
หลักการทํางาน
PC330 เปนชุดควบคุมความดันนํ้าใหคงท่ี แมวาปริมาณนํ้าท่ีใชจะเปล่ียนไป  โดยใช inverter ชวยปรับความเร็วรอบของ

ปมนํ้า ตวัเคร่ืองออกแบบมาใชกบัปมนํ้าไมเกิน 3 ตวั  จาํนวนปมท่ีอยูในระบบสามารถเลือกได โดยผาน สวิชท Auto-Man ท่ีดานหลัง
เคร่ือง  การทํางานของ PC330 มีอยู 2 แบบคือ แบบสลับการทํางาน และเสริมการทํางาน

ตัวอยางการทํางานแบบความดนันํ้าคงท่ี และมีปมในระบบ 2 ตัว ปมตวัแรกจะทํางานกอน โดยใช inverter drive เมื่อมี
ปริมาณการใชนํ้ามากขึ้น และปมตัวแรกทํางานท่ี 100% แลว แตความดันนํ้ายังต่าํกวาจดุท่ีตั้งไว (setpoint-0.3) หลังจากหนวงดวย
เวลา delay _on (sec.) แลว ปมตัวท่ี 2 จะชวยเสริมการทํางาน. ในทางกลับกัน ถาปริมาณการใชนํ้านอย ความดันนํ้าในระบบสูงขึ้น
และ inverter ทํางานท่ีความเร็วรอบต่ํา (minimum speed) ปมนํ้าท่ีทํางานหลังสุด จะหยุดการทํางานหลังจากหนวงดวยเวลา delay –
off (sec.) หลังจากปมตัวท่ี2หยดุทํางานแลว ความดันนํ้าในระบบถูกควบคุมใหเทากับคาท่ีตัง้ไว ปมนํ้าตวัแรกจะหยุดการทํางานดวย
Run time ถามีการใชนํ้าตลอดเวลา ปมนํ้าจะหยดุดวยเวลา Stop time. รอบตอไปปมตวัท่ี2เร่ิมทํางานกอน เมื่อความดันนํ้าลดลงต่ํา
กวา Setpoint – start-up hysteresis.

PC330 จัดเตรียมชุดตรวจสอบระดับนํ้ามาให โดยตอ Electrode เขากับตัวเคร่ืองก็จะสามารถใชงานไดทันที

จอแสดงผล
มี 2 ลักษณะ เลือกไดโดยการกด “Display”. และจอภาพจะสวางขึ้น
1. System status.

2. Inverter Frequency.
แสดงความถี่ท่ีไปส่ังให inverter ทํางาน



ALARM.
หลังจากเกดิ Alarm แลวกด “Alarm reset” จะหยุดสงเสียงเตือน มีท้ังหมด 6 กรณี ดงัน้ี

1. Motor overload 2.    Inverter fault.
3. Low level 4.    High level.
5. Run dry. 6.    System Pressure Low.

ในกรณีของ Run dry และ System pressure low ตองกด “Alarm reset” แช 2 วินาที เพ่ือใหระบบกลับมาทํางานใหม  การ
เกิด system pressure low ความดันนํ้าในระบบตองต่ํากวา 0.8 bar หลังจากท่ีปมทํางานแลว อาจจะเน่ืองมาจากการร่ัวของทอนํ้า

Pressure Transducer.
ปกติ Pressure transducer จะใหสัณญานเปน 4-20 mA ท่ี 0-10 bar จะใชสเกลตางจากน้ีกไ็ด แตสูงสุดไมเกิน 20 bar

ใชสาย 2 เสนตอท่ี Terminal: +15V และ pressure transducer.

Inverter.
ตั้งคาให inverter รับสัณญานอะนาลอก 0-10 V สายไฟท่ีเชื่อมตอระหวางตวัเคร่ืองกับ inverterควรจะใชสายชิลด

Terminal: 0-10V output และ com.

การตั้งคา
1. กด “Menu” เขาสูการตัง้คา
2. กด “up” หรือ “down” เพ่ือเลือกการตัง้คา / ดูคา Control หรือ Running time.
3. ออกจากการตั้งคากด “ESC” ถาตองการเปล่ียนแปลงคากด “ENT”
4. กด “up” หรือ “down” เพ่ือดคูาของตัวแปรตาง ๆ กด “ESC” เมื่อตองการออกจากการตัง้คา
5. ถาตองการเปล่ียนแปลงคากด “ENT” กด “shift” เลือกตําแหนงของตวัเลขท่ีตองการเปล่ียนแปลงคา กด “up” หรือ

“down” เพ่ือเพ่ิมหรือลดคาลง
6. เมื่อไดคาตามความตองการแลว กด “ENT”
7. หลังจากท่ีตรวจสอบตัวแปรทุกคา ตัวเคร่ืองจะวนมาท่ีขอ 2 อีกคร้ังหน่ึง
8. ตัวแปรตาง ๆ บันทึกไวในหนวยความจํา ซึ่งไมสูญหายแมวาไฟฟาจะดับ
9. กด “ESC” ออกจากการตั้งคา เขาสู main menu

CONTROL.
มีท้ังหมด 10 ตวัแปร
 Setpoint

เปนคาความดันนํ้าในระบบท่ีตองการ
 Minimum speed(%).

