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 Bearing Temperature Sensors	 	

	 เซ็นเซอร์ตรวจจับอุณหภูมิตลับลูกปืน
The WDB, MDB & ADB Series bearing temperature 
sensors are designed to screw directly into an existing 
grease zerk fitting on a bearing housing. Each sensor is
fitted with a grease nipple to allow lubrication of the bearing 
without the need for removal of the sensor. The WDB
series is available with either a PTC thermistor with 
various factory set trip points or a NTC thermistor with a user 
adjustable trip point, or as a Pt100 RTD version.

เซ็นเซอร์ตรวจจับอุณหภูมิตลับลูกปืนชุด WDB, MDB และ ADB 
ได้ถูกออกแบบมาโดยตรงเพื่อขันสกรูเข้ากับหัวอัดจาระบีเซิร์กที่
ปลอกหุ้มตลับลูกปืน ซึ่งเซ็นเซอร์แต่ละตัวจะถูกท�ามาให้มีขนาดพอดีกับ
หัวอัดจาระบีเพื่อให้เกิดการหล่อลื่นของตลับลูกปืนโดยไม่จ�าเป็น
ต้องท�าการถอดเซ็นเซอร์ออก นอกจากนี้ชุด WDB ยังสามารถใช้ได้
กับตัวต้านทานความร้อน PTC ได้เช่นกัน ส�าหรับชุด WDB สามารถใช้งาน
ได้กับทั้งตัวต้านทานความร้อน PTC ซึ่งโรงงานต่างๆ ใช้ตั้งค่าในการตัดการท�างาน 
หรือตัวต้านทานความร้อน NTC ที่ผู้ใช้สามารถปรับการตัดการท�างานได้เอง หรือ
ตามรุ่น Pt100RTD

	 WDA3
The WDA Series are non-contacting extended range magnetic 
sensors used to detect ferrous targets (such as bucket bolts
or steel buckets) at a distance of up to 100 mm from the 
sensor. It can also be used as a chain break detector.

ชุด WDA เป็นเซ็นเซอร์แม่เหล็กชนิดที่ไม่มีส่วนที่ยื่นสัมผัส 
ใช้ส�าหรับตรวจจับวัตถุที่เป็นเหล็ก (เช่น สลักกะพ้อ หรือ
กะพ้อเหล็ก) ในระยะทาง 100 มิลลิเมตรจากตัวเซ็นเซอร์ 
อีกทั้งยังสามารถน�าไปใช้ในการตรวจการช�ารุดของโซ่ได้อีกด้วย

	 Touchswitch
The Touchswitch is an electromechanical limit-switch style 
sensor with no moving parts. It is designed to detect belt 
tracking and misalignment problems on bucket elevators 
and conveyors. Unlike a rub block that utilizes friction
(heat) to activate, the Touchswitch is pressure sensitive 
forsafer and more reliable monitoring.

Touchswitch เป็นเซ็นเซอร์จักรกลไฟฟ้าในรูปแบบสวิตซ์จ�ากัดระยะ
ซึ่งปราศจากส่วนที่มีการเคลื่อนที่ ถูกออกแบบมาเพื่อติดตามการท�างาน
ของสายพาน ปัญหาการเยื้องผิดต�าแหน่งของกะพ้อล�าเลียงและสายพาน 
แตกต่างจาก rub block ซึ่งใช้วิธีการกระตุ้นด้วยความเสียดทาน (ความร้อน) 
นอกจากนี้ แต่ Touchswitch เป็นระบบที่ไวต่อความดันเพื่อความปลอดภัยและ
ความแม่นย�าในการตรวจจับที่เหนือกว่า

 Speed Switches 
	 สวิตซ์ปรับความเร็ว
Monitors rotating machinery for dangerous underspeed 
conditions. An inductive sensing device located in the nose 
of the enclosure will detect a metal target. Set to the normal 
machine RPM, 4B Speedswitches provide alarm and 
shutdown signals underspeed and stopped motion.
*Can be used with the Whirligig universal shaft sensor mount

ใช้ตรวจจับเครื่องจักรที่ก�าลังหมุนเพื่อป้องกันอันตรายเมื่อ
ความเร็วในการหมุนตกลง โดยอุปกรณ์รับสัญญาณเหนี่ยวน�าที่
ถูกติดตั้งบริเวณส่วนโค้งของปลอกหุ้มจะตรวจจับสัญญาณโลหะที่
ต้องการควบคุม เพื่อให้เครื่องจักรยังคงท�างานตามรอบการท�างานปกติ 
นอกจากนี้สวิตซ์ปรับความเร็ว 4B ยังมีสัญญาณเตือนและสัญญาณตัดการท�างาน
เมื่อความเร็วตกและหยุดการเคลื่อนที่
*สามารถใช้ได้กับเซ็นเซอร์เพลา Whirligig ทั่วไป

 Binswitch
	 บินสวิตซ์
The Binswitch detects level or plug conditions for bulk 
granular solids or liquids in tanks, bins, or silos and can be 
used as a plug or choke detector in chutes, conveyors and elevator legs.

ท�าหน้าที่ตรวจจับระดับหรือลักษณะการอุดตันส�าหรับเม็ดของแข็งหรือของเหลว
ในแท็งค์ ถัง หรือไซโลและสามารถใช้ตรวจจับการอุดตันหรือการเกิดคอคอดใน
ทางลาดเอียง สายพาน และขาของเครื่องล�าเลียง

 Roto Level Series
The Roto Level Series are rotary paddle switches designed 
to detect high and low levels of bulk granular solids in bins, 
tanks, silos, and as blockage detectors in spouts.

ชุดตรวจวัดระดับความสูง Roto คือ สวิตซ์ใบพัดหมุนที่ถูก
ออกแบบมาเพื่อตรวจวัดระดับความสูง/ต�่าของ
ของแข็งในถัง แท็งค์ ไซโล และเป็นตัวตรวจจับการ
อุดตันในท่อพ่น

 Inductive Sensors 
	 เซ็นเซอร์เหนี่ยวน�า
4B inductive proximity sensors are designed to detect  
shaft speed, shaft position, gate position, or object  
presence. No contact is made between the sensor and the 
target being monitored. Sensors will detect a ferrous object at 
1/2” and a nonferrous metal object at a distance of 5/16”. 
*Can be used with the Whirligig universal shaft sensor mount

เซ็นเซอร์เหนี่ยวน�าระยะใกล้ 4B ถูกออกแบบมาเพื่อตรวจจับความ 
เร็วของเพลา ต�าแหน่งเพลา ต�าแหน่งทางเข้าออกหรือการด�าเนินไปของ
อุปกรณ์ที่สนใจโดยไม่มีการสัมผัสกันระหว่างเซ็นเซิร์กับวัตถุที่ก�าลังท�าการตรวจจับ 
ซึ่งเซ็นเซอร์จะตรวจจับวัตถุที่มีเหล็กเป็นองค์ประกอบในระยะ 1/2 นิ้ว และวัตถุที่
ไม่ใช่องค์ประกอบของโลหะในระยะ 5/16 นิ้ว 
*สามารถใช้ได้กับเซ็นเซอร์เพลา Whirligig ทั่วไป

 Autoset Series
The Autoset Series are selfcontained point level monitors 
with digital displays for high, intermediate, or low-level 
detection of liquids, powders or free-flowing granular 
solids. The Autoset Series incorporates simple push-button 
calibration with microprocessor enable/disable switch for 
total protection of stored values. Once the unit is calibrated 
for a specific application, it never has to be re-calibrated.

ชุด Auto Set เป็นตัวบ่งชี้ระดับความสูง กลาง ต�่า ของเหลว 
ผงแป้ง หรือเมล็ดของแข็งที่ไหลอย่างอิสระด้วยหน้าจอแสดงผล
แบบดิจิตอล ชุด Autoset นี้เป็นการท�างานร่วมกัน
กับระบบการสอบเทียบอย่างงายด้วยปุ่มกด
และมาพร้อมกับสวิตซ์สั่งเปิด/ปิดการท�างาน
ไมโครโปรเซสเซอรเ์พื่อการเก็บปกปักรักษาข้อมูลอันมีค่า
อย่างครบถ้วน และเมื่อใดก็ตามที่มีการสอบเทียบส�าหรับการใช้งาน
เฉพาะด้านแล้วก็ไม่จ�าเป็นต้องท�าการสอบเทียบซ�้าอีก



T500 Elite - Hotbus Watchdog Elite
Features / ลักษณะ
•	Continuous bearing temperature monitoring with user adjustable trip points /  
 ตรวจจับ	อุณหภูมิของตลับลูกปืนได้อย่างต่อเนื่องโดยผู้ใช้สามารถปรับค่าอุณหภูมิที่ตัดการท�างานได้
•	RS485 serial communication / การส่งข้อมูลแบบอนุกรมด้วย	RS485
•	 Monitors up to 256 sensors / ตรวจจับโดยใช้เซ็นเซอร์ได้สูงสุด	256	ตัว	
•	 4 second scan time with 256 sensors installed /  
 สามารถอ่านวิเคราะห์ข้อมูลจากเซ็นเซอร์ทั้ง	256	ตัวภายใน	4	วินาที
•	 Works with many types of sensors /	ท�างานได้กับเซ็นเซอร์หลายชนิด
•	Enter your own sensor/location names for easy identification /  
 ป้อนข้อมูลเซ็นเซอร์	สถานที่ติดตั้งด้วยตัวเอง	เพื่อการระบุต�าแหน่งได้โดยง่าย
•	Alarm and shutdown features / มีรูปแบบการแจ้งเตือนและการตัดการท�างาน
•	Can be connected to logging and trending software /		
	 สามารถเชื่อมต่อเข้ากับซอฟแวร์บันทึกข้อมูลและทิศทางของการท�างาน
•	Gateways available for various PLC connections /  
 มีช่องสัญญานส�าหรับรองรับการเชื่อมต่อ	PLC	ที่หลากหลาย

Sensor options / ตัวเลือกเซ็นเซอร์
•	 WDB, MDB, ADB: bearing temperature /	WDB,	MDB,	ADB:	อุณหภูมิตลับลูกปืน
•	 Touchswitch: belt alignment	/	Touchswitch:	ต�าแหน่งของสายพาน
•	M300 Speedswitch: speed / M300		Speedswitch:	ความเร็ว
•	Autoset Series: level indicator /	Autoset	Series:	ชี้บ่งระดับ
•	Roto-Level Series: level indicator /	Roto-Level	Series:	ชี้บ่งระดับ
•	Binswitch: level and plug indicator /	Binswitch:	ชี้บ่งระดับและการอุดตัน

Input supply voltage / ศักย์ไฟฟ้าขาเข้า
100-240 VAC
24 VDC
(universal supply) / (ใช้ได้ทั่วไป)

SENSOR SUPPLY
Use external 24 VDC supply / ใช้	24	VDC	แบบติดตั้งภายนอก

Approvals / มาตรฐานการรับรอง
•	Europe – ATEX
•	USA, Canada – CSA

•	Worldwide – IECEx

H x W x D 
246 x 188 x 102 mm

Applications / การใช้งาน
Bucket elevators and conveyors / กะพ้อและสายพานล�าเลียง

Combined Monitoring Systems
ระบบรวมการตรวจสอบ
The T500 Elite - Hotbus is a serial communication system specially designed to monitor 
up to 256 sensors, including continuous bearing temperature and belt misalignment. 
With automatic machine shutdown capability and PLC/PC compatibility this advanced 
microprocessor based system offers low cost installation, versatility and easy system 
expansion. Logging and trending software is also available for historic data analysis 
and preventative and predictive machine maintenance.

T500 Elite - Hotbus	ถือเป็นระบบการส่งต่อข้อมูลแบบต่อเนื่องซึ่งถูกออกแบบมาส�าหรับการ
ตรวจสอบโดยใช้เซ็นเซอร์มากสุดถึง	256	ตัว	รวมถึงการตรวจจับอุณหภูมิของตลับลูกปืนและการ
เยื้องผิดต�าแหน่งของสายพานด้วย	มีความสามารถในการปิดเครื่องจักรได้โดยอัตโนมัติและยัง
สามารถใช้งานร่วมกันกับ	PLC/PC	ซึ่งเป็นระบบไมโครโพรเซสเซอร์พื้นฐานที่รุดหน้าไปอีกขั้นเพื่อ
รองรับการติดตั้งแบบต้นทุนต�่า	มีความอเนกประสงค์และง่ายต่อการขยายระบบในอนาคต	อีกทั้ง
ยังมีซอฟแวร์ส�าหรับบันทึกข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลย้อนหลัง	การป้องกันและการพยากรณ์การ
บ�ารุงรักษาเครื่องจักร

The Watchdog Elite is a microprocessor controlled unit with combined belt speed,
belt alignment, bearing temperature, pulley alignment and plugged condition 
monitoring for bucket elevators and conveyors. An LCD screen displays machine 
status messages (available in four different languages) and a super-bright LED 
display shows belt speed. Calibration and set-up parameters are accessed via a 
password and front panel touch buttons.

