ELECTRONIC COMPONENTS &
MONITORING SYSTEMS /
ชิน้ ส่ วนอิเล็กทรอนิกส์
และระบบตรวจจับ

4B GROUP

ผู้ผลิตระดับโลก
ด้านการขนถ่ายวัสดุและชิน้ ส่วนอิเล็กทรอนิกส์
ที่มีคณ
ุ ภาพสูงด้วยเทคโนโลยีขนั้ สูง

4B - การตรวจจับอันตรายและการป้ องกันการระเบิด
การบ�ำรุงรักษาเชิงป้องกันสามารถช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดอุปกรณ์ขดั ข้องและ
ช่วงเวลาที่เครือ่ งไม่ทำ� งาน เมื่อกล่าวถึงการตรวจสอบกะพ้อล�ำเลียงและสายพานล�ำเลียง
4B ขอแนะน�ำให้คณ
ุ ใช้ชดุ เซ็นเซอร์และระบบตรวจจับที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับ
ความต้องการและงบประมาณของคุณ
4B มีผลิตภัณฑ์มากมายที่ได้รบั การรับรองมาตรฐาน ATEX / IECEx / CSA ไม่วา่ จะเป็ น
ระบบตรวจจับอันตราย สวิตช์ตรวจจับการเยือ้ งผิดต�ำแหน่ง และเครือ่ งตรวจจับอุณหภูมิ
ตลับลูกปื นและชุดควบคุมระดับ เรามีให้คณ
ุ ทุกอย่างตัง้ แต่เซ็นเซอร์อะไหล่ไปจนถึงระบบ
ตรวจจับอันตรายแบบเบ็ดเสร็จที่สามารถใช้งานเป็ นระบบแยกเดี่ยวหรือเชื่อมต่อกับ PLC
ของคุณก็ได้
เรามีโซลูชนั ที่สามารถขยายต่อได้โดยเริม่ ที่การเลือกอุปกรณ์และระบบที่เหมาะสมและ
สามารถขยายต่อได้ในภายหลังให้ครอบคลุมเครือ่ งอื่น ๆ ในโรงงาน
4B มีบริการติดตัง้ และการสนับสนุนทางเทคนิคหลังการขายเพื่อช่วยคุณแก้ไขปั ญหา
ทางเทคนิคกับเครือ่ งมือตรวจจับของคุณ

หากต้องการทราบข้อมูลเกี่ยวกับบริการและผลิตภัณฑ์ท่ีเราน�ำเสนอ
โปรดเยี่ยมชม www.go4b.com

สารบัญ

COMBINED HAZARD
MONITORING SYSTEMS/
ระบบตรวจจับอันตรายร่ วม
Watchdog Super Elite,
T500 Elite

หน้า 5-6

2

เครื่องตรวจจับอุณหภูมิ
ตลับลูกปื น
T400 Elite, T400N Elite

 หน้า 8

เครื่องตรวจจับต�ำแหน่งของ
สายพาน
B400 Elite, A400 Elite 
		
หน้า 9

เซ็นเซอร์ตรวจจับการเยือ้ ง
ผิดต�ำแหน่งส�ำหรับกะพ้อล�ำเลียง
Touchswitch, WDA, BAP 		
หน้า 10

เอ็นโค้ดเดอร์
เอ็นโค้ดเดอร์แบบแกนเพลา,
เอ็นโค้ดเดอร์แบบมีล้อ

หน้า 15

เซ็นเซอร์ตรวจจับการเยือ้ ง
ผิดต�ำแหน่งและสวิตช์ความ
ปลอดภัยส�ำหรับสายพานล�ำเลียง
Bulldog, สวิตช์กระตุก
หน้า 11


สวิตซ์ปรับความเร็ว
M100, M300, M800, Millispeed

เซ็นเซอร์เหนี่ยวน�ำ
P100, P300, Whirligig





เซ็นเซอร์ตรวจจับอุณหภูมิ
ตลับลูกปื น
ADB, Millitemp, WDB8, MDB,
WDB7
หน้า 16-17


เครื่องวัดระดับ
Auto-Set, Binswitch,
RLI, RLI Shaker

หน้า 18-19

หน้า 12-13

หน้า 14

เครื่องตรวจจับการขาดหรือ
หย่อนของโซ่

กล่องพักสาย


หน้า 20



หน้า 21

การใช้งานเซ็นเซอร์
ภาพตัวอย่างเหล่านีแ้ สดงต�ำแหน่งโดยทั่วไปในการติดตัง้ เซ็นเซอร์สำ� หรับการตรวจจับ:
ความเร็ว การเคลื่อนไหว อุณหภูมิตลับลูกปื นและอุณหภูมิพืน้ ผิว ต�ำแหน่งของสายพาน
การวัดระดับ/ต�ำแหน่งการอุดตัน และการตรวจจับการหย่อนของโซ่

ไซโล
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สายพานล�ำเลียง
แบบเปิ ด

เซ็นเซอร์
1

เซ็นเซอร์ตรวจจับอุณหภูมติ ลับลูกปื น

เซ็นเซอร์ตรวจจับอุณหภูมิตลับลูกปื นรุน่ ADB, MDB และ
WDB ถูกออกแบบมาเพื่อขันสกรูเข้ากับหัวอัดจาระบีท่ีอยู่
บนตัวเสือ้ ตลับลูกปื นโดยตรง เซ็นเซอร์แต่ละตัวจะมา
พร้อมกับหัวอัดจาระบีเพื่อให้หล่อลื่นตลับลูกปื นได้โดย
ไม่จำ� เป็ นต้องถอดเซ็นเซอร์ออก เซ็นเซอร์เกือบทุกรุน่
มาพร้อมกับเทอร์มิสเตอร์แบบ PTC ที่ตงั้ ค่าจากโรงงาน
ให้มีจดุ ทริปต่างกัน หรือเทอร์มิสเตอร์แบบ NTC ที่ให้ผใู้ ช้
ตัง้ จุดทริปเองได้ หรือเซ็นเซอร์แบบ Pt100 RTD

4

อุปกรณ์ชดุ Roto Level Series คือสวิตช์ใบพัดหมุนที่
ออกแบบมาเพื่อตรวจจับระดับสูง/ต�่ำของของแข็งที่มี
ลักษณะเป็ นเม็ดภายในถัง แท็งก์ ไซโล และท�ำหน้าที่เป็ น
ตัวตรวจจับการอุดตันในท่อพ่น

หน้า 16-17

สวิตซ์ปรับความเร็ว

มีหน้าที่ตรวจจับเครือ่ งจักรที่กำ� ลังหมุนเพื่อป้องกัน
อันตรายที่อาจเกิดจากอาการความเร็วตก อุปกรณ์
ตรวจจับแบบเหนี่ยวน�ำที่ตดิ ตัง้ ในหัวครอบจะตรวจจับวัตถุ
โลหะ เมื่อตัง้ ค่าที่รอบความเร็วปกติของเครือ่ งจักร สวิตช์
ปรับความเร็วของ 4B จะส่งสัญญาณเตือนและสัญญาณ
ตัดการท�ำงานเมื่อความเร็วตกและหยุดการเคลื่อนไหว
หน้า 12-13
3

BINSWITCH

Binswitch มีหน้าที่ตรวจจับระดับหรือการอุดตันของ
ของแข็งที่มีลกั ษณะเป็ นเม็ดภายในแท็งก์ ถัง หรือไซโล
และสามารถใช้เป็ นตัวตรวจจับการอุดตันหรือการติดขัด
ในรางวิ่ง สายพาน และช่องล�ำเลียง
หน้า 19

7

เซ็นเซอร์เหนี่ยวน�ำ

เซ็นเซอร์เหนี่ยวน�ำของ 4B ถูกออกแบบมาเพื่อตรวจจับ
ความเร็วเพลา ต�ำแหน่งเพลา ต�ำแหน่งเกต หรือตรวจจับ
วัตถุ โดยไม่มีการสัมผัสกันระหว่างเซ็นเซอร์และตัววัตถุ
ที่ตรวจจับ

หน้า 19
5

2

อุปกรณ์ชุด ROTO LEVEL SERIES

WDA 3

อุปกรณ์ชดุ WDA Series คือเซ็นเซอร์แม่เหล็กระยะยาว
แบบไม่สมั ผัสที่ใช้ในการตรวจจับวัตถุจำ� พวกเหล็กที่ระยะ
ห่างจากเซ็นเซอร์ไม่เกิน 75 มม. เซ็นเซอร์ชนิดนีส้ ามารถ
ใช้งานกับโซ่ลำ� เลียงเพื่อตรวจจับการหย่อนหรือการขาด
ของโซ่ และยังสามารถใช้กบั กะพ้อล�ำเลียงเพื่อตรวจจับ
สลักเกลียวกะพ้อและใช้กบั กะพ้อเหล็กเพื่อตรวจจับการ
เยือ้ งผิดต�ำแหน่งของสายพาน
หน้า 10
6

TOUCHSWITCH

Touchswitch เป็ นเซ็นเซอร์ระบบกลไฟฟ้าแบบลิมิตสวิตช์
ที่ไม่มีชิน้ ส่วนที่เคลื่อนไหวได้ เซ็นเซอร์ชนิดนีอ้ อกแบบมา
เพื่อตรวจจับแนวสายพานและปั ญหาการเยือ้ งผิดต�ำแหน่ง
บนกะพ้อล�ำเลียงและสายพานล�ำเลียง Touchswitch
จะอาศัยแรงกดเพื่อความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือใน
การตรวจจับมากยิ่งขึน้ ซึง่ ต่างจาก Rub Block ที่อาศัย
การเสียดสี (ความร้อน) ในการท�ำงาน
หน้า 10

หน้า 14
8

อุปกรณ์ชุด AUTOSET SERIES

อุปกรณ์ชดุ Autoset Series เป็ นเครือ่ งตรวจจับระดับเป็ น
จุดแบบส�ำเร็จที่มีหน้าจอดิจิตอลในตัวส�ำหรับการตรวจจับ
ระดับสูง กลาง หรือต�่ำของของเหลว ผง หรือของแข็งที่เป็ น
เม็ดที่ไหลแบบอิสระ อุปกรณ์ชดุ Autoset Series มีการ
ใช้ปมุ่ กดง่าย ๆ ในการปรับเทียบและสวิตช์เปิ ด/ปิ ดไมโคร
โปรเซสเซอร์เพื่อการป้องกันแบบเบ็ดเสร็จของค่าที่เก็บ
บันทึกไว้ เมื่อมีการปรับเทียบอุปกรณ์สำ� หรับการใช้งาน
อย่างใดอย่างหนึง่ แล้ว จะไม่จำ� เป็ นต้องท�ำการปรับเทียบ
ซ�ำ้ อีกครัง้

หน้า 18
3

ระบบตรวจจับกะพ้อ / สายพานล�ำเลียง
ระบบตรวจจับร่วม
ผลิตภัณฑ์

WATCHDOG SUPER ELITE™

T500 ELITE - HOTBUS™

หน้า 5

หน้า 6

check

check

(ต่อเนื่อง) สูงสุดเซ็นเซอร์ 6 ตัว
+ เซ็นเซอร์อณ
ุ หภูมิแวดล้อม 2 ตัว

อุณหภูมิของตลับลูกปืน

(ต่อเนื่อง) สูงสุด 256 อินพุต*

check

check

ความเร็วรอบของสายพาน

(ต่อเนื่อง) สูงสุด 2 อินพุต –
การตรวจจับความเร็วต่าง

ตำ�แหน่งสายพาน

พัลส์ / สัมผัส/ Rub* Blocks
4 อินพุต

สูงสุดเซ็นเซอร์ 256 ตัว*

การอุดตัน

check

check

ตำ�แหน่งล้อสายพาน

check

check

Ethernet และโปรโตคอล Modbus TCP

รองรับโปรโตคอลอุตสาหกรรมใหญ่ ๆ ทัง้ หมดผ่านเกตเวย์ F500

ฟังก์ชันทดสอบ

check

check

ฟังก์ชันแจ้งเตือนและตัดการทำ�งาน

check

check

กะพ้อหรือสายพานล�ำเลียงเดี่ยว

กะพ้อหรือสายพานล�ำเลียงหลายชุด
การตรวจจับระยะไกลในไซต์งาน

(ต่อเนื่อง) สูงสุด 256 อินพุต*

check

การติดต่อสื่อสาร

การใช้งาน

Hazardmon.com (การตรวจจับอันตราย
ผ่านระบบ Cloud)
การรับรองมาตรฐาน

check

check

check

(Ethernet ออนบอร์ด)
ATEX / CSA / IECEx / InMetro / Nepsi

(ผ่าน F500)
ATEX / CSA / IECEx / InMetro / Nepsi

* จ�ำนวนอินพุต / เซ็นเซอร์, เซ็นเซอร์ทงั้ หมดรวมกัน

ระบบตรวจจับเฉพาะ
ผลิตภัณฑ์

T400N ELITE

T400 ELITE

หน้า 8

หน้า 8
check

B400 ELITE

หน้า 9

หน้า 9

(ต่อเนื่อง)
สูงสุดเซ็นเซอร์ 8 ตัว*

(PTC จ�ำกัด)
สูงสุดเซ็นเซอร์ 16 ตัว*

Times

Times

ความเร็วรอบของสายพาน

Times

Times

check

Times

ตำ�แหน่งสายพาน

Times

Times

check

check

การอุดตัน

Times

Times

Times

check

ตำ�แหน่งล้อสายพาน

Times

Times

Times

check

Modbus RTU (RS-485)

Times

Times

Times

ฟังก์ชันทดสอบ

check

check

check

check

ฟังก์ชันแจ้งเตือนและ
ตัดการทำ�งาน

check

check

check

check

กะพ้อและสายพานลำ�เลียง

กะพ้อและสายพานลำ�เลียง

กะพ้อลำ�เลียง

กะพ้อและสายพานลำ�เลียง

Times

Times

Times

Times

ATEX / CSA / IECEx
/ InMetro / Nepsi

ATEX / CSA / IECEx
/ InMetro / Nepsi

ATEX / CSA / IECEx
/ InMetro / Nepsi

ATEX / CSA / IECEx
/ InMetro / Nepsi

อุณหภูมิของตลับลูกปืน

การติดต่อสื่อสาร

การใช้งาน
Hazardmon.com (การตรวจจับ
อันตรายผ่านระบบ Cloud)
การรับรองมาตรฐาน

4

check

A400 ELITE

HAZARD MONITORING SYSTEMS
ระบบตรวจจับร่วม
WATCHDOG SUPER ELITE™
คุณสมบัติ

ตัวเลือกเซ็นเซอร์

การตรวจจับความเร็วสายพาน
(ความเร็วเดียวและความเร็วต่าง)
 การตรวจจับต�ำแหน่งของสายพาน
(แบบสัมผัส, พัลส์ และ Rub Block)
 การตรวจจับอุณหภูมิตลับลูกปื น
 การตรวจจับต�ำแหน่งของล้อสายพาน
 การตรวจจับการอุดตัน
 การตรวจจับอัตราเร่ง
 การป้องกันการกระตุก
 จอ LCD กราฟิ กสีขนาด 3.5 นิว
้
 การ์ด SD ส�ำหรับบันทึก / กูค
้ ืนการตัง้ ค่า
และการอัพเดตเฟิ รม์ แวร์
 พอร์ต Ethernet RJ45
 การแสดงผลหลายภาษา
 รองรับ Hazardmon.com ส�ำหรับ
การตรวจจับระยะไกลแบบเรียลไทม์และ
การวิเคราะห์ประวัติ





ระบบตรวจจับร่วมส�ำหรับความเร็ว
สายพาน ต�ำแหน่งสายพาน อุณหภูมิ
ของตลับลูกปื นแบบต่อเนื่อง
ต�ำแหน่งล้ อสายพาน และการอุดตัน

Watchdog Super Elite™ เป็ นระบบตรวจจับกะพ้อล�ำเลียงและสายพานล�ำเลียงแบบ
ครบชุดที่มีอินพุตส�ำหรับมาตรฐานเซ็นเซอร์แทบทุกชนิดในอุตสาหกรรม เพื่อความ
อเนกประสงค์และการรับรองสูงสุดของรุน่ เป็ นมิตรต่อผูใ้ ช้อย่างไม่เคยมีมาก่อนด้วย
หน้าจอกราฟิ กสีท่ีออกแบบตามความต้องการของลูกค้าขนาด 3.5 นิว้ คอนโทรลเลอร์
สามารถตัง้ ค่าที่เครือ่ งโดยตรงหรือผ่านโปรแกรมในพีซีก็ได้ นอกจากนีย้ งั สามารถโอนข้อมูล
ระหว่างเครือ่ ง WDC4 กับพีซีผา่ นทางการ์ด SD ได้อีกด้วย มีพอร์ต Ethernet ในตัวและ
รองรับบริการตรวจจับผ่านระบบ Cloud ของ Hazardmon.com นอกจากนี ้ WDC4 ยัง
รองรับหลายภาษา มีการรองรับ MODBUS/TCP และมีหมายเหตุเกี่ยวกับการใช้งาน
ส�ำหรับ PLC ของ Rockwell, Siemens และ Mitsubishi

แรงดันไฟฟ้ าขาเข้า

มาตรฐานการรับรอง
ยุโรป – ATEX
สหรัฐอเมริกา แคนาดา – CSA
 บราซิล - InMetro
 จีน - Nepsi
 ทั่วโลก – IECEx



สูง x กว้าง x ลึก


100 ถึง 240 VAC
 24 VDC (แหล่งจ่ายไฟ Universal)

308 x 241 x 137 มม.

