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มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม

ตูน้ําเย็นบริโภค เฉพาะดานความปลอดภัย

1.  ขอบขาย

1.1 มาตรฐานผลติภัณฑอุตสาหกรรมนี้กําหนดคุณลกัษณะท่ีตองการดานความปลอดภยัของตูน้ําเย็นบรโิภค ทีม่ี
แรงดนัไฟฟาทีก่าํหนดไมเกนิ 250 โวลต สาํหรบัตูน้าํเยน็บรโิภคเฟสเดยีว และไมเกนิ 480 โวลต สาํหรบัตูน้าํเยน็
บรโิภคอืน่

ตูน้าํเยน็บรโิภคทาํงานโดยใชพลงังานไฟฟาจากแหลงกําเนดิไฟฟาปกติ

มาตรฐานผลิตภณัฑอตุสาหกรรมนีเ้กีย่วของกบัอนัตรายทัว่ไปทีอ่าจเกดิจากตูน้าํเยน็บรโิภค โดยมาตรฐานนีไ้ม
ครอบคลุมถึง

- การใชตูน้าํเยน็บรโิภคโดยเดก็เลก็ หรือบคุคลทพุพลภาพทีไ่มไดรบัการดแูล
- การเลนตูน้ําเยน็บรโิภคโดยเดก็เลก็

หมายเหตุ 1 ขอควรพิจารณามีดังตอไปนี้
- ขอกําหนดเพิ่มเติมอาจระบุโดยกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงแรงงาน การประปาและองคกรที่คลายกัน

2. เอกสารอางอิง

ใหเปนไปตามท่ีกําหนดใน มอก.1375 ขอ 2. ยกเวนขอตอไปนี้

เพิม่เตมิขอความ

IEC 62321, Electrotechnical Products - Procedure for the determination of levels of six regulated substances
(Lead, Mercury, Cadmium, Hexavalent Chromium, Polybrominated Biphenyls, Polybrominated Diphenyl
Ethers)
ISO 817:1974, Organic refrigerants - Number designation
มอก. 812-2548 มอเตอรคอมเพรสเซอร เฉพาะดานความปลอดภัย
มอก. 2368-2551 บรภิัณฑไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสที่อาจมีสารอันตราย: การจํากดัการใชสารอันตรายบางชนิด
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3.  บทนิยาม

ความหมายของคําที่ใชในมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้  ใหเปนไปตามท่ีกําหนดใน มอก. 1375 ขอ 3. และ
ดงัตอไปนี้

3.101 ตูน้ําเยน็บรโิภค (drinking water cooler) หมายถงึ บริภณัฑไฟฟาท่ีทําใหน้ําเพือ่การบริโภคมีอณุหภูมติ่ําลง
ซึง่ตอไปในมาตรฐานนีจ้ะเรยีกวา “ตูน้าํเยน็”

4.  ขอกําหนดทั่วไป

ใหเปนไปตามท่ีกําหนดใน มอก.1375 ขอ 4. ยกเวนขอตอไปนี้

เพิม่เตมิขอความ

หมายเหตุ 101 ถาใชสารทําความเย็นไวไฟ (flammable refrigerant) จะมีอันตราย มากกวาการใช สารทําความเย็นแบบไมไวไฟ

มาตรฐานนี้ ชี้ ใหเห็นถึงอันตรายที่ เกิดขึ้ นจากการติดไฟของสารทําความเย็นไวไฟที่ รั่ วออกมา เมื่ อสัมผัส

กับแหลงกําเนิดประกายไฟของตูน้ําเย็น

บริเวณแวดลอมตูน้ําเย็นจะตองมีแหลงที่จะทําใหสารทําความเย็น ไวไฟที่ร่ัวไหลออกมามีโอกาสติดไฟนอยที่สุด

5.  ภาวะทั่วไปสําหรับการทดสอบ

ใหเปนไปตามท่ีกําหนดใน มอก.1375 ขอ 5. ยกเวนขอตอไปนี้

5.7 เพิม่เตมิขอความ

ใหทดสอบตูน้าํเยน็ตามขอ 10. ขอ 11. และขอ 13. โดยใหทดสอบทีอ่ณุหภมูโิดยรอบ (43  1) องศาเซลเซยีส

