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บทที่ 1 substation
1 บทนํา

ระบบไฟฟาแบงเปน  ระบบผลิต (generating system) ระบบสง (transmission system)
และ ระบบจําหนาย (distribution system) สถานที่ที่ใชเชื่อมระบบเขาดวยกันเรียกวา สถานีไฟฟา
(substation)

1.1  สถานีไฟฟา (substation)
สถานีไฟฟา เปนสถานที่ที่ติดตั้งอุปกรณที่ใชควบคุมการไหลของพลังงานไฟฟาในระบบและ

อุปกรณปรับเปลี่ยนแรงดันใหสูงขึ้นหรือตํ่าลง มีสายสงหรือโรงไฟฟาตอเชื่อมเขาและมีอุปกรณระบบ
ควบคุมและปองกันติดตั้งเพื่อตัดอุปกรณหลักออกขณะเกิดลัดวงจรในสายสง หรือในสายจําหนาย
หรืออุปกรณในสถานีเกิดความเสียหาย

1.2  การเลือกสถานที่ต้ัง
หลังจากวางแผนกอสรางสถานี จะทราบอุปกรณที่จําเปนในสถานี ส่ิงตอไปคือเลือกสถานที่

ซึ่งตองคํานึงถึงดานตางๆ ดังนี้
- ความสวยงามและทัศนียภาพ ตองไมขัดกับส่ิงแวดลอม กลมกลืนกับสถานที่ใกลเคียง

เชน ใกลชุมชน ใกลสถานที่ใชเพาะปลูก ในสถานีจะมีการติดตั้งอุปกรณที่มีลักษณะมี
ความสูง ประกอบดวย โลหะ และ porcelain ซึ่งถาเสียหายอาจเกิดอันตรายในบริเวณ
กวาง ทําใหตองออกแบบใหมีระยะหางระหวางอุปกรณที่เพียงพอ แตผูอาศัยใกลเคียง
อาจเรียกรองใหลด ความสูงของอุปกรณภายในสถานี หรือ เสียงที่เกิดจากการทํางาน
ของอุปกรณ รวมถึงอาจเรียกรองใหเปลี่ยนหรือยายสถานที่กอสราง ทําใหจําเปนตอง
ออกแบบใหอุปกรณติดตั้งอยูภายในอาคาร (indoor substation) ผูออกแบบตองคํานึง
ถึงสภาพทั้งในปจจุบันและผลกระทบที่อาจเกิดในอนาคต

- การทํางานของผูควบคุม หรือ ผูบํารุงรักษา สถานีไฟฟาไมเหมือนกับโรงงานที่มีผูปฏิบัติ
งานเปนจํานวนมากและทํางานทุกวัน ถาสถานีใชระบบควบคุมจากทางไกล (remote
control) หรือไมมีผูควบคุมอยูประจํา (unmanned substation) จะมีผูปฏิบัติงานมาที่
สถานีเปนครั้งคราวจึงตองพิจารณาเรื่องความปลอดภัย-อุปกรณเตือนภัยและตอง
คํานึงถึงเรื่องการเคลื่อนยายอุปกรณเขา-ออก และเครื่องมือที่ใชติดตั้งเขามาที่สถานี

- เสียง เสียงที่เกิดสวนใหญมาจากการสั่นของแกนเหล็กของหมอแปลง อาจกอใหเกิด
ความรําคาญตอผูอยูอาศัยในบริเวณใกลเคียง จึงจําเปนตองพิจารณาขอกําหนดของ
หมอแปลง (transformer specification) ใหมีการออกแบบความดังระดับของเสียงให
ตํ่าไมรบกวน หรือตองออกแบบใหมีการติดตั้งอุปกรณที่ใชลดเสียงรอบหมอแปลง (low
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noise transformer) รวมถึงเสียงที่เกิดจากการทํางานของ breaker เชน air blast
circuit breaker และการทํางานของ breaker mechanism ที่ใชความดันลมสูง
(pneumatic type mechanism)

- มลพิษ ตองคํานึงถึงผลกระทบจากมลพิษในอากาศที่มีตออุปกรณ และ มลพิษที่เกิด
จากอุปกรณมีตอส่ิงแวดลอม อาจจําเปนตองออกแบบเปน GIS และ เร่ืองการระบาย
ความรอนออกจากหมอแปลงอาจทําใหอากาศบริเวณใกลเคียงสูงขึ้น

