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Power Factor Controller RVC 

โหมดการทํางาน 

1. AUTO mode 

RVC จะสงัทํางานเองโดยอตัโนมตัติามเป้าหมายของค่า PF และค่า setting 
อนืๆ ทถีูกตงัค่าไว ้(target PF, C/k, ………) 

 

 

2. MANUAL mode 

โหมดนีผูใ้ชง้านจะสามารถควบคุมการทํางานของ capacitor แต่ล่ะ step ได ้
เอง โดยการกดเครอืงหมายบวก “+” เพอืเรยีกใชง้าน capacitor เพมิ หรอื 
เครอืงหมายลบ “-“ เพอืสงัใหป้ลด capacitor ออก 

 

3. AUTO SET mode 

เป็นการให ้RVC ทาํการหาค่า setting ตวัเองโดยอตัโนมตั ิโดย RVC จะทํา
การหาค่า มุม Phase, C/k, DELAY, STEPS ของ outputs 1, 2, 3, ………. 

RVC จะทําการ commissioning ตวัเองโดยอตัโนมตั ิหลงัจากนนัผูใ้ชง้าน
จะตอ้งทําการ set ค่า PF เอง (ค่าจากโรงงาน คอื 1.0) โดยการไปท ี
MAN SET mode 

*กระบวนการนีอาจใชเ้วลาหลายนาท ี

**กระบวนการนีอาจไม่สําเรจ็ถา้ม ีCapacitor เสอืม, Fuse ขาด, 
โหลดน้อย, โหลดไม่คงท ีเป็นตน้ 
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4. MAN SET mode 
Manual setting จะเป็นการใสค่่า parameter ตา่งๆ ดว้ยตวัผูใ้ชง้านเอง เช่น 

COS ϕ (PF), PHASE, C/k, DELAY, STEPS ของ outputs 1, 2, 3, ………, 

Vrms Max, Vrms Min, THDV Max 

 

 

 

ค่า Setting ต่างๆ ของ MAN SET mode 

COS ϕ 

คือ ค่า PF ทตีอ้งการ สามารถตงัค่าไดต้งัแต ่

0.7 ind ( ) ≤ Cos ϕ ≤ 0.7 cap ( ) โดยปกติทวัไปจะแนะนาํใหต้งั

ไวที้ “0.95 ind ( )” 

 

 

 

PHASE 

คือ ค่าองศาทางไฟฟ้าระหว่าง “แรงดนัไฟฟ้า” และ “กระแสไฟฟา้” 

(อา้งองิถงึ #11) โดยปกติทวัไปจะ wiring แรงดนัจาก Phase L2 และ L3, ใช ้

Main CT จาก Phase L1 คา่ทไีด ้คือ “90 DEG” 
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C/k 

คือ ค่าความเหมาะสมของ RVC ทจีะตดัสินใจสงัให ้capacitor เขา้ทาํงาน หรือ 

ไม่ใหท้าํงาน โดยคา่นจีะ set ไวที้ประมาณ 2/3 ของกระแสของ capacitor ท ี

step เล็กทสีดุของตูน้นัๆ 

C/k คือ ค่าทเีกียวขอ้งกนัระหว่าง ค่า Q ของ capacitor ทเีล็กทสีดุของตูน้นัๆ    

(Q in kvar), V (แรงดันของระบบทใีช้งาน), k (CT Ratio ของ Main CT 
Incoming)  

*ตวัอย่าง - ระบบใชง้าน capacitor 10 x 50 kvar, 400 V. 

- Main CT Ratio คือ 2,000 / 5 A. 

C/k  = 
    ,

√    
 

 = 
    ,

√    
  

       = 0.120 
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DELAY 

คือ เวลา switching ของ capacitor แต่ล่ะ step. 

