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ตัวควบคุมเครื่องสูบน  ำดับเพลิงเครื่องยนต์ดีเซลถูกออกแบบเพื่อสตำร์ทเครื่องสูบน  ำดับเพลิงที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซลโดยอัต

โนมัต ิเมื่อมีกำรตรวจพบควำมดันลดในระบบป้องกันอัคคีภัย 

ตัวควบคุมเครื่องสูบน  ำดับเพลิงเครื่องยนต์ดีเซลมำพร้อมกับกำรสตำร์ทและกำรหยุดแบบอัตโนมัติและแบบแมนนวล 

กำรสตำร์ทอัตโนมัติถูกควบคุมโดยเครื่องแปลงกระแสควำมดันหรือโดยอุปกรณ์แบบอัตโนมัติระยะไกล เช่น วำล์วควบคุมน  ำเข้ำ 

กำรสตำร์ทแบบแมนนวลถูกควบคุมโดยปุ่มแบบแมนนวลระยะไกลหรือปุ่มกดตัวควบคุม 

ตัวเลือกกำรปิดท ำงำนอัตโนมัติท ำให้มีกำรหยุดอัตโนมัติ 30 นำทีหลังจำกกำรสตำร์ทอัตโนมัติ 

เม่ือสำเหตุกำรสตำร์ททั งหมดกลับมำเป็นปกติ 

ตัวควบคุมเครื่องสูบน  ำดับเพลิงเครื่องยนต์ดีเซลประกอบด้วยที่ชำร์จแบตเตอรี่สองเครื่องเพื่อรับรองกำรชำร์จอย่ำงต่อเนื่องของแบตเ

ตอรี่ 

 

ประเภทของตัวควบคุมเครื่องสูบน  ำดับเพลิงเครื่องยนต์ดีเซล 

 
หมำยเลขรำยกำรเครื่องสูบน  ำดับเพลิง 

 
หมำยเลขรุ่น ตัวอย่ำง: GPD-12-120 

ค ำน ำหน้ำรุ่น: GPD GPDFM 

แรงดันไฟฟ้ำของแบตเตอรี่: 12=12v 24=24v 

แรงดันไฟฟ้ำขำเข้ำ: 120=110/120V 50/60Hz, 220=208/240V 50/60Hz 

 

วิธีกำรสตำร์ท/กำรหยุด 
 

ตัวควบคุมสำมำรถใช้งำนได้ในรูปแบบผสมกันระหว่ำงแบบอัตโนมัติ / ไม่อัตโนมัติ 

ซึ่งจัดเตรียมมำส ำหรับกำรปิดท ำงำนอัตโนมัติหรือแบบแมนนวล 

(กำรปิดท ำงำนอัตโนมัติเกิดขึ นได้หลังจำกกำรสตำร์ทอัตโนมัติเท่ำนั น) 

 
วิธีกำรสตำร์ท 

สตำร์ทอัตโนมัติ 

ตัวควบคุมจะเริ่มท ำกำรตรวจสอบควำมดันต่ ำโดยอัตโนมัติด้วยเซนเซอร์ควำมดันเมื่อควำมดันลดลงต่ ำกว่ำขีดจ ำกัดของกำรเริ่มท ำง

ำน 

 
สตำร์ทแบบแมนนวล 

สำมำรถสตำร์ทมอเตอร์โดยกำรกดปุ่มกดของข้อเหวี่ยง 1 หรือ และ/หรือ ปุ่มกดของข้อเหวี่ยง 2 

โดยไม่ค ำนึงถึงควำมดันระบบเมื่อสวิตช์ตัวเลือกหลักอยู่ในต ำแหน่งใช้มือ 

วำล์วโซลินอยด์เชื อเพลิงจะเปิดทันทีที่มีกำรกดปุ่มข้อเหวี่ยงและจะคงอยู่ในสภำพนี  

 
กำรสตำร์ทแบบแมนนวลระยะไกล 

เครื่องยนต์สำมำรถสตำร์ทจำกต ำแหน่งระยะไกลได้โดยกำรปิดหน้ำสัมผัสของปุ่มกดแบบแมนนวลสักครู่ 

 
สตำร์ทอัตโนมัติระยะไกล สตำร์ทโดยวำล์วควบคุมน  ำเข้ำ 

เครื่องยนต์สำมำรถสตำร์ทจำกต ำแหน่งระยะไกลได้โดยกำรเปิดหน้ำสัมผัสที่เชื่อมต่อเข้ำกับอุปกรณ์อัตโนมัติสักครู่ 

ตัวควบคุมต้องอยู่ในโหมดอัตโนมัติ 

 
กำรสตำร์ทตำมล ำดับ 

นกรณีกำรใช้งำนของป๊ัมหลำยตัว 

อำจจ ำเป็นต้องหน่วงเวลำกำรสตำร์ทของมอเตอร์แต่ละตัวเมื่อมีควำมดันน  ำลดลงเพื่อป้องกันกำรสตำร์ทที่เกิดขึ นพร้อมกันของมอเตอ

ร์ทุกตัว 

ค าน า 
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สตำร์ทกำรไหล สตำร์ทโซนสูง 

สำมำรถสตำร์ทป๊ัมโดยกำรเปิด/ปิดหน้ำสัมผัสบนอินพุทสตำร์ท/หยุด กำรไหล/โซน 

 
กำรสตำร์ทรำยสัปดำห์ 

สำมำรถสตำร์ท (และหยุด) เครื่องยนต์อัตโนมัติตำมเวลำที่ตั งโปรแกรมไว้ 

 
สตำร์ทกำรทดสอบ 

สำมำรถสตำร์ทมอเตอร์แบบแมนนวลด้วยกำรกดปุ่มทดสอบกำรรัน 

 
วิธีกำรหยุด 

หยุดแบบแมนนวล 

กำรหยุดแบบแมนนวลท ำได้โดยกำรกดปุ่มกดหยุด 

โปรดทรำบว่ำกำรกดปุ่มกดหยุดจะหยุดเครื่องยนต์เท่ำนั นจนกว่ำสำเหตุกำรสตำร์ทจะหำยไป 

 
หยุดอัตโนมัติ 

กำรหยุดอัตโนมัติจะเกิดขึ นได้หลังจำกกำรเริ่มต้นอัตโนมัติและฟังก์ชั่นนี ถูกเปิดใช้งำนแล้วเท่ำนั น เมื่อฟังก์ชั่นนี ถูกเปิดใช้งำน 

มอเตอร์จะหยุดโดยอัตโนมัติเป็นเวลำ 30 นำที (สำมำรถปรับได้) หลังจำกกำรคืนสภำพของควำมดัน 

(ที่สูงกว่ำขีดจ ำกัดกำรหยุดท ำงำน) ที่ก ำหนดว่ำไม่มีสำเหตุกำรรันอื่นเกิดขึ น 

 
หยุดกำรไหล หยุดโซนสูง 

ถ้ำตัวควบคุมถูกสตำร์ทโดยอินพุทสตำร์ท/หยุด กำรไหล/โซน และสัญญำณกลับมำเป็นปกติ 

มอเตอร์จะหยุดท ำให้ไม่มีสำเหตุกำรรันอื่นเกิดขึ นอีก 

 
กำรหยุดฉุกเฉิน 

กำรหยุดฉุกเฉินเป็นไปได้เสมอในเง่ือนไขกำรรันใดๆ ก็ตำม และท ำได้โดยกำรวำงต ำแหน่งสวิตช์ตัวเลือกหลักไปที่ต ำแหน่งปิด 
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ตัวควบคุมดีเซลนี แสดงรำยกำรโดย UL และได้รับกำรรับรองจำก FM 

ตัวควบคุมถูกสร้ำงตำมมำตรฐำนเพื่อกำรติดตั งเครื่องสูบน  ำดับเพลิงชนิดแรงเหวี่ยงหนีศูนย์ของ National Fire Protection 

Association ฉบับล่ำสุด NFPA เลขที่20 (เครื่องสูบน  ำดับเพลิงชนิดแรงเหวี่ยงหนีศูนย์ ฉบับปี ค.ศ. 2013) 

ตัวควบคุมมีวัตถุประสงค์เพื่อน ำมำติดตั งตำม NFPA 20-2013 และ 

 
ใน National Electrical Code NFPA 70 แห่งสหรัฐฯ 

 
ใน Canadian Electrical Code แห่งแคนำดำ, ส่วนที ่1 

 
อื่นๆ * กฎหมำยท้องถ่ินเก่ียวกับไฟฟ้ำ * 

 
* มีกำรพิจำรณำกฎหมำยของสหรัฐอเมริกำรและแคนำดำเท่ำนั นในระหว่ำงกำรออกแบบตัวควบคุมและกำรเลือกส่วนประกอบ 

 
ยกเว้นในบำงกรณี ตัวควบคุมได้รับกำรรับรองเก่ียวกับแผ่นดินไหวและได้รับกำรทดสอบตำมมำตรฐำน ICC-ES AC156 IBC 

2015 & CBC 2016 ต้องมีกำรติดตั งและยึดติดอย่ำงเหมำะสมเพื่อท ำให้ถูกต้องตำมรำยงำนกำรก ำกับดูแลกำรปฏิบัติงำนฉบับนี  

อ้ำงถึงคู่มือและแบบเพื่อระบุข้อก ำหนดในกำรยึดติดโครงสร้ำงต้ำนทำนแผ่นดินไหว และต ำแหน่งที่ตั งของศูนย์กลำงแรงโน้มถ่วง 

(คุณอำจต้องติดต่อไปที่โรงงำน) ผู้ผลิตอุปกรณ์ไม่ขอรับผิดชอบต่อคุณสมบัติและสมรรถนะของระบบกำรยึด 

วิศวกรผู้ออกแบบโครงสร้ำงของโครงกำรต้องรับผิดชอบต่อรำยละเอียดกำรยึด 

ผู้รับเหมำติดตั งอุปกรณ์ต้องมีหน้ำที่ท ำให้แน่ใจว่ำข้อก ำหนดที่ระบุโดยวิศวกรผู้ออกแบบโครงสร้ำงเป็นไปตำมควำมต้องกำร 

ถ้ำจ ำเป็นต้องค ำนวนกำรติดตั งโครงสร้ำงต้ำนทำนแผ่นดินไหวโดยรำยละเอียด โปรดติดต่อผู้ผลิตเพื่อสมรรถนะของงำนนี  

 

ระเบียบข้อบังคับของ FCC และข้อก ำหนดเก่ียวกับมำตรฐำนวิทยุ (RSS) 

เพื่อปฏิบตัติำมระเบียบข้อบังคับกำรได้รับรังสีควำมถีค่ล่ืนวิทยขุอง FCC และ Industry Canada 

ระยะหำ่งระหว่ำงผู้ใชท้ี่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงและเสำอำกำศต้องไม่น้อยกวำ่ 20 ซม. 

ต้องไม่วำงอุปกรณน์ี ร่วมกับหรือท ำงำนร่วมกบัเสำอำกำศหรือเครื่องส่งวทิยุอื่นใด 

 

อุปกรณ์นี สอดคล้องตำมมำตรฐำน RSS ที่ได้รับกำรยกเวน้ใบอนุญำตของ Industry Canada 

กำรท ำงำนของอุปกรณ์ขึ นอยู่กับเง่ือนไข 2 ประกำร ดังนี : (1) อุปกรณ์นี ต้องไม่ก่อให้เกิดสัญญำณรบกวน และ (2) 

อุปกรณ์นี ต้องยอมรบัสัญญำณรบกวนทุกชนิดที่ได้รับ 

รวมถึงสัญญำณรบกวนที่อำจท ำให้เกิดกำรท ำงำนที่ไม่พงึประสงคข์องอุปกรณ์นี  

 

อุปกรณ์นี สอดคล้องตำมส่วนที่ 15 ของระเบียบ FCC กำรท ำงำนของอุปกรณ์ขึ นอยู่กบัเง่ือนไข 2 ประกำร ดังนี : (1) 

อุปกรณ์นี ต้องไม่ก่อให้เกิดสญัญำณรบกวนทีเ่ป็นอนัตรำย และ (2) 

อุปกรณ์นี ต้องยอมรบัสัญญำณรบกวนทุกชนิดที่ได้รับ 

รวมถึงสัญญำณรบกวนที่อำจท ำให้เกิดกำรท ำงำนที่ไม่พงึประสงค์ 

 

หมำยเหต:ุ อุปกรณ์นี ได้รบักำรทดสอบและพบวำ่ตรงตำมข้อจ ำกัดส ำหรับอปุกรณ์ดิจทิัลคลำส A ตำมสว่นที ่15 

ของระเบียบ FCC 

ข้อจ ำกัดนี ก ำหนดขึ นเพื่อใหก้ำรป้องกันทีเ่หมำะสมจำกกำรรบกวนทีเ่ป็นอนัตรำยเม่ืออุปกรณ์นี ท ำงำนในสภำวะแวดล้อ

มเชิงพำณชิย์ อปุกรณ์นี กอ่ให้เกิด ใช้และสำมำรถแผ่พลงังำนควำมถี่วทิยุ 

และหำกติดตั งและใช้งำนไม่ตรงตำมค ำแนะน ำอำจเปน็สำเหตุใหเ้กิดกำรรบกวนที่เปน็อันตรำยกบักำรสื่อสำรทำงวิทยุ 

กำรท ำงำนของอุปกรณ์นี ในพื นที่ทีอ่ยู่อำศัยมีแนวโน้มทีจ่ะเป็นสำเหตุให้เกิดกำรรบกวนที่เป็นอันตรำย 

ในกรณีนี ผู้ใช้จะถูกเรยีกร้องให้แก้ไขกำรรบกวนดังกลำ่วดว้ยค่ำใช้จำ่ยของตน 

“

การติดตัง้ 
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กำรเปล่ียนแปลงหรือกำรดัดแปลงแก้ไขที่ไม่ได้รับกำรอนุญำตจำกฝ่ำยที่รับผดิชอบต่อกำรปฏิบตัิตำมระเบียบข้อบังคับ 

สิทธิในกำรใช้งำนอุปกรณข์องผู้ใช้ถือเป็นโมฆะ" 

 

ต ำแหน่งที่ตั ง 

จะมีกำรติดตั งตัวควบคุมในระยะที่พร้อมจะใช้งำนกับเครื่องยนต์/มอเตอร์ 

ซึ่งควบคุมและต้องอยู่ในระยะที่มองเห็นจำกเครื่องยนต์/มอเตอร์ 

จะมีกำรติดตั งหรือป้องกันตัวควบคุมเพื่อไม่ให้ได้รับควำมเสียหำยจำกน  ำที่มำจำกป๊ัมหรือกำรเชื่อมต่อป๊ัม 

ชิ นส่วนที่มีกระแสไฟฟ้ำของตัวควบคุมต้องอยู่เหนือระดับพื นไม่น้อยกว่ำ 12 นิ ว (305 มม.)  

 
ระยะห่ำงในกำรท ำงำนรอบตัวควบคุมต้องสอดคล้องกับ NFPA 70 National Electrical Code มำตรำ 110 หรือ C221 Canadian 

Electrical Code มำตรำ 26302 หรือกฎหมำยท้องถ่ินอื่นๆ 

 
ตัวควบคุมเหมำะสมส ำหรับใช้ในพื นที่ที่มีควำมชื นในระดับปำนกลำง เช่น ชั นใต้ดินที่ชื น 

อุณหภูมิแวดล้อมของห้องป๊ัมต้องอยู่ระหว่ำง 39°F (4°C) และ 104°F (40°C) (ถ้ำรวมถึงตัวเลือกอุณหภูมิ 

ดูป้ำยพิกัดส ำหรับอุณหภูมิสูงสุด)  

 
มำตรฐำนกำรปิดล้อมตัวควบคุมอยู่ในระดับ NEMA 2 

เป็นหน้ำที่ของผู้ติดตั งที่จะรับรองว่ำมำตรฐำนกำรปิดล้อมเป็นไปตำมสภำวะแวดล้อมหรือมีกำรจัดหำกำรปิดล้อมในระดับที่เหมำะสม 

ต้องมีกำรติดตั งตัวควบคุมภำยในอำคำรและอุปกรณ์เหล่ำนี ไม่ได้ออกแบบมำส ำหรับสภำพแวดล้อมภำยนอก 

สีที่ใช้ทำอำจเปลี่ยนถ้ำตัวควบคุมโดนรังสีอัลตรำไวโอเลตเป็นระยะเวลำนำน 

 

กำรยึดติด 

ตัวควบคุมเครื่องสูบน  ำดับเพลิงต้องถูกยึดติดในลักษณะโครงสร้ำงรับน  ำหนักแบบเดี่ยวไม่ติดไฟ 

ตัวควบคุมที่ยึดติดกับผนังต้องติดกับโครงสร้ำงหรือผนังที่ใช้หูยึดสี่ (4) 

หูติดบนตัวควบคุมด้วยฮำร์ดแวร์ที่ออกแบบมำเพื่อรองรับน  ำหนักของตัวควบคุมที่ควำมสูงไม่ต่ ำกว่ำ 12 นิ ว (305 มม.) 

เหนือระดับพื น 

ตัวควบคุมที่ยึดติดกับพื นจะต้องติดกับพื นโดยใช้ทุกรูบริเวณขอบส ำหรับยึดติดด้วยฮำร์ดแวร์ที่ออกแบบมำเพื่อรองรับน  ำหนักของตั

วควบคุม ขอบส ำหรับยึดติดต้องมีระยะ 12 นิ ว (305 มม.) ส ำหรับชิ นส่วนที่มีกระแสไฟฟ้ำ ส ำหรับกำรใช้งำนด้ำนแผ่นดินไหว 

กำรยึดติดต้องเป็นก ำแพงและฐำนแข็งแรงเท่ำนั น วิศวกรผู้ออกแบบโครงสร้ำงของโครงกำรต้องรับผิดชอบต่อรำยละเอียดกำรยึด 

 

กำรเก็บรักษำ 

ถ้ำตัวควบคุมไม่ได้ติดตั งและให้พลังงำนทันที Tornatech แนะน ำให้ปฏิบัติตำมค ำแนะน ำจำกบทที่ 3 ของมำตรฐำน NEMA ICS 

15 

กำรเดินสำยไฟและกำรเชื่อมต่อ 

ข้อต่อระบบน  ำ 

ต้องมีกำรต่อตัวควบคุมเข้ำกับระบบท่อตำม NFPA20 ฉบับล่ำสุด รวมทั งต่อกับท่อระบำย ข้อน  ำอยู่ด้ำนซ้ำยของตัวควบคุม 

ข้อต่อเข้ำควำมดันระบบคือ เกลียว ½ NPT ตัวผู้ ถ้ำมีท่อระบำย ข้อต่อเข้ำท่อระบำยจะเป็นข้อต่อปลำยเรียวส ำหรับท่อพลำสติก 

 

กำรเดินสำยไฟฟ้ำ 

กำรเดินสำยไฟฟ้ำระหว่ำงแหล่งพลังงำนและตัวควบคุมเครื่องสูบน  ำดับเพลิงเครื่องยนต์ดีเซลต้องเป็นไปตำมมำตรฐำน NFPA 20 

บทที่ 123.5.1 12.3.5.2 และ 12.2.5.3 NFPA 70 มำตรฐำนกำรออกแบบและกำรติดตั งระบบไฟฟ้ำ้ ข้อ 695 หรือ C22.1 

มำตรฐำนกำรออกแบบและกำรติดตั งระบบไฟฟ้ำส ำหรับประเทศแคนำดำ มำตรำ 32-200 หรือกฎหมำยท้องถ่ินอื่นๆ 

 

กำรเชื่อมต่อไฟฟ้ำ 

ช่ำงไฟฟ้ำที่ได้รับอนุญำตต้องควบคุมกำรเชื่อมต่อไฟฟ้ำ 

มิติของแบบแสดงพื นที่ที่เหมำะสมต่อก ำลังไฟฟ้ำที่เข้ำมำและกำรเชื่อมต่อมอเตอร์ ต้องไม่ใช้สถำนที่อื่น 

อุปกรณ์รวมสำยสัญญำณกันน  ำเท่ำนั นที่จะถูกน ำมำใช้เม่ือเข้ำตู้เพื่อรักษำมำตรฐำน NEMA ของตู ้

ตัวติดตั งมีหน้ำที่ในกำรป้องกันส่วนประกอบของตัวควบคุมเครื่องสูบน  ำดับเพลิงอย่ำงเหมำะสมต่อเศษโลหะหรือเศษตัดเจำะ 

กำรละเลยไม่ปฏิบัติตำมอำจท ำให้เกิดกำรบำดเจ็บต่อเจ้ำหน้ำที่ ท ำให้ตัวควบคุมเกิดควำมเสียหำย 

และต่อมำท ำให้กำรรับประกันเป็นโมฆะ 
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กำรใช้พลังงำน 

 
ตัวควบคุมดีเซลพร้อมด้วยกำรเพิม่ของที่ชำร์จ 

 
โมเดล / สภำพ 

 
120VAC 220/240VAC เอำท์พุท VDC 

12VDC / @ 
 

ไม่มกีำรชำร์จ 

 
1.0A 1.0A 

13.8V 
12VDC / @ 

 

ชำร์จเต็มแล้ว* 

 
6A 4A 

24VDC / @ 

 

ไม่มกีำรชำร์จ 

 
1.0A 0.5A 

27.6V 
24VDC / @ 

 

ชำร์จเต็มแล้ว** 

 
9A 6A 

 
*12 แอมป์ผ่ำนแบตเตอรี่แต่ละอัน 

 
**10 แอมป์ผ่ำนแบตเตอรี่แต่ละอัน 

 

ตัวเชื่อมต่อก ำลังไฟฟ้ำขำเข้ำ 

ตัวควบคุมเครื่องสูบน  ำดับเพลิงที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซลควรต้องได้รับก ำลังไฟฟ้ำจำกแหล่งเฉพำะงำนที่ป้องกันโดยฟิวส์หรื

