ชไนเดอร์ อิเล็คทริค กำหนดนิยามของระบบจำหน่ายไฟฟ้า
แบบใหม่ด้วยขัน
้ กว่าของสมาร์ทเบรกเกอร์
โดย การเปิดตัว MasterPact MTZ เบรกเกอร์แรงดันไฟฟ้าต่ำ รุน
่ ใหม่
ล่าสุด
ี เิ ตอร์ไฟฟ้า Class 1 ติดตั้งอยูใ่ นตัวและระบบดิจท
ที่มม
ิ ัลเต็มรูปแบบรุน
่
แรกของอุ ตสาหกรรม
 ใหม่ เบรกเกอร์แรงดันต่ำ MasterPact MTZ ที่พร้อมสำหรับการ
บริหารจัดการพลังงานและการเชื่อมต่อแห่งอนาคต
 เป็นครัง้ แรกในอุ ตสาหกรรมที่มก
ี ารติดตัง้ มิเตอร์ไฟฟ้า Class 1 มา
ด้วยในตัว ช่วยให้สามารถตรวจวัดการใช้พลังงานได้อย่างแม่นยำ
และสามารถบริหารจัดการการใช้พลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมาก
ยิง
่ ขึ้น
 ลูกค้าได้รบ
ั ประโยชน์มากขึ้นอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน ทัง้ เรื่องความปลอดภัย
ความน่าเชื่อถือ ประสิทธิภาพ ความยัง่ ยืน การเชื่อมต่อที่ปลอดภัย และ
ประสบการณ์ทางดิจท
ิ ัลที่ไม่เคยมีมาก่อน
 ทำงานร่วมกับระบบ EcoStruxure ของบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี
 กว่า 30 ปีมาแล้วที่ ชไนเดอร์ อิเล็คทริค ได้สร้างมาตรฐานของความน่าเชื่อ
ถือทางด้านพลังงานด้วย MasterPact แอร์เซอร์กิตเบรกเกอร์ ที่รวม
ศักยภาพ ความน่าเชื่อถือ รวมถึงความสามารถด้านดิจิทัลใหม่ๆ

ชมภาพบรรยากาศงานเปิดตัว MasterPact MTZ
https://www.youtube.com/watch?v=OvZ8KoqQm-0&t=63s

ในฐานะผู้เชีย
่ วชาญระดับโลกด้านการบริหารจัดการพลังงานและออโตเมชัน
่ ชไนเดอร์
อิเล็คทริค (Schneider Electric) ได้สร้างมาตรฐานสำหรับแอร์เซอร์กิตเบรกเกอร์

(ACB) ในระบบจำหน่าย ไฟฟ้ามายาวนานถึง 30 ปี ตัง
่ แรก
้ แต่ออก MasterPact M รุน

ตามด้วย MasterPact NT และ MasterPact NW ซึ่งเป็นสมาร์ทเบรกเกอร์รน
ุ ่ บุกเบิกที่
ติดตัง
้ มิเตอร์มาในตัว และรองรับการเชื่อมต่อผ่านระบบสื่อสาร และในวันนี้ บริษัทได้เปิด
ตัว MasterPact MTZ เซอร์กิตเบรกเกอร์ แรงดันไฟฟ้าต่ำรุน
่ ใหม่ที่ ขัน
้ กว่าของสมาร์ท
เบรกเกอร์ที่ผสานรวมทัง
้ ศักยภาพและ
ความน่าเชื่อถือ พร้อมความสามารถ
ด้านดิจท
ิ ัลใหม่ๆ
ช่วยแก้ปัญหาและลดความยุง
่ ยากให้
กับลูกค้า

