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บทนำำ�
ด้้วยค่่าใช้้จ่่ายตลอดอายุุการใช้้งานของปั๊๊�มเพิ่่�มแรงดัันนั้้�นเน้้นไปที่่�เรื่่�องของพลัังงานและการบำำ�รุุงรัักษา จึึงเป็็นเรื่่�องปกติิว่่าทำำ�ไม
การลงทุุนที่่�เหมาะสมในชิ้้�นส่่วนฮาร์์ดแวร์์และการทำำ�งานของปั๊๊�มถึึงส่่งผลกระทบมหาศาลต่่อผลตอบแทนการลงทุุน ต่่อไปนี้้�
คืือประเด็็นสำำ�คััญหลายประการที่่�ควรพิิจารณาเมื่่�อต้้องประเมิินวิิธีีการเพื่่�อให้้ได้้ผลลััพธ์์ที่ดีีขึ้้
่� �นจากการลงทุุนเรื่่�องประสิิทธิิภาพ
การเพิ่่�มแรงดััน

ข้้อคำำ�นึึงที่่�สำำ�คััญและกรอบการทำำ�งานค่่าใช้้จ่่ายตลอดอายุุการใช้้งาน
ค่่าใช้้จ่่ายในการสั่่�งซื้้�อปั๊๊�มประเภทต่่างๆ ที่่�ใช้้ในการจ่่ายน้ำำ�� และเพิ่่�มแรงดัันทางอุุตสาหกรรมอาจแตกต่่างกัันอย่่างมาก โดยราคา
ของตััวปั๊๊�มเป็็นเพีียงส่่วนหนึ่่�งของค่่าใช้้จ่่ายตลอดอายุุการใช้้งานทั้้�งหมด ไม่่ว่่าจะเป็็นปั๊๊�ม End Suction ปั๊๊�ม Split Case หรืือปั๊๊�ม
Vertical Lineshaft Turbine
ในอุุตสาหกรรมส่่วนใหญ่่พบว่่าค่่าใช้้จ่่ายด้้านพลัังงานเป็็นปััจจััยที่่�ใหญ่่ที่่�สุุดเพีียงปััจจััยเดีียวในค่่าใช้้จ่่ายตลอดอายุุการใช้้งาน
ของปั๊๊�ม ตั้้�งแต่่ 40 เปอร์์เซ็็นต์์จนถึึง 90 เปอร์์เซ็็นต์์ ทั้้�งนี้้�ขึ้้�นอยู่่�กัับรููปแบบปั๊๊�มและการใช้้งาน นั่่�นเป็็นเหตุุผลว่่าทำำ�ไมเราจึึงควร
เปลี่่�ยนวิิธีีการเลืือกปั๊๊�มเพิ่่�มแรงดัันใหม่่ โดยคำำ�นึึงถึึงค่่าใช้้จ่่ายประสิิทธิิภาพตลอดอายุุการใช้้งานแทนการคิิดแต่่เพีียงต้้นทุุนในการ
ซื้้�อครั้้�งแรกเท่่านั้้�น
มีีสองวิิธีีหลัักในการลดค่่าใช้้จ่่ายตลอดอายุุการใช้้งานเช่่นเดีียวกัับที่่�ใช้้ในงานเทศบาลและอุุตสาหกรรมที่่�ใช้้พลัังงานสููงอื่่�นๆ ดัังนี้้�
1. เริ่่�มต้้นด้้วยการมองหารููปแบบปั๊๊�มที่่คุ้้�� มค่่าที่่�สุุดในเรื่่�องการประหยััดพลัังงานและความง่่ายในการบำำ�รุุงรัักษา
2. ใช้้งานในลัักษณะที่่�คุ้้�มค่่าต่่อพลัังงานที่่�เสีียไปมากที่่�สุุด เช่่น ใช้้การปรัับขนาดให้้เหมาะสมกัับงานและ/หรืือใช้้อุุปกรณ์์
ปรัับความเร็็วรอบของมอเตอร์์ (VFD) หรืืออิินเวอร์์เตอร์์ซึ่่�งจะช่่วยควบคุุมการทำำ�งานอย่่างเหมาะสม
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ค่่าใช้้จ่่ายตลอดอายุุการใช้้งาน