- ควรเลือกสถานที่ต้ังใหอยูใกลกับ load center โดยเฉพาะในบริเวณที่มี load หนาแนน
เพื่อลดความสูญเสีย (loss) ในสายจําหนาย

1.3  การออกแบบ layout ของอุปกรณในสถานี
การออกแบบการจัดวางอุปกรณ มีวัตถุประสงคเพื่อใหเกิดคุณภาพและสะดวกในการรับ

และสงพลังงานไฟฟาโดยคํานึงถึง เงินลงทุน  ความนาเชื่อถือ (reliability) ความมั่นคงของการจาย
ไฟฟา (security) ความคลองตัวและยืดหยุน (flexibility) และ ความสะดวกในการบํารุงรักษา
สามารถออกแบบการจัดวางอุปกรณไดหลายแบบ แตจะกลาวถึงเฉพาะที่ใชกันเปนสวนใหญ

1.3.1 single bus arrangement

การจัดแบบนี้เปนการจัดวาง busbar และอุปกรณตัดตอนแบบพื้นฐานที่มีวัตถุประสงคใน
การจายไฟในชวงเริ่มตนเหมาะสําหรับกรณีที่ยังมี load นอย และมีเพียง 2-3 circuit ตอเขาที่สถานี
และ ออกแบบใหสามารถปรับปรุงเปนลักษณะอื่นที่มีความเหมาะสมไดงายขึ้นในอนาคต เปนแบบที่
ไมซับซอน ลงทุนนอย ประหยัด แตมีขอเสียคือ ถาอุปกรณที่ใชกับแตละวงจรสายปอนเสียหรือตอง
ปลดออกเพื่อการบํารุงรักษาก็จะทําใหวงจรนั้นจายไฟไมได และ ถาเกิดปญหาขณะจายไฟที่ทําให
busbar หลุดจากการระบบ การจายไฟก็จะหลุดชะงัก มีผลทําใหเกิดไฟดับทั้งสถานี   กรณีที่มีหลาย
circuit ตอเขา อาจใช breaker เพื่อแบง busbar ออกเปนสองสวน ทําใหการจายไฟในขณะเกิด bus
ใด bus หนึ่ง fault สวนที่เหลือก็ยังมีความมั่นคง
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1.3.2 main and transfer bus (single bus with transfer bus )

การจัดวางอุปกรณใหมี bus สองชุด ชุดที่ใชงานเปนหลักเรียกวา main bus ชุดที่สองเรียกวา
transfer bus และจัดใหมี breaker หนึ่งชุดเรียกวา tie breaker เตรียมไวใชแทนในขณะที่บํารุง
รักษา line breaker หรือ transformer breaker การจัดแบบนี้มีความยืดหยุนในการทํางานบํารุง
รักษา breaker มากขึ้น แตยังคงมีปญหาการจายไฟขณะเกิด bus fault จึงเหมาะกับสถานีที่มีวงจร
ตอเขาไมเกิน 6-7 วงจร

1.3.3 double bus arrangement/ duplicated bus
จัดใหมี main busbar สองชุด สามารถออกแบบการตอ วงจร เขาไดสองแบบ

1.3.3.1 double bus-single breaker

        •                   •                              •

จัดใหมี main bus สองชุด breaker ตอ  series กับ line และมีใบมีดสองชุดเพื่อใชเลือกวาจะ
ให line ตอเขากับ bus ที่ 1 หรือ 2  มี breaker หนึ่งตัวทําหนาที่ตอเชื่อม bus ทั้งสองเขาดวยกัน
(bus coupler breaker) การจัดมีความมั่นคงเพราะสามารถเลือกรับหรือจายไฟไดจาก bus ใดก็ได
ใช breaker เพียงหนึ่งชุดตอหนึ่งวงจร ขณะบํารุงรักษา line breaker จะตองปลด line นั้นออก เวน
แตจะจัดใหมีใบมีด (disconnecting switch) เพื่อใช ตอ line เขากับ bus ใด bus หนึ่งโดยตรง (by-
pass) แตตองอาศัยระบบปองกันอื่นทําหนาที่ปองกัน line นั้นแทน