การใช้งาน





การจ่ายไฟเซ็นเซอร์


ADB, MDB และ WDB:
อุณหภูมิของตลับลูกปื น
 WDA Series: ต�ำแหน่งการเคลื่อนที่
 Touchswitch: ต�ำแหน่งสายพาน
 เซ็นเซอร์เหนี่ยวน�ำ: ความเร็ว
(P1003V34AI/P3003V34AI)
 Binswitch: การอุดตัน

กะพ้อล�ำเลียงและสายพานล�ำเลียง

24 VDC

ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ โปรดเข้าชม:
www.go4b.com

การ์ดส่วนต่อขยาย WATCHDOG
Watchdog Super Elite มาพร้อมกับอินพุตเซอร์เซอร์มาตรฐาน 15 อินพุต อย่างไรก็ตาม สามารถขยายอินพุตเพิ่มเติมได้สงู สุด 27 อินพุตผ่านการใช้การ์ดส่วนต่อขยาย การ์ดนีส้ ามารถติดตัง้ ไว้ลว่ งหน้า
จากโรงงานได้เมื่อสั่งซือ้ Watchdog WDC4 ชุดใหม่ หรือจะติดตัง้ ลงในชุดควบคุมที่มีอยูแ่ ล้วก็ได้เช่นกัน
WDC4-AUXO-SSR

WDC4-AUXI-6AN
อินพุตอนาล็อกเพิ่มเติม:
 4 x อินพุตสัญญาณกระแส 4-20mA (รองรับช่วง
0-20mA)
 2 x อินพุตอนาล็อก 0-10VDC
 เปิ ดใช้งานและตัง้ ค่าแยกรายตัวใน WDC4

4 x เอาต์พตุ โซลิดสเตตรีเลย์การแจ้งเตือนส�ำหรับ
สถานะต่อไปนี:้
 ความเร็ว
 อุณหภูมิ
 การเยือ
้ งผิดต�ำแหน่ง
 อินพุตเสริม
WDC4-AUXI-6NTC

WDC4-AUXI-4PT100
อินพุตอุณหภูมิแบบ NTC เพิ่มเติม:
6 x อินพุต NTC
 2 x แหล่งจ่ายไฟเซ็นเซอร์ (+24VDC)
 เปิ ดใช้งานและตัง้ ค่าแยกรายตัวใน WDC4


อินพุตอุณหภูมิแบบ Pt-100 เพิ่มเติม:
4 x อินพุต Pt-100
 ช่วงอุณหภูมิ: -200 ถึง 535 องศาเซลเซียส
 องค์ประกอบแบบสามเส้น
 เปิ ดใช้งานและตัง้ ค่าแยกรายตัวใน WDC
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HAZARD MONITORING SYSTEMS

HazardMon.com®

ระบบตรวจจับร่วม

HazardMon เป็ นโซลูชนั ตรวจจับอันตรายที่
ท�ำงานผ่านระบบ Cloud และมีความปลอดภัย
เพื่อส่งข้อมูลแจ้งเตือนเกี่ยวกับสถานะและเป็ น
ระบบฐานข้อมูล (data logging) ส�ำหรับกะพ้อ
ล�ำเลียงและสายพานล�ำเลียง สามารถดูสถานะ
ของระบบแบบทันที กราฟต่าง ๆ และประวัติ
ข้อมูลผ่านอุปกรณ์ท่ีสามารถเข้าถึงเว็บไซต์ได้
(สมาร์ทโฟน, คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต, เดสก์ทอ็ ป หรือแล็ปท็อปคอมพิวเตอร์) อีเมล
จะถูกส่งไปยังผูใ้ ช้เพื่อแจ้งเตือนเมื่อตรวจพบการเปลี่ยนแปลงสถานะของระบบ
คุณสมบัติในการบ�ำรุงรักษาอัตโนมัตจิ ะช่วยให้ผปู้ ฏิบตั งิ านสามารถตรวจสอบ
ได้วา่ เซ็นเซอร์ทงั้ หมดในระบบสามารถท�ำงานได้และท�ำงานได้อย่างถูกต้อง

T500 ELITE - HOTBUS

ระบบเครือข่ายอนุกรมส�ำหรับการตรวจจับ
ทีต่ อ่ เนือ่ งของอุณหภูมขิ องตลับลูกปื น
การเยือ้ งศูนย์ผดิ ต�ำแหน่งของสายพาน
และอืน่ ๆ

T500 Elite - Hotbus™ เป็ นระบบการสื่อสารแบบอนุกรมที่ออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อตรวจจับเซ็นเซอร์
สูงสุดถึง 256 ตัว รวมถึงอุณหภูมิของตลับลูกปื นแบบต่อเนื่องและการเยือ้ งผิดต�ำแหน่งของสายพาน
ด้วยความสามารถในการตัดการท�ำงานของเครือ่ งจักรโดยอัตโนมัติและความเข้ากันได้กบั PLC/PC ระบบ
ไมโครโปรเซสเซอร์ขนั้ สูงนีจ้ งึ มีตน้ ทุนการติดตัง้ ต�่ำ มีความอเนกประสงค์ และขยายระบบได้งา่ ย

คุณสมบัติ

แรงดันไฟฟ้ าขาเข้า

การตรวจจับอุณหภูมิตลับลูกปื นแบบต่อเนื่อง
ที่ให้ผใู้ ช้ตงั้ จุดทริปเองได้
 การสื่อสารแบบอนุกรม RS485
 ตรวจจับเซ็นเซอร์ได้สงู สุด 256 ตัว
 สแกนเซ็นเซอร์ท่ีตด
ิ ตัง้ ทัง้ หมด 256 ตัว
ภายใน 4 วินาที
 ท�ำงานร่วมกับเซ็นเซอร์หลายชนิด
 ตัง้ ชื่อเซ็นเซอร์/สถานที่ตด
ิ ตัง้ ของคุณเอง
เพื่อให้งา่ ยต่อการระบุตำ� แหน่ง
 ฟั งก์ชน
ั แจ้งเตือนและตัดการท�ำงาน
 มีเกตเวย์สำ� หรับการเชื่อมต่อ PLC แบบต่าง ๆ
 สามารถใช้งานร่วมกับระบบตรวจจับอันตราย
ผ่านระบบ Cloud ของ HazardMon.com®





ตัวเลือกเซ็นเซอร์


100 ถึง 240 VAC
 24 VDC (แหล่งจ่ายไฟ Universal)

การจ่ายไฟเซ็นเซอร์


ใช้แหล่งจ่ายไฟ 24 VDC ภายนอก

มาตรฐานการรับรอง
ยุโรป – ATEX
 สหรัฐอเมริกา แคนาดา – CSA
 บราซิล - InMetro
 จีน - Nepsi
 ทั่วโลก – IECEx



246 x 188 x 102 มม.

การใช้งาน


กะพ้อล�ำเลียงและสายพานล�ำเลียง

ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
โปรดเข้าชม: www.go4b.com
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Fieldbus เกตเวย์ F500 Elite
F500 เป็ นเกตเวย์การสื่อสารที่อนุญาตการเข้าถึง
แบบจุดเดียวในระบบ T500 Elite Hotbus™ สูงสุด
4 ระบบผ่านโปรโตคอล Fieldbus โปรโตคอล
การสื่อสาร Fieldbus ที่รองรับมีดงั นี:้ Ethernet IP,
Modbus TCP, Modbus RTU, DeviceNet,
Profibus และอื่น ๆ

อินเตอร์เฟสรีเลย์การแจ้งเตือน R500 Elite
R500 เป็ นอุปกรณ์ท่ีควบคุมด้วยไมโครโปรเซสเซอร์
ที่มีหน้าที่รบั สัญญาณจากเครือ่ งตรวจจับ T500 Elite
Hotbus™ และสามารถส่งสัญญาณเตือนหรือ
ตัดการท�ำงานของอุปกรณ์เมื่อเซ็นเซอร์วดั ค่าได้เกิน
ความเผื่อที่ตงั้ ไว้สำ� หรับการแจ้งเตือน

โหนด Hotbox – TN4 (โหนดอินพุต)
TN4 เป็ นโหนดเซ็นเซอร์แบบ 4 อินพุตที่ใช้ไฟฟ้า
24 VDC แต่ละอินพุตสามารถเป็ นเทอร์มิสเตอร์
แบบ NTC, เทอร์มิสเตอร์แบบ PTC หรืออินพุตสัมผัส
แบบไม่มีโวลต์ก็ได้ ชนิดที่ใช้สามารถสับเปลี่ยนได้ใน
โหนดเดียว โหนดจะมีรหัสที่อยู่ 4 หลักที่ไม่ซำ้� กันซึง่
ใช้ในการสื่อสารกับ T500 ผ่านการเชื่อมต่อ RS485
อนุกรมแบบสองสาย โหนด TN4 จะประมวลผลข้อมูล
จากอินพุตไฟฟ้าไปเป็ นอินพุตข้อมูลเครือข่ายส�ำหรับ
ADB, WDB, Binswitch หรือ Touchswitch



สูง x กว้าง x ลึก

ADB, MDB และ WDB: อุณหภูมิของตลับลูกปื น
Touchswitch: ต�ำแหน่งสายพาน
 P3003V34AI + โหนด SN2: ความเร็ว
 Autoset Series: เครือ
่ งวัดระดับ
 Roto-Level Series: เครือ
่ งวัดระดับ
 Binswitch: เครือ
่ งวัดระดับและการอุดตัน


อุปกรณ์เสริม

โหนด Hotbox – SN2 (โหนดความเร็ว)
SN2 เป็ นโหนดความเร็วแบบ 2 อินพุตที่ใช้ไฟฟ้า
24 VDC โหมดนีส้ ามารถตรวจจับแหล่งสัญญาณ
(ความเร็ว) พัลส์จากสองแหล่งที่เป็ นอิสระจากกันว่า
มีอาการความเร็วตกซึง่ อาจก่อให้เกิดอันตรายหรือไม่
SN2 จะรองรับสัญญาณพัลส์ประเภท PNP หรือชนิดที่
มีแหล่งที่มา โหนดจะมีรหัสที่อยู่ 4 หลักที่ไม่ซำ้� กันซึง่ ใช้
ในการสื่อสารกับ T500 ผ่านการเชื่อมต่อ RS485 แบบ
สองสาย SN2 จะประมวลผลข้อมูลจากอินพุตไฟฟ้าไป
เป็ นข้อมูลเครือข่าย

อุปกรณ์ทดสอบโหนด Hotbus™
อุปกรณ์ทดสอบโหนด Hotbus เป็ นอุปกรณ์ทดสอบ
แบบพกพาที่สามารถใช้งานนอกสถานที่เพื่อตรวจ
สอบสถานะการท�ำงานของโหมดและเครือข่าย
สื่อสาร Hotbus เพื่อให้สามารถค้นหาปั ญหาเกี่ยว
กับโหนดหรือระบบไฟฟ้าได้อย่างรวดเร็ว
เพียงแค่เสียบสายสัญญาณเครือข่ายเข้ากับโหนด
โดยตรง หน้าจอดิจิตอลบนอุปกรณ์ทดสอบจะแสดง
สถานะของโหนดซึง่ สามารถบอกได้วา่ โหนดนัน้
ท�ำงานอย่างถูกต้องหรือไม่

HAZARDMON
การตรวจจับอันตรายผ่านระบบ CLOUD
HAZARDMON

คุณสมบัติ
การตรวจจับอันตรายผ่านระบบ Cloud ที่มีความปลอดภัย
 ท�ำงานร่วมกับ T500 Elite Hotbus™ และ Watchdog Super Elite
 บันทึกข้อมูลโดยอัตโนมัติ
 สถานะของระบบและอีเมลแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์
 ระบบบ�ำรุ งรักษาอัตโนมัติ
 ดูขอ
้ มูลผ่านอุปกรณ์ทกุ ชนิดที่เข้าถึงเว็บไซต์ได้


HazardMon.com® เป็ นโซลูชนั ตรวจจับอันตรายที่ทำ� งานผ่านระบบ Cloud และมีความ
ปลอดภัย เพื่อส่งข้อมูลแจ้งเตือนเกี่ยวกับสถานะและเป็ นระบบฐานข้อมูล (data logging)
ส�ำหรับกะพ้อล�ำเลียงและสายพานล�ำเลียง สามารถดูสถานะของระบบแบบทันที กราฟต่าง
ๆ และประวัตขิ อ้ มูลผ่านอุปกรณ์ท่ีสามารถเข้าถึงเว็บไซต์ได้ (สมาร์ทโฟน, คอมพิวเตอร์
แท็บเล็ต, เดสก์ทอ็ ป หรือแล็ปท็อปคอมพิวเตอร์) อีเมลจะถูกส่งไปยังผูใ้ ช้เพื่อแจ้งเตือนเมื่อ
ตรวจพบการเปลี่ยนแปลงสถานะของระบบ คุณสมบัตใิ นการบ�ำรุงรักษาอัตโนมัตจิ ะช่วยให้
ผูป้ ฏิบตั งิ านสามารถตรวจสอบได้วา่ เซ็นเซอร์ทงั้ หมดในระบบสามารถท�ำงานได้และท�ำงาน
ได้อย่างถูกต้อง

ลงทะเบียนบัญชีทดลองใช้ฟรี

www.hazardmon.com®

มาดูกนั ว่าระบบ Cloud ท�ำอะไรให้คณ
ุ ได้บา้ ง!

HazardMon.com® จะช่วยให้ระบบ WDC4 และ T500 รองรับอุตสาหกรรม 4.0 โดยให้บริการแสดงภาพจากข้อมูลและการแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์สำ� หรับผูใ้ ช้ท่ีเชื่อมต่อจากทุกแห่งทั่วโลก ข้อมูล
ทัง้ หมดจะถูกรวบรวมภายในเวลาแฝง 2 วินาทีและบันทึกทุกสิ่งไว้เพื่อการวิเคราะห์ประวัติ

มุมมองแลลเรียลไทม์

การสร้างแผนภูมขิ ้อมูล

การวิเคราะห์ข้อมูล

ระบบบ�ำรุ งรักษาอัตโนมัติ

ดูขอ้ มูลโรงงานของคุณแบบเรียลไทม์จาก
ระยะไกลได้ทกุ สถานที่ท่วั โลก รองรับการดู
ข้อมูลผ่านอุปกรณ์มือถือและเดสก์ทอ็ ป ข้อมูล
มีการอัพเดตแบบไดนามิกและน�ำเสนออย่างมี
ประสิทธิภาพเพื่อให้ผปู้ ฏิบตั งิ านและผูจ้ ดั การ
ท�ำความเข้าใจได้งา่ ย

สามารถสร้างแผนภูมิจากข้อมูลเซ็นเซอร์
ทุกชนิดภายใน 2 คลิก เลือกช่วงเวลาได้
ตัง้ แต่ 1 ชม. ถึง 30 วัน นอกจากนีย้ งั มีฟังก์ชนั
แผนภูมิสดส�ำหรับการบ�ำรุงรักษาไซต์แบบ
เรียลไทม์

รายงานที่ครอบคลุมส�ำหรับฝ่ ายบริหาร
เพื่อการตัดสินใจที่ฉบั ไวโดยอาศัยข้อมูล
ด้วยระบบวิเคราะห์ขอ้ มูลของ Hazardmon
ฝ่ ายบริหารของโรงงานจะสามารถท�ำการ
ตัดสินใจเกี่ยวกับงบการบ�ำรุงรักษาได้ภายใน
ไม่ก่ีนาที รายงานของ Hazardmon ทัง้ หมด
สามารถส่งออกไฟล์ได้และสามารถน�ำไปใส่ใน
รายงานด้านสุขภาพ ความปลอดภัย และการ
ด�ำเนินงานภายในได้สะดวก

กระบวนการทดสอบเซ็นเซอร์ท่ีเป็ นระบบ
อัตโนมัตทิ งั้ หมด ซึง่ ช่วยให้เจ้าหน้าที่บำ� รุง
รักษาโรงงานและฝ่ ายบริหารสามารถปฏิบตั ิ
ตามก�ำหนดการทดสอบประจ�ำปี หรือสองครัง้
ต่อปี ได้ เพียงคลิกที่เซ็นเซอร์ท่ีตอ้ งการทดสอบ
สร้างสัญญาณเตือนขึน้ มา และล้างสัญญาณ
นัน้ ออก สถานะการท�ำงานทัง้ หมดจะถูก
บันทึกพร้อมกับสถานที่ตงั้ ของเซ็นเซอร์ ชื่อ
เซ็นเซอร์ ชื่อ-นามสกุลของผูป้ ฏิบตั งิ าน วันที่
และเวลา ตลอดจนถึงผลการทดสอบ จากนัน้
จะสามารถสร้างรายงานการบ�ำรุงรักษาและ
ส่งออกไฟล์ในรูปแบบ .CSV ได้

