
 1 / 2 

รายการข้อก าหนดคุณภาพของวัสดุ อุปกรณ์ประกอบ 
Electromagnetic Flow Meter แบบ Battery Type 

 

1. คุณสมบัติทั่วไป 
เป็นเครื่องวัดอัตราการไหลของน ้าชนิด Electromagnetic แบบมีแบตเตอรี่ในตัว ติดตั งกับท่อชนิดหน้า
แปลน สามารถท้าการวัดได้ 2 ทิศทาง เป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน เป็นผลิตภัณฑ์จากโรงงานท่ีได้รับ
มาตรฐาน ISO 9000  
 

2. คุณสมบัติทางเทคนิค มีคุณสมบัติเทียบเท่าไม่น้อยกว่าท่ีระบุ ดังนี  
2.1 อุปกรณ์ตรวจจับ (Sensor)  

- มีมาตรฐานหน้าแปลน DIN2501(EN1092) หรือ ANSI150  
- ตัวเรือนท้าจากวัสดุ Carbon Steel ,Ductile Iron, สแตนเลส 
- Electrode และ Grounding Electrodes ท้าจาก Stainless Steel (SUS316) หรือ 

Hastelloy C หรือ ดีกว่า 
- Liner เป็นแบบ EPDM PP, Elastomer หรือ ดีกว่า ได้รับมาตรฐาน WRC Approval, WRAS 

Approve ,OIML R49 
- กันน ้าได้ตามมาตรฐานไม่ต้่ากว่า IP 68 
- มี Earthing Protection Flange, Grounding Electrode ท้าจากสแตนเลส AISI316L 
- ทนความดันใช้งานได้ไม่ต้่ากว่า 10  บาร์  และต้องผ่านการทดสอบความดันไม่น้อยกว่า 1.5 เท่า

ของความดันท่ีพิกัด 
- สามารถวัดของเหลวท่ีอุณหภูมิท้างาน 0 0C ถึง  70 0C และมีค่าความน้าไฟฟ้าตั งแต่  50 uS/cm 

ขึ นไปได้ 
2.2 อุปกรณ์แสดงผล  

- เป็นยี่ห้อเดียวกับชุดตรวจจับ (Sensor) สามารถติดตั งห่างจากชุดแสดงผล ไม่น้อยกว่า 20 เมตร 
- เป็นแบบแบตเตอรี่ในตัวมีอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ไม่ต้่ากว่า  5 ปี มีสัญลักษณ์แสดง

สถานะของแบตเตอรี่ อุปกรณ์สามารถเปล่ียนถ่ายแบตเตอรี่ชุดใหม่ได้โดยข้อมูลท่ีส้าคัญจาก
การวัด เช่น Totalizer ,วัน เวลา และ ค่าต่างๆท่ีตั งให้กับตัวอุปกรณ์ไม่สูญหาย    

- กันน ้าได้ตามมาตรฐานไม่ต้่ากว่า  IP 68 
- มีสัญญาณ Output เป็นแบบ Digital output จ้านวนไม่น้อยกว่า 2 Output โดยสามารถ

โปรแกรมการท้างานให้เป็น Pulse Output หรือ Alarm ได้  
- จอแสดงผล สามารถแสดงได้ไม่ต้่ากว่า 8 ตัวอักษร, มีปุ่มกดท่ีตัวอุปกรณ์ส้าหรับเรียกดูผลการวัด, 

มีระบบเก็บข้อมูลท่ีส้าคัญของการวัด และมีระบบจัดการประหยัดพลังงาน ( Power management ) 
- อุปกรณ์แสดงผลสามารถแสดงค่าผลรวม(Totalizer) ได้ไม่น้อยกว่า 3 ค่าและยังสามารถแสดง

ค่า  Flowrate,  Alarm ,Empty pipe detection 
- สามารถติดต่อส่ือสารกับคอมพิวเตอร์ ส่งถ่ายข้อมูล และการตั งค่าต่างๆให้กับตัวอุปกรณ์ 

