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มอเตอรคอมเพรสเซอร 
เฉพาะดานความปลอดภัย 

1. ขอบขาย 

ใหใชขอความตอไปนี้แทนขอความใน มอก.1375 ขอ 1. 

มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้ กําหนดคุณลักษณะท่ีตองการดานความปลอดภัยของมอเตอรคอมเพรสเซอร 
แบบหุมปด (hermetic) และแบบประกอบปด (semi-hermetic) ระบบปองกันและระบบควบคุม(ถามี) ซ่ึงประสงค
ใหใชในบริภัณฑ (equipment) สําหรับบานเรือนและท่ีมีจุดประสงคคลายกัน และเปนไปตามมาตรฐานท่ีใชไดกับ
บริภัณฑดังกลาว มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้ใชกับมอเตอรคอมเพรสเซอรท่ีทดสอบแยกตางหากในภาวะท่ี
รุนแรงท่ีสุดท่ีอาจเกิดข้ึนในการใชงานตามปกติ แรงดันไฟฟาท่ีกําหนดไมเกิน  250  V  สําหรับมอเตอร
คอมเพรสเซอรเฟสเดียว และไมเกิน 480 V สําหรับมอเตอรคอมเพรสเซอรอ่ืน 

หมายเหตุ 101 ตัวอยางของบริภัณฑซ่ึงมีมอเตอรคอมเพรสเซอร ไดแก 
- ตูเย็น ตูแชแข็งอาหาร และเคร่ืองทําน้ําแข็ง 
- เคร่ืองปรับอากาศ ฮีตปมไฟฟา และอุปกรณลดความช้ืน 
- เคร่ืองจายเชิงพาณิชย (commercial dispensing appliance) และเคร่ืองขายสินคาอัตโนมัติ (vendingmachine) 
- ชุดประกอบสําเร็จจากโรงงานสําหรับถายโอนความรอน (heat transfer) ในการใชงานเพื่อจุดประสงคในการทํา
ความเย็น การปรับอากาศ หรือการทําความรอน หรือจุดประสงคเหลานี้ รวมกัน 

มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้ไมใชแทนขอกําหนดของมาตรฐานท่ีเกี่ยวกับเคร่ืองใชเฉพาะอยางซ่ึงใชมอเตอร
คอมเพรสเซอร แตถาแบบของมอเตอรคอมเพรสเซอรท่ีใชเปนไปตามมาตรฐานน้ี  การทดสอบสําหรับมอเตอร
คอมเพรสเซอร ท่ีระบุในมาตรฐานเคร่ืองใช เฉพาะอยางไมตองแยกทดสอบ   ถาระบบควบคุมมอเตอร
คอมเพรสเซอรทํางานรวมกับระบบควบคุมเคร่ืองใชเฉพาะอยางดวย  ตองทดสอบเพิ่มเติมกับเครื่องใชสําเร็จท่ี
พรอมใชงาน 

เทาท่ีเปนไปไดในทางปฏิบัติ มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้ เกี่ยวของกับอันตรายท่ีเกิดจากมอเตอร
คอมเพรสเซอรท่ีใชในเคร่ืองใชซ่ึงใชท้ังภายในและรอบๆ บาน 

มาตรฐานน้ีไมคํานึงถึง 

มาตรฐานผลิตภัณฑอตุสาหกรรม 
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- การใชงานเคร่ืองใชโดยเด็กเล็กหรือบุคคลทุพพลภาพท่ีไมไดรับการดูแล 
- การเลนเคร่ืองใชโดยเด็กเล็ก 

หมายเหตุ 102 ตองคํานึงถึงความจริงท่ีวา 
- มอเตอรคอมเพรสเซอร ท่ีมีเจตนาใหใชในเคร่ืองใชในยานพาหนะ หรือบนเรือ อาจจําเปนตองมีขอกําหนด
เพิ่มเติม 
- อาจตองใชขอกําหนดเพิ่มเติมท่ีกําหนดโดยกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงแรงงาน และหนวยงานอ่ืนท่ีมีอํานาจ
หนาท่ีเกี่ยวของ  

หมายเหตุ 103 มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้ไมครอบคลุมถึง 
- มอเตอรคอมเพรสเซอรท่ีออกแบบใหใชในงานอุตสาหกรรมโดยเฉพาะ 
- มอเตอรคอมเพรสเซอรท่ีใชในเคร่ืองใชท่ีเจตนาใหใชงานในสถานที่ท่ีมีภาวะพิเศษ เชน บรรยากาศท่ีอาจ
กอใหเกิดการกัดกรอนหรือการระเบิด (ฝุน ไอ หรือกาซ) 

หมายเหตุ 104 ถามอเตอรคอมเพรสเซอรสําหรับสารทําความเย็น R-744 ท่ีใชในเคร่ืองใชระบบทําความเย็นภาวะกึ่ง
วิกฤต (transcritical refrigeration system) ท่ีติดต้ังอุปกรณระบายความดัน ตองเปนไปตามขอกําหนดของ
อุปกรณเหลานี้ท่ีตรวจสอบระหวางการทดสอบเคร่ืองใชสําเร็จท่ีพรอมใชงานดวย 

2. เอกสารอางอิง  
ใหเปนไปตาม มอก.1375 ขอ 2. 

3. บทนิยาม 

ใหเปนไปตามมอก.1375 ขอ 3. และตอไปนี้ 
3.101 มอเตอรคอมเพรสเซอร (motor-compressor) 
 เคร่ืองใชท่ีประกอบดวยกลไกทางกลของคอมเพรสเซอรและมอเตอรซ่ึงท้ัง 2 อยางอยูในตัวถังผนึกเดียวกัน 

โดยไมใชการผนึกเพลาภายนอก (external shaft seal) และมอเตอรทํางานในบรรยากาศสารทําความเย็นท่ีมี
หรือไมมีน้ํามัน  
หมายเหตุ 1 ตัวถังอาจผนึกอยางถาวร เชน โดยการเช่ือมหรือการเช่ือมประสาน (มอเตอรคอมเพรสเซอรแบบหุมปด) 

หรืออาจผนึกโดยใชปะเก็น (มอเตอรคอมเพรสเซอรแบบประกอบปด) อาจรวมถึงกลองขั้วตอ ฝาครอบกลอง
ขั้วตอ และสวนประกอบทางไฟฟาอื่นหรือระบบควบคุมอิเล็กทรอนิกส 

หมายเหตุ 2 ซึ่งตอไปในมาตรฐานน้ีจะใชคําวา “มอเตอรคอมเพรสเซอร” แทน “มอเตอรคอมเพรสเซอรแบบหุมปด” 
หรือ “มอเตอรคอมเพรสเซอรแบบประกอบปด” 
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3.102 ตัวถัง (housing)  

 เปลือกหุมผนกึสําหรับมอเตอรคอมเพรสเซอรท่ีบรรจุกลไกคอมเพรสเซอรและมอเตอร และรับความดัน
สารทําความเยน็ 

3.103 ตัวปองกันมอเตอรทางความรอน (thermal motor-protector)  
 อุปกรณควบคุมอัตโนมัติท่ีอยูในตัวหรือติดต้ังบนมอเตอรคอมเพรสเซอร ท่ีเจตนาอยางจําเพาะใหปองกัน

การรอนเกินของมอเตอรคอมเพรสเซอรเนื่องจากการเดินเครื่องโหลดเกินและความลมเหลวในการเร่ิม
เดินเคร่ือง  
หมายเหตุ 1 อุปกรณควบคุมน้ีรับกระแสไฟฟาของมอเตอรคอมเพรสเซอรและไวตอรายการใดรายการหน่ึงหรือทั้ง 2 

รายการ ดังตอไปน้ี 
 - อุณหภูมิของมอเตอรคอมเพรสเซอร 
 - กระแสไฟฟาของมอเตอรคอมเพรสเซอร 
หมายเหต 2 อุปกรณควบคุมต้ังใหมได  (ดวยมือหรือโดยอัตโนมัติ) เมื่ออุณหภูมิลดลงถึงคาต้ังใหม  

3.104 ระบบปองกันมอเตอรคอมเพรสเซอร (motor-compressor protection system) 
 ตัวปองกันมอเตอรทางความรอนและสวนประกอบท่ีเกีย่วของ (ถามี) หรือระบบปองกันอิเล็กทรอนิกสท่ี

แยกโดยสมบูรณหรือบางสวน หรือรวมอยูในระบบควบคุมมอเตอรคอมเพรสเซอร และและเจตนาจําเพาะ
ใหปองกนัการรอนเกินของมอเตอรคอมเพรสเซอรเนื่องจากการเดนิเคร่ืองโหลดเกินหรือความลมเหลวใน
การเร่ิมเดินเคร่ือง  
หมายเหตุ 1 อุปกรณควบคุมกระแสไฟฟาของมอเตอรคอมเพรสเซอร และไวตอรายการใดรายการหน่ึงหรือทั้ง 2 รายการ 

ดังตอไปน้ี 
 - อุณหภูมิของมอเตอรคอมเพรสเซอร 
 - กระแสไฟฟาของมอเตอรคอมเพรสเซอร 

3.105 ระบบควบคุมมอเตอรคอมเพรสเซอร (motor-compressor control system) 
 ระบบท่ีประกอบดวยสวนประกอบทางไฟฟาหรือสวนประกอบอิเล็กทรอนิกส 1 สวนหรือมากกวา หรือ

วงจรอิเล็กทรอนิกสท่ีมีอยางนอย 1 รายการ ดังตอไปนี ้
 - หนาท่ีควบคุมการเร่ิมเดินเคร่ืองมอเตอรคอมเพรสเซอร 
 - หนาท่ีควบคุมความสามารถทําความเย็น (cooling capacity) ของมอเตอรคอมเพรสเซอร 

3.106 รีเลยเร่ิมเดินเคร่ือง (starting relay)  
 อุปกรณควบคุมท่ีทํางานดวยไฟฟาซ่ึงเจตนาใชสําหรับการรวมหนวย (integration) หรือการรวมเขา 

(incorporation) กบัมอเตอรคอมเพรสเซอรและใชในวงจรมอเตอรคอมเพรสเซอรเพื่อควบคุมการเริ่ม
เดินเคร่ืองมอเตอรคอมเพรสเซอรเฟสเดียว 
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3.107 หมวดการใชงาน (application category)  
 ความดันยอนกลับท่ีสัมพันธกับพิสัยอุณหภูมิการกลายเปนไอของสารทําความเย็นซ่ึงมอเตอร

คอมเพรสเซอรทํางาน 
หมายเหตุ 1 จุดประสงคของมาตรฐานน้ี การจําแนกประเภทตอไปน้ีของหมวดการใชงานอางอิงพิสัยอุณหภูมิการ

กลายเปนไอของสารทําความเย็น ดังน้ี 
 -  ความดันยอนกลับตํ่า (low back pressure (LBP)) หมายถึง พิสัยอุณหภูมิการกลายเปนไอต้ังแต นอยกวา

หรือเทากับ -35 ๐C ถึง -15 ๐C 
 -  ความดันยอนกลับปานกลาง (medium back pressure (MBP)) หมายถึง พิสัยอุณหภูมิการกลายเปนไอ

ต้ังแต -20 ๐C ถึง 0 ๐C 
 -  ความดันยอนกลับสูง (high back pressure (HBP)) หมายถึง พิสัยอุณหภูมิการกลายเปนไอต้ังแต -5 ๐C  

ถึง +15 ๐C หรือสูงกวา 

3.108 ระบบทําความเย็นภาวะกึ่งวิกฤต (transcritical refrigeration system) 

 ระบบทําความเย็นท่ีความดันทางดานความดันสูง  ท่ีเกินกวาความดันท่ีสถานะไอระเหยและของเหลวของ
สารทําความเยน็อยูรวมกันอยางสมดุลทางเทอรโมไดนามิก 

3.109 ความดันออกแบบ (design pressure) 

 ความดันเกจท่ีกําหนดสําหรับดานความดนัสูงของระบบทําความเย็นภาวะกึ่งวิกฤต 
หมายเหตุ 1 ระบุเปนดานความดันสูงของระบบทําความเย็น 

3.110 อุปกรณระบายความดัน (pressure relief device) 

 อุปกรณรับรูความดันท่ีใชลดความดนัโดยอัตโนมัติ เม่ือความดันภายในระบบทําความเย็นสูงกวาความดัน
ท่ีต้ังไวของอุปกรณ 
หมายเหตุ 1 อุปกรณน้ีมีไมมีขอกําหนดใหผูใชต้ังคาเองได 
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4. ขอกําหนดท่ัวไป 

ใหเปนไปตาม มอก.1375  ขอ 4.  