การปรับปรุ งอย่างต่อเนื่อง
Hazardmon มีการอัพเดตปี ละหลายครัง้ ตามค�ำติชมจากทัง้ ลูกค้าใหม่และเก่าที่ชว่ ยขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ท�ำให้มีคณ
ุ สมบัตใิ หม่ ๆ ที่เป็ นชัน้ น�ำของอุตสาหกรรมเกิดขึน้ อย่างต่อเนื่อง
Hazardmon และโซลูชนั ตรวจจับใหม่ ๆ ช่วยให้ 4B Group คงความเป็ นผูน้ ำ� ด้านเทคโนโลยีและโซลูชนั ในอุตสาหกรรมไว้ได้และเป็ นบริษัทแนวหน้าด้านอุตสาหกรรม 4.0 และการวิจยั ด้าน IoT
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HAZARD MONITORING SYSTEMS
การตรวจจับอุณหภูมิ
T400N ELITE HOTSWITCH

T400 ELITE HOTSWITCH
เครือ่ งตรวจจับอุณหภูมติ ลับ
ลูกปื น

เครือ่ งตรวจจับอุณหภูมติ ลับ
ลูกปื น

T400N Elite Hotswitch เป็ นเครือ่ งตรวจจับอุณหภูมิท่ีควบคุมด้วยไมโครโปรเซสเซอร์
ซึง่ ท�ำงานร่วมกับเซ็นเซอร์อณ
ุ หภูมิ NTC เพื่อตรวจจับสถานะของตลับลูกปื นสูงสุดถึง 8 ตัว
และสามารถส่งสัญญาณเตือนและสัญญาณตัดการท�ำงานอัตโนมัตเิ มื่อตรวจพบว่าตลับ
ลูกปื นมีอณ
ุ หภูมิสงู

T400 Elite Hotswitch เป็ นเครือ่ งตรวจจับอุณหภูมิท่ีควบคุมด้วยไมโครโปรเซสเซอร์
ซึง่ ท�ำงานร่วมกับเซ็นเซอร์อณ
ุ หภูมิ PTC เพื่อตรวจจับสถานะของตลับลูกปื นสูงสุดถึง 48 ตัว
และสามารถส่งสัญญาณเตือนและสัญญาณตัดการท�ำงานเมื่อตรวจพบว่าตลับลูกปื นมี
อุณหภูมิสงู

คุณสมบัติ

แรงดันไฟฟ้ าขาเข้า

คุณสมบัติ

แรงดันไฟฟ้ าขาเข้า

ตรวจจับเซ็นเซอร์ตลับลูกปื นแบบ NTC
ได้สงู สุด 8 ตัว
 มีสญ
ั ญาณเตือนแยกกัน 2 สัญญาณ
และรีเลย์ตดั การท�ำงานแยกกัน 2 ตัว
(ตรวจจับเครือ่ งจักรได้ 2 เครือ่ ง)
 การตรวจจับการลัดวงจร / วงจรเปิ ด
เพื่อป้องกันภัย
 ไฟ LED แสดงต�ำแหน่งตลับลูกปื น
ที่มีอณ
ุ หภูมิรอ้ น
 มีสญ
ั ญาณเตือนอุณหภูมิตงั้ แต่ 45°C
ถึง 80°C
 ปิ ดสัญญาณเตือนพร้อมระบบเปิ ด
การใช้งานใหม่แบบหน่วงเวลาอัตโนมัติ
 แผงวงจร PLC (เลือกได้)



ตรวจจับ 8 โซนด้วยเซ็นเซอร์ PTC
สูงสุด 6 ตัวในแต่ละโซน (ทัง้ หมด
48 ตัว)
 ไฟ LED แสดงต�ำแหน่งตลับลูกปื นที่มี
อุณหภูมิรอ้ น
 เซ็นเซอร์ตด
ิ ตัง้ พร้อมอัดจาระบี
 ปิ ดสัญญาณเตือน
 แผงวงจร PLC พร้อมเอาต์พต
ุ สัมผัส
8 ตัว (เลือกได้)
 สถานะเย็น / ร้อนเท่านัน
้









100 ถึง 240 VAC
24 VDC (แหล่งจ่ายไฟ Universal)

การจ่ายไฟเซ็นเซอร์


24 VDC

มาตรฐานการรับรอง
ยุโรป – ATEX
 สหรัฐอเมริกา แคนาดา – CSA
 บราซิล - InMetro
 จีน - Nepsi
 ทั่วโลก - IECEx


ตัวเลือกเซ็นเซอร์

สูง x กว้าง x ลึก

ADB, MDB และ WDB Series:
อุณหภูมิของตลับลูกปื น
 มีเซ็นเซอร์หลายชนิดตัง้ แต่ 50 - 100°C
 เซ็นเซอร์ตรวจจับอุณหภูมิแบบต่อเนื่อง
 การเชื่อมต่อ Modbus RTU





246 x 188 x 102 มม.

การใช้งาน


กะพ้อล�ำเลียงและสายพานล�ำเลียง



ตัวเลือกเซ็นเซอร์
ADB-MDB-WDB Series: อุณหภูมิ
ของตลับลูกปื น
 มีเซ็นเซอร์หลายชนิดตัง้ แต่ 50 - 100°C
 เซ็นเซอร์ PTC - การเคลื่อนไหว




100 ถึง 240 VAC
24 VDC (แหล่งจ่ายไฟ Universal)

การจ่ายไฟเซ็นเซอร์


24 VDC

มาตรฐานการรับรอง
ยุโรป – ATEX
 สหรัฐอเมริกา แคนาดา – CSA
 บราซิล - InMetro
 จีน - Nepsi
 ทั่วโลก - IECEx


สูง x กว้าง x ลึก


246 x 188 x 102 มม.

การใช้งาน


กะพ้อล�ำเลียงและสายพานล�ำเลียง

ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
โปรดเข้าชม: www.go4b.com
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HAZARD MONITORING SYSTEMS
การตรวจจับต�ำแหน่งของสายพาน
B400 ELITE

A400 ELITE
ระบบตรวจจับต�ำแหน่งของ
สายพานล�ำเลียงหรือสายพาน
กะพ้อล�ำเลียง

ระบบตรวจจับต�ำแหน่งของ
สายพานกะพ้อล�ำเลียง

B400 Elite เป็ นชุดควบคุมแบบไมโครโปรเซสเซอร์ท่ีใช้เซ็นเซอร์ในการตรวจจับการเยือ้ ง
ผิดต�ำแหน่งของสายพานผ่านแรงกด (Touchswitch) จากกะพ้อ/สายพานล�ำเลียงหนึง่ หรือ
สองตัว อุปกรณ์นีส้ ามารถส่งสัญญาณเตือนและสัญญาณตัดการท�ำงานอัตโนมัตขิ องกะพ้อ/
สายพานเมื่อตรวจพบการเยือ้ งผิดต�ำแหน่งของสายพาน

A400 Elite เป็ นชุดควบคุมแบบไมโครโปรเซสเซอร์ท่ีใช้เซ็นเซอร์แม่เหล็กพลังสูงเพื่อตรวจจับ
กะพ้อหรือสลักเกลียวโลหะที่กำ� ลังเคลื่อนที่จากกะพ้อล�ำเลียงหนึง่ หรือสองตัว อุปกรณ์นี ้
สามารถส่งสัญญาณเตือนและสัญญาณตัดการท�ำงานอัตโนมัตขิ องกะพ้อล�ำเลียงเมื่อ
ตรวจพบการเยือ้ งผิดต�ำแหน่งของสายพาน/ความเร็วตก

คุณสมบัติ

แรงดันไฟฟ้ าขาเข้า

คุณสมบัติ

แรงดันไฟฟ้ าขาเข้า



ใช้เซ็นเซอร์สมั ผัสสูงสุด 4 ตัว
ตรวจจับต�ำแหน่งของสายพานใน
เครือ่ งจักรที่แยกกัน 2 เครือ่ ง หรือ
ต�ำแหน่งด้านบนและด้านล่างใน
เครือ่ งจักรหนึง่ เครือ่ ง
 มีสญ
ั ญาณเตือนแยกกัน 2 สัญญาณ
และรีเลย์ตดั การท�ำงานแยกกัน 2 ตัว
 ใช้งานง่าย เชื่อถือได้ สม�่ำเสมอ
 การทดสอบการท�ำงานอย่างเต็มขัน
้ ผ่าน
ปุ่ มกดที่แผงด้านหน้าส�ำหรับการทดสอบ
โดยทั่วไป




ใช้เซ็นเซอร์ตำ� แหน่งแบบ
(ความต้านทาน) แม่เหล็กสูงสุด 4 ตัว
 ตรวจจับต�ำแหน่งของสายพานในกะพ้อ
ล�ำเลียงที่แยกกัน 2 ตัว หรือต�ำแหน่ง
ด้านบนและด้านล่างในกะพ้อล�ำเลียง
หนึง่ ตัว
 มีสญ
ั ญาณเตือนแยกกัน 2 สัญญาณ
และรีเลย์ตดั การท�ำงานแยกกัน 2 ตัว
 ใช้งานง่าย เชื่อถือได้ สม�่ำเสมอ
 การทดสอบการท�ำงานอย่างเต็มขัน
้
ผ่านปุ่ มกดที่แผงด้านหน้า





ตัวเลือกเซ็นเซอร์


Touchswitch: บังคับท�ำงาน

100 ถึง 240 VAC
24 VDC (แหล่งจ่ายไฟ Universal)

การจ่ายไฟเซ็นเซอร์


24 VDC

มาตรฐานการรับรอง
ยุโรป – ATEX
 สหรัฐอเมริกา แคนาดา – CSA
 บราซิล - InMetro
 จีน - Nepsi
 ทั่วโลก - IECEx


สูง x กว้าง x ลึก


246 x 188 x 102 มม.

การใช้งาน


กะพ้อล�ำเลียงแบบสายพานและ
สายพานล�ำเลียง



ตัวเลือกเซ็นเซอร์



WDA Series: ต�ำแหน่งการเคลื่อนที่
BAP Series: ต�ำแหน่งการเคลื่อนที่



100 ถึง 240 VAC
24 VDC (แหล่งจ่ายไฟ Universal)

การจ่ายไฟเซ็นเซอร์


24 VDC

มาตรฐานการรับรอง
ยุโรป – ATEX
 สหรัฐอเมริกา แคนาดา – CSA
 บราซิล - InMetro
 จีน - Nepsi
 ทั่วโลก - IECEx


สูง x กว้าง x ลึก


246 x 188 x 102 มม.

การใช้งาน


กะพ้อล�ำเลียงแบบสายพาน
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เซ็นเซอร์ตรวจจับการเยือ้ งผิดต�ำแหน่ง
เครื่องตรวจจับการเยือ้ งผิดต�ำแหน่งของสายพาน
เซ็นเซอร์ WDA พลังสูง

TOUCHSWITCH
TOUCHSWITCH
เซ็นเซอร์ตรวจจับการเยือ้ ง
ผิดต�ำแหน่งของสายพาน/
ล้อสายพาน

BAP

WDA
เครือ่ งตรวจจับต�ำแหน่ง/
ความเร็วของสายพานและ
การขาดของโซ่

BAP
เครือ่ งตรวจจับต�ำแหน่ง/
ความเร็วของสายพาน

รุ่นอุณหภูมสิ ูง

Touchswitch เป็ นลิมิตสวิตช์ระบบกลไฟฟ้าที่ไม่มีชิน้ ส่วน
ที่เคลื่อนไหวได้ มีหน้าที่ตรวจจับการเยือ้ งผิดต�ำแหน่งของ
ทัง้ ล้อและสายพานในสายพานล�ำเลียงและกะพ้อล�ำเลียง
เซ็นเซอร์จะตรวจจับแรงกระท�ำด้านข้างของสายพาน
หรือล้อสายพานแล้วเปิ ดโซลิดสเตตรีเลย์แบบไม่มีโวลต์
สัญญาณเอาต์พตุ จากเซ็นเซอร์สามารถใช้เปิ ดสัญญาณ
เตือนหรือตัดการท�ำงานของเครือ่ งจักรได้ ปกติแล้ว
เซ็นเซอร์ชนิดนีจ้ ะติดตัง้ เป็ นคู่ ๆ ตรงข้ามกันบนสายพาน/
ล้อสายพาน

เซ็นเซอร์ WDA มีหน้าที่ตรวจจับ
วัตถุจำ� พวกเหล็กที่กำ� ลังเคลื่อนที่
ออกแบบมาส�ำหรับใช้งานกับกะพ้อ
ล�ำเลียงเพื่อตรวจจับความเร็วและ
ต�ำแหน่งของตัวกะพ้อ WDA เป็ นเซ็นเซอร์แบบไม่มี
หน้าสัมผัสที่ทำ� หน้าที่ตรวจจับวัตถุท่ีเป็ นโลหะในระยะ
ไม่เกิน 100 มม. นอกจากนีย้ งั สามารถตรวจจับสลักเกลียว
จ�ำพวกเหล็กในกรณีท่ีใช้งานกับกะพ้อพลาสติกหรือ
สเตนเลส 316 อีกด้วย เซ็นเซอร์ชนิดนีต้ อ้ งใช้งานร่วมกับ
PLC หรือชุดควบคุม Watchdog หรือ A400 Elite

เซ็นเซอร์ BAP มีหน้าที่ตรวจจับวัตถุจำ� พวกเหล็กที่กำ� ลัง
เคลื่อนที่ ออกแบบมาส�ำหรับใช้งานกับกะพ้อล�ำเลียงเพื่อ
ตรวจจับการเยือ้ งผิดต�ำแหน่งของสายพาน นอกจากนีย้ งั
สามารถตรวจจับสลักเกลียวจ�ำพวกเหล็กในกรณีท่ีใช้งาน
กับกะพ้อพลาสติกหรือสเตนเลส 316 อีกด้วย เซ็นเซอร์
ชนิดนีต้ อ้ งใช้งานร่วมกับ PLC หรือชุดควบคุม Watchdog
หรือ A400 Elite

คุณสมบัติ

คุณสมบัติ

คุณสมบัติ



ผิวสเตนเลสสตีลชุบแข็ง
 มีลอ
้ ทดสอบภายนอกส�ำหรับการทดสอบเซ็นเซอร์/
ระบบอย่างง่าย
 การสะสมของฝุ่ นหรือวัสดุไม่มีผลกับการใช้งาน
 ไม่จำ
� เป็ นต้องท�ำการปรับเทียบหรือปรับความไว
 ไม่จำ
� เป็ นต้องท�ำการปรับเทียบ
 ไม่มีชิน
้ ส่วนที่เคลื่อนไหวได้



เซ็นเซอร์แม่เหล็กระยะการท�ำงานกว้างที่การสะสมของ
วัสดุไม่มีผลกับการใช้งาน
 ตรวจจับกะพ้อล�ำเลียงที่กำ
� ลังเคลื่อนที่อย่างต่อเนื่อง
ด้วยไฟ LED แสดงสถานะ
 ระยะการท�ำงาน 25-75 มม. ขึน
้ อยูก่ บั ขนาดของวัตถุท่ี
ตรวจจับ สามารถตัง้ ระยะจากตัวเซ็นเซอร์ได้โดยตรง
หรือจากชุดควบคุมแยกต่างหากถ้าเลือกติดตัง้ เพิ่มเติม
 มีท่ียด
ึ ให้มาด้วย
 โครงสร้างสเตนเลสสตีล
 มีรุน
่ อุณหภูมิสงู



แรงดันไฟฟ้ าทีจ่ า่ ย

แรงดันไฟฟ้ าทีจ่ า่ ย

แรงดันไฟฟ้ าทีจ่ า่ ย



12-24 VDC

ชุดควบคุม 4B ทีเ่ ข้ากันได้




24 VDC

ชุดควบคุม 4B ทีเ่ ข้ากันได้


Watchdog



12/24 VDC

ชุดควบคุม 4B ทีเ่ ข้ากันได้


Watchdog

มาตรฐานการรับรอง

มาตรฐานการรับรอง

มาตรฐานการรับรอง



ยุโรป – ATEX
 สหรัฐอเมริกา แคนาดา – CSA
 บราซิล - InMetro
 จีน - Nepsi
 ทั่วโลก - IECEx



ยุโรป – ATEX
 สหรัฐอเมริกา แคนาดา – CSA
 บราซิล - InMetro
 จีน - Nepsi
 ทั่วโลก - IECEx



การใช้งาน

การใช้งาน

การใช้งาน

ต�ำแหน่งสายพาน
ความเร็วสายพาน (เมื่อใช้กบั Watchdog)
 ตรวจสอบการหย่อน / ขาดของโซ่ (หน้า 21)
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Watchdog
T500
B400