พร้อมทั งมีโปรแกรมในการจัดการดังกล่าว 
- ต้องมีรหัสป้องกัน (Password) ท่ีสามารถตั งค่าได้ เพื่อป้องกันการเปล่ียนแปลงแก้ไขค่าตัวแปรต่างๆ 

(Parameter settings) ท่ีได้ท้าการปรับตั งไว้อย่างเหมาะสมแล้ว 
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การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9  
กองระบบจ าหน่าย งานมาตรวัดน  า 
โทร.0-5303-8500 ต่อ 5202 
 

- ตัวอุปกรณ์แสดงผลมีการ์ดส่ือสาร(Communication) แบบ Profibus PA หรือ Modbus 
หรือ RS485 หรือ Ethernet  

- มีค่าความคลาดเคล่ือนในการวัดสูงสุดไม่เกิน  0.5 เปอร์เซ็นต์ (of Reading) ท่ีความเร็วน ้า 
0.5 – 10 เมตรต่อวินาที  สามารถตั ง Low Flow cut off  และมีระบบ Empty Pipe Detection 

2.3 อุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ 
- อุปกรณ์แสดงผล ส่วนบันทึกเก็บข้อมูล  ต้องติดตั งภายในตู้ควบคุมชนิดติดตั งภายนอกอาคาร

พร้อมกุญแจ ตู้ควบคุมต้องมีขนาดเพียงพอท่ีสามารถใส่อุปกรณ์ได้ทั งหมดและสะดวกในการ
ซ่อมบ้ารุง โดยเป็นตู้เหล็กติดตั งบนแท่นคอนกรีต 

- สายสัญญาณระหว่างอุปกรณ์วัดกับชุดแสดงผลเป็นสายเส้นเดียว (ไม่มีการต่อสาย) เดินในท่อ
ร้อยสายไฟฟ้า IMC. ขนาดตามความเหมาะสมโดยให้มีพื นท่ีว่างไม่น้อยกว่า 40 เปอร์เซ็นต์ 
ของท่อร้อยสายไฟฟ้า 

- ขนาดและต้าแหน่งการติดตั งตามท่ีระบุในแบบ 
 

3. เอกสารที่จะต้องจัดส่งประกอบและด าเนินการ 
3.1 ต้องยื่นเอกสารรับรองการเป็นตัวแทนจ้าหน่ายในประเทศจากผู้ผลิต เพื่อยืนยันว่าสามารถขายหรือ

ให้บริการหลังการขายแก่การประปาส่วนภูมิภาคได้ 
3.2 ผู้รับจ้างต้องจัดส่งผลการทดสอบความดันและความเท่ียงตรงของอุปกรณ์ในวันส่งของเข้าหน่วยงาน

ก่อสร้าง  จากโรงงานผู้ผลิตเป็นฉบับจริง 
3.3 ผู้รับจ้างต้องจัดอบรมและสาธิตการใช้เครื่องวัด พร้อมวิธีดูแลบ้ารุงรักษาเครื่องให้กับเจ้าหน้าท่ีผู้เกี่ยวข้อง

ท่ีจะรับเครื่องไปใช้งานจนสามารถใช้เครื่องวัดได้ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั งสิ น 
3.4 ต้องจัดส่งคู่มือการใช้งานและบ้ารุงรักษาเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษต้นฉบับจากต่างประเทศ

อย่างละ  5   ชุด/เครื่อง ประกอบด้วยหลักการท้างาน,การใช้งานและการบ้ารุงรักษา พร้อมตาราง
การซ่อมบ้ารุงของมาตรวัดน ้าและอุปกรณ์ประกอบทุกๆส่วน 
 

4. การรับประกัน 
ผู้รับจ้างต้องรับประกันเครื่องวัดอัตราการไหลและอุปกรณ์อื่นๆ เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี นับจากวัน
ส่งมอบ ในช่วงเวลาดังกล่าวหากเกิดการช้ารุดเสียหายเนื่องจากการใช้งานตามปกติหรือเนื่องจากความ
บกพร่องของผู้ผลิต ผู้รับจ้างจะต้องแก้ไขหรือเปล่ียนใหม่โดยทันทีเมื่อได้รับแจ้งและไม่คิดมูลค่าใดๆ ทั งสิ น 

 


