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มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 

เครื่องเสียง วีดิทัศน และเครื่องใชอิเล็กทรอนิกสที่คลายกัน 

– คุณลักษณะที่ตองการดานความปลอดภัย 

1.  ทั่วไป 

1.1 ขอบขาย 

1.1.1 มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมน้ี  ใชกับเคร่ืองใชอิเล็กทรอนิกสที่ออกแบบใหตอกับไฟฟาประธาน  

เคร่ืองจายไฟฟา  แบตเตอร่ี  หรือสายปอนระยะไกล  (remote power feeding) และมีเจตนาสําหรับการรับ  

(reception) การกําเนิด (generation) การบันทึก  (recording) หรือการทําซ้ํา  (reproduction) ตามลําดับ 

สําหรับสัญญาณเสียง สัญญาณภาพ และสัญญาณที่เกี่ยวเน่ือง  และใชกับเคร่ืองใชที่ออกแบบใหใช

รวมกับเคร่ืองใชตามขางตนโดยเฉพาะ 

มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมน้ี  เกี่ยวของกับเคร่ืองใชที่มีเจตนาใชในที่อยูอาศัยและงานทั่วไปที่มี

ลักษณะคลายกัน  แตอาจใชในสถานที่สาธารณะเชนโรงเรียน  โรงภาพยนตร  ศาสนสถาน  และที่ทํางาน  

เคร่ืองใชระดับมืออาชีพที่มีเจตนาสําหรับการใชตามขางตนใหอยูในขอบขายน้ีดวยเหมือนกัน  เวนแตวา

ไดกําหนดใหอยูในขอบขายของมาตรฐานอ่ืน 

มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมน้ีเกี่ยวของเฉพาะดานความปลอดภัยของเคร่ืองใชที่กลาวขางตน  ไม

เกี่ยวของกับเร่ืองอ่ืน ๆ เชน รูปแบบหรือสมรรถนะการใชงาน 

มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมน้ี  ใชกับเคร่ืองใชที่กลาวขางตน  ถาออกแบบใ หตอกับโครงขาย

โทรคมนาคม หรือโครงขายอ่ืนที่คลายกัน ตัวอยางเชน ผานโมเด็มในตัว (integrated modem) 

บางตัวอยางของเคร่ืองใชที่อยูในขอบขายของมา ตรฐาน ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม น้ี 

− เคร่ืองรับและเคร่ืองขยายสัญญาณเสียงและ/หรือสัญญาณภาพ 

− ตัวแปลงรูปพลังงานอิสระ ดานแหลงกําเนิดสัญญาณและดานโหลด 

− เคร่ืองจายไฟฟาที่เจตนาจายพลังงานใหกับเคร่ืองใชอ่ืนซึ่งอยูในขอบขายของมาตรฐาน

ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมน้ี 
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− เคร่ืองดนตรีอิเล็กทรอนิกส  และเคร่ืองประกอบเคร่ืองดนตรีอิเล็กทรอนิกส  เชน เคร่ืองใหจังหวะ  

เคร่ืองกําเนิดเสียงดนตรี เคร่ืองปรับระดับเสียงดนตรี และเคร่ืองใชอ่ืนที่คลายกันสําหรับใชกับเคร่ือง

ดนตรีอิเล็กทรอนิกส หรือเคร่ืองดนตรีธรรมดา 

− เคร่ืองเสียง และ/หรือวีดิทัศน ที่ใชในการศึกษา 

− เคร่ืองฉาย วีดิทัศน 

หมายเหตุ 1  เคร่ืองฉายฟลม เครื่องฉายสไลด เครื่องฉายภาพขามศีรษะ ไมอยูภายใตขอบขายของมาตรฐาน

ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้ 

− กลองถายวีดิทัศน และมอนิเตอรวีดิทัศน 

− เคร่ืองเลนเกมวีดิทัศน และเคร่ืองเลนฟลิปเปอรเกม 

− ตูเพลง (juke boxes) 

− เคร่ืองเลนเกมอิเล็กทรอนิกสและสกอร่ิงแมชชีน (electronic gaming and scoring machine) 

หมายเหตุ 2 เครื่องเลนเกมวีดิทัศน ฟลิปเปอรเกม และเครื่องเลนเกมและเกมสนุกอ่ืน ๆ สําหรับใชในเชิงพาณิชย    

ไมอยูภายใตขอบขายของมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี ้

− บริภัณฑโทรภาพสาร (teletext equipment) 

− เคร่ืองเลนจานเสียง และเคร่ืองเลนจานเชิงแสง (Record and optical disc players) 

− เคร่ืองบันทึกแถบแมเหล็ก และเคร่ืองบันทึกจานเชิงแสง (Tape and optical disc recorders) 

− เคร่ืองแปลงและขยายสัญญาณสายอากาศ (Antenna signal converters and amplifiers ) 

− เคร่ืองหาตําแหนงสายอากาศ (Antenna positioners) 

− เคร่ืองใชแถบความถีส่ําหรับประชาชน (Citizen’s Band apparatus) 

− เคร่ืองใชที่เกี่ยวกับภาพ (Apparatus for imagery) 

− เคร่ืองใชปรับแตงแสงไฟอิเล็กทรอนิกส (Electronic light effect apparatus) 

− เคร่ืองใชในระบบเตือนภัย (Apparatus for use in alarm systems) 

− เคร่ือง ใชสื่อสารภายในที่ใชไฟฟาประธานแรงดันตํ่า เปนตัวกลางสงผาน  (Intercommunication 

apparatus, using low voltage mains as the transmission medium) 

− เคร่ืองรับสัญญาณเคเบิลทีวี (Cable head-end receivers) 

− เคร่ืองใชสื่อประสม (Multimedia apparatus) 
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หมายเหตุ 3 อาจใชรวมกับขอกําหนดใน IEC 60950 เพ่ือใหเปนไปตามขอกําหนดดานความปลอดภัยสําหรับ 

เครื่องใชส่ือประสม  

− เคร่ืองขยายสัญญาณที่ใชทั่วไป เคร่ืองเลนจานเสียงหรือจานเชิงแสง เคร่ืองเลนแถบแมเหล็ก  เคร่ือง

บันทึก  และระบบที่ใชในที่สาธารณะ ระดับมืออาชีพ 

− ระบบเสียงและวีดิทัศนระดับมืออาชีพ 

− เคร่ืองใชแฟลชอิเล็กทรอนิกสสําหรับงานถายภาพ  (Electronic flash apparatus for photographic 

purposes) (ดูภาคผนวก ฎ.) 

1.1.2 มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมน้ีใชกับเคร่ืองใชซึ่งใชกับแรงดันไฟฟาที่กําหนดไมเกิน  

− 250 V ไฟฟากระแสสลับ เฟสเด่ียว หรือไฟฟากระแสตรง 

− 433 V ไฟฟากระแสสลับ ในกรณีที่เคร่ืองใชตอกับแหลงจายไฟฟานอกเหนือจากเฟสเด่ียว 

1.1.3 มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมน้ี ใชกับเคร่ืองใชที่ใชงานที่ระดับความสูงไมเกิน 2 000 m เหนือระดับ

ทะเลปานกลาง ในพื้นที่แหงและในบริเวณเขตภูมิอากาศปานกลางหรือรอนชื้น 

สําหรับเคร่ืองใชที่มีการปองกันนํ้าสาด ใหดูขอกําหนดเพิ่มเติมตามภาคผนวก ก. 

สําหรับเคร่ืองใชที่ตอกับโครงขายโทรคมนาคม ใหดูขอกําหนดเพิ่มเติมตามภาคผนวก ข. 

สําหรับเคร่ืองใชที่เจตนาใหใชในยานพาหนะ  เรือ หรือเคร่ืองบิน  หรือที่ระดับความสูงเกิน  2 000 m 

เหนือระดับทะเลปานกลาง ใหดูขอกําหนดเพิ่มเติมตามภาคผนวก ฐ. 

หมายเหตุ ดูตารางที่ A.2 ของ IEC 60664-1 

ขอกําหนดเพิ่มเติมนอกเหนือจากในมาตรฐาน ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมน้ี อาจจําเปนสําหรับเคร่ืองใชที่

เจตนาใหใชในภาวะพิเศษ 

1.1.4 สําหรับเคร่ืองใชทีอ่อกแบบใหรับพลังงานจากไฟฟาประธาน มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมน้ี  ใชกับ

เคร่ืองใชที่เจตนาใหตอกับ แหลงจาย ไฟฟาประธาน  โดยมีแรงดันไฟฟาเกินชั่วครู  (transient 

overvoltage) ไมเกินแรงดันไฟฟาเกินประเภท II ของ IEC 60664-1 

สําหรับเคร่ืองใชที่ ไดรับ แรงดันไฟฟาเกินชั่วครูเกิน ประเภท  II การปองกันเพิ่มเติมอาจจําเปนใน

แหลงจายไฟฟาประธานของเคร่ืองใช 
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1.2 เอกสารอางอิง 

เอกสารอางอิงตอไปน้ี ประกอบดวยขอกําหนดที่นํามาอางอิงในการกําหนดมาตรฐาน

ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมน้ี เอกสารอางอิงที่ระบุปที่พิมพใหใชฉบับที่ระบุ สวนเอกสารอางอิงฉบับที่ไมระบุ

ปที่พิมพน้ัน ใหใชฉบับลาสุด(รวมถงึฉบับแกไขเพิ่มเติมหรือแกไขปรับปรุง) 

IEC 60027 (all parts), Letter symbols to be used in electrical technology 

IEC 60038:1983, IEC standard voltages 

Amendment 1 (1994) 

Amendment 2 (1997) 

IEC 60068-2-6:1995, Environmental testing – Part 2: Tests – Test Fc: Vibration (sinusoidal) 

IEC 60068-2-78:2001, Environmental testing – Part 2: Tests – Test Cab: Damp heat, steady state 

IEC 60085:2004, Thermal evaluation and classification of electrical insulation 

IEC 60086-4:2000, Primary batteries – Part 4: Safety of lithium batteries 

IEC 60107-1:1997, Methods of measurement on receivers for television broadcast transmissions –     

Part 1: General considerations – Measurements at radio and video frequencies 

IEC 60112:2003, Method of determining the comparative and the proof tracking indices of solid 

insulating materials under moist conditions  

IEC 60167:1964, Methods of test for the determination of the insulation resistance of solid insulating 

materials 

IEC 60216 (all parts), Guide for the determination of thermal endurance properties of electrical 

insulating materials 

IEC 60227 (all parts), Polyvinyl chloride insulated cables of rated voltages up to and including 

450/750 V 

IEC 60245 (all parts), Rubber insulated cables – Rated voltages up to and including 450/750 V 

IEC 60249-2 (all specifications), Base materials for printed circuits – Part 2: Specifications  

IEC 60268-1:1985, Sound system equipment – Part 1: General 

IEC 60317 (all part), Specifications for particular types of winding wires. 

IEC 60335-1:2001, Household and similar electrical appliances – Safety – Part 1: General requirements 

Amendment 1:2004 

IEC 60384-1:1999, Fixed capacitors for use in electronic equipment – Part 1: Generic specification 

IEC 60384-14:1993, Fixed capacitors for use in electronic equipment – Part 14: Sectional specification: 

Fixed capacitors for electromagnetic interference suppression and connection to the supply mains 
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Amendment 1(1995) 

  IEC 60417(all part), Graphical symbols for use on equipment 

IEC 60454 (all parts), Specifications for pressure-sensitive adhesive tapes for electrical purposes 

IEC 60529:1989, Degrees of protection provided by enclosures (IP Code)  

Amendment 1:1999 

IEC 60664-1:1992, Insulation coordination for equipment within low-voltage systems – Part 1: 

Principles, requirements and tests  

Amendment 1:2000  

Amendment 2:2002 

IEC 60664-3:2003, Insulation coordination for equipment within low-voltage systems – Part 3: Use of 

coatings to achieve insulation coordination of printed board assemblies  

IEC 60691:2002, Thermal links – Requirements and application guide 

IEC 60730 (all part), Automatic electrical controls for household and similar use. 

IEC 60747-5-5:2007, Semiconductor devices – Discrete devices – Part 5-5: Optoelectronic devices – 

Photocouplers 

IEC 60825-1:2007, Safety of laser products – Part 1: Equipment classification and requirements 

IEC 60851-3:1996, Methods of test for winding wires – Part 3: Mechanical properties 

Amendment 1 (1997) 

IEC 60851-5:1996, Methods of test for winding wires – Part 5: Electrical properties  

Amendment 1 (1997) 

Amendment 2 (2004) 

IEC 60851-6:1996, Methods of test for winding wires – Part 6: Thermal properties 

IEC 60884 (all parts), Plugs and socket-outlets for household and similar purposes  

IEC 60885-1:1987, Electrical test methods for electric cables-Part 1 : Electrical tests for cables, cords 

and wires for voltages up to and including 450/750 V 

IEC 60906 (all parts), IEC system of plugs and socket-outlets for household and similar purposes 

IEC 60950:1999, Safety of information technology equipment 

IEC 60990:1999, Methods of measurement of touch current and protective conductor current 

IEC 60998-2-2:2002, Connecting devices for low-voltage circuits for household and similar purposes – 

Part 2-2: Particular requirements for connecting devices as separate entities with screwless-type 

clamping units 
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IEC 60999-1:1999, Connecting devices – Electrical copper conductors – Safety requirements for screw-

type and screwless-type clamping units – Part 1: General requirements and particular requirements for 

clamping units for conductors from 0.2 mm 2 up to 35 mm2 (included) 

IEC 61051-2:1991, Varistors for use in electronic equipment – Part 2 : Sectional specification for surge 

suppression varistors  

IEC 61058-1:2000, Switches for appliances – Part 1 : General requirments 

IEC /TR2 61149:1995, Guide for safe handling and operation of mobile radio equipment 

IEC 61260 :1995, Electroacoustics – Octave-band and fraction-octave-band filters 

IEC 61293:1994, Marking of electrical equipment with ratings related to electrical supply-Safety 

requirements 

IEC 61558-1:1997, Safety of power transformers, power supply units and similar- Part 1:General 

requirements and tests 

Amendment 1 (1998)  

IEC 61558-2-17:1997, Safety of power transformers, power supply units and similar- Part 2-

17:Particular requirements for transformers for switch mode power supplies 

IEC 61965:2003, Mechanical safety of cathode ray tubes 

IEC 62151:2000, Safety of equipment electrically connected to a telecommunication network  

IEC Guide 104:1997, The preparation of safety publications and the use of basic safety publications and 

group safety publications 

  ISO 261:1973, ISO general purpose metric screw threads – General plan 

ISO 262:1973, ISO general-purpose metric screw threads – Selected sizes for screws, bolts and nuts 

ISO 306:1994, Plastics – Thermoplastic materials – Determination of Vicat softening temperature (VST) 

ISO 7000:1989, Graphical symbols for use on equipment – Index and synopsis 

ITU-T Recommendation K.17:1988, Tests on power-fed repeaters using solid-state devices in order to 

check the arrangements for protection from external interference 

ITU-T Recommendation K.21:1996, Resistibility of telecommunication equipment installed in 

customer’s premises to overvoltages and overcurrents 

มอก.11 (ทุกเลม), สายไฟฟาทองแดงหุมดวยโพลิไวนิลคลอไรด แรงดันไฟฟาที่กําหนดไมเกิน 450/750 

โวลต าทองแดงหุมดวยโพลิไวนิลคลอไรด สายไฟฟาทองแดงหุมดวย 

มอก.526 (ทุกเลม), ฟวสขนาดเล็ก 

มอก.955 (ทุกเลม), สายไฟฟาหุมฉนวนยาง แรงดันไฟฟาที่กําหนดไมเกิน 450/750 โวลต 

มอก.2404 (ทุกเลม), คูเตาตอเคร่ืองใชสําหรับที่ใชในที่อยูอาศัย และจุดประสงคที่คลายกัน 
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มอก.2533-2554, การปองกันบุคคลและบริภัณฑดวยเปลือกหุม – โพรบสําหรับทวนสอบ 

มอก.1604-2553, ความปลอดภัยของผลิตภัณฑเลเซอร เลม 1 การจัดประเภทบริภัณฑและคุณลักษณะที่

ตองการ 

มอก.2380 เลม 2 (32) –2556, การทดสอบทางสภาพแวดลอม เลม 2 (32) การทดสอบ – การทดสอบ Ed :  

การตกอิสระ 

มอก.2380 เลม 2 (75) – 2552, การทดสอบทางสภาพแวดลอม เลม 2 (75) การทดสอบ – การทดสอบ Eh: 

การทดสอบดวยคอน 

มอก.2381 เลม 11 (5) – 2557, การทดสอบอันตรายจากไฟ เลม 11 (5) เปลวไฟทดสอบ - วิธีทดสอบเปลว

ไฟเข็ม - เคร่ืองทดสอบ การจัดการทดสอบยืนยัน และคําแนะนํา 

2.  บทนิยาม 

ความหมายของคําที่ใชในมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมน้ี มีดังตอไปน้ี 

2.1  บทนิยามเรียงตามลําดับตัวอักษร 

 ขอ 

ACCESSIBLE ............................................................................................................ …….. 2.8.3 

AUDIO AMPLIFIER .............................................................................................................  2.2.1 

AVAILABLE POWER ..........................................................................................................  2.3.7 

BASIC INSULATION ...........................................................................................................  2.6.3 

BY HAND ..........................................................................................................................  2.8.4 

CLASS I .............................................................................................................................  2.6.1 

CLASS II............................................................................................................  2.6.2 

CLEARANCE ......................................................................................................................  2.6.11 

CONDUCTIVELY CONNECTED TO THE MAINS ....................................................................  2.4.4 

CONDUCTIVE PATTERN .....................................................................................................  2.7.13 

CREEPAGE DISTANCE .......................................................................................................  2.6.12 

DIRECTLY CONNECTED TO THE MAINS .............................................................................  2.4.3 

DOUBLE INSULATION .......................................................................................................  2.6.4 

ELECTRONIC MUSICAL INSTRUMENT ................................................................................  2.2.2 

FIRE ENCLOSURE ..............................................................................................................  2.8.10 

HAZARDOUS LIVE .............................................................................................................  2.6.10 

IMAGERY ..........................................................................................................................  2.2.8 
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INSTRUCTED PERSON ........................................................................................................  2.8.6 

ISOLATING TRANSFORMER ...............................................................................................  2.7.1 

LASER  ..............................................................................................................................  2.2.7 

LASER SYSTEM .................................................................................................................  2.2.6 

LOAD TRANSDUCER ..........................................................................................................  2.5.4 

MAINS ...............................................................................................................................   2.4.1 
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เคร่ืองใช ขยายสัญญาณเสียงอิสระหรือภาคขยายสัญญาณเสียงของเคร่ืองใชซึ่งอยูในขอบขายของ

มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมน้ี 
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2.2.2  เคร่ืองดนตรีอิเล็กทรอนิกส (electronic musical instrument)  

เคร่ืองใชอิเล็กทรอนิกส  เชน ออรแกนอิเล็กทรอนิกส  เปยโนอิเล็กทรอนิกส  หรือเคร่ืองสังเคราะห

เสียงดนตรีอิเล็กทรอนิกส ที่ผลิตเสียงดนตรีภายใตการควบคุมของผูใช 

2.2.3  เคร่ืองจายไฟฟา (supply apparatus) 

เคร่ืองใชที่รับกําลังจากไฟฟาประธานและจายใหแกเคร่ืองใชอ่ืนหน่ึงหรือหลายเคร่ือง 

2.2.4  เคร่ืองจายไฟฟาสําหรับงานทั่วไป (supply apparatus for general use) 

เคร่ืองจายไฟฟาที่สามารถใชโดยไมตองมีมาตรการพิเศษสําหรับจายใหแกเคร่ืองใชไมเฉพาะเคร่ืองใชที่

อยูในขอบขายของมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมน้ีเทาน้ัน แตสําหรับจายใหแกเคร่ืองใช หรืออุปกรณ

อ่ืนดวย เชน เคร่ืองคํานวณพกกระเปา 

2.2.5  เคร่ืองจายไฟฟาพิเศษ (special supply apparatus) 

เคร่ืองจายไฟฟาที่ออกแบบใหใช เฉพาะกับเคร่ืองใชที่กาํหนดในมาตรฐาน ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม น้ี

เทาน้ัน 

2.2.6  ระบบเลเซอร (laser system) 

เลเซอรที่ใชรวมกับแหลงกําเนิดพลังงานสําหรับเลเซอรที่เหมาะสม  อาจมีหรือไมมี สวนประกอบ รวม

เพิ่มเติมก็ได (ดู มอก.1604 ขอ 3.48) 

2.2.7  เลเซอร (laser) 

อุปกรณที่ทําขึ้นเพื่อผลิตหรือขยายการแผพลังงานแมเหล็กไฟฟาในชวงความยาวคลื่นต้ังแต  180 nm ถึง 

1 mm ดวยวิธีการปลอยแบบ ถูกกระตุนโดยการควบคุม (controlled stimulated emission) (ดู มอก.1604 

ขอ 3.41) 

หมายเหตุ อุปกรณที่ไมรวมในนิยามนี้  ไดแก ไดโอดเปลงแสง  (LED) สําหรับงานแสดงผล  ตัวควบคุมระยะไกล

ดวยรังสีอินฟราเรด  การ สงผาน สัญญาณเสียง ภาพดวยรังสีอินฟราเรด  และตัวเช่ือมตอทางแสง  

(optocoupler) 

2.2.8  ดานที่เกี่ยวของกับสัญญาณภาพ (imagery) 

การประมวลผล การแกไข การจัดการ และ/หรือการเก็บสัญญาณวีดิทัศน 

2.2.9  การควบคุมจากระยะไกล (remote control) 

การควบคุมเคร่ืองใชจากระยะไกล   ตัวอยางเชน  โดยทางกล  โดยทางไฟฟา  โดยทางเสียงหรือ โดย

ทางการแผรังส ี
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2.2.10 เคร่ืองใชเคลื่อนยายได (portable apparatus) 

เคร่ืองใชทีอ่อกแบบเปนการเฉพาะใหเคลื่อนยายไดงาย และมีมวลไมเกิน 18 kg 

2.2.11 เคร่ืองใชขนยายได (transportable apparatus) 

เคร่ืองใชที่มีมวลมากกวา 18 kg และถูกออกแบบเปนการเฉพาะใหเคลื่อนยายจากที่หน่ึงไปอี กที่หน่ึงได

บอยคร้ัง 

หมายเหตุ ตัวอยางเครื่องใชขนยายได ไดแก เครื่องดนตรีอิเล็กทรอนิกส และเคร่ืองขยายสัญญาณของเคร่ืองดนตรี

นั้น 

2.2.12 เคร่ืองใชสําหรับมืออาชีพ (professional apparatus) 

เคร่ืองใชทีใ่ชในทางการคา  ทางวิชาชีพ หรือทางอุตสาหกรรมและไมไดเจตนาจําหนายแกประชาชน

ทั่วไป 

หมายเหตุ ผูทําควรเปนผูระบุ 

2.3 คาที่กําหนดและคาทางไฟฟา 

2.3.1 แรงดันไฟฟาที่กําหนด (rated supply voltage) 

แรงดันไฟฟาหรือพิสัยแรงดันไฟฟาของแหลงจาย  (สําหรับแหลงจาย  3 เฟส หมายถึงแรงดันไฟฟา

ระหวางสาย) ที่ผูทําใชสําหรับออกแบบเคร่ืองใช 

2.3.2 แรงดันไฟฟาทํางาน (working voltage) 

แรงดันไฟฟาสูงสุดที่ไมคํานึงถึง ภาวะชั่วครูไมซ้ํา  (non-repetitive transients) ที่เกิดขึ้นกับฉนวนที่กําลัง

พิจารณาขณะที่เคร่ืองใชถูกปอนดวยแรงดันไฟฟาที่กําหนดในภาวะการทํางานปกติ 

2.3.3 การไรความพร้ิว (ripple free) 

แรงดันไฟฟากระแสตรง  ที่มีคารากกําลังสองเฉลี่ยความ พลิ้วไมเกิน  10% ของสวนประกอบ

แรงดันไฟฟากระแสตรง  โดยคาแรงดันยอด สูงสุดไมเกิน 140 V สําหรับระบบแรงดันไฟฟากระแสตรง

ไรความพร้ิวที่กําหนดขนาด  120 V และไมเกิน   70 V สําหรับระบบแรงดันไฟฟากระแสตรงไรความ

พร้ิวที่กําหนดขนาด 60 V 

2.3.4 กําลังไฟฟาดานออกไมขลิบ (non-clipped output power) 

กําลังไฟฟารูปคลื่นไซน ซึ่งสูญเสียไปในโหลดอิมพีแดนซที่กําหนด  วัดที่ 1 000 Hz ที่ภาวะซึ่งเร่ิมมีการ

ขลิบของ 1 ยอด หรือทั้ง 2 ยอด 
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กรณีที่ไมประสงคใหเคร่ืองขยายสัญญาณทํางานที่  1000 Hz ตองใชความถี่ทดสอบที่การตอบสนองคา

ยอด 

2.3.5 โหลดอิมพีแดนซที่กําหนด (rated load impedance) 

ความตานทานที่ผูทําระบุวาควรตอกับวงจรดานออก 

2.3.6 ความสิ้นเปลืองกระแสไฟฟาที่กําหนด (rated current consumption) 

ความสิ้นเปลืองกระแสไฟฟาของเคร่ืองใชเมื่อถูกปอนดวยแรงดันไฟฟาที่กําหนดในภาวะทํางานปกติ  

2.3.7 กําลังไฟฟาที่จายได (available power) 

กําลังไฟฟาสูงสุดของวงจรจายไฟฟาที่สามารถจายใหโหลดเชิงตานทานที่เลือกคาเพื่อใหไดกําลัง ไฟฟา

สูงสุดมากกวา 2 min เมื่อวงจรจายกําลังไฟฟาถูกตัดออก (ดูรูปที่ 1) 

2.3.8 แรงดันไฟฟาที่ทนไดที่ตองการ (required withstand voltage) 

แรงดันไฟฟาคายอดซึง่ฉนวนที่กําลังพิจารณาตองทนได 

2.3.9 แรงดันไฟฟาชั่วครูในโครงขายโทรคมนาคม (telecommunication network transient voltage) 

แรงดันไฟฟาคายอดสูงสุ ดที่คาดวาจะเกิดขึ้นที่จุดตอโครงขายโทรคมนาคมของเคร่ืองใชซึ่งเกิดขึ้นจาก

ภาวะชั่วครูภายนอกบนโครงขาย 

2.3.10 ความสิ้นเปลืองกําลังไฟฟาที่กําหนด (rated power consumption) 

กําลังไฟฟาหนวยเปนวัตตที่สิ้นเปลืองในเคร่ืองใชเมื่อถูกปอนดวยแรงดันไฟฟาที่กําหนดในภาวะทํางาน

ปกติ 

2.4 การตอกับแหลงจายและการตอภายนอก 

2.4.1 ไฟฟาประธาน (mains) 

แหลงจายกําลังไฟฟาที่มีแรงดันไฟฟากระแสสลับหรือกระแสตรงที่ระบุมากกวา  35 V (คายอด) ซึ่งมิใช

สําหรับจายไฟฟาใหแกเคร่ืองใชตามขอ 1.1.1 แตเพียงอยางเดียว 

2.4.2 เคร่ืองใชที่ตอแบบถาวร (permanently connected apparatus) 

เคร่ืองใชทีเ่จตนาใหตอกับไฟฟาประธานดวยการตอที่ไมสามารถถอดไดดวยมือ 
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2.4.3 การตอกับไฟฟาประธานโดยตรง(directly connected to the mains) 

การตอทางไฟฟากับไฟฟาประธานในลักษณะที่การตอเขากับขั้ว ใดขั้ว หน่ึงของไฟฟาประธาน  จะ

กอใหเกิดกระแสไฟฟาถาวรในการตอน้ัน  ต้ังแต 9 A ขึ้นไป โดยที่อุปกรณปองกันในเคร่ืองใชน้ันไมมี

การลัดวงจรเอาไว 

หมายเหตุ เลือกกระแสไฟฟาขนาด 9 A เปนกระแสไฟฟาตัดวงจรต่ําสุดของฟวส 6 A 

2.4.4 การตอกับไฟฟาประธานผานสวนนําไฟฟาได (conductively connected to the main) 

การตอทางไฟฟากับไฟฟาประธานในลักษณะที่การตอกับขั้ว ใดขั้วหน่ึงของไฟฟาประธานผานความ

ตานทาน 2 000 Ω จะกอใหเกิดกระแสไฟฟาถาวรผานความตานทานน้ันมากกวา  0.7 mA (คายอด) โดย

ที่เคร่ืองใชไมไดตอลงดิน 

2.4.5 ขั้วตอ (terminal) 

สวนของเคร่ืองใชซึ่งใชตอกับตัวนําภายนอกหรือเคร่ืองใชเคร่ืองอ่ืน อาจมีหลายหนาสัมผัส 

2.4.6 ขั้วตอลงดินปองกัน (protective earthing terminal) 

ขั้วตอที่ตอกับสวนที่ตองตอลงดินเพื่อเหตุผลดานความปลอดภัย 

2.4.7 โครงขายโทรคมนาคม (telecommunication network) 

ตัวกลางการสงผานทีส่ิ้นสุดวงจรในเชิงโลหะเพื่อเจตนาใชในการสื่อสารระหวางเคร่ืองใชซึ่งอาจอยู แยก

อาคาร โดยไมรวมถึง 

−  ระบบไฟฟาประธานสําหรับจาย  สง และจําหนาย กําลังไฟฟา  ถาใชเปนตัวกลาง การสงผาน

โทรคมนาคม 

−  ระบบกระจายสัญญาณโทรทัศนดวยเคเบิล 

หมายเหตุ  1 คําวา “โครงขายโทรคมนาคม ” กําหนดขึ้นในเชิงการทํางานไมใชลักษณะเฉพาะทางไฟฟา  โครงขาย

โทรคมนาคมไมไดกําหนดตัวเองเปน วงจร TNV วงจรในเครื่องใชเทานั้นที่จําแนกเชนนั้น 

หมายเหตุ  2 โครงขายโทรคมนาคม อาจจะ 

- เปนของสาธารณะหรือของสวนบุคคล 

- ตองรับแรงดันไฟฟาเกินช่ัวครูเนื่องจากการปลอยประจุในอากาศ  และภาวะผิดพรองในระบบ

จําหนายกําลังไฟฟา 

- ตองรับแรงดันไฟฟาถาวรตามแนวยาว  (แบบวิธีรวม ) ที่เหนี่ยวนําจากสายสงกําลังไฟฟาหรือสายสง

กําลังไฟฟาเก่ียวกับการลากที่อยูใกลเคียง 

หมายเหตุ  3 ตัวอยางของโครงขายโทรคมนาคม ไดแก 
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- โครงขายโทรศัพทสาธารณะ 

- โครงขายขอมูลสาธารณะ 

- โครงขายบริการส่ือสารรวมระบบดิจิตอล (ISDN) 

- โครงขายสวนบุคคลที่มีลักษณะเฉพาะเช่ือมโยงทางไฟฟาคลายกับขางตน 

2.4.8 การปอนกําลังไฟฟาจากระยะไกล (remote power feeding) 

การจายกําลังไฟฟาใหแกเคร่ืองใชโดยทางโครงขายเค เบิล ตัวอยางเชน โครงขายโทรคมนาคม  หรือ

โครงขายกระจายสัญญาณดวยเคเบิลสําหรับสัญญาณสายอากาศ 

2.4.9 วงจร TNV (TNV circuit) 

วงจรในเคร่ืองใชซึ่งจํากัดพื้นที่ที่แตะตองถึง (ยกเวนวงจร  TNV-0) และวงจรมีการออกแบบและป องกัน

ในภาวะการทาํงานปกติและภาวะผิดพรอง แรงดันไฟฟาจะไมเกินคาขีดจํากัดที่ระบุ 

ใหพิจารณาวงจร TNV เปนวงจรที่ไมไดตอกับไฟฟาประธานผานสวนนําไฟฟาได 

หมายเหตุ 1 คาขีดจํากัดที่ระบุของแรงดันไฟฟาในภาวะการทํางานปกติและภาวะผิดพรอง ใหดูภาคผนวก ข. สําหรับ

ขอกําหนดเก่ียวกับสภาพเขาถึงไดของวงจร TNV ใหด ูIEC 62151 ขอ 4.2.2 

วงจร TNV แบงเปนวงจร  TNV-0, TNV-1, TNV-2 และ TNV-3 ตามที่กําหนดในขอ  2.4.10 ขอ 2.4.11 

ขอ 2.4.12 และขอ 2.4.13 ตามลําดับ 

หมายเหตุ 2 ความสัมพันธของแรงดันไฟฟาระหวางวงจร TNV แสดงไวในตารางที่ 1 

ตารางท่ี 1  พิสัยแรงดันไฟฟาของวงจร TNV 

(ขอ 2.4.9) 

 พิสัยแรงดันไฟฟา 

ความเปนไปไดของ

แรงดันไฟฟาเกินจาก

โครงขายโทรคมนาคม 

ไมเกินขีดจํากัด                    

สําหรับวงจร TNV-0 

เกินขีดจํากัดสําหรับวงจร    

TNV-0 แตไมเกินขีดจํากัด

สําหรับวงจร TNV 

ได วงจร TNV-1 วงจร TNV-3 

ไมได วงจร TNV-0 วงจร TNV-2 

2.4.10 วงจร TNV-0 (TNV-0 circuit) 

วงจร TNV ซึ่ง 

−  แรงดันไฟฟาของวงจรไมเกินคาปลอดภัยในภาวะการทํางานปกติและภาวะผิดพรอง และ 

− ไมมีแรงดันไฟฟาเกินจากโครงขายโทรคมนาคม 
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หมายเหตุ คาขีดจํากัดแรงดันไฟฟาในภาวะการทํางานปกติและภาวะผิดพรองระบุไวในขอ 9.1.1.1 ก) และขอ 11.1 

ตามลําดับ 

2.4.11 วงจร TNV-1 (TNV-1 circuit) 

วงจร TNV ซึ่ง 

− แรงดันไฟฟาของวงจรไมเกินขีดจํากัดสําหรับวงจร TNV-0 ในภาวะการทํางานปกติ และ 

−  แรงดันไฟฟาเกนิจากโครงขายโทรคมนาคมมีความเปนไปได 

2.4.12 วงจร TNV-2 (TNV-2 circuit) 

วงจร TNV ซึ่ง 

− แรงดันไฟฟาของวงจรเกินขีดจํากัดสําหรับวงจร TNV-0 ในภาวะการทํางานปกติ และ 

− ไมมีแรงดันไฟฟาเกินจากโครงขายโทรคมนาคม 

2.4.13 วงจร TNV-3 (TNV-3 circuit) 

วงจร TNV ซึ่ง 

− แรงดันไฟฟาของวงจรเกินขีดจํากัดสําหรับวงจร TNV-0 ในภาวะการทํางานปกติ และ 

− แรงดันไฟฟาเกนิจากโครงขายโทรคมนาคมมีความเปนไปได 

2.5 สัญญาณ แหลงกําเนิด โหลด 

2.5.1 สัญญาณรบกวนชมพ ู(pink noise) 

สัญญาณรบกวนที่มีคาพลังงานตอหนวยความกวางแถบ(
f

W
∆
∆ )เปนสัดสวนผกผันกับคาความถี่ 

2.5.2 สัญญาณรบกวน(noise signal) 

สัญญาณสุมประจําที่  (stationary random signal) ที่มีการกระจายความนาจะเปน แบบปกติของคา

ฉับพลัน (normal probability distribution of instantaneous values) คาเฉลี่ยเปนศูนย  ยกเวนจะระบุไว

เปนอยางอ่ืน 

2.5.3 ตัวแปลงรูปพลังงานดานแหลงกาํเนิดสัญญาณ (source transducer) 

เคร่ืองใชที่เจตนาใหแปลงพลังงานของสัญญาณที่ไมใชสัญญาณไฟฟา เปนพลังงานไฟฟา 

หมายเหตุ ตัวอยางเชน ไมโครโฟน ตัวรับรูภาพ (image sensor) หัวเลนแถบแมเหล็ก  ตัวรับสัญญาณเลเซอร  (laser 

pick-up) 

2.5.4 ตัวแปลงรูปพลังงานดานโหลด (load transducer) 
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เคร่ืองใชที่เจตนาใหแปลงพลังงานของสัญญาณไฟฟาเปนพลังงานอีกรูปหน่ึง 

หมายเหตุ ตัวอยางเชน ลําโพง หลอดภาพ ตัวแสดงผลชนิดผลึกเหลว (LCD) หัวบันทึกแถบแมเหล็ก 

2.6 การปองกันช็อกไฟฟา ฉนวน 

2.6.1 ประเภท I (class I) 

การออกแบบซึ่งการปองกันช็อกไฟฟามิไดอาศัยเฉพาะฉนวนมูลฐานเทาน้ัน  แตยังเพิ่มความปลอดภัย

ขึ้นอีกโดยตอสวนที่นําไฟฟาไดที่แตะตองถึงกับ ตัวนําลงดินปองกันในการเดินสาย ไฟฟาถาวร เพื่อให

สวนที่นําไฟฟาไดที่แตะตองถึงน้ันไมมีไฟฟาอันตรายหากฉนวนมูลฐานบกพรอง 

หมายเหตุ การออกแบบลักษณะนี้อาจมีสวนของประเภท II 

2.6.2 ประเภท II (class II) 

การออกแบบซึ่งการปองกันช็อกไฟฟามิไดอาศัยเฉพาะฉนวนมูลฐานเทาน้ัน  แตยังเพิ่มความปลอดภัย

ขึ้นอีก เชน มฉีนวนสองชั้น หรือฉนวนเสริม ไมมีการตอลงดิน หรือไมขึ้นกับภาวะติดต้ัง 

2.6.3 ฉนวนมูลฐาน (basic insulation) 

ฉนวนที่ใชกับสวนที่มีไฟฟาอันตรายเพื่อเปนการปองกันขั้นมูลฐานตอช็อกไฟฟา 

หมายเหตุ ฉนวนมูลฐานอาจทําหนาที่เปนฉนวนตามหนาทีด่วย 

2.6.4 ฉนวนสองชั้น (double insulation) 

ฉนวนที่ประกอบดวยทั้งฉนวนมูลฐานและฉนวนเพิ่มเติม 

2.6.5 ฉนวนเพิ่มเติม (supplementary insulation) 

ฉนวนอิสระที่เพิ่มเติมจากฉนวนมูลฐานเพื่อลดความเสี่ยงของช็อกไฟฟาในกรณีทีฉ่นวนมูลฐาน

บกพรอง 

2.6.6 ฉนวนเสริม (reinforced insulation) 

ฉนวนเด่ียวที่ใชกับสวนที่มีไฟฟาอันตรายซึ่งมี ระดับความสามารถในการปองกันช็อก ไฟฟาเทียบเทา

ฉนวนสองชั้น 

หมายเหตุ ฉนวนเสริมอาจประกอบดวยฉนวนหลายช้ันซ่ึง ไมสามารถแยกทดสอบทีละช้ันเหมือนการทดสอบ

ฉนวนมูลฐานหรือฉนวนเพ่ิมเติมได 

2.6.7 การแยกปองกัน (protective separation) 

การแยกวงจรออกจากกันดวยวิธีการ ปองกันมูลฐานและเพิ่มเติม  (ฉนวนมูลฐานบวกกับฉนวนเพิ่มเติม  

หรือบวกกับฉากปองกัน) หรือดวยวิธีการอ่ืนที่เทียบเทา ตัวอยางเชน ฉนวนเสริม 
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2.6.8 ฉากกั้นปองกัน (protective screening) 

การแยกสวนที่มีไฟฟาอันตรายดวยการแทรกฉากนําไฟฟาไดตอกับขั้วตอลงดินปองกัน 

2.6.9 กระแสไฟฟาสัมผัส (touch current) 

กระแสไฟฟาผานรางกายมนุษยเมื่อสัมผัสสวนที่แตะตองถึงหน่ึงสวนหรือหลายสวน  

2.6.10 ไฟฟาอันตราย (harzadous live) 

ภาวะทางไฟฟาของวัตถุที่จะมีกระแสสัมผัสอันตราย (ช็อกไฟฟา) ไหลออกมาได (ดูขอ 9.1.1) 

2.6.11 ระยะหางในอากาศ (clearance) 

ระยะทางที่สั้นที่สุดในอากาศระหวางสวนนําไฟฟา 2 สวน 

2.6.12 ระยะหางตามผวิฉนวน (creepage distance) 

ระยะทางที่สั้นที่สุดตามผิวฉนวนระหวางสวนนําไฟฟา 2 สวน 

2.7 สวนประกอบ 

2.7.1 หมอแปลงขดลวดแยก (isolating transformer)  

หมอแปลงที่มกีารแยกการปองกันระหวางขดลวดดานเขาและขดลวดดานออก 

2.7.2 หมอแปลงแบงแยก (separating transformer) 

หมอแปลงที่ขดลวดดานเขาแยกออกจากขดลวดดานออกดวยฉนวนมูลฐานเปนขั้นตํ่า 

หมายเหตุ  หมอแปลงประเภทนี้อาจจะมีสวนที่เปนไปตามขอกําหนดของหมอแปลงขดลวดแยก  

2.7.3 ตัวปลดวงจรทางความรอน (thermal release) 

อุปกรณปองกันบางสวนของเคร่ืองใชไมให คงอุณหภูมิสูงเกินไปโดยการ ปลดสวนเหลาน้ี ออกจาก

แหลงจายไฟฟา 

หมายเหตุ เทอรมิสเตอร PTC (ดูขอ 2.7.8) ไมถือวาเปนตัวปลดวงจรทางความรอนตามนิยามนี ้

2.7.4 คัตเอาตความรอน (thermal cut-out) 

ตัวปลดวงจรทางความรอนที่ต้ังใหมไดและไมใหผูใชต้ังอุณหภูมิเอง 

หมายเหตุ  คัตเอาตความรอนอาจเปนชนิดตั้งใหมอัตโนมัติหรือชนิดตั้งใหมดวยมือ 
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2.7.5 ตัวเชื่อมทางความรอน (thermal link) 

ตัวปลดวงจรทางความรอนที่ต้ังใหมไมไดและทํางานไดเพียงคร้ังเดียว  หลังจากน้ันตองเปลี่ยนบางสวน

หรือทั้งหมด 

2.7.6 การปลดอิสระ (trip-free) 

กริิยาตัดอัตโนมัติที่มีตัวกระตุนที่ต้ังใหมได ที่ออกแบบใหกิ ริยาตัดอัตโนมัติทํางานโดยไมขึ้นกับการ คุม

แตงหรือตําแหนงของกลไกการต้ังใหม 

2.7.7 การปลดจุลภาค (micro-disconnection) 

การแยกหนาสัมผัสไดอยางเพียงพอที่จะใหความมั่นใจตอความปลอดภัยเชงิหนาที ่

หมายเหตุ  มีขอกําหนดสําหรับความทนไดอิเล็กทริก  (dielectric strength) ของระยะหางหนาสัมผัสไว  แตไมมี

ขอกําหนดทางดานมิติ 

2.7.8 เทอรมิสเตอร PTC (PTC thermistor) 

ตัวตานทานแบบสารกึ่งตัวนําที่ไวตอความรอน ซึ่งจะมีการเพิ่มความตานทานเปนขั้นเมื่ออุณหภูมิเพิ่มถึง

คาจําเพาะคาหน่ึง การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมเิกิดจากการไหลของกระแสไฟฟาผานสวนที่ไวตอความ

รอน หรือจากการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิแวดลอม หรือโดยผลรวมของทั้งสองอยาง 

2.7.9 อินเตอรล็อกนิรภัย (safety interlock) 

อุปกรณปองกันการเขาถึงพื้นที่อันตรายจนกวาอันตรายจะถูกกําจัดไป  หรืออุปกรณที่กําจัด ภาวะ

อันตรายโดยอัตโนมัติเมื่อมีการเขาถึง 

2.7.10 สวิตชกลไกที่ทํางานดวยมือ (manually operated mechanical switch ) 

อุปกรณที่ทํางานดวยมือ  ไมมีอุปกรณกึ่งตัวนํา  ติดต้ังที่ตําแหนงใด  ๆ ในวงจรของเคร่ืองใชที่สามารถ

ขัดจังหวะการทาํงานที่ประสงค เชน สัญญาณเสียงและ/หรือสัญญาณภาพ ดวยการเคลื่อนหนาสัมผัส 

หมายเหตุ ตัวอยางของสวิตชกลไกที่ทํางานดวยมือ  คือ สวิตชประธานขั้ว เดี่ยวหรือทุกขั้ว  สวิตชและระบบสวิตช

ตามหนาที ่ซ่ึงอาจจะประกอบดวยรีเลยกับสวิตชควบคุมรีเลย 

2.7.11 สวิตชประธาน (mains switch)  

สวิตชกลไกที่ทํางานดวยมือ  ที่ขัดจังหวะหน่ึง ขั้วหรือทุกขั้วของไฟฟาประธาน  ยกเวนตัวนําลงดิน

ปองกัน 

2.7.12 แผนวงจรพิมพ (printed board) 

วัสดุฐานที่ตัดใหไดขนาด มีรูครบตามที่ตองการ และมีลายพิมพนําไฟฟาอยางนอย 1 ลาย 
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2.7.13 ลายพิมพนําไฟฟา (conductive pattern) 

ลายสวนที่เปนวัสดุนําไฟฟาไดของแผนวงจรพิมพ 

2.7.14 แบตเตอร่ีพิเศษ (special battery) 

แบตเตอร่ีที่ประจุใหมไดหรือกลุมของแบตเตอร่ีที่ประจุใหมได  โดยมีการชี้บงชื่อผูทําแบตเตอร่ี  และ

หมายเลขแคตาล็อก จัดเตรียมมาพรอมกับเคร่ืองใชหรือแนะนําโดยผูทํา 

2.8 เบ็ดเตล็ด  

2.8.1 การทดสอบเฉพาะแบบ (type test) 

การทดสอบตัวอยางตามทีอ่อกแบบหน่ึงตัวอยางหรือมากกวา  เพื่อแสดง วาการออกแบบ เปนไป ตาม

ขอกําหนดทั้งหมดในมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมน้ี 

2.8.2 การทดสอบประจํา (routine test) 

การทดสอบทีท่ํากับตัวอยางแตละตัวในระหวาง การทําหรือหลังการทําเพื่อใหแนใจวาตัวอยางเปนไป

ตามเกณฑที่แนนอน 

2.8.3 เขาถึงได (accessible) 

ความเปนไปไดของการสัมผัสดวยน้ิวทดสอบชนิดโพรบทดสอบ B ตาม มอก. 2533 

หมายเหตุ ใหพิจารณาวาพ้ืนที่เขาถึงไดใด ๆ ของสวนที่ไมนําไฟฟาถูกหุมดวยช้ันนําไฟฟา (ดูรูปที่ 3 เปนตัวอยาง) 

2.8.4 ดวยมือ (by hand) 

การดําเนินการที่ไมตองใชวัตถุใด ๆ เชน เคร่ืองมือ เหรียญ ฯลฯ 

2.8.5 ผูชํานาญการ (skilled person) 

บุคคลผูมีการศึกษาและประสบการณที่เกี่ยวของ สามารถเลี่ยงอันตรายและสามารถปองกันความเสี่ยงที่

เกิดจากไฟฟา 

2.8.6 ผูไดรับการสอน (instructed person) 

บุคคลผูไดรับคําแนะนําหรือการดูแลอยางเพียงพอ จากผูชํานาญการ  สามารถเลี่ยงอันตรายและสามารถ

ปองกันความเสี่ยงที่เกิดจากไฟฟา 

2.8.7 ผูใช (user) 

บุคคลใด ๆ นอกเหนือจากผูชํานาญการหรือผูไดรับการสอน ซึ่งอาจสัมผัสเคร่ืองใช 
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2.8.8 การเตรียมพรอมทํางาน (stand-by) 

ภาวะการทํางานในหนาที่หลัก เชน สัญญาณเสียงและหรือสัญญาณภาพ ถูกปดไว และตัวเคร่ืองใชมีการ

ทํางานเพียงบางสวน  ในภาวะเชนน้ีหนาที่ถาวร  เชน  นาฬิกา  ยังคงทําหนาที่อยูและสามารถทําให

เคร่ืองใชน้ัน กลับเขาสูการทํางานเต็มที่ได ยกตัวอยางเชนโดยการควบคุมระยะไกลหรือโดยอัตโนมัติ  

2.8.9 วัสดุที่ทําจากไม (wood-based material) 

วัสดุซึ่งมีสวนผสมหลักเปนไมธรรมชาติที่ผานการตัดไสและเชื่อมดวยสารยึด 

หมายเหตุ ตัวอยางของวัสดุ ที่ทําจากไม ไดแก วัสดุที่ประกอบดวยเศษไม  เชน แผนไฟเบอรแข็ง  หรือแผนเศษไม  

(chip board) 

2.8.10 เปลือกหุมกันไฟ (fire enclosure) 

สวนของเคร่ืองใชที่เจตนาใหการลุกลามของไฟหรือเปลวไฟจากภายในมีนอยที่สุด 

2.8.11 แหลงที่มีศักยภาพในการติดไฟ (potential ignition source) 

ภาวะผิดพรองที่เปนไปไดซึ่งสามารถเกิดไฟไหม  ถาแรงดันไฟฟา กระแสสลับหรือกระแสตรง วงจรเปด

ที่วัดครอม การขัดจังหวะหรือ หนาสัมผัสที่ผิดพรอง เกิน 50 V (คายอด) และผลคูณของคายอดของ

แรงดันไฟฟาน้ีกับคารากกําลังสองเฉลี่ย (r.m.s.) ของกระแสที่วัดไดภายใต ภาวะการทํางานปกติมีคาเกิน  

15 VA 

หนาสัมผัสที่ผิดพรองหรือการขัดจังหวะเชนน้ี ในการเชื่อมตอทางไฟฟารวมถึงสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นไดใน

ลายพิมพนําไฟฟาที่อยูบนแผนวงจรพิมพดวย 

หมายเหตุ  วงจรอิเล็กทรอนิกสปองกันอาจจะถูกนํามาใชปองกันการผิดพรองที่จะเปนแหลง ที่มีศักยภาพใน การติด

ไฟ 

2.8.12 การเกิดเปลวไฟแพสซีพ (passive flammability) 

การเกิดเปลวไฟ สาเหตุเกิดจากความรอนภายนอกอุปกรณ (ตัวอยางเชน เปลวไฟ) 

3.  ขอกําหนดทั่วไป 

3.1 เคร่ืองใชตองไดรับการออกแบบและสรางในลักษณะที่ไมปรา กฎอันตรายเมื่อใชงานตามที่ประสงค  ทั้งใน

ภาวะการทํางานปกติหรือในภาวะผิดพรองโดยเฉพาะอยางยิ่ง มกีารเตรียมการปองกนั 

− กระแสไฟฟาอันตรายที่ผานรางกายมนุษย (ช็อกไฟฟา) 

− อุณหภูมิเกิน 

− การแผรังสีอันตราย 

− ผลของการระเบิดเขาและระเบิดออก 
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− การไมมีเสถียรภาพทางกล 

− การบาดเจ็บจากชิ้นสวนทางกล 

− การเกิดและการลกุลามของไฟ 

โดยทั่วไปใหตรวจสอบการเปนไปตามขอกําหนด ในภาวะการใชงานตามปกติตามขอ  4.2 และในภาวะผิด

พรองตามขอ 4.3 โดยการทดสอบทุกหัวขอทดสอบที่เกี่ยวของตามที่ระบุ 

3.2 เคร่ืองใชทีอ่อกแบบใหตอกับไฟฟาประธาน  ตองสรางใหเปนไปตามขอกําหนดของเคร่ืองใช  ประเภท  I 

หรือ II 

4.  ภาวะการทดสอบทั่วไป 

4.1 การดําเนินการทดสอบ 

4.1.1 การทดสอบตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมน้ีเปนการทดสอบเฉพาะแบบ 

หมายเหตุ การทดสอบประจํา ไดใหคําแนะนําไวในภาคผนวก ฐ. 

4.1.2 ตัวอยางหน่ึง ตัวอยางหรือหลายตัวอยางที่ใชทดสอบตองเปนตัวแทนของเคร่ืองใชที่ผูใช จะไดรับ หรือ

ตองเปนเคร่ืองใชจริงซึ่งพรอมจะสงใหกับผูใช 

อีกทางเลือกหน่ึงแทนการทดสอบกั บเคร่ืองใชสมบูรณ  การทดสอบอาจแยกกระทํากับวงจร  

สวนประกอบหรือชุด ประกอบยอยนอกเคร่ืองใช  หากการตรวจพินิจเคร่ืองใชและการจัดวงจร ใหความ

มั่นใจ ไดวาการทดสอบ เชน น้ันจะชี้วา เคร่ืองใชที่ประกอบแลว เปนไปตามขอกําหนดในมาตรฐาน

ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมน้ี 

ถาการทดสอบ ใด ๆ เชน น้ันชี้บอกถึงความไมนาจะเปนไปตามขอกําหนด ในเคร่ืองใชสมบูรณ  ตอง

ทดสอบซ้ําในเคร่ืองใช 

ถาการทดสอบที่ระบุไวในมาตรฐาน ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม น้ีเปนการทดสอบแบบทําลาย  ยอมใหใช

แบบจําลองทางกายภาพเพื่อแทนภาวะที่ตองประเมิน 

หมายเหตุ  1     การทดสอบควรทําตามลําดับดังนี้ 

− การเลือกลวงหนาสวนประกอบหรือวัสดุ 

− การทดสอบสวนประกอบหรือชุดประกอบยอยบนโตะทดสอบ 

− การทดสอบกับเครื่องใชที่ไมไดรับพลังงานไฟฟา 

− การทดสอบเม่ือมีไฟฟา 

• ในภาวะการทํางานปกต ิ
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• ในภาวะการทํางานผิดปกต ิ

• เก่ียวของกับความนาจะเกิดการทําลาย 

หมายเหตุ  2 ในมุมมองของ ปริมาณ ทรัพยากรที่เก่ียวของในการทดสอบและเพ่ือใหสูญเสียนอยที่สุด  แนะนําวา

ผูเก่ียวของทุกฝายตองพิจารณารวมกันเก่ียวกับโปรแกรมการทดสอบ  ตัวอยางทดสอบ  และลําดับการ

ทดสอบ 

4.1.3 หากไมไดระบไุวเปนอยางอ่ืน ใหทดสอบในภาวะการทาํงานปกติที ่

− อุณหภูมิแวดลอมระหวาง 15 ๐C กับ 35 ๐C  และ 

− ความชื้นสัมพัทธสูงสุด 75% 

4.1.4 ตําแหนงใด ๆ ของการใชงานตามเจตนาของเคร่ืองใช การระบายอากาศตามปกติตองไมถูกขวางกั้น 

การวัดอุณหภูมิตองทําโดยวางเคร่ืองใชตาม คูมือในการใชงานของผูทํา  หรือในกรณีที่ไมมีคูมือ ตองวาง

เคร่ืองใชในกลองไมทดสอบที่ดานหนาเปด  โดยดานหนาเคร่ืองใชอยูหางจากขอบหนาของกลอง  5 cm 

มีทีว่างดานขางและดานบนดานละ 1 cm และดานหลังเคร่ืองใช 5 cm 

การทดสอบเคร่ืองใชที่ เจตนาใหเปนสวนของชุดประกอบ  ซึ่งผูทําเคร่ืองใชไมได ใหมา ตองทําตามคูมือ

ในการใชงานที่ผูทําเคร่ืองใชใหมา โดยเฉพาะอยางยิ่งที่เกี่ยวกับการระบายอากาศที่เหมาะสม 

เมือ่ทดสอบบนโตะทดสอบเปด เคร่ืองใชตองเปนไปตามตารางที ่3 ดวย 

4.1.5 ลักษณะของแหลงจายไฟฟาที่ใชในระหวางการทดสอบยกเวนตามที่กําหนดในขอ  4.2.1 ตองไมสงผล

กระทบตอผลทดสอบมากนัก  

ลักษณะของแหลงจายไฟฟาตัวอยาง เชน อิมพีแดนซของแหลงกําเนิด และรูปคลื่น 

4.1.6 ถามีความเกี่ยวของ สัญญาณมาตรฐานประกอบดวยสัญญาณรบกวนชมพู  ที่ถูกจํากัดแถบดวยตัวกรองที่

มีการตอบสนองเปนไปตามที่กําหนดในรูปที่ ค.1 ภาคผนวก ค. 

หมายเหตุ   ถามีความเหมาะสม อาจใชสัญญาณมาตรฐานมอดูเลตกับคล่ืนพาหะ 

บริภัณฑวัดดานออกตองแสดงคารากกําลังสองเฉลี่ยจริงสําหรับตัวประกอบยอดคลื่น ไดถึงอยางนอยสุด 

3 และการตอบสนองทางความถี่ตองเปนไปตามที่แสดงในภาคผนวก ค. 

4.1.7 คาไฟฟากระแสสลับที่ใหไวในมาตรฐาน ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม น้ี เปนคารากกําลังสองเฉลี่ย  เวนแต

ระบเุปนอยางอ่ืน 

คาไฟฟากระแสตรงที่ใหไวในมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมน้ีเปนคาไรความพร้ิว  
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4.2 ภาวะการทํางานตามปกติ 

ภาวการณทํางานตามปกติ คือภาวะที่ประกอบดวยภาวะ ตาง ๆ ดังตอไปน้ี  ซึ่งเลือกมารวมกันแลวใหผลเลว

ที่สุด 

4.2.1 ใหตอเคร่ืองใช  (ยกเวนเคร่ืองใชที่ทํางานดวยแบตเตอร่ี ) เขากับแหลงจายแรงดันไฟฟาที่  0.9 หรือ 1.1 

เทาของแรงดันไฟฟาที่กําหนดตามที่ไดออกแบบไว 

สําหรับเคร่ืองใชที่ทํางานดวยแบตเตอร่ี  ใหใชแบตเตอร่ีที่ประจุใหมไดที่ถูก ประจุใหเต็มหรือใช

แบตเตอร่ีแหงที่ยังไมผานการใชงาน 

ใหวัดกระแสไฟฟาสิ้นเปลืองที่กําหนด และกําลังไฟฟาสิ้นเปลืองที่กําหนด ณ แรงดันไฟฟาที่กําหนด 

ในกรณีมีขอสงสัย อาจทดสอบที่คาแรงดันไฟฟาที่กําหนดใด ๆ ดวย 

สําหรับเคร่ืองใชที่ มีพิสัยแรงดันไฟฟาที่กําหนด  ที่ไมตองการการปรับอุปกรณปรับต้ังแรงดันไฟฟา  ให

ตอเคร่ืองใชกับแรงดันไฟฟาที่  0.9 เทาของขีดจํากัดลาง  หรือ  1.1 เทาของขีดจํากัดบนของพิสยั

แรงดันไฟฟาที่กําหนดใด  ๆ นอกจากน้ี  ใหตอเคร่ืองใชกับแรงดันไฟฟา ที่ระบุ ใด ๆ ภายในพิสัย

แรงดันไฟฟาที่กําหนด ที่ทําเคร่ืองหมายไวบนเคร่ืองใช 

ใหใชความถี่ที่กําหนดใด ๆ ที่ทําเคร่ืองหมายไวบนเคร่ืองใช 

ใหใชแหลงจายชนิดใด ๆ ตามที่ออกแบบใหใช 

สําหรับแหลงจายไฟฟากระแสตรง  ใหใชขั้วไฟฟา  (polarity) ใด ๆ ได ยกเวน เมื่อมีการปองกันจาก

โครงสรางของเคร่ืองใช 

4.2.2 การควบคุมซึ่งผูใชเขาถึงและปรับต้ังไดดวยมือ รวมถึงการควบคุมจากระยะไกล  ทํางานที่ตําแหนงใด ๆ  

ไมรวมถงึอุปกรณปรับต้ังแรงดันไฟฟาทีเ่ปนไปตามขอ  14.8 และการควบคุมความดัง  และการควบคุม

เสียงสูงเสียงตํ่า 

สายเค เบิลใด ๆ ที่ตอกับอุปกรณควบคมุจากระยะไกล  ที่ถอดไดดวยขั้วตอหรืออุปกรณที่คลายกัน  

หรือไมก็ได 

ฝาครอบที่หุมระบบเลเซอร ซึ่งเปดออกไดดวยมือ ใหเปดออกเต็มที่ เปดเพียงบางสวน หรือปดก็ได 

4.2.3 กรณีแหลงจายไฟฟาเฟสเด่ี ยว อาจตอขั้วตอลงดินใด ๆ และขั้วตอลงดินปองกันใด  ๆ เขากับขั้วใดขั้ว

หน่ึงของแหลงจายแยกเอกเทศ (isolated) ที่ใชในระหวางการทดสอบ 

กรณีแหลงจายไมไดเปนไฟฟาเฟสเดียว  อาจตอขั้วตอลงดินใด ๆ และขั้วตอลงดินปองกันใด  ๆ เขากับ

สายกลาง (neutral) หรือเฟสใด ๆ ของแหลงจายแยกเอกเทศที่ใชในระหวางการทดสอบ 
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4.2.4 นอกจากน้ี ในกรณีของเคร่ืองขยายสัญญาณเสียง 

(ก)  เคร่ืองใชที่ทํางานในลักษณะที่นําสงกําลัง  1 ใน 8 ของกําลังไฟฟาดานออกไมข ลิบ ใหแกโหลด

อิมพีแดนซที่กําหนด  โดยใชสัญญาณมาตรฐานที่มีรายละเอียดตามขอ  4.1.6 และปรับต้ังการ

ควบคุมเสียงสูงเสียงตํ่าไปที่ตําแหนงกลาง 

ถาไมสามารถหา กําลังไฟฟาดานออกไมข ลิบได โดยใชสญัญาณมาตรฐาน  ใหใช 1 ใน 8 ของ

กําลังไฟฟาดานออกที่ขึ้นไปไดสูงสุด 

เพื่อเปนอีกทางเลือกหน่ึง  หากไมเปนผลเสียตอการทํางานตามหนาที่ของเคร่ืองขยายสัญญาณ  

อาจจะปอนสัญญาณรูป คลื่นไซนความถี่ 1 kHz หรือความถี่อ่ืนที่สมนัยกับคากลางเชิงเรขาคณิต

ของขีดจํากัด ความถี่ตอบสนอง บนและลางที่  -3 dB ของสวนที่เกี่ยวของของ เคร่ืองใชใหแก

ชองสัญญาณแตละชอง 

ถาผลของการวัดดวยรูปคลื่นไซนไมเปนไปตามมาตรฐาน ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม น้ี ใหตัดสินดวย

การวัดดวยสัญญาณรบกวนชมพู 

เมื่อตรวจสอบวาสวนหรือจุดสัมผัสของขั้วตอดานออก  เปนสวนที่มีไฟฟาอันตรายหรือไม  ตามขอ  

9.1.1.1 และขอ 11.1 ใหทําการทดสอบเคร่ืองใชดวยสัญญาณ ดานเขารูปคลื่นไซนความถี่ 1 kHz 

หรือความถี่อ่ืนที่สมนัยกับคากลางเชิงเรขาคณิตของขีดจํากัดความถี่ตอบสนองบนและลางที่  -3 dB 

ของสวนขยายสัญญาณที่เกี่ยวของของเคร่ืองใช ตองมีแอมพลิจูดที่เพียงพอเพื่อใหเคร่ืองใชสามารถ

จายกําลังไฟฟาดานออกไมขลิบใหแกโหลดอิมพีแดนซที่กําหนด ใหหาแรงดันไฟฟาดานออกวงจร

เปดหลังจากนําเอาโหลดออก 

(ข) โหลดอิมพีแดนซที่กําหนดทีใ่หผลเลวที่สุดของวงจรดานออกใด ๆ จะตอหรือไมก็ได 

(ค) ออรแกนหรือเคร่ือ งดนตรีที่คลายกัน  ที่มีชุดกําเนิดเสียง  ทํางานโดยการใช แปนบันไดความถี่ตํ่า 

(bass pedal) เหยียบดวยเทา  2 แปน (ถามี) รวมกับการกดแปนมือ 10 แปน และตัวปรับเสียง สั้น

เสียงยาว (stop and tab) ซึ่งสามารถเพิ่มกําลังดานออกได อยูในภาวะใชงาน 

สําหรับเคร่ืองขยายสัญญาณ เสียงที่ใชในเคร่ืองดนตรีอิเล็กทรอนิกสซึ่งไมได กําเนิดเสียงตอเน่ือง  

ใหปอนสัญญาณมาตรฐานตามขอ  4.1.6 ใหแกขั้วตอสัญญาณดานเขาหรือใหแกภาค ดานเขาที่

เหมาะสมของเคร่ืองขยายสัญญาณเสียง 

(ง) เมื่อเจตนาให หนาที่การทํางานของเคร่ืองขยายสัญญาณขึ้น อยูกับความตางเฟสระหวาง  2 

ชองสัญญาณ จะตองปอนสัญญาณที่มีความตางเฟส ระหวางสญัญาณ  90๐ ใหแกชองสัญญาณทั้ง 2 

ชอง 
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4.2.5 สําหรับเคร่ืองใชที่มีมอเตอร  ใหเลือกภาวะโหลดที่ อาจเกิดขึ้นระหวางการใชงานตาม เจตนารวมถงึการ

หยุดดวยมือหากเปนไปได 

4.2.6 เคร่ืองใชที่จายกําลังไฟฟาใหแกเคร่ืองใชอ่ืน มีโหลดที่กําลังไฟฟาที่กําหนดหรือไมมีโหลดก็ได 

4.2.7 เคร่ืองจายไฟฟาที่ใชภายในเคร่ืองใชตามเจตนา เฉพาะ  ใหทดสอบภายในเคร่ืองใชน้ัน  หลังการติดต้ัง

ตามขอแนะนําการใชงานของผูทาํ 

4.2.8 นอกจากน้ี สําหรับเคร่ืองใชแถบความถี่วิทยุประชาชน  ใหตอโหลดอิมพีแดนซที่กําหนดเขากับขั้ว ตอ

สายอากาศหรือไมกไ็ด  หรืออาจตอกับสายอากาศปรับความยาวได  (telescopic antenna) ที่ความยาว     

ใด ๆ ภาวะการทดสอบการสง (transmitting test ) ระบุไวใน IEC 61149 

4.2.9 เคร่ืองหาตําแหนงสายอากาศ (antenna positioner) 

4.2.9.1 นอกจากน้ี สําหรับเคร่ืองหาตําแหนงสายอากาศทีม่ีตัวควบคุมและเคร่ืองจายไฟฟา 

−  การเคลื่อนที่จากจุดจบ (endstop) ดานหน่ึงไปยังจุดจบตรงขามตอเน่ืองกัน 4 คร้ัง 

−  ระยะเวลาพัก 15 min 

ใหมีการเคลื่อนที่และระยะเวลาพักกี่ รอบ ก็ไดตามความจําเปนสําหรับการทดสอบที่เกีย่วของ  

สําหรับการวัดอุณหภูมิใหมีการทําซ้ําของการเคลื่อนที่และการพักจนกระทั่งถึงภาวะที่อุณหภูมิคงที่

แตตองไมเกิน 4 h 

ภายหลังการเคลื่อนที่รอบสุดทาย การวัดอุณหภูมิไมตองใชระยะเวลาพัก 15 min 

4.2.9.2 นอกจากน้ี สําหรับเคร่ืองหาตําแหนงสายอากาศดาวเทียม  (satellite antenna positioner) ที่มีแหลงจาย

กําลังไฟฟาและตัวควบคุมที่ไมมีระบบขับเคลื่อนมอเตอร ตองโหลดหนวยแหลงจายกําลังไฟฟาตาม

พิกัดดานออกตามขนาดที่แสดงไว และทํางานดวยวัฏจักรเปด 5 min และวัฏจักรปด  15 min 

4.2.10 เคร่ืองใชที่ออกแบบใหตอเฉพาะกับเคร่ืองจายไฟฟาพิเศษตามที่ผูทํา ระบุ ตองทดสอบรวมกับเคร่ืองจาย

ไฟฟาพิเศษน้ัน 

คาแรงดันไฟฟาของเคร่ืองจายไฟฟาพิเศษใหเปนไปตาม ขอ 4.2.1 

กรณีเคร่ืองจายไฟฟา พิเศษที่มีอุปกรณปรับต้ังแรงดันไฟฟาดานออก  ใหปรับแตงไปที่แรงดันไฟฟาที่

กําหนดของเคร่ืองใชที่ทดสอบ 

4.2.11 เคร่ืองใชที่ตอกับเคร่ืองจายไฟฟาสําหรับ ใชงานทั่วไปได ตองตอกับแหลงจายกําลัง ไฟฟาทดสอบตาม

ตารางที่ 2 ที่สมนัยกับแรงดันไฟฟา แหลงจาย ที่กําหนดของเคร่ือ งใชที่ทดสอบ  คาแรงดันไฟฟาไมมี

โหลดที่ใหไวในตารางที่ 2 อาจเปนแรงดันไฟฟาตํ่ากวาหรือสูงกวาตามทีร่ะบใุนขอ 4.2.1 
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ตารางท่ี 2  แหลงจายกําลังไฟฟาทดสอบ 

(ขอ 4.2.11) 

แรงดันไฟฟาแหลงจายที่กําหนด 

V d.c. 

แรงดันไฟฟาไมมีโหลดที่ระบุ 

V d.c. 

ความตานทานภายใน 

Ω 

1.5 

3.0 

4.5 

6.0 

7.5 

9.0 

12.0 

2.25 

4.50 

6.75 

9.00 

11.25 

13.50 

18.00 

0.75 

1.50 

2.25 

3.00 

3.75 

4.50 

6.00 

หมายเหตุ       ตารางนี้แสดงชุดคาพารามิเตอรมาตรฐานของแหลงจายไฟฟา  เพ่ือใชกับเครื่องจายไฟฟา

สําหรับใชงานทั่วไปในพิสัยตั้งแต 1.5 V ถึง 12 V และกระแสไฟฟาดานออกที่กําหนด  1 A  

สําหรับพารามิเตอรของแหลงจายแรงดันไฟฟาเกิน  12 V และกระแสไฟฟาดานออกเกิน  1 A 

กําลังอยูในระหวางการพิจารณา 

 

4.2.12 เคร่ืองใชที่เจตนาใหใชกับขาที่ถอดไดหรือกับขาต้ัง  ซึ่งเปนสวนเลือกซื้อเพิ่มเติมไดจากผูทํา  จะทดสอบ

โดยมีขาหรือขาต้ังหรือไมก็ได 

4.3  ภาวะผิดพรอง 

การทํางานในภาวะผิดพรอง  นอกเหนือจาก ภาวะการทํางานตามปกติตามขอ  4.2 ใหใสภาวะตอไปน้ีทีละ

ภาวะ รวมทั้งภาวะผิดพรองอ่ืน ๆ ที่เปนผลสืบเน่ืองจากภาวะดังกลาวดวย 

หมายเหตุ 1 ผลสืบเนื่องของภาวะผิดพรองคือผลที่เกิดขึ้นเม่ือใสภาวะผิดพรอง 

วงจร หรือสวนของวงจรที่ตอกับแรงดันไฟฟาวงจรเปดที่มีแรงดันไฟฟากระแสตรงหรือกระแสสลับไมเกิน  

35 V (คายอด) และไมกําเนิดแรงดันไฟฟาเกินคาขางตน ไมถือวามีอันตรายจากไฟ  ถากระแสไฟฟาที่ไดจาก

วงจรจายไฟฟานานกวา 2 min ที่โหลดใด  ๆ รวมถึงการลัดวงจรถูกจํากัดไมเกิน  0.2 A ไมตองทดสอบภาวะ

ผิดพรองกับวงจรจายไฟฟาน้ัน 

ตัวอยางของวงจรทดสอบสําหรับการวัดแรงดันไฟฟาและกระแสไฟฟา ใหไวในรูปที่ 1 

หมายเหตุ 2 การตรวจสอบเครื่องใชและแผนภาพวงจรทั้งหมดรวมถึงแผนภาพวงจรภายในของวงจรรวม  โดยทั่วไปจะ

แสดงภาวะผิดพรองที่ อยูในลักษณะที่ กอใหเกิดอันตราย และที่จําเปนตอง ใช ใหใชภาวะเหลานี้ตามลําดับ

เพ่ือใหสะดวกที่สุด 
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 การตรวจสอบเคร่ืองใชและแผนภาพวงจรช้ีบงภาวะการทํางานภายใ ตความผิดพรองจําลอง ซ่ึงควรใชเพ่ือ

สรางผลกระทบที่เลวที่สุด  สวนใหญแลวผลกระทบของความผิดพรองจําลองเปนผลกระทบที่เลวที่สุด ถา

ปอนความผิดพรองจําลองขณะเครื่องใชทํางานเต็มพิกัด 

อยางไรก็ตาม สําหรับช้ินสวนบางช้ินผลกระทบที่เลวที่สุด อาจเกิดขึ้นถาปอนความผิดพรองจําลอง กอนเปด

เครื่องใช อาจเปนไปไดวาผลกระทบที่เลวที่สุดจะเกิดขึ้นไดเม่ือปอนความผิดพรองจําลองเม่ือเครื่องใชอยูใน

ภาวะเตรียมพรอมทํางาน 

หมายเหตุ 3 ขณะทําการตรวจสอบตามหมายเหตุ 2 ใหคํานึงถึงลักษณะการทํางานของวงจรรวมดวย 

หมายเหตุ 4 การทดสอบภาวะผิดพรองตองกระทําในกลองทดสอบไมเทานั้น ตามขอ 4.1.4 ถาไมมีคําแนะนําในการติดตั้ง 

และมีความเปนไปไดที่กลองทดสอบมีผลกระทบตอผลลัพธ 

การทดสอบภาวะผิดพรองที่ ระบุ อาจ เปนสาเหตุของภาวะผิดพรองสืบเน่ือง ซึ่ง ทําใหเกิดการขาดหรือ

ลัดวงจรของสวนประกอบ  ในกรณีสงสัยใหทําการทดสอบภาวะผิดพรองใหมไดถึง  2 คร้ัง ดวยการเปลี่ยน

สวนประกอบเพื่อตรวจสอบวาไดผลลัพธเหมือนเดิมเสมอ  หากไมใชกรณีน้ี  ใหใชภาวะผิดพรอง สืบเน่ืองที่

เลวที่สุดทั้งการขาดหรือลัดวงจรรวมกับภาวะผิดพรองที่ระบุ 

4.3.1 ลัดวงจรขามระยะหางในอากาศและระยะหางตามผิวฉนวน ถาระยะเหลาน้ีนอยกวาคาที่ระบุไวในขอ 13 

สําหรับฉนวนมูลฐานและฉนวนเพิ่มเติม   ยกเวนฉนวนระหวางสวนของขั้วที่ตางกันที่ตอกับไฟฟา

ประธานโดยตรง 

หมายเหตุ สําหรับระยะหางในอากาศระหวางสวนของขั้วที่ตางกันที่ตอกับไฟฟาประธาน โดยตรง ใหอาง อิงขอ  

13.1 

4.3.2 ลัดวงจรขามสวนที่เปนวัสดุฉนวน  โดยที่การลัดวงจรของสวนเหลาน้ี  อาจทําใหคุณลักษณะที่ตองการ

เกี่ยวกับการปองกันอันตรายจากช็อกไฟฟาหรือความรอนเกนิไมเปนไปตามที่กําหนด  ยกเวนสวนที่เปน

ฉนวนซึ่งเปนไปตามขอกําหนดขอ 10.3 

หมายเหตุ ขอยอยนี้ไมไดหมายความวาตองการใหลัดวงจรฉนวนระหวางรอบของขดลวด 

4.3.3 ลัดวงจร หรือถาเปนไปไดใหตัดวงจรตอไปน้ี 

− ตัวทําความรอนของหลอดอิเล็กทรอนิกส 

− ฉนวนระหวางตัวทําความรอนกับแคโทดของหลอดอิเล็กทรอนิกส 

− ชองวางในหลอดอิเล็กทรอนิกส ไมรวมหลอดภาพ 

− อุปกรณกึ่งตัวนํา  ตัดวงจรคร้ังละขา หรือตอขาใด ๆ 2 ขาเขาดวยกันคร้ังละคู  (ใหดูขอ  4.3.4 ง) 

ประกอบ) 
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หมายเหตุ ถาหลอดอิเล็กทรอนิกสถูกสรางใหการลัดวงจรระหวางอิเล็กโทรดไมนาจะเกิดขึ้นไดอยางย่ิงหรือเกิดขึ้น

ไมไดเลย ไมตองลัดวงจรอิเล็กโทรดที่เก่ียวของ 

4.3.4  ลัดวงจรหรือปลด ตัวตานทาน ตัวเก็บประจุ ขดลวด (ตัวอยางเชน  หมอแปลงไฟฟา ขดลวดกําจัดอํานาจ

แมเหล็ก) ลาํโพง ตัวเชื่อมตอผานแสง (optocoupler) วาริสเตอร หรือสวนประกอบที่เปนแบบกสาน ต์ิไม

เชิงเสน (non-linear passive component) แลวแตวาอยาง ใดจะใหผลที่เลวกวา การลัดวงจรหรือการปลด

สวนเหลาน้ีอาจทําใหไมเปนไปตามขอกําหนดเกี่ยวกับการปองกันช็อกไฟฟาหรือความรอนเกิน 

ภาวะผิดพรองเหลาน้ีไมใชกับ 

(ก)  ตัวตานทานที่เปนไปตามขอกําหนดขอ 14.1 และเทาทีจ่ะเปนไปไดของขอ 11.2  

(ข)  เทอรมิสเตอร PTC ที่เปนไปตาม IEC 60730-1 ขอ 15. ขอ 17. ขอ  J15 และขอ J17 

(ค)  ตัวเก็บประจุ และหนวย RC ที่เปนไปตาม ขอกําหนดขอ 14.2 หากแรงดันไฟฟาที่ขั้วของตัวเก็บ

ประจุเหลาน้ันไมเกินคาแรงดันไฟฟาที่กําหนด  และการใชงานของตัวเกบ็ประจุเหลาน้ันเปนไป

ตามขอ 8.5 หรือขอ 8.6 

(ง)  ฉนวนระหวางขั้วดานเขากับขั้วดานออกของตัวเชื่อมตอผานแสง ที่เปนไปตามขอกําหนดขอ 14.11 

(จ)  ขดลวดและฉนวนของหมอแปลง ไฟฟา และขดลวดอ่ืน  ๆ ที่กลาวในขอ  14.3 ที่เปนไปตาม

ขอกําหนดขอยอยน้ัน 

(ฉ)  วาริสเตอรลดเสิรจ (surge suppression varistor) ที่เปนไปตามขอกําหนดขอ 14.12 

4.3.5 สําหรับเคร่ืองใชที่ประกอบดวยเคร่ืองขยายสัญญาณเสียง  ใหใชสัญญาณมาตรฐานตามขอ  4.1.6 เพื่อ

นําสงกําลังไฟฟาดานออกในลักษณะที่ ใหผลเลวที่สุดจากศูนยจนถึงกําลังไฟฟา ดานออกสูงสุดที่จะทํา

ได ใหกับโหลดอิมพีแดนซที่กําหนด  หรือถาเปนไปได ใหกับโหลดอิมพีแดนซที่ตอกับขั้วตอดานออก

รวมทั้งลัดวงจรและเปดวงจรในลักษณะที่ใหผลเลวที่สุด 

4.3.6 ล็อกมอเตอรใหหยุด 

4.3.7 ใหมอเตอร ขดลวดรีเลย  หรือสิ่งที่คลายกัน  ที่เจตนาใหทํางานระยะสั้น  ๆ หรือเปนพัก  ๆ มีการทํางาน

อยางตอเน่ือง ถาการทํางานอยางตอเน่ืองน้ีเกิดขึ้นไดระหวางการทํางานของเคร่ืองใช 

4.3.8 ตอเคร่ืองใชกับแหลงจายไฟฟาหลายชนิดในเวลาเดียวกัน ยกเวนมีการปองกันจากโครงสราง 

4.3.9 ขั้วตอสายดานออกของเคร่ืองใชที่ปอนกําลังไฟฟาใหแกเคร่ืองใชอ่ืน  ยกเวนเตารับประธานที่ต อกับ

ไฟฟาประธาน โดยตรง  ใหตอกับโหลดอิมพีแดนซในลักษณะที่ใหผลเลวที่สุด  รวมทั้งการลัดวงจร  

เตารับประธานใหตอกับโหลด  1.1 เทาของคาโหลดสูงสุดที่เปนไปได  ทั้งน้ีตองเปนไปตามการปองกัน
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กระแสเกิน และรูปลักษณของเตารับ ยกเวนกรณีที่สายที่ตอไปยังเตารับมีขนาด พื้นที่หนาตัดเทากับสาย

ออนประธาน 

4.3.10 ดานบน ดานขาง และดานหลังของเคร่ืองใช ถาพื้นผิวดังกลาวมีชองเปดระบายอากาศ  จะตองปดคร้ังละ

ดานดวยการดที่มีความหนาแนน 200 g/m2 และมีมิติไมนอยกวา แตละพื้นผิวทดสอบ ใหปดทุกชองเปด  

ใหแยกปดชองเปดของแตละพื้นผิวที่แตกตางกันดานบนของเคร่ืองใช (ถาม)ี ดวยการดในเวลาเดียวกัน 

ไมรวมถงึชองเปดดานบนของเคร่ืองใช  บนพื้นผิวที่ เอียงทํามุมกับแนวราบมากกวา  30 ๐C และนอยกวา  

60 ๐C ซึ่งสิ่งกีดขวางสามารถลื่นไถลไดอยางอิสระ 

ที่ดานหลังและดานขางของเคร่ืองใช  ใหติดการดที่ขอบบน และยอมใหแขวนอยางอิสระ 

หมายเหตุ ไมตองทดสอบสําหรับพ้ืนผิวดานลาง 

4.3.11 ถามีความเปนไปไดที่ผูใชจะใสแบตเตอร่ีทดแทนสลับขั้ว ใหทดสอบเคร่ืองใชดวยการใสแบตเตอร่ี หน่ึง

กอนหรือมากกวาตามขั้วที่เจตนาและสลับขั้ว 

หมายเหตุ คําเตือน มีอันตรายจากการระเบิดเม่ือทําการทดสอบนี้ 

4.3.12 สําหรับเคร่ืองใชแถบความถี่วิทยุประชาชน  ใหตอโหลดอิมพีแดนซในลักษณะที่ ใหผลเลวที่สุด รวมถึง

การลัดวงจร เขากับขั้วตอสายอากาศ หรือถาไมมขีั้วตอสายอากาศอยู เชน สายอากาศแบบ ปรับความยาว

ได ใหตอเขากับตัวสายอากาศ  ภาวะการทดสอบการสงใหเปนตามที่ระบุใน IEC 61149 

4.3.13 เคร่ืองใชที่ตอกับแหลงจายไฟฟาประธานกระแสสลับ และมอุีปกรณปรับต้ังแรงดันที่ปรับต้ังไดโดยผูใช  

ใหตอกับแหลงจาย แรงดันไฟฟากระแสสลับที่ 250 V และใหอุปกรณปรับต้ังแรงดันไฟฟาประธานอยู

ในตําแหนงที่ใหผลเลวที่สุด 

4.3.14 เคร่ืองใชที่ออกแบบใหใชกับเคร่ืองจายไฟฟาพิเศษที่มี อุปกรณปรับต้ังแรงดันไฟฟาดานออกที่ ระบุโดย

ผูทําเคร่ืองใช ใหทดสอบโดยปรับแตงอุปกรณปรับต้ังแรงดันไฟฟาน้ีไปที่แรงดันไฟฟาดานออกคาใดก็

ได 

ระหวางการทดสอบน้ี  ใหนําขอ  4.2.1 มาใช  ยกเวนเมื่อเคร่ืองจายไฟฟาพิเศษน้ันถูกปอนดวยคา

แรงดันไฟฟาที่กําหนด 

ไมตองทดสอบ  ถากระแสไฟฟาสิ้นเปลืองของเคร่ืองใชที่ทดสอบเกิน  0.2 A เปนเวลามากกวา 2 min 

ไมได ตัวอยางเชน โดยการทํางานของฟวส 

4.3.15 เคร่ืองใชที่สามารถตอกับเคร่ืองจายไฟฟาสําหรับ ใชงานทั่วไป  ใหทดสอบโดยใช แหลงจายกําลังไฟฟา

ตามทีร่ะบใุนตารางที่ 2 เพิ่มขึ้นทีละขั้น โดยเร่ิมตนที่คาแรงดันไฟฟาสูงกวา คาแรงดันไฟฟาแหลงจายที่

กําหนดสําหรับเคร่ืองใชที่ทดสอบ 1 ขั้น 

-29- 



มอก.1195 – 25XX 

ไมตองทดสอบเคร่ืองใชที่ มีแรงดันไฟฟา แหลงจาย ที่กําหนดเทากับหรือมากกวาคาสูงสุดของ

แรงดันไฟฟาแหลงจายที่กําหนดตามตารางที่ 2 

ระหวางการทดสอบน้ี ใหนําขอ 4.2.1 มาใช ยกเวนกรณีที่แรงดันไฟฟาขณะไมมีโหลดมีคาตามที่ระบุ 

ไมตองทดสอบ  ถากระแสไฟฟาสิ้นเปลอืงของเคร่ืองใชที่ทดสอบเกิน  0.2 A เปนเวลามากกวา 2 min 

ไมได ตัวอยางเชน โดยการทํางานของฟวส 

4.3.16 สําหรับเคร่ืองใชที่มีวงจรประจุ  ใหประจุแบตเตอร่ีชนิดพิเศษที่ไดคายประจุ จนหมดแลวโดยลัดวงจรไว  

1 เซลล 

หมายเหตุ ดูขอ 11.2 และขอ 14.10.3 ดวย 

5.  เคร่ืองหมายและขอแนะนํา 

หมายเหตุ ขอกําหนดเพ่ิมเติมสําหรับการทําเครื่องหมาย และขอแนะนํา อยูในขอ  4.1.4 ขอ 4.2.7    ขอ 8.19.1 ขอ 8.19.2 ขอ 9.1.5 

ขอ 14.3.1 ขอ 14.5.1.3 ขอ 14.5.2.2 ขอ 14.5.4 ขอ 19. และภาคผนวก ข. 

