THREE-PHASE WATT-HOUR METER

(3) การต่ อสายไฟเมนและสายไฟโหลด

2. ส่ วนประกอบของมิเตอร์ ไฟฟ้า

Model: MH-96H, MH-96
คู่มือการติดตัง และใช้ งานมิเตอร์
มิเตอร์ ไฟฟ้า ชนิดจานหมุน 3 เฟส

แบบต่อประกอบ Current Transformer (CT)
รหัสรุ่ น: MH-96H

คําแนะนํา
เพือความปลอดภัยและเทียงตรงตลอดอายุการใช้ งาน
โปรดอ่านคูม่ ือฉบับนี #ให้ เข้ าใจโดยละเอียด และ ไม่ควรใช้ มิเตอร์ นี #ในสภาวะอืนใดนอกเหนือจากที
ระบุไว้ เพราะอาจทําให้ เกิดความเสียหายขึ #นได้ กรุ ณาส่งคูม่ ือการใช้ งานฉบับนี #ให้ ถงึ ผู้ใช้ คนสุดท้ าย

1. ตรวจสอบก่ อนการใช้ งาน
1.1 สภาพแวดล้ อมและเงื2อนไขการทํางาน
มิเตอร์ สามารถติดตังได้
# ภายในหรื อภายนอกอาคาร โดยจะต้ องเป็ นไปตามสภาพแวดล้ อมและ
เงือนไขการทํางาน มิฉะนันอาจทํ
#
าให้ เกิดผลเสียต่อการทํางานของมิเตอร์
สภาพแวดล้ อมและเงือนไขการทํางานมีดงั นี #
(1) ความสูงเหนือระดับนํ #าทะเล : ไม่เกิน 1000 เมตร
(2) อุณหภูมิโดยรอบเฉลีย : 40 องศาเซลเซียส
(3) ควรติดตังมิ
# เตอร์ ในสถานทีซงึ ไม่มีการกระแทกและ การสัน จากเครื องจักร
(4) ควรติดตังมิ
# เตอร์ ในสถานทีซงึ ปราศจากผลกระทบจากสนามแม่เหล็ก, สนามไฟฟ้า และ
คลืนฮาร์ โมนิก
(5) ควรติดตังมิ
# เตอร์ ในสถานทีซงึ ไม่มีสารเคมีเก็บอยู่หรื อกระจัดกระจาย
(6) ควรติดตังมิ
# เตอร์ ในทีทีไม่มีเครื องมือทีทําให้ เกิด surge
(7) เพือป้องกันความเสียหายจากแสงแดดและนํ #าฝนหรื อหยดนํ #า กรณีใช้ ภายนอกอาคาร ควร
ติดตังมิ
# เตอร์ ไว้ ในอุปกรณ์กําบัง(Meter Box)
1.2 ก่ อนใช้ งาน
(1) ควรตรวจสอบข้ อมูลทางไฟฟ้า (แรงดัน, กระแส, ความถี, เฟส, อืนๆ) ของมิเตอร์ ให้ ถกู ต้ อง
ตามข้ อมูลทีแสดงบน name plate

คําเตือน
กรุ ณาใช้ ภายในขอบเขตข้ อมูลทางไฟฟ้าทีกําหนด มิฉะนันอาจเป็
#
นสาเหตุให้ เกิดความเสียหาย
หรื อวัดค่าไฟผิดพลาด, ไฟไหม้ ได้
(2) โปรดระวังอย่าให้ ตราตะกัว หรื อ ลวดร้ อยตราตะกัว ทีแสดงว่าเป็ นผลิตภัณฑ์ทีผ่าน
มาตราฐานหรื อผ่านการตรวจสอบแล้ ว เกิดความเสียหาย เพราะหากชํารุ ดหรื อขาดแม้ เพียง
จุดเดียว ก็ถือว่าใช้ ไม่ได้

คําเตือน
ห้ ามแยกส่วนประกอบ หรื อดัดแปลงแก้ ไขส่วนหนึง ส่วนใดของมิเตอร์ อาจทําให้ มิเตอร์ ทํางาน
ผิดพลาด, เกิดไฟฟ้าลัดวงจร, ไฟไหม้ ได้

3. ติดตัง มิเตอร์
(1) ตําแหน่ งและขนาดสกรู สําหรับติดตัง มิเตอร์

สกรูขนาด M4-M5

แบบต่อตรง
รหัสรุ่ น: MH-96

สกรูขนาด M4-M5

สกรูขนาด M4-M5

รหัสรุ่ น

ขนาดและมิติ (mm.)

