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บทนำา

หม้อแปลงไฟฟ้�ชนิดแห้ง Cast Resin

 หม้อแปลง Cast Resin ของบริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำ�กดั (มห�ชน) เป็นหม้อแปลง 

ไฟฟ้�ชนิดแห้ง (Dry Type) ผลติให้สอดคล้องกบัม�ตรฐ�น IEC 60076-11 เม่ือเปรียบเทียบ

กบัหม้อแปลงไฟฟ้�ชนิดแห้งโดยทัว่ไป หม้อแปลง Cast Resin จะมีคว�มแตกต�่งท่ีขดลวด              

อลมิูเนียม ด้�นแรงสงูจะถกูหอ่หุ้มด้วย Resin โดยผ�่นกระบวนก�รหลอ่ในสภ�พสญูญ�ก�ศท่ีไมมี่

ฟองอ�ก�ศหลงเหลืออยู ่ ทำ�ให้มัน่ใจได้ว�่มีโอก�สเกิด Partial Discharge ได้น้อยม�ก (ส�ม�รถ

ทนแรงดนัฟ้�ผ�่และแรงดนัจ�กก�รปลด / สบัสวิทซ์ได้ดี) ในขณะเดียวกนัท�งด้�นขดลวดแรงตำ่�จะ

ใช้แผน่อลมิูเนียม (Aluminium Foil) พนัทบัไปกบัฉนวน และเคลือบผิวโดยก�รจุม่ Resin (Epoxy  

Resin-Impregnated Insulation) ลกัษณะก�รออกแบบเชน่นีท้ำ�ให้ทนตอ่ก�รลดัวงจรได้ดี และมี

คว�มแข็งแรงท�งฉนวนสงูสดุ นอกจ�กนีห้ม้อแปลง Cast Resin ไมมี่ตวัถงัเหมือนหม้อแปลงชนิด

นำ�้มนั จงึส�ม�รถตรวจสอบร�ยละเอียดต�่งๆ ของตวัหม้อแปลงได้อย�่งสะดวก ในแงข่องก�รบำ�รุง

รักษ� นอกจ�กนีข้้อมลูท�งเทคนิคอ่ืนๆ ได้ถกูจดัเตรียมไว้ให้แล้ว ได้แก่

 วงจรก�รตอ่ส�ยแรงสงู และเนมเพลท (ตดิท่ีตวัหม้อแปลง)

 แบบขน�ดมิตขิองตวัหม้อแปลงบ

 แบบวงจรคอนโทรล

 ผลก�รทดสอบ (ถ้�ต้องก�ร)

 เพ่ือให้เกิดคว�มปลอดภยัทัง้ทรัพย์สนิและตวับคุคล ดงันัน้ผู้ปฏิบตังิ�นควรอ�่นคูมื่อเลม่

นีอ้ย�่งละเอียดก่อนท่ีจะปฏิบตัจิริง ห�กมีข้อสงสยัหรือต้องก�รร�ยละเอียดเพ่ิมเตมิ ส�ม�รถตดิตอ่

ได้ท่ีศนูย์บริก�รของ บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำ�กดั (มห�ชน) ท่ีมีอยูท่ัว่ประเทศ



คู่มือก�รใช้ง�นและก�รบำ�รุงรักษ�

 การเคล่ือนย้าย
 ก�รยกโดยใช้เครน ต้องยกท่ีหหิูว้เท�่นัน้ สำ�หรับวิธีก�รและอปุกรณ์ท่ีควรใช้ ได้แนะนำ�ตดิ

ไว้ท่ีหม้อแปลง ผู้ใช้ควรปฏิบตัติ�มคำ�แนะนำ� เพ่ือเป็นก�รป้องกนัคว�มเสียห�ยตอ่โครงสร้�งภ�ยใน

หม้อแปลง

 ก�รล�ก ในกรณีจำ�เป็นต้องล�กหม้อแปลงเข้�สถ�นท่ีตดิตัง้ ให้ใช้รูเจ�ะท่ีจดัทำ�ไว้ท่ีฐ�น

