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นาํเสนอผลงานเรื�องตูส้วิทซ์บอร์ด

เป็นตูที้�สร้างพิเศษสาํหรับใชส้ภาพการใชง้าน ที�สามารถป้องกนัฝุ่ น
และกนันํ+ า หรือความชื+นไดอ้ยา่งสมบูรณ์ ทุกชิ+นส่วนของตูท้าํดว้ย
แผน่เหลก็ มาตราฐาน พน่สีอีฟ็อกซี� พร้อมแผน่ในและกญุแจ และ
ระบบซิลยางที�สมบูรณ์ ตูแ้บบกนัฝนมีหลงัคาปิดเพื�อป้องกนัละออง

Out-Door Cabinet

In-Door Cabinet
ตูส้าํหรับใชภ้ายในอาคารเป็นตูข้นาดมาตราฐาน ซึ�งผลิตดว้ย
แผน่เหลก็มาตราฐาน พน่สีฝุ่ นอีฟ๊อกซี� พร้อมมีแผน่ในและ
กญุแจ สามารถเจาะรู หรือช่องขนาดต่าง ๆ ไดต้ามความ
ตอ้งการ ที�ทาํใหใ้ชง้านไดส้ะดวกและรวดเร็วยิ�งขึ+น มีให้

เลือกใช ้ทั+งแบบฝาบานเดียว และฝา 2 บาน

����ตู้แบบแขวนผนัง
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Pull Box

เป็นกล่องชนิด ฝาครอบ ใชส้าํหรับต่อสาย หรือ
พกัสายเคเบิ+ลภายในอาคาร ผลิตดว้ยแผน่เหลก็
มาตราฐาน พน่สีฝุ่ นอีฟ็อกซี� สามารถสั�งผลิต 
แบบอื�น ๆ ไดต้ามความตอ้งการของลูกคา้

TE Type 
ตู ้TE เป็นตูก้นัฝุ่ นที�ใชภ้ายในบริเวณอาคาร ผลิตดว้ยแผน่เหลก็
มาตราฐาน พน่สีฝุ่ นอีฟ็อกซี� โดยมีใหเ้ลือกใชถึ้ง 15 รุ่น เพื�อ
ความสะดวกในการใชง้าน

    ตู้แบบคอนโซลเฉียง
แบบแยกส่วนประกอบได ้หรือตูเ้ฉียงรุ่น CP ออกแบบมาเฉพาะ
สาํหรับการใชง้านติดตั+งอุปกรณ์ควบคุมต่าง ๆ อาทิ เช่น สวทิช์
แผงวงจร มาตรฐานควบ คุม และปุ่มควบคุม โดยสามารถถอด
ประกอบ สลบัไปมาไดท้ั+ง 3 ส่วน เพื�อความเหมาะสมสาํหรับ
งานแต่ละประเภท และรูปแบบที�วศิวกรตอ้งการ นอกจากนี+ยงัรับ
ผลิตตามแบบ และตามความตอ้งการของลูกคา้ไดอี้กดว้ย 

ประสบการณ์ดา้นการผลิตคอนโซล
บริษทั สยามอุตสาหกรรมและการผลิต จาํกดั มีประสบการณ์ดา้นการ
ผลิตคอนโซลขนาดใหญ่ที�ใชง้านเฉพาะดา้น เช่น การควบคุมการจราจร
ทางอากาศ งานควบคุมระบบสญัญาณอตัโนมติัของการเดินรถไฟ งาน
ควบคุมระบบพลงังาน และไฟฟ้าของโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่
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ตูค้อนโซลเฉียงแยกส่วนประกอบได ้รุ่น CP 
ตูค้อนโซลเฉียงของบริษทัสยามอุตสาหกรรม สามารถแยก
ส่วนและประกอบไดโ้ดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ไดแ้ก่ 
ส่วนบน ส่วนกลาง และส่วนล่าง ขนาด มาตราฐาน มีทั+งหมด 
5 ขนาด และรูปแบบอื�นสามารถผลิตตามสั�งได้

ตู้แร็คส์ 19 นิ�ว (19" Electronics Rack)

เป็นตูม้าตรฐานสาํหรับใส่อุปกรณ์อิเลคโทรนิคส์ เพื�อประโยชน์ต่อ
การจัดเก็บอุปกรณ์ให้เป็นที�เรียบร้อย ง่ายต่อการทาํความสะอาด
และบาํรุงรักษาป้องกนั อุปกรณ์จากการกระแทก หรือ ฝุ่ นละออง ตู ้
แร็คส์ 19 นิ+ว ทุกรุ่น ผลิตตามมาตราฐาน EIA (ANSI / EIA 
RS-310-C) ซึ� งเป็นขนาดที�ใชก้นัโดยทั�วไปใน อเมริกาและ
ยโุรป และระยะห่างของช่องจะสอดคลอ้งกบั IEC 297-1 และ 
DIN 41 494
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ตู้แร็คส์ขนาด 19 นิ �ว และตู้ใส่อุปกรณ์อิเลคโทรนิคต่าง ๆ

บริษัท สยามอุตสาหกรรมและการผลิต จํากัด เป็นบริษัทผู ้ผลิตตู ้
racks ต่าง ๆ ที�ใชใ้นการใส่อุปกรณ์การกระจายเสียงและอุปกรณ์
โทรคมนาคมอื�น ๆ เช่น สถานีโทรทศัน์ เทเลกซ์ และอื�น ๆ นอกจากนี+
ยงัผลิตตู ้สําหรับใส่อุปกรณ์อิเลคโทรนิคอื�น ๆ เช่น คอมพิวเตอร์ ตู ้
racks มาตราฐานขนาด 19 นิ+ว 42U ผลิตขึ+นโดยเฉพาะให้
สะดวกในการใช้งาน และง่ายในการนําอุปกรณ์ออกจากตู ้ เพื�อ
ซ่อมแซมและบาํรุงรักษา ส่วนตู ้racks ขนาดอื�น ๆ บริษทัก็ยงัมี
แผนก ออกแบบ โดยวิศวกรผูช้ ํานาญงาน เพื�อให้ตู ้ที�ออกแบบเป็น
พิ เ ศ ษ  ส า ม า ร ถ ใ ช้ ง า น ไ ด้ อ ย่ า ง มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ

ลกัษณะของตู้สวทิช์บอร์ด แบบต่างๆ 
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ลกัษณะของตู้สวทิช์บอร์ด แบบต่างๆ 

 ลกัษณะของตู้สวทิช์บอร์ด แบบต่างๆ 
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 ลกัษณะของตู้สวทิช์บอร์ด    

 

 งานผลติชิ�นส่วน  

นอกจากสินค้าสําเ ร็จรูปที�บริษัทจัดจําหน่ายแล้ว เราย ัง
ให้บริการผลิตตามแบบของลูกคา้(OEM) ตามมาตราฐาน
การผลิต ISO 9001 : 2000 คุณจึง มั�นใจไดว้า่ ชิ+นงาน
ทุกชิ+นที� เราผลิตจะได้รับการดูแลและควบคุมคุณภาพทุก
ขั+ นตอนด้วยบุคคลากรที� มีประสบการณ์ประกอบกับ
เทคโนโลยีที�ทันสมัย และระบบงานการผลิตที�สามารถลด
ค่าใชจ่้าย ซึ�งหมายถึงการลดตน้ทุนการผลิต ที�จะทาํให้ชิ+นงาน
ทุกชิ+นที�เราผลิต มีราคาที�เหมาะสม และเหนือสิ�งอื�นใด...เรา
รักษาคาํมั�นที�ใหไ้วก้บัลูกคา้เสมอ ไม่วา่จะเป็นเรื�องของการส่ง
มอบงานตามกาํหนด หรือความลบัของแบบ แต่ละชิ+นงานที�
ลูกคา้นาํมาใหเ้ราผลิต
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ส่วนประกอบของตู้สวทิช์บอร์ด

ส่วนประกอบหลกัของสวทิช์บอร์ด

1. โครงตู ้(Enclosure) 
2. บสับาร์ 
3. เซอร์กิตเบรคเกอร์ 
4. เครื�องวดัไฟฟ้า
5. อุปกรณ์ประกอบ (Accessories)
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ส่วนประกอบหลกัของสวทิช์บอร์ด

1. โครงตู ้(Enclosure)

 ส่วนประกอบหลกัของสวทิช์บอร์ด
ทาํมาจากแผน่โลหะประกอบเป็นโครงตู ้ซึ�งอาจเปิดไดเ้ฉพาะดา้นหนา้ หรือเปิดไดทุ้ก
ดา้น ขึ+นอยูก่บัการออกแบบ โดยมีคุณสมบติัที�สาํคญัคือ
1.  คุณสมบติัทางกล คือรับแรงทางกลจากภายนอกไดเ้พียงพอต่อการใชง้านทั+งภาวะ
ปกติและไม่ 

ปกติได้
คุณสมบติัทางความร้อน คือทนความร้อนจากสภาพแวดลอ้ม, ความผิดปกติในระบบ 
และอาร์กจากการลดัวงจรได้
คุณสมบติัต่อการกดักร่อน คือสามารถทนการกดักร่อนจากความชื+นและสารเคมีได ้
นอกจากนี+โครงตูย้งัทาํหนา้ที�ป้องกนัอนัตรายต่างๆ ที�อาจเกิดขึ+นไดคื้อ
ก. ป้องกนัไม่ใหผู้อ้ยูใ่กลส้วติซ์บอร์ดสมัผสัถูกส่วนที�มีไฟ
ข. ป้องกนัอุปกรณ์ภายในตูจ้ากสิ�งต่างๆ ภายนอกเช่น นํ+ า , วตัถุแขง็ , 
สตัวเ์ลื+อยคลาน เป็นตน้
ค. ป้องกนัอนัตรายจากการอาร์กที�รุนแรงจนชิ+นส่วนอุปกรณ์อาจหลุดกระเด็นออกมา
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2. บัสบาร์

มีทั+งชนิดที�ตวันาํทาํดว้ยทองแดงและอลูมิเนียม รูปร่างของบสับาร์ที�นิยมใชก้นัทั�วไป
เป็นแบบ Flat คือมีพื+นที�หนา้ตดั เป็นรูปสี�เหลี�ยมผนืผา้ เนื�องจากติดตั+งง่าย, ระบาย
ความร้อนดี แบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ
1. บสับาร์แบบเปลือย
2. บสับาร์แบบทาสี

 ข้อแนะนําในการใช้บัสบาร์

1. บสับาร์ควรวางในแนวดิ�งจึงจะระบายความร้อนไดดี้
2. บสับาร์แบบ Flat ควรขนานกนัไม่เกิน 4 แท่ง ถา้มากกวา่นี+ จะมีปัญหาเรื�อง 
skin effect 
3. บสับาร์แบบทาสี สีที�ใชท้าเคลือบบสับาร์ควรมีสมัประสิทธิ= การระบายความร้อนสูง
ประมาณ 0.9 
4. บสับาร์แบบทาสี นาํกระแสไดสู้งกวา่บสับาร์แบบเปลือย
5. กาํหนดใหใ้ชสี้ แดง เหลือง นํ+ าเงิน สาํหรับเฟส R , Y , B ตามลาํดบั
6. การเรียงเฟสในสวติซ์บอร์ด (R,Y,B) ใหเ้รียงจากดา้นหนา้ไปยงัดา้นหลงัตู ้, 
จากบนลงล่าง หรือจากซา้ยไปขวา
7. การเรียงเฟสลกัษณะอื�น อนุญาตเฉพาะการเชื�อมต่อกบัระบบที�มีอยูแ่ลว้แต่ตอ้งทาํ
เครื�องหมายใหเ้ห็นชดัเจน
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สาํหรับสวติซ์บอร์ดแรงตํ�า เบรคเกอร์ที�ใชท้ั�วไปมี 2 แบบคือ Air circuit 
breaker และ Molded case circuit breaker โดย Air CB. ใช้
เป็นเมนเบรคเกอร์ในวงจรที�ใชก้ระแสสูง ส่วน molded case CB. 
(MCCB) ใชก้บัวงจรยอ่ย หรือใชเ้ป็นเมนเบรคเกอร์ในตูส้วติซ์บอร์ดขนาดเลก็ ทั+งนี+
การเลือกเบรคเกอร์ควรพิจารณาขนาดความกวา้ง, ยาว, สูง เพื�อใหติ้ดตั+งในตูไ้ดอ้ยา่ง
เหมาะสมสวยงาม, ค่ากระแส IC ,รวมถึงการจดั Co-ordination ดว้ย 

3. เซอร์กติเบรคเกอร์

4. เครื/องวดัไฟฟ้า
เครื�องวดัพื+นฐานที�ใชใ้นตูส้วติซ์บอร์ดทั�วไปคือโวลตมิ์เตอร์และแอมมิเตอร์ ซึ�งต่อใชง้าน
ร่วมกบั selector switch เพื�อวดัแรงดนัหรือกระแสในแตล่ะเฟส พิกดัแรงดนั
ของโวลตมิ์เตอร์คือ 0-500 V. ส่วนพิกดักระแสของแอมมิเตอร์จะขึ+นอยูก่บั 
อตัราส่วนของ current transformer เช่น 100/5 A เป็นตน้ 
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สาํหรับตู้สวิตซ์บอร์ดขนาดใหญ่อาจมี P.F meter , watt meter 
หรือ Var meter เพิ�มเตมิขึ �นอยูก่บัการออกแบบตู้  บางตู้ ก็อาจตดิตั �ง 
PF. controller เพื�อควบคมุคา่ power factor ในวงจรด้วย

5. อุปกรณ์ประกอบ

อุปกรณ์ประกอบในตูส้วติซ์บอร์ดมีหลายตวัไดแ้ก่

1. current transformer (CT)
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เป็นอุปกรณ์ที�ใชป้ระกอบการวดักระแสไฟฟ้าโดยต่อร่วมกบัแอมมิเตอร์ CT ที�มีใชใ้น
ทอ้งตลาดจะมี 2 กลุ่มคือ อตัราส่วนต่อ 1 และอตัราส่วนต่อ 5 ที�ใชใ้นตูส้วิตซ์บอร์ด
นิยมใชอ้ตัราส่วนต่อ 5 เช่น 50/5, 100/5 , 300/5A เป็นตน้ ปกติจะเลือก 
CT ตามขนาดของเมนเบรคเกอร์ โดยเลือกไม่ตํ�ากวา่พิกดัของเมนเบรคเกอร์ เช่น

เมนเบรคเกอร์มีขนาด 100A ก็จะเลือก CT ขนาด 100/5A 

ขอ้ควรระวงัในการใช ้CT คือ ห้ามเปิดวงจรดา้น secondary ของ CT 
เนื�องจากจะเกิดแรงดนัสูงตกคร่อมขดลวด และทาํให ้CT ไหมไ้ด ้หากไม่ใชง้านตอ้ง
ลดัวงจรขั+วทั+งสอง ของ CT เสมอ

2. selector switch

โดย Ammeter selector switch จะใชร่้วมกบั 
CT และ Panel ammeter เพื�อวดักระแสในตู ้
สวติซ์บอร์ด
ส่วน Voltmeter selector switch จะใชร่้วมกบั 
Panel voltmeter เพื�อวดัแรงดนัภายในตู ้การต่อ
วงจรใหดู้จากไดอะแกรมที�มาพร้อมกบัอุปกรณ์ เพราะ

แต่ละยี�หอ้ก็อาจมีวธีิการต่อที�แตกต่างกนั 
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3. Pilot lamp

เป็นหลอดที�แสดงสถานะการทาํงาน เพื�อบอกใหรู้้วา่มี
ไฟจ่ายเขา้มายงัตูส้วติซ์บอร์ดหรือไม่
Pilot lamp มี 2 แบบคือ
- แบบมีหมอ้แปลงแรงดนั

- แบบไม่มีหมอ้แปลงแรงดนั

 - แบบมีหมอ้แปลงแรงดนัจะลดแรงดนัใหต้ํ�าลงเพื�อใหเ้หมาะสมกบัแรงดนัหลอด เช่น 
220/6.3V เป็น

4. ฟิวส์

ใชป้้องกนัวงจรเครื�องวดัไฟฟ้าและหลอด pilot lamp
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5. ฉนวนรองบัสบาร์

เป็นฉนวนรองรับบสับาร์โดยดา้นหนึ�งยดึติดกบัโครงตูส้วติซ์บอร์ด อีกดา้นหนึ�งยดึบสั
บาร์ไว ้มีหลายชนิดใหเ้ลือกใชใ้หเ้หมาะสมกบับสับาร์แต่ละแบบ

จบการนําเสนอ


