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ISP

สายสัญญาณเคลื่อนที่

IoTIoT อินเตอรเ์น็ต

อีเมลแจ้งเตือน สมารท์โฟน แท็บเล็ต โน๊ตบุ๊ค

ไซต์งาน

โรงงาน

ห้อง
ควบคมุ

ห้อง
จดัการ

พ้ืนท่ีห่างไกล

I/O ไรส้าย I/O ไรส้าย

I/O ไรส้าย

เกตเวย์
ไรส้าย

ซีรส์ี 
WL40TH

สงูสดุ 1 กม.

สงูสดุ 1 กม.

สงูสดุ 1 กม.สงูสดุ 1 กม.

สัญญาณอนิพตุ-เอาต์พตุ สัญญาณอนิพตุ-เอาต์พตุ

สัญญาณอนิพตุ-เอาต์พตุ

ห้องผู้จดัการโรงงาน �อมยาม ห้องควบคมุส่วนกลาง

Web  Data Logger
DL8

Tablet Recorder
TR30-G

คําอธบิาย ③ 
หน้า 5

คําอธบิาย ② 
หน้า 5

คำอธิบาย ② 
หน้า 5

คำอธิบาย ② 
หน้า 5

คำอธิบาย ② 
หน้า 5

คำอธิบาย ② 
หน้า 5

คําอธบิาย ④ 
หน้า 5

คําอธบิาย ⑤ 
หน้า 5

อปุกรณ์ Utility A อปุกรณ์ Utility B

อปุกรณ์ Utility C

ถ้าเ·ดเบราว์เซอร์ได้ ไม่ว่าจะเป็น 
PC แท็บเล็ต หรือสมาร์ทโฟนก็ใช้ได้!

ตัวอย่างหน้าจอกราฟเทรนด์

ตัวอย่างหน้าจอรายงาน

คำสั่ง/ข้อมูล
การตอบสนอง

ซีรส์ี 
WL40TH

ซีรส์ี 
WL40TH

ซีรส์ี 
WL40TH

ซีรส์ี 
WL40TH

R7MR7M

Modbus/TCP

920 MHz Band
Multi-hop Wireless System

ตัวอย่างโครงสรา้งระบบไรส้ายท่ีพัฒนาโดย M-System

เพียงใช้ PC ท่ีมีเบราวเ์ซอรก็์ใช้งานได้!

I/O ไรส้าย

ติดตามและรวบรวมขอ้มลูของอปุกรณ์ Utility 
ในโรงงานจากพ้ืนท่ีห่างไกล เช่น สํานักงานใหญห่รอื
สํานักงานสาขาได้ โดยผ่านการใช้อนิเตอรเ์น็ต และยัง
สามารถตัง้ให้ส่งอเีมลรายงานสถานการณ์ท่ีผิดปกติไป

ยังสมารท์โฟนได้อกีด้วย

Parent 
จะรบัคําสัง่จาก

อปุกรณ์หลัก (master) 
แล้วส่งไปท่ี child และ child 
จะส่งขอ้มลูการตอบสนอง

ไปท่ีอปุกรณ์หลัก

Child 
จะรบัสัญญาณตามคําสัง่

ของอปุกรณ์หลัก (master) 
แล้วส่งขอ้มลูไปท่ี 

parent

สามารถติดตาม
อุปกรณ์ Utility จากศูนย์ควบคุม

เพียงที่เดียวได้แล้ว!

น่ีคืออุปกรณ์หลักของการส่งข้อมูลแบบ Modbus/TCP
โดยคําสั่งจะถูกส่งผ่านเครือ่ง parent ของซีรส์ี WL40TH ไปยัง child 
แบบวนรอบ และจะเก็บข้อมูลการตอบสนองท่ีส่งมาจาก child

ISP

เราเตอร์

สามารถใช้รพีีตเตอร์
ช่วยในการส่งขอ้มลูได้ 

หากมีระยะไกล
หรอืสิง่กีดขวาง

ซีรส์ี WL40TH จะใช้ได้เฉพาะในประเทศไทยเท่าน้ัน

รีพีตเตอร์

Web Data Logger
DL30-G

R7M

Parent

Child

Child

คํา
สัง่
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อ้ม
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เม่ือนําซีรส์ี WL40TH มาใชกั้บการติดตามอุปกรณ์ Utility จากศนูย์ควบคมุเพียงท่ีเดียวแล้ว...

คมุต้นทนุการก่อสรา้งได้

อปุกรณ์ไรส้ายมีราคาพอๆ กับตัวแปลง งา่ยต่อการเปล่ียนโครงสรา้งและขยายระบบ

ใช้อปุกรณ์ไรส้าย
ตัวไหนดีนะ?

ต้นทนุของระบบไรส้าย
รวมแล้วไม่สงูกวา่เหรอ?

+
เพิม่/ติดตัง้ใหม่ท่ีใช้อยู่

อยากจะเพิม่จดุในการ
วดัอกี 1 จดุ 

แต่ดทู่าจะยุ่งยาก
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ประธานและตัวแทนกรรมการ
M-System Co., Ltd.
Shigeru Miyamichi

แค่�งสายเคเบิลก็ต้องเสียค่า
วัสดุและค่าก่อสร้างจำนวนมาก

การติดตามอุปกรณ์ Utility จากศนูย์ควบคมุเพียงท่ีเดียวผ่านระบบไรส้าย

บทนํา

ลดระยะเวลาการก่อสรา้งลงอย่างมาก

การปรบัผังการเดิน
สายไฟดทู่าจะยุ่งยาก

เม่ือเปล่ียนมาใช้เครอืขา่ยแบบไรส้าย 
การก่อสรา้งและการวางสายเคเบิล

ก็ไม่จาํเป็นอกีต่อไป
ลดเวลาการก่อสรา้งลงอย่างมาก
แผนก่อสรา้งก็ทําได้งา่ยขึน้

เพียงติดตัง้ child เพิม่อกี 1 ตัว
ในบรเิวณท่ีต้องการเพิม่จดุในการจบัสัญญาณ

ก็เรยีบรอ้ย และยังย้าย child ตามได้
หากเปล่ียนแปลงพ้ืนท่ีการวดั

ซีรส์ี WL40TH จะใช้ได้เฉพาะในประเทศไทยเท่าน้ัน

ด้วยระบบไรส้าย 
การวางระบบสายเคเบิลจงึไม่จาํเป็นอกีต่อไป 
ช่วยลดต้นทนุในการก่อสรา้งลงอย่างมาก

Parent Child Child

กล่าวได้วา่ ไม่วา่จะเป็นโรงงาน โรงพยาบาล โรงเรยีนหรอืสถานท่ีอื่นๆ ทัว่ประเทศ ทกุท่ีจาํเป็นต้องเ�ดใช้งานอปุกรณ์ 
Utility (สาธารณูปโภค) อยู่เสมอ ส่วนน้ีรวมถึงไฟ£า แก๊ส หม้อน้ํา คอมเพรสเซอร ์เครือ่งสบูน้ําบาดาล ระบบบําบัดน้ําเสีย 
และอื่นๆ ถึงแม้วา่อปุกรณ์ Utility เหล่าน้ีจะมีบทบาทสําคัญในสถานท่ีต่างๆ แต่ก็ไม่ได้รบัการติดตามหรอืตรวจสอบเท่าท่ี
ควรจะเป็น และยังคงต้องพ่ึงทรพัยากรมนุษย์ในการผลัดกันดแูลบํารุงรกัษา M-System จงึพัฒนา 920 MHz Band 
Multi-hop Wireless ซีรส์ี WL40TH เพ่ือนํามาตอบโจทย์ให้งานของคณุสะดวกสบายยิง่ขึ้น ทัง้
ยังทําให้ติดตามจากศนูย์ควบคมุเพียงท่ีเดียวได้ในราคาประหยัด ช่วยให้คณุไม่ต้องเสียเวลาในการ
ดแูลอปุกรณ์มากเกินไป รายละเอยีดสามารถดไูด้จาก คําอธบิาย ① หน้า 4 และ คําอธบิาย ② หน้า 5 
นอกจากน้ี เพ่ือการใช้งานซีรส์ี WL40TH อย่างเต็มประสิทธภิาพ โปรดดรูายละเอยีดของ DL8 ท่ีใช้
เช่ือมต่อกับอนิเตอรเ์น็ตได้โดยตรงใน คําอธบิาย ③ หน้า 5 รวมถึงอปุกรณ์ TR30-G และ DL30-G ท่ี
ติดตัง้ในไซต์งานได้งา่ยใน คําอธบิาย ④ หน้า 5 และ คําอธบิาย ⑤ หน้า 5 ตามลําดับ คล่ืนสัญญาณจาก
อปุกรณ์ไรส้ายท่ีแนะนําเหล่าน้ีสามารถใช้ได้ทันทีโดยไม่จาํเป็นต้องทําเร ือ่งขออนุญาต เราได้รวบรวม
ตัวอย่างการใช้งานอปุกรณ์ไรส้ายเหล่าน้ีมาไวสํ้าหรบัผู้รบัผิดชอบอปุกรณ์ Utility ทกุท่าน โดยคํา
อธบิายต่อไปน้ีเป็นส่วนท่ีตัดตอนมาจากกรณีตัวอย่างของผลิตภณัฑ์ท่ี M-System ได้ทําการส่งมอบ
ให้กับลกูค้าเรยีบรอ้ยแล้ว