การทดสอบอื่น ๆ ใหทดสอบท่ีอุณหภูมิโดยรอบ (20  5) องศาเซลเซียส

6. การจําแนกประเภท

ใหเปนไปตามท่ีกําหนดใน มอก.1375 ขอ 6. ยกเวนขอตอไปนี้

6.1 แทนขอความ

ตูน้ําเย็นแบงตามความสามารถในการปองกันชอ็กไฟฟา เปน 3 ประเภท คือ
ประเภท I  ประเภท II  และประเภท III

การตรวจสอบใหทําโดยการตรวจพินจิ และโดยการทดสอบทีเ่กีย่วของ

6.101 ตูน้ําเย็น แบงตามลักษณะการใชงาน เปน 2 แบบ คือ
แบบถงับรรจนุ้ําคว่ํา และแบบตอตรงจากแหลงจายน้ํา
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7. การทําเคร่ืองหมายและฉลาก และขอแนะนํา

ใหเปนไปตามท่ีกําหนดใน มอก.1375 ขอ 7. ยกเวนขอตอไปนี้

7.1 เพิม่เตมิขอความ

ใหแสดงรายละเอยีดตอไปนีท้ีตู่น้าํเยน็ดวย

- กระแสไฟฟาทีก่ําหนด เปนแอมแปร
- มวลของสารทําความเยน็ทัง้หมด

- สําหรับสารทําความเย็นเดี่ยว (single component refrigerant) จะตองระบุอยางนอย 1 หัวขอ ดังนี้
 ชื่อทางเคมี
 สตูรทางเคมี
 หมายเลขสารทําความเยน็

- สําหรับสารทําความเย็นผสม (blended refrigerant) จะตองระบุอยางนอย 1 หัวขอ ดังนี้
 ชือ่ทางเคมี และสดัสวนการผสม
 สตูรทางเคม ีและสดัสวนการผสม
 หมายเลขสารทําความเยน็ และสดัสวนการผสม
 หมายเลขสารทาํความเยน็แบบผสม

- ชื่อทางเคม ีหรือชือ่สาร ที่เปนสวนประกอบหลักที่ใชผลิตฉนวน

หมายเหตุ 102 หมายเลขสารทําความเย็นเปนไปตามท่ีระบุไวในมาตรฐาน ISO 817

7.102 ทีตู่น้ําเยน็ตองระบขุอความเตือน ดังนี้

คําเตือน  อันตรายถึงชีวิต ถาไมติดตั้งสายดินใหถูกวิธี
คําเตอืน  หามใชสารตะกั่วบัดกรีในการซอมโดยเดด็ขาด

8. การปองกันการเขาถึงสวนที่มีไฟฟา

ใหเปนไปตามท่ีกําหนดใน มอก.1375 ขอ 8.

9. การเริ่มเดินเคร่ืองใชไฟฟาทํางานดวยมอเตอร

ไมใชขอกําหนดนี้ของ มอก.1375

10. กําลังไฟฟาเขาและกระแสไฟฟา

ใหเปนไปตามท่ีกําหนดใน มอก.1375 ขอ 10.
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11. การเกิดความรอน

ใหเปนไปตามท่ีกําหนดใน มอก.1375 ขอ 11. ยกเวนขอตอไปนี้

11.1 แกไขขอความ

ใหตรวจสอบอุณหภูมิของชิ้นสวนตางๆ ที่สูงขึ้น ภายใตเงื่อนไขที่กําหนดตามขอ 11.2 ถึงขอ 11.7

ถาอณุหภมูขิองขดลวดมอเตอรคอมเพรสเซอรสงูกวาคาทีก่าํหนดในตารางที ่101 ใหตรวจสอบตามขอ 11.101

มอเตอรคอมเพรสเซอรที่เปนไปตาม มอก.812 (รวมท้ังภาคผนวก กก.)  ไมตองวัดอุณหภูมิของขดลวด

