1. กลุ่มนาฬิการะบบ KINETIC (คิเนติก)
SEIKO KINETIC คือ เทคโนโลยีที่ คิดค้ นโดยทีมวิศวกรของ SEIKO และเป็ นลิขสิทธิ์ เฉพาะ SEIKO
เท่านัน!
้ หนึ่งเดียวในโลก โดยคำนึงถึงกำรอนุรักษ์ ทรัพยำกรธรรมชำติเป็ น
ส ำคั ญ เป็ นกำรเปิ ดยุ ค ใหม่ แ ห่ ง โลกเวลำ SEIKO KINETIC ไม่ ต้ องใช้
แบตเตอรี่ ไม่ต้ อ งไขลำน แต่ใ ห้ ค วำมเที่ย งตรงดุจดังระบบควอทซ์ และ
สำมำรถผลิตพลังงำนได้ เองโดยอัตโนมัติ โดยกำรผันเปลี่ยนจำกทุก กำร
เคลื่อนไหวของผู้สวมใส่มำเป็ นพลังงำน ด้ วยอุปกรณ์ กำเนิดไฟฟ้ ำพิเ ศษ
ขนำดเล็ ก พลัง งำนที่ ไ ด้ ส ำมำรถท ำให้ น ำฬิ ก ำท ำงำนได้ อ ย่ำ งเที่ ย งตรง
(พลัง งำนจลเปลี่ย นเป็ นพลังงำนกล) และมี ก ำรเก็ บ พลัง งำนสำรองด้ วย
อุปกรณ์พิเศษซึง่ เรี ยกว่ำ “คำปำซิเตอร์ ” ทีเ่ ป็ นทังตั
้ วเก็บและตัวจ่ำยพลังงำนได้ อย่ำงสมบูรณ์แบบ ทำให้ ผ้ สู วมใส่
จึงมัน่ ใจได้ ในเรื่ องของควำมเที่ยงตรงและไม่ต้องกังวลเรื่ องกำรเปลีย่ นแบตเตอรี่ อีกต่อไป

ภาพแสดงส่ วนประกอบของระบบการทางานของนาฬิการะบบคีเนติกมีดังนี ้

1. จำนเหวี่ยง (Oscillating Weight) จำนเหวีย่ งนี ้จะหมุนขณะที่แขนและข้ อมือมีกำรเคลือ่ นไหว เพือ่ ทำให้ เกิดพลังงำน
2,3 .ชุดเฟื องจักร (Gear Trains) ทำหน้ ำที่หมุนตัวโรเตอร์ เมื่อจำนเหวี่ยงเกิดกำรเคลือ่ นไหว
4. คอยล์ให้ กำเนิดพลังงำนไฟฟ้ ำ (Generating Coil Block) คอยล์จะผลิตพลังงำนไฟฟ้ ำทันทีที่โรเตอร์ หมุนด้ วยควำมเร็ ว
สูง คอยล์จะผลิตพลังงำนไฟฟ้ ำทันทีที่โรเตอร์ หมุนด้ วยควำมเร็ วสูง แต่เปี่ ยมไปด้ วยประสิทธิ ภำพควำมเที่ยงตรงและ
แม่นยำ
5. คำปำซิเตอร์ (Capacitor) เป็ นตัวเก็บประจุไฟฟ้ ำและจ่ำยออกเมื่อถูกใช้ งำน
6. แผงวงจร (Circuit Block) ทำหน้ ำที่ควบคุมกำรใช้ พลังงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ

7. ผลึกควอทซ์ (Quartz Crystal Oscillator) เมื่อมีกระแสไฟฟ้ ำไหลผ่ำนผลึกควอทซ์เกิดกำรสัน่ สะเทือนที่มีควำมสูงถึง
32,768 ครัง้ /วินำที อย่ำงคงทีเ่ ป็ นหลักประกันในควำมเที่ยงตรงของนำฬิกำ
8. สเตปมอเตอร์ (Step Motor) ทำหน้ ำที่รับสัญญำณไฟฟ้ ำเป็ นจังหวะจำกแผงวงจรมำที่เฟื องเพื่อทำให้ เข็มนำฬกิ ำ
ขับเคลือ่ น
9,10 ชุดเฟื องขับเข็ม (Gear Train) รับแรงหมุนเป็ นจังหวะจำกสเตปมอเตอร์ เพื่อให้ เข็มนำฬิกำเดิน สเตปมอเตอร์ (Step
Motor) ทำหน้ ำที่รับสัญญำณไฟฟ้ ำเป็ นจังหวะจำกแผงวงจรมำทดเฟื องเพื่อเดินเข็มนำฬกิ ำ

ตัวอย่างการแกว่งเพื่อเก็บสะสมพลังงาน (You are the power)

KINETIC แบ่ งออกเป็ นกลุ่มใหญ่ ๆ ได้ ดังนี ้

1.

