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M1M 10 and M1M 12
Product overview

—
M2M Basic
Main features

M2M Basic เปนมิเตอรไฟฟาที่ชวยใหสามารถตรวจสอบพลังงานและกำลังไฟฟาได เชนกันคือ ฟงกชั่นการทำงานพื้นฐานของ THD 
ในเครือขาย สามเฟสและเฟสเดียว เหมาะสำหรับการติดตั้งบนแผงหนาตู( ประตู )ซึ่งแสดงใหเห็นถึงความสมบูรณแบบในการกระจาย
ในแหลงอุตสาหกรรมและอาคารพาณิชย 

แสดงคาชัดเจน เขาใจงาย
แสดงคาทั้งสามเฟสบนหนาจอ LED 
ขนาดใหญอยางชัดเจน ทําใหง าย
ตอการอานคา

ขนาดกระทัดรัด
ตองการพื้นที่ลึกเขาไปในตูควบคุม
ไฟฟาเพียง 55 มิลลิเมตร ความนาเชื่อถือและความแมนยํา

ใชมาตรฐานสากล IEC 61557-12
ในการวัดคาพลังงาน ซึ่งมีความ
แมนยํา 1 เปอรเซ็นต  

ตรวจสอบคาตางๆ ในระบบ   
วัดพลังงานไดสองทิศทางเพ่ือสราง
และใชพลังงานโดยการวัดคา THD 
(Total Harmonic Distortion) 
มีไวสําหรับตรวจสอบคุณภาพไฟฟา

งายตอการใชงาน
ปุมกดพ้ืนฐานเพื่อใชในการตั้งคา
และเลือกเมนูตางๆ

แสดงคาชัดเจน เขาใจงาย
แสดงคาในการวัดบนหนาจอ LED 
ขนาดใหญ

การติดตั้งที่ปลอดภัย
ชองเสียบสายของอุปกรณสามารถ
ถอดออกหรือเคลื่อนยายไดสะดวก 
และมสีกรยูดึชวยใหเกดิความปลอดภัย 
รวมถึงติดตั้งอุปกรณในตูไดอยาง
มั่นคง

เรียกดูคาไดจากหองควบคุม
สามารถเรียกดูคาตางๆ ผานพอรต
RS485 โปรโตคอล Modbus RTU 
ซึ่งเปนสวนประกอบมาตรฐานที่
ติดตั้งมากับมิเตอร

ตรวจสอบคาตางๆในระบบไฟฟา
สามารถวัดคาพื้นฐานสําคัญในระบบ
ไฟฟาไดไมวาจะเปน กระแส แรงดัน 
ความถ่ี กําลังไฟฟา และพลังงาน
ไฟฟา

วัดคาระยะไกล
สามารถใชงานอินเทอรเฟส RS485 
ดวยโปรโตคอลการสื่อสาร Modbus 
RTU ซึ่งทําให ง ายต อการส่ือสาร
และเช่ือมตออุปกรณกับสถานที่ที่
หางไกล  

งายตอการใชงาน
ปุมกดพ้ืนฐานเพ่ือใชในการต้ังคา
และเลือกเมนูตาง ๆ
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—
M4M Network analyzers
Accurate electrical measuring and
power monitoring.

ใชงานงายในทุกๆ ดาน โดย M4M ชวยใหสามารถประเมินประสิทธิภาพพลังงานไดอยางแมนยำ และเชื่อมตอกับระบบ monitoring 
ของเอบีบี ในการตรวจสอบ การเพิ่มประสิทธิภาพ และการควบคุมระบบไฟฟาไดอยางงายดาย

ความแมนยําในการวัด
วัดคาโดยใชมาตรฐาน IEC 61557-12 
Class 0.5 และ ฟงกชั่นการใชงานท่ีมี
คุณภาพสูง ซึ่งรวมไปถึงประวัติของคา
ท่ีเคยวัด

การใชงานอัจฉริยะ
เช่ือมตอบลูทูธทําใหงายตอการกําหนด
คาผานแอพพลิเคช่ันมือถือที่ไมเหมือน
ใคร

หนาจอท่ีผูใชงานเขาไดถึงงาย
หนาจอสัมผัสและโครงสรางเมนูเขาถึงงายในการวิเคราะห กําหนด
คาและใชงานพืน้ฐานไดอยางรวดเร็ว จอแสดงผลกราฟกมเีพือ่แสดง
คาข้ันสูงของพารามิเตอร Class 0.5 ปอปอัพ และ การแจงเตือน
ไดอยางแมนยํา การเขาถึงไดอยางรวดเร็วสามารถใชงานผาน
โฮมเพจและการต้ังคารายการโปรด