บทที่ 1 substation          ปรับปรุงครั้งที่1 27 มกราคม 25474

1.3.3.2 double bus with transfer bus

การจัดวาง busbar และอุปกรณตัดตอนแบบนี้เหมือนกับมี main and transfer bus สอง
ชุด แตมีการเพิ่ม bus coupling breaker พรอม tie breaker ใหหนึ่งชุด โดยที่ สามารถใช tie
breaker แทน breaker ใดก็ได เปนการจัดวางอุปกรณที่แกไขจุดออนกรณีเกิด bus fault ไดระดับ
หนึ่ง ทั้งปริมาณกระแสลัดวงจร และ จํานวนวงจรที่จะหลุดออกจาก bus และสามารถบํารุงรักษา
โดยไมตองดับไฟ

1.3.3.3 double bus-double breaker

จัดใหมี bus สองชุด  สามารถตอ line เขาที่ bus ทั้งสองไดโดยใช breaker 2 ตัวตอเขาที่แตละ
bus การจัดมีความมั่นคงเพราะสามารถเลือกรับหรือจายไฟไดจาก bus ใดก็ไดเชนกันดวย breaker
หนึ่งชุดตอหนึ่ง bus มีความคลองตัว  จะไมมีปญหาในการบํารุงรักษา breaker แตละตัว เพราะยังมี
breaker อีกตัวพรอมระบบปองกันในขณะที่ line ยังคงใชงานอยู  เมื่อ bus ใดเกิด fault ก็ยังคงจาย
ไฟไดจาก bus ที่เหลือโดยมีระบบปองกันของ bus และ line ที่ยังตออยู การออกแบบชนิดนี้จะมีคา
ลงทุนสูง แตมีความมั่นคงในการจาย load และมีความสะดวกในการบํารุงรักษาอุปกรณมากที่สุด
ไมตองคํานึงถึงตําแหนงวงจรที่เปนของ source หรือ load ที่ตอเขา คา breaker current rating มี
คาเทากับ load ของ line ที่ตอเขานั้น
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1.3.4 ring bus
ออกแบบให bus ตอกันเปนวง (ring) ดวย breaker จะตอ line เขาที่จุดตางๆ ของวง

สามารถออกแบบ ring bus ได สองแบบคือ
-    ใชใบมีด (disconnecting switch) เพื่อตัดตอ bus ตรงตําแหนงที่ตอ line เขา จะมีใบ

มีดตอ series กันในวง  ใช breaker เพื่อตัดตอ line กอนตอเขาตรงจุดระหวางใบมีด
จะทําใหสามารถเพิ่มความมั่นคงของสถานีได ในกรณีเกิด bus fault สามารถแยกสวน
ที่เกิด bus fault ออกดวยใบมีด สวนที่เหลือยังคงใชงานตอไปได แตถาใบมีดเกิดเสีย
หายจะทําใหตองปลด line ที่อยูใกลใบมีดทั้งสองออก เวนแตจะมีใบมีดสองตัวตอ
series กัน การตอแบบนี้ไมเปนที่นิยม

- ใช breaker เพื่อตัดตอ bus ตรงตําแหนงที่ตอ line เขา จะมี breaker ตอ series กัน ใน
วง ที่ปลายทั้งสองของ breaker กอนตอเขา bus จะมีใบมีดติดตั้งเพื่อสามารถแยก
breaker ออกในเวลาบํารุงรักษา มีใบมีดเพื่อใชตัดตอ line กอนตอเขาตรงจุดระหวาง
ใบมีด จะทําใหสามารถเพิ่มความมั่นคงของสถานีไดสูงขึ้น ในกรณีเกิด bus fault
สามารถแยกสวนที่เกิด bus fault ออกดวย breaker สวนที่เหลือยังคงใชงานตอไปได
ควรสลับตําแหนงตอ source หรือ input line และ load หรือ output line กันรอบ ring
bus จึงเปนขอจํากัด การออกแบบนี้ควรมีวงจรตอเขา bus ไมเกิน 6 วงจร ขณะทําการ
บํารุงรักษา breaker จะสูญเสียความมั่นคงในการจายไฟเนื่องจากอุปกรณหรือ line ที่
เหลือจะมีลักษณะการตอเปน single bus bar สามารถปรับปรุงเปน one and a half
ไดในอนาคต

1.3.4 one and a half breaker
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จัดใหมี bus bar สองชุด  มี breaker สามตัวตอ series กัน ปลายแตละดานแยกตอเขาที่
bus ที่อยูใกล  และนํา line ตอเขาที่ตําแหนงระหวาง breaker ทําใหสามารถใช breaker สามตัวตอ
สองวงจรโดยที่ line ทั้งสองใช  breaker ตัวกลางรวมกัน มีความมั่นคงในการจายไฟและสะดวกใน
การบํารุงรักษา ในขณะซอมหรือบํารุงรักษา breaker ที่ติดกับ bus จะทําให line ที่เกี่ยวของ และ
line ที่ตออยูในกลุมเดียวกันมีลักษณะตอ series กัน ทําใหทั้งสอง line ไมมั่นคง

