SAT EP-114 ชุดฝึ กหม้ อแปลงไฟฟ้ า

1. รายละเอียดทั ่วไป

เป็ นชุดทีส่ ร้างขึน้ เพือ่ การศึกษาโดยเฉพาะ สามารถใช้กบั การทดลองได้ไม่น้อยกว่า 10 ใบงาน
ครอบคุมเนื้อหาวิชาในหลักสูตร มีคมู่ อื ใบงานประกอบการทดลอง มีระบบป้ องกันอันตรายอันเกิดจาก
การทดลองชุดโหลดและหม้อแปลงบรรจุในกล่องโลหะพ่นสีอย่างดี หรือกล่องทีเ่ ป็ นฉนวนไฟฟ้ า
ขัวต่
้ อของชุดโหลดและขดลวดของหม้อแปลงต้องมีสญ
ั ลักษณ์บอกไว้ชดั เจน มีชดุ เครือ่ งมือวัดสามรถ
อ่านค่าทีว่ ดั ได้โดยละเอียด เมื่อทําการทดลองกับใบงานทุกใบงาน

2. รายละเอียดทางเทคนิค

2.1. แหล่งจ่ายประกอบด้วยรายละเอียดดังต่อไปนี้
2.1.1. บรรจุอยู่ในกล่องโลหะเคลือบด้วยสีทนความร้อนหรือกล่องทีเ่ ป็ นฉนวนไฟฟ้ า สามารถ
เคลื่อนทีไ่ ด้ โดยสะดวกหรือติดตัง้ อยูบ่ นโต๊ะปฏิบตั กิ าร
2.1.2. จ่ายไฟระบบ 220/380V 3 เฟสพร้อม VOLTMETER และ SELECTOR SWITCH
2.1.3. มีการป้ องกันการรั ่วลงโครง การลัดวงจรทางไฟฟ้ า และมีหลอดแสดงการทํางานทัง้
3 เฟส พร้อม EMERGENCY 1 ชุด
2.1.4. แรงดันไฟฟ้ ากระแสสลับปรับได้ตงั ้ แต่ 0-380V 3L/N/PE สามารถ
จ่ายกระแสได้ 2A พร้อมจุดจ่ายแรงดันกระแสตรงปรับค่า 0-250V
จ่ายกระแสได้ 2A โดยใช้แหล่งจ่ายไฟ ชุดเดียวกับแรงดันไฟ 0-380V
2.1.5. แรงดันคงที่ 220V จ่ายกระแสได้ไม่น้อยกว่า 10A
2.1.6. แรงดัน 220V ปรับได้ตงั ้ แต่ 0-250V จ่ายกระแส ได้ 2A
2.1.7. สายด้านไฟเข้าต้องมี PLUG IN และ PLUG OUT ชนิด 3 เฟส 4 สาย
*** รูปทีแ่ สดงในแคทตาล็อกนี้เป็ นเพียงรูปตัวอย่างเท่านัน้ ***

SAT EP-114 ชุดฝึ กหม้ อแปลงไฟฟ้ า
2.2. ชุดหม้อแปลงไฟฟ้ าขนาดไม่น้อยกว่า 200VA ประกอบด้วย

2.2.1. หม้อแปลงไฟฟ้ าแบบ SHELL TYPE 220/2 X 110V จํานวน 3 ตัว
2.2.2. หม้อแปลงไฟฟ้ าแบบ TORIDAL 220/2 X 110V จํานวน 2 ตัว
2.2.3. หม้อแปลงไฟฟ้ าแบบ CUT CORE 220/2 X 110V จํานวน 2 ตัว
2.2.4. หม้อแปลงไฟฟ้ าแบบ AUTO 220/110, 150, 240V จํานวน 2 ตัว
2.3. หม้อแปลงไฟฟ้ าแบบ 3 เฟส 380-220/2 X 110V/เฟส ขนาดไม่น้อยกว่า 900VA จํานวน 2 ตัว