หม้อแปลง และห้�มไมใ่ห้โยกหม้อแปลง มิเชน่นัน้อ�จจะเกิดคว�มเสียห�ยได้

 การขนส่ง 
 เพ่ือหลีกเลี่ยงคว�มเสียห�ยระหว�่งก�รขนสง่ ควรมีก�รป้องกนัหม้อแปลงลื่นไถล หรือล้ม 

ถ้�เป็นไปได้ควรถอดล้อออกเสียก่อน 

 ดงัท่ีได้กล�่วม�แล้วว�่หม้อแปลง Cast Resin เป็นหม้อแปลงท่ีมีคว�มทนท�นตอ่สภ�พ

แวดล้อมต�่งๆ ได้ดี ในก�รขนสง่หรือจดัเก็บในระยะเวล�สัน้ๆ ไมมี่คว�มจำ�เป็นต้องป้องกนัเป็น

พิเศษแตอ่ย�่งใด เพียงแตใ่ช้ผ้�ใบหรือแผน่พล�สตกิคลมุอย�่งมิดชิดก็เป็นก�รเพียงพอแล้ว

 กรณีมีก�รจดัเก็บหม้อแปลงเป็นเวล�น�น ให้ระมดัระวงัเร่ืองฝุ่ น สิง่สกปรก และคว�ม

เปียกชืน้ ควรจดัเก็บไว้ในท่ีมีอ�ก�ศถ่�ยเทสะดวก

การบรรจุหีบห่อและการจัดเก็บ

การเคล่ือนย้ายและการขนส่ง



 หลงันำ�วสัดท่ีุหอ่ห้มุออกแล้ว ให้ทำ�คว�มสะอ�ดอย�่งระมดัระวงั โดยตรวจดรู่องระบ�ย

อ�ก�ศต�่งๆ ภ�ยในขดลวดหรือระหว�่งขดลวด เพ่ือมิให้มีวสัดแุปลกปลอมเข้�ไปขว�งท�งระบ�ย

คว�มร้อนได้

 ตรวจสอบสถ�นท่ีตดิตัง้ ต้องมีคว�มมัน่คงแข็งแรง รับนำ�้หนกัหม้อแปลงได้ มีก�รระบ�ย

อ�ก�ศท่ีดี โดยปกตขิณะท่ีหม้อแปลงทำ�ง�น อณุหภมิูของหม้อแปลงจะสงูกว�่อ�ก�ศโดยรอบ

ประม�ณ 50-80 องศ�เซลเซียส ขึน้อยูก่บัก�รจ�่ยโหลดม�กหรือน้อย ดงันัน้ก�รระบ�ยอ�ก�ศร้อนท่ี

ตวัหม้อแปลงให้เร็วด้วยก�รแทนท่ีด้วยอ�ก�ศท่ีเย็นกว�่จงึเป็นสิง่จำ�เป็นสำ�หรับก�รติดตัง้หม้อแปลง 

ภ�ยในห้องหม้อแปลงห�กก�รระบ�ยอ�ก�ศไมดี่เพียงพอ จะทำ�ให้อณุหภมิูของหม้อแปลงสงูเกินไป 

และจะทำ�ให้อ�ยกุ�รใช้ง�นของหม้อแปลงสัน้ลงกว�่เวล�อนัควร  จงึมีข้อแนะนำ� ดงันี ้

      ในห้องติดตัง้หม้อแปลง ควรจดัให้มีชอ่งท�งเข้�ของอ�ก�ศเยน็ และชอ่งท�งออกของ

อ�ก�ศร้อนในทิศท�งตรงกนัข้�ม โดยชอ่งอ�ก�ศเยน็ควรจดัให้เข้�ท�งด้�นล�่งของตวัหม้อแปลง 

สว่นชอ่งอ�ก�ศร้อน ควรจดัให้อยูด้่�นบนเหนือตวัหม้อแปลงหรือห้องหม้อแปลง

       โดยทัว่ไปพืน้ท่ีของชอ่งระบ�ยอ�ก�ศ ต้องไมน้่อยกว�่ 10 ตร.ซม./kVA และต้องไมเ่ลก็

กว�่ 500 ตร.ซม. ตำ�แหนง่ตดิตัง้หม้อแปลงควรให้ห�่งจ�กฝ�ผนงัหรือหม้อแปลงเคร่ืองอ่ืนๆ ไมน้่อย

กว�่ 50 ซม.