Watchdog-Elite	คือ	หน่วยควบคุมด้วยไมโครโปรเซสเซอร์ซึ่งเป็นการน�าระบบตรวจจับความ
เร็วสายพาน	ต�าแหน่งสายพาน	อุณหภูมิตลับลูกปืน	ต�าแหน่งรอกแสะสภาวะการอุดตันของ
ระบบกะพ้อและสายพานล�าเลียงรวมเข้าไว้ด้วยกัน	ด้วยหน้าจอแสดงข้อความ	ลักษณะการ
ท�างานของเครื่องจักร	(เลือกใช้ได้ถึง	4	ภาษา)	และการแสดงผลด้วยไฟ	LED	แบบสว่างพิเศษ
ส�าหรับแสดงอัตราเร็วของสายพาน	ส�าหรับการสอบเทียบและติดตั้งค่าการท�างานสามารถ
เข้าถึงได้โดยใช้รหัสผ่านและการสัมผัสปุ่มบนแผงควบคุมด้านหน้า

Serial network system for continuous monitoring 
of bearing temperature, belt misalignment, and 
more

ระบบเครือข่ายอนุกรมเพื่อการตรวจจับอุณหภูมิ
ของตลับลูกปืน	การเยื้องผิดต�าแหน่งของสายพาน	
และอื่นๆ	ได้อย่างต่อเนื่อง

Combined belt speed, belt alignment, bearing 
temperature, pulley alignment and plugged 
condition monitoring system

เป็นการน�าระบบตรวจจับความเร็วสายพาน	ต�าแหน่ง
สายพานอุณหภูมิตลับลูกปืน	ต�าแหน่งรอกและสภาวะ
การอุดตันเข้าไว้ด้วยกัน

Combined Monitoring Systems / ระบบรวบรวมการตรวจสอบ

Features / ลักษณะ
•	Monitors elevators and conveyors / ใช้ตรวจสอบเครื่องล�าเลียงและสายพาน
•	User friendly menu set-up / เมนูการตั้งค่าที่ง่ายส�าหรับผู้ใช้
•	LED belt speed indication / แสดงความเร็วสายพานด้วยไฟ	LED
•	LCD message screen displaying status / หน้าจอ	LCD	แสดงสถานการณ์ท�างานของเครื่อง
•	Fully programmable to optimize elevator/conveyor operation / โปรแกรมการท�างาน	
	 ที่เต็มรูปแบบเพื่อการท�างานของเครื่องล�าเลียง/สายพานที่เหมาะสม
•	LED alarm indication and power status /	ไฟแจ้งเตือน	LED	และสถานะก�าลังไฟฟ้า
•	Relay contacts and RS485 outputs / หน้าสัมผัสรีเลย์และการแสดงข้อมูล	RS485	
•	PLC interface (optional) / ตัวเชื่อมต่อ	PLC	(ตัวเลือก)
•	Alarm and shutdown features / รูปแบบของการแจ้งเตือนและตัดการท�างาน

Sensor options / ตัวเลือกเซ็นเซอร์
•	WDB, MDB, ADB: bearing temperature / WDB,	MDB,	ADB:	อุณหภูมิตลับลูกปืน
•	WDA Series: motion alignment / ชุด	WDA:	ต�าแหน่งการเคลื่อนที่
•	Touchswitch: belt alignment / Touchswitch:	ต�าแหน่งของสายพาน
•	 Inductive Proximity Sensors: speed (P100V34A/P300V34AI) / Inductive	Proximity		
	 Sensors:	ความเร็ว	(P100V34A/P300V34AI)	
•	Binswitch: plugswitch / Binswitch:	ปลั๊กสวิตซ์

Input supply voltage / ศักย์ไฟฟ้าขาเข้า
100 -240 VAC
24 VDC
(universal supply) / (ใช้ได้ทั่วไป)

SENSOR SUPPLY
24 VDC

Approvals / มาตรฐานการรับรอง
•	Europe – ATEX
•	USA, Canada – CSA

•	Worldwide – IECEx

H x W x D
308 x 241 x 137 mm

Applications / การใช้งาน
Bucket elevators and conveyors / กะพ้อและสายพานล�าเลียง

For more detailed product information, please visit : www.go4b.com 
ส�าหรับข้อมูลรายละเอียดผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม กรุณาเข้าเยี่ยมชมที่ : www.go4b.com

HAZARD MONITORING SYSTEMS / ระบบตรวจจับอันตราย



A400 Elite B400 Elite X400 Elite AlarmswitchT400 Elite - Hotswitch
Features / ลักษณะ
• Monitors 8 zones with up to 6 PTC sensors in each 
 zone (48 total) / ตรวจจับได้ 8 จุดพื้นที่ด้วยเซ็นเซอร์  
 PTC 6 ตัวต่อพื้นที่ (รวม 48 จุด)
• Status LEDs provide quick location of the hot bearing 
 condition / ไฟ LED แสดงสถานะได้อย่างรวดเร็วเมื่อ
 ตลับลูกปืนร้อนเกินกว่าที่ก�าหนด
• Sensors are positively mounted grease through / 
 เซ็นเซอร์ถูกตั้งอยู่ท่ามกลางจาระบี 
• Alarm mute / การปิดเสียงแจ้งเตือน
• RS485 serial communication (optional) /  
 การส่งต่อข้อมูลแบบอนุกรมด้วย RS485 (ตัวเลือก)
• PLC board with 8 contact outputs (optional) /  
 บอร์ด PLC แสดงผลชนิด 8 ช่องเชื่อมต่อ (ตัวเลือก)

Sensor options / ตัวเลือกเซ็นเซอร์ 
• WDB - MDB - ADB Series: bearing temperature /  
 ชุด WDB-MDB-ADB: อุณหภูมิตลับลูกปืน
• Extensive range of sensors available from 50 - 100°C / 
 มีช่วงการท�างานของเซ็นเซอร์ที่กว้างจากอุณหภูมิ 50 -100°C 

Input supply voltage / ศักย์ไฟฟ้าขาเข้า 
100-240 VAC 
24 VDC 
(universal supply) / (ใช้ได้ทั่วไป)

SENSOR SUPPLY 
12 VDC 

Approvals / มาตรฐานการรับรอง
• Europe – ATEX
• USA, Canada – CSA
• Worldwide – IECEx

H x W x D
246 x 188 x 102 mm

Applications / การใช้งาน
Bucket elevators and conveyors /  
กะพ้อและสายพานล�าเลียง

Bearing temperature monitor

ตรวจจับอุณหภูมิตลับลูกปืน
Bucket elevator belt alignment  

monitoring system
ระบบตรวจจับต�าแหน่งสายพานกะพ้อล�าเลียง

Conveyor or bucket elevator belt alignment monitoring system

ระบบตรวจจับต�าแหน่งสายพานกะพ้อล�าเลียง 
หรือสายพานล�าเลียง

Centralized alarm monitoring system
ระบบศูนย์กลางการแจ้งเตือน

Temperature Monitoring 
การตรวจจับอุณหภูมิ
The T400 Elite - Hotswitch is a microprocessor 
controlled temperature monitor, which works in 
conjunction with PTC temperature sensors to 
monitor up to 48 bearings and can provide an 
alarm and automatic shutdown when a high 
bearing temperature condition is detected.

T400	Elit-Hotswitch คือ อุปกรณ์ตรวจจับอุณหภูมิที่ควบคุม
ด้วยไมโครโพรเซสเซอร์ โดยท�างานเชื่อมต่อกับเซ็นเซอร์
อุณหภูม ิPTC เพื่อการตรวจจับตลับลูกปืนได้ถึง 48 ตัว และ
ยังมีระบบแจ้งเตือนและตัดการท�างานอัตโนมัติเมื่อมีการ
ตรวจพบว่าตลับลูกปืนมีอุณหภูมิสูงเกินกว่าที่ก�าหนด 

Belt Alignment Monitoring
การตรวจจับต�าแหน่งของสายพาน

Alarm Monitoring
การตรวจจับสัญญานแจ้งเตือน	
The X400 Elite – Alarmswitch is a microprocessor based 
control unit which is able to accept contact style signals 
in 8 separate zones. Alarm and status LEDs provide quick
location of the alarm. A single local and optional remote 
alarm mute push button acknowledges any alarm condition.

สวิตซ์แจ้งเตือน		X400	Elite เป็นไมโครโพรเซสเซอร์ควบคุมพื้นฐาน
ซึ่งท�างานได้ในรูปแบบการส่งสัญญานสัมผัสใน 8 จุด โดยระบบเตือน
และไฟแสดงสถานะแบบ LED จะท�าการแจ้งเตือนไปยังพื้นที่ต่างๆ ได้
อย่างรวดเร็ว ส�าหรับพื้นที่แยกเดี่ยวตามจุดต่างๆ และตัวเลือกส�าหรับ
การใช้ปุ่มรีโมทปิดเสียงเตือนเป็นไปตามสภาวะแต่ละเงื่อนไขการแจ้ง
เตือน

The A400 Elite is a microprocessor based 
control unit which uses high power magnetic 
sensors that detect moving metallic buckets or 
bolts from either one or two bucket elevators.  
The unit is able to provide an alarm and automatic 
shutdown of the elevator when a belt misalignment/
underspeed condition is detected.

A400	Elite เป็นไมโครโพรเซสเซอร์ควบคุมพื้นฐาน ด้วย
เซ็นเซอร์แม่เหล็กก�าลังสูง ซึ่งตรวจจับกะพ้อโลหะหรือสลัก
ที่เป็นโลหะจากกะพ้อล�าเลียง 1 หรือ 2 ตัวที่ก�าลังเคลื่อนที่ 
นอกจากนี้ยังมีระบบแจ้งเตือนและตัดการท�างานของเครื่อง
ล�าเลียงโดยอัตโนมัติเมื่อพบว่าสายพานอยู่ในต�าแหน่งที่
ผิดไปจากที่ก�าหนด

The B400 Elite is a microprocessor based 
control unit which uses sensors to detect 
belt misalignment by pressure (Touchswitch) 
from one or two elevators/conveyors. The 
unit is able to provide an alarm and automatic 
shutdown of the elevator/conveyor when 
a belt misalignment condition is detected.

B400	Elite เป็นไมโครโพรเซสเซอร์ควบคุมพื้นฐาน ซึ่ง
เซ็นเซอร์จะท�าหน้าที่ตรวจจับสายพานที่อยู่ผิดต�าแหน่ง
ด้วยความดัน (Touchswitch) ที่มาจากเครื่องล�าเลียง/
สายพาน 1 หรือ 2 ตัว นอกจากนี้ ยังมีระบบแจ้งเตือน
และตัดการท�างานของเครื่องล�าเลียง/สายพานอัตโนมัติ
เมื่อพบว่าสายพานอยู่ในต�าแหน่งที่ผิดไปจากที่ก�าหนด

Temperature Monitoring	

การตรวจจับอุณหภูมิ
Belt Alignment Monitoring
การตรวจจับต�าแหน่งของสายพาน

Alarm Monitoring
การตรวจจับสัญญานแจ้งเตือน	

Features / ลักษณะ
• Uses up to 4 magnetic (reluctance) alignment 
 sensors / ใช้เซ็นเซอร์แม่เหล็กตรวจจับต�าแหน่งสูงสุด 
 4 ตัว (ความฝืดแม่เหล็ก)
• Monitors alignment of belts in two separate elevators 
 or top and bottom alignment in one elevator /  
 ตรวจจับต�าแหน่งของสายพานแยก 2 ตัว หรือต�าแหน่งบน
 และล่างของชุดล�าเลียง 1 ตัว
• Includes 2 separate alarm and 2 separate stop relays / 
 ประกอบด้วยสัญญานเตือนแยก 2 ตัว และแยกรีเลย์อีก 2 ตัว
• Simple, reliable, consistent. Fully functional test via
 push button on front panel / ใช้งานง่าย เชื่อถือได้ 
 คงเส้นคงวา ทดสอบการท�างานได้เต็มรูปแบบโดยปุ่มกด 
 บนแผงควบคุม
• RS485 serial communication (optional) /  
 การส่งต่อข้อมูลแบบอนุกรม ด้วย RS485 (ตัวเลือก)

Sensor options / ตัวเลือกเซ็นเซอร์ 
• WDA Series: motion alignment / ชุด WDA: ต�าแหน่ง
 การเคลื่อนที่
• BAP Series: motion alignment / ชุด BDP: ต�าแหน่ง 
 การเคลื่อนที่

Input supply voltage / ศักย์ไฟฟ้าขาเข้า 
100-240 VAC 
24 VDC 
(universal supply) / (ใช้ได้ทั่วไป)

SENSOR SUPPLY 
24 VDC  

Approvals / มาตรฐานการรับรอง
• Europe – ATEX
• USA, Canada – CSA
• Worldwide – IECEx

H x W x D
246 x 188 x 102 mm

Applications / การใช้งาน
Belt bucket elevators / สายพานกะพ้อล�าเลียง

Features / ลักษณะ
• Uses up to 4 touch or capacitive alignment sensors / 
 ใช้เซ็นเซอร์สัมผัสสูงสุด 4 ตัวซึ่งมีคุณสมบัติเพียงพอที่จะ 
 ตรวจจับต�าแหน่ง
• Monitors alignment of belts in two separate machines 
 or top and bottom alignment in one machine /  
 ตรวจจับต�าแหน่งของสายพานจากเครื่องจักร 2 ตัว หรือใช้
 ตรวจจับต�าแหน่งด้านบนและด้านล่างของเครื่องจักร 1 ตัว
• Includes 2 separate alarm and 2 separate stop
 relays / ประกอบด้วยสัญญานเตือนแยก 2 ตัว และแยก 
 รีเลย์อีก 2 ตัว
• Simple, reliable, consistent. Fully functional test via 
 push button on front panel for general testing /  
 ใช้งานง่าย เชื่อถือได้ คงเส้นคงวา ทดสอบการท�างานได้ 
 เต็มรูปแบบโดยปุ่มกดบนแผงควบคุม
• RS485 serial communication (optional) /  
 การส่งต่อข้อมูลแบบอนุกรม ด้วย RS485 (ตัวเลือก)