11.8 แกไขขอความ

ใหใชขอความตอไปนีแ้ทนขอความเหนอืตารางที ่3

ในระหวางการทดสอบ อุปกรณปองกันที่นอกเหนือจากอุปกรณปองกันความรอนตั้งใหมเองสําหรับมอเตอร
คอมเพรสเซอรจะตองไมทํางาน และเมื่ออยูในภาวะคงที่ อุปกรณปองกันความรอนตั้งใหมเองของมอเตอร
คอมเพรสเซอรจะตองไมทํางาน

ถามีการใชวัสดุที่ใชในการอุด หรือผนึกใดๆ จะตองไมมีการไหลออกมาในระหวางการทดสอบ

ใหตรวจวัดอุณหภมูทิีเ่พิม่สูงขึน้ตลอดการทดสอบ

อุณหภมูิท่ีสูงขึน้จะตองไมเกินคาทีก่ําหนดในตารางท่ี 3 ลบดวย 7 เคลวิน

เพิม่เตมิขอความ

สําหรับมอเตอรคอมเพรสเซอรที่ไมเปนไปตาม มอก.812 (รวมท้ังภาคผนวก กก.)  อุณหภูมิของ

- โครงมอเตอรคอมเพรสเซอร และ
- ขดลวดของมอเตอรคอมเพรสเซอร

จะตองไมเกินคาที่กําหนดในตารางท่ี 101

สําหรับมอเตอรคอมเพรสเซอรที่เปนไปตาม มอก.812 (รวมท้ังภาคผนวก กก.) อุณหภูมิของ

- โครงมอเตอรคอมเพรสเซอร
- ขดลวดของมอเตอรคอมเพรสเซอร และ
- ชิ้นสวนอื่น ๆ  เชน ระบบปองกัน และระบบควบคมุ และสวนประกอบท้ังหมดที่ทดสอบพรอมกับมอเตอร

คอมเพรสเซอรในระหวางการทดสอบตาม มอก.812 (รวมทั้งภาคผนวก กก.)
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11.101 ถาอุณหภูมิของขดลวดของมอเตอรคอมเพรสเซอรท่ีไมเปนไปตาม มอก. 812 (รวมทั้งภาคผนวก กก.)
สูงกวาอุณหภูมิที่กําหนดในตารางที่ 101 จะตองทําการทดสอบอีกครั้ง โดยการปรับเทอรมอสแตตหรือ
อุปกรณควบคุมท่ีทําหนาที่คลายกันใหอยูที่อุณหภูมิต่ําสุด และใหยกเลิกการตอครอมวงจรของตัวปรับ
อณุหภมูทิีต่ิดตัง้ไวสําหรับผูใช

ใหวดัอุณหภมูิของขดลวดเมือ่จบวัฎจักรการทํางาน

อุณหภูมิจะตองไมสูงกวาอุณหภมูิท่ีกําหนดในตารางท่ี 101

ตารางที ่101  อุณหภูมสิูงสุดของมอเตอรคอมเพรสเซอร
(ขอ 11.1 ขอ 11.8 และขอ 11.101)

12. ไมมีขอความ

13. กระแสไฟฟารั่ว และความทนทางไฟฟาที่อุณหภูมิทํางาน

ใหเปนไปตามท่ีกําหนดใน มอก.1375  ขอ 13. ยกเวนขอตอไปนี้

13.2 แกไขขอความ

ตูน้ําเยน็ประเภท  I  ใหใชคาท่ีกําหนดดงันี้แทน

- ตูน้ําเย็นประเภท  I  คาที่กําหนดสําหรับเครื่องใชไฟฟาประเภท  I  ชนิดประจําที่

14. แรงดันไฟฟาเกินชั่วครู

ใหเปนไปตามท่ีกําหนดใน มอก.1375 ขอ 14.

15. ความตานทานตอความชื้น

ใหเปนไปตามท่ีกําหนดใน มอก.1375 ขอ 15.

