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การสตารทปมน้ํา การสตารทปมน้ํา 33 ตัว ตัวขับขับดวยไดรฟ ดวยไดรฟ 11 ตัว ตัว    

CCaassccaaddiinngg  mmoottoorr  ppuummpp  aapppplliiccaattiioonn      
Variable Frequency Speed Drives (VSD) หรือ

โดยทั่วไปเรียกวา อินเวอรเตอร ไดผสมผสานเทคโนโลยี PID 
and PLC ผานการพัฒนามาอยางยาวนานกวาทศวรรษ ดวย
ฟงชั่นที่ใชงานงายขึ้น สามารถติดตอ และควบคุมไดทั้งกับ

คอมพิวเตอรโดยตรง หรือ โปรแกรมผานทาง Operating panel ทั้งนี้ยังไดรวม คุณสมบัติเดนๆ อีกหลายอยาไว
เปนทางเลือก ไมวาจะเปน protocols สําหรับการติดตอส่ือสารหลายแบบ หลายชนิด สัญญาณ Input และ 
Output ทั้ง อนาลอก และแบบ digital อยางพอเพียง นอกเหนือฟงชั่นที่มากมายเมื่อเทียบกับราคา นอกจากนี้
ยังไดรวมคุณสมบัติเดนๆที่ ไมเหมือนใคร และสามารถนําไปใชใหเปนประโยชนไดโดยไมตองจายเพิ่ม ดังเชน
คุณสมบัติตอไปนี้ 

 Build-in by pass circuit function 
 Motor Sensor direct connection 
 Energy saving mode 
 V-Belt Monitoring 
 Low Harmonics Design 
 Pump/Cooling Tower Cascading 
Feature 

 
 

 

 
 
 
 
 
Cascading Feature 

 ฟงชั่นนี้ เปนฟงชั่น เดนไมเหมือนใคร ประหยัดตนทุนทั้งการลงทุนเบื้องตน และการนําไปใชงาน 
สามารถใชไดทั้งปมน้ํา หรือระบบพัดลม (Blower) ที่มีตั้งแตสองตัวขึ้นไป 

 ดวยคุณสมบัติการทํางานนี้ มีมาใหสําเร็จรูป ไมตองจายเงินเพิ่ม ไมตองมีชุดควบคุมเพิ่มเติม ไมตองเพิ่ม 
I/O ไมตองเพิ่มชุดควบคุม PID controller และติดตั้งเพิ่มใหวุนวาย สามารถเลือกที่จะส่ังใหทํางานไดโดย
อัตโนมัติ เมื่อมอเตอรหมุนที่ความเร็วรอบต่ําๆ เมื่อครบตามกําหนดระยะเวลาที่ตั้งอาไว ก็ส่ังใหหยุดไดเองโดย
อัตโนมัติ เสมือนใหระบบจําศีล เพื่อประหยัดพลังงาน รอจนกระทั่งแรงดันน้ําลดลงตามที่ตั้งไว ก็จะสั่งทํางานโดย
อัตโนมัติในทันที่ทันใดอยางนิ่มนวล  

 วิธีการทํางาน จากรูปที่ 1 VSD จะทําหนาที่ควบคุมความเร็วรอบปมน้ํา A โดยรับสัญญาณแรงดันน้ํา จาก 
Pressure sensor transducer เปน คาความตานทาน หรือ กระแส 0…20 mA หรือ แรงดัน 0…10 V เพื่อเปน
คําสั่งในการปรับความเร็วรอบของปมน้ํา A 

