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เอบีบีได้สร้างบรรทัดฐานใหม่ ให้อุปกรณ์เครื่องมือวัดที่จะมา
จำหน่ายในปัจจุบัน ต้องใช้งานง่าย ช่วยประหยัดเวลาของ
วิศวกรผู้ ใช้งาน และประหยัดเงินของผู้ลงทุน เจ้าของธุรกิจ 
แนวคิดดังกล่าวถูกบรรจุลงไปในผลิตภัณฑ์ Flowmeters 
รุ่นใหม่ทุกตัวของทางเอบีบี และเรียกโดยรวมว่า FlowMaster 

ในปัจจุบันแนวคิดของการเลือกซื้อและใช้งาน 
Flowmeter ได้เปลี่ยนรูปแบบไป 

ผู ้ใช ้งานเร ิ ่มคำนึงถ ึงการ Operation และ 
Maintenance มากขึ้นกว่าเมื่อในอดีต ซึ่งจะคำนึงถึง 
เร่ืองการ Installation และ Commissioning เป็นหลัก 
ทำให้ผู้ผลิตเริ่มฟังเสียงลูกค้ามากขึ้น และออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ของตัวเองให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของลูกค้ามากขึ้น 

 
FlowMaster สามารถเก็บ Process และ Device 
Parameter ไว้ในตัว Sensor และ Converter 

หากจะยกตัวอย่าง Electromagnetic Flowmeter 
เป็นหนึ่งในตัวอย่างที่มีการใช้งานอย่างแพร่หลายใน
ทุกอุตสาหกรรม และกล่าวได้ว่า มี Parameter และ 
Functions เป็นหลักร้อยอยู่ในเครื่อง Electromagnetic 
Flowmeter ซึ่งมันเป็นความท้าทายมากๆ ที่จะทำให้  
ผู ้ใช้งานเข้าใจ และเข้าถึงความหมายได้ทั ้งหมด      
อีกทั ้งต้องทำให้ใช้งานได้อย่างง่ายดาย พร้อมกับ
ควบคุมระดับของผู ้ใช้งานในการเข้าสู ่โหมดต่างๆ  
ของตัวเครื่อง 

การจัดหมวดหมู่ รวบรวมเอาสิ่งที่สำคัญในการ 
Set up ตัว Parameters ต่างๆ ในขั ้นตอนของการ 
Commissioning ของตัว Electromagnetic Flowmeter 
นั้น ทำให้ง่ายขึ้นด้วยการออกแบบ เพิ่มฟังก์ชั่นเมนู 
“Easy Setup” ขึ้นมา โดยการใช้ Step การ Set up     
ที่น้อยขั้นตอนและไม่ยุ่งยาก 

 

คา่ Parameter ของ Process จะถกูเกบ็ไวใ้นหนว่ย
ความจำที่ตัว Sensor (ตัววัด) และ Converter 
(จอแสดงผล) 

ซึ่งจะช่วยเพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้ใช้งาน
เมื่อตัว Sensor เสีย และได้มีการนำ Sensor ตัวใหม่
มาเปลี่ยนค่า Process Parameter สามารถถูกถ่ายโอน
จากตัว Converter มาเก็บไว้ที่ตัว Sensor ได้อย่าง
ง่ายดาย ในทางกลับกันถ้าตัว Converter ถกูเปล่ียนค่า 
Process Parameter สามารถถูกถ่ายโอนจาก Sensor 
กลับมาที่ตัว Converter ได้เช่นกัน 
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MID Portfolio 
ภายใต้ช่ือ FlowMaster น้ัน เอบีบีได้มีผลิตภัณฑ์

ที ่แตกต่างก ัน เช ่น Mass Flowmeters, Vortex 
Flowmeters, Variable Area Flowmeters และ 
Electromagnetic Flowmeters โดย Electromagnetic 
Flowmeters ทางเอบีบีแบ่งออกเป็น 3 ประเภท . Industrial Process (Process Master) . Water Management (Water Master,    

