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 คูมื่อฉบบันี ้ เป็นคูมื่อท่ีใช้สำาหรับหม้อแปลงไฟฟ้าชนิดนำา้มนัแบบธรรมดา (Conventional           

Type) ซึง่เหมาะสำาหรับการตดิตัง้ใช้งานในท่ีร่มและกลางแจ้ง อนัประกอบด้วยหม้อแปลงไฟฟ้า

แบบเตมินำา้มนัเตม็ (Hermetically Sealed with Completely Oil Filled) หม้อแปลงไฟฟ้าแบบเตมิ

ก๊าซไนโตรเจน (Hermetically Sealed with N
2
 Gas Cushion) และหม้อแปลงไฟฟ้าแบบมีถงันำา้มนั

สำารอง (Conservator Type)

 ในด้านการใช้งาน การตรวจสอบ และการบำารุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าในเบือ้งต้น บคุคลท่ี

รับผิดขอบควรได้รับการฝึกฝนในด้านความรู้และวิธีการปฏิบตังิานเป็นอยา่งดี เพ่ือให้เกิดการทำางาน

ท่ีถกูต้องและปลอดภยัทัง้ทรัพย์สนิและตวับคุคล

 ดงันัน้ ผู้ปฏิบตัิงานควรอา่นคูมื่อเลม่นีอ้ยา่งละเอียดก่อนท่ีจะปฏิบตังิานจริง ทัง้ใน

การขนสง่ การเคลื่อนย้าย การตดิตัง้ การใช้งาน การตรวจสอบ และการบำารุงรักษา หากต้องการ

ข้อมลูหรือรายละเอียดใดๆ เพ่ิมเตมิ สามารถตดิตอ่ได้ท่ีศนูย์บริการของบริษัท เอกรัฐวิศวกรรม 

จำากดั (มหาชน) ท่ีมีอยูท่ัว่ประเทศ

 การยกเอียง การยกหม้อแปลงไฟฟ้าไมค่วรมีการเอียงเกิน 15 องศา จากแนวด่ิง

 การยกด้วยสลิง เพ่ือความปลอดภยัในการเคลื่อนย้าย ยกหม้อแปลงต้องยกตำาแหนง่

ตามรูป และพิจารณาขนาดสลงิ ต้องรับนำา้หนกัได้ตามท่ีระบนุำา้หนกัไว้ในแผน่ป้าย Name Plate 

ของหม้อแปลง

 ตำาแหนง่ยก (หยูกฝาถงั)

       ตำาแหนง่ยก (หยูกตวัถงั)

หมายเหต ุ: กรณีถ้ามีหยูกท่ีตวัถงัให้ยกท่ีหยูกตวัถงัเทา่นัน้

การเคล่ือนย้าย การจดัเกบ็ และการตดิตัง้

บทนำา

หม้อแปลงไฟฟ้าชนิดนำา้มนั

max 90
max 90

max 90 max 90



 การยกโดยแม่แรง     ตำาแหนง่ท่ีใช้รองรับสำาหรับยกโดยแมแ่รง ต้องยกตามตำาแหนง่ 

ตามรูปเทา่นัน้

                    ห้ามใช้แมแ่รงยก

                            ตำาแหนง่ยกด้วยแมแ่รง                                                                    เหลก็ดามมงุตวัถงั                                                         

 การเคล่ือนย้ายด้วยรถโฟลคลิฟท์ (Forklift) ต้องยกตามตำาแหน่งตามรูปท่ีกำาหนด

เทา่นัน้ และต้องพิจารณาเคร่ืองมือ เคร่ืองจกัรท่ีใช้ในการยกหม้อแปลงให้เหมาะสมกบันำา้หนกัท่ีระบุ

ไว้ใน Name Plate ของหม้อแปลงไฟฟ้าให้ถกูต้องและเหมาะสม

 ข้อควรระวัง  ต้องระวงัการกระแทก อปุกรณ์ตา่งๆ ของหม้อแปลงไฟฟ้า เชน่ เดรนวาล์ว 

ครีบหม้อแปลงไฟฟ้า

 การจดัเกบ็หม้อแปลงไฟฟ้า และอุปกรณ์ต่างๆ ควรจดัเก็บไว้ในท่ีท่ีเหมาะสม คือ 

สะอาด แห้ง และหากเป็นไปได้ควรจดัเก็บในท่ีร่มหรือในอาคาร

 การตดิตัง้   การดำาเนินการตดิตัง้หม้อแปลงไฟฟ้าท่ีถกูต้องเหมาะสม เป็นองค์ประกอบ

หนึง่ท่ีจะทำาให้เกิดความปลอดภยัสำาหรับผู้ปฏิบตังิาน และทรัพย์สนิ รวมถงึการยดึอายกุารใช้งาน