เซ็นเซอร์แม่เหล็กที่การสะสมของวัสดุไม่มีผลกับ
การใช้งาน
 ตรวจจับกะพ้อล�ำเลียงที่กำ
� ลังเคลื่อนที่อย่างต่อเนื่อง
ด้วยไฟ LED แสดงสถานะ
 ระยะการท�ำงาน 12-50 มม. ขึน
้ อยูก่ บั ขนาดของวัตถุ
ที่ตรวจจับ สามารถตัง้ ระยะจากตัวเซ็นเซอร์ได้โดยตรง
หรือจากชุดควบคุมแยกต่างหากถ้าเลือกติดตัง้ เพิ่มเติม

การเยือ้ งผิดต�ำแหน่งของสายพาน/ล้อสายพาน
บนกะพ้อล�ำเลียงและสายพานล�ำเลียง




ยุโรป – ATEX
 สหรัฐอเมริกา แคนาดา – CSA
 บราซิล - InMetro
 จีน - Nepsi
 ทั่วโลก - IECEx

เซ็นเซอร์ตรวจจับต�ำแหน่งของสายพาน

เซ็นเซอร์ตรวจจับการเยือ้ งผิดต�ำแหน่ง สวิตช์ความปลอดภัย
ตัวตรวจจับต�ำแหน่งและการฉีกขาดของสายพาน

สวิตช์หยุดเพือ่ ความปลอดภัยของสายพานล�ำเลียง

BULLDOG

สวิตช์กระตุก
BULLDOG
สวิตช์ตรวจจับต�ำแหน่งและ
การฉีกขาดของสายพาน

สวิตช์กระตุก
สวิตช์หยุดเพือ่ ความปลอดภัยของสายพาน
ล�ำเลียง

สวิตช์ตรวจจับต�ำแหน่งและการฉีกขาดแบบ Bulldog เป็ นระบบกลไฟฟ้าที่ออกแบบมาเพื่อ
ตรวจจับอันตรายจากการเยือ้ งผิดต�ำแหน่งของสายพานและการฉีกขาดของสายพานใน
สายพานล�ำเลียงแบบเปิ ด สวิตช์ชนิดนีจ้ ะตรวจจับการเยือ้ งผิดต�ำแหน่งของสายพานเมื่อมี
การสัมผัสกับลูกกลิง้ แขนลูกกลิง้ จะถูกสายพานบังคับให้หมุนเปิ ดสวิตช์ท่ีมมุ 20º เพื่อทริก
เกอร์สญ
ั ญาณเตือน และที่มมุ 35º เพื่อทริกเกอร์สญ
ั ญาณตัดการท�ำงาน ปกติแล้วเซ็นเซอร์
ชนิดนีจ้ ะติดตัง้ เป็ นคู่ ๆ ตรงข้ามกันบนสายพาน สายที่มีความยืดหยุน่ จะถูกติดตัง้ อยูใ่ ต้
สายพานล�ำเลียงที่กำ� ลังท�ำงานโดยมีแม่เหล็กที่ทำ� จากธาตุหายากติดอยูท่ ่ีปลายทัง้ สองด้าน
หากสายพานมีการฉีกขาดหรือเสียหาย สายนีจ้ ะถูกดึงออกและปล่อยให้แม่เหล็กหลุดจากกัน
ซึง่ จะเป็ นการเปิ ดสวิตช์เพื่อทริกเกอร์สญ
ั ญาณเตือนหรือตัดการท�ำงาน

สวิตช์กระตุกเป็ นสวิตช์หยุดฉุกเฉินป้องกันภัยที่อาศัยหลักการดึงสายส�ำหรับสายพาน
ล�ำเลียงแบบเปิ ด สายโลหะเคลือบ PVC และห่วงจะเชื่อมต่อสวิตช์แต่ละตัวเพื่อให้งา่ ยต่อ
การติดตัง้ และสามารถหยุดการท�ำงานแบบฉุกเฉินได้ตลอดทัง้ ความยาวของสายพานล�ำเลียง
สวิตช์กระตุกสามารถติดตัง้ ทุก ๆ ระยะ 60 ม. ซึง่ จะช่วยลดต้นทุนของระบบทัง้ หมดได้
สามารถสังเกตุตำ� แหน่งของสวิตช์ท่ีมีการทริปได้งา่ ย ๆ จากสัญลักษณ์หรือแผ่นสะท้อน
แสงที่เลือกติดตัง้ เพิ่มเติมได้ และสามารถส่งสัญญาณการทริปกลับไปที่เครือ่ ง PLC หรือ
คอนโทรลเลอร์ของ 4B ได้

คุณสมบัติ

มาตรฐานการรับรอง

คุณสมบัติ

มาตรฐานการรับรอง

ติดตัง้ ง่ายโดยไม่ตอ้ งท�ำการปรับเทียบ
 โครงสร้างแข็งแรง
 ทริกเกอร์สญ
ั ญาณเตือนที่มมุ 20º และ
ตัดการท�ำงานเครือ่ งจักรที่มมุ 35º
 สามารถติดตัง้ เส้นเชือกส�ำหรับตรวจจับ
การฉีกขาดของสายพานเพิ่มเติมได้



ยุโรป – ATEX
 ทั่วโลก – IECEx



สวิตช์แบบเชือกกระตุกเพื่อความ
ปลอดภัยและเชื่อถือได้ในการหยุด
การท�ำงานของสายพานล�ำเลียง
 กลไกการท�ำงานที่เป็ นมาตรฐานแบบ
กระตุกได้สองทาง
 การท�ำงานเมื่อสายหย่อนหรือตึง
 ปลอกหุม
้ ท�ำจากโพลิคาร์บอเนตน�ำ้ หนัก
เบากันยูวี
 ออกแบบมาเพื่อสภาพแวดล้อมที่
สมบุกสมบัน เช่น เหมือนหิน เหมืองหาบ





แรงดันไฟฟ้ าทีจ่ า่ ย


110-240 VAC

การใช้งาน
การตรวจจับต�ำแหน่งของสายพาน
ล�ำเลียงแบบเปิ ด
 การตรวจจับการฉีกขาดของสายพาน


ยุโรป – ATEX
 สหรัฐอเมริกา แคนาดา – CSA

การใช้งาน


สวิตช์หยุดเพื่อความปลอดภัยส�ำหรับ
สายพานล�ำเลียงแบบเปิ ด

ชุดควบคุม 4B ทีเ่ ข้ากันได้
Watchdog
 T500
 B400


สวิตช์กระตุกที่ตดิ ตัง้ บนสายพานล�ำเลียงแบบเปิ ด
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สวิตซ์ปรับความเร็ว
สวิตซ์ปรับความเร็ว
สวิตช์หยุด M100

M300 SLIPSWITCH แบบ 2 หรือ 5 เส้น

สวิตช์ปรับความเร็ว M800

เครือ่ งตรวจจับการหยุดเคลือ่ นไหว
สวิตช์หยุดเป็ นอุปกรณ์ตรวจจับความเร็วเพลาที่มีหลัก
การท�ำงานไม่ซบั ซ้อน เทคโนโลยีแบบ 2 เส้นจะช่วยให้คณ
ุ
ประหยัดเวลาและคลายความวุน่ วายในการติตตัง้ หาก
เพลาหยุดหมุน สวิตช์หยุดจะส่งสัญญาณเอาต์พตุ สวิตช์
ชนิดนีไ้ ม่จำ� เป็ นต้องท�ำการปรับเทียบก่อนการใช้งานและ
เป็ นเครือ่ งมือที่ยอดเยี่ยมในการตรวจสอบการควบคุม การ
เคลื่อนไหว และบอกเมื่อเพลาหยุดหมุน

สวิตช์ความเร็วตกอัจฉริยะ
มีแบบ 2 หรือ 5 เส้น
เป็ นมิตรกับผูใ้ ช้ ง่ายต่อการติดตัง้ Slipswitch เป็ น
อุปกรณ์ตรวจจับความเร็วเพลาที่มีการท�ำงานไม่ซบั ซ้อน
Slipswitch มีให้เลือกแบบ 2 เส้นและแบบ 5 เส้น มีปรับ
เทียบในตัวและจะส่งสัญญาณเอาต์พตุ เมื่อความเร็วตก
20% เพื่อป้องกันอันตรายจากการลื่นไถลของสายพาน
และอาการความเร็วตก

สวิตช์ความเร็วตกอัจฉริยะ
แบบสามเอาต์พตุ
M800 เป็ นอุปกรณ์แบบโซลิดสเตตที่ไม่มีชิน้ ส่วนที่
เคลื่อนไหวได้และไม่ตอ้ งมีการบ�ำรุงรักษา อุปกรณ์นี ้
ท�ำงานโดยอาศัยอุปกรณ์ตรวจจับแบบเหนี่ยวน�ำที่ไม่
จ�ำเป็ นต้องมีการสัมผัสกับเครือ่ งจักรที่ตรวจจับ MS800 ได้
รับการปรับเทียบให้มีความเร็วรอบตามปกติของเครือ่ งจักร
หากความเร็วเพลาตกลง 10% M800 จะส่งสัญญาณ
เตือน และหากตกลงถึง 20% อุปกรณ์จะตัดการท�ำงาน
ของเครือ่ งจักร

คุณสมบัติ

คุณสมบัติ

คุณสมบัติ



เส้นผ่านศูนย์กลางเล็ก 18 มม.
ปิ ดผนึกโดยสิน้ เชิง
 เคเบิล 3 ม.
 ไฟ LED แสดงสถานะ











รู ปแบบ

รู ปแบบ

รู ปแบบ



ทรงกระบอก 18 มม.



แรงดันไฟฟ้ าทีจ่ า่ ย


ปิ ดผนึกโดยสิน้ เชิง
ระบบปรับเทียบอัตโนมัติ
 รู ทอ
่ ร้อยสายขนาด 1/2 นิว้ พร้อมสายเคเบิลยาว 2 ม.
 ไฟ LED แสดงสถานะ

ทรงกระบอก 30 มม.



แรงดันไฟฟ้ าทีจ่ า่ ย

24 ถึง 240 VAC/VDC



เอาต์พุต


ปิ ดผนึกโดยสิน้ เชิง
ระบบปรับเทียบอัตโนมัติ
 การเชื่อมต่อ 2 หรือ 5 เส้น
 เคเบิล 3 ม.
 ไฟ LED แสดงสถานะ

แรงดันไฟฟ้ าทีจ่ า่ ย

24 ถึง 240 VAC/VDC



เอาต์พุต

การตรวจจับการหยุดเคลื่อนไหว



DIN (40 มม. x 40 มม.)

24 - 240 VAC/VDC

เอาต์พุต

การตรวจจับความเร็วตก 20%

1 x รีเลย์ความเร็วตก 10%
1 x รีเลย์ความเร็วตก 20%
 1 x สัญญาณพัลส์แบบ Opto-isolated
(3 เอาต์พตุ ใน 1 เครือ่ ง)



มาตรฐานการรับรอง
ยุโรป - ATEX
 บราซิล - InMetro


มาตรฐานการรับรอง
จีน - Nepsi
 ทั่วโลก - IECEx


การใช้งาน



ควบคุมการท�ำงาน
ส่งสัญญาณเมื่อเพลาหยุดหมุน

ยุโรป - ATEX
 บราซิล - InMetro


มาตรฐานการรับรอง
จีน - Nepsi
 ทั่วโลก - IECEx


การใช้งาน


สายพานล�ำเลียง กะพ้อล�ำเลียง เพลาหมุนทุกชนิด
ส�ำหรับการตรวจจับความเร็วตก 20% แบบอัตโนมัติ



สหรัฐอเมริกา แคนาดา - CSA

การใช้งาน


สายพานล�ำเลียง กะพ้อล�ำเลียง เพลาหมุนทุกชนิด
ส�ำหรับการตรวจจับความเร็วตกแบบอัตโนมัตทิ ่ีสง่
สัญญาณเตือนเมื่อถึง 10% และตัดการท�ำงาน
เมื่อถึง 20% และเอาต์พตุ พัลส์

เซ็นเซอร์ความเร็วและเซ็นเซอร์เหนี่ยวน�ำของ 4B ทุกรุ่นสามารถใช้งานร่วมกับทีย่ ดึ เซ็นเซอร์เพลาอเนกประสงค์ Whirligig
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อุปกรณ์เสริม
WHIRLIGIG
MILLISPEED - US

MILLISPEED - EU

Whirligig®
(จดสิทธิบตั ร)

สวิตช์ความเร็วตกอัจฉริยะ
แบบสามเอาต์พตุ
สวิตช์ Milli-Speed แบบ 4 - 20 mA เอาต์พตุ ถูกออกแบบ
มาเพื่อตรวจจับการลื่นไถลของสายพาน ความเร็วตก
การหยุดการเคลื่อนไหว และความเร็วเป็ นศูนย์บนกะพ้อ
ล�ำเลียง สายพานล�ำเลียง แอร์ลอ็ ก เครือ่ งบดผสม พัดลม
เครือ่ งโม่ และเครือ่ งจักรอื่น ๆ ที่ทำ� งานโดยการหมุน ปิ ด
ผนึกโดยสิน้ เชิงและง่ายต่อการปรับเทียบ

ตรวจจับเครือ่ งจักรทีก่ ำ� ลังหมุนเพือ่ ป้องกันอันตรายทีอ่ าจ
เกิดจากอาการความเร็วตก
สวิตช์ Milli-Speed แบบเอาต์พตุ 4 - 20 mA ถูกออกแบบ
มาเพื่อตรวจจับการลื่นไถลของสายพาน ความเร็วตก
การหยุดการเคลื่อนไหว และความเร็วเป็ นศูนย์บนกะพ้อ
ล�ำเลียง สายพานล�ำเลียง แอร์ลอ็ ก เครือ่ งบดผสม พัดลม
เครือ่ งโม่ และเครือ่ งจักรอื่น ๆ ที่ทำ� งานโดยการหมุน ปิ ด
ผนึกโดยสิน้ เชิงและง่ายต่อการปรับเทียบ

คุณสมบัติ

คุณสมบัติ



เอาต์พตุ 4 - 20 mA
เอาต์พตุ มาตรฐาน
 การปรับเทียบแบบแม่เหล็กที่ไม่ซบ
ั ซ้อน
 ไฟเลีย
้ งแบบ Loop powered (2 เส้น)
 โครงสร้างแบบปิ ดผนึกโดยสิน
้ เชิง: แช่นำ้� ได้
 ติดตัง้ ง่ายพร้อมที่ยด
ึ Whirligig®
 เข้ากันได้กบ
ั SpeedMaster™ เพื่อการทดสอบที่แม่นย�ำ







รู ปแบบ

รู ปแบบ



ทรงกระบอก 30 มม.



แรงดันไฟฟ้ าทีจ่ า่ ย



เอาต์พตุ 4 - 20 mA
เอาต์พตุ มาตรฐาน
 การปรับเทียบแบบแม่เหล็กที่ไม่ซบ
ั ซ้อน
 ไฟเลีย
้ งแบบ Loop powered (2 เส้น)
 โครงสร้างแบบปิ ดผนึกโดยสิน
้ เชิง: แช่นำ้� ได้
 ข้อต่อท่อร้อยสายไฟในตัว (NPT 1/2 นิว
้)
 ติดตัง้ ง่ายพร้อมที่ยด
ึ Whirligig®
 เข้ากันได้กบ
ั SpeedMaster™ เพื่อการทดสอบที่แม่นย�ำ

DIN (40 มม. x 40 มม.)