อตัวตัดวงจรส ำรอง ตรวจสอบป้ำยที่อยู่บนตู้เพื่อเลือกกำรป้องกันที่ถูกต้อง 

ปฏิบัติขั นตอนนี เสมอเม่ือท ำกำรเชื่อมต่อหรือปลดตัวควบคุม: เชื่อมต่อแบตเตอรี่ทั งสองก่อนท ำกำรเชื่อมต่อก ำลังไฟฟ้ำกระแสสลับ 

ปลดก ำลังไฟฟ้ำกระแสสลับก่อนปลดแบตเตอรี่ ปลดแบตเตอรี่ขณะเชื่อมต่อกับ AC 

อำจท ำให้เกิดควำมเสียหำยร้ำยแรงต่อบอร์ดอิเล็กทรอนิกส์ของตัวควบคุม 

 

กำรป้องกันวงจร 

CB1 ป้องกันที่ชำร์จแบตเตอรี่ 1 และ CB2 ป้องกันที่ชำร์จแบตเตอรี่ 2 CB3 ป้องกันวงจรควบคุมจำกแบตเตอรี่ 1 และ CB4 

ป้องกันวงจรควบคุมจำกแบตเตอรี่ 2 ปฏิบัติขั นตอนนี เสมอเมื่อท ำกำรเชื่อมต่อหรือปลดตัวควบคุม: 

เชื่อมต่อแบตเตอรี่ทั งสองก่อนท ำกำรเชื่อมต่อก ำลังไฟฟ้ำกระแสสลับ ปลดก ำลังไฟฟ้ำกระแสสลับก่อนปลดแบตเตอรี่ 
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ค ำอธิบำยแถบขั วต่อ 

 
A-F : ขั วต่อเอำท์พุทกำรเตือน 

(DPDT รีเลย์ 11/21:ทั่วไป 12/22:ปิดปกติ 14/24:เปิดปกติ): 

A : ตัวควบคุมมีปัญหำ (ระบบป้องกันภัย) 

B : กำรรันเครื่องยนต์ 

C : SS หลักในต ำแหน่งใช้/ปิด 

D : เครื่องยนต์มีปัญหำ 

E : กำรเตือนของห้องป๊ัม 

F : เอำท์พุทเพิ่มเติม 1 

G-T : ขั วต่ออินพุทขดลวดสนำมแม่เหล็ก  

(หน้ำสัมผัสแห้งเท่ำนั น: ไม่มีแรงดันไฟฟ้ำ): 

G : ระดับน  ำมันต่ ำ (NO) 

H : สตำร์ทอัตโนมัติระยะไกล (NC) 

I : สตำร์ทโดยวำล์วควบคุมน  ำเข้ำ (NC)  

J : ถังน  ำมันรั่ว (NO) 

K : ระดับน  ำมันสูง (NO) 

L : เครื่องวัดควำมเร็วรอบของเครื่องยนต์แบบ Magnetic Pickup 

M : ECMS สวิตช์ตัวเลือกชุด ควบคุม 

อิเล็กทรอนิกส์ในต ำแหน่งส ำรอง 

N : FIM ระบบฉีดเชื อเพลิงท ำงำนผิดปกติ 

O : ECMW กำรเตือนชุด ควบคุม อิเล็กทรอนิกส์ 

P : ECMF ควำมบกพร่องของโมดูล ควบคุม ไฟฟ้ำ 

Q : ควำมดันแรงดูดต่ ำของ PLD 

R : อุณหภูมิน  ำดิบสูง 

S : กำรไหลของน  ำดิบต่ ำ 

T : LET อุณหภูมิของเครื่องยนต์ต่ ำ 

U : ขั วต่อเครื่องยนต์ : 

ขั วต่อถูกใส่ล ำดับเลขตำมมำตรฐำน 

1 - FS : วำล์วโซลินอยด์เชื อเพลิง  

 (ETR - กระตุ้นเพื่อรัน) 

2 - ER : หน้ำสัมผัสกำรรันเครื่องยนต์ 

3 - OS : หน้ำสัมผัสเครื่องยนต์ควำมเร็วเกิน  

4 - OP : หน้ำสัมผัสควำมดันน  ำมันเครื่องยนต์  

5 - WT : หน้ำสัมผัสเทอร์โมสตัทน  ำหล่อเย็นเครื่องยนต์  

6 - B1 : แบตเตอรี่ #1 บวก 

8 - B2 : แบตเตอรี่ #2 บวก 

9 - C1 : เริ่มท ำงำนคอนแท็กเตอร์ #1 

10 - C2 : เริ่มท ำงำนคอนแท็กเตอร์ #2 

11 - GND : สำยดิน 

12 - ST : หยุดวำล์วโซลินอยด์เชื อเพลิง  

 (ETS - กระตุ้นเพื่อหยุด) 

V-AA : กระดิ่ง / วำล์วโซลินอยด์ / อินพุทแอนะล็อก 

V : เอำท์พุทกระดิ่ง 

W : กำรทดสอบวำล์วโซลินอยด์ 

X : อินพุทแอนะล็อก 

     AI1 : เครื่องแปลงกระแสจ่ำยแรงดัน 

     AI2 : เครื่องแปลงกระแสจ่ำยแรงดันทำงเลือกเพิ่มเติม 

     AI3 : ระดับน  ำหรือเครื่องแปลงกระแสควำมดันแรงดูด 

     AI4 : อินพุทแอนะล็อกของระดับน  ำมัน 

     AI5 : อินพุทแอนะล็อกของกำรไหลหรืออุณหภูมิส ำรอง 
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Y : กำรเฝ้ำระวัง AC 

Z : CANBUS: ขึ นไป ViZiTouch ลงไป Exp. บอร์ด IO 

AA : กำรเชื่อมต่อก ำลังไฟฟ้ำสงวนค่ำจำกโรงงำน 
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คู่มือติดเครื่องยนต์อย่ำงรวดเร็ว 

 
 

ป้ำยพิกัดเป็นป้ำยที่ส ำคัญที่สุด 

ต้องอ่ำนป้ำยพิกัดอย่ำงละเอียดเพื่อท ำให้มั่นใจในเรื่องควำมเข้ำกันได้ระหว่ำงตัวควบคุมและกำรติดตั ง 

 

 
 

ตรวจสอบว่ำมีกำรติดตั งตัวควบคุมอย่ำงปลอดภัยบนผนังหรือแท่นยึดติด (เป็นทำงเลือก) 

ตรวจสอบว่ำสวิตช์ตัวเลือกหลักอยู่ในต ำแหน่ง “ปิด” สวิตช์ตัวเลือกนี เรียกว่ำ “HOA” และสำมำรถวำงได้ถึง 3 ต ำแหน่ง: “H” 

มือ/แมนนวล, “O” ปิด “A” อัตโนมัติ 
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เปิดประตูตัวควบคุมและตรวจสอบว่ำสวิตช์ยกเลิกกำรเชื่อมต่อและตัวตัดวงจรทั งหมดอยู่ในต ำแหน่ง “ปิด” 

 

 
 

ตรวจสอบและ/หรือติดตั งกำรเชื่อมต่อน  ำที่เหมำะสมส ำหรับกำรรับน  ำเข้ำและกำรระบำย ซึ่งต้องถูกติดตั งให้แน่นอย่ำงปลอดภัย 

อ้ำงถึงกำรพิมพ์ภำพบนพลำสติกคลุม 

 



  

14 
 

 
 

เชื่อมต่อสำยเคเบิลทั งหมดระหว่ำงแผงควบคุมเครื่องยนต์และขั วต่อเครื่องยนต์ของตัวควบคุม (ก ำหนดชื่อว่ำ “U” บนแผนผังบอร์ด 

IO ที่แสดงในค ำอธิบำยแถบขั วต่อในคู่มือใช้งำน) 

รักษำแรงบิดที่เหมำะสมตำมที่ระบุไว้บนป้ำยของแรงบิดและตรวจสอบกำรเชื่อมต่อทั งหมด เชื่อมต่อสำยไลน์ AC 

หลักและสำยดินเข้ำกับขั วต่อ AC ในตัวควบคุม 

 

 
 

เปิดใช้งำนสวิตช์ยกเลิกกำรเชื่อมต่อ (ถ้ำมี) และตัวตัดวงจรทั งหมดโดยตั งค่ำไปยังต ำแหน่ง "เปิด" 

ตัวควบคุมจะมีกำรบูสเป็นครั งแรก 
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เม่ือตัวควบคุมได้รับกำรบูสแล้วหน้ำ “ติดเครื่องครั งแรก” จะปรำกฏ กด “กำรเข้ำสู่ระบบของผู้ใช้” 

และกรอกรหัสกำรอนุญำตที่ถูกต้อง เมื่อเข้ำสู่ระบบแล้ว กด “ก ำลังไฟ” 

 

 
 

หน้ำ “ก ำลังไฟ” จะตรวจสอบก ำลังไฟฟ้ำโดยอัตโนมัติถ้ำไม่ตรวจพบกำรเตือนและถ้ำก ำลังไฟฟ้ำตรงตำมข้อบังคับ หมำยเหต:ุ 

ตัวนับเวลำกำรตรวจสอบก ำลังไฟอำจไม่ปรำกฏถ้ำทุกอย่ำงเหมำะสมทันที 

ไปที่ขั นตอนต่อไป ให้กด “ <กำรติดเครื่องครั งแรก “ 
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กด “ติดเครื่องยนต์ครั งแรก” และหมุนสวิตช์ตัวเลือกหลักไปยังต ำแหน่ง "ใช้มือ" 

 
หมำยเหต:ุ ก่อนสตำร์ทเครื่องยนต์ ให้ตรวจสอบว่ำเครื่องยนต์ท ำหน้ำที่อย่ำงเป็นทำงกำร 

(โดยตัวแทนของเครื่องยนต์ที่ได้รับอนุญำตหรือตัวแทนผู้ให้บริกำร) และท่อไอเสียถูกเชื่อมต่ออย่ำงถูกต้อง 

 
หมำยเหต:ุ คุณสำมำรถเลือกที่จะข้ำมขั นตอนนี ไปเลยโดยกำรเลือก “ข้ำมขั นตอนกำรตรวจสอบเครื่องยนต์” 

จะมีกำรบันทึกกำรเลือกนี ในข้อมูลบันทึก 

 
- กดปุ่มของข้อเหวี่ยงสีเขียวปุ่มหนึ่งหรือทั งสองปุ่มเพื่อสตำร์ทเครื่องยนต์ 

 
- ตัวนับเวลำจะเริ่มนับเมื่อเครื่องยนต์ที่สตำร์ทและก ำลังรัน 

 
หมำยเหต:ุ คุณสำมำรถเลือกที่จะอ้อมตัวนับเวลำโดยกำรกดปุ่ม “ข้ำม” จะมีกำรบันทึกกำรเลือกนี ในข้อมูลบันทึก 

 
- ระหว่ำงนี  ตัวควบคุมจะตรวจสอบว่ำไม่มีกำรตรวจพบกำรเตือน ถ้ำกำรเตือนปรำกฏขึ น ให้หยุดเครื่องยนต์โดยกำรกดปุ่ม “หยุด” 

แล้วจำกนั นให้สวิตช์ตัวเลือกหลักอยู่ในต ำแหน่งปิด ด ำเนินกำรอย่ำงเหมำะสมเพื่อแก้ไขกำรเตือนที่เกิดขึ น 

อย่ำหยุดเครื่องยนต์เพียงกำรหมุนสวิตช์ตัวเลือกหลักไปยังต ำแหน่ง "ปิด" เท่ำนั น 

ถ้ำตรวจไม่พบกำรเตือนภำยในกำรหมดเวลำของตัวนับเวลำ ให้หยุดเครื่องยนต์โดยกดปุ่ม “หยุด” 

แล้วจำกนั นให้สวิตช์ตัวเลือกหลักไปอยู่ในต ำแหน่งปิด 

 
ไปที่ขั นตอนต่อไป ให้กด “ ˂ กำรติดเครื่องครั งแรก “ 
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กด “ควำมดัน” 

- ตรวจสอบว่ำกำรอ่ำนควำมดันบนจอตรงกับเกจควำมดันที่สอบเทียบซึ่งติดตั งบนสำยวัดค่ำ 

- เลือกหน่วยกำรวัดที่ต้องกำรส ำหรับกำรอ่ำนควำมดัน 

- ปรับแก้ (ถ้ำจ ำเป็น) พิสัยของเกจควำมดันดิจิทัลที่ค่ำควำมดัน สูงสุด 

- ใส่ค่ำควำมดันหยุดท ำงำนและเริ่มท ำงำนของเครื่องสูบน  ำดับเพลิง 

- ใส่ค่ำควำมดันหยุดท ำงำนและเริ่มท ำงำน ถ้ำต้องกำร ของเครื่องสูบน  ำรักษำแรงดัน 

 
หมำยเหต:ุ ค่ำกำรเริ่มท ำงำนและกำรหยุดท ำงำนของเครื่องสูบน  ำรักษำแรงดันต้องถูกตั งค่ำไว้ที่ตัวควบคุมเครื่องสูบน  ำรักษำแรงดัน 

กำรใส่ค่ำเหล่ำนี ที่ตัวควบคุมเครื่องสูบน  ำดับเพลิงส ำหรับกำรบันทึกข้อมูลควำมดันเท่ำนั น 

 
ไปที่ขั นตอนต่อไป ให้กด “ ˂ กำรติดเครื่องครั งแรก “ 

 

 
 

กดปุ่ม “กำรก ำหนดค่ำอื่นๆ” 

- ปรับแก้ข้อมูลวันที่และเวลำถ้ำจ ำเป็น  

- ถ้ำกำรติดตั งก ำหนดให้มีคุณลักษณะกำรปิดท ำงำนอัตโนมัติ 

ให้เลือกโดยกดท ำเครื่องหมำยที่กล่องและปรับระยะเวลำของตัวนับเวลำช่วงกำรรันขั นต่ ำ 

- ถ้ำกำรติดตั งก ำหนดให้มีคุณลักษณะกำรทดสอบเป็นระยะ ให้เลือกโดยกดท ำเครื่องหมำยที่กล่อง ปรับแก้ควำมถ่ีของกำรทดสอบ 

วัน เวลำที่เริ่มและระยะเวลำของกำรทดสอบ 

- ปรับแก้ตัวนับเวลำช่วงกำรทดสอบกำรรัน 
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นี่คือขั นตอนสุดท้ำย ถ้ำ “ก ำลังไฟ” “ติดเครื่องยนต์ครั งแรก” และ “ควำมดัน” มีกำรท ำเครื่องหมำยสีเขียว ให้กด 

“กำรบริกำรเสร็จสิ น” 

 
หน้ำ “แรก” จะปรำกฏ 

 

 
 

จำกหน้ำ “แรก” ให้ตรวจสอบว่ำค่ำที่แสดงนั่นถูกต้อง 

 

 
 

หมุน "สวิตช์ตัวเลือกหลัก" ไปยังต ำแหน่ง "อัตโนมัติ" เพื่อเปิดใช้งำนโหมด "อัตโนมัติ" นี่เป็นต ำแหน่งที่เหมำะสม และต่อไป 
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“สวิตช์ตัวเลือกหลัก” ควรอยู่ในต ำแหน่งนั นเสมอ 

 

 
 

ขณะนี  “กำรติดเครื่องครั งแรก” เสร็จสมบูรณ์ ตัวควบคุมถูกติดตั งและก ำหนดค่ำอย่ำงสมบูรณ์ 

  



  

20 
 

 

ViZiTouch 

 
A: หลอดไฟ LED พำวเวอร์ 3 ส:ี กะพริบสีเขียวถ้ำ ViZiTouch ท ำงำนอย่ำงถูกต้อง 

B: ปุ่มข้อเหวี่ยง 1: ใช้ในกำรหมุนข้อเหวี่ยงสตำร์ทเตอร์แบบแมนนวลจำกแบตเตอรี่ 1 ขณะอยู่ในโหมด "ใช้มือ" 

C: ปุ่มข้อเหวี่ยง 2: ใช้ในกำรหมุนข้อเหวี่ยงสตำร์ทเตอร์แบบแมนนวลจำกแบตเตอรี่ 2 ขณะอยู่ในโหมด "ใช้มือ" 

D: ปุ่มหยุด: ใช้ในกำรหยุดเครื่องยนต์ ถ้ำเงื่อนไขกำรสตำร์ททั งหมดหำยไป 

E: ปุ่มทดสอบกำรรัน: ใช้ในกำรเริ่มกำรทดสอบกำรรันแบบแมนนวล ขอให้ทรำบว่ำจะมีน  ำไหลผ่ำนท่อระบำยระหว่ำงกำรทดสอบ 

F: ตัวเชื่อมต่อ USB ด้ำนหน้ำ: ตัวเชื่อมต่ออุปกรณ์ USB ใช้ส ำหรับกำรดำวน์โหลดไฟล์ อัพเดตซอฟต์แวร์ รำยงำนกำรบริกำร 

G: หน้ำจอสัมผัส: หน้ำจอสัมผัส LCD สีขนำด 7 นิ ว พร้อมทั งฝำปิดป้องกันจอ 

H: กลไกกำรล็อคส ำหรับฝำปิดป้องกันจอ กดเพื่อเปิด 

I: ตัวเชื่อมต่อ CANBUS ส ำหรับกำรสื่อสำรกับบอร์ด IO 

J: ตัวเชื่อมต่อ USB ด้ำนข้ำง 

K: ตัวเชื่อมต่ออีเทอร์เน็ต 

 
กำรเตือน 

หลังจำกใช้งำนเป็นเวลำ 2 ปีแบตเตอรี่ Vizitouch อำจมีประสิทธิภำพน้อยลงและอำจเสียเวลำหลังจำกปิดเครื่อง 

 

กระดิ่งเตือนภัย 

กระดิ่งเตือนภัยถูกเปิดใช้งำนภำยใต้เงื่อนไขเริ่มต้นที่ระบุไว้ในมำตรฐำน NFPA20 

 
เงื่อนไขเหล่ำนี จะกระตุ้นกระดิ่งเตือนภัย แต่อำจถูกท ำให้เงียบ (ยกเว้นในบำงกรณี) โดยกำรกดปุ่ม “กระดิ่งที่เงียบ” 

บนหน้ำกำรเตือน เมื่อถูกท ำให้เงียบ 

กระดิ่งเตือนภัยจะเริ่มมีเสียงดังใหม่ถ้ำมีค่ำเริ่มต้นใหม่เกิดขึ นหรือถ้ำไม่มีกำรเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขกำรเตือนหลังจำก 24 ชั่วโมง 

กระดิ่งเตือนภัยจะหยุดมีเสียงดังโดยอัตโนมัติ ถ้ำเง่ือนไขกำรเตือนไม่เกิดขึ นอีกต่อไป 

 
หมำยเหต:ุ เงื่อนไขที่ผู้ใช้ก ำหนดหรือเงื่อนไขทำงเลือกอื่นๆ ยังสำมำรถเปิดใช้งำนกระดิ่งและสำมำรถก ำหนดค่ำได้โดยผู้ใช้ 

ดูส่วนที่ 5 และตรวจสอบแบบที่ติดอยู่ภำยในตู้ส ำหรับรำยละเอียดเพิ่มเติม 

 

คณุสมบตัหิลกั 
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กำรติดตั งครั งแรก 

ต้องท ำกำรติดตั งครั งแรกก่อนกำรใช้ตัวควบคุม 

ท ำกำรติดตั งครั งแรกให้เสร็จสิ นเป็นเพียงวิธีเดียวที่จะเข้ำถึงหน้ำแรกและเปิดใช้งำนโหมดอัตโนมัติของตัวควบคุม 

 

ViZtouch: วิธีกำรรีบูตด้วยตัวเอง 

หำกต้องกำรนี่คือขั นตอนส ำหรับกำรเริ่มต้นใช้งำน ViZiTouch ด้วยตนเอง: 

1- ปิดวิธีถอดสำยไฟทั งหมดเพื่อยกเลิกกำรใช้งำน ViZiTouch หน้ำจอ ViZiTouch ควรเปลี่ยนเป็นสีด ำ 

2- กดปุ่มหยุดหรือรอจนกระทั่งไฟ LED ของ ViZiTouch ดับลง 

3 - รอ 10 วินำที 

4- เปิดวิธีถอดสำยไฟทั งหมด 

 

กำรทดสอบเซ็นเซอร์ควำมดัน 

ตัวควบคุมจะทดสอบตัวแปลงควำมดันอย่ำงน้อยสัปดำห์ละครั งหำกไม่มีกำรทดสอบด้วยตนเองหรือไม่มีกำรทดสอบรำยสัปดำห์ 

ระหว่ำงกำรทดสอบกำรอ่ำนค่ำควำมดันจะลดลงเป็นศูนย์ แต่ตัวควบคุมจะไม่เห็นว่ำเป็นค ำร้องขอเริ่มต้น 

ควำมดันนี จะถูกบันทึกไว้ในหน้ำ "Pump Curve" และในบันทึกที่มีข้อควำม 

  



  

22 
 

 

หน้ำแรก (เมนู) หนำ้แรก 

 

หน้ำแรกแสดงสถำนะของตัวควบคุมและค่ำที่ส ำคัญของตัวควบคุมทั งหมด ประกอบด้วย แรงดันไฟฟ้ำ 

กระแสไฟฟ้ำ ควำมดัน สภำพและสถำนะเครื่องยนต์ รวมทั งตัวนับเวลำและล ำดับกำรหมุนข้อเหวี่ยงทั งหมด 

 

A- แถบน ำทำง: กดที่ไอคอนนี จะเปิดเมนูน ำทำงที่อยู่ด้ำนซ้ำยของหน้ำจอ:  

