
 

-1- 

 

อัตรามาตรฐานของก าลังไฟฟ้า 
Carrier Container 20'RF/40HR 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Net Refrigerating Capacity:   Temperature             Ambient Temperature 
 1. 20500 BTU/HR           5995   Watts         at      -17.8 C                           38.7C 
 2. 35000 BTU/HR         10236   Watts         at          1.7 C                           38.7C 
Main Circuit Breaker 32amp / 3ph  :  Cable VCT 4x6 ต ่ำสุด 4x4 / Cable THW 1x6 ต ่ำสุด 1x4 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

อัตรา และหลักการส าหรับค านวณค่าไฟฟ้า 
 อัตรำค่ำไฟฟ้ำจะไม่สำมำรถก่ำหนดตำยตัวได้ แตจ่ะมำกหรือน้อยนั้นขึน้อยู่กับปจัจัยหลำยประกำร เช่น 
กำรเปิดใช้งำนของตูค้อนเทนเนอร์ ปริมำณ และต่ำแหน่งของกำรจัดเกบ็สินค้ำของผูใ้ช้  เป็นตน้ ในกรณีที ผูใ้ชต้้องกำร
ประมำณกำรของคำ่ใช้จ่ำยของค่ำไฟฟ้ำในแต่ละเดือนจำกกำรใช้งำนตู้คอนเทนเนอร์นั้น ผู้ใช้จ่ำเป็นต้องท่ำกำรจดบันทึก
แล้วน่ำมำค่ำนวณเองในแต่ละวัน เพื อเปน็กำรช่วยให้ผู้ใช้สำมำรถทรำบ และประมำณค่ำใช้จ่ำยในแตล่ะเดือนได ้
  

ข้อแตกต่างของตั้งค่าอุณหภูมิในระหว่างการใช้งานของตู้คอนเทนเนอร์ แบ่งออกเป็น 2 Mode 
ดังนี ้
1. Mode Chill : จะอยู่ช่วงระหว่ำงกำรตั้งอุณหภูมิที  +30 C ถึง -10 C  
                           ลักษณะการท างานของเคร่ือง : เมื อเครื องท่ำงำนถึงอุณหภูมิที เซทไว้  เครื องจะไม่ตดักำรท่ำงำน 
แตเ่ครื องจะยงัคงท่ำงำนเพื อรักษำอุณหภูมิตลอดเวลำ โดยใช้ Stepper Motor เป็นตัวปดิ - เปิดกั้นน้่ำยำไว้  เพื อรักษำอุณหภูมิ
ตำมที ผู้ใช้ไดต้ัง้อุณหภูมิไว้ ช่วงระหว่ำงที วำล์วของ Stepper Motor ปิด – เปดิน้่ำยำ  กระแสของคอมเพรสเซอร์ จะสวิงขึน้ 
และลงซึ งจะไม่นิ งแต่จะแปรผันตำมอุณหภูม ิจนกระทั งเมื อถึงเวลำ  Defrost (กำรละลำยน้่ำแข็ง)  เครื องจะหยุดท่ำงำน จะมี
เฉพำะ Heater  เท่ำนั้นที ท่ำงำนอยู่ และจะท่ำให้เครื องกลับมำท่ำงำนเปน็ปกตอิีกครั้งหลงัจำก เครื องท่ำกำร Defrost 
เรียบร้อยแล้ว 

2. Mode Frozen : จะอยู่ช่วงระหว่ำงกำรตั้งอุณหภูมิที  -11 C ถึง -29 C 
                          ลักษณะการท างานของเคร่ือง : เมื อเครื องท่ำงำนถึงอุณหภูมทิี เซทไว้  เครื องจะตดักำรท่ำงำน แต่
เครื องจะรักษำอุณหภูมิ ไว้คงที ตำมที ตั้งอุณหภูมิไว้ โดยมีมอเตอรค์อยล์เย็นจะยังคงท่ำงำนอยูเ่ท่ำนัน้ และ เมื ออุณหภูมิเริ ม
เพิ มขึ้น เครื องจะท่ำงำนต่อให้เปน็ระบบอีกครั้ง ซึ งในช่วงนี้ กระแสคอมเพรสเซอร์จะคงที  จนกระทั งเมื อถึงเวลำ 
Defrost  (กำรละลำยน้่ำแข็ง)  เครื องจะหยุดท่ำงำน จะมีเฉพำะ  Heater  เท่ำนั้นที ยังคงท่ำงำนอยู่  และจะท่ำใหเ้ครื องกลับมำ
ท่ำงำนเป็นปกติอีกครั้งหลังจำกเครื องท่ำกำร Defrost เรียบร้อยแล้ว 
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สรุปการท างานของตู้คอนเทนเนอร์ 
 1. Mode Chill:  เครื องจะท่ำงำนตลอดเวลำเมื อได้อุณหภูมติำมที ตั้งค่ำไว้ และจะหยดุท่ำงำนก็ต่อเมื อถึง

ช่วงเวลำที เครื องต้องท่ำกำร  Defrost                                                     

 2. Mode Frozen: เครื องจะท่ำงำนจนกว่ำจะได้อุณหภูมิตำมที ตั้งค่ำไว้  และจะตัดกำรท่ำงำนเมื อได้อุณหภูมิ

ตำมที ก่ำหนด โดยจะมีเฉพำะมอเตอร์คอยล์เย็นเท่ำนั้นที ยังคงท่ำงำน และจะหยุดกำรท่ำงำนอีกครั้งก็ต่อเมื อถงึช่วงเวลำที 
เครื องต้องท่ำกำร Defrost   
 

การใช้งานตู้คอนเทนเนอร์แบบห้องเย็น และการแก้ไขปัญหาที่จะเกิดขึ้น 

ปัญหาที่เกิดขึ้นและมักพบบ่อย 
       หลังจำกที มีกำรบรรจุสินค้ำไปแลว้ ซึ งทำงลูกค้ำ หรือผู้ใช้งำน สำมำรถแก้ไขปัญหำเบื้องต้นเหล่ำนี้ได้
ด้วยตัวเองก่อนที จะเรียกช่ำง  ดังนี้ 
 

 1. เครื อง Alarm 60 หรือที หน้ำจอแสดงผล  AL60 ( Defrost Termination Sensor Failure )  

หมำยถึงตัวควบคุมกำรละลำยน้่ำแข็งเสีย หรือมปีัญหำ  ในที นีจ้ะมสีำเหตุอยู ่ 2 กรณี คือ  
      1.1 Defrost Sensor: กรณีเสีย และไม่สำมำรถแก้ไขได้ ต้องเปลี ยนอะไหลอ่ย่ำงเดียว ซึ งในกรณีนี้
ต้องเรียกช่ำงเพื อท่ำกำรด่ำเนินกำรแก้ไข 

      1.2 กำรละลำยน้่ำแข็งของเครื องนำนเกินระยะเวลำที เครื องก่ำหนดไว้ ประมำณ 1.30 ชั วโมง : ซึ ง
ตำมปกติแล้ว ระยะเวลำที พอเหมำะส่ำหรับกำรละลำยน้่ำแข็งนัน้ไม่ควรเกิน 40 นำที หรือ 1 ชั วโมง ส่วนระยะเวลำในกำร
ละลำยน้่ำแข็งจะเร็ว หรือช้ำ ขึ้นอยู่กับคอยล์เย็น ข้ำงในมนี้่ำแข็งเกำะมำก หรือน้อยเพียงใด  
               ทุกครั้งถ้ำมีกำรละลำยน้่ำแข็งนำนเกินไป Alarm จะกระพรบิ AL60 จะแสดงผลที หน้ำจอทันที กำร
แก้ไขปัญหำ ท่ำไดโ้ดยกำรปดิ - เปิดเครื องแล้ว กดปุ่ม Alarm List  ลูกศรขึน้ลงตัวใดตัวหนึ ง หน้ำจอขวำมือ จะ
แสดงผล  IA60   Clear  Enter หำกหน้ำจอแสดงผลเปเ็ส้นปะ ( --------)  แสดงว่ำได้รับกำรแก้ไขเปน็ที 
เรียบร้อยแล้ว 
       1.3 กรณีที มีกำรแสดง Alarm ตัวอื นก็สำมำรถใช้วิธีนี้แก้ไขได ้  แต่ก่อนเคลียร์ Alarm ต้องได้รับ
กำรแก้ไขเป็นที เรียบร้อยก่อน จึงจะสำมำรถกดเคลียร์ได้  ยกตัวอย่ำงเช่น  เครื องโชว์ Alarm ที หน้ำจอ AL22 แสดงว่ำ 
Evaporator Motor Safety หรือ มอเตอร์คอยล์เย็นไม่ท่ำงำน , ขดลวดไหม้ หรือช็อตลงกรำวด์  หำกยังไม่มีกำร
เปลี ยนมอเตอร์คอยลเ์ย็น ถ้ำกดเข้ำไปที  Alarm List ที หน้ำจอจะโชว์ AA22 แสดงว่ำยังไม่ได้รับกำรแก้ไข หรือ
ซ่อมแซม  ถ้ำได้รับกำรแก้ไขแล้ว หรือเปลี ยนมอเตอร์คอยล์เย็นจะโชว์ IA22 ถ้ำเป็นลักษณะนี้แลว้ ก็สำมำรถท่ำกำรเคลียร์ 
Alarm ตำมขั้นตอนไดเ้ลย. 
       1.4 กรณี Alarm Mode Data เช่น หน้ำจอโชว์ Alarm  dAL70, dAL71, dAL86  หรือ 
dAL91 ถ้ำเป็น dAL91 แสดงว่ำ  Alarm List Full  ลักษณะนี้แสดงว่ำ Alarm มีกำรบันทึกไว้เต็มแล้ว ต้องท่ำกำร
ตรวจเช็คในรำยกำร Alarm ทั้งหมด โดยกำรกดที ปุ่ม ALT.MODE และกดลูกศรเลื อนขึ้น หำ dAL และกด 
ENTER เข้ำสู่ Mode dAL ( ALT.MODE dAL  ENTER ) ที หน้ำจอจะต้องโชว์ IA พร้อมตัวเลขที 
เกิดขึ้น เช่น IA70,IA86 กรณีนี้ให้กดปุ่ม ลูกศรขึน้ กดไปเรื อยๆ จนกว่ำจะจบรำยกำรที บันทึกไว้หรือกดจนกว่ำหน้ำจอจะ
แสดงผล Clear จำกนั้นกด ENTER หน้ำจอโชว์เส้นปะ (----------) แสดงว่ำได้แก้ไขเป็นที เรียบร้อย 
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           ในกรณี Alarm ใน Mode dAL ถ้ำตรวจสอบใน Mode Alarm แสดงผล  AA น่ำหน้ำตัวเลข 
ต้องท่ำกำรแก้ไขก่อนจงึจะสำมำรถเคลียร์ได ้

วิธีแก้ไขเบื้องต้นในการบรรจุสินค้าและการลดปัญหาที่จะเกิดขึ้นให้น้อยที่สุด 
 

1. สินค้ำที จะบรรจุ ควรแช่แขง็ทุกครั้งก่อนที จะน่ำเข้ำบรรจุภำยในตู้  ( ในกรณีที ตั้งอุณหภูมิเป็น Mode Frozen ) 

2. ห้ำมเดินเครื องในระหว่ำงบรรจุสินค้ำ และควรบรรจุสินค้ำใหเ้ร็วที สุด 

3. ห้ำมวำงสินค้ำติดกับประตเูกินไป ควรเว้นช่องว่ำงไว้ประมำณ 1 ฟุต 

4. กำรวำงสินค้ำด้ำนบน ควรวำงให้มีระยะห่ำงของสินค้ำกับเพดำนประมำณ 12 เซนติเมตรเป็นอย่ำงน้อย หรือ
มำกกว่ำยิ งดี  เพรำะจะเป็นทำงระบำยลมกลับมอเตอรค์อยล์เย็น ( จะมีตัวอักษรสีแดงเขียนว่ำ  NO CARGO ) 

5. กำรวำงสินค้ำพ้ืนด้ำนล่ำง ควรวำงในลักษณะที ไม่ทับหรือขวำงทำงลมด้ำนล่ำงที จะเป็นช่องส่งลมเยน็ 

6. หลังจำกบรรจุสินค้ำเรียบร้อยแลว้ปิดประตู เดนิเครื องประมำณ 1 ชม. ในกรณีที เครื องท่ำอุณหภูมกิ่อนหน้ำนี้แล้ว 
ควร Manual Defrost ทันที เพื อที เครื องจะละลำยน้่ำแข็งออกป้องกันกำรเกิดน้่ำแข็งบล็อก 

7. ควรปิด - เปิดประตูตูใ้ห้เป็นเวลำ  หำกไม่สำมำรถหลีกเลี ยงได้ ควรท่ำกำร Manual Defrost ทันที หลงัจำกที 
ปิดประตูตู้ และเมื อเครื องท่ำงำนผ่ำนไป  1 ชม. แล้วทุกครั้ง. 

 

 

Alarms (AL) ที่เกิดขึ้นหลังจากบรรจสุินค้า 
Code   Title 

AL26   All Supply And Return Air Control Sensors Failure  

AL27   Probe Circuit Calibration Failure 

AL52   Alarm List Full 

AL54   Primary Supply Air Sensor Failure (STS) 

AL56   Primary Return Air Sensor Failure (RTS) 

AL60   Defrost Termination Sensor Failure (DTS) 

Dal70   Recorder Supply Temperature Out of  Range 

Dal71   Recorder Return Temperature Out of  Range 

Dal91   Alarm List Full 
 

Alarms ทั้งหมดข้ำงต้นนี้สำมำรถเคลียร์ได้ในกรณีที   Sensor ไม่เสีย โดยให้ปฏิบตัิตำมขั้นตอนดังนี้  
  Pre-Trip inspection (Auto PTI)  :  กดปุ่ม Keypad ที ขวำมือบนสุด จำกนัน้ใหก้ดปุม่  Pre-

Trip แล้วสังเกตจอที ด้ำนขวำมือจะแสดงผล  [auto1]  ถ้ำไม่โชว์ให้กด  ลูกศรขึ้น เพื อหำ  [auto1]  จำกนั้นให้
กด  Enter  เพื อยืนยันกำรท่ำ Auto PTI  และหลังจำกนั้นเครื องจะเริ มทดสอบ  PTI  [Auto1]  ซึ งจะทดสอบ
ตั้งแต่  P1/P2/ P3/P4/P5/P6  โดยจะใช้เวลำในกำรตรวจสอบประมำณ 30 นำท ี  

               P1   ทดสอบกำรท่ำงำน    Heaters on/off 

               P2    ทดสอบกำรท่ำงำน   Motor Condensor Fan on/off 

               P3    ทดสอบกำรท่ำงำน   Low Speed Motor Evaporator Fans on/off 

               P4    ทดสอบกำรท่ำงำน   High Speed Motor Evaporator Fans on/off 

               P5    ทดสอบกำรท่ำงำน   Supply/Return sensor Probe Test 

               P6    ทดสอบกำรท่ำงำน   Compressor/Suction Modulation valve ( Open/Close ) 
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       Remark 1: ทุกฟังก์ชั น  P1 – P6 ถ้ำเครื องทดสอบ ผ่าน จะแสดงผล  [PASS]  ที จอ Display 

     Remark 2:ทุกฟังก์ช้ัน  P1 – P6 ถ้ำเครื องทดสอบ ไม่ผ่าน จะแสดงผล  [FAILURE]  ที จอ
Display   หลังจำกนั้นเครื องจะหยุดท่ำงำนและหน้ำจอจะค้ำงอยู่ที   P  ที ก่ำลังท่ำกำรทดสอบ   จำกนั้นให้กด-   

ลูกศรขึ้นเพื อใหท้่ำกำรทดสอบ  P ต่อไป   ซึ งส่วนมำก P5 จะไม่ผ่ำน  โดยจะใช้เวลำทดสอบ 8 นำที  เมื อทดสอบครั้งที  
1 ไม่ผ่ำน  เครื องจะเริ มทดสอบครั้งที  2   และเมื อครั้งที  2 ไม่ผ่ำน  เครื องจะหยุดท่ำงำน ที จอจะแสดงผล  [Failure]   
จำกนั้นให้กดลูกศรขึ้น เพื อให้เครื องท่ำกำรทดสอบ  P6  ต่อไป 

     Remark 3: PTI  [Auto1]  Pre-trip inspection  เมื อเครื องท่ำกำรทดสอบตัง้แต่  P1-P6  
ผ่ำน  (  PASS )  เครื องก็จะกลับมำท่ำงำนในสภำวะปกต ิ
หลังจำกที ท่ำ Auto PTI เสร็จสิ้นตำมขั้นตอนดังกล่ำวแล้ว ก็สำมำรถเข้ำไปท่ำกำรเคลียร์ Alarm ที ยังคงค้ำงอยู่ที  
Mode Alarm list และ ALT Mode – dAl  ได ้ตำมที กล่ำวมำแล้วข้ำงต้น 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


