GRUNDFOS iSOLUTIONS

เครื่องควบคุมระดับน้ำ�รุ่น LC 231 & LC 241

ควบคุมป๊ัมของคุณ
ได้ง่ายกว่าที่เคย
ระบบควบคุมระดับน้�ำ
สำ�หรับ งานระบายน้�ำ
และงานเติมน้�ำ
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ระบบควบคุมระดับน้ำ�อัจฉริยะสำ�หรับงาน
บำ�บัดน้ำ�เสีย อาคาร หรือถังเก็บน้ำ�ที่คุณ
สามารถติดตั้ง กำ�หนดค่า และเชื่อมต่อได้
ง่าย ๆ
ได้รับการออกแบบมาให้ติดตั้งใช้งานร่วมกับปั๊ม 1-2 ตัว เครื่องควบคุมระดับ
น้ำ� Grundfos LC เป็นตัวเลือกที่เหมาะอย่างยิ่งสำ�หรับการระบายน้ำ�และการ
เติมน้ำ�ที่เกี่ยวกับ ระบบขนถ่ายน้ำ�เสียขนาดเล็ก อาคารพาณิชย์ และ งานด้าน
การเติมน้ำ�ลงในถังเก็บน้ำ�
เครื่องควบคุมมีการตั้งค่าที่กำ�หนดไว้ล่วงหน้าเพื่อให้เหมาะกับแอปพลิเคชัน
เหล่านี้เพื่อให้เริ่มต้นใช้งานในแอปพลิเคชันเฉพาะได้ง่ายและรวดเร็วยิ่งขึ้น
นอกจากนี้เครื่องควบคุมยังให้การควบคุมได้ถึง 5 ระดับซึ่งรองรับทัังใน
ระบบการทำ�งานของสวิตช์ลูกลอยและในหน่วยแปลงสัญญาณระดับอะนาล็อก
สัญญาณเริ่มต้นและหยุดใช้สำ�หรับการทำ�งานปกติทั่ว ๆ ไปของปั๊ม ส่วนใน
กรณีที่น้ำ�แห้ง จะมีสัญญาณ dry-run (option) ที่จะถูกนำ�มาใช้ควบคุมการ
ทำ�งานไม่ให้ปั๊มทำ�งาน เครื่องควบคุมสามารถทำ�งานได้ใน 2 โหมด: การระบาย
น้ำ�หรือการเติมน้ำ� สำ�หรับการใช้งานในด้านการระบายน้ำ� หากมีน้ำ�เต็มถังเก็บ
น้ำ�หรือบ่อน้ำ� เครื่องควบคุมจะเดินปั๊มทุกตัวเพื่อสูบน้ำ�ออกจนหมด สำ�หรับ
การใช้งานในด้านการเติมน้ำ� ก็จะเป็นไปในทิศทางตรงกันข้าม คือหากถังเก็บน้ำ�
มีน้ำ�เต็มถัง ปั๊มก็จะไม่ทำ�งาน
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ทำ�งานได้อย่าง
ชาญฉลาดยิ่ง
ขึ้นขณะเดินทาง

เครื่องควบคุมระดับน้ำ� Grundfos LC มีให้เลือกสองรุ่น:
LC 231 - โซลูชันขนาดกะทัดรัดที่สมบูรณ์แบบด้วยระบบป้องกันมอเตอร์ที่
ผ่านการรับรอง
LC 241 - โซลูชันตู้ควบคุมที่นำ�เสนอฟังก์ชันเฉพาะเพิ่มเติมพร้อมการปรับ
แต่งให้ใช้งานได้ง่ายขึ้น

Grundfos GO คือแพลตฟอร์มของเราที่พร้อมสรรพสำ�หรับการควบคุม
ปั๊มแบบเคลื่อนที่ Grundfos GO สนับสนุนเครื่องควบคุมโดยตรงผ่าน
ทางเทคโนโลยี Bluetooth Smart ซึ่งทำ�ให้มั่นใจได้ถึงการผสานรวมกันได้
อย่างง่ายดายและราบรื่นระหว่างระบบควบคุมและแอป

