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บทนํา 

0  หลักการของความปลอดภัย 

หลักการตอไปนี้ยอมรับโดยสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม ในการพัฒนามาตรฐาน 

หลักการเหลานี้ไมครอบคลุมสมรรถนะหรือลักษณะเฉพาะตามหนาท่ีของบริภัณฑ 

0.1  หลักการของความปลอดภัยท่ัวไป 

ผูออกแบบจําเปนตองเขาใจหลักการท่ีสําคัญของขอกําหนดดานความปลอดภัยเพื่อใหสามารถออกแบบสราง
บริภัณฑท่ีมีความปลอดภัย 

หลักการเหลานี้มิไดเปนทางเลือกสําหรับรายละเอียดขอกําหนดของมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้ แตมีเจตนา
ใหผูออกแบบเขาใจถึงหลักการพื้นฐานของขอกําหนดเหลานั้น ในกรณีท่ีบริภัณฑเกี่ยวเนื่องกับเทคโนโลยีและวัสดุ
หรือวิธีการสรางที่ไมไดครอบคลุมโดยเฉพาะ การออกแบบบริภัณฑควรจัดใหมีระดับของความปลอดภัยไมนอย
กวาที่ระบุไวในหลักการของความปลอดภัยนี้ 

ผูออกแบบตองคํานึงถึงไมเฉพาะแตภาวะการทํางานปกติของบริภัณฑ แตตองคํานึงถึงภาวะผิดพรองท่ีอาจเกิดข้ึน 
ผลสืบเนื่องของความบกพรองท่ีตามมา การใชงานผิดท่ีคาดหมายลวงหนาได และอิทธิพลภายนอก เชน อุณหภูมิ  
ระดับความสูง  มลพิษ  ความชื้น  แรงดันไฟฟาเกินบนแหลงจายกําลังไฟฟาประธาน  และแรงดันไฟฟาเกินบน
โครงขายโทรคมนาคมหรือระบบกระจายสัญญาณดวยเคเบิล  การจัดมิติของระยะหางฉนวนควรคํานึงถึงระยะ
ลดลงท่ีเปนไปไดโดยเกณฑความคลาดเคล่ือนของผูผลิต หรือในกรณีท่ีสามารถเกิดการเสียรูปข้ึนเนื่องจากการยก
ยาย ช็อก และการส่ัน ซ่ึงมักตองเผชิญในระหวางการผลิต การขนสง และการใชงานตามปกติ 

ควรจัดลําดับความสําคัญตอไปนี้ในการพิจารณาหามาตรการในการออกแบบ 

- ในกรณีท่ีเปนไปได  ใหระบุเกณฑการออกแบบท่ีกําจดั ลด หรือปองกัน อันตราย 

- หากกรณีขางตนเปนไปไมไดในทางปฏิบัติเนื่องจากการทํางานของบริภัณฑจะดอยลง  ใหระบุการใชวิธีการ
ป อ งกัน ท่ี ไม ข้ึ นกั บบ ริภัณฑ  เ ช น  บริภัณฑป อ งกั นส วน บุคคล  (ซ่ึ ง ไม ได ร ะ บุ ไว ในมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้) 

- หากทั้ง 2 กรณีขางตนเปนไปไมไดในทางปฏิบัติ  หรือเปนการเพิ่มเติมมาตรการขางตน  ใหระบุในการทํา
เคร่ืองหมายและขอแนะนําเกี่ยวกับความเส่ียงท่ีมีอยู 

จําเปนตองพิจารณาถึงความปลอดภัยของบุคคล 2 ประเภท คือ ผูใชหรือผูใชเคร่ือง (user or operator) และผูซอม
บํารุง (service personnel) 

“ผูใช” เปนคําที่ใชกับทุกคนยกเวนผูซอมบํารุง ขอกําหนดสําหรับการปองกันควรสมมุติวาผูใชไมไดรับการ
ฝกอบรมใหระบุอันตราย แตเปนผูท่ีไมไดกระทําการอยางจงใจเพื่อใหเกิดอันตราย ดังนั้นขอกําหนดจะจัด
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เตรียมการปองกันสําหรับผูทําความสะอาดและผูที่เกี่ยวของอื่นๆ เชนเดียวกับผูใชที่ไดรับมอบหมาย  โดยทั่วไป
ผูใชไมควรเขาถึงสวนที่มีอันตราย ดังนั้นสวนดังกลาวควรอยูในพื้นที่ซึ่งผูซอมบํารุงเขาถึงหรือในบริภัณฑที่วาง
อยูในท่ีต้ังท่ีเขมงวดในการเขาถึง 

ถายอมใหผูใชเขาถึงสวนนี้ได ตองใหผูใชไดรับการแนะนําท่ีเหมาะสม 

“ผูซอมบํารุง” เปนผูท่ีคาดหวังวาจะใชความรูและความชํานาญเพื่อหลีกเล่ียงการบาดเจ็บท่ีอาจเกิดกับตัวเองและ
ผูอ่ืนเนื่องจากอันตรายท่ีชัดเจนซ่ึงมีอยูในพื้นท่ีผูซอมบํารุงเขาถึงของบริภัณฑหรือในบริภัณฑท่ีวางอยูในท่ีต้ังท่ี
เขมงวดในการเขาถึง อยางไรก็ตามผูซอมบํารุงควรไดรับการปองกันตออันตรายท่ีคาดไมถึงซ่ึงอาจทําได 
ตัวอยางเชน โดยการติดต้ังสวนท่ีจําเปนตองเขาถึงเพื่อซอมบํารุงใหหางจากอันตรายทางไฟฟาและทางกล โดยจัด
ใหมีการหุมเพื่อหลีกเล่ียงการเกิดอุบัติเหตุสัมผัสกับสวนท่ีมีอันตราย  และโดยจัดใหมีฉลากหรือขอแนะนําเพื่อ
เตือนถึงความเส่ียงใดๆ ท่ีมีอยู 

ขอมูลเกี่ยวกับอันตรายท่ีอาจเกิดข้ึนสามารถทําเปนเคร่ืองหมายไวบนบริภัณฑหรือจัดเตรียมใหมาพรอมกับบริภัณฑ 
ข้ึนอยูกับความนาจะเกิดหรือความรุนแรงของการบาดเจ็บ หรือจัดเตรียมไวใหผูซอมบํารุง โดยท่ัวไปผูใชตองไมอยู
ในสถานการณอันตรายท่ีอาจทําใหเกิดการบาดเจ็บ และตองมีขอมูลใหผูใชเพื่อหลีกเล่ียงการใชงานผิดวัตถุประสงค
และสถานการณท่ีอาจกอใหเกิดอันตราย เชน การตอเขากับแหลงจายกําลังไฟฟาผิด และการเปล่ียนฟวสผิดประเภท 

บริภัณฑเคล่ือนยายไดถือวามีความเส่ียงของช็อกไฟฟาเพิ่มข้ึนเล็กนอยเนื่องจากความเครียดท่ีเพิ่มข้ึนท่ีเปนไปไดบน
สายออนปอนกําลังไฟฟา ซ่ึงอาจทําใหสายตัวนําลงดินขาด ในกรณีของบริภัณฑมือถือ ความเส่ียงนี้จะเพิ่มข้ึน
เนื่องจากความสึกหรอของสายออนปอนกําลังไฟฟา และอันตรายอาจสูงข้ึนถาทําบริภัณฑตก บริภัณฑขนยายไดจะ
มีองคประกอบอ่ืนเพิ่มเขามาเพราะบริภัณฑอาจถูกใชและขนสงในลักษณะใดๆ  ก็ได  ถามีโลหะช้ินเล็กๆ  เขาไปใน
ชองเปดของเปลือกหุม โลหะนั้นสามารถเคล่ือนไปท่ัวภายในบริภัณฑ ซ่ึงอาจกอใหเกิดอันตรายได 

0.2  อันตราย 

การนํามาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้ไปใชมีเจตนาเพื่อลดความเส่ียงจากการบาดเจ็บหรือความเสียหาย
เนื่องจากส่ิงตอไปนี้ 

- ช็อกไฟฟา 

- อันตรายท่ีสัมพันธกับพลังงาน 

- ไฟ 

- อันตรายท่ีสัมพันธกับความรอน 

- อันตรายทางกล 

- การแผรังสี 

- อันตรายทางเคมี 



มอก.1561-2556 

-3- 

0.2.1  ช็อกไฟฟา 

ช็อกไฟฟาเกิดขึ้นเนื่องจากมีกระแสไฟฟาผานรางกายมนุษย ผลที่เกิดขึ้นอยูกับขนาดและระยะเวลาการไหลของ
กระแสไฟฟาและเสนทางที ่ผานรางกาย คาของกระแสไฟฟาขึ้นอยู กับแรงดันไฟฟาที่ปอน อิมพีแดนซของ
แหลงจายและอิมพีแดนซของรางกาย อิมพีแดนซของรางกายขึ้นอยูกับพื้นที่ของการสัมผัส ความชื้นในพื้นที่ของ
การสัมผัส แรงดันไฟฟาและความถี่ที่ปอน กระแสไฟฟาขนาดประมาณครึ่ง mA สามารถทําใหมีปฏิกิริยาในคน
สุขภาพดีและอาจทําใหเกิดการบาดเจ็บทางออมเนื่องจากปฏิกิริยาโตตอบ กระแสไฟฟาที่สูงกวาสามารถมีผล
โดยตรงท่ีมากกวา เชน เกิดรอยไหม กลามเนื้อเกร็งกระตุกจนเคล่ือนไหวไมได หรือหัวใจหยุดเตน 

แรงดันไฟฟาภาวะคงตัวขนาดไมเกิน 42.4 V คายอด หรือ 60 V กระแสตรง โดยทั่วไปไมถือวาเปนอันตราย
ภายใตภาวะแหงสําหรับพื้นที่สัมผัสเทากับมือคน สวนเปลือยซึ่งตองสัมผัสหรือจับควรมีศักยเทากับดินหรือหุม
ฉนวนอยางเหมาะสม 

บริภัณฑบางประเภทจะตอเขากับโครงขายโทรศัพทและโครงขายภายนอกอ่ืน โครงขายโทรคมนาคมบางโครงขาย
ทํางานดวยสัญญาณตางๆ เชน สัญญาณเสียงพูดและสัญญาณเรียก (ringing) ซอนทับบนแรงดันไฟฟากระแสตรง
ภาวะคงตัว ผลรวมของแรงดันไฟฟาอาจมีคาเกินแรงดันไฟฟาภาวะคงตัวที่กลาวถึงขางตน โดยปกติ การ
ปฏิบัติงานของผูซอมบํารุงของบริษัทโทรศัพทจะหยิบจับสวนของวงจรดังกลาวดวยมือเปลา เหตุการณนี้ไมทําให
เกิดการบาดเจ็บสาหัส เพราะสัญญาณเรียกเปนจังหวะ และเพราะมีพื้นที่จํากัดที่จะสัมผัสกับตัวนําเปลือยซึ่งปกติ
ตองจับโดยผูซอมบํารุง อยางไรก็ตามควรจํากัดพื้นท่ีท่ีสัมผัสของสวนที่ผูใชแตะตองถึงและสวนที่นาจะถูกสัมผัส 
(เชน โดยรูปรางและท่ีต้ังของสวนนั้นๆ) 

โดยปกติมีการจัดเตรียมการปองกัน 2 ระดับสําหรับผูใชเพื่อปองกันช็อกไฟฟา ดังนั้นการทํางานของบริภัณฑภายใต
ภาวะปกติและหลังความผิดพรองเดี่ยวรวมทั้งความผิดพรองใดๆ ท่ีตามมา ไมควรสรางอันตรายจากช็อกไฟฟาข้ึน 
อยางไรก็ตามการจัดเตรียมมาตรการปองกันเพิ่มเติม เชน การตอลงดินปองกัน หรือการฉนวนเพ่ิมเติม ไมถือวาเปน
ส่ิงทดแทนสําหรับ (หรือการผอนคลายจาก) การออกแบบฉนวนมูลฐานท่ีเหมาะสม 
 

อันตรายอาจเปนผลจาก : ตัวอยางของมาตรการท่ีลดความเสี่ยง : 
การสัมผัสกับสวนเปลือยซ่ึงตามปกติมีแรงดันไฟฟา
อันตราย 

ปองกันผูใชเขาถึงสวนท่ีมีแรงดันไฟฟาอันตรายโดยฝา
ครอบท่ีล็อกหรือติดกับท่ี อินเตอรล็อกนิรภัย ฯลฯ 

ปลอยประจุตัวเก็บประจุท่ีมีแรงดันไฟฟาอันตรายท่ีแตะ
ตองถึง 

การเสียสภาพฉับพลันของฉนวนระหวางสวนซ่ึง
ตามปกติมีแรงดันไฟฟาอันตราย กับสวนนาํไฟฟาไดท่ี
แตะตองถึง 

จัดใหมีฉนวนมูลฐานและตอสวนนําไฟฟาไดและวงจรท่ี
แตะตองถึงลงดิน ในลักษณะท่ีแรงดันไฟฟาท่ีอาจเกิดข้ึน
ถูกจํากัดเนื่องจากการปองกันกระแสเกินของวงจรจะ
ปลดสวนท่ีมีความผิดพรองอิมพีแดนซตํ่าภายในเวลาท่ี
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กําหนด หรือจัดใหมีท่ีกั้นโลหะที่ตอลงดินค่ันระหวาง
สวนเหลานั้น หรือใชฉนวนสองช้ันหรือฉนวนเสริม
ระหวางสวนเหลานั้นในลักษณะท่ีการเสียสภาพฉับพลัน
กับสวนท่ีแตะตองถึงมักไมเกิดข้ึน 

การสัมผัสกับวงจรที่ตอเขากับโครงขายโทรคมนาคม
ซ่ึงเกิน 42.4 V คายอด หรือ 60 V กระแสตรง 

จํากัดสภาพเขาถึงไดและพ้ืนท่ีสัมผัสของวงจรดังกลาว
และแยกวงจรดังกลาวออกจากสวนท่ีไมตอลงดินท่ีเขาถึง
ไดอยางไมจํากัด 

การเสียสภาพฉับพลันของฉนวนซ่ึงผูใชแตะตองถึง ฉนวนซ่ึงผูใชแตะตองถึงควรมีความแข็งแรงทางกลและ
ทางไฟฟาเพยีงพอท่ีจะลดอันตรายจากความเปนไปได
ของการสัมผัสกับแรงดันไฟฟาอันตราย 

กระแสไฟฟาสัมผัส (กระแสไฟฟาร่ัว) ท่ีไหลจากสวน
ท่ีมีแรงดันไฟฟาอันตรายไปยังสวนท่ีแตะตองถึงหรือ
เนื่องจากความลมเหลวของการตอลงดินปองกนั   
กระแสไฟฟาสัมผัสอาจรวมถึงกระแสไฟฟาเนื่องจาก
ช้ินสวนกรองเชิงความเขากนัไดทางแมเหล็กไฟฟาท่ี
ตออยูระหวางวงจรปฐมภูมิกับสวนท่ีแตะตองถึง 

จํากัดกระแสไฟฟาสัมผัสใหอยูท่ีคากําหนด หรือจัดใหมี
การตอลงดินปองกันท่ีมีความม่ันคงสูง 

0.2.2  อันตรายท่ีสัมพันธกับพลังงาน 

การบาดเจ็บหรือไฟไหมอาจเปนผลจากการลัดวงจรระหวางข้ัวท่ีใกลกันของอุปกรณจายกระแสไฟฟาคาสูงหรือ
วงจรความจุไฟฟาสูง ท่ีทําใหเกิด 

- รอยไหม 

- การอารก 

- การพนโลหะหลอมละลาย 

แมวงจรซ่ึงมีแรงดันไฟฟาท่ีสัมผัสไดอยางปลอดภัยก็อาจเปนอันตรายไดในกรณีนี ้

ตัวอยางของมาตรการท่ีลดความเส่ียงดังกลาวรวมถึง 

- การแยก 

- การหุม 

- การจัดใหมีอินเตอรล็อกนิรภยั 

0.2.3  ไฟ 
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ความเส่ียงของไฟไหมอาจเปนผลจากอุณหภูมิท่ีสูงเกินภายใตภาวะการทํางานปกติหรือเนื่องจากโหลดเกิน ความ
ลมเหลวของช้ินสวน การเสียสภาพฉับพลันของการฉนวน หรือจุดตอท่ีหลวม ไฟท่ีเกิดข้ึนภายในบริภัณฑไมควร
ลุกลามพนบริเวณท่ีอยูติดกับแหลงกําเนิดไฟหรือทําใหเกิดความเสียหายกับส่ิงท่ีอยูรอบขางบริภัณฑ 

ตัวอยางของมาตรการท่ีลดความเส่ียงดังกลาวรวมถึง 

- การจัดใหมีการปองกันกระแสเกิน 

- การใชวัสดใุนการสรางท่ีมีสมบัติสภาพการเกิดเปลวไฟไดท่ีเหมาะสมกบัวัตถุประสงคการใชงาน 

- การเลือกช้ินสวน สวนประกอบ และวัสดุส้ินเปลือง เพื่อหลีกเล่ียงอุณหภูมิสูงท่ีอาจทําใหเกิดการติดไฟ 

- การจํากัดปริมาณการใชวัสดท่ีุเผาไหมได 

- การหุมหรือแยกวัสดุท่ีเผาไหมไดจากแหลงท่ีอาจติดไฟได 

- การใชเปลือกหุมหรือตัวกั้น เพื่อจํากดัการลุกลามของไฟภายในบริภณัฑ 

- การใชวัสดุท่ีเหมาะสมทําเปลือกหุมเพื่อลดการลุกลามของไฟท่ีอาจเกดิข้ึนจากบริภณัฑ 

0.2.4  อันตรายท่ีสัมพันธกับความรอน 

การบาดเจ็บอาจเปนผลจากอุณหภูมิสูงภายใตภาวะการทํางานปกติ ท่ีทําใหเกิด 

- รอยไหมเนื่องจากสัมผัสกับสวนรอนท่ีแตะตองถึง 

- การเส่ือมคุณภาพของฉนวนและของช้ินสวนท่ีมีความสําคัญตอความปลอดภัย 

- การติดไฟของของเหลวท่ีเกดิเปลวไฟได 

ตัวอยางของมาตรการท่ีลดความเส่ียงดังกลาว รวมถึง 

- มีข้ันตอนเพ่ือหลีกเล่ียงอุณหภูมิสูงของสวนท่ีแตะตองถึง 

- การหลีกเล่ียงอุณหภูมิท่ีสูงกวาจุดติดไฟของของเหลว 

- การจัดใหมีเคร่ืองหมายเพ่ือเตือนผูใชในกรณีท่ีไมสามารถหลีกเล่ียงการเขาถึงสวนท่ีรอน 

0.2.5  อันตรายทางกล 

การบาดเจ็บอาจเปนผลจาก 

- ขอบและมุมแหลมคม 

- สวนเคล่ือนท่ีไดซ่ึงอาจกอใหเกิดการบาดเจ็บ 

- ความไมมีเสถียรภาพของบริภัณฑ 
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- สวนท่ีกระเด็นจากการยุบตัวทันทีของหลอดรังสีแคโทดและการระเบดิของหลอดความดันสูง 

ตัวอยางของมาตรการท่ีลดความเส่ียงดังกลาว รวมถึง 

- การลบขอบและมุมแหลมคม 

- การปองกัน 

- การจัดใหมีอินเตอรล็อกนิรภยั 

- การจัดใหมีเสถียรภาพท่ีเพยีงพอสําหรับบริภัณฑต้ังอิสระ 

- การเลือกหลอดรังสีแคโทดและหลอดความดันสูงท่ีทนตอการยุบตัวทันทีและการระเบิดตามลําดับ 

- การจัดใหมีเคร่ืองหมายเพ่ือเตือนผูใชในกรณีท่ีไมสามารถหลีกเล่ียงการเขาถึงได 

0.2.6  การแผรังสี 

การบาดเจ็บตอผูใชและผูซอมบํารุงอาจเปนผลจากการแผรังสีบางประเภทท่ีปลอยออกมาจากบริภัณฑ ตัวอยางเชน 
เสียง คล่ืนความถ่ีวิทยุ รังสีอินฟราเรด รังสีอัลตราไวโอเลต การแผรังสีท่ีทําใหเกิดไอออน และแสงท่ีมองเห็นและ
เปนแสงอาพันธ (coherent light) ท่ีมีความเขมสูง (เลเซอร) 

ตัวอยางของมาตรการท่ีลดความเส่ียงดังกลาว รวมถึง 

- การจํากัดระดบัพลังงานของแหลงท่ีทําใหเกิดการแผรังสี 

- การใชท่ีกั้นแหลงกําเนิดการแผรังสี 

- การจัดใหมีอินเตอรล็อกนิรภยั 

- การจัดใหมีเคร่ืองหมายเพ่ือเตือนผูใชในกรณีท่ีไมสามารถหลีกเล่ียงอันตรายจากการแผรังสีได 

0.2.7  อันตรายทางเคมี 

อันตรายอาจเปนผลจากการสัมผัสกับสารเคมีบางอยางหรือการสูดดมไอและละออง 

ตัวอยางของมาตรการท่ีลดความเส่ียงดังกลาว รวมถึง 

- การหลีกเล่ียงการใชวัสดุท่ีใชในการสรางและวัสดุส้ินเปลืองท่ีอาจกอใหเกิดการบาดเจ็บโดยการสัมผัสหรือการ
สูดดมไอและละอองของสารเคมีในระหวางภาวะการใชงานปกติท่ีเจตนา 

- การหลีกเล่ียงภาวะท่ีอาจกอใหเกิดการร่ัวหรือการระเหย 

- การจัดใหมีเคร่ืองหมายเพ่ือเตือนผูใชเกีย่วกับอันตราย 

0.3  วัสดุและสวนประกอบ 
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ควรเลือกและจัดวางวัสดุและสวนประกอบท่ีใชในการสรางบริภัณฑในลักษณะท่ีสามารถคาดหวังใหใชงานอยาง
เช่ือถือไดตลอดอายุการใชงานที่คาดการณไวของบริภัณฑโดยไมกอใหเกิดอันตราย และในลักษณะที่วัสดุจะไม
ชวยเสริมใหเกิดอันตรายจากไฟท่ีรุนแรง ควรเลือกสวนประกอบในลักษณะท่ียังคงรักษาคาพิกัดของผูผลิตไวได
ภายใตภาวะการทํางานปกติ และไมกอใหเกิดอันตรายในภาวะผิดพรอง 
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มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 

บริภัณฑเทคโนโลยีสารสนเทศ - ความปลอดภัย 
เลม 1 คุณลักษณะทีต่องการทัว่ไป 

1.  ท่ัวไป 
1.1 ขอบขาย 

1.1.1 บริภัณฑท่ีครอบคลุมโดยมาตรฐานผลิตภณัฑอุตสาหกรรมนี้ 

มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้ใชกับบริภัณฑเทคโนโลยีสารสนเทศรวมถึงบริภัณฑไฟฟาทางธุรกิจ
และบริภัณฑท่ีเกี่ยวเนื่อง ท่ีใชกําลังไฟฟาจากแหลงจายไฟประธาน หรือใชกําลังไฟฟาจากแบตเตอร่ี ท่ีมี
แรงดันไฟฟาท่ีกําหนดไมเกิน 600 V 

มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้ใชกับบริภัณฑเทคโนโลยีสารสนเทศท่ี 

- ออกแบบเพื่อใหใชเปนบริภณัฑโทรคมนาคมปลายทางและบริภัณฑพื้นฐานในโครงขายโทรคมนาคม 
โดยไมคํานึงถึงแหลงพลังงาน 

- ออกแบบและเจตนาใหตอโดยตรงหรือใชเปนบริภัณฑพืน้ฐานในระบบกระจายสัญญาณดวยเคเบิล 
โดยไมคํานึงถึงแหลงพลังงาน 

- ออกแบบใหใชแหลงจายกําลังไฟฟาประธานกระแสสลับในการเปนตัวกลางสงผานการสื่อสาร (ดู
หมายเหตุ 4. ในขอ 6. และหมายเหตุ 4. ในขอ 7.1) 

มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้ยังใชไดกับสวนประกอบและชุดประกอบยอยซ่ึงเจตนาใหรวมอยูใน
บริภัณฑเทคโนโลยีสารสนเทศ  ไมไดคาดหวังวาสวนประกอบและชุดประกอบยอยดังกลาวจะเปนไป
ตามทุก ๆ มุมมองของมาตรฐาน แตบริภัณฑเทคโนโลยีสารสนเทศชุดสมบูรณท่ีใชสวนประกอบและ
ชุดประกอบยอยดังกลาวตองเปนไปตามมาตรฐาน 

หมายเหตุ 1 ตัวอยางของมุมมองซ่ึงสวนประกอบและชุดประกอบยอยที่ยังไมติดต้ังอาจไมเปนไปตามขอกําหนดรวมถึงการทํา
เคร่ืองหมายของพิกัด กําลังไฟฟาและการเขาถึงสวนอันตราย 

หมายเหตุ 2 มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้อาจใชกับสวนอิเล็กทรอนิกสของบริภัณฑ ถึงแมวาบริภัณฑนั้นไมอยูใน
ขอบขายทั้งหมด เชน ระบบปรับอากาศขนาดใหญ ระบบตรวจจับเพลิงไหม และระบบดับเพลิง  อาจจําเปนตองมี
คุณลักษณะที่ตองการแตกตางออกไปสําหรับบางงาน 

มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้กําหนดขอกําหนดเพื่อลดความเสี่ยงจากไฟ ช็อกไฟฟา หรือการ
บาดเจ็บของผูใชเครื่องและบุคคลทั่วไปที่อาจเขามาสัมผัสกับบริภัณฑและในกรณีที่ระบุไวเปนการ
เฉพาะสําหรับผูซอมบํารุง 
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มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้มีเจตนาเพื่อลดความเส่ียงท่ีเกี่ยวกับบริภัณฑท่ีติดต้ังดวยระบบซ่ึงมี
หลายหนวยตอเขาดวยกันหรือเปนหนวยอิสระ ขึ้นอยูกับการติดตั้ง การใชงาน และการบํารุงรักษา
บริภัณฑตามท่ีผูผลิตกําหนด 

ตัวอยางบริภัณฑท่ีอยูในขอบขายของมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้ 

แบบผลิตภัณฑทั่วไป ตัวอยางจําเพาะของแบบทั่วไป 

บริภัณฑการธนาคาร เครื่องประมวลผลดานการเงินรวมทั้งเครื่องฝากถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) 

เครื่องประมวลผลขอมูลและขอความ 
และบริภัณฑที่เก่ียวเน่ือง 

บริภัณฑเตรียมขอมูล บริภัณฑประมวลผลขอมูล บริภัณฑจัดเก็บขอมูล  
คอมพิวเตอรสวนบุคคล  พล็อตเตอร (plotter) เครื่องพิมพ เครื่องกราด
ภาพ (scanner) บริภัณฑประมวลผลขอความ (text processing equipment)  
หนวยแสดงภาพ 

บริภัณฑเครือขายขอมูล บริดจ (bridge)  บริภัณฑตอสุดทางของวงจรขอมูล บริภัณฑปลายทาง
ขอมูล  อุปกรณจัดเสนทาง (router) 

บริภัณฑไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส ณ 
จุดขายปลีก 

เครื่องบันทึกเงินสด (cash register)  เครื่องบันทึกบัญชีที่จุดขายรวมทั้ง
เครื่องช่ังอิเล็กทรอนิกสที่ใชรวมกัน (point of sale terminal including 
associated electronic scale) 

เครื่องใชไฟฟาและอิ เล็กทรอนิกส
สํานักงาน 

เครื่องคํานวณ  เครื่องถายเอกสาร  บริภัณฑสั่งความ  เครื่องยอยเอกสาร  
เครื่องอัดสําเนา  เครื ่องลบขอมูล  บริภัณฑไมโครกราฟก  เครื่องเก็บ
แฟมดวยมอเตอร  เครื่องแตงกระดาษ (เจาะ ตัด แยก)  เครื่องกระทุง
กระดาษ  เครื่องเหลาดินสอ  เครื่องเย็บ  เครื่องพิมพดีด 

บริภัณฑเทคโนโลยีสารสนเทศอื่น บริภัณฑอัดภาพถาย  เครื่องปลายทางสารสนเทศสาธารณะ  บริภัณฑสื่อ
ประสม 

บริภัณฑไปรษณีย เครื่องดําเนินกรรมวิธีทางไปรษณีย  เครื่องดําเนินกรรมวิธีไปรษณียากร 

บริภัณฑพ้ืนฐานโครงขาย 
โทรคมนาคม 

บริภัณฑจัดทําใบเสร็จ (billing equipment) อุปกรณรวมสงสัญญาณ  
บริภัณฑจายกําลังโครงขาย  บริภัณฑปลายทางโครงขาย  สถานีวิทยุฐาน  
เครื ่องทวนสัญญาณ   บริภ ัณฑส งผ านส ัญญาณ   บริภ ัณฑช ุมสาย
โทรคมนาคม 

บริภัณฑโทรคมนาคมปลายทาง บริภัณฑโทรสาร  ระบบโทรศัพทกดปุม  โมเดม  ตูสาขาโทรศัพทอัตโนมัติ  
วิทยุตามตัว  เครื่องตอบรับโทรศัพท  เครื่องโทรศัพท (มีสายและไมมี
สาย) 

หมายเหตุ 3 บริภัณฑส่ือประสมอาจใชขอกําหนดของ มอก.1195 เพื่อใหเปนไปตามขอกําหนดดานความปลอดภัย  ดู IEC 
Guide 112 Guide on the safety of multimedia equipment 



มอก.1561-2556 

-11- 

บริภัณฑ ท่ีไม มีราย ช่ืออยู ในรายการข างตนไมจํ า เปนตองอยูนอกขอบข ายของมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้ 

บริภัณฑท่ีเปนไปตามขอกําหนดท่ีเกี่ยวเนื่องในมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้ถือวาเหมาะท่ีจะใช
กับบริภัณฑควบคุมกระบวนการ บริภัณฑทดสอบอัตโนมัติ และระบบท่ีคลายคลึงกัน ซ่ึงตองการเคร่ือง
ประมวลสารสนเทศ อยางไรก็ตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมน้ีไมรวมถึงขอกําหนดดาน
สมรรถนะหรือลักษณะเฉพาะตามหนาท่ีของบริภัณฑ 

1.1.2 ขอกําหนดเพ่ิมเติม 

ขอกําหนดเพิ่มเติมนอกเหนือไปจากขอกําหนดท่ีระบุในมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้อาจมีความ
จําเปนสําหรับ 

- บริภัณฑท่ีมีเจตนาใหใชในส่ิงแวดลอมพิเศษ (ตัวอยางเชน ท่ีอุณหภูมิสูงหรือตํ่ามาก ในท่ีมีฝุน 
ความช้ืน หรือการส่ันสะเทือนมากเกินปกติ  ในท่ีซ่ึงมีกาซไวไฟ  ในบรรยากาศท่ีมีการกัดกรอนหรือ
อาจเกิดการระเบิด) 

- เคร่ืองมือแพทยทางไฟฟาท่ีตอทางกายภาพกบัรางกายผูปวย 

- บริภัณฑท่ีเจตนาใหใชในยานพาหนะทางบก บนเรือ หรือเคร่ืองบิน ในประเทศเขตรอนช้ืน หรือท่ีซ่ึง
มีระดับความสูงเกิน 2 000 m 

- บริภณัฑท่ีเจตนาใหใชในท่ีซ่ึงน้ําอาจเขาไปในบริภณัฑ ขอแนะนําเกีย่วกับขอกาํหนดและการทดสอบท่ี
เกี่ยวเนื่อง ดูไดในภาคผนวก ถ. 