โดยค่าจะ set ไวที้ 40 – 60 sec 

 

 

 

STEPS 

คือ อตัราส่วนระหว่าง capacitor แต่ล่ะ step ภายในตูน้นัๆ, มีสงูสดุ 12 

outputs, สามารถตงัค่าไดต้งัแต่ 0, 1, 2, …., 9 และ F โดย 

“1” หมายถึง capacitor ลกูทเีลก็ทสีดุในตูน้นัๆ (สามารถอา้งอิงจากการ set คา่ 

C/k) ตวัอย่างเช่น ตงัค่าเป็น 1:1:2:4 สาํหรบั capacitor ขนาด 25 kvar : 25 

kvar : 50 kvar : 100 kvar 

ซงึโดยทวัไป LV Capacitor Bank จะมีขนาดเท่าๆกนัทกุ step ดงันนัควรตงัค่าไว้

ท ี“1:1:1:…….:1” แลว้แตจ่าํนวน outputs ของ capacitor bank นนัๆ 

“0” หมายถึง ไม่ตอ้งการให ้output นนัๆทาํงาน ยกตวัอยา่งเช่น มี capacitor 

ของ step ท ี2 เสียอยู่ ไม่ตอ้งการใหส้งัใชง้าน ควรตงัค่า = 1:0:1 เป็นตน้ 

“F” หมายถึง ตอ้งการใชง้าน capacitor ของ step นนัๆ ตลอดเวลา โดยไม่มกีาร

ปลดออก เช่น ตอ้งการใชง้าน capacitor step ท ี1 ตลอดเวลา = F:1:1 เป็นตน้  

 

 

 

 

 

 

               

 

   ……………… set ใหค้รบตาม outputs ทใีชง้าน 
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FEATURE 1 : Linear / Circular (อ้างอิง #8) 

Linear : เขา้ก่อน ออกทีหลงั 

Circular : เขา้ก่อน ออกก่อน 

เปลยีนเป็น Lin หรือ Cir โดยกดเครอืงหมายบวก “+” 

หรือ เครอืงหมายลบ “-“ 

 

 

 

 

FEATURE 2 : Generative / Regenerative  traget Cos ϕ 

คือ เปา้หมายทางเลอืกของ Cos ϕ จะทาํงานเมอืคา่ Power ไหลกลบัทาง (P<0) 

ตงัค่าไดต้งัแต่ -0.7 ≤ Cos ϕ ≤ -1.0 

จะมีเครืองหมายติดลบอยู่ดา้นหนา้ค่า PF เมอื Power มกีลบัไหลยอ้นกลบั     

หากไม่ตอ้งการใชง้านสามารถปิด feature นไีด ้โดยการกดเครอืงหมายลบ “-“ 

จนเจอคาํว่า  
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Protection 1 & 2 : Overvoltage (Max Vrms) / Undervoltage (Min 
Vrms)  

คือ พารามเิตอรที์ผูใ้ชส้ามารถตงัค่าไดส้าํหรบัการป้องกนั capacitor bank โดย

ค่าทีแนะนาํ = 0.9 Vnom < Vmin ; Vmax < 1.1 Vnom. 

- หากแรงดนัไฟฟา้ของระบบเกินขดีจาํกัด (Vmax) หรือตาํกว่าขีดจาํกดั 

(Vmin) จะทาํให ้outputs ของ RVC ทงัหมดจะปลด capacitor ออกที

ละ step 

- ในกรณีทีระดบัแรงดนัไฟฟา้ไม่เสถียรต่อเนอืงแต่ไมต่อ้งการให ้

capacitor ปลดออกบ่อยๆ สามารถยกเลิกการป้องกนัไดโ้ดยการปิดการ

ใชง้านเงอืนไขน ีโดยการกดเครอืงหมายลบ “-“ จนเจอคาํวา่  

*ยกตวัอยา่งเช่น Capacitor Bank ใชง้านในระบบ 400 V. จะไดค้่า 

Vrms Max = 400 x 1.1 = 440 V. 

Vrms Min = 400 x 0.9 = 360 V.   