ไม่่ว่่าโจทย์์ปััญหาที่่�พบคืือการมองหาเครื่่�องที่่�ประหยััดกว่่ามาใช้้ในขั้้�นตอนเพิ่่�ม
แรงดัันที่่มีี� อยู่่�เดิิม หรืือมองหาตััวเลืือกที่่ดีี� ที่่�สุุดมาแทนที่่�ทั้้�งระบบ เราก็็ควรประเมิิน
ผลลััพธ์์ของค่่าใช้้จ่่ายในการลงทุุน (CAPEX) และค่่าใช้้จ่่ายในการดำำ�เนิินงาน
(OPEX) ของตััวเลืือกเหล่่านั้้�น สำำ�หรัับการใช้้งานส่่วนใหญ่่ เช่่น งานในเขตเทศบาล
ขนาดเล็็ก โครงการก่่อสร้้างขนาดใหญ่่ที่่�อยู่่�ห่่างไกล พื้้�นที่่�ในภููมิิประเทศที่่�
เป็็นเนิินเขา การทำำ�ความสะอาดทางอุุตสาหกรรม ฯลฯ ปั๊๊�มหอยโข่่งหลาย
ใบพััดแนวตั้้�งแบบอิินไลน์์คืือตััวเลืือกที่่�ดีีที่่�สุุดจากตััวเลืือกอัันหลากหลาย 
ต่่อไปนี้้�คืือลัักษณะของผลตอบแทนการลงทุุนที่่�สำำ�คััญในแง่่ของการใช้้พลัังงาน
การบำำ�รุุงรัักษา การติิดตั้้�ง ประสิิทธิิภาพ และการตอบสนองต่่อความต้้องการ
เรื่่�องการปรัับการไหลและแรงดัันน้ำำ��

ลดการใช้้พลัังงาน
ปั๊๊�มหอยโข่่งหลายใบพััดแนวตั้้�งแบบอิินไลน์์ที่่�ประหยััดพลัังงานหนึ่่�งตััว (รููปที่่� 1)
สามารถทำำ�เอาต์์พุตุ ได้้สููงสุุดถึึง 1,000 gpm ในการใช้้งานที่่มีีค่
� ่าเฮดสููงตั้้�งแต่่
100 ถึึง 1,000 ฟุุต สามารถกำำ�หนดอััตราการไหลของปั๊๊�มแบบหลายตััวได้้สููงสุุด
6,000 gpm เส้้นกราฟสมรรถนะของปั๊๊�มซึ่่�งแสดงข้้อมููลประสิิทธิิภาพที่่�เหมาะสม
กัับงานจะบ่่งบอกว่่าปั๊๊�มเหล่่านี้้�คืือตััวเลืือกที่่�เหมาะสม สำำ�หรัับการปรัับการใช้้
พลัังงานอย่่างคุ้้�มค่่าตลอดช่่วงเอาต์์พุุตที่่�วััดได้้ ปั๊๊�มแต่่ละแบบจะให้้ลัักษณะเส้้น
กราฟสมรรถนะของปั๊๊�มที่่�แตกต่่างกััน บางแบบจะได้้ผลกราฟที่่�ราบขนานกว่่า
บางแบบจะได้้ผลกราฟที่่�หยัักและชัันกว่่าแบบอื่่�นๆ สำำ�หรัับการพิิจารณา
เส้้นกราฟสมรรถนะของปั๊๊�มในงานเพิ่่�มแรงดััน ควรดููที่่�การเปลี่่ย� นแปลงของ
ผลกราฟตามรููปแบบการไหลที่่�เปลี่่�ยนไป เนื่่�องจากปั๊๊�มแยกตััวเรืือนมีีเส้้นกราฟ
สมรรถนะของปั๊๊�มที่่�ราบขนานกว่่า จึึงมีีประสิิทธิิภาพไม่่เทีียบเท่่ากัับปั๊๊�มน้ำำ��
หลายใบพััดในการลดความเร็็วเมื่่�อความต้้องการการไหลลดลง