หมายเหตุ ใหคํานึงถึงความจริงที่วา หนวยงานที่มีอํานาจหนาที่ในประเทศไทยอาจมีขอกําหนดเพิ่มเติม 

1.1.3 ขอยกเวน 

มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้ไมครอบคลุมถึง 

- ระบบจ า ยกํ า ลั ง ไฟฟ า ท่ี ไม ป ระกอบ เป นส วนรวมหน ว ยกั บบ ริภัณฑ ต ามม าตรฐ าน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้ เชน ชุดมอเตอร-เคร่ืองกําเนิดไฟฟา  ระบบแบตเตอร่ีสํารอง และหมอแปลง
ไฟฟา 

- สายไฟฟาท่ีติดต้ังในอาคาร 

- อุปกรณท่ีไมตองการพลังงานไฟฟา 

1.2 บทนิยาม 

ความหมายของคําท่ีใชในมาตรฐานผลิตภณัฑอุตสาหกรรมนี้ มีดังตอไปนี้ 
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หากมิไดกําหนดไวเปนอยางอ่ืน คาของ “แรงดันไฟฟา” และ “กระแสไฟฟา” ตอไปนี้ใหหมายถึงคาท่ีเปน
รากกําลังสองเฉล่ีย (root mean square, r.m.s.) 
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บทนิยามตามลําดับอักษรภาษาอังกฤษในวงเล็บ 

พื้นท่ีซ่ึงผูใชเคร่ืองเขาถึง (AREA, OPERATOR ACCESS) ........................................................................... 1.2.7.1 
พื้นท่ีซ่ึงผูซอมบํารุงเขาถึง (AREA, SERVICE ACCESS).............................................................................. 1.2.7.2 
ตัวบริภณัฑ (BODY)....................................................................................................................................... 1.2.7.5 
เคเบิลตอระหวางหนวย (CABLE, INTERCONNECTING)........................................................................ 1.2.11.6 
ระบบกระจายสัญญาณดวยเคเบิล (CABLE DISTRIBUTION SYSTEM)................................................. 1.2.13.14 
ผาขาวบาง (CHEESECLOTH) ..................................................................................................................  1.2.13.15 
วงจร ELV (CIRCUIT, ELV).......................................................................................................................... 1.2.8.7 
วงจรจํากัดกระแส (CIRCUIT, LIMITED CURRENT).................................................................................. 1.2.8.9 
วงจรปฐมภูมิ (CIRCUIT, PRIMARY)............................................................................................................ 1.2.8.4 
วงจรทุติยภูมิ (CIRCUIT, SECONDARY)...................................................................................................... 1.2.8.5 
วงจร SELV (CIRCUIT, SELV)......................................................................................................................1.2.8.8 
วงจร TNV (CIRCUIT, TNV)....................................................................................................................... 1.2.8.11 
วงจร TNV-1 (CIRCUIT, TNV-1)...............................................................................................................  1.2.8.12 
วงจร TNV-2 (CIRCUIT, TNV-2).................................................................................................................1.2.8.13 
วงจร TNV-3 (CIRCUIT, TNV-3)................................................................................................................ 1.2.8.14 
ระยะหางในอากาศ (CLEARANCE).............................................................................................................1.2.10.1 
ตัวนําเช่ือมตอปองกัน (CONDUCTOR, PROTECTIVE BONDING)........................................................1.2.13.11 
ตัวนําตอลงดนิปองกัน (CONDUCTOR, PROTECTIVE EARTHING).................................................... 1.2.13.10 
สายออนปอนกําลังไฟฟาถอดได (CORD, DETACHABLE POWER SUPPLY).......................................... 1.2.5.5 
สายออนปอนกําลังไฟฟาถอดไมได (CORD, NON-DETACHABLE POWER SUPPLY)............................ 1.2.5.6 
ระยะหางตามผิวฉนวน (CREEPAGE DISTANCE)..................................................................................... 1.2.10.2 
กระแสไฟฟาตัวนําปองกนั (CURRENT, PROTECTIVE CONDUCTOR)............................................... 1.2.13.13 
กระแสไฟฟาท่ีกําหนด (CURRENT, RATED).............................................................................................. 1.2.1.3 
กระแสไฟฟาสัมผัส (CURRENT, TOUCH)..............................................................................................  1.2.13.12 
คัตเอาตความรอน (CUT-OUT, THERMAL)............................................................................................... 1.2.11.3 
คัตเอาตความรอนปรับต้ังใหมอัตโนมัติ (CUT-OUT, THERMAL, AUTOMATIC RESET) ……………. 1.2.11.4 
คัตเอาตความรอนปรับต้ังใหมดวยมือ (CUT-OUT, THERMAL, MANUAL RESET)................................ 1.2.11.5 
การตอลงดินตามหนาท่ี (EARTHING, FUNCTIONAL)............................................................................. 1.2.13.9 
เปลือกหุม (ENCLOSURE)............................................................................................................................  1.2.6.1 
เปลือกหุมทางไฟฟา (ENCLOSURE, ELECTRICAL).................................................................................. 1.2.6.4 
เปลือกหุมกันไฟ (ENCLOSURE, FIRE)........................................................................................................ 1.2.6.2 
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เปลือกหุมทางกล (ENCLOSURE, MECHANICAL)..................................................................................... 1.2.6.3 
ระดับอันตรายจากพลังงาน (ENERGY LEVEL, HAZARDOUS).............................................................. 1.2.8.10 
บริภัณฑประเภท I (EQUIPMENT, CLASS I)............................................................................................... 1.2.4.1 
บริภัณฑประเภท II (EQUIPMENT, CLASS II)............................................................................................. 1.2.4.2 
บริภัณฑประเภท III (EQUIPMENT, CLASS III).......................................................................................... 1.2.4.3 
บริภัณฑเสียบเขาโดยตรง (EQUIPMENT, DIRECT PLUG-IN).................................................................... 1.2.3.6 
บริภัณฑฝงใน (EQUIPMENT FOR BUILDING-IN).................................................................................... 1.2.3.5 
บริภัณฑมือถือ (EQUIPMENT, HAND-HELD)............................................................................................ 1.2.3.2 
บริภัณฑเคล่ือนยายได (EQUIPMENT, MOVABLE).................................................................................... 1.2.3.1 
บริภัณฑท่ีตออยางถาวร (EQUIPMENT, PERMANENTLY CONNECTED)............................................... 1.2.5.4 
บริภัณฑเสียบได (EQUIPMENT, PLUGGABLE) ........................................................................................ 1.2.5.3 
บริภัณฑเสียบไดแบบ A (EQUIPMENT, PLUGGABLE, TYPE A)............................................................. 1.2.5.1 
บริภัณฑเสียบไดแบบ B (EQUIPMENT, PLUGGABLE, TYPE B).............................................................. 1.2.5.2 
บริภัณฑประจําท่ี (EQUIPMENT, STATIONARY)...................................................................................... 1.2.3.4 
บริภัณฑขนยายได (EQUIPMENT, TRANSPORTABLE)............................................................................ 1.2.3.3 
ความถ่ีท่ีกําหนด (FREQUENCY, RATED)................................................................................................... 1.2.1.4 
ฉนวนมูลฐาน (INSULATION, BASIC)........................................................................................................ 1.2.9.2 
ฉนวนสองช้ัน (INSULATION, DOUBLE)................................................................................................... 1.2.9.4 
ฉนวนตามหนาท่ี (INSULATION, FUNCTIONAL)..................................................................................... 1.2.9.1 
ฉนวนเสริม (INSULATION, REINFORCED).............................................................................................. 1.2.9.5 
ฉนวนตัน (INSULATION, SOLID) ............................................................................................................ 1.2.10.4 
ฉนวนเพิ่มเติม (INSULATION, SUPPLEMENTARY).................................................................................. 1.2.9.3 
อินเตอรล็อกนริภัย (INTERLOCK, SAFETY)............................................................................................... 1.2.7.6 
ขีดจํากัดการระเบิด (LIMIT, EXPLOSION)..............................................................................................  1.2.12.15 
ตัวจํากดัอุณหภูมิ (LIMITER, TEMPERATURE)........................................................................................ 1.2.11.2 
โหลดปกติ (LOAD, NORMAL)..................................................................................................................... 1.2.2.1 
ท่ีต้ังท่ีเขมงวดในการเขาถึง (LOCATION, RESTRICTED ACCESS)........................................................... 1.2.7.3 
การจัดประเภทสภาพการเกิดเปลวไฟไดของวัสดุ (MATERIALS, FLAMMABILITY CLASSIFICATION)..1.2.12.1 
วัสดุประเภท 5VA (MATERIAL, 5VA CLASS)......................................................................................... 1.2.12.5 
วัสดุประเภท 5VB (MATERIAL, 5VB CLASS).......................................................................................... 1.2.12.6 
วัสดุประเภท HB40 (MATERIAL, HB40 CLASS).................................................................................... 1.2.12.10 
วัสดุประเภท HB75 (MATERIAL, HB75 CLASS)...................................................................................  1.2.12.11 
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วัสดุโฟมประเภท HBF (MATERIAL, HBF CLASS FOAMED)................................................................ 1.2.12.9 
วัสดุโฟมประเภท HF-1 (MATERIAL, HF-1 CLASS FOAMED)............................................................... 1.2.12.7 
วัสดุโฟมประเภท HF-2 (MATERIAL, HF-2 CLASS FOAMED)............................................................... 1.2.12.8 
วัสดุประเภท V-0 (MATERIAL, V-0 CLASS)............................................................................................ 1.2.12.2 
วัสดุประเภท V-1 (MATERIAL, V-1 CLASS)............................................................................................. 1.2.12.3 
วัสดุประเภท V-2 (MATERIAL, V-2 CLASS)............................................................................................ 1.2.12.4 
วัสดุประเภท VTM-0 (MATERIAL, VTM-0 CLASS)............................................................................... 1.2.12.12 
วัสดุประเภท VTM-1 (MATERIAL, VTM-1 CLASS)............................................................................... 1.2.12.13 
วัสดุประเภท VTM-2 (MATERIAL, VTM-2 CLASS)............................................................................... 1.2.12.14 
โครงขายโทรคมนาคม (NETWORK, TELECOMMUNICATION)............................................................ 1.2.13.8 
ผูใชเคร่ือง (OPERATOR)............................................................................................................................  1.2.13.7 
สวนตกแตง (PART, DECORATIVE)............................................................................................................ 1.2.6.5 
ผูซอมบํารุง (PERSON, SERVICE).............................................................................................................  1.2.13.5 
พิสัยความถ่ีท่ีกําหนด (RANGE, RATED FREQUENCY)............................................................................. 1.2.1.5 
พิสัยแรงดันไฟฟาท่ีกําหนด (RANGE, RATED VOLTAGE)........................................................................ 1.2.1.2 
พิกัดกระแสปองกัน (RATING, PROTECTIVE CURRENT).................................................................... 1.2.13.17 
เคร่ืองยอย (DOCUMENT/MEDIA, HOUSEHOLD AND HOME/OFFICE) ………………….………. 1.2.13.18 
แหลงจายไฟฟาประธานกระแสสลับ (SUPPLY, AC MAINS)...................................................................... 1.2.8.1 
แหลงจายไฟฟาประธานกระแสตรง (SUPPLY, DC MAINS)....................................................................... 1.2.8.2 
แหลงจายไฟฟาประธาน (SUPPLY, MAINS)................................................................................................ 1.2.8.3 
พื้นผิวขอบเขต (SURFACE, BOUNDING)................................................................................................. 1.2.10.3 
การทดสอบประจํา (TEST, ROUTINE)......................................................................................................  1.2.13.3 
การทดสอบโดยการชักตัวอยาง (TEST, SAMPLING)................................................................................. 1.2.13.2 
การทดสอบเฉพาะแบบ (TEST, TYPE).......................................................................................................  1.2.13.1 
เทอรมอสแตต (THERMOSTAT)................................................................................................................  1.2.11.1 
เวลาใชงานท่ีกาํหนด (TIME, RATED OPERATING)................................................................................... 1.2.2.2 
เวลาพักท่ีกําหนด (TIME, RATED RESTING).............................................................................................. 1.2.2.3 
ทิชชูสําหรับหอ (TISSUE, WRAPPING) ................................................................................................. 1.2.13.16 
เคร่ืองมือ (TOOL)..........................................................................................................................................  1.2.7.4 
ผูใช (USER)................................................................................................................................................  1.2.13.6 
แรงดันไฟฟากระแสตรง  (VOLTAGE, DC.)..............................................................................................  1.2.13.4 
แรงดันไฟฟาอันตราย  (VOLTAGE, HAZARDOUS)................................................................................... 1.2.8.6 
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แรงดันไฟฟาช่ัวครูประธาน (VOLTAGE, MAINS TRANSIENT).............................................................. 1.2.9.10 
แรงดันไฟฟาทํางานคายอด (VOLTAGE, PEAK WORKING)...................................................................... 1.2.9.8 
แรงดันไฟฟาท่ีกําหนด  (VOLTAGE, RATED)............................................................................................. 1.2.1.1 
แรงดันไฟฟาท่ีทนไดท่ีตองการ (VOLTAGE, REQUIRED WITHSTAND)................................................. 1.2.9.9 
แรงดันไฟฟาทํางานคารากกําลังสองเฉล่ีย (VOLTAGE, RMS WORKING)................................................. 1.2.9.7 
แรงดันไฟฟาช่ัวครูในโครงขายโทรคมนาคม (VOLTAGE, TELECOMMUNICATION NETWORK TRANSIENT)…  1.2.9.11 
แรงดันไฟฟาทํางาน (VOLTAGE, WORKING)............................................................................................ 1.2.9.6 

1.2.1 พิกัดทางไฟฟาของบริภัณฑ 

1.2.1.1 แรงดันไฟฟาท่ีกําหนด (rated voltage) หมายถึง แรงดันไฟฟาแหลงจาย (สําหรับแหลงจายไฟฟา
ประธานกระแสสลับ 3 เฟส หมายถึง แรงดนัไฟฟาเฟส-ถึง-เฟส) ตามท่ีผูผลิตระบุ 

1.2.1.2 พิสัยแรงดันไฟฟาท่ีกําหนด (rated voltage range) หมายถึง พิสัยแรงดันไฟฟาแหลงจายท่ีแสดงเปน
แรงดันไฟฟาท่ีกําหนดสูงสุดและตํ่าสุด ตามท่ีผูผลิตระบุ 

1.2.1.3 กระแสไฟฟาท่ีกําหนด (rated current) หมายถึง กระแสไฟฟาเขาของบริภัณฑ ตามท่ีผูผลิตระบุ 

1.2.1.4 ความถ่ีท่ีกําหนด (rated frequency) หมายถึง ความถ่ีของแหลงจาย ตามที่ผูผลิตระบุ 

1.2.1.5 พิสัยความถ่ีท่ีกําหนด (rated frequency range) หมายถึง พิสัยความถ่ีของแหลงจาย แสดงเปนความถี่
ท่ีกําหนดสูงสุดและตํ่าสุด ตามท่ีผูผลิตระบุ 

1.2.2 ภาวะการทํางาน (operating condition) 

1.2.2.1 โหลดปกติ (normal load) หมายถึง แบบวิธีของการทํางานท่ีใชสําหรับจุดประสงคในการทดสอบ 
ซ่ึงประมาณใหใกลความเปนไปไดท่ีสุดวาเปนภาวะการทํางานปกติท่ีรุนแรงท่ีสุดตามขอแนะนําการ
ใชงานของผูผลิต 

ถาเห็นไดชัดเจนวาภาวะการใชงานจริงรุนแรงกวาภาวะโหลดสูงสุดท่ีผูผลิตแนะนํา รวมถึงเวลาใช
งานท่ีกําหนดและเวลาพักท่ีกําหนด ใหใชแบบวิธีของการทํางานซ่ึงแทนภาวะเหลานี้ซ่ึงรุนแรงกวา 

หมายเหตุ ภาวะโหลดปกติของบริภัณฑบางแบบใหไวในภาคผนวก ฎ. 

1.2.2.2 เวลาใชงานท่ีกาํหนด (rated operating time) หมายถึง เวลาใชงานสูงสุดท่ีผูผลิตกําหนดใหบริภณัฑ 

1.2.2.3 เวลาพักท่ีกําหนด (rated resting time) หมายถึง เวลาตํ่าสุดท่ีบริภัณฑถูกปดสวิตช(switched off)หรือ
เดินเคร่ืองในลักษณะวางงาน ระหวางคาบของเวลาใชงานท่ีกําหนด ซ่ึงผูผลิตกําหนดใหบริภัณฑ 

1.2.3 ความสามารถในการเคล่ือนยายของบริภณัฑ (equipment mobility) 

1.2.3.1 บริภัณฑเคล่ือนยายได (movable equipment) หมายถึง บริภัณฑซ่ึง 

- มีมวลไมเกนิ 18 kg และไมยึดกับท่ี หรือ 
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- บริภัณฑท่ีมีลอ ลูกลอหรืออุปกรณอ่ืน ท่ีชวยการเคล่ือนยายโดยผูใชเคร่ืองตามท่ีตองการใชงานท่ี
เจตนา 

1.2.3.2 บริภัณฑมือถือ (hand-held equipment) หมายถึง บริภณัฑเคล่ือนยายไดหรือช้ินสวนของบริภัณฑท่ีมี
เจตนาใหถือไวในขณะใชงานปกติ 

1.2.3.3 บริภัณฑขนยายได (transportable equipment) หมายถึง บริภัณฑเคล่ือนยายได ท่ีมีเจตนาใหผูใชขน
ไปมาเปนประจํา 

หมายเหตุ ตัวอยางรวมถึงคอมพิวเตอรสวนบุคคลวางตักและโนตบุก  คอมพิวเตอรหนาราบใชปากกาเขียน (pen-based 
tablet computer) และอุปกรณประกอบเคลื่อนยายไดอื่นๆ  เชน เคร่ืองพิมพ และหนวยขับซีดีรอม 

1.2.3.4 บริภัณฑประจําท่ี (stationary equipment) หมายถึง บริภัณฑซ่ึงไมใชบริภัณฑเคล่ือนยายได 

1.2.3.5 บริภัณฑฝงใน (equipment for building-in) หมายถึง บริภัณฑท่ีมีเจตนาใหติดต้ังในชองท่ีเตรียมไว 
เชน ในผนังหรือท่ีติดต้ังอ่ืนซ่ึงคลายกัน 

หมายเหตุ โดยทั่วไปบริภัณฑฝงในไมมีเปลือกหุมทุกดาน ซึ่งบางดานจะไดรับการปองกันภายหลังการติดต้ัง 

1.2.3.6 บริภัณฑเสียบเขาโดยตรง (direct plug-in equipment) หมายถึง บริภัณฑที่มีเจตนาใหใชโดย
ปราศจากสายออนปอนกําลังไฟฟา เตาเสียบหลักประกอบเปนสวนรวมหนวยกับเปลือกหุมของ
บริภัณฑในลักษณะท่ีเตารับรับน้ําหนักของบริภัณฑดวย 

1.2.4 ประเภทของบริภัณฑ – การปองกันช็อกไฟฟา 

หมายเหตุ บริภัณฑเทคโนโลยีสารสนเทศบางชนิดไมสามารถระบุประเภทของบริภัณฑใหเปนไปตามน้ีได 

1.2.4.1 บริภัณฑประเภท I หมายถึง บริภัณฑท่ีมีการปองกันช็อกไฟฟา โดย 

- ใชฉนวนมูลฐาน และ 

- จัดใหมีอุปกรณตอสวนนําไฟฟาไดเขากับตัวนําตอลงดนิปองกัน (protective earthing conductor) 
ในระบบสายไฟฟาของอาคาร เพื่อปองกันแรงดันไฟฟาอันตราย (hazardous voltage) ท่ีอาจเกิด
ข้ึนกับสวนนําไฟฟาไดนั้น ในกรณีท่ีฉนวนมูลฐานลมเหลว 

หมายเหตุ บริภัณฑประเภท I อาจมีสวนที่เปนฉนวนสองช้ัน (double insulation) หรือฉนวนเสริม (reinforced 
insulation)  

1.2.4.2 บริภัณฑประเภท II หมายถึง บริภัณฑซ่ึงการปองกันช็อกไฟฟาไมไดข้ึนอยูกับฉนวนมูลฐานเพียง
อยางเดียว แตไดจัดใหมีมาตรการเกี่ยวกับความปลอดภัยเพิ่มเติม เชนมีฉนวนสองช้ันหรือฉนวน
เสริม  โดยไมข้ึนอยูกับการตอลงดินปองกัน 

1.2.4.3 บริภัณฑประเภท III หมายถึง บริภัณฑซ่ึงการปองกันช็อกไฟฟาข้ึนอยูกับการจายไฟจากวงจร 
SELV และเปนบริภัณฑซ่ึงไมกอกําเนิดแรงดันไฟฟาอันตราย 
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หมายเหตุ บริภัณฑประเภท III ถึงแมวาไมมีขอกําหนดสําหรับการปองกันช็อกไฟฟา แตตองใชขอกําหนดอื่นๆ ทั้งหมด
ตามที่กําหนดไวในมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้ 

1.2.5 การตอเขากับแหลงจาย 

1.2.5.1 บริภัณฑเสียบไดแบบ A (pluggable equipment type A) หมายถึง บริภัณฑท่ีมีเจตนาใหตอเขากับ
แหลงจายกําลังไฟฟาประธานผานทางเตาเสียบและเตารับซ่ึงไมใชแบบอุตสาหกรรม หรือคูเตาตอ
เคร่ืองใชซ่ึงไมใชแบบอุตสาหกรรม หรือท้ังสองอยาง 

1.2.5.2 บริภัณฑเสียบไดแบบ B (pluggable equipment type B) หมายถึง บริภัณฑท่ีมีเจตนาใหตอเขากับ
แหลงจายกําลังไฟฟาประธานผานทางเตาเสียบและเตารับอุตสาหกรรม หรือคูเตาตอเครื่องใช
แบบอุตสาหกรรมท่ีเปนไปตาม มอก. 1234 

1.2.5.3 บริภัณฑเสียบได (pluggable equipment) หมายถึง บริภัณฑท่ีเปนบริภัณฑเสียบไดแบบ A หรือ
บริภัณฑเสียบไดแบบ B 

1.2.5.4 บริภัณฑท่ีตออยางถาวร (permanently connected equipment) หมายถึง บริภัณฑท่ีมีเจตนาใหตอเขา
กับสายไฟฟาของอาคารโดยข้ัวตอสายท่ีใชหมุดเกลียว หรือวิธีอ่ืนท่ีเช่ือถือได 

1.2.5.5 สายออนปอนกําลังไฟฟาถอดได (detachable power supply cord) หมายถึง สายออนสําหรับปอน
กําลังไฟฟาท่ีมีเจตนาใหตอกบับริภัณฑโดยใชคูเตาตอเคร่ืองใชท่ีเหมาะสม 

1.2.5.6 สายออนปอนกําลังไฟฟาถอดไมได (non-detachable power supply cord) หมายถึง สายออนสําหรับ
ปอนกําลังไฟฟาท่ียึดติดหรือประกอบเขากับบริภัณฑ 

สายออนขางตนอาจเปนแบบ 

ธรรมดา : สายออนซ่ึงสามารถเปล่ียนทดแทนไดงายโดยไมตองเตรียมสายออนเปนพิเศษหรือไม
ตองใชเคร่ืองมือพิเศษ  หรือ 

พิเศษ : สายออนซ่ึงถูกเตรียมเปนพิเศษ หรือตองใชเคร่ืองมือสําหรับเปล่ียนทดแทนซ่ึงออกแบบ
เปนพิเศษ หรืออยูในลักษณะท่ีไมสามารถเปล่ียนทดแทนไดโดยไมทําใหบริภัณฑเสียหาย 

คําวา “เตรียมเปนพิเศษ” รวมถึงการจดัใหมีอุปกรณปองกันสายท่ีเปนสวนรวมหนวยกับสายออน 
การใชหางปลา การทําเปนรูปตาไก (formation of eyelets) ฯลฯ แตไมใชการแตงรูปตัวนํากอนใส
เขาไปในข้ัวตอสาย หรือมีการบิดตัวนําตีเกลียวเพื่อใหปลายสายแข็งข้ึน 

1.2.6 เปลือกหุม (enclosure) 

1.2.6.1 เปลือกหุม หมายถึง สวนของบริภัณฑท่ีจดัใหมีหนาท่ีหนึ่งหรือมากกวาตามท่ีอธิบายในขอ 1.2.6.2  
ขอ 1.2.6.3 หรือ ขอ1.2.6.4 
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หมายเหตุ เปลือกหุมชนิดหนึ่งอาจอยูภายในเปลือกหุมอีกชนิดหนึ่งได (เชน เปลือกหุมทางไฟฟาอาจอยูภายในเปลือกหุม
กันไฟหรือเปลือกหุมกันไฟอาจอยูภายในเปลือกหุมทางไฟฟาได) และเปลือกหุมชนิดหนึ่งอาจทําหนาที่ได
มากกวา 1 อยาง (เชน ทําหนาที่เปนทั้งเปลือกหุมทางไฟฟาและเปลือกหุมกันไฟ) 

1.2.6.2 เปลือกหุมกันไฟ (fire enclosure) หมายถึง สวนของบริภณัฑท่ีมีเจตนาที่จะทําใหการลุกลามของไฟ
หรือเปลวไฟจากภายในมีนอยท่ีสุด 

1.2.6.3 เปลือกหุมทางกล (mechanical enclosure) หมายถึง สวนของบริภัณฑท่ีมีเจตนาใหลดความเส่ียงจาก
การบาดเจ็บเนือ่งจากอันตรายทางกลและอันตรายทางกายภาพอ่ืนๆ  

1.2.6.4 เปลือกหุมทางไฟฟา (electrical enclosure) หมายถึง สวนของบริภณัฑท่ีมีเจตนาใหปองกนัการ
เขาถึงสวนท่ีมีแรงดันไฟฟาอันตรายหรือระดับอันตรายจากพลังงานหรือสวนท่ีอยูในวงจร TNV 

1.2.6.5 สวนตกแตง (decorative part) หมายถึง สวนของบริภณัฑท่ีอยูภายนอกเปลือกหุมซ่ึงไมมีหนาท่ีดาน
ความปลอดภยั 

1.2.7 สภาพเขาถึงได (accessibility) 

1.2.7.1 พื้นท่ีซ่ึงผูใชเคร่ืองเขาถึง (operator access area) หมายถึง พื้นท่ีซ่ึงภายใตภาวะการทํางานปกติเปน
อยางใดอยางหน่ึงดังตอไปนี้ 

- การเขาถึง กระทําไดโดยไมตองใชเคร่ืองมือ 

- วิธีการเขาถึงจดัเตรียมไวใหผูใชเคร่ืองอยางจงใจ 

- ผูใชเคร่ืองไดรับการแนะนําใหเขาถึงไดโดยไมคํานึงถึงวาตองใชเคร่ืองมือในการเขาถึงหรือไม 

คําวา “การเขาถึง” และ “เขาถึงได” หากไมมีการระบุไวเปนการเฉพาะแลว ใหมีความหมาย
สัมพันธกับพื้นท่ีซ่ึงผูใชเคร่ืองเขาถึง ตามท่ีระบุไวขางตน 

1.2.7.2 พื้นท่ีซ่ึงผูซอมบํารุงเขาถึง (service access area) หมายถึง พื้นท่ีนอกเหนือจากพื้นท่ีซ่ึงผูใชเคร่ือง
เขาถึง ซ่ึงจําเปนสําหรับผูซอมบํารุงท่ีตองเขาถึง แมในขณะท่ีบริภัณฑเปดสวิตช 

1.2.7.3 ท่ีต้ังท่ีเขมงวดในการเขาถึง (restricted access location) หมายถึง ตําแหนงท่ีต้ังบริภณัฑซ่ึงตองมีการ
ควบคุมการเขาถึงท้ัง 2 กรณดีังตอไปนี ้

- การเขาถึงสามารถกระทําไดเฉพาะผูซอมบํารุงหรือผูใชซ่ึงไดรับคําแนะนําเกี่ยวกับเหตุผลถึง
ความเขมงวดท่ีใชกับท่ีต้ังนี้ และขอระวังใด ๆ ท่ีตองปฏิบัติ  และ 

- การเขาถึงทําไดโดยผานทางการใชเคร่ืองมือหรืออุปกรณล็อกและกุญแจ หรือวิธีการรักษาความ
ปลอดภัยอ่ืน ๆ และควบคุมโดยเจาหนาท่ีซ่ึงรับผิดชอบท่ีต้ัง 

หมายเหตุ ขอกําหนดสําหรับบริภัณฑที่มีเจตนาใหติดตั้งในที่ตั้งที่เขมงวดในการเขาถึงเปนเชนเดียวกับขอกําหนด
สําหรับพื้นที่ซ่ึงผูใชเคร่ืองเขาถึง ยกเวนตามที่ระบุในขอ 1.7.14 ขอ 2.1.3 ขอ 4.5.4 ขอ 4.6.2 และขอ 5.1.7 
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1.2.7.4 เคร่ืองมือ (tool) หมายถึง ไขควงหรือวัตถุอ่ืนใดซ่ึงอาจใชกระทํากับหมุดเกลียว สลัก หรืออุปกรณ
ติดต้ังท่ีคลายกัน 

1.2.7.5 ตัวบริภัณฑ (body) หมายถึง สวนนําไฟฟาไดท่ีแตะตองถึงท้ังหมด ดามจับ ปุม ท่ีจับ และส่ิงท่ี
คลายกัน และโลหะเปลวท่ีสัมผัสกับพื้นผิวท่ีแตะตองถึงท้ังหมดท่ีเปนวัสดุฉนวน 

1.2.7.6 อินเตอรล็อกนิรภัย (safety interlock) หมายถึง อุปกรณปองกันการเขาถึงพื้นท่ีอันตรายจนกวา
อันตรายจะถูกกําจัดไป หรือภาวะอันตรายถูกกําจัดโดยอัตโนมัติเม่ือมีการเขาไปถึง 

1.2.8 วงจรและลักษณะเฉพาะของวงจร 

1.2.8.1 แหลงจายไฟฟาประธานกระแสสลับ (a.c. mains supply) หมายถึง ระบบจายกําลังไฟฟากระแสสลับ
ภายนอกบริภัณฑท่ีปอนกําลังไฟฟาใหแกบริภัณฑท่ีใชกําลังไฟฟากระแสสลับ 

แหลงจายกําลังไฟฟานี้รวมถึงแหลงจายไฟฟาสาธารณะ หรือแหลงจายไฟฟาสวนบุคคล และหาก
มิไดระบุไวเปนอยางอ่ืนในมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้ (เชน ขอ 1.4.5) ใหรวมถึงแหลงจาย
ไฟฟาอ่ืนท่ีเทียบเทา เชน เคร่ืองกําเนิดไฟฟาขับดวย มอเตอร และระบบกําลังไฟฟาตอเนื่อง 

หมายเหตุ  ตัวอยางของระบบจายกําลังไฟฟากระแสสลับ ใหดูภาคผนวก ธ. 

