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กอ่นเรมิตน้อา่น

กอ่นเรมิตน้อา่น
หมายเหต:ุ
ตรวจสอบวา่เป็นเอกสารฉบบัลา่สดุของขอ้มลูผลติภั
ณฑข์อง Scania สําหรับบรกิารฉุกเฉนิหรอืไม ่

หมายเหต:ุ
ขอ้มลูทอียูใ่นขอ้มลูผลติภัณฑข์อง Scania 
สําหรับการบรกิารฉุกเฉนิจะใชก้บัรถ P, G, R และ T 
ซรีสี ์และ K, N และ F ซรีสี ์
ทถีกูสงัซอืในระบบการสงัซอืปกติ
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การเปิดแผงกระจังหนา้ของรถ

การเปิดแผงกระจงัหน้
าของรถ
แผงกระจงัหนา้แบบล็อคไมไ่ด้
แผงกระจังหนา้ทไีมส่ามารถลอ็คไดส้ามารถเปิดออก
ไดจ้ากดา้นนอกโดยการดงึขอบดา้นลา่งของแผงกระ
จงัหนา้

แผงกระจงัหนา้แบบล็อคได้
แผงกระจังหนา้แบบล็อคไดส้ามารถเปิดออกไดด้ว้ย
มอืจับในเสาประต ู
จบัมอืจับตามลกูศรและดงึขนึอยา่งแรง 
หากแผงกระจังหนา้ตดิขดั 
ใหห้าผูช้ว่ยอกีคนเพอืชว่ยดงึขอบดา้นลา่งของแผงก
ระจังหนา้ขนึอยา่งแรงในเวลาเดยีวกนั
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การเปิดแผงกระจังหนา้ของรถ

หากไมส่ามารถเปิดแผงกระจงั
หนา้ของรถ
แผงกระจังหนา้ของรถถกูยดึไวโ้ดยบานพับทดีา้นบน

1.  
ตัดหรอืเลอืยบานพับทางดา้นซา้ยและดา้นขวาข
องแผงกระจังหนา้ออก

2. พับแผงกระจังหนา้ลง
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การเปิดแผงกระจังหนา้ของรถ
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อากาศไอดเีขา้เครอืงยนต์

อากาศไอดเีขา้เครอืง
ยนต์
ชอ่งรบัอากาศไอดเีขา้ดา้นหน้
า
สามารถดับเครอืงยนตข์องรถโดยการฉีดพน่กา๊ซคาร์
บอนไดออ๊กไซดเ์ขา้ในชอ่งรับอากาศไอด ี
สามารถเขา้ถงึชอ่งรับอากาศไอดโีดยการเปิดแผงกร
ะจังหนา้ 

นอกจากนสีามารถเขา้ถงึชอ่งรับอากาศไอดจีากขา้ง
ใตร้ถไดด้ว้ย 
อนัดบัแรกใหค้ลายฝาครอบเพอืพน่คารบ์อนไดออกไ
ซดเ์ขา้ไปในชอ่งรับอากาศไอดี
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อากาศไอดเีขา้เครอืงยนต์
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อากาศไอดเีขา้เครอืงยนต์

ชอ่งรบัอากาศไอดจีากดา้นบน
ในรถทมีชีอ่งรับอากาศไอดจีากดา้นบน 
สามารถเขา้ถงึชอ่งรับอากาศไอดไีดจ้ากดา้นหลังหัว
เกง๋

30
1 

80
8

CO2



00:01-06 ฉบบัท.ี 8 © 2020 Scania CV AB Sweden 11 (69)

ชว่งลา่งแบบถงุลม

ชว่งลา่งแบบถงุลม
หวัเกง๋ทมีชีว่งลา่งแบบถงุลม
สําหรับรถทมีหัีวเกง๋ทมีชีว่งลา่งแบบถงุลม 
สามารถระบายลมออกจากชว่งลา่งแบบถงุลมเพอืให ้
หัวเกง๋ทรงตวัมันคง

คาํเตอืน!

ความเสยีงของการสญูเสยีการไดย้นิ! 
เมอือากาศไหลออกจากทอ่ทถีกูตัดขาด 
จะมเีสยีงดังเกดิขนึ 

คาํเตอืน!

มคีวามเสยีงตอ่การบาดเจ็บจากการถกูทับเมอืชว่งล่
างหัวเกง๋ถกูไลล่มออกจนหมด!

ชว่งลา่งหวัเกง๋ดา้นหลงั
• ตัดทอ่ลมไปยังชว่งลา่งหัวเกง๋ดา้นหลงั
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ชว่งลา่งแบบถงุลม

ชว่งลา่งหวัเกง๋ดา้นหนา้
• ตัดทอ่ลมไปยังชว่งลา่งหัวเกง๋ดา้นหนา้
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ชว่งลา่งแบบถงุลม

ชว่งลา่งแชสซแีบบถงุลม
ชุดควบคมุการทาํงาน

รถทมีแีชสซชีว่งลา่งแบบถงุลมจะถกูยกขนึและปลอ่
ยลงโดยใชช้ดุควบคมุการทํางาน 
การยกแชสซสีามารถทําไดห้ากมแีรงดันในถังลมอดั
ของระบบ
หากจะเปิดใชช้ดุควบคมุการทํางาน 
กญุแจสตารท์ตอ้งอยูใ่นโหมดขับขแีละตอ้งมกีารเชอื
มตอ่แหลง่จา่ยไฟของรถ

ชดุควบคมุการทํางานจะอยูท่ดีา้นขา้งของเบาะนังคน
ขบั
1. ไฟแสดงการทํางาน
2. ปุ่ มเลอืกเพลา
3. ปุ่ มหน่วยความจํา
4. ปุ่ มเปลยีนระดบั
5. ปุ่ มกลับสูร่ะดับปกติ
6. ปุ่ มหยดุ
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กญุแจสตารท์อยูใ่นตําแหน่งขับขี

5

1

2

3

4 6

30
4 

44
4



00:01-06 ฉบบัท.ี 8 © 2020 Scania CV AB Sweden 14 (69)

ชว่งลา่งแบบถงุลม

การเลอืกเพลา

กดปุ่ มสําหรับเพลาทคีณุตอ้งการเปลยีนระดบั 
คณุยังสามารถกดปุ่ มทังคูเ่พอืเปลยีนระดับเพลาทังส
องตวัพรอ้มกนั เมอืคณุเลอืกเพลา 
ไฟแสดงการทํางานทเีกยีวขอ้งจะตดิสวา่ง

ระดบัการเปลยีนแปลง

กดปุ่ มคา้งไวเ้พอืยกขนึหรอืปลอ่ยลงไปยังระดบัทตีอ้
งการ ปลอ่ยปุ่ มเพอืยกเลกิ

ปุ่ มหยดุ

ปุ่ มหยดุจะยกเลกิฟังกช์นัปัจจบุนัเสมอ 
กดปุ่ มหยดุหากคณุตอ้งการยกเลกิ เชน่ ฟังกช์นั 
“กลับสูร่ะดับรถปกต”ิ หากมบีางอยา่งกดีขวาง
สามารถใชปุ้่ มหยดุเพอืการหยดุฉุกเฉนิไดต้ลอดเวลา 
แมว้า่ชดุควบคมุการทํางานจะไมทํ่างาน
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การยดึหัวเกง๋

การยดึหวัเกง๋
รองรับแตล่ะดา้นทดีา้นหลังของหัวเกง๋เพอืป้องกนัไ
มใ่หหั้วเกง๋เลอืนลงมา

การยดึหัวเกง๋ในเฟรมทังสองดา้น 
จะเป็นการป้องกนัไมใ่หหั้วเกง๋เลอืนขนึ 
ใชแ้ทน่ยดึดา้นลา่งหัวเกง๋ตามภาพประกอบ

คาํเตอืน!

ระวังระบบไอเสยีทรีอ้นทตีดิตังอยูท่ดีา้นขวาของรถ
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ระบบไฟฟ้า

ระบบไฟฟ้า
แบตเตอรี
ตําแหน่งของชอ่งเก็บแบตเตอรแีตกตา่งกนัไปขนึอยู่
กบัอปุกรณ์รถ ภาพประกอบแสดงตําแหน่งปกต ิ
หากรถไมม่สีวติชต์ัดแบตเตอร ี
ตอ้งปลดแบตเตอรอีอกเพอืถอดแหลง่จา่ยไฟ
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3

ตําแหน่งปกตขิองแบตเตอรี
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ระบบไฟฟ้า

สวติชต์ดัแบตเตอรี
รถอาจมกีารตดิตังสวติชต์ัดแบตเตอร ี
บนรถสว่นใหญจ่ะมเีฉพาะเครอืงบันทกึความเร็วรถแ
ละระบบเตอืนของรถเทา่นันทไีดรั้บการจา่ยไฟเมอืเปิ
ดใชง้านสวติชต์ดัแบตเตอร ี
โครงตัวถังอาจมกีระแสไฟฟ้าแมว้า่จะมกีารเปิดใชง้า
นสวติชต์ัดแบตเตอร ี
ขนึอยูก่บัวธิกีารเชอืมตอ่โครงตัวถังของรถ

รถทมีแีบตเตอรทีดีา้นหลังจะตดิตงัมาพรอ้มกบัเตา้รั
บสายพว่งแบตเตอรซีงึจะมไีฟไหลผา่นถงึแมว้า่เมอืไ
มไ่ดเ้ปิดใชง้านสวติชต์ดัแบตเตอรกี็ตาม

สามารถเปิดใชง้านสวติชต์ัดแบตเตอรไีดห้ลายวธิ ี
ขนึอยูก่บัองคป์ระกอบของรถ 
สามารถเปิดใชง้านสวติชต์ดัแบตเตอรดีว้ยกา้นโยกส
วติชต์ัดแบตเตอรสีวติชภ์ายนอก 
หรอืสวติชใ์นแผงหนา้ปัด

กา้นโยกสวติชต์ดัแบตเตอรี
กา้นโยกสวติชต์ัดแบตเตอรจีะอยูต่ดิกบัชอ่งเก็บแบต
เตอร ี

กา้นโยกสวติชต์ัดแบตเตอรี



00:01-06 ฉบบัท.ี 8 © 2020 Scania CV AB Sweden 18 (69)

ระบบไฟฟ้า

สวติชภ์ายนอกสําหรบัสวติชต์ดัแบตเตอ
รี

รถอาจมกีารตดิตังสวติชภ์ายนอกสําหรับสวติชต์ัดแบ
ตเตอรแีทนกา้นโยกสวติชต์ัดแบตเตอร ี
สวติชภ์ายนอกสําหรับสวติชต์ัดแบตเตอรจีะอยูท่ดีา้น
หลังหัวเกง๋ของรถ ทางดา้นซา้ย

สวติชส์ําหรบัสวติชต์ดัแบตเตอรใีนแผง
หนา้ปดั

นอกจากนรีถบางคันยังมกีารตดิตังสวติชสํ์าหรับสวติ
ชต์ัดแบตเตอรใีนแผงหนา้ปัดดว้ย ซงึจะใชก้บัรถ 
เชน่ รถทถีกูดดัแปลงใหเ้หมาะกบั ADR

13
27

80

สวติชภ์ายนอกสําหรับสวติชต์ัดแบตเตอรี

สวติชสํ์าหรับสวติชต์ดัแบตเตอรใีนแผงหนา้ปัด
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ระบบไฟฟ้า

มดัสายไฟ
ภาพประกอบแสดงการเดนิสายของมัดสายไฟทมีขีน
าดใหญท่สีดุในหัวเกง๋
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การเขา้ไปในรถ

การเขา้ไปในรถ
ประตู
ประตสูามารถปลดออกจากหัวเกง๋ไดโ้ดยการเคาะสลั
กในบานพับออก

คาํเตอืน!

ประตอูาจมนํีาหนักถงึ 60 กก.

1. เปิดแผงกระจงัหนา้เพอืเขา้ถงึบานพับ
2. ถอดฝาครอบพลาสตกิออกจากบานพับดา้นบน
3. เคาะสลักออกจากบานพับทังคู่
4. ใชเ้ครอืงมอืกดเคาะชนิสว่นสดุทา้ยของสลักออก

1
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8 mm
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การเขา้ไปในรถ

5. เมอืปลดประตอูอกจากบานพับแลว้ตอ้งตัดอปุกรณ์
จํากดัมมุเปิดประตอูอกกอ่นจงึจะสามารถถอดปร
ะตอูอกจากหัวเกง๋ได ้

สามารถเลอืกใชเ้ครอืงตัด 
หรอืเลอืยวงเดอืนในการตัดบานพับได ้
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การเขา้ไปในรถ

กระจกบงัลมหนา้และกระจกห
นา้ตา่งประตู
กระจกบงัลมหนา้เป็นกระจกลามเินต 
และตดิกาวเขา้กบัโครงสรา้งหัวเกง๋ ใชเ้ลอืย เชน่ 
เลอืยเอนกประสงค ์เพอืเลอืยกระจกบงัลมหนา้
หนา้ตา่งประตปูระกอบดว้ยกระจกแผน่เดยีวหรอืสอง
แผน่ และไมใ่ชก่ระจกลามเินต 
ใชค้อ้นทบุกระจกกรณีฉุกเฉนิ เชน่ 
เพอืทบุหนา้ตา่งประตู
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ขนาดและนําหนักของหัวเกง๋

ขนาดและนําหนกัของ
หวัเกง๋
หัวเกง๋อาจมนํีาหนักถงึ 1,200 กก.!

ขนาดภายนอกจากระดับพนืดนิอาจแตกตา่งกนั 
ขนึอยูก่บัชนดิของหัวเกง๋ ความสงูของหลังคา 
ตวัเลอืกของระบบรองรับ โหลดและการตังคา่
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ขนาดและนําหนักของหัวเกง๋

Table 1: ขนาด A และ B ( มม.)
ตํา ปกติ Highline Topline

P A=1,500, 
B=1,170

A=1,670 
B=1,390

A=1,910 
B=1,590

G A=1,500 
B=1,320

A=1,700 
B=1,530

A=1,910 
B=1,740

R A=1,500 
B=1,480

A=1,700 
b=1,690

A=1,910 
B=1,900

A=2,230 
B=2,220

Table 2: ขนาด C ( มม.)
ประเภทหัวเกง๋

14 C=1,710

16 C=1,990

19 C=2,260
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อปุกรณ์ดแูลความปลอดภัยของรถ

อปุกรณด์แูลความปล
อดภยัของรถ
ถงุลมนริภยั

คาํเตอืน!

ถงุลมนริภัยมสีสารจดุระเบดิ

หากรถตดิตังถงุลมนริภัยทดีา้นคนขบั 
จะมกีารแสดงขอ้ความ AIRBAGบนพวงมาลัย 
ดา้นผูโ้ดยสารไมม่กีารตดิตงัถงุลมนริภัย
เมอืกญุแจสตารท์ของรถอยูใ่นตําแหน่งลอ็คหรอืไมม่ี
การจา่ยไฟ ถงุลมนริภัยจะถกูปิดการใชง้าน
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7

30
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5

กญุแจสตารท์อยูใ่นตําแหน่งล็อค
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อปุกรณ์ดแูลความปลอดภัยของรถ

เข็มขดันริภยัแบบดงึรงักลบั

คาํเตอืน!

เข็มขัดนริภัยแบบดงึรังกลับมสีสารจดุระเบดิ! 

เข็มขัดนริภัยแบบดงึรังกลับจะอยูท่เีบาะนังคนขบัแล
ะเบาะนังผูโ้ดยสาร หากรถตดิตงัถงุลมนริภัย 
จะมเีข็มขดันริภัยแบบดงึรังกลบับนเบาะนังคนขบัเสม
อ
เมอืกญุแจสตารท์ของรถอยูใ่นตําแหน่งลอ็คหรอืไมม่ี
การจา่ยไฟ 
เข็มขัดนริภัยแบบดงึรังกลับจะถกูปิดการใชง้าน

เข็มขัดนริภัยแบบดงึรังกลับจะอยูใ่นตําแหน่งตามภา
พประกอบ 
ในรุน่เบาะนังคูท่มีกีารตดิตังเข็มขดันริภัยแบบดงึรังก
ลบั
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การปรับตังพวงมาลัย

การปรบัตงัพวงมาลยั
การปรบัตงัดว้ยปุ่ ม
ดําเนนิการตอ่ไปนเีพอืปรับความสงูและความเอยีง:
กดปุ่ ม (1) รอสกัครู ่
จากนันคณุจงึสามารถปรับตงัความสงูและความเอยีง
ได ้กดปุ่ ม (2) ไปทตํีาแหน่งล็อคเพอืล็อคการตงัคา่ 
นอกจากน ี
การตังคา่จะถกูล็อคโดยอตัโนมัตหิลังจากผา่นไปสอ
งสามวนิาที

การปรบัตงัดว้ยเครอืงมอื
หากการปรับตงัพวงมาลัยดว้ยปุ่ มไมทํ่างานสามารถ
ปรับตังพวงมาลยัดว้ยเครอืงมอืได ้
1. ถอดฝาครอบพลาสตกิออกจากขา้งใตพ้วงมาลัย
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การปรับตังพวงมาลัย

2. ตดิตังและหมนุประแจหกเหลยีมภายในตามภาพป
ระกอบ

3. ยดึประแจหกเหลยีมภายในไวใ้นตําแหน่งหมนุและ
ปรับตังพวงมาลัยไปยังตําแหน่งทตีอ้งการ
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การปรับตังเบาะนัง

การปรบัตงัเบาะนงั
ตวัเลอืกการปรับตังเบาะนังขนึอยูก่บัรปูแบบเบาะนัง 
ภาพประกอบแสดงตัวอยา่ง

หมายเหต:ุ
อปุกรณ์ควบคมุสําหรับการลดเบาะนังลงอยา่งรวดเร็ว
จะลดเบาะนังลงอยา่งรวดเร็วและไลอ่ากาศออกจาก
ระบบจนหมด 
ซงึหมายความวา่จะไมส่ามารถปรับตังเบาะนังไดห้ลั
งจากมกีารใชอ้ปุกรณ์ควบคมุ

คาํเตอืน!

ความเสยีงของการสญูเสยีการไดย้นิ! 
เมอือากาศไหลออกจากทอ่ทถีกูตัดหรอืถกูปลดออก 
จะมเีสยีงดังเกดิขนึ

การปลอ่ยเบาะนังลงอยา่งรวดเร็วและการระบายลมอ
อกจากระบบจนหมดยังสามารถเกดิขนึไดห้ากทอ่ลม
ทดีา้นหลังของเบาะนังหลดุหลวมหรอืถกูตดัขาด
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อปุกรณ์ควบคมุสําหรับการลดเบาะนังลงอยา่งรวดเร็ว
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โครงสรา้งหัวเกง๋

โครงสรา้งหวัเกง๋

ภาพประกอบแสดงสว่นของเฟรมทเีป็นสว่นประกอบ
ของโครงสรา้งหัวเกง๋ 
คานแข็งในโครงสรา้งหัวเกง๋สามารถใชเ้ครอืงตัดตดั
ได ้คานแข็งตรงกลางทดีา้นหลงัของหัวเกง๋ (1) 
จะถกูทําเครอืงหมายไวใ้นภาพประกอบ 
ซงึมันอาจตดิตังไวใ้นแนวตงัจากดา้นในหัวเกง๋ 
เนืองจากรอยโป่งนูนของแผงผนัง (2) 
อยูท่รีะดับความสงูเดยีวกนั
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ของเหลวในรถ

ของเหลวในรถ
คาํเตอืน!

เชอืเพลงิในถังเชอืเพลงิ, ทอ่เชอืเพลงิ 
และทอ่ออ่นเชอืเพลงิอาจมอีณุหภมูอิยูท่ ี70°C!

สามารถพบของเหลวและปรมิาณความจตุอ่ไปนีในร
ถ:
1. นําหลอ่เย็น: 80 ลติร
2. นําลา้งกระจก: 16 ลติร

3. นํามันหลอ่ลนืเครอืงยนต:์ 47 ลติร
4. นํามันเกยีร:์ 80 ลติร
5. สารรดีกัแตน๊ท:์ 75 ลติร 

สานรดีักแตน๊ทค์อืสารละลายของยเูรยีและนําซงึ
ถกูเพมิเขา้ไปในแกส๊ไอเสยีทตีน้ทางของแคทา
ลติกิคอนเวอรเ์ตอรใ์นเครอืงยนตร์ะบบ SCR 
โดยมวีัตถปุระสงคเ์พอืลดมลพษิไอเสยีของไนโ
ตรเจนออกไซด์

6. เชอืเพลงิ: 
ความจจุะแสดงอยูบ่นถังเชอืเพลงิของรถ

7. นํากรดแบตเตอรี

W ARNING ! 

1 2 3 4

5

67

30
8 

62
4

300 dm 3
WARNING ! 

300 dm3



00:01-06 ฉบบัท.ี 8 © 2020 Scania CV AB Sweden 32 (69)

รถทใีชแ้กส๊

รถทใีชแ้กส๊
เชอืเพลงิแกส๊สําหรบัรถยนต์
เชอืเพลงิแกส๊สําหรับรถยนตใ์นรถทใีชแ้กส๊ของ 
Scania คอืแกส๊ชวีภาพ, แกส๊ธรรมชาต,ิ 
หรอืสว่นผสมเหลา่นี

เชอืเพลงิแกส๊สําหรับรถยนตส์ว่นใหญป่ระกอบดว้ยมี
เทนและมปีรมิาณของมเีทนท ี75-97% 
มเีทนคอืแกส๊ไวไฟสงู 
และมขีดีจํากดัของการจดุระเบดิอยูท่สีว่นผสมในอา
กาศท ี5-16 % 
แกส๊มเีทนนจีะจดุตดิเองไดท้อีณุหภมู ิ595°C

เชอืเพลงิแกส๊สําหรับรถยนตป์กตไิมม่สีแีละไมม่กีลนิ 
เชอืเพลงิแกส๊สําหรับรถยนต ์CNG 
ทมีแีรงดนัมักผสมกลนิตา่งๆ 
เพอืใหส้ามารถตรวจพบการรัว 
เชอืเพลงิแกส๊สําหรับรถยนตแ์บบเหลว LNG 
ไมไ่ดเ้พมิกลนิ 
แตส่ามารถมองเห็นการรัวปรมิาณมากๆ 
ไดใ้นรปูของละออง 
เนืองจากนําในอากาศเกดิการควบแน่นเมอืมันถกูทํา
ใหเ้ย็นลงโดยลนิปีกผเีสอื

มเีทนเบากวา่อากาศ 
ดงันันจงึลอยสงูขนึในกรณีทเีกดิการรัว 
ควรพจิารณาในจดุนดีว้ยเมอืเกดิการรัวขนึ เชน่ 
เมอือยูภ่ายในอาคาร หรอืในอโุมงค ์
แกส๊มเีทนสามารถทําใหห้ายใจไมอ่อกในพนืทอีบัอา
กาศได ้
ของเหลวและแกส๊มเีทนทเีย็นจะหนักกวา่อากาศและ
สามารถไหลเขา้ไปในจดุทตํีาในกรณีทเีกดิการรัวได ้
ดงันันใหแ้น่ใจวา่มกีารระบายอากาศทดีี
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รถทใีชแ้กส๊

ป้าย
รถใชแ้กส๊จะมกีารทําเครอืงหมายทจีดุตา่งๆ 
ดว้ยสญัลักษณ์รปูสเีหลยีมขนมเปียกปนูพรอ้มขอ้คว
าม CNG หรอื LNG

เชอืเพลงิแกส๊สําหรบัรถยนตท์มีแีรงดนั, 
CNG

CNG หมายถงึแกส๊ธรรมชาตอิดั 
ชดุอปุกรณ์ถังแกส๊ประกอบดว้ยถังแกส๊จํานวนมากซึ
งตดิตังเขา้ดว้ยกนั 
รถบรรทกุทมีถัีงเต็มสามารถบรรจเุชอืเพลงิไดถ้งึ 
150 กก. 
รถโดยสารทมีถัีงเต็มสามารถบรรจเุชอืเพลงิไดถ้งึ 
290 กก.
แรงดนัในถังแกส๊และระบบเชอืเพลงิสามารถเกนิ 
230 บารเ์มอืเตมิเชอืเพลงิ

สญัลักษณ์สเีขยีวสําหรับเชอืเพลงิแกส๊สําหรับรถยน
ตท์มีแีรงดัน, CNG
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รถทใีชแ้กส๊

เชอืเพลงิแกส๊สําหรบัรถยนตท์เีป็นของเ
หลว, LNG

LNG หมายถงึแกส๊ธรรมชาตเิหลว 
เชอืเพลงิถกูทําใหเ้ย็นลงถงึ -130 
องศาและประกอบดว้ยของเหลวและแกส๊มเีทน LNG 
ทรัีวจะเดอืดและขยายตัวไดถ้งึ 600 
เทา่ของปรมิาตรของเหลวทแีรงดนัปกต ิ
รถทมีถัีงเต็มสามารถบรรจเุชอืเพลงิไดถ้งึ 180 กก. 
เชอืเพลงิถกูเก็บไวใ้นถังโดยมแีรงดนัถงึ 10 บาร ์(g) 
แรงดนัในถังและทอ่แกส๊อาจแตกตา่งกนั, 
จนถงึสงูสดุท ี16 บาร,์ 
แสดงวา่วาลว์นริภัยไมเ่สยีหาย

สญัลักษณ์สเีขยีวสําหรับเชอืเพลงิแกส๊สําหรับรถยน
ตท์เีป็นของเหลว, LNG
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รถทใีชแ้กส๊

ชนิสว่นประกอบในรถทใีชแ้กส๊ 
CNG
การออกแบบถังแกส๊และวาลว์แตกตา่งกนัตามผูผ้ลติ

ชุดอปุกรณ์ถงัแกส๊
ตําแหน่งทัวไปของชดุอปุกรณ์ถังแกส๊:

• บนรถบรรทกุ 
ชดุอปุกรณ์ถังแกส๊จะตดิตังอยูบ่นเฟรม

• สําหรับรถโดยสาร 
ชดุอปุกรณ์ถังแกส๊จะตดิตังอยูบ่นหลังคา

ถังแกส๊มสีองแบบ: เหล็กหรอืคอมโพสติ 
แตล่ะถังแกส๊ในชดุอปุกรณ์ถังแกส๊มกีารตดิตังโซลนิ
อยดว์าลว์, วาลว์ตดัการจา่ยและวาลว์ปิดทอ่รัว

หมายเหต:ุ
หากปลอกป้องกนัดา้นนอกของถังคอมโพสติเสยีหา
ย 
โครงสรา้งจะออ่นแอซงึเมอืเวลาผา่นไปสามารถทําใ
หถั้งแกส๊รา้วได ้

ตําแหน่งของชดุอปุกรณ์ถังแกส๊บนรถบรรทกุ

ตําแหน่งของชดุอปุกรณ์ถังแกส๊บนรถโดยสาร
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ทอ่แกส๊
ทอ่แกส๊ในรถบรรทกุจะตอ่ไปตามแนวเฟรม 
และระหวา่งชดุอปุกรณ์ถังแกส๊ 

สําหรับรถโดยสาร 
ทอ่แกส๊จะตอ่อยูใ่นตวัถังจากหลงัคาไปยังหอ้งเครอื
งยนต ์และหัวเตมิ
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วาลว์นริภยั

หมายเหต:ุ
โซลนิอยดว์าลว์จะเปิดออกก็ตอ่เมอืเครอืงยนตทํ์างา
นเทา่นัน

ถังแกส๊ตดิตงัฟิวสท์ไีวตอ่อณุหภมูอิยา่งนอ้ยหนงึตวั 
ถังเหล็กมฟิีวสแ์รงดนัดว้ย 
มวีาลว์จํากดัการไหลในทอ่ซงึจํากดัการไหลจากถัง
หากแรงดันทําใหเ้กดิการรัวจากทอ่ในปรมิาณมาก 
หากแรงดันเกนิ 11 บารบ์นฝังแรงดันตํา 
วาลว์นริภัยในตัวควบคมุแรงดนัจะเปิดดว้ย 
บนรถบรรทกุ 
วาลว์นริภัยถกูตดิตงัอยูท่ดีา้นหลงัของถังแกส๊ 
มทีศิทางทมีมุดา้นในและมมุดา้นหลังขา้งใตร้ถบรรทุ
ก

บนรถโดยสาร, วาลว์นริภัยอยูบ่นหลังคา, 
หันขนึดา้นบน 
โดยปกตแิลว้จะมวีาลว์หนงึตัวทปีลายแตล่ะดา้นของ
ถัง หากมันยาว, อาจมวีาลว์ตรงกลางของถัง

วาลว์ตัดการจา่ยถังบรรจแุกส๊บนรถโดยสารและรถบร
รทกุ

วาลว์ตัดการจา่ยถังแกส๊บนรถโดยสาร
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ชนิสว่นประกอบในรถทใีชแ้กส๊ 
LNG
การออกแบบถังแกส๊และวาลว์แตกตา่งกนัตามผูผ้ลติ

ถงัแกส๊
ตําแหน่งทัวไปของถังแกส๊:

• บนรถโดยสาร 
ถังแกส๊ตดิตังอยูใ่นบรเิวณทเีก็บสนิคา้

• บนรถบรรทกุ ถังแกส๊ตดิตังอยูบ่นเฟรม

ถังแกส๊ทําจากเหลก็

แรงดนัในถังสามารถอา่นไดบ้นเครอืงวัดความดนัทตีิ
ดตังทดีา้นขา้งของถัง

ถังแกส๊ตดิตงัโซลนิอยดว์าลว์ วาลว์ตดัการจา่ย 
วาลว์จํากดัการไหลในทอ่และวาลว์นริภัยททํีางานดว้
ยแรงดนั 

ตําแหน่งของถังแกส๊บนรถบรรทกุ
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ทอ่แกส๊
ทอ่แกส๊ในรถบรรทกุถกูเดนิไปตามแนวเฟรม 
และระหวา่งถัง
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ทอ่แกส๊บนรถโดยสารถกูเดนิไปตามเฟรมจากถังในบ
รเิวณทเีก็บสนิคา้ไปเครอืงยนตแ์ละไปหลงัคา
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วาลว์นริภยั

หมายเหต:ุ
โซลนิอยดว์าลว์จะเปิดออกก็ตอ่เมอืเครอืงยนตทํ์างา
นเทา่นัน

แตล่ะถังตดิตังวาลว์ระบายแรงดนัสงูเกนิสองตัวทดีา้
นหลัง วาลว์เหลา่นถีกูสงังานท ี16 บารแ์ละ 24 บาร ์
วาลว์นริภัยมทีศิทางทมีมุดา้นในมมุและมมุดา้นหลัง
ขา้งใตร้ถบรรทกุ
ไมม่วีาลว์ตดัการจา่ยโดยผูข้ับขบีนแผงควบคมุแกส๊ 
แตม่หัีวกอ๊กทคีวบคมุโดยผูข้ับขบีนแตล่ะถัง 
มวีาลว์จํากดัการไหลในทอ่ซงึจํากดัการไหลจากถังใ
นกรณีทมีกีารรัวจากทอ่ในปรมิาณมาก 
หากแรงดันเกนิ 12 บารบ์นฝังแรงดันตํา 
วาลว์นริภัยในตัวควบคมุแรงดนัจะเปิดดว้ย กอ๊กตดัการจา่ย
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การจดัการความเสยีงสําหรบัร
ถทใีชแ้กส๊
ตอ้งอพยพออกจากพนืททีกุครังในกรณีทเีกดิเพลงิไ
หม,้ 
เกดิการรัวหรอืกรณีรถมถัีงแกส๊ทไีดรั้บความเสยีหาย

เนืองจากมคีวามเสยีงตอ่การระเบดิและการขาดอาก
าศหายใจ, 
รถทใีชแ้กส๊ตอ้งปราศจากแกส๊กอ่นทจีะนําเขา้ไปภา
ยในอาคาร หากเกดิการรัวของแกส๊ แกส๊จะถกูจํากดั 
กอ่ใหเ้กดิสภาพแวดลอ้มทไีมป่ลอดภัย

การระเบดิ

CNG
ความเสยีงของการระเบดินันนอ้ยมาก 
ฟิวสอ์ณุหภมูถิกูสงังานโดยอตัโนมัตทิ ี110℃ 
เพอืป้องกนัการระเบดิ 
หากรถตดิตังฟิวสแ์รงดนัซงึจะสงังานท ี340 บาร ์
แรงดนัระเบดิคอื 450 บารสํ์าหรับถังเหล็กและ 470 
บารสํ์าหรับถังคอมโพสติ

LNG
ความเสยีงของการระเบดินันนอ้ยมาก 
วาลว์แรงดันถกูสงังานท ี16 บารแ์ละ 24 บาร ์
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ถงัแกส๊ทเีสยีหาย
อพยพออกจากพนืทรีอบรถทมีถัีงแกส๊ทเีสยีหายทกุ
ครัง 

เชอืเพลงิแกส๊สําหรับรถยนตจ์ะมกีารขยายตัวจากอุ
ณหภมู ิดังนันสงิสําคญัคอื 
ใหล้ดแรงดนัในถังแกส๊ทเีสยีหายลง 
ถังแกส๊ทเีสยีหายสามารถทนตอ่แรงดันไดช้วัคราว 
แตห่ากมแีรงดนัเพมิขนึ เชน่ 
ความรอ้นจากแสงอาทติย ์
ถังแกส๊อาจเกดิการแตกรา้ว 
ดงันันใหพ้ยายามลดแรงดนัในถังแกส๊ทเีสยีหายลงใ
นลักษณะทปีลอดภัยโดยการเจาะรตูา่งๆ 
ในถังจากระยะหา่งทปีลอดภัย

หมายเหต:ุ
แรงดนัทแีสดงบนเครอืงวัดความดนัเป็นแรงดนัในระ
บบทอ่ ถังแกส๊มโีซลนิอยดว์าลว์, 
ซงึจะปิดเมอืแหลง่จา่ยไฟถกูตัด 
ดงันันใหรั้กษาแกส๊ใหอ้ยูใ่นถังอยูเ่สมอ 
แมว้า่เกจวัดความดันจะแสดง 0บาร์
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การรวัซมึ

คาํเตอืน!

เอาแหลง่กําเนดิประกายไฟทังหมดโดยรอบบรเิวณ
ทเีกดิการรัวของแกส๊ออกในระหวา่งการอพยพ

คาํเตอืน!

แกส๊มเีทนสามารถทําใหห้ายใจไมอ่อกในพนืทอีบัอา
กาศได ้

คาํเตอืน!

เชอืเพลงิแกส๊สําหรับรถยนตท์เีป็นของเหลว, LNG, 
เย็นจดั การรัวอาจทําใหบ้าดเจ็บได ้

หากไดย้นิเสยีงหวดีทมีคีวามถสีงู 
สงินแีสดงวา่ระบบแกส๊รัว
การรัวของแกส๊จากเชอืเพลงิแกส๊สําหรับรถยนตท์มีแี
รงดัน CNG ยังสามารถระบไุดจ้ากกลนิฉุน 
หากแกส๊มกีารเตมิกลนิ

การรัวของเชอืเพลงิแกส๊สําหรับรถยนตท์เีป็นของเห
ลว LNG 
ในปรมิาณมากสามารถเห็นเป็นละอองเนอืงจากแกส๊
ทเีย็นทําใหนํ้าในอากาศเกดิการควบแน่น

หากตรวจพบแกส๊รัว 
ใหอ้พยพออกจากพนืทจีนกวา่จะไมไ่ดย้นิเสยีง 
มองไมเ่ห็นละอองและไมไ่ดก้ลนิ

เชอืเพลงิแกส๊สําหรับรถยนตท์มีแีรงดัน, CNG, 
เบากวา่อากาศ 
ดงันันจงึลอยสงูขนึในกรณีทเีกดิการรัว 
พจิารณาในจดุนหีากเกดิการรัวขนึ เชน่ 
เมอือยูภ่ายในอาคาร หรอืในอโุมงค์

เชอืเพลงิแกส๊สําหรับรถยนตท์เีป็นของเหลว, LNG, 
เบอืงตน้จะหนักกวา่อากาศเนอืงจากมันถกูทําใหเ้ย็น
ลง มันจะเพมิขนึเมอือณุหภมูเิพมิขนึ
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เพลงิไหม้
หากมเีพลงิไหมเ้กดิขนึ 
ควรตดัการจา่ยแกส๊หากเป็นไปไดโ้ดยการปิดกอ๊กตั
ดการจา่ยโดยผูข้บัข ี
จากนันตอ้งอพยพออกจากพนืทโีดยรอบรถ 
ปิดลอ้มพนืทรีอบรถโดยมรัีศมอียา่งนอ้ย 300 ม. 
เฉพาะกจิกรรมการดับเพลงิเทา่นันทสีามาถทําได ้
หากสามารถดําเนนิการในลักษณะทปีลอดภัย 
มฉิะนันใหร้อจนกวา่แกส๊จะถกูเผาไหม ้

ตอ้งไมใ่ชนํ้าหรอืคารบ์อนไดออ๊กไซดสํ์าหรับดบัเพลิ
งรถทใีช ้LNG 
สงินอีาจทําใหเ้กดิเพลงิไหมอ้ยา่งรนุแรงและทเีลวรา้
ยทสีดุคอืเกดิการระเบดิขนึ 
ใชเ้ครอืงดับเพลงิแบบผงเคมแีทน

อยา่ทําใหฟิ้วสท์ไีวตอ่อณุหภมูบินถัง CNG เย็นลง 
เพราะอาจทําใหว้าลว์นริภัยปิดหรอืหยดุการเปิด 
สงินอีาจทําใหเ้กดิเพลงิไหมอ้ยา่งรนุแรงและทเีลวรา้
ยทสีดุคอืเกดิการระเบดิขนึ

คาํเตอืน!

หลกีเลยีงการระบายความรอ้นถังหรอืการฉีดพน่นําไ
ปทเีพลงิไหม ้
นจีะทําใหเ้กดิเพลงิไหมอ้ยา่งรนุแรงมากขนึ

คาํเตอืน!

วาลว์นริภัยถกูสงังานทอีณุหภมูหิรอืแรงดันสงูผดิปก
ต ิเพอืป้องกนัการระเบดิ 
นทํีาใหเ้กดิเปลวไฟยาวหลายสบิเมตร 
อพยพออกจากพนืทใีนทศิทางของวาลว์นริภัย

หมายเหต:ุ
ใชเ้ครอืงดับเพลงิแบบผงเคมี
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รถโดยสารไฮบรดิ
คาํเตอืน!

สวมอปุกรณ์ป้องกนัดวงตาและถงุมอืยางซงึระบวุา่ใช ้
สําหรับไฟฟ้า 1,000 โวลต ์
เมอืดําเนนิงานทมีคีวามเสยีงตอ่การสมัผัสกบัแรงเค
ลอืนไฟฟ้าระดับ B

ระบบไฮบรดิขบัเคลอืนโดยแรงเคลอืนไฟฟ้า ระดับ B 
(650 โวลต)์ ดคํูาจํากดัความดา้นลา่ง

แรงเคลอืนไฟฟ้า ระดบั A แรงเคลอืนไฟฟ้า ระดับ B

ไฟฟ้ากระแสตรง 0 โวลต-์
60 โวลต์

ไฟฟ้ากระแสตรง 60 โวลต-์
1,500 โวลต์

ไฟฟ้ากระแสสลับ 0 โวลต-์
30 โวลต์

ไฟฟ้ากระแสสลับ 
30 โวลต-์1,000 โวลต์
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อปุกรณ์เพอืความปลอดภยัใน
ตวั
ระบบไฮบรดิมชุีดอปุกรณ์เพอืความปลอดภยัติ
ดตงัอยูใ่นตวัดงัตอ่ไปน:ี

• มัดสายไฟของระบบไฮบรดิสําหรับแรงเคลอืนไฟฟ้
า ระดบั B (650 โวลต)์ จะเป็นสสีม้ 
มัดสายไฟทใีชแ้รงเคลอืนไฟฟ้า ระดบั B (650 
โวลต)์ ถกูหุม้ฉนวนจากกราวดแ์ชสซ ี
นหีมายความวา่ตอ้งมกีารสมัผัสกบัตวันําทังคูก่อ่
นจะมคีวามเสยีงตอ่การบาดเจ็บ

• ชนิสว่นประกอบระบบไฮบรดิทมีคีวามเสยีงเกยีวกบั
อนัตรายจากกระแสไฟฟ้า 
จะตดิป้ายเตอืนเกยีวกบัแรงเคลอืนไฟฟ้า ระดับ B 
(650 โวลต)์

• ระบบไฮบรดิตรวจสอบอณุหภมูแิบตเตอร ี
แรงเคลอืนไฟฟ้าความแรงของกระแสไฟฟ้า 
และระดบัฉนวนไฟฟ้า 
ระบบไฮบรดิจะตัดการเชอืมตอ่แบตเตอรแีละตัดก
ารจา่ยไฟไปยังมัดสายไฟหากผลลัพธเ์บยีงเบน

• แรงเคลอืนไฟฟ้าระบบไฮบรดิโดยปกตจิะถกูตัด 
เมอืระบบ 24 โวลตถ์กูตดั

• ระบบไฮบรดิถกูปิดโดยใชส้วติชค์วบคมุการปิดทตัีง
อยูข่า้งชดุฟิวสแ์ละรเีลยส์ว่นกลางในแผงหลงัคา

ขนัตอนสําหรบัการดบัเพลงิ
ในกรณีทแีบตเตอรเีกดิเพลงิไหม้
หากมองเห็นเพลงิไหมใ้นแบตเตอร ี
ใหใ้ชนํ้าปรมิาณมากเพอืทําใหแ้บตเตอรเีย็นลง

สําหรบัเพลงิไหมร้ถอนืๆ, 
ไมใ่ชเ่พลงิไหมท้เีกดิจากแบตเตอรี
ในกรณีการเกดิไฟไหมร้ถโดยทชีอ่งเก็บแบตเตอรไีม่
เสยีหายและไมต่ดิไฟ 
ขอแนะนําใหใ้ชข้นัตอนปกตสํิาหรับการดบัไฟ 

ตอ้งป้องกนัแบตเตอรแีละทําใหแ้บตเตอรเีย็นลงดว้ย
นําปรมิาณมาก

หากชอ่งเก็บแบตเตอรไีดรั้บความเสยีหายหนัก 
ตอ้งใชนํ้าปรมิาณมากเพอืทําใหแ้บตเตอรเีย็นลง 
สงิสําคัญคอืการทําใหอ้ณุหภมูแิบตเตอรลีดลงโดยใ
ชเ้พยีงนําเทา่นัน 
เพอืป้องกนัไมใ่หม้คีวามเสยีงของเพลงิไหมแ้ละเพอื
ดบัเพลงิ

สวติชค์วบคมุตดิตงัอยูข่า้งชดุฟิวสแ์ละรเีลยส์ว่นกลางในแผงหลังคา
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ตดัการจา่ยไฟไปยงัรถทงัหมด

คาํเตอืน!

สวมอปุกรณ์ป้องกนัดวงตาและถงุมอืยางซงึระบวุา่ใช ้
สําหรับไฟฟ้า 1,000 โวลต ์
เมอืดําเนนิงานทมีคีวามเสยีงตอ่การสมัผัสกบัแรงเค
ลอืนไฟฟ้าระดับ B (650 โวลต)์

คาํเตอืน!

หลกีเลยีงการตัดมัดสายไฟทใีชแ้รงเคลอืนไฟฟ้า 
ระดับ B (650 โวลต)์ 
ขณะทมีกีารเปิดแรงเคลอืนไฟฟ้า 
มคีวามเสยีงตอ่การบาดเจ็บ
สวมอปุกรณ์ป้องกนัดวงตาและถงุมอืยางซงึระบวุา่ใช ้
สําหรับไฟฟ้า 1,000 โวลต์

คาํเตอืน!

มอเตอรไ์ฟฟ้าผลติไฟฟ้าตลอดเวลาหากเครอืงยนต์
ทมีกีารเผาไหมข้องเชอืเพลงิยังคงทํางานอยู ่
หรอืดว้ยสาเหตอุนืๆ 
บางอยา่งททํีาใหเ้ครอืงยนตเ์รมิหมนุ 
แมว้า่จะไมม่กีารเชอืมตอ่กบัระบบไฮบรดิ
หากจําเป็นตอ้งลากรถ 
ใหป้ลดเพลากลางออกเพอืใหแ้น่ใจวา่มอเตอรไ์ฟฟ้า
ถกูตดัการเชอืมตอ่
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1. ปิดระบบจดุระเบดิ
2. ตัดการจา่ยไฟของระบบไฟ 

24 โวลตโ์ดยการปลดขวัแบตเตอรบีนแบตเตอร ี
24 โวลต ์แบตเตอร ี24 
โวลตต์ดิตงัอยูใ่ตบ้รเิวณทนัีงของคนขบั 
และสามารถเขา้ถงึไดจ้ากภายนอกรถ
โดยปกตแิลว้ 
ลกัษณะเชน่นจีะหมายความวา่แบตเตอรชีดุ
ขับเคลอืนถกูตดัการเชอืมตอ่ 
และป้องกนัไมใ่หส้ามารถสตารท์เครอืงยนต์
ทมีกีารเผาไหมข้องเชอืเพลงิ 
ซงึจะป้องกนัแรงเคลอืนไฟฟ้าจากมอเตอรไ์
ฟฟ้า 
เพอืใหแ้น่ใจวา่ไมม่แีรงเคลอืนไฟฟ้าเหลอือ
ยูใ่นระบบ ใหร้อประมาณ 15 นาที

3. หากจําเป็นตอ้งตัดมัดสายไฟทใีชแ้รงเคลอืนไฟฟ้
า ระดบั B หรอืหากมัดสายไฟมคีวามเสยีหาย 
และหากไมส่ามารถเขา้ถงึระบบทมีกีําลังไฟ 
24 โวลต,์ 
ใหป้ลดขวัตอ่บนแบตเตอรชีดุขับเคลอืน 
วธิกีารนชีว่ยทําใหมั้นใจไดว้า่ระบบไฮบรดิถกูตัด
การเชอืมตอ่แลว้
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ถอดขัวตอ่บนแบตเตอรชีดุขบัเคลอืน
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ชนิสว่นประกอบของระบบไฮบ
รดิ
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1. E82, อนิเวอรเ์ตอร์
2. M33 มอเตอรไ์ฟฟ้า
3. เครอืงยนต์
4. มัดสายไฟสําหรับแรงเคลอืนไฟฟ้าระดบั B
5. E84, เครอืงแปลงไฟฟ้ากระแสตรง
6. P7, 

ชดุฟิวสแ์ละรเีลยส์ว่นกลางสําหรับแรงเคลอืนไฟ
ฟ้า ระดบั B

7. E83, แบตเตอรชีดุขับเคลอืน
8. ขวัตอ่สําหรับแบตเตอรชีดุขบัเคลอืน, 

แรงเคลอืนไฟฟ้า ระดับ B
9. H32, อปุกรณ์ทําความรอ้น
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ระบบไฮบรดิ
ระบบไฮบรดิเป็นไฮบรดิแบบขนาน 
และประกอบดว้ยเครอืงยนตด์เีซลทปีระกอบเขา้กบัม
อเตอรไ์ฟฟ้า 
มอเตอรไ์ฟฟ้าถกูประกอบเขา้กบักระปกุเกยีร ์
ระบบไฮบรดิไดรั้บการจา่ยพลังงานผา่นแบตเตอรชีดุ
ขบัเคลอืนซงึเชอืมตอ่กบัมอเตอรไ์ฟฟ้าผา่นอนิเวอรเ์
ตอร์

อนิเวอรเ์ตอรจ์ะจา่ยไฟฟ้ากระแสสลับแบบ 3 
เฟสใหก้บัมอเตอรไ์ฟฟ้า 

อนิเวอรเ์ตอรม์กีารระบายความรอ้นดว้ยระบบระบายค
วามรอ้นดว้ยนําซงึระบายความรอ้นเครอืงแปลงไฟฟ้
ากระแสตรงดว้ย 
เครอืงแปลงไฟฟ้ากระแสตรงจะจา่ยแรงเคลอืนไฟฟ้
า 24 โวลตใ์หก้บัแบตเตอร ี24 โวลต ์
และระบบไฟฟ้าของรถซงึแปลงมาจากแรงเคลอืนไฟ
ฟ้า ระดับ B (650 โวลต)์ 
ของแบตเตอรชีดุขบัเคลอืน
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ชนิสว่นประกอบทมีแีรงเคลอืนไฟฟ้า 
ระดบั B (650 โวลต)์

E83, แบตเตอรชุีดขบัเคลอืน

แบตเตอรชีดุขับเคลอืนเป็นแบตเตอรลีเิธยีมไอออน
ทมีแีรงเคลอืนไฟฟ้า ระดบั B (650 โวลต)์ 
แบตเตอรชีดุขับเคลอืนจะเชอืมตอ่กบัมอเตอรไ์ฟฟ้า
ผา่นอนิเวอรเ์ตอร ์
และจา่ยกระแสไฟฟ้าใหก้บัระบบไฮบรดิ
แบตเตอรชีดุขับเคลอืนตดิตังอยูบ่นหลังคา

P7 
ชุดฟิวสแ์ละรเีลยส์ว่นกลางสําหรบัแรงเคลอืนไ
ฟฟ้า ระดบั B

ชดุฟิวสแ์ละรเีลยส์ว่นกลางสําหรับแรงเคลอืนไฟฟ้า 
ระดับ B (650 โวลต)์ 
จะเชอืมตอ่แบตเตอรชีดุขบัเคลอืน, อนิเวอรเ์ตอร,์ 
อปุกรณ์ทําความรอ้น 
และเครอืงแปลงไฟฟ้ากระแสตรง 
มันตดิตงัอยูบ่นหลังคา
สายเคเบลิสําหรับแรงเคลอืนไฟฟ้าระดบั B (650 
โวลต ์) 
จากชดุฟิวสแ์ละรเีลยส์ว่นกลางไปตามดา้นทางขวามื
อของหลงัคาลงไปยังอนิเวอรเ์ตอรม์สีองสาย 
อนิเวอรเ์ตอรจ์ะอยูท่ดีา้นหลังตรงลอ้หลังดา้นขวา
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E84, เครอืงแปลงไฟฟ้ากระแสตรง

เครอืงแปลงไฟฟ้ากระแสตรงจะทําหนา้ทแีทนไดชา
รจ์ และแปลงแรงเคลอืนไฟฟ้า ระดับ B (650 โวลต)์ 
เป็น 24 โวลต์
เครอืงแปลงไฟฟ้ากระแสตรงตดิตังอยูบ่นหลังคา

H32, อปุกรณ์ทําความรอ้น

อปุกรณ์ทําความรอ้นดว้ยไฟฟ้าจะอุน่แบตเตอรชีดุขั
บเคลอืน 
หากอณุหภมูขิองแบตเตอรชีดุขับเคลอืนตํากวา่ 5°C 
อปุกรณ์ทําความรอ้นจะขบัเคลอืนดว้ยไฟ 650 โวลต ์
และตดิตังอยูบ่นหลังคา
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E82, อนิเวอรเ์ตอร์

อนิเวอรเ์ตอรจ์ะแปลงไฟฟ้ากระแสตรง 650 
โวลตข์องแบตเตอรชีดุขบัเคลอืนเป็นไฟฟ้ากระแสส
ลบั 400 โวลตแ์บบ 3 
เฟสเพอืขบัมอเตอรไ์ฟฟ้าและกลับกนัเมอืมอเตอรไ์
ฟฟ้าทํางานเป็นเครอืงกําเนดิไฟฟ้า
อนิเวอรเ์ตอรจ์ะอยูท่ดีา้นหลังตรงลอ้หลังดา้นขวา 
ซงึจะระบายความรอ้นดว้ยของเหลว 
และเป็นสว่นหนงึของระบบระบายความรอ้นดว้ยนําห
ลอ่เย็นบนหลังคาระบบใดระบบหนงึ

อนิเวอรเ์ตอรจ์ะเชอืมตอ่กบัมอเตอรไ์ฟฟ้าโดยใชส้าย
เคเบลิสามเสน้สําหรับแรงเคลอืนไฟฟ้า ระดับ B

M33 มอเตอรไ์ฟฟ้า

มอเตอรไ์ฟฟ้าเป็นขดลวดแมเ่หล็กไฟฟ้าและแปลงพ
ลงังานไฟฟ้าไปเป็นพลังงานกลและในทางกลับกนั
ตดิตังอยูร่ะหวา่งกระปกุเกยีรแ์ละเครอืงยนตด์เีซล 
และใชสํ้าหรับการขบัเคลอืนและการเบรกของรถ
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ขอ้มลูสารเคมเีกยีวกบัแบตเตอ
รชีุดขบัเคลอืน
ภายใตส้ภาวะปกต ิสารเคมถีกูใสเ่ขา้ไปใน 'เซลล’์ 
ทตีดิตังอยูภ่ายในแบตเตอรชีดุขบัเคลอืนและไมส่าม
ารถรัวออกสูส่ภาพแวดลอ้มได ้
เซลลมั์กจะมสีว่นผสมของของเหลวและของแข็งบา
งชนดิ, ของเหลวทเีก็บไวอ้ยา่งแน่นหนาดว้ยวัสด ุ

ความเสยีงของการสมัผัสเกดิขนึเมอืวสัดเุปลยีนเป็น
แกส๊ 
สงินอีาจเกดิขนึในกรณีทเีกดิความเสยีหายภายนอก
กบัเซลลห์นงึหรอืหลายเซลล,์ 
อณุหภมูสิงูเกนิไปหรอืโหลดเกนิพกิดั 

ของเหลวในเซลสามารถตดิไฟไดแ้ละอาจมกีารกดัก
รอ่นหากสมัผัสกบัความชนื 
ความเสยีหายและไอหรอืควันจากแบตเตอรอีาจทําใ
หเ้กดิการระคายเคอืงเยอืบผุวิทสีรา้งนําเมอืกหลอ่ลนื
ในชอ่งจมกูและปาก ทางเดนิหายใจ ดวงตา 
และผวิหนัง 
การสมัผัสอาจทําใหเ้กดิอาการวงิเวยีนศรีษะ คลนืไส ้
และปวดหัว 

เซลลใ์นแบตเตอรสีามารถทนความรอ้นไดส้งูถงึ 
80°C หากอณุหภมูใินเซลลส์งูกวา่ 80 
องศาเซลเซยีส 
อเิล็กโทรไลตใ์นเซลลจ์ะเรมิเปลยีนเป็นแกส๊ 
นอีาจทําใหว้าลว์ระบายแรงดันในเซลลเ์กดิการแตก
ตวั 
และปลอ่ยแกส๊ไวไฟและมฤีทธกิดักรอ่นออกทางทอ่
ระบายอากาศของชดุโมดลูแบตเตอรี
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รถบรรทกุไฮบรดิ
คาํเตอืน!

สวมแวน่ตานริภัยและถงุมอืยางซงึระบวุา่ใชสํ้าหรับไ
ฟฟ้า 1,000 โวลต ์
เมอืดําเนนิการทํางานทมีคีวามเสยีงตอ่การสมัผัสกบั
แรงเคลอืนไฟฟ้า ระดบั B

ระบบไฮบรดิขบัเคลอืนโดยแรงเคลอืนไฟฟ้า ระดับ B 
(650 โวลต)์ ดคํูาจํากดัความดา้นลา่ง

แรงเคลอืนไฟฟ้า ระดบั A แรงเคลอืนไฟฟ้า ระดับ B

ไฟฟ้ากระแสตรง 0 โวลต-์
60 โวลต์

ไฟฟ้ากระแสตรง 60 โวลต-์
1,500 โวลต์

ไฟฟ้ากระแสสลับ 0 โวลต-์
30 โวลต์

ไฟฟ้ากระแสสลับ 
30 โวลต-์1,000 โวลต์
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อปุกรณ์เพอืความปลอดภยัใน
ตวั
ระบบไฮบรดิมชุีดอปุกรณ์เพอืความปลอดภยัติ
ดตงัอยูใ่นตวัดงัตอ่ไปน:ี
• มัดสายไฟของระบบไฮบรดิสําหรับแรงเคลอืนไฟฟ้

า ระดบั B (650 โวลต)์ จะเป็นสสีม้ 
มัดสายไฟทใีชแ้รงเคลอืนไฟฟ้า ระดบั B (650 
โวลต)์ ถกูหุม้ฉนวนจากกราวดแ์ชสซ ี
นหีมายความวา่ตอ้งมกีารสมัผัสกบัตวันําทังคูก่อ่
นจะมคีวามเสยีงตอ่การบาดเจ็บ

• ชนิสว่นประกอบระบบไฮบรดิทมีคีวามเสยีงเกยีวกบั
อนัตรายจากกระแสไฟฟ้า 
จะตดิป้ายเตอืนเกยีวกบัแรงเคลอืนไฟฟ้า ระดับ B 
(650 โวลต)์

• ระบบไฮบรดิตรวจสอบอณุหภมูแิบตเตอร ี
แรงเคลอืนไฟฟ้าความแรงของกระแสไฟฟ้า 
และระดบัฉนวนไฟฟ้า 
ระบบไฮบรดิจะตัดการเชอืมตอ่แบตเตอรแีละตัดก
ารจา่ยไฟไปยังมัดสายไฟหากผลลัพธเ์บยีงเบน

• แรงเคลอืนไฟฟ้าระบบไฮบรดิโดยปกตจิะถกูตัด 
เมอืระบบ 24 โวลตถ์กูตดั

• ระบบไฮบรดิถูกปิดโดยใชส้วติชค์วบคมุทตัีงอยูใ่นชุ
ดแบตเตอรไีฮบรดิและชนิสว่น ตําแหน่งของสวติชค์วบคมุในชดุแบตเตอรไีฮบรดิแล

ะชนิสว่น
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ขนัตอนสําหรบัการดบัเพลงิ
ในกรณีทแีบตเตอรเีกดิเพลงิไหม้
หากมองเห็นเพลงิไหมใ้นแบตเตอร ี
ใหใ้ชนํ้าปรมิาณมากเพอืทําใหแ้บตเตอรเีย็นลง

สําหรบัเพลงิไหมร้ถอนืๆ, 
ไมใ่ชเ่พลงิไหมท้เีกดิจากแบตเตอรี
ในกรณีการเกดิไฟไหมร้ถโดยทชีอ่งเกบ็แบตเตอรไีม่
เสยีหายและไมต่ดิไฟ 
ขอแนะนําใหใ้ชข้นัตอนปกตสํิาหรับการดบัไฟ 

ตอ้งป้องกนัแบตเตอรแีละทําใหแ้บตเตอรเีย็นลงดว้ย
นําปรมิาณมาก

หากชอ่งเก็บแบตเตอรไีดรั้บความเสยีหายหนัก 
ตอ้งใชนํ้าปรมิาณมากเพอืทําใหแ้บตเตอรเีย็นลง 
สงิสําคัญคอืการทําใหอ้ณุหภมูแิบตเตอรลีดลงโดยใ
ชเ้พยีงนําเทา่นัน 
เพอืป้องกนัไมใ่หม้คีวามเสยีงของเพลงิไหมแ้ละเพอื
ดบัเพลงิ
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ตดัการจา่ยไฟไปยงัรถทงัหมด

คาํเตอืน!

สวมแวน่ตานริภัยและถงุมอืยางซงึระบวุา่ใชสํ้าหรับไ
ฟฟ้า 1,000 โวลต ์
เมอืดําเนนิการทํางานทมีคีวามเสยีงตอ่การสมัผัสกบั
แรงเคลอืนไฟฟ้า ระดบั B (650 โวลต)์

คาํเตอืน!

หลกีเลยีงการตัดมัดสายไฟทใีชแ้รงเคลอืนไฟฟ้า 
ระดับ B (650 โวลต)์ 
ขณะทมีกีารเปิดแรงเคลอืนไฟฟ้า 
มคีวามเสยีงตอ่การบาดเจ็บ
สวมแวน่ตานริภัยและถงุมอืยางระบวุา่ใชสํ้าหรับไฟฟ้
า 1,000 โวลต์

คาํเตอืน!

มอเตอรไ์ฟฟ้าผลติไฟฟ้าตลอดเวลาหากเครอืงยนต์
ทมีกีารเผาไหมข้องเชอืเพลงิยังคงทํางานอยู ่
หรอืดว้ยสาเหตอุนืๆ 
บางอยา่งททํีาใหเ้ครอืงยนตเ์รมิหมนุ 
แมว้า่จะไมม่กีารเชอืมตอ่กบัระบบไฮบรดิ
หากจําเป็นตอ้งลากรถ 
ใหป้ลดเพลากลางออกเพอืใหแ้น่ใจวา่มอเตอรไ์ฟฟ้า
ถกูตดัการเชอืมตอ่
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1. ปิดระบบจดุระเบดิ
2. ตัดการจา่ยไฟของระบบไฟ 

24 โวลตโ์ดยการปลดขวัแบตเตอรบีนแบตเตอร ี
24 โวลต ์แบตเตอร ี24 
โวลตต์ดิตงัอยูบ่นฐานรองรับแบตเตอรดีา้นหลัง
หัวเกง๋ทางซา้ยมอื
โดยปกตแิลว้ 
ลกัษณะเชน่นจีะหมายความวา่แบตเตอรชีดุ
ขับเคลอืนถกูตดัการเชอืมตอ่ 
และป้องกนัไมใ่หส้ามารถสตารท์เครอืงยนต์
ทมีกีารเผาไหมข้องเชอืเพลงิ 
ซงึจะป้องกนัแรงเคลอืนไฟฟ้าจากมอเตอรไ์
ฟฟ้า 
เพอืใหแ้น่ใจวา่ไมม่แีรงเคลอืนไฟฟ้าเหลอือ
ยูใ่นระบบ ใหร้อประมาณ 15 นาที

3. หากจําเป็นตอ้งตัดมัดสายไฟทใีชแ้รงเคลอืนไฟฟ้
า ระดบั B หรอืหากมัดสายไฟมคีวามเสยีหาย 
และหากไมส่ามารถเขา้ถงึระบบทมีกีําลังไฟ 
24 โวลต,์ 
ใหป้ลดขวัตอ่บนแบตเตอรชีดุขับเคลอืน 
วธิกีารนชีว่ยทําใหมั้นใจไดว้า่ระบบไฮบรดิถกูตัด
การเชอืมตอ่แลว้

33
8 
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ถอดขัวตอ่บนแบตเตอรชีดุขบัเคลอืน
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ชนิสว่นประกอบของระบบไฮบ
รดิ
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1. E82, อนิเวอรเ์ตอร์
2. M41, 

ปัมนําหลอ่เย็นเครอืงยนตสํ์าหรับวงจรนําหลอ่เย็
นของอปุกรณ์แปลงไฟฟ้าแบบอเิล็กทรอนกิส์

3. P7, 
ชดุฟิวสแ์ละรเีลยส์ว่นกลางสําหรับแรงเคลอืนไฟ
ฟ้า ระดบั B

4. E84, เครอืงแปลงไฟฟ้ากระแสตรง
5. E83, แบตเตอรชีดุขับเคลอืน
6. หมอ้พักนําสําหรับวงจรนําหลอ่เย็นของแบตเตอรชีุ

ดขบัเคลอืน
7. หมอ้พักนําสําหรับวงจรนําหลอ่เย็นของอปุกรณ์แป

ลงไฟฟ้าแบบอเิล็กทรอนกิส์
8. H32, อปุกรณ์ทําความรอ้น
9. E81, กลอ่งควบคมุ

10. V194, โซลนิอยดว์าลว์
11.M38, 

ปัมนําหลอ่เย็นเครอืงยนตสํ์าหรับระบบระบายคว
ามรอ้นดว้ยนําหลอ่เย็นของแบตเตอรชีดุขบัเคลอื
น

12.หมอ้นําสําหรับวงจรนําหลอ่เย็นของอปุกรณ์แปล
งไฟฟ้าแบบอเิล็กทรอนกิส์

13. คลูเลอรสํ์าหรับวงจรนําหลอ่เย็นของแบตเตอรชีดุ
ขบัเคลอืน

14.M39, พัดลม
15.M33 มอเตอรไ์ฟฟ้า
16. มัดสายไฟสําหรับแรงเคลอืนไฟฟ้า ระดับ B 

(VCB)
17.GRS895, กระปกุเกยีรท์มีมีอเตอรไ์ฟฟ้า
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ระบบไฮบรดิ
ระบบไฮบรดิเป็นไฮบรดิแบบขนาน 
และประกอบดว้ยเครอืงยนตด์เีซลทปีระกอบเขา้กบัม
อเตอรไ์ฟฟ้า 
มอเตอรไ์ฟฟ้าถกูประกอบเขา้กบักระปกุเกยีร ์
ระบบไฮบรดิไดรั้บการจา่ยพลังงานผา่นแบตเตอรชีดุ
ขบัเคลอืนซงึเชอืมตอ่กบัมอเตอรไ์ฟฟ้าผา่นอนิเวอรเ์
ตอร์

อนิเวอรเ์ตอรจ์ะจา่ยไฟฟ้ากระแสสลับแบบ 3 
เฟสใหก้บัมอเตอรไ์ฟฟ้า 

อนิเวอรเ์ตอรม์กีารระบายความรอ้นดว้ยระบบระบายค
วามรอ้นดว้ยนําซงึระบายความรอ้นเครอืงแปลงไฟฟ้
ากระแสตรงดว้ย 
เครอืงแปลงไฟฟ้ากระแสตรงจะจา่ยแรงเคลอืนไฟฟ้
า 24 โวลตใ์หก้บัแบตเตอร ี24 โวลต ์
และระบบไฟฟ้าของรถซงึแปลงมาจากแรงเคลอืนไฟ
ฟ้า ระดับ B (650 โวลต)์ 
ของแบตเตอรชีดุขบัเคลอืน
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ชนิสว่นประกอบทมีแีรงเคลอืนไฟฟ้า 
ระดบั B (650 โวลต)์

E83, แบตเตอรชุีดขบัเคลอืน

แบตเตอรชีดุขับเคลอืนเป็นแบตเตอรลีเิธยีมไอออน
ทมีแีรงเคลอืนไฟฟ้า ระดบั B (650 โวลต)์ 
แบตเตอรชีดุขับเคลอืนจะเชอืมตอ่กบัมอเตอรไ์ฟฟ้า
ผา่นอนิเวอรเ์ตอร ์
และจา่ยกระแสไฟฟ้าใหก้บัระบบไฮบรดิ
แบตเตอรชีดุขับเคลอืนตดิตังอยูใ่นชดุแบตเตอรไีฮบ
รดิและชนิสว่น 
ซงึตดิตังอยูท่ดีา้นหลังฐานรองรับแบตเตอรทีางซา้ย
มอืของเฟรม

P7 
ชุดฟิวสแ์ละรเีลยส์ว่นกลางสําหรบัแรงเคลอืนไ
ฟฟ้า ระดบั B

ชดุฟิวสแ์ละรเีลยส์ว่นกลางสําหรับแรงเคลอืนไฟฟ้า 
ระดับ B (650 โวลต)์ 
จะเชอืมตอ่แบตเตอรชีดุขบัเคลอืน, อนิเวอรเ์ตอร,์ 
อปุกรณ์ทําความรอ้น 
และเครอืงแปลงไฟฟ้ากระแสตรง
อนิเวอรเ์ตอรจ์ะอยูใ่นชดุแบตเตอรไีฮบรดิและชนิสว่
น 
ซงึอยูท่ดีา้นหลังฐานรองรับแบตเตอรทีางซา้ยมอืขอ
งเฟรม
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E84, เครอืงแปลงไฟฟ้ากระแสตรง

เครอืงแปลงไฟฟ้ากระแสตรงจะทําหนา้ทแีทนไดชา
รจ์ และแปลงแรงเคลอืนไฟฟ้า ระดับ B (650 โวลต)์ 
เป็น 24 โวลต์
เครอืงแปลงไฟฟ้ากระแสตรงจะอยูใ่นชดุแบตเตอรไี
ฮบรดิและชนิสว่น 
ซงึอยูท่ดีา้นหลังฐานรองรับแบตเตอรทีางซา้ยมอืขอ
งเฟรม

H32, อปุกรณ์ทําความรอ้น

อปุกรณ์ทําความรอ้นดว้ยไฟฟ้าจะอุน่แบตเตอรชีดุขั
บเคลอืน 
หากอณุหภมูขิองแบตเตอรชีดุขับเคลอืนตํากวา่ 5°C
อปุกรณ์ทําความรอ้นไดรั้บไฟจากไฟ 650 โวลต ์
และจะอยูใ่นชดุแบตเตอรไีฮบรดิและชนิสว่น 
ซงึอยูท่ดีา้นหลังฐานรองรับแบตเตอรทีางซา้ยมอืขอ
งเฟรม

33
8 

76
7

33
8 

76
6



00:01-06 ฉบบัท.ี 8 © 2020 Scania CV AB Sweden 68 (69)

รถบรรทกุไฮบรดิ

E82, อนิเวอรเ์ตอร์

อนิเวอรเ์ตอรจ์ะแปลงไฟฟ้ากระแสตรง 650 
โวลตข์องแบตเตอรชีดุขบัเคลอืนเป็นไฟฟ้ากระแสส
ลบั 400 โวลตแ์บบ 3 
เฟสเพอืขบัมอเตอรไ์ฟฟ้าและกลับกนัเมอืมอเตอรไ์
ฟฟ้าทํางานเป็นเครอืงกําเนดิไฟฟ้า
อนิเวอรเ์ตอรจ์ะอยูใ่นชดุแบตเตอรไีฮบรดิและชนิสว่
น 
ซงึอยูท่ดีา้นหลังฐานรองรับแบตเตอรทีางซา้ยมอืขอ
งเฟรม ซงึจะระบายความรอ้นดว้ยของเหลว 
และเป็นชนิสว่นของระบบระบายความรอ้นดว้ยนําหล่
อเย็นระบบใดระบบหนงึทอียูใ่นชดุแบตเตอรไีฮบรดิแ
ละชนิสว่น

อนิเวอรเ์ตอรจ์ะเชอืมตอ่กบัมอเตอรไ์ฟฟ้าโดยใชส้าย
เคเบลิสามเสน้สําหรับแรงเคลอืนไฟฟ้า ระดับ B

M33 มอเตอรไ์ฟฟ้า

มอเตอรไ์ฟฟ้าเป็นขดลวดแมเ่หล็กไฟฟ้าและแปลงพ
ลงังานไฟฟ้าไปเป็นพลังงานกลและในทางกลับกนั
ตดิตังอยูร่ะหวา่งกระปกุเกยีรแ์ละเครอืงยนตด์เีซล 
และใชสํ้าหรับการขบัเคลอืนและการเบรกของรถ
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ขอ้มลูสารเคมเีกยีวกบัแบตเตอ
รชีุดขบัเคลอืน
ภายใตส้ภาวะปกต ิสารเคมถีกูใสเ่ขา้ไปใน 'เซลล’์ 
ทตีดิตังอยูภ่ายในแบตเตอรชีดุขบัเคลอืนและไมส่าม
ารถรัวออกสูส่ภาพแวดลอ้มได ้
เซลลมั์กจะมสีว่นผสมของของเหลวและของแข็งบา
งชนดิ, ของเหลวทเีก็บไวอ้ยา่งแน่นหนาดว้ยวัสด ุ

ความเสยีงของการสมัผัสเกดิขนึเมอืวสัดเุปลยีนเป็น
แกส๊ 
สงินอีาจเกดิขนึในกรณีทเีกดิความเสยีหายภายนอก
กบัเซลลห์นงึหรอืหลายเซลล,์ 
อณุหภมูสิงูเกนิไปหรอืโหลดเกนิพกิดั 

ของเหลวในเซลสามารถตดิไฟไดแ้ละอาจมกีารกดัก
รอ่นหากสมัผัสกบัความชนื 
ความเสยีหายและไอหรอืควันจากแบตเตอรอีาจทําใ
หเ้กดิการระคายเคอืงเยอืบผุวิทสีรา้งนําเมอืกหลอ่ลนื
ในชอ่งจมกูและปาก ทางเดนิหายใจ ดวงตา 
และผวิหนัง 
การสมัผัสอาจทําใหเ้กดิอาการวงิเวยีนศรีษะ คลนืไส ้
และปวดหัว 

เซลลใ์นแบตเตอรสีามารถทนความรอ้นไดส้งูถงึ 
80°C หากอณุหภมูใินเซลลส์งูกวา่ 80 
องศาเซลเซยีส 
อเิล็กโทรไลตใ์นเซลลจ์ะเรมิเปลยีนเป็นแกส๊ 
นอีาจทําใหว้าลว์ระบายแรงดันในเซลลเ์กดิการแตก
ตวั 
และปลอ่ยแกส๊ไวไฟและมฤีทธกิดักรอ่นออกทางทอ่
ระบายอากาศของชดุโมดลูแบตเตอรี
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