
  

 

    
 

       Model: MH-96H, MH-96 
     คู่มือการตดิตั �งและใช้งานมิเตอร์ 
     มิเตอร์ไฟฟ้า ชนิดจานหมุน 3 เฟส 
      คาํแนะนํา 
 เพื�อความปลอดภยัและเที�ยงตรงตลอดอายกุารใช้งาน 
 โปรดอ่านคูม่ือฉบบันี #ให้เข้าใจโดยละเอียด และ ไม่ควรใช้มิเตอร์นี #ในสภาวะอื�นใดนอกเหนือจากที� 
        ระบไุว้ เพราะอาจทําให้เกิดความเสียหายขึ #นได้ กรุณาส่งคูม่ือการใช้งานฉบบันี #ให้ถงึผู้ ใช้คนสดุท้าย  
 

 
  

1.1 สภาพแวดล้อมและเงื2อนไขการทาํงาน 
              มิเตอร์สามารถตดิตั #งได้ภายในหรือภายนอกอาคาร โดยจะต้องเป็นไปตามสภาพแวดล้อมและ  
              เงื�อนไขการทํางาน มิฉะนั #นอาจทําให้เกิดผลเสียตอ่การทํางานของมิเตอร์ 
              สภาพแวดล้อมและเงื�อนไขการทํางานมีดงันี # 

(1) ความสงูเหนือระดบันํ #าทะเล : ไม่เกิน 1000 เมตร  
(2) อณุหภมูิโดยรอบเฉลี�ย : 40 องศาเซลเซียส 
(3) ควรตดิตั #งมิเตอร์ในสถานที�ซึ�งไม่มีการกระแทกและ การสั�นจากเครื�องจกัร 
(4) ควรตดิตั #งมิเตอร์ในสถานที�ซึ�งปราศจากผลกระทบจากสนามแม่เหล็ก, สนามไฟฟ้า และ  
      คลื�นฮาร์โมนิก 
(5) ควรตดิตั #งมิเตอร์ในสถานที�ซึ�งไม่มีสารเคมีเก็บอยู่หรือกระจดักระจาย 
(6) ควรตดิตั #งมิเตอร์ในที�ที�ไม่มีเครื�องมือที�ทําให้เกิด surge 
(7) เพื�อป้องกนัความเสียหายจากแสงแดดและนํ #าฝนหรือหยดนํ #า กรณีใช้ภายนอกอาคาร ควร 
      ตดิตั #งมิเตอร์ไว้ในอปุกรณ์กําบงั(Meter Box) 

       
  1.2 ก่อนใช้งาน  
          (1)  ควรตรวจสอบข้อมลูทางไฟฟ้า (แรงดนั, กระแส, ความถี�, เฟส, อื�นๆ) ของมิเตอร์ให้ถกูต้อง 
                  ตามข้อมลูที�แสดงบน name plate 

 

 คําเตือน 

กรุณาใช้ภายในขอบเขตข้อมลูทางไฟฟ้าที�กําหนด มิฉะนั #นอาจเป็นสาเหตใุห้เกิดความเสียหาย 
หรือวดัคา่ไฟผิดพลาด, ไฟไหม้ได้ 

 
(2) โปรดระวงัอย่าให้ ตราตะกั�ว หรือ ลวดร้อยตราตะกั�ว ที�แสดงวา่เป็นผลิตภณัฑ์ที�ผ่าน 

  มาตราฐานหรือผ่านการตรวจสอบแล้ว เกิดความเสียหาย เพราะหากชํารุดหรือขาดแม้เพียง 
  จดุเดียว ก็ถือวา่ใช้ไม่ได้ 

 

 คําเตือน 
ห้ามแยกส่วนประกอบ หรือดดัแปลงแก้ไขส่วนหนึ�งส่วนใดของมิเตอร์ อาจทําให้มิเตอร์ทํางาน
ผิดพลาด, เกิดไฟฟ้าลดัวงจร, ไฟไหม้ได้ 

 
 

 
 

 
 
 
  (1) ตาํแหน่งและขนาดสกรูสําหรับตดิตั �งมิเตอร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รหสัรุ่น ขนาดและมิติ (mm.) ขนาดเจาะหน้าตู้  (mm.) 

A B C D 
MH-96H  145 170 170 170 

MH-96 15(45)A, 30(100)A 162 162 175 165 

MH-96 50(150)A 159 228 180 195 
 

  (2) การแขวนตดิตั �งมิเตอร์ 
        ควรตั #งมิเตอร์ให้ตั #งฉากกบัแนวระนาบพื #น หรือถ้าจําเป็นต้องตดิตั #งมิเตอร์เอียงไม่ควรให้มิเตอร์เอียง 
        เกิน 4 องศาจากแนวดิ�ง 

นํามิเตอร์แขวน โดยใช้ที�แขวนที�ด้านบนของมิเตอร์ด้วยสกรูขนาดเส้นผ่าศนูย์กลางไม่เกิน 
        5 มิลลิเมตร แล้วเลื�อนตวัมิเตอร์ลงเล็กน้อยเพื�อให้หวัสกรูสอดยดึเข้ากบัที�แขวนด้านบนและที�  
        แขวนด้านล่าง 

 

 คําเตือน 

ระวงัถ้าหวัสกรูไม่สอดยดึด้านบนของที�แขวน มิเตอร์อาจตกจากตําแหน่งและเสียหายได้ 

 
 

(3) การต่อสายไฟเมนและสายไฟโหลด    

     
            

 
 

 

 แบบต่อประกอบ Current Transformer (CT) การตอ่สายเข้ามิเตอร์และการตอ่ CT เข้า  
มิเตอร์(ทําทีละเฟส) โดยสายเมนเฟส A, B, C และ N ตอ่เข้าที�ขั #วตอ่หมายเลข 2, 5, 8 และ 11 
ตามลําดบัและการตอ่ CT เข้ามิเตอร์ โดย ดา้นปฐมภูมิตอ่สายไฟเมนเข้าทางด้าน K และออกทางด้าน 
L โดยตอ่ CT เช่นเดียวกนัทั #ง 3 เฟส (A,B,C) เฟสละ 1 เครื�อง ดา้นทตุิยภูมิ ตอ่สายไฟที�ขั #ว k ไปยงั
ขั #วตอ่ขาเข้ามิเตอร์(ขั #วหมายเลข 1,4,7) และตอ่สายไฟที�ขั #ว I ไปยงัขั #วต่อขาออกจากมิเตอร์ (ขั #ว
หมายเลข 3,6 และ 9) 

 

 แบบต่อตรง การตอ่สายเข้ามิเตอร์และการตอ่สายออกจากมิเตอร์ไปยงัโหลด (ทําทีละเฟส) โดย 
สายเมนเฟส A, B, C และ N ตอ่เข้าที�ขั #วตอ่หมาย 1, 4, 7 และ 10 ตามลําดบัและการตอ่สายออกจาก
มิเตอร์ไปยงัโหลด โดยสายที�ออกจากขั #วตอ่หมายเลข 3, 6, 9 และ 12 ไปยงัโหลด เฟส A,B,C และ N 
ตามลําดบั 

กระแสพิกดั  5(6)A 15(45)A 30(100)A 50(150)A 

ขนาดสายไฟ (mm2) 2.5-10 10-16 25-50 35-70 

1. ตรวจสอบก่อนการใช้งาน 

2. ส่วนประกอบของมิเตอร์ไฟฟ้า 
THREE-PHASE WATT-HOUR METER 

แบบตอ่ประกอบ Current Transformer (CT) 
รหสัรุ่น: MH-96H 

แบบตอ่ตรง 
รหสัรุ่น: MH-96 

3. ตดิตั �งมิเตอร์ 

สกรูขนาด  M4-M5 สกรูขนาด  M4-M5 

สกรูขนาด  M4-M5 



  

 

          รูปที� 4.1                                                            รูปที� 4.2 

     ข้อสังเกต  
o หลงัจากตดิตั #งเสร็จให้ตรวจสอบการหมนุของจานหมนุในตวัมิเตอร์ หากตดิตั #งถกูต้องจานหมนุ

จะต้องหมนุจากซ้ายไปขวา 
o หากพบว่าจานหมนุ  หมนุกลบัทาง (ขวาไปซ้าย) อาจเกิดจากการตอ่สายผิด ให้ตรวจสอบดวู่ามี

การตอ่สลบัสายระหวา่งสายไฟเมนและสายไฟโหลดของมิเตอร์หรือไม่  
o หากทําการตรวจสอบการหมนุ หลงัทําการตดิตั #งทีละเฟส จากเฟส A ไป B และ C เมื�อมีการเพิ�ม

เฟสเข้าไปและตรวจสอบ จะพบวา่ความเร็วของจานหมนุจะเร็วขึ #นจากเดมิ หากพบวา่ความเร็ว
จานหมนุช้าลงแสดงว่าอาจมีการตอ่ผิด 

 

 คําเตือน 

� ตรวจสอบการตอ่สาย ชนิดของสาย การตอ่สายผิดอาจทําให้มิเตอร์เสียหาย อปุกรณ์ภายนอก
เสียหาย, เกิดไฟฟ้าลดัวงจร, ไฟไหม้ได้ 

� การตอ่สายไฟเมนและสายไฟโหลด ควรตอ่ด้วยความระมดัระวงัและต่อในขณะที�ยงัไม่จ่ายไฟ
ให้กบัมิเตอร์ 

� เลือกใช้สายไฟที�มีขนาดเหมาะสมกบักระแสพิกดั หากใช้ขนาดไม่เหมาะสมอาจเป็นสาเหตใุห้
เกิดไฟไหม้ 

� การตอ่สายไฟผ่าน CT ต้องแน่ใจเสมอวา่ ได้ตอ่สายทางด้านทตุิยภมูิของ CT 
       เข้ากบัมิเตอร์เรียบร้อยแล้ว หากมีการจ่ายไฟผ่าน CT โดยที�วงจรทางด้านทตุิยภมูิของ CT  
       มีการเปิดอยู่ อาจทําให้ CT เกิดความเสียหายได้ (เฉพาะมิเตอร์ที�ตอ่ประกอบ CT เทา่นั #น) 

 

   (4) การขันสกรูเทอร์มินอลควรขันอยู่ระดับความตงึที2กําหนดตามรายละเอียดตาราง 

รหสัรุ่น MH-96H 
 

MH-96 
15(45)A 

MH-96 
30(100)A 

MH-96 
50(150)A 

ขนาดเทอร์มินอลสกรู M4 M6 M6 M8 

คา่ทอร์ค 
หน่วย: N.m 1.176-1.470 1.470-1.764 1.470-1.764 1.764-2.156 

หน่วย: kgf.cm 12-15 15-18 15-18 18-22 
 

 

 คําเตือน 

� ถ้าขนัสกรูหลวมอาจทําให้เกิดไฟฟ้าลดัวงจร, ไฟไหม้ 
� ถ้าขนัสกรูแน่นเกินไปอาจทําให้สกรูเสียหายได้ 
� การถอดสายไฟจะต้องถอดในขณะที�ไม่จ่ายไฟให้กบัมิเตอร์ และ ห้ามดงึสายขณะที�ยงัไม่ได้

คลายสกรูจนหลวม 
� การดงึสายขณะที�ยงัไม่ได้คลายสกรูจนหลวม อาจทําให้สายไฟ หรือเทอร์มินอลเสียหาย 
� ห้ามสมัผสัเทอร์มินอลส่วนที�เป็นตวันํา อาจทําให้มิเตอร์ทํางานผิดพลาด, เกิดไฟฟ้าลดัวงจร, 

เกิดไฟดดูซึ�งทําให้เกิดการบาดเจ็บร้ายแรงหรือเสียชีวติได้  
� ระวงัสิ�งสกปรกหรือสายไฟที�ตกค้างอยู่บริเวณเทอร์มินอล อาจทําให้เกิดไฟฟ้าลดัวงจร,      

ไฟไหม้ได้ 

� เมื�อตดิตั #งมิเตอร์เสร็จเรียบร้อยจะต้องครอบฝาปิดเทอร์มินอลด้วยฝาปิดเทอร์มินอลที�มากบั
มิเตอร์ มิฉะนั #นอาจทําให้เกิดไฟฟ้าลดัวงจรจากเทอร์มินอล ส่วนที�เป็นตวันําได้ 

 
 

 
 

      คา่หน่วยพลงังานไฟฟ้าที�แสดงบน Register ของมิเตอร์ไฟฟ้า จะมี 2 แบบ 
(1)  แสดง 5 หลกัจํานวนเตม็(ไม่มีทศนิยม) สําหรับมิเตอร์ 3 เฟส แบบตอ่ตรง (รูปที� 4.1) 
         ได้แก่ รุ่นที�มีกระแสพิกดั 15(45)A, 30(100)A และ 50(150)A 
(2)  แสดง 4 หลกัจํานวนเตม็ และ 1 หลกัทศนิยม สําหรับมิเตอร์ 3 เฟส แบบตอ่ประกอบ Current 

Transformer(CT) (รูปที� 4.2) ได้แก่ รุ่นที�มีกระแสพิกดั  5(6)A 

 
 
 
 รูปที2 4.1 ค่าหน่วยพลังงานไฟฟ้าสามารถอ่านได้โดยตรงจากมิเตอร์ไฟฟ้า จากรูป อ่านค่า
หน่วยพลังงานไฟฟ้าได้ 283 kWh หรือ 283 หน่วย 
 รูปที2 4.2 ค่าหน่วยพลังงานไฟฟ้าที2อ่านได้จากมิเตอร์ไฟฟ้านั�นยังไม่ใช่ค่า 
 พลังงานไฟฟ้าที2ใช้จริง ซึ�งคา่พลงังานไฟฟ้าที�ใช้จริงหาได้จาก  ค่าหน่วยพลังงานไฟฟ้าที2อ่านได้

จากมิเตอร์ไฟฟ้า คูณกับ ค่า CT Ratio เช่น ใช้ CT ขนาด 200/5  จากรูป  คา่หน่วยไฟฟ้าที�อ่านได้ 
คือ 28.3 kWh (28.3 หน่วย) แตค่า่พลงังานที�ใช้จริง ไม่ใช่ 28.3 หน่วย ค่าพลงังานไฟฟ้าที�ใชจ้ริง เป็น  
28.3 x CT Ratio = 28.3 x 40 = 1132 หน่วย  
 

 
 

โปรดดําเนินการตรวจสอบและบํารุงรักษาโดยผู้ ที�มีความชํานาญทางไฟฟ้า  
ตรวจสอบว่าการตอ่สายไฟตรงเทอร์มินอลหลวมหรือไม่ หากพบวา่หลวมให้ขนัยดึให้แน่น 

 

 คําเตือน 

� ตรวจสอบก่อนวา่ไม่มีการจ่ายไฟให้กบัมิเตอร์ 

� ในการตรวจสอบดงักล่าว ห้ามสมัผสัเทอร์มินอลส่วนที�เป็นตวันําเดด็ขาด   
 

 
 
    โปรดเก็บในสภาพแวดล้อมดงัต่อไปนี # 

(1) หลีกเลี�ยงบริเวณที�มีฝุ่ น, ก๊าซที�ทําให้เกิดการสกึกร่อน, ไอเกลือ, ไอนํ #ามนั มาก 
(2) หลีกเลี�ยงบริเวณที�มีการกระแทก, สั�นสะเทือนมาก 
(3) หลีกเลี�ยงบริเวณที� นํ #าฝน, หยดนํ #า, แสงแดดกระทบโดยตรง 
(4) หลีกเลี�ยงบริเวณที�เกิด สนามแม่เหล็ก, สนามไฟฟ้า สงู 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

รหสัรุ่น MH-96H 
MH-96 

15(45)A 
MH-96 

30(100)A 
MH-96 

50(150)A 
มาตรฐาน มอก. 2336-2552, IEC 62052-11, IEC 62053-11 

ความแม่นยําการวดั Class 2 

ระบบไฟ 3 เฟส 4 สาย   3x220/380 โวลต์ 

ช่วงแรงดนัใช้งาน 198/342 – 242/419 โวลต์ 

การทนตอ่กระแสเกิน 
(ตอ่เนื�อง 30 นาที) 

7.2A 54A 120A 180A 

ความถี�อ้างอิง 50 Hz 

ช่วงอณุหภมูิ / ความชื #น 0-55 °C  /  0-95 %RH 

คา่ความเร็วรอบ 480  
รอบตอ่หน่วย 

80  
รอบตอ่หน่วย 

40 
รอบตอ่หน่วย 

20 
รอบตอ่หน่วย 

ระดบัการป้องกนันํ #าและฝุ่ น IP51 

วสัดตุวัถงั วสัดฉุนวนป้องกนัประเภท 2 (ไม่ต้องมีขั #วตอ่ลงดนิ) 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

MH-96H 5(6)A MH-96 15(45)A MH-96 30(100)A 

 
นํ #าหนกั 3.00 kg. 

 
นํ #าหนกั 4.00 kg. 

MH-96 50(150)A 

 
             นํ #าหนกั 4.50 kg. 

7. ข้อมูลด้านเทคนิค 

5. การตรวจสอบและบาํรุงรักษา 

6. การเก็บรักษา 

4. การอ่านค่าหน่วยพลังงานไฟฟ้า 

8. ขนาดและมิต ิ(mm.) 

บรษิัท มติซูบชิ ิอเีล็คทรคิ ออโตเมชั�น (ประเทศไทย) จํากัด 
นคิมอตุสาหกรรมบางชัน เลขที� 111 ซอยเสรไีทย 54 แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพ ฯ 10230 

MWD-T0009D 

ชมผลติภัณฑม์เิตอรร์ุ่นอื�นๆ ไดท้ี� www.meath-co.com/meter 
หรอือเีมลหาเรา ไดท้ี�  meter_support@meath.co.com 

  มิเตอร์เทคนิคอลซพัพอร์ท 
  0-2540-6992 (สายตรง)                     

Line ID : 
  support.025406992 (Line ID) 

เวลาทําการ  จนัทร์ – ศกุร์ / 8.00-17.00 น. 
  