 VSD จะทําหนาที่ควบคุมความเร็วรอบปมน้ํา A เพื่อรักษาระดับแรงดันน้ําตามที่ตั้งคา Pressure Setting 
เอาไว ในกรณีที่การปรับความเร็วรอบปมน้ํา A จนถึงความเร็วรอบสูงสุด แต Pressure sensor transducer ยังคง
ไมถึงจุด Pressure Setting หรือกรณีมีการใชน้ํามากทําใหแรงดันน้ําตก จนเกิดความสามารถที่ปมน้ํา A เพียงตัว
เดียวจะสามารถจายได VSD จะสงสัญญาณไปยัง ปมน้ํา B ผานทางคอนเทคเตอร ใหมอเตอรปมน้ํา B ทํางาน
โดยการสตารทแบบ DOL เพื่อทํางานเสริมขึ้นมา 

 เมื่อปมน้ํา B ทํางานขึ้นมา ยอมจะจายปริมาณน้ําเขามามากขึ้น และแรงดันน้ําก็จะสูงขึ้นตามไปดวย 
จนกระท่ังแรงดันน้ําสูงถึงจุด แรงดันน้ําตามที่ตั้งคา Pressure Setting VSD ก็จะส่ังใหมอเตอรปมน้ํา A ลด
ความเร็วรอบลง เพื่อรักษาความสมดุลของแรงดันน้ําใหได  

รูปที่ 1 Cascade mode diagram (Motor Staging) 
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 ในกรณีที่ปริมาณการใชน้ําลดลง ถึงแมนวาจะลดรอบปม A ลงมาถึงจุดต่ําสุดแลว แรงดันน้ําในทอยังคง
สูงกวาคา Set point  VSD จะสั่งงานใหปมน้ํา B, C, D หยุดการจายน้ํา และเพิ่มรอบ ปมน้ํา A ขึ้นไปรับหนาที่
แทน และปรับรอบเขาสูจุดสมดุลยตามที่ตั้งคาเอาไว   

 การควบคุมสลับการทํางานของปมน้ํา B, C, D สามารถเลือกรูปแบบ และวิธีการทํางานใหสลับกันทํางาน 
ไดหลากหลายรูปแบบ เพื่อเฉลี่ยการทํางานหนักเกินไปของมอเตอรปมน้ํา B, C, D 

 ในบางครั้ง ระบบตองการระบบสํารอง หรือในกรณีที่ VSD เกิดเสียหายขึ้นมา จําเปนและตองการที่จะ
ส่ังงานเปนแบบ Manual และตองการใหปมน้ําทุกตัว สามารถแบงเฉลี่ยการทํางานกันทุกตัว โดย VSD ไม
จําเปนตองทํางานแตเพียงกับมอเตอรปมน้ํา A แตเพียงอยางเดียว 

 ดวยความอัฉริยะของ VSD รุนใหมที่ไดผสมผสานระบบประมวลผลไวภายใน สามารถคิดและคํานวณได
เองโดยไมตองพึงพา PLC เพิ่มจากภายนอกแตอยางใด 
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 จากรูปที่ 2 จะแตกตางจากรูปที่ 1 โดยไดนําเอาระบบ By pass mode+ Sequencing + PID close 
loop control + time counter delay มาผสมผสาน ทําใหระบบมีทางเลือกมากขึ้น โดยสามารถเลือกไดทั้ง
โหมด Automatic ทั้งระบบ หรือตองการใหเลือกแบบ Manual ตัวใดตัวหนึ่งหรือทั้งหมดก็ได หรือ ตองการจะ
เลือกใหทํางาน Automatics เพียงตัวใดตัวหนึ่งก็สามารถทําได กลาวคือ 

 ที่ปมน้ําของแตละตัว จะมีสวิทชสําหรับเลือกการทํางาน วาจะใหทํางานแบบ Automatics – OFF - 
Manual ซึ่งหากทุกตัวเลือกแบบ Automatics ปมน้ําก็จะทํางานตามลําดับเหมือนดังรูปที่ 1 และเมื่อครบรอบการ
ทํางานจนกระทั้งเขาสูโหมดจําศีล หรือ Saving mode ก็จะเปลี่ยนให VSD ยายไปปรับความเร็วรอบมอเตอรปม
น้ําตัวอื่นๆ แทน เพื่อเปนการแบงงานใหทํางานเทาเทียมกันทุกตัว 