คือความถีต่่ําสุดท่ีให inverter ทํางาน



คําแนะนํา: ใหปมทํางานตามคาท่ีตั้งไว แลวปดวาลวเสมือนไมมีการใชนํ้า ดูความถี่ท่ีอินเวอรเตอร อยาลืมคูณ2เพ่ือ
เปล่ียนเปน% ( ไมควรต่ํากวา 50% )

 Delay – on (sec.)
หนวงเวลากอนท่ีจะใหปมตวัอื่น ๆ ในระบบชวยกันทํางาน ในกรณีท่ีความดันนํ้าต่ํากวา Setpoint ปกติตองมากกวา
acceleration ของ inverter

 Delay – off (sec.)
หนวงเวลากอนท่ีจะใหปม ในระบบหยุดทํางาน  ในกรณีท่ีความดันนํ้าสูกวา Setpoint

 Start up diff.
เปนคาผลตางของความดันจากจดุ setpoint เพ่ือใหปมท่ีขับดวย inverter เร่ิมทํางาน

 Run time ( min.)
หลังจากท่ีความดันในระบบคงท่ี ปมท่ีขับดวย inverter จะหยดุการทํางานดวยเวลา Run time เมื่อไมมกีารใชนํ้า โดย
การส่ังใหอินเวอรเตอรลดความถีล่งมาเทากับ min. speed ถาแรงดันนํ้าไมตก หยุดปม

 Stop timer (min)
ในกรณีท่ีมีการใชนํ้าตลอดเวลา ปมท่ีขับดวย inverter จะหยุดการทํางานดวยเวลา Stop time.

 Transducer (bar).
คา span ของ Pressure Tranducer.

 Delay on-off (sec)
ใชใน on-off mode: หนวงเวลาเพ่ือใหปมหยุดทํางาน หลังจากคาความดันนํ้าถงึจดุ stop แลว

 Start on-off diff (bar)
ใชใน on-off mode: จุด start เพ่ือใหปมทํางาน  ตองไปหักลบกับจุด setpoint

 Stop on-off diff (bar)
ใชใน on-off mode: จุด stop เพ่ือใหปมหยุดทํางาน  ตองไปบวกกับจุด setpoint

 Run-dry delay (sec)
หนวงเวลาเมื่อทอทางดดูขาดนํ้า กอนท่ีปมจะหยดุทํางาน

 Low pressure delay (sec)
หนวงเวลาเมื่อปมนํ้าไมขึ้น( ทอร่ัว ) กอนท่ีปมจะหยุดทํางาน

 Low pressure (bar)
ตั้งคาแรงดันนํ้า ในกรณีทอทางจายร่ัว

 Control off (sec)
เปนเวลาท่ีใหตวัควบคุมหยุดการส่ังงาน หลังจากปมทุกตวัหยุดทํางานแลว เพ่ือไมใหตอบสนองตอการแดมปงท่ี check
valve ถาไมใชใหกําหนดคาเปน ‘0’

 Alarm mode
เลือกระหวาง Continue ( ดังตอเน่ือง )หรือ Flip-Flop ( ดัง – หยุด สลับกันไป )



Operating mode.

เลือกโดยใช สวิชทภายนอกตอมาท่ีดานหลังเคร่ือง ในตาํแหนงของ Vary speed.
1. Close contact: Vary speed mode.
2. ในกรณีเปน Vary speed mode ควบคุมปมโดยใช parameter ใน ‘CONTROL’ ปมจะหยุดทํางานเมื่อเกิด Inverter

fault.

Default of setting parameter.

Parameter Factory setting value
Setpoint. 2.5 bar.
Minimum speed. 55%
Delay on. 15 sec.
Delay off. 5 sec.
Start up hysteresis. 0.5 bar.
Run time. 2 min.
Stop timer. 120 min.
Scale of Transducer. 10 bar.
Delay on-off 5 sec.
Start on-off gap 0.5 bar.
Stop on-off gap 0.8 bar.
Run dry delay 50 sec.
Low press. Delay 50 sec.
Low press. 0 bar.
Control off (sec)
Alarm mode

0 sec.
Flip-Flop