      กรณีท่ีก�รระบ�ยคว�มร้อนไมดี่พอ จำ�เป็นต้องติดตัง้พดัลมดดูอ�ก�ศเข้� - ออกเพ่ิม

เตมิท่ีผนงัห้อง โดยมีเง่ือนไขว�่ลมดดูอ�ก�ศเข้�ห้องหม้อแปลง (Inlet Air) ต้องมีอณุหภมิูไมเ่กิน 40 

องศ�เซลเซียส โดยตดิตัง้เทอร์โมมิเตอร์ตรวจวดั

 อปุกรณ์หรือชิน้สว่นต�่งๆ ของหม้อแปลงให้ประกอบอย�่งระมดัระวงั นตั โบท์ล ต�่งๆ เม่ือ

ขนัแนน่แล้ว ให้ใช้ป�กก�เมจิกชนิด Permanent ทำ�เคร่ืองหม�ยไว้ให้ชดัเจน เพ่ือป้องกนัก�รลืมขนั 

(ในก�รขนั นตั โบล์ทอย�่ขนัแนน่จนเกินไป เพร�ะอ�จจะทำ�ให้เนือ้ Resin บริเวณขัว้ขดลวดแรงสงู

แตกหกัเสียห�ยได้ และควรขนัด้วยประแจทอร์คต�มค�่ท่ีกำ�หนดไว้ในต�ร�งข้�งหลงั

 กรณีท่ีมีก�รสัง่ซือ้ตู้  Housing ให้ประกอบตู้และตดิตัง้พดัลมระบ�ยคว�มร้อนให้ถกูต้อง

ต�มแบบสัง่ง�นท่ีกำ�หนด

หม้อแปลงไฟฟ้�ชนิดแห้ง Cast Resin

การตดิตัง้



ก่อนมีก�รจ�่ยไฟควรมีก�รตรวจสอบครัง้สดุท้�ย โดยดำ�เนินก�รต�มขัน้ตอนตอ่ไปนี ้

  ตรวจสอบก�รตดิตัง้ต�มร�ยละเอียดในข้อ 4

 ตรวจสอบส�ยตอ่ลงดนิของหม้อแปลง

 ตรวจสอบวสัดแุปลกปลอม  ท่ีอ�จตกหลน่ในหม้อแปลงและทำ�คว�มสะอ�ดถ้�จำ�เป็น

  ตรวจสอบส�ยตรวจจบัสญัญ�ณอณุหภมิู อยูใ่นตำ�แหนง่ถกูต้องหรือไม ่ (ฝังในขดลวด   

แรงตำ่�ทัง้ 3 เฟส กบับ�ร์อลมิูเนียม) และยดึแนน่พอดีไมห่ลวมคลอน ก�รเดนิส�ยสญัญ�ณจ�ก   

ขดลวดแรงตำ่�ม�ยงั Terminal Block ต้องเรียบร้อยและขนัแนน่

 ตรวจสอบก�รทำ�ง�นของวงจรคอนโทรลและทิศท�งของพดัลม ถกูต้องหรือไม่

 ก�รตอ่ส�ยเคเบลิแรงสงู จดุตอ่ ลำ�ดบัเฟสและก�รตอ่แทป็ ถกูต้องหรือไม ่ ดรู�ยละเอียด

จ�กเนมเพลท

 นตั โบล์ท ท่ีขัว้แทป็หรือท่ีขัว้ด้�นขดลวดแรงสงูและแรงตำ่�ทัง้หมดจะต้องขนัซำ�้ด้วยประแจ

ทอร์ค ต�มค�่ในต�ร�ง Torque Values ด้�นหลงั

 อปุกรณ์ต�่งๆ เชน่ บ�ร์แรงตำ่� กบัดกัฟ้�ผ�่ ส�ยเคเบลิ โครงเหลก็ยดึอปุกรณ์ส�ยไฟ และ

