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ท่อเหล็กร้อยสายไฟฟ้า           ผนังท่อบาง ปลายทั้ง 2 ข้างเรียบ มีชื่อย่อว่า EMT (Electrical Metallic Tubing)
ตามมาตรฐาน อุตสาหกรรม (TIS - 770 - 2533) มีรายละเอียดดังนี้

ท่อเหล็กร้อยสายไฟฟ้า         ผนังท่อหนาปานกลาง ปลายท้ัง 2 ข้างมีเกลียว มีช่ือย่อว่า IMC (Intermediate Metal Conduit)
ตามมาตรฐาน อุตสาหกรรม (TIS - 770 - 2533) มีรายละเอียดดังนี้

TYPE 1 EMT

TYPE 2 IMC

**เกณฑ์ความคลาดเคลื่อน (TOLERANCE AT)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (Outside)
+ 0.2 mm. (0.008 inch)

**เกณฑ์ความคลาดเคลื่อน (TOLERANCE AT)

ความยาวท่อ (Length)
+ 0.6 mm. (0.24 inch)
ความหนาผนังท่อ (Wall Thickness)
+ 12%

* หมายเหตุ : 1. เกณฑ์ความคลาดเคลื่อนของเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกข้อต่อเกลียวเมื่อคิดเป็นมิลลิเมตร ให้ใช้ทศนิยม 1 ตำแหน่ง

 2. เกณฑ์ความคลาดเคลื่อนของความหนาของผนังท่อเมื่อคิดเป็นมิลลิเมตร ให้ใช้ทศนิยม 2 ตำแหน่ง

* หมายเหตุ : 1. เกณฑ์ความคลาดเคลื่อนของเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกข้อต่อเกลียวเมื่อคิดเป็นมิลลิเมตร ให้ใช้ทศนิยม 1 ตำแหน่ง
 2. เกณฑ์ความคลาดเคลื่อนของความหนาของผนังท่อเมื่อคิดเป็นมิลลิเมตร ให้ใช้ทศนิยม 2 ตำแหน่ง

ขนาด
Thread Size เส้นผ่านศูนย์กลาง

ภายนอก
Outside Diameter

นิ้ว / inch มม. / mm. นิ้ว / inch มม. / mm.
นิ้ว / inch มม. / mm. มม. / mm.ฟุต. / ft.ปอนด์ / ฟุต

lbs. / ft.
กก. / ม.
kg. / m.

ภายใน
Inside Diameter

ความหนาผนังท่อ
Wall Thickness

มวลต่ำสุดที่ยอมรับได้
Min Acceptable Weight

ความยาว
Length

นิ้ว / inch

ขนาด
Thread Size

เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก
Outside Diameter

ความหนาผนังท่อ
Wall Thickness

ความยาวท่อไม่รวมข้อต่อ
Length Without Coupling

มวลต่ำสุดของท่อรวมข้อต่อ 10 ท่อน
Minimum Weight of Ten Unit

Length With Coupling

นิ้ว / inch มม. / mm. มม. / mm. มม. / mm. กก. / kg.

ความยาวท่อไม่รวมข้อต่อ (Length Without Coupling)
+ 0.6 mm.

ความหนาผนังท่อ (Wall Thickness)

+ 0.2 mm. ท่อขนาด   นิ้ว ถึง 1 นิ้ว (For Dia   -1)1/2
1/2

+ 0.4 mm. ท่อขนาด   นิ้ว ถึง 1 นิ้ว (For Dia   -1)1/2
1/2

+ 0.5 mm. ท่อขนาด 1  นิ้ว ถึง 4 นิ้ว (For Dia 1  -4)1/4
1/4

เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (Outside)

+ 0.2 mm. ท่อขนาด 1   นิ้ว ถึง 2 นิ้ว (For Dia     -2)/14 1/4 2

+ 0.3 mm. ท่อขนาด 2   นิ้ว ถึง 4 นิ้ว (For Dia     -4)/12 1/2 2
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มิติเกลียวท่อร้อยสายไฟฟ้า ประเภทที่ 2 และประเภทที่ 3
Dimension of Conduit Thread TYPE 2, 3

“ มาตรฐานแห่งการร้อยสายไฟ ”

ท่อเหล็กร้อยสายไฟฟ้า           ผนังท่อหนา ปลายทั้ง 2 ข้างมีเกลียว มีชื่อย่อว่า RSC (Regid Steel Conduit)
ตามมาตรฐาน อุตสาหกรรม (TIS - 770 - 2533) มีรายละเอียดดังนี้TYPE 3 RSC

* หมายเหตุ : 1. เกณฑ์ความคลาดเคลื่อนของเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกข้อต่อเกลียวเมื่อคิดเป็นมิลลิเมตร ให้ใช้ทศนิยม 1 ตำแหน่ง

 2. เกณฑ์ความคลาดเคลื่อนของความหนาของผนังท่อเมื่อคิดเป็นมิลลิเมตร ให้ใช้ทศนิยม 2 ตำแหน่ง

**เกณฑ์ความคลาดเคลื่อน (TOLERANCE AT)

**เกณฑ์ความคลาดเคลื่อน (TOLERANCE AT)
เส้นผ่านศูนย์กลางเฉลี่ย Eo (Pitch Diameter)
+ 1 รอบ ของเกจที่ใช้ตรวจสอบ
ความยาวเกลียว
+ 1 เกลียว

ขนาด
Thread Size

เส้นผ่านศูนย์กลาง

ภายใน
Inside Diameter

ภายนอก
Outside Diameter

ความหนาผนังท่อ
Wall Thickness

ความยาวท่อไม่รวมข้อต่อ
Length Without Coupling

มวลต่ำสุดของท่อรวมข้อต่อ 10 ท่อน
Minimum Weight of

Ten Unit Length With Coupling

นิ้ว / inch มม. / mm. มม. / mm. มม. / mm. มม. / mm. กก. / kg.

ขนาด
Thread Size

จำนวนเกลียวต่อนิ้ว
Thread Per inches

เส้นผ่านศูนย์กลางเฉลี่ยของเกลียว
ที่ปลายเกลียวท่อ

Eo Pitch Diameter Eo, at End of Thread

ความยาวของเกลียว Length of Thread

ประสิทธิผล (ใช้งาน)
L 2

ทั้งหมด
L 4

นิ้ว / inch รอบ / cycle มม. / mm. มม. / mm. มม. / mm.

เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (Outside)
+ 0.4 mm. สำหรับท่อขนาด   นิ้ว ถึง 2 นิ้ว (For Dia   -2)1/2 1/2

+ 0.6 mm. สำหรับท่อขนาด 2   นิ้ว ถึง 4 นิ้ว (For Dia 2  -4)1/2 1/2

+ 1.5 mm. สำหรับท่อขนาด 5 นิ้ว ถึง 6 นิ้ว (For Dia 5-6)

ความยาวท่อไม่รวมข้อต่อ (Length Without Coupling)
+ 0.6 mm.

ความหนาผนังท่อ (Wall Thickness)
+ 12.5 %

            
       
           
        
     

       



µÒÃÒ§¡ÒÃµÔ´µÑé§ÊÒÂáÅÐ·‹Í (Wire & Conduit Tables)

Based on 30% conductor filled

¹ÔéÇ ¹ÔéÇ ¹ÔéÇ ¹ÔéÇ ¹ÔéÇ ¹ÔéÇ ¹ÔéÇ ¹ÔéÇ ¹ÔéÇ ¹ÔéÇ ¹ÔéÇ ¹ÔéÇ

¢¹Ò´ÊÒÂä¿

(ÁÁ.2)

Cable Type Size

(mm.2)

»ÃÐàÀ·ÊÒÂä¿
THW

¨Ó¹Ç¹ÊÒÂä¿ÊÙ§ÊØ´ã¹·‹ÍÃŒÍÂÊÒÂ
MAXIMUM NUMBER OF THW WIRE IN TRADE SIZE OF CONDUIT OR TUBING

¢¹Ò´¡ÃÐáÊã¹ÊÒÂä¿
Ambient temp 40oC

MAX conductor temp 75oC
(Amps)

ã¹ÍÒ¡ÒÈ

in free

air

ÃŒÍÂã¹·‹ÍáÅÐÃÒ§
Inconduit or raceway

¨Ó¹Ç¹ÊÒÂ
1-3 (àÊŒ¹)
Conductor

¨Ó¹Ç¹ÊÒÂ
4-6 (àÊŒ¹)
Conductor

¨Ó¹Ç¹ÊÒÂ
7-24 (àÊŒ¹)
Conductor
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DISTRIBUTOR

การดัดท่อเปลี่ยนแนวการเดินท่อการดัดท่อเปลี่ยนแนวการเดินท่อ
     เป็นการดัดท่อที่ยกปลายท่อขึ้นทำมุม 90O

เปล ี ่ยนทางเด ินท ่อจากแนวระด ับเป ็นแนวดิ ่ง

หรือจากแนวด่ิงไปเป็นแนวระดับ การดัดท่อแบบนี้

มีการดัด ดังต่อไปนี้

**ใช้ระยะ TAKE-UP จากตารางลบความสูงที่ยกปลายท่อขึ้น

1. วัดระยะบังคับปลายท่อที่จะยกปลายท่อให้สูงขึ้นจากพื้น

2. ลบความสูงของระยะที่วัดได้ด้วยค่า TAKE-UP จากตาราง

   โดยวัดจากจุดที่วัดถึงตำแหน่งบังคับ

3. ทำเครื่องหมายที่ตำแหน่ง ผลเหลือของความสูงลบด้วยระยะ TAKE-UP

4. วางตำแหน่งจุดดัด (ลูกศร) ของหัวดัดให้ตรงตำแหน่งที่ทำไว้บนเส้นท่อ

   ดึงด้ามเครื่องมือดัดท่อขึ้นทำมุม 90O

TAKE - UP 90OTAKE - UP 90O

1
2

3
4

1 

5

6

8

111
41    

ขนาดความโตท่อ
นิ้ว / inch

ระยะ TAKE-UP 90O

นิ้ว / inch

ระยะบังคับปลายท่อ

ระยะบังคับปลายท่อ

ตำแหน่งจุดตัด ตำแหน่งบังคับระยะปลายท่อ

ระยะ TAKE - UP 90O

ตำแหน่งจุดตัด

 A

A

ระยะ TAKE - UP 90O
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