 

Protection 3 : Over THDV (Max THDV) 

คือ ค่าพารามเิตอรท์ผีูใ้ชง้านสามารถตงัค่าสาํหรบัป้องกนั capacitor bank เมอื

ในระบบมีคา่ THDV สงู 

- เมอืคา่ THDV ของระบบสงูกว่าค่าทตีงัไวจ้ะทาํให ้outputs ของ RVC 

ทงัหมดจะปลด capacitor ออกทงัหมด 

- ในกรณีทีระดบั THDV ของระบบมีค่าสงู แต่ไม่ตอ้งการให ้capacitor 

ปลดออกบ่อยๆ สามารถยกเลิกการป้องกนัไดโ้ดยการปิดการใชง้าน

เงอืนไขน ีโดยการกดเครอืงหมายลบ “-“ จนเจอคาํว่า  
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Alarm and Protection 

- RVC Controller จะมี alarm contact ปกติเปิด (NO) อยุ่ 1 contact  

- Contact นจีะทาํงาน (OPEN) เมอืเกิดเหตกุารณ ดงัต่อไปน ี

 
   

Alarm 
relay 

การทาํงานของ outputs 

รอเวลา Reset 

(40 S) 
 

กระ

พริบ 
    closed ปลดออกทกุ outputs 

ค่า Cos ϕ (PF) 

ยงัไม่ถึงtraget 
ติด      open 

6 นาที หลงัจากทกุ 

outputs ทาํงานครบ

แลว้ แต่ PF ยงัไม่ถึง 

traget 

อณุหภมิูสงู ติด 
กระ

พริบ 
ติด    open 

ปลดทกุ outputs เมอื 

อณุหภมิู > 85°C 

Overvoltage ติด 
กระ

พริบ 
 ติด   open 

ปลดทกุ outputs เมอื 

แรงดนัเกินค่า setting 

Undervoltage ติด 
กระ

พริบ 
  ติด  open 

ปลดทกุ outputs เมอื 

แรงดนัตาํกว่าค่า 

setting 

Over THDV ติด 
กระ

พริบ 
   ติด open 

ปลดทกุ outputs เมอื 

THDV สงูกว่าค่า 

setting 
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ปัญหาทพีบบอ่ย 

ปัญหา วิธีแก้ไข 

RVC ไม่สงัทาํงาน 

 ตรวจสอบวา่ RVC อยู่ในโหมด 

AUTO หรือไม ่

 ตรวจสอบค่า Phase Shift และ 

C/k 
 ตรวจสอบวา่ CT ไม่ไดถ้กู Short 

Circuit ไว ้

 
RVC ไม่สงัทาํงาน รอเวลา switching 40 – 60 วินาที 

มีสญัลกัษณล์กูศรเรียก capacitor 

เขา้ใชง้าน แต่สญัลกัษณล์กูศร ติดๆ 

ดบัๆ 

 ตรวจสอบโหลด มีการ

เปลยีนแปลงทีเรว็เกินไป 

 ตรวจสอบค่า C/k 

ค่า PF ตาํ แต่ไม่เรียก capacitor เขา้

ใชง้าน 

 ตรวจสอบวา่มีโหลดใชง้าน

หรือไม ่

 มีกระแสโหลดทนีอ้ยเกินไป ควร

รอใหมี้โหลดมากกว่าน ี

 ขนาดของ capacitor ออกแบบ

ใหญ่เกินไป 

Capacitor มีการ switch เขา้ - ออก 

บ่อยครงั 

 ตรวจสอบโหลดว่ามีการ

เปลยีนแปลงเรว็เกินไปหรือไม ่

 ตรวจสอบค่า Phase Shift 

 ตรวจสอบค่า C/k 

RVC สงัใหท้าํงาน แต่ไม่มีสญัญาน 

output ไปสงั Magnetic 

contactor 

 ตรวจสอบ Fuse ของวงจร 

control 
 ตรวจสอบแรงดนัของวงจร

ไฟเลยีง 

 ตรวจสอบ output ของ RVC วา่

ทาํงานหรือไม ่

 ตรวจสอบ selector switch ว่า

อยู่ในโหมด AUTO หรือไม ่

เมอืทาํการ AUTO SET แลว้เจอ

ขอ้ความ “Fxx” 