1.2.8.2 แหลงจายไฟฟาประธานกระแสตรง (d.c. mains supply) หมายถึง ระบบจายกําลังไฟฟา
กระแสตรง (ใชหรือไมใชแบตเตอร่ี) ภายนอกบริภัณฑ ท่ีปอนกําลังไฟฟาใหแกบริภัณฑท่ีใช
กําลังไฟฟากระแสตรง ไมรวมถึง 

- แหลงจายไฟฟากระแสตรงท่ีปอนใหบริภัณฑระยะไกลผานโครงขายโทรคมนาคม 

- แหลงจายจํากัดกําลังไฟฟา (ดูขอ 2.5) ท่ีมีแรงดันไฟฟาวงจรเปดไมมากกวา 42.4 V กระแสตรง 

- แหลงจายไฟฟากระแสตรงที่มีแรงดันไฟฟาวงจรเปดมากกวา 42.4 V กระแสตรง แตไมมากกวา 
60 V กระแสตรง และมีกําลังไฟฟาดานออกนอยกวา 240  VA 

ใหพิจารณาวงจรที่ตอเขากับแหลงจายไฟฟาประธานกระแสตรงเปนวงจรทุติยภูมิ (เชน วงจร SELV 
วงจร  TNV หรือวงจรทุติยภูมิท่ีมีแรงดันไฟฟาอันตราย)  ตามความหมายของมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้ 

หมายเหตุ ใหดู ITU-T Recommendation K.27 สําหรับโครงแบบการเชื่อมตอ (bonding configuration) และการตอลงดิน
ภายในอาคารโทรคมนาคม 

1.2.8.3 แหลงจายไฟฟาประธาน (mains supply) หมายถึง ระบบจายกําลังไฟฟาซ่ึงเปนแหลงจายไฟฟา
ประธานกระแสสลับหรือแหลงจายไฟฟาประธานกระแสตรง 
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1.2.8.4 วงจรปฐมภูมิ (primary circuit) หมายถึง วงจรซึ่งตอโดยตรงเขากับแหลงจายไฟฟาประธาน
กระแสสลับ และรวมถึงวิธีการตอกับแหลงจายไฟฟาประธานกระแสสลับ ขดลวดปฐมภูมิของหมอ
แปลง  มอเตอร และอุปกรณโหลดอ่ืนๆ 

หมายเหตุ สวนนําไฟฟาไดของเคเบิลตอระหวางหนวยอาจเปนสวนหนึ่งของวงจรปฐมภูมิเชนที่ระบุในขอ 1.2.11.6 

1.2.8.5 วงจรทุติยภูมิ (secondary circuit) หมายถึง วงจรซ่ึงไมไดตอโดยตรงเขากับวงจรปฐมภูมิ และไดรับ
กําลังไฟฟาจากหมอแปลง ตัวแปลงผัน (convertor) หรืออุปกรณแยกวงจรที่เทียบเทากัน หรือจาก
แบตเตอร่ี 

หมายเหตุ สวนนําไฟฟาไดของเคเบิลตอระหวางหนวยอาจเปนสวนหนึ่งของวงจรทุติยภูมิเชนที่ระบุในขอ 1.2.11.6 

1.2.8.6 แรงดันไฟฟาอันตราย (hazardous voltage) หมายถึง แรงดันไฟฟาท่ีมากกวา 42.4 V คายอด หรือ 60 
V กระแสตรง ท่ีมีอยูในวงจรซ่ึงไมเปนไปตามขอกําหนดสําหรับวงจรจํากัดกระแส หรือวงจร TNV 

1.2.8.7 วงจร ELV (extra-low voltage circuit, ELV circuit) หมายถึง วงจรทุติยภูมิท่ีมีแรงดันไฟฟาระหวาง
ตัวนําสองเสนใดๆ ของวงจร และระหวางตัวนําดังกลาวเสนใดเสนหนึ่งกับดิน (ดูขอ 1.4.9) ไมเกิน 
42.4 V คายอด หรือ 60 V กระแสตรง ภายใตภาวะการทํางานปกติ   โดยวงจรนี้ถูกแยกออกจาก
แรงดันไฟฟาอันตรายดวยฉนวนมูลฐาน และไมไดเปนไปตามขอกําหนดทั้งหมดสําหรับวงจร 
SELV หรือไมไดเปนไปตามขอกําหนดท้ังหมดสําหรับวงจรจํากัดกระแส 

1.2.8.8 วงจร SELV (safety extra-low voltage circuit, SELV circuit) หมายถึง วงจรทุติยภูมิซ่ึงออกแบบ
และมีการปองกันในลักษณะท่ีภายใตภาวะการทํางานปกติและภาวะผิดพรองเดี่ยว แรงดันไฟฟาของ
วงจรไมเกินคาปลอดภัย 

หมายเหตุ 1 คาขีดจํากัดของแรงดันไฟฟาภายใตภาวะการทํางานปกติและภาวะผิดพรองเดี่ยว (ดูขอ 1.4.14) ไดระบุไวใน
ขอ 2.2  และใหดูตารางที่ 1ก ประกอบดวย 

หมายเหตุ 2 บทนิยามของวงจร SELV แตกตางจากคํา “SELV system” ที่ใชใน IEC 61140 

1.2.8.9 วงจรจํากัดกระแส (limited current circuit) หมายถึง วงจรซ่ึงออกแบบและมีการปองกันใน
ลักษณะท่ีภายใตภาวะการทํางานปกติและภาวะผิดพรองเดี่ยวท่ีเกิดข้ึน กระแสไฟฟาซ่ึงสามารถดึง
ไปใชจากวงจรจะไมทําใหเกิดอันตราย 

หมายเหตุ คาขีดจํากัดของกระแสภายใตภาวะการทํางานปกติและภาวะผิดพรองเดี่ยว (ดูขอ 1.4.14) ระบุไวในขอ 2.4 

1.2.8.10 ระดับอันตรายจากพลังงาน (hazardous energy level) หมายถึง ระดับกําลังไฟฟาขนาดไมนอยกวา 
240 VA ท่ีมีชวงเวลาไมนอยกวา 60 s หรือระดับพลังงานสะสมขนาดไมนอยกวา 20 J  (ตัวอยางเชน 
จากตัวเก็บประจุ 1 ตัวหรือมากกวา) ท่ีศักยไฟฟาไมนอยกวา 2 V  
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1.2.8.11 วงจร TNV (telecommunication network voltage circuit, TNV circuit) หมายถึง วงจรในบริภัณฑ
ซ่ึงจํากัดพื้นท่ีท่ีแตะตองถึง และวงจรออกแบบและมีการปองกันในลักษณะท่ีภายใตภาวะการ
ทํางานปกติและภาวะผิดพรองเดี่ยว (ดูขอ 1.4.14) แรงดันไฟฟาจะไมเกินคาขีดจํากัดท่ีระบุ 

ใหพิจารณาวงจร TNV เปนวงจรทุติยภูมิตามความหมายของมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี ้

หมายเหตุ 1 คาขีดจํากัดที่ระบุของแรงดันไฟฟาภายใตภาวะการทํางานปกติและภาวะผิดพรองเดี่ยว (ดูขอ 1.4.14) 
ใหไวในขอ 2.3.1 ขอกําหนดเกี่ยวกับสภาพเขาถึงไดของวงจร TNV ใหไวในขอ 2.1.1.1 

หมายเหตุ 2 สวนนําไฟฟาไดของเคเบิลตอระหวางหนวยอาจเปนสวนหนึ่งของวงจร TNV เชนที่ระบุในขอ 1.2.11.6 

วงจร TNV แบงเปนวงจร TNV-1 TNV-2 และ TNV-3 ตามท่ีกําหนดในขอ 1.2.8.12 ขอ1.2.8.13 
และขอ 1.2.8.14 

หมายเหตุ 3 ความสัมพันธของแรงดันไฟฟาระหวางวงจร SELV กับ TNV แสดงไวในตารางที่ 1ก 

ตารางท่ี 1ก  พสัิยแรงดันไฟฟาของวงจร SELV กับวงจร TNV 

 แรงดันไฟฟาทํางานปกติ 

แรงดันไฟฟาเกินจาก   
โครงขายโทรคมนาคม 

แรงดันไฟฟาเกินจากระบบ
กระจายสัญญาณดวยเคเบิล 

ไมเกินขีดจํากดั
สําหรับวงจร SELV 

เกินขีดจํากัดสําหรับวงจร SELV   แต
ไมเกินขีดจํากดัสําหรับวงจร TNV 

เปนไปได เปนไปได วงจร TNV-1 วงจร TNV-3 

เปนไปไมได - วงจร SELV วงจร TNV-2 

1.2.8.12 วงจร TNV-1 หมายถึง วงจร TNV ซ่ึง 

- แรงดันไฟฟาทํางานปกติไมเกินขีดจํากัดสําหรับวงจร SELV ภายใตภาวะการทํางานปกติ และ 

- แรงดันไฟฟาเกินจากโครงขายโทรคมนาคมและระบบกระจายสัญญาณดวยเคเบิลเปนไปได 

1.2.8.13 วงจร TNV-2 หมายถึง วงจร TNV ซ่ึง 

- แรงดันไฟฟาทํางานปกติเกนิขีดจํากดัสําหรับวงจร SELV ภายใตภาวะการทํางานปกติ และ 

- ไมมีแรงดันไฟฟาเกินจากโครงขายโทรคมนาคม 

1.2.8.14 วงจร TNV-3 หมายถึง วงจร TNV ซ่ึง 

- แรงดันไฟฟาทํางานปกติเกนิขีดจํากดัสําหรับวงจร SELV ภายใตภาวะการทํางานปกติ และ 

- แรงดันไฟฟาเกินจากโครงขายโทรคมนาคมและระบบกระจายสัญญาณดวยเคเบิลเปนไปได 

1.2.9 ฉนวน 
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1.2.9.1 ฉนวนตามหนาท่ี (functional insulation) หมายถึง ฉนวนท่ีจําเปนสําหรับการทํางานท่ีถูกตองของ
บริภัณฑเทานัน้ 

หมายเหตุ ฉนวนตามหนาที่ โดยนิยามแลวไมปองกันช็อกไฟฟา อยางไรก็ตามอาจชวยลดความเปนไปไดในการติดไฟ
และการไหมไฟ 

1.2.9.2 ฉนวนมูลฐาน (basic insulation) หมายถึง ฉนวนท่ีมีไวเพื่อการปองกนัช็อกไฟฟาข้ันมูลฐาน 

1.2.9.3 ฉนวนเพิ่มเติม (supplementary insulation) หมายถึง ฉนวนอิสระท่ีใสเพิ่มเติมใหกับฉนวนมูลฐาน 
เพื่อลดความเส่ียงของช็อกไฟฟาในกรณีท่ีฉนวนมูลฐานลมเหลว 

1.2.9.4 ฉนวนสองช้ัน (double insulation) หมายถึง ฉนวนซ่ึงประกอบดวยฉนวนมูลฐานและฉนวน
เพิ่มเติม 

1.2.9.5 ฉนวนเสริม (reinforced insulation) หมายถึง ระบบฉนวนเดี่ยวซ่ึงทําใหมีระดับการปองกันช็อก
ไฟฟาเทียบเทาฉนวนสองช้ันภายใตภาวะท่ีระบุไวในมาตรฐานผลิตภณัฑอุตสาหกรรมนี้ 

หมายเหตุ คําวา “ระบบฉนวน” ไมไดหมายความวาฉนวนตองเปนเนื้อเดียวกันตลอดทั้งชิ้น แตอาจประกอบดวยฉนวน
หลายชั้นที่ไมสามารถทดสอบแยกเปนฉนวนมูลฐานหรือฉนวนเพิ่มเติมได 

1.2.9.6 แรงดันไฟฟาทํางาน (working voltage) หมายถึง แรงดนัไฟฟาสูงสุดซ่ึงฉนวนหรือสวนประกอบที่
พิจารณาไดรับหรือสามารถรับได เม่ือบริภณัฑทํางานภายใตภาวะการใชงานปกติ 

 แรงดันไฟฟาเกินท่ีกอกําเนิดข้ึนภายนอกบริภัณฑ ไมนํามาคิด 

1.2.9.7 แรงดันไฟฟาทํางานคารากกําลังสองเฉล่ีย (rms working voltage) หมายถึง คารากกําลังสองเฉล่ีย
ของแรงดันไฟฟาทํางาน รวมถึงสวนประกอบกระแสตรงใดๆ 
หมายเหตุ  สําหรับจุดประสงคในการหาแรงดันไฟฟาทํางานคารากกําลังสองเฉลี่ย กฎของขอ 2.10.2.2 ใชได  และใน

กรณีที่เกี่ยวของ กฎของขอ 1.4.8 ก็นํามาใชได 

1.2.9.8 แรงดันไฟฟาทํางานคายอด (peak working voltage) หมายถึง คายอดของแรงดันไฟฟาทํางาน 
รวมถึงสวนประกอบกระแสตรงใด ๆ และคายอดอิมพัลสซํ้าๆ ใดๆ ท่ีกําเนิดข้ึนในบริภัณฑ 

ในกรณีท่ีริปเปลยอดถึงยอดเกินรอยละ 10 ของคาเฉล่ีย ขอกําหนดท่ีเกี่ยวของกับคายอดหรือ
แรงดันไฟฟากระแสสลับนํามาใชได 
หมายเหตุ สําหรับจุดประสงคในการหาแรงดันไฟฟาทํางานคายอด กฎของขอ 2.10.2.3 ใชได และในกรณีที่เกี่ยวของ

กฎของขอ 1.4.8 ก็นํามาใชได 

1.2.9.9 แรงดันไฟฟาท่ีทนไดท่ีตองการ (required withstand voltage) หมายถึง แรงดันไฟฟาคายอดซ่ึง
ตองการใหฉนวนท่ีพจิารณาทนได 

1.2.9.10 แรงดันไฟฟาชั่วครูประธาน (mains transient voltage) หมายถึง แรงดันไฟฟาคายอดสูงสุดท่ี
คาดวาจะเกิดข้ึนที่ดานกําลังไฟฟาเขาของบริภัณฑ  ซึ่งเกิดจากภาวะชั่วครูภายนอกบนแหลงจาย
ไฟฟาประธาน 
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1.2.9.11 แรงดันไฟฟาช่ัวครูในโครงขายโทรคมนาคม (telecommunication network transient voltage) 
หมายถึง แรงดันไฟฟาคายอดสูงสุดท่ีคาดวาจะเกิดข้ึนท่ีจุดตอโครงขายโทรคมนาคมของบริภัณฑ 
ซ่ึงเกิดข้ึนจากภาวะช่ัวครูภายนอกบนโครงขาย 

หมายเหตุ  ไมตองพิจารณาถึงผลกระทบของแรงดันไฟฟาชั่วครูจากระบบกระจายสัญญาณดวยเคเบิล 

1.2.10 สมบัติของฉนวน 

1.2.10.1 ระยะหางในอากาศ (clearance) หมายถึง ระยะท่ีส้ันท่ีสุดเม่ือวัดผานอากาศระหวางสวนนําไฟฟา
ได 2 สวน หรือระหวางสวนนําไฟฟาไดกบัพื้นผิวขอบเขตของบริภัณฑ 

1.2.10.2 ระยะหางตามผิวฉนวน (creepage distance) หมายถึง เสนทางส้ันท่ีสุดเม่ือวัดไปตามพื้นผิวของ
ฉนวนระหวางสวนนําไฟฟาได 2 สวน หรือระหวางสวนนําไฟฟาไดกับพื้นผิวขอบเขตของ
บริภัณฑ 

1.2.10.3 พื้นผิวขอบเขต (bounding surface) หมายถึง พื้นผิวภายนอกของเปลือกหุมทางไฟฟา พิจารณา
เสมือนวามีโลหะเปลวกดแนบกับพื้นผิวท่ีแตะตองถึงท่ีเปนวัสดุฉนวน 

1.2.10.4 ฉนวนตัน (solid insulation) หมายถึง วสัดุซ่ึงเปนฉนวนทางไฟฟาระหวางพื้นผิวสองดานท่ีตรง
ขามกัน ไมใชตามแนวพ้ืนผิวดานนอก 

หมายเหต ุ สมบัติของฉนวนตันที่ตองการ ระบุในลักษณะใดลกัษณะหนึ่งดังนี ้
- ระยะหางตํ่าสุดจริงผานฉนวน (ดูขอ 2.10.5.2) หรือ 
- ขอกําหนดและการทดสอบอืน่ในมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนีแ้ทนระยะตํ่าสุด 

1.2.11 สวนประกอบ 

1.2.11.1 เทอรมอสแตต (thermostat) หมายถึง อุปกรณควบคุมอุณหภูมิเปนวัฏจักรที่มีเจตนาใหรักษา 
อุณหภูมิใหอยูระหวางคาเฉพาะ 2 คาภายใตภาวะการทํางานปกติ และอาจมีการเตรียมการไว
เพื่อใหต้ังโดยผูใชเคร่ือง 

1.2.11.2 ตัวจํากัดอุณหภูมิ (temperature limiter) หมายถึง อุปกรณควบคุมอุณหภูมิท่ีมีเจตนาใหรักษา
อุณหภูมิใหอยูตํ่ากวาหรือสูงกวาคาเฉพาะคาหนึ่งในระหวางภาวะการทํางานปกติ และอาจมีการ
เตรียมการไวเพื่อใหต้ังอุณหภูมิโดยผูใชเคร่ือง 
หมายเหตุ ตัวจํากัดอุณหภูมิอาจเปนแบบปรับต้ังใหมอัตโนมัติหรือแบบปรับต้ังใหมดวยมือ  

1.2.11.3 คัตเอาตความรอน (thermal cut-out) หมายถึง อุปกรณควบคุมอุณหภูมิท่ีมีเจตนาใหทํางานภายใต
ภาวะการทํางานผิดปกติและไมมีการเตรียมการไวเพื่อใหผูใชเคร่ืองเปล่ียนการตั้งอุณหภูมิ 
หมายเหตุ คัตเอาตความรอนอาจเปนแบบปรับต้ังใหมอัตโนมัติหรือแบบปรับต้ังใหมดวยมือ 
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1.2.11.4 คัตเอาตความรอนปรับตั้งใหมอัตโนมัติ (thermal cut-out, automatic reset) หมายถึง คัตเอาต
ความรอนซ่ึงทําใหกระแสกลับมาไหลเหมือนเดิมอยางอัตโนมัติหลังจากสวนท่ีเกี่ยวเนื่องของ
บริภัณฑเย็นลงอยางเพียงพอ 

1.2.11.5 คัตเอาตความรอนปรับต้ังใหมดวยมือ (thermal cut-out, manual reset) หมายถึง คัตเอาตความรอน
ซ่ึงตองปรับต้ังใหมดวยมือหรือเปล่ียนทดแทนช้ินสวน เพื่อทําใหกระแสกลับมาไหลเหมือนเดิม 

1.2.11.6 เคเบิลตอระหวางหนวย (interconnecting cable) หมายถึง เคเบิลซ่ึงใช 

- ตอเคร่ืองประกอบทางไฟฟาเขากับบริภัณฑเทคโนโลยีสารสนเทศ 

- ตอระหวางหนวยตางๆ ในระบบ หรือ 

- ตอหนวยเขากับโครงขายโทรคมนาคมหรือระบบกระจายสัญญาณดวยเคเบิล 

เคเบิลดังกลาวอาจนําวงจรแบบใดแบบหนึ่งจากหนวยหนึ่งไปยังอีกหนวยหนึ่ง 
หมายเหตุ สายออนปอนกําลังไฟฟาสําหรับตอกับแหลงจายไฟฟาประธาน ไมใชเคเบิลตอระหวางหนวย 

1.2.12 สภาพการเกิดเปลวไฟได 

1.2.12.1 การจัดประเภทสภาพการเกิดเปลวไฟไดของวัสดุ หมายถึง การจัดประเภทตามลักษณะการไหมไฟ
ของวัสดุ และความสามารถในการดับไดเองถาวัสดุนั้นติดไฟ 

วัสดุไดถูกจัดประเภทตามขอ 1.2.12.2 ถึงขอ 1.2.12.14  เม่ือทดสอบตาม IEC 60695-11-10  IEC 
60695-11-20  ISO 9772 หรือ ISO 9773 

หมายเหตุ 1 เม่ือใชขอกําหนดในมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้ วัสดุโฟมประเภท HF-1 ถือวาดีกวาประเภท HF-
2 และประเภท HF-2 ถือวาดีกวาประเภท HBF 

หมายเหตุ 2 ในทํานองเดียวกัน วัสดุประเภท 5VA  ถือวาดีกวาประเภท 5VB  ประเภท 5VB ถือวาดีกวาประเภท V-0  
ประเภท V-0 ถือวาดีกวาประเภท V-1  ประเภท V-1 ถือวาดีกวาประเภท V-2  ประเภท V-2 ถือวาดีกวา
ประเภท HB40  และประเภท HB40 ถือวาดีกวาประเภท HB75 

หมายเหตุ 3 ในทํานองเดียวกัน วัสดุประเภท VTM-0 ถือวาดีกวาประเภท VTM-1 และประเภท VTM-1 ถือวาดีกวา
ประเภท VTM-2 

หมายเหตุ 4 วัสดุประเภท VTM-0  VTM-1 และ VTM-2 ถือวาเทียบเทากับวัสดุประเภท V-0  V-1 และ V-2  ตามลําดับ
แตเฉพาะสมบัติการเกิดเปลวไฟไดเทานั้น  สวนสมบัติทางไฟฟาและทางกลไมจําเปนตองเทียบเทากัน 

หมายเหตุ 5 ประเภทสภาพการเกิดเปลวไฟไดบางประเภทถูกแทนประเภทท่ีใชในมาตรฐานฉบับกอน สามารถ
เปรียบเทียบประเภทเกาและใหมไดจากตารางที่ 1ข 
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ตารางท่ี 1ข ความเทียบเทาของประเภทสภาพการเกิดเปลวไฟได 

ประเภทเกา ประเภทใหม ความเทียบเทา 
- 5VA 

(1.2.12.5) 
5VA  ไมอยูในขอกําหนดของมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมน้ี 

5V 5VB 
(1.2.12.6) 

วัสดุที่เปนไปตามเกณฑการทดสอบสําหรับประเภท 5V ของขอ ก.9 
ในมาตรฐานฉบับกอน ถือวาเทียบเทาหรือดีกวาประเภท 5VB  

HB 

HB40 
(1.2.12.10) 

ตัวอยางของวัสดุที่ความหนา 3 mm ที่เปนไปตามเกณฑการทดสอบ
ของขอ ก.8  ในมาตรฐานฉบับกอน (อัตราการเผาไหมสูงสุดที่ 40 
mm/min ในระหวางการทดสอบ) ถือวาเทียบเทากับประเภท HB40 

HB75 
(1.2.12.11) 

ตัวอยางของวัสดุที่ความหนานอยกวา 3 mm ที่เปนไปตามเกณฑการ
ทดสอบของขอ ก.8  ในมาตรฐานฉบับกอน (อัตราการเผาไหมสูงสุดที่ 
75 mm/min ในระหวางการทดสอบ) ถือวาเทียบเทากับประเภท HB75 

1.2.12.2 วัสดุประเภท V-0 หมายถึง วัสดุท่ีผานการทดสอบโดยใชความหนาที่มีนัยสําคัญบางท่ีสุดและได
จัดประเภทเปนประเภท V-0 ตาม IEC 60695-11-10 

1.2.12.3 วัสดุประเภท  V-1 หมายถึง วัสดุท่ีผานการทดสอบโดยใชความหนาท่ีมีนัยสําคัญบางท่ีสุดและได
จัดประเภทเปนประเภท V-1 ตาม IEC 60695-11-10 

1.2.12.4 วัสดุประเภท V-2 หมายถึง วัสดุท่ีผานการทดสอบโดยใชความหนาที่มีนัยสําคัญบางท่ีสุดและได
จัดประเภทเปนประเภท V-2 ตาม IEC 60695-11-10 

1.2.12.5 วัสดุประเภท 5VA หมายถึง วัสดุท่ีผานการทดสอบโดยใชความหนาท่ีมีนัยสําคัญบางท่ีสุดและได
จัดประเภทเปนประเภท 5VA ตาม IEC 60695-11-20 

1.2.12.6 วัสดุประเภท 5VB หมายถึง วัสดุท่ีผานการทดสอบโดยใชความหนาท่ีมีนัยสําคัญบางท่ีสุดและได
จัดประเภทเปนประเภท 5VB ตาม IEC 60695-11-20 

1.2.12.7 วัสดุโฟมประเภท HF-1 หมายถึง วัสดุโฟมที่ผานการทดสอบโดยใชความหนาที่มีนัยสําคัญบาง
ท่ีสุดและไดจัดประเภทเปนประเภท HF-1 ตาม ISO 9772 

1.2.12.8 วัสดุโฟมประเภท HF-2 หมายถึง วัสดุโฟมที่ผานการทดสอบโดยใชความหนาที่มีนัยสําคัญบาง
ท่ีสุดและไดจัดประเภทเปนประเภท HF-2 ตาม ISO 9772 

1.2.12.9 วัสดุโฟมประเภท HBF หมายถึง วัสดุโฟมท่ีผานการทดสอบโดยใชความหนาท่ีมีนัยสําคัญบาง
ท่ีสุดและไดจัดประเภทเปนประเภท HBF ตาม ISO 9772 

1.2.12.10 วัสดุประเภท HB40 หมายถึง วัสดุท่ีผานการทดสอบโดยใชความหนาท่ีมีนัยสําคัญบางท่ีสุดและได
จัดประเภทเปนประเภท HB40 ตาม IEC 60695-11-10 
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1.2.12.11 วัสดุประเภท HB75 หมายถึง วัสดุท่ีผานการทดสอบโดยใชความหนาท่ีมีนัยสําคัญบางท่ีสุดและได
จัดประเภทเปนประเภท HB75 ตาม IEC 60695-11-10 