หม้อแปลงไฟฟ้า ดงันัน้ จงึควรคำานงึถงึสิง่ตา่งๆ ดงันี ้

  หม้อแปลงไฟฟ้าควรถกูจดัวางไว้ในท่ีท่ีเหมาะสม และสะดวกสำาหรับการเคลื่อน

ย้าย การตรวจสอบ และการบำารุงรักษา ทัง้ท่ีตดิตัง้ใช้งานภายในและภายนอกอาคาร

  ระบบระบายความร้อน ต้องจดัการให้มีเพียงพอสำาหรับหม้อแปลงไฟฟ้าขณะใช้

งาน

  การตดิตัง้หม้อแปลงไฟฟ้า ต้องปฏิบตัโิดยผู้ เช่ียวชาญเฉพาะทาง และเป็นไป

ตามมาตรฐานการตดิตัง้ทางไฟฟ้าสำาหรับประเทศไทย

  การตดิตัง้หม้อแปลงไฟฟ้าทัง้บนพืน้ และบนเสาควรยดึฐานหม้อแปลงไฟฟ้าให้

แนน่มัน่คง

คู่มือการใช้งานและการบำารุงรักษา



 ตรวจสอบการตดิตัง้หม้อแปลงไฟฟ้าตามท่ีกำาหนดไว้

 ดำาเนินการตรวจสอบสายดนิ ระบบการตอ่ลงดนิของหม้อแปลงไฟฟ้า

 ตรวจสอบความหนาแนน่ของจดุตอ่ทางด้านแรงสงู-แรงตำ่า

 ตรวจสอบอปุกรณ์ตา่งๆ ของหม้อแปลงไฟฟ้าวา่อยูใ่นตำาแหนง่ท่ีถกูต้อง แล้วดำาเนินการตอ่

สายวงจรควบคมุเตือนภยั รวมถงึคา่สำาหรับการเตือนภยัหรือสัง่ตดัตอนของระบบอปุกรณ์ป้องกนั 

เชน่ เทอร์โมมิเตอร์ (โดยปกตคิา่เหลา่นี ้ บริษัท เอกรัฐฯ จะเป็นผู้ตัง้คา่เตือนภยั และสัง่ตดัตอนของ

ระบบมาให้แล้ว) หากต้องการรายละเอียดเพ่ิมเติมในการตดิตัง้อปุกรณ์ป้องกนัให้ตดิตอ่ตวัแทนขาย

ของ บริษัท เอกรัฐฯ หรือศนูย์บริการ

 ถ้ามีการติดตัง้พดัลม ให้ตรวจสอบวงจรควบคมุพดัลม และทิศทางการหมนุของพดัลมวา่

ถกูต้องหรือไม่

 ตรวจสอบตำาแหนง่ของแทป็ให้ถกูต้อง

 ในกรณีหม้อแปลงไฟฟ้าเป็นแบบมีถงันำา้มนัสำารอง (Conservator Type) ให้ดงึแผน่ไมลา่

ระหวา่งกระบอกซลิก้ิาเจล และทอ่ของถงันำา้มนัสำารองออก (ดรูายละเอียดท่ีข้างกระบอกซลิก้ิาเจล)

 เคร่ืองมือหรืออปุกรณ์ตา่งๆ ท่ีไมเ่ก่ียวข้อง ควรนำาออกจากหม้อแปลงไฟฟ้าและถ้าจำาเป็น

ควรทำาความสะอาดหม้อแปลงไฟฟ้า ต้องไมมี่อปุกรณ์ใดๆ หรือเคร่ืองมือบนฝาถงัหรือภายใน Cable 

Box

 หากมีรอยขีดขว่น หรือมีการถลอกของสีหม้อแปลงไฟฟ้า ให้ทำาการแตง่สีบริเวณท่ีถลอก

ด้วยสีชนิดเดียวกนัหรือตามท่ีบริษัทฯ ผู้ผลติกำาหนด

 ตรวจสอบตวัอกัษรกำากบัเฟสให้ถกูต้อง

 หากหม้อแปลงไฟฟ้าท่ีจดัสง่ไปทิง้ไว้นานโดยไมจ่า่ยไฟ ภายใน 6 เดือน ตดิตอ่ศนูย์บริการ