แรงดันไฟฟ้ าทีจ่ า่ ย

24 ถึง 240 VAC
17-30 VDC



17 - 30 VDC

Whirligig คือมาตรฐานใหม่ของการตรวจจับความเร็วเพลา
เป็ นที่ยดึ เซ็นเซอร์เพลาอเนกประสงค์แบบทรีอินวันที่ทำ� ให้การ
ติดตัง้ เรียบง่ายและเชื่อถือได้มากยิ่งขึน้ ส�ำหรับเซ็นเซอร์ตรวจ
จับความเร็วเพลาแบบเหนี่ยวน�ำทุกชนิด
เซ็นเซอร์ของคุณจะติดตัง้ กับตัว Whirligig และยึดอุปกรณ์ทงั้
ชุดด้วยสลักเข้ากับเพลาของเครือ่ งจักร การสั่นสะเทือนของ
เครือ่ งจักรและเพลาจะไม่สง่ ผลต่อประสิทธิภาพการท�ำงาน
ของเซ็นเซอร์เนื่องจากอุปกรณ์ทงั้ ชุดจะเคลื่อนที่ไปพร้อมกับ
ตัวเพลา นอกจากนีย้ งั ช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้กบั บุคลากร
เนื่องจากวัตถุเป้าหมายที่หมุนนัน้ มีแผ่นพลาสติกที่แข็งแรง
ล้อมรอบ
�

�

�

�

วัตถุเป้าหมายมีปลอกป้องกันมิดชิด
เพื่อให้งา่ ยต่อการติดตัง้ เซ็นเซอร์
ตรวจจับการเคลื่อนไหว
ส�ำหรับเซ็นเซอร์เหนี่ยวน�ำแบบ
มาตรฐาน DIN และแบบทรง
กระบอกมาตรฐาน
ติดตัง้ ง่าย เพียงเจาะรูเกลียว M12
ในเพลาเครือ่ งจักรหรือใช้ MagCon™ ส�ำหรับการเชื่อมต่อด้วยแม่
เหล็ก
มีให้เลือกแบบ 1, 2 หรือ 4 วัตถุ
เป้าหมาย

ขัว้ แม่เหล็ก MagCon™
(จดสิทธิบตั ร)
ขัว้ ต่อแม่เหล็กเส้นผ่านศูนย์กลาง
50 มม. แรงดึง 150 lb/660N
ส�ำหรับเชื่อมต่อเกลียว M12
เข้ากับเพลาหมุน ไม่ตอ้ งเจาะและ
ต๊าปเกลียว

เอาต์พุต

เอาต์พุต

อุปกรณ์ทดสอบ

ความเร็วเกิน 20 mA (ของความเร็วที่ปรับเทียบ)
ความเร็วที่ปรับเทียบ 17 mA (100%)
 ความเร็วเป็ นศูนย์ 4 mA (0 - 10% ของความเร็ว
ที่ปรับเทียบ)



ความเร็วเกิน 20 mA (123% หรือมากกว่าของความเร็ว
ที่ปรับเทียบ)
 ความเร็วที่ปรับเทียบ 17 mA (100%)
 ความเร็วเป็ นศูนย์ 4 mA (0 - 10% ของความเร็วที่
ปรับเทียบ)

อุปกรณ์ทดสอบ
สวิตซ์ปรับความเร็ว
SpeedMaster™

มาตรฐานการรับรอง

มาตรฐานการรับรอง




ยุโรป - ATEX
 บราซิล - InMetro


จีน - Nepsi
 ทั่วโลก - IECEx


การใช้งาน


สายพานล�ำเลียง กะพ้อล�ำเลียง เพลาหมุนทุกชนิด
ส�ำหรับการตรวจจับความเร็วตกแบบอัตโนมัตทิ ่ี
ส่งสัญญาณเตือนเมื่อถึง 10% และตัดการท�ำงาน
เมื่อถึง 20%



สหรัฐอเมริกา แคนาดา - CSA

การใช้งาน


สายพานล�ำเลียง กะพ้อล�ำเลียง เพลาหมุนทุกชนิด
ส�ำหรับการตรวจจับความเร็วตกแบบอัตโนมัตทิ ่ีสง่
สัญญาณเตือนเมื่อถึง 10% และตัดการท�ำงานเมื่อ
ถึง 20%

Speedmaster เป็ นอุปกรณ์ทดสอบ
และปรับเทียบที่สามารถทดสอบ
การปรับเทียบสวิตช์ปรับความเร็วได้
อย่างแม่นย�ำ และสามารถทดสอบ
ฟั งก์ชนั สัญญาณเตือนเมื่อถึง 10%
และตัดการท�ำงานเมื่อถึง 20% ของ
เซ็นเซอร์ขณะที่ตดิ ตัง้ บนเพลาของ
เครือ่ งจักรได้

ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์ โปรดเข้าชม:
www.go4b.com
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INDUCTIVE SENSORS

อุปกรณ์เสริม

เซ็นเซอร์เหนี่ยวน�ำ
เซ็นเซอร์เหนี่ยวนำ� P100

WHIRLIGIG

เซ็นเซอร์เหนี่ยวนำ� P300

Whirligig®
(จดสิทธิบตั ร)
เซ็นเซอร์เหนีย่ วน�ำ
เซ็นเซอร์เหนี่ยวน�ำที่ใช้สง่ สัญญาณต�ำแหน่งของอุปกรณ์ใน
สายพานล�ำเลียง กะพ้อล�ำเลียง และชุดเครือ่ งจักรกล
อื่น ๆ รวมถึงใช้เป็ นเครือ่ งก�ำเนิดสัญญาณพัลส์สำ� หรับ
การตรวจจับความเร็วอีกด้วย

เซ็นเซอร์เหนีย่ วน�ำ
เซ็นเซอร์เหนี่ยวน�ำที่ใช้สง่ สัญญาณต�ำแหน่งของอุปกรณ์
ในสายพานล�ำเลียง กะพ้อล�ำเลียง และชุดเครือ่ งจักรกล
อื่น ๆ รวมถึงใช้เป็ นเครือ่ งก�ำเนิดสัญญาณพัลส์สำ� หรับ
การตรวจจับความเร็วอีกด้วย

Whirligig คือมาตรฐานใหม่ของการตรวจจับความเร็วเพลา
เป็ นที่ยดึ เซ็นเซอร์เพลาอเนกประสงค์แบบทรีอินวันที่ทำ� ให้การ
ติดตัง้ เรียบง่ายและเชื่อถือได้มากยิ่งขึน้ ส�ำหรับเซ็นเซอร์ตรวจ
จับความเร็วเพลาแบบเหนี่ยวน�ำทุกชนิด
เซ็นเซอร์ของคุณจะติดตัง้ กับตัว Whirligig และยึดอุปกรณ์ทงั้
ชุดด้วยสลักเข้ากับเพลาของเครือ่ งจักร การสั่นสะเทือนของ
เครือ่ งจักรและเพลาจะไม่สง่ ผลต่อประสิทธิภาพการท�ำงาน
ของเซ็นเซอร์เนื่องจากอุปกรณ์ทงั้ ชุดจะเคลื่อนที่ไปพร้อมกับ
ตัวเพลา นอกจากนีย้ งั ช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้กบั บุคลากร
เนื่องจากวัตถุเป้าหมายที่หมุนนัน้ มีแผ่นพลาสติกที่แข็งแรง
ล้อมรอบ
�

คุณสมบัติ

คุณสมบัติ

�



IP 65
เข้ากันได้กบั Watchdog และ PLC
 มีไฟ LED แสดงสถานะสัญญาณเอาต์พต
ุ







IP 65
เข้ากันได้กบั Watchdog และ PLC
 มีไฟ LED แสดงสถานะสัญญาณเอาต์พต
ุ

�

รู ปแบบ

รู ปแบบ



ทรงกระบอก 18 มม.

แรงดันไฟฟ้ าทีจ่ า่ ย
24 ถึง 240 VAC/VDC
 10-30VDC


เอาต์พุต
เอาต์พตุ ทรานซิสเตอร์ FET
 เอาต์พต
ุ PNP หรือ NPN


มาตรฐานการรับรอง
ยุโรป – ATEX
 สหรัฐอเมริกา แคนาดา – CSA
 บราซิล - InMetro
 จีน - Nepsi
 ทั่วโลก - IECEx


การใช้งาน


สายพานล�ำเลียง กะพ้อล�ำเลียง และชุดเครือ่ งจักรกล
อื่น ๆ รวมถึงการใช้งานเพื่อตรวจจับวัตถุและความเร็ว



ทรงกระบอก 30 มม.

แรงดันไฟฟ้ าทีจ่ า่ ย
24 ถึง 240 VAC/VDC
 10-30VDC


เอาต์พุต



เอาต์พตุ ทรานซิสเตอร์ FET
เอาต์พตุ PNP หรือ NPN

ขัว้ แม่เหล็ก MagCon™
(จดสิทธิบตั ร)
ขัว้ ต่อแม่เหล็กเส้นผ่านศูนย์กลาง
50 มม. แรงดึง 150 lb/660N
ส�ำหรับเชื่อมต่อเกลียว M12 เข้า
กับเพลาหมุน ไม่ตอ้ งเจาะและ
ต๊าปเกลียว

มาตรฐานการรับรอง

อุปกรณ์ทดสอบ



ยุโรป – ATEX
สหรัฐอเมริกา แคนาดา – CSA
 บราซิล - InMetro
 จีน - Nepsi
 ทั่วโลก - IECEx

อุปกรณ์ทดสอบ
สวิตซ์ปรับความเร็ว
SpeedMaster™

การใช้งาน

Speedmaster เป็ นอุปกรณ์ทดสอบ
และปรับเทียบที่สามารถทดสอบ
การปรับเทียบสวิตช์ปรับความเร็วได้
อย่างแม่นย�ำ และสามารถทดสอบ
ฟั งก์ชนั สัญญาณเตือนเมื่อถึง 10%
และตัดการท�ำงานเมื่อถึง 20% ของ
เซ็นเซอร์ขณะที่ตดิ ตัง้ บนเพลาของ
เครือ่ งจักรได้





สายพานล�ำเลียง กะพ้อล�ำเลียง และชุดเครือ่ งจักรกล
อื่น ๆ รวมถึงการใช้งานเพื่อตรวจจับวัตถุและความเร็ว

เข้ากันได้กับทีย่ ดึ เซ็นเซอร์ตรวจจับความเร็ว Whirligig
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�

วัตถุเป้าหมายมีปลอกป้องกันมิดชิด
เพื่อให้งา่ ยต่อการติดตัง้ เซ็นเซอร์
ตรวจจับการเคลื่อนไหว
ส�ำหรับเซ็นเซอร์เหนี่ยวน�ำแบบ
มาตรฐาน DIN และแบบทรง
กระบอกมาตรฐาน
ติดตัง้ ง่าย เพียงเจาะรูเกลียว
M12 ในเพลาเครือ่ งจักรหรือใช้
Mag-Con™ ส�ำหรับการเชื่อมต่อ
ด้วยแม่เหล็ก
มีให้เลือกแบบ 1, 2 หรือ 4 วัตถุ
เป้าหมาย

ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์ โปรดเข้าชม:
www.go4b.com

เอ็นโค้ดเดอร์

อุปกรณ์เสริม
MAGCON

เอ็นโค้ดเดอร์ ROTECH
เอ็นโค้ดเดอร์แบบแกนหมุนส�ำหรับงานหนักของ 4B ถูกใช้สำ� หรับป้องกันอุปกรณ์และบุคลากรเป็ นหลักจากอาการความเร็วตก/การลื่นไถลของ
สายพานที่อาจก่อให้เกิดอันตรายในสภาพแวดล้อมการใช้งานหนัก นอกจากนีย้ งั มีการใช้งานอื่น ๆ เช่น การควบคุมความเร็วที่แม่นย�ำ การตรวจจับ
ทิศทางการหมุน การบอกต�ำแหน่งเกต และการนับรอบการหมุนของเพลา เป็ นต้น

เอ็นโค้ดเดอร์แบบแกน
เพลาพีพี

เอ็นโค้ดเดอร์แบบแกน
เพลาอะลูมิเนียม

เอ็นโค้ดเดอร์
สเตนเลสสตีล

เอ็นโค้ดเดอร์แบบมีล้อ

คุณสมบัติ

คุณสมบัติ

คุณสมบัติ

คุณสมบัติ



การออกแบบส�ำหรับงานหนัก
1 ถึง 1,000 PPR
 หลายเอาต์พต
ุ
 มีตว
ั เลือกเพื่อความปลอดภัย
ที่แท้จริง
 IP66



ส�ำหรับงานหนักเป็ นพิเศษ
1 ถึง 1,000 PPR
 หลายเอาต์พต
ุ
 มีตว
ั เลือกเพื่อความ
ปลอดภัยที่แท้จริง
 IP67





ส�ำหรับงานหนักเป็ นพิเศษ
1 ถึง 1,000 PPR
 หลายเอาต์พต
ุ
 มีตว
ั เลือกเพื่อความ
ปลอดภัยที่แท้จริง
 IP67









รู ปแบบ

รู ปแบบ

รู ปแบบ

รู ปแบบ



โพลีโพรพิลีน
(เสริมแก้ว 30%)
 แบบส�ำเร็จ
(ไม่ตอ้ งใช้ปลอกหุม้ )



โครงสร้างอะลูมิเนียม
หล่อ
 แบบส�ำเร็จ (ไม่ตอ
้ งใช้
ปลอกหุม้ )



สเตนเลสสตีล 304 หรือ
316
 แบบส�ำเร็จ (ไม่ตอ
้ งใช้
ปลอกหุม้ )



แรงดันไฟฟ้ าทีจ่ า่ ย

แรงดันไฟฟ้ าทีจ่ า่ ย

แรงดันไฟฟ้ าทีจ่ า่ ย

แรงดันไฟฟ้ าทีจ่ า่ ย

ขึน้ อยูก่ บั รุน่ :
 10-30Vdc
 20-240VAC

ขึน้ อยูก่ บั รุน่ :
 8.2Vdc ส�ำหรับรุ น
่ เพื่อ
ความปลอดภัยที่แท้จริง
 10-30Vdc
 20-240VAC

ขึน้ อยูก่ บั รุน่ :
 8.2Vdc ส�ำหรับรุ น
่ เพื่อ
ความปลอดภัยที่แท้จริง
 10-30Vdc
 20-240VAC

ขึน้ อยูก่ บั รุน่ :
 8.2Vdc ส�ำหรับรุ น
่ เพื่อ
ความปลอดภัยที่แท้จริง
 10-30Vdc
 20-240VAC

เอาต์พุต

เอาต์พุต

เอาต์พุต

เอาต์พุต

ขึน้ อยูก่ บั รุน่ :
 ความปลอดภัยที่แท้จริง
 NPN
 PNP
 สี่เหลี่ยมจัตรุ ส
ั

ขึน้ อยูก่ บั รุน่ :
 ความปลอดภัยที่แท้จริง
 NPN
 PNP
 สี่เหลี่ยมจัตรุ ส
ั

ขึน้ อยูก่ บั รุน่ :
 ความปลอดภัยที่แท้จริง
 NPN
 PNP
 สี่เหลี่ยมจัตรุ ส
ั

ขึน้ อยูก่ บั รุน่ :
 ความปลอดภัยที่แท้จริง
 NPN
 PNP
 สี่เหลี่ยมจัตรุ ส
ั

มาตรฐานการรับรอง

มาตรฐานการรับรอง

มาตรฐานการรับรอง

มาตรฐานการรับรอง



ยุโรป - ATEX
ทั่วโลก - IECEX
 สหรัฐอเมริกาและ
แคนาดา - CSA



ยุโรป - ATEX
ทั่วโลก - IECEX
 สหรัฐอเมริกาและ
แคนาดา - CSA













การใช้งาน

การใช้งาน

การใช้งาน

การใช้งาน



สายพานล�ำเลียง กะพ้อ
ล�ำเลียง หรือการวัด
ความเร็วเพลา



สายพานล�ำเลียง กะพ้อ
ล�ำเลียง หรือการวัด
ความเร็วเพลา

ยุโรป - ATEX
ทั่วโลก - IECEX
 สหรัฐอเมริกาและ
แคนาดา - CSA



สายพานล�ำเลียง กะพ้อ
ล�ำเลียง หรือการวัด
ความเร็วเพลา

การออกแบบส�ำหรับงานหนัก
1 ถึง 1,000 PPR
 หลายเอาต์พต
ุ
 มีตว
ั เลือกเพื่อความปลอดภัย
ที่แท้จริง
 IP67

ขัว้ แม่เหล็ก MagCon™
(จดสิทธิบตั ร)
ขัว้ ต่อแม่เหล็กเส้นผ่านศูนย์กลาง
50 มม. แรงดึง 150 lb/660N
ส�ำหรับเชื่อมต่อเกลียว M12
เข้ากับเพลาหมุน ไม่ตอ้ งเจาะและ
ต๊าปเกลียว

รีเลย์ความเร็ว
รีเลย์ความเร็วแบบติดตัง้ บนราง DIN
ที่สามารถใช้งานร่วมกับเซ็นเซอร์
เอาต์พตุ สัญญาณพัลส์แบบ PNP
หรือ NPN ทุกชนิดเพื่อส่งเอาต์พตุ
หน้าสัมผัสรีเลย์ความเร็วตกที่ให้ผใู้ ช้
ปรับตัง้ เองได้เพื่อแจ้งเตือนหรือตัด
การท�ำงานของเครือ่ งจักร

แขนลากและล้อ

หน้าจอแสดงความเร็วรอบ
ชุดหน้าจอ LED สูง 25 มม. แบบ
สว่างส�ำหรับการเชื่อมต่อกับ
เซ็นเซอร์เอาต์พตุ ทรานซิสเตอร์แบบ
PNP หรือ NPN เพื่อแสดงความเร็ว
ของเพลา อุปกรณ์นีใ้ ช้เอาต์พตุ หน้า
สัมผัสรีเลย์ความเร็วตกที่ผใู้ ช้ปรับตัง้
เองได้ นอกจากนีย้ งั มีหน้าจอแบบ
สี่เหลี่ยมจัตรุ สั

ยุโรป - ATEX
ทั่วโลก - IECEX
 สหรัฐอเมริกาและ
แคนาดา - CSA



การตรวจจับความเร็ว
สายพาน
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อุปกรณ์เสริม