Sensor options / ตัวเลือกเซ็นเซอร์ 
• Touchswitch: force activated / Touchswitch: กระตุ้นแรง
• Binswitch: capacitance proxy (open belt conveyors) / 
 Binswitch: ตัวแทนความสามารถในการเก็บประจุ (สายพาน
 ล�าเลียงแบบเปิด)

Input supply voltage / ศักย์ไฟฟ้าขาเข้า
100-240 VAC 
24 VDC 
(universal supply) / (ใช้ได้ทั่วไป)

SENSOR SUPPLY 
24 VDC  

Approvals / มาตรฐานการรับรอง
• Europe – ATEX
• USA, Canada – CSA
• Worldwide – IECEx

H x W x D
246 x 188 x 102 mm

Applications / การใช้งาน
Belt bucket elevators and conveyors /  
สายพานกะพ้อล�าเลียงและสายพานล�าเลียง

Features / ลักษณะ
• Monitors up to 8 zones / ตรวจจับได้สูงสุด 8 พื้นที่
• Multiple alarm inputs from different sensors / 
 สัญญานแจ้งเตือนเข้าจ�านวนมากจากเซ็นเซอร์จุดต่างๆ 
• LED alarm indication and power status /  
 ไฟแจ้งเตือน LED และสถานะก�าลังไฟฟ้า
• Alarm mute – local and remote /  
 ปิดเสียงการแจ้งเตือนได้ที่ตัวเครื่องและรีโมท
• Test feature / การทดสอบลักษณะการท�างาน
• RS485 serial communication (optional) /  
 การส่งต่อข้อมูลอนุกรมด้วย RS485 (ตัวเลือก)
• PLC board (optional) / บอร์ด PLC (ตัวเลือก)

Sensor options / ตัวเลือกเซ็นเซอร์ 
• Auto set Series: level indicator /  
 Auto set Series: ชี้บ่งระดับ
• Roto-Level Series: level indicator /  
 Roto-Level Series: ชี้บ่งระดับ
• Binswitch: level and plug indicator / Binswitch:  
 level and plug indicator: ช้ีบ่งระดับและการอุดตัน
• M Series Speedswitch: speed /  
 M Series Speedswitch: ความเร็ว
• Touchswitch: belt alignment / Touchswitch: belt  
 alignment: ต�าแหน่งของสายพาน

Input supply voltage / ศักย์ไฟฟ้าขาเข้า
100-240 VAC 
24 VDC 
(universal supply) / (ใช้ได้ทั่วไป)

SENSOR SUPPLY 
24 VDC  

Approvals / มาตรฐานการรับรอง
• Europe – ATEX
• USA, Canada – CSA
• Worldwide – IECEx

H x W x D
246 x 188 x 102 mm

Applications / การใช้งาน
Bucket elevators, conveyors, silos and bins / 
กะพ้อล�าเลียง เครื่องล�าเลียง ไซโล ถัง 

HAZARD MONITORING SYSTEMS / ระบบตรวจจับอันตราย



WDB7 � Lug Style WDB8 MDB8 ADB8

WDB7 LUG STYLE
The WDB7 series is a lug style NTC, PTC, Pt100 thermistor 
model for continuous surface temperature monitoring and 
has been designed to bolt directly onto a bearing housing, 
motor, gearbox, or machine casing. The mounting hole is 
8 mm from the factory, but can be drilled up to 13 mm if 
needed. The sensor can be connected to a PLC or to a 
hazard monitoring system, such as 4B’s T500 Hotbus Elite, 
Watchdog Elite, or T400 Elite. The connections are not polarity 
sensitive therefore special connections requirements are 
eliminated.

ชุด WDB7 เป็นเทอร์มิสเตอร์ (เซ็นเซอร์อุณหภูมิ) แบบดึงรุ่น NTC PTC 
Pt100 เพื่อการตรวจจับอุณหภูมิพื้นผิวอย่างต่อเนื่อง ซึ่งถูกออกแบบ
มาโดยตรงเพื่อขันสลักเข้ากับปลอกหุ้มแบริ่งมอเตอร์ และกล่องเกียร์
หรือกรอบหุ้มเครื่องจักร ด้วยรูยึดขนาด 8 มม.จากโรงงานที่ผลิตแต่
สามารถเจาะขยายได้ถึง 13 มม. ตามต้องการ นอกจากนี้เซ็นเซอร์ยัง
สามารถเชื่อมต่อเข้ากับ PLC หรือกับระบบตรวจจับอันตราย เช่น 
4B’s T500 Hotbus Elite, Watchdog Elite หรือ T400 Elite ซึ่งการ
เชื่อมต่อไม่ไวต่อขั้วไฟฟ้า ดังนั้น จึงไม่จ�าเป็นต้องใช้การเชื่อมต่อ
ในแบบพิเศษ

WDB8
The WDB8 series is a range of bearing temperature sensors 
designed to screw directly into an existing grease zerk fitting 
on a bearing housing. Each sensor is fitted with a grease nipple 
to allow lubrication of the bearing without the need for removal 
of the sensor. The WDB Series is available with either a PTC 
thermistor with various factory set trip points or an NTC 
thermistor with a user adjustable trip point.

ชุด WDB8 เป็นเซ็นเซอร์ตรวจจับช่วงอุณหภูมิของตลับลูกปืน
ที่ถูกออกแบบมาเพื่อให้ขันสกรูเข้าไปยังหัวอัดจาระบีที่ปลอก
หุ้มตลับลูกปืนได้โดยตรง โดยเซ็นเซอร์แต่ละตัวสามารถเข้า
กันได้พอดีกับจาระบีนิบเปิล (จาระบีนมหนู) เพื่อให้เกิดการ
หล่อลื่นของตลับลูกปืนโดยไม่จ�าเป็นต้องถอดเซ็นเซอร์ออก 
นอกจากนี้ ชุด WDB ยังมาพร้อมกับเซ็นเซอร์อุณหภูมิ PTC 
ที่โรงงานต่างๆ ใช้ตั้งค่าส�าหรับตัดการท�างาน หรือ เซ็นเซอร์
อุณหภูมิ NTC ซึ่งผู้ใช้สามารถปรับตั้งค่าอุณหภูมิในการตัด
การท�างานได้เองอีกด้วย

MDB
The MDB series is a range of bearing sensors manufactured 
to screw directly into a bearing housing through the existing 
1/4” BSP threaded grease zerk (can be installed in 1/8” NPT 
grease zerk fitting with an adapter). Each sensor is fitted with 
a grease zerk to allow lubrication of the bearing without the 
need for removal of the sensor. The sensor is fitted with a M12 
connector for use with a separately supplied cable and socket 
assembly which can be connected directly to a PLC or to a  
hazard monitoring system, such as 4B’s T500 Hotbus Elite, 
Watchdog Elite, or T400 Elite. The connections are not polarity 
sensitive there fore special connection requirements are eliminated.
ชุด MDB เป็นเซ็นเซอร์ตรวจจับตลับลูกปืนซึ่งสามารถขันสกรูเข้ากับ
ตลับลูกปืนได้โดยตรงการใช้ BSP ขนาด 1/4 นิ้ว ที่มีอยู่ให้ทะลุผ่าน
จาระบีเซิร์ก (สามารถติดตั้งกับ NPT ขนาด 1/8 นิ้ว ได้แต่ต้องติดตั้ง
หม้อแปลงเพิ่ม) โดยเซ็นเซอร์แต่ละตัวจะพอดีเข้ากับหัวอัดจาระบี เพื่อ
ให้เกิดการหล่อลื่นของตลับลูกปืนโดยไม่จ�าเป็นต้องถอดเซ็นเซอร์ออก 
เซ็นเซอร์มีขนาดพอดีกับตัวเชื่อมต่อ M12 ส�าหรับการใช้งานแบบแบ่ง
แยกสายเคเบิลและการประกอบเต้ารับซึ่งสามารถเชื่อมต่อตรงเข้ากับ 
PLC หรือระบบตรวจจับความเสี่ยง เช่น 4B’s T500 Hotbus Elite, Watchdog 
Elite หรือ T400 Elite ซึ่งการเชื่อมต่อไม่ไวต่อขั้วไฟฟ้าดังนั้นจึงไม่จ�าเป็น
ต้องใช้การเชื่อมต่อในแบบพิเศษ

ADB
The ADB series have been designed to allow the depth of the 
sensor to be adjustable depending on your application. Three 
standard versions are available with probe lengths of 2, 4 and 
8 inches (other lengths available for special order). The sensors 
screw directly into a bearing housing through the existing grease 
zerk thread. Each sensor is fitted with a grease zerk to allow 
lubrication of the bearing without the need for removal of the 
sensor. The ADB style sensors are available with a standard  
NTC thermistor for 4B’s Hotbus and Watchdog systems, or a 
4-wire Pt100 - RTD type for PLC and DCS systems.
ชุด ADB ได้รับการออกแบบมาให้เซ็นเซอร์สามารถปรับความลึกได้
ตามลักษณะการท�างานของผู้ใช้โดยมีรุ่นมาตรฐานให้เลือกใช้ 3 รุ่น
ขึ้นกับความยาวของโพรบ ที่ 2, 4 และ 8 นิ้ว (ความยาวอื่นๆ ต้องสั่ง
ท�าพิเศษ)  เซ็นเซอร์สามารถขันสกรูเข้ากับปลอกหุ้มตลับลูกปืนทะลุ
ผ่านหัวอัดจาระบีโดยที่เซ็นเซอร์แต่ละตัวจะพอดีเข้ากับหัวอัดจาระบี 
เพื่อให้เกิดการหล่อลื่นของตลับลูกปืนโดยไม่จ�าเป็นต้องถอดเซ็นเซอร์
ออก เซ็นเซอร์แบบ ADB สามารถใช้กับกับเซ็นเซอร์อุณหภูมิมาตรฐาน  
NTC ส�าหรับ 4B’s Hotbus และระบบ Watchdog หรือ ใช้คู่กับ 4-wire 
Pt100 ชนิด RTD ส�าหรับระบบ PLC และ DCS

BEARING TEMPERATURE SENSORS / เซ็นเซอร์ตรวจจับอุณหภูมิตลับลูกปืน

Features / ลักษณะ
• Surface mount installation / การติดตั้งแบบยึด 
 ติดพื้นผิว
• 8mm to 13 mm bolt entry / 
 สลักขนาด 8 มม. - 13 มม.
• 1/2” NPT conduit entry / ท่อหุ้ม NPT 1/2 นิ้ว
• Continuous temperature monitoring /  
 ตรวจจับอุณหภูมิอย่างต่อเนื่อง

Sensor options / ตัวเลือกเซ็นเซอร์ 
• NTC -10 to +105 °C
• PTC
• Pt100 -10 to +105 °C

Input supply voltage / ศักย์ไฟฟ้าขาเข้า 
12/24 VDC 

Compatible 4B control unit / อุปกรณ์
ที่ใช้งานร่วม 
• Watchdog
• T500
• T400

Approvals / มาตรฐานการรับรอง
• Europe – ATEX
• USA, Canada – CSA
• Worldwide – IECEx

Applications / การใช้งาน
Surface temperature control /  
การควบคุมอุณหภูมิบนพื้นผิว

Features / ลักษณะ
• Screw in positive mount installation /  
 มั่นใจได้ด้วยการติดตั้งโดยการขันสกรูยึดติด
• Grease zerk for bearing lubrication /  
 หัวอัดจาระบีเซิร์กส�าหรับการหล่อลื่นตลับลูกปืน
• 1/4” BSP (brass body) / BSP ขนาด 1/4 นิ้ว  
 (ตัวเรือนท�าจากทองเหลือง)
• Cable with protective anti-bend cover /  
 ป้องกันสายเคเบิลวัสดุหุ้มต้านการหักเห

Sensor options / ตัวเลือกเซ็นเซอร์ 
• NTC -10 to +105 °C
• PTC
• Pt100 -10 to +105 °C

Input supply voltage / ศักย์ไฟฟ้าขาเข้า 
12/24 VDC 

Compatible 4B control unit /  
อุปกรณ์ที่ใช้งานร่วม 
• Watchdog
• T500
• T400

Approvals / มาตรฐานการรับรอง
• Europe – ATEX
• USA, Canada – CSA
• Worldwide – IECEx

Applications / การใช้งาน
Bearing temperature control /  
การควบคุมอุณหภูมิตลับลูกปืน

Features / ลักษณะ
• Screw in installation / ติดตั้งด้วยสกรู
• Grease zerk for bearing lubrication /  
 หัวอัดจาระบีเซิร์กส�าหรับการหล่อลื่น
• Wiring connector / ลวดโลหะเชื่อมต่อ

Sensor options / ตัวเลือกเซ็นเซอร์ 
• NTC, PTC or contact versions /  
 NTC, PTC หรือรุ่นสัมผัส
• Pt100 version available / มีรุ่น Pt100
 (2, 3 or 4-wire) / (2,3 หรือ 4 wire)

Input supply voltage / ศักย์ไฟฟ้าขาเข้า 
12/24 VDC 

Compatible 4B control unit /  
อุปกรณ์ที่ใช้งานร่วม 
• Watchdog
• T500
• T400

Approvals / มาตรฐานการรับรอง
• Europe – ATEX
• USA, Canada – CSA
• Worldwide – IECEx

Applications / การใช้งาน
Bearing temperature control /  
การควบคุมอุณหภูมิตลับลูกปืน

Features / ลักษณะ
• Screw in positive mount installation /  
 มั่นใจได้ด้วยการติดตั้งโดยการขันสกรูยึดติด
• Grease zerk for bearing lubrication /  
 หัวอัดจาระบีเซิร์กส�าหรับการหล่อลื่นตลับลูกปืน
• Adjustable depth (50, 100, 200 mm probes) / 
 ปรับความลึกได้ (โพรบขนาด 50, 100,  200 มม.)
• 1/4” NPT (brass body) /  
 NPT ขนาด 1/4 นิ้ว (ตัวเรือนท�าจากทองเหลือง)
• NTC or Pt100 RTD versions – continuous 
 temperature /  
 รุ่น NTC หรือ Pt100 RTD-อุณหภูมิแบบต่อเนื่อง

Sensor options / ตัวเลือกเซ็นเซอร์ 
• NTC or Pt100 4 wire / NTC หรือ Pt100 4 wire
• Adjustable depth (50, 100, 200, 300 mm 
 probes) / ปรับความลึกได้ (โพรบขนาด 50, 100,  
 200, 300 มม.)