Kinetic Longdrive = กลไกระบบที่ออกแบบโดยใช้ พลังงาน

จากผู้สวมใส่แปรเปลีย่ นให้ เป็ นพลังงานขับเคลือ่ นเรื อนเวลาโดยไม่ต้องง้ อแบตเตอรี่ และมีความ
เที่ยงตรงประดุจนาฬกิ าควอทซ์ กลไกในเครื่ องนี ้จะมีปมให้
ุ่ ผ้ สู วมใส่กดเพื่อตรวจเช็คค่าพลังงาน
สารองได้ เครื่ อง 5Mxx

ตำรำงแสดงกำรวัดค่ำพลังงำนสำรองของ Kinetic เครื่ อง 5M จะสำมำรถอ่ำนค่ำได้ ดงั นี ้

หมายเหตุ : กำรวัดค่ำพลังงำนส่วนใหญ่จะวัดได้ ประมำณ 20 วินำที ไม่ได้ หมำยควำมว่ำกำรชำร์ ตพลังงำน
บกพร่อง ทังนี
้ ้กำรชำร์ ตพลังงำนให้ ได้ เต็ม 30 วินำที ต้ องใช้ กำรเคลือ่ นไหวข้ อมือนำนพอสมควร หรื อบำงครัง้ กำรกดปุ่ มเพื่อ
ทดสอบพลังงำนสำมำรถวัดได้ ถึง 30 วินำที แต่จะเป็ นช่วงสันๆ
้ หำกทดสอบอีกครัง้ อำจจะลดลงเหลือ 20 วินำที นัน่ เป็ น
เพรำะกำรวัดพลังงำนจะวัดในช่วงที่พลังงำนขึ ้นสูงสุด

2. SEIKO Kinetic Auto Relay = นาฬิกาข้ อมือระบบ Kinetic นอกจากจะมีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนแล้ ว
ยังไม่ต้องเปลีย่ นแบตเตอรี่ ไม่ต้องไขลาน มีความเที่ยงตรงสูง ยังฉลาดอีกด้ วยระบบนี ้เพิ่ม
คุณสมบัติพิเศษเมื่อไม่ใช้ งานเกิน 72 ชัว่ โมง นาฬกิ าจะหยุดเดินเพื่อประหยัดพลังงานและภายใน
4 ปี เมื่อนากลับมาใช้ งาน ระบบจะ Auto Relay สามารถกลับมาตังเวลา
้
ณ ปั จจุบนั ให้ เองโดย
อัตโนมัติ ในเครื่ องคาลิเบอร์ 5Jxx

3. SEIKO Kinetic Chronograph = นาฬิกาข้ อมือระบบ Kinetic นอกจากจะมีคณ
ุ สมบัตคิ รบถ้ วนที่
เป็ นเอกสิทธิ์หนึง่ เดียวในโลกที่ไม่ต้องใช้ แบตเตอรี่ แล้ วนาฬกิ า Kinetic Chronograph ระบบนี ้เพิ่ม
คุณสมบัติพิเศษฟั งก์ชนั่ โครโนกราฟจับเวลำได้ เอียด 1/5 วินำที นำนสูงสุดถึง 45 ชัว่ โมง เครื่ อง
7Lxx

4. SEIKO Kinetic Perpetual “The One” = นาฬกิ าระบบ Kinetic ที่มาพร้ อมความสมบูรณ์แบบ
ตอกย ้าความเป็ นที่หนึง่ ของโลกอีกครัง้ ด้ วยระบบปฎิทินอัจฉริ ยะเปลีย่ นวันที่ได้ เองอัตโนมัติแม้ ในปี
อธิรสุรทินจนถึงปี 2100 มีวนั ที่แสดงขนาดใหญ่อา่ นค่าได้ อย่างชัดเจน เรียกว่าเรื อนเดียวอยูจ่ ริ งๆ
เพียบพร้ อมด้ วยฟั งก์ชนั่ Sleep mode เพื่อประหยัดพลังงานเมื่อไม่ใช้ งานเกิน 24 ชัว่ โมง และทิ ้ง
ได้ นานถึง 4 ปี และยังมีคณ
ุ สมบัติพิเศษที่แสนฉลาดระบบจะ Auto Relay ปรับตังเวลาปั
้
จจุบนั ได้
เองโดยอัตโนมัติเมื่อนามาสวมใส่ เครื่ อง 7Dxx

