
ประหยััดและใช้้งานง่ายั :
ใช้้เวลาน้อยัลงด้วยัเคร่�องวเิคราะห์คุณภาพ
นำ �าแบบอัจฉริยัะ

เคล็ด็ล็บัดีๆทีี่�จะช่ว่ยให้้ผู้้้ใช้่งานเพ่ิ่�มประสิท่ี่ธ่ิภาพิ่

การบำารุงรักษาแล็ะที่ำาให้้การสิอบเทีี่ยบงา่ยขึ้้ �น
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มาตรฐานคณุภาพิ่นำ �าเร่�มมีข้ึ้อจำากดัมากขึ้้ �น บคุล็ากรด้านเที่คน่คทีี่�มีที่กัษะน้อย

จำาเป็นต้องที่ำาห้น้าทีี่�มากขึ้้ �น ด้วยเคร่�องม่อทีี่�มีอย้น้่อย การควบคมุคา่ pH แล็ะคา่

การนำาไฟฟา้ ด้วยเคร่�องม่อทีี่�มีอย้แ่บบเดม่อาจที่ำาได้ยาก ดงันั �นเราจง้ต้องการ

เปล็ี�ยนแปล็ง เพ่ิ่�อการวดัทีี่�ดีขึ้้ �นแล็ะล็ดคา่ใช้่จา่ยในการบำารุงรักษา

อุตสาหกรรมที่่�ต้องการเคร่�องม่อตรวจสอบคุณภาพนำ �าเปล่�ยันแปลงไปมาก 

ม่ความต้องการ การดำาเนินงานที่่�ที่นัสมัยัม่ประสิที่ธิิภาพมากขึ้้ �น เน่�องจาก

เคร่�องม่อตรวจสอบนำ �าต้องม่ความที่นที่านต่อสิ�งเจอ่ปนและความเส่ยัหายัที่่�

อาจเกดิขึ้้ �นกับอเิล็กโที่รด และถููกนำาไปใช้้ในกระบวนการต่างๆ ซึ่้�งจะต้อง

เป็นไปตามมาตรฐานขึ้อง การบำาบดันำ �าเส่ยั การจดัการนำ �าเส่ยัและการ

กำาจดัสิ�งเจอ่ปน

ในระบบการวดัขึ้องเห้ล็วขึ้องการบวนการที่างเคมี จะสิามารถขึ้ยายได้อยา่งไรเพ่ิ่�อให้้ได้

ความรวดเร็วแล็ะแมน่ยำาย่�งขึ้้ �นโดยไมต้่องเพ่ิ่�มในสิว่นอ่�นๆ

*แห้ล็่งข้ึ้อมล้็: Fieldbus Foundation

เวลาที่่�เส่ยัไปในการบำารุงรักษามากกว่า 63%  โดยัปกตมิาจากการตรวจสอบ

อุปกรณ์ภาคสนามหร่อแก้ไขึ้ต่อสถูานการณ์ที่่�ไม่ม่การระบุปัญหาที่่�ชั้ดเจน *
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• ความพร้อมในการวัดควบคุม:
 เซ็น็เซ็อร์เสิียโดยทีี่�ไมค่าดคด่, พิ่นกังานซ็อ่มบำารุงไมมี่ความช่ำานาญ, 

 ล็ดจำานวนผู้้้ปฏ่ิบตั่งานทีี่�ดแ้ล็ล็ง

• ความย่ัดหยุ่ัน:
 พ่ิ่ �นทีี่�การตด่ตั �งทีี่�จำากดั , โปรโตคอล็สิญัญาณการสิ่�อสิารทีี่�จำากดั

• ความพร้อมขึ้องเคร่�องม่อวัด / หยุัดการที่ำางานขึ้องเคร่�องจักร :
 การดำาเน่นการทีี่�ไมมี่ประสิท่ี่ธ่ิภาพิ่, กำาห้นดการบำารุงรักษา, 

 การจดัการแล็ะการเก็บช่่ �นสิว่นอะไห้ล็่

• ประสิที่ธิิภาพ ส่วนค่าใช้้จ่ายั:
 เวล็าทีี่�ใช้่ในการจดัการสิน่ค้า, เวล็าทีี่�ใช้่ในการตรวจสิอบด้วยตนเอง 