1.2.12.12 วัสดุประเภท VTM-0 หมายถึง วัสดุท่ีผานการทดสอบโดยใชความหนาท่ีมีนัยสําคัญบางท่ีสุดและ
ไดจัดประเภทเปนประเภท VTM-0 ตาม ISO 9773 

1.2.12.13 วัสดุประเภท VTM-1 หมายถึง วัสดุท่ีผานการทดสอบโดยใชความหนาท่ีมีนัยสําคัญบางท่ีสุดและ
ไดจัดประเภทเปนประเภท VTM-1 ตาม ISO 9773 

1.2.12.14 วัสดุประเภท VTM-2 หมายถึง วัสดุท่ีผานการทดสอบโดยใชความหนาท่ีมีนัยสําคัญบางท่ีสุดและ
ไดจัดประเภทเปนประเภท VTM-2 ตาม ISO 9773 

1.2.12.15 ขีดจํากัดการระเบิด (explosion limit) หมายถึง ความเขมขนตํ่าสุดของวัสดุเผาไหมไดในสวนผสม
ท่ีมีส่ิงตอไปนี้ : กาซ ไอ ละออง หรือฝุน ซ่ึงเปลวไฟสามารถลุกลามไดหลังจากเอาแหลงจุดไฟ
ออก 

1.2.13 เบ็ดเตล็ด 

1.2.13.1 การทดสอบเฉพาะแบบ (type test) หมายถึง การทดสอบตัวอยางท่ีเปนตัวแทนของบริภัณฑ 
ตามท่ีไดออกแบบและผลิต เพื่อตรวจสอบวาเปนบริภัณฑท่ีเปนไปตามขอกําหนดของมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้หรือไม 

1.2.13.2 การทดสอบโดยการชักตัวอยาง (sampling test) หมายถึง การทดสอบกับตัวอยางจํานวนหนึ่งท่ีชัก
มาจากรุน 

1.2.13.3 การทดสอบประจํา (routine test) หมายถึง การทดสอบท่ีทํากับตัวอยางแตละตัวในระหวางหรือ
หลังการผลิต เพื่อตรวจสอบวาตัวอยางเปนไปตามเกณฑท่ีกําหนดหรือไม 

1.2.13.4 แรงดันไฟฟากระแสตรง (d.c. voltage) หมายถึง คาเฉล่ียของแรงดันไฟฟาท่ีมีริปเปลยอดถึงยอด
ไมเกินรอยละ 10 ของคาเฉล่ีย 

หมายเหตุ ในกรณีที่ริปเปลยอดถึงยอดเกินรอยละ 10 ของคาเฉลี่ย ใหใชขอกําหนดที่เกี่ยวกับแรงดันไฟฟาคายอด 

1.2.13.5 ผูซอมบํารุง (service person) หมายถึง บุคคลท่ีไดรับการฝกอบรมทางเทคนิคท่ีเหมาะสมและมี
ประสบการณที่จําเปนที่ทราบถึงอันตรายซึ่งอาจมีในการปฏิบัติงาน และทราบถึงวิธีการลด
ความเส่ียงท่ีจะเกิดแกตนเองและบุคคลอ่ืน 

1.2.13.6 ผูใช (user) หมายถึง บุคคลอื่นใดที่นอกเหนือจากผูซอมบํารุง  คําวา “ผูใช” ในมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้เหมือนกับคําวา “ผูใชเคร่ือง” และสองคํานี้สามารถใชแทนกันได 

1.2.13.7 ผูใชเคร่ือง (operator)  ดูขอ 1.2.13.6 
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1.2.13.8 โครงขายโทรคมนาคม (telecommunication network) หมายถึง ตัวกลางการสงผานท่ีปลายสาย
เปนโลหะเพื่อเจตนาใชในการส่ือสารระหวางบริภัณฑซ่ึงอาจอยูในอาคารคนละหลัง โดยไม
รวมถึง 

- ระบบไฟฟาประธานสําหรับการปอน การสง และการจายกําลังไฟฟา ถาใชเปนตัวกลาง
สงผานทางโทรคมนาคม 

- ระบบกระจายสัญญาณดวยเคเบิล 

- วงจร SELV ท่ีตอระหวางหนวยของบริภัณฑเทคโนโลยีสารสนเทศ 

หมายเหตุ 1 คําวา “โครงขายโทรคมนาคม” กําหนดขึ้นในเชิงการทํางานไมใชลักษณะเฉพาะทางไฟฟา โครงขาย
โทรคมนาคมไมไดกําหนดตัวเองเปนวงจร SELV หรือวงจร TNV  วงจรในบริภัณฑเทานั้นที่จําแนก
เชนนั้น 

หมายเหตุ 2 โครงขายโทรคมนาคม อาจ 

- เปนของสาธารณะหรือของสวนบุคคล 

- ตองรับแรงดันไฟฟาเกินชั่วครูเนื่องจากการปลอยประจุในบรรยากาศ และภาวะผิดพรองในระบบจาย
กําลังไฟฟา 

- ตองรับแรงดันไฟฟาตามแนวยาว (แบบวิธีรวม) ที่เหนี่ยวนําจากสายสงกําลังไฟฟาหรือสายสง
กําลังไฟฟาใหรถไฟฟาที่อยูใกลเคียง 

หมายเหตุ 3 ตัวอยางของโครงขายโทรคมนาคม ไดแก 

- โครงขายโทรศัพทสาธารณะ 

- โครงขายขอมูลสาธารณะ 

- โครงขายบริการส่ือสารรวมระบบดิจิตอล (ISDN) 

- โครงขายสวนบุคคลที่มีลักษณะเฉพาะเชื่อมโยงทางไฟฟาคลายกับขางตน 

1.2.13.9 การตอลงดินตามหนาท่ี (functional earthing) หมายถึง การตอลงดินของจุดในบริภัณฑหรือใน
ระบบซ่ึงจําเปนสําหรับจุดประสงคอ่ืนนอกเหนือจากความปลอดภัย 

1.2.13.10 ตัวนําตอลงดินปองกัน (protective earthing conductor) หมายถึง ตัวนําในสายไฟฟาติดต้ังใน
อาคารหรือในสายออนปอนกําลังไฟฟา ท่ีตอข้ัวตอลงดินหลักเพื่อการปองกันในบริภัณฑเขากับ
จุดตอลงดินของระบบติดต้ังในอาคาร 

 หมายเหตุ  (วาง) 

1.2.13.11 ตัวนําเช่ือมตอปองกัน (protective bonding conductor) หมายถึง ตัวนําในบริภัณฑ หรือสวนนํา
ไฟฟาไดท่ีรวมเขาดวยกันในบริภัณฑท่ีตอระหวางข้ัวตอลงดินหลักเพื่อการปองกันเขากับสวน
ของบริภัณฑท่ีตองการตอลงดินเพื่อความปลอดภัย 
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1.2.13.12 กระแสไฟฟาสัมผัส (touch current) หมายถึง กระแสไฟฟาผานรางกายมนุษยเม่ือสัมผัสสวนท่ี
แตะตองถึงหนึ่งสวนหรือหลายสวน 

หมายเหตุ กระแสไฟฟาสัมผัส เดิมรวมอยูในคําวา “กระแสไฟฟาร่ัว” 

1.2.13.13 กระแสไฟฟาตัวนําปองกัน (protective conductor current) หมายถึง กระแสไฟฟาท่ีไหลผาน
ตัวนําตอลงดินปองกันภายใตภาวะการทํางานปกติ 

หมายเหตุ กระแสไฟฟาตัวนําปองกัน เดิมรวมอยูในคําวา “กระแสไฟฟาร่ัว” 

1.2.13.14 ระบบกระจายสัญญาณดวยเคเบิล (cable distribution system) หมายถึง ตัวกลางการสงสัญญาณท่ี
ปลายสายเปนโลหะที่ใชสายเคเบิลรวมแกน ซึ่งมีเจตนาหลักใชสําหรับสงสัญญาณภาพและ/
หรือสัญญาณเสียงระหวางอาคารหรือระหวางสายอากาศนอกอาคารกับอาคาร โดยไมรวมถึง 
- ระบบไฟฟาประธานสําหรับการปอน การสง และการจายกําลังไฟฟา ถาใชเปนตัวกลาง

สงผานการส่ือสาร 
- โครงขายโทรคมนาคม 
- หนวยตอวงจร SELV ของบริภัณฑเทคโนโลยีสารสนเทศ 

หมายเหตุ 1 ตัวอยางของระบบกระจายสัญญาณดวยเคเบิล ไดแก 

- โครงขายเคเบิลทองถิ่น ระบบโทรทัศนแบบสายอากาศชุมชน และระบบโทรทัศนแบบสายอากาศหลัก 
ซ่ึงทําหนาที่กระจายสัญญาณภาพและสัญญาณเสียง 

- สายอากาศนอกอาคาร รวมถึงจานรับสัญญาณดาวเทียม สายอากาศรับสัญญาณ และอุปกรณอื่นที่
คลายกัน 

หมายเหตุ 2 ระบบกระจายสัญญาณดวยเคเบิล อาจเกิดภาวะแรงดันไฟฟาเกินชั่วครูมากกวาโครงขายโทรคมนาคม 
(ดูขอ 7.4.1) 

1.2.13.15 ผาขาวบาง (cheesecloth) หมายถึง ผาฝายฟอก หนกัประมาณ 40 g/m2 

1.2.13.16 ทิชชูสําหรับหอ (wrapping tissue) หมายถึง กระดาษหอท่ีนุมและแข็งแรง น้ําหนักเบา โดยท่ัวไป
หนักระหวาง 12 ถึง 30 g/m2  มีความประสงคเบ้ืองตนสําหรับการหอวัตถุท่ีบอบบางและหอ
ของขวัญ 

1.2.13.17 พิกัดกระแสปองกัน (protective current rating) หมายถึง พิกัด ของอุปกรณปองกนักระแสเกินซ่ึง
ทราบหรือสมมุติวามีอยู  เพือ่ปองกันวงจร 
หมายเหตุ  กฎในการหาคาของพิกัดกระแสปองกัน อยูในขอ 2.6.3.3 

1.2.13.18 เคร่ืองยอย (เอกสาร/ส่ือ ในครัวเรือนและบาน/สํานักงาน) (household and home/office 
document/media shredder) หมายถึง บริภัณฑท่ีมีโครงแบบเตาเสียบท่ีเกี่ยวของกับบริภัณฑเสียบได
แบบ A หรือบริภัณฑทํางานดวยแบตเตอร่ี ท่ีออกแบบใหยอยกระดาษหรือส่ือรูปแบบอ่ืนท่ีผูผลิต
แนะนํา 
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หมายเหตุ 1 ตัวอยางของรูปแบบอื่นของส่ือไดแก แผนดิสกวีดิทัศนดิจิทัล แผนซีดี หนวยความจําแฟลช บัตรแถบ
แมเหล็ก หรือแผนดิสกแมเหล็ก หรือส่ิงที่คลายกัน 

หมายเหตุ 2 เคร่ืองยอยเอกสาร/ส่ือ ในครัวเรือนและบาน/สํานักงานท่ีพบโดยทั่วไปถูกชี้บงเปนแบบตัดเปนเสนยาวหรือ
แบบตัดไขว  เคร่ืองยอยเอกสาร/ส่ือ ในครัวเรือนและบาน/สํานักงานแบบเปนเสนยาวจะยอยกระดาษเปนเสน
ยาวโดยใชกลไกยอยทํางานดวยมอเตอร  เคร่ืองยอยเอกสาร/ส่ือ แบบตัดไขวจะยอยกระดาษใน 2 ทิศทางหรือ
มากกวาออกเปนสวนเล็กๆ โดยทั่วไปจะใชมอเตอรทรงพลังกวาและกลไกยอยซับซอนกวา 

หมายเหตุ 3 เคร่ืองยอยเอกสาร/ส่ือถูกพิจารณาวาเปนแบบไมใชสําหรับครัวเรือนหรือไมใชสําหรับบาน/สํานักงาน ถา
เคร่ืองยอยเอกสาร/ส่ือมีโครงแบบของเตาเสียบเกี่ยวของกับบริภัณฑเสียบไดแบบ B หรือเปนบริภัณฑตอ
อยางถาวร 

1.3 คุณลักษณะท่ีตองการท่ัวไป 

1.3.1 การใชขอกําหนด 

ขอกําหนดตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้ใชไดเฉพาะเม่ือเกี่ยวของกับความปลอดภัยเทานั้น 
เพื่อหาวาเกี่ยวของกับความปลอดภัยหรือไม ตองตรวจสอบวงจรและการสรางอยางรอบคอบโดย
คํานึงถึงผลสืบเนื่องจากความลมเหลวท่ีอาจเกิดข้ึน 

1.3.2 การออกแบบและสรางบริภัณฑ 

ตองออกแบบและสรางบริภัณฑในลักษณะท่ีไดจัดใหมีการปองกันเพื่อลดความเส่ียงของการบาดเจ็บ
ของบุคคลจากช็อกไฟฟาและอันตรายอ่ืนๆ และปองกันการลุกลามของไฟท่ีเกิดข้ึนในบริภัณฑ ภายใต
ภาวะการทํางานปกติท้ังหมดและภาวะการใชงานผิดปกติท่ีอาจเกิดข้ึนไดหรือภาวะผิดพรองเดี่ยว (ดูขอ 
1.4.14)   

การตรวจสอบการเปนไปตามขอกําหนดใหทําโดยการตรวจสอบและการทดสอบท่ีเกี่ยวเนื่อง 

1.3.3 แรงดันไฟฟาแหลงจาย (supply voltage) 

ตองออกแบบบริภัณฑใหปลอดภัยท่ีแรงดนัไฟฟาแหลงจายใด ๆ ท่ีมีเจตนาใหบริภัณฑนั้นเขาไปตอได 

การตรวจสอบการเปนไปตามขอกําหนดใหทําโดยการตรวจสอบและการทดสอบท่ีเกี่ยวเนื่องของ
มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้ โดยใชแรงดันไฟฟาแหลงจายตามท่ีระบุไวในขอท่ีเกี่ยวของ ถา
ไมไดระบุแรงดันไฟฟาแหลงจายไวในขอท่ีเกี่ยวของ (อยางชัดแจงในหรือโดยการอางถึงขอ 1.4.5) ให
ใชคาแรงดันไฟฟาท่ีกําหนดหรือคาใดๆ ในพิสัยแรงดันไฟฟาท่ีกําหนด 

1.3.4 การสรางท่ีไมครอบคลุมโดยเฉพาะ 

ในกรณีท่ีบริภัณฑเกี่ยวของกับเทคโนโลยีและวัสดุหรือวิธีการสรางท่ีไมครอบคลุมโดยเฉพาะใน
มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้ บริภัณฑตองมีระดับความปลอดภัยไมนอยกวาระดับท่ีกําหนดไว
และหลักการของความปลอดภัยในมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้ 
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หมายเหตุ คุณลักษณะที่ตองการในรายละเอียดเพื่อใหครอบคลุมสถานะใหมควรไดรับการพิจารณาจากคณะกรรมการ
วิชาการที่เกี่ยวของ 

1.3.5  วัสดุสมมูล (equivalent material) 

ในกรณีท่ีมาตรฐานระบุช้ันคุณภาพของฉนวนเปนการเฉพาะ ยอมใหใชช้ันคุณภาพของฉนวนท่ีดีกวาได 
ในทํานองเดียวกันในกรณีท่ีมาตรฐานตองการวัสดุท่ีมีประเภทสภาพการเกิดเปลวไฟไดเปนการเฉพาะ 
ยอมใหใชประเภทท่ีดกีวาได 

1.3.6 การวางทิศทางในระหวางการขนยายและการใชงาน 

ในกรณีท่ีเปนท่ีชัดเจนวาการวางทิศทางของการใชงานของบริภัณฑมีผลอยางสําคัญตอการใชขอกําหนด
หรือผลการทดสอบ ตองนําการวางทิศทางในการใชงานตางๆ ท้ังหมดท่ียอมใหในขอแนะนําการติดต้ัง
หรือขอแนะนําสําหรับผูใชมาพิจารณาดวย  สําหรับบริภัณฑขนยายได ตองนําการวางทิศทางขณะขน
ยายและขณะใชงานท้ังหมดมาพิจารณาดวย 

หมายเหตุ ขอกําหนดขางตนอาจใชกับขอ 4.1 ขอ 4.2 ขอ 4.3.8 ขอ 4.5 ขอ 4.6 และขอ 5.3 

1.3.7 การเลือกเกณฑ 

ในกรณีท่ีมาตรฐานยอมใหเลือกระหวางเกณฑการเปนไปตามขอกําหนดที่แตกตางกัน หรือระหวางวิธี
หรือภาวะการทดสอบท่ีแตกตางกัน ใหผูผลิตระบุการเลือก 

1.3.8 ตัวอยางท่ีกลาวถึงในมาตรฐาน 

ในกรณีที่ยกตัวอยางของบริภัณฑ ชิ้นสวน วิธีสราง เทคนิคการออกแบบ และภาวะผิดพรอง ไวใน
มาตรฐานที่นําหนาดวยคําวา “ตัวอยางเชน” หรือ “เชน” ไมไดหมายความวาไมรวมถึงตัวอยางอื่น  
สถานการณอ่ืน และแนวทางแกปญหาอ่ืน 

1.3.9 ของเหลวนําไฟฟา (conductive liquid) 

ขอกําหนดทางไฟฟาของมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมน้ี ถือวาของเหลวนําไฟฟาเปนสวนนําไฟฟา
ได 

1.4 ภาวะท่ัวไปสําหรับการทดสอบ 

1.4.1 การใชการทดสอบ 

การทดสอบท่ีใหรายละเอียดไวในมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนีจ้ะทดสอบเม่ือเกี่ยวของกับความ
ปลอดภัยเทานัน้ 

ถามีหลักฐานจากการออกแบบและการสรางบริภัณฑวาการทดสอบบางรายการไมเกี ่ยวของ ไม
จําเปนตองทดสอบ 
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หากมิไดระบุไวเปนอยางอ่ืน เม่ือส้ินสุดการทดสอบแลวบริภัณฑไมจําเปนตองทํางานได 

1.4.2 การทดสอบเฉพาะแบบ 

หากมิไดระบุไวเปนอยางอ่ืน การทดสอบท่ีระบุไวในมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้เปนการ
ทดสอบเฉพาะแบบ 

1.4.3 ตัวอยางทดสอบ 

หากมิไดระบุไวเปนอยางอื่น ตัวอยางหนึ่งตัวอยางหรือหลายตัวอยางที่ใชทดสอบตองเปนตัวแทนของ
บริภัณฑท่ีผูใชไดรับ หรือตองเปนบริภัณฑจริงซ่ึงพรอมสงใหแกผูใช 

อีกทางเลือกหนึ ่งแทนที่การทดสอบกับบริภัณฑสมบูรณ การทดสอบอาจแยกกระทํากับวงจร 
สวนประกอบหรือชุดยอยนอกบริภัณฑ หากการตรวจสอบบริภัณฑและการจัดวงจรชี้บอกวาการ
ทดสอบนั้นเปนตัวแทนผลการทดสอบของบริภัณฑท่ีสมบูรณ แตถาการทดสอบนั้นช้ีบอกถึงความไม
นาจะเปนไปตามขอกําหนดกับบริภัณฑท่ีสมบูรณ ตองทดสอบซํ้าในบริภัณฑ 

ถาการทดสอบท่ีระบุไวในมาตรฐานผลิตภณัฑอุตสาหกรรมนี้เปนการทดสอบแบบทําลาย ยอมใหใช
แบบจําลองเพ่ือแทนภาวะท่ีตองประเมิน 

หมายเหตุ 1 ควรทดสอบตามลําดับดังนี้ 

- การเลือกลวงหนาสวนประกอบหรือวัสดุ 

- การทดสอบสวนประกอบหรือชุดประกอบยอยบนแทนทดสอบ 

- การทดสอบกับบริภัณฑที่ไมไดรับพลังงานไฟฟา 

- การทดสอบเมื่อมีไฟฟา 

  ภายใตภาวะการทํางานปกติ 

  ภายใตภาวะการทํางานผิดปกติ 

  เกี่ยวของกับความนาจะเสียหาย 

หมายเหตุ 2 ในมุมมองของทรัพยากรที่เกี่ยวของในการทดสอบและเพื่อใหเกิดของเสียนอยที่สุด แนะนําวาผูเกี่ยวของทุกฝาย
ตองพิจารณารวมกันเกี่ยวกับโปรแกรมการทดสอบ ตัวอยางทดสอบ และลําดับการทดสอบ 

1.4.4 พารามิเตอรขณะทํางานสําหรับการทดสอบ 

ยกเวนในกรณีท่ีระบุภาวะการทดสอบเปนการจําเพาะไวในท่ีใดๆ ในมาตรฐาน และในกรณีท่ีปรากฏ
ชัดเจนวามีผลกระทบอยางสําคัญตอผลการทดสอบ ตองทดสอบภายใตผลรวมท่ีไมพึงประสงคมากท่ีสุด
ของพารามิเตอรภายในขอกําหนดการทํางานท่ีผูผลิตระบุ ดังตอไปนี้ 

- แรงดันไฟฟาแหลงจาย (ดูขอ 1.4.5) 
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- ความถ่ีของแหลงจาย (ดูขอ 1.4.6) 

- อุณหภูมิขณะทํางาน (ดูขอ 1.4.12) 

- สถานท่ีต้ังของบริภัณฑและตําแหนงของสวนเคล่ือนท่ี 

- แบบวิธีของการทํางาน 

- การปรับต้ังเทอรมอสแตต อุปกรณคุมคา หรืออุปกรณควบคุมท่ีคลายกันในพื้นท่ีซ่ึงผูใชเคร่ืองเขาถึง 
ซ่ึง 

  ปรับต้ังไดโดยไมตองใชเคร่ืองมือ หรือ 
  ปรับต้ังไดโดยใชวิธีการตางๆ เชน ใชกญุแจหรือเคร่ืองมือ ซ่ึงจงใจมีไวสําหรับผูใชเคร่ือง 

1.4.5 แรงดันไฟฟาแหลงจายสําหรับการทดสอบ 

ในการหาแรงดันไฟฟาท่ีใหผลเลวท่ีสุดสําหรับจายใหกบับริภัณฑท่ีทดสอบ (equipment under test: 
EUT) ตองพิจารณาตัวแปรดงัตอไปนี ้

- แรงดันไฟฟาท่ีกําหนดหลายคา 
- เกณฑความคลาดเคล่ือนของแรงดันไฟฟาท่ีกําหนดตามที่จะระบุตอไป 
- ขีดจํากัดบนและขีดจํากดัลางของพิสัยแรงดันไฟฟาท่ีกําหนด 

ถามีเจตนาใหบริภัณฑตอโดยตรงเขากับแหลงจายไฟฟาประธานกระแสสลับ เกณฑความคลาดเคล่ือน
ของแรงดันไฟฟาท่ีกําหนด ใหใช + รอยละ  6  และ – รอยละ  10 นอกจากวา 

- แรงดันไฟฟาท่ีกําหนดเปน 230 V  เฟสเดียว หรือ 400 V  3 เฟส ซ่ึงกรณีนี้ใหใชเกณฑความ
คลาดเคล่ือน + รอยละ  10 และ – รอยละ  10 หรือ 

- ผูผลิตระบุเกณฑความคลาดเคล่ือนกวางกวา  ซ่ึงกรณีนี้ใหใชคาความคลาดเคล่ือนท่ีกวางกวานี ้
ถามีเจตนาใหบริภัณฑตอเขากับแหลงจายไฟฟาสมมูลประธานกระแสสลับ (a.c. mains equivalent 
source) เทานั้น เชน เคร่ืองกําเนิดไฟฟาขับดวยมอเตอรหรือระบบกําลังไฟฟาตอเนื่อง (ดูขอ 1.2.8.1) หรือ
แหลงจายอื่นนอกเหนือจากแหลงจายไฟฟาประธาน เกณฑความคลาดเคล่ือนของแรงดันไฟฟาท่ี
กําหนดตองระบุโดยผูผลิต 

ถามีเจตนาใหบริภัณฑตอเขากับแหลงจายไฟฟาประธานกระแสตรง เกณฑความคลาดเคล่ือนของ
แรงดันไฟฟาท่ีกําหนดใหใช  รอยละ  20 และ – รอยละ 15 นอกจากผูผลิตระบุไวเปนคาอ่ืน 

เม่ือทดสอบบริภัณฑท่ีออกแบบไวสําหรับไฟฟากระแสตรงเทานั้น ตองพิจารณาถึงผลกระทบท่ีเปนไป
ไดจากสภาพข้ัวของแรงดันไฟฟา 
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เม่ือทดสอบบริภัณฑท่ีออกแบบไวสําหรับแหลงจายสมมูลไฟฟาประธานกระแสสลับเทานั้นเชนเคร่ือง
กําเนิดไฟฟาขับดวยมอเตอรหรือระบบกําลังไฟฟาตอเนื่อง (ดูขอ 1.2.8.1) หรือแหลงจายนอกเหนือจาก
แหลงจายไฟฟาประธาน ผูผลิตตองระบุเกณฑความคลาดเคล่ือนของแรงดันไฟฟาท่ีระบุ 

ถาต้ังใจใหบริภัณฑตอเขากับแหลงจายไฟฟาประธานกระแสตรง  ตองใชเกณฑความคลาดเคล่ือน + 
รอยละ 20 และ – รอยละ 15 นอกจากผูผลิตจะระบุไวเปนอยางอ่ืน 

เม่ือทดสอบบริภัณฑท่ีออกแบบไวสําหรับไฟฟากระแสตรงเทานั้น ตองพิจารณาถึงผลกระทบท่ีเปนไป
ไดจากสภาพข้ัวของแรงดันไฟฟา 

1.4.6 ความถ่ีของแหลงจายสําหรับการทดสอบ 

ในการหาความถี่ที่ใหผลเลวที่สุดสําหรับจายใหกับ EUT ตองนําความถี่ที่กําหนดตางๆ ภายในพิสัย
ความถ่ีท่ีกําหนดมาพิจารณา (เชน 50 Hz และ 60 Hz)  แตการพิจารณาโดยปกติไมจําเปนตองคํานึงถึง
เกณฑความคลาดเคล่ือนของความถ่ีท่ีกําหนด (เชน 50 Hz  0.5 Hz) 

1.4.7 อุปกรณวัดทางไฟฟา 

อุปกรณวัดทางไฟฟาตองมีความกวางแถบความถี่เพียงพอที่จะใหคาที่อานไดแมน โดยคํานึงถึงสวน 
ประกอบทั้งหมด (ไฟฟากระแสตรง ความถี่แหลงจายไฟฟาประธานกระแสสลับ ความถี่สูง และ
ปริมาณฮารมอนิก) ของพารามิเตอรท่ีวัด  ถาวัดคารากกําลังสองเฉล่ีย ตองระมัดระวังวาอุปกรณวัดใหคา
จริงของคารากกําลังสองเฉล่ียของรูปคล่ืนท่ีไมใชไซนูซอยด เชนเดียวกับของรูปคล่ืนไซนูซอยด 

1.4.8 แรงดันไฟฟาทํางานปกติ 

สําหรับวัตถุประสงคของ 

- การหาแรงดนัไฟฟาทํางาน (ดูขอ 1.2.9.6)  และ 

- การจัดประเภทวงจรในบริภัณฑ เปนวงจร ELV  วงจร SELV  วงจร TNV-1 วงจร TNV-2 วงจร 
TNV-3หรือ วงจรแรงดันไฟฟาอันตราย 

ตองพิจารณาแรงดันไฟฟาตอไปนี ้

- แรงดันไฟฟาทํางานปกติท่ีกําเนิดในบริภัณฑ รวมถึงแรงดันไฟฟาคายอดที่ซํ้า เชน แรงดันไฟฟา
แหลงจายกําลังไฟฟาแบบวิธีสวิตช (switch mode power supply) 

- แรงดันไฟฟาทํางานปกติท่ีกําเนิดข้ึนนอกบริภัณฑ รวมถึงสัญญาณเรียก (ringing signal) ท่ีรับจาก
โครงขายโทรคมนาคม 
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สําหรับจุดประสงคเหลานี ้ แรงดันไฟฟาช่ัวครูท่ีไมซํ้า ไมพึงประสงค ที่กําเนิดขึ้นภายนอก (เชน 
แรงดันไฟฟาช่ัวครูประธาน และแรงดันไฟฟาช่ัวครูในโครงขายโทรคมนาคม) ซ่ึงเกิดข้ึนจากการสวิตช
ในระบบจายกําลังไฟฟาและจากเสิรจฟาผา (lightning surge) ตองไมนํามาพิจารณาในกรณีดังตอไปนี้ 

- การหาแรงดนัไฟฟาทํางาน เนื่องจากแรงดันไฟฟาช่ัวครูนั้นไดรับพจิารณาในวิธีการหาระยะหางใน
อากาศตํ่าสุด  (ดูขอ 2.10.3 และภาคผนวก ช. ) 

-  การจัดประเภทวงจรในบริภัณฑ ยกเวนเม่ือตองการใหเห็นความแตกตางระหวางวงจร SELV กับ
วงจร TNV–1 และระหวางวงจร TNV–2 กับวงจร TNV–3 (ดูขอ 1.2.8.10 ตารางท่ี 1ก) 

