
Irrigation

โซลูชูันัควบคมุนำ��

โซลูชูันัควบคมุระบบชัลูประทาน
ท่�ใชั ้BERMAD Cloud

หนา้ผลูติภัณัฑ์์

Omega เป็็นคอนโทรลเลอรท์่�ใช้ค้ลาวด์ข์ั้้ �นสูงูเป็็นฐานขั้อง BERMAD 
นำาเสูนอการเช้่�อมทกุแห่ง่ทกุเวลาให่แ้กร่ะบบช้ลป็ระทานขั้องคณุโด์ยใช้ ้
BERMAD Cloud ท่�เขั้า้ถึงึได์ผ้่า่นเว็บและแบบแอป็สูมารท์โฟน

Omega เป็็นคอนโทรลเลอรแ์บบ standalone ท่�ใช้แ้บตเตอร่�ในการ
ทำางานซึ่ึ�งถึกูออกแบบมาโด์ยเฉพาะเพ่�อโซึ่ลชู้น้ท่�ใช้ง้านงา่ยและป็ระห่ยด้์
คา่ใช้จ้่า่ย สูำาห่ร้บระบบช้ลป็ระทาน , การจ่า่ยนำ�า, เกบ็รวบรวมขั้อ้มลูและ 
ระบบช้ำาระลว่งห่นา้ (เขั้ต & กจิ่การรว่มคา้)
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รุ�น
I/O ในเคร่�อง การสื่่�อสื่าร

ภัาพเอาทพ์ตุ อนิพตุ
มอดบสัื่ เซลูลูลููาร ์ บลูทูธู

แลูตชั์ ดจิิทิลัู อนาล็ูอก
OMEGA 5 4 2 x ก�รติดิติั �งแลูะ

ก�รทำำ�ง�น โหมดชั�่ง
OMEGA RS 4 4 2 

OMEGA M 9 8 2  ก�รติดิติั �งแลูะ
ก�รทำำ�ง�น โหมดชั�่ง

OMEGA L 13 4 2 

ซร่ส่ื่ข์อง BERMAD OMEGA 

ภ�พทำั �งหมดในแค็ติติ�ล็ูอกน้�ใชัส้ำำ�หรับเป็็นภ�พป็ระกอบเทำ�่นั�น

ควบคมุไดง้�ายด ั�งใจินกึ

NB-IoT
CAT-M
GPRS

Cellular
Management
Software

Smartphone
App

Secured
Internet

คณุสำมบตัิแิลูะคณุป็ระโยชัน์
คอนโทรลูเลูอร ์Omega 
 ֺ ก�รเชั่�อมติอ่แบบเซลูลูลูู�ร์
 ֺ ควบคมุติ�มป็รมิ�ณแลูะเวลู�
 ֺ โซลูชูันัโมดลูู�ร์

BERMAD Cloud & แอปสื่มารท์โฟน 
 ֺ ใชัง้�นไดง้�่ย แลูะใชัง้�นไดด้ ้
 ֺ  ก�รเชั่�อมติอ่แบบป็ลู�ยทำ�งหน่�งถึง่อก้ป็ลู�ยทำ�งหน่�งทำ้�

ป็ลูอดภยั 
 ֺ ก�รแจ้ง้เติอ่นแบบเรย้ลูไทำม ์
 ֺ ง�่ยในก�รติั �งกำ�หนดค�่ 
 ֺ เข้�้ใชัง้�นแบบแมนนวลูแลูะติั �งโป็รแกรมก�รชัลูป็ระทำ�น

ก�รใชัง้�นทำั�วไป็
 ֺ ควบคมุก�รชัลูป็ระทำ�นติ�มเวลู� แลูะป็รมิ�ณไดอ้ย�่งมอ่

อ�ชัพ้
 ֺ พ่�นทำ้�เปิ็ด, สำวนผลูไม,้ สำวนองุน่, เรอ่นติ�ข้�่ย, เรอ่นกระจ้ก

แลูะพ่�นทำ้�ข้น�ดใหญ่่
 ֺ ก�รควบคมุในพ่�นทำ้�ห�่งไกลูเกนิ เข้ติระบบควบคมุข้องฟ�รม์

หลูกั 
 ֺ ก�รกระจ้�ยนำ��, ระบบจ้�่ยลูว่งหน�้แลูะระบบรับข้อ้มลููสำำ�หรับ

เข้ติ & กจิ้ก�รค�้รว่ม
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คณุสำมบตัิคิอนโทำรลูเลูอร ์
การชัลูประทานตามเวลูาแลูะปรมิาณ:
 ֺ ก�รทำำ�ง�นว�ลูว์ทำ้�ติั �งโป็รแกรมได ้16 โป็รแกรมแลูะมลู้ำ�ดบั 