ขอ้ดี 1 ขอ้ดี 2

ขอ้ดี 3 ขอ้ดี 4

นอกจากน้ี ยังไม่ต้องเสียค่าสมัครสัญญาณไรส้าย 
ค่าลิขสิทธิ ์หรอืแม้แต่ค่าบรกิารรายเดือน

ไม่นึกวา่ค่าก่อสรา้ง
จะแพงขนาดน้ี

อยากเพิม่จดุสําหรบัติดตาม
และตรวจสอบอปุกรณ์ Utility
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ขอแนะนํา 920 MHz Band Multi-hop Wireless คําอธบิาย ②

คําอธบิาย ③ คําอธบิาย ④ คําอธบิาย ⑤Web Data Logger
รุน่: DL8

Tablet Recorder
รุน่: TR30-G

Web Data Logger
รุน่: DL30-G

DL8 เป็นเทอรมิ์นัลสําหรบั IoT ท่ีมาพรอ้มกับ¾งก์ชันการ
ตรวจสอบสถานะการทํางานจากระยะไกลผ่านเวบ็ไซต์, data 
logging และ¾งก์ชันการแจง้เตือนอเีวนท์และการสรา้งรายงาน

Tablet recorder คือเครือ่งบันทึกท่ีนําขอ้มลูเทรนด์ท่ี
เก็บรวบรวมผ่าน LAN ไรส้ายและเครอืขา่ย IP มาแสดง
บนหน้าจอเวบ็ไซต์ในแท็บเล็ตและ PC

DL30-G เป็น data logger ท่ีออกแบบมาเพ่ือติดตัง้ในไซต์งาน มาพรอ้ม
กับ¾งก์ชันการตรวจสอบสถานะการทํางานจากระยะไกลผ่านเวบ็ไซต์, 
data logging และ¾งก์ชันการแจง้เตือนอเีวนท์และการสรา้งรายงาน

�งก์ชันหลัก
·เวบ็เซิรฟ์เวอรพ้ื์นฐาน 
 (สําหรบัแสดงเทรนด์ต่างๆ)
·Data logging
·¾งก์ชันการแจง้เตือนผ่านอเีมล
·¾งก์ชันส่งขอ้มลูแบบ HTTP, HTTPS
·¾งก์ชันส่งขอ้มลูแบบ FTP, FTPS
·¾งก์ชันส่งขอ้มลูแบบ Modbus/TCP
·¾งก์ชันส่งขอ้มลูแบบ SLMP
·¾งก์ชัน I/O Mapping

�งก์ชันหลัก
·บันทึกขอ้มลูเทรนด์/ขอ้มลูอเีวนท์
·เวบ็เซิรฟ์เวอรพ้ื์นฐาน 
 (สําหรบัแสดงเทรนด์ต่างๆ)
·¾งก์ชันการแจง้เตือนผ่านอเีมล (TR30-G)
·¾งก์ชัน FTP
·¾งก์ชันส่งขอ้มลูแบบ Modbus/TCP
·อนิพตุการคํานวณท่ีหลากหลาย
·¾งก์ชันส่งขอ้มลูแบบ SLMP

�งก์ชันหลัก
·เวบ็เซิรฟ์เวอรพ้ื์นฐาน (สําหรบัแสดงเทรนด์ต่างๆ)
·Data logging
·¾งก์ชันการแจง้เตือนผ่านอเีมล
·¾งก์ชันส่งขอ้มลูแบบ HTTP, HTTPS
·¾งก์ชันส่งขอ้มลูแบบ FTP, FTPS
·¾งก์ชันส่งขอ้มลูแบบ Modbus/TCP
·¾งก์ชันส่งขอ้มลูแบบ SLMP
·¾งก์ชันการสรา้งรายงาน (รายงานประจาํวนั, 
 รายงานประจาํเดือน, รายงานประจาํÎ)
·อนิพตุการคํานวณท่ีหลากหลาย
·¾งก์ชันการสรา้งหน้าจอแบบท่ีผู้ใช้เลือกเอง

·¾งก์ชันตารางเวลา
·¾งก์ชัน I/O Mapping
·¾งก์ชันการตรวจสอบสถานะการทํางาน

ดรูายละเอยีดเพิม่เติมได้จากคู่มือทางเทคนิคดรูายละเอยีดเพิม่เติมได้จากคู่มือทางเทคนิคดรูายละเอยีดเพิม่เติมได้จากคู่มือทางเทคนิค

ดรูายละเอยีดเพิม่เติมได้จากเวบ็ไซต์ของ M-System

มีÅงก์ชันส่งขอ้มลูแบบ Modbus

มีÅงก์ชันส่งขอ้มลูแบบ Modbus ไม่มีÅงก์ชันส่งขอ้มลูแบบ Modbus

เกตเวย์ ไรส้าย
รุน่: WL40EW2TH

เกตเวย์ ไรส้าย
รุน่: WL40MW1TH

มีÅงก์ชันส่งขอ้มลูแบบ Modbus

เกตเวย์ ไรส้าย
รุน่: WL40MW1

รุน่: WL40W1-US1

ประเภท Integrated

แบบ plug-in

I/O ไรส้าย
รุน่: WL40EW3

I/O ไรส้าย
รุน่: WL40EW2

เกตเวย์ ไรส้าย
รุน่: IB10W3

เกตเวย์ ไรส้าย
รุน่: IB10W4

เกตเวย์แบบมัลติพอรต์
รุน่: IB10W2

รุน่: WL1MW1-CT4E

มีÅงก์ชัน I/O Mapping

รูปขณะต่อเสาอากาศ
แบบมีฐานตัง้

ประเภทไฟสัญญาณเตือนแบบชั้นประเภท Integrated ประเภทติดตัง้นอกอาคารรูปขณะต่อเสาอากาศ
แบบมีฐานตัง้

การด์ส่งขอ้มูล
รุน่: R3-NMW1

การด์ส่งขอ้มูล
รุน่: R3-NW1

รูปขณะต่อเสาอากาศ
แบบมีฐานตั้งการด์ส่งขอ้มลูของ Remote I/O ซีรส์ี R3แบบ R3

มีÅงก์ชันส่งขอ้มลูแบบ Modbus

ยนิูตอินพุต-เอาต์พุตแบบน้อยจดุ
I/O ไรส้ายแบบ Plug-in

รูปขณะต่อเสาอากาศแบบมีฐานตั้งกับตัวฐาน (รุน่: WL1-BS)

กระแส AC แบบแคลมÐ
อนิพตุเซนเซอร ์4 จดุ (สําหรบั CLSE)

รุน่: WL1-BS
ฐาน (สําหรบัซีรส์ี WL1)

รุน่: WL1MW1-US2

อนิพตุ universal(3)
2 จดุ

ยนิูตอินพุต-เอาต์พุตแบบน้อยจดุ
อนิพตุ universal 1 จดุ(3)
อนิพตุ pulse 1 จดุ
เอาต์พตุ NPN ทรานซิสเตอร ์1 จดุ

