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OKER PC-6933 เป็นรางปลัก๊ไฟอจัฉริยะท่ีได้
รับการออกแบบมาส�าหรับผู้ ท่ีต้องการปกป้องชีวิต
และทรัพย์สินจากอัคคีภัยท่ีเกิดจากระบบไฟฟ้า
ขดัข้อง ด้วยคณุภาพงานออกแบบท่ีผา่นมาตรฐาน
ความปลอดภยัในระดบัอตุสาหกรรม

โดยตวัรางปลัก๊ไฟ OKER PC-6933 ได้รับการ
ผลติมาจากพลาสตกิท่ีมีความทนทานตอ่ความร้อนสงู 
ไมติ่ดไฟ และไมล่ะลาย สามารถใช้งานได้ยาวนาน
กวา่ปลัก๊ไฟระดบัเร่ิมต้นได้ดี จงึชว่ยลดความเสี่ยง 
และช่วยเพ่ิมความปลอดภยัจากเหตอุคัคีภยัหรือ
เหตรุ้ายท่ีไมค่าดฝันได้ โดยผู้ใช้งานสามารถสงัเกต
ความแตกตา่งของรางปลัก๊ไฟท่ีมีมาตรฐานได้จาก
เนือ้พลาสติก ซึ่งจะต้องเป็นสีขาวและจะต้องมี
ความเรียบเนียนมากกว่าพลาสติกทั่วไปท่ีใช้ท�า 
รางปลัก๊ไฟ

ในสว่นของงานออกแบบชดุเต้ารับแตล่ะช่อง
จะมีสวิทซ์เปิด-ปิดแยกชดัเจน ผู้ใช้งานจงึสามารถ
เปิด-ปิดสวติซ์ท่ีต้องการใช้งานและไมต้่องการใช้งาน
ได้ตามความต้องการ ซึง่นอกจากจะเป็นการเพ่ิม
ความสะดวกแล้วยงัเป็นการเพ่ิมจดุสงัเกตระหวา่ง
การใช้งานได้งา่ยย่ิงขึน้ โดยบนตวัรางปลัก๊ไฟจะมี
เต้ารับส�าหรับเสียบอุปกรณ์ไฟฟ้ามาให้ทัง้หมด  
6 ตวั ซึง่ในแตล่ะเต้ารับจะมีมา่นนิรภยัส�าหรับปิด
ชอ่งเสียบทกุชอ่ง สร้างความปลอดภยัระหวา่งการ
ใช้งานจากอบุตัเิหตไุมค่าดฝันได้ดีกวา่ ไมว่า่จะเป็น 
กรณีน�า้หยดใส ่ หรือการเลน่ซนของเด็กอย่างการ
เอานิว้ไปแหยเ่ลน่ เป็นต้น 

ในส่วนของสายไฟจะมีความยาวประมาณ  
3 เมตร สามารถเช่ือมโยงเข้ากบัอปุกรณ์ไฟฟ้าใน
ระยะไกลได้พอสมควร โดยท่ีวสัดหุุ้มฉนวนจะเป็น
พลาสติกเนือ้หนาท่ีมีความยืดหยุ่นสงู และได้รับ
การรับรองคณุภาพมาตรฐานอตุสาหกรรม ไมท่�าให้
สายหกัใน และไมค่ดงอจนเกิดความร้อนสะสมและ
สร้างความเสียหายให้กบัอปุกรณ์ท่ีเช่ือมตอ่ได้ 

ส�าหรับฉนวนน�าไฟฟ้าภายในจะเป็นทองแดง
ล้วนท่ีมีการเคลือบสารฟอสเฟอร์มาให้ในตัว  
จึงท�าให้การน�าความร้อนท�าได้เร็ว ราบลื่น ไม่
อมความร้อน หรือเกิดความร้อนสะสม พร้อมทัง้มี
ความปลอดภัยสูงด้วยตวัป้องกันการใช้งานเกิน
พิกดัหรือการเกิดโอเวอร์โหลด โดยสามารถใช้งาน
ร่วมกับเคร่ืองใช้ไฟฟ้าท่ีมีก�าลังวัตต์ได้สูงถึง 
2500วตัต์ 

ในด้านคณุภาพการเก็บรายละเอียด และการ
ประกอบชิน้งานโดยภาพรวม ถือว่ามีความ
เรียบร้อย ประณีต นา่ชมเชย ปุ่ มสวทิซ์มีขนาดใหญ่ 