5. ภาวะท่ัวไปสําหรับการทดสอบ 

ใหเปนไปตาม มอก.1375 ขอ 5.  และขอตอไปนี ้

5.2 เพิ่มเติมขอความ 
การทดสอบตามขอ 19. ใหเพิ่มตัวอยางอีกอยางนอยอีก 1 ตัวอยาง  
การทดสอบตามขอ 22.7 ตองการตัวถังจํานวน 2 ตัวอยาง 

5.7 แทนขอความ 
ใหทดสอบท่ีอุณหภูมิโดยรอบ 20 ๐C ± 5 ๐C 

5.8.2 เพิ่มเติมขอความ 
มอเตอรคอมเพรสเซอรท่ีมีระบบปองกันมอเตอรคอมเพรสเซอรตั้งใหมเองและออกแบบสําหรับใชกับ 
แรงดันไฟฟาท่ีกําหนดมากกวา 1 คา ใหทดสอบตามขอ 19.101 และขอ 19.103 ท่ีแรงดันไฟฟาสูงสุด 

5.10 เพิ่มเติมขอความ 
การทดสอบตามขอ 19. ตัวอยางท่ีเพิ่มตองเหมือนกนัทุกประการกับตัวอยางทดสอบ 
โดยบรรจุดวยน้ํามัน (ถาจําเปน) และสารทําความเยน็ในภาวะท่ีเปนไอ ตัวอยางตองจัดใหมีระบบปองกัน
มอเตอรคอมเพรสเซอร รีเลยเร่ิมเดินเคร่ือง ตัวเก็บประจเุร่ิมเดินเคร่ือง (start capacitor) ตัวเก็บประจุ
เดินเคร่ือง(run capacitor) และระบบควบคุม (ถามี) ท่ีระบุโดยผูทํา ยกเวนโรเตอรตองล็อกโดยผูทํา 

ผูทําหรือตัวแทนท่ีรับผิดชอบ ตองมีขอมูล สําหรับมอเตอรคอมเพรสเซอรแตละแบบท่ีใช 
ทดสอบ ดังตอไปนี ้
(1)  แบบของฉนวนขดลวด (สังเคราะหหรือเซลลูโลส) 
(2) การระบุสารทําความเยน็ 

ก. สารทําความเยน็สวนประกอบเดี่ยว อยางนอย 1 รายการ ดังตอไปนี ้
• ช่ือทางเคมี 
• สูตรทางเคมี 
• หมายเลขสารทําความเย็น 
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ข. สารทําความเยน็สวนประกอบผสม อยางนอย 1 รายการ ดังตอไปนี ้
• ช่ือทางเคมีและสัดสวนระบุของแตละสวนประกอบ 
• สูตรทางเคมีและสัดสวนระบุของแตละสวนประกอบ 
• หมายเลขสารทําความเย็นและสัดสวนระบุของแตละสวนประกอบ 
• หมายเลขสารทําความเย็นของสารทําความเย็นสวนประกอบผสม 

(3) แบบและปริมาณของน้ํามันท่ีใช ถาตัวอยางทดสอบท่ีใชยังไมไดบรรจุน้ํามันมาให 
(4) หมวดการใชงานหมวดเดียวหรือหมวดการใชงานหลายหมวด สําหรับมอเตอรคอมเพรสเซอร

ประเภทท่ีทดสอบตามภาคผนวก กก. 
(5) สายออนปอนกําลังไฟฟาสามารถตอโดยตรงเขากับข้ัวตอสายของมอเตอรคอมเพรสเซอรไดหรือไม 
(6) สําหรับมอเตอรคอมเพรสเซอรท่ีเจตนาใชสําหรับเคร่ืองใชท่ีมีระบบทําความเย็นภาวะกึ่งวิกฤต  ให

ทดสอบความดันท่ีดานความดันสูง ถาความดันมีคาสูงกวาความดันทดสอบตํ่าสุด 

5.11 แทนขอความ 

ตัวอยางทดสอบตองจัดใหมีสายออนปอนกําลังไฟฟา ถามอเตอรคอมเพรสเซอรท่ีใชในเคร่ืองใชท่ีสายออน
ปอนกําลังไฟฟาตอโดยตรงเขากับข้ัวตอสายของมอเตอรคอมเพรสเซอร  
หมายเหตุ 101  ตัวอยางเพ่ิมเติมใดๆ ที่กําหนดสําหรับการทดสอบไมจําเปนตองจัดใหมีสายออนปอนกําลังไฟฟา 

5.101 มอเตอรคอมเพรสเซอรรวมท้ังมอเตอรคอมเพรสเซอรท่ีมีอุปกรณอุนน้ํามัน ใหทดสอบเหมือนกบั
เคร่ืองใชไฟฟาทํางานดวยมอเตอร 

5.102 ในเร่ืองเกีย่วกบัขอ6.104 อุปกรณปองกนัอ่ืน ท่ีไมใชอุปกรณท่ีใชในการทดสอบตองปดการใชงานใน
ระหวางการทดสอบตามภาคผนวก กก. และขอ 19. ถาแสดงวาอุปกรณปองกันมีหลายอุปกรณ  ตอง
ทดสอบแตละอุปกรณอยางเปนอิสระตอกนั 

6. การจําแนกประเภท 

ใหเปนไปตาม มอก.1375 ขอ 6.  และขอตอไปนี ้
6.101 มอเตอรคอมเพรสเซอรท่ีไมมีวงจรอิเล็กทรอนิกส  จําแนกประเภทออกเปนประเภทท่ีทดสอบตาม

ภาคผนวก กก. หรือประเภทท่ีไมทดสอบตามภาคผนวก กก. 

 มอเตอรคอมเพรสเซอรท่ีมีวงจรอิเล็กทรอนิกส จําแนกประเภทออกเปนประเภทท่ีทดสอบตามภาคผนวก กก. 

 มอเตอรคอมเพรสเซอรท่ีใชสารทําความเยน็ R744  ไมตองจําแนกประเภทตามภาคผนวก กก. 
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 มอเตอรคอมเพรสเซอรท่ีจําแนกประเภทออกเปนประเภทที่ทดสอบตามภาคผนวก กก. เฉพาะในกรณีท่ี
มอเตอรคอมเพรสเซอรประกอบดวยระบบปองกันมอเตอรคอมเพรสเซอรหรือระบบควบคุมมอเตอร
คอมเพรสเซอร (ถามี) ตองจัดเตรียมใหทํางานเพ่ือใหไดความสามารถทําความเย็นสูงสุด โดยเปนอิสระจาก
ตัวรับรูดานเขา (input sensor) ใดๆ ท่ีจัดใหเปนสวนของเคร่ืองใชสําเร็จพรอมใชงานเทานั้น 

หมายเหตุ มอเตอรคอมเพรสเซอรประเภทที่ไมทดสอบตามภาคผนวก กก. พรอมทั้งระบบปองกันหรือระบบควบคุม  
(ถามี) ตามปกติใหทดสอบการเกิดความรอนเหมือนกับระบบสมบูรณในเครื่องใชสําเร็จ ที่พรอมใชงานตาม
มาตรฐานเคร่ืองใชที่เหมาะสม 

 การเปนไปตามขอกําหนดใหตรวจสอบโดย 
- การทดสอบตามมาตรฐานน้ีรวมกับการทดสอบตามภาคผนวก กก. สําหรับมอเตอรคอมเพรสเซอร
ประเภทท่ีทดสอบตามภาคผนวก กก. 

- การทดสอบตามมาตรฐานน้ีแตไมรวมกับการทดสอบตามภาคผนวก กก. สําหรับมอเตอร
คอมเพรสเซอรประเภทท่ีไมทดสอบตามภาคผนวก กก. 

6.102 มอเตอรคอมเพรสเซอรจําแนกประเภทออกเปน 
- ประเภทท่ีเจตนาใหใชตอสายออนปอนกําลังไฟฟาของเคร่ืองใชโดยตรงเขากับข้ัวตอสายของมอเตอร

คอมเพรสเซอร หรือ 
- ประเภทท่ีไมเจตนาใหใชตอสายออนปอนกําลังไฟฟาของเคร่ืองใชโดยตรงเขากับข้ัวตอสายของมอเตอร

คอมเพรสเซอร 
หมายเหตุ 1 มอเตอรคอมเพรสเซอรทั้งสองกรณีสามารถนําสงโดยมีหรือไมมีสวนประกอบภายนอกที่จําเปนสําหรับ

การตอสายออนปอนกําลังไฟฟา 
หมายเหตุ 2 มอเตอรคอมเพรสเซอรที่เจตนาใหตอสายออนปอนกําลังไฟฟาของเครื่องใชโดยตรงเขากับขั้วตอสายของ

มอเตอรคอมเพรสเซอรอาจใชโดยไมมีสายออนปอนกําลังไฟฟาตอโดยตรงเขากับขั้วตอสาย 
หมายเหตุ 3 ถาใชมอเตอรคอมเพรสเซอรโดยไมมีสวนประกอบที่เก่ียวของหรือมีสวนประกอบที่แตกตางจากท่ีระบุ

โดยผูทํา จําเปนตองทดสอบเพ่ิมเติมตามมาตรฐานเคร่ืองใชที่เก่ียวของ  ตรวจสอบโดยการตรวจพินิจและ
การทดสอบที่เก่ียวของ 

การตรวจสอบใหทําโดยการตรวจพินจิและการทดสอบท่ีเกี่ยวเนื่อง 

6.103 มอเตอรคอมเพรสเซอรท่ีจําแนกประเภทไว ท่ีมีการปองกันโดยวงจรอิเล็กทรอนิกสปองกันหรือไมมีวงจร
อิเล็กทรอนิกสปองกัน 

 เปนไปไมไดท่ีจะไมมีวงจรอิเล็กทรอนิกสปองกันในผลิตภัณฑสําเร็จรูป ซ่ึงในหลายๆ การทดสอบตาม
มาตรฐานน้ีตองทดสอบท่ีผลิตภัณฑสําเร็จรูป 

การตรวจสอบใหทําโดยการตรวจพินจิและการทดสอบท่ีเกี่ยวเนื่อง 
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6.104 ผูทํามอเตอรคอมเพรสเซอรตองแสดงวิธีการปองกันไวตัวปองกันมอเตอรทางความรอน  การปองกันทาง
อิมพีแดนซวงจรอิเล็กทรอนิกสปองกัน หรือการใชส่ิงอ่ืนรวม 

การตรวจสอบใหทําโดยการตรวจพินจิและการทดสอบท่ีเกี่ยวเนื่อง 

7. การทําเครือ่งหมายและฉลาก และขอแนะนํา 
ใหเปนไปตาม มอก.1375 ขอ 7. และขอตอไปนี ้
7.1 แกไขขอความ : 

 ไมตองทําเคร่ืองหมายกําลังไฟฟาเขาท่ีกําหนดหรือกระแสไฟฟาท่ีกําหนด 

7.5 ไมใชขอกําหนดขอนี ้

7.7 ไมใชขอกําหนดขอนี ้

7.12 ไมใชขอกําหนดขอนี้ และใหใช ขอ 7.12.1 

7.13 ไมใชขอกําหนดขอนี ้

8. การปองกนัการเขาถึงสวนท่ีมีไฟฟา 
ใหเปนไปตาม มอก.1375 ขอ 8.  

9. การเริม่เดินเครื่องใชไฟฟาทํางานดวยมอเตอร 
ไมใชขอกําหนดขอนี้ของ มอก.1375 

10. กําลังไฟฟาเขาและกระแสไฟฟา 
ไมใชขอกําหนดขอนี้ของ มอก.1375 

11. การเกิดความรอน 
ไมใชขอกําหนดขอนี้ของ มอก.1375 
หมายเหตุ 101 สําหรับมอเตอรคอมเพรสเซอร  ภาคผนวก กก.  ครอบคลุมขอกําหนดขอน้ี 

12. (ไมมี) 
ไมมี 
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13. กระแสไฟฟารั่วและความทนทานไฟฟาท่ีอุณหภูมิทํางาน 

ไมใชขอกําหนดขอนี้ของ มอก.1375 และใหใชขอ 13.3  ตามท่ีกําหนดไวในขอ 19.104 

14. แรงดันไฟฟาเกินชั่วครู 

ใหเปนไปตาม มอก.1375 ขอ 14.   

15. ความตานทานตอความช้ืน 

ใหเปนไปตาม มอก.1375 ขอ 15. และขอตอไปนี ้

15.3 เพิ่มเติมขอความ 

หมายเหตุ 101  มอเตอรคอมเพรสเซอรที่มีขั้วตอสายฉนวนแกว  (glass-insulated terminal)  และไมมีอุปกรณควบคุมตัว
ปองกัน หรือสวนประกอบอื่นภายนอกใดๆ ไมตองทดสอบตามขอน้ี 

16. กระแสไฟฟารั่วและความทนทานไฟฟา 

ใหเปนไปตาม มอก.1375 ขอ 16. 