ชิ้นสวนของมอเตอตรคอมเพรสเซอร องศาเซลเซียส

ขดลวดที่ใช

- ฉนวนที่เปนสารสังเคราะห 140

- ฉนวนที่เปนเซลลูโลส หรือคลายกัน 130

เปลือกหุมภายนอก 150
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16. กระแสไฟฟารั่ว และความทนทางไฟฟา

ใหเปนไปตามท่ีกําหนดใน มอก.1375  ขอ 16. ยกเวนขอตอไปนี้

16.2 แกไขขอความ

ตูน้ําเยน็ประเภท  I  ใหใชคาท่ีกําหนดดงันี้แทน

- ตูน้ําเย็นประเภท  I  คาที่กําหนดสําหรับเครื่องใชไฟฟาประเภท  I  ชนิดประจําที่

17. การปองกันโหลดเกินของหมอแปลงไฟฟาและวงจรไฟฟาที่เกี่ยวของ

ใหเปนไปตามท่ีกําหนดใน มอก.1375 ขอ 17.

18. ความทนทาน

ไมใชขอกําหนดนี้ของ มอก.1375

19. การทํางานผิดปกติ

ใหเปนไปตามท่ีกําหนดใน มอก.1375  ขอ 19. ยกเวนขอตอไปนี้

19.1 เพิม่เตมิขอความ

ในการเพิ่มเติมมอเตอรพัดลม รวมท้ังอุปกรณปองกันความรอนสูงเกินของมอเตอร (ถามี) ใหทดสอบตาม
ภาคผนวก กก.

หมายเหตุ 101 มอเตอรพัดลม รวมท้ังอุปกรณปองกนัความรอนสูงเกินของมอเตอรชนดิผสมใหทดสอบ เพียงครัง้เดยีว

มอเตอรคอมเพรสเซอรที่ไมเปนไปตาม มอก. 812 ใหทดสอบตาม มอก. 812 ขอ 19.101 และขอ 19.102
และตองเปนไปตาม มอก. 812 ขอ 19.104

หมายเหตุ 102 มอเตอรคอมเพรสเซอรท่ีไมเปนไปตาม มอก. 812 ใหทดสอบเพียงครั้งเดียว

19.8 เพิม่เตมิขอความ

การทดสอบนี้ไมใชกับมอเตอรคอมเพรสเซอรที่ใชไฟฟาสามเฟส ที่เปนไปตาม มอก.812

19.9 ไมใชขอกําหนดนี้

19.13เพิม่เติมขอความ

อณุหภมูิของโครงมอเตอรคอมเพรสเซอร นอกจากทีก่ําหนดตาม มอก.812 เมือ่ส้ินสดุระยะเวลาการทดสอบ
แลว อุณหภูมิตองไมสูงกวา 150 องศาเซลเซียส
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20. เสถียรภาพและอันตรายทางกล

ใหเปนไปตามท่ีกําหนดใน มอก.1375 ขอ 20.

21. ความแข็งแรงทางกล

ใหเปนไปตามท่ีกําหนดใน มอก.1375 ขอ 21.

22. การสราง

ใหเปนไปตามท่ีกําหนดใน มอก.1375 ขอ 22. ยกเวนขอตอไปนี้

22.01 เพิม่เติมขอกําหนด

สวนประกอบทีส่มัผสักบัน้าํบรโิภคโดยตรง ตองปราศจากอนัตรายจากสารตะกัว่ (ความเขมขนของตะกัว่ทีม่ี
คาไมเกนิรอยละ 0.1 โดยน้ําหนักในวัสดุทีเ่ปนเนื้อเดียว ตามท่ีกําหนดใน มอก.2368)

การทดสอบใหปฏบิตัติามมาตรฐานผลติภณัฑอตุสาหกรรมการหาระดบัของสารควบคมุ 6 ชนดิ (ตะกัว่ ปรอท
แคดเมียม โครเมียมเฮกซะเวเลนซ พอลิโบรมิเนเท็ดไบฟนิล (PBB) และพอลิโบรมิเนเท็ดไดฟนิลอีเทอร
(PBDE) ในผลติภณัฑไฟฟาและอเิลก็ทรอนกิส (ในกรณทีีย่งัไมประกาศกําหนดมาตรฐานดงักลาวใหเปนไป
ตาม IEC 62321)

22.7 แทนขอความ

ตูน้าํเยน็ซึง่ใชสารทําความเยน็ไวไฟ จะตองทนความดนัไดดงันี้

- ในขณะทาํงานปกต ิสวนประกอบดานความดนัสงู ตองทนความดนัได 3.5 เทาของความดนัไออิม่ตวัของสาร
ทําความเย็น ที่อุณหภมูิ 70 องศาเซลเซียส