ความท้ี่าที่ายั ในการใช้่
เคร่�องว่เคราะห์้คณุภาพิ่นำ �าแบบเด่ม
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ความกังวลขึ้องผู้้้ใช้่งานในโรงงาน

“ฉันกังวลเร่�องไฟดบั

โดยัที่่�ไม่ได้วางแผนไว้”

“ความกังวลที่่�ใหญ่ที่่�สุด
ขึ้องฉันค่อการดแูลและ

บำารุงรักษาอุปกรณ์ขึ้องเรา”

“ม่ความกดดนัอย่ัางต่อเน่�อง

เพ่�อลดค่าใช้้จ่ายัในการ

บำารุงรักษา”
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เที่คโนโลย่ัดจิติอลได้รับความนิยัม นำามาใช้้ในการวัด

และวเิคราะห์ขึ้องเหลวในงานอุตสาหกรรม ซึ่้�งช่้วยั

ปรับปรุงความแม่นยัำาในการวัดและลดต้นที่นุการ

บำารุงรักษา

แอปพิ่ล็เ่คช่นัทีี่�ใช้่เที่คโนโล็ยีเซ็น็เซ็อร์อจัฉร่ยะสิร้างการ

ที่ำางานทีี่�สิมบร้ณ์แบบ ที่ำาให้้ระบบตรวจสิอบนำ �าใช้่งานงา่ยขึ้้ �นแล็ะ

กระบวนการตรวจวดัที่ั �งห้มดมีประสิท่ี่ธ่ิภาพิ่มากขึ้้ �น

บร่ษัที่จำานวนมากกำาล็งัเปล็ี�ยนการวดัคา่นำ �าจากระบบอนาล็อ็กเป็น

ดจ่่ตอล็ มีห้ล็ายสิ่�งทีี่�ต้องพ่ิ่จารณาเม่�อตดัสิน่ใจวา่จะที่ำาการเปล็ี�ยนแปล็งนี �

ห้ร่อไม ่

ตอ่ไปนี �เราจะพิ่ด้ถง้ข้ึ้อมล้็เกี�ยวกบัระบบสิมาร์ที่ดจ่่ตอล็

เซ็น็เซ็อร์นี �

ประโยช่น์ขึ้อง
เคร่�องว่เคราะห์้คณุภาพิ่นำ �าอัจฉริยัะ
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เซึ่น็เซึ่อร์แบบดั �งเดมิที่่�ม่เอาต์พุตแบบอะนาล็อก

ม่มานานหลายัสิบป่แล้ว แต่การใช้้งานนั�นต้อง

ใช้้แรงงานและใช้้เวลามาก ในการสอบเที่ย่ับ

เซึ่น็เซึ่อร์แบบธิรรมดาด้วยัตวัเองและต้องที่ำา

อย่ัางสม่ำ�เสมอ 

เซ็น็เซ็อร์อจัฉร่ยะจดัเก็บข้ึ้อมล้็การสิอบเทีี่ยบในช่่ปห้นว่ยความจำา

ภายใน ช่ว่ยให้้เปล็ี�ยนเซ็น็เซ็อร์ได้งา่ยห้ร่อปล็ัก๊แอนด์เพิ่ล็ย์ ล็ดเวล็า

การห้ยดุเคร่�องในกระบวนการผู้ล็ต่ขึ้องโรงงานแล็ะล็ดความต้องการ

พิ่นกังานซ็อ่มบำารุงทีี่�มีที่กัษะสิง้

เม่�อเซ็น็เซ็อร์เช่่�อมตอ่กบัเคร่�องว่เคราะห์้ ข้ึ้อมล้็การสิอบเทีี่ยบล็า่สิดุ

จะถก้อพัิ่โห้ล็ดโดยอตัโนมตัซ่็้�งจะช่ว่ยผู้้้ปฏ่ิบตั่งาที่ำางานได้อยา่งไม่

มีข้ึ้อผู่้ดพิ่ล็าด

การใช้่เซ็น็เซ็อร์อจัฉร่ยะที่ำาได้ง่ายัเพีิ่ยงใด?
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เม่�อระบบเก่ายงัที่ำางานได้ดี ที่ำาไมต้องเปล่�ยัน?

