
ข้อมูลทางเทคนิค
Technical Data

สายเรซิ่นฟลูออรีน - กระจายไฟฟ้าสถิต 
Resin Fluorine Hose - Dissipative

 
ตารางการเลือกใช้ของเหลวที่มีฤิทธิไวไฟ (ตัวเลขมาจากการทดสอบในเวลานั้นไม่ใช่ค่าที่แน่นอน)
Selection Chart on Inflammable Fluids (The data is the test values and is not guaranteed values)

จากตารางที่ 18 ในหมวดของการใช้งานของเหลวไวไฟ: IEC/TS 60079-32-1 7.7.3.5. ISO8031
Extracted from table 18-hose selection table for flammable liquid service: IEC/TS 60079-32-1 7.7.3.5. ISO8031

เกรด
Grade

การสร้าง
Construction

สินค้าที่เกี่ยวข้อง
Our Product Range

ของเหลวสื่อนำสูง
High Conductivity 

liquids

ของเหลวสื่อนำปานกลางและต่ำ
Medium and Low Conductivity 

Liquids

> 10,000 p s/m < 10,000 p s/m

เหล็กยืดหยุ่น
Flexible Metal

ใช้งานได้
Acceptable

ใช้งานได้
Acceptable

Ω -L
เยื่อบุชั้นในสื่อนำ
Conductive Inner 
Lining

E-SJD
E-SJSD

ใช้งานได้
Acceptable

ใช้งานได้
Acceptable

Ω -L
ปลอกชั้นนอกสื่อนำ
Conductive Outer 
Cover

ขึ้นอยู่กับการใช้งาน
Review each application

ขึ้นอยู่กับการใช้งาน
Review each application

Ω -L

เยื่อบุต้าน
ไฟฟ้าสถิตชั้นใน
Antistatic inner 
linning

ใช้งานได้
Acceptable

โดยทั่วไปใช้งานได้
Generally Acceptable

Ω -L

ปลอกชั้นนอกต้าน
ไฟฟ้าสถิต
Antistatic Outer 
Cover

ขึ้นอยู่กับการใช้งาน
Review each application

ขึ้นอยู่กับการใช้งาน
Review each application

ฉนวนป้องกัน
Insulating

สายธรรมดา
Ordinary Hose

ใช้ไม่ได้
Prohibited

ใช้ไม่ได้
Prohibited

มาตรฐาน ISO 8031: 
สื่อนำไฟฟ้า: จากต้นสายไปปลายสาย ค่าต้านทาน R อยู่ที่ R ＜ 1M Ω สำหรับชิ้นส่วนในแต่ละชิ้น
ต้านไฟฟ้าสถิต: จากต้นสายไปปลายสาย ค่าต้านทาน R อยู่ที่ 1k Ω≦ R ≦ 100M Ω สำหรับชิ้นส่วนในแต่ละชิ้น
ISO 8031 Grade: 
Conductivity: End-to-End Resistance R at R ＜ 1M Ω for Each Assemble Parts
Antistatic: End-to-End Resistance R at 1k Ω≦ R ≦ 100M Ω for Each Assemble Parts

(a) ใช้การได้ถ้ามีการไหลต่อเนื่องของของเหลวสื่อนำระดับสูงตลอดทั้ง
สาย อาจมีอันตรายเกิดขึ้นถ้าตัวสายแตกออกในส่วนที่แยกออกมา
โดยฉนวนร่องไอระเหย ค่าต้านทานไฟฟ้าจะสูงขึ้นมาก (เยื่อบุหนา, 
เยื่อบุฟลูโอโรโพลีเมอร์) ความจุของตัวนำที่ฝังตัวอยู่ในสื่อนำไฟฟ้า
ระดับต่ำ (เยื่อบุหนาที่มีร่องขนาดใหญ่ระหว่างตัวนำไฟฟ้า) อันตราย
จะลดลงภายใต้เงื่อนไขที่ลดลงจากการที่กระแสการไหลช้าลงที่ 1 ม./
วินาที จนของเหลวที่ไหลต่อเนื่องหรือโดยใช้เยื่อบุเป็นสื่อกระแสไฟฟ้า
มากขึ้น