ปั๊๊�มน้ำำ��หลายใบพััดแนวตั้้�งแบบอิินไลน์์

มอเตอร์์

คััปปลิ้้�ง
หััวปั๊๊�ม
ชาร์์ปซีีล
(ประเภท Cartridge)

ปลอก

ใบพััด
สลัักยึึด
ฐาน
แผ่่นฐาน
รููปที่่� 1: ภาพตััดขวางของปั๊๊ม� หอยโข่่งหลายใบพััดแนวตั้้�งนี้้�จะแสดง
ใบพััดหลายใบซ้้อนกัันในตััวเรืือนขนาดกะทััดรััดซึ่่�งใช้้พื้้�นที่่�น้้อย
สัังเกตว่่าการตั้้�งศููนย์์แบบอิินไลน์์ของพอร์์ตทางเข้้าและทางออก
ทำำ�ให้้สามารถติิดตั้้�งกัับท่่อเดิิมได้้อย่่างง่่ายดาย ตััวเลืือกหน้้าแปลน
ข้้อต่่อยููเนี่่�ยน และแคลมป์์รััดช่่วยให้้สามารถต่่อและถอดอุุปกรณ์์
เพื่่�อการบำำ�รุุงรัักษาได้้อย่่างสะดวกและรวดเร็็ว

– – สููงสุุดที่่�อนุุญาต
6.07 นิ้้�ว

รุ่่�น: CR 95-3
ขั้้�นตอน: 3
สภาพการทำำ�งาน:

- อััตราการไหล: 500 gpm
- ความแตกต่่างของค่่าเฮด / แรงดััน อััตรา (ที่่ข� อ): 320 ฟุุต

ค่่าเฮดเพิ่่มขึ้้
� �น 110% จาก Runout เป็็น Shutoff
ค่่าเฮดเพิ่่มขึ้้
� �น 34% จาก Duty Point เป็็น Shutoff
Shutoff = 430 ฟุุต
Runout = 205 ฟุุต

ปั๊๊�มดููดปลาย

รุ่่�น: 25957 LF
ขั้้�นตอน: 1
สภาพการทำำ�งาน:

- อััตราการไหล: 500 gpm
- ความแตกต่่างของค่่าเฮด / แรงดััน อััตรา (ที่่ข� อ): 320 ฟุุต

ค่่าเฮดเพิ่่มขึ้้
� �น 70% จาก runout เป็็น shutoff
ค่่าเฮดเพิ่่มขึ้้
� �น 14% จาก duty point เป็็น shutoff
Shutoff = 365 ฟุุต
Runout = 215 ฟุุต

3

รายงานข้้อมููลการเพิ่่�มแรงดััน GRUNDFOS

เพิ่่�มผลตอบแทนการลงทุุน

การบำำ�รุุงรัักษาที่่�คล่่องตััว
ปั๊๊�มแต่่ละแบบต้้องการจำำ�นวนครั้้�งหรืือประเภทการบำำ�รุุงรัักษาไม่่เท่่ากััน ด้้วยการออกแบบ
ที่่�ดีีเยี่่�ยม ปั๊๊�มหอยโข่่งหลายใบพััดแนวตั้้�งแบบอิินไลน์์จึึงให้้ข้้อได้้เปรีียบด้้านกำำ�ลัังและ OPEX
เมื่่�อเทีียบกัับปั๊๊�มดููดปลายและปั๊๊�มแยกตััวเรืือน

