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““SSIIEEMMEENNSS””  MMiiccrroommaasstteerr  VVeerrssiioonn  44    

UUnniiqquuee  AApppplliiccaattiioonn  aanndd  FFeeaattuurreess    
SIEMENS Micromaster Version 4 Variable 

Frequency Speed Drives (VSD) หรือโดยทั่วไปเรียกวา 
อินเวอรเตอร ไดผสมผสานเทคโนโลยี และผานการพัฒนามา
อยางยาวนานกวาทศวรรษจากแมแบบ Master Drives จนถึงรุน

ที่ 4 ดวยฟงชั่นที่ใชงานงายขึ้น สามารถติดตอ และควบคุมไดทั้งกับคอมพิวเตอรโดยตรง หรือ โปรแกรมผาน
ทาง Operating panel ทั้งนี้ยังไดรวม คุณสมบัติเดนๆ อีกหลายอยาไวเปนทางเลือก ไมวาจะเปน protocols 
สําหรับการติดตอส่ือสารหลายแบบ หลายชนิด สัญญาณ Input และ Output ทั้ง อนาลอก และแบบ digital 
อยางพอเพียง นอกเหนือฟงชั่นที่มากมายเมื่อเทียบกับราคา นอกจากนี้ยังไดรวมคุณสมบัติเดนๆที่ ไมเหมือนใคร 
และสามารถนําไปใชใหเปนประโยชนไดโดยไมตองจายเพิ่ม ดังเชนคุณสมบัติตอไปนี้ 

 Build-in by pass circuit function 
 Motor Sensor direct connection 
 Pump/Cooling Tower Cascading 

Feature 
 Energy saving mode 
 V-Belt Monitoring 
 Low Harmonics Design 

 
Build-in by pass circuit function 

เปนคุณสมบัติการทํางาน ที่มีมาใหสําเร็จรูป 
สําหรับงานที่ตองการความมั่นคง  และกังวลถึง
เสถียรภาพ และตองการใหมีระบบ By pass ไมวาจะใน
กรณีที่เกิดการ error หรือ fault ไมวากรณีใดๆที่ตัว 
VSD แลวสั่งใหระบบทํางานโดยอัตโนมัติ ไปยังโหมด 
Direct On Line หรือในกรณีที่ตองการสั่งใหทํางาน
ดวยมือ (Manual) โดยใหรับคําสั่งจาก Digital 
command เมื่อผูใชตองการ หรือ ในกรณีที่เมื่อระบบ 
VSDs ปรับความเร็วรอบหรือ คาความถี่ ใกลกับความถี่
ของ ร ะบบไฟฟ าแล ว  ให ส่ั ง ง านโดยอั ต โนมั ติ 
เปลี่ยนเปนทํางานในโหมด Direct On Line เหมือนกับ
การนําไปใชเพื่อการเริ่มหมุนมอเตอร หลังจากนั้นก็ให
ทํางานในโหมด direct เพื่อลดคาสูญเสียในชุด VSDเปนตน 

Motor Sensor direct connection 

โดยธรรมชาติเมื่อลดความเร็วรอบมอเตอรลง พัดลมที่ติดดานทาย
กับเพลามอเตอรก็จะลดการระบายความรอนลงตามไปดวย แตเนื่องจาก
โหลดแบบพัดลม หรือปมน้ํานั้นตองการกระแสและแรงบิดลดลง ทําให
ความรอนที่เกิดขึ้นก็จะลดลงตามความเร็วรอบที่ลดลง เพื่อปองกันการ
นําไปใชผิดลักษณะโหลด Micromaster Version 4 จึงไดมีระบบ
ตรวจสอบ และปองกันความรอนเกินพิกัด ที่ชุด VSD เอง และที่ตัวมอเตอร 
ดวยวิธีการคํานวณ  I2t เพื่อปองกันระบบ  และมอเตอร เ สียหายอัน
เนื่องมาจากความรอนเกิน 

นอกจากนี้เพื่อความมั่นใจขึ้นอีกระดับ และเปนการปองกันมอเตอร
ไหมอันเนื่องมาจากสาเหตุอื่นๆ สําหรับมอเตอรที่มีตัวตรวจจับอุณหภูมิ ไม

วาจะเปน PTC หรือ KTY ที่ฝงไวที่ขดลวด สําหรับปองกันมอเตอรรอนเกิน สามารถที่จะนํามาตอไดโดยตรงที่ 
VSD งาย และสะดวก โดยไมตองใชอุปกรณแปลงสัญญาณใดๆเพิ่มเติม เพื่อใหระบบทําการตรวจสอบอีกครั้ง 
(double standard) เพื่อส่ังใหตัดระบบหยุดการทํางาน หรือเพื่อสงสัญญาณเตือนเมื่อความรอนมอเตอรสูงเกิน
เปนตน  

รูปที่ 1 Bypass circuit 
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Pump/Cooling Tower / Fan /  
Blower Cascading Feature 

ฟงชั่นนี้ เปนฟงชั่น เดนไมเหมือนใคร 
ประหยัดตนทุนทั้งการลงทุนเบื้องตน และ
การนําไปใชงาน สามารถใชไดทั้งปมน้ํา 
หรือระบบพัดลม (Blower) ที่มีตั้งแตสอง
ตัวขึ้นไป 

