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ตัวควบคุมเครื่องสูบน  ำดับเพลิงไฟฟ้ำถูกออกแบบเพื่อสตำร์ทเครื่องสูบน  ำดับเพลิงที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้ำ 

สำมำรถสตำร์ทเครื่องสูบน  ำดับเพลิงแบบแมนนวลผ่ำนทำงปุ่มกดสตำร์ทในพื นที่หรือผ่ำนทำงกำรรับรู้แบบอัตโนมัติของควำมดันลดใ

นระบบหัวกระจำยน  ำดับเพลิง ตัวควบคุมเครื่องสูบน  ำดับเพลิงขับเคลื่อนโดยเครื่องแปลงกระแสควำมดัน 

เครื่องสูบน  ำดับเพลิงสำมำรถหยุดแบบแมนนวลด้วยปุ่มกดในพื นที่หรือแบบอัตโนมัติหลังจำกหมดเวลำของตัวนับเวลำที่สำมำรถตั งโ

ปรแกรมได้ในฟิลด์ กำรหยุดในทั งสองกรณีสำมำรถท ำได้ถ้ำสำเหตุกำรสตำร์ทหำยไปแล้วเท่ำนั น 

 

ประเภทของตวัควบคมุเครื่องสบูน  ำดบัเพลงิไฟฟำ้ 

 
หมำยเลขรำยกำรเครื่องสูบน  ำดับเพลิง 

 
หมำยเลขรุ่น ตัวอย่ำง: GPA - 208 / 50 / 3 / 60 

ค ำน ำหน้ำรุ่น: GPA 

แรงดันไฟฟ้ำ: 208 V 

พิกัดแรงม้ำ: 50 HP 

เฟส: 3 

ควำมถ่ี: 60 Hz 

 
 
กำรสตำร์ทข้ำมสำย 

 
 รุ่น GPA: 

รุ่นนี มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในพื นที่ที่สำธำรณูปโภคในพื นที่หรือควำมสำมำรถของแหล่งพลังงำนยอมให้มีกำรสตำร์ทแบบข้

ำมสำย 

แรงดันไฟฟ้ำถูกน ำไปใช้อย่ำงเต็มที่กับมอเตอร์ทันทีที่ตัวควบคุมรับค ำสั่งสตำร์ท 

 
สตำร์ทเตอร์แรงดันไฟฟ้ำที่ลดลง 

รุ่นนี มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในพื นที่ที่สำธำรณูปโภคในพื นที่หรือควำมสำมำรถของแหล่งพลังงำนไม่ยอมให้มีกำรสตำร์ทแรงดันไฟฟ้ำ

เต็มประจุ 

ในรุ่นแรงดันไฟฟ้ำที่ลดลงทั งหมด อุปกรณ์ “กำรรันฉุกเฉิน” แบบแมนนวลจะสตำร์ทแบบข้ำมสำย 

 
รุ่น GPP: สตำร์ทเตอร์ชุดขดลวดบำงส่วน 

รุ่นนี ต้องกำรกำรใช้งำนมอเตอร์ทที่มีชุดขดลวดสองชุดแยกกัน และตัวน ำก ำลังไฟฟ้ำ 6 ตัวระหว่ำงตัวควบคุมและมอเตอร์ 

เม่ือมีค ำสั่งสตำร์ท ชุดขดลวดแรกถูกเชื่อมต่อเข้ำกับสำยไลน์ทันที 

ชุดขดลวดที่สองถูกเชื่อมต่อเข้ำกับสำยไลน์ทันทีหลังจำกกำรหน่วงเวลำเพียงเล็กน้อย 

 
รุ่น GPR: สตำร์ทเตอร์หม้อแปลงอัตโนมัติ 

รุ่นนี ไม่ต้องใช้กำรเชื่อมต่อแบบหลำยมอเตอร์ ต้องกำรเพียงตัวน ำ 3 ตัว ระหว่ำงตัวควบคุมและมอเตอร์  

เม่ือมีค ำสั่งสตำร์ท หม้อแปลงอัตโนมัติน ำไปใช้เพื่อจ่ำยแรงดันไฟฟ้ำที่ลดลงให้กับมอเตอร์ หลังจำกกำรหน่วงเวลำ 

หม้อแปลงอัตโนมัติจะถูกสับเปลี่ยนและมอเตอร์ถูกเชื่อมเข้ำกับแรงดันไฟฟ้ำเต็มประจุโดยล ำดับกำรสวิตช์กำรแปลงแบบปิด 

 
รุ่น GPS: สตำร์ทเตอร์สภำพของแข็ง 

รุ่นนี ไม่ต้องใช้กำรเชื่อมต่อแบบหลำยมอเตอร์ ต้องกำรเพียงตัวน ำ 3 ตัว ระหว่ำงตัวควบคุมและมอเตอร์  

เม่ือมีค ำสั่งสตำร์ท จะมีกำรน ำสตำร์ทเตอร์ในสภำพของแข็งไปใช้เพื่อส่งแรงดันไฟฟ้ำที่ค่อยๆ 

เพิ่มขึ นไปยังมอเตอร์ท ำงำนได้ที่ควำมเร็วเต็มที่ ในเวลำนั น 

ตัวน ำทำงลัดเต็มพิกัดแรงม้ำถูกกระตุ้นกำรเชื่อมต่อมอเตอร์เข้ำโดยตรงกับแรงดันไฟฟ้ำเต็มประจุ 

ค าน า 
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และขจัดกำรสูญเสียควำมร้อนภำยในสตำร์ทเตอร์สภำพของแข็ง 

ตัวควบคุมมีคุณลักษณะโหมดกำรหยุดมอเตอร์แบบนุ่มนวล 

 
รุ่น GPV: สตำร์ทเตอร์ตัวต้ำนทำนกำรเร่ง 

รุ่นนี ไม่ต้องใช้กำรเชื่อมต่อแบบหลำยมอเตอร์ ต้องกำรเพียงตัวน ำ 3 ตัว ระหว่ำงตัวควบคุมและมอเตอร์ 

เม่ือมีค ำสั่งสตำร์ท ชุดตัวต้ำนทำนกำรเร่งในแต่ละเฟสจะถูกใช้ประโยชน์เพื่อส่งแรงดันไฟฟ้ำที่ลดลงไปยังมอเตอร์ 

หลังจำกกำรหน่วงเวลำ 

จะมีกำรสับเปลี่ยนตัวต้ำนทำนและมีกำรเชื่อมมอเตอร์เข้ำกับแรงดันไฟฟ้ำเต็มประจุโดยล ำดับกำรสวิตช์กำรแปลงแบบปิด 

 
รุ่น GPW: สตำร์ทเตอร์กำรแปลงวำย-เดลตำแบบปิด 

รุ่นนี ต้องกำรกำรเชื่อมต่อมอเตอร์แบบหลำยตัวและตัวน ำ 6 ตัวระหว่ำงตัวควบคุมและมอเตอร์  

เม่ือมีค ำสั่งสตำร์ท จะมีกำรเชื่อมต่อมอเตอร์เข้ำกับสำยไลน์ด้วยกำรเชื่อมต่อแบบวำย หลังจำกกำรหน่วงเวลำ 

จะมีกำรเชื่อมต่อมอเตอร์อีกครั งเข้ำกับสำยไลน์ด้วยกำรก ำหนดค่ำแบบเดลตำใช้แรงดันไฟฟ้ำเต็มประจุกับขดลวดของมอเต

อร์โดยล ำดับกำรสวิตช์กำรแปลงแบบปิด 

 
แหล่งพลังงำนไม ่« เห็น » วงจรเปิดใดๆ ในระหว่ำงกำรแปลงจำกวำยเป็นเดลตำ 

 
รุ่น GPY: สตำร์ทเตอร์กำรแปลงวำย-เดลตำแบบเปิด 

สตำร์ทเตอร์ประเภทนี ก ำหนดให้มีกำรเชื่อมต่อมอเตอร์แบบหลำยตัวและตัวน ำ 6 ตัวระหว่ำงตัวควบคุมและมอเตอร์ 

เม่ือมีค ำสั่งสตำร์ท จะมีกำรเชื่อมต่อมอเตอร์เข้ำกับสำยไลน์ด้วยกำรเชื่อมต่อแบบวำย หลังจำกกำรหน่วงเวลำ 

จะมีกำรเชื่อมต่อมอเตอร์อีกครั งเข้ำกับสำยไลน์ด้วยกำรก ำหนดค่ำแบบเดลตำใช้แรงดันไฟฟ้ำเต็มประจุกับขดลวดของมอเต

อร์ ตัวควบคุมนี เป็นประเภทกำรแปลงแบบเปิด มอเตอร์ถูกปลดจำกสำยไลน์ในระหว่ำงกำรแปลงจำกโหมดสตำร์ท (วำย) 

เป็นกำรรัน (เดลตำ) 

 

ประเภทของสวิตชถ์ำ่ยวงจรอัตโนมัติ 

 
หมำยเลขรำยกำรสวิตช์ถ่ำยวงจร 

 
หมำยเลขรุ่น ตัวอย่ำง: GPA+GPU - 480 / 20 / 3 / 60 

ค ำน ำหน้ำรุ่น GPA+GPU 

แรงดันไฟฟ้ำ 480 V 

พิกัดแรงม้ำ 20 HP 

เฟส 3 

ควำมถ่ี 60 Hz 

 

วิธกีำรสตำรท์/กำรหยดุ 
 

ตัวควบคุมสำมำรถใช้งำนได้ในรูปแบบผสมกันระหว่ำงแบบอัตโนมัติ / ไม่อัตโนมัติ 

ซึ่งจัดเตรียมมำส ำหรับกำรปิดท ำงำนอัตโนมัติหรือแบบแมนนวล 

(กำรปิดท ำงำนอัตโนมัติเกิดขึ นได้หลังจำกกำรสตำร์ทอัตโนมัติเท่ำนั น) 

 
วิธีกำรสตำร์ท 

 
สตำร์ทอัตโนมัติ 

ตัวควบคุมจะเริ่มท ำกำรตรวจสอบควำมดันต่ ำโดยอัตโนมัติด้วยเซนเซอร์ควำมดันเมื่อควำมดันลดลงต่ ำกว่ำขีดจ ำกัดของกำรเริ่มท ำง

ำน 

 
สตำร์ทแบบแมนนวล 

สำมำรถสตำร์ทมอเตอร์โดยกำรกดปุ่มกดสตำร์ทโดยไม่ค ำนึงถึงควำมดันระบบ 

 
กำรสตำร์ทแบบแมนนวลระยะไกล 

มอเตอร์สำมำรถสตำร์ทจำกต ำแหน่งระยะไกลได้โดยกำรปิดหน้ำสัมผัสของปุ่มกดแบบแมนนวลสักครู่ 
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สตำร์ทอัตโนมัติระยะไกล สตำร์ทโดยวำล์วควบคุมน  ำเข้ำ 

มอเตอร์สำมำรถสตำร์ทจำกต ำแหน่งระยะไกลได้โดยกำรเปิดหน้ำสัมผัสที่เชื่อมต่อเข้ำกับอุปกรณ์อัตโนมัติสักครู่ 

 
กำรสตำร์ทฉุกเฉิน 

สำมำรถสตำร์ทมอเตอร์แบบแมนนวลโดยใช้มือจับฉุกเฉิน มือจับนี สำมำรถคงไว้ในต ำแหน่งปิด  

 
ข้อส ำคัญ: เพื่อหลีกเล่ียงกำรท ำให้คอนแทกเตอร์ได้รับควำมเสียหำย จึงแนะน ำให้สตำร์ทมอเตอร์ด้วยวิธีกำรนี : 

1) ปิดกำรท ำงำนก ำลังไฟฟ้ำหลักโดยใช้วิธีปลดสำยไฟใหญ่ 

2) ดึงมือจับฉุกเฉินและล็อคในต ำแหน่งปิด 

3) เปิดก ำลังไฟให้กลับมำโดยใช้วิธีปลดสำยไฟใหญ่ 

 
กำรสตำร์ทตำมล ำดับ 

ในกรณีกำรใช้งำนของป๊ัมหลำยตัว อำจจ ำเป็นต้องหน่วงเวลำกำรสตำร์ทแบบอัตโนมัติ (ควำมดันลดลง) 

ของมอเตอร์แต่ละตัวเพื่อป้องกันกำรสตำร์ทที่เกิดขึ นพร้อมกันของมอเตอร์ทุกตัว 

 
สตำร์ทกำรไหล สตำร์ทโซนสูง 

สำมำรถสตำร์ทป๊ัมโดยกำรเปิด/ปิดหน้ำสัมผัสบนอินพุทสตำร์ท/หยุด กำรไหล/โซน 

 
กำรสตำร์ทรำยสัปดำห์ 

สำมำรถสตำร์ท (และหยุด) เครื่องยนต์อัตโนมัติตำมเวลำที่ตั งโปรแกรมไว้ 

 
สตำร์ทกำรทดสอบ 

สำมำรถสตำร์ทมอเตอร์แบบแมนนวลด้วยกำรกดปุ่มทดสอบกำรรัน 

 
วิธีกำรหยุด 

 
หยุดแบบแมนนวล 

กำรหยุดแบบแมนนวลท ำให้หยุดได้โดยกำรกดปุ่มกดหยุดก่อน 

โปรดทรำบว่ำกำรกดปุ่มกดหยุดจะป้องกันไม่ให้มอเตอร์รีสตำร์ทจนกว่ำจะกดปุ่มและกำรหน่วงเวลำอีกสองวินำที 

 
หยุดอัตโนมัติ 

กำรหยุดอัตโนมัติจะเกิดขึ นได้หลังจำกกำรเริ่มต้นอัตโนมัติและฟังก์ชั่นนี ถูกเปิดใช้งำนแล้วเท่ำนั น เมื่อฟังก์ชั่นนี ถูกเปิดใช้งำน 

มอเตอร์จะหยุดโดยอัตโนมัติเป็นเวลำ 10 นำทีหลังจำกกำรคืนสภำพของควำมดัน (ที่สูงกว่ำขีดจ ำกัดกำรหยุดท ำงำน) 

ที่ก ำหนดว่ำไม่มีสำเหตุกำรรันอื่นเกิดขึ น 

 
หยุดกำรไหล หยุดโซนสูง 

ถ้ำตัวควบคุมถูกสตำร์ทโดยอินพุทสตำร์ท/หยุด กำรไหล/โซน และสัญญำณกลับมำเป็นปกติ 

มอเตอร์จะหยุดท ำให้ไม่มีสำเหตุกำรรันอื่นเกิดขึ นอีก 

 
กำรหยุดฉุกเฉิน 

กำรหยุดฉุกเฉินเป็นไปได้เสมอในเง่ือนไขกำรเริ่มท ำงำนใดๆ ก็ตำม และท ำได้โดยใช้เครื่องปลดวงจรหลักที่อยู่ที่ประตู 

 