ให้ไปทำาการตรวจสอบก่อนจา่ยไฟ

 ตรวจสอบประเก็น และรอยซีลตา่งๆ ต้องไมมี่รอยร่ัวซมึ

การตรวจสอบก่อนการจ่ายไฟและการทดสอบ

หม้อแปลงไฟฟ้าชนิดนำา้มนั



 การตรวจสอบหม้อแปลงไฟฟ้าหลงัการจา่ยไฟนัน้ ให้ดำาเนินการตรวจสอบสิง่ตา่งๆ เพ่ือให้

แนใ่จวา่หม้อแปลงไฟฟ้าทำางานเป็นปกต ิมีดงันี ้

 ตรวจสอบระดบัแรงดนัไฟฟ้าออก วา่ตรงตามตำาแหนง่ของการเลือกแทป็หรือไม่

 ตรวจสอบความถกูต้องของการเรียงลำาดบัเฟส

 โดยทัว่ไปการใช้งานหม้อแปลงไฟฟ้า ให้ปฏิบตัิตามมาตรฐาน IEC 60076-7 หรือเทียบเทา่ 

ยกเว้นวา่ลกูค้ามีการกำาหนดเง่ือนไขในการใช้งานเฉพาะ ซึง่ได้รับการยอมรับและออกแบบตรงตาม

ความต้องการ

 ข้อกำาหนดดงัตอ่ไปนีเ้ป็นข้อควรปฏิบตัขิองการใช้งานโดยปกตขิองหม้อแปลงไฟฟ้า

 อณุหภมิูโดยรอบขณะใช้งาน ไมค่วรเกิน 40 องศาเซลเซียส

 ความสามารถรับแรงดนัเกินของหม้อแปลงไฟฟ้าขณะมีโหลดไมค่วรเกิน +5% และ +10% 

ขณะไมมี่การจา่ยโหลด

 ปกตหิม้อแปลงไฟฟ้าของเอกรัฐ ได้ออกแบบให้มีการใช้งานท่ีระดบัความสงูไมเ่กิน 3,300 

ฟตุจากระดบันำา้ทะเล ทัง้นีห้ากมีการติดตัง้ท่ีสงูกวา่ระดบัท่ีกำาหนด ต้องคำานงึถงึผลกระทบตอ่ความ

สามารถในการจา่ยกำาลงัไฟฟ้าและอณุหภมิูของนำา้มนัหม้อแปลงไฟฟ้า

คู่มือการใช้งานและการบำารุงรักษา

การตรวจสอบหลังการจ่ายไฟ

ข้อควรปฏิบัติขณะใช้งาน



 หม้อแปลงไฟฟ้าชนิดนำา้มนั ควรได้รับการตรวจสอบและบำารุงรักษาเป็นระยะ เพ่ือให้แนใ่จ

วา่สามารถใช้งานได้ตามปกต ิรวมทัง้เป็นการยืดอายกุารใช้งานของหม้อแปลงไฟฟ้าด้วย 

 การตรวจสอบบำารุงรักษา

 ตรวจสอบอปุกรณ์ตา่งๆ เชน่ เทอร์โมมิเตอร์ ระดบันำา้มนั ระดบัวดัความดนั วา่มีการ

ทำางานเป็นปกตหิรือไม่

 ตรวจสอบสภาพภายนอกของตวัถงัหม้อแปลงไฟฟ้า ปะเก็นยางตา่งๆ วา่ไมมี่การร่ัวหรือสิง่

บง่ชีข้องการร่ัว

 ตรวจสอบสภาพโดยทัว่ไปของอปุกรณ์ภายนอก เชน่ ลกูถ้วย สีของซลิก้ิาเจล หน้าสมัผสั

ของการตอ่สาย หรือเคเบลิ นตั สกรู วา่อยูใ่นสภาพดีและแนน่หรือไม่

 การตรวจสอบเบือ้งต้นตา่งๆ นี ้ แนะนำาให้มีการตรวจสอบเป็นประจำาอยา่งน้อยทกุๆ 1 

เดือน เพ่ือให้การใช้งานและการบำารุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าได้ประสทิธิภาพสงูสดุ ถ้าพบความผิด

ปกตขิองหม้อแปลงไฟฟ้า และจำาเป็นต้องตรวจสอบและบำารุงรักษาชิน้สว่นภายในของหม้อแปลง ให้