1- ไปยังหน้ำแรก 

2- ไปยังหน้ำกำรเตือน 

3- ไปยังหน้ำกำรก ำหนดคำ่ 

4- ไปยังหน้ำประวัติ 

5- ไปยังหน้ำกำรบรกิำร 

6- ไปยังหน้ำดำวน์โหลดคูม่ือใช้งำน 

7- เลือกภำษำตัวควบคุม 

 

B- ช่ือของหน้ำ 

 

C- แสดงวันที่ เวลำ และอุณหภูมิแวดล้อม กดกำรแสดงผลอุณหภูมิเพ่ือเลือกหน่วยของอุณหภูมิ 

 

D- เครื่องชำร์จแบตเตอรี่ 1 และ 2: 

สถำนะของอุปกรณ์ชำร์จแต่ละชิ นจะปรำกฏขึ นโดยเปลี่ยนสีของไอคอนเครือ่งชำร์จ: 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

หนา้แรก 
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# สขีองกลอ่ง สขีองฟำ้ผำ่ สถำนะ 

1 สีเขียว สีเขียว กิจกรรมปกติ (ต่ ำกว่ำ 2 amps) 

2 สีเขียว สีเหลือง กำรชำร์จ (เกิน 2 แอมป์) 

3 สีแดง สีแดง ควำมล้มเหลว 

4 สีเทำ สีเทำ ไม่มีแรงดันไฟฟ้ำกระแสสลับ 
 

 

E: สถำนะไฟฟ้ำกระแสสลับ: มีสีแดงเมื่อเกิดควำมลม้เหลว ไม่เช่นนั นจะมีสีเขียว 

 

F: แอมมิเตอร์: แสดงกระแสไฟฟ้ำที่แท้จริงระหว่ำงที่ชำร์จและแบตเตอรี่ในหน่วยแอมป์ 

 

G: แบตเตอรี่: แบตเตอรี่จะมีสีแดงถ้ำมีควำมล้มเหลวเกิดขึ น ไม่เช่นนั นจะมีสีเขียว 

ข้อมูลแสดงแรงดันไฟฟ้ำที่แท้จริงของแบตเตอรี่และที่ชำร์จในหน่วยโวลต์ 

 

H: คอนแทกเตอร์ของสตำร์ทเตอร์: มีสีเทำเมื่อไม่ท ำงำน (เปิด) และมีสีเขียวเมื่อถูกเปดิใช้งำน (ปิด) 

ระหว่ำงหมุนข้อเหวี่ยง 

 

I: หน้ำต่ำงของสภำพสตำร์ทเตอร์: หน้ำต่ำงนี ปรำกฏในระหว่ำงรอบกำรหมุนข้อเหวี่ยงเท่ำนั น 

ตัวนับที่อยู่ภำยในแสดงตัวนับเวลำขั นตอน มีระยะระหว่ำง 15 ถึง 0 วินำที 

เน่ืองจำกมีโหมดกำรหมุนข้อเหวี่ยงอยู่สองโหมด "ก ำลังรอเพ่ือหมุนข้อเหวี่ยง" และ "ก ำลังหมุนข้อเหวี่ยง" 

สัญลักษณ์ทั งสองจะสลับกนั: รูปเฟืองในระหว่ำงโหมดก ำลังหมุนข้อเหวี่ยง 

และรูปนำฬิกำทรำยในระหว่ำงโหมดรอ 

 

J: เฟืองสตำร์ทเตอร์: มีสีเทำเมื่อไม่ท ำงำน และมีสีเขียวเมื่อถกูเปิดใช้งำนระหว่ำงก ำลังหมุนข้อเหวี่ยง 

 

K: เครื่องยนต์ดีเซล: จะมีสีเทำถ้ำเครื่องยนต์ถกูหยุด มีสีเขียวถ้ำตรวจพบสัญญำณ "กำรรันเครื่องยนต์" 

และสีแดงถ้ำ "ไม่สำมำรถสตำร์ท" เกิดขึ น หลังจำกควำมพยำยำมในกำรหมนุข้อเหวี่ยงไม่ประสบควำมส ำเร็จ 

6 ครั ง ภำยในเครื่องยนต์แสดงกำรเตือนส ำคัญสองอย่ำง ได้แก่ กำรเตือน "ควำมดันน  ำมันต่ ำ" และกำรเตือน 

"อุณหภูมิเครื่องยนต์สูง" กำรเตือนเหล่ำนี จะหยุดเครื่องยนต์ถ้ำก ำลังรันในโหมดทดสอบเท่ำนั น เมื่อท ำงำนอยู่ 

สัญลักษณ์กำรเตือนที่เหมำะสมจะเปลี่ยนเป็นสีแดง 

 

L: วำล์วโซลินอยด์เชื อเพลิง: วำล์วนี ควบคุมกำรไหลของเชื อเพลิงไปยังเครื่องยนต์ 

เมื่อโซลินอยด์เชื อเพลิงถกูเปิดใช้งำนวำลว์จะอยูใ่นแนวนอนมีสีเขียว 

และกำรแสดงสีเหลืองของเชื อเพลิงจะไหลผ่ำนตลอดท่อ เมื่อ "หยุดวำล์วโซลินอยด์" 

ถูกเปิดใช้งำนวำล์วจะหมนุในแนวตั งกลำยเป็นสีแดง 

และกำรแสดงสีเหลืองของเชื อเพลิงจะหยุดที่วำล์วซึ่งแสดงว่ำเชื อเพลิงไม่ไหลผ่ำนแล้ว 

 

M: สำเหตุกำรสตำร์ทและกำรหยุดมอเตอร์: กล่องขอ้ควำมจะระบุเหตุผลว่ำเพรำะเหตุใดมอเตอร์จึงท ำงำน 

ตัวเลือกที่เป็นไปได้รวมถงึแต่ไม่จ ำกัดเพียง: 

 

ในพื นที่: (เป็นทำงเลือก) 
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จะมีกำรกระตุ้นสำเหตุกำรสตำร์ทนี ถ้ำมีกำรสตำร์ทเครื่องยนต์โดยตรงในพื นที่จำกแผงควบคุมของเครือ่ง 

และตัวเลือกถูกเปิดใช้งำน 

 

แบบแมนนวล: 

ตัวควบคุมได้รับค ำร้องกำรหมุนข้อเหวี่ยงแบบแมนนวลจำกปุ่มเมมเบรนกำรหมุนข้อเหวี่ยงแบบแมนนวลหน่ึง

ในสองปุ่ม ในขณะสวิตช์ตัวเลือกอยู่ในต ำแหน่ง "ใช้มือ" 

 

แบบแมนนวลระยะไกล: สวิตช์ตัวเลือกแมนนวลถูกกระตุ้นโดยหน้ำสัมผัสกำรสตำร์ทระยะไกล  

 

น  ำเข้ำ: กำรสตำร์ทเครื่องยนต์อัตโนมัติซึ่งเปิดใช้งำนโดยวำล์วควบคุมน  ำเข้ำ 

 

อัตโนมัติ: มีกำรกระตุ้นกำรสตำร์ทเครื่องยนต์อัตโนมัติโดยควำมดันลด 

 

อัตโนมัติระยะไกล: มีกำรกระตุ้นกำรสตำร์ทมอเตอร์อัตโนมัติโดยอุปกรณ์ระยะไกล 

 

กำรไหล: มกีำรกระตุ้นกำรสตำร์ทมอเตอร์อัตโนมัติโดยสัญญำณในอินพุทกำรสตำร์ท/กำรหยุด 

กำรไหล/โซน  

 

โซนที่สูง: มีกำรกระตุ้นกำรสตำร์ทมอเตอร์อัตโนมัติโดยสัญญำณในอินพุทกำรสตำร์ท/กำรหยุด 

กำรไหล/โซน  

 

กำรทดสอบรำยสัปดำห์: มีกำรกระตุ้นกำรสตำร์ทมอเตอร์อัตโนมัติโดยกำรทดสอบตำมก ำหนด 

 

กำรทดสอบกำรรัน: มีกำรกระตุ้นกำรสตำร์ทมอเตอร์อัตโนมัติโดยปุ่มกดกำรทดสอบกำรรัน 

 

กำรขัดขอ้งของไฟฟ้ำกระแสสลับ: (เป็นทำงเลือก) 

กำรขัดขอ้งของไฟฟ้ำกระแสสลับจะนับเวลำตำมกำรขัดข้องของ AC 

และในตอนท้ำยของเวลำที่ก ำหนดล่วงหน้ำจะสตำร์ทเครื่องยนต์ด้วยค ำขอ AC ล้มเหลว 

 
 

กล่องส่ีเหลี่ยมสีแดงจะแสดงเหตุผลว่ำเพรำะเหตุใดเครื่องยนต์จึงไม่ท ำงำนถงึแม้จะก ำลังส่งค ำขอ 

ตัวเลือกที่เป็นไปได้รวมถงึแต่ไม่จ ำกัดเพียง: 

 

ควำมเร็วเกิน: สำเหตุกำรสตำร์ทนี เกิดขึ นเม่ือตัวควบคุมได้รับค ำขอที่จะสตำร์ท 

แต่เครื่องยนต์ส่งสัญญำณควำมเร็วเกินจึงป้องกันควำมสำมำรถในกำรสตำร์ทเครื่องยนต์อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

 

ไม่สำมำรถสตำร์ท: สำเหตุกำรสตำร์ทนี เกิดขึ นเม่ือตัวควบคุมได้รับค ำขอกำรสตำร์ท แต่กำรเตือน 

"ไม่สำมำรถสตำร์ท" ท ำงำนอยู่ 

หลังจำกควำมล้มเหลวของล ำดับกำรหมุนข้อเหวี่ยงจึงป้องกันควำมสำมำรถในกำรสตำร์ทเครื่องยนต์อย่ำงมีป

ระสิทธิภำพ 

 

โซนที่ต่ ำไม่รัน: ตัวควบคมุของโซนที่ต่ ำไม่รันจะปอ้งกันไม่ให้มีกำรรันมอเตอร์ ฟังก์ช่ันนี เป็นทำงเลือก 

 

ล็อค: สัญญำณอินเตอร์ล็อคก ำลังป้องกันไม่ให้มีกำรรันมอเตอร์ 

 

N- ตัวนับเวลำกำรด ำเนินกำร ประกอบด้วย ตัวนับเวลำกำรสตำร์ทตำมล ำดับ 

ตัวนับเวลำกำรปิดท ำงำนช่วงเวลำกำรรัน ตัวนับเวลำกำรทดสอบแบบแมนนวล 
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ตัวนับเวลำกำรทดสอบรำยสัปดำห์ และตัวนับเวลำกำรขัดขอ้งของไฟฟ้ำกระแสสลับ 

 

O- เกจควำมดัน: ให้กำรอำ่นที่แม่นย ำเกี่ยวกบัควำมดันระบบที่แท้จริง 

สำยสีแดงและสำยสีเขียวบนเกจแทนกำรเร่ิมท ำงำนและกำรหยุดท ำงำน 

ยอมให้มีกำรเปรียบเทียบแบบเร็วระหว่ำงควำมดันที่แท้จริงและค่ำที่ต้องกำรควบคุม 

ตัวบ่งชี ดิจิทัลตรงกลำงของเกจแสดงควำมดันที่แท้จริงซ่ึงแทนค่ำโดยเข็มของเกจ 

หน่วยของควำมดันที่แท้จริงถูกแสดงอยู่ใต้ตัวบ่งชี ควำมดันดิจิทัล 

มีกำรแสดงควำมดันสูงสุดที่ยอมได้บนเกจและจะวัดขนำดด้วยเกจตำมล ำดับ 

 

P- ตัวบ่งชี  HOA: จะแสดงโหมดปัจจุบัน ใช้มือ ปิด อตัโนมัติ 

 

Q- โหมดกำรควบคุม: จะแสดงถ้ำตัวควบคุมมีกำรควบคุมตำมควำมดันหรือไมค่วบคุมตำมควำมดัน 

 

R- ประเภทของตัวควบคุม: จะแสดงถ้ำตัวควบคุมเปน็ประเภทอัตโนมัติหรือไม่อัตโนมัติ 

 

S- โหมดกำรปิดท ำงำน: จะแสดงถ้ำกำรปิดท ำงำนบนตัวควบคุมนี เป็นแบบอัตโนมัติหรือแบบแมนนวล 

 

P-Q-R-S- ถ้ำกำรเตือนหรือค ำเตือนท ำงำน 

ส่ีเหลี่ยมที่มีสีจะปรำกฏเหนือแถบสถำนะและจะแสดงข้อควำมแสดงข้อผิดพลำด 

กำรแจ้งเตือนนี จะมีสีเหลืองส ำหรับค ำเตือน และสีแดงส ำหรับกำรเตือน 

ถ้ำมีข้อควำมแสดงข้อผิดพลำดท ำงำนมำกกว่ำหนึ่งรำยกำร 

จอแสดงผลจะสลับระหว่ำงข้อควำมแสดงข้อผิดพลำด 

ข้อควำมจะหำยไปเมื่อไมม่ีสำเหตุกำรเร่ิมกำรเตือนหรือค ำเตือนอยู่อกี 

 

โปรแกรมรักษำหน้ำจอ 

หลังจำก 5 นำทีที่ไม่ได้ใช้งำนบน ViZiTouch จอภำพจะสลัว ควำมสว่ำงอยู่ที่ 25% หลังจำก 10 นำทีที่ไม่ได้ใช้งำนบน ViziTouch 

โปรแกรมรักษำหน้ำจอ “จอด ำ” จะท ำงำน เป้ำหมำยคือเพื่อขยำยอำยุกำรใช้งำนของจอ LCD 

โปรแกรมรักษำจอจะปิดใช้งำนทันทีถ้ำเครื่องยนต์ยังก ำลังรันอยู่หรือถ้ำกำรเตือนถูกกระตุ้น เพื่อปิดใช้งำนแบบแมนนวล 

แตะที่จอหรือปุ่มเมมเบรนใดก็ได้ หลังจำกกำรปิดใช้งำน โปรแกรมรักษำหน้ำจอจะน ำทำงไปยังหน้ำ “แรก” เสมอ 

ทั งท ำให้ผู้ใช้ออกจำกระบบโดยกำรรีเซ็ตระดับควำมปลอดภัยไปที่ 0 และบันทึกกำรแก้ไขใหม่ไปยังกำรตั งค่ำ 
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กำรเตือน (เมน)ู 

 
 

หน้ำนี แสดงรำยกำรกำรเตือนที่เกิดขึ นและท ำงำนอยู่ในขณะนี  กำรเตือนพร้อมกับพำรำมิเตอร์แบบปรับได้สำมำรถตั งค่ำในหน้ำ 

ก ำหนดค่ำ ˃ ขั นสูง ˃ กำรเตือน (ดูส่วนที่ 6) 

กำรเตือนจะเป็นสถำนะ ท ำงำนอยู่ เม่ือเงื่อนไขที่กระตุ้นยังคงใช้ได้อยู่  

กำรเตือนจะเป็นสถำนะ เกิดขึ น เม่ือเงื่อนไขที่กระตุ้นท ำงำนอยู่แต่ไม่เป็นจริงอีกต่อไป  

กำรเตือนที่แสดงถึงข้อกังวลที่ร้ำยแรงจะมีรูปสำมเหลี่ยมสีแดงพร้อมกับเครื่องหมำยอัศเจรีย์ตรงกลำงท้ำยข้อควำมเตือน  

กำรเตือนที่แสดงถึงค ำเตือนทั่วไปจะมีรูปสำมเหลี่ยมสีเหลืองพร้อมกับเครื่องหมำยอัศเจรีย์ตรงกลำงท้ำยข้อควำมเตือน 

กดปุ่มทดสอบกระดิ่งจะท ำให้กระดิ่งมีเสียงดังสำมวินำที 

กดปุ่ม กำรเตือน เพื่อท ำให้กระดิ่งเงียบหรือกระดิ่งจะเงียบเองหลังจำกหมดเวลำที่ตั งค่ำจำกโรงงำน  

กำรกดปุ่ม รีเซ็ต จะเป็นกำรรีเซ็ตกำรเตือน ที่เกิดขึ น เท่ำนั น  

 
ตำรำงแสดงกิจกรรมของระบบ: 

- ประทับเวลำและวันที่ของกำรเตือนในรูปแบบ ปปปปดดรูปแบบ วว 

- ข้อควำมกำรเตือน 

- สภำพ: เกิดขึ น หรือ ท ำงำนอยู่ 

- ไอคอนรหัสสี: 

สีแดง: กิจกรรมคือกำรเตือน 

สีเหลือง: กิจกรรมคือค ำเตือน 

 
รำยกำรกำรเตือนฉบับเต็ม: 

 
กำรเตือนทั่วไป กำรเตือนทั่วไป คือ กำรเตือนที่ถูกเปิดใช้งำนเม่ือรูปแบบเงื่อนไขหนึ่งหรือมำกกว่ำบำงอย่ำงท ำงำนอยู่ 

มีกำรเตือนทั่วไปอยู่ 3 ลักษณะ: 

 
เครื่องยนต์มีปัญหำ ถูกเปิดใช้งำนเม่ือเงื่อนไขหนึ่งหรือมำกกว่ำท ำงำนอยู่ : 

- อุณหภูมิน  ำหล่อเย็นสูง (5) 

- อุณหภูมิน  ำหล่อเย็นเครื่องยนต์ต่ ำ (312) 

- ควำมดันน  ำมันเครื่องยนต์ต่ ำ (4) 

- เครื่องยนต์สตำร์ทไม่ส ำเร็จ 

การเตอืน 
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- เครื่องยนต์ขัดข้องขณะรัน 

- เครื่องยนต์ควำมเร็วเกิน* (3) 

- สวิตช์ตัวเลือกชุดควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ในต ำแหน่งส ำรอง (301) 

- ควำมบกพร่องของชุดควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ (304) 

- ระบบฉีดเชื อเพลิงของเครื่องยนต์ท ำงำนผิดปกติ (302) 

- ควำมดันแรงดูดต่ ำของ PLD (305) 

- อุณหภูมิน  ำดิบสูง (310) 

- กำรไหลของน  ำดิบต่ ำ (311) 

- ควำมล้มเหลวของแบตเตอรี่ 1-2 

- กำรขัดข้องของไฟฟ้ำกระแสตรง 

- ควำมดันเกิน 

 
ห้องป๊ัมมีปัญหำ ถูกเปิดใช้งำนเมื่อเงื่อนไขหนึ่งหรือมำกกว่ำท ำงำนอยู่ : 

- ถังน  ำมันรั่ว 

- ระดับน  ำมันต่ ำ 

- ระดับน  ำมันสูง 

- กำรขัดข้องของ AC 

- อุณหภูมิห้องป้ัมต่ ำ 

- ควำมดันแรงดูดต่ ำ 

- ถังเก็บน  ำใกล้หมด 

- ถังเก็บน  ำว่ำงเปล่ำ 

 
ตัวควบคุมมีปัญหำ: ส ำคัญ: รีเลย์นี จะถูกกระตุ้นเมื่อตัวควบคุมอยู่ในสภำวะปกติ 

รีเลย์นี จะตัดกำรจ่ำยพลังงำนเมื่อพบว่ำตัวควบคุมมีปัญหำ (ระบบป้องกันภัย) ถูกเปิดใช้งำนเมื่อเงื่อนไขหนึ่งหรือมำกกว่ำท ำงำนอยู่ 

: 

- ควำมขัดข้องของที่ชำร์จ 1-2 

- กำรขัดข้องของไฟฟ้ำกระแสตรง 

- ค่ำเริ่มต้นของวำล์วโซลินอยด์ 

- ไม่ถึงกำรเริ่มท ำงำนของกำรทดสอบรำยสัปดำห์ 

 
รำยกำรกำรเตือนปกติ: 

 
- กำรขัดข้องของ AC: เฝ้ำระวังก ำลังไฟฟ้ำกระแสสลับและเปิดใช้งำนเมื่อขัดข้อง 

 
- กำรขัดข้องของไฟฟ้ำกระแสตรง: เฝ้ำระวังก ำลังไฟฟ้ำกระแสตรงจำกแบตเตอรี่และเปิดใช้งำนถ้ำแบตเตอรี่ทั งสองขัดข้อง 

 
- แบตเตอรี่ 1-2 ล้มเหลว: เฝ้ำระวังสถำนะของแบตเตอรี่และเปิดใช้งำนเมื่อขัดข้อง สิ่งนี จะเกิดขึ นเมื่อแบตเตอรี่ถูกปลด ผิดประเภท 

หรือไม่สำมำรถชำร์จแบตเตอรี่ได้ใหม่ 

 
- ที่ชำร์จ 1-2 ล้มเหลว: เฝ้ำระวังสภำพของที่ชำร์จแบตเตอรี่และเปิดใช้งำนเมื่อขัดข้อง จะเกิดขึ นเมื่อที่ชำร์จแบตเตอรี่มีข้อบกพร่อง 

ให้ก ำลังไฟฟ้ำไม่ถูกต้อง หรือไม่สำมำรถให้กระแสไฟฟ้ำที่ต้องกำร ที่ชำร์จจะเปลี่ยนเป็นโหมดกำรล้มเหลวของกำรเพิ่ม 

ถ้ำในขณะกำรทดสอบกำรเพิ่มแรงดันไฟฟ้ำไม่เพิ่มขึ น หน้ำสัมผัสแห้ง NC ถูกเชื่อมต่อจำกที่ชำร์จไปยังบอร์ด IO 

กำรเตือนจะถูกเปิดใช้งำนถ้ำกำรสัมผัสนี เปิดไว้เป็นระยะเวลำตำมที่ก ำหนดในหน้ำกำรเตือนควำมล้มเหลวของที่ชำร์จ 