ล ำดบักำรด ำเนินกำรของสวติช์ถำ่ยวงจร 

ถ่ำยวงจรไปยังแหล่งพลังงำนส ำรอง 

กำรถ่ำยวงจรไปยังแหล่งพลังงำนส ำรองเริ่มท ำงำนอัตโนมัติเม่ือมีเงื่อนไขอย่ำงน้อยหน่ึงอย่ำง ดังต่อไปนี :  

- แรงดันไฟฟ้ำที่ก ำลังไฟฟ้ำปกติลดต่ ำกว่ำ 85% ของแรงดันไฟฟ้ำที่ระบุ 

- ตรวจพบกำรกลับเฟสของก ำลังไฟฟ้ำปกติ  

- ปุ่มกดกำรทดสอบสวิตช์ถ่ำยวงจรถูกกด  

 
เม่ือตรวจพบเงื่อนไขแรงดันไฟฟ้ำต่ ำบนเฟสใดๆ ของแหล่งพลังงำนปกติโดยเซนเซอร์ ตัวนับเวลำ 

กำรหน่วงเวลำเริ่มจับเวลำช่วงที่แหล่งพลังงำนปกติใช้งำนไม่ได้ 3 วินำที 
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ถ้ำแรงดันไฟฟ้ำของแหล่งพลังงำนปกติมีค่ำสูงขึ นกว่ำกำรตั งค่ำดรอปเอำท์เซนเซอร์ก่อนหมดเวลำกำรหน่วงเวลำ 3 วินำที 

ล ำดับกำรถ่ำยวงจรจะถูกยกเลิก 

ถ้ำแรงดันไฟฟ้ำของแหล่งพลังงำนปกติยังคงมีค่ำต่ ำกว่ำกำรตั งค่ำดรอปเอำท์เซนเซอร์ (85%) เม่ือหมดเวลำกำรหน่วงเวลำ 

มีกำรปิดใช้งำนรีเลย์โดยกำรส่งสัญญำณเพื่อสตำร์ทชุดเครื่องก ำเนิดไฟฟ้ำ ในขณะเดียวกัน 

เซนเซอร์แรงดันไฟฟ้ำและควำมถ่ีเริ่มเฝ้ำระวังแหล่งพลังงำนส ำรอง 

เซนเซอร์จะยอมรับแหล่งพลังงำนส ำรองเมื่อทั งแรงดันไฟฟ้ำและควำมถ่ีถึงค่ำที่ตั งไว้ล่วงหน้ำเท่ำนั น เกิดระยะเวลำประมำณ 15 

วินำทีขึ นเนื่องจำกเครื่องก ำเนิดไฟฟ้ำที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์หมุนข้อเหวี่ยง สตำร์ท และรันจนถึงค่ำพิกอัพที่ระบุ 

 
เม่ือแหล่งพลังงำนส ำรองอยู่ภำยในขีดจ ำกัดที่ยอมรับได้ (สูงกว่ำ 90% ของแรงดันไฟฟ้ำที่ระบุ) ส ำหรับช่วงเวลำหนึ่ง 

(โรงงำนตั งค่ำไว้ที่ 3 วินำที) กำรถ่ำยวงจรไปยังแหล่งพลังงำนส ำรองจะเริ่มขึ น 

 
สวิตช์ถ่ำยวงจรจะยังอยู่ในต ำแหน่งแหล่งพลังงำนส ำรองจนกว่ำพลังงำนปกติจะคืนสู่สภำพเดิม 

 
กำรถ่ำยวงจรกลับเป็นปกติอีกครั ง 

ส ำคัญ: สวิตช์ถ่ำยวงจรจะอยู่ในต ำแหน่งส ำรองถ้ำมอเตอร์ก ำลังรันอยู่เท่ำที่แหล่งพลังงำนส ำรองอยู่ภำยในขีดจ ำกัดที่ยอมรับได้ 

จะมีกำรเปิดใช้งำนล ำดับกำรถ่ำยวงจรถ้ำมอเตอร์ไม่ท ำงำน 

 
กำรถ่ำยวงจรกลับไปแหล่งพลังงำนปกติอีกครั งเริ่มต้นเมื่อเซนเซอร์แรงดันไฟฟ้ำตรวจพบกำรคืนสภำพของแหล่งพลังงำนปกติภำยใ

นขีดจ ำกัดที่ยอมรับได้ ระดับแรงดันไฟฟ้ำต้องสูงกว่ำค่ำค่ำพิกอัพที่ตั งค่ำไว้ล่วงหน้ำ (90%) 

บนทุกเฟสก่อนเซนเซอร์จะยอมรับแหล่งปกติ 

 
เม่ือเซนเซอร์ยอมรับแหล่งปกติ กำรถ่ำยวงจรซ  ำไปที่ตัวนับเวลำกำรหน่วงเวลำปกติจะเริ่มจับเวลำ (ตั งค่ำจำกโรงงำนไว้ที่ 5 นำที) 

กำรหน่วงเวลำนี สำมำรถอ้อมโดยกำรกดตัวนับเวลำนับถอยหลังที่ปรำกฏบนจอภำพ (ถ้ำ “X” ที่มีไฟวำบแสดง) 

กำรหน่วงเวลำนี ป้องกันกำรถ่ำยวงจรโหลดใหม่ทันทีไปยังแหล่งปกติ 

กำรหน่วงเวลำรับรองแหล่งพลังงำนปกติมีเสถียรภำพก่อนกำรเชื่อมต่อมอเตอร์เครื่องสูบน  ำดับเพลิงใหม่ 

ถ้ำแรงดันไฟฟ้ำแหล่งปกติตกลงต่ ำกว่ำค่ำตกที่ตั งค่ำไว้ล่วงหน้ำก่อนกำรหน่วงเวลำสิ นสุดลุง จะมีกำรรีเซ็ตวงจรเวลำไปที่ศูนย์ 

ถ้ำแหล่งพลังงำนส ำรองตกลงระหว่ำงวงจรเวลำ โหลดจะถ่ำยวงจรใหม่ไปยังแหล่งปกติทันทีถ้ำแหล่งนั นสำมำรถยอมรับได้ 

 
ตอนนี สวิตช์ถ่ำยวงจรอัตโนมัติก ำลังเลี ยงมอเตอร์เครื่องสูบน  ำดับเพลิงจำกแหล่งพลังงำนปกติอีกครั ง 

 
เม่ือมีกำรถ่ำยวงจรใหม่ไปแหล่งปกติ ตัวนับเวลำท ำควำมเย็น 5 นำทีจะเริ่มจับเวลำ ให้เครื่องยนต์รันต่อในระหว่ำงช่วงเย็นลง 

กำรหน่วงเวลำนี สำมำรถอ้อมโดยกำรกดตัวนับเวลำนับถอยหลังที่ปรำกฏบนจอภำพ (ถ้ำ “X” ที่มีไฟวำบแสดง) 

หลังจำกกำรหน่วงเวลำ จะมีกำรเปิดใช้งำนรีเลย์อีกครั งเพื่อปิดกำรท ำงำนเครื่องก ำเนิดไฟฟ้ำที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ 

มีกำรรีเซ็ตวงจรทั งหมดส ำหรับควำมล้มเหลวของแหล่งปกติในอนำคต 

 
ทุกครั งสวิตช์ถ่ำยวงจรต้องกำรที่จะเปลี่ยนจำกแหล่งพลังงำนหนึ่งไปอีกแหล่งหนึ่ง 

กำรรันมอเตอร์ถูกท ำให้หยุดระหว่ำงกำรถ่ำยวงจรเพื่อป้องกันกำรสตำร์ทข้ำมสำยทันทีของมอเตอร์ที่ก ำลังหมุน 

ถ้ำมอเตอร์ยังคงต้องกำรรัน เมื่อล ำดับกำรถ่ำยวงจรเสร็จสิ น (พร้อมกับตัวนับเวลำที่ตั งค่ำมำจำกโรงงำน 2 วินำที) 

จะมีกำรสตำร์ทมอเตอร์ตำมล ำดับกำรติดเครื่อง 

 

กำรใชง้ำนสวติชโ์อนยำ้ยดว้ยตนเอง 

มีต ำแหน่ง 180 องศำระหว่ำงต ำแหน่งปกติ (I) และต ำแหน่งอื่น (II) ในกำรใช้งำนด้วยตนเอง Transfer Switch: 

 
1 - ใช ้Disconnect Switchs เพื่อปิดไฟของทั งด้ำนปกติและด้ำน Alternate 

2 - เปิดประตูทำงด้ำนส ำรอง 

3 - บน Transfer Switch ให้ตั งสวิตช์เลือกในโหมด Manual 

4 - จับที่จับอยู่ด้ำนในประตูตัวควบคุมและใส่ลงในช่องสี่เหลี่ยมบน Transfer Switch 

5 - หมุนที่จับตำมเข็มนำฬิกำ 180 °เพื่อหมุนจำกต ำแหน่ง Alternate ไปที่ Normal 

หมุนทวนเข็มนำฬิกำ 180 องศำเพื่อหมุนจำกต ำแหน่งปกติเป็นอีกทำงเลือกหนึ่ง 

6 - ถอดที่จับออกแล้วใส่กลับด้ำนที่รองรับภำยในประตูตัวควบคุม 

7 - บน Transfer Switch ให้ตั งสวิตช์เลือกในโหมด Automatic 

8 - ปิดประตูและใช้สวิตช์ที่ถอดกำรเชื่อมต่อใส่กลับด้ำนพลังงำนทั งสองด้ำน 
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ระวัง: 

- อย่ำปิดประตูตัวควบคุมถ้ำยังจับที่จับไว้ใน Transfer Switch 

- หำกไม่ได้ใช้ไฟด้ำนปกติ 

- อย่ำลืมเปลี่ยน Transfer Switch ในโหมด Automatic 
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ตัวควบคุมเครื่องสูบน  ำดับเพลิงไฟฟ้ำ GPx แสดงรำยกำรโดย cULus รับรองโดย FM 

และมีวัตถุประสงค์เพื่อน ำมำติดตั งตำมมำตรฐำนกำรติดตั งเครื่องสูบน  ำดับเพลิงชนิดแรงเหวี่ยงหนีศูนย์ของ National Fire 

Protection Association ฉบับล่ำสุด NFPA20 (เครื่องสูบน  ำดับเพลิงชนิดแรงเหวี่ยงหนีศูนย์) และ 

 
National Electrical Code NFPA 70 ประเทศสหรัฐอเมริกำ 

 
Canadian Electrical Code สว่นที ่1 ประเทศแคนำดำ 

 
อื่นๆ * กฎหมำยท้องถ่ินเก่ียวกับไฟฟ้ำ * 

 
*มีกำรพิจำรณำกฎหมำยของสหรัฐอเมริกำรและแคนำดำเท่ำนั นในระหว่ำงกำรออกแบบตัวควบคุมและกำรเลือกส่วนประกอบ 

ยกเว้นในบำงกรณี ตัวควบคุมได้รับกำรรับรองเก่ียวกับแผ่นดินไหวและได้รับกำรทดสอบตำมมำตรฐำน ICC-ES AC156 IBC 

2015 CBC 2016 OSHPD Special Seismic Certification Preapproval – OSP และ ASCE 7-10 บทที่ 13 

ต้องมีกำรติดตั งและยึดติดอย่ำงเหมำะสมเพื่อท ำให้ถูกต้องตำมรำยงำนกำรก ำกับดูแลกำรปฏิบัติงำนฉบับนี  

อ้ำงถึงคู่มือและแบบเพื่อระบุข้อก ำหนดในกำรยึดติดโครงสร้ำงต้ำนทำนแผ่นดินไหว และต ำแหน่งที่ตั งของศูนย์กลำงแรงโน้มถ่วง 

(คุณอำจต้องติดต่อไปที่โรงงำน) ผู้ผลิตอุปกรณ์ไม่ขอรับผิดชอบต่อคุณสมบัติและสมรรถนะของระบบกำรยึด 

วิศวกรผู้ออกแบบโครงสร้ำงของโครงกำรต้องรับผิดชอบต่อรำยละเอียดกำรยึด 

ผู้รับเหมำติดตั งอุปกรณ์ต้องมีหน้ำที่ท ำให้แน่ใจว่ำข้อก ำหนดที่ระบุโดยวิศวกรผู้ออกแบบโครงสร้ำงเป็นไปตำมควำมต้องกำร 

ถ้ำจ ำเป็นต้องค ำนวนกำรติดตั งโครงสร้ำงต้ำนทำนแผ่นดินไหวโดยรำยละเอียด โปรดติดต่อผู้ผลิตเพื่อสมรรถนะของงำนนี  

 

ระเบียบขอ้บงัคบัของ FCC และข้อก ำหนดเกี่ยวกบัมำตรฐำนวทิยุ (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 

“

การติดตั้ง 
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กำรเปล่ียนแปลงหรือกำรดัดแปลงแก้ไขที่ไม่ได้รับกำรอนุญำตจำกฝ่ำยที่รับผดิชอบต่อกำรปฏิบตัิตำมระเบียบข้อบังคับ 

สิทธิในกำรใช้งำนอุปกรณข์องผู้ใช้ถือเป็นโมฆะ" 

 

ต ำแหนง่ที่ตั ง 

ตัวควบคุมต้องถูกติดตั งในระยะที่พร้อมจะใช้งำนกับมอเตอร์ ซึ่งควบคุมและต้องอยู่ในระยะที่มองเห็นจำกมอเตอร์ 

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)  

 
มำตรฐำนกำรปิดล้อมตัวควบคุมอยู่ในระดับ NEMA 2 

เป็นหน้ำที่ของผู้ติดตั งที่จะรับรองว่ำมำตรฐำนกำรปิดล้อมเป็นไปตำมสภำวะแวดล้อมหรือมีกำรจัดหำกำรปิดล้อมในระดับที่เหมำะสม 

ต้องมีกำรติดตั งตัวควบคุมภำยในอำคำรและอุปกรณ์เหล่ำนี ไม่ได้ออกแบบมำส ำหรับสภำพแวดล้อมภำยนอก 

สีที่ใช้ทำอำจเปลี่ยนถ้ำตัวควบคุมโดนรังสีอัลตรำไวโอเลตเป็นระยะเวลำนำน  

 

กำรยดึตดิ 

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 

 

กำรเกบ็รักษำ 

ถ้ำตัวควบคุมไม่ได้ติดตั งและให้พลังงำนทันที Tornatech แนะน ำให้ปฏิบัติตำมค ำแนะน ำจำกบทที่ 3 ของมำตรฐำน NEMA ICS 
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กำรเดนิสำยไฟและกำรเชือ่มตอ่ 

ข้อต่อระบบน  ำ 

ต้องมีกำรต่อตัวควบคุมเข้ำกับระบบท่อตำม NFPA20 ฉบับล่ำสุด รวมทั งต่อกับท่อระบำย ข้อน  ำอยู่ด้ำนซ้ำยของตัวควบคุม 

ข้อต่อเข้ำควำมดันระบบคือ เกลียว ½ NPT ตัวผู้ ถ้ำมีท่อระบำย ข้อต่อเข้ำท่อระบำยจะเป็นข้อต่อปลำยเรียวส ำหรับท่อพลำสติก 