ชิน้สว่นท่ีเป็นสื่อท�งไฟฟ้� ท่ีไมใ่ชชิ่น้สว่นของตวัหม้อแปลงท่ีเตรียมม�ให้ จะต้องตดิตัง้ให้มีระยะ

ห�่งดงัต�ร�ง A และ B 

คู่มือก�รใช้ง�นและก�รบำ�รุงรักษ�

การจ่ายไฟ

Table 

A

Um 

(kV)
12 17.5 24 36

H 

(mm)
120 220 220 320



Table B

Um (kV) A (mm) 

Full Part

A (mm) 

Part Griey

12 120 300

17.5 220 300

24 220 300

36 320 320

Full part         หม�ยถงึ ผนงัท่ีมีลกัษณะปิดทบึ

Part Griey     หม�ยถงึ ผนงัท่ีมีลกัษณะเป็นรูตะแกรง

หม�ยเหต ุ      ถงึแม้ว�่หม้อแปลง Cast Resin จะถกูหุ้ม Resin อย�่งมิดชิด แตไ่มไ่ด้หม�ย 

                      คว�มว�่ส�ม�รถสมัผสัหรือจบัต้องได้ นัน่คือก�รปฏิบตังิ�นใดๆ เก่ียวกบั

                      หม้อแปลงจะต้องดบัไฟและลัดวงจรลงดนิก่อนเสมอ

 ข้อแนะนำาในการใช้งาน

 เง่ือนไขในง�นใช้ง�นหม้อแปลง Cast Resin โดยทัว่ๆ ไปเป็นไปต�มม�ตรฐ�น IEC 

60076-11 แตถ้่�ต้องก�รใช้ง�นท่ีมีเง่ือนไขแตกต�่งออกไป ให้ถือเป็นข้อตกลงพิเศษในก�รพิจ�รณ�

คว�มส�ม�รถในก�รจ�่ย Overload จะมีคว�มแตกต�่งออกไปจ�กหม้อแปลงชนิดนำ�้มนั และให้

ยดึถือม�ตรฐ�นก�รจ�่ยโหลดต�ม IEC 60076-12 (IEC 905) แตอ่ย�่งไรก็ต�มควรปฏิบตัติ�มข้อ

สงัเกต ดงัตอ่ไปนี ้

        คว�มส�ม�รถในก�รจ�่ยโหลดเกิน (Overload)

     เม่ือเปรียบเทียบกบัหม้อแปลงนำ�้มนัโดยทัว่ไปแล้ว หม้อแปลง  Cast Resin จะมีค�่

สมัประสทิธ์ิท�งด้�นคว�มร้อนและอณุหภมิูแตกต�่งกนั รวมทัง้ Class ของฉนวนหม้อแปลง Cast 

Resin เป็น Class F คืออณุหภมิูระบบฉนวนเป็น 155 องศ�เซลเซียส ดงันัน้ ก�รป้องกนัก�รจ�่ย

โหลดเกิน ซึง่เก่ียวข้องโดยตรงกบัอณุหภมิูของหม้อแปลง จำ�เป็นต้องได้รับก�รออกแบบและเลือก

อปุกรณ์ก�รตรวจจบัอณุหภมิูให้สอดคล้องกนัเป็นพิเศษ เพ่ือป้องกนัก�รเสียห�ยหรืออ�ยกุ�รใช้ง�น

ท่ีสัน้เกินไป

หม้อแปลงไฟฟ้�ชนิดแห้ง Cast Resin

ข้อแนะนำาในการใช้งานและการบำารุงรักษา



คู่มือก�รใช้ง�นและก�รบำ�รุงรักษ�

        ตวัตรวจจบัอณุหภมิู

     ตวัตรวจจบัอณุหภมิู ถกูตดิตัง้อยูใ่นขดลวดแรงตำ่�ดงัท่ีกล�่วไแล้ว ซึง่ประกอบไปด้วย

ก�รทำ�ง�น 3 สถ�นะ แตล่ะสถ�นะมีอณุหภมิูแตกต�่งกนั 20 องศ�เซลเซียส สถ�นะอณุหภมิูตำ่�

สดุอนัดบัแรก 100 องศ�เซลเซียส จะสัง่ให้วงจรพดัลมระบ�ยคว�มร้อนทำ�ง�น (Fan On) สถ�นะ

ลำ�ดบัตอ่ม� 120 องศ�เซลเซียส จะสัง่ให้วงจรเตือน (Alarm) ให้ทร�บว�่หม้อแปลงมีปัญห�ด้�น

อณุหภมิู และสถ�นะลำ�ดบัสดุท้�ย 140 องศ�เซลเซียส คือก�รสัง่ปลดวงจร (Trip) ให้ตดัหม้อแปลง

ออกจ�กระบบก่อนจะเกิดควมเสียห�ยอย�่งรุนแรง

        กรณีเม่ือปร�กฏเหตกุ�รณ์ผิดปกตเิก่ียวกบัอณุหภมิูต�่งๆ เกิดขึน้ มกัมีส�เหตดุงันี ้

  - จ�่ยโหลดเกินพิกดั

  - อณุหภมิูลมดดูเข้�หม้อแปลง (Inlet Air) เกินกว�่ 40 องศ�เซลเซียส เม่ือจ�่ย

โหลดต�มปกติ

  - ก�รระบ�ยคว�มร้อนไมเ่พียงพอ

 การบำารุงรักษา

         หม้อแปลง  Cast Resin  ต้องก�รก�รบำ�รุงรักษ�น้อยม�ก  สว่นใหญ่ก�รบำ�รุงรักษ�จะ

เป็นก�รทำ�คว�มสะอ�ดฝุ่ น สิง่สกปรก ท่ีจบัหน�ต�มสว่นต�่งๆของหม้อแปลงหรืออปุกรณ์ ซึง่ทำ�ให้

ก�รระบ�ยคว�มร้อนไมส่ะดวก วิธีทำ�คว�มสะอ�ดใช้ก�รเป่� ดดู และเช็ดด้วยผ้�แห้งท่ีสะอ�ด 

นอกจ�กนีใ้ห้ตรวจสอบ นตั โบล์ทต�่งๆ ว�่มีก�รหลวมคล�ยหรือไม ่สว่นวงจรตรวจจบัอณุหภมิูต้อง

ตรวจสอบว�่ทำ�ง�นได้ถกูต้องหรือไม ่โดยคว�มถ่ีในก�รตรวจควรทำ� ทกุๆ 6 เดือน หรืออ�จบอ่ยกว�่

นีใ้นกรณีท่ีจำ�เป็น เชน่ ตดิตัง้ใช้ง�นริมทะเล เป็นต้น

 ปัญห�ต�่งๆ ท่ีพบและทำ�ให้เกิดคว�มเสียห�ย มกัจะเกิดเฉพ�ะท่ีบริเวณขัว้ตอ่ต�่งๆ หรือ

ท่ีขดลวดเท�่นัน้และส�ม�รถตรวจพบได้ง�่ยไมซ่บัซ้อนอะไร เพร�ะหม้อแปลง Cast Resin เป็น

หม้อแปลงชนิดเปิดโลง่ ส�ม�รถมองเหน็หรือตรวจสอบได้ทกุมมุ นอกจ�กนีก้�รรือ้และก�รซอ่มแซม

ส�ม�รถกระทำ�ได้อย�่งรวดเร็วและประหยดั เน่ืองจ�กส�ม�รถถอดเปลี่ยนได้ตรงจดุท่ีชำ�รุดได้ 

อย�่งไรก็ต�มในกรณีท่ีมีคว�มเสียห�ยเกิดขึน้ท่ีแกนเหลก็หม้อแปลงควรจะสง่เข้�ซอ่มท่ีโรงง�น