การจัดวางอุปกรณแบบนี้เปนที่นิยม เพราะสามารถแกขอเสียตางๆที่มีในวิธีจัดวางอุปกรณ
แบบอื่นๆ ชวยใหการจายไฟตอเนื่องและมีคุณภาพ แตก็มีขอเสียคือใชเงินลงทุนสูง และ breaker จะ
ตองมี current rating ไมนอยกวาสองวงจรรวมกัน

การออกแบบ จะเลือกการจัด bus ใหเปนชนิดใดตองคํานึงถึง เงินลงทุน ความนาเชื่อถือ
(reliability) ความมั่นคงในการจายไฟ (security) ความยืดหยุน (flexibility) ความคลองตัว และ
ความสะดวกในการบํารุงรักษา อยางไรก็ตามหากเลือกแบบที่ดีที่สุดเพื่อทําใหผูออกแบบและผูใช
งานสบายใจแตอาจไมประหยัด การจัดวางอุปกรณจึงควรตั้งอยูบนพื้นฐานวา อุปกรณที่ใชมีโอกาส
ชํารุดขณะใชงาน มีคุณภาพไมดีหรือมีปญหา และรวมถึงระดับความสําคัญของอุปกรณในสถานี
คือ สายสงและหมอแปลงวามีจําเปนมากนอยอยางไร การพิจารณาจัดวางอุปกรณตัดตอนจึงตอง
คํานึงถึง failure probability ซึ่งจะชวยใหสามารถเลือกแบบที่เหมาะสม-ประหยัดแตไดผล

การออกแบบตองคํานึงถึงความตองการในระยะแรก และ การขยายในอนาคต ซึ่งหมายถึง
จะมีจํานวน line หรือ จํานวนหมอแปลงเพิ่มข้ึนอีกเทาไร จําเปนตองปรับปรุงเปลี่ยนลักษณะการจัด
bus เปนแบบอื่นหรือไม จึงตองจัดเตรียมสถานที่เพื่อวางอุปกรณที่เพิ่มข้ึน และ การปรับปรุง bus

1.4 การออกแบบ insulation ในแง coordination และ pollution
อุปกรณในสถานีตองทนแรงดันใชงานปกติ (nominal system voltage) และแรงดันที่สูงกวา

ปกติที่ข้ึน ลักษณะของแรงดันเกินชั่วขณะ (transient over voltage) ที่เกิดขึ้นไดแก circuit breaker
interruption, เกิดจากฟาผา (impulse over voltage) และ แรงดันที่เกิดจากการนําอุปกรณเขา-ออก
เชน capacitor bank หรือ line ยาวๆ (switching surge over voltage) รวมถึงแรงดันที่เกิดจากการ
สะทอนกลับ (reflected voltage) ที่อาจเกิดขึ้นในสถานี   การ energize หรือ de-energize bus ใน
GIS อุปกรณที่ซื้อจะตองกําหนดคาแรงดันสูงเกินที่ตองการทั้งหมด ซึ่งควรเลือกอุปกรณใหมีความ
สามารถทนแรงดันที่สอดคลองกับมาตราฐานสากล คือ ความสามารถทนแรงดันไดของอุปกรณจะ
ตองมีคาสูงกวาแรงดันที่เกิดขึ้น โดยเปรียบเทียบคาแรงดันสูงเกินที่เกิดขึ้น กับ แรงดันระดับทนได
ของอุปกรณในมาตราฐานสากล และ เลือกระดับที่สูงกวา

ระยะหางของอุปกรณตองเหมาะสม ทั้งระหวาง อุปกรณกับอุปกรณ และ อุปกรณกับผู
ปฏิบัติงาน รวมถึง พาหนะและเครื่องจักร ที่จะนําเขาไปใชในสถานีเพื่อการติดตั้ง หรืองานซอมบํารุง
บางสถานที่อยูใกลที่มีสัตวจําพวก แมลง นก หนู และ งู อาศัยอยูเปนจํานวนมาก   จะทําใหมีโอกาส
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เกิด flashover ได การปองกันความเสียหายที่เกิดจากสัตวตองอาศัยประสบการณที่ผานมาดวย

1.4.1      การปองกันอุปกรณจากแรงดันที่สูงเกิน
 ในสถานีจําเปนตองมีอุปกรณที่ปองกันแรงดันสูงเกิน (over voltage) กลาวโดยทั่วไปแลว

ฟาผา เปนเหตุการณที่ทําใหเกิดแรงดันสูงผิดปกติและเปนอันตรายตออุปกรณอันดับแรก มีบางแหง
อาจเกิดจากการปลด-สับอุปกรณ (switching over voltage)  การปองกันจะใช surge arrester หรือ
lightning arrester รวมถึงการใช shielding overhead ground wire เพื่อปองกัน หรือลดระดับ
ความรุนแรงของแรงดันเกินใหตํ่าลง

1.4.2 การออกแบบเพื่อทนตอ pollution
insulator ที่ติดตั้งในสถานีที่อยูใกลชายทะเลอาจเกิดการ flashover ไดถามีภาวะมลพิษ

จําพวกไอเกลือ หรือ สถานีที่ต้ังอยูใกลโรงงานอุตสาหกรรม ฝุนของสารเคมีหรือจากกระบวนการ
ผลิต ที่ปลิวลอยมาเกาะที่ insulator ในสถานีอาจทําใหเกิด flashover ในขณะอากาศชื้น นอกจาก
นั้นบางแหงมีปญหาจากมูลนก การปองกัน flashover โดยการเพิ่มจํานวนลูกถวย หรือ เพิ่มความ
ยาวครีบ (skirt) ของลูกถวย และ bushing (long creepage distance insulator) เปนวิธีหนึ่ง แต
ปญหาเหลานี้อาจไมสามารถแกไขหรือปองกันไดงายนัก อาจจําเปนตองแกไขที่ตนเหตุโดยตรง หรือ
หามาตราการปองกันไมใหเกิดมลภาวะบนลูกถวย หรือหาทางทราบลวงหนาเพื่อเตรียมการ

1.5  การเลือกอุปกรณและโครงเหล็กใหสามารถทนแรงทางกลที่เกิดขึ้นขณะเกิดลัดวงจร
ทั่วไปการออกแบบ โครงเหล็ก busbar insulator และอุปกรณในสถานีจะตองทนแรงปะทะ

ที่เกิดจาก ลม และ แรงดึง-แรงผลัก ที่เกิดขึ้นระหวางอุปกรณกันเองหลังติดตั้ง นอกจากนั้นตองคํานึง
ถึงแรงที่เกิดขึ้นที่สวนตางๆ ในขณะเกิดลัดวงจรดวย กระแสลัดวงจรอาจมีปริมาณสูงกวา load ปกติ
ถึง 20 เทา จะทําใหเกิดแรงขึ้นบนลวดตัวนําตรงสวนที่มีกระแสลัดวงจรไหลผาน แรงที่เกิดขึ้นจะสูงที่
สุดตรงจุดที่กระแสลัดวงจรมีปริมาณเทากับ asymmetrical peak

1.5.1ระยะหางที่ปลอดภัย
ตองออกแบบใหมีระยะหางระหวาง อุปกรณกับอุปกรณ และ อุปกรณกับดิน (ground) ที่

เหมาะสมเพื่อปองกัน flashover นอกจากนั้นตองคํานึงระยะหางปลอดภัยในกรณีคนเขาไปทํางาน
บํารุงรักษาอปกรณ หนวยงานตางๆ อาจกําหนดระยะหางเปนมาตราฐานเอง หรือ จะใชขอแนะนํา
ตามมาตราฐานสากลที่กําหนด minimum clearance ในอากาศตามจุดตางๆ อางอิงในการออก
แบบ และ จําเปนตองคํานึงถึงเครื่องจักรเชน รถ crane ที่นําเขาไปใชทํางานในขณะที่อุปกรณขาง
เคียงยังมีไฟตออยู
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1.5.2 ระบบดิน (grounding system)
จุดประสงคการอออกแบบระบบ ground ในสถานีคือ ตองการใหเกิดความปลอดภัยทั้งตัว

อุปกรณ และคนที่เขาไปทํางานในสถานี
ระบบ ground ในสถานี จะประกอบดวย เสนลวดทองแดงที่ฝงอยูใตดิน วางตอเชื่อมกันเปน

ลักษณะตาขาย (grid) คลุมทั่วทั้งพื้นที่ในสถานี และมีการตอกแทงโลหะเหล็กชุบทองแดงแทงยาว
ลงในดิน (ground rod) และ ตอปลายของแทงเขากับลวดทองแดง หรือ grid พื้นหนาผิวดินที่เปด
โลงจะมีกอนหินเล็กปดหนาดินไวเพื่อรักษาความชื้นในดิน และเพิ่ม resistance ระหวาง คนกันดิน
การออกแบบ grounding system

- วัดคา earth resistivity ที่สถานีที่ตําแหนงความลึกตางๆ กัน ควรวัดหลายๆ ตําแหนง และ
หลายทิศทาง

-  คํานวณหาคา ground resistance
-  หาขนาดของเสนลวดทองแดง (ground conductor)
-  คํานวณ step และ touch voltage
โครงอุปกรณ (structure/casing/housing) ตองตอจุดตอลงดินเขากับ ground grid ซึ่งรวม

ถึง เหล็กที่ใชเสริมใหเกิดความแข็งแรงของอาคาร และ ร้ัว
ในเวลาเกิดลัดวงจรจะมีกระแสไหลสูง ทําให ground grid มีแรงดันสูงขึ้นเมื่อเทียบดินที่อยู

หางออกไป จึงตองระวังวงจรแรงต่ําเขามาที่สถานี ไมวาวงจรนั้นจะมีการตอลงดินที่สถานี หรือที่ตน
ทางที่ไกลจากสถานีเชน ระบบโทรศัพท อาจมีแรงดันที่ในสถานี และที่นอกสถานีตางกันในเวลานั้น
หรือมีการนําระบบ power supply จากสถานีไปใชภายนอก จึงควรแยกดวย isolating transformer
และตองระวังสายนําสัญญาณที่สงไปภายนอกสถานี เชน trip signal cable ที่สงไปสถานีของลูกคา
ที่อยูใกลๆ ก็อาจเกิดปญหาเชนเดียวกัน  นอกจากนั้นระบบประปา ทอน้ําที่ใชดับเพลิง ควรใชทอที่
ไมเปนโลหะ

1.6 แหลงจายไฟฟาในสถานี (auxiliary power for station )
อุปกรณที่ติดตั้งในสถานีตองการไฟจาก ac supply หรือ จาก dc supply หรือทั้งสองอยาง

ระบบ  dc supply   อุปกรณพวก protective relay, อุปกรณระบบ communication,  tripping
closing  circuit ของ breaker  อุปกรณระบบ alarm เปนตน ตองการไฟจากระบบ dc supply

dc supply battery เปนแหลงจายไฟ dc  การคํานวณขนาด ampere-hour rating
ของ battery ข้ึนอยูกับ

- continuous load เชน ไฟที่ใชตอเขาวงจรที่ทํางานตลอดเวลา
- ระยะเวลาหรือจํานวนชั่วโมง  ที่ยังสามารถจาย dc power ได (discharge hour) ขณะ
    ที่ไฟ  ac power หายไป
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-   ระดับแรงดันต่ําสุดในเวลาที่ส้ินสุด discharge hour เพื่อให breaker สามารถทํางานได
- อายุการใชงานของ battery

ชนิด vent type และ ชนิด sealed type ที่เรียกวา maintenance free battery ซึ่งอายุ
การใชงานจะสั้นกวาระบบ vent type

battery bank จะประกอบดวย หลาย cell มาตอ series กัน เปน battery system ซึ่งมี
charger ที่จายไฟ dc เพื่อ charge battery ตลอดเวลา และ จายไฟให continuous load

การ charge อาจเกิดไอกรด และกาซไฮโดรเจน จึงตองระบายอากาศในหอง battery
บางสถานีตองการไฟจาก dc supply ที่มีเสถียรภาพ จําเปนตองมีการจัดเตรียมไวสองชุด

(duplicated bank) และแยก load ใหใชคนละระบบ
ac supply เปนแหลงจายไฟให motor ของ cooling fan, tap-changer/ transformer,

compressor motor  spring charge motor ของ breaker , air-condition, battery charger,  ไฟ
แสงสวาง, ไฟปลั้ก และ ระบบไฟที่ใชกับเครื่องมืองานบํารุงรักษา เชน oil purifier

ระบบไฟ ac ที่มั่นคงควรจัดเตรียมเพื่อใหจายไฟไดจากสองระบบ คือมี duplicate เลือกจาย
ดวย automatic transfer switch
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