มีความนุ่มมือ ให้สมัผสัท่ีแข็งแรง ทนทาน มัน่คง 
ชดุเต้ารับพร้อมม่านนิรภยัสามารถใช้งานร่วมกบั
หวัปลัก๊ได้ดี มีความแนน่ ไมห่ลวมคลอน สามารถ
เสียบปลั๊กไฟได้พอดี ซึ่งเท่าท่ีได้ลองใช้งานกับ
เคร่ืองคอมพิวเตอร์พีซี กาต้มน� า้ เคร่ืองพิมพ์ 
มอนิเตอร์ แอลซีดีทีวี พบวา่ไมมี่ปัญหา สามารถใช้
งานได้เย่ียม แนน่-ถอดงา่ย ท่ีส�าคญัด้วยเกรดวสัดุ
การออกแบบท่ีมีคณุภาพสงู ยงัชว่ยท�าให้เต้ารับไม่
เกิดการหลอมละลายเม่ือใช้งานเป็นระยะเวลา
นานๆ อีกด้วย สร้างความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินได้มากกว่ารางปลัก๊ไฟคณุภาพต�่าขึน้มา
ได้อีกระดับ อย่างไรนัน้เพ่ือเป็นการสร้างความ
ปลอดภยัไมค่วรเสยีบปลัก๊ไฟทกุเต้ารับ และไมค่วร

OKER PC-6933
ใช้งานได้มั่นใจกับรางปลั๊กไฟที่ไว้ใจได้

ใช้งานร่วมกบัเคร่ืองใช้ไฟฟ้าท่ีกินไฟสงูๆ จนเกิน
สเป็คเพราะอาจจะท�าให้เกิดความเสียหายต่อ
อปุกรณ์ และเคร่ืองใช้ไฟฟ้าท่ีเช่ือมตอ่ได้

86% OKER
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บอ่ยครัง้ท่ีเรามกัพบวา่ผู้ใช้งานตามบ้าน หรือ
แม้แตอ่อฟฟิ ทัว่ไป มกัเลอืกใช้รางปลัก๊ไฟคณุภาพ
ต�่าหรือไม่ได้มาตรฐานมาใช้งานร่วมกับอุปกรณ์
เคร่ืองใช้ไฟฟ้าราคาแพง เช่น โน็ตบุก หรือ
เคร่ืองพิมพ์ โดยหารู้ไมว่า่การเลือกใช้รางปลัก๊ไฟท่ี
ไมไ่ด้มาตรฐานนัน้ เป็นการเพ่ิมความเส่ียงตอ่ความ
เสียหายท่ีไม่อาจจะคาดคิดได้ ฉะนัน้การเลือกใช้
รางปลัก๊ไฟท่ีมีคณุภาพดียอ่มสร้างความปลอดภยั
ให้กบัคณุภาพชีวติได้มากกวา่ เพราะไมใ่ชแ่คเ่พียง
การลดความเสี่ยงในการเกิดอัคคีภัย แต่มันยัง
เป็นการเพ่ิมความปลอดภยัให้กบัชีวติ และทรัพย์สนิ
อนัมีคา่อีกด้วย 

OKER PC- 9  เป็นรางปลัก๊ไฟคณุภาพสงู
ท่ีได้รับการออกแบบมาส�าหรับผู้ ท่ีต้องการความ
ปลอดภยัในการใช้งานเคร่ืองใช้ไฟฟ้า ด้วยมาตรฐาน
การผลิตท่ีได้ รับการรับรองคุณภาพในระดับ
อตุสาหกรรม 

โดยวัสดุ ท่ี ใ ช้ออกแบบจะเป็นพลาสติก
คณุภาพสงูท่ีไม่ติดไฟ จึงไม่ท�าให้ไฟลกุลามหาก
เกิดเหตกุารณ์ไมค่าดฝันขึน้ โดยจะมีเต้ารับส�าหรับ
ใช้งานร่วมกบัเคร่ืองใช้ไฟฟ้ามาให้ทัง้หมด  เต้ารับ 
ซึง่ในแตล่ะเต้ารับจะมีสวิตซ์พร้อมไฟ E  ส�าหรับ
แสดงสถานะการเปิดใช้งานท่ีชดัเจน ชว่ยท�าให้ผู้ใช้งาน
สามารถตรวจสอบหรือเปิด-ปิดสวิตซ์บางตัว 
ท่ีไมใ่ช้งานได้ทนัที 

