภิำพของป๊ัมไฟฟ้ำจะลดลง

1.4	คณุลกัษณะทางเทคนคิ

ขอ้ควำม พำรำมเิตอร์ E.sybox

แหลง่จำ่ยไฟฟ้ำ

แรงดนัไฟฟ้ำ 1 x 220/240 ~ VAC

ควำมถี่ 50/60 Hz

กระแสไฟสงูสดุ 10 A

ก�ำลงัไฟสงูสดุ 1550 W

กระแสไฟร่ัวลงดนิ <2.5 [ma]

คณุลกัษณะกำรประกอบ

ขนำดโดยรวม
565x265x352 มม. โดยไมม่ ี

ทีร่องรับขำ

น�้ำหนักเปลำ่ (ไมร่วมบรรจภุณัฑ)์ 24.8 กก.

ระดบักำรป้องกนั IP x4

ชัน้ฉนวนของมอเตอร์ F
ภำพประกอบที ่6
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ประสทิธภิำพ

เมือ่ใชก้บัน�้ำ

Head สงูสดุ 65 ม.

อตัรำกำรไหลสงูสดุ 120 ลติร/นำที

กำรลอ่น�้ำ <5 นำท ีที ่8 ม.

สภำพ

กำรท�ำงำน

แรงดนักำรท�ำงำนสงูสดุ 8 บำร์

อณุหภมูขิองเหลวสงูสดุ 40 °C

อณุหภมูสิภำพแวดลอ้มสงูสดุ 50 °C

อณุหภมูสิภำพแวดลอ้มของกำรเกบ็รักษำ -10÷60 °C

คณุสมบตักิำรใชง้ำน

และกำรป้องกนั

แรงดนัคงที่

กำรสือ่สำรแบบไรส้ำย

กำรป้องกนัป๊ัมน�้ำเดนิขณะขำดน�้ำ

กำรป้องกนัน�้ำแข็งตวั

กำรป้องกนัรอบกำรท�ำงำนถี่

กำรป้องกนักำรใชง้ำนเกนิก�ำลงัของมอเตอร์

กำรป้องกนัแรงดนัไฟฟ้ำผดิปกติ

กำรป้องกนัอณุหภมูเิกนิจ�ำกดั

2	-	การตดิต ัง้

 ป๊ัมนีอ้อกแบบมำส�ำหรับกำรใชง้ำนภำยในอำคำร: หำ้มตดิตัง้ป๊ัมกลำงแจง้และ/หรอื 
สมัผัสกบัสำรกอ่ปฏกิริยิำในบรรยำกำศโดยตรง

 *ในกรณีทีไ่มไ่ดต้ดิตัง้ Total Protection Kit หรอืไมไ่ดป้้องกนัหนำ้จอจำกแสงแดด

 ป๊ัมนี้ออกแบบมำเพือ่ใหส้ำมำรถท�ำงำนในสภำพแวดลอ้มทีอ่ณุหภมูคิงอยูร่ะหวำ่ง 
0 °C ถงึ 50 °C (โดยมเีงือ่นไขวำ่กำรจำ่ยไฟฟ้ำตอ้งแน่นอน: โปรดดยูอ่หนำ้ 7.6.14 
"ฟังกช์นัป้องกนัน�้ำแข็งตวั")

 ป๊ัมนีเ้หมำะส�ำหรับกำรใชง้ำนกบัน�้ำดืม่

 ป๊ัมนีไ้มส่ำมำรถใชเ้พือ่ป๊ัมน�้ำเค็ม น�้ำเสยี ของเหลวไวไฟ ของเหลวทีก่ดักรอ่นหรอื 
ระเบดิได ้(เชน่ ปิโตรเลยีม น�้ำมนัเบนซนิ ทนิเนอร)์ รวมถงึจำระบ ีน�้ำมนั หรอืผลติภณัฑ ์
อำหำร

 ป๊ัมนีส้ำมำรถใชใ้นน�้ำทีร่ะดบัควำมลกึไมเ่กนิ 8 ม. (ควำมสงูระหวำ่งระดบัน�้ำและปำกดดู 
ของป๊ัม)

 หำ้มเชือ่มตอ่ทอ่เขำ้กบัชอ่งขนำด 1¼ นิว้ทีว่ำลว์ป้องกนักำรไหลยอ้นกลบัตดิตัง้อยู ่
ดภูำพที ่27

 หำกใชป๊ั้มส�ำหรับกำรจำ่ยน�้ำในครัวเรอืน ตอ้งปฏบิตัติำมขอ้บงัคบัในทอ้งถิน่ทีก่�ำหนด 
โดยหน่วยงำนรับผดิชอบกำรจัดกำรแหลง่น�้ำ

 เมือ่เลอืกพืน้ทีก่ำรตดิตัง้ ตรวจสอบวำ่
• แรงดันไฟฟ้ำและควำมถีต่ำมแผ่นขอ้มูลทำงเทคนคิของป๊ัมสอดคลอ้งกับค่ำ 

ของระบบไฟทีจ่ำ่ย
• ด�ำเนนิกำรเชือ่มตอ่ไฟฟ้ำในทีแ่หง้ หำ่งจำกจดุทีอ่ำจเกดิน�้ำทว่ม
• ระบบไฟฟ้ำมสีวติชค์ำ่สว่นตำ่ง (Diffential switch) ที ่I Δn ≤ 30 mA และใช ้

ระบบสำยดนิทีม่ปีระสทิธภิำพ
หำกไมแ่น่ใจวำ่ไรส้ ิง่แปลกปลอมในน�้ำทีจ่ะป๊ัมหรอืไม ่ใหต้ดิตัง้กรองทีป่ำกทำงเขำ้ของป๊ัม ซึง่เหมำะ 
ส�ำหรับกำรดกัจับสิง่สกปรก

 กำรตดิตัง้กรองที่ปำกทำงเขำ้จะท�ำใหป้ระสทิธภิำพเมื่อใชก้ับน�้ำของป๊ัมลดลง 
ตำมสดัสว่นกำรสญูเสยีกำรเตมิน�้ำทีเ่กดิจำกกรอง (โดยทัว่ไป เมือ่กำรกรองยิง่ละเอยีด 
มำก ประสทิธภิำพจะยิง่ลดลง)

เลอืกประเภทกำรตดิตัง้ทีต่อ้งกำรใช ้ (แนวตัง้หรอืแนวนอน) โดยพจิำรณำกำรเชือ่มตอ่กบัป๊ัม 
ต�ำแหน่งของแผงอนิเตอรเ์ฟซผูใ้ช ้และชอ่งวำ่งทีม่ตีำมขอ้บง่ชีด้ำ้นลำ่ง กำรตดิตัง้รปูแบบอืน่ ๆ 
สำมำรถท�ำไดโ้ดยใชอ้นิเตอรเ์ฟซอปุกรณ์เสรมิของ DAB: โปรดดยูอ่หนำ้ทีเ่กีย่วขอ้ง (ยอ่หนำ้ 
9.2, 9.3)
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2.1	-	การตดิต ัง้แบบแนวต ัง้
ถอดขำรอง 4 อันทีถ่ำดรองอันลำ่งของบรรจภุัณฑ ์และขันสกรเูขำ้กบับำ่ทองเหลอืงในดำ้น C 
ใหแ้น่น วำงป๊ัมใหเ้ขำ้ที ่โดยค�ำนงึถงึขนำดในภำพที ่7

• ตอ้งมรีะยะหำ่งอยำ่งนอ้ย 10 มม. ระหวำ่งดำ้น E ของป๊ัมและผนัง เพือ่ใหม้ัน่ใจวำ่ 
มกีำรระบำยอำกำศผำ่นตะแกรงทีจั่ดไว ้

• แนะน�ำใหเ้วน้ระยะหำ่งอยำ่งนอ้ย 270 มม. ระหวำ่งดำ้น B ของป๊ัมและสิง่กดีขวำง 
เพือ่ใหส้ำมำรถท�ำกำรบ�ำรงุรักษำทีว่ำลว์ป้องกนักำรไหลยอ้นกลบั โดยไมต่อ้งตดั 
กำรเชือ่มตอ่ป๊ัม

• แนะน�ำใหเ้วน้ระยะหำ่งอยำ่งนอ้ย 200 มม. ระหวำ่งดำ้น A ของป๊ัมและสิง่กดีขวำง 
เพือ่ใหส้ำมำรถถอดฝำออกและเขำ้ถงึชอ่งทำงเทคนคิได ้

หำกพืน้ผวิไมเ่รยีบ คลำยสกรขูำทีไ่มส่มัผัสพืน้ผวิ แลว้ปรับควำมสงูจนกวำ่จะพอดแีละป๊ัมตัง้อยู ่
อยำ่งมัน่คง ทัง้นี ้ ป๊ัมตอ้งอยูใ่นต�ำแหน่งทีป่ลอดภยัและมัน่คง เพือ่ใหม้ัน่ใจวำ่แกนอยูใ่นแนวตัง้ 
กลำ่วคอืแกนตอ้งไมเ่อยีง

2.1.1	ขอ้ตอ่
เชือ่มขอ้ตอ่ทอ่ดดูเขำ้กบัป๊ัมผำ่นชอ่งทีด่ำ้น F ซึง่มเีครือ่งหมำย "IN" (เขำ้) ดงัภำพที ่7 (ขอ้ตอ่ 
ขำดดู) จำกนัน้ถอดฝำปิดทีเ่กีย่วขอ้งดว้ยเครือ่งมอืเสรมิหรอืไขควง
เชือ่มขอ้ตอ่ทอ่สง่จำกป๊ัมผำ่นชอ่งดำ้น F ซึง่มเีครือ่งหมำย "OUT" (ออก) ดงัภำพที ่8 (ขอ้ตอ่ขำสง่) 
จำกนัน้ถอดฝำปิดทีเ่กีย่วขอ้งดว้ยเครือ่งมอืเสรมิหรอืไขควง
ขอ้ตอ่ทัง้หมดของป๊ัมกบัระบบทอ่ทีส่ำมำรถเชือ่มตอ่ได ้เป็นขอ้ตอ่เกลยีวตวัเมยีขนำด 1 นิว้ ซึง่ท�ำจำก 
ทองเหลอืง

 หำกตอ้งกำรเชือ่มตอ่ผลติภณัฑก์บัทอ่ดว้ยอปุกรณท์ีม่เีสน้ผำ่นศนูยก์ลำงขนำดใหญ ่
กวำ่ทอ่ขนำด 1 นิว้ปกต ิ(เชน่ น็อตวงแหวนในกรณีทีม่ขีอ้ตอ่แบบ 3 ชิน้) ตรวจสอบ 
ใหแ้น่ใจวำ่ ขอ้ตอ่เกลยีวตวัผูข้นำด 1 นิว้ ยืน่ออกมำอยำ่งนอ้ย 25 มม. จำกเสน้ผำ่น 
ศนูยก์ลำงขำ้งตน้ (ดภูำพที ่8)

เมือ่อำ้งองิถงึต�ำแหน่งทีเ่กีย่วขอ้งกบัน�้ำทีจ่ะป๊ัม กำรตดิตัง้ป๊ัมอำจก�ำหนดไวเ้ป็น "เหนอื Head" 
หรอื "ต�ำ่กวำ่ Head" กลำ่วคอื กำรตดิตัง้จะก�ำหนดเป็น "เหนอื Head" เมือ่ป๊ัมตดิตัง้อยูท่ีร่ะดบัสงู 
กวำ่น�้ำทีจ่ะป๊ัม (เชน่ ป๊ัมอยูท่ีพ่ืน้และน�้ำอยูใ่นบอ่) ในทำงกลบักนั จะก�ำหนดเป็น "ต�ำ่กวำ่ Head" 
เมือ่ป๊ัมตดิตัง้อยูท่ีร่ะดบัต�ำ่กวำ่น�้ำทีจ่ะป๊ัม (เชน่ ถงัเกบ็น�้ำอยูด่ำ้นบน และป๊ัมอยูด่ำ้นลำ่ง)

 หำกกำรตดิตัง้แบบแนวตัง้ของป๊ัมเป็นประเภท "เหนอื Head" แนะน�ำใหต้ดิตัง้วำลว์ 
ป้องกนักำรไหลยอ้นกลบัในสว่นกำรดดูของป๊ัม เพือ่ใหใ้ชง้ำนจดุเตมิน�้ำป๊ัมได ้ (ยอ่หนำ้ 
2.1.2)

ภำพประกอบที ่7

ภำพประกอบที ่8

 10 มม.

 200 มม.

270 มม.
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 หำกกำรตดิตัง้เป็นประเภท "เหนือ Head" ตดิตัง้ท่อดูดจำกแหล่งน�้ำเขำ้สูป๊ั่ม 
ในลกัษณะทีจ่ะหลกีเลีย่งกำรเกดิคอหำ่นหรอืกำลกัน�้ำ หำ้มวำงทอ่ดดูสงูกวำ่ระดบัป๊ัม 
(เพือ่หลกีเลีย่งกำรกอ่ตัวของฟองอำกำศในทอ่ดดู) ทอ่ดดูตอ้งอยูบ่รเิวณทำงเขำ้ 
ทีค่วำมลกึต�ำ่กวำ่ระดบัน�้ำอยำ่งนอ้ย 30 ซม. และตอ้งไมม่นี�้ำซมึผำ่นตลอดชว่งควำมยำว 
จนถงึทำงเขำ้สูป๊ั่มไฟฟ้ำ

 ตอ้งตดิตัง้ทอ่ดดูและทอ่สง่โดยไมใ่หเ้กดิแรงดนัเชงิกลใด ๆ ตอ่ตวัป๊ัม

2.1.2	การใชง้านจดุเตมิน�า้
การตดิต ัง้เหนอื	Head	และต�า่กวา่	Head
กำรตดิตัง้ "เหนอื Head" (ยอ่หนำ้ 2.1.1): เขำ้ถงึชอ่งทำงเทคนคิ และถอดฝำเตมิ (ภำพที ่3, 
ขอ้ 6) โดยใชเ้ครือ่งมอืเสรมิ (ภำพที ่3, ขอ้ 5) หรอืโดยใชไ้ขควง เตมิน�้ำสะอำดลงในป๊ัมผำ่น 
ฝำจดุเตมิน�้ำ โดยระมดัระวงัเพือ่ใหอ้ำกำศไหลออก หำกวำลว์ป้องกนักำรไหลยอ้นกลบัทีท่อ่ดดู 
(ตำมทีแ่นะน�ำในยอ่หนำ้ 2.1.1) ตดิตัง้ไวใ้กลก้บัฝำทำงเขำ้ป๊ัม ปรมิำณน�้ำทีใ่ชเ้ตมิป๊ัมควรเป็น 
2.2 ลติร แนะน�ำใหต้ดิตัง้วำลว์ป้องกนักำรไหลยอ้นกลบัทีป่ลำยทอ่ดดู (วำลว์หวักะโหลก) เพือ่ให ้
เตมิไดอ้ยำ่งรวดเร็วในระหวำ่งกำรใชง้ำนจดุเตมิน�้ำ ในกรณีนี ้ ปรมิำณน�้ำทีจ่�ำเป็นส�ำหรับกำรใชง้ำน 
จดุเตมิน�้ำจะขึน้อยูก่บัควำมยำวของทอ่ดดู (2.2 ลติรขึน้ไป ...)
กำรตดิตัง้ "ต�ำ่กวำ่ Head" (ยอ่หนำ้ 2.1.1): หำกไมม่วีำลว์กนักลบัระหวำ่งจดุกกัเกบ็น�้ำและป๊ัม 
(หรอืหำกเปิดอยู)่ ป๊ัมจะเตมิน�้ำโดยอตัโนมตัทินัททีีส่ำมำรถปลอ่ยอำกำศทีห่ลงเหลอืออกได ้ดงันัน้ 
กำรคลำยฝำเตมิ (ภำพที ่3, ขอ้ 6) อยำ่งเพยีงพอทีจ่ะระบำยอำกำศทีห่ลงเหลอืออก จะท�ำใหป๊ั้ม 
เตมิน�้ำอยำ่งสมบรูณ ์ตอ้งส�ำรวจกำรใชง้ำนและปิดฝำจดุเตมิน�้ำทนัททีีน่�้ำไหลออก (อยำ่งไรกต็ำม 
แนะน�ำใหต้ดิตัง้วำลว์กนักลบัในสว่นของทอ่ดดู และใชเ้พือ่ควบคมุกำรใชง้ำนจดุเตมิน�้ำขณะเปิดฝำ) 
หรอืในกรณีทีท่อ่ดดูถกูสกดักัน้ดว้ยวำลว์ปิด กำรใชง้ำนจดุเตมิน�้ำอำจด�ำเนนิกำรในลักษณะ 
เดยีวกบัทีอ่ธบิำยไวส้�ำหรับกำรตดิตัง้เหนอื Head

2.2	-	การตดิต ัง้แบบแนวนอน
ถอดขำรอง 4 อนัทีถ่ำดรองอนัลำ่งของบรรจภุณัฑ ์ และขนัสกรเูขำ้กบับำ่ทองเหลอืงในดำ้น E 
ใหแ้น่น วำงป๊ัมใหเ้ขำ้ที ่โดยค�ำนงึถงึขนำดในภำพที ่9

• แนะน�ำใหเ้วน้ระยะหำ่งอยำ่งนอ้ย 270 มม. ระหวำ่งดำ้น B ของป๊ัมและสิง่กดีขวำง 
เพือ่ใหส้ำมำรถท�ำกำรบ�ำรงุรักษำทีว่ำลว์ป้องกนักำรไหลยอ้นกลับ โดยไมต่อ้งตัด 
กำรเชือ่มตอ่ป๊ัม

• แนะน�ำใหเ้วน้ระยะหำ่งอยำ่งนอ้ย 200 มม. ระหวำ่งดำ้น A ของป๊ัมและสิง่กดีขวำง 
เพือ่ใหส้ำมำรถถอดฝำออกและเขำ้ถงึชอ่งทำงเทคนคิได ้

• จ�ำเป็นตอ้งมรีะยะหำ่งอยำ่งนอ้ย 10 มม. ระหวำ่งดำ้น D ของป๊ัมและสิง่กดีขวำง 
เพือ่ใหส้ำมำรถน�ำสำยไฟเขำ้เสยีบได ้

หำกพืน้ผวิไมเ่รยีบ คลำยสกรขูำทีไ่มส่มัผัสพืน้ผวิ แลว้ปรับควำมสงูจนกวำ่จะพอดแีละป๊ัมตัง้อยู ่
อยำ่งมัน่คง ทัง้นี ้ ป๊ัมตอ้งอยูใ่นต�ำแหน่งทีป่ลอดภยัและมัน่คง เพือ่ใหม้ัน่ใจวำ่แกนอยูใ่นแนวตัง้ 
กลำ่วคอืแกนตอ้งไมเ่อยีง

ภำพประกอบที ่9
10 มม.
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2.2.1	ขอ้ตอ่
เชือ่มขอ้ตอ่ทอ่ดดูเขำ้กบัป๊ัมผำ่นชอ่งทีด่ำ้น C ซึง่มเีครือ่งหมำย "IN" (เขำ้) ในภำพที ่9 (ขอ้ตอ่ 
ขำดดู) จำกนัน้ถอดฝำปิดทีเ่กีย่วขอ้งดว้ยเครือ่งมอืเสรมิหรอืไขควง
เชือ่มขอ้ตอ่ทอ่สง่จำกป๊ัมผำ่นชอ่งดำ้น C ซึง่มเีครือ่งหมำย "OUT 1" (ออก 1) ในภำพที ่9 และ/หรอืผำ่น 
ชอ่งทีด่ำ้น D ซึง่มเีครือ่งหมำย "OUT 2" (ออก 2) ในภำพที ่ 9 (ขอ้ตอ่ขำสง่) ในกำรตดิตัง้นี ้
สำมำรถเลอืกใชช้อ่งใดชอ่งหนึง่จำกทัง้ 2 ชอ่งแทนกนัได ้(ขึน้อยูก่บัควำมสะดวกในกำรตดิตัง้) 
หรอืใชพ้รอ้มกนั (ป๊ัมทอ่คู)่ ดงันัน้ ถอดฝำปิดจำกฝำทีต่อ้งกำรใชด้ว้ยเครือ่งมอืเสรมิหรอืไขควง
ขอ้ตอ่ทัง้หมดของป๊ัมกบัระบบทอ่ทีส่ำมำรถเชือ่มตอ่ได ้เป็นขอ้ตอ่เกลยีวตวัเมยีขนำด 1 นิว้ ซึง่ท�ำจำก 
ทองเหลอืง

 ดคู�ำเตอืนในภำพประกอบที ่8

2.2.2	การก�าหนดต�าแหนง่แผงอนิเตอรเ์ฟซ
แผงอนิเตอรเ์ฟซออกแบบมำเพือ่ใหส้ำมำรถก�ำหนดต�ำแหน่งในทศิทำงทีผู่ใ้ชจ้ะอำ่นไดส้ะดวก 
ทีส่ดุ โดยรปูทรงสีเ่หลีย่มชว่ยใหห้มนุดำ้นไดค้รัง้ละ 90 องศำ (ภำพที ่10)

• คลำยสกร ู4 อนัทีม่มุของแผงโดยใชป้ระแจหกเหลีย่มทีม่ำพรอ้มกบัเครือ่งมอืเสรมิ
• อยำ่ถอดสกรอูอก เพยีงคลำยสกรจูำกเกลยีวบนตวัผลติภณัฑ์
• ระวงัอยำ่ใหส้กรหูลน่ลงไปในป๊ัม
• เลือ่นแผงออก โดยระวงัอยำ่ดงึสำยสง่สญัญำณ
• จัดต�ำแหน่งแผงใหเ้ขำ้ทีใ่นมมุทีต่อ้งกำร โดยระวงัไมใ่หห้นบีสำย
• ขนัสกร ู4 อนัดว้ยประแจ

ภำพประกอบที ่10
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2.2.3	การใชง้านจดุเตมิน�า้	
การตดิต ัง้เหนอื	Head	และต�า่กวา่	Head
เมือ่อำ้งองิถงึต�ำแหน่งทีเ่กีย่วขอ้งกบัน�้ำทีจ่ะป๊ัม กำรตดิตัง้ป๊ัมอำจก�ำหนดไวเ้ป็น "เหนือ Head" 
หรอื "ต�ำ่กวำ่ Head" กลำ่วคอื กำรตดิตัง้จะก�ำหนดเป็น "เหนอื Head" เมือ่ป๊ัมตดิตัง้อยูท่ีร่ะดบัสงูกวำ่ 
น�้ำทีจ่ะป๊ัม (เชน่ ป๊ัมอยูท่ีพ่ืน้และน�้ำอยูใ่นบอ่) ในทำงกลับกนั จะก�ำหนดเป็น "ต�่ำกวำ่ Head" 
เมือ่ป๊ัมตดิตัง้อยูท่ีร่ะดบัต�ำ่กวำ่น�้ำทีจ่ะป๊ัม (เชน่ ถงัเกบ็น�้ำอยูด่ำ้นบน และป๊ัมอยูด่ำ้นลำ่ง)
กำรตดิตัง้ "เหนือ Head": ถอดฝำเตมิทีม่ไีวส้�ำหรับกำรตดิตัง้แบบแนวนอน ซึง่อยูท่ีด่ำ้น F 
(ภำพที ่ 1) ดว้ยเครือ่งมอืเสรมิ (ภำพที ่ 3, ขอ้ 5) หรอืใชไ้ขควง เตมิน�้ำสะอำดลงในป๊ัมผำ่นฝำ 
จดุเตมิน�้ำ โดยระมดัระวงัเพือ่ใหอ้ำกำศไหลออก ปรมิำณน�้ำทีใ่ชเ้ตมิป๊ัมตอ้งมอียำ่งนอ้ย 1.5 ลติร 
แนะน�ำใหต้ดิตัง้วำลว์ป้องกนักำรไหลยอ้นกลบัทีป่ลำยทอ่ดดู (วำลว์หวักะโหลก) เพือ่ใหส้ำมำรถเตมิ 
อยำ่งรวดเร็วเชน่กนัระหวำ่งกำรใชง้ำนจดุเตมิน�้ำ ในกรณีนี ้ ปรมิำณน�้ำทีจ่�ำเป็นส�ำหรับกำรใชง้ำน
จดุเตมิน�้ำจะขึน้อยูก่บัควำมยำวของทอ่ดดู (1.5 ลติรขึน้ไป ...) กำรตดิตัง้ "ต�ำ่กวำ่ Head": หำกไมม่ ี
วำลว์กนักลับระหวำ่งจดุกกัเก็บน�้ำและป๊ัม (หรอืหำกเปิดอยู)่ ป๊ัมจะเตมิน�้ำโดยอัตโนมัตทิันท ี
ทีส่ำมำรถปลอ่ยอำกำศทีห่ลงเหลอืออกได ้ดังนัน้ กำรคลำยฝำเตมิน�้ำ (ดำ้น F - ภำพที ่3)  
อยำ่งเพยีงพอทีจ่ะระบำยอำกำศ จะท�ำใหป๊ั้มเตมิน�้ำอยำ่งสมบรูณ์

ในกำรคลำยฝำปิดใชเ้ครือ่งมอืเสรมิ (ภำพที ่3, ขอ้ 5) หรอืไขควง ตอ้งส�ำรวจกำรใชง้ำนและปิดฝำ 
จดุเตมิน�้ำทนัททีีน่�้ำไหลออกมำ (อยำ่งไรกต็ำม แนะน�ำใหต้ดิตัง้วำลว์กนักลบัในสว่นของทอ่ดดู 
และใชเ้พือ่ควบคมุกำรใชง้ำนจดุเตมิน�ำ้ในขณะทีค่ลำยฝำปิด) หรอืในกรณีทีท่อ่ดดูถกูสกดักัน้ดว้ยวำลว์ปิด 
กำรใชง้ำนจดุเตมิน�้ำอำจด�ำเนนิกำรในลกัษณะเดยีวกบัทีอ่ธบิำยไวส้�ำหรับกำรตดิตัง้เหนอื Head

3	-	การทดสอบการใชง้าน

 แรงดนักำรท�ำงำนสงูสดุ 8 บำร์

 ควำมลกึปำกทำงเขำ้ตอ้งไมเ่กนิ 8 ม.
 

3.1	-	การเชือ่มตอ่ไฟฟ้า
ในกำรปรับปรงุควำมตำ้นทำนตอ่สญัญำณรบกวนทีอ่ำจกระจำยไปยงัเครือ่งใชอ้ืน่ ๆ แนะน�ำใหใ้ช ้
รำงเกบ็สำยไฟแยกตำ่งหำกเพือ่จำ่ยไฟผลติภณัฑ์

 แรงดันไฟฟ้ำในสำยไฟอำจเปลีย่นแปลงเมือ่ป๊ัมไฟฟ้ำเริม่ท�ำงำน แรงดันไฟฟ้ำใน 
สำยไฟอำจมกีำรเปลีย่นแปลง โดยขึน้อยูก่บัอปุกรณ์อืน่ ๆ ทีเ่ชือ่มตอ่และคณุภำพ 
ของสำยไฟ

แนะน�ำใหท้�ำกำรตดิตัง้ตำมทีร่ะบไุวใ้นคูม่อื โดยเป็นไปตำมกฎหมำย ค�ำสัง่ และมำตรฐำนทีบ่งัคบัใช ้
ในสถำนทีใ่ชง้ำนและขึน้อยูก่บักำรใชง้ำน ผลติภณัฑป์ระกอบดว้ยอนิเวอรเ์ตอรภ์ำยใน ซึง่มแีรงดนั 
ไฟฟ้ำและกระแสไฟตอ่เนือ่งในองคป์ระกอบควำมถีส่งู (ดตูำรำงที ่1a)

ประเภทของกระแสไฟลดัลงดนิทีอ่าจเกดิขึน้

กระแสสลบั พัลสข์ัว้เดยีว กระแสตรง มอีงคป์ระกอบควำมถีส่งู

X X X X

ตำรำงที ่1a

ภำพประกอบที ่11

x4

x4
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ตวัตดัวงจรแบบใชค้วำมรอ้นและสนำมแมเ่หล็กตอ้งมขีนำดถกูตอ้ง (โปรดดคูณุลกัษณะทำงไฟฟ้ำ)
ตอ้งเชือ่มตอ่เครือ่งเขำ้กบัสวติชห์ลกัทีต่ดัไฟขัว้แหลง่จำ่ยไฟทัง้หมด เมือ่สวติชอ์ยูใ่นต�ำแหน่งปิด 
กำรแยกระยะหำ่งหนำ้สมัผัสแตล่ะดำ้นตอ้งเป็นไปตำมขอ้บง่ชีใ้นตำรำงที ่1b

ระยะหา่งข ัน้ต�า่ระหวา่งหนา้สมัผสัของสวติชไ์ฟ

ระยะหำ่งขัน้ต�ำ่ [มม.] >3

ตำรำงที ่1b

3.2	การก�าหนดคา่อนิเวอรเ์ตอรท์ ีต่ดิต ัง้มาพรอ้ม
ผูผ้ลติก�ำหนดคำ่ป๊ัมไวเ้พือ่ตอบสนองตอ่กรณีกำรตดิตัง้สว่นใหญด่งันี้
• กำรใชง้ำนทีแ่รงดนัคงที่
• จดุตัง้คำ่ (คำ่ทีต่อ้งกำรของแรงดนัคงที)่: SP = 3.0 บำร์
• กำรลดแรงดนัเพือ่เริม่ท�ำงำนอกีครัง้: RP = 0.3 บำร์
• ฟังกช์นัป้องกนัรอบกำรท�ำงำนถี:่ ปิดใชง้ำน
อยำ่งไรกต็ำม ผูใ้ชส้ำมำรถตัง้คำ่พำรำมเิตอรแ์ละตัง้คำ่อืน่ ๆ ไดท้ัง้หมด

มโีหมดกำรใชง้ำนและฟังกช์นัเสรมิหลำยรำยกำร สำมำรถปรับอนิเวอรเ์ตอรใ์หเ้ขำ้กบักำรใชง้ำน 
ตำมขอ้ก�ำหนดของป๊ัมตำ่ง ๆ  เนือ่งดว้ยกำรตัง้คำ่ทีท่�ำไดแ้ตกตำ่งกนัหลำยลกัษณะ และควำมพรอ้มใชง้ำน 
ของชอ่งขำเขำ้และขำออกทีก่�ำหนดคำ่ได ้ดยูอ่หนำ้ 5-6-7

 ส�ำหรับค�ำจ�ำกดัควำมของพำรำมเิตอร ์SP และ RP แรงดนัทีร่ะบบเริม่ท�ำงำนมคีำ่ดงันี้
 Pstart	=	SP	–	RP ตวัอยำ่ง: 3.0 - 0.3 = 2.7 บำรใ์นกำรก�ำหนดคำ่เริม่ตน้

ป๊ัมจะไมท่�ำงำนหำกอปุกรณท์ีใ่ชน้�้ำตัง้อยูท่ีค่วำมสงูซึง่สงูกวำ่ระดบัเทยีบเทำ่ควำมสงูน�้ำทีม่หีน่วย 
เป็นเมตรของ Pstart (พจิำรณำ 1 บำร ์= ควำมสงูน�้ำ 10 ม.) โดยส�ำหรับกำรก�ำหนดคำ่เริม่ตน้ 
หำกอปุกรณท์ีใ่ชน้�้ำตัง้อยูท่ีค่วำมสงูอยำ่งนอ้ย 27 ม. ป๊ัมจะไมเ่ริม่ท�ำงำน

3.3	-	การลอ่น�า้
กำรลอ่น�้ำของป๊ัมเป็นขัน้ตอนในชว่งทีเ่ครือ่งพยำยำมเตมิน�้ำลงในตวัถงัและทอ่ดดู หำกกำรด�ำเนนิกำร 
ส�ำเร็จ เครือ่งจะท�ำงำนไดต้ำมปกติ
เมือ่ป๊ัมเต็ม (ยอ่หนำ้ 2.1.2, 2.2.3) และก�ำหนดคำ่อปุกรณแ์ลว้ (ยอ่หนำ้ 3.2) จะสำมำรถเชือ่มตอ่ 
แหลง่จำ่ยไฟฟ้ำหลงัจำกเปิดอปุกรณท์ีใ่ชน้�้ำในระบบทอ่อยำ่งนอ้ยหนึง่เครือ่ง
ป๊ัมเริม่ท�ำงำนและตรวจสอบน�้ำในระบบทอ่ในชว่ง 10 วนิำทแีรก
หำกตรวจพบกำรไหลของน�้ำในระบบทอ่ ป๊ัมจะลอ่น�้ำและเริม่ท�ำงำนตำมปกต ิ นีเ่ป็นกรณีทัว่ไป 
ของกำรตดิตัง้ต�ำ่กวำ่ Head (ยอ่หนำ้ 2.1.2, 2.2.3) สำมำรถปิดอปุกรณท์ีใ่ชน้�้ำทีเ่ปิดในระบบทอ่ 
ซึง่มนี�้ำทีป๊ั่มไหลออกมำ
หำกไมพ่บกำรไหลตำมปกตใินระบบทอ่หลงัจำก 10 วนิำท ี ป๊ัมจะขอใหย้นืยนักำรเขำ้สูข่ัน้ตอน 
กำรลอ่น�้ำ (กรณีทัว่ไปของกำรตดิตัง้เหนอื Head ยอ่หนำ้ 2.1.2, 2.2.3) หรอื

