
Startup Faults: Diagnosis and Rectification 

เร่ิมการทํางาน สับสวิชต Breaker Controller และ Breaker Fan ไปยังตําแหนง normally close (n/c) เพ่ือปลอยกระแสเขาสู Main terminal โดย

ขณะเร่ิมการทํางาน Burner controller จะมีไฟสีสมติดอยูในสถานะ Lockout และ พัดลมจะทํางาน หากไมมีไฟจายเขาระบบ หรือ Burner controller 

จะมีไฟมีไฟสีแดงคาง สามารถแกไขปญหาดังตอไปน้ี 

ปญหา วิธตีรวจสอบและแกไข 

1. พัดลมไมทํางาน หรือหมุนกลับทิศ 

     (Burner fan does not start or rotate in  

      wrong direction) 

 ตรวจสอบการตอสายไฟเขาตําแหนง Breaker fan อาจมีการตอสลับขั้ว ระหวาง L-N 

สําหรับ 2 เฟส หรือ มีการตอสลับเฟสระหวาง L1-L2-L3-N สําหรับไฟ 3 เฟส 

 ตรวจสอบวัดแรงดันไฟฟาจายตรงกับแรงดันไฟฟาของพัดลมตาม Nameplate หรือไม  

2. ไมมีไฟเขาระบบ Controller โดยสังเกตไดจาก  

    ไฟแสดงผลบน Burner controller box  

     (No power supplied to control circuit) 

 ตรวจสอบฟวส ตรวจฟวสขาดผานโอหมมิเตอรวัดครอม 

 ตรวจสอบแรงดันแกสขาเขาท่ี Test Point-A ผาน Testo510 และ การตั้งคา Low 

Pressure Gas Switch (LPGS) หากแรงดันแกสขาเขาต่ํากวาการตั้งคาระบบจะไมมี

ไฟเล้ียงเขา Burner Controller 

- แรงดันแกสขาเขาปกติ 20mbar – 300mbar (ชวงแนะนํา 20mbar -35mbar) 

           
- LPGS factory setting 12.5 mbar 

 
 ตรวจสอบการติดตั้ง Burner controller box ติดตั้งสมบูรณกับฐานหรือไม 

      
 ตรวจสอบ Aux Contact (11-11A) ตองเปน N/C เพ่ือใหวงจรทํางาน หรือ ตอ Bypass 

หากไมใชงาน 

 ตรวจสอบ Clock/Overheat Contact (12-12A) ตองเปน N/C เพ่ือใหวงจรทํางาน หรือ ตอ 

Bypass หากไมใชงาน 

Flow direction 

TP-A 
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Operational Faults: Diagnosis and Rectification (only TMG 740-3) 

หลังจาก Burner controller และ Fan มีไฟเล้ียงและพรอมทํางาน Burner controller box จะทําการตรวจสอบความสมบูรณอุปกรณตางๆ และความ

ปลอดภัยเพ่ือเร่ิมตนทํางานของอุปกรณ โดยในรุน TMG740-3 จะใชสีเพ่ือแสดงตําแหนงการทํางานเรียงลับดับจาก Blue, Yellow, Red, Green และ 

Black โดยสามารถใชวิเคราหสีเพ่ือวิเคราหและแกไขปญหาขณะท่ีอุปกรณหยุดทํางานไดอยางรวดเร็ว และแมนยํา 

BLUE AIR PROBLEM 

YELLOW GAS & IGNITION PROBLEM 

RED FLAME AFTER START 

GREEN FLAME DURING OPERATION 

BLACK OTHERS 

 

สาเหตุที่เปนไปได วิธตีรวจสอบและแกไข 

3. พัดลม, ไสกรองพัดลมเกิดอุดตัน หรือ  

     สายนําอากาศเส่ือมสภาพ 

     (No or less air transfer to APS due to  

     fan filter has clotted or pilot air tubes  

     damaged)   

 

 
 ตรวจสอบสภาพทอนําอากาศ สีฟาและสีแดง ดังภาพ ตองอยในสภาพท่ีดีไมพับ หรือ ขาด 

 Testo510 วัดแรงดันครอม Test Point ตําแหนง A1 และ A2 โดยมาตรฐานแรงดันตาง 

(Differential pressure)  ของ FD Burners กรณีทํางาน Maximum rating ของแตละรุน หาก

Burner specification ไมไดทํางานท่ี Maximmum rating ของแตละรุนจะตองใชกราฟ Air Diff. 

Pressure vs KW Burner เพ่ือสอบเทียบ 

Model ΔP (mbar)  Model ΔP (mbar) 

FD5 (220kW) 2.30  FD25 (1000kW) 5.80 

FD10 (440kW) 4.20  FD30 (1200kW) 1.80 

FD15 (660kW) 5.30  FD35 (1430kW) 2.50 

FD20 (880kW) 4.50    

หากแรงดันอากาศไมไดตามมาตรฐาน อาจสงผลใหแรงดันไมเพียงพอเพ่ือท่ีจะเร่ิมการ

ทํางานของ Air Pressure Switch และอาจสงผลใหเกิดควันและเขมาสีดําสืนเน่ืองมาจาก

อัตราสวนผสมอากาศ และแกสไมเหมาะสม 

- แรงดันตางนอยกวามาตรฐาน ใหขยายชองสงอากาศ (Air damper) 

- แรงดันสูงกวามาตรฐาน ใหลดขนาดชองสงอากาศ (Air damper) 

APS 

3-Ways  

Air Valve 
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4. 3-Ways Air Valve ไมทํางาน 

    (No or less air transfer to APS due to    

    3-Ways air valves does not operate) 

     

 Testo510 วัดแรงดันครอม Test Point ตําแหนง B1 และ B2 โดยจะวัดได zero pressure 

guage ในขณะท่ี Burner Lockout หรือ Reset เน่ืองจาก 3-Ways Air Valves อยูใน

ตําแหนงปด เมื่อเร่ิมการทํางาน วาลลจะเปดสงผลใหมีแรงดันอากาศจากพัดลมเบอรนเนอร

สงผานมาตามทออากาศ  

- แรงดันอากาศตางในตําแหนง B1-B2 ไมควรต่ํากวา คาแรงดันท่ีวัดไดจาก A1-A2 เกิน 

10% หากแตกตางเกินคาดังกลาวใหตรวจสอบสายนําอากาศ อาจเกิดการแตก หรือ 

วาลลสามทางอาจเปดไมสุด 

- แรงดันอากาศตางไมมีการเปล่ียนแปลง ใหตรวจสอบสายนําอากาศ  อาจเกิดการพับ

หรือมีส่ิงอุดตันในทออากาศ หรือ วาลลสามทางไมเปด 

 

- หากแรงดันอากาศปกติ แต Burner lockout code ยังแสดง สีฟา ใหตรวจสอบ Air 

Pressure Switch (APS) ในขั้นตอนตอไป 

5. Air Pressure Switch ไมทํางาน 

   (Air proving switch doesn’t switch over) 

 ตรวจสอบการทํางานและตั้งคา APS โดยปกติจะตั้งคาท่ีตําแหนง Minimum แตหามหมุนสุด

เพราะจะทําให APS ไมทํางาน  

 ตรวจสอบการตอสายไฟ และ การทํางานของ APS ผานโอหมมิเตอรดังน้ี 

        

- ในขณะท่ี Burner Lockout หรือ Restart เพ่ือเร่ิมทํางาน ใชโอหมมิเตอรวัดครอม 

Terminal 3-11A ตองเปน NO และ 3-6 ตองเปน NC  

- หลังจากท่ีเร่ิมทํางานระยะหน่ึง 3 Ways Air Valve จะสงแรงดันเพ่ือ Switch APS ใช

โอหมมิเตอรวัดครอม Terminal 3-11A อีกคร้ัง ตองเปน NC และ 3-6 ตองเปน NO 

หาก APS ทํางานไมตรงตามรายละเอียดขางตน ใหตรวจสอบการเชื่อมตอสายเขา Main 

terminal หรือ เปล่ียน APS ชุดใหม 

Coil 

11A 

6 

3 

3-Ways Air 
Valve with Coil 
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ปญหา วิธตีรวจสอบและแกไข 

6. คอยลไมทํางาน  

    (Shut-off valves’ coil does not operate) 

 ตรวจสอบหลอดไฟแสดงการทํางานบนตัววาลว โดยจะแสดงสีฟาเมื่อเปด Starting Mode 

MV1 และ SV1 เทาน้ันจะเปดเพ่ือเร่ิมตนทํางาน เมื่อเขาสู Operation Mode MV1, MV2 

และ SV1 จะเปดในโหมด High fire และ MV1 และ SV1 เทาน้ันจะเปดในโหมด Low fire 

 
 หาเปน Gas Train รุนเกาจะไมไดติดตั้ง Lamp Indicator ใหตรวจสอบการทํางานของวาลล

และคอยลผาน Testo510 หรือสถาณะแมเหล็กของคอยล โดยมีขั้นตอนดังตอไปน้ี 

- กอนวาลวเปด วัดคาแรงดันท่ี TP-A และ TP-B บันทึกคา  
TP-A                                           mbar        TP-B                                     mbar  

- หลังจากวาลวเปด (MV1 และ SV1 จะถูกเปดกอน) สังเกตแรงดันตําแหนง TP-B หาก

เพ่ิมขึ้นเล็กนอย แสดงวา MV1 และ SV1 ทํางานปกติ หากไมมีการเปล่ียนแปลง คอยล 

MV1 หรือ SV1 อาจเสียโดยจะตรวจสอบท่ีตําแหนง TP-A ดังน้ี 

 หาก MV1 เกิดชํารุด แรงดัน TP-A จะไมมีการเปล่ียนแปลงเมื่อวาลลเปด ให

ลองเปล่ียนคอยล MV1 และเร่ิมการทํางานใหม 

 หาก SV1 เกิดชํารุด แรงดัน TP-A จะมีการเปล่ียนแปลงเล็กนอยประมาณ 0.1 

mbar สืบเน่ืองมาจาก MV1 เปดและแรงดันบางสวนถูกสงผานมายัง SV1 ให

ลองเปล่ียนคอยล SV1 และเร่ิมการทํางานใหม 

- เมื่อจบการทํางานในสวน Starting Mode MV2 จะถูกเปดขึ้น สังเกตแรงดัน TP-B จะ

เพ่ิมขึ้นประมาณ 7-10 mbar แสดงวา MV2 ทํางานไดปกติ หากแรงดันไมเพ่ิม ใหลอง

เปล่ียนคอยล MV2 และเร่ิมการทํางานใหม 

 
 

- นอกจากน้ีสามารถใชไขควง, ประแจ หรือวัสดุท่ีมีเหล็กเปนสวนผสม ตรวจสอบการํางาน

ของคอยลโดยการนําสัมผัสเมื่อคอยลการทํางานจะมีสนามแมเหล็กดูด    
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7. Modulation Ball Valve ไมทํางาน 

    (Modulation ball valve operates in the  

     wrong position or damaged) 

 หากตรวจสอบคอยลทํางานปกติแลวสาเหตุท่ีอาจทําใหไมมีแกสไหลเขาสูระบบอาจสืบ

เน่ืองมาจาก การตั้งตําแหนงของ Modulation ball valve ท่ีผิด โดยปกติแลวมอเตอรขับ

จะถูกตั้งจากโรงงานตําแหงเปด 30 องศา(จะไมปดสุดยกเวน Motor spare part จะตอง

ทําการปรับตั้ง ) สําหรับการเร่ิมตนทํางาน Starting position สังเกตจาก กานชี้บอก

ตําแหนง หรือ รอยบนสลักกานวาลลดังภาพซาย และในตําแหนงเปดสุด Maximum 

position ดังภาพขวา 

 
 

 หากทําการเปล่ียน Motor spare part จะตองตั้งตําแหนง Starting postition เปด 30 องศา 

ตามชนิดของสัญญาณควบคุม และทิศทางการหมุน ดังน้ี 

- สัญญาณ 0-10 VDC (Body สีเทา)  และ 4-20 mA (Body สีฟา) ตรวจสอบไดจาก Part 

number ติดอยูดานขาง และ Lanemark spare part manual โดยในแตละสัญญาณ

ควบคุมจะมีการตอสายไฟท่ีแตกตางกัน  

- สําหรับตัวอยางรุน M9108-GDC-1N1 (230VAC ) ใชสัญญาณควบคุม 4-20mA ตั้ง 

Dip switch ตามฝาครอบใหตําแหนง 1 ขึ้น และ ตําแหนง 2 ลง ใหหมุนตามเข็มนาฬิกา 
 

 Terminal 

 Motor Side Burner Side 

Line L1 L1 

Neutral  N N 

Input 4-20 mA 4 24 

Common 4-20 mA 5 25 

   
 

Flow  
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- ปรับตําแหนงวาลลใหอยูท่ี 0 องศา จากน้ันทําการปรับตั้งตําแหนง Limit ของมอเตอรขับ 
จากทางดานลางของชุดขับ ใชไขควงปากแบนงัดสลักเล็กนอย เพื่อเลื่อนเฟองขับออก 
และหมุนเฟองขับตามเข็มนาฬิกาวัดระยะใหได 30 องศาและใสเฟองขับกลับ 
 

 
 

- ทดสอบโดยกดโชคดานทายของวาลล เฟองขับจะสามารถหมุนไดอิสระในชวงระหวาง 30 
ถึง 90 องศา จากนั้นหมุนไปที่ 90 องศา และตั้งวาลวในตําแหนงเปดสดุ สังเกตจากสลัก
วาลลจะอยูในตาํแหนง Max position รอยสลกัจะขนานกับตัววาลว ใชประแจขันยึดสลัก
กับมอเตอรขับใหแนน ดังภาพ 
 

 
 

 

8. ระบบจุดระเบิดไมทํางาน 
    (Ignition electrode, ignitor cap or  
     transformer broken) 

 ตรวจสอบสภาพ Ignition electrode จะตองอยูในสภาพดีไมแตก หรือมีรองรอยการชํารุด 
 ตรวจสอบสภาพ Ignitor  cap  อยูในสภาพดีไมมีสิ่งสกปรก หรือเศษอุดตันบริเวณข้ัว และ

ตรวจสอบยางอยูในสภาพดีไมชํารุดหรือขาด 

 ตรวจสอบสภาพ Ignition transformer และ ทดลองเปลี่ยนหากเกิดชํารุด 
9. ติดตั้ง Flame sensor ไมถูกตอง  ไมไดตดิตั้ง Flame sensor electrode เขา Burner controller box หรือ เลือกชนิด 

Flame sensor ไมตรงกับท่ีตดิตั้ง โดยดานหลังของ TMG740‐3 จะมีสวิชตใหเลือก 

‐ เลือก ION สําหรับ Flame Ionisation probe 

‐ เลือก UV สําหรับ UV sensor 
 

ปญหา วิธีตรวจสอบและแกไข 
10. ระบบ Flame sensing ไมทํางาน  ตรวจสอบสภาพ Flame electrode จะตองอยูในสภาพดีไมแตก หรือมีรองรอยการชํารุด 

 ตรวจสอบสภาพ Flame cap อยูในสภาพดไีมมสีิ่งสกปรก หรือเศษอุดตันบริเวณข้ัว และ
ตรวจสอบยางอยูในสภาพดไีมชาํรุดหรือขาด 

 

 

 

6 of 11



7 of 11

STM
Text Box
ขั้นตอนการเปลี่ยน Bypass Valve (VAS) สำหรับ Kromschroder Gas Train
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STM
Text Box
ขั้นตอนการเปลี่ยน Solinoid Actuator (Coil) สำหรับ Kromschroder Gas Train
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