เคร่ืองหมายบนเคร่ืองใชตองถาวร เขาใจได และเห็นไดงาย เมื่อเคร่ืองใชพรอมใชงาน 

สารสนเทศควรอยูภายนอกของเคร่ืองใชยกเวนที่ดานลางของเคร่ืองใช   อยางไรก็ตามอนุญาตใหมีสารสนเทศไดใน

บริเวณที่สามารถเขาถงึไดงายดวยมือ ตัวอยางเชน บริเวณใตฝา  หรือที่ภายนอกของดานลางของเคร่ืองใชหยิบยกได  

หรือเคร่ืองใชที่มีมวลไมเกิน 7 kg ถาตําแหนงของเคร่ืองหมายน้ันไดกําหนดไวในขอแนะนําการใชงาน 

การทดสอบใหทําโดยการตรวจพินิจและ ใชผาชุมนํ้าถูดวยมือเปนเวลา  15 s และใชผาชุมปโตรเลียมสปริต ถูดวยมือ

ที่บริเวณอ่ืนหรือที่ตัวอยางที่สองเปนเวลา  15 s หลังการทดสอบ  เคร่ืองหมาย ตองอานได  เคร่ืองหมาย ตองไม

สามารถเอาออกไดงาย และตองไมโกงงอ 

ปโตรเลียมสปริตที่ใชใหเปนดังน้ี 

ปโตเลียมสปริต คือ เฮกเซนซึ่ง เปนตัวทําละลาย ประเภทอะลิฟาติก  (aliphatic solvent hexane) ที่มีปริมาณสารแอโร

เมติก (aromatic) สูงสุด 0.1% เศษสวนโดยปริมาตร  คาเคอริ-บิวทานอล  (kauri-butanol value) เทากับ 29 จุดเดือด

เร่ิมตนประมาณ  65 ๐C จุดแหง (dry point) ประมาณ 69 ๐C และมวลจําเพาะประมาณ  0.7 kg/l  เพิ่มทางเลือกโดย

ยอมใหใช เฮกเซนเกรด รีเอเจนต ตํ่าสุด 85% เชนเดียวกับ เอ็น-เฮกเซน (n-hexane) 

หมายเหตุ การระบุ   "n-hexane" เปนการตั้งช่ือทางเคมี "โดยปกติ" หรือไฮโดรคารบอนโซตรง ปโตรเลียมสปริตอาจถูกระบุวา

เปนเฮกเซนเกรด รีเอเจนตที่ไดรับการรับรองจาก ACS (American Chemical Society)  

สัญลักษณอักษรสําหรับปริมาณและหนวยตองเปนไปตาม IEC 60027 

สัญลักษณรูปภาพตองเปนไปตาม IEC 60417 และ ISO 7000 ตามความเหมาะสม 

การทดสอบใหทําโดยการตรวจพินิจ 
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5.1 การชี้บงและพิกัดแหลงจาย 

เคร่ืองใชตองแสดงเคร่ืองหมายดังตอไปน้ี 

(ก) ชื่อผูทําหรือผูจัดจําหนาย เคร่ืองหมายการคาหรือเคร่ืองหมายชี้บง และประเทศที่ทํา 

(ข) หมายเลขแบบรุน หรือแบบอางอิง และหมายเลขลําดับเคร่ืองหรือหมายเลขลําดับการทํา 

(ค) สัญลักษณสําหรับประเภท II  ถาใชได                                   (IEC 60417-5172) 

(ง) ชนิดของแหลงจาย 

 ไฟฟากระแสสลับอยางเดียว  ใชสัญลักษณ     (IEC 60417-5032) 

 ไฟฟากระแสตรงอยางเดียว  ใชสัญลักษณ                (IEC 60417-5031) 

 ไฟฟากระแสตรงหรือกระแสสลับ  ใชสัญลักษณ              (IEC 60417-5033) 

  ระบบสําหรับไฟฟาสามเฟส ใหอางอิง IEC 61293 

(จ) แรงดันไฟฟาที่กําหนดหรือพิสัยแรงดันไฟฟาที่กําหนดซึ่งสามารถปอน ใหโดยไมตองปรับ แตงอุปกรณ

ปรับต้ัง 

เคร่ืองใชไฟฟาซึ่งปรับต้ังให ใชกับแรงดันไฟฟาที่กําหนดหรือพิสัยแรงดันไฟฟาที่กําหนดไดหลายคา  

ตองสราง ใหมองเห็น การแสดงคาแรงดันไฟฟาหรือพิสัยแรงดันไฟฟาซึ่งเคร่ืองใช ถูกปรับต้ังไวได

ชัดเจนบนเคร่ืองใชเมื่อพรอมที่จะใชงาน 

ใหใชเคร่ืองหมาย  “/” สําหรับคาแรงดันไฟฟาที่ผูใชสามารถเลือกได  เชน “110/230 V” และใหใช

เคร่ืองหมาย “-” สําหรับคาแรงดันไฟฟาที่กําหนดเปนพิสัย เชน “110-230 V” 

(ฉ) ความถี ่(หรือพิสัยความถี่) ที่กําหนดของแหลงจายไฟฟาประธานเปนเฮิรตซ  ถาความปลอดภัยขึ้นอยูกับ

การใชคาความถี่ของแหลงจายไฟฟาประธานที่ถูกตอง 

(ช) ความสิ้นเปลือง กระแสไฟฟาที่กําหนดหรือ ความสิ้นเปลือง กําลังไฟฟาที่กําหนดของเคร่ืองใชซึ่ง

สามารถ รับจากเคร่ืองจายไฟฟาสาํหรับงานทั่วไป  อาจให สารสนเทศ ไวใน คูมือการใชงานเปนอีก

ทางเลือกหน่ึง 

คาความสิ้นเปลอืงซึ่งวัดที่แรงดันไฟฟาที่กําหนดตองไมเกินคาที่ทําเคร่ืองหมายไวมากกวา 10 % 

(ซ) ความสิ้นเปลืองกระแสไฟฟาที่กําหนดหรือความสิ้นเปลืองกําลังไฟฟาที่กําหนด สําหรับเคร่ืองใชที่

เจตนาใหตอกับแหลงจายไฟฟาประธานกระแสสลับ 

 ความสิ้นเปลืองที่วัดไดที่แรงดันไฟฟาที่กําหนด ตองไมเกินคาที่ทําเคร่ืองหมายไวมากกวา 10 % 
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 สําหรับการวัด ความสิ้นเปลืองกระแสไฟฟาที่กําหนดหรือความสิ้นเปลอืงกําลังไฟฟาทีก่ําหนดของชุด

โทรทัศน การปรับต้ังตองใช ดังตอไปน้ี 

- แถบสัญญาณแนวต้ัง 3 แถบ ตองใชตามที่ระบุไวในขอ 3.2.1.3 ของ IEC 60107-1:1997 และ 

- ตัวควบคุมภาพที่เขาถึงไดโดยผูใชตองปรับเพื่อใหไดคาความสิ้นเปลืองกําลังไฟฟาสูงสุด และ 

- การปรับต้ังเสียงตองเปนไปตามที่ระบุไวในขอ 4.2.4 ก) ของมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมน้ี 

การทดสอบใหทําโดยการตรวจพินิจ 

5.2 ขั้วตอสาย 

ที่ขั้วตอใหทําเคร่ืองหมายดังน้ี 

(ก) ขั้วตอสายที่เจตนาตอกับตัวนําตอลงดินปองกันของสายไฟฟาจายใชสัญลักษณ 

           (IEC 60417-5019) 

ตองไมใชสัญลักษณน้ีกับขั้วตอลงดินแบบอ่ืน 

(ข) ขั้วตอซึ่งมีไฟฟาอันตรายในภาวะการใชงานตามปกติ  ยกเวนขั้วตอสําหรับแหลงจายไฟฟาประธาน  ใช

สัญลกัษณ 

  (IEC 60417-5036) 

(ค) เวนแตวา  ขั้วตอสายไดทําเคร่ืองหมายที่มีการอางอิงชนิดของเคร่ืองใชที่ยอมใหตอได  ขั้วตอสายดาน

ออกที่เตรียมไวสําหรับ การจายกระแสให กับเคร่ืองใชอ่ืน  ยกเวนแหลงจายไฟฟาประธานตอง ทํา

เคร่ืองหมาย 

 - แรงดันไฟฟาดานออกที่ระบุ  และ 

 - กระแสไฟฟาดานออกสูงสุดหรือกําลังไฟฟาดานออกสูงสุด หากอุณหภูมิเพิ่มขึ้นที่ภาวะโหลดที่

เลวที่สุด สูงกวาที่ยอมใหตามตารางที่ 3 สามารถเกิดขึ้นได สําหรับภาวะการทํางานปกติ 

 เตารับที่ เตรียมไว จายกําลังไฟฟาประธานใหกับเคร่ืองใชอ่ืน  ตองทําเคร่ืองหมาย กําลังไฟฟาและ

กระแสไฟฟาซึ่งอาจจายได  

กรณีที่มีขั้วตอที่เตรียมไวสําหรับ จายใหกับเคร่ืองใชอ่ืนเพียง  1 ขั้วตอ อาจทําเคร่ืองหมายที่บริเวณใด  ๆ 

ของเคร่ืองใช  ใหพิจารณายอหนาตาง ๆ ของขอ 5. กอนขอ 5.1  

การทดสอบใหทําโดยการตรวจพินิจ 
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5.3 เคร่ืองหมายขอควรระวัง 

เคร่ืองหมายดังตอไปน้ีตองรวมถึงกรณีที่สามารถใชได: 

(ก) ในเอกสารการซอมบํารุงที่ผูทําจัดทําขึ้น เชน แผนภาพวงจรหรือบัญชีรายชื่อสวนประกอบ ถาจะใช  

สัญลักษณเพื่อชี้วา ในการเปลี่ยนทดแทนสวนประกอบจําเพาะหน่ึง ตองใชสวนประกอบที่ระบุใน

เอกสารเทาน้ัน ดวยเหตุผลทางดานความปลอดภัยใหใชสัญลักษณดังน้ี  

          (ISO 7000-0434) 

สัญลักษณน้ีอาจใสไวใกลกับสวนประกอบที่เกี่ยวของดวย  

ตองไมแสดงสัญลักษณน้ีบนสวนประกอบ 

(ข) เมื่อตะแกรงลําโพงที่สามารถถอดออกมาจากดานนอกได โดยการใชเคร่ืองมือ เหรียญหรือวัตถุอ่ืน ๆ ที่   

เปนเสมือนฝาครอบปองกัน (ดูขอ 9.2)  เคร่ืองหมายตอไปน้ีหรือสิ่งเทียบเทาตองมองเห็นไดชัดเจนบน

เปลือกหุม หลังจากที่ถอดตะแกรงออก 

 

 

 

 

อีกทางเลือกหน่ึง สัญลักษณ     ตองมองเห็นไดชัดเจนหลังจากถอดตะแกรงออกและถอยคําขอควร

ระวังขางตนตอง ปรากฎขอแนะนําของผูใชพรอมดวยสัญลักษณ 

การทดสอบใหทําโดยการตรวจพินิจ 

หมายเหตุ ในประเทศฟนแลนด, ประเทศนอรเวยและประเทศสวีเดน เคร่ืองใชประเภท I ซ่ึงมีเจตนาใหใชสําหรับ

การเช่ือมตอสายไฟติดตั้งภายในอาคารผานปล๊ักหรือ คูเตาตอเครื่องใชหรือทั้งสองอยาง นอกจากมี

เจตนาใหเช่ือมตอกับอุปกรณอ่ืน ๆ หรือตองตอกับเครือขาย ถาความปลอดภัยตองขึ้นกับการตอลงดิน

ปองกันหรือถาตัวปองกันไฟกระชากตอระหวางขั้วตอเครือขาย และช้ินสวนที่เขาถึงไดมีการทํา

เครื่องหมายที่ระบุวาเครื่องใชจะตองตอกับตัวเสียบเตารับสายดินประธาน 

5.4 ขอแนะนํา 

สารสนเทศดานความปลอดภัยทีจํ่าเปนตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม น้ี ตองใหไวในขอแนะนําการ

ติดต้ังหรือใชงานที่เตรียมมากบัเคร่ืองใช  สารสนเทศที่ใหมาน้ี ตองเปนภาษาที่ยอมรับไดในประเทศที่

เคร่ืองใชน้ันประสงคใชงาน 

หมายเหตุ  1  อางอิง ISO/IEC Guide 37 [17] 

ระวัง 

เพื่อปองกันอันตรายจากช็อกไฟฟา หามตอกบัแหลงจายไฟฟาประธาน 

ขณะที่นําตะแกรงออก 
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หมายเหตุ  2 แนะนําใหรวมสารสนเทศดานความปลอดภัยดังตอไปนี้ไวดวย เทาที่เปนไปได 

− ระยะหางต่ําสุดโดยรอบของเครื่องใชเพ่ือการระบายอากาศที่พอเพียง 

− ไมควรขัดขวางการระบายอากาศโดยการปกปดชองเปดระบายอากาศดวยส่ิงของ  เชนหนังสือพิมพ        

ผาปูโตะ ผามาน ฯลฯ 

− ไมควรวาง แหลงมีเปลวไฟที่เปลือยเปลา  เชนเทียนที่จุดไฟอยู ไวบนเครื่องใช 

− ควรคํานึงถึงดานส่ิงแวดลอมในการจัดการกับซากแบตเตอรี ่

− การใชเคร่ืองใชในเขตสภาพอากาศรอนช้ืนและ/หรือ สภาพอากาศปานกลาง (moderate climate) 

5.4.1 นอกจากน้ี ใหรวมขอตอไปน้ีในขอแนะนํา เทาที่เปนไปได 

(ก) สําหรับเคร่ืองใชที่ใชกําลังไฟฟาจากไฟฟาประธาน และเคร่ืองใชที่กําเนิดแรงดันไฟฟากระแสตรง

หรือกระแสสลับภายในมากกวา  35 V (คายอด) และไมมีการปองกันนํ้าสาดตามภาคผนวก  ก. ใน

ขอแนะนําการใชงานตองระบุวาตองไมใหเคร่ืองใชถูกนํ้าหยดหรือนํ้าสาดและตองไมวางภาชนะที่

บรรจุของเหลว เชน แจกัน ไวบนเคร่ืองใช 

(ข) คําเตือนวาขั้วตอที่ ทําเคร่ืองหมายดวย สัญลักษณตามขอ  5.2 (ข) เปนสวนที่มีไฟฟาอันตราย  และ

การเดินสายภายนอกตอกับขั้วตอน้ันตองติดต้ังโดย  ผูไดรับการสอน  หรือใหใชสาย เชื่อมตอหรือ

สายออนที่ทําสําเร็จ 

(ค) กรณีเคร่ืองใชจัดเตรียมแบตเตอร่ีลิเทียมที่เปลี่ยนทดแทนได ใหปฏิบัติดังน้ี 

− ถาแบตเตอร่ีเจตนาให ผูใช เปลี่ยนได เอง  ตองมีคําเตือนใกลกับแบตเตอร่ีหรือ ระบุไว ทั้งใน

ขอแนะนําการใชงานและการซอมบํารุง 

− ถาแบตเตอร่ีไมไดเจตนาให ผูใช เปลี่ยนได เอง ตองมีคําเตือนใกลกับแบตเตอร่ี  หรือใน

ขอแนะนําการซอมบํารุง 

ในคําเตือนใหมีขอความตอไปน้ีหรือขอความที่คลายกัน : 

ระวัง 

อันตรายจากการระเบดิออกหากใสแบตเตอร่ีทดแทนไมถูกตอง  

ใหใสเฉพาะแบตเตอร่ีทดแทนชนิดเดียวกันหรือที่เทาเทียมกัน  

(ง) คําเตือนวาเคร่ืองใชที่มีการสรางประเภท I ตองตอกับเตารับไฟฟาประธานที่มีการตอลงดินปองกัน 

(จ) ระบบสื่อประสม  ตองมีขอแนะนําที่ใหความมั่นใจ ไดวาการติดต้ัง  และการตอระหวางกัน ของ

เคร่ืองใชเปนไปอยางถูกตองและปลอดภัย 
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(ฉ) ถาเคร่ืองใชไมไดทดสอบรายการเสถียรภาพตามขอ กําหนดขอ  19.1 ขอ 19.2 หรือขอ 19.3 

เน่ืองจากเคร่ืองใชถูกยึดติดกับที่  ตองทําเคร่ืองหมาย ขอความตอไปน้ีหรือที่คลายกันบนเคร่ืองใช

หรือเตรียมไวกับเคร่ืองใช 

คําเตือน 

เพื่อปองกันการบาดเจ็บ ตองติดต้ังเคร่ืองใชน้ีกับพื้น/ผนัง ตามคําแนะนําการติดต้ัง 

(ช) คําเตือนไมใหวางแบตเตอร่ี  (หีบหอแบตเตอร่ีหรือ ติดต้ังแบตเตอร่ี) ในที่มีความรอนสูงเชนใกล

แสงแดด  ไฟ หรือที่คลายกัน 

(ซ) กรณีเคร่ืองใชที่มีหลอด  CRT ที่ติดฟลมปองกันไวที่แผนหนาซึ่งเปนสวนหน่ึงของระบบการ

ปองกันการระเบิดเขาตามที่กําหนดใน  มอก. 2230 คําเตือนดังตอไปน้ี  หรือคําพูดอ่ืนที่ความหมาย

คลายกันตองมีไวในขอแนะนํา 

คําเตือน 

หลอด CRT ในเคร่ืองใชน้ีมีฟลมปองกันที่ผิวหนา 

ตองไมลอกฟลมน้ีออก เน่ืองจากฟลมน้ีมีหนาที่ดานความปลอดภัย 

และการลอกออกจะเพิ่มความเสี่ยงตอการบาดเจ็บสาหัสได 

การทดสอบใหทําโดยการตรวจพินิจ 

หมายเหตุ ในประเทศนอรเวยและประเทศสวีเดน ตัวกรองของสายโคแอกเซียลของระบบการเผยแพรโทรทัศน

ปกติคือไมไดตอสายดินที่ดานเขาอาคารและโดยทั่วไปไมมีระบบกระจายเสนสมศักยไฟฟา ภายใน

อาคาร ดังนั้นดินปองกันของการติดตั้งในอาคารตองการแยกออกจากตัวกรองของสายโคแอกเชียลบน

ฐานระบบการเผยแพรโทรทัศน 

อยางไรก็ตาม เพ่ือจัดเตรียมฉนวนภายนอกไปยังเครื่องใช โดยตัวแปลงกระแสหรือการเช่ือมตอ

ระหวางสายเคเบิลกับตัวแยกกัลวานิก เปนที่ยอมรับโดยผูคารายยอย เปนตน 

คูมือผูใช ตองมีสารสนเทศจัดเตรียมตอไปนี้หรือที่คลายกันเปนภาษานอรเวยและสวีเดนตามลําดับ 

ทั้งนี้ขึ้นอยูกับเจตนาในการนําไปใชของประเทศนั้นๆ 

เครื่องใชที่ตอกับดินปองกันของอาคารที่ติดตั้งผานการตอไฟฟาประธานหรือผาน เครื่องใชอ่ืนๆ ดวย

การตอกับดินปองกัน และระบบการเผยแพรโทรทัศนใชสายโคแอกเซียล ในบางกรณีอาจกอใหเกิด

อันตรายจากไฟ ดังนั้นการตอระบบการเผยแพรโทรทัศนใหมีการตอผานอุปกรณที่มีการแยกทางไฟฟา

ต่ํากวาชวงความถ่ีที่แนนอน 

ในประเทศนอรเวยเนื่องจากกฎระเบียบสําหรับการติดตั้งเคเบิลทีวีและในสวีเดนตัวแยกกัลวานิก ตอง

จัดใหมีฉนวนไฟฟาต่ํากวา 5 MHz ฉนวนตองทนตอความทนทานไดอิเล็กทริก 1.5 kV r.m.s. 50 Hz 

หรือ 60 Hz เปนเวลา 1 min 
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5.4.2 อุปกรณสําหรับตัดวงจรจากไฟฟาประธาน ในขอแนะนําตองระบุดังน้ี 

(ก) หากใชเตาเสียบไฟฟาประธานหรือคูเตาตอเคร่ืองใชเปนอุปกรณตัดวงจร  อุปกรณตัดวงจรตอง

ยังคงพรอมทํางานได 

(ข) หากใชสวิตชไฟฟาประธานทุกขั้วเปนอุปกรณตัดวงจร  ตองระบุตําแหนง บนเคร่ืองใช และหนาที่

ของสวิตช และสวิตชน้ันตองยังคงพรอมทํางานได 

(ค) สําหรับเคร่ื องใชที่ตอแบบถาวรที่ไมมีทั้งสวิตชไฟฟาประธานทุกขั้วและ เคร่ืองตัดวงจรอัตโนมัติ

ทุกขั้ว การติดต้ังตองทําตามทุกกฎการติดต้ังที่เปนไปได 

หากมีการใช เคร่ืองหมาย  ไฟสัญญาณหรือสิ่งที่คลายกันเพื่อทําใหเขาใจวาเคร่ืองใชน้ันไดตัดวงจรอยาง

สมบูรณจาก ไฟฟาประธานแ ลว สารสนเทศ ตองระบุถึงสถานะที่ถูกตอง อยางชัดเจน  ถามีการใช

สัญลักษณตองมคีําอธบิายความหมายดวย 

อนุญาตใหใชเคร่ืองหมายแสดงตําแหนงปด ดวยสัญลักษณตาม  IEC 60417-5008 หรือ IEC 60417-5010 

เฉพาะสําหรับสวิตชไฟฟาประธานทุกขั้วที่ตัดทุกขั้วของแหลงจายไฟฟาประธ าน ยกเวนตัวนําตอลงดิน

ปองกัน 

การทดสอบใหทําโดยการตรวจพินิจ 

6.  การแผรังสีอันตราย 

6.1 การแผรังสีที่ทําใหเกิดการแตกตัวเปนไอออน 

เคร่ืองใชที่มี แหลงกําเนิดซึ่งมีศักยภาพใน การแผรังสีที่ทําใหเกิดการแตกตัวเปนไอออน  ตองมีการปองกัน

บุคคลจากการแผรังสีที่ทําใหเกิดการแตกตัวเปนไอออน ภายใตภาวะการทํางานปกติ และภาวะผิดพรอง 

การทดสอบใหทําโดยการวัดในภาวะดังตอไปน้ี 

นอกจากในภาวะการทํางานปกติ ใหปรับแตงอุปกรณควบคุมทั้งหมดที่ปรับแตงไดจากภายนอกดวยมือ วัตถุ

ใด ๆ เชน เคร่ืองมือ หรือเหรียญ   และอุปกรณปรับแตงหรือปรับต้ังที่อยูภายในอ่ืน  ๆ ซึ่งไมไดล็อกใหมั่นคง  

เพื่อใหเกิดการแผรังสี สูงสุด โดยรักษาภาพบนจอใหเขาใจไดเปนเวลา  1 h แลววัดอัตราการเผยผึ่งในตอน

สุดทาย 

หมายเหตุ 1 จุดตอบัดกรีและการล็อกโดยใชสี เปนตัวอยางของการล็อกที่ม่ันคงเพียงพอ 

หาอัตราการเผยผึ่งที่ตําแหนงใด  ๆ ภายนอกเคร่ืองใชโดยใชเคร่ืองตรวจการแผรังสี  ที่มีพื้นที่ประสิทธิผ ล   

10 cm2 ที่ระยะหาง 5 cm จากผิวดานนอกของเคร่ืองใช 

นอกจากน้ีใหทําการวัดภายใตภาวะผิดพรองที่ ทําใหเกิดการเพิ่มขึ้นของแรงดันไฟฟาแรงสูง  โดยรักษาภาพ

บนจอใหเขาใจไดเปนเวลา 1 h แลววัดอัตราการเผยผึ่งในตอนสุดทาย 
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อัตราการเผยผึ่งตองไมมากกวา 36 pA/kg (0.5 mR/h หรือ 5 µSv/h) 

หมายเหตุ 2  คาเปนไปตาม ICRP 15 clause 289[22] 

หมายเหตุ 3 ประเทศสมาชิกของ CENELEC ปริมาณของการแผรังสีที่ทําใหเกิดการแตกตัวเปนไอออนควบคุมโดย คําส่ัง

คณะมนตรียุโรป 96/29/Eurotom 13 May 1996 คําส่ังนี้ตองการ ณ จุดใดๆ ในระยะ 10 cm จากพ้ืนผิวดาน

นอกของเคร่ืองใช 

ใหพิจารณาวาภาพบนจอเปนทีเ่ขาใจได  ถาเปนไปตามภาวะดังน้ี 

  แอมพลิจูดของการกวาดภาพเปนอยางนอย 70 % ของความกวางจอภาพที่ใชงาน 

 ความสองสวางตํ่าสุดเปน 50 cd/m2 โดยใชแบลงกราสเตอรที่ล็อกไว  (locked blank raster) ที่มีอยูในเคร่ือง

กําเนิดสัญญาณที่ใชในการทดสอบ 

 ความแยกชัดในแนวระดับ (horizontal resolution) สมนัยกับอยางนอย 1.5 MHz ในศูนยกลาง  พรอมกับมี

ดีเกรเดชันในแนวด่ิง (vertical degradation) คลายกัน  

 มีการวาบ (flashover) ไมเกิน 1 คร้ังตอ 5 min 

6.2 การแผรังสีเลเซอร 

เคร่ืองใชทีม่ีระบบเลเซอร  ตองมีการปองกันบุคคลจากการแผรังสี เลเซอร ภายใตภาวะการทํางานปกติ  และ

ภาวะผิดพรอง 

เคร่ืองใชที่มีระบบเลเซอรไมตองเปนไปตามขอกําหนดในขอน้ี ถา 

  ผูทําแบงประเภท ตาม มอก.1604 ขอ 3. ขอ 8. และขอ 9. ที่แสดงวาระดับการ ปลอยที่สามารถเขาใกลได  

(approachable emission level) ตองไมเกินประเภท  1 ภายใตทกุภาวะการทํางาน  การบํารุงรักษา การ

บริการและการลมเหลว และ 

 ไมมี เลเซอรแบบฝง (embedded laser) ตาม มอก.1604 

หมายเหตุ 1 สารสนเทศเก่ียวกับเครื่องวัด ใหไวใน IEC 61040 [10] 

หมายเหตุ 2 คําวา “ระดับการปลอยที่สามารถเขาใกลได ” คือ ขีดจํากัดการปลอยที่เขาถึงได  [(accessible emission limit 

(AEL))] ตามความหมายใน มอก.1604 

ตองแบงประเภทและติดฉลากเคร่ืองใชใหสอดคลองกับระดับการ ปลอยที่สามารถเขาใกล ได ที่วัดในภาวะ

ผิดพรอง ยกเวนสําหรับเคร่ืองใช ที่ไมเกินประเภท 1 ไมตองใช มอก.1604 ขอ 5.2 

ปรับ แตง อุปกรณควบคุมทั้งหมดที่ ปรับแตงได จากภายนอก ดวยมือ วัตถุใด  ๆ เชน  เคร่ื องมือ  หรือ

เหรียญ  และอุปกรณปรับแตงหรือปรับต้ังที่อยูภายในอ่ืน  ๆ ซึ่งไมไดล็อกใหมั่นคง  เพื่อใหเกิดการแผ

รังสีสูงสุด  
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หมายเหตุ 3 จุดตอบัดกรีและการล็อกโดยใชสี เปนตัวอยางของการล็อกที่ม่ันคงเพียงพอ 

การแผรังสีเลเซอรโดยการเปลี่ยนทศิทาง  (redirection) ตามที่กําหนดใน  มอก.1604  ขอ 3.37 (ข) ตองไมวัด

สําหรับระบบเลเซอรประเภท 1 

การเปนไปตามขอกาํหนดตองเปนไปตามขอกําหนด ที่เกี่ยวของที่ระบุใน  มอก.1604 รวมถงึการแกไขและ

เพิ่มเติมตอไปน้ี 

6.2.1 

(ก) ในภาวะการทาํงานปกติเคร่ืองใช ตองเปนไปตาม ขีดจํากัดการ ปลอย ที่เขาใกล ได (approachable 

emission limits) ประเภท  1 ตามที่กําหนดใน  มอก.1604 ตารางที่ 1 ฐานเวลาของการ จําแนก

ประเภท คือ 100 s 

 การทดสอบใหทําโดยการวัดที่เกี่ยวของตามที่กําหนดใน มอก.1604 ขอ 9.2 

(ข) กรณีเคร่ืองใชที่มี  ระบบเลเซอร  ที่เปนไปตาม ขีดจํากัดการ การปลอยที่เขาใกลไดประเภท  1 ใน

ภาวะการทํางานปกติ ไมตองใชขอกําหนดตามขอ ค) และขอ ง) 

(ค) ตองมีมาตรการที่พอเพียงในการปองกันการเปด ฝาปดใด ๆ ดวยมือ ที่จะทําใหเขาถึงการแผรังสี       

เลซอรที่เกินขีดจํากัดประเภท 1 

 การทดสอบใหทําโดยการตรวจพินิจ และการวัด 

(ง)  ถาความปลอดภัย ขึ้นกับการทํางานที่เหมาะสมของอินเตอรล็อกนิรภัยทางกล  อินเตอรล็อกตอง มี

การปองกันความลมเหลว  (ในโหมดลมเหลวเคร่ืองใชตองไมทํางานหรือไ มมีอันตราย) หรือตอง

ทนตอการทดสอบ การสวิตช  ได 50 000 วัฏจักรการทํางานดวยกระแสไฟฟาและแรงดันไฟฟา ใน

ภาวะการทํางานปกติ 

 การทดสอบใหทําโดยการตรวจพินิจหรือการทดสอบ 

6.2.2 

(ก) เมือ่เคร่ืองใชทํางานในภาวะผิดพรองตามทีก่ําหนดในขอ  4.3 ระดับการปลอย ที่เขาใกล ไดจาก

เคร่ืองใชตองไมสูงกวาประเภท  3R ภายนอกพิกัดความยาวคลื่น ต้ังแต 400 nm ถึง 700 nm และไม

สูงกวา 5 เทา ของขดีจํากัดประเภท 1 ภายในพิกัดความยาวคลื่นต้ังแต 400 nm  ถึง 700 nm 

หมายเหตุ ขีดจํากัดสําหรับประเภท 3R กําหนดไวใน มอก.1604 ตารางที่ 3 

 การทดสอบใหทําโดยการวัดทีเ่กี่ยวของตามที่กําหนดใน มอก.1604 ขอ 8.2 

(ข) กรณีเคร่ืองใชที่มีระบบเลเซอรที่เปนไปตามขีดจํากัดการปลอยที่เขาใกลไดเปนไปตามที่กําหนดใน

ขอ 6.2.2 (ก) ภาวะการทํางานผิดพรอง ไมตองใชขอกําหนดตามขอ (ค) และขอ (ง) 
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(ค) ตองมีมาตรการที่พอเพียงในการปองกันการเปด ฝาปดใด ๆ ดวยมือ  ที่จะทําใหเขาถึงการแผรังสี

เลเซอรที่เกินขีดจํากัดตามที่ใหไวในขอ 6.2.2 (ก) 

 การทดสอบใหทําโดยการตรวจพินิจและการวัด 

(ง) ถาความปลอดภัย ขึ้นกับการทํางานที่เหมาะสมของอินเตอรล็อกนิรภัยทางกล  อินเตอรล็อกตอง มี

การปองกันความลมเหลว  (ในโหมดลมเหลวเคร่ืองใชตองไมทํางานหรือไมมีอันตราย ) หรือตอง

ทนตอการทดสอบการสวิตช  ได 50 000 วัฏจักรการทํางานดวยกระแสไฟฟาและแรงดันไฟฟา ใน

ภาวะการทํางานปกติ 

 การทดสอบใหทําโดยการตรวจพินิจหรือการทดสอบ 

7.  การเกิดความรอนในภาวะการทํางานปกต ิ

7.1 ทั่วไป 

ระหวางการใชงานตามเจตนาตองไมมีสวนใดของเคร่ืองใชมีอุณหภูมิเกินปกติ 

การทดสอบใหทําโดยการวัดอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นในภาวะการทาํงานปกติเมื่อถึงสถานะอยูตัวแลว 

หมายเหตุ 1  โดยทั่วไปใหถือวาถึงสถานะอยูตัวหลังจากใหเครื่องใชทํางานไปแลว 4 h 

ใหวัดอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นโดย 

− ในกรณีที่เปนขดลวด  โดยวิธีการเปลี่ยนความตานทาน  หรือวิธีการอ่ืนใดที่ให คาอุณหภูมิเฉลี่ย ของ

ขดลวด 

หมายเหตุ 2 ในระหวางการวัดความตานทานของขดลวด ตองระวังใหอิทธิพลของวงจรหรือโหลดที่ตอกับขดลวดเหลานี้

มีผลนอยจนละเลยได 

− ในกรณีอ่ืนใหใชวิธีที่เหมาะสมใด ๆ 

อุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นตองไมเกินคาที่กําหนดในขอ 7.1.1 ถึงขอ 7.1.5  

อุปกรณปองกันเด่ียวหรือสวนประกอบของวงจรปองกัน ใด ๆ ที่ทําหนาที่ ในขณะทดสอบต องไมทํางาน  

ยกเวนสําหรับ 

(ก) คัตเอาตความรอนต้ังใหมอัตโนมัติ ที่เปนไปตามขอ 14.5.1 

(ข) เทอรมิสเตอร PTC ที่เปนไปตามขอ 14.5.3 

ถาการทํางานอยางตอเน่ืองของเคร่ืองขยายสัญญาณเสียงเปนไปไมได  เคร่ืองขยายสัญญาณตองทํางานที่

ระดับสัญญาณสงูสุดที่สามารถทํางานอยางตอเน่ืองได 
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7.1.1 สวนที่เขาถึงได 

อุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นของสวนที่ เขาถึงไดตองไมเกินคาที่กําหนดในตาราง ที่ 3 ขอ (ก) “ภาวะการใชงาน

ปกติ” 

7.1.2 สวนที่เปนฉนวนไฟฟานอกเหนือจากขดลวด 

อุณหภูมิที่เพิม่ขึ้นของสวนฉนวน นอกเหนือจากขดลวด  ที่เปนฉนวนมูลฐาน  ฉนวนเพิ่มเติมหรือ  ฉนวน

เสริม  และของสวนฉนวน ความลมเหลว ซึ่งอาจเปนเหตุใหไมเปนไปตามขอกําหนดขอ  9.1.1 หรือ

อันตรายจากไฟ ตองไมเกินคาที่กาํหนดในตาราง ที่ 3 ขอ (ข) “ภาวะการใชงานปกติ” โดยพิจารณาภาวะ

ตามขอ (ง) ของตารางที่ 3 

เมื่อตรวจสอบการเปนไปตามขอ  8. และขอ 11.ไมตองพิจารณาพื้นที่เกี่ยว ของของสวนที่เปนฉนวน  ถา

สวนที่เปนฉนวนถูกใชเพื่อกอใหเกิดระยะหางในอากาศหรือเพิ่มระยะหางตามผิวฉนวน  และอุณหภูมิที่

เพิ่มขึ้นเกินคาที่ยอมให 

7.1.3 สวนที่ทําหนาทีร่องรับหรือกีดขวางทางกล 

สวนซึ่งความลมเหลวทางกลของสวนน้ันอาจเปนเหตุใหไมเปนไปตามขอกาํหนดขอ  9.1.1 อุณหภูมิที่

เพิ่มขึ้นตองไมเกินคาที่กําหนดในตารางที่ 3  ขอ (ค) “ภาวะการใชงานปกติ” 

7.1.4 ขดลวด 

อุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นของขดลวดรวมถึงฉนวนที่ใ หการปองกันช็อกไฟฟาหรืออันตราย จากไฟ ตองไมเกิน

คาที่กําหนดในตารางที่ 3 ขอ (ข) และขอ (ง) “ภาวะการใชงานปกติ” 

เมื่อตรวจสอบการเปนไปตามขอ  8. และขอ 11.ไมตองพิจารณาพื้นที่เกี่ยว ของของสวนที่เปนฉนวน  ถา

สวนที่เปนฉนวนถูกใชเพื่อกอใหเกิดระยะหางในอากา ศหรือเพิ่มระยะหางตามผิวฉนวน  และอุณหภูมิที่

เพิ่มขึ้นเกินคาที่ยอมให  

หมายเหตุ กรณีฉนวนรวมอยูในขดลวดซ่ึงไมสามารถวัดอุณหภูมิที่เพ่ิมขึ้นของฉนวนไดโดยตรง  ใหถือวาอุณหภูมิ

เทากับของขดลวด 

7.1.5 สวนที่ไมถูกจํากัดในขอ 7.1.1 ถึงขอ 7.1.4 

โดยสอดคลองกับธรรมชาติของวัสดุ อุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นของสวนน้ันตองไมเกินคาที่กําหนดในตาราง ที่ 3 

ขอ (จ) “ภาวะการใชงานปกติ” 
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ตารางท่ี 3  อุณหภูมิท่ีเพิ่มข้ึนท่ียอมใหของสวนตาง ๆ ของเคร่ืองใช 

(ขอ 7.1.1, ขอ 7.1.2, ขอ 7.1.3, ขอ 7.1.4, ขอ 7.1.5) 

สวนตาง  ๆ ของเครื่องใช  

ภาวะการใชงาน

ตามปกติ ก  

K 

ภาวะผิดพรอง ก  

 

K 

(ก) สวนที่เขาถึงได  
 ปุม  ที่จับ  และอ่ืน  ๆ ถาเปน  
 – โลหะ   
 – อโลหะ  ค 
 เปลือกหุม  ถาเปน   
 – โลหะ  ข 
 – อโลหะ  ข + ค 

 
 

30 
50 

 
40 
60 

 
 

65 
65 

 
65 
65 

(ข) สวนที่มีการเตรียมฉนวนทางไฟฟา  ง 
 สายออนปอนกําลังไฟฟา  และฉนวนของสายไฟฟา  ดวย   
 – พอลิไวนิลคลอไรด  หรือยางสังเคราะห   
  – ไมไดรับความเคนทางกล   
  – ไดรับความเคนทางกล   
 – ยางธรรมชาติ   
 ฉนวนอ่ืน  ๆ ของ   
 – วัสดุเทอรโมพลาสติก  จ 
 – กระดาษที่ไมชุบน้ํายา   
 – กระดาษแข็งที่ไมชุบน้ํายา  

– ฝาย  ไหม กระดาษ  และสิ่งทอชุบน้ํายา  
 – แผนอัดซอนที่มีฐานเปนเซลลูโลสหรือสิ่งทอ ผนึกดวย 
  – ฟนอลฟอรมาลดีไฮด  เมลามีนฟอรมาลดีไฮด  ฟนอลเฟอรฟวรัล  หรือ  พอลิ

เอสเตอร    
  – อีพ็อกซี  
 – สิ่งขึ้นรูปของ    
  – ฟนอล -ฟอรมาลดีไฮด  หรือฟนอล -เฟอรฟวรัล  เมลามีน  และ  เมลามีนฟนอลิก 

ที่ประกอบกับ   
 –   เซลลูโลสเปนตัวเติม    
 –   แรเปนตัวเติม   
 –   เทอรโมเซตติงพอลิเอสเทอรที่มีแรเปนตัวเติม   
 –   แอลคิดที่มีแรเปนตัวเติม   
 – วัสดุประสมของ    
  – พอลิเอสเตอรเสริมใยแกว  
  – อีพ็อกซีเสริมใยแกว   
 – ยางซิลิโคน 

 
 
 

60 
45 
45 

 
ฉ  

55 
60 
70 

 
 

85 
120 

 
 
 

100 
110 
95 
95 

 
95 

100 
145 

 
 
 

100 
100 
100 

 
ฉ  

70 
80 
90 

 
 

110 
150 

 
 
 

130 
150 
150 
150 

 
150 
150 
190 

(ค) สวนที่ทําหนาที่รองรับหรือเปนตัวกั้นทางกลรวมถึงภายในเปลือกหุม  ง 
 –   ไมและวัสดุฐานไม    
 –   วัสดุเทอรโมพลาสติก  จ 
     –   วัสดุอ่ืน  ๆ   

 
60 

ฉ  

ง  

 
90 

ฉ  

ง  

(ง) ขดลวด  ง + ช 
 – หุมฉนวนดวย    
  – ผาไหม  ผาฝาย  และอ่ืน  ๆ ที่ไมมีการชุบน้ํายา   
  – ผาไหม  ผาฝาย  และอ่ืน  ๆ ที่มีการชุบน้ํายา    
  – วัสดุโอเลโอเรซินอัส 
  – พอลิไวนิลฟอรมาลดีไฮด หรือ พอลิยูรีเทนเรซิน  
  – พอลิเอสเตอรเรซิน  
  – พอลิเอสเตอรมีนเรซิน    

 
 

55 
70 
70 
85 

120 
145 

 
 

75 
100 
135 
150 
155 
180 

จ) สวนอ่ืน  ๆ   
 อุณหภูมิที่เพ่ิมขึ้นเหลานี้ใชกับสวนที่ไมคลอบคลุมในขอ  (ก) ขอ  (ข) ขอ  (ค) และขอ  
(ง) : 
 –   สวนที่เปนไมหรือวัสดุที่ทําจากไม    
 –   แบตเตอร่ีลิเธียม    
 –   ตัวตานทานและสวนที่เปนโลหะ  กระจก  เซรามิค  และอ่ื น ๆ  
     –   สวนอ่ืน  ๆ ทั้งหมด  

 
 

60 
40 ซ 

ไมมีขีดจํากัด  
200 

 
 

140 
50 ฌ 

ไมมีขีดจํากัด  
300 
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ตาราง ท่ี 3 อุณหภูมิท่ีเพิ่มข้ึนท่ียอมใหของสวนตาง ๆ  ของเคร่ืองใช  (ตอ) 

เงื่อนไขที่ใชกับตารางที ่3  
ก สําหรับสภาพภูมิอากาศรอนชื้น อุณหภูมิที่เพ่ิมขึ้นที่ยอมให ตองตํ่ากวาคาที่กําหนดในตารางนี้ 10  K  

คาอุณหภูมิที่เพ่ิมขึ้นนี้มีพ้ืนฐานบนอุณหภูมิโดยรอบสูงสุด 35 ๐C สําหรับภูมิอากาศปานกลาง และ 45 ๐C สําหรับ ภูมิอากาศรอนชื้น 

กรณีที่อุณหภูมิถูกจํากัดควบคุม ดวยคัตเอาทความรอนที่มีการปรับต้ังอัตโนมัติ หรือโดย เทอรมิสเตอร PTC อุณหภูมิที่วัดไดบนสวนนั้นตอง
ไมเกิน 35 ๐C บวกกับอุณหภูมิที่เพ่ิมขึ้นที่ยอมใหในตารางที่ 3 

ข สําหรับสวนที่ไมนาจะสัมผัสไดในขณะใชงานตามเจตนา ยอมใหอุณหภูมิเพ่ิมขึ้นถึง  65 K ในภาวะการทํางานปกติ  ไมตองใชกลองทดสอบ
ไมตามขอ 4.1.4 ในการประเมินการเขาถึงสวนที่นาจะสัมผัสได สวนตอไปนี้ถือวาเปนสวนที่ไมนาจะสัมผัสได  

 –    แผงดานหลังและดานลาง ยกเวนสวนที่มีสวิตช หรือปุมควบคุมระหวางการใชงานปกติ 

–    ตัวระบายความรอนภายนอก  และสวนที่เปนโลหะที่หุมตัวระบายความรอนภายนอกโดยตรง  ยกเวนสวนเหลานั้นที่มีสวิตชหรือปุม
ควบคุมขณะใชงานตามปกติ 

–    สวนของพ้ืนผิวดานบนซึ่งตํ่ากวาระนาบทั่วไปของพ้ืนผิวดานบนเกิน 30 mm 

 สําหรับสวนภายนอกที่เปนโลหะซึ่งถูกปกคลุ มดวยวัสดุพลาสติก  ซึ่งมีความหนาไมนอยกวา  0.3 mm ยอมใหใชอุณหภูมิที่เพ่ิมขึ้นซึ่งสมนัย
กับอุณหภูมิที่เพ่ิมขึ้นที่ยอมใหของวัสดุฉนวน 

ค ถาอุณหภูมิที่เพ่ิมขึ้นเหลานี้สูงกวาที่ยอมใหตามประเภทของวัสดุฉนวนที่สัมพันธกัน  ใหคํานึงถึงปจจัยทางธรรมชาติของวัสดุนั้นดวย   
ง เพ่ือวัตถุประสงคตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้ อุณหภูมิที่เพ่ิมขึ้นที่ยอมใหอยูบนพ้ืนฐานของประสบการณการใชงานที่สัมพันธกับ

เสถียรภาพเชิงความรอนของวัสดุนั้น  สําหรับวัสดุที่อางถึงนี้เปนเพียงตัวอยางเทานั้น  สวนวัสดุที่มีการระบุวามีขีดจํา กัดอุณหภูมิสูงกวา
รายการเหลานี ้และวัสดุที่ไมมีอยูในรายการ อุณหภูมิสูงสุดตองไมเกินระดับที่ไดพิสูจนแลววาเปนที่นาพอใจ  

จ ยางธรรมชาติและยางสังเคราะหไมถือวาเปนวัสดุเทอรโมพลาสติก  
ฉ เนื่องจากความหลากหลาย  เปนไปไมไดที่จะระบุอุณหภูมิที่เพ่ิมขึ้น ทั่วไปที่ยอมใหไดของวัสดุเทอรโมพลาสติ ก ในการหาอุณหภูมิออนตัว

ของวัสดุเทอรโมพลาสติกจําเพาะ  ใหใชวิธีการหาอุณหภูมิออนตัวโดยการทดสอบ  B50 ตาม ISO 306 ถาไมรูชนิดของวัสดุหรือถาอุณหภูมิ
จริงของชิ้นสวนสูงกวาอุณหภูมิออนตัว ใหใชการทดสอบตามขอ 1) 

1)   ใหหาอุณหภูมิออนตัวของวัสดุโดยใชชิ้นตัวอยางแยกตางหาก  ในภาวะที่กําหนดใน  ตาม ISO 306 ดวยอัตราการใหความรอน  50 ๐C/h 
และดัดแปลงดังนี้: 

  –   ความลึกของการทะลุ เปน 0.1 mm 

–   ใชแรงผลักดันทั้งหมด 10 N กอนปรับต้ังเคร่ืองวัดแบบมีหนาปดไปที่ศูนย หรือบันทึกคาเร่ิมตนไว  

2) ขีดจํากัดอุณหภูมิที่นํามาพิจารณาหาอุณหภูมิที่เพ่ิมขึ้น คือ: 

–   ในภาวะการทํางานปกติ อุณหภูมิตํ่ากวาอุณหภูมิออนตัว 10 K   

–   ในภาวะผิดพรอง อุณหภูมิออนตัวของวัสดุนั้น  

ถาอุณหภูมิออนตัวที่ตองการสูงกวา 120 ๐C ใหพิจารณาเงื่อนไข ค ดวย 
ช สําหรับหมอแปลงแบบวิธีสวิตช อุณหภูมิที่เพ่ิมขึ้นอาจวัดดวยการวางเทอรมอคัปเปลใกลขดลวดเทาที่ทําได  อุณหภูมิที่เพ่ิมขึ้นที่ยอมใหคือ  

ตํ่ากวาที่กําหนดในตารางที่ 3 เทากับ 10 K 
ซ 

    แบตเตอร่ีลิเธียมตองเปนไปตามอุณหภูมิที่เพ่ิมขึ้นที่ยอมให หากแบตเตอร่ีนั้นเปนไปตามการทดสอบทางไฟฟาที่เหมาะสมตาม  IEC 60086-4 
ขอ 6.2.2.1 หรือขอ 6.2.2.2 

ฌ     แบตเตอร่ีลิเธียมตองเปนไปตามอุณหภูมิที่เพ่ิมขึ้นที่ยอมให หากแบตเตอร่ีนั้นเปนไปตามการทดสอบทางไฟฟาทั้งหมดตาม  IEC 60086-4 ขอ 
6.3.2 

 

-42- 



มอก.1195 – 25XX 

7.2 ความตานทานความรอนของวัสดุฉนวน 

วัสดุฉนวนที่รองรับสวนซึ่งตอ กับไฟฟาประธานผานสวนนําไฟฟาได ตองทนความรอนได  ถาในระหวาง

การใชงานตามเจตนา  สวนเหลาน้ีนํากระแสไฟฟา สถานะคงตัวเกิน 0.2 A และสามารถกําเนิดความรอนขึ้น

คอนขางมากเน่ืองจากการสัมผัสที่ไมสมบูรณ 

การทดสอบใหทําโดยการนําวัสดุฉนวนไปทดสอบตามที่กําหนดในตารางที่ 3 เงื่อนไข ฉ 

อุณหภูมิออนตัวของวัสดุฉนวนตองไมนอยกวา 150๐C 

ในกรณีที่ตัวนํา  2 กลุม  แตละกลุมตัวนํารองรับดวย สวน ฉนวน  สามารถตอเขาดวยกันไดอยางมั่นคง  

ตัวอยาง เชน  โดยเตาเสียบและเตารับ  สวน ฉนวนเพียง สวน เดียวเทาน้ันที่ตองเปนไปตามการทดสอบ  

ในกรณีที่มี สวนฉนวนสวนหน่ึงติดอยู ในเคร่ืองใช  สวนน้ีตองเปนไปตามการทดสอบ  

หมายเหตุ 1 ตัวอยางของสวน ซ่ึงสามารถกําเนิดความรอนขึ้นคอนขางมากขณะใชงานตามเจตนา  ไดแก หนาสัมผัสของ

สวิตชและของอุปกรณปรับตั้งแรงดันไฟฟา ขั้วตอที่ใชหมุดเกลียว และตัวยึดฟวส 

หมายเหตุ 2 สําหรับสวนซ่ึงเปนไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเลมอ่ืนที่เก่ียวของ ไมตองทําการทดสอบนี้ 

8.  ขอกําหนดของการสรางที่เก่ียวกับการปองกันช็อกไฟฟา 

8.1  สวนที่นําไฟฟาที่ หุมเฉพาะดวยแล็กเกอร  ตัวทําละลายที่มีสวนประกอบหลักเปนอินาเมล  กระดาษธรรมดา  

ผาที่ยังไมผานกระบวนการ  ฟลมออกไซด หรือลูกปดใหถือวาเปนสวนเปลือย 

การทดสอบใหทําโดยการตรวจพินิจ 

8.2 เคร่ืองใชตองไดรับการออกแบบและการสรางในลักษณะที่เมื่อทํางานดวยมือดังตอไปน้ี  ไมมีความเสี่ยงของ

ช็อกไฟฟา 

− การเปลี่ยนการปรับต้ังแรงดันไฟฟาหรือชนิดของแหลงจาย 

− การเปลี่ยนไสฟวสและหลอดไฟฟาชี้บอกการทํางาน 

− การใชงานลิ้นชักและอ่ืน ๆ 

การทดสอบใหทําโดยการทดสอบตามขอ 9.1.1  

8.3  ฉนวนของสวนที่มีไฟฟาอันตรายตองไมมีวัสดุดูดความชื้น 

การทดสอบใหทําโดยการตรวจพินิจ และในกรณีที่สงสัยใหทดสอบดังน้ี 

นําชิ้นตัวอยางของวัสดุ ตามที่ระบุใน  IEC 60167 ขอ 9. ไปไวในภาวะอุณหภูมิ  (40 ± 2)๐C และความชื้น

สัมพัทธ 90% ถึง 95% เปนเวลาดังน้ี 

− 7 วัน (168 h) สําหรับเคร่ืองใชที่ใชงานในภาวะรอนชื้น 
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− 4 วัน (96 h) สําหรับเคร่ืองใชอ่ืน ๆ 

ภายในเวลา  1 min หลังจากภาวะเตรียมน้ี  ชิ้นตัวอยางตองทนการทดสอบตามขอ  10.3 โดยไมตองบม

ความชื้นตามขอ 10.2 

8.4 เคร่ืองใชตองไดรับการสรางในลักษณะที่ไมมีความเสี่ยงของช็อกไฟฟาจากสวนที่เขาถึงไดหรือจากสวนซึ่ง

กลายเปนสวนที่เขาถึงไดหลังจากถอดฝาครอบดวยมือ 

ใหใชขอกําหนดน้ีกับสวนภายในของชองแบตเตอร่ีซึ่งกลายเปนสวนที่เขาถึงไดโดยการถอดฝาครอบเมื่อ

เปลี่ยนแบตเตอร่ีดวย 

ไมใชขอกําหนดน้ีกับชองแบตเตอร่ีภายในเคร่ืองใช  ซึ่งไมประสงคใหผูใชเปลี่ยนแบตเตอร่ีดวยตนเอง  

ตัวอยางเชน แบตเตอร่ีของหนวยความจํา 

การทดสอบใหเปนไปตามขอกําหนดของขอ 8.5 หรือขอ 8.6 

หมายเหตุ  ใหถือวาหนาสัมผัสที่เขาถึงไมไดของขั้วตอเปนสวนที่เขาถึงได ถาไมมีการทําเครื่องหมายดวยสัญลักษณตาม

ขอ 5.2 ข) หรือเจตนาใหตอเครื่องใชกับไฟฟาประธาน หรือจายกําลังไฟฟาประธานใหแกเครื่องใชอ่ืน 

8.5 สําหรับเคร่ืองใชประเภท I ตองแยกสวนนําไฟฟาที่เขาถึงได ยกเวนสวนของเคร่ืองใชที่มี ฉนวนสองชั้นหรือ

ฉนวนเสริม (การสรางประเภท II) จากสวนที่มีไฟฟาอันตรายดวยฉนวนมูลฐานทีเ่ปนไปตามขอกําหนดดาน

ฉนวนที่ระบุในขอ 10. และขอกําหนดของระยะหางในอากาศและระยะหางตามผิวฉนวนตามที่ระบุใน       

ขอ 13. 

ขอกําหนดน้ีไมใชกับฉนวนซึ่งเมื่อลัดวงจรแลวไมกอใหเกิดอันตรายจากช็อกไฟฟา 

หมายเหตุ 1  ตัวอยางเชน  ถาปลายขางหนึ่งของขดลวดทุติยภูมิของหมอแปลงแบงแยกตอกับสวนนําไฟฟาที่เขาถึงได  

ปลายอีกขางหนึ่งไมจําเปนตองเปนไปตามขอกําหนดดานฉนวนพิเศษใด ๆ เก่ียวกับสวนนําไฟฟาที่เข าถึงได

สวนเดียวกัน 

ตัวตานทานที่ตอขามฉนวนมูลฐานตองเปนไปตามขอกําหนดที่ระบุในขอ 14.1(ก) 

หมายเหตุ 2  สวนของเครื่องใชที่มี ฉนวนสองช้ัน หรือฉนวนเสริม  (การสรางประเภท  II) อาจตอขามดวยตัวตานทานที่

เปนไปตามขอกําหนดที่ระบุในขอ 14.1 (ก) 

ตัวเก็บประจุ หรือหนวย RC ที่ตอขามฉนวนมูลฐานระหวางสวนที่มีไฟฟาอันตรายกับสวนนําไฟฟาที่เขาถึง

ไดซึ่งตอกับขั้วตอลงดินปองกัน ตองเปนไปตามขอกําหนดของขอ 14.2.1 (ก) 

ตัวตานทาน ตัวเก็บประจุ หรือหนวย RC น้ัน ๆ ตองอยูในตําแหนงภายในเปลือกหุมของเคร่ืองใช 

เคร่ืองใชประเภท  I ตองมีขั้วตอลงดินปองกัน  หรือหนาสัมผัสการตอลงดินปองกันของเตารับ  (ถามี ) 

และตองตออยางวางใจไดกับสวนนําไฟฟาที่เขาถึงได  การตอเชนน้ีไมจําเปนสําหรับสวนนําไฟฟาที่
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เขาถึงได  ซึ่งแยกออกจากสวนที่มีไฟฟาอันตรายโดย ฉนวนสองชั้น หรือฉนวน เสริม  (การสราง

ประเภท  II) หรือซึ่งไดมีการปองกันการกลายเปนไฟฟาอันตรายโดยตอสวนนําไฟฟาไดกับขั้วตอลง

ดินปองกันอยางวางใจได  

หมายเหตุ 3  ตัวอยางของสวนนําไฟฟา คือแผนโลหะในหมอแปลงไฟฟาระหวางขดลวดปฐมภูมิและทุติยภูมิ แทนเครื่อง

โลหะ และอ่ืน ๆ 

การทดสอบใหตรวจสอบโดยการตรวจพินิจ  

8.6 สําหรับเคร่ืองใชประเภท II สวนที่เขาถึงไดตองแยกออกจากสวนที่มีไฟฟาอันตรายโดย ฉนวนสองชั้นตามที่

ระบุในขอ (ก) หรือโดยฉนวนเสริมตามที่ระบุในขอ (ข) 

ขอกําหนดน้ีไมใชกับฉนวนซึ่งเมื่อลัดวงจรแลวไมกอใหเกิดอันตรายจากช็อกไฟฟา 

หมายเหตุ 1  ตัวอยางเชน  ถาปลายขางหนึ่งของขดลวดทุติยภูมิของหมอแปลงแบงแยกตอกับสวนนําไฟฟาที่เขาถึงได  

ปลายอีกขางหนึ่งไมจําเปนตองเปนไปตามขอกําหนดดานฉนวนพิเศษใด ๆ เก่ียวกับสวนนําไฟฟาที่เขาถึงได

สวนเดียวกัน 

สวนประกอบซึ่งเปนไปตามขอกําหนดขอ  14.1 (ก) หรือ 14.3 อาจตอขามฉนวนมูลฐาน  ฉนวนเพิ่มเติม  

ฉนวนสองชั้น หรือฉนวนเสริม ยกเวนสวนประกอบที่เปนไปตาม ขอ 14.3.4.3 

สวนประกอบตามขอ 14.3.4.3 อาจตอขามเฉพาะฉนวนมูลฐานเทาน้ัน 

ฉนวนมูลฐานและฉนวนเพิ่มเติมแตละอยาง  อาจตอขามดวยตัวเก็บประจุหรือหนวย RC ซึ่งมีคาที่กําหนด

เดียวกัน ที่เปนไปตามขอกําหนดขอ 14.2.1 (ก) 

ฉนวนสองชั้นหรือฉนวนเสริมอาจ ตอขามดวยตัวเก็บประจุหรือ หนวย RC 2 ตัวที่มีคาที่กําหนดเดียวกัน ตอ

อนุกรมกัน แตละตัวเปนไปตามขอกําหนดขอ 14.2.1 (ก) 

ทางเลือกอ่ืนคือ ฉนวนสองชั้นหรือฉนวนเสริมอาจ ตอขามดวยตัวเก็บประจุหรือ หนวย RC ตัวเดียวที่เปนไป

ตามขอกําหนดในขอ 14.2.1 (ข) 

หมายเหตุ 2  สําหรับฉนวนภายนอก การตอขามฉนวนสองช้ันหรือฉนวนเสริม ใหดูขอ 8.8 ดวย 

ตัวตานทาน ตัวเก็บประจุ หรือหนวย RC  น้ัน ๆ ตองวางในตําแหนงภายในเปลือกหุมของเคร่ืองใช 

การทดสอบใหทําโดยการตรวจพินิจ 

(ก) ถาสวนที่เขาถึงไดถูกแยกออกจากสวนที่มีไฟฟาอันตรายโดยฉนวนมูลฐานและฉนวนเพิ่มเติม  ตองเปน

ดังน้ี 

ฉนวนเหลาน้ีแตละอยางตองเปนไปตามขอกําหนดฉนวนตามที่ระบุในขอ  10. และขอกําหนดของ

ระยะหางในอากาศและระยะหางตามผิวฉนวนตามที่ระบุในขอ 13. 
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เปลือกหุมที่เปนไมซึ่งไมเปนไปตามขอกําหนดในขอ  8.3 อนุญาตใหเปนฉนวนเพิ่มเติม ถาสามารถทน

การทดสอบความทนไดอิเล็กทริกตามขอ 10.3 ได 

การทดสอบใหทําโดยการตรวจพินิจ และ/หรือการวัด 

(ข) ถาสวนที่เขาถึงไดถูกแยกออกจากสวนที่มีไฟฟาอันตรายโดยฉนวนเสริม ตองเปนดังน้ี 

 ฉนวนตองเปนไปตามขอกําหนดฉนวนตามที่ระบุในขอ  10. นอกจากน้ัน  ตองเปนไปตามขอกาํหนด

ระยะหางในอากาศและระยะหางตามผิวฉนวนตามที่ระบุในขอ 13. 

หมายเหตุ 3  ตัวอยางของการประเมินฉนวนเสริมใหไวในรูปที่ 2 

การทดสอบใหทําโดยการตรวจพินิจ และ/หรือการวัด 

8.7 วาง 

8.8 ฉนวนมูลฐาน  ฉนวนเพิ่มเติม  และฉนวนเสริม แตละอยางตองทดสอบความทนไดอิเล็กทริก  ตามที่ระบุใน

ขอ 10.3 

สําหรับฉนวนสองชั้น ไมวาจะเปนฉนวนมูลฐานหรือฉนวนเพิ่มเติม ตองมีความหนาไมนอยกวา 0.4 mm 

ฉนวนเสริมตองมีความหนาตํ่าสุด  0.4 mm เมื่อไมอยูในภาวะความเคนทางกลใด  ๆ ซึ่งอาจทําใหวัสดุฉนวน

เสียรูปหรือเสื่อมสภาพลง ที่อุณหภูมิในภาวะการทํางานปกติและภาวะผิดพรอง  

หมายเหตุ  ในภาวะความเคนทางกล อาจตองเพ่ิมความหนาขึ้นเพ่ือใหเปนไปตามขอกําหนดฉนวนตาม ที่ระบุในขอ 10. 

และขอกําหนดความแข็งแรงทางกลตามที่ระบุในขอ 12. 

ขอกําหนดขางตนไมใชกับฉนวนวัสดุแผนบางโดยไมคํานึงถึงความหนาของวัสดุน้ัน ถา  

− ถูกใชภายในเปลือกหุมของเคร่ืองใช และ 

− ฉนวนมูลฐานหรือฉ นวนเพิ่มเติมประกอบดวยวัสดุสองชั้นเปนอยางนอย  ซึ่งแตละชั้นตองผานการ

ทดสอบความทนไดอิเล็กทริกตามที่ระบุในขอ 10.3 สําหรับฉนวนมูลฐานหรือฉนวนเสริม หรือ 

− ฉนวนมูลฐานหรือฉนวนเพิ่มเติมประกอบดวยวัสดุสามชั้น  ซึ่งทุกการจับคูของฉนวนสองชั้นตองผาน

การทดสอบความทนไดอิเล็กทริกตามที่ระบุในขอ 10.3 สําหรับฉนวนมูลฐานหรือฉนวนเพิ่มเติม หรือ 

− ฉนวนเสริม  ประกอบดวยวัสดุสองชั้นเปนอยางนอย   ซึ่งแตละชั้นตองผานการทดสอบ  ความทน       

ไดอิเล็กทริกตามที่ระบุในขอ 10.3 สําหรับฉนวนเสริม หรือ 

− ฉนวนเสริมประกอบดวยวัสดุสามชั้น  ซึ่งทุกการจับคูของฉนวนสองชั้นตองผานการทดสอบความทน

ไดอิเล็กทริกตามที่ระบุในขอ 10.3 สําหรับฉนวนเสริม 

ไมมีขอกําหนดสําหรับทุกชั้นของฉนวนที่เปนวัสดุฉนวนอยางเดียวกัน 
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สําหรับขอกําหนดของลวดเคลือบฉนวนที่ใชพันขดลวดสํา หรับการใชงานโดยปราศจากฉนวนสอดแทรก

เพิ่มเติม ใหดูขอ 8.17 

สําหรับขอกําหนดการทดสอบของฉนวนแผนบางที่ไมสามารถแยกได ใหดูขอ 8.22 

หมายเหตุ  วัตถุประสงคของการทดสอบขอ 8.22 เพ่ือความม่ันใจวาวัสดุมีความแข็งแรงพอเพียงที่จะทนตอการเสียหาย

เม่ือซอนในช้ันในของฉนวน  ดังนั้นไมตองทดสอบกับฉนวนที่มีสองช้ัน  และไมตองทดสอบกับฉนวน

เพ่ิมเติมดวย 

การทดสอบใหทําโดยการตรวจพินิจและการวัด 

8.9 ฉนวนของการเดินสายภายในระหวางตัวนําทีม่ีไฟฟาอันตรายในลวดหรือสายไฟฟากับสวนที่เขาถึงได  หรือ

ระหวางสวนที่มีไฟฟาอันตรายกับตัวนําในลวดหรือสายไฟฟาที่ตอกับสวนนําไฟฟาที่เขาถึงได  ตองมีความ

หนาไมนอยกวา 0.4 mm ถาทําดวยพอลิไวนิลคลอไรด วัสดุอ่ืนจะยอมใหใชก็ตอเมื่อสามารถทนการทดสอบ

ความทนไดอิเล็กทริกตามที่ระบุในขอ  10.3 และมีความหนาที่จะมั่นใจวามีความแข็งแรงทางกลสมมูลกัน 

เมื่อการสรางตองการเชนน้ัน 

หมายเหตุ  ตัวอยางเชน  ฉนวนที่เปนพอลิเตตระฟลูออโรเอทิลีน  มีความหนาไมนอยกวา  0.24 mm ถือวาเปนไปตาม

ขอกําหนดนี้ 

การทดสอบใหทําโดยการตรวจพินิจและการวัด 

8.10   ในเคร่ืองใชประเภท II ตองมีฉนวนสองชั้นระหวาง 

− สวนที่เขาถึงไดกับตัวนําในลวดหรือสายไฟฟาที่ตอกับไฟฟาประธานผานสวนนําไฟฟาได และ 

− ตัวนําในลวดหรือสายไฟฟาที่ตอกับสวนนําไฟฟาที่เขาถึงไดกับสวนที่ตอกับไฟฟาประธานผานสวนนํา

ไฟฟาได 

ฉนวนมูลฐานหรือฉนวนเพิ่มเติม  ตองเปนไปตามขอกาํหนดขอ  8.9 ฉนวนอ่ืน ๆ ตองทนการทดสอบความ

ทนไดอิเล็กทริกตามที่ระบุในขอ 10.3 สําหรับฉนวนมูลฐานหรือฉนวนเพิ่มเติม 

ถาฉนวนสองชั้น ประกอบดวยฉนวนสองชั้นซึ่งไมสามารถ แยกทดสอบได  ฉนวนสองชั้น น้ีตองทนการ

ทดสอบความทนไดอิเล็กทริกตามที่ระบุในขอ 10.3 สําหรับฉนวนเสริมได 

ปอนแรงดันไฟฟาทดสอบตามขอ  10.3 ระหวางตัวนํากับโลหะเปลวที่หุมไวแนบชิดรอบฉนวนของลวด

ตลอดความยาว 10 cm 

ในกรณีของปลอกฉนวน  ปอนแรงดันไฟฟาทดสอบตามขอ  10.3 ระหวางแทงโลหะที่สอดเขาไปในปลอก

อยางแนนกับโลหะเปลวที่หุมไวแนบชิดรอบปลอกตลอดความยาว 10 cm 

การทดสอบใหทําโดยการตรวจพินิจและการวัด 
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8.11 การสรางเคร่ืองใชตองมีลักษณะที่หากลวดหลุดออกจากที่แลว  ระยะหางในอากาศและระยะหางตามผิว

ฉนวนตองไมลดลงตํ่ากวาคาที่ระบุในขอ 13. โดยการเคลื่อนที่ตามธรรมชาติของลวดที่หลุดออกจากที่ ไมใช

ขอกําหนดน้ีถาไมมีความเสี่ยงที่ลวดจะหลุดออกจากที่ 

หมายเหตุ 1  ใหถือวาไมมีการตอทางไฟฟามากกวา 1 การตอที่จะหลุดออกจากที่ในเวลาเดียวกัน 

การทดสอบใหทําโดยการตรวจพินิจและการวัด 

หมายเหตุ 2  ตัวอยางของวิธีที่ยอมรับไดวาสามารถปองกันลวดไมใหหลุดออกจากที่ คือ 

ก)  ยึดตัวนําของลวดเขากับแท็ก (tag) กอนการบัดกรี   ยกเวนกรณีที่ลวดมีโอกาสขาดบริเวณใกลจุดบัดกรี

เนื่องจากการส่ันสะเทือน 

ข)  บิดลวดเขาดวยกันอยางเช่ือถือได 

ค)  มัดลวดรวมกันอยางเช่ือถือไดดวยที่รัดสายไฟฟา เทปกาวที่มีกาวเทอรโมเซตติงที่เปนไปตาม  IEC 60454 

ปลอก หรือส่ิงที่คลายกัน 

ง)  สอดตัวนําของลวดเขาไปในรูของแผนวงจรพิมพกอนบัดกรี   รูมีขนาดเสนผานศูนยกลางใหญกวาตัวนํา

เล็กนอย ยกเวนกรณีที่ลวดมีโอกาสขาดบริเวณใกลแผนวงจรพิมพเนื่องจากการส่ันสะเทือน 

จ)  หอหุมตัวนําของลวดและฉนวนของลวด (ถามี) อยางม่ันคงรอบขั้วปลายดวยเครื่องมือพิเศษ 

ฉ)  บีบอัดตัวนําของลวดและฉนวนของลวด (ถามี) เขากับขั้วปลายดวยเครื่องมือพิเศษ 

ในกรณีที่สงสัย ใหทดสอบการสั่นสะเทือนตามขอ 12.1.2 เพื่อทวนสอบการเปนไปตามขอกําหนด 

8.12 วาง 

8.13 หนาตาง เลนส ฝาครอบหลอดไฟสัญญาณ  ฯลฯ ตองยึดไวดวยวิธีการที่เชื่อถือได  หากไมมีสวนเหลาน้ีแลว

สวนที่มีไฟฟาอันตรายจะกลายเปนสวนที่เขาถึงได 

หมายเหตุ  ไมถือวาเฉพาะความเสียดทานเปนวิธีการที่เช่ือถือได 

การทดสอบใหทําโดยการตรวจพินิจ  และในกรณีที่สงสัยใหใชแรง  20 N กระทําจากภายนอกเปนเวลา  10 s 

ณ ตําแหนงและทิศทางที่ใหผลเลวที่สุด 

8.14 ฝาครอบซึ่งอาจไดรับแรงขณะใชงานตามประสงค  ตัวอยางเชน  ฝาครอบที่รองรับขั้วตอ  (ดูขอ 15.) ตองยึด

ไวดวยวิธีการที่เชื่อถือได หากไมมีฝาครอบน้ีแลวสวนที่มีไฟฟาอันตรายจะกลายเปนสวนที่เขาถึงได 

หมายเหตุ  ไมถือวาเฉพาะความเสียดทานเปนวิธีการที่เช่ือถือได 

การทดสอบใหทําโดยการตรวจพินิจ  และในกรณีที่สงสัยใหใชแรง  50 N เปนเวลา 10 s กระทํา ณ ตําแหนง

และทิศทางที่ใหผลเลวที่สุด 
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หลังจากการทดสอบตามขอ  8.13 และขอ 8.14 เคร่ืองใชตองไมปรา กฎความเสียหายตามความหมายของ

มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมน้ี  โดยเฉพาะอยางยิ่ง  ตองไมมีสวนที่มีไฟฟาอันตรายกลายเปนสวนที่

เขาถึงได 

8.15  การเดินสายภายในเคร่ืองใช  ซึ่งเมื่อฉนวนเสียหายแลวอาจกอใหเกิดอันตรายตามความหมายของมาตรฐาน

ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมน้ี ตอง 

− ยึดใหแนนในลักษณะที่เมื่อใชแรง 2 N กระทํา ณ  สวนใด ๆ ของการเดินสายหรือบริเวณรอบ  ๆ แลวไม

สัมผัสกับสวนที่อุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นสูงกวาคาที่ยอมใหสําหรับฉนวนของลวดที่ระบุในตารางที่ 3  และ 

− สรางในลักษณะที่เมื่อใชแรง 2 N กระทํา ณ  สวนใด ๆ ของการเดินสายหรือบริเวณรอบ ๆ แลวไมมี

ความเสี่ยงตอการเกิดความเสยีหายตอฉนวนของลวด ตัวอยางเชน โดยขอบคม  สวนเคลื่อนที่ หรือการ

บีบ/หนีบ ซึ่งอาจสัมผัสกับสวนอ่ืนของเคร่ืองใช 

การทดสอบใหทําโดยการตรวจพินิจและการวัด 

8.16 เคร่ืองใชที่ถูกออกแบบใหรับกําลังไฟฟาจากเคร่ืองจายไฟฟาที่ระบุโดยผูทําของเคร่ืองใชเทาน้ัน   ตองสราง

ในลักษณะที่เคร่ืองจายไฟฟาพิเศษไมสามารถถูกทดแทนไดดวยเคร่ืองจายไฟฟาสําหรับการใชงานทั่วไป

โดยปราศจากการดัดแปลง  

หมายเหตุ  การไมสามารถสับเปล่ียนทดแทนกันอาจยังใชได ตัวอยางเชน โดยการตอแบบพิเศษ 

การทดสอบใหทําโดยการตรวจพินิจ 

8.17 ขอกําหนดสําหรับลวดหุมฉนวนของขดลวดสําหรับใชโดยไมมีฉนวนแทรกเพิ่มเติม 

ลวดหุมฉนวนของขดลวดของสวนประกอบที่มีการพัน  ซึ่งฉนวนเปนฉนวนมูลฐาน  ฉนวนเพิ่มเติม  ฉนวน

เสริม หรือฉนวนสองชั้น ตองเปนไปตามขอกําหนด ดังตอไปน้ี 

− ถาฉนวนของลวด ของขดลวด ถูกใชเปน ฉนวนมูลฐาน  ฉนวนเพิ่มเติม  หรือฉนวนเสริม  ของ

สวนประกอบที่มีการพัน ลวดหุมฉนวนน้ันตองเปนไปตามภาคผนวก ซ. 