• 	ความถี่่�ในการบำำ�รุุงรัักษา

ต่่างจากปั๊๊�มหอยโข่่งแบบต่่อยอยยาว (Long Coupled) แนวนอนหรืือปั๊๊�ม Split Case
ซึ่่�งใช้้แบริ่่�งโลหะแบบอััดจารบีีในตััวเรืือนปั๊๊�ม ปั๊๊�มหอยโข่่งหลายใบพััดที่่�เรีียงกัันใน
แนวตั้้�งแบบอิินไลน์์นั้้�นสร้้างภาระแรงในแนวรััศมีีของแบริ่่�งน้้อยมาก เพลาปั๊๊�มสามารถ
ใช้้วััสดุุแกรไฟต์์หรืือแบริ่่�ง PTFE ซึ่่�งหล่่อลื่่�นด้้วยน้ำำ�� ที่่�ไหลผ่่านปั๊๊�มได้้ แบริ่่�งเหล่่านี้้�
มีีอายุุการใช้้งานยาวนานโดยไม่่ต้้องอััดจาระบีีหรืือถอดชิ้้�นส่่วนเพื่่�อบำำ�รุุงรัักษา

• 	ความสะดวกในการบำำ�รุุงรัักษา

ความสามารถในการเปลี่่�ยนซีีลกลของปั๊๊�มน้ำำ�� หลายใบพััดแนวตั้้�งโดยไม่่ต้้องถอด
มอเตอร์์ช่่วยทั้้�งประหยััดเวลา ประหยััดเงิิน และขจััดปััญหาการตั้้�งศููนย์์เพลา
จากการถอดมอเตอร์์ได้้ ขั้้�นตอนทั้้�งหมดสามารถเสร็็จสิ้้�นลงโดยใช้้เวลาประมาณ
20 นาทีี ด้้วยตลัับซีีลเพลาแบบชิ้้�นเดีียวที่่�แม้้ช่่างเทคนิิคมืือใหม่่ที่่�เพิ่่�งผ่่านการอบรม
ก็็สามารถจััดการได้้ (รููปที่่� 2) ตรงข้้ามกัับปั๊๊�มรุ่่�นเก่่าที่่�ซีีลส่่วนประกอบมีีขั้้�นตอน
ในการทำำ�งานมากกว่่า หรืือมัักมีีปััญหาการตั้้�งศููนย์์ซึ่่�งต้้องอาศััยช่่างเทคนิิคภายใน
บริิษัทั ที่่�มีีประสบการณ์์หรืือจ้้างบริิการบำำ�รุุงรัักษาจากบริิษััทอื่่�น

•

การปรัับตั้้�งปั๊๊�มน้ำ�ำ�

ปั้้�มหอยโข่่งแบบต่่อยอยยาว (Long Coupled) มาพร้้อมกัับขั้้�นตอนการตั้้�งศููนย์์ใหม่่
เก้้าขั้้�นตอนซึ่่�งแนะนำำ�ให้้ดำำ�เนิินการทุุกครั้้�งที่่�ถอดมอเตอร์์ รวมถึึงเพิ่่�มการตั้้�งศููนย์์
ด้้วยเลเซอร์์เพื่่�อให้้มั่่�นใจว่่าอยู่่�ในตำำ�แหน่่งที่่ถู� ูกต้้องและปราศจากการสั่่�นสะเทืือน
ปั๊๊�มหอยโข่่งหลายใบพััดแนวตั้้�งแบบต่่อยอยสั้้�น (Short Coupled) แบบอิินไลน์์
ที่่�ไม่่ต้้องถอดมอเตอร์์ช่่วยลดภาระการตั้้�งศููนย์์ที่่�มากเกิินจำำ�เป็็น ช่่วยประหยััดเวลา
ในการทำำ�งาน และลดเวลาหยุุดทำำ�งานตลอดอายุุการใช้้งานปั๊๊�ม (รููปที่่� 2)