17. การปองกันโหลดเกินของหมอแปลงไฟฟาและวงจรไฟฟาท่ีเกี่ยวของ 
ใหเปนไปตาม มอก.1375 ขอ 17. 

18. ความทนทาน 
ไมใชขอกําหนดขอนี้ของ มอก.1375 

19. การทํางานผิดปกติ 

ใหเปนไปตาม มอก.1375 ขอ 19. และขอตอไปนี ้

19.1 แกไขขอความ 

แทนขอกําหนดการทดสอบดวยขอกําหนดดังตอไปนี ้

ใหทดสอบมอเตอรคอมเพรสเซอรตาม ขอ 19.14  ขอ 19.15  ขอ 19.101  ขอ 19.102  และขอ 19.103  ถา
ทดสอบเพิ่มเติมถากําหนดโดยการจําแนกประเภทตามขอ 6.101 ใหทดสอบตามภาคผนวก กก. 
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ใหทดสอบมอเตอรคอมเพรสเซอรท่ีมีวงจรอิเล็กทรอนิกสตามขอ 19.11  และขอ 19.12 ดวย 

ใหจําลองภาวะการทํางานผิดปกติคร้ังละ 1  ภาวะเทานัน้ 

การเปนไปตามขอกําหนดของการทดสอบตามขอ 19.11 และขอ 19.12 ใหตรวจสอบตามท่ีระบุในขอ 19.13
การเปนไปตามขอกําหนดของการทดสอบตามขอ 19.101 ขอ 19.102 และขอ 19.103 ใหตรวจสอบตามท่ีระบุ
ในขอ 19.104 การเปนไปตามขอกําหนดของการทดสอบตามภาคผนวก กก. ใหตรวจสอบตามท่ีระบุใน
ภาคผนวก กก. 

19.2 ถึง 19.10 ไมใชขอกําหนดเหลานี ้

19.11.2 เพิ่มเติมขอความ  

การจําลองภาวะผิดพรองใหมอเตอรคอมเพรสเซอรท่ีมีวงจรอิเล็กทรอนิกสตอกับวงจรแทนการทําความ
เย็น ตามรูปท่ีกก.1 และทํางานภายใตภาวะท่ีกําหนดในขอ กก.5  อุณหภูมิควบแนนท่ีใช  ใหตํ่ากวา 5K จาก
อุณหภูมิที่ เปนเหตุใหวงจรอิเล็กทรอนิกสปองกันมอเตอรคอมเพรสเซอรทํางานหรือมอเตอร
คอมเพรสเซอรหยุดทํางานในระหวางการทดสอบนั้นตามขอ กก.5 

19.11.3 แทนขอความ 

 ถามอเตอรคอมเพรสเซอรท่ีจัดประเภทไวตามการปองกันโดยวงจรอิเล็กทรอนิกสปองกัน และถาวงจร
อิเล็กทรอนิกสปองกันนี้ทํางานท่ีเปนไปตามขอ 19 และภาคผนวก กก.  การทดสอบตามขอ 19.101  ขอ 
19.102  ขอ 19.103 และภาคผนวก กก. ทดสอบซํ้าดวยการจําลองภาวะผิดพรองเดี่ยว ตามท่ีระบุในขอ 
19.11.2  ก) ถึงขอ ช) 

 การทดสอบตามภาคผนวก กก.ไมตองทดสอบซํ้าถามอเตอรคอมเพรสเซอรท่ีทดสอบตามภาคผนวก กก.
แลวระบบปองกันมอเตอรคอมเพรสเซอรไมทํางานและไมตองทดสอบซํ้ากับมอเตอรคอมเพรสเซอรท่ี
ไมไดจัดประเภทตามภาคผนวก กก. 

19.11.4 เพิ่มเติมขอความ 

 ถาตองทดสอบกับเคร่ืองใชสําเร็จท่ีพรอมใชงาน 

หมายเหตุ 101  การใชการทดสอบในมาตรฐานน้ี ไมไดบังคับต้ังแตผลิตภัณฑที่เปนวัตถุดิบ  ที่นําเขามาใชทําสินคา
เน่ืองจากการทดสอบน้ีใชกับผลิตภัณฑสําเร็จรูปเทาน้ัน 

  



มอก. 812–2558 

–11– 

19.13 เพิ่มเติมขอความ 

 ถามอเตอรคอมเพรสเซอรเจตนาใหใชกับสารทําความเย็นไวไฟ  และถาระหวางการทดสอบตามขอ 
19.11.2 และขอ 19.11.3 กับช้ินสวนทางไฟฟาใดๆท่ีเกิดประกายไฟหรือการอารกตองรายงานวาเปน
ชิ้นสวนท่ีเสียหายงายโดยเจตนา หรืออุปกรณปองกันแบบปรับตั้งเองไมได 

19.14 แทนขอความ 

 มอเตอรคอมเพรสเซอรท่ีทํางานภายใตภาวะตามขอ กก.1 ใหลัดวงจรของหนาสัมผัสของคอนเทคเตอร
หรือรีเลย ท่ีทํางานภายใตภาวะการทํางานดังกลาว  

 ถาใชงานคอนเทคเตอรคอนแทคเตอรคอนแทคเตอรหรือรีเลยใดๆมากกวา 1 หนาสัมผัส  หนาสัมผัส
ท้ังหมดท่ีใชงานตองใหลัดวงจรที่ในเวลาเดียวกัน 

 คอนแเทคเตอรหรือรีเลยใดๆที่ทํางานเพื่อใหม่ันใจวามอเตอรคอมเพรสเซอรที่ใชปอนพลังงานไฟฟาใน
ภาวะปกติ และไมทํางานในภาวะปกติ คอนเทคเตอรคอนแทคเตอรหรือรีเลยนั้นไมตองทําใหลัดวงจร 

 มอเตอรคอมเพรสเซอรท่ีใชตัวเก็บประจุไฟฟาสําหรับสตารตเร่ิมเดินเครื่องท่ีเปนทางเลือก  ตองทดสอบ
การใชตัวเก็บประจุไฟฟาสําหรับเร่ิมเดินเคร่ืองท่ีสตารตเปนทางเลือกแตละตัวตามลําดับ 

 การทดสอบใชกับมอเตอรคอมเพรสเซอรท่ีไดจําแนกไวตามภาคผนวก กก. 

หมายเหตุ 1  มอเตอรคอมเพรสเซอรที่ไมไดจําแนกประเภทไวตามภาคผนวก กก.  ตองทดสอบท่ีเครื่องใชสําเร็จที่
พรอมใชงาน 

หมายเหตุ 2 มอเตอรคอมเพรสเซอรที่มีวิธีการทํางานหลายวิธี   การทดสอบตองทํากับมอเตอรคอมเพรสเซอรแตละ
วิธี ถาจําเปน 

19.101 มอเตอรคอมเพรสเซอรและระบบปองกันมอเตอรคอมเพรสเซอรรวมกับสวนประกอบท่ีเกี่ยวของท้ังหมด
ซ่ึงทํางานในภาวะล็อกโรเตอร ใหตอในวงจรดังแสดงในรูปท่ี 101 และปอนดวยแรงดันไฟฟาท่ีกําหนด
ตามท่ีระบุในขอ 5.8.2 

หมายเหตุ 1  สวนประกอบที่เก่ียวของซึ่งเปนไปตามขอ 24. ไมตองประเมินดวยการทดสอบน้ี 

มอเตอรคอมเพรสเซอรท่ีมีระบบปองกันมอเตอรคอมเพรสเซอรทางความรอนไมตั้งใหมเอง ใหมอเตอร
คอมเพรสเซอรทํางานจนกระท่ังจํานวนคร้ังการทํางานเพียงพอเพื่อใหแนใจวาการกลับมาทํางานใหมโดย
อัตโนมัติอยางตอเนื่องไมเกิดข้ึน อยางไรก็ตาม จํานวนคร้ังการทํางานตองไมนอยกวา 3 คร้ัง และตองต้ัง
ใหมเร็วท่ีสุดเทาท่ีจะทําได โดยมีการหนวงเวลา (delay) อยางนอย 6 s 
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ยอมใหชวงเวลาปด (off time) นานขึ้น ถาลักษณะการหนวงเวลานานกวา 6 sเปนสวนของระบบปองกัน
หรือระบบควบคุม 

สวนประกอบเคร่ืองกลไฟฟา (electromechanical component) ท้ังหมดของระบบปองกันตองทดสอบการ
ทํางาน 50 คร้ัง โดยทดสอบแตละสวนประกอบพรอมดวยมอเตอรคอมเพรสเซอร หรือโหลดท่ีสมนัยกับ
มอเตอรคอมเพรสเซอรจริง หรือโหลดท่ีสูงกวา 

มอเตอรคอมเพรสเซอรท่ีมีระบบปองกันมอเตอรคอมเพรสเซอรตั้งใหมเอง ยอมใหระบบปองกันมอเตอร
คอมเพรสเซอรทํางานเปนวฏัจักรอยางตอเนื่องเปนเวลา 15 d หรืออยางนอย 2 000 วฏัจักร แลวแตวาอยาง
ใดนานกวา 

มอเตอรคอมเพรสเซอรท่ีไมมีระบบปองกันมอเตอรคอมเพรสเซอรแตปองกันดวยอิมพีแดนซของขดลวด
เทานั้น ใหตอในวงจรดังแสดงในรูปท่ี 101 และปอนดวยแรงดนัไฟฟาท่ีกําหนด ถามอเตอรคอมเพรสเซอร
ออกแบบสําหรับใชกับแรงดนัไฟฟาท่ีกําหนดมากกวา 1 คา ใหทดสอบที่แรงดันไฟฟาท่ีกําหนดสูงสุด 

เม่ือทดสอบครบ 72 h แรกของการทดสอบล็อกโรเตอร ใหทดสอบความทนทานไฟฟากับมอเตอร
คอมเพรสเซอรตามท่ีระบุในขอ 16.3 

มอเตอรคอมเพรสเซอรท่ีมีระบบปองกันมอเตอรคอมเพรสเซอรตั้งใหมเอง ถาส้ินสุดระยะเวลา 15 วัน
แลวแตยังไมครบ 2 000 วัฏจักรของระบบปองกัน การทดสอบส้ินสุดลงหากเปนไปตามภาวะดังตอไปนี้ 

- อุณหภูมิของตัวถังท่ีบันทึกไวในวันท่ี 12  ถึงวันท่ี 15 ถาในระหวางเวลาท้ัง 3 ชวงนี้ อุณหภูมิของตัวถัง
เพิ่มข้ึนไมเกิน 5 K การทดสอบส้ินสุด ถาอุณหภูมิเพิ่มข้ึนเกิน 5 K ใหทดสอบตอไปจนกระท่ังอุณหภูมิ
เพิ่มข้ึนไม เกิน5 K เปนเวลา 3 d ติดตอกันหรืออยางนอย 2 000 วัฏจักรของระบบปองกันมอเตอร
คอมเพรสเซอร แลวแตวาอยางใดเกิดกอน 

- สวนประกอบในวงจรเปนไปตามขอ 24. ท่ีอยางนอยกระแสไฟฟาและตัวประกอบกําลังไมเกินคาท่ีวัด
ไดในระหวางการทดสอบตามขอนี้ 

หมายเหตุ 2 ถามอเตอรคอมเพรสเซอรที่ใหมามีระบบปองกันมอเตอรคอมเพรสเซอรต้ังใหมเองสําหรับใชกับสารทํา
ความเย็นมากกวา 1 ชนิด ใหทดสอบเพียง 15 วันเทาน้ัน การเลือกสารทําความเย็นทําโดยผูทํามอเตอร
คอมเพรสเซอร 

หมายเหตุ 3 วิธี ดําเนินการทดสอบเหลาน้ีอาจดัดแปรได  (ถาจําเปน) เ พ่ือใชประเมินระบบปองกันมอเตอร
คอมเพรสเซอรที่มีการใชงานพิเศษเฉพาะอยาง 

มอเตอรคอมเพรสเซอรท่ีมีระบบปองกันมอเตอรคอมเพรสเซอรตั้งใหมเองและออกแบบสําหรับใชกับ
แรงดันไฟฟาท่ีกําหนดมากกวา 1 คา ใหทดสอบท่ีแรงดนัไฟฟาตํ่าสุดเปนเวลา 3 h ดวย 
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หมายเหตุ 4 อาจใชตัวอยางแยกตางหากอีก 1 ตัวอยาง สําหรับการทดสอบท่ีแรงดันไฟฟาตํ่าสุด 