การผสมผสานกันอยางเต็มรูปแบบ
ABB Ability TM-อุปกรณวิเคราะหขอมูลเครือขายระบบไฟฟา 
ซ่ึงมกีารผสมผสานกันอยางอตัโนมัติภายในระบบควบคุมการจายไฟ 
ABB AbilityTM แบบคลาวด ซึ่งชวยใหสามารถตรวจสอบ เพิ่ม
ประสิทธิภาพ และควบคุมระบบไฟฟาที่สมบูรณได โดยการ
ผสมผสานกันอยางกวางขวางในแตละแอพพลิเคชั่นหรืออุปกรณ
เปนการฝงหรือติดตั้งผานโปรโตคอลการส่ือสาร (Modbus RTU, 
Modbus TCP/IP, BACnet/IP, Profibus DP V0)

เขาถึงงาย
เขาถึงอุปกรณผานหนาจอสัมผัส

งายตอการติดตั้ง
สะดวกในการติดตัง้ดวยคลิปลอ็กตองการ
พื้นที่ลึกเขาไปในตูควบคุมไฟฟาเพียง 
57 มิลลิเมตร

เดินสายไดอยางรวดเร็ว
ข้ัวตอทั้งหมดสามารถถอดเขาออกได
และใชเพียงเครื่องมือกระบวนการหน่ึง
ชนิดเพ่ือเพ่ิมความเร็วในการเดินสาย

หนาจอใชงานทีช่ดัเจน และเขาใจงาย
หนาจอสีและโครงสรางการใชงานเมนู 
สําหรับการสรางภาพกราฟกขั้นสูง

การเชื่อมตออยางเต็มรูปแบบ
อุปกรณวิเคราะหเครือขายขอมูล ABB 
AbilityTM ดวยโปรโตคอล การส่ือสาร
ที่สมบูรณ และ I/O สําหรับการทํางาน
รวมกับระบบตางๆ
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การใชงานอัจฉริยะ
อุปกรณวิเคราะหขอมูลเครือขาย M4M ถูกติดตั้งดวยโมดูลบลูทูธ 
การกําหนดคาอัจฉริยะ และการสรางภาพขอมูลที่รวดเร็ว ผาน
อุปกรณการใชงานที่ เป นเอกลักษณ ซึ่งสามารถดูได จากทั้ง
แอพพลิเคช่ันบนมือถือและซอฟแวรบนหนาจอเดสกท็อป มีการ
อัปเดทเฟรมแวรจากระยะไกลเปนประจําตลอดเวลาในการรับ
ประกัน ใหมีคุณสมบัติลาสุดและเปนเวอรช่ันที่ปลอดภัยท่ีสุดของ
อุปกรณ โดยไมใหมีผลกระทบตอการทํางาน

การติดตั้งบนตูไฟฟาไดหลากหลาย
การติดตั้งท่ีมีความสะดวกและปลอดภัยดวยคลิปที่ใชงานงาย ซ่ึงมี
ความหนาท่ีแตกตางกันในการติดตั้งเพื่อใหสอดคลองและเขากัน
กับแผงติดตั้ง โดยตะขอบนอุปกรณM4Mชวยใหสามารถติดตั้งได
ดวยมือเดียว ความลึกของอุปกรณที่ลดลงเหลือเพียง 57 มิลลิเมตร 
ทําให M4M มีขนาดที่เหมาะสมในการติดต้ังแมกลองควบคุมไฟฟา
จะมีขนาดเล็ก

การใชงานอัจฉริยะ
อุปกรณวิเคราะหขอมูลเครือขาย M4M ถูกติดตั้งดวยโมดูลบลูทูธ 
การกําหนดคาอัจฉริยะ และการสรางภาพขอมูลที่รวดเร็ว ผาน
อุปกรณการใชงานที่ เป นเอกลักษณ ซึ่งสามารถดูได จากทั้ง
แอพพลิเคช่ันบนมือถือและซอฟแวรบนหนาจอเดสกท็อป มีการ
อัปเดทเฟรมแวรจากระยะไกลเปนประจําตลอดเวลาในการรับ
ประกัน ใหมีคุณสมบัติลาสุดและเปนเวอรช่ันที่ปลอดภัยท่ีสุดของ
อุปกรณ โดยไมใหมีผลกระทบตอการทํางาน

ความสามารถในการเขากันไดของคอยล Rogowski      
M4M มีความเฉพาะท่ีสามารถเขากันไดกับคอยล R4M Rogowski 
ของเอบีบี โดยสามารถติดต้ังเพิ่มเติ่มจากการติดต้ังเดิมที่มีอยู ซึ่ง
รวมการวัดคุณภาพพลังงาน โดยมีเวลาในการหยุดทํางานเปน 0 
ข้ัวตอที่มีการเดินสายลวงหนาของคอยล R4M ชวยใหประหยัด
เวลาไดมากถึง 70% สําหรับการเดินสายของหมอแปลงกระแส
เม่ือเปรียบเทียบกับเวลามาตรฐาน CTs 
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—
M4M Network analyzers
Accurate electrical measuring and
power monitoring.
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Main Measured Parameters