Aqua Master) . Hygienic Process (Hygienic Master) 
 
ซ่ึงในรุ่นใหม่ภายใต้ช่ือ FlowMaster น้ี ถกูพัฒนา

ขึ้นให้มีพื้นฐานที่สำคัญดังต่อไปนี้ . เป็น Human-machine interface โดยการกดปุ่ม
ผ่านกระจกท่ีอยูบ่นหน้าจอแสดงผล โดยไม่ต้อง
ใช้เครื่องมือพิเศษใดๆ ช่วย . ตัว Diagnosis ที่เพิ่มขึ้น และเป็นไปตามข้อ
กำหนดของ Namur (NE107) . เชื่อมต่อข้อมูลด้วยสัญญาณ Infrared . Self Calibration (มีเฉพาะในรุ่น Water Master) 
โดยตัว Flowmeter จะทำการ Calibration   
ตัวเองเทียบกับค่ามาตรฐานที่ถูกติดตั้งในตัว 
Flowmeter ภายหลังจากได้ผ่านการ Calibration 
ตามมาตรฐานโรงงาน ซึ่งจะทำการ Calibrate 
และเปรียบเทียบค่าตลอดเวลา ถ้าค่าท่ีได้ไม่อยู่
ในค่าความถกูต้องท่ียอมรับได้ ตัว Flowmeter 
จะแจ้งเตือนไปที่จอแสดงผล 

 
คุณภาพการวัดที่สูงขึ้น 

เอบีบีได้ออกแบบกระแสไฟที่ Coil ให้สูงขึ้น และ
ใช้ความถี่ที่เข้าใกล ้25 Hz เพื่อปรับปรุงคุณภาพของ  
การวัด ทำให้ได้ Standard Accuracy ท่ี 0.4% และเป็น 
Optional ที่ 0.2% ปรับปรุงค่า Signal Filter ที่ตัว 
Converter เพ่ือให้มีค่า Stability ดีข้ึน และการออกแบบ
ตามข้อกำหนดของ Namur (NE107) นั้นทำให้มีตัว
สัญลักษณ์ที่สำคัญแสดงออกมาเมื่อพบว่าเกิดปัญหา 
เช่น electrode coating, corrosion และ short circuit 
รวมไปถึงการแจ้งเตือนเม่ือพบว่าน้ำไม่เต็มท่อ หรือไม่มี
น้ำในท่อ 

 

Flowmeter รุ่นเก่ากับการรองรับในรุ่นใหม่ 
ในขณะท่ีเอบีบีได้ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์

รุ่นใหม่เพื่อแนะนำออกสู่ตลาด เอบีบีก็ยังคงให้ความ
สำคัญกับผลิตภัณฑ์รุ่นก่อนหน้า ซึ่งบางกรณีอาจจะ
ติดตั้งใช้งานในโรงงานมานานเกือบ 30 ปีแล้ว โดย  
เอบีบไีด้ออกแบบตัว Converter ของรุ่นใหม่ ให้สามารถ
รองรับและใช้งานได้กับ Sensor รุ่นเก่า เม่ือตัว Converter 
(Transmitter) ของรุ่นเก่าเสีย 

 
หากสนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียด

เพ่ิมเติมได้ท่ี บริษัท เอบีบี จำกัด ฝ่ายผลิตภัณฑ์อุปกรณ์
วัดและควบคุม โทร. 0 2665 1000 

หน้าจอแสดงผลถูกออกแบบให้มีลักษณะถอดเปลี่ยนง่าย ที่เรียกว่า plug-in module 

 
“Easy Setup” ถกูออกแบบใหเ้รยีบงา่ย โดยออกแบบใหเ้หมอืนกบัปุม่กดบนมอืถอื ทีเ่มือ่เรากดเลอืกเขา้ไปในเมนคูำสัง่ จะม ีFunctions ตา่งๆ ทีด่เูขา้ใจงา่ยแสดงขึน้มาทีห่นา้จอของเครือ่ง 
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