
หลักการทํางาน 
PC330 เปนชุดควบคุมความดันน้ําใหคงที ่แมวาปริมาณน้ําที่ใชจะเปลี่ยนไป  โดยใช   inverter  ชวยปรับความเร็วรอบของ

ปมน้ํา ตัวเครื่องออกแบบมาใชกับปมน้ําไมเกิน 3 ตัว  จํานวนปมที่อยูในระบบสามารถเลือกได โดยผาน สวิชท Auto-Man ที่ดานหลัง
เครื่อง  การทํางานของ PC330 มีอยู 2 แบบคือ แบบสลับการทํางาน และเสริมการทํางาน       

ตัวอยางการทํางานแบบความดันน้ําคงที่ และมีปมในระบบ 2 ตัว ปมตัวแรกจะทํางานกอน โดยใช inverter drive เมื่อมี
ปริมาณการใชน้ํามากขึ้น และปมตัวแรกทํางานที่ 100% แลว แตความดันน้ํายังต่ํากวาจุดที่ตั้งไว (setpoint-0.3) หลังจากหนวงดวย
เวลา delay _on (sec.) แลว ปมตัวที่ 2 จะชวยเสริมการทํางาน.  ในทางกลับกัน ถาปริมาณการใชน้ํานอย ความดันน้ําในระบบสูงขึ้น 
และ inverter ทํางานที่ความเร็วรอบต่ํา (minimum speed) ปมน้ําที่ทํางานหลังสุด จะหยุดการทํางานหลังจากหนวงดวยเวลา delay – 
off (sec.) หลังจากปมตัวที2่หยุดทํางานแลว ความดันน้ําในระบบถูกควบคุมใหเทากับคาที่ตั้งไว ปมน้ําตัวแรกจะหยุดการทํางานดวย 
Run time ถามีการใชน้ําตลอดเวลา ปมน้ําจะหยุดดวยเวลา Stop time. รอบตอไปปมตัวที2่เริ่มทํางานกอน เมื่อความดันน้ําลดลงต่ํา
กวา Setpoint – start-up hysteresis. 

PC330 จัดเตรียมชุดตรวจสอบระดับน้ํามาให โดยตอ Electrode เขากับตัวเครื่องก็จะสามารถใชงานไดทันท ี

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

 
 

2. Inverter Frequency. 
 แสดงความถ่ีที่ไปสั่งให inverter ทํางาน 

 



ALARM.  
หลังจากเกิด Alarm  แลวกด  “Alarm reset” จะหยุดสงเสียงเตือน  มีทั้งหมด 6 กรณี ดังนี ้

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 เพื่อใหระบบกลับมาทํางานใหม  การ
เกิด system pressure low ความดันน้ําในระบบตองตํ่ากวา 0.8 bar หลังจากที่ปมทํางานแลว อาจจะเนื่องมาจากการรัว่ของทอน้ํา 
 

การตั้งคา 
1. กด  “Menu” เขาสูการตั้งคา 
2. กด “up” หรือ “down” เพื่อเลือกการต้ังคา / ดูคา Control หรือ Running time. 
3. ออกจากการตั้งคากด “ESC” ถาตองการเปลี่ยนแปลงคากด “ENT” 
4. กด “up” หรือ “down” เพื่อดูคาของตัวแปรตาง ๆ กด “ESC” เมื่อตองการออกจากการต้ังคา 
5. ถาตองการเปลี่ยนแปลงคากด “ENT” กด “shift” เลือกตําแหนงของตัวเลขที่ตองการเปลี่ยนแปลงคา กด “up” หรือ 

“down” เพื่อเพิ่มหรือลดคาลง 
6. เมื่อไดคาตามความตองการแลว กด “ENT” 
7. หลังจากที่ตรวจสอบตัวแปรทุกคา ตัวเครื่องจะวนมาที่ขอ 2 อีกครั้งหนึ่ง 
8. ตัวแปรตาง ๆ บันทึกไวในหนวยความจํา ซึ่งไมสูญหายแมวาไฟฟาจะดับ 
9. กด “ESC” ออกจากการต้ังคา เขาสู main menu 

 

CONTROL. 
 มีทั้งหมด 10 ตัวแปร 
• Setpoint 

เปนคาความดันน้ําในระบบที่ตองการ 
• Minimum speed(%). 