− จํานวนตํ่าสุดของชั้นการสรางที่ใชกับตัวนําหรือตัวนําตาง ๆ ตองเปนดังตอไปน้ี 

• สําหรับฉนวนมูลฐาน :  พันหุม 2 ชั้น หรือหุมแบบอัดรีด 1 ชั้น 

• สําหรับฉนวนเพิ่มเติม : พันหุมหรือหุมแบบอัดรีด 2 ชั้น 

• สําหรับฉนวนเสริม : พันหุมหรือหุมแบบอัดรีด 3 ชั้น 

− เมื่อชั้นของการสรางมากกวา 1 ชั้น ตามที่ถูกระบุขางตน  ยอมใหจํานวนชั้นทั้งหมดอยูบน  1 ตัวนําหรือ

รวมกันระหวาง 2 ตัวนํา 
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− ใหพิจารณาวา ลวดหุมฉนวนของขดลวดที่อยูชิดกัน  ถูกแยกออกจากกันโดย ฉนวนสองชั้น  ถาฉนวน

ของแตละตัวนําถูกกําหนดสําหรับแรงดันไฟฟาใชงาน 

− ถาลวดหุมฉนวนดวยเทปพันหุมขดเปนวงสองชั้นหรือมากกวา  ผิวเกยของชั้นตองพอเพียงที่จะมั่นใจวา

ยังคงเกยในระหวางการทําสวนประกอบที่มีการพัน   ตองผนึกชั้นของเทป ถาระยะหางตามผิวฉนวน

ระหวางชั้นที่พันหุม ไมเปนไปตามขอ 13. ของมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมน้ี 

หมายเหตุ 1  สําหรับลวดที่หุมฉนวนโดยกรรมวิธีหุมแบบอัดรีด ถือวามีการผนึกในตัวตามกรรมวิธี 

− ในกรณีที่ลวดหุมฉนวน  2 เสน หรือลวดเปลือย  1 เสนและลวดหุมฉนวน  1 เสน สัมผัสกันภายใน

สวนประกอบที่มีการพัน  ไขวทับกันทํามุม ระหวาง 45๐ กับ 90๐ และตองรับแรงดึงของขดลวด  ตอง

เตรียมการปองกันความเคนทางกล การปองกันสามารถทําได โดยทางใดทางหน่ึงดังตอไปน้ี 

•  การแยกทางฟสิกสในรูปของปลอกฉนวนหรือวัสดุแผน หรือโดยใชจํานวนชั้นของฉนวนเปน  2 เทา

ของจํานวนชั้นที่ตองการ หรือ 

• สวนประกอบทีม่ีการพันเปนไปตามขอกําหนดขอ 8.18 

− ผูทําตองแสดงใหเห็นวา ลวดไดมกีารทดสอบความทนไดอิเล็กทริกเปนประจํา 100 %   ตามที่ระบุไวใน

ขอ ซ.3 

การทดสอบใหทําโดยการตรวจพินิจชิ้นสวนและจากการรับรองตนเองของผูทําลวดของขดลวด 

8.18 การทดสอบความคงทน   สําหรับสวนประกอบที่มีการพันดวยลวดหุมฉนวนของขดลวด  โดยไมมีฉนวน

แทรกเพิ่มเติม 

เมื่อตองการใหเปนไปตามขอ  8.17 สวนประกอบที่มีการพันตองทดสอบตามวัฏจักรดังตอไปน้ี  แตละ       

วัฏจักรประกอบดวยการอบความรอน    การทดสอบการสั่นสะเทอืน    และการอบความชืน้   การวัดตาม     

ขอ 8.18 ง) ใหทํากอนการทดสอบตามวัฏจักร และหลังการทดสอบแตละวัฏจักร 

จํานวนชิ้นทดสอบคือ 3 ชิ้น ชิ้นทดสอบตองไดรับการทดสอบ 10 วัฏจักร 

(ก) การอบความรอน 

ขึ้นกับชนิดของฉนวน (จําแนกทางความรอน) วางชิ้นทดสอบในตูอบตามการจับคูของเวลาและอุณหภูมิ

ตามที่ระบุในตารางที ่4 ใหดําเนินการ 10 วัฏจักร กับการจับคูที่เหมือนกัน 

ตองรักษาอุณหภูมิของตูอบใหอยูในเกณฑคลาดเคลื่อน  ± 3 ๐C 
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ตารางท่ี 4 อุณหภูมิทดสอบและเวลาทดสอบ (เปนวัน) ตอวัฏจักร 

(ขอ 8.18) 

อุณหภูมิทดสอบ  
oC 

อุณหภูมิสําหรับระบบฉนวน 
oC 

 100 115 120 140 165 
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ระดับช้ันทางความรอน ตาม  

IEC 60085 และ IEC 60216 

A E B F H 

ผูทําเปนผูตัดสินเลือกเอาการจับคูของเวลาและอุณหภูมิที่ตองใชในการทดสอบ  

หลังการทดสอบความรอน  ปลอยใหชิ้นทดสอบเยน็ลงจนถงึอุณหภูมิโดยรอบกอนทําการทดสอบการ

สั่นสะเทือน 

(ข) การทดสอบการสั่นสะเทือน 

ใหยึดชิ้นทดสอบเขากับเคร่ืองกาํเนิดการสั่นสะเทือนในตําแหนงการใชงานปกติ  ตามที่ ระบุใน IEC 

60068-2-6 ดวย สกรู ตัวหนีบยึด  หรือสายรัดรอบสวนประกอบ ทิศทางของการสั่นสะเทือนคือแนวด่ิง 

และความรุนแรงดังน้ี 

 •  ชวงเวลา : 30 min 

 •  แอมพลิจูด : 0.35 mm 

 •  พิสัยความถี่ : 10 Hz…55 Hz…10 Hz 

 •  อัตราการกวาดความถี่ (sweep rate)  :  ประมาณ 1 octave/min 
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(ค) การอบความชื้น 

 ใหอบความชื้นชิ้นทดสอบตามขอ  10.2  เปนเวลา 2 วัน 

(ง) การวัด 

ภายหลังแตละวัฏจักร  ใหวัดความตานทานฉนวน  และทดสอบความทนไดอิเล็กทริกตามขอ  10.3 

นอกจากน้ี ใหทดสอบดังตอไปน้ีเฉพาะกรณีหมอแปลงไฟฟาที่ใชงานที่ความถี่ไฟฟาประธานเทาน้ัน 

ภายหลังการทดสอบความทนไดอิเล็กทริก  ใหตอวงจรดานเขา  1 วงจร ที่แรงดันไฟฟาเทากับ

แรงดันไฟฟาทดสอบไมนอยกวา  1.2 เทาของแรงดันไฟฟาแหลงจายที่กําหนด   ที่สองเทาของความถี่ที่

กําหนดเปนเวลา  5 min ตองไมตอโหลดที่หมอแปลงไฟฟา  ระหวางทดสอบใหตอขดลวดหลายเสน  

(polyfilar winding) (ถาม)ี แบบอนุกรม 

อาจใชความถี่ทดสอบที่สูงขึ้น ชวงเวลาของคาบการตอ (เปนนาที)  เทากับ 10 เทาของความถี่ที่กําหนด

หารดวยความถี่ทดสอบ แตไมนอยกวา 2 min 

ระหวางการทดสอบน้ี  ตองไมเกิดการเสยีสภาพฉบัพลันของฉนวนระหวางรอบของขดลวด   ระหวาง

วงจรดานเขาและดานออก ระหวางวงจรดานเขาหรือดานออกที่อยู ชิดกัน หรือระหวางขดลวดและแกน

ที่นําไฟฟาใด ๆ 

ใหลดคาแรงดันไฟฟาทดสอบสําหรับการทดสอบไดอิเล็คทริกตามขอ  10.3 ลงเหลือ 35% จากคาที่ระบุ  

และใหใชเวลาทดสอบเปน 2 เทา 

พิจารณาวาชิ้นทดสอบ  ไมผานการทดสอบ ถากระแสไฟฟาไมมีโหลด   หรือสวนประกอบรวมเฟสกัน 

ของกระแสไฟฟาดานเขาไมมีโหลดมคีามากกวาคาที่สมนัยกัน  ที่ไดระหวางการวัดเร่ิมตนไมนอยกวา  

30% 

หลังการเสร็จสมบูรณทั้ง 10 วัฏจักร ถามีชิ้นทดสอบลมเหลว  1 ชิน้ทดสอบหรือมากกวา  ใหพิจารณาวา

หมอแปลงไฟฟาไมเปนไปตามการทดสอบความคงทน 

8.19 การปลดวงจรจากไฟฟาประธาน 

8.19.1 เคร่ืองใชทีอ่อกแบบใหตอกับไฟฟาประธาน ตองจัดใหมีอุปกรณปลดวงจรไวสําหรับแยกเคร่ืองใชออก

จากไฟฟาประธานเพือ่ซอมบาํรุง 

หมายเหตุ ตอไปนี้เปนตัวอยางของอุปกรณปลดวงจร 

−  เตาเสียบประธาน 

−  คูเตาตอเครื่องใช 

−  สวิตชประธานทุกขั้ว 
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−  เครื่องตัดวงจรทุกขั้ว 

กรณีใชเตาเสียบประธานหรือคูเตาตอเคร่ืองใชเปนอุปกรณปลดวงจร     คูมือการใชงานตองเปนไปตาม

ขอ 5.4.2 (ก) 

กรณีใชสวิตชประธานทุกขั้วหรือเคร่ืองตัดวงจรทุกขั้วเปนอุปกรณปลดวงจร  อุปกรณปลดวงจรตองมี

ระยะแยกของหนาสัมผัสไมนอยกวา 3 mm ในแตละขั้ว และตองปลดวงจรทุกขั้วพรอมกัน 

การทดสอบใหทําโดยการตรวจพินิจและการวัด 

8.19.2 สําหรับเคร่ืองใชซึ่งใชสวิตชประธานเปนอุปกรณปลดวงจร ตองชีบ้อกตําแหนงเปดของสวิตช 

หมายเหตุ  การช้ีบอกตําแหนงเปด อาจอยูในรูปแบบการทํา เครื่องหมาย  แสง  ช้ีบอกดวยเสียง หรือ วิธีที่เหมาะสม

อ่ืน ๆ 

กรณีการชี้บอกอยูในรูปแบบ  การทําเคร่ืองหมาย  ตองเปนไปตามขอกาํหนดที่เกี่ยวของตามขอ 5. 

การทดสอบใหทําโดยการตรวจพินิจ 

8.20 ตองไมติดต้ังสวิตชประธานในสายเคเบิลออนหรือสายออนประธาน 

หมายเหตุ ขอกําหนดเพ่ิมเติมสําหรับสวิตชใหไวในขอ 14.6 

การทดสอบใหทําโดยการตรวจพินิจ 

8.21 กรณีใชตัวตานทาน ตัวเก็บประจุ หรือหนวย RC  สําหรับตอขามชองวางหนาสัมผัสของสวิตชที่ตอกับไฟฟา

ประธานผานสวนนําไฟฟาได สวนประกอบเหลาน้ีตองเปนไปตามขอ 14.1 ก) หรือขอ 14.2.2 ตามลําดับ 

การทดสอบใหทําโดยการตรวจพินิจ 

8.22 ขอกําหนดการทดสอบของวัสดุแผนบางที่แยกไมได 

การทดสอบใหปฏิบัติตามขอ 26.3 ของ IEC 61558-1  หรือดังตอไปน้ี  

ใชตัวอยาง  3 ตัวอยาง แตละตัวอยางประกอบดวยชั้นของวัสดุแผนบางที่แยกไมได  3 ชั้นหรือมากกวาที่ทํา

เปนฉนวนเสริม  ยึดตัวอยางทีละตัวอยางเขากับแมนเดรลของประกับทดสอบ  (รูปที่  14) ตามที่แสดง          

ในรูปที่ 15 

ใชแรงกดลงขนาด  150 N ± 10 N กระทําที่ปลายอิสระของตัวอยาง  (ดูรูปที่ 16 ) โดยใชอุปกรณหนีบยึดที่

เหมาะสม  ทําการหมุนแมนเดรลดวยมือโดยไมมีการกระตุก 

− จากตําแหนงเร่ิมตน (รูปที่ 15) ไปยังตําแหนงสุดทาย (รูปที่ 16) และหมุนกลับ 

− ทําเหมือนขางตนเปนคร้ังที่ 2 

− จากตําแหนงเร่ิมตนไปยังตําแหนงสุดทาย 
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ถาตัวอยางแตกระหวางการหมุนบริเวณที่ตัวอยางถูกยึดเขากับแมนเดรลหรืออุปกรณหนีบยึดไมถือวาการ

ทดสอบลมเหลว และใหทดสอบซ้ํากับตัวอยางใหม ถาตัวอยางแตกที่บริเวณอ่ืน ถือวาการทดสอบลมเหลว 

ภายหลังการเตรียมสภาพน้ี  วางแผนโลหะเปลวหนา  0.035 mm ± 0.005 mm  ยาวไมนอยกวา  

200 mm ไปตามพื้นผิวของตัวอยาง  แขวนลงบนแตละขางของแมนเดรล  (ดูรูปที่  16) พื้นผิวของโลหะ

เปลวที่สัมผัสกับตัวอยางตองนําไฟฟา  ไมเกิดอ็อกไซด  หรือเปนฉนวน  ใหวางโลหะเปลวในตําแหนง

ที่ขอบของโลหะเปลวหางจากขอบของตัวอยางไมนอยกวา  18 mm (ดูรูปที่  17) แลวขึงโลหะเปลวให

ติดแนนดวยนํ้าหนักที่เทากัน ที่แตละสวนปลายของโลหะเปลว  โดยใชอุป กรณหนีบยึดที่เหมาะสม  

ขณะที่แมนเดรลอยูที่ตําแหนงสุดทาย  และภายในเวลา  60 s ตอจากตําแหนงสุดทายน้ี ใหทดสอบ

ความทนไดอิเล็กทริกระหวางแมนเดรลกับแผนโลหะเปลวตามขอ  10.3.2 โดยใชแรงดันไฟฟา

ทดสอบ  1.5 เทา  ของคาที่ระบุไวในตารางที่  5 สําหรับฉนวนเสริม  แตไมนอยก วา 5 kV 

ใหทําซ้ําวิธีดําเนินการทดสอบทั้งหมดกับอีก  2 ตัวอยาง  

ตองไมเกิดการวาบไฟตามผิวหรือการเสียสภาพฉับพลันระหวางการทดสอบ  ไมตองคํานึงถึงปรา กฎการณ

โคโรนา หรือปรากฎการณที่คลายกัน 

9.  อันตรายจากช็อกไฟฟาในภาวะการใชงานปกต ิ

9.1  การทดสอบจากภายนอก 

9.1.1 ทั่วไป 

สวนที่แตะตองถึงตองไมมีไฟฟาอันตราย 

หมายเหตุ 1 สําหรับการตอระหวางเครื่องใชที่อยูในขอบขายของมาตรฐานเลมอ่ืน วงจรควรเปนไปตามขอ 9.1.1 

และขอ 8.5 หรือขอ 8.6 ขึ้นกับการสราง 

นอกจากน้ี  เมื่อไมไดตอกับเคร่ืองใชอ่ืน  หนาสัมผัสที่แตะตองไมถึงของขั้วตอตองไมมีไฟฟาอันตราย  

โดยมีขอยกเวนดังน้ี 

− หนาสัมผัสของขั้วตอสัญญาณดานออก  ถาจําเปนตองมีไฟฟาอันตรายดวยเหตุผลเชิงหนาที่  

หนาสัมผัสน้ันตองแยกจากแหลงจายไฟฟาตามขอกําหนดในขอ  8. สําหรับสวนที่นําไฟฟาที่แตะ

ตองถึง 

หมายเหตุ 2 ขั้วตอดานเขาที่แตะตองไมถึง ตัวอยางเชน ขั้วตอดานเขาของลําโพง ยอมใหมีไฟฟาอันตรายไดเม่ือ

ตอกับขั้วตอดานออก 

หมายเหตุ 3 การทําเครื่องหมายของขั้วตอดานออก ใหดูขอ 5.2 (ข) 
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− ขั้วตอที่เปนไปตามขอ  15.1.1 ที่เตรียมไวสําหรับตอเคร่ืองใชเข ากับไฟฟาประธาน  เตารับ และ

หนาสัมผัสของแผงตอ สําหรับจายกําลังไฟฟาใหกับเคร่ืองใชอ่ืน 

สําหรับบริภัณฑมืออาชีพ ขั้วตอเสียงดานออกยอมใหเขาถึงไดโดยผูชํานาญการ ถาแรงดันไฟฟาเสียง

ดานออก ไมเกิน 120 V r.m.s. เมื่อเคร่ืองใชสรางกําลังดานออกไมขลิบ 

ขอกําหนดในการหาวาสวนที่มีไฟฟาอันตรายเปนสวนที่เขาถึงไดหรือไม  ใหใชเฉพาะกับไฟฟาอันตราย

ที่แรงดันไฟฟากระแสสลับไมเกิน 1 000 V หรือแรงดันไฟฟากระแสตรง  1 500 V สําหรับแรงดันไฟฟา

ที่สูงกวาน้ันตองมีระยะหางในอากาศกับสวนที่มีแรงดันไฟฟาอันตรายและน้ิวทดสอบหรือหมุดทดสอบ

ตามที่ระบุในขอ 13.3.1 สําหรับฉนวนมูลฐาน (ดูรูปที่ 3) 

การทดสอบใหทําโดยการตรวจพินิจและโดยการวัดตามขอ 9.1.1.1 และการทดสอบตามขอ 9.1.1.2 

9.1.1.1 การหาสวนที่มีไฟฟาอันตราย 

เพื่อทวนสอบวาสวน หรือหนาสัมผัสของขั้วตอเปนสวนที่มีไฟฟาอันตราย  ใหวัดดังตอไปน้ีระหวาง  

2 สวนใด ๆ หรือ 2 หนาสัมผัสใด ๆ แลววัดกับสวนใด ๆ หรือหนาสัมผัสใด  ๆ กับขั้วใดขั้วหน่ึงของ

แหลงจายไฟฟาที่ใชในระหวางการทดสอบ  ตองวัดการปลอยประจุที่ขั้วตอที่เตรียมไวสําหรับตอ

เคร่ืองใชกับแหลงจายไฟฟาในทันทีทันใดหลังจากตัดแหลงจาย 

หมายเหตุ 1 สําหรับการปลอยประจุระหวางขั้วของเตาเสียบประธาน ใหดูขอ 9.1.6 

สวนหรือหนาสัมผัสของขั้วตอเปนสวนที่มีไฟฟาอันตราย ถา 

(ก) แรงดันไฟฟาวงจรเปด มากกวา 

− แรงดันไฟฟากระแสสลับ 35 V (คายอด) หรือแรงดันไฟฟากระแสตรง 60 V  

− 120 V r.m.s. สําหรับสัญญาณเสียงของเคร่ืองใชสําหรับมืออาชีพ 

− 71 V r.m.s. สําหรับสัญญาณเสยีงของเคร่ืองใชนอกเหนือจากเคร่ืองใชสําหรับมืออาชีพ 

ถาแรงดันไฟฟาเกินขีดจํากัดในขอ ก) ใหใชขอ ข) ถึงขอ ง) 

(ข)  กระแสไฟฟาสัมผัส แสดงในรูปของแรงดันไฟฟา  U1 และ  U2 และวัดตามที่กําหนดใน         

IEC 60990 ดวยโครงขายวิธีการวัดตามที่อธิบายในภาคผนวก  ง. ของมาตรฐานผลิตภัณฑ  

อุตสาหกรรมน้ี เกินคาที่กําหนดดังตอไปน้ี 

− สําหรับแรงดันไฟฟากระแสสลับ : U1 = 35 V (คายอด) และ U2 = 0.35 V (คายอด) 

− สําหรับแรงดันไฟฟากระแสตรง : U1 = 1.0 V 
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หมายเหตุ 2 คาขีดจํากัดขอ U2 = 0.35 V (คายอด) สําหรับไฟฟากระแสสลับ U1= 1.0 V สําหรับไฟฟากระแสตรง 

ซ่ึงตรงกับคา 0.7 mA (คายอด) ไฟฟากระแสสลับและ 20 mA ไฟฟากระแสตรง 

  คาที่ขีดจํากัด U1 = 35 (คายอด ) สําหรับไฟฟากระแสสลับที่ตรงกับคา 70 mA (คายอด ) ไฟฟา

กระแสสลับ สําหรับความถ่ีที่สูงกวา 100 kHz 

และนอกจากน้ี 

(ค) ประจุที่เก็บเกิน 45 µC ที่แรงดันไฟฟากระแสตรงระหวาง 60 V กับ 15 kV หรือ 

(ง) พลังงานของการปลอยประจุเกิน 350 mJ สําหรับประจุที่เก็บที่แรงดันไฟฟากระแสตรงเกิน      

15 kV 

หมายเหตุ 3  เปนคําแนะนําสําหรับเครื่องใช ที่มีเจตนาใหใชในสภาพภูมิอากาศเขตรอน ดังคาที่ใหไวในขอ ก ) 

และขอ ข) ที่สูงกวา จะลดลงครึ่งหนึ่ง 

หมายเหตุ 4 เพ่ือหลีกเล่ียงกระแสไฟฟาสัมผัสที่ สูงเกินความ จําเปน  เม่ือทําการตอระหวางเครื่องใชหลายเครื่อง  

แนะนําวา คากระแสไฟฟาสัมผัสเดี่ยวไมเกินคาที่ตองการตามเหตุผลเชิงหนาที่ 

สําหรับการสรางประเภท  I กระแสไฟฟาสัมผัส ที่ลงดินตองไมมากกวา 3.5 mA คารากกําลังสอง

เฉลี่ย  ใหทํา การวัดดวย โครงขายการวัดตามที่ อธิบาย ใน ภาค ผนวก  ง. ของมาตรฐาน

ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมน้ี และตัดวงจรการตอลงดินปองกัน 

9.1.1.2 การหาสวนที่เขาถึงได 

เพื่อหาวาสวนที่มีไฟฟาอันตรายเปนสวนที่เขาถึงไดหรือไม  ใหกดน้ิวทดสอบมาตรฐานแบบมีขอ

ชนิดโพรบทดสอบ  B ตาม มอก. 2533 ไปที่เปลือกหุม  หรือสอดผานชองเปดใด  ๆ ของเปลือกหุม 

รวมทั้งชองเปดที่ดานลาง ทั้งน้ีตองไมใชแรงมาก 

ใหสอดน้ิวทดสอบผานชองเปดตาง  ๆ ใหลึกเทาที่น้ิวทดสอบสามารถ สอดเขาไปได  และหมุนหรือ

งอเปนมมุ   ทั้งกอน   ระหวาง   และหลังจากการสอดน้ิวทดสอบเขาไป ที่ตําแหนงใด ๆ หากน้ิว

ทดสอบไมสามารถสอดผานชองเปดได   ใหต้ังน้ิวทดสอบตรงและเพิ่มแรงกดเปน  20 N ± 2 N และ

ใหทดสอบซํ้าดวยน้ิวทดสอบงอเปนมุม  

ตองทําการทดสอบซ้ําโดยใชโพรบน้ิวขนาดเล็ก ชนิดโพรบทดสอบ  18 และ 19 ตาม มอก. 2533 ไม

ตองทําการทดสอบ ในกรณีที่ภาวะการใชงานตามประสงคของเคร่ืองใชไดมีการปองกันการเขาถึง

ของเด็กแลว 

สวนที่นําไฟฟาที่หุมเฉพาะดวยแลกเกอร  ตัวทําละลายที่มีสวนประกอบหลักเปนอิแนเมล  กระดาษ

ธรรมดา ผาที่ยังไมผานกระบวนการ ฟลมออกไซด หรือลูกปด ใหถือวาเปนสวนเปลือย 
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สวนซึ่งเคลื่อนที่ของระบบลําโพง  เชน ฝาครอบกันฝุน  หรือกรวยขับ  หรือ ตัวแผพลังงานแบบ

กสานต์ิ (passive radiators)ไมถือวาเปนสวนที่มีการปองกันการเขาถึงได 

หมายเหตุ   ดูขอ 13.3.1 ดวย 

สําหรับโครงสรางประเภท II ชนิดโพรบทดสอบ 13 ตาม มอก. 2533 ตองไมสัมผัสกับสวนที่มีไฟฟา

อันตราย เมื่อใชแรงขนาด 3 N ± 0.3 N ที่ทุกตําแหนงที่เปนไปได 

ไมตองใชโพรบทดสอบกับเตารับ ตัวตอสําหรับจายกําลังไฟฟาประธาน ที่ยึดฟวส และที่คลายกัน 

หมายเหตุ   สําหรับส่ิงช้ีบอกการสัมผัสทางไฟฟา  อาจใชแรงดันไฟฟาที่ไมนอยกวา  40 V และไมมากกวา  50 V 

ตออนุกรมกับหลอดไฟฟาที่เหมาะสม 

9.1.2 เพลาของปุมทํางาน ที่จับ คันโยก และที่คลายกัน 

เพลาของปุมทํางาน ที่จับ คันโยก และที่คลายกัน ตองไมมีไฟฟาอันตราย  

การทดสอบใหทําโดยการตรวจพินิจ และในกรณีที่สงสัย ใหวัดตามขอ 9.1.1.1 

9.1.3 ชองเปดของเปลือกหุม 

เคร่ืองใชตองออกแบบไวในลักษณะที่เมือ่สิ่งแปลกปลอมที่หอยลงมาผานเขาไปในเคร่ืองใชทางชอง

ระบายอากาศหรือรูอ่ืน ๆ แลว ตองไมกลายเปนสวนที่มีไฟฟาอันตราย 

การทดสอบใหทําโดยใชหมุดทดสอบโลหะมีเสนผานศูนยกลาง  4 mm ยาว 100 mm  ที่ปลายขางหน่ึง

ของหมุดทดสอบแขวนไวอยางอิสระ สอดเขาไปโดยไมเกินความยาวของหมุดทดสอบ 

หมุดทดสอบตองไมกลายเปนสวนทีม่ีไฟฟาอันตราย 

9.1.4 ขั้วตอ 

การใชเตาเสียบขั้วเด่ียวหรือลวดเปลือยเพื่อตอ กับหนาสัมผัสของขั้วตอสําหรับสายดิน  หรือสายอากาศ  

หรือสําหรับสัญญาณเสียง  สัญญาณวีดิทัศน  หรือสัญญาณที่เกี่ยวของ ตองไมเสี่ยงตอการเกิดช็อกไฟฟา 

ไมตองทําการทดสอบน้ีกับขั้วตอที่ทําสัญลักษณตามขอ 5.2 ข) 

หมายเหตุ  ดูขอ 15.1.2 ดวย 

การทดสอบใหทําโดยการทดสอบดังตอไปน้ี 

ใชหมุดทดสอบชนิดโพรบทดสอบ  D ตาม มอก.2533 ความยาวจํากัดที่  20 mm ± 0.2 mm แตะตาม

ตําแหนงที่เปนไปไดทุกตําแหนงภายใน  25 mm วัดจากแตละหนาสัมผัสของขั้วตอ   ในกรณีที่สงสัยให

ใชแรง 10 N ± 1 N 
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หนาสัมผัส แตละหนาสัมผัสใหทดสอบดวยโพรบทดสอบแบบ ตรงชนิด โพรบทดสอบ  D ตาม  

มอก. 2533 ในกรณีที่สงสัยให ใชแรง1 N ± 0.1 N 

โพรบ ทดสอบตองไมกลายเปนสวนที่มีไฟฟาอันตราย  

9.1.5  อุปกรณควบคุมที่ปรับต้ังไวกอน 

ถารูที่เขาถึงอุปกรณควบคุมที่ปรับต้ังไวกอน มีเคร่ืองหมาย การปรับต้ังแสดงไวบนเปลือกหุม หรือที่

ขอแนะนําการใชงาน  และการปรับต้ัง อุปกรณควบคุม น้ีตองใชไขควงหรือเคร่ืองมืออ่ืน  การปรับแตง

อุปกรณควบคุมตองไมเสี่ยงตอการเกิดช็อกไฟฟา 

การทดสอบใหทําโดยใชชนิดโพรบทดสอบ C ตาม มอก. 2533 สอดผานชองเปด 

ใหใชโพรบทดสอบในตําแหนงที่เปนไปไดทุกตําแหนง ในกรณีที่สงสัยใหใชแรง 10 N ± 1 N 

โพรบทดสอบตองไมกลายเปนสวนที่มีไฟฟาอันตราย 

9.1.6 การดึงเตาเสียบประธาน 

เคร่ืองใชทีป่ระสงคใหตอกับไฟฟาประธานดวยเตาเสียบประธาน  ตองออกแบบไมใหเสี่ยงตอการเกิด

ช็อกไฟฟาจากประจุสะสมในตัวเก็บประจุ   เมื่อสัมผัสขาเสียบหรือหนาสัมผัสของเตาเสียบหลังดึง

เตาเสียบออกจากเตารับ 

หมายเหตุ ตามวัตถุประสงคของขอนี้  ใหถือวาคูเตาตอระหวางหนวยตัวผู  กับคูเตาตอเครื่องใชตัวผูเปนเตาเสียบ

ประธาน 

การทดสอบใหทําโดยการวัดตามขอ 9.1.1.1 ก) หรือ ค) หรือโดยการคํานวณ 

ถามีสวิตชประธาน  ใหอยูในตําแหนง  “ปด” (ตัดวงจร) นอกจากวาหากอยูในตําแหนง  “เปด” (ตอวงจร) 

แลวจะใหผลเลวกวา  

หลังจากดึงเตาเสียบออกแลว 2 s ที่ขาเสยีบหรือหนาสัมผัสของเตาเสียบตองไมมีไฟฟาอันตราย 

อาจทดสอบซ้ําไดถึง 10 คร้ังเพื่อใหไดภาวะที่ใหผลเลวที่สุด 

ถาความจุไฟฟาระบุครอมขั้วประธานไมเกิน 0.1 µF ไมตองทําการทดสอบน้ี 

เมื่อทําการวัด ใหวัด ดวยเคร่ืองมือ หรือ อาง ถึงเคร่ืองมือ ที่มีอิมพีแดนซดานเขาที่ประกอบดวยความ

ตานทาน 100 M Ω± 5 MΩ ตอขนานกับคาความจุไฟฟาดานเขา  25 pF หรือนอยกวา 

9.1.7 ความตานทานตอแรงภายนอก 

เปลือกหุมของเคร่ืองใชตองตานทานตอแรงภายนอกอยางพอเพียง 

การทดสอบใหทําโดยการทดสอบตอไปน้ี 
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(ก) ใชน้ิวทดสอบแบบแขง็เกร็งชนิดโพรบทดสอบ  11 ตาม มอก. 2533 ใชแรง 50 N ± 5 N กดเขา

ภายในจุดตาง ๆ ของเปลือกหุมรวมทั้งชองเปด และสิ่งหอหุมผาเปนเวลา 10 s  

ตองออกแรงไปที่ปลายน้ิวทดสอบในลักษณะที่ไมใหเกิดการงัดในรูปแบบของลิม่หรือคาน 

ระหวางการทดสอบ  เปลือกหุมตองไมกลายเปนสวนที่มีไฟฟาอันตราย   สวนที่มีไฟฟาอันตราย

ตองไมเปนสวนที่เขาถึงได  สิ่งหอหุมผาตองไมสัมผัสกับสวนที่เปนไฟฟาอันตราย 

(ข) ใชตะขอทดสอบตามรูปที่  4 ดึงดวยแรง  20 N ± 2 N ออกภายนอกเปนเวลา  10 s ณ ทุกตําแหนงที่

เปนไปได 

ระหวางการทดสอบ สวนที่มีไฟฟาอันตรายตองไมกลายเปนสวนที่เขาถึงได 

(ค) เปลือกหุมที่นําไฟฟาภายนอกและสวนที่นําไฟฟาของเปลือกหุมภายนอก ตองทนตอแรงคงตัว

ขนาด 250 N ± 10 N สําหรับเคร่ืองใชต้ังพื้น  หรือ 100 N ± 10 N สําหรับเคร่ืองใชอ่ืนได   5 s ใช

แรงที่เปลือกหุมหรือสวนของเปลือกหุมที่ยึดติดกับเคร่ืองใช ผานเคร่ืองมือทดสอบที่เหมาะสมที่

สัมผัสตลอดพื้นผิวระนาบวงกลมขนาดเสนผานศูนยกลาง 30 mm 

หมายเหตุ  1  หนาสัมผัสของขั้วตอไมถือวาเปนสวนนําไฟฟาของเปลือกหุมภายนอก 

หลังการทดสอบ เคร่ืองใชตองไมเกิดความเสียหายตามความหมายของมาตรฐานผลิตภัณฑ  

อุตสาหกรรมน้ี 

หมายเหตุ  2  ระหวางการทดสอบไมจําเปนตองตอเครื่องใชกับแหลงจายไฟฟา 

9.2 การถอดฝาครอบปองกัน 

สวนซึ่งกลายเปนสวนที่เขาถึงไดเมื่อถอดฝาครอบออกดวยมือตองไมเปนสวนที่มีไฟฟาอั นตราย  (ใหดูขอ 

14.7 ดวย) 

ขอกําหนดน้ี  ใชกับสวนภายในของที่ใสแบตเตอร่ีซึ่งกลายเปนสวนที่เขาถึงไดเมื่อถอดฝาครอบดวยมือ  หรือ

ดวยการใชเคร่ืองมือ  เหรียญ หรือวัตถุอ่ืน เมื่อเปลี่ยนแบตเตอร่ี   ยกเวนกรณีที่แบตเตอร่ีน้ันไมไดมี

จุดประสงคใหผูใชเปลี่ยนไดเอง ตัวอยางเชน แบตเตอร่ีสําหรับหนวยความจํา 

คุณลักษณะที่ตองการน้ี ใชกบัชิ้นสวนภายในของระบบลําโพงที่สามารถเขาถึงไดโดยการถอดตะแกรง

ลําโพงออกจากดานนอก โดยการใชเคร่ืองมือ เหรียญ หรือวัตถุอ่ืน ๆ 

ในกรณีเชนน้ี เคร่ืองใชตองทําเคร่ืองหมายตามขอ 5.3 (ข) 

การเปนไปตามขอกาํหนดใหตรวจสอบ โดยการตรวจพินิจและโดยการทดสอบตาม ขอ 9.1.1 แตใหทําการ

วัดหลังจากถอดฝาครอบหรือตะแกรงออกแลว 2 s 

หมายเหตุ สวนใด ๆ ที่ถอดไดดวยมือ ของอุปกรณปรับตั้งแรงดันไฟฟาใหถือวาเปนฝาครอบปองกัน 
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10.  ขอกําหนดดานฉนวน 

ขอกําหนดดานฉนวนในมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมน้ี สําหรับความถี่ไมเกิน  30 kHz จะใชขอกําหนดดาน

ฉนวนน้ีสําหรับฉนวนที่ใชงานที่ความถี่มากกวา 30 kHz ก็ตอเมื่อมีขอมูลเพิ่มเติม 

หมายเหตุ  สําหรับสารสนเทศของลักษณะฉนวนที่สัมพันธกับความถ่ีใหดู IEC 60664-1 และ IEC 60664-4 [9] 

10.1 การทดสอบเสิรจ 

ฉนวนของเคร่ืองใชประเภท  II ระหวางสวนที่เขาถึงไดหรือสวนที่ตอกับสวนที่เขาถึงไดกับสวนที่มีไฟฟา

อันตราย  ตองทนเสิรจเน่ืองจากภาวะชั่วครู  ตัวอยางเชน ที่เกิดขึ้นโดยพายุฝนฟาคะนอง และเขามาใน

เคร่ืองใชผานขั้วตอสายอากาศ 

การทดสอบใหทําดังตอไปน้ี 

ฉนวนที่อยูระหวาง 

− ขั้วตอสําหรับการตอสายอากาศกับขั้วตอแหลงจายไฟฟาประธาน 

และระหวาง 

− ขั้วตอแหลงจายไฟฟาประธานกับขั้วตออ่ืนใด  ในกรณีของเคร่ื องใชที่จายแรงดันไฟฟาใหกับเคร่ืองใช

อ่ืนดวยขั้วตอสายอากาศ 

ทดสอบกับการปลอยประจุ 50 คร้ัง ที่อัตราสูงสุดเปน 12 คร้ัง/min จากตัวเก็บประจุ 1 nF ที่ประจุถึง 10  kV 

ในวงจรทดสอบดังแสดงในรูปที่ 5ก 

หมายเหตุ  ระหวางการทดสอบนี้ ไมควรจายพลังงานไฟฟาใหกับเครื่องใช 

หลังการทดสอบ ฉนวนที่ทดสอบตองเปนไปตามขอกําหนดขอ 10.3 

10.2 การอบความชื้น 

ความปลอดภัยของเคร่ืองใชตองไมลดลงโดยภาวะชื้นซึ่งอาจเกิดขึ้นในการใชงานตามประสงค 

การทดสอบใหทําโดยการอบความชื้นตามขอน้ี แลวทดสอบตามขอ 10.3 ทันที 

ถามีรูรอยสายไฟฟา ใหเปดไว ถามรูีรอยสายไฟฟาแบบกระทุงใหเปดทั้งหมด 

สวนประกอบทางไฟฟา  ฝาครอบและสวนอ่ืนซึ่งสามารถถอดไดดวยมือ  ใหถอดออก  และใหอบความชื้น

พรอมกับสวนหลัก ถาจําเปน 

การอบความชื้นใหทําในตูอบความชื้นที่อากาศมีความชืน้สัมพัทธ 2
393+−  % 

ใหรักษาอุณหภูมิของอากาศที่ทุกจุดที่สามารถวางเคร่ืองใชไดไวที่  0
230 −  ๐C 
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เคร่ืองใชที่ประสงคใชงานในสภาพอากาศรอนชื้นใหใชอุณหภูมิ 2
240 +

−
๐C และความชื้นสัมพัทธ  2

393+
−  % 

กอนวางเคร่ืองใชในตูอบ ทําใหเคร่ืองใชอยูที่อุณหภูมิระหวางอุณหภูมิที่ระบุกับอุณหภูมิสูงกวาที่ระบุ 4 K 

ใหอบเคร่ืองใชในตูอบเปนเวลา 

− 5 วัน (120 h) สําหรับเคร่ืองใชที่เจตนาใชงานในสภาพอากาศรอนชื้น 

− 2 วัน (48 h) สําหรับเคร่ืองใชอ่ืน ๆ 

หมายเหตุ 1  ในกรณีสวนใหญอาจทําใหเครื่องใชอยูที่อุณหภูมิที่ระบุดวยการคงอุณหภูมิไวเปนเวลาไมนอยกวา  4 h กอน

การอบความช้ืน 

หมายเหตุ 2  ควรหมุนเวียนอากาศในตูอบ และควรออกแบบตูอบความช้ืนไมใหมีละอองน้ําหรือหยดน้ําบนเครื่องใช 

หมายเหตุ 3  ระหวางการทดสอบนี้ ไมควรจายพลังงานไฟฟาใหกับเครื่องใช 

หลังการอบน้ี เคร่ืองใชตองไมแสดงความเสียหายตามความหมายของมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมน้ี 

10.3 ความตานทานฉนวนและความทนไดอิเล็กทริก 

10.3.1 วัสดุฉนวนตองมีการฉนวนอยางพอเพียง 

การทดสอบใหเปนไปตามขอ  10.3.2 และนอกจากกําหน ดไวเปนอยางอ่ืน  ใหทดสอบทันทีหลังการอบ

ความชื้นตามขอ 10.2 

หมายเหตุ  เพ่ืออํานวยความสะดวกในการทดสอบความทนไดอิเล็กทริก อาจแยกการทดสอบสวนประกอบ  และชุด

ประกอบยอย 

10.3.2 ฉนวนตาง ๆ ตามตารางที ่5 ตองทดสอบดังน้ี 

− สําหรับความตานทานฉนวน ใหทดสอบดวยแรงดันไฟฟากระแสตรง 500 V และ 

− สําหรับความทนไดอิเล็กทริก ดังตอไปน้ี 

• ทดสอบฉนวนที่ใชงานกับแรงดันไฟฟากระแสตรง (การไรความพลิ้ว ) ดวยแรงดันไฟฟา

กระแสตรง 

• ทดสอบฉนวนที่ใชงานกับแรงดันไฟฟากระแสสลับดวยแรงดันไฟฟากระแสสลับที่ความถี่ไฟฟา

ประธาน 

อยางไรก็ตาม  กรณีที่อาจเกิดโคโรนา  เกิดไอออน  เกิดปรากฎการณประจุ หรือสิ่งที่คลายกัน  แนะนําให

ทดสอบดวยแรงดันไฟฟากระแสตรง 

หมายเหตุ 1 กรณีมีตัวเก็บประจุครอมฉนวนที่ทดสอบ แนะนําใหทดสอบดวยแรงดันไฟฟากระแสตรง 
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ตองใชแรงดันไฟฟาทดสอบตามที่ระบุในตารางที่  5 ตามชั้นคุณภาพที่เหมาะสมของฉนวน  (ฉนวนมูล

ฐาน ฉนวนเพิ่มเติม หรือฉนวนเสริม) และตามแรงดันไฟฟาใชงาน U   ครอมฉนวน 

สําหรับการหาแรงดันไฟฟาใชงาน U  ใหทําดังตอไปน้ี 

− ใหปอนเคร่ืองใชดวยแรงดันไฟฟาที่กําหนดของเคร่ืองใชน้ัน 

− กรณีแรงดันไฟฟากระแสสลับ  ตองวัดคายอดจริงรวมทั้งพัลสที่มีและไมมีรายคาบ ที่มีความกวาง

ของพัลส (a half – value time) มากกวา 50 ns ซอนทับอยู 

− กรณีแรงดันไฟฟากระแสตรง ตองรวมคายอดของความพลิ้วซอนทับใด ๆ  

− ไมตองคํานึงถึงภาวะชั่วครูที่มีและไมมีรายคาบ ที่มคีวามกวางของพัลสไมเกิน 50 ns 

− สวนนําไฟฟาที่เขาถึงไดที่ไมไดตอลงดิน ตองสมมติวาตอกับขั้วตอสายดินหรือขั้วตอลงดินปองกัน 

หรือหนาสัมผัสลงดินปองกัน 

− กรณีขดลวดของหมอแปลงไฟฟาหรือสวนอ่ืนที่ลอยตัว  คือไมไดตอกับวงจรซึ่งสรางศักยไฟฟา

สัมพัทธกับสายดิน ตองสมมติวาตอกับขั้วตอสายดิน หรือขั้วตอลงดินปองกันหรือหนาสัมผัสลงดิน

ปองกัน ณ จุดซึ่งจะใหแรงดันไฟฟาใชงานสูงสุด 

− กรณีใชฉนวนสองชั้น  ตองหาแรงดันไฟฟาใชงานครอมฉนวนมูลฐาน โดยจินตนาการวาลดัวงจร

ครอมฉนวนเพิ่มเติม   และในทางกลับกัน  สําหรับฉนวนระหวางข ดลวดของหมอแปลงไฟฟา  ตอง

สมมติวาการลัดวงจรเกิดขึ้น ณ จุดซึ่งแรงดันไฟฟาใชงานสูงสุดเกิดขึ้นครอมฉนวนอ่ืน 

− สําหรับฉนวนระหวาง   ขดลวด 2 ขด ของหมอแปลงไฟฟา  ตองใชแรงดันไฟฟาสูงสุดระหวางจุด   

ใด ๆ 2 จุด ในขดลวด 2 ขดน้ัน โดยใหพิจารณาถึงแรงดันไฟฟาภายนอกที่อาจตอกับขดลวดน้ัน 

− สําหรับฉนวนระหวางขดลวดของหมอแปลงไฟฟากับสวนอ่ืน ๆ ตองใชแรงดันไฟฟาสูงสุดระหวาง

จุดใด ๆ ของขดลวดกับสวนอ่ืน ๆ น้ัน 

แรงดันไฟฟาทดสอบตองไดจากแหลงจายที่เหมาะสมที่ออกแบบในลักษณะที่ วา เมื่อลัดวงจรขั้วตอดาน

ออกภายหลังจากปรับแตงแรงดันไฟฟาทดสอบใหอยูในระดับที่เหมาะสมแลว กระแสไฟฟาดานออกไม

นอยกวา 200 mA 

อุปกรณปองกันกระแสเกินตองไมตัดวงจร เมื่อกระแสไฟฟาดานออกนอยกวา 100 mA 

ตองระวังใหคาแรงดันไฟฟาทดสอบที่ใชในการวัดอยูที่  ± 3% 

ในตอนเร่ิมตนไมใชแรงดันไฟฟาทดสอบมากกวากึ่งหน่ึงของคาที่กําหนด  หลังจากน้ันใหเพิ่มขึ้นอยาง

รวดเร็วจนถึงคาเต็มที่ซึ่งใหคงไว 1 min 
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การวัดความตานทานฉนวนและการทดสอบความทนไดอิเล็กทริก  ใหทําในตูอบความชื้น  หรือในหอง  

โดยทําใหอุณหภูมิของเคร่ืองใชสูงเทาที่กําหนดไว หลังประกอบกลบัสวนที่อาจถอดออกไป 

ถือวาเคร่ืองใชเปนไปตามขอกําหนด ถาความตานทานฉนวนที่วัดไดหลังจาก  1 min ไมนอยกวาคาที่ให

ในตารางที่  5 และไมเกิดการวาบไฟตามผิวหรือเสียสภาพฉับพลันในระหวางการทดสอบความทน     

ไดอิเล็กทริก 

เมื่อทดสอบเปลือกหุมที่ เปนวัสดุฉนวน  ใหกดแผนโลหะเปลวใหแนบกับสวนที่เขาถึงได  

สําหรับเคร่ืองใชที่ประกอบดวยทั้งฉนวนเสริมและฉนวนที่มีชั้นคุณภาพตํ่ากวา ตองระวังการปอน

แรงดันไฟฟากับฉนวนเสริมไมใหเกิดความเคนเกินกับฉนวนมูลฐานหรือฉนวนเพิ่มเติม  

หมายเหตุ 2  อาจตอสวนนําไฟฟาที่เขาถึงไดเขาดวยกัน ระหวางการทดสอบความทนไดอิเล็กทริก 

หมายเหตุ 3  เครื่องมือที่ใชในการทดสอบความทนไดอิเล็กทริกของวัสดุฉนวนที่เปนแผนบาง แสดงไวในรูปที่ 6 

หมายเหตุ 4  การทดสอบไมทํากับฉนวนซ่ึงเม่ือลัดวงจรแลวไมกอใหเกิดอันตรายจากช็อก ไฟฟา ตัวอยางเชน  ในกรณี

ซ่ึงปลายขางหนึ่งของขดลวดทุติยภูมิของหมอแปลงขดลวดแยก ตอกับสวนนําไฟฟาที่เขาถึงได  ปลายอีก

ขางหนึ่งไมจําเปนตองเปนไปตามขอกําหนดดานฉนวนเก่ียวกับสวนนําไฟฟาที่เขาถึงไดเดียวกัน 

ตัวตานทาน ตัวเก็บประจุ และหนวย RC ที่เปนไปตามขอ  14.1 ขอ14.2.1 และขอ 14.2.2 ตามลําดับ  ที่ตอ

ขนานกับฉนวนที่จะทดสอบ ใหปลดออกจากวงจร ตัวเหน่ียวนําและขดลวดซึ่งจะขัดขวางการทดสอบ  ก็

ใหปลดออกจากวงจรดวย 
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ตารางท่ี 5  แรงดันไฟฟาทดสอบสําหรับการทดสอบความทนไดอิเล็กทริก 

และคาของความตานทานฉนวน 

(ขอ 10.3.2) 

ฉนวน  

ความ

ตานทาน

ฉนวน  

แรงดันไฟฟาทดสอบกระแสสลับ  (คายอด ) 

หรือแรงดันไฟฟาทดสอบกระแสตรง  

1 ระหวางสวนของขั้วที่

ตางกันที่ตอกับไฟฟา

ประธานโดยตรง  

2 MΩ สําหรับแรงดันไฟฟาประธานที่กําหนด  ≤150 V (r.m.s.): 

1 410 V 

สําหรับแรงดันไฟฟาประธานที่กําหนด  >150 V (r.m.s.): 

2 120 V 

2 ระหวางสวนที่แยก

ออกจากกันดวย

ฉนวนมูลฐานหรือ

ฉนวนเพ่ิมเติม  

2 MΩ เสนโคง  A ของรูปที่  7 

3 ระหวางสวนที่แยก

ออกจากกันดวย

ฉนวนเสริม  

4 MΩ เสนโคง  B ของรูปที่  7 

หมายเหตุ เสนโคง A และ B ของรูปที ่7 หาไดจาก 

 แรงดันไฟฟาทํางาน  U (คายอด ) แรงดันไฟฟาทดสอบ  (คายอด )  

 เสนโคง  A เสนโคง  B 

 35 V 707 V  1 410 V 

 354 V   4 240 V 

 1 410 V 3 980 V  

 10 kV        15   kV  15 kV 

 >10 kV    1.5U    V  1.5U V 

 

11.  ภาวะผิดพรอง 

หมายเหตุ  การทดสอบการเปนไปตามขอกําหนดนี้  อาจจําเปนตองทดสอบความทนไดอิเล็กทริกซํ้า อยางไรก็ตาม แนะนําให    

ช้ีบงฉนวนทั้งหมดที่จะทดสอบดวยแรงดันไฟฟาสูงกวาลวงหนา เพ่ือหลีกเล่ียงการอบความช้ืนมากกวา 1 ครั้ง 

11.1 อันตรายจากช็อกไฟฟา 

การปองกันช็อกไฟฟาตองยงัคงใชไดเมื่อใหเคร่ืองใชทํางานในภาวะผิดพรอง 

การทดสอบใหทดสอบตามที่อธิบายในขอ 9. โดยแกไขตามที่ระบุขางลาง และในภาวะผิดพรอง 
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สําหรับหนาสัมผัสของขั้วตอ 

− นอกเหนือจากสัญญาณเสียงใหเพิ่มคาที่ยอมใหตามขอ 9.1.1.1 (ก) เปนไฟฟากระแสสลับ 70 V (คายอด) 

และไฟฟากระแสตรง 120 V 

หมายเหตุ 1 สําหรับสัญญาณเสียง คาในภาวะผิดพรองไมควรมากกวาขีดจํากัดในภาวะการทํางานปกต ิ

และ 

− ใหเพิ่มคาที่ยอมใหตามขอ  9.1.1.1 ข) เปน U1 = 70 V (คายอด) และ U2 = 1.4 V (คายอด) สําหรับไฟฟา

กระแสสลับ และเพิ่มเปน  U1 = 4 V สําหรับไฟฟากระแสตรง 

หากตัวตอของสายอากาศ และ/หรือสายดิน ไมสามารถสอดเขาไปในขั้วตอที่ทดสอบอยูได 

หมายเหตุ 2  สําหรับเครื่องใชที่ประสงคใหใชงานในสภาพอากาศรอนช้ืนแนะนําใหใชคาเปนครึ่งหนึ่งของที่กําหนด

ขางตน 

ถาการลัดวงจรหรือการปลดวงจรตัวตานทาน  ตัวเก็บประจุ  หนวย RC  ตัวเชื่อมตอผานแสง  หรือตัว

เหน่ียวนํา  ทําใหไมเปนไปตามขอกําหนด  ยังคงถือวาเคร่ืองใชเปนไปตามขอกําหนด ถาสวนประกอบ

เปนไปตามขอกําหนดที่เกี่ยวของตามขอ 14. (ดูขอ 4.3.4) 

ในระหวางการทดสอบ  ถาฉนวนตามตารางที่  5 รับแรงดันไฟฟาเกินแรงดันไฟฟาที่เกิดขึ้นในภาวะการใช

งานปกติ  และถาก ารเพิ่มขึ้นน้ีเกี่ยวกับแรงดันไฟฟาทดสอบที่สูงกวาตามขอ  10.3 ฉนวนน้ีตองทนการ

ทดสอบความทนไดอิเล็กทริกที่แรงดันไฟฟาทดสอบที่สูงกวา   เวนแตวา แรงดันไฟฟาที่สูงกวาเกิดขึ้น

เน่ืองจากการลัดวงจรหรือการปลดวงจรตัวตานทาน  ตัวเก็บประจุ  หนวย RC ตัวเชื่อมตอผานแสง  หรือตัว

เหน่ียวนํา ที่เปนไปตามขอกําหนดที่เกี่ยวของตามขอ 14. 

11.2 การเกิดความรอน 

เมื่อใหเคร่ืองใชทํางานในภาวะผิดพรอง ตองไมมีสวนใดมีอุณหภูมิขึ้นถึงอุณหภูมิที่จะกอใหเกิด 

− อันตรายจากไฟแกสิ่งที่อยูโดยรอบเคร่ืองใช 

− ความปลอดภัยลดลงจากความรอนผิดปกติที่เกิดขึ้นในเคร่ืองใช 

การทดสอบใหทําโดยการทดสอบตามขอ 11.2.1 

ระหวางการทดสอบ เปลวไฟที่เกิดขึ้นภายในเคร่ืองใชตองดับภายในคาบเวลา 10 s 

ระหวางการทดสอบ  วัสดุบัดกรีอาจออนตัวหรือกลายเปนของเหลวได  ตราบเทาที่เคร่ืองใชยังคงปล อดภัย

ตามความหมายของมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมน้ี 
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นอกจากน้ี ตองไมใชจุดบัดกรีเปนกลไกปองกัน ยกเวนวัสดุบัดกรีที่ต้ังใจใหละลาย  ตัวอยางเชน  วัสดุบัดกรี

ของตัวเชื่อมทางความรอน 

11.2.1 การวัดอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้น 

ใหเคร่ืองใชทํางานในภาวะผิดพรองและวัดอุณหภูมิ ที่เพิ่มขึ้นหลังจากถึงสถานะคงตัวแลว  แตตองไม

เกิน 4 h หลังจากเคร่ืองใชทํางาน 

ระหวางคาบเวลาน้ี เคร่ืองใชตองเปนไปตามคุณลักษณะที่ตองการขอ 11.2.2  จนถึงขอ 11.2.7 

ในกรณีการทํางานในภาวะผิดพรองทําใหกระแสไฟฟาขัดของกอนที่จะถึง สถานะคง ตัว  ใหวัด

อุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นทันทีหลังจากการเกิดการขัดของ  

ถามีการจํากัดอุณหภูมิดวยฟวส  หากจําเปนใหทดสอบเพิม่เติมตามความสัมพันธกับคุณลักษณะ

ของฟวสดังตอไปน้ี  

ระหวางการทดสอบใหลัดวงจร ไสฟวส  แลววัดกระแสไฟฟาที่ผานทั้ง ไสฟวส และเสนลัดวงจรใน

ภาวะผิดพร องที่เกี่ยวของ   

−  ถากระแสไฟฟาน้ียังคงนอยกวา  2.1 เทาของกระแสไฟฟาที่กําหนดของ ไสฟวส  ใหวัดอุณหภูมิ

หลังจากที่ถึงสถานะคงตัว 

−  ถากระแสไฟฟาน้ีเทากับหรือมากกวา  2.1 เทาของกระแสไฟฟาที่กําหนดของ ไสฟวสทันที หรือถึง

คาน้ีหลังจากคาบเวลาเทากับชวงเวลากอนอารกสูงสุดสําหรับกระแสไฟฟาที่เกี่ยวของผาน ไสฟวส

ที่กําลังพิจารณา  ใหนําทั้งไสฟวสและเสนลัดวงจรออกหลังจากเวลาเพิ่มเติมที่สมนัยกับชวงเวลา

กอนอารกสูงสุดของไสฟวสที่กําลังพิจารณาและใหวัดอุณหภูมิทันที 

ถาความตานทานของฟวสมีผลตอกระแสไฟฟาของวงจรที่เกี่ยวของ  ตองพิจารณาคาความตานทาน

สูงสุดของไสฟวสเมื่อต้ังคากระแสไฟฟา 

หมายเหตุ  การทดสอบขางตนอยูบนพ้ืนฐาน ของคุณลักษณะของฟวสที่ระบุใน  มอก. 526 ซ่ึงตองใหสารสนเทศที่

จําเปนเพ่ือใชคํานวนคาความตานทานสูงสุด 

ในการหากระแสไฟฟาผานฟวส  ควรพิจารณาหลักความจริงวากระแสไฟฟาน้ีอาจแปรผันเปนฟงกชัน

ของเวลา  ดังน้ันควรวัดโดยเร็วที่สุดเทาที่จะเปนไปไดหลังจากตอวงจร  และใหคํานึงถึงเวลาประวิง

สําหรับการทํางานอยางสมบูรณของวงจรทีก่ําลังพิจารณา 

ถาอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นสูงกวาคาที่ใหไวในตารางที่  3 เกิดจากการลัดวงจรของฉนวน  ไมถือวาเคร่ืองใชไม

เปนไปตามขอกําหนด แตฉนวนน้ีตองทนการทดสอบความทนไดอิเล็กทริก ตามที่อธิบายในขอ 10.3 
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ถาอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นสูงกวาคาที่ใหไวในตารางที่  3 เกิดจากการลัดวงจรหรือการปลดวงจรของตัว

ตานทาน ตัวเก็บประจุ  หนวย RC ตัวเชื่อมตอทางแสง  หรือตัวเหน่ียวนํา  ใหถือวาเคร่ืองใชน้ันเปนไป

ตามขอกําหนด ถาสวนประกอบเปนไปตามขอกําหนดที่เกีย่วของตามขอ 14. (ดูขอ 4.3.4) 

ถาอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นสูงกวาคาที่ใหไวในตารางที่  3 เกิดจากการปลดวงจรของตัวตานทาน  ใหทดสอบ

โหลดเกินตามที่ระบุในขอ 14.1 (ข) ซ้ําบนตัวตานทานที่ติดต้ังในเคร่ืองใช  รวมถงึการตอทางไฟฟาที่ทํา

โดยผูทํา ระหวางการทดสอบน้ี การตอทางไฟฟาตองไมลมเหลว 

11.2.2 สวนที่เขาถึงได 

อุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นของสวนที่เขาถึงไดตองไมเกินคาที่ใหไวในตารางที่ 3 ขอ (ก) “ภาวะผิดพรอง” 

11.2.3 สวนที่เปนฉนวนทางไฟฟาที่ไมใชขดลวดและแผนวงจรพิมพ 

อุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นของสวน ที่เปนฉนวนที่ไมใชขดลวด  และแผนวงจรพิมพ ซึ่งการลม เหลวทําใหไม

เปนไปตามขอกําหนดขอ  11.1 ขอ 11.2.2 และขอ 11.2.4  ตองไมเกินคาที่ใหไวในตารางที่ 3           

“ภาวะผิดพรอง”   

ถาอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นมีคา สูงเกิน และถามขีอสงสัยวาจะมีอันตรายจากช็อกไฟฟาหรือไม  ใหลัดวงจร   

ระหวางสวนนําไฟฟาที่เกี่ยวของและใหทดสอบซ้ําขอ 11.1  

11.2.4 สวนที่ทําหนาที่รองรับหรือเปนตัวกั้นทางกล 

อุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นของสวนที่เมื่อเกิดความลมเหลวทางกลแลวอาจทําใหไมเปนไปตามขอกําหนดของขอ  

9.1.1 ตองไมเกินคาที่ใหไวในตารางที่ 3 ขอ (ค) “ภาวะผิดพรอง” 

11.2.5 ขดลวด 

อุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นของขดลวดตองไมเกินคาที่ใหไวในตารางที่  3 ขอ (ข) และขอ (ง) “ภาวะผิดพรอง” 

โดยมีขอยกเวนดังตอไปน้ี 

− ถาอุณหภูมิถูกจํากัดเน่ืองจากการทํางานของอุปกรณปองกันการที่ปรับต้ังใหมได หรือการเปลี่ยน

ทดแทนได อุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นอาจเกินไดจนถึง 2 min หลังจากการทํางานของอุปกรณน้ัน 

ในกรณีของขดลวดทีม่ีการเตรียมการปองกันช็อกไฟฟาช็อก  หรือกรณีภาวะผลของความ    ผิดพรอง

ทําใหเกิดอันตรายจากไฟไหม  ใหทําการทดสอบ 3 คร้ัง แลวทดสอบความทน     ไดอิเล็กทริกตาม

ขอ 10.3 กับขดลวดโดยไมตองทําการอบความชื้นตามขอ 10.2 และเร่ิมตนภายใน 1 min หลังจากที่

ทําการวัดอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้น 

ตองไมลมเหลว 
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− ถาอุณหภูมิถูกจํากัดเน่ืองจากการทํางานของอุปกรณปองกันที่ปรับต้ังใหมไมไดหรือเปลี่ยนทดแทน

ไมไดที่ประกอบรวมกัน หรือเน่ืองจากการเปดวงจรของขดลวด อุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นอาจเกินได  แตตอง

ทดสอบ 3 คร้ังโดยใชสวนประกอบใหม 

ในกรณีของขดลวดทีม่ีการเตรียมการปองกันช็ อกไฟฟา  หรือกรณีผลของความผิดพรองทําใหเกิด

อันตรายจากไฟ ใหทดสอบความทนไดอิเล็กทริกตามขอ  10.3 กับขดลวดในแตละกรณีโดยไมตอง

อบความชื้นตามขอ 10.2 และเร่ิมตนภายใน 1 min หลังจากวัดอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้น 

ตองไมลมเหลว 

− ยอมใหอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นสูงกวาไดสําหรั บขดลวด ถาความลมเหลวของฉนวนไมทําใหเกิดอันตราย

จากช็อกไฟฟา  หรืออันตรายจากไฟ   และถาขดลวดไมตอกับแหลงจายไฟฟาที่สามารถจาย

กําลังไฟฟาเกิน 5 W ในภาวะการทํางานปกติ 

− ถาอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นมีคาเกิน และถามีขอสงสัยวามีอันตรายหรือไม ใหลัดวงจรฉนวนที่เกี่ยวของและ

ทดสอบซ้ําตามขอ 11.1 และขอ 11.2.2  

หมายเหตุ  ถาฉนวนรวมอยูในขดลวด  ในลักษณะที่ไมสามารถวัดอุณหภูมิที่เพ่ิมขึ้นไดโดยตรง  ใหถือวาอุณหภูมิ

เทากับอุณหภูมิของลวดขดลวดนั้น 

11.2.6 แผนวงจรพิมพ 

เมือ่ความลมเหลวเปนสาเหตุใหเกิดการไมเปนไปตามคุณลักษณะที่ตองการ ขอ 11.1 ขอ 11.2.2 และ

ขอ 11.2.4 อุณหภูมิที่เพิ่มขึ้น บนแผนวงจรพิมพ ตองไมเกินคาที่กําหนดไวภายใต "ภาวะผิดพรอง " 

ในตารางที่ 3 ขอ (ข) โดยมีขอยกเวน ดังน้ี 

อุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นอาจเกินคาดังกลาวขางตน แตไมเกิน 100 K สําหรับคาบเวลาสูงสุดไมเกิน 5 min 

สําหรับแผนวงจรพิมพประเภท V-0 ตาม IEC 60695-11-10 หรือขอ ช.1 อุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นอาจเกิน 

(ก) คาที่ใหไวในตารางที่  3 ขอ (ข) “ภาวะผิดพรอง” ไมเกิน 100 K บนพื้นที่ขนาดเล็กหน่ึงพื้นที่

หรือมากกวา  โดยใหพื้นที่รวมทั้งหมดไมเกิน  2 cm2 สําหรับภาวะผิดพรอง แตละภาวะ  และไม

กอใหเกิดอันตรายจากช็อกไฟฟา หรือ 

(ข) ในคาบเวลาสูงสุด  5 min คาที่ใหไวในตารางที่  3 ขอ (ข) “ภาวะผิดพรอง” จนถึงคาอุณหภูมิที่

เพิ่มขึ้นที่ใหไวสําหรับ “สวนอ่ืน ๆ” ในตารางที่  3 ขอ (จ) “ภาวะผิดพรอง” บนพื้นที่ขนาดเล็ก

หน่ึงพื้นที่หรือมากกวา โดยใหพื้นที่รวมทั้งหมดไมเกิน 2 cm2 สําหรับภาวะผิดพรองแตละภาวะ

และไมกอใหเกิดอันตรายจากช็อกไฟฟา 
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ถาขีดจํากัดอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นมีคา สูงเกิน และถามขีอสงสัยวามอัีนตรายจากช็อกไฟฟาหรือไม  ให

ลัดวงจรระหวางสวนนําไฟฟาที่เกี่ยวของและทดสอบตามขอ 11.1 ซ้ํา 

ถาตัวนําบนแผนวงจรพิมพ ถูกรบกวน ขาดตอน  ลอก หรือหลุดหลวมขณะทดสอบ  ยังคงถือวา

เคร่ืองใชเปนไปตามขอกาํหนด ถาเปนไปตามภาวะดังตอไปน้ีทั้งหมด 

− แผนวงจรพิมพที่ถูกจัดประเภทเปน V-0 ตาม IEC 60695-11-10 หรือขอ ช.1  

− การรบกวนน้ันไมใชแหลงการติดไฟที่มีศักยภาพ 

− เคร่ืองใชเปนไปตามขอกาํหนดของขอน้ีดวยการตอตัวนําทีถู่กรบกวน 

− ตัวนําที่ลอกหรือหลุดหลวมใด ๆ ไมทําใหระยะหางในอากาศและระยะหางตามผิวฉนวนระหวาง

สวนที่มีไฟฟาอันตรายกับสวนที่เขาถึงได ลดลงตํ่ากวาคาที่ระบุไวในขอ 13.  

สําหรับเคร่ืองใชประเภท  I ตองคงความตอเน่ืองของการตอลงดินปองกันไว  ไมยอมใหมีการหลุด

หลวมหรือลอกของตัวนําน้ัน 

11.2.7 สวนที่ไมอยูภายใตขีดจํากัดขอ 11.2.1 ถึงขอ 11.2.6 

ตามธรรมชาติ ของวัสดุ อุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นของสวนน้ั น ตองไมเกินคาที่ใหไวในตารางที่ 3 ขอ (จ) 

“ภาวะผิดพรอง” 

12.  ความแข็งแรงทางกล 

12.1 เคร่ืองใชสําเร็จรูป 

เคร่ืองใชตองมีความแข็งแรงทางกลเพียงพอ และตองสรางใหทนตอการเคลื่อนยายที่อาจเกิดขึ้นระหวางการ

ใชงานตามเจตนา 

เคร่ืองใชตองมีการสรางใหมีการปองกันการลัดวงจรของฉนวนระหวางสวนที่มีไฟฟาอันตรายกบัสวนนํา

ไฟฟาที่เขาถึงได  หรือสวนที่ตออยางนําไฟฟากับสวนเหล าน้ันยกตัวอยาง เชน  สกรูที่หลุดหลวมโดยไม

เจตนา 

การทดสอบใหทําโดยการทดสอบตามขอ  12.1.1 ขอ 12.1.2 ขอ 12.1.3 ขอ 12.1.4 และขอ 12.1.5 ยกเวน

สําหรับอุปกรณที่ขึ้นรูปเปนสวนหน่ึงของเตาเสียบประธาน 

หมายเหตุ อุปกรณขึ้นรูปเปนสวนหนึ่งของเตาเสียบประธาน ใหทดสอบตามที่อธิบายในขอ 15.4 

12.1.1 การทดสอบการตกกระแทก 

เคร่ืองใชทีม่ีมวลมากกวา 7 kg ตองทดสอบดังตอไปน้ี 
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วางเคร่ืองใชบนที่รองรับ ที่ทําดวย ไมในแนวระดับ    ปลอยใหตกลงบนโตะ ไมจาก            

ความสูง 5 cm 50 คร้ัง  

หลังการทดสอบ  เคร่ืองใช ตองไมเสียหาย ตามความหมายของมาตรฐาน ผลิตภัณฑ  

อุตสาหกรรม น้ี 

12.1.2 การทดสอบการสั่นสะเทือน 

เคร่ืองใชขนยายไดที่เจตนาใหใชสําหรับการขยายสัญญาณเสียงของเคร่ืองดนตรี  เคร่ืองใชหยิบยกได  

และเคร่ืองใชที่มีเปลือกหุมเปนโลหะ  ใหทดสอบความทนทานตอการสั่นสะเทือนดวยวิธีการกวาด

ตามที่ระบุใน  IEC 60068-2-6 

ใหติดต้ังเคร่ืองใชในตําแหนงใชงานตามปกติเขากับเคร่ืองกําเนิดการสั่นสะเทือน  ดวยสายรัดรอบ

เปลือกหุม ทิศทางของการสั่นสะเทือนคือแนวด่ิง และระดับความรุนแรงดังน้ี 

−  ชวงเวลา 30 min 

−  แอมพลิจูด 0.35 mm 

−  พิสัยความถี่ 10 Hz... 55 Hz... 10  Hz 

−  อัตราการกวาดความถี ่  ประมาณ 1 octave/min 

หลังการทดสอบ  เคร่ืองใช ตองไมเสียหาย ตามความหมายของมาตรฐาน ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม น้ี 

โดยเฉพาะอยางยิ่งตองไมมีการหลุดหลวมของสวนที่ตอหรือ ชิ้นสวนซึ่งหากหลุดหลวมแลวทําให

ความปลอดภัยลดลง 

12.1.3 การทดสอบการกระแทก 

ยึดเคร่ืองใชใหมั่นคงเขากับที่รองรับแข็ง เกร็ง แลวใช คอน กระแทกที่ทํางานดวยสปริงตาม  

มอก. 2380 เลม 2 (75) กระแทกดวยพลังงานจล นกอนการกระแทกเปน  0.5 J จํานวน 3 คร้ัง ที่จุด

ของเปลือกหุมที่ใชปองกัน ทุกจุด  สวนเคลือนที่ได ที่เปนอันตราย หรือสวนที่มีไฟฟาอันตรายและ

นาจะบอบบาง รวมทั้งบริเวณระบายอากาศ  ลิ้นชักในตําแหนงที่ดึงออกมา  ที่จับ กระเด่ือง  ปุมสวิตช 

และสิ่งที่คลายกัน โดยการกดกรวยปลอยต้ังฉากกับพื้นผิว 

การทดสอบดวยคอน กระแทก น้ีทํากับหนาตาง  เลนส  หลอดไฟสัญญาณและฝาครอบหลอดไฟ

สัญญาณดวย แตใหทําเฉพาะกรณีที่สิ่งเหลาน้ันยื่นออกมาจากเปลือกหุมมากกวา  5 mm หรือในกรณี

ที่พื้นที่ภาพฉายของพื้นผิวที่ยื่นออกมาแตละพื้นที่เกิน 1 cm2 

นอกจากน้ี บริเวณเปลือกหุมที่ไมมีชองระบายอากาศ  ที่ใชปองกันสวนที่มีไฟฟาอันตรายตองทนตอ

การกระแทกเด่ียว ตามที่ระบใุนตารางที ่6  
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แรงกระแทกที่ ระบุในตารางที่  6 ตองเกิดจากการปลอยใหลูกเหล็ก กลาทรงกลมตัน  ผิวเรียบ ขนาด

เสนผานศูนยกลาง  (50 ± 1) mm และมีมวลประมาณ 500 g ตกอยางอิสระในแนวด่ิงจากระยะตาม

ภาพประกอบในรูปที่ 8 และปะทะเปลือกหุมดวยแรงกระแทกตามที่ ระบุในทิศทางต้ังฉากกับ พื้นผิว

ของเปลือกหุม 

ตารางท่ี 6  การทดสอบการกระแทกบนเปลือกหุมเคร่ืองใช 

(ขอ 12.1.3) 

 

 

หลังการทดสอบ   เคร่ืองใชตองทนการทดสอบความทน ไดอิเล็กทริกตาม ที่ระบุในขอ 10.3 และตองไม

ปรากฎความเสียหายตามความหมายของมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมน้ี โดยเฉพาะอยางยิ่ง 

− สวนที่มีไฟฟาอันตรายตองไมกลายเปนสวนที่เขาถึงได 

− ตัวกั้นที่เปนฉนวนตองไมเสียหาย 

− สวนที่ทดสอบดวยคอนกระแทกตองไมแสดงรอยราวที่เห็นไดดวยตาเปลา 

หมายเหตุ 3 ไมตองคํานึงถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นที่ผิวแตงสําเร็จ (finish) รอยบุมเล็ก ๆ ซ่ึงไมลดระยะหางในอากาศ

และระยะหางตามผิวฉนวนต่ํากวาคาที่กําหนด รอยราวซ่ึงไมสามารถมองเห็นไดดวยตาเปลา รอยราวบน

พ้ืนผิวส่ิงขึ้นรูปเสริมเสนใยและส่ิงที่คลายกัน 

 

สวนของเปลือกหุม แรงกระแทก 

(จูล ±1%) 

ดานบน ดานขาง  ดานหลัง  และดานหนา ของเครื่องใช

หยิบยกได หรือเครื่องใชวางบนโตะ 

2 J 

พ้ืนผิวเปดทั้งหมดของเครื่องใชติดตั้งกับที ่ 2 J 

ดานบน ดานขาง  ดานหลังและดานหนาของเครื่องใชตั้ง

พ้ืน 

3.5 J 

หมายเหตุ  1 ในการใชพลังงานการกระแทกที่ตองการ  ความสูงใหคํานวณโดย  h =  E/(g× m) 

เม่ือ  

h คือ ระยะทางในแนวดิ่ง เปนเมตร  

E คือ พลังงานกระแทก เปนจูล  

g  คือ ความเรงการโนมถวง เปน 9.81 m/s2 

m คือ มวลของลูกเหล็กกลาทรงกลม เปนกิโลกรัม  

หมายเหตุ 2  สําหรับความแข็งแรงทางกลของหลอดภาพและการปองกันจากผลของการระเบิดเขาใหดู

ขอ 18. 
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12.1.4 การทดสอบปลอยตก 

เคร่ืองใชหยิบยกไดที่มีมวลเทากับหรือนอยกวา  7 kg ตองทดสอบปลอยตก  ตัวอยาง ของเคร่ืองใช

สําเร็จรูปตองไดรับการกระแทก จํานวน  3 คร้ัง ดวยการปลอยใหตกจากระยะ  1.0 m ลงบนพื้นผิวแนว

ระดับในตําแหนงที่นาจะเกิดผลเสียหายที่สุด 

พื้นผิวแนวระดับประกอบดวยไมแข็งที่มีความหนาอยางนอย 13 mm ติดต้ังกับไมอัด 2 ชั้นทีม่ีความหนา

แตละชั้นเปน 19 mm ถึง 20 mm ทีร่องรับทั้งหมดเปนพื้นคอนกรีตหรือเทียบเทาที่ไมยืดหยุน 

ในการปลอยตกแตละคร้ัง   ตัวอยางตองปะทะกับพื้นผิวในตําแหนงตางกัน  ถาเปนไปไดตอง

ปลอย ตัวอยาง ใหตกพรอมกับแบตเตอร่ีตามที่ผูทํา ระบุ  

หลังจากการทดสอบ  เคร่ืองใชไมจําเปนตองทํางาน แตตองไมปรา กฎความเสียหายในความหมายของ

มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมน้ีและตองทนการทดสอบความทนไดอิเล็กทริกตามที่ระบุไวในขอ 

10.3 โดยเฉพาะอยางยิ่ง 

− สวนเคลื่อนที่อันตรายหรือสวนที่มีไฟฟาอันตรายตองไมกลายเปนสวนที่เขาถึงได และ 

− ตัวกั้นที่เปนฉนวนตองไมเสียหาย และ 

− ระยะหางในอากาศและระยะหางตามผิวฉนวนตองไมลดลง ตํ่ากวาคาที่ระบุไวในขอ 13. 