- ในขณะทํางานปกติ สวนประกอบดานความดันต่ํา ตองทนความดันได 5 เทาของความดันไออิ่มตัวของ
สารทําความเย็น ที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส

หมายเหตุ 101  ความดันที่กลาวถึงเปนความดันเกจ

การทดสอบใหทําดงันี้

การทดสอบความทนความดนัของสวนประกอบของตูน้าํเยน็ ใหทดสอบโดยใชความดนัไฮดรอลิกและใหเพิม่
ความดันทีละนอย ๆ  จนถึงความดันที่กําหนดไวและคงความดันนั้นเปนเวลา 1 นาท ีและสวนประกอบนั้น
ตองไมรั่วซึม

หมายเหตุ 102  มอเตอรคอมเพรสเซอร ที่เปนไปตาม มอก.812 ไมตองทดสอบ

22.17 ไมใชขอกําหนดนี้
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23. สายไฟฟาภายใน

ใหเปนไปตามท่ีกําหนดใน มอก.1375 ขอ 23. ยกเวนขอตอไปนี้

23.3 เพิม่เตมิขอความ

หมายเหตุ 101 ขอกําหนดที่เกี่ยวกับขดลวดสปริงท่ีมีรอบหาง (open-coil spring) ไมถือเปนตัวนําภายนอก (external
conductor)

24. สวนประกอบ

ใหเปนไปตามท่ีกําหนดใน มอก.1375 ขอ 24. ยกเวนขอตอไปนี้

24.1 เพิม่เตมิขอความ

มอเตอรคอมเพรสเซอรท่ีไมตองการแยกทดสอบตาม มอก.812 หรือมอเตอรคอมเพรสเซอรท่ีไมเปนไปตาม
มอก.812 มอเตอรคอมเพรสเซอรนั้นตองเปนไปตามมาตรฐานนี้

24.1.3 เพิม่เตมิขอความ
จํานวนวฏัจักรของการทํางานของสวิตชอื่น ๆ  ตองเปนไปตามนี้
- สวิตช เปด-ปด  (on/off switch) 300   รอบ

24.1.4 เพิม่เตมิขอความ
- เทอรมอสแตตที่ควบคุมการทํางานของมอเตอรคอมเพรสเซอร                100 000   รอบ
- รีเลยสตารต (starting relay) ของมอเตอรคอมเพรสเซอร       100 000   รอบ
- ตวัปองกนัความรอนสงูเกินอตัโนมตัิ       อยางนอย  2 000   รอบ

ของมอเตอรคอมเพรสเซอรแบบปดหุมสนิท                       แตตองไมนอยกวาจํานวนรอบ
และแบบกึง่หุมปด     ของการทํางานระหวางการ

                                ทดสอบล็อกโรเตอร
- ตัวปองกันความรอนสงูเกนิไมอัตโนมัตขิองมอเตอร               50   รอบ

คอมเพรสเซอรแบบหุมปด และแบบกึง่หุมปด
24.5 เพิม่เตมิขอความ

ตวัเกบ็ประจไุฟฟาสําหรบัการเริม่เดนิมอเตอร (starting capacitor) แรงดนัไฟฟาครอมตวัเกบ็ประจไุฟฟาตอง
ไมเกนิ 1.3 เทาของแรงดนัไฟฟาทีก่ําหนดของตวัเกบ็ประจไุฟฟา เมือ่เครือ่งใชไฟฟาทาํงานทีแ่รงดนัไฟฟา 1.1
เทาของแรงดนัไฟฟาทีก่ําหนดห้า
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25. การตอกับแหลงจายไฟฟา และสายออนภายนอก

ใหเปนไปตามท่ีกําหนดใน มอก.1375 ขอ 25. ยกเวนขอตอไปนี้

เพิม่เตมิขอความ

ถาสวนประกอบนัน้เปนไปตาม มอก.812 ไมใชขอกาํหนดนีก้บัสวนประกอบทีช่วยในการยดึสายออนปอนกําลงัไฟฟา
ของมอเตอรคอมเพรสเซอร