 เพื่อตอบสนองตอความตองการของผูที่ตองการระบบสํารอง ในกรณีที่ VSD มีปญหา ไมวาจะเกิดสาเหตุ
ใดก็ตาม ระบบยังสามารถจะทํางานไดดวยโหมด Manual โดยการเลือกใหปมน้ําแตละตัว ในระบบสามารถ
ทํางานไดดวยมือคน เหมือนกับการสตารทมอเตอรปกติ เพื่อการแกปญหาเฉพาะหนา เชน สามารถเลือกให 
มอเตอรปมน้ํา A, B หรือ C ทํางานแบบเมนนวลไดตามตองการเปนตน  

 

รูปที่ 2 Cascade mode with bypass diagram  
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 นอกจากนี้ถึงแมนวาจะมีปมน้ําเพียงตัวเดียว ก็ยังใชฟงชั่น Energy saving mode โดยใชคุณสมบัติที่มี
มาให PID controller ส่ังใหหยุดหรือสตารทไดโดยนิ่มนวลในรูปแบบอัตโนมัติ ดังรูปดานลาง พรอมทั้งโปรแกรม 
ประหยัดพลังงานเมื่อรอบมอเตอรลงมา ณ.จุดที่ตองการ เปนเวลาที่ตั้งไว มอเตอรจะเขาสูโหมด Energy saving 
ไดรฟจะถูกโปรแกรมใหจําศีล เพื่อรอเวลา และคําสั่ง Feed back จากแรงดันน้ํา  

 

 
 
 ทั้งนี้นอกจากระบบปมน้ําแลว ยังสามารถนําไปใชกับระบบพัดลม หรือระบบระบายความรอน ระบบบําบัด
น้ําเสีย ยกตัวอยางเชน งานประหยัดพลังงานในระบบปรับอากาศ  โดยทั่วไประบบ Cooling tower จะใช 
มอเตอรพัดลมระบายความรอนดานบนของ Cooling tower ซึ่งมีหลายๆ ตัวตอแบบขนาน ทําหนาที่ระบายความ
รอน โดยใชน้ํารวมกัน การทํางานโดยสวนใหญจะเปดพัดลมของ Cooling tower ทุกตัว ไมวาจะเปนหนาหนาว 
หนาฝน หนารอน ถึงแมนน้ําที่ระบายความรอนจะเย็นเพียงพอตอระบบปรับอากาศแลวก็ตาม ประกอบกับโดยสวน
ใหญการออกแบบ cooling tower จะออกแบบใหใหญกวาความตองการที่แทจริงโดยตลอด และติดตั้งในบริเวณ
สูง และรอน พนักงานที่ทําหนาที่ดูแลจงึไมอยากขึ้นไปดูอุณหภูมิของน้ําดานบนของระบบ 
 
 เมื่อนําเอาไดรฟ ที่สามารถทํางานไดแบบ staging mode + Energy saving เราสามารถใชไดรฟเพียง
ตัวเดียว เพื่อนํามาประหยัดพลังงาน ใหพัดลมระบายความรอนน้ําเปนไปอยางพอเพียงตอการปรับอากาศ เทานี้ก็
สามารถประหยัดพลังงาน ซึ่งนับวันมีแตราคาจะสูงขึ้นๆ ทุกวัน เนื่องจากใชไดรฟเพียงตัวเดียวทําใหตนทุนในการ
ติดตั้งต่ํากวาระบบอื่นๆ จากประสบการณ ไมนาจะเกิน 2 ป ก็สามารถคืนเงินลงทุนได ทั้งนี้ขึ้นอยูกับพฤติกรรมใน
การใชงานของแตละกรณ ี
 
 
 
 
 
 
สนใจสอบถามเพิ่มเติมไดที.่... 