คือความถ่ีต่ําสุดที่ให inverter ทํางาน 
• Delay – on (sec.) 

หนวงเวลากอนที่จะใหปมตัวอื่น ๆ ในระบบชวยกันทํางาน ในกรณีที่ความดันน้ําต่ํากวา Setpoint 
• Delay – off (sec.) 

หนวงเวลากอนที่จะใหปม ในระบบหยุดทํางาน  ในกรณีที่ความดันน้ําสูกวา Setpoint 
• Start up Hysteresis. 

เปนคาผลตางของความดันจากจุด setpoint เพื่อใหปมที่ขับดวย inverter เริ่มทํางาน  
• Run time ( min.) 

หลังจากที่ความดันในระบบคงที่  ปมที่ขับดวย inverter จะหยุดการทํางานดวยเวลา Run time. 
 



• Stop time (hour) 
ในกรณีที่มีการใชน้ําตลอดเวลา ปมที่ขับดวย inverter  จะหยุดการทํางานดวยเวลา Stop time. 

• Transducer (bar). 
คา span ของ Tranducer. 

• Run-dry delay (sec) 
หนวงเวลาเมื่อทอทางดูดขาดน้ํา กอนที่ปมจะหยุดทํางาน 

• Low pressure delay (sec) 
หนวงเวลาเมื่อปมน้ําไมขึ้น( ทอรั่ว ) กอนที่ปมจะหยุดทํางาน 

• Low pressure (bar) 
ตั้งคาแรงดันน้ํา ในกรณีทอทางจายรั่ว 

 
Running Time. 

1. แสดงช่ัวโมงการทํางานของปมน้ําแตละตัว 
2. ขณะที่แสดงช่ัวโมงการทํางาน สามารถลบเปนศูนยไดโดยการกด “Alarm reset”. 

  
Operating mode. 

 
เลือกโดยใช สวิชทภายนอกตอมาที่ดานหลังเคร่ือง ในตําแหนงของ  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. 50% 
Turn on delay. 10 sec. 
Turn off delay. 5 sec. 
Start up hysteresis. 0.5 bar. 
Run time. 2 min. 
Stop time. 3 hour. 
Scale of Transducer. 10 bar. 
Run dry delay 50 sec. 
Low press. Delay 50 sec. 
Low press. 0.8 bar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Pump Test. 
 
จากหนาจอปกติ ใหตอสายไฟดังตอไปนี ้

1. สวิชท auto-off-man ต้ังไวที่ตําแหนง off. 
2. ตอสายไฟระหวาง x1 และ input com. 
3. ปลดสายไฟระหวาง E2 และ E3. 
4. ตอสายไฟระหวาง Ex(E4) และ E3. หลอดไฟ High level สวาง 
5. กด ‘Lamp test’ ที่หนาเครื่อง สัญญาณเตือนหายไป แสดงวาเขาสูการทดสอบ Pump Test.  
6. การออกจาก Pump Test ใหกลับไปตอสายไฟเหมือนการใชงานปกติ 

การทดสอบ Pump Test 
1. เปนการทดสอบเพื่อดูวา ตอสายไฟเขาปมน้ําถูกตองหรือไม  ใหทดสอบการทํางานครั้งละหนึ่งตัว 
2. ตอสายไฟระหวาง auto1 และ input com.  ปมตัวที1่ ทํางานดวย inverter ที่ความเร็วรอบ 50%. 
3. ตอสายไฟระหวาง auto2 และ input com.  ปมตัวที2่ ทํางานดวย inverter ที่ความเร็วรอบ 70%. 
4. ตอสายไฟระหวาง auto3 และ input com.  ปมตัวที3่ ทํางานดวย inverter ที่ความเร็วรอบ 90%. 
 
 

 



 



 
 

 
 


