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หมวดที่ 1 ข้อกำหนดทัว่ ไป
1001

บทนำ
ก. ข้อควำมในเอกสำรฉบับนี้เป็ นส่วนหนึ่งของสัญญำจ้ำงเหมำงำนก่อสร้ำง โครงกำรอำคำร 24 ชัน้ และใต้ดนิ 2 ชัน้ และให้
ใช้บงั คับครอบคลุมกำรดำเนินกำรก่อสร้ำงทัง้ หมด ทัง้ นี้ให้ถอื เอกสำรสัญญำว่ำจ้ำงเป็ นหลักหำกมีขอ้ ควำมในเอกสำร
ฉบับนี้ขดั แย้งกับสัญญำ
ข. วัสดุและอุปกรณ์ตลอดจนกำรติดตัง้ ระบบต่ำง ๆตำมข้อกำหนดต้องมีควำมเหมำะสมกับกำรใช้งำนภำยใต้สภำพ
ภูมอิ ำกำศแวดล ้อมดังต่อไปนี้
- ควำมสูงใกล้เคียงระดับนำ้ ทะเลปำนกลำง
- อุณหภูมสิ ูงสุดเฉลีย่ 40 องศำเซลเซียส (104 องศำฟำเรนไฮต์)
- อุณหภูมเิ ฉลีย่ ตลอดปี 30 องศำเซลเซียส (86 องศำฟำเรนไฮต์)
- ควำมชื้นสัมพัทธ์สูงสุดเฉลีย่ 94 %
- ควำมชื้นสัมพัทธ์เฉลีย่ ตลอดปี 79 %

1002

ขอบเขตของงำน
ก. จัดหำและติดตัง้ ลิฟต์โดยสำร และ บันไดเลือ่ น ทีส่ มบูรณ์ทงั้ ภำยใน รวมทัง้ ระบบอืน่ ๆ ทีเ่ ขียนไว้ในแบบ รำยกำร
ประกอบแบบ และเอกสำรทีม่ ที แ่ี นบมำด้วย
ข. จัดหำวิศวกรเครื่องกล ประเภทสำมัญวิศวกรขึ้นไปเป็ นวิศวกรโครงกำร โดยต้องเป็ นผูท้ ม่ี คี วำมสำมำรถ มีประสบกำรณ์
ในกำรทำงำนอย่ำงน้อย 3 ปี ข้นึ ไป และสำมำรถทำงำนและประสำนงำนร่วมกับผูอ้ น่ื ได้ดี
ค. ประสำนงำนกับผูร้ บั จ้ำงก่อสร้ำงอำคำร ผูร้ บั จ้ำงระบบต่ำง ๆ ผูร้ บั จ้ำงรำยอืน่ ตำมแต่ทผ่ี ูว้ ่ำจ้ำงจะกำหนดในภำยหลัง
เพือ่ ให้กำรปฏิบตั งิ ำนตำมแบบและรำยกำรนี้เสร็จสิ้นสมบูรณ์ตำมระยะเวลำทีก่ ำหนด
ง. จัดทำกำรทดสอบและทดลองเครื่อง ตลอดจนแก้ไขปรับแต่งให้ได้ตำมทีร่ ะบุในแบบและควำมต้องกำรของผูว้ ่ำจ้ำง
ค่ำใช้จ่ำยทีเ่ กิดขึ้นในกำรตรวจสอบเครื่อง และตรวจรับมอบงำนรวมทัง้ ค่ำไฟฟ้ ำและค่ำนำ้ ต้องอยู่ในควำมรับผิดชอบของ
ผูร้ บั จ้ำงทัง้ สิ้น

1003

กำรปฏิบตั งิ ำน
ก. กำรกำหนดตำแหน่งวัสดุและอุปกรณ์ ผูร้ บั จ้ำงต้องตรวจดูแบบและข้อกำหนดอืน่ ๆทีม่ คี วำมเกี่ยวข้องกับงำนนี้ เช่น
แบบสถำปัตยกรรม แบบโครงสร้ำง และแบบงำนระบบทุกแบบ เพือ่ กำหนดตำแหน่งของวัสดุอปุ กรณ์ให้ได้ตำมแบบและ
ไม่ขดั กับงำนอืน่ ๆ เมือ่ ตำแหน่งของวัสดุ และ/หรือ อุปกรณ์ทจ่ี ะติดตัง้ ขัดกันกับงำนอืน่ ผูร้ บั จ้ำงต้องแจ้งให้ผูว้ ่ำจ้ำง
ทรำบทันทีทต่ี รวจพบก่อนกำหนดทีจ่ ะติดตัง้ เพือ่ ผูว้ ่ำจ้ำงจะได้จดั ให้มกี ำรทำควำมตกลงแก้ไข ถ้ำตำแหน่งทีต่ ดิ ตัง้ วัสดุ
และ/หรือ อุปกรณ์ขดั กับงำนอืน่ หลังจำกทีไ่ ด้ตดิ ตัง้ ไปแล้ว โดยผูร้ บั จ้ำงไม่ได้แจ้งให้ผูว้ ่ำจ้ำงทรำบตำมกำหนด ผูว้ ่ำจ้ำง
สงวนสิทธิ์ทจ่ี ะสังให้
่ แก้ไข โดยผูร้ บั จ้ำงจะเรียกค่ำจ้ำงเพิม่ หรือขอต่อเวลำทำงำนมิได้
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ข.

กรณีทง่ี ำนของผูร้ บั จ้ำงต้องทำหรือติดตัง้ ใกล้กับงำนระบบอืน่ ๆ หรือพื้นทีท่ ห่ี ลักฐำนปรำกฏว่ำงำนของผูร้ บั จ้ำงกีดขวำง
กำรทำงำนของระบบอืน่ ๆ ผูร้ บั จ้ำงต้องช่วยเหลือขยับขยำยหรือ จัดเนื้อทีห่ รือ พื้นทีเ่ พือ่ ให้พอใจแก่ทกุ ฝ่ ำย ถ้ำผูร้ บั จ้ำง
ติดตัง้ งำนไปก่อนทีจ่ ะร่วมพิจำรณำกับงำนระบบอืน่ ๆ ผูร้ บั จ้ำงต้องเปลีย่ นแปลง ดัดแปลงหรือแก้ไขงำนของผูร้ บั จ้ำง
เพือ่ ให้เข้ำกับงำนอืน่ ๆ ได้โดยไม่คดิ ค่ำใช้จ่ำยเพิม่ จำกผูว้ ่ำจ้ำง
ค. วัสดุหรืออุปกรณ์ยห่ี อ้ ใดทีถ่ กู กำหนดให้ใช้ในรำยกำรทีแ่ นบหรือในแบบ ให้ถอื ว่ำผูร้ บั จ้ำงต้องหำมำติดตัง้ หำกจะใช้วสั ดุ
หรือยีห่ อ้ อืน่ ทีต่ ่ำงออกไปจำกทีก่ ำหนดก็ตอ้ งมีคุณภำพเทียบเท่ำหรือดีกว่ำทีถ่ กู กำหนดให้ใช้ แต่ทงั้ นี้ตอ้ งเสนอเป็ นลำย
ลักษณ์อกั ษรเพือ่ ขออนุมตั ใิ ช้วสั ดุ หรืออุปกรณ์ทเ่ี ทียบเท่ำหรือดีกว่ำต่อผูว้ ่ำจ้ำงก่อน ผูร้ บั จ้ำงต้องเสนอรำคำเปรียบเทียบ
ของอุปกรณ์วสั ดุทก่ี ำหนดไว้ในแบบหรือรำยกำรกับอุปกรณ์หรือวัสดุทข่ี ออนุมตั ใิ ช้แทน ถ้ำผูร้ บั จ้ำงติดตัง้ หรือใช้วสั ดุ
ยีห่ อ้ อืน่ ทีไ่ ม่ได้กำหนดไว้ในรำยกำรนี้หรือแบบนี้ โดยมิได้รบั ควำมเห็นชอบจำกผูว้ ่ำจ้ำง ผูว้ ่ำจ้ำงถือสิทธิทจ่ี ะให้ผูร้ บั จ้ำง
ถอดถอนอุปกรณ์หรือวัสดุดงั กล่ำวออกโดยผูร้ บั จ้ำงต้องเป็ นผูอ้ อกค่ำใช้จ่ำยเองทัง้ สิ้น
ง. ผูร้ บั จ้ำงต้องมีเครื่องมือเครื่องใช้ในกำรปฏิบตั งิ ำนทีม่ ปี ระสิทธิภำพ และเป็ นชนิดทีถ่ กู ต้องเหมำะสมกับประเภทของงำนที่
ทำเป็ นจำนวนทีเ่ พียงพอ ผูว้ ่ำจ้ำงมีสทิ ธิทจ่ี ะบังคับให้ผูร้ บั จ้ำงเพิม่ และเปลีย่ นแปลงจำนวน และประเภทของเครื่องมือต่ำง
ๆ เมือ่ เห็นว่ำผูร้ บั จ้ำงมีเครื่องมือไม่เพียงพอหรือใช้เครื่องมือทีไ่ ม่ถกู ต้องเหมำะสมกับกำรทำงำน

1004

มำตรฐำนและกฎข้อบังคับต่ำง ๆ
ในกำรปฏิบตั งิ ำนติดตัง้ ให้ยดึ ถือมำตรฐำนและกฎข้อบังคับต่ำง ๆ ทีใ่ ช้อำ้ งอิง ยกเว้นกรณีมกี ำหนดแน่นอนในแบบหรือ
รำยละเอียด หำกมีขอ้ ขัดแย้งระหว่ำงแบบและมำตรฐำน หรือระหว่ำงมำตรฐำนอ้ำงอิงต่ำง ๆ ให้ถอื คำชี้ขำดของวิศวกร
ออกแบบหรือตัวแทนผูว้ ่ำจ้ำงเป็ นทีส่ ้นิ สุด มำตรฐำนอ้ำงอิงประกอบด้วย

SITE83 Co., Ltd.

วสท.

วิศวกรรมสถำนแห่งประเทศไทย

กฟน.

กำรไฟฟ้ ำนครหลวง

ม.อ.ก.

มำตรฐำนผลิตภัณฑ์อตุ สำหกรรมแห่งประเทศไทย

BS

British Standard

DIN

Deutsher Industrie Normen (German Industrial standard)

IEC

International Electro-technical Commission

NEMA

National Electrical Manufacturers Association

NFPA

National Fire Protection Association

UL

Underwriter's Laboratories,Inc.

VDE

Verband Dentsher Electro techniker (German Electrical Regutation and Codes)

ASHRAE

American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers
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สถำบันตรวจสอบ
ในกรณีทต่ี อ้ งมีกำรทดสอบคุณภำพของวัสดุและอุปกรณ์เพือ่ กำรขออนุมตั ใิ ช้ตดิ ตัง้ ในโครงกำรนี้ ให้สำมำรถทดสอบในสถำบัน
ดังต่อไปนี้
-

1006

คณะวิศวกรรมศำสตร์จฬุ ำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
คณะวิศวกรรมศำสตร์มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
สถำบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำ ธนบุรี
สถำบันวิจยั และพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ
กรมวิทยำศำสตร์ กระทรวงวิทยำศำสตร์และสิง่ แวดล ้อม
กำรไฟฟ้ ำนครหลวง
สถำบันอืน่ ๆทีเ่ ป็ นทีย่ อมรับโดยทัวไปและได้
่
รบั ควำมเห็นชอบจำกผูว้ ่ำจ้ำง

แบบแปลนและคู่มือ
ก. ผูร้ บั จ้ำงต้องจัดทำแบบใช้งำน (Shop drawing) และแบบแสดงกำรติดตัง้ ของอุปกรณ์ ซึง่ เขียนด้วย AutoCAD
Version 2015 (อย่ำงตำ่ ) ขนำดของแบบต้องเท่ำกับแบบของผูว้ ่ำจ้ำง จำนวน 5 ชุด เสนอให้ผูว้ ่ำจ้ำงพิจำรณำเห็นชอบ
ก่อนทีจ่ ะติดตัง้ กำรแก้ไขแบบจะต้องได้รบั ควำมเห็นชอบจำกผูว้ ่ำจ้ำงก่อนจึงจะดำเนินกำรได้
ข. ในระหว่ำงปฏิบตั งิ ำน ผูร้ บั จ้ำงจะต้องทำแบบติดตัง้ จริงให้ถกู ต้องตลอดเวลำ หำกมีกำรเปลีย่ นแปลงต่ำงไปจำกแบบ เช่น
เปลีย่ นแนวกำรเดินท่อ หรือมีกำรเปลีย่ นแปลงใด ๆ ผูร้ บั จ้ำงต้องจัดทำแบบตำมทีส่ ร้ำงจริงลงในกระดำษเขียนแบบ
พร้อมทัง้ บันทึกแสดงรำยกำรและรำยละเอียดทีไ่ ด้แก้ไขจำกแบบใช้งำนเดิม และแบบตำมทีส่ ร้ำงจริง พร้อมทัง้ วิศวกร
ควบคุมกำรติดตัง้ จะต้องลงนำมรับรองควำมถูกต้อง
ค. ผูร้ บั จ้ำงต้องจัดทำหนังสือคู่มอื กำรใช้และบำรุงรักษำ แสดงวิธที ใ่ี ช้และระยะเวลำของกำรบำรุงรักษำ รวมอะไหล่และอืน่
ๆ เป็ นภำษำไทย สำหรับเครื่องมือและอุปกรณ์ทกุ ชิ้นทีผ่ ูร้ บั จ้ำงนำมำใช้จำนวน 5 ชุด และทำเป็ นไฟล์อเิ ล็กทรอนิกส์
(PDF) มอบให้แก่ผูว้ ่ำจ้ำงในวันส่งมอบงำน หนังสือคู่มอื ทัง้ หมดผูร้ บั จ้ำงต้องส่งร่ำงเสนอผูว้ ่ำจ้ำง 3 ชุด เพือ่ ตรวจสอบ
และขอควำมเห็นชอบก่อนกำรส่งมอบจริง
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กำรทดสอบวัสดุอปุ กรณ์และระบบ
ก. ผูร้ บั จ้ำงต้องจัดทำตำรำงแผนงำนกำรทดสอบ, เอกสำรแสดงวิธกี ำรทดสอบ และข้อแนะนำจำกผูผ้ ลิตในกำรทดสอบวัสดุ
และอุปกรณ์ เสนอขออนุมตั ติ ่อผูค้ วบคุมงำนอย่ำงน้อย 14 วัน ก่อนกำรดำเนินกำรทดสอบ
ข. อุปกรณ์และเครื่องมือทีจ่ ะนำมำใช้ในกำรทดสอบ ผูร้ บั จ้ำงจะต้องเป็ นผูจ้ ดั หำมำทัง้ หมดและจะต้องเป็ นอุปกรณ์ทไ่ี ด้
มำตรฐำน
ค. ผูร้ บั จ้ำงต้องทำกำรทดสอบเครื่องและระบบตำมหลักวิชำและข้อกำหนด โดยมีผูค้ วบคุมงำนและวิศวกร ไฟฟ้ ำอยู่ร่วม
ขณะทำกำรทดสอบทุกครัง้
ง. ผูร้ บั จ้ำงต้องจัดทำแบบฟอร์มกำรทดสอบเสนอขออนุมตั ติ ่อวิศวกรควบคุมงำนก่อนทำกำรทดสอบ และผลของกำร
ทดสอบให้จดั ส่งให้ผูค้ วบคุมงำนจำนวน 5 ชุด
จ. ค่ำใช้จ่ำยต่ำง ๆทีเ่ กิดขึ้นในระหว่ำงกำรทดสอบวัสดุอปุ กรณ์และระบบ ให้เป็ นควำมรับผิดชอบของผูร้ บั จ้ำงเองทัง้ สิ้น

1008

กำรส่งมอบงำน
ก. กำรตรวจสอบผลกำรดำเนินงำนติดตัง้ เป็ นช่วง ๆ ตำมลักษณะงำนและควำมเหมำะสมทำงเทคนิค ผู ้รับจ้ำงจะต้องจัดหำ
อุปกรณ์ เครื่องมือทดสอบ ทำกำรทดสอบตำมมำตรฐำนต่อหน้ำผูค้ วบคุมงำนก่อนทีจ่ ะปิ ดช่องท่อหรือฉำบปูนผนัง เมือ่
ทดสอบแล ้วผูร้ บั จ้ำงต้องทำควำมสะอำดอุปกรณ์ต่ำง ๆ ให้เรียบร้อย
ข. กำรทดสอบ ทดลองเครื่อง และปรับแต่งระบบภำยหลังกำรติดตัง้ เสร็จเรียบร้อยสมบูรณ์ จะต้องเป็ นไปตำม
มำตรฐำนสำกล และรำยละเอียดข้อกำหนด
ค. กำรส่งมอบงำน เมือ่ งำนเสร็จสมบูรณ์ ผูร้ บั จ้ำงจะต้องดำเนินกำรดังนี้
- ผูร้ บั จ้ำงจะต้องเดินเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่ำง ๆ ให้อยู่ในสภำพใช้งำนได้เต็มทีเ่ ป็ นระยะเวลำ 24 ชม.ติดต่อกัน
หำกมีจดุ บกพร่องต้องแก้ไขจนเป็ นทีพ่ อใจของผูว้ ่ำจ้ำง
- ผูร้ บั จ้ำงต้องทำควำมสะอำดระบบต่ำง ๆให้เรียบร้อย และจัดทำป้ ำยชื่อทีเ่ ป็ นตัวหนังสือและเครื่องหมำยต่ำง ๆ รหัส
สีท่อ และลูกศรตำมมำตรฐำนควำมปลอดภัยและกำรบำรุงรักษำ
- รำยกำรสิง่ ของต่ำง ๆ ต่อไปนี้ทผ่ี ูร้ บั จ้ำงจะต้องส่งมอบให้แก่ผูว้ ่ำจ้ำงในวันส่งมอบงำน คือ
▪ แบบสร้ำงจริงพิมพ์ไข A0 จำนวน 1 ชุด พร้อมลำยเซ็นสถำปนิกและวิศวกรทุกท่ำน
▪ แบบสร้ำงจริงพิมพ์ขำว A0 จำนวน 2 ชุด พร้อมลำยเซ็นสถำปนิกและวิศวกรทุกท่ำน
▪ แบบสร้ำงจริงพิมพ์ขำว A3 จำนวน 3 ชุด พร้อมลำยเซ็นสถำปนิกและวิศวกรทุกท่ำน
▪ แบบสร้ำงจริง File AutoCAD Version ไม่ตำ่ กว่ำ 2015
▪ แบบสร้ำงจริง File PDF
▪ File BIM (BUILDING INFORMATION MODELING)
▪ เครื่องมือพิเศษสำหรับใช้ในกำรปรับแต่งและบำรุงรักษำเครื่องจักรและอุปกรณ์ทท่ี ำงผูผ้ ลิตส่งมำให้
▪ วีดโี อฝึ กอบรมกำรใช้อปุ กรณ์และระบบต่ำง ๆของโครงกำร
▪ ไฟล์อเิ ล็กทรอนิกส์ทงั้ หมด ให้จดั ส่งในรูปแบบ EXTERNAL HARDDISK โดยให้ผูร้ บั จ้ำงจัดส่ง
จำนวน 3 ชุด
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ง. กำรส่งและรับมอบงำนต้องเป็ นเอกสำรลงนำมเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรอย่ำงน้อยประกอบด้วยผูว้ ่ำจ้ำงหรือผูร้ บั มอบ
อำนำจ ผูค้ วบคุมงำนและผูร้ บั จ้ำง
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หมวดที่ 2 ลิฟต์โดยสำร
2001

ควำมต้องกำรทัว่ ไป
ก. ลิฟต์โดยสำรทีต่ อ้ งกำรเพือ่ ติดตัง้ ตำมส่วนต่ำง ๆ ดังนี้
กลุม่ ลิฟต์โดยสำรทัวไป
่ ให้อำ้ งอิง จำนวน ขนำดและนำ้ หนักลิฟต์โดยสำรจำกแบบ ME-2101
ข. Car Frames
ตัวโครงสร้ำงเสริมตัวลิฟต์เป็ นโครงสร้ำงเหล็กแข็งแรง สำมำรถรับแรงต่ำง ทีก่ ระทำภำยในตัวลิฟต์ได้อย่ำงดี กำร
ออกแบบ Car Frames และ Car Platforms ต้องเป็ นไปตำมมำตรฐำน ANSIA 17.1 Section 203 หรือมำตรฐำนของ
ประเทศผูผ้ ลิต
ค. ตัวห้องโดยสำรลิฟต์ (Car Enclosure)
- หลังคำตัวลิฟต์ทำด้วยเหล็ก ควำมหนำไม่ตำ่ กว่ำ No.14 US Gage มีโครงเหล็กเสริมแข็งแรง ภำยในพ่นสีป้องกัน
สนิม ภำยนอกพ่นทับด้วยวัสดุป้องกันเสียง และต้องมี Top Emergency Exit เป็ นแผ่นพับมีบำนพับเปิ ดขึ้น
ข้ำงบน ขนำดของช่องประตูตอ้ งมีพ้นื ทีไ่ ม่ตำ่ กว่ำ 0.26 ตร.ม. และด้ำนใดด้ำนหนึ่งต้องยำวไม่คำ่ กว่ำ 45 เซนติเมตร
กำรตกแต่งให้เสนอรูปแบบเพือ่ กำรเลือก
- ผนังทำด้วยแผ่นเหล็กเหนียวอย่ำงดีหนำไม่นอ้ ยกว่ำ 16 Us Gage ส่วนด้ำนล่ำงให้มขี อบ Kick Plat กันกระแทก
ทัง้ นี้สำหรับลิฟต์คนพิกำรให้มี Handrail ทีร่ ะดับสูงจำกพื้น 0.80 ม.
- ภำยในห้องโดยสำร ต้องมีแสงสว่ำงทีร่ ะดับสูงจำกพื้น 1 เมตร ไม่นอ้ ยกว่ำ 100 Lux พร้อมพัดลมระบำยอำกำศ
เพือ่ กำรถ่ำยเทอำกำศ จำกภำยนอกไม่นอ้ ยกว่ำ 30 Air Change ใน 1 ชัวโมง
่
- กำรตกแต่งภำยในห้องโดยสำร ดูรำยละเอียดใน Specifications Sheet ประตูตวั ลิฟต์ (Car doors) เป็ นแบบ
สองบำนเลือ่ น
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ควำมต้องกำรทำงด้ำนเทคนิ ค
ก. ระบบขับเคลือ่ นลิฟต์ตอ้ งเป็ นชนิด AC Gear หรือ AC Gearless Traction Motor มีกำรปรับเปลีย่ นควำมเร็วมอเตอร์
โดยใช้ระบบเปลีย่ นระดับแรงดันไฟฟ้ ำและควำมถีไ่ ฟฟ้ ำ (Variable Voltage Variable Frequency) ซึง่ ใช้ Thyristor
Converter และ Thyristor Inverter หรือตำมทีร่ ะบุไว้ใน Specification Sheet โดยระบบควบคุมไฟฟ้ ำใช้ MicroComputer เป็ นวงจร Regulator
ข. ระบบเบรกของลิฟต์ ใช้เบรกแม่เหล็กไฟฟ้ ำ ซึง่ ประกอบเป็ นชุดเดียวกันกับชุดขับเคลือ่ นลิฟต์บนแท่นเหล็ก มียำงหรือ
วัสดุอน่ื ทีผ่ ูผ้ ลิตแนะนำรองรับ เพือ่ ป้ องกันเสียงและลดกำรสันสะเทื
่ อน
ค. ระบบควบคุมกำรทำงำนของลิฟต์เป็ นแบบ Supervision Control System ซึง่ ทำงำนโดยอัตโนมัติ อำศัย
Microprocessor Control ดังนี้
- ควบคุม Group Controller (ถ้ำมีลฟิ ต์ตงั้ แต่ 2 Car-Group ขึ้นไป)
- ควบคุม Car Controller
- ควบคุม Drive System
และต้องมีระบบ Multiprocessor Back up system ในกรณีท่ี Microprocessor ส่วนใดส่วนหนึ่งเสียหรือขัดข้อง
Microprocessor จะต้องสำมำรถ Program และ Reprogram ให้ลฟิ ต์แต่ละตัวสำมำรถควบคุมกำรทำงำน ให้
สอดคล ้องและเหมำะสมกับสภำพควำมต้องกำรใช้ลฟิ ต์อย่ำงมีประสิทธิภำพ
ง. กำรทำงำนของลิฟต์แต่ละตัวในกลุม่ เดียวกัน ต้องทำงำนสัมพันธ์กนั และตอบสนอควำมต้องกำรของกำรใช้ลฟิ ต์ได้ทกุ
ขณะในสภำพต่ำง ๆ กันดังนี้
- Balance Traffic เป็ นกำรขึ้นลงของลิฟต์ตำมปกติเมือ่ มีผูเ้ รียกใช้นอ้ ยเมือ่ มีกำรเรียกใช้ ลิฟต์ชนั้ หนึ่งชัน้ ใด ลิฟต์
เครื่องทีจ่ อดอยู่ใกล้ทีส่ ุด หรือเครื่องทีก่ ำลังจะวิง่ ผ่ำนจะถูกสังให้
่ จอดรับ
- Heavier Up Traffic เมือ่ ลิฟต์มผี ูโ้ ดยสำรจำกชัน้ ล่ำง Lobby มำกกว่ำ 60% ของพิกดั บรรทุก ลิฟต์ทกุ ตัวต้องอยู่
Lobby เพือ่ รับผูโ้ ดยสำร กำรทำงำนของลิฟต์จะรับผูโ้ ดยสำรตำมชัน้ ต่ำง ๆ และกลับมำที่ Lobby
- Heavier Down Traffic เป็ นกำรทำงำนของลิฟต์แบบตรงข้ำมกับ Heavier Up Traffic
- Up Peak เมือ่ ลิฟต์กำลังทำงำนแบบ Heavier Up Traffic และมีผูโ้ ดยสำรลิฟต์มำกกว่ำ 80% ของพิกดั บรรทุก
ลิฟต์จะถูกสังให้
่ รบั ผูโ้ ดยสำรที่ Lobby และวิง่ ไปส่งผูโ้ ดยสำรตำมชัน้ ต่ำง ๆ โดยจะไม่จอดรับผูโ้ ดยสำรตำมชัน้ ต่ำง
ๆ ทีเ่ รียก ผูใ้ ช้ลฟิ ต์จำกชัน้ บนเพือ่ ลงชัน้ ล่ำงหรือขึ้นไปชัน้ บนจะต้องรอ
- Down Peak เป็ นกำรทำงำนของลิฟต์แบบตรงข้ำมกับ Up Peak
- เมือ่ มีกำรเรียกลิฟต์หน้ำชัน้ เพียงครัง้ เดียว ระบบควบคุมลิฟต์จะบันทึกกำรเรียก และส่งสัญญำณไปยังลิฟต์ตวั ที่
จอดอยู่ใน Zone Services นัน้ หรือลิฟต์ตวั ทีก่ ำลังวิง่ อยู่ใกล้ทีส่ ุดและในทิศทำงเดียวกัน เมือ่ ลิฟต์ตวั หนึ่งตอบรับ
กำรเรียกแล ้ว ลิฟต์ตวั อืน่ ๆ จะไม่ตอบรับซำ้ อีก
- Loaded Non-Stop เมือ่ มีผูโ้ ดยสำรในลิฟต์มำกกว่ำ 90% ของพิกดั บรรทุก ลิฟต์ตวั นัน้ จะไม่จอดรับผูโ้ ดยสำรตำม
ชัน้ เพิม่ เติมอีก จะหยุดเฉพำะชัน้ ทีผ่ ูโ้ ดยสำรในลิฟต์ตอ้ งกำรจะไป
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Independent Service ภำยในตัวลิฟต์ตอ้ งมีสวิตช์กญ
ุ แจสำหรับ Independent Service ซึง่ จะตัดวงจรของลิฟต์
ตัวนัน้ ออกจำกระบบควบคุมคุณภำพของกลุม่ ให้ทำงำนเป็ นอิสระ ไม่ตอบรับกำรเรียกจำกหน้ำชัน้ แต่บงั คับให้วิง่
ไปตำมชัน้ ต่ำง ๆ ได้ตำมควำมต้องกำร โดยกดปุ่มหมำยเลขชัน้ ภำยในตัวลิฟต์เท่ำนัน้
Prediction System เมือ่ มีกำรกดเรียกลิฟต์จำกปุ่มกดหน้ำชัน้ ระบบควบคุมลิฟต์จะทำกำรบันทึกกำรเรียก และ
ส่งสัญญำณไปยังลูกศรบอกทิศทำงกำรวิง่ หน้ำชัน้ ของลิฟต์ตวั ทีค่ ำดว่ำจะกำหนดให้จอดให้บริกำรทีช่ นั้ นัน้ และใน
ระหว่ำงทีร่ อกำรให้บริกำรอยู่ หำกมีกำรเปลีย่ นลิฟต์ทจ่ี ะไปจอดชัน้ นัน้ ไฟสัญญำณก็จะเปลีย่ นไปทีห่ น้ำลิฟต์ใหม่
แทน
Mischief Prevention Function ระบบควบคุมลิฟต์จะทำกำรตรวจสอบและเปรียบเทียบจำนวนคำสังที
่ ถ่ กู กด
จำกแผงควบคุมภำยในตัวลิฟต์ กับนำ้ หนัก (จำนวนผูโ้ ดยสำร) ให้สอดคล ้องกับควำมเป็ นจริง ถ้ำปรำกฎว่ำจำนวน
คำสังไม่
่ สมั พันธ์กบั นำ้ หนักบรรทุก ระบบควบคุมจะสังให้
่ ลฟิ ต์จำดชัน้ ทีใ่ กล้ทีส่ ุดเท่ำนัน้ คำสังที
่ เ่ หลือจะถูกยกเลิก
หมด (False Call Cancelling Automatic)
Destination Floor Registration Device ระบบควบคุมกำรเข้ำถึงแค่เฉพำะชัน้ ทีต่ อ้ งกำรไป
แผงควบคุมในตัวลิฟต์ (Car Operating Panels) ตัวแผงควบคุมทำด้วย Stainless Steel ปุ่มควบคุมกำรทำงำน
เป็ นระบบสัมผัสแบบอิเล็กทรอนิกส์หรือแบบ Micro-Touch-Buttons มีแสงแสดงให้ทรำบว่ำปุ่มนี้ได้รบั คำสังแล
่ ้ว
ปุ่มควบคุมต่ำง ๆ ประกอบด้วย
▪ ปุ่มกดไปตำมชัน้ ต่ำง ๆ พร้อมตัวเลขแสดง
▪ ปุ่มกดเปิ ดประตู (Door Open)
▪ ปุ่มกดปิ ดประตู (Door Close)
▪ ปุ่มหยุดลิฟต์ (Emergency Stop)
▪ ปุ่มแจ้งเหตุลฟิ ต์ขดั ข้อง (Alarm)
▪ สวิตช์สำหรับพัดลมและไฟแสงสว่ำงสัญญำณ (ไฟและเสียงเตือน) เตือนเมือ่ ลิฟต์บรรทุกเกิน
นำ้ หนักพิกดั
▪ สวิตช์กญ
ุ แจ (Independent Service)
▪ ไฟแสดงทิศทำงลิฟต์วง่ิ “ขึ้น” และ “ลง” (Car Direction Lanterns)
ทัง้ นี้ภำยในลิฟต์โดยสำรทีร่ ะบุในแบบว่ำต้องมีแผงปุ่มสำหรับคนพิกำร ต้องจัดเตรียมแผงปุ่มกดสำหรับคนพิกำร
จำนวน 1 ชุด / คัน โดยติดตัง้ ไว้ทร่ี ะดับ 0.90-1.20 ม. โดยแผงปุ่มกดสำหรับคนพิกำรมีคุณสมบัตเิ หมือนกับแผง
ควบคุมในตัวลิฟต์แต่ตอ้ งมีควำมพิเศษเพิม่ เติมดังนี้
-
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มีเส้นผ่ำนศูนย์กลำงไม่นอ้ ยกว่ำ 20 มม.
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ในกรณีทล่ี ฟิ ต์ขดั ข้องให้มที งั้ เสียงและแสงไฟเตือนภัยเป็ นไฟกระพริบสีแดงว่ำลิฟต์ขดั ข้อง และกำลังให้ควำม
ช่วยเหลืออยู่
ตัวเลขบอกตำแหน่ง และทิศทำงกำรเคลือ่ นทีข่ องลิฟต์อยู่เหนือแผงควบคุมในตัวลิฟต์ มีสญั ญำณไฟฟ้ ำเป็ นตัวเลขเรือง
แสง ขนำดไม่เล็กกว่ำ 25 มิลลิเมตร บอกตำแหน่งของตัวลิฟต์ พร้อมทัง้ ลูกศร์บอกทิศทำงกำรวิง่ ขึ้นและลงของลิฟต์
และมีเสียงสัญญำณบอกเมือ่ ลิฟต์จะเข้ำจอดชัน้ ทีต่ อ้ งกำรกำรบริกำร
แผงกดปุ่มเรียกลิฟต์หน้ำชัน้ (Hall Button Fixture) มีแผงปุ่มกดเรียกลิฟต์ตดิ ตัง้ ทีผ่ นังหน้ำชัน้ ทุกชัน้ ตัวแผงทำด้วย
Stainless Steel Hairline ปุ่มกดเรียกลิฟต์กำรทำงำนเป็ นระบบสัมผัสแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic TouchButton) หรือ Micro Touch-Button มีแสงแสดงให้ทรำบว่ำปุ่มนี้ได้นบั คำสังแล้ว
่ ชัน้ บนสุดและล่ำงสุด มี 1 ปุ่ม ชัน้
กลำงระหว่ำงบนสุดและล่ำงสุดมีชนั้ นละ 2 ปุ่ม สำหรับเรียกชัน้ ขึ้นหรือลง ทัง้ นี้ลฟิ ต์โดยสำรทัวไปทุ
่ กชุด ต้องเตรียมแผง
ปุ่มกดเรียกลิฟต์หน้ำชัน้ สำหรับคนพิกำรด้วย โดยติดตัง้ ควำมสูงระหว่ำง 0.90 – 1.20 m. โดยแผงปุ่มกดต้องมีขนำด
เส้นผ่ำนศูนย์กลำงไม่นอ้ ยกว่ำ 20 มม. และมีอกั ษรเบลล์กำกับ เมือ่ กดปุ่มจะต้องมีเสียงดังและมีแสง
ตัวเลขบอกตำแหน่งและทิศทำงกำรเคลือ่ นทีห่ น้ำชัน้ (Hall Position and Lantern Display) มีสญั ญำณไฟฟ้ ำเป็ น
ตัวเลขเรืองแสง ขนำดไม่เล็กกว่ำ 50 มิลลิเมตร บอกตำแหน่งของตัวลิฟต์ตดิ อยู่เหนือประตูลฟิ ต์ทช่ี นั้ Lobby ลูกศร
บอกทิศทำงกำรวิง่ ขึ้นลงของลิฟต์ตดิ อยู่เหนือประตูลฟิ ต์หน้ำชัน้ ทุก ๆ ชัน้ และมีเสียงสัญญำณ และ/หรือ พมีแสง
สัญญำณกระพริบบอกเมือ่ ลิฟต์จะเข้ำจอดชัน้ ทีต่ อ้ งกำรกำรบริกำร
ประตูหน้ำชัน้ (Hallway Entrance) เป็ นแบบสองบำนเลือ่ นและมีรำยละเอียดดังต่อไปนี้
- กรอบประตู (Door Frame) ดูรำยละเอียดใน Specification sheet
- บำนประตู ทำด้วยเหล็กแผ่นกรุเต็มทัง้ ด้ำนนอก และด้ำนใน (Hollow Panel Construction) ตรงกลำงเป็ น
ช่องว่ำงฉนวนอำกำศมีโครงเสริมให้แข็งแรง บำนประตูสำหรับลิฟต์ดบั เพลิงต้องมีควำมสำมำรถทนไฟได้นำนไม่
น้อยกว่ำ 2 ชัว่ โมง โดยไม่โก่งหรืองอ
- แผนรำงร่องประตู (Landing Sill) ทำด้วย Extruded Aluminum พื้นผิวเป็ นรองเพือ่ กันลืน่ เมือ่ ผูโ้ ดยสำรเหยียบ
หรือเดินผ่ำน
- รอกแขวนบำนประตู (Hanger Roller) เป็ นชนิด Nylon หรือ Polyurethane เพือ่ ให้ประตูเลือ่ นปิ ด – เปิ ดได้โดย
ไม่เกิดเสียงดัง
- ประตูฉุกเฉิน (Emergency Door) ในกรณีทก่ี ำหนดให้มปี ระตูฉุกเฉิน ต้องมีลกั ษณะโครงสร้ำงเหมือนประตูหน้ำ
ชัน้ โดยกำรตกแต่งเป็ น Painted Steel, Narrow Jamp, หรือตำมทีร่ ะบุใน Specification Sheet ประตูฉุกเฉิน
นี้โดยปกติจะไม่สำมำรถเปิ ดเพือ่ รับ - ส่งผูโ้ ดยสำรได้ แต่จะเปิ ดได้เฉพำะกรณีเกิดเหตุขดั ข้องของระบบลิฟต์
(Manual Opened) ซึง่ จะต้องมีระบบป้ องกันประตูเปิ ด-ปิ ด ในกรณีทใ่ี ช้งำนลิฟต์ในสภำวะปกติ
- ระบบประตูอตั โนมัติ (Automatic Door Operation) เมือ่ ลิฟต์จอดทีช่ นั้ ประตูตวั ลิฟต์และประตูหน้ำชัน้ จะเปิ ด
หรือปิ ดพร้อมกันโดยอัตโนมัติ บำนประตูทกุ ชัน้ มีหลักไกและคอนแทคไฟฟ้ ำ เพือ่ ล็อคประตูเมือ่ ลิฟต์ไม่อยู่ทช่ี นั้
และป้ องกันลิฟต์วง่ิ ขณะประตูยงั เปิ ดอยู่หรือปิ ดไม่สนิท
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อุปกรณ์ป้องกันประตูหนีบผูโ้ ดยสำร (Door Protection Device) มี Safety Edge มีขอบบำนประตูตวั ลิฟต์ หรือ
Electronic Eye Sensor เมือ่ ผูโ้ ดยสำรหรือวัสดุกดี ขวำงทำงเข้ำ – ออกลิฟต์อยู่ บำนประตูจะไม่ปิดกระแทกวัสดุ
หรือผูโ้ ดยสำร
- กำรปรับระดับเสมอชัน้ (Automatic Leveling) เป็ นแบบ Two – way Automatic Maintaining ซึง่ สำมำรถ
ควบคุมกำรจอดของลิฟต์ให้ตรงกับพื้นเสมอโดยอัตโนมัตทิ งั้ ขำขึ้นและขำลง โดยไม่ข้นึ อยู่กบั นำ้ หนักทีบ่ รรทุก และ
กำรยึดตัวของลวดสลิง กำรคำดเคลือ่ นต้องไม่มำกว่ำ ±5 มิลลิเมตร
- อุปกรณ์ป้องกันลิฟต์วง่ิ เลยชัน้ (Emergency Limit Switch) ทีช่ นั้ ล่ำงสุดและบนสุด ต้องมีสวิตช์อตั โนมัติ ซึง่ จะ
บังคับให้ลฟิ ต์หยุดทันทีในกรณีทล่ี ฟิ ต์ผดิ ปกติ และจะวิง่ เลยชัน้ ล่ำงสุดและชัน้ บนสุด กำรทำงำนของอุปกรณ์
ป้ องกันลิฟต์วง่ิ เลยชัน้ ต้องเป็ นอิสระจำกกำรควบคุมตัวลิฟต์
ระบบไฟแสงสว่ำงฉุกเฉิน (Emergency Light) มีระบบไฟฟ้ ำแสงสว่ำงฉุกเฉินชนิด Incandescent สำหรับให้แสงสว่ำง
ภำยในตัวลิฟต์เมือ่ กระแสไฟฟ้ ำดับ โดยใช้กำลังจำกแบตเตอรี่ทม่ี เี ครื่องชำร์จอัตโนมัตแิ ละสำมำรถให้แสงสว่ำงอยู่ได้นำน
ไม่นอ้ ยกว่ำ 2 ชัว่ โมง (ใช้ Seal Lead Battery)
เครื่องพูดติดต่อภำยใน (Intercom Set) ภำยในตัวลิฟต์ทกุ ตัวจะต้องมีระบบ Three-way Intercom ซึง่ สำมำรถใช้
ติดต่อกับเจ้ำหน้ำทีท่ ห่ี อ้ งควบคุมของอำคำรและห้องเครื่องลิฟต์ได้ ในกรณีเกิดขัดข้อง ระบบ Intercom นี้ตอ้ งใช้งำนได้
ตลอดเวลำแม้ในขณะทีร่ ะบบไฟฟ้ ำขัดข้อง
อุปกรณ์นำร่อง ให้ใช้แบบ Roller Guides สำหรับ High Speed และ Sider Guides สำหรับ Low Speed ทัง้ ตัวลิฟต์
และนำ้ หนักถ่วง ตัวลิฟต์ตอ้ งได้รบั กำรถ่วงให้ได้สมดุล (Static Balance)
รำงลิฟต์และรำงนำ้ หนักถ่วง (Car and Counterweight Guide Rails) เป็ นรำงเหล็กรูปตัว T พื้นหน้ำรำงไสเรียบ
สำหรับใช้กบั ลิฟต์ โดยเฉพำะหัวต่อรำงมีร่องและลิ้นเพือ่ ต่อเข้ำกันได้อย่ำงเรียบ สนิท ตัวรำงเหล็กติดตัง้ อยู่บน Bracket
กำรคำนวณ Car and Counterweight Guide Rails, Guide Rail Supports and Fastening ต้องเป็ นไปตำม
ANSIA 17.1 หรือได้รบั กำรยินยอมจำกผูว้ ่ำจ้ำง
นำ้ หนักถ่วง (Counter Weight) นำ้ หนักถ่วงทำด้วยเหล็กหล่อเป็ นก้อนๆ บรรทุกอยู่ในโรงเหล็กแข็งแรง นำ้ หนักถ่วง
ต้องเป็ น 45% ของพิกดั บรรทุกบวกกับนำ้ หนักของตัวลิฟต์
Car and Counterweight Buffers ให้ใช้อปุ กรณ์รองรับในตัวลิฟต์และนำ้ หนักถ่วงชนิดใช้นำ้ มัน Oil Buffers สำหรับ
High Speed และ Spring Buffers หรือ Polyurethane Buffers สำหรับ Low Speed
อุปกรณ์เพือ่ ควำมปลอดภัย ลิฟต์แต่ละตัวต้องประกอบด้วยอุปกรณ์เพือ่ ควำมปลอดภัยในกำรใช้งำนดังต่อไปนี้
- Safety Catch ซึง่ สำมำรถบังคับลิฟต์ให้ลอ็ คติดกับรำงในกรณีทล่ี วดสลิงขำด ชำรุด หรือหย่อน
- เครื่องควบคุมควำมเร็วของลิฟต์ (Speed Governor) มีสวุ ทิ ย์ตดั วงจรฟ้ ำเข้ำมอเตอร์เครื่องลิฟต์และให้เบรกทำงำน
ก่อนที่ Safety Catch จะเริ่มทำงำน
- Overload Protection Relays สำหรับตัดกระแสไฟเกินเพือ่ ป้ องกันมอเตอร์และอุปกรณ์เสียหำย
- Reverse Phase Relays สำหรับป้ องกันควำมเสียหำยเมือ่ กระแสไฟฟ้ ำผิดเฟส
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Phase Failure Relays สำหรับแองกันควำมเสียหำย เมือ่ กระแสไฟฟ้ ำไม่ครบเฟส หรือแรงดันไฟฟ้ ำแต่ละเฟส
แตกต่ำงกันมำก
Overload Switch และ Weighting Device ป้ องกันกำรบรรทุกนำ้ หนักเกินพิกดั โดยต้องมีสญั ญำณเสียงและ
ไฟเตือนให้ทรำบ ถ้ำนำ้ หนักเกินกำหนดและลิฟต์ตอ้ งไม่ทำงำน
Next Landing ในกรณีทป่ี ระตูชำนพักเกิดขัดข้องเปิ ดไม่ได้ ลิฟต์จะวิง่ ไปจอดชัน้ อืน่ ทีม่ คี ำสังไว้
่ ก่อนแล ้ว ทำให้
ทรำบปัญหำโดยทันทีว่ำประตูนนั้ เสีย
Stop Up/Down Limited Switch จะหยุดลิฟต์ทนั ทีในกรณีระบบกำรจอดชัน้ อัตโนมัตเิ กิดขัดข้อง และ Final
Up/Down Limited Switch ซึง่ ติดตัง้ อยู่ช่วงบนสุดและล่ำงสุดของช่องลิฟต์ ระบบนี้จะทำงำนทันทีพร้อมทัง้ ตัด
วงจรควบคุมทัง้ หมด เพือ่ ให้เบรกทำงำน
Suspension Rope ต้องเป็ นชนิด Elevator Wire Rope เท่ำนัน้ และต้องมี Factor of Safety ไม่นอ้ ยกว่ำ 11.5
อัตรำกำรทดรอบ 2:1 หรือ 1:1 ขึ้นอยู่กบั ควำมเร็วขอวลิฟต์ Suspension Rope และอุปกรณ์ทใ่ี ช้ในกำรต่อ ต้องมี
คุณสมบัตไิ ม่ตำ่ กว่ำมำตรฐำนของประเทศผูผ้ ลิต กำรคำนวณลำกรติดตัง้ ต้องเป็ นไปตำม ANSI A 17.1 Section
212
Traveling Cable ต้องเป็ น Cable ทีใ่ ช้ในงำนของลิฟต์เท่ำนัน้ และจะต้องมีคุณภำพไม่ตำ่ กว่ำมำตรฐำน Jis C
3408 หรือ Nec Art 620 หรือมำตรฐำนของประเทศผูผ้ ลิต และต้องมี Core เพือ่ สำรองไว้ไม่ตำ่ กว่ำ 10% ของ
จำนวน Core ทีใ่ ช้งำน
Control Wire ซึง่ ได้แก่ Electrical Wiring, Signal Wiring จะต้องเป็ นสำยทีม่ คี ุณภำพไม่ตำ่ กว่ำสำยชนิด FRC
:750 โวลต์ 90 องศำเซลเซียส ขนำดพื้นทีห่ น้ำตัดของสำยต้องเหมำะสมกับ Load และต้องได้รบั ควำมเห็นชอบจำก
ผูว้ ่ำจ้ำงหรือตัวแทน
อุปกรณ์ไฟฟ้ ำอืน่ ๆ ทีใ่ ช้ในระบบ Power และ Control ต้องมีมำตรฐำนไม่ตำ่ กว่ำมำตรฐำนของสำนักงำนมำตรฐำน
ผลิตภัณฑ์อตุ สำหกรรม หรือกำรไฟฟ้ ำนครหลวง หรือได้รบั ควำมเห็นชอบจำกผูว้ ่ำจ้ำงหรือตัวแทน
ระบบไฟฟ้ ำ (Power Supply) ระบบไฟฟ้ ำกำลังใช้ 380 โวลต์ 3 เฟส 4 สำย 50 เฮิรท์ ระบบควบคุมและแสงสว่ำง
ใช้ 230 โวลท์ 1 เฟส 50 เฮิรท์
เมือ่ ได้รบั สัญญำณจำกระบบสัญญำณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ของส่วนนัน้ ๆ ลิฟต์โดยสำรทุกชุดจะวิง่ ลงมำจอดชัน้ ล่ำง
และเปิ ดประตูทนั ที
ระบบ Emergency Power Automatic Operation System โดยทีเ่ มือ่ ระบบไฟฟ้ ำปกติทจ่ี ่ำยให้กำลังทำงำนอยู่
จะหยุดทันทีภำยในระยะเวลำหนึ่ง ระบบไฟฟ้ ำสำรองของอำคำรจะจ่ำยกระแสไฟฟ้ ำทดแทนให้ระบบ Emergency
Power Automatic Operation System จะควบคุมให้ลฟิ ต์ทำงำนตำมลำดับดังนี้
- ระบบลิฟต์จะเริ่มทำงำนโดยจัดอันดับทีละตัว ลิฟต์ตวั ที่ 1 จะวิง่ ตรงลงมำจอดทีช่ นั้ Lobby และเปิ ดประตู
ออกให้ผูโ้ ดยสำรในลิฟต์ออกได้อย่ำงปลอดภัย แล้วหยุดเครื่องลิฟต์ตวั ถัดไป จะเริ่มทำงำนในลักษณะ
เดียวกันกับตัวแรก จนกระทังลิ
่ ฟต์ทกุ ตัวลงมำจอดทีช่ นั้ ล่ำงสุด
หน้ำ 13

BLOCK H

งำนระบบลิฟต์โดยสำรและบันไดเลือ่ น
-

เมือ่ ลิฟต์ทกุ ตัวส่งผูโ้ ดยสำรทีช่ นั้ ล่ำงหมดแล ้ว จะมีลฟิ ต์ทำงำนรับส่งผูโ้ ดยสำรต่อไป โดยอำศัยกำลังไฟฟ้ ำจำก
ระบบจ่ำยไฟสำรองฉุกเฉินของอำคำร
- เมือ่ ระบบไฟฟ้ ำเข้ำสู่สภำวะปกติ ระบบลิฟต์จะกลับเข้ำสู่กำรทำงำนปกติโดยอัตโนมัติ ทัง้ นี้ระบบลิฟต์จะได้รบั
สัญญำณ No และ Nc Contact 1 ชุด เพือ่ ให้ทรำบว่ำขณะนัน้ ระบบไฟฟ้ ำอยู่ในสภำวะใด
พ. ระบบ Automatic Rescue Device (ARD) โดยมีชดุ Battery สำรอง ทีจ่ ะทำงำนในกรณีทร่ี ะบบไฟฟ้ ำปกติดบั
โดยระบบลิฟต์ จะนำลิฟต์เข้ำจอดชัน้ ทีใ่ กล้ทีส่ ุด ด้วยพลังงำนจำก Battery สำรอง เพือ่ ให้ผูโ้ ดยสำรออกจำกตัว
ลิฟต์ และหยุดกำรทำงำนจนกว่ำจะมีระบบไฟฟ้ ำของอำคำรมำจ่ำยกระแสไฟฟ้ ำ
ฟ. Lift Monitor and Control System เป็ นระบบควบคุมและตรวจสอบกำรทำงำนของลิฟต์ โดยมีรำยละเอียดอย่ำง
น้อยดังนี้
- เป็ นระบบควบคุมด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมจอ Monitor ขนำด 27 นิ้ว
- สำมำรถทำภำพ Graphic แสดงสภำวะต่ำง ๆ ของลิฟต์แต่ละชุดดังนี้
▪ ตำแหน่งลิฟต์
▪ ทิศทำงของลิฟต์
▪ ตำแหน่งของประตูหน้ำลิฟต์ (เปิ ด - ปิ ด)
▪ กำรกดปุ่มทีห่ น้ำชัน้
▪ สัญญำณเตือนจำกเหตุฉุกเฉินต่ำง ๆ
- สำมำรถควบคุมกำรทำงำนของลิฟต์แต่ละชุดดังนี้
▪ ควบคุมให้ลฟิ ต์หยุดทีช่ นั้ ต้องกำรได้
▪ เรียกลิฟต์ชดุ ใดชุดหนึ่งมำยังชัน้ ทีต่ อ้ งกำรได้ หลังจำกทีไ่ ด้ทำกำรส่งผูโ้ ดยสำรภำยในลิฟต์
เรียบร้อยแล ้ว
- อุปกรณ์ของระบบ Lift Monitor and Control System ให้ตดิ ตัง้ อยู่ทห่ี อ้ งควบคุมอำคำร
- กรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้แล ้ว เมือ่ Lift ได้รบั คำสังให้
่ เข้ำสู่ Mode Fire Condition แล ้ว แต่เกิดขัดข้องที่ Lift
ไม่สำมำรถลงสู่ชนั้ ล่ำงสุดได้ตำมระยะเวลำทีก่ ำหนดไว้ ให้ทำกำรแจ้ง Alarm ทัง้ ในรูปแบบไฟกระพริบ และมี
เสียงแจ้งเตือนเหตุขดั ข้องด้วย พร้อมแสดงปัญหำของลิฟต์ชดุ นัน้ ๆ
- ทัง้ นี้ลฟิ ต์ Monitor นี้ ให้ตดิ ตัง้ ทีห่ อ้ งควบคุมของอำคำร
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หมวดที่ 3 บันไดเลือ่ น (ESCALATOR)
3001

รำยละเอียดข้อกำหนดบันไดเลื่อน (ESCALATOR IN FORMATION)
ก. ประเภท
ระยะมุมเอียง
ควำมกว้ำงของขัน้ บันได
ควำมเร็ว
ควำมสูงระหว่ำงชัน้
กำรออกแบบและผลิต
แหล่งผลิต
แรงดันไฟฟ้ ำ
ข. ประเภท
ระยะมุมเอียง
ควำมกว้ำงของขัน้ บันได
ควำมเร็ว
ควำมสูงระหว่ำงชัน้
กำรออกแบบและผลิต
แหล่งผลิต
แรงดันไฟฟ้ ำ
ค. ประเภท
ระยะมุมเอียง
ควำมกว้ำงของขัน้ บันได
ควำมเร็ว
ควำมสูงระหว่ำงชัน้
กำรออกแบบและผลิต
แหล่งผลิต
แรงดันไฟฟ้ ำ

SITE83 Co., Ltd.

:
ES-01
:
30 องศำ
:
ควำมกว้ำงขอบนอกบันได 1.550 ม. ควำมกว้ำงขอบในบันได 1 ม.
:
30 เมตร/นำที
:
ตำมทีร่ ะบุในแบบ:
:
จะต้องเป็ นไปตำมมำตรฐำน ASME A17.1, EN115 หรือ มำตรฐำน
ของประเทศผูผ้ ลิต สหรัฐอเมริกำ สหภำพยุโรป ญีป่ ่ นุ
:
สหรัฐอเมริกำ ญีป่ ่ นุ ประเทศในสหภำพยุโรป
:
3 เฟส 400 V.,
50 HZ
:
ES-02
:
35 องศำ
:
ควำมกว้ำงขอบนอกบันได 1.350 ม. ควำมกว้ำงขอบในบันได 0.80 ม.
:
30 เมตร/นำที
:
ตำมทีร่ ะบุในแบบ
:
จะต้องเป็ นไปตำมมำตรฐำน ASME A17.1, EN115 หรือ มำตรฐำน
ของประเทศผูผ้ ลิต สหรัฐอเมริกำ สหภำพยุโรป ญีป่ ่ นุ
:
สหรัฐอเมริกำ ญีป่ ่ นุ ประเทศในสหภำพยุโรป
:
3 เฟส 400 V.,
50 HZ
:
ES-03
:
35 องศำ
:
ควำมกว้ำงขอบนอกบันได 1.550 ม. ควำมกว้ำงขอบในบันได 1 ม.
:
30 เมตร/นำที
:
ตำมทีร่ ะบุในแบบ:
:
จะต้องเป็ นไปตำมมำตรฐำน ASME A17.1, EN115 หรือ มำตรฐำน
ของประเทศผูผ้ ลิต สหรัฐอเมริกำ สหภำพยุโรป ญีป่ ่ นุ
:
สหรัฐอเมริกำ ญีป่ ่ นุ ประเทศในสหภำพยุโรป
:
3 เฟส 400 V.,
50 HZ
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ส่วนประกอบของบันไดเลื่อน
ก. โครงสร้ำงบันไดเลือ่ น (TRUSS)
โครงสร้ำงเป็ นแบบ Rectangular Steel Tube ได้รบั กำรออกแบบให้มคี วำมทนทำนแข็งแรงสำมำรถรับนำ้ หนักอุปกรณ์
ต่ำง ๆ ของบันไดเลือ่ นรวมทัง้ ผูโ้ ดยสำรได้อย่ำงปลอดภัยโดยต้องถ่ำยนำ้ หนักบรรทุกให้ได้ 3 จุดตำมแบบโครงสร้ำง และ
สำมำรถทำกำรตรวจเช็คบริกำรได้สะดวก ด้ำนล่ำงสุดของโครงจะมีถำดรองนำ้ มันเครื่องกรุตำมแนวยำวของตัวบันได
เลือ่ น เพือ่ ป้ องกันนำ้ มันหยดและรองรับสิง่ สกปรก ต่ำง ๆ ได้
ข. เครื่องบันไดเลือ่ น (MACHINE)
เป็ นแบบเกียร์ขบั เคลือ่ นด้วยมอเตอร์ (AC-VVVF) ทีอ่ อกแบบอย่ำงเหมำะสม เครื่องติดตัง้ อยู่ในห้องเครื่องใต้พ้นื
ด้ำนบน (Upper Landing)
ค. กำรขับเคลือ่ น (Main Drive)
ระบบส่งกำลังขับเคลือ่ นจำกชุดเกียร์ผ่ำนเข้ำ Main Drive Shaft โดยใช้โซ่กำลัง(Duplex Chain) ซึง่ จะขับเคลือ่ น
ขัน้ บันได (Step) และรำวมือจับ (Handrail) ให้เคลือ่ นทีไ่ ปพร้อม ๆ กัน ด้วยควำมเร็วเท่ำกันอย่ำงสมำ่ เสมอและนุ่มนวล
ง. ชุดควบคุมกำรทำงำน (CONTROLLER)
ชุดควบคุมกำรทำงำนแบบ VF Drive Control เพือ่ ใช้กำรปรับเปลีย่ นควำมเร็วให้เป็ นไปอย่ำงนิ่มนวลและประหยัดไฟ
ติดตัง้ อย่ำงแข็งแรงในห้องเครื่อง โดยมีระบบควบคุมควำมปลอดภัยครบถ้วนตำมมำตรฐำนของยุโรป (EN115) /ญีป่ ่ นุ
แรงดันทีใ่ ช้ในระบบควบคุมเป็ นแรงดันตำ่
หน้ำทีข่ องชุดควบคุมมีดงั นี้
- กำหนดทิศทำงกำรเลือ่ น
- ป้ องกันสภำวะควำมร้อนสูงเกินปกติของมอเตอร์
- ตรวจสอบสภำวะของ Safety Switch
- แสดงสภำวะต่ำง ๆ
- ป้ องกันสภำวะแรงดันไม่ครบเฟส
จ. ขัน้ บันได (STEP)
- ทำจำก Aluminium
- ร่องบันได (Tread) เจำะเป็ นร่องลึกและถีเ่ พือ่ ให้ผูโ้ ดยสำรยืนได้สะดวก
- และไม่ลน่ื พร้อม Plastic inserts สีเหลือง 3 ด้ำน และสีดำด้ำนหลัง
- Step Risers เจำะเป็ นร่องลึกและถี่
- Step Roller ทำด้วยยำงพิเศษ แบบ Oil-Resistant ประกอบเข้ำกับลูกปื น
- บริเวณด้ำนบนและด้ำนล่ำงจะมีลูกขัน้ จำนวนอย่ำงน้อย 1.5 ขัน้ ในระดับ
- เดียวกัน (FLAT STEPS) เพือ่ ให้ผูโ้ ดยสำรเตรียมตัวในกำรยืนก่อนกำรขึ้นลง
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ฉ. โซ่ขบั ขัน้ บันได (STEP CHAINS)
ก. ทำด้วยเหล็กกล้ำอย่ำงดี ซึง่ ออกแบบให้ขบั เคลือ่ นบันไดได้อย่ำงรำบเรียบ
ข. (STEP CHAINS)
และเงียบเสียง
ค. ทีต่ อนล่ำงของบันไดเลือ่ น จะมีอปุ กรณ์ปรับควำมตึงของ Step Chains โดยอัตโนมัติ เพือ่ ให้โซ่ขบั มีควำมตึง
สมำ่ เสมอตลอดเวลำ ในกรณีทน่ี ำ้ หนักบรรทุกเปลีย่ นแปลงไป
ช. ชำนพักบันไดเลือ่ น (Floor Plates)
- ทำจำก Stainless Steel Hairline ภำยใต้พ้นื ที่ โครงเหล็กเสริมควำมแข็งแรง ตัวแผ่นชำนพักเจำะเป็ นร่อง
ลึกกันลืน่ ติดตัง้ อยู่ทป่ี ลำยชำนพักบน และชำนพักด้ำนล่ำงของบันไดเลือ่ นทัง้ 2 ข้ำงและระดับเดียวกับพื้น
อำคำร Floor Plates สำมำรถเปิ ด-ปิ ด เป็ นทำงเข้ำออกสู่ตวั บันไดเลือ่ นได้
- Comb ทำจำก Yellow Plastic/Synthetic (RESIN YELLOW) มีลกั ษณะคล้ำยหวีตดิ ตัง้ อยู่ขอบชำนพักเท้ำ
ทัง้ บนและล่ำงของบันไดเลือ่ นสำหรับป้ องกันสิง่ สกปรก กรวด หรือสิง่ อืน่ ๆ ทีอ่ ำจตกลงไปในตัวบันไดเลือ่ น
ไม่เป็ นอันตรำยต่อผูโ้ ดยสำรและสำมำรถถอดเปลีย่ นได้งำ่ ย ในกรณีทเ่ี กิดชำรุดเสียหำย
ซ. รำวมือจับ (HANDRAIL)
- รำวมือจับเป็ นยำงพิเศษ (SYNTHETIC RUBBER) สำหรับบันไดเลือ่ น โดยแยกสีรำวมือจับตำมทิศทำงขึ้นลงของบันได (ระบุสภี ำยหลัง) โดยเฉพำะรำวมือจะหมุนไปในทิศทำงเดียวกับขัน้ บันไดด้วยควำมเร็วเท่ำกับ
ควำมเร็วของขัน้ บันได รำวมือแต่ละเส้นจะถูกต่อกันเป็ นวงไม่มปี ลำย
ฌ. รำวบันได (BALUSTRADE)
มีส่วนประกอบ
- Interior Panel เป็ น Tempered Glass หนำ 5+5 มม. หรือตำมมำตรฐำนของโรงงำนผูผ้ ลิต
- ไม่มเี สำคำ้ รำวบันได
- Deck Board ทำจำก Stainless Steel Hairline Finish
- Skirt Panels ทำจำก Stainless Steel Hairline Finish
ญ. ระบบหล่อลืน่ (LUBRICATION)
ประกอบด้วย
- Automatic Oiler
- Step Chain จะควบคุมจำกด้ำนปลำยบนและมีระบบหล่อลืน่ ป้ อนอัตโนมัตอิ ย่ำงเพียงพอ
ฎ. อุปกรณ์เพือ่ ควำมปลอดภัย (SAFETY DEVICE)
บันไดเลือ่ นประกอบด้วยอุปกรณ์เพือ่ ควำมปลอดภัยดังต่อไปนี้
- เบรกของเครื่องบันไดเลือ่ นเป็ นชนิด AC. Magnet Double Acting Brake
- Over speed Governor ป้ องกันสภำวะควำมเร็วมอเตอร์เกินระดับมำตรฐำน
- สวิตช์หยุดบันไดเลือ่ นฉุกเฉินทัง้ ด้ำนบนและด้ำนล่ำงและสวิตช์กญ
ุ แจเปิ ดบันไดเลือ่ นใหม่
- สวิตช์อตั โนมัตหิ ยุดบันไดเลือ่ นเมือ่ โซ่ดงึ ขัน้ บันได (Step Chain) หย่อนหรือขำด
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งำนระบบลิฟต์โดยสำรและบันไดเลือ่ น
-

ฏ.

ฐ.

ฑ.

ฒ.

สวิตช์ อัตโนมัตหิ ยุดบันไดเลือ่ น กรณีทม่ี สี ง่ิ ของเข้ำไปขัดในช่องทีร่ ำวมือหมุนกับด้ำนล่ำง(Handrail Entry
device)
อุปกรณ์เพือ่ ควำมปลอดภัย (STEP RUN GUARD) (ROLLERS)
- อุปกรณ์ป้องกันควำมเสียหำย สำหรับกรณีลูกขัน้ (Step) หรือลูกกลิ้ง บันไดวิง่ ผิดปกติ สะดุด ระบบจะทำให้
บันไดเลือ่ นหยุดกำรทำงำนทันที
- FULL MOTOR PROTECTION ชุดมอเตอร์ขบั เคลือ่ นจะมีอปุ กรณ์ป้องกันทำงไฟฟ้ ำ เช่น ป้ องกันกำรจ่ำย
ไฟฟ้ ำเกิน ป้ องกันแรงดันไม่ครบเฟส ป้ องกันมอเตอร์รอ้ นผิดปกติ เป็ นต้น
- ILLUMINATED DIRECTION INDICATOR มีไฟแสดงสัญญำณทิศทำงฮกำรเคลือ่ นของบันไดเลือ่ นทีส่ ่วน
ปลำยบน และล่ำง
- Comb Plate Safety Device จะหยุดบันไดเลือ่ นทันที ถ้ำปรำกฏว่ำมีสง่ิ ของเข้ำไปขัดระหว่ำงขันบันไดกับหวี
ของ Comb Plate
- Skirt Panel Safety Device ถูกติดตัง้ อยู่ท่ี Skirt สองด้ำนใกล้บริเวณชำนพัก ถ้ำมีวตั ถุใดเข้ำไปติดอยู่
ระหว่ำงด้ำนข้ำงของบันได และ Skirt แล ้ว บันไดเลือ่ นจะหยุดกำรทำงำนทันที
กำรต่อลงดิน (EARTHING)
ตัวบันไดเลือ่ นจะมีสำยไฟต่อกับสำยดิน (Ground) ของอำคำรโดยเจ้ำของอำคำรเป็ นผูจ้ ดั เตรียม และเดินสำยดินตำม
แบบของบริษทั ฯ เพือ่ ป้ องกันกระแสไฟรัว่
OPERATION PANEL
ประกอบด้วย
- ปุ่มหยุดกำรทำงำน
- สวิตช์กญ
ุ แจ
VF DRIVE WITH AUTO START OPERATION
ระบบสังกำรให้
่
บนั ไดเลือ่ นทำงำน และลดควำมเร็วอัตโนมัติ โดยจะใช้ชดุ Photo Electric ทีเ่ ป็ นลำแสงคอยตรวจสอบผู ้
ทีจ่ ะต้องกำรใช้งำนบันไดเลือ่ น โดยเมือ่ มีผูม้ ำตัดลำแสง ระบบจะสังกำรให้
่
บนั ไดเลือ่ นทำงำน และจะสังให้
่ บนั ไดเลือ่ นลด
ควำมเร็วภำยหลังจำกทีผ่ ูใ้ ช้บนั ไดเลือ่ นคนสุดท้ำยเดินออกจำกบันไดเลือ่ นแล้วระยะเวลำหนึ่ง และให้หยุดเมือ่ ไม่มผี ูม้ ำใช้
ในระยะเวลำพอสมควร ซึง่ เรำสำมำรถปรับตัง้ เวลำได้ ทัง้ นี้กำรสังกำรให้
่
บนั ไดเลือ่ นทำงำนจะเป็ นไปโดยนิ่มนวล
(ควำมเร็วจะค่อยๆ เพิม่ ขึ้น) และเงียบกว่ำระบบปกติแบบประกอบกำรติดตัง้ บันไดเลือ่ น:
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