อุปกรณ์ปลายทางขาเข้า/ขาออกที่กำ�หนดค่าได้อย่างเป็น
เอกลักษณ์และอินเทอร์เฟซผู้ใช้ที่ใช้งานได้ง่ายมาก
เครื่องควบคุมมาพร้อมอุปกรณ์ปลายทางขาเข้า/
ขาออกที่กำ�หนดค่าได้ของ Grundfos ช่วยเพิ่มความ
ยืดหยุ่นให้กับทุกการใช้งานได้อย่างน่าทึ่ง การควบคุม
การกำ�กับดูแลประจำ�วัน และการทดสอบการใช้งานนั้น
เป็นไปอย่างตรงไปตรงมาด้วยอินเทอร์เฟซผู้ใช้ที่เข้าใจ
ง่ายและใช้งานได้ง่าย ซึ่งช่วยประหยัดเวลาอันมีค่าของ
คุณตอนเริ่มต้นใช้งาน และในขณะมีปฏิสัมพันธ์กับปั๊ม
และระบบควบคุมของคุณในแต่ละวัน

เครื่องควบคุมผสานรวมกันกับโมดูลการ
สื่อสารที่หลากหลายของ Grundfos ได้อย่าง
ราบรื่น ซึ่งทำ�ให้มั่นใจได้ว่าจะเข้ากันกับระบบ
กำ�กับดูแลต่าง ๆ อย่างเช่น SCADA ได้อย่าง
ง่ายดาย

สามารถกำ�หนดค่าในการตั้งค่าปั๊มโดยละเอียดทั้งหมด รวมถึงติดตาม
ตรวจสอบ และทดสอบการใช้งานปั๊มได้ง่าย ๆ ผ่านทาง Grundfos GO
ซึ่งทำ�ให้สามารถเชื่อมต่อแบบขั้นสูงกับสถานีสูบจ่ายน้ำ�ของคุณได้จากรถ
บริการ คุณจะได้รับคำ�แนะนำ�ทีละขั้นตอนโดยวิซาร์ดการเริ่มต้นใช้งาน เพื่อ
ให้แน่ใจว่าสถานีสูบน้ำ�ใหม่ของคุณจะเริ่มทำ�งานทันที
แดชบอร์ดที่เรียบง่ายและใช้งานง่ายจะแสดงสถานะสำ�หรับการติดตั้งของ
คุณ ที่นี่ คุณสามารถติดตามตรวจสอบบ่อน้ำ�และปั๊มของคุณได้

มีสัญญาณเตือนและการแจ้งเตือนเร็วและง่ายต่อการเข้าใจ การควบคุมปั๊ม
ด้วยตนเอง และดูสถานะปั๊มของคุณโดยละเอียด
ปัจจุบันคุณยังสามารถสร้างรายงานฉบับสมบูรณ์ด้วยการตั้งค่าและ
สถานะของการติดตั้งได้อีกด้วย
สามารถปรับแต่งคุณลักษณะเสริมต่าง ๆ ได้อย่างเช่น การป้องกันการ
จับยึดหรือการหน่วงเวลาเปิดเครื่อง (Power-On Delay) ได้ ยิ่งไปกว่า
นี้ ยังสามารถใช้แอป Grundfos GO จัดเก็บข้อมูล (สำ�รอง) ชุดการตั้ง
ค่าที่เสร็จสมบูรณ์แล้วของสถานีสูบจ่ายน้ำ�ของคุณได้อีกด้วย หรือคัด
ลอกการตั้งค่าที่ซ้ำ�แล้วซ้ำ�เล่าสำ�หรับใช้ในการติดตั้งครั้งต่อ ๆ ไปเพื่อลด
ภาระงานให้เหลือน้อยที่สุดได้
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มาดูกันว่าคุณจะได้ประโยชน์อย่างไรบ้างในการติดตั้ง
เครื่องควบคุมระดับน้ำ� LC ของคุณ
เครื่องควบคุมระดับน้ำ� Grundfos รุ่น LC 231 และ LC 241 นั้นนำ�เสนอคุณลักษณะต่าง ๆ ที่หลากหลายอย่างครบถ้วนสำ�หรับ
การติดตามตรวจสอบและ ควบคุมระบบสูบจ่ายน้ำ�ที่สมบูรณ์แบบ ซึ่งคุณลักษณะเหล่านี้หลาย ๆ อย่างก็เหนือสิ่งที่คุณคาดหวังจะ
ได้รับจากระบบควบคุมสถานีสูบจ่ายน้ำ�

อินเทอร์เฟซผู้ใช้ที่ใช้งานง่าย

เครื่องควบคุมมีอินเทอร์เฟซผู้ใช้ที่เรียบง่ายและใช้งานง่าย
ซึ่งสามารถใช้สำ�หรับติดตามตรวจสอบสถานะประจำ�วัน เช่น
ระดับของบ่อ สถานะของปั๊ม และใช้ควบคุมปั๊มด้วยตนเองได้
ในการใช้งานต่าง ๆ ที่เรียบง่าย อินเทอร์เฟซผู้ใช้ให้การติด
ตั้งที่รวดเร็วและมีตัวช่วยด้านการทดสอบการใช้งานระบบ
ในสถานการณ์ที่มีสัญญาณเตือน รหัสสัญญาณเตือนจะ
แสดงขึ้นในอินเทอร์เฟซ

การป้องกันปั๊มและระบบ

อินพุทและเอาท์พุทที่กำ�หนดค่าได้ (CIO)

เครื่องควบคุมระดับน้ำ�มีจำ�นวนอินพุทและเอาท์พุทอิสระสำ�หรับเซนเซอร์เป็นพิเศษ ตัวอย่าง
เช่น แรงดันน้ำ�ทางออกจากบ่อน้ำ� สามารถกำ�หนดค่าพอร์ต CIO ของ Grundfos (อิน
พุท/เอาท์พุทที่กำ�หนดค่าได้) เพื่อให้เหมาะกับสัญญาณประเภทต่าง ๆ บนเทอร์มินัล
ทางกายภาพเดียวกันได้ สามารถใชพอร์ต CIO เป็นอินพุท/เอาท์พุทดิจิทัล, อินพุทแบ
บอะนาล็อก และอินพุท Pt 100/1000 สำ�หรับปรับเปลี่ยนการใช้งานในการใช้งานจริง
ได้ สามารถกำ�หนดค่าเอาท์พุทรีเลย์ทั้งสองตัวได้โดยใช้ Grundfos GO เพื่อแสดงข้อมูล
สถานะต่าง ๆ บนระบบควบคุมดูแลหรือ PLC

เครื่องควบคุมจะเตือนคุณด้วยสัญญาณเตือนในกรณีที่
เกิดการใช้กระแสไฟฟ้ามากเกินไป, ปั๊มเกิดความร้อนมากเกินไป,
มีการทำ�งานในขณะน้ำ�แห้ง, ระดับน้ำ�สูง, ลำ�ดับต่อเนื่องของเฟส
ไม่ถูกต้องหรือเฟสขาดหายไป, เซนเซอร์เกิดความไม่สม่ำ�เสมอ
หรือความล้มเหลว ตรวจพบการบุกรุก, มีน้ำ�อยู่บนพื้น, มีการ
รีสตาร์ทมากเกินไป หรือมีความชื้นในปั๊ม

การผสานรวม SCADA ที่ง่ายดาย

เครื่องควบคุมใช้โปรโตคอลแบบเปิดสำ�หรับการเชื่อมต่อกับระบบ SCADA ใด ๆ
ซึ่งทำ�ให้คุณสามารถเข้าถึงสถานีสูบจ่ายน้ำ�หรือเติมน้ำ�ของคุณได้จากระยะไกล
คุณสามารถควบคุมปั๊ม เปลี่ยนการตั้งค่า และเข้าถึงข้อมูล เช่น สัญญาณเตือน
และข้อมูลการทำ�งานได้

ระบบป้องกันมอเตอรและการวัดกระแสไฟฟ้าในตัว

โซลูชันเครื่องควบคุม LC 231 แบบอเนกประสงค์ที่มีขนาดกะทัดรัดมาพร้อมกับระบบป้องกันมอเตอร์เสียหายและการวัดกระแสไฟฟ้าที่ผ่านการรับรอง โซลูชัน
ตู้ควบคุม LC 241 ใช้ระบบป้องกันมอเตอร์เสียหายอิเล็กทรอนิกส์แบบยึดติดฐานกับราง DIN Rail และสามารถเพิ่มการวัดกระแสไฟฟ้าเป็นตัวเลือกได้