ประโยชน์หลักที่ลก
ู ค้าจะได้รบ
ั จาก
MasterPact MTZ มีดังต่อไปนี้

 มิเตอร์วด
ั กำลังไฟฟ้า Class 1
ที่ติดตัง
่ แรก
้ มาในตัวเป็นรุน
ของอุ ตสาหกรรม ช่วยให้สามารถตรวจวัดการใช้พลังงานได้อย่าง
แม่นยำ และสามารถบริหารจัดการการใช้พลังงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากยิง
่ ขึ้น
 ปรับปรุงประสิทธิภาพด้านระบบไฟฟ้าและกลไกการทำงานให้ดียง
ิ่ ขึ้น ช่วยเพิม
่
เสถียรภาพให้ระบบ แม้ในสภาพแวดล้อมที่มค
ี วามเสีย
่ งที่สด
ุ
 สามารถ มอนิเตอร์และควบคุมเซอร์กิตเบรกเกอร์โดยใช้สมาร์ทโฟน ทำให้
สามารถเข้าถึงข้อมูลของเบรกเกอร์และข้อมูลการใช้พลังงานได้อย่างละ
เอียดแบบเรียลไทม์ รวมถึงปรับตัง
้ ค่า สัง
่ เปิดหรือปิดเบรกเกอร์ ผ่านสมา
ร์ทโฟนได้โดยไม่ต้องสัมผัสเบรกเกอร์ เพิม
่ ความสะดวกสบายและความ
ปลอดภัยให้กับผู้ปฏิบต
ั ิงาน
 รับ ข้อความแจ้งเตือนสำหรับทุกเหตุการณ์สำคัญ ด้วยความสามารถใน
การมอนิเตอร์ได้แบบเรียลไทม์จากระยะไกล ให้ทก
ุ เหตุการณ์อยูใ่ นการ
ควบคุม เพื่อเสถียรภาพสูงสุดของระบบ
 สามารถตรวจสอบสาเหตุของเหตุการณ์ไม่ปกติและรับข้อแนะนำในการ
แก้ไขผ่านสมาร์ทโฟนแม้ในขณะที่เบรกเกอร์ไม่ได้จ่ายไฟ ช่วยลดเวลาใน

การตรวจสอบสาเหตุ ทำให้สามารถแก้ปัญหาได้อย่างทันท่วงที มี
ประสิทธิภาพ และลดค่าเสียหายจากดาวน์ไทม์

 ความสามารถในการปรับเปลี่ยนและเพิม
ั ่ การใช้งานเซอร์กิตเบรก
่ ฟังก์ชน

เกอร์ตามความต้องการโดยใช้โมดูลแบบดิจท
ิ ัล รองรับความต้องการใช้งานที่
อาจปรับเปลี่ยนในอนาคตได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องทำการชัตดาวน์ เพิม
่ ความ
ยืดหยุน
่ ขัน
้ สุดในการลงทุน

 ผสานรวมการทำงานของ MasterPact MTZ เข้ากับ Smart Panels

และ EcoStruxure Platform ด้วยการเชื่อมต่อผ่านอีเธอร์เน็ตที่ติดตัง
้
มาในตัว ให้เบรกเกอร์สามารถเชื่อมต่อเข้ากับระบบควบคุมและสัง
่ การ
ระยะไกลได้อย่างง่ายดายและราบรื่น

 ใ

ช
้

พื้นที่การติดตัง
่
้ และเข้าสายเท่าเดิม ช่วยให้ง่ายในการติดตัง
้ ทดแทนรุน

เดิม และสามารถติดตัง
้ ในตู้ Typed-test ได้โดยที่ไม่ต้องตรวจสอบอีก
ครัง้

“ปัจจุบน
ั ความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าเติบโตมากขึ้นทุกวัน และมีแนวโน้มเติบโตสูงขึ้น
อีกในอนาคต ความต้องการนี้มาพร้อมกับความต้องการบริหารจัดการพลังงานที่ดีด้วย

เช่นกัน ชไนเดอร์จึงได้กำหนดนิยามใหม่ให้กับระบบจำหน่ายไฟฟ้า (Power Distribution)
ด้วยสินค้าและโซลูชน
ั ่ ที่เข้ามาช่วยลูกค้าในการบริหารจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
เพื่อให้ลก
ู ค้าของเราพร้อมเสมอสำหรับวันนี้และอนาคต และ MasterPact MTZ ก็เป็น
อีกหนึ่งเครื่องพิสจ
ู น์ของความพร้อมสำหรับอนาคตของเรา” ฟิลิปป์ เดอลอเม รอง

