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เร่ือง      จดหมายแนะน าบริการ 

เรียน      ผู้จดัการบริษัท  และ ผู้ มีสว่นเก่ียวข้อง  

สิ่งท่ีแนบมาด้วย    รายละเอียด การให้บริการ 

บริษัท   แอพพลิเคชัน่ เอ็นจิเนียร่ิง (2012) จ ากัด จดัตัง้ขึน้จากการรวมตวักันของวิศวกรผู้ช านาญงานจาก
บริษัทชัน้น าในประเทศไทย ท่ีมีประสบการณ์  มากกวา่ 10 ปี โดยให้บริการ ซอ่มเคร่ืองมือ วิทยาศาสตร์,  เคร่ืองมือวดั
,  เคร่ืองชัง่ เคร่ืองวดัความหนืด , เคร่ืองกรองน า้ RO+DI, ตู้อบ, อ่างน า้ควบคมุอณุหภูมิ, เคร่ืองนึ่งฆ่าเชือ้, เคร่ืองบด, 
เตาเผา  และ อ่ืนๆทัง้ใน และ นอกสถานท่ีด้วยความเช่ียวชาญ  วางใจได้ด้วยต้นทนุท่ีต ่ากวา่ แนน่อน 
รวมถึงจ าหน่าย เคร่ืองมือวดั เคร่ืองมือวิทยาศาสตร์ บอร์ดคอนโทรล มอเตอร์ รับซ่อม Inverter Converter ,Servo 

ปรับปรุงเคร่ืองจกัรระบบออโต้เมชัน่ รับแปลง/เทียบ Servo,Inverter ของตา่งประเทศเป็นของแบรนด์ไทย รับท าระบบ

ไฟฟ้าเคร่ืองจกัรทกุชนิด ให้เป็นระบบท่ีลกูค้าต้องการ   

 เราหวงัเป็นอย่างยิ่งว่า จะเป็นทางเลือกใหม่ส าหรับท่าน หากต้องการข้อมูลเพ่ืมเติมสามารถติดต่อได้ทนัที                 
ท่ีเบอร์โทร. 02-747-2727, 06-3226-9005, 09-2641-1149 แฟ็กซ์ 02-747-2727 Email: ae2012@outlook.co.th 

 ทางบริษัทได้สง่รายละเอียดการให้บริการ แนบมาด้วยเพ่ือประกอบการพิจารณา   ขอขอบคณุมา  ณ   โอกาส นี ้

 

                          ขอแสดงความนบัถือ 

  (นาย อรรถสิทธ์ิ หม่อมประเสริฐ)                                                                                                                                                                                        

        Senior Sales Engineer                                                               
        Mobile: 092-641-1149 
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                              จ ำหน่ำยและซ่อม Inverter  

 

จ ำหน่ำยและซ่อม Inverter 

FRECON-iX Sensorless Control Inverter 0.4 to 300 kW 

- V/F & Sensorless control 

- Wide speed range 0.00 to 600 Hz. 

- Build-in control 

- Up to 100 m. keypad remote control 

- For general purpose application 

- User friendly identify function group 
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                   INVERTER  : FRECON  
                                                            

 

FRECON-iHU High Performance Inverter Universal Drives Series 0.4 to 300 kW 

- Induction motor & BLDC motor driver 

- Sensor less & Vector control 

- Torque control available 

- 200% rated torque (motor & regen) 

- Rotation and standstill auto tuning 

- Best with elevator application 

- RS485 MODBUS RTU protocol support 

- TCP/IP network operation read 

- User friendly, Identify function group 

 

mailto:ae2012@outlook.co.th


                               บรษิทั แอพพลเิคช ัน่ เอน็จเินียริ่ง (2012) จ ำกดั  
117/1 ม.15 ซ.เฉลมิพระเกยีรต ิร.๙ ซอย 8 ถนนสุขมุวทิ 103 ต ำบลบำงแกว้ อ ำเภอบำงพล ีจงัหวดัสมทุรปรำกำร 10540 

โทร.02-747-2727, 06-3226-9005, 09-2641-1149 แฟ็กซ ์02-747-2727 Email: ae2012@outlook.co.th 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

 

4 
http: //ae2012.nanasupplier.com, www.ae2012.com 

                                                                                                                                                                                                  

FRECON-iHL Elevator Inverters 
- Best with elevator application 

- High starting torque with smooth rotation 

- 200% rtaed torque (motor & regen) 

- 150% step load torque response without tripping 

- Built-in PG card for vector control 

- S-curve accelaration and deceleration 

- DC brake when start or stop 

- Standstill and rotation auto-tuning 

- 0.00 to 400.0 Hz 9 speed reference steps 

- RS485 MODBUS RTU protocol support 

- User friendly, identify function group 

- Two types for selection (IM or PMSM traction) 
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FRECON-iASV Stand ALone AC Servo 

- standalone servo controller and driver in one integrated package 

- High precision, high functionality and high performance 

- Built-in 10 programable position,speed and torque commands 

- Design for position, speed and torque control application 

- Easy setup & Economic (no need PLC) 

- Serial-communication available via MODBUS RS485 

- Directly interface to touchscreen (no need PLC) 