การป้องกันการจับยึด

ระบบควบคุมมีฟังก์ชันการป้องกันการจับ
ยึด เพื่อป้องกันไม่ให้ปั๊มเดินกระตุกหรือจับ
ยึดเนื่องจากหินปูนที่ก่อตัวหรือการทับถม
ของสสารอื่น ๆ จะใช้ระบบป้องกันการจับ
ยึดในบ่อน้ำ�ที่ไม่มีน้ำ�ไหลเข้ามาเป็นเวลานาน
ฟังก์ชันป้องกันการจับยึดช่วยให้แน่ใจได้ว่า
ปั๊มจะเริ่มเดินเครื่องตามช่วงที่กำ�หนดและทำ�
งานเป็นเวล2-3 วินาที

ป้องกันด้วยรหัส PIN

ระบบการรักษาความปลอดภัยเป็นสิ่งสำ�คัญ
ที่สุดที่เราคำ�นึงถึง เพื่อปกป้อง การติดตั้ง
ของคุณ เราได้นำ�แนวทางต่าง ๆ หลากหลาย
มาใช้เพื่อล็อก/ป้องกันเครื่องควบคุมจาก
การใช้งานที่ไม่ได้รับอนุญาต สามารถล็อก
การแสดงผลได้ 2 ระดับ และแม้แต่เมนูการเข้า
ถึงการตั้งค่าใน Grundfos GO ก็สามารถ
ป้องกันได้ด้วยรหัส PIN
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ระบบควบคุมมีฟังก์ชัน ‘จำ�นวนการรีสตาร์ทสูงสุด’ เพื่อป้องกันปั๊มจาก การรีสตาร์ทเป็นวงรอบ
ในกรณีที่มีการอุดตันหรือความเสียหายอื่น ๆ ซึ่งเป็นการปกป้องปั๊มและช่วยประหยัดพลังงานด้วย
ฟังก์ชันนี้มีประโยชน์อย่างยิ่งในงานต่าง ๆ ที่ในระหว่างปีมีการกระจายโหลดอย่างไม่สม่ำ�เสมอ

การบ่งชี้ถึงการบำ�รุงรักษาตามจำ�นวนชั่วโมงที่ใช้ไป

เครื่องควบคุมมีฟังก์ชันบ่งชี้ภาวะซ่อมแซมในตัวที่จะคอยช่วยติดตามว่าต้องทำ�การบำ�รุงรักษาเมื่อไร
เพียงแค่ป้อนข้อมูลตามช่วงเวลาที่ต้องการ เครื่องควบคุมก็จะสร้างการเตือนเมื่อปั๊มถูกใช้งานไปแล้ว
ตามช่วงระยะเวลาที่ระบุ

บันทึกเหตุการณ์สัญญาณ
เตือนและการแจ้งเตือน

เครื่องควบคุมจะเก็บรักษารายละเอียด
บันทึกเหตุการณ์สัญญาณเตือนและการ
แจ้งเตือน 20 ครั้งล่าสุดไว้ สามารถเข้าถึง
บันทึกเหตุการณ์สัญญาณเตือนจากระยะ
ไกลได้ผ่านทาง SCADA หรือ Grundfos
iSOLUTIONS CLOUD นอกจากนี้คุณยัง
สามารถใช้ Grundfos GO เพื่อตรวจสอบ
บันทึกเหตุการณ์ที่มีการแปลเป็นภาษาท้อง
ถิ่นเพื่อให้ทำ�การแก้ไขปัญหาได้ง่าย ๆ และ
ทำ�การวัดค่าเพื่อแก้ปัญหาที่สถานีสูบจ่าย
น้ำ�ได้อีกด้วย