รุน่: WL40W1-DAC4A

อนิพตุจดุสัมผัส 2 จดุ
เอาต์พตุ NPN ทรานซิสเตอร ์2 จดุ

รุน่: WL40W1-DS2
รุน่: WL40W1-WTUอนิพตุแบบกระจาย 2 จดุ

I/O ไรส้าย

มัลติทรานสดิวเซอร ์
I/O ไรส้าย

มีÅงก์ชันส่งขอ้มลูแบบ Modbus
ไฟสัญญาณเตือนแบบชั้น
ซีรส์ี Intelligent Tower

รุน่: IT□SW6

IP65IP65

IP65IP65

IP67IP67

IP67IP67

มีÅงก์ชันส่งขอ้มลูแบบ Modbus

(3) อนิพตุ universal: อนิพตุกระแส DC, อนิพตุแรงดันไฟา, อนิพตุเทอรโ์มคัปเØล, อนิพตุ RTD, อนิพตุโพเทนชิโอมิเตอร์

ไฟสัญญาณเตือนแบบชั้น
ซีรส์ี Intelligent Tower

รุน่: IT□SW5

รพีีตเตอร์
รุน่: WL40WR

รพีีตเตอร์

จาํหน่ายในญีปุ่่ นเท่าน้ัน จาํหน่ายในญีปุ่่ นเท่าน้ัน จาํหน่ายในญีปุ่่ นเท่าน้ัน

จาํหน่ายในญีปุ่่ นเท่าน้ัน

จาํหน่ายในญีปุ่่ นเท่าน้ัน

ขอแนะนําอุปกรณ์หลักของการส่งขอ้มูลแบบ Modbus/TCP ท่ีใชกั้บ ซีรส์ี WL40TH

Parent

Parent
Parent Parent

Parent

Child

Child

Child Child

Child

Child

Child

Child

Child Child

NBTC, Thailand
Radio Waves Act

NBTC, Thailand
Radio Waves Act



ซีรส์ี WL40TH คืออะไร

920 MHz Band
Multi-hop

Wireless System
920 MHz Band Wireless คืออะไร?

Multi-hop Wireless คืออะไร?

เส้นทางรบั-ส่งขอ้มลู

Modbus/TCP

สัญญาณ
บกพร่อง

Modbus/TCP

เลือกใช้ทางท่ีเหมาะสมให้โดยอตัโนมัติ

ระดับไฟาท่ี 20 mW จะถกู
ลดทอนกําลังลงเรือ่ยๆ 
ขณะท่ีลอยอยู่บนอากาศ

เม่ือตรวจสอบสภาพแวดล้อม
ในการกระจายสัญญาณแล้ว จะได้
ระยะการส่งขอ้มลูสงูสดุถึง 1 กม.!

หากมองค่า -85 dBm น้ีด้วย 
"ระยะและระดับการรบัสัญญาณ" ท่ีอยู่ทางด้านขวา 
จะพบวา่สามารถไปได้ไกลเป็นพันเมตร อย่างไรก็ตาม

น่ีเป็นเพียงค่าทางทฏษฎีเท่าน้ัน

ความไวในการรบัสัญญาณของ
ซีรส์ี WL40TH อยู่ท่ี -90 dBm ตามตาราง 1

ค่าสัญญาณตํา่สดุท่ียอมรบัได้
เพิม่เป็น 3 เท่าและขดีจาํกัดสงูสดุ

อยู่ท่ี -85 dBm

อ้างอิง) 0 dBm คือ 1 mW และ 
 -90 dBm คือ 1 pW

ระยะการส่งผ่านขอ้มูล

คําอธบิาย ①

เม่ือเทียบกับแลนไรส้าย 2.4 GHz และ 5 GHz หรอืเครอืขา่ยไรส้ายสําหรบักลุ่มอปุกรณ์ท่ีใช้ย่านความถ่ีท่ีสงูกวา่
แล้ว 920 MHz Band Wireless สามารถกระจายสัญญาณได้ดีกวา่ ทัง้ยังมีความถ่ีตํา่กวา่ 1 GHz จงึได้รบัผลกระทบ
จากน้ําฝนน้อย ทะลผุ่านส่ิงกีดขวางได้ดี และให้สัญญาณการส่ือสารท่ีมีคณุภาพ

Multi-hop Wireless เป็นวิธีการส่งข้อมูลระหว่างอุปกรณ์ไร้สายมากกว่าหนึ่ง
เครื่อง ผ่านเครือข่ายไร้สายที่มีวิธีการส่งต่อข้อมูลอย่างต่อเนื่อง (bucket 
brigade) อุปกรณ์ Multi-hop Wireless ซีรีส์ WL40TH ช่วยให้ parent 1 ตัว
สามารถเชื่อมต่อกับ child ได้สูงสุดถึง 100 ตัว และถ่ายทอดสัญญาณต่อไปยัง 
child ได้สูงสุด 16 ตัว ระยะการสื่อสารระหว่างเครื่อง parent กับ child นั้นสามารถ
ห่างกันได้สูงสุด 1 กม. ทำให้้คุณสามารถสร้างเน็ตเวิร์คไร้สายสำหรับพื้นที่ขนาด
กว้างได้ (ตามคำอธิบายด้านล่าง) นอกจากนี้ ยังช่วยเลือกเส้นทางที่เหมาะสมและ
ส่งผ่านข้อมูลให้โดยอัตโนมัติ (รูปด้านขวา) โดยที่สิ่งกีดขวางไม่เป็นอุปสรรค

ระ
ดับ
ไฟ

า [
dB
m
]

อตัราขยาย
เสาอากาศ
+2.0 dB

อัตราขยาย
เสาอากาศ
+2.0 dB

ลดทอน
-0.5 dB

ลดทอน
-0.5 dB

-85 dBm-86.5 dBm

-90 dBm

เอาท์พตุ
อปุกรณ์ไรส้าย

เอาต์พตุ
เสาอากาศ

อนิพตุ
เสาอากาศ

ระยะระหว่างเสาสัญญาณ

-85 dBm

อนิพตุ
อปุกรณ์ไรส้าย

ความไวในการรบั

ค่าสัญญาณ
ตํา่สดุท่ี
ยอมรบัได้

20mW
+13 dBm

-90 dBm

ตาราง 1

การเปล่ียนแปลงระดับไฟาของระบบไรส้าย

 ประสิทธิภาพ ค่าอ้างอิง

เอาต์พุตส่งต่อ 20 mW เทียบเท่า 13 dBm 

ความไวในการรับ -90 dBm PER(1)=10%

ลดทอนกําลัง

(1) Packet Error Rate

0

-20

-40

-60

-80

-100
0.1 1 10 100

ระยะระหวา่งเสาสัญญาณ [ม.]
1000 10000

-85 dBm

ระดับการรับสัญญาณระดับการรบัสัญญาณ

ระยะและระดับการรบัสัญญาณ (การสญูเสียในอากาศ)

ระ
ดับ
ไฟ

า [
dB
m
]
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ซีรส์ี WL40TH จะใช้ได้เฉพาะในประเทศไทยเท่าน้ัน

ซีรีส์ WL40TH

โปรดตรวจสอบสัญญาณ
ก่อนทำการติดตั้ง

Child Child Child Child

Child Child Child Child

Parent Parent



After

After

พ้ืนท่ี�องกัน
การระเบิด
พ้ืนท่ี�องกัน
การระเบิด

After

After

สถานีไฟ	าย่อย
ภายในโรงงาน

ห้องติดตามห้องติดตาม

After

After

After

เครนสําหรบั
ขนถ่ายถ่านหิน

·สัญญาณการวดั
ระบบบําบัดน้ําเสีย
·สัญญาณการวดั
ระบบบําบัดน้ําเสีย

เม่ือเปล่ียนมาใช้ซีรส์ี WL40TH 
การขออนุมัติสัญญาณและ

การก่อสรา้งระบบผ่านพ้ืนท่ี¨องกัน
การระเบิดก็ไม่จาํเป็นอกีต่อไป

ระบบบําบัดน้ําเสีย
Tank yard

ห้องติดตาม

มีแผนเพิม่จดุรบัสัญญาณ
บรเิวณอปุกรณ์บําบัดน้ําเสีย

สําหรบัถังน้ํามัน แต่การขออนุมัติสัญญาณ
และการก่อสรา้งระบบผ่านพ้ืนท่ี¨องกัน
การระเบิดน้ันเป็นเรือ่งท่ีทําได้ยาก

DL8

ระยะเวลา
การก่อสรา้ง

ต้นทนุ
การก่อสรา้ง

ระบบติดตาม
พลังงาน

·สถานะการทํางาน
 ของหอหล่อเย็น
·สถานะการทํางาน
 ของหอหล่อเย็น

TR30-G

แท็บเล็ต

ห้องติดตาม

Before

DL8

เม่ือเปล่ียนมาใช้ซีรส์ี WL40TH 
ก็สามารถควบคมุงบประมาณและ
ลดระยะเวลาในการก่อสรา้งลง