(b) อันตรายจะเกิดขึ้นได้ถ้าเยื่อบุมีความต้านทานไฟฟ้าสูงมาก (เยื่อบุ
หนา, เยื่อบุฟลูโอโรโพลีเมอร์) และปริมาตรในการฝั่งสื่อนำไฟฟ้าหรือ
ปลอกตัวนำต่ำ (เยื่อบุหนา, รอยรั่วระหว่างสื่อนำพันธะ) อันตรายจะ
ลดลงโดยการใช้เยื่อบุตัวนำมากขึ้นหรือใช้วัสดุเกรดลูกผสม (เช่น M/
Ω-L หรือ M/Ω-CL)

(c) ตัวป้องกันไฟฟ้าสถิตในสายเกรด Ω-L และ Ω-CL สามารถใช้งานได้
ในสภาพแวดล้อมปกติเป็นส่วนใหญ่แต่ต้องระมัดระวังสื่อกลางล่าง
ของตัวชาร์จประจุไฟฟ้าขนาดใหญ่เช่นตัวกรองละเอียดสำหรับปริ
มาณสูงที่อาจสร้างกระแสไฟฟ้าได้มากกว่า 10 A ในกรณีที่ยังไม่
แน่นอน การทดสอบค่าต้านไฟฟ้าจะหาเกรด Ω ได้ มาตรฐานสื่อนำ
ไฟฟ้าหรื ทั้งสื่อนำไฟฟ้าและตัวต้านไฟฟ้าสถิตมาตรฐานควรถูกระบุ
ด้วย

(a) Acceptable only if there is a continuous column of high 
conductivity liquid throughout the hose. Hazards may arise if 
the column is brokeninto isolated segments by insulating 
vapour gaps, the wall resistance is very high (e.g. thick 
linings, fluioropolymer linings) and the capacitance to the 
embedded conductor is low (thick lining, large gaps between 
bonding conductors). The hazards arising under these 
conditions may be mitigated by employing a slow flow (1 m/
s) until the liquid column is continuous or by using a more 
conductive lining.

(b) Hazards may arise if the lining resistance is very high (e.g. 
thick linings, fluoropolymer linings) and the capacitance to 
the embedded conductor or conductive cover is low (thick 
lining, large gaps between bonding conductors). Hazards 
may be mitigated by using a more conductive lining or hybrid 
grade (e.g. Grade M/Ω-L or M/Ω-CL).

(c) Antistatic Ω-L and Ω-CL grade hoses are acceptable in most 
circumstances but should be avoided immediately 
downstream of high charging devices such as high 
throughput fine filters that may generate more than 10 A of 
current. In case of doubt, a test resistance that meets the 
Grade Ω, Conductive standard or both the Conductive and 
Antistatic standards should be specified.



ข้อมูลทางเทคนิค
Technical Data

สายเรซิ่นฟลูออรีน - กระจายไฟฟ้าสถิต 
Resin Fluorine Hose - Dissipative

 
คำเตือนสำหรับการตรวจไฟฟ้าสถิต
Precautions for use (Measurements against static electricity)

• สำหรับสายเรซิ่นฟลูออรีน (ETFE) ที่มีคุณสมบัติกระจายไฟฟ้า ขอให้ตรวจระบบกราวน์ (สายดิน) หลังจากติดตั้งข้อต่อเหล็กที่
เป็นสื่อนำไฟฟ้าแล้ว กรณีอย่าต่อกับสายธรรมดา (ฉนวน) ก่อนหรือหลังสายเรซิ่นฟลูออรีน (ETFE) ที่มีคุณสมบัติกระจาย
ไฟฟ้า