เซ็นเซอร์ตรวจจับอุณหภูมติ ลับลูกปื น

อุปกรณ์ทดสอบเซ็นเซอร์ตลับลูกปื น ADB

เซ็นเซอร์ตรวจจับอุณหภูมติ ลับลูกปื น

อุปกรณ์ทดสอบเซ็นเซอร์ ADB ถูกออกแบบมาเพื่อทดสอบ
เซ็นเซอร์ตรวจจับอุณหภูมิตลับลูกปื น (ADB) ที่ปรับความ
ลึกได้ของ 4B อุปกรณ์ทดสอบแบบพกพานีม้ ีบล็อกความ
ร้อนในตัวที่ออกแบบมาส�ำหรับเสียบเซ็นเซอร์ ADB ของ 4B
เข้าไปโดยตรง ด้วยระบบควบคุมและจอแสดงอุณหภูมิท่ี
สมบูรณ์ อุปกรณ์นีจ้ ะส่งความร้อนไปยังเซ็นเซอร์จนถึงจุดทริป
ที่ตอ้ งการและช่วยให้การทดสอบเซ็นเซอร์และระบบตรวจจับ
อุณหภูมิเป็ นไปอย่างรวดเร็วและง่ายดาย
ระหว่างการบ�ำรุงรักษาตามก�ำหนดและการทดสอบตาม
ระยะ อุปกรณ์ทดสอบเซ็นเซอร์ ADB สามารถใช้เป็ นเครือ่ ง
มือวิเคราะห์ปัญหาเพื่อตรวจสอบให้แน่ใจว่าสัญญาณเตือน
และตัดการท�ำงานของชุดควบคุมนัน้ ท�ำงานตามที่คาดหวัง
ส�ำหรับการทดสอบนัน้ จะต้องตัง้ ค่าฮีตเตอร์บล็อกให้มีคา่ เกิน
อุณหภูมิการท�ำงานของสัญญาณเตือนของชุดควบคุม น�ำแท่ง
ตรวจเซ็นเซอร์ตลับลูกปื น ADB ออกจากตัวเครือ่ งและสอด
เข้าไปในฮีตเตอร์บล็อก เมื่อฮีตเตอร์บล็อกถึงอุณหภูมิของ
สัญญาณเตือน เซ็นเซอร์ ADB จะส่งข้อมูลนีไ้ ปยังชุดควบคุม
ช่วยให้คณ
ุ สามารถตรวจสอบว่าสัญญาณเตือนและตัดการ
ท�ำงานท�ำงานตามที่คาดหวัง

ADB

คุณสมบัติ
�

�
�

�

�

อุปกรณ์ทดสอบ
เซ็นเซอร์ตลับลูกปื น
ADB
อุปกรณ์พกพา
การทดสอบจุดส่ง
สัญญาณเตือนที่แม่นย�ำ
การทดสอบจุดส่ง
สัญญาณตัดการท�ำงาน
ที่แม่นย�ำ
หน้าจออ่านง่าย

ประแจ ADB
ใช้คลายและขันแท่งตรวจอุณหภูมิ
ตลับลูกปื น ADB เพื่อการปรับ
ความลึกที่เหมาะสม

MILLITEMP

อุปกรณ์ชดุ ADB Series ถูกออกแบบมาเพื่อให้สามารถ
ปรับความลึกของเซ็นเซอร์ได้ตามลักษณะการใช้งาน
รุน่ มาตรฐานทัง้ สามรุน่ จะมาพร้อมกับแท่งตรวจความ
ยาว 50, 100 และ 200 มม. (ความยาวอื่นต้องสั่งท�ำ
พิเศษ) สามารถขันเซ็นเซอร์เข้ากับตัวเสือ้ ตลับลูกปื น
ได้โดยตรงผ่านเกลียวหัวอัดจาระบีท่ีมีอยูแ่ ล้ว เซ็นเซอร์
แต่ละตัวจะมาพร้อมกับหัวอัดจาระบีเพื่อให้หล่อลื่น
ตลับลูกปื นได้โดยไม่จำ� เป็ นต้องถอดเซ็นเซอร์ออก
เซ็นเซอร์แบบ ADB มาพร้อมกับเทอร์มิสเตอร์แบบ NTC
มาตรฐานส�ำหรับระบบ Hotbus และ Watchdog ของ
4B หรือแบบ Pt100 - RTD ส�ำหรับระบบ PLC และ DCS

Milli-Temp เป็ นเซ็นเซอร์อนาล็อกแบบ Loop powered
ที่มีเอาต์พตุ Linear 4-20 mA ที่สเกลตามช่วงอุณหภูมิ
เพื่อการตรวจจับอุณหภูมิท่ีตอ่ เนื่อง เซ็นเซอร์ชนิดนีถ้ กู
ออกแบบมาเพื่อให้สามารถปรับความลึกของแท่งตรวจ
ได้ตามลักษณะการใช้งาน สามารถขันเซ็นเซอร์เข้ากับตัว
เสือ้ ตลับลูกปื นได้โดยตรงผ่านเกลียวหัวอัดจาระบีท่ีมีอยู่
แล้ว เซ็นเซอร์แต่ละตัวจะมาพร้อมกับหัวอัดจาระบีเพื่อให้
หล่อลื่นตลับลูกปื นได้โดยไม่จำ� เป็ นต้องถอดเซ็นเซอร์ออก

คุณสมบัติ

คุณสมบัติ



ติดตัง้ สะดวกด้วยการขันสกรู
 หัวอัดจาระบีสำ� หรับการหล่อลื่นตลับลูกปื น
 ปรับความลึกได้ (แท่งตรวจความยาว
50, 100, 200 มม.)
 NPT 1/4 นิว
้ (ตัวเรือนทองเหลือง)
 แบบ NTC หรือ Pt100 RTD – อุณหภูมิตอ
่ เนื่อง



ตัวเลือกเซ็นเซอร์

ตัวเลือกเซ็นเซอร์



เทอร์มิสเตอร์ NTC
 Pt-100 4 เส้น RTD
 เลือกความยาวแท่งตรวจได้: 50, 100 และ 200 มม.



แรงดันไฟฟ้ าขาเข้า

แรงดันไฟฟ้ าขาเข้า



12/24 VDC (กระแสจ�ำกัด)

เอาต์พตุ 4-20 mA
 ติดตัง้ สะดวกด้วยการขันสกรู
 หัวอัดจาระบีสำ� หรับการหล่อลื่นตลับลูกปื น
 ขัว
้ ต่อแบบหางปลา (อุณหภูมิพืน้ ผิว)
 รู ทอ
่ ร้อยสาย NPT 1/2 นิว้
 ตัวเรือนสเตนเลสสตีล 304

เลือกความยาวแท่งตรวจได้: 50, 100 และ 200 มม.
 สัญญาณ 4-20 mA



15-28 VDC (ก�ำหนดไว้ 24VDC)

ชุดควบคุม 4B ทีเ่ ข้ากันได้

ชุดควบคุม 4B ทีเ่ ข้ากันได้

Watchdog
T500
 T400



มาตรฐานการรับรอง

มาตรฐานการรับรอง



ยุโรป – ATEX
 สหรัฐอเมริกา แคนาดา – CSA
 ทั่วโลก – IECEx



การใช้งาน

การใช้งาน



Watchdog



เซ็นเซอร์ ADB ที่ติดตัง้ บนตลับลูกปื นของสายพานล�ำเลียง

ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์ โปรดเข้าชม:
www.go4b.com
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การควบคุมอุณหภูมิตลับลูกปื น
การวัดอุณหภูมิ




สหรัฐอเมริกา แคนาดา - CSA

การควบคุมอุณหภูมิตลับลูกปื น
การวัดอุณหภูมิ

เซ็นเซอร์ตรวจจับอุณหภูมติ ลับลูกปื น
WDB7 แบบหางปลา

MDB

WDB8

อุปกรณ์ชดุ WDB7 Series คือประเภท NTC แบบหางปลา,
Pt-100 หรือเทอร์มิสเตอร์ PTC ส�ำหรับการตรวจจับ
อุณหภูมิพืน้ ผิวที่ได้รบั การออกแบบมาเพื่อขันสลักเข้ากับ
ตัวเสือ้ ตลับลูกปื น มอเตอร์ กระปุกเกียร์ หรือตัวเรือน
เครือ่ งจักรโดยตรง รูยดึ จากโรงงานมีขนาดอยูท่ ่ี 8 มม.
แต่สามารถเจาะเพิ่มได้ถงึ 13 มม. ถ้าต้องการ เซ็นเซอร์
สามารถเชื่อมต่อกับ PLC หรือระบบตรวจจับอันตรายได้
เช่น T500 Hotbus Elite, Watchdog Elite หรือ T400 Elite
ของ 4B การเชื่อมต่อไม่ได้กำ� หนดขัว้ เฉพาะ ดังนัน้ จึงไม่มี
ข้อก�ำหนดพิเศษเกี่ยวกับการเชื่อมต่อใด ๆ

อุปกรณ์ชดุ MDB Series เป็ นผลิตภัณฑ์เซ็นเซอร์ตลับ
ลูกปื นที่ผลิตมาเพื่อขันสกรูเข้ากับตัวเสือ้ ตลับลูกปื น
โดยตรงผ่านหัวอัดจาระบีเกลียว BSP 1/4 นิว้ ที่มีอยูแ่ ล้ว
(สามารถติดตัง้ ในหัวอัดจาระบี NPT 1/8 นิว้ ด้วยการใช้
ตัวต่อแยก) เซ็นเซอร์แต่ละตัวจะมาพร้อมกับหัวอัดจาระบี
เพื่อให้หล่อลื่นตลับลูกปื นได้โดยไม่จำ� เป็ นต้องถอด
เซ็นเซอร์ออก เซ็นเซอร์ตดิ ตัง้ ด้วยขัว้ ต่อ M12 ส�ำหรับการใช้
งานร่วมกับสายเคเบิลและชุดซ็อกเก็ตที่ให้มาต่างหาก ซึง่
สามารถเชื่อมต่อกับ PLC หรือระบบตรวจจับอันตรายได้
โดยตรง เช่น T500 Hotbus Elite, Watchdog Elite หรือ
T400 Elite ของ 4B การเชื่อมต่อไม่ได้กำ� หนดขัว้ เฉพาะ
ดังนัน้ จึงไม่มีขอ้ ก�ำหนดพิเศษเกี่ยวกับการเชื่อมต่อใด ๆ

อุปกรณ์ชดุ WDB8 Series เป็ นผลิตภัณฑ์เซ็นเซอร์
ตรวจจับอุณหภูมิตลับลูกปื นที่ออกแบบมาเพื่อขันสกรู
เข้ากับหัวอัดจาระบีเกลียว BSP 1/4 นิว้ ที่อยูบ่ นตัวเสือ้
ตลับลูกปื นโดยตรง เซ็นเซอร์แต่ละตัวจะมาพร้อมกับ
หัวอัดจาระบี เพื่อให้หล่อลื่นตลับลูกปื นได้โดยไม่จำ� เป็ น
ต้องถอดเซ็นเซอร์ออก เซ็นเซอร์ WDB Series มาพร้อมกับ
เทอร์มิสเตอร์แบบ PTC ที่ตงั้ ค่าจากโรงงานให้มีจดุ ทริป
ต่างกันหรือเทอร์มิสเตอร์แบบ NTC ที่ให้ผใู้ ช้ตงั้
จุดทริปเองได้

คุณสมบัติ

คุณสมบัติ

คุณสมบัติ



การติดตัง้ ที่พืน้ ผิว
รูสลักเกลียว 8 มม. ถึง 13 มม.
 รู ทอ
่ ร้อยสาย NPT 1/2 นิว้
 การตรวจจับอุณหภูมิแบบต่อเนื่อง



การติดตัง้ โดยการขันสกรู
หัวอัดจาระบีสำ� หรับการหล่อลื่นตลับลูกปื น
 ขัว
้ ต่อสายไฟ









ตัวเลือกเซ็นเซอร์

ตัวเลือกเซ็นเซอร์

ตัวเลือกเซ็นเซอร์



เทอร์มิสเตอร์ NTC
 Pt-100 4 เส้น RTD
 PTC (เลือกอุณหภูมิการทริปตอนสั่งซือ
้)



เทอร์มิสเตอร์ NTC
 Pt-100 4 เส้น RTD
 PTC (เลือกอุณหภูมิการทริปตอนสั่งซือ
้)



แรงดันไฟฟ้ าขาเข้า

แรงดันไฟฟ้ าขาเข้า

แรงดันไฟฟ้ าขาเข้า



12/24 VDC (กระแสจ�ำกัด)



12/24 VDC (กระแสจ�ำกัด)

ติดตัง้ สะดวกด้วยการขันสกรู
หัวอัดจาระบีสำ� หรับการหล่อลื่นตลับลูกปื น
 BSP 1/4 นิว
้ (ตัวเรือนทองเหลือง)
 สายเคเบิลพร้อมปลอกหุม
้ กันบิดงอ

เทอร์มิสเตอร์ NTC
 PTC (เลือกอุณหภูมิการทริปตอนสั่งซือ
้)



12/24 VDC (กระแสจ�ำกัด)

ชุดควบคุม 4B ทีเ่ ข้ากันได้

ชุดควบคุม 4B ทีเ่ ข้ากันได้

ชุดควบคุม 4B ทีเ่ ข้ากันได้



Watchdog
T500
 T400



Watchdog
T500
 T400









มาตรฐานการรับรอง

มาตรฐานการรับรอง

มาตรฐานการรับรอง



ยุโรป – ATEX
 สหรัฐอเมริกา แคนาดา – CSA
 ทั่วโลก – IECEx



การใช้งาน

การใช้งาน



การวัดและการควบคุมอุณหภูมิพืน้ ผิว

ยุโรป – ATEX

การควบคุมอุณหภูมิตลับลูกปื น
 การวัดอุณหภูมิ


Watchdog
T500
 T400

ยุโรป – ATEX
 สหรัฐอเมริกา แคนาดา – CSA
 ทั่วโลก – IECEx


การใช้งาน


การควบคุมอุณหภูมิตลับลูกปื น
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เครื่องวัดระดับ
AUTO-SET™

รีโมท AUTO-SET™

เครือ่ งวัดระดับแบบจุดที่เป็ นมิตรกับผูใ้ ช้และเชื่อ มีแท่งตรวจสเตนเลสสตีลแบบขันสกรูให้เลือกตามลักษณะการใช้งาน
ของคุณ
ถือได้สำ� หรับของแข็งที่เป็ นเม็ด ผง และของเหลว ATWP11
ปริมาณมาก หน้าจอดิจิตอล การปรับเทียบแบบ ATSP13
ATSP12
ปุ่ มกด และตัวชดเชยการสะสมของวัสดุชว่ ยท�ำให้ ATSP11
อุปกรณ์นีเ้ ป็ นเซ็นเซอร์วดั ระดับแบบจุดที่เหนือชัน้ ATSP10

ATS8

ATS8 แท่งตรวจเรียบ

แท่งตรวจ AUTO-SET™
ระยะไกล

ชุดควบคุม
AUTO-SET™ ระยะไกล

ATS8
เครือ่ งวัดระดับแบบจุด
ชนิดเก็บประจุ RF

ATS8 พร้อมปลอก
ป้ องกันพิเศษ
เครือ่ งวัดระดับแบบจุดชนิด
เก็บประจุ RF ส�ำหรับไซโลที่
มีผนังหนา

ATS8 แท่งตรวจเรียบ
สวิตช์ตรวจสอบการอุดตัน
ความจุ RF ส�ำหรับงานหนัก

แท่งตรวจ AUTO-SET™
ระยะไกล
แท่งตรวจพีพี - 120°C
แท่งตรวจ PEEK - 250°C
แท่งตรวจเซรามิก - 600°C

ชุดควบคุม AUTO-SET™
ระยะไกล
ชุดควบคุมระยะไกลพร้อม
หน้าจอดิจิตอลและปุ่ มกด
ปรับเทียบ

คุณสมบัติ

คุณสมบัติ

คุณสมบัติ

คุณสมบัติ

คุณสมบัติ



การปรับเทียบแบบปุ่ มกด
หน้าจอดิจิตอล
 ตัวจับเวลาในตัว
 ตัวชดเชยการสะสมของ
วัสดุแบบอัตโนมัติ
 แท่งตรวจ SS แบบยึด
ติดได้



การปรับเทียบแบบปุ่ มกด
หน้าจอดิจิตอล
 ตัวจับเวลาในตัว
 ตัวชดเชยการสะสม
ของวัสดุแบบอัตโนมัต,ิ
ความยาว 12 หรือ 16 นิว้
 แท่งตรวจ SS แบบยึด
ติดได้







การปรับเทียบแบบปุ่ มกด
หน้าจอดิจิตอล
 ตัวจับเวลาในตัว
 ตัวชดเชยการสะสมของ
วัสดุแบบอัตโนมัติ
 ไม่มีชิน
้ ส่วนที่เคลื่อนไหวได้