Input supply voltage / ศักย์ไฟฟ้าขาเข้า 
12/24 VDC 

Compatible 4B control unit / 
 อุปกรณ์ที่ใช้งานร่วม 
• Watchdog
• T500
• T400

Approvals / มาตรฐานการรับรอง
• Europe – ATEX
• USA, Canada – CSA
• Worldwide – IECEx

Applications / การใช้งาน
Bearing temperature control /  
การควบคุมอุณหภูมิตลับลูกปืน

Bearing temperature sensor on belt conveyor 

เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิตลับลูกปืนบนสายพานล�าเลียง
ADB Bearing Sensor
Tester

NEW PRODUCT
•	Diagnostic	Tool	for	ADB

 Bearing Sensors

•	Hand	Held	Portable	Unit

•	Exact	Alarm	Point	Testing

•	Exact	Shutdown	Point	Testing

•	Easy	To	Read	Display

Bearing Temperature Sensors / เซ็นเซอร์ตรวจจับอุณหภูมิตลับลูกปืน

WDB7 LUG STYLE WDB8 MDB8 ADB8



TS1V4AI WDA3V34AI BAP21V34AI

BAP
The BAP detects moving ferrous material and is designed for use 
with bucket elevators to detect buckets, for measurement of 
speed and alignment. It can also detect ferrous bolts where non 
ferrous buckets are being used. The sensor is used in conjunction 
with a PLC or with a Watchdog, T500 Elite or A400 Elite control 
unit.

BAP ตรวจสอบการเคลื่อนที่วัสดุที่มีเหล็กเป็นองค์ประกอบและถูก
ออกแบบมาเส�าหรับใช้งานกับระบบกะพ้อล�าเลียงซึ่งจะคอยตรวจ
จับกะพ้อเพื่อวัดความเร็วและต�าแหน่ง นอกจากนี้เซ็นเซอร์ยังสามารถ
เชื่อมต่อเข้ากับ PLC หรือหน่วยชุควบคุม Watchdog, T500 Elite 
หรือ A400 Elite

WDA High Power Sensor
The WDA sensor detects moving ferrous material and is designed 
for use with bucket elevators to detect buckets, for measurement 
of speed and alignment. It is a non contacting extended range
sensor to detect targets which are up to 100 mm from the sensor. 
It can also detect ferrous bolts where non ferrous buckets are 
being used. The sensor is used in conjunction with a PLC or with 
a Watchdog, T500 Elite or A400 Elite control unit.

เซ็นเซิร์ก�าลังสูง WDA จะคอยตรวจจับการเคลื่อนที่ของวัสดุที่โลหะ
สารประกอบเหล็กซึ่งถูกออกแบมาให้ตรวจจับกะพ้อล�าเลียง เพื่อวัด
ความเร็วและต�าแหน่งโดยไม่มีการสัมผัสกันระหว่างอุปกรณ์ที่อยู่ใน
ช่วงที่เซ็นเซอร์ท�าการตรวจจับ นอกจากนี้ยังสามารถตรวจจับสลักที่ท�า
จากเหล็กเมื่อใช้ระบบกะพ้อที่ไม่ใช่เหล็กได้อีกด้วย อีกทั้งยังสามารถ
เชื่อมต่อเข้ากับ PLC หรือหน่วยชุดควบคุม Watchdog, T500 Elite 
หรือ A400 Elite

Touchswitch
Belt/pulley misalignment sensor

เซ็นเซอร์ตรวจจับการเยื้องผิดต�าแหน่งของสายพาน/รอก

WDA
Belt alignment/speed and chain break monitor

ตรวจจับการผิดต�าแหน่ง/ความเร็วของสายพาน และการแตกหักของโซ่

BAP
Belt alignment/speed monitor

ตรวจจับการเยื้องผิดต�าแหน่ง/ความเร็วของสายพาน

High temperature version

รุ่นส�าหรับอุณหภูมิสูง

Features / ลักษณะ
• Hardened, annealed stainless steel face / มีความแข็งแรง 
 เนื่องจากผิวหน้าท�าด้วยสแตนเลสสตีลหลอม
• External test knob for quick and simple sensor/system testing / 
 การทดสอบลูกตุ้มภายนอกเพื่อการทดสอบเซ็นเซอร์/ระบบที่เป็นไป
 อย่างง่ายดาย 
• Not affected by dust or material build up / ไม่ตอบสนองต่อฝุ่น
 หรือวัสดุรบกวนอื่นๆ
• Visual indication by an LED / แสดงผลการท�างานด้วยไฟ LED

Supply voltage / ศักย์ไฟฟ้าขาเข้า
24 VDC

Compatible 4B control unit / อุปกรณ์ที่ใช้งานร่วม 
• Watchdog
• T500
• B400 

Approvals / มาตรฐานการรับรอง
• Europe – ATEX
• USA, Canada - CSA
• Worldwide – IECEx

Applications / การใช้งาน
Belt/pulley misalignment on elevators and conveyors / การเยื้อง
ผิดต�าแหน่งของสายพาน/รอกบนเครื่องยกและเครื่องล�าเลียง

Features / ลักษณะ
•	 Long range magnetic sensor unaffected by material build up /
 เซ็นเซอร์แม่เหล็กที่ท�างานได้ในวงกว้างซึ่งไม่ตอบสนองต่อวัสดุรบกวน
• Continuously monitors the moving elevator, with visual 
 indication by an LED / การตรวจจับการเคลื่อนที่ของระบบ 
 ล�าเลียงอย่างต่อเนื่องมาพร้อมกับระบบการสังเกตด้วยตาเปล่าจาก 
 ไฟแสดงผล LED
• 25-100 mm range depending on the size of the target, easily 
 adjusted from the sensor itself or from the optional independent 
 control unit / ขนาด 25-100 มิลลิเมตรขึ้นกับขนาดของการท�างาน  
 สามารถปรับตั้งค่าได้อย่างง่ายดายจากตัวเซ็นเซอร์เองหรือจากตัว 
 ควบคุมอิสระ
• Mounting bracket included / ประกอบยึดเข้ากับแป้นหูช้าง
•	 Stainless steel construction / โครงสร้างท�าจากสแตนเลสสตีล
• High temperature version available / มีรุ่นที่ใช้ส�าหรับอุณหภูมิสูง

Supply voltage / ศักย์ไฟฟ้าขาเข้า
24 VDC

Compatible 4B control unit / อุปกรณ์ที่ใช้งานร่วม 
• Watchdog
• T500
• A400 

Approvals / มาตรฐานการรับรอง
• Europe – ATEX
• USA, Canada - CSA
• Worldwide – IECEx

Applications / การใช้งาน
Belt alignment and speed sensor / ตรวจจับต�าแหน่งและความเร็ว
ของสายพาน 
Chain break monitor / ตรวจจับการแตกหักของโซ่

Features / ลักษณะ
• Magnetic sensor unaffected by material build up / เซ็นเซอร์ 
 แม่เหล็กซึ่งไม่ตอบสนองต่อวัสดุรบกวน
• Continuously monitors the moving elevator, with visual 
 indication by an LED / การตรวจจับการเคลื่อนที่ของระบบ 
 ล�าเลียงอย่างต่อเนื่องมาพร้อมกับระบบการสังเกตด้วยตาเปล่าจาก 
 ไฟแสดงผล LED
• 12-50 mm range depending on the size of the target, easily 
 adjusted from the sensor itself or from the optional independent
 control unit / ขนาด 12-50 มิลลิเมตรขึ้นกับขนาดของการท�างาน  
 สามารถปรับตั้งค่าได้อย่างง่ายดายจากตัวเซ็นเซอร์เองหรือจากตัว
 ควบคุมอิสระ

Supply voltage / ศักย์ไฟฟ้าขาเข้า
12/24 VDC

Compatible 4B control unit / อุปกรณ์ที่ใช้งานร่วม 
• Watchdog
• T500
• A400

Approvals / มาตรฐานการรับรอง
• Europe – ATEX
• Worldwide – IECEx

Applications / การใช้งาน
Belt alignment and speed sensor / ตรวจจับการผิดต�าแหน่งและ
ความเร็วของสายพาน

Belt Misalignment Monitors / ตรวจจับการผิดต�าแหน่งของสายพาน

MISALIGNMENT MONITORS / เครื่องตรวจจับการเยื้องศูนย์/ผิดต�าแหน่ง
Touchswitch
The Touchswitch is an electro-mechanical limitswitch with no 
moving parts, that detects the misalignment of both pulleys and 
belts in conveyors and bucket elevators. The sensor detects the 
lateral force of the belt or pulley and activates a voltage free relay 
contact. This relay contact can be used to activate an alarm or 
shutdown the machine. The sensors are normally installed in pairs 
on opposite sides of the belt/pulley.

Touchswitch คือ สวิตซ์จ�ากัดระยะจักรกลไฟฟ้าแบบปราศจากส่วน
ที่มีการเคลื่อนที่ซึ่งจะคอยตรวจจับการเยื้องผิดต�าแหน่งของรอกและ
สายพานและกะพ้อล�าเลียง เซ็นเซอร์จะตรวจพบแรงที่กระท�าจากทาง
ด้านข้างของสายพานหรือรอกและกระตุ้นหน้าสัมผัสรีเลย์ชนิดไร้ความ
ต่างศักย์ซึ่งรีเลย์สัมผัสชนิดนี้สามารถใช้เพื่อกระตุ้นสัญญาณเตือนหรือ
หยุดการท�างานของเครื่องจักร โดยทั่วไปแล้วเซ็นเซอร์จะถูกติดตั้งกับ
สายแพร์ในด้านตรงข้ามกันกับสายพาน/รอก



CBS2VNA CBS2VOA Bulldog

CBS2VNA
Conveyor belt alignment monitor

CBS2VOA
Control unit for belt alignment sensors

Bulldog
Belt Alignment & Rip Detection Switch

Control Unit for Belt Alignment
Sensors

Belt Alignment & Rip Detection
Switch

Conveyor Belt Alignment Monitor

Features / ลักษณะ
• Two outputs at 15 & 30 degrees for alarm and shutdown / 

 แสดงผล 2 ระดับที่ 15 และ 30 องศาเพื่อการแจ้งเตือนและตัดการ 
 ท�างานของระบบ
• Nylon and stainless steel rollers available / มีลูกกลิ้งแบบ 
 ไนลอนและสแตนเลสสตีล
•		Self assembly adjustable support system / ระบบสนับสนุนการ 
 ปรับค่าการประกอบได้ด้วยตนเอง

Supply voltage / ศักย์ไฟฟ้าขาเข้า 
110-240 VAC

Compatible 4B control unit / อุปกรณ์ที่ใช้งานร่วม 
•	 CBS2 Elite 

Approvals / มาตรฐานการรับรอง
•	 Europe – ATEX

Applications / การใช้งาน
Conveyor belt alignment monitoring / ตรวจจับต�าแหน่งของ
สายพานล�าเลียง

Features / ลักษณะ
• Control unit for CBS2VNA belt alignment sensors /  

 หน่วยควบคุมส�าหรับเซ็นเซอร์ตรวจจับต�าแหน่งสายพาน  
 CBS2VNA

Supply voltage / ศักย์ไฟฟ้าขาเข้า 
110-240 VAC

Compatible 4B sensors / เซ็นเซอร์ที่ใช้งานร่วม  
• CBS2VNA 

Approvals / มาตรฐานการรับรอง
• Europe – ATEX, IP66

Applications / การใช้งาน
Conveyor belt alignment monitoring / ตรวจจับต�าแหน่งของ
สายพานล�าเลียง

Features / ลักษณะ
• Easy installation without calibration / ติดตั้งได้ง่ายดายโดย 
 ไม่ต้องท�าการสอบเทียบ
• Solid construction / โครงสร้างที่มีความแข็ง
• Triggers an alarm at 15º and a shutdown of the machine 

 at 30º / เหนี่ยวสัญญาณเตือนที่ 15 องศาและตัดการท�างานที่ 
  30 องศา
• Wire rope for optional belt rip detection / มัดลวดส�าหรับ 
 ทางเลือกในการตรวจสอบการฉีกขาดของสายพาน

Supply voltage / ศักย์ไฟฟ้าขาเข้า 
110 - 240 VAC

Compatible 4B control unit / อุปกรณ์ที่ใช้งานร่วม  
• Watchdog

Approvals / มาตรฐานการรับรอง
• Europe - ATEX
• Worldwide - IECEx

Applications / การใช้งาน
Conveyor belt alignment monitoring belt rip detection / 
ตรวจจับต�าแหน่งและการฉีกขาดของสายพานล�าเลียง

For more detailed product information, please visit : www.go4b.com  
ส�าหรับข้อมูลรายละเอียดผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม	กรุณาเข้าเยี่ยมชมที่	:	www.go4b.com

Conveyor Safety Stop Switch 
สวิตซ์หยุดสายพานเพื่อความปลอดภัย

 •	 A safe and reliable means of stopping conveyors /	ความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือ
  หมายถึงการหยุดการท�างานของสายพาน

 •	 Double ended pull mechanism as standard / เป็นมาตรฐานกลไกการดึงที่จุดปลายคู่

 •	 Slack or taut wire operation / การท�างานแบบลวดหย่อนหรือลวดตึง

 •	 Designed for operation in arduous environments, e.g. quarries, open cast mines /  

  ออกแบบมาส�าหรับการท�างานที่สภาพแวดล้อมที่ยากล�าบาก เช่น งานขุดแร่ การเปิดเหมืองแร่

 •	 Approvals: ATEX, CSA / รองรับมาตรฐาน ATEX, CSA

CBS2
The CBS2 is an electro-mechanical system to detect the 
misalignment of a belt conveyor. Two outputs are given 
at 15 and 30 degrees which can be used as alarm and 
stop signals respectively. Works in conjunction with a 
CBS2 Elite control unit. The sensors are normally installed 
in pairs, one on either side of the belt, and up to 4 sensors 
per CBS2 Elite control unit.