หมายเหตุ 1 ผลกระทบของแรงดันไฟฟาภาวะคงตัวที่ไมพึงประสงคที่กําเนิดข้ึนนอกบริภัณฑ (เชน ความตางศักยของดินกับ
แรงดันไฟฟาเหนี่ยวนําบนโครงขายโทรคมนาคมที่เกิดจากระบบรถไฟฟา) ควบคุมโดยวิธีปฏิบัติในการติดตั้ง
หรือการแยกอยางเหมาะสมในบริภัณฑ  มาตรการดังกลาวขึ้นอยูกับการใชงานและไมไดกลาวถึงในมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้ 

หมายเหตุ 2  (วาง) 

1.4.9 การวัดแรงดันไฟฟาเทียบกับดิน 

กรณีท่ีมาตรฐานระบุแรงดันไฟฟาระหวางสวนนําไฟฟาไดกับดิน ตองพิจารณาสวนท่ีตอลงดินตอไปนี้
ท้ังหมด 

- ข้ัวตอลงดินปองกันหลัก (ถามี) และ 

- สวนนําไฟฟาไดอ่ืนใดๆ ซ่ึงตองตอเขากับดินปองกัน (protective earth)  (เชน ดูขอ 2.6.1) และ 

- สวนนําไฟฟาไดใดๆ ซ่ึงตอลงดินภายในบริภัณฑเพื่อเหตุผลตามหนาท่ี 

สวนท่ีจะตอลงดินเม่ือใชงานโดยการตอเขากับบริภัณฑอ่ืนแตไมไดตอลงดินในบริภัณฑขณะทดสอบ
ตองตอเขากับดินท่ีจุดซ่ึงมีแรงดันไฟฟาสูงสุด เม่ือวัดแรงดันไฟฟาระหวางดินกับตัวนําในวงจรซ่ึงไม
ตอลงดินในการใชบริภัณฑโดยเจตนา ตองตอตัวตานทานท่ีไมมีความเหนี่ยวนําขนาด 5 000 โอหม  
รอยละ 10 ครอมเคร่ืองวัดแรงดัน 

แรงดันไฟฟาตกในตัวนําตอลงดินปองกนัของสายออนปอนกําลังไฟฟาหรือในตวันําตอลงดินใน
สายไฟฟาภายนอกอื่นๆ ไมรวมอยูในการวดั 

1.4.10 โครงแบบการโหลด EUT 

ในการหากระแสไฟฟาเขา (ดูขอ 1.6.2) และในกรณีท่ีอาจมีผลกระทบตอการทดสอบอ่ืน ตองพจิารณา
และปรับต้ังตัวแปรตอไปนี้เพื่อใหไดผลเลวท่ีสุด 

- โหลดในลักษณะท่ีเลือกได ท่ีผูผลิตจัดใหหรือเตรียมไวใหสําหรับรวมลงในหรือรวมเขากับ EUT 

- โหลดเนื่องจากบริภัณฑชุดอ่ืน ซ่ึงผูผลิตเจตนาใหใชกําลังไฟฟาจาก EUT 
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- โหลดซ่ึงตอเขากับเตารับจายกําลังไฟฟามาตรฐานบนบริภัณฑในพื้นท่ีซ่ึงผูใชเคร่ืองเขาถึง โดยไม
เกินคาท่ีระบุไวในเคร่ืองหมายและฉลากตามขอ 1.7.5 

ยอมใหใชโหลดเทียมเพื่อจาํลองโหลดดังกลาวในระหวางการทดสอบ 

1.4.11 กําลังไฟฟาจากโครงขายโทรคมนาคม 

เพื่อจุดประสงคของมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้ กําลังไฟฟาที่ไดจากโครงขายโทรคมนาคมได
พิจารณาใหจํากัดอยูท่ี 15 VA 

1.4.12 ภาวะการวัดอุณหภูมิ 

1.4.12.1 ท่ัวไป 
อุณหภูมิท่ีวดัไดบนบริภณัฑทดสอบตองไปตามขอ 1.4.12.2 หรือขอ 1.4.12.3 อุณหภมิูทุกคามีหนวย
เปน C   เม่ือ 

T คือ อุณหภูมิของช้ินสวนท่ีตองการใหวัดภายใตภาวะการทดสอบท่ีกําหนด 

Tmax คือ อุณหภูมิสูงสุดท่ีระบุใหสําหรับการเปนไปตามขอกําหนดของการทดสอบ 

Tamb คือ อุณหภูมิโดยรอบระหวางการทดสอบ 

Tma คือ อุณหภูมิโดยรอบสูงสุดท่ีผูผลิตระบุหรือ 25  C แลวแตคาใดจะมากกวา 

1.4.12.2 บริภัณฑท่ีข้ึนกับอุณหภูมิ 

สําหรับบริภัณฑท่ีออกแบบใหการทําใหรอนขึ้นหรือเย็นลงขึ้นอยูกับอุณหภูมิ (เชน บริภัณฑที่มี
พัดลมซึ่งมีความเร็วรอบสูงขึ้นเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น) ใหวัดอุณหภูมิขณะที่อุณหภูมิโดยรอบอยูใน
ภาวะพึงประสงคนอยท่ีสุดภายในพิสัยการทํางานท่ีผูผลิตกําหนด 

ในกรณีนี้  T  ตองไมเกิน Tmax 

หมายเหตุ 1 เพื่อหาคาสูงสุดของ T สําหรับแตละสวนประกอบ อาจมีความจําเปนที่ตองทดสอบหลายคร้ังที่คา Tamb 

ตางๆ 

หมายเหตุ 2 คา Tamb ที่พึงประสงคนอยที่สุดอาจแตกตางกันสําหรับสวนประกอบที่แตกตางกัน 

1.4.12.3 บริภัณฑท่ีไมข้ึนกับอุณหภูมิ 

บริภัณฑท่ีไมไดออกแบบใหการทําใหรอนข้ึนหรือเย็นลงข้ึนอยูกับอุณหภูมิโดยรอบ ยอมใหใช
วิธีการตามขอ 1.4.12.2 ได  หรืออีกทางเลือกหน่ึงคือโดยการทดสอบท่ีคา Tamb ใดๆ ในพิสัยการ
ทํางานท่ีผูผลิตกําหนด 

ในกรณีนี้  T  ตองไมเกิน (Tmax  Tamb  Tma ) 
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ระหวางการทดสอบ Tamb ไมควรสูงกวา Tma นอกจากมีการตกลงรวมกันของผูท่ีเกี่ยวของท้ังหมด 

1.4.13 วิธีวัดอุณหภูมิ 

หากมิไดระบุวิธีเฉพาะไว ตองวัดอุณหภูมิของขดลวดโดยวิธีเทอรมอคัปเปลหรือวิธีความตานทาน (ดู
ภาคผนวก จ.) ตองวัดอุณหภูมิของสวนอ่ืน ๆ นอกเหนือจากขดลวดโดยวิธีเทอรมอคัปเปล ยอมใหใชวิธี
วัดอุณหภูมิที่เหมาะสมอื่นๆ ซึ่งไมมีอิทธิพลตอสมดุลความรอนจนสังเกตได และเปนวิธีซึ่งใหความ
แมนเพียงพอท่ีจะแสดงถึงการเปนไปตามขอกําหนด ตองเลือกใชและวางตําแหนงของตัวรับรูอุณหภูมิ
ในลักษณะท่ีมีผลตออุณหภูมิของช้ินสวนท่ีวัดนอยท่ีสุด 

1.4.14 ความผิดพรองจําลองและภาวะผิดปกติ 

ในกรณีท่ีตองการใชความผิดพรองจําลองหรือภาวะการทํางานผิดปกติ ตองใชภาวะเหลานี้หมุนเวียนกัน
และคร้ังละ 1 ภาวะ ความผิดพรองซ่ึงเปนผลโดยตรงของความผิดพรองจําลองหรือภาวะการทํางาน
ผิดปกติ ใหพิจารณาวาเปนสวนของความผิดพรองจําลองหรือภาวะการทํางานผิดปกติ 

เม่ือใชความผิดพรองจําลองหรือภาวะการทํางานผิดปกติ  ช้ินสวน  วัสดุใชสอย  วัสดุส้ินเปลือง  ส่ือและ
วัสดุบันทึก ตองอยูในตําแหนงถาส่ิงเหลานี้อาจมีผลตอผลการทดสอบ 

ในกรณีท่ีมีการอางถึงความผิดพรองเดี่ยว ความผิดพรองเดี่ยวประกอบดวยความลมเหลวเดี่ยวของฉนวน
ใดๆ (ไมรวมฉนวนสองชั้นหรือฉนวนเสริม) หรือความลมเหลวเดี่ยวของสวนประกอบใดๆ (ไมรวม
สวนประกอบท่ีมีฉนวนสองช้ันหรือฉนวนเสริม) ความลมเหลวของฉนวนตามหนาท่ีถูกจําลองเฉพาะ
เม่ือตองการโดยขอ 5.3.4 ค) 

ใหตรวจสอบบริภัณฑ แผนภาพวงจร และขอกําหนดลักษณะเฉพาะของสวนประกอบ เพื่อหาภาวะผิด
พรองซ่ึงอาจเกิดข้ึน เชน 

- วงจรลัดและวงจรเปดของอุปกรณสารกึ่งตัวนําและตัวเก็บประจุ 

- ความผิดพรองท่ีทําใหเกิดการสูญเสียอยางตอเนื่องในตัวตานทานท่ีออกแบบไวสําหรับการสูญเสีย
เปนพักๆ 

- ความผิดพรองภายในวงจรรวมท่ีทําใหเกดิความรอนสูงเกิน 

- ความลมเหลวของฉนวนมูลฐานระหวางสวนท่ีกระแสไฟฟาไหลผานของวงจรปฐมภูมิ กับ 

 สวนนําไฟฟาไดท่ีแตะตองถึง 
 ท่ีกั้นนําไฟฟาท่ีตอลงดิน (ดูขอ ค.2) 
 สวนของวงจร SELV 
 สวนของวงจรจํากัดกระแส 
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1.4.15 การเปนไปตามขอกําหนดโดยการตรวจสอบขอมูลท่ีเกี่ยวเนื่อง 

หากการเปนไปตามขอกําหนดของวัสดุ สวนประกอบหรือชุดประกอบยอยตรวจสอบโดยการ
ตรวจสอบหรือการทดสอบสมบัติ ยอมใหยืนยันการเปนไปตามขอกําหนดไดโดยการทบทวนขอมูลท่ี
เกี่ยวเนื่องหรือผลการทดสอบคร้ังกอนซ่ึงหาไดแทนการทดสอบเฉพาะแบบท่ีระบุ 

1.5 สวนประกอบ 

1.5.1 ท่ัวไป 

ในกรณีท่ี เกี่ยวเนื่องกับความปลอดภัย  สวนประกอบตองเปนไปตามขอกําหนดของมาตฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้หรือหัวขอความปลอดภัยในมาตรฐานสวนประกอบของ IEC ท่ีเกี่ยวเนื่อง 

หมายเหตุ 1 มาตรฐานสวนประกอบของ IEC ถือวาเกี่ยวเนื่องเฉพาะในกรณีที่สวนประกอบที่สงสัยอยูในขอบขายของ
มาตรฐานน้ันอยางชัดเจน 

หมายเหตุ 2 (วาง) 

หมายเหตุ 3 (วาง) 

1.5.2 การประเมินคาและการทดสอบสวนประกอบ 

การประเมินคาและการทดสอบสวนประกอบตองปฏิบัติดังนี ้

- สวนประกอบท่ีไดแสดงใหเห็นวาเปนไปตามมาตรฐานซ่ึงสอดคลองกับมาตรฐานของสวนประกอบ
ของ IEC ท่ีเกี่ยวเนื่อง ตองตรวจสอบการใชงานท่ีถูกตองและใชตามพิกัดของสวนประกอบนั้นๆ  และ
ตองรับการทดสอบรายการที่เกี่ยวเนื่องในมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้ในลักษณะท่ีเปนสวน
ของบริภัณฑ ยกเวนรายการทดสอบท่ีเปนสวนของมาตรฐานของสวนประกอบของ IEC ท่ีเกี่ยวเนื่อง 

- สวนประกอบท่ีไมไดแสดงใหเห็นวาเปนไปตามมาตรฐานท่ีเกี่ยวเนื่องขางตน ตองตรวจสอบการใช
งานท่ีถูกตองและใชตามพิกัดของสวนประกอบนั้นๆ และตองรับการทดสอบรายการที่เกี่ยวเนื่องใน
มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้ในลักษณะท่ีเปนสวนของบริภัณฑ และรับการทดสอบรายการที่
เกี่ยวเนื่องในมาตรฐานของสวนประกอบภายใตภาวะท่ีเกิดข้ึนในบริภัณฑ 

หมายเหตุ การทดสอบรายการที่เก่ียวเน่ืองสําหรับการเปนไปตามมาตรฐานของสวนประกอบ โดยทั่วไปจะทดสอบ
แยกตางหาก 

- ในกรณีท่ีไมมีมาตรฐานของสวนประกอบของ IEC ท่ีเกี่ยวเนื่อง หรือในกรณีสวนประกอบท่ีใชใน
วงจรไมเปนไปตามพิกัดท่ีระบุของสวนประกอบ ตองทดสอบสวนประกอบภายใตภาวะท่ีเกิดข้ึนใน
บริภัณฑ จํานวนตัวอยางท่ีตองการสําหรับการทดสอบโดยท่ัวไปเทากับท่ีใชในมาตรฐานท่ีเทียบเทากัน 

1.5.3 อุปกรณควบคุมความรอน 

อุปกรณควบคุมความรอนตองทดสอบตามภาคผนวก ญ. 
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1.5.4 หมอแปลง 

หมอแปลงตองเปนไปตามขอกําหนดท่ีเกี่ยวเนื่องของมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้ รวมถึง
ขอกําหนดในภาคผนวก ค. 

1.5.5 เคเบิลตอระหวางหนวย 

เคเบิลตอระหวางหนวยท่ีเตรียมไวเปนสวนหน่ึงของบริภัณฑ ตองเปนไปตามขอกําหนดที่เกี่ยวเนือ่งของ
มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้และตองไมทําใหเกดิอันตรายตามความหมายของมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้ ไมวาถอดไดหรือถอดไมได 

เคเบิลตอระหวางหนวยท่ีเตรียมไวตางหาก (เชน สายเคร่ืองพิมพ) ยอมใหผูผลิตใชขอกําหนดตามขอนี้ 
เปนทางเลือกได 

ยอมใหพิจารณาเคเบิลหรือสวนใดๆ ของเคเบิลท่ีอยูภายในเปลือกหุมบริภัณฑเปนเคเบิลตอระหวาง
หนวยหรือสายภายใน 

1.5.6 ตัวเก็บประจุเช่ือมโยงฉนวน 

ตัวเก็บประจุท่ีตอระหวางตัวนําเฟส 2 สายของวงจรปฐมภูมิ หรือระหวางตัวนําเฟสกับตัวนําเปนกลาง 
หรือระหวางวงจรปฐมภูมิกับดินปองกัน ตองเปนไปตามขอยอยใดขอยอยหนึ่งของ IEC 60384-14 และ
ตองใชตามพิกัดนั้นๆ ขอกําหนดนี้ใชกับตัวเก็บประจุที่เชื่อมโยงฉนวนสองชั้นหรือฉนวนเสริมที่อื่น
ในบริภัณฑ รายละเอียดของการทดสอบรอนช้ืน ภาวะคงตัว ตามท่ีระบุไวในขอ 4.12 ของ IEC 60384-
14 ตองเปนดังนี้ 

- อุณหภูมิ: 40  C  + 2  C 
- ความช้ืน: ความช้ืนสัมพทัธ รอยละ 93 + รอยละ 3 
- ระยะเวลาทดสอบ: 21 วัน 

หมายเหตุ 1 ตัวเก็บประจุที่ไดทดสอบเปนระยะเวลานานกวา 21 วัน ถือวาเปนไปตามเกณฑระยะเวลาทดสอบ 

ขอกําหนดขางตนไมใชกับตัวเก็บประจุท่ีตอระหวางวงจรทุติยภูมิท่ีมีแรงดันไฟฟาอันตรายกับดิน
ปองกัน ในกรณีท่ีตองการเฉพาะฉนวนมูลฐาน 

หมายเหตุ 2  การทดสอบของขอ 5.2.2 ยังคงปอนระหวางวงจรทุติยภมิูที่มีแรงดันไฟฟาอันตรายกับดนิปองกัน 

ช้ันยอยท่ีเหมาะสมของตัวเกบ็ประจุตองเลือกจากตารางท่ี 1ค ตามกฎการใชตาราง 
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ตารางท่ี 1ค  พิกัดของตัวเก็บประจุตาม IEC 60384-14 

ช้ันยอยของตัวเก็บประจุตาม 
IEC 60384-14 

แรงดันไฟฟาที่กําหนดของตัวเก็บ
ประจุ 

V r.m.s. 

แรงดันไฟฟาทดสอบเฉพาะแบบของ
ตัวเก็บประจุ 

kV peak 

Y1 ไมเกิน 500 8 

Y2 เกิน 150 แตไมเกิน 300 5 

Y4 ไมเกิน 150 2.5 

X1 - 4ก 

X2 - 2.5ก 
กฎในการใชตารางที่ 1 ค 
1  ตัวเก็บประจุที่ใชเช่ือมโยงฉนวนมูลฐาน ฉนวนเพิ่มเติม หรือฉนวนเสริม ตองเปนช้ัน Y ยกเวนวายอมใหเช่ือมโยงฉนวน
มูลฐานในวงจรทุติยภูมิโดยตัวเก็บประจุช้ัน X 
2 พิกัดแรงดันไฟฟาของตัวเก็บประจุตองมีคาอยางนอยเทากับแรงดันไฟฟาทํางานคารากกําลังสองเฉล่ียครอมฉนวนที่
เช่ือมโยง ที่หาไดาตามขอ 2.10.2.2 
3  สําหรับตัวเก็บประจุเด่ียวที่เช่ือมโยงฉนวนตามหนาที่ ฉนวนมูลฐาน หรือฉนวนเพ่ิมเติม แรงดันไฟฟาทดสอบคายอดของ
ตัวเก็บประจุตองมีคาไมนอยกวาคายอดของแรงดันไฟฟาทดสอบ (ไมใชแรงดันไฟฟาคารากกําลังสองเฉล่ีย) ของตารางที่ 5 ข 
หรือคายอดของแรงดันไฟฟาทดสอบของตารางท่ี 5ค ที่ใชได และแรงดันไฟฟาทดสอบคารากกําลังสองเฉล่ียตองไมนอยกวา
แรงดันไฟฟาทดสอบคารากกําลังสองเฉล่ียที่ตองการของตารางท่ี 5ข หรือเทียบเทาแรงดันไฟฟาทดสอบคารากกําลังสอง
เฉล่ีย (ไมใชแรงดันไฟฟาคายอด) ของตารางที่ 5ค ที่ใชได 
4  สําหรับตัวเก็บประจุเด่ียวที่เช่ือมโยงฉนวนสองช้ันหรือฉนวนเสริม แรงดันไฟฟาทดสอบคายอดของตัวเก็บประจุตองมีคา
ไมนอยกวาคายอดของแรงดันไฟฟาทดสอบ(ไมใชแรงดันไฟฟาคารากกําลังสองเฉล่ีย) ของตารางที่ 5 ข หรือคายอดของ
แรงดันไฟฟาทดสอบของตารางที่ 5ค ที่ใชได และแรงดันไฟฟาทดสอบคารากกําลังสองเฉลี่ยตองไมนอยกวาแรงดันไฟฟา
ทดสอบคารากกําลังสองเฉล่ียที่ตองการของตารางท่ี 5ข หรือเทียบเทาแรงดันไฟฟาทดสอบคารากกําลังสองเฉล่ีย (ไมใช
แรงดันไฟฟาคายอด) ของตารางที่ 5ค ที่ใชได 
5  ยอมใหใชตัวเก็บประจุช้ันคุณภาพสูงกวาช้ันคุณภาพที่ระบุไว ดังน้ี 
- ช้ันยอย  Y1 ถาระบุช้ันยอย Y2 
- ช้ันยอย  Y1 หรือ Y2 ถาระบุช้ันยอย Y4 
- ช้ันยอย  Y1 หรือ Y2 ถาระบุช้ันยอย X1 
- ช้ันยอย  X1, Y1 หรือ Y2 ถาระบุช้ันยอย X2 
6  ยอมใหใชตัวเก็บประจุ 2 ตัวหรือมากกวาตออนุกรมกันแทนตัวเก็บประจุตัวเดียวที่ระบุไว ดังน้ี 
- ช้ันยอย  Y1 หรือ Y2 ถาระบุช้ันยอย Y1 
- ช้ันยอย  Y2 หรือ Y4 ถาระบุช้ันยอย Y2 
- ช้ันยอย  X1 หรือ X2 ถาระบุช้ันยอย X1 
7  ถาใชตัวเก็บประจุ 2 ตัวหรือมากกวาอนุกรมกัน ตองเปนดังน้ีทั้งหมด 
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- ภายใตภาวะผิดพรองเด่ียว แรงดันไฟฟาที่ตกครอมตัวเก็บประจุแตละตัวตองไมเกินพิกัดแรงดันของตัวเก็บประจุแตละตัวที่
เก่ียวของ 
- สําหรับฉนวนมูลฐานหรือฉนวนเพ่ิมเติม ผลรวมของคายอดแรงดันไฟฟาทดสอบอิมพัลสของตัวเก็บประจุทุกตัวตองไม
นอยกวาคายอดแรงดันไฟฟาทดสอบ (ไมใชแรงดันไฟฟาคารากกําลังสองเฉล่ีย) ของตารางที่ 5 ข หรือคายอดของ
แรงดันไฟฟาทดสอบของตารางที่ 5ค ที่ใชได 
- สําหรับฉนวนมูลฐานหรือฉนวนเพ่ิมเติม ผลรวมของแรงดันไฟฟาทดสอบคารากกําลังสองเฉล่ียของตัวเก็บประจุทุกตัวตอง
ไมนอยกวาแรงดันไฟฟาทดสอบคารากกําลังสองเฉล่ียที่ตองการของตารางที่ 5 ข หรือเทียบเทาแรงดันไฟฟาทดสอบคาราก
กําลังสองเฉล่ีย (ไมใชแรงดันไฟฟาคายอด) ของตารางที่ 5ค ที่ใชได 
- สําหรับฉนวนเสริม ผลรวมของคายอดแรงดันไฟฟาทดสอบอิมพัลสของตัวเก็บประจุทุกตัวตองไมนอยกวาคายอด
แรงดันไฟฟาทดสอบ (ไมใชแรงดันไฟฟาคารากกําลังสองเฉลี่ย) ของตารางท่ี 5 ข หรือคายอดของแรงดันไฟฟาทดสอบของ
ตารางที่ 5ค ที่ใชได 
- สําหรับฉนวนเสริม ผลรวมของแรงดันไฟฟาทดสอบคารากกําลังสองเฉล่ียของตัวเก็บประจุทุกตัวตองไมนอยกวา
แรงดันไฟฟาทดสอบคารากกําลังสองเฉล่ียที่ตองการของตารางที่ 5 ข หรือเทียบเทาแรงดันไฟฟาทดสอบคารากกําลังสอง
เฉล่ีย (ไมใชแรงดันไฟฟาคายอด) ของตารางที่ 5ค ที่ใชได 
- ทุกตัวตองเปนไปตามกฎอื่น ๆ ขางตน 
ก  สําหรับคาความจุที่มากกวา 1 F, ใหลดแรงดันไฟฟาทดสอบน้ีลงดวยตัวประกอบเทากับ √  , โดยที่ C คือคาความจุเปน 

F 

ตารางท่ี 1ง ไดแสดงตัวอยางขอมูลของการใชงานของตัวเก็บประจุท่ีไดเลือกตามตารางที่ 1 ค ตัวอยางอ่ืนๆ ก็อาจมี
ความเปนไปได  
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ตารางท่ี 1 ง  ตวัอยางการใชตวัเก็บประจุ 

แรงดันไฟฟาแหลงจายไฟฟาประธาน
กระแสสลับ 
ไมเกิน 
V r.m.s. 

ประเภท
แรงดันไฟฟา

เกิน 

แรงดันไฟฟาภาวะ
ชั่วครูแหลงจายไฟฟา

ประธาน 
kV 

ฉนวนเช่ือมโยง 
แบบตัวเก็บ

ประจุ 

จํานวนตัวเก็บประจุ 

ใชตาราง 5ข ใชตาราง 5ค 

150 

II 1.5 B หรือ S Y2 1 1 
II 1.5 D หรือ R Y2 2 2 
II 1.5 D หรือ R Y1 1 1 
II 1.5 F X2 1 1 
III 2.5 F X2 1 1 
III 2.5 B หรือ S Y2 - 2 
III 2.5 D หรือ R Y1 - 1 
IV 4.0 F X1 - 1 
IV 4.0 B หรือ S Y1 - 1 
IV 4.0 B หรือ S Y2 - 2 
IV 4.0 D หรือ R Y1 - 2 

250 
II 2.5 F X2 1 1 
III 4.0 F X1 1 1 

300 

II 2.5 B หรือ S Y2 1 2 
II 2.5 D หรือ R Y1 1 1 
II 2.5 D หรือ R Y2 2 3 
III 4.0 B หรือ S Y1 - 1 
III 4.0 B หรือ S Y2 - 2 
III 4.0 D หรือ R Y1 - 2 
III 4.0 D หรือ R Y2 - 4 
IV 6.0 F X1 - 2 
IV 6.0 B หรือ S Y1 - 2 
IV 6.0 D หรือ R Y1 - 3 

500 

II 4.0 F X1 1 1 
II 4.0 B หรือ S Y1 1 1 
II 4.0 D หรือ R Y1 1 2 
III 6.0 F X1 - 2 
III 6.0 B หรือ S Y1 - 2 
III 6.0 D หรือ R Y1 - 3 
IV 8.0 F X1 - 2 
IV 8.0 B หรือ S Y1 - 2 
IV 8.0 D หรือ R Y1 - 3 

คาในตารางใชกับฉนวนตามหนาท่ี (F), ฉนวนมูลฐาน (B), ฉนวนเพิ่มเติม (S), ฉนวนสองชั้น (D) และฉนวนเสริม (R) 
หมายเหตุ  ใชตาราง 5ข สําหรับแรงดันไฟฟาเกินประเภท I และ II เทาน้ัน 
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ถาสวนนําไฟฟาไดท่ีแตะตองถึงหรือวงจรถูกแยกออกจากสวนอ่ืนโดยฉนวนสองช้ันหรือฉนวนเสริม ท่ี
ถูกเช่ือมโยงโดยตัวเก็บประจุตัวหนึ่งหรือหลายตัว  สวนนําไฟฟาไดท่ีแตะตองถึงหรือวงจรตองเปนไป
ตามขอกําหนดสําหรับวงจรจํากัดกระแสในขอ 2.4  ขอกําหนดนี้ใชหลังการทดสอบความทนทานไฟฟา
ของฉนวนท่ีมีตัวเก็บประจุเช่ือมโยงตัวหนึ่งหรือหลายตัวอยูในตําแหนง 

หมายเหตุ 3 วงจรเปนวงจรจํากัดกระแสถากระแสผานสวนประกอบเช่ือมโยงเปนไปตามขอ 2.4 และเปนไปตามขอกําหนด
อื่นๆ ของขอ 2.4 

การตรวจสอบการเปนไปตามขอกําหนดใหทําโดยการตรวจสอบและการวัด 

1.5.7 ตัวตานทานเช่ือมโยงฉนวน 

1.5.7.1 ตัวตานทานเช่ือมโยงฉนวนตามหนาท่ี ฉนวนมูลฐาน หรือฉนวนเพิ่มเติม 

ไมมีขอกําหนดพิเศษสําหรับตัวตานทานเช่ือมโยงฉนวนตามหนาท่ี ฉนวนมูลฐาน หรือฉนวนเพิ่มเติม 
แตขอกําหนดท่ีเกี่ยวของของขอ 2.10.3 (หรือภาคผนวก ช.) และขอ 2.10.4 ใชได และในบางกรณีรวมไป
ถึงขอกําหนดในขอ 2.4 ก็ใชไดดวย 

หมายเหตุ  (วาง) 

1.5.7.2 ตัวตานทานเช่ือมโยงฉนวนสองชั้นหรือฉนวนเสริมระหวางแหลงจายไฟฟาประธานกระแสสลับกับ
วงจรอ่ืน 

 ยอมใหเช่ือมโยงฉนวนสองช้ันหรือฉนวนเสริมโดยตัวตานทานตัวหนึ่งหรือโดยกลุมของตัวตานทาน 2 
ตัวหรือมากกวาตออนุกรมกันภายใตภาวะตอไปนี้  สําหรับภาวะซ่ึงใชไดกับวงจรที่ตอเขากับสายอากาศ
หรือเคเบิลรวมแกนใหดูขอ 1.5.7.3 

 ตัวตานทานหรือกลุมของตัวตานทานตองเปนไปตามระยะหางในอากาศตํ่าสุดของขอ 2.10.3 หรือ
ภาคผนวก ช.  และระยะหางตามผิวฉนวนตํ่าสุดของขอ 2.10.4 สําหรับฉนวนเสริมสําหรับแรงดันไฟฟา
ทํางานท้ังหมดครอมตัวตานทานหรือกลุมของตัวตานทาน  สําหรับกลุมของตัวตานทานใหดูรูปท่ี ฉ.13 