การเกดิความเสียหาย การรือ้และการซ่อมแซม



หม้อแปลงไฟฟ้�ชนิดแห้ง Cast Resin

 ความรู้ทั่วไป

 ปัญห�เร่ืองหม้อแปลงมีอณุหภมิูสงูเกินไปในขณะใช้ง�น จะทำ�ให้เกิดอนัตร�ยตอ่ตวั

หม้อแปลง เชน่ เกิดก�รแตกร้�วของเนือ้ Resin หรือค�่คว�มแข็งแรงของฉนวนต�่งๆ ลดลง ทำ�ให้

หม้อแปลงเกิดลดัวงจรชำ�รุดเสียห�ยได้ ดงันัน้ ก�รควบคมุอณุหภมิูในขณะใช้ง�นจงึเป็นสิง่จำ�เป็น

อย�่งย่ิงสำ�หรับหม้อแปลง Cast Resin ก�รระบ�ยคว�มร้อนส�ม�รถทำ�ได้ 2 ลกัษณะ คือ ก�ร

ระบ�ยคว�มร้อนโดยธรรมช�ติ และก�รระบ�ยคว�มร้อนโดยใช้พดัลมชว่ย เพ่ือให้ก�รระบ�ยคว�ม

ร้อนโดยใช้พดัลมเป็นไปอย�่งถกูต้อง รวมทัง้ก�รสง่สญัญ�ณ Alarm และ Trip อย�่งแมน่ยำ� จงึ

เลือก RTD (Resistance Temperature Detector) ชนิด PT100 (Platinum 100) เป็นตวัตรวจจบั

อณุหภมิู

 การทำางานของวงจรควบคุมอุณหภมูิ

 หลกัก�รทำ�ง�นของวงจรควบคมุอณุหภมิูชนิด  RTD  มีหลกัก�รทำ�ง�นเชน่เดียวกนั คือ 

ตรวจจบัอณุหภมิูท่ีขดลวดหม้อแปลงทัง้ 3 ขดลวด ก�รทำ�ง�นแบง่เป็น 3 สถ�นะดงัท่ีได้กล�่วม�

แล้วในข้อตวัตรวจจบัอณุหภมิู สำ�หรับร�ยละเอียดของวงจรดไูด้จ�กเอกส�รแนบไว้ในตู้คอนโทรล

 กรณีพบว�่วงจรควบคมุอณุหภมิูทำ�ง�นไมถ่กูต้องหรือชำ�รุด โปรดแจ้งศนูย์บริก�รของ

บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำ�กดั (มห�ชน) ท่ีมีอยูท่ัว่ประเทศ

     Round Busbars (Delta Connection) ด้�นแรงสงูของหม้อแปลง Cast Resin ถกูหุ้ม

ด้วยฉนวนพิเศษ (Heat Shrinkable Tube Insulation) โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือเพ่ิมค�่ Dielec-

tric Strenght และลดระยะระหว�่ง Live Parts กบั Ground แตอ่ย�่งไรก็ต�ม ระยะท่ีลดได้ดงั

กล�่ว จำ�เป็นต้องกำ�หนดให้มีค�่ท่ีชดัเจน เพ่ือป้องกนัปัญห�ก�รเกิดลดัวงจร ก�รเกิดปร�กฎก�รณ์       

Corona รวมทัง้ส�ม�รถทนตอ่ Impulse Voltage ในระหว�่งก�รใช้ง�น ซึง่ค�่ต�่งๆ ได้กำ�หนดไว้ใน

ต�ร�งข้อมลูต�่งๆ

วงจรควบคุมอุณหภูมิและอุปกรณ์ตรวจจับอุณหภูมิ

ระยะปลอดภัยสำาหรับ Round Busbars ด้านแรงสูง



คู่มือก�รใช้ง�นและก�รบำ�รุงรักษ�

ตาราง Torqur Values

ขนาด Bolt
ค่า Electrical Connection 

Touque (Nm)

ค่า Mechanical Connection 

Torque (Nm)

M 6 5 -

M 8 11 -

M 10 25 -

M 12 40 85

M 14 60 135

M 16 85 210

M 18 - 290

M 20 - 410

M 22 - 560

M 24 - 710

ระยะปลอดภยัสำาหรับ Round Busbar แรงสูงที่มีการหุ้มด้วยฉนวนพเิศษ

Rated Voltage (Kv.) Minimun Clearance (mm.)