• สำหรับสายเรซิ่นฟลูออรีน (ETFE) ที่มีคุณสมบัติกระจายไฟฟ้าไม่มีคุณสมบัติในการล้างประจุที่อัดเข้าไปในของเหลวให้ใช้วิธี
อื่นการล้างประจุแทน เราจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่ผู้ใช้งานได้รับบาดเจ็บที่เกิดขึ้นนอกเหนือจากการใช้งานของสายเรซิ่นฟลู
ออรีน ETFE ที่มีคุณสมบัติกระจายไฟฟ้า

• สายเรซิ่นฟูลออรีน ETFE ที่มีคุณสมบัติกระจายไฟฟ้าไม่รับประกันในการหลีกเลี่ยงการเกิดภัยพิบัติ กรุณาตรวจสอบความ
เสี่ยงในการเกิดเพลิงไหม้ ระเบิดและการจำกัดการไหลของของเหลวสื่อนำไฟฟ้าต่ำและการลดความเข้มข้นในการพ่น
ของเหลว

• ความยาวสูงสุดจะอ้างอิงตามมาตรฐานของ IEC อยู่ที่ 20 ม. กรุณาติดตั้งสายและข้อต่อภายใต้ความยาว 20 ม. ในกรณีที่คุณ
มีข้อต่อมากกว่า 2 ตัวภายใน สาย 20 ม.หรือมีมากกว่า 1 สายที่ยาวเกิน 20 ม. ต้องเชื่อมกับสายดินตลอดทั้งสายและข้อต่อ
ทุกันหรือประเมินความเสี่ยงด้วยการวัดค่าต้านไฟฟ้า

IEC/TS 60079-32-1: 2013 7.7.3 สายและตารางส่วนประกอบของสายที่ 15

• For Flexible Fluorine (ETFE) Resin Hose Series [Dissipative Type], please make sure to ground after 
connecting with conductive metal fittings. Please do not connect normal hose (insulator) before or after Flexible 
Fluorine (ETFE) Resin Hose Series [Dissipative Type].

• Flexible Fluorine (ETFE) Resin Hose Series [Dissipative Type] do not have the function of getting rid of already 
charged fluids. Please take an another approach to deal with. We do not owe any responsibility if any injuries or 
damages happen outside the range of Flexible Fluorine (ETFE) Resin Hose Series [Dissipative Type.]

• Flexible Fluorine (ETFE) Resin Hose Series [Dissipative Type] do not necessarily guarantee the prevention of 
disaster. Please make sure to check flammability, explosiveness, the velocity limit of low conductive materials, 
and the declining spray concentration.

• The maximum length to comply with IEC※standards is 20m. Please install the fittings within a 20-meter. In case 
you use more than 2 fittings within a 20-meter or more than 1 hose beyond a 20-meter, please take a grounding 
approach in every fitting or take a risk assessment approach by measuring the electrical resistivity value.

IEC/TS 60079-32-1：2013 7.7.３ Hose and Assembly of Hose table :15
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Resin Fluorine Hose - Dissipative

 

ค่าต้านไฟฟ้าตามความยาวของสาย
Resistance Value by hose lengthค่าต้านไฟฟ้า

Resistance Value

ข้อมูลทางเทคนิคในส่วนของคุณสมบัติสื่อนำไฟฟ้าในสายเรซิ่นฟลูออรีน ETFE แบบกระจายไฟฟ้า
Technical Data of Conductivity test by Length for Flexible Fluorine Resin Hose Series (Dissipative Type)

ความยาวของสาย (ม.)
Hose Length (m)

วิธีทดสอบ: สถาบันการวิจัยความปลอดภัยในอุตสาหกรรม
ภายใต้กระทรวงสาธารณสุข แรงงานและสวัสดิการ (ประเทศ
ญี่ปุ่น) 
แนวทางเทคนิคความปลอดภัยในไฟฟ้าสถิต (ฉบับปี พ.ศ. 
2531) RIIS-TR-87-1 “อ้างถึงเทคโนโลยีวัตถุดิบที่ 4.1 (การ
วัดค่าต้านไฟฟ้าสูง)