ตดิตอ่ตวัแทนขายหรือศนูย์บริการของบริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำากดั (มหาชน)ท่ีมีอยูท่ัว่ประเทศ        

การตรวจสอบและการบำารุงรักษาเบือ้งต้น

หม้อแปลงไฟฟ้าชนิดนำา้มนั



คู่มือการใช้งานและการบำารุงรักษา

 หม้อแปลงไฟฟ้าทกุเคร่ือง ได้รับการออกแบบและผลติให้เป็นไปตามความต้องการของ

ลกูค้า ภายใต้การควบคมุคณุภาพด้วยระบบงานคณุภาพทกุขัน้ตอน เพ่ือให้เกิดความมัน่ใจวา่

หม้อแปลงไฟฟ้าจะมีประสทิธิภาพสงูสดุขณะใช้งาน และมีอายกุารใช้งานนาน ทัง้นีค้วรปฏิบตัติาม

คำาแนะนำาท่ีได้กลา่วไว้ข้างต้น และเพ่ือความปลอดภยัของทรัพย์สนิของผู้ใช้งานและสิง่แวดล้อม มี

ข้อควรปฏิบตัดิงันี ้

 หากมีความจำาเป็นต้องตรวจสอบ บำารุงรักษา การเข้าสายหรือการเปลี่ยนแทป็ของ

หม้อแปลงไฟฟ้า ต้องตดัไฟเพ่ือแยกตวัหม้อแปลงไฟฟ้าออกจากระบบ แล้วตอ่หม้อแปลงไฟฟ้า

ลงดนิ เพ่ือให้หม้อแปลงไฟฟ้าคายประจท่ีุหลงเหลือภายในตวัหม้อแปลง หรือเพ่ือป้องกนัการเกิด

กระแสไหลย้อนกลบัระหวา่งการทำางานทกุครัง้

 นำา้มนัหม้อแปลงไฟฟ้า เป็นชนิดท่ีปราศจากสาร PCB
s
 (โพลคิลอริเนตไบฟิ นิลล์) ซึง่สาร 

PCB
s
 ได้รับการห้ามหรือบงัคบัห้ามใช้ในหลายประเทศ  อยา่งไรก็ตามในการดแูลและการจดัการ

เพ่ือทิง้ หรือเคลื่อนย้าย ควรได้รับการดแูลอยา่งถกูวิธี จงึขอให้ทา่นตดิตอ่ตวัแทนขายหรือศนูย์

บริการ หากมีความจำาเป็นต้องจดัการทิง้นำา้มนัหม้อแปลงไฟฟ้า

 การใช้งานหม้อแปลงไฟฟ้าให้ถกูต้อง จำาเป็นต้องทำาตามเง่ือนไขของการใช้งานท่ีได้รับการ

ยอมรับ และตรงตามการออกแบบหม้อแปลงไฟฟ้า ทัง้นีเ้พ่ือให้เกิดประสทิธิภาพสงูสดุในการใช้งาน 

และเพ่ือความปลอดภยัในการใช้งาน

 ในกรณีเกิดเพลงิไหม้ อนัเก่ียวเน่ืองกบัหม้อแปลงไฟฟ้า ให้ใช้สารจำาพวก CO
2
 หรือชนิดผง

เคมีแห้ง (ABC) ในการดบัไฟตามความเหมาะสมของการใช้งาน

 ควรปิดป้ายแสดงสถานะหรือห้าม เพ่ือให้เหน็เดน่ชดัขณะปฏิบตังิาน หรือเพ่ือห้ามเข้าใกล้

หม้อแปลงไฟฟ้า

 เพ่ือเป็นการหลีกเลี่ยงเหตกุารณ์อนัตรายหรือสิง่ท่ีไมค่าดคดิวา่จะเกิดขึน้ ขอให้อา่นคูมื่อนี ้

อยา่งละเอียดและดำาเนินการตามคำาแนะนำา เพ่ือความปลอดภยัและการใช้งานท่ีถกูต้อง หากทา่น

ต้องการคำาแนะนำาหรือรายละเอียดเพ่ิมเตมิ รวมทัง้การบริการใดๆ กรุณาตดิตอ่ตวัแทนขายหรือศนูย์