ตองไมใชเกณฑการทดสอบน้ีผานชองเปดที่ผิวหนาของหลอดภาพ 

12.1.5 การทดสอบการคลายความเคน 

เปลือกหุมที่ทําดวยวัสดุเทอรโมพลาสติกขึ้นรูปหรือแบบตองสรางในลักษณะที่การหดหรือการบิดเบี้ยว

ของวัสดุอันเน่ืองจากการ ปลดปลอย ความเคนภายในที่เกิดจากการขึ้นรูปหรือ แบบ ไมเปนผลใหสวน

อันตรายเผยออกมา 

นําตัวอยางซึ่งประกอบดวยเคร่ืองใช สําเร็จรูป  หรือเปลือกหุมสําเร็จรูปพรอมกับโครงรองรับ  ไวในเตา

อบอากาศหมุนเวียนที่อุณหภูมิ สูงกวาอุณหภูมิสูงสุดที่ได ที่เปลือกหุม  10 K ในระหวางการทดสอบ  

ขอ 7.1.3 แตตองไมนอยกวา 70๐C  เปนคาบเวลา 7 h แลวปลอยใหเย็นลงจนถึงอุณหภูมิหอง 

สําหรับเคร่ืองใชขนาดใหญซึ่งไมสามารถทดสอบเปลือกหุมสําเร็จรูป ได  ยอมใหใชสวนของเปลือกหุม

เปนตัวแทนของ ชุดประกอบสําเร็จรูปได โดยใหคํานึงถึงความหนาและรูปราง  รวมถงึสวนรองรับทาง

กลใด ๆ  

หลังการทดสอบ เคร่ืองใชตองไมปรา กฎ ความเสียหายตามความหมายของมาตรฐาน

ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมน้ี โดยเฉพาะอยางยิ่ง สวนที่เคลื่อนที่ไดอันตราย หรือสวนที่มีไฟฟาอันตราย 

ตองไมกลายเปนสวนที่เขาถึงได 
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หมายเหตุ  เม่ือใชสวนของเปลือกหุมในการทดสอบ เปลือกหุมสําเร็จรูปที่ เปนตัวแทน  อาจจําเปนตองประกอบเขา

เปนเครื่องใชใหมเพ่ือประเมินความสอดคลอง 

12.2 การติดต้ังตัวกระตุน 

ตัวกระตุน ตัวอยางเชน  ปุมปรับ ปุมกด  สลัก และคาน ตองสรางและยึดไวในลักษณะที่เมื่อใชงานไมทําให

การปองกันช็อกไฟฟาลดลง 

การทดสอบใหทดสอบดังตอไปน้ี 

คลายหมุดเกลียวยึด (ถาม)ี แลวขันแนนดวยทอรก 2/3 ของคาที่ใหไวในตารางที่ 20 แลวคลายออก 1/4 รอบ 

ใหใสทอรกที่สมนัยกับแรง  100 N ที่ผิวรอบนอกของตัวกระตุน  แตไมเกิน  1 Nm เปนเวลา  1 min  และดึง

ดวยแรง 100 N ตามแนวแกนเปนเวลา  1 min ถามวลของเคร่ืองใชนอยกวา  10 kg ใหจํากัดแรงดึงไวที่คาซึ่ง

สมนัยกับมวลของเคร่ืองใชแตไมนอยกวา 25 N 

สําหรับตัวกระตุน  เชน ปุมกด  สลัก และสิ่งที่คลายกัน  ที่ขณะใชงานตาม เจตนาจะรับเฉพาะแรงกดเทาน้ัน   

และยื่นออกมาจากพื้นผิวของเคร่ืองใชไมเกิน 15 mm  แรงดึงจะถูกจํากัดไวที่ 50 N 

หลังการทดสอบ  เคร่ืองใชตองไมปรา กฎ ความเสียหายตามความหมายของมาตรฐาน ผลิตภัณฑ  

อุตสาหกรรมน้ี 

12.3 อุปกรณควบคุมจากระยะไกลที่ถืออยูในมือ 

สวนของอุปกรณควบคุมจากระยะไกลซึ่ง เจตนา ใหถืออยูในมือและประกอบดวยสวนที่มีไฟฟาอันตราย   

ตองมีความแข็งแรงทางกลพอเพียงและตองสรางใหทนตอการเคลื่อนยายตามทีอ่าจเกิดขึ้น 

การทดสอบใหทําดังตอไปน้ี 

อุปกรณควบคุมจากระยะไกลพรอมดวยสายออนของอุปกร ณเอง (ถามี) ใหตัดสายเหลือเพียง  10 cm เพื่อ

ทดสอบตาม มอก. 2380 เลม 2 (32) วิธีดําเนินการ 2  

ใหหมุนบารเรล 50 รอบถามวลของอุปกรณควบคุมไมเกิน 250 g และ 25 รอบ ถามวลเกิน 250 g 

หลังการทดสอบอุปกรณตองไมปรากฎความเสียหายตามความหมายของมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมน้ี 

สวนของอุปกรณควบคุมจากระยะไกล ที่ตอดวยสายไฟฟา ซึ่งไม เจตนา ใหถืออยูในมือ  ใหทดสอบใน

ลักษณะที่เปนสวนหน่ึงของเคร่ืองใช 

12.4 ลิ้นชัก 

ลิ้นชักซึ่งเจตนาใหดึงเพียงบางสวนออกมาจากเคร่ืองใช   ตองมีที่หยุดที่มีความแข็งแรงทางกลพอเพียง  เพื่อ

ปองกันสวนที่มีไฟฟาอันตรายกลายเปนสวนที่เขาถึงได 
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การทดสอบใหทําดังตอไปน้ี 

ดึงลิ้นชักออกมาในลักษณะตามเจตนาจนกระทั่งที่หยุดทําใหดึงออกมาไมไดอีก  แลวใชแรง  50 N กระทําใน

ทิศทางที่ใหผลเลวที่สุดเปนเวลา 10 s 

หลังการทดสอบ  เคร่ืองใชตอง ไมปรา กฎ ความเสี ยหายตามความหมายของมาตรฐาน ผลิตภัณฑ  

อุตสาหกรรมน้ี โดยเฉพาะอยางยิ่ง ตองไมมีสวนที่มีไฟฟาอันตรายกลายเปนสวนที่เขาถึงได 

12.5 ตัวรับรวมแกนสําหรับสายอากาศซึ่งติดต้ังที่เคร่ืองใช 

ตัวรับรวมแกนสําหรับสายอากาศซึ่งติดต้ังที่เคร่ืองใช  และมีสวนหรือสวนประกอบซึ่งแยกสวนที่มีไฟฟา

อันตรายออกจากสวนที่เขาถึงได ตองสรางใหทนความเคนทางกลที่อาจเกิดขึ้นในการใชงานตามเจตนา 

การทดสอบใหทําโดยการทดสอบตามลําดับดังตอไปน้ี  

หลังการทดสอบเหลาน้ี   เคร่ืองใชตองไมปรา กฎ ความเสียหายตามความหมายของมาตรฐาน

ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมน้ี 

การทดสอบความทนทาน 

เสียบเตาเสียบทดสอบตามรูปที่ 9 เขากับเตารับและดึงออกจากเตารับจํานวน   100 คร้ัง ใหระวังไมใหเตารับ

เสียหายอยางจงใจระหวางการเสียบและดึงออกของเตาเสยีบทดสอบ  

การทดสอบการกระแทก 

เสีย บเตาเสียบทดสอบตามรูปที่  9 เขากับเตารับ  แลวใช คอน กระแทกที่ทํางานดวยสปริงตาม                    

มอก. 2380 เลม 2(75) กระแทกเตาเสียบดวยพลังงานจล นกอนการกระแทกเปน  0.5 J ที่จุด ๆ หน่ึง 3 คร้ัง

ติดตอกันในทิศทางที่ใหผลเลวที่สุด 

การทดสอบทอรก 

เสียบเตาเสียบทดสอบตามรูปที่  9 เขากับเตารับ  แลวใชแรง  50 N กระทําที่เตาเสยีบในทศิทางที่ต้ังฉากกับ

แกนของเตาเสียบโดยไมมีการกระตุกเปนเวลา 10 s โดยใหทิศทางตามแนวรัศมีของแรงกระทําบนสวนของ

เตาเสียบซึ่ง นาจะบอบบาง  ตัวอยางเชน ขนาดของแรงหาโดยใชตาชั่งแบบสปริงเกี่ยวติดกับรูบนเตาเสียบ  

เปนตน 

ใหทดสอบ 10 คร้ัง 

หมายเหตุ หากตัวรับรวมแกนสําหรับสายอากาศแตกตางจากที่ระบุใน  มอก.1613 ใหใชเตาเสียบทดสอบที่สมนัยกันซ่ึง

มีความยาวเทากันในการทดสอบ 
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12.6 สายอากาศแบบปรับความยาวได (telescoping antenna) หรือสายอากาศแบบลวด (rod antenna) 

สายอากาศแบบ ปรับความยาว ได หรือสายอากาศแบบลวดตองจัดใหมีปุมหรือ ลูกทรงกลมขนาดเสนผาน

ศูนยกลางตํ่าสุด 6.0 mm ที่ปลายสุด 

สายอากาศแบบปรับความยาวได หรือสายอากาศแบบลวดตองจัดใหมีที่คุมกันหรือที่กั้นซึ่งปองกันสวน ใดๆ 

ของสายอากาศหรือสวนอุปกรณติด ต้ังตกเขาไปในเคร่ืองใชและสัมผัสกับสวนที่มีไฟฟาอันตราย ในขณะที่

สายอากาศหรือสวนใด ๆ ของสายอากาศหัก 

สวนอุปกรณติดต้ังจะ อางอิง เฉพาะสวนที่ใชในการ ติดต้ังสายอากาศหรือสวนที่มีความเคนเมื่อสายอากาศ

เคลื่อนที่ 

12.6.1 ความมั่นคงทางกายภาพ 

สวนปลายสุดของ สายอากาศและสวนของสายอากาศแบบ ปรับความยาว ได ตองติดต้ังอยางมั่นคงใน

ลักษณะที่ปองกันไมใหหลุดออกได 

การทดสอบใหทําโดยการทดสอบดังตอไปน้ี : 

ที่สวนปลายสุดให ใชแรง 20 N ไปตามแนวแกนหลักของสายอากาศเปน คาบเวลา 1 min นอกจากน้ี   ถา

สวนปลายสุดถูกยึดติดดวยเกลียวสกรู  ตองใชทอรก คลายที่สวนปลายสุดของตัวอยางเพิ่มเติมอีก  5 

ตัวอยาง  ใหปอนทอรกเพิ่มขึ้น ทีละนอยโดยยึดสายอากาศอยูกับที่ เมื่อถึงคาทอรกที่ระบุ  ใหคงไวเปน

เวลาไมเกิน  15 s ระยะเวลาที่คงไวของตัวอยาง  1 ตัวอยางใด ๆ ตองไมนอยกวา  5 s และระยะเวลาคงไว

เฉลี่ยของทั้ง 5 ตัวอยาง ตองไมนอยกวา 8 s 

คาทอรกไดใหไวในตารางที่ 7 

ตารางท่ี 7  คาทอรกสําหรับทดสอบสวนปลายสุด 

(ขอ 12.6.1) 

เสนผานศูนยกลางสวนปลายสุด  

mm 

ทอรก  

Nm 

นอยกวา  8.0 0.3 

เทากับ หรือมากกวา  8.0 0.6 
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13.  ระยะหางในอากาศและระยะหางตามผิวฉนวน 

13.1 ทั่วไป 

ระยะหางในอากาศตองมมีิติเพียงพอที่แรงดันไฟฟาเกนิชั่วครูซึ่งอาจเขาไปในเคร่ืองใช  และแรงดันไฟฟา คา

ยอดซึ่งอาจกําเนิดภายในเคร่ืองใช   ไมทะลุผานระยะหางในอากาศน้ัน  รายละเอียดของขอกําหนดใหไวใน

ขอ 13.3 

ระยะหางตามผวิฉนวนตองมีมิติเพียงพอ  ที่เมื่อใชกับแรงดันไฟฟาใชงานและระดับมลภาวะที่กําหนด  จะไม

ทําใหเกิดการวาบไฟตามผิวหรือเสียสภาพฉับพลัน  (การเกิดรอยทางไฟฟา ) ของฉนวน  รายละเอียดของขอ

กําหนดใหไวในขอ 13.4 

หมายเหตุ สําหรับการหาระยะหางในอากาศ   ใหวัดคายอดของแรงดันไฟฟาใชงาน   สําหรับการหาระยะหางตามผิว

ฉนวน ใหวัดคารากกําลังสองเฉล่ีย หรือคาแรงดันไฟฟากระแสตรงของแรงดันไฟฟาใชงาน 

วิธีการวัดระยะหางในอากาศและระยะหางตามผิวฉนวนใหไวในภาคผนวก จ. 

ยอมใหระยะหางตามผิวฉนวนและระยะหางในอากาศถูกแบงดวยสวนนําไฟฟาที่ แทรกอยูและไมตอ (ลอย)  

เชน หนาสัมผัสที่ไมไดใชของตัวตอ  หากผลรวมของระยะ แตละสวนเปนไปตามขอกําหนดตํ่าสุดที่ระบุไว  

(ดูรูป จ.8) 

ระดับมลภาวะตาง ๆ สําหรับคาตํ่าสุดของระยะหางในอากาศและระยะหางตามผิวฉนวนเปนดังตอไปน้ี 

− มลภาวะระดับ 1 ใชกับสวนประกอบและชุดประกอบซึ่งผนึกกันฝุนและความชื้น  

− มลภาวะระดับ 2 โดยทั่วไปใชกับเคร่ืองใชที่ครอบคลุมโดยขอบขายของมาตรฐานผลิตภัณฑ              

อุตสาหกรรมน้ี 

− มลภาวะระดับ  3 ใชกับเคร่ืองใชที่สิ่งแวดลอมภายใน เฉพาะที่ขางในเคร่ืองใชตองเผชิญกับมลภาวะ นํา

ไฟฟา หรือมลภาวะไมนําไฟฟาในภาวะแหงซึ่งอาจกลายเปนนําไฟฟาไดเน่ืองจากการควบแนนที่คาดไว  

หรือใชกับเคร่ืองใชที่ต้ังใน พื้นที่ที่สิ่งแวดลอมภายนอก มีมลภาวะ นําไฟฟาหรือมลภาวะไมนํา ไฟฟาใน

ภาวะแหงซึ่งอาจกลายเปนนําไฟฟาได 

ยกเวนสําหรับฉนวนระหวางสวนของขั้วที่ตางกันที่ตอกับไฟฟาประธานโดยตรง ยอมใหระยะหางในอากาศ

และระยะหางตามผิวฉนวนนอยกวาคาที่ ระบุได  แตตองเปนไปตามขอกําหนดของขอ  4.3.1 ขอ 4.3.2 และ

ขอ 11.2 

13.2 การหาคาแรงดันไฟฟาทาํงาน 

ในการหาคาแรงดันไฟฟาทํางาน  ใหใชขอกําหนดดังตอไปน้ีทุกขอ : 

−  ไมตองใชการเปลี่ยนแปลงแรงดันไฟฟา (0.9 หรือ 1.1) กับแรงดันไฟฟากําหนดของเคร่ืองใช 
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−  แรงดันไฟฟาทํางานระหวางจุดใด ๆ ในวงจรที่ตอกับไฟฟาประธานผานสวนนําไฟฟาได และดิน   และ

ระหวางจุดใด ๆ ในวงจรที่ตอกับไฟฟาประธานผานสวนนําไฟฟาได และวงจรที่ไมตอกับไฟฟา 

ประธานผานสวนนําไฟฟาได ถือวาเปนคาสูงสุดของสิ่งตอไปน้ี 

• แรงดันไฟฟาที่กําหนดหรือแรงดันไฟฟาสูงสุดที่วัดไดระหวางจุดน้ัน ๆ ขณะทาํงานที่แรงดันไฟฟาที่

กําหนด หรือ 

• ขีดจํากัดบนของพิสัยแรงดันไฟฟาที่กําหนดหรือแรงดันไฟฟา สูงสุดที่วัดไดระหวางจุดน้ัน  ๆ ขณะ

ทํางานทีค่าใด ๆ ในพิสัยแรงดันไฟฟาที่กําหนด 

− สวนนําไฟฟาที่เขาถึงไดที่ไมตอลงดินตองถือวาไดตอลงดิน 

− ที่สวนประกอบที่ทําขึน้จากขดลวด  (wire-wound component) หรือสวนอ่ืนที่ลอยอยู  คือไมตอกับวงจร

ซึ่งมีศักยไฟฟาสัมพัทธกับดิน ตองถือวาถูกตอลงดิน ณ จุดซึ่งไดรับแรงดันไฟฟาใชงานที่สูงที่สุด 

− เมื่อใชฉนวนสองชั้น ตองหาคาแรงดันไฟฟาใชงานที่ครอมฉนวนมูลฐานโดยสมมุติวาไดลัดวงจร ครอม

ฉนวนเพิ่มเติม  และในทํานองกลับกันดวย    สําหรับฉนวนสองชั้นระหวางขดลวดของสวนประกอบที่

ทําขึ้นจากขดลวด  การลัดวงจร ตองสมมุติใหเกิดขึ้นที่จุด ซึ่งทําใหแรงดันไฟฟา ใชงานสูงสุด เกิดขึ้นที่

ฉนวนอ่ืน 

− ยกเวนที่ยอมตามขางลาง  สําหรับฉนวนระหวางขดลวด  2 ขด ของสวนประกอบที่ทําขึ้นจากขดลวด  

ตองใชแรงดันไฟฟาสูงสุดระหวาง 2 จุดใด ๆ ในขดลวดทั้ง 2  ขด โดยคํานึงถึงแรงดันไฟฟาภายนอก ซึ่ง

ตอกับขดลวด 

− ยกเวนที่ยอมตามขางลาง  สําหรับฉนวนระหวางขดลวดของสวนประกอบที่ทําขึ้นจากขดลว ดกับสวน

อ่ืน  ตองใชแรงดันไฟฟาสูงสุดระหวางจุดใด ๆ บนขดลวดกับสวนอ่ืน 

ถาฉนวนของสวนประกอบที่ทําขึ้นจากขดลวดมีแรงดัน ไฟฟาใชงานตามความยาวของขดลวดตางกัน   ยอม

ใหแปรผันระยะหางในอากาศ ระยะหางตามผิวฉนวน และระยะหางผานฉนวนตามที่สัมพันธ 

หมายเหตุ ตัวอยางของการสรางนี้ไดแก ขดลวด 30 kV  ประกอบดวยบอบบินหลายอันตอแบบอนุกรมและตอลงดินที่

ปลายขางหนึ่ง 

13.3 ระยะหางในอากาศ 

13.3.1 ทั่วไป 

ยอมใหใชวิธีดังตอไปน้ี หรือวิธีทางเลือกที่กําหนดในภาคผนวก ฌ. สําหรับสวนประกอบเฉพาะ  หรือชุด

ประกอบยอย หรือเคร่ืองใชทั้งหมด 

หมายเหตุ 1  ขอดีของภาคผนวก ฌ. มีดังตอไปนี้ 
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– ระยะหางในอากาศ  จัดเรียงตามความปลอดภัยพ้ืนฐาน ตาม  IEC 60664-1 และ จะสอดคลอง

กับมาตรฐานความปลอดภัยอ่ืน  ๆ (ตัวอยาง เชน  หมอแปลงไฟฟา ) 

– มีการพิจารณาการลดทอนภาวะช่ัวครูภายในเครื่องใช รวมถึงการลดทอนของภาวะช่ัวครูในวงจรที่

ตอกับไฟฟาประธานผานสวนนําไฟฟาได 

หมายเหตุ 2  ขอกําหนดระยะหางในอากาศขึ้นอยูกับการคาดคะเนแรงดันไฟฟาเกินช่ัวครู ซ่ึงอาจเขาสูเครื่องใชไดจาก

ไฟฟาประธานกระแสสลับ ตาม  IEC 60664-1 ขนาดของ ภาวะ ช่ัวครูเหลานี้ หาคาโดยแรงดันไฟฟา

ประธานที่ระบุและการจัด รูปแบบ แหลงจาย ไฟฟา  ภาวะ ช่ัวครูเหลานี้จําแนก ตาม  IEC 60664-1 

ออกเปน  4  กลุม  คือแรงดันไฟฟาเกิน ประเภท  I ถึงประเภท  IV (หรือเปนที่รูกันอีกอยางหนึ่งวาการ

ติดตั้งประเภท  I ถึงประเภท  IV)   

หมายเหตุ 3  การออกแบบฉนวนตันและระยะหางในอากาศควรทํา ประสานกันในลักษณะที่ถาเกิดแรงดันไฟฟาเกิน

ช่ัวครูขึ้นเกินขีดจํากัดของแรงดันไฟฟาเกินประเภท  II   ฉนวนตันสามารถทนแรงดันไฟฟาไดสูงกวา

ระยะหางในอากาศ 

สําหรับระบบกําลังไฟฟากระแสสลับ  แรงดันไฟฟาประธานกระแสสลบัในตารางที่  8 ตารางที่ 9 และ

ตารางที ่10 เปนแรงดันไฟฟาสายเฟสถึงสายกลาง 

หมายเหตุ 4  ในประเทศนอรเวย เนื่องจากระบบไอทีใชไฟฟาจากระบบจําหนายกําลังไฟฟาแรงดันไฟฟากระแสสลับ 

ปริมาณจึงพิจารณาใหมีคาเทากั บแรงดนไฟฟาระหวางเฟส- เฟส และเปนแรงดันไฟฟา 230 V ในกรณี

ของความผิดพรองลงดินเดี่ยว (a single earth fault) 

ระยะหางในอากาศ ที่ระบุไมใชกับชองอากาศระหวางหนาสัมผัสของเทอร มอสแตต คัตเอาตความรอน  

อุปกรณปองกันโหลดเกิน   สวิตชที่มีการสรางเปนชอง จุลภาค (microgap) และสวนประกอบที่คลายกัน

ซึ่งระยะหางในอากาศแปรผันตามหนาสัมผัส 

หมายเหตุ 5  สําหรับชองอากาศระหวางหนาสัมผัสของสวิตชปลดวงจร ดูขอ 8.19.1 

หมายเหตุ  6  ระยะหางในอากาศไม ควร ลดลงต่ํากวาคาต่ําสุดที่ระบุในมาตรฐาน ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม นี้ อัน

เนื่องจาก เกณฑ ความคลาดเคล่ือนของ กระบวน การผลิต  หรือการเสียรูปเนื่องจากการเคล่ือนยาย  

การกระแทก  และการส่ัน สะเทือน ที่เกิดขึ้นระหวางการทํา  การขนสง  และการใชงานตามปกติ  

การทดสอบตามขอ  13.3 ใหทําโดยการวัด  ใหพิจารณาภาคผนวก จ. ดวย  ใหใชเงื่อนไขดังตอไปน้ี   ไม

ตองทดสอบความทนไดอิเล็กทริกในการทวนสอบระยะหางในอากาศ 

ตองวางสวนที่เคลื่อนที่ไดในตําแหนงที่ใหผลเลวที่สุด 

ไมตองคํานึงถึงระยะหางในอากาศระหวางขดลวดเสียงของลําโพง และสวนนําไฟฟาไดที่อยูชิดกัน 
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เมือ่วัดระยะหางในอากาศ จากเปลือกหุมที่เปนวัสดุฉนวนผาน รอง หรือชองเปดในเปลือกหุม  ใหถือวา

พื้นผิวที่ เขาถึงไดนําไฟฟาไดเสมือนหุมดวยโลหะเปลว เมื่อน้ิวทดสอบตาม ชนิดโพรบทดสอบ B ตาม  

มอก. 2533 (ดูขอ 9.1.1.2) สามารถสัมผัสไดเมือ่ใชแรงไมมากนัก (ดูรูปที่  3 จุด B) 

ในการพยายามลดระยะหางในอากาศขณะทําการวัด   ใหใชแรงที่จุดใด  ๆ บนสวนภายใน   แลวใชแรงที่

ภายนอกของเปลือกหุมที่นําไฟฟาได ตองใชแรงที่มีคาดังตอไปน้ี 

− สําหรับสวนภายใน 2 N 

− สําหรับเปลือกหุม 30 N 

ตองใชแรงที่เปลือกหุมโดยใชน้ิวทดสอบแข็งเกร็งตาม มอก. 2533 ชนิดโพรบทดสอบ 11 

13.3.2 ระยะหางในอากาศในวงจรที่ตอกับไฟฟาประธานผานสวนนําไฟฟาได 

ระยะหางในอากาศในวงจรที่ตอ กับไฟฟาประธาน ผานสวนนําไฟฟา ได ตองเปนไปตามมิติตํ่าสุดใน

ตารางที ่8  และในกรณีที่เหมาะสมตามตารางที ่9  

ตารางที่  8 นํามาใชกับเคร่ืองใชที่ จะไมอยูภายใตภาวะชั่วครูสูง กวา แรงดันไฟฟาเกินประเภท  II 

ตาม  IEC 60664-1  แรงดันไฟฟา ประธาน ชั่วครูที่เหมาะสมไดใหไวในวงเล็บในแตละสดมภของ

แรงดันไฟฟา ประธาน กระแสสลับ ที่ระบุ  ถาคาดวา ภาวะ ชั่วครูสูงกวาที่ใหไว   อาจจําเปนตองเพิ่ม

การปองกันในแหลงจายไฟฟาใหเคร่ืองใชหรือในการติดต้ัง  

หมายเหตุ 1 วิธีออกแบบที่เปนทางเลือกกําหนดไวในภาคผนวก ฌ.  

สําหรับวงจรที่ตอ กับ ไฟฟาประธาน ผานสวนนําไฟฟาได  ซึ่งทํางานดวยแรงดันไฟฟาประธาน

กระแสสลับที่ระบุไมเกิน  300 V  ถาแรงดันไฟฟา ใชงานคายอดในวงจรเกินคายอดของแรงดันไฟฟา

ประธานกระแสสลับ  ระยะหางในอากาศตํ่าสุดสาํหรับฉนวนที่พิจารณาคือผลรวมของคา  2 คา

ดังตอไปน้ี 

− คาระยะหางในอากาศตํ่าสดุจากตารางที่  8 สําหรับแรงดันไฟฟา ใชงานเทากับแรงดันไฟฟาประธาน

กระแสสลับที่ระบ ุและ 

−  คาระยะหางในอากาศเพิ่มเติมที่เหมาะสมจากตารางที ่9 

หมายเหตุ 2  สําหรับจุดประสงคการใชงานของตารางที่ 8 ใหถือวาแรงดันไฟฟา ใชงานเทากับแรงดันไฟฟาประธาน

กระแสสลับที่ระบุ 

สําหรับแรงดันไฟฟา ใชงานที่ใชหาคาระยะหางในอากาศสําหรับวงจรที่ตอ กับไฟฟาประธาน ผานสวน

นําไฟฟาไดที่สอดคลองกับตารางที ่8 

-79- 



มอก.1195 – 25XX 

− ตองนําคายอดของความพร้ิวกระแสสลับใด ๆ ที่ทับซอนบนแรงดันไฟฟากระแสตรงซึ่งเกินคาที่ยอม

ใหตามขอ 2.3.3 มารวมไวดวย 

− ตองไมคํานึงถึงภาวะชั่วครูไมซ้ํา (ตัวอยางเชน จากการรบกวนของบรรยากาศ) 

หมายเหตุ 3 ใหถือวาภาวะช่ัวครูไมซํ้าใด ๆ นั้น ในวงจรที่ไมตอกับไฟฟาประธานผานสวนนําไฟฟาได  จะไมสูงเกิน

แรงดันไฟฟาประธานช่ัวครูของวงจรที่ตอกับไฟฟาประธานผานสวนนําไฟฟาได 

− ตองพิจารณาใหแรงดันไฟฟาของวงจร ที่ไมใชไฟฟาอันตราย  หรือวงจร  TNV ใด ๆ  (รวมถึง

แรงดันไฟฟาสัญญาณเรียก) มีคาเปนศูนย 

และตามตารางที่  9 ตามความเหมาะสม  สําหรับแรงดันไฟฟา ใชงานคายอดที่เกินคาแรงดันไฟฟา

ประธานกระแสสลับที่ระบุ  ตองใชแรงดันไฟฟาใชงานคายอดสูงสุด 

หมายเหตุ 4  ระยะหางในอากาศทั้งหมดที่ไดจากการใชตารางที่  9 อยูระหวางคาที่ ตองการสําหรับสนามเอกพันธุ  

(homogeneous field) กับสนามไมเปนเอกพันธุ (inhomogeneous field) ซ่ึงมีผลใหไมอาจรับประกันไดวา

คาระยะหางในอากาศ เหลา นี้เปนไปตามการทดสอบความทนไดอิเล็กทริกที่เหมาะสม  ในกรณีของ

สนามซ่ึงมีความไมเปนเอกพันธุมากเพียงพอ 

หมายเหตุ 5 ใชระยะหางในอากาศของตารางที ่8 และตารางที ่9 

เลือกสดมภที่เหมาะสมใน ตารางที่  8 สําหรับแรงดันไฟฟาประธาน กระแสสลับ ที่ระบุและระดับ

มลภาวะ   เลือกแถวที่เหมาะสมที่มีแรงดันไฟฟา ใชงานเทากับแรงดันไฟฟาประธานกระแสสสลับ  จะ

ไดระยะหางในอากาศต่ําสุดที่กําหนด 

ที่ตารางที่ 9 เลือกสดมภที่เหมาะสมสําหรับแรงดันไฟฟาประธานกระแสสลับที่ระบุและระดั บมลภาวะ   

และเลือกแถวในสดมภนั้น ซ่ึงครอบคลุมถึงแรงดันไฟฟา ใชงานคายอดจริง   อานระยะหางในอากาศ

เพ่ิมเติมที่ตองการจากหนึ่งในสองสดมภขวามือ  และนําไปรวมกับระยะหางในอากาศต่ําสุดจากตาราง  

ที่ 8 จะไดระยะหางในอากาศต่ําสุดทั้งหมด 
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ตารางท่ี 8  ระยะหางในอากาศต่ําสุดสําหรับฉนวนในวงจรท่ีตอกับไฟฟาประธานผานสวนนําไฟฟาได 

และระหวางวงจรน้ันกับวงจรท่ีไมตอกับไฟฟาประธานผานสวนนําไฟฟาได 

(ขอ 13.3.2) 

 หนวยเปนมิลลิเมตร 

แรงดันไฟฟาใชงาน 

≤ 

แรงดันไฟฟาประธานกระแสสลับที่

ระบ ุ

≤ 150 V 

(แรงดันไฟฟาประธานชั่วครู 

1 500 V) 

แรงดันไฟฟาประธาน

กระแสสลับที่ระบ ุ

> 150 V ≤ 300 V 

(แรงดันไฟฟาประธานชั่วครู 

2 500 V) 

แรงดันไฟฟาประธาน

กระแสสลับที่ระบ ุ             

>300 V ≤ 600 V 

(แรงดันไฟฟาประธานชั่วครู  

4 000 V) 

แรงดันไฟฟา    

คายอด หรือ d.c. 

V 

แรงดันไฟฟา 

r.m.s.     

(รูปคลื่นไซน) 

V 

มลภาวะ 

ระดับ 1 และ

ระดับ 2 

มลภาวะ 

ระดับ 3 

มลภาวะ 

ระดับ 1 ระดับ 2 และระดับ 3 

มลภาวะ 

ระดับ 1 ระดับ2 และระดับ 3 

B/S R B/S R B/S R B/S R 

210 150 1.0 

(0.5) 

2.0 

(1.0) 

1.3 

(0.8) 

2.6 

(1.6) 

2.0 

(1.5) 

4.0 

(3.0) 

3.2 

(3.0) 

6.4 

(6.0) 

420 300 B/S 2.0(1.5)     R 4.0(3.0) 3.2 

(3.0) 

6.4 

(6.0) 

840 600      B/S 3.2 (3.0)     R 6.4 (6.0) 

1 400 1 000 B/S 4.2    R 6.4 

2 800 

7 000 

9 800 

14 000 

28 000 

42 000 

2 000 

5 000 

7 000 

10 000 

20 000 

30 000 

B/S/R     8,4 

  B/S/R    17.5 

B/S/R     25 

B/S/R     37 

B/S/R     80 

  B/S/R     130 

หมายเหตุ 1    คาในตารางใชไดกับฉนวนมูลฐาน (B) ฉนวนเพ่ิมเติม (S) และฉนวนเสริม (R) 

หมายเหตุ  2    คาในวงเล็บใช ไดกับฉนวนมูลฐาน   ฉนวนเพ่ิมเติม  หรือฉนวนเสริม  เฉพาะในกรณีที่ การผลิตมีโปรแกรมการควบคุม

คุณภาพ  (ตัวอยางโปรแกรมการควบคุมคุณภาพใหไวใน ภาคผนวก  ฏ.) โดยเฉพาะอยางยิ่ง  ฉนวนสองชั้น และฉนวน

เสริมตองทดสอบประจําในรายการความทนไดอิเล็กทริก 

หมายเหตุ  3     สําหรับแรงดันไฟฟา ใชงานระหวาง  420 V (คายอด) ถึง 42 000 V (คายอด) หรอืกระแสตรง  ยอมใหใชการประมาณคา

ตามสัดสวนเชิงเสนในชวงระหวางคาที่ใกลเคียง 2 คา และสําหรับคาเกิน 42 000 V (คายอด) หรือกระแสตรง  ยอมใหใช

การลากตอเสนกราฟ โดยระยะหางที่คํานวณไดใหปดขึ้นเปนลําดับที่สูงกวาครั้งละ 0.1 mm 

หมายเหตุ 4    คําอธิบายของระดับมลภาวะ ดูขอ 13.1 
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ตารางท่ี 9  ระยะหางในอากาศเพิ่มเติมสําหรับฉนวนในวงจรท่ีตอกับไฟฟาประธานผานสวนนําไฟฟาได ท่ีมี

แรงดันไฟฟาใชงานคายอดเกินคายอดของแรงดันไฟฟาประธานกระแสสลับท่ีระบุ และระหวางวงจรน้ันกับวงจรท่ี

ไมตอกับไฟฟาประธานผานสวนนําไฟฟาได 

(ขอ 13.3.2) 

แรงดันไฟฟาประธานกระแสสลับท่ีระบ ุ

≤ 150 V 

แรงดันไฟฟาประธาน

กระแสสลับท่ีระบ ุ    

>150 V ≤ 300 V 

ระยะหางในอากาศเพิ่มเติม         

mm 

มลภาวะระดับ 1  

และระดับ 2 

มลภาวะระดับ 3 มลภาวะระดับ 1 ระดับ 2

และระดับ 3 

ฉนวนมูลฐาน 

หรือ            

ฉนวนเพิ่มเติม 

ฉนวนเสริม 

แรงดันไฟฟาใชงานสูงสุด 

V (คายอด) 

แรงดันไฟฟาใชงานสูงสุด 

V (คายอด) 

แรงดันไฟฟาใชงานสูงสุด 

V (คายอด) 

   210   (210)  

   298   (288) 

   386   (366) 

   474   (444) 

   562   (522) 

  650   (600) 

   738   (678) 

   826   (756) 

   914   (839) 

1 002   (912) 

1 090   (990) 

 210   (210) 

 294   (293) 

 379   (376) 

 463   (459) 

 547   (541) 

 632   (624) 

 715   (707) 

 800   (790)  

   420   (420) 

   493   (497) 

   567   (575) 

   640   (652) 

   713   (729) 

   787   (807) 

   860   (884) 

   933   (961) 

   1 006   (1 039) 

   1 080   (1 116) 

   1 153   (1 193) 

   1 226   (1 271) 

   1 300   (1 348) 

        –     (1 425)  

0 

0.1 

0.2 

0.3 

0.4 

0.5 

0.6 

0.7 

0.8 

0.9 

1.0 

1.1 

1.2 

1.3 

0 

0.2 

0.4 

0.6 

0.8 

1.0 

1.2 

1.4 

1.6 

1.8 

2.0 

2.2 

2.4 

2.6 

หมายหต ุ1   ตองใชในวงเล็บเม่ือคาในวงเล็บในตารางที ่8 ถูกนํามาใชตามหมายเหต ุ2 ของตารางที่ 8 

หมายเหตุ 2   สําหรับแรงดันไฟฟาทํางานที่สูงกวาที่แสดงในตาราง  ยอมใหใชการอนุมานเชิงเสน 

หมายเหตุ 3   ยอมใหใชการประมาณคาตามสัดสวนเชิงเสนในชวงระหวางคาที่ใกลเคียง 2 คา โดยระยะหางที่คํานวณไดให

ปดขึ้นเปนลําดับที่สูงกวาครั้งละ 0.1 mm 

หมายเหตุ 4   คําอธิบายของระดับมลภาวะ ดูขอ 13.1 
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13.3.3 ระยะหางในอากาศในวงจรทีไ่มตอกับไฟฟาประธานผานสวนนําไฟฟาได 

ระยะหางในอากาศในวงจรที่ ไมตอกับไฟฟาประธานผานสวนนําไฟฟาได ตองเปนไปตามมิติตํ่าสุด

ของตารางที ่10 

สําหรับแรงดันไฟฟา ใชงานที่ใชหาระยะหางในอากาศสําหรับวงจรที่ ไมตอกับไฟฟาประธาน ผาน

สวนนําไฟฟาไดตามตารางที ่10 

− ตองนําคายอดของความพร้ิวกระแสสลับใด ๆ ที่ทับซอนบนแรงดันไฟฟากระแสตรงซึ่งเกินคาที่

ยอมใหตามขอ 2.3.3  มารวมไวดวย 

− ตองใชคายอดสําหรับแรงดันไฟฟาที่ไมเปน รูปคลื่นไซน  

วงจรที่ไมตอกับไฟฟาประธานผานสวนนําไฟฟาได  ปกติเปนแรงดันไฟฟาเกินประเภท  I  ถาไฟฟา

ประธาน เปนแรงดันไฟฟาเกินประเภท  II  ภาวะ ชั่วครูสูงสุดสําหรับแรงดันไฟฟาประธาน

กระแสสลับตาง  ๆ ในแรงดันไฟฟาเกินประเภท  I แสดงไวในหัวสดมภของตารางที่  10   อยางไรก็

ตาม วงจรลอยที่ไมตอกับไฟฟาประธาน ผานสวนนําไฟฟาได ในเคร่ืองใช   ซึ่งมีตัวตอในตําแหนง    

ใด ๆ (ตัวอยางเชน  สายอากาศ   ดานเขาสัญญาณ ) ที่สามารถตอลงดินได    ตองเปนไปตามขอกาํหนด

สําหรับวงจรที่ตอกับไฟฟาประธานผานสวนนําไฟฟาไดในตารางที่  8 และตารางที่  9  นอกจากวาอยู

ในเคร่ืองใชที่มีขั้วตอลงดินปองกัน และอยางใดอยางหน่ึงตอไปน้ี 

− แยกวงจรลอยจากวงจรที่ตอกับไฟฟาประธานผานสวนนําไฟฟาไดโดยที่กั้นโลหะตอลงดิน หรือ 

− ภาวะ ชั่วครูบนวงจร ที่ไมตอกับไฟฟาประธาน ผานสวนนําไฟฟาได ตํ่ากวาคาสูงสุดที่ยอมให

สําหรับแรงดันไฟฟาเกินประเภท  I (ตัวอยางเชน  เน่ืองจากการลดทอนโดยการตอสวนประกอบ   

เชน ตัวเก็บประจุ  ระหวางวงจรที่ไมตอกับไฟฟาประธานผานสวนนําไฟฟาได กับดิน) วิธีการวัด

ระดับภาวะชั่วครู ดูขอ 13.3.4 

หมายเหตุ   ถาทราบแรงดันไฟฟาช่ัวครูในโครงขายโทรคมนาคม ควรใชคาที่ทราบนั้น 

ถาไมทราบแรงดันไฟฟาช่ัวครูในโครงขายโทรคมนาคม  ควรใชพิกัดภาวะช่ัวครู  800 V (คายอด) 

สําหรับวงจร TNV-2  และ 1.5 kV (คายอด) สําหรับวงจร TNV-1 และวงจร TNV-3 

ถาทราบวาภาวะช่ัวครูที่เขามาถูกลดทอนภายในเคร่ืองใช ควรใชคาที่หาไดตามขอ 13.3.4 (ข)  
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 ตารางท่ี 10  ระยะหางในอากาศต่ําสุดในวงจรท่ีไมตอกับไฟฟาประธานผานสวนนําไฟฟาได 

(ขอ 13.3.3) 

หนวยเปนมิลลิเมตร 

แรงดันไฟฟาใชงาน 

≤ 

แรงดันไฟฟาประธานกระแสสลับ 

ท่ีระบุ ≤ 150 V 

(พิกัดภาวะช่ัวครูสําหรับวงจรท่ีไม

ตอกับไฟฟาประธานผานสวนนํา

ไฟฟาได 800 V ) ข 

แรงดันไฟฟาประธานกระแสสลับ  

ท่ีระบุ > 150 V ≤ 300 V 

(พิกัดภาวะช่ัวครูสําหรับวงจรท่ีไม

ตอกับไฟฟาประธานผานสวนนํา

ไฟฟาได 1 500 V) ข 

แรงดันไฟฟาประธานกระแสสลับ    

ท่ีระบุ > 300 V ≤ 600 V 

(พิกัดภาวะช่ัวครู  สําหรับวงจรท่ีไม

ตอกับไฟฟาประธานผาน สวนนํา

ไฟฟาได 2 500 V) ข 

วงจรท่ีไมตองรับ

แรงดันไฟฟาเกิน

ช่ัวครู  ก  

 

แรงดัน ไฟฟา  

คายอด หรือ  

d.c. 

V 

แรงดันไฟฟา 

r.m.s 

(รูปคลื่นไซน) 

V 

มลภาวะ 

ระดับ 1       

และระดับ 2 

มลภาวะ 

ระดับ 3 

มลภาวะ 

ระดับ 1       

และระดับ 2 

มลภาวะ 

ระดับ 3 

มลภาวะ 

ระดับ 1 ระดับ 2  และระดับ 3 

มลภาวะ 

ระดับ 1                 

และระดับ 2  เทาน้ัน 

B/S R B/S R B/S R B/S R B/S R B/S R 

71 

 

140 

 

210 

50 

 

100 

 

150 

0.7 

(0.2) 

0.7 

(0.2) 

0.9 

(0.2) 

1.4 

(0.4) 

1.4 

(0.4) 

1.8 

(0.4) 

1.3 

(0.8) 

1.3 

(0.8) 

1.3 

(0.8) 

2.6 

(1.6) 

2.6 

(1.6) 

2.6 

(1.6) 

1.0 

(0.5) 

1.0 

(0.5) 

1.0 

(0.5) 

2.0 

(1.0) 

2.0 

(1.0) 

2.0 

(1.0) 

1.3 

(0.8) 

1.3 

(0.8) 

1.3 

(0.8) 

2.6 

(1.6) 

2.6 

(1.6) 

2.6 

(1.6) 

2.0 

(1.5) 

2.0 

(1.5) 

2.0 

(1.5) 

4.0 

(3.0) 

4.0 

(3.0) 

4.0 

(3.0) 

0.4 

(0.2) 

0.7 

(0.2) 

0.7 

(0.2) 

0.8 

(0.4) 

1.4 

(0.4) 

1.4 

(0.4) 

280 200   B/S 1.4 (0.8)  R 2.8 (1.6) 2.0 

(1.5) 

4.0 

(3.0) 

1.1 

(0.2) 

2.2 

(0.4) 

420 300   B/S 1.9 (1.0)  R 3.8 (2.0) 2.0 

(1.5) 

4.0 

(3.0) 

1.4 

(0.2) 

2.8 

(0.4) 

700 

840 

1 400 

500 

600 

1 000 

 B/S 2.5 R 5.0 

 B/S 3.2 R 5.0 

 B/S 4.2 R 5.0 

2 800 

7 000 

9 800 

14 000 

28 000 

42 000 

2 000 

5 000 

7 000 

10 000 

20 000 

30 000 

 B/S/R 8.4 ค 

 B/S/R 17.5 ค 

 B/S/R 25 ค 

 B/S/R 37 ค 

 B/S/R 80 ค 

 B/S/R 130 ค 

หมายเหต ุ1     คาในตารางใชไดกับฉนวนมูลฐาน (B) ฉนวนเพิ่มเติม (S) และฉนวนเสริม (R) 

หมายเหต ุ2     คาในวงเล็บใชไดกับฉนวนมูลฐาน  ฉนวนเพิ่มเติม  หรือฉนวนเสริม  เฉพาะในกรณีท่ีการผลิตมีโปรแกรมการควบคุมคุณภาพ (ตัวอยาง   โปรแกรมการควบคุม

คุณภาพใหไวในภาคผนวก ฏ.) โดยเฉพาะอยางย่ิง ฉนวนสองชั้นและฉนวนเสริมตองทดสอบประจําในรายการความทนไดอิเล็กทริก 

หมายเหต ุ3     สําหรับแรงดันไฟฟาใชงานระหวาง  420 V (คายอด) ถึง 42 000 V (คายอด) หรือกระแสตรง  ยอมใหใชการประมาณคาตามสัดสวนเชิงเสนในชวงระหวางคาท่ี

ใกลเคียง 2 คา โดยระยะหางท่ีคํานวณไดใหปดขึ้นเปนลําดับท่ีสูงกวาคร้ังละ 0.1 mm 

สําหรับแรงดันไฟฟาใชงานท่ีเกิน  42 000 V (คายอด) หรือกระแสตรง  ยอมใหใชการประมาณคาตามสัดสวนเชิงเสน  โดยระยะหางท่ีคํานวณไดใหปดขึ้นเปน

ลําดับท่ีสูงกวาคร้ังละ 0.1 mm 

หมายเหต ุ4     คําอธิบายของระดับมลภาวะ ดูขอ 13.1 
ก     คาเหลาน้ีใชไดกับวงจรกระแสตรงท่ีไมตอกับไฟฟาประธานผานสวนนําไฟฟาได  ซึ่งตอเขากับสายดินอยางเชื่อถือไดและมีการกรองด วยตัวเก็บประจุ  (capacitive filtering) 

ท่ีจํากัดคาความพลิ้วยอดถึงยอดไว 10% ของแรงดันไฟฟากระแสตรง 
ข     ถาภาวะชั่วครูในเคร่ืองใชเกินคาน้ี ตองใชคาระยะหางในอากาศท่ีมากกวาท่ีเหมาะสม  
ค     สําหรับแรงดันไฟฟาทํางานท่ีสูงกวา 1400 V จุดสูงสุดหรือ 1000 V r.m.s. ระยะหางในอากาศตํ่าสุดคือ 5 mm กําหนดวาระยะหางในอากาศผานการทดสอบความ  ทนทาน

ไฟฟาตามขอ 10.3.2 ใช : 

−   แรงดันไฟฟาทดสอบท่ีมีคา r.m.s.เปน 106% ของคายอดแรงดันไฟฟาท่ีทํางาน หรือ 

−   แรงดันไฟฟากระแสตรงทดสอบ 150% ของคายอดแรงดันไฟฟาทํางาน 

ถาเสนทางผานระยะหางในอากาศมีบางสวนท่ีผานพื้นผิวของวัสดุท่ีไมเปนวัสดุกลุม I ใหทดสอบความทนไดอิเล็กทริกเฉพาะสวนท่ีเปนชองวางในอากาศเทาน้ัน 
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13.3.4 การวัดแรงดันไฟฟาชั่วครู 

การทดสอบตอไปน้ีใหดําเนินการเฉพาะเมื่อตองการหาวาแรงดันไฟฟาชั่วครูครอมระยะหางในอากาศ

ในวงจรใด  ๆ ตํ่ากวาปกติหรือไม  ตัวอยางเชน  ผลจากตัวกรองในเคร่ืองใช  วัดแรงดันไฟฟาชั่วครูครอม

ระยะหางในอากาศโดยใชวิธดํีาเนินการทดสอบตอไปน้ี และระยะหางในอากาศตองขึ้นกบัคาที่วัดได 

ระหวางทดสอบ  ตอเคร่ืองใชกับเคร่ืองจายไฟฟาที่แยกตางหาก  (ถามี) แตไมตอกับไฟฟาประธาน  หรือ

โครงขายใด ๆ ตัวอยางเชน  โครงขายโทรคมนาคม  และปลดตัวระงับเสิรจใด  ๆ ในวงจรที่ตอกับไฟฟา

ประธานผานสวนนําไฟฟาไดออก 

ตออุปกรณวัดแรงดันไฟฟาครอมระยะหางในอากาศที่สงสัย 

(ก) ภาวะชั่วครูที่เกิดจากแรงดันไฟฟาเกินในไฟฟาประธาน 

ในการวัดระดับที่ลดลงของภาวะชั่วครูที่เกิดจากแรงดันไฟฟาเกินในไฟฟาประธาน  ใชเคร่ืองกําเนิด

ทดสอบอิมพัลสตามภาคผนวก ญ. สรางอิมพัลส 1.2/50 µs  โดยที่ Uc มีคาเทากับแรงดันไฟฟาชั่วครู

ในไฟฟาประธานที่ใหไว ณ หัวสดมภของตารางที่ 8 

ปอนอิมพัลส  3 ถึง 6 คร้ัง โดยใหอิมพัลสมีการสลับสภาพขั้วในแตละคร้ัง และเวนชวงเวลาแตละ

คร้ังอยางนอย 1 s  เขาระหวางแตละจุดดังตอไปน้ี ตามที่เกี่ยวของ 

− สายเฟสกับสายเฟส 

− ตัวนําสายเฟสทั้งหมดตอรวมกัน กับสายกลาง 

− ตัวนําสายเฟสทั้งหมดตอรวมกัน กับจุดตอลงดินปองกัน 

− สายกลางกับจุดตอลงดินปองกัน 

(ข) ภาวะชั่วครูที่เกิดจากแรงดันไฟฟาเกินในโครงขายโทรคมนาคม 

ในการวัดระดับที่ลดลงของภาวะชั่วครูที่เกิดจากแรงดันไฟฟาเกินในโครงขายโทรคมนาคม  ใช

เคร่ืองกําเนิดทดสอบอิมพัลสตามภาคผนวก  ญ. สรางอิมพัลส  10/700 µs โดย Uc มีคาเทากับ

แรงดันไฟฟาชั่วครูในโครงขายโทรคมนาคม 

กรณีที่ไมทราบแรงดันไฟฟาชั่วครูในโครงขายโทรคมนาคมของโครงขายโทรคมนาคมทีส่งสัย  ให

ใชคาดังตอไปน้ี 

− 1 500 V คายอด ถาวงจรตอกับโครงขายโทรคมนาคมเปนวงจร TNV-1 หรือวงจร TNV-3 และ 

− 800 V คายอด ถาวงจรตอกับโครงขายโทรคมนาคมเปนวงจร TNV-0  หรือวงจร  TNV-2 
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ปอนอิมพัลส  3 ถึง 6 คร้ัง โดยใหอิมพัลสมีการสลับสภาพขั้วในแตละคร้ัง และเวนชวงเวลาแตละ

คร้ังอยางนอย 1 s เขาระหวางจุดตอแตละจุดในโครงขายโทรคมนาคมดังตอไปน้ี 

− แตละคูของขั้วตอ (ตัวอยางเชน A กับ B หรือปลายกับวงแหวน (tip and ring)) ในอินเตอรเฟส 

− ขั้วตอชนิดอินเตอรเฟสเด่ียวทั้งหมดตอรวมกัน  กับจุดตอลงดิน  

13.4 ระยะหางตามผวิฉนวน 

ระยะหางตามผวิฉนวนตองไมนอยกวาคาตํ่าสุดทีเ่หมาะสมที่ระบุไวในตารางที่  11 โดยคํานึงถึงคา

แรงดันไฟฟาใชงาน ระดับมลภาวะ และกลุมวัสดุ  

ถาระยะหางตามผิวฉนวนที่ไดมาจากตารางที่  11 นอยกวาระยะหางในอากาศที่ใชได  ตามที่กําหนดในขอ  

13.3 หรือภาคผนวก ฌ. ตองใชคาสําหรับระยะหางในอากาศน้ันเปนคาระยะหางตามผวิฉนวนตํ่าสุด 

ยอมใหใชระยะหางตามผิวฉนวนตํ่าสุดเทากับระยะหางในอากาศที่ใชไดสําหรับ  แกว ไมกา เซรามิก หรือ

วัสดุที่คลายกัน 

สําหรับแรงดันไฟฟาใชงานที่ใชหาระยะหางตามผิวฉนวน 

− ตองใชคารากกําลังสองเฉลี่ยที่แทจริง หรือกระแสตรง 

เมื่อวัดคารากกําลังสองเฉลี่ย  ตองระมัดระวังวาเคร่ืองมือวัดแสดงคารากกําลังสองจริงของรูปคลื่นที่

ไมใชไซน (non-sinusoidal waveform) เชนเดียวกับรูปคลื่นไซน 

− ถาใชคากระแสตรง ไมตองคํานึงถึงความพลิ้วกระแสสลับใด ๆ ที่ทับซอนบนแรงดันไฟฟากระแสตรง 

− ไมตองคํานึงถึงภาวะชวงสั้น ๆ (ตัวอยางเชน สัญญาณเรียกเปนจังหวะในวงจร TNV) 

− ไมตองคํานึงถึงการรบกวนชวงสัน้ ๆ (ตัวอยางเชน ภาวะชั่วครู) 

ขณะที่หาแรงดันไฟฟาใชงานสําหรับวงจร  TNV ที่ตอกับโครงขายโทรคมนาคมซึ่งไมทราบลักษณะเฉพาะ  

ตองสมมุติแรงดันไฟฟาใชงานปกติดังคาตอไปน้ี 

− 60 V กระแสตรง สําหรับวงจร TNV-1 

− 120 V กระแสตรง สําหรับวงจร TNV-2 และวงจร TNV-3 

กลุมวัสดุจําแนกดังน้ี 

กลุมวัสดุ I 600 ≤ CTI (ดัชนีการเกดิรอยเชิงเปรียบเทยีบ) 

กลุมวัสดุ  II 400 ≤ CTI < 600 

กลุมวัสดุ  IIIa 175 ≤ CTI < 400 

กลุมวัสดุ  IIIb 100 ≤ CTI <175 
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ทวนสอบกลุมวัสดุโดยการประเมินขอมูลทดสอบสําหรับวัสดุตาม IEC 60112 โดยใชสารละลายชนิด A  

จํานวน 50 หยด 

ในกรณีที่ไมทราบกลุมวัสดุ ตองสมมุติวาเปนกลุมวัสดุ IIIb ถาตองการคา CTI  เทากับหรือสูงกวา 175 และ

หาขอมูลไมได สามารถกําหนดกลุมวัสดุขึ้นไดดวยการทดสอบดัชนีความทนการเกิดรอย (proof tracking 

index, PTI) ตามรายละเอียดใน IEC 60112 อาจรวมวัสดุเขากลุมไดถา PTI ที่ไดจากการทดสอบเทากับหรือ

สูงกวาคาที่ตํ่ากวาของคา CTI  ที่ระบุไวในกลุมน้ัน ๆ 

ตารางท่ี 11  ระยะหางตามผิวฉนวนต่ําสุด 

(ขอ 13.4)  

 หนวยเปนมิลลิเมตร 

แรงดันไฟฟาใชงาน 

≤ 

V 

r.m.s หรือ d.c. 

ฉนวนมูลฐาน  และฉนวนเพ่ิมเติม 

มลภาวะระดับ 1 มลภาวะระดับ 2 มลภาวะระดับ 3 

กลุมวัสด ุ กลุมวัสด ุ กลุมวัสด ุ

I,  II,  IIIa หรือ IIIb I II IIIa หรือ IIIb I II IIIa หรือ IIIb 

50 

100 

125 

150 

200 

250 

300 

400 

600 

800 

1 000 

 
ก 

0.6 

0.7 

0.8 

0.8 

1.0 

1.3 

1.6 

2.0 

3.2 

4.0 

5.0 

0.9 

1.0 

1.1 

1.1 

1.4 

1.8 

2.2 

2.8 

4.5 

5.6 

7.1 

1.2 

1.4 

1.5 

1.6 

2.0 

2.5 

3.2 

4.0 

6.3 

8.0 

10.0 

1.5 

1.8 

1.9 

2.0 

2.5 

3.2 

4.0 

5.0 

8.0 

10.0 

12.5 

1.7 

2.0 

2.1 

2.2 

2.8 

3.6 

4.5 

5.6 

9.6 

11.0 

14.0 

1.9 

2.2 

2.4 

2.5 

3.2 

4.0 

5.0 

6.3 

10.0 

12.5 

16.0 

หมายเหตุ  1   ยอมใหใชการประมาณคาตามสัดสวนเชิงเสนในชวงระหวางคาท่ีใกลเคียง  2 คา โดยระยะหางท่ีคํานวณไดใหปดขึ้นเปนลําดับท่ีสูงกวา  

คร้ังละ 0.1 mm 

หมายเหตุ 2   สําหรับแรงดันไฟฟาท่ีสูงกวาอาจใชตารางท่ี 4 ของ IEC 60664-1 

หมายเหตุ 3   สําหรับฉนวนเสริม ใหคาระยะหางตามผิวฉนวนเปน 2 เทาของคาระยะหางตามผิวฉนวนสําหรับฉนวนมูลฐานในตารางน้ี 

หมายเหตุ 4   คําอธิบายของระดับมลภาวะ ดูขอ 13.1 
ก     ไมไดระบุระยะหางตามผิวฉนวนต่ําสุดไวสําหรับฉนวนในมลภาวะระดับ 1  ใหใชระยะหางในอากาศต่ําสุดตามท่ีกําหนดในขอ  13.3 หรือภาคผนวก  

ฌ. 

การทดสอบใหทําโดยการวัด โดยพิจารณาตามภาคผนวก จ. 

ใหนําภาวะดังตอไปน้ีมาใช 

สวนตาง ๆ ที่เคลื่อนที่ไดตองอยูในตําแหนงที่ใหผลเลวที่สุด 

สําหรับเคร่ืองใชมีสายออนปอนกําลังไฟฟาถอดไมไดแบบธรรมดา  การวัดระยะหางตามผิวฉนวนใหทํากับ

ตัวนําจายไฟฟามีพื้นที่หนาตัดใหญสุดตามที่ระบุไวในขอ 15.3.5 และปราศจากตัวนําดวย 
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เมื่อวัดระยะหางตามผิวฉนวน จากเปลือกหุมที่เปนวัสดุฉนวนผาน รอง หรือชองเปดในเปลือกหุม  พื้นผิว

เขาถึงไดที่น้ิวทดสอบชนิดโพรบทดสอบ  B ตาม  มอก. 2533 (ดูขอ 9.1.1.2) สามารถสัมผัสไดเมื่อใชแรงไม

มากนัก (ดูรูปที่ 3 จุด B) ใหถือวานําไฟฟาไดเสมือนหุมดวยโลหะเปลว 

หมายเหตุ ควรนําการมีอยูของสารยึดติดบนเทปฉนวนมาพิจารณาในการหา CTI ดวย 

13.5 แผนวงจรพิมพ 

13.5.1 ระยะหางในอากาศและระยะหางตามผิวฉนวนตํ่าสุดระหวางตัวนํา  ซึ่งอันใดอันหน่ึง อาจตอกับไฟฟา

ประธานผานสวนนําไฟฟาได  บนแผนวงจรพิมพที่เปนไปตาม ขอกําหนดความตานดึงออก  และความ

ตานแรงลอกตาม IEC 60249-2 ไดใหไวในรูปที่ 10 และใชเงื่อนไขดังตอไปน้ีดวย 

− ใชระยะหางเหลาน้ีเฉพาะเมื่อคํานึงถึงความรอนเกินที่เกี่ยวของกับมีตอตัวนําน้ัน (ดูขอ 11.2)  และไม

คํานึงถึงที่มีตออุปกรณที่ยึดติดเกี่ยวของกับสวนประกอบที่ติดต้ัง หรือที่  มีการเชื่อมจุดตอดวยการ

บัดกรีที่เกี่ยวของไว 

− ละเลยการเคลือบดวยแลกเกอรหรือที่คลายกัน ยกเวนการเคลือบตาม IEC 60664-3 ใหยกเวนเมื่อทํา

การวัดระยะหางน้ัน 

13.5.2 สําหรับแผนวงจรพิมพที่มีการเคลือบประเภท  B ฉนวนระหวางตัวนําตองเปนไปตามขอกําหนดของ  

IEC 60664-3  ขอกําหนดน้ีใชกับฉนวนมูลฐานเทาน้ัน 

หมายเหตุ  สําหรับแผนวงจรพิมพดังกลาว ไมมีการระบุระยะหางตามผิวฉนวนและระยะหางในอากาศใตผิวเคลือบ 

13.6 ฉนวนขอตอ 

ตองพิจารณาวาระยะหางระหวางสวนนําไฟฟาไดตามขอตอแบบไมประสาน (uncemented joint) เปน

ระยะหางในอากาศและระยะหางตามผิวฉนวน  ตามคาในขอ 13.3 หรือภาคผนวก ฌ. และขอ 13.4 

สําหรับขอตอแบบประสานอยางเชื่อถือได  ที่เปนไปตามการทดสอบดังตอไปน้ี  ไมมีระยะหางในอากาศ

และระยะหางตามผิวฉนวน ในกรณีน้ีใหใชขอ 8.8 เทาน้ัน 

การทดสอบใหทําโดยการตรวจพนิิจ การวัด และการทดสอบ 

สําหรับการทดสอบน้ี ใหแทนที่ลวดขดลวดเคลือบ (ถาม)ี ดวยลวดที่ไมหุมฉนวน 

ใหพิจารณาวาวัสดุถูกประสานเขาดวยกัน ถาสามารถทนการทดสอบดังตอไปน้ี 

เคร่ืองใช สวนประกอบ หรือชุดประกอบยอย 3 หนวย ตองทนวัฏจักรอุณหภูมิดังตอไปน้ี 10 วัฏจักร 

− 68 h ที่ (X ± 2) ๐C  

− 1 h ที่ (25 ± 2) ๐C 

-88- 



มอก.1195 – 25XX 

− 2 h ที่ (0 ± 2) ๐C 

− 1 h ที่ (25 ± 2) ๐C 

โดยที่ X คืออุณหภูมิสูงสุดที่วัดไดในภาวะการทํางานปกติของเคร่ืองใช สวนประกอบ  หรือชุดประกอบยอย  

ที่กําลังพิจารณาบวก 10 K โดยมีคาตํ่าสุดเปน 85 ๐C 

เคร่ืองใช สวนประกอบ หรือชุดประกอบยอย  1 หนวย ตองทดสอบความทนไดอิเล็กทริกที่เกี่ยวของตามขอ  

10.3 โดยไมตองอบความชื้นตามขอ 10.2 อยางไรก็ตาม ใหคูณแรงดันไฟฟาทดสอบดวย 1.6 

ใหทําการทดสอบน้ีทันทีหลังจากการปรับอุณหภูม ิ68 h ของวัฏจักรสุดทาย 

ขณะสิ้นสุดตามจํานวนวัฏจักร ใหทดสอบเคร่ืองใช สวนประกอบ หรือชุดประกอบยอย  ที่เหลือ 2 หนวย ใน

รายการความทนไดอิเล็กทริกที่เกี่ยวของตามขอ 10.3 อยางไรก็ตาม ใหคูณแรงดันไฟฟาทดสอบดวย 1.6 

หมายเหตุ 1 ใชแรงดันไฟฟาทดสอบสูงกวาแรงดันไฟฟาทดสอบปกติ เพ่ือใหม่ันใจวา ถาพ้ืนผิวไมประสานเขาดวยกัน 

จะเกิดการเสียสภาพฉับพลัน 

สําหรับหมอแปลงไฟฟา คูเตาตอแมเหล็กและอุปกรณที่คลายกัน ถาฉนวนที่ใชต้ังอยูบนความปลอดภัย ให

ปอนแรงดันไฟฟา 500  V r.m.s. ที่ความถี่  50 Hz หรือ 60 Hz ระหวางขดลวด กับขดลวด และระหวาง

ขดลวดกับสวนนําไฟฟาอ่ืน ๆ ในระหวางภาวะวัฏจักรความรอนดังกลาวขางตน 

การเสียสภาพความเปนฉนวนตองไมปรากฎขึ้นในระหวางการทดสอบน้ี 

หมายเหตุ 2 ในบริภัณฑทดสอบควรปอนแรงดันไฟฟา 500 V ผานฟวสแยกตางหาก 

13.7 สวนปดหุมและปดผนึก 

เคร่ืองใช  ชุดประกอบยอย  หรือสวนประกอบที่ไมตอกับไฟฟาประธานผานสวนนําไฟฟาไดและถูกปดหุม  

หุมหอ หรือปดผนึกแนนหนาปองกันสิ่งสกปรกและความชื้น   ระยะหางในอากาศและระยะหางตามผิว

ฉนวนภายในตํ่าสุดอาจลดลงเปนคาที่ใหไวในตารางที ่12 

หมายเหตุ 1  ตัวอยางของโครงสรางแบบนี้ใหรวมถึงกลองโลหะที่ปดผนึกแนนหนา กลองพลาสติกที่ ปดผนึกดวยสารยึด

ติด สวนที่หุมหอโดยการเคลือบจุม หรือโดยการเคลือบประเภท A ของแผนวงจรพิมพตาม IEC 60664-3  

หมายเหตุ 2  ยอมใหลดทอนคานี้เพ่ือเปนการปองกันช็อกไฟฟา และการเกิดความรอนเกิน 
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ตารางท่ี 12  ระยะหางในอากาศและระยะหางตามผิวฉนวนต่ําสุด 

(โครงสรางปดหุม หุมหอ หรือปดผนึกแนนหนา) 

 (ขอ 13.7) 

แรงดันไฟฟาใชงาน  

≤ V (คายอด ) a.c. หรือ  d.c. 

ระยะหางในอากาศ  และระยะหางตามผิวฉนวนต่ําสุด  

mm 

 35 

 45 

 56 

 70 

 90 

 110 

 140 

 180 

 225 

 280 

 360 

 450 

 560 

 700 

 900 

 1 120 

 1 400 

 1 800 

 2 250 

 2 800 

 3 600 

 4 500 

 5 600 

 7 000 

 9 000 

 11 200 

 14 000 

 0.2 

 0.2 

 0.3 

 0.3 

 0.4 

 0.4 

 0.5 

 0.7 

 0.8 

 1.0 

 1.1 

 1.3 

 1.6 

 1.9 

 2.3 

 2.6 

 3.2 

 4.2 

 5.6 

 7.5 

 10.0 

 12.5 

 16.0 

 20.0 

 25.0 

 32.0 

 40.0 

หมายเหตุ 1   คาที่กําหนดใชไดทั้งกับฉนวนมูลฐานและฉนวนเพ่ิมเติม 

หมายเหตุ 2   คาสําหรับฉนวนเสริมตองเปน 2 เทาของคาในตาราง 

หมายเหตุ 3   คา CTI ต่ําสุด 100 เปนคาที่ตองการสําหรับวัสดุฉนวนที่ใช  พิกัดคา CTI ใหอางอิงคาที่ไดตาม  IEC 

60112 ดวยสารละลายชนิด A 

หมายเหตุ  4   ยอมใหใชการประมาณคาตามสัดสวนเชิงเสนในชวงระหวางคาที่ใกลเคียง  2 คา โดยระยะหาง         

ที่คํานวณไดใหปดขึ้นเปนลําดับที่สูงกวาครั้งละ 0.1 mm 
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การทดสอบใหทําโดยการตรวจพินิจ  การวัด  และทดสอบเคร่ืองใช  ชุดประกอบยอย  หรือสวนประกอบ

กับวัฏจักรอุณหภูมิ 10 วัฏจักร ดังตอไปน้ี 

− 68 h ที่ (Y ± 2) ๐C 

− 1 h ที่ (25 ± 2) ๐C 

− 2 h ที่ (0 ± 2) ๐C 

− 1 h ที่ (25 ± 2) ๐C 

โดยที่  Y คืออุณหภูมิสูงสุดที่วัดไดในภาวะการทํางานปกติของเคร่ืองใช   ชุดประกอบยอย  หรือ

สวนประกอบ  ที่กําลังพิจารณา  โดยมีคาตํ่าสุดเปน  85 ๐C ในกรณีของหมอแปลงไฟฟา  Y คืออุณหภูมิสูงสุด

ของขดลวดที่วัดไดในภาวะการทํางานปกติบวก 10 K โดยมีคาตํ่าสุดเปน 85 ๐C 

แลวใหทดสอบความทนไดอิเล็กทริก กับเคร่ืองใช ชุดประกอบยอย หรือสวนประกอบ ตามขอ 10.3  

ใหทําการทดสอบตัวอยาง 3 ตัวอยาง 

ตองผานการทดสอบ 

13.8 ระยะหางระหวางสวนนําไฟฟาภายในเคร่ืองใช  ชุดประกอบยอย  หรือสวนประกอบซึ่งผานกรรมวิธีบรรจุ

ดวยสารประกอบฉนวนในโพรงอากาศทั้งหมด ในลักษณะที่ไมมีระยะหางในอากาศและระยะหางตามผิว

ฉนวน ตองเปนไปตามขอกาํหนดขอ 8.8 เทาน้ัน 

หมายเหตุ  ตัวอยางของกรรมวิธี  เชน การหลอ  (potting) การผนึกหุม  (encapsulation)  และการอัดน้ํายาในภาวะ

สุญญากาศ (vacuum impregnation) 

การทดสอบใหเปนไปตามขอ 13.7 ใหพิจารณาขอ 8.8 รวมกับการตรวจสอบดังตอไปน้ี 

 ตองตรวจพินิจเพื่อตรวจสอบวาไมมีรอยราวที่วัสดุผนึกหุม วัสดุอัดนํ้ายา หรือวัสดุอ่ืน การเคลือบน้ันไมหลุด  

หลวมหรือหดตัว และเมื่อตัดเพื่อดูภาคตัดของตัวอยางตองไมมีโพรงอากาศที่มีนัยสําคัญในวัสดุน้ัน  

14.  สวนประกอบ 

หมายเหตุ 1 ในกรณีที่สวนประกอบมีคาเปนสวนหนึ่งของพิสัยหนึ่ง ไมจําเปนเสมอไปที่จะตองทดสอบทุกคาในพิสัยนั้น  

ถาพิสัยคานี้ประกอบดวยหลายชวงยอยที่เปนเอกพันธุทางเทคโนโลยี ควรเลือกตัวอยางที่เปนตัวแทนของแต

ละชวงยอย นอกจากนี้ ถาเปนไปไดแนะนําใหใชแนวคิดของสวนประกอบที่มีความคลายกันทางโครงสราง 

หมายเหตุ 2  หากตองการประเภทของสภาพติดไฟไดที่แนนอนตาม IEC 60695-11-10 ใหอางอิงภาคผนวก ช. 

หมายเหตุ 3  หากไมไดระบุขอกําหนดสภาพติดไฟไดในขอนี้ ใหอางอิงขอ 20.1.1 

หมายเหตุ 4 ในประเทศออสเตรเลีย และประเทศนิวซีแลนด  เงื่อนไขพิเศษของชาติขอ 20 หมายเหตุ 2 นอกจากนี้ยัง

นําไปใชกับสวนประกอบทั้งหมด 
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หมายเหตุ 5  ในประเทศสวีเดน สวิตชที่มีปรอท เชน อุณหภูมิ  รีเลย และตัวควบคุมระดับไมไดรับอนุญาต 

14.1 ตัวตานทาน 

ตัวตานทาน ซึ่งเมื่อลัดวงจรหรือตัดวงจรแลว จะทําใหละเมิดขอกําหนดสําหรับการทํางานในภาวะผิดพรอง  

(ดูขอ 11.) และตัวตานทาน ตอขามชองวางหนาสัมผัสของสวิตชประธาน  ตองมีคาความตานทาน เสถียร

พอเพียงในภาวะโหลดเกิน 

ตัวตานทานเหลาน้ันตองอยูภายในเปลือกหุมของเคร่ืองใช 

การทดสอบใหทําโดยการทดสอบ (ก) หรือการทดสอบ (ข) โดยใชตัวอยาง 10 ตัว 

กอนการทดสอบ  (ก) หรือการทดสอบ  (ข) ใหวัดความตานทานของ ตัวอยางแตละตัว แลวนําไปทดสอบ

ภาวะรอนชื้นตาม IEC 60068-2-78 ภายใตพารามิเตอรทีเ่ขมงวดดังตอไปน้ี 

− อุณหภูมิ (40 ± 2) ๐C 

− ความชื้นสมัพัทธ (93 ± 3) % 

− ชวงเวลาทดสอบ  21 วัน 

(ก) สําหรับตัวตานทานที่ตอระหวางสวนที่มีไฟฟาอันตรายกับสวนนําไฟฟาที่เขาถึงได  และสําหรับตัว

ตานทานตอขามชองวางหนาสัมผัสของสวิตชประธาน นําชิ้นทดสอบ 10 ตัวไปทดสอบการปลอยประจุ

ตัวละ 50 คร้ัง ที่อัตราสูงสุด  12 คร้ังตอนาที จากตัวเก็บประจุ  1 nF ประจุถึง 10 kV ในวงจรทดสอบ

ตามที่แสดงในรูปที่ 5ก 

หลังการทดสอบ คาความตานทานตองไมแตกตาง เกิน 20% จากคาที่วัดไดกอนการทดสอบภาวะรอน

ชื้น         

ตองผานการทดสอบ 

(ข)  สําหรับตัวตานทานอ่ืน ๆ นําชิ้นทดสอบ  10 ตัวไปทดสอบกับแรงดันไฟฟาที่คาซึ่งใหกระแสไฟฟาผาน

เปน 1.5 เทาของคาที่วัดผานตัวตานทานที่มีคาความตานทานเทากับคาทีก่ําหนดตามที่ระบุ ในกรณีที่ติด

ตัวตานทานน้ีเขากับเคร่ืองใช  และเคร่ืองใชทํางานในภาวะผิดพรอง  ระหวางทดสอบใหรักษา

แรงดันไฟฟาใหคงที่ 

ใหวัดคาของความตานทานเมื่อถึงสถานะคงตัวและตองไมแตกตาง เกิน 20% จากคาที่วัดไดกอนการ

ทดสอบภาวะรอนชื้น  

ตองผานการทดสอบ 
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สําหรับตัวตานทานที่ตอระหวางสวนที่มีไฟฟาอันตรายกับสวนนําไฟฟาที่เขาถึงได  ระยะหางในอากาศและ

ระยะหางตามผิวฉนวนระหวางขัว้ปลายตองเปนไปตามขอกําหนดของขอ 13. สําหรับฉนวนเสริม 

ตัวตานทานที่มีขั้วปลายแบบสายนําปลายภายใน ยอมใหใชก็ตอเมื่อระบุระยะหางภายในอยางชัดเจนและ

ถูกตองเทาน้ัน 

การทดสอบใหทําโดยการวัดและตรวจพินิจ 

14.2 ตัวเก็บประจุ และหนวย RC 

เมื่อมีการอางอิงใหทําการทดสอบตามที่ระบุใน IEC 60384-14 ตารางที่ 2 ใหทดสอบเพิ่มเติมดังตอไปน้ี 

ชวงเวลาของการทดสอบ สถานะคง ตัวภาวะรอนชื้นตาม ที่ระบุในขอ 4.12 ของ IEC 60384-14 ตองเปน      

21 วัน 

หมายเหตุ  การอางอิงใหทําตาม IEC 60384-14 และที่แกไขเพ่ิมเติม 1 โดยไมคํานึงวาการใชตัวเก็บประจุ หรือหนวย RC 

นั้น ใชเพ่ือการระงับการรบกวนทางแมเหล็กไฟฟาหรือไม 

14.2.1 ตัวเก็บประจุ  หรือหนวย RC  ซึ่งเมื่อลัดวงจรหรือตัดวงจรแลวจะทําใหละเมิดขอกําหนดในภาวะผิด

พรองเกี่ยวกับอันตรายจากช็อกไฟฟา ตอง 

(ก)  ทนการทดสอบสําหรับตัวเก็บประจุ  หรือหนวย RC ประเภท Y2 หรือประเภท Y4 ตามที่ระบุใน   

IEC 60384-14  ตารางที่ 2 

ตัวเก็บประจุ หรือหนวย RC ประเภท Y2 ตองใชกับเคร่ืองใชที่มีแรงดันไฟฟาประธานที่กําหนด

มากกวา 150 V และไมเกิน 250 V เทียบกับสายดินหรือสายกลาง ตามลําดับ 

ตัวเก็บประจุ หรือหนวย RC ประเภท  Y4 อาจใชเฉพาะกับเคร่ืองใชที่มีแรงดันไฟฟาประธานที่

กําหนดไมเกิน 150 V เทียบกับสายดินหรือสายกลาง ตามลําดับ 

(ข)  ทนการทดสอบสําหรับตัวเก็บประจุ  หรือหนวย RC ประเภท Y1 หรือประเภท Y2 ตามที่ระบุใน  

IEC 60384-14  ตารางที่ 2 

ตัวเก็บประจุ  หรือหนวย RC ประเภท Y1 ตองใชกับเคร่ืองใชที่มีแรงดันไฟฟาประธานที่กําหนด

มากกวา 150 V และไมเกิน 250 V เทียบกับสายดินหรือสายกลาง ตามลําดับ 

ตัวเก็บประจุ  หรือหนวย RC ประเภท  Y2 อาจใชเฉพาะกับเคร่ืองใชที่มีแรงดันไฟฟาประธาน ที่

กําหนดไมเกิน 150 V เทียบกับสายดินหรือสายกลาง ตามลาํดับ 

หมายเหตุ สําหรับการใชตามขอ (ก) และขอ (ข) ใหอางอิงตามขอ 8.5 และขอ 8.6 

ตัวเก็บประจุ หรือหนวย RC เหลาน้ี ตองอยูภายในเปลือกหุมของเคร่ืองใช 
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14.2.2 ตัวเก็บประจุ หรือหนวย RC ที่มีขั้วปลายตอกับไฟฟาประธาน โดยตรง ตองทนการทดสอบสําหรับ กลุม

ยอยตัวเก็บประจุ หรือหนวย RC ประเภท X1 หรือประเภท X2 ตามที่ระบใุน IEC 60384-14  ตารางที่ 2 

กลุมยอยตัวเก็บประจุ หรือหนวย RC ประเภท  X1 ตองใชกับเคร่ืองใชที่ตอแบบถาวรซึ่งเจตนาตอกับ

ไฟฟาประธานที่แรงดันไฟฟาระบุมากกวา  150 V และไมเกิน  250 V เทียบกับสายดินหรือสายกลาง

ตามลําดับ 

กลุมยอยตัวเก็บประจุ หรือหนวย RC ประเภท X2 อาจใชกับการใชงานอ่ืน ๆ 

หมายเหตุ 1  ตัวเก็บประจุ หรือหนวย RC ประเภท  Y2 อาจใชแทนตัวเก็บประจุ หรือหนวย RC ประเภท  X1 หรือ

ประเภท X2 

หมายเหตุ 2  ตัวเก็บประจุ หรือหนวย RC ประเภท  Y4 อาจใชแทนตัวเก็บประจุ หรือหนวย RC ประเภท  X2 หากใช

งานไมเกิน 150 V 

14.2.3 ตัวเก็บประจุ  หรือหนวย RC ที่ครอมขดลวดทุติยภูมิของหมอแปลงดวยความถี่ ดานออกไฟฟาประธาน  

ซึ่งเมื่อลัดวงจรแลวจะทําให ละเมิดขอกําหนดเกี่ยวกับความรอนเกิน  ตองทนการทดสอบสําหรับ กลุม

ยอยตัวเก็บประจุ หรือหนวย RC ประเภท X2 ตามทีร่ะบใุน IEC 60384-14  Table II 

คุณลักษณะของตัวเก็บประจุ  หรือหนวย RC ตองเหมาะสม กับหนาที่ในเคร่ืองใช ในภาวะการทํางาน

ปกติ 

14.2.4 (สงวนไวใหเปนอิสระสําหรับขอกําหนดที่จะมีตอไปสําหรับตัวเก็บประจุ  หรือ หนวย RC 

นอกเหนือจากที่อางถึงในขอ 14.2.1 ถึงขอ 14.2.3)  

14.2.5 ตัวเก็บประจุ หรือหนวย RC ที่ไมครอบคลุมโดยขอ 14.2.1 ถึงขอ 14.2.4 

หมายเหตุ  ถาตัวเก็บประจุ หรือหนวย RC ประเภท X1 หรือประเภท X2 ที่ใชในสถานที่นอกเหนือจากที่ตองการใน

ขอ 14.2.2 ใหพิจารณาตัวเก็บประจุ หรือหนวย RC ประเภท  X1 หรือประเภท  X2 เหลานี้ครอบคลุมโดย

ขอ 14.2.2 ดวย 

(ก) ตัวเก็บประจุ  หรือหนวย RC ที่มีปริมาตรมากกวา  1 750 mm3 และใชในวงจรซึ่งเมื่อตัวเก็บประจุ

หรือหนวย RC ถูกลัดวงจร  แลวมีกระแสไฟฟาผาน เมื่อลัดวงจร เกิน 0.2 A ตองเปนไปตาม

ขอกําหนดการ เกิดเปลวไฟแพสซีฟ ตามขอ 4.38 ของ IEC 60384-1 การเกิดเปลวไฟประเภท  B 

หรือที่ดีกวา 

(ข) เมื่อระยะหางระหวางแหลง ที่มีศักยภาพใน การติดไฟกับตัวเก็บประจุ  หรือหนวย RC ที่มีปริมาตร

มากกวา 1 750 mm3 ไมเกินคาที่ ระบุในตารางที่  13  ตัวเก็บประจุ หรือหนวย RC เหลาน้ี ตอง

เปนไปตามขอกําหนดการเกิด เปลวไฟแพสซีฟ ที่เกี่ยวของตาม ขอ 4.38 ของ IEC 60384-1 ตามที่

ระบุในตารางที่  13 หรือที่ดีกวา  ไมตองใชขอกําหนดการเกิด เปลวไฟแพสซีฟ  หากตัวเก็บประจุ  
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หรือหนวย RC เหลาน้ีถูก กําบัง จากแหลง ที่มีศักยภาพใน การติดไฟ ดวยที่กั้น  ตามที่ระบุใน ขอ 

20.1.4 

ไมใชขอน้ีกับตัวเก็บประจุหรือหนวย RC ที่มีตัวถังเปนโลหะ  ไมตองคํานึงถึงการเคลือบบางหรือปลอก

บางในกรณีน้ี 

ตารางท่ี 13  ประเภทการเกิดเปลวไฟท่ีสัมพันธกับระยะหางจากแหลงท่ีมีศักยภาพในการติดไฟ  

(ขอ 14.2.5) 

แรงดันไฟฟาวงจรเปดของ

แหลงท่ีมีศักยภาพในการติดไฟ  

 

 

V (คายอด ) a.c หรือ  d.c. 