มอเตอรคอมเพรสเซอรท่ีออกแบบระบบปองกันหรือระบบควบคุมเพื่อปลดไฟฟาขดลวดอยางถาวร ให
ปอนไฟฟาอีกคร้ังกับมอเตอรคอมเพรสเซอรและระบบปองกันมอเตอรคอมเพรสเซอร (ถามี) รวมกับ
สวนประกอบที่เกี่ยวของท้ังหมดซ่ึงทํางานในภาวะล็อกโรเตอร ใหดําเนินการนี้ซํ้าโดยเร็วท่ีสุดเทาท่ีจะทํา
ไดจนกระท่ังทํางานครบ 10 คร้ัง โดยมีชวงเวลาปดอยางนอย 6 s ใหดําเนินการนี้ซํ้าโดยเร็วท่ีสุดเทาท่ีจะทํา
ไดจนครบ 10 คร้ัง โดยมีชวงเวลาปดอยางนอย 6 s  ยอมใหชวงเวลาปดนี้นานข้ึนถาการหนวงของระบบ
ปองกันหรือระบบควบคุม นานกวา 6 s   

ถามอเตอรคอมเพรสเซอรออกแบบสําหรับใชกับแรงดนัไฟฟาท่ีกําหนดมากกวา 1 คา ใหทดสอบที่
แรงดันไฟฟาท่ีกําหนดทุกคา 

ถามอเตอรคอมเพรสเซอรออกแบบสําหรับใชกับพิสัยแรงดันไฟฟา ใหทดสอบท่ีขีดจํากดับนและขีดจํากัด
ลางของพิสัยแรงดันไฟฟา 

มอเตอรคอมเพรสเซอรท่ีไมมีระบบปองกนัมอเตอรคอมเพรสเซอร ใหปอนไฟฟาไวดังกลาวขางตนเปน
เวลา15 วัน อุณหภูมิของตัวถังท่ีบันทึกไวในวนัท่ี 12 ถึงวันท่ี 15 ถาในระหวางเวลาท้ัง 3 ชวงนี้ อุณหภูมิ
ของตัวถังเพิ่มข้ึนไมเกิน 5 K ใหหยุดทดสอบ 

19.102 ใหทดสอบซํ้าตามขอ 19.101 สําหรับการทํางานของระบบปองกันมอเตอรคอมเพรสเซอรไมตั้งใหมเอง 1
คร้ัง หรืออยางนอย 3 h  สําหรับระบบปองกันมอเตอรคอมเพรสเซอรตั้งใหมเองในภาวะดังตอไปนี้ 

- ตัวเก็บประจุเร่ิมเดินเคร่ืองและตัวเก็บประจุเดินเคร่ือง  เปดวงจรทีละตัวสลับกัน 

- ตัวเก็บประจุเร่ิมเดินเคร่ืองและตัวเก็บประจุเดินเคร่ือง  ลัดวงจรทีละตัวสลับกัน นอกจากการทดสอบตัว
เก็บประจุเปนไปตามขอกําหนดสําหรับการปองกันตัวเก็บประจุประเภท P2 ตาม IEC 60252-1 

หมายเหตุ 1 การทดสอบตัวเก็บประจุเปดวงจรไมตองทํากับมอเตอรคอมเพรสเซอร ที่ตัวเก็บประจุเปดวงจรตัดขดลวด
เริ่มเดินเครื่องออกจากวงจรแลว 

หมายเหตุ 2 มอเตอรคอมเพรสเซอรที่มีระบบปองกันมอเตอรคอมเพรสเซอรต้ังใหมเองและออกแบบสําหรับใชกับ
แรงดันไฟฟาท่ีกําหนดมากกวา 1 คา ไมจําเปนตองทดสอบซ้ําที่แรงดันไฟฟาตํ่าสุด 

หมายเหตุ 3 การทดสอบน้ีทํากับตัวอยางแยกตางหากได 

19.103  มอเตอรคอมเพรสเซอร 3 เฟสและระบบปองกันมอเตอรคอมเพรสเซอรรวมกับสวนประกอบท่ีเกี่ยวของ
ท้ังหมดซ่ึงทํางานในภาวะล็อกโรเตอร ใหตอในวงจรดังแสดงในรูปท่ี 101 ใหดัดแปรวงจรของมอเตอร
คอมเพรสเซอร 3 เฟส ปอนดวยแรงดันไฟฟาท่ีกําหนด แตตัดวงจรออก 1 เฟส จากมอเตอรคอมเพรสเซอร 
ไดระหวางชวงตอไปนี้ 
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- 3 h สําหรับมอเตอรคอมเพรสเซอรท่ีมีระบบปองกันมอเตอรคอมเพรสเซอรตั้งใหมเอง 

- จนระบบปองกันมอเตอรคอมเพรสเซอรมีการทํางานคร้ังแรก สําหรับมอเตอรคอมเพรสเซอรท่ีมีระบบ
ปองกันมอเตอรคอมเพรสเซอรไมตั้งใหมเอง 

- 3 h สําหรับมอเตอรคอมเพรสเซอรท่ีไมมีระบบปองกันมอเตอรคอมเพรสเซอร 

หมายเหตุ การทดสอบน้ีทํากับตัวอยางแยกตางหากได 

19.104 ในระหวางการทดสอบตามขอ 19.101 ขอ 19.102 และขอ 19.103 

- ระบบปองกันมอเตอรคอมเพรสเซอรตองทํางานได 

- อุณหภูมิของตวัถังและอุณหภูมิของพื้นผิวท่ีแตะตองถึงของสวนประกอบท่ีเกี่ยวของตองไมเกิน 150oC 

- อุปกรณตัดวงจรกระแสเหลือตามรูปท่ี 101 ตองไมทํางาน 

- มอเตอรคอมเพรสเซอรรีเลยเร่ิมเดินเคร่ืองท่ีเกีย่วของ และระบบปองกันมอเตอรคอมเพรสเซอรตองไม
มีเปลวไฟแลบ ไมมีประกายไฟหรือโลหะหลอมละลายกระเดน็ออกมา 

เม่ือทดสอบครบตามขอ 19.101 ขอ 19.103 และขอ 19.102โดยใหเปดวงจรตัวเก็บประจุเร่ิมเดนิเคร่ืองและ
ตัวเก็บประจุเดินเคร่ืองแลว 

- เปลือกหุม (enclosure) ตองไมผิดรูปในขอบเขตท่ีทําใหไมเปนไปตามขอ 29. 

- ระบบปองกันมอเตอรคอมเพรสเซอรตองสามารถทํางานได 

-  มอเตอรคอมเพรสเซอรตองคงทนตอ 

•  การทดสอบกระแสไฟฟาร่ัวท่ีระบุในขอ 16.2 โดยปอนแรงดันไฟฟาทดสอบระหวางขดลวดกับ
ตัวถัง 

•  การทดสอบความทนทานไฟฟาตามขอ 13.3 ของ มอก.1375 

 เม่ือการทดสอบตามขอ 19.102โดยการลัดวงจรตัวเก็บประจุเร่ิมเดนิเคร่ืองและตัวเกบ็ประจุเดนิเคร่ืองท่ีละ
ตัวสลับกันแลว 

-  เปลือกหุม (enclosure) ตองไมผิดรูปในขอบเขตท่ีทําใหไมเปนไปตามขอ 29. 

-  มอเตอรคอมเพรสเซอรตองคงทนตอ 

•  การทดสอบกระแสไฟฟาร่ัวท่ีระบุขอ 16.2 โดยปอนแรงดันไฟฟาทดสอบระหวางขดลวดกับตัวถัง 

•  การทดสอบความทนทานไฟฟาตามขอ 13.3 ของ มอก.1375 
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-  ระบบปองกันมอเตอรคอมเพรสเซอรตองสามารถทํางานไดหรือตองคงการเปดวงจรอยางถาวร 

 ถาระบบปองกันมอเตอรคอมเพรสเซอรคงการเปดวงจรอยางถาวร การทดสอบตามขอ 19.102โดยการ
ลัดวงจรตัวเก็บประจุเร่ิมเดินเคร่ืองและตัวเก็บประจุเดินเคร่ืองตองทดสอบซํ้าอีก3 ตัวอยาง และ 3 ตัวอยาง
นี้ตองคงเปดวงจรไวอยางถาวร 

หมายเหตุ การทดสอบซ้ํากับมอเตอรคอมเพรสเซอรใหมอีก 3 ตัว  ทําไดโดยการแทนที่มอเตอรคอมเพรสเซอรเดิม ที่
มีระบบปองกันมอเตอรคอมเพรสเซอรรูปแบบเดียวกัน     

19.105 มอเตอรคอมเพรสเซอรสามเฟสตองมีการปองกันความลมเหลวเฟสเดียวปฐมภูมิอยางเพยีงพอ 

หมายเหตุ 1 ความลมเหลวเฟสเดียวปฐมภูมิ หมายถึง สายไฟฟาดานเขา 1 เสนใน 3 เสนที่ตอดานปฐมภูมิของหมอ
แปลงไฟฟาที่ปอนไฟฟาใหกับมอเตอรคอมเพรสเซอรถูกตัดวงจรออก 

 การเปนไปตามขอกําหนดใหตรวจสอบโดยการทดสอบดังตอไปนี ้

 มอเตอรคอมเพรสเซอรถูกปอนไฟฟาจากหมอแปลงไฟฟาตอแบบ Y - ∆ (สตาร-เดลตา) หรือแบบ ∆ - Y      
( เดลตา-สตาร)ท่ีมีอัตราสวนแรงดันไฟฟาระหวางสายท่ีทําใหแรงดันไฟฟาดานออกเทากับแรงดันไฟฟาท่ี
กําหนดของมอเตอรคอมเพรสเซอร  ใหกับมอเตอรคอมเพรสเซอร และ ปอนไฟฟาดวยแรงดันไฟฟาดาน
เขาท่ีทําใหแรงดันไฟฟาดานออกเทากับแรงดันไฟฟาท่ีกําหนดของมอเตอรคอมเพรสเซอรใหกับหมอ
แปลงไฟฟา หลังจากนั้นใหตัดวงจรเฟสของแหลงจายไฟฟาจากขดลวดดานเขาของหมอแปลงไฟฟาออก 1 
เฟส เพื่อใหกระแสไฟฟาสูงสุดไหลในขดลวดท่ีไมไดปองกันของมอเตอรคอมเพรสเซอร 

 ใหทดสอบตอไปเปนระยะเวลาดังตอไปนี ้

- 24 h  สําหรับมอเตอรคอมเพรสเซอรท่ีมีระบบปองกันมอเตอรคอมเพรสเซอรตั้งใหมเอง 

- จนระบบปองกันมอเตอรคอมเพรสเซอรทํางานคร้ังแรก สําหรับมอเตอรคอมเพรสเซอรท่ีมีระบบ
ปองกันมอเตอรคอมเพรสเซอรไมตั้งใหมเอง 

 มอเตอรคอมเพรสเซอรท่ีออกแบบสําหรับใชกับแรงดันไฟฟาท่ีกําหนดมากกวา 1 คา ใหทดสอบท่ี
แรงดันไฟฟาแตละคา 

 มอเตอรคอมเพรสเซอรท่ีมีระบบปองกันมอเตอรคอมเพรสเซอรตั้งใหมเองและออกแบบสําหรับใชกับ
แรงดันไฟฟาท่ีกําหนดมากกวา 1 คา ใหทดสอบท่ีแรงดันไฟฟาสูงสุดเปนเวลา 24 hและทดสอบท่ี
แรงดันไฟฟาตํ่าสุดเปนเวลา 3 h 



มอก. 812–2558 

–16– 

หมายเหตุ 2 อาจใชตัวอยางหลายตัวอยางแยกตางหาก ในการทดสอบมอเตอรคอมเพรสเซอรที่ออกแบบสําหรับใชกับ
แรงดันไฟฟาท่ีกําหนดมากกวา 1 คา ที่แรงดันไฟฟาท่ีกําหนดแตละคา 

 ในระหวางการทดสอบ 

- อุณหภูมิของตวัถังและอุณหภูมิของพื้นผิวท่ีแตะตองถึงของสวนประกอบท่ีเกี่ยวของตองไมเกิน 150oC 

- ขดลวดของมอเตอรคอมเพรสเซอรตองไมเสียหาย 

-  มอเตอรคอมเพรสเซอรและระบบปองกันมอเตอรคอมเพรสเซอรตองไมมีเปลวไฟแลบ ไมมีประกาย
ไฟหรือโลหะหลอมละลายกระเด็นออกมา 