CBS2	เป็นระบบจักรกลไฟฟ้าเพื่อตรวจสอบการผิดต�าแหน่งของ
สายพานล�าเลียงด้วยการแสดงข้อมูลสองจุดที่ 15 และ 30 องศา 
ซึ่งใช้เป็นจุดแจ้งเตือนและจุดหยุดเดินเครื่องได้ตามล�าดับ สามารถ
ท�างานได้ด้วยการเชื่อมต่อกับชุดควบคุม CBS2 Elite โดยปกติ
แล้วเซ็นเซอร์จะติดตั้งกับสายแพรบ์ริเวณด้านใดด้านหนึ่งของ
สายพานและสามารถใช้เซ็นเซอรไ์ด้มากสุดถึง 4 ตัวต่อหน่วย
ควบคุม CBS2 Elite

CBS2 Elite
The CBS2 Elite is the compatible control unit for CBS2 
belt alignment sensors. The unit is able to provide an 
alarm and automatic shutdown of the conveyor when a 
belt misalignment condition is detected.

CBS2	Elite คือ ตัวที่ท�างานร่วมกับชุดควบคุมเซ็นเซอร์ตรวจจับ
การผิดต�าแหน่งของสายพานรุ่น CBS2 ซึ่งสามารถใช้ได้กับระบบ
การแจ้งเตือนและระบบตัดการท�างานอัตโนมัติเมื่อมีการตรวจพบ
ว่าสายพานอยู่ผิดต�าแหน่ง

Bulldog
The Bulldog alignment and rip detection switch is an electro-mechanical system 
designed to detect dangerous belt misalignment and belt tear damage on open 
belt conveyors. The switch will detect horizontal misalignment of belts when 
contact is made with the roller; the roller arm will be forced to pivot by the belt 
activating a switch at 15º to trigger an alarm, and 30º to trigger a shut down.
The sensors are usually installed in pairs on opposite sides of the belt. A flexible 
wire is set below the running conveyor belt attached by a rare earth magnet at each 
end. If the belt is ripped or damaged the wire is pulled away releasing the magnet 
connection which in turn will activate a switch to trigger an alarm or shut down.
สวิตซ์ Bulldog ตรวจสอบต�าแหน่งและการฉีกขาดเป็นระบบจักรกลไฟฟ้าที่ออกแบบมาเพื่อ
ตรวจสอบอันตรายของสายพานที่ผิดต�าแหน่งและการเกิดความเสียหายจากการฉีกขาดที่
บริเวณจุดเปิดต่างๆ ของสายพานล�าเลียงโดยสวิตซ์จะท�าหน้าที่ตรวจจับการผิดต�าแหน่ง
ของสายพานในแนวราบเมื่อเกิดการสัมผัสขึ้นที่ลูกกลิ้ง ลูกกลิ้งจะท�าการบังคับเดือยโดยการ
กระตุ้นการท�างานของสวิตซ์ที่ 15	องศา	เพื่อเหนี่ยวสัญญาณแจ้งเตือนและ	30	องศา	เพื่อตัด
การท�างานของระบบ เซ็นเซอร์มักจะถูกติดตั้งกับสายแพร์ที่บริเวณด้านตรงข้ามของสายพาน 
ลวดที่มีความยืดหยุ่นจะอยู่ด้านล่างของสายพานที่ก�าลังท�างานซึ่งประกอบเข้าด้วยกันโดย
แม่เหล็กหายากที่จุดปลายแต่ละจุด หากสายพานฉีกขาดหรือเกิดความเสียหายลวดดังกล่าว
จะถูกชักออกและคลายการเชื่อมต่อของแม่เหล็กซึ่งจะกระตุ้นสวิตซ์ให้เหนี่ยวสัญญาณแจ้ง
เตือนหรือตัดการท�างานของสายพานในล�าดับต่อมา

MISALIGNMENT MONITORS / เครื่องตรวจจับการเยื้องศูนย์/ผิดต�าแหน่ง



M100 Stopswitch M300 Slipswitch
2 or 5-wire

M800 Speedswitch

SpeedMaster™

Stopswitch
The Stopswitch is a straightforward shaft 
speed monitoring device. The 2-wire 
technology saves you time and makes 
installation hassle-free. If the shaft stops 
rotating, the Stopswitch will provide an 
output. It requires no calibration to operate 
and is a great tool for process control, motion 
verification and stopped shaft indication.
Stopswitch เป็นอุปกรณ์ส�าหรับตรวจจับ
ความเร็วของเพลาโดยตรง ด้วยเทคโนโลยี 
2-wire ช่วยให้ประหยัดเวลาและติดตั้งง่าย
ไม่ยุ่งยาก ซึ่ง Stopswitch จะแสดงผล
ออกมาเมื่อเพลาหยุดหมุน นอกจากนี้ 
Stopswitch ยังสามารถท�างานได้โดยไม่
จ�าเป็นต้องท�าการสอบเทียบและถือเป็น
เครื่องมือส�าหรับการควบคุมกระบวนการ
ตรวจจับการเคลื่อนไหวและชี้บ่งการหยุด
การท�างานของเพลา

Slipswitch
User friendly and easy to install, the 
Slipswitch is a simple shaft speed 
monitoring device. Available in 2-wire 
and 5-wire models, the Slipswitch is 
selfcalibrating and provides a 20% 
underspeed output to protect against 
dangerous belt slip and underspeed
conditions.
ติดตั้งและใช้งานง่าย เนื่องจาก Slipswitch 
เป็นอุปกรณ์ตรวจจับความเร็วของเพลา
อย่างง่ายมีให้เลือกใช้ทั้งแบบรุ่น 2-wire 
และ 5-wire นอกจากนี้ Slipswitch ยัง
สามารถท�าการสอบเทียบได้ในตัวของ
มันเองและยังสามารถแสดงผลเมื่อ
ความเร็วลดลง 20% เพื่อป้องกันอันตราย
จากการลื่นไถลของสายพานและการเกิด
ความเร็วลด

Speedswitch
A solid state unit with no moving  parts, 
the M800 is maintenance free. The unit
operates using an inductive sensing device 
and requires no contact with the monitored 
machine. The M800 is calibrated to the 
machine’s normal RPM. If the shaft speed 
falls by 10%, the M800 will alarm, and by 
20% it will shut the machine down.
วงจรแบบไร้หลอดสูญญากาศที่ไม่มีอุปกรณ์
ที่มีการเคลื่อนที่ M800 ไม่จ�าเป็นต้องมีการ
บ�ารุงรักษาใดๆ ท�างานด้วยอุปกรณ์รับสัญญาณ
การเหนี่ยวน�าไฟฟ้าและไม่จ�าเป็นต้องใช้การ
สัมผัสกันกับเครื่องตรวจจับ M800 ได้รับการ
สอบเทียบมาส�าหรับเครื่องจักรที่ท�างานที่
ความเร็วรอบปกติซึ่งหากความเร็วรอบของ
เพลาลดลง 10% M800 จะท�าการส่งสัญญาณ
แจ้งเตือนและจะตัดการท�างานของเครื่องจักร
ทันทีเมื่อความเร็วรอบลดลงถึง 20%

Accessories for Speed Switches
อุปกรณ์เสริมส�าหรับสวิตซ์ความเร็ว

Serial network system for continuous monitoring of bearing 

temperature, belt misalignment, and more. / ระบบโครงข่ายแบบ
อนุกรมเพื่อการตรวจจับอุณหภูมิของตลับลูกปืน การเยื้องศูนย์ของ
สายพาน และความผิดปกติอื่นๆ อย่างต่อเนื่อง

Combined belt speed, belt alignment, bearing temperature, pulley 

alignment and plugged condition monitoring system. / ใช้ร่วมกับ
การตรวจจับความเร็วสายพาน ต�าแหน่งรอก และลักษณะการอุดตัน

The Whirligig is the new standard for shaft speed 
monitoring. It is a three-in-one universal shaft 
sensor mount that makes installation simple and 
more reliable for all inductive shaft speed sensors. 
Your sensor mounts to the Whirligig and the complete assembly bolts to 
the machine’s shaft. Machine and shaft vibration does not affect the 
performance of the sensor, as the whole assembly moves with the shaft. 
Personal safety is also improved since the rotating target is completely enclosed behind 
a tough plastic cover. / Whirligig คือระบบตรวจจับความเร็วของเพลามาตรฐานใหม่ซึ่งเป็น
อุปกรณ์ยึดติดเซ็นเซอร์ตรวจจับเพลาแบบ 3 ใน 1 ที่สามารถใช้ได้ทั่วไป ติดตั้งง่ายและมั่นใจได้
ส�าหรับการใช้งานกับเซ็นเซอร์ตรวจจับความเร็วของสายพานแบบเหนี่ยวน�าทุกประเภท โดยท�า
การยึดเซ็นเซอร์ของคุณกับ Whirligig และประกอบสลักเข้ากับเพลาของเครื่องจักรก็ถือเป็นอัน
เสร็จสิ้น นอกจากนี้การสั่นของเครื่องจักรและเพลาจะไม่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการท�างาน
ของเซ็นเซอร์เนื่องจากส่วนประกอบทุกๆ ชิ้นจะเคลื่อนที่ไปด้วยกันกับเพลา อีกทั้งยังมีการปรับปรุง
เรื่องความปลอดภัย ส่วนบุคคลด้วยการหุ้มพลาสติกที่แข็งแรงทนทานบริเวณอุปกรณ์ที่มีการหมุน

Alarm panel with 8 multi-voltage inputs and alarm indication 

LED’s for use with many different sensors. / แผงสัญญาณ
แจ้งเตือนที่มาพร้อมกับการรับสัญญาณแบบ 8 multi-voltage และ
ไฟ LED แจ้งเตือนส�าหรับการใช้งานร่วมกับเซ็นเซอร์ชนิดต่างๆ

2-inch diameter magnetic coupler with 150 lb of pulling force for
connecting M12 thread to rotating shaft. Saves on drilling and 

tapping. / จานต่อเพลาแม่เหล็กขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว 
ด้วยแรงดึงดูดขนาด 150 ปอนด์ส�าหรับการเชื่อมต่อสาย M12 
เพื่อการหมุนของเพลา ช่วยลดการเคาะและการเจาะที่ตัวอุปกรณ์

Bright 1-inch high LED display unit for connection to any  PNP 
or NPN transistor output sensor to indicate shaft speed.
The unit incorporates a user-adjustable underspeed relay 
contact output. Quadrature display also available. / ไฟ LED 
แสดงผลแบบสว่างมากส�าหรับเชื่อมต่อเซ็นเซอร์ ทรานซิสเตอร์
สัญญาณ PNP หรือ NPN เพื่อวัดความเร็วเพลา ซึ่งสามารถใช้งาน
ร่วมกับการปรับแต่งค่าการส่งสัญญาณสัมผัสรีเลย์ที่ความเร็วรอบต�า่โดยผู้ใช้งาน

DIN rail mounted speed relay can be used with any PNP or NPN 
pulsed output sensor for providing a useradjustable underspeed  
relay contact output to alarm or shutdown machinery. / 
DIN  เป็นรีเลย์ยึดกับความเร็วรางสามารถใช้ได้กับเซ็นเซอร์ PNP 
หรือ NPN ที่มีการแสดงผลเป็นระยะเพื่อให้ผู้ใช้สามารถปรับ 
กระแสไฟฟ้าที่จ่ายออกมาที่หน้าสัมผัสของรีเลย์เมื่อเกิดความเร็วลด 
เพื่อส่งสัญญาณแจ้งเตือนหรือปิดระบบการท�างาน 

NEW PRODUCT
The Speedmaster is a calibration and testing device that accurately  
tests the calibration of a speed switch, and allows testing of the 10%
alarm and 20% shutdown features of the sensor while installed on the 
machine shaft.