Micromaster Version 4  คุณสมบัติการ
ทํางานนี้มีมาใหสําเร็จรูป ไมตองจายเพิ่ม 
ไมตองมีชุดควบคุมเพิ่มเติม ไมตองเพิ่ม 
I/O ไ ม ต อ ง เ พิ่ ม ชุ ด ค ว บ คุ ม  PID 
controller สามารถเลือกที่จะส่ังให
ทํางานโดยอัตโนมัติ เมื่อมอเตอรหมุนที่
ความเร็วรอบต่ําๆ เมื่อครบตามกําหนด
ระยะ เ วลา  ก็ ส่ั ง ให หยุ ด ได เ อ งโดย
อัตโนมัติ เสมือนใหระบบจําศีล เพื่อ
ประหยัดพลังงาน จนกระทั่งแรงดันน้ํา
ลดลง ก็จะส่ังทํางานโดยอัตโนมัติในทัน

ที่ทันใด นอกจากนี้ถึงแมนวาจะมีปมน้ําเพียงตัวเดียว ก็ยังใชฟงชั่น Energy saving mode โดยใชคุณสมบัติที่มี
มาให PID controller ส่ังใหหยุดหรอืสตารทไดโดยนิ่มนวลในรูปแบบอัตโนมัติ  

 

 
 
 

รูปที่ 4 Energy saving mode diagram

รูปที่ 2 ลําดับการทาํงาน ของปมนํ้าแตละตัว (Typical pump Cascading Logic) 

รูปที่ 3 Cascade mode diagram (Motor Staging)
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V-Belt Monitoring 

สําหรับงานประเภทปมน้ํา ปญหาอีกประการหนึ่งที่มอเตอรปม
น้ําเสียบอยๆ เนื่องมาจากสาเหตุ Run dry หรือปมน้ําหมุนในขณะไมมี
น้ํา Micromaster Version 4 สามารถชวยดูแลและคอยตรวจสอบไมให
ปมน้ําทํางานในกรณีน้ําแหง (Run dry) ได เชนเดียวกับกรณี พัดลม
หรือโหลดอื่นๆ ที่สงกําลังโดยผานสายพาน (V-belt) Micromaster 
สามารถชวยดูแลและคอยตรวจสอบหากเกิดสายพานขาดให โดยไม
ตองจายเงินเพิ่มเพื่อติดตั้งอุปกรณตรวจสอบเพิ่มเติมแตอยางใด คงใช
แคเพียงการกําหนดคําสั่งเพิ่ม เพื่อให VSD คอยดูแลตรวจสอบทั้ง
ความเร็วรอบ และแรงบิด ใหตลอดเวลา 

หลักการทํางาน เพียงแคตั้งชุดคําสั่ง ใหทําการเปรียบเทียบ 
กระแส ความเร็วรอบ และแรงบิดใหเหมาะสมกับ เสนกราฟโหลด ทํา
ใหไดคุณสมบัติเพิ่มเติมอื่นๆ เชนเมื่อเกิดการ Lock rotor ไมวาที่

ความถี่หรือความเร็วรอบใดๆ VSDs จะส่ังใหระบบหยุดโดยอัตโนมัติ จนกวาจะมีการreset และทําการสตารทขึ้น
ใหม เปนตน  

 
Low Harmonics Design 

ฮารโมนิก (Harmonics) เปนสาเหตุที่ทําให หมอแปลงรอนจนไมสามารถจาย
โหลดไดเต็มพิกัด switchgearหรือ Circuit Breaker ทริปโดยไมรูสาเหตุ, 
สายไฟรอน, คอนเทคเตอร หรือ ฟวสขาดในขณะที่กระแสอาจจะยังไมเกินพิกัด 
อาการดังกลาว สันณิฐานในเบื้อตนไดวาเกิดจากกระแสฮารโมนิกรบกวน  

ดวยการออกแบบระบบของ Siemens Micromaster VSD’s ซึ่งไมเหมือนใคร
สามารถออกแบบใหมี กระแส harmonics ดานขาเขาไปรบกวนระบบนอยมาก 
เมื่อเปรียบเทียบกับระบบอื่นๆ โดยไมตองใสอุปกรณ line reactors หรือ DC โชก
ที่ เพิ่มเติมแตอยางไร ในขณะที่ระบบ หรือ Drives อื่นๆ จําเปนที่จะตองติดตั้ง
อุปกรณเพิ่มเติมเพื่อกรองคลื่นฮารโมนิกออกจากระบบ  

ดวยหลักการออกแบบสําหรับโหลดประเภทพัดลม หรือปมน้ํา ที่ไมไดตองการการตอบสนองที่รวดเร็ว การ
ออกแบบ lowered DC link capacitance เพื่อ minimize harmonics ระบบควบคุมจะทําการคํานวณการใช
พลังงานที่เหมาะสมในระดับที่ต่ําที่ยอมรับได และเพียงพอในการขับโหลดเพื่อใหแนใจ วาสามารถขับมอเตอรให
เกิดเสียงรบกวนนอยที่สุด และ smooth อยางนิ่มนวลมากที่สุด นี่เปนอีกแนวทางและอีกรูปแบบที่ Micromaster 
version 4 มาพรอมกับเทคโนโลยี่ที่ไมเหมือนใคร ในราคาที่คุมคา.  
 

    
“Using “SIEMENS” Micromaster VSDs is a cost-effective way to reduce input line harmonics.” 

 