หมายเหตุ 3 ขดลวดของมอเตอรคอมเพรสเซอร  ถือวาเสียหาย ถาขดลวดเปดวงจรหรือถามอเตอรคอมเพรสเซอรไม
เปนไปตามขอกําหนดการทดสอบความทนทานไฟฟา  มอเตอรคอมเพรสเซอรที่มีระบบปองกันมอเตอร
คอมเพรสเซอรต้ังใหมเอง  ถือวาเสียหายดวยถามีการเปล่ียนแปลงการจายกระแสไฟฟาสัมพัทธ (relative 
distribution)  ของกระแสไฟฟาในระหวาง การทดสอบหรือถากระแสไฟฟาที่วัดไดเมื่อจบการทดสอบแปร
ผันเกิน 5% จากกระแสไฟฟาที่วัดที่ 3 hหลังจากเริ่มการทดสอบหรือที่ระบบปองกันตอกลับครั้งแรก
หลังจาก 3h น้ี 

ทันทีหลังจากการทดสอบนี้ มอเตอรคอมเพรสเซอร  ตองทดสอบความทนทานไฟฟาตามขอ 16.3 ทันที 

 มอเตอรคอมเพรสเซอร 3 เฟสถือวาเปนไปตามขอกําหนดสําหรับการปองกันความลมเหลวเฟสเดียว ดาน
ปฐมภูมิโดยไมตองทดสอบนอกเหนือจากท่ีระบุไวในขอ 19.101 ขอ 19.102 และขอ 19.103 ถาปองกันดวย
อุปกรณใดอุปกรณหนึ่งดังตอไปนี้ 

- อุปกรณปองกนักระแสเกินท่ีปองกันแตละเฟสของแหลงจายไฟฟาและใหมากับมอเตอรคอมเพรสเซอร
หรือมีพิกัดเทากับพิกัดท่ีระบุโดยผูทํามอเตอรคอมเพรสเซอร 

- ระบบปองกันมอเตอรคอมเพรสเซอรท่ีตอบสนองตอกระแสไฟฟาของมอเตอรติดต้ังอยางสมมาตรท่ี
บริเวณจุดศูนยกลางของมอเตอรคอมเพรสเซอรท่ีตอแบบสตารและเปดวงจรขดลวดพรอมกันอยางนอย 
2 ขด 

- ระบบปองกันมอเตอรคอมเพรสเซอรติดต้ังในขดลวดแตละขดของมอเตอรคอมเพรสเซอรท่ีกระตุน
หนาสัมผัสท่ีทําหนา ท่ีควบคุมการปอนไฟฟาใหกับขดลวดของคอนแทคเตอรของมอเตอร
คอมเพรสเซอรและตอบสนองตออยางนอย 1 รายการ ดังตอไปนี้ 
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•  กระแสไฟฟาของมอเตอรคอมเพรสเซอร 

•  อุณหภูมิของมอเตอรคอมเพรสเซอร 

20. เสถียรภาพและอันตรายทางกล 
ใหเปนไปตามมอก.1375 ขอ 20.   

21. ความแขง็แรงทางกล 
ใหเปนไปตามมอก.1375 ขอ 21.   

22. การสราง 
ใหเปนไปตามมอก.1375 ขอ 22. และขอตอไปนี ้

22.2 ไมใชขอกําหนดขอนี ้

22.5 ไมใชขอกําหนดขอนี ้

22.7 แทนขอความ  

ตัวถังตองทนความดันท่ีคาดหมายในการใชงานตามปกติ 

การเปนไปตามขอกําหนดใหตรวจสอบดงัตอไปนี ้

ตัวถังดานความดันสูงตองทดสอบดวยความดันเทากับ 
- ความดัน 3.5 เทาของความดันไออิ่มตัวของสารทําความเย็นท่ี 70 oC สําหรับระบบทําความเย็นท่ีไมใช

ระบบกึ่งวิกฤต ความดันทดสอบใหปดข้ึน 0.5 MPa (5 bar) ลําดับถัดไป 
หมายเหตุ 101 ตัวอยางการคํานวณความดันทดสอบสําหรับสารทําความเย็น R-22(ตํ่ากวาจุดวิกฤต) 

ความดันไออิ่มตัวที่ 70 oC (ความดันเกจ) = 2.89 MPa (28.9 bar) 

ความดันทดสอบ  = 3.5 × 2.89 MPa (28.9 bar) 
 = 10.1 MPa (101 bar) 
 = 10.5 MPa (105 bar) เมื่อปดขึ้น 0.5 MPa (5 bar) ลําดับถัดไป 

- ความดัน 3 เทาของความดันออกแบบแตตองไมนอยกวาความดันทดสอบตํ่าสุดที่ระบุไวในตาราง 101 สําหรับระบบ
ทําความเย็นก่ึงวิกฤต 

คาการทดสอบสําหรับสารทําความเย็นบางสารท่ีกําหนดไวในตารางที่ 101อาจไมสูงพอสําหรับการใชงาน
บางอยาง 
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ตารางท่ี 101 ความดันทดสอบดานความดนัสูงต่ําสุด 
(ขอ 22.7) 

สูตรสารทําความเย็น หมายเลขสารทําความ
เย็น 

 

ความดันทดสอบ 

MPa (bar) 

ไมใชแบบกึ่งวิกฤต 

CF3CH2F 

CHCIF2 

CH(CH3)3 

โดย น้ําหนัก 73,8 % R-12 + 26,2 % R-152a 

โดย น้ําหนัก48,8 % R-22 + 51,2 % R-115 
โดย น้ําหนัก44 % R-125 + 52 % R-143a + 4 % R-134a  

โดย น้ําหนัก50 % R-125 + 50 % R-143a 

โดย น้ําหนัก25 % R-125 + 52 % R-134a + 23 % R-32 

โดย น้ําหนัก50 % R-125 + 50 % R-32  

 

แบบกึ่งวิกฤต 

CO2 

 

R-134a 

R-22 

R-600a 

R-500 

R-502 

R-404A 

R-507A 

R-407C 

R-410A 

 

 

R-744 

 

6,5 (65) 

10,5 (105) 

3,5  (35) 

10,0 (100) 

10,5 (105) 

10,0 (100) 

11,0 (110) 

10,5 (105) 

15,0 (150) 

 

 

42 (420) 

ตัวถังดานความดันตํ่าของการใชงานในภาวะตํากวาจุดวิกฤตและกึ่งวิกฤต ตองทดสอบดวยความดันเทากับ 
5 เทาของความดันไออิ่มตัวของสารทําความเย็นท่ี 20 oC หรือเทากับ 2.5 MPa (25 bar) แลวแตคาใด
มากกวา ความดันทดสอบใหปดข้ึน 0.2 MPa (2 bar) ลําดับถัดไป 

หมายเหตุ 102 ตัวอยางการคํานวณความดันทดสอบสําหรับสารทําความเย็น R-22(ตํ่ากวาจุดวิกฤต) 

ความดันไออิ่มตัวที่ 20 oC (ความดันเกจ) = 0.81 MPa (8.1 bar) 

ความดันทดสอบ  = 5 × 0.81 MPa (8.1 bar) 

 = 4.05 MPa (40.5 bar) 

 = 4.2 MPa (42 bar) เมื่อปดขึ้น 0.2 MPa (2 bar) ลําดับถัดไป 

คาการทดสอบสําหรับสารทําความเยน็บางสารท่ีกําหนดไวในตารางท่ี 102 อาจไมสูงพอสําหรับการใชงาน
บางอยาง 
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ตารางท่ี 102 ความดันทดสอบดานความดนัต่ําต่ําสุด 
(ขอ 22.7) 

สารทําความเย็น สารทําความเย็น 

(หมายเลข) 

ความดันทดสอบ 

MPa (bar) 

ไมใชแบบกึ่งวิกฤตCF3CH2F 

CHCIF2 

CH(CH3)3 

โดยน้ําหนัก 73,8 % R-12 + 26,2 % R-152a 

โดยน้ําหนัก48,8 % R-22 + 51,2 % R-115 
โดยน้ําหนัก44 % R-125 + 52 % R-143a + 4 % R-134a  

โดยน้ําหนัก50 % R-125 + 50 % R-143a 

โดยน้ําหนัก25 % R-125 + 52 % R-134a + 23 % R-32 

โดยน้ําหนัก50 % R-125 + 50 % R-32  

 

แบบกึ่งวิกฤต 

CO2 

 

R-134a 

R-22 

R-600a 

R-500 

R-502 

R-404A 

R-507A 

R-407C 

R-410A 

 

 

R-744 

 

2,5   (25) 

4,2   (42) 

2,5   (25) 

2,9   (29) 

4,5   (45) 

5,0   (50) 

5,5   (55) 

4,0   (40) 

7,0    (70) 

 

 

28,6 (286) 

หมายเหตุ 103 ขอมูลที่เก่ียวของกับหมายเลขสารทําความเย็นหาไดจาก ISO817 

สารทําความเยน็แบบผสม ความดันไออ่ิมตัวใหใชความดันท่ีอุณหภูมิจุดน้ําคาง 

สําหรับมอเตอรคอมเพรสเซอรแบบอัด 2 ข้ันท่ีมีการปลอยสารทําความเย็นโดยตรงจากข้ันท่ี 2 ใหถือวาเปน
ตัวถังดานความดันตํ่า 
มอเตอรคอมเพรสเซอรแบบอัด 2 ข้ัน ท่ีไมมีการปลอยสารทําความเย็นโดยตรงจากข้ันท่ี 2 ใหถือวาเปน
ตัวถังดานความดันสูง 

การทดสอบตองทํากับตัวอยาง 2 ตัวอยาง บรรจุตัวอยางทดสอบดวยของเหลว เชน น้ํา จนเต็มเพื่อไลอากาศ
ออกและตอเขากับระบบปมไฮดรอลิก ใหเพิ่มความดันข้ึนทีละนอยจนกระท่ังถึงความดันทดสอบท่ีกําหนด 
คงความดันนี้ไวเปนเวลา 1 minในระหวางเวลานี้ตัวอยางตองไมร่ัวยกเวนในกรณีตอไปนี้ 

เม่ือใชปะเก็นสําหรับผนึกตัวถังของมอเตอรคอมเพรสเซอรแบบประกอบปด การร่ัวท่ีปะเก็นไมถือวาเปน
ความลมเหลว หากการรั่วเกิดข้ึนท่ีความดันมากกวา 40% ของความดันทดสอบท่ีกําหนด 

ถามีการร่ัวเกิดข้ึนตองทําการทดสอบซํ้าโดยใชตัวอยางท่ีเตรียมมาพิเศษโดยผูทําเพื่อหลีกเล่ียงการร่ัวท่ี
ปะเก็น 

มอเตอรคอมเพรสเซอรแบบประกอบปดท่ีใชล้ินเบ่ียงระบายความดันดานความดันสูงเขาไปในดาน 

ความดันตํ่าท่ีผลตางความดันที่กําหนดไวของล้ินเบ่ียง ตวัถังตองทนความดันทดสอบท่ีกําหนดแมวาจะเกดิ
การร่ัวข้ึนท่ีปะเก็น 
หมายเหตุ 104 ความดันทั้งหมดเปนความดันเกจ 
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22.9 เพิ่มเติมขอความ  

 วัสดุฉนวนท่ีใชภายในตัวถังตองเขากันไดกับสารทําความเย็นและน้ํามันท่ีใช 

หมายเหตุ 101 การเปนไปตามขอกําหนดตรวจพิสูจนไดโดยการแสดงเอกสารรับรองที่จัดมาใหโดยผูทํามอเตอร
คอมเพรสเซอร 

22.14 ไมใชขอกําหนดขอนี ้

22.21 เพิ่มเติมขอความ  

หมายเหตุ 101  ขอกําหนดน้ีใชไดกับช้ินสวนภายนอกของมอเตอรคอมเพรสเซอรเทาน้ัน 

22.101 เม่ือมอเตอรคอมเพรสเซอรท่ีใชในระบบทําความเย็นภาวะกึ่งวิกฤต  รวมกับอุปกรณระบายความดันใน
ดานความดันสูงหรือทอสงของมอเตอรคอมเพรสเซอร  ตองไมมีส่ิงอ่ืนใดมาตัดอุปกรณหรือระบบ  ยกเวน
ทอท่ีอยูระหวางมอเตอรคอมเพรสเซอรกับอุปกรณระบายความดันซ่ึงทําใหความดันตก 

 หมายเหตุ อุปกรณระบายความดันที่ตองการควรติดต้ังโดยผูทํามอเตอรคอมเพรสเซอร  หรือผูทําเคร่ืองใชไฟฟาน้ัน 