รููปที่่� 2: ตลัับที่่�เข้้าถึึงได้้ง่่ายช่่วยให้้สามารถเปลี่่�ยนซีีลกลสำำ�หรัับ
ปั๊๊�มหอยโข่่งหลายใบพััดแนวตั้้�งได้้อย่่างง่่ายดายในเวลาไม่่กี่่�นาทีี
โดยไม่่ต้้องถอดมอเตอร์์ วิิธีีนี้้�จะช่่วยลดเวลาและภาระงานซึ่่�งมััก
จะมาพร้้อมการตั้้�งศููนย์์มอเตอร์์และเพลาใหม่่ หลัังการเปลี่่�ยนซีีล
บนปั๊๊�ม End Suction แบบต่่อยอยยาวและปั๊๊ม� Split Case

สะดวกในการกำำ�หนดค่่าและติิดตั้้�ง
ปั๊๊�มหอยโข่่งหลายใบพััดแนวตั้้�งแบบอิินไลน์์ซึ่่�งใช้้พื้้�นที่่�น้้อยและติิดตั้้�งง่่ายช่่วยประหยััด
ต้้นทุุนเพิ่่�มขึ้้�นถึึงสองเท่่า

• การติิดตั้้�งเพิ่่�มเติิมอย่่างง่่ายดาย

การที่่�สามารถติิดตั้้�งชุุดปั๊๊�มแนวตั้้�งหลายตััวในพื้้�นที่่�ขนาดเล็็กซึ่่�งติิดตั้้�งปั๊๊�มแนวนอน
อยู่่�แล้้ว ทำำ�ให้้การอััปเกรดการใช้้งานที่่�มีีอยู่่�หรืือปรัับการติิดตั้้�งใหม่่ในพื้้�นที่่จำ� ำ�กััด
เป็็นเรื่่�องง่่าย อีีกสิ่่�งหนึ่่�งที่่�สำำ�คััญคืือรููปแบบการติิดตั้้�งแบบอิินไลน์์ที่มีี่� ระยะห่่าง
ระหว่่างหน้้าแปลนถึึงหน้้าแปลน 18 นิ้้�วหรืือน้้อยกว่่า ซึ่่�งช่่วยลดปริิมาณงาน
เดิินท่่อในการติิดตั้้�งเข้้ากัับโครงสร้้างพื้้�นฐานที่่มีี� อยู่่�

• การติิดตั้้�งที่่�ประหยััดต้้นทุุน

ฐานรองตั้้�งพื้้�นขนาดเล็็ก ติิดตั้้�งง่่าย และการเดิินท่่อรููปแบบอิินไลน์์ช่่วยลดต้้นทุุน
ในการติิดตั้้�งลงอย่่างมาก ซึ่่�งไม่่จำำ�เป็็นต้้องเดิินท่่อแนวตั้้�งให้้ครอบคลุุมแบบปั๊๊�ม
ดููดปลาย หรืือสร้้างหลุุมลึึกสำำ�หรัับการเดิินท่่อแบบอิินไลน์์แบบปั๊๊�มกัังหัันแนวตั้้�ง
นอกจากนี้้�ยัังได้้ปรัับปรุุงการติิดตั้้�งสำำ�หรัับการใช้้งานปริิมาณ โดยการนำำ�ระบบ
ชุุดปั๊๊�มหลายตััวมาใช้้ (รููปที่่� 3)

รููปที่่� 3: ระบบชุุดปั๊๊ม� หลายตััวที่่มีีร
� ะบบการควบคุุมความเร็็วสำำ�หรัับ
เพิ่่�มหรืือลดระดัับอย่่างรวดเร็็ว สามารถตอบสนองความต้้องการที่่�
หลากหลายกว่่าพร้้อมประสิิทธิิภาพการประหยััดพลัังงานที่่ม� ากกว่่า
ปั๊๊�มดููดปลายหรืือปั๊๊�มแยกตััวเรืือนทั่่�วไป
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เพิ่่�มผลตอบแทนการลงทุุน