 ถาใชตัวตานทานเดี่ยว จะตองผานการทดสอบตัวตานทานขางลางนี้ 

 ถาใชกลุมของตัวตานทาน ระยะหางในอากาศและระยะหางตามผิวฉนวนจะถูกประเมินในลักษณะท่ีตัว
ตานทานแตละตัวถูกลัดวงจรหมุนเวียนกันไป นอกจากวาท้ังกลุมผานการทดสอบตัวตานทานขางลาง 

 ถาสวนนําไฟฟาไดท่ีแตะตองถึงหรือวงจรถูกแยกออกจากสวนอ่ืนโดยฉนวนสองช้ันหรือฉนวนเสริมซ่ึง
เช่ือมโยงโดยตัวตานทานตัวหนึ่งหรือกลุมของตัวตานทาน สวนท่ีแตะตองถึงหรือวงจรตองเปนไปตาม
ขอกําหนดสําหรับวงจรจํากัดกระแสในขอ 2.4 ระหวางสวนนําไฟฟาไดท่ีแตะตองถึง หรือวงจรกับดิน  
ถาใชกลุมของตัวตานทาน การวัดกระแสในขอ 2.4.2 ใหทําในลักษณะท่ีตัวตานทานแตละตัวถูกลัดวงจร
หมุนเวียนกันไป นอกจากวากลุมของตัวตานทานผานการทดสอบตัวตานทานขางลาง  เม่ือวัดในวงจร
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จํากัดกระแส  ใหวางแอมปมิเตอรระหวางดานโหลดของสวนประกอบโยง กับสวนท่ีผูใชแตะตองถึงใด ๆ 
รวมท้ังดินดวย    

 การตรวจสอบการเปนไปตามขอกําหนดใหทําโดยการตรวจสอบและการวัด  และถาระบุไวขางตน โดย
การทดสอบตัวตานทานตอไปนี้ กับตัวอยางจํานวน 10 ตัวอยาง   ตัวอยางคือตัวตานทานเดี่ยวถาถูกใช
ตามลําพัง หรือกลุมของตัวตานทานท่ีตออนุกรมกัน 

 การทดสอบตัวตานทาน 

 กอนการทดสอบ ใหวัดความตานทานของแตละตัวอยาง 

 ใหนําตัวอยางไปทําการทดสอบรอนช้ืน ตาม IEC 60068-2-78  ดวยรายละเอียดตอไปนี้ 

- อุณหภูมิ : 40 C  2  C 

- ความช้ืน : ความช้ืนสัมพัทธ รอยละ 93  รอยละ 3 

- ระยะเวลาทดสอบ : 21 วัน 

 หมายเหตุ  ตัวตานทานซ่ึงทดสอบกับระยะเวลาทดสอบนานกวา 21 วัน ถือวาเปนไปตามเกณฑการทดสอบ 

 ตอมาทดสอบแตละตัวอยางดวยอิมพัลสข้ัวบวกและอิมพัลสข้ัวลบสลับกันไปจํานวน 10 อิมพัลส  โดย
ใชเคร่ืองกําเนิดอิมพัลสทดสอบอางอิง 2 ของตารางท่ี ฑ.1  ชวงเวลาระหวางการปอนอิมพัลสแตละคร้ัง
หางกัน 60 s และ Uc เทากับแรงดันไฟฟาท่ีทนไดท่ีตองการซ่ึงใชได 

 หลังการทดสอบ ความตานทานของแตละตัวอยางตองไมเปล่ียนไปมากกวารอยละ 10 

 ไมยอมใหมีความลมเหลว 

1.5.7.3 ตัวตานทานเช่ือมโยงฉนวนสองชั้นหรือฉนวนเสริมระหวางแหลงจายไฟฟาประธานกระแสสลับกับ
วงจรท่ีตอเขากับสายอากาศหรือสายเคเบิลรวมแกน 

 ใชขอกําหนดและการทดสอบของขอ 1.5.7.2 ได ยกเวนเคร่ืองกําเนิดอิมพัลสทดสอบใหเปนไปตามท่ี
ระบุไวในอางอิง 3 ของตารางท่ี ฑ.1  ถาวงจรถูกตอเขากับสายอากาศ หรืออางอิง 1 ของตารางท่ี ฑ.1  ถา
วงจรถูกตอเขากับเคเบิลรวมแกน 

 หลังการทดสอบ ความตานทานของแตละตัวอยางตองไมเปล่ียนไปมากกวารอยละ 20 และไมยอมใหมี
ความลมเหลว 

หมายเหตุ   ถาตัวตานทานหรือกลุมของตัวตานทานถูกตออยูระหวางวงจรปฐมภูมิกับระบบกระจายสัญญาณดวยเคเบิล ขอ 7.4 
จะใชไดดวย 

1.5.8 สวนประกอบตางๆในบริภัณฑสําหรับระบบจายกําลังไฟฟา IT 
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สําหรับบริภัณฑซึ่งตอเขากับระบบจายกําลังไฟฟา IT สวนประกอบที่ตอระหวางเฟสกับดินตอง
สามารถทนความเคนเนื่องจากแรงดันไฟฟาทํางานเทากับแรงดันไฟฟาเฟสถึงเฟส อยางไรก็ตามตัวเก็บ
ประจุซึ่งกําหนดพิกัดไวสําหรับใชกับแรงดันไฟฟาเฟสถึงสายเปนกลางยอมใหใชในงานเชนนั้นไดถา
เปนไปตาม IEC 60384-14 ประเภทยอย Y1  Y2 หรือ Y4 

หมายเหตุ 1 ตัวเก็บประจุขางตนทดสอบความทนทานที่รอยละ 170 ของแรงดันไฟฟาที่กําหนดของตัวเก็บประจุ 

หมายเหตุ 2  (วาง) 

การตรวจสอบการเปนไปตามขอกําหนดใหทําโดยการตรวจสอบ 

1.5.9  ตัวระงับเสิรจ 

1.5.9.1 ท่ัวไป 

ยอมใหใชตัวระงับเสิรจแบบใดๆ รวมท้ังตัวตานทานข้ึนกับแรงดันไฟฟา (VDR) ในวงจรทุติยภูมิ 

ถาตัวระงับเสิรจถูกใชในวงจรปฐมภูมิ ตองเปน VDR และตองเปนไปตามภาคผนวก ณ. 

หมายเหตุ 1 VDR บางครั้งถูกอางอิงในลักษณะที่เปนวาริสเตอรหรือเมทัลออกไซดวาริสเตอร (MOV)  อุปกรณเชนหลอด
ปลอยประจุในกาซ คารบอนบล็อก และอุปกรณสารกึ่งตัวนําที่มีลักษณะสมบติัแรงดนั/กระแส ไมเปนเชิง
เสน ไมถือวาเปน VDR ในมาตรฐานผลิตภณัฑอุตสาหกรรมนี้ 

หมายเหตุ 2 ไมใชความตองการของมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้ที่จะตองเปนไปตามมาตรฐานของสวนประกอบ
เฉพาะอยางใดๆสําหรับตัวระงับเสิรจที่ใชในวงจรทุติยภูมิ  อยางไรก็ตามตองใหความสําคัญกับมาตรฐานใน
อนุกรม IEC 61643 โดยเฉพาะอยางย่ิง 

- IEC 61643-21 (ตัวระงับเสิรจที่ใชงานทางโทรคมนาคม) 

- IEC 61643-311 (หลอดปลอยประจุในกาซ) 

- IEC 61643-321 (อะวาลานซเบรกดาวนไดโอด) 

- IEC 61643-331 (เมทัลออกไซดวาริสเตอร) 

การตรวจสอบการเปนไปตามขอกําหนดใหทําโดยการตรวจสอบและการใชภาคผนวก ณ. ตาม
ความเหมาะสม 

1.5.9.2 การปองกัน VDR 

สําหรับการปองกันตอ 

- แรงดันไฟฟาเกินช่ัวครู ท่ีเกินแรงดันไฟฟาตอเนื่องสูงสุด 
- ความรอนเกินเนื่องจากกระแสไฟฟาร่ัวภายใน VDR และ 
- การไหมหรือปริแตกของ VDR ในกรณีของความผิดพรองลัดวงจร 
ตองตออุปกรณตัดท่ีมีวิสัยสามารถในการตัดเพียงพออนุกรมกับ VDR  ขอกําหนดนี้ไมใชกับ VDR 

ในวงจรจํากัดกระแส 
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หมายเหตุ 1 สําหรับแรงดันไฟฟาเกินชั่วครูจากแหลงจายไฟฟาประธานกระแสสลับ ใหดู IEC 60664-1 

หมายเหตุ 2 ในระหวางที่ VDR ยังใชไดอยู กระแสไฟฟาร่ัวจะเพิ่มข้ึนตามจํานวนวัฏจักรการสวิตชใน VDR  
กระแสไฟฟาร่ัวนี้ทําใหเกิดความเคนทางอุณหภูมิที่เพิ่มข้ึนอยางถาวรและตอเนื่อง ซ่ึงจะทําให VDR ไหม
หรือเกิดปริแตก 

การตรวจสอบการเปนไปตามขอกําหนดใหทําโดยการตรวจสอบ 

1.5.9.3 การเช่ือมโยงฉนวนตามหนาท่ีโดย VDR 

ยอมใหเช่ือมโยงฉนวนตามหนาท่ีโดย VDR 

การตรวจสอบการเปนไปตามขอกําหนดใหทําโดยการตรวจสอบ 

1.5.9.4 การเช่ือมโยงฉนวนมูลฐานโดย VDR 

ยอมใหเช่ือมโยงฉนวนมูลฐานโดย VDR หากดานหน่ึงของ VDR ถูกตอลงดินตามขอ 2.6.1 ก) 

บริภัณฑท่ีมี VDR เช่ือมโยงฉนวนมูลฐานดังกลาวตองเปนอยางใดอยางหนึ่งดังนี ้

- บริภัณฑเสียบไดแบบ B หรือ 
- บริภัณฑตออยางถาวร  หรือ 
- บริภัณฑซ่ึงมีการจัดเตรียมตัวนําลงดินปองกันท่ีตออยางถาวร และจัดใหมีขอแนะนําสําหรับการ

ติดต้ังตัวนํานั้น 

หมายเหตุ  (วาง) 

อนุญาตใหใชหลอดปลอยประจุในกาซ (gas discharge tube, GDT) ตออนุกรมกับ VDR ท่ีใชโยง
ฉนวนมูลฐานตามภาวะในขอนี้ ถาหลอดปลอยประจุในกาซเปนไปตามความตองการสําหรับฉนวน
ตามหนาท่ี 

การตรวจสอบการเปนไปตามขอกําหนดใหทําโดยการตรวจสอบ 

1.5.9.5 การเช่ือมโยงฉนวนเพิ่มเติม ฉนวนสองช้ัน หรือฉนวนเสริม โดย VDR 

ไมยอมใหเช่ือมโยงฉนวนเพิม่เติม ฉนวนสองช้ัน หรือฉนวนเสริม โดย VDR 

การตรวจสอบการเปนไปตามขอกําหนดใหทําโดยการตรวจสอบ 

1.6 การเชื่อมตอกําลังไฟฟา 

1.6.1 ระบบจายกําลังไฟฟากระแสสลับ 

ระบบจายกาํลังไฟฟากระแสสลับแบงเปน TN-C, TN-C-S, TN-S,  TT  หรือ IT (ดูภาคผนวก ธ.) 

1.6.2 กระแสไฟฟาเขา 
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กระแสไฟฟาเขาภาวะคงตัวของบริภัณฑตองไมเกินกระแสไฟฟาที่กําหนดมากกวารอยละ 10 ภายใต
โหลดปกติ 

หมายเหตุ ดูขอ 1.4.10 ดวย 

การตรวจสอบการเปนไปตามขอกําหนดใหทําโดยการวดักระแสไฟฟาเขาของบริภัณฑท่ีโหลดปกติ
ภายใตเง่ือนไขตอไปนี ้

- ในกรณีท่ีบริภณัฑมีแรงดันไฟฟาท่ีกําหนดต้ังแต 1 คาข้ึนไป ใหวัดกระแสไฟฟาเขาท่ีแรงดันไฟฟาท่ี
กําหนดแตละคา 

- ในกรณีท่ีบริภัณฑมีพิสัยแรงดันไฟฟาท่ีกําหนดต้ังแต 1 พิสัยข้ึนไป ใหวัดกระแสไฟฟาเขาท่ีแตละจุด
สุดพิสัยแรงดันไฟฟาท่ีกําหนด ในกรณีท่ีทําเคร่ืองหมายกระแสไฟฟาท่ีกําหนดคาเดียว (ดูขอ 1.7.1) ให
เปรียบเทียบกับกระแสไฟฟาเขาคาท่ีสูงกวาท่ีวัดไดในพิสัยแรงดันไฟฟาท่ีเกี่ยวเนื่อง ในกรณีท่ีทํา
เคร่ืองหมายกระแสไฟฟาท่ีกําหนด 2 คาแยกกันโดยใชเคร่ืองหมาย “ - ” ใหเปรียบเทียบกับ 2 คาท่ีวัด
ไดในพิสัยแรงดันไฟฟาท่ีเกี่ยวเนื่อง 

ในแตละกรณีใหอานคาเม่ือกระแสไฟฟาเขามีเสถียรภาพแลว  ถากระแสไฟฟาเปล่ียนแปลงใน
ระหวางวัฏจักรการทํางานปกติ กระแสไฟฟาภาวะคงตัวใหถือเอาคาเฉลี ่ยของคาที ่ว ัดไดโดย
แอมปมิเตอรแบบบันทึกคารากกําลังสองเฉล่ียในระหวางคาบตัวแทน 

1.6.3 ขีดจํากัดแรงดันไฟฟาของบริภัณฑมือถือ 

แรงดันไฟฟาท่ีกําหนดของบริภัณฑมือถือตองไมเกิน 250 V  

การตรวจสอบการเปนไปตามขอกําหนดใหทําโดยการตรวจสอบ 

1.6.4 ตัวนําเปนกลาง 

ตัวนําเปนกลาง (ถามี) ตองกันดวยฉนวนออกจากสายดินและตัวบริภัณฑโดยตลอดเสมือนตัวนํานี้เปน
ตัวนําเฟส  สวนประกอบท่ีตออยูระหวางสายเปนกลางกับสายดินตองมีพิกัดแรงดันไฟฟาทํางานเทากับ
แรงดันไฟฟาเฟสถึงสายเปนกลาง (อยางไรก็ตาม ดูขอ 1.5.8 ดวย) 

การตรวจสอบการเปนไปตามขอกําหนดใหทําโดยการตรวจสอบ 

1.7 เคร่ืองหมายและขอแนะนํา 

หมายเหตุ ขอกําหนดเพ่ิมเติมสําหรับเครื่องหมายและขอแนะนํามีอยูในขอยอยตอไปน้ี 

2.1.1.2 ชองบรรจุแบตเตอร่ี 
2.1.1.8 อันตรายจากพลังงาน 
2.3.2.3 การปองกันโดยการตอลงดิน 
2.6.1 สวนที่ไมตอลงดิน 
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2.6.2 การตอลงดินตามหนาที่ 
2.6.3.4ค) ตัวนําเช่ือม 
2.6.5.1 ตัวนําเช่ือม 
2.7.1 อุปกรณปองกันภายนอก 
2.7.6 การใชฟวสในสายเปนกลาง 
2.10.3.2 ช้ันแรงดันไฟฟาเกิน 
3.2.1.2 แหลงจายไฟฟาประธานกระแสตรง 
3.3.7 การจัดกลุมของขั้วตอสาย 
3.4.3 อุปกรณปลดวงจร 
3.4.6 อุปกรณปลดวงจรสองขั้ว 
3.4.7 อุปกรณปลดวงจรสี่ขั้ว 
3.4.9 เตาเสียบที่เปนอุปกรณปลดวงจร 
3.4.10 บริภัณฑที่ตอถึงกัน 
3.4.11 แหลงจายกําลังไฟฟาหลายแหลง 
4.1 เสถียรภาพของบริภัณฑ 
4.2.5 การทดสอบการกระแทก 
4.3.3 อุปกรณควบคุมปรับต้ังได 
4.3.5 เตาเสียบและเตารับ 
4.3.13.4 การแผรังสี UV 
4.3.13.5 เลเซอร 
4.4.2 สวนเคล่ือนที่ที่ทําใหเกิดอันตราย 
 4.4.5.2   การปองกันพัดลมสําหรับผูใช 
 4.4.5.3   การปองกันพัดลมสําหรับผูซอมบํารุง  
4.5.4 ตารางที่ 4ค   การทําเคร่ืองหมายสวนที่รอน 
4.5.4 อุณหภูมิสัมผัส 
4.6.2 บริภัณฑบนพ้ืน ที่เผาไหมไมได 
4.6.3 ประตูหรือฝาครอบที่ถอดได 
5.1.7.1 กระแสไฟฟาสัมผัสที่เกิน 3.5  mA  
5.1.8.2 ผลรวมของกระแสไฟฟาสัมผัส 
6.1.1 และ 6.1.2.2 การตอลงดินสําหรับโครงขายโทรคมนาคม 
7.2 และ 7.4.1 การตอลงดินสําหรับระบบกระจายสัญญาณดวยเคเบิล 
ช.2.1 บริภัณฑที่ใชในระบบไฟฟาที่มีแรงดันไฟฟาเกินประเภท III และ IV 
งง.1.2 โหลดสูงสุดของช้ันวาง (shelf) 
จจ.2  คําเตือนสําหรับเครื่องยอย 
จจ.4  การปลดกําลังไฟฟาของเครื่องยอย 
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หากมิไดกําหนดเปนอยางอ่ืน การตรวจสอบการเปนไปตามขอกําหนดของแตละขอยอยในขอ 1.7 ใหทําโดย
การตรวจสอบ (ดูขอ 1.7.11) 

1.7.1 พิกัดกําลังไฟฟาและเคร่ืองหมายช้ีบง 

1.7.1.1 เคร่ืองหมายพิกัดกําลังไฟฟา 

บริภัณฑตองมีการทําเคร่ืองหมายพิกัดกําลังไฟฟาซ่ึงมีจดุประสงคเพื่อระบุแหลงจายท่ีมี
แรงดันไฟฟาและความถ่ีถูกตองและมีวิสัยสามารถนํากระแสเพียงพอ 

ถาบริภัณฑไมไดมีอุปกรณสําหรับตอเขากับแหลงจายไฟฟาประธาน  ก็ไม จํา เป นต องทํา
เครื่องหมายพิกัดทางไฟฟาใดๆ เชน แรงดันไฟฟาที่กําหนด  กระแสไฟฟาท่ีกําหนด หรือความถ่ีท่ี
กําหนด ถาบริภัณฑหรือระบบมีจุดตอเขากับแหลงจายไฟฟาประธานหลายจุด ตองทําเคร่ืองหมาย
ระบุพิกัดทางไฟฟาของแตละจุด แตพิกัดรวมของบริภัณฑหรือระบบไมจําเปนตองทําเคร่ืองหมาย
ระบุพิกัดทางไฟฟา 

สําหรับบริภัณฑท่ีมีเจตนาใหติดต้ังโดยผูใชเคร่ือง เคร่ืองหมายพิกัดกําลังไฟฟาตองเห็นไดงายใน
พื้นท่ีซ่ึงผูใชเคร่ืองเขาถึงใดๆ ถาตัวเลือกแรงดันไฟฟาดวยมือไมอยูในพื้นท่ีซ่ึงผูใชเคร่ืองเขาถึง การ
ทําเคร่ืองหมายพิกัดกําลังไฟฟาตองระบุแรงดันไฟฟาท่ีกําหนดซ่ึงต้ังไวในระหวางการผลิต   ยอมให
ใชฉลากช่ัวคราวสําหรับจุดประสงคนี้    ยอมใหทําเคร่ืองหมายพิกัดกําลังไฟฟาบนพื้นผิวนอกใดๆ 
ของบริภัณฑ ยกเวนดานลางของบริภัณฑท่ีมีมวลเกิน 18 kg 

สําหรับบริภัณฑประจําท่ี เคร่ืองหมายพิกัดกําลังไฟฟาตองสามารถเห็นไดหลังติดต้ังบริภัณฑใน
ลักษณะใชงานปกติ 

สําหรับบริภัณฑท่ีมีเจตนาใหติดต้ังโดยผูซอมบํารุง และถาเคร่ืองหมายพิกัดกําลังไฟฟาอยูในพื้นท่ีซ่ึง
ผูซอมบํารุงเขาถึง ตําแหนงของเคร่ืองหมายถาวรตองระบุไวในขอแนะนําการติดต้ังหรืออยูบนฉลาก
ท่ีเห็นไดงายบนบริภัณฑ ยอมใหใชฉลากช่ัวคราวสําหรับจุดประสงคนี้ 

การทําเคร่ืองหมายพกิัดกําลังไฟฟาตองรวมถึงส่ิงตอไปนี้ 

- แรงดันไฟฟาท่ีกําหนด หรือพิสัยแรงดันไฟฟาท่ีกําหนด  เปน V  

 พิสัยแรงดันไฟฟาตองมีเคร่ืองหมายขีด ( - ) ค่ันระหวางแรงดันไฟฟาตํ่าสุดท่ีกําหนดกับ
แรงดันไฟฟาสูงสุดท่ีกําหนด ในกรณีท่ีมีแรงดันไฟฟาท่ีกําหนดหลายคาหรือพิสัยแรงดันไฟฟาท่ี
กําหนดหลายพิสัย ตองแยกออกจากกันโดยเคร่ืองหมายทับ ( / ) 

หมายเหตุ 1 ตัวอยางของการทําเคร่ืองหมายแรงดันไฟฟาที่กําหนดเปนดังตอไปนี้ 

- พิสัยแรงดันไฟฟาที่กําหนด : 220-240 V หมายความวาบริภัณฑออกแบบใหตอเขากับแหลงจายไฟฟา
ประธานกระแสสลับที่มีแรงดันไฟฟาใด ๆ  ระหวาง 220 V  ถึง 240 V  
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- แรงดันไฟฟาที่กําหนดหลายคา : 120/230/240 V หมายความวาบริภัณฑออกแบบใหตอเขากับแหลงจาย
ไฟฟาประธานกระแสสลับที่มีแรงดันไฟฟาเปน 120 V  หรือ 230 V  หรือ 240 V  ภายหลังการปรับตั้ง
ภายใน 

 ถาบริภัณฑตอเขากับตัวนําเฟสท้ังสองและตัวนําเปนกลางของระบบจายกําลังไฟฟาเฟสเดียว 3 สาย  
เคร่ืองหมายตองแสดงแรงดันไฟฟาเฟสถึงสายเปนกลางและแรงดันไฟฟาเฟสถึงเฟส แยกจากกัน
โดยเครื่องหมายทับ ( / ) พรอมขอความเพิ่มเติม เชน “3 สายพรอมสายดินปองกัน” หรือ 
“3WPE” หรือท่ีเทียบเทากัน 

หมายเหตุ 2 ตัวอยางของเคร่ืองหมายพิกัดของระบบขางตนไดแก 

120/240 V; 3 สาย  PE 

120/240 V; 3W    (IEC 60417 -5019) 

100/200 V; 2W + N + PE 

100-120/200-240 V; 2W   N  PE 

- สัญลักษณสําหรับธรรมชาติของแหลงจาย (สําหรับกระแสตรงเทานั้น) 

- ความถี่ที่กําหนดหรือพิสัยความถี่ที่กําหนด เปน Hz นอกจากวาบริภัณฑออกแบบไวสําหรับ
กระแสตรงเทานั้น 

- กระแสไฟฟาท่ีกําหนด เปน mA  หรือ A 

 สําหรับบริภัณฑท่ีมีแรงดันไฟฟาท่ีกําหนดหลายคา ตองทําเคร่ืองหมายกระแสไฟฟาท่ีกําหนดซ่ึง
สมนัยกันในลักษณะท่ีพิกัดกระแสท่ีแตกตางกันแยกออกจากกันดวยเคร่ืองหมายทับ ( / ) และ
ความสัมพันธระหวางแรงดันไฟฟาท่ีกําหนดกับกระแสไฟฟาท่ีกําหนดปรากฏอยางชัดเจน 

 สําหรับบริภัณฑท่ีมีพิสัยแรงดันไฟฟาท่ีกําหนด ตองทําเครื่องหมายดวยกระแสไฟฟาท่ีกําหนด
สูงสุดหรือพิสัยกระแสไฟฟา 

 การทําเคร่ืองหมายพิกัดกําลังไฟฟาสําหรับกระแสไฟฟาท่ีกําหนดของกลุมหนวยท่ีมีจุดตอเขากับ
แหลงจายเพียงจุดเดียว   ตองทําไวบนหนวยท่ีตอโดยตรงเขากับแหลงจายไฟฟาประธาน 
กระแสไฟฟาท่ีกําหนดซ่ึงทําเคร่ืองหมายไวบนหนวยนั้นตองเปนกระแสไฟฟารวมสูงสุดท่ีเปนไป
ไดบนวงจรในขณะเดียวกัน และตองรวมถึงกระแสของทุกหนวยในกลุมท่ีรับผานหนวยนั้นเพื่อให
สามารถทํางานพรอมกัน 

หมายเหตุ 3 ตัวอยางของเคร่ืองหมายกระแสไฟฟาที่กําหนดเปนดังตอไปนี้ 

- บริภัณฑที่มีแรงดันไฟฟาที่กําหนดหลายคา 

120/240 V; 2.4/1.2 A 

100-120/200-240 V; 2.4 /1.2 A; 
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- บริภัณฑที่มีพิสัยแรงดันไฟฟาที่กําหนด 

100-240 V; 2.8 A หรือคายอดของแรงดันไฟฟาทดสอบตามตารางที่ 5 ค. 