2.4. ชุดโหลดสามารถทดลองได้ทงั ้ 1 เฟส และ 3 เฟส รับการโหลดได้ไม่น้อยกว่าพิกดั ที่ RATED
ของหม้อแปลงปรับค่าได้ไม่น้อยกว่า 5 STEP พร้อมอุปกรณ์ป้องกัน
2.4.1. RESISTIVE LOAD ปรับค่าได้ไม่น้อยกว่า 5 Step จํานวน 1 ชุด
2.4.2. INDUCTIVE LOAD ปรับค่าได้ไม่น้อยกว่า 5 Step จํานวน 1 ชุด
2.4.3. CAPACITIVE LOAD ปรับค่าได้ไม่น้อยกว่า 5 Stepจํานวน 1 ชุด
2.5. ชุดเครื่องมือวัด
เป็ นเครื่องมือทีใ่ ช้ตรวจวัดงานไฟฟ้ า โดยเฉพาะสามารถทําการตรวจสอบได้งา่ ย
สะดวกและ รวดเร็วเป็ นผลิตภัณฑ์มาตรฐาน CE, DIN, VDE, UL, IEC, JIS อย่างใดอย่างหนึ่ง
2.5.1. Multifunctional Digital Combined Meter สามารถวัดได้ทงั ้ 1 เฟส และ 3 เฟส
จํานวน 1 ตัว
- สามารถใช้วดั Voltage, Current, Active Power,
Reactive Power, Apparent Power, Frequency,
Power Factor, Active Energy
- เลือกย่านการวัดได้ดว้ ยการกดปุ่ มทีห่ น้าปั ทม์เครือ่ ง
*** รูปทีแ่ สดงในแคทตาล็อกนี้เป็ นเพียงรูปตัวอย่างเท่านัน้ ***
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- แสดงผลค่าทีว่ ดั ได้ดว้ ย LED
- สามารถวัดผลการทดลองได้อย่างละเอียด และอ่านค่าได้
ในขณะวัด NO LOAD และขณะ ON LOAD ของชุดทดลอง
- เป็ นมิเตอร์แบบ PANEL TYPE ขนาดหน้าปัทม์ไม่น้อยกว่า 96 X 96 มม.
2.5.2. AC VOLTMETER จํานวน 3 ตัว
- วัดแรงดันไฟสลับได้ 0-500V หรือมากกว่า
- มีค่า ACCURACY 2.5% หรือดีกว่า
- เป็ นมิเตอร์แบบ PANEL TYPE
- ขนาดหน้าปั ทม์ไม่น้อยกว่า 96 X 96 มม.
2.5.3. AC AMMETER จํานวน 3 ตัว
- วัดค่ากระแสไฟฟ้ าสลับได้ 5A หรือดีกว่า
- มีค่า ACCURACY 3.5% หรือดีกว่า
- สามารถวัดผลการทดลองได้อย่างละเอียด
และอ่านค่าได้ในขณะวัด NO LOAD และ
ขณะ ON LOAD ของชุดทดลอง
- เป็ นมิเตอร์แบบ PANEL TYPE ขนาด
- หน้าปั ทม์ไม่น้อยกว่า 96 X 96 มม.
2.5.4. ดิจติ อลมัลติมเิ ตอร์ จํานวน 1 ตัว
- เป็ นเครื่องวัดแรงเคลือ่ นไฟฟ้ า กระแสไฟฟ้ า
ทัง้ กระแสตรง และกระแสสลับ และวัดค่าความ
ต้านทานได้ หรือดีกว่า
- ย่านวัดแรงดันและกระแส มีค่า ACCURACY
1.5% หรือดีกว่า
2.6. สายต่อทดลองชนิด SAFETY LEAD
SAFETY CONNECTING LEADS ขนาดหัวเสียบมีเส้นผ่าศูนย์กลาง 4 มม.
ตัวนํา 2.5 มม.2 ทนกระแสได้ 30A จํานวน 30 เส้น มีรายละเอียดดังนี้
- สายสีดาํ ยาว 50 ซม.
- สายสีดาํ ยาว 100 ซม.
- สายสีแดง ยาว 50 ซม.
- สายสีแดง ยาว 100 ซม.
- สายสีน้ําเงิน ยาว 50 ซม.
- สายสีน้ําเงิน ยาว 100 ซม.

จํานวน 5 เส้น
จํานวน 5 เส้น
จํานวน 5 เส้น
จํานวน 5 เส้น
จํานวน 5 เส้น
จํานวน 5 เส้น
*** รูปทีแ่ สดงในแคทตาล็อกนี้เป็ นเพียงรูปตัวอย่างเท่านัน้ ***
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2.7. โต๊ะปฏิบตั กิ าร จํานวน 1 ตัว มีรายละเอียดดังนี้
- พืน้ โต๊ะทําด้วยไม้ปาติเกิล้ เคลือบผิวเมลามีน ทัง้ 2 ด้าน
- ตัวพืน้ มีขนาด W1500 X D800 มม. ความหนารวม 28 มม.
- ขอบโต๊ะโดยรอบปิ ดด้วย PVC หนา 2 มม.
- ความสูงจากพืน้ ถึงระดับพืน้ โต๊ะด้านบนมีความสูง 750 มม.
- ขาโต๊ะปรับระดับความสูงได้ไม่น้อยกว่า 25 มม.
- ชุดขาโต๊ะทําด้วยโครงโลหะ ขนาดสามารถรองรับนํ้าหนักชุดฝึกไดัเป็ นอย่างดี
- การพ่นสีเป็ นแบบสีฝ่ นุ อุตสาหกรรมผ่านการอบด้วยความร้อน

3. รายละเอียดอื่นๆ

3.1. คู่มอื การใช้งานของเครื่องมือวัดเป็ นภาษาอังกฤษหรือภาษาไทย อย่างละ 1 เล่ม/ตัว
3.2. คู่มอื การทดลอง พร้อมใบงานอย่างน้อย 2 ชุด และคู่มอื ครู จํานวน 1 ชุด และตูเ้ ก็บอุบอุปกรณ์
จํานวน 1 ชุด

*** รูปทีแ่ สดงในแคทตาล็อกนี้เป็ นเพียงรูปตัวอย่างเท่านัน้ ***