ขนาดเจาะหน้ าตู้ (mm.)

MH-96H

A
145

B
170

C
170

D
170

MH-96 15(45)A, 30(100)A

162

162

175

165

กระแสพิกดั

5(6)A

15(45)A

30(100)A

50(150)A

MH-96 50(150)A

159

228

180

195

ขนาดสายไฟ (mm2)

2.5-10

10-16

25-50

35-70

(2) การแขวนติดตัง มิเตอร์
ควรตังมิ
# เตอร์ ให้ ตงฉากกั
ั#
บแนวระนาบพื #น หรื อถ้ าจําเป็ นต้ องติดตังมิ
# เตอร์ เอียงไม่ควรให้ มิเตอร์ เอียง
เกิน 4 องศาจากแนวดิง
นํามิเตอร์ แขวน โดยใช้ ทีแขวนทีด้านบนของมิเตอร์ ด้วยสกรู ขนาดเส้ นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน
5 มิลลิเมตร แล้ วเลือนตัวมิเตอร์ ลงเล็กน้ อยเพือให้ หวั สกรู สอดยึดเข้ ากับทีแขวนด้ านบนและที
แขวนด้ านล่าง

คําเตือน
ระวังถ้ าหัวสกรู ไม่สอดยึดด้ านบนของทีแขวน มิเตอร์ อาจตกจากตําแหน่งและเสียหายได้

แบบต่ อประกอบ Current Transformer (CT) การต่อสายเข้ ามิเตอร์ และการต่อ CT เข้ า
มิเตอร์ (ทําทีละเฟส) โดยสายเมนเฟส A, B, C และ N ต่อเข้ าทีขวต่
ั # อหมายเลข 2, 5, 8 และ 11
ตามลําดับและการต่อ CT เข้ ามิเตอร์ โดย ด้านปฐมภูมิตอ่ สายไฟเมนเข้ าทางด้ าน K และออกทางด้ าน
L โดยต่อ CT เช่นเดียวกันทัง# 3 เฟส (A,B,C) เฟสละ 1 เครื อง ด้านทุติยภูมิ ต่อสายไฟทีขวั # k ไปยัง
ขัวต่
# อขาเข้ ามิเตอร์ (ขัวหมายเลข
#
1,4,7) และต่อสายไฟทีขวั # I ไปยังขัวต่
# อขาออกจากมิเตอร์ (ขัว#
หมายเลข 3,6 และ 9)
แบบต่ อตรง การต่อสายเข้ ามิเตอร์ และการต่อสายออกจากมิเตอร์ ไปยังโหลด (ทําทีละเฟส) โดย
สายเมนเฟส A, B, C และ N ต่อเข้ าทีขวต่
ั # อหมาย 1, 4, 7 และ 10 ตามลําดับและการต่อสายออกจาก
มิเตอร์ ไปยังโหลด โดยสายทีออกจากขัวต่
# อหมายเลข 3, 6, 9 และ 12 ไปยังโหลด เฟส A,B,C และ N
ตามลําดับ

ข้ อสังเกต
o หลังจากติดตังเสร็
# จให้ ตรวจสอบการหมุนของจานหมุนในตัวมิเตอร์ หากติดตังถู
# กต้ องจานหมุน
จะต้ องหมุนจากซ้ ายไปขวา
o หากพบว่าจานหมุน หมุนกลับทาง (ขวาไปซ้ าย) อาจเกิดจากการต่อสายผิด ให้ ตรวจสอบดูว่ามี
การต่อสลับสายระหว่างสายไฟเมนและสายไฟโหลดของมิเตอร์ หรื อไม่
o หากทําการตรวจสอบการหมุน หลังทําการติดตังที
# ละเฟส จากเฟส A ไป B และ C เมือมีการเพิม
เฟสเข้ าไปและตรวจสอบ จะพบว่าความเร็ วของจานหมุนจะเร็ วขึ #นจากเดิม หากพบว่าความเร็ ว
จานหมุนช้ าลงแสดงว่าอาจมีการต่อผิด