บันทึกข้อมูลประวัติการทำ�งาน

เครื่องควบคุมมีข้อมูลประวัติการทำ�งานเพื่อ
ช่วยให้มั่นใจได้ถึงการทำ�งานที่มีประสิทธิภาพของ
สถานีสูบจ่ายน้ำ� คุณสามารถประเมินแนวโน้มของ
ปั๊มได้โดยอิงตามกระแสไฟมอเตอร์หรือจำ�นวน
ของการสตาร์ทเครื่อง/หยุดเดินเครื่องเพื่อบ่ง
ชี้ว่าจำ�เป็นต้องมีการบำ�รุงรักษาหรือไม่ มีข้อมูล
ดังต่อไปนี้:
o ระบบปั๊ม: รวมเวลาเครื่องเปิด ระยะเวลาเดิน
เครื่อง และการใช้พลังงาน
o ปั๊มแต่ละเครื่อง: ชั่วโมงการทำ�งาน, ระยะเวลา
เดินเครื่องล่าสุด, ชั่วโมงการทำ�งานในช่วง 24
ชั่วโมงล่าสุด, จำ�นวนการสตาร์ทโดยเฉลี่ยต่อ
ชั่วโมง, จำ�นวนการสตาร์ทในช่วง 24 ชั่วโมง
ล่าสุด และการใช้พลังงาน
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ภาพรวมการ
กำ�หนดค่า
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อุปกรณ์เสรyิมสำ�หรับการควบคุมระดับน้ำ�

เครื่องควบคุมระดับน้ำ� Grundfos LC มีให้เลือก 2 รุ่น

LC 231

LC 241

โซลูชันขนาดกะทัดรัดที่สมบูรณ์แบบด้วย
ระบบป้องกันมอเตอร์ที่ผ่านการรับรอง

โซลูชันตู้ควบคุมที่นำ�เสนอฟังก์ชันเฉพาะเพิ่ม
เติมพร้อมการปรับแต่งให้ใช้งานได้ง่ายขึ้น

•
•

•
•
•

•
•

การสตาร์ทมอเตอร์แบบสตาร์-เดลตา ให้กระแสสตาร์ท
ถึง 59 A

•
•
•
•

การสตาร์ทแบบซอฟต์สตาร์ทเตอร์ ให้กระแสสตาร์ท
ถึง 72 A

•

ควบคุมการทำ�งานของปั๊มแบบ1-2 ปั๊ม
1 เฟส 110- 240 VAC (50/60 Hz)
ใช้สตาร์ทคาปาซิเตอร์และรันคาปาซิเตอร์สำ�หรับระบบ
1 เฟส
3 เฟส 380-460 VAC (50/60 Hz)
การสตาร์ทมอเตอร์โดยตรง ให้กระแสสตาร์ทถึง 12 A
การสตาร์ทมอเตอร์โดยตรง ให้กระแสสตาร์ทถึง 26 A

ระบบป้องกันมอเตอร์เสียหาย
การป้องกันการเกิดความร้อนสูงเกิน

รีเลย์โอเวอร์โหลดอิเล็กทรอนิกส์

•

•
•

IO เพิ่มเติม
การใช้งาน IO 2xDI, 2xDI/DO, 2xCIO
รองรับ Communication Interface Module (CIM)*
ของ Grundfos

•
•
•
•

การวัดกระแสไฟฟ้า

ในตัว

เป็นตัวเลือกเสริม

•
•

•
•
•
•

รองรับ Grundfos GO ผ่าน Bluetooth Smart
ปรับแต่งเองได้ด้วยตัวเลือกเพิ่มเติม
อัปเดตเป็นคุณสมบัติใหม่ ๆ ผ่านทาง USB

•

ตัวเลือก

•

IP 54/NEMA 3R

ตู้ควบคุมแบบโลหะ

ออดในตัว

Grundfos นำ�เสนอหน่วยแปลงสัญญาณระดับอะ
นาล็อกที่หลากหลาย เพื่อให้การติดตามตรวจ
สอบและการควบคุมบ่อบำ�บัดน้ำ�เสียหรือถังเก็บ
น้ำ�ของคุณเป็นไปอย่างแม่นยำ�และวางใจได้