การสั่่�นสะเทืือนที่่�ลดลง
การสั่่�นสะเทืือนที่่�เกิิดจากปััญหาการตั้้�งศููนย์์ไม่่ถููกต้้องเป็็นหนึ่่�งในสาเหตุุที่่�ทำำ�ให้้ปั๊๊�มเสีียหายมากที่่�สุุดในงานเพิ่่�มแรงดััน ซึ่่�งทำำ�ให้้อายุุการใช้้งานของซีีลสั้้�นลงและ
อาจส่่งผลต่่ออายุุของแบริ่่�งด้้วย ปั๊๊�มหอยโข่่งหลายใบพััดแนวตั้้�งแบบต่่อยอยปิิด (Close Coupled) แบบอิินไลน์์ที่่�ไม่่ต้้องถอดมอเตอร์์เพื่่�อบำำ�รุุงรัักษาจะช่่วยลด
โอกาสผิิดพลาดในการตั้้�งศููนย์์เพลาซึ่่�งเชื่่�อมต่่อมอเตอร์์และปั๊๊�ม โดยจะช่่วยลดโอกาสเกิิดการสั่่�นสะเทืือนที่่�ทำำ�ให้้ปั๊๊�มสึึกหรอ

การควบคุุมเฉพาะงาน
แม้้คุุณลัักษณะของแบบตััวเครื่่�องที่่�ประกอบไปด้้วยประสิิทธิิภาพไฮดรอลิิก มอเตอร์์ประหยััดพลัังงาน ช่่องใบพััดโปร่่งช่่วงลดความต้้านทาน ฯลฯ จะมุ่่�งเน้้นที่่�
การลดโอกาสเกิิด OPEX แต่่ประสิิทธิิภาพที่่ดีี� ที่่�สุุดในงานเพิ่่�มแรงดัันใดๆ กลัับขึ้้�นอยู่่�กัับความสามารถในการตอบสนองต่่อความต้้องการที่่�เปลี่่ย� นแปลง จาก
การทำำ�งานอย่่างใกล้้ชิิดกัับผู้้�เชี่่�ยวชาญด้้านวิิศวกรรมทำำ�ให้้เราได้้ทราบข้้อมููลและข้้อมููลเชิิงลึึกเกี่่�ยวกัับวิิธีที่ี ่�ดีีที่่�สุุดในการปรัับใช้้กัับโครงการต่่างๆ ไม่่ว่่าจะเป็็น
การหาเส้้น กราฟสมรรถนะของปั๊๊�มที่่�เหมาะสมหรืือการใช้้อิินเวอร์์เตอร์์
เมื่่�อทำำ�งานร่่วมกัับโซลููชัันของ Grundfos อุุปกรณ์์ VFD อาจเป็็นมอเตอร์์ MLE หรืือ VFD แบบ CUE ที่่ติ� ิดตั้้�งบนแผงควบคุุมก็็ได้้ ทั้้�งนี้้�ขึ้้�นอยู่่�กัับความต้้องการ
แรงดัันและการไหลสููงสุุด มอเตอร์์ MLE มีีให้้เลืือกถึึง 30 แรงม้้า โดย VFD ที่่มีีข
� นาดใหญ่่กว่่า 30 แรงม้้าจะเป็็น VFD แบบ CUE ที่่ติ� ิดตั้้�งบนแผงควบคุุม ไม่่ว่่า
VFD จะเป็็นมอเตอร์์ MLE หรืือ CUE ก็็ตาม เฟิิร์์มแวร์์ที่่�โหลดจากโรงงาน Grundfos จะประกอบด้้วยกราฟสมรรถนะของปั๊๊�มสำำ�หรัับปลายปั๊๊�ม ซึ่่�งหมายความว่่า
VFD จะรู้้�จุุดที่่ปั๊� ๊�มทำำ�งานได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพที่่สุ� ุด VFD ของ Grundfos เข้้าใจปั๊๊�มน้ำำ�ข
� อง Grundfos ดัังนั้้�นวิิศวกรซ่่อมบำำ�รุุงโรงงานจึึงไม่่จำ�ำ เป็็นต้้องปรัับแต่่ง
ระบบเพื่่�อให้้ได้้ประสิิทธิิภาพการทำำ�งานที่่�เหมาะสมที่่�สุุด VFD ช่่วยให้้ปั๊๊�มสามารถระบุุความต้้องการการไหลต่ำำ��ที่่�แรงดัันของระบบได้้ในหลายช่่วงการทำำ�งาน