7. ข้ อมูลด้ านเทคนิค

4. การอ่ านค่ าหน่ วยพลังงานไฟฟ้า
ค่าหน่วยพลังงานไฟฟ้าทีแสดงบน Register ของมิเตอร์ ไฟฟ้า จะมี 2 แบบ
(1) แสดง 5 หลักจํานวนเต็ม(ไม่มีทศนิยม) สําหรับมิเตอร์ 3 เฟส แบบต่อตรง (รู ปที 4.1)
ได้ แก่ รุ่ นทีมีกระแสพิกดั 15(45)A, 30(100)A และ 50(150)A
(2) แสดง 4 หลักจํานวนเต็ม และ 1 หลักทศนิยม สําหรับมิเตอร์ 3 เฟส แบบต่อประกอบ Current
Transformer(CT) (รู ปที 4.2) ได้ แก่ รุ่ นทีมีกระแสพิกดั 5(6)A

(4) การขันสกรูเทอร์ มินอลควรขันอยู่ระดับความตึงที2กําหนดตามรายละเอียดตาราง
รหัสรุ่ น
MH-96H
MH-96
MH-96
MH-96
15(45)A
30(100)A
50(150)A
ขนาดเทอร์ มินอลสกรู
M4
M6
M6
M8
ค่าทอร์ ค

หน่วย: N.m
หน่วย: kgf.cm

1.176-1.470

1.470-1.764

1.470-1.764

1.764-2.156

12-15

15-18

15-18

18-22

คําเตือน
 ถ้ าขันสกรู หลวมอาจทําให้ เกิดไฟฟ้าลัดวงจร, ไฟไหม้
 ถ้ าขันสกรู แน่นเกินไปอาจทําให้ สกรู เสียหายได้
 การถอดสายไฟจะต้ องถอดในขณะทีไม่จ่ายไฟให้ กบั มิเตอร์ และ ห้ ามดึงสายขณะทียงั ไม่ได้
คลายสกรู จนหลวม
 การดึงสายขณะทียงั ไม่ได้ คลายสกรู จนหลวม อาจทําให้ สายไฟ หรื อเทอร์ มินอลเสียหาย
 ห้ ามสัมผัสเทอร์ มินอลส่วนทีเป็ นตัวนํา อาจทําให้ มิเตอร์ ทํางานผิดพลาด, เกิดไฟฟ้าลัดวงจร,
เกิดไฟดูดซึง ทําให้ เกิดการบาดเจ็บร้ ายแรงหรื อเสียชีวติ ได้
 ระวังสิงสกปรกหรื อสายไฟทีตกค้ างอยู่บริ เวณเทอร์ มินอล อาจทําให้ เกิดไฟฟ้าลัดวงจร,
ไฟไหม้ ได้
 เมือติดตังมิ
# เตอร์ เสร็ จเรี ยบร้ อยจะต้ องครอบฝาปิ ดเทอร์ มินอลด้ วยฝาปิ ดเทอร์ มินอลทีมากับ
มิเตอร์ มิฉะนันอาจทํ
#
าให้ เกิดไฟฟ้าลัดวงจรจากเทอร์ มินอล ส่วนทีเป็ นตัวนําได้

MH-96H

มาตรฐาน
ความแม่นยําการวัด
ระบบไฟ

3 เฟส 4 สาย 3x220/380 โวลต์

ช่วงแรงดันใช้ งาน

คําเตือน
 ตรวจสอบการต่อสาย ชนิดของสาย การต่อสายผิดอาจทําให้ มิเตอร์ เสียหาย อุปกรณ์ภายนอก
เสียหาย, เกิดไฟฟ้าลัดวงจร, ไฟไหม้ ได้
 การต่อสายไฟเมนและสายไฟโหลด ควรต่อด้ วยความระมัดระวังและต่อในขณะทียงั ไม่จ่ายไฟ
ให้ กบั มิเตอร์
 เลือกใช้ สายไฟทีมีขนาดเหมาะสมกับกระแสพิกดั หากใช้ ขนาดไม่เหมาะสมอาจเป็ นสาเหตุให้
เกิดไฟไหม้
 การต่อสายไฟผ่าน CT ต้ องแน่ใจเสมอว่า ได้ ตอ่ สายทางด้ านทุติยภูมิของ CT
เข้ ากับมิเตอร์ เรี ยบร้ อยแล้ ว หากมีการจ่ายไฟผ่าน CT โดยทีวงจรทางด้ านทุติยภูมิของ CT
มีการเปิ ดอยู่ อาจทําให้ CT เกิดความเสียหายได้ (เฉพาะมิเตอร์ ทีตอ่ ประกอบ CT เท่านัน)
#

MH-96
MH-96
MH-96
15(45)A
30(100)A
50(150)A
มอก. 2336-2552, IEC 62052-11, IEC 62053-11
Class 2