16 ข้ั �นติอ่โป็รแกรม
 ■ กำ�หนดก�รชัลูป็ระทำ�นไดท้ำั �งเป็็นร�ยสำปั็ด�หแ์ลูะเป็็นรอบ
 ■ ก�รชัลูป็ระทำ�นทำ้�ติั �ง โป็รแกรมเริ�มเวลู�หรอ่รอบได ้4 ค�่
 ■ ชัว่งเวลู�ทำำ�ง�นว�ลูท์ำ้�กว�้งข้ว�้ง: 10 วนิ�ทำ ้– 4 วนั

ตดิตามการไหลูสื่งูแลูะตำ�ารวมท ั�งแจิง้เตอ่นการร ั�วแลูะอดุตนั
สื่ำาหรบัทกุประเภัทการทำางาน 

คณุสื่มบตั ิI/O (ขึ�นอยู�กบัรุ�น):
 ֺ I/O ในเคร่�อง:

 ■ เอ�ทำพ์ตุิแลูติชั ์4, 5, 9 หรอ่ 13 อนั (17V DC; สำญั่ญ่�ณ
พัลูสำ ์100 mS) พรอ้มกบัก�รกำ�หนดก�รควบคมุปั็� ม/ว�ลูว์
หลูกั

 ■ อนิพตุิดจิ้ทิำลัู 4 หรอ่ 8 อนัสำำ�หรับก�รอ�่นม�ติรวดันำ��แลูะ
เซน็เซอรท์ำ้�แยกออกม� 

 ■ อนิพตุิอน�ล็ูอก 2 อนัสำำ�หรับเซน็เซอร ์4-20mA หรอ่ 
0-10VDC

ความสื่ามารถในการเชั่�อมต�อ:
 ֺ มโ้มเด็ม 4G ทำ้�ใชัย้อ้นไดถ้ึง่ 2G ในติวั

 ■ ซมิก�รด์ Global Data สำำ�หรับเชั่�อมติอ่อนิเทำอรเ์น็ติแบบ
เสำย้บแลูว้ใชัไ้ดเ้ลูยทำั�วโลูก

 ■ รองรับโป็รโติคอลูสำ่�อสำ�ร NB-IoT, CAT-M & GPRS

 ֺ มก้�รสำ่�อสำ�รบลูทูำธูสำำ�หรับง�นในโหมดชั�่ง

โหมดการทำางาน:  
 ֺ โหมดออนไลูน:์ ก�รเชั่�อมติอ่ติลูอด 24/7 ระหว�่ง

คอนโทำรลูเลูอรแ์ลูะคลู�วด ์(ติอ้งมแ้หลูง่จ้�่ยไฟภ�ยนอก)
 ֺ โหมดออฟไลูน:์ 

 ■ ทำำ�ง�นโดยควบคมุแบบอตัิโนมตัิ ิก�รสำ่�อสำ�รคลู�วดท์ำ้�
กำ�หนดไวลู้ว่งหน�้แลูะก�รเติอ่นแบบเรย้ลูไทำม์

 ■ ออกแบบม�ใหป้็ระหยดัพลูงัง�นเม่�อใชัแ้บติเติอร้�ภ�ยใน

แหลู�งจิ�ายไฟ:
 ֺ แบติเติอร้�อลัูค�ไลูน ์4 LR14 (ข้น�ด C) สำำ�หรับก�รทำำ�ง�น

ในโหมดออฟไลูน์
 ֺ ชัอ่งอนิพตุิแหลูง่จ้�่ยไฟภ�ยนอก 9-18VDC สำำ�หรับก�ร

ทำำ�ง�นในโหมดออนไลูน ์(แผงโซลู�รเ์ซลูลู,์ พลูงัง�นกรดิ, 
ฯลูฯ)

ตวัเก็บ Log ขอ้มลูู ทำ้�เกบ็ไดม้�กกว�่ 150K บนัทำก่ ชัว่ยใหเ้กบ็ 
Log ไดอ้ย�่งคลูอบคลูมุซ่�งทำำ�ใหม้ร้ะยะเกบ็ข้อ้มลููทำ้�ย�วน�นใน
โหมดก�รทำำ�ง�นออฟไลูน์

มก่ารอปัเกรดไรส้ื่ายเป็นระยะ (FOTA) 

การตดิต ั�งนอกอาคาร: ม�ติรฐ�น IP65 พรอ้มก�รป้็องกนั UV 

มาตรฐานท่�สื่อดคลูอ้ง: CE & FCC.

ชัิ�นสื่�วนอเิล็ูกทรอนกิสื่ร์ะดบัอตุสื่าหกรรม −35°C ถึง่ 75°C

ข ั�วต�อแบบกดสำำ�หรับก�รเดนิสำ�ยทำ้�ง�่ย แลูะรวดเร็วโดยไมต่ิอ้งใชั ้
อปุ็กรณพ์เิศษ
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BERMAD Cloud
BERMAD Cloud ขอนำาเสื่นอการเข้าถึงโดยใชั้อินเตอร์เน็ตผ�านเว็บให้กับระบบชัลูประทานของคุณ:

 ֺ ใชัง้�นง�่ยแลูะมค้ณุสำมบตัิ ิintuitive control
 ֺ จั้ดก�รคอนโทำรลูเลูอร ์Omega ทำั �งหมดข้องคณุแบบ Global 

management 

 ֺ ติดิติ�มสำถึ�นะระบบชัลูป็ระทำ�น 
ข้องคณุดว้ยแบบ visual เรย้ลูไทำม์

 ֺ ผนวกรวมโซลูชูันัติ�่ง ๆ ในระดบัคลู�วด์

คณุสำมบตัิขิ้อง BERMAD Cloud:
 ֺ การเขา้สืู่�ระบบท่�ป้องกนัดว้ยรหสัื่ผ�าน: 

 ■ ก�รเชั่�อมติอ่ผูใ้ชัแ้บบมลัูติชิัว่ยเสำรมิก�รจั้ดก�ร แลูะก�ร
สำนับสำนุนทำ�งเทำคนคิใหด้ข้้ ่�น

 ■ ระบบกำ�หนดระดบัก�รเข้�้ถึง่แติลู่ะบคุคลู

 ֺ การจิดัการบญัชั ่Global: 
 ■ เลูอ่กภ�ษ�แลูะเข้ติเวลู� 
 ■ สำทิำธขิ้องผูใ้ชั ้
 ■ หน่วยวดัทำ้�แสำดง (เมติรกิ, อมิพเ้รย้ลู)

 ֺ แดชับอรด์แบบไดนามกิ:
 ■ แผนทำ้�อ�้งองิจ้�กภมูศิ�สำติรท์ำ้�มม้มุมองโดยรวมข้อง
โครงก�รชัลูป็ระทำ�นข้องคณุ 
- สำถึ�นะปั็จ้จ้บุนัข้องคอนโทำรลูเลูอร ์Omega
- ป็รมิ�ณก�รใชัง้บป็ระม�ณนำ��ทำ้�ทำนัเหติกุ�รณ ์

 ■ เข้�้ถึง่อปุ็กรณก์�รจั้ดก�รเคร่�องไดร้วดเร็ว
- ติั �งค�่เคร่�อง ติั �งใหด้ำ�เนนิก�รติ�มก�รติั �งโป็รแกรมแลูะ

ดำ�เนนิก�รแบบแมนนวลู
- ติวัชัว่ยในก�รแนะแนวก�รติั �งค�่เคร่�องแลูะก�รกำ�หนด

ข้อง I/O

 ֺ ควบคมุการเตอ่น:
 ■ บนัทำก่สำถึ�นะก�รเติอ่นแลูะมก้�รแจ้ง้เติอ่นผ�่นอเ้มลู 
 ■ เคร่�องมอ่จั้ดก�รก�รเติอ่น:

- ก�รติอบสำนองข้องคอนโทำรลูเลูอรต์ิอ่ป็ระเภทำก�ร
เติอ่นแติลู่ะป็ระเภทำ

- ก�รติั �งค�่ก�รแจ้ง้เติอ่นติ�มแติลู่ะผูใ้ชั ้

 ֺ ขอ้มลููบนัทกึกจิิกรรม: 
 ■ สำถึ�นะระบบ, ก�รเติอ่นแลูะเหติกุ�รณก์�รใชัง้�น
 ■ ดง่ข้อ้มลููเซน็เซอรเ์ป็็นระยะ ๆ

- รวมรวบข้อ้มลููม�ติรวดันำ��
- ข้อ้มลููเซน็เซอรอ์น�ล็ูอก
- ก�รชั�รจ์้แบติเติอร้�

 ֺ การสื่รา้งรายงาน: 
 ■ ร�ยง�นสำว่นบคุคลูสำำ�หรับก�รทำำ�ง�นแลูะก�รติดิติ�ม
 ■ สำง่ออกเป็็น Excel แลูะ PDF ได ้

 ֺ แอปสื่มารท์โฟน:
 ■ ติดิติั �งแลูะกำ�หนดค�่เคร่�อง 
 ■ เข้�้ใชัง้�นแบบแมนนวลูแลูะติั �งโป็รแกรมก�รชัลูป็ระทำ�น

แดชับอรด์แบบ
ไดน�มกิ



การชัลูประทาน
ซีรีีสี์ ์Omega

คอนโทรีลเลอรี์

Omega, Omega RS Omega M, Omega L

ตดิผนงั

อแดปเตอร ์
วาลูว์โกลูบ

อแดปเตอร์
วาลูว์แบบอ
อบลูก่*

ข้น�ด

*  ไมร่วมในชัดุ Omega โป็รดป็รก่ษ� BERMAD เป็็นก�รสำว่นติวัสำำ�หรับข้อ้มลููเพิ�มเติมิ

ข้อ้มลููจ้ำ�เพ�ะก�รบรรจุ้
ซร่ส่ื่ ์Omega

Omega
Omega 
RS

Omega M
Omega L

หม�ยเลูข้เคร่�อง 1 1
ย�ว [ซม.] 25 27.5
กว�้ง [ซม.] 21 22.5
สำงู [ซม.] 8 9
นำ��หนักทำั �งหมด [กก.] 1.23 1.45W
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