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เรียน : ลูกค้ าผู้มีอุปการะคุณ
เรื่ อง : คุณภาพและความปลอดภัยทีเ่ ป็ นไปได้ อนั เกีย่ วกับ มอเตอร์ กรุ นด์ ฟอส รุ่ น MG/ML
แบบ 2 โพล เฟรมไซส์ 100
ทางบริ ษทั กรุ นด์ฟอส (ประเทศไทย) จากัด ขอแจ้งให้ท่านลูกค้าได้รับทราบถึง คุณภาพและความ
ปลอดภัย ที่ เป็ นไปได้ซ่ ึ ง เกี่ ย วกับ มอเตอร์ ก รุ นด์ฟ อส รุ่ น MG/ML แบบ 2 โพล ขนาดเฟรมไซส์ 100 ที่ มี
แนวโน้มที่จะเกิดความเสี่ ยงสู งที่จะชารุ ด สาหรับผลิตภัณฑ์ มอเตอร์ ปั๊ มที่ประกอบรวมกับมอเตอร์ ดงั กล่าว
นอกจากนี้ หากผลิ ตภัณฑ์ปั๊ม มอเตอร์ หรื อระบบปั๊ มเพิ่มแรงดันที่ไม่ได้มีการติดตั้งสายดิ นหรื อเดิ นระบบ
สายดินป้ องกันที่ถูกต้องตามมาตรฐานในคู่มือผลิตภัณฑ์แล้ว ก็อาจก่อความเสี่ ยงที่จะเกิดไฟช็อตแก่อุปกรณ์
และบุคคลที่สัมผัสผลิตภัณฑ์ได้
ข้ อบกพร่ องนีด้ ังกล่างจะเกิดขั้นกับมอเตอร์ ทมี่ ีการผลิตตั้งแต่ สัปดาห์ ที่ 45 ปี 2017 ถึง สั ปดาห์ ที่ 1 ปี
2018 และ ปั๊มและระบบปั๊มเพิม่ แรงดันทีผ่ ลิตตั้งแต่ สัปดาห์ ที่ 45 ปี 2017 ถึง และรวมถึงสั ปดาห์ ที่ 17 ปี 2018
ซึ่งได้ แก่
• ระบบปั๊มเพิม่ แรงดันแบบ CR (CR-based booster systems)
• ปั๊มชนิด CR (CR-pumps)
• ปั๊มชนิด MTR/CRK (MTR/CRK-pumps)
• ปั๊มชนิด CM (CM-pumps)

หมายเหตุ คาเตือนนี้ ใช้เฉพาะ กับมอเตอร์ ปั๊ ม และระบบที่ใช้มอเตอร์ ที่ผลิ ตในช่ วงเวลาดังกล่าว
เท่านั้น
เอกสารคู่มือที่แนบมาเป็ นวิธีการตรวจสอบเพื่อระบุผลิ ตภัณฑ์ที่มีอาจเกิ ดข้อบกพร่ อง โปรดทราบ
ว่าก่อนอื่นต้องระบุผลิตภัณฑ์กรุ นด์ฟอสว่าเป็ นส่ วนหนึ่งของผลิตภัณฑ์อื่นหรื อไม่เช่น เครื่ องจักรต่างๆ และ
หากท่านมีขอ้ สงสัยเกี่ยวกับการติดตั้งอย่าสัมผัสปั๊ มหรื อระบบที่เชื่อมต่อกับปั๊ ม

ถ้าพบว่ามีผลิตภัณฑ์ที่ได้รับผลกระทบให้ติดต่อ บริ ษทั กรุ นด์ฟอส (ประเทศไทย) หรื อ ศูนย์บริ การ
ของกรุ นด์ฟอส เพื่อทาการตรวจสอบและหากจาเป็ นต้องเปลี่ยนใหม่
การปฏิบตั ิเชิงป้ องกัน
1. กรุ นด์ฟอสจะตรวจสอบและเปลี่ยนมอเตอร์ ที่มีปัญหาทั้งหมดหากจาเป็ น โดยทางกรุ นด์ฟอสจะ