รหัสรุ่ น

198/342 – 242/419 โวลต์

การทนต่อกระแสเกิน
(ต่อเนือง 30 นาที)
ความถีอ้างอิง

7.2A

54A

รูปที 4.2

รูปที2 4.1 ค่ าหน่ วยพลังงานไฟฟ้าสามารถอ่ านได้ โดยตรงจากมิเตอร์ ไฟฟ้า จากรูป อ่ านค่ า
หน่ วยพลังงานไฟฟ้าได้ 283 kWh หรือ 283 หน่ วย
รูปที2 4.2 ค่ าหน่ วยพลังงานไฟฟ้าที2อ่านได้ จากมิเตอร์ ไฟฟ้านัน ยังไม่ ใช่ ค่า
พลังงานไฟฟ้าที2ใช้ จริง ซึง ค่าพลังงานไฟฟ้าทีใช้ จริ งหาได้ จาก ค่ าหน่ วยพลังงานไฟฟ้าที2อ่านได้
จากมิเตอร์ ไฟฟ้า คูณกับ ค่ า CT Ratio เช่น ใช้ CT ขนาด 200/5 จากรู ป ค่าหน่วยไฟฟ้าทีอ่านได้
คือ 28.3 kWh (28.3 หน่วย) แต่คา่ พลังงานทีใช้ จริ ง ไม่ใช่ 28.3 หน่วย ค่าพลังงานไฟฟ้ าทีใ ช้จริ ง เป็ น
28.3 x CT Ratio = 28.3 x 40 = 1132 หน่วย

ค่าความเร็ วรอบ

180A

50 Hz

ช่วงอุณหภูมิ / ความชื #น

รูปที 4.1

120A

0-55 °C / 0-95 %RH
480
รอบต่อหน่วย

ระดับการป้องกันนํ #าและฝุ่ น
วัสดุตวั ถัง

80
40
รอบต่อหน่วย รอบต่อหน่วย
IP51

20
รอบต่อหน่วย

วัสดุฉนวนป้องกันประเภท 2 (ไม่ต้องมีขวต่
ั # อลงดิน)

8. ขนาดและมิติ (mm.)
MH-96H 5(6)A

MH-96 15(45)A

MH-96 30(100)A

5. การตรวจสอบและบํารุ งรั กษา
โปรดดําเนินการตรวจสอบและบํารุ งรักษาโดยผู้ทีมีความชํานาญทางไฟฟ้า
ตรวจสอบว่าการต่อสายไฟตรงเทอร์ มินอลหลวมหรื อไม่ หากพบว่าหลวมให้ ขนั ยึดให้ แน่น

คําเตือน
 ตรวจสอบก่อนว่าไม่มีการจ่ายไฟให้ กบั มิเตอร์
 ในการตรวจสอบดังกล่าว ห้ ามสัมผัสเทอร์ มินอลส่วนทีเป็ นตัวนําเด็ดขาด

นํ #าหนัก 3.00 kg.

นํ #าหนัก 4.00 kg.
MH-96 50(150)A

6. การเก็บรั กษา
โปรดเก็บในสภาพแวดล้ อมดังต่อไปนี #
(1) หลีกเลียงบริ เวณทีมีฝุ่น, ก๊ าซทีทําให้ เกิดการสึกกร่ อน, ไอเกลือ, ไอนํ #ามัน มาก
(2) หลีกเลียงบริ เวณทีมีการกระแทก, สัน สะเทือนมาก
(3) หลีกเลียงบริ เวณที นํ #าฝน, หยดนํ #า, แสงแดดกระทบโดยตรง
(4) หลีกเลียงบริ เวณทีเกิด สนามแม่เหล็ก, สนามไฟฟ้า สูง

นํ #าหนัก 4.50 kg.

มิเตอร์ เทคนิคอลซัพพอร์ ท
0-2540-6992 (สายตรง)
support.025406992 (Line ID)
Line ID : เวลาทําการ จันทร์ – ศุกร์ / 8.00-17.00 น.
บริษัท มิตซูบช
ิ ิ อีเล็คทริค ออโตเมชัน (ประเทศไทย) จํากัด
นิคมอุตสาหกรรมบางชัน เลขที 111 ซอยเสรีไทย 54 แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพ ฯ 10230
ชมผลิตภัณฑ์มเิ ตอร์รุ่นอืน
 ๆ ได ้ที www.meath-co.com/meter
หรืออีเมลหาเรา ได ้ที meter_support@meath.co.com
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