 

กำรเดนิสำยไฟฟำ้ 

กำรเดินสำยไฟฟ้ำระหว่ำงแหล่งพลังงำนและตัวควบคุมเครื่องสูบน  ำดับเพลิงต้องเป็นไปตำม มำตรฐำนฉบับล่ำสุดของ NFPA 20 

NFPA 70 มำตรฐำนกำรออกแบบและกำรติดตั งระบบไฟฟ้ำ ข้อ 695 หรือ C221 

มำตรฐำนกำรออกแบบและกำรติดตั งระบบไฟฟ้ำส ำหรับประเทศแคนำดำ มำตรำ 32-200 หรือกฎหมำยท้องถ่ินอื่นๆ 

กำรเดินสำยไฟฟ้ำโดยปกติต้องมีขนำดกระแสอย่ำงน้อย 125% ของกระแสพิกัดโหลดเต็มที่ (FLC หรือ FLA) 

ของมอเตอร์เครื่องสูบน  ำดับเพลิง 

 

กำรเชือ่มต่อไฟฟำ้ 

ช่ำงไฟฟ้ำที่ได้รับอนุญำตต้องควบคุมกำรเชื่อมต่อไฟฟ้ำ 

มิติของแบบแสดงพื นที่ที่เหมำะสมต่อก ำลังไฟฟ้ำที่เข้ำมำและกำรเชื่อมต่อมอเตอร์ ต้องไม่ใช้สถำนที่อื่น 

อุปกรณ์รวมสำยสัญญำณกันน  ำเท่ำนั นที่จะถูกน ำมำใช้เม่ือเข้ำตู้เพื่อรักษำมำตรฐำน NEMA ของตู ้
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ตัวติดตั งมีหน้ำที่ในกำรป้องกันส่วนประกอบของตัวควบคุมเครื่องสูบน  ำดับเพลิงอย่ำงเหมำะสมต่อเศษโลหะหรือเศษตัดเจำะ 

กำรละเลยไม่ปฏิบัติตำมอำจท ำให้เกิดกำรบำดเจ็บต่อเจ้ำหน้ำที่ ท ำให้ตัวควบคุมเกิดควำมเสียหำย 

และต่อมำท ำให้กำรรับประกันเป็นโมฆะ 

 

กำรใชพ้ลงังำน 

ไฟฟ้ำส ำรอง: 13W 

 

ขนำด 

ขั วต่อก ำลังไฟฟ้ำขำเข้ำบนตัวควบคุมมีควำมเหมำะสมในกำรยอมรับสำยไฟจำกกำรเลือกที่มีกำรหุ้มฉนวนอย่ำงน้อย 60°C 

(อ้ำงถึงแผนผังขั วต่อส ำหรับขนำดของขั วต่อ) 

กำรเดินสำยไฟฟ้ำระหว่ำงตัวควบคุมเครื่องสูบน  ำดับเพลิงและมอเตอร์ป๊ัมต้องเป็นท่อเหล็กร้อยสำยไฟที่แข็งแรง เป็นกลำง 

หรือที่มีควำมยืดหยุ่นป้องกันของเหลว หรือเคเบิลประเภท MI และเป็นไปตำมข้อบังคับของ NFPA 70 National Electrical Code 

หรือ C22.1 Canadian Electrical Code หรือกฎหมำยท้องถ่ินอื่นๆ 

จ ำนวนตัวน ำที่ต้องกำรแตกต่ำงกันตำมรุ่นของสตำร์เตอร์: 

 สำยไฟ 3 สำยพร้อมกับสำยดินขนำด 125% ของกระแสไฟฟ้ำโหลดเต็มที่ส ำหรับรุ่น GPA GPR GPS และ GPV 

 สำยไฟ 6 สำยพร้อมกับสำยดินขนำด 125% ของ 50% ของกระแสไฟฟ้ำโหลดเต็มที่ของมอเตอร์ส ำหรับรุ่น GPP 

 สำยไฟ 6 สำยพร้อมกับสำยดินขนำด 125% ของ 58% ของกระแสไฟฟ้ำโหลดเต็มที่ของมอเตอร์ส ำหรับรุ่น GPY และ GPW 

 

ตัวเชือ่มตอ่ก ำลงัไฟฟำ้ขำเขำ้ 

ก ำลังไฟฟ้ำขำเข้ำมีเพื่อเชื่อมต่อกับขั วต่อซึ่งอยู่บนเครื่องปลดวงจร IS 

- ส ำหรับมอเตอร์ 3 เฟส: ก ำหนด L1-L2 และ L3  

- ส ำหรับมอเตอร์เฟสเดี่ยว: ก ำหนด L1 และ L3 

 
ส ำหรับสวิตช์ถ่ำยวงจร ก ำลังไฟฟ้ำส ำรองขำเข้ำมีเพื่อเชื่อมต่อเข้ำกับขั วต่อซึ่งอยู่บนเครื่องปลดวงจร AIS 

(สวิตช์ถ่ำยวงจรด้ำนข้ำง) 

- ส ำหรับมอเตอร์ 3 เฟส: ก ำหนด AL1-AL2 และ AL3  

- ส ำหรับมอเตอร์เฟสเดี่ยว: ก ำหนด AL1 และ AL3 

 

กำรเชื่อมตอ่มอเตอร ์

สำยไฟมอเตอร์ต้องเชื่อมต่อกับขั วต่อที่ระบุโดย:  

- T1-T2 และ T3 ที่อยู่บนคอนแทกเตอร์หลัก (1M) ส ำหรับรุ่น GPA GPR GPS และ GPV 

- T1-T2 และ T3 ที่อยู่บนคอนแทกเตอร์ (1M) และ T7-T8 และ T9 ที่อยู่บนคอนแทกเตอร์ (2M) ส ำหรับรุ่น GPP  

- T1-T2 และ T3 ที่อยู่บนคอนแทกเตอร์ (1M) และ T6-T4 และ T5 ที่อยู่บนคอนแทกเตอร์ (2M) ส ำหรับรุ่น GPY และ GPW 

เป็นหน้ำที่ของผู้ติดตั งที่จะรับข้อมูลกำรเชื่อมต่อมอเตอร์และท ำให้แน่ใจว่ำมอเตอร์ถูกเชื่อมต่อตำมที่ผู้ผลิตมอเตอร์แนะน ำ 

กำรละเลยไม่ปฏิบัติตำมอำจท ำให้เกิดกำรบำดเจ็บต่อบุคคล เกิดควำมเสียหำยต่อมอเตอร์ และ/หรือ 

ตัวควบคุมและถือว่ำกำรรับประกันเป็นโมฆะทั งสองรำยกำร 
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ค ำอธบิำยแถบขั วตอ่ บอรด์ไฟฟำ้ IO 

 
ขั วต่อเอำท์พุทกำรเตือน (DPDT รีเลย์ C:ทั่วไป NC:ปิดปกติ 

NO:เปิดปกติ): 

A: กำรรันมอเตอร์ 

B: ก ำลังไฟที่พร้อมใช้งำน (รีเลย์ป้องกันภัย) 

C: กำรกลับเฟส 

D: กำรเตือนของห้องป๊ัม 

E: มอเตอร์มีปัญหำ 

F: สงวนค่ำจำกโรงงำน 

ขั วต่ออินพุทขดลวดสนำมแม่เหล็ก (หน้ำสัมผัสแห้งเท่ำนั น: 

ไม่มีแรงดันไฟฟ้ำ): 

G: สตำร์ทแบบแมนนวลระยะไกล (NO) 

H: ระบบล็อค (NO) 

I: สตำร์ทอัตโนมัติระยะไกล (NC) 

J: วำล์วควบคุมน  ำเข้ำ (NC) 

K: สงวนค่ำจำกโรงงำน 3 (NO) 

L: สตำร์ท/หยุดกำรไหล (NO) 

M: สงวนค่ำจำกโรงงำน 2 (NO) 

N: สงวนค่ำจำกโรงงำน 1 (NO) 

IO จำกโรงงำน: 

O: เซ็นเซอร์อนำล็อกอินพุต (ขึ นอยู่กับตัวเลือก) 

P: เซ็นเซอร์อนำล็อกอินพุต (ขึ นอยู่กับตัวเลือก) 

Q: เซ็นเซอร์ PT2 ปล่อยแรงดัน 

(กำรเพิ่มประสิทธิภำพซ  ำซ้อนเท่ำนั น) 

R: PT1 เซ็นเซอร์แรงดัน 

S: สวิทช์ฉุกเฉินวงเงินจับ 

T: พอร์ตกำรสื่อสำร ViZiTouch และ I / O กำร์ด 

U: ปลุกระฆัง 

V: ทดสอบวำล์วขดลวดแม่เหล็กไฟฟ้ำ 

W: กำรเดินทำงปัด 

X: โรงงำนลิขสิทธิ์ 

Y: ไฟอินพุต 24VAC 

Z: หลักคอยล์ถ่ำยทอดพลังงำน 

AA: ควำมล่ำช้ำคอยล์ถ่ำยทอดพลังงำน 

BB: กำรป้อนข้อมูลกำรตรวจวัดในปัจจุบันและกำรตรวจสอบ 

ควำมผิดพื นดิน 

CC: พื น 

DD: กำรตรวจวัดแรงดันไฟฟ้ำขำ 
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ค ำอธบิำยแถบขั วตอ่ บอรด์ IO ของสวติชถ์ำ่ยวงจร 

 
ขั วต่อเอำท์พุท: 

A: ต ำแหน่งส ำรองของสวิตช์ถ่ำยวงจร 

B: ต ำแหน่งปกติของสวิตช์ถ่ำยวงจร 

C: สถำนะตัวตัดวงจรส ำรอง 

D: สัญญำณกำรสร้ำงกำรสตำร์ท/หยุด 

IO จำกโรงงำน: 

E: สวิตช์จ ำกัดต ำแหน่งส ำรอง 

F: สวิตช์จ ำกัดต ำแหน่งปกติ 

G: สวิตช์จ ำกัด AIS/ACB 

H-I-J: มอเตอร์สวิตช์ถ่ำยวงจร 

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

L: สั่งปลดวงจร ACB 

M: สงวนค่ำจำกโรงงำน 

N: 24VAC ขำเข้ำจำกก ำลังไฟส ำรอง 

O: 24VAC ขำเข้ำจำกก ำลังไฟฟ้ำปกติ 

P: สำยดิน 

Q: อินพุทกำรวัดค่ำแรงดันไฟฟ้ำส ำรอง 

R: อินพุทกำรวัดค่ำแรงดันไฟฟ้ำปกติ 
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คู่มอืตดิเครือ่งยนตอ์ยำ่งรวดเรว็ 

 
 

ป้ำยพิกัดเป็นป้ำยที่ส ำคัญที่สุด 

ต้องอ่ำนป้ำยพิกัดอย่ำงละเอียดเพื่อท ำให้มั่นใจในเรื่องควำมเข้ำกันได้ระหว่ำงตัวควบคุมและกำรติดตั ง 

 

 
 

ตรวจสอบว่ำมีกำรติดตั งตัวควบคุมอย่ำงปลอดภัยบนผนังหรือแท่นยึดติดอื่นๆ 

 
 
 

ตรวจสอบให้แน่ใจว่ำรูเจำะส ำหรับมอเตอร์และกำรเชื่อมต่อก ำลังไฟ 

และกำรรันสำยเคเบิลภำยในแผงควบคุมทั งหมดเป็นไปตำมข้อก ำหนดเพื่อลดกำรรบกวนของอุปกรณ์อื่นๆ 
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ตรวจสอบและ/หรือติดตั งกำรเชื่อมต่อน  ำที่เหมำะสมส ำหรับกำรรับน  ำเข้ำและกำรระบำย ซึ่งต้องถูกติดตั งให้แน่นอย่ำงปลอดภัย 

อ้ำงถึงกำรพิมพ์ภำพบนพลำสติกคลุม 
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เชื่อมต่อก ำลังไฟฟ้ำขำเข้ำ ก ำลังไฟฟ้ำส ำรอง และมอเตอร์เข้ำกับขั วต่อแต่ละอันตำมล ำดับ 

รักษำแรงบิดที่เหมำะสมตำมที่ระบุไว้บนป้ำยของแรงบิดและตรวจสอบกำรเชื่อมต่อทั งหมด 

 

 
 

ให้ประตูอยู่ในต ำแหน่งปิด จำกนั นให้เครื่องปลดวงจรของตัวตัดวงจรปกติอยู่ในต ำแหน่งเปิด รอ 10 

วินำทีเพื่อให้ตัวควบคุมโหลดอย่ำงถูกต้อง จำกนั นให้เครื่องปลดวงจรของตัวตัดวงจรส ำรองอยู่ในต ำแหน่งเปิด 

ตรวจสอบกำรอ่ำนบนจอหลักของตัวควบคุม 

 

 
 

เม่ือตัวควบคุมได้รับกำรบูสแล้วหน้ำ “ติดเครื่องครั งแรก” จะปรำกฏ กด 
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ตัวควบคุมจะตรวจจับและแสดงควำมถ่ีของแหล่งจ่ำยไฟโดยอัตโนมัติ 

จำกนั นจะสำมำรถเลือกควำมถ่ีของแรงดันไฟฟ้ำได้ด้วยตัวเอง 

“กำรเข้ำสู่ระบบของผู้ใช้” และกรอกรหัสกำรอนุญำตที่ถูกต้อง เม่ือเข้ำสู่ระบบแล้ว กด “ก ำลังไฟ” 

 

 
 

ตรวจสอบก ำลังไฟฟ้ำปกติที่แสดงที่ N1-N2 N2-N3 และ N1-N3 (ที่ระบุไว้) 

เหมือนกันกับที่เขียนบนป้ำยของตัวควบคุมเครื่องสูบน  ำดับเพลิง 

ตัวควบคุมเครื่องสูบน  ำดับเพลิงจะตรวจสอบแรงดันไฟฟ้ำปกติโดยอัตโนมัติเปรียบเทียบกับที่ได้สร้ำงมำ 

ถ้ำค่ำทั งหมดเหมำะสมจะปรำกฏเครื่องหมำยสีเขียว 

 
ตรวจสอบก ำลังไฟฟ้ำส ำรองที่แสดงที่ A1-A2 A2-A3 และ A1-A3 (ที่ระบุไว้) 

เหมือนกันกับที่เขียนบนป้ำยของตัวควบคุมเครื่องสูบน  ำดับเพลิง สตำร์ทเครื่องก ำเนิดไฟฟ้ำแบบแมนนวล 

และตัวควบคุมเครื่องสูบน  ำดับเพลิงจะตรวจสอบแรงดันไฟฟ้ำส ำรองโดยอัตโนมัติเปรียบเทียบกับที่ได้สร้ำงมำ 

 
หมำยเหต:ุ ก่อนสตำร์ทเครื่องก ำเนิดไฟฟ้ำ ให้ตรวจสอบว่ำเครื่องก ำเนิดไฟฟ้ำได้ท ำหน้ำที่อย่ำงเป็นทำงกำร 