ระยะหางจากแหลงท่ีมี

ศักยภาพในการติดไฟถึง

ตัวเก็บประจุหรือหนวย 

RC ลงไปดานลางหรือ

ดานขาง นอยกวา ก  

mm 

ระยะหางจากแหลงท่ีมี

ศักยภาพในการติดไฟถึง

ตัวเก็บประจุหรือหนวย 

RC ขึ้นไปดานบน 

นอยกวา ก  

mm 

ประเภทการ

เกิดเปลว ไฟ

แพสซีฟตาม  

ขอ ค ) 

>50  และ  ≤4 000  13 50 B 

>4 000 ดูขอ  20.2 

 ก    ดูรูปที่  13 

การทดสอบใหทําตามขอ 4.38 ของ IEC 60384-1 

14.3 ตัวเหน่ียวนําและขดลวด 

ตัวเหน่ียวนําและขดลวดตองเปนไปตามขอกําหนดขอใดขอหน่ึง ดังตอไปน้ี 

− ขอกําหนดของ IEC 61558-1 และอนุกรมที่เกี่ยวของของ IEC 61558-2 พรอมกับภาวะเพิ่มเติม คือ 

วัสดุฉนวนของตัวเหน่ียวนําและขดลวด ยกเวนที่อยูในรูปแบบของแผนบาง ตองเปนไปตามขอ 20.1.4  

− หรือขอกําหนดดัง ตอไปน้ี  

หมายเหตุ  ตัวอยางของอนุกรมที่เก่ียวของของ IEC 61558-2 คือ 

IEC 61558-2-1 [11]: SEPARATING TRANSFORMERS 

IEC 61558-2-4 [12]: ISOLATING TRANSFORMERS 

IEC 61558-2-6 [13]: Safety ISOLATING TRANSFORMERS 

IEC 61558-2-17: Transformers for switch mode power supplies 

14.3.1 การทําเคร่ืองหมาย 
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ตัวเหน่ียวนําซึ่งเมื่อเกิดความลมเหลวแลวจะทําใหความปลอดภัยของเคร่ืองใชไฟฟาเลวลง  ตัวอยางเชน  

หมอแปลง ขดลวดแยก  ตองทําเค ร่ืองหมายของชื่อผูทําหรือเคร่ืองหมายการคา  และประเภทหรือ

แคต็ตาล็อกอางอิง อาจใชหมายเลขรหัสแทนชื่อผูทําและประเภทอางอิงได 

การทดสอบใหทําโดยการตรวจพินิจ 

14.3.2 ทั่วไป 

หมายเหตุ การพิจารณาขอกําหนดของขอ  10.1 สําหรับฉนวนของขดลวด  ใหขึ้นกับการใชงานเครื่องใชตาม

ประสงค 

หมอแปลงขดลวดแยก ตองเปนไปตาม 

− ขอ 14.3.3 และ 

− ขอ 14.3.4.1 หรือขอ 14.3.4.2 และ  

− ขอ 14.3.5.1 หรือขอ  14.3.5.2 

หมอแปลงแยก ตองเปนไปตาม 

− ขอ 14.3.3 และ   

− ขอ 14.3.4.3 และ   

− ขอ 14.3.5.1 หรือขอ  14.3.5.2 

ขดลวดอ่ืน ตัวอยางเชน มอเตอรเหน่ียวนําซึ่งปอนกําลังไฟฟาใหกับสเตเตอรเทาน้ัน  ขดลวดกําจัดอํานาจ

แมเหล็ก ขดลวดรีเลย  หมอแปลงรวมขดลวด  ตองเปนไปตามขอ  14.3.3.1 ขอ 14.3.5.1 และขอ 14.3.5.2 

เทาที่เปนไปได 

หมอแปลงสําหรับแหลงจาย กําลัง ไฟฟา ใชการ สวิตช  (SMPS) ตองเปนไปตามขอกาํหนดของ             

IEC 61558-1 และ IEC 61558-2-17 หรือ 

ตามขอกําหนดสําหรับหมอแปลงขดลวดแยก หรือสําหรับหมอแปลงแยก ตามที่ใหไวขางตน 

วัสดุฉนวนของตัวเหน่ียวนําหรือขดลวด ยกเวนที่อยูในรูปของแผนบาง ตองเปนไปตามขอ 20.1.4 

14.3.3 ขอกําหนดเกี่ยวกับการสราง 

14.3.3.1 ขดลวดทั้งหมด 

ระยะหางในอากาศและระยะหางตามผิวฉนวนตองเปนไปตามขอกําหนดในขอ 13. 

14.3.3.2 การออกแบบที่มีขดลวดมากกวาหน่ึงขด 
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กรณีมีการใชแผนกั้นฉนวนซึ่งประกอบดวย  ผนังกั้นแบบกดติดโดยไมใชซีเมนต  ใหวัดระยะหาง

ตามผิวฉนวนผานขอตอ ถาขอตอถูกหุมดวยเทปกาว ตาม  IEC 60454 ตองมีเทปกาว  1 ชั้นบนแตละ

ดานของผนังเพื่อลดความเสี่ยงการพับกลับของเทปในระหวางการผลิต 

ขดลวดดานออกและดานเขาตองแยกทางไฟฟาระหวางกัน  และตองมีการสรางในลักษณะที่ไมมี

ความเปนไปไดในการตอทางไฟฟาระหวางขดลวดเหลาน้ีทัง้โดยตรงหรือโดยออม ผานสวนนํา

ไฟฟาได 

โดยเฉพาะ ตองระมัดระวังเพื่อปองกัน 

− การกระจัดเกินควรของขดลวดดานเขาและดานออก  หรือบางสวนของขดลวด 

− การกระจัดเกินควรของการเดินสายภายใน หรือลวดสําหรับการตอภายนอก 

− การกระจัดเกินควรของสวนตาง  ๆ ของขดลวด  หรือการเดินสายภายใน กรณีของการขาดของ

ลวด หรือการหลุดหลวมของการตอ 

− ลวด สกรู แหวนรอง และสิ่งที่คลายกันไมใหเชื่อมโยงสวนใด ๆ ของฉนวนระหวางขดลวดดาน

เขาและดานออก รวมถึงการตอของขดลวด ในกรณีที่หลุดหลวมหรือหลุดออก 

รอบสุดทายของ ขดลวด แตละขดตองรักษาไวในลักษณะที่วางใจได  ตัวอยางเชน โดยเทป  ตัว

ประสานที่เหมาะสม หรือการคงไวตองแสดงนัยโดยเทคโนโลยีการผลิต 

กรณีใชบอบบิ้นที่ไมมีครีบ ขดสุดทายของแตละชั้นตองรักษาไวในลักษณะที่วางใจได  ตัวอยางเชน 

แตละชั้นสามารถวางสลับดวยวัสดุฉนวนที่พอเพียงที่ยื่นออกมาพนขดสุดทายของแตละชั้น  และที่

นอกเหนือจากน้ัน อยางใดอยางหน่ึงดังตอไปน้ี 

−  ขดลวดตองอัดนํ้ายาดวยวัสดุอบแข็งหรือวัสดุคงรูปเย็น  บรรจุสารแทรกชองวางใหทั่วถึงและ

ปดผนึกอยางมีประสิทธิผลที่ขดสุดทาย หรือ 

− ขดลวดตองยึดกันดวยวัสดุฉนวน หรือ 

− ขดลวดตอง ยึดโดยเทคโนโลยีการผลิต เปนตน 

หมายเหตุ   คาดวาการยึดที่เปนอิสระตอกัน 2 จุด จะไมหลุดหลวมในเวลาเดียวกัน 

กรณีที่ใชเทปที่มีขอบหยัก (serrated tape) ถือวาสวนที่เปนหยักไมเปนฉนวน 

การทดสอบใหทําโดยการตรวจพินิจ 

14.3.4 การแยกระหวางขดลวด 

14.3.4.1 ขดลวดของการสรางประเภท II 
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การแยกระหวางขดลวดที่มีไฟฟาอันตรายกับขดลวดที่เจตนาตอกับสวนนําไฟฟาที่เขาถึงได  ตอง

ประกอบดวยฉนวนสองชั้นหรือฉนวนเสริมตามขอ  8.8  ยกเวนกรณีตัวขึ้นรูปขดลวดและผนังกั้นมี

ฉนวนเสริมหนาอยางนอย 0.4 mm ไมตองใชขอกําหนดเพิ่มเติมอีก 

กรณีสวนนําไฟฟาที่อยูระหวางกลาง  ตัวอยางเชน  แกนเหล็ก  ซึ่งไมเจตนาตอกับสวนนําไฟฟาที่

เขาถึงได อยูระหวางขดลวดที่เกี่ยวของ  ฉนวนระหวางขดล วดเหลาน้ีผานสวนนําไฟฟาที่อยูระหวาง

กลาง ตองประกอบดวยฉนวนสองชั้นหรือฉนวนเสริมตามที่กําหนดขางตน 

การทดสอบใหทําโดยการตรวจพินิจและการวัด 

14.3.4.2 ขดลวดของการสรางประเภท I 

การแยกระหวางขดลวดที่มีไฟฟาอันตรายกับขดลวดทีเ่จตนาตอกับสวนที่เขาถึงได อาจประกอบดวย

ฉนวนมูลฐานรวมกับฉากกั้นปองกันเฉพาะเมื่อเปนไปตามทุกภาวะดังตอไปน้ี 

− ฉนวนระหวางขดลวดที่มไีฟฟาอันตรายกับฉากปองกันตองเปนไปตามขอกําหนดสําหรับ

ฉนวนมูลฐานตามขอ 8.8 เร่ืองมิติสําหรับแรงดันไฟฟาอันตราย  

− ฉนวนระหวางฉากปองกันกับขดลวดที่มีไฟฟาไ มอันตราย  ตองเปนไปตามขอกาํหนดสาํหรับ

ความทนไดอิเล็กทริกตามตารางที ่5 รายการที่ 2 

− ฉากปองกันที่เจตนาตอกับขั้วตอลงดินปองกันหรือหนาสัมผัสตอลงดินปองกัน  ตองวาง

ระหวางขดลวดดานเขากับขดลวดดานออกในลักษณะที่ฉากปองกันแรงดันไฟฟาดานเขาไมให

จายใหกับขดลวดดานออกใด ๆ ไดอยางมีประสิทธิผลในกรณีที่ฉนวนผิดพรอง 

− ฉากปองกันตองประกอบดวยแผนโลหะเปลวหรือฉากที่มีการพันลวดซึ่งอยางนอยขยายคลุม

ตลอดความกวางของขดลวดที่ติดกับฉาก  ฉากที่มีการพันลวดตองพันอยางแนนโดยปราศจาก

ชองวางระหวางขด 

− ฉากปองกันตองไดรับการประกอบในลักษณะทีส่วนปลายแตละสวนไมสามารถสัมผัสกันหรือ

สัมผัสกับแกนเหล็กพรอมกัน เพื่อปองกันความรอนเกิน เน่ืองจากการเกิดขดลวดลัดวงจร 

− ฉากปองกันและลวดสายนําดานออก  (lead-out wire) ของฉากปองกันตองมีพื้นที่หนาตัดที่

พอเพียงที่จะใหความมั่นใจวาหากการเสียสภาพฉับพลันของฉนวนเกิดขึ้น  ฟวส หรืออุปกรณ

ตัดกระแสจะเปดวงจรกอนที่ฉากหรือลวดสายนําดานออกจะเสียหาย 

− ลวดสายนําดานออก  ตองตอกับฉากปองกันดวยวิธีที่วางใจได  ตัวอยางเชน  ดวยการบัดกรี การ

เชื่อม การใชหมุดย้ํา หรือการบีบอัด 

การทดสอบใหทําโดยการตรวจพินิจหรือการวัด 
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14.3.4.3 ขดลวดที่มีโครงสรางแยกตัว 

การแยกตัวระหวางขดลวดที่มีไฟฟาอันตรายกับขดลวดที่เจตนาใหตอกับสวนที่แยกจากสวนที่เขาถึง

ไดโดยฉนวนเพิ่มเติมเทาน้ัน  ตองประกอบดวยฉนวนมูลฐานเปนอยางนอยตามขอ 8.8 

การทดสอบใหทําโดยการตรวจพินิจและการวัด 

14.3.5 ฉนวนระหวางสวนที่มีไฟฟาอันตรายกับสวนที่เขาถึงได 

14.3.5.1 ขดลวดของการสรางประเภท II 

ฉนวนระหวางขดลวดที่มีไฟฟาอันตรายกับสวนที่เขาถึงไดหรือสวนที่เจตนาใหตอกับสวนนําไฟฟา

ที่เขาถึงได ตัวอยางเชน แกนเหล็ก 

และ 

ฉนวนระหวางสวนที่มีไฟฟาอันตราย  ตัวอยางเชน แกนเหล็กที่ตอกับขดลวดที่มีไฟฟาอันตรายกับ

ขดลวดที่เจตนาใหตอกับสวนนําไฟฟาที่เขาถึงได 

ตองประกอบดวย ฉนวนสองชั้นหรือฉนวนเสริมตามขอ  8.8  ยกเวนกรณีตัวขึ้นรูปขดลวดและผนัง

กั้นมีฉนวนเสริมหนาอยางนอย 0.4 mm ไมตองใชขอกําหนดเพิ่มเติมอีก 

การทดสอบใหทําโดยการตรวจพินิจและการวัด 

14.3.5.2 ขดลวดของการสรางประเภท I 

ฉนวนระหวางขดลวดที่มไีฟฟาอันตรายกับสวนนําไฟฟาที่เขาถึงได หรือสวนที่ เจตนาใหตอกับสวน

นําไฟฟาที่เขาถึงไดที่ตอกับขั้วตอลงดินปองกันหรือหนาสัมผัสตอลงดินปองกัน  ตัวอยาง              

เชน แกนเหล็ก 

และ 

ฉนวนระหวางสวนที่มีไฟฟาอันตราย ตัวอยางเชน  แกนเหล็กที่แยกจากขดลวดที่มีไฟฟาอันตราย

ดวยฉนวนเชิงหนาที่เทาน้ัน กับลวดขดลวดหรือโลหะเปลวของฉากปองกัน ที่ เจตนาใหตอกับขั้วตอ

ลงดินปองกันหรือหนาสัมผัสตอลงดินปองกัน 

ตองประกอบดวย ฉนวนมูลฐานตามขอ 8.8 

ลวดขดลวดของขดลวดที่เจตนาใหตอกับขั้วตอลงดินปองกันหรือหนาสัมผัสตอลงดินปองกัน ตองมี

วิสัยสามารถนํากระแสไฟฟาพอเพียงที่จะใหความมั่นใจวา  หากการเสียสภาพฉับพลันของฉนวน

เกิดขึ้น ฟวส หรืออุปกรณตัดกระแสจะเปดวงจรกอนที่ขดลวดจะเสียหาย 

การทดสอบใหทําโดยการตรวจพินิจและการวัด 
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14.4 สวนประกอบและชุดประกอบไฟฟาแรงสูง 

หมายเหตุ  สําหรับเคเบิ้ลไฟฟาแรงสูง อางอิงขอ 20.1.2 

สวนประกอบทีท่ํางานที่แรงดันไฟฟามากกวา  4 kV (คายอด) และมีชองประกายเพื่อปองกันแรงดันไฟฟา

เกิน หากไมไดครอบคลุมถึงโดยขอ  20.1.3 ตองไมทําใหเกิดอันตรายจากไฟตอสิ่งที่อยูโดยรอบเคร่ืองใช  

หรืออันตรายอ่ืน ๆ ตามความหมายของมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมน้ี 

การทดสอบใหทําโดยการตรวจสอบวาเปนไปตามขอกําหนดสําหรับประเภท  V-1 ตาม IEC 60695-11-10

หรือโดยการทดสอบตามขอ 14.4.1 และขอ 14.4.2 ตามลําดับ ซึ่งตองผานการทดสอบ 

14.4.1 หมอแปลงไฟฟาแรงสูงและตัวทวีไฟฟาแรงสูง 

นําตัวอยางหมอแปลงที่มีขดลวดไฟฟาแรงสูงหน่ึงขดหรือมากกวา หรือตัวทวีไฟฟาแรงสูง             

จํานวน 3 ตัวอยาง ไปเตรียมตามที่ระบุในขอ (ก) แลวทดสอบตามที่ระบใุนขอ (ข) 

(ก) การปรับภาวะ 

กรณีหมอแปลง  ขั้นตนใหปอนกําลังไฟฟา  10 W (ไฟฟากระแสตรงหรือไฟฟากระแสสลับที่

ความถี่ไฟฟาประธาน ) ใหกับขดลวดไฟฟาแรงสูง  รักษากําลังไฟฟาน้ีไวเปนเวลา  2 min หลังจาก

น้ันใหเพิ่มขึ้นเปนขั้น ขั้นละ 10 W ตอ 2 min ติดตอกันจนกําลังไฟฟาเพิ่มขึ้นเปน 40 W 

ปรับภาวะจนครบ 8 min หรือหยุดทันทีที่ขดลวดขาดหรือสิ่งหุมปองกันแยกเห็นได 

หมายเหตุ 1  หมอแปลงบางตัวออกแบบไวทําใหไมสามารถปรับภาวะตามขางตนได กรณีนี้ใหทดสอบเฉพาะ

ตามขอ (ข) เทานั้น 

สําหรับตัวทวีไฟฟาแรงสูงแตละตัวอยาง  ใหลัดวงจรดานออกของตัวทวีไฟฟาแรงสูง และใหปอน

แรงดันไฟฟาที่ไดจากหมอแปลงไฟฟาแรงสูงที่เหมาะสมกับดานเขาของตัวอยางน้ันแตละตัว 

ปรับแตงแรงดันไฟฟาดานเขาเพื่อใหกระแสไฟฟาลัดวงจรเร่ิมตนเทากับ  (25±5) mA รักษาไวเปน

เวลา 30 min หรือหยุดทันทีที่เกิดการตัดวงจรหรือสิ่งหุมปองกันแยกเห็นได 

หมายเหตุ 2 ในกรณีที่การออกแบบตัวทวีไฟฟาแรงสูง  ทําใหไมสามารถปรับกระแสไฟฟาลัดวงจร  ให        

เทากับ 25 mA ได ใหใชกระแสปรับภาวะซ่ึงแทนกระแสไฟฟาที่รับไดสูงสุด ที่หาไดจากแบบ

ของตัวทวีหรือจากภาวะการใชงานในเครื่องใช 

(ข) การทดสอบสภาพการเกดิเปลวไฟ 

นําตัวอยางไปทดสอบสภาพการเกิดเปลวไฟตามขอ ช.1.2 ของภาคผนวก ช. 

14.4.2 ชุดประกอบไฟฟาแรงสูงและสวนอ่ืน ๆ 

การทดสอบสภาพการเกดิเปลวไฟ 
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นําตัวอยางไปทดสอบสภาพการเกิดเปลวไฟตามขอ ช.1.2 ของภาคผนวก ช. 

14.5 อุปกรณปองกัน 

การใชงานของอุปกรณปองกันตองสอดคลองกับคาที่กําหนดของอุปกรณน้ัน 

ระยะหางในอากาศและระยะหางตามผิวฉนวนภายนอกของอุปกรณปองกันและการตอของอุปกรณเหลาน้ัน

ตองเปนไปตามขอกาํหนดสาํหรับฉนวนมูลฐานของขอ  13. สําหรับแรงดันไฟฟาครอมอุปกรณ               

ขณะเปดวงจร 

การทดสอบใหทําโดยการวัดหรือการคํานวณ 

14.5.1 ตัวปลดวงจรทางความรอน 

ตัวปลดวงจรทางความรอนที่ใชเพื่อปองกนัเคร่ืองใชจากความไมปลอดภัยตามความหมายของมาตรฐาน

ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมน้ี  ตองเปนไปตามขอ  14.5.1.1 ขอ 14.5.1.2 หรือขอ 14.5.1.3 ตามลําดับ ตาม

ความเหมาะสม 

14.5.1.1 คัตเอาตความรอนตองเปนไปตามขอกาํหนดดังตอไปน้ี 1 ขอ 

(ก) คัตเอาตความรอนเมื่อทดสอบในลักษณะเปนสวนประกอบแยก ตองเปนไปตามขอกําหนดและ

การทดสอบตามอนุกรม IEC 60730 เทาที่เปนไปได 

สําหรับจุดประสงคของมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมน้ี ใหเปน ดังตอไปน้ี  

− คัตเอาตความรอน ตองเปนแบบ การกระทําแบบ 2 (type 2 action) (ดูขอ 6.4.2 ของ     

IEC 60730-1) 

− คัตเอาตความรอน อยางนอยตองมี การปลดจุลภาค  (แบบ  2B) (ดูขอ  6.4.3.2           

และขอ 6.9.2 ของ  IEC 60730-1) 

− คัตเอาตความรอน ตองมีกลไกการ ปลดอิสระ  ซึ่งหนาสัมผัสไมสามารถปองกันการเปด

วงจร เน่ืองจากภาวะผิดพรองตอเน่ือง  (แบบ  2E) (ดูขอ  6.4.3.5 ของ  IEC 60730-1) 

− จํานวนวัฏจักรของ การกระทํา อัตโนมัติ ตอง เปนอยางนอยดังน้ี  

• 3 000 วัฏจักรสําหรับ คัตเอาตความรอน ที่มีการปรับต้ังใหมอัตโนมัติ ใชในวงจรซึ่ง

ไม เปด วงจร เมื่อ เคร่ืองใช ปดสวิตช ( switched-off) ( ดูขอ 6 . 11 . 8 ของ                

IEC 60730-1) 

• 300 วัฏจักรสําหรับ คัตเอาตความรอน ที่มีการปรับต้ังใหมอัตโนมัติ ใช ในวงจรซึ่ง

เปด วงจรไปพรอมกบัเคร่ืองใช  และสําหรับ คัตเอาตความรอน ที่ไมมี การ ปรับต้ัง
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ใหมอัตโนมัติ ซึ่งสามารถปรับต้ังใหม ดวย มือจากภายนอกเคร่ืองใช  (ดูขอ  6.11.10 

ของ  IEC 60730-1) 

• 30 วัฏจักร  สําหรับ คัตเอาตความรอน ที่ไมมี การ ปรับต้ังใหมอัตโนมัติและไม

สามารถปรับต้ังใหม ดวย มือจากภายนอกเคร่ืองใช  (ดูขอ  6.11.11 ของ                

IEC 60730-1) 

− คัตเอาตความรอน ตองทดสอบตามที่ออกแบบใหทนความเคนทางไฟฟา ที่ครอมสวน

ฉนวน เปนคาบ ระยะยาว  (ดูขอ  6.14.2 ของ  IEC 60730-1) 

− คัตเอาตความรอน ตองเปนไปตามขอกาํหนดการ บมสําหรับ การใชงานตาม เจตนา อยาง

นอย  10 000 h (ดูขอ  6.16.3 ของ  IEC 60730-1) 

− โดยคํานึงถึงความทนไดอิเล็กทริ ก คัตเอาตความรอน ตอง เปนไป ตามขอกําหนด       

ขอ  10.3 ของมาตรฐาน ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม น้ี ยกเวนที่ครอมชองวางหนาสัมผัส  

และระหวางขั้วปลายกับ สาย ตอของหนาสัมผัส  ซึ่งใหใชขอ  13.2 ถึงขอ  13.2.4 ของ  

IEC 60730-1 

คุณลักษณะของ คัตเอาตความรอนเมื่อ คํานึงถึง 

− พิกัดของ คัตเอาตความรอน  (ดู  IEC 60730-1 ขอ  5.) 

− การจําแนก ประเภทของ คัตเอาตความรอน ตาม  

• ธรรมชาติ ของแหลงจาย  (ดูขอ  6.1 ของ  IEC 60730-1) 

• ชนิดของโหลดทีค่วบคุม  (ดูขอ  6.2 ของ  IEC 60730-1)  

• ระดับชั้นการปองกันวัตถุแข็ง และฝุน โดยเปลือกหุม  (ดูขอ6.5.1 ของ  IEC 60730-1) 

• ระดับ ชั้นการปองกันอันตรายจากนํ้าโดยเปลือกหุม  (ดูขอ  6.5.2 ของ  IEC 60730-1) 

• สภาพมลภาวะทีเ่หมาะสมตอ คัตเอาตความรอน  (ดูขอ  6.5.3 ของ  IEC 60730-1) 

• ขีดจํากัดอุณหภูมิโดยรอบ สูงสุด (ดูขอ  6.7 ของ  IEC 60730-1) 

ตองสม นัยกับ การใช งานในเคร่ืองใชภายใต ภาวะ การใชงานปกติและภาวะผิดพรอง  

การทดสอบใหทํา ตามขอกําหนด การทดสอบ ของ อนุกรม  IEC 60730 โดยการตรวจพินิจ

และการวัด  

(ข) คัตเอาตความรอน  เมื่อทดสอบเหมือนเปนสวนหน่ึงของเคร่ืองใช  ตอง  
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− อยางนอย มีการ ปลด จุลภาคตาม  IEC 60730-1 โดย ทนแรงดันไฟฟา ทดสอบ ตาม       

ขอ 13.2 ของ  IEC 60730-1 และ  

− มีกลไกการ ปลด อิสระ  ซึ่งหนาสัมผัสไมสามารถปองกันการเปดวงจรจากภาวะผิด

พรองที่ตอเน่ือง  และ  

− บมเปน ระยะ เวลา  300 h ที่อุณหภูมิ สมนัย กับอุณหภูมิโดยรอบของ คัตเอาตความรอน  

เมื่อ เคร่ืองใชทํางานใน ภาวะการใชงาน ปกติที่อุณหภูมิโดยรอบเปน  35 ๐C (45๐C 

สําหรับเคร่ืองใชที่ เจตนา ใชงานใน เขตอากาศรอนชื้น ) และ  

− ทนการทดสอบจํานวนวัฏจักรของ การกระทํา อัตโนมัติตาม ที่ระบุใน ขอ  ก) ขางลาง 

สําหรับ คัตเอาตความรอน ทดสอบเปนสวนประกอบแยก  โดยสรางภาวะผิดพรองที่

เกี่ยว ของ  

ใหทดสอบกับ ชิ้นตัวอยาง  3 ชิ้นตัวอยาง   

ตองไมเกิด การอารกยาวนาน  (sustained arcing) ระหวางการทดสอบ  

หลังการทดสอบ  คัตเอาตความรอน ตองไม แสดงความ เสียหายตามความหมายของ

มาตรฐาน ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม น้ี โดยเฉพาะเปลือกหุมตองไม แสดงความ เสื่อมสภาพ  

ระยะหางในอากาศและระยะหางตามผิวฉนวนไมลดลง  และการตอทางไฟฟา หรือการ

ติดต้ัง ทางกลตองไมหลดุหลวม  

การทดสอบใหทําโดยการตรวจพินิจและโดยการทดสอบที่ ระบุตาม ลําดับ  

14.5.1.2 ตัวเชื่อมทางความรอนตองเปนไปตามขอกําหนดดังตอไปน้ี 1 ขอ 

(ก) ตัวเชื่อมทางความรอน  เมื่อทดสอบ เหมือนเปนสวนประกอบแยก  ตองเปนไปตามขอกาํหนด

และการทดสอบตามของ IEC 60691 

คุณลักษณะของตัวเชื่อมทางความรอนเมื่อคํานึงถึง 

−  ภาวะโดยรอบ  (ดูขอ  6.1 ของ  IEC 60691) 

−  ภาวะของวงจร  (ดูขอ  6.2 ของ  IEC 60691) 

−  พิกัดของตัวเชื่อมทางความรอน  (ดูขอ  8 b) ของ  IEC 60691) 

−  ความเหมาะสมของการผนึกหรือใชของ ไหลชุบ หรือ ตัวทํา ละลายทําความสะอาด    

(ดูขอ  8 c) ของ  IEC 60691) 

ตองเหมาะสมกับการใช งานในเคร่ืองใชในภาวะการทํางานปกติและภาวะผิดพรอง 
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ความทนไดอิเล็กทริกของตัวเชื่อมทางความรอนตองเปนไปตามขอ กําหนดขอ  10.3 ของ

มาตรฐาน ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม น้ี ยกเวนที่ครอม การตัดวงจร (สวน หนา สัมผัส ) และ

ระหวางขั้วปลายกับ สายนํา ของหนาสัมผัส  ซึ่งใหใชขอ  11.3 ของ  IEC 60691 

การทดสอบใหทําตามขอกําหนดการทดสอบ ตาม  IEC60691 โดยการตรวจพินิจและการ

วัด 

(ข)  ตัวเชื่อมทางความรอนเมื่อทดสอบเหมือนเปนสวนหน่ึงของเคร่ืองใช ตอง 

− บมเปนระยะเวลา  300 h ที่อุณหภูมิที่สมนัยกับอุณหภูมิโดยรอบของตัวเชื่อมทางความรอน

เมื่อเคร่ืองใชทํางานในภาวะปกติที่อุณหภูมิโดยรอบเปน  35๐C  (45๐C สําหรับเคร่ืองใชที่

เจตนาใหใชงานที่เขตอากาศรอนชื้น) และ 

− ทนตอภาวะผิดพรองของเคร่ืองใชที่ทําใหตัวเชื่อมทางความรอนทํางาน ระหวางการทดสอบ  

ตองไมมีการอารกยาวนาน  และไมเสียหายตามความหมายของมาตรฐาน

ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมน้ี และ 

− สามารถทนตอแรงดันไฟฟาครอมการตัดวงจร  เปน 2 เทา และมีความตานทานฉนวนอยาง

นอย 0.2 MΩ เมื่อวัดดวยแรงดันไฟฟาเทากับ 2 เทาของแรงดันไฟฟาครอมการตัดวงจร 

ใหทดสอบ 3 คร้ัง ตองผานการทดสอบ 

ใหเปลี่ยนตัวเชื่อมทางความรอนบางสวนหรือทัง้หมด หลังการทดสอบแตละคร้ัง 

หมายเหตุ  กรณีที่ไมสามารถเปล่ียนตัวเช่ือมทางความรอนบางสวนหรือทั้งหมดได  ควรเปล่ียน

สวนประกอบสมบูรณที่มีตัวเช่ือมทางความรอนแทน ตัวอยางเชน หมอแปลงไฟฟา 

การทดสอบใหทําโดยการตรวจพินิจและโดยการทดสอบที่ระบุตามลําดับ 

14.5.1.3 อุปกรณตัดกระแสทางความรอนซึ่งเจตนาใหปรับต้ังใหมโดยการหลอมและแข็งตัวของ  โลหะผสม  

ตองทดสอบตามขอ 14.5.1.2 (ข) 

อยางไรก็ตาม  ไมเปลี่ยนตัว ตัดกระแส หลังการทํางาน แตใหปรับต้ังใหมตามคําแนะนําของผูทํา

เคร่ืองใช  หรือกรณีที่ไมมีคําแนะนําใหใชคาการหลอมและแข็งตัวข องลวดบัดกรีมาตรฐานที่มี

สัดสวนดีบุก/ตะกั่วเทากับ 60/40  

หมายเหตุ   ตัวอยางของอุปกรณตัดกระแสที่เจตนาใหปรับตั้งใหมโดยการหลอมและแข็งตัวของโลหะผสม 

ไดแก ตัวปลดวงจรทางความรอน ที่รวมอยูภายนอกบนตัวตานทานกําลัง 

14.5.2 ตัวฟวสและตัวยึดฟวส 
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14.5.2.1 ตัวฟวส ที่ตอกับไฟฟาประธาน โดยตรง  ใชเพื่อปองกันเคร่ืองใช จากความไมปลอดภัยที่เหมาะสม

ตามความหมายของมาตรฐาน ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม น้ี ตองเปนไปตาม อนุกรมที่เกี่ยวของ ของ   

มอก. 526 นอกจากวามีกระแสไฟฟาที่กําหนดอยูนอกพิสัยที่ระบุในมาตรฐานน้ัน 

ในกรณีหลัง ตัวฟวสตองเปนไปตามอนุกรมที่เกี่ยวของของ มอก. 526  เทาที่เปนไปได 

สําหรับการทําเคร่ืองหมาย ดูขอ 14.5.2.2 

การทดสอบใหทําโดยการตรวจพินิจ 

14.5.2.2 สําหรับตัวฟวสตาม  มอก. 526 ใหทําเคร่ืองหมายดังตอไปน้ีบน ตัวยึดฟวสแตละตัวหรือที่ใกลกับตัว

ฟวส ตามลําดับที่ใหไว 

− สัญลักษณแสดงคุณลักษณะเวลากอนการอารก/กระแสไฟฟา  

ตัวอยางเชน 

F แสดงการทาํงานเร็ว 

T แสดงการลาหลังทางเวลา 

− กระแสไฟฟาที่กําหนดเปนมิลลิแอมแปร สําหรับกระแสไฟฟาที่กําหนดตํ่ากวา  1 A และเปน

แอมแปรสําหรับกระแสไฟฟาที่กําหนดขนาด 1 A หรือมากกวา 

− สัญลักษณที่แสดงวิสัยสามารถตัดกระแสไฟฟาของตัวฟวส 

ตัวอยางเชน 

L  แสดงวิสัยสามารถตัดกระแสไฟฟาตํ่า 

E แสดงวิสัยสามารถตัดกระแสไฟฟาเพิ่มขึ้น  

H แสดงวิสัยสามารถตัดกระแสไฟฟาสูง 

ตัวอยางการทําเคร่ืองหมาย T 315 L  หรือ  T 315  mA L 

F 1.25 H หรือ  F 1.25 A H 

− แรงดันไฟฟาที่กําหนดของฟวส  เพื่อปองกันความผิดพลาดในการติดต้ังฟวสที่มีแรงดันไฟฟาที่

กําหนดตํ่ากวา 

อยางไรก็ตาม ยอมใหทํา เคร่ืองหมาย ที่อ่ืน ในหรือบนเคร่ืองใช  หากวาเปนที่ชัดเจนวา เคร่ืองหมาย

น้ันเปนของตัวยึดฟวสน้ัน ๆ 

ใชขอกําหนดการทํา เคร่ืองหมาย ดวยเหมือนกัน  กรณีตัวฟวสมีกระแสไฟฟาที่ กําหนดนอกพิสัยที่

ระบใุน มอก. 526 
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การทดสอบใหทําโดยการตรวจพินิจ 

14.5.2.3 ตองไมใชตัวยึดฟวส ที่ออกแบบในลักษณะที่ตัวฟวสสามารถตอขนานในวงจรเดียวกันได 

การทดสอบใหทําโดยการตรวจพินิจ 

14.5.2.4 ถาสวนที่มีไฟฟาอันตรายกล ายเปนสวนที่เขาถึงไดระหวางการเปลี่ยนฟวสหรืออุปกรณตัด

กระแสไฟฟา การเขาถึงสวนน้ันโดยการกระทาํดวยมือตองเปนไปไมได 

ถาถอดตัวรับฟวสดวยมือจากภายนอกของเคร่ืองใชได ตัวยึดฟวสสําหรับคารทริดจฟวสขนาดเล็ก

แบบเกลียวหรือแบบเขี้ยว ตองสรางในลักษณะที่สวนที่มีไฟฟาอันตรายไมกลายเปนสวนที่เขาถึงได  

ทั้งในระหวางการใสหรือถอดตัวฟวส หรือหลังจากถอดตัวฟวสออกไปแลว ตัวยึดฟวสที่เปนไปตาม   

มอก. 526 เลม 6 ถือวาเปนไปตามขอกําหนดน้ี 

ถาตัวรับฟวสสรางใหยึดตัวฟวสไว ใหใสตัวฟวสในตัวรับฟวสในระหวางการทดสอบ 

การทดสอบใหทําโดยการตรวจพินิจ 

14.5.3  เทอรมิสเตอร PTC 

เทอรมิสเตอร  PTC ใชเพื่อปองกันกระแสไฟเกิน ตองเปนไปตามขอ  15. ขอ 17. ขอ J.15 และขอ J.17 

ของ IEC 60730-1:2007 หรือเปนไปตามคุณลักษณะที่ตองการ ใน IEC 60730-1:2007 สําหรับอุปกรณ

การทาํงานชนิด 2.AL 

การทดสอบใหทําโดยการตรวจพินิจ และการทดสอบขอ 11.2 ของมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมน้ี 

สําหรับเทอรมิสเตอร PTC ที่มีการสูญเสียกําลังเปนความรอนเกิน 15 W สําหรับความตานทานกําลังเปน

ศูนยที่กําหนดที่อุณหภูมิโดยรอบเปน  25 ๐C การผนึกหุมหรือปลอกตองเปนไปตามสภาพการเกิดเปลว

ไฟไดประเภท V-1 หรือดีกวา ตาม  IEC 60695-11-10 

การทดสอบใหทําตาม IEC 60695-11-10 หรือขอ ช.1.2 ของภาคผนวก  ช. 

14.5.4 อุปกรณปองกันที่ไมอางถึงในขอ 14.5.1 ขอ 14.5.2 หรือขอ 14.5.3 

อุปกรณปองกัน เหลาน้ัน ตัวอยาง เชน ตัวตานทานที่เปนฟวส  ตัวฟวสที่ไม ใชมาตรฐาน ใน มอก.526  

หรือเซอรกิตเบรกเกอรขนาดเล็ก ตองมีวิสัยสามารถตัดกระแสไฟฟาพอเพียง 

สําหรับอุปกรณปองกันที่ไมสามารถต้ังใหมได  เชน ตัวฟวส  ตองทํา เคร่ืองหมาย ในที่ใกลกับอุปกรณ

ปองกัน เพื่อใหสามารถเปลี่ยนไดถูกตอง 

การทดสอบใหทําโดยการตรวจพินิจ และในระหวางทดสอบภาวะผิดพรอง (ดูขอ 11.2) 

ใหทดสอบภาวะผิดพรอง 3 คร้ัง 
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ตองผานการทดสอบ 

14.6 สวิตช 

14.6.1 สวิตชกลไกที่ทํางานดวยมือ ซึ่ง 

− ควบคุมกระแสไฟฟามากกวา  0.2 A กระแสไฟฟาสลับคารากกําลังสองเฉลี่ยหรือกระแสตรง  และ/

หรือ 

− มีแรงดันไฟฟาครอมหนาสัมผัสสวิตชตําแหนงเปดวงจรมากกวาแรงดันไฟฟากระแสสลับ  35 V (คา

ยอด) หรือแรงดันไฟฟากระแสตรง 24 V 

ตองเปนไปตามขอกาํหนดดังตอไปน้ี  1 ขอ  

(ก) การทดสอบสวิตช เหมือน เปนสวนประกอบแยก  ตองเปนไปตามขอกาํหนดและการทดสอบ

ของ  IEC 61058-1 โดยใช  

− จํานวนวัฏจักรทํางาน ตอง เปน  10 000 วัฏจักร  (ดูขอ  7.1.4.4 ของ  IEC 61058-1) 

− สวิตชตองเหมาะสําหรับ  การใชงานในสภาพมลภาวะปกติ  (ดูขอ  7.1.6.2 ของ              

IEC 61058-1) 

− ความ เบี่ยงเบนจากขอ  13.1 ของ  IEC 61058- 1 สําหรับสวิตชประธานไฟฟากระแส สลับ

และกระแสตรง  ความเร็วหนาสัมผัสขณะตอวงจรและขณะตัดวงจรตองเปนอิสระจาก

ความเร็วของการขับเรา  นอกจากน้ี  สวิตชประธานตอง เปนไปตาม สภาพการเกิดเปลวไฟ

ไดประเภท  V-0 หรือตามขอ  ช.1.1 ของ ภาคผนวก ช. 

คุณลักษณะของสวิตช เมื่อคํานึงถึง  

− พิกัดของสวิตช  (ดูขอ  6. ของ  IEC 61058- 1 ) 

− การจําแนกประเภทของสวิตช  ตาม  

• ธรรมชาติ ของแหลงจาย  (ดูขอ  7.1.1 ของ  IEC 61058- 1 ) 

• ประเภทของโหลดที่ควบคุม โดยสวิตช (ดูขอ  7.1.2 ของ  IEC 61058- 1 ) 

• อุณหภูมิของอากาศโดยรอบ  (ดูขอ  7.1.3 ของ  IEC61058- 1) 

ตองเหมาะสมกับหนาที่ของสวิตช ในภาวะการ ใชงานปกติ  

การทดสอบ  ใหทําตามขอกําหนดการทดสอบของ  IEC 61058- 1  โดยการตรวจพินิจและโดย

การวัด  
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ถาสวิตชเปนสวิตชประธาน ซึ่งควบคุมเตา รับไฟฟาประธาน  กระแสไฟฟาที่กํา หนดทั้งหมด

และกระแสเสิรจคายอดของเตารับตามที่ ระบุในขอ  14.6.5 ตองนํามาพิจารณาในการวัดดวย  

(ข) สวิตชที่ทดสอบโดยเปนสวนหน่ึงของเคร่ืองใชขณะ ใช งานในภาวะปกติ  ตองเปนไปตาม

ขอกําหนดขอ  14.6.2 ขอ 14.6.5 และขอ 20.1.4 และนอกจากน้ัน  

− สวิตชที่ควบคุมกระแสไฟฟามากกวา  0.2 A กระแส ไฟฟา สลับคารากกําลังสอง เฉลี่ย  หรือ

กระแสตรง  ตองเปนไปตามขอกาํหนดขอ  14.6.3 และ ขอ  14.6.4 หากแรงดันไฟฟาครอม

หนาสัมผัสสวิตชตําแหนงเปดวงจร มากกวา แรงดันไฟฟากระแสสลับ  35 V (คายอด ) 

หรือแรงดันไฟฟากระแสตรง  24 V 

− สวิตชที่ควบคุมกระแสไฟฟามากกวา  0.2 A กระแส ไฟฟา สลับคารากกําลังสอง เฉลี่ย  หรือ

กระแสตรง  ตองเปนไปตามขอกาํหนดขอ  14.6.3 หากแรงดันไฟฟาครอม หนาสัมผัส

สวิตชตําแหนงเปดวงจร ไมมากกวา แรงดันไฟฟากระแสสลบั  35 V (คายอด ) หรือ

แรงดันไฟฟากระแสตรง  24 V 

− สวิตชที่ควบคุมกระแสไฟฟาไมเกิน  0.2 A กระแส ไฟฟา สลับคารากกําลังสอง เฉลี่ย  หรือ

กระแสตรง  ตองเปนไปตามขอกาํหนดขอ  14.6.4 หากแรงดันไฟฟาครอม หนาสัมผัส

สวิตชตําแหนงเปดวงจร มากกวา แรงดันไฟฟากระแสสลับ  35 V (คายอด ) หรือ

แรงดันไฟฟากระแสตรง  24 V 

− สวิตชประธานตองเปนไปตามขอ  ช.1.1 ของภาคผนวก  ช. 

14.6.2 สวิตชที่ทดสอบตามขอ  14.6.1 (ข) ตองทนตอความเคนทางไฟฟา  ทางความรอน  และทางกล  ที่เกิดขึ้น

ระหวางการใชงานตาม เจตนา  โดยไมมีการสึกหรอ มากเกินหรือกอใหเกิดอันตราย อ่ืน ๆ และตองมี

กลไกเปนไปตามขอกําหนดของสวิตชไฟฟากระแสตรงใน  IEC 61058-1  ขอ 13.1 นอกจากน้ี  สําหรับ

สวิตชประธานความเร็วหนาสัมผัสขณะตอวงจรและตัดวงจรตองเปนอิสระจากความเร็วของการขับเรา 

การทดสอบใหทําตาม IEC61058-1 ขอ 13.1 และโดยการทดสอบความทนทานดังตอไปน้ี 

ใหทดสอบสวิตชจํานวน 10 000 วัฏจักรของการทํางานดวยลําดับตาม  IEC 61058-1 ขอ 17.1.2 ในภาวะ

ทางไฟฟาและความรอนตามที่ กําหนดในการทํางานใน ภาวะการทํางาน ปกติของเคร่ืองใช  ยกเวน การ

ทดสอบการเพิ่มแรงดันไฟฟาที่อัตราการเรงตามทีร่ะบใุน IEC 61058-1 ขอ 17.2.4  

ใหทดสอบกับชิ้นตัวอยาง 3 ชิ้น ตองผานการทดสอบ 

14.6.3 สวิตชที่ทดสอบตามขอ  14.6.1 ข) ตองมีการสรางในลักษณะที่ไมใหอุณหภูมิเกิน ปกติขณะใชงานตาม

เจตนา วัสดุที่ใชตองมีลักษณะที่ไมสงผลเสียตอสมรรถนะของสวิตชเน่ืองจากการทํางานระหวางการใช

งานตาม เจตนา ของเคร่ืองใช  โดยเฉพาะวัสดุและการออกแบบของหนาสัมผัสและขั้ว ปลายตองเปน
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ลักษณะที่การเกิดออกซิเด ชันและการเสื่อมสภาพอ่ืน  ๆ ไมสงผลเสียตอการทํางานและสมรรถนะ      

ของสวิตช 

การทดสอบใหทํา ในตําแหนงเปด  ภายใตภาวะการทํางานปกติตาม  IEC61058-1 ขอ 16.2.2 d), l)  และ 

m) โดยใหคํานึงถึงกระแสไฟฟาที่กําหนดทั้งหมดของเตารับ ไฟฟาประธาน (ถามี) และกระแสเสิรจคา

ยอด ตามขอ 14.6.5 

ระหวางการทดสอบ น้ีอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นที่ขั้วปลายตองไมเกิน  55 K 

14.6.4 สวิตชที่ทดสอบตามขอ 14.6.1 (ข) ตองมีความทนไดอิเล็กทริกเพียงพอ 

การทดสอบใหทําดังตอไปน้ี 

สวิตชตองทนการทดสอบความทนไดอิเล็กทริกตาม ที่ระบุใน ขอ 10.3 ได โดยไมตองผานการอบ

ความชื้นกอน  และลดแรงดันไฟฟาทดสอบลงจนถึง  75% ของแรงดันไฟฟาทดสอบที่ สมนัยตามที่ระบุ

ในขอ 10.3 แตไมนอยกวา 500 V r.m.s. ( 700 V (คายอด)) 

− ในตําแหนงเปด  ปอนแรงดันไฟฟาทดสอบระหวางสวนที่มีไฟฟาอันตราย กับสวนนําไฟฟาที่เขาถึง

ได หรือสวนซึ่งตอกับสวนนําไฟฟาที่เขาถึงได และระหวางขั้วในกรณีของสวิตชหลายขั้ว 

− ในตําแหนงปด  ปอนแรงดันไฟฟาทดสอบครอมชองวางหนาสัมผัส แตลละชอง  ระหวางการ

ทดสอบอาจปลด  ตัวตานทาน  ตัวเก็บประจุ  และ หนวย RC  ที่ตอขนานกับ ชองวาง หนาสัมผัส  

ออก  

14.6.5 ถาสวิตชเปนสวิตชประธานที่ควบคุมเตารับ ไฟฟา ประธาน  ใหทดสอบความทน ทานโดยตอโหลด

เพิ่มเติมที่เตารับ ที่ประกอบดวยวงจรที่แสดงใน IEC 61058-1 รูปที่ 9 ใหคํานึงถึง  IEC 61058- 1 รูปที่ 10 

ดวย 

กระแสไฟฟาที่กําหนดทั้งหมดของโหลดเพิ่มเติมตอง สมนัยกับเคร่ืองหมาย ของเตารับ  ดูขอ  5.2 ค) 

กระแสเสิรจคายอดของโหลดเพิ่มเติมตองมีคาตามที่แสดงในตารางที ่14 
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ตารางท่ี 14  คากระแสเสิรจคายอด 

(ขอ 14.6.5) 

กระแสไฟฟาท่ีกําหนดท้ังหมดของเตารับ

ท่ีควบคุมโดยสวิตช  

A 

กระแสเสิรจคายอด  

 

A 

ไมเกิน  0.5 

มากกวา  0.5 และไมเกิน  1.0 

มากกวา  1.0 และไมเกิน  2.5 

มากกวา  2.5 

 20 

 50 

 100 

 150 

หลังการทดสอบสวิตชตอง ไ มปรา กฎ ความเสียหายตามความหมายของมาตรฐา น

ผลิตภัณฑ อุตสาหกรรม น้ีโดยเฉพาะตองไมปรา กฎความเสื่อมสภาพของเปลือกหุมไมมีการลดลงของ

ระยะหางในอากาศและระยะหางตามผิวฉนวนและการตอทางไฟฟา หรือการยึดทางกลตองไมหลดุ

หลวม 

การทดสอบใหทําโดยการตรวจพินิจและการทดสอบตามที่ ระบุในขอ 14.6.3 และ/หรือขอ 14.6.4 ที่ให

ไวตามลําดับ 

14.7 อินเตอรล็อกนิรภัย 

ตองมีการเตรียมอินเตอรล็อกนิรภัยในกรณีที่มีความเปนไปไดของการเขาถึงพื้นที่อันตราย ดวยมือ ตาม

ความหมายของมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมน้ี 

สําหรับขอกําหนดและขอกําหนดทดสอบใหอางอิงขอ 2.8 ของ IEC 60950 

14.8 อุปกรณปรับต้ังแรงดันไฟฟาและที่คลายกัน 

เคร่ืองใชตองไดรับการสรางในลักษณะที่การเปลี่ยนการปรับต้ังแรงดันไฟฟาจากคาหน่ึงไปอีกคาหน่ึง  หรือ

เปลี่ยนประเภทแหลงจายไฟฟาไปอีกประเภทหน่ึงจะไมเกิดขึ้นโดยบังเอิญ 

การทดสอบใหทําโดยการตรวจพินิจและโดยการทดสอบดวยมือ 

หมายเหตุ การเปล่ียนการปรับตั้งซ่ึงตองใชมือทําเปนลําดับขั้นตอน ใหถือวาเปนไปตามขอกําหนดนี้ 

14.9 มอเตอร 

14.9.1 มอเตอรตองไดรับการสรางใหมีการปองกันความลมเหลวทางไฟฟาหรือทางกลใด  ๆ ในการใชงานตาม

เจตนาเปนเวลานานที่ทําใหไมเปนไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมน้ี   ฉนวนตองไมเสียหาย  

และหนาสัมผัสและการตอตองไมหลุดหลวมเน่ืองจากความรอน การสั่นสะเทือน หรืออ่ืน ๆ 

การทดสอบใหทําโดยการทดสอบดังตอไปน้ี ขณะเคร่ืองใชทํางานในภาวะปกติ 
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(ก) ตอเคร่ืองใชเขากับแรงดันไฟฟา 1.1 เทา ของแรงดันไฟฟาที่กําหนด  และ 0.9 เทาของแรงดันไฟฟา

ที่กําหนด เปนเวลาคร้ังละ  48 h มอเตอรสําหรับการทํางานระยะสั้นหรือทํางานเปนพัก  ๆ ใหตอ

วงจรเปนคาบตามเวลาทํางานที่จํากัดโดยการสรางของเคร่ืองใช 

ในกรณีการทํางานระยะสั้น ใหเวนชวงเพื่อระบายความรอนตามความเหมาะสม 

หมายเหตุ 1  เพ่ือความสะดวกอาจทําการทดสอบทันทีภายหลังทดสอบขอ 7.1 

(ข) ใหเร่ิมเดินมอเตอร  50 คร้ัง ในขณะที่เคร่ืองใชตออยูกับแรงดันไฟฟา  1.1 เทาของแรงดันไฟฟาที่

กําหนด และ 50 คร้ัง  ขณะที่ตออยูกับแรงดันไฟฟา  0.9 เทาของแรงดันไฟฟาที่กําหนด  แตละคาบ

ของการตอเปนเวลาไมนอยกวา  10 เทาของคาบต้ังแตเร่ิมเดินจนถึงความเร็วเต็มที่  แตตอง               

ไมนอยกวา 10 s 

ชวงระหวางเร่ิมเดิน ตองไมนอยกวา 3 เทา ของคาบของการตอ 

ถาเคร่ืองใชมีความเร็วมากกวา 1 คา ใหทดสอบที่คาความเร็วที่ใหผลเลวที่สุด 

ภายหลังการทดสอบเหลาน้ี มอเตอรตองทนความทนไดอิเล็กทริกตามขอ  10.3  การตอตองไมหลุด

หลวมและตองไมมีการเสื่อมสภาพที่ทําใหความปลอดภัยลดลง 

หมายเหตุ 2  สําหรับมอเตอรเหนี่ยวนําที่ปอนกําลังไฟฟาที่สเตเตอรเทานั้น ใหดูขอ 14.3.2 ดวย 

14.9.2 มอเตอรตองไดรับการสรางหรือติดต้ังในลักษณะที่การเดินสาย  ขดลวด คอมมิวเทเตอร  สลิปริง ฉนวน 

และอ่ืน ๆ ไมมีโอกาสเสื่อมสภาพลงเน่ืองจากการสัมผัสกับนํ้ามัน จาระบี หรือสารอ่ืน ๆ ระหวางการใช

งานตามเจตนา 

การทดสอบใหทําโดยการตรวจพินิจ 

14.9.3 สวนเคลื่อนไหวที่อาจเปนเหตุใหคนบาดเจ็บตองจัดหรือปดหุม  เพื่อใหมีการปองกันอันตรายอยาง

พอเพียงขณะใชงานตามเจตนา  เปลือกหุมปองกัน  เคร่ืองกัน้และสิ่งที่คลายกันตองมีความแข็งแรงทาง

กลพอเพียง และถอดดวยมือไมได 

การทดสอบใหทําโดยการตรวจพินิจและโดยการทดสอบดวยมือ 

14.9.4 นอกจากน้ี  สําหรับมอเตอรที่มีตัวเก็บประจุเลื่อนเฟส มอเตอรสามเฟส  และมอเตอรอนุกรมใหใช

ขอกําหนดตาม IEC 60950  ภาคผนวก ข. ขอ ข.8 ขอ ข.9 และขอ ข.10 

14.10  แบตเตอร่ี 

14.10.1 แบตเตอร่ีตองไดรับการติดต้ังในลักษณะที่ไมเกิดความเสี่ยงตอการสะสมก าซติดไฟได และการร่ัว   

ของอิเล็กโทรไลตไมทําใหฉนวนดอยลง 

การทดสอบใหทําโดยการตรวจพินิจ 
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14.10.2 ถาผูใชสามารถใชแบตเตอร่ีประจุใหม   ไมไดเปลี่ยนทดแทนแบตเตอร่ีประจุใหมได  ซึ่งสามารถประจุ

ใหมในเคร่ืองใช ตองมีการเตรียมการโดยวิธีการพิเศษ  เชน ใชหนาสัมผัสสําหรับประจุแยกตางห ากบน

แบตเตอร่ีหอพิเศษประจุใหมได หรือใชวงจรปองกันอิเล็กทรอนิกส  เพื่อหลีกเลี่ยงไมใหกระแสไฟฟา

ปอนใหกับแบตเตอร่ีประจุใหมไมได 

ไมใชขอกําหนดน้ีกับแบตเตอร่ีที่อยูภายในเคร่ืองใช  ซึ่งไมเจตนาใหผูใชเปลี่ยนทดแทน  ตัวอยางเชน 

แบตเตอร่ีสําหรับหนวยความจํา 

การทดสอบใหทําโดยการตรวจพินิจ 

หมายเหตุ  ขอกําหนดเพ่ิมเติมเก่ียวกับคําแนะนําการใชงาน ใหไวในขอ 5.4.1 

14.10.3  ในภาวะการใชงานปกติและภาวะผิดพรอง 

− สําหรับแบตเตอร่ีประจุใหมได กระแสไฟฟาประจุ 

− สําหรับแบตเตอร่ีลิเทียม กระแสถายเทประจุ และกระแสยอนกลับ 

ตองไมเกินคาที่ยอมไดตามที่ผูทําแบตเตอร่ีกําหนด 

การทดสอบใหทําโดยการวัด 

ตองถอดแบตเตอร่ีลิเทียมออกจากวงจรและเปลี่ยนดวยแหลงแรงดันไฟฟา  ขณะวัดกระแสถายเทประจุ  

และโดยการลัดวงจรขณะวัดกระแสยอนกลับ 

14.10.4 การคลายความเคนแบบแบตเตอร่ี 

แบตเตอร่ีพิเศษ ซึ่งการบรรจุอิเล็กโทรไลตขึ้นกับวัสดุเทอรโมพลาสติก  ความเคนทีเ่กิดจากกระบวนการ

อัดแบบตองไมปลอยอิเล็กโทรไลตออกมา  ถาอิเล็กโทรไลตสัมผัสฉนวนหรือเขาไปในชองที่ผูใชดูแล

รักษาเองได 

การทดสอบใหทําดังตอไปน้ี 

วางแบตเตอร่ีในเตาอบอากาศหมุนเวียน รักษาอุณหภูมิไวที่ 70 ๐C เปนคาบเวลา 7 h ตอจากปรับภาวะใน

เตาอบตองตรวจสอบหาอิเล็กโทรไลตทีป่ลอยออกมาจากแบตเตอร่ี 

14.10.5 การทดสอบปลอยตกแบตเตอร่ี 

แบตเตอร่ีพิเศษที่ผูใชสามารถดูแลรักษาเองได  ตองไมมีการปลอยอิเล็กโทรไลตออกมาเน่ืองจากการ

ปลอยตก 

การทดสอบใหทําโดยการทดสอบดังตอไปน้ี 
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ตัวอยาง  3 ตัว ใหแตละตัว ถูกปลอยตกหน่ึงคร้ังจากระยะหาง   1 m กระทบพื้นผิวไมเน้ือแข็งตาม

รายละเอียดในขอ  15.4.3  ตอจากการทดสอบปลอยตก ตองตรวจสอบหาอิเล็กโทรไลตที่ ปลอยออกมา

จากแบตเตอร่ีแตละตัว 

14.11  ตัวเชื่อมตอทางแสง 

ระยะหางในอากาศและระยะหางตามผิวฉนวนภาย ในและภายนอกของตัวเชื่อมตอทางแสงตองเปนไปตาม

ขอ 13.1  

ไมมีระยะตํ่าสุดที่ผานฉนวน สําหรับฉนวนเพิ่มเติมหรือฉนวนเสริมที่ประกอบดวยสารประกอบ

ฉนวนสมบูรณ เติมทีตั่วถังของตัวเชื่อมตอทางแสง ถาหากวาองคประกอบหน่ึงดังตอไปน้ี  ก) หรือ ข ) 

(ก) ใหผาน  

- การทดสอบเฉพาะแบบและเกณฑการตรวจพินิจขอ 13.6 และ  

- การทดสอบประจําสําหรับความทนไดอิเล็กทริกในระหวางการผลิตตามขอ ฐ.2.1 การใชคาที่   

เหมาะสมของแรงดันไฟฟาทดสอบ ในขอ 10.3.2 นาน  1 s; หรือ  

(ข) ใหเปนไปตามคุณลักษณะที่ตองการของ IEC 60747-5-5 ที่แรงดันไฟฟาทดสอบตามที่ระบุไวใน

ขอ 5.2.6 ของ IEC 60747-5-5:2007 

- แรงดันไฟฟา Vini,a สําหรับการทดสอบเฉพาะแบบ และ  

- แรงดันไฟฟา Vini,b สําหรับการทดสอบประจํา นาน  1 s 

ตองเปนคาที่เหมาะสมของแรงดันไฟฟาทดสอบในขอ 10 . 3 . 2 ของมาตรฐาน

ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมน้ี  

สําหรับทางเลือกตามขอ (ก)และ (ข) ขางตน เปนการยอมรับที่จะรักษาตัวเชื่อมตอ ทาง แสงให

สอดคลองกับขอ 13.8 ถาสามารถใชได  

14.12 วาริสเตอรลดเสิรจ 

วาริสเตอรลดเสิรจที่ใชเพื่อปองกันไมใหแรงดันไฟฟาเกินของไฟฟาประธานเขาไปในเคร่ืองใชตองเปนไป

ตาม IEC 61051-2  

ตองไมตอวาริสเตอรลดเสิรจน้ันระหวางสวนที่ตอกับไฟฟาประธานกับสวนนําไฟฟาที่เขาถึงได  หรือสวนที่

ตอกับสวนนําไฟฟาที่เขาถึงได ยกเวนสวนตอลงดินของเคร่ืองใชที่ตอแบบถาวร 

ใหอางอิง IEC 61051-2 เมื่อใชขอกําหนดดังตอไปน้ี 

− ประเภทภูมิอากาศที่นิยม (ขอ 2.1.1 ของ IEC 61051-2) 
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•  คาสูงสุดของอุณหภูมิตํ่า  : −10 °C 

•  คาตํ่าสุดของอุณหภูมิสูง : +85 °C 

•  ชวงเวลาตํ่าสุดของการทดสอบภาวะภูมิอากาศ : 21 วัน 

− แรงดันไฟฟาตอเน่ืองสูงสุด (ขอ 2.1.2 ของ IEC 61051-2) 

คาตํ่าสุดของแรงดันไฟฟากระแสสลับตอเน่ืองสูงสุดตองเปน  1.2 เทาของแรงดันไฟฟาที่กําหนดของ

เคร่ืองใช 

− พิกัดพัลสกระแส (IEC 61051-2 ขอยอย 2.1.2) 

วาริสเตอรลดเสิรจตองทนตอพัลส รวมของ 6 kV/3 kA กับรูปคลื่นแรงดันไฟฟา  1.2/50 µs และรูปคลื่น

กระแสไฟฟา 8/20 µs 

การทดสอบใหทําโดย ใชการทดสอบ ของ IEC 61051-2 group 1 หลังการทดสอบ แรงดันไฟฟาของ  

วาริสเตอร (ตามที่กําหนดนิยามใน IEC 61051) ตองไมเปลี่ยนแปลงเกิน 10% เมื่อวัดดวยกระแสไฟฟาที่

ระบุโดยผูทํา 

− อันตรายจากไฟ (IEC 61051-2 Table I group 6) 

การเคลือบของวาริสเตอรลดเสิรจตองมีสภาพการเกดิเปลวไฟไดประเภท  V-0 หรือดีกวา                   

ตาม IEC 60695-11-10 

การทดสอบใหทําโดยการตรวจสอบตาม  IEC 60695-11-10 หรือตามขอ  ช.1.1 ของ ภาคผนวก  ช. 

− ความเคนทางความรอน  

สําหรับเคร่ืองใชที่มีแรงดันไฟฟาประธานระบุนอยกวา  150 V ใหจายไฟ ฟาจากแหลงกําเนิดไฟฟา

กระแสสลับ 250 V กับเคร่ืองใชไฟฟาและตัวตานทานทดสอบที่ตออนุกรมกับเคร่ืองใชไฟฟา 

แหลงกําเนิดแรงดันไฟฟาตอง จายแรงดันไฟฟาเปนเวลา  4 h หรือจนกระทั่งทางวงจรที่ผานวาริสเตอร

เปด สําหรับแตละคาความตานทานอนุกรม ทดสอบ   2 000 Ω  500 Ω  250 Ω  50 Ω ตองใชเคร่ืองใช

แยกกันสําหรับแตละคาของตัวตานทาน เวนแตวา  ความเสียหายที่เกิดจากการทดสอบกอนหนาน้ันไดมี

การแกไขแลว 

หลังสิ้นสุด การทดสอบ แตละ รายการ  เคร่ืองใชตองเปนไปตามขอ  11. 

15.  ข้ัวตอ 

15.1 เตาเสียบและเตารับ 
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15.1.1 เตาเสียบและคูเตาตอ เคร่ืองใชไฟฟา สําหรับตอเคร่ืองใชกับไฟฟาประธานและเตารับ และ คูเตาตอ

ระหวางหนวยสําหรับจายกําลังไฟฟาประธานใหแกเคร่ืองใชอ่ืน  ตองเปนไปตา มมาตรฐาน

ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม ที่เกี่ยวของสําหรับเตาเสียบและเตารับ  คูเตาตอ เคร่ืองใชไฟฟา หรือคูเตา ตอ

ระหวางหนวย 

มาตรฐาน IEC ที่เกี่ยวของ ตัวอยางเชน IEC 60083  IEC 60320  IEC 60884 และ IEC 60906 

หมายเหตุ 1 ในประเทศออสเตรเลีย , ประเทศเดนมารก , ประเทศอิสราเอล , ประเทศญ่ีปุน , ประเทศนิวซีแลนด , 

ประเทศแอฟริกาใต , ประเทศสวิตเซอรแลนด  และสหราชอาณาจักร   เงื่อนไขพิเศษแหงชาติมีผลใชได

สําหรับปล๊ักและเตารับ 

หมายเหตุ 2  ในประเทศแอฟริกาใต  คอรดเซ็ต (CORDSET ) ถูกนํามาใช เปนวิธีการเช่ือมตอไปยังแหลงจายไฟฟา

ประธาน คอรดเซ็ตนี้อาจจัดมาพรอมกับปล๊ักที่สามารถมวนเก็บได   หากวาปล๊ักเปนไปตามกฎระเบียบ

แหงชาต ิ

เตารับและคูเตาตอระหวางหนวยสําหรับไฟฟาประธานที่ติดต้ังบนเคร่ืองใชประเภท  II ตองตอไดเฉพาะ

เคร่ืองใชประเภท II เคร่ืองอ่ืน เทาน้ัน 

เตารับและคูเตาตอระหวางหนวยสําหรับไฟฟาประธานที่ติดต้ังบนเคร่ืองใชประเภท  I ตองตอไดเฉพาะ

เคร่ืองใชประเภท  II เทาน้ัน หรือตองเตรียมจุดสัมผัสลงดินซึ่งตออยางไวใจไดกับขั้วตอ ลงดินปองกัน  

หรือจุดสัมผัส ลงดินปองกัน ของเคร่ือง ใช 

หมายเหตุ 3  เครื่องใชประเภท I สามารถมีทั้งเตารับและคูเตาตอระหวางหนวยในเครื่องเดียวกันได 

หมายเหตุ 4 ตัวอยางเชน เตารับเฉพาะสําหรับตอกับบริภัณฑเครื่องใชประเภท II สามารถออกแบบคลายกับ IEC 

60906-1  standard sheet 3-1 หรือ 3-12 หรือตาม IEC 60320-2-2 standard sheet D หรือ H  

สําหรับเคร่ืองใชที่มีเตารับ ที่จายกําลัง ไฟฟา ประธานใหแกเคร่ืองใชอ่ืน  ตองมี มาตรการใหมั่นใจวา 

เตาเสียบหรือเตารับเคร่ืองใชสําหรับการตอเคร่ืองใชเขากับไฟฟาประธานตองไมให โหลดเกิน  ถา

กระแสไฟฟาที่กําหนดของเตาเสยีบและขั้วตอเคร่ืองใชนอยกวา 16 A 

หมายเหตุ 5 เคร่ืองหมายของตัวเสียบเตารับ ใหดขูอ 5.2 (ค) 

ตัวนําของการเดิน สายภายในของเตารับทีจ่าย กําลังไฟฟาประธานใหแกเคร่ืองใชอ่ืน โดยตรงหรือผาน

สวิตชประธาน ตองมีขนาดพื้นที่หนาตัด ระบุตามที่ระบุใน ขอ 16.2 สําหรับสายออนภายนอก  ยกเวน

เคร่ืองใชเปนไปตามขอ 11. เมื่อใชขอ 4.3.9 

การทดสอบใหทําตามมาตรฐานที่เกี่ยวของ โดยการตรวจพินิจและเปนไปตามขอ 16.2 
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15.1.2 ตัวเชื่อมตอที่นอกเหนือจาก การตอกับ แหลงจายกําลังไฟฟา  ตองออกแบบ ใหเตาเสียบ หรือเตา รับมี

รูปรางที่การตอเขากับเตารับไฟฟาประธาน  คูเตาตอเคร่ืองใช หรือตัวเชื่อมตอ ไฟฟาประธานไมนาจะ

เกิดขึ้นได 

 คุณลักษณะที่ตองการน้ีไมใชกับตัวเชื่อมตอที่ปรับไปเปนสวนของสายออนถอดไมได  ซึ่งไมใชสวนนํา

ไฟฟาที่ตอกับไฟฟาประธาน  เวนแตสวนนําไฟฟาที่เขาถึงไดกลายเปนสวนที่มีไฟฟาอันตราย ระหวาง

หรือหลังจากการสอดใสตัวนําเขากับเตาเสียบไฟฟาประธาน 

 หมายเหตุ  ตัวอยางของตัวตอที่ถือ วาเปนไปตามขอกําหนดนี้ ไดแก ตัวตอที่ถูกสรางใหเปนไปตาม  IEC 60130-2 

IEC 60130-9 IEC IEC 60169-2 หรือ IEC 60196-3 เม่ือใชตามที่ไดอธิบายไปแลว   ตัวตอที่ไมเปนไป

ตามขอกําหนดนี้ ตัวอยางเชน ตัวเสียบกานสปริง (Banana Plug)  

เตารับสําหรับวงจรดานเสียงและ วีดิทัศนของตัวแปลงรูปพลังงาน ดานโหลด  ที่แสดงสัญลักษณตามขอ 

5.2 (ข) ตองออกแบบใหเตา เสียบสําหรับสายอากาศและสายดิน  สําหรับวงจรเสียงและวีดิทัศนของตัว

แปลงรูปพลังงานดานโหลดและตัวแปลงรูปพลังงาน ดานแหลงกําเนิดสัญญาณ และสําหรับวงจรขอมูล

และวงจรที่คลายกัน ที่ไมไดแสดงดวยสัญลักษณตามขอ 5.2 (ข) ไมสามารถสอดใสเขาไปได 

การทดสอบใหทําโดยการตรวจพินิจ 

15.1.3 ขั้วตอและตัวตอที่ใชในวงจรดานออกของเคร่ืองจายไฟฟา  ที่แรงดันไฟฟาดานออกไมไดเปนไปตามคา

แรงดันไฟฟาประธานที่ระบุมาตรฐานตาม IEC 60038 Table I  (230/400 V ความถี่ 50 Hz) ตองถือวาเขา

กันไมไดกับที่ระบุไวสําหรับจุดประสงคการใชงานทั่วไปในที่อยูอาศัยและคลายกัน    มาตรฐานที่มีระบุ

การอธิบายไว ตัวอยางเชน IEC 60083 มอก. 2404  IEC 60884  และ IEC 60906  

การทดสอบใหทําโดยการตรวจพินิจและทดสอบดวยมือ 

ขั้วตอหรือตัวตอ ตองออกแบบสําหรับภาระโหลดที่อาจจะมีขึ้นใน ภาวะการทาํงานปกติและในระหวาง

การใชงานตามเจตนา 

การทดสอบใหทําตาม มอก. 2404 เมื่อเกี่ยวของกับความปลอดภัย  ตัวอยางเชน  เมือ่คํานึงถึงอันตรายจาก

ช็อกไฟฟาและความรอน 

15.2 การเตรียมการสําหรับการตอลงดินปองกัน 

สวนนําไฟฟาที่เขาถึง ไดของเคร่ืองใชประเภท  I ซึ่งอาจมีแรงดันไฟ ฟาที่เปนอันตรายไดในกรณีที่ เกิดความ

บกพรองขึ้นในฉนวน มูลฐาน และจุดสัมผัสลงดินของเตารับตองมีการตออยางนาเชื่อถือไดกับขั้วตอ ลงดิน

ปองกันภายในเคร่ืองใช 

วงจรตอ ลงดินปองกันตองไมมีสวิ ตชหรือฟวส  
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ตัวนําตอลงดินปองกันอาจจะมีหรือไม มีฉนวนหอหุมก็ได  ถามีฉนวน  ฉนวนตองเปนสีเขียว /แถบ

เหลือง  ยกเวน  2 กรณี ดังตอไปน้ี  : 

(ก) สําหรับสายตอลงดินที่เปนสายถัก ฉนวนตองเปนสีเขียว/เหลือง หรือโปรงใสอยางใดอยางหน่ึง 

(ข) สําหรับตัวนําปองกันภายในที่ประกอบกันอยู  เชน สายเคเบิลแบบริบบอน แทงตัวนํา  การเดินสายแบบ

พิมพออน หรืออ่ืน ๆ อาจใชสีใด ๆ ก็ได หากไมมีการตีความที่ผิด 

สายไฟฟาที่ระบุสีเขียว/แถบเหลือง ตองใชเฉพาะการตอสายดินปองกันเทาน้ัน 

สําหรับเคร่ืองใชที่ตอ แบบถาวร  และเคร่ืองใชที่มีสาย ออนหรือเคเบิลออนถอดไมได  ตองใชขั้วตอลงดิน

ปองกัน แยกกัน  ซึ่งตอง อยูชิดกับขั้วตอ ไฟฟาประธาน  และตองเปนไปตามขอ กําหนดขอ  15.3 และ

นอกจากน้ัน ตองไมใชเปนที่ยึดสําหรับสวนประกอบอ่ืน 

ถาชิ้นสวนถอดออกไดดวยมือ การตอลงดินปองกันตองมีการตอน้ีกอนการตอนํากระแส  เมื่อวางชิ้นสวนอยู

ในตําแหนง และตองมีการแยกการตอนํากระแสกอนตัดการตอลงดินปองกันเมื่อถอดชิ้นสวนออก 

สวนที่เปนตัวนําที่สัมผัสกับ การตอลงดินปองกัน  ตองไมสึกกรอน อยางมีนัยยะ จากกิริยาเคมีไฟฟา  ตอง

หลีกเลี่ยงการจับคูตามที่ระบุไวเหนือเสนในภาคผนวก ฉ. 