The Encoder is a safe heavy-duty option for protecting against dangerous 
underspeed and belt slip conditions. With its tough aluminium or stainless 
steel construction (polyester version available), the Encoder is used in the 
most severe industrial environments. It requires no guards as rotating components 
are encased inside the aluminium encoder. And since the encoder is bolted to 
an moves with the shaft, it needs no brackets. / Encoder ถือเป็นอีกทางเลือก
หนึ่งที่ประหยัดและทนทานส�าหรับป้องกันอันตรายจากความเร็วลดและการฉีกขาด
ของสายพานด้วยโครงสร้างที่แข็งแรงทนทานซึ่งท�าด้วยอะลูมิเนียมหรือสแตนเลสสตีล 
(ชนิดที่เป็นวัสดุโพลีเอสเตอร์) ในอุตสาหกรรมที่มีความรุนแรงส่วนมากมักนิยมใช้ Encoder 
เนื่องจากไม่จ�าเป็นต้องมีการ์ดป้องกันเพราะส่วนที่มีการหมุนได้ถูกหุ้มอย่างมิดชิด 
อยู่ภายใน encoder อะลูมิเนียม และเมื่อ Encoder ถูกยึดสลักเข้ากับเพลาที่ 
เคลื่อนที่แล้วก็ไม่จ�าเป็นต้องใช้แป้นหูช้างอีกต่อไป
1 Shaft Encoder 
Heavy-duty shaft mounted speed monitor/encoder / ตัวตรวจจับ/
ตัวเข้ารหัส ที่ยึดติดกับความเร็วของเพลาที่มีความทนทานแข็งแรง

2  Wheel Encoder 
Return belt mounted heavy-duty belt speed monitor/encoder / ตัวตรวจจับ/ตัวเข้ารหัส 
ส�าหรับสายพานย้อนกลับ ยึดติดกับความเร็วของสายพานที่มีความเข็งแรงทนทาน

Features / ลักษณะ
• Small 18mm diameter / เส้นผ่าน 
 ศูนย์กลางขนาดเล็กเพียง 18 มม.
• Totally sealed / ปิดผนึกแน่นหนา
•  5 m cable / สายไฟ 5 ม.
• Status LED’s / ไฟ LED แสดงสถานะ

Style / รูปแบบ
18 mm cylindrical / ทรงกระบอก
ขนาด 18 มม.

Input supply voltage /  
ศักย์ไฟฟ้าขาเข้า 
24 to 240 VAC
12/24 to 240 VDC
(universal supply) / (ใช้ได้ทั่วไป)
Output / การแสดงผล
Stopped motion signal Triac with 
maximum load of 200mA / สัญญาณ
หยุดการเคลื่อนที่ Triac ด้วยโหลด
สูงสุด 200 มิลลิแอมแปร์

Approvals / มาตรฐานการรับรอง
• Europe - ATEX
• USA, Canada - CSA

Applications / การใช้งาน
Process control. Provides a signal 
when the shaft has stopped rotating. / 
การควบคุมกระบวนการส่งสัญญาณ
เมื่อเพลาหยุดหมุน

Features / ลักษณะ
• Totally sealed / ปิดผนึกอย่าง 
 แน่นหนา
•  Auto calibration / สอบเทียบอัตโนมัติ
• 2 or 5-wire connection /  
 การเชื่อมต่อแบบ 2 หรือ 5 wire
•  5 m cable / สายไฟ 5 ม.
•  Status LED’s / ไฟ LED แสดงสถานะ

Style / รูปแบบ
30 mm cylindrical / ทรงกระบอก
ขนาด 30 มม.
Input supply voltage /  
ศักย์ไฟฟ้าขาเข้า
24 to 240 VAC
12/24 to 240 VDC
(universal supply) / (ใช้ได้ทั่วไป)
Output / การแสดงผล
1 x 20% underspeed relay /  
รีเลย์ความเร็วลด 1 x 20%
Approvals / มาตรฐานการรับรอง
• Europe - ATEX
• USA, Canada - CSA
• Worldwide - IECEx

Applications / การใช้งาน
Conveyors, bucket elevators, any 
speed sensitive shaft for automatic 
20% underspeed detection. /
สายพาน กะพ้อล�าเลียง, ไวต่อความเร็ว
ของเพลาเพื่อตรวจจับความเร็วลดที่  
20% โดยอัตโนมัติ

Features / ลักษณะ
• Totally sealed / ปิดผนึกอย่าง 
 แน่นหนา
•  Auto calibration / สอบเทียบอัตโนมัติ
•  1/2-inch conduit entry with 2 m 
  cable / สายไฟ 2 ม. พร้อมกับท่อหุ้ม 
  ขนาด 1/2 น้ิว
•  Status LED’s / ไฟ LED แสดงสถานะ

Style / รูปแบบ
Din (40mm x 40mm)

Input supply voltage /  
ศักย์ไฟฟ้าขาเข้า
24 to 240 VAC
12/24 to 240 VDC
(universal supply) / (ใช้ได้ทั่วไป)
Output / การแสดงผล
1 x 10% underspeed relay /
รีเลย์ความเร็วลด 1 x 10%
1 x 20% underspeed relay /
รีเลย์ความเร็วลด 1 x 20%
1 x opto-isolated pulse
(All 3 outputs in 1 unit) /
(ท�างานได้ 3 อย่างใน 1 ตัว)

Approvals / มาตรฐานการรับรอง
• USA, Canada - CSA

Applications / การใช้งาน
Conveyors, bucket elevators, any 
speed sensitive shaft for automatic 
underspeed detection with 10% 
alarm and 20% shutdown. /สายพาน
กะพ้อล�าเลียง, ไวต่อความเร็วของเพลา
เพื่อตรวจจับความเร็วลดโดยแจ้งเตือนที่
ความเร็วลดลง 10% และตัดการท�างาน
เมื่อความเร็วลดลง 20%

All 4B speed sensors are compatible with
the Whirligig universal shaft sensor mount.

เซ็นเตอร์ตรวจจับความเร็วทุกตัวของ 4B สามารถใช้กับ
ตัวยึดติดเซ็นเซอร์เพลา Whirligig ได้ทั่วไป

M100 Stopswitch
Stopped motion monitor

ตรวจจับการหยุดการเคลื่อนที่

M300 Stopswitch
Intelligent underspeed switch 2 or 5-wire 

version available
สวิตซ์ความเร็วลดอัจฉริยะ มีทั้งรุ่น 2 หรือ 5-wire

M800 Speedswitch
Intelligent underspeed switch  

with three outputs
สวิตซ์ความเร็วลดอัจฉริยะแสดงผลสามทาง

Stopswitch Slipwitch Speedswitch

SPEED SWITCHES / สวิตซ์ปรับความเร็ว



* shown with M300 Slipswitch

Features / ลักษณะ
•	 IP65
•  PLC compatible / ใช้งานได้กับ PLC
•  Visual indication of output state by LED / 
  การแสดงผลแบบสังเกตด้วยตาโดยไฟ LED
•  15 mm detection range / ช่วงการตรวจจับที่ 
  ระยะ 15 มิลลิเมตร

Style / รูปแบบ
30 mm cylindrical body with 1.5 ISO threaded 
body / ตัวเรือนทรงกระบอกขนาด 30 มิลลิเมตร 
มาพร้อมกับ 1.5 ISO threaded body

Input supply voltage / ศักย์ไฟฟ้าขาเข้า 
Universal voltage 24-240V AC/DC / ศักย์ไฟฟ้า
ขนาดทั่วไป 24-240V AC/DC

Output / การแสดงผล
FET Transistor with maximum load of 
200mA / ทรานซิสเตอร์ FET รองรับภาระสูงสุด  
200 มิลลิแอมแปร์

Approvals / มาตรฐานการรับรอง
• Europe-Atex
• Worldwide-IECEx

Applications / การใช้งาน
Conveyors, elevators and other mechanical 
assemblies. / สายพาน เครื่องล�าเลียง และเครื่องจักร
ประกอบอื่นๆ

P100 Inductive 
Sensor
เซ็นเซอร์เหนี่ยวน�า
รุ่น	P100
Inductive proximity sensors used to signal the position of equipment in 
conveyors, elevators and other mechanical assemblies. Also used as 
pulse generators for speed detection.

เซ็นเซอร์เหนี่ยวน�าระยะใกล้ใช้ส่งสัญญาณแสดงต�าแหน่งของอุปกรณ์ในสายพาน
ล�าเลียง เครื่องล�าเลียง และส่วนประกอบทางกลต่างๆ นอกจากนี้ ยังสามารถใช้เป็น
วงจรก�าเนิดคลื่นไฟฟ้าส�าหรับตรวจจับความเร็วได้อีกด้วย

4BJ
Junction Boxes
กล่องเชื่อมต่อสายไฟ	
4BJ
4B Atex approved junction boxes allow for the
easy installation of sensors in potentially explosive
dust hazard environments.

กล่องเชื่อมต่อสายไฟ 4B ได้รับการรับรองมาตรฐาน
จาก Atex แล้วว่าสามารถติดตั้งได้อย่างง่ายดายใน
สภาพแวดล้อมที่มีโอกาสเกิดอันตรายจากฝุ่นผงที่
ง่ายต่อการระเบิด

D5M
Inline Junction Box
กล่องเชื่อมต่อแบบแถวเรียง		
D5M
The D5M’s unique moulded body with Atex approved 
glands and mounting clip/bracket allows for in-line 
connection closer to the sensors simplifying connections 
and reducing the time of intervention during maintenance
operations or repairs.

D5M’s มีรูปร่างลักษณะเฉพาะที่ได้รับการรับรองจาก Atex 
แล้วว่า คลิป/แผ่นเหล็กหูช้างและอุปกรณ์ยึดติดสามารถ
เชื่อมต่อแถวเรียงได้ในต�าแหน่งที่ใกล้กับเซ็นเซอร์ได้มากขึ้น
ซึ่งเป็นการง่ายต่อการเชื่อมต่อช่วยประหยัดเวลาในการ
แทรกสอดเมื่อท�าการบ�ารุงรักษาหรือซ่อมแซม

P300 Inductive
Sensor
เซ็นเซอร์เหนี่ยวน�า
รุ่น	P300

INDUCTIVE SENSORS
เซ็นเซอร์เหนี่ยวน�า

Features / ลักษณะ
• IP65
• PLC compatible / ใช้งานได้กับ PLC
• Visual indication of output state by LED /  
 การแสดงผลแบบสังเกตด้วยตาโดยไฟ LED
• 8 mm detection range / ช่วงการตรวจจับที ่
 ระยะ 8 มิลลิเมตร

Style / รูปแบบ
18 mm cylindrical body with 1.5 ISO threaded 
body / ตัวเรือนทรงกระบอกขนาด 18 มิลลิเมตร  
มาพร้อมกับ 1.5 ISO threaded body

Input supply voltage / ศักย์ไฟฟ้าขาเข้า 
Universal voltage 24-240V AC/DC
(P100V34A - 10-30VDC) / ศักย์ไฟฟ้าขนาดทั่วไป 
24-240V AC/DC
(P100V34A-10-30VDC)

Output / การแสดงผล
FET Transistor with maximum load of 200mA
(P100V34A - PNP or NPN, 100mA maximum 
load) / ทรานซิสเตอร์ FET รองรับภาระสูงสุด 
200 มิลลิแอมแปร์ (P100V34A-PNP หรือ NPN, 
รองรับภาระสูงสุด 100 มิลลิแอมแปร์)

Approvals / มาตรฐานการรับรอง
• Europe-Atex

Applications / การใช้งาน
Conveyors, elevators and other mechanical 
assemblies.
Note: For use with 4B control monitors
use P100V34A/P300V34AI 
สายพาน เครื่องล�าเลียง และเครื่องจักรประกอบอื่นๆ
บันทึก : ใช้ P100V34A/P300V34AI ส�าหรับใช้กับ
ตัวควบคุมการตรวจจับ 4B

P1001V10A -  
normally closed /	แบบปกติปิด
P1002V10A -  
normally open /	แบบปกติเปิด
P100V34A-NO/NC	-		
selected by polarity / เลือกโดย
ลักษณะขั้ว

P3001V10AI - 
normally closed /	แบบปกติปิด
P3002V10AI - 
normally open / แบบปกติเปิด
P300V34AI-NO/NC - 
selected by polarity / เลือกโดย
ลักษณะขั้ว

Features / ลักษณะ
• Robust glass reinforced nylon casing /  
 กรอบกระจกแข็งแรงทนทานด้วยวัสดุไนลอน
 เสริมแแรง
• Up to 4 gland inputs / ปลอกข้อต่อรับสัญญาณ
 สูงสุด 4 ตัว
•  Dust and water tight seal / กันฝุ่นและน�้า 
  ด้วยการผนึกอย่างแน่นหนา
•		Detachable cover for easy terminal 
  access / เกราะหุ้มที่สามารถถอดออกได้เพื่อให้
  ง่ายส�าหรับการต่อขั้วไฟ

Terminal springs / สปริงขั้วไฟ
6 x 2.5 mm2 or 12 x 2.5 mm2 

Approvals / มาตรฐานการรับรอง
Europe-Atex zone 21, IP66

Applications / การใช้งาน
Electrical installations in dust – explosive 
environments / ติดตั้งระบบไฟฟ้าในสภาพแวดล้อม
ที่มีโอกาสเกิดอันตรายจากฝุ่นผงที่ง่ายต่อการระเบิด