Test Method: Ministry of Labor Safety Industrial 
Research Institute
Technical Guidelines "Static Electricity Safety Guide 
(1988 Edition):
RIIS-TR-87-1" Technology According to Material 
4.1「 Measurement of High Resistance」

Temperature Humidity Test: 23℃±1℃ Relative 
Humidity: 20±2%
Electrode: Original Fittings for Flexible Fluorine Resin 
Hose Series「EIGHTNIPPLE S Fittings E-FTS-12」
Material: 316L Steel Use Stainless Length: 69mm

ทดสอบอุณภูมิความชื้น: 23oC +- 1oC ความชื้นสัมพัทธ์ใน
อากาศ: 20 +- 2%
ขั้วไฟฟ้า: ข้อต่อสำหรับสานเซิ่นฟลูออรีน (EIGHTNIPPLE S 
Fittings E-FTs-12
วัสดุ: เหล็กสแตนเลสหมายเลข 316L ความยาว: 69 มม.
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ทดสอบการหน่วยไฟ (UL 94HB การทดสอบการไหม้ในแนวนอน)
Flame Retardancy Test (UL 94HB Horizontal Combusion Test)

รุ่น
Model Number

วัสดุผิวชั้นนอก
Outer Layer: Material

ความหนา (มม.)
Thickness (mm)

ผลการทดสอบ
Test Result

E-SJD-6 x 9 โพลียูเรเทน
Polyurethane

1.5 เทียบเท่ากับ HB
Equivalent to HB

E-SJSD-25 โพลียูเรเทน
Polyurethane

4.0 เทียบเท่ากับ HB
Equivalent to HB

โพลียูเรเทน (ผิวชั้นนอกของสาย) 
ถูกทดสอบแนวล่าง
Polyurethane (Outer Layer of 
Hose) was tested downward.

UL94HB

การทดสอบการเผาไหม้แนวนอน (IEC60695-11-10 มาตราที่ 
ASTM D635)

จับชิ้นงานแนวนอน (125 +- 5 x 13 +- 0.5 x t mm) จากนั้น
เปลวไฟขนาด 20 มม. จะลุกไหม้ภายในเวลา 30 วินาทีและ
เผาไหม้ในระยะ 75 มม. ระหว่างจุดที่กำหนด

UL94HB

Horizontal Combustion Test (IEC60695-11-10 A Act, 
ASTM D635)

Hold the specimen (125±5×13±0.5×t mm) horizontally.
Then, 20mm flame was inflamed for 30 seconds and a 
burning rate of 75mm between the marks

สถาบันภายนอกได้ยืนยันว่า E-SJD and E-SJSD เทียบ
เท่ากับ UL94HB ในการทดสอบการหน่วงไฟ

The third-party institution has confirmed that E-SJD 
and E-SJSD are equivalent to UL94HB in Flame 
retardancy test.

เกณฑ์การตัดสิน UL94HB/Judgment Criteria on UL94HB

ความหนา (มม.)
Thickness (mm)

ความเร็วในการเผาไหม้ (มม./นาที)
Burning Rate (mm/min)

3.0 40

3.0 75

หากไฟดับในส่วนหน้าของเส้นแรกหรือเส้นที่สองตรงที่มาร์คจุดไว้จะ
เข้าเกณฑ์ UL94HB

If the specimen was extinguished in front of the first line or 
the second mark line, it will meet the criteria of UL94HB.

ถ้าการทดสอบได้ผ่านความหนาที่ 3.0 (-0.0 + 0.2) มม. จะ
ผ่านเกณฑ์ HB ที่ความหนาระหว่าง 1.5 - 13.0 มม.

ถ้าการทดสอบผ่านความหนาที่ต่ำกว่า 3.0 มม. จะผ่านเกณฑ์ 
HB ที่ความหนาได้ถึง 2.99 มม.