M1M 12                    M2M Basic                 M4M 30

Voltage 

Current

Frequency

Active Power, Energy

4 Quadrants, Energy

Total Harmonic distortion

Individual Harmonic

Unbalance 

Power Factor

Reactive Power, Energy

Apparent power

M1M 12, M2M Basic and M4M 30

✔

✔

✔

✔

-

-

-

-

✔

-

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

-

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔ (Up to 40th)

✔

✔

✔

✔

Accuracy

Data recording

I/O

M1M 12                    M2M Basic                 M4M 30

Voltage, Current

Active Power, Energy

Notification logs

Alarms management

Demand values, Max/Min

demand 

Energy Trending logs

Digital I/O

1%

1%

-

-

-

-

-

-

M1M 12, M2M Basic and M4M 30

0.5%

1%

-

-

-

-

-

-

0.25%

0.5%

✔

✔

✔

✔

✔ 

4 Programmable I/O

Communication interface

Mechanical Characteristics

M1M 12                  M2M Basic                M4M 30

Serial Port

Protocol

Options

Bluetooth

Front Panel Dimension

Weight

RS-485

Modbus RTU

-

96 mm x 96 mm x 58 mm

Depth inside the

switchboard : 52 mm

0.3 kg

M1M 12, M2M Basic and M4M 30

RS-485

Modbus RTU

-

96 mm x 96 mm x 102.3 mm

Depth inside the

switchboard : 94.3 mm

0.35 kg

RS-485

Modbus RTU

Modbus TCP/IP*

Profibus*

Bacnet*

     ✔

96 mm x 96 mm x 77 mm

Depth inside the

switchboard : 57 mm

0.4 kg

Measurement Input

HMI

M1M 12                  M2M Basic                M4M 30

Direct Voltage measurement

Rate Frequency

CT Secondary 

Display Type

Access to device

Graph Visualization

Password Protection

ราคา (บาท)

Max 300V (L-N)

50-60 Hz

1A or 5A

LED

2 pushbuttons

-

     ✔

7,000

Max 300V (L-N)

45-65 Hz

1A or 5A

LED

4 pushbuttons

-

     ✔

8,900

Max 400V (L-N)

50-60 Hz

1A or 5A

Graphic color

Touch screen

Advanced

✔

31,850

M1M 12, M2M Basic and M4M 30

4 4

www.p
m

k.c
o.

th
/sh

op



4/6 Softw are  sol u t ions  EQmat ic Software  so lut ions  EQmat ic

—
Software solutions
EQmatic
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Order Code Description Price

2CDG110228R0011

2CDG110229R0011

QA/S4.16.1 Energy Analyzer, Modbus, 16 Devices

QA/S4.64.1 Energy Analyzer, Modbus, 64 Devices

73,510

127,330

EQmatic อุปกรณโมดุลท่ีออกแบบมาเพื่อตรวจสอบและแสดง
ปริมาณการใชและคาท่ีวัดได มักใช ในแอปพลิเคชันแบบ stand-
alone หรือใชงานรวมกับระบบอื่นไดงายอีกดวยอุปกรณมีระบบ
ปลั๊กแอนดเพลยสําหรับการตรวจหาอุปกรณอื่นๆโดยอัตโนมัติ
เมื่อมีการเชื่อมตอกับมิเตอรตางๆ Eqmatic สามารถเอาผานทาง
browser โดยมีฟงกชั่นการวิเคราะหพื้นฐาน เชน dashboard, 
historical data, instantaneous values, comparison functions
and cost allocation by consumer group. สงผลใหเกิดการ

สรางพลังงานและตนทุนอยางละเอียด. วิธีการแกปญหานี้เหมาะ
สําหรับการจัดการพลังงานและการจัดสรรตนทุนพลังงาน การ
ใชงานท่ีหาประสิทธิภาพการใชพลังงานการปรับปรุงคุณภาพ และ
ลดตนทุนฟงกชั่นเพิ่มเติมและการวิเคราะหเปรียบเทียบตามชวง
เวลา และปรับปรุงพฤติกรรมที่สิ้นเปลืองสามารถรวบรวมขอมูล
จากอุปกรณโดยตรงรวมถึงอุปกรณมิเตอร ABB และ ของแบรนด
ตางๆ มิเตอรแกส, มิเตอรนํ้าและ มิเตอรความรอน 

——
Note
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