บริษัท ไทนามิก จํากัด 
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รูปที่ 3  Energy saving mode diagram 
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กรณีศึกษาการประหยัดพลังงาน HVAC 
 
 เดิมระบบปรับอากาศ (HVAC) เหมือนระบบโดยทั่วไปมี Cooling tower 3 ตัว ตอแบบขนานมีการทํางาน
แยกอิสระตัวใครตัวมัน ในแตละตัวจะมีมอเตอรพัดลมระบายความรอนดานบนของ Cooling tower ทําหนาที่
ระบายความรอน  โดยใชน้ํารอนเขา และออกรวมกัน การออกแบบในขั้นตนทางวิศกรรมจะตองออกแบบ Cooling 
tower ใหใหญเพียงพอตอความตองการที่แทจริง เผื่อในกรณีที่ออกแบบไมเพียงพอหรือมีการใชงานเกินพิกัด 
ทําใหในกรณีนี้มีการใชงานตามปกติจะเปดเพียง 2 ตัวก็เพียงพอ อีก 1 ตัวทําหนาที่เปนตัวสํารองยามฉุกเฉิน 
หรือ ในกรณีที่อากาศรอนจนผิดปกติ  
 การทํางาน
โดยสวนใหญจะเปด
พัดลมของ Cooling 
tower 2 ตัวทั้งวัน 
ตั้งแตเชา 8:00 – 
20:00 น. ไมวาจะ
เปนหนาหนาว หนา
ฝน หนารอน ถึงแมน
น้ํ าที่ ร ะบ ายความ
รอนจะเย็นเพียงพอ
ตอระบบปรับอากาศ
แลวก็ตาม ประกอบ
กั บ  แ ล ะ ติ ด ตั้ ง 
Cooling tower ใน
บริเวณสูง และรอน 
พนักงานที่ทําหนาที่
ดูแลจึงไมอยากขึ้น
ไปดูอุณหภูมิของน้ํา
ด านบนของระบบ 
ทราบแตเพียง 8:00 
น .ต อ งขึ้ น ไป เป ด
ระบบ และปดระบบ เมื่อเลิกใชงานเวลา 20:00 น.  
 

 
 เมื่อนําเอาไดรฟ ที่สามารถทํางานไดแบบ staging sequency mode + Energy saving เราสามารถใช
ไดรฟเพียงตัวเดียว เพื่อนํามาประหยัดพลังงาน ใหกับระบบพัดลมระบายความรอนของน้ํา ใหเปนไปอยาง
พอเพียงตอการระบายความรอนใหระบบทํางานโดยอัตโนมัติ และสามารถประหยัดพลังงาน ซึ่งนับวันมีแตราคา
จะสูงขึ้นๆ ทุกวัน เนื่องจากระบบนี้ใชไดรฟเพียงตัวเดียวทําใหตนทุนในการติดตั้งต่ํากวาระบบอื่นๆ จาก

ประสบการณ ไมนาจะเกิน 1-2 ป 
ก็สามารถคืนเงินลงทุนได ทั้งนี้
ขึ้นอยูกับพฤติกรรมในการใชงาน
ของแตละกรณี สวนในกรณีนี้ใช
ระยะเวลาคืนทุนแค เพียง 18 
เ ดื อ น  แ ถ ม ยั ง ไ ด ร ะ บ บ
ออโตเมติก  ทํางานเองโดย
อัตโนมัติโดยไมตองใชคนไป
เปด-ปดระบบ พรอมระบบบาย
พาส  ในกรณีที่กังวลวาระบบ 
ไดรฟเสีย สามารถบิดสวิทชไป
ยังต่ําแหนง Manual ระบบก็
กลับเปนการทํางานตามปกติ 
 
 

Water pump

Cool Water

Hot Water

Line supply
380 - 440 VAC 50 Hz

P

     Pressure sensor
            0/4...20 mA
             or 0...10 V
      or 0...5 KOhm

Temperature sensor
   0/4...20 mA
    or 0...10 V
      or 0...5 KOhm

T

 

Discharge
Liquid Refrigerant

Condensor