Features / ลักษณะ
• Inline junction box ideal for extending sensor 
 cables within Atex hazard areas. ID zone 20 
 rated / กล่องเชื่อมต่อสายไฟแบบแถวเรียงเพื่อ
 การยืดความยาวของสายเซ็นเซอร์ในพื้นที่อันตราย
 ตามมาตรฐาน Atex, ID Zone ระดับ 20
• Complete with Atex glands and mounting 
 bracket / พร้อมศัพท์ด้วย Atex glands และ
 หูช้างยึดติด

Terminal springs / สปริงขั้วไฟ
5 x 2.5 mm2

Approvals / มาตรฐานการรับรอง
Europe-Atex zone 20, IP66

Applications / การใช้งาน
Electrical installations in dust – explosive 
environments / ติดตั้งระบบไฟฟ้าในสภาพ
แวดล้อมที่มีโอกาสเกิดอันตรายจากฝุ่นผงที่ง่าย
ต่อการระเบิด

P100
Inductive Proximity Sensor

เซ็นเซอร์เหนี่ยวน�าระยะใกล้

P300
Inductive Proximity Sensor 

เซ็นเซอร์เหนี่ยวน�าระยะใกล้

4BJ
Junction Boxes

กล่องเชื่อมต่อสายไฟ

D5M
Inline Junction Box

กล่องเชื่อมต่อสายไฟแบบแถวเรียง

P100 Inductive Sensor
เซ็นเซอร์เหนี่ยวน�า	P100

P300 Inductive Sensor
เซ็นเซอร์เหนี่ยวน�า	P300

4BJ Junction Boxes
กล่องเชื่อมต่อสายไฟ	4BJ

D5M Inline Junction Box
กล่องเชื่อมต่อสายไฟแบบแถวเรียง	D5M

For more detailed product information, please visit : www.go4b.com 
ส�าหรับข้อมูลรายละเอียดผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม	กรุณาเข้าเยี่ยมชมที่	:	www.go4b.com

Whirligig universal shaft sensor mount for slip
and speed switches
เซ็นเซอร์หมุนติดตามเพลาอเนกประสงค์ส�าหรับ
ตรวจจับการฉีกขาดและความเร็วรอบ

JUNCTION BOXES
กล่องเชื่อมต่อสายไฟ



Autoset 
ชุดอัตโนมัติ
A user friendly, reliable point level indicator for bulk granular solids, powders and liquids. Digital display, 
push-button calibration and material build-up compensator make this unit the elite point level sensor.

เป็นมิตรกับผู้ใช้ มีความน่าเชื่อถือในการบ่งชี้ระดับปริมาณเมล็ดของแข็ง ผงแป้ง และของเหลว โดยมีหน้าจอแสดงผล
แบบดิจิตอล ปุ่มกดเพื่อการสอบเทียบและตัวชดเชยการรวมตัวของวัสดุ ท�าให้อุปกรณ์ชนิดนี้เป็นเซ็นเซอร์ตรวจจับระดับ
ชั้นยอด

For more detailed product information, please visit : www.go4b.com 
ส�าหรับข้อมูลรายละเอียดผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม	กรุณาเข้าเยี่ยมชมที่	:	www.go4b.com

Autoset Remote 
ชุดควบคุมทางไกลอัตโนมัติ
A user friendly, reliable point level indicator for bulk granular solids or 
powders where there is high vibration and/or temperature involved. 
Remote electronic display/control unit allows for remote calibration/set-up
away from vibration or heat.

เป็นมิตรกับผู้ใช้ มีความน่าเชื่อถือในการบ่งชี้ระดับปริมาณเมล็ดของแข็ง
หรือผลแป้งส�าหรับบริเวณที่มีการสั่นสะเทือนสูงและ/หรือมีอุณหภูมิสูงร่วม
ด้วย พร้อมด้วยหน้าแสดงผลระยะไกลด้วยระบบไฟฟ้า รองรับการสอบเทียบ/
ติดตั้งในระยะที่ไกลจากจุดสั่นสะเทือนหรือความร้อน

A selection of screw-on stainless
steel probes to suit your application.

การเลือกโพรบสกรูสแตนเลสให้เหมาะสม
กับงานของคุณ

ATS6
RF capacitance point level indicator

ตัวบ่งชี้ระดับความจุ RF

ATS6 with Extended Power Shield
RF capacitance point level indicator for  

thick-walled silos
ATS6 พร้อมกับการเพิ่มพลังปกป้อง

ตัวบ่งชี้ระดับความจุส�าหรับไซโลผนังหนา RF

ATS6 Flush Probe
RF capacitance heavy-duty plugswitch

โพรบเรียบ	ATS6
สวิตซ์เต้าเสียบวัดความจุ RF

Autoset Remote Probe
ชุดโพรบระยะไกลอัตโนมัติ	

Polyprop probe - 120°C /	โพรบโพลิพร็อบ - 120°C
PEEK probe - 250°C /	โพรบ PEEK - 250°C

Ceramic probe - 600°C /	โพรบเซรามิค - 600°C

Autoset Remote Control
Remote control unit with digital 

display and calibration push buttons
ชุดควบคุมระยะไกลอัตโนมัติ	

หน่วยควบคุมทางไกลด้วยหน้าจอแสดงผล
แบบดิจิตอลและปุ่มกดส�าหรับสอบเทียบ

Autoset / ชุดอัตโนมัติ Autoset Remote / ชุดควบคุมทางไกลอัตโนมัติ

ATS6

Features / ลักษณะ
• Push button calibration / ปุ่มกด 
 เพื่อสอบเทียบ
•  Digital display / หน้าจอแสดงผล 
 แบบดิจิตอล
• Internal timer / ตัวจับเวลาภายใน
• Automatic material build-up
 compensator / ตัวชดเชยการรวม 
 ตัวของวัสดุอัตโนมัติ
• Attachable SS probes / สามารถ 
 ต่อพ่วงกับโพรบ SS ได้

Style / รูปแบบ
1 inch BSP / BSP ขนาด 1 นิ้ว
Input supply voltage /  
ศักย์ไฟฟ้าขาเข้า 
120/240 VAC
24 VDC
(universal supply)  / (ใช้ได้ทั่วไป)
Output / การแสดงผล
1 set of voltage-free changeover
relay contacts / การเปลี่ยนแปลง 
หน้าสัมผัสรีเลย์แบบไร้ศักย์ไฟฟ้า 1 ชุด

Approvals / มาตรฐานการรับรอง
• Europe - ATEX
• USA, Canada - CSA

Applications / การใช้งาน
Material point level indication in 
silos, bins and other vessels. Plug 
condition in chutes and discharges. 

ชี้บ่งระดับของวัสดุในไซโล ถัง และหน่วย
บรรจุอื่นๆ สภาวะการอุดตันที่รางส่ง
หรือทางออก

ATS6 with Extended
Power Shield
Features / ลักษณะ
• Push button calibration / ปุ่มกด 
 เพื่อสอบเทียบ
• Digital display / หน้าจอแสดงผล 
 แบบดิจิตอล
•  Internal timer / ตัวจับเวลาภายใน
• Automatic material build-up
 compensator, 12 or 16 inches long / 
 ตัวชดเชยการรวมตัวของวัสดุอัตโนมัติ 
 ขนาดความยาว 12 หรือ 16 นิ้ว
• Attachable SS probes / สามารถ 
 ต่อพ่วงกับโพรบ SS ได้

Style / รูปแบบ
1 inch BSP / BSP ขนาด 1 นิ้ว

Input supply voltage /  
ศักย์ไฟฟ้าขาเข้า 
120/240 VAC
24 VDC
(universal supply)  / (ใช้ได้ทั่วไป)

Output / การแสดงผล
1 set of voltage-free changeover
relay contacts / การเปลี่ยนแปลง
หน้าสัมผัสรีเลย์แบบไร้ศักย์ไฟฟ้า 1 ชุด

Approvals / มาตรฐานการรับรอง
• Europe - ATEX
• USA, Canada - CSA

Applications / การใช้งาน
Material point level indication in 
thick-walled concrete silos. / ชี้บ่ง
ระดับของวัสดุในถังไซโลคอนกรีตที่มี
ผนังหนา

ATS6 Flush Probe
Features / ลักษณะ
• Push button calibration / ปุ่มกด 
 เพื่อสอบเทียบ
• Digital display / หน้าจอแสดงผล 
 แบบดิจิตอล
• Internal timer / ตัวจับเวลาภายใน
• Automatic material build-up
 compensator / ตัวชดเชยการรวมตัว 
 ของวัสดุอัตโนมัติ 
•		No moving parts / ไม่มีส่วนประกอบ 
 ที่มีการเคลื่อนที่

Style / รูปแบบ
100 mm diameter probe with integral 
mount / ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางโพรบ 
100 มม.  ยึดรวมเข้ากัน

Input supply voltage / 
ศักย์ไฟฟ้าขาเข้า 
120/240 VAC
24 VDC
(universal supply)  / (ใช้ได้ทั่วไป)

Output / การแสดงผล
1 set of voltage-free changeover relay 
contacts / การเปลี่ยนแปลงหน้าสัมผัส
รีเลย์แบบไร้ศักย์ไฟฟ้า 1 ชุด

Approvals / มาตรฐานการรับรอง
• Europe - ATEX
• USA, Canada - CSA

Applications / การใช้งาน
Plugswitch for conveyors and
bucket elevators. / สวิตซ์เสียบส�าหรับ
สายพานและกะพ้อล�าเลียง

Autoset Remote Probe
โพรบทางไกลอัตโนมัติ
Features / ลักษณะ
• No moving parts / ไม่มีส่วนประกอบ
 ที่มีการเคลื่อนที่
• No electronic components / ไม่มี 
 องค์ประกอบที่ใช้ไฟฟ้า
• Automatic material build-up
 compensator / ตัวชดเชยการรวมตัว 
 ของวัสดุอัตโนมัติ 
• Attachable SS probes / สามารถ 
 ต่อพ่วงกับโพรบ SS ได้
• High temperature available /  
 มีให้เลือกใช้ส�าหรับการท�างานที่ 
 อุณหภูมิสูง

Style / รูปแบบ
1 inch BSP / BSP ขนาด 1 นิ้ว

Input supply voltage / 
ศักย์ไฟฟ้าขาเข้า
From control unit / จากตัวควบคุม

Output / การแสดงผล
To control unit / ส่งผลไปยังตัวควบคุม

Approvals / มาตรฐานการรับรอง
• Europe - ATEX

Applications / การใช้งาน
Material point level indication in 
surge bins, vibratory feeders and 
high temperature processes. / 

ชี้บ่งระดับความสูงในถังที่มีการเคลื่อนที่
ขึ้นลง เครื่องป้อนแบบสั่น และกระบวน
การที่มีอุณหภูมิสูง

Autoset Remote Control
ชดุควบคมุทางไกลอตัโนมตัิ
Features / ลักษณะ
•	 Push button calibration / ปุ่มกด 
  เพื่อสอบเทียบ
• Digital display / หน้าจอแสดงผล 
 แบบดิจิตอล
• Internal timer / ตัวจับเวลาภายใน 
• DIN rail mountable / รางยึดติด DIN

Style / รูปแบบ
DIN rail mountable enclosure /  
ตัวปิดรางยึด DIN

Input supply voltage / 
ศักย์ไฟฟ้าขาเข้า
120/240 VAC
24 VDC
(universal supply)  / (ใช้ได้ทั่วไป)

Output / การแสดงผล
1 set of voltage-free changeover 
relay contacts / การเปลี่ยนแปลงหน้า
สัมผัสรีเลย์แบบไร้ศักย์ไฟฟ้า 1 ชุด

Approvals / มาตรฐานการรับรอง
• Europe - ATEX

Applications / การใช้งาน
Material point level indication in 
surge bins, vibratory feeders and 
high temperature processes. / 
ชี้บ่งระดับความสูงในถังที่มีการ
เคลื่อนที่ขึ้นลง เครื่องป้อนแบบสั่น และ
กระบวนการที่มีอุณหภูมิสูง

LEVEL INDICATORS / ตัวบ่งชี้ระดับ



hctiwsniBrekahS ILR Roto-Safe

RLI Shaker
Failsafe rotary level indicator

ตัวชี้บ่งระดับแบบหมุน
เพื่อป้องกันความผิดพลาด

Roto-Safe
Failsafe rotary level indicator 

ตัวชี้บ่งระดับแบบหมุน
เพื่อป้องกันความผิดพลาด

Binswitch
Binswitch capacitive

proximity sensor
2 or 5-wire version available 

เซ็นเซอร์ระยะใกล้ชนิดเก็บประจุ
มีให้เลือกใช้ทั้ง 2 และ 5-wire

Features / ลักษณะ
• Failsafe rotation detection /  
 การตรวจจับแบบหมุนเพื่อป้องกัน 
 ความผิดพลาด
• Glass-fibre reinforced nylon  
 housing / ปลอกหุ้มท�าจากไนลอน
 เสริมแรง Glass-fiber
• Vertical extensions to 2 m
 (maximum) wire rope / สลิงขยาย 
 ตัวในแนวดิ่งได้ 2 เมตร (ค่าการขยาย 
 ตัวสูงสุด)
• Shaking action for shedding
 material build-up / การสั่นสะเทือน 
 เพื่อสลัดวัสดุที่เกาะตัวให้ออกจากกัน
• User adjustable torque control / 
 ผู้ใช้สามารถปรับค่าการควบคุมการ
  หมุนได้
• Direct stepper motor drive /  
 ขบัเคลือ่นเสตบ็เปอร์มอเตอร์ได้โดยตรง
• No clutch and no gearbox / ไม่ม ี
 คลัทช์และกระปุกเกียร์
• Built in adjustable timer / นาฬิกา 
 จับเวลาแบบปรับค่าได้ที่ติดตั้งมาในตัว