ตััวอย่่างจากเหตุุการณ์์จริิง
การสร้้างสารเคมีีบางชนิิดต้้องใช้้อุุณหภููมิิที่่�แม่่นยำำ�เพื่่�อให้้แน่่ใจว่่าปฏิิกิิริิยาเคมีีจะทำำ�ให้้ผลิิตภััณฑ์์มีีความเข้้มข้้นสููงสุุด การเพิ่่�มเครื่่�องแลกเปลี่่ย� นความร้้อนที่่มีี�
ขนาดใหญ่่ขึ้้�นของบริิษััทแปรรููปและจััดจำำ�หน่่ายเคมีีในแถบมิิดเวสต์์ของสหรััฐอเมริิกาส่่งผลให้้กำำ�ลัังการผลิิตสารเคมีีเพิ่่�มขึ้้�น แต่่ก็็สร้้างภาระอย่่างมากต่่อระบบ
น้ำำ��ที่่�ใช้้มาอย่่างยาวนาน การที่่�ระบบไม่่สามารถรองรัับโหลดที่่�เพิ่่�มสููงขึ้้�นส่่งผลให้้อุุณหภููมิิของผลิิตภััณฑ์์ไม่่แม่่นยำำ� และทำำ�ให้้ต้้องซ่่อมบำำ�รุุงปั๊๊�มน้ำำ�บ่
� ่อยครั้้�งและ
มีีค่่าใช้้จ่่ายสููง ทุุกครั้้�งที่่�ปั๊๊�มหยุุดทำำ�งาน การผลิิตก็็จะหยุุดลงเพื่่�อซ่่อมบำำ�รุุง
บริิษัทั เลืือกปั๊๊�มน้ำำ�� หลายใบพััดแนวตั้้�งแบบอิินไลน์์ CR 95 สี่่�ตััว
ในระบบ Hydro MPC BoosterpaQ ซึ่่�งมีีตััวควบคุุมและ
VFD ติิดตั้้�งอยู่่�บนแผงควบคุุม ซึ่่�งช่่วยให้้สามารถติิดตั้้�งโซลููชััน
ทั้้�งระบบแบบปลั๊๊�กแอนด์์ปั๊๊�มได้้อย่่างรวดเร็็ว
การติิดตั้้�งใหม่่ช่่วยลดเวลาหยุุดทำำ�งานของไซต์์งาน ระบบ 
BoosterpaQ จะปรัับค่่าตามความต้้องการของโรงงานและ
อุุณหภููมิิของน้ำำ�� ในเหมืืองหิิน เพื่่�อให้้ผู้้�ผลิิตมั่่�นใจได้้ว่่าระบบ
บููสเตอร์์จะได้้รัับการปรัับให้้เหมาะสมอยู่่�ตลอดเวลา
นอกจากการประหยััดพลัังงานด้้วยการลดการใช้้วาล์์วบายพาส
แล้้ว ระบบอััตโนมััติิยัังช่่วยประหยััดเวลาและค่่าใช้้จ่่ายใน
การบำำ�รุุงรัักษาลงประมาณ 30,000 ดอลลาร์์ต่่อปีีในทัันทีี
ดููข้้อมููลเพิ่่�มเติิมที่่� grundfos.us/newcr