100-240 V; 2.8-1.4 A 

100-120 V; 2.8 A 

200-240 V; 1.4 A 

ยอมใหมีเคร่ืองหมายเพิ่มเติม  หากไมทําใหเกิดการเขาใจผิด 

ในกรณีท่ีใชสัญลักษณ ตองเปนไปตาม ISO 7000 หรือ IEC 60417  แลวแตกรณ ี

 1.7.1.2 เคร่ืองหมายชีบ้ง 

  บริภัณฑตองมีเคร่ืองหมายช้ีบงตอไปนี ้

  - ช่ือผูผลิตหรือเคร่ืองหมายการคา หรือเคร่ืองหมายช้ีบง 

  - การชี้บงแบบรุนหรือแบบอางอิง ของผูผลิต 

- สัญลักษณ  (IEC 60417-5172 (DB:2003-02)) สําหรับบริภัณฑประเภท II เทานัน้ เวนแตจะถูก
หามโดยขอ 2.6.2 

ยอมใหมีเคร่ืองหมายเพิ่มเติม  หากไมทําใหเกิดการเขาใจผิด 

เคร่ืองหมายเพิ่มเติมเหลานี้ตองเห็นไดงายในพื่นท่ีผูปฏิบัติงานเขาถึง แตตองไมอยูท่ีผิวดานใตบริภัณฑท่ี
มีมวลเกิน 18 kg  สําหรับบริภัณฑประจําท่ีเคร่ืองหมายพิกัดกําลังไฟฟาตองสามารถเห็นไดหลังติดต้ัง
บริภัณฑในลักษณะใชงานปกติ 

1.7.2 ขอแนะนําความปลอดภัยและเคร่ืองหมาย 

1.7.2.1 ท่ัวไป 

ตองจัดเตรียมขอมูลท่ีเพียงพอใหผูใชเขาใจถึงเง่ือนไขท่ีจาํเปนเพื่อใหม่ันใจวาเม่ือมีการใชงานตามที่
ผูผลิตระบุ บริภัณฑจะไมกอใหเกิดอันตรายตามความหมายของมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี ้

ถาจําเปนตองมีการระวังปองกันเปนพิเศษเพื่อหลีกเล่ียงการเกิดอันตรายขณะใชงาน ติดต้ัง ซอม
บํารุง ขนสง หรือเก็บรักษาบริภัณฑ ผูผลิตตองจัดใหมีขอแนะนําท่ีจําเปน 

หมายเหตุ 1 อาจจําเปนตองมีการระวังปองกันเปนพิเศษ เชน ในการตอบริภัณฑเขากับแหลงจาย และการตอระหวาง
หนวยของหนวยแยก (ถามี) 

หมายเหตุ 2 ในกรณีที่เหมาะสม ขอแนะนําการติดตั้งควรรวมถึงกฎการเดินสายดวย 

หมายเหตุ 3 ในประเทศไทย ขอแนะนําและเคร่ืองหมายของบริภัณฑที่เกี่ยวกับความปลอดภัยตองเปนภาษาไทย   สวน
ขอแนะนําการบํารุงรักษาที่ปกติจะจัดไวใหเฉพาะผูซอมบํารุงยอมใหใชภาษาอังกฤษไดดวย 



มอก.1561-2556 

-52- 

หมายเหตุ 4 (วาง) 

หมายเหตุ 5 (วาง) 

หมายเหตุ 6 (วาง) 

ขอแนะนําการใชงาน และขอแนะนําการติดต้ัง สําหรับบริภัณฑเสียบไดท่ีมีเจตนาใหผูใชติดต้ังเอง 
ตองจัดเตรียมไวใหผูใช 

1.7.2.2 อุปกรณปลดวงจร 

เม่ืออุปกรณปลดวงจรไมรวมอยูในบริภัณฑ (ดูขอ 3.4.3) หรือเม่ือเตาเสียบบนสายออนปอน
กําลังไฟฟาเจตนามีไวเพื่อเปนอุปกรณปลดวงจร ขอแนะนําการติดต้ังตองระบุวา 

- สําหรับบริภณัฑตออยางถาวร  ตองติดต้ังอุปกรณปลดวงจรที่เขาถึงไดสะดวกภายนอกบริภณัฑ 

- สําหรับบริภณัฑเสียบได  เตารับตองติดต้ังใกลบริภณัฑและตองเขาถึงไดงาย 

1.7.2.3 อุปกรณปองกนักระแสเกิน 

สําหรับบริภัณฑเสียบไดประเภท B หรือบริภัณฑตอถาวร ขอแนะนําการติดต้ังตองระบุพิกัดสูงสุด
ของอุปกรณปองกันกระแสเกินท่ีเตรียมไวภายนอกบริภัณฑ นอกจากวามีอุปกรณปองกันกระแส
เกินท่ีเหมาะสมอยูในบริภัณฑ (ดูขอ 2.6.3.3 ข) ดวย 

หมายเหตุ  พิกัดสูงสุดที่ระบุอาจไมใชพิกัดอุปกรณปองกันที่หาไดในประเทศ  ยอมใหใชอุปกรณที่มีพิกัดตํ่ากวาซ่ึงยัง
พอเพียงสําหรับกระแสที่กําหนดของบริภัณฑ บวกดวยกระแสไหลพุงที่ยอมให ตามที่จําเปน 

1.7.2.4 ระบบจายกําลังไฟฟา IT 

ถาบริภัณฑถูกออกแบบหรือปรับปรุง (เม่ือตองการ)  สําหรับตอเขากับระบบจายกําลังไฟฟา IT ตอง
ระบุขอแนะนาํการติดต้ังบริภัณฑไวดวย 

1.7.2.5 การเขาถึงของผูใชเคร่ืองดวยเคร่ืองมือ 

ถาจําเปนตองใชเคร่ืองมือในการเขาถึงพื้นท่ีซ่ึงผูใชเคร่ืองเขาถึง ชองบรรจุอ่ืนท้ังหมดภายในพื้นท่ี
นั้นซ่ึงมีอันตรายตองไมสามารถเขาถึงไดโดยผูใชเคร่ืองดวยการใชเคร่ืองมือเดียวกัน หรือชองบรรจุ
ดังกลาวตองทําเคร่ืองหมายเพ่ือหามผูใชเคร่ืองเขาถึง 

เคร่ืองหมายแสดงอันตรายจากช็อกไฟฟาคือ     (ISO 3864 No.5036) 

1.7.2.6 โอโซน 

สําหรับบริภัณฑซ่ึงทําใหเกิดโอโซน ขอแนะนําการติดต้ังและการใชงานตองอางอิงถึงความตองการ
ท่ีตองระมัดระวังเพื่อใหม่ันใจวาความเขมขนของโอโซนถูกจํากัดอยูท่ีคาปลอดภัย 
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หมายเหตุ ขีดจํากัดการสัมผัสเปนเวลานานกับโอโซนที่แนะนําในปจจุบัน คือ 0.1  10-6 (0.2 mg/m3) คํานวณเปนความ
เขมขนเฉลี่ยตอเวลาถวงน้ําหนัก 8 h (8 h time-weighted average concentration)  ควรตั้งขอสังเกตวาโอโซน
หนักกวาอากาศ 

1.7.3 วัฏจักรการทํางานระยะส้ัน 

บริภัณฑท่ีไมมีเจตนาใหทํางานอยางตอเนื่อง ตองทําเคร่ืองหมายเวลาการทํางานท่ีกําหนด และเวลาพักท่ี
กําหนด นอกจากวาเวลาการทํางานถูกจํากัดโดยการสราง 

เคร่ืองหมายของเวลาการทํางานท่ีกําหนด ตองสมนัยกับการทํางานปกติ 

เคร่ืองหมายของเวลาทํางานท่ีกําหนดตองนําหนาเครื่องหมายเวลาพักที่กําหนด(ถาใหไว)  เคร่ืองหมาย 
2 เคร่ืองหมายตองแยกออกจากกันดวยเคร่ืองหมายทับ (  /  ) 

1.7.4 การปรับต้ังแรงดันไฟฟาจาย 

สําหรับบริภัณฑท่ีมีเจตนาใหตอเขากับแรงดันไฟฟาท่ีกําหนดหรือความถ่ีท่ีกําหนดหลายคา ตองอธิบาย
วิธีการปรับต้ังอยางละเอียดไวในขอแนะนาํการซอมบํารุงหรือขอแนะนําการติดต้ัง 

นอกจากวาวิธีการปรับต้ังเปนตัวควบคุมแบบงายๆ  ใกลกับเคร่ืองหมายพิกัดกําลังไฟฟา และการตั้งตัว
ควบคุมนี้เขาใจไดงายโดยการตรวจสอบ  ตองมีขอแนะนําตอไปนี้หรือท่ีคลายกันปรากฏอยูในหรือใกล
เคร่ืองหมายพิกัดกําลังไฟฟา 

ดูขอแนะนําการติดตัง้ 
กอนตอเขากับแหลงจาย 

1.7.5 เตารับจายกําลังบนบริภัณฑ 

ถาผูใชเครื่องเขาถึงเตารับจายกําลังแบบมาตรฐานใดๆ ในบริภัณฑ เครื่องหมายตองวางอยูในบริเวณ
ของเตารับจายกําลังแบบมาตรฐานเพ่ือแสดงโหลดสูงสุดซ่ึงยอมใหตอเขากับเตารับจายนั้น 

เตารับจายท่ีเปนไปตาม มอก.166 หรือ IEC 60083 เปนตัวอยางของเตารับจายกําลังแบบมาตรฐาน 

1.7.6 การระบุฟวส 

เคร่ืองหมายตองวางอยูใกลกับฟวสหรือท่ียึดฟวสแตละตัว หรือบนที่ยึดฟวส หรือในที่อ่ืน หากสามารถ
เขาใจไดงายวาเคร่ืองหมายนั้นใชกับฟวสตัวใด โดยใหรายละเอียดเกี่ยวกับกระแสไฟฟาท่ีกําหนดของ
ฟวสและแรงดันไฟฟาท่ีกําหนดของฟวส (ในกรณีท่ีสามารถใสฟวสท่ีมีแรงดันไฟฟาท่ีกําหนดไดหลาย
คา) 

ในกรณีท่ีจําเปนตองใชฟวสท่ีมีลักษณะเฉพาะท่ีมีการละลายเปนพิเศษ เชน เวลาหนวงหรือวิสัยสามารถ
ตัดกระแส ตองระบุแบบไวดวย 
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ฟวสท่ีไมไดอยูในพื้นท่ีซ่ึงผูใชเคร่ืองเขาถึงและสําหรับฟวสท่ีบัดกรีไวภายในพ้ืนท่ีซ่ึงผูใชเคร่ืองเขาถึง 
ยอมใหใชการอางอิง (เชน F1,  F2 ฯลฯ) ท่ีชัดเจนกับเอกสารซอมบํารุงซ่ึงมีรายละเอียดท่ีเกีย่วเนื่อง 

หมายเหตุ ดูขอ 2.7.6 สําหรับคําเตือนอื่นที่เกี่ยวเนื่องกับผูซอมบํารุง 

1.7.7 ข้ัวตอสาย 

1.7.7.1 ข้ัวตอลงดินปองกันและข้ัวตอเช่ือมตอปองกัน 

ขั้วตอสายซึ่งมีไวสําหรับตอตัวนําตอลงดินปองกัน ตองระบุดวยสัญลักษณ     (IEC 60417 -
5019 (DB:2002-10))  สัญลักษณนี้ไมใชสําหรับข้ัวตอลงดินอ่ืน ยกเวนอาจนําสัญลักษณไปใชเพื่อ
ระบุข้ัวตอลงดินปองกันท่ีแยกออกไปตามที่ระบุในขอ 5.1.7.1 

การทําเคร่ืองหมายข้ัวตอสําหรับตัวนําเช่ือมตอปองกันไมไดเปนขอกําหนด แตเม่ือใดจะทํา
เคร่ืองหมายใหใชสัญลักษณ  (IEC 60417-5017 (DB:2002-10)) 

สถานการณตอไปนี้อยูนอกเหนือจากขอกําหนดขางตน 

- กรณีท่ีข้ัวตอสําหรับการตอกับแหลงจายกําลังไฟฟาเตรียมไวบนสวนประกอบ (เชน กลองตอสาย) 
หรือชุดประกอบยอย (เชน หนวยจายกําลังไฟฟา) ยอมใหใชสัญลักษณ  สําหรับข้ัวตอลงดิน
ปองกันแทนสัญลักษณ  

- บนชุดประกอบยอยหรือสวนประกอบ ยอมใหใชสัญลักษณ    แทนสัญลักษณ  หากไมทํา
ใหเกิดความสับสน 

สัญลักษณเหลานี้ตองไมอยูบนหมุดเกลียว หรือสวนอ่ืนซ่ึงอาจถอดออกไปขณะตอตัวนํา 

ขอกําหนดนี้ใชไดกับข้ัวตอสําหรับการตอตัวนําลงดินปองกันไมวาจะเดินเปนสวนรวมหนวยกับ
สายออนปอนกําลังไฟฟาหรือกับตัวนําจาย 

1.7.7.2 ข้ัวตอสําหรับตัวนําแหลงจายไฟฟาประธานกระแสสลับ 

สําหรับบริภัณฑตออยางถาวรและบริภณัฑท่ีมีสายออนปอนกําลังไฟฟาถอดไมได 

- ขั้วตอซึ่งมีไวสําหรับตอตัวนําเปนกลางแหลงจายไฟฟาประธานกระแสสลับโดยเฉพาะ (ถามี) 
ตองระบุดวยตัวอักษรพิมพใหญ N   และ 

- บนบริภัณฑ 3 เฟส  ถาการหมุนเฟสท่ีไมถูกตองทําใหเกิดการรอนเกินหรืออันตรายอ่ืน ข้ัวตอท่ีมี
เจตนาใหตอตัวนําเฟสแหลงจายไฟฟาประธานกระแสสลับ ตองทําเคร่ืองหมายในลักษณะท่ีลําดับ
การหมุนของเฟสชัดเจน ไมวาจะใชกับขอแนะนําการติดต้ังใดๆ 

สัญลักษณเหลานี้ตองไมอยูบนหมุดเกลียว หรือสวนอ่ืนซ่ึงอาจถอดออกไปขณะตอตัวนํา 

1.7.7.3 ข้ัวตอสําหรับตัวนําแหลงจายไฟฟาประธานกระแสตรง 
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สําหรับบริภัณฑตออยางถาวรและบริภัณฑท่ีมีสายออนปอนกําลังไฟฟาถอดไมได ข้ัวตอซ่ึงมีไว
สําหรับตอกับแหลงจายไฟฟาประธานกระแสตรงโดยเฉพาะ ตองมีเคร่ืองหมายท่ีระบุสภาพข้ัว 

ถามีข้ัวตอสายเด่ียวท่ีเตรียมไวท้ังสําหรับเปนข้ัวตอลงดินปองกันหลักภายในบริภัณฑและสําหรับ
การตอกับข้ัวหนึ่งของแหลงจายไฟฟาประธานกระแสตรง ตองมีเคร่ืองหมายตามท่ีระบุในขอ 1.7.7.1  
นอกเหนือจากเคร่ืองหมายท่ีระบุสภาพข้ัว 

สัญลักษณเหลานี้ตองไมอยูบนหมุดเกลียว หรือสวนอ่ืนซ่ึงอาจถอดออกไปขณะตอตัวนํา 

1.7.8 อุปกรณควบคุมและตัวช้ีบอก 

1.7.8.1 การระบุ ท่ีต้ัง และเคร่ืองหมาย 

นอกจากเห็นไดชัดวาไมจําเปน ตัวช้ีบอก สวิตช และอุปกรณควบคุมอ่ืน ซ่ึงสงผลกระทบตอความ 
ปลอดภัยตองไดรับการระบุหรือวางในลักษณะท่ีช้ีอยางชัดเจนวาหนาท่ีใดท่ีอุปกรณเหลานี้ควบคุม   

เคร่ืองหมายและเครื่องช้ีบอกสําหรับสวิตชและอุปกรณควบคุมอ่ืนตองอยูในตําแหนงอยางใดอยาง 
หนึ่งดังนี้ 

- บนหรือใกลสวิตชหรืออุปกรณควบคุม หรือ 
- ท่ีอ่ืน หากเปนท่ีเขาใจไดงายวาเคร่ืองหมายใชกับสวิตชหรืออุปกรณควบคุมใด 

การชี้บอกท่ีใชสําหรับจุดประสงคนี้ตองเขาใจไดโดยตลอด โดยไมตองใชความรูทางภาษา   
มาตรฐานระดับประเทศ ฯลฯ 

1.7.8.2 สี 

กรณีท่ีเกี่ยวเนื่องกับความปลอดภัย สีของอุปกรณควบคุมและตัวช้ีบอกตองเปนไปตาม IEC 60073 
กรณีท่ีใชสีสําหรับอุปกรณควบคุมหรือตัวช้ีบอกตามหนาท่ี ยอมใหใชสีใดๆ รวมทั้งสีแดง หากเปน
ท่ีชัดเจนวาไมเกี่ยวเนื่องกับความปลอดภัย 

1.7.8.3 สัญลักษณ 

ในกรณีที่ใชสัญลักษณบนหรือใกลอุปกรณควบคุม (เชน สวิตช และปุมกด) เพื่อชี้บอกภาวะ 
“เปด” (ON) และ “ปด” (OFF) ตองใชสัญลักษณ “” สําหรับ “เปด” และสัญลักษณ “” สําหรับ 
“ปด” (IEC 60417-5007(DB: 2002-10) และ IEC 60417-5008(DB: 2002-10))  สําหรับสวิตชแบบ
กด-กด (push-push type) ใหใชสัญลักษณ   (IEC 60417-5010(DB:2002-10)) 

ยอมใหใชสัญลักษณ “” และ “” แสดงตําแหนง “ปด” และ “เปด” บนสวิตชกําลังปฐมภูมิและ
ทุติยภูมิ รวมท้ังสวิตชแยกวงจร 

ภาวะ “เตรียมพรอม” (STAND-BY) ใหระบุดวยสัญลักษณ    (IEC 60417-5009(DB:2002-10)) 
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1.7.8.4 เคร่ืองหมายท่ีใชตัวเลข 

ถาใชตัวเลขสําหรับชี้บอกตําแหนงตางๆ ที่แตกตางกันของอุปกรณควบคุมใดๆ ตองระบุตําแหนง 
“ปด” ดวยเลข 0 (ศูนย) และตัวเลขท่ีเพิ่มข้ึนใชช้ีบอกกําลังไฟฟาออก กําลังไฟฟาเขา ท่ีเพิ่มข้ึน 

1.7.9 การแยกแหลงจายกําลังไฟฟาหลายแหลง 

ในกรณีที่มีจุดตอมากกวาหนึ่งจุดใชปอนแรงดันไฟฟาหรือแสดงระดับอันตรายจากพลังงานใหกับ
บริภัณฑ เครื่องหมายซึ่งเห็นไดงายอยู ใกลกับการเขาถึงสวนอันตรายของผูซอมบํารุง ตองระบุวา
อุปกรณปลดวงจรใด (1 ตัวหรือหลายตัว) แยกบริภัณฑโดยสมบูรณ  และอุปกรณปลดวงจรใดสามารถ
ใชแยกแตละสวนของบริภัณฑ 

1.7.10 เทอรมอสแตตและอุปกรณคุมคาอ่ืนๆ 

เทอรมอสแตตและอุปกรณคุมคาท่ีคลายกันท่ีมีเจตนาใหปรับต้ังในระหวางการติดต้ังหรือการใชงาน
ปกติ ตองมีการช้ีบอกทิศทางการปรับต้ังเพื่อเพิ่มหรือลดคาของลักษณะเฉพาะท่ีปรับต้ัง ยอมใหใชการ
ช้ีบอกทิศดวยสัญลักษณ “  ” และ “  ” 

1.7.11 ความคงทน 

เคร่ืองหมายและขอความซ่ึงมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้กําหนดใหแสดง ตองคงทนและอานงาย 
ในการพจิารณาความคงทนของเคร่ือง หมายตองคํานึงถึงผลของการใชงานตามปกติ 

การตรวจสอบการเปนไปตามขอกําหนดใหทําโดยการตรวจสอบและโดยการถูเคร่ืองหมายดวยมือเปน
เวลา 15 s  ดวยผาชุมน้ํา และอีก 15 s ดวยผาขาวบางชุมปโตรเลียมสปริต (petroleum spirit) ภายหลังการ
ทดสอบนี้เคร่ืองหมายตองอานไดงาย ตองไมสามารถเอาแผนเคร่ืองหมายออกโดยงาย และตองไมมวน
หรือโกง 

ปโตรเลียมสปริตที่ใชสําหรับการทดสอบ ไดแก ตัวทําละลายอะลิฟาติกเฮกเซน ที่มีปริมาณของแอ
โรแมติกสูงสุดรอยละ 0.1 โดยปริมาตร  คาเคอริบิวทานอล (kauributanol) เทากับ 29  จุดเดือดเร่ิมตน
ประมาณ 65  C จุดแหงประมาณ 69  C และมวลตอหนวยปริมาตรประมาณ 0.7 kg/l 

อีกทางเลือกหนึ่งคือยอมใหใชเฮกเซนช้ันคุณภาพตัวทําละลายท่ีมี n-hexane อยางนอยรอยละ 85 

หมายเหตุ การระบุ “n-hexane” คือชื่อทางเคมีที่เรียกสําหรับไฮโดรคารบอน “ปกติ” หรือโซตรง  ปโตรเลียมสปริตนี้อาจ
ไดรับการระบุตอไปอีกในลักษณะที่เปนเฮกเซนช้ันคุณภาพรีเอเจนต ACS ที่ไดรับการรับรอง (CAS# 110-54-3) 

1.7.12 สวนท่ีถอดได 

เคร่ืองหมายท่ีกําหนดใหแสดงโดยมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้ ตองไมแสดงบนสวนท่ีถอดได
ซ่ึงสามารถเปล่ียนแทนในลักษณะท่ีจะทําใหเกิดการเขาใจผิดในเคร่ืองหมายได 
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1.7.13 แบตเตอร่ีท่ีเปล่ียนแทนได 

ถาบริภัณฑมีแบตเตอร่ีท่ีเปล่ียนแทนได และถาการเปล่ียนแบตเตอร่ีผิดประเภทอาจสงผลใหเกิดการ
ระเบิดได (เชน แบตเตอร่ีลิเทียมบางประเภท) ใหใชขอกําหนดตอไปนี้ : 

- ถาแบตเตอร่ีวางอยูในพื้นท่ีซ่ึงผูใชเคร่ืองเขาถึง ตองมีเคร่ืองหมายใกลแบตเตอร่ีหรือมีขอความที่ระบุ
ไวท้ังในขอแนะนําการใชงานและขอแนะนําการซอมบํารุง 

- ถาแบตเตอร่ีวางอยูท่ีอ่ืนในบริภัณฑ ตองมีเคร่ืองหมายใกลแบตเตอร่ีหรือมีขอความในขอแนะนาํการ
ซอมบํารุง 

เคร่ืองหมายหรือขอความตองรวมขอความตอไปนี้หรือขอความท่ีคลายกัน 

คําเตอืน 
การเปลี่ยนแบตเตอรี่ผดิประเภทอาจเส่ียงตอการระเบิด 

กําจัดแบตเตอรี่ที่ใชแลวตามขอแนะนาํ 

1.7.14 บริภัณฑสําหรับท่ีต้ังท่ีเขมงวดในการเขาถึง 

บริภัณฑท่ีมีเจตนาใหติดต้ังในท่ีต้ังท่ีเขมงวดในการเขาถึง ขอแนะนําการติดต้ังตองมีการบอกกลาวถึง
ผลนี้ 

2.  การปองกันจากอันตราย 

2.1 การปองกันช็อกไฟฟาและอันตรายจากพลังงาน 

2.1.1 การปองกันในพื้นท่ีซ่ึงผูใชเคร่ืองเขาถึง 

หัวขอนี้ระบุขอกําหนดสําหรับการปองกันช็อกไฟฟาจากสวนท่ีไดรับพลังงานไฟฟาบนพ้ืนฐานของ
หลักการซ่ึงยอมใหผูใชเคร่ืองเขาถึง : 

- สวนเปลือยของวงจร SELV และ 
- สวนเปลือยของวงจรจํากัดกระแส และ 
- วงจร TNV ภายใตภาวะท่ีระบุในขอ 2.1.1.1 

การเขาถึงสวนท่ีไดรับพลังงานไฟฟาอ่ืนๆ และการเขาถึงฉนวนของสวนเหลานั้น มีขอจํากัดตามท่ีระบุ
ในขอ 2.1.1.1 

ขอกําหนดเพ่ิมเติมสําหรับการปองกันอันตรายจากพลังงานไดระบุไวในขอ 2.1.1.5 และขอ 2.1.1.8 

2.1.1.1 การเขาถึงสวนท่ีไดรับพลังงานไฟฟา 

ตองสรางบริภัณฑในลักษณะท่ีในพื้นท่ีซ่ึงผูใชเคร่ืองเขาถึงมีการปองกันอยางเพียงพอตอการสัมผัส
กับ 
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- สวนเปลือยของวงจร ELV และ 
- สวนเปลือยท่ีมีแรงดันไฟฟาอันตราย และ 
- ฉนวนตันที่ทําหนาที่เปนฉนวนตามหนาที่หรือฉนวนมูลฐานของสวนหรือสายไฟฟาในวงจร 

ELV ยกเวนท่ียอมใหตามขอ 2.1.1.3 และ 
- ฉนวนตันท่ีทําหนาที ่เปนฉนวนตามหนาท่ีหรือฉนวนมูลฐานของสวนหรือสายไฟฟาท่ีมี
แรงดันไฟฟาอันตราย และ 

หมายเหตุ  ฉนวนตามหนาที่ รวมถึงฉนวน เชน แล็กเกอร อิแนเมลในตัวทําละลาย กระดาษธรรมดา ฝาย และฟลม
ออกไซด หรือฉนวนกระจัด (displaceable insulation) เชน ลูกปด และสารประกอบผนึกที่นอกเหนือจากเรซิน
ที่แข็งตัวไดเอง 

- สวนนําไฟฟาไดท่ีไมตอลงดินซ่ึงแยกออกจากวงจร ELV หรือออกจากสวนท่ีมีแรงดันไฟฟา
อันตรายดวยฉนวนตามหนาท่ีหรือฉนวนมูลฐานเทานั้น และ 

- สวนเปลือยของวงจร TNV ยกเวนสวนท่ียอมใหเขาถึงไดตอไปนี้ 

 หนาสัมผัสของตัวตอซ่ึงไมสามารถสัมผัสไดดวยโพรบทดสอบ (รูปท่ี 2ค) 

 สวนนําไฟฟาไดเปลือยภายในชองบรรจุแบตเตอร่ี ซ่ึงเปนไปตามขอ 2.1.1.2 

 สวนนําไฟฟาไดเปลือยของวงจร TNV-1 ท่ีมีจุดใดๆ ตอตามขอ 2.6.1ง) เขากับข้ัวตอลงดิน
ปองกัน  

 สวนนําไฟฟาไดเปลือยของตัวตอในวงจร TNV-1 ท่ีแยกออกจากสวนนําไฟฟาไดท่ีแตะตองถึง
และไมตอลงดินของบริภัณฑตามขอ 6.2.1 

หมายเหตุ 2 แบบอยางการใชงานคือเปลือกหุมของตัวตอรวมแกน 

หมายเหตุ 3 ในบางกรณี การเขาถึงวงจร TNV-1 และ TNV-3 โดยผานทางวงจรอื่นมีขอจํากัดตามขอ 6.2.1  

ไมมีขอจํากัดการเขาถึงสําหรับวงจรจํากัดกระแส 

ขอกําหนดนี้ใชกับทุกตําแหนงของบริภัณฑ เม่ือเดินสายและทํางานในลักษณะใชงานตามปกติ 

การปองกันตองใชวิธีการใชฉนวน หรือการกั้น หรือการใชอินเตอรล็อก 

การตรวจสอบการเปนไปตามขอกําหนดใหทําโดยการทดสอบทุกขอตอไปนี ้

ก) โดยการตรวจสอบ 

ข) โดยการทดสอบดวยนิ้วทดสอบตามรูปท่ี 2ก   นิ้วทดสอบนี้ตองไมสัมผัสกับสวนซ่ึงอธิบายไว
ขางตน เม่ือแตะลงบนชองเปดของเปลือกหุมหลังจากเอาสวนท่ีผูใชเคร่ืองถอดไดรวมท้ังท่ียึด
ฟวสออกและประตูกับฝาครอบท่ีผูใชเคร่ืองเขาถึงเปดอยู  ท้ังนี้ยอมใหหลอดคงอยูในตําแหนง  
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สําหรับการทดสอบนี้ ตัวตอท่ีผูใชเคร่ืองสามารถถอดแยกไดนอกเหนือจากเตาเสียบและเตารับ
ท่ีเปนไปตาม มอก.166, มอก.2404 หรือ มอก.1234   ตองทดสอบในระหวางการปลดวงจรดวย 

ค) โดยการทดสอบดวยหมุดทดสอบ ตามรูปท่ี 2ข   หมุดทดสอบนี้ตองไมสัมผัสกับสวนเปลือยท่ีมี
แรงดันไฟฟาอันตราย เม่ือสอดท่ีชองเปดของเปลือกหุมทางไฟฟาภายนอก ท้ังนี้ใหปลอยสวนท่ี
ผูใชเคร่ืองถอดไดรวมท้ังท่ียึดฟวสและหลอดไวในตําแหนง พรอมท้ังใหปดประตูและฝาครอบ
ท่ีผูใชเคร่ืองเขาถึงได ในระหวางการทดสอบนี้ 

ง) โดยการทดสอบดวยโพรบทดสอบ ตามรูปท่ี 2ค ในกรณท่ีีเหมาะสม 

ใหใชนิ้วทดสอบ หมุดทดสอบ และโพรบทดสอบตามขางตนในทุกตําแหนงที่เปนไปไดโดย
ไมใชแรงมากนัก ยกเวนในกรณีของบริภัณฑต้ังพื้นท่ีมีมวลเกิน 40 kg ใหทดสอบโดยไมตอง
เอียงบริภัณฑ 

 บริภัณฑท่ีมีเจตนาใหฝงในหรือติดต้ังในรางหรือรวมเขากับบริภัณฑท่ีใหญกวา ใหทดสอบโดย
มีการเขาถึงบริภัณฑจํากัดตามวิธีติดต้ังท่ีผูผลิตใหรายละเอียด 

 ใหทดสอบชองเปดท่ีกันนิ้วทดสอบเขา (การทดสอบ ข) ขางตน) ตอไปโดยใชนิ้วทดสอบไมมี
ขอ รูปรางตรง กดดวยแรง 30 N  ถานิ้วทดสอบไมมีขอเขาไปได ตองทดสอบขอ ข) ซํ้า ยกเวน
กดนิ้วทดสอบผานเขาไปในชองเปดไดโดยใชแรงไมเกิน 30 N 

หมายเหตุ 4 ถาใชตัวชี้บอกการสัมผัสทางไฟฟาเพื่อแสดงการสัมผัส ตองระมัดระวังเพื่อใหม่ันใจวาการทดสอบไมทํา
ความเสียหายใหแกสวนประกอบของวงจรอิเล็กทรอนิกส 

ไมมีขอกําหนดสําหรับระยะหางในอากาศตํ่าสุดสําหรับแรงดันไฟฟาไมเกิน 1 000 V กระแสสลับ 
หรือ 1 500 V กระแสตรง   หากไมตองการใหมีการสัมผัสระหวางเคร่ืองทดสอบกับสวนท่ีระบุไว
ในการทดสอบขางตน   สําหรับแรงดันไฟฟาท่ีสูงกวานี้จะตองมีระยะหางในอากาศระหวางสวนท่ีมี
แรงดันไฟฟาอันตรายกับนิ้วทดสอบ (รูปท่ี 2ก) หรือหมุดทดสอบ (รูปท่ี 2ข) ขณะวางไวในตําแหนง
ท่ีใหผลเลวท่ีสุด  ชองวางในอากาศน้ี (ดูรูปท่ี 2ง) ตอง 

- มีระยะตํ่าสุดเทากับระยะหางในอากาศตํ่าสุดสําหรับฉนวนมูลฐานตามท่ีระบุในขอ 2.10.3 (หรือ
ภาคผนวก ช.)  หรือ 

- ตองทนการทดสอบความทนทานไฟฟาท่ีเกี่ยวเนื่องในขอ 5.2.2 
ถาสวนประกอบเคล่ือนท่ีได เชน สําหรับจุดประสงคเพื่อปรับความตึงของสายพาน การทดสอบดวยนิ้ว 
ทดสอบจะกระทําในลักษณะท่ีสวนประกอบแตละสวนอยูในตําแหนงท่ีใหผลเลวท่ีสุดภายในพิสัยของ 
การปรับต้ัง ใหถอดสายพานออก (ถาจําเปน) สําหรับวัตถุประสงคนี้ 
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 มิติเชิงเสนเปน mm 
เกณฑความคลาดเคล่ือนของมิติที่ไมมีเกณฑความคลาดเคล่ือนจําเพาะ: 