Style / รูปแบบ
Rotary level indicator with 1 1/4-inch 
NPT mounting thread / ตัวชี้บ่งระดับ
แบบหมุนมาพร้อมกับสายยึด NPT 1 1/4 นิ้ว

Input supply voltage / 
ศักย์ไฟฟ้าขาเข้า 
120/240 VAC
24 VDC
(universal supply) / (ใช้ได้ทั่วไป)

Output / การแสดงผล
1 set of voltage-free changeover 
relay contacts / การเปลี่ยนแปลงหน้า
สัมผัสรีเลย์แบบไร้ศักย์ไฟฟ้า 1 ชุด

Approvals / มาตรฐานการรับรอง
• Europe-Atex

Applications / การใช้งาน
Material point level indication in bins, 
silos, hoppers and other vessels 
where failsafe detection is required, 
or for dust hazard areas. / ชี้บ่งระดับ
ของวัสดุในถัง ไซโล กรวย และภาชนะ
อื่นๆ ที่ต้องการตรวจจับความผิดพลาด
หรือส�าหรับบริเวณที่มีอันตรายจากฝุ่น

Features / ลักษณะ
• Failsafe paddle rotation detection / 
 การตรวจจับแบบใบพัดหมุนเพื่อ 
 ป้องกันความผิดพลาด
• Glass-fibre reinforced nylon 
 housing / ปลอกหุ้มท�าจากไนลอน 
 เสริมแรง Glass-fiber
•	 Vertical extensions to 5 m
  (maximum) wire rope / สลิงขยายตัว
  ในแนวดิ่งได้ 5 เมตร 
•  Shaking action for shedding
  material build-up / การสั่นสะเทือน 
  เพื่อสลัดวัสดุที่เกาะตัวให้ออกจากกัน
•	 Internal sensitivity adjustment /  
  อุปกรณ์ที่ไวต่อการปรับตั้งค่าที่ติดตั้ง
  มาในตัว
•  Adjustable timer / นาฬิกาจับเวลา 
  แบบปรับได้
•  Automatic power shut-off /  
  ปิดเครื่องอัตโนมัติ

Style / รูปแบบ
Rotary level indicator with 1 1/4-inch 
NPT mounting thread / ตัวชี้บ่งระดับ
แบบหมุนมาพร้อมกับสายยึด NPT 1 1/4 นิ้ว

Input supply voltage / 
ศักย์ไฟฟ้าขาเข้า
120/240 VAC
24 VDC
(universal supply) / (ใช้ได้ทั่วไป)

Output / การแสดงผล
1 set of voltage-free changeover 
relay contacts / การเปลี่ยนแปลงหน้า
สัมผัสรีเลย์แบบไร้ศักย์ไฟฟ้า 1 ชุด

Approvals / มาตรฐานการรับรอง
• Europe-Atex
• USA, Canada-CSA

Applications / การใช้งาน
Material point level indication in bins, 
silos, hoppers and other vessels 
where failsafe detection is required, 
or for dust hazard areas. / ชี้บ่งระดับ
ของวัสดุในถัง ไซโล กรวย และภาชนะอื่นๆ 
ที่ต้องการตรวจจับความผิดพลาดหรือ
ส�าหรับบริเวณที่มีอันตรายจากฝุ่น

Features / ลักษณะ
• User adjustable sensitivity / ไวต่อ 
 การปรับตั้งค่าโดยผู้ใช้
• LED status lights / ไฟแสดงผลแบบ  
 LED
• Fully potted electronic
•		5 m cable / สายไฟ 5 เมตร
• 2 or 5-wire device / อุปกรณ์ 2 หรือ  
 5-wire
•	 Relay contact output

Style / รูปแบบ
30 mm cylindrical / ทรงกระบอกขนาด 
30 มิลลิเมตร

Input supply voltage / 
ศักย์ไฟฟ้าขาเข้า
24 to 240 VAC
12 to 240 VDC
(universal supply) / (ใช้ได้ทั่วไป)

Output / การแสดงผล
1 set of voltage-free changeover 
relay contacts / การเปลี่ยนแปลงหน้า
สัมผัสรีเลย์แบบไร้ศักย์ไฟฟ้า 1 ชุด

Approvals / มาตรฐานการรับรอง
• Europe-Atex
• USA, Canada-CSA
• Worldwide-IECEx

Applications / การใช้งาน
Dry free flowing material level 
detection in bins, silos, hoppers 
and chutes. / ตรวจจับวัสดุแห้งที่ไหล
ได้อย่างอิสระในถัง ไซโล กรวย และ
ทางลาดเอียง

Serial network system for continuous monitoring of 
bearing temperature, belt misalignment, and more.

ระบบโครงข่ายแบบอนุกรมเพื่อการตรวจจับอุณหภูมิของ
ตลับลูกปืน การเยื้องศูนย์ของสายพาน และความผิดปกติ
อื่นๆ อย่างต่อเนื่อง

Combined belt speed, belt alignment, bearing 
temperature, pulley alignment and plugged condition 
monitoring system.

ใช้ร่วมกับการตรวจจับความเร็วสายพาน ต�าแหน่งรอก และ
ลักษณะการอุดตัน

X400 Elite AlarmSwitch
Alarm panel with 8 multi-voltage inputs and alarm 
indication LED’s for use with any type of level indicator.

แผงสัญญาณแจ้งเตือนที่มาพร้อมกับการรับสัญญาณแบบ 
8 multi-voltage และไฟ LED แจ้งเตือนส�าหรับการใช้งาน
ร่วมกับเซ็นเซอร์ชนิดต่างๆ

Rotary Level Paddles /  
ใบพัดหมุนจับระดับ
Complete range of stainless steel 
paddles for Roto-Level Indicators.

ใบพัดท�างานสแตนเลสส�าหรับตัวชี้บ่ง
ระดับ Roto

Mounting Plate /	แผ่นยึดติด
Powder-coated mild steel mounting plates with 11/4-inch 
NPT or 1 inch BSP, half or full coupling. Use with Autoset, 
Roto-Level Indicators and Binswitches with adapters.
(Also available in stainless steel.)

แผ่นยึดติดท�าจากไมล์ดสตีล Power-coated มาพร้อมกับ 
NPTขนาด 1 1/4 นิ้ว หรือ BSP 1 นิ้ว เชื่อมต่อได้ทั้งหมดหรือ
เชื่อมต่อแบบครึ่งเดียว สามารถใช้ได้กับ Autoset ตัวตรวจจับ
ระดับ Roto และ Binswitch โดยใช้ตัวแปลง
(มีให้ชนิดที่ท�าจากสแตนเลสสตีล)

BAS3 Abrasion Shield /
BAS3 ป้องกันรอยขีดข่วน
Polyethylene abrasion shield for ATEX 
Binswitch

โล่กันรอยขีดข่วนท�าจากโพลียูรีเทนส�าหรับ Binswitch 
มาตรฐาน ATEX

BMPA Mount / ตัวยึด	BMPA
Urethane compression fitting mount for use with Binswitch. 
11/4-inch NPT external thread.

ตัวยึดฟิตติ้งท�าจากโพลียูรีเทนอัดขึ้นรูปส�าหรับการใช้งานกับ 
Binswitch และสายยึดภายนอก NPT 1  1/4 นิ้ว

Gland Mount
Plastic gland mount for use with the Binswitch. 
ตัวยึดติดแกลนด์ท�าจากพลาสติก ส�าหรับใช้กับ Binswitch

BTAS Teflon Abrasion Shield
BTS	เคลือบเทฟลอนป้องกันรอย	
ขีดข่วน
Teflon Abrasion Shield screw-on end cap for 
ATEX Binswitch.

ฝาปิดแบบไขสกรูเทฟลอนป้องกันการขีดข่วนส�าหรับ ATEX Binswitch

Adjustable Depth Level Kits
ชุดเครื่องมือชนิดปรับระดับความลึกได้
Kit RTS   Kit CAPA
The adjustable depth level kits are an ideal solution for the quick 
installation of roto-level and capacitive level indicators 
in variable heights. On demand, they can be 
delivered with the sensor pre -installed and configured.

ชุดอุปกรณ์ชนิดปรับระดับความลึกได้เป็นวิธีการในอุดมคติ
เพื่อการติดตั้ง roto-level และ ตัวตรวจจับระดับแบบเก็บ
ประจุได้อยางรวดเร็วในระบบที่มีการแปรผันของความ
สูง สามารถจัดส่งไปกับเซ็นเซอร์ส�าหรับการติดตั้งและ
ประกอบล่วงหน้าได้ตามต้องการ

RLI Shaker
The RLI “Shaker” rotary paddle switch is used to detect 
high / low levels of bulk granular solids in bins, tanks 
and silos. It can also be used to detect plug conditions 
in spouts, where long life and failsafe detection is 
required. Utilizing a unique stepper motor drive, the RLI 
“Shaker” rotates clockwise, then counter-clockwise and 
then shakes to shed any excess material build-up. If the
paddle rotation is impeded at any time by the bulk 
material then the electronic circuit provides a signal for 
level indication or control.
อุปกรณ์ตรวจจับแบบใบพัด RLI	“Shaker” ใช้ส�าหรับตรวจจับระดับ
สูง/ต�า่ ของวัสดุของแข็งที่เป็นเม็ดในถัง แท็งค์ และไซโล นอกจาก
นี้ยังสามารถใช้ตรวจจับสภาวะอุดตันในท่อพ่นเมื่อต้องการให้มี
อายุการใช้งานที่นานขึ้นหรือส�าหรับใช้ตรวจจับการป้องกันอันตราย
จากการช�ารุดสามารถใช้ได้พิเศษเฉพาะกับการขับเคลื่อนเสต็ป-
เปอร์มอเตอร์ ซึ่ง RLI	“Shaker” จะหมุนตามเข็มนาฬิกา  
หลังจากนั้นก็จะหมุนทวนเข็มนาฬิกาและท�าการเขย่าเพื่อก�าจัด
การเกาะตัวกันของวัสดุ เมื่อใดก็ตามที่การหมุนของใบพัดถูก 
ขัดขวางจากปริมาณวัสดุวงจรไฟฟ้าจะท�าการส่งสัญญาณเพื่อ 
ชี้บ่งหรือควบคุมระดับ

Roto-Safe
Rotary level indicators for point level 
indication of bulk granular materials in 
bins and silos. These electro-mechanical  
rotary units are simple to use and reliable. 
The Roto-Safe incorporates a sensor 
to detect that the paddle is rotating for 
failsafe monitoring.
ตัวชี้บ่งระดับความสูงแบบหมุนใช้ส�าหรับชี้บ่ง 
ระดับของปริมาณเม็ดวัสดุในถังหรือไซโล ซึ่ง
ระบบหมุนจักรกลไฟฟ้านี้จะช่วยให้การใช้งาน
ง่ายขึ้นอีกทั้งยังมีความน่าเชื่อถือ นอกจากนี้ 
Roto-Safe ยังสามารถใช้งานร่วมกับเซ็นเซอร์
ตรวจจับใบพัดที่ก�าลังหมุนเพื่อการเฝ้าสังเกต
ป้องกันความผิดพลาดในการท�างานได้อีกด้วย

Binswitch
A popular range of capacitance proxy level/plug 
detectors for detecting dry bulk granular material 
level in bins, silos, hoppers and chutes. Available 
in 2-wire and 5-wire models, this simple but 
robust point level indicator has no moving parts, 
is self-contained with all potted electronics, and 
can be used in areas of high vibration. The units 
are simple to install on the sides or tops of steel 
bins/hoppers and are small enough to be used 
as plug detectors in discharge chutes.
เซ็นเซอร์ตรวจจับระดับ/การอุดตันระยะใกล้ชนิดเก็บประจุ
ส�าหรับตรวจวัดระดับความสูงของวัสดุที่เป็นเมล็ดแห้งที่
บรรจุในถัง ไซโล กรวย ทางลาดเอียง มีให้เลือกทั้งรุ่น 
2-wire และ 5-wire เซ็นเซอร์ชนิดนี้ดูเรียบง่ายแต่กลับมี
ความแข็งแรงทนทานเนื่องจากไม่มีชิ้นส่วนที่มีการเคลื่อน
ที่ ด้วยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกตัวถูกฝังอยู่ในตัวมันเอง 
และสามารถใช้งานได้ในบริเวณที่มีการสั่นสะเทือนสูง  
ติดตั้งกับถัง/กรวยโลหะ บริเวณผนังด้านข้างหรือด้านบน
และยังมีขนาดเล็กเพียงพอที่จะใช้เป็นตัวตรวจจับการ
อุดตันของทางออกได้เช่นกัน

LEVEL INDICATORS / ตัวบ่งชี้ระดับ Accessories for Level Indicators



4B catalogues also available:

แคตตาล็อกอื่นๆ ของ 4B:

• Elevator Buckets / สายพานล�าเลียง

• Elevator Belting / กะพ้อล�าเลียง

• Bolt & Fasteners / สลักและตัวประกบ 

 ยึดสายพาน

• Forged Chains / ข้อต่อโซ่