- Multi-servo position synchronization control 
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Servo 
* Reduce your space 
* EMI EN61800-3(C3) 
* Power Module DIP-IPM V4 
* More in Powerful (Vector,SSL) 200% Torque 
* Enhance your Communication 19,200 bps,RS485  
* Precise Speed Control 
* 7Digital Input / 3Digital Output 
* Sum & Minus Analog Input Control 
* 24VDC Sink / Source 
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งำนปรับปรุงเคร่ืองจักรอัตโนมัตแิละกึ่งอัตโนมัต ิ 

 
 

งำนปรับปรุง เคร่ืองจักรอัตโนมัตแิละกึ่งอัตโนมัต ิระบบ Automation Control System  
และ Automation machine  

 
เรามีโรงงานผลิต และสร้างเคร่ืองจกัร แบบครบวงจรทัง้ Automated Control System, Automated 
Machine Vision, Assembly Machine ช่วยลดเวลาในการผลิต เพิม่ประสิทธิภาพ และความน่าเช่ือถือ 
ในธุรกิจของคณุ. 
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เซอร์โวมอเตอร์ (Servo Motor) 

 

                                   

เซอร์โวมอเตอร์ (Servo Motor) 
เซอร์โวมอเตอร์ (Servo Motor) เป็นมอเตอร์ท่ีมีการ
ควบคุมการเคล่ือนท่ีของมัน (State) ไม่ว่าจะเป็น
ระยะ ความเร็ว มุมการหมุน โดยใช้การควบคุม

แบบป้อนกลบั (Feedback control) เป็นอปุกรณ์ท่ีสามารถควบคมุเคร่ืองจกัรกล หรือระบบการท างาน
นัน้ๆ ให้เป็นไปตามความต้องการ  เช่น  ควบคมุความเร็ว (Speed), ควบคมุแรงบิด (Torque), ควบคมุ
แรงต าแหน่ง (Position), ระยะทางในการเคล่ือนท่ี (หมุน) (Position Control) ของตัวมอเตอร์ได้ ซึ่ง
มอเตอร์ทัว่ไปไม่สามารถควบคมุในลกัษณะงานเบือ้งต้นได้ โดยให้ผลลพัธ์ตามความต้องการท่ีมีความ
แม่นย าสงู 

ขนาดของ Servo Motor จะมีหน่วยในการบอกขนาดเป็นวตัต์ (Watt) Servo  

Motor ของ Panasonic จะมีขนาดตัง้แต่ 50W-15kW ท าให้ผู้ใช้งานมีความหลากหลายในการใช้งาน 
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รับท ำตู้คอนโทรล ระบบ PLC และควบคุม INVERTER 

 

ตู้คอนโทรลส าหรับควบคมุเคร่ืองจกัร ประกอบติดตัง้ตู้ ไฟฟา้ ตู้คอนโทรลทกุชนิด รับออกแบบระบบ

ไฟฟา้ตู้คอนโทรลระบบเคร่ืองแพก็หรือบรรจ ุตู้คอนโทรลป๊ัมน า้ รับท าตู้ ไฟ ตู้ควบคมุต่างๆ  

รับงาน Wiring งานเพิม่ งานแก้ไขตามโรงงาน ไซด์งานต่างๆ ท างานเอง ควบคมุเอง ไม่ทิง้งาน รับผลิต

และติดตัง้ แก้ไข เพิม่ฟังก์ชัน่ตู้คอนโทรล ไฟฟา้ ตัง้แต่ระบบง่ายๆ ไปจนถึงระบบท่ีมีความซบัซ้อน รับท า

และซอ่มตู้  Control, Motor รับท าระบบตู้  Control, Motor, สลบัป๊ัมน า้ และจ าหน่ายมอเตอร์ประหยดั

พลงังาน เกียร์ทดรอบ อินเวอร์เตอร์  
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โปรแกรมเมเบลิ ลอจกิ  คอนโทรลเลอร์ (PLC) 

PLC เป็นอปุกรณ์ควบคมุการท างานของเคร่ืองจกัร หรือกระบวนการท างานต่างๆ โดยภายใน 
มี Microprocessor เป็นมนัสมองสัง่การท่ีส าคญั 

PLC จะมีส่วนท่ีเป็น Input และ Output ท่ีสามารถต่อออกไปใช้งานได้ทนัที ตวัตรวจวดัหรือสวิทตช์ตา่งๆ 
จะต่อเข้ากบั Input ส่วน Output จะใช้ต่อออกไปควบคมุการท างานของอปุกรณ์หรือเคร่ืองจกัรท่ีเป็น
เปา้หมาย เราสามารถสร้างวงจรหรือแบบของการควบคมุได้โดยการปอ้นเป็นโปรแกรม 

ค าสัง่เข้า ไปใน PLC นอกจากนีย้งัสามารถใช้งานร่วมกบัอปุกรณ์อ่ืนเช่นเคร่ืองอ่านบาร์โค๊ด (Barcode 
Reader) เคร่ืองพมิพ์ (Printer) ซึง่ในปัจจบุนั 

นอกจากเคร่ือง PLC จะใช้งานแบบเด่ียว (Stand alone) แล้วยงัสามารถต่อ PLC หลายๆ ตวัเข้า
ด้วยกนั (Network) เพ่ือควบคมุ การท างานของระบบให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ด้วย  จะเห็นได้ว่า 
การใช้งาน  มีความยืดหยุ่นมากดงันัน้ในงานอตุสาหกรรมต่างๆ จงึเปล่ียนมาใช้ PLC มากขึน้  
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ทัง้นี ้บริษัทหวงัวา่จะได้รับใช้ท่านในเร็ววนันี ้
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