Project Title : Design and Development of Automatic Flooding Protection in
Building Wastewater Systems.
By

: Mr.Pattarapol Navapenkul

Advisor

: Mr.Thanapote Wiwek

Degree

: Bachelor of Engineering

Major

: Industrial Technology (Mechanical Engineering)

Faculty

: Engineering

Semester / Academic year : 2/2017
Abstract
This cooperative project presents the design and development of an automatic
flooding protection of wastewater systens in Chamchuri Square, Phayathai Road,
Pathumwan, Bangkok. It is consulted by Prompt Techno Service Co., Ltd. The
conventional system has been caused some problem by mistake of pump from the
float switch. The flooding is a lot of damage to the owner, customer and related
department including property and reliability. The system has been designed and
developed by adding electrode rods to measure the water level in the system using
the OMRON float less level controller. The system is shown the status LED lights and
the buzzer is a device which makes a buzzing or beeping noise. The results show that
the system works as objective. It can be reduced operating hours after installation of
automatic flooding protection of building wastewater systems about 45%. This
cooperative project can prevent damage about 20,000 – 180,000 baht.
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บทคัดย่อ
โครงงานสหกิ จ ศึกษานี น้ าเสนอการออกแบบและพัฒ นาระบบป้องกันนา้ ล้ น อัต โนมัติ
สาหรับบ่อพักน ้าเสียภายในอาคารจัตรุ ัสจามจุรีสแควร์ ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุ งเทพฯ โดย
บริ ษัท พร้ อมเทคโนเซอร์ วิส จากัด โดยระบบเดิมนันเกิ
้ ดปั ญหาน ้าท่วมสาเหตุมาจากปั ม้ สูบน ้าไม่
ทางาน มีผลจากสวิตช์ ลูกลอยขัดข้ อง ทาให้ น ้าล้ นเกิดความเสียหายอย่างมาก แก่ผ้ ปู ระกอบการ
ลูกค้ า และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง ทังทรั
้ พย์สินและความน่าเชื่อถือ จึงได้ ทาการออกแบบและพัฒนา
ระบบโดยได้ เพิ่มแท่งอิเล็กโทรดที่ใช้ วดั ระดับของน ้าเข้ ามาเสริ มในระบบโดยใช้ เครื่ องควบคุมระดับ
น ้าของ OMRON โดยแสดงสภาวะการทางานขอบระบบด้ วยหลอดไฟแอลอีดีและบัซเซอร์ จะดังขึ ้น
กรณีที่เกิดเหตุขดั ข้ อง ผลการทดสอบพบว่าระบบทางานได้ ผลตามจุดประสงค์ที่ตงไว้
ั ้ และสามารถ
ลดชัว่ โมงการทางานหลังการติดตัง้ ตู้ควบคุมระบบป้องกันนา้ ล้ นอัตโนมัติ คิดเป็ น 45% และช่วย
ป้องกันมูลค่าความเสียหายได้ ประมาณ 20,000 – 180,000 บาท
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