บริการท่ีมีอยูท่ัว่ประเทศ

ความปลอดภยัและสิ่งแวดล้อม



 แผน่ป้ายของหม้อแปลงไฟฟ้า จะติดอยูท่ี่ด้านข้างของตวัถงัหม้อแปลงไฟฟ้าด้านใดด้าน

หนึง่ ซึง่จะใช้เป็นตวับง่บอกรายละเอียดเก่ียวกบัหม้อแปลงไฟฟ้า และเพ่ืออ้างอิงกบัทางบริษัทฯ ผู้

ผลติ เพ่ือให้เกิดความเข้าใจตรงกนั โดยมีรายละเอียดดงันี ้

รายละเอียดแผ่นป้าย

KVA

PHASE

FREQUENCY

TYPE

CLASS

PRI.VOLT AND AMP./

SEC.VOLT AND AMP

PERCENT IMP

OIL TEMP.RISE

OIL QTY (L)

DRAIN OIL (L)

TOTAL WR.(KG)

LIFTING WT.(KG)

VOLTAGE AND TAP

POSITION

CONNECTION 

DIAGRAM

VECTOR DEAGRAM

ITEM CODE

SERIAL NUMBER

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

ขนาดกำาลงัไฟฟ้าของหม้อแปลงไฟฟ้าแตล่ะเคร่ือง ท่ีสามารถจา่ยกำาลงั

ไฟได้เป็นกิโลโวลท์-แอมแปร์

จำานวนเฟสของหม้อแปลงไฟฟ้า อาจเป็นชนิด 1 เฟส หรือ 3 เฟส

ความถ่ีของระบบไฟฟ้าในการใช้งาน

ระบบการระบายความร้อนของหม้อแปลงไฟฟ้า

ชนิดของฉนวนท่ีใช้ในการผลติหม้อแปลงไฟฟ้า

ขนาดแรงดนัไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้าสงูสดุขณะใช้งาน ด้านปฐมภมิูและ

ทตุยิภมิู

คา่อิมพีแดนท์โวลท์เทจ ท่ีเทียบเป็นร้อยละ

คา่การเปลี่ยนแปลงของอณุหภมิูนำา้มนัท่ีสงูขึน้ เม่ือเทียบกบัอณุหภมิู

โดยรอบขณะใช้งานท่ี 100%

ปริมาณของนำา้มนัหม้อแปลงไฟฟ้าทัง้หมด

ปริมาณนำา้มนัท่ีต้องถ่ายออกในขัน้ตอนการผลติ (ข้อมลูนีใ้ช้สำาหรับ

หม้อแปลงไฟฟ้าแบบเตมินำา้มนัเตม็เทา่นัน้)

นำา้หนกัรวมของหม้อแปลงไฟฟ้า

นำา้หนกัของหม้อแปลงไฟฟ้าท่ีไมร่วมนำา้หนกัตวัถงัและนำา้มนั

คา่ความสมัพนัธ์ของแรงดนัด้านแรงสงูและแรงตำ่า ตามตำาแหนง่แทป็

ตา่งๆ 

แผนภมิูแสดงตำาแหนง่ของขัว้ตา่งๆ ทัง้ด้านปฐมภมิูและทตุยิภมิู

แผนภมิูแสดงความแตกตา่งของมมุเฟส แระหวา่งด้านแรงสงูและแรงตำ่า

รหสัของหม้อแปลงไฟฟ้าแตล่ะชนิดท่ีใช้สำาหรับงานออกแบบ

หมายเลขเคร่ืองท่ีบ่งบอกหรืออ้างอิงถึงหม้อแปลงไฟฟ้าแต่ละเคร่ือง 

เพ่ือใช้ในการตดิตอ่ตวัแทนขายหรือศนูย์บริการ

หม้อแปลงไฟฟ้าชนิดนำา้มนั



คู่มือการใช้งานและการบำารุงรักษา

การตรวจสอบหม้อแปลงในระยะประกัน

ตารางการตรวจสอบและบำารุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าชนิดนำา้มนัในระยะประกนั 10 ปี

วธีิการ

ตรวจสอบ

ไมด่บัไฟ

ไมด่บัไฟ

ไมด่บัไฟ

ดบัไฟ

ดบัไฟ

ดบัไฟ

ดบัไฟ

รายละเอียดที่ตรวจสอบ

ตรวจสอบสภาพภายนอก

(เปลี่ยนซลิก้ิาเจลกรณีเสื่อมสภาพ)

ตรวจสอบสภาพภายนอก

(เปลี่ยนซลิก้ิาเจลกรณีเสื่อมสภาพ)

ตรวจสอบสภาพภายนอก

(เปลี่ยนซลิก้ิาเจลกรณีเสื่อมสภาพ)