การตรวจสอบใหทําโดยการตรวจพินจิ 

23. สายไฟฟาภายใน 
ใหเปนไปตามมอก. 1375  ขอ 23. และขอตอไปนี ้
23.8 เพิ่มเติมขอความ  

หมายเหตุ 101 ไมใชขอกําหนดน้ีกับสายไฟฟาภายในตัวถัง 

24. สวนประกอบ 
ใหเปนไปตามมอก. 1375  ขอ 24. และขอตอไปนี ้
24.1.4 เพิ่มเติมขอความ  

-  รีเลยเร่ิมเดินเคร่ือง 100 000 วัฏจักร 
-  ตัวปองกันมอเตอรทางความรอนตั้งใหมเองสําหรับมอเตอรคอมเพรสเซอร 2 000 วัฏจักร* 
-  ตัวปองกันมอเตอรทางความรอนไมตัง้ใหมเองสําหรับมอเตอรคอมเพรสเซอร 50 วัฏจักร 
หมายเหตุ * 2 000 วัฏจักร หรือจํานวนคร้ังการทํางานในระหวาง 15 d  ของการทดสอบล็อกโรเตอรตามขอ 19.101

แลวแตคาใดจะมากกวา 
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25. การตอเขากับแหลงจายไฟฟาและสายออนภายนอก 
ใหเปนไปตามท่ีกําหนดในมอก. 1375  ขอ 25. และขอตอไปนี้ เฉพาะในกรณีท่ีกําหนดไวโดยการจาํแนก 
ประเภทตามขอ 6.102 

25.1 เพิ่มเติมขอความ  

- ชุดข้ัวตอสายสําหรับตอเขากับสายออนปอนกําลังไฟฟา 

25.7 ไมใชขอกําหนดขอนี ้

26. ขั้วตอสายสําหรับตัวนําภายนอก 
ใหเปนไปตามมอก. 1375 ขอ 26. เฉพาะในกรณีท่ีกําหนดไวโดยการจําแนกประเภทตามขอ 6.102 

27. การเตรียมการสําหรบัการตอลงดิน 
ใหเปนไปตามมอก. 1375 ขอ 26. ยกเวนขอตอไปนี ้

27.1 เพิ่มเติมขอความ 

กําหนดใหมีข้ัวตอลงดินเฉพาะในกรณีท่ีมอเตอรคอมเพรสเซอรจําแนกประเภทตามขอ 6.102 ซ่ึงเปน
ประเภทท่ีเจตนาใหตอสายออนปอนกําลังไฟฟาของเคร่ืองใชโดยตรงเขากับข้ัวตอสายของมอเตอร
คอมเพรสเซอร 

28. หมุดเกลียวและจุดตอ 
ใหเปนไปตามมอก. 1375 ขอ 28. 

29. ระยะหางในอากาศ ระยะหางตามผิวฉนวน และฉนวนตัน 
ใหเปนไปตามมอก. 1375  ขอ 29. และขอตอไปนี ้

29.1 เพิ่มเติมขอความ  

ไมใหใชระยะหางในอากาศท่ีนอยกวาท่ีระบุในตารางท่ี 16 สําหรับฉนวนมูลฐานและฉนวนตามหนาท่ีขางใน
ตัวถัง ยกเวนในกรณีท่ีระบุในขอ 29.1.1 และขอ 29.1.4 
  



มอก. 812–2558 

–22– 

29.1.1 เพิ่มเติมขอความ 

ระยะหางในอากาศขางในตวัถังรตองไมนอยกวา 1.0 mmสําหรับแรงดันไฟฟาอิมพลัสท่ีกําหนด 1 500 V 

29.1.4 เพิ่มเติมขอความ  

ระยะหางในอากาศขางในตัวถังตองลดลง0.5 mmสําหรับแรงดันไฟฟาอิมพัลสท่ีกําหนด 2 500 Vหรือ
มากกวา ระหวางสายขดลวดและระหวางสายนําขดลวดสําหรับมอเตอรตัวปองกันมอเตอรทางความรอน
ไมระบุระยะหางในอากาศตํ่าสุดไว 

29.2 เพิ่มเติมขอความ 

มลพิษระดับ 1 ใชไดกับขางในตัวถัง 

29.2.1 แกไขขอความ : 

เพิ่มเติมขอความตอไปนี้ในหมายเหตุ 2 ของตารางท่ี 17 

ขอกําหนดนี้ไมใชกับข้ัวตอฉนวนแกว ท่ีมีการปองกันการกัดกรอนครอบคลุมแกว  

29.2.4 แกไขขอความ : 

เพิ่มเติมขอความตอไปนี้ในหมายเหตุ 2 ของตารางท่ี 18 

ขอกําหนดนี้ไมใชกับข้ัวตอฉนวนแกว ท่ีมีการปองกันการกัดกรอนครอบคลุมแกว  

30. ความทนความรอนและไฟ 
ใหเปนไปตาม มอก. 1375 ขอ 30  เฉพาะวสัดุอโลหะและวัสดุฉนวนท่ีอยูขางนอกตัวถัง และขอตอไปนี ้

30.2.2 ขอกําหนดขอนี้ไมใช 

31. ความตานทานการเปนสนิม 
ใหเปนไปตาม มอก. 1375 ขอ 31.  เฉพาะช้ินสวนท่ีอยูขางนอกตัวถัง 

32. การแผรงัสี ความเปนพิษ และอนัตรายท่ีคลายกัน 
ขอกําหนดตาม มอก. 1375 ขอ 32.ไมใช 
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H

IEC   841/12  
คําอธิบาย 
S คือ แหลงจายไฟฟา 
H คือ ตัวถัง 
R คือ อุปกรณตัดวงจรเม่ือไฟฟาร่ัวลงดินท่ีสามารถตรวจจับ a.c. หรือ a.c. ท่ีมีสวนประกอบของ d.c. ไฟฟา

กระแสสลับ คา r.m.s. I Δn (คาสูงสุด) = 30mA หรือ ไฟฟากระแสตรง  I Δn (คาสูงสุด) = 30 mA 
P คือ ระบบปองกันมอเตอรคอมเพรสเซอร (ติดตั้งภายนอกหรือภายในตัวถังก็ได) 
M คือ มอเตอรคอมเพรสเซอร 

รูปท่ี 101 วงจรจายไฟฟาสําหรับการทดสอบล็อกโรเตอรของมอเตอรคอมเพรสเซอรเฟสเดียว 
(ขอ 19.101 ขอ 19.103 และขอ 19.104) 
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ภาคผนวก 
ใหเปนไปตาม มอก.1375  ยกเวน ภาคผนวก ค. และ ภาคผนวก ง. ไมใช 

ภาคผนวก ค. 
(ขอกําหนด) 

การทดสอบการเรงอายุของมอเตอร 
ไมใชภาคผนวกน้ีของ มอก.1375 

ภาคผนวก ง. 
(ขอกําหนด) 

ตัวปองกันมอเตอรทางความรอน 
ไมใชภาคผนวกน้ีของ มอก.1375 
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ภาคผนวก กก. 
(ขอกําหนด) 

การทดสอบเดินเครื่องโหลดเกินสําหรับมอเตอรคอมเพรสเซอร 
ประเภทที่ทดสอบตามภาคผนวก กก. 
(ขอ 5.10 ขอ 6.101 ขอ 11. และขอ 19.1) 

กก.1 หากไมไดระบุไวเปนอยางอ่ืน การทดสอบในภาคผนวกนี้ใชกับมอเตอรคอมเพรสเซอรท่ีจําแนกประเภท
ออกเปนประเภทท่ีทดสอบตามภาคผนวก กก. ตามขอ 6.101 

 กอนเร่ิมการทดสอบตามภาคผนวกน้ี ตองตรวจสอบวามอเตอรคอมเพรสเซอรทํางานตามลําดับท่ีระบุไว
ตามมอก. 1375ขอ 16.3 จากนั้นตรวจสอบมอเตอรคอมเพรสเซอรโดยใหทํางานรวมกับวงจรทําความเย็น
จําลอง(ดูรูปท่ี กก.1) 

- ภายใตภาวะท่ีระบุในตารางท่ี กก.1 แตท่ีแรงดันไฟฟาท่ีกําหนด  หรือ 

- ท่ีภาระสูงสุด – ภาวะทําความเย็นสูงสุดตามท่ีระบุในตารางท่ี กก.2 

คาบเวลาทดสอบไมนอยกวา 2 h 

ถาระบบปองกันมอเตอรคอมเพรสเซอรหรือระบบควบคุมมอเตอรคอมเพรสเซอรมีวงจรอิเล็กทรอนิกส
ประกอบอยูดวยใหทดสอบตามขอ กก.4 และขอ กก.5 ถาเปนแบบอ่ืนใหทดสอบตามขอ กก.2 และ 

ขอ  กก.3   ถาทดสอบมอเตอรคอมเพรสเซอรชนิดอัดสองข้ัน ใหทดสอบตามขอ กก.2 และขอ กก.3 
มอเตอรคอมเพรสเซอรท้ังหมดตองทดสอบภายใตภาวะท่ีรุนแรงท่ีสุดท่ีเกิดข้ึนในการทํางาน 

หมายเหตุ 1 การใชงานสวนใหญของมอเตอรคอมเพรสเซอร อาจจําลองวงจรทําความเย็นจริงและผลลัพธที่เปนผลมา
จากการทํางานของมอเตอรคอมเพรสเซอร โดยใชแคลอริมิเตอรหรือวงจรทําความเย็นที่ใชแทน (ดูรูปที่ 
กก.1) ซึ่งจะหาอุณหภูมิสูงสุดของมอเตอร ที่เกิดขึ้นจากการทํางานรวมกันของมอเตอรคอมเพรสเซอรและ
ระบบปองกันมอเตอรคอมเพรสเซอร 

หมายเหตุ 2 อุณหภูมิของมอเตอรคอมเพรสเซอรจะไดรับผลกระทบจากพารามิเตอรที่เปล่ียนแปลง ไดแกความดันดาน
ดูดความดันดานจาย อุณหภูมิกาซยอนกลับ อุณหภูมิโดยรอบมอเตอรคอมเพรสเซอร และปริมาณของ
อากาศท่ีเคล่ือนที่ผานตัวมอเตอรคอมเพรสเซอร โดยทั่วไปเปนไปไดที่จะจําลองภาวะสูงสุดที่กําหนด
สําหรับเครื่องใชประเภททั่วไปดวยแคลอริมิเตอรหรือวงจรทําความเย็นที่ใชแทน 
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หมายเหตุ 3 ในการใชงานตูเย็นและตูแชแข็งที่ใชอุปกรณหลอเย็นเพ่ิมเติม เชน อุปกรณหลอเย็นแบบฉีด (injection 
cooler) หรือทอระบายความรอนนํ้ามัน (oil cooler tube) ในมอเตอรคอมเพรสเซอร เพ่ือลดอุณหภูมิของ
มอเตอรในกรณีที่อุณหภูมิอาจเกินขีดจํากัดที่ระบุในขอ กก.2 อาจจําเปนตองทดสอบการใชงานจริงถาไม
สามารถจําลองผลกระทบที่แทจริงของอุปกรณหลอเย็นเพ่ิมเติมได 

หมายเหตุ 4 ในการใชระบบปองกันมอเตอรคอมเพรสเซอร เปนอุปกรณจํากัดอุณหภูมิของมอเตอร ใหวัดอุณหภูมิของ
มอเตอรที่จุดตัดวงจรขั้นสุดทาย (ultimate trip point) เพ่ือหาอุณหภูมิสูงสุดของขดลวดมอเตอร 

หมายเหตุ 5 ถาอุณหภูมิของขดลวดมอเตอรของมอเตอรคอมเพรสเซอรไมเกินคาสูงสุดที่ระบุในขอ กก.3 และขอ กก.5 
เมื่อทดสอบตามหมวดการใชงานที่ระบุในตารางที่ กก.1 ใหถือวามอเตอรคอมเพรสเซอรพรอมดวยระบบ
ปองกันมอเตอรคอมเพรสเซอรเปนไปตามขอกําหนดสาํหรับอุณหภูมิของขดลวดมอเตอรในมาตรฐานท่ี
เก่ียวของเชน มอก. 1529  มอก. 1878 และ มอก. 2214 

หมายเหตุ 6 มอเตอรคอมเพรสเซอรแบบความเร็วคงที่  ที่ทดสอบตามขอ กก.4  และขอ กก.5  ใหทําการทดสอบที่
ความเร็วคงที่เทาน้ัน  

กก.2  มอเตอรคอมเพรสเซอรรวมท้ังระบบปองกันมอเตอรคอมเพรสเซอรหรือระบบควบคุมมอเตอร
คอมเพรสเซอร (ถามี) ใหตอเขากับวงจรทําความเยน็ท่ีใชแทน ในรูปท่ี กก.1 และทํางานในภาวะท่ี
เหมาะสมตามตารางท่ี กก.1 สําหรับการทดสอบหมายเลข 1 และหมายเลข 2 ทดสอบอยางตอเนื่อง
จนกระท่ังถึงภาวะคงตัวถาความสามารถทําความเยน็ของมอเตอรคอมเพรสเซอรเปล่ียนแปลงได ใหทําการ
ทดสอบท่ีภาวะทําความเย็นสูงสุดและตํ่าสุด 

