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กอ่นเรมิตน้อา่น

กอ่นเรมิตน้อา่น
หมายเหต:ุ
ตรวจสอบวา่เป็นเอกสารฉบบัลา่สดุของขอ้มลูผลติภั
ณฑข์อง Scania สําหรับบรกิารฉุกเฉนิหรอืไม่

หมายเหต:ุ
ขอ้มลูทอียูใ่นขอ้มลูผลติภัณฑข์อง Scania 
สําหรับการบรกิารฉุกเฉนิจะใชก้บัรถ L, P, G, R และ 
S ซรีสี ์ทถีกูสงัซอืในระบบการสงัซอืปกติ
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ของเหลวในรถ

ของเหลวในรถ
คาํเตอืน!

เชอืเพลงิในถังเชอืเพลงิ, 
ทอ่เชอืเพลงิและทอ่ออ่นเชอืเพลงิอาจมอีณุหภมูอิยู่
ท ี70 เซลเซยีส

สามารถพบของเหลวและปรมิาณความจตุอ่ไปนีในร
ถ:
1. นําหลอ่เย็น: 80 ลติร
2. นําลา้งกระจก: 16 ลติร
3. กระปกุเกยีรพ์วงมาลัยพาวเวอร์
4. นํามันหลอ่ลนืเครอืงยนต:์ 47 ลติร
5. นํามันเกยีร:์ 80 ลติร
6. รดีกัแตน๊ท1์: 38-96 ลติร
7. รดีกัแตน๊ท1์: 62-115 ลติร
8. นํากรดแบตเตอรี
9. เชอืเพลงิ: 

ความจจุะแสดงอยูบ่นถังเชอืเพลงิของรถ

1. สารรดัีกแตน๊ทค์อืสารละลายของยเูรยีและนําซงึเพิ
มเขา้ไปในแกส๊ไอเสยีทตีน้ทางของแคทาลติกิค
อนเวอรเ์ตอรใ์นเครอืงยนต ์SCR 
โดยมวีัตถปุระสงคเ์พอืลดมลพษิไอเสยีของไนโต
รเจนออกไซด์
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ระบบไฟฟ้า

ระบบไฟฟ้า
แบตเตอรี
ตําแหน่งของชอ่งเก็บแบตเตอรแีตกตา่งกนัไปขนึอยู่
กบัอปุกรณ์รถ 
ภาพประกอบแสดงการวางตําแหน่งทัวไป (A และ 
B) หากรถไมม่สีวติชต์ดัแบตเตอร ี
ตอ้งปลดแบตเตอรอีอกเพอืถอดแหลง่จา่ยไฟ

ขอ้สําคญั! 

ชอ่งเก็บแบตเตอร ี(A) 
สามารถยดึแบตเตอรสํีาหรับวงจรทแียกตา่งหากสอง
วงจรได ้

รถหวัลาก

รถบรรทกุ



00:01-08 ฉบบัท.ี 5 © 2021 Scania CV AB Sweden 7 (74)

ระบบไฟฟ้า

สวติชต์ดัแบตเตอรี
รถอาจมกีารตดิตังสวติชต์ัดแบตเตอร ี
บนรถสว่นใหญจ่ะมเีฉพาะเครอืงบันทกึความเร็วรถแ
ละระบบเตอืนของรถเทา่นันทไีดรั้บการจา่ยไฟเมอืเปิ
ดใชง้านสวติชต์ดัแบตเตอรี

โครงตัวถังอาจมกีระแสไฟฟ้าแมว้า่จะมกีารเปิดใชง้า
นสวติชต์ัดแบตเตอร ี
ขนึอยูก่บัวธิกีารเชอืมตอ่โครงตวัถังของรถ

รถทมีแีบตเตอรทีดีา้นหลังจะตดิตงัดว้ยเตา้รับสายพ่
วงแบตเตอรซีงึจะมไีฟไหลผา่นถงึแมว้า่เมอืไมไ่ดเ้ปิ
ดใชง้านสวติชต์ดัแบตเตอรกี็ตาม

สามารถเปิดใชง้านสวติชต์ัดแบตเตอรไีดห้ลายวธิ ี
ขนึอยูก่บัองคป์ระกอบของรถ 
สามารถเปิดใชง้านสวติชต์ัดแบตเตอรดีว้ยกา้นโยกส
วติชต์ัดแบตเตอรสีวติชภ์ายนอก 
หรอืสวติชใ์นแผงหนา้ปัด
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ระบบไฟฟ้า

สวติชภ์ายนอกสําหรบัสวติชต์ดัแบตเตอ
รี
รถอาจมกีารตดิตังสวติชภ์ายนอกสําหรับสวติชต์ัดแบ
ตเตอร ีและโดยปกตจิะเป็นสแีดง 
สวติชภ์ายนอกสําหรับสวติชต์ัดแบตเตอรจีะอยูท่ดีา้น
หลังหัวเกง๋ของรถ ทางดา้นซา้ย

สวติชส์ําหรบัสวติชต์ดัแบตเตอรใีนแผง
หนา้ปดั
สวติชสํ์าหรับสวติชต์ดัแบตเตอรจีะอยูใ่นแผงหนา้ปัด
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ระบบไฟฟ้า

มดัสายไฟ
ภาพประกอบแสดงการเดนิสายของมัดสายไฟทมีขีน
าดใหญท่สีดุในหัวเกง๋

A - มัดสายไฟดา้นในหัวเกง๋
B - มัดสายไฟทดีา้นนอกของหัวเกง๋
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การเขา้ไปในรถ

การเขา้ไปในรถ
ประตู
ประตสูามารถถอดออกจากหัวเกง๋ไดโ้ดยการตัดบาน
พับ

คาํเตอืน!

ประตอูาจมนํีาหนักถงึ 60 กก.

1. เปิดแกม้ขา้งหัวเกง๋เพอืเขา้ถงึบานพับ
2. ตัดหรอืเลอืยบานพับ 

อปุกรณ์จํากดัมมุเปิดประตแูละมัดสายไฟ
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การเขา้ไปในรถ

กระจกบงัลมหนา้และกระจกห
นา้ตา่งประตู
กระจกบงัลมหนา้เป็นกระจกลามเินต 
และตดิกาวเขา้กบัโครงสรา้งหัวเกง๋ ใชเ้ลอืย เชน่ 
เลอืยเอนกประสงค ์เพอืเลอืยกระจกบงัลมหนา้
หนา้ตา่งประตอูาจประกอบดว้ยกระจกบานเดยีวหรอื
กระจกลามเินต เชน่ ใชค้อ้นทบุกระจกกรณีฉุกเฉนิ 
หรอืเลอืยวงเดอืนทบุหนา้ตา่งประตใูหแ้ตก
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การเปิดแผงกระจังหนา้ของรถ

การเปิดแผงกระจงัหน้
าของรถ
แผงกระจงัหนา้แบบล็อคได้
แผงกระจังหนา้แบบล็อคไดส้ามารถเปิดออกไดด้ว้ย
มอืจับในเสาประต ู
จบัมอืจับตามลกูศรและดงึกลบัอยา่งแรง 
หากแผงกระจังหนา้ตดิขดั 
ใหห้าผูช้ว่ยอกีคนเพอืชว่ยดงึขอบดา้นลา่งของแผงก
ระจังหนา้ขนึอยา่งแรงในเวลาเดยีวกนั
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การเปิดแผงกระจังหนา้ของรถ

หากไมส่ามารถเปิดแผงกระจงั
หนา้ของรถ
แผงกระจังหนา้ของรถถกูยดึไวโ้ดยบานพับทดีา้นบน

1. ตัดหรอืเลอืยบานพับทางดา้นซา้ยและดา้นขวาขอ
งแผงกระจังหนา้ออก

2. พับแผงกระจังหนา้ลง



00:01-08 ฉบบัท.ี 5 © 2021 Scania CV AB Sweden 14 (74)

โครงสรา้งหัวเกง๋

โครงสรา้งหวัเกง๋

ภาพประกอบแสดงสว่นของเฟรมทเีป็นสว่นประกอบ
ของโครงสรา้งหัวเกง๋ 
คานแข็งในโครงสรา้งหัวเกง๋สามารถใชเ้ครอืงตัดตดั
ได ้
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อปุกรณ์ดแูลความปลอดภัยของรถ

อปุกรณด์แูลความปล
อดภยัของรถ
ถงุลมนริภยั

คาํเตอืน!

ถงุลมนริภัยมสีสารจดุระเบดิ

หากรถตดิตังถงุลมนริภัยทดีา้นคนขบั 
จะมกีารแสดงขอ้ความ AIRBAGบนพวงมาลัย 
ดา้นผูโ้ดยสารไมม่กีารตดิตงัถงุลมนริภัย
เมอืกญุแจสตารท์ของรถอยูใ่นตําแหน่งลอ็คหรอืไมม่ี
การจา่ยไฟ ถงุลมนริภัยจะถกูปิดการใชง้าน

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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อากาศไอดเีขา้เครอืงยนต์

อากาศไอดเีขา้เครอืง
ยนต์
ชอ่งรบัอากาศไอดเีขา้ดา้นหน้
า
สามารถดับเครอืงยนตข์องรถโดยการฉีดพน่กา๊ซคาร์
บอนไดออ๊กไซดเ์ขา้ในชอ่งรับอากาศไอด ี
สามารถเขา้ถงึชอ่งรับอากาศไอดโีดยการเปิดแผงกร
ะจังหนา้
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อากาศไอดเีขา้เครอืงยนต์

ชอ่งรบัอากาศไอดจีากดา้นบน
ในรถทมีชีอ่งรับอากาศไอดจีากดา้นบน 
สามารถเขา้ถงึชอ่งรับอากาศไอดไีดจ้ากดา้นหลังหัว
เกง๋
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ชว่งลา่งแบบถงุลม

ชว่งลา่งแบบถงุลม
หวัเกง๋ทมีชีว่งลา่งแบบถงุลม
สําหรับรถทมีหัีวเกง๋ทมีชีว่งลา่งแบบถงุลม 
สามารถระบายลมออกจากชว่งลา่งแบบถงุลมเพอืให ้
หัวเกง๋ทรงตวัมันคง

คาํเตอืน!

ความเสยีงตอ่ความบกพรอ่งทางการไดย้นิ 
เมอือากาศไหลออกจากทอ่ทถีกูตัดขาด 
จะมเีสยีงดังเกดิขนึ
มคีวามเสยีงตอ่การบาดเจ็บเมอืชว่งลา่งหัวเกง๋ถกูไล่
ลมออกจนหมด

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
• ปุ่ มเลอืกเพลา
• ปุ่ มหน่วยความจํา
• ปุ่ มเปลยีนระดบั
• ปุ่ มกลับสูร่ะดับปกติ
• การปิดใชง้าน
• ปุ่ มหยดุ
• ปุ่ มหน่วยความจํา

กญุแจสตารท์อยูใ่นตําแหน่งขับขี
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ชว่งลา่งแบบถงุลม

การเลอืกเพลา

กดปุ่ มสําหรับเพลาทคีณุตอ้งการเปลยีนระดบั 
คณุยังสามารถกดปุ่ มทังคูเ่พอืเปลยีนระดับเพลาทังส
องตวัพรอ้มกนั เมอืคณุเลอืกเพลา 
ไฟแสดงการทํางานทเีกยีวขอ้งจะตดิสวา่ง

ระดบัการเปลยีนแปลง

กดปุ่ มคา้งไวเ้พอืยกขนึหรอืปลอ่ยลงไปยังระดบัทตีอ้
งการ ปลอ่ยปุ่ มเพอืยกเลกิ

การปิดใชง้าน

กลบัสูร่ะดบัรถปกติ

ปุ่ มหยดุ

ปุ่ มหยดุจะยกเลกิฟังกช์นัปัจจบุนัเสมอ 
กดปุ่ มหยดุหากคณุตอ้งการยกเลกิ เชน่ ฟังกช์นั 
กลบัสูร่ะดบัรถปกต ิหากมบีางอยา่งกดีขวาง
สามารถใชปุ้่ มหยดุเพอืการหยดุฉุกเฉนิไดต้ลอดเวลา 
แมว้า่ชดุควบคมุการทํางานจะไมทํ่างาน

ปุ่ มหนว่ยความจํา

บนัทกึระดบัหน่วยความจําสรีะดบัโดยการตงัโปรแกร
มโดยใชช้ดุควบคมุการทํางาน



00:01-08 ฉบบัท.ี 5 © 2021 Scania CV AB Sweden 23 (74)

การยดึหัวเกง๋

การยดึหวัเกง๋
รองรับแตล่ะดา้นทดีา้นหลังของหัวเกง๋เพอืป้องกนัไ
มใ่หหั้วเกง๋เลอืนลงมา
การยดึหัวเกง๋ในเฟรมทังสองดา้น 
จะเป็นการป้องกนัไมใ่หหั้วเกง๋เลอืนขนึ 
ใชแ้ทน่ยดึดา้นลา่งหัวเกง๋ตามภาพประกอบ

คาํเตอืน!

ระวังระบบไอเสยีทรีอ้นทตีดิตังอยูท่ดีา้นขวาของรถ
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การปรับตังพวงมาลัย

การปรบัตงัพวงมาลยั
การปรบัตงัดว้ยปุ่ ม
หากตอ้งการปรับความสงูและมมุ 
ใหก้ดปุ่ มขา้งล็อคทเีปิดเป็นเวลาสองสามวนิาที
หากตอ้งการล็อคการตงัคา่ทเีลอืก 
ใหก้ดปุ่ มขา้งล็อคทปิีด

นอกจากน ี
การตังคา่จะถกูล็อคโดยอตัโนมัตหิลังจากผา่นไปสอ
งสามวนิาที

หมายเหต:ุ
ฟังกช์นันจํีาเป็นตอ้งมลีมอดัเหลอือยูใ่นรถ



00:01-08 ฉบบัท.ี 5 © 2021 Scania CV AB Sweden 25 (74)

การปรับตังเบาะนัง

การปรบัตงัเบาะนงั
ตวัเลอืกการปรับตังเบาะนังขนึอยูก่บัรปูแบบเบาะนัง 
ภาพประกอบแสดงตัวอยา่ง

หมายเหต:ุ
อปุกรณ์ควบคมุสําหรับการลดเบาะนังลงอยา่งรวดเร็ว
จะลดเบาะนังลงอยา่งรวดเร็วและไลอ่ากาศออกจาก
ระบบจนหมด 
ซงึหมายความวา่จะไมส่ามารถปรับตังเบาะนังไดห้ลั
งจากมกีารใชอ้ปุกรณ์ควบคมุ

คาํเตอืน!

ความเสยีงตอ่ความบกพรอ่งทางการไดย้นิ 
เมอือากาศไหลออกจากทอ่ทถีกูตัดหรอืถกูปลดออก 
จะมเีสยีงดังเกดิขนึ

การปลอ่ยเบาะนังลงอยา่งรวดเร็วและการระบายลมอ
อกจากระบบจนหมดยังสามารถเกดิขนึไดห้ากทอ่ลม
ทดีา้นหลังของเบาะนังหลดุหลวมหรอืถกูตดัขาด

30
4 

44
9

อปุกรณ์ควบคมุสําหรับการลดเบาะนังลงอยา่งรวดเร็ว
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ขนาดและนําหนักของหัวเกง๋

ขนาดและนําหนกัของ
หวัเกง๋
หัวเกง๋อาจมนํีาหนักถงึ 1,320 กก.

ขนาดภายนอกจากระดับพนืดนิอาจแตกตา่งกนั 
ขนึอยูก่บัชนดิของหัวเกง๋ ความสงูของหลังคา 
ตวัเลอืกของระบบรองรับ โหลดและการตงัคา่

Table 1: ขนาด (มม.)
นาที สงูสดุ

A 1,730 2,280

B 2,695 3,900

C 1,640 2,250

D 1,000 1,650
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รถทใีชแ้กส๊

รถทใีชแ้กส๊
เชอืเพลงิแกส๊สําหรบัรถยนต์
เชอืเพลงิแกส๊สําหรับรถยนตใ์นรถทใีชแ้กส๊ของ 
Scania คอืแกส๊ชวีภาพ, แกส๊ธรรมชาต,ิ 
หรอืสว่นผสมเหลา่นี

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

เชอืเพลงิแกส๊สําหรับรถยนตป์กตจิะไมม่สีแีละไมม่กี
ลนิ 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

แผน่
รถใชแ้กส๊จะมกีารทําเครอืงหมายทจีดุตา่งๆ 
ดว้ยสญัลักษณ์รปูสเีหลยีมขนมเปียกปนูพรอ้มขอ้คว
าม CNG หรอื LNG

เชอืเพลงิแกส๊สําหรบัรถยนตท์มีแีรงดนั, 
CNG

CNG หมายถงึแกส๊ธรรมชาตอิดั 
ชดุอปุกรณ์ถังแกส๊ประกอบดว้ยถังแกส๊จํานวนมากซึ
งตดิตังเขา้ดว้ยกนั 
รถบรรทกุทมีถัีงเต็มสามารถบรรจเุชอืเพลงิไดถ้งึ 
150 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) 
แรงดนัในถังและทอ่แกส๊อาจแตกตา่งกนัจนถงึสงูสดุ
ท ี16 บาร ์แสดงวา่วาลว์นริภัยไมเ่สยีหาย

สญัลักษณ์สเีขยีวสําหรับเชอืเพลงิแกส๊สําหรับรถยน
ตท์เีป็นของเหลว, LNG
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รถทใีชแ้กส๊

ชนิสว่นประกอบในรถทใีชแ้กส๊ 
CNG
การออกแบบถังแกส๊และวาลว์แตกตา่งกนัตามผูผ้ลติ

ชุดอปุกรณ์ถงัแกส๊
ตําแหน่งทัวไปของชดุอปุกรณ์ถังแกส๊:

• บนรถบรรทกุ 
ชดุอปุกรณ์ถังแกส๊จะตดิตังอยูบ่นเฟรม

ถังแกส๊ม ี2 เวอรช์นั: แบบโลหะหรอืวัสดผุสม 
แตล่ะถังแกส๊ในชดุอปุกรณ์ถังแกส๊มกีารตดิตังโซลนิ
อยดว์าลว์, วาลว์ตดัการจา่ยและวาลว์ปิดทอ่รัว

หมายเหต:ุ
หากปลอกป้องกนัดา้นนอกของถังคอมโพสติเสยีหา
ย 
โครงสรา้งจะออ่นแอซงึเมอืเวลาผา่นไปสามารถทําใ
หถั้งแกส๊รา้วได ้

ตําแหน่งของชดุอปุกรณ์ถังแกส๊บนรถบรรทกุ
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รถทใีชแ้กส๊

ทอ่แกส๊
ทอ่แกส๊ในรถบรรทกุจะตอ่ไปตามแนวเฟรม 
และระหวา่งชดุอปุกรณ์ถังแกส๊
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รถทใีชแ้กส๊

วาลว์นริภยั

หมายเหต:ุ
โซลนิอยดว์าลว์จะเปิดออกก็ตอ่เมอืเครอืงยนตทํ์างา
นเทา่นัน

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

วาลว์ตดัการจา่ยถงับรรจแุกส๊
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รถทใีชแ้กส๊

ชนิสว่นประกอบในรถทใีชแ้กส๊ 
LNG
การออกแบบถังแกส๊และวาลว์แตกตา่งกนัตามผูผ้ลติ

ถงัแกส๊
ตําแหน่งทัวไปของถังแกส๊:

• บนรถบรรทกุ ถังแกส๊ตดิตังอยูบ่นเฟรม

ถังแกส๊ทําจากเหลก็

แรงดนัในถังสามารถอา่นไดบ้นเครอืงวัดความดนัทตีิ
ดตังทดีา้นขา้งของถัง

ถังแกส๊ตดิตงัโซลนิอยดว์าลว์ วาลว์ตดัการจา่ย 
วาลว์จํากดัการไหลในทอ่และวาลว์นริภัยททํีางานดว้
ยแรงดนั

ตําแหน่งของถังแกส๊บนรถบรรทกุ
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รถทใีชแ้กส๊

ทอ่แกส๊
ทอ่แกส๊ในรถบรรทกุถกูเดนิไปตามแนวเฟรม 
และระหวา่งถัง
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รถทใีชแ้กส๊

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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รถทใีชแ้กส๊

การจดัการความเสยีงสําหรบัร
ถทใีชแ้กส๊
ตอ้งอพยพออกจากพนืททีกุครังในกรณีทเีกดิเพลงิไ
หม,้ 
เกดิการรัวหรอืกรณีรถมถัีงแกส๊ทไีดรั้บความเสยีหาย

เนืองจากมคีวามเสยีงตอ่การระเบดิและการขาดอาก
าศหายใจ, 
รถทใีชแ้กส๊ตอ้งปราศจากแกส๊กอ่นทจีะนําเขา้ไปภา
ยในอาคาร หากเกดิการรัวของแกส๊ แกส๊จะถกูจํากดั 
กอ่ใหเ้กดิสภาพแวดลอ้มทไีมป่ลอดภัย

การระเบดิ

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

LNG
ความเสยีงของการระเบดินันนอ้ยมาก 
มกีารสงังานวาลว์สง่ท ี16 บารแ์ละ 24 บาร์
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ถงัแกส๊ทเีสยีหาย
อพยพออกจากพนืทรีอบรถทมีถัีงแกส๊ทเีสยีหายทกุ
ครัง

เชอืเพลงิแกส๊สําหรับรถยนตจ์ะมกีารขยายตัวจากอุ
ณหภมู ิดังนันสงิสําคญัคอื 
ใหล้ดแรงดนัในถังแกส๊ทเีสยีหายลง 
ถังแกส๊ทเีสยีหายสามารถทนตอ่แรงดันไดช้วัคราว 
แตห่ากมแีรงดนัเพมิขนึ เชน่ 
ความรอ้นจากแสงอาทติย ์
ถังแกส๊อาจเกดิการแตกรา้ว 
ดงันันใหพ้ยายามลดแรงดนัในถังแกส๊ทเีสยีหายอยา่
งปลอดภัยโดยการยงิเจาะรถัูงจากระยะหา่งทปีลอด
ภัย

หมายเหต:ุ
แรงดนัทแีสดงบนเครอืงวัดความดนัเป็นแรงดนัในระ
บบทอ่ ถังแกส๊มโีซลนิอยดว์าลว์, 
ซงึจะปิดเมอืแหลง่จา่ยไฟถกูตัด 
ดงันันใหรั้กษาแกส๊ใหอ้ยูใ่นถังอยูเ่สมอ 
แมว้า่เครอืงวัดความดนัจะแสดง 0 บาร์
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การรวั

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
หากเกดิเพลงิไหม:้ หากเป็นไปได ้
ใหต้ัดการจา่ยแกส๊โดยการดับเครอืงยนต์

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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รถไฮบรดิและรถไฟฟ้
าไฮบรดิแบบเสยีบชาร์
จได้

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 
มัดสายไฟสําหรับแรงเคลอืนไฟฟ้า ระดับ B (650 
V) ถกูหุม้ฉนวนจากกราวดแ์ชสซ ี
นหีมายความวา่ตอ้งมกีารสมัผัสกบัตวันําทังคูก่อ่
นจะมคีวามเสยีงตอ่การบาดเจ็บ

• ชนิสว่นประกอบระบบไฮบรดิทมีคีวามเสยีงเกยีวกบั
อนัตรายจากกระแสไฟฟ้า 
จะตดิป้ายเตอืนเกยีวกบัแรงเคลอืนไฟฟ้า ระดับ B 
(650 โวลต)์

• ระบบไฮบรดิตรวจสอบอณุหภมูแิบตเตอร ี
แรงเคลอืนไฟฟ้าความแรงของกระแสไฟฟ้า 
และระดบัฉนวนไฟฟ้า 
ระบบไฮบรดิจะตัดการเชอืมตอ่แบตเตอรแีละตัดก
ารจา่ยไฟไปยังมัดสายไฟหากผลลัพธเ์บยีงเบน

• แรงเคลอืนไฟฟ้าระบบไฮบรดิโดยปกตจิะถกูตัด 
เมอืระบบ 24 โวลตถ์กูตดั

• ระบบไฮบรดิถูกปิดโดยใชส้วติชค์วบคมุทตัีงอยูใ่นชุ
ดแบตเตอรไีฮบรดิและชนิสว่น 
ซงึโดยปกตจิะมสีเีหลอืง

ตําแหน่งของสวติชค์วบคมุในชดุแบตเตอรไีฮบรดิแล
ะชนิสว่น



00:01-08 ฉบบัท.ี 5 © 2021 Scania CV AB Sweden 43 (74)

รถไฮบรดิและรถไฟฟ้าไฮบรดิแบบเสยีบชารจ์ได ้

ขนัตอนสําหรบัการดบัเพลงิ
เพลงิไหมอ้ณุหภมูแิบตเตอรชีุดขบัเคลอื
น
หากมองเห็นเพลงิไหมใ้นแบตเตอรชีดุขับเคลอืน 
ใหใ้ชนํ้าปรมิาณมากเพอืทําใหแ้บตเตอรชีดุขบัเคลอื
นเย็นลง

ตดิตอ่หน่วยดับเพลงิซงึมอีปุกรณ์ดับเพลงิในแบตเต
อรชีดุขบัเคลอืนของรถ

สําหรบัเพลงิไหมร้ถอนืๆ, 
ไมใ่ชเ่พลงิไหมท้เีกดิจากแบตเตอรี
ในกรณีการเกดิไฟไหมร้ถโดยทชีอ่งเกบ็แบตเตอรไีม่
เสยีหายและไมต่ดิไฟ 
ขอแนะนําใหใ้ชข้นัตอนปกตสํิาหรับการดบัไฟ

ตอ้งป้องกนัแบตเตอรชีดุขับเคลอืนและทําใหแ้บตเต
อรชีดุขบัเคลอืนเย็นลงดว้ยนําปรมิาณมาก

หากชอ่งเก็บแบตเตอรไีดรั้บความเสยีหายหนัก 
ตอ้งใชนํ้าปรมิาณมากเพอืทําใหแ้บตเตอรชีดุขบัเคลื
อนเย็นลง 
สงิสําคัญคอืการทําใหอ้ณุหภมูแิบตเตอรชีดุขบัเคลอื
นลดลงโดยใชเ้พยีงนําเทา่นัน 
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 สสีม้ 
มคีวามเสยีงสงูทจีะเกดิประกายไฟขนึซงึอาจทําใหเ้
กดิการบาดเจ็บได ้
สวมแวน่ตานริภัยและถงุมอืยางระบวุา่ใชสํ้าหรับไฟฟ้
า 1,000 โวลต์

คาํเตอืน!

มอเตอรไ์ฟฟ้าผลติไฟฟ้าตลอดเวลาหากเครอืงยนต์
ทมีกีารเผาไหมข้องเชอืเพลงิยังคงทํางานอยู ่
หรอืดว้ยสาเหตอุนืๆ 
บางอยา่งททํีาใหเ้ครอืงยนตเ์รมิหมนุ 
แมว้า่จะไมม่กีารเชอืมตอ่กบัระบบไฮบรดิ
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1. ปิดระบบจดุระเบดิ
2. ตัดระบบไฟ 24 

โวลตโ์ดยการปลดขัวแบตเตอรบีนแบตเตอร ี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
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การเคลอืนยา้ยรถเสยีไปไวใ้น
ทปีลอดภยัและการลากรถทคีว
ามเร็วตาํ
ตอ้งปฏบิัตติามขอ้มลูและคําแนะนําระหวา่งการลากแ
ละเคลอืนยา้ยรถเสยีเพอืป้องกนัการบาดเจ็บสว่นบคุ
คลและความเสยีหายของรถ

การเคลอืนยา้ยรถเสยีไปไวใ้นทปีลอดภัยควรดําเนนิ
การโดยบรษัิทเคลอืนยา้ยรถเสยีทไีดรั้บอนุญาต

งานเตรยีมการ
• ในกรณีทมีกีารกูร้ถจากคนํูา: 

ขนถา่ยรถและเอาเศษตา่งๆ เชน่ เศษหนิ 
ทอีาจสรา้งความเสยีหายหรอืตดิอยูใ่นรถระหวา่ง
การกูร้ถออกไป

• ตรวจสอบวา่รถไมเ่กดิความเสยีหายจากการลัดวงจ
รในระบบไฟฟ้า หากเป็นเชน่นัน 
ใหถ้อดขวัแบตเตอรอีอกเพอืป้องกนัเพลงิไหม ้

• เมอืดําเนนิการเคลอืนยา้ยรถเสยีไปไวใ้นทปีลอดภั
ยบนถนน 
ควรยกรถขนึโดยไมม่นํีาหนักบรรทกุทกุครัง 
อกีทางหนงึ 
อาจลดนําหนักลงเพลาหนา้ใหม้ากทสีดุเทา่ทจีะ
ทําได ้

• หากไมส่ามารถสตารท์เครอืงยนตไ์ด ้
ตอ้งเตมิลมในระบบเบรกโดยใชว้ธิอีนื 
รถสําหรับการกูค้นืมักจะมชีอ่งระบายอากาศทสีา
มารถจา่ยอากาศใหก้บัรถทลีาก/กูค้นืได ้

การเคลอืนยา้ยรถเสยีไปไวใ้นทปีลอดภ ั
ย
หมายเหต:ุ
ขอ้มลูเกยีวกบัการเคลอืนยา้ยรถเสยีไปไวใ้นทปีลอด
ภัยและการลากรถทคีวามเร็วตําทตีามมาจะใชเ้ฉพาะ
เมอื:
• รถทไีมม่คีวามเสยีหายทมีองเห็นไดท้เีกดิขนึเนืองจ

ากการชนหรอือบุตักิารณ์อนืๆ
• ความเสยีงจากไฟไหมถ้อืวา่ตํา
• ความเสยีงจากการสมัผัสกบัไฟฟ้าแรงสงูถอืวา่ตํา
• ไมม่คํีาเตอืนเกยีวกบัอนัตรายจากไฟฟ้าปรากฏบน

หนา้ปัดเรอืนไมล ์(ICL)

หากรถกดีขวางการจราจรหรอืกอ่ใหเ้กดิความเสยีงใ
นลักษณะอนืใด 
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สามารถเคลอืนยา้ยรถไปยังทปีลอดภัยกวา่ไดด้ว้ยก
ารลากดว้ยเพลากลางทเีชอืมตอ่อยู่

หมายเหต:ุ
กอ่นทจีะดําเนนิการลากรถ:
• ปิดสวติชแ์หลง่จา่ยไฟ 15 

ของรถดว้ยกญุแจสตารท์บนหนา้ปัดเรอืนไมล์
• ปิดสวติชแ์รงเคลอืนไฟฟ้า ระดบั A (VCA) 

ของรถโดยใชส้วติชค์วบคมุสแีดง
• แรงเคลอืนไฟฟ้า ระดับ B (VCB) 

ของระบบขบัเคลอืนดว้ยมอเตอรไ์ฟฟ้าถกูปิดโดย
ใชส้วติชค์วบคมุสเีหลอืง

คาํเตอืน!

เมอืลากรถดว้ยเพลากลางทเีชอืมตอ่:
• หา้มลากรถเกนิ 500 เมตร
• ความเร็วรถตอ้งไมเ่กนิ 10 กม./ชม.

คาํเตอืน!

เมอืลากรถดว้ยเพลากลางทเีชอืมตอ่ 
มคีวามเสยีงทจีะเกดิความเสยีหายตอ่ชดุขับเคลอืนข
องรถ แบตเตอรชีดุขับเคลอืน และสว่นอนืๆ 
ของระบบไฟฟ้า

คาํเตอืน!

ฟังกช์นัตา่งๆ 
ของรถจะถกูตดัการทํางานหรอืไมส่ามารถใชง้านไดร้
ะหวา่งการเคลอืนยา้ยรถเสยีไปไวใ้นทปีลอดภัยและ
การลากรถถอืเป็นเรอืงปกติ

คาํเตอืน!

อยา่ยกบนแทน่ยดึสําหรับการลากรถ

หมายเหต:ุ
รถทมีสีญัญาณเตอืนสามารถตอบสนองตอ่ความเร็ว
และสามารถล็อคตวัเองไดถ้งึแมว้า่ขณะทําการเคลอื
นยา้ยรถเสยีก็ตาม 
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หลกีเลยีงการปลอ่ยกญุแจสตารท์ไวใ้นโหมดขบัขรีะ
หวา่งการลากและเคลอืนยา้ยรถเสยี

ชนิสว่นประกอบของระบบไฮบ
รดิ

1. E83, แบตเตอรชีดุขบัเคลอืน
2. E82, อนิเวอรเ์ตอร์
3. E81, กลอ่งควบคมุ
4. หมอ้พักนําสําหรับระบบระบายความรอ้นของแบตเ

ตอรชีดุขบัเคลอืน
5. หมอ้พักนําสําหรับระบบระบายความรอ้นดว้ยนําหล่

อเย็นของอปุกรณ์แปลงไฟฟ้าแบบอเิล็กทรอนกิส์
6. S229, สวติช,์ ปกตมิสีเีหลอืง
7. ชดุอปุกรณ์ระบายความรอ้น
8. คอนเดนเซอร์
9. P13, 

ชดุฟิวสแ์ละรเีลยสํ์าหรับแรงเคลอืนไฟฟ้าระดับ A
10.P7, 

ชดุฟิวสแ์ละรเีลยส์ว่นกลางสําหรับแรงเคลอืนไฟ
ฟ้า ระดับ B

11.P12, 
ชดุฟิวสแ์ละรเีลยสํ์าหรับแรงเคลอืนไฟฟ้าระดับ A
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1. V194, โซลนิอยดว์าลว์
2. M39, พัดลม
3. E84, เครอืงแปลงไฟฟ้ากระแสตรง
4. อวีาปอเรเตอร์
5. M38, 

ปัมนําหลอ่เย็นเครอืงยนตสํ์าหรับระบบระบายควา
มรอ้นดว้ยนําหลอ่เย็นของแบตเตอรชีดุขบัเคลอืน

6. M41, 
ปัมนําหลอ่เย็นเครอืงยนตสํ์าหรับวงจรนําหลอ่เย็
นของอปุกรณ์แปลงไฟฟ้าแบบอเิลก็ทรอนกิส์

7. E140, คอมเพรสเซอรอ์ดัสารทําความเย็น
8. H32, อปุกรณ์ทําความรอ้น
9. M40, พัดลม
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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)์

แบตเตอรชุีดขบัเคลอืน

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

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

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

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

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

อนิเวอรเ์ตอรจ์ะเชอืมตอ่กบัมอเตอรไ์ฟฟ้าโดยใชส้าย
เคเบลิสามเสน้สําหรับแรงเคลอืนไฟฟ้า ระดับ B
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มอเตอรไ์ฟฟ้า

มอเตอรไ์ฟฟ้าเป็นขดลวดแมเ่หล็กไฟฟ้าและแปลงพ
ลงังานไฟฟ้าไปเป็นพลังงานกลและในทางกลับกนั
ตดิตังอยูร่ะหวา่งกระปกุเกยีรแ์ละเครอืงยนตด์เีซล 
และใชสํ้าหรับการขบัเคลอืนและการเบรกของรถ
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ชุดอปุกรณ์ชารจ์ภายนอก

รถไฟฟ้าไฮบรดิแบบเสยีบชารจ์ไดม้เีตา้รับสายชารจ์
แบตเตอรซีงึเชอืมตอ่แหลง่พลังงานภายนอกจากสถ
านีชารจ์เพอืชารจ์รถ
ชดุอปุกรณ์ชารจ์ภายนอกตดิตงัอยูบ่นเฟรมทางซา้ย
มอืของเฟรมถัดจากชดุแบตเตอรไีฮบรดิและชนิสว่น
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ขอ้มลูสารเคมเีกยีวกบัแบตเตอ
รชีุดขบัเคลอืน
ภายใตส้ภาวะปกต ิสารเคมถีกูใสเ่ขา้ไปใน 'เซลล’์ 
ทตีดิตังอยูภ่ายในแบตเตอรชีดุขบัเคลอืนและไมส่าม
ารถรัวออกสูส่ภาพแวดลอ้มได ้
เซลลมั์กจะมสีว่นผสมของของเหลวและของแข็งบา
งชนดิ, ของเหลวทเีก็บไวอ้ยา่งแน่นหนาดว้ยวัสดุ

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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รถไฟฟ้า
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
ระบบขบัเคลอืนดว้ยมอเตอรไ์ฟฟ้ามอีปุกรณ์เพื
อความปลอดภยัในตวัตอ่ไปน:ี
• มัดสายไฟของระบบขับเคลอืนดว้ยมอเตอรไ์ฟฟ้า

สําหรับแรงเคลอืนไฟฟ้า ระดบั B (650 โวลต)์ 
จะเป็นสสีม้ มัดสายไฟสําหรับแรงเคลอืนไฟฟ้า 
ระดับ B (650 V) ถกูหุม้ฉนวนจากกราวดแ์ชสซ ี
นหีมายความวา่ตอ้งมกีารสมัผัสกบัตวันําทังคูก่อ่
นจะมคีวามเสยีงตอ่การบาดเจ็บ

• สว่นประกอบระบบขับเคลอืนดว้ยมอเตอรไ์ฟฟ้าทกี่
อใหเ้กดิอนัตรายจากไฟไหมไ้ดรั้บการตดิตังป้ายเ
ตอืนเกยีวกบัแรงเคลอืนไฟฟ้า ระดบั B 
(650 โวลต)์

• ระบบขับเคลอืนดว้ยมอเตอรไ์ฟฟ้าจะตรวจสอบอณุ
หภมูแิบตเตอร,ี แรงเคลอืนไฟฟ้า, กระแสไฟฟ้า 
และระดบัฉนวนไฟฟ้า 
ระบบขบัเคลอืนดว้ยมอเตอรไ์ฟฟ้าจะตัดการเชอืม
ตอ่แบตเตอรแีละตัดการจา่ยไฟไปยังมัดสายไฟห
ากผลลัพธเ์บยีงเบน

• แรงเคลอืนไฟฟ้าระบบขับเคลอืนดว้ยมอเตอรไ์ฟฟ้า
โดยทัวไปจะถกูตัดเมอืระบบ 24 โวลตถ์กูตัด 
โดยปกตสิวติชค์วบคมุจะมสีแีดง

• แรงเคลอืนไฟฟ้า ระดับ B 
ของระบบขบัเคลอืนดว้ยมอเตอรไ์ฟฟ้าถกูปิดโดย
ใชส้วติชค์วบคมุทดีา้นซา้ยมอืดา้นหลงัหัวเกง๋ 
สวติชค์วบคมุปกตจิะเป็นสเีหลอืง

สวติชค์วบคมุตดิตงัอยูท่ดีา้นซา้ยหลังหัวเกง๋
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ขนัตอนสําหรบัการดบัเพลงิ
เพลงิไหมอ้ณุหภมูแิบตเตอรชีุดขบัเคลอื
น
หากมองเห็นเพลงิไหมใ้นแบตเตอรชีดุขับเคลอืน 
ใหใ้ชนํ้าปรมิาณมากเพอืทําใหแ้บตเตอรชีดุขบัเคลอื
นเย็นลง

ตดิตอ่หน่วยดับเพลงิซงึมอีปุกรณ์ดับเพลงิในแบตเต
อรชีดุขบัเคลอืนของรถ

สําหรบัเพลงิไหมร้ถอนืๆ, 
ไมใ่ชเ่พลงิไหมท้เีกดิจากแบตเตอรี
ในกรณีการเกดิไฟไหมร้ถโดยทชีอ่งเกบ็แบตเตอรไีม่
เสยีหายและไมต่ดิไฟ 
ขอแนะนําใหใ้ชข้นัตอนปกตสํิาหรับการดบัไฟ

ตอ้งป้องกนัแบตเตอรชีดุขับเคลอืนและทําใหแ้บตเต
อรชีดุขบัเคลอืนเย็นลงดว้ยนําปรมิาณมาก

หากชอ่งเก็บแบตเตอรไีดรั้บความเสยีหายหนัก 
ตอ้งใชนํ้าปรมิาณมากเพอืทําใหแ้บตเตอรชีดุขบัเคลื
อนเย็นลง 
สงิสําคัญคอืการทําใหอ้ณุหภมูแิบตเตอรชีดุขบัเคลอื
นลดลงโดยใชเ้พยีงนําเทา่นัน 
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 
มคีวามเสยีงสงูทจีะเกดิประกายไฟขนึซงึอาจทําใหเ้
กดิการบาดเจ็บได ้
สวมแวน่ตานริภัยและถงุมอืยางระบวุา่ใชสํ้าหรับไฟฟ้
า 1,000 โวลต์

1. ตัดระบบไฟ 24 
โวลตโ์ดยการปลดขัวแบตเตอรบีนแบตเตอร ี24 
โวลต ์แบตเตอร ี
24 โวลตจ์ะอยูท่ทีางขวามอืดา้นหลังลอ้หนา้
โดยปกตนิสีง่ผลใหแ้บตเตอรชีดุขับเคลอืนถู
กตดัการเชอืมตอ่ 
การดําเนนิการนีจะป้องกนัแรงเคลอืนไฟฟ้าจ
ากมอเตอรไ์ฟฟ้า
เพอืใหแ้น่ใจวา่ไมม่แีรงเคลอืนไฟฟ้าเหลอือ
ยูใ่นระบบ ใหร้อประมาณ 15 นาที

2. หากจําเป็นตอ้งตัดมัดสายไฟทใีชแ้รงเคลอืนไฟฟ้
า ระดบั B หรอืหากมัดสายไฟมคีวามเสยีหาย 
และหากไมส่ามารถเขา้ถงึระบบทมีกีําลังไฟ 
24 โวลต,์ 
ใหป้ลดขวัตอ่บนแบตเตอรชีดุขับเคลอืน 
วธิกีารนชีว่ยทําใหมั้นใจไดว้า่ระบบขบัเคลอืนดว้
ยมอเตอรไ์ฟฟ้าถกูตดัการเชอืมตอ่แลว้
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การเคลอืนยา้ยรถเสยีไปไวใ้น
ทปีลอดภยัและการลากรถทคีว
ามเร็วตาํ
ตอ้งปฏบิัตติามขอ้มลูและคําแนะนําระหวา่งการลากแ
ละเคลอืนยา้ยรถเสยีเพอืป้องกนัการบาดเจ็บสว่นบคุ
คลและความเสยีหายของรถ

การเคลอืนยา้ยรถเสยีไปไวใ้นทปีลอดภัยควรดําเนนิ
การโดยบรษัิทเคลอืนยา้ยรถเสยีทไีดรั้บอนุญาต

งานเตรยีมการ
• ในกรณีทมีกีารกูร้ถจากคนํูา: 

ขนถา่ยรถและเอาเศษตา่งๆ เชน่ เศษหนิ 
ทอีาจสรา้งความเสยีหายหรอืตดิอยูใ่นรถระหวา่ง
การกูร้ถออกไป

• ตรวจสอบวา่รถไมเ่กดิความเสยีหายจากการลัดวงจ
รในระบบไฟฟ้า หากเป็นเชน่นัน 
ใหถ้อดขวัแบตเตอรอีอกเพอืป้องกนัเพลงิไหม ้

• เมอืดําเนนิการเคลอืนยา้ยรถเสยีไปไวใ้นทปีลอดภั
ยบนถนน 
ควรยกรถขนึโดยไมม่นํีาหนักบรรทกุทกุครัง 
อกีทางหนงึ 
อาจลดนําหนักลงเพลาหนา้ใหม้ากทสีดุเทา่ทจีะ
ทําได ้

• หากไมส่ามารถสตารท์เครอืงยนตไ์ด ้
ตอ้งเตมิลมในระบบเบรกโดยใชว้ธิอีนื 
รถสําหรับการกูค้นืมักจะมชีอ่งระบายอากาศทสีา
มารถจา่ยอากาศใหก้บัรถทลีาก/กูค้นืได ้

การเคลอืนยา้ยรถเสยีไปไวใ้นทปีลอดภ ั
ย
หมายเหต:ุ
ขอ้มลูเกยีวกบัการเคลอืนยา้ยรถเสยีไปไวใ้นทปีลอด
ภัยและการลากรถทคีวามเร็วตําทตีามมาจะใชเ้ฉพาะ
เมอื:
• รถทไีมม่คีวามเสยีหายทมีองเห็นไดท้เีกดิขนึเนืองจ

ากการชนหรอือบุตักิารณ์อนืๆ
• ความเสยีงจากไฟไหมถ้อืวา่ตํา
• ความเสยีงจากการสมัผัสกบัไฟฟ้าแรงสงูถอืวา่ตํา
• ไมม่คํีาเตอืนเกยีวกบัอนัตรายจากไฟฟ้าปรากฏบน

หนา้ปัดเรอืนไมล ์(ICL)
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หากรถกดีขวางการจราจรหรอืกอ่ใหเ้กดิความเสยีงใ
นลักษณะอนืใด 
สามารถเคลอืนยา้ยรถไปยังทปีลอดภัยกวา่ไดด้ว้ยก
ารลากดว้ยเพลากลางทเีชอืมตอ่อยู่

หมายเหต:ุ
กอ่นทจีะดําเนนิการลากรถ:
• ปิดสวติชแ์หลง่จา่ยไฟ 15 

ของรถดว้ยกญุแจบนหนา้ปัดเรอืนไมล์
• ปิดสวติชแ์รงเคลอืนไฟฟ้า ระดบั A (VCA) 

ของรถโดยใชส้วติชค์วบคมุสแีดง
• แรงเคลอืนไฟฟ้า ระดับ B (VCB) 

ของระบบขบัเคลอืนดว้ยมอเตอรไ์ฟฟ้าถกูปิดโดย
ใชส้วติชค์วบคมุสเีหลอืง

คาํเตอืน!

เมอืลากรถดว้ยเพลากลางทเีชอืมตอ่:
• หา้มลากรถเกนิ 500 เมตร
• ความเร็วรถตอ้งไมเ่กนิ 10 กม./ชม.

คาํเตอืน!

เมอืลากรถดว้ยเพลากลางทเีชอืมตอ่ 
มคีวามเสยีงทจีะเกดิความเสยีหายตอ่ชดุขับเคลอืนข
องรถ แบตเตอรชีดุขับเคลอืน และสว่นอนืๆ 
ของระบบไฟฟ้า

คาํเตอืน!

ฟังกช์นัตา่งๆ 
ของรถจะถกูตดัการทํางานหรอืไมส่ามารถใชง้านไดร้
ะหวา่งการเคลอืนยา้ยรถเสยีไปไวใ้นทปีลอดภัยและ
การลากรถถอืเป็นเรอืงปกติ

คาํเตอืน!

อยา่ยกบนแทน่ยดึสําหรับการลากรถ
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หมายเหต:ุ
รถทมีสีญัญาณเตอืนสามารถตอบสนองตอ่ความเร็ว
และสามารถล็อคตวัเองไดถ้งึแมว้า่ขณะทําการเคลอื
นยา้ยรถเสยีก็ตาม 
หลกีเลยีงการปลอ่ยกญุแจสตารท์ไวใ้นโหมดขบัขรีะ
หวา่งการลากและเคลอืนยา้ยรถเสยี
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ระบบขบัเคลอืนดว้ยมอเตอรไ์
ฟฟ้า
ระบบสง่กําลังของรถไฟฟ้าถกูขบัโดยแบตเตอรชีดุขั
บเคลอืน รถยนตไ์ฟฟ้าสามารถมแีบตเตอรไีดร้ะหวา่ง 
5 ถงึ 9 ตวั

แบตเตอรชีดุขับเคลอืนมแีรงเคลอืนไฟฟ้า ระดับ B 
(650 โวลต)์ ทจีา่ยไฟฟ้ากระแสสลับ 3 
เฟสผา่นอนิเวอรเ์ตอรใ์หก้บัหมอ้แปลงไฟฟ้า

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)์

แบตเตอรชุีดขบัเคลอืน

แบตเตอรชีดุขับเคลอืนเป็นแบตเตอรลีเิธยีมไอออน
ทมีแีรงเคลอืนไฟฟ้า ระดบั B (650 โวลต)์ 
แบตเตอรชีดุขับเคลอืนจะเชอืมตอ่กบัมอเตอรไ์ฟฟ้า
ผา่นอนิเวอรเ์ตอร ์
และจา่ยกระแสไฟฟ้าใหก้บัระบบขบัเคลอืนดว้ยมอเ
ตอรไ์ฟฟ้า
แบตเตอรชีดุขับเคลอืนจะอยูใ่นตําแหน่งตามทแีสดง
ในภาพประกอบ ตัวหนงึอยูใ่ตหั้วเกง๋ และตัวอนืๆ 
จะกระจายอยูท่างซา้ยมอืและทางขวามอืดา้นขา้งขอ
งเฟรม
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ชุดฟิวสแ์ละรเีลยส์ว่นกลางสําหรบัแรงเคลอืนไ
ฟฟ้า ระดบั B
ระบบขบัเคลอืนดว้ยมอเตอรไ์ฟฟ้าประกอบดว้ยชดุฟิ
วสแ์ละรเีลยส์ว่นกลาง 4 
ชดุสําหรับแรงเคลอืนไฟฟ้าระดบั B

ชดุฟิวสแ์ละรเีลยส์ว่นกลางทําหนา้ทเีป็นอปุกรณ์เชอื
มตอ่ทปีลอดภัยระหวา่งชนิสว่นประกอบทเีชอืมตอ่กั
บไฟฟ้ากระแสตรงและตอ้งจา่ยการเชอืมตอ่ทมีแีรงเ
คลอืนไฟฟ้าขวับวกและขวัลบ 
ชดุฟิวสแ์ละรเีลยส์ว่นกลางจะกระจายแรงเคลอืนไฟ
ฟ้าระดบั B 
ผา่นฟิวสเ์พอืป้องกนัมัดสายไฟและชนิสว่นประกอบ
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เครอืงแปลงไฟฟ้ากระแสตรง

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

อปุกรณ์ทําความรอ้น H40 
เป็นสว่นหนงึของคอยลร์ะบายความรอ้นสําหรับแบตเ
ตอรชีดุขบัเคลอืนและอยูท่างซา้ยของเฟรม
อปุกรณ์ทําความรอ้นใชพ้ลังงาน 650 โวลต ์
และจะอุน่แบตเตอรชีดุขับเคลอืน 
หากอณุหภมูขิองแบตเตอรชีดุขับเคลอืนลดลงตํากว่
า 5°C
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อนิเวอรเ์ตอร์

อนิเวอรเ์ตอร ์(E82) จะอยูใ่ตหั้วเกง๋
โดยจะแปลงไฟฟ้ากระแสตรง (650 โวลต)์ 
จากแบตเตอรชีดุขบัเคลอืนไปเป็นไฟฟ้ากระแสสลับ 
3 เฟส (300 แอมป์)

โดยไดรั้บการระบายความรอ้นดว้ยของเหลวและเชอื
มตอ่กบัหมอ้แปลงไฟฟ้าผา่นแรงเคลอืนไฟฟ้า ระดับ 
B 3 สาย



00:01-08 ฉบบัท.ี 5 © 2021 Scania CV AB Sweden 72 (74)

รถไฟฟ้า

หมอ้แปลงไฟฟ้าและชุดขบัเคลอืนไฟฟ้า

หมอ้แปลงไฟฟ้าอยูต่รงกลางของรถ
มอเตอรไ์ฟฟ้าเป็นขดลวดแมเ่หล็กไฟฟ้าและแปลงพ
ลงังานไฟฟ้าไปเป็นพลังงานกลและในทางกลับกนั

ดา้นหลังหมอ้แปลงไฟฟ้า (A) มชีดุขบัเคลอืนไฟฟ้า 
(B) ซงึเป็นกระปกุเกยีรข์องรถ

A. มอเตอรไ์ฟฟ้าสําหรับชดุขบัเคลอืนไฟฟ้า
B. ชดุขบัเคลอืนไฟฟ้า
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ชุดชารจ์ไฟภายนอก (CCS)

รถไฟฟ้าของ Scania 
มเีตา้รับสายชารจ์แบตเตอรซีงึเชอืมตอ่แหลง่พลังงา
นภายนอกจากสถานชีารจ์เพอืชารจ์รถ
ชดุอปุกรณ์ชารจ์ภายนอกตดิตงัอยูท่างขวามอืของรถ
เหนอืชดุโคมไฟหนา้



00:01-08 ฉบบัท.ี 5 © 2021 Scania CV AB Sweden 74 (74)

รถไฟฟ้า

ขอ้มลูสารเคมเีกยีวกบัแบตเตอ
รชีุดขบัเคลอืน
ภายใตส้ภาวะปกต ิสารเคมถีกูใสเ่ขา้ไปใน 'เซลล’์ 
ทตีดิตังอยูภ่ายในแบตเตอรชีดุขบัเคลอืนและไมส่าม
ารถรัวออกสูส่ภาพแวดลอ้มได ้

เซลลมั์กจะมสีว่นผสมของของเหลวและของแข็งบา
งชนดิ, ของเหลวทเีก็บไวอ้ยา่งแน่นหนาดว้ยวัสดุ

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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