ไม่คิดค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด
2. กรุ นด์ฟอสขอเรี ยนชี้ แจงตัวแทนจาหน่ายที่เกี่ยวข้อง ผูต้ ิดตั้ง ลูกค้า และผูใ้ ช้ผลิตภัณฑ์ทุกท่านว่า
ผลิตภัณฑ์ที่มีปัญหานี้ มีความเสี่ ยงสู งที่จะชารุ ดและอาจก่อความเสี่ ยงจะเกิ ดไฟฟ้ าช็อตแก่ผใู ้ ช้ผลิ ตภัณฑ์ได้
หากไม่ได้ติดตั้งสายดินหรื อเดินระบบสายดินป้ องกันที่ถูกต้องตามมาตรฐาน ดังนั้น จึงต้องมีการตรวจสอบ
และอาจต้องเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ใหม่โดยกรุ นด์ฟอส
เราขออภัยเป็ นอย่างยิ่งในความไม่สะดวกที่ อาจเกิ ดขึ้ น แต่ความปลอดภัย ความรับผิด และความ
ไว้วางใจเป็ นสิ่ งสาคัญที่สุดสาหรับเรา
โปรดทราบว่ า เนื่ องด้ วยความเสี่ ยงด้ านความปลอดภัยและความเร่ งด่ วนนั้น เราหวังว่ า ท่ าน ใน
ฐานะคู่ค้า ลูกค้ า ผู้มีอุปการะคุณจะดาเนินการตามข้ อแนะนาข้ างต้ นที่จาเป็ นเพื่อแก้ไขปัญหานีโ้ ดยทันที
ขอแสดงความนับถือ
นายภมร อาโน
ผูจ้ ดั การฝ่ ายบริ การ

วิธีการตรวจสอบและระบุผลิภัณฑ์ ท่ อี าจเกิดข้ อบกพร่ อง
วิธีการตรวจสอบข้อมูลสาหรับมอเตอร์และผลิตภัณฑ์ปั๊ม
มอเตอร์

มอเตอร์ MG/ML
ผลิตภัณฑ์ปั๊มที่ใช้มอเตอร์ MG/ML

CR

MTR

HYDRO BOOSTER

CM

วิธีการตรวจสอบและระบุผลิตภัณฑ์ในคลังสิ นค้าของลูกค้า
• ตรวจสอบว่ากล่องผลิตภัณฑ์มีลกั ษระคล้ายกับรู ปภาพ และในรู ปภาพระบุหมายเลขผลิตภัณฑ์ปั๊ม

•

ตรวจสอบรหัสการผลิตสิ นค้าบนกล่องตามเครื่ องหมายสี เหลือง

ตัวอย่างรหัสการผลิตสิ นค้า:
P1 อ้างอิงถึงโรงงานที่ผลิตสิ นค้า
18 ผลิตในปี 2018
19 ผลิตในสัปดาห์ที่ 19

a)

ถ้ารหัสการผลิตแสดงค่าดังต่อไปนี้ตอ้ งทาการตรวจเช็ค

b)

ถ้ารหัสการผลิตแสดงค่านอกเหนือจากรายการข้างต้นดังต่อไปนี้ตอ้ งทาการตรวจเช็คแสดงว่าผลิตภัณฑ์ดงั กล่าวม่อยู่
ในขอบข่ายและให้หยุดการตรวจสอบ ณ.ขั้นตอนนี้

1745, 1746, 1747, 1748, 1749, 1750, 1751,
1752, 1801, 1802, 1803, 1804, 1805, 1806, 1807, 1808, 1809, 1810, 1811, 1812, 1813,
1814, 1815, 1816 and 1817.

วิธีการตรวจสอบและระบุผลิตภัณฑ์ที่มีการติดตั้งใช้งานแล้ว

ระบุหมายเลขผลิตภัณฑ์บนแผ่นป้ ายโดยทาตามคาแนะนาที่แสดงในภาพด้านล่าง ใช้หมายเลขผลิตภัณฑ์ที่แนบมาเพื่อ
ตรวจสอบว่าผลิตภัณฑ์ของคุณอยูใ่ นขอบเขตหรื อไม่

•

เริ่ มต้นโดยการตรวจสอบขนาดไซด์ของมอเตอร์บนแผ่นป้ ายมอเตอร์ แค่ขนาดเฟรมไซด์ 100 เท่านั้นที่อยูใ่ นข่ายการ
ตรวจเช็คตามการอธิบายด้านล่าง:

Pump
nameplate

Pump
nameplate

ตรวจสอบรหัสการผลิตสิ นค้าบนป้ ายสิ นค้า

•

ตัวอย่างรหัสการผลิตสิ นค้า:
P1

อ้างอิงถึงโรงงานที่ผลิตสิ นค้า

18

ผลิตในปี 2018

19

ผลิตในสัปดาห์ที่ 19

a)

production plant

ถ้ารหัสการผลิตแสดงค่าดังต่อไปนี้ตอ้ งทาการตรวจเช็ค: 1745, 1746, 1747, 1748, 1749, 1750, 1751,
1752, 1801, 1802, 1803, 1804, 1805, 1806, 1807, 1808, 1809, 1810, 1811, 1812, 1813,
1814, 1815, 1816 and 1817.

b)

ถ้ารหัสการผลิตแสดงค่านอกเหนือจากรายการข้างต้นดังต่อไปนี้ตอ้ งทาการตรวจเช็คแสดงว่าผลิตภัณฑ์ดงั กล่าวม่อยู่
ในขอบข่ายและให้หยุดการตรวจสอบ ณ.ขั้นตอนนี้