(โดยตัวแทนของเครื่องยนต์ที่ได้รับอนุญำตหรือตัวแทนผู้ให้บริกำร) 

 
หมำยเหต:ุ คุณสำมำรถเลือกที่จะอ้อมกำรตรวจสอบก ำลังไฟฟ้ำส ำรอง โดยท ำเครื่องหมำยไว้ที่กล่อง 

“ยังไม่ได้ตรวจสอบก ำลังไฟฟ้ำส ำรอง” จะมีกำรบันทึกกำรเลือกนี ในข้อมูลบันทึก 

 
ถ้ำค่ำทั งหมดเหมำะสมจะปรำกฏเครื่องหมำยสีเขียว 

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

 
กดปุ่ม “สตำร์ท” เพื่อสตำร์ทมอเตอร์ไฟฟ้ำและตรวจสอบมอเตอร์ไฟฟ้ำว่ำก ำลังหมุนในทิศทำงที่ถูกต้อง 

ถ้ำก ำลังหมุนในทิศทำงที่ไม่ถูกต้องให้ปรับแก้กำรเชื่อมต่อมอเตอร์ตำมข้ำงล่ำง กดปุ่ม “หยุด” เพื่อหยุดมอเตอร์ไฟฟ้ำ 

 

 
 

ถ้ำหรือเม่ือมอเตอร์ไฟฟ้ำก ำลังหมุนในทิศทำงที่ถูกต้อง ให้ท ำเครื่องหมำยที่กล่อง “กำรหมุนมอเตอร์” 

 
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 

 

 
 

ขณะนี  “กำรติดเครื่องครั งแรก” เสร็จสมบูรณ์ ตัวควบคุมถูกติดตั งและก ำหนดค่ำอย่ำงสมบูรณ์ 
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ViZiTouch 

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

B: ปุ่มสตำร์ท: ใช้ในกำรสตำร์ทมอเตอร์แบบแมนนวล 

C: ปุ่มหยุด: ใช้ในกำรหยุดมอเตอร์ ถ้ำเงื่อนไขกำรสตำร์ททั งหมดหำยไป 

D: ปุ่มทดสอบสวิตช์ถ่ำยวงจร: ใช้ในกำรทดสอบขั นตอนของสวิตช์ถ่ำยวงจร 

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 

 

กระดิง่เตือนภัย 

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 

 

คุณสมบัติหลัก 
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กำรตดิตั งครั งแรก 

ต้องท ำกำรติดตั งครั งแรกก่อนกำรใช้ตัวควบคุม 

ท ำกำรติดตั งครั งแรกให้เสร็จสิ นเป็นเพียงวิธีเดียวที่จะเข้ำถึงหน้ำแรกและเปิดใช้งำนโหมดอัตโนมัติของตัวควบคุม 

 

ViZtouch: วิธีกำรรบีูตดว้ยตัวเอง 

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 

 

กำรทดสอบเซน็เซอรค์วำมดนั 

ตัวควบคุมจะทดสอบตัวแปลงควำมดันอย่ำงน้อยสัปดำห์ละครั งหำกไม่มีกำรทดสอบด้วยตนเองหรือไม่มีกำรทดสอบรำยสัปดำห์ 

ระหว่ำงกำรทดสอบกำรอ่ำนค่ำควำมดันจะลดลงเป็นศูนย์ แต่ตัวควบคุมจะไม่เห็นว่ำเป็นค ำร้องขอเริ่มต้น 

ควำมดันนี จะถูกบันทึกไว้ในหน้ำ "Pump Curve" และในบันทึกที่มีข้อควำม 
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หนำ้แรก (เมน)ู หนำ้แรก 

 
 

หน้ำแรกแสดงสถำนะของตัวควบคุมและค่ำที่ส ำคัญของตัวควบคุมทั งหมด ประกอบด้วย แรงดันไฟฟ้ำ 

กระแสไฟฟ้ำ ควำมดัน สภำพและสถำนะของมอเตอร์ รวมทั งตัวนับเวลำและล ำดับกำรสตำร์ทมอเตอร์ทั งหมด 

 

A: แถบน ำทำง: กดทีไ่อคอนนี จะเปิดเมนูน ำทำงที่อยูด่้ำนซ้ำยของหน้ำจอ:  

 

1-ไปยังหน้ำแรก 

2-ไปยังหน้ำกำรเตือน 

3-ไปยังหน้ำกำรก ำหนดคำ่ 

4-ไปยังหน้ำประวัติ 

5-ไปยังหน้ำกำรบรกิำร 

6-ไปยังหน้ำดำวน์โหลดคูม่ือใช้งำน 

7-เลือกภำษำตัวควบคุม 

 

B: ช่ือของหน้ำ 

 

C: แสดงวันที่ เวลำ และอุณหภูมิแวดล้อม 

 

D: แรงดันไฟฟ้ำที่ก ำลังไฟฟ้ำปกติ แต่ละกล่องแสดงถึงแรงดันไฟฟ้ำแต่ละเฟสระหว่ำงสองแถวที่อยู่ใกล้กัน 

 

E: แรงดันไฟฟ้ำที่ก ำลังไฟฟ้ำส ำรอง แต่ละกล่องแสดงถึงแรงดันไฟฟ้ำแต่ละเฟสระหว่ำงสองแถวที่อยู่ใกล้กัน 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

หน้าแรก 
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F: ต ำแหน่งของสวิตช์ถ่ำยวงจรในที่นี แสดงแทนด้วยรูปแบบของคอนแทกเตอร์ซึ่งสวิตช์สำยไฟฟ้ำที่ต้องกำร 

 

G: แรงดันไฟฟ้ำที่ก ำลังไฟฟ้ำของมอเตอร์ 

แต่ละกล่องแสดงถึงแรงดันไฟฟ้ำแต่ละเฟสระหว่ำงสองแถวที่อยู่ใกล้กัน 

 

H: กระแสไฟฟ้ำ แต่ละวงจรแสดงถึงกระแสในสำยแต่ละสำย 

 

I: หน้ำสัมผัสมอเตอร์ 

ภำพเคลื่อนไหวแสดงถึงคอนแทกเตอร์ที่เปิดและปิดโดยขึ นอยูก่ับสัญญำณที่ส่งไปยังคอยล์หลัก 

 

J: มอเตอร์ไฟฟ้ำ จะเป็นสีเทำถ้ำมอเตอร์หยุดท ำงำน สีเขียวถ้ำตรวจพบสัญญำณ "กำรรันมอเตอร์" 

และสีแดงถ้ำ "ไม่สำมำรถสตำร์ท" เกิดขึ น กดที่มอเตอร์จะเปลี่ยนเส้นทำงผู้ใช้ไปยังหน้ำ 

"สถิติกำรบริกำรล่ำสุด" ซึง่ติดตำมสถิติที่เกี่ยวข้องทั งหมดเกี่ยวกับตัวควบคุมตั งแต่กำรบริกำรครั งล่ำสุด 

 

K: สัญลักษณ์กำรก ำหนดค่ำมอเตอร์แสดงวิธีที่มอเตอร์ถูกต่อสำยไปยังคอนแทกเตอร์ 

สัญลักษณ์นี ใช้ในกำรแสดงถ้ำมอเตอร์อยูใ่นกำรก ำหนดค่ำกำรสตำร์ท (ตัวอย่ำงเช่น ระบบสำยไฟแบบวำย) 

หรืออยู่ในกำรก ำหนดคำ่กำรรันแบบถำวรได้แก่ ระบบสำยไฟแบบเดลตำ) 

 
 

 กำรเชื่อมต่อมอเตอร์เดลตำแบบถำวร 

 

 กำรเชื่อมต่อมอเตอร์วำยแบบชั่วครำว 

 

 กำรเชื่อมต่อมอเตอร์หม้อแปลงอัตโนมัติแบบชั่วครำว 

 

 กำรเชื่อมต่อมอเตอร์ตัวต้ำนทำนหลักแบบชั่วครำว 

 

 กำรเชื่อมต่อมอเตอร์สตำร์ทเตอร์สภำพของแข็งแบบชั่วครำว 

 

 กำรเชื่อมต่อมอเตอร์ชุดขดลวดบำงส่วนแบบชั่วครำว 

 

L: กำรแสดงสำเหตุกำรสตำร์ทหรือกำรหยุดของมอเตอร์ 

เหตุผลว่ำเพรำะเหตุใดมอเตอร์ที่ท ำงำนอยู่จะแสดงในกล่องขอ้ควำม 

ตัวเลือกที่เป็นไปได้รวมถงึแต่ไม่จ ำกัดเพียง: 

  

ฉุกเฉิน: กำรสตำร์ทมอเตอร์แบบแมนนวลซึ่งเปิดใช้งำนด้วยมือจับฉุกเฉิน  

 

แบบแมนนวล: กำรสตำร์ทมอเตอร์แบบแมนนวลซึ่งเปิดใช้งำนด้วยปุ่มกดสตำร์ท  

 

แบบแมนนวลระยะไกล: กำรสตำร์ทมอเตอร์แบบแมนนวลซึ่งเปิดใช้งำนด้วยหน้ำสัมผัสกำรสตำร์ทระยะไกล  

 

น  ำเข้ำ: กำรสตำร์ทมอเตอร์อัตโนมัติที่เปิดใช้งำนด้วยวำล์วควบคุมน  ำเข้ำ 
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อัตโนมัติ: กำรสตำร์ทมอเตอร์อัตโนมัติซึ่งเปิดใช้งำนด้วยควำมดันลด  

 

อัตโนมัติระยะไกล: กำรสตำร์ทมอเตอร์อัตโนมัติซึ่งเปิดใช้งำนด้วยอุปกรณ์ระยะไกล 

 

กำรไหล: กำรสตำร์ทมอเตอร์อัตโนมัติซึ่งเปิดใช้งำนด้วยสัญญำณในอินพุทกำรสตำร์ท/กำรหยุด 

กำรไหล/โซน  

 

โซนที่สูง: กำรสตำร์ทมอเตอร์อัตโนมัติซึ่งเปิดใช้งำนด้วยสัญญำณในอินพุทกำรสตำร์ท/กำรหยุด 

กำรไหล/โซน  

 

กำรทดสอบรำยสัปดำห์: กำรสตำร์ทมอเตอร์อัตโนมัติซึ่งเปิดใช้งำนด้วยกำรทดสอบตำมก ำหนด 

 

กำรทดสอบกำรรัน: กำรสตำร์ทมอเตอร์อัตโนมัติซึ่งเปิดใช้งำนด้วยปุ่มกดกำรทดสอบกำรรัน 

 

ข้อควำมนี ยังสำมำรถระบเุหตุผลว่ำเพรำะเหตุใดมอเตอร์จึงไม่ท ำงำนถึงแม้จะก ำลังส่งค ำขอ 

ตัวเลือกที่เป็นไปได้รวมถงึแต่ไม่จ ำกัดเพียง: 

 

กำรปลดโหลด: 

สวิตช์ถ่ำยวงจรถูกถำ่ยไปยังต ำแหน่งส ำรองและกำรสตำร์ทมอเตอร์ถูกหน่วงเพ่ือลดโหลดบนแหล่งพลังงำน

ส ำรอง ฟังก์ช่ันนี เป็นทำงเลือก 

 

กระแสโรเตอร์ที่ถูกล็อค (ไม่มีในรุ่น GPL): กำรเตือนกระแสโรเตอร์ที่ถูกล็อคยังไม่ถูกล้ำงบนหน้ำกำรเตือน 

และป้องกันไม่ให้มีกำรสตำร์ทมอเตอร์ 

 

ควำมดันต่ ำ: ควำมดันแรงดูดต่ ำจะป้องกันไม่ให้มีกำรรันมอเตอร์ ฟังก์ช่ันนี เป็นทำงเลือก 

 

ระดับน  ำต่ ำ: ระดับน  ำในถงัเก็บน  ำใกล้หมดจะป้องกนัไม่ให้มีกำรรันมอเตอร์ ฟังก์ช่ันนี เป็นทำงเลือก 

 

กำรหยุดถำ่ยวงจร: สวิตช์ถ่ำยวงจรก ำลังถ่ำยโอนระหว่ำงแหล่งพลังงำน 

และในขั นตอนนี มอเตอร์จะถูกหยุดช่ัวครำว 

 

โซนที่ต่ ำ: ตัวควบคุมของโซนที่ต่ ำไม่รันจะป้องกันไม่ให้มีกำรรันมอเตอร์ ฟังก์ช่ันนี เป็นทำงเลือก 

 

ล็อค: สัญญำณอินเตอร์ล็อคก ำลังป้องกันไม่ให้มีกำรรันมอเตอร์ 

 

M: ตัวตับเวลำ ตัวนับเวลำกำรสตำร์ทตำมล ำดับ (เปดิ-กำรหน่วงเวลำ) 

จะเริ่มจับเวลำตำมค ำขอกำรสตำร์ทอัตโนมัติ (ควำมดันลด วำล์วควบคุมน  ำเขำ้ 

หรือสัญญำณอัตโนมัติระยะไกล) 

มอเตอร์จะสตำร์ทถ้ำค ำขอยังคงท ำงำนอยู่ในระยะเวลำของตัวนับเวลำนี เท่ำนั น "ระยะเวลำ" 

ของตัวนับเวลำช่วงกำรรนั (ปิด –กำรหน่วงเวลำ) 

ส ำหรับกำรปิดท ำงำนอัตโนมัติจะเริ่มจับเวลำเมื่อค ำขอกำรสตำร์ทหำยไป 

ปั๊มจะหยุดเมื่อหมดเวลำของตัวนับเวลำนี ถ้ำไม่มีเหตุผลกำรสตำร์ทอยู่อีก 

ถ้ำมีกำรตั งโปรแกรมกำรทดสอบเป็นระยะไว้ จะมีกำรแสดงเวลำที่เหลือ 

ถ้ำมีกำรกระตุ้นกำรทดสอบกำรรันแบบแมนนวล จะมีกำรแสดงเวลำที่เหลือ 

 

N: เกจจ่ำยแรงดัน 
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ให้กำรอำ่นที่แม่นย ำเกี่ยวกับควำมดันระบบที่แทจ้ริงค่ำที่ต้องกำรควบคุมของกำรเร่ิมท ำงำน 

(ระหว่ำงส่วนสีเหลืองและสีแดง) และมีกำรระบุกำรหยุดท ำงำน (ระหว่ำงส่วนสีเขียวและสีเหลือง) บนเกจ 

มีกำรแทนที่ค่ำเหล่ำนี ด้วยสำยสีแดงและสำยสีเขียวบนเกจ 

ยอมให้มีกำรเปรียบเทียบแบบเร็วระหว่ำงควำมดันที่แท้จริงและค่ำที่ต้องกำรควบคุม 

ควำมดันที่แท้จริงแสดงอยูต่รงกลำงเกจพร้อมกับหน่วยกำรวัด (psi บำร์ และอื่นๆ) 