ขั้วตอสายดินปองกันจะตองทนทานตอการสึกกรอนอยางมีนัยสําคัญ 

หมายเหตุ 1  ความตานทานการกัดกรอนอาจทําไดโดยกระบวนการชุบหรือกระบวนการเคลือบที่เหมาะสม 

การทดสอบใหทําโดยการตรวจพินิจและโดยอางอิงตามตารางศักยเคมีไฟฟาในภาคผนวก ฉ. 

ความตานทานของ การตอระหวางขั้วตอลงดินปองกันหรือหนาสัมผัส ตอลงดินปองกัน  และชิ้นสวนที่

ตองการตอดวย ตองไมเกิน 0.1 Ω 

การทดสอบใหทําโดยการทดสอบดังตอไปน้ี : 

การทดสอบตองใหมีการนํากระแสไฟฟาทดสอบ กระแสสลับหรือกระ แสตรง 25 A เปนระยะเวลา  1 min 

แรงดันทดสอบตองไมเกิน 12 V 

หมายเหตุ 2  ในประเทศแคนาดาใชกระแสไฟฟาทดสอบ 30 A 

ตองวัดแรงดันไฟฟาตกครอมระหวางขั้วตอ ลงดินปองกันหรือจุดสัมผัส ลงดินปองกันกับ ชิ้นสวนที่จะตอ

ดวย และคํานวนหาคาความตานทานจากกระแสไฟฟาและแรงดันไฟ ฟาตกครอมน้ี  ในการวัดคาความ

ตานทาน ตองไมรวมความตานทานของตัวนําลงดินปองกันของสายออนปอนกําลังไฟฟา 

หมายเหตุ 3 ควรระวังความตานทานสัมผัสระหวางปลายโพรบวัดกับสวนโลหะที่ทดสอบ ไมใหมีผลตอผลการทดสอบ 

15.3 ขั้วตอสําหรับสายออนภายนอกและสําหรับตอแบบถาวรกับแหลงจายไฟฟาประธาน 
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15.3.1 เคร่ืองใชทีต่อแบบถาวร  ตองจัดเตรียมขั้วตอที่ การตอทําไดโดยวิธีการใช หมุดเกลียว  แปนเกลียว หรือ

อุปกรณอ่ืนที่ใหผลทัดเทียมกัน  ตัวอยางเชน  หนวยการหนีบยึดแบบไรหมุดเกลียว ตาม IEC 60998-2-2 

หรือขั้วตอตาม IEC 60999 

การทดสอบใหทําโดยการตรวจพินิจ 

สําหรับชองเปดทางเขาใหอางอิง มอก. 1375 

15.3.2  สําหรับเคร่ืองใชที่มีสาย ออนจายไฟฟาประธานถอดไมได  การตอของตัวนําแตละเสนที่ตอกับ การ

เดินสายภายในของเคร่ืองใชตองใชวิธีการใด ๆ ที่ทําใหมีการตอทั้งทางไฟฟาและทางกลอยางเชื่ อถือได 

ยกเวนตัวนําจายและตัวนําลงดินปองกันของสายออนหรือเคเบิลไฟฟาประธานถอดไมได ตองไมบัดกรี

โดยตรงกับตัวนําของแผนวงจรพิมพ 

การตอตัวนําภายนอก อาจใชการบัดกรี  การบีบอัด และการตอที่คลายกัน  สําหรับการตอดวยการบัดกรี

หรือการบีบอัด ตองมีตัวกั้นเพื่อ ไมใหระยะหาง ในอากาศ และระยะหางตามผิวฉนวน ลดลงตํ่ากวาคาที่

ระบใุนขอ 13. และภาคผนวก ฌ . ตามลําดับ   เมื่อตัวนําเกิดการแยกที่จุดตอบัดกรีหรือเลื่อนออกจากการ

ตอที่บีบอัด ทางเลือกอ่ืนคือ ตองวางหรือยึด ตัวนําในลักษณะที่ความไววางใจได ไมไดอาศัยการตอ อยาง

เดียวเปนตัวยึดตัวนําใหอยูกับที่ 

การตรวจสอบใหทําโดยการตรวจพินิจ และในกรณีที่สงสัย ใหใชแรงดึง 5 N ที่การตอในทิศทางใด ๆ  

15.3.3  หมุดเกลียวและแปนเกลียว ซึ่งใชหนีบยึดตัวนําแหลงจาย ไฟฟาประธานภายนอกตอง มีเกลียวที่เปนไป

ตาม ISO 261 หรือ ISO 262 หรือเกลียวที่มีระยะชวงเกลียวและความแข็งแรงทางกล เทียบเคียงกันได   

ตองไมใชทําหนาที่ยึด สวนประกอบ อ่ืนใด ยกเวนอาจ หนีบยึดตัวนําภายใน  ถาหากมีการจัดรูปแบบไว

ไมใหมีการกระจัดเมื่อประกอบตัวนําแหลงจายไฟฟาประธาน 

หมายเหตุ  ขั้วปลายของสวนประกอบ  (ตัวอยางเชน สวิตช) ที่ติดตั้งภายในเครื่องใชอาจใชเปน ขั้วตอสําหรับจาย

กําลังไฟฟาประธานใหแกเครื่องใช หากเปนไปตามขอกําหนดขอ 15.3.1 

การทดสอบใหทําโดยการตรวจพินิจ 

15.3.4 จุดประสงคของการใชขอกําหนด : สําหรับสายออนปอนกําลังไฟฟาประธาน 

− ใหสันนิษฐานวาการติดต้ังที่แยกอิสระจากกัน 2 จุดจะไมหลุดหลวมในเวลาเดียวกัน 

− ตัวนําที่ตอดวยการบัดกรีไมถือวาเปนการยึดที่เพียงพอ ยกเวนมีการยึดที่ตําแหน งใกลกับขั้วปลาย ไม

ขึ้นอยูกับการบัดกรี อยางไรก็ตาม  โดยทั่วไปถาใช  “ตะขอเกี่ยว” กอนการบัดกรี ถือวาเปนวิธีการที่  

เหมาะสมที่จะยึดตัวนํา ของสายออนปอนกําลังไฟฟาประธานใหอยูในตําแหนงได หากรูซึ่งตัวนํา

ลอดผานไมใหญเกินไป 
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− ตัวนําที่ตอกับขั้วตอหรือขั้วปลายโดยวิธีการอ่ืนจะไมถือวาเปนวิธีการจับยึดที่ดีเพียงพอ ยกเวนมีการ

ติดต้ังเพิ่มเติมในตําแหนงที่ใกลกับขั้วตอหรือขั้วปลาย การติดต้ังเพิ่มเติมน้ีอาจหนีบยึดทั้งฉนวนและ

ตัวนําได 

15.3.5 ขั้วตอสําหรับสายออนภายนอกตองยอมใหตอดวยตัวนําที่มีพื้นที่หนาตัดระบ ุตามตารางที ่15 

สําหรับกระแสไฟฟาที่กําหนดเกิน 16A ใหอางอิง IEC 60950 Table 3D 

การทดสอบใหทําโดยการตรวจพินิจ โดยการวัด  และโดยการติดสายออน พื้นที่หนาตัดเล็กสุดและใหญ

สุดซึ่งอยูในพิสัยที่เหมาะสมในตารางที ่15 

ตารางท่ี 15  พื้นท่ีหนาตัดระบุท่ียอมรับไดโดยข้ัวตอ 

(ขอ 15.3.5) 

ความส้ินเปลืองกระแสไฟฟาท่ีกําหนดของเครื่องใช  ก 

A 

 พื้นท่ีหนาตัดระบุ  

mm2 

ไมเกิน  3 

เกิน  3 แตไมเกิน  6 

เกิน  6 แตไมเกิน  10 

เกิน  10 แตไมเกิน  16 

 0.5 ถึง 0.75 

 0.75 ถึง  1 

 1 ถึง  1.5 

 1.5 ถึง  2.5 
ก    ความส้ินเปลืองกระแสไฟฟาที่กําหนดรวมถึงกระแสไฟฟาที่ไดจากเตารับกําลังไฟฟาประธาน

ที่เตรียมไวสําหรับเครื่องใชอ่ืน 

15.3.6 ขั้วตอตามขอ 15.3.3 ตองมีขนาดตํ่าสุดดังแสดงในตารางที ่16   

ขั้วตอเดือยเกลียวตองเตรียมแหวนรองดวย 

สําหรับกระแสไฟฟาที่กําหนดที่เกิน 16 A ใหอางอิงจาก IEC 60950 Table 3E 

การทดสอบใหทําโดยการวัดและการตรวจพินิจ 
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ตารางท่ี 16  เสนผานศูนยกลางเกลียวระบุต่ําสุด 

(ขอ 15.3.6) 

ความส้ินเปลือง กระแสไฟฟา       

ท่ีกําหนดของเครื่องใช ก 

A 

เสนผานศูนยกลางเกลียวระบุต่ําสุด  

mm 

แบบปลายหมุดเกลียวยึด

หรือเดือยเกลียว  

แบบหมุดเกลียว 

ไมเกิน  10 

เกิน  10 แตไมเกิน  16 

3 

3.5 

3.5 

4 
ก   ความส้ินเปลืองกระแสไฟฟาที่กําหนดรวมถึงกระแสไฟฟาที่ไดจากเตารับกําลังไฟฟา

ประธานที่เตรียมไวสําหรับเครื่องใชอ่ืน 

15.3.7 ขั้วตอตองออกแบบใหหนีบยึดตัวนําระหวางผิวหนาโลหะดวยแรงกดสัมผัสที่เพียงพอและตองไมทําให

ตัวนําเสียหาย 

ขั้วตอตองออกแบบหรืออยูในตํา แหนงที่ตัวนําจะไมเลื่อนหลุดเมื่อขันหมุดเกลียวหนีบยึดหรือแปน

เกลียวใหแนน 

ขั้วตอตองอยูกับที่ เมื่อวิธีการหนีบยึดตัวนําถูกขันใหแนนหรือคลายใหหลวมโดย 

− ขั้วตอไมหลุดหลวมเอง 

− การเดินสายภายในไมไดรับความเคน 

− ระยะหางตามผิวฉนวนและระยะหางในอากาศไมลดลงตํ่ากวาคาที่ระบุในขอ 13. และภาคผนวก ฌ. 

การทดสอบใหทําโดยการตรวจพินิจและการวัด 

15.3.8 ขั้วตอในวงจรที่นํากระแสเกิน  0.2 A ในการใชงานปกติ ตองออกแบบใหแรงกดสัมผัสไมสงผานวัสดุ

ฉนวนที่ไมใชเซรามิก  ยกเวนชิ้นสวนโลหะมีความยืดหยุนเพียงพอที่จะสามารถชดเชยการหดตัวที่

เปนไปไดของวัสดุฉนวน 

การทดสอบใหทําโดยการตรวจพินิจ 

15.3.9 สําหรับสายออนปอนกําลังไฟฟาประธานแบบถอดไมได ขั้วตอ แตละขั้วตองอยูในตําแหนงที่ใกลกับ

ขั้วตอที่มีศักยไฟฟาตางกันที่สมนัยกันและขั้วตอลงดินปองกัน (ถาม)ี 

การตรวจสอบใหทําโดยการตรวจพินิจ 

ขั้วตอตองอยูในตําแหนง  มีการคุมกัน หรือมีการใสฉนวน  เพื่อวา ถาลวดตีเกลียวของตัวนําออนหลุด

ออกมาเมื่อตัวนําถูกยึด  ไมมีความเสี่ยงของการสัมผัสโดยบังเอิญระหวางลวดตีเกลียวดังกลาวกับ 
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− สวนนําไฟฟาที่เขาถึงได หรือสวนนําไฟฟาที่ตอเขากับสวนเหลาน้ัน 

− สวนนําไฟฟาที่ไมไดตอกับขั้วตอลงดินปองกัน และแยกออกจากสวนนําไฟฟาที่เขาถึงไดโดยการใช

ฉนวนเพิ่มเติมเทาน้ัน 

การทดสอบใหทําโดยการตรวจพินิจ และโดยการทดสอบดังตอไปน้ีในกรณีที่ไมมีการเตรียม  สายออน

แบบพิเศษที่มีการปองกันการหลุดลอดของเสนลวดสายไฟตีเกลียว 

ตองปอกฉนวนยาว  8 mm ออกจากปลายของตัวนําออน  ที่มีพื้นที่หนาตัดระบุที่เหมาะสม  ตองใหลวด

เสนหน่ึงของตัวนําตีเกลียวปลอยไวอยางอิสระ  และตองสอดลวดเสนอ่ืนเขาไปในขั้วตอจนสุด  และ

หนีบยึด 

ลวดที่ปลอยอิสระตองงอไปไดทุกทิศทางที่ทําได  โดยไมมีการดึงฉนวนกลับ แตไมใชหักงอกับปลอก

ปองกัน 

ถาตัวนํามีไฟฟาอันตราย  ลวดที่ปลอยอิสระตองไมสัมผัสกับสวนนําไฟฟาใด  ๆ ซึ่งเปนสวนที่เขาถึงได  

หรือเปนสวนที่ตอกับสวนนําไฟฟาที่เขาถึงได หรือสวนนําไฟฟาใด ๆ ของเคร่ืองใชที่มีฉนวนสองชั้นซึ่ง

แยกจากสวนนําไฟฟาที่เขาถึงไดโดยใชฉนวนเพิ่มเติมเทาน้ัน  

ถาตัวนํามีการตอกับขั้วตอลงดิน ลวดที่ปลอยอิสระตองไมสัมผัสกับสวนที่มีไฟฟาอันตรายใด ๆ 

15.4 อุปกรณที่เปนสวนหน่ึงของเตาเสียบไฟฟาประธาน 

15.4.1  อุปกรณที่จัดเตรียมขาที่เจตนาใชสําหรับเสียบเขากับเตารับที่อยูกับที่ ตองไมให เกิดความเครียดเกินควร

ตอเตารับเหลาน้ี 

การทดสอบใหทําโดยการเสียบอุปกรณเหมือนเจตนาการใชงานกับเตารับของเคร่ืองทดสอบดังแสดงใน

รูปที่ 11 แขนสรางสมดุลของเคร่ืองทดสอบ หมุนรอบแกนแนวระดับที่ผานเสนศูนยกลางของทอสัมผัส

ของเตารับในระยะหาง 8 mm ดานหลังของผิวหนาประสานของเตารับ 

แขนสรางสมดุลตองอยูในภาวะสมดุลในขณะที่อุปกรณยังไมไดเสียบเขาดวยกัน   ผิวหนาประสานของ

เตารับอยูในตําแหนงแนวด่ิง 

หลังจากเสียบอุปกรณเขาดวยกันแลว ทอรกที่ใสเขาไปที่เตารับเพื่อใหผิวหนายังอยูในแนวด่ิงถูกกําหนด

โดยตําแหนงของตุมนํ้าหนักบนแขนสรางสมดุล ทอรกตองไมเกิน 0.25 Nm 

หมายเหตุ 1  การทดสอบนี้เขากันไดกับการทดสอบที่อธิบายใน IEC 60884-1 

หมายเหตุ 2  อุปกรณทดสอบดังแสดงในรูปที่ 11 เจตนาใชสําหรับทดสอบอุปกรณที่เปนสวนหนึ่งของเตาเสียบไฟฟา

ประธาน  ตัวอยางของเตาเสียบ ไฟฟาประธานมีแสดง ใหไวใน IEC 60083 สําหรับอุปกรณที่เปนสวน

หนึ่งของเตาเสียบไฟฟาประธานที่มีมิติอ่ืน อาจจําเปนตองใชอุปกรณทดสอบและขอกําหนดอ่ืน 
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15.4.2 สวนเตาเสียบไฟฟาประธานของอุปกรณ ตองเปนไปตามมาตรฐานเตาเสียบไฟฟาประธานที่เกี่ยวกับมิติ  

รูปรางโดยรวมของอุปกรณตองไมทําใหเขาใจผิดวาเปนเตาเสียบไฟฟาประธานมาตรฐาน 

การทดสอบใหทําไดโดยการวัดตามมาตรฐานทีเ่กี่ยวของ 

หมายเหตุ มิติของเตาเสียบไฟฟาประธานบางชนิดจะมีแสดงใหไวใน IEC 60083 สวนสําหรับเตาเสียบเฉพาะอ่ืน ๆ 

จะตองควรระมัดระวังในการตรวจสอบกับมาตรฐานแหงชาติระดับประเทศใหเปนฉบับปจจุบัน 

15.4.3 อุปกรณตองมีความแขง็แรงทางกลเพียงพอ 

การทดสอบใหทําโดยการตรวจพินิจและโดยการทดสอบดังตอไปน้ี 

(ก) อุปกรณตองผานการทดสอบปลอยตก 

ตัวอยางของอุปกรณที่สมบูรณตองไดรับการกระแทก  3 คร้ังจากการปลอยตกสูง  1 m บนผิวแนว

ระดับในตําแหนงที่จะใหผลเลวรายที่สุด 

พื้นผิวแนวระดับตองประกอบดวยไมเน้ือแข็งหนาอยางนอย 13 mm ติดต้ังกับไมอัด  2 ชั้นที่มีความ

หนาแตละชัน้ 19 mm ถึง 20 mm และรองรับทั้งหมดดวยพื้นคอนกรีตหรือพื้นที่ไมยืดหยุนที่สมมูล

กัน 

หลังการทดสอบ ตัวอยางตองเปนไปตามขอกําหนดของมาตรฐาน ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมน้ี แตไม

จําเปนตองใชงานไดอีก 

หมายเหตุ 1  อาจมีช้ินสวนเล็ก ๆ แตกหักออกมา แตตองไมมีผลกระทบตอการปองกันช็อกไฟฟาที่มีอยู 

หมายเหตุ 2  การบิดเบี้ยวของขาเสียบ  และความเสียหายที่ผิวและรอยเวาเล็กนอยสามารถยอมรับได ถาไมทํา

ใหระยะหางในอากาศหรือระยะหางตามผิวฉนวนลดต่ํากวาคาที่ระบุไวในขอ 13. 

(ข) ขาเสียบตองไมบิดเมื่อไดรับทอรกขนาด 0.4 Nm โดยคร้ังแรกใหทําในทิศทางหน่ึงนาน  1 min และ

ตอมาใหทาํในทิศทางตรงกันขามอีก 1 min 

หมายเหตุ 3  ไมตองทําการ ทดสอบนี้ ถาการหมุนของขาเสียบไมทําใหความปลอดภัยตามความหมายของ

มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้ลดลง 

(ค) ใหใชแรงดึงตามทีใ่หไวในตารางที่  17 โดยไมมีการกระตุก  เปนเวลา  1 min สําหรับแตละขาใน

ทิศทางแนวแกนความยาวของขาเสียบ 

การออกแรงดึงน้ีใหกระทําในตูอบที่อุณหภูมิ (70 ± 2) ๐C ภายหลังจากที่วางอุปกรณน้ันไวในตูอบ

เปนเวลา 1 h 

ภายหลังการทดสอบ  ปลอยใหอุปกรณมีอุณหภูมิลดลงจนถึงอุณหภูมิโดยรอบ  ขาเสียบตองไม

เคลื่อนที่จากตําแหนงในตัวเรือนของอุปกรณมากกวา 1 mm 
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ตารางท่ี 17  แรงดึงท่ีขาเสียบ 

(ขอ 15.4.3) 

พิกัดของชนิดเตาเสียบสมมูล  จํานวนขั้ว  แรงดึง  

N 

ไมเกิน  10 A 

  130/250 V  

2 

3 

40 

50 

เกิน  10 A แตไมเกิน  16 A                 

130/250 V 

2 

3 

50 

54 

เกิน  10 A แตไมเกิน  16 A   

440 V 

3 

 มากกวา   3 

54 

70 

สําหรับจุดประสงคของการทดสอบน้ี จุดสัมผัสลงดินปองกันพิจารณาเปนขั้วเดียว โดยไมคํานึงถึง

จํานวนของจุดสัมผัส 

การทดสอบตามขอ  (ข) และขอ (ค) ใหทําแยกกัน  และใชตัวอยางใหมสําหรับการทดสอบ แตละ

คร้ัง 

16.  สายออนภายนอก 

16.1 สายออนปอนกาํลังไฟฟาประธานตองเปนชนิดมีเปลือกหุมที่เปนไปตาม  มอก. 11 สําหรับสายออนหุมดวย

พอลิไวนิลคลอไรด หรือตาม มอก. 955 สําหรับสายออนหุมดวยยางสังเคราะห 

หมายเหตุ 1  ในประเทศออสเตรเลียและประเทศนิวซีแลนด เงื่อนไขพิเศษแหงชาติประยุกตใชสําหรับสายออนภายนอก 

การทดสอบใหทําโดยการทดสอบสายออนปอนกาํลังไฟฟาประธานตาม มอก.11 หรือ มอก. 955 

สายเคเบิลออนและสายออนชนิดถอดไมได  สําหรับเคร่ืองใชประเภท  I ตองมีการเตรียมสายสีเขียวแถบ

เหลือง ตอกับขั้วตอลงดินปองกันของเคร่ืองใช  และถามีเตาเสียบมาดวยตองตอกับหนาสัมผัสลงดินปองกัน

ของเตาเสียบ 

การทดสอบใหทําโดยการตรวจพินิจ 

หมายเหตุ 2   รหัสสีของแกนสายออนปอนกําลังไฟฟาใหเปนไปตามที่ระบุใน IEC 60173 
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16.2 ตัวนําสายออนปอนกําลังไฟฟาตองมีพื้นที่หนาตัดระบไุมนอยกวาที่แสดงในตารางที่ 18 

ตารางท่ี 18  พื้นท่ีหนาตัดระบุของสายออนภายนอก 

(ขอ 16.2) 

ความส้ินเปลืองกระแสไฟฟาที่กําหนดของเครื่องใช   ก 

A 

พ้ืนที่หนาตัดระบุ   

mm2 

ไมเกิน 3  

เกิน  3 แตไมเกิน  6 

เกิน 6 แตไมเกิน  10 

เกิน10 แตไมเกิน  16 

   0.5 ข 

 0.75 

 1 

 1.5 
ก
   ความส้ินเปลืองกระแสไฟฟาที่กําหนดรวมถึงกระแสไฟฟาที่ไดจากเตารับกําลังไฟฟาประธานที่เตรียมไว

สําหรับเครื่องใชอ่ืน 

ข   พ้ืนที่หนาตัดระบุนี้ใชไดเฉพาะกับเครื่องใชประเภท  II และมีความยาวของสายออนปอนกําลังไฟฟาไมเกิน      

2 m โดยวัดระหวางจุดที่สายออนหรือปลอกปองกันสายออนเขาไปในเครื่องใชกับจุดที่ตอเขากับเตาเสียบ 

สําหรับกระแสไฟฟาที่สูงกวา ใหอางอิงตาม IEC 60950 Table 3B 

การทดสอบใหทําโดยการวัด  

หมายเหตุ  ในประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศแคนาดาพ้ืนที่หนาตัดต่ําสุดที่จําเปนตองใชคือ 0.81 mm2 

16.3  

(ก) สายออนทีไ่มเปนไปตามขอ  16.1 ซึ่งใชตอระหวางเคร่ืองใชน้ันกับเคร่ืองใชอ่ืนที่ใชงานรวมกัน  และ

ประกอบดวยตัวนําที่มีไฟฟาอันตราย ตองมีความทนไดอิเล็กทริกที่เพียงพอ 

การทดสอบใหทําโดยทดสอบความทนไดอิเล็กทริกโดยใชตัวอยางยาวประมาณ  1 m และปอน

แรงดันไฟฟาทดสอบที่เกี่ยวของตามขอ 10.3 สําหรับชั้นคุณภาพของฉนวนที่ทดสอบเปนดังตอไปน้ี 

− สําหรับฉนวนของตัวนํา ใชวิธีทดสอบดวยแรงดันไฟฟาตาม IEC 60885-1 ขอ 3.1 และขอ 3.2 

− สําหรับฉนวนเพิ่มเติม  ตัวอยางเชน ปลอกหุมกลุมตัวนํา  ระหวางตัวนําที่ใสภายในปลอก กับแผน

โลหะเปลวที่พันรอบปลอกอยางแนนยาวอยางนอย 100 mm 

หมายเหตุ   สําหรับสายออนปอนกําลังไฟฟา ที่ฉนวนมีคุณสมบัติเปนไปตามชนิดสายออนในขอ  16.1 และใชอยู

ในเครื่องใชนั้น ไมวาจะเปนสวนตอสายออนปอนกําลังไฟฟาภายนอก หรือเปนสายเคเบิลเอกเทศ ให

ถือวาเปลือกหุมมีฉนวนเพ่ิมเติมเพียงพอตามจุดประสงคของขอนี้ 
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(ข) สายออนทีไ่มเปนไปตามขอ  16.1 และใชตอระหวางเคร่ืองใชน้ันกับเคร่ืองใชอ่ืนที่ใชงานรวมกัน  และ

ประกอบดวยตัวนําที่มีไฟฟาอันตราย ตองทนการบดิงอ และความเคนทางกลอ่ืนที่เกิดขึ้นในขณะใชงาน

ตามเจตนา 

การทดสอบใหทําโดยทดสอบตามขอ 3.1 ของ มอก. 11 เลม 2 ยกเวนที่เปนไปตามตารางที่ 19 

ตารางท่ี 19  มวลและเสนผานศูนยกลางรอกสําหรับทดสอบความเคน 

(ขอ 16.3) 

 เสนผานศูนยกล างเบ็ดเสร็จของสายเคเบิลออนหรือสายออน  

mm 

มวล  

kg 

เสนผานศูนยกลางรอก  

mm 

ไมเกิน  6 

เกิน  6 แตไมเกิน  12 

เกิน  12 แตไมเกิน  20 

1.0 

1.5 

2.0 

 60 

120 

180 

สวนเคลื่อนที่เคลื่อนไปกลับจํานวน 15 000 คร้ัง (30 000 คร้ัง ถานับทั้ง 2 ทาง) 

แรงดันไฟฟา U ระหวางตัวนํา เปนแรงดันไฟฟาทดสอบตามขอ 10.3 

ระหวางและหลังการทดสอบ   ชิ้นทดสอบตองทนการทดสอบความทนไดอิเล็กทริกตามทีร่ะบุใน  

ขอ 10.3 ได 

16.4  ตัวนําของสายออนที่ใชตอระหวางเคร่ืองใชน้ันกับเคร่ืองใชอ่ืนที่ใชงานรวมกัน  ตองมีพื้นที่หนาตัดมาก

พอที่จะไมตองคํานึงถึงอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นของฉนวนในภาวะการใชงานปกติและภาวะผิดพรองได 

การทดสอบใหทําโดยการตรวจพินิจ  ในกรณีที่สงสัย ใหหาอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นของฉนวนในภาวะการใชงาน

ปกติและภาวะผิดพรอง อุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นตองไมเกินคาที่ใหไวในสดมภที่เหมาะสมในตารางที่ 3 

16.5  เคร่ืองใชตองยอมใหสายออนภายนอกที่มีตัวนําไฟฟาอันตราย  1 เสนหรือมากกวา  ตอโดยที่จุดตอเชื่อมของ

ตัวนําปราศจากความเครียด  สิ่งหอหุมดานนอกไดรับการปองกันจากการขัดสี  และตัวนําไดรับการปองกัน

จากการบิดตัว 

นอกจากน้ี สายออนภายนอกตองไมสามารถดันผานชองรอยสายเขาไปในเคร่ืองใชน้ัน  ถาการดันน้ีจะทําให

ความปลอดภัยลดลงตามความหมายของมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมน้ี 

วิธีการคลายความเครียดและปองกันการบิดตัวของสายที่จัดเตรียมไว ตองเห็นไดอยางชัดเจน 

ไมอนุญาตใหใชวิธีการแกปญหาชั่วคราว เชน การผูกสายออนเปนปมหรือผูกดวยเชือก 
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อุปกรณสําหรับคลายความเครียดและการบิดตัวตองทําจากวัสดุฉนวน  หรือมีสิ่งหอหุมยึดกับที่ทําดวยวัสดุ

ฉนวนที่ไมใชยางธรรมชาติ  ถาความผิดพรองของฉนวนของสายออนอาจทําใหสวนนําไฟฟาที่เขาถงึไดมี

ไฟฟาอันตราย 

สําหรับเคร่ืองใชประเภท  I การจัดวางขั้วตอสาํหรับสายออนปอนกําลังไฟฟาประธาน หรือความยาวของ

ตัวนําระหวางอุปกรณที่ใชสําหรับคลายความเครียดและการบิดตัวกับขั้วตอ  ตองมีลักษณะที่ตัวนําที่มีไฟฟา

อันตรายตองตึงกอนตัวนําที่ตอกับขั้วตอลงดินปองกัน ในกรณีที่สายออนเลื่ อนหลุดออกจากอุปกรณที่ใช

สําหรับคลายความเครียดและการบิดตัว 

การทดสอบใหทําโดยการตรวจพินิจและการทดสอบดังตอไปน้ี 

การทดสอบใหทํากับสายออนแบบเดียวกับที่ติดมากับเคร่ืองใช 

ติดสายออนกับเคร่ืองใช  โดยใชอุปกรณคลายความเครียดและการบิดตัว ที่เหมาะสม  ตอตัวนําเขากับ ขั้วตอ

และขันหมุดเกลียวของขั้วตอ (ถาม)ี เล็กนอย  เพื่อยึดไมใหตัวนําเปลี่ยนตําแหนงไดงาย 

หลังจากการเตรียมความพรอมน้ีแลว  ตองไมสามารถดันสายออนเขาไปในเคร่ืองใชได  หรือถาดันเขาไปได 

ตองไมทําใหเกิดอันตรายตามความหมายของมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมน้ี 

ดึงสายออนใหตึง ทําเคร่ืองหมายบนสายออนใกลกับชองเปด  แลวดึงสายออนดวยแรง  40 N คร้ังละ 1 s เปน

จํานวน 100 คร้ัง การดึงตองไมมีการกระตุก 

จากน้ันใหบิดสายออนทันทีดวยทอรก 0.25 Nm เปนคาบเวลา 1 min  

ระหวางการทดสอบ สายออนตองไมเคลื่อนมากกวา 2 mm การวัดใหทําในขณะที่ดึงสายออนอยู ปลายตัวนํา

ตองไมเคลื่อนที่ในขั้วตอจนสังเกตเห็นได  และสายออนตองไมเสียหายเน่ืองจากอุปกรณสําหรับคลาย

ความเครียดและการบดิตัว 

16.6 ตองทําชองเปดสําหรับสายออนภายน อกตามที่กลาวถงึในขอ  16.5 ไมใหมีความเสี่ยงตอการเกิดความ

เสียหายของสายออนในระหวางการสอดใสหรือในการเคลือ่นที่ในเวลาตอมา 

หมายเหตุ การปองกันนี้สามารถทําไดโดยลบคมของชองเปด หรือโดยการใชบุชชิงที่เหมาะสมที่เปนวัสดุฉนวน 

การทดสอบใหทําโดยการตรวจพินิจและโดยการติดสายออน 

16.7 เคร่ืองใชขนยายได ตองมีเตาเสียบเคร่ืองใชที่เปนไปตาม มอก. 2404 เลม 1 สําหรับตอกับไฟฟาประธานโดย

ชุดสายออนถอดได  หรือตองมีวิธีการเก็บเพื่อปองกันชุดสาย ออนไฟฟา ประธานเมื่อไมไดใชงาน  ตัวอยาง  

เชน มีชอง ตะขอ หรือแทนยั้ง 

การทดสอบใหทําโดยการตรวจพินิจ 
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17.  การตอทางไฟฟาและการยึดทางกล 

17.1 ขั้วตอสายชนิดใชหมุดเกลียวยึดซึ่งทําใหมีการสัมผัสทางไฟฟา  และการยึดที่ใชหมุดเกลียวซึ่งจะคลายออก

และขันเขาหลายคร้ังในระหวางอายุการใชงานของเคร่ืองใช  ตองมีความแข็งแรงเพียงพอ 

หมุดเกลียวที่ใหแรงกดสัมผัสและหมุดเกลียวที่มีเสนผานศูนยกลางระบุนอยกวา 3 mm ซึ่งเปนสวนหน่ึงของ

การยึดที่ใชหมุดเกลียวที่กลาวถึงขางตน ตองขันเกลียวเขากับแปนเกลียวโลหะหรือเกลียวฝงในเน้ือโลหะ 

อยางไรก็ตาม หมุดเกลียวที่มีเสนผานศูนยกลางระบุนอยกวา  3 mm ที่ไมไดใหแรงกดสัมผัส ไมจําเปนตอง

ขันเกลียวเขากับโลหะ  ถาหากวาการยึดที่ใชหมุดเกลียวทนทอรกตามที่ระบุในตารางที่  20 สําหรับหมุด

เกลียวเสนผานศูนยกลาง 3 mm ได 

การยึดที่ใชหมุดเกลียว  ซึ่งจะคลายออกและขันเ ขาหลายคร้ังในระหวางอายุการใชงานของเคร่ืองใช  หมาย

รวมถึงหมุดเกลียวของขั้วตอ  หมุดเกลียวสําหรับยึดฝาครอบ  (เฉพาะทีต่องคลายออกเมื่อเปดฝาครอบ ) หมุด

เกลียวสําหรับยึดที่จับ ลูกบิด ขา แทน  และสิ่งที่คลายกัน 

การทดสอบใหทําดังตอไปน้ี 

คลายและขันหมุดเกลียวดวยทอรกตามตารางที่ 20 ดังน้ี 

− 5 คร้ัง ในกรณีที่หมุดเกลียวขันเขากับเกลียวโลหะ 

−  10 คร้ัง ในกรณีที่หมุดเกลียวขันเขากับไม  วัสดุที่มีสวนประกอบของไม  หรือขันเขากับเกลียวในวัสดุ

ฉนวน  

ในกรณีหลัง ตองถอดหมุดเกลียวออกมาและใสเขาไปใหมโดยสมบูรณแตละคร้ัง 

การขนัหมุดเกลียวตองไมใหกระตุก 

หลังการทดสอบ  ตองไมเกิดการเสื่อมสภาพที่ทําใหความปลอดภัยของเคร่ืองใชลดลงตามความหมายของ

มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมน้ี 

ใหทวนสอบวัสดุที่หมุดเกลียวถูกขันเขาไปโดยการตรวจพินิจ 
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ตารางท่ี 20  ทอรกท่ีใชกับหมุดเกลียว 

(ขอ 17.1) 

เสนผานศูนยกลางระบุของหมุดเกลียว  

mm 

ทอรก  

Nm 

I II III 

 ไมเกิน  2.8 

เกิน  2.8  แตไมเกิน  3.0 

เกิน  3.0  แตไมเกิน  3.2 

เกิน  3.2  แตไมเกิน  3.6 

เกิน  3.6  แตไมเกิน  4.1 

เกิน  4.1  แตไมเกิน  4.7 

เกิน  4.7  แตไมเกิน  5.3 

เกิน  5.3   แตไมเกิน  6.0 

0.2 

 0.25 

0.3 

0.4 

0.7 

0.8 

0.8 

– 

 0.4 

 0.5 

 0.6 

 0.8 

 1.2 

 1.8 

 2.0 

 2.5 

0.4 

0.5 

0.6 

0.6 

0.6 

0.9 

1.0 

1.25 

การทดสอบใหใชไขควง ประแจ หรือกุญแจทดสอบที่เหมาะสม  โดยใชทอรกดังแสดงในตารางที่  20 โดย

เลือกสดมภที่เหมาะสมดังน้ี 

− สําหรับหมุดเกลียวโลหะที่ไมมีหัว ซึ่งเมื่อขันแนนแลวจะไมนูนออกมาจากรู : I 

− สําหรับหมุดเกลียวโลหะชนิดอ่ืนและแปนเกลียว : II 

− สําหรับหมุดเกลียวที่ทําจากวัสดุฉนวน : 

• มีหัวเปนรูปหกเหลี่ยมซึ่งมีมิติตามหนาราบเกินกวาเสนผานศูนยกลางเกลียวเบ็ดเสร็จ หรือ 

• มีหัวทรงกระบอกและรองเดือยสําหรับกุญแจ  โดยรองเดือยมีมิติตามหนาราบไมนอยกวา  0.83 เทา

ของเสนผานศูนยกลางเกลียวเบ็ดเสร็จ หรือ 

• มีหัวเปนรองหรือรองแฉก ซึ่งมีความยาวเกิน 1.5 เทาของเสนผานศนูยกลางเกลียว   เบ็ดเสร็จ : II 

− สําหรับหมุดเกลียวอ่ืน ๆ ที่ทําจากวัสดุฉนวน : III 

17.2 ตองมีวิธีการที่จะทําใหมั่นใจวาการใสหมุดเกลียวเขาไปในเกลียวตัวเมียในวัสดุอโลหะจะทําไดอยางถูกตอง  

ในกรณีที่จะคลายออกและขันเขาหลายคร้ังในระหวางอายุการใชงานของเคร่ืองใช  และเอ้ือตอความ

ปลอดภัยตามความหมายของมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมน้ี 

การทดสอบใหทําโดยการตรวจพินิจและโดยการทดสอบดวยมือ 

หมายเหตุ ใหถือวาเปนไปตามขอกําหนดนี้ ถามีการปองกันการใสหมุดเกลียวในลักษณะเอียง ตัวอยางเชน มีการนํารอง

หมุดเกลียวในสวนที่จะติดตั้งโดยการฝงไวภายในแปนเกลียวหรือโดยการลบเกลียวที่ปลายหมุดเกลียว 
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17.3 หมุดเกลียวหรืออุปกรณยึดอ่ืนที่เจตนายึดฝาครอบ  ขา แทน หรือสิ่งที่คลายกัน  ตองเปนชนิดกันหลุด  เพื่อ

ปองกันการนําเอาหมุดเกลียวหรืออุปกรณยึดอ่ืนมาใชแทนระหวางการบริการ  ซึ่งอาจทําใหระยะหางตามผิว

ฉนวนหรือระยะหางในอากาศระหวางสวนนําไฟฟาที่เขาถึงไดหรื อสวนที่ตอกับมัน กับสวนที่มีไฟฟา

อันตราย  ลดลงจนตํ่ากวาคาที่กําหนดในขอ 13. 

หมุดเกลียวดังกลาวไมจําเปนตองเปนชนิดกันหลุด  ถาแทนดวยหมุดเกลียวอ่ืนที่มีขนาดเสนผานศูนยกลาง 

ระยะชวงเกลียว และความคมระบุเหมือนกัน โดยมีความยาวเปน 10 เทาของเสนผานศูนยกลางระบุของหมุด

เกลียวน้ัน เมื่อใชทอรกตามตารางที่ 20  ระยะหางตาง ๆ ไมนอยกวาคาที่กําหนดในขอ 13. 

การทดสอบใหทําโดยการตรวจพินิจและการวัด 

17.4 สวนนําไฟฟาไดที่ยึดติดถาวรเขาดวยกันและนํากระแสไฟฟาเกิน 0.2 A ครอมหนาสัมผัสในภาวะการทํางาน

ปกติ ตองมั่นใจไดวามีการปองกันการหลุดหลวม 

การทดสอบใหทําโดยการตรวจพินิจและโดยการทดสอบดวยมือ 

หมายเหตุ 1  การปดผนึกดวยสารประกอบหรือส่ิงที่คลายกัน ใหล็อกเฉพาะการตอที่ใชหมุดเกลียวซ่ึงไมตองรับแรงบิด 

หมายเหตุ 2  ถาการยึดประกอบดวยหมุดเกลียวหรือหมุดยํ้ามากกวา 1 ตัว ใหล็อกหมุดเพียงตัวเดียว 

หมายเหตุ 3  หมุดยํ้า อาจปองกันการหมุนโดยใชกานหมุดที่ไมกลม หรือมีรองบากที่เหมาะสม 

17.5  การตอทางไฟฟาในวงจรที่นํากระแสไฟฟาเกิน 0.2 A ในภาวะการใชงานปกติ ตองออกแบบไมใหสงแรงกด

สัมผัสผานวัสดุฉนวนนอกเหนือจากเซรามิก  นอกจากวาสวนที่เปนโลหะดีดคืนตัวไดอยางพอเพียงที่จะ

ชดเชยการหดตัวที่อาจเปนไดของวัสดุฉนวน 

การทดสอบใหทําโดยการตรวจพินิจ 

17.6  ตัวนําตีเกลียวของสายออนปอนกําลังไฟฟาที่นํากระแสไฟฟาเกิน  0.2 A ในภาวะการใชงานปกติ  ซึ่งตอกับ

ขั้วตอแบบหมุดเกลียว  ตองไมมีการทําใหแข็งโดยการบัดกรีดวยสารตะกั่วเจือดีบุกในจุดที่รับแรงกดสัมผัส  

เวนแตออกแบบวิธีการหนีบยดึที่ไมใหมีความเสี่ยงของการสัมผัสที่เลวเน่ืองจากการไหลเย็นของการบัดกรี  

การทดสอบใหทําโดยการตรวจพินิจ 

17.7 อุปกรณยึดฝาครอบซึ่งอาจมีการใชงานในระหวางอา ยุการใชงานของเคร่ืองใช ตองมีความแข็งแรงทางกล

เพียงพอ ถาการบกพรองของอุปกรณยึดดังกลาวจะทําใหความปลอดภัยลดลงตามความหมายของมาตรฐาน

ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมน้ี 

ตําแหนงล็อกและปลดล็อกของอุปกรณยึดเหลาน้ีตองไมกํากวม และตองเปนไปไมไดที่จะปลดล็อกอุปกรณ

เหลาน้ีโดยไมต้ังใจ 
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การทดสอบใหทําโดยการตรวจพินิจ  โดยการใชงานอุปกรณ  และโดยการทดสอบอยางใดอยางหน่ึง

ดังตอไปน้ี 

−  ในกรณีของอุปกรณที่ทํางานโดยการเคลื่อนที่เชิงหมุนและเชิงเสนรวมกัน ใหวัดทอรกหรือแรงที่ตองใช

ในการล็อกและปลดล็อกอุปกรณ  ในขณะที่อุปกรณอยูในตําแหน งล็อก ใหใชทอรกหรือแรงเปน  2 เทา

ของคาที่ตองใชในการล็อกอุปกรณ  ดวยคาตํ่าสุด  1 Nm หรือ 10 N ปอนในทศิทางล็อก  นอกจากวาการ

ปลดล็อกอุปกรณน้ันใชทอรกหรือแรงที่นอยกวาในทิศทางเดียวกัน 

ใหทําเชนน้ี 10 คร้ัง 

ทอรกหรือแรงที่ตองใชในการปลดล็อกอุปกรณตองไมนอยกวา 0.1 Nm หรือ 1 N 

−  ในกรณีของฝาครอบที่ยึดดวยอุปกรณจับยึดแบบกดล็อก  ใหถอดฝาครอบแลวใสกลับเขาที่ในลักษณะ

เดิม 10 คร้ัง 

หลังการทดสอบน้ี ฝาครอบตองผานการทดสอบดวยวิธีน้ิวทดสอบแบบแข็งเกร็งและตะขอทดสอบ  

ตามที่อธิบายในขอ 9.1.7 (ก) และ (ข)  

17.8  ขาถอดไดหรือแทนถอดไดที่ผูทําจัดใหมากับเคร่ืองใช ตองสงมอบมากับวิธีการยึดที่เกี่ยวของ 

การทดสอบใหทําโดยการตรวจพินิจ 

17.9 การตอที่สามารถเสียบตอภายในได ตองออกแบบไมใหมีการหลุดหลวมไดโดยไมเจตนา ถาการหลุดหลวม

น้ันทําใหความปลอดภัยลดลงตามความหมายของมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมน้ี 

การทดสอบใหทําโดยการตรวจพินิจ และในกรณีที่สงสัยใหใชแรงดึง 2 N กระทาํที่การตอในทิศทางใด ๆ  

หมายเหตุ  สําหรับการตอภายในอ่ืน  ใหดูขอ 8.11 
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18.  ความแข็งแรงทางกลของหลอดภาพและการปองกันจากผลของการระเบิดเขา 

18.1  ทั่วไป 

หลอดภาพที่มีมิติดานหนาสูงสุดเกิน 16 cm ตองมีการปองกันอยางแทจริงจากผลของการระเบิดเขาและการ

กระแทกทางกล หรือเปลือกหุมของเคร่ืองใชตองมีการปองกนัอยางเพียง พอจากผลของการระเบิดเขาของ

หลอด  

ฟลมปองกัน  ที่ติดกับแผนหนาของหลอดภาพเ สมือนใชเปนสวนของระบบการปองกันการระเบิดเขา  ตอง

ครอบคลุมขอบทั้งหมดดวยเปลือกหุมของเคร่ืองใช 

หลอดภาพที่ไมมีการปองกันอยางแทจริงตอง จัดใหมีฉากปองกันที่มีประสิทธิภาพซึ่งถอดไมไดดวยมือ  ถา

ใชฉากแกวแยกตางหากตองไมสมัผัสกบัผิวของหลอด 

การทดสอบใหทําโดยการตรวจพินิจ โดยการวัด และโดยการทดสอบดังน้ี 

− IEC 61965 สําหรับหลอดที่มีการปองกนัอยางแทจริง รวมทั้งหลอดที่มีฉากปองกันรวมเปนสวน

เดียวกัน 

− ทดสอบตามขอ 18.2 สําหรับเคร่ืองใชซึ่งมีหลอดที่ไมมีการปองกันอยางแทจริง 

หมายเหตุ 1 ถือวาหลอดภาพมีการปองกันอยางแทจริงจากผลของการระเบิดเขา ถาเม่ือติดตั้งอยางถูกวิธีแลวไมจําเปนตอง

มีการปองกันเพ่ิมเติมอีก 

หมายเหตุ 2 เพ่ือความสะดวกในการทดสอบ ผูทําหลอดอาจระบุพ้ืนที่ซ่ึงอาจแตกไดงายที่สุดบนหลอดที่ทดสอบ 

18.2 หลอดภาพที่มีการปองกันอยางแทจริง รวมทั้งหลอดภาพที่มีฉากปองกันรวมเปนสวนเดียวกัน 

วางเคร่ืองใชที่มหีลอดภาพและฉากปองกันอยูในตําแหนงบนที่รองรับในแนวระดับที่ความสงู    (75 ± 5) cm 

เหนือพื้น หรือถาเห็นไดชัดวาเคร่ืองใชเจตนาใหวางบนพื้น ก็ใหวางบนพื้นโดยตรง  

ทําใหหลอดระเบิดเขาภายในเปลือกหุมของเคร่ืองใชโดยวิธี ดังน้ี 

ทําใหรอยราวแผกระจายออกไปในเปลือกของหลอดแตละหลอดตามคําอธบิายดานลางน้ี 

ทํารอยขีดทีบ่ริเวณดานขางหรือบนหนาของหลอด  (ดูรูปที่ 12) ดวยเคร่ืองจารหัวเพชร  แลวทําใหพื้นที่น้ีเย็น

ลงซ้ําแลวซ้ําอีกดวยไนโตรเจนเหลวหรือสิ่งที่คลายกั นจนเกิดรอยแตก  เพื่อปองกันของเหลวทําความเย็น

ไหลออกจากพื้นที่ที่ทดสอบ ควรทําคันกั้นดวยดินเหนียวหรือสิ่งที่คลายกัน 

หลังการทดสอบน้ี ตองไมมีเศษชิ้นสวนที่มีมวลเกิน  2 g ผานที่กั้นสูง  25 cm ซึ่งวางอยูบนพื้นหางจาก         

จุดทิ้งด่ิง  (projection) ของดานหนาของ เคร่ืองใช  50 cm และตองไมมีเศษชิ้นสวน  ผานที่กั้นที่คลายกันที่

ระยะ 2 m 
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19.  เสถียรภาพและอันตรายทางกล 

เคร่ืองใชที่มีมวลต้ังแต 7 kg ขึ้นไป ตองมีเสถียรภาพเพียงพอ นอกจากน้ี เมื่อติดต้ังขา ลอเลื่อน หรือแทนที่ผูทําใหมา

หรือแนะนํา ตองมั่นใจวายังคงมีเสถียรภาพ 

การทดสอบใหปฏิบัติตามขอ 19.1 ขอ 19.2 และขอ 19.3 

เคร่ืองใชที่เจตนาใหยึดกับที่ ไมตองทดสอบเหลาน้ี และการทดสอบขอ 19.3 จะใชเฉพาะกับเร่ืองตอไปน้ี  

– เคร่ืองใชที่มีมวลต้ังแต 25 kg ขึ้นไป หรือ 

– เคร่ืองใชทีม่ีความสูงต้ังแต 1 m ขึ้นไป แตไมนับรวมระบบลําโพง หรือ 

– เคร่ืองใชที่ใชรวมกับลอเลื่อนหรือแทนที่ใหมาหรือแนะนําใหใช  และมีความสูงรวมต้ังแต  1 m ขึ้นไป แตไมนับ

รวมระบบลําโพง 

ระหวางการทดสอบ เคร่ืองใชตองไมลม 

19.1 ทดสอบที่มุม 10 ° กับแนวระดับ 

วางเคร่ืองใชหรือเคร่ืองใชที่ใชรวมกับลอเลื่อนหรือแทนที่ใหมา  หรือแนะนําใหใช ในตําแหนงเจตนาใชงาน

บนระนาบเอียงเปนมุม 10๐ กับแนวระดับ แลวหมุนเคร่ืองใชชา ๆ เปนมุม 360๐ รอบแกนด่ิงปกติ  

ประตู ลิ้นชัก ลูกกลิ้ง ขาปรับได  และสวนประกอบอ่ืนทั้งหมด  ถูกจัดเรียงในลักษณะที่ใหมีเสถียรภาพนอย

ที่สุด เคร่ืองใช หรือเคร่ืองใชที่มีลอเลื่อน  หรือแทนที่ใหมาหรือแนะนําใหใชถาจําเปน ตองมีเคร่ืองกีดขวาง 

เพื่อปองกันการลื่นไถลหรือกลิ้ง โดยการใชตัวหยุดที่มีมิติเล็กที่สุดเทาที่เปนไปได 

อยางไรก็ตาม ถาเคร่ืองใช หรือเคร่ืองใชที่มีลอเลื่อนหรือแทนที่ใหมาหรือแนะนําใหใช ถูกยกใหเอียงเปนมุม  

10๐ เมื่อวางบนระนาบในแนวระดับ แลว ทําให มีสวนที่ตามปกติไมสัมผัสกับที่รองรับ อาจจะ สัมผัสกับ

ระนาบในแนวระดับ  ใหวางเคร่ืองใชบนที่รองรับในแนวระดับ และเอียง  ชุดที่ประกอบรวมกันในทิศทางที่

ใหผลเลวที่สุดเปนมุม 10๐ 

หมายเหตุ  ตัวอยางเชน การทดสอบบนที่รองรับในแนวระดับ  อาจจําเปนสําหรับเครื่องใชมีขาเล็ก  ลูกกล้ิง  หรือส่ิงที่

คลายกัน 

19.2  การทดสอบแรงแนวด่ิง 

วางเคร่ืองใชหรือเคร่ืองใชที่มีลอเลื่อนหรือแทนที่ใหมาหรือแนะนําใหใช  บนพื้นผิวไมลื่นไถลน่ัน คือเอียง

เปนมุมไมเกิน 1๐ กับแนวระดับ โดยใหฝาปด  บานเปดหงาย ลิ้นชัก  ประตู ลูกกลิ้ง ลอ ขาปรับได และ

สวนประกอบอ่ืน ในตําแหนงที่ใหผลเลวที่สุด 

-132- 



มอก.1195 – 25XX 

ใชแรง 100 N กระทําในทิศทางลงตามแนวด่ิง ในลักษณะที่จะทําใหเกิดโมเมนตพลิกควํ่าสูงสุดตรงจุดใด  ๆ 

ของพื้นผิวสวนที่ยื่นหรือสวนที่เวาลึกเขาไปใด  ๆ ในแนวระดับ  ถาจุดน้ันสูงจากพื้นผิวไมลื่นไถลไมเกิน        

75 cm 

เคร่ืองใชตองไมพลิกควํ่าระหวางการทดสอบ พื้นผิวที่รองรับตองไมใชเพื่อปองกันเคร่ืองใชจากการพลิก

ควํ่า ยกเวนสําหรับเคร่ืองใชต้ังพื้น 

19.3  การทดสอบแรงแนวนอน 

วางเคร่ืองใชหรือเคร่ืองใชที่มีลอเลื่อนหรือแทนที่ใหมาหรือแนะนําใหใช  บนพื้นผิวไมลื่นไถลในแนวระดับ 

โดยใหประตู ลิ้นชัก ลูกกลิ้ง ขาปรับ ได และสวนที่เคลื่อนไหวไดอ่ืน ๆ ทั้งหมด ประกอบรวมกันที่ทําให

เสถียรภาพนอยที่สุด  

ถาจําเปนตองกั้นเคร่ืองใชหรือเคร่ืองใชที่มีลอเลื่อนหรือแทนที่ใหมาหรือแนะนําใหใช  โดยใชตัวหยุดที่มีมิติ

เล็กที่สุดเทาที่เปนไปได เพื่อปองกันการลื่นไถลหรือกลิ้ง 

ใชแรงกระทําในแนวระดับจากภายนอก  13 % ของนํ้าหนักของเคร่ืองใชหรือ  100 N แลวแตคาใดตํ่ากวา ใน

ทิศทางแนวระดับ  ที่จุดน้ันบนเคร่ืองใชที่จะทําใหเสถียรภาพนอยที่สุด  โดยแรงน้ีตองไมกระทําที่ระดับสูง

กวา 1.5 m จากระดับพื้น 

ถาเคร่ืองใช หรือเคร่ืองใชที่มีลอเลื่อน หรือแทนที่ใหมาหรือแนะนําใหใช  อยูในสภาพไมเสถียร  ตัวเคร่ือง

ตองไมพลิกควํ่าที่มุมเอียงนอยกวา 15๐ จากแนวด่ิง 

19.4  ทดสอบขอบและมุม 

ขอบหรือมุม ตองราบเรียบ (ไมขาดตอนอยางกะทันหัน) ยกเวนกรณีที่ตองใชในการทําหนาที่อยางถูกตอง

ของเคร่ืองใช ถาหากจะกอใหเกิดอันตรายแกผูใช อันเน่ืองมาจากตําแหนงที่ต้ังหรือการใชงานในเคร่ืองใช 

การทดสอบใหทําโดยการตรวจพินิจ 

19.5  ความแข็งแรงทางกลของกระจก 

กระจก ที่มีพื้นที่ผิวหนาเกิน 0.1 m2 หรือมีมิติใหญเกิน 450 mm ยกเวน กระจกหลอดภาพและกระจกหลาย

ชั้น ตองไมแตกละเอียด ในลักษณะที่จะทําใหเกิดแผลถลอกแกผิวหนังได 

การทดสอบใหทําโดยทดสอบตามขอ 12.1.3 โดยใชคอนกระแทกเทาน้ัน 

ถาหากการทดสอบน้ีทําใหกระจกแตกหรือราว  ตองทดสอบเพิ่มเติมตามขอ  19.5.1 กับตัวอยางทดสอบแยก

ตางหาก 

19.5.1 การทดสอบการแตกเปนชิ้นเล็ก ๆ 
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ตัวอยางทดสอบไดรับการรองรับทั่วพื้นที่และตองระมัดระวังใหมั่นใจ วาไมมีชิ้นสวนกระเด็นกระจัด

กระจายเมื่อแตกเปนชิ้นเล็ก ๆ แลวตัวอยางทดสอบถูกทําใหแตกละเอียดดวยเคร่ืองตอกศูนยกลาง ที่วาง

หางจากจุดกึ่งกลางของขอบที่ยาวกวาของตัวอยางทดสอบประมาณ  15 mm หลังการแตกภายใน  5 min 

ใหนับจํานวนชิ้นในพื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัสยาวดานละ  50 mm ที่วางโดยประมาณที่จุดศูนยกลางพื้นที่ของ

การแตกที่หยาบที่สุดโดยไมใชเคร่ืองมอืชวยในการมองเห็น  ยกเวนแวนตาที่ใชตามปกติ  และไมรวม

พื้นที่ที่อยูในระยะ 15 mm จากขอบหรือรูใด ๆ 

ตัวอยางทดสอบตองแตกเปนชิ้นเล็ก  ๆ จํานวนชิ้นที่นับไดในพื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัสยาวดานละ  50 mm 

ตองมีไมนอยกวา 45 ชิ้น ถาการสรางเปนเชนน้ันอนุภาคจะถูกเก็บไวดวยกัน (ไมมีอนุภาคหลุดออกจาก

พื้นที่สี่เหลี่ยม) ตัวอยางถือวาเปนไปตามคุณลักษณะที่ตองการ 

หมายเหตุ วิธีการนับช้ินที่เหมาะสม  ทําไดโดยการวางวัสดุโปรงใสพ้ืนที่ส่ีเหล่ียมจัตุรัสยาวดานละ  50 mm บน

ตัวอยางทดสอบ และใชน้ําหมึกทําเครื่องหมายเม่ือแตละช้ินในพ้ืนที่ส่ีเหล่ียมจัตุรัสผานการนับแลว  ใน

การนับช้ินที่ขอบของพ้ืนที่ส่ีเหล่ียมจัตุรัส เลือกดาน 2 ดานใด ๆ ที่อยูติดกัน และนับช้ินทั้งหมดที่ถูกพาด

ผานโดยดาน 2 ดานดังกลาว ทั้งนี้ไมรวมช้ินที่ถูกพาดผานโดยดาน 2 ดานที่เหลือ 

19.6 อุปกรณติดต้ังบนผนังหรือเพดาน 

อุปกรณติดต้ังเคร่ืองใชที่เจตนาใหติดต้ังบนผนังหรือเพดานตองมีอยางเพียงพอ 

การทดสอบใหทําโดยการตรวจพินิจโครงสรางและขอมูลที่มอียู หรือกรณีจําเปน ใหทดสอบดังตอไปน้ี 

ติดต้ังเคร่ืองใชตามคําแนะนําของผูทํา  ออกแรงเพิ่มเติมจากนํ้าหนักเคร่ืองใชโดยกระทําผานศูนยถวงใน

แนวด่ิงเปนเวลา  1 min แรงที่เพิ่มขึ้นตองเทากับ  3 เทาของนํ้าหนักเคร่ือ งใช แตไมนอยกวา  50 N เคร่ืองใช

และอุปกรณติดต้ังที่เกี่ยวของตองยังมั่นคงอยูไดตลอดการทดสอบ 

20.  การทนไฟ 

เคร่ืองใชตองออกแบบใหมีการปองกัน  การเร่ิมติด ไฟและการลุก ลามของไฟเทาที่จะ เปนไปได   และตองไม

กอใหเกิดอันตรายจากไฟเพิ่มขึ้นไปสูเคร่ืองใชโดยรอบ  

ซึ่งมีวิธีการดังตอไปน้ี 

− โดยการใชหลักปฏิบัติทางวิศวกรรมที่ดีในการออกแบบและ การผลิตเคร่ืองใช  เพื่อปองกันการกอตัวของ

แหลงกําเนิดการจุดติดไฟที่มีศักยภาพ  และ 

− โดยการใชวัสดุที่มีสภาพการติดไฟตํ่า สําหรับชิ้นสวนภายในที่อยู ภายในระยะที่ระบขุอง แหลงกําเนิดการจุดติด

ไฟที่มีศักยภาพ (ดูตารางที่ 21)  และ 

− โดยการใชเปลือกหุมกันไฟและ/หรือตัวกั้นเพื่อจํากัดการลุกลามของไฟ 

-134- 



มอก.1195 – 25XX 

คุณลักษณะที่ตองการถือวาเปนไปตามที่ตองการ ถาเคร่ืองใชเปนไปตามขอกําหนดขอ 20.1 และขอ 20.2 

หมายเหตุ   ในประเทศออสเตรเลีย และประเทศ นิวซีแลนด  ใชเงื่อนไขพิเศษแหงชาติ  ซ่ึงรวมถึงการทดสอบ บนพ้ืนฐาน การ

พิสูจนที่เก่ียวของ ของอนุกรม IEC 60695 เก่ียวกับการทดสอบลวดรุงแสง การทดสอบเปลวไฟเข็ม การทดสอบที่

เก่ียวเนื่อง และการทดสอบที่เก่ียวเนื่องของผลิตภัณฑสุดทาย 

20.1  สวนประกอบทางไฟฟาและชิ้นสวนทางกล 

สวนประกอบทางไฟฟาและชิ้นสวนทางกล ยกเวนรายการที่ระบุในขอ (ก) และขอ (ข) ตองเปนไปตาม

ขอกําหนดขอ 20.1.1 ขอ 20.1.2 ขอ 20.1.3 และขอ 20.1.4 

(ก)  สวนประกอบที่อยูภายในเปลือกหุมที่จัดอยูในสภาพการติดไฟไดประเภท  V-0 ตาม IEC 60695-11-10 

และมีชองเปดเฉพาะสําหรับสายไฟฟาเชื่อมตอเต็มชองเปดบริบูรณ และสําหรับระบายอากาศที่มีความ

กวางไมเกิน 1 mm ความยาวไมจํากัด  

(ข) ชิ้นสวนตอไปน้ี ซึ่งอาจมองขามการเปนเชื้อไฟ 

− ชิ้นสวนทางกลไกขนาดเล็ก ๆ เชน ชิ้นสวนติดต้ังสําหรับยึด  เกียร  เฟอง ลูกเบี้ยว  สายพาน และรอง

ลื่น (bearing) ถาหากมวลของวัสดุที่ไมใชโลหะเหลาน้ีแตละชิ้นสวนไมเกิน 4 g ไมนับรวมโลหะ   

แกว  และเซรามิก 

− ตัวอยางสวนประกอบทางไฟฟาขนาดเล็ก ๆ ไดแก  

• ตัววงจรรวม (integrated circuit) ทรานซิสเตอร ชิ้นสวนออปโตคัปเปลอรตัวเชื่อมตอผานแสง 

• ตัวเก็บประจุที่มีปริมาตรไมเกิน 1 750 mm3 

เมื่อสวนประกอบ เหลาน้ีติดต้ังบนวัสดุ  ที่มีสภาพการติดไฟไดประเภท  V-1  หรือ ดีกวาตาม                 

IEC 60695-11-10 

หมายเหตุ 1  ขั้วตอใหพิจารณาเปนสวนประกอบทางไฟฟา 

หมายเหตุ 2  ในการพิจารณาวิธีการลดการแผของไฟใหนอยที่สุดและอะไรเปน “ช้ินสวนขนาดเล็ก ” ควรพิจารณา

ผลกระทบรวมของช้ินสวนขนาดเล็กที่อยูชิดกันตอการแผไฟจากช้ินสวนหนึ่งไปยังช้ินสวนอ่ืนที่เปนไป

ได 

20.1.1  สวนประกอบทางไฟฟา 

สวนประกอบทางไฟฟา ตองเปนไปตามขอกําหนดเกี่ยวกับสภาพการติดไฟไดที่เกี่ยวของตามขอ 14. 

ถาสภาพการติดไฟไดไมไดกําหนดไวในขอ 14. ใหใชขอกําหนดขอ 20.1.4 แทน 

การทดสอบใหทําโดยการทดสอบที่เหมาะสมตามขอ 14. หรือขอ 20.1.4 

20.1.2  การเดินสายไฟฟาภายใน 
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ฉนวนของสายไฟฟาตองไมเปนสวนที่กอใหเกิดการแผของไฟเมื่ออยูในภาวะดังตอไปน้ี : 

(ก)  สายไฟฟาทาํงานที่แรงดันไฟฟาเกิน 4 kV (คายอด) กระแสสลับ หรือ กระแสตรง  หรือ 

(ข) สายไฟฟาที่ออกนอกเปลือกหุมกันไฟ ภายใน  ยกเวนฉนวนที่ประกอบ ดวย  PVC  TFE  PTFE  

FEP หรือยางเทียมชนิดทนนํ้ามัน  (neoprene) 

(ค)  สายไฟฟาภายในบริเวณที่ระบุในตารางที่  21 เวนแตมีการกําบังโดยที่กั้นตามตารางที่  21 ยกเวน

ฉนวนที่ประกอบดวย PVC  TFE  PTFE  FEP  หรือยางเทียมชนิดทนนํ้ามัน 

หมายเหตุ  ความหมายของตัวยออางอิงไดจาก ISO 1043-1 

การทดสอบใหทําโดยการทดสอบตามภาคผนวก ช. ขอ ช.2 

20.1.3 แผนวงจรพิมพ 

วัสดุฐานของแผนวงจรพิมพ  ซึ่งมีกําลังไฟฟาที่จายไดที่จุดตอเกิน  15 W ทํางานที่แรงดันไฟฟามากกวา  

50 V จนถึง 400 V (คายอด) กระแสสลับหรือกระแสตรง ในภาวะการทํางานปกติ  ตองจัดอยูในสภาพ

การติดไฟไดประเภท  V-1 หรือดีกวาตาม  IEC 60695- 11- 10  เวนแตแผนวงจร พิมพ ที่ไดรับการ

ปองกันจากเปลือกหุมที่เปนไปตาม สภาพการติดไฟ ไดประเภท   V-0 ตาม  IEC 60695- 11-10 หรือ

ทําจากโลหะ  ที่มีชองเปด เฉพาะ สําหรับสายไฟฟาเชื่อมตอเต็มชองเปด บริบูรณ  

วัสดุฐานของแผนวงจรพิมพ  ซึ่งมีกําลังไฟที่จายไดที่จุดตอ เกิน 15 W ทํางานที่แรงดันไฟฟามากกวา    

400 V (คายอด) กระแสสลับหรือกระแสตรง ในภาวะการทํางานปกติ  และวัสดุฐานของแผนวงจรพิมพ

ที่รองรับชองประกาย ซึ่งปองกันแรงดันไฟฟาเกิน  ตองจัดอยูในสภาพการติดไฟไดประเภท  V-0 ตาม 

IEC 60695- 11- 10   เวนแตแผนวงจรพิมพบรรจุไวในเปลือกหุมโลหะ  ที่มีชองเปดเฉพาะสาํหรับ

สายไฟฟาเชื่อมตอเต็มชองเปดบริบูรณ 

การทดสอบ ใหทําโดยการตรวจสอบดูความหนาที่นอยที่สุดของแผนวงจรพิมพที่ใชตาม : 

(ก)  IEC 60695- 11-10 หรือ  

(ข)  ขอ ช.1 บนชิ้นตัวอยางของแผนวงจรที่ใชในเคร่ืองใช แตไมรวมสวนประกอบ  

การทดสอบในขอ ข) ใหทําหลังจากผานการเตรียมสภาพ  24 h ที่อุณหภูมิ  (125 ± 2) ๐C ในเตาอบที่

มีอากาศหมุนเวียน  และทิ้งใหเย็นลงที่อุณหภูมิหอง  4 h บน แอนไฮดรัส แคลเซียม คลอไรด           

ในเดซิกเคเตอร 

20.1.4  สวนประกอบและชิ้นสวนซึ่งไมครอบคลุมโดยขอ 20.1.1 ขอ 20.1.2 และขอ 20.1.3 

ขอน้ีไมใชกับเปลือกหุมกันไฟ 
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เมือ่ระยะหางระหวางแหลงที่ มีศักยภาพในการติด ไฟกับ สวนประกอบ หรือชิ้นสวนที่ กลาวถึง ใน

หัวขอใหญ  มีคาไมเกินตามที่ระบใุนตาราง ที่ 21 สวนประกอบ และชิ้นสวนเหลาน้ีตองเปนไปตาม

ประเภท สภาพ การติดไฟ ไดใน IEC 60695- 11-10  ดังระบุในตาราง ที่ 21  เวนแตมีการ กําบัง จาก

แหลงที่ มีศักยภาพในการติด ไฟ โดยใชที่กั้นที่ทําจากโลหะ  หรือตามประเภทสภาพการติดไฟไดตามที่

ระบุในตารางที ่21  

ไมใชคุณลักษณะที่ตองการ การติดไฟแพสซีฟกับสวนประกอบหรือ สวนที่ถูกปดผนึกโดยตัวกั้น  เวน

แตที่ไดกําหนดไวที่อ่ืนในมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมน้ี ตัวกั้นตองตันและแข็งเกร็ง  และตองมีมิติ

ครอบคลุมพื้นที่อยางนอยตามที่ระบุในตารางที ่21 และแสดงในรูปที ่13 มิติของตัวกั้นที่ไมใชโลหะตอง

เพียงพอที่จะปองกนัการจุดติดไฟของขอบของตัวกั้นน้ันและขอบของชองเปดในตัวกั้น 

การทดสอบใหทําโดยการตรวจพินิจ การวัด และการทดสอบตามขอ ช.3 ภาคผนวก ช. 

แผนวงจรพิมพที่มีแหลงที่มีศักยภาพในการติดไฟ ไมถือวาเปนที่กั้นตามจุดประสงคของขอน้ี 

แหลงทีม่ีศักยภาพในการติดไฟภายในสวนประกอบทางไฟฟา ไมไดรวมไวในขอน้ี 

ตารางท่ี 21  ระยะหางจากแหลงท่ีมีศักยภาพในการติดไฟและประเภทสภาพการติดไฟไดท่ีตามมา 

(ขอ 20.1.4) 

 สําหรับเครื่องใชที่มีแรงดันไฟฟาไมเกิน 4 kV สําหรับเครื่องใชที่มีแรงดันไฟฟาเกิน 4 kV 

แรงดันไฟฟา

วงจรเปด

ของแหลงที่

มีศักยภาพ

ในการติดไฟ  

ระยะหาง

ต่ําสุดจาก

แหลงที่มี

ศักยภาพใน

การติดไฟถึง

สวนประกอบ 

หรือช้ินสวน 

 

(ดูรูปที่ 13) 

ประเภทสภาพ

การติดไฟไดของ

สวนประกอบ

และช้ินสวน  

ถาระยะหางนอย

กวาระยะหาง  

ต่ําสุดที่กําหนด

ในสดมภ    กอน

หนา 

ระยะหางต่ําสุด

จากแหลงที่มี

ศักยภาพในการ

ติดไฟถึง  ที่ก้ัน

อโลหะ 

ประเภทสภาพ  การ

ติดไฟไดของที่ก้ันที่

เปนชนิด

นอกเหนือจากโลหะ 

ระยะหางต่ําสุด จาก

แหลงที่มีศักยภาพ

ในการติดไฟถึง

สวนประกอบ  หรือ

ช้ินสวน  

 

(ดูรูปที่ 13) 

ประเภทสภาพ

การติดไฟไดของ

สวนประกอบและ

ช้ินสวน  ถา

ระยะหางนอย

กวาระยะหาง

ต่ําสุดที่กําหนดใน

สดมภ   กอนหนา  

ระยะหางต่ําสุดจาก

แหลงที่มีศักยภาพ

ในการติดไฟถึง ที่

ก้ันอโลหะ 

 

ประเภทสภาพการติด

ไฟได  ของที่ก้ันที่เปน

ชนิดนอกเหนือ 

จากโลหะ 

V(คายอด ) 

a.c. หรือ  

d.c. 

ลงลาง

หรือออก

ดานขาง 

ขึ้น

บ

น  

  ลงลาง

หรือออก

ดานขาง 

ขึ้นบน    

> 50 ถึง  400  13 mm 50 

m

m 

HB75 ไมมีขอกําหนด  13 mm 50 mm V-1 5 mm 

V-1 

> 400       

ถึง  4 000  

13 mm 50 

m

m 

V-1 5 mm 

V-1 

20 mm 50 mm V-1 5 mm 

V-0 

> 4 000  ดูขอ 20.2 
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ใหพิจารณาวาไมหรือวัสดุ ที่ทําจากไมที่มคีวามหนาอยางนอย  6 mm เปนประเภท  V-1 ตามขอกําหนด

ของขอน้ี 

สําหรับเคร่ืองใชไฟฟาที่มีแรงดันไฟฟา เกิน  4 kV ในภาวะการทํางานปกติ  และมีการปองกันดวย

ระยะหางเกินที่ระบใุนตารางที่ 21 วัสดุของเปลือกหุมภายนอกตองมีสภาพการติดไฟ ไดประเภท  HB40 

หรือดีกวาตาม IEC 60695- 11-10 อยางไรก็ตาม  ไมใชขอกําหนดสภาพการติดไฟ ไดสําหรับชิ้นสวน

หรือพื้นที่ของเปลือกหุมภายนอกของเคร่ืองใชซึ่งมีการปองกันดวยที่กั้นหรือเปลือกหุมกันไฟภายใน 

การทดสอบใหทําโดยการตรว จสอบหาความหนา ที่นอยที่ สุดที่ใชตาม  IEC 60695- 11- 10  หรือ

ตามภาคผนวก  ช. ขอ ช.1 

20.2 เปลือกหุมกันไฟ 

20.2.1 แหลงที่มีศักยภาพในการติดไฟที่มีแรงดันไฟฟาขณะวงจรเปด เกิน  4 kV (คายอด) กระแสสลับ  หรือ 

กระแสตรง  ในภาวะการทํางานปกติ  ตองมีเปลือกหุมกันไฟที่ เปนไปตามสภาพการติดไฟได ประเภท   

V-1 หรือดีกวา ตาม IEC 60695- 11-10 

ไมตองการเปลือกหุมกันไฟ ถา 

− แรงดันไฟฟาวงจรเปดของแหลงที่มีศักยภาพในการติดไฟจํากัดคาไวนอยกวา  4 kV ดวยวงจร

ปองกันอิเล็กทรอนิกส หรือ 

− แรงดันไฟฟาวงจรเปดของแหลงที่มีศกัยภาพในการติดไฟไมเกิน 4 kV ขณะที่เกิดการตอทางไฟฟา

ผิดพรองหรือการตัดวงจร 

ใหวัดแรงดันไฟฟาดวยระยะหางนอยที่สุดครอมการตอทางไฟฟาผิดพรองหรือการตัดวงจรซึ่งสามารถ

เกิดการอารกได 

ใหพิจารณาวาไมหรือวัสดุที่ทําจากไมที่มีความหนาอยางนอย  6 mm เปนประเภท  V-1 ตามขอกําหนด

ของขอน้ี 

การทดสอบใหทําโดยการตรว จสอบหาความหนา นอยที่ สุดที่ใช ตาม  IEC 60695- 11- 10 หรือขอ  

ช.1 ของภาคผนวก  ช. 