Phase to Phase (mm.) Phase to bare/Ground (mm.)

12 55 65

17.5 70 85

24 95 125

36 150 205

ตารางข้อมูลต่างๆ



     ในขัน้ตอนก�รประกอบก่อนจ�่ยไฟ ให้ประกอบด้วยคว�มระมดัระวงั โดยอ�จจะตอ่ส�ย

แรงสงูเข้�ด้�นบนหรือด้�นล�่งของตวัหม้อแปลงไฟฟ้� ต�ม Diagram แตต้่องมีก�รสลบัเฟส ต�ม

ตวัอย�่ง        ก�รเข้�ส�ยด้�นบน  

        ก�รเข้�ส�ยด้�นล�่ง

ปัญหาที่พบ สิ่งผิดปกต/ิสาเหตุ การแก้ไข

Low insulation

resistance

มีฝุ่ นผง สิง่สกปรกเก�ะต�มหม้อแปลง 

หรือมีคว�มชืน้ม�กท่ีหม้อแปลง

ทำ�คว�มสะอ�ดโดยใช้ลมแห้ง

เป่� และก�รระบ�ยอ�ก�ศชว่ย

Dielectric fault เน่ืองจ�กก�รใช้ง�นหรือ

จ�กสิง่สกปรก

ตดิตอ่ศนูย์บริก�ร บริษัท เอกรัฐ

วิศวกรรม จำ�กดั (มห�ชน)

Automatic 

cut-off-activated

(หม้อแปลง Trip)

ปัญห�ของฉนวน กบัคอยล์แรงสงู ตดิตอ่ศนูย์บริก�ร บริษัท เอกรัฐ

วิศวกรรม จำ�กดั (มห�ชน)

มีก�รเปลี่ยนแปลงแรงดัน/แรงดันปฐม

ภมิูไมต่รงกบัค�่ท่ีอ�่นได้จ�ก Meter

ตรวจสอบก�รเข้�ส�ยว่�ถกูต้อง

ตรงกบั Line ท่ีต้องก�รหรือไม่

อปุกรณ์ป้องกนั เชน่ Protection relay 

ทำ�ง�นไมต่รงคว�มต้องก�ร

ทบทวนก�รตัง้ค�่เวล� และค�่

กระแสของ relay ให้ถกูต้อง

Erroneous secondary 

voltage value (ค�่แรง

ดนัทตุยิภมิู ไมถ่กูต้อง)

แรงดนัปฐมภมิูไมเ่ท�่กบัค�่ Norminal 

หรือไมมี่แรงดนัปร�กฏท่ีด้�นปฐมภมิู

ตดิตอ่ก�รไฟฟ้� หรือผู้ให้บริก�ร

จ�่ยไฟ

ตำ�แหนง่ก�รปรับ Tap ไมถ่กูต้อง ปรับ Tap ให้ถกูต้อง

หม้อแปลงไฟฟ้�ชนิดแห้ง Cast Resin

ข้อควรระวังในการต่อสายแรงสูง

ปัญหาและการแก้ไขเบือ้งต้น



ศูนย์กรุงเทพฯ 

โทร.02-393-0437, 02-746-3840-1

สำานักงานใหญ่

โทร.02-719-8777

Call Center : 095-371-5551

ศูนย์ฉะเชงิเทรา

โทร.038-530-213

ศูนย์อยุธยา

โทร.035-345-078

ศูนย์นครปฐม

โทร.034-244-045-6

ศูนย์ภเูกต็

โทร.076-307-570 

ศูนย์สุราษฎร์ธานี

โทร.077-295-488

ศูนย์สงขลา

โทร.074-250-648

ศูนย์นครราชสีมา

โทร.044-277-279

ศูนย์ขอนแก่น

โทร.043-465-276

ศูนย์เชียงใหม่

โทร.053-128-039

www.ekarat-transformer.com                         e-mail : eegroup@ekarat-transformer.com
ก.พ.2561