มีกำรแสดงควำมดันสูงสุดที่ยอมได้บนเกจและจะวัดขนำดด้วยเกจตำมล ำดับ 

ภำพเต็มจอของเกจจะปรำกฏโดยกำรกดบริเวณใดกต็ำมบนเกจ 

 

O: แถบสถำนะ แถบสถำนะจะปรำกฏในแนวนอนดำ้นล่ำงของจอแสดงผล 

จะแสดงสถำนะสำมรำยกำรซึ่งอธิบำยกำรก ำหนดคำ่เบื องต้นของตัวควบคุม: 

ควบคุมตำมควำมดันหรือไม่ควบคุมตำมควำมดัน ตัวควบคุมอัตโนมัติหรือไม่อัตโนมัติ 

กำรปิดท ำงำนอัตโนมัติหรือแบบแมนนวล 

 

ถ้ำกำรเตือนหรือค ำเตือนท ำงำนอยู่ 

ส่ีเหลี่ยมที่มีสีจะปรำกฏเหนือแถบสถำนะและจะแสดงข้อควำมแสดงข้อผิดพลำด 

กำรแจ้งเตือนนี จะมีสีเหลืองส ำหรับค ำเตือน และสีแดงส ำหรับกำรเตือน 

ถ้ำมีข้อควำมแสดงข้อผิดพลำดท ำงำนมำกกว่ำหนึ่งรำยกำร 

จอแสดงผลจะสลับระหว่ำงข้อควำมแสดงข้อผิดพลำด 

ข้อควำมจะหำยไปเมื่อไมม่ีสำเหตุกำรเร่ิมกำรเตือนหรือค ำเตือนอยู่อกี 

 

โปรแกรมรกัษำหนำ้จอ 

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)ู กำรก ำหนดค่ำ > ขั นสงู > กำรเตือน 

 
 

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 เงียบ เพื่อท ำให้กระดิ่งเงียบ 

กำรกดปุ่ม รีเซ็ต จะเป็นกำรรีเซ็ตกำรเตือน ที่เกิดขึ น เท่ำนั น 

กำรเตือนที่ลงท้ำยด้วย ** มีอยู่ในโมเดลสวิตช์ถ่ำยวงจรเท่ำนั น 

 
ตำรำงแสดงกิจกรรมของระบบ: 

- ประทับเวลำและวันที่ของกำรเตือนในรูปแบบ ปปปปดดวว ชช:นน:วว 

- ข้อควำมกำรเตือน 

- สภำพ: เกิดขึ น หรือ ท ำงำนอยู่ 

- ไอคอนรหัสสี: 

 สีแดง: กิจกรรมคือกำรเตือน 

 สีเหลือง: กิจกรรมคือค ำเตือน 

 
รำยกำรกำรเตือนฉบับเต็ม : 

- กำรกลับเฟสปกติ: เปิดใช้งำนเม่ือล ำดับเฟสบนก ำลังไฟฟ้ำปกติไม่ตรงกับค่ำที่ถูกต้องของตัวควบคุม ในแต่ละครั ง 

มีกำรยอมรับกำรบริกำรบน ViZiTouch ซึ่งตัวควบคุมจะประสำนล ำดับเฟสที่ถูกต้องกับตัวที่ถูกตรวจพบบนก ำลังไฟฟ้ำปกติ  

 
- กำรสูญเสียของเฟส L1: มีกำรเปิดใช้งำนกำรเตือนนี ถ้ำเฟสแรกของกำรเชื่อมต่อก ำลังไฟฟ้ำปกติไม่เป็นไปตำมเกณฑ์คุณสมบัติ  

 
- กำรขำดเฟส L2: เปิดใช้งำนถ้ำเฟสที่สองของกำรเชื่อมต่อก ำลังไฟฟ้ำปกติไม่เป็นไปตำมเกณฑ์คุณสมบัติ 

 
- กำรขำดเฟส L3: เปิดใช้งำนถ้ำเฟสที่สำมของกำรเชื่อมต่อก ำลังไฟฟ้ำปกติไม่เป็นไปตำมเกณฑ์คุณสมบัติ 

การเตือน 
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- ล็อคกระแสโรเตอร์: เปิดใช้งำนเม่ือมีกำรตรวจพบสภำพล็อคโรเตอร์บนก ำลังไฟฟ้ำปกติ 

โปรดทรำบว่ำมอเตอร์จะไม่ได้รับอนุญำตให้สตำร์ทบนก ำลังไฟฟ้ำปกติจนกว่ำกำรเตือนนี ยังไม่ได้ถูกรีเซ็ตจำกหน้ำกำรเตือน  

 
- ไม่สำมำรถสตำร์ท: เปิดใช้งำนถ้ำมีกำรดึงกระแสไฟฟ้ำต่ ำของสองเฟสขณะมอเตอร์ควรก ำลังท ำงำนอยู่ กำรหน่วงเวลำ 20 

วินำทีที่ตั งค่ำจำกโรงงำนใช้เพื่อให้มอเตอร์มีเวลำเพียงพอที่จะสตำร์ทก่อนส่งสัญญำณกำรเตือนนี  

 
- สวิตช์ถ่ำยวงจรอัตโนมัติ ปัญหำ**: หลังจำกกำรหน่วงเวลำที่ตั งโปรแกรมมำจำกโรงงำน 

จะเปิดใช้งำนเม่ือมีกำรตรวจพบข้อมูลสวิตช์ถ่ำยวงจรต่อไปนี : ต ำแหน่งส ำรองและต ำแหน่งปกติของสวิตช์จ ำกัดถูกเปิดใช้งำนทั งคู่ 

หรือไม่ถูกเปิดใช้งำนทั งคู่ 

หรือกำรอ่ำนแรงดันไฟฟ้ำบนด้ำนโหลดของของคอนแทกเตอร์มอเตอร์ไม่ตรงกับก ำลังไฟฟ้ำขำเข้ำที่มีกำรรำยงำน 

 
- สูญเสียพลังงำน: เปิดใช้งำนเมื่อตรวจพบกำรสูญเสียก ำลังไฟฟ้ำปกติโดยสมบูรณ์ 

 
- บริกำรที่ต้องกำร: เปิดใช้งำนเม่ือกำรบริกำรพร้อมส ำหรับตัวควบคุม จะเกิดขึ นเมื่อได้ผ่ำนวันที่ที่ตั งไว้ในหน้ำกำรบริกำร 

หรือถ้ำไม่มีกำรให้บริกำรมำก่อน 

 
- กระแสไฟฟ้ำต่ ำ: เปิดใช้งำนเมื่อกระแสไฟฟ้ำมีค่ำต่ ำกว่ำ 30% ของ FLA และมอเตอร์ได้รันมำเป็นระยะเวลำ 15 วินำที 

 
- กระแสไฟฟ้ำเกิน: เปิดใช้งำนเม่ือกระแสไฟฟ้ำมีค่ำมำกกว่ำ 150% ของ FLA 

 
- แรงดันไฟฟ้ำตก: เปิดใช้งำนเมื่อแรงดันไฟฟ้ำที่ก ำลังไฟฟ้ำปกติมีค่ำต่ ำกว่ำ 80% ของแรงดันไฟฟ้ำที่ระบุ 

 
- แรงดันไฟฟ้ำเกิน: เปิดใช้งำนเม่ือแรงดันไฟฟ้ำที่ก ำลังไฟฟ้ำปกติมีค่ำมำกกว่ำ 115% ของแรงดันไฟฟ้ำที่ระบุ 

 
- เฟสไม่สมดุล: เปิดใช้งำนเม่ือมีควำมแตกต่ำงมำกกว่ำ 10% ของแรงดันไฟฟ้ำที่ระบุระหว่ำงกำรอ่ำนแรงไฟฟ้ำที่ก ำลังไฟฟ้ำปกติ 

 
- ยังไม่ถึงกำรเริ่มท ำงำนของกำรทดสอบรำยสัปดำห์: 

เปิดใช้งำนถ้ำไม่ถึงกำรเริ่มท ำงำนในระหว่ำงกำรทดสอบแบบแมนนวลหรือรำยสัปดำห์ ช่วง 20 

วินำทีสุดท้ำยของตัวนับเวลำถ้ำไม่ถึงกำรเริ่มท ำงำน 

กำรทดสอบอำจจะประสบผลส ำเร็จในกำรสตำร์ทมอเตอร์ถ้ำควำมดันตกลงอย่ำงน้อย 5 PSI 

 
- ตรวจสอบ WT โซลินอยด์ WT: เปิดใช้งำนถ้ำควำมดันไม่ตกลงไปที่ค่ำต่ ำสุด 5 PSI 

ในระหว่ำงกำรทดสอบกำรรันแบบแมนนวลหรือกำรทดสอบรำยสัปดำห์ แสดงควำมล้มเหลวด้วยกำรทดสอบวำล์วโซลินอยด์ 

 
- ตรวจพบควำมบกพร่องของ PT: เกิดขึ นถ้ำกำรอ่ำนควำมดันอยู่นอกพิสัยปกติ นอกจำกนี  

ถ้ำมีกำรติดตั งเซนเซอร์ควำมดันคู่เพิ่มเติม 

จะมีกำรเปิดใช้งำนถ้ำเครื่องแปลงกระแสควำมดันทั งสองเครื่องแสดงกำรอ่ำนที่แตกต่ำงกัน 

แนะน ำให้มีกำรตรวจสอบเพิ่มเติมเพื่อระบุว่ำอะไรเป็นสำเหตุให้กำรอ่ำนแตกต่ำงกัน 

โปรดทรำบว่ำตัวควบคุมจะเลือกกำรอ่ำนควำมดันที่ต่ ำที่สุดเสมอเพื่อระบุควำมดันระบบจริง อีกทั ง 

ถ้ำแรงดันไฟฟ้ำที่ให้ก ำลังเครื่องแปลงกระแสมีค่ำต่ ำกว่ำ 05V หรือมำกกว่ำ 45V กำรเตือนจะถูกเปิดใช้งำน 

 
- กำรกลับเฟสของก ำลังไฟฟ้ำส ำรอง**: เปิดใช้งำนเม่ือล ำดับเฟสบนก ำลังไฟส ำรองไม่ตรงกับค่ำที่ถูกต้องของตัวควบคุม 

ในแต่ละครั ง มีกำรยอมรับกำรบริกำรบน ViZiTouch 

ซึ่งตัวควบคุมจะประสำนล ำดับเฟสที่ถูกต้องกับตัวที่ถูกตรวจพบบนก ำลังไฟฟ้ำปกติ 

 
- สวิตช์แยกวงจรส ำรอง ตัดกำรท ำงำน/เปิด**: เปิดใช้งำนเมื่อสวิตช์แยกวงจรส ำรองตัดกำรท ำงำนหรือเปิดอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง 

เงื่อนไขกำรเตือนนี ท ำให้กระดิ่งดังและไม่สำมำรถท ำให้เงียบได้  

 
- ตัวตัดวงจรส ำรอง ตัดกำรท ำงำน/เปิด**: เปิดใช้งำนเม่ือตัวตัดวงจรส ำรองตัดกำรท ำงำนหรือเปิดอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง 

เงื่อนไขกำรเตือนนี ท ำให้กระดิ่งดังและไม่สำมำรถท ำให้เงียบได้ 

 
- ข้อผิดพลำดในกำรสื่อสำรทำงไฟฟ้ำของ I/O: เปิดใช้งำนถ้ำไม่สำมำรถสร้ำงกำรสื่อสำรระหว่ำง ViZiTouch และกำร์ด I/O 
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ไฟฟ้ำได้เป็นระยะเวลำ 15 วินำท ีกำรเตือนนี อยู่ในขั นวิกฤตและกระตุ้นกระดิ่ง 

รวมทั งปิดใช้งำนรีเลย์เอำท์พุทของระบบป้องกันภัยก ำลังไฟที่พร้อมใช้งำน ถ้ำกำรเตือนนี ยังคงอยู่นำนกว่ำ 1 นำที 

ตัวควบคุมจะเริ่มกำรท ำงำนใหม่เพื่อพยำยำมแก้ไขปัญหำ 

 
- ข้อผิดพลำดในกำรกำรสื่อสำรของสวิตช์ถ่ำยวงจร I/O**: เปิดใช้งำนถ้ำไม่สำมำรถสร้ำงกำรสื่อสำรกับกำร์ดสวิตช์ถ่ำยวงจร I/O 

ได้เป็นระยะเวลำ 15 วินำที กำรเตือนนี อยู่ในขั นวิกฤตและกระตุ้นกระดิ่ง 

รวมทั งปิดใช้งำนรีเลย์เอำท์พุทของระบบป้องกันภัยก ำลังไฟที่พร้อมใช้งำน ถ้ำกำรเตือนนี ยังคงอยู่นำนกว่ำ 1 นำที 

ตัวควบคุมจะเริ่มกำรท ำงำนใหม่เพื่อพยำยำมแก้ไขปัญหำ 

 
- สไลด์ส ำรอง LRC**: เปิดใช้งำนเม่ือมีกำรตรวจพบสภำพล็อคโรเตอร์บนก ำลังไฟส ำรอง 

ขอให้ทรำบว่ำมอเตอร์จะไม่ได้รับอนุญำตให้สตำร์ทบนก ำลังไฟส ำรองจนกว่ำกำรเตือนนี ยังไม่ได้ถูกรีเซ็ตจำกหน้ำกำรเตือน 

 
- อุณหภูมิแวดล้อมต่ ำ: เปิดใช้งำนเม่ืออุณหภูมิแวดล้อมต่ ำกว่ำค่ำที่ตั งจำกโรงงำน (5 องศำเซลเซียส) 

 
- แรงดันควบคุมมีสถำนะไม่ปกติ: เปิดใช้งำนเม่ือก ำลังไฟฟ้ำขำเข้ำ 24VAC ที่ไปยังกำร์ด I/O 

มีค่ำต่ ำกว่ำพิสัยใช้งำนที่สำมำรถยอมรับได้ 

 
- มอเตอร์มีปัญหำ: เปิดใช้งำนเมื่อปรำกฏเงื่อนไขกำรเตือนที่เก่ียวกับมอเตอร์ (กระแสไฟฟ้ำเกิน กระแสไฟฟ้ำต่ ำ ไม่สำมำรถสตำร์ท 

หรือกระแสรั่วลงดิน)  

 
- กำรเตือนของห้องป๊ัม: เปิดใช้งำนเมื่อปรำกฏเงื่อนไขกำรเตือนที่เก่ียวกับห้องป๊ัม (แรงดันไฟฟ้ำเกิน แรงดันไฟฟ้ำตก 

เฟสไม่สมดุล) 

 
- ป๊ัมเมื่อต้องกำร: เปิดใช้งำนเม่ือควำมดันมีค่ำต่ ำกว่ำจุดเริ่มท ำงำนที่ตั งค่ำไว้บนตัวควบคุมตำมควำมดันแบบอัตโนมัติ 