ในส่วนของฉนวนน�าไฟฟ้าด้านในจะเป็น
ทองแดงล้วน และมีการเคลือบสารฟอสเฟอร์มา
เป็นอย่างดี จึงท�าให้การส่งผ่านไฟฟ้ามีความลื่น
ไหล ไม่อมความร้อน นอกจากนัน้เต้ารับยงัได้รับ
การออกแบบให้มีช่องเสียบท่ีเหมาะสม สามารถ
เสียบปลัก๊ไฟลงไปยงัเต้ารับได้พอดี ไมห่ลวม หรือ 
แนน่จนถอดยากเกินไป ท่ีส�าคญัยงัสามารถรองรับ
การใช้งานร่วมกบัเคร่ืองใช้ไฟฟ้าท่ีมีก�าลงัวตัต์สงูถงึ 
2500 วัตต์ได้ และมีระบบป้องกันการใช้งาน 
เกินพิกดัหรือโอเวอร์โหลดมาให้อีกด้วย 

ส�าหรับสายไฟจะมีความยาวประมาณ 3 เมตร 
สามารถเช่ือมตอ่หรือพว่งกบัปลัก๊ไฟในระยะไกลได้
ดี มีความปลอดภัยสูงด้วยฉนวนหุ้ มสายไฟท่ีมี
ความหนาแน่น แข็งแรง ทนทาน และมีความ
ยืดหยุ่นสูง จึงไม่ท�าให้สายไฟเกิดหัก ขาดจาก
ภายใน สง่ผลดีตอ่การใช้งานในระยะยาว ท่ีส�าคญั
ยงัม้วนเก็บสายไฟได้สะดวก จดัเก็บได้งา่ยอีกด้วย 

ส�าหรับคณุภาพของปลัก๊ไฟตวันีเ้ทา่ท่ีได้ลอง
ใช้งาน และตรวจสอบรายละเอียดของคุณภาพ 
ชิน้งานในส่วนต่างๆ เบือ้งต้น ถือว่าอยู่ในเกณ ์

มาตรฐานท่ีดี วสัดท่ีุใช้มีคณุภาพดี เต้ารับออกแบบ
ให้พอดี เสียบปลัก๊ไฟได้พอเหมาะ ไมแ่นน่มากนกั 
อาจจะไม่ได้ดีท่ีสดุแต่ก็มีมาตรฐานการออกแบบ 
ท่ีไว้ใจได้ และมีความนา่เช่ือถือมากกวา่รางปลัก๊ไฟ
ตามห้างขายของทัว่ไปขึน้มาอีกระดบัหนึง่  

อยา่งไรก็ดีก่อนการเลือกซือ้ ควร กึ าข้อมลู 
และเลอืกใช้รางปลัก๊ไฟท่ีผลติจากวสัดท่ีุมีมาตรฐาน
จะดีท่ีสดุ โดยมีข้อสงัเกตงา่ยๆ วา่ เนือ้ของพลาสตกิ
จะต้องมีลกั ณะท่ีเนียนไม่หยาบ คล้ายๆ กบัตวั 
OKER PC- 9  นอกจากนัน้ยังต้องมีสวิตซ์ 
เปิด-ปิดแตล่ะชอ่งชดัเจน  หรือไมอ่ยา่งนัน้คณุอาจ
จะยดึหลกัการเลอืกซือ้งา่ยๆ ตามนีก็้ได้ครับ คือ ราง
ปลัก๊ไฟจะต้องออกแบบมาจากวสัดท่ีุมีผิวเนียน  
เต้ารับจะต้องไมห่ลวมหรือแน่นเกินไป  ความยาว
ของปลัก๊ไฟจะต้องตรงตามท่ีระบไุว้ในฉลาก และท่ี

OKER PC-4911
รางปลั๊กไฟ า ดี มั่นใจทกการใช้งาน

ส�าคัญต้องมีฉลาก มอก  ก�ากับไว้ด้วย ถ้าหาก 
มีครบทัง้หมดท่ีกลา่วมานี ้ก็มัน่ใจถงึความปลอดภยั
ท่ีคณุจะได้รับอยา่งแนน่อนครับ
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