ได้อย่างมาก

หากจะเริม่ประหยัดพลังงาน
ก็ต้องสามารถติดตามพลังงานท่ี

ใช้อยู่ให้ได้ก่อน ถ้าพิจารณาจากต้นทนุ
และระยะเวลาการก่อสรา้งแล้ว

ไม่น่าจะไหว
Before

เม่ือเปล่ียนมาใช้ซีรส์ี WL40TH 
ทําให้การตรวจสอบจากระยะไกลทําได้
อย่างงา่ยดายโดยไม่ต้องใช้สายเคเบิล
นอกจากน้ี ยังใช้ Tablet recorder 
เพ่ือติดตามการทํางานได้จากทกุท่ี

การเดินตรวจสอบหอหล่อเย็น
เป็นงานท่ีต้องทําบนท่ีสงู เม่ือคํานึงถึง

ความปลอดภัยแล้วถ้าสามารถทําการติดตาม
จากระยะไกลได้ก็คงจะดี

·ค่ากระแส
·แรงสัน่สะเทือน
·ค่ากระแส
·แรงสัน่สะเทือน

·ค่าไฟ	าท่ีวดัได้·ค่าไฟ	าท่ีวดัได้

Remote I/O 
ซีรส์ี R9

DL8

แผนงาน
ก่อสรา้ง

ใบเสนอ
ราคา

ถ้าใช้กับเครนล่ะก็ต้องยกให้
ซีรส์ี WL40TH เลย ไม่ต้อง
วางระบบสายเคเบิล ทําให้ลด
ต้นทนุการก่อสรา้งไปได้เยอะ

PC

PC

PC
PC

เราเตอร ์
LAN ไรส้าย

ซีรส์ี WL40TH จะใช้ได้เฉพาะในประเทศไทยเท่าน้ัน

Parent
Parent

Parent

Parent

ยาง อุตสาหกรรมเซรามิก

5 6

การวางระบบสายไฟ
ในพ้ืนท่ี¶องกันการระเบิด
การวางระบบสายไฟ
ในพ้ืนท่ี¶องกันการระเบิด

น้ํามันน้ํามัน
เชื้อเพลิงเชื้อเพลิง3 4 การติดตามพลังงานของ

สถานีไฟ¸าย่อยภายในโรงงาน
การติดตามพลังงานของ
สถานีไฟ¸าย่อยภายในโรงงาน

เคมีเคมี
ไฟ¸าไฟ¸า

การบํารุงรกัษาเชงิคาดการณ์และ
เชงิ¶องกันของอุปกรณ์เคล่ือนท่ี
การบํารุงรกัษาเชงิคาดการณ์และ
เชงิ¶องกันของอุปกรณ์เคล่ือนท่ี

เซรามิกเซรามิก
ขนส่งขนส่ง

การติดตามจากระยะไกล
ของหอหล่อเย็นงานปรบัอากาศ
การติดตามจากระยะไกล
ของหอหล่อเย็นงานปรบัอากาศ

ยางยาง
ปรบัอากาศปรบัอากาศ

Before

อยากรวบรวมขอ้มลูการสัน่สะเทือนและ
ค่ากระแสของเครนเพ่ือการบํารงุรกัษาเชิง

คาดการณ์และเชิง¨องกันในอนาคต แต่อปุกรณ์อยู่
ท่ีสงู ถ้าจะมาเริม่ก่อสรา้งตอนน้ีก็คงจะไม่ไหว

Before

Child
Child

Child

Child

7



After After

920 MHz Band
Multi-hop Wireless System

เกิดสัญญาณรบกวน

ประมาณ 1 กม.
ห้องติดตาม

DL8

ห้องติดตาม

·ค่ากระแสมอเตอรข์องระบบไฮดรอลิก
·แจง้เตือนการอดุตันของ�ลเตอร์
·ค่ากระแสมอเตอรข์องระบบไฮดรอลิก
·แจง้เตือนการอดุตันของ�ลเตอร์

DL8

PC

ประมาณ 100 ม.
BeforeBefore

AfterAfter

เม่ือเปล่ียนมาใช้ซีรส์ี 
WL40TH ก็ไม่ต้องวางระบบ

สายไฟและไม่เกิด running cost

ติดตามโดยอตัโนมัติ

สิง่ทอ เย่ือกระดาษ อุตสาหกรรมเคมี £โตรเลียม A

แม้สัญญาณจากถังตกตะกอน
จะถกูส่งผ่านสลิปรงิ แต่การบํารงุ
รกัษากลับทําได้ยากเน่ืองจาก

มีสัญญาณรบกวนและความบกพรอ่ง
ในการเช่ือมต่อ

·เครือ่งวดั interface meter
·ค่ากระแสมอเตอร์
·เครือ่งวดั interface meter
·ค่ากระแสมอเตอร์

ถังตกตะกอน
(clarifier)

สัญญาณดีไม่มีหลดุ!

เม่ือเปล่ียนมาใช้ซีรส์ี WL40TH 
ก็หายห่วงเร ือ่งประสิทธภิาพ
การส่งสัญญาณของอปุกรณ์
เคล่ือนท่ีและอปุกรณ์หมนุ

ผมคือ
ซีรส์ี WL40TH!  

ฝากตัวด้วยครบั

ซีรส์ี 
WL40TH

Before

PC

ซีรส์ี WL40TH จะใช้ได้เฉพาะในประเทศไทยเท่าน้ัน

Parent

รวบรวมขอ้มูล
ของถังตกตะกอน
รวบรวมขอ้มูล
ของถังตกตะกอน

เย่ือกระดาษเย่ือกระดาษ
น้ําเสียน้ําเสีย1 2

การออกไปตรวจสอบอปุกรณ์ท่ีอยู่ห่าง 
1 กม. ทกุวนั วนัละ 2 ครัง้ เป็นเร ือ่งท่ี

ยุ่งยาก ต้องการทําระบบให้ตรวจสอบจากระยะไกล
ได้ แต่ค่าก่อสรา้งน่าจะสงูและเกินงบท่ีมี

Before

การติดตามจากระยะไกล
ของระบบบําบัดน้ําเสีย
การติดตามจากระยะไกล
ของระบบบําบัดน้ําเสีย

สิง่ทอสิง่ทอ
น้ําเสียน้ําเสีย

Child Child

6
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การเกษตร ป่าไม้ และประมง, เหมืองแร,่ อาหาร, ยา, อุตสาหกรรมเหล็ก,           ผลิตภัณฑ์โลหะท่ีไม่มีเหล็ก / ผลิตภัณฑ์โลหะ 

ซีรส์ี WL40TH จะใช้ได้เฉพาะในประเทศไทยเท่าน้ัน

After

920 MHz Band

ซีรส์ี 
WL40TH

LAN ไรส้าย
ความถ่ี 2.4 GHz

After
·ขอ้มลูการวดัเครือ่งกลัน่น้ํา 
 ระดับน้ํา และอตัราการไหล
·ขอ้มลูการวดัเครือ่งกลัน่น้ํา 
 ระดับน้ํา และอตัราการไหล

สํานักงาน

บ่อน้ํา 1

บ่อน้ํา 2

เครือ่งกลัน่น้ํา

เม่ือได้ทดลองสัญญาณ
ก่อนติดตัง้จรงิแล้ว ซีรส์ี 

WL40TH ก็ไม่ทําให้ผิดหวงั 
สามารถเช่ือมต่อถึงกันได้หมด

ลองใช้
 2.4 GHz Band Wireless 
แล้วแต่กลับเช่ือมต่อไม่ได้เลย

Before

DL8

PC

3 การติดตามบ่อน้ําและ
เครือ่งกลัน่น้ําจากระยะไกล
การติดตามบ่อน้ําและ
เครือ่งกลัน่น้ําจากระยะไกล