 
- กำรเริ่มท ำงำนไม่ถูกต้อง: เปิดใช้งำนเมื่อค่ำกำรเริ่มท ำงำนไม่สำมำรถรับได้บนตัวควบคุมตำมควำมดัน 
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ก ำหนดคำ่ (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 าหนดค่า 
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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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หนำ้เวลำและวนัที่ 

 
 

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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หนำ้ลงชื่อเขำ้สูร่ะบบของผูใ้ช้ / หนำ้แปน้พมิพ ์

 
 

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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หนำ้กำรก ำหนดคำ่ขั นสงู ก ำหนดคำ่ > ขั นสงู 

 
 

หน้ำนี เป็นพอร์ทัลไปยังพำรำมิเตอร์กำรก ำหนดค่ำขั นสูงทั งหมดของ ViZiTouch กดบนแท็บจะเปลี่ยนเส้นทำงไปยังหน้ำที่เก่ียวข้อง 

 

ตัวนบัเวลำควบคมุ ก ำหนดคำ่ > ขั นสงู > ตวันบัเวลำควบคมุ 

 
 
หน้ำนี ใช้เพื่อปรับแก้ตัวนับเวลำ 

 
ตัวนับเวลำกำรแปลง 

ตัวนับเวลำนี ตั งค่ำกำรหน่วงเวลำของกำรแปลงระหว่ำงกำรสตำร์ทแรงดันไฟฟ้ำที่ลดลงและแรงดันไฟฟ้ำเต็มประจุ (ไม่ใช่ส ำหรับรุ่น 

GPA) 
ช่วงเวลำ: 1-3600 วินำที 

 
ตัวนับเวลำกำรสตำร์ทตำมล ำดับ 

ตัวนับเวลำนี ตั งค่ำกำรหน่วงเวลำระหว่ำงควำมต้องกำรให้ท ำงำนและกำรสตำร์ทมอเตอร์ (เป็นทำงเลือก) 

ช่วงเวลำ: 0-3600 วินำที  
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ตัวนับเวลำช่วงกำรรัน 

ตัวนับเวลำนี ตั งค่ำเวลำที่มอเตอร์จะรันต่อไปหลังจำกแก้ไขควำมต้องกำรแล้ว 

ช่วงเวลำ: 1-1440 นำที 

 

กำรเตอืน 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)  
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ได้ยิน: ท ำเครื่องหมำยที่กล่องนี เพื่อท ำให้กระดิ่งดังในขณะที่กำรเตือนนี ท ำงำนอยู่ 

 
ช่วงเวลำกำรเงียบ: ตั งเวลำที่กำรเตือนนี จะยังคงเงียบ 

 
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 

 

พำรำมเิตอรแ์ละตวันบัเวลำของสวิตชถ์ำ่ยวงจร ก ำหนดคำ่ > ขั นสงู > 

พำรำมเิตอรแ์ละตวันบัเวลำของสวติชถ์ำ่ยวงจร 

 
 

หน้ำนี ใช้ในกำรปรบัพำรำมิเตอรแ์ละตัวนบัเวลำของสวติช์ถำ่ยวงจรทั งหมด 

 

เวลำท ำควำมเยน็ของเครื่องก ำเนิดไฟฟำ้: 

จ ำนวนเวลำที่เครื่องก ำเนิดไฟฟ้ำจะรันต่อหลังจำกถ่ำยวงจรใหม่ไปข้ำงที่ปกติ 

 
เวลำที่ถำ่ยวงจรใหม่: 

จ ำนวนเวลำที่น้อยที่สุดที่สวติช์ถำ่ยวงจรจะอยู่บนด้ำนส ำรองในขณะที่ทั งสองดำ้นมีคุณสมบตัิตำมที่ก ำหนด 

 

แรงดันไฟฟำ้ตกปกต:ิ เปอร์เซ็นตข์องแรงดันไฟฟำ้ปกติใต้แหล่งพลังงำนไฟฟ้ำปกติจะถูกตัดสทิธิ์ 

(หลังจำกกำรหมดอำยุของกำรหน่วงเวลำที่ไม่มีไฟฟ้ำปกติ) 

 
ช่วงที่ไม่มีไฟฟ้ำปกต:ิ 
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กำรหนว่งเวลำหลังจำกก ำลังไฟฟ้ำปกติอำจถูกตัดสิทธิเ์พียงมีแรงดันไฟฟำ้อยูต่ลอดเวลำระหวำ่งกำรหน่วงนี ใตแ้รงดัน

ตกปกต ิ 

 

แรงดันรับปกติ: เปอรเ์ซน็ตข์องแรงดันไฟฟำ้ปกติเหนือแหล่งพลังงำนไฟฟ้ำปกติจะได้รับสิทธิ์อีกครั ง 

(หลังจำกกำรหมดอำยุของเวลำกำรถำ่ยโอนใหม่) 

 

แรงดันไฟฟำ้ตกส ำรอง: เปอร์เซ็นต์ของแรงดันไฟฟ้ำปกติเหนือแหล่งพลังงำนไฟฟ้ำอำจถกูตัดสิทธิ์ 

 

แรงดันไฟฟรบัส ำรอง: เปอรเ์ซ็นต์ของแรงดันไฟฟ้ำส ำรองที่สูงกวำ่แหล่งพลังงำนปกติจะมีคณุสมบตัิตำมที่ก ำหนด 

(หลังจำกครบก ำหนดกำรหน่วงเวลำที่มีส ำรอง) 

 

กำรหนว่งเวลำที่มีส ำรอง: กำรหน่วงเวลำหลังจำกแหล่งพลังงำนปกติสำมำรถผ่ำนเกณฑ์ทีก่ ำหนดได้ 

 

ควำมถีข่องดรอปเอำท์: เปอร์เซ็นต์ของควำมถี่ที่ระบุทีต่่ ำกวำ่แหล่งพลังงำนอำจไม่ผำ่นเกณฑท์ี่ก ำหนด 

 

ควำมถีข่องพกิอัพ: เปอร์เซน็ต์ของควำมถี่ที่ระบุทีสู่งกวำ่แหล่งพลังงำนสำมำรถผำ่นเกณฑท์ี่ก ำหนดได้อกีครั ง 

 

ควำมตำ่งของเฟส: 

แรงดันไฟฟำ้สูงสดุทีแ่สดงในรูปแบบเปอร์เซน็ตข์องแรงดันไฟฟ้ำที่ระบุเพื่อกระตุ้นกำรเตอืนเฟสไม่สมดุล 

ถ้ำควำมแตกตำ่งของแรงดันไฟฟ้ำระหวำ่งเฟสใดในสองเฟสมำกกว่ำแรงดันไฟฟำ้สูงสุดนี  กำรเตือนจะเกิดขึ น 

 
กำรหนว่งเวลำกำรถำ่ยวงจรมีปัญหำ: 

กำรหนว่งเวลำน ำมำใช้เพื่อหลีกเล่ียงกำรเตือนที่ผดิพลำดในระหวำ่งกำรแปลงจำกแหล่งหนึ่งไปยังอีกแหล่งหนึ่ง 

หลังจำกกำรหน่วงเวลำนี  ถ้ำกำรควบคุมไม่ได้รับสัญญำณต ำแหน่งที่ชัดเจน 

(สวติช์ถำ่ยวงจรในต ำแหน่งปกติหรอืต ำแหน่งส ำรอง) จะกระตุ้นกำรเตือนสวติชถ์่ำยวงจรที่มีปัญหำ 

มีกำรติดตั งสวิตช์จ ำกัดเพื่อระบุต ำแหน่งของสวติช์ถำ่ยวงจร 

 

กำรเลอืกเซนเซอร์ ก ำหนดคำ่ > ขั นสงู > เซนเซอร ์

 
 
เซนเซอร์แอนำล็อก เซนเซอร์แรงดันไฟฟ้ำ และเซนเซอร์กระแสไฟฟ้ำ 

และเซนเซอร์กระแสรั่วลงดินทั งหมดสำมำรถถูกปรับเทียบโดยกำรเข้ำถึงหน้ำนี  อินพุทแอนะล็อก 1 เพื่อเครื่องแปลงกระแสควำมดัน 

1 อินพุทแอนะล็อกอื่นขึ นอยู่กับตัวเลือกตัวควบคุม 
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เซนเซอร์ทุกตัว ยกเว้นเซนเซอร์แรงดันไฟฟ้ำและกระแสไฟฟ้ำสำยไลน์สำมำรถถูกปรับเทียบโดยวิธีเดียวกัน ปลำยทำงสัญญำณ 

ชนิดของหน่วย หน่วย ค่ำสูงสุดและต่ ำสุดเป็นตัวแปรซึ่งตั งค่ำจำกโรงงำนแต่สำมำรถท ำกำรปรับเทียบได้ในภำคสนำม 

 
มีสำมวิธีในกำรปรับเทียบเซนเซอร์ซึ่งสำมำรถเลือกในหน้ำต่ำงใต้ "วำลว์เซนเซอร์" 

 
-วำลว์เซนเซอร์: เชื่อมต่อเครื่องมือกำรวัดภำยนอกซึ่งมีกำรปรับเทียบแล้ว (เช่น แมนอมิเตอร์เพื่อปรับเทียบเซนเซอน์ควำมดัน) 

ท ำให้ระบบที่จะปรับเทียบอยู่จุดต่ ำสุด ขณะที่ก ำลังดูเครื่องมือตรวจวัด กดปุ่มอ่ำน (ปุ่มที่มีลูกศรวงกลม) 

วำวล์ที่แสดงบนเครื่องมือกำรวัดเม่ือกดปุ่มกำรอ่ำนต้องถูกต้องป้อนค่ำในหน้ำต่ำง "ต่ ำ" ข้ำงล่ำงวำลว์ที่ต้องกำร 

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 ใช้สองจุดที่ไกลกันแต่อยู่ในพิสัยปกติของเซนเซอร์ 

 

 
 

ส ำหรับตัวแปลงควำมดัน PT1 ควำมดันจุดต่ ำ (ศูนย์) จะได้รับโดยอัตโนมัติระหว่ำงกำรเปิดเครื่องครั งแรก 

สำมำรถกลับมำซื อใหม่ได้โดยกำรกดลูกศรกลมสีน  ำเงิน ต้องป้อนจุดสูงเพื่อปรับเทียบเซ็นเซอร์ 
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เพื่อปรับเทียบเซนเซอร์แรงดันไฟฟ้ำในสำย ให้ใช้โวลต์มิเตอร์ภำยนอกซึ่งปรับเทียบแล้ว ด้วยแผงควบคุมใต้ก ำลังไฟฟ้ำ: 

- อ่ำนแรงดันไฟฟ้ำระหว่ำง L1 และ L2 และกดกล่องสีขำวแรกที่อยู่ใต้ “วำลว์เซนเซอร์” 

- กรอกแรงดันไฟฟ้ำในกล่องสีขำวแรกที่อยู่ใต้ "ต้องกำร" 

- อ่ำนแรงดันไฟฟ้ำระหว่ำง L2 และ L3 และกดกล่องสีขำวที่สองที่อยู่ใต้ “วำลว์เซนเซอร์” 

- กรอกแรงดันไฟฟ้ำในกล่องสีขำวที่สองที่อยู่ใต้ "ต้องกำร" 

- อ่ำนแรงดันไฟฟ้ำระหว่ำง L1 และ L3 และกดกล่องสีขำวที่สำมที่อยู่ใต้ “วำลว์เซนเซอร์” 

- กรอกแรงดันไฟฟ้ำในกล่องสีขำวที่สำมที่อยู่ใต้ "ต้องกำร" 

- กดปุ่ม “ค ำนวน” 

 
 
เพื่อปรับเทียบเซนเซอร์กระแสไฟฟ้ำ ให้ใช้แคลมป์กระแสไฟฟ้ำที่ปรับเทียบแล้ว 

แผงควบคุมใต้แรงดันไฟฟ้ำและมอเตอร์ที่ไม่ได้รับไฟฟ้ำ กรอก “0” ในกล่องสีขำวใต้ “ต้องกำร” กดปุ่มสูงขึ น “อ่ำนทั งหมด” 

สตำร์ทมอเตอร์โดยกำรกดปุ่มสตำร์ทแบบแมนนวลบน ViZiTouch และรอมอเตอร์ไปถึงควำมเร็วเต็มที่ 

เอำกำรอ่ำนด้วยแคลมป์กระแสไฟฟ้ำในสำยหนึ่ง และกดปุ่มต่ ำลง “อ่ำนทั งหมด” 

กรอกค่ำที่เอำมำจำกแคลมป์กระแสไฟฟ้ำในกล่องสีขำวใต้ “ต้องกำร” และที่ด้ำนขวำ “สูง” กดค ำนวน 

 
ประกำศส ำคัญ! 

ทุกสำยเคเบิลเซนเซอร์แอนำล็อกที่ใช้ส ำหรับตัวควบคุมนี ควรมีเปลือกหุ้ม เปลือกหุ้มต้องเดินสำยดินทำงฝ่ังมอเตอร์ 

กำรไม่ปฏิบัติตำมค ำแนะน ำเหล่ำนี อำจกระทบกำรท ำงำนที่ดีของตัวควบคุมและท ำให้ประกันถือเป็นโมฆะ  



  

41 
 

เอำท์พทุ ก ำหนดคำ่ > ขั นสงู > เอำทพ์ทุ 

 
 
หน้ำนี ใช้เพื่อดูตรรกะของสัญญำณที่จะกระตุ้นเอำท์พุทบนบอร์ด IO และเพื่อทดสอบเอำท์พุทเหล่ำนั น 

ยังสำมำรถก ำหนดค่ำเอำท์พุท TB6 ได้จำกหน้ำนี  

 
เอำท์พุทกำร์ดไฟฟ้ำ: 

- SV 
- ST 
- AB 
- CR4 
- CR5 
- TB1 (รันมอเตอร์) 

- TB2 (ก ำลังไฟที่พร้อมใช้งำน) 

- TB3 (กำรกลับเฟสปกติ) 

- TB4 (กำรเตือนของห้องป๊ัม) 

- TB5 (มอเตอร์มีปัญหำ) 

- TB6 (สำมำรถก ำหนดค่ำได้) 

 
เอำท์พุทกำร์ดสวิตช์ถ่ำยวงจร: 

- AST (ชุดตัดวงจรเสริมด้ำนส ำรอง) 

- เครื่องก ำเนิดระบบป้องกันภัยสัญญำณ 

- ถ่ำยวงจรมอเตอร์ 

- ตัวควบคุมพร้อมใช้งำน 

 
กดที่เอำท์พุทจะน ำทำงไปยังหน้ำนี :  
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กล่องแรกนับจำกด้ำนบนใช้เพื่อเปลี่ยนชื่อเอำท์พุท ส ำหรับตรรกะของเอำท์พุท สำมำรถเลือกกำรรวมอินพุทตัวเลขได้ 5 ตัว 

แต่ละอินพุทสำมำรถเป็นกำรเตือนหรือสัญญำณจำกรำยกำรและสำมำรถเปลี่ยนกลับโดยกำรกดสัญลักษณ์หน้ำสัมผัส NO/NC 