รู ปแบบ

รู ปแบบ

รู ปแบบ

รู ปแบบ

รู ปแบบ



BSP 1 นิว้

แรงดันไฟฟ้ าทีจ่ า่ ย


120/240 VAC
24 VDC
(แหล่งจ่ายไฟ Universal)

เอาต์พุต


หน้าสัมผัสรีเลย์สบั เปลี่ยน
แบบไม่มีแรงดันไฟฟ้า 1 ชุด



BSP 1 นิว้

แรงดันไฟฟ้ าทีจ่ า่ ย


120/240 VAC
24 VDC
(แหล่งจ่ายไฟ Universal)

เอาต์พุต


หน้าสัมผัสรีเลย์สบั เปลี่ยน
แบบไม่มีแรงดันไฟฟ้า 1 ชุด



แท่งตรวจเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 100 มม. พร้อม
ที่ยดึ ในตัว

แรงดันไฟฟ้ าทีจ่ า่ ย


120/240 VAC
24 VDC
(แหล่งจ่ายไฟ Universal)

เอาต์พุต


หน้าสัมผัสรีเลย์สบั เปลี่ยน
แบบไม่มีแรงดันไฟฟ้า 1 ชุด

ไม่มีชิน้ ส่วนที่เคลื่อนไหวได้
ไม่มีชิน้ ส่วนอิเล็กทรอนิกส์
 ตัวชดเชยการสะสมของ
วัสดุแบบอัตโนมัติ
 แท่งตรวจ SS แบบยึด
ติดได้
 มีแบบอุณหภูมิสงู



BSP 1 นิว้

แรงดันไฟฟ้ าทีจ่ า่ ย


จากชุดควบคุม

เอาต์พุต


ไปยังชุดควบคุม

มาตรฐานการรับรอง

มาตรฐานการรับรอง

มาตรฐานการรับรอง

มาตรฐานการรับรอง



ยุโรป - ATEX
สหรัฐอเมริกา แคนาดา - CSA
 IECEX - ทั่วโลก



ยุโรป - ATEX
สหรัฐอเมริกา แคนาดา - CSA
 IECEX - ทั่วโลก





ยุโรป - ATEX
สหรัฐอเมริกา แคนาดา - CSA
 IECEX - ทั่วโลก







การใช้งาน

การใช้งาน

การใช้งาน

การใช้งาน
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ATS8 พร้อมปลอก
ป้องกันพิเศษ

เครือ่ งวัดระดับแบบจุดที่เป็ นมิตรกับผูใ้ ช้และเชื่อถือได้สำ� หรับของแข็ง
ที่เป็ นเม็ดหรือผงปริมาณมากที่มีการสั่นสะเทือนและ/หรืออุณหภูมิสงู
หน้าจอ/ชุดควบคุมไฟฟ้าแบบระยะไกลช่วยให้สามารถปรับเทียบ/ตัง้ ค่า
ห่างจากการสั่นสะเทือนหรือความร้อนได้

การวัดระดับวัสดุแบบ
จุดภายในไซโล ถัง และ
ภาชนะอื่น ๆ



การวัดระดับวัสดุแบบจุด
ภายในไซโลคอนกรีตที่มี
ผนังหนา



การอุดตันในรางวิ่ง ช่อง
ปล่อยวัสดุ และท่อ



ไม่มีการรับรอง

การวัดระดับวัสดุแบบจุด
ภายในถังผสมแห้ง เครือ่ ง
ป้อนด้วยแรงเขย่า และ
กระบวนการที่มีอณ
ุ หภูมิสงู

การปรับเทียบแบบปุ่ มกด
หน้าจอดิจิตอล
 ตัวจับเวลาในตัว
 ติดตัง้ บนราง DIN ได้



กล่องที่ตดิ ตัง้ บนราง
DIN ได้

แรงดันไฟฟ้ าทีจ่ า่ ย


120/240 VAC
24 VDC
(แหล่งจ่ายไฟ Universal)

เอาต์พุต


หน้าสัมผัสรีเลย์สบั เปลี่ยน
แบบไม่มีแรงดันไฟฟ้า 1 ชุด

มาตรฐานการรับรอง


ไม่มีการรับรอง

การใช้งาน


การวัดระดับวัสดุแบบจุด
ภายในถังผสมแห้ง
เครือ่ งป้อนด้วยแรงเขย่า
และกระบวนการที่มี
อุณหภูมิสงู

อุปกรณ์เสริม
เครื่องวัดระดับ
BINSWITCH

อุปกรณ์เสริม
BINSWITCH

RLI

RLI SHAKER

BAS3 ปลอกป้ องกัน
การขัดถู
ปลอกป้องกันการขัดถูท่ีทำ� จาก
โพลีเอทิลีนส�ำหรับ ATEX Binswitch

Binswitch เป็ นเซ็นเซอร์ชนิดเก็บประจุท่ี
ใช้ในการตรวจจับการอุดตันภายในราง
วิ่ง ช่องปล่อยวัสดุ และท่อ ที่มีให้เลือก
ในแบบ 2 เส้นและ 5 เส้น มีกระบวนการ
ปรับเทียบกึ่งอัตโนมัตทิ ่ีไม่ซบั ซ้อนโดย
ใช้แม่เหล็ก

RLI ถูกออกแบบมาเพื่อส่งสัญญาณ
การมีหรือไม่มีวตั ถุปริมาณมาก เช่น
ผลิตภัณฑ์สารเคมี ไม้สบั เมล็ดพืช ของ
ที่เป็ นเม็ดเล็ก ๆ และผง เหมาะส�ำหรับใช้
เป็ นเครือ่ งวัดระดับแบบจุดภายในแท็งก์
และไซโล รวมถึงเครือ่ งตรวจจับการ
อุดตันในรางวิ่งของสายพานล�ำเลียง

สวิตช์ใบพัดหมุนที่ใช้ตรวจจับระดับสูง /
ต�่ำของของแข็งที่มีลกั ษณะเป็ นเม็ด
ภายในถัง แท็งก์ และไซโล สามารถใช้
เป็ นเซ็นเซอร์ตรวจจับการอุดตันในท่อพ่น
ซึง่ ต้องการระบบการตรวจจับที่มีอายุการ
ใช้งานยาวนานและมีฟังก์ชนั ป้องกันภัย
RLI “Shaker” จะหมุนตามเข็มนาฬิกา
หมุนทวนเข็มนาฬิกา จากนัน้ เขย่าเพื่อ
ก�ำจัดวัสดุสว่ นเกินออกไป

คุณสมบัติ

คุณสมบัติ

คุณสมบัติ



แท่งตรวจชนิดเก็บประจุ
ตรวจจับของเหลวและของแข็ง
ที่เป็ นเม็ดที่ไหลแบบอิสระ
 ติดตัง้ ง่ายและเป็ นแบบส�ำเร็จ
 การปรับเทียบแบบแม่เหล็ก



การวัดระดับสูงหรือต�่ำ
ระบบตัดไฟอัตโนมัติ
 เอาต์พต
ุ หน้าสัมผัสลิมิตสวิตช์
 ต่อขยายในแนวตัง้ ได้ถง
ึ 14 ฟุต
(สูงสุด)









รู ปแบบ

รู ปแบบ

รู ปแบบ

เครือ่ งวัดระดับ Rotary Level แบบ
เกลียวยึด NPT 1 1/4 นิว้
 ตัวเรือนไนลอนเสริมใยแก้ว



แรงดันไฟฟ้ าทีจ่ า่ ย

แรงดันไฟฟ้ าทีจ่ า่ ย

24 VDC
110VAC
 240VAC



เอาต์พุต

เอาต์พุต



ทรงกระบอก 30 มม.

แรงดันไฟฟ้ าทีจ่ า่ ย


24 ถึง 240 VAC/VDC





การตรวจจับการหมุนเพื่อป้องกันภัย
การเขย่าเพื่อก�ำจัดการสะสมของวัสดุ
 การควบคุมแรงบิดที่ให้ผใู้ ช้ปรับเองได้
 การขับเคลื่อนสเต็ปเปอร์มอเตอร์
แบบตรง
 ไม่มีคลัตช์และไม่มีกระปุกเกียร์
 มีตว
ั จับเวลาที่ปรับได้ในตัว





เอาต์พุต


การวัดระดับสูงหรือต�่ำแบบสั่งการได้

มาตรฐานการรับรอง



ยุโรป - ATEX
IECEX - ทั่วโลก

การใช้งาน


การอุดตันในรางวิ่ง ช่องปล่อยวัสดุ
และท่อ



หน้าสัมผัสรีเลย์สบั เปลี่ยนแบบไม่มี
แรงดันไฟฟ้า 1 ชุด

มาตรฐานการรับรอง


ไม่มีการรับรองส�ำหรับสภาพแวดล้อม
ที่เสี่ยงต่อการระเบิด

การใช้งาน


การวัดระดับวัสดุแบบจุดภายในถัง
ผสมแห้ง เครือ่ งป้อนด้วยแรงเขย่า
และกระบวนการที่มีอณ
ุ หภูมิสงู



แผ่นติดตัง้
แผ่นติดตัง้ ที่ทำ� จาก
เหล็กละมุนพ่นสีฝนุ่ ที่
มี NPT 11/4 นิว้ หรือ
BSP 1 นิว้ และมีการ
เชื่อมต่อแบบครึง่ หรือ
เต็ม สามารถใช้งานร่วมกับเครือ่ งวัดระดับ
Autoset, Roto-Level และ Binswitch โดย
ใช้ตวั ต่อแยก (มีชนิดที่ทำ� จากสเตนเลสสตีล)

อุปกรณ์เสริมสวิตช์ใบพัด

ใบพัด Rotary
Level
ชุดใบพัดสเตนเลส
สตีลส�ำหรับเครือ่ งวัด
ระดับรุน่ Roto-Level

ตัวเรือนท�ำจากไนลอนเสริมใยแก้ว
เพิ่มความยาวเชือกได้ถงึ 2 ม.
(สูงสุด)

120/240 VAC
24 VDC
(แหล่งจ่ายไฟ Universal)

Binswitch ที่ตดิ ตัง้ บนท่อพ่นของกะพ้อ
ล�ำเลียง (พร้อม SMP, BAS และข้อต่อท่อ
ร้อยสายไฟ)

หน้าสัมผัสรีเลย์สบั เปลี่ยนแบบไม่มี
แรงดันไฟฟ้า 1 ชุด

มาตรฐานการรับรอง


สหรัฐอเมริกา แคนาดา - CSA

แท่งตรวจเรียบรุน่ Auto-Set™ ที่ตดิ ตัง้ บนช่อง
ปล่อยของสายพานล�ำเลียง

การใช้งาน


การวัดระดับวัสดุแบบจุดภายในถัง
ผสมแห้ง เครือ่ งป้อนด้วยแรงเขย่า
และกระบวนการที่มีอณ
ุ หภูมิสงู
แท่งตรวจเรียบรุน่ Auto-Set™ ที่ตดิ ตัง้ บนช่อง
ปล่อยของสกรูขนถ่าย
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บริการทดสอบระบบ
ของ 4B
เมื่อผลิตภัณฑ์ของ 4B ได้รบั การติดตัง้ จากช่างไฟฟ้าที่ได้
รับการรับรองเรียบร้อยแล้ว 4B มีบริการทดสอบระบบหาก
ต้องการตรวจสอบและรับรองว่าเซ็นเซอร์และชุดควบคุม
ของเราได้รบั การติดตัง้ อย่างถูกต้องแล้วก่อนการใช้งาน
ภาพรวมคร่าว ๆ ของบริการมีดงั นี ้

กล่องพักสาย
กล่องพักสาย
กล่องพักสาย 4BJ

กล่องพักสายแบบ INLINE D5M

คุณสมบัติ

 ตรวจสอบท่อร้อยสายทัง้ แบบแข็งและแบบอ่อนเพื่อดู:

รอยร้าว รอยแตก ความแน่นหนาของขัว้ ต่อ และความ
เหมาะกับวัตถุประสงค์
 ตรวจสอบระบบสายไฟทัง้ หมดเพื่อดู: ความผิดปกติของ
ระบบกราวด์ การลัดวงจร ความเหมาะกับวัตถุประสงค์
 ตรวจสอบเซ็นเซอร์และชุดควบคุมทัง้ หมดเพื่อดูวา่ มีการ
ติดตัง้ และการเชื่อมต่อสายไฟถูกต้อง
 ตรวจสอบเซ็นเซอร์และชุดควบคุมทัง้ หมดเพื่อหาอาการ
ช�ำรุด และทดสอบเพื่อรับประกันการท�ำงานที่เหมาะสม
 รายงานการตรวจสอบและทดสอบอย่างละเอียดพร้อม
ค�ำแนะน�ำที่มีให้กบั ลูกค้า

4BJ
กล่องพักสาย

D5M
กล่องพักสายแบบ Inline

กล่องพักสายที่ได้รบั การรับรองมาตรฐาน Atex ของ 4B
ช่วยเพิ่มความสะดวกในการติดตัง้ เซ็นเซอร์ภายในสภาพ
แวดล้อมที่มีโอกาสเกิดการระเบิดของฝุ่ น

ตัวเรือนที่เป็ นเอกลักษณ์ของ D5M พร้อมแกลนด์และ
คลิปติดตัง้ /ที่ยดึ ที่ได้มาตรฐาน Atex ช่วยให้สามารถ
เชื่อมต่อแบบ in-line ใกล้กบั ตัวเซ็นเซอร์ได้ย่ิงขึน้ ซึง่ ท�ำให้
การเชื่อมต่อไม่ซบั ซ้อนและลดเวลาการแทรกแซงระหว่าง
ด�ำเนินการบ�ำรุงรักษาหรือซ่อมแซม

การเสียหายและสึกหรอ

คุณสมบัติ

คุณสมบัติ

เซ็นเซอร์



ตัวเรือนท�ำจากไนลอนเสริมแก้วที่มีความแข็งแรง
 อินพุตแกลนด์สงู สุด 4 ตัว
 กันฝุ่ นและน�ำ
้ รั่วซึม
 ฝาถอดออกได้เพื่อความสะดวกในการใช้งานขัว
้



สปริงขัว้

สปริงขัว้

เซ็นเซอร์ตำ�แหน่งสายพานและล้อสายพาน

 ถอดเซ็นเซอร์ออกจากต�ำแหน่งที่ตด
ิ ตัง้ เพื่อรับรองว่ามี

การตัง้ ศูนย์อย่างถูกต้องบนสายพาน

 ตรวจสอบสภาพภายนอกของเซ็นเซอร์แต่ละตัวเพื่อดู
 ทดสอบไฟ LED และหน้าสัมผัสสัญญาณเตือนของ
 ตรวจสอบการเชื่อมต่อสายไฟ

เซ็นเซอร์ตรวจจับอุณหภูมิ

 ตรวจสอบเซ็นเซอร์ทงั้ หมดและทดสอบความต้านทาน
 ตรวจสอบเซ็นเซอร์วา่ มีขอ้ มูล สถานที่ตด
ิ ตัง้ และชนิด

ของเซ็นเซอร์ท่ีถกู ต้อง
 ตรวจสอบเซ็นเซอร์วา่ มีจด
ุ ทริปสัญญาณเตือนอุณหภูมิ
และสัญญาณตัดการท�ำงานที่เหมาะสมโดยใช้อปุ กรณ์
ทดสอบ ADB ของ 4B
 ตรวจสอบการเชื่อมต่อสายไฟ



มาตรฐานการรับรอง


สวิตซ์ปรับความเร็ว

 ตรวจสอบสวิตช์ปรับความเร็วทัง้ หมดว่ามีการติดตัง้

เหมาะสม
 ตรวจสอบเซ็นเซอร์วา่ มีจด
ุ ส่งสัญญาณเตือนความเร็ว
ตกและสัญญาณตัดการท�ำงานที่เหมาะสมโดยใช้
SpeedMaster™ ของ 4B
 ตรวจสอบการเชื่อมต่อสายไฟ

ค�ำเตือน: 4B ขอแนะน�ำให้ตอ่ สายไฟเซ็นเซอร์ทกุ ตัวให้
สามารถตัดการท�ำงานของอุปกรณ์ท่ีตรวจจับโดยอัตโนมัติ
เมื่อตรวจพบอาการที่อาจก่อให้เกิดอันตราย
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6 x 2.5 มม.2 หรือ 12 x 2.5 มม.2

ยุโรป – ATEX

การใช้งาน


การติดตัง้ ระบบไฟฟ้าภายในสภาพแวดล้อมที่เสี่ยงต่อ
การระเบิดของฝุ่ น

เหมาะส�ำหรับขยายสายเคเบิลเซ็นเซอร์ภายในพืน้ ที่
อันตรายตามมาตรฐาน Atex
 มาพร้อมกับแกลนด์และที่ยด
ึ ที่ได้มาตรฐาน Atex