อาหารอาหาร
น้ําบรสุิทธิ ์น้ําบรสุิทธิ ์

สํานักงาน

COMP = คอมเพรสเซอร์ PIA = เซ็นเซอรเ์ตือนแรงดันอากาศ

ติดตามแรงดัน
เอาต์พตุ

PIA

โรงงาน A

PIA

โรงงาน B

PIA

PIA

โรงงาน C

COMP

COMP

COMP

COMP

COMP

COMP

·สัญญาณแรงดันอากาศ
·สัญญาณเริม่
·สัญญาณหยดุ

·สัญญาณแรงดันอากาศ
·สัญญาณเริม่
·สัญญาณหยดุ

PIA PIA

DL8

Afterการติดตามแรงดันเทอรมิ์นัล
ของคอมเพรสเซอรเ์ป็นเรือ่ง

สําคัญ แต่ต้นทนุในการสรา้งระบบ
การติดตามจากระยะไกลน่าจะ

สงูเกินงบท่ีมี

เม่ือเปล่ียนมาใช้ซีรส์ี 
WL40TH ก็ไม่ต้องวางระบบ
สายไฟ ช่วยลดค่าใช้จา่ยลง

อย่างเห็นได้ชัด

Before

PC

6 การติดตามแรงดัน
เทอรมิ์นัลของท่อลม
การติดตามแรงดัน
เทอรมิ์นัลของท่อลม

ผลิตภัณฑ์โลหะท่ีไม่มีเหล็ก/
ผลิตภัณฑ์โลหะ

ผลิตภัณฑ์โลหะท่ีไม่มีเหล็ก/
ผลิตภัณฑ์โลหะ

คอมเพรสเซอร์คอมเพรสเซอร์

After

ห้องควบคมุ

DL8
·เครือ่งวดัแรงสัน่
 สะเทือน
·เครือ่งวดัแรงสัน่
 สะเทือน

มอเตอร์

โรลเลอร์ ติดตัง้เพิม่ตามช่วงระยะ...

การก่อสรา้งระยะท่ี 1
การก่อสรา้งระยะท่ี 2

·
·
·

แผนงานก่อสรา้ง

After

เม่ือเปล่ียนมาใช้ซีรส์ี WL40TH 
แค่เพิม่จาํนวน child ก็สามารถขยาย
เครอืขา่ยให้กวา้งและครอบคลมุจดุ

ท่ีต้องการได้มากขึน้

จดุท่ีต้องตรวจวดัมีมากกวา่
300 จดุ ถ้าจะให้วางระบบ
สายไฟก็คงเหน่ือยน่าดู

Before

PC

4 การติดตามและรวบรวมขอ้มูลการสัน่สะเทือน
ของเครือ่งจกัรและอุปกรณ์หมุนจาก
ศนูย์ควบคมุเพียงท่ีเดียว

การติดตามและรวบรวมขอ้มูลการสัน่สะเทือน
ของเครือ่งจกัรและอุปกรณ์หมุนจาก
ศนูย์ควบคมุเพียงท่ีเดียว

เหล็กเหล็ก
ขนส่งขนส่ง

·แรงดัน·แรงดัน

ห้องติดตาม

DL30-G

After

ห้องบรรจยุาน้ํา ห้องบรรจุ

Before

ทกุชัว่โมง!

Afterไม่อยากเสียเวลา
ในการเดินตรวจสอบและ
บันทึกขอ้มลูทกุๆ 1 ชม.

Before

เม่ือเปล่ียนมาใช้ซีรส์ี WL40TH 
กับ DL30-G ควบคู่กันแล้ว ขอ้มลู

จะถกูเก็บรวบรวมโดยอตัโนมัติ ไม่ต้อง
เดินตรวจสอบให้เหน่ือยแล้ว

5 การตรวจบันทึกขอ้มูล
ความกดอากาศในแต่ละห้อง
การตรวจบันทึกขอ้มูล
ความกดอากาศในแต่ละห้อง

ยายา
ปรบัอากาศปรบัอากาศ

PC

Child Child

Child Child

ติดตาม
แรงดัน
เทอรมิ์นัล

Child

Child Child Child

Parent

Parent

Parent

Parent

9



After After

การเกษตร ป่าไม้ และประมง, เหมืองแร,่ อาหาร, ยา, อุตสาหกรรมเหล็ก,           ผลิตภัณฑ์โลหะทีB

·ปรมิาณกักเก็บน้ํา
·ปรมิาณระบายน้ํา
·ปรมิาณกักเก็บน้ํา
·ปรมิาณระบายน้ํา

สํานักงาน

อยากสรา้งระบบท่ีช่วยรวบรวม
ขอ้มลูของ ๊มระบายน้ําและน้ํา

ใต้ดินภายในโรงงานจากระยะไกลได้โดย
อตัโนมัติ รวมทัง้แบ่งรายงานเป็นรายวนั

และรายเดือนให้

บ่อน้ํารรูะบายน้ํา

Before

After

After

เม่ือเปล่ียนมาใช้ซีรส์ี WL40TH 
ก็ไม่ต้องสรา้งระบบเพิม่ ทัง้ยัง
รวบรวมขอ้มลูให้โดยอติัโนมัติ

·เครือ่งวดัคณุภาพน้ํา·เครือ่งวดัคณุภาพน้ํา

ระบบบําบัดน้ําเสียในเหมือง

เหมืองรา้ง

ห้องติดตาม

ผมคือ
ซีรส์ี WL40TH!  

ฝากตัวด้วยครบั

ซีรส์ี 
WL40TH

Before
รวบรวมโดยอตัโนมัติ

เน่ืองจากระยะทางระหวา่ง
ไซต์งานกับอาคารบรหิาร

ค่อนขา้งไกล ทําให้ยุ่งยากต่อการ
วางระบบสายไฟ

Before

DL8

เม่ือเปล่ียนมาใช้ซีรส์ี 
WL40TH การวางระบบสาย
สัญญาณก็ไม่จาํเป็นอกีต่อไป

PC PC

ซีรส์ี WL40TH จะใช้ได้เฉพาะในประเทศไทยเท่าน้ัน

Parent Parent

การบํารุงรกัษาโดยการ

เดินตรวจสอบและบันทึก

ขอ้มูลเป็นเรือ่งท่ี
น่ายุ่งยาก!

DL30-G

920 MHz Band
Multi-hop Wireless System

2 การจดัการคณุภาพน้ํา
ในเหมืองรา้ง
การจดัการคณุภาพน้ํา
ในเหมืองรา้ง

เหมืองแร่เหมืองแร่
น้ําเสียน้ําเสีย1 การติดตามอัตราการไหล

ของ·๊มระบายน้ําและน้ําใต้ดิน
การติดตามอัตราการไหล
ของ·๊มระบายน้ําและน้ําใต้ดิน

การเกษตร ป่าไม้
และประมง

การเกษตร ป่าไม้
และประมง

น้ําเสียน้ําเสีย

Child Child
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Afterอยากติดตัง้เครือ่งตรวจจบัน้ําร ัว่ของ 
data center แต่ถ้าให้มาปรบั
ผังการเดินสายเคเบิลตอนน้ี

ก็คงไม่ไหว

เม่ือเปล่ียนมาใช้ซีรส์ี 
WL40TH ก็สามารถเลือกพ้ืนท่ี
ติดตัง้เซนเซอรต์รวจจบัน้ําร ัว่

ได้อย่างอสิระ

After

ระบบท่องานปรบัอากาศ เครือ่งปรบัอากาศ

·เซนเซอรต์รวจจบัน้ําร ัว่·เซนเซอรต์รวจจบัน้ําร ัว่

เซนเซอร์
ตรวจจบัน้ําร ัว่

ห้องติดตาม

DL8

Before

เซนเซอร์
ตรวจจบัน้ําร ัว่

5 การติดตามและตรวจจบัน้ํารัว่
ของ data center
การติดตามและตรวจจบัน้ํารัว่
ของ data center

การส่งขอ้มูลการส่งขอ้มูล
ปรบัอากาศปรบัอากาศ

After
เทอรโ์มมิเตอร์ไรส้าย

ท่ีเคยใช้อยู่ถกูยกเลิกการผลิต
ไปแล้ว ทํายังไงดีเน่ีย...

หยุดการผลิตหยุดการผลิตหยุดการผลิต

ไม่หยุดชะงกั!