หมายเหตุ 1 จําเปนตองจัดทํา ระบบควบคุมมอเตอรคอมเพรสเซอร เปนพิเศษเพ่ือใหไดคาความสามารถทําความเย็น
สูงสุด 

หมายเหตุ 2 ถือวาภาวะคงตัวเกิดขึ้นเมื่ออานคาอุณหภูมิที่ตอเน่ืองกัน 3 คา ในชวงเวลาประมาณ 10 min ที่จุดเดียวกัน
ของวัฏจักรการทํางานใดๆ โดยคาอุณหภูมิที่ไดตางกันไมเกิน 1 K 

  



 

 
 

 
หมายเลข

การทดสอบ 
แรงดันไฟฟาที่ใช 

การจําแนกประเภทการใชความดันยอนกลับ 
อุณหภูมิการกลายเปนไอ 

°C 
อุณหภูมิควบแนน 

°C 

อุณหภูมิโดยรอบมอเตอร

คอมเพรสเซอร 
 °C 

อุณหภูมิกาซยอนกลับ 
°C 

1 1.06 เทาของแรงดันไฟฟาที่กําหนด ความดันยอนกลับต่ํา–ทําความเย็นมากสุด – 15 + 65 + 43 + 43 
1 1.06 เทาของแรงดันไฟฟาที่กําหนด ความดันยอนกลับต่ํา–ทําความเย็นนอยสุด – 15 + 65 + 43 + 43 
1 1.06 เทาของแรงดันไฟฟาที่กําหนด ความดันยอนกลับปานกลาง– ทําความเย็นมากสุด 0 + 65 + 43 + 25 
1 1.06 เทาของแรงดันไฟฟาที่กําหนด ความดันยอนกลับปานกลาง – ทําความเย็นนอยสุด 0 + 65 + 43 + 25 
1 1.06 เทาของแรงดันไฟฟาที่กําหนด ความดันยอนกลับสูง – ทําความเย็นมากสุด + 12 + 65 + 43 + 25 
1 1.06 เทาของแรงดันไฟฟาที่กําหนด ความดันยอนกลับสูง – ทําความเย็นนอยสุด + 12 + 65 + 43 + 25 
2 0.94 เทาของแรงดันไฟฟาที่กําหนด ความดันยอนกลับต่ํา– ทําความเย็นมากสุด – 15 + 65 + 43 + 43 
2 0.94 เทาของแรงดันไฟฟาที่กําหนด ความดันยอนกลับต่ํา– ทําความเย็นนอยสุด – 15 + 65 + 43 + 43 
2 0.94 เทาของแรงดันไฟฟาที่กําหนด ความดันยอนกลับปานกลาง – ทําความเย็นมากสุด 0 + 65 + 43 + 25 
2 0.94 เทาของแรงดันไฟฟาที่กําหนด ความดันยอนกลับปานกลาง – ทําความเย็นนอยสุด 0 + 65 + 43 + 25 
2 0.94 เทาของแรงดันไฟฟาที่กําหนด ความดันยอนกลับสูง – ทําความเย็นมากสุด + 12 + 65 + 43 + 25 
2 0.94 เทาของแรงดันไฟฟาที่กําหนด ความดันยอนกลับสูง – ทําความเย็นนอยสุด + 12 + 65 + 43 + 25 
3 0.85 เทาของแรงดันไฟฟาที่กําหนด ความดันยอนกลับต่ํา– ทําความเย็นมากสุด – 15 + 65 + 43 + 43 
3 0.85 เทาของแรงดันไฟฟาที่กําหนด ความดันยอนกลับต่ํา– ทําความเย็นนอยสุด – 15 + 65 + 43 + 43 
3 0.85 เทาของแรงดันไฟฟาที่กําหนด ความดันยอนกลับปานกลาง – ทําความเย็นมากสุด 0 + 65 + 43 + 25 
3 0.85 เทาของแรงดันไฟฟาที่กําหนด ความดันยอนกลับปานกลาง – ทําความเย็นนอยสุด 0 + 65 + 43 + 25 
3 0.85 เทาของแรงดันไฟฟาที่กําหนด ความดันยอนกลับสูง – ทําความเย็นมากสุด + 12 + 65 + 43 + 25 
3 0.85 เทาของแรงดันไฟฟาที่กําหนด ความดันยอนกลับสูง – ทําความเย็นนอยสุด + 12 + 65 + 43 + 25 

 
 

ตารางที่ กก.1 ภาวะวงจรทําความเย็นที่ใชแทนการทํางานในภาวะเดินเครื่องโหลดเกิน 
(ขอ กก.1 และขอ กก.2) 
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หมายเหตุ 3 เกณฑความคลาดเคลื่อนของอุณหภูมิในตารางที่ กก.1 เทากับ ± 2 K สําหรับอุณหภูมิโดยรอบมอเตอร
คอมเพรสเซอรอุณหภูมิควบแนน และอุณหภูมิกาซยอนกลับ และเทากับ ± 1 K สําหรับอุณหภูมิการ
กลายเปนไอ 

หมายเหตุ 4 มอเตอรคอมเพรสเซอรบางแบบ อาจตองการการติดต้ังอุปกรณหลอเย็นแบบฉีดหรืออุปกรณระบายความ
รอนนํ้ามันและการไหลของอากาศผานตัวมอเตอรคอมเพรสเซอร ถาผูทํามอเตอรคอมเพรสเซอรแนะนํา
ใหใช 

หมายเหตุ 5 อุณหภูมิการกลายเปนไอและอุณหภูมิควบแนนที่สัมพันธกับความดันไออิ่มตัวที่สมนัยกันของสารทําความ
เย็นที่ใช และวัดโดยเครื่องวัดความดันเปน “ความดันดานดูด” และ “ความดันดานจาย” ตามรูปที่ กก.1 
สําหรับสารทําความเย็นสวนประกอบผสม ความดันไออิ่มตัวใหใชความดันที่อุณหภูมิจุดนํ้าคาง 

หมายเหตุ 6 ใหวัดอุณหภูมิกาซยอนกลับดวยเทอรมอคัปเปลซึ่งติดไวอยูที่ทอความดันดานดูดที่จุด A ดังแสดงในรูปที่ 
กก.1 

หมายเหตุ 7 ใหทดสอบที่อุณหภูมิโดยรอบ 43 oC  เพ่ือใหเกิดโหลดเกินบนมอเตอรคอมเพรสเซอร มาตรฐานน้ีไมมี
เจตนาใหใชอุณหภูมิน้ีเปนอุณหภูมิโดยรอบอางอิงสําหรับอุณหภูมิที่เพ่ิมขึ้นที่ใหในมอก. 1375 ตารางที่ 3  

ในระหวางการทดสอบหมายเลข 1 และหมายเลข 2 

-  ใหวดัอุณหภูมิท่ีเพิ่มข้ึนและคาท่ีวัดไดตองไมเกินคาท่ีกําหนดในมอก. 1375  ตารางท่ี 3 ใหลบดวย 7 K 

-  ระบบปองกันมอเตอรคอมเพรสเซอร (ถามี) ตองไมตัดการจายไฟฟาท่ีใหกับมอเตอรคอมเพรสเซอร 

-  อุณหภูมิของตวัถังและอุณหภูมิของพื้นผิวท่ีแตะตองถึงของสวนประกอบท่ีเกี่ยวของตองไมเกิน 150 
oC 

หมายเหตุ 8 ขอกําหนดใน มอก. 1375 ตารางท่ี 3 ที่เก่ียวของกับอุณหภูมิของขดลวดที่มีประเภทฉนวนตางกันใชไมได
กับขดลวดของมอเตอรคอมเพรสเซอร 

กก.3 ทันทีหลังจากทดสอบตามขอ กก.2  มอเตอรคอมเพรสเซอรรวมท้ังระบบปองกันมอเตอรคอมเพรสเซอร
หรือระบบควบคุมมอเตอรคอมเพรสเซอร (ถามี)ทํางานภายใตภาวะท่ีเหมาะสมตามท่ีกําหนดในตารางที่ 
กก.1 สําหรับการทดสอบหมายเลข 3 เพื่อทําใหระบบปองกันมอเตอรคอมเพรสเซอรทํางานหรือเขาสูภาวะ
คงตัวโดยท่ีมอเตอรคอมเพรสเซอรอยูในภาวะชะงัก (stalled condition) หรือในภาวะทํางาน 

  ระหวางการทดสอบหมายเลข  3 ถาระบบปองกันมอเตอรคอมเพรสเซอรไมทํางาน ใหลดแรงดันไฟฟาลง
เปนข้ัน ข้ันละ 4% ± 1% ของแรงดันไฟฟาท่ีกําหนด ท่ีอัตราประมาณ 2 V/min จนกระท่ังเขาถึงภาวะคงตัว
ในแตละข้ันของการลด ใหทําวิธีดําเนินการนี้ตอไปจนกระท่ังเกิดภาวะใดภาวะหนึ่งดังตอไปนี้ 

- ระบบปองกันมอเตอรคอมเพรสเซอรทํางาน 

- มอเตอรคอมเพรสเซอรเกิดภาวะชะงักจนกระท่ังถึงภาวะคงตัว (stalls and steady condition) 
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หมายเหตุ 1 ถาความสามารถทําความเย็นไดรับอิทธิพลจากการปรับต้ังแรงดันไฟฟา ไมตองปรับต้ังระบบควบคุม
มอเตอรคอมเพรสเซอรในระหวางการทดสอบเพ่ือพยายามรักษาความสามารถทําความเย็นใหเทากับเมื่อ
เริ่มการทดสอบ 

ใน ภาวะเหลานี้ อุณหภูมิของขดลวดมอเตอรคอมเพรสเซอรตองไมเกิน 160 oC สําหรับมอเตอร
คอมเพรสเซอรท่ีมีฉนวนแบบสังเคราะห และไมเกิน 150 oC สําหรับมอเตอรคอมเพรสเซอรท่ีมีฉนวนแบบ
เซลลูโลส 

หมายเหตุ 2 ความตานทานของขดลวดที่จุดสิ้นสุดการทดสอบ หาไดโดยวัดคาความตานทานใหเร็วที่สุดเทาที่เปนไปได 
หลังจากปดเครื่อง จากน้ันใหเขียนกราฟความตานทานเทียบกับเวลาที่ชวงระยะเวลาสั้นๆ หลายชวง เพ่ือ
ยืนยันคาความตานทานขณะปดเครื่อง 

ถามอเตอรคอมเพรสเซอรเปนแบบเฟสเดียวท่ีมีระบบปองกันมอเตอรคอมเพรสเซอรติดต้ังไวภายใน ใหใช
ความตานทานรวมของขดลวดหลักและขดลวดเร่ิมเดินเครื่องท่ีตออนุกรมกัน ถามอเตอรคอมเพรสเซอร
เปนแบบสามเฟสที่มีระบบปองกันมอเตอรคอมเพรสเซอรติดต้ังไวภายใน ตองทําใหถึงจุดตัดวงจรกอน 
แลวเดินเคร่ืองทดสอบใหมและเฝาวัดความตานทานหลังปดเคร่ือง กอนท่ีระบบปองกันมอเตอร
คอมเพรสเซอรจะตัดวงจร อาจใชวิธีบันทึกคาความตานทานอยางตอเนื่องถาอุณหภูมิสัมพันธกันอยาง
เหมาะสมกับคาความตานทานท่ีไดจากวิธีการหาคาความตานทานแบบปดเคร่ือง 

กก.4 มอเตอรคอมเพรสเซอรท่ีมีระบบปองกันมอเตอรคอมเพรสเซอรและระบบควบคุมมอเตอรคอมเพรสเซอร   
ตอกับวงจรทําความเย็นท่ีใชแทน ดูรูปท่ี กก.1  และการทํางานภายใตภาวะท่ีเหมาะสม  กําหนดไวในตาราง
ท่ี กก.2 สําหรับการทดสอบ หมายเลข 4, 5, 6 และ 7  ทดสอบตอเนื่องจนถึงภาวะคงตัว 

  



 

 
 