กำรอ่ำนที่ชำร์จไม่ได้รับกำรอัพเดตระหว่ำงกำรหมุนข้อเหวี่ยงและ/หรือกำรรัน เนื่องจำกกำรอ่ำนควำมไม่เสถียรก ำลังท ำกำรโหลด 

ทันทีที่เครื่องยนต์กลับสู่สภำพหมุนเปล่ำ กำรอ่ำนและกำรวิเครำะห์ควำมล้มเหลวทั งหมดจะถูกเปิดใช้งำนใหม่ 

 
- บริกำรที่ต้องกำร: เปิดใช้งำนเม่ือกำรบริกำรพร้อมส ำหรับตัวควบคุม จะเกิดขึ นเมื่อได้ผ่ำนวันที่ที่ตั งไว้ในหน้ำกำรบริกำร 

หรือถ้ำไม่มีกำรให้บริกำรมำก่อน 

 
- แบตเตอรี่ 1-2 อ่อน: เปิดใช้งำนถ้ำแรงดันไฟฟ้ำของแบตเตอรี่ลดต่ ำกว่ำค่ำแบตเตอรี่อ่อนที่ตั งมำจำกโรงงำน 

 
- ขำดควำมต่อเนื่อง 1-2: เปิดใช้งำนถ้ำเครื่องยนต์เริ่มท ำงำนคอนแท็กเตอร์ถูกปลดจำกตัวควบคุม 
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- ยังไม่ถึงกำรเริ่มท ำงำนของกำรทดสอบรำยสัปดำห์: 

เปิดใช้งำนถ้ำกำรเริ่มท ำงำนไม่ถึงในระหว่ำงกำรทดสอบกำรรันแบบแมนนวลหรือรำยสัปดำห์ ช่วง 20 

วินำทีสุดท้ำยของตัวนับเวลำถ้ำไม่ถึงกำรเริ่มท ำงำน 

กำรทดสอบอำจจะประสบผลส ำเร็จในกำรสตำร์ทเครื่องยนต์ถ้ำควำมดันตกลงอย่ำงน้อย 5 PSI  

 
- ตรวจสอบกำรทดสอบโซลินอยด์รำยสัปดำห์: เปิดใช้งำนถ้ำควำมดันไม่ตกลงไปที่ค่ำต่ ำสุด 5 PSI 

ในระหว่ำงกำรทดสอบกำรรันแบบแมนนวลหรือกำรทดสอบรำยสัปดำห์ แสดงควำมล้มเหลวด้วยกำรทดสอบวำล์วโซลินอยด์ 

 
- ตรวจพบควำมบกพร่องของเครื่องแปลงกระแสควำมดัน: เกิดขึ นถ้ำกำรอ่ำนควำมดันอยู่นอกพิสัยปกติ นอกจำกนี  

ถ้ำมีกำรติดตั งเซนเซอร์ควำมดันคู่เพิ่มเติม 

จะมีกำรเปิดใช้งำนถ้ำเครื่องแปลงกระแสควำมดันทั งสองเครื่องแสดงกำรอ่ำนที่แตกต่ำงกัน 

แนะน ำให้มีกำรตรวจสอบเพิ่มเติมเพื่อระบุว่ำอะไรเป็นสำเหตุให้กำรอ่ำนแตกต่ำงกัน 

โปรดทรำบว่ำตัวควบคุมจะเลือกกำรอ่ำนควำมดันที่ต่ ำที่สุดเสมอเพื่อระบุควำมดันระบบจริง 

 
- ควำมดันเกิน: 

เปิดใช้งำนถ้ำกำรอ่ำนแบบแอนะล็อกของกำรจ่ำยควำมดันสูงขึ นกว่ำค่ำควำมดันเกินที่ต้องกำรควบคุมในหน้ำกำรเตือน 

 
- ควำมดันต่ ำ: เปิดใช้งำนถ้ำกำรอ่ำนแบบแอนะล็อกของกำรจ่ำยควำมดันต่ ำกว่ำค่ำ "ควำมดันต่ ำ" 

ที่ต้องกำรควบคุมในหน้ำกำรเตือน 

 
- ควำมดันแรงดูดต่ ำ: 

เปิดใช้งำนถ้ำมีกำรเปิดใช้งำนกำรอ่ำนแบบแอนะล็อกของควำมดันแรงดูดและต่ ำกว่ำค่ำควำมดันแรงดูดต่ ำที่ต้องกำรควบคุมในหน้

ำกำรเตือน 

 
- ถังเก็บน  ำใกล้หมด: เปิดใช้งำนถ้ำมีกำรกระตุ้นอินพุทหน้ำสัมผัสของ "ถังเก็บน  ำใกล้หมด" (IN5) 

หรือถ้ำมีกำรเปิดใช้งำนกำรอ่ำนแบบแอนะล็อกของถังเก็บน  ำและต่ ำกว่ำค่ำถังเก็บน  ำใกล้หมดที่ต้องกำรควบคุมในหน้ำกำรเตือน 

 
- ถังน  ำมันรั่ว: เปิดใช้งำนถ้ำอินพุทหน้ำสัมผัสของ "ถังน  ำมันรั่ว" (IN4) ถูกกระตุ้น 

 
- ระดับน  ำมันต่ ำ: เปิดใช้งำนถ้ำอินพุทหน้ำสัมผัสของ “ระดับน  ำมันต่ ำ” (IN1) ถูกกระตุ้น 

หรือถ้ำมีกำรเปิดใช้งำนกำรอ่ำนแบบแอนะล็อกของระดับน  ำมันและต่ ำกว่ำค่ำกำรเตือนระดับน  ำมันต่ ำที่ต้องกำรควบคุม 

 
- ระดับน  ำมันสูง: เปิดใช้งำนถ้ำมีกำรกระตุ้นอินพุทหน้ำสัมผัสของ “ระดับน  ำมันสูง” (IN5) 

หรือถ้ำมีกำรเปิดใช้งำนกำรอ่ำนแบบแอนะล็อกของระดับน  ำมันและสูงกว่ำค่ำกำรเตือนระดับน  ำมันสูงที่ต้องกำรควบคุม 

 
- เครื่องยนต์ขัดข้องขณะรัน: เปิดใช้งำนถ้ำสัญญำณ “กำรรันเครื่องยนต์” ขำดหำยไปในขณะที่เครื่องยนต์ก ำลังรันอยู่ 

เครื่องยนต์จะพยำยำมเริ่มล ำดับกำรหมุนข้อเหวี่ยงอีกครั งถ้ำสำเหตุกำรสตำร์ทยังไม่กลับมำเป็นปกติ 

 
- เครื่องยนต์สตำร์ทไม่ส ำเร็จ: เปิดใช้งำนถ้ำเครื่องยนต์สตำร์ทไม่ส ำเร็จหลังจำกพยำยำมตำมล ำดับกำรหมุนข้อเหวี่ยงครบทั ง 6 

ครั งแล้ว เครื่องยนต์จะเปลี่ยนเป็นสีแดง 

 
- สวิตช์ตัวเลือกชุดควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ในต ำแหน่งส ำรอง: เปิดใช้งำนถ้ำมีกำรกระตุ้นอินพุทเฉพำะของ “ECM” 

(ชุดควบคุมอิเล็กทรอนิกส์) (301) บนแถบตัวเชื่อมต่อเครื่องยนต์ 

 
- กำรเตือนของชุดควบคุมอิเล็กทรอนิกส์: เปิดใช้งำนถ้ำมีกำรกระตุ้นอินพุทเฉพำะของ “ชุดควบคุมอิเล็กทรอนิกส์” (303) 

บนแถบตัวเช่ือมต่อเครื่องยนต์ 

 
- ควำมบกพร่องของ ชุดควบคุมอิเล็กทรอนิกส์: เปิดใช้งำนถ้ำมีกำรกระตุ้นอินพุทเฉพำะของ “ชุดควบคุมอิเล็กทรอนิกส์” (304) 

บนแถบตัวเช่ือมต่อเครื่องยนต์ 

 
- FIM: เปิดใช้งำนถ้ำมีกำรกระตุ้นอินพุทเฉพำะของ FIM (ระบบฉีดเชื อเพลิงท ำงำนผิดปกติ) (302) บนแถบตัวเชื่อมต่อเครื่องยนต์ 
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- ควำมดันแรงดูดต่ ำของ PLD: เปิดใช้งำนถ้ำมีกำรกระตุ้นอินพุทเฉพำะของ PLD (เครื่องจ ำกัดควำมดัน) (305) 

บนแถบตัวเช่ือมต่อเครื่องยนต์ 

 
- ระดับน  ำดิบสูง: เปิดใช้งำนถ้ำมีกำรกระตุ้นอินพุทเฉพำะ (310) บนแถบตัวเชื่อมต่อเครื่องยนต์ 

 
- กำรไหลของน  ำดิบต่ ำ: เปิดใช้งำนถ้ำมีกำรกระตุ้นอินพุทเฉพำะ (311) บนแถบตัวเชื่อมต่อเครื่องยนต์ 

 
- เครื่องยนต์อุณหภูมิสูง: เปิดใช้งำนถ้ำมีกำรกระตุ้นอินพุทเฉพำะของ “อุณหภูมิสูง” (5) 

บนแถบตัวเช่ือมต่อเครื่องยนต์และเครื่องยนต์ก ำลังรันอยู่ ตัวนับเวลำ 3 ชั่วโมงจะเริ่มท ำงำนเม่ือเครื่องยนต์หยุด 

และถ้ำจะมีกำรเปิดใช้งำนเง่ือนไขยังคงเกิดขึ นกำรเตือน กำรเตือนนี จะหยุดเครื่องยนต์เท่ำนั น 

ถ้ำมีกำรกระตุ้นระหว่ำงกำรทดสอบกำรรันแบบแมนนวลหรือกำรทดสอบรำยสัปดำห์ 

 
- เครื่องยนต์อุณหภูมิต่ ำ: เปิดใช้งำนถ้ำมีกำรกระตุ้นอินพุทเฉพำะของ “อุณหภูมิต่ ำ” (312) บนแถบตัวเช่ือมต่อเครื่องยนต์  

 
- ควำมดันน  ำมันเครื่องยนต์ต่ ำ: เปิดใช้งำนถ้ำมีกำรกระตุ้นอินพุทเฉพำะของ “ควำมดันน  ำมันต่ ำ” (4) 

บนแถบตัวเช่ือมต่อเครื่องยนต์และเครื่องยนต์ก ำลังรันอยู่ กำรเตือนนี จะหยุดเครื่องยนต์เท่ำนั น 

ถ้ำมีกำรกระตุ้นระหว่ำงกำรทดสอบกำรรันแบบแมนนวลหรือกำรทดสอบรำยสัปดำห์ 

 
- เครื่องยนต์ควำมเร็วเกิน*: เปิดใช้งำนถ้ำมีกำรกระตุ้นอินพุทเฉพำะของ “ควำมเร็วเกิน” (3) 

บนแถบตัวเช่ือมต่อเครื่องยนต์และเครื่องยนต์ก ำลังรันอยู่ 

กำรเตือนนี จะหยุดเครื่องยนต์ทันทีและไม่สำมำรถรีเซ็ตได้โดยใช้ปุ่มรีเซ็ตในหน้ำกำรเตือน 

ต้องมีกำรรีเซ็ตกำรเตือนที่ตัวเครื่องยนต์ และต้องปิดและเปิดตัวควบคุมด้วยสวิตช์ตัวเลือก HOA 

เพื่อท ำขั นตอนกำรรีเซ็ตให้สมบูรณ์ส ำหรับกำรเตือนนี  

 
- แรงดันไฟฟ้ำเกินของแบตเตอรี่ 1-2: 

เปิดใช้งำนถ้ำแรงดันไฟฟ้ำของแบตเตอรี่เฉพำะสูงกว่ำค่ำแรงดันไฟฟ้ำเกินที่ต้องกำรควบคุมที่ระบุ 

 
- ถังเก็บน  ำมีระดับสูง: เปิดใช้งำนถ้ำมีกำรกระตุ้นอินพุทหน้ำสัมผัสทำงเลือกของ “ถังเก็บน  ำมีระดับสูง” 

หรือถ้ำกำรอ่ำนแบบแอนะล็อกของระดับน  ำถูกเปิดใช้งำนและสูงกว่ำค่ำ “ระดับน  ำสูง” ที่ต้องกำรควบคุมในหน้ำกำรเตือน 

 
- ข้อผิดพลำดในกำรสื่อสำรของกำรเพิ่มขยำย IO: เปิดใช้งำนถ้ำไม่สำมำรถสร้ำงกำรสื่อสำรกับบอร์ดกำรเพิ่มขยำย IO 

ได้เป็นระยะเวลำ 15 วินำที 

 
- ป๊ัมเมื่อต้องกำร: เปิดใช้งำนเม่ือควำมดันมีค่ำต่ ำกว่ำจุดเริ่มท ำงำนที่ตั งค่ำไว้บนตัวควบคุมตำมควำมดันแบบอัตโนมัติ 

 
- กระดิ่งที่เงียบ: เปิดใช้งำนเม่ือกำรเตือนที่สำมำรถได้ยินได้เงียบไป 

 
- กำรรันเครื่องยนต์: เปิดใช้งำนเม่ืออินพุทของ "กำรรันเครื่องยนต์" (2) ท ำงำนอยู่แถบเครื่องยนต์ของกำร์ด IO 

 
- กำรเริ่มท ำงำนไม่ถูกต้อง: เปิดใช้งำนเมื่อค่ำกำรเริ่มท ำงำนไม่สำมำรถยอมรับได้ (0 หรือสูงกว่ำกำรหยุดท ำงำน) 
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ก ำหนดค่ำ (เมน)ู ก ำหนดคำ่ 

 
 

หน้ำกำรก ำหนดค่ำหลักใช้เพื่อติดตั งพำรำมิเตอร์กำรก ำหนดค่ำพื นฐำนทั งหมดและแสดงวิธีที่รวดเร็วในกำรเปลี่ยนกำรตั งค่ำทั่วไป

มำกที่สุด 

มีกล่องพำรำมิเตอร์เจ็ด (7) กล่อง ได้แก่ ควำมดัน กำรทดสอบเป็นระยะ กำรทดสอบกำรรัน กำรปิดท ำงำนอัตโนมัติ วันที่และเวลำ 

กำรเข้ำสู่ระบบของผู้ใช้ และกำรเข้ำสู่ระบบขั นสูง 

พำรำมิเตอร์แต่ละตัวต้องกำรระดับกำรเข้ำถึงเฉพำะเพื่อตั งค่ำหรือเปลี่ยนแปลงค่ำต่ำงๆ 

 
กำรเข้ำสู่ระบบของผู้ใช้: 

ไอคอนแม่กุญแจแสดงระดับกำรอนุญำตในปัจจุบัน แม่กุญแจที่ล็อคแสดงว่ำสำมำรถเปลี่ยนแปลงได้เพียงกำรตั งค่ำพื นฐำนเท่ำนั น 

กดที่แม่กุญแจเพื่อป้อนรหัสกำรอนุญำตเพื่อปลดล็อคกำรตั งค่ำเพิ่มเติม 

แม่กุญแจที่ปลดล็อคซึ่งแสดงหมำยเลขกำรอนุญำตแสดงว่ำกำรตั งค่ำบำงอย่ำงได้ถูกปลดล็อค 

กดที่แม่กุญแจอีกครั งเม่ือคุณได้สิ นสุดกำรด ำเนินกำรของคุณแล้วเพื่อออกจำกระบบและเพื่อบันทึกกำรเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ นในกำร

ก ำหนดค่ำ 

 
ควำมดัน: 

สำมำรถตั งค่ำพำรำมิเตอร์ควำมดันหลักภำยในกล่องด้ำนบนของหน้ำ 

- กำรอ่ำนควำมดัน: สำมำรถเลือกเป็นหน่วย PSI kPa บำร์ FoH หรือ mH20 

- อุปกรณ์ป้อนข้อมูล: สำมำรถเลือกเป็นเครื่องแปลงกระแสควำมดัน 1 หรือ 2 

- ควำมดันสูงสุด: สำมำรถตั งค่ำให้อยู่ระหว่ำงค่ำหยุดท ำงำนจนถึง 9999 

- หยุดท ำงำน: สำมำรถตั งค่ำให้อยู่ระหว่ำงค่ำเริ่มท ำงำนจนถึงค่ำควำมดันสูงสุด 

(ควรมีกำรตั งค่ำกำรหยุดท ำงำนก่อนกำรเริ่มท ำงำน) 

- เริ่มท ำงำน: สำมำรถตั งค่ำต่ ำกว่ำค่ำหยุดท ำงำน 

 
กำรทดสอบเป็นระยะ 

กำรทดสอบเป็นระยะสำมำรถเลือกเป็น “รำยสัปดำห์” “ทุกสัปดำห์เว้นสัปดำห์” หรือ “รำยเดือน” วันในสัปดำห์ 

เวลำของวันส ำหรับกำรทดสอบ และระยะเวลำกำรทดสอบสำมำรถก ำหนดไว้ในกล่องนี  

 
กำรก ำหนดค่ำทดสอบกำรรัน: 

กล่องกำรก ำหนดค่ำกำรทดสอบกำรรันเป็นที่ที่ใช้ในกำรตั งระยะเวลำกำรทดสอบกำรรัน สำมำรถเลือกตัวนับเวลำตั งแต่ 1 จนถึง 30 

การก าหนดคา่ 
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นำที 

 
กำรปิดท ำงำนอัตโนมัติ: 

ถ้ำมีกำรเปิดใช้งำน กำรปิดท ำงำนอัตโนมัติจะหยุดป๊ัมโดยอัตโนมัติหลังจำกควำมต้องกำรหมดไป สำมำรถเลือกตัวนับเวลำตั งแต่ 1 

จนถึง 1440 นำที 

 
ขั นสูง: 

ไปยังหน้ำกำรก ำหนดค่ำขั นสูง 

 
กำรก ำหนดค่ำเวลำและวันที่: 

เลือกเพื่อแสดงหน้ำเวลำและวันที่ 

 

หน้ำแป้นตัวเลข 

 
 

แป้นตัวเลขถูกเปิดใช้งำนทุกครั งที่ผู้ใช้กดบนกล่องสี่เหลี่ยมสีเทำที่มีข้อควำมสีขำวที่สำมำรถเซทค่ำได้ ด้ำนบนแป้นตัวเลข 

มีพำรำมิเตอร์ปัจจุบันแสดงอยู่ กล่องด้ำนบนแป้นตัวเลขแสดงพิสัยของค่ำที่ยอมรับส ำหรับพำรำมิเตอร์ที่เจำะจง 

กล่องจะเปลี่ยนเป็นสีแดงถ้ำค่ำที่ป้อนเกิดพิสัย กดปุ่ม “X” ในวงกลมจะเซทค่ำเป็นศูนย์ “0” เม่ือเลือกค่ำที่ตกภำยในพิสัย 

กล่องจะเปลี่ยนเป็นสีน  ำเงิน ปุ่มที่มี “X” สีน  ำเงินภำยในลูกศรสีขำวใช้เป็น “backspace” กดปุ่ม “OK” 

จะป้อนค่ำใหม่และจอภำพจะกลับไปยังหน้ำถัดไป 

กดที่ใดก็ได้นอกมุมมองแป้นตัวเลขจะยกเลิกขั นตอนกำรแก้ไขและทิ งค่ำที่ได้เลือกไว้ก่อนหน้ำ 
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หน้ำเวลำและวันที่ 

 
 

เลือกปีโดยกำรกดภำยในกล่องปีและป้อนค่ำ หรือใช้ลูกศรซ้ำยและขวำเพื่อกำรลดค่ำลงหรือกำรเพิ่มค่ำขึ นอย่ำงง่ำย นอกจำกนั น 

เลือกเดือนโดยกำรกดกล่องเดือนและเลือกค่ำจำกรำยกำรที่ปรำกฏ หรือใช้ลูกศรซ้ำยและขวำเพื่อหมุนรอบผ่ำนตัวเลือกต่ำงๆ 

 เม่ือตั งค่ำแล้ว กดวันที่เหมำะสมเพื่อเลือกวันที่แท้จริงในกรณีที่แตกต่ำง เวลำถูกตั งค่ำโดยกำรกดกล่องสี่เหลี่ยมสองกล่องใต้นำฬิกำ 

ซ้ำยตั งค่ำช่ัวโมงและขวำตั งค่ำนำที กดปุ่มอัพเดตเพื่อท ำกำรเปลี่ยนแปลง กล่องโต้ตอบจะปรำกฏขึ นเพื่อยืนยันกำรเปลี่ยนแปลง 

“วันที่และเวลำ” ผู้ใช้อำจยกเลิกกำรเปลี่ยนแปลงโดยกำรกดปุ่ม “ยกเลิก” 

โปรดทรำบว่ำกำรเปลี่ยนวันที่และเวลำจะมีผลต่อล ำดับเวลำของข้อมูล 

ยังสำมำรถเปลี่ยนโซนเวลำโดยใช้กล่องในมุมขวำล่ำง  
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หน้ำลงชื่อเข้ำสู่ระบบของผู้ใช้ / หน้ำแป้นพิมพ์ 

 
 

แป้นพิมพ์ลงชื่อเข้ำสู่ระบบของผู้ใช้: 

หน้ำนี ผู้ใช้สำมำรถลงชื่อเข้ำใช้ด้วยระดับควำมปลอดภัยที่สูงขึ นด้วยกำรกรอกรหัสผ่ำน 

ถ้ำรหัสผ่ำนถูกต้องฟิลด์ข้อควำมจะเปลี่ยนเป็นสีเขียว และถ้ำไม่ถูกต้องฟิลด์ข้อควำมจะเปลี่ยนเป็นสีแดง ปุ่ม “X” 