การสิอบเทีี่ยบเป็นกระบวนการบำารุงรักษาทีี่�ซ็บัซ้็อนคณุ

สิามารถที่ำางานได้อยา่งสิะดวกสิบาย แตบ่างครั �งก็มี

ระบบทีี่�ดีกวา่ทีี่�เป็นประโยช่น์สิำาห้รับที่กุคน ย่นดีต้อนรับ

สิ้โ่ล็กแห้ง่ ‘เซ็น็เซ็อร์อจัฉร่ยะ’

ระบบเคร่�องวเิคราะห์แบบสมาร์ที่ ส่วนใหญ่สามารถู

ใช้้งานร่วมกับเซึ่น็เซึ่อร์ดจิติอลและอะนาล็อกที่ำาให้

สามารถูตดิตั �งระบบได้ที่นัที่เ่ช่้นเดย่ัวกับการเปล่�ยัน

มาเป็นดจิติอลเซึ่น็เซึ่อร์ในภายัหลัง ดงันั �นเม่�อถูง้

เวลาที่่�เหมาะสม เราสามารถูใช้้เที่คโนโยัล่ดจิติอล

เซึ่น็เซึ่อร์ในโรงงานได้ที่นัที่่
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การสอบเที่ย่ับเซึ่น็เซึ่อร์เป็นหน้�งในหลายั ๆ ขัึ้ �นตอน

ในการตรวจวัดค่าคุณภาพนำ �า ที่่�สามารถูที่ำาให้ ประหยััดเวลาได้

จดุตรวจวดัคา่ pH 6 จดุ ห้ากที่ำาการารสิอบเทีี่ยบเซ็น็เซ็อร์แบบอะนาล็อ็ก

เด่อนล็ะครั �งแล็ะอาจใช้่เวล็า 15 นาทีี่ ห้ร่อนานกวา่นั �นตอ่เคร่�อง ขึ้้ �นอย้ก่บัเวล็า

ในการที่ำาความสิะอาดแล็ะอ่�นๆ

ผู้้้ปฏ่ิบตั่งานจะที่ำาการถอดเซ็น็เซ็อร์เพ่ิ่�อที่ำาความสิะอาดแล็ะสิอบเทีี่ยบก่อนทีี่�จะ
นำาเคร่�องว่เคราะห์้กล็บัสิ้โ่ห้มดการวดัในกระบวนการ ซี็�งจะใช้่เวล็าประมาณสิอง
สิามช่ั�วโมงตอ่เด่อนในการบำารุงรักษา

การใช้่เซ็น็เซ็อร์ดจ่่ตอล็ทีี่�มีแอพิ่พิ่ล็เ่คช่ั�นเดียวกนันั �น จะใช้่เวล็าทีี่�ห้น้างานใน
แตล่็ะเด่อนเพีิ่ยง 30 นาทีี่ เพิ่ราะวา่การบำารุงรักษา (ที่ำาความสิะอาดแล็ะสิอบ
เทีี่ยบ) ที่ำาในห้้องปฏ่ิบตั่การโดยสิง่ผู้ล็ดีตอ่ความแมน่ยำาในการการวดั

การสอบเที่่ยับเซึ่็นเซึ่อร์อะนาล็อกโดยัที่ั�วไป

(วัดค่า pH 6 จุด )

การสอบเที่่ยับเซึ่็นเซึ่อร์ดิจิตอลโดยัที่ั�วไป 

(วัดค่า pH 6 จุด) 

15-20 นาที่่
สำาหรับแต่ละเคร่�อง

90 นาที่่
ต่อเด่อน

5-20 นาที่่
สำาหรับแต่ละเคร่�อง

30 นาที่่
ต่อเด่อน

เซ็น็เซ็อร์อจัฉร่ยะ ช่ว่ยให้้ประหยััดเวลา 
ได้มากแคไ่ห้น?
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เซ็น็เซ็อร์อจัฉร่ยะ ช่ว่ยให้้ประหยััดเงนิ  
ได้มากแคไ่ห้น?

