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บทนำ�
คูม่ ือฉบับนี ้ เป็ นคูม่ ือที่ใช้ ส�ำหรับหม้ อแปลงไฟฟ้าชนิดน� ้ำมันแบบธรรมดา (Conventional
Type) ซึง่ เหมาะส�ำหรับการติดตังใช้
้ งานในที่ร่มและกลางแจ้ ง อันประกอบด้ วยหม้ อแปลงไฟฟ้า
แบบเติมน� ้ำมันเต็ม (Hermetically Sealed with Completely Oil Filled) หม้ อแปลงไฟฟ้าแบบเติม
ก๊ าซไนโตรเจน (Hermetically Sealed with N2 Gas Cushion) และหม้ อแปลงไฟฟ้าแบบมีถงั น� ้ำมัน
ส�ำรอง (Conservator Type)
ในด้ านการใช้ งาน การตรวจสอบ และการบ�ำรุงรักษาหม้ อแปลงไฟฟ้าในเบื ้องต้ น บุคคลที่
รับผิดขอบควรได้ รับการฝึ กฝนในด้ านความรู้และวิธีการปฏิบตั งิ านเป็ นอย่างดี เพื่อให้ เกิดการท�ำงาน
ที่ถกู ต้ องและปลอดภัยทังทรั
้ พย์สนิ และตัวบุคคล
ดังนัน้
ผู้ปฏิบตั ิงานควรอ่านคูม่ ือเล่มนี ้อย่างละเอียดก่อนที่จะปฏิบตั งิ านจริ ง ทังใน
้
การขนส่ง การเคลื่อนย้ าย การติดตัง้ การใช้ งาน การตรวจสอบ และการบ�ำรุงรักษา หากต้ องการ
ข้ อมูลหรื อรายละเอียดใดๆ เพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ ที่ศนู ย์บริ การของบริ ษัท เอกรัฐวิศวกรรม
จ�ำกัด (มหาชน) ที่มีอยูท่ วั่ ประเทศ

การเคลื่อนย้ าย การจัดเก็บ และการติดตัง้
การยกเอียง
การยกหม้ อแปลงไฟฟ้าไม่ควรมีการเอียงเกิน 15 องศา จากแนวดิง่
การยกด้ วยสลิง เพื่อความปลอดภัยในการเคลื่อนย้ าย ยกหม้ อแปลงต้ องยกต�ำแหน่ง
ตามรูป และพิจารณาขนาดสลิง ต้ องรับน� ้ำหนักได้ ตามที่ระบุน� ้ำหนักไว้ ในแผ่นป้าย Name Plate
ของหม้ อแปลง
ต�ำแหน่งยก (หูยกฝาถัง)
max 90

max 90

							ต�ำแหน่งยก (หูยกตัวถัง)
max 90

max 90

หมายเหตุ : กรณีถ้ามีหยู กที่ตวั ถังให้ ยกที่หยู กตัวถังเท่านัน้
หม้ อแปลงไฟฟ้าชนิดน� ้ำมัน

การยกโดยแม่ แรง
ตามรูปเท่านัน้

ต�ำแหน่งที่ใช้ รองรับส�ำหรับยกโดยแม่แรง ต้ องยกตามต�ำแหน่ง

								

ต�ำแหน่งยกด้ วยแม่แรง

ห้ ามใช้ แม่แรงยก
เหล็กดามมุงตัวถัง

การเคลื่อนย้ ายด้ วยรถโฟลคลิฟท์ (Forklift) ต้ อ งยกตามต�ำแหน่ ง ตามรู ป ที่ ก�ำหนด
เท่านัน้ และต้ องพิจารณาเครื่ องมือ เครื่ องจักรที่ใช้ ในการยกหม้ อแปลงให้ เหมาะสมกับน� ้ำหนักที่ระบุ
ไว้ ใน Name Plate ของหม้ อแปลงไฟฟ้าให้ ถกู ต้ องและเหมาะสม