ปรำกฏในฟิลด์ข้อควำมทันทีที่มีกำรป้อนอักขระ ท ำให้ลบรหัสผ่ำนที่เขียนแล้วได้ง่ำย  

 
หลังจำกป้อนข้อมูลสักครู่ อักขระแต่ละตัวจะแสดงเป็น “*” เพื่อจะดูรหัสผ่ำนทั งหมด ให้กดรูปตำที่มุมบนซ้ำย 

 
ถ้ำรหัสผ่ำนไม่ถูกต้องหลำยครั งติดต่อกัน ผู้ใช้จะไปยังหน้ำ “ตัวแทนผู้ให้บริกำร” 

ที่ผู้ใช้สำมำรถสื่อสำรกับตัวแทนผู้ให้บริกำรอย่ำงเหมำะสม 

 
ถ้ำรหัสผ่ำนถูกต้อง หน้ำ “กำรก ำหนดค่ำ” จะโหลดอีกครั งและระดับควำมปลอดภัยของกำรเข้ำถึงจะแสดงภำยในรูปกุญแจ 

ในกำรลงชื่อออก คลิกที่รูปกุญแจและระดับควำมปลอดภัยของผู้ใช้จะกลับเป็น “0”  

 
แป้นพิมพ์อื่นๆ: 

มีกำรเปิดใช้งำนแป้นพิมพ์ทุกครั งที่ผู้ใช้กดบนกล่องสี่เหลี่ยมสีเทำที่มีข้อควำมสีขำวที่สำมำรถเซทค่ำได้ ปุ่ม “X” 

ท ำให้ผู้ใช้สำมำรถแก้ไขค่ำต่ำงๆ ได้ ลูกศรย้อนกลับใช้ลบอักขระที่ป้อนล่ำสุด คลิกที่ปุ่ม “OK” หนึ่งครั งเพื่อเซทค่ำ 

ฟิลด์ข้อควำมประเภทนี ส่วนใหญ่ใช้เพื่อสร้ำงตัวบ่งชี ข้อควำมดิจิทัลส ำหรับอินพุทกำรเตือนแบบก ำหนดเอง 
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หน้ำกำรก ำหนดค่ำขั นสูง ก ำหนดคำ่ > ขั นสงู 

 
 

หน้ำนี เป็นพอร์ทัลไปยังพำรำมิเตอร์กำรก ำหนดค่ำขั นสูงทั งหมดของ ViZiTouch กดบนแท็บจะเปลี่ยนเส้นทำงไปยังหน้ำที่เก่ียวข้อง 

 

ตัวนับเวลำควบคุม ก ำหนดคำ่ > ขั นสงู > ตวันบัเวลำควบคมุ 

 
 
หน้ำนี ใช้เพื่อปรับแก้ตัวนับเวลำ 

 
ตัวนับเวลำกำรสตำร์ทตำมล ำดับ 

ตัวนับเวลำนี ตั งค่ำกำรหน่วงเวลำระหว่ำงควำมต้องกำรให้ท ำงำนและกำรสตำร์ทเครื่องยนต์ (เป็นทำงเลือก) 

ช่วงเวลำ: 0-3600 วินำที  

 
ตัวนับเวลำช่วงกำรรัน 

ตัวนับเวลำนี ตั งค่ำเวลำที่เครื่องยนต์จะรันต่อไปหลังจำกแก้ไขควำมต้องกำรแล้ว 

ช่วงเวลำ: 1-1440 นำที 
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กำรเตือน กำรก ำหนดคำ่ > ขั นสงู > กำรเตอืน 

 
 
กำรเตือนส่วนใหญ่ไม่สำมำรถก ำหนดค่ำได้ในเขตข้อมูล แต่บำงส่วนสำมำรถท ำได้ด้วยระดับรหัสผ่ำนที่เหมำะสม 

ถ้ำสำมำรถก ำหนดค่ำได้ กล่องกำเครื่องหมำยจะมีสีขำว ไม่เช่นนั น กล่องกำเครื่องหมำยจะมีสีเทำ อีกทั ง เขตข้อมูลสองเขตสุดท้ำย: 

กำรใช้ค่ำและค่ำแบบแอนะล็อกจะไม่สำมำรถมองเห็นได้เสมอ 

 

 
 
เริ่มกำรทดสอบ: สำมำรถทดสอบกำรเตือนได้โดยใช้ปุ่มนี  กำรทดสอบนี จะแจ้งเฉพำะสัญญำณเตือนที่เลือกเท่ำนั น 

จะเปิดใช้งำนกระดิ่งถ้ำสัญญำณเตือนดังขึ นและจะเปิดใช้งำนรีเลย์เอำต์พุตใด ๆ ที่เชื่อมโยงกับสัญญำณเตือนนี  

กำรทดสอบจะไม่เปิดใช้งำนกำรเตือนภัยทั่วไปหรือส่วนประกอบอื่น ๆ หำกต้องกำรหยุดกำรทดสอบให้กดปุ่ม "หยุดกำรทดสอบ" 

 
เปิดใช้งำน: ท ำเครื่องหมำยที่กล่องนี เพื่อเปิดใช้งำนกำรเตือน/ค ำเตือน 

 
กำรเตือน: ส่งสัญญำณกำรเตือน (แสดงผลสีแดง) ไม่เช่นนั นจะเป็นค ำเตือน (แสดงผลสีเหลือง)  

 
ได้ยิน: ท ำเครื่องหมำยที่กล่องนี เพื่อท ำให้กระดิ่งดังในขณะที่กำรเตือนนี ท ำงำนอยู่ 

 
ช่วงเวลำกำรเงียบ: ตั งเวลำที่กำรเตือนนี จะยังคงเงียบ 
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แจ้งให้ทรำบเม่ือเกิด: ท ำเครื่องหมำยที่กล่องนี เพื่อให้เปิดใช้งำนรีเลย์ที่เก่ียวข้องไว้แม้เม่ือจะเกิดกำรเตือนนี ขึ น 

 
สำมำรถตอบรับได้: ท ำเครื่องหมำยที่กล่องนี เพื่อท ำให้กำรเตือนสำมำรถตอบรับได้ ถ้ำกำรเตือนถูกตอบรับแล้ว 

กระดิ่งจะเงียบและกำรเตือนของเอำท์พุทบอร์ด IO จะหยุดท ำงำน เพื่อตอบรับกำรเตือน ไปที่หน้ำรำยกำรกำรเตือนและกดสถำนะ 

"ท ำงำนอยู่" สีน  ำเงินที่ด้ำนขวำของกำรเตือน สถำนะ “ท ำงำนอยู่” ควรเปลี่ยนเป็น “ตอบรับ” 

 
เปิดตัวนับเวลำ: นี่คือกำรหน่วงเวลำระหว่ำงกำรกระตุ้นเงื่อนไขและกำรเปิดใช้งำนกำรเตือน 

 
ปิดตัวนับเวลำ: นี่คือกำรหน่วงเวลำระหว่ำงกำรหยุดเงื่อนไขและกำรปิดใช้งำนกำรเตือน 

 
กำรใช้งำนค่ำแบบแอนะล็อก: ใช้เพื่ออธิบำยพิสัยกำรเปิดใช้งำนกำรเตือน สำมำรถเลือก “ต่ ำกว่ำ” “สูงกว่ำ” และ “ระหว่ำง” 

ต้องมีกำรป้อนค่ำที่สอดคล้องกัน 

 
ข้อควำม: เขตข้อมูลนี สำมำรถน ำไปใช้เพื่อเปลี่ยนชื่อกำรเตือนที่จะแสดงในขณะที่กำรเตือนท ำงำนอยู่ 

ขอให้ทรำบว่ำกำรเปลี่ยนชื่อกำรเตือนที่ตั งจำกโรงงำนจะปิดใช้งำนกำรแปลกำรเตือนนี เป็นภำษำอื่นๆ 

 
Hysteresis: ในฟิลด์ "กำรใช้ค่ำอะนำล็อก" คุณสำมำรถเลือก "hysteresis low pointpoint" และ "hysteresis high pointpoint" 

ต้องเลือกค่ำต่ ำและค่ำสูงแบบอะนำล็อกส ำหรับโหมดนี ให้มีประสิทธิภำพ ส ำหรับ "ค่ำต่ ำสุดต่ ำสุด" 

จะมีกำรเรียกใช้สัญญำณเตือนหำกสัญญำณที่เลือกไปต่ ำกว่ำ "ค่ำต่ ำ" และจะรีเซ็ตเมื่อสัญญำณเพิ่มขึ นเหนือ "ค่ำที่ตั งสูง" ส ำหรับ 

"ไฮพอยด์เซ็ทค่ำสูง" จะมีกำรเรียกใช้สัญญำณเตือนหำกสัญญำณที่เลือกไปเหนือ "ค่ำสูง" และจะรีเซ็ตเมื่อสัญญำณลดลงต่ ำกว่ำ 

"ค่ำต่ ำ" 

 

ที่ชำร์จและแบตเตอรี่ ก ำหนดคำ่ > ขั นสงู > ทีช่ำรจ์และแบตเตอรี ่

 
 

หน้ำนี ใช้ในกำรปรบัคณุสมบัติบำงประกำรของแบตเตอรี่และที่ชำร์จ 

 

แรงดันไฟฟำ้อำ้งอิงของที่ชำร์จ 1-2: 

นี่คือแรงดนัไฟฟ้ำปกติของทีช่ำร์จในโหมดลอยและท ำหน้ำทีเ่ป็นคำ่อ้ำงอิงเพื่อกระตุน้กำรเตือน 

“ควำมล้มเหลวของทีช่ำร์จ” 

 

แบตเตอรี่ 1-2 อ่อน: ต่ ำกว่ำแรงดันไฟฟำ้นี จะพิจำรณำวำ่แบตเตอรี่อ่อน จึงมีกำรเปิดใช้งำนกำรเตือน “แบตเตอรีอ่่อน” 

 

แรงดันไฟฟำ้เกินของแบตเตอรี่ 1-2: สูงกว่ำแรงดันไฟฟ้ำนี จะพิจำรณำวำ่แบตเตอรี่มีแรงดันไฟฟำ้เกิน 

จึงเปิดใช้งำนกำรเตือน “แรงดันไฟฟ้ำเกินของแบตเตอรี”่ 
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จ ำนวนที่ขำดหำยไปของแบตเตอรี่ก่อนกำรเตือน: นี่คือจ ำนวนของกำรทดสอบ “กำรขำดหำยไปของแบตเตอรี”่ 

ซึ่งจ ำเป็นต้องท ำให้ล้มเหลวก่อนมีกำรกระตุ้นกำรเตือน “แบตเตอรี่ล้มเหลว” 

 

เปิดใช้งำนกำรเฝ้ำระวังสถำนะกำรเพิ่มของที่ชำร์จ: ถำ้ท ำเครื่องหมำยถูก 

คุณสมบตัินี จะเปิดใช้งำนกำรเฝ้ำระวังสถำนะกำรเพิ่มของที่ชำร์จ 

 

ช่วงกำรทดสอบสถำนะกำรเพิ่มของที่ชำร์จ: นี่คือช่วงขั นต่ ำระหวำ่งกำรทดสอบสถำนะกำรเพิ่มของที่ชำร์จสองครั ง 

 

ขีดจ ำกัดกำรตรวจพบกำรเพิม่ของที่ชำร์จ: 

นี่คือค่ำขั นต่ ำที่แรงดนัไฟฟำ้ต้องมีคำ่สูงขึ นในระหว่ำงกำรทดสอบกำรเพิ่มส ำหรบักำรทดสอบเพื่อพิจำรณำว่ำประสบผล

ส ำเร็จ 

 

กำรก ำหนดค่ำเริ่มต้น กำรก ำหนดคำ่> ขั นสงู> กำรก ำหนดคำ่เริม่ตน้ 

 
 

หน้ำนี จะแสดงข้อมูลเกี่ยวกบักำรก ำหนดคำ่เครื่องชำร์จ หำกมีกำรติดตั ง Starter ไว้มำกกว่ำหนึ่งเครื่องจะสำมำรถเลือก 

Starter ที่จะเริ่มใช้งำนไดก้่อน 

 

เวลำ cranking: ระยะเวลำของขั นตอน cranking 

พักระหว่ำง cranking: กำรหยุดกำรหยุดท ำระหว่ำงขั นตอนกำรท ำงำนสองขั นตอน 

Cranking Steps: จ ำนวนครั งที่ตัวควบคุมเปิดใช้งำนสตำร์ท 
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กำรเลือกเซนเซอร์ ก ำหนดคำ่ > ขั นสงู > เซนเซอร ์

 
 
 
ประกำศส ำคัญ! 

ทุกสำยเคเบิลเซนเซอร์แอนำล็อกที่ใช้ส ำหรับตัวควบคุมนี ควรมีเปลือกหุ้ม เปลือกหุ้มต้องเดินสำยดินทำงฝ่ังมอเตอร์ 

กำรไม่ปฏิบัติตำมค ำแนะน ำเหล่ำนี อำจกระทบกำรท ำงำนที่ดีของตัวควบคุมและท ำให้ประกันถือเป็นโมฆะ  

 
เซนเซอร์แอนำล็อกห้ำตัว เซนเซอร์แรงดันไฟฟ้ำ AC เซนเซอร์กรแสไฟฟ้ำของแบตเตอรี่สองตัว 

และเซนเซอร์แรงดันไฟฟ้ำของแบตเตอรี่สองตัวสำมำรถถูกปรับเทียบโดยกำรเข้ำถึงหน้ำนี  อินพุทแอนะล็อก 1 

เพื่อเครื่องแปลงกระแสควำมดัน อินพุทแอนะล็อกอื่นขึ นอยู่กับตัวเลือกตัวควบคุม 

 

 
 
เซนเซอร์ทุกตัว ยกเว้นแรงดันไฟฟ้ำ AC สำมำรถถูกปรับเทียบด้วยวิธีเดียวกัน ปลำยทำงสัญญำณ ชนิดของหน่วย หน่วย 

ค่ำสูงสุดและต่ ำสุดเป็นตัวแปรซึ่งตั งค่ำจำกโรงงำนแต่สำมำรถท ำกำรปรับเทียบได้ในภำคสนำม 

 
มีสำมวิธีในกำรปรับเทียบเซนเซอร์ซึ่งสำมำรถเลือกในหน้ำต่ำงใต้ "วำลว์เซนเซอร์" 

 
-วำลว์เซนเซอร์: เชื่อมต่อเครื่องมือกำรวัดภำยนอกซึ่งมีกำรปรับเทียบแล้ว (เช่น แมนอมิเตอร์เพื่อปรับเทียบเซนเซอน์ควำมดัน) 

ท ำให้ระบบที่จะปรับเทียบอยู่จุดต่ ำสุด ขณะที่ก ำลังดูเครื่องมือตรวจวัด กดปุ่มอ่ำน (ปุ่มที่มีลูกศรวงกลม) 

วำวล์ที่แสดงบนเครื่องมือกำรวัดเม่ือกดปุ่มกำรอ่ำนต้องถูกต้องป้อนค่ำในหน้ำต่ำง "ต่ ำ" ข้ำงล่ำงวำลว์ที่ต้องกำร 
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ท ำขั นตอนเหล่ำนี ซ  ำด้วยวำลว์สูง จำกนั นกดค ำนวน ส ำหรับ PT1 ต้องมีค่ำที่สูงเท่ำนั น 

 
-แรงดันไฟฟ้ำตำมทฤษฎี: ใช้กรำฟิกของกำรตอบสนองแรงดันไฟฟ้ำของเซนเซอร์ตำมทฤษฎี 

(มักอยู่ในรูปแบบแผ่นข้อมูลของเซนเซอร์) ป้อนค่ำต่ ำสุด (วำลว์ แรงดันไฟฟ้ำ) และจุดสูงสุด จำกนั นกดค ำนวน 

 
-กระแสไฟฟ้ำตำมทฤษฎี: เหมือกับแรงดันไฟฟ้ำตำมทฤษฎี แต่มีหน่วยเป็นแอมแปร์ 

 
เพื่อผลลัพธ์ที่ดีขึ น ใช้สองจดุที่ไกลกันแต่อยู่ในพิสัยปกติของเซนเซอร์ 

 
ส ำหรับแรงดันไฟฟ้ำ AC ต้องกำรจุดเดียวเท่ำนั น 

 
 

 
 

ส ำหรับตัวแปลงควำมดัน PT1 ควำมดันจุดต่ ำ (ศูนย์) จะได้รับโดยอัตโนมัติระหว่ำงกำรเปิดเครื่องครั งแรก 

สำมำรถกลับมำซื อใหม่ได้โดยกำรกดลูกศรกลมสีน  ำเงิน ต้องป้อนจุดสูงเพื่อปรับเทียบเซ็นเซอร์ 

 

เอำท์พุท ก ำหนดคำ่ > ขั นสงู > เอำทพ์ทุ 

 
 
หน้ำนี ใช้เพื่อเลือกตรรกะของสัญญำณที่จะกระตุ้นเอำท์พุทบนบอร์ด IO และเพื่อทดสอบเอำท์พุทเหล่ำนั น 

 
- ตัวควบคุมมีปัญหำ (TB1) 
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- รันเครื่องยนต์ (TB2) 

- HOA แบบแมนนวลหรือปิด (TB3) 

- เครื่องยนต์มีปัญหำ (TB4) 

- ห้องป๊ัมมีปัญหำ (TB5) 

- เอำท์พุททำงเลือก 1 (TB6) 

- โซลินอยด์เชื อเพลิง (1) 

- หยุดโซลินอยด์ (12) 

- คอนแทกเตอร์ 1 (9) 

- คอนแทกเตอร์ 2 (10) 

- ทดสอบวำล์วโซลินอยด์ 

- กระดิ่งกำรเตือน 

 
กดที่เอำท์พุทจะน ำทำงไปยังหน้ำนี :  

 

 
 
กล่องแรกนับจำกด้ำนบนใช้เพื่อเปลี่ยนชื่อเอำท์พุท ส ำหรับตรรกะของเอำท์พุท สำมำรถเลือกกำรรวมอินพุทตัวเลขได้ 5 ตัว 

แต่ละอินพุทสำมำรถเป็นกำรเตือนหรือสัญญำณจำกรำยกำรและสำมำรถเปลี่ยนกลับโดยกำรกดสัญลักษณ์หน้ำสัมผัส NO/NC 

ที่ด้ำนซ้ำยของจอ ตรรกะและหรือสำมำรถรวมอินพุทที่เลือก 

และกำรออกสำมำรถเปลี่ยนกลับได้เช่นกันโดยกำรกดสัญลักษณ์หน้ำสัมผัส NO/NC ที่ด้ำนขวำของจอ 

 
กดปุ่ม “ทดสอบ” ที่ด้ำนล่ำงขอจอภำพ จะเปลี่ยนสภำพเอำท์พุทเพียงหน่ึงวินำที หมำยเหต:ุ 

กำรเปิดใช้งำนเอำท์พุทบำงตัวอำจท ำให้มอเตอร์สตำร์ท 
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หน้ำอัพเดตโปรแกรม ก ำหนดคำ่ > ขั นสงู > อพัเดตโปรแกรม 

 
 
หน้ำนี ใช้ในกำรอัพเดตซอฟต์แวร์ของตัวควบคุม คีย์ USB หรือกำรเชื่อมต่อเครือข่ำยที่จ ำเป็นต้องท ำกำรอัพเดตซอฟต์แวร์ 

 

กำรตั งค่ำจำกโรงงำน ก ำหนดคำ่ > ขั นสงู > กำรตั งคำ่จำกโรงงำน 

 
 
หน้ำนี ใช้ในกำรท ำให้เห็นเวอร์ชั่นของโปรแกรม หมำยเลขซีเรียล และรุ่นของตัวควบคุม 

 
สำมำรถเปลี่ยนพำรำมิเตอร์บำงตัวในหน้ำนี ได้ 

แต่โปรดระมัดระวังว่ำกำรเปลี่ยนแปลงแก้ไขพำรำมิเตอร์จะเปลี่ยนกำรท ำงำนพื นฐำนของตัวควบคุม หลังจำกนั น 

ตัวควบคุมอำจไม่เป็นไปตำมมำตรฐำน NFPA 

- ตัวควบคุมอัตโนมัติ: เปิดใช้งำนสำเหตุกำรเริ่มท ำงำนอัตโนมัติ 

- ตัวควบคุมตำมควำมดัน: เปิดใช้งำนตัวควบคุมอัตโนมัติเพื่อเริ่มติดตำมควำมดันลด 

 
เป็นไปได้ที่จะโหลดกำรก ำหนดค่ำในอดีตมำใหม่โดยกำรกดปุ่ม "โหลดกำรก ำหนดค่ำใหม่" วันที่ที่มี "*" คือกำรตั งค่ำตำม 

"กำรบริกำร" 

 
ห้ำมเปลี่ยนพำรำมิเตอร์ในหน้ำนี โดยไม่ปรึกษำตัวแทนของ Tornatech มำก่อน  
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ระบบล็อคอินเตอร์ล็อค ก ำหนดคำ่ > ขั นสงู > ระบบลอ็คอนิเตอรล์อ็ค 

 
 

หน้ำนี ใช้ส ำหรับก ำหนดค่ำพำรำมิเตอรเ์อำท์พุทระบบล็อคและอินพทุอินเตอร์ล็อค 

เพื่อให้ตวัเลือกดังกล่ำวท ำงำนต้องก ำหนดไปที่อินพุทหรือเอำท์พุทบนบอร์ด IO 

 

ระบบล็อคคืออินพทุทีป่ิดใช้งำนเครือ่งยนต์จำกกำรสตำรท์ 

-ล ำดับควำมส ำคัญ: ถ้ำเปิดใช้งำน สัญญำณระบบล็อคจะท ำหนำ้ที่ปดิกำรท ำงำน 

-เปิดใชแ้บบแมนนวล: ถ้ำท ำเครื่องหมำย กำรเปิดใช้งำนอินพุทระบบล็อคจะป้องกันกำรสตำรท์แบบแมนนวล 