·อณุหภมิู, ค่า pH·อณุหภมิู, ค่า pH
DL8

After

Before

เม่ือเปล่ียนมาใช้ซีรส์ี 
WL40TH ก็ติดตามได้ทัง้อณุหภมิู
และค่า pH ผ่านระบบไรส้าย
การผลิตไม่หยดุชะงกัแล้ว 
ใช้งานต่อได้แบบหายห่วง

4 การจดัการอุปกรณ์ Utility 
ของสํานักพิมพ์
การจดัการอุปกรณ์ Utility 
ของสํานักพิมพ์

อุตสาหกรรมการผลิตอ่ืนๆอุตสาหกรรมการผลิตอ่ืนๆ
ปรบัอากาศปรบัอากาศ

รวบรวมโดยอตัโนมัติ

After

เม่ือเปล่ียนมาใช้ซีรส์ี WL40TH 
กับ DL30-G ควบคู่กันแล้ว 

สะดวกมากกวา่เดิม เน่ืองจากบันทึก
ขอ้มลูจากระยะไกลให้โดยอตัโนมัติ

ต้องเดินตรวจและบันทึก
อตัราการไหลของแก๊สถึง 20 จดุ 
ด้วยตัวเอง มีวธิท่ีีงา่ยกวา่น้ี ไหมนะ

เครือ่งวดัอตัรา
การไหลของแก๊ส
เครือ่งวดัอตัรา
การไหลของแก๊ส
เครือ่งวดัอตัรา
การไหลของแก๊ส

ห้องติดตาม

DL30-G

No.1No.2No.3No.4No.20

Before

After·เครือ่งวดัอตัรา
 การไหลของแก๊ส
·เครือ่งวดัอตัรา
 การไหลของแก๊ส

Before

6 การติดตามอัตราการไหลของแก๊ส
ของโรงงานเซมิคอนดักเตอร์
การติดตามอัตราการไหลของแก๊ส
ของโรงงานเซมิคอนดักเตอร์

อุปกรณ์ไฟ£าอุปกรณ์ไฟ£า
แก๊สแก๊ส

PC

PC

Afterอยากติดตัง้ถังเพิม่ 
แต่ถ้าให้วางระบบ

สายเคเบิลใหม่ทัง้หมด
ตอนน้ีก็ไม่ไหว

เม่ือเปล่ียนมาใช้ซีรส์ี 
WL40TH ไม่ต้องต่อสายเคเบิล
เพิม่ สามารถเปล่ียนผังได้งา่ยๆ 

ด้วยการเพิม่ถัง

ห้องติดตาม

Before
สายเคเบิลใต้ดิน

After
·ระดับน้ําของถังเก็บน้ํา·ระดับน้ําของถังเก็บน้ํา

DL8

Before

ถังท่ีติดตัง้ใหม่

ถังท่ีใช้อยู่

3 การติดตามระดับน้ําของ
ถังเก็บน้ําบรสุิทธิใ์นโรงไฟ£า
การติดตามระดับน้ําของ
ถังเก็บน้ําบรสุิทธิใ์นโรงไฟ£า

ไฟ£าไฟ£า
น้ําบรสุิทธิ ์น้ําบรสุิทธิ ์

PC

Parent Parent

Parent Parent

การบํารุงรกัษาโดยการ

เดินตรวจสอบและบันทึก

ขอ้มูลเป็นเรือ่งท่ี
น่ายุ่งยาก!

การบํารุงรกัษาโดยการ

เดินตรวจสอบและบันทึก

ขอ้มูลเป็นเรือ่งท่ี
น่ายุ่งยาก!

อุตสาหกรรมการผลิตอ่ืนๆ การส่ือสาร ไฟ£า
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Child Child
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Afterทกุวนัน้ีต้องไปเดินตรวจหาคราบ
น้ํามันบรเิวณอา่งเก็บน้ําท่ีอยู่ห่างออกไป 

500 ม. พอจะมีวธิีในการติดตาม
จากระยะไกลบ้างไหมนะ

ห้องติดตาม

DL8

After
·เซนเซอรจ์บั
 การรัว่ไหลของน้ํามัน
·เซนเซอรจ์บั
 การรัว่ไหลของน้ํามัน

เซนเซอรจ์บัการ
รัว่ไหลของน้ํามัน
เซนเซอรจ์บัการ
รัว่ไหลของน้ํามัน

อา่งเก็บน้ํา ตรวจสอบด้วยสายตา

ประมาณ 500 ม.
Before

ควบคมุประตู

ตู้ควบคมุประตรูะบายน้ํา

ไม่มีคราบน้ํามัน!

เม่ือใช้เซนเซอรจ์บัการรัว่ไหลของ
น้ํามันกับซีรส์ี WL40TH ควบคู่กันแล้ว 

ก็สามารถติดตามจากระยะไกล
ได้อย่างงา่ยดาย

Before

2 การติดตามระบบบําบัดน้ําเสีย
ของบรษัิทผลิตตลับลกู�น
การติดตามระบบบําบัดน้ําเสีย
ของบรษัิทผลิตตลับลกู�น

เครือ่งจกัรเครือ่งจกัร
น้ําเสียน้ําเสีย

After
ติดตามโดยอตัโนมัติ

เม่ือเปล่ียนมาใช้©งก์ชัน 
Multi-hop ของซีรส์ี WL40TH 
ก็สามารถติดตามจากระยะไกลได้
แม้อาคารจะอยู่ห่างจากกัน

·การใช้พลังงานไฟ²า
 ของเครือ่ง³๊มโลหะ
·การใช้พลังงานไฟ²า
 ของเครือ่ง³๊มโลหะ

อยากให้เครือ่ง³๊มโลหะท่ีติดตัง้อยู่
ตามพ้ืนท่ีต่างๆ ในตึกสามารถจดัการและ

ตรวจสอบสถานะการทํางานได้จากศนูย์ควบคมุ
เพียงท่ีเดียว แต่การติดตัง้ระบบไรส้าย

น่าจะยุ่งยากน่าดู

DL30-G

After

Before

1 การติดตามพลังงานไฟ£าของ
บรษัิทผลิตชิน้ส่วนความแม่นยําสูง
การติดตามพลังงานไฟ£าของ
บรษัิทผลิตชิน้ส่วนความแม่นยําสูง

เครือ่งจกัรความ
แม่นยําสูง

เครือ่งจกัรความ
แม่นยําสูง
ไฟ£าไฟ£า

PC PC

Parent Parent

เครือ่งจักร อุปกรณ์ไฟ£า เครือ่งวดัความแม่นยําสูง C
ผมคือ

ซีรส์ี WL40TH!  
ฝากตัวด้วยครบั

ซีรส์ี 
WL40TH

920 MHz Band
Multi-hop Wireless System
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After

ขอ้บังคับ

วางระบบ
สายเคเบิลใหม่

ห้องปฏิบัติการ

DL8

·สัญญาณควบคมุการเ§ด-§ด
·ลิมิตสวติช์
·สัญญาณควบคมุการเ§ด-§ด
·ลิมิตสวติช์

อยากให้ปรมิาณแก๊ส
ท่ีเหลือในถังของแต่ละไซต์งาน

เช่ือมภายในโรงต่อเรอืสามารถติดตาม
ได้จากศนูย์ควบคมุเพียงท่ีเดียว

เม่ือเปล่ียนมาใช้ซีรส์ี WL40TH กับ 
DL8 ควบคู่กันแล้ว หายห่วงเร ือ่งความ

ปลอดภัย เน่ืองจากสามารถจดัการและติดตาม
ได้จากศนูย์ควบคมุเพียงท่ีเดียว หากมีแก๊สรัว่

ก็จะได้รบัอเีมลแจง้เตือนในทันทีแก๊สสําหรบังานเช่ือม

DL8

อินเตอรเ์น็ตอินเตอรเ์น็ตสมารท์โฟน
และอื่นๆ

อูเ่รอื

อีเมลแจง้เตือน

โมบาย
เราเตอร์

·ปรมิาณแก๊สท่ีเหลือ·ปรมิาณแก๊สท่ีเหลือ After

After

Before

6 การตรวจสอบปรมิาณ
แก๊สท่ีเหลือในถัง
การตรวจสอบปรมิาณ
แก๊สท่ีเหลือในถัง

การต่อเรอืการต่อเรอื
แก๊สแก๊ส

Afterผู้ปฏิบัติงานอาจให้ความ
สําคัญกับงานมากเกินไปจน

มองขา้มความเรว็และทิศทางลม 
ทําให้เกิด°ญหาด้าน
ความปลอดภัย

รวบรวมโดยอตัโนมัติ

After
ต้องเดินตรวจพรอ้มกับ
จดบันทึกขณะทําการบํารงุ

รกัษา เพ่ือ�องกันไม่ให้เครนอตัโนมัติ
ทํางานผิดปกติ ช่างเป็นงานท่ี
ยุ่งยากและเสียเวลามาก

ห้องจดัการ

DL8

เม่ือเปล่ียนมาใช้ซีรส์ี 
WL40TH ก็สามารถวดั
ความเรว็และทิศทางลมได้
จากระยะไกล ควบคมุความ
ปลอดภัยได้จากสํานักงาน