If the test was passed in the thickness of 3.0 (-0.0・
+0.2)mm, HB will be granted to the thickness of 1.5 ～ 
13.0mm.

If the test was passed below the thickness of 3.0mm, 
HB will be granted to the thickness up to 2.99mm.
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ข้อมูลวิเคราะห์ระดับการมองเห็นของแสงยูวี/UV Visible Light Penetration Data

ระยะคลื่นแสง (นาโนเมตร)
Wavelength (nm)

ระยะคลื่นแสงที่ถูกจัดประเภทตาม JIS Z 8113
The wavelength classification is based on JIS Z 8113

ระยะคลื่นแสง (นาโนเมตร)
Wavelength (nm)

B

A C

C

A แสงอุลตร้าไวโอเลต B ระยะการวัดกับสาย E-SJD/E-SJSD C การมองเห็นแสง

ผลการทดสอบ: 99% หรือมากกว่า: คัดกรองแสงยูวีที่มอง
เห็นได้

ตัวอย่างทดสอบ: E-SJD-6 x 9
เครื่องทดสอบ: เครื่องวัดการดูดกลืนของแสง 
(Spectrophotometer UV3100PC) บจก. ชิมาสุ
วิธีการทดสอบ: ตัวอย่างทดสอบจะถูกวางลงให้โดนแสงตก
กระทบให้ส่องผ่านออกมาเป็นทรงกลม
ระยะคลื่นแสงที่ถูกวัด: 240 นาโนเมตร - 800 นาโนเมตร
ร่องความกว้าง: 20 นาโนเมตร
การสุ่มตัวอย่าง: 0.5 นาโนเมตร
การวัดจะทำโดยการตัดตัวอย่างผ่าครึ่ง
(การลำเลียงผ่านความหนาของสายด้านใดด้านหนึ่งจะถูกวัด
โดยสมมุติฐานว่าลำเลียงผ่านของเหลวในสาย)

Results: 99% or over: Ultraviolet - Visible Light 
Screening

Test Sample: E-SJD-6 x 9
Test Machine: Spectrophotometer UV3100PC 
(Shimazu, Ltd)
Test Method: The test sample is pasted into the 
incident light of the integrating sphere.
Measurement Wavelength Range: 240 nm - 800 nm
Slit Width: 20 nm
Sampling Pitch: 0.5 nm
Measurements were conducted by splitting the sample 
into half.
(The transmittance of one side of the tube thickness 
was measured by assuming the transmittance of the 
liquid in the tube.)
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วิธีการทดสอบ: JIS S 3200-7:2004 (อุปกรณ์สำหรับการ
จ่ายน้ำ - วิธีการที่ทดสอบผลกระทบต่อคุณภาพน้ำ

ข้อมูลการทดสอบการกรอง/Leach Test Data

Test Methods: JIS S 3200-7:2004 (Equipment for 
Water Supply Service - Test Methods of effect to water 
quality)

สารเคมี
Item

ตัวกรองทำละลาย
Leaching Solvent

ผลการทดสอบ
Results: การกำหนดค่าจำกัด

(มก./ลิตร)
Determination Limit

(mg/L)
E-SJD

(มก./ลิตร)
(mg/l)

E-SJ
(มก./ลิตร)

(mg/l)