-เปิดใชแ้บบอตัโนมัต:ิ ถ้ำท ำเครื่องหมำย กำรเปิดใช้งำนอินพุทระบบล็อคจะป้องกันกำรสตำรท์อัตโนมัต ิ

-เปิดใชแ้บบระยะไกล: ถ้ำท ำเครื่องหมำย กำรเปิดใช้งำนอินพุทระบบล็อคจะป้องกันกำรสตำร์ทระยะไกล 

-เปิดใชแ้บบกำรไหล: ถำ้ท ำเครื่องหมำย กำรเปิดใช้งำนอินพุทระบบล็อคจะป้องกันกำรสตำรท์กำรไหล 

 
อินเตอร์ล็อคคือเอำทพ์ุทที่ปอ้งกันไม่ให้มีกำรสตำรท์เครือ่งยนต์ทีส่อง 

-กำรรนัเครื่องยนตท์ี่ก ำหนด: ถำ้เปิดใช้งำน 

ตัวควบคุมจะรอให้มีสัญญำณจำกกำรรันเครื่องยนตก์่อนท ำให้อินเตอร์ล็อคท ำงำน 

-เปิดใชแ้บบแมนนวล: ถ้ำท ำเครื่องหมำย ตวัเลือกนี จะเปดิใช้งำนอินเตอร์ล็อคเอำท์พทุด้วยกำรสตำร์ทแบบแมนนวล 

-เปิดใชแ้บบอตัโนมัต:ิ ถ้ำท ำเครื่องหมำย ตวัเลือกนี จะเปดิใช้อินเตอร์ล็อคเอำท์พทุดว้ยกำรสตำร์ทแบบอัตโนมัติ 

-เปิดใชแ้บบระยะไกล: ถ้ำท ำเครื่องหมำย ตัวเลือกนี จะเปิดใช้อินเตอร์ล็อคเอำทพ์ุทด้วยกำรสตำรท์ระยะไกล 

-เปิดใชแ้บบกำรไหล: ถำ้ท ำเครื่องหมำย ตวัเลือกนี จะเปดิใช้อินเตอร์ล็อคเอำท์พทุดว้ยกำรสตำร์ทกำรไหล 
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อินพุท ก ำหนดคำ่ > ขั นสงู > อนิพทุ 

 
 
หน้ำนี มีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในกำรมองเห็นเท่ำนั น ผู้ใช้สำมำรถตรวจสอบว่ำสัญญำณใดถูกส่งจำกอินพุทของตัวควบคุมใด 

 

ข้อมูลกำร์ด I/O ก ำหนดคำ่ > ขั นสงู > ขอ้มลูกำรด์ IO 

 
 

หน้ำนี ใช้เพื่อกำรมองเห็นภำพของ ViZitouch และกำร์ด IO 

ลงทะเบียนโดยกำรกดลูกศรสีน  ำเงนิขำ้งล่ำงด้ำนขวำของจอภำพ ยังสำมำรถติดตั งกำร์ดกำรเพิ่มผำ่นทำงหนำ้นี ได้ 
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เครือข่ำย ก ำหนดคำ่ > ขั นสงู > เครอืขำ่ย 

 
 

หน้ำนี แสดงทีอ่ยู่ IP ซับเน็ตมำสก ์เกตเวย์คำ่เริ่มต้น และ DNS1-2-3 ของตัวควบคุม 

พำรำมิเตอรเ์หล่ำนี สำมำรถเปล่ียนแบบแมนนวลโดยกำรท ำเครื่องหมำยทีก่ล่องที่มุมบนซำ้ยมือ 

เพื่อน ำกำรเปลี่ยนแปลงไปใช้ กดลกูศรสีน  ำเงินที่มุมขวำล่ำง 

 

ViZiTouch จะเริ่มต้นระบบใหม่ ก ำหนดคำ่ > ขั นสงู > ViZitouch จะเริม่ตน้ระบบใหม ่

ถ้ำกดปุ่มนี  ViZiTouch จะเริ่มต้นระบบใหม่ กำรเปล่ียนแปลงใดๆ จะถูกบนัทกึ 
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ประวัติ (เมนู) ประวตั ิ

 
 

หน้ำนี ใช้ในกำรเข้ำถึงข้อมูลทั งหมดที่เก่ียวข้องกับกิจกรรม สถิต ิประวัติควำมดัน ข้อมูลบันทึกของก ำลังไฟฟ้ำ 

และกำรดำวน์โหลดข้อมูลนี ผ่ำนทำงหนึ่งใน USB ทั งสองพอร์ต 

 
-กิจกรรม: ปุ่มนี น ำทำงไปยังหน้ำ "กิจกรรม" ซึ่งแสดงกิจกรรมจำกข้อมูลบันทึกล่ำสุด 500 รำยกำร 

แต่ละข้อมูลบันทึกกิจกรรมประกอบด้วยวันที่และเวลำกำรเกิด รวมทั งค ำอธิบำยกิจกรรมโดยย่อ 

 
-กรำฟควำมดัน/ก ำลังไฟ: ปุ่มนี น ำทำงไปยังหน้ำ "กรำฟควำมดัน" / "กรำฟก ำลังไฟ" ตำมล ำดับ 

ซึ่งแสดงข้อมูลควำมดัน/ก ำลังไฟฟ้ำที่เก่ียวข้องทั งหมดจำกข้อมูลบันทึกล่ำสุด 500 รำยกำร 

 
-ข้อมูลบันทึกที่บันทึกไว้: ปุ่มนี น ำทำงไปยังหน้ำที่สำมำรถดูข้อมูลบันทึกที่ผ่ำนมำ 

 
-กรำฟของป๊ัม: ปุ่มนี น ำทำงไปยังหน้ำ "กรำฟของป๊ัม" 

 
-สถิต:ิ ปุ่มนี น ำทำงไปยังหน้ำ "สถิต"ิ ซึ่งน ำไปสู่หน้ำที่ "สถิติเวลำทั งหมด" "สถิติกำรบริกำรครั งแรก" และ 

"สถิติกำรบริกำรครั งสุดท้ำย" 

 
-ดำวน์โหลด: ปุ่มนี น ำทำงไปยังหน้ำ "ดำวน์โหลด" ซึ่งอนุญำตให้ผู้ใช้ดำวน์โหลดข้อมูล รวมถึงคู่มือกำรใช้งำน แบบ ข้อมูลบันทึก 

สถิต ิและกำรก ำหนดค่ำ 

 

ประวตั ิ
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หน้ำกิจกรรม ประวตั ิ> กจิกรรม 

 
 

หน้ำกิจกรรมแสดงกิจกรรมจำกข้อมูลบันทึกล่ำสุด 500 รำยกำรซึ่งเรียงตำมล ำดับเวลำ คอลัมน์ที่หนึ่งคือวันที่ 

คอลัมน์ที่สองคือเวลำกำรเกิด และคอลัมน์ที่สำมคือ “ข้อควำมกิจกรรม” ในกำรที่จะรับข้อมูลบันทึกที่เก่ำกว่ำกิจกรรมเหล่ำนั น 

ให้ไปที่ “ข้อมูลบันทึกที่บันทึกไว้” 

 

กรำฟควำมดัน ประวัติ > กรำฟควำมดัน 

 
 

ในหน้ำนี จะสำมำรถดกูรำฟิกของ "ควำมดนัระบบ" "กำรเริม่ท ำงำน" "กำรหยดุท ำงำน" "กำรรนัเครือ่งยนต์" ของปั๊มหลกั และ 

"กำรรนัเครือ่งสบูน  ำรักษำแรงดนั" ตลอดช่วงเวลำ เมือ่กดที่จอภำพค ำบรรยำยจะหำยไปหรอืแสดงขึ นมำ 

สำมำรถเปลีย่นอตัรำสว่นของเวลำโดยกำรกดชว่งระยะเวลำทีต่้องกำรดำ้นบนของจอ (ตั งแต่ 1 นำทีถงึ 2 สัปดำห)์ 

ลูกศรสีน  ำเงินทีอ่ยูท่ั งสองฝัง่ของกรำฟิกใชเ้พือ่น ำทำงตลอดชว่งเวลำ 

ปุ่มสนี  ำเงินทีมุ่มดำ้นลำ่งซำ้ยมอืน ำไปสูต่ำรำงทีใ่ชใ้นกรสรำ้งกรำฟนี  
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ตำรำงนี สำมำรถดูคำ่ที่แท้จรงิทีใ่ชใ้นกำรสรำ้งกรำฟควำมดนัดว้ยเวลำทีแ่มน่ย ำ 

กดทีปุ่่มสนี  ำเงนิมมุบนด้ำนซำ้ยมือจะกลับไปที่หน้ำกรำฟ 

 

กรำฟก ำลังไฟ ประวตั ิ> กรำฟก ำลงัไฟ 

 
 

ในหน้ำนี สำมำรถดูกรำฟิกของ “แรงดันไฟฟ้ำของแบตเตอรี่ 1” “แรงดันไฟฟ้ำของแบตเตอรี่ 2” “กระแสไฟฟ้ำของแบตเตอรี่ 1” และ 

“กระแสไฟฟ้ำของแบตเตอรี่ 2” ผ่ำนช่วงเวลำ เม่ือกดที่จอภำพค ำบรรยำยจะหำยไปหรือแสดงขึ นมำ 

สำมำรถเปลี่ยนอัตรำส่วนของเวลำโดยกำรกดช่วงระยะเวลำที่ต้องกำรด้ำนบนของจอ (ตั งแต่ 1 นำทีถึง 2 สัปดำห์) 

ลูกศรสีน  ำเงินที่อยู่ทั งสองฝ่ังของกรำฟิกใช้เพื่อน ำทำงตลอดช่วงเวลำ 

ปุ่มสีน  ำเงินที่มุมด้ำนล่ำงซ้ำยมือน ำไปสู่ตำรำงที่ใช้ในกรสร้ำงกรำฟนี  
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ตำรำงนี อนุญำตให้มีกำรดูค่ำที่แท้จริงที่ใช้สร้ำงกรำฟก ำลังไฟที่มีเวลำที่แม่นย ำ 

กดปุ่มสีน  ำเงินมุมบนซ้ำยเพื่อย้อนกลับไปที่ให้กรำฟ 

 

ข้อมูลบันทึกที่บันทึกไว้ ประวตั ิ> ขอ้มลูบนัทกึทีบ่นัทกึไว ้

 
 

หน้ำนี ใช้เพื่อเข้ำถึงไฟล์ข้อมูลบันทึกทีผ่่ำนมำทั งหมด ไฟล์ข้อมูลบันทกึแต่ละไฟล์เปน็ไฟล์ CSV ประกอบด้วยเวลำ วนัที ่

กำรเริ่มท ำงำน กำรหยุดท ำงำน ควำมดันระบบ แรงดันไฟฟ้ำและกระแสไฟฟ้ำของแบตเตอรี่ 

สัญญำณกำรรันเครื่องยนต์ สัญญำณกำรรันเครื่องสูบน  ำรักษำแรงดัน และข้อควำมกิจกรรมข้อมูลบนัทึก 

แต่ละไฟล์สำมำรถจขุ้อมูลได้สูงสุดถึง 1 MB เดือนและปรีวมอยู่ในชื่อเรื่อง ไฟล์ CSV 

ใหม่จะถูกสรำ้งในตอนต้นเดอืนของแต่ละเดือน แต่ละครั งที่ไฟล์ CSV เต็ม 

จะมีกำรสร้ำงไฟล์ใหม่จพร้อมกับตัวเลขที่เพิ่มขึ นในชื่อเรือ่ง กดที่ไฟล์เพื่อดเูนื อหำ 
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ข้อมูลบันทกึถกูจัดกำรตำมล ำดับเวลำ เพื่อเลือกข้อมูลที่จะแสดง ให้กดไอคอนตัวกรองตรงกลำงดำ้นบนของจอ 

 

 
 

จำกหนำ้นี จะแสดงวำลว์ทีเ่ลือก กด “ไฟล์บันทกึข้อมูล” ที่ด้ำนบนซำ้ยมือของจอเพื่อกลับไปยังตำรำงข้อมูลบันทกึ 

 

กรำฟของป๊ัม ประวตั ิ> กรำฟของปัม๊ 

หน้ำนี มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยลูกค้ำสร้ำงกรำฟแสดงสมรรถนะของป้ัม 

ตัวควบคุมในโหมดอัตโนมัติจะสุ่มตัวอย่ำงกำรไหลของน  ำที่ออกจำกป๊ัม ระบบควำมดันและกำรดูดที่ทำงเข้ำของป๊ัม 

ต้องติดตั งเซนเซอร์ที่เหมำะสมส ำหรับโหมดกำรท ำงำนนี  แต่ละครั งกำรแปรผันของตัวแปรมีควำมส ำคัญเท่ำๆ กัน 

ตัวควบคุมจะบันทึกค่ำและให้ท ำกระดิ่งดัง ในโหมดแมนนวล ผู้ใช้สำมำรถป้อนค่ำต่ำงๆ แบบแมนนวลเพื่อสร้ำงกรำฟของป๊ัม 

 



  

50 
 

สถิติ ประวตั ิ> สถติ ิ

 
 

หน้ำนี น ำไปสู่หน้ำสถิติอีก 3 หน้ำ: “สถิติทั งหมด” “สถิติบริกำรครั งแรก” และ “สถิติบริกำรครั งล่ำสุด”. 

 

สถิติของเวลำทั งหมด ประวตั ิ> สถติ ิ> สถติขิองเวลำทั งหมด 

 
 

"สถิติของเวลำทั งหมด" ประกอบด้วยพำรำมิเตอร์สองตัว: 

- ตั งแต:่ วันที่ที่ตัวควบคุมได้รับก ำลังไฟฟ้ำเป็นครั งแรก 

- เวลำเปิด: ปริมำณเวลำที่ตัวควบคุมถูกเปิด 
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สถิติกำรบริกำรครั งแรก ประวตั ิ> สถติ ิ> สถติกิำรบรกิำรครั งแรก 

 
 

หน้ำนี อนุญำตให้ผู้ใช้ดู "สถิติกำรติดตั งครั งแรก" พำรำมิเตอร์ ได้แก่: 

จำก: 

 - ตั งแต:่ วันที่ตั งค่ำครั งแรก 

 - เวลำเปิด: เวลำที่ตัวควบคุมเปิด ในรูปแบบ วัน-ชั่วโมง:นำที-วินำที 

เครื่องยนต์: 

 - เวลำเปิด: เวลำที่เครื่องยนต์เปิด ในรูปแบบ วัน-ชั่วโมง:นำที-วินำที 

 - จ ำนวนกำรสตำร์ท: จ ำนวนครั งที่สตำร์ทเครื่องยนต์ 

 - สตำร์ทครั งสุดท้ำยเม่ือ: ครั งสุดท้ำยที่สตำร์ทเครื่องยนต์ 

ควำมดัน: 

 - ต่ ำสุด: ค่ำควำมดันที่น้อยที่สุด 

 - ค่ำต่ ำสุดเกิดขึ นเม่ือ: วันที่ที่ค่ำน้อยที่สุดเกิดขึ น 

 - สูงสุด: ค่ำควำมดันที่มำกที่สุด 

 - ค่ำสูงสุดเกิดขึ นเมื่อ: วันที่ค่ำมำกที่สุดเกิดขึ น 

 - เฉล่ีย: ควำมดันเฉล่ียตั งแต่สตำร์ทครั งแรก 

อุณหภูมิ 

 - ต่ ำสุด: ค่ำอุณหภูมิที่น้อยที่สุด 

 - ค่ำต่ ำสุดเกิดขึ นเม่ือ: วันที่ที่ค่ำน้อยที่สุดเกิดขึ น 

 - สูงสุด: ค่ำอุณหภูมิที่มำกที่สุด 

 - ค่ำสูงสุดเกิดขึ นเมื่อ: วันที่ค่ำมำกที่สุดเกิดขึ น 

 - เฉล่ีย: อุณหภูมิเฉลี่ยตั งแต่สตำร์ทครั งแรก 

กำรรันเครื่องสูบน  ำรักษำแรงดัน 

 - เวลำเปิด: เวลำที่เปิดเครื่องสูบน  ำรักษำแรงดัน ในรูปแบบ วัน-ชั่วโมง:นำที-วินำที 

 - จ ำนวนกำรสตำร์ท: จ ำนวนครั งที่สตำร์ทเครื่องสูบน  ำรักษำแรงดัน 

 - สตำร์ทครั งสุดท้ำยเม่ือ: ครั งสุดท้ำยที่สตำร์ทเครื่องสูบน  ำรักษำแรงดัน 
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สถิติกำรรับบริกำรครั งล่ำสุด ประวตั ิ> สถติ ิ> สถติกิำรบรกิำรลำ่สดุ 

 
 

หน้ำนี อนญุำตให้ผู้ใช้ดู "สถติิกำรติดตั งครั งล่ำสดุ" พำรำมิเตอร์มีค่ำเหมือนเดิมกบัคำ่ต่ำงๆ จำกหนำ้ 

"สถติิกำรตดิตั งครั งล่ำสุด" แต่จำก "กำรบริกำรครั งล่ำสุด"  

 

ดำวน์โหลด ประวตั ิ> ดำวนโ์หลด 

หน้ำนี ใช้ในกำรดำวน์โหลดสถิติ ข้อมูล PCB ข้อมูลป้ำยชื่อ ข้อมูลบันทึก คู่มือ กำรตั งค่ำจำกโรงงำน และกำรตั งค่ำปัจจุบัน คีย์ 

USB จ ำเป็นต้องถูกใส่เข้ำไปในช่องเสียบ USB ก่อนที่จะป้อนค่ำหน้ำนี เพื่อท ำกำรดำวน์โหลด 
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บริกำร 

 
 

ข้อมูลเกี่ยวกับจะเข้ำถึงกำรสนับสนนุทำงเทคนิคอยำ่งไร เกี่ยวกบัวันที่เริ่มด ำเนินกำร วันที่ให้บริกำรวนัสุดท้ำย 

และวนัครบกำรบริกำรครั งตอ่ไปมีอยู่ในหน้ำนี  

เป็นหนำ้ทีข่องลูกคำ้ที่จะท ำให้แน่ใจว่ำตัวควบคุมมีกำรบ ำรุงรักษำอยำ่งถกูต้อง ตวัเตือน "บรกิำร" 

สำมำรถเลือกจำกตัวเลือกตอ่ไปนี : ปิด ½ ปี 1 ป ี1 ป ี½ 2 ปี และ 3 ปี 

บริกำรครั งถัดไปจะก ำหนดกำรใช้บรกิำรครั งสุดทำ้ยและช่วงบรกิำรที่เลือก 

กำรบรกิำรนี ต้องท ำโดยช่ำงเทคนคิที่นำ่เชื่อถือ 

 

ตรงกรอกรหัสผำ่นทีเ่หมำะสมส ำหรับปุ่ม “กำรบรกิำรเสรจ็สิ น” เพื่อให้พร้อมใช้งำน 

ปุ่มนี ควรกดโดยผูท้ี่ได้รับอนญุำตเท่ำนั นหลังจำกบริกำรที่เสร็จสิ น 

 

หน้ำ “ดูถ่ำยทอดสด” คือที่ที่ผู้ใช้สำมำรถอนุญำตหรือปฏิเสธควำมค ำในกำรเขำ้ถงึระยะไกล 

 

หน้ำ “ข้อมูลป้ำย” ประกอบด้วยข้อมูลทั งหมดที่พบบนปำ้ย 

 

สำมำรถตั งคำ่กำรเริ่มท ำงำนและกำรหยุดท ำงำนของเครื่องสูบน  ำรกัษำแรงดันได้ในหน้ำนี  

 

สำมำรถติดตั งกำร์ดบรกิำรแบบก ำหนดเองในหน้ำนี  ตดิต่อ Tornatech ส ำหรับข้อมูลเพิ่มเติม 

  

บรกิาร 



  

54 
 

 

 

กดเครื่องหมำยค ำถำมจะน ำทำงไปยังหนำ้ดำวน์โหลด สำมำรถดำวน์โหลดคู่มือกำรใช้งำนเวอร์ชั่น pdf ได้บนอุปกรณ ์

USB 
 
  

ดาวน์โหลดคูม่ือการใชง้าน 
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สำมำรถเลือกภำษำที่แสดงบน ViZiTouch ได้ในหน้ำนี  

  

ภาษา 
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ทดสอบอย่ำงไร: 

 
ที่ชำร์จ 1 ขัดข้อง 

ถอดที่ชำร์จ 1 โดยผลักตัวตัดวงจรให้อยู่ในต ำแหน่งปิด 

 
ที่ชำร์จ 2 ขัดข้อง 

ถอดที่ชำร์จ 2 โดยผลักตัวตัดวงจรให้อยู่ในต ำแหน่งปิด 

 
กำรขัดข้องของไฟฟ้ำกระแสตรง 

สับตัวตัดวงจร 3 (CB3) และตัวตัดวงจร 4 (CB4) ไปยังต ำแหน่งปิด หรือปลดสำยไฟเครื่องยนต์ #6 และ #8 

(ดูแบบส ำหรับรำยละเอียดเพิ่มเติม) 

 
เครื่องแปลงกระแสควำมดันท ำงำนผิดพลำด 

ปลดเครื่องแปลงกระแสควำมดัน จำกประเภทเซนเซอร์ของคุณ ให้ใส่สำยพ่วงระหว่ำงขำบวก (ซ้ำย) หรือขำลบ (ขวำ) 

และขำสัญญำณ (กลำง) ของตัวเช่ือมต่อนี  (ดูแบบส ำหรับรำยละเอียดเพิ่มเติม) 