เวลาค่อเงนิ และเม่�อกระบวนการหยุัดการผลิต

กระที่นัหนั ที่กุวนิาที่ม่่ค่า 

ระบบเคร่�องวดัทีี่�ใช้่เซ็น็เซ็อร์อจัฉร่ยะ ช่ว่ยให้้ได้การสิอบเทีี่ยบทีี่�ปล็อดภยั

แล็ะให้้การวดัทีี่�ตอ่เน่�องแล็ะมีความนา่เช่่�อถ่อได้ ซ็้�งจะช่ว่ยปอ้งกนัสิ่�ง

สิกปรกไมใ่ห้้ไปถง้ กงัห้นั เที่อร์ไบน์ แล็ะปรับปรุงประสิท่ี่ธ่ิภาพิ่การผู้ล็ต่

พิ่ล็งังานไฟฟา้ ที่ำาให้้ประห้ยดัเง่นห้ล็ายล้็านบาที่ โดยห้ล็ีกเล็ี�ยงปัญห้า

การบำารุงรักษาแล็ะการซ็อ่มแซ็มทีี่�ยาวนาน

การตรวจเช็่คแบบเรียล็ไที่ม์ขึ้องดจ่่ตอล็เซ็น็เซ็อร์ ช่ว่ยให้้ผู้้้ปฏ่ิบตั่งานใน

โรงงานที่ราบได้ที่นัทีี่ เม่�อการอา่นคา่การนำาไฟฟา้พิุ่ง่สิง้ขึ้้ �น ดงันั �นการ

ดำาเน่นการในที่นัทีี่ จะสิามารถจดัการแล็ะห้ล็ีกเล็ี�ยงความเสิียห้ายทีี่�จะ

เก่ดขึ้้ �น
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การจดค่าการสอบเที่ย่ับด้วยัม่อและกรอกข้ึ้อมูล

ไปยัังตารางเพ่�อที่ำารายังานด้วยัตนเอง นั �นเป็น

เร่�องที่่�น่าเบ่�อและใช้้เวลานาน

ระบบอจัฉร่ยะจะเก็บข้ึ้อมล้็เพ่ิ่�อให้้ผู้้้ปฏ่ิบตั่งานสิามารถใช้่งาน

ได้อยา่งงา่ยดายแล็ะได้ข้ึ้อมล้็ทีี่�มากขึ้้ �น ความสิามารถขึ้อง 

SD Card ช่ว่ยบนัที่ก้แล็ะคดัล็อกคา่พิ่าราม่เตอร์ในการตั �งคา่ ล็ดเวล็าการ

ที่ำางาน แล็ะสิามารถนำาไปใช้่ในการแก้ไขึ้ปัญห้า

แล็ะการสิำารองข้ึ้อมล้็ 

ข้ึ้อมูลอย้ที่ี่�ไห้นแล็ะเข้ึ้าถง้ได้อยา่งไร?
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ระบบสมาร์ที่ดจิติอลเซึ่น็เซึ่อร์ส่วนใหญ่ม่คำาแนะนำาที่่�

ง่ายัและชั้ดเจนสำาหรับการกำาหนดค่าและการตั �งค่า

 โดยัปราศจากปัญหา ที่ำาให้สามารถูใช้้งานรวมกับ

กระบวนการที่่�ม่อยัู่ได้ที่นัที่ ่อย่ัางง่ายัดายั

การตดิตั �งระบบเซ็น็เซ็อร์อจัฉร่ยะยากห้ร่อไม?่



LIQUID MONITORING 12

ระบบสมาร์ที่ SENCOM เป็นแพลตฟอร์มนวัตกรรมใหม่

ที่่�วัดค่า pH/ORP วัดค่าการนำาไฟฟ้าและออกซึ่เิจนที่่�

ละลายัในนำ �า แบบเร่ยัลไที่ม์ช่้วยัเพิ�มประสิที่ธิิภาพการ

บำารุงรักษาลดเวลาการกำาหนดตั �งค่าพารามเิตอร์ และ

ลดความยุ่ังยัากในการบำารุงรักษาและสอบเที่ย่ับจาก

หน้างาน ในกระบวนการที่่�หลากหลายั เช่้น กระบวนการ

บำาบดันำ �าเส่ยัไปจนถูง้ในกระบวนการผลิต ช่้วยัลดต้นที่นุ

และค่าใช้้จ่ายัในการดำาเนินงานขึ้องคุณ

ระบบสิมาร์ที่ SENCOM มีสิมาร์ที่อะแดปเตอร์ทีี่�สิามารถนำา

กล็บัมาใช้่ให้มไ่ด้ มาพิ่ร้อมกบัตวัว่เคราะห์้แบบมลั็ตอ่่นพิ่ทุี่ 

ให้้ความย่ดห้ยุน่แบบอะนาล็อ็กห้ร่อดจ่่ตอล็ รองรับเซ็น็เซ็อร์

สิง้สิดุห้้าตวัพิ่ร้อมกนั โดยใช้่เพีิ่ยงช่อ่งโมดล้็เซ็น็เซ็อร์สิอง

ช่อ่งเที่า่นั �น

เซ็น็เซ็อร์รุ่นให้มล่็า่สิดุ
the SENCOMTM 4.0 Platform

SENCOM 4.0 Platform
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ความยั่ดหยุ่ันในการรับเซึ่น็เซึ่อร์แบบ

หลายัอนิพุตและการเล่อกใช้้งานได้ง่ายั

ตามความต้องการ SENCOM ช่้วยัให้

สามารถูเช่้�อมต่อเซึ่น็เซึ่อร์ได้สูงสุดห้าตวั 

ในเคร่�องเดย่ัว

เคร่�องวเิคราะห์น่ �จะช่้วยัให้ผู้ใช้้งาน 

ที่ำางานได้อย่ัางรวดเร็วและแม่นยัำามากขึ้้ �น

เพิ�มประสิที่ธิิภาพกระบวนการ 
ด้วยัวธ่ิิลดต้นที่นุการบำารุงรักษา



LIQUID MONITORING 14

การรวบรวมข้ึ้อมูลที่่�ช้าญฉลาดสามารถูให้ข้ึ้อมูล

ย้ัอนหลังและรายังานผลการสอบเที่ย่ับ แต่ 

SENCOM ยัังให้ข้ึ้อมูลคุณมากขึ้้ �นอ่ก ซึ่้�งจะม่

การแจ้งเตอ่น การบำารุงรักษาแบบคาดการณ์

ล่วงหน้า และเม่�อต้องเปล่�ยันเซึ่น็เซึ่อร์ใหม่ผ่าน

ระบบการตรวจเช้ค็สภาพขึ้องเซึ่น็เซึ่อร์แบบ

ออนไลน์ที่่�ม่ข้ึ้อดไ่ม่เหม่อนใคร ตดิตามรอบการ

ที่ำางานขึ้องเซึ่น็เซึ่อร์ และคำาแนะนำาให้คุณที่ำา

ตามได้เลยั ม่คู่ม่อแนะนำาการใช้้งานที่่�ชั้ดเจน

สำาหรับการตั �งค่า

แล็ะระบบซ็อฟแวร์เคร่�องม่อการสิอบเทีี่ยบช่ว่ยให้้

คณุว่เคราะห์้ข้ึ้อมล้็ได้อยา่งล็ะเอียด มีตวัเล็่อกการ

เช่่�อมตอ่สิ่�อสิารห้ล็ายอยา่ง (HART, Modbus / TCP,

 Modbus-RTU) แล็ะมีเอาต์พิ่ตุแบบ 4-20 mA ซ็้�ง

สิายสิญัญาณเคเบล่็ในระบบเก่าจง้ไมจ่ำาเป็นต้อง

เปล็ี�ยนให้ม่

ระบบว่เคราะห์้อนัช่าญฉลาด
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SENCOM ให้ความแม่นยัำาในการวัดที่่�ยัอดเยั่�ยัม

ช่้วยัให้ผู้ปฏิบิตังิานในโรงงาน ได้ผลการสอบ

เที่ย่ับและการวัดที่่�แม่นยัำากว่าระบบอะนาล็อก

ประโยัช้น์เพิ�มเตมิขึ้อง SENCOM ได้แก่:

• การออกแบบเซ็น็เซ็อร์ทีี่�ได้รับการพ่ิ่สิจ้น์แล้็ววา่ เห้มาะสิำาห้รับการใช้่

   งานตั �งแตส่ิภาวะปกต่จนถง้สิภาพิ่แวดล้็อมทีี่�เล็วร้าย

• เซ็น็เซ็อร์ได้รับการสิอบเทีี่ยบอยา่งล็ะเอียดในห้้องปฏ่ิบตั่การภายใต้

   สิภาวะควบคมุ

• อปุกรณ์อ่เล็ก็ที่รอน่กส์ิทีี่�ออกแบบด้วยระบบ Isolated electronic ช่่วย

   กำาจดัสิญัญาณรบกวนจากล็ป้กราวด์แรงดนัไฟฟา้ ในการวดัคา่ pH ขึ้อง

   นำ �าบร่สิทุี่ธ่ิ�

• SD Card ช่ว่ยให้้การอปัโห้ล็ดข้ึ้อมล้็อยา่งอตัโนมตั่แล็ะงา่ยดาย
   สิำาห้รับการเปล็ี�ยนเซ็น็เซ็อร์ pH แตล่็ะครั �ง พิ่ร้อมบนัที่ก้เห้ตกุารณ์ทีี่�
   เก่ดขึ้้ �น

• เก็บประวตัข้่ึ้อมล้็การสิอบเทีี่ยบ ด้วยขึ้ั �นตอนทีี่�งา่ยขึ้้ �น

SENCOM มีความแม่นยัำามากแคไ่ห้น?
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โดยัปกตแิล้ว ดจิติอลเซึ่น็เซึ่อร์ จะได้รับการออกแบบโดยัให้

อุปกรณ์อเิล็กที่รอนิกส์รวมอยู่ัที่่�ด้านบนขึ้องอนาล็อกเซึ่น็เซึ่อร์ 

เม่�อเซึ่น็เซึ่อร์หมดอายุัการใช้้งานอุปกรณ์อเิล็กที่รอนิกส์ที่่�ยัังใช้้

งานได้จะต้องถููกที่ิ �งไปด้วยั แต่ในส่วนขึ้องสมาร์ที่อะแดปเตอร์

เซึ่น็เซึ่อร์ขึ้องโยัโกกาวา SENCOM จะที่ิ �งแค่ส่วนที่่�เป็นอนาล็อก

เซึ่น็เซึ่อร์ ส่วนที่่�เป็นอุปกรณ์อเิล็กที่รอนิกส์สามารถูนำากลับมา

ใช้้ใหม่ได้

เรามั�นใจวา่เคร่�องม่อว่เคราะห์้ขึ้องเราจะมีอายกุารใช้่งานทีี่�นานขึ้้ �น 

นอกจากนี �เซ็น็เซ็อร์ขึ้องเรายงัถก้ปรับปรุ่งเพ่ิ่�มความที่นที่านขึ้องห้วัวดั 

ซ็้�งจะช่ว่ยล็ดคา่ใช้่จา่ยในการบำารุงรักษา

เราต้องเปล่�ยัน SENCOM บอ่ยแคไ่ห้น?
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หน้�งในหลักการก่อตั �งขึ้องโยัโกกาวา ค่อ Quality First ภาพต้อง

มาก่อน 

มากกว่าหน้�งศตวรรษหลังจากการก่อตั �งขึ้องเรา โยัโกกาวา ยัังคงม่ความมุ่ง

มั�นเพ่�อคุณภาพและช่้�อเส่ยัง ในการที่ดสอบผลิตภณัฑ์์ที่ั �งหมดขึ้องเรา

อย่ัางละเอ่ยัด

เจ้าหน้าที่่�ฝ่่ายับริการที่่�ให้การสนับสนุนขึ้องเราม่ความพร้อมที่่�จะช่้วยั
เหล่อลูกค้าที่่�ม่ศักยัภาพตลอดอายุัการใช้้งาน ตั �งแต่หน่วยังานวศิวกรรม
และการจดัซ่ึ่ �อ ไปจนถูง้การเพิ�มประสิที่ธิิภาพและบริการ

โยัโกกาวา ให้้การสินบัสินนุ ช่ว่ยเห้ล็่อ?
อยา่งไรบ้าง?
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