สารระเหยตกค้าง
Evaporation Residue

ไอโซโพรพิลแอลกอฮอล์
Isopropyl Alcohol

10
หรือน้อยกว่า

Or less

10
หรือน้อยกว่า

Or less
10.0

สารลดแรงตึงผิวที่ไม่เป็นอิออน
Non-Ionic Surfactant

น้ำบริสุทธิ์
Pure Water

ตรวจไม่เจอ
No Detection

ตรวจไม่เจอ
No Detection 0.005

กรดเฟนอล
Phenol

น้ำบริสุทธิ์
Pure Water

ตรวจไม่เจอ
No Detection

ตรวจไม่เจอ
No Detection 0.005

คาร์บอนธรรมชาติรวม
Total Organic Carbon

น้ำบริสุทธิ์
Pure Water

ตรวจไม่เจอ
No Detection

ตรวจไม่เจอ
No Detection 0.3

สารเคมี
Item

วิธีการวัด
Measurement Methods

สารระเหยตกค้าง
Evaporation Residue

ชั่งน้ำหนัก
Weight Method

สารลดแรงตึงผิวที่ไม่เป็นอิออน
Non-Ionic Surfactant

การสกัดและดูดซับความเข้มข้นของเหลวด้วยวิธีโซลิดเฟส
Solid-Phase Extraction and Absorption Spectrophotometry

กรดเฟนอล
Phenol

การสกัดและแปรรูปเชิงอนุพันธ์และแยกมวลก๊าซด้วยเทคนิคแก๊ส
โครมาโตกราฟี
Solid Phase Extraction, Derivatization and Gas 
Chromatograph Mass Spectrometry

คาร์บอนธรรมชาติรวม
Total Organic Carbon

วัดค่าคาร์บอนธรรมชาติ
Total Organic Carbon Measurement

วิธีการวัดค่า/Measurement Methods



ข้อมูลทางเทคนิค
Technical Data

สายเรซิ่นฟลูออรีน - กระจายไฟฟ้าสถิต 
Resin Fluorine Hose - Dissipative

 
กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างอุณภูมิการใช้งานและแรงดันการใช้งานสูงสุด
Relationship between Working Temperature and Maximum working pressure

E-SJD สายเรซิ่นฟลูออรีน (ETFE) แบบกระจายไฟฟ้า
E-SJD Flexible Fluorine (ETFE) Resin Tubing (Dissipative Type)

แรงดันการใช้งานสูงสุด
M

axim
um

 W
orking Pressure

อุณภูมิการใช้งาน
Operating Temperature

*คำอธิบาย: ให้แปลงค่า MPa เป็นบาร์ด้วยการคูณ 10 เพราะอัตราส่วนคือ 1 MPa: 10 บาร์
*Remark: You may convert MPa to Bar by multiply with 10 because the Ratio is 1 MPA: 10 Bar

สายเรซิ่นฟลูออรีน (ETFE)
Flexible Fluorine Resin 

(ETFE)

แรงดันการใช้งานสูงสุด (บาร์)
Maximum Working Pressure (Bar)

20 oC 40 oC 60 oC 80 oC

E-SJD 6.0 4.0 3.0 2.0



ข้อมูลทางเทคนิค
Technical Data

สายเรซิ่นฟลูออรีน - กระจายไฟฟ้าสถิต 
Resin Fluorine Hose - Dissipative

 

E-SJSD สายเรซิ่นฟลูออรีน (ETFE) แบบกระจายไฟฟ้า
E-SJSD Flexible Fluorine (ETFE) Resin Tubing (Dissipative Type)

แรงดันการใช้งานสูงสุด
M

axim
um

 W
orking Pressure

อุณภูมิการใช้งาน
Operating Temperature

*คำอธิบาย: ให้แปลงค่า MPa เป็นบาร์ด้วยการคูณ 10 เพราะอัตราส่วนคือ 1 MPa: 10 บาร์
*Remark: You may convert MPa to Bar by multiply with 10 because the Ratio is 1 MPA: 10 Bar

กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างอุณภูมิการใช้งานและแรงดันการใช้งานสูงสุด
Relationship between Working Temperature and Maximum working pressure

สายเรซิ่นฟลูออรีน (ETFE)
Flexible Fluorine Resin 

(ETFE)

แรงดันการใช้งานสูงสุด (บาร์)
Maximum Working Pressure (Bar)

20 oC 40 oC 60 oC 80 oC

E-SJSD-12/-15 5.0 4.5 3.0 2.5

E-SJSD-19/-25 4.0 3.0 2.5 2.0