·แรงสัน่สะเทือน
·ระยะทาง
·แรงสัน่สะเทือน
·ระยะทาง

เม่ือเปล่ียนมาใช้ซีรส์ี 
WL40TH ทําให้เครนอตัโนมัติ

สามารถทําการติดตาม
จากศนูย์ควบคมุเพียงท่ีเดียว 
การบํารงุรกัษาก็งา่ยขึน้

·เครือ่งวดัความเรว็
 และทิศทางลม
·เครือ่งวดัความเรว็
 และทิศทางลม

ห้องจดัการ

DL8

After
After

BeforeBefore

3 การบํารุงรกัษาเชงิคาดการณ์
และเชงิ�องกันของสายพาน
การบํารุงรกัษาเชงิคาดการณ์
และเชงิ�องกันของสายพาน

อุปกรณ์การขนส่งอ่ืนๆอุปกรณ์การขนส่งอ่ืนๆ
ขนส่งขนส่ง 4 จดัการขอ้มูลของเครือ่งวดัความเรว็

และทิศทางลมจากสํานักงาน
จดัการขอ้มูลของเครือ่งวดัความเรว็
และทิศทางลมจากสํานักงาน

การขนส่งทางเรอืการขนส่งทางเรอื
ขนส่งขนส่ง

PC

PCPC

5 การเ�ด-�ดประตู
โรงเก็บเครือ่งบิน
การเ�ด-�ดประตู
โรงเก็บเครือ่งบิน

การขนส่งทางอากาศการขนส่งทางอากาศ
คลังสินค้าคลังสินค้า

After
อยากเปล่ียนอปุกรณ์เ§ด-§ด

ประตโูรงเก็บเครือ่งบินใหม่ แต่ถ้า
เปล่ียนแล้วต้องผ่านขอ้กําหนดต่างๆ 
และยังต้องวางระบบสายเคเบิลสําหรบั
ส่งสัญญาณมัลติเพล็กซ์ใหม่อกี

เม่ือเปล่ียนมาใช้ซีรส์ี 
WL40TH ก็ไม่ต้อง

ต่อสายเคเบิลเพิม่ และยัง
เปล่ียนผังใหม่ได้ในทันที

Parent Parent

Parent

Before

รถบัส การขนส่งทางเรอื การขนส่งทางอากาศ
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Child Child

ChildChild

Parent



น้ํายาใกล้จะหมด
แล้วนะครา้บ!

ผิดปกติ! → หยุด!

After

เม่ือเปล่ียนมาใช้ซีรส์ี WL40TH 
ทําให้สามารถติดตามจากระยะไกลได้ การ

บํารงุรกัษาเชิงคาดการณ์และเชิง�องกันของ
อปุกรณ์จงึทําได้โดยไม่ต้องเสียเวลามาก

หากเครือ่งล้างรถหยดุทํางาน
อย่างผิดปกติ จะต้องเสียเวลา

อย่างมากในการบํารงุรกัษารถยนต์

After

อาคารอาํนวยการ

เครือ่งล้างรถ

Before

·ปรมิาณท่ีเหลือ
·แรงสัน่สะเทือน และอื่นๆ
·ปรมิาณท่ีเหลือ
·แรงสัน่สะเทือน และอื่นๆ

DL8

1 การติดตามเครือ่งล้างรถ
จากระยะไกล
การติดตามเครือ่งล้างรถ
จากระยะไกล

รถไฟ รถบัสรถไฟ รถบัส
อุปกรณ์อุปกรณ์

Afterอยากส่งสัญญาณบอก
ฟอรค์ลิฟท์ท่ีสแตนบายอยู่

เพ่ือเติมสินค้า มีวธิดีีๆ บ้างไหมนะ

เม่ือเปล่ียนมาใช้
ไฟสัญญาณเตือนแบบชั้น

ซีรส์ี WL40TH เพียงแค่เห็นไฟ
แจง้เตือน ผู้ปฏิบัติงานก็รู ้
สถานะได้ในพรบิตา

After

ไม่มีสินค้า
ฟอรค์ลิฟท์
ก็ไม่อยู่!

ไม่มีสินค้า
ฟอรค์ลิฟท์
ก็ไม่อยู่!

มีปุ่มสําห
รบัแต่ละ

ประเภทชิน้
ส่วน

การเดินทางไป-กลับคลังสินค้า

ฟอรค์ลิฟท์

Workplace

ไฟสัญญาณเตือน
แบบชัน้

Before

2 การติดต่อฟอรค์ลิฟท์
แบบไรส้าย
การติดต่อฟอรค์ลิฟท์
แบบไรส้าย

รถยนต์รถยนต์
ขนส่งขนส่ง

PC

DL8

ไฟสัญญาณเตือนแบบชัน้

จาํหน่ายในญีปุ่่ นเท่าน้ัน

ไม่มีสินค้า
ฟอรค์ลิฟท์
ก็ไม่อยู่!

Parent

Parent

ผมคือ
ซีรส์ี WL40TH!  

ฝากตัวด้วยครบั

การต่อเรอื รถยนต์ อุปกรณ์การขนส่งอ่ืนๆ รถไฟ/ D

ซีรส์ี 
WL40TH

920 MHz Band
Multi-hop Wireless System
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After

เม่ือเปล่ียนมาใช้ซีรส์ี WL40TH 
ก็ไม่ต้องเสียค่าสัญญาณอกีต่อไป

0 บารต์

DL8

ตอนน้ีมีการก่อสรา้งเพ่ือ
เปล่ียนใช้สายเคเบิลใหม่อยู่ 

อยากจะใช้โอกาสน้ีเพ่ือลดต้นทนุ
ในการเช่ือมต่อ

·ระดับน้ํา
·�๊มเ�ด/�ด
·ระดับน้ํา
·�๊มเ�ด/�ด

อาคารอาํนวยการ

Before

After
PC

ตู้ควบคมุตู้ควบคมุ

ท่อสบูน้ําท่อสบูน้ํา
ท่อระบายน้ําท่อระบายน้ํา

�๊มแมนโฮล

4 การติดตาม�๊มแมนโฮลการติดตาม�๊มแมนโฮล แก๊ส/น้ําแก๊ส/น้ํา
�๊มแมนโฮล�๊มแมนโฮล

·เครือ่งตรวจจบัแก๊สรัว่·เครือ่งตรวจจบัแก๊สรัว่

After

Before

สํานักงานบรหิาร

รวบรวมโดยอตัโนมัติ

After

อยากติดตัง้หน้าจอแสดงเสียง
รบกวนและการสัน่สะเทือนในไซต์งาน
ก่อสรา้ง ถึงจะเป็นแบบชัว่คราวแต่การ
วางระบบสายเคเบิลน่าจะยุ่งยากน่าดู

ก๊าซพิษจาก
ภเูขาไฟ

กระเช้า

After

dB

·พลังงานไฟ¯าเครือ่งปรบัอากาศ
·พลังงานไฟ¯าของแสงสวา่ง
·พลังงานไฟ¯า
 ของตู้แช่เย็น

·พลังงานไฟ¯าเครือ่งปรบัอากาศ
·พลังงานไฟ¯าของแสงสวา่ง
·พลังงานไฟ¯า
 ของตู้แช่เย็น

เม่ือเปล่ียนมาใช้ซีรส์ี 
WL40TH ก็สามารถติดตัง้เสรจ็ได้

ภายในหน่ึงคืน

เม่ือเปล่ียนมาใช้ซีรส์ี WL40TH 
ไม่ต้องทําการก่อสรา้งเพิม่ การติดตาม
จากระยะไกลสามารถทําได้โดยปราศจาก

ผลกระทบจากก๊าซภเูขาไฟ

DL8

อยากเพิม่จดุสําหรบัติดตาม
พลังงานไฟ¯า แต่รา้นเ�ดตลอด²

ทําให้ยากต่อการก่อสรา้ง

DL8
·เซนเซอรท่ี์ใช้อยู่·เซนเซอรท่ี์ใช้อยู่

หน้าจอแสดงผล

หน้าจอแสดงเสียงรบกวนเสียงรบกวนในไซต์งาน

สถานีกระเช้า
ลอย¯า

อยากติดตัง้เครือ่งตรวจจบัแก๊สรัว่ในสถานี
บนยอดเขาเพ่ือการติดตามจากระยะไกล 
แต่ก๊าซพิษจากภเูขาไฟส่งผลทําให้
ไม่สามารถวางระบบสายเคเบิลได้