ประธานกรรมการบริหาร ฝ่ายอาคารและธุรกิจไอที ชไนเดอร์ อิเล็คทริค กล่าว “ ลูกค้ามี
ความคาดหวังให้ระบบจำหน่ายไฟฟ้าของเขามีความปลอดภัยและมีเสถียรภาพสูงที่สด
ุ
MasterPact MTZ แอร์เซอร์กิตเบรกเกอร์รน
ุ ่ ใหม่ล่าสุดของเรามาพร้อมด้วยความ

สามารถในการทำงานที่สง
ู ขึ้น และยังได้รวมเอาเทคโนโลยีและระบบดิจท
ิ ัลใหม่ๆ เข้ามามี
ส่วนช่วยเพิม
่ ประสิทธิภาพในใช้งานและการบริหารพลังงาน ให้การเข้าถึงข้อมูลสำคัญ

ต่างๆ ทำได้อย่างรวดเร็ว แม่นยำ และมีประสิทธิภาพสูงสุด และสามารถบริหารจัดการ
พลังงานทัง
้ ระบบผ่านกับ EcoStruxure ได้อย่างง่ายดายและราบรื่นอีกด้วย”
ให้ประสิทธิภาพที่ดียง
ิ่ ขึน
้

MasterPact MTZ เป็นแอร์เซอร์กิตเบรกเกอร์ ตัวแรกในอุ ตสาหกรรมที่ติดตัง
้ มิเตอร์
Class 1 สำหรับวัดค่าพลังงานตามมาตรฐาน IEC 61557-12 สามารถวิเคราะห์การใช้
พลังงานได้อย่างแม่นยำ ปรับการทำงานได้อย่างเหมาะสม ประเมินแนวโน้มการใช้

พลังงาน และจัดสรรค่าใช้จา่ ยได้ลงตัว นอกจากนี้ ระบบบริหารการจัดการพลังงานยัง
ทำงานสอดคล้องตามมาตรฐานในระดับนานาชาติ ISO 50001 และ IEC 60364-8 อีก
ด้วย

อัพเกรดได้ง่าย
ขึน
้

MasterPact MTZ ได้รบ
ั การออกแบบให้มข
ี นาดและการเข้าสายเช่นเดียวกับ

MasterPact NT และ MasterPact NW ในปัจจุบน
ั ทำให้การทำ Retrofit เพื่อติดตัง
้ ใน
สวิทช์บอร์ดเดิมสามารถทำให้ง่ายดายและรวดเร็ว ไม่ต้องออกแบบสวิทช์บอร์ดใหม่ อีก

ทัง
้ ไม่ต้องทำการทดสอบตามข้อกำหนดของตู้ Typed-test ใหม่ด้วย ช่วยลดเวลาดาวน์
ไทม์ในการอัพเกรดและซ่อมบำรุง นอกจากนี้ ยังง่ายต่อการทำงานร่วมกับระบบ Smart
Panels โดยการเชื่อมต่อผ่านอีเธอร์เน็ตที่ติดตัง
้ มากับผลิตภัณฑ์ ให้สามารภบริหาร
จัดการพลังงานได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพสูงขึ้น
ให้ความน่าเชื่อถือยิง
้
่ ขึน

MasterPact MTZ ได้รบ
ั การพัฒนาให้มป
ี ระสิทธิภาพในการทำงานที่ดีข้น
ึ และมีความ

ทนทานที่สง
ู กว่ามาตรฐานกำหนดแม้ในสภาพแวดล้อมที่เสีย
่ งที่สุด อาทิ ความสามารถใน
การทนต่อการสัน
่ สะเทือน (Vibration) ลดทอนการรบกวนของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

ความทนทานต่อการกัดกร่อนจากสารเคมีและสภาพภูมอ
ิ ากาศที่รุนแรง เพื่อคงไว้ซ่ง
ึ
ความต่อเนื่องและความน่าเชื่อถือของระบบไฟฟ้า
ให้ความยืดหยุน
่ มากขึน
้

การปรับเปลี่ยนฟังก์ชน
ั ่ การทำงาน MasterPact MTZ สามารถทำได้ตลอดเวลาด้วย

โมดูลแบบดิจท
ิ ัลที่มใี ห้เลือกมากมาย ทัง
ั่ การป้องกัน (Protection) การตรวจวัด
้ ฟังก์ชน