 
กำรทดสอบรำยสัปดำห์เพื่อตรวจสอบวำล์วโซลินอยด์ 

ปลดวำล์วโซลินอยด์ สับสวิตช์ตัวเลือก HOA ไปยังต ำแหน่งอัตโนมัติ กดปุ่มทดสอบกำรรัน (ปุ่มสีเหลืองบนเมมเบรน) 

รอจนกระทั่งกำรทดสอบสิ นสุด (หมำยเหต:ุ เครื่องยนต์จะสตำร์ท) 

 
ตัวควบคุมมีปัญหำ 

เพื่อที่จะเปิดใช้งำนกำรเตือนทั่วไป กำรเตือนอย่ำงน้อยหนึ่งรำยกำรต่อไปนี ต้องท ำงำนอยู่: ควำมล้มเหลวของที่ชำร์จ 1 

ควำมล้มเหลวของที่ชำร์จ 2 กำรขัดข้องของไฟฟ้ำกระแสตรง เครื่องแปลงกระแสควำมดันท ำงำนผิดพลำด 

หรือกำรทดสอบรำยสัปดำห์เพื่อตรวจสอบวำล์วโซลินอยด์ 

 
ระดับน  ำมันต่ ำ 

ใส่สำยพ่วงระหว่ำงอินพุทระดับน  ำมันต่ ำและสำยดิน (ดูแบบส ำหรับรำยละเอียดเพิ่มเติม) 

 
ระดับน  ำมันสูง 

ใส่สำยพ่วงระหว่ำงอินพุทระดับน  ำมันสูงและสำยดิน (ดูแบบส ำหรับรำยละเอียดเพิ่มเติม) 

 
ถังน  ำมันรั่ว 

ใส่สำยพ่วงระหว่ำงอินพุทถังน  ำมันรั่วและสำยดิน (ดูแบบส ำหรับรำยละเอียดเพิ่มเติม) 

 
กำรขัดข้องของ AC 

ท ำให้แน่ใจว่ำแบตเตอรี่ทั งสองถูกเชื่อมต่อและตัวตัดวงจรทั งงหมดอยู่ในต ำแหน่งเปิด สับสวิตช์ตัดกำรเชื่อมต่อไปยังต ำแหน่ง "ปิด" 

 
อุณหภูมิแวดล้อมต่ ำ 

คุณต้องลงชื่อเข้ำสู่ระบบเพื่อแก้ไขกำรตั งค่ำเหล่ำนี  ไปยัง ก ำหนดค่ำ>ขั นสูง>กำรเตือน>อุณหภูมิแวดล้อมต่ ำ 

เปลี่ยนค่ำอุณหภูมิแวดล้อมต่ ำที่ต้องกำรควบคุมเป็นค่ำสูงสุดที่ยอมได้ 

 
อุณหภูมิแวดล้อมสูง 

คุณต้องลงชื่อเข้ำสู่ระบบเพื่อแก้ไขกำรตั งค่ำเหล่ำนี  ไปยัง ก ำหนดค่ำ>ขั นสูง>กำรเตือน>อุณหภูมิแวดล้อมสูง 

เปลี่ยนค่ำอุณหภูมิแวดล้อมสูงที่ต้องกำรควบคุมเป็นค่ำต่ ำสุดที่ยอมได้ 

 
 

เอกสารทางเทคนคิ 
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ควำมดันแรงดูดต่ ำ 

ปลดตัวเช่ือมต่อควำมดันแรงดูด จำกประเภทเซนเซอร์ของคุณ ให้ใส่สำยพ่วงระหว่ำงขำบวก (ซ้ำย) หรือขำลบ (ขวำ) 

และขำสัญญำณ (กลำง) ของตัวเช่ือมต่อนี  (ดูแบบส ำหรับรำยละเอียดเพิ่มเติม) สตำร์ทเครื่องยนต์ 

 
ถังเก็บน  ำว่ำงเปล่ำ 

ใส่สำยพ่วงระหว่ำงอินพุทถังเก็บน  ำว่ำงเปล่ำและสำยดิน (ดูแบบส ำหรับรำยละเอียดเพิ่มเติม) 

 
ระดับน  ำสูง 

ใส่สำยพ่วงระหว่ำงอินพุทระดับน  ำสูงและสำยดิน (ดูแบบส ำหรับรำยละเอียดเพิ่มเติม) 

 
ถังเก็บน  ำใกล้หมด 

ใส่สำยพ่วงระหว่ำงอินพุทถังเก็บน  ำใกล้หมดและสำยดิน (ดูแบบส ำหรับรำยละเอียดเพิ่มเติม) 

 
กำรเตือนของห้องป๊ัม 

เพื่อที่จะเปิดใช้งำนกำรเตือนทั่วไป กำรเตือนอย่ำงน้อยหนึ่งรำยกำรต่อไปนี ต้องท ำงำนอยู่: ระดับน  ำมันต่ ำ ระดับน  ำมัน ถังน  ำมันรั่ว 

กำรขัดข้องของ AC อุณหภูมิแวดล้อมต่ ำ อุณหภูมิแวดล้อมสูง ควำมดันแรงดูดต่ ำ ถังเก็บน  ำว่ำงเปล่ำ ระดับน  ำสูง 

หรือถังเก็บน  ำใกล้หมด 

 
ไม่สำมำรถสตำร์ทได้ 

ปลดสำยไฟเครื่องยนต์ #1 #9 #10 และ #12 (ดูแบบส ำหรับรำยละเอียดเพิ่มเติม) เริ่มล ำดับกำรหมุนข้อเหวี่ยง (ตัวอย่ำง: 

เอำสำยพ่วงสตำร์ทอัตโนมัติระยะไกลออก) รอจนกระทั่งล ำดับกำรหมุนข้อเหวี่ยงสิ นสุด 

 
ควำมเร็วเกิน 

ถ้ำเครื่องยนต์ของคุณมีสวิตช์ควำมเร็วเกินให้สับไปยังต ำแหน่งเปิด ถ้ำไม่ ให้ปลดสำยไฟเครื่องยนต์ #3 

(ดูแบบส ำหรับรำยละเอียดเพิ่มเติม) และใส่สำยพ่วงระหว่ำง #3 และ #6 (หมำยเหต:ุ 

คุณไม่จ ำเป็นต้องสตำร์ทเครื่องยนต์เพื่อเปิดใช้งำนกำรเตือนนี ) 

 
สวิตช์ตัวเลือกชุดควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ในต ำแหน่งส ำรอง (301) 

ปลดสำยไฟเครื่องยนต์ #301 ใส่สำยพ่วงระหว่ำงอินพุทและสำยดิน #301 (ดูแบบส ำหรับรำยละเอียดเพิ่มเติม) 

 
ระบบฉีดเชื อเพลิงท ำงำนผิดปกติ (302) 

ปลดสำยไฟเครื่องยนต์ #302 ใส่สำยพ่วงระหว่ำงอินพุทและสำยดิน #302 (ดูแบบส ำหรับรำยละเอียดเพิ่มเติม) 

 
กำรเตือนชุดควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ ( 303 ) 

ปลดสำยไฟเครื่องยนต์ #303 ใส่สำยพ่วงระหว่ำงอินพุทและสำยดิน #303 (ดูแบบส ำหรับรำยละเอียดเพิ่มเติม) 

 
ควำมบกพร่องของโมดูลควบคุมไฟฟ้ำ ( 304 ) 

ปลดสำยไฟเครื่องยนต์ #304 ใส่สำยพ่วงระหว่ำงอินพุทและสำยดิน #304 (ดูแบบส ำหรับรำยละเอียดเพิ่มเติม) 

 
อุณหภูมิของเครื่องยนต์ต่ ำ (312) 

ปลดสำยไฟเครื่องยนต์ #312 ใส่สำยพ่วงระหว่ำงอินพุทและสำยดิน #312 (ดูแบบส ำหรับรำยละเอียดเพิ่มเติม) 

 
ควำมดันน  ำมันต่ ำ 

ปลดสำยไฟเครื่องยนต ์#4 (ดูแบบส ำหรับรำยละเอียดเพิ่มเติม) ใส่สำยพ่วงระหว่ำง #4 และสำยดิน สตำร์ทเครื่องยนต์ 

 
อุณหภูมิของเครื่องยนต์สูง 

ปลดสำยไฟเครื่องยนต์ #5 (ดูแบบส ำหรับรำยละเอียดเพิ่มเติม) ใส่สำยพ่วงระหว่ำง #5 และสำยดิน สตำร์ทเครื่องยนต์ 

 
ควำมล้มเหลวของแบตเตอรี่ 1 

ปลดสำยไฟเครื่องยนต์ #6 (ดูแบบส ำหรับรำยละเอียดเพิ่มเติม) 

 
ควำมล้มเหลวของแบตเตอรี่ 2 

ปลดสำยไฟเครื่องยนต์ #8 (ดูแบบส ำหรับรำยละเอียดเพิ่มเติม) 
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แบตเตอรี่ 1 อ่อน 

คุณต้องลงชื่อเข้ำสู่ระบบเพื่อแก้ไขกำรตั งค่ำเหล่ำนี  ไปยัง ก ำหนดค่ำ>ขั นสูง>กำรเตือน>แบตเตอรี่1 อ่อน เปลี่ยนค่ำแบตเตอรี่ 1 

อ่อนที่ต้องกำรควบคุมเป็นค่ำสูงสุดที่ยอมได้ 

 
แบตเตอรี่ 2 อ่อน 

คุณต้องลงชื่อเข้ำสู่ระบบเพื่อแก้ไขกำรตั งค่ำเหล่ำนี  ไปยัง ก ำหนดค่ำ>ขั นสูง>กำรเตือน>แบตเตอรี่2 อ่อน เปลี่ยนค่ำแบตเตอรี่ 2 

อ่อนที่ต้องกำรควบคุมเป็นค่ำสูงสุดที่ยอมได้ 

 
แรงดันไฟฟ้ำเกินของแบตเตอรี่ 1 

คุณต้องลงชื่อเข้ำสู่ระบบเพื่อแก้ไขกำรตั งค่ำเหล่ำนี  ไปยัง ก ำหนดค่ำ>ขั นสูง> กำรเตือน>แรงดันไฟฟ้ำเกินของแบตเตอรี่1 

เปลี่ยนค่ำแรงดันไฟฟ้ำเกินของแบตเตอรี่ 1 ที่ต้องกำรควบคุมเป็นค่ำต่ ำสุดที่ยอมได้ 

 
แรงดันไฟฟ้ำเกินของแบตเตอรี่ 2 

คุณต้องลงชื่อเข้ำสู่ระบบเพื่อแก้ไขกำรตั งค่ำเหล่ำนี  ไปยัง ก ำหนดค่ำ>ขั นสูง> กำรเตือน>แรงดันไฟฟ้ำเกินของแบตเตอรี่ 2 

เปลี่ยนค่ำแรงดันไฟฟ้ำเกินของแบตเตอรี่ 2 ที่ต้องกำรควบคุมเป็นค่ำต่ ำสุดที่ยอมได้ 

 
ขำดควำมต่อเนื่อง 1 

ปลดสำยไฟเครื่องยนต์ #9 (ดูแบบส ำหรับรำยละเอียดเพิ่มเติม) รอ 1-2 นำที 

 
ขำดควำมต่อเนื่อง 2 

ปลดสำยไฟเครื่องยนต์ #10 (ดูแบบส ำหรับรำยละเอียดเพิ่มเติม) รอ 1-2 นำที 

 
ควำมดันต่ ำ 

คุณต้องลงชื่อเข้ำสู่ระบบเพื่อแก้ไขกำรตั งค่ำเหล่ำนี  ไปยัง ก ำหนดค่ำ>ขั นสูง> กำรเตือน>ควำมดันต่ ำ 

เปลี่ยนค่ำควำมดันต่ ำที่ต้องกำรควบคุมเป็นค่ำสูงสุดที่ยอมได้ 

 
ควำมดันเกิน 

คุณต้องลงชื่อเข้ำสู่ระบบเพื่อแก้ไขกำรตั งค่ำเหล่ำนี  ไปยัง ก ำหนดค่ำ>ขั นสูง> กำรเตือน>ควำมดันเกิน 

เปลี่ยนค่ำควำมดันเกินที่ต้องกำรควบคุมเป็นค่ำต่ ำสุดที่ยอมได้ 

 
ควำมดันนิวเมติกต่ ำ 

ใส่สำยพ่วงระหว่ำงอินพุทนิวเมติกและสำยดิน (ดูแบบส ำหรับรำยละเอียดเพิ่มเติม) 

โปรดทรำบว่ำกำรเตือนนี จะหยุดล ำดับกำรหมุนข้อเหวี่ยงแบบนิวเมติก 

 
เครื่องยนต์มีปัญหำ 

เพื่อที่จะเปิดใช้งำนกำรเตือนทั่วไป กำรเตือนอย่ำงน้อยหนึ่งรำยกำรต่อไปนี ต้องท ำงำนอยู่: ไม่สำมำรถสตำร์ท ควำมเร็วเกิน 

สวิตช์ตัวเลือกชุดควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ในต ำแหน่งส ำรอง (301) ระบบฉีดเชื อเพลิงท ำงำนผิดปกติ (302) 

กำรเตือนชุดควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ (303) ควำมบกพร่องของโมดูลควบคุมไฟฟ้ำ (304) อุณหภูมิของเครื่องยนต์ต่ ำ (312) 

ควำมดันน  ำมันต่ ำ อุณหภูมิของเครื่องยนต์สูง ควำมล้มเหลวของแบตเตอรี่ 1 ควำมล้มเหลวของแบตเตอรี่ 2 ขำดควำมต่อเนื่อง 1 

ขำดควำมต่อเนื่อง 2 ควำมดันเกินหรือควำมดันนิวเมติกต่ ำ 

 
อุณหภูมิส ำรองต่ ำ 

ปลดตัวเช่ือมต่ออุณหภูมิส ำรอง จำกประเภทเซนเซอร์ของคุณ ให้ใส่สำยพ่วงระหว่ำงขำบวก (ซ้ำย) หรือขำลบ (ขวำ) 

และขำสัญญำณ (กลำง) ของตัวเช่ือมต่อนี  (ดูแบบส ำหรับรำยละเอียดเพิ่มเติม) 

 
ไม่ถึง WT CI 

คุณต้องลงชื่อเข้ำสู่ระบบเพื่อแก้ไขกำรตั งค่ำเหล่ำนี  ไปยังหน้ำกำรก ำหนดค่ำ เปลี่ยนกำรเริ่มท ำงำนเป็น 0 กดปุ่มทดสอบกำรรัน 

(ปุ่มสีเหลืองบนเมมเบรน) รอจนกระทั่งกำรทดสอบสิ นสุด 

 
สตำร์ทกำรไหล 

ใส่สำยพ่วงระหว่ำงอินพุทสตำร์ทกำรไหลและสำยดิน (ดูแบบส ำหรับรำยละเอียดเพิ่มเติม) 
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ไม่มีกำรไหลของกำรท ำควำมเย็น 

ใส่สำยพ่วงระหว่ำงอินพุทไม่มีกำรไหลของกำรท ำควำมเย็นและสำยดิน (ดูแบบส ำหรับรำยละเอียดเพิ่มเติม) 

 
เปิดมิเตอร์กำรไหล 

ใส่สำยพ่วงระหว่ำงอินพุทเปิดมิเตอร์กำรไหลและสำยดิน (ดูแบบส ำหรับรำยละเอียดเพิ่มเติม) 

 
เครื่องยนต์ขัดข้องขณะรัน 

สตำร์ทเครื่องยนต์ ขึ นอยู่กับประเภทของเครื่องยนต์ ให้ปลด #1 หรือใส่สำยพ่วงระหว่ำง #12 และ #6 เพื่อหยุดเครื่องยนต์ 

(ดูแบบส ำหรับรำยละเอียดเพิ่มเติม) 

 
ข้อผิดพลำดในกำรสื่อสำรดีเซลของ IO 

กดปุ่มรีเซ็ตของบอร์ดดีเซล IO (ปุ่มขนำดเล็กใกล้กับหัวแจ็คโทรศัพท์) 

 
ข้อผิดพลำดในกำรสื่อสำรของกำรเพิ่มขยำย IO 1 

กดปุ่มรีเซ็ตที่บอร์ดกำรเพิ่มขยำย IO 1 (ปุ่มขนำดเล็กใกล้กับหัวแจ็คโทรศัพท์) 

 
ข้อผิดพลำดในกำรสื่อสำรของกำรเพิ่มขยำย IO 2 

กดปุ่มรีเซ็ตที่บอร์ดกำรเพิ่มขยำย IO 2 (ปุ่มขนำดเล็กใกล้กับหัวแจ็คโทรศัพท์) 

 
ข้อผิดพลำดในกำรสื่อสำรของกำรเพิ่มขยำย IO 3 

กดปุ่มรีเซ็ตที่บอร์ดกำรเพิ่มขยำย IO 3 (ปุ่มขนำดเล็กใกล้กับหัวแจ็คโทรศัพท์) 

 
ข้อผิดพลำดในกำรสื่อสำรของกำรเพิ่มขยำย IO 4 

กดปุ่มรีเซ็ตที่บอร์ดกำรเพิ่มขยำย IO 4 (ปุ่มขนำดเล็กใกล้กับหัวแจ็คโทรศัพท์) 

 
อุณหภูมิห้องป๊ัมต่ ำ 

ใส่สำยพ่วงระหว่ำงอินพุทอุณหภูมิห้องป๊ัมต่ ำและสำยดิน (ดูแบบส ำหรับรำยละเอียดเพิ่มเติม) 

 
เปิดวำล์วระบำยหลัก 

ใส่สำยพ่วงระหว่ำงอินพุทวำล์วระบำยหลักและสำยดิน (ดูแบบส ำหรับรำยละเอียดเพิ่มเติม) 

 
ป๊ัมเมื่อต้องกำร 

เปิดสำยควำมดันเพื่อจ ำลองควำมดันลด เครื่องยนต์จะสตำร์ทและจะปรำกฏค ำเตือนป๊ัมเมื่อต้องกำร 

 
กำรเริ่มท ำงำนไม่ถูกต้อง 

คุณต้องลงชื่อเข้ำสู่ระบบเพื่อแก้ไขกำรตั งค่ำเหล่ำนี  ไปยังหน้ำกำรก ำหนดค่ำ เปลี่ยนกำรเริ่มท ำงำนเป็น 0 (หมำยเหตุ: 

เครื่องยนต์จะสตำร์ท) 

 
ไม่สำมำรถสตำร์ทนิวเมติกได้ 

ปลดตัวเช่ือมต่อรีเลย์ TB6 ปลดสำยไฟเครื่องยนต์ #1 #9 #10 และ #12 (ดูแบบส ำหรับรำยละเอียดเพิ่มเติม) 

เริ่มล ำดับกำรหมุนข้อเหวี่ยง (ตัวอย่ำง: เอำสำยพ่วงสตำร์ทอัตโนมัติระยะไกลออก) รอจนกระทั่งล ำดับกำรหมุนข้อเหวี่ยงสิ นสุด 

 
ไม่สำมำรถสตำร์ทไฮดรอลิก 

ปลดตัวเช่ือมต่อรีเลย์ TB6 ปลดสำยไฟเครื่องยนต์ #1 #9 #10 และ #12 (ดูแบบส ำหรับรำยละเอียดเพิ่มเติม) 

เริ่มล ำดับกำรหมุนข้อเหวี่ยง (ตัวอย่ำง: เอำสำยพ่วงสตำร์ทอัตโนมัติระยะไกลออก) รอจนกระทั่งล ำดับกำรหมุนข้อเหวี่ยงสิ นสุด 
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Patents 
 

Country Title Grant No 

CA Mechanical activator for contactor 2741881 

US Mechanical activator for contactor US8399788B2 

CA Mechanical activator for electrical contactor 165512 

CA Mechanical activator for electrical contactor 165514 

US Mechanical activator for electrical contactor D803794 

US Mechanical activator for electrical contactor Patent pending 

EP Mechanical activator for electrical contactor 002955393-0001/2 

AE Mechanical activator for electrical contactor Patent pending 

AE Mechanical activator for electrical contactor Patent pending 

CA Fire pump digital operator 163254 

US Fire pump digital operator interface D770313 

AE Fire pump digital operator interface Patent pending 

EP Fire pump digital operator interface 002937250-0001 

CA System and method for detecting failure in a pressure sensor of a fire pump system Patent pending 

US System and method for detecting failure of a pressure sensor in a fire pump system Patent pending 
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ตัวควบคุมเครื่องสูบน  ำดับเพลิงดีเซล TORNATECH รุ่น GPD  

กำรทดสอบก่อนกำรยอมรับในภำคสนำม 

รำยกำรตรวจสอบ 

  
หมำยเหต:ุ 

เอกสำรฉบับนี ควรเป็นข้อบ่งชี อย่ำงเป็นทำงกำรไม่ว่ำจะเป็นกำรติดตั งและสภำพทั่วไปของอุปกรณ์ที่เหมำะสมต่อกำรทดสอบกำรยอม

รับในสนำม 

เอกสำรฉบับนี ควรช่วยเหลือบุคคลที่มีหน้ำที่ท ำกำรทดสอบกำรยอมรับในสนำมในกำรตัดสินใจว่ำจะด ำเนินกำรทดสอบกำรยอมรับใ

นสนำมของอุปกรณ์ต่อไปหรือไม่ 

รำยกำรตรวจสอบกำรติดตั ง: ใช่ ไม ่

1 
ตรวจสอบป้ำยแรงดันไฟฟ้ำของตัวควบคุมเครื่องสูบน  ำดับเพลิงให้สอดคล้องกับแรงดันไฟฟ้ำ AC 

ที่สำมำรถใช้ได้และแรงดันไฟฟ้ำกำรสตำร์ท DC ของเครื่องยนต์ 

  