Before

DL8

Before

dB

After

After

After

5 การตรวจวดัก๊าซพิษ
จากภเูขาไฟ
การตรวจวดัก๊าซพิษ
จากภเูขาไฟ

การบรกิารการบรกิาร
มาตรการด้านสิง่แวดล้อมมาตรการด้านสิง่แวดล้อม 6 การติดตามพลังงานไฟ�าของ

ซูเปอรม์ารเ์ก็ต
การติดตามพลังงานไฟ�าของ
ซูเปอรม์ารเ์ก็ต

รา้นค้าปลีกรา้นค้าปลีก
ไฟ�าไฟ�า

3 หน้าจอแสดงผลสําหรบั
ไซต์งานก่อสรา้ง
หน้าจอแสดงผลสําหรบั
ไซต์งานก่อสรา้ง

งานก่อสรา้งงานก่อสรา้ง
มาตรการด้านสิง่แวดล้อมมาตรการด้านสิง่แวดล้อม

ซีรส์ี WL40TH ไม่จาํเป็นต้อง
วางระบบสายไฟ เหมาะสําหรบัการติดตัง้
หน้าจอแสดงผลชัว่คราวในไซต์งาน

PC PC

Parent

Parent

Parent

Parent

งานบรกิาร รา้นค้าปลีก
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After

pHpH

เม่ือเปล่ียนมาใช้ซีรส์ี WL40TH 
ก็ไม่ต้องต่อสายไฟส่วนตัว และยัง

ลดต้นทนุการก่อสรา้งเน่ืองจากสามารถ
เลือกแยกส่งสัญญาณได้อย่างอสิระ

·ปรมิาณแก๊สท่ีเหลือ·ปรมิาณแก๊สท่ีเหลือ

โรงพยาบาล

ห้องจดัการ

·เครือ่งวดัค่า pH·เครือ่งวดัค่า pH
DL8

จดุในการ
ติดตาม 60 จดุ

สายเคเบิลท่ีใช้อยู่�จจบัุน
เส่ือมสภาพ อยากเปล่ียนใหม่ แต่ต้อง
ติดตามสถานะถึง 60 จดุ ทําให้

งบไม่พอในการก่อสรา้ง ไม่มีวธิดีีๆ 
บ้างเลยหรอืไงนะ

Before

DL8

After
After

After

ก๊าซทางการแพทย์

อยากตรวจสอบปรมิาณแก๊ส
ท่ีเหลือในถังท่ีพ่ึงติดตัง้ใหม่ 

การก่อสรา้งเพิม่เติมภายในโรงพยาบาล
จะทําได้ไหมนะ?

Before

เม่ือเปล่ียนมาใช้ซีรส์ี WL40TH 
ไม่ต้องทําการก่อสรา้งเพิม่ 

และสามารถติดตามระดับคงเหลือ
ของถังแก๊สท่ีเพิม่เขา้มาใหม่ได้

Parent

2 จดัการค่า pH ของน้ําเสีย
ภายในสถานท่ี
จดัการค่า pH ของน้ําเสีย
ภายในสถานท่ี

โรงเรยีนโรงเรยีน
น้ําเสียน้ําเสีย1 การตรวจสอบปรมิาณแก๊สท่ีเหลือ

ในถังเฉพาะของโรงพยาบาล
การตรวจสอบปรมิาณแก๊สท่ีเหลือ
ในถังเฉพาะของโรงพยาบาล

โรงพยาบาลโรงพยาบาล
แก๊สแก๊ส

โรงพยาบาล โรงเรยีน งานก่อสรา้ง แก๊ส/น้ําประปา E
ผมคือ

ซีรส์ี WL40TH!  
ฝากตัวด้วยครบั

PC PC

ซีรส์ี 
WL40TH

Parent

920 MHz Band
Multi-hop Wireless System
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ซีรส์ี WL40TH จะใช้ได้เฉพาะในประเทศไทยเท่าน้ัน

Your local representative: 

กา
รติ
ดต
าม
อปุ
กร
ณ์
 U
tili
ty 
จา
กศ
นูย์
คว
บค
มุเ
พีย
งที่
เดี
ยว

เพียงอุปกรณ์ท่ีมีอยู่ 

ตัวแปลงสัญญาณเอาต์พุต 2 ทาง

อุปกรณ์ท่ีใชอ้ยู่

4 ถึง 20 mA DC

4 ถึง 20 mA DC

วงจร
อนิพตุ

ตัวแปลงสัญญาณเอาต์พุต 2 ทาง

เซนเซอรท่ี์ใช้อยู่

AfterAfter

4 ถึง 20 mA DC 4 ถึง 20 mA DC

เซนเซอรท่ี์ใช้อยู่
เครือ่งบันทึก

ขอแนะนํา Remote I/O ซีรส์ี R7M คําอธบิาย ⑥

■ ซีรส์ี Remote I/O ท่ีสนับสนุนเครอืขา่ยแบบเ£ด Modbus-RTU
■ โครงสรา้งท่ีรวมยนิูตการส่งสัญญาณ อนิพตุ-เอาต์พตุ และแหล่งจา่ยไฟมาไวใ้นเครือ่งเดียว
■ ดีไซน์ท่ีกะทัดรดั
■ มีหลายรุน่ให้เลือกใช้
■ เช่ือมต่อกับยูนิตส่วนขยายได้เพียงสัมผัสเดียว

ประเภทชาแนลน้อย ขนาดกะทัดรดั
ซีรส์ี R7M

115 มม. 54 มม.

50
 มม

.

สามารถใชอุ้ปกรณ์ท่ีมีอยู่แล้วในการอ่านค่าสัญญาณของการวดัท่ีจาํเป็นต่อ
การติดตามจากระยะไกลและการติดตามจากศนูย์ควบคมุเพียงท่ีเดียวผ่าน IoT

Before

ค่าสัญญา
ณท่ีอ่าน

ใช้เครือ่งบันทึก
ตามปกติ!
ใช้เครือ่งบันทึก
ตามปกติ!

·แตกต่างกันไปตามแต่ละรุน่

ยูนิตหลัก 17 รุน่
ยูนิตส่วนขยาย 8 รุน่

29.5 มม.

114 มม.

ตัวแปลงสัญญาณขนาดเล็ก 
เอาต์พตุ 2 ทาง

ซีรส์ี W2

โครงสรา้งแบบ plug-in ประหยัดพ้ืนท่ี สามารถ
ตรวจจบัและเปล่ียนได้โดยไม่ต้องเดินสายใหม่ 
ซ็อกเก็ตกับบอด้ีของตัวแปลงถกูยึดด้วยสกรยึูด
พิเศษ หายห่วงเร ือ่งอปุกรณ์หลดุหรอืตกหล่น

ตัวแปลงสัญญาณเอาต์พตุ 2 ทาง
มีโครงสรา้งแบบ plug-in 
ประหยัดพ้ืนท่ี มีให้เลือกหลายรุน่

28 รุน่

เอาต์พุ
ต 2 ทาง

ประหยั
ดพ้ืนท่ี

45 มม.

41 มม.

เอาต์พ
ุต 2 ทาง

เทอร์ม
ินัลบล็อ

ก

อุปกรณ์ที่ ใช้อยู่
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ตัวแปลงสัญญาณแบบเทอรมิ์นัลบล็อก 
เอาต์พตุ 2 ทาง

ซีรีส์ W5 UNIT

ตัวแปลงสัญญาณแบบเทอรมิ์นัลบล็อก เอาต์พตุ 
2 ทาง ซีรส์ี W5 UNIT เป็นอปุกรณ์ในซีรส์ีตัวแปลง
สัญญาณเอาต์พตุ 2 ทาง ท่ีผ่านการคัดเลือกช้ินส่วน
อย่างพิถีพิถัน เพ่ือให้ใช้ช้ินส่วนน้อยท่ีสดุ มีความ
โดดเด่นในการลดต้นทนุ

ตัวแปลงสัญญาณเอาต์พตุ 2 ทาง
ขนาดเล็ก ชนิดสวมเขา้กับรางรเีลย์

8 รุน่

ซีรส์ี 
WL40TH

วง
จร
แย
ก

ก็ใชอ่้านค่าสัญญาณของการวดัได้ก็ใชอ่้านค่าสัญญาณของการวดัได้ !