5 x 2.5 มม.2

มาตรฐานการรับรอง


ยุโรป – ATEX

การใช้งาน


การติดตัง้ ระบบไฟฟ้าภายในสภาพแวดล้อมที่เสี่ยงต่อ
การระเบิดของฝุ่ น

การใช้งานเซ็นเซอร์
MONITORING FOR DRAG CHAIN CONVEYORS/การตรวจจับโซ่สา� หรับล�าเลียงแบบลากพา

ตัวเลือกที่ 1 > เซ็นเซอร์ตรวจจับสลักเกลียวทีต่ ดิ ตัง้ บนใบพัด
ในสภาพการท�ำงานปกติ สลักเกลียวเป้าหมายจะเคลื่อนผ่านเขตของเซ็นเซอร์และส่ง
สัญญาณพัลส์ไปยังรีเลย์ความเร็ว หากโซ่มีอาการหย่อน สลักเกลียวเป้าหมายจะเคลื่อน
ลงต�่ำกว่าเขตการตรวจจับและสัญญาณพัลส์จะหยุดลง ท�ำให้หน้าสัมผัสของรีเลย์เปลี่ยน
สถานะ
ไปยังรีเลย์ความเร็ว

พัลส์

และ
รีเลย์ความเร็ว

1 ถึง 3 นิว้

เซ็นเซอร์ WDA

เมื่อใช้เซ็นเซอร์ WDA ร่วมกับรีเลย์ความเร็ว ใบกวาดจ�ำพวกเหล็กหรือสลักเกลียวบนใบพัด
พลาสติกจะถูกใช้เพื่อตรวจจับการขาดหรือหย่อนของโซ่บนโซ่ลำ� เลียงแบบลากพา
เซ็นเซอร์ WDA เป็ นเซ็นเซอร์แม่เหล็กแบบไม่สมั ผัสที่มีระยะตรวจจับกว้าง ซึง่ การสะสมของ
ฝุ่ นหรือวัสดุไม่มีผลกับการใช้งาน และมีหน้าที่ในการตรวจจับวัตถุเหล็กที่เคลื่อนที่หา่ งจาก
เซ็นเซอร์ในระยะไม่เกิน 75 มม. รีเลย์ความเร็วถูกใช้ในการตรวจจับความเร็วของเพลาหมุน
และตรวจว่าเพลาเคลื่อนสูงกว่าหรือต�่ำกว่าระดับที่กำ� หนดว่าปลอดภัยหรือไม่

คุณสมบัติ
โซลูชนั ส�ำหรับโซ่ลำ� เลียงแบบลากพา
 ตรวจจับการหย่อนหรือขาดของโซ่
 ตรวจจับการเคลื่อนไหวของใบกวาดเหล็กหรือสลักเกลียวบนใบพัดพลาสติก
 ป้องกันความเสียหายของอุปกรณ์และช่วงเวลาที่เครือ
่ งไม่ทำ� งานซึง่ มีราคาสูง
 โซลูชน
ั เซ็นเซอร์และรีเลย์ความเร็วที่ไม่ซบั ซ้อน


วัตถุเป้าหมายหรือ
สลักเกลียว
(เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/8 นิว้ )
มากกว่า 3 นิว้ เพื่อให้แน่ใจ
ว่าเซ็นเซอร์ไม่ตรวจจับ
ใบกวาดเหล็ก

ใบกวาดเหล็ก

ใบกวาดเหล็ก

ตัวเลือกที่ 2 > เซ็นเซอร์ตรวจจับใบกวาดเหล็ก
ในสภาพการท�ำงานปกติ ใบกวาดเหล็กจะเคลื่อนผ่านเขตของเซ็นเซอร์และส่งสัญญาณ
พัลส์ไปยังรีเลย์ความเร็ว หากโซ่มีอาการหย่อน ใบกวาดเหล็กจะเคลื่อนลงต�่ำกว่าเขต
การตรวจจับและสัญญาณพัลส์จะหยุดลง ท�ำให้หน้าสัมผัสของรีเลย์เปลี่ยนสถานะ

1 ถึง 3 นิว้

พัลส์

ไปยังรีเลย์ความเร็ว

ตัวเลือกที่ 3 > เซ็นเซอร์ขณะรอตรวจจับใบกวาดเหล็ก
ในสภาพการท�ำงานปกติ ใบกวาดเหล็กจะอยูน่ อกเขตของเซ็นเซอร์ จึงไม่มีการส่ง
สัญญาณพัลส์ไปยังรีเลย์ความเร็ว หากโซ่มีอาการหย่อน ใบกวาดเหล็กจะเคลื่อนเข้ามา
ในเขตของเซ็นเซอร์และสัญญาณพัลส์จะถูกส่งไปยังรีเลย์ความเร็ว ท�ำให้รเี ลย์เปลี่ยน
สถานะ
1 ถึง 3 นิว้

1”

ไม่มีสญ
ั ญาณพัลส์

ไปยังรีเลย์ความเร็ว

ค�ำเตือน: - ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีเหล็ก (เช่น โครงเครือ่ งจักร) อยูภ่ ายในเขตการตรวจจับ
ของเซ็นเซอร์
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การป้ องกัน
เครื่องมือและบริการ
การระเบิดของฝุ่ น

4B มีเครือ่ งมือและบริการมากมายที่พร้อมให้การสนับสนุนคุณและผลิตภัณฑ์ของคุณ ทีมช่างของ 4B สามารถให้คำ� ตอบคุณ
เรือ่ งการติดตัง้ และการใช้งาน รวมถึงให้บริการตรวจสอบหรือบริการทดสอบระบบในสถานที่สำ� หรับผลิตภัณฑ์ของเรา 4B
ได้พฒ
ั นาอุปกรณ์ทดสอบให้งา่ ยต่อการตรวจสอบเซ็นเซอร์ของเราระหว่างการบ�ำรุงรักษาตามระยะ นอกจากนี ้ เรายังมีเครือ่ งมือ
อีกมากมายที่พร้อมให้ความช่วยเหลือในการติดตัง้ ผลิตภัณฑ์ของเรา

เป็ นทีท่ ราบกันดีว่าการขนย้ายวัสดุ
ทีเ่ ป็ นฝุ่ นผงแห้ง เช่น เมล็ดพืช
นั้นสามารถท�ำให้เกิดบรรยากาศ
ทีเ่ สี่ยงต่อการระเบิดได้

SPEEDMASTER™

อุปกรณ์ทดสอบเซ็นเซอร์ตลับลูกปื น ADB

5 องค์ประกอบที่เรียกว่า “ห้าเหลี่ยมของการเกิดฝุ่ นระเบิด”
จะต้องเกิดขึน้ ก่อนถึงจะมีสถานะที่เสี่ยงต่อการระเบิดเกิดขึน้
ตามมา อย่างแรก ต้องมีความเข้มข้นของฝุ่ นสูง (เชือ้ เพลิง)
จากนัน้ ก็ตามด้วยแหล่งจุดติดไฟ (ความร้อน) และออกซิเจน
(ตัวออกซิไดซ์) หากองค์ประกอบทัง้ หมดนีป้ รากฏขึน้ ในพืน้ ที่
ที่คบั แคบและมีการฟุง้ กระจาย การระเบิดอาจเกิดขึน้ ได้
1

2

5

4

3

SpeedMaster™ เป็ นอุปกรณ์เพียงอย่างเดียวที่สามารถ
ทดสอบการปรับเทียบของสวิตช์ปรับความเร็วได้อย่าง
แม่นย�ำ และสามารถทดสอบฟั งก์ชนั สัญญาณเตือนและ
ตัดการท�ำงานของเซ็นเซอร์ขณะที่ตดิ ตัง้ บนเพลาของ
เครือ่ งจักรได้

1

แหล่งจุดติดไฟ (ความร้อน)

2

การเก็บกักหมอกฝ่ น



3

ออกซิเจนในอากาศ (ตัวออกซิไดซ์)



4

ฝุ่ นที่ตดิ ไฟได้ (เชือ้ เพลิง)

5

การฟุง้ กระจายของฝุ่ นผง

มีการค้นพบมานานแล้วว่าแหล่งจุดติดไฟที่พบได้
บ่อยที่สดุ บนกะพ้อล�ำเลียงและสายพานล�ำเลียงคือ
ตลับลูกปื นที่รอ้ นจัด สายพานที่เยือ้ งผิดต�ำแหน่ง และ
สายพานที่ล่นื หลุด

การทดสอบการปรับเทียบสวิตช์ปรับความเร็ว
การทดสอบจุดส่งสัญญาณเตือนและตัดการท�ำงาน
ที่แม่นย�ำ
 ไม่จำ
� เป็ นต้องดัดแปลงชุดเซ็นเซอร์เพื่อท�ำการทดสอบ

อุปกรณ์ทดสอบโหนด HOTBUS™

อุปกรณ์ทดสอบเซ็นเซอร์ ADB ถูกออกแบบมาเพื่อ
ทดสอบเซ็นเซอร์ตรวจจับอุณหภูมิตลับลูกปื น (ADB)
ที่ปรับความลึกได้ของ 4B ด้วยระบบควบคุมและ
จอแสดงอุณหภูมิท่ีสมบูรณ์ อุปกรณ์นีจ้ ะส่งความร้อน
ไปยังเซ็นเซอร์จนถึงจุดทริปที่ตอ้ งการและช่วยให้การ
ทดสอบเซ็นเซอร์และระบบตรวจจับอุณหภูมิเป็ นไป
อย่างรวดเร็วและง่ายดาย

TOUCHSWITCH™ เซ็นเซอร์ตรวจจับ
ต�ำแหน่งของสายพานแบบดอกเจาะ

บริการตรวจสอบและทดสอบ
ในสถานทีข่ อง 4B
 ตรวจสอบท่อร้อยสายทัง้ แบบแข็งและแบบอ่อนเพื่อดู:

รอยร้าว รอยแตก ความแน่นหนาของขัว้ ต่อ และ
ความเหมาะกับวัตถุประสงค์

 ตรวจสอบระบบสายไฟทัง้ หมดเพื่อดู: ความผิดปกติของ

ระบบกราวด์ การลัดวงจร ความเหมาะกับวัตถุประสงค์

 ตรวจสอบเซ็นเซอร์และชุดควบคุมทัง้ หมดเพื่อดูวา่ มีการ

ติดตัง้ และการเชื่อมต่อสายไฟถูกต้อง

 ตรวจสอบเซ็นเซอร์และชุดควบคุมทัง้ หมดเพื่อหาอาการ

ช�ำรุด และทดสอบเพื่อรับประกันการท�ำงานที่เหมาะสม

 รายงานการตรวจสอบและทดสอบอย่างละเอียดพร้อม

ค�ำแนะน�ำที่มีให้กบั ลูกค้า

ค�ำเตือน: 4B ขอแนะน�ำให้ตอ่ สายไฟเซ็นเซอร์ทกุ ตัวให้
สามารถตัดการท�ำงานของอุปกรณ์ท่ีตรวจจับโดยอัตโนมัติ
เมื่อตรวจพบอาการที่อาจก่อให้เกิดอันตราย
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อุปกรณ์ทดสอบโหนด Hotbus เป็ นอุปกรณ์ทดสอบแบบ
พกพาที่สามารถใช้งานนอกสถานที่เพื่อตรวจสอบสถานะ
การท�ำงานของโหมดและเครือข่ายสื่อสาร Hotbus เพื่อ
ให้สามารถค้นหาปั ญหาเกี่ยวกับโหนดหรือระบบไฟฟ้า
ได้อย่างรวดเร็ว



พกพาได้ ขนาดกะทัดรัด
เชื่อมต่อกับพีซีได้เพื่อการวิเคราะห์ขอ้ มูลที่ครอบคลุม

เครือ่ งมือที่แนะน�ำส�ำหรับการติดตัง้ เซ็นเซอร์
Touchswitch™
 ฟั นคาร์ไบด์ 57 มม. เพื่อประสิทธิภาพและ
ความทนทานสูงสุด
 ดอกน�ำศูนย์จากเหล็กโคบอลต์ ปลายดอกแหลม
ป้องกันการหนีศนู ย์
 มีหน้าแปลนในตัวเพื่อป้องกันการเจาะเกินขนาด
 สปริงกระทุง้


ผลิตภัณฑ์อนื่ ๆ ของ 4B
ขอรับแคตตาล็อกของเรา
ชิน้ ส่วนกะพ้อล�ำเลียง

โซ่ลำ� เลียง
กะพ้อลำ�เลียง

โซ่แบบ DROP FORGED





สลักเกลียวลำ�เลียง

ข้อต่อแบบสองแถว / สามแถว





สายพานลำ�เลียง

โซ่แบบ BOLT ‘N’ GO





ตัวประกับต่ อสายพาน

ล้อฟันเฟืองและเทรลเลอร์

ตัวต่อแบบกลไกและตัวประกับสําหรับใช้
กับสายพานล�ำเลียงแบบพีวีซีสว่ นใหญ่ ยาง
และใยเหล็ก



ท�ำจากเหล็กอัลลอยที่ผา่ นกระบวนการอบ
ชุบด้วยความร้อนแบบพิเศษ
 ผิวชุบแข็งตามมาตรฐาน Rockwell C57C62 โดยที่แกน Ductile มีความแข็งตาม
มาตรฐาน Rockwell C40
 ทนต่อการสั่นสะเทือนและสึกหรอสูงสุด

เหล็กอัดขึน้ รูปแบบไร้ตะเข็บ สเตนเลสสตีล
และเหล็กเชื่อม
 โพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง ไนลอน และ
โพลียรู เี ทน
 ส�ำหรับการใช้งานเพื่อการเกษตรและ
อุตสาหกรรม

สลักยูโร
 สลัก EASIFIT
 สลักเบอร์ 70
 สลักเขีย
้ว

ส�ำหรับการใช้งานกับโซ่แบบ 2 แถวและ
3 แถว
 ความแข็งแรงสูงสุด
 ส�ำหรับการใช้งานความจุสงู

SBR / NBR
 ทนน�ำ
้ มันร้อน
 FRASOR
 T150 - อุณหภูมิสงู
 FDA - ปลอดภัยกับอาหารสีขาว
 ใยเหล็ก

ประกอบระบบอย่างง่ายดายด้วยใบกวาด
แบบใส่สลักเกลียว แทนการเชื่อมติดกัน
 มีทงั้ ส�ำหรับโซ่ลำ� เลียงและโซ่แบบห่วง

ส�ำหรับโซ่แบบ Drop Forged
ผลิตจากเหล็กคุณภาพสูงที่ผา่ น
กระบวนการอบชุบด้วยความร้อน
 ความแข็งอย่างน้อย 57 HRC


สำ�หรับข้อมูลทางเทคนิค
อย่างละเอียด โปรดเข้าชม
เว็บไซต์ของเรา:
www.go4b.com


คูม่ ือทางเทคนิค



คูม่ ือการติดตัง้



คูม่ ือการเชื่อมต่อสายไฟ



แบบ CAD



ใบรับรอง
4B GROUP
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แคตตาล็อกอืน่ ๆ ของ 4B:
Chevron-right•

Chevron-right•

กะพ้อล�ำเลียง
สายพานล�ำเลียง

Chevron-right•
Chevron-right•

สลักเกลียวและตัวยึดประกับ
โซ่ลําเลียง

www.go4b.com

4B Braime
Components
Headquarters
Hunslet Road
Leeds, LS10 1JZ, UK
Tel: +44 (0) 113 246 1800
Email: 4b-uk@go4b.com
4B Africa

4B Components

4B China

4B France

625 Erie Avenue
Morton
IL 61550, USA

9 Route de Corbie
80800 Lamotte Warfusée, France

Tel: 309-698-5611

F1, Building 5A, 8 West Lake
Road, Wujin High & New
Technology Development Zone,
Changzhou 213164, Jiangsu
Province, China

4B Asia Pacific

Tel: +86-519-88556006
Email: 4b-china@go4b.com

4B Deutschland

4B Australia

9 Route de Corbie
F-80800 Lamotte Warfusée, France

14 Newport Business Park
Mica Drive
Kya Sand
2163 Johannesburg
South Africa

Build No.899/1 Moo 20
Soi Chongsiri
Bangplee-Tam Ru Road
Tanbon Bangpleeyai
Amphur Bangplee
Samutprakarn 10540
Thailand

Tel: +27 (0) 11 708 6114
Email: 4b-africa@go4b.com

Tel: +66 (0) 2173-4339
Email: 4b-asiapacific@go4b.com

Building 1, 41 Bellrick Street
Acacia Ridge,
4110, Queensland
Austrailia
Tel: +61 (0) 7 3216 9365
Email: 4b-australia@go4b.com

Tel: +33 (0) 3 22 42 32 26
Email: 4b-france@go4b.com

Tel: +49 (0) 2333 601 681
Email: 4b-deutschland@go4b.com
เรามีนโยบายในการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ดังนัน้ เราขอสงวนสิทธิ์
ในการแก้ไขข้อมูลจ�ำเพาะโดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ข้อมูล
ทัง้ หมดในที่นีม้ ีให้ไว้โดยสุจริตและไม่ถือเป็ นการให้การรับประกัน
ใด ๆ หรือโดยนัย ผิด ตก ยกเว้น