(Measurement) การวิเคราะห์และซ่อมบำรุง (Diagnosis and Maintenance) เพื่อให้
สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการใช้งานที่แตกต่างกันของแต่ละโครงการ และ

รองรับความต้องการใช้งานที่อาจปรับเปลี่ยนในอนาคตได้ตลอดเวลา ให้สามารถจัดสรร
การลงทุนได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ทัง
ิ ัลสามารถ
้ นี้ การติดตัง
้ โมดูลแบบดิจท

ทำได้ทก
ุ ที่ ทุกเวลา ตลอด 24 ชัว่ โมง โดยไม่ต้องชัตดาวน์เบรกเกอร์ จึงไม่กระทบต่อการ
ทำงานของระบบและไม่มค
ี ่าเสียหายจากดาวน์ไทม์
ให้ความปลอดภัยสูงสุด
สามารถเชื่อมต่อ MasterPact MTZ เข้ากับสมาร์ทโฟนผ่านบลูบูธ ช่วยให้ผู้ใช้งาน

สามารถเข้าถึงข้อมูลการใช้พลังงานและข้อมูลของเบรกเกอร์ได้อย่างละเอียดและเรียล
ไทม์ผ่านการแสดงผลบนหน้าจอสามาร์ท
โฟน สามารถปรับตัง
้ ค่า สัง
่ เปิดหรือปิด

เบรกเกอร์ผ่านสมาร์ทโฟนได้โดยไม่ต้อง
สัมผัสกับ เบรกเกอร์โดยตรง เพิม
่ ความ

สะดวก รวดเร็วและความปลอดภัยให้กับผู้
ใช้งาน นอกจากนี้ ยังสามารถรับการแจ้ง

เตือนและการควบคุมระยะไกลผ่าน Facility

Hero ได้อีกด้วย ช่วยให้สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงที ลดเวลาและค่าเสียหาย
จากดาวน์ไทม์ เพิม
่ ความต่อเนื่องของระบบ อีกทัง
้ ยังช่วยให้สามารถวางแผนการซ่อม

บำรุงได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และช่วยลดค่าใช้จา่ ยในการซ่อมบำรุงได้อีกด้วย
ให้ความต่อเนื่องที่ดีขน
ึ้

ผู้ใช้งานสามารถเรียกดูขอ
้ มูลเหตุการณ์ทริปของ MasterPact MTZ ผ่านสมาร์ทโฟนได้
โดยเชื่อมต่อผ่าน NFC แม้ขณะที่เบรกเกอร์ไม่ได้จ่ายไฟ ทำให้สามารถทราบสาเหตุการ

ทริป และบันทึกค่าต่างๆ ณ ขณะทริปได้อย่างรวดเร็วทันทีหลังเกิดเหตุการณ์ รวมถึงมีผู้

ช่วยในการวิเคราะห์และอธิบายสาเหตุการเกิดทริป และข้อแนะนำในการกู้คืนพลังงาน

อย่างเป็นขัน
้ ตอน ช่วยลดเวลาในการตรวจสอบสาเหตุ ให้สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างทัน
ท่วงที และกลับมาใช้งานระบบได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ลดค่าเสียหาย
อันเกิดจากดาวน์ไทม์

พร้อมสำหรับการทุกการเชื่อมต่อสำหรับ
อนาคต

MasterPact MTZ มาพร้อมอีเธอร์เน็ตที่สามารถเชื่อมต่อเข้าระบบ Smart Panel และ

ระบบควบคุมและสัง
่ การระยะไกลได้อย่างง่ายดายและราบรื่น ทำให้สามารถบริหารจัดการ
การใช้พลังงานแบบองค์รวมได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพมากยิง
่ ขึ้น และ

นอกจากนี้ MasterPact MTZ ยังมาพร้อมกับเครื่องมือดิจิทัลสำหรับผู้ใช้งานในทุกๆ
ระดับ อาทิ การออกแบบ single-line diagrams สำหรับผู้ออกแบบด้วย EcoStruxure