การเชื่อมต่อ

แนวคิดฟิลด์บัส (Fieldbus) ของ Grundfos
เป็น โซลูชันที่สมบูรณ์แบบสำ�หรับการควบคุม
ระบบปั๊มต่าง ๆ โดยใช้เครื่องควบคุมระดับน้ำ�
LC ของ Grundfos และสามารถติดตั้ง ทดสอบ
และใช้งานได้อย่างง่ายดาย Communication
Interface Module (CIM) ทำ�ให้เชื่อมต่อแบบเดิน
สายและไร้สายผ่านทางโปรโคคอลการสื่อสารที่
เป็นมาตรฐานทางอุตสาหกรรมต่าง ๆ ได้และ
ผสานรวมกันกับระบบ SCADA และบริการระบบ
คลาวด์อื่น ๆ ได้อย่างน่าทึ่ง

เป็นตัวเลือกเสริม

•
•
•

ตู้ควบคุมแบบพลาสติก

สวิตช์ลูกลอยและหน่วยแปลง
สัญญาณระดับอะนาล็อก

เพิ่มสวิตช์ลูกลอยหรือเซนเซอร์วัดแรงดัน
ระบบอะนาล็อก หรือใช้ผสมกันทั้งสองอย่าง
ที่ตรงกับความต้องการของคุณสำ�หรับใช้
ในสัญญาณเตือนและการเตือน และใช้ในงาน
ควบคุมระดับน้ำ�ประจำ�วันของคุณ

ในตัว

การใช้งาน IO 4xDI, 1xAI/DI

หน่วยแปลงสัญญาณระดับอะ
นาล็อก

เมนสวิตช์ภายนอก

เพิ่มเมนสวิตช์ภายนอกให้กับระบบของคุณ มีให้
เลือกสามขนาด (25 A, 40 A, 80 A)

*โมดูลที่รองรับ:
CIM 150 Profibus
CIM 200 Modbus RTU
CIM 260 3G/4G
CIM 300 BACnet
CIM 500 Modbus TCP / ProfiNet
*ขณะนี้ยังไม่รองรับ GiC/GRM

เครื่องควบคุมระดับน้ำ�รุ่น LC 241 สามารถสั่งใหโรงงาน้
ติดตั้งตัวเลือกต่อไปนี้ในตัวเครื่องมาจากโรงงานเลยได้:
• ไฟแสดงสถานะความผิดพลาดผิดปกติ
• สวิตช์เปิด/ปิด/อัตโนมัติ
• รีเลย์อิเล็กโทรด
• แบตเตอรี่สำ�รอง
• เมนสวิตช์
• เซอร์กิตเบรกเกอร์
• Residual Current Device (RCD)

Grundfos iSOLUTIONS เป็นการจัดการระบบแบบองค์รวมด้วยการปรับใช้เทคโนโลยีอัจฉริยะที่มีความแม่นยำ�เพื่อให้
เกิดประสิทธิภาพสูงสุด การประหยัดพลังงานโดยรวม และความน่าเชื่อถือในระดับสูงสุด Grundfos iSOLUTIONS
นำ�เสนอโซลูชันการควบคุมและการติดตามตรวจสอบที่ล้ำ�สมัยสำ�หรับ ปรับปรุงระบบการสูบจ่ายน้ำ�ให้มีประสิทธิภาพ
สูงสุด และนำ�เสนอโซลูชันอัจฉริยะที่ใช้ได้กับทั้งระบบที่มีอยู่เดิมและระบบใหม่ ๆ เพื่อส่งเสริมให้ระบบเกิดประสิทธิผล
สูงสุดในขณะเดียวกันก็ลดความต้องการในการบำ�รุงรักษาให้เหลือน้อยที่สุดด้วย
Grundfos มอบปั๊มและอุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงระดับ์ชั้นนำ�ของตลาดเพื่อตอบสนองต่อความต้องการด้านเครือข่าย
น้ำ� และเพื่อเพิ่มศักยภาพและความน่าเชื่อถือให้กับการควบคุมระบบในงานบำ�บัดน้ำ�เสียที่มีสภาวะการทำ�งานรุนแรง

GRUNDFOS (THAILAND) LIMITED
92 Chaloem Phrakiat Rama 9 Road
Dokmai, Pravej
10250 Bangkok Thailand
Tel: (+66) 2 725 8999
Email: sales_th@sales.grundfos.com
www.grundfos.th
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