25.2 แกไขขอความ

แทนขอความในคุณลักษณะทีต่องการ ดวยขอความตอไปนี้

ตูน้าํเยน็ทีใ่ชพลงังานจากแหลงกําเนดิไฟฟาปกตจิะตองไมมชีดุเช่ือมตอกําลงัไฟฟามากกวา 1 ชดุ ยกเวนกรณี
ตอไปนี้

- ตูน้ําเย็นที่ประกอบดวยอุปกรณยอย 2 ชุด หรือมากกวาที่ทํางานเปนอิสระและประกอบติดกันไวเปนชุด
เดยีวกนั

- วงจรนัน้มีฉนวนแยกจากกนัอยางพอเพยีง

25.7 แกไขขอความ

แทนขอความหลังขีดที่ 4 และขดีที่ 5 ดวยขอความตอไปนี้

สายออนที่หุมฉนวนดวยพอลิไวนิลคลอไรดเบา (รหัส 60227 IEC 52)

26. ขั้วตอสําหรับตัวนําภายนอก

ใหเปนไปตามท่ีกําหนดใน มอก.1375 ขอ 26. ยกเวนขอตอไปนี้

เพิม่เตมิขอความ

ไมใชขอกําหนดนีก้บัชิน้สวนทีช่วยในการยดึสายออนปอนกาํลงัไฟฟาของมอเตอรคอมเพรสเซอร ถาชิน้สวนนัน้เปนไป
ตาม มอก.812

27. การเตรียมสําหรับการตอลงดิน

ใหเปนไปตามท่ีกําหนดใน มอก.1375 ขอ 27. ยกเวนขอตอไปนี้

เพิม่เตมิขอความ

ถามอเตอรคอมเพรสเซอรเปนไปตาม มอก.812 ไมตองทดสอบกับชิน้สวนของมอเตอรคอมเพรสเซอรนั้น
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28. หมุดเกลียวและจุดตอ

ใหเปนไปตามท่ีกําหนดใน มอก.1375 ขอ 28. ยกเวนขอตอไปนี้

เพิม่เตมิขอความ

ถามอเตอรคอมเพรสเซอรเปนไปตาม มอก.812 ไมตองทดสอบกับชิน้สวนของมอเตอรคอมเพรสเซอรนั้น

29. ระยะหางในอากาศ ระยะหางตามผิวฉนวน และฉนวนตัน

ใหเปนไปตามท่ีกําหนดใน มอก.1375 ขอ 29. ยกเวนขอตอไปนี้

เพิม่เตมิขอความ

ถามอเตอรคอมเพรสเซอรเปนไปตาม มอก.812 ไมตองทดสอบกับชิน้สวนของมอเตอรคอมเพรสเซอรนั้น

29.2 เพิม่เตมิขอความ

นอกเหนือจากฉนวนที่ถูกปดหุมหรือติดตั้งในตําแหนงที่ไมสัมผัสกับมลภาวะที่เกิดจากการกลั่นตัวจากการ
ทาํงานตามปกตขิองตูน้าํเยน็ ใหพจิารณาฉนวนของตูน้าํเยน็โดยใชมลภาวะระดบั 3  และคา CTI ตองไมนอยกวา
250

30. ความทนความรอนและไฟ

ใหเปนไปตามท่ีกําหนดใน มอก.1375 ขอ 30. ยกเวนขอตอไปนี้

30.1 เพิม่เตมิขอความ

ถามอเตอรคอมเพรสเซอรเปนไปตาม มอก.812 ไมตองทดสอบแรงกดดวยลกูเหลก็กลม (ball pressure test)
กบัชิน้สวนของมอเตอรคอมเพรสเซอรนัน้

30.2 เพิม่เตมิขอความ

การทดสอบนีไ้มใชกบัชิน้สวนของมอเตอรคอมเพรสเซอร ถามอเตอรคอมเพรสเซอรนัน้เปนไปตาม มอก.812
โดยไมมปีระกายไฟ

30.2.2 ไมใชขอกําหนดนี้

31. ความตานทานการเปนสนิม

ใหเปนไปตามท่ีกําหนดใน มอก.1375 ขอ 31.