ตรวจสอบความหมายไดที้ตาราง

ถดัไป 

RVC สงัปลด capacitor ทกุ step 

แลว้มีสญัลกัษณ ์contact กระพรบิ 

 ตรวจสอบแรงดนัของระบบว่า

ผิดปกติหรือไม ่

 ตรวจสอบค่า setting Vmax / 

Vmin / THDV 
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Error Message 

รายการ วิธีแกไข 

F1 
กระแสนอ้ยเกินไป หรือ RVC 

มองไม่เห็นกระแส 

 ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่า CT ไม่ได้

ถกู Short ไว ้

 ทาํการ AUTO SET ใหม่อีก

ครงั 

 ทาํการ SET แบบ MAN SET 

F2 
RVC หา Phase shift ไมเ่จอ 

เนืองจาก โหลดเปลยีนแปลงเรว็ 

 ทาํการ AUTO SET ใหม่อีก

ครงัเมอืโหลดนงิ 

 ทาํการ SET แบบ MAN SET 

F3 
RVC หาค่า Phase shift ไม่

เจอ. ทใีกลเ้คยีงทสีดุ คือ 0° 

 ตรวจสอบวงจร wiring 

 ตรวจสอบ capacitor 

 ตรวจสอบ Fuse ว่าไม่ขาด 

F4 
RVC หาค่า Phase shift ไม่

เจอ. ทใีกลเ้คยีงทสีดุ คือ 30° 
“------------------------------------" 

F5 
RVC หาค่า Phase shift ไม่

เจอ. ทใีกลเ้คยีงทสีดุ คือ 60° 
“------------------------------------" 

F6 
RVC หาค่า Phase shift ไม่

เจอ. ทใีกลเ้คยีงทสีดุ คือ 90° 
“------------------------------------" 

F7 
RVC หาค่า Phase shift ไม่

เจอ. ทใีกลเ้คยีงทสีดุ คือ 120° 
“------------------------------------" 

F8 
RVC หาค่า Phase shift ไม่

เจอ. ทใีกลเ้คยีงทสีดุ คือ 150° 
“------------------------------------" 

F9 
RVC หาค่า Phase shift ไม่

เจอ. ทใีกลเ้คยีงทสีดุ คือ 180° 
“------------------------------------" 

F10 
RVC หาค่า Phase shift ไม่

เจอ. ทใีกลเ้คยีงทสีดุ คือ 210° 
“------------------------------------" 

F11 
RVC หาค่า Phase shift ไม่

เจอ. ทใีกลเ้คยีงทสีดุ คือ 240° 
“------------------------------------" 

F12 
RVC หาค่า Phase shift ไม่

เจอ. ทใีกลเ้คยีงทสีดุ คือ 270° 
“------------------------------------" 

F13 
RVC หาค่า Phase shift ไม่

เจอ. ทใีกลเ้คยีงทสีดุ คือ 300° 
“------------------------------------" 

F14 
RVC หาคา่ Phase shift ไม่

เจอ. ทใีกลเ้คยีงทสีดุ คือ 330° 
“------------------------------------" 

F15 
RVC ไม่สามารถหาค่า C/k ได ้

เนืองจากโหลดเปลยีนแปลงเรว็ 

 ทาํการ AUTO SET ใหม่อีก

ครงัเมอืโหลดนงิ 

 ทาํการ SET แบบ MAN SET 

F16 

C/k นอ้ยเกินไป (<0.01). 

ขนาด Step เล็กไป หรือ ขนาด 

CT ใหญ่ไป 

 ตรวจสอบขนาด step และ CT 

ratio 
 ทาํการ SET แบบ MAN SET 

F17 

C/k มากเกินไป (>3.00). 

ขนาด Step ใหญ่ไป หรือ ขนาด 

CT เล็กไป 

 ตรวจสอบขนาด step และ CT 

ratio 
 ทาํการ SET แบบ MAN SET 
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F18 

RVC หาขนาด capacitor ของ

แต่ล่ะ step ไม่เจอ เนืองจาก

โหลดเปลยีนแปลงเรว็ 

 ทาํการ AUTO SET ใหม่อีก

ครงัเมอืโหลดนงิ 

 ทาํการ SET แบบ MAN SET 

F19 
RVC หาขนาด capacitor ของ

แต่ล่ะ step ไม่เจอ 

 ทาํการ AUTO SET ใหม่อีก

ครงัเมอืโหลดนงิ 

 ทาํการ SET แบบ MAN SET 

 ตรวจสอบ capacitor 

 ตรวจสอบ Fuse ว่าไม่ขาด 

 

 

 

 

 

 