ที่ด้ำนซ้ำยของจอ ตรรกะและหรือสำมำรถรวมอินพุทที่เลือก 

และกำรออกสำมำรถเปลี่ยนกลับได้เช่นกันโดยกำรกดสัญลักษณ์หน้ำสัมผัส NO/NC ที่ด้ำนขวำของจอ 

 
กดปุ่ม “ทดสอบ” ที่ด้ำนล่ำงขอจอภำพ จะเปลี่ยนสภำพเอำท์พุทเพียงหน่ึงวินำที หมำยเหต:ุ 

กำรเปิดใช้งำนเอำท์พุทบำงตัวอำจท ำให้มอเตอร์สตำร์ท 

 

หนำ้อพัเดตโปรแกรม ก ำหนดคำ่ > ขั นสงู > อพัเดตโปรแกรม 

 
 

หน้ำนี ใช้ในกำรอัพเดตซอฟต์แวร์ของตัวควบคุม คีย์ USB หรือกำรเชื่อมต่อเครือข่ำยที่จ ำเป็นต้องท ำกำรอัพเดตซอฟต์แวร์ 
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กำรตั งคำ่จำกโรงงำน 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  

 

ระบบลอ็คอนิเตอร์ลอ็ค ก ำหนดคำ่ > ขั นสงู > ระบบลอ็คอนิเตอรล์อ็ค 

 
 

หน้ำนี ใช้ส ำหรับก ำหนดค่ำพำรำมิเตอรเ์อำท์พุทระบบล็อคและอินพทุอินเตอร์ล็อค 

เพื่อให้ตวัเลือกดังกล่ำวท ำงำนต้องก ำหนดไปที่อินพุทหรือเอำท์พุทบนบอร์ด IO 
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ระบบล็อคคืออินพทุทีป่้องกนัไม่ให้มีกำรสตำร์ทมอเตอร ์

-ล ำดับควำมส ำคัญ: ถ้ำเปิดใช้งำน สัญญำณระบบล็อคจะท ำหนำ้ที่ปดิกำรท ำงำน 

-เปิดใชแ้บบแมนนวล: ถ้ำท ำเครื่องหมำย กำรเปิดใช้งำนอินพุทระบบล็อคจะป้องกันกำรสตำรท์แบบแมนนวล 

-เปิดใชแ้บบอตัโนมัต:ิ ถ้ำท ำเครื่องหมำย กำรเปิดใช้งำนอินพุทระบบล็อคจะป้องกันกำรสตำรท์อัตโนมัต ิ

-เปิดใชแ้บบระยะไกล: ถ้ำท ำเครื่องหมำย กำรเปิดใช้งำนอินพุทระบบล็อคจะป้องกันกำรสตำร์ทระยะไกล 

-เปิดใชแ้บบกำรไหล: ถำ้ท ำเครื่องหมำย กำรเปิดใช้งำนอินพุทระบบล็อคจะป้องกันกำรสตำรท์กำรไหล 

 

อินเตอร์ล็อคคือเอำทพ์ุทที่ปอ้งกันไม่ให้มีกำรสตำรท์มอเตอร์ทีส่อง 

-หลักคอยล์ทีก่ ำหนด: ถำ้เปดิใช้งำน ตัวควบคุมจะรอใหมี้สัญญำณจำกคอยล์สตำรท์หลักก่อนท ำให้อินเตอร์ล็อคท ำงำน 

-เปิดใชแ้บบแมนนวล: ถ้ำท ำเครื่องหมำย ตวัเลือกนี จะเปดิใช้งำนอินเตอร์ล็อคเอำท์พทุด้วยกำรสตำร์ทแบบแมนนวล 

-เปิดใชแ้บบอตัโนมัต:ิ ถ้ำท ำเครื่องหมำย ตวัเลือกนี จะเปดิใช้งำนอินเตอร์ล็อคเอำท์พทุด้วยกำรสตำร์ทแบบอตัโนมัติ 

-เปิดใชแ้บบแมนนวลระยะไกล: ถ้ำท ำเครื่องหมำย 

ตัวเลือกนี จะเปิดใช้งำนอินเตอร์ล็อคเอำทพ์ุทดว้ยกำรสตำรท์แบบแมนนวลระยะไกล 

-เปิดใชแ้บบกำรหยุดกำรสตำร์ท: ถ้ำท ำเครื่องหมำย 

ตัวเลือกนี จะเปิดใช้งำนอินเตอร์ล็อคเอำทพ์ุทดว้ยโหมดกำรหยุดกำรสตำร์ท 

 

อินพุท ก ำหนดคำ่ > ขั นสงู > อนิพทุ 

 
 
หน้ำนี มีไว้เพื่อวตัถุประสงค์ในกำรมองเหน็เทำ่นั น 

ผู้ใช้สำมำรถตรวจสอบวำ่สญัญำณใดถูกส่งจำกอินพทุของตัวควบคุมใด 
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ข้อมลูกำรด์ I/O ก ำหนดคำ่ > ขั นสงู > ขอ้มลูกำรด์ IO 

 
 

หน้ำนี ใช้เพื่อกำรมองเห็นภำพของ ViZitouch และกำร์ด IO 

ลงทะเบียนโดยกำรกดลูกศรสีน  ำเงนิขำ้งล่ำงด้ำนขวำของจอภำพ ยังสำมำรถติดตั งกำร์ดกำรเพิ่มผำ่นทำงหนำ้นี ได้ 

 

เครอืขำ่ย ก ำหนดคำ่ > ขั นสงู > เครอืขำ่ย 

 
 

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

พำรำมิเตอรเ์หล่ำนี สำมำรถเปล่ียนแบบแมนนวลโดยกำรท ำเครื่องหมำยทีก่ล่องที่มุมบนซำ้ยมือ 

เพื่อน ำกำรเปลี่ยนแปลงไปใช้ กดลกูศรสีน  ำเงินที่มุมขวำล่ำง 

 

ViZiTouch จะเริม่ต้นระบบใหม ่ ก ำหนดคำ่ > ขั นสงู > ViZitouch จะเริม่ตน้ระบบใหม ่

ถ้ำกดปุ่มนี  ViZiTouch จะเริ่มต้นระบบใหม่ กำรเปล่ียนแปลงใดๆ จะถูกบนัทกึ 
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ประวตั ิ(เมน)ู 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 

 

ประวัติ 
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หนำ้กจิกรรม 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 ำทำงตลอดช่วงเวลำ 

ปุ่มสนี  ำเงินทีมุ่มดำ้นลำ่งซำ้ยมอืน ำไปสูต่ำรำงทีใ่ชใ้นกรสรำ้งกรำฟนี  
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ตำรำงนี สำมำรถดูคำ่ที่แท้จรงิทีใ่ชใ้นกำรสรำ้งกรำฟควำมดนัดว้ยเวลำทีแ่มน่ย ำ 

กดทีปุ่่มสนี  ำเงนิมมุบนด้ำนซำ้ยมือจะกลับไปที่หน้ำกรำฟ 

 

กรำฟก ำลงัไฟ ประวตั ิ> กรำฟก ำลงัไฟ 

 
 
ในหน้ำนี สำมำรถดูกรำฟิกของแรงดันไฟฟ้ำ 3 สำย กระแสไฟฟ้ำ 3 สำย และกำรรันมอเตอร์ผ่ำนช่วงเวลำ 

เม่ือกดที่จอภำพค ำบรรยำยจะหำยไปหรือแสดงขึ นมำ 

สำมำรถเปลี่ยนอัตรำส่วนของเวลำโดยกำรกดช่วงระยะเวลำที่ต้องกำรด้ำนบนของจอ (ตั งแต่ 1 นำทีถึง 2 สัปดำห์) 

ลูกศรสีน  ำเงินที่อยู่ทั งสองฝ่ังของกรำฟิกใช้เพื่อน ำทำงตลอดช่วงเวลำ 

ปุ่มสีน  ำเงินที่มุมด้ำนล่ำงซ้ำยมือน ำไปสู่ตำรำงที่ใช้ในกรสร้ำงกรำฟนี  

 



  

49 
 

 
 

ตำรำงนี อนุญำตให้มีกำรดูค่ำที่แท้จริงที่ใช้สร้ำงกรำฟก ำลังไฟที่มีเวลำที่แม่นย ำ 

กดปุ่มสีน  ำเงินมุมบนซ้ำยเพื่อย้อนกลับไปที่ให้กรำฟ 

 

ข้อมลูบันทึกทีบ่ันทึกไว้ ประวตั ิ> ขอ้มลูบนัทกึทีบ่นัทกึไว ้

 
 

หน้ำนี ใช้เพื่อเข้ำถึงไฟล์ข้อมูลบันทึกทีผ่่ำนมำทั งหมด ไฟล์ข้อมูลบันทกึแต่ละไฟล์เปน็ไฟล์ CSV ประกอบด้วยเวลำ วนัที ่

กำรเริ่มท ำงำน กำรหยุดท ำงำน ควำมดันระบบ แรงดันไฟฟ้ำและกระแสไฟฟ้ำ 3 สำย สัญญำณกำรรันเครื่องยนต์ 

สัญญำณกำรรันเครื่องสูบน  ำรักษำแรงดัน และข้อควำมกิจกรรมข้อมูลบนัทึก แต่ละไฟล์สำมำรถจุข้อมูลได้สูงสดุถึง 1 

MB เดือนและปีทีแ่สดงอยู่ในชื่อเรื่อง แต่ละครั งที่ไฟล์ CSV เต็ม 

จะมีกำรสร้ำงไฟล์ใหม่จพร้อมกับตัวเลขที่เพิ่มขึ นในชื่อเรือ่ง กดที่ไฟล์เพื่อดเูนื อหำ 
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ข้อมูลบันทกึถกูจัดกำรตำมล ำดับเวลำ เพื่อเลือกข้อมูลที่จะแสดง ให้กดไอคอนตัวกรองตรงกลำงดำ้นบนของจอ 

 

 
 

จำกหนำ้นี จะแสดงวำลว์ทีเ่ลือก กด “ไฟล์บันทกึข้อมูล” ที่ด้ำนบนซำ้ยมือของจอเพื่อกลับไปยังตำรำงข้อมูลบันทกึ 

 

กรำฟของปัม๊ ประวตั ิ> กรำฟของปัม๊ 

หน้ำนี มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยลูกค้ำสร้ำงกรำฟแสดงสมรรถนะของป้ัม 

ตัวควบคุมในโหมดอัตโนมัติจะสุ่มตัวอย่ำงกำรไหลของน  ำที่ออกจำกป๊ัม ระบบควำมดันและกำรดูดที่ทำงเข้ำของป๊ัม 

ต้องติดตั งเซนเซอร์ที่เหมำะสมส ำหรับโหมดกำรท ำงำนนี  แต่ละครั งกำรแปรผันของตัวแปรมีควำมส ำคัญเท่ำๆ กัน 

ตัวควบคุมจะบันทึกค่ำและให้ท ำกระดิ่งดัง ในโหมดแมนนวล ผู้ใช้สำมำรถป้อนค่ำต่ำงๆ แบบแมนนวลเพื่อสร้ำงกรำฟของป๊ัม 
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สถติ ิ ประวตั ิ> สถติ ิ

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

 

สถติิของเวลำทั งหมด ประวตั ิ> สถติ ิ> สถติขิองเวลำทั งหมด 

 
 
"สถิติของเวลำทั งหมด" ประกอบด้วยพำรำมิเตอร์สองตัว: 

- ตั งแต:่ วันที่ที่ตัวควบคุมได้รับก ำลังไฟฟ้ำเป็นครั งแรก 

- เวลำเปิด: ปริมำณเวลำที่ตัวควบคุมถูกเปิด 
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สถติิกำรบริกำรครั 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 

มอเตอร์: 

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

 - จ ำนวนกำรสตำร์ท: จ ำนวนครั งที่สตำร์ทมอเตอร์ 

 - สตำร์ทครั งสุดท้ำยเม่ือ: ครั งสุดท้ำยที่สตำร์ทมอเตอร์ 

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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สถติิกำรรบับรกิำรครั งลำ่สดุ ประวตั ิ> สถติ ิ> สถติกิำรบรกิำรลำ่สดุ 

 
 

หน้ำนี อนญุำตให้ผู้ใช้ดู "สถติิกำรติดตั งครั งล่ำสดุ" พำรำมิเตอร์มีค่ำเหมือนเดิมกบัคำ่ต่ำงๆ จำกหนำ้ 

"สถติิกำรตดิตั งครั งล่ำสุด" แต่จำก "กำรบริกำรครั งล่ำสุด"  

 

ดำวนโ์หลด 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 

  

บริการ 
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กดเครื่องหมำยค ำถำมจะน ำทำงไปยังหนำ้ดำวน์โหลด สำมำรถดำวน์โหลดคู่มือกำรใช้งำนเวอร์ชั่น pdf ได้บนอุปกรณ ์

USB 
 
  

ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน 
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สำมำรถเลือกภำษำที่แสดงบน ViZiTouch ได้ในหน้ำนี  

 
  

ภาษา 
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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 
 

  

เอกสารทางเทคนิค 
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กำรทดสอบก่อนกำรยอมรับในภำคสนำม 

TORNATECH รุ่น GPX 

มีหรือไม่มีสวิตช์ถ่ำยวงจร GPU 

ตัวควบคุมเครื่องสูบน  ำดับเพลิงไฟฟ้ำ 

กำรทดสอบก่อนกำรยอมรับในภำคสนำม 

รำยกำรตรวจสอบ 

หมำยเหต:ุ 

เอกสำรฉบับนี ควรเป็นข้อบ่งชี อย่ำงเป็นทำงกำรไม่ว่ำจะเป็นกำรติดตั งและสภำพทั่วไปของอุปกรณ์ที่เหมำะสมต่อกำรทดสอบกำรยอม

รับในสนำม 

เอกสำรฉบับนี ควรช่วยเหลือบุคคลที่มีหน้ำที่ท ำกำรทดสอบกำรยอมรับในสนำมในกำรตัดสินใจว่ำจะด ำเนินกำรทดสอบกำรยอมรับใ

นสนำมของอุปกรณ์ต่อไปหรือไม่ 

รำยกำรตรวจสอบกำรติดตั ง: ใช ่ ไม ่

1 
ตรวจสอบป้ำยของตัวควบคุมเครื่องสูบน  ำดับเพลิง (และสวิตช์ถ่ำยวงจรถ้ำรับก ำลังไฟ) 

ให้สอดคล้องกับแรงดันไฟฟ้ำ AC ที่สำมำรถใช้ได้ 

  

2 

กำรตรวจสอบควำมเสียหำยต่อภำยนอกของตัวควบคุมเครื่องสูบน  ำดับเพลิงด้วยสำยตำ 

ตรวจสอบให้แน่ใจว่ำกำรปิดล้อม กระดิ่งกำรเตือน สวิตช์ตัวเลือก 

เมมเบรนและจอแสดงผลไม่มีควำมเสียหำย 

  