 
หมายเลข
การทดสอบ 

แรงดันไฟฟาที่ใช 

การจําแนกประเภทการใชความดันยอนกลับ 
อุณหภูมิการ
กลายเปนไอ 

°C 

อุณหภูมิ
ควบแนน 

°C 

อุณหภูมิโดยรอบ
มอเตอร

คอมเพรสเซอร 
 °C 

อุณหภูมิกาซ
ยอนกลับ 

°C 

4 แรงดันไฟฟาที่กําหนด ความดันยอนกลับต่ํา – โหลดสูงสุด – ทําความเย็นมากสุด –15 +65 +43 +43 
5 แรงดันไฟฟาที่กําหนด ความดันยอนกลับต่ํา – โหลดต่ําสุด – ทําความเย็นมากสุด –40 +49 +43 +25 
6 แรงดันไฟฟาที่กําหนด ความดันยอนกลับต่ํา – โหลดสูงสุด – ทําความเย็นนอยสุด –15 +65 +43 +43 
7 แรงดันไฟฟาที่กําหนด ความดันยอนกลับต่ํา – โหลดต่ําสุด – ทําความเย็นนอยสุด –40 +49 +43 +25 
4 แรงดันไฟฟาที่กําหนด ความดันยอนกลับปานกลาง  – โหลดสูงสุด – ทําความเย็นมากสุด 0 +65 +43 +25 
5 แรงดันไฟฟาที่กําหนด ความดันยอนกลับปานกลาง  – โหลดต่ําสุด – ทําความเย็นมากสุด –25 +55 +43 +25 
6 แรงดันไฟฟาที่กําหนด ความดันยอนกลับปานกลาง  – โหลดสูงสุด – ทําความเย็นนอยสุด 0 +65 +43 +25 
7 แรงดันไฟฟาที่กําหนด ความดันยอนกลับปานกลาง  – โหลดต่ําสุด – ทําความเย็นนอยสุด –25 +55 +43 +25 
4 แรงดันไฟฟาที่กําหนด ความดันยอนกลับสูง – โหลดสูงสุด – ทําความเย็นมากสุด +12 +65 +43 +25 
5 แรงดันไฟฟาที่กําหนด ความดันยอนกลับสูง – โหลดต่ําสุด – ทําความเย็นมากสุด –7 +55 +43 +25 
6 แรงดันไฟฟาที่กําหนด ความดันยอนกลับสูง – โหลดสูงสุด – ทําความเย็นนอยสุด +12 +65 +43 +25 
7 แรงดันไฟฟาที่กําหนด ความดันยอนกลับสูง – โหลดต่ําสุด – ทําความเย็นนอยสุด –7 +55 +43 +25 

 
 
 
 

ตารางที่ กก.2 ภาวะวงจรทําความเย็นที่ใชแทนการทํางานในภาวะเดินเครื่องโหลดสูงสุดและต่ําสุด 
(ขอ กก.1 และขอ กก.2) 
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 ระหวางการทดสอบหมายเลข 4 หมายเลข 5 หมายเลข 6 และ หมายเลข 7 

- ตองวัดการเพิม่อุณหภูมิของมอเตอรคอมเพรสเซอร และระบบควบคมุอิเล็กทรอนิกสปองกัน และตอง
ไมเกินคาท่ีกําหนดไวในมอก. 1375  ตารางท่ี 3 ลบดวย 7 K 

- วงจรอิเล็กทรอนิกสปองกันมอเตอรคอมเพรสเซอรตองไมทํางานเพ่ือตัดมอเตอรคอมเพรสเซอรออก
จากแหลงจาย 

- อุณหภูมิของตวัถังและอุณหภูมิของพื้นผิวท่ีเขาถึงไดของสวนประกอบท่ีเกี่ยวของตองไมเกิน 150 oC 

หมายเหตุ 1 ถือวาภาวะคงตัวเกิดขึ้นเมื่ออานคาอุณหภูมิที่ตอเน่ืองกัน 3 คา ในชวงเวลาประมาณ 10 min ที่จุดเดียวกัน
ของวัฏจักรการทํางานใดๆ โดยคาอุณหภูมิที่ไดตางกันไมเกิน 1 K 

หมายเหตุ 2 เกณฑความคลาดเคลื่อนของอุณหภูมิในตารางที่ กก.1 เทากับ ± 2 K สําหรับอุณหภูมิโดยรอบมอเตอร
คอมเพรสเซอรอุณหภูมิควบแนน และอุณหภูมิกาซยอนกลับ และเทากับ ± 1 K สําหรับอุณหภูมิการ
กลายเปนไอ   

หมายเหตุ 3 มอเตอรคอมเพรสเซอรบางแบบ อาจตองการการติดต้ังอุปกรณหลอเย็นแบบฉีดหรืออุปกรณระบายความ
รอนนํ้ามันและการไหลของอากาศผานตัวมอเตอรคอมเพรสเซอร ถาผูทํามอเตอรคอมเพรสเซอรแนะนํา
ใหใช 

หมายเหตุ 4 อุณหภูมิการกลายเปนไอและอุณหภูมิควบแนนที่สัมพันธกับความดันไออิ่มตัวที่สมนัยกันของสารทําความ
เย็นที่ใช และวัดโดยเครื่องวัดความดันเปน “ความดันดานดูด” และ “ความดันดานจาย” ตามรูปที่ กก.1 
สําหรับสารทําความเย็นสวนประกอบผสม ความดันไออิ่มตัวใหใชความดันที่อุณหภูมิจุดนํ้าคาง 

หมายเหตุ 5 ใหวัดอุณหภูมิกาซยอนกลับดวยเทอรมอคัปเปลซึ่งติดไวอยูที่ทอความดันดานดูดที่จุด A ดังแสดงในรูปที่ 
กก.1 

หมายเหตุ 6 ใหทดสอบท่ีอุณหภูมิโดยรอบ 43 oC เพ่ือใหเกิดโหลดเกินบนมอเตอรคอมเพรสเซอร มาตรฐานน้ีไมมี
เจตนาใหใชอุณหภูมิน้ีเปนอุณหภูมิโดยรอบอางอิงสําหรับอุณหภูมิที่เพ่ิมขึ้นที่ใหในมอก. 1375 ตารางที่ 3 

หมายเหตุ 7 ขอกําหนดใน มอก. 1375 ตารางที่ 3 ที่เก่ียวของกับอุณหภูมิของขดลวดที่มีประเภทฉนวนตางกันใชไมได
กับขดลวดของมอเตอรคอมเพรสเซอร 

กก.5 ถาระหวางการทดสอบในขอ กก.4  นั้นเปนผลลัพธใหเกิดอุณหภูมิสูงสุดของตัวถัง ฟงกชันความปลอดภัย
ท่ีกลาวถึงตองลดความเร็วมอเตอรคอมเพรสเซอร  การทดสอบตามขอ กก.5 ท่ีความเร็วลดลง 

 การทดสอบหมายเลข 4 หมายเลข 5 หมายเลข  6 หรือ หมายเลข 7  ในตารางท่ี กก.2 ซ่ึงเปนผลใหเกิด
อุณหภูมิสูงสุดของตัวถัง  ใหทดสอบซํ้าจนเขาสูภาวะคงตัว ใหเพิ่มอุณหภมิูควบแนน คร้ังละ 5K 
จนกระท่ังเขาสูภาวะคงตัวท่ีแตละคร้ัง  ดําเนินการตอจนกระท่ังเกดิภาวะใดภาวะหน่ึงดังนี ้
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- วงจรอิเล็กทรอนิกสปองกันมอเตอรคอมเพรสเซอรท่ีทํางานอยูตองตัดวงจรมอเตอรคอมเพรสเซอร
จากแหลงจาย 

- มอเตอรคอมเพรสเซอรเกิดภาวะชะงักจนกระท่ังถึงภาวะคงตัว 

ภาวะเหลานี้  อุณหภู มิของขดลวดมอเตอรคอมเพรสเซอรตองไม เกิน  160 C สําหรับมอเตอร
คอมเพรสเซอรท่ีมีฉนวนแบบสังเคราะห และไมเกิน 150 C สําหรับมอเตอรคอมเพรสเซอรท่ีมีฉนวน
แบบเซลลูโลส 

หมายเหตุ แนะนําวาความตานทานของขดลวดที่จุดสิ้นสุดการทดสอบ หาไดโดยวัดคาความตานทานใหเร็วที่สุดเทาที่
เปนไปได หลังจากปดเครื่อง จากน้ันใหเขียนกราฟความตานทานเทียบกับเวลาที่ชวงระยะเวลาสั้นๆ หลาย
ชวง เพ่ือยืนยันคาความตานทานขณะปดเครื่อง 

ถามอเตอรคอมเพรสเซอรเปนแบบเฟสเดียวท่ีมีระบบปองกันมอเตอรคอมเพรสเซอรติดตั้งไวภายใน ใหใช
ความตานทานรวมของขดลวดหลักและขดลวดเร่ิมเดินเคร่ืองท่ีตออนุกรมกัน ถามอเตอรคอมเพรสเซอร
เปนแบบสามเฟสท่ีมีระบบปองกันมอเตอรคอมเพรสเซอรติดตั้งไวภายใน ตองทําใหถึงจุดตัดวงจรกอน 
แลวเดินเคร่ืองทดสอบใหมและเฝาวัดความตานทานหลังปดเครื่อง กอนท่ีระบบปองกันมอเตอร
คอมเพรสเซอรจะตัดวงจร อาจใชวิธีบันทึกคาความตานทานอยางตอเนื่องถาอุณหภูมิสัมพันธกันอยาง
เหมาะสมกับคาความตานทานท่ีไดจากวิธีการหาคาความตานทานแบบปดเคร่ือง 
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IEC   842/12  

คําอธิบาย 

1 ตัวรับรูอุณหภูมิ (thermostat sensor) 

2 วาลวน้ําควบคุมโดยใชความรอน (thermostatically 
controlled water valve) 

3 น้ําระบายความรอน (cooling water) 

4 ชุดแลกเปลี่ยนความรอน (heat exchanger) 

5 ตัวควบคุมดานดูด (suction control) 

6 วาลวประจุสารทําความเย็น(charging valve) 

7 ตัวควบคุมความดันดานจาย (discharge pressure control) 

8 วาลวเรียกคืนสารทําความเย็น (reclaim valve) 

9 ทอความดันดานจาย (discharge pressure line) 

10 ดานจาย (discharge) 

11 มอเตอรคอมเพรสเซอร (motor-compressor) 

12 ดานดูด (suction) 

13 ทอดานดูด (suction line) 

14 วาลวปรับความดันเทากัน  (pressure equalizing valve) 

หมายเหตุ 1 จุด A คือ จุดวัดอุณหภูมิกาซยอนกลับ - หางประมาณ 300 mm จากตัวถัง 

หมายเหตุ 2 ระบบทําความเย็นที่ใชแทนที่สมบูรณ ตองติดต้ังในหองควบคุมอุณหภูมิ (ดูตารางท่ี กก.1) หรืออีกทางเลือก
หน่ึง เฉพาะมอเตอรคอมเพรสเซอรใหอยูในสภาพแวดลอมที่ควบคุมหมายเหตุ 3  อาจตองติดต้ังอุปกรณ 
เชน ตัวอุนรอนของทอดานจาย หรือตัวอุนรอนกาซยอนกลับทางดานดูด  และตัวระบายความรอน  ถาจําเปน
ใหเพ่ิมได ตราบเทาที่อุณหภูมิและภาวะที่ที่กําหนด ในตารางท่ี กก.1 ยังคงอยู อาจตองเพ่ิมตัวกรองดูด
ความช้ืนที่ถอดเปล่ียนได ระหวางเกจวัดความดันดานจายกับวาลวควบคุมความดันดานจาย 
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หมายเหตุ 3 อาจตองติดต้ังอุปกรณ ตัวอุนรอนของทอการคาย หรือตัวอุนรอนกาซยอนกลับทางดานดูด  และตัวระบาย
ความรอน  เพ่ิมเติม (หากจําเปน) ตราบใดท่ีอุณหภูมิที่กําหนดและภาวะที่ระบุ ในตารางท่ี กก.1 ยังคงอยู  อาจ
ตองเพ่ิมตัวอบแหงและกรองที่ถอดเปลี่ยนได    ระหวางเกจวัดความดันการคายและวาลวควบคุมความดัน
การคาย 

หมายเหตุ 4 มอเตอรคอมเพรสเซอรบางแบบ  อาจตองเพ่ิมวิธีการลดอุณหภูมิมอเตอร เชน นํ้ามันหลอเย็นและการไหล
ของอากาศรอบมอเตอรคอมเพรสเซอร  ถาผูทํามอเตอรคอมเพรสเซอรแนะนํา  การขจัดความรอนตองทําให
สอดคลองกับคําแนะนําของผูทํา 

หมายเหตุ 5 ในกรณีที่มีตัวแยกนํ้ามัน ตามความตองการของผูทํามอเตอรคอมเพรสเซอรนํามาติดต้ังเพ่ิมเติมในระบบทํา
ความเย็นที่ใชแทน ตามคําแนะนําของผูทํา 

รูปท่ี กก.1  วงจรทาํความเย็นท่ีใชแทน 
(ขอ กก.2 และขอ กก.4) 

 
 
 
 