ตรวจสอบสภาพภายนอกและบำารุงรักษา

เก็บตวัอยา่งนำา้มนัทดสอบคา่ Break 

Down Voltage, Moisture Content, DGA 

(สำาหรับหม้อแปลง 1000 kVA ขึน้ไป)

ตรวจสอบสภาพภายนอกและบำารุงรักษา

เก็บตวัอยา่งนำา้มนัทดสอบคา่ Break 

Down Voltage, Moisture Content, DGA 

(สำาหรับหม้อแปลง 1000 kVA ขึน้ไป)

ทดสอบนำา้มนั Acid Number, Power 

Factor (Option)

ตรวจสอบสภาพภายนอกและบำารุงรักษา

เก็บตวัอยา่งนำา้มนัทดสอบคา่ Break 

Down Voltage, Moisture Content, DGA 

(สำาหรับหม้อแปลง 1000 kVA ขึน้ไป)

ตรวจสอบสภาพภายนอกและบำารุงรักษา

เก็บตวัอยา่งนำา้มนัทดสอบคา่ Break 

Down Voltage, Moisture Content, DGA 

(สำาหรับหม้อแปลง 1000 kVA ขึน้ไป)

ความถี่

ปีละ

1 ครัง้

1 ครัง้

1 ครัง้

1 ครัง้

1 ครัง้

1 ครัง้

1 ครัง้

ประเภทหม้อแปลง

Conser-

vator

Nitrogen 

Gas Sealed

Completely 

Oil Filled

ปีที่ 

1

2

3

4

5

6

7

ค่า

บริการ

ไมมี่

 

ไมมี่

ไมมี่

มี

มี

มี

มี

มี



ตารางการตรวจสอบและบำารุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าชนิดนำา้มนัในระยะประกนั 10 ปี (ตอ่)

วธีิการ

ตรวจสอบ

ดบัไฟ

ดบัไฟ

ดบัไฟ

รายละเอียดที่ตรวจสอบ

ตรวจสอบสภาพภายนอกและบำารุงรักษา

เก็บตวัอยา่งนำา้มนัทดสอบคา่ Break 

Down Voltage, Moisture Content, DGA 

(สำาหรับหม้อแปลง 1000 kVA ขึน้ไป)

ตรวจสอบสภาพภายนอกและบำารุงรักษา

เก็บตวัอยา่งนำา้มนัทดสอบคา่ Break 

Down Voltage, Moisture Content, DGA 

(สำาหรับหม้อแปลง 1000 kVA ขึน้ไป)

ตรวจสอบสภาพภายนอกและบำารุงรักษา

เก็บตวัอยา่งนำา้มนัทดสอบคา่ Break 

Down Voltage, Moisture Content, DGA 

(สำาหรับหม้อแปลง 1000 kVA ขึน้ไป)

ทดสอบนำา้มนั Acid Number, Power 

Factor (Option)

ความถี่

ปีละ

1 ครัง้

1 ครัง้

1 ครัง้

ประเภทหม้อแปลง

Conser-

vator

Nitrogen 

Gas Sealed

Completely 

Oil Filled

ปีที่ 

8

9

10

รายการที่อาจต้องทดสอบเพิ่มตามความจำาเป็น เพื่อวเิคราะห์ปัญหาของ

หม้อแปลงไฟฟ้า สำาหรับหม้อแปลงที่ใช้งาน 3 ปี ขึน้ไป
รายละเอียดที่ตรวจสอบ

การทดสอบ Moisture Content, Acid Number, Power Factor 

การทดสอบ DGA 

การทดสอบคา่ฉนวนหม้อแปลงด้วยวิธี POLARIZE INDEX

ประเภทหม้อแปลง

Conservator Nitrogen 

Gas Sealed

Completely 

Oil Filled

หมายเหต ุ: - กรณีผลการทดสอบนำา้มนัหม้อแปลงไฟฟ้า มีคา่ไมเ่ป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน

       ต้องดำาเนินการกรองนำา้มนัหรือเปลี่ยนนำา้มนั

     - คา่ใช้จา่ยการบำารุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า ตัง้แตปี่ท่ี 3 หรือปีท่ี 4 เป็นต้นไป 

                   สอบถามได้จากผู้ขายและศนูย์บริการทัว่ประเทศ

หม้อแปลงไฟฟ้าชนิดนำา้มนั

ค่า

บริการ

มี

มี

มี



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