ภาพประกอบที	่11	(เสรมิ)	-	ตวัอยา่งการตดิต ัง้

(ปั๊มน�า้)
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เมือ่กด "+" ป๊ัมจะเขำ้สูข่ัน้ตอนกำรลอ่น�้ำ โดยเริม่ท�ำงำนเป็นเวลำสงูสดุ 5 นำท ีซึง่ในระหวำ่งนัน้ 
ระบบตรวจน�้ำแหง้จะไมท่�ำงำน เวลำในกำรลอ่น�้ำขึน้อยูก่บัพำรำมเิตอรต์ำ่ง ๆ ผลกระทบมำกทีส่ดุ 
คอืควำมลกึของระดบัน�้ำทีป๊ั่มดงึ ขนำดควำมกวำ้งของทอ่ดดู ควำมหนำแน่นของน�้ำจำกทอ่ดดู 
ในสภำพกำรใชท้อ่ดดูทีข่นำดไมเ่ล็กกวำ่ 1 นิว้ และซลีไวอ้ยำ่งด ี(ไมม่ชีอ่งหรอืขอ้ตอ่ทีอ่ำกำศ 
เขำ้ได)้ ผลติภณัฑน์ีอ้อกแบบมำเพือ่จัดกำรกำรลอ่น�้ำเขำ้ในสภำพทีม่นี�้ำลกึสงูสดุ 8 ม. โดยใช ้
เวลำนอ้ยกวำ่ 5 นำท ี ทนัททีีป๊ั่มตรวจพบกำรไหลตำมปกตใินระบบทอ่ ป๊ัมจะออกจำกขัน้ตอน 
กำรลอ่น�้ำ และเริม่ท�ำงำนตำมปกต ิสำมำรถปิดอปุกรณท์ีใ่ชน้�้ำทีเ่ปิดในระบบทอ่ซึง่มนี�้ำทีป๊ั่มไหล 
ออกมำ หำกหลงัจำก 5 นำท ีผลติภณัฑย์งัไมล่อ่น�้ำ จอแสดงผลอนิเตอรเ์ฟซจะสง่ขอ้ควำมแจง้ 
ควำมลม้เหลว ใหต้ดักำรเชือ่มตอ่แหลง่จำ่ยไฟ เตมิน�้ำเขำ้ไปในป๊ัมอกีครัง้ รอ 10 นำทแีละท�ำซ�้ำ 
ขัน้ตอนนับจำกชว่งเวลำทีเ่สยีบปลั๊กในเตำ้รับ
กด "-" เพือ่ยนืยนัวำ่ไมต่อ้งกำรเริม่ขัน้ตอนกำรลอ่น�้ำ ผลติภณัฑย์งัคงอยูใ่นสถำนะสญัญำณเตอืน
กำรใชง้ำน
เมือ่ป๊ัมไฟฟ้ำล่อน�้ำแลว้ ระบบจะเริม่ท�ำงำนปกตติำมพำรำมเิตอรท์ีก่�ำหนดค่ำไว ้ ซึง่จะเริม่ 
โดยอตัโนมตัเิมือ่เปิดกอ๊ก จำ่ยน�้ำตำมแรงดนัทีต่ัง้คำ่ (SP) แลว้รักษำแรงดนัใหค้งทีแ่มจ้ะเปิดกอ๊กอืน่ ๆ  
จำกนัน้หยดุอตัโนมตัหิลงัจำกเวลำ T2 เมือ่ครบตำมเงือ่นไขกำรปิด (ผูใ้ชส้ำมำรถตัง้คำ่ T2 โดย 
คำ่จำกโรงงำนคอื 10 วนิำท)ี

4	-	ระบบการป้องกนั
|อปุกรณต์ดิตัง้ระบบกำรป้องกนัเพือ่คงสภำพป๊ัม มอเตอร ์สำยจำ่ย และอนิเวอรเ์ตอร ์หำกกำรป้องกนั 
หนึง่อยำ่งหรอืมำกกวำ่เกดิกำรสะดดุ กำรป้องกนัทีส่�ำคัญทีส่ดุจะแจง้เตอืนในจอแสดงผลทันท ี
มอเตอรอ์ำจหยดุท�ำงำนโดยขึน้อยูก่บัประเภทของขอ้ผดิพลำด แตเ่มือ่ไดรั้บกำรแกไ้ขใหม้สีภำพ 
ปกต ิสถำนะขอ้ผดิพลำดจะหำยไปโดยทนัท ีหรอืหลงัจำกผำ่นไประยะเวลำหนึง่เมือ่มกีำรตัง้คำ่ใหม ่
อตัโนมตัิ
ในกรณีกำรหยดุท�ำงำนเนือ่งจำกกำรขำดน�้ำ (BL), กำรใชง้ำนมอเตอรม์ำกเกนิไป (OC), กำรหยดุ 
ท�ำงำนเนือ่งจำกไฟฟ้ำลดัวงจรโดยตรงระหวำ่งขดลวดของมอเตอร ์(SC) ผูใ้ชส้ำมำรถลองด�ำเนนิกำร 
ออกจำกเงือ่นไขขอ้ผดิพลำด โดยกดและปลอ่ยปุ่ ม + และ - พรอ้มกัน หำกยังคงมเีงือ่นไข 
ขอ้ผดิพลำดอยู่ ตอ้งด�ำเนนิกำรเพือ่แกไ้ขสำเหตขุองขอ้ผดิพลำด
ในกรณีทีม่กีำรหยุดกำรท�ำงำนเนื่องจำกหนึง่ในขอ้ผดิพลำดภำยใน E18, E19, E20, E21 
จ�ำเป็นตอ้งรอ 15 นำท ีโดยเปิดเครือ่งไวจ้นกวำ่สถำนะทีห่ยดุท�ำงำนจะตัง้คำ่ใหมโ่ดยอตัโนมตัิ

สญัญาณเตอืนในบนัทกึขอ้ผดิพลาด

ตวับง่ชีใ้นจอแสดงผล ค�าอธบิาย

PD กำรปิดเครือ่งทีผ่ดิปกติ

FA ปัญหำในระบบระบำยควำมรอ้น

ตำรำงที ่1: สญัญำณเตอืน

สภาพการหยดุท�างาน
ตวับง่ชีใ้นจอแสดงผล ค�าอธบิาย

PH ระบบตดัไฟเนือ่งจำกป๊ัมรอ้นเกนิไป
BL หยดุท�ำงำนเนือ่งจำกขำดน�้ำ
BP1 กำรหยดุท�ำงำนเนือ่งจำกขอ้ผดิพลำดในกำรอำ่นขอ้มลูทีเ่ซน็เซอรแ์รงดนัภำยใน
PB กำรหยดุท�ำงำนเนือ่งจำกกำรจำ่ยแรงดนัไฟฟ้ำนอกเหนอืขอ้ก�ำหนด
OT กำรหยดุท�ำงำนเนือ่งจำกระดบัก�ำลงัไฟรอ้นเกนิไป
OC กำรหยดุท�ำงำนเนือ่งจำกมอเตอรท์�ำงำนหนักเกนิไป
SC กำรหยดุท�ำงำนเนือ่งจำกไฟฟ้ำลดัวงจรระหวำ่งขดลวดของมอเตอร์
ESC กำรหยดุท�ำงำนเนือ่งจำกไฟฟ้ำลดัวงจรลงดนิ
HL ของเหลวรอ้น
NC กำรหยดุท�ำงำนเนือ่งจำกมอเตอรข์ำดกำรเชือ่มตอ่
Ei กำรหยดุท�ำงำนเนือ่งจำกขอ้ผดิพลำดภำยใน i-th
Vi กำรหยดุท�ำงำนเนือ่งจำกแรงดนัไฟฟ้ำภำยใน i-th หมดควำมทนทำน
EY หยดุท�ำงำนจำกกำรตรวจพบควำมผดิปกตขิองวงจรในป๊ัม

ตำรำงที ่2: ขอ้บง่ชีก้ำรหยดุท�ำงำน
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4.1	-	ค�าอธบิายของการหยดุท�างาน

4.1.1	-	"BL"	ระบบป้องกนัน�า้แหง้	(การป้องกนัปั๊มน�า้เดนิขณะขาดน�า้)
ในกรณีทีข่ำดน�้ำ ป๊ัมจะหยดุท�ำงำนโดยอตัโนมตัหิลงัจำกถงึเวลำ TB ซึง่ระบโุดยไฟ "สญัญำณเตอืน" 
สแีดงและตวัอกัษร "BL" ในจอแสดงผล
หลงัจำกกูก้ำรไหลของน�้ำทีถ่กูตอ้งแลว้ ผูใ้ชส้ำมำรถลองด�ำเนนิกำรเพือ่ออกจำกกำรหยดุกำรท�ำงำน 
เพือ่ป้องกนั โดยกดปุ่ ม "+" และ "-" พรอ้มกนั จำกนัน้ปลอ่ยปุ่ มดงักลำ่ว
หำกสถำนะสญัญำณเตอืนยงัคงอยู ่ หรอืหำกผูใ้ชไ้มเ่ริม่ด�ำเนนิกำรโดยเรยีกคนืกำรไหลของน�้ำและ 
ตัง้คำ่ป๊ัมใหม ่ระบบกำรเริม่ใหมอ่ตัโนมตัจิะพยำยำมเริม่ท�ำงำนป๊ัมอกีครัง้

 หำกตัง้คำ่พำรำมเิตอร ์SP ไมถ่กูตอ้ง กำรป้องกนัจำกกำรขำดน�้ำอำจท�ำงำนไมถ่กูตอ้ง

4.1.2	-	การป้องกนัรอบการท�างานถี	่(การป้องกนัรอบการท�างานตอ่เนือ่งโดยไมม่	ี
ความตอ้งการน�า้ของอปุกรณท์ีใ่ชน้�า้)
หำกมกีำรร่ัวไหลในสว่นทอ่สง่ของระบบทอ่ ป๊ัมจะเริม่ท�ำงำนและหยดุวงจรแมว้ำ่ไมม่กีำรดงึน�้ำ 
โดยเจตนำ แมแ้ตก่ำรร่ัวไหลเพยีงเล็กนอ้ย (สองถงึสำมมลิลลิติร) ก็สำมำรถท�ำใหแ้รงดันตก 
และสง่ผลใหป๊ั้มไฟฟ้ำเริม่ท�ำงำน
กำรควบคมุอเิล็กทรอนกิสข์องป๊ัมสำมำรถตรวจจับกำรร่ัวไหลตำมจ�ำนวนกำรเกดิซ�้ำ
ฟังกช์นัป้องกนัรอบกำรท�ำงำนถีส่ำมำรถแยกหรอืเปิดใชง้ำนในโหมดพืน้ฐำนหรอืโหมดอจัฉรยิะ 
(ยอ่หนำ้ 7.6.12)
ในโหมดพืน้ฐำน เมือ่ตรวจพบสภำพกำรเกดิซ�้ำ ป๊ัมจะหยุดและรอใหผู้ใ้ชร้เีซ็ตเอง สภำพนี้
แจง้ใหผู้ใ้ชท้รำบดว้ยไฟ "สญัญำณเตอืน" สแีดงและค�ำวำ่ "ANTICYCLING" (กำรป้องกนั 
รอบกำรท�ำงำนถี)่ ปรำกฏในจอแสดงผล หลงัจำกขจัดกำรร่ัวไหล ผูใ้ชส้ำมำรถด�ำเนนิกำรบงัคบัให ้
เริม่ท�ำงำนอกีครัง้โดยกดและปลอ่ยปุ่ ม "+" และ "-" พรอ้มกนั
ในโหมดอจัฉรยิะ เมือ่ตรวจพบสภำวะกำรร่ัวไหล พำรำมเิตอร ์RP จะเพิม่ขึน้เพือ่ลดจ�ำนวนกำรเริม่ 
ท�ำงำนเมือ่เวลำผำ่นไป

4.1.3	-	การป้องกนัน�า้แข็งตวั	(การป้องกนัการแข็งตวัของน�า้ในปั๊ม)
กำรเปลีย่นสถำนะของน�้ำจำกของเหลวเป็นของแข็งจะท�ำใหม้ปีรมิำตรเพิม่ขึน้ ดงันัน้จ�ำเป็นตอ้ง 
มัน่ใจวำ่ป๊ัมไมม่นี�้ำเหลอือยูเ่ต็มเมือ่อณุหภมูใิกลก้บัจดุเยอืกแข็ง เพือ่หลกีเลีย่งกำรเสยีหำยของป๊ัม 
ซึง่เป็นเหตผุลทีแ่นะน�ำใหร้ะบำยน�้ำออกจำกป๊ัมไฟฟ้ำใด ๆ ทีไ่มไ่ดใ้ชใ้นชว่งฤดหูนำว อยำ่งไรกต็ำม 
ป๊ัมนีม้รีะบบป้องกนักำรกอ่ตัวของน�้ำแข็งภำยใน โดยจะเดนิเครือ่งป๊ัมไฟฟ้ำเมือ่อณุหภมูลิดลง 
ถงึคำ่ใกลจ้ดุเยอืกแข็ง ซึง่จะปรับอณุหภมูนิ�้ำภำยในและป้องกนัน�้ำแข็งตวั

 กำรป้องกันน�้ำแข็งตัวจะท�ำงำนเมือ่ป๊ัมไดรั้บกำรจ่ำยไฟฟ้ำอย่ำงเป็นปกตเิท่ำนัน้ 
โดยหำกไมไ่ดเ้สยีบปลั๊กไวห้รอืในกรณีทีไ่มม่กีระแสไฟ กำรป้องกนัจะท�ำงำนไมไ่ด ้

 อยำ่งไรก็ตำม แนะน�ำวำ่อยำ่ปลอ่ยใหป๊ั้มมนี�้ำเต็มในระหวำ่งทีไ่มม่กีำรใชง้ำนเป็น 
เวลำนำน ใหร้ะบำยน�้ำออกจำกป๊ัมอยำ่งถกูตอ้งผำ่นฝำปิดชอ่งระบำยน�้ำ (ภำพที ่ 1 
ดำ้น E) และเก็บไวใ้นบรเิวณทีม่ทีีก่�ำบงั

4.1.4	-	"BP1"	การหยดุท�างานเนือ่งจากความผดิปกตขิองเซ็นเซอรแ์รงดนัภายใน
หำกอปุกรณ์ตรวจพบควำมผดิปกตทิีเ่ซ็นเซอรแ์รงดัน ป๊ัมจะยังคงหยดุท�ำงำนและสง่สญัญำณ 
ขอ้ผดิพลำด "BP1" สถำนะนี้เริม่ตน้ทันททีีต่รวจพบปัญหำ และสิน้สดุโดยอัตโนมัตเิมือ่สภำพ 
ทีถ่กูตอ้งกลบัคนืมำ

4.1.5	-	"PB"	การหยดุท�างานเนือ่งจากการจา่ยแรงดนัไฟฟ้านอกเหนอืขอ้ก�าหนด
เกดิขึน้เมือ่แรงดนัไฟฟ้ำในสำยทีอ่นุญำตตรงขัว้จำ่ยไฟมคีำ่อยูน่อกเหนอืขอ้ก�ำหนด ซึง่จะมกีำรตัง้คำ่ใหม่
โดยอตัโนมตัเิมือ่แรงดนัไฟฟ้ำทีข่ัว้จำ่ยไฟกลบัคนืสูค่ำ่ทีอ่นุญำต

4.1.6	-	"SC"	การหยดุท�างานเนือ่งจากไฟฟ้าลดัวงจรระหวา่งขดลวดของมอเตอร์
อปุกรณม์กีำรป้องกนัไฟฟ้ำลดัวงจรโดยตรง ซึง่อำจเกดิขึน้ระหวำ่งขดลวดของมอเตอร ์เมือ่มกีำรหยดุ 
ท�ำงำนนี ้ผูใ้ชส้ำมำรถลองเปิดกำรใชง้ำนใหมโ่ดยกดปุ่ ม + และ - คำ้งไวพ้รอ้มกนั ทัง้นีจ้ะไมม่ผีลใด ๆ 
จนกวำ่จะผำ่นไป 10 วนิำท ีนับตัง้แตว่นิำททีีเ่กดิไฟฟ้ำลดัวงจร
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4.2	-	เง ือ่นไขขอ้ผดิพลาดทีผู่ใ้ชต้อ้งรเีซ็ตเอง
ในสถำนะขอ้ผดิพลำด ผูใ้ชส้ำมำรถยกเลกิขอ้ผดิพลำดดว้ยกำรบังคับใหล้องใหม ่ โดยกดปุ่ ม 
และปลอ่ยปุ่ ม + และ -

4.3	-	เง ือ่นไขขอ้ผดิพลาดทีป่ั๊มรเีซ็ตโดยอตัโนมตั ิ
ส�ำหรับเงือ่นไขควำมผดิปกตแิละกำรหยดุท�ำงำนบำงอยำ่ง ป๊ัมจะพยำยำมรเีซต็โดยอตัโนมตัิ
ขัน้ตอนทีป๊ั่มรเีซต็โดยอตัโนมตั ิกรณีส�ำคญั ๆ มดีงันี ้
"BL" หยดุท�ำงำนเนือ่งจำกกำรขำดน�้ำ
"PB" หยดุท�ำงำนเนือ่งจำกแรงดนัไฟฟ้ำในสำยอยูน่อกเหนอืขอ้ก�ำหนด 
"OT" หยดุท�ำงำนเนือ่งจำกระดบัก�ำลงัไฟรอ้นเกนิไป 
"OC" หยดุท�ำงำนเนือ่งจำกมอเตอรท์�ำงำนหนักเกนิไป
"BP" หยดุท�ำงำนเนือ่งจำกควำมผดิปกตขิองเซน็เซอรแ์รงดนั

เชน่ หำกป๊ัมหยดุท�ำงำนเนื่องจำกกำรขำดน�้ำ อปุกรณ์จะเริม่ขัน้ตอนกำรทดสอบโดยอัตโนมัต ิ
เพือ่ตรวจสอบวำ่เครือ่งปลอ่ยน�้ำหมดแน่นอนและแหง้สนทิ หำกลองตัง้คำ่ใหมส่�ำเร็จในระหวำ่ง 
ล�ำดบัขัน้ตอนกำรด�ำเนนิกำร (เชน่ น�้ำกลบัเขำ้ป๊ัม) ขัน้ตอนจะชะงักและกำรท�ำงำนปกตจิะเริม่ตน้ตอ่
ตำรำงที ่21 แสดงล�ำดบักำรปฏบิตังิำนของอปุกรณใ์นกรณีกำรหยดุท�ำงำนประเภทตำ่ง ๆ

การต ัง้คา่เง ือ่นไขขอ้ผดิพลาดใหมอ่ตัโนมตั ิ

ตวับง่ชีใ้นจอแสดงผล ค�าอธบิาย ล�าดบัการต ัง้คา่ใหมอ่ตัโนมตั ิ

BL
หยดุท�ำงำนเนือ่งจำก

ขำดน�้ำ

- ลองหนึง่ครัง้ทกุ 10 นำท ีรวมทัง้หมด 6 ครัง้

- ลองหนึง่ครัง้ทกุ 1 ชัว่โมง รวมทัง้หมด 24 ครัง้

- ลองหนึง่ครัง้ทกุ 24 ชัว่โมง รวมทัง้หมด 30 ครัง้

PB
หยดุท�ำงำนเนือ่งจำกแรงดนัไฟฟ้ำ

ในสำยอยูน่อกเหนอืขอ้ก�ำหนด
- ระบบจะตัง้คำ่ใหมเ่มือ่กลบัสูแ่รงดนัไฟฟ้ำ 
ทีเ่ฉพำะเจำะจง

OT
หยดุท�ำงำนเนือ่งจำกระดบัก�ำลงัไฟ 

รอ้นเกนิไป
- ระบบจะตัง้คำ่ใหมเ่มือ่อณุหภมูขิองระดบั
ก�ำลงัไฟกลบัมำอยูภ่ำยในขอ้ก�ำหนด

OC
กำรหยดุท�ำงำนเนือ่งจำกมอเตอร์

ท�ำงำนหนักเกนิไป

- ลองหนึง่ครัง้ทกุ 10 นำท ีรวมทัง้หมด 6 ครัง้

- ลองหนึง่ครัง้ทกุ 1 ชัว่โมง รวมทัง้หมด 24 ครัง้

- ลองหนึง่ครัง้ทกุ 24 ชัว่โมง รวมทัง้หมด 30 ครัง้

ตำรำงที ่3: กำรหยดุท�ำงำนทีป๊ั่มรเีซต็โดยอตัโนมตัิ

5	-	การควบคมุอเิล็กทรอนกิสข์องอนิเวอรเ์ตอรแ์ละอนิเตอรเ์ฟซผูใ้ช้
 อนิเวอรเ์ตอรท์�ำใหป๊ั้มท�ำงำนทีแ่รงดนัคงที ่ กำรควบคมุนีจ้ะมผีลดหีำกระบบทอ่ทีจ่ำ่ย 

จำกป๊ัมมขีนำดทีเ่หมำะสม หำกทอ่ในสว่นน�้ำเขำ้มขีนำดเล็กเกนิไปจะท�ำใหส้ญูเสยี 
แรงดนัทีอ่ปุกรณไ์มส่ำมำรถชดเชยได ้ผลลพัธค์อืแรงดนัทีเ่ซน็เซอรจ์ะคงที ่แตไ่มค่งที ่
ในอปุกรณท์ีใ่ชน้�้ำ

 ทอ่ทีม่คีวำมยดืหยุน่มำกเกนิไปสำมำรถท�ำใหเ้กดิกำรสัน่ ซึง่หำกเป็นเชน่นัน้ แกปั้ญหำ 
ไดโ้ดยปรับพำรำมเิตอรก์ำรควบคมุ "GP" และ "GI" (ดยูอ่หนำ้ 7.6.4 - GP: 
คำ่สมัประสทิธิอ์ตัรำขยำยเชงิสดัสว่นและ 7.6.5 - GI: คำ่สมัประสทิธิอ์ตัรำขยำย 
เชงิอนิทกิรัล)

5.1	-	การใชง้านกบัชุดควบคมุ
E.sybox เพียงอย่ำงเดียวหรือในชุดกำรป๊ัม อำจเชือ่มต่อดว้ยกำรสือ่สำรแบบไรส้ำยกับ 
เครือ่งทีอ่ยู่ระยะไกลทีอ่ำ้งถงึดำ้นล่ำง เนื่องจำกเป็นชดุควบคุม ชดุควบคุมมหีลำยฟังกช์ัน 
โดยขึน้อยูก่บัรุน่
ชดุควบคมุทีเ่ป็นไปไดค้อื

 • E.sylink
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กำรใช ้E.sybox รว่มกนัตัง้แตห่นึง่เครือ่งขึน้ไปกบัชดุควบคมุจะชว่ยในกำรใชง้ำน:
 • ขำเขำ้ดจิทิลั
 • ขำออกรเีลย์
 • เซน็เซอรแ์รงดนัระยะไกล
 • กำรเชือ่มตอ่เครอืขำ่ยอเีทอรเ์น็ต

ดำ้นลำ่งคอืชดุฟังกช์นัทีร่ะบไุวข้ำ้งตน้ ซึง่ใชไ้ดใ้นชดุควบคมุประเภทตำ่ง ๆ โดยจะเรยีกวำ่ 
"ฟังกช์นัชดุควบคมุ"

5.1.1	-	ฟงักช์นัทีใ่ชไ้ดใ้นชุดควบคมุ
ฟังกช์นัทีใ่ชไ้ดม้รีะบไุวใ้นตำรำงที ่4 ฟังกช์นัทีใ่ชไ้ดใ้นชดุควบคมุ

ฟังกช์นั e.sylink

ขำเขำ้ดจิทิลัทีแ่ยกสญัญำณทำงแสง •
รเีลยข์ำออกทีม่หีนำ้สมัผัสเป็น NO •

เซน็เซอรแ์รงดนัระยะไกล •

กำรเชือ่มตอ่เครอืขำ่ย

ตำรำงที ่4: ฟังกช์นัทีใ่ชไ้ดโ้ดยชดุควบคมุ

5.1.2	-	การเชือ่มตอ่ไฟฟ้าขาเขา้และขาออกของอปุกรณท์ีใ่ชน้�า้
ดคููม่อืชดุควบคมุ

5.1.3	-	การใชง้านโหมดปลอดภยั
ในกรณีทีม่กีำรสือ่สำรขดัขอ้งหรอืขอ้ผดิพลำดของชดุควบคมุ เมือ่ใชฟั้งกช์นัขำเขำ้หรอืเซน็เซอร์
ระยะไกล E.sybox และชดุควบคมุจะเปลีย่นเป็นโหมดปลอดภยั โดยใชก้ำรก�ำหนดคำ่ทีพ่จิำรณำ
วำ่เสยีหำยนอ้ยทีส่ดุ เมือ่โหมดปลอดภยัเริม่ท�ำงำน ไอคอนกะพรบิทีแ่สดงกำกบำทในรปูสำมเหลีย่ม 
จะปรำกฏบนจอแสดงผล
วธิทีี ่E.sysbox ตอบสนองตอ่กำรสือ่สำรทีข่ดัขอ้งอธบิำยไวใ้นตำรำงดำ้นลำ่ง

การต ัง้คา่	
E.sybox

การตอบสนองของ	E.sybox
ไมม่ชุีดควบคมุ	
ทีเ่ชือ่มโยง

ชุดควบคมุทีเ่ชือ่มโยง

การสือ่สารกบัชุดควบคมุ ไมม่กีารสือ่สาร
กบัชุดควบคมุ	
หรอืขอ้ผดิพลาด	
ของชุดควบคมุ

โหมดปลอดภยั

ฟังกช์นัเปิดใชง้ำน 
(ดว้ยทอ่ดดูหรอืเมนู)

ฟังกช์นัไม ่
เปิดใชง้ำน (ดว้ย
ทอ่ดดูหรอืเมนู)

In=0	ทอ่ดดู 
ฟังกช์นัปิดใชง้ำน

ไมม่กีำรด�ำเนนิกำร ไมม่กีำรด�ำเนนิกำร ไมม่กีำรด�ำเนนิกำร ไมม่กีำรด�ำเนนิกำร

In(2)=1,	2	 
ระดบัน�้ำต�ำ่ทีร่ะบุ
โดยสวติชล์กูลอย

ไมม่กีำรด�ำเนนิกำร
ป๊ัมอยูใ่นสถำนะ 
หยดุท�ำงำน F1

ไมม่กีำรด�ำเนนิกำร
ป๊ัมอยูใ่นสถำนะ
หยดุท�ำงำน(1)

In(2)=3,	4 
จดุตัง้คำ่ของอปุกรณ์

ตอ่พว่ง Pauxn
ไมม่กีำรด�ำเนนิกำร

กำรเปิดใชง้ำน 
จดุตัง้คำ่ 

ของอปุกรณ ์
ตอ่พว่งทีต่รงกนั

ไมม่กีำรด�ำเนนิกำร

กำรเปิดใชง้ำน 
คำ่จดุตัง้แรงดนั 

ของอปุกรณต์อ่พว่ง 
ทีต่ัง้ไวน้อ้ยทีส่ดุ

In(2)=5,	6 
ปิดใชง้ำนป๊ัม

ไมม่กีำรด�ำเนนิกำร
ป๊ัมอยูใ่นสถำนะ 
หยดุท�ำงำน F3

ไมม่กีำรด�ำเนนิกำร
ป๊ัมอยูใ่นสถำนะ
หยดุท�ำงำน(1)

In(2)	=7,	8	
ปิดใชง้ำนป๊ัม 
+ กำรรเีซต็ 
ขอ้ผดิพลำด 
และค�ำเตอืน

ไมม่กีำรด�ำเนนิกำร

ป๊ัมอยูใ่นสถำนะ 
หยดุท�ำงำน F3 + 

กำรรเีซต็ขอ้ผดิพลำด 
และค�ำเตอืน

ไมม่กีำรด�ำเนนิกำร
ป๊ัมอยูใ่นสถำนะ
หยดุท�ำงำน(1)

In	=9 
กำรรเีซต็ 

ขอ้ผดิพลำด 
และค�ำเตอืน

ไมม่กีำรด�ำเนนิกำร
กำรรเีซต็ 

ขอ้ผดิพลำด 
และค�ำเตอืน

ไมม่กีำรด�ำเนนิกำร ไมม่กีำรด�ำเนนิกำร
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In(2)=10,	11,	12, 
13 ฟังกช์นั Kiwa 
(สญัญำณแรงดนั 

ขำเขำ้ต�ำ่)

ไมม่กีำรด�ำเนนิกำร
ป๊ัมอยูใ่นสถำนะ
หยดุท�ำงำน F4

ไมม่กีำรด�ำเนนิกำร
ป๊ัมอยูใ่นสถำนะ
หยดุท�ำงำน(1)

PR=0
เซน็เซอรแ์รงดนั 

ระยะไกล
ไมม่กีำรด�ำเนนิกำร ไมม่กีำรด�ำเนนิกำร ไมม่กีำรด�ำเนนิกำร ไมม่กีำรด�ำเนนิกำร

PR=1
กำรใชเ้ซน็เซอรแ์รงดนั

ระยะไกล
ไมม่กีำรด�ำเนนิกำร

จดุตัง้คำ่บน
เซน็เซอรร์ะยะไกล

ไมม่กีำรด�ำเนนิกำร
จดุตัง้คำ่ระยะไกล 

ทีไ่มพ่จิำรณำ

(1) กำรเปิดใชง้ำนฟังกช์นัทีเ่กีย่วขอ้งกบัอปุกรณ์นี ้ + ฟังกช์นัอืน่ในโหมดปลอดภัยจะท�ำใหป๊ั้ม 
หยดุท�ำงำน ในกรณีนี ้ป๊ัมจะแสดงสำเหตกุำรหยดุท�ำงำนทีม่ลี�ำดบัควำมส�ำคญัสงูสดุ
(2) ตวัเลขทีค่ัน่ดว้ยเครือ่งหมำยจลุภำคแสดงถงึคำ่ทีส่ำมำรถตัง้ไดส้�ำหรับฟังกช์นัทีเ่กีย่วขอ้ง
ในทำงตรงขำ้ม หำกชดุควบคมุสญูเสยีกำรสือ่สำร รเีลย ์ 1 จะสวำ่งขึน้ โดยขึน้อยูก่บักำรตัง้คำ่ 
O1 (ดตูำรำงที ่20) โดยถอืวำ่กำรขำดกำรสือ่สำรคอืเงือ่นไขขอ้ผดิพลำด
5.1.4	-	การต ัง้คา่ฟงักช์นัชุดควบคมุ

คำ่เริม่ตน้ของขำเขำ้ทัง้หมด และเซ็นเซอรแ์รงดันระยะไกลคอื DISABLE (ปิดใชง้ำน) ดังนัน้ 
ผูใ้ชต้อ้งเปิดใชง้ำนกอ่นจงึจะใชไ้ด ้โปรดดขูอ้ 7.6.15 - กำรตัง้คำ่ขำเขำ้ดจิทิลัของอปุกรณต์อ่พว่ง 
IN1, IN2, IN3, IN4 เซน็เซอรแ์รงดนั ขอ้ 7.5.6 - PR: เซน็เซอรแ์รงดนัระยะไกล
ขำออกมคีำ่เริม่ตน้เป็นเปิดใชง้ำน โปรดดขูอ้ฟังกช์นัขำออก ขอ้ 7.6.16 - กำรตัง้คำ่ขำออก 
OUT1, OUT2
หำกชดุควบคุมไม่ไดถู้กเชือ่มโยง ฟังกช์ันขำเขำ้ ขำออก และเซ็นเซอรแ์รงดันระยะไกล
จะไมถ่กูน�ำมำพจิำรณำ และฟังกช์นัเหลำ่นีจ้ะไมม่ผีลแมจ้ะตัง้คำ่อยำ่งไรไวก้ต็ำม
พำรำมเิตอรช์ดุควบคมุ (ขำเขำ้ ขำออก และเซน็เซอรแ์รงดนั) สำมำรถตัง้คำ่ แมว้ำ่กำรเชือ่มตอ่ 
ขดัขอ้งหรอืไมไ่ดเ้ชือ่มตอ่

หำกชดุควบคมุมกีำรเชือ่มโยง (รวมอยูใ่นเครอืขำ่ยไรส้ำยของ E.sybox) แตไ่มป่รำกฏหรอื 
มองไมเ่ห็นเนือ่งจำกปัญหำตำ่ง ๆ  เมือ่ตัง้คำ่พำรำมเิตอรท์ีเ่กีย่วขอ้งกบัฟังกช์นัเหลำ่นีท้ีค่ำ่นอกเหนอืจำก 
ปิดใชง้ำน อปุกรณจ์ะกะพรบิเพือ่ระบวุำ่ไมส่ำมำรถท�ำตำมฟังกช์นั

5.1.5	-	การเชือ่มโยงและการยกเลกิการเชือ่มโยงของ	E.sybox	และชุดควบคมุ
ขัน้ตอนกำรเชือ่มโยงชดุควบคมุกบั E.sybox จะเหมอืนกบักำรเชือ่มโยง E.sybox น่ันเอง:
ตรวจหำหนำ้ AS ของเมนูตวัตดิตัง้ และกดปุ่ ม "+" คำ้งไวเ้ป็นเวลำ 5 วนิำทจีนกวำ่ไฟ LED 
สนี�้ำเงนิจะกะพรบิ (ไมว่ำ่จะใชง้ำน E.sybox เครือ่งเดยีวหรอืใชง้ำนเป็นกลุม่) แลว้จงึกดปุ่ ม ►  
เป็นเวลำ 5 วนิำท ีจนกวำ่ไฟ LED สือ่สำรสนี�้ำเงนิจะเริม่กะพรบิ ทนัททีีม่กีำรเชือ่มตอ่ ไฟ LED  
จะคงที ่และสญัลกัษณ ์E.sylink ปรำกฏบนหนำ้ AS ของ E.sybox
ขัน้ตอนกำรยกเลกิกำรเชือ่มโยง E.sylink จะเหมอืนกบัขัน้ตอนส�ำหรับ E.sybox: ตรวจหำหนำ้ AS 
ของเมนูตวัตดิตัง้ และกดปุ่ ม "-" คำ้งไวเ้ป็นเวลำ 5 วนิำท ีซึง่จะยกเลกิกำรเชือ่มตอ่แบบไรส้ำย 
ทัง้หมดทีม่อียู่ตำรำงที ่5 กำรท�ำงำนของโหมดปลอดภยั
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6	-	แผงปุ่ มและจอแสดงผล

อนิเตอรเ์ฟซผูใ้ชป้ระกอบดว้ยแผงปุ่ มทีม่จีอแสดงผล LCD ขนำด 128x240 พกิเซล และไฟ LED 
แจง้เตอืน POWER, COMM, ALARM ดงัทีเ่ห็นไดใ้นภำพประกอบที ่12
จอแสดงผลจะแสดงคำ่และสถำนะของอปุกรณ ์พรอ้มขอ้บง่ชีเ้กีย่วกบักำรท�ำงำนของพำรำมเิตอรต์ำ่ง ๆ
ฟังกช์นัของปุ่ มตำ่ง ๆ มสีรปุไวใ้นตำรำงที ่6

ปุ่ ม MODE (โหมด) ชว่ยใหเ้ลือ่นไปยังรำยกำรถัดไปในเมนูเดยีวกนั กดคำ้งไวอ้ยำ่งนอ้ย 
1 วนิำทเีพือ่ขำ้มไปรำยกำรเมนูกอ่นหนำ้

ปุ่ ม SET (ตัง้คำ่) ชว่ยใหอ้อกจำกเมนูปัจจบุนั

ลดพำรำมเิตอรปั์จจบุนั (หำกเป็นพำรำมเิตอรท์ีแ่กไ้ขได)้

เพิม่พำรำมเิตอรปั์จจบุนั (หำกเป็นพำรำมเิตอรท์ีแ่กไ้ขได)้

กดคำ้งปุ่ ม "+" หรอืปุ่ ม "-" ชว่ยในกำรเพิม่/ลดอตัโนมตัขิองพำรำมเิตอรท์ีเ่ลอืก หลงัจำกกดปุ่ ม 
"+" หรอืปุ่ ม "-" คำ้งไว ้3 วนิำท ีควำมเร็วเพิม่/ลดอตัโนมตัจิะเพิม่ขึน้

 เมือ่กดปุ่ ม + หรอืปุ่ ม - คำ่ทีเ่ลอืกจะไดรั้บกำรแกไ้ขและบนัทกึทนัทใีนหน่วยควำมจ�ำ 
ถำวร (EE-prom) หำกปิดเครือ่งแมจ้ะโดยบงัเอญิ ในขัน้ตอนนีจ้ะไมท่�ำใหพ้ำรำมเิตอร ์
ทีต่ัง้คำ่ไวเ้มือ่ครูห่ำยไป

 ปุ่ ม SET (ตัง้คำ่) ใชส้�ำหรับออกจำกเมนูปัจจบุนัเทำ่นัน้ และไมจ่�ำเป็นส�ำหรับบนัทกึ 
กำรเปลีย่นแปลง ในบำงกรณีทีอ่ธบิำยไวใ้นบทที ่0 เทำ่นัน้ทีเ่ป็นกำรปรับคำ่บำงอยำ่ง 
โดยกำรกด "SET" (ตัง้คำ่) หรอื "MODE" (โหมด)

ไฟ LED แจง้เตอืน
 • Power (เปิด)
 ไฟ LED สขีำว สว่ำงดว้ยแสงคงทีเ่มือ่เปิดเครือ่ง กะพรบิเมือ่ปิดใชง้ำนเครือ่ง  

(ดยูอ่หนำ้6.5)
 • Alarm (สญัญำณเตอืน)
 ไฟ LED สแีดง สวำ่งดว้ยแสงคงทีเ่มือ่เครือ่งหยดุท�ำงำนเนือ่งจำกมขีอ้ผดิพลำด
 • Communication (กำรสือ่สำร)
 ไฟ LED สนี�้ำเงนิ สว่ำงดว้ยแสงคงทีเ่มือ่ใชก้ำรสือ่สำรแบบไรส้ำยและท�ำงำน 

อยำ่งถกูตอ้ง เมือ่มกีำรก�ำหนดคำ่ใหท้�ำงำนในโหมดกำรสือ่สำร ไฟจะกะพรบิดว้ย 
ควำมถีช่ำ้หำกกำรสือ่สำรไมพ่รอ้มใชง้ำน ตรวจไมพ่บ หรอืมปัีญหำ ไฟจะกะพรบิ 
ดว้ยควำมถีส่งูในระหวำ่งกำรเชือ่มโยงกบัอปุกรณไ์รส้ำยอืน่ ๆ ไฟจะดบัหำกไมไ่ด ้
ใชก้ำรสือ่สำร

ภำพประกอบที ่12: มมุมองของอนิเตอรเ์ฟซผูใ้ช ้

ตำรำงที ่6: ฟังกช์นัปุ่ ม
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เมนู
โครงสรำ้งทีส่มบรูณข์องเมนูทัง้หมดและรำยกำรทัง้หมดทีป่ระกอบขึน้ แสดงอยูใ่นตำรำงที ่9

กำรเขำ้ถงึเมนู
สำมำรถเขำ้ถงึเมนูตำ่ง ๆ จำกเมนูหลกัไดส้องวธิี
 1 - กำรเขำ้ถงึโดยตรงดว้ยชดุปุ่ ม
 2 - กำรเขำ้ถงึดว้ยชือ่โดยใชเ้มนูแบบเลือ่นลง

6.1	การเขา้ถงึโดยตรงดว้ยชุดปุ่ ม
สำมำรถเขำ้ถงึเมนูทีต่อ้งกำรโดยตรง โดยกดชดุปุ่ มทีถ่กูตอ้งพรอ้มกนัตำมเวลำทีก่�ำหนด (เชน่ 
MODE SET (ตัง้คำ่โหมด) เพือ่เขำ้สูเ่มนูจดุตัง้คำ่) และเลือ่นรำยกำรตำ่ง ๆ ในเมนูดว้ยปุ่ ม 
MODE (โหมด)

ตำรำงที ่7 แสดงเมนูทีส่ำมำรถเขำ้ถงึดว้ยชดุปุ่ ม

ชือ่เมนู ปุ่ มเขา้ถงึโดยตรง เวลาทีก่ดคา้งไว้

User (ผูใ้ช)้ เมือ่ปลอ่ยปุ่ ม

Monitor (จอภำพ)
 

2 วนิำที

Setpoint (จดุตัง้คำ่)
 

2 วนิำที

Manual (กำรตัง้คำ่เองโดย
ผูใ้ช)้

  
5 วนิำที

Installer (ตวัตดิตัง้)
   

5 วนิำที

Technical assistance  
(ควำมชว่ยเหลอืทำงเทคนคิ)

  
5 วนิำที

Reset factory values 
(กลบัไปใชก้ำรตัง้คำ่จำกโรงงำน)

 
2 วนิำทหีลงัจำกเปิดเครือ่ง

Reset (ตัง้คำ่ใหม)่
   

2 วนิำที

ตำรำงที ่7: กำรเขำ้ถงึเมนู
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เมนยูอ่	(มองเห็นได)้ เมนขูยาย	(เขา้ถงึโดยตรงหรอืใชร้หสัผา่น)

Main	Menu

เมนหูลกั
User	Menu	Mode	
โหมดเมนผููใ้ช้

Monitor	Menu 
Set-minus  

เมนบูนจอภาพ  
ตัง้คำ่-ลบ

Setpoint	Menu	Mode-Set	
เมนจูดุต ัง้คา่	โหมด-ต ัง้คา่

Manual	Menu 
Set-minus-plus 

เมนตู ัง้คา่เองโดยผูใ้ช ้ 
ตัง้คำ่-ลบ-บวก

Installer	Menu 
Mode-set-minus 
เมนตูวัตดิต ัง้

โหมด-ตัง้คำ่-ลบ

Tech.	Assist.	Menu	
mode-set-plus 

เมนคูวามชว่ยเหลอื	
ทางเทคนคิ	

โหมด-ตัง้คำ่-บวก

MAIN	(หลกั)
(หนำ้หลกั)

STATUS		
RS 

รอบตอ่นำที
VP 

แรงดนั
VF 

กำรแสดงผลกำรไหล
PO	

ก�ำลงัไฟทีใ่ชโ้ดยป๊ัม
C1 

กระแสไฟทีข่ดลวด
ของป๊ัม

CT 
ควำมคมชดั

SP 
จดุตัง้แรงดนั

STATO		
RI	

กำรตัง้คำ่ควำมเร็ว
VP 

แรงดนั
VF 

กำรแสดงผลกำรไหล
PO	

ก�าลงัไฟทีใ่ชโ้ดยปั๊ม
C1 

กระแสไฟทีข่ดลวดของป๊ัม
RS 

รอบตอ่นำที
TE	

อณุหภมูติวักระจำยควำมรอ้น

RP 
ลดแรงดนัส�ำหรับ 

กำรเริม่ท�ำงำนอกีครัง้

TB
ระยะเวลำหยดุท�ำงำนส�ำหรับ

กำรขำดน�้ำ

ตวัเลอืกเมนู
BK	

ไฟพืน้หลงั
P1 

จดุตัง้คำ่ของอปุกรณต์อ่พว่ง 1
OD	

ประเภทของทอ่
T1 

กำรหน่วงเวลำแรงดนัต�ำ่

TK	
เวลำกำรเปิดไฟพืน้หลงั

P2 
จดุตัง้คำ่ของอปุกรณต์อ่พว่ง 2

AD 
กำรก�ำหนดคำ่แอดเดรส

T2	
กำรหน่วงเวลำกำรปิด

LA 
ภำษำ

P3	
จดุตัง้คำ่ของอปุกรณต์อ่พว่ง 3

MS	
ระบบกำรวดั

GP	
อตัรำขยำยเชงิสดัสว่น

ชัว่โมงทีเ่ปิด จ�ำนวน
ชัว่โมงกำรท�ำงำน 

จ�ำนวนกำรเริม่ท�ำงำน

TE 
อณุหภมูติวักระจำยควำมรอ้น

P4	
จดุตัง้คำ่ของอปุกรณต์อ่พว่ง 4

AS	
อปุกรณไ์รส้ำย

GI 
อตัรำขยำยเชงิอนิทกิรัล

PR	
เซน็เซอรแ์รงดนั 

ระยะไกล

RM 
ควำมเร็วสงูสดุ

PI 
ฮสิโทแกรมก�ำลงัไฟ

NA 
อปุกรณท์ีใ่ชง้ำนอยู่

ระบบป๊ัมหลำยเครือ่ง
NC	

อปุกรณท์ีใ่ชพ้รอ้มกนัสงูสดุ

เครือ่งวดักำรไหลออก
IC	

กำรก�ำหนดคำ่อปุกรณ์
VE	

ขอ้มลู 
HW และ SW

ET	
เวลำสงูสดุในกำรสลบั



79

TH ไทย

FF
ขอ้ผดิพลำดและค�ำเตอืน 

(บนัทกึ)

AY
กำรป้องกนัรอบกำรท�ำงำนถี่

AE
ป้องกนัแกนล็อก

AF
ป้องกนัน�้ำแข็งตวั

I1
ฟังกช์นัขำเขำ้ 1

I2
ฟังกช์นัขำเขำ้ 2

I3
ฟังกช์นัขำเขำ้ 3

I4
ฟังกช์นัขำเขำ้ 4

O1
ฟังกช์นัขำออก 1

O2
ฟังกช์นัขำออก 2

FW
กำรอปัเดตเฟิรม์แวร์

RF
กำรรเีซต็ขอ้ผดิพลำด 

และค�ำเตอืน
PW

แกไ้ขรหสัผำ่น
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ปุ่ ม

สทีีใ่ชร้ะบุ กำรแกไ้ขพำรำมเิตอรใ์นชดุประกอบป๊ัมหลำยเครือ่ง

ชดุของพำรำมเิตอรท์ีส่�ำคญั พำรำมเิตอรเ์หลำ่นีต้อ้งปรับใหต้รงกนั 
เพือ่ใหร้ะบบป๊ัมหลำยเครือ่งเริม่ท�ำงำนได ้กำรแกไ้ขสิง่ใดสิง่หนึง่
ตอ่ไปนีใ้นอปุกรณใ์ด ๆ สง่ผลใหเ้กดิกำรปรับใหต้รงกนัอตัโนมตั ิ

ในอปุกรณอ์ืน่ ๆ ทัง้หมดโดยไมม่ขีอ้แม ้
พำรำมเิตอรท์ีอ่นุญำตใหป้รับในโหมดสนับสนุนจำกอปุกรณ ์
เพยีงหนึง่เครือ่ง โดยกระจำยไปยงัอปุกรณอ์ืน่ ๆ ทัง้หมด 

ซึง่ยอมรับไดว้ำ่คำ่พำรำมเิตอรอ์ปุกรณแ์ตล่ะเครือ่ง 
อำจแตกตำ่งกนั

กำรตัง้คำ่พำรำมเิตอรท์ีส่�ำคญัเฉพำะของป๊ัมแตล่ะเครือ่ง

พำรำมเิตอรแ์บบอำ่นอยำ่งเดยีว

ตำรำงที ่8: โครงสรำ้งเมนู

6.2	-	การเขา้ถงึดว้ยชือ่โดยใชเ้มนแูบบเลือ่นลง
ตวัเลอืกเมนูตำ่ง ๆ เขำ้ถงึไดด้ว้ยชือ่ จำกเมนูหลกั เขำ้ถงึตวัเลอืกเมนูโดยกดปุ่ ม + หรอื -
ชือ่เมนูทีเ่ขำ้ถงึไดจ้ะปรำกฏบนหนำ้ตัวเลอืกเมนู และเมนูใดเมนูหนึง่มกีำรเนน้สเีป็นแถบ 
(ดูภำพประกอบที ่ 14) เลือ่นแถบเนน้สโีดยใชปุ้่ ม + และ - เพื่อเลอืกเมนูทีต่อ้งกำร 
และเขำ้โดยกด MODE (โหมด)

รำยกำรทีม่คีอื MAIN (หลัก), USER (ผูใ้ช)้, MONITOR (จอภำพ) ตำมดว้ยรำยกำรทีส่ ีค่อื 
EXTENDED MENU (เมนูขยำย) ซึง่รำยกำรนีช้ว่ยใหจ้�ำนวนเมนูทีแ่สดงขยำยออกได ้เมือ่เลอืก 
EXTENDED MENU (เมนูขยำย) ป๊อปอปัจะปรำกฏโดยขอใหพ้มิพร์หสักำรเขำ้ถงึ (รหสัผำ่น)  
โดยรหสักำรเขำ้ถงึ (รหสัผำ่น) จะตรงกบัชดุปุ่ มทีใ่ชส้�ำหรับกำรเขำ้ถงึโดยตรง (ดงัในตำรำงที ่8) 
และชว่ยใหก้ำรแสดงผลเมนูขยำยจำกเมนูทีต่รงกบัรหัสกำรเขำ้ถงึ ส�ำหรับเมนูทัง้หมดทีม่รีะดับ 
ควำมส�ำคญัรองลงมำ ล�ำดบัของเมนูคอื User (ผูใ้ช)้, Manual Setpoint (จดุตัง้คำ่ทีผู่ใ้ชต้อ้ง 
ตัง้คำ่เอง), Manual (กำรตัง้คำ่เองโดยผูใ้ช)้, Installer (ตัวตดิตัง้), Technical Assistance 
(ควำมชว่ยเหลอืทำงเทคนคิ)
เมือ่เลอืกรหัสกำรเขำ้ถงึ เมนูทีแ่สดงจะยังคงใชง้ำนไดเ้ป็นเวลำ 15 นำทหีรอืจนกว่ำผูใ้ชจ้ะ
ปิดใชง้ำนเองดว้ยรำยกำร "Hide forward menus" (ซอ่นเมนูขำ้งหนำ้) ซึง่ปรำกฏในตวัเลอืกเมนู 
เมือ่ใชร้หสักำรเขำ้ถงึ
ภำพที ่14 แสดงแผนภำพกำรใชง้ำนส�ำหรับกำรเลอืกเมนู
เมนูจะอยูต่รงกลำงของหนำ้ เขำ้ถงึจำกดำ้นขวำโดยกำรเลอืกโดยตรงดว้ยชดุปุ่ ม สว่นจำกดำ้นซำ้ย 
เขำ้ถงึโดยระบบกำรเลอืกทีม่เีมนูแบบเลือ่นลง

ภำพประกอบที ่13: ตวัเลอืกเมนูแบบเลือ่นลง
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6.3	-	โครงสรา้งของหนา้เมนู
เมือ่เปิด หนำ้กำรน�ำเสนอบำงสว่นจะปรำกฏขึน้โดยแสดงชือ่ของผลติภณัฑแ์ละโลโก ้ หลงัจำกนัน้ 
เมนูหลกัจะปรำกฏ ชือ่ของแตล่ะเมนูไมว่ำ่รำยกำรใดกต็ำมจะอยูท่ีด่ำ้นบนของกำรแสดงผลเสมอ
รำยกำรตอ่ไปนีป้รำกฏในหนำ้หลกัเสมอ
สถำนะ: สถำนะกำรใชง้ำน (เชน่ สแตนดบ์ำย ด�ำเนนิกำร ขอ้ผดิพลำด ฟังกช์นัขำเขำ้)
รอบตอ่นำท:ี คำ่มหีน่วยเป็น [รอบตอ่นำท]ี
แรงดนั: คำ่มหีน่วยเป็น [บำร]์ หรอื [ปอนดต์อ่ตำรำงนิว้] ขึน้อยูก่บัหน่วยกำรวดัทีต่ัง้คำ่ไว ้
ก�ำลงัไฟ: คำ่มหีน่วยเป็น [กโิลวตัต]์ ของก�ำลงัไฟทีใ่ชโ้ดยอปุกรณ์

หำกกรณีดงักลำ่วเกดิขึน้ รำยกำรตอ่ไปนีอ้ำจปรำกฏ
ขอ้บง่ชีค้วำมผดิพลำด
ขอ้บง่ชีค้�ำเตอืน
ขอ้บง่ชีข้องฟังกช์นัทีเ่ชือ่มโยงกบัขำเขำ้
ไอคอนเฉพำะ

เงือ่นไขขอ้ผดิพลำดมรีะบไุวใ้นตำรำงที ่2 สว่นกำรแสดงผลอืน่ ๆ มรีะบไุวใ้นตำรำงที ่9

เง ือ่นไขขอ้ผดิพลาดหรอืสถานะทีแ่สดงในหนา้หลกั

รหสัระบุ ค�าอธบิาย

GO มอเตอรท์�ำงำน

SB มอเตอรห์ยดุท�ำงำน

DIS ผูใ้ชปิ้ดใชง้ำนสถำนะมอเตอรเ์อง

F1 สถำนะ/สญัญำณเตอืนฟังกช์นัลกูลอย

F3 สถำนะ/สญัญำณเตอืนฟังกช์นัปิดใชง้ำนป๊ัม

F4 สถำนะ/สญัญำณเตอืนฟังกช์นัสญัญำณแรงดนัต�ำ่

P1 สถำนะกำรใชง้ำนพรอ้มจดุตัง้คำ่ของอปุกรณต์อ่พว่ง 1

P2 สถำนะกำรใชง้ำนพรอ้มจดุตัง้คำ่ของอปุกรณต์อ่พว่ง 2

P3 สถำนะกำรใชง้ำนพรอ้มจดุตัง้คำ่ของอปุกรณต์อ่พว่ง 3

P4 สถำนะกำรใชง้ำนพรอ้มจดุตัง้คำ่ของอปุกรณต์อ่พว่ง 4

ไอคอนกำรสือ่สำร 
พรอ้มหมำยเลข

สถำนะกำรใชง้ำนในกำรสือ่สำรในระบบป๊ัมหลำยเครือ่ง พรอ้มกำรระบแุอดเดรส

ไอคอนกำรสือ่สำร 
พรอ้มตวั E

สถำนะขอ้ผดิพลำดของกำรสือ่สำรในระบบป๊ัมหลำยเครือ่ง

EE เขยีนและอำ่นกำรตัง้คำ่จำกโรงงำนใน EEprom

WARN. 
Low voltage

ค�ำเตอืนเนือ่งจำกกำรขำดแรงดนัไฟฟ้ำทีจ่ำ่ย

ตำรำงที ่9: สถำนะและขอ้ควำมขอ้ผดิพลำดในหนำ้หลกั

ภำพประกอบที ่14: แผนภำพกำรเขำ้ถงึเมนูทีเ่ป็นไปได ้
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หนำ้เมนูอืน่ ๆ จะแตกตำ่งกนัไปตำมฟังกช์นัทีเ่ชือ่มโยง และอธบิำยภำยหลังตำมประเภทของ 
ตวับง่ชีห้รอืกำรตัง้คำ่ เมือ่ผูใ้ชเ้ขำ้ไปในเมนูใด ๆ ดำ้นลำ่งของหนำ้จะแสดงขอ้มลูสรปุพำรำมเิตอร ์
ทีใ่ชง้ำนหลกัเสมอ (สถำนะกำรท�ำงำนหรอืขอ้ผดิพลำดใด ๆ  ควำมเร็วและแรงดนัปัจจบุนั) ซึง่ชว่ยให ้
มมีมุมองทีส่ม�ำ่เสมอตอ่พำรำมเิตอรพ์ืน้ฐำนของเครือ่ง

ขอ้บง่ชีต้รงแถบสถานะทีด่า้นลา่งของแตล่ะหนา้

รหสัระบุ ค�าอธบิาย

GO มอเตอรห์ยดุท�ำงำน
SB มอเตอรห์ยดุท�ำงำน

Disable ผูใ้ชปิ้ดใชง้ำนสถำนะมอเตอรเ์อง
rpm รอบตอ่นำทขีองมอเตอร์
bar แรงดนัระบบทอ่

FAULT กำรเกดิขอ้ผดิพลำดทีย่บัยัง้กำรท�ำงำนของป๊ัมไฟฟ้ำ

รำยกำรตอ่ไปนีอ้ำจปรำกฏในหนำ้ทีแ่สดงพำรำมเิตอร:์ คำ่เป็นตวัเลขและหน่วยกำรวดัของรำยกำร 
ปัจจบุนั คำ่ของพำรำมเิตอรอ์ืน่ ๆ ทีเ่ชือ่มโยงกบักำรตัง้คำ่ของรำยกำรปัจจบุนั แถบกรำฟิก รำยกำร 
ตำ่ง ๆ โปรดดภูำพที ่15

6.4	-	การระงบัการต ัง้คา่พารามเิตอรด์ว้ยรหสัผา่น
อปุกรณม์รีะบบป้องกนัทีเ่ปิดใชง้ำนดว้ยรหสัผำ่น หำกตัง้คำ่รหสัผำ่นไว ้พำรำมเิตอรข์องอปุกรณ ์
จะเขำ้ถงึและมองเห็นได ้แตจ่ะเปลีย่นแปลงไมไ่ด ้
ระบบกำรจัดกำรรหสัผำ่นอยูใ่นเมนู "Technical assistance" (ควำมชว่ยเหลอืทำงเทคนคิ) และ 
จัดกำรโดยรหสัผำ่นของพำรำมเิตอร์
6.5	-	การเปิดและปิดใชง้านมอเตอร์
ตำมสภำพกำรใชง้ำนปกต ิกำรกดแลว้ปลอ่ยทัง้ปุ่ ม "+" และ "-" จะท�ำใหเ้กดิกำรหยดุท�ำงำน/ 
กำรปลอ่ยของมอเตอร ์ (ป๊ัมกดคำ้งโดยอตัโนมตัแิมว้ำ่จะปิดสวติชแ์ลว้) หำกมสีญัญำณแจง้เตอืน 
ขอ้ผดิพลำด กำรปฏบิตังิำนทีอ่ธบิำยขำ้งตน้จะตัง้คำ่กำรแจง้เตอืนใหม่
เมือ่ปิดใชง้ำนมอเตอร ์ สถำนะนีจ้ะแสดงโดยกะพรบิไฟ LED สขีำว สำมำรถเปิดใชง้ำนค�ำสัง่นี ้
จำกหนำ้เมนูใดกไ็ด ้ยกเวน้ RF และ PW

7	-	ความหมายของพารามเิตอรแ์ตล่ะอนั

7.1	-	เมนผููใ้ช้
จำกเมนูหลัก กดปุ่ ม MODE (โหมด) (หรอืใชเ้มนูตัวเลอืกและกด + หรอื -) เพือ่เขำ้ถงึ USER 
MENU (เมนูผูใ้ช)้ ซึง่ปุ่ ม MODE (โหมด) ในเมนูจะชว่ยใหเ้ลือ่นดหูนำ้เมนูตำ่ง ๆ  ได ้โดยคำ่ทีแ่สดง 
มดีงัตอ่ไปนี้
7.1.1	-	สถานะ:
แสดงสถำนะป๊ัม
7.1.2	-	RS:	การแสดงผลความเร็วรอบ
ควำมเร็วรอบมอเตอรม์หีน่วยเป็นรอบตอ่นำที
7.1.3	-	VP:	การแสดงผลแรงดนั
แรงดนัระบบทอ่มหีน่วยเป็น [บำร]์ หรอื [ปอนดต์อ่ตำรำงนิว้] โดยขึน้อยูก่บัระบบกำรวดัทีใ่ช ้
7.1.4	-	VF:	การแสดงผลการไหล
แสดงผลกำรไหลทนัทเีป็นหน่วย [ลติร/นำท]ี หรอื [แกลลอน/นำท]ี โดยขึน้อยูก่บัระบบกำรวดั
ทีต่ัง้คำ่

ภำพประกอบที ่15: กำรแสดงผลของพำรำมเิตอรเ์มนู

ตำรำงที ่10: ขอ้บง่ชีต้รงแถบสถำนะ
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7.1.5	-	PO:	การแสดงผลก�าลงัไฟทีใ่ช้
ก�ำลงัไฟทีใ่ชโ้ดยป๊ัมไฟฟ้ำมหีน่วยเป็น [กโิลวตัต]์
สญัลักษณ์วงกลมกะพรบิอำจปรำกฏใตส้ญัลักษณ์ PO ของพลังงำนทีว่ัดได ้ สญัลักษณ์นีร้ะบ ุ
กำรแจง้เตอืนลว่งหนำ้วำ่ก�ำลงัไฟสงูสดุเกนิกวำ่ทีอ่นุญำต
7.1.6	-	C1:	การแสดงผลกระแสไฟฟ้าทีข่ดลวด
กระแสไฟฟ้ำทีข่ดลวดของมอเตอรม์หีน่วยเป็น [แอมป์]
สญัลักษณ์วงกลมกะพรบิอำจปรำกฏใตส้ญัลักษณ์กระแสไฟฟ้ำทีข่ดลวด C1 สญัลักษณ์นีร้ะบ ุ
สญัญำณเตอืนลว่งหนำ้วำ่เกนิกระแสไฟสงูสดุทีอ่นุญำต หำกกะพรบิเป็นระยะสม�ำ่เสมอ หมำยควำมวำ่ 
กำรป้องกนักำรใชง้ำนเกนิก�ำลงัของมอเตอรก์�ำลงัจะสะดดุ และมคีวำมเป็นไปไดส้งูทีอ่ำจจะเขำ้สู ่
สถำนะกำรป้องกนั
7.1.7	-	ช ัว่โมงการใชง้านและจ�านวนการเร ิม่ท�างาน
แสดงชัว่โมงเป็นสำมแถวซึง่ระบจุ�ำนวนทีอ่ปุกรณเ์ปิดใชง้ำน ชัว่โมงกำรท�ำงำนของป๊ัม และจ�ำนวน 
กำรเริม่ท�ำงำนของมอเตอร์
7.1.8	-	PI:	ฮสิโทแกรมก�าลงัไฟ
ฮสิโทแกรมของก�ำลงัไฟทีส่ง่จะแสดงผลในแถบแนวตัง้ 5 แถบ ฮสิโทแกรมระบรุะยะเวลำทีป๊ั่ม 
เปิดใชง้ำนในระดบัก�ำลงัไฟทีก่�ำหนด สว่นแกนแนวนอนคอืแถบทีร่ะดบัก�ำลงัไฟตำ่ง ๆ แกนแนวตัง้ 
เป็นเวลำทีป๊ั่มเปิดใชง้ำนในระดบัก�ำลงัไฟทีเ่ฉพำะเจำะจง (% ของเวลำเมือ่เทยีบกบัจ�ำนวนรวม)

7.1.9	-	ระบบปั๊มหลายเครือ่ง
แสดงสถำนะของป๊ัม เมือ่มกีำรตดิตัง้ป๊ัมหลำยเครือ่ง หำกไมม่กีำรสือ่สำร ไอคอนทีแ่สดงวำ่กำรสือ่สำร
หำยไปหรอืชะงักจะปรำกฏ หำกมอีปุกรณห์ลำยเครือ่งเชือ่มตอ่กนั ไอคอนจะแสดงส�ำหรับแตล่ะเครือ่ง 
ไอคอนมสีญัลักษณ์ของป๊ัมซึง่ดำ้นลำ่งมตีัวอักษรระบสุถำนะป๊ัม ซึง่จะแสดงดังในตำรำงที ่ 11 
โดยขึน้อยูก่บัสถำนะกำรใชง้ำน

การแสดงผลปั๊ม

สถานะ ไอคอน ขอ้มลูสถานะใตไ้อคอน

มอเตอรท์�ำงำน สญัลกัษณป๊ั์มก�ำลงัหมนุ ควำมเร็วเป็นตวัเลขสำมหลกั

มอเตอร ์
หยดุท�ำงำน

สญัลกัษณป๊ั์มหยดุนิง่ SB

อปุกรณม์ขีอ้ผดิพลำด สญัลกัษณป๊ั์มหยดุนิง่ F

ตำรำงที ่11: มมุมองของระบบป๊ัมหลำยเครือ่ง

หำกก�ำหนดคำ่อปุกรณเ์ป็นป๊ัมน�้ำส�ำรอง ไอคอนทีอ่ธบิำยป๊ัมจะมสีเีขม้ กำรแสดงผลจะยงัคงคลำ้ย 
กบัในตำรำงที ่8 ยกเวน้วำ่หำกมอเตอรห์ยดุท�ำงำน จะแสดง F แทน SB
7.1.10	-	เครือ่งวดัการไหลออก
หนำ้ดงักลำ่วจะแสดงเครือ่งวดักำรไหลสองคำ่ คำ่แรกแสดงกำรไหลออกโดยรวมทีส่ง่จำกเครือ่ง 
คำ่ทีส่องแสดงจ�ำนวนบำงสว่น และผูใ้ชส้ำมำรถรเีซต็ได ้
จ�ำนวนบำงสว่นสำมำรถรเีซต็จำกหนำ้นี ้โดยกดปุ่ ม "-" คำ้งไวเ้ป็นเวลำ 2 วนิำที
7.1.11	-	VE:	การแสดงผลเวอรช์นั
เวอรช์นัฮำรด์แวรแ์ละซอฟตแ์วรท์ีต่ดิตัง้มำกบัเครือ่ง ฮำรด์แวรแ์ละซอฟตแ์วร ์ 5.9.0 และรุน่ตอ่มำ 
ใชร้ำยกำรตอ่ไปนีด้ว้ยเชน่กนั
ในหนำ้นีห้ลงัตวัอกัษรน�ำหนำ้ S จะแสดงตวัเลข 5 ตวัสดุทำ้ยของหมำยเลขซเีรยีลเดยีวทีก่�ำหนด 
ส�ำหรับกำรเชือ่มตอ่ สำมำรถดหูมำยเลขซเีรยีลทัง้หมดโดยกดปุ่ ม "+"ภำพประกอบที ่16: กำรแสดงผลฮสิโทแกรมก�ำลงัไฟ
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7.1.12	-	FF:	การแสดงผลบนัทกึขอ้ผดิพลาด
กำรแสดงผลตำมล�ำดบัเวลำส�ำหรับขอ้ผดิพลำดทีเ่กดิขึน้ระหวำ่งกำรท�ำงำนของป๊ัม
ใตส้ญัลักษณ์ FF จะปรำกฏตัวเลขสองตัว x/y เพือ่ระบขุอ้ผดิพลำดทีแ่สดงผลและจ�ำนวน 
ขอ้ผดิพลำดทัง้หมดทีม่อียูต่ำมล�ำดับ ซึง่ดำ้นขวำของตัวเลขเหลำ่นี้คอืตัวบง่ชีป้ระเภทของ 
ขอ้ผดิพลำดทีแ่สดง
ปุ่ ม + และ - ใชเ้ลือ่นดรูำยกำรขอ้ผดิพลำด: กำรกดปุ่ ม - จะยอ้นกลบัไปยงับนัทกึและหยดุ 
ทีข่อ้ผดิพลำดแรกสดุทีม่อียู ่กำรกดปุ่ ม + จะไปขำ้งหนำ้ในบนัทกึและหยดุทีข่อ้ผดิพลำดลำ่สดุ
ขอ้ผดิพลำดจะแสดงผลตำมล�ำดบัเวลำ โดยเริม่ตน้จำกขอ้ผดิพลำดทีป่รำกฏยอ้นหลงัไปมำกทีส่ดุ 
x = 1 ถงึลำ่สดุ x = y จ�ำนวนขอ้ผดิพลำดสงูสดุทีส่ำมำรถแสดงคอื 64 เมือ่ครบจ�ำนวนนีแ้ลว้ 
จะเริม่บนัทกึทบัขอ้ผดิพลำดทีเ่กำ่ทีส่ดุ
รำยกำรนีใ้นเมนูจะแสดงผลรำยกำรขอ้ผดิพลำด แตไ่มอ่นุญำตใหต้ัง้คำ่ใหม ่ กำรตัง้คำ่ใหมด่�ำเนนิกำร 
ไดด้ว้ยกำรควบคมุเฉพำะจำกรำยกำร RF ใน TECHNICAL ASSISTANCE MENU (เมนู 
ควำมชว่ยเหลอืทำงเทคนคิ) เทำ่นัน้
บนัทกึขอ้ผดิพลำดไมส่ำมำรถลบไดแ้มผู้ใ้ชจ้ะรเีซต็เอง หรอืแมจ้ะปิดเครือ่งหรอืโดยกำรกลบัไปยงั 
กำรตัง้คำ่จำกโรงงำน จะลบไดเ้ฉพำะเมือ่ปฏบิตัติำมขัน้ตอนทีอ่ธบิำยไวข้ำ้งตน้
7.2	-	เมนบูนจอภาพ
จำกเมนูหลกั สำมำรถเขำ้ถงึ MONITOR MENU (เมนูบนจอภำพ) โดยกดปุ่ ม "SET" (ตัง้คำ่) 
และ "-" (ลบ) คำ้งไวพ้รอ้มกนัเป็นเวลำ 2 วนิำท ีหรอืใชเ้มนูตวัเลอืกแลว้กดปุ่ ม + หรอื -
ในเมนูนี ้คำ่ตอ่ไปนีจ้ะปรำกฏขึน้ตำมล�ำดบัโดยกดปุ่ ม MODE (โหมด)
7.2.1	-	CT:	ความคมชดัของจอแสดงผล
ปรับควำมคมชดัของจอแสดงผล
7.2.2	-	BK:	ความสวา่งของจอแสดงผล
ปรับไฟพืน้หลงัของจอแสดงผลในระดบัจำก 0 ถงึ 100
7.2.3	-	TK:	เวลาการเปิดไฟพืน้หลงั
ตัง้เวลำเปิดไฟพืน้หลงันับจำกกดปุ่ มครัง้สดุทำ้ย คำ่ทีอ่นุญำตคอื "0" ปิดตลอดเวลำตัง้แต ่20 วนิำท ี
ถงึ 10 นำท ีหรอื "เปิดตลอดเวลำ"

เมือ่ไฟพืน้หลงัปิดอยู ่กำรกดปุ่ มใด ๆ ครัง้แรกจะมผีลตอ่กำรเรยีกคนืคำ่ไฟพืน้หลงัอยำ่งเดยีว
7.2.4	-	LA:	ภาษา
แสดงผลเป็นภำษำใดภำษำหนึง่ตอ่ไปนี้

• อติำลี
• องักฤษ
• ฝร่ังเศส
• เยอรมนั
• สเปน
• ดตัช์
• สวเีดน
• ตรุกี
• สโลวำเกยี
• โรมำเนยี
• รัสเซยี
• ไทย

7.2.5	-	TE:	การแสดงผลอณุหภมูติวักระจายความรอ้น
7.3	-	เมนจูดุต ัง้คา่
จำกเมนูหลัก กดปุ่ ม "MODE" (โหมด) และ "SET" (ตัง้คำ่) คำ้งไวพ้รอ้มกนัจนกวำ่ "SP" 
จะปรำกฏขึน้ในจอแสดงผล (หรอืใชเ้มนูตวัเลอืกโดยกด + หรอื -) ปุ่ ม + และ - ชว่ยใหส้ำมำรถ 
เพิม่และลดแรงดนัเสรมิของระบบทอ่ตำมล�ำดบั
กดปุ่ ม SET (ตัง้คำ่) เพือ่ออกจำกเมนูนีแ้ละกลับไปยังเมนูหลัก ชว่งกำรปรับคำ่คอื 1-6 บำร ์ 
(14-87 ปอนดต์อ่ตำรำงนิว้)
7.3.1	-	SP:	การต ัง้คา่จดุต ัง้แรงดนั
แรงดันทีม่กีำรรักษำแรงดันของระบบทอ่ หำกไมม่ฟัีงกช์นัควบคมุแรงดันของอปุกรณ์ตอ่พ่วง 
ทีใ่ชง้ำนอยู่
7.3.2	-	การต ัง้คา่แรงดนัของอปุกรณต์อ่พว่ง
อปุกรณอ์ำจมจีดุตัง้แรงดนัไมเ่ทำ่กนัตำมสถำนะของขำเขำ้ สำมำรถตัง้แรงดนัของอปุกรณต์อ่พว่ง 
สงูสดุ 4 คำ่ส�ำหรับจดุตัง้คำ่ทีแ่ตกตำ่งกนัทัง้หมด 5 คำ่ ส�ำหรับกำรเชือ่มตอ่ไฟฟ้ำ โปรดดคููม่อื 
ชดุควบคมุส�ำหรับกำรตัง้คำ่ซอฟตแ์วร ์ ดยูอ่หนำ้ 7.6.15.3 - กำรตัง้คำ่ฟังกช์นัขำเขำ้ของ 
อปุกรณต์อ่พว่ง



85

TH ไทย

 หำกฟังกช์ันของอุปกรณ์ต่อพ่วงหลำยอย่ำงเชือ่มโยงกับขำเขำ้หลำยชอ่งใชง้ำน
พรอ้มกนั อปุกรณจ์ะตัง้คำ่แรงดนัต�ำ่สดุของขำเขำ้ทีใ่ชง้ำนอยูท่ัง้หมด

 สำมำรถใชจ้ดุตัง้คำ่ของอปุกรณต์อ่พว่งผำ่นชดุควบคมุเทำ่นัน้

7.3.2.1	-	P1:	การต ัง้จดุต ัง้คา่ของอปุกรณต์อ่พว่ง	1
แรงดนัทีม่กีำรรักษำแรงดนัของป๊ัม หำกเปิดใชง้ำนฟังกช์นัจดุตัง้คำ่ของอปุกรณต์อ่พว่งทีข่ำเขำ้ 1
7.3.2.2	-	P2:	การต ัง้จดุต ัง้คา่ของอปุกรณต์อ่พว่ง	2
แรงดนัทีม่กีำรรักษำแรงดนัของป๊ัม หำกเปิดใชง้ำนฟังกช์นัจดุตัง้คำ่ของอปุกรณต์อ่พว่งทีข่ำเขำ้ 2
7.3.2.3	-	P3:	การต ัง้จดุต ัง้คา่ของอปุกรณต์อ่พว่ง	3
แรงดนัทีม่กีำรรักษำแรงดนัของป๊ัม หำกเปิดใชง้ำนฟังกช์นัจดุตัง้คำ่ของอปุกรณต์อ่พว่งทีข่ำเขำ้ 3
7.3.2.4	-	P4:	การต ัง้จดุต ัง้คา่ของอปุกรณต์อ่พว่ง	4
แรงดนัทีม่กีำรรักษำแรงดนัของป๊ัม หำกเปิดใชง้ำนฟังกช์นัจดุตัง้คำ่ของอปุกรณต์อ่พว่งทีข่ำเขำ้ 4

 แรงดันในกำรเริม่ท�ำงำนป๊ัมอกีครัง้ไมไ่ดเ้ชือ่มโยงกบัแรงดัน (SP, P1, P2, P3, 
P4) ทีต่ัง้คำ่ไวเ้ทำ่นัน้ แตย่ังเชือ่มโยงกบั RP ซึง่ RP แสดงกำรลดลงของแรงดัน 
โดยเกีย่วขอ้งกบั "SP" (หรอืทีจ่ดุตัง้คำ่อปุกรณต์อ่พว่งหำกเปิดใชง้ำน) ทีเ่กดิจำก 
กำรเริม่ท�ำงำนของป๊ัม

ตวัอยำ่ง
SP = 3.0 [บำร]์; RP = 0.5 [บำร]์ ไมม่ฟัีงกช์นัจดุตัง้คำ่ของอปุกรณ์ตอ่พ่วงทีใ่ชง้ำนอยู ่
ในระหวำ่งกำรท�ำงำนปกต ิ ป๊ัมจะรักษำแรงดันที ่ 3.0 [บำร]์ ป๊ัมไฟฟ้ำจะเริม่ท�ำงำนอกีครัง้ 
เมือ่แรงดนัลดลงต�ำ่กวำ่ 2.5 [บำร]์

 กำรตัง้คำ่แรงดนั (SP, P1, P2, P3, P4) ทีส่งูเกนิไปส�ำหรับประสทิธภิำพของป๊ัม 
อำจท�ำใหเ้กดิขอ้ผดิพลำด BL ทีบ่ง่บอกวำ่ขำดน�้ำ แตจ่รงิ ๆ แลว้ไมไ่ดเ้ป็นเชน่นัน้ 
ในกรณีเชน่นีใ้หล้ดแรงดนัทีต่ัง้คำ่ไว ้

7.4	-	เมน	ูManual	(การต ัง้คา่เองโดยผูใ้ช)้
จำกเมนูหลัก กดปุ่ ม "SET" (ตัง้ค่ำ) และ "+" รวมทัง้ "-" คำ้งไวพ้รอ้มกัน จนกว่ำหนำ้เมนู 
Manual (กำรตัง้ค่ำเองโดยผูใ้ช)้ จะปรำกฏ (หรอืใชเ้มนูตวัเลอืกโดยกด + หรอื -)
เมนูนีช้ว่ยใหส้ำมำรถดแูละแกไ้ขพำรำมเิตอร ์ กำรก�ำหนดคำ่ตำ่ง ๆ โดยปุ่ ม MODE (โหมด)  
ชว่ยใหเ้ลือ่นดหูนำ้เมนูตำ่ง ๆ สว่นปุ่ ม + และ - ชว่ยใหเ้พิม่และลดคำ่ของพำรำมเิตอรท์ีเ่กีย่วขอ้ง 
ตำมล�ำดบั กดปุ่ ม SET (ตัง้คำ่) เพือ่ออกจำกเมนูนีแ้ละกลบัไปยงัเมนูหลกั
กำรเขำ้สูเ่มนู Manual (กำรตัง้คำ่เองโดยผูใ้ช)้ โดยกดปุ่ ม SET (ตัง้คำ่), +, - จะบงัคบัใหเ้ครือ่ง 
เขำ้สูส่ภำพ STOP (หยดุ) ฟังกช์นันีส้ำมำรถใชเ้พือ่บงัคบัใหเ้ครือ่งหยดุ
ในเมนูหลกั ไมว่ำ่พำรำมเิตอรแ์สดงผลใดกต็ำม สำมำรถด�ำเนนิกำรควบคมุตอ่ไปนีไ้ดเ้สมอ
กำรเริม่ท�ำงำนป๊ัมไฟฟ้ำชัว่ครำว
กำรกดปุ่ ม MODE (โหมด) และ + พรอ้มกนัจะท�ำใหป๊ั้มเริม่ท�ำงำนทีค่วำมเร็ว RI ซึง่สถำนะ 
กำรท�ำงำนนีจ้ะยงัคงอยูต่รำบเทำ่ทีก่ดปุ่ มทัง้สองคำ้งไว ้
เมือ่มคี�ำสัง่ ON (เปิด) ของค�ำสัง่ป๊ัม OFF (ปิด) กำรสือ่สำรจะปรำกฏในจอแสดงผล
กำรเริม่ท�ำงำนป๊ัม
กำรกดปุ่ ม MODE (โหมด), -, + คำ้งไวพ้รอ้มกนัเป็นเวลำ 2 วนิำท ีจะท�ำใหป๊ั้มเริม่ท�ำงำนทีค่วำมเร็ว RI 
ซึง่สถำนะกำรท�ำงำนจะยงัคงอยูจ่นกวำ่จะกดปุ่ ม SET (ตัง้คำ่) โดยป๊ัมจะออกจำกเมนู Manual 
(กำรตัง้คำ่เองโดยผูใ้ช)้ เมือ่กดปุ่ ม SET (ตัง้คำ่) อกีครัง้
เมือ่มคี�ำสัง่ ON (เปิด) ของค�ำสัง่ป๊ัม OFF (ปิด) กำรสือ่สำรจะปรำกฏในจอแสดงผล
ในกรณีทีใ่ชง้ำนโหมดนีน้ำนกวำ่ 5 นำทโีดยไมม่ขีองเหลวไหล สญัญำณเตอืนควำมรอ้นสงูเกนิไป 
จะท�ำงำน พรอ้มแสดงขอ้ผดิพลำด PH ในจอแสดงผล
เมือ่ไมม่สีภำพขอ้ผดิพลำด PH แลว้ สญัญำณเตอืนจะตัง้คำ่ใหมโ่ดยอตัโนมตัเิทำ่นัน้ เวลำกำรตัง้คำ่ 
ใหมค่อื 15 นำท ีหำกเกดิขอ้ผดิพลำด PH มำกกวำ่ 6 ครัง้ตดิตอ่กนั เวลำกำรตัง้คำ่ใหมจ่ะเพิม่ 
เป็น 1 ชม. เมือ่มกีำรตัง้คำ่ใหมเ่พิม่เตมิตำมขอ้ผดิพลำดนี ้ป๊ัมจะคงอยูใ่นสถำนะหยดุท�ำงำนจนกวำ่ 
ผูใ้ชจ้ะเริม่ท�ำงำนป๊ัมใหม ่โดยใชปุ้่ ม "MODE" (โหมด) "-" "+"
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7.4.1	-	สถานะ:
แสดงสถำนะป๊ัม
7.4.2	-	RI:	การต ัง้คา่ความเร็ว
ตัง้คำ่ควำมเร็วมอเตอรเ์ป็นรอบตอ่นำท ี ซึง่ชว่ยใหค้ณุบงัคบัจ�ำนวนกำรหมนุรอบตำมคำ่ทีก่�ำหนดไว ้
ลว่งหนำ้
7.4.3	-	VP:	การแสดงผลแรงดนั
แรงดนัระบบทอ่มหีน่วยเป็น [บำร]์ หรอื [ปอนดต์อ่ตำรำงนิว้] โดยขึน้อยูก่บัระบบกำรวดัทีใ่ช ้
7.4.4	-	VF:	การแสดงผลการไหล
แสดงกำรไหลเป็นหน่วยวดัทีเ่ลอืก หน่วยวดัอำจเป็น [ลติร/นำท]ี หรอื [แกลลอน/นำท]ี ตำมยอ่หนำ้ 
7.5.4 - MS: ระบบกำรวดั
7.4.5	-	PO:	การแสดงผลก�าลงัไฟทีใ่ช้
ก�ำลงัไฟทีใ่ชโ้ดยป๊ัมไฟฟ้ำมหีน่วยเป็น [กโิลวตัต]์
สญัลักษณ์วงกลมกะพรบิอำจปรำกฏใตส้ญัลักษณ์ PO ของพลังงำนทีว่ัดได ้ สญัลักษณ์นี้ระบ ุ
สญัญำณเตอืนลว่งหนำ้วำ่เกนิก�ำลงัไฟสงูสดุทีอ่นุญำต
7.4.6	-	C1:	การแสดงผลกระแสไฟฟ้าทีข่ดลวด
กระแสไฟฟ้ำทีข่ดลวดของมอเตอรม์หีน่วยเป็น [แอมป์]
สญัลักษณ์วงกลมกะพรบิอำจปรำกฏใตส้ญัลักษณ์กระแสไฟฟ้ำทีข่ดลวด C1 สญัลักษณ์นีร้ะบ ุ
สญัญำณเตอืนลว่งหนำ้วำ่เกนิกระแสไฟสงูสดุทีอ่นุญำต หำกกะพรบิเป็นระยะสม�ำ่เสมอ หมำยควำมวำ่ 
กำรป้องกนักำรใชง้ำนเกนิก�ำลงัของมอเตอรก์�ำลงัจะสะดดุ และมคีวำมเป็นไปไดส้งูทีจ่ะเขำ้สูส่ถำนะ 
กำรป้องกนั
7.4.7	-	RS:	การแสดงผลความเร็วรอบ
ควำมเร็วรอบมอเตอรม์หีน่วยเป็นรอบตอ่นำที
7.4.8	-	TE:	การแสดงผลอณุหภมูติวักระจายความรอ้น
7.5	-	เมนตูวัตดิต ัง้
จำกเมนูหลกั กดปุ่ ม "MODE" (โหมด) และ "SET" (ตัง้คำ่) รวมทัง้ "-" คำ้งไวพ้รอ้มกนั 
จนกวำ่พำรำมเิตอรแ์รกของเมนูตวัตดิตัง้จะปรำกฏในจอแสดงผล (หรอืใชเ้มนูตวัเลอืกโดยกด + 
หรอื -) เมนูนีช้ว่ยใหส้ำมำรถดแูละแกไ้ขพำรำมเิตอรก์ำรก�ำหนดคำ่ตำ่ง ๆ โดยปุ่ ม MODE (โหมด) 
ชว่ยใหเ้ลือ่นดหูนำ้เมนูตำ่ง ๆ สว่นปุ่ ม + และ - ชว่ยใหเ้พิม่และลดคำ่ของพำรำมเิตอรท์ีเ่กีย่วขอ้ง 
ตำมล�ำดบั

กดปุ่ ม SET (ตัง้คำ่) เพือ่ออกจำกเมนูนีแ้ละกลบัไปยงัเมนูหลกั
7.5.1	-	RP:	การต ัง้คา่ความตา่งของแรงดนัเพือ่เร ิม่ท�างานอกีคร ัง้
แสดงถงึกำรลดลงของแรงดนัทีเ่กีย่วขอ้งกบัคำ่ SP ซึง่เป็นสำเหตใุหป๊ั้มเริม่ท�ำงำนอกีครัง้
เชน่ หำกจดุตัง้แรงดนัคอื 3.0 [บำร]์ และ RP คอื 0.5 [บำร]์ ป๊ัมจะเริม่ท�ำงำนอกีครัง้ที ่2.5 [บำร]์
ทัง้นี้ RP สำมำรถตัง้คำ่ตัง้แตข่ัน้ต�่ำ 0.1 ถงึสงูสดุ 1 [บำร]์ ในสภำพทีเ่ฉพำะเจำะจง (เชน่  
ในกรณีทีจ่ดุตัง้คำ่ต�ำ่กวำ่ RP) อำจมกีำรจ�ำกดัแรงดนัโดยอตัโนมตัิ
นอกจำกนี้ ในกำรชว่ยเหลอืผูใ้ช ้ แรงดันจรงิในกำรเริม่ท�ำงำนอกีครัง้จะปรำกฏโดยเนน้สไีวใ้ต ้
สญัลกัษณ ์RP ในหนำ้กำรตัง้คำ่ RP โปรดดภูำพที ่17

ภำพประกอบที ่17: กำรตัง้คำ่แรงดนัเพือ่เริม่ท�ำงำนอกีครัง้

7.5.2	-	OD:	ประเภทของทอ่
คำ่ทีเ่ป็นไปได ้1 และ 2 หมำยถงึระบบทอ่ทีไ่มย่ดืหยุน่และระบบทอ่ทีย่ดืหยุน่ อปุกรณอ์อกจำก 
โรงงำนดว้ยโหมด 1 ซึง่เหมำะส�ำหรับป๊ัมสว่นใหญ ่เมือ่แรงดนัมคีวำมผันผวน ซึง่ไมส่ำมำรถปรับ 
พำรำมเิตอร ์GI และ GP ใหค้งที ่ใหเ้ปลีย่นเป็นโหมด 2

ส�าคญั: พำรำมเิตอรก์ำรควบคมุ GP และ GI จะเปลีย่นแปลงในกำรก�ำหนดคำ่ทัง้สองดว้ย 
นอกจำกนี้ คำ่ GP และ GI ทีต่ัง้คำ่ในโหมด 1 จะจัดเก็บไวใ้นหน่วยควำมจ�ำทีแ่ตกตำ่ง 
จำกคำ่ GP และ GI ทีต่ัง้คำ่ในโหมด 2 เชน่ เมือ่สง่ตอ่ไปยงัโหมด 2 คำ่ GB ของโหมด 1  
จะแทนทีด่ว้ยคำ่ GB ของโหมด 2 แตจ่ะจัดเกบ็ไวแ้ละจะปรำกฏขึน้อกีครัง้เมือ่กลบัสูโ่หมด 1 
ค่ำเดียวกันที่แสดงในจอแสดงผลมีน�้ำหนักแตกต่ำงกันในโหมดเดียวกันหรือโหมดอื่น  
เนือ่งจำกขัน้ตอนวธิกีำรควบคมุแตกตำ่งกนั
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7.5.3	-	AD:	การก�าหนดคา่แอดเดรส
กำรก�ำหนดคำ่นีจ้�ำเป็นเมือ่มกีำรเชือ่มตอ่ป๊ัมหลำยเครือ่งเทำ่นัน้ ตัง้คำ่แอดเดรสกำรสือ่สำรทีจ่ะก�ำหนด 
ใหก้บัอปุกรณ ์คำ่ทีเ่ป็นไปไดค้อื อตัโนมตั ิ(คำ่เริม่ตน้) หรอืแอดเดรสทีผู่ใ้ชก้�ำหนดเอง
คำ่แอดเดรสทีผู่ใ้ชก้�ำหนดเองจะอยูร่ะหวำ่ง 1 ถงึ 4 กำรก�ำหนดคำ่แอดเดรสตอ้งเหมอืนกนั 
ส�ำหรับอปุกรณท์ัง้หมดทีป่ระกอบเป็นกลุม่ กลำ่วคอืแบบอตัโนมตัทิัง้หมดหรอืแบบแมนนวลทัง้หมด 
ไมอ่นุญำตใหต้ัง้คำ่แอดเดรสเหมอืนกนั
สญัญำณขอ้ผดิพลำดจะสง่ทัง้ในกรณีกำรก�ำหนดแอดเดรสรว่ม (แบบก�ำหนดเองบำงสว่นและ 
แบบก�ำหนดอตัโนมัตบิำงสว่น) และในกรณีทีแ่อดเดรสซ�้ำกนั สญัญำณขอ้ผดิพลำดจะสง่โดย 
แสดงตวั E กะพรบิในบรเิวณของแอดเดรสเครือ่ง
หำกกำรก�ำหนดทีเ่ลอืกไวค้อือตัโนมัต ิ เมือ่ใดก็ตำมทีเ่ปิดป๊ัม จะมกีำรก�ำหนดแอดเดรสซึง่อำจ 
แตกตำ่งจำกครัง้กอ่นหนำ้ แตจ่ะไมส่ง่ผลกระทบตอ่กำรใชง้ำนทีถ่กูตอ้ง
7.5.4	-	MS:	ระบบการวดั
ตัง้คำ่ระบบกำรวดั โดยเลอืกระหวำ่งหน่วยเมตรกิและหน่วยแองโกล-อเมรกินั ปรมิำณทีแ่สดงผล 
จะอยูใ่นตำรำงที ่12

หมายเหต:ุ อตัรำกำรไหลเป็นหน่วยทีใ่ชใ้นภำษำแบบแองโกล-อเมรกินั (แกลลอน/นำท)ี 
แสดงใหเ้ห็นวำ่ใชอ้ตัรำกำรแปลง 1 แกลลอน = 4.0 ลติร ซึง่สอดคลอ้งกบัแกลลอนเมตรกิ

หนว่ยการวดัทีแ่สดงผล

ปรมิาณ หนว่ยเมตรกิ หนว่ยแองโกล-อเมรกินั

แรงดนั บำร ์(bar) ปอนดต์อ่ตำรำงนิว้ (psi)

อณุหภมูิ องศำเซลเซยีส (°C) องศำฟำเรนไฮต ์(°F)

อตัรำกำรไหล ลติร/นำท ี(l/min) แกลลอน/นำท ี(gal/min)

ตำรำงที ่12: ระบบกำรวดั

7.5.5	-	AS:	การเชือ่มโยงของอปุกรณ์
ชว่ยในกำรเชือ่มตอ่/กำรตดักำรเชือ่มตอ่กบัอปุกรณต์อ่ไปนี้

• E.sy ป๊ัม E.sybox เครือ่งอืน่ส�ำหรับกำรใชง้ำนในชดุป๊ัมทีม่อีงคป์ระกอบสงูสดุ 4 สว่น
• E.sylink ชดุควบคมุขำเขำ้ขำออก E.sylink
• DEV อปุกรณท์ีร่องรับอืน่ ๆ

ไอคอนของอปุกรณท์ีเ่ชือ่มตอ่ตำ่ง ๆ จะแสดงในหนำ้ AS ซึง่ดำ้นลำ่งมตีวัยอ่ระบแุละก�ำลงัไฟรับ 
ทีเ่กีย่วขอ้ง
ไอคอนสวำ่งคงทีห่มำยควำมวำ่อปุกรณ์เชือ่มตอ่และท�ำงำนอยำ่งถกูตอ้ง สว่นไอคอนทีข่ดีฆำ่ 
หมำยควำมวำ่อปุกรณไ์ดรั้บกำรก�ำหนดคำ่ใหเ้ป็นสว่นหนึง่ของเครอืขำ่ย แตค่น้หำไมพ่บ

 อปุกรณท์ัง้หมดทีส่ง่ขอ้มลูทำงอำกำศไมแ่สดงในหนำ้นี ้ แตแ่สดงเฉพำะอปุกรณท์ี ่
เชือ่มโยงกบัเครอืขำ่ยของเรำ กำรเห็นเฉพำะอปุกรณใ์นเครอืขำ่ยของคณุเองจะชว่ยลด 
ควำมคลมุเครอืในกำรใชง้ำนหลำยเครอืขำ่ยทีค่ลำ้ยกนั ซึง่มอียูใ่นรัศมกีำรด�ำเนนิกำร 
แบบไรส้ำย กลำ่วคอื ผูใ้ชจ้ะไมเ่ห็นองคป์ระกอบทีไ่มไ่ดอ้ยูใ่นระบบป๊ัมของตน

จำกหนำ้เมนูนี ้ สำมำรถเชือ่มโยงและยกเลกิกำรเชือ่มโยงองคป์ระกอบจำกเครอืขำ่ยไรส้ำยสว่นบคุคล 
ของคณุ
เมือ่เครือ่งเริม่ท�ำงำน รำยกำรเมนู AS จะไมแ่สดงกำรเชือ่มตอ่ใด ๆ เนื่องจำกไมม่อีปุกรณ์ 
ทีเ่ชือ่มโยง ในสภำพเหลำ่นี ้ขอ้ควำม "No Dev" (ไมม่อีปุกรณ)์ จะแสดงและไฟ LED ที ่COMM  
จะดับ ผูค้วบคมุเทำ่นัน้ทีส่ำมำรถเพิม่หรอืลบอปุกรณ์ โดยด�ำเนนิกำรเชือ่มโยงและกำรยกเลกิ
กำรเชือ่มโยง
การเชือ่มโยงของอปุกรณ์
กำรกด "+" เป็นเวลำ 5 วนิำทจีะท�ำใหเ้ครือ่งเขำ้สูโ่หมดทีค่น้หำกำรเชือ่มโยงแบบไรส้ำย ซึง่สถำนะนี ้
สือ่สำรโดยไฟ LED ที ่ COMM กะพรบิเป็นระยะสม�ำ่เสมอ ทนัททีีเ่ครือ่งสองเครือ่งทีอ่ยูใ่น 
ชว่งกำรสือ่สำรกำรท�ำงำนเขำ้สูส่ถำนะนี ้หำกเป็นไปได ้ทัง้สองเครือ่งจะเชือ่มโยงกนั หำกไมส่ำมำรถ 
เชือ่มโยงเครือ่งใดเครือ่งหนึง่หรอืทัง้สองเครือ่ง ขัน้ตอนจะสิน้สดุลงและป๊อปอัปจะปรำกฏขึน้ 
ในแตล่ะเครือ่ง โดยระบวุำ่ "ไมส่ำมำรถเชือ่มโยง" กำรเชือ่มโยงอำจท�ำไมไ่ดเ้นือ่งจำกอปุกรณท์ีพ่ยำยำม 
เชือ่มโยงมจี�ำนวนสงูสดุอยูแ่ลว้ หรอืเนือ่งจำกไมรู่จั้กอปุกรณท์ีเ่ชือ่มโยง กรณีสดุทำ้ยคอืท�ำซ�้ำ 
ขัน้ตอนตัง้แตเ่ริม่ตน้
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สถำนะกำรคน้หำส�ำหรับกำรเชือ่มโยงคงอยูจ่นกวำ่จะตรวจพบอปุกรณส์�ำหรับเชือ่มโยง (ไมว่ำ่ผล 
กำรเชือ่มโยงจะเป็นอยำ่งไร) หำกไมเ่ห็นอปุกรณ์ภำยในชว่งเวลำ 1 นำท ี เครือ่งจะออกจำก 
สถำนะกำรเชือ่มโยงโดยอตัโนมตั ิ สำมำรถออกจำกสถำนะกำรคน้หำส�ำหรับกำรเชือ่มโยงแบบ 
ไรส้ำยไดต้ลอดเวลำโดยกด SET (ตัง้คำ่) หรอื MODE (โหมด)

ส�าคญั: เมือ่ท�ำกำรเชือ่มโยงระหวำ่งอปุกรณ ์ 2 เครือ่งขึน้ไป ป๊อปอปัจะปรำกฏโดยขอให ้
ขยำยกำรก�ำหนดคำ่ โดยเกดิขึน้ในกรณีทีอ่ปุกรณม์พีำรำมเิตอรก์ำรก�ำหนดคำ่ทีแ่ตกตำ่งกนั  
(เชน่ จดุตัง้คำ่ SP, RP ฯลฯ) กำรกด + ทีป๊ั่มจะขยำยกำรก�ำหนดคำ่ของป๊ัมนัน้ ๆ ไปยงัป๊ัม 
ทีเ่ชือ่มโยงอืน่ ๆ เมือ่กดปุ่ ม + ป๊อปอปัจะปรำกฏขอ้ควำม "รอ…" และเมือ่ขอ้ควำมนีส้ ิน้สดุ 
ป๊ัมจะเริม่ตน้ท�ำงำนตำมปกตดิว้ยพำรำมเิตอรท์ีส่�ำคญัทีป่รับใหต้รงกนัแลว้ โปรดดยูอ่หนำ้ 9.4.5 
เพิม่เตมิ

การยกเลกิการเชือ่มโยงอปุกรณ์
กำรยกเลกิกำรเชือ่มโยงอปุกรณจ์ำกกลุม่ ไปทีห่นำ้ AS (เมนูตวัตดิตัง้) ของอปุกรณแ์ละกดปุ่ ม - 
ไวอ้ยำ่งนอ้ย 5 วนิำท ีหลงัจำกกำรด�ำเนนิกำรนี ้ ไอคอนทัง้หมดทีเ่กีย่วขอ้งกบัอปุกรณท์ีเ่ชือ่มตอ่ 
จะเปลีย่นเป็นแสดงขอ้ควำม "No Dev" (ไมม่อีปุกรณ)์ แทนและไฟ LED ที ่COMM จะยงัคงดบัอยู่

การเปลีย่นอปุกรณ์
กำรเปลีย่นอปุกรณ์ในกลุม่ทีม่อียู ่เพยีงยกเลกิกำรเชือ่มโยงอปุกรณ์ทีจ่ะเปลีย่น และเชือ่มโยง 
อปุกรณใ์หมต่ำมทีอ่ธบิำยไวใ้นขัน้ตอนขำ้งตน้
หำกไมส่ำมำรถยกเลกิกำรเชือ่มโยงองคป์ระกอบทีจ่ะเปลีย่น (เกดิขอ้ผดิพลำดหรอืใชง้ำนไมไ่ด)้ 
ผูใ้ชจ้�ำเป็นตอ้งด�ำเนนิขัน้ตอนกำรยกเลกิกำรเชือ่มโยงส�ำหรับอปุกรณแ์ตล่ะเครือ่ง และสรำ้งกลุม่ใหม่

7.5.6	-	PR:	เซ็นเซอรแ์รงดนัระยะไกล
พำรำมเิตอร ์PR ใชเ้พือ่เลอืกเซน็เซอรแ์รงดนัระยะไกล คำ่เริม่ตน้ทีต่ัง้ไวค้อืไมม่เีซน็เซอร์
ในกำรใชง้ำนฟังกช์นัทีต่อ้งกำร ตอ้งเชือ่มตอ่เซน็เซอรร์ะยะไกลเขำ้กบัชดุควบคมุ และตอ้งเชือ่มโยง
ชดุควบคมุเขำ้กบั E.sybox ดว้ย โปรดดขูอ้ 5.1 - กำรใชง้ำนกบัชดุควบคมุ

ทนัททีีม่กีำรเชือ่มตอ่ระหวำ่ง E.sybox กบัชดุควบคมุ และเซน็เซอรแ์รงดนัระยะไกลกเ็ชือ่มตอ่ 
แลว้เซน็เซอรจ์ะเริม่ท�ำงำน เมือ่เซน็เซอรด์งักลำ่วท�ำงำน จอแสดงผลจะแสดงไอคอนของเซน็เซอร ์
เฉพำะทีม่มีตีวั P อยูด่ำ้นใน
เซน็เซอรแ์รงดนัระยะไกลท�ำงำนสอดรับกบัเซน็เซอรภ์ำยใน เพือ่ไมใ่หแ้รงดนัลดลงต�ำ่กวำ่จดุตัง้ 
แรงดนัคำ่ใดคำ่หนึง่จำกสองคำ่ในระบบ (เซน็เซอรภ์ำยในและระยะไกล) ซึง่จะชว่ยชดเชยกรณี 
เกดิควำมตำ่งของแรงดนั
หมำยเหต:ุ ในกำรรักษำแรงดนัใหอ้ยูต่ำมแรงดนัทีต่ัง้ไวใ้นจดุทีม่แีรงดนัต�ำ่กวำ่ แรงดนัในอกีจดุหนึง่ 
อำจสงูกวำ่แรงดนัทีต่ัง้ไว ้
7.6	-	เมนคูวามชว่ยเหลอืทางเทคนคิ
กำรตัง้คำ่ขัน้สงูตอ้งด�ำเนนิกำรโดยบคุลำกรทีม่ทีักษะ หรอือยูภ่ำยใตก้ำรควบคมุโดยตรงของ
เครอืขำ่ยบรกิำรเทำ่นัน้
จำกเมนูหลัก กดปุ่ ม "MODE" (โหมด) และ "SET" (ตัง้คำ่) คำ้งไวพ้รอ้มกนัจนกวำ่ "SP"  
จะปรำกฏในจอแสดงผล (หรอืใชเ้มนูตวัเลอืกโดยกด + หรอื -) เมนูนีช้ว่ยใหส้ำมำรถดแูละแกไ้ข 
พำรำมเิตอร ์ กำรก�ำหนดคำ่ตำ่ง ๆ โดยปุ่ ม MODE (โหมด) ชว่ยใหเ้ลือ่นดหูนำ้เมนูตำ่ง ๆ  
สว่นปุ่ ม + และ - ชว่ยใหเ้พิม่และลดคำ่ของพำรำมเิตอรท์ีเ่กีย่วขอ้งตำมล�ำดบั กดปุ่ ม SET (ตัง้คำ่)  
เพือ่ออกจำกเมนูนีแ้ละกลบัไปยงัเมนูหลกั
7.6.1	-	TB:	เวลาในการหยดุการท�างานจากการขาดน�า้
กำรตัง้คำ่เวลำตอบสนองกรณีกำรหยดุกำรท�ำงำนจำกกำรขำดน�้ำ จะชว่ยใหส้ำมำรถเลอืกระยะเวลำ
(เป็นวนิำท)ี ทีอ่ปุกรณจ์ะใชเ้พือ่ระบกุำรขำดน�้ำ
กำรเปลีย่นแปลงของพำรำมเิตอรน์ีอ้ำจเป็นประโยชน ์หำกทรำบวำ่มกีำรหน่วงเวลำระหวำ่งชว่ง 
ทีเ่ปิดมอเตอรแ์ละชว่งทีน่�้ำเริม่ไหลจรงิ ตวัอยำ่งหนึง่คอื ระบบทอ่ซึง่มทีอ่ดดูทีย่ำวเป็นพเิศษและ 
มรีอยร่ัวเล็กนอ้ย ในกรณีนี ้ทอ่ดงักลำ่วอำจสญูเสยีน�้ำ และแมว้ำ่จะไมไ่ดข้ำดน�้ำ ป๊ัมไฟฟ้ำจะใช ้
เวลำเตมิน�้ำใหมร่ะยะหนึง่ เพือ่จำ่ยกำรไหลและท�ำใหร้ะบบทอ่มแีรงดนั
7.6.2	-	T1:	การหนว่งเวลาแรงดนัต�า่	(ฟงักช์นั	Kiwa)
ตัง้เวลำปิดอนิเวอรเ์ตอรห์ลงัจำกไดรั้บสญัญำณแรงดนัต�ำ่ (ดกูำรตัง้คำ่กำรตรวจจับแรงดนัต�ำ่ 
ยอ่หนำ้ 7.6.15.5) สำมำรถรับสญัญำณแรงดนัต�ำ่จำกขำเขำ้ 4 ทำงเมือ่ก�ำหนดคำ่แรงดนัขำเขำ้ 
อยำ่งเหมำะสม (ดกูำรตัง้คำ่ขำเขำ้ดจิทิลัของอปุกรณต์อ่พว่ง IN1, IN2, IN3, IN4 ยอ่หนำ้ 
7.6.15) T1 สำมำรถตัง้คำ่ระหวำ่ง 0 ถงึ 12 วนิำท ีโดยกำรตัง้คำ่จำกโรงงำนคอื 2 วนิำที
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7.6.3	-	T2:	การหนว่งเวลาในการปิด	
ตัง้คำ่ระยะทีก่ำรหน่วงเวลำตอ้งปิดอนิเวอรเ์ตอรห์ลังจำกครบสภำพกำรปิด กลำ่วคอื ระบบทอ่ 
มแีรงดนัไมพ่อและอตัรำกำรไหลต�ำ่กวำ่กำรไหลขัน้ต�ำ่ T2 สำมำรถตัง้คำ่ระหวำ่ง 2 ถงึ 120 วนิำท ี
โดยกำรตัง้คำ่จำกโรงงำนคอื 10 วนิำที
7.6.4	GP:	คา่สมัประสทิธิอ์ตัราขยายเชงิสดัสว่น
โดยทั่วไป ขอ้ก�ำหนดเชงิสดัสว่นตอ้งเพิม่ขึน้ส�ำหรับระบบทอ่ทีม่คีณุลักษณะดำ้นควำมยดืหยุน่  
(เชน่ ทอ่ PVC) และลดลงในระบบทอ่ทีไ่มย่ดืหยุน่ (เชน่ ทอ่เหล็ก)
อนิเวอรเ์ตอรจ์ะรักษำแรงดนัในระบบทอ่ใหค้งที ่ โดยด�ำเนนิกำรควบคมุประเภท PI ในขอ้ผดิพลำด 
ของแรงดนัทีว่ดัได ้ อนิเวอรเ์ตอรจ์ะค�ำนวณก�ำลงัไฟทีจ่ำ่ยใหก้บัมอเตอรต์ำมขอ้ผดิพลำดนี ้ ลกัษณะ 
ของกำรควบคมุนีข้ ึน้อยูก่บักำรตัง้คำ่พำรำมเิตอร ์GP และ GI กำรรับมอืกบัลกัษณะทีแ่ตกตำ่งกนั 
ของระบบทอ่น�้ำประเภทตำ่ง ๆ ทีป๊ั่มสำมำรถท�ำงำนได ้อนิเวอรเ์ตอรจ์ะอนุญำตกำรเลอืกพำรำมเิตอร ์
ทีแ่ตกตำ่งจำกกำรตัง้คำ่จำกโรงงำน ส�ำหรับระบบทอ่เกอืบทัง้หมด กำรตัง้คำ่พำรำมเิตอร ์ GP 
และ GI จำกโรงงำนถอืวำ่เหมำะสมทีส่ดุ อยำ่งไรกต็ำม หำกมปัีญหำใด ๆ  เกดิขึน้ในกำรปรับ สำมำรถ 
ปรับเปลีย่นกำรตัง้คำ่เหลำ่นี้
7.6.5	-	GI:	คา่สมัประสทิธิอ์ตัราขยายเชงิอนิทกิรลั	
ในสภำวะทีม่แีรงดนัลดลงมำกเนือ่งจำกกำรไหลทีเ่พิม่ขึน้อยำ่งฉับพลนั หรอืกำรตอบสนองของป๊ัม 
ทีล่ำ่ชำ้ ใหเ้พิม่คำ่ GI ทัง้นี ้หำกมกีำรผันผวนของคำ่แรงดนัทีใ่กลเ้คยีงกบัคำ่ของจดุตัง้คำ่ ใหล้ด 
คำ่ GI แทน

ส�าคญั: เพือ่ใหไ้ดก้ำรปรับแรงดนัทีเ่พยีงพอ โดยปกตติอ้งปรับทัง้ GP และ GI

7.6.6	-	RM:	ความเร็วสงูสดุ
ตัง้คำ่ขดีจ�ำกดัสงูสดุในจ�ำนวนกำรหมนุรอบของป๊ัม 

7.6.7	-	การต ัง้คา่จ�านวนอปุกรณแ์ละปั๊มน�า้ส�ารอง

7.6.8	-	NA:	อปุกรณท์ีใ่ชง้านอยู	่
ตัง้คำ่จ�ำนวนสงูสดุของอปุกรณท์ีใ่ชร้ว่มในกำรป๊ัม ซึง่อำจมคีำ่ระหวำ่ง 1 ถงึจ�ำนวนอปุกรณท์ีม่อียู ่
(สงูสดุ 4) คำ่เริม่ตน้ส�ำหรับ NA คอื N ซึง่เป็นจ�ำนวนอปุกรณท์ีม่อียูใ่นเครอืขำ่ยเดยีวกนัทีต่รวจพบ 
โดยอตัโนมตั ิ ซึง่หมำยควำมวำ่หำกเพิม่หรอืลบอปุกรณอ์อกจำกเครอืขำ่ย NA จะมคีำ่ของจ�ำนวน 
อปุกรณท์ีม่อียูเ่สมอ หำกตัง้คำ่จ�ำนวนทีแ่ตกตำ่งจำก N กำรตัง้คำ่นีจ้ะแกไ้ขจ�ำนวนสงูสดุของอปุกรณ ์
ทีส่ำมำรถใชร้ว่มในกำรป๊ัมตำมจ�ำนวนทีต่ัง้คำ่ พำรำมเิตอรน์ีใ้ชใ้นกรณีทีม่ขีดีจ�ำกดักบัป๊ัมทีส่ำมำรถ 
หรอืตอ้งกำรใหท้�ำงำนตอ่ไปได ้ รวมถงึกรณีทีผู่ใ้ชต้อ้งกำรใหอ้ปุกรณห์นึง่เครือ่งหรอืมำกกวำ่นัน้
เป็นป๊ัมน�้ำส�ำรอง (ด ู7.6.10 IC: กำรก�ำหนดคำ่ของป๊ัมน�้ำส�ำรองและตวัอยำ่งอืน่ ๆ ดำ้นลำ่ง)
ในหนำ้เมนูเดยีวกนั สำมำรถด ู (แตเ่ปลีย่นแปลงไมไ่ด)้ พำรำมเิตอรข์องป๊ัมอกีสองเครือ่งทีเ่ชือ่มโยง 
กบัอปุกรณน์ี ้ซ ึง่ N เป็นจ�ำนวนอปุกรณท์ีม่อียู ่ทีป๊ั่มไดรั้บโดยอตัโนมตั ิและ NC เป็นจ�ำนวนสงูสดุ 
ของอปุกรณท์ีใ่ชพ้รอ้มกนั
7.6.9	NC:	อปุกรณท์ีใ่ชพ้รอ้มกนั	
ตัง้คำ่จ�ำนวนสงูสดุของอปุกรณท์ีส่ำมำรถท�ำงำนพรอ้มกนั
ซึง่อำจมคีำ่ระหวำ่ง 1 ถงึ NA คำ่เริม่ตน้ของ NC คอื NA ซึง่หมำยควำมวำ่แม ้NA เพิม่ขึน้ NC  
จะมคีำ่อยูท่ี ่ NA หำกตัง้คำ่จ�ำนวนทีแ่ตกตำ่งจำก NA กำรตัง้คำ่นี้จะพน้จำก NA และแกไ้ข 
จ�ำนวนสงูสดุของอปุกรณท์ีใ่ชพ้รอ้มกนัตำมจ�ำนวนทีต่ัง้คำ่ พำรำมเิตอรน์ีใ้ชใ้นกรณีทีม่ขีดีจ�ำกดั 
กบัป๊ัมทีส่ำมำรถหรอืตอ้งกำรใหท้�ำงำนตอ่ไปได ้(ด ู7.6.10 IC: กำรก�ำหนดคำ่ของป๊ัมน�้ำส�ำรอง 
และตวัอยำ่งอืน่ ๆ ดำ้นลำ่ง)
ในหนำ้เมนูเดยีวกนั สำมำรถด ู (แตเ่ปลีย่นแปลงไมไ่ด)้ พำรำมเิตอรข์องป๊ัมอกีสองเครือ่งทีเ่ชือ่มโยง 
กบัอปุกรณ์นี้ ซ ึง่ N เป็นจ�ำนวนอปุกรณ์ทีม่อียู ่ทีป๊ั่มอำ่นคำ่โดยอัตโนมัต ิและ NC เป็นจ�ำนวน 
อปุกรณท์ีใ่ชง้ำนอยู่
7.6.10	IC:	การก�าหนดคา่ของปั๊มน�า้ส�ารอง	
ก�ำหนดคำ่อปุกรณเ์ป็นอตัโนมตัหิรอืส�ำรอง หำกตัง้คำ่เป็นอตัโนมตั ิ(คำ่เริม่ตน้) อปุกรณจ์ะใชร้ว่ม 
ในกำรป๊ัมตำมปกต ิหำกก�ำหนดคำ่เป็นป๊ัมน�้ำส�ำรอง ล�ำดับควำมส�ำคัญในกำรเริม่ท�ำงำนขัน้ต�่ำ 
จะเชือ่มโยงกบัป๊ัม ซึง่หมำยควำมวำ่อปุกรณ์ทีม่กีำรตัง้คำ่นี้จะเริม่ท�ำงำนหลังสดุเสมอ หำกม ี
กำรตัง้คำ่จ�ำนวนอปุกรณท์ีใ่ชง้ำนอยู ่ซ ึง่เป็นจ�ำนวนทีต่�ำ่กวำ่จ�ำนวนอปุกรณท์ีม่อียู ่และหำกมกีำรตัง้คำ่ 
องคป์ระกอบหนึง่เป็นป๊ัมน�้ำส�ำรอง หำกไมม่ปัีญหำ ผลทีไ่ดค้อือปุกรณ์ส�ำรองจะไมท่�ำงำนรว่ม
ในกำรป๊ัมตำมปกต ิในทำงตรงกนัขำ้ม หำกมอีปุกรณใ์ดอปุกรณห์นึง่ทีใ่ชร้ว่มในกำรป๊ัมเกดิขอ้ผดิพลำด 
(อำจเป็นขอ้ผดิพลำดของแหลง่จำ่ยไฟ กำรป้องกนัเกดิกำรสะดดุ ฯลฯ) อปุกรณส์�ำรองจะเริม่ท�ำงำน
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สถำนะกำรก�ำหนดคำ่เป็นป๊ัมน�้ำส�ำรองดไูดด้งันี ้ในหนำ้ระบบป๊ัมหลำยเครือ่ง ดำ้นบนของไอคอน 
จะมสีใีนหนำ้ AD และหนำ้หลัก ไอคอนกำรสือ่สำรทีแ่สดงแอดแดรสของอปุกรณ์จะปรำกฏพรอ้ม 
หมำยเลขบนพืน้หลงัทีม่สี ีอำจมอีปุกรณม์ำกกวำ่หนึง่เครือ่งทีก่�ำหนดคำ่เป็นป๊ัมน�้ำส�ำรองในระบบป๊ัม
แมว้ำ่อปุกรณท์ีก่�ำหนดคำ่เป็นป๊ัมน�้ำส�ำรองจะไมใ่ชร้ว่มในกำรป๊ัมตำมปกต ิอปุกรณด์งักลำ่วยงัคง
มปีระสทิธภิำพดว้ยขัน้ตอนวธิเีพือ่ป้องกนักำรตดิ ขัน้ตอนวธิเีพือ่ป้องกนักำรตดิจะเปลีย่นล�ำดบัควำมส�ำคญั
ในกำรเริม่ท�ำงำนทุก 23 ชั่วโมง และชว่ยใหก้ำรจ่ำยสะสมไหลต่อเนื่องอย่ำงนอ้ยหนึง่นำท ี
จำกอปุกรณ์แตล่ะเครือ่ง จดุประสงคข์องขัน้ตอนวธินีี้คอืหลกีเลีย่งไมใ่หน้�้ำเสือ่มสภำพภำยใน
สว่นใบพัด และเพือ่คงประสทิธภิำพของสว่นทีเ่คลือ่นไหว ซึง่เป็นประโยชนส์�ำหรับอปุกรณท์ัง้หมด  
โดยเฉพำะอยำ่งยิง่ส�ำหรับอปุกรณท์ีก่�ำหนดคำ่เป็นป๊ัมน�้ำส�ำรอง ซึง่ไมท่�ำงำนในสภำพปกติ

7.6.10.1	-	ตวัอยา่งการก�าหนดคา่ส�าหรบัระบบปั๊มหลายเครือ่ง
ตวัอยำ่งที ่1: 
ชดุป๊ัมประกอบดว้ยอปุกรณ ์2 เครือ่ง (N = 2 ตรวจพบโดยอตัโนมตั)ิ โดยตัง้คำ่ใหท้�ำงำน 1 เครือ่ง 
(NA = 1), ป๊ัมท�ำงำนพรอ้มกนัได ้1 ตวั (NC = 1 หรอื NC = NA เมือ่ NA = 1) และอกีเครือ่งหนึง่ 
เป็นป๊ัมน�้ำส�ำรอง (IC = ป๊ัมน�้ำส�ำรองหนึง่ในสองเครือ่ง) 
ผลลพัธท์ีไ่ดม้ดีงัตอ่ไปนี:้ อปุกรณท์ีไ่มไ่ดก้�ำหนดคำ่เป็นป๊ัมน�้ำส�ำรองจะเริม่ท�ำงำนเอง (แมว้ำ่ไมไ่ด ้
จัดกำรเพือ่รองรับกำรเตมิน�้ำและแรงดนัทีต่�ำ่เกนิไป) หำกมขีอ้ผดิพลำด อปุกรณส์�ำรองจะท�ำงำนแทน
ตวัอยำ่งที ่2: 
ชดุป๊ัมประกอบดว้ยอปุกรณ์ 2 เครือ่ง (N = 2 ตรวจพบโดยอัตโนมัต)ิ โดยทีอ่ปุกรณ์ทัง้หมด 
ท�ำงำนพรอ้มกนั (กำรตัง้คำ่จำกโรงงำน NA = N และ NC = NA) และหนึง่เครือ่งเป็นป๊ัมน�้ำ 
ส�ำรอง (IC = ส�ำรองอปุกรณห์นึง่ในสองเครือ่ง) ผลลพัธท์ีไ่ดม้ดีงัตอ่ไปนี:้ อปุกรณท์ีไ่มไ่ดก้�ำหนดคำ่ 
เป็นป๊ัมน�้ำส�ำรองจะเริม่ท�ำงำนกอ่นเสมอ หำกแรงดันทีต่รวจพบต�่ำเกนิไป อปุกรณ์เครือ่งทีส่อง 
ทีก่�ำหนดคำ่เป็นป๊ัมน�้ำส�ำรองจะเริม่ท�ำงำนดว้ยเชน่กนั ดว้ยวธินีี ้ เรำพยำยำมสงวนกำรใชอ้ปุกรณ ์
หนึง่เครือ่งเป็นพเิศษอยูเ่สมอ (เครือ่งทีก่�ำหนดคำ่เป็นป๊ัมน�้ำส�ำรอง) แตว่ธินีีอ้ำจเป็นประโยชนใ์นกรณี 
จ�ำเป็นเมือ่มกีำรเตมิน�้ำมำกขึน้

ตวัอยำ่งที ่3: 
ชดุป๊ัมประกอบดว้ยอปุกรณ์ 4 เครือ่ง (N = 4 ตรวจพบโดยอตัโนมัต)ิ โดย 3 เครือ่งตัง้คำ่ให ้
ท�ำงำน (NA = 3), 2 เครือ่งใหท้�ำงำนพรอ้มกนั (NC = 2) และ 1 เครือ่งเป็นป๊ัมน�้ำส�ำรอง 
(IC = ส�ำรองอปุกรณส์องเครือ่ง) 
ผลลพัธท์ีไ่ดม้ดีงัตอ่ไปนี:้ อปุกรณม์ำกสดุ 2 เครือ่งจะเริม่ท�ำงำนพรอ้มกนั กำรใชง้ำนอปุกรณ ์2 เครือ่ง 
ทีท่�ำงำนพรอ้มกนัไดจ้ะเกดิขึน้ในกำรหมนุรอบระหวำ่งอปุกรณ ์3 เครือ่ง เพือ่ใหเ้ป็นไปตำมเวลำ 
สบัเปลีย่นสงูสดุของแตล่ะเครือ่ง (ET) หำกอปุกรณท์ีใ่ชง้ำนอยูเ่ครือ่งใดเครือ่งหนึง่เกดิขอ้ผดิพลำด 
ไมม่ป๊ัีมน�้ำส�ำรองเริม่ท�ำงำนเนือ่งจำกอปุกรณม์ำกกวำ่ 2 เครือ่งไมส่ำมำรถเริม่ท�ำงำนในเวลำเดยีวกนั 
(NC = 2) และยงัคงมอีปุกรณท์ีใ่ชง้ำนอยู ่2 เครือ่ง ป๊ัมน�้ำส�ำรองจะท�ำงำนทนัททีีป๊ั่มน�้ำอกี 2 เครือ่ง 
เกดิขอ้ผดิพลำด

7.6.11	-	ET:	เวลาสงูสดุในการสลบั
ตัง้คำ่เวลำสงูสดุในกำรท�ำงำนตอ่เนือ่งของอปุกรณใ์นชดุ จ�ำเป็นส�ำหรับชดุป๊ัมทีม่อีปุกรณท์ีเ่ชือ่มตอ่ 
ถงึกนัเทำ่นัน้ สำมำรถตัง้คำ่เวลำไดร้ะหวำ่ง 1 นำทถีงึ 9 ชัว่โมง ซึง่กำรตัง้คำ่จำกโรงงำนคอื 2 ชัว่โมง
เมือ่ ET ของอปุกรณ์ผำ่นไปแลว้ จะมกีำรก�ำหนดล�ำดับกำรเริม่ท�ำงำนอกีครัง้ของป๊ัม เพือ่ระบ ุ
ล�ำดบัควำมส�ำคญัขัน้ต�ำ่กบัอปุกรณท์ีเ่วลำผำ่นไปแลว้ จดุประสงคข์องกลยทุธน์ีค้อืเพือ่ใชอ้ปุกรณ ์
ทีท่�ำงำนอยูแ่ลว้ใหน้อ้ยลง และเพือ่ใหม้เีวลำท�ำงำนเทำ่กนัระหวำ่งเครือ่งตำ่ง ๆ ทีป่ระกอบเป็นชดุ 
หำกปรมิำณน�้ำท�ำใหต้อ้งมกีำรใชง้ำนอปุกรณ ์ แมว้ำ่จะอยูใ่นล�ำดบักำรเริม่ท�ำงำนหลงัสดุ อปุกรณ ์
จะเริม่ท�ำงำนเพือ่ยนืยนักำรกระตุน้แรงดนัของระบบ
ล�ำดบัควำมส�ำคญัในกำรเริม่ท�ำงำนก�ำหนดไวใ้นสองสภำพตำมเวลำ ET:

1. สบัเปลีย่นระหวำ่งกำรป๊ัม: เมือ่ป๊ัมยงัคงเปิดอยูโ่ดยไมห่ยดุชะงักจนกวำ่จะเกนิเวลำใน 
กำรป๊ัมสงูสดุ

2. สบัเปลีย่นเป็นสแตนดบ์ำย: เมือ่ป๊ัมอยูใ่นโหมดแสตนดบ์ำย แตเ่กนิ 50% ของเวลำ ET
หำก ET ตัง้คำ่เป็น 0 จะมกีำรสบัเปลีย่นเป็นสแตนดบ์ำย เมือ่ใดกต็ำมทีป๊ั่มในชดุหยดุ ป๊ัมอกีเครือ่ง 
จะเริม่ท�ำงำนกอ่นในรอบถดัไป
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 หำกพำรำมเิตอร ์ET (เวลำสงูสดุในกำรสลบั) ตัง้คำ่ไวท้ี ่0 จะมกีำรสบัเปลีย่นทกุครัง้ 
ทีเ่ร ิม่ท�ำงำนอกีครัง้ โดยไมค่�ำนงึถงึเวลำท�ำงำนจรงิของป๊ัม

7.6.12	-	AY:	การป้องกนัรอบการท�างานถี่
ตำมทีอ่ธบิำยไวใ้นยอ่หนำ้ 9 ฟังกช์นันี้มไีวส้�ำหรับหลกีเลีย่งกำรสลับเปิด-ปิดบอ่ยครัง้ในกรณีที ่
เกดิกำรร่ัวไหลในระบบทอ่ ฟังกช์นันีส้ำมำรถเปิดใชง้ำนใน 2 โหมดทีแ่ตกตำ่งกนั คอืโหมดปกต ิ
และโหมดอจัฉรยิะ ในโหมดปกต ิ กำรควบคมุทำงอเิล็กทรอนกิสจ์ะหยดุกำรท�ำงำนมอเตอรห์ลงัจำก 
จ�ำนวนรอบเริม่/หยดุทีเ่หมอืนกนั N ครัง้ ในโหมดอจัฉรยิะ ฟังกช์นัจะปรับคำ่ทีพ่ำรำมเิตอร ์RP  
เพือ่ลดผลกระทบเชงิลบเนือ่งจำกกำรร่ัวไหล หำกตัง้คำ่เป็น "Disable" (ปิดใชง้ำน) ฟังกช์นันี้
จะไมท่�ำงำน

7.6.13	-	AE:	การเปิดใชง้านฟงักช์นัป้องกนัแกนล็อก
ฟังกช์นันีใ้ชเ้พือ่หลกีเลีย่งกำรหยดุท�ำงำนของระบบเชงิกลในกรณีทีไ่มม่กีำรใชง้ำนเป็นเวลำนำน  
ซึง่จะด�ำเนนิกำรโดยกำรหมนุป๊ัมเป็นระยะ ๆ
เมือ่เปิดใชง้ำนฟังกช์นั ป๊ัมจะด�ำเนนิกำรรอบกำรยกเลกิกำรหยดุท�ำงำนนำน 1 นำท ีทกุ 23 ชัว่โมง

7.6.14	-	AF:	การเปิดใชง้านฟงักช์นัป้องกนัน�า้แข็งตวั
หำกเปิดใชง้ำนฟังกช์นันี ้ ป๊ัมจะหมนุอตัโนมตัเิมือ่อณุหภมูถิงึคำ่ทีใ่กลก้บัจดุเยอืกแข็ง เพือ่หลกีเลีย่ง 
กำรแตกหกัของป๊ัม

7.6.15	-	การต ัง้คา่ขาเขา้ดจิทิลัของอปุกรณต์อ่พว่ง	IN1,	IN2,	IN3,	IN4
ยอ่หนำ้นีแ้สดงฟังกช์นัและกำรก�ำหนดคำ่ทีเ่ป็นไปไดข้องขำเขำ้ชดุควบคมุ ทีเ่ชือ่มตอ่แบบไรส้ำย
เขำ้กบัอปุกรณ ์เมือ่ใชพ้ำรำมเิตอร ์I1, I2, I3, I4  ส�ำหรับกำรเชือ่มตอ่ไฟฟ้ำ โปรดดคููม่อืชดุควบคมุ
ขำเขำ้ IN1...IN4 เหมอืนกนัทัง้หมด และทกุฟังกช์นัเชือ่มโยงกบัขำเขำ้แตล่ะทำงได ้พำรำมเิตอร ์
I1, I2, I3 และ I4 ใชเ้พือ่เชือ่มโยงฟังกช์นัทีจ่�ำเป็นส�ำหรับขำเขำ้ทีส่อดคลอ้งกนั (IN1, IN2,  
IN3 และ IN4)
แตล่ะฟังกช์นัทีเ่ชือ่มโยงกบัขำเขำ้อธบิำยไวใ้นรำยละเอยีดเพิม่เตมิดำ้นลำ่งในยอ่หนำ้นี ้ตำรำงที ่15 
สรปุฟังกช์นัและกำรก�ำหนดคำ่ตำ่ง ๆ
กำรก�ำหนดคำ่จำกโรงงำนดไูดใ้นตำรำงที ่13

การก�าหนดคา่จากโรงงานของขาเขา้	
ดจิทิลั	IN1,	IN2,	IN3,	IN4

ขาเขา้ คา่

1 0 (ปิดใชง้ำน)

2 0 (ปิดใชง้ำน)

3 0 (ปิดใชง้ำน)

4 0 (ปิดใชง้ำน)

ตำรำงที ่13: กำรก�ำหนดคำ่จำกโรงงำนของขำเขำ้

ตารางสรปุการก�าหนดคา่ทีเ่ป็นไปไดข้องขาเขา้ดจิทิลั	IN1,	IN2,	IN3,	IN4	และการใชง้าน

คา่ ฟงักช์นัทีเ่ชือ่มโยงกบัขาเขา้	INx
จอแสดงผลฟงักช์นัทีใ่ชง้านอยู	่

ซึง่เชือ่มโยงกบัขาเขา้

0 ฟังกช์นัขำเขำ้ปิดใชง้ำน

1 กำรขำดน�้ำจำกลกูลอยภำยนอก (NO) สญัลกัษณส์วติชล์กูลอย (F1)

2 กำรขำดน�้ำจำกลกูลอยภำยนอก (NC) สญัลกัษณส์วติชล์กูลอย (F1)

3
จดุตัง้คำ่ของอปุกรณต์อ่พว่ง Pi (NO) ส�ำหรับ

ขำเขำ้ทีใ่ช ้ Px

4
จดุตัง้คำ่ของอปุกรณต์อ่พว่ง Pi (NC) ส�ำหรับ

ขำเขำ้ทีใ่ช ้ Px

5
กำรปิดใชง้ำนมอเตอรโ์ดยทัว่ไปดว้ยสญัญำณ

ภำยนอก (NO)
F3

6
กำรปิดใชง้ำนมอเตอรโ์ดยทัว่ไปดว้ยสญัญำณ

ภำยนอก (NC)
F3

7
กำรปิดใชง้ำนมอเตอรโ์ดยทัว่ไปดว้ยสญัญำณ 
ภำยนอก (NO) + รเีซต็กำรหยดุท�ำงำนทีต่ัง้คำ่ 

ใหมไ่ด ้
F3

8
กำรปิดใชง้ำนมอเตอรโ์ดยทัว่ไปดว้ยสญัญำณ 
ภำยนอก (NC) + รเีซต็กำรหยดุท�ำงำนทีต่ัง้คำ่ 

ใหมไ่ด ้
F3
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9 รเีซต็กำรหยดุท�ำงำนทีต่ัง้คำ่ใหมไ่ด ้NO

10
ขำเขำ้สญัญำณแรงดนัต�ำ่ NO รเีซต็อตัโนมตัิ

และผูใ้ชต้อ้งรเีซต็เอง
F4

11
ขำเขำ้สญัญำณแรงดนัต�ำ่ NC รเีซต็อตัโนมตัิ

และผูใ้ชต้อ้งรเีซต็เอง
F4

12 ขำเขำ้แรงดนัต�ำ่ NO ผูใ้ชต้อ้งรเีซต็เองเทำ่นัน้ F4

13 ขำเขำ้แรงดนัต�ำ่ NC ผูใ้ชต้อ้งรเีซต็เองเทำ่นัน้ F4

ตำรำงที ่14: กำรก�ำหนดคำ่ของขำเขำ้ดจิทิลั 

7.6.15.1	-	การปิดใชง้านฟงักช์นัทีเ่ชือ่มโยงกบัขาเขา้
กำรตัง้คำ่ 0 เป็นคำ่กำรก�ำหนดคำ่ของขำเขำ้ แตล่ะฟังกช์นัทีเ่ชือ่มโยงกบัขำเขำ้จะปิดใชง้ำน 
โดยไมค่�ำนงึถงึสญัญำณทีป่รำกฏอยูบ่นขัว้ขำเขำ้

7.6.15.2	-	การต ัง้คา่ฟงักช์นัลกูลอยภายนอก
ลกูลอยภำยนอกสำมำรถเชือ่มตอ่เขำ้กบัขำเขำ้ทกุทำง ส�ำหรับกำรเชือ่มตอ่ไฟฟ้ำโปรดดคููม่อืชดุควบคมุ
ฟังกช์นัลกูลอยมกีำรใชง้ำน โดยกำรตัง้คำ่หนึง่คำ่ในตำรำงที ่16 บนพำรำมเิตอร ์ Ix ส�ำหรับขำเขำ้ 
ทีเ่ชือ่มตอ่กบัลกูลอย
กำรเปิดใชง้ำนฟังกช์นัลกูลอยภำยนอกจะท�ำใหป๊ั้มหยดุกำรท�ำงำน ฟังกช์นันีใ้ชเ้พือ่เชือ่มตอ่ขำเขำ้ 
กบัสญัญำณทีม่ำจำกลกูลอยซึง่ระบกุำรขำดน�้ำ 
เมือ่ฟังกช์นันีท้�ำงำน สญัลกัษณส์วติชล์กูลอยจะแสดงบนแนวสถำนะของหนำ้หลกั
เพือ่ใหป๊ั้มหยดุท�ำงำนและสง่สญัญำณขอ้ผดิพลำด F1 ตอ้งเปิดใชง้ำนขำเขำ้อยำ่งนอ้ย 1 วนิำที
เมือ่อยูใ่นสภำพขอ้ผดิพลำด F1 ตอ้งปิดใชง้ำนขำเขำ้อยำ่งนอ้ย 30 วนิำท ีกอ่นทีจ่ะสำมำรถยกเลกิ 
กำรหยดุท�ำงำนของป๊ัม ลกัษณะของฟังกช์นัมสีรปุไวใ้นตำรำงที ่15
เมือ่ก�ำหนดคำ่ฟังกช์นัลกูลอยหลำยรำยกำรพรอ้มกนัส�ำหรับขำเขำ้ตำ่ง ๆ ป๊ัมจะระบ ุF1 เมือ่เปิดใชง้ำน 
ฟังกช์นัอยำ่งนอ้ยหนึง่รำยกำร และสญัญำณเตอืนจะหำยไปเมือ่ไมม่กีำรเปิดใชง้ำน

ลกัษณะของฟงักช์นัลกูลอยภายนอกตาม	INx	และขาเขา้

คา่ของ
พารามเิตอร	์Ix

การก�าหนดคา่
ขาเขา้

สถานะขาเขา้	 การใชง้าน
แสดงบน	
จอแสดงผล

1

ท�ำงำนดว้ย
สญัญำณสงู 

ทีข่ำเขำ้ 
(NO)

ไมม่ี ปกติ ไมม่ี

มี

กำรหยดุท�ำงำน
ของป๊ัม

ส�ำหรับกำรขำดน�้ำ 
จำกลกูลอยภำยนอก

F1

2

ท�ำงำนดว้ย
สญัญำณต�ำ่

ทีข่ำเขำ้
(NC)

ไมม่ี

กำรหยดุท�ำงำน
ของป๊ัมส�ำหรับ 
กำรขำดน�้ำจำก
ลกูลอยภำยนอก

F1

มี ปกติ ไมม่ี

ตำรำงที ่15: ฟังกช์นัลกูลอยภำยนอก

7.6.15.3	-	การต ัง้คา่ฟงักช์นัขาเขา้จดุต ัง้คา่ของอปุกรณต์อ่พว่ง
สญัญำณทีเ่ปิดใชง้ำนจดุตัง้คำ่ของอปุกรณ์ตอ่พว่งสำมำรถสง่ไปยังขำเขำ้ 4 ทำงใด ๆ (ส�ำหรับ 
กำรเชือ่มตอ่ไฟฟ้ำ โปรดดคููม่อืชดุควบคมุ) จดุตัง้คำ่ของอปุกรณต์อ่พว่งมกีำรใชง้ำนโดยตัง้คำ่ 
พำรำมเิตอร ์Ix ทีเ่กีย่วขอ้งกบัขำเขำ้ทีเ่ชือ่มตอ่แลว้ ตำมตำงรำงที ่17 ตวัอยำ่ง: ในกำรใช ้Paux 2 
ใหต้ัง้คำ่ I2 ที ่ 3 หรอื 4 และใชข้ำเขำ้ 2 ในชดุควบคมุ ตำมสภำพนี้หำกขำเขำ้ 2 ไดรั้บ 
พลงังำน จะท�ำใหม้แีรงดนั Paux 2 และจอแสดงผลจะแสดง P2
ฟังกช์นัจดุตัง้คำ่ของอปุกรณต์อ่พว่งจะแกไ้ขจดุตัง้คำ่ของป๊ัมจำกแรงดนั SP (ดยูอ่หนำ้ 7.3 - เมนู 
จดุตัง้คำ่) เป็นแรงดนั Pi ซึง่แสดงถงึขำเขำ้ทีใ่ช ้ดว้ยวธินีี ้รวมถงึ SP จะมแีรงดนัอืน่ ๆ สีแ่รงดนั 
ไดแ้ก ่P1, P2, P3, P4 
เมือ่ฟังกช์นันีท้�ำงำน สญัลกัษณ ์Pi จะแสดงในหนำ้หลกั
เพือ่ใหป๊ั้มท�ำงำนดว้ยจดุตัง้คำ่ของอปุกรณต์อ่พว่ง ขำเขำ้ตอ้งท�ำงำนอยำ่งนอ้ย 1 วนิำที
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เมือ่ท�ำงำนดว้ยจดุตัง้คำ่ของอปุกรณ์ตอ่พ่วง หำกตอ้งกำรยอ้นกลับไปท�ำงำนดว้ยจดุตัง้คำ่ SP  
ขำเขำ้ตอ้งไมท่�ำงำนอยำ่งนอ้ย 1 วนิำท ีลกัษณะของฟังกช์นัมสีรปุไวใ้นตำรำงที ่16 เมือ่ก�ำหนดคำ่ 
ฟังกช์นัจดุตัง้คำ่ของอปุกรณ์ตอ่พว่งหลำยรำยกำรพรอ้มกนัส�ำหรับขำเขำ้ตำ่ง ๆ ป๊ัมจะแสดง Pi  
เมือ่เปิดใชง้ำนฟังกช์นัอยำ่งนอ้ยหนึง่รำยกำร ส�ำหรับกำรเปิดใชง้ำนพรอ้มกนั แรงดนัทีไ่ดจ้ะเป็น 
แรงดนัต�ำ่สดุตอ่ขำเขำ้ทีใ่ชง้ำนอยู ่สญัญำณเตอืนจะหำยไปเมือ่ไมม่ขีำเขำ้ทีเ่ปิดใชง้ำน

ลกัษณะของฟงักช์นัจดุต ัง้คา่ของอปุกรณต์อ่พว่งตาม	Ix	และขาเขา้

คา่ของ
พารามเิตอร	์Ix

การก�าหนดคา่
ขาเขา้

สถานะขาเขา้	 การใชง้าน
แสดงบน	
จอแสดงผล

3

ท�ำงำนดว้ย
สญัญำณสงู 

ทีข่ำเขำ้ 
(NO)

ไมม่ี
จดุตัง้คำ่ของ

อปุกรณต์อ่พว่ง i-th 
ไมท่�ำงำน

ไมม่ี

มี
จดุตัง้คำ่ของ

อปุกรณต์อ่พว่ง i-th 
ท�ำงำน

Px

4

ท�ำงำนดว้ย
สญัญำณต�ำ่

ทีข่ำเขำ้
(NC)

ไมม่ี
จดุตัง้คำ่ของ

อปุกรณต์อ่พว่ง i-th 
ท�ำงำน

Px

มี
จดุตัง้คำ่ของ

อปุกรณต์อ่พว่ง i-th 
ไมท่�ำงำน

ไมม่ี

ตำรำงที ่16: จดุตัง้คำ่ของอปุกรณต์อ่พว่ง

7.6.15.4	-	การต ัง้คา่การปิดใชง้านปั๊มและรเีซ็ตขอ้ผดิพลาด
สญัญำณทีเ่ปิดใชง้ำนป๊ัมสำมำรถสง่ไปยงัขำเขำ้ทกุทำง (ส�ำหรับกำรเชือ่มตอ่ไฟฟ้ำ โปรดดคููม่อื
ชดุควบคมุ) ฟังกช์นักำรปิดใชง้ำนป๊ัมมกีำรใชง้ำนโดยตัง้คำ่พำรำมเิตอร ์ Ix ทีเ่กีย่วขอ้งกบัขำเขำ้ 
ซึง่ใชส้ญัญำณเพือ่ปิดใชง้ำนป๊ัมทีเ่ชือ่มตอ่กบัคำ่ใดคำ่หนึง่ทีแ่สดงในตำรำงที ่18
เมือ่ฟังกช์นันีท้�ำงำน ป๊ัมจะดบัสนทิและสญัลกัษณ ์F3 จะปรำกฏในหนำ้หลกั
เมือ่ก�ำหนดคำ่ฟังกช์นักำรปิดใชง้ำนป๊ัมหลำยรำยกำรพรอ้มกนัส�ำหรับขำเขำ้ตำ่ง ๆ ป๊ัมจะระบ ุF3 
เมือ่เปิดใชง้ำนฟังกช์นัอยำ่งนอ้ยหนึง่รำยกำร และสญัญำณเตอืนจะหำยไปเมือ่ไมม่กีำรเปิดใชง้ำน

เพือ่ใหป๊ั้มท�ำงำนดว้ยฟังกช์นักำรปิดใชง้ำน ขำเขำ้ตอ้งท�ำงำนอยำ่งนอ้ย 1 วนิำที
เมือ่ปิดใชง้ำนป๊ัม เพือ่ใหฟั้งกช์นัปิดใชง้ำนหยดุท�ำงำน (กำรเปิดใชง้ำนป๊ัมอกีครัง้) ขำเขำ้ตอ้งไมท่�ำงำน 
อยำ่งนอ้ย 1 วนิำท ีลกัษณะของฟังกช์นัมสีรปุไวใ้นตำรำงที ่17
เมือ่ก�ำหนดคำ่ฟังกช์นัปิดใชง้ำนหลำยรำยกำรพรอ้มกนัส�ำหรับขำเขำ้ตำ่ง ๆ ป๊ัมจะแสดง F3 เมือ่
เปิดใชง้ำนฟังกช์นัอยำ่งนอ้ยหนึง่รำยกำร สญัญำณเตอืนจะหำยไปเมือ่ไมม่ขีำเขำ้ทีเ่ปิดใชง้ำน
นอกจำกนี ้ฟังกช์นันีย้งัชว่ยรเีซต็คำ่ขอ้ผดิพลำดใด ๆ ทีแ่สดงอยู ่โปรดดตูำรำงที ่18

ลกัษณะของฟงักช์นัการปิดใชง้านปั๊มและการรเีซ็ตขอ้ผดิพลาดทีแ่สดงอยูต่าม	Ix	และขาเขา้

คา่ของพารามเิตอร	์
Ix

การก�าหนดคา่
ขาเขา้

สถานะขาเขา้	 การใชง้าน
แสดงบน	
จอแสดงผล

5
ท�ำงำนดว้ยสญัญำณ

สงูทีข่ำเขำ้ (NO)

ไมม่ี มอเตอรเ์ปิดใชง้ำน ไมม่ี

มี มอเตอรปิ์ดใชง้ำน F3

6
ท�ำงำนดว้ย
สญัญำณต�ำ่

ทีข่ำเขำ้ (NC)

ไมม่ี มอเตอรปิ์ดใชง้ำน F3

มี มอเตอรเ์ปิดใชง้ำน ไมม่ี

7
ท�ำงำนดว้ยสญัญำณ

สงูทีข่ำเขำ้ (NO)

ไมม่ี มอเตอรเ์ปิดใชง้ำน ไมม่ี

มี
มอเตอรปิ์ดใชง้ำน +  
รเีซต็คำ่ขอ้ผดิพลำด

F3

8
ท�ำงำนดว้ย
สญัญำณต�ำ่

ทีข่ำเขำ้ (NC)

ไมม่ี
มอเตอรปิ์ดใชง้ำน +  
รเีซต็คำ่ขอ้ผดิพลำด

F3

มี มอเตอรเ์ปิดใชง้ำน ไมม่ี

9
ท�ำงำนดว้ยสญัญำณ

สงูทีข่ำเขำ้ (NO)

ไมม่ี มอเตอรเ์ปิดใชง้ำน ไมม่ี

มี รเีซต็คำ่ขอ้ผดิพลำด ไมม่ี

ตำรำงที ่17: กำรปิดใชง้ำนกำรเรยีกคนืและขอ้ผดิพลำดของป๊ัม
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7.6.15.5	 -	การต ัง้คา่การตรวจจบัแรงดนัต�า่	(KIWA)
สวติชแ์รงดันขัน้ต�ำ่ทีต่รวจจับแรงดันต�ำ่สำมำรถเชือ่มตอ่กบัขำเขำ้ทกุทำง (ส�ำหรับกำรเชือ่มตอ่ 
ไฟฟ้ำ โปรดดคููม่อืชดุควบคมุ) ฟังกช์นักำรปิดใชง้ำนป๊ัมมกีำรใชง้ำนโดยกำรตัง้คำ่พำรำมเิตอร ์ Ix
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัขำเขำ้ ซึง่ใชส้ญัญำณเพือ่ปิดใชง้ำนป๊ัมทีเ่ชือ่มตอ่กบัคำ่ใดคำ่หนึง่ทีแ่สดงในตำรำงที ่17
กำรเปิดใชง้ำนฟังกช์นักำรตรวจจับแรงดนัต�ำ่จะท�ำใหป๊ั้มหยดุท�ำงำนหลงัจำกชว่งเวลำ T1 (ดยูอ่หนำ้ 
7.6.2 - T1:	 การหนว่งเวลาแรงดนัต�า่) ใชฟั้งกช์นันีเ้พือ่เชือ่มตอ่ขำเขำ้กบัสญัญำณทีม่ำจำก 
สวติชแ์รงดนั ซึง่ระบแุรงดนัทีต่�ำ่เกนิไปตรงปำกทำงเขำ้ป๊ัม
เมือ่ฟังกช์นันี้ท�ำงำน สญัลักษณ์ F4 จะแสดงในหนำ้หลัก กำรชะงักของฟังกช์นันี้ท�ำใหป๊ั้ม 
หยดุท�ำงำน ซึง่อำจมกีำรตัง้คำ่ใหมโ่ดยอตัโนมตัหิรอืตัง้คำ่ใหมเ่อง ส�ำหรับกำรตัง้คำ่ใหมอ่ตัโนมตัิ
ของเงือ่นไขขอ้ผดิพลำด F4 ตอ้งปิดใชง้ำนขำเขำ้อยำ่งนอ้ย 2 วนิำท ีกอ่นทีป๊ั่มจะตัง้คำ่ใหม่
หำกตอ้งกำรตัง้คำ่เครือ่งตัดกระแสไฟฟ้ำใหมใ่นโหมดผูใ้ชก้�ำหนดคำ่เอง กดแลว้ปลอ่ยปุ่ ม "+" 
และ "-" พรอ้มกนั
ลกัษณะของฟังกช์นัมสีรปุไวใ้นตำรำงที ่18
เมือ่ก�ำหนดคำ่ฟังกช์นักำรตรวจจับแรงดนัต�ำ่พรอ้มกนัส�ำหรับขำเขำ้ตำ่ง ๆ ป๊ัมจะระบ ุF4 เมือ่เปิด 
ใชง้ำนฟังกช์นัอยำ่งนอ้ยหนึง่รำยกำร และสญัญำณเตอืนจะหำยไปเมือ่ไมม่กีำรเปิดใชง้ำน

การตอบสนองของฟงักช์นัการตรวจจบัแรงดนัต�า่	(KIWA)	ตาม	Ix	และขาเขา้

คำ่ของพำรำมเิตอร ์
Ix

กำรก�ำหนดคำ่
ขำเขำ้

สถำนะขำเขำ้ กำรใชง้ำน
แสดงบน 

จอแสดงผล

10
ท�ำงำนดว้ย

สญัญำณสงูทีข่ำเขำ้ 
(NO)

ไมม่ี ปกติ ไมม่ี

มี

กำรหยดุท�ำงำนของ
ป๊ัมส�ำหรับแรงดนัต�ำ่

ทีป่ำกทำงเขำ้ 
รเีซต็อตัโนมตั ิ+ ผูใ้ช ้

ตอ้งรเีซต็เอง

F4

11
ท�ำงำนดว้ย

สญัญำณต�ำ่ทีข่ำเขำ้ 
(NC)

ไมม่ี

กำรหยดุท�ำงำนของ
ป๊ัมส�ำหรับแรงดนัต�ำ่
ทีป่ำกทำงเขำ้ รเีซต็
อตัโนมตั ิ+ ผูใ้ชต้อ้ง

รเีซต็เอง

F4

มี ปกติ ไมม่ี

12
ท�ำงำนดว้ย

สญัญำณสงูทีข่ำเขำ้ 
(NO)

ไมม่ี ปกติ ไมม่ี

มี

กำรหยดุท�ำงำนของ
ป๊ัมส�ำหรับแรงดนัต�ำ่
ทีป่ำกทำงเขำ้ ผูใ้ช ้
ตอ้งรเีซต็เองเทำ่นัน้

F4

13
ท�ำงำนดว้ย

สญัญำณต�ำ่ทีข่ำเขำ้ 
(NC)

ไมม่ี

กำรหยดุท�ำงำนของ
ป๊ัมส�ำหรับแรงดนัต�ำ่
ทีป่ำกทำงเขำ้ ผูใ้ช ้
ตอ้งรเีซต็เองเทำ่นัน้

F4

มี ปกติ ไมม่ี

ตำรำงที ่18: กำรตรวจจับสญัญำณแรงดนัต�ำ่ (KIWA)

7.6.16	-	การต ัง้คา่ขาออก	OUT1,	OUT2
สว่นนี้แสดงฟังกช์ันและกำรก�ำหนดค่ำทีเ่ป็นไปไดข้องขำออก OUT1 และ OUT2 ของชดุ 
ควบคมุ I/O ทีม่กีำรเชือ่มตอ่แบบไรส้ำยกบัอปุกรณ ์ทีต่ัง้คำ่โดยพำรำมเิตอร ์O1 และ O2
ส�ำหรับกำรเชือ่มตอ่ไฟฟ้ำ โปรดดคููม่อืชดุควบคมุ กำรก�ำหนดคำ่จำกโรงงำนดไูดใ้นตำรำงที ่19

การก�าหนดคา่จากโรงงานของขาออก

ชอ่งขาออก คา่

OUT 1 2 (ขอ้ผดิพลำด NO ปิด)

OUT 2 2 (กำรท�ำงำนของป๊ัม NO ปิด)

ตำรำงที ่19: กำรก�ำหนดคำ่จำกโรงงำนของขำออก
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7.6.17	-	O1:	การต ัง้คา่ฟงักช์นัขาออก	1
ขำออก 1 สือ่สำรสญัญำณเตอืนทีใ่ชง้ำนอยู ่ (ระบวุำ่เกดิกำรหยดุท�ำงำนของป๊ัม) ขำออกชว่ย 
ในกำรใชห้นำ้สมัผัสสะอำดทีเ่ปิดโดยปกติ
คำ่และฟังกช์นัทีร่ะบไุวใ้นตำรำงที ่21 เชือ่มโยงกบัพำรำมเิตอร ์O1
7.6.18	-	O2:	การต ัง้คา่ฟงักช์นัขาออก	2
ขำออก 2 สือ่สำรสถำนะกำรท�ำงำนของมอเตอร ์ขำออกชว่ยในกำรใชห้นำ้สมัผัสเปลำ่แบบปกตเิปิด

คำ่และฟังกช์นัทีร่ะบไุวใ้นตำรำงที ่20 เชือ่มโยงกบัพำรำมเิตอร ์O2

การก�าหนดคา่ฟงักช์นัทีเ่ชือ่มโยงกบัขาออก

กำรก�ำหนดคำ่
ขำออก

OUT1 OUT2

เงือ่นไข 
กำรเปิดใชง้ำน

สถำนะหนำ้สมัผัส
ขำออก

เงือ่นไข 
กำรเปิดใชง้ำน

สถำนะหนำ้สมัผัส
ขำออก

0
ไมม่ฟัีงกช์นั 
ทีเ่ชือ่มโยง

หนำ้สมัผัส
เปิดเสมอ

ไมม่ฟัีงกช์นั 
ทีเ่ชือ่มโยง

หนำ้สมัผัส
เปิดเสมอ

1
ไมม่ฟัีงกช์นั 
ทีเ่ชือ่มโยง

หนำ้สมัผัสปิดเสมอ
ไมม่ฟัีงกช์นั 
ทีเ่ชือ่มโยง

หนำ้สมัผัสปิดเสมอ

2
กำรเกดิขอ้ผดิพลำด 
จำกกำรหยดุท�ำงำน

ในกรณีทีม่ ี
ขอ้ผดิพลำดจำก
กำรหยดุท�ำงำน 
หนำ้สมัผัสจะปิด

กำรเปิดใชง้ำน 
ขำออกในกรณีทีม่ ี
ขอ้ผดิพลำดจำก
กำรหยดุท�ำงำน

เมือ่มอเตอรก์�ำลงั
ท�ำงำน หนำ้สมัผัส

จะปิด

3
กำรเกดิขอ้ผดิพลำด
จำกกำรหยดุท�ำงำน

ในกรณีทีม่ ี
ขอ้ผดิพลำดจำก
กำรหยดุท�ำงำน 

หนำ้สมัผัสจะเปิด

กำรเปิดใชง้ำน 
ขำออกในกรณีทีม่ ี
ขอ้ผดิพลำดจำก
กำรหยดุท�ำงำน

เมือ่มอเตอรก์�ำลงั
ท�ำงำน หนำ้สมัผัส

จะเปิด

ตำรำงที ่20: กำรก�ำหนดคำ่ของขำออก

7.6.19	FW:	การอปัเดตเฟิรม์แวร ์
หนำ้เมนูนีช้ว่ยใหผู้ใ้ชอ้ปัเดตเฟิรม์แวรข์อง E.sybox ส�ำหรับขัน้ตอน โปรดดบูทที ่11

7.6.20	-	RF:	การรเีซ็ตขอ้ผดิพลาดและค�าเตอืน
กดปุ่ ม "+" และ "-" คำ้งไวพ้รอ้มกนัเป็นเวลำอยำ่งนอ้ย 2 วนิำท ีเพือ่ลบประวตัขิอ้ผดิพลำดและ 
ค�ำเตอืน จ�ำนวนขอ้ผดิพลำดทีม่อียูใ่นบนัทกึจะระบไุวใ้ตส้ญัลกัษณ ์RF (สงูสดุ 64)
สำมำรถดบูนัทกึไดจ้ำกเมนู MONITOR (จอภำพ) ในหนำ้ FF
7.6.21	-	PW:	เปลีย่นรหสัผา่น
อปุกรณม์รีะบบป้องกนัทีเ่ปิดใชง้ำนดว้ยรหสัผำ่น หำกตัง้คำ่รหสัผำ่นไว ้พำรำมเิตอรข์องอปุกรณ ์
จะเขำ้ถงึและมองเห็นได ้แตจ่ะเปลีย่นแปลงไมไ่ด ้
เมือ่รหสัผำ่น (PW) คอื "0" พำรำมเิตอรท์ัง้หมดจะปลดล็อกและแกไ้ขได ้
เมือ่ใชร้หสัผำ่น (คำ่ PW แตกตำ่งจำก 0) กำรแกไ้ขทัง้หมดจะหยดุท�ำงำนและ "XXXX" จะปรำกฏ 
ในหนำ้ PW
หำกตัง้คำ่รหสัผำ่นไว ้ ระบบจะอนุญำตใหน้�ำทำงไปยงัทกุ ๆ หนำ้ แตเ่มือ่ใดกต็ำมทีพ่ยำยำมแกไ้ข 
พำรำมเิตอร ์ป๊อปอปัจะปรำกฏขึน้โดยขอใหพ้มิพร์หสัผำ่น เมือ่พมิพร์หสัผำ่นทีถ่กูตอ้งแลว้ พำรำมเิตอร ์
จะปลดล็อกและแกไ้ขไดเ้ป็นเวลำ 10 นำท ีหลงัจำกกดปุ่ มสดุทำ้ย
หำกตอ้งกำรยกเลกิตัวจับเวลำรหัสผำ่น เพยีงไปทีห่นำ้ PW แลว้กดปุ่ ม "+" และ "-" คำ้งไว ้
พรอ้มกนัเป็นเวลำ 2 วนิำที
เมือ่พมิพร์หัสผำ่นทีถ่กูตอ้งแลว้ แมก่ญุแจจะแสดงเป็นเปิดอยู ่ขณะเดยีวกนั หำกใสร่หัสผำ่น 
ทีไ่มถ่กูตอ้ง แมก่ญุแจทีก่ะพรบิจะปรำกฏ
หลงัจำกตัง้คำ่จำกโรงงำนใหม ่รหสัผำ่นจะตัง้คำ่กลบัเป็น "0"
กำรเปลีย่นแปลงรหัสผำ่นแตล่ะครัง้จะมผีลเมือ่กด Mode (โหมด) หรอื Set (ตัง้คำ่) และ 
กำรเปลีย่นแปลงพำรำมเิตอรแ์ตล่ะครัง้ในภำยหลงั หมำยถงึกำรพมิพร์หสัผำ่นใหมอ่กีครัง้ (เชน่  
ตวัตดิตัง้ด�ำเนนิกำรกำรตัง้คำ่ทัง้หมดดว้ยคำ่ PW เริม่ตน้ = 0 และตัง้คำ่ PW ในทำ้ยทีส่ดุ เพือ่ให ้
แน่ใจวำ่มกีำรป้องกนัเครือ่งเรยีบรอ้ยแลว้ โดยไมต่อ้งด�ำเนนิกำรใด ๆ เพิม่เตมิ)
หำกรหสัผำ่นหำยไป มวีธิกีำรแกไ้ขพำรำมเิตอรข์องอปุกรณซ์ึง่เป็นไปได ้2 แบบ ดงันี้

• จดบนัทกึคำ่พำรำมเิตอรท์ัง้หมด ตัง้คำ่อปุกรณใ์หมด่ว้ยคำ่จำกโรงงำน โปรดดยูอ่หนำ้ 8.3 
กำรด�ำเนนิกำรตัง้คำ่ใหมจ่ะยกเลกิพำรำมเิตอรท์ัง้หมดของอปุกรณ ์รวมถงึรหสัผำ่น
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• จดบนัทกึหมำยเลขทีป่รำกฏในหนำ้รหสัผำ่น สง่อเีมลพรอ้มหมำยเลขนีไ้ปยงัศนูยบ์รกิำร 
ของคณุ ซึง่คณุจะไดรั้บรหสัผำ่นเพือ่ปลดล็อกอปุกรณใ์นสองถงึสำมวนั

7.6.21.1	 -	รหสัผา่นส�าหรบัระบบปั๊มหลายเครือ่ง

เมือ่พมิพร์หสัผำ่นเพือ่ปลดล็อกอปุกรณใ์นชดุ อปุกรณท์ัง้หมดจะปลดล็อก
เมือ่เปลีย่นแปลงรหสัผำ่นกบัอปุกรณใ์นชดุ อปุกรณท์ัง้หมดจะไดรั้บกำรเปลีย่นแปลง
เมือ่เปิดใชง้ำนกำรป้องกนัดว้ยรหสัผำ่นกบัอปุกรณใ์นชดุ (+ และ - ในหนำ้รหสัผำ่น เมือ่รหสัผำ่น 
≠ 0) กำรป้องกนัจะเปิดใชง้ำนกบัอปุกรณท์ัง้หมด (เพือ่ด�ำเนนิกำรเปลีย่นแปลงใด ๆ  จะมกีำรขอให ้
ผูใ้ชใ้สร่หสัผำ่น)

8	-	การต ัง้คา่ใหมแ่ละการต ัง้คา่จากโรงงาน
8.1	-	การต ัง้คา่ระบบท ัว่ไปใหม่
ในกำรตัง้คำ่ระบบใหม ่กดปุ่ มทัง้ 4 คำ้งไวพ้รอ้มกนัเป็นเวลำ 2 วนิำท ีกำรด�ำเนนิกำรนีเ้หมอืนกบั 
กำรตดักำรเชือ่มตอ่ก�ำลงัไฟ โดยรอใหร้ะบบปิดสนทิและจำ่ยก�ำลงัไฟอกีครัง้ กำรตัง้คำ่ใหมจ่ะไมล่บ 
กำรตัง้คำ่ทีผู่ใ้ชบ้นัทกึไว ้
8.2	-	การต ัง้คา่จากโรงงาน
อปุกรณอ์อกจำกโรงงำนพรอ้มชดุพำรำมเิตอรท์ีต่ัง้คำ่ไวล้ว่งหนำ้ ซึง่อำจเปลีย่นแปลงได ้
ตำมควำมตอ้งกำรของผูใ้ช ้กำรเปลีย่นแปลงกำรตัง้คำ่แตล่ะครัง้จะบนัทกึไวใ้นหน่วยควำมจ�ำ
โดยอตัโนมตั ิและเรยีกคนืเงือ่นไขจำกโรงงำนไดท้กุเมือ่หำกประสงค ์(โปรดดกูำรเรยีกคนืคำ่ 
กำรตัง้คำ่จำกโรงงำน ในยอ่หนำ้ 8.3 - กำรเรยีกคนืกำรตัง้คำ่จำกโรงงำน)
8.3	-	การเรยีกคนืการต ัง้คา่จากโรงงาน
ในกำรเรยีกคนืคำ่จำกโรงงำน ปิดอปุกรณแ์ลว้รอจนกระทัง่จอแสดงผลดบัสนทิ จำกนัน้กดปุ่ ม "SET" 
(ตัง้คำ่) และ "+" คำ้งไวแ้ลว้เปิดเครือ่ง ปลอ่ยปุ่ มทัง้สองเมือ่ตวัอกัษร "EE" ปรำกฏขึน้เทำ่นัน้
กำรด�ำเนนิกำรนี้จะเรยีกคนืกำรตัง้คำ่จำกโรงงำน (ขอ้ควำมและกำรอำ่นซ�้ำใน EE-PROM ของ 
กำรตัง้คำ่จำกโรงงำนทีบ่นัทกึไวถ้ำวรในหน่วยควำมจ�ำ FLASH) เมือ่ตัง้คำ่พำรำมเิตอรท์ัง้หมดแลว้ 
อปุกรณจ์ะกลบัสูก่ำรท�ำงำนปกติ

หมำยเหต:ุ หลงัจำกเรยีกคนืคำ่จำกโรงงำน จ�ำเป็นตอ้งตัง้คำ่ใหมส่�ำหรับพำรำมเิตอรท์ัง้หมดทีแ่สดง 
คณุลกัษณะของระบบ (อตัรำขยำย จดุตัง้แรงดนั ฯลฯ) เหมอืนกำรตดิตัง้ครัง้แรก
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การต ัง้คา่จากโรงงาน

รหสัระบุ ค�าอธบิาย คา่ บนัทกึการตดิต ัง้

TK เวลำกำรเปิดไฟพืน้หลงั 2 นำที

LA ภำษำ องักฤษ

SP จดุตัง้แรงดนั [บำร]์ 3.0

P1 จดุตัง้คำ่ P1 [บำร]์ 2.0

P2 จดุตัง้คำ่ P2 [บำร]์ 2.5

P3 จดุตัง้คำ่ P3 [บำร]์ 3.5

P4 จดุตัง้คำ่ P4 [บำร]์ 4.0

RI รอบตอ่นำทใีนโหมดผูใ้ชก้�ำหนดคำ่เอง [รอบตอ่นำท]ี 2400

OD ประเภทของทอ่ 1 (ไมย่ดืหยุน่)

RP กำรลดแรงดนัเพือ่เริม่ท�ำงำนอกีครัง้ [บำร]์ 0.3

AD กำรก�ำหนดคำ่แอดเดรส 0 (อตัโนมตั)ิ

PR เซน็เซอรแ์รงดนัระยะไกล ปิดใชง้ำน

MS ระบบกำรวดั 0 (สำกล)

TB เวลำในกำรหยดุท�ำงำนจำกกำรขำดน�้ำ [วนิำท]ี 15

T1 กำรหน่วงเวลำแรงดนัต�ำ่ (KIWA) [วนิำท]ี 2

T2 กำรหน่วงเวลำในกำรปิด [วนิำท]ี 10

GP คำ่สมัประสทิธิอ์ตัรำขยำยเชงิสดัสว่น 0.5

GI คำ่สมัประสทิธิอ์ตัรำขยำยเชงิอนิทกิรัล 1.2

RM ควำมเร็วสงูสดุ [รอบตอ่นำท]ี 3050

NA อปุกรณท์ีใ่ชง้ำนอยู่ N

NC อปุกรณท์ีใ่ชพ้รอ้มกนั NA

IC กำรก�ำหนดคำ่ของป๊ัมน�้ำส�ำรอง 1 (อตัโนมตั)ิ

ET เวลำสงูสดุในกำรสลบั (ชัว่โมง) 2

AE ฟังกช์นัป้องกนัแกนล็อก 1 (เปิดใชง้ำน)

AF ป้องกนัน�้ำแข็งตวั 1 (เปิดใชง้ำน)

I1 ฟังกช์นั I1 0 (ปิดใชง้ำน)

I2 ฟังกช์นั I2 0 (ปิดใชง้ำน)

I3 ฟังกช์นั I3 0 (ปิดใชง้ำน)

I4 ฟังกช์นั I4 0 (ปิดใชง้ำน)

O1 ฟังกช์นัขำออก 1 2

O2 ฟังกช์นัขำออก 2 2

PW เปลีย่นรหสัผำ่น 0

AY ฟังกช์นัป้องกนัรอบกำรท�ำงำนถี ่AY 0 (ปิดใชง้ำน)

ตำรำงที ่21: กำรตัง้คำ่จำกโรงงำน
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9	-	การตดิต ัง้ทีเ่ฉพาะเจาะจง

9.1	-	การยบัย ัง้ปั๊มลอ่น�า้โดยอตัโนมตั ิ
ผลติภณัฑน์ีผ้ลติและจ�ำหน่ำยโดยมคีณุสมบตักิำรลอ่น�้ำโดยอตัโนมตั ิ ป๊ัมสำมำรถดงึน�้ำไมว่ำ่จะตดิตัง้ 
ในรปูแบบใด กลำ่วคอื ต�ำ่กวำ่ Head หรอืเหนอื Head โปรดดเูอกสำรอำ้งองิยอ่หนำ้ 6 อยำ่งไรกต็ำม
มหีลำยกรณีทีไ่มจ่�ำเป็นตอ้งใชค้ณุสมบัตกิำรลอ่น�้ำโดยอัตโนมัต ิ หรอืมหีลำยพืน้ทีท่ีห่ำ้มใชป๊ั้ม 
แบบลอ่น�้ำโดยอตัโนมตั ิในระหวำ่งกำรลอ่น�้ำ ป๊ัมจ�ำเป็นตอ้งใชน้�้ำสว่นหนึง่ทีอ่ยูภ่ำยใตแ้รงดนัแลว้ 
เพือ่ดงึน�้ำกลับไปสว่นขำดดูจนกวำ่คำ่แรงดันขำออกจะถงึระดับทีป๊ั่มพจิำรณำวำ่จะลอ่น�้ำส�ำเร็จ  
เมือ่มำถงึจดุนี ้ชอ่งหมนุเวยีนน�้ำจะปิดโดยอตัโนมตั ิขัน้ตอนนีจ้ะท�ำซ�้ำทกุครัง้ทีเ่ปิดป๊ัม จนกวำ่จะ 
มคีำ่แรงดนัทีใ่กลเ้คยีงกบัชอ่งหมนุเวยีน (ประมำณ 1 บำร)์ แมว้ำ่จะลอ่น�้ำแลว้
เมือ่น�้ำเขำ้สูป่ำกทำงเขำ้ป๊ัมทีอ่ยูภ่ำยใตแ้รงดนัแลว้ (สงูสดุทีอ่นุญำตคอื 2 บำร)์ หรอืเมือ่กำรตดิตัง้ 
อยูต่�ำ่กวำ่ Head เสมอ มคีวำมเป็นไปได ้ (และบงัคบัใชเ้มือ่ตอ้งปฏบิตัติำมขอ้บงัคบัในทอ้งถิน่) 
ทีจ่ะบังคับใหปิ้ดทอ่หมนุเวยีน ซึง่ท�ำใหส้ญูเสยีคณุสมบัตทิีป๊ั่มลอ่น�้ำโดยอัตโนมัต ิโดยขอ้ดคีอื 
จะไมม่เีสยีงคลกิของตวัปิดชอ่งหมนุเวยีนทกุครัง้ทีเ่ปิดป๊ัม
หำกตอ้งกำรบงัคบัปิดทอ่ทีป๊ั่มลอ่น�้ำโดยอตัโนมตั ิด�ำเนนิกำรดงันี้

1. ตดักำรเชือ่มตอ่แหลง่จำ่ยไฟ
2. ระบำยน�้ำออกจำกป๊ัม (เวน้แตผู่ใ้ชไ้ดย้บัยัง้ป๊ัมลอ่น�้ำโดยอตัโนมตัติัง้แตแ่รกเมือ่ตดิตัง้)
3. ถอดฝำปิดชอ่งระบำยน�้ำทีด่ำ้น E โดยระวงัอยำ่ใหโ้อรงิหลน่ (ภำพที ่18)
4. ใชค้มีชว่ยดงึตวัปิดออกจำกบำ่ ตวัปิดจะดงึออกมำพรอ้มกบัโอรงิและสปรงิโลหะทีป่ระกอบ 

เขำ้ดว้ยกนั
5. ถอดสปรงิออกจำกตวัปิด สอดตวัปิดเขำ้ไปในบำ่อกีครัง้โดยใชโ้อรงิทีเ่กีย่วขอ้ง (หนัดำ้น 

ทีม่ปีะเกน็เขำ้ดำ้นในของป๊ัม หนัดำ้นทีม่แีฉกกำกบำทออกดำ้นนอก)
6. ขนัสกรทูีฝ่ำปิดหลงัจำกใสส่ปรงิโลหะไวด้ำ้นใน เพือ่ใหบ้บีอดัระหวำ่งฝำปิดกบัแฉกกำกบำท

ของกำ้นตวัปิด เมือ่ใสต่วัปิดกลบัเขำ้ไป ตรวจสอบวำ่โอรงิเขำ้ทีใ่นบำ่อยำ่งถกูตอ้งเสมอ
7. เตมิน�้ำเขำ้ป๊ัม เชือ่มตอ่แหลง่จำ่ยไฟ เริม่กำรท�ำงำนของป๊ัม

ภำพประกอบที ่18

3

4

5

6
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9.2	-	การตดิต ัง้ทีผ่นงั
ผลติภณัฑน์ีส้ำมำรถตดิตัง้แบบแขวนบนผนังดว้ยชดุอปุกรณเ์สรมิของ DAB ซึง่ตอ้งซือ้แยกตำ่งหำก 
กำรตดิตัง้ทีผ่นังจะปรำกฏดงัภำพที ่19

9.3	-	การตดิต ัง้ดว้ยการเชือ่มตอ่ทีร่วดเร็ว

DAB จะมชีดุอปุกรณเ์สรมิส�ำหรับกำรเชือ่มตอ่ทีร่วดเร็วของป๊ัม ซึง่เป็นฐำนขอ้ตอ่สวมเร็วตรงจดุ 
ทีจ่ะเชือ่มตอ่กบัระบบทอ่ และจำกจดุป๊ัมทีส่ำมำรถเชือ่มตอ่หรอืตดักำรเชือ่มตอ่ไดอ้ยำ่งงำ่ยดำย
ขอ้ด:ี

• ควำมเป็นไปไดใ้นกำรวำงระบบทอ่ในจดุทีใ่ชง้ำน กำรทดสอบ แตย่ำ้ยป๊ัมจรงิออก 
จนกวำ่จะถงึชว่งเวลำจำ่ยน�้ำ เพือ่หลกีเลีย่งควำมเสยีหำยทีอ่ำจเกดิขึน้ (กำรระเบดิ 
โดยไมต่ัง้ใจ, สิง่สกปรก, กำรโจรกรรม …)

• สะดวกส�ำหรับบรกิำรควำมชว่ยเหลอืในกำรเปลีย่นป๊ัมดว้ย "ป๊ัมอะไหล"่ ในกรณีทีม่ ี
กำรบ�ำรงุรักษำพเิศษ

ป๊ัมทีต่ดิตัง้บนอนิเตอรเ์ฟซกำรเชือ่มตอ่ทีร่วดเร็วจะปรำกฏดงัภำพที ่20

9.4	-	การต ัง้คา่หลายเครือ่ง

9.4.1	-	ค�าแนะน�าเบือ้งตน้เกีย่วกบัระบบปั๊มหลายเครือ่ง
ระบบป๊ัมหลำยเครือ่ง หมำยถงึชดุป๊ัมทีป่ระกอบดว้ยป๊ัมจ�ำนวนหลำยเครือ่งซึง่สง่น�้ำทีไ่หลทัง้หมด 
ไปยงัทอ่รว่ม อปุกรณห์นึง่สือ่สำรกบัอปุกรณอ์กีเครือ่งโดยใชก้ำรเชือ่มตอ่ทีก่�ำหนดให ้(แบบไรส้ำย)
หนึง่กลุม่อำจประกอบดว้ยอปุกรณส์งูสดุ 4 เครือ่ง
ระบบป๊ัมหลำยเครือ่งโดยสว่นใหญใ่ชส้�ำหรับ

• กำรเพิม่ประสทิธภิำพกำรป๊ัมน�้ำ เมือ่เปรยีบเทยีบกบัอปุกรณเ์ครือ่งเดยีว
• กำรรับรองควำมตอ่เนือ่งของกำรท�ำงำนในกรณีทีอ่ปุกรณห์นึง่เกดิขอ้ผดิพลำด
• กำรกระจำยก�ำลงัไฟสงูสดุ

9.4.2	-	การสรา้งระบบปั๊มหลายเครือ่ง
ระบบทอ่น�้ำตอ้งสรำ้งใหส้มมำตรมำกทีส่ดุ เพือ่ใหม้นี�้ำทีก่ระจำยอยำ่งสม�ำ่เสมอในป๊ัมทัง้หมด

ภำพประกอบที ่19

ภำพประกอบที ่20
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ป๊ัมทกุเครือ่งตอ้งเชือ่มตอ่กบัทอ่รว่มขำสง่ทอ่เดยีว

 ส�ำหรับกำรท�ำงำนทีเ่หมำะสมของชดุเพิม่แรงดัน รำยกำรตอ่ไปนี้ตอ้งเหมอืนกนัใน
แตล่ะอปุกรณ์
• ขอ้ตอ่
• ควำมเร็วสงูสดุ (RM พำรำมเิตอร)์

เฟิรม์แวรข์องเครือ่ง E.sybox ทีเ่ชือ่มตอ่ตอ้งเหมอืนกนัทัง้หมด เมือ่ตัง้ป๊ัมทีใ่ชก้บัน�้ำ จ�ำเป็นตอ้ง 
สรำ้งกำรตัง้คำ่กำรป๊ัมโดยเชือ่มโยงอปุกรณแ์บบไรส้ำย (ดยูอ่หนำ้ 7.5.5)

9.4.3	-	การสือ่สารแบบไรส้าย
อปุกรณส์ือ่สำรระหวำ่งกนั รวมถงึสง่สญัญำณกำรไหลและแรงดนัโดยใชก้ำรสือ่สำรแบบไรส้ำย

9.4.4	-	การเชือ่มตอ่และการต ัง้คา่ของขาเขา้
ขำเขำ้ของชดุควบคมุ I/O ใชเ้พือ่เปิดใชง้ำนลกูลอย จดุตัง้คำ่ของอปุกรณต์อ่พว่ง กำรปิดใชง้ำน 
ป๊ัม และฟังกช์นัแรงดนักำรดดูต�ำ่ ฟังกช์นัตำ่ง ๆ ระบตุำมล�ำดบัดว้ยสญัลกัษณส์วติชล์กูลอย 
(F1), Px, F3 และ F4 หำกเปิดใชง้ำน ฟังกช์นั Paux จะเพิม่แรงดนัในป๊ัมใหถ้งึแรงดนัทีต่ัง้คำ่ไว ้
ดยูอ่หนำ้ 7.6.15.3 - กำรตัง้คำ่ฟังกช์นัขำเขำ้จดุตัง้คำ่ของอปุกรณ์ตอ่พว่ง ฟังกช์นั F1, F3, 
F4 หยดุกำรท�ำงำนของป๊ัมดว้ยเหตผุลทีแ่ตกตำ่งกนั 3 ประกำร ดยูอ่หนำ้ 7.6.15.2, 7.6.15.4, 
7.6.15.5
พำรำมเิตอรส์�ำหรับกำรตัง้คำ่ขำเขำ้ I1, I2, I3, I4 เป็นสว่นหนึง่ของพำรำมเิตอรท์ีค่วำมส�ำคญั ดงันัน้ 
กำรตัง้คำ่อปุกรณเ์ครือ่งใดเครือ่งหนึง่เหลำ่นี ้ หมำยควำมวำ่พำรำมเิตอรจ์ะปรับใหต้รงกนัโดยอตัโนมตัิ
ในอปุกรณท์ัง้หมด

พำรำมเิตอรท์ีเ่ชือ่มโยงกบักำรใชง้ำนป๊ัมหลำยเครือ่ง
พำรำมเิตอรท์ีแ่สดงในเมนูส�ำหรับกำรใชง้ำนป๊ัมหลำยเครือ่งแบง่ประเภทไวด้งันี้

 • พำรำมเิตอรแ์บบอำ่นอยำ่งเดยีว
 • พำรำมเิตอรท์ีเ่นน้เฉพำะพืน้ที่
 • พำรำมเิตอรก์ำรก�ำหนดคำ่ระบบป๊ัมหลำยเครือ่ง 

 ซึง่แบง่ออกเป็น
• พำรำมเิตอรท์ีส่�ำคญั
• พำรำมเิตอรท์ีเ่ลอืกไดว้ำ่จะปรับใหต้รงกนัหรอืไม่

9.4.5	-	พารามเิตอรเ์กีย่วกบัปั๊มหลายเครือ่ง
พารามเิตอรท์ ีเ่นน้เฉพาะปั๊มแตล่ะเครือ่ง
พำรำมเิตอรเ์หลำ่นีเ้ป็นพำรำมเิตอรท์ีส่ำมำรถแยกในกลุม่อปุกรณต์ำ่ง ๆ  และในบำงกรณีพำรำมเิตอร ์
จ�ำเป็นตอ้งแตกตำ่งกนั ส�ำหรับพำรำมเิตอรเ์หลำ่นี้ ไมช่ว่ยในกำรจัดต�ำแหน่งกำรก�ำหนดคำ่ 
โดยอัตโนมัตใินกลุม่อปุกรณ์ตำ่ง  ๆ เชน่ ในกรณีทีผู่ใ้ชก้�ำหนดคำ่แอดเดรสเอง คำ่เหลำ่นี้ตอ้ง 
ไมซ่�้ำกบัแอดเดรสอืน่
รำยกำรพำรำมเิตอรท์ีเ่นน้เฉพำะพืน้ทีส่�ำหรับอปุกรณ์

• CT ควำมคมชดั
• BK ควำมสวำ่ง
• TK เวลำกำรเปิดไฟพืน้หลงั
• RI รอบตอ่นำทใีนโหมดผูใ้ชก้�ำหนดคำ่เอง
• AD กำรก�ำหนดคำ่แอดเดรส
• IC กำรก�ำหนดคำ่ป๊ัมน�้ำส�ำรอง
• RF กำรรเีซต็ขอ้ผดิพลำดและค�ำเตอืน
• PW ตัง้รหสัผำ่น

พารามเิตอรท์ ีส่�าคญั
พำรำมเิตอรเ์หลำ่นี้เป็นพำรำมเิตอรท์ีจ่�ำเป็นตอ้งปรับใหต้รงกันในเครอืขำ่ยทัง้หมดตำมเหตผุล 
กำรปรับคำ่
รำยกำรของพำรำมเิตอรท์ีส่�ำคญั

• SP จดุตัง้แรงดนั
• P1 ขำเขำ้จดุตัง้คำ่ของอปุกรณต์อ่พว่ง 1
• P2 ขำเขำ้จดุตัง้คำ่ของอปุกรณต์อ่พว่ง 2
• P3 ขำเขำ้จดุตัง้คำ่ของอปุกรณต์อ่พว่ง 3
• P4 ขำเขำ้จดุตัง้คำ่ของอปุกรณต์อ่พว่ง 4
• RP กำรลดแรงดนัเพือ่เริม่ท�ำงำนอกีครัง้
• ET เวลำสบัเปลีย่น
• AY กำรป้องกนัรอบกำรท�ำงำนถี่
• NA จ�ำนวนอปุกรณท์ีใ่ชง้ำนอยู่
• NC จ�ำนวนอปุกรณท์ีใ่ชพ้รอ้มกนั
• TB เวลำทีน่�้ำแหง้
• T1 เวลำปิดหลงัจำกสญัญำณแรงดนัต�ำ่
• T2 เวลำปิด
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• GI อตัรำขยำยเชงิอนิทกิรัล
• GP อตัรำขยำยเชงิสดัสว่น
• I1 กำรตัง้คำ่ขำเขำ้ 1
• I2 กำรตัง้คำ่ขำเขำ้ 2
• I3 กำรตัง้คำ่ขำเขำ้ 3
• I4 กำรตัง้คำ่ขำเขำ้ 4
• OD ประเภทของป๊ัม
• PR เซน็เซอรแ์รงดนัระยะไกล
• PW เปลีย่นรหสัผำ่น

กำรปรับพำรำมเิตอรท์ีส่�ำคญัใหต้รงกนัโดยอตัโนมตัิ
เมือ่ตรวจพบระบบป๊ัมหลำยเครือ่ง จะมกีำรตรวจสอบควำมเขำ้กนัไดข้องพำรำมเิตอรท์ีต่ัง้คำ่ไว ้
หำกพำรำมเิตอรท์ีส่�ำคญัไมต่รงกบัอปุกรณท์ัง้หมด ขอ้ควำมจะปรำกฏในจอแสดงผลของอปุกรณ์
แตล่ะเครือ่ง โดยถำมวำ่คณุตอ้งกำรกระจำยกำรก�ำหนดคำ่ของอปุกรณท์ีเ่จำะจงไปยงัระบบทัง้หมด
หรอืไม ่หำกคณุยอมรับ พำรำมเิตอรท์ีส่�ำคญัของอปุกรณท์ีค่ณุตอบค�ำถำมจะกระจำยไปยงัอปุกรณ์
ทัง้หมดในเครอืขำ่ยเดยีวกนั
หำกมกีำรก�ำหนดคำ่ทีไ่มเ่ขำ้กบัระบบ อปุกรณ์เหลำ่นี้จะไมส่ำมำรถกระจำยกำรก�ำหนดคำ่ของ
อปุกรณนั์น้ ๆ
ในระหวำ่งกำรท�ำงำนปกต ิ กำรเปลีย่นพำรำมเิตอรท์ีส่�ำคัญของอปุกรณ์จะสง่ผลใหม้กีำรปรับ
พำรำมเิตอรโ์ดยอตัโนมตับินอปุกรณอ์ืน่ ๆ ทัง้หมด โดยไมต่อ้งขอกำรยนืยนั
หมำยเหต:ุ กำรปรับพำรำมเิตอรท์ีส่�ำคญัโดยอตัโนมตัไิมม่ผีลกบัพำรำมเิตอรป์ระเภทอืน่ ๆ ทัง้หมด
ในกรณีทีเ่ฉพำะเจำะจงของกำรเพิม่อปุกรณท์ีม่กีำรตัง้คำ่จำกโรงงำนในเครอืขำ่ย (อปุกรณซ์ึง่แทนที ่
อุปกรณ์ทีม่อียู่ หรอือุปกรณ์ทีม่กีำรเรยีกคนืกำรก�ำหนดค่ำจำกโรงงำน) หำกกำรก�ำหนดค่ำ
ปัจจบุันยกเวน้ทีเ่กีย่วกบักำรก�ำหนดคำ่จำกโรงงำนท�ำงำนรว่มกนัได ้ อปุกรณ์ทีม่กีำรก�ำหนดคำ่
จำกโรงงำนจะใชพ้ำรำมเิตอรท์ีส่�ำคญัของเครอืขำ่ยโดยอตัโนมตัิ
พารามเิตอรท์ ีเ่ลอืกไดว้า่จะปรบัใหต้รงกนัหรอืไม่
พำรำมเิตอรเ์หลำ่นีเ้ป็นพำรำมเิตอรท์ีร่องรับกรณีทีอ่ำจไมม่กีำรปรับใหต้รงกนัในกลุม่อปุกรณต์ำ่ง ๆ
ในกำรเปลีย่นแปลงพำรำมเิตอรเ์หลำ่นีแ้ตล่ะครัง้ เมือ่กด SET (ตัง้คำ่) หรอื MODE (โหมด) จะมคี�ำถำม
วำ่ตอ้งกำรกระจำยกำรเปลีย่นแปลงไปยงัเครอืขำ่ยกำรสือ่สำรทัง้หมดหรอืไม ่ดว้ยวธินีี ้หำกองคป์ระกอบ 
ทัง้หมดของเครอืขำ่ยเหมอืนกนั จะหลกีเลีย่งกำรตัง้คำ่ขอ้มลูเดยีวกนัซ�ำ้ในอปุกรณท์ัง้หมด

รำยกำรพำรำมเิตอรท์ีม่กีำรจัดต�ำแหน่งแบบเลอืกได ้

• LA ภำษำ
• MS ระบบกำรวดั
• AE ป้องกนัแกนล็อก
• AF ป้องกนัน�้ำแข็งตวั
• O1 ฟังกช์นัขำออก 1
• O2 ฟังกช์นัขำออก 2
• RM ควำมเร็วสงูสดุ

9.4.6	-	การเร ิม่ระบบปั๊มหลายเครือ่งคร ัง้แรก
ด�ำเนนิกำรเชือ่มตอ่ไฟฟ้ำและขอ้ตอ่ของทัง้ระบบ ตำมทีอ่ธบิำยไวใ้นยอ่หนำ้ 2.1.1, 2.2.1 และ 3.1
เปิดอปุกรณแ์ละสรำ้งกำรเชือ่มโยงตำมทีอ่ธบิำยไวใ้นยอ่หนำ้ 7.5.5 - AS: กำรเชือ่มโยงของอปุกรณ์
9.4.7	-	การปรบัคา่ปั๊มหลายเครือ่ง
เมือ่ระบบป๊ัมหลำยเครือ่งเปิดอยู ่ แอดเดรสจะมกีำรก�ำหนดโดยอตัโนมตั ิ และชดุค�ำสัง่จะเลอืกอปุกรณ์
หนึง่เครือ่งเป็นตัวน�ำกำรปรับคำ่ ตัวน�ำจะก�ำหนดควำมเร็วและล�ำดับกำรเริม่ท�ำงำนของอปุกรณ ์
แตล่ะเครือ่งในเครอืขำ่ย
โหมดกำรปรับคำ่จะท�ำงำนเป็นล�ำดบั (อปุกรณเ์ริม่ท�ำงำนทลีะรำยกำร) เมือ่เงือ่นไขกำรเริม่ท�ำงำน 
ปรำกฏอปุกรณแ์รกจะเริม่ท�ำงำน โดยเมือ่อปุกรณน์ีม้คีวำมเร็วสงูสดุ อปุกรณเ์ครือ่งถดัไปจะเริม่ท�ำงำน 
และอปุกรณเ์ครือ่งอืน่ ๆ ตำมล�ำดบั ทัง้นี ้ ล�ำดบักำรเริม่ท�ำงำนไมจ่�ำเป็นตอ้งเรยีงจำกมำกไปนอ้ย 
ตำมแอดเดรสของเครือ่ง แตข่ึน้อยูก่บัชัว่โมงกำรท�ำงำนทีใ่ช ้ โปรดด ู 7.6.11 - ET: เวลำสงูสดุ 
ในกำรสลบั
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9.4.8	-	การก�าหนดล�าดบัการเร ิม่ท�างาน
ทกุครัง้ทีเ่ปิดป๊ัม ล�ำดบักำรเริม่ท�ำงำนจะเชือ่มโยงกบัอปุกรณแ์ตล่ะเครือ่ง กำรเริม่ท�ำงำนตำมล�ำดบั 
ของอปุกรณจ์ะระบไุวโ้ดยองิตำมล�ำดบันี้
ล�ำดบักำรเริม่ท�ำงำนไดรั้บกำรแกไ้ขระหวำ่งกำรใชง้ำนตำมจ�ำเป็นดว้ยขัน้ตอนวธิสีองขอ้ตอ่ไปนี้

• ถงึเวลำสงูสดุในกำรสลบั
• ถงึเวลำสงูสดุทีไ่มม่กีำรใชง้ำน

9.4.9	-	เวลาสงูสดุในการสลบั
อปุกรณ์แตล่ะเครือ่งมตีัวนับเวลำกำรท�ำงำนขึน้อยูก่บัพำรำมเิตอร ์ ET (เวลำสงูสดุในกำรสลับ)  
และตำมล�ำดบักำรเริม่ท�ำงำนนีจ้ะมกีำรอปัเดตดว้ยขัน้ตอนวธิตีอ่ไปนี้

• หำกเกนิคำ่ ET อยำ่งนอ้ยครึง่หนึง่ ล�ำดบัควำมส�ำคญัจะเปลีย่นครัง้แรกเมือ่อนิเวอรเ์ตอร ์
ปิด (เปลีย่นเป็นสแตนดบ์ำย)

• หำกถงึคำ่ ET โดยไมม่กีำรหยดุท�ำงำน อนิเวอรเ์ตอรจ์ะปิดโดยไมม่เีงือ่นไข และใช ้
ล�ำดบัควำมส�ำคญัต�ำ่สดุในกำรเริม่ท�ำงำนอกีครัง้ (สบัเปลีย่นระหวำ่งท�ำงำน)

 หำกพำรำมเิตอร ์ET (เวลำสงูสดุในกำรสลบั) ตัง้คำ่ไวท้ี ่0 จะมกีำรสบัเปลีย่นทกุครัง้ 
ทีเ่ร ิม่ท�ำงำนอกีครัง้

โปรดด ู7.6.11 - ET: เวลำสงูสดุในกำรสลบั

9.4.10	-	ถงึเวลาสงูสดุทีไ่มม่กีารใชง้าน
ระบบป๊ัมหลำยเครือ่งมขีัน้ตอนวธิกีำรป้องกนักำรตดิ จดุประสงคค์อืเพือ่รักษำป๊ัมใหอ้ยูใ่นล�ำดับ
กำรท�ำงำนทีเ่หมำะสม และเพือ่คงสภำวะปกตขิองของเหลวทีป๊ั่ม ซึง่จะท�ำงำนโดยใหม้กีำรหมนุ 
ตำมล�ำดับกำรป๊ัม เพือ่ใหท้กุป๊ัมจ่ำยกำรไหลอยำ่งนอ้ยหนึง่นำททีกุ 23 ชัว่โมง โดยเกดิขึน้ 
ไมว่ำ่กำรก�ำหนดคำ่อปุกรณเ์ป็นอยำ่งไร (เปิดใชง้ำนหรอืส�ำรอง) กำรสบัเปลีย่นล�ำดบัควำมส�ำคญั 
ตอ้งใหอ้ปุกรณท์ีห่ยดุท�ำงำนเป็นเวลำ 23 ชัว่โมงมลี�ำดบัควำมส�ำคญัสงูสดุในล�ำดบักำรเริม่ท�ำงำน 
ซึง่หมำยควำมวำ่ทันททีีจ่�ำเป็นตอ้งจ่ำยกำรไหล อปุกรณ์ดังกลำ่วจะเริม่ท�ำงำนเป็นล�ำดับแรก  
อปุกรณท์ีก่�ำหนดคำ่เป็นป๊ัมน�้ำส�ำรองมลี�ำดบัเหนอืกวำ่อปุกรณอ์ืน่ ๆ  ขัน้ตอนวธิจีะสิน้สดุกำรด�ำเนนิกำร 
เมือ่อปุกรณจ์ำ่ยกำรไหลอยำ่งนอ้ยหนึง่นำท ี เมือ่จ�ำนวนกำรเขำ้ไปด�ำเนนิกำรของขัน้ตอนวธิกีำรป้องกนั 
กำรตดิสิน้สดุลง หำกอปุกรณก์�ำหนดคำ่ไวเ้ป็นป๊ัมน�้ำส�ำรอง จะยอ้นกลบัไปทีล่�ำดบัควำมส�ำคญัต�ำ่สดุ 
เพือ่ป้องกนัไมใ่หม้กีำรสกึหรอ

9.4.11	-	ปั๊มน�า้ส�ารองและจ�านวนอปุกรณท์ีใ่ชร้ว่มในการปั๊ม
ระบบป๊ัมหลำยเครือ่งจะอำ่นจ�ำนวนองคป์ระกอบทีเ่ชือ่มตอ่ในกำรสือ่สำรและเรยีกจ�ำนวนนีว้ำ่ N
จำกนัน้ ขึน้อยูก่บัพำรำมเิตอร ์NA และ NC ทีร่ะบจุ�ำนวนและอปุกรณท์ีต่อ้งท�ำงำนในเวลำทีแ่น่นอน
NA แสดงจ�ำนวนอปุกรณท์ีใ่ชร้ว่มในกำรป๊ัม NC แสดงจ�ำนวนสงูสดุของอปุกรณท์ีส่ำมำรถท�ำงำน 
พรอ้มกนั
หำกมอีปุกรณ ์NA ทีใ่ชง้ำนอยูใ่นเครอืขำ่ยและอปุกรณ ์NC ทีใ่ชพ้รอ้มกนัโดยม ีNC นอ้ยกวำ่ NA 
น่ันหมำยควำมวำ่อปุกรณ ์ NC สว่นใหญจ่ะเริม่ท�ำงำนพรอ้มกนั และอปุกรณเ์หลำ่นีจ้ะสบัเปลีย่นกบั 
องคป์ระกอบ NA หำกก�ำหนดคำ่อปุกรณด์ว้ยกำรตัง้คำ่ป๊ัมน�้ำส�ำรอง อปุกรณจ์ะเป็นเครือ่งสดุทำ้ย 
ในล�ำดบักำรเริม่ท�ำงำน ดงันัน้ เชน่ หำกมอีปุกรณ ์3 เครือ่งและก�ำหนดคำ่หนึง่ในอปุกรณเ์หลำ่นี ้
เป็นป๊ัมน�้ำส�ำรอง ป๊ัมน�้ำส�ำรองจะเป็นองคป์ระกอบทีส่ำมทีจ่ะเริม่ท�ำงำน โดยหำกตัง้คำ่ NA = 2 
ป๊ัมน�้ำส�ำรองจะไมเ่ริม่ท�ำงำน เวน้แตห่นึง่ในสองเครือ่งทีใ่ชง้ำนอยูจ่ะเกดิขอ้ผดิพลำด
โปรดดคู�ำอธบิำยเพิม่เตมิเกีย่วกบัพำรำมเิตอร์

7.6.8 - NA: อปุกรณท์ีใ่ชง้ำนอยู่
7.6.9 NC: อปุกรณท์ีใ่ชพ้รอ้มกนั
7.6.10 IC: กำรก�ำหนดคำ่ของป๊ัมน�้ำส�ำรอง
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ในแค็ตตำล็อก DAB มชีดุอปุกรณ์ส�ำหรับกำรสรำ้งชดุเพิม่ก�ำลังของป๊ัม 2 เครือ่งทีต่ดิตัง้มำ 
พรอ้มชดุเพิม่ก�ำลงั (Booster set) ทีผ่ลติดว้ยชดุอปุกรณ ์DAB ปรำกฏดงัในภำพที ่21

9.4.12	-	การควบคมุแบบไรส้าย
ตำมทีอ่ธบิำยไวใ้นยอ่หนำ้ 9.4.3 อปุกรณส์ำมำรถเชือ่มตอ่กบัอปุกรณอ์ืน่ ๆ โดยใชช้อ่งสญัญำณ 
ไรส้ำยทีก่�ำหนดไวโ้ดยเฉพำะ ดงันัน้จงึมคีวำมเป็นไปไดใ้นกำรควบคมุกำรใชง้ำนทีเ่ฉพำะเจำะจง 
ของป๊ัมผำ่นสญัญำณทีไ่ดรั้บในโหมดระยะไกล เชน่ ขึน้อยูก่บัระดบัถงัทีจ่ำ่ยดว้ยลกูลอย อำจสัง่ให ้
เตมิน�้ำในถัง โดยมสีญัญำณมำจำกตัวจับเวลำซึง่ผูใ้ชส้ำมำรถเปลีย่นจดุตัง้คำ่จำก SP ถงึ P1  
เพือ่จำ่ยน�้ำก็ได ้
สญัญำณเหลำ่นี้เขำ้หรอืออกจำกป๊ัมทีส่ัง่กำรโดยชดุควบคมุ ซึง่สำมำรถซือ้แยกตำ่งหำกจำก
แค็ตตำล็อก DAB

10.	การบ�ารงุรกัษา
 ตดักำรเชือ่มตอ่แหลง่จำ่ยไฟกอ่นเริม่กำรท�ำงำนใด ๆ กบัป๊ัม

ป๊ัมนีไ้มจ่�ำเป็นตอ้งด�ำเนนิกำรบ�ำรงุรักษำตำมปกติ
อยำ่งไรกต็ำม ดำ้นลำ่งนีเ้ป็นค�ำแนะน�ำส�ำหรับกำรด�ำเนนิกำรบ�ำรงุรักษำพเิศษทีอ่ำจจ�ำเป็น 
ในบำงกรณี (เชน่ กำรระบำยน�้ำออกจำกป๊ัมกอ่นน�ำไปเกบ็ หำกจะไมม่กีำรใชป๊ั้มไประยะหนึง่)

10.1	-	เครือ่งมอืเสรมิ

DAB จะใหเ้ครือ่งมอืเสรมิมำพรอ้มกบัผลติภณัฑซ์ึง่มปีระโยชนส์�ำหรับกำรด�ำเนนิกำรใชง้ำน 
ทีก่�ำหนดในป๊ัม ระหวำ่งกำรตดิตัง้และกำรบ�ำรงุรักษำพเิศษใด ๆ
เครือ่งมอืตดิตัง้อยูใ่นชอ่งทำงเทคนคิ ประกอบดว้ยกญุแจ 3 ชนดิ
 1 - กญุแจโลหะทีม่สีว่นหกเหลีย่ม (ภำพที ่22 - 1)
 2 - กญุแจพลำสตกิแบบแบน (ภำพที ่22 - 2)
 3 - กญุแจพลำสตกิทรงกระบอก (ภำพที ่22 - 3)

ใสก่ญุแจ "1" ทีป่ลำย "D" ของกญุแจ "3" ตำมล�ำดับ ในกำรใชง้ำนครัง้แรก ตอ้งแยกกญุแจ 
พลำสตกิ "2" และ "3" เป็น 2 ดอก ซึง่ใหม้ำพรอ้มกบัตวัเชือ่ม (ภำพที ่22 - A):

 หกัตวัเชือ่ม "A" โดยระวงัไมใ่หม้เีศษตกคำ้งทีต่ดัออกจำกกญุแจ 2 ดอก เพือ่ไมใ่หม้ ี
เศษแหลมคมใด ๆ ทีอ่ำจท�ำใหเ้กดิกำรบำดเจ็บ

ภำพประกอบที ่21
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ใชก้ญุแจ "1" ส�ำหรับกำรก�ำหนดต�ำแหน่งแผงอนิเตอรเ์ฟซ 
ตำมทีอ่ธบิำยไวใ้นยอ่หนำ้ 2.2.2 หำกกญุแจสญูหำยหรอื 
เสยีหำย สำมำรถด�ำเนนิกำรโดยใชป้ระแจหกเหลีย่มตวัแอล 
มำตรฐำน ขนำด 2 มม.

เมือ่แยกกญุแจพลำสตกิ 2 ดอกแลว้ สำมำรถใชโ้ดยใสก่ญุแจ 
"2" ในชอ่ง "B" ชอ่งใดชอ่งหนึง่ของกญุแจ "3" ชอ่งใดกไ็ด ้
ทีส่ะดวกทีส่ดุโดยขึน้อยูก่บักำรใชง้ำน เมือ่ถงึจดุนีจ้ะไดเ้ป็น 
กญุแจกำกบำทอเนกประสงคท์ีม่กีำรใชง้ำนสอดคลอ้งกับ
ปลำยทัง้ 4 ดำ้น

 ในกำรใชก้ญุแจกำกบำท ตอ้งเก็บกญุแจ "1" ทีไ่มใ่ชใ้หด้เีพือ่ไมใ่หส้ญูหำย หรอืใส ่
กลบัเขำ้ทีใ่นกญุแจ "3" เมือ่ส ิน้สดุกำรใชง้ำน

กำรใชป้ลำย "C":
นี่คอืไขควงปลำยตรงทีใ่ชไ้ดจ้รงิ ซึง่มขีนำดถกูตอ้งส�ำหรับกำรบังคับฝำปิดขอ้ตอ่หลักของป๊ัม 
(1 นิว้และ 1 1/4 นิว้) ส�ำหรับใชใ้นกำรตดิตัง้ครัง้แรกเพือ่ถอดฝำปิดจำกชอ่งทีต่อ้งกำรเชือ่มตอ่ป๊ัม 
เพือ่กำรใชง้ำนกำรเตมิในกรณีทีม่กีำรตดิตัง้แบบแนวนอน เพือ่เขำ้ถงึวำลว์ป้องกนักำรไหลยอ้นกลบั 
... หำกกญุแจสญูหำยหรอืเสยีหำย สำมำรถด�ำเนนิกำรใชง้ำนเดยีวกนัโดยใชไ้ขควงปลำยตรงทีม่ ี
ขนำดเหมำะสม

กำรใชป้ลำย "D":
หวัเตำ้รับหกเหลีย่มเหมำะส�ำหรับถอดฝำปิด เพือ่ 
ด�ำเนนิกำรเตมิในกรณีทีม่กีำรตดิตัง้แบบแนวตัง้  
หำกกญุแจสญูหำยหรอืเสยีหำย ใหท้�ำเชน่เดยีวกนั

ภำพประกอบที ่24

ภำพประกอบที ่22

ภำพประกอบที ่25
ภำพประกอบที ่23
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กำรใชป้ลำย "E":
นี่คือไขควงปลำยตรงที่ใชไ้ดจ้ริงซึง่มีขนำดถูกตอ้ง
ส�ำหรับกำรบงัคบัฝำปิดทำงเขำ้เพลำมอเตอร ์และส�ำหรับ 
กำรเขำ้ถงึกญุแจเพือ่คลำยขอ้ตอ่ หำกตดิตัง้อนิเตอรเ์ฟซ 
กำรเชือ่มตอ่ทีร่วดเร็วของป๊ัม (ยอ่หนำ้ 15.3) หำกกญุแจ 
สญูหำยหรอืเสยีหำย สำมำรถด�ำเนนิกำรใชง้ำนเดยีวกนั 
โดยใชไ้ขควงปลำยตรงทีม่ขีนำดเหมำะสม

กำรใชป้ลำย "F":
ฟังกช์ันของเครื่องมอืนี้มไีวเ้พื่อกำรบ�ำรุงรักษำวำลว์ 
ป้องกนักำรไหลยอ้นกลับ และควรอำ่นทีอ่ธบิำยไวใ้น 
ยอ่หนำ้ทีเ่กีย่วขอ้ง 10.3
10.2	-	การระบายน�า้ออกจากปั๊ม
หำกตอ้งกำรระบำยน�้ำออกจำกป๊ัม ด�ำเนนิกำรดงันี้

1. ตดักำรเชือ่มตอ่แหลง่จำ่ยไฟ
2. เปิดกอ๊กน�้ำทีใ่กลก้บัป๊ัมมำกทีส่ดุ เพือ่ไลแ่รงดนัออกจำกป๊ัมใหม้ำกทีส่ดุ
3. หำกมวีำลว์กนักลบัตอ่ทีข่ำจำ่ยของป๊ัม (แนะน�ำทกุครัง้) ใหปิ้ดเพือ่ไมป่ลอ่ยน�้ำทีอ่ยู ่

ในระบบทอ่ระหวำ่งป๊ัมและกอ๊กน�้ำทีอ่ยูใ่กลป๊ั้มทีส่ดุไหลออก
4. ตดัทอ่ดดูในจดุทีใ่กลก้บัป๊ัมมำกทีส่ดุ (แนะน�ำใหต้ดิตัง้วำลว์กนักลบัทีข่ำดดูในจดุทีใ่กล ้

ป๊ัมมำกทีส่ดุ) เพือ่ไมใ่หน้�้ำไหลออกจำกระบบขำดดูทัง้หมด
5. ถอดฝำปิดชอ่งระบำยน�้ำ (ภำพที ่1 ดำ้น E) และปลอ่ยใหน้�้ำในป๊ัมไหลออก (ประมำณ 

2.5 ลติร)
6. น�้ำทีค่ำ้งอยูใ่นระบบทอ่ขำจำ่ยระหวำ่งวำลว์กนักลบัทีต่ดิตัง้มำพรอ้มในป๊ัมสำมำรถ 

ไหลออกมำขณะทีต่ดักำรเชือ่มตอ่ป๊ัม หรอืเมือ่ถอดฝำปิดในทอ่สง่อนัทีส่อง (หำกไมไ่ดใ้ช)้

 แมว้ำ่ระบำยน�้ำสว่นใหญ ่แตป๊ั่มไมส่ำมำรถไลน่�้ำทีม่อียูอ่อกทัง้หมด
 ระหวำ่งกำรจัดกำรกบัป๊ัมหลงัจำกกำรระบำยน�้ำออก อำจมนี�้ำปรมิำณเล็กนอ้ยไหลออก 

จำกป๊ัม
10.3	-	วาลว์ป้องกนัการไหลยอ้นกลบั
ป๊ัมมวีำลว์ป้องกนักำรไหลยอ้นกลบัทีต่ดิตัง้มำพรอ้ม ซึง่จ�ำเป็นในกำรใชง้ำนทีถ่กูตอ้ง กำรมวีตัถแุข็ง 
หรอืทรำยในน�้ำอำจท�ำใหว้ำลว์และป๊ัมท�ำงำนผดิปกต ิแมว้ำ่จะแนะน�ำใหใ้ชน้�้ำจดืและตดิตัง้กรอง 
ทีท่อ่ดดูในตอนทำ้ย หำกสงัเกตเห็นกำรใชง้ำนทีผ่ดิปกตขิองวำลว์ป้องกนักำรไหลยอ้นกลบั สำมำรถ 
ดงึออกมำจำกป๊ัมแลว้ท�ำควำมสะอำดและ/หรอืเปลีย่นโดยด�ำเนนิกำรดงันี้

1 ถอดฝำปิดทำงเขำ้วำลว์ (ภำพที ่27)
2 ใสก่ญุแจกำกบำทเสรมิดำ้นปลำย "F" (ยอ่หนำ้ 10.1) เพือ่ใหข้อเกีย่วกบัแถบทีม่รี ู

(ภำพที ่27)
3 ดงึโดยไมต่อ้งหมนุ กำรด�ำเนนิกำรอำจตอ้งออกแรงเล็กนอ้ย ดงึตลบัทีย่ดึวำลว์ทีจ่ะ 

ซอ่มบ�ำรงุดว้ย ตลบัยงัคงอยูท่ีก่ญุแจ (ภำพที ่27)
4 ดงึตลบัออกจำกกญุแจ ปลดตะขอโดยกดตลบัและกญุแจเขำ้หำกนั เมือ่ถงึจดุนี ้เลือ่นตลบั 

ออกดำ้นขำ้ง (ภำพที ่27)
5 ท�ำควำมสะอำดวำลว์ดว้ยน�้ำกอ๊ก ตรวจสอบวำ่วำลว์ไมเ่สยีหำยและเปลีย่นหำกจ�ำเป็น
6 ใสต่ลบัทีส่มบรูณก์ลบัเขำ้ที ่กำรด�ำเนนิกำรจ�ำเป็นตอ้งใชแ้รงในกำรบบีอดัโอรงิ 2 อนั 

หำกจ�ำเป็น ใชป้ลำย "D" ของกญุแจกำกบำทเพือ่ชว่ยดนั หำ้มใชป้ลำย "F" มฉิะนัน้ 
ตะขอจะเกีย่วแถบของตลบัอกีครัง้ และจะปลดออกไมไ่ด ้(ภำพที ่27)

7 ขนัสกรทูีฝ่ำปิดจนกวำ่จะแน่น หำกไมไ่ดก้ดตลบัเขำ้ทีอ่ยำ่งถกูตอ้ง กำรขนัสกรทูีฝ่ำปิด 
จะท�ำใหก้ำรเขำ้ต�ำแหน่งเสร็จสมบรูณ ์(ภำพที ่27)

ภำพประกอบที ่26
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 เนือ่งจำกตลบัทีเ่หลอือยูใ่นบำ่เป็นเวลำนำน และ/หรอืมกีำรตกตะกอน แรงทีต่อ้งออก 
ในกำรดงึตลบัอำจเป็นสำเหตทุ�ำใหเ้ครือ่งมอืเสรมิเสยีหำย ในกรณีนีถ้อืวำ่เจตนำ เพรำะ 
กำรท�ำใหเ้ครือ่งมอืเสยีหำยดกีวำ่กำรท�ำใหต้ลบัเสยีหำย หำกกญุแจสญูหำยหรอืเสยีหำย 
สำมำรถด�ำเนนิกำรใชง้ำนเดยีวกนัโดยใชค้มี

 หำกโอรงิหนึ่งอันขึน้ไปสูญหำยหรือเสียหำยระหว่ำงกำรด�ำเนินกำรบ�ำรุงรักษำ 
ทีว่ำลว์ป้องกนักำรไหลยอ้นกลบั ตอ้งเปลีย่นใหม ่มฉิะนัน้ป๊ัมอำจท�ำงำนอยำ่งไมถ่กูตอ้ง

10.1	-	เพลามอเตอร์
กำรควบคมุอเิล็กทรอนกิสข์องป๊ัมจะชว่ยใหม้ัน่ใจวำ่กำรเริม่ท�ำงำนรำบรืน่ เพือ่หลกีเลีย่งควำมเคน้ 
มำกเกนิไปทีช่ ิน้สว่นของป๊ัมและยดือำยกุำรใชง้ำนของผลติภัณฑ ์ ในกรณีพเิศษ คณุลักษณะนี ้
อำจท�ำใหเ้กดิปัญหำในกำรเริม่ท�ำงำนป๊ัม หลงัจำกไมม่กีำรใชป๊ั้มไประยะหนึง่ หรอือำจเกดิกบัป๊ัม 
ทีร่ะบำยน�้ำแลว้ เกลอืทีล่ะลำยในน�้ำอำจนอนกน้และกลำยเป็นหนิปนูระหวำ่งสว่นทีเ่คลือ่นไหว 
(เพลำมอเตอร)์ และสว่นคงทีข่องป๊ัมจงึเพิม่ควำมตำ้นทำนในกำรเริม่ท�ำงำน ในกรณีนีอ้ำจเหมำะสม 
ทีจ่ะใชม้อืถอดเพลำมอเตอรอ์อกเพือ่ไมใ่หเ้กดิกำรเปลีย่นเป็นหนิปนู ในระบบนีก้ำรใชง้ำนเกดิขึน้ได ้
เพรำะกำรเขำ้ถงึเพลำมอเตอรจ์ำกดำ้นนอกไดรั้บกำรประกนั และมรีอ่งทีป่ลำยของเพลำ ด�ำเนนิกำรดงันี้

1. ถอดฝำปิดทำงเขำ้เพลำมอเตอรด์งัในภำพที ่27
2. สอดไขควงปลำยตรงเขำ้ไปในรอ่งทีเ่พลำมอเตอรแ์ละตวับงัคบั โดยหมนุใน 2 ทศิทำง
3. หำกหมนุไดอ้ยำ่งอสิระ ป๊ัมจะเริม่ท�ำงำนได ้
4. หำกกำรหมนุหยดุท�ำงำน ไมส่ำมำรถใชม้อืถอดออก โปรดตดิตอ่ฝ่ำยบรกิำรชว่ยเหลอื

10.2	-	ถงัแรงดนั
ดยูอ่หนำ้ 1.2 ส�ำหรับกำรใชง้ำน เพือ่ตรวจสอบและปรับแรงดนัอำกำศในถงัแรงดนั และเพือ่เปลีย่น 
หำกช�ำรดุ

11	-	การอปัเดตเฟิรม์แวร	์E.sybox

11.1.	-	ท ัว่ไป
บทนีจ้ะอธบิำยวธิอีปัเดต E.sybox หนึง่เครือ่งขึน้ไป เมือ่ม ีE.sybox หรอื E.sylink ทีใ่ชเ้ฟิรม์แวรล์ำ่สดุ
ดงัทีแ่สดงภำพอยูใ่นคูม่อื ยอ่หนำ้ 9.4.2 ส�ำหรับกำรใช ้E.sybox ในกำรตัง้คำ่กำรป๊ัมทีม่กีำรเชือ่มตอ่ 
แบบไรส้ำย เวอรช์นัเฟิรม์แวรข์อง E.sybox ตอ้งเหมอืนกนัทัง้หมด

ภำพประกอบที ่27

1 2

3 4

5 6
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หำกชดุ E.sybox ในกลุม่ทีจ่ะสรำ้งมเีวอรช์นัเฟิรม์แวรแ์ตกตำ่งกนั จ�ำเป็นตอ้งอปัเดตเพือ่ปรับ
เวอรช์นัทัง้หมดใหต้รงกนั กำรอปัเดตอำจเป็นประโยชนใ์นกำรมเีฟิรม์แวรใ์หม ่ ซึง่จะเพิม่ฟังกช์นั 
หรอืแกไ้ขปัญหำดว้ยเชน่กนั
ใชค้�ำจ�ำกดัควำม ดงันี้
เครือ่งหลกั: อปุกรณท์ีม่เีฟิรม์แวรส์�ำหรับใชโ้หลดใน E.sybox ฟังกช์นันีอ้ำจใชง้ำนไดโ้ดย E.sybox, 
 E.sylink หรอือปุกรณอ์ืน่ใดทีเ่ปิดใชง้ำนส�ำหรับกำรดำวนโ์หลดเฟิรม์แวรไ์ปยงั E.sybox
เครือ่งรอง: E.sybox ในสถำนะรับกำรอปัเดตเฟิรม์แวร์

 ส�ำหรับกำรอปัเดตทีด่�ำเนนิกำรดว้ย DConnect Box โปรดดคููม่อืทีเ่กีย่วขอ้ง

11.2	-	การอปัเดตเฟิรม์แวร ์
สำมำรถอปัเดตเฟิรม์แวรโ์ดยใช ้ E.sybox อืน่หรอืโดย E.sylink ซึง่ขึน้อยูก่บัเวอรช์นัเฟิรม์แวร ์
ทีม่อียูแ่ละในอปุกรณ์ทีพ่รอ้มใชง้ำนส�ำหรับกำรตัง้โปรแกรม (E.sybox หรอื E.sylink) อำจใช ้
วธิกีำรทีแ่ตกตำ่งกนั ระหวำ่งกำรอปัเดตเฟิรม์แวร ์E.sybox และ E.sylink ทีเ่กีย่วขอ้งไมส่ำมำรถ 
ด�ำเนนิกำรป๊ัม ระหวำ่งกำรอปัเดต E.sybox เครือ่งรองจะแสดงขอ้ควำม "LV LOADER v2.x"  
และแถบจะระบคุวำมคบืหนำ้ของกำรอปัเดต กำรอปัเดตใชเ้วลำประมำณ 1 นำท ีเมือ่ส ิน้สดุระยะนี ้
E.sybox จะเริม่ท�ำงำนอกีครัง้
เมือ่ E.sybox เริม่ท�ำงำนอกีครัง้ แนะน�ำใหต้รวจสอบวำ่มกีำรตดิตัง้เฟิรม์แวรต์ำมทีค่ำดไวห้รอืไม ่
ซึง่ท�ำไดโ้ดยกำรตรวจสอบชอ่งเวอรช์นัเฟิรม์แวร ์ "SW V." ที ่ "หนำ้ VE" ของ "เมนูผูใ้ช"้ 
หำกมปัีญหำใด ๆ  เกดิขึน้ และไมไ่ดต้ดิตัง้เฟิรม์แวรอ์ยำ่งถกูตอ้ง ปฏบิตัติำมขอ้บง่ชีส้�ำหรับกำรแกปั้ญหำ 
ตำมขัน้ตอนตำ่ง ๆ ทีอ่ธบิำยไว ้
11.2.1	-	การอปัเดตระหวา่ง	E.sybox	สองเครือ่ง
กำรอปัเดตระหวำ่งเครือ่ง E.sybox ดว้ยกนัจะท�ำไดก้ต็อ่เมือ่เครือ่งใดเครือ่งหนึง่มเีฟิรม์แวรเ์วอรช์นั
4.00 ขึน้ไป
กำรอปัเดตด�ำเนนิกำรได ้3 วธิี

• ผูใ้ชต้ ัง้คา่เอง: เครือ่งหลักตอ้งมเีฟิรม์แวรเ์วอรช์นั 4.00 หรอืสงูกวำ่ ไมจ่�ำเป็นตอ้ง 
เชือ่มโยง E.sybox

• อตัโนมตั:ิ ท�ำไดก้ต็อ่เมือ่เครือ่ง E.sybox ทัง้สองเครือ่งทีอ่ปัเดตมเีฟิรม์แวรเ์วอรช์นั 4.00 
หรอืสงูกวำ่ จ�ำเป็นตอ้งเชือ่มโยง E.sybox

•	 ก ึง่อตัโนมตั:ิ เครือ่งหลักตอ้งมเีฟิรม์แวรเ์วอรช์นั 4.00 หรอืสงูกวำ่ และเครือ่งรอง 
ตอ้งมเีฟิรม์แวรเ์วอรช์นัทีต่�ำ่กวำ่ 4.00 จ�ำเป็นตอ้งเชือ่มโยง E.sybox

11.2.1.1	-	การอปัเดตแบบผูใ้ชต้ ัง้คา่เอง
ขอ้ก�ำหนด

• ด�ำเนนิกำรโดยใช ้E.sybox ครัง้ละ 2 เครือ่ง
• เครือ่งหลกัตอ้งมเีฟิรม์แวรเ์วอรช์นั 4.00 หรอืสงูกวำ่
• E.sybox ทีใ่ชเ้ป็นเครือ่งรองจะมเีฟิรม์แวรเ์วอรช์นัใดกไ็ด ้
• เฟิรม์แวรเ์วอรช์นัของเครือ่งหลกัตอ้งมำกกวำ่หรอืเทำ่กบัเวอรช์นัของเครือ่งรอง
• ไมจ่�ำเป็นตอ้งเชือ่มโยงอปุกรณ์
• หำกตอ้งอปัเดต E.sybox หลำยเครือ่ง ตอ้งท�ำซ�้ำขัน้ตอนนีท้กุครัง้

ขัน้ตอน
1. ปิดแหลง่จำ่ยไฟฟ้ำที ่E.sybox ทีจ่ะอปัเดต และรอใหจ้อแสดงผลปิด
2. ไปทีห่นำ้ FW ในเมนู TECHNICAL ASSISTANCE (ควำมชว่ยเหลอืทำงเทคนคิ) ของ 

E.sybox ทีต่อ้งกำรใชเ้ป็นเครือ่งหลกัและกดปุ่ ม [+]
3. ส�ำหรับ E.sybox ทีจ่ะอปัเดต จำ่ยไฟโดยกดปุ่ ม [MODE] และ [-] คำ้งไวพ้รอ้มกนัจนกวำ่ 

หนำ้จออปัเดตจะปรำกฏ
4. รอใหก้ำรอปัเดตเสร็จเรยีบรอ้ยและใหท้ัง้สองเครือ่งเริม่ท�ำงำนอกีครัง้

กำรแกปั้ญหำ
หำกกำรอปัเดตไมส่�ำเร็จ ใหท้�ำซ�้ำขัน้ตอน
11.2.1.2	 -	การอปัเดตอตัโนมตั ิ
ขอ้ก�ำหนด

• ด�ำเนนิกำรโดยใช ้E.sybox ครัง้ละ 2 เครือ่ง
• E.sybox ทีใ่ชเ้ป็นเครือ่งหลกัตอ้งมเีฟิรม์แวรเ์วอรช์นั 4.00 ขึน้ไป
• E.sybox ทีใ่ชเ้ป็นเครือ่งรองตอ้งมเีฟิรม์แวรเ์วอรช์นั 4.00 ขึน้ไป
• เฟิรม์แวรเ์วอรช์นัของเครือ่งหลกัตอ้งมำกกวำ่หรอืเทำ่กบัเวอรช์นัของเครือ่งรอง
• จ�ำเป็นตอ้งเชือ่มโยงอปุกรณเ์ขำ้ดว้ยกนั
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• หำกตอ้งอปัเดต E.sybox หลำยเครือ่ง ตอ้งท�ำซ�้ำขัน้ตอนนีท้กุครัง้
ขัน้ตอน

1. เชือ่มโยงอปุกรณ ์(ดยูอ่หนำ้ 7.5.5) ป๊อปอปัจะปรำกฏในจอแสดงผลของเครือ่ง E.sybox 
ทัง้สอง โดยระบวุำ่:

V x.y

Association between different

etadpu ot + sserP

โดยที ่x.y คอืเวอรช์นัเฟิรม์แวรข์อง E.sybox
2. กดปุ่ ม [+] ทีท่ัง้สองเครือ่ง
3. รอใหก้ำรอปัเดตเสร็จเรยีบรอ้ยและใหท้ัง้สองเครือ่งเริม่ท�ำงำนอกีครัง้

กำรแกปั้ญหำ
หำกกำรอัปเดตไมส่�ำเร็จ เครือ่งทีพ่ยำยำมอัปเดต (เครือ่งรอง) จะเขำ้สูส่ถำนะไมส่อดคลอ้ง  
ซึง่ไมอ่นุญำตใหม้กีำรอปัเดตอตัโนมตัใิหม ่ในกรณีนี ้ผูใ้ชต้อ้งด�ำเนนิกำรขัน้ตอนกำรอปัเดตแบบผูใ้ช ้
ตัง้คำ่เอง
11.2.1.3	-	การอปัเดตกึง่อตัโนมตั ิ
ขอ้ก�ำหนด

• ด�ำเนนิกำรโดยใช ้E.sybox ครัง้ละ 2 เครือ่ง
• E.sybox ทีใ่ชเ้ป็นเครือ่งหลกัตอ้งมเีฟิรม์แวรเ์วอรช์นั 4.00 ขึน้ไป
• E.sybox ทีใ่ชเ้ป็นเครือ่งรองตอ้งมเีวอรช์นัเฟิรม์แวรน์อ้ยกวำ่ 4.00
• จ�ำเป็นตอ้งเชือ่มโยงอปุกรณเ์ขำ้ดว้ยกนั
• หำกตอ้งอปัเดต E.sybox หลำยเครือ่ง ตอ้งท�ำซ�้ำขัน้ตอนนีท้กุครัง้

ขัน้ตอน
1. เชือ่มโยงของอปุกรณ์

E.sybox ทีม่เีฟิรม์แวรร์ุน่เกำ่ (เครือ่งรอง) จะแสดงบนหนำ้จอวำ่:
E.sybox ทีม่เีวอรช์นัเฟิรม์แวร ์4.00 ขึน้ไปจะแสดงบนหนำ้จอวำ่:

โดยที ่x.y คอืเวอรช์นัเฟิรม์แวรข์อง E.sybox

2. กดปุ่ ม [+] ทีเ่ครือ่งป๊ัมหลกั (เครือ่งทีม่เีฟิรม์แวรเ์วอรช์นั 4.00 ขึน้ไป)
3. ปิดแหลง่จำ่ยไฟฟ้ำที ่E.sybox เครือ่งรองและรอใหจ้อแสดงผลปิด
4. ที ่E.sybox เครือ่งรองจำ่ยไฟโดยกดปุ่ ม [MODE] และ [-] คำ้งไวพ้รอ้มกนัจนกวำ่หนำ้จอ

อปัเดตจะปรำกฏ
5. รอใหก้ำรอปัเดตเสร็จเรยีบรอ้ยและใหท้ัง้สองเครือ่งเริม่ท�ำงำนอกีครัง้

กำรแกปั้ญหำ
หำกกำรอัปเดตไม่ส�ำเร็จ เครือ่งทีพ่ยำยำมอัปเดต (เครือ่งรอง) จะเขำ้สูส่ถำนะไม่สอดคลอ้ง  
ซึง่ไมอ่นุญำตใหม้กีำรอปัเดตกึง่อตัโนมตัใิหม ่ ในกรณีนี ้ ผูใ้ชต้อ้งด�ำเนนิกำรขัน้ตอนกำรอปัเดต
แบบผูใ้ชต้ัง้คำ่เอง

11.2.2.	-	การอปัเดต	E.sybox	ดว้ย	E.sylink
E.sybox สำมำรถอปัเดตโดยใช ้E.sylink ไดเ้ชน่กนั โปรดดขูัน้ตอนในคูม่อื E.sylink

12	-	การแกไ้ขปญัหา
 กอ่นเริม่หำขอ้ผดิพลำด จ�ำเป็นตอ้งตัดกำรเชือ่มตอ่แหลง่จ่ำยไฟกบัป๊ัม (ถอดปลั๊ก 

ออกจำกเตำ้รับ)

Wait

V x.y

Association between different

etadpu ot + sserP
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การแกป้ญัหาท ัว่ไป

ขอ้ผดิพลำด LED สำเหตทุีเ่ป็นไปได ้ กำรแกไ้ขปัญหำ

ป๊ัมไมเ่ริม่ท�ำงำน
สแีดง: ปิด 
สขีำว: ปิด 
สนี�้ำเงนิ: ปิด

ไมม่กี�ำลงัไฟฟ้ำ
ตรวจสอบวำ่มแีรงดนัไฟฟ้ำในเตำ้รับหรอืไม ่
และเสยีบปลั๊กอกีครัง้

ป๊ัมไมเ่ริม่ท�ำงำน
สแีดง: เปิด 
สขีำว: เปิด 
สนี�้ำเงนิ: ปิด

เพลำหยดุท�ำงำน
ดยูอ่หนำ้ 10.4 (กำรบ�ำรงุรักษำเพลำ
มอเตอร)์

ป๊ัมไมเ่ริม่ท�ำงำน
สแีดง: ปิด 
สขีำว: เปิด 
สนี�้ำเงนิ: ปิด

แรงดนั ณ จดุใชง้ำน 
สงูกวำ่ระดบัแรงดนั 
ในกำรเริม่ท�ำงำนอกีครัง้
ของป๊ัม (ยอ่หนำ้ 3.2)

เพิม่ระดบัแรงดนัในกำรเริม่ท�ำงำนอกีครัง้
ของป๊ัมโดยกำรเพิม่ SP หรอืกำรลด RP

ป๊ัมไมห่ยดุ
สแีดง: ปิด 
สขีำว: เปิด 
สนี�้ำเงนิ: ปิด

1. กำรร่ัวไหลในระบบ
2. สว่นใบพัดหรอื 

ชิน้สว่นป๊ัมอดุตนั
3. อำกำศเขำ้ไปใน

ทอ่ดดู
4. เซน็เซอรก์ำรไหล 

มขีอ้ผดิพลำด

1. ตรวจสอบป๊ัม คน้หำและแกไ้ข 
กำรร่ัวไหล

2. รือ้ป๊ัมและก�ำจัดสิง่กดีขวำง 
(ฝ่ำยบรกิำรชว่ยเหลอื)

3. ตรวจสอบทอ่ดดู คน้หำ และก�ำจัด
สำเหตทุีท่�ำใหอ้ำกำศเขำ้

4. ตดิตอ่ศนูยช์ว่ยเหลอื

กำรสง่น�้ำ 
ไมเ่พยีงพอ

สแีดง: ปิด 
สขีำว: เปิด 
สนี�้ำเงนิ: ปิด

1. ควำมลกึของกำรดดู
สงูเกนิไป

2. ทอ่ดดูอดุตนัหรอื
เสน้ผำ่นศนูยก์ลำง
ไมเ่พยีงพอ

3. สว่นใบพัดหรอื 
ชิน้สว่นป๊ัมอดุตนั

1. เมือ่ควำมลกึของกำรดดูเพิม่ขึน้ 
ประสทิธภิำพเมือ่ใชก้บัน�้ำของผลติภณัฑ ์
จะลดลง (ค�ำอธบิำยของป๊ัมไฟฟ้ำ) 
ตรวจสอบวำ่สำมำรถลดควำมลกึของ 
กำรดดูไดห้รอืไม ่ใชท้อ่ดดูทีม่ ี
เสน้ผำ่ศนูยก์ลำงใหญข่ึน้ (แตไ่มน่อ้ยกวำ่ 
1 นิว้)

2. ตรวจสอบทอ่ดดู คน้หำสำเหตขุอง 
กำรอดุตนั (สิง่กดีขวำง ซำกกิง่ไม ้
ทำงลำด ...) แลว้ก�ำจัดออก

3. รือ้ป๊ัมและก�ำจัดสิง่กดีขวำง 
(ฝ่ำยบรกิำรชว่ยเหลอื)

ป๊ัมเริม่ท�ำงำน
โดยไมม่คีวำม
ตอ้งกำรน�้ำ 
ของอปุกรณท์ีใ่ชน้�ำ้

สแีดง: ปิด 
สขีำว: เปิด 
สนี�้ำเงนิ: ปิด

1. กำรร่ัวไหลในป๊ัม
2. วำลว์ป้องกนั 

กำรไหลยอ้นกลบั 
มขีอ้ผดิพลำด

1. ตรวจสอบป๊ัม คน้หำและแกไ้ขกำรร่ัวไหล
2. ซอ่มบ�ำรงุวำลว์ป้องกนักำรไหลยอ้นกลบั 

ตำมทีอ่ธบิำยไวใ้นยอ่หนำ้ 10.3

ไมเ่กดิแรงดนั
ทนัทเีมือ่เปิด
อปุกรณท์ีใ่ชน้�้ำ

สแีดง: ปิด 
สขีำว: เปิด 
สนี�้ำเงนิ: ปิด

ถงัแรงดนัวำ่งเปลำ่ 
(แรงดนัอำกำศ 
ไมเ่พยีงพอ) หรอื 
ไดอะแฟรมแตกหกั

ตรวจสอบแรงดนัอำกำศผำ่นวำลว์ในชอ่ง 
ทำงเทคนคิ หำกมนี�้ำออกมำขณะตรวจสอบ 
แสดงวำ่ทอ่แตกหกั ใหใ้ชบ้รกิำรควำมชว่ยเหลอื 
มฉิะนัน้ เรยีกคนืแรงดนัอำกำศตำมสมกำร 
ในยอ่หนำ้ 1.2

เมือ่เปิดอปุกรณ์
ทีใ่ชน้�้ำ กำรไหล
จะลดลงเป็นศนูย์
กอ่นทีป๊ั่มจะเริม่
ท�ำงำน

สแีดง: ปิด 
สขีำว: เปิด 
สนี�้ำเงนิ: ปิด

แรงดนัอำกำศใน 
ถงัแรงดนั สงูกวำ่แรงดนั 
ในกำรเริม่ท�ำงำน
ของป๊ัม

วดัแรงดนัของถงัแรงดนัหรอืก�ำหนดคำ่ 
พำรำมเิตอร ์SP และ/หรอื RP เพือ่ให ้
เป็นไปตำมสมกำรในยอ่หนำ้ 1.2
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จอแสดงผล
แสดง
BL

สแีดง: เปิด 
สขีำว: เปิด 
สนี�้ำเงนิ: ปิด

1. ไมม่นี�้ำ
2. ป๊ัมไมล่อ่น�้ำ
3. ไมถ่งึจดุตัง้คำ่ 

ตำมคำ่ RM ทีก่�ำหนด

1-2. ลอ่น�้ำจำกป๊ัมและตรวจสอบวำ่มี
อำกำศอยูใ่นทอ่หรอืไม ่ตรวจสอบวำ่ 
กำรดดูหรอืกรองใด ๆ มกีำรกดีขวำงกำร
ท�ำงำนหรอืไม่
3. ตัง้คำ่ RM ทีช่ว่ยใหถ้งึจดุตัง้คำ่ได ้

จอแสดงผล
แสดง
BP1

สแีดง: เปิด
สขีำว: เปิด 
สนี�้ำเงนิ: ปิด

1. เซน็เซอรแ์รงดนั
มขีอ้ผดิพลำด

1. ตดิตอ่ศนูยช์ว่ยเหลอื

จอแสดงผล
แสดง
OC

สแีดง: เปิด
สขีำว: เปิด 
สนี�้ำเงนิ: ปิด

1. กำรดดูซมึมำกเกนิไป
2. ป๊ัมหยดุท�ำงำน

1. ของเหลวหนำแน่นเกนิไป หำ้มใชป๊ั้ม
ส�ำหรับของเหลวอืน่นอกเหนอืจำกน�้ำ

2. ตดิตอ่ศนูยช์ว่ยเหลอื

จอแสดงผล
แสดง
PB

สแีดง: เปิด
สขีำว: เปิด 
สนี�้ำเงนิ: ปิด

1. แรงดนัไฟฟ้ำทีจ่ำ่ยต�ำ่
เกนิไป

2. แรงดนัไฟฟ้ำในสำยไฟ 
ตกมำกเกนิไป

1. ตรวจสอบวำ่มแีรงดนัไฟฟ้ำทีถ่กูตอ้ง
2. ตรวจสอบสว่นของสำยจำ่ยก�ำลงัไฟ

จอแสดงผล
แสดง: กด + 
เพือ่กระจำยกำร
ก�ำหนดคำ่นี้

สแีดง: ปิด
สขีำว: เปิด 
สนี�้ำเงนิ: ปิด

อปุกรณห์นึง่เครือ่งขึน้ไป
มพีำรำมเิตอรท์ีส่�ำคญัที่
ไมต่รงกนั

กดปุ่ ม + ทีอ่ปุกรณซ์ึง่มัน่ใจวำ่ม ี
กำรก�ำหนดคำ่ลำ่สดุและถกูตอ้งของ
พำรำมเิตอร์

13	-	การก�าจดัทิง้
ตอ้งก�ำจัดผลติภณัฑห์รอืชิน้สว่นของผลติภณัฑน์ีด้ว้ยวธิทีีเ่ป็นมติรตอ่สิง่แวดลอ้ม และเป็นไปตำม 
ขอ้บงัคบัในทอ้งถิน่เกีย่วกบัสภำพแวดลอ้ม ใชร้ะบบรวบรวมขยะสว่นทอ้งถิน่ของภำครัฐหรอืเอกชน

14	-	การรบัประกนั
กำรใชง้ำนอปุกรณท์ีว่สัดมุขีอ้ผดิพลำดหรอืขอ้บกพรอ่งทำงกำรผลติของเครือ่ง จะแกไ้ขในระหวำ่ง 
ชว่งเวลำกำรรับประกนั โดยกำรซอ่มหรอืเปลีย่นแทนตำมทีเ่รำตดัสนิใจ ซึง่พจิำรณำตำมกฎหมำย 
ทีบ่งัคบัใชใ้นประเทศทีซ่ือ้ผลติภณัฑ์
กำรรับประกันครอบคลุมถึงขอ้บกพร่องที่ส�ำคัญทัง้หมดที่ก�ำหนดไดว้่ำเป็นขอ้บกพร่อง 
ทำงกำรผลติหรอืวสัดทุีใ่ช ้หำกผลติภณัฑใ์ชง้ำนอยำ่งถกูตอ้งตำมค�ำแนะน�ำ
กำรรับประกนัจะเป็นโมฆะในกรณีตอ่ไปนี้

 • พยำยำมซอ่มอปุกรณ์
 • กำรเปลีย่นแปลงทำงเทคนคิของเครือ่ง
 • กำรใชช้ ิน้สว่นอะไหลท่ีไ่มใ่ชข่องแท ้
 • กำรปลอมแปลง
 • กำรใชง้ำนทีไ่มเ่หมำะสม เชน่ กำรใชใ้นอตุสำหกรรม

ไมร่วมอยูใ่นกำรรับประกนั:
 • ชิน้สว่นทีม่กีำรสกึหรอเร็ว

เมือ่สง่ค�ำขอภำยใตก้ำรรับประกนักบัฝ่ำยบรกิำรควำมชว่ยเหลอืดำ้นเทคนคิทีไ่ดรั้บอนุญำต ใหแ้สดง 
หลกัฐำนกำรซือ้ผลติภณัฑ์