- ของมุม 14 และ 37 :  15 
- ของรัศมี :  0.1 mm 
- ของมิติเชิงเสน 

 15 mm : 0 
0.1

  
  mm 

 15 mm  25 mm :  0.1 mm 
 25 mm :  0.3 mm 

วัสดุที่ใชทําน้ิว : ตัวอยางเชน เหล็กกลาผานกรรมวิธีทางความรอน 

ขอทั้งสองของนิ้วน้ีสามารถดัดโคงเปนมุม 90 100  แตตองอยูในทิศทางเดียวกันเทาน้ัน 

หมายเหตุ 1 การใชการแกปญหาโดยหมุดและรองเปนเพียงวิธีที่เปนไปไดวิธีหนึ่งเทานั้นเพื่อจํากัดการดัดโคงไวที่ 90 ดวยเหตุนี้
มิติและเกณฑความคลาดเคลื่อนของรายละเอียดเหลานี้จึงไมไดใหไวในแบบเขียน การออกแบบจริงตองม่ันใจวามุม
ดัดโคง 90 มีเกณฑความคลาดเคลื่อน 0 ถึง  10 

หมายเหตุ 2 มิติในวงเล็บเปนเพียงสารสนเทศแนะนํา 

หมายเหตุ 3 นิ้วทดสอบนํามาจาก มอก.513 รูปที่ 2 โพรบทดสอบ B ในบางกรณีเกณฑความคลาดเคลื่อนอาจแตกตางกันได 

รูปท่ี 2ก  นิ้วทดสอบ 

แผนกั้น
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มิติเปน mm 

มิติของที่จับ ( 10 และ 20) ไมมีความสําคัญ 

หมายเหตุ มิติของหมุดทดสอบนํามาจาก มอก.513 รูปที่ 9 โพรบทดสอบ 13 ในบางกรณีเกณฑความคลาดเคล่ือนอาจ
แตกตางกันได 

รูปท่ี 2ข  หมุดทดสอบ 

–  

มิติเปน mm 

รูปท่ี 2ค  โพรบทดสอบ 

0.2
 

-0.
1 

-0.
1 

-0.1
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รูปท่ี 2ง  สภาพเขาถึงไดของสวนนาํไฟฟาไดภายใน 

2.1.1.2 ชองบรรจุแบตเตอร่ี 

ยอมใหเขาถึงสวนนําไฟฟาไดเปลือยของวงจร TNV ภายในชองบรรจุแบตเตอร่ีในบริภณัฑไดถา
เปนไปตามทุกเง่ือนไขตอไปนี้ 

- ชองบรรจุมีประตูซ่ึงตองใชเทคนิคท่ีไตรตรองแลวในการเปด เชนการใชเคร่ืองมือ หรืออุปกรณ
ถอดสลัก และ 

- แตะตองวงจร TNV ไมถึงเม่ือปดประตู และ 

- มีเคร่ืองหมายถัดจากประตู หรือบนประตู ถาประตูติดเขากับบริภัณฑอยางม่ันคงโดยมีขอแนะนํา 
สําหรับการปองกันผูใชในกรณีท่ีประตูเปด 

ขอมูลท่ีบอกวาตองปลดสายโทรศัพทกอนเปดประตูเปนตัวอยางของขอแนะนําท่ียอมรับได 

การตรวจสอบการเปนไปตามขอกําหนดใหทําโดยการตรวจสอบ 

2.1.1.3 การเขาถึงสาย ELV 

ยอมใหผูใชเคร่ืองเขาถึงฉนวนของสายภายในวงจร ELV ได หาก 

ก) ฉนวนเปนไปตามขอกําหนดของฉนวนเพ่ิมเติมท่ีใหรายละเอียดไวในขอ 3.1.4 หรือ 

ข) เปนดังตอไปนี้ทุกขอ 
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- สายไมจําเปนตองถูกจัดการโดยผูใชเคร่ืองและวางในลักษณะท่ีผูใชเคร่ืองมักไมดึง หรือ
ติดต้ังในลักษณะท่ีจุดตอไดรับการคลายจากความเครียด  และ 

- สายวางและติดต้ังในลักษณะท่ีไมสัมผัสสวนนําไฟฟาไดท่ีแตะตองถึงท่ีไมตอลงดิน และ 

- ฉนวนเปนไปตามเกณฑการทดสอบความทนทานไฟฟา ขอ 5.2.2 สําหรับฉนวนเพ่ิมเติม และ 

- ระยะผานฉนวนไมนอยกวาท่ีกาํหนดในตารางท่ี 2ก 
  ตารางท่ี 2ก  ระยะผานฉนวนของสายภายใน 

แรงดันไฟฟาทํางาน 
(ในกรณีท่ีฉนวนมูลฐานลมเหลว)

ระยะตํ่าสุดผานฉนวน 
mm 

V คายอดหรือ d.c. V r.m.s. (ไซนซูอยด) 
เกิน 71  แตไมเกิน  350 
เกิน 350 

เกิน 50  แตไมเกิน  250 
เกิน 250 

0.17 
0.31 

การตรวจสอบการเปนไปตามขอกําหนดใหทําโดยการตรวจสอบและการวัด และโดยการทดสอบ
ตามขอ 5.2.2 

2.1.1.4 การเขาถึงสายไฟฟาของวงจรแรงดันไฟฟาอันตราย 

ฉนวนของสายภายในท่ีมีแรงดันไฟฟาอันตรายท่ีผูใชเคร่ืองเขาถึงหรือไมไดวางและติดต้ังเพื่อ
ปองกันการสัมผัสกับสวนนาํไฟฟาไดท่ีแตะตองถึงท่ีไมตอลงดิน ตองเปนไปตามขอกําหนดขอ 
3.1.4 สําหรับฉนวนสองช้ันหรือฉนวนเสริม 

การตรวจสอบการเปนไปตามขอกําหนดใหทําโดยการตรวจสอบและการวัด และถาจําเปนโดยการ
ทดสอบ 

2.1.1.5 อันตรายจากพลังงาน 

ตองไมมีความเส่ียงตอการบาดเจ็บเนื่องจากอันตรายจากพลังงานในพ้ืนท่ีซ่ึงผูใชเคร่ืองเขาถึง 

การตรวจสอบการเปนไปตามขอกําหนดใหทําโดยการตรวจสอบและการวัด และถาจําเปนโดยการ
ทดสอบ 

ก) ความเส่ียงตอการบาดเจ็บเนื่องจากอันตรายจากพลังงานอาจเกิดข้ึนถามีการเช่ือมโยงกันดวย
วัตถุโลหะขามสวนเปลือยสองสวนหรือมากกวา ซ่ึงระหวางสวนเปลือยนั้นมีระดับอันตรายจาก
พลังงาน (หนึ่งในสวนเปลือยนี้อาจตอลงดิน) 
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ข) ใหพิจารณาความเปนไปไดในการเชื่อมโยงกันของสวนเปลือยดวยวิธีนิ้วทดสอบตามรูปที่ 2ก 
(ดูขอ 2.1.1.1 ) ในตําแหนงต้ังตรง  เม่ือใชนิ้วทดสอบโดยปราศจากแรง ตองไมสามารถทําให
เกิดการเช่ือมโยงกัน 

ค) ใหพิจารณาวามีระดับอันตรายจากพลังงาน เม่ือ 

1) ใหบริภัณฑทํางานภายใตภาวะการทํางานปกติ ตอโหลดความตานทานปรับคาไดเขาระหวาง
สวนท่ีกําลังพิจารณาและปรับต้ังใหไดคา 240 VA ถาจําเปนใหปรับต้ังคาไดอีกเพื่อคงคาท่ี 
240 VA เปนเวลา 60 s   ถาแรงดันไฟฟามีคา 2 V หรือมากกวา กําลังไฟฟาดานออกนี้ถือวามี
ระดับอันตรายจากพลังงาน ยกเวนมีการทํางานของอุปกรณปองกันกระแสเกินในระหวาง
การทดสอบขางตนหรือดวยเหตุใดๆ  ก็ตามท่ีทําใหไมสามารถคงคาท่ี 240  VA เปนเวลา 60 
s ได 

2) พลังงานที่สะสมในตัวเก็บประจุถือวามีระดับอันตรายจากพลังงาน ถาแรงดันไฟฟา U มี
คา 2 V หรือมากกวา และพลังงานท่ีสะสม E มีคา 20 J หรือมากกวา  เม่ือคํานวณจากสมการ
ดังตอไปนี้: 

E = 0.5 CU 2  10-6 

เม่ือ 
E คือ พลังงาน เปน J  

C คือ ความจุไฟฟา เปน F 

U คือ แรงดันไฟฟาครอมตัวเก็บประจุท่ีวัดได เปน V  

2.1.1.6  อุปกรณควบคุมดวยมือ 

ตองไมตอแกนที่นําไฟฟาไดของปุม ที่จับ คันโยกและที่คลายกัน เขากับสวนที่มีแรงดันไฟฟา
อันตราย วงจร ELV หรือวงจร TNV 

โดยท่ีท่ีจับ คันโยก หรือปุมควบคุม และส่ิงท่ีคลายกันซ่ึงนาํไฟฟาไดท่ีตองเคล่ือนท่ีโดยใชมือใน
การใชงานปกติซ่ึงตอลงดินผานจุดหมุนหรือรองล่ืนเทานั้น ตองเปนอยางใดอยางหนึ่งดังนี ้

- แยกออกจากสวนท่ีมีแรงดันไฟฟาอันตรายโดยฉนวนสองช้ันหรือฉนวนเสริม หรือ 
- สวนท่ีแตะตองถึงถูกคลุม ดวยฉนวนเพิ่มเติมสําหรับแรงดันไฟฟาอันตราย และดวยฉนวนมูล
ฐานสําหรับวงจร TNV 

การตรวจสอบการเปนไปตามขอกําหนดใหทําโดยการตรวจสอบและการวัด และโดยการทดสอบ
ความทนทางไฟฟาตามขอ 5.2.2  

2.1.1.7 การปลอยประจุของตัวเกบ็ประจุในบริภัณฑ 
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ตองออกแบบบริภัณฑให ณ จุดปลดวงจรภายนอกท่ีผูใชเคร่ืองเขาถึงของแหลงจายไฟฟาประธานมี
ความเส่ียงตอช็อกไฟฟาจากประจุท่ีสะสมอยูในตัวเก็บประจุซ่ึงตออยูในบริภัณฑลดลง  ไมตอง
ทดสอบอันตรายจากช็อกไฟฟาหากแรงดันไฟฟาระบุของแหลงจายไฟฟาประธานไมเกิน 42.4 V คา
ยอด หรือ 60 V กระแสตรง 

การตรวจสอบการเปนไปตามขอกําหนดใหทําโดยการตรวจสอบบริภัณฑและแผนภาพวงจรท่ี
เกี่ยวเนื่อง โดยคํานึงถึงความเปนไปไดของตําแหนงสวิตช “เปด/ปด” ระหวางการปลดวงจร 

ใหถือวาบริภัณฑเปนไปตามขอกําหนด ถาตัวเก็บประจุใดๆ  มีความจุไฟฟาท่ีระบุหรือทําเครื่องหมาย
ไวเกนิ 0.1 F  และอยูในวงจรท่ีตอเขากับแหลงจายไฟฟาประธาน มีคาเวลาคงตัวของการปลอย
ประจุไมเกิน 

- 1 s สําหรับบริภัณฑเสียบไดประเภท A และ 

- 10 s สําหรับบริภัณฑตออยางถาวร และบริภัณฑเสียบไดประเภท B 

คาเวลาคงตัวที่เกี่ยวเนื่อง คือผลคูณของคาความจุไฟฟาประสิทธิผล (หนวยเปน F) กับคาความ
ตานทานปลอยประจุประสิทธิผล (หนวยเปน M) ถาเปนการยากที่จะหาคาความจุไฟฟาและคา
ความตานทานประสิทธิผล สามารถใชวิธีการวัดแรงดันไฟฟาท่ีลดลง ณ จุดปลดวงจรภายนอก เม่ือ
ทําการวัดการลดลงของแรงดันไฟฟา ใหวัดดวยเคร่ืองวัดท่ีมีอิมพีแดนซดานเขาประกอบดวยตัว
ตานทาน 100 M ± 5 M ขนานกับตัวเก็บประจุดานเขาไมเกิน 25 pF 

หมายเหตุ ในระหวางชวงเวลาเทากับ 1 คาเวลาคงตัว  แรงดันไฟฟาจะลดลงเหลือรอยละ 37 ของคาเดิม 

2.1.1.8 อันตรายจากพลังงาน-แหลงจายไฟฟาประธานกระแสตรง 

 ตองออกแบบบริภัณฑในลักษณะท่ีจุดปลดแหลงจายไฟฟาประธานกระแสตรงภายนอกท่ีผูปฏิบัติงาน
แตะตองถึง ตองเปนอยางใดอยางหนึ่งดังนี้ 

- ไมมีระดับอันตรายจากพลังงาน (เชน เนื่องจากประจุท่ีสะสมในตัวเก็บประจุ หรือแบตเตอร่ีใน
บริภัณฑ หรือเนื่องจากแหลงจายไฟฟาประธานกระแสตรงเกินพอสําหรับสํารอง) หรือ 

- ระดับอันตรายจากพลังงานถูกเอาออกไปภายใน 2 s ท่ีปลดวงจร 

 จุดปลดวงจรภายนอก รวมถึงเตาเสียบของบริภัณฑเสียบได และสวิตชแยกวงจรภายนอกบริภัณฑ 

 การตรวจสอบการเปนไปตามขอกําหนดใหปฏิบัติโดยการตรวจสอบบริภัณฑและแผนภาพวงจรท่ี
เกี่ยวของ โดยนําความเปนไปไดของการปลดแหลงจายดวยสวิตช เปด/ปด ใดๆ ในท้ังสองตําแหนงมา
คิดดวย 

 ถาจําเปน ใหหาการมีระดับอันตรายจากพลังงานดังนี้ 



มอก.1561-2556 

-66- 

ก) ตัวเก็บประจุท่ีตอกับแหลงจายไฟฟาประธานกระแสตรง 

ใหทดสอบเม่ือบริภัณฑทํางานตามปกติ  ปลดแหลงจายไฟฟาประธานกระแสตรง แลววัด
แรงดันไฟฟาครอมตัวเก็บประจุ (U) ท่ีเวลา 2 s หลังปลด 

คํานวณพลังงานสะสมจากสูตร 

E = 0.5 CU 2  10-6 

เม่ือ 
E คือ พลังงาน เปน J  
C คือ ความจุไฟฟา เปน F 
U คือ แรงดันไฟฟาครอมตัวเก็บประจุท่ีวัดได เปน V  

 มีระดับอันตรายจากพลังงาน ถาแรงดันไฟฟา U  มากกวาหรือเทากับ 2 V  และพลังงานสะสม E มากกวา
หรือเทากับ 20 J  

ข) แบตเตอร่ีภายในท่ีตอกับแหลงจายไฟฟาประธานกระแสตรง 

ทดสอบโดยการปลดแหลงจายไฟฟาประธานกระแสตรงและตอโหลดเชิงตานทานแปรไดเขากับ
ข้ัวตอดานเขาท่ีตําแหนงท่ีแหลงจายไฟฟาประธานกระแสตรงปกติจะถูกตออยู  ให EUT ทํางานจาก
แบตเตอร่ีภายในของบริภัณฑ  ปรับโหลดท่ีแปรไดจนดึงพลังงานเทากับ 240  VA ถาจําเปนใหปรับ
ตอไปในลักษณะท่ีคงคา 240 VA ไวเปนเวลา 60 s 

ถา U มากกวา 2 V  กําลังไฟฟาออกเปนคาท่ีอยูท่ีระดับอันตรายจากพลังงาน นอกจากวาอุปกรณ
ปองกันกระแสเกินเปดในระหวางการทดสอบขางตน  หรือ ดวยเหตุผลอ่ืนใด ๆ  ท่ีไมสามารถคง
กําลังไฟฟาไวท่ี 240 VA เปนเวลา 60 s ได 

ถากําลังไฟฟาออกอยูท่ีระดับอันตรายจากพลังงาน ใหทดสอบตอไปโดยปลดโหลดแปรได และให  
EUT ทํางานจากแหลงจายไฟฟาประธานกระแสตรง 

ปลดแหลงจาย และระดับอันตรายจากพลังงานท่ีข้ัวตอดานเขาท่ีเวลา 2 sหลังจากการปลดตองไมอยู
ท่ีระดับอันตรายจากพลังงาน 

หมายเหตุ สมมุติวาเปนไปไดที่จะเชื่อมโยงสวนของบริภัณฑโดยบังเอิญจากภายนอก  ไมตองทดสอบเพื่อหาความเปนไป
ไดในการเชื่อมโยงของสวนนั้น 

2.1.1.9 เคร่ืองขยายสัญญาณเสียงในบริภัณฑเทคโนโลยีสารสนเทศ 

วงจร ข้ัวตอ และสวนท่ีแตะตองถึงของเคร่ืองขยายสัญญาณเสียงและวงจรท่ีเกี่ยวของ ตองเปนไปตาม 

-  ขอ 2.1.1.1 ของมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้  หรือ 
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-  ขอ 9.1.1 ของ มอก.1195 

การตรวจสอบการเปนไปตามขอกําหนดใหทําโดยการตรวจสอบ และถาจําเปน โดยการทดสอบตามขอ 
9.1.1 ของ มอก.1195 ซ่ึงใหเคร่ืองขยายสัญญาณเสียงทํางานตามขอ 4.2.4 ของ มอก.1195 

2.1.2 การปองกันในพื้นท่ีซ่ึงผูซอมบํารุงเขาถึง 

ในพื้นท่ีซ่ึงผูซอมบํารุงเขาถึง ใหใชขอกําหนดตอไปนี ้

ขอกําหนดของขอ 2.1.1.7 ใชไดกับบริภัณฑทุกแบบและสําหรับบริภัณฑตออยางถาวร  ขีดจํากัดของคา
คงตัวเวลาเปน 10 s   นอกจากนั้นขอกําหนดของขอ 2.1.1.8 ใชได 

สวนเปลือยท่ีมีแรงดันไฟฟาอันตรายตองวางหรือไดรับการปองกันในลักษณะท่ีการสัมผัสโดยไมเจตนา
กับสวนเหลานั้นมักไมเกิดข้ึนในระหวางการปฏิบัติการซอมบํารุงท่ีเกี่ยวเนื่องกับสวนอ่ืนของบริภณัฑ 

สวนเปลือยท่ีมีแรงดันไฟฟาอันตรายตองจัดวางหรือไดรับการปองกันในลักษณะท่ีการลัดวงจรสูวงจร 
SELV หรือวงจร TNV โดยบังเอิญมักไมเกิดข้ึน ตัวอยางเชนเคร่ืองมือหรือโพรบทดสอบท่ีใชโดยผูซอม
บํารุง 

ไมมีขอกําหนดระบุไวเกีย่วกับการเขาถึงวงจร ELV หรือวงจร TNV อยางไรก็ตามสวนเปลือยท่ีมีระดับ
อันตรายจากพลังงานตองจัดวางหรือปองกนัในลักษณะท่ีการเช่ือมโยงถึงกันดวยวัสดตัุวนําโดยไมเจตนา
มักไมเกดิข้ึนในระหวางการซอมบํารุงท่ีเกี่ยวเนื่องกับสวนอ่ืนของบริภณัฑ 

ตัวปองกันใดๆ เพื่อใหเปนไปตามขอ 2.1.2 ตองถอดและเปล่ียนทดแทนไดงาย ถาจําเปนตองถอดเพื่อ
การซอมบํารุง 

การตรวจสอบการเปนไปตามขอกําหนดใหทําโดยการตรวจสอบและการวัด ในการตัดสินวาการสัมผัส
โดยไมเจตนามักเกิดข้ึนไดหรือไม ใหพิจารณาถึงวิธีการท่ีผูซอมบํารุงตองใชในการผานหรือเขาใกลสวน
เปลือยเพื่อซอมบํารุงสวนอ่ืน สําหรับการพิจารณาระดับอันตรายจากพลงังานใหดูขอ 2.1.1.5 ค) 

2.1.3 การปองกันในท่ีต้ังท่ีเขมงวดในการเขาถึง  

สําหรับบริภัณฑซ่ึงติดต้ังในที่ต้ังท่ีเขมงวดในการเขาถึง ใหใชขอกําหนดสําหรับพื้นท่ีซ่ึงผูใชเคร่ืองเขาถึง 
ยกเวนในสวนท่ียอมใหดังตอไปนี ้

โดยท่ัวไปขอกําหนดขอ 2.1.1.7 และขอ 2.1.1.8 ใชได ยกเวนวาจะใชไมไดกับบริภัณฑท่ีตออยางถาวร  
อยางไรก็ตามตองมีเคร่ืองหมายและขอแนะนําท่ีเหมาะสมสําหรับปองกันอันตรายจากพลังงานถามี
ระดับอันตรายจากพลังงาน 
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ถาใชวงจรทุติยภูมิท่ีมีแรงดันไฟฟาอันตรายเพื่อปอนเคร่ืองกําเนิดสัญญาณเรียกท่ีเปนไปตามขอ 2.3.1 ข)
ยอมใหนิ้วทดสอบตามรูปท่ี 2ก (ดูขอ 2.1.1.1) สัมผัสกับสวนเปลือยของวงจรได  อยางไรก็ตามสวน
ดังกลาวตองจัดวางหรือไดรับการปองกันในลักษณะท่ีการสัมผัสโดยไมเจตนามักไมเกิดข้ึน  

สวนเปลือยท่ีอยูในระดับอันตรายจากพลังงานตองจัดวางหรือไดรับการปองกันเพื่อใหการเช่ือมโยงถึง
กันโดยไมเจตนาจากวัสดุตัวนํามักไมเกิดข้ึน 

ไมมีขอกําหนดระบุไวเกี่ยวกับการสัมผัสกับสวนเปลือยของวงจร TNV-1  วงจร TNV-2 และวงจร 
TNV-3 

การตรวจสอบการเปนไปตามขอกําหนดใหทําโดยการตรวจสอบและการวัด ในการตัดสินใจวาการ
สัมผัสโดยไมเจตนามักเกิดข้ึนหรือไมนั้นใหพิจารณาถึงวิธีที่ผูซอมบํารุงตองการผานเขาไป หรือเขา
ใกลสวนเปลือย สําหรับการพิจารณาระดับอันตรายจากพลังงานดูขอ 2.1.1.5 ค) 

2.2 วงจร SELV  

2.2.1 คุณลักษณะท่ีตองการทั่วไป 

วงจร SELV ตองมีแรงดันไฟฟาที่แสดงวาปลอดภัยที่จะสัมผัสไดทั้งภายใตภาวะการทํางานปกติและ
หลังภาวะผิดพรองเด่ียว (ดูขอ 1.4.14)  ถาไมมีโหลดภายนอกตอเขากับวงจร SELV (วงจรเปด) ขีดจํากัด
แรงดันไฟฟาตองไมเกินคาท่ีกําหนดในขอ 2.2.2 และขอ2.2.3  

การตรวจสอบการเปนไปตามขอกําหนดตามขอ 2.2.1 ถึงขอ 2.2.4 ใหทําโดยการตรวจสอบและการ
ทดสอบท่ีเกี่ยวเนื่อง  

2.2.2 แรงดันไฟฟาภายใตภาวะปกติ 

ในวงจร SELV เดี่ยว หรือในวงจร SELV ตอระหวางหนวย แรงดันไฟฟาระหวางตัวนําสองตัวใดๆของ 
วงจร SELV เดียวหรือหลายวงจร และระหวางตัวนาํดังกลาวตัวใดตัวหนึ่งกับดิน (ดูขอ 1.4.9)  ตองไม
เกิน 42.4 V คายอด หรือ 60 V กระแสตรง ภายใตภาวะการทํางานปกติ 

หมายเหตุ 1 วงจร TNV-1 คือวงจรซ่ึงเปนไปตามขอกําหนดขางตน แตไดรับแรงดันไฟฟาเกินจากโครงขายโทรคมนาคมหรือ
ระบบกระจายสัญญาณดวยเคเบิล  

หมายเหตุ 2 สําหรับภาวะปกติ ขีดจํากัดแรงดันไฟฟาวงจร SELV เหมือนกับขีดจํากัดสําหรับวงจร ELV  วงจร SELV อาจถูก
ถือวาเปนวงจร ELV ซ่ึงมีการปองกันภายใตภาวะผิดพรองเพิ่มเติม 

2.2.3 แรงดันไฟฟาภายใตภาวะผิดพรอง 

ยกเวนท่ียอมใหตามขอ 2.3.2.1ข) ในเหตุการณผิดพรองเดี่ยว (ดูขอ 1.4.14) แรงดันไฟฟาระหวางตัวนํา
สองตัวใดๆของวงจร SELV เดียวหรือหลายวงจร และระหวางตัวนําดังกลาวตัวใดตัวหนึ่งกับดิน (ดูขอ 
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1.4.9) ตองไมเกิน 42.4 V คายอด หรือ 60 V กระแสตรง (V 1ในรูปที่ 2จ) เปนเวลานานกวา 200 ms  
และตองไมเกินขีดจํากัด 71 V คายอด หรือ 120 V กระแสตรง (V 2 ในรูปท่ี 2จ) 

หมายเหตุ  (วาง) 

 

รูปท่ี 2จ แรงดนัไฟฟาในวงจร SELV ภายใตภาวะผิดพรองเดี่ยว 

สําหรับแรงดันไฟฟาท่ีมีลักษณะซํ้าๆ หลังภาวะผิดพรอง (เชน จากแหลงจายกําลังไฟฟาในแบบวิธี 
“ฮิกคัป (hiccup)” )  ยอมใหมีพัลสท่ีเกิน V1  เพิ่มได (แตไมเกิน V2 ) ภายใตภาวะตอไปนี้ 

- ถา t 1  < 20 ms  t 2 ตองมากกวา 1 s 

- ถา t 1  > 20 ms  t 2 ตองมากกวา 3 s  และ 

- t 1  ตองไมเกิน 200 ms 

ยอมใหพัลสท่ีเกิน  V1 เพียงพลัสเดียวเทานัน้ในระหวางคาบ  t 1 แตจะมีรูปคล่ืนใดก็ได 

ยกเวนท่ียอมใหในขอ 2.2.4 วงจร SELV ตองแยกจากสวนท่ีอยูท่ีแรงดันไฟฟาอันตรายโดยการสราง 
ต้ังแต 1 วิธีข้ึนไปตามท่ีระบุในขอ 2.9.4 

ยอมใหบางสวนของวงจร (เชน วงจรหมอแปลงเรียงกระแส) เปนไปตามขอกําหนดสําหรับวงจร SELV 
ท้ังหมด และเปนสวนท่ีผูปฏิบัติงานเขาถึง ในขณะท่ีสวนอ่ืนของวงจรเดียวกันไมเปนไปตามขอกําหนด
สําหรับวงจร SELV ท้ังหมด และดังนั้นจึงไมยอมใหเปนสวนท่ีผูปฏิบัติงานเขาถึง 

2.2.4 การตอวงจร SELV เขากับวงจรอ่ืน  

ยอมใหตอวงจร SELV กับวงจรอ่ืนได เม่ือตอวงจรแลวเปนไปตามเง่ือนไขท้ังหมดตอไปนี้  

- ยกเวนท่ียอมใหตามขอ 1.5.7 และขอ 2.4.3  วงจร SELV แยกออกจากวงจรปฐมภูมิใดๆ  (รวมท้ังสาย
เปนกลาง) ภายในบริภัณฑดวยฉนวนมูลฐาน และ 

- วงจร SELV เปนไปตามขีดจํากัดของขอ 2.2.2 ภายใตภาวะการทํางานปกติ และ 

- ยกเวนที่ยอมใหตามขอ 2.3.2.1ข)  วงจร SELV เปนไปตามขีดจํากัดของขอ 2.2.3 ในกรณีที่เกิดผิด
พรองเดี่ยว (ดูขอ 1.4.14) ในวงจร SELV  หรือในวงจรทุติยภูมิซ่ึงตอกับวงจร SELV  
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ถาวงจร SELV ตอเขากับวงจรอื่นต้ังแต 1 วงจรข้ึนไป  วงจร SELV คือสวนท่ีเปนไปตามขอกําหนดใน
ขอ 2.2.2 และขอ 2.2.3  

ถาวงจร SELV ไดกําลังไฟฟาผานตัวนําจากวงจรทุติยภูมิซ่ึงแยกจากวงจรแรงดันไฟฟาอันตรายดวย 

- ฉนวนสองช้ันหรือฉนวนเสริม  หรือ 

- ท่ีกั้นนําไฟฟาท่ีตอลงดินซ่ึงแยกออกจากวงจรแรงดันไฟฟาอันตรายดวยฉนวนมูลฐาน 

ตองพิจารณาวาวงจร SELV แยกออกจากวงจรแรงดันไฟฟาอันตรายดวยวิธีเดยีวกัน 

หมายเหตุ  (วาง) 

ถาวงจร SELV ไดรับพลังงานจากวงจรทุติยภูมิท่ีมีแรงดันไฟฟาอันตราย และวงจรทุติยภูมิท่ีมี
แรงดันไฟฟาอันตรายแยกจากวงจรปฐมภูมิดวยฉนวนสองช้ันหรือฉนวนเสริม วงจร SELV ตองยังคงอยู
ในขีดจํากัดท่ีใหไวในขอ 2.2.3 ภายใตภาวะผิดพรองเดี่ยว (ดูขอ 1.4.14)  ในกรณีