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สารบัญ
เตาเสียบและปลั๊กเสียบ (PHILLIPS)

ELECTRICAL SYSTEMS

หนา
18-1

สายไฟและสายคอยลไฟ 7 สาย สีดํา

18-2

ขอมูลรายละเอียดตาง ๆ

18-3

หมวดสินค้ า

หมวดสินค้า

ระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ / ELECTRICAL SYSTEMS
ระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์

การรับประกันสินคา

18

CAT-560569 4-07-2559
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เต้าเสี ยบและปลัก๊ เสี ยบ 7 สาย ชนิด "N" TYPE 24 volt

สําหรับใช้งานหนัก มาตรฐาน ISO 5, SAE J 56
เต้าเสี ยบ 7 สาย
PHILLIPS 5-2
(USA)

ปลัก๊ เสี ยบ 7 สาย
PHILLIPS 5-3
(USA)

หมวดสิ
นค้นาค้า
หมวดสิ

ระบบไฟฟ้
ELECTRICAL SYSTEMS
SYSTEMS
ระบบไฟฟ้าและอุ
ปกรณ์ าและอุปกรณ์ /ELECTRICAL

รหัสสิ นค้า -9

รหัสสิ นค้า -
เต้าเสี ยบ 7 สาย
PHILLIPS 5-3
(CHINA)

ปลัก๊ เสี ยบ 7 สาย
PHILLIPS 5-33
(CHINA)

รหัสสิ นค้า -9C

รหัสสิ นค้า -C

ตัวเสื้ อผลิตจากซิ้งฉี ดขึ้นรู ป ทนต่อแรงกระแทก รวมถึงมีแนวสัน เพื่อเพิ่มความแข็งแรงให้สูงขึ้น ด้านหน้าของ
เต้าเสี ยบมีฝาเปิ ด-ปิ ด ยึดด้วยสลักและสปริ ง เพื่อป้ องกันการเปิ ดเองในขณะไม่ใช้งาน สามารถเปิ ดได้ถึง 180 องศา
จึงสะดวกต่อการใช้งานเป็ นอย่างดี

18
18

สปริ งปลัก๊ ไฟ

-

ที่เก็บปลัก๊ ไฟ

เต้าเสี ยบ 7 สาย
PHILLIPS 6-33
(USA)

รหัสสิ นค้า -46

ปลัก๊ เสี ยบ 7 สาย
PHILLIPS 6-333
(USA)

รหัสสิ นค้า -45

ตัวเสื้ อผลิตจากไนล่อนสี ดาํ ชนิดพิเศษ นํ้าหนักเบาทนต่อการกัดกร่ อน มีลกั ษณะเป็ นซี ลป้ องกันนํ้า และกัน
ความชื้นเป็ นอย่างดี ด้านหน้าของเต้าเสี ยบมีฝาเปิ ด-ปิ ด ยึดด้วยสลักและสปริ ง เพื่อป้ องกันการเปิ ดเองในขณะไม่ใช้
งาน สามารถเปิ ดได้ถึง 180 องศา จึงสะดวกต่อการใช้งานเป็ นอย่างดี
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สายคอยล์ไฟ 7 สาย สี ดาํ มาตรฐาน SAE J 106

ชุ ดสายคอยล์ไฟ 7 สาย สี ดาํ มาตรฐาน SAE J 106

18-1100

ความยาวใช้งาน 4.5 เมตร
ขนาดสาย .5 มม. x 1
. มม. x 6

18-1390

ความยาวใช้งาน 5.5 เมตร

ขนาดสาย 2.5 มม. x 1

.5 มม. x 6

18-1310

ความยาวใช้งาน 4.5 เมตร

ขนาดสาย .5 มม. x 1

. มม. x 6

18-1360

ความยาวใช้งาน 5.5 เมตร

ขนาดสาย 2.5 มม. x 1

.5 มม. x 6

18-10

ความยาวใช้งาน 4. เมตร

ขนาดสาย 4. มม. x 

.5 มม. x 3

18-110

ความยาวใช้งาน 4.5 เมตร

ขนาดสาย 4. มม. x 

.5 มม. x 3

18-1130

สายไฟ 7 สาย สี ดาํ หน่ วย/เมตร

ขนาดสาย . มม. x 1

.5 มม. x 6

18
ชุ ดสาย ABS TRAILER สี ดาํ มาตรฐาน ISO-11-3

CAT-606 11-09-8
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เตาเสียบและปลั๊กเสียบ 7 สาย ชนิด "N" TYPE
มาตรฐาน SAE J560, ISO 1180
เตาเสียบและปลั๊กเสียบ 7 สาย ชนิด "N" TYPE ใชกับสายไฟระบบ 7 สาย แรงดันไฟอยูที่ 24 โวลต
ใชสําหรับทําการโอนสัญญาณไฟตาง ๆ จากหัวรถลากไปยังเทรลเลอร เชน ระบบไฟเลี้ยว, ไฟสองทะเบียน
ไฟทาย และอื่น ๆ ดังนั้นการเลือกปลั๊กและเตาเสียบ จะตองเปนชนิดเดียวกัน คือ "N" TYPE เทานั้น หรือ
ตามมาตรฐาน SAE J560, ISO 1180 เทานั้น รายละเอียดและโคดสีตาง ๆ ใหดูรายละเอียด ตามรูป

18
สีดํา ไฟหรี่ซาย
สีขาว สายดิน

แทงตันใหญหัวผา x 1

สีน้ําตาล ไฟหรี่ขวา
ไฟสองปายทะเบียน

18

สีน้ําเงิน
ไฟถอยหลัง
แทงตันเล็กหัวผา x 6

สีแดง ไฟเบรค

โคดสีสายไฟ มาตรฐาน SAE 1067
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สีเขียว
ไฟเลี้ยวขวา

CAT-560571 25-03-2559

สีเหลือง ไฟเลี้ยวซาย
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