20.2.2 เปลือกหุมกันไฟภายในตองไมมีชองเปดสําหรับระบายอากาศกวางเกนิ 1 mm โดยไมคํานึงถึงความยาว 

ชองเปดสําหรับสายไฟฟาเชื่อมตอตองบรรจุสายไฟฟาเต็มชองเปดบริบูรณ 

การทดสอบใหทําโดยการตรวจพินิจและการวัด 

20.2.3 ถาเปนไปตามขอกําหนดขอ  20.2.1 และขอ 20.2.2 ของเปลือกหุมกันไฟภายในแลว  ไมใชขอกําหนด

ของสภาพการติดไฟไดกับเปลือกหุมภายนอกของเคร่ืองใช และไมใชขอกําหนดของสภาพการติดไฟได
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แบบแพสซีฟกับสวนประกอบหรือชิ้นสวนภายนอกเปลือกหุมกันไฟภายใน  เวนแตมีกําหนดไวที่อ่ื นใน

มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมน้ี 

ใหพิจารณาวาฉนวนของการเดินสายไฟฟาภายในที่เปนไปตามขอ 20.1.2 เปนสวนของเปลือกหุมกันไฟ

ภายใน 

การทดสอบใหทําโดยการตรวจพินิจ 

 

 
หมายเหตุ ดูขอ 4.3 

รูปท่ี 1  วงจรทดสอบสําหรับภาวะผิดพรอง 

(ขอ 2.3.7, ขอ 4.3) 

 

 

แผนภาพแสดง หมอแปลงแบงแยก T ซ่ึงจุด a เปนจุดที่มีไฟฟาอันตรายเทียบกับจุด  b  ถาจุด a และจุด b อยูภายในเครื่องใช  ใหรวม

ระยะหาง x และ y ในการตรวจสอบการเปนไปตามขอ 8.6 

หมายเหตุ  ดูขอ 8.6 

รูปท่ี 2  ตัวอยางของการประเมินฉนวนเสริม 

(ขอ 8.6) 

A 

V 
X = จุดตัดไฟฟา 

วงจรรับไฟฟา วงจรจายไฟฟา 

X 

สวนนําไฟฟาทีเ่ขาถึงได    

ทีแ่ยกจากกันทางไฟฟา 

x 

b 

a 

y 

T 
แหลงจาย                    

ไฟฟาประธาน 

0 - ∞ Ω 
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จุด A ใชสําหรับการหาสภาพเขาถึงได (ดูขอ 9.1.1.2) 

จุด B ใชสําหรับการวัดระยะหางในอากาศและระยะหางตามผิวฉนวน (ดูขอ 13) 

หมายเหตุ  ดูขอ 9.1.1.2 และขอ 13.3.1 

รูปท่ี 3  ตัวอยางของสวนท่ีเขาถึงได 

(ขอ 2.8.3, ขอ 9.11, ขอ 13.4, ขอ ฌ.6) 

สวนที่มีไฟฟาอันตราย 

นิ้วทดสอบ 

ช้ันนําไฟฟาไดสมมติ 

จุดสัมผัส 

จุดสัมผัส 

นิ้วทดสอบเขาถึงไมได นิ้วทดสอบเขาถึงได 

A 
B 

B 

ภายใน ภายนอก 

เปลือกหุมของวัสดุฉนวน 
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หมายเหตุ  ดูขอ 9.1.7    

  หนวยเปนมิลลิเมตร 

รูปท่ี 4  ตะขอทดสอบ 

(ขอ 9.17) 

 
C1 = 1 nF   R1 = 1 kΩ   R2 = 100 MΩ   R3 = 0.1 MΩ   RS = 15 MΩ 

สวิตช S เปนสวนวิกฤตของวงจร  ตองออกแบบใหพลังงานที่มีอยูสูญเสียนอยที่สุดเทาที่เปนไปไดในการอารกหรือฉนวนที่ไม

เพียงพอ ตัวอยางของสวิตชดังรูปที่ 5ข 

ตอสวนประกอบที่จะทดสอบ  X เขากับขั้วตอ  C และ D อาจเลือกตัวแบงแรงดันไฟฟา  R2  R3 เพ่ือใหสามารถสังเก ตรูปคล่ืน

แรงดันไฟฟาครอมสวนป ระกอบที่จะทดสอบจากออสซิลโลสโคปที่ตอ ครอม R3 ตัวแบงแรงดันไฟฟานี้เปนการชดเชยเพ่ือให

รูปคล่ืนที่สังเกตุเห็นสมนัยกับรูปคล่ืนที่ครอมสวนประกอบที่จะทดสอบนั้น 

หมายเหตุ  ดูขอ 10.1 และขอ 14.1 

รูปท่ี 5ก  การทดสอบเสิรจ - วงจรทดสอบ 

(ขอ 10.1, ขอ 14.1(ก), รูปที่ 5ข)  

 

 

90๐ 

 

5 

10 kV 

A B 

S K 

C 

C1 X V 

D 

R2 

R3 

R1 Rs 
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สวิตช (S ในรูปที่ 5ก) ประกอบดวยสวนตาง ๆ ดังตอไปนี้  

− แทงทองเหลือง A และ B รองรับอิเล็กโทรดแผนกลม E ซ่ึงอยูหางกัน 15 mm 

− K เปนลูกทรงกลมทองเหลือง เสนผานศูนยกลาง 7 mm ติดไวที่ปลายแทงแข็งเกร็งทําดวยวัสดุฉนวนยาวประมาณ 150 mm 

ตอ A  B และ K ดังรูปที่ 5ก โดยใชสายออนตอ K 

ตองระวังไมใหลูกทรงกลม K กระดอน 

รูปท่ี 5ข  การทดสอบเสิรจ – ตัวอยางสวิตชท่ีใชในวงจรทดสอบ 

(ขอ 10.1, ขอ 14.1(ก), รูปที่ 5ก)  

แกนกระทุง 

K A B 

สวิตชควบคุมดวยมอเตอร หรือ

อุปกรณอ่ืนที่เหมาะสม 

ขดลวด ขดลวด 

E E 

แทงทําดวยวัสดุฉนวน 
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หมายเหตุ  ดูขอ 10.3.2 

รูปท่ี 6  เคร่ืองทดสอบความทนไดอิเล็กทริก 

(ขอ 10.3.2) 

 

∅ 5 mm ± 0.1 

ขอบของหมุดทดสอบ 

ลบมุมดวยรัศมี 0.5 mm 

ฐานฉนวน 

ขั้วตอสําหรับแรงดันไฟฟาทดสอบ 

หมุดโลหะที่มีมวล 100 g 

โครงโลหะจับยึดหมุดตัวบนใหอยูในตําแหนงตั้งขึ้นและ

เคล่ือนที่ขึ้นลงได 

ช้ินทดสอบ 

∅ 5 mm ± 0.1 
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          หนวยเปน V (คายอด) 

 
หมายเหตุ  ดูขอ 10.3.2 และตารางที่ 5 

รูปท่ี 7  แรงดันไฟฟาทดสอบ 

(ตารางที่ 5, รูปที่ 9) 

 

หมายเหตุ  ดูขอ 12.1.3 

รูปท่ี 8  การทดสอบการกระแทกโดยใชลูกเหล็กกลาทรงกลม 

(ขอ 12.1.3) 

AและB 

A 

B 

100 

500 

 1 000 

5 000 

10 000 

50 000 

100 000 

10 50 100 500 1 000 5 000 10 000 50 000 100 000 

แรงดันไฟฟาทํางาน 

แร
งดั

น
ไฟ

ฟ
าท

ดส
อบ

 

ตําแหนงเริ่มตนของ      

ลูกเหล็กกลาทรงกลม ตําแหนงกระแทกของ      

ลูกเหล็กกลาทรงกลม 

ตําแหนงกระแทกของ      

ลูกเหล็กกลาทรงกลม 

พ้ืนผิวรองรับแข็งเกร็ง 

พื้
น

ผิว
รอ

งร
ับ

แข
็งเ

กร
็ง 

ตัวอยางทดสอบ ตัวอยางทดสอบ 

ตําแหนงเริ่มตนของ      

ลูกเหล็กกลาทรงกลม 

h 

h 

พ้ืนผิวรองรับแข็งเกร็ง 
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หนวยเปนมิลลิเมตร 

a b 

ต่ําสุด  

c d 

ต่ําสุด  

e 

ต่ําสุด  

f g h j k 

ต่ําสุด  

9.576 
0

1.0−  8.05 2.438 
0

1.0−  9.1 7.112 0.8 ± 0.4 40 ± 0.4 12 ± 0.4 43 ± 0.4 

รัศมี   

0.3 

 

ภาพตัดของเตาเสียบทดสอบเปนไปตาม IEC 60169-2 รูปที่ 7 

หมายเหตุ  ดูขอ 12.5 

รูปท่ี 9  ตัวเสียบทดสอบสําหรับการทดสอบทางกลบนตัวรับรวมแกนสําหรับสายอากาศ  

(ขอ 12.5) 

∅ h 

รูเสนผานศูนยกลาง 1.5 

∅ a 

∅ b 

∅ c 

k 
f k 

e d 

j 
g 

วัสดุ : เหล็กกลา (ชุบแข็ง) 
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เสนกราฟหาไดจากสูตร 

log d = 0.78 log (U/300) 

โดยมีคาต่ําสุดเปน 0.2 mm 

โดยที่  

d คือ ระยะหาง 

U คือ แรงดันไฟฟาคายอด (V) 

หมายเหตุ  ดูขอ 13.5.1 

รูปท่ี 10  ระยะหางในอากาศและระยะหางตามผิวฉนวนต่ําสุดบนแผนวงจรพิมพ 

(ขอ 13.5.1) 

0.2 

0.3 

0.4 

0.5 

0.6 
0.7 
0.8 
0.9 

1 

2 

3 

4 

30 10 
0.1 

20 
40 50 60 80 100 

200 300 400 500 600 800 1 000 2 000 

แรงดันไฟฟาทํางานคายอด  เปน V 

ระ
ยะ

ห
าง

ตา
ม

ผิว
ฉน

วน
แล

ะร
ะย

ะห
าง

ใน
อา

กา
ศ 

 เป
น

  m
m
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หมายเหตุ  ดูขอ 15.4.1 

รูปท่ี 11  เคร่ืองทดสอบสําหรับอุปกรณท่ีเปนสวนหน่ึงของเตาเสียบประธาน  

(ขอ 15.4.1) 

เตารับ 

8 mm ตัวอยางทดสอบ 

แขนสรางสมดุล 

น้ําหนัก    

ถวง 

-147- 



มอก.1195 – 25XX 

 

หนวยเปนมิลลิเมตร 

หมายเหตุ  ดูขอ 18.2 

รูปท่ี 12  แบบรูปรอยขีดสําหรับการทดสอบการระเบิดเขา 

(ขอ 18.2) 

 

 

หมายเหตุ 1 ในพ้ืนที่แรเงาใชขอกําหนดขอ 20.1.4 แตไมครอบคลุมในตารางที่ 21 

หมายเหตุ 2 ดูขอ 20.1.4 

 

รูปท่ี 13  ระยะหางจากแหลงท่ีมีศักยภาพในการติดไฟและตัวอยางสําหรับการออกแบบท่ีกั้น  

(ขอ 20.1.4, ตารางที่ 13, ตารางที่ 21, ขอ ซ.3) 

20 20 

50 mm 

ที่ก้ัน 

13 mm หรือ 

20 mm 

แหลงที่มีศักยภาพ 

ในการติดไฟ 
ที่ก้ัน 

แหลงที่มีศักยภาพ 

ในการติดไฟ 
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หนวยเปนมิลลิเมตร  

 
รูปท่ี 14  แมนเดรล 

(ขอ 8.22) 

 

 

 
 ตําแหนงสุดทายของแมนเดรลคือที ่230๐ ± 5๐ 

จากตําแหนงเริ่มตน 

รูปท่ี 15  ตําแหนงเร่ิมตนของแมนเดรล 

(ขอ 8.22, รูปที่ 17) 

รูปท่ี 16  ตําแหนงสุดทายของแมนเดรล 

(ขอ 8.22, รูปที่ 17) 

(3×)R0.5 ± 0.1 

50 ± 0.5 

แตละดาน 

100 ± 0.5 

ปุมแหลม 

ปุมแหลม 

A 

มุมมองดานขาง 

R0.5 ± 0.02 

2 ± 0.1 

60๐
± 5๐ 

รายละเอียดปุมแหลม A 

วัสดุ : โลหะตานทานการกัดกรอน 

ปุมแหลม 

ปุมแหลม 
ระบบการยึด 

วัสดุฉนวน 

10๐
± 5๐ 

1 N ± 0.1 N 

1 N ± 0.1 N 

150 N ± 10 N 

แผนโลหะเปลว 
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หนวยเปนมิลลิเมตร 

 
หมายเหตุ 1 รูปที่ 17 เหมือนกับ Figure 6c ของ IEC 61558-1 

 รูปที่ 15 และรูปที่ 16 มีการแกไขเล็กนอยจาก Figure 6b ของ IEC 61558-1 

หมายเหตุ 2 ดูขอ 8.22 

รูปท่ี 17  ตําแหนงของแผนโลหะเปลวบนวัสดุฉนวน 

(ขอ 8.22) 

แผนโลหะเปลว 
วัสดุฉนวน 

≥ 18 ≥ 18 
3

0

-
30  

0
1070 +  
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ภาคผนวก ก. 

(ขอกําหนด) 

ขอกําหนดเพิ่มเติมสําหรับเคร่ืองใชท่ีมีการปองกันนํ้าสาด 

ขอกําหนดของมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมน้ีที่เพิ่มเติมหรือแทนที่ดวยขอกําหนดในภาคผนวกน้ี  ใชกับ

เคร่ืองใชที่มีการปองกันนํ้าสาด 

ก.5 เคร่ืองหมายและขอแนะนํา 

เพิ่มขอตอไปน้ีหลังขอ 5.1 (ฌ) 

ก.5.1 (ญ) การปองกันนํ้าสาด 

เคร่ืองใชที่มีการปองกันนํ้าสาดตองทําเคร่ืองหมายอยางนอยดวยสัญลักษณ  IPX4 ตาม          

IEC 60529 

การทดสอบใหทําโดยการตรวจพินิจ 

ก.5.4.1 (ก)  ไมใชขอ 5.4.1 ก)  

ก.10 ขอกําหนดดานฉนวน 

แกไขขอ 10.2 ดังน้ี 

ก.10.2 กรรมวิธีนํ้าสาดและความชื้น 

ก.10.2.1 กรรมวิธีนํ้าสาด 

เปลือกหุมตองมีการปองกันนํ้าสาดอยางเพียงพอ 

การทดสอบใหทําโดยกรรมวิธีที่กําหนด ไวดานลาง โดยกระทํากับเคร่ืองใชที่ใชสายออน

ภายนอกตามขอกาํหนดของขอ 16. 

ใหทดสอบเคร่ืองใชตามขอ 14.2.4 (ก) ของ IEC 60529 

ทันทีที่สิ้นสุด การทดสอบน้ี  ใหทดสอบเคร่ืองใชตามขอ  10.3 และการตรวจพินิจ  ตอง

ปรา กฎวานํ้าซึ่งอาจเขาไปในเคร่ืองใชไมทําใหเกิดความเสียหายตามความหมายของ

มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมน้ี  โดยเฉพาะตองไมปรา กฎรอยนํ้าบนฉนวนซึ่งมี

ขอกําหนดของระยะหางตามผิวฉนวน 

ก.10.2.2 กรรมวิธีความชื้น 

ใชขอ 10.2 ยกเวนระยะเวลาทดสอบใหใช 7 วัน (168 h) 
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ภาคผนวก ข. 

(ขอกําหนด) 

เคร่ืองใชท่ีตอกับโครงขายโทรคมนาคม 

ขอกําหนดของมาตรฐาน ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม น้ี เพิ่มเติม โดยขอกําหนดของ  IEC 62151 ตามที่อางอิงใน

ภาค ผนวกน้ี  ใชกับเคร่ืองใชในขอบขายของมาตรฐาน ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม น้ีที่ เจตนา ใหตอกับโครงขาย

โทรคมนาคม 

หมายเหตุ 1  รายช่ือประเทศใน IEC 62151 ใชเงื่อนไขพิเศษแหงชาติ 

หมายเหตุ 2  หนวยงานที่รับผิดชอบโทรคมนาคม อาจกําหนดขอกําหนดเพ่ิมเติมสําหรับเครื่องใชที่ตอกับโครงขายโทรคมนาคม  

โดยทั่วไปขอกําหนดเหลานั้นเก่ียวกับการปองกันโครงขายและผูใชเครื่องใชนั้น 

ใชขอกําหนดใน IEC 62151 ขอ 1. และขอ 2. ยกเวนขอ 1.4 

ใชขอกําหนดใน IEC 62151 ขอ 3. โดยมีการดัดแปลงดังตอไปน้ี 

ใหแทนที่ขอ 3.5.4 ดวยบทนิยามในขอ 2.4.10 ของมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมน้ี 

ใชขอกําหนดใน IEC 62151 ขอ 4. โดยยกเวนขอ 4.1.2 ขอ 4.1.3 และขอ 4.2.1.2 

ใหแทนที่ขอ 4.1.2 ดวยขอกําหนดดังตอไปน้ี 

ในวงจร TNV-0 เด่ียวหรือในวงจร  TNV-0 ที่ตอระหวางกันแรงดันไฟฟาระหวาง  2 ตัวนําใด ๆ ของวงจร  TNV-0 

วงจรเดียวหรือหลายวงจร  และระหวางตัวนําใด ๆ  1 ตัวนํา น้ันกับดิน ตองไมเกินคาที่ใหไวในขอ    9.1.1.1 (ก) ของ

มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมน้ี 

หมายเหตุ 3  วงจรที่เปนไปตามขอกําหนดขางตน แตรับแรงดันไฟฟาเกินจากโครงขายโทรคมนาคมเปนวงจร TNV-1 

ใหแทนที่ขอกําหนดขอ 4.1.3 ดวยขอกําหนดดังตอไปน้ี 

ในกรณีของความผิดพรองเด่ียวของฉนวนมูลฐานหรือฉนวนเพิ่มเติม  หรือสวนประกอบ  (ไมรวมสวนประกอบที่มี

ฉนวนสองชั้นหรือฉนวนเสริม ) แรงดันไฟฟาระหวาง   ตัวนําใด ๆ 2 ตัวนํา ของวงจร  TNV-0 วงจรเดียวหรือหลาย

วงจร  และระหวางตัวนําใด  ๆ 1 ตัวนํา  น้ันกับดิน  ตองไมเกินคาที่ใหไวในขอ  9.1.1.1 (ก) ของมาตรฐาน

ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมน้ี เปนเวลามากกวา 0.2 s นอกจากน้ี ตองไมเกินคาจํากัดที่ใหไวในขอ 11.1 

ขอยกเวนที่ยอมใหตามขอ 4.1.4 ตองใชวิธีใดวิธีหน่ึงที่ระบุในขอ 4.1.3.1 ขอ 4.1.3.2 หรือขอ 4.1.3.3 

สวนของวงจรเชื่อมโยงที่ไมเปนไปตามขอกําหนดของวงจร TNV-0 ในภาวะการทํางานปกติ ตองไมเปนสวนที่ผูใช

เขาถึงได 

ใหตองแทนที่ขอกําหนดขอ 4.2.1.2 ดวยขอกําหนดดังตอไปน้ี 
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หมายเหตุ 4  ดูขอ 5. และขอ 6. ดวย 

การแยกวงจร  TNV-0, วงจร TNV-1 และสวนนําไฟฟาที่เขาถึงได  ออกจากวงจร  TNV-2 และวงจร  TNV-3 ตองอยู

ในลักษณะที่  

− ในภาวะการทํางานปกติ  วงจร TNV-0 วงจร TNV-1 และสวนนําไฟฟาที่เขาถึงไดไมเกินขีดจํากัดที่ระบุในขอ  

4.2.1.1 (ก) สาํหรับวงจร TNV-1 (35 V คายอด หรือ 60 V กระแสตรง) 

− ในกรณีของความผิดพรองฉนวนเด่ียว วงจร  TNV-0 วงจร  TNV-1 และสวนนําไฟฟาที่เขาถึงได  ไมเกิน

ขีดจํากัดที่ระบุในขอ 4.2.1.1 (ข) สําหรับวงจร TNV-2 และวงจร TNV-3 ในภาวะการทํางานปกติ (70 V คายอด 

หรือ 120 V กระแสตรง) อยางไรก็ตาม ภายหลัง 0.2 s ตองใชขีดจํากดัแรงดันไฟฟาของขอ  4.1.2 ( 35 V คายอด 

หรือ 60 V กระแสตรง) 

การเปนไปตามขอกําหนดการแยก  ถาฉนวนมูลฐานตามที่ แสดงในตารางที่  ข.1 ซึ่งมีขอ 6.1 ใชรวมดวย  และไมกีด

กันวิธีการอ่ืน ๆ  

ตารางท่ี ข.1  การแยกของวงจร TNV 

สวนท่ีแยก  การแยก  

วงจร  TNV-0  

หรือสวนนําไฟฟา  

ที่เขาถึงได 

วงจร  TNV-1  ขอ  6.1 

วงจร  TNV-2  ฉนวนมูลฐาน  

วงจร  TNV-3  ฉนวนมูลฐาน  และขอ  6.1 

วงจร  TNV-1  วงจร  TNV-2 ฉนวนมูลฐาน  และขอ  6.1 

วงจร  TNV-2  วงจร  TNV-3  ขอ  6.1 

วงจร  TNV-1  วงจร  TNV-3  ฉนวนมูลฐาน   

วงจร  TNV-1  วงจร  TNV-1  ฉนวนตามหนาที่   

วงจร  TNV-2  วงจร  TNV-2  ฉนวนตามหนาที่   

วงจร  TNV-3  วงจร  TNV-3  ฉนวนตามหนาที่   

ไมจําเปนตองมีฉนวนมูลฐานหากเปนไปตามเงื่อนไขทั้งหมดตอไปน้ี 

− วงจร  TNV-0 วงจร  TNV-1 หรือสวนนําไฟฟาที่เขาถึงได ตองตอกับขั้วตอลงดินปองกนัตามมาตรฐาน

ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมน้ี  และ 

− ขอแนะนําการติดต้ังระบวุาใหขั้วตอลงดินปองกันตองตอลงดินอยางถาวร และ 

− ตองทดสอบตามขอ 4.2.1.5 ถาเจตนาใหวงจร TNV-2 หรือวงจร  TNV-3 รับสัญญาณหรือกําลังไฟฟาที่กําเนิดขึ้น

ภายนอกในระหวางการทาํงานปกติ (ตัวอยางเชน ในโครงขายโทรคมนาคม) 

ตามการเลือกของผูทํา  ยอมใหปฏิบัติตอวงจร  TNV-1 หรือวงจร  TNV-2 เหมือนวงจร  TNV-3 ในกรณีน้ีวงจร    

TNV-1 หรือวงจร TNV-2 ตองเปนไปตามขอกําหนดการแยกทั้งหมดสําหรับวงจร TNV-3 
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การทดสอบใหทําโดยการตรวจพินิจและการวัด  และ ในกรณีที่จําเปน โดยการจําลองความลมเหลวของ

สวนประกอบและฉนวนในลักษณะที่นาจะเกิดขึ้นในเคร่ืองใช   กอนการทดสอบใหลัดวงจรฉนวนที่ไมเปนไปตาม

ขอกําหนดสําหรับฉนวนมูลฐาน 

หมายเหตุ 5  เม่ือมีฉนวนมูลฐานและใชขอ  6.1 กับฉนวนนี้ดวย  แรงดันไฟฟาทดสอบที่กําหนดในขอ  6.2 สวนใหญมีคาสูงกวา

แรงดันไฟฟาทดสอบสําหรับฉนวนมูลฐาน 

ใชขอ 5. ของ IEC 62151 โดยมีการดัดแปลงในขอ 5.3.1 ดังตอไปน้ี 

ตองแทนคา 1.6 ดวยคา 1.8 

ใชขอ 6. และขอ 7. ของ IEC 62151 

ใช Annex A ถึง Annex C ของ IEC 62151 
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ภาคผนวก ค. 

(ขอกําหนด) 

วงจรกรองผานแถบสําหรับการวัดสัญญาณรบกวนแถบกวาง 

(ตัดทอนจาก IEC 60268-1) 
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การวัดสัญญาณแถบกวาง  (ดูขอ  6.1 ของ  IEC 60268-1) 

วงจรกรองตองเปนวงจรกรองผานแถบที่มีการตอบสนองความถ่ีภายในขีดจํากัดที่แสดงในรูปที่ ค.1 

วงจรกรองผานแถบ ซ่ึงมีตัวประกอบการสงผานคงที่ ระหวาง  22.4 Hz กับ 22.4 Hz  ลดลงนอกแถบความถ่ีนี้ที่อัตราที่ ระบุสําหรับ

วงจรกรองแถบอ็อกเทฟ ที่มีความถ่ีกลาง แถบที่ 31.5 Hz และ 16 000 Hz ดังที่ระบุใน  IEC 61260 มีการตอบสนองลดต่ําลงภายใน

ขีดจํากัดของขอกําหนดคุณลักษณะนี้ 

หมายเหตุ 1  ควรระมัดระวังกรณีที่อาจจะมีสัญญาณแรง ที่ความถ่ีสูงกวาหรือต่ํากวาขีดจํากัดของแถบเล็กนอย  เนื่องจากในกรณีนี้

ผลลัพธจะขึ้นอยูกับการตอบสนองตอความถ่ีเฉพาะของวงจรกรองที่ใชจริงในบางระดับ 

หมายเหตุ 2  ดูขอ 4.1.6 

รูปท่ี ค.1  วงจรกรองผานแถบสําหรับการวัดสัญญาณรบกวนแถบกวาง  

(ขีดจํากัดการตอบสนองแอมพลิจูด/ความถี)่ 

-155- 



มอก.1195 – 25XX 

ภาคผนวก ง. 

(ขอกําหนด) 

โครงขายการวัดสําหรับกระแสไฟฟาสัมผัส 

 

 
คาความตานทาน เปนโอหม (Ω) 

V : โวลตมิเตอร หรือ ออสซิลโลสโคป (อานเปน r.m.s หรือคายอด) 

   ความตานทานดานเขา  ≥ 1 MΩ 

   ความจุไฟฟาดานเขา  ≤ 200 pF 

   พิสัยความถ่ี 15 Hz ถึง 1 MHz และกระแสตรง ตามลําดับ 

หมายเหตุ  ควรมีมาตรการที่เหมาะสมเพ่ือใหไดคาที่ถูกตองในกรณีของรูปคล่ืนไมเปนรูปคล่ืนไซน  

ใหสอบเทียบเครื่องวัดโดยเปรียบเทียบตัวประกอบความถ่ีของ U2 กับเสนทึบในรูปที่ F.2 ของ IEC 60990  ที่ความถ่ีตาง ๆ  เขียนเสน

โคงสอบเทียบแสดงความเบี่ยงเบนของคา U2 จากเสนโคงอุดมคติเปนฟงกชันของความถ่ี 

กระแสไฟฟาสัมผัส = U2/500 (คายอด) 

หมายเหตุ  ดูขอ 9.1.1.1 

รูปท่ี ง.1  โครงขายการวัดสําหรับกระแสไฟฟาสัมผัสตาม IEC 60990  

ขั้วทดสอบ 

RS = 
CS = 

A 

B 

1 500 Ω 
0.22 µF 

10 kΩ 

Rb = 

500 Ω 0.022 µF V U1 U2(V) 
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ภาคผนวก จ. 

(ขอกําหนด) 

การวัดระยะหางในอากาศและระยะหางตามผิวฉนวน 

วิธีวัดระยะหางในอากาศและระยะหางตามผิวฉนวนซึ่งระบุไวในรูปตอไปน้ี ใชในการตีความขอกําหนดตา ง ๆ ของ

มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมน้ี 

ในรูปตอไปน้ี  คา X ใหไวในตารางที่  จ.1  ในกรณีที่ระยะหางที่แสดงนอยกวา  X  จะไมคํานึงถึงความลกึของชอง

หรือรองเมื่อวัดระยะหางตามผิวฉนวน 

ตารางที ่จ.1 มีผลใชไดเฉพาะถาระยะหางในอากาศตํ่าสุดที่ตองการไมนอยกวา  3 mm ถาระยะหางในอากาศตํ่าสดุที่

ตองการนอยกวา 3 mm คา X ตองเปนคานอยกวาของคาดังตอไปน้ี 

− คาที่เกี่ยวเน่ืองในตารางที ่จ.1 หรือ 

− 1 ใน 3 ของระยะหางในอากาศตํ่าสดุที่ตองการ 

ตารางท่ี จ.1  คาของ X 

ระดับมลภาวะ 

(ดูขอ 13.1) 

X 

mm 

1 

2 

3 

0.25 

1.0 

1.5 

ระยะหางในอากาศและระยะหางตามผิวฉนวน แสดงตามรูปดังตอไปน้ี 

  ระยะหางตามผิวฉนวน     ระยะหางในอากาศ 

 

เงื่อนไข :  เสนทางที่พิจารณามีรองขนานหรือลูเขา ที่มีความ

ลึกใด ๆ ที่มีความกวางนอยกวา  X mm รวมอยู

ดวย 

กฎ :  ระยะหางในอากาศและระยะหางตามผิวฉนวนใหวัด

ขามรองโดยตรง 

รูปท่ี จ.1  รองแคบ 
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เงื่อนไข  : เสนทางที่พิจารณามีรองขนานที่มีความลึกใด  ๆ 

และมีความกวางเทากับหรือมากกวา  X mm รวมอยู

ดวย 

กฎ : ระยะหางในอากาศคือ ระยะตาม  “เสนสายตา” เสนทาง

ระยะหางตามผิวฉนวนคิดตามเสนรอบขอบของรอง 

รูปท่ี จ.2  รองกวาง 

 
เงื่อนไข : เสนทางที่พิจารณามีรองรูปตัววี  ที่มีมุมภายในนอย

กวา 80๐ และมีความกวางมากกวา  X mm รวมอยู

ดวย 

กฎ : ระยะหางในอากาศคือ ระยะตาม  “เสนสายตา” เสนทาง

ระยะหางตามผิวฉนวนคิดตามเสนรอบขอบของรอง แต 

“ลัดขาม” กนรองดวยตัวเช่ือมโยงยาว X mm 

รูปท่ี จ.3  รองรูปตัววี 

 
เงื่อนไข : เสนทางที่พิจารณามีครีบรวมอยูดวย 

 

กฎ : ระยะหางในอากาศคือ เสนทางตรงผานอากาศที่ส้ันที่สุด

เหนือยอดของครีบ   เสนทางระยะหางตามผิวฉนวนคิด

ตามเสนขอบของครีบ 

รูปท่ี จ.4  ครีบ 
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เงื่อนไข :  เสนทางที่พิจารณามีจุดตอที่ไมไดเช่ือมติดกัน  ที่มี

รองซ่ึงมีความกวางนอยกวา  X  mm ทั้งสองดาน  

รวมอยูดวย 

กฎ :  ระยะหางในอากาศและระยะหางตามผิวฉนวนคือ ระยะ

ตาม “เสนสายตา” ที่แสดงไว 

รูปท่ี จ.5  จุดตอท่ีไมไดเชื่อมติดกันท่ีมีรองแคบ 

 
เงื่อนไข :  เสนทางที่พิจารณามีจุดตอที่ไมไดเช่ือมติดกัน  ที่มี

รองซ่ึงมีความกวางเทากับหรือมากกวา  X mm ทั้ง 

2ดานรวมอยูดวย 

กฎ :  ระยะหางในอากาศคือ ระยะตาม “เสนสายตา”  เสนทาง

ระยะหางตามผิวฉนวนคิดตามเสนขอบของรอง 

รูปท่ี จ.6  จุดตอท่ีไมไดเชื่อมติดกันท่ีมีรองกวาง 

 
เงื่อนไข :  เสนทางที่พิจารณามีจุดตอที่ไมไดเช่ือมติดกัน  ที่มี

รองดานหนึ่งกวางนอยกวา  X mm และรองอีก

ดานหนึ่งกวางเทากับหรือมากกวา  X  mm รวมอยู

ดวย 

กฎ  :  ระยะหางในอากาศและระยะหางตามผิวฉนวนคือ 

เสนทางที่แสดงในรูปที่ จ.7 

รูปท่ี จ.7  จุดตอท่ีไมไดเชื่อมติดกันท่ีมีรองแคบและรองกวาง 
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เงื่อนไข  : ระยะหางฉนวนที่มีสวนนําไฟฟาที่คั่นกลางและ

ไมไดตอ 

 

กฎ :  ระยะหางในอากาศ คือระยะ d + D ระยะหางตาม

ผิวฉนวน คือระยะ d + D ดวย ในกรณีที่คาของ  d 

หรือ D นอยกวา X  ตองพิจารณาเปนศูนย 

รูปท่ี จ.8  สวนนําไฟฟาท่ีคั่นกลางและไมไดตอ 

 

 

ชองวางระหวางหัวของหมุดเกลียวกับผนังของรองฝงที่แคบเกินกวาจะนํามาคิดรวมดวย 

รูปท่ี จ.9  รองฝงแคบ 

สวนนําไฟฟาที่ไมไดตอกัน 
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ชองวางระหวางหัวของหมุดเกลียวกับผนังของรองฝงที่กวางพอจะนํามาคิดรวมดวย 

รูปท่ี จ.10  รองฝงกวาง 
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ภาคผนวก ฉ. 

(ขอกําหนด) 

ตารางศักยเคมีไฟฟา 

 

 

แมกนีเซียม, แมกนีเซียมเจือ

 สังกะสี, สังกะสีเจือ

เหล็กกล้าชุบดีบุก 80/สังกะสี 20,

เหล็กชุบสังกะสีหรือเหล็กกล้าชุบสังกะสี
อะลูมิเนียม

เหล็กกล้าชุบแคดเมียม

อะลูมิเนียม/แมกนีเซียมเจือ

เหล็กกล้าละมุน

แผ่นดูราลูมิน

ตะกั่ว

 เหล็กกล้าชุบโครเมียม, ตะกั่วบัดกรีอ่อน

เหล็กกล้าชุบนิเกิลและโครเมียม, เหล็กกล้า
ชุบดีบุก, เหล็กกล้าไร้สนิมโครเมียม 12 %

เหล็กกล้าไร้สนิมโครเมียมสูง

ทองแดง, ทองแดงเจือ

โลหะบัดกรีเงิน, เหล็กกล้าไร้สนิมออสเตไนต์

เหล็กกล้าชุบนิเกิล

เงิน

ทองแดงชุบเงินและโรเดียม, เงิน/ทองเจือ

คาร์บอน

ทอง, แพลทินัม

ท
อง

, แ
พ

ลท
ิน

ัม

คา
ร์บ

อน

ท
อง

แด
งช

ุบ
เง

ิน
แล

ะโ
รเ

ดี
ยม

,
เง

ิน
/ท

อง
เจ

ือ

เง
ิน

1.75

1.25

1.2

1.05

0.95

0.9

0.85

0.75

0.7

0.65

0.6

1.7

1.2

1.15

1.0

0.9

0.85

0.8

0.7

0.66

0.6

0.55

0.5

0.4

0.35

0.3

0.15

0.1

0.05

0

0.45

0.35

0.3

0.25

0.1

0.05

0

1.65

1.15

1.1

0.95

0.85

0.8

0.75

0.65

0.6

0.55

0.5

0.4

0.3

0.25

0.2

0.05

0

1.6

1.1

1.05

0.9

0.8

0.75

0.7

0.6

0.55

0.5

0.45

0.35

0.25

0.2

0.15

0

1.45

0.95

0.9
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0.6

0.55

0.45

0.4
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0.1

0.05

0

1.4

0.9

0.85

0.7

0.6

0.55

0.5

0.4

0.35

0.3

0.25

0.15

0.05

0

1.35

0.85

0.8

0.65

0.55

0.5

0.45
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0.3

0.25

0.2

0.1

0

1.25

0.75

0.7

0.55
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0.25

0.2
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0.1

0

1.15

0.65
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0.3
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0.15

0.1

0.05

0
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0.6
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0.1

0.05

0

1.05
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0.35

0.25
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0.05

0

1.0

0.5

0.45

0.3

0.2

0.15

0.1

0

0.9

0.4

0.35

0.2

0.1

0.05

0

0.85

0.35

0.3

0.15

0.05

0

0.8

0.3

0.25

0.1

0

0.7

0.2

0.15

0

0.55

0.05

0

0.50

0

0
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รเ

ม
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ล็ก
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้าช
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ดีบ

ุก 
80

/ส
ังก

ะส
ี 2

0,

เห
ล็ก

ชุบ
ส

ังก
ะส

ีห
รือ
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กล
้าช
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ี

 

หมายเหตุ 1  การกัดกรอนเนื่องจากกิริยาเคมีไฟฟาระหวางโลหะตางชนิดที่สัมผัสกันจะลดลง  ถาศักยเคมีไฟฟารวมมีคานอยกวา

ประมาณ 0.6 V ตารางขางบนไดระบุคาศักยเคมีไฟฟารวมของคูโลหะบางคูที่ใชกันอยูทั่วไป 

หมายเหตุ 2  ดูขอ 15.2 
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ภาคผนวก ช. 

(ขอกําหนด) 

วิธีทดสอบสภาพการเกิดเปลวไฟได 

หมายเหตุ  ในประเทศออสเตรเลียและประเทศนิวซีแลนด เงื่อนไขพิเศษแหงชาตินํามาใช ซ่ึงรวมถึงการทดสอบ ขึ้นอยูกับความ

เขากันไดกับแนวความคิดของ IEC 60695 เก่ียวกับการทดสอบขดลวดรุงแสง การทดสอบเปลวไฟเข็ม การทดสอบที่

เก่ียวเนื่อง และการทดสอบที่เก่ียวเนื่องกับผลิตภัณฑขั้นสุดทาย 

ช.1  ถาจัดหาชิ้นทดสอบตาม  IEC 60695-11-10 ขอ 4. ไมได อาจใชวิธีทดสอบดังตอไปน้ี 

ใหทดสอบตาม มอก. 2381 เลม 11(5) กับชิ้นตัวอยาง 3 ชิ้นของผลิตภัณฑขั้นสุดทายตามที่ใชในเคร่ืองใช  

เพื่อจุด ประสงคของมาตรฐาน ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม น้ี ให ใชขอกําหนดดังตอไปน้ีโดยสัมพันธกับ        

มอก. 2381 เลม 11(5) 

ขอ 7. − การวัดเร่ิมตน ไมตองใช 

ขอ 8. − ขั้นตอนการทดสอบ 

− ขอ 8.2  

แทนที่ประโยคแรกดวยขอความตอไปน้ี 

ติดต้ังชิ้นทดสอบในลักษณะทีส่ามารถจําลองภาวะการติดต้ังในเคร่ืองใช 

− ขอ 8.4  

แทนที่ยอหนาที่สามดวยขอความตอไปน้ี 

ใสเปลวทดสอบที่ชิ้นทดสอบหลาย ๆ จุด เพื่อทดสอบทุก ๆ จุดที่วิกฤต 

ขอ 9. − การสังเกตและการวัด 

−  ขอ 9.2 

แทนที่ยอหนาที่สองดวยขอความตอไปน้ี 

ระยะเวลาการเผาไหมคือชวงเวลาต้ังแตนําเปลวทดสอบออกจนถึงเปลวใด ๆ ดับ 

ช.1.1 นอกจากน้ี ถากําหนดใหเปนสภาพการติดไฟ ไดประเภท V-0 ตาม IEC 60695-11-10 ใหใชขอกําหนด

ตอไปน้ีโดยสัมพันธกับ มอก. 2381 เลม 11(5) 

ขอ 5. − ความรุนแรง 

 คาของชวงเวลาของการใชเปลวทดสอบเปนดังตอไปน้ี 
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 ใสเปลวทดสอบ 10 s ถาเปลวยังลุกตออยูไดดวยตัวเองไมเกิน  15 s ใหใสเปลวทดสอบอีกคร้ังที่จุด

เดิมหรือจุดอ่ืนใด  ๆ ก็ได เปนเวลา  1 min ถาเปลวยังลุกตออยูได ดวยตัวเองไมเกิน  15 s อีก ใหใส

เปลวทดสอบอีกคร้ังที่จุดเดิมหรือจุดอ่ืนใด ๆ เปนเวลา 2 min 

ขอ 10. − การประเมินผลทดสอบ 

แทนที่ขอความเดิมดวยขอความตอไปน้ี 

หลังการใสเปลวทดสอบคร้ังแรก  ชิ้นทดสอบตองไมถูกเผาไหมจนสมบูรณ  หลังการใสเปลว

ทดสอบคร้ังใด ๆ ชวงเวลาของการเผาไหมของชิ้นทดสอบใด  ๆ ตองไมเกิน  15 s ขณะเดียวกัน

ระยะเวลาเผาไหมเฉลี่ยไมเกิน  10 s กระดาษเน้ือเยื่อตองไมติดไฟ  และแผนบอรดตองไมไหม

เกรียม 

ช.1.2  นอกจากน้ี ถากําหนดใหเปนสภาพการติดไฟ ไดประเภท V-1 ตาม IEC 60695-11-10 ใหใชขอกําหนด

ตอไปน้ีเพิ่มเติมโดยสัมพันธกับ มอก. 2381 เลม 11(5) 

ขอ 5. − ความรุนแรง 

คาของ ชวง เวลาของการใชเปลวทดสอบเปนดัง ตอไป น้ี 

ใสเปลวทดสอบ  10 s ถาเ ปลวลุกตออยูไดดวยตัวเองไมเกิน  30 s ใหใสเปลวทดสอบอีก

คร้ังที่จุดเดิมหรือจุดอ่ืนใด  ๆ เปนเวลา  1 min ถาเปลว ยังลุกตอ อยูได ดวยตัว เองไม เกิน   

30 s อีก ใหใสเปลวทดสอบอีก คร้ังที่จุดเดิมหรือจุดอ่ืนใด  ๆ เปนเวลา  2 min 

ขอ 6. − การปรับภาวะ (ใชกับสวนประกอบตามขอ 14.4.1 เทาน้ัน) 

แทนที่ขอความเดิมดวยขอความ ดังตอไปน้ี  

“วางชิ้นทดสอบในเตาอบที่อุณหภูมิ  (100 ± 2) ๐C เปนเวลา  2 h” 

ขอ 10. − การประเมินผลทดสอบ 

แทนที่ขอความเดิมดวยขอความ ดังตอไปน้ี  

หลังการ ใส เปลวทดสอบคร้ังแรก  ชิ้นทดสอบตองไมถูกเผาไหมจนสมบูรณ  หลังการ ใส

เปลวทดสอบคร้ังใด  ๆ เปลว ลุกตอ อยูไดดวยตัว เองตองดับภายใน  30 s กระดาษเน้ือเยื่อ

ตองไมติดไฟ  และแผนบอรดตองไมไหมเกรียม  

ช.1.3 นอกจากน้ี ถากําหนดใหเปนสภาพการติดไฟ ไดประเภท V-2 ตาม IEC 60695-11-10 ใหใชขอกําหนด

ตอไปน้ีโดยสัมพันธกับ มอก. 2381 เลม 11(5) 
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ขอ 5. − ความรุนแรง 

คาของ ชวงเวลาของการใ ชเปลวทดสอบใหเปนดัง ตอไป น้ี 

ใสเปลวทดสอบ  10 s ถาเ ปลวยังลุกตออยูได ดวยตัว เองไมเกิน  30 s ใหใสเปลวทดสอบ

อีกคร้ัง ที่จุดเดิมหรือจุดอ่ืนใด  ๆ เปนเวลา  1 min ถาเปลว ยังลุกตออยูได ดวยตัว เองไม เกิน  

30 s อีก ใหใสเปลวทดสอบอีก คร้ังที่จุดเดิมหรือจุดอ่ืนใด  ๆ เปนเวลา  2 min 

ขอ 10. − การประเมินผลทดสอบ 

แทนที่ขอความเดิมดวยขอความ ดังตอไปน้ี  

หลังการ ใสเปลวทดสอบคร้ังแรก  ชิ้นทดสอบตองไมถูกเผาไหมจนสมบูรณ   

หลังการ ใสเปลวทดสอบคร้ังใด  ๆ เปลว ลุกตอ อยูไดดวยตัว เองตองดับภายใน  30 s  

ช.1.4 ถากําหนดใหเปนสภาพการติดไฟ ไดประเภท  HB75 หรือ HB40 ตาม IEC 60695-11-10 ใหใช

ขอกําหนดตอไปน้ีโดยสัมพันธกับ IEC 60695-11-10 

นําชิ้นตัวอยางจํานวน  3 ชิ้น ความยาวเทากับ  (125 ± 5) mm ความกวางเทากับ  (13 ± 0.5) mm ที่ตัดจาก

สวนที่บางที่สุดไปทดสอบ การเผาไหมตามที่อธิบายใน IEC 60695-11-10 ขอ 8. วิธีทดสอบ A 

วัสดุตองจําแนกเปนประเภท HB75 หรือ HB 40 ตามที่อธิบายในขอ 8.4 ของ IEC 60695-11-10 

ช.2  การทดสอบสายเคเบิลและฉนวนของลวดใหตรวจสอบตาม มอก. 2381 เลม 11(5) 

เพื่อจุดประสงคของมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมน้ี ใหใชขอกําหนดตอไปน้ีโดยสัมพันธกับ  มอก. 2381 

เลม 11(5) 

ขอ  5. −  ความรุนแรง 

คาของ ชวง เวลาของการ ใสเปลวทดสอบใหเปนดัง ตอไป น้ี 

− ชิ้นตัวอยางที่หน่ึง  10 s 

− ชิ้นตัวอยางที่สอง  60 s 

− ชิ้นตัวอยางที่สาม   120 s 

ขอ  7. −  การวัดเร่ิมตน  ไมตอง ใช  

ขอ  8. − ขั้นตอนการทดสอบ 

− เพิ่มขอความตอไปน้ีในขอ  8.4 
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ใหรองรับ ตะเกียง ในลักษณะที่แกนของ ตะเกียง ทํามุม  45๐ จากแนวด่ิง  ยึดสายเคเ บิลหรือ

ลวดโดยใหทํามุม  45๐ จากแนวด่ิง  แกนของสายเคเ บิลหรือลวดอยูในระนาบด่ิงที่ต้ังฉาก

กับระนาบด่ิงของแกนของ ตะเกียง  

− แทนที่ขอ  8.5 ดวยขอความตอไปน้ี  

ทําการทดสอบกบัตัวอยาง  3 ตัวอยางจากแตละประเภทของสายเคเ บิลหรือลวดเหมือนกับ

ที่ใชในเคร่ืองใช  ตัวอยาง เชน  มีฉากกั้นหรือปลอกประกอบ  

ขอ  9. − การสังเกตุและการวัด  

− ไมใชขอ  9.1 

− ขอ  9.2 

แทนที่ยอหนาที่  2 ดวยขอความ ดังตอไปน้ี  

ระยะเวลาการเผาไหมคือชวงเวลาต้ังแตนําเปลวทดสอบออกจนถึงเปลวใด ๆ ดับ 

ขอ  10. −  การประเมินผลทดสอบ 

 แทนที่ขอความเดิมดวยขอความ ดังตอไปน้ี  

 ระหวางการทดสอบ  การเผาไหมใด  ๆ ของวัสดุฉนวนตองสม่ําเสมอและไมกระจายจนเห็น

ไดชัด  เปลวใด  ๆ ตองดับไดเองภายใน  30 s ต้ังแตนําเปลวทดสอบออก  

ช.3 ที่กั้นตองเปนไปตามขอกําหนด ดังตอไปน้ี  

ทดสอบ ชิ้นตัวอยาง  3 ชิ้นดังตอไปน้ี  

(1) ในกรณีของ ที่กั้นเปนอ โลหะ  ยึดตัวอยางทดสอบแตละชิ้นในแนว ระดับ  ใส เปลวไฟเข็มตาม ที่ระบุ

ใน มอก . 2381 เลม  11(5) ที่สวนลางของตัวอยางโดยทํามุม  45º 

สวนบนสุดของเปลวตอง  : 

(ก) ใสที่กั้นเหมือนกับที่ใชในเคร่ืองใช  ในตําแหนงที่นาจะทําใหเกิดการติดไฟเน่ืองจาก การอยู

ใกลและมีระยะหางจริงกับ แหลงที่มีศักยภาพ ในการติด ไฟ  

หรือ  

(ข) ใส ตรง แผนตัวอยางที่มีความหนา เทากัน และทําจากวัสดุชนิดเดียวกัน  ที่สัมผัสกับ พื้น ผิว

ดานลางของแผนตัวอยางน้ีบริเวณกึ่งกลาง  

ตองใสเปลวเปนเวลา  60 s ที่ตําแหนงเดียวกัน  
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เปลวไฟเข็มตองไมสามารถทะลุ ชิ้นตัวอยางทดสอบและตองไม ปรากฎรูบนชิ้นตัวอยางทดสอบ

ภายหลังผานการทดสอบแลว  

ตองผานการทดสอบ  

(2) ในกรณีที่เปนชองเปดบน ที่กั้นไมวาจะทําดวยวัสดุใด  ๆ ตองใช ขอกําหนดที่แสดงใน รูปที่ 13 

ยกเวนไมสามารถใชเปลวไฟเข็มในการเจาะทะลุ ที่กั้นได ตามที่ระบุใน  มอก . 2381 เลม 11(5) 

การ ทดสอบ ใหทําโดยการทดสอบตามขอ  (1) ขางบน หลังการทดสอบตองไมมีการเปลี่ยนแปลง

เกิดขึ้นกับชองเปดของ ที่กั้น ตัวอยางตองผานการทดสอบ  
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ภาคผนวก ซ. 

(ขอกําหนด) 

ลวดหุมฉนวนของขดลวดสําหรับใชโดยไมมีฉนวนแทรก  

ภาคผนวกน้ีระบุรายละเอียดลวดของขดลวดที่มีฉนวนซึ่งอาจใชเปนฉนวนมูลฐาน  ฉนวนเพิ่มเติม  ฉนวนสองชั้น  

หรือฉนวนเสริม ของสวนประกอบที่มีการพันโดยไมมีฉนวนแทรก 

ภาคผนวกน้ีครอบคลุมลวดของขดลวดกลมที่มีเสนผานศูนยกลางระหวาง 0.05 mm กับ 5.0 mm 

ซ.1 วาง 

ซ.2 การทดสอบเฉพาะแบบ 

ลวดตองผานการทดสอบเฉพาะแบบดังตอไปน้ี ที่อุณหภูมิระหวาง 15๐C กับ 35๐C และความชื้นสัมพัทธ

ระหวาง 45% กับ 75% ยกเวนมีการระบไุวเปนอยางอ่ืน 

ซ.2.1 ความทนไดอิเล็กทริก 

ใหเตรียมตัวอยางทดสอบ ตามขอ 4.4.1 ของ IEC 60851-5 (สําหรับสายคูตีเกลียว )  จากน้ันใหทดสอบ

ตัวอยางตามขอ  10.3 ของมาตรฐาน ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม น้ี โดยไมมีการอบความชื้นตามขอ  10.2 

แรงดันไฟฟาทดสอบไมนอยกวาสองเทาของแรงดันไฟฟาที่เหมาะ สมในตารางที่  5 โดยมีคาตํ่าสุด

ดังตอไปน้ี 

− 6  kV r.m.s. หรือ 8.4 kV (คายอด) สําหรับฉนวนเสริม หรือ 

− 3  kV r.m.s. หรือ 4.2 kV (คายอด) สําหรับฉนวนมูลฐานหรือฉนวนเพิ่มเติม 

ซ.2.2 การโคงงอ (flexibility) และการติดยึด 

ใชการทดสอบที่  8 ของ IEC 60851-3  ขอ 5.1.1 โดยใชแมนเดรลที่มีเสนผานศูนยกลางตามตารางที่  ซ.1 

จากน้ันใหตรวจสอบตัวอยาง ทดสอบตาม IEC 60851-3 ขอ 5.1.1.4  แลวตามดวยการทดสอบตามขอ  

10.3 ที่เกี่ยวของของมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมน้ี โดยไมมีการอบความชื้นตามขอ  10.2 ยกเวนให

ปอนแรงดันไฟฟาทดสอบระหวางลวดกับแมนเดรล แรงดันไฟฟาทดสอบตองไมนอยกวาแรงดันไฟฟา

ที่เหมาะสมในตารางที ่5 ของมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมน้ี โดยมีคาตํ่าสุดดังตอไปน้ี 

− 3  kV r.m.s. หรือ 4.2 kV (คายอด) สําหรับฉนวนเสริม หรือ 

− 1.5 kV r.m.s. หรือ 2.1 kV (คายอด) สาํหรับฉนวนมูลฐาน หรือฉนวนเพิ่มเติม  
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ตารางท่ี ซ.1  เสนผานศูนยกลางแมนเดรล 

เสนผานศูนยกลางตัวนําระบ ุ

mm 

เสนผานศูนยกลางแมนเดรล  

mm ± 0.2 mm 

0.05 − 0.34 

0.35 − 0.49 

0.50 − 0.74 

0.75 − 2.49 

2.50  − 5.00 

4.0 

6.0 

8.0 

10.0 

4 เทาของเสนผานศูนยกลางตัวนํา ก 
ก ตามที่ระบุใน  IEC 60317-43 

แรงดึงที่ใชในการพันลวดบนแมนเดรลใหคํานวณจากเสนผานศูนยกลางของลวด  มีคาสมมูลกับ  118  

MPa ± 10 % (118 N/mm2 ± 10 %) 

ซ.2.3 ช็อกความรอน 

ใชการทดสอบที ่9 ของ IEC 60851-6 แลวตามดวยการทดสอบความทนไดอิเล็กทริกตามตารางที่  5 ของ

มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม น้ี ยกเวนใหปอนแรงดันไฟฟาทดสอบระหวางเสนลวดกับแมนเดรล  

แรงดันไฟฟาทดสอบตองไมนอยกวาแรงดันไฟฟาที่เหมาะสมในตารางที ่5 โดยมีคาตํ่าสุดดังตอไปน้ี 

− 3  kV คารากกําลังสองเฉลี่ย หรือ 4.2 kV (คายอด) สําหรับฉนวนเสริม หรือ 

− 1.5 kV คารากกําลังสองเฉลี่ย หรือ 2.1 kV (คายอด) สําหรับฉนวนมูลฐานหรือฉนวนเพิ่มเติม  

อุณหภูมิของตูอบเปนอุณหภูมิที่สัมพันธกับชั้นความรอนของฉนวนในตารางที่ ซ.2 

เสนผานศูนยกลางแมนเดรลและแรงดึงที่ใชในการพันเสนลวดบนแมนเดรลใหเปนไปตามขอ ซ.2.2 

ใหทดสอบความทนไดอิเล็กทริกที่อุณหภูมิหองภายหลังนําตัวอยางออกจากตูอบ 

ตารางท่ี ซ.2  อุณหภูมิของตูอบ 

ช้ันความรอน  A 

(105) 

E 

(120) 

B 

(130) 

F 

(155) 

H 

(180) 

อุณหภูมิของตูอบ  
oC ± 5 oC 

 

200 

 

215 

 

225 

 

240 

 

260 
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ซ.2.4 การคงสภาพความทนไดอิเล็กทริกหลังการดัดโคง (bending) 

ใหเตรียมตัวอยาง  5 ชิ้นตามขอ ซ.2.2 ขางตน และทดสอบดังตอไปน้ี ถอดแตละตัวอยางออกจากแมน

เดรล วางในภาชนะใน ตําแหนงที่ถูกลอมรอบทุกทิศทางดวยลูกปราย โลหะ (metal shot) อยางนอย  5 

mm ปลายตัวนําของตัวอยางตองยาวพอที่จะไมทําใหเกิดการวาบไฟตามผวิ  ลูกปรายตองมีเสนผาน

ศูนยกลางไมเกิน 2 mm และตองเปนทรงกลมทําจากเหล็กกลาไรสนิม  นิเกิล หรือเหล็กชุบนิเกิล   เติมลูก

ปรายอยางระมัดระวังลงในภาชนะจนคลุมทวมตัวอยางทดสอบอยางนอย 5 mm  ตองทําความสะอาดลูก

ปรายอยางสม่ําเสมอดวยตัวทําละลายที่เหมาะสม (ตัวอยางเชน 1,1,1-ไตรคลอโรอีเทน) 

หมายเหตุ วิธีการทดสอ บขางตน เปนการทําซํ้าจากขอ 4.6.1c) ของ IEC 60851-5 second edition  รวมถึง 

amendment 1 ขณะนี้ถูกยกเลิก ซ่ึงไมรวมใน third edition ของมาตรฐานนั้น 

แรงดันไฟฟาทดสอบตองไมนอยกวาแรงดันไฟฟาที่เหมาะสมในตารางที ่5 โดยมีคาตํ่าสุดดังตอไปน้ี 

− 3  kV r.m.s. หรือ 4.2 kV (คายอด) สําหรับฉนวนเสริม หรือ 

− 1.5 kV r.m.s. หรือ 2.1 kV (คายอด) สําหรับฉนวนมูลฐานหรือฉนวนเพิ่มเติม  

ใหปอนแรงดันไฟฟาทดสอบระหวางลูกปรายกับตัวนํา 

ซ.3 การทดสอบระหวางการทํา 

ผูทําเสนลวดตองทดสอบเสนลวดระหวางการทําดวยรายการความทนไดอิเล็กทริกตามที่กําหนดในขอ 

ซ.3.1 และขอ ซ.3.2 

ซ.3.1 การทดสอบแบบประจํา 

แรงดันไฟฟาทดสอบสาํหรับการทดสอบ แบบประจําตองใชคาแรงดันไฟฟาที่เหมาะสมในตารางที่  5 

โดยมีคาตํ่าสุดดังตอไปน้ี 

− 3  kV  r.m.s. หรือ 4.2 kV (คายอด) สําหรับฉนวนเสริม หรือ  

− 1.5 kV r.m.s. หรือ 2.1 kV (คายอด) สําหรับฉนวนมูลฐานหรือฉนวนเพิ่มเติม 

ซ.3.2 การทดสอบแบบสุม 

ตองทดสอบตัวอยางสายคูตีเกลียวตามขอ 4.4.1 ของ IEC 60851-5 แรงดันไฟฟาเสียสภาพฉับพลันตํ่าสุด

ตองเปนสองเทาของแรงดันไฟฟาที่เหมาะสมในตารางที่  5 ของมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม น้ี แต

ตองไมนอยกวา 

− 6  kV  r.m.s. หรือ 8.4 kV (คายอด) สําหรับฉนวนเสริม หรือ 

− 3  kV r.m.s. หรือ 4.2 kV (คายอด) สําหรับฉนวนมูลฐานหรือฉนวนเพิ่มเติม 
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ภาคผนวก ฌ. 

(ขอกําหนด) 

วิธีทางเลือกสําหรับการหาระยะหางในอากาศต่ําสุด 

ภาคผนวกน้ีระบุวิธีทางเลือกสําหรับการหาระยะหางในอากาศตํ่าสุดที่อางอิงในขอ 13.3 

ไมมีการทดสอบความทนไดอิเล็กทริกเพื่อทวนสอบระยะหางในอากาศ 

ฌ.1 สรุปขั้นตอนการหาระยะหางในอากาศตํ่าสุด 

หมายเหตุ ระยะหางในอากาศต่ําสุดสําหรับฉนวนมูลฐาน  ฉนวนเพ่ิมเติม  และฉนวนเสริม  ทั้งภายในวงจรปฐมภูมิหรือ

วงจรอ่ืน  ๆ ขึ้นอยูกับคาแรงดันไฟฟาที่ทนไดที่ ตองการ  ในขณะที่แรงดันไฟฟาที่ทนไดที่ ตองการขึ้นอยูกับ

ผลรวมของแรงดันไฟฟา ใชงานปกติ  (รวมถึงคายอดแรงดันไฟฟาที่เกิดซํ้าเนื่องจากวงจรภายใน  เชน  

แหลงจายกําลังไฟฟาใชการสวิตช) กับแรงดันไฟฟาเกินที่ไมเกิดซํ้าเนื่องจากแรงดันไฟฟาช่ัวครูภายนอก 

ในการหาคาตํ่าสุดของระยะหางในอากาศที่กําหนดแตละคา ตองดําเนินการตามขั้นตอนดังตอไปน้ี 

(ก) วัดคายอดของแรงดันไฟฟาใชงาน ครอมระยะหางในอากาศที่สงสัย 

(ข) ถาบริภัณฑทํางานดวยไฟฟาประธาน 

− หาแรงดันไฟฟาชั่วครูในไฟฟาประธาน (ขอ ฌ.2) และ 

− คํานวณคายอดของแรงดันไฟฟาประธานกระแสสลับที่ระบุ  

(ค) หาคาแรงดันไฟฟาที่ทนไดทีต่องการสําหรับภาวะชั่วครูในแหลงจายไฟฟาประธานกระแสสลับและ

ภาวะชั่วครูภายใน โดยใชกฎในขอ ฌ.4 (ก) และคาแรงดันไฟฟาในขั้นตอนที่  ข ในกรณีที่ไมมีภาวะ

ชั่วครูจากโครงขายโทรคมนาคม ใหขามไปขั้นตอนที่ ช) 

(ง) ถาเคร่ืองใชตอเขากบัโครงขายโทรคมนาคม  ใหหาคาแรงดันไฟฟาชั่วครูในโครงขายโทรคมนาคม  

(ขอ ฌ.3) 

(จ) หาคาแรงดันไฟฟาที่ทนไดที่ ตองการ สําหรับภาวะชั่วครูในโครงขายโทรคมนาคม  โดยใชคา

แรงดันไฟฟาชั่วครูในโครงขายโทรคมนาคมและ กฎในขอ ฌ.4 (ข) ในกรณีที่ไมมีภาวะชั่วครู ใน

ไฟฟาประธานและภาวะชั่วครูภายใน ใหขามไปขั้นตอนที ่(ช) 

(ฉ) หาคาแรงดันไฟฟาที่ทนไดทีต่องการรวมโดยใชกฎในขอ ฌ.4 (ค) 

(ช) หาคาระยะหางในอากาศตํ่าสุดโดยใชคาแรงดันไฟฟาที่ทนไดที่ตองการ (ฌ.6) 

ฌ.2 การหาคาแรงดันไฟฟาชั่วครูในไฟฟาประธาน 

สําหรับเคร่ืองใชที่ตอเขากับแหลงจายไฟฟาประธานกระแสสลับ  คาแรงดันไฟฟาชั่วครู ในไฟฟาประธาน

ขึ้นอยูกับประเภทแรงดันไฟฟาเกินและคาที่ระบุของแรงดันแหลงจายไฟฟาประธานกระแสสลับ  โดยทั่วไป 
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ตองออกแบบใหระยะหางในอากาศของเคร่ืองใชที่มเีจตนาใหตอเขากับแหลงจายไฟฟาประธานกระแสสลับ

มีคาเหมาะสําหรับแรงดันไฟฟาชั่วครูในไฟฟาประธานในแรงดันไฟฟาเกินประเภท II 

ตองหาคาที่เหมาะสมของแรงดันไฟฟาชั่วครู ในไฟฟา ประธานจากประเภทแรงดันไฟฟาเกินและแรงดัน

แหลงจายไฟฟาประธานกระแสสลบัที่ระบุโดยใชตารางที ่ฌ.1 

ตารางท่ี ฌ.1 แรงดันไฟฟาชั่วครูในไฟฟาประธาน 

แรงดันไฟฟาประธาน

กระแสสลับที่ระบ ุสาย

เฟสถึงสายกลาง   

ไมเกิน  

V r.m.s. 

แรงดันไฟฟาช่ัวครูในไฟฟาประธาน  

V (คายอด ) 

ประเภทแรงดันไฟฟาเกิน 

I II 

   50 330  500 

 100 500 800 

 150 ก 800 1 500 

 300 ข 1 500 2 500 

 600 ค 2 500 4 000 

หมายเหตุ  1 ในประเทศนอรเวย เนื่องจากระบบการกระจาย

กําลังไฟฟา IT ที่ใช ใหพิจารณาวาเทียบเทากับแรงดันไฟฟาเสนตอเสน 

และจะคงอยู 230 V ในกรณีสัญญาณเดี่ยวเกิดเสียหาย  

หมายเหตุ  2 ในประเทศญ่ีปุ น แรงดันไฟฟาช่ัวครู ไฟฟาประธาน

สําหรับการระบุ 100 V ระบบควร เลือกจาก 150 V ของโตะ  
ก  รวมทั้ง 120/208 V หรือ 120/240 V 

ข  รวมทั้ง 230/400 V หรือ 277/480 V 
ค  รวมทั้ง 400/690 V 

ฌ.3 การหาแรงดันไฟฟาชั่วครูในโครงขายโทรคมนาคม 

ถาไมทราบแรงดันไฟฟาชั่วครูในโครงขายโทรคมนาคมที่สงสัย ตองใชคาดังตอไปน้ี 

− 1 500 V peak  ถาวงจรตอกับโครงขายโทรคมนาคมเปนวงจร TNV-1 หรือวงจร TNV-3  และ 

− 800 V peak  ถาวงจรตอกับโครงขายโทรคมนาคมเปนวงจร TNV-0 หรือวงจร TNV-2 

ฌ.4 การหาแรงดันไฟฟาที่ทนไดทีต่องการ 

(ก) ภาวะชั่วครูในไฟฟาประธานและภาวะชั่วครูภายใน 
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− วงจรที่ ตอกับไฟฟาประธาน ผานสวนนําไฟฟาไดซึ่งไดรับภาวะชั่วครูในไฟฟาประธาน ที่ไมถูก

ลดทอน 

ใน วงจรดังกลาว  ตองใช กฎ ดังตอไปน้ี  โดยไมคํานึงถึงผลของภาวะชัว่ครูจากโครงขาย

โทรคมนาคม 

กฎที่ 1) ถาแรงดันไฟฟา ใชงานคายอด  Upo นอยกวา คายอดของ แรงดันไฟฟา แหลงจาย

ไฟฟา ประธานกระแสสลับที่ระบุ  แรงดันไฟฟาที่ทนไดที่ ตองการ  คือ

แรงดันไฟฟาชั่วครู ในไฟฟา ประธาน  หาไดในขอ  ฌ.2 

Uที่ทนไดที่ตองการ = Uภาวะชั่วครูในไฟฟาประธาน 

กฎที่ 2) ถาแรงดันไฟฟา ใช งานคายอด  Upo มากกวา คายอดของ แรงดันไฟฟาประธาน

กระแสสลับที่ระบุ  แรงดันไฟฟาที่ทนไดที่ ตองการ  คือแรงดันไฟฟาชั่วครู ใน

ไฟฟา ประธานหาไดในขอ  ฌ.2 บวกดวย ผลตางระหวางแรงดันไฟฟา ใชงานคา

ยอดกับคายอดของแรงดันไฟฟาประธานกระแสสลับทีร่ะบุจากตารางที่  ฌ.1  

Uที่ทนไดที่ตองการ = Uภาวะชั่วครูในไฟฟาประธาน + Upo - Uคายอดไฟฟาประธาน 

− วงจรที่ไมตอ กับไฟฟาประธาน ผานสวนนําไฟฟาได ที่มีวงจรแหลงจาย ตอกับไฟฟ าประธานผาน

สวนนําไฟฟาได  ไดรับภาวะชั่วครูในไฟฟาประธานที่ไมถูกลดทอน 

ในวงจรดังกลาว ตองหาแรงดันไฟฟาที่ทนไดที่ตองการดังตอไปน้ี  โดยไมคํานึงถึงผลของภาวะชัว่

ครูจากโครงขายโทรคมนาคม 

ใชกฎที่ 1) และกฎที่ 2) ขางตน โดยแทนที่แรงดันไฟฟาชั่วครู ในไฟฟาประธานที่หาไดในขอ  ฌ.2 

ดวยแรงดันไฟฟาที่มีคานอยกวาหน่ึงขั้นตามคาแรงดันไฟฟาตอไปน้ี 

330   500   800   1 500   2 500  และ  4 000  V peak 

อยางไรก็ตาม  การลดคาแรงดันไฟฟาน้ีไม อนุญาตใหใชกับวงจรลอยตัวที่ไมตอกับไฟฟาประธาน

ผานสวนนําไฟฟาได  เวนแตวาวงจรน้ีอยูในเคร่ืองใชที่มีขั้วตอลงดินปองกันและแยกจากวงจรที่

ตอกับไฟฟาประธานผานสวนนําไฟฟาไดดวยที่กั้นโลหะที่ตอลงดิน  ที่ตอกับจุดตอลงดินปองกัน ที่

เปนไปตามขอ 15.2 

อีกทางเลือกหน่ึง  ใหใชกฎที่ 1) และกฎที่ 2) ขางตน  โดยแทนคาแรงดันไฟฟาชั่วครู ในไฟฟา

ประธานดวยคาแรงดันไฟฟาที่หาไดโดยการวัดตามขอ ฌ.5 (ก) 

− วงจรที่ตอกับไฟฟาประธานผานสวนนําไฟฟาได และวงจรที่ไมตอ กับไฟฟาประธานผานสวนนํา

ไฟฟาไดที่ไมไดรับภาวะชั่วครูในไฟฟาประธานที่ไมถูกลดทอน 
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ในวงจรดังกลาว  ใหหาแรงดันไฟฟาที่ทนไดที่ ตองการดังตอไปน้ี  โดยไมคํานึงถึงผลของภาวะชัว่

ครูจากโครงขายโทรคมนาคม ใด ๆ ใหใชกฎที่ 1) และกฎที่  2) ขางตน  โดยตองแทนคา

แรงดันไฟฟาชั่วครูในไฟฟาประธานดวยคาแรงดันไฟฟาที่หาไดโดยการวัดตามขอ ฌ.5 (ก) 

− วงจรที่ไมตอกับแหลงจายไฟฟาประธาน ผานสวนนําไฟฟาได ที่ถูกปอนจากแหลงกําเนิด กระแส

ตรงที่มีการกรองดวยตัวเก็บประจุ 

ในวงจร ตอลงดินใด  ๆ ที่ไมตอกับแหลงจายไฟฟาประธาน ผานสวนนําไฟฟาได ที่ถูกปอนจาก

แหลงกําเนิด กระแสตรง ที่มีการกรอง ดวยตัวเก็บประจุ  แรงดันไฟฟาที่ทนไดที่ ตองการตอง มีคา

เทากับแรงดันไฟฟากระแสตรง 

(ข) ภาวะชั่วครูในโครงขายโทรคมนาคม 

ถามีเฉพาะภาวะชั่วครูจากโครงขายโทรคมนาคม  แรงดันไฟฟาที่ทนไดที่ ตองการ คือ  แรงดันไฟฟาชั่ว

ครูในโครงขายโทรคมนาคมที่หาไดในขอ  ฌ.3  ยกเวนถาวัดไดระดับตํ่ากวาเมื่อทดสอบตามขอ  ฌ.5 

(ข) 

(ค)  การรวมของภาวะชั่วครู 

ถามีภาวะชั่วครูทั้ง ก ) และ ข ) แรงดันไฟฟาทีท่นไดที่ตองการ คือคาที่มากกวาของแรงดันไฟฟาทั้ง

สอง ตองไมบวกคาทั้งสองเขาดวยกัน 

ฌ.5 การวัดระดับภาวะชั่วครู 

ใชขอน้ีทดสอบเฉพาะเมื่อตองการหาวาแรงดันไฟฟาชั่วครูครอมระยะหางในอากาศในวงจรใด  ๆ มีคาตํ่า

กวาปกติหรือไม ตัวอยางเชน เน่ืองจากผลของตัวกรองในเคร่ืองใช  ใหวัดแรงดันไฟฟาชั่วครูครอมระยะหาง

ในอากาศตามขั้นตอนการทดสอบดังตอไปน้ี   

ระหวางการทดสอบ  ใหตอเคร่ืองใชกับเคร่ืองจายไฟฟาที่แยกตางหาก  (ถามี) แตไมตอกับไฟฟาประธาน

หรือโครงขายโทรคมนาคมใด ๆ และใหปลดตัวระงับเสิรจใด ๆ ในวงจรที่ตอกับไฟฟาประธานผานสวนนํา

ไฟฟาได 

ใหตออุปกรณวัดแรงดันไฟฟา ครอมระยะหางในอากาศที่สงสัย 

(ก) ในการวัดระดับที่ลดลงของ ภาวะชั่วครูที่เกิดจากแรงดันไฟฟาเกิน ในไฟฟาประธาน  ใชเคร่ืองกําเนิด

ทดสอบอิมพัลสตามภาคผนวก  ญ. สรางอิมพัลส  1.2/50 µs โดย Uc มีคาเทากับแรงดันไฟฟาชั่วครู ใน

ไฟฟาประธานที่หาไดตามขอ ฌ.2 

ปอนอิมพัลส 3 ถึง 6 คร้ัง โดยใหอิมพัลสมีการสลับสภาพขั้ว ในแตละคร้ัง  และเวนชวงเวลา แตละคร้ัง

อยางนอย 1 s เขาระหวางแตละจุดดังตอไปน้ี ตามที่เกี่ยวของ 
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− สายเฟสกับสายเฟส 

− ตัวนําสายเฟสทั้งหมดตออยางนําไฟฟาไดรวมกัน กับสายกลาง 

− ตัวนําสายเฟสทั้งหมดตออยางนําไฟฟาไดรวมกัน กับจุดตอลงดินปองกัน 

− สายกลางกับจุดตอลงดินปองกัน 

(ข) ในการวัดระดับที่ลดลงของ ภาวะชั่วครูที่เกิดจากแรงดันไฟฟา เกินในโครงขายโทรคมนาคม  ใหใช

เคร่ืองกําเนิด ทดสอบอิมพัลสตามภาคผนวก  ญ. สรางอิมพัลส  10/700 µs โดย Uc มีคาเทากับ

แรงดันไฟฟาชั่วครูในโครงขายโทรคมนาคม ที่หาไดตามขอ ฌ.3 

ปอนอิมพัลส 3 ถึง 6 คร้ัง โดยใหอิมพัลสมีการสลับสภาพขั้วในแตละคร้ัง และเวนชวงเวลาแตละคร้ัง

อยางนอย 1 s เขาระหวางแตละจุดที่ตอเขากับโครงขายโทรคมนาคมชนิดอินเตอรเฟสเด่ียว  ดังตอไปน้ี 

− แตละคูของขั้วตอ (ตัวอยางเชน A กับ B หรือ ปลายกับวงแหวน) ในอินเตอรเฟส 

− ขั้วตอชนิดอินเตอรเฟสเด่ียวทั้งหมดตอรวมกัน  กับจุดตอลงดิน 

ใหทดสอบวงจรที่เหมือนกันหน่ึงชุดเทาน้ัน 

ฌ.6 การหาระยะหางในอากาศตํ่าสุด 

ระยะหางในอากาศแตละระยะตองเปนไปตามมิติตํ่าสุดที่ ใหไวในตารางที่  ฌ.2 โดยใชคาแรงดันไฟฟาที่ทน

ไดที่ตองการตามขอ ฌ.4 

ระยะหางในอากาศที่ ระบุไมใชกับชองอากาศระหวางหนาสัมผัสของเทอรมอสแตต  คัตเอาตความรอน  

อุปกรณปองกันโหลดเกิน  สวิตชที่มีโครงสรางเปนชอง จุลภาค และสวนประกอบ ที่คลายกันที่ชองอากาศ

แปรผันตามหนาสัมผัส 

หมายเหตุ 1  สําหรับชองอากาศระหวางหนาสัมผัสของอุปกรณตัดวงจร ดูขอ 8.19.1 

หมายเหตุ 2  ระยะหางในอากาศไม ควรลดลงต่ํากวาคาที่ ระบุต่ําสุด เนื่องจากเกณฑความคลาดเคล่ือนของการทํา  หรือ

จากการเสียรูปที่เกิดขึ้นระหวางการเคล่ือนยาย  การช็อก  และการส่ันสะเทือน  อาจเกิดขึ้นระหวา งการทํา 

การขนสง หรือการใชงานตามปกติ 

หมายเหตุ 3  สําหรับเครื่องใชที่ใชงานที่ความสูงมากกวา 2 000 m จากระดับน้ําทะเล ควรใช Table A.2 ของ IEC 60664-

1 เพ่ิมเติมจากตารางที่ ฌ.2 
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ตารางท่ี ฌ.2  ระยะหางในอากาศต่ําสุด 

หนวยเปนมิลลิเมตร 

แรงดันไฟฟาที่ทนไดที่ ตองการ  

V peak หรือ  d.c. 

ระยะหางในอากาศต่ําสุด 

ฉนวนมูลฐานและฉนวนเพ่ิมเติม  ฉนวนเสริม  

ไมเกิน 400  0.2 (0.1)  0.4 (0.2) 
800  0.2         (0.1)                0.4          (0.2) 

1 000    0.3         (0.2)                0.6          (0.4) 
1 200    0.4         (0.3)                0.8          (0.6) 
1 500  0.8 (0.5)  1.6 (1) 
2 000  1.3 (1)  2.6 (2) 
2 500  2 (1.5)   4 (3) 
3 000  2.6 (2)  5.2 (4) 
4 000  4 (3)   6 
6 000  7.5  11 
8 000  11  16 

10 000  15  22 
12 000  19  28 
15 000  24  36 
25 000  44  66 
40 000  80  120 
50 000  100  150 
60 000  120  180 
80 000  173  260 

100 000  227  340 

หมายเหตุ 1 ยกเวนในวงจรที่ตอกับไฟฟาประธาน ผานสวนนําไฟฟาได  ในขอ  ฌ.4 (ก) ยอมใหใชการประมาณคาในชวง

ระหวางคาที่ใกลกันที่สุด  2 คา  โดยระยะหางตํ่าสุดที่คํานวณไดใหปดขึ้นเปนลําดับที่สูงกวา  คร้ังละ  0.1 mm 

หมายเหตุ  2 คาในวงเล็บใชเฉพาะในกรณีที่ การ ทํามีโปรแกรมการควบคุมคุณภาพ  (ตัวอยางโปรแกรมการควบคุมคุณภาพให

ไวในภาคผนวก  ฏ.) โดยเฉพาะอยางย่ิง  ฉนวนสองชั้น และฉนวนเสริมตองทดสอบประจําในรายการความทน         

ไดอิเล็กทริก  

หมายเหตุ  3 ไมตองใชขอกําหนด สําหรับ วงจร ที่ไมตอกับไฟฟาประธาน ผานสวนนําไฟฟาได  ที่ ตองมี คาระยะหางในอากาศ

ตํ่าสุดไมนอยกวา  8.4 mm  ถาเสนทางของระยะหางในอากาศเปนดังตอไปนี้  

− อยูในอากาศทั้งหมด   หรือ  

− อยูบน พ้ืนผิวของฉนวนที่เปนกลุมวัสดุ  I (CTI 600) ทั้งหมดหรือ บางสวน  

และฉนวน ผาน การทดสอบความทนไดอิเล็กทริกขอ  10.3 โดยใช  

− แรงดันไฟฟาทดสอบกร ะแสสลับที่มี คาราก กําลังสองเฉลี่ยเทากับ  1.06 เทาของแรงดันไฟฟา ใช งานคายอด  

หรือ  

− แรงดันไฟฟาทดสอบกระแสตรงที่มีคาเทากับคายอดของแรงดันไฟฟาทดสอบกระแสสลับที่กลาวไว

ขางตน  

ถาเสนทางระยะหางในอากาศบางสวนผานพ้ืนผิวของวัสดุที่ไมไดเปนกลุมวัสดุ  I ใหทดสอบความทน           

ไดอิเล็กทริกครอมเฉพาะชองอากาศเทานั้น  
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การทดสอบใหทําโดยการวัด ใหพิจารณาภาคผนวก จ. ดวย 

ใชเงื่อนไขดังตอไปน้ี 

สวนที่เคลื่อนที่ไดตองอยูในตําแหนงที่ใหผลเลวที่สุด 

เมือ่วัดระยะหางในอากาศ จากเปลือกหุมที่เปนวัสดุฉนวนผาน รองหรือชองเปดในเปลือกหุม  พื้นผิวที่เขาถึง

ไดที่น้ิวทดสอบชนิดโพรบทดสอบ  B ตาม มอก.2533 (ดูขอ 9.1.1) สามารถสัมผัสไดเมื่อใชแรงไมมากนัก  

(ดู จุด B ของรูปที่ 3) ใหถือวานําไฟฟาไดเสมือนหุมดวยแผนโลหะเปลว 

เมือ่วัดระยะหางในอากาศ ใชแรงทดสอบตามขอ 13.3.1 
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ภาคผนวก ญ. 