ประหยััดลงด้้วยการลดเวลาหยุุดทำ�ำ งานและการบำำ�รุุงรัักษาเชิิงคาดการณ์์

นอกจากผสานรวมความอััจฉริิยะผ่่านตััวควบคุุมและ VFD ที่่�ติิดตั้้�งอยู่่�บนแผงควบคุุมแล้้ว โรงงานแปรรููปเคมีีดัังกล่่าว
ยัังได้้ติิดตั้้�งระบบตรวจวััดประสิิทธิิภาพเครื่่�อง Grundfos (GMH) บนปั๊๊�ม CR  GMH จะนำำ�ระบบปััญญาประดิิษฐ์์ (AI)
มาใช้้ในงานบำำ�รุุงรัักษา ด้้วยโซลููชัันล้ำำ��สมััยที่่�ช่่วยให้้ลููกค้้าสามารถแปลงข้้อมููลไปเป็็นการดำำ�เนิินการที่่�ให้้ผลลััพธ์์
เพื่่�อปรัับปรุุงประสิิทธิิภาพและลดการหยุุดทำำ�งาน
เซ็็นเซอร์์ล้ำำ��สมััยจะคอยดููแลทรััพย์์สิินที่่สำ� ำ�คััญทุุกวัันตลอด 24 ชั่่�วโมง และแจ้้งข้้อมููลการวิิเคราะห์์โดยละเอีียดให้้แก่่
ผู้้�ใช้้เมื่่�อพบเห็็นปััญหาที่่�กำำ�ลัังจะเกิิดขึ้้�น ดัังนั้้�นจึึงสามารถเปลี่่ย� นการบำำ�รุุงรัักษาแบบเชิิงรัับเป็็นแบบเชิิงรุุกได้้
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ในฐานะผู้้�บุุกเบิิกและผู้้�นำำ�ระดัับโลกด้้านเทคโนโลยีีปั๊๊�มน้ำำ�� Grundfos สร้้างโซลููชัันที่่�ชาญฉลาดและ
ยั่่�งยืืนเพื่่�อช่่วยแก้้ไขปััญหาความท้้าทายเรื่่�องน้ำำ��และสภาพอากาศของโลก ด้้วยองค์์ความรู้้�ของเรา
เรามีีประสบการณ์์และความสามารถด้้านนวััตกรรมซึ่่�งสามารถช่่วยพัันธมิิตร ลููกค้้า และชุุมชน
ของเราในการถ่่ายน้ำำ��โดยใช้้พลัังงานและน้ำำ��อย่่างมีีประสิิทธิิภาพมากขึ้้�น เราไม่่มองว่่าสิ่่�งนี้้�เป็็นเพีียง
โอกาสทางธุุรกิิจที่่�ยอดเยี่่�ยมเท่่านั้้�น แต่่ยัังเป็็นหน้้าที่่�ในการทำำ�ให้้โลกมุ่่�งไปสู่่�อนาคตที่่ยั่่� �งยืืนยิ่่�งขึ้้�น
กลุ่่�มผลิิตภััณฑ์์ปั๊๊�มและโซลููชัันทั้้�งหมดของเราออกแบบมาสำำ�หรัับการใช้้งานเชิิงพาณิิชย์์ ที่่�อยู่่�อาศััย
น้ำำ��บาดาล งานเทศบาล และอุุตสาหกรรม โดยมุ่่�งเน้้นที่่�เทคโนโลยีีประหยััดพลัังงานเพื่่�อสร้้าง
มาตรฐานใหม่่ เช่่น มอเตอร์์แบบแม่่เหล็็กถาวร และระบบควบคุุมและตรวจสอบปั๊๊มน้ำ
� ำ��ที่่�ล้ำำ��หน้้า
เพราะน้ำำ��มีีความสำำ�คััญ เช่่นเดีียวกัันกัับธุุรกิิจของคุุณ
หากต้้องการดููข้้อมููลเพิ่่ม� เติิม เยี่่�ยมชมได้้ที่่� grundfos.com/th หรืือติิดตามเราบน Facebook
และ LinkedIn

บริิษััท กรุุนด์์ฟอส (ประเทศไทย) จำำ�กััด
92 ถนนเฉลิิมพระเกีียรติิ ร.9 ดอกไม้้
ประเวศ กรุุงเทพฯ 10250

www.grundfos.com/th
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