32. การแผรังสี ความเปนพิษ และอันตรายที่คลายกัน

ไมใชขอกําหนดนี้ของ มอก.1375
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ภาคผนวก

ใหเปนไปตามท่ีกําหนดใน มอก.1375 ยกเวนกรณีตอไปนี้

ภาคผนวก ค.

(ขอกําหนด)
การทดสอบการเรงอายขุองมอเตอร

เพิม่เตมิขอความ

ไมใชภาคผนวกนีก้บัมอเตอรคอมเพรสเซอร

ภาคผนวก ง.

(ขอกําหนด)
ตวัปองกนัมอเตอรทางความรอน

เพิม่เตมิขอความ

ไมใชภาคผนวกนี้กบัมอเตอรคอมเพรสเซอร หรือมอเตอรพัดลมสําหรับเครือ่งควบแนน
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ภาคผนวก กก.

(ขอกําหนด)
การทดสอบการลอ็กโรเตอรมอเตอรพดัลม

เมื่อล็อกมอเตอรหรือทําใหหมุนไมได อุณหภูมิของขดลวดของมอเตอรพัดลมตองไมสูงเกินไป

การทดสอบใหทําดงันี้

นําพดัลมพรอมมอเตอรยดึบนไมหรอืวสัดทุีค่ลายคลงึกนั และลอ็กโรเตอรของมอเตอรไว โดยไมตองถอดใบพดัและ
โครงมอเตอรออก

ปอนแรงดันไฟฟาทีก่ําหนดใหกับมอเตอร วงจรของแหลงจายไฟฟาดังรูปท่ี  กก.1

ใหทําการทดสอบภายใตเงื่อนไขดังกลาว 15 วัน (360 ชั่วโมง)  หรืออยางนอย 2 000 ครั้งของการทํางานของ
ตัวปองกันความรอนสูงเกินอัตโนมัติของมอเตอร แลวแตวาอยางไหนมากกวากัน ยกเวนแตวาอุปกรณปองกันนั้น
เปดวงจรอยางถาวรกอนเวลาท่ีกําหนด ใหยกเลิกการทดสอบ

เมื่อภาวะคงทีแ่ลว และอุณหภูมิของขดลวดต่ํากวา  90 องศาเซลเซียส ใหหยุดการทดสอบ

การวัดอุณหภูมิใหทําภายใตเงื่อนไขตาม มอก. 1375 ขอ 11.3

ในระหวางการทดสอบ อุณหภูมิของขดลวดตองไมเกินคาที่กําหนดไวใน มอก. 1375 ตารางที่ 8

หลังจากเริ่มการทดสอบแลว 72 ชั่วโมง ใหทําการทดสอบความทนแรงดันไฟฟาของมอเตอรตาม มอก. 1375
ขอ 16.3

ใหติดตั้งอุปกรณปองกันกระแสเหลือขนาด 30 มิลลิแอมแปรไวในวงจรการทดสอบ เพื่อปองกันกระแสรั่วลงดิน
เกนิพกิัด

เมือ่ส้ินสดุการทดสอบแลว ใหวดักระแสรัว่ไหลระหวางขดลวดกับโครงมอเตอร โดยปอนไฟฟาเปน 2 เทาของแรงดนั
ไฟฟาท่ีกําหนดคาทีว่ัดไดตองไมเกิน 2 มลิลิแอมแปร
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S แหลงจายไฟฟา
H โครงมอเตอร
R อุปกรณปองกันกระแสเหลือ ( In : 30 mA)
P ตัวปองกนัมอเตอรรอน (ภายนอกหรือภายใน) (ถามี)
M มอเตอร

หมายเหตุ 1 จะตองดัดแปลงวงจรถาเปนมอเตอรพัดลมแบบสามเฟส
หมายเหตุ 2 ให ระมัดระวั งในการตอวงจรลงดินใหสมบูรณ เพื่ อการทํางานที่ ถูกต องของอุปกรณปองกันกระแสเหลือ

(RCCB/RCBO)

รปูที ่ กก.1  การจายกระแสไฟฟาเพือ่ทดสอบการลอ็กโรเตอรของมอเตอรพดัลมแบบเฟสเดยีว
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