Power Design Software (Ecodial), การออกแบบตู้สำหรับโรงตู้ด้วย EcoStruxure
Power Build Software (Ecoreal), การเลือก configuration ของ MasterPact

MTZ สำหรับผู้ใช้งานและ
ตัวแทนจำหน่ายด้วย

Product Selector, การ
ทำคอมมิชชัน
่ ทดสอบ

และอัพเกรดสำหรับผู้ติด
ตัง
ู ลระบบด้วย
้ และผู้ดแ
EcoStruxure Power
Commissioning
Software
(EcoReach), การตรวจ
วัดและบริหารจัดการพลังงานด้วยสำหรับผู้ใช้งานด้วย Facility hero, Facility

Insights, Power Monitoring Expert, Power Scada Expert เป็นต้น เพื่อช่วยเพิม
่
ประสิทธิภาพการทำงาน ลดความคลาดเคลื่อน และประหยัดเวลาดำเนินงาน
ผู้เชีย
่ วชาญพร้อมช่วยเหลือ
นอกเหนือจากที่ MasterPact MTZ ได้รบ
ั การพัฒนาให้มป
ี ระสิทธิภาพ มีความปลอดภัย
ที่สง
ู ขึ้น ง่ายต่อการอัพเกรดและมีความยืดหยุน
่ ในการเลือกใช้งานและการลงทุน และ

รองรับการเชื่อมต่อเพื่อการบริหารจัดการพลังงานที่เยีย
่ มยอดแล้ว เรายังมีบริการการ
จัดการสินทรัพย์ การบริหารจัดการการใช้พลังงาน และวางแผนการซ่อมบำรุงโดยผู้
เชีย
่ วชาญ Flied Service ของเรา เพื่อให้เพิม
่ ความมัน
่ ใจสูงสุดให้กับผู้ใช้งานอีกด้วย
รายละเอียดเพิม
่ มชมได้ที่
่ เติมเกี่ยวกับ MasterPact MTZ สามารถเยีย
https://www.se.com/th/th/work/campaign/masterpact-mtz/

เกี่ยวกับชไนเดอร์ อิเล็คทริค
ชไนเดอร์ อิเล็คทริค เราเชื่อว่าการเข้าถึงพลังงานและดิจิทัล คือ สิทธิขัน
้ พื้นฐานของ
มนุษย์ เราช่วยให้ทก
ุ คนสามารถเข้าถึงพลังงานและใช้ทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ที่สด
ุ เพื่อให้มน
ั ่ ใจได้วา่ Life is On ในทุกที่ ทุกช่วงเวลา สำหรับทุกคน
เรานำเสนอโซลูชน
ั ่ แบบดิจท
ิ ัลด้านพลังงานและระบบอัตโนมัติ เพื่อสร้างประสิทธิภาพและ
ความยัง
่ ยืน เราผนึกเทคโนโลยีด้านพลังงานชัน
้ นำระดับโลก ระบบอัตโนมัติแบบเรียลไทม์
ซอฟต์แวร์และการบริการต่างๆ เข้าด้วยกันเป็นโซลูชน
ั ่ ในแบบบูรณาการ เพื่อการใช้งาน
ในบ้าน อาคาร ดาต้าเซ็นเตอร์ ระบบโครงสร้างพื้นฐานและอุ ตสาหกรรม
เรามุง
่ มัน
ี ี่สน
ิ้ สุด ด้วยนวัตกรรมระดับโลกของเรา
่ ในการสร้างความเป็นไปได้อย่างไม่มท
พร้อมด้วยค่านิยมขององค์กรให้พนักงานมีเป้าหมายที่เน้นสร้างคุณค่าให้สง
ั คม เชื่อใน
ความเท่าเทียมกัน และมีอำนาจในการตัดสินใจ www.se.com/th
สอบถามข้อมูลเพิม
่ เติม
บริษัท เอพีพีอาร์ มีเดีย จํากัด 02-655-6633
ทนุ รักษาผล /086 398 1290 / thanu@apprmedia.com
นวรัตน์ ฉัตรดรงค์ /090 093 6555 /nawarat@apprmedia.com