ข้ อควรระวัง ต้ องระวังการกระแทก อุปกรณ์ตา่ งๆ ของหม้ อแปลงไฟฟ้า เช่น เดรนวาล์ว
ครี บหม้ อแปลงไฟฟ้า
การจัดเก็บหม้ อแปลงไฟฟ้า และอุปกรณ์ ต่างๆ ควรจัดเก็บไว้ ในที่ที่เหมาะสม คือ
สะอาด แห้ ง และหากเป็ นไปได้ ควรจัดเก็บในที่ร่มหรื อในอาคาร
การติดตัง้ การด�ำเนินการติดตังหม้
้ อแปลงไฟฟ้าที่ถกู ต้ องเหมาะสม เป็ นองค์ประกอบ
หนึง่ ที่จะท�ำให้ เกิดความปลอดภัยส�ำหรับผู้ปฏิบตั งิ าน และทรัพย์สนิ รวมถึงการยึดอายุการใช้ งาน
หม้ อแปลงไฟฟ้า ดังนัน้ จึงควรค�ำนึงถึงสิง่ ต่างๆ ดังนี ้
		
หม้ อแปลงไฟฟ้าควรถูกจัดวางไว้ ในที่ที่เหมาะสม และสะดวกส�ำหรับการเคลื่อน
ย้ าย การตรวจสอบ และการบ�ำรุงรักษา ทังที
้ ่ตดิ ตังใช้
้ งานภายในและภายนอกอาคาร
		
ระบบระบายความร้ อน ต้ องจัดการให้ มีเพียงพอส�ำหรับหม้ อแปลงไฟฟ้าขณะใช้
งาน
		
การติดตังหม้
้ อแปลงไฟฟ้า ต้ องปฏิบตั โิ ดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง และเป็ นไป
ตามมาตรฐานการติดตังทางไฟฟ
้
้ าส�ำหรับประเทศไทย
		
การติดตังหม้
้ อแปลงไฟฟ้าทังบนพื
้
้น และบนเสาควรยึดฐานหม้ อแปลงไฟฟ้าให้
แน่นมัน่ คง
คู่มือการใช้งานและการบำ�รุงรักษา

การตรวจสอบก่ อนการจ่ ายไฟและการทดสอบ
ตรวจสอบการติดตังหม้
้ อแปลงไฟฟ้าตามที่ก�ำหนดไว้
ด�ำเนินการตรวจสอบสายดิน ระบบการต่อลงดินของหม้ อแปลงไฟฟ้า
ตรวจสอบความหนาแน่นของจุดต่อทางด้ านแรงสูง-แรงต�่ำ
ตรวจสอบอุปกรณ์ตา่ งๆ ของหม้ อแปลงไฟฟ้าว่าอยูใ่ นต�ำแหน่งที่ถกู ต้ อง แล้ วด�ำเนินการต่อ
สายวงจรควบคุมเตือนภัย รวมถึงค่าส�ำหรับการเตือนภัยหรื อสัง่ ตัดตอนของระบบอุปกรณ์ป้องกัน
เช่น เทอร์ โมมิเตอร์ (โดยปกติคา่ เหล่านี ้ บริ ษัท เอกรัฐฯ จะเป็ นผู้ตงค่
ั ้ าเตือนภัย และสัง่ ตัดตอนของ
ระบบมาให้ แล้ ว) หากต้ องการรายละเอียดเพิ่มเติมในการติดตังอุ
้ ปกรณ์ป้องกันให้ ตดิ ต่อตัวแทนขาย
ของ บริ ษัท เอกรัฐฯ หรื อศูนย์บริ การ
ถ้ ามีการติดตังพั
้ ดลม ให้ ตรวจสอบวงจรควบคุมพัดลม และทิศทางการหมุนของพัดลมว่า
ถูกต้ องหรื อไม่
ตรวจสอบต�ำแหน่งของแท็ปให้ ถกู ต้ อง
ในกรณีหม้ อแปลงไฟฟ้าเป็ นแบบมีถงั น� ้ำมันส�ำรอง (Conservator Type) ให้ ดงึ แผ่นไมล่า
ระหว่างกระบอกซิลกิ ้ าเจล และท่อของถังน� ้ำมันส�ำรองออก (ดูรายละเอียดที่ข้างกระบอกซิลกิ ้ าเจล)
เครื่ องมือหรื ออุปกรณ์ตา่ งๆ ที่ไม่เกี่ยวข้ อง ควรน�ำออกจากหม้ อแปลงไฟฟ้าและถ้ าจ�ำเป็ น
ควรท�ำความสะอาดหม้ อแปลงไฟฟ้า ต้ องไม่มีอปุ กรณ์ใดๆ หรื อเครื่ องมือบนฝาถังหรื อภายใน Cable
Box
หากมีรอยขีดข่วน หรื อมีการถลอกของสีหม้ อแปลงไฟฟ้า ให้ ท�ำการแต่งสีบริ เวณที่ถลอก
ด้ วยสีชนิดเดียวกันหรื อตามที่บริ ษัทฯ ผู้ผลิตก�ำหนด
ตรวจสอบตัวอักษรก�ำกับเฟสให้ ถกู ต้ อง
หากหม้ อแปลงไฟฟ้าที่จดั ส่งไปทิ ้งไว้ นานโดยไม่จา่ ยไฟ ภายใน 6 เดือน ติดต่อศูนย์บริ การ
ให้ ไปท�ำการตรวจสอบก่อนจ่ายไฟ
ตรวจสอบประเก็น และรอยซีลต่างๆ ต้ องไม่มีรอยรั่วซึม