(ขอกําหนด) 

เคร่ืองกําเนิดทดสอบอิมพัลส 

วงจรในรูปที ่ญ.1 ใชคาของสวนประกอบในตารางที่  ญ.1 เพื่อกําเนิดอิมพัลสโดยเร่ิมตนประจุตัวเก็บประจุ  C1 จนมี

แรงดันไฟฟา Uc 

วงจรทดสอบอิมพัลสสําหรับสรางอิมพัลส  10/700 µs (ชวงเวลาขึ้น  10 µs และชวงเวลาลดถอย  700 µs) ดังที่ระบุใน  

ITU-T Recommendation K.17 เพื่อจําลองสัญญาณรบกวนฟาผาในโครงขายโทรคมนาคม 

วงจรทดสอบอิมพัลสสําหรับสรางอิมพัลส  1.2/50 µs (ชวงเวลาขึ้น  1.2 µs และชวงเวลาลดถอย  50 µs) ดังที่ระบุใน  

ITU-T Recommendation K.21 เพื่อจําลองภาวะชั่วครูในระบบจายกําลังไฟฟา 

รูปคลื่นอิมพัลสอยูภายใตภาวะเปดวงจรและสามารถแตกตางออกไปในภาวะมีโหลด 

หมายเหตุ  จําเปนตองมีความระมัดระวังอยางย่ิงเม่ือใชเครื่องกําเนิดเหลานี้  เนื่องจากมีประจุไฟฟาจํานวนมากที่สะสมอยูในตัว

เก็บประจ ุC1 

Uc

C1

R1

R2

C2

R3

IEC   459/99 
รูปท่ี ญ.1  วงจรกําเนิดอิมพัลส 

 

ตารางท่ี ญ.1  คาของสวนประกอบสําหรับวงจรกําเนิดอิมพัลส 

อิมพัลสทดสอบ  C1 R1 R2 C2 R3 

10/700 µs 20 µF 50 Ω 15 Ω 0.2 µF 25 Ω 

1.2/50  µs 1 µF 76 Ω 13 Ω 33 nF 25 Ω 
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ภาคผนวก ฎ. 

(ขอกําหนด) 

ขอกําหนดเพิ่มเติมสําหรับเคร่ืองใชแฟลชอิเล็กทรอนิกสสําหรับงานถายภาพ 

ขอกําหนดของภาคผนวกน้ีซึ่งเพิ่มเติมหรือแทนขอกําหนดในมาตรฐาน ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม น้ี ใชกับเคร่ืองใช

แฟลชอิเล็กทรอนิกสสําหรับงานถายภาพ 

หมายเหตุ  ภาคผนวกนี้แทน IEC 60491 : 1984 

ฎ.1  ทั่วไป  

เพิ่มเติมดังตอไปน้ีในขอ 1.1.1 

ฎ.1.1.1 ภาคผนวกน้ีใชกับเคร่ืองใชแฟลชอิเล็กทรอนิกสสําหรับงานถายภาพที่มีพลังงานสะสมไมเกิน  2 000  J 

รวมถึงเคร่ืองใชรวม และไมมีเจตนาใหทนนํ้าหยดหรือนํ้าสาด ดังตอไปน้ี 

− เคร่ืองใชประเภทแฟลชเด่ียว ซึ่งสามารถมีหัวแฟลชมากกวาหน่ึงหัวทํางานในเวลาเดียวกัน 

− เคร่ืองใชสําหรับการใหความสวางแกการถายภาพเปนลําดับ 

− เคร่ืองประจุแบตเตอร่ีและเคร่ืองจายไฟฟาที่ใชตอกับเคร่ืองใชแฟลชอิเล็กทรอนิกสสําหรับ  

งานถายภาพ หนวยเสริมเหลาน้ีอาจเปนสวนหน่ึงของเตาเสียบไฟฟาประธาน 

− อุปกรณเสริมที่ระบุในใบแทรกคําแนะนํา 

ภาคผนวกน้ีไมใชกับสโตรโบสโคป (stroboscope) 

หมายเหตุ 1  ตราบเทาที่ไมมีขอกําหนดที่เหมาะสม สําหรับเครื่องใชที่มีพลังงานสะสมมากกวา 2 000 J อาจใช

ภาคผนวกนี้เทาที่เหมาะสม ขอกําหนดเพ่ิมเติมอาจจําเปน ตัวอยางเชน ขอกําหนด สําหรับการระเบิด  

และการแผรังสีความรอน 

หมายเหตุ 2  ภาคผนวกนี้เจตนาใหคลอบคลุมถึงเครื่องใชที่สามารถใชงานในสภาพภูมิอากาศอบอุนและรอนช้ืน 

หมายเหตุ 3  สําหรับหลอดถายแบบ (modelling lamp) ที่รวมกับเครื่องใชแฟลชอิเล็กทรอนิกสสําหรับงานถายภาพ 

อาจใชขอกําหนดเพ่ิมเติมจาก IEC 60598-2-9 หรือ IEC 60598-2-17 เทาที่เหมาะสม 

ฎ.4 ภาวะการทดสอบทั่วไป 

เพิ่มเติมดังตอไปน้ีหลังขอ 4.2.12 

ฎ.4.2.13 ทดสอบเคร่ืองใชโดยการตอหรือไมตอกับหัวแฟลช ตัวเก็บประจุ และอุปกรณเสริมอ่ืน 

ฎ.4.2.14 หากเคร่ืองใชสามารถทํางานดวยไฟฟาประธาน  ใหเปดสวิตชเปนคาบเวลา  4 hโดยไมมีการวาบแสง  

แตถาจายดวยแบตเตอร่ีหรือแบตเตอร่ีประจุใหมไดเทาน้ัน ใหเปดสวิตชไวเปนเวลา 30 s 
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หลังจากน้ันใหทําการวาบแสงอยางตอเน่ืองกันหลาย  ๆ คร้ังเทาที่ทําได  โดยจํานวนสูงสุดเปน  40 คร้ัง 

และใหเร็วที่สุดเทาที่เปนไปได  อัตราการวาบแสงถูกกําหนดดวยตัวแสดง หรือถาไ มมีตัวแสดง ใหใช

แรงดันไฟฟาที่วัดไดบนตัวเก็บประจุของแฟลชน้ัน  ซึ่งควรเปน  85% ของแรงดันไฟฟาคายอดสูงสุด  

ใหจายแรงดันไฟฟาใหเคร่ืองใชดวยแรงดันไฟฟาที่กําหนด 

ใหตอเคร่ืองประจุแบตเตอร่ีเปนเวลา  4 h เขากับแบตเตอร่ีชนิดประจุใหมได  ซึ่งคายประจุออกหมด  

ตามที่เคร่ืองประจุแบตเตอร่ีไดถูกออกแบบไว 

เพิ่มเติมขอตอไปน้ีในขอ 4.3.3 

ฎ.4.3.3 

− การขาดของไสหลอด 

− การลัดวงจรและการเปดวงจรของหลอดปลอยประจุรุงแสง (ใชสําหรับการแสดงหรือการคุมคา) 

เพิ่มเติมขอตอไปน้ีในขอ 4.3.4 

ฎ.4.3.4 

(ช) ตัวเก็บประจุแบบคืนสภาพเอง (ตัวอยางเชน ชนิดกระดาษผสมโลหะ) ตราบเทาที่เกี่ยวของกับการเกิด

ความรอนเกิน 

ฎ.5 เคร่ืองหมาย และขอแนะนํา 

เพิ่มเติมตอไปน้ีในขอ 5.4 ตอจากหมายเหตุ 2 

ฎ.5.4 ตองมีแผนพับขอแนะนําประกอบไปกับเคร่ืองประจุแบตเตอร่ีและเคร่ืองจายไฟฟาดวย  ในขอแนะนํา

ตองแสดงชนิดหรื อหมายเลขแบบรุนของเคร่ืองใชแฟลชที่ใชกับเคร่ืองประจุแบตเตอร่ีและเคร่ืองจาย

ไฟฟาน้ัน 

ตองมีแผนพับขอแนะนําประกอบไปกับเคร่ืองใชแฟลชดวย ในขอแนะนําตองแสดงชนิดหรือ

หมายเลขแบบรุนของเคร่ืองประจุแบตเตอร่ีและเคร่ืองจายไฟฟาที่ใชกับเคร่ืองใชแฟลชน้ัน  

หมายเหตุ อนุญาตใหแสดงสารสนเทศนี้บนเครื่องใชได 

การทดสอบใหทําโดยการตรวจพินิจ 

ฎ.7 การเกิดความรอนในภาวะการทํางานปกติ 

เพิ่มเติมตอไปน้ีในขอ 7.1.5 ตอจากยอหนาแรก 
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ฎ.7.1.5 แบตเตอร่ีลิเทียมตองเปนไปตามอุณหภู มิที่เพิ่มขึ้นที่ยอมไดในตารางที่  3 “ในภาวะการทํางาน

ปกติ” เวนแตวา แบตเตอร่ีเปนไปตามการทดสอบทางไฟฟาที่เหมาะสม ตามขอ 6.2.2.1 หรือขอ 

6.2.2.2 ของ IEC 60086-4  

ฎ.9 อันตรายจากช็อกไฟฟาในภาวะการทํางานปกติ 

เพิ่มเติมตอไปน้ีในขอ 9.1.1 ตอจากหมายเหตุ 1 

ฎ.9.1.1 ขั้วตอสําหรับการตอกับตัวซิงโครไนเซอรของกลองถายภาพ ตองไมเปนไฟฟาอันตราย 

เพิ่มเติมตอไปน้ีในขอ 9.1.1.1 ตอจากยอหนาแรก 

ฎ.9.1.1.1  ถาเปนไปได ใหทาํการวาบแสงระหวางการวัด 

ฎ.10 ขอกําหนดดานฉนวน 

เพิ่มเติมตอไปน้ีในขอ 10.3.2 กอนตารางที่ 5 

ฎ.10.3.2 ในกรณีของเคร่ืองใชที่มีการจุดพัลสความถี่สูง ไมตองนําพัลสจุดน้ีมาคํานวณแรงดันไฟฟา

ทดสอบ ถาระยะเวลาของพลัสไมเกิน 1 ms 

ฎ.11  ภาวะผิดพรอง 

เพิ่มเติมตอไปน้ีในขอ 11.2.7 ตอจากยอหนาแรก 

ฎ.11.2.7 แบตเตอร่ีลิเทียมตองเปนไปตามอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้น ที่ยอมไดในตารางที่  3 “ภาวะผิดพรอง” เวนแต

วา แบตเตอร่ีเปนไปตามการทดสอบทางไฟฟาทั้งหมดตามขอ 6.3.2 ของ IEC 60086-4  

ฎ.12 ความแข็งแรงทางกล 

เพิ่มเติมตอไปน้ีตอจากยอหนาที่ 4 ของขอ 12.1.3 

ฎ.12.1.3 หนาตางของหลอดวาบแสงไมรวมในการทดสอบการกระแทกโดยลูกเหล็ก 

ฎ.14 สวนประกอบ 

เพิ่มเติมขอตอไปน้ีที่ทายขอ 14.6 

ฎ.14.6.6 นอกจากน้ี  สําหรับสวิตชประธาน  ลักษณะเฉพาะของสวิตชตามที่อางอิงใน เคร่ืองหมาย  ตอง

เหมาะสมสําหรับหนาที่ของสวิตชในเคร่ืองใชในภาวะปกติ 

การทดสอบใหทําโดยการตรวจพินิจและโดยการวัด 
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กระแสไฟฟาประธานที่กําหนดของเคร่ืองใชแฟลชหาไดจากสูตรดังตอไปน้ี 

 
 

 

เมื่อ 

îo คือ  กระแสไฟฟาประธานสูงสุด (คายอด) ทันทีหลังจากทาํการวาบแสง 

î1  คือ  กระแสไฟฟาประธาน  (คายอด) ที่จุดสิ้นสุดของคาบเวลาการประจุใหมของตัวเก็บ

ประจุของแฟลช  จุดสิ้นสุดของคาบเวลาการประจุใหมถูกกําหนดดวยตัวแสดง  หรือ

ถาไมมีตัวแสดง ใหใชแรงดันไฟฟาที่วัดไดบนตัวเก็บประจุของแฟลชน้ัน  ซึ่งตอง

เปน 85%  ของแรงดันไฟฟาคายอดสูงสุด  ใหจายแรงดันไฟฟาใหเคร่ืองใชดวย

แรงดันไฟฟาที่กําหนด 

ใหเคร่ืองใชทํางานในภาวะปกติ เวนแตวาเคร่ืองใชน้ันตอกับแรงดันไฟฟาที่กําหนด 

ใหวัด îo และ î1 ขณะที่เคร่ืองใชพรอมที่จะทาํการวาบแสงและไดตอกับแหลงจายไฟฟาประธาน

แลวเปนเวลาอยางนอย 30 min 

กระแสเสิรจคายอดคือคายอดสูงสุดของกระแสไฟฟาประธานเมื่อเคร่ืองใชแฟลชถูกเปดสวิตช  

ภายหลังจากที่ตัวเก็บประจุของแฟลชปลอยประจุอยางสมบูรณแลว  ไมตองคํานึงถึงยอดแหลม

กระแสไฟฟาในชวงเวลาถึง 100 µs 

กระแสเสิรจคายอดที่วัดได  และกระแสไฟฟาประธานที่กําหนดที่คํานวณได  (lr) ตองไมเกินพิกัด

กระแสไฟฟาทีท่ําเคร่ืองหมายไวของสวิตชประธาน 

ฎ.20  ความทนไฟ 

เพิ่มเติมตอไปน้ีในขอ 20.1 

ฎ.20.1 (ค)  วงจรขดลวดจุดชนวนเพื่อการปลอยประจุในเคร่ืองใชแฟลชไมถือวาเปนแหลงที่มีศักยภาพใน

การติดไฟ 

2
11

23/1 îîîîI oor ++=
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ภาคผนวก ฏ. 

(ขอแนะนํา) 

ตัวอยางขอกําหนดสําหรับโปรแกรมการควบคุมคุณภาพ 

 

หมายเหตุ  ภาคผนวกนี้ใหตัวอยางขอกําหนดสําหรับโปรแกรมการควบคุมคุณภาพตามที่ระบุในขอ  13.3 และภาคผนวก  ฌ. 

สําหรับระยะหางในอากาศที่ลดลง 

ฏ.1 ระยะหางในอากาศที่ลดลง (ดูขอ 13.3) 

ผูทําที่ประสงคจะใชระยะหางในอากาศที่ลดลงตามที่ยอมใหในขอ 13.3 และภาคผนวก ฌ. ควรนําโปรแกรม

การควบคุมคุณภาพมาใชกบัสวนของการสรางตามที่แสดงไวในตารางที่  ฏ.1 โปรแกรมน้ีควรรวมถึงการ

ควบคุมคุณภาพเฉพาะสําหรับเคร่ืองมือและวัสดุซึ่งมีผลกระทบตอระยะหางในอากาศ 

ผูทําควรบงชี้และวางแผนการปองกัน และกระบวนการติดต้ังที่เกี่ยวของซึ่งมีผลกระทบโดยต รงตอคุณภาพ

ดวย (ถาใชได)  และควรทําใหมั่นใจวากระบวนการเหลาน้ีไดมีการนําไปใช ในภาวะที่มีการควบคมุ  ภาวะที่

มีการควบคมุควรรวมถึงสิ่งดังตอไปน้ี 

− วิธีปฏิบัติงานที่จัดทําเปนเอกสาร  ซึ่งกําหนดกระบวนการ  เคร่ืองใช  ภาวะแวดลอม  และวิธีการผลิต  ซึ่ง

หากไมมีวิธีปฏิ บัติงานดังกลาวจะมีผลกระทบรุนแรงตอคุณภาพ  ภาวะแวดลอมในการทาํงานที่

เหมาะสม การเปนไปตามมาตรฐานหรือขอกาํหนดคุณลักษณะอางอิงและแผนคุณภาพ 

− การเฝาระวังและการควบคุมกระบวนการที่เหมาะสมและลักษณะเฉพาะของผลิตภัณฑในระหวางการ

ผลิตและการติดต้ังในเคร่ืองใช 

− เกณฑกําหนดของฝมือการทําที่จําเปนเปนลายลักษณอักษรหรือโดยจัดทําตัวอยางที่เปนตัวแทน 

− การเก็บรักษาบันทึกสําหรับกระบวนการ เคร่ืองใช และบุคคลากรที่เปนไปตามเกณฑที่กําหนดตาม

ความเหมาะสม 

ตารางที ่ฏ.1 กําหนดแผนการชักตัวอยางและการทดสอบที่จําเปนสําหรับการเปนไปตามข อกําหนดขอ  13.3 

และภาคผนวก  ฌ. จํานวนตัวอยางของชิ้นสวน การผลิตหรือสวนประกอบยอยควรเปนไปตาม  มอก. 465 

หรือ ISO 2859-1 หรือมาตรฐานระดับประเทศที่เทียบเทา 
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ตารางท่ี ฏ.1  กฎสําหรับการชักตัวอยางและการตรวจสอบ-ระยะหางในอากาศท่ีลดลง 

การทดสอบ  ฉนวนมูลฐาน  ฉนวนเพิ่มเติม  ฉนวนเสริม  

ระยะหางในอากาศ  
ก ชักตัวอยาง  

S2 AQL 4 

ชักตัวอยาง  

S2 AQL 4 

ชักตัวอยาง  

S2 AQL 4 

การทดสอบ             

ความทนไดอิเล็กทริก  ข  

ไมทดสอบ  ไมทดสอบ  การทดสอบประจํา  

ถามี  1 ตัวอยางลมเหลว 

ตองประเมินหาสาเหตุ  
ก    ยอมใหใชการวัดแรงดันไฟฟาเสียสภาพฉับพลันแทนการวัดระยะหางในอากาศเพ่ือลดเวลาการทดสอบ

และตรวจสอบ  เริ่มตนใหหาแรงดันไฟฟาเสียสภาพฉับพลันสําหรับ  10 ตัวอยางที่ไดรับการยืนยันวามี

ระยะหางในอากาศที่ถูกตอง   ตอมาใหตรวจสอบแรงดันไฟฟาเสียสภาพฉับพลันของช้ินสวนหรื อ

สวนประกอบยอยที่ผลิตตามมากับขีดจํากัดลางซ่ึงมีคาเทากับแรงดันไฟฟาเสียสภาพฉับพลันต่ําสุดของ  

10 ตัวอยางแรกลบดวย  100 V  ถาการเสียสภาพฉับพลันเกิดขึ้นที่ขีดจํากัดลางนี้  ใหถือวาช้ินสวนหรือ

สวนประกอบยอยลมเหลว เวนแตวาการวัดระยะหางในอากาศยืนยันวาเปนไปตามขอกําหนด 

ข    การทดสอบความทนไดอิเล็กทริกของฉนวนเสริมควรประกอบดวยทางเลือกใดทางเลือกหนึ่ง

ดังตอไปนี้ 

−      อิมพัลส 6 ครั้ง โดยใหอิมพัลสมีการสลับสภาพขั้วในแตละครั้ง  ใชอิมพัลส  1.2/50 µs (ดู

ภาคผนวก ญ.) มีขนาดเทากับคายอดของแรงดันไฟฟาทดสอบในตารางที่ 5 (ดูขอ 10.3.2) 

−   พัลส 1 ครั้ง ที่ประกอบดวย 3 วัฏจักรของความถ่ีกําลังไฟฟากระแสสลับ  มีขนาดเทากั แรงดัน

ไฟฟาทดสอบในตารางที่ 5 (ดูขอ 10.3.2) 

−      อิมพัลส 6 ครั้ง โดยใหอิมพัลสมีการสลับสภาพขั้วในแตละครั้ง  ใชอิมพัลสกระแสตรง  10 ms  มี

ขนาดเทากับคายอดของแรงดันไฟฟาทดสอบในตารางที่ 5 (ดูขอ 10.3.2) 
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ภาคผนวก ฐ. 

(ขอแนะนํา) 

การทดสอบประจํา 

บทนํา 

การทดสอบที่ใหไวในภาคผนวกน้ี  เจตนาใหแสดงถึงความแปรผันที่ยอมรับไมไดในวัสดุหรือการทําดานความ

ปลอดภัย การทดสอบเหลาน้ีไมทําใหสมบัติและความเชื่อถือไดของเคร่ืองใชลดลง  และควรทํากับเคร่ืองใช แตละ

เคร่ืองโดยผูทําในระหวางการผลิตหรือสิ้นสุดการผลิต 

โดยทั่วไป การทดสอบทีม่ากกวาเชนการทดสอบเฉพาะแบบซ้ําและการสุมตัวอยางทดสอบ ตองทําโดยผูทําเพื่อให

มั่นใจวาเคร่ืองใ ชทุกเคร่ืองสอดคลองกบัตัวอยางทีท่นตอการทดสอบเฉพาะแบบตามมาตรฐาน

ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมน้ี ตามประสบการณที่ไดจากผูทําเคร่ืองใช 

ผูทําอาจใชวิธีดําเนินการทดสอบที่เหมาะสมมากกวากับการจัดการผลิต  และอาจทําการทดสอบในขั้นตอนระหวาง

การผลิตที่เหมาะสมใด ๆ  หากสามารถพิสูจนไดวาเคร่ืองใชที่ทนการทดสอบตามที่ผูทํากําหนดอยางนอยมีความ

ปลอดภัยระดับเดียวกับเคร่ืองใชที่ทนการทดสอบที่ระบุในภาคผนวกน้ี 

หมายเหตุ  โดยทั่วไป ควรนําระบบการประกันคุณภาพที่เหมาะสมมาใช ตัวอยางเชน อนุกรมมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ 

มอก. 9000  

กฎตอไปน้ีใหไวเปนตัวอยางสําหรับการทดสอบประจํา 

ฐ.1 การทดสอบระหวางกระบวนการผลิต 

ฐ.1.1 สภาพขั้วและการตอของสวนประกอบหรือชุดประกอบยอยที่ถูกตอง 

ถาสภาพขั้วและการตอของสวนประกอบหรือชุดประกอบยอยที่ไมถูกตองอาจมีผลตอความปลอดภัย  

ควรตรวจสอบ สภาพขั้วและการตอทางไฟฟาทีถู่กตองของสวนประกอบหรือชุดประกอบยอยเหลาน้ี

โดยการวัดหรือการตรวจพินิจ 

ฐ.1.2 คาที่ถูกตองของสวนประกอบ 

ถาคาที่ไมถูกตองของสวนประกอบอาจมีผลตอความปลอดภัย  ควรตรวจสอบคาที่ถกูตองของ

สวนประกอบเหลาน้ี โดยการวัดหรือการตรวจพินิจ 

ฐ.1.3  การตอลงดินปองกันของฉากและที่กั้นโลหะ 

สําหรับเคร่ืองใชประเภท I ที่มีฉากหรือที่กั้นโลหะ (ดูขอ 8.5) ระหวางสวนที่มีไฟฟาอันตรายกับขั้วตอที่

เปนสวนที่เขาถึงได (ดูขอ 8.4) หรือสวนนําไฟฟาที่เขาถึงไดตามลําดับ ควรตรวจสอบความตอเน่ืองของ
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การตอลงดินปองกัน ในภาย หลังเทาที่เปนไปไดในระหวางกระบวนการผลิต  ระหวางฉากหรือที่กั้น

โลหะ กับ 

− หนาสัมผัสลงดินปองกนัของเตาเสียบไฟฟาประธานหรือเตาเสียบเคร่ืองใช หรือ 

− ขั้วตอลงดินปองกัน ในกรณีเคร่ืองใชตอแบบถาวร 

กระแสไฟฟากระแสสลับทดสอบที่จายเปนเวลา  1 s ถึง 4 s ควรมีคา 10 A ซึ่งไดจากแหลงจายที่มี

แรงดันไฟฟาไมมีโหลดไมเกิน 12 V 

ความตานทานที่วัดไดไมควรเกิน 

− 0.1 Ω สําหรับเคร่ืองใชที่มีสายออนปอนกําลังไฟฟาชนิดถอดได 

− 0.2 Ω สําหรับเคร่ืองใชที่มีสายออนปอนกําลังไฟฟาชนิดถอดไมได 

หมายเหตุ ควรระมัดระวังเพ่ือใหแนใจวาความตานทานหนาสัมผัสระหวางปลายของโพรบที่ใชวัดกับสวนโลหะที่

ทดสอบไมมีอิทธิพลตอผลทดสอบ 

ฐ.1.4 ตําแหนงที่ถูกตองของการเดินสายภายใน 

ถาตําแหนงที่ไมถูกตองของการเดินสายภายในอาจทําใหความปลอดภัยลดลง  ควรตรวจสอบตําแหนงที่

ถูกตองของการเดินสายภายในโดยการตรวจพินิจ 

ฐ.1.5 การเสียบกันไดพอดีที่ถูกตองของการตอเตาเสียบภายใน 

ถาการเสียบกันไดพอดีไมถูกตองของการตอเตาเสียบภายในอาจทาํใหความปลอดภัยลดลง  ควร

ตรวจสอบการเสียบกันไดพอดีที่ถูกตองของการตอเตาเสียบภาย ในโดยการตรวจพินิจหรือทดสอบดวย

มือ 

ฐ.1.6 เคร่ืองหมายทีเ่กี่ยวของกับความปลอดภัยภายในเคร่ืองใช 

ความชัดเจนของเคร่ืองหมายที่เกี่ยวของกับความปลอดภัยภายในเคร่ืองใช  ตัวอยางเชน เกี่ยวกับไสฟวส  

ควรตรวจสอบโดยการตรวจพินิจ 

ฐ.1.7 การติดต้ังที่ถูกตองของชิ้นสวนทางกล 

ถาการติดต้ังที่ไมถกูตองของชิ้นสวนทางกลอาจทําใหความปลอดภัยลดลง  ควรตรวจสอบการติดต้ังที่

ถูกตองโดยการตรวจพินิจหรือทดสอบดวยมือ 

ฐ.2 การทดสอบทีจุ่ดสุดทายของกระบวนการผลิต 

ควรทําการทดสอบตอไปน้ีกับเคร่ืองใชเมื่อประกอบสมบูรณและกอนบรรจุหีบหอ 

ฐ.2.1 การทดสอบความทนไดอิเล็กทริก 
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ควรตรวจสอบฉนวนของเคร่ืองใชโดยการทดสอบดังตอไปน้ี  โดยทั่วไป ถือวาการทดสอบเหลาน้ี

เพียงพอ 

จายแรงดันไฟฟาทดสอบกระแสสลับที่มีรูปคลื่นใกลไซน  มีความถี่ไฟฟาประธานหรือแรงดันไฟฟา

ทดสอบกระแสตรงหรือทั้งสองอยางรวมกัน โดยมีคายอดตามที่ระบุในตารางที่  ฐ.1 ระหวางขั้วตอแหลง

ไฟฟาประธานที่ตอขนาน กับ 

− ขั้วตอ ที่ถือวาเขาถึงได (ดูขอ 8.4) และ 

− สวนนําไฟฟาที่เขาถึงได ตามลําดับ 

ซึ่งอาจกลายเปนสวนที่มีไฟฟาอันตราย  ในเหตุการณที่ฉนวนผิดพรองอันเน่ืองจากผลของการประกอบ

ที่ไมถูกตอง 

หมายเหตุ 1  ขั้วตอที่ถือวาเขาถึงไดและสวนนําไฟฟาที่เขาถึงได อาจตอเขาดวยกันระหวางการทดสอบความทน   

ไดอิเล็กทริก 

ตารางท่ี ฐ.1  แรงดันไฟฟาทดสอบ 

 

การใชงานของ

แรงดันไฟฟาทดสอบ  

แรงดันไฟฟาทดสอบ  

V (peak) a.c. หรือ d.c. 

แรงดันไฟฟาประธานท่ีกําหนด   

≤150  

แรงดันไฟฟาประธานท่ีกําหนด  

>150  

 ฉนวนมูลฐาน  1 130 

(800 r.m.s) 

2 120 

(1 500 r.m.s) 

 ฉนวนสองช้ัน หรือ

ฉนวนเสริม  

2 120 

(1 500 r.m.s) 

3 540 

(2 500 r.m.s) 

กอนจายแรงดันไฟฟาทดสอบ ควรทําการสัมผัสอยางใกลชิดกับชิ้นทดสอบ 

เร่ิมตนจายแรงดันไฟฟาไมเกินคร่ึงหน่ึงของ แรงดันไฟฟาทดสอบ ที่ระบุ แลวเพิ่มแรงดันไฟฟาใหสูงขึ้น

ดวยความชนัไมเกิน 1 560 V/ms จนถึงคาเต็มและคงไวเปนเวลา 1 s ถึง 4 s 

หมายเหตุ 2 ความชัน 1 560 V/ms สมนัยกับความชันของรูปคล่ืนไซนที่ความถ่ีไฟฟาประธาน 60 Hz 

ระหวางการทดสอบ  สวิตชประธานและสวิตชตามหนาที่  (ถามี) ที่ตอกับไฟฟาประธานผานสวนนํา

ไฟฟาได ควรอยูที่ตําแหนงเปด  และควรมีวิธีการที่เหมาะสมให มั่นใจไดวาแรงดันไฟฟาทดสอบมี

ประสิทธิผลสมบูรณ 

ระหวางการทดสอบไมควรเกิดการวาบไฟตามผิวหรือการเสียสภาพฉับพลัน  แหลงกําเนิดแรงดันไฟฟา

ทดสอบควรมีอุปกรณรับรูกระแส (กระแสเกิน ) ซึ่งเมื่อถูกกระตุนจะแสดงใหเห็นวาการทดสอบ

ลมเหลว แหลงกําเนิดแรงดันไฟฟาทดสอบยังควรจายแรงดันไฟฟาไดจนกระทั่งเกิดการตัดวงจรกระแส 
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หมายเหตุ 3  กระแสตัดวงจรไมควรเกิน 100 mA 

หมายเหตุ 4  การตัดวงจรของอุปกรณรับรูกระแสถือวาเปนการวาบไฟตามผิวหรือการเสียสภาพฉับพลัน 

ฐ.2.2 การตอลงดินปองกัน 

สําหรับเคร่ืองใชประเภท  I ความตอเน่ืองของการตอลงดินปองกันควรตรวจสอบระหวางหนาสัมผัสลง

ดินปองกันของเตาเสยีบไฟฟาประธานหรือเตาเสียบเคร่ืองใช  หรือขั้วตอลงดินปองกัน  ในกรณีของ

เคร่ืองใชทีม่ีการตอแบบถาวร กับ 

− สวนนําไฟฟาที่เขาถึงได รวมถึงขั้วตอที่ถือวาเขาถึงได (ดูขอ 8.4) ซึ่งควรตอกับขั้วตอลงดินปองกัน  

และ 

− หนาสัมผัสตอลงดินปองกันของเตารับตามลําดับ ถามีการจายกําลังไฟฟาใหกับเคร่ืองใชอ่ืน 

กระแสไฟฟากระแสสลับทดสอบที่จายเปนเวลา  1 s ถึง 4 s ควรมีคา 10 A  ซึ่งไดจากแหลงจายที่มี

แรงดันไฟฟาไมมีโหลดไมเกิน 12 V 

ความตานทานที่วัดไดไมควรเกิน 

− 0.1 Ω สําหรับเคร่ืองใชที่มีสายออนปอนกําลังไฟฟาชนิดถอดได 

− 0.2 Ω สําหรับเคร่ืองใชที่มีสายออนปอนกําลังไฟฟาชนิดถอดไมได 

หมายเหตุ ควรระมัดระวังเพ่ือใหแนใจวาความตานทานหนาสัมผัสระหวางปลายของโพรบที่ใชวัดกับสวนโลหะที่

ทดสอบไมมีอิทธิพลตอผลทดสอบ 

ฐ.2.3 เคร่ืองหมายที่เกี่ยวของกับความปลอดภัยภายนอกของเคร่ืองใช 

ความชัดเจนของเคร่ืองหมายที่เกี่ยวของกบัความปลอดภัยภายนอกของเคร่ืองใช ตัวอยางเชน เกี่ยวกับ

แรงดันไฟฟาแหลงจาย ควรตรวจสอบโดยการตรวจพินิจ 
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	2.7.9 อินเตอร์ล็อกนิรภัย (safety interlock)
	2.7.10 สวิตช์กลไกที่ทำงานด้วยมือ (manually operated mechanical switch )
	2.7.11 สวิตช์ประธาน (mains switch)
	2.7.12 แผ่นวงจรพิมพ์ (printed board)
	2.7.13 ลายพิมพ์นำไฟฟ้า (conductive pattern)
	2.7.14 แบตเตอรี่พิเศษ (special battery)

	2.8 เบ็ดเตล็ด
	2.8.1 การทดสอบเฉพาะแบบ (type test)
	2.8.2 การทดสอบประจำ (routine test)
	2.8.3 เข้าถึงได้ (accessible)
	2.8.4 ด้วยมือ (by hand)
	2.8.5 ผู้ชำนาญการ (skilled person)
	2.8.6 ผู้ได้รับการสอน (instructed person)
	2.8.7 ผู้ใช้ (user)
	2.8.8 การเตรียมพร้อมทำงาน (stand-by)
	2.8.9 วัสดุที่ทำจากไม้ (wood-based material)
	2.8.10 เปลือกหุ้มกันไฟ (fire enclosure)
	2.8.11 แหล่งที่มีศักยภาพในการติดไฟ (potential ignition source)
	2.8.12 การเกิดเปลวไฟแพสซีพ (passive flammability)


	3.  ข้อกำหนดทั่วไป
	3.2 เครื่องใช้ที่ออกแบบให้ต่อกับไฟฟ้าประธาน ต้องสร้างให้เป็นไปตามข้อกำหนดของเครื่องใช้ ประเภท I หรือ II

	4.  ภาวะการทดสอบทั่วไป
	4.1 การดำเนินการทดสอบ
	4.1.1 การทดสอบตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้เป็นการทดสอบเฉพาะแบบ
	4.1.2 ตัวอย่างหนึ่งตัวอย่างหรือหลายตัวอย่างที่ใช้ทดสอบต้องเป็นตัวแทนของเครื่องใช้ที่ผู้ใช้จะได้รับ หรือต้องเป็นเครื่องใช้จริงซึ่งพร้อมจะส่งให้กับผู้ใช้
	4.1.3 หากไม่ได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่น ให้ทดสอบในภาวะการทำงานปกติที่
	4.1.4 ตำแหน่งใด ๆ ของการใช้งานตามเจตนาของเครื่องใช้ การระบายอากาศตามปกติต้องไม่ถูกขวางกั้น
	4.1.5 ลักษณะของแหล่งจ่ายไฟฟ้าที่ใช้ในระหว่างการทดสอบยกเว้นตามที่กำหนดในข้อ 4.2.1 ต้องไม่ส่งผลกระทบต่อผลทดสอบมากนัก
	4.1.6 ถ้ามีความเกี่ยวข้อง สัญญาณมาตรฐานประกอบด้วยสัญญาณรบกวนชมพู ที่ถูกจำกัดแถบด้วยตัวกรองที่มีการตอบสนองเป็นไปตามที่กำหนดในรูปที่ ค.1 ภาคผนวก ค.
	4.1.7 ค่าไฟฟ้ากระแสสลับที่ให้ไว้ในมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ เป็นค่ารากกำลังสองเฉลี่ย เว้นแต่ระบุเป็นอย่างอื่น

	4.2 ภาวะการทำงานตามปกติ
	4.2.1 ให้ต่อเครื่องใช้ (ยกเว้นเครื่องใช้ที่ทำงานด้วยแบตเตอรี่) เข้ากับแหล่งจ่ายแรงดันไฟฟ้าที่ 0.9 หรือ 1.1 เท่าของแรงดันไฟฟ้าที่กำหนดตามที่ได้ออกแบบไว้
	4.2.2 การควบคุมซึ่งผู้ใช้เข้าถึงและปรับตั้งได้ด้วยมือ รวมถึงการควบคุมจากระยะไกล ทำงานที่ตำแหน่งใด ๆ ไม่รวมถึงอุปกรณ์ปรับตั้งแรงดันไฟฟ้าที่เป็นไปตามข้อ 14.8 และการควบคุมความดัง และการควบคุมเสียงสูงเสียงต่ำ
	4.2.3 กรณีแหล่งจ่ายไฟฟ้าเฟสเดี่ยว อาจต่อขั้วต่อลงดินใด ๆ และขั้วต่อลงดินป้องกันใด ๆ เข้ากับขั้วใดขั้วหนึ่งของแหล่งจ่ายแยกเอกเทศ (isolated) ที่ใช้ในระหว่างการทดสอบ
	4.2.4 นอกจากนี้ ในกรณีของเครื่องขยายสัญญาณเสียง
	4.2.5 สำหรับเครื่องใช้ที่มีมอเตอร์ ให้เลือกภาวะโหลดที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการใช้งานตามเจตนารวมถึงการหยุดด้วยมือหากเป็นไปได้
	4.2.6 เครื่องใช้ที่จ่ายกำลังไฟฟ้าให้แก่เครื่องใช้อื่น มีโหลดที่กำลังไฟฟ้าที่กำหนดหรือไม่มีโหลดก็ได้
	4.2.7 เครื่องจ่ายไฟฟ้าที่ใช้ภายในเครื่องใช้ตามเจตนาเฉพาะ ให้ทดสอบภายในเครื่องใช้นั้น หลังการติดตั้งตามข้อแนะนำการใช้งานของผู้ทำ
	4.2.8 นอกจากนี้ สำหรับเครื่องใช้แถบความถี่วิทยุประชาชน ให้ต่อโหลดอิมพีแดนซ์ที่กำหนดเข้ากับขั้วต่อสายอากาศหรือไม่ก็ได้ หรืออาจต่อกับสายอากาศปรับความยาวได้ (telescopic antenna) ที่ความยาว    ใด ๆ ภาวะการทดสอบการส่ง (transmitting test ) ระบุไว้ใน IEC 61149
	4.2.9 เครื่องหาตำแหน่งสายอากาศ (antenna positioner)
	4.2.10 เครื่องใช้ที่ออกแบบให้ต่อเฉพาะกับเครื่องจ่ายไฟฟ้าพิเศษตามที่ผู้ทำระบุ ต้องทดสอบร่วมกับเครื่องจ่ายไฟฟ้าพิเศษนั้น
	4.2.11 เครื่องใช้ที่ต่อกับเครื่องจ่ายไฟฟ้าสำหรับใช้งานทั่วไปได้ ต้องต่อกับแหล่งจ่ายกำลังไฟฟ้าทดสอบตามตารางที่ 2 ที่สมนัยกับแรงดันไฟฟ้าแหล่งจ่ายที่กำหนดของเครื่องใช้ที่ทดสอบ ค่าแรงดันไฟฟ้าไม่มีโหลดที่ให้ไว้ในตารางที่ 2 อาจเป็นแรงดันไฟฟ้าต่ำกว่าหรือสูงก...
	ตารางที่ 2  แหล่งจ่ายกำลังไฟฟ้าทดสอบ

	4.2.12 เครื่องใช้ที่เจตนาให้ใช้กับขาที่ถอดได้หรือกับขาตั้ง ซึ่งเป็นส่วนเลือกซื้อเพิ่มเติมได้จากผู้ทำ จะทดสอบโดยมีขาหรือขาตั้งหรือไม่ก็ได้

	4.3  ภาวะผิดพร่อง
	4.3.1 ลัดวงจรข้ามระยะห่างในอากาศและระยะห่างตามผิวฉนวน ถ้าระยะเหล่านี้น้อยกว่าค่าที่ระบุไว้ในข้อ 13 สำหรับฉนวนมูลฐานและฉนวนเพิ่มเติม  ยกเว้นฉนวนระหว่างส่วนของขั้วที่ต่างกันที่ต่อกับไฟฟ้าประธานโดยตรง
	4.3.2 ลัดวงจรข้ามส่วนที่เป็นวัสดุฉนวน โดยที่การลัดวงจรของส่วนเหล่านี้ อาจทำให้คุณลักษณะที่ต้องการเกี่ยวกับการป้องกันอันตรายจากช็อกไฟฟ้าหรือความร้อนเกินไม่เป็นไปตามที่กำหนด ยกเว้นส่วนที่เป็นฉนวนซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดข้อ 10.3
	4.3.3 ลัดวงจร หรือถ้าเป็นไปได้ให้ตัดวงจรต่อไปนี้
	4.3.4  ลัดวงจรหรือปลด ตัวต้านทาน ตัวเก็บประจุ ขดลวด (ตัวอย่างเช่น หม้อแปลงไฟฟ้า ขดลวดกำจัดอำนาจแม่เหล็ก) ลำโพง ตัวเชื่อมต่อผ่านแสง (optocoupler) วาริสเตอร์ หรือส่วนประกอบที่เป็นแบบกสานติ์ไม่เชิงเส้น (non-linear passive component) แล้วแต่ว่าอย่างใดจะให...
	4.3.5 สำหรับเครื่องใช้ที่ประกอบด้วยเครื่องขยายสัญญาณเสียง ให้ใช้สัญญาณมาตรฐานตามข้อ 4.1.6 เพื่อนำส่งกำลังไฟฟ้าด้านออกในลักษณะที่ให้ผลเลวที่สุดจากศูนย์จนถึงกำลังไฟฟ้าด้านออกสูงสุดที่จะทำได้ ให้กับโหลดอิมพีแดนซ์ที่กำหนด หรือถ้าเป็นไปได้ ให้กับโหลดอิมพีแ...
	4.3.6 ล็อกมอเตอร์ให้หยุด
	4.3.7 ให้มอเตอร์ ขดลวดรีเลย์ หรือสิ่งที่คล้ายกัน ที่เจตนาให้ทำงานระยะสั้น ๆ หรือเป็นพัก ๆ มีการทำงานอย่างต่อเนื่อง ถ้าการทำงานอย่างต่อเนื่องนี้เกิดขึ้นได้ระหว่างการทำงานของเครื่องใช้
	4.3.8 ต่อเครื่องใช้กับแหล่งจ่ายไฟฟ้าหลายชนิดในเวลาเดียวกัน ยกเว้นมีการป้องกันจากโครงสร้าง
	4.3.9 ขั้วต่อสายด้านออกของเครื่องใช้ที่ป้อนกำลังไฟฟ้าให้แก่เครื่องใช้อื่น ยกเว้นเต้ารับประธานที่ต่อกับไฟฟ้าประธานโดยตรง ให้ต่อกับโหลดอิมพีแดนซ์ในลักษณะที่ให้ผลเลวที่สุด รวมทั้งการลัดวงจร เต้ารับประธานให้ต่อกับโหลด 1.1 เท่าของค่าโหลดสูงสุดที่เป็นไปได้ ...
	4.3.10 ด้านบน ด้านข้าง และด้านหลังของเครื่องใช้ ถ้าพื้นผิวดังกล่าวมีช่องเปิดระบายอากาศ จะต้องปิดครั้งละด้านด้วยการ์ดที่มีความหนาแน่น 200 g/m2 และมีมิติไม่น้อยกว่า แต่ละพื้นผิวทดสอบ ให้ปิดทุกช่องเปิด
	4.3.11 ถ้ามีความเป็นไปได้ที่ผู้ใช้จะใส่แบตเตอรี่ทดแทนสลับขั้ว ให้ทดสอบเครื่องใช้ด้วยการใส่แบตเตอรี่หนึ่งก้อนหรือมากกว่าตามขั้วที่เจตนาและสลับขั้ว
	4.3.12 สำหรับเครื่องใช้แถบความถี่วิทยุประชาชน ให้ต่อโหลดอิมพีแดนซ์ในลักษณะที่ให้ผลเลวที่สุด รวมถึงการลัดวงจร เข้ากับขั้วต่อสายอากาศ หรือถ้าไม่มีขั้วต่อสายอากาศอยู่ เช่น สายอากาศแบบปรับความยาวได้ ให้ต่อเข้ากับตัวสายอากาศ  ภาวะการทดสอบการส่งให้เป็นตามที...
	4.3.13 เครื่องใช้ที่ต่อกับแหล่งจ่ายไฟฟ้าประธานกระแสสลับ และมีอุปกรณ์ปรับตั้งแรงดันที่ปรับตั้งได้โดยผู้ใช้ ให้ต่อกับแหล่งจ่ายแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับที่ 250 V และให้อุปกรณ์ปรับตั้งแรงดันไฟฟ้าประธานอยู่ในตำแหน่งที่ให้ผลเลวที่สุด
	4.3.14 เครื่องใช้ที่ออกแบบให้ใช้กับเครื่องจ่ายไฟฟ้าพิเศษที่มีอุปกรณ์ปรับตั้งแรงดันไฟฟ้าด้านออกที่ระบุโดยผู้ทำเครื่องใช้ ให้ทดสอบโดยปรับแต่งอุปกรณ์ปรับตั้งแรงดันไฟฟ้านี้ไปที่แรงดันไฟฟ้าด้านออกค่าใดก็ได้
	4.3.15 เครื่องใช้ที่สามารถต่อกับเครื่องจ่ายไฟฟ้าสำหรับใช้งานทั่วไป ให้ทดสอบโดยใช้แหล่งจ่ายกำลังไฟฟ้าตามที่ระบุในตารางที่ 2 เพิ่มขึ้นทีละขั้น โดยเริ่มต้นที่ค่าแรงดันไฟฟ้าสูงกว่าค่าแรงดันไฟฟ้าแหล่งจ่ายที่กำหนดสำหรับเครื่องใช้ที่ทดสอบ 1 ขั้น
	4.3.16 สำหรับเครื่องใช้ที่มีวงจรประจุ ให้ประจุแบตเตอรี่ชนิดพิเศษที่ได้คายประจุจนหมดแล้วโดยลัดวงจรไว้ 1 เซลล์


	5.  เครื่องหมายและข้อแนะนำ
	5.1 การชี้บ่งและพิกัดแหล่งจ่าย
	( ไฟฟ้ากระแสสลับอย่างเดียว  ใช้สัญลักษณ์  /   (IEC 60417-5032)
	( ไฟฟ้ากระแสตรงอย่างเดียว  ใช้สัญลักษณ์  /              (IEC 60417-5031)
	( ไฟฟ้ากระแสตรงหรือกระแสสลับ  ใช้สัญลักษณ์         /     (IEC 60417-5033)
	(  ระบบสำหรับไฟฟ้าสามเฟส ให้อ้างอิง IEC 61293

	5.2 ขั้วต่อสาย
	5.3 เครื่องหมายข้อควรระวัง
	5.4 ข้อแนะนำ
	5.4.1 นอกจากนี้ ให้รวมข้อต่อไปนี้ในข้อแนะนำ เท่าที่เป็นไปได้
	5.4.2 อุปกรณ์สำหรับตัดวงจรจากไฟฟ้าประธาน ในข้อแนะนำต้องระบุดังนี้


	6.  การแผ่รังสีอันตราย
	6.1 การแผ่รังสีที่ทำให้เกิดการแตกตัวเป็นไอออน
	6.2 การแผ่รังสีเลเซอร์
	6.2.1
	6.2.2


	7.  การเกิดความร้อนในภาวะการทำงานปกติ
	7.1 ทั่วไป
	7.1.1 ส่วนที่เข้าถึงได้
	7.1.2 ส่วนที่เป็นฉนวนไฟฟ้านอกเหนือจากขดลวด
	7.1.3 ส่วนที่ทำหน้าที่รองรับหรือกีดขวางทางกล
	7.1.4 ขดลวด
	7.1.5 ส่วนที่ไม่ถูกจำกัดในข้อ 7.1.1 ถึงข้อ 7.1.4
	ตารางที่ 3  อุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นที่ยอมให้ของส่วนต่าง ๆ ของเครื่องใช้



	ตารางที่ 3 อุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นที่ยอมให้ของส่วนต่าง ๆ ของเครื่องใช้ (ต่อ)
	7.2 ความต้านทานความร้อนของวัสดุฉนวน

	8.  ข้อกำหนดของการสร้างที่เกี่ยวกับการป้องกันช็อกไฟฟ้า
	8.1  ส่วนที่นำไฟฟ้าที่หุ้มเฉพาะด้วยแล็กเกอร์ ตัวทำละลายที่มีส่วนประกอบหลักเป็นอินาเมล กระดาษธรรมดา ผ้าที่ยังไม่ผ่านกระบวนการ  ฟิล์มออกไซด์ หรือลูกปัดให้ถือว่าเป็นส่วนเปลือย
	8.2 เครื่องใช้ต้องได้รับการออกแบบและการสร้างในลักษณะที่เมื่อทำงานด้วยมือดังต่อไปนี้ ไม่มีความเสี่ยงของช็อกไฟฟ้า
	8.3  ฉนวนของส่วนที่มีไฟฟ้าอันตรายต้องไม่มีวัสดุดูดความชื้น
	8.4 เครื่องใช้ต้องได้รับการสร้างในลักษณะที่ไม่มีความเสี่ยงของช็อกไฟฟ้าจากส่วนที่เข้าถึงได้หรือจากส่วนซึ่งกลายเป็นส่วนที่เข้าถึงได้หลังจากถอดฝาครอบด้วยมือ
	8.5 สำหรับเครื่องใช้ประเภท I ต้องแยกส่วนนำไฟฟ้าที่เข้าถึงได้ ยกเว้นส่วนของเครื่องใช้ที่มีฉนวนสองชั้นหรือฉนวนเสริม (การสร้างประเภท II) จากส่วนที่มีไฟฟ้าอันตรายด้วยฉนวนมูลฐานที่เป็นไปตามข้อกำหนดด้านฉนวนที่ระบุในข้อ10. และข้อกำหนดของระยะห่างในอากาศและระย...
	8.6 สำหรับเครื่องใช้ประเภท II ส่วนที่เข้าถึงได้ต้องแยกออกจากส่วนที่มีไฟฟ้าอันตรายโดยฉนวนสองชั้นตามที่ระบุในข้อ (ก) หรือโดยฉนวนเสริมตามที่ระบุในข้อ (ข)
	8.7 ว่าง
	8.8 ฉนวนมูลฐาน ฉนวนเพิ่มเติม และฉนวนเสริม แต่ละอย่างต้องทดสอบความทนไดอิเล็กทริก ตามที่ระบุในข้อ 10.3
	8.9 ฉนวนของการเดินสายภายในระหว่างตัวนำที่มีไฟฟ้าอันตรายในลวดหรือสายไฟฟ้ากับส่วนที่เข้าถึงได้ หรือระหว่างส่วนที่มีไฟฟ้าอันตรายกับตัวนำในลวดหรือสายไฟฟ้าที่ต่อกับส่วนนำไฟฟ้าที่เข้าถึงได้ ต้องมีความหนาไม่น้อยกว่า 0.4 mm ถ้าทำด้วยพอลิไวนิลคลอไรด์ วัสดุอื่น...
	8.10   ในเครื่องใช้ประเภท II ต้องมีฉนวนสองชั้นระหว่าง
	8.11 การสร้างเครื่องใช้ต้องมีลักษณะที่หากลวดหลุดออกจากที่แล้ว ระยะห่างในอากาศและระยะห่างตามผิวฉนวนต้องไม่ลดลงต่ำกว่าค่าที่ระบุในข้อ 13. โดยการเคลื่อนที่ตามธรรมชาติของลวดที่หลุดออกจากที่ ไม่ใช้ข้อกำหนดนี้ถ้าไม่มีความเสี่ยงที่ลวดจะหลุดออกจากที่
	8.12 ว่าง
	8.13 หน้าต่าง เลนส์ ฝาครอบหลอดไฟสัญญาณ ฯลฯ ต้องยึดไว้ด้วยวิธีการที่เชื่อถือได้ หากไม่มีส่วนเหล่านี้แล้วส่วนที่มีไฟฟ้าอันตรายจะกลายเป็นส่วนที่เข้าถึงได้
	8.14 ฝาครอบซึ่งอาจได้รับแรงขณะใช้งานตามประสงค์ ตัวอย่างเช่น ฝาครอบที่รองรับขั้วต่อ (ดูข้อ 15.) ต้องยึดไว้ด้วยวิธีการที่เชื่อถือได้ หากไม่มีฝาครอบนี้แล้วส่วนที่มีไฟฟ้าอันตรายจะกลายเป็นส่วนที่เข้าถึงได้
	8.15  การเดินสายภายในเครื่องใช้ ซึ่งเมื่อฉนวนเสียหายแล้วอาจก่อให้เกิดอันตรายตามความหมายของมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ ต้อง
	8.16 เครื่องใช้ที่ถูกออกแบบให้รับกำลังไฟฟ้าจากเครื่องจ่ายไฟฟ้าที่ระบุโดยผู้ทำของเครื่องใช้เท่านั้น  ต้องสร้างในลักษณะที่เครื่องจ่ายไฟฟ้าพิเศษไม่สามารถถูกทดแทนได้ด้วยเครื่องจ่ายไฟฟ้าสำหรับการใช้งานทั่วไปโดยปราศจากการดัดแปลง
	8.17 ข้อกำหนดสำหรับลวดหุ้มฉนวนของขดลวดสำหรับใช้โดยไม่มีฉนวนแทรกเพิ่มเติม
	8.18 การทดสอบความคงทน  สำหรับส่วนประกอบที่มีการพันด้วยลวดหุ้มฉนวนของขดลวด โดยไม่มีฉนวนแทรกเพิ่มเติม
	ตารางที่ 4 อุณหภูมิทดสอบและเวลาทดสอบ (เป็นวัน) ต่อวัฏจักร
	(  ช่วงเวลา : 30 min
	(  แอมพลิจูด : 0.35 mm
	(  พิสัยความถี่ : 10 Hz…55 Hz…10 Hz
	(  อัตราการกวาดความถี่ (sweep rate)  :  ประมาณ 1 octave/min
	ให้อบความชื้นชิ้นทดสอบตามข้อ  10.2  เป็นเวลา 2 วัน

	8.19 การปลดวงจรจากไฟฟ้าประธาน
	8.19.1 เครื่องใช้ที่ออกแบบให้ต่อกับไฟฟ้าประธาน ต้องจัดให้มีอุปกรณ์ปลดวงจรไว้สำหรับแยกเครื่องใช้ออกจากไฟฟ้าประธานเพื่อซ่อมบำรุง
	8.19.2 สำหรับเครื่องใช้ซึ่งใช้สวิตช์ประธานเป็นอุปกรณ์ปลดวงจร ต้องชี้บอกตำแหน่งเปิดของสวิตช์

	8.20 ต้องไม่ติดตั้งสวิตช์ประธานในสายเคเบิลอ่อนหรือสายอ่อนประธาน
	8.21 กรณีใช้ตัวต้านทาน ตัวเก็บประจุ หรือหน่วย RC  สำหรับต่อข้ามช่องว่างหน้าสัมผัสของสวิตช์ที่ต่อกับไฟฟ้าประธานผ่านส่วนนำไฟฟ้าได้ ส่วนประกอบเหล่านี้ต้องเป็นไปตามข้อ 14.1 ก) หรือข้อ 14.2.2 ตามลำดับ
	8.22 ข้อกำหนดการทดสอบของวัสดุแผ่นบางที่แยกไม่ได้

	9.  อันตรายจากช็อกไฟฟ้าในภาวะการใช้งานปกติ
	9.1  การทดสอบจากภายนอก
	9.1.1 ทั่วไป
	9.1.2 เพลาของปุ่มทำงาน ที่จับ คันโยก และที่คล้ายกัน
	9.1.3 ช่องเปิดของเปลือกหุ้ม
	9.1.4 ขั้วต่อ
	9.1.5  อุปกรณ์ควบคุมที่ปรับตั้งไว้ก่อน
	9.1.6 การดึงเต้าเสียบประธาน
	9.1.7 ความต้านทานต่อแรงภายนอก

	9.2 การถอดฝาครอบป้องกัน

	10.  ข้อกำหนดด้านฉนวน
	10.1 การทดสอบเสิร์จ
	10.2 การอบความชื้น
	10.3 ความต้านทานฉนวนและความทนไดอิเล็กทริก
	10.3.1 วัสดุฉนวนต้องมีการฉนวนอย่างพอเพียง
	10.3.2 ฉนวนต่าง ๆ ตามตารางที่ 5 ต้องทดสอบดังนี้
	ตารางที่ 5  แรงดันไฟฟ้าทดสอบสำหรับการทดสอบความทนไดอิเล็กทริก และค่าของความต้านทานฉนวน



	11.  ภาวะผิดพร่อง
	11.1 อันตรายจากช็อกไฟฟ้า
	11.2 การเกิดความร้อน
	11.2.1 การวัดอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้น
	11.2.2 ส่วนที่เข้าถึงได้
	11.2.3 ส่วนที่เป็นฉนวนทางไฟฟ้าที่ไม่ใช่ขดลวดและแผ่นวงจรพิมพ์
	11.2.4 ส่วนที่ทำหน้าที่รองรับหรือเป็นตัวกั้นทางกล
	11.2.5 ขดลวด


	12.  ความแข็งแรงทางกล
	12.1 เครื่องใช้สำเร็จรูป
	ตารางที่ 6  การทดสอบการกระแทกบนเปลือกหุ้มเครื่องใช้
	12.1.4 การทดสอบปล่อยตก
	12.1.5 การทดสอบการคลายความเค้น

	12.2 การติดตั้งตัวกระตุ้น
	12.3 อุปกรณ์ควบคุมจากระยะไกลที่ถืออยู่ในมือ
	12.4 ลิ้นชัก
	12.5 ตัวรับร่วมแกนสำหรับสายอากาศซึ่งติดตั้งที่เครื่องใช้
	12.6 สายอากาศแบบปรับความยาวได้ (telescoping antenna) หรือสายอากาศแบบลวด (rod antenna)
	12.6.1 ความมั่นคงทางกายภาพ
	ตารางที่ 7  ค่าทอร์กสำหรับทดสอบส่วนปลายสุด



	13.  ระยะห่างในอากาศและระยะห่างตามผิวฉนวน
	13.1 ทั่วไป
	13.2 การหาค่าแรงดันไฟฟ้าทำงาน
	13.3 ระยะห่างในอากาศ
	13.3.1 ทั่วไป
	13.3.2 ระยะห่างในอากาศในวงจรที่ต่อกับไฟฟ้าประธานผ่านส่วนนำไฟฟ้าได้
	ตารางที่ 9  ระยะห่างในอากาศเพิ่มเติมสำหรับฉนวนในวงจรที่ต่อกับไฟฟ้าประธานผ่านส่วนนำไฟฟ้าได้ ที่มีแรงดันไฟฟ้าใช้งานค่ายอดเกินค่ายอดของแรงดันไฟฟ้าประธานกระแสสลับที่ระบุ และระหว่างวงจรนั้นกับวงจรที่ไม่ต่อกับไฟฟ้าประธานผ่านส่วนนำไฟฟ้าได้
	ตารางที่ 10  ระยะห่างในอากาศต่ำสุดในวงจรที่ไม่ต่อกับไฟฟ้าประธานผ่านส่วนนำไฟฟ้าได้

	13.3.4 การวัดแรงดันไฟฟ้าชั่วครู่

	13.4 ระยะห่างตามผิวฉนวน
	ตารางที่ 11  ระยะห่างตามผิวฉนวนต่ำสุด

	13.5 แผ่นวงจรพิมพ์
	13.5.1 ระยะห่างในอากาศและระยะห่างตามผิวฉนวนต่ำสุดระหว่างตัวนำ ซึ่งอันใดอันหนึ่งอาจต่อกับไฟฟ้าประธานผ่านส่วนนำไฟฟ้าได้ บนแผ่นวงจรพิมพ์ที่เป็นไปตามข้อกำหนดความต้านดึงออก และความต้านแรงลอกตาม IEC 60249-2 ได้ให้ไว้ในรูปที่ 10 และใช้เงื่อนไขดังต่อไปนี้ด้วย
	13.5.2 สำหรับแผ่นวงจรพิมพ์ที่มีการเคลือบประเภท B ฉนวนระหว่างตัวนำต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของ IEC 60664-3  ข้อกำหนดนี้ใช้กับฉนวนมูลฐานเท่านั้น

	13.6 ฉนวนข้อต่อ
	13.7 ส่วนปิดหุ้มและปิดผนึก
	ตารางที่ 12  ระยะห่างในอากาศและระยะห่างตามผิวฉนวนต่ำสุด (โครงสร้างปิดหุ้ม หุ้มห่อ หรือปิดผนึกแน่นหนา)

	13.8 ระยะห่างระหว่างส่วนนำไฟฟ้าภายในเครื่องใช้ ชุดประกอบย่อย หรือส่วนประกอบซึ่งผ่านกรรมวิธีบรรจุด้วยสารประกอบฉนวนในโพรงอากาศทั้งหมด ในลักษณะที่ไม่มีระยะห่างในอากาศและระยะห่างตามผิวฉนวน ต้องเป็นไปตามข้อกำหนดข้อ 8.8 เท่านั้น

	14.  ส่วนประกอบ
	14.1 ตัวต้านทาน
	14.2 ตัวเก็บประจุ และหน่วย RC
	14.2.1 ตัวเก็บประจุ หรือหน่วย RC  ซึ่งเมื่อลัดวงจรหรือตัดวงจรแล้วจะทำให้ละเมิดข้อกำหนดในภาวะผิดพร่องเกี่ยวกับอันตรายจากช็อกไฟฟ้า ต้อง
	14.2.2 ตัวเก็บประจุ หรือหน่วย RC ที่มีขั้วปลายต่อกับไฟฟ้าประธานโดยตรง ต้องทนการทดสอบสำหรับกลุ่มย่อยตัวเก็บประจุ หรือหน่วย RC ประเภท X1 หรือประเภท X2 ตามที่ระบุใน IEC 60384-14  ตารางที่ 2
	14.2.3 ตัวเก็บประจุ หรือหน่วย RC ที่คร่อมขดลวดทุติยภูมิของหม้อแปลงด้วยความถี่ด้านออกไฟฟ้าประธาน ซึ่งเมื่อลัดวงจรแล้วจะทำให้ละเมิดข้อกำหนดเกี่ยวกับความร้อนเกิน ต้องทนการทดสอบสำหรับกลุ่มย่อยตัวเก็บประจุ หรือหน่วย RC ประเภท X2 ตามที่ระบุใน IEC 60384-14  ...
	14.2.4 (สงวนไว้ให้เป็นอิสระสำหรับข้อกำหนดที่จะมีต่อไปสำหรับตัวเก็บประจุ หรือหน่วย RC นอกเหนือจากที่อ้างถึงในข้อ 14.2.1 ถึงข้อ 14.2.3)
	14.2.5 ตัวเก็บประจุ หรือหน่วย RC ที่ไม่ครอบคลุมโดยข้อ 14.2.1 ถึงข้อ 14.2.4
	ตารางที่ 13  ประเภทการเกิดเปลวไฟที่สัมพันธ์กับระยะห่างจากแหล่งที่มีศักยภาพในการติดไฟ


	14.3 ตัวเหนี่ยวนำและขดลวด
	14.3.1 การทำเครื่องหมาย
	14.3.2 ทั่วไป
	14.3.3 ข้อกำหนดเกี่ยวกับการสร้าง
	14.3.4 การแยกระหว่างขดลวด
	14.3.5 ฉนวนระหว่างส่วนที่มีไฟฟ้าอันตรายกับส่วนที่เข้าถึงได้

	14.4 ส่วนประกอบและชุดประกอบไฟฟ้าแรงสูง
	14.4.1 หม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูงและตัวทวีไฟฟ้าแรงสูง
	14.4.2 ชุดประกอบไฟฟ้าแรงสูงและส่วนอื่น ๆ

	14.5 อุปกรณ์ป้องกัน
	14.5.1 ตัวปลดวงจรทางความร้อน
	14.5.2 ตัวฟิวส์และตัวยึดฟิวส์
	14.5.3  เทอร์มิสเตอร์ PTC
	14.5.4 อุปกรณ์ป้องกันที่ไม่อ้างถึงในข้อ 14.5.1 ข้อ 14.5.2 หรือข้อ 14.5.3

	14.6 สวิตช์
	14.6.1 สวิตช์กลไกที่ทำงานด้วยมือ ซึ่ง
	14.6.2 สวิตช์ที่ทดสอบตามข้อ 14.6.1 (ข) ต้องทนต่อความเค้นทางไฟฟ้า ทางความร้อน และทางกล ที่เกิดขึ้นระหว่างการใช้งานตามเจตนา โดยไม่มีการสึกหรอมากเกินหรือก่อให้เกิดอันตรายอื่น ๆ และต้องมีกลไกเป็นไปตามข้อกำหนดของสวิตช์ไฟฟ้ากระแสตรงใน IEC 61058-1  ข้อ 13.1 ...
	14.6.3 สวิตช์ที่ทดสอบตามข้อ 14.6.1 ข) ต้องมีการสร้างในลักษณะที่ไม่ให้อุณหภูมิเกินปกติขณะใช้งานตามเจตนา วัสดุที่ใช้ต้องมีลักษณะที่ไม่ส่งผลเสียต่อสมรรถนะของสวิตช์เนื่องจากการทำงานระหว่างการใช้งานตามเจตนาของเครื่องใช้ โดยเฉพาะวัสดุและการออกแบบของหน้าสัมผ...
	14.6.4 สวิตช์ที่ทดสอบตามข้อ 14.6.1 (ข) ต้องมีความทนไดอิเล็กทริกเพียงพอ
	14.6.5 ถ้าสวิตช์เป็นสวิตช์ประธานที่ควบคุมเต้ารับไฟฟ้าประธาน ให้ทดสอบความทนทานโดยต่อโหลดเพิ่มเติมที่เต้ารับ ที่ประกอบด้วยวงจรที่แสดงใน IEC 61058-1 รูปที่ 9 ให้คำนึงถึง IEC 61058- 1 รูปที่ 10 ด้วย
	ตารางที่ 14  ค่ากระแสเสิร์จค่ายอด


	14.7 อินเตอร์ล็อกนิรภัย
	14.8 อุปกรณ์ปรับตั้งแรงดันไฟฟ้าและที่คล้ายกัน
	14.9 มอเตอร์
	14.9.1 มอเตอร์ต้องได้รับการสร้างให้มีการป้องกันความล้มเหลวทางไฟฟ้าหรือทางกลใด ๆ ในการใช้งานตามเจตนาเป็นเวลานานที่ทำให้ไม่เป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้  ฉนวนต้องไม่เสียหาย และหน้าสัมผัสและการต่อต้องไม่หลุดหลวมเนื่องจากความร้อน การสั่นสะเทือน ห...
	14.9.2 มอเตอร์ต้องได้รับการสร้างหรือติดตั้งในลักษณะที่การเดินสาย ขดลวด คอมมิวเทเตอร์ สลิปริง ฉนวน และอื่น ๆ ไม่มีโอกาสเสื่อมสภาพลงเนื่องจากการสัมผัสกับน้ำมัน จาระบี หรือสารอื่น ๆ ระหว่างการใช้งานตามเจตนา
	14.9.3 ส่วนเคลื่อนไหวที่อาจเป็นเหตุให้คนบาดเจ็บต้องจัดหรือปิดหุ้ม เพื่อให้มีการป้องกันอันตรายอย่างพอเพียงขณะใช้งานตามเจตนา เปลือกหุ้มป้องกัน เครื่องกั้นและสิ่งที่คล้ายกันต้องมีความแข็งแรงทางกลพอเพียง และถอดด้วยมือไม่ได้
	14.9.4 นอกจากนี้ สำหรับมอเตอร์ที่มีตัวเก็บประจุเลื่อนเฟส มอเตอร์สามเฟส และมอเตอร์อนุกรมให้ใช้ข้อกำหนดตาม IEC 60950  ภาคผนวก ข. ข้อ ข.8 ข้อ ข.9 และข้อ ข.10

	14.10  แบตเตอรี่
	14.10.1 แบตเตอรี่ต้องได้รับการติดตั้งในลักษณะที่ไม่เกิดความเสี่ยงต่อการสะสมก๊าซติดไฟได้ และการรั่ว  ของอิเล็กโทรไลต์ไม่ทำให้ฉนวนด้อยลง
	14.10.2 ถ้าผู้ใช้สามารถใช้แบตเตอรี่ประจุใหม่  ไม่ได้เปลี่ยนทดแทนแบตเตอรี่ประจุใหม่ได้  ซึ่งสามารถประจุใหม่ในเครื่องใช้ ต้องมีการเตรียมการโดยวิธีการพิเศษ เช่น ใช้หน้าสัมผัสสำหรับประจุแยกต่างหากบนแบตเตอรี่ห่อพิเศษประจุใหม่ได้ หรือใช้วงจรป้องกันอิเล็กทรอ...
	14.10.3  ในภาวะการใช้งานปกติและภาวะผิดพร่อง
	14.10.4 การคลายความเค้นแบบแบตเตอรี่
	14.10.5 การทดสอบปล่อยตกแบตเตอรี่

	14.11  ตัวเชื่อมต่อทางแสง
	14.12 วาริสเตอร์ลดเสิร์จ

	15.  ขั้วต่อ
	15.1 เต้าเสียบและเต้ารับ
	15.1.1 เต้าเสียบและคู่เต้าต่อเครื่องใช้ไฟฟ้าสำหรับต่อเครื่องใช้กับไฟฟ้าประธานและเต้ารับและคู่เต้าต่อระหว่างหน่วยสำหรับจ่ายกำลังไฟฟ้าประธานให้แก่เครื่องใช้อื่น ต้องเป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องสำหรับเต้าเสียบและเต้ารับ คู่เต้าต่อเครื...
	15.1.2 ตัวเชื่อมต่อที่นอกเหนือจากการต่อกับแหล่งจ่ายกำลังไฟฟ้า ต้องออกแบบให้เต้าเสียบหรือเต้ารับมีรูปร่างที่การต่อเข้ากับเต้ารับไฟฟ้าประธาน  คู่เต้าต่อเครื่องใช้หรือตัวเชื่อมต่อไฟฟ้าประธานไม่น่าจะเกิดขึ้นได้
	คุณลักษณะที่ต้องการนี้ไม่ใช้กับตัวเชื่อมต่อที่ปรับไปเป็นส่วนของสายอ่อนถอดไม่ได้  ซึ่งไม่ใช่ส่วนนำไฟฟ้าที่ต่อกับไฟฟ้าประธาน  เว้นแต่ส่วนนำไฟฟ้าที่เข้าถึงได้กลายเป็นส่วนที่มีไฟฟ้าอันตรายระหว่างหรือหลังจากการสอดใส่ตัวนำเข้ากับเต้าเสียบไฟฟ้าประธาน
	หมายเหตุ  ตัวอย่างของตัวต่อที่ถือว่าเป็นไปตามข้อกำหนดนี้ได้แก่ ตัวต่อที่ถูกสร้างให้เป็นไปตาม IEC 60130-2 IEC 60130-9 IEC IEC 60169-2 หรือ IEC 60196-3 เมื่อใช้ตามที่ได้อธิบายไปแล้ว  ตัวต่อที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดนี้ ตัวอย่างเช่น ตัวเสียบก้านสปริง (Bana...
	15.1.3 ขั้วต่อและตัวต่อที่ใช้ในวงจรด้านออกของเครื่องจ่ายไฟฟ้า ที่แรงดันไฟฟ้าด้านออกไม่ได้เป็นไปตามค่าแรงดันไฟฟ้าประธานที่ระบุมาตรฐานตาม IEC 60038 Table I  (230/400 V ความถี่ 50 Hz) ต้องถือว่าเข้ากันไม่ได้กับที่ระบุไว้สำหรับจุดประสงค์การใช้งานทั่วไปในท...

	15.2 การเตรียมการสำหรับการต่อลงดินป้องกัน
	15.3 ขั้วต่อสำหรับสายอ่อนภายนอกและสำหรับต่อแบบถาวรกับแหล่งจ่ายไฟฟ้าประธาน
	15.3.1 เครื่องใช้ที่ต่อแบบถาวร ต้องจัดเตรียมขั้วต่อที่การต่อทำได้โดยวิธีการใช้หมุดเกลียว แป้นเกลียว หรืออุปกรณ์อื่นที่ให้ผลทัดเทียมกัน ตัวอย่างเช่น หน่วยการหนีบยึดแบบไร้หมุดเกลียวตาม IEC 60998-2-2 หรือขั้วต่อตาม IEC 60999
	15.3.2  สำหรับเครื่องใช้ที่มีสายอ่อนจ่ายไฟฟ้าประธานถอดไม่ได้ การต่อของตัวนำแต่ละเส้นที่ต่อกับการเดินสายภายในของเครื่องใช้ต้องใช้วิธีการใด ๆ ที่ทำให้มีการต่อทั้งทางไฟฟ้าและทางกลอย่างเชื่อถือได้ ยกเว้นตัวนำจ่ายและตัวนำลงดินป้องกันของสายอ่อนหรือเคเบิลไฟฟ...
	15.3.3  หมุดเกลียวและแป้นเกลียวซึ่งใช้หนีบยึดตัวนำแหล่งจ่ายไฟฟ้าประธานภายนอกต้องมีเกลียวที่เป็นไปตาม ISO 261 หรือ ISO 262 หรือเกลียวที่มีระยะช่วงเกลียวและความแข็งแรงทางกลเทียบเคียงกันได้  ต้องไม่ใช้ทำหน้าที่ยึดส่วนประกอบอื่นใด ยกเว้นอาจหนีบยึดตัวนำภาย...
	15.3.4 จุดประสงค์ของการใช้ข้อกำหนด : สำหรับสายอ่อนป้อนกำลังไฟฟ้าประธาน
	15.3.5 ขั้วต่อสำหรับสายอ่อนภายนอกต้องยอมให้ต่อด้วยตัวนำที่มีพื้นที่หน้าตัดระบุ ตามตารางที่ 15
	ตารางที่ 15  พื้นที่หน้าตัดระบุที่ยอมรับได้โดยขั้วต่อ

	15.3.6 ขั้วต่อตามข้อ 15.3.3 ต้องมีขนาดต่ำสุดดังแสดงในตารางที่ 16
	ตารางที่ 16  เส้นผ่านศูนย์กลางเกลียวระบุต่ำสุด

	15.3.7 ขั้วต่อต้องออกแบบให้หนีบยึดตัวนำระหว่างผิวหน้าโลหะด้วยแรงกดสัมผัสที่เพียงพอและต้องไม่ทำให้ตัวนำเสียหาย
	15.3.8 ขั้วต่อในวงจรที่นำกระแสเกิน 0.2 A ในการใช้งานปกติ ต้องออกแบบให้แรงกดสัมผัสไม่ส่งผ่านวัสดุฉนวนที่ไม่ใช่เซรามิก ยกเว้นชิ้นส่วนโลหะมีความยืดหยุ่นเพียงพอที่จะสามารถชดเชยการหดตัวที่เป็นไปได้ของวัสดุฉนวน
	15.3.9 สำหรับสายอ่อนป้อนกำลังไฟฟ้าประธานแบบถอดไม่ได้ ขั้วต่อแต่ละขั้วต้องอยู่ในตำแหน่งที่ใกล้กับขั้วต่อที่มีศักย์ไฟฟ้าต่างกันที่สมนัยกันและขั้วต่อลงดินป้องกัน (ถ้ามี)

	15.4 อุปกรณ์ที่เป็นส่วนหนึ่งของเต้าเสียบไฟฟ้าประธาน
	15.4.1  อุปกรณ์ที่จัดเตรียมขาที่เจตนาใช้สำหรับเสียบเข้ากับเต้ารับที่อยู่กับที่ ต้องไม่ให้เกิดความเครียดเกินควรต่อเต้ารับเหล่านี้
	15.4.2 ส่วนเต้าเสียบไฟฟ้าประธานของอุปกรณ์ ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเต้าเสียบไฟฟ้าประธานที่เกี่ยวกับมิติ รูปร่างโดยรวมของอุปกรณ์ต้องไม่ทำให้เข้าใจผิดว่าเป็นเต้าเสียบไฟฟ้าประธานมาตรฐาน
	15.4.3 อุปกรณ์ต้องมีความแข็งแรงทางกลเพียงพอ
	ตารางที่ 17  แรงดึงที่ขาเสียบ



	16.  สายอ่อนภายนอก
	16.1 สายอ่อนป้อนกำลังไฟฟ้าประธานต้องเป็นชนิดมีเปลือกหุ้มที่เป็นไปตาม มอก. 11 สำหรับสายอ่อนหุ้มด้วยพอลิไวนิลคลอไรด์ หรือตาม มอก. 955 สำหรับสายอ่อนหุ้มด้วยยางสังเคราะห์
	16.2 ตัวนำสายอ่อนป้อนกำลังไฟฟ้าต้องมีพื้นที่หน้าตัดระบุไม่น้อยกว่าที่แสดงในตารางที่ 18
	ตารางที่ 18  พื้นที่หน้าตัดระบุของสายอ่อนภายนอก

	16.3
	ตารางที่ 19  มวลและเส้นผ่านศูนย์กลางรอกสำหรับทดสอบความเค้น

	16.4  ตัวนำของสายอ่อนที่ใช้ต่อระหว่างเครื่องใช้นั้นกับเครื่องใช้อื่นที่ใช้งานร่วมกัน ต้องมีพื้นที่หน้าตัดมากพอที่จะไม่ต้องคำนึงถึงอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นของฉนวนในภาวะการใช้งานปกติและภาวะผิดพร่องได้
	16.5  เครื่องใช้ต้องยอมให้สายอ่อนภายนอกที่มีตัวนำไฟฟ้าอันตราย 1 เส้นหรือมากกว่า ต่อโดยที่จุดต่อเชื่อมของตัวนำปราศจากความเครียด สิ่งห่อหุ้มด้านนอกได้รับการป้องกันจากการขัดสี และตัวนำได้รับการป้องกันจากการบิดตัว
	16.6 ต้องทำช่องเปิดสำหรับสายอ่อนภายนอกตามที่กล่าวถึงในข้อ 16.5 ไม่ให้มีความเสี่ยงต่อการเกิดความเสียหายของสายอ่อนในระหว่างการสอดใส่หรือในการเคลื่อนที่ในเวลาต่อมา
	16.7 เครื่องใช้ขนย้ายได้ ต้องมีเต้าเสียบเครื่องใช้ที่เป็นไปตาม มอก. 2404 เล่ม 1 สำหรับต่อกับไฟฟ้าประธานโดยชุดสายอ่อนถอดได้ หรือต้องมีวิธีการเก็บเพื่อป้องกันชุดสายอ่อนไฟฟ้าประธานเมื่อไม่ได้ใช้งาน ตัวอย่าง เช่น มีช่อง ตะขอ หรือแท่นยั้ง

	17.  การต่อทางไฟฟ้าและการยึดทางกล
	17.1 ขั้วต่อสายชนิดใช้หมุดเกลียวยึดซึ่งทำให้มีการสัมผัสทางไฟฟ้า และการยึดที่ใช้หมุดเกลียวซึ่งจะคลายออกและขันเข้าหลายครั้งในระหว่างอายุการใช้งานของเครื่องใช้  ต้องมีความแข็งแรงเพียงพอ
	ตารางที่ 20  ทอร์กที่ใช้กับหมุดเกลียว

	17.2 ต้องมีวิธีการที่จะทำให้มั่นใจว่าการใส่หมุดเกลียวเข้าไปในเกลียวตัวเมียในวัสดุอโลหะจะทำได้อย่างถูกต้อง ในกรณีที่จะคลายออกและขันเข้าหลายครั้งในระหว่างอายุการใช้งานของเครื่องใช้ และเอื้อต่อความปลอดภัยตามความหมายของมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้
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