3 
ตรวจสอบว่ำมีกำรติดตั งตัวควบคุมเครื่องสูบน  ำดับเพลิงในที่มองเห็นได้จำกป๊ัมและเครื่องยนต์หรือมอเต

อร์ 

  

4 ตรวจสอบว่ำมีกำรติดตั งตัวควบคุมเครื่องสูบน  ำดับเพลิงไม่น้อยกว่ำ 12 นิ วจำกพื นห้องเครื่องงำนระบบ   

5 
ตรวจสอบว่ำมีกำรเชื่อมต่อทำงไฟฟ้ำไปยังตัวควบคุมเครื่องสูบน  ำดับเพลิง 

โดยใช้ตัวเช่ือมต่อและท่อร้อยป้องกันของเหลว 

  

6 

เปิดประตูตัวควบคุมเครื่องสูบน  ำดับเพลิง ตรวจสอบเศษตัดเจำะ สิ่งสกปรก 

วัตถุแปลกปลอมในส่วนล่ำงของกำรปิดล้อมด้วยสำยตำ สำยไฟที่หลวม ส่วนประกอบที่หัก 

และทักษะที่เหมำะสมทั่วไปของช่ำง 

  

7 
ตรวจสอบว่ำแรงดันไฟฟ้ำของก ำลังไฟฟ้ำปกติ AC 

ที่ถูกต้องได้ส่งไปยังตัวควบคุมโดยเอำกำรอ่ำนแรงดันไฟฟ้ำที่ขั วต่อขำเข้ำของสวิตช์แยกวงจร (IS) 

  

8 

ถ้ำน ำมำใช้ได้ ให้ตรวจสอบว่ำมีกำรส่งแรงดันไฟฟ้ำ AC ของก ำลังไฟฟ้ำ AC 

ส ำรองที่ถูกต้องไปยังตัวควบคุมโดยเอำกำรอ่ำนแรงดันไฟฟ้ำที่ขั วต่อขำเข้ำของสวิตช์แยกก ำลังไฟส ำร

อง (AIS) 

  

9 ตรวจสอบว่ำชุดสำยไฟแรงสูงของมอเตอร์ถูกเชื่อมต่อส ำหรับวิธีกำรสตำร์ทที่สอดคล้องกัน   

รำยกำรตรวจสอบกำรเปิดเครื่องเบื องต้น ใช ่ ไม ่

1 

ต้องปิดประตูตัวควบคุมและล็อคขณะมือจับเครื่องปลดวงจรก ำลังไฟฟ้ำปกติอยู่ในต ำแหน่งปิด 

ถ้ำสวิตช์ถ่ำยวงจรได้รับก ำลังไฟ 

ต้องปิดและล็อคประตูในขณะที่มือจับสวิตช์แยกวงจรส ำรองอยู่ในต ำแหน่งปิด 

  

2 ตรวจสอบมือจับกำรสตำร์ทฉุกเฉินให้อยู่ในต ำแหน่งปิด   

3 
วำงมือจับของเครื่องปลดวงจรของก ำลังไฟฟ้ำปกติไปยังต ำแหน่งเปิด ถ้ำสวิตช์ถ่ำยวงจรได้รับก ำลังไฟ 

ให้วำงสวิตช์แยกวงจรส ำรองในต ำแหน่งเปิด 

  

4 
ตรวจสอบว่ำแรงดันไฟฟ้ำและเฮิรตซ์ของก ำลังไฟฟ้ำปกติที่แสดงบนจอภำพดิจิทัลเหมือนกันกับที่ตรวจ

วัดในข้อ 7 ของรำยกำรตรวจสอบกำรติดตั งข้ำงบน 

  

5 
ตรวจสอบว่ำแรงดันไฟฟ้ำและเฮิรตซ์ของก ำลังไฟฟ้ำส ำรองที่แสดงบนจอภำพดิจิทัลเหมือนกันกับที่ตรว

จวัดในข้อ 7 ของรำยกำรตรวจสอบกำรติดตั งข้ำงบน 

  

6 ตรวจสอบว่ำไม่มีกำรเตือนกลับเฟสทั งด้ำนก ำลังไฟฟ้ำปกติและก ำลังไฟส ำรอง   

หมำยเหต:ุ 

ต้องท ำกำรสตำร์ทแบบอัตโนมัติและแมนนวลถ้ำมอเตอร์และป๊ัมว่ำงพร้อมสตำร์ทโดยช่ำงเทคนิคที่เป็นตัวแทน

ให้บริกำรอย่ำงเป็นทำงกำรเท่ำนั น 

ใช ่ ไม ่

1 
วำงมือจับของเครื่องปลดวงจรของก ำลังไฟฟ้ำปกติไปยังต ำแหน่งเปิด ถ้ำสวิตช์ถ่ำยวงจรได้รับก ำลังไฟ 

ให้วำงสวิตช์แยกวงจรส ำรองในต ำแหน่งเปิด 

  

2 กดปุ่มกดสตำร์ท มอเตอร์จะสตำร์ท   

3 ตรวจสอบกำรหมุนมอเตอร์ทั งด้วยก ำลังไฟฟ้ำปกติและก ำลังไฟฟ้ำส ำรอง (ถ้ำม)ี   
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• ถ้ำกำรหมุนมอเตอร์ถูกต้องไม่จ ำเป็นต้องปรับแก้ 

• เพื่อปรับกำรหมุนมอเตอร์ให้ถูกต้อง เปลี่ยนกำรเชื่อมต่อชุดสำยไฟแรงสูงของมอเตอร์ 1 และ 3 (A 

และ C) ที่คอนแทกเตอร์ที่รัน 

4 ตรวจสอบกำรเตือนที่อำจปรำกฏบนจอภำพดิจิทัลเ แก้ไขสภำพกำรเตือน   

5 

ตั งค่ำกำรหยุดท ำงำนและกำรเริ่มท ำงำนโดยปฏิบัติตำมเอกสำรประกอบของ ViZiTouch 

คุณต้องลงชื่อเข้ำสู่ระบบเพื่อแก้ไขกำรตั งค่ำเหล่ำนี  

ตรวจสอบกำรสตำร์ทอัตโนมัติโดยกำรลดควำมดันระบบให้ต่ ำกว่ำกำรตั งค่ำกำรเริ่มท ำงำน 

  

6 
หยุดมอเตอร์โดยกำรกดปุ่มเมมเบรน “หยุด” หมำยเหต:ุ 

มอเตอร์จะหยุดถ้ำควำมดันระบบมีค่ำสูงกว่ำกำรตั งค่ำกำรหยุดท ำงำนเท่ำนั น 

  

 
ตัวควบคุมของ Tornatech S/N: _________________________________________ 

 
ที่อยู่ในกำรติดตั ง: _________________________________________ 

  
 _________________________________________ 
  
 _________________________________________ 
 
รำยกำรตรวจสอบเสร็จสมบูรณ์? _____________ใช ่_____________ ไม่ 

 
รำยกำรตรวจสอบท ำเสร็จสมบูรณ์โดย: __________________________________________ 

 
บริษัท: __________________________________________ 

 
วันที:่ __________________________________________ 

 
เป็นพยำนโดย: __________________________________________ 

 
ข้อคิดเห็น: ___________________________________________________________________________ 

 
 ___________________________________________________________________________ 
 
 ___________________________________________________________________________ 
 
 ___________________________________________________________________________ 
 
 ___________________________________________________________________________ 
 
 ___________________________________________________________________________ 
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รำยงำนกำรทดสอบกำรยอมรับในภำคสนำม 

TORNATECH รุ่น GPX 

มีหรือไม่มีสวิตช์ถ่ำยวงจร GPU 

ตัวควบคุมเครื่องสูบน  ำดับเพลิงไฟฟ้ำ 

รำยงำนกำรทดสอบกำรยอมรับในภำคสนำม 

กรอกส่วนแรกให้ครบถ้วนถ้ำยังท ำไม่เสร็จในระหว่ำงกำรทดสอบก่อนกำรยอมรับในภำคสนำม 

หมำยเหต:ุ 

ต้องท ำกำรสตำร์ทแบบอัตโนมัติและแมนนวลถ้ำมอเตอร์และป๊ัมว่ำงพร้อมสตำร์ทโดยช่ำงเทคนิคที่เป็นตัวแท

นให้บริกำรอย่ำงเป็นทำงกำรเท่ำนั น 

ใช่ ไม ่

1 
วำงมือจับของเครื่องปลดวงจรของก ำลังไฟฟ้ำปกติไปยังต ำแหน่งเปิด 

ถ้ำสวิตช์ถ่ำยวงจรได้รับก ำลังไฟ ให้วำงสวิตช์แยกวงจรส ำรองในต ำแหน่งเปิด 

  

2 กดปุ่มกดสตำร์ท มอเตอร์จะสตำร์ท   

3 

ตรวจสอบกำรหมุนมอเตอร์ทั งด้วยก ำลังไฟฟ้ำปกติและก ำลังไฟฟ้ำส ำรอง (ถ้ำม)ี 

• ถ้ำกำรหมุนมอเตอร์ถูกต้องไม่จ ำเป็นต้องปรับแก้ 

• เพื่อปรับกำรหมุนมอเตอร์ให้ถูกต้อง เปลี่ยนกำรเชื่อมต่อชุดสำยไฟแรงสูงของมอเตอร์ 1 และ 3 

(A และ C) ที่คอนแทกเตอร์ที่รัน 

  

4 ตรวจสอบกำรเตือนที่อำจปรำกฏบนจอภำพดิจิทัลเ แก้ไขสภำพกำรเตือน   

5 

ตั งค่ำกำรหยุดท ำงำนและกำรเริ่มท ำงำนโดยปฏิบัติตำมเอกสำรประกอบของ ViZiTouch 

คุณต้องลงชื่อเข้ำสู่ระบบเพื่อแก้ไขกำรตั งค่ำเหล่ำนี  

ตรวจสอบกำรสตำร์ทอัตโนมัติโดยกำรลดควำมดันระบบให้ต่ ำกว่ำกำรตั งค่ำกำรเริ่มท ำงำน 

  

6 
หยุดมอเตอร์โดยกำรกดปุ่มเมมเบรน “หยุด” หมำยเหต:ุ 

มอเตอร์จะหยุดถ้ำควำมดันระบบมีค่ำสูงกว่ำกำรตั งค่ำกำรหยุดท ำงำนเท่ำนั น 

  

กำรตรวจสอบกำรกลับเฟส ใช่ ไม ่

1 

ตรวจสอบหรือจ ำลองกำรกลับเฟสทั งบนก ำลังไฟฟ้ำปกติและก ำลังไฟฟ้ำส ำรอง 

กำรป้องกันกระแสไฟฟ้ำเกิน 

 
ข้อมูลป้ำยตัวควบคุม ข้อมูลป้ำยมอเตอร์ไฟฟ้ำ 

FLC: __________A FLC: __________A  
LRC: __________A LRC: __________A 
 

  

สตำร์ทมอเตอร์ 

ก ำลังไฟฟ้ำปกติ ใช่ ไม ่

1 กำรสตำร์ทแบบแมนนวล 6 ครั ง   

2 กำรสตำร์ทอัตโนมัติ 6 ครั ง   

3 กำรสตำร์ทมือจับฉุกเฉิน 6 ครั ง   

4 1 สตำร์ทอัตโนมัติ/โดยวำล์วควบคุมน  ำเข้ำ   

ก ำลังไฟส ำรอง (พร้อมกับรุ่น GPU) ใช่ ไม ่

1 กำรสตำร์ทแบบแมนนวล 6 ครั ง   

2 กำรสตำร์ทอัตโนมัติ 6 ครั ง   

3 กำรสตำร์ทมือจับฉุกเฉิน 6 ครั ง   

4 1 สตำร์ทอัตโนมัติ/โดยวำล์วควบคุมน  ำเข้ำ   

 

กำรตั งค่ำเขตข้อมูล: 

 
แรงดันหยุดท ำงำน: ________ 

 
แรงดันเริ่มท ำงำน: ________ 

 
เปิดใช้งำนตัวนับเวลำช่วงกำรรันขั นต่ ำแล้วหรือไม่ 
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 ใช:่ _____ ตั งไว้ที่ _____นำที ไม:่ _____ 

 
ตัวนับเวลำกำรสตำร์ทตำมล ำดับ  

  
 ใช:่ _____ ตั งไว้ที่ _____วินำที ไม:่ _____ 

  
เปิดใช้งำนกำรทดสอบรำยสัปดำห์แล้วหรือไม่  

 
ใช:่ _____ เริ่ม (วันที่และเวลำ) ___________ ไม:่ _____ 

 
 หยุด (วันที่และเวลำ) ___________ 

  
กำรเชื่อมต่อหน้ำสัมผัสกำรเตือน: 

ตัวควบคุมเครื่องสูบน  ำดับเพลิง 

มีกำรเชื่อมต่อกำรรันมอเตอร์หรือไม่ _____ใช ่_____ ไม ่

 
มีกำรเชื่อมต่อก ำลังไฟที่พร้อมใช้งำนหรือไม่ _____ใช ่_____ ไม ่

 
มีกำรเชื่อมต่อกำรกลับเฟสหรือไม่ _____ใช่ _____ ไม ่

 
มีกำรจัดเตรียมและเชื่อมต่อหน้ำสัมผัสอื่นๆ หรือไม่ _____ใช ่_____ ไม ่

 
ตัวควบคุมของ Tornatech S/N: _________________________________________ 

 
ที่อยู่ในกำรติดตั ง: _________________________________________ 

 ________________________________________ 
 
กำรทดสอบกำรยอมรับในภำคสนำมเสร็จสมบูรณ์แล้วใช่หรือไม่ _____ใช ่_____ ไม ่

 
กำรยอมรับในภำคสนำมเสร็จสมบูรณ์โดย: __________________________________________ 

 
บริษัท: __________________________________________ 

 
วันที:่ __________________________________________ 

 
เป็นพยำนโดย: __________________________________________ 

 
บริษัท: __________________________________________ 

 
พยำนที่ลงลำยมือช่ือได้รับทรำบเก่ียวกับมำตรฐำน NFPA20 ข้อ 144 กำรตรวจสอบเป็นระยะ 

กำรทดสอบและกำรบ ำรุงรักษำซึ่งก ำหนดเงื่อนไขว่ำ “เครื่องสูบน  ำดับเพลิงต้องได้รับกำรตรวจสอบ 

ทดสอบและบ ำรุงรักษำตำมมำตรฐำน NFPA25 – มำตรฐำนเพื่อกำรตรวจสอบ 

กำรทดสอบและกำรบ ำรุงรักษำระบบป้องกันอัคคีภัยโดยใช้น  ำ” 

 
ข้อคิดเห็น: _____________________________________________________________________________ 

 
 _____________________________________________________________________________ 
 
 _____________________________________________________________________________ 
 
 _____________________________________________________________________________ 
 
 _____________________________________________________________________________ 
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