หม้ อแปลงไฟฟ้าชนิดน� ้ำมัน

การตรวจสอบหลังการจ่ายไฟ
การตรวจสอบหม้ อแปลงไฟฟ้าหลังการจ่ายไฟนัน้ ให้ ด�ำเนินการตรวจสอบสิง่ ต่างๆ เพื่อให้
แน่ใจว่าหม้ อแปลงไฟฟ้าท�ำงานเป็ นปกติ มีดงั นี ้
ตรวจสอบระดับแรงดันไฟฟ้าออก ว่าตรงตามต�ำแหน่งของการเลือกแท็ปหรื อไม่
ตรวจสอบความถูกต้ องของการเรี ยงล�ำดับเฟส

ข้อควรปฏิบัติขณะใช้งาน
โดยทัว่ ไปการใช้ งานหม้ อแปลงไฟฟ้า ให้ ปฏิบตั ิตามมาตรฐาน IEC 60076-7 หรื อเทียบเท่า
ยกเว้ นว่าลูกค้ ามีการก�ำหนดเงื่อนไขในการใช้ งานเฉพาะ ซึง่ ได้ รับการยอมรับและออกแบบตรงตาม
ความต้ องการ
ข้ อก�ำหนดดังต่อไปนี ้เป็ นข้ อควรปฏิบตั ขิ องการใช้ งานโดยปกติของหม้ อแปลงไฟฟ้า
อุณหภูมิโดยรอบขณะใช้ งาน ไม่ควรเกิน 40 องศาเซลเซียส
ความสามารถรับแรงดันเกินของหม้ อแปลงไฟฟ้าขณะมีโหลดไม่ควรเกิน +5% และ +10%
ขณะไม่มีการจ่ายโหลด
ปกติหม้ อแปลงไฟฟ้าของเอกรัฐ ได้ ออกแบบให้ มีการใช้ งานที่ระดับความสูงไม่เกิน 3,300
ฟุตจากระดับน� ้ำทะเล ทังนี
้ ้หากมีการติดตังที
้ ่สงู กว่าระดับที่ก�ำหนด ต้ องค�ำนึงถึงผลกระทบต่อความ
สามารถในการจ่ายก�ำลังไฟฟ้าและอุณหภูมิของน� ้ำมันหม้ อแปลงไฟฟ้า

คู่มือการใช้งานและการบำ�รุงรักษา

การตรวจสอบและการบ�ำรุ งรั กษาเบือ้ งต้ น
หม้ อแปลงไฟฟ้าชนิดน� ้ำมัน ควรได้ รับการตรวจสอบและบ�ำรุงรักษาเป็ นระยะ เพื่อให้ แน่ใจ
ว่าสามารถใช้ งานได้ ตามปกติ รวมทังเป็
้ นการยืดอายุการใช้ งานของหม้ อแปลงไฟฟ้าด้ วย
การตรวจสอบบ�ำรุ งรั กษา
ตรวจสอบอุปกรณ์ตา่ งๆ เช่น เทอร์ โมมิเตอร์ ระดับน� ้ำมัน ระดับวัดความดัน ว่ามีการ
ท�ำงานเป็ นปกติหรื อไม่
ตรวจสอบสภาพภายนอกของตัวถังหม้ อแปลงไฟฟ้า ปะเก็นยางต่างๆ ว่าไม่มีการรั่วหรื อสิง่
บ่งชี ้ของการรั่ว
ตรวจสอบสภาพโดยทัว่ ไปของอุปกรณ์ภายนอก เช่น ลูกถ้ วย สีของซิลกิ ้ าเจล หน้ าสัมผัส
ของการต่อสาย หรื อเคเบิล นัต สกรู ว่าอยูใ่ นสภาพดีและแน่นหรื อไม่
การตรวจสอบเบื ้องต้ นต่างๆ นี ้ แนะน�ำให้ มีการตรวจสอบเป็ นประจ�ำอย่างน้ อยทุกๆ 1
เดือน เพื่อให้ การใช้ งานและการบ�ำรุงรักษาหม้ อแปลงไฟฟ้าได้ ประสิทธิภาพสูงสุด ถ้ าพบความผิด
ปกติของหม้ อแปลงไฟฟ้า และจ�ำเป็ นต้ องตรวจสอบและบ�ำรุงรักษาชิ ้นส่วนภายในของหม้ อแปลง ให้
ติดต่อตัวแทนขายหรื อศูนย์บริ การของบริ ษัท เอกรัฐวิศวกรรม จ�ำกัด (มหาชน)ที่มีอยูท่ วั่ ประเทศ

หม้ อแปลงไฟฟ้าชนิดน� ้ำมัน

ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้ อม
หม้ อแปลงไฟฟ้าทุกเครื่ อง ได้ รับการออกแบบและผลิตให้ เป็ นไปตามความต้ องการของ
ลูกค้ า ภายใต้ การควบคุมคุณภาพด้ วยระบบงานคุณภาพทุกขันตอน
้
เพื่อให้ เกิดความมัน่ ใจว่า
หม้ อแปลงไฟฟ้าจะมีประสิทธิภาพสูงสุดขณะใช้ งาน และมีอายุการใช้ งานนาน ทังนี
้ ้ควรปฏิบตั ติ าม
ค�ำแนะน�ำที่ได้ กล่าวไว้ ข้างต้ น และเพื่อความปลอดภัยของทรัพย์สนิ ของผู้ใช้ งานและสิง่ แวดล้ อม มี
ข้ อควรปฏิบตั ดิ งั นี ้
หากมีความจ�ำเป็ นต้ องตรวจสอบ บ�ำรุงรักษา การเข้ าสายหรื อการเปลี่ยนแท็ปของ
หม้ อแปลงไฟฟ้า ต้ องตัดไฟเพื่อแยกตัวหม้ อแปลงไฟฟ้าออกจากระบบ แล้ วต่อหม้ อแปลงไฟฟ้า
ลงดิน เพื่อให้ หม้ อแปลงไฟฟ้าคายประจุที่หลงเหลือภายในตัวหม้ อแปลง หรื อเพื่อป้องกันการเกิด
กระแสไหลย้ อนกลับระหว่างการท�ำงานทุกครัง้
น� ้ำมันหม้ อแปลงไฟฟ้า เป็ นชนิดที่ปราศจากสาร PCBs (โพลิคลอริ เนตไบฟิ นิลล์) ซึง่ สาร
PCBs ได้ รับการห้ ามหรื อบังคับห้ ามใช้ ในหลายประเทศ อย่างไรก็ตามในการดูแลและการจัดการ
เพื่อทิ ้ง หรื อเคลื่อนย้ าย ควรได้ รับการดูแลอย่างถูกวิธี จึงขอให้ ทา่ นติดต่อตัวแทนขายหรื อศูนย์
บริ การ หากมีความจ�ำเป็ นต้ องจัดการทิ ้งน� ้ำมันหม้ อแปลงไฟฟ้า
การใช้ งานหม้ อแปลงไฟฟ้าให้ ถกู ต้ อง จ�ำเป็ นต้ องท�ำตามเงื่อนไขของการใช้ งานที่ได้ รับการ
ยอมรับ และตรงตามการออกแบบหม้ อแปลงไฟฟ้า ทังนี
้ ้เพื่อให้ เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการใช้ งาน
และเพื่อความปลอดภัยในการใช้ งาน
ในกรณีเกิดเพลิงไหม้ อันเกี่ยวเนื่องกับหม้ อแปลงไฟฟ้า ให้ ใช้ สารจ�ำพวก CO2 หรื อชนิดผง
เคมีแห้ ง (ABC) ในการดับไฟตามความเหมาะสมของการใช้ งาน
ควรปิ ดป้ายแสดงสถานะหรื อห้ าม เพื่อให้ เห็นเด่นชัดขณะปฏิบตั งิ าน หรื อเพื่อห้ ามเข้ าใกล้
หม้ อแปลงไฟฟ้า
เพื่อเป็ นการหลีกเลี่ยงเหตุการณ์อนั ตรายหรื อสิง่ ที่ไม่คาดคิดว่าจะเกิดขึ ้น ขอให้ อา่ นคูม่ ือนี ้
อย่างละเอียดและด�ำเนินการตามค�ำแนะน�ำ เพื่อความปลอดภัยและการใช้ งานที่ถกู ต้ อง หากท่าน
ต้ องการค�ำแนะน�ำหรื อรายละเอียดเพิ่มเติม รวมทังการบริ
้
การใดๆ กรุณาติดต่อตัวแทนขายหรื อศูนย์
บริ การที่มีอยูท่ วั่ ประเทศ

คู่มือการใช้งานและการบำ�รุงรักษา

รายละเอียดแผ่นป้าย
แผ่นป้ายของหม้ อแปลงไฟฟ้า จะติดอยูท่ ี่ด้านข้ างของตัวถังหม้ อแปลงไฟฟ้าด้ านใดด้ าน
หนึง่ ซึง่ จะใช้ เป็ นตัวบ่งบอกรายละเอียดเกี่ยวกับหม้ อแปลงไฟฟ้า และเพื่ออ้ างอิงกับทางบริ ษัทฯ ผู้
ผลิต เพื่อให้ เกิดความเข้ าใจตรงกัน โดยมีรายละเอียดดังนี ้
: ขนาดก�ำลังไฟฟ้าของหม้ อแปลงไฟฟ้าแต่ละเครื่ อง ที่สามารถจ่ายก�ำลัง
KVA
ไฟได้ เป็ นกิโลโวลท์-แอมแปร์
: จ�ำนวนเฟสของหม้ อแปลงไฟฟ้า อาจเป็ นชนิด 1 เฟส หรื อ 3 เฟส
PHASE
: ความถี่ของระบบไฟฟ้าในการใช้ งาน
FREQUENCY
: ระบบการระบายความร้ อนของหม้ อแปลงไฟฟ้า
TYPE
: ชนิดของฉนวนที่ใช้ ในการผลิตหม้ อแปลงไฟฟ้า
CLASS
PRI.VOLT AND AMP./ : ขนาดแรงดันไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้าสูงสุดขณะใช้ งาน ด้ านปฐมภูมิและ
SEC.VOLT AND AMP ทุตยิ ภูมิ
: ค่าอิมพีแดนท์โวลท์เทจ ที่เทียบเป็ นร้ อยละ
PERCENT IMP
: ค่าการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิน� ้ำมันที่สงู ขึ ้น เมื่อเทียบกับอุณหภูมิ
OIL TEMP.RISE
โดยรอบขณะใช้ งานที่ 100%
้
: ปริ มาณของน� ้ำมันหม้ อแปลงไฟฟ้าทังหมด
OIL QTY (L)
้
ต (ข้ อมูลนี ้ใช้ ส�ำหรับ
: ปริ มาณน� ้ำมันที่ต้องถ่ายออกในขันตอนการผลิ
DRAIN OIL (L)
หม้ อแปลงไฟฟ้าแบบเติมน� ้ำมันเต็มเท่านัน)
้
: น� ้ำหนักรวมของหม้ อแปลงไฟฟ้า
TOTAL WR.(KG)
LIFTING WT.(KG) : น� ้ำหนักของหม้ อแปลงไฟฟ้าที่ไม่รวมน� ้ำหนักตัวถังและน� ้ำมัน
VOLTAGE AND TAP : ค่าความสัมพันธ์ของแรงดันด้ านแรงสูงและแรงต�่ำ ตามต�ำแหน่งแท็ป
ต่างๆ
POSITION
้ างๆ ทังด้
้ านปฐมภูมิและทุตยิ ภูมิ
: แผนภูมิแสดงต�ำแหน่งของขัวต่
CONNECTION
DIAGRAM
VECTOR DEAGRAM : แผนภูมิแสดงความแตกต่างของมุมเฟส แระหว่างด้ านแรงสูงและแรงต�่ำ
: รหัสของหม้ อแปลงไฟฟ้าแต่ละชนิดที่ใช้ ส�ำหรับงานออกแบบ
ITEM CODE
SERIAL NUMBER : หมายเลขเครื่ องที่บ่งบอกหรื ออ้ างอิงถึงหม้ อแปลงไฟฟ้าแต่ละเครื่ อง
เพื่อใช้ ในการติดต่อตัวแทนขายหรื อศูนย์บริ การ
หม้ อแปลงไฟฟ้าชนิดน� ้ำมัน

การตรวจสอบหม้อแปลงในระยะประกัน
ตารางการตรวจสอบและบ�ำรุงรักษาหม้ อแปลงไฟฟ้าชนิดน� ้ำมันในระยะประกัน 10 ปี
ปี ที่ วิธีการ
ตรวจสอบ

รายละเอียดที่ตรวจสอบ

1 ไม่ดบั ไฟ ตรวจสอบสภาพภายนอก
(เปลี่ยนซิลกิ ้ าเจลกรณีเสื่อมสภาพ)
2 ไม่ดบั ไฟ ตรวจสอบสภาพภายนอก
(เปลี่ยนซิลกิ ้ าเจลกรณีเสื่อมสภาพ)
3 ไม่ดบั ไฟ ตรวจสอบสภาพภายนอก
(เปลี่ยนซิลกิ ้ าเจลกรณีเสื่อมสภาพ)
4 ดับไฟ ตรวจสอบสภาพภายนอกและบ�ำรุงรักษา
เก็บตัวอย่างน� ้ำมันทดสอบค่า Break
Down Voltage, Moisture Content, DGA
(ส�ำหรับหม้ อแปลง 1000 kVA ขึ ้นไป)
5 ดับไฟ ตรวจสอบสภาพภายนอกและบ�ำรุงรักษา
เก็บตัวอย่างน� ้ำมันทดสอบค่า Break
Down Voltage, Moisture Content, DGA
(ส�ำหรับหม้ อแปลง 1000 kVA ขึ ้นไป)
ทดสอบน� ้ำมัน Acid Number, Power
Factor (Option)
6 ดับไฟ ตรวจสอบสภาพภายนอกและบ�ำรุงรักษา
เก็บตัวอย่างน� ้ำมันทดสอบค่า Break
Down Voltage, Moisture Content, DGA
(ส�ำหรับหม้ อแปลง 1000 kVA ขึ ้นไป)
7 ดับไฟ ตรวจสอบสภาพภายนอกและบ�ำรุงรักษา
เก็บตัวอย่างน� ้ำมันทดสอบค่า Break
Down Voltage, Moisture Content, DGA
(ส�ำหรับหม้ อแปลง 1000 kVA ขึ ้นไป)

คู่มือการใช้งานและการบำ�รุงรักษา

ค่ า
ประเภทหม้ อแปลง
ความถี่
ปี ละ Conser- Nitrogen Completely บริการ
vator Gas Sealed Oil Filled

1 ครัง้

ไม่มี

1 ครัง้

ไม่มี

1 ครัง้
1 ครัง้

ไม่มี
มี
มี

1 ครัง้

มี

1 ครัง้

มี

1 ครัง้

มี

ตารางการตรวจสอบและบ�ำรุงรักษาหม้ อแปลงไฟฟ้าชนิดน� ้ำมันในระยะประกัน 10 ปี (ต่อ)
ปี ที่ วิธีการ
ตรวจสอบ

รายละเอียดที่ตรวจสอบ

ค่ า
ประเภทหม้ อแปลง
ความถี่
ปี ละ Conser- Nitrogen Completely บริการ
vator Gas Sealed Oil Filled

ดับไฟ ตรวจสอบสภาพภายนอกและบ�ำรุงรักษา 1 ครัง้
เก็บตัวอย่างน� ้ำมันทดสอบค่า Break
Down Voltage, Moisture Content, DGA
(ส�ำหรับหม้ อแปลง 1000 kVA ขึ ้นไป)
9 ดับไฟ ตรวจสอบสภาพภายนอกและบ�ำรุงรักษา 1 ครัง้
เก็บตัวอย่างน� ้ำมันทดสอบค่า Break
Down Voltage, Moisture Content, DGA
(ส�ำหรับหม้ อแปลง 1000 kVA ขึ ้นไป)
ดั
บ
ไฟ
10
ตรวจสอบสภาพภายนอกและบ�ำรุงรักษา 1 ครัง้
เก็บตัวอย่างน� ้ำมันทดสอบค่า Break
Down Voltage, Moisture Content, DGA
(ส�ำหรับหม้ อแปลง 1000 kVA ขึ ้นไป)
ทดสอบน� ้ำมัน Acid Number, Power
Factor (Option)

มี

8

มี

มี

รายการที่อาจต้ องทดสอบเพิ่มตามความจ�ำเป็ น เพื่อวิเคราะห์ ปัญหาของ
หม้ อแปลงไฟฟ้า ส�ำหรั บหม้ อแปลงที่ใช้ งาน 3 ปี ขึน้ ไป
รายละเอียดที่ตรวจสอบ

การทดสอบ Moisture Content, Acid Number, Power Factor
การทดสอบ DGA
การทดสอบค่าฉนวนหม้ อแปลงด้ วยวิธี POLARIZE INDEX

ประเภทหม้ อแปลง
Conservator Nitrogen Completely
Gas Sealed Oil Filled

หมายเหตุ : - กรณีผลการทดสอบน� ้ำมันหม้ อแปลงไฟฟ้า มีคา่ ไม่เป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
ต้ องด�ำเนินการกรองน� ้ำมันหรื อเปลี่ยนน� ้ำมัน
- ค่าใช้ จา่ ยการบ�ำรุงรักษาหม้ อแปลงไฟฟ้า ตังแต่
้ ปีที่ 3 หรื อปี ที่ 4 เป็ นต้ นไป
สอบถามได้ จากผู้ขายและศูนย์บริ การทัว่ ประเทศ
หม้ อแปลงไฟฟ้าชนิดน� ้ำมัน

ศูนย์ เชียงใหม่
โทร.053-128-039

ศูนย์ ขอนแก่ น
โทร.043-465-276

ศูนย์ นครปฐม
โทร.034-244-045-6

ศูนย์ กรุ งเทพฯ
โทร.02-393-0437, 02-746-3840-1
ส�ำนักงานใหญ่
โทร.02-719-8777
Call Center : 095-371-5551

ศูนย์ นครราชสีมา
โทร.044-277-279

ศูนย์ อยุธยา
โทร.035-345-078

ศูนย์ ฉะเชิงเทรา
โทร.038-530-213
ศูนย์ สุราษฎร์ ธานี
โทร.077-295-488

ศูนย์ ภเู ก็ต
โทร.076-307-570
ศูนย์ สงขลา
โทร.074-250-648

www.ekarat-transformer.com

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