2 

กำรตรวจสอบควำมเสียหำยต่อภำยนอกของตัวควบคุมเครื่องสูบน  ำดับเพลิงด้วยสำยตำ 

ตรวจสอบให้แน่ใจว่ำกำรปิดล้อม กระดิ่งกำรเตือน สวิตช์ตัวเลือก 

เมมเบรนและจอแสดงผลไม่มีควำมเสียหำย 

  

3 
ตรวจสอบว่ำมีกำรติดตั งตัวควบคุมเครื่องสูบน  ำดับเพลิงในที่มองเห็นได้จำกป๊ัมและเครื่องยนต์หรือม

อเตอร์ 

  

4 
ตรวจสอบว่ำมีกำรติดตั งตัวควบคุมเครื่องสูบน  ำดับเพลิงไม่น้อยกว่ำ 12 

นิ วจำกพื นห้องเครื่องงำนระบบ 

  

5 
ตรวจสอบว่ำมีกำรเชื่อมต่อทำงไฟฟ้ำไปยังตัวควบคุมเครื่องสูบน  ำดับเพลิง 

โดยใช้ตัวเช่ือมต่อและท่อร้อยป้องกันของเหลว 

  

6 

เปิดประตูตัวควบคุมเครื่องสูบน  ำดับเพลิง ตรวจสอบเศษตัดเจำะ สิ่งสกปรก 

วัตถุแปลกปลอมในส่วนล่ำงของกำรปิดล้อมด้วยสำยตำ สำยไฟที่หลวม ส่วนประกอบที่หัก 

และทักษะที่เหมำะสมทั่วไปของช่ำง 

  

7 
ตรวจสอบว่ำได้มีกำรส่งแรงดันไฟฟ้ำ AC ที่ถูกต้องไปยังตัวควบคุมโดยเอำกำรอ่ำนแรงดันที่ขั วต่อ 

L1 & N (120V) หรือ L1 & L2 (220-240) 

  

8 
ตรวจสอบว่ำกำรเชื่อมต่อขั วต่อระหว่ำงตัวควบคุมเครื่องสูบน  ำดับเพลิงและเครื่องยนต์ (1 ถึง 12 

และ 301, 302, 303, 304, 305, 310, 311, 312) เชื่อมต่ออย่ำงถูกต้อง 

  

9 
ตรวจสอบว่ำกำรเดินสำยไฟไปยังขั วต่อ #6 #8 (แบตเตอรี่) และ #11 (สำยดิน) 

มีขนำดเกจที่เหมำะสม ดูป้ำยภำยในตัวควบคุม 

  

10 ตรวจสอบว่ำมีกำรเดินสำยดินตัวควบคุมเครื่องสูบน  ำดับเพลิงอย่ำงเหมำะสม   

รำยกำรตรวจสอบกำรเปิดเครื่องเบื องต้น ใช่ ไม ่

1 ตรวจสอบว่ำสวิตช์ตัวเลือกอยู่ในต ำแหน่ง “ปิด”   

2 
เปิดประตูตัวควบคุมเครื่องสูบน  ำดับเพลิง ให้สับตัวตัดวงจรไปที่ “เปิด” CB3 และ CB4 (DC) 

จำกนั น CB1 และ CB2 (AC) จำกนั น IS1 ล ำดับนี มีส ำคัญมำก 

  

3 
ปิดประตูตัวควบคุมเครื่องสูบน  ำดับเพลิง ตรวจสอบหน้ำแรกของ ViZiTouch 

ว่ำแรงดันไฟฟ้ำของแบตเตอรี่ปรำกฏถูกต้อง 

  

4 ให้สวิตช์ตัวเลือกอยู่ในต ำแหน่ง "ใช้มือ" ตรวจสอบว่ำไม่มีกำรเตือนปรำกฏอยู่บนจอภำพ   

5 ให้สวิตช์ตัวเลือกอยู่ในต ำแหน่ง “อัตโนมัติ” ตรวจสอบว่ำไม่มีกำรเตือนปรำกฏอยู่บนจอภำพ   

รำยกำรตรวจสอบกำรสตำร์ทแบบอัตโนมัติและแมนนวล: ใช่ ไม ่

1 ให้สวิตช์ตัวเลือกอยู่ในต ำแหน่ง "ใช้มือ"   

2 
ตรวจสอบกำรสตำร์ทเครื่องยนต์โดยกำรกดปุ่มเมมเบรนของ "ข้อเหวี่ยงแบบแมนนวลของ 

แบตเตอรี่ # 1" 

  

3 หยุดมอเตอร์โดยให้สวิตช์ตัวเลือกอยู่ในต ำแหน่ง “ปิด”   

4 
ตรวจสอบกำรสตำร์ทเครื่องยนต์โดยกำรกดปุ่มเมมเบรนของ "ข้อเหวี่ยงแบบแมนนวลของ 

แบตเตอรี่ # 2" 

  

5 หยุดมอเตอร์โดยให้สวิตช์ตัวเลือกอยู่ในต ำแหน่ง “ปิด”   

6 

ตั งค่ำกำรหยุดท ำงำนและกำรเริ่มท ำงำนโดยปฏิบัติตำมเอกสำรประกอบของ ViZiTouch 

คุณต้องลงชื่อเข้ำสู่ระบบเพื่อแก้ไขกำรตั งค่ำเหล่ำนี  

ตรวจสอบกำรสตำร์ทอัตโนมัติโดยกำรลดควำมดันระบบให้ต่ ำกว่ำกำรตั งค่ำกำรเริ่มท ำงำน 
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7 
หยุดเครื่องยนต์โดยกำรกดปุ่มกด “หยุด” หมำยเหตุ: 

เครื่องยนต์จะหยุดถ้ำควำมดันระบบมีค่ำสูงกว่ำกำรตั งค่ำกำรหยุดท ำงำนเท่ำนั น 

  

 

 
ตัวควบคุมของ Tornatech S/N: _________________________________________ 

 
ที่อยู่ในกำรติดตั ง: _________________________________________ 

  
 _________________________________________ 
  
 _________________________________________ 
 
รำยกำรตรวจสอบเสร็จสมบูรณ์? _____________ใช ่_____________ ไม่ 

 
รำยกำรตรวจสอบท ำเสร็จสมบูรณ์โดย: __________________________________________ 

 
บริษัท: __________________________________________ 

 
วันที:่ __________________________________________ 

 
เป็นพยำนโดย: __________________________________________ 

 
ข้อคิดเห็น: ___________________________________________________________________________ 

 
 ___________________________________________________________________________ 
 
 ___________________________________________________________________________ 
 
 ___________________________________________________________________________ 
 
 ___________________________________________________________________________ 
 
 ___________________________________________________________________________ 
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TORNATECH รุ่น GPD 

ตัวควบคุมเครื่องสูบน  ำดับเพลิงเครื่องยนต์ดีเซล 

รำยงำนกำรทดสอบกำรยอมรับในภำคสนำม 

 
หมำยเหต:ุ เอกสำรนี คือรำยงำนกำรทดสอบกำรยอมรับในภำคสนำมอย่ำงเป็นทำงกำรของ Tornatech 

ซึ่งปฏิบัติตำมข้อก ำหนดล่ำสุดของ NFPA 20 ข้อ 142.6 

กำรทดสอบกำรยอมรับตัวควบคุมมุ่งเน้นที่ตัวควบคุมเครื่องสูบน  ำดับเพลิงที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซล Tornatech 

ขอแนะน ำเป็นอย่ำงยิ่งให้ท ำกำรตรวจสอบก่อนกำรยอมรับในภำคสนำม (เอกสำร Tornatech เลขที่ GPD-PREFAT-001-E 

รำยกำรกำรทดสอบก่อนกำรยอมรับในภำคสนำม) ให้เสร็จสมบูรณ์ก่อนกำรทดสอบกำรยอมรับในภำคสนำมอย่ำงเป็นทำงกำรนี  

กรอกส่วนแรกให้ครบถ้วนถ้ำยังท ำไม่เสร็จในระหว่ำงกำรทดสอบก่อนกำรยอมรับในภำคสนำม 

รำยกำรตรวจสอบกำรสตำร์ทแบบอัตโนมัติและแมนนวล: ใช่ ไม ่

1 ให้สวิตช์ตัวเลือกอยู่ในต ำแหน่ง "ใช้มือ"   

2 
ตรวจสอบกำรสตำร์ทเครื่องยนต์โดยกำรกดปุ่มเมมเบรนของ "ข้อเหวี่ยงแบบแมนนวลของ 

แบตเตอรี่ # 1" 

  

3 หยุดมอเตอร์โดยให้สวิตช์ตัวเลือกอยู่ในต ำแหน่ง “ปิด”   

4 
ตรวจสอบกำรสตำร์ทเครื่องยนต์โดยกำรกดปุ่มเมมเบรนของ "ข้อเหวี่ยงแบบแมนนวลของ 

แบตเตอรี่ # 2" 

  

5 หยุดมอเตอร์โดยให้สวิตช์ตัวเลือกอยู่ในต ำแหน่ง “ปิด”   

6 

ตั งค่ำกำรหยุดท ำงำนและกำรเริ่มท ำงำนโดยปฏิบัติตำมเอกสำรประกอบของ ViZiTouch 

คุณต้องลงชื่อเข้ำสู่ระบบเพื่อแก้ไขกำรตั งค่ำเหล่ำนี  

ตรวจสอบกำรสตำร์ทอัตโนมัติโดยกำรลดควำมดันระบบให้ต่ ำกว่ำกำรตั งค่ำกำรเริ่มท ำงำน 

  

7 
หยุดเครื่องยนต์โดยกำรกดปุ่มกด “หยุด” หมำยเหตุ: 

เครื่องยนต์จะหยุดถ้ำควำมดันระบบมีค่ำสูงกว่ำกำรตั งค่ำกำรหยุดท ำงำนเท่ำนั น 

  

แบตเตอรี่ # 1 ใช่ ไม ่

1 กำรสตำร์ทแบบแมนนวล 3 ครั ง   

2 กำรสตำร์ทอัตโนมัติ 3 ครั ง   

3 1 สตำร์ทกำรทดสอบกำรรัน   

4 1 สตำร์ทอัตโนมัติ/โดยวำล์วควบคุมน  ำเข้ำ   

5 สตำร์ทและรันเครื่องยนต์ที่ควำมเร็วเต็มที่หลังจำกรอบกำรหมุนข้อเหว่ียง 1 รอบ   

แบตเตอรี่ # 2 ใช่ ไม ่

1 กำรสตำร์ทแบบแมนนวล 3 ครั ง   

2 กำรสตำร์ทอัตโนมัติ 3 ครั ง   

3 1 สตำร์ทกำรทดสอบกำรรัน   

4 1 สตำร์ทอัตโนมัติ/โดยวำล์วควบคุมน  ำเข้ำ   

5 สตำร์ทและรันเครื่องยนต์ที่ควำมเร็วเต็มที่หลังจำกรอบกำรหมุนข้อเหว่ียง 1 รอบ   

กำรตรวจสอบกำรเตือนที่สำมำรถมองเห็นได้/ที่สำมำรถได้ยิน ใช่ ไม ่

1 

ควำมล้มเหลวของแบตเตอรี่: 

- บนแถบขั วต่อ ให้ปลดสำยไฟ #6 ส ำหรับแบตเตอรี่1 รอกำรเตือน 

จำกนั นเชื่อมต่อสำยไฟอีกครั ง 

- บนแถบขั วต่อ ให้ปลดสำยไฟ #8 ส ำหรับแบตเตอรี่2 รอกำรเตือน 

จำกนั นเชื่อมต่อสำยไฟอีกครั ง 

- 
กำรเตือนที่สำมำรถได้ยินและมองเห็นได้จะปรำกฏส ำหรับควำมล้มเหลวของแบตเตอรี่และตัวค

วบคุมมีปัญหำ 

หมำยเหต:ุ 

เป็นเรื่องส ำคัญในกำรน ำสำยไฟกลับไปไว้ยังสถำนที่เดิมและรีเซ็ตกำรเตือนเพื่อท ำกำรทดสอบ

ต่อ 

 

  

2 
ควำมล้มเหลวของที่ชำร์จ: 

- สับตัวตัดวงจร #1 (CB1) หรือตัวตัดวงจร #2 (CB2) 
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ไปที่ต ำแหน่งปิดเพื่อทดสอบที่ชำร์จตัวใดตัวหนึ่ง  

- 
กำรเตือนที่สำมำรถได้ยินและมองเห็นได้จะปรำกฏส ำหรับควำมล้มเหลวของที่ชำร์จและตัวควบ

คุมมีปัญหำ 

ค ำเตือน: ห้ำมสวิตช์ปิดทั ง CB1 และ CB2 พร้อมกัน  

หมำยเหต:ุ 

เป็นเรื่องส ำคัญในกำรน ำตัวตัดวงจรกลับไปไว้ยังสถำนที่เดิมและรีเซ็ตกำรเตือนเพื่อท ำกำรทด

สอบต่อ  

 

3 

อุณหภูมิน  ำหล่อเย็นเครื่องยนต์สูง: 

- สตำร์ทเครื่องยนต์แบบแมนนวลหรือแบบอัตโนมัติ 

- ด้วยเครื่องยนต์ที่ก ำลังรันอยู่ วำงสำยต่อสั นระหว่ำงขั วต่อ 5 และ 11 

หรือจ ำลองสัญญำณอุณหภูมิน  ำหล่อเย็นสูงที่มำจำกเครื่องยนต์ 

- ถ้ำมีกำรสตำร์ทเครื่องยนต์แบบแมนนวลแล้ว 

กำรเตือนที่สำมำรถได้ยินและมองเห็นได้จะเกิดขึ นและเครื่องยนต์จะไม่ปิดท ำงำน 

ในกำรปิดท ำงำน หมุนสวิตช์ตัวเลือกไปยังต ำแหน่งปิด 

- ถ้ำมีกำรสตำร์ทเครื่องยนต์โดยอัตโนมัติ 

กำรเตือนที่สำมำรถได้ยินและมองเห็นได้จะเกิดขึ นและเครื่องยนต์จะไม่ปิดท ำงำน 

ในกำรปิดท ำงำน หมุนสวิตช์ตัวเลือกไปยังต ำแหน่งปิด 

- หมำยเหต:ุ กรุณำเอำสำยต่อสั นออกและรีเซ็ตกำรเตือนเพื่อท ำกำรจ ำลองล ำดับถัดไป  

 

  

4 

ควำมดันน  ำมันเครื่องยนต์ต่ ำ: 

- สตำร์ทเครื่องยนต์แบบแมนนวลหรือแบบอัตโนมัติ 

- ด้วยเครื่องยนต์ที่ก ำลังรันอยู่ วำงสำยต่อสั นระหว่ำงขั วต่อ 4 และ 11 

หรือจ ำลองควำมดันน  ำมันเครื่องยนต์ต่ ำจำกเครื่องยนต์ กำรเตือนจะแจ้งให้ทรำบหลังจำก 8 

วินำที 

- ถ้ำมีกำรสตำร์ทเครื่องยนต์แบบแมนนวลแล้ว 

กำรเตือนที่สำมำรถได้ยินและมองเห็นได้จะเกิดขึ นและเครื่องยนต์จะไม่ปิดท ำงำน 

ในกำรปิดท ำงำน หมุนสวิตช์ตัวเลือกไปยังต ำแหน่งปิด 

- ถ้ำมีกำรสตำร์ทเครื่องยนต์โดยอัตโนมัติ 

กำรเตือนที่สำมำรถได้ยินและมองเห็นได้จะเกิดขึ นและเครื่องยนต์จะไม่ปิดท ำงำน 

ในกำรปิดท ำงำน หมุนสวิตช์ตัวเลือกไปยังต ำแหน่งปิด 

หมำยเหต:ุ กรุณำเอำสำยต่อสั นออกและรีเซ็ตกำรเตือนเพื่อท ำกำรจ ำลองล ำดับถัดไป  

 

  

5 

เครื่องยนต์ควำมเร็วเกิน: 

- สตำร์ทเครื่องยนต์แบบแมนนวลหรือแบบอัตโนมัติ  

- ด้วยเครื่องยนต์ที่ก ำลังรันอยู่ วำงสำยต่อสั นระหว่ำงขั วต่อ 6 และ 3 

หรือจ ำลองควำมเร็วเกินจำกเครื่องยนต์ 

- กำรเตือนที่สำมำรถได้ยินและมองเห็นได้จะเกิดขึ น 

และเครื่องยนต์จะปิดท ำงำนไม่ว่ำจะมีกำรสตำร์ทแบบแมนนวลหรือแบบอัตโนมัติก็ตำม 

หมำยเหต:ุ กรุณำเอำสำยต่อสั นออกและรีเซ็ตกำรเตือนเพื่อท ำกำรจ ำลองล ำดับถัดไป 

หมำยเหต:ุ ต้องมีกำรรีเซ็ตสวิตช์ควำมเร็วต้องบนเครื่องยนต์ของตัวมันเอง 

 

  

6 

เครื่องยนต์สตำร์ทไม่ส ำเร็จ: 

- ที่แถบขั วต่อ ให้ปลดสำยไฟ #9 และ #10 

- วำงสวิตช์ตัวเลือกตัวควบคุมไปที่อัตโนมัติ 

และเริ่มสตำร์ทเครื่องยนต์อัตโนมัติหรือสตำร์ทเครื่องยนต์โดยกำรกดปุ่มทดสอบกำรรัน 

ตัวควบคุมจะผ่ำนรอบกำรหมุนข้อเหวี่ยงดังต่อไปนี : 

- กำรหมุนข้อเหวี่ยงจำกแบตเตอรี่ #1 15 วินำที 

- พัก 15 วินำที 

- กำรหมุนข้อเหวี่ยงจำกแบตเตอรี่ #2 15 วินำที 
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- พัก 15 วินำที 

- รอบนี จะซ  ำตัวเองสำมครั งต่อแบตเตอรี่ ดังนั นเท่ำกับหกครั ง 

- กำรเตือนที่สำมำรถได้ยินและมองเห็นได้ส ำหรับเครื่องยนต์สตำร์ทไม่ส ำเร็จจะปรำกฏ 

- สวิตช์แผงควบคุมเครื่องยนต์กลับไปที่ต ำแหน่งปิดและรีเซ็ตกำรเตือน 

7 
หยุดเครื่องยนต์โดยกำรกดปุ่มกด “หยุด” หมำยเหตุ: 

เครื่องยนต์จะหยุดถ้ำควำมดันระบบมีค่ำสูงกว่ำกำรตั งค่ำกำรหยุดท ำงำนเท่ำนั น 

  

กำรตั งค่ำเขตข้อมูล: 

แรงดันหยุดท ำงำน: ________ 

 
แรงดันเริ่มท ำงำน: ________ 

 
เปิดใช้งำนตัวนับเวลำช่วงกำรรันขั นต่ ำแล้วหรือไม่ 

 
 ใช:่ _____ ตั งไว้ที่ _____นำที ไม:่ _____ 

 
ตัวนับเวลำกำรสตำร์ทตำมล ำดับ  

  
 ใช:่ _____ ตั งไว้ที่ _____วินำที ไม:่ _____ 

  
เปิดใช้งำนกำรทดสอบรำยสัปดำห์แล้วหรือไม่  

 
ใช:่ _____ เริ่ม (วันที่และเวลำ) ___________ ไม:่ _____ 

 
 หยุด (วันที่และเวลำ) ___________ 

 
กำรเชื่อมต่อหน้ำสัมผัสกำรเตือน: 

สวิตช์ตัวเลือกปิดหรือด้วยมือถูกเชื่อมต่อแล้วหรือไม่ _____ใช ่_____ ไม่ 

 
กำรรันเครื่องยนต์ถูกเชื่อมต่อแล้วหรือไม่ _____ใช ่_____ ไม ่

 
เครื่องยนต์มีปัญหำถูกเชื่อมต่อแล้วหรือไม่ _____ใช ่_____ ไม ่

 
ตัวควบคุมมีปัญหำถูกเชื่อมต่อแล้วหรือไม่ _____ใช ่_____ ไม ่

 
มีกำรจัดเตรียมและเชื่อมต่อหน้ำสัมผัสอื่นๆ หรือไม่ 

ใช:่ _______________________________________________________ 

ไม:่ _____ 

 
ตัวควบคุมของ Tornatech S/N: _________________________________________ 

 
ที่อยู่ในกำรติดตั ง: _________________________________________ 

 
 _________________________________________ 
 
กำรทดสอบกำรยอมรับในภำคสนำมเสร็จสมบูรณ์แล้วใช่หรือไม่ _____ใช ่_____ ไม ่

 
กำรยอมรับในภำคสนำมเสร็จสมบูรณ์โดย: __________________________________________ 

 
บริษัท: __________________________________________ 

 
วันที:่ __________________________________________ 

 
เป็นพยำนโดย: __________________________________________ 
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บริษัท: __________________________________________ 

 
พยำนที่ลงลำยมือช่ือได้รับทรำบเก่ียวกับมำตรฐำน NFPA20 ข้อ 144 กำรตรวจสอบเป็นระยะ 

กำรทดสอบและกำรบ ำรุงรักษำซึ่งก ำหนดเงื่อนไขว่ำ “เครื่องสูบน  ำดับเพลิงต้องได้รับกำรตรวจสอบ 

ทดสอบและบ ำรุงรักษำตำมมำตรฐำน NFPA25 – มำตรฐำนเพื่อกำรตรวจสอบ 

กำรทดสอบและกำรบ ำรุงรักษำระบบป้องกันอัคคีภัยโดยใช้น  ำ” 

ข้อคิดเห็น: _____________________________________________________________________________ 

 
 _____________________________________________________________________________ 
 
 _____________________________________________________________________________ 
 
 _____________________________________________________________________________ 
 
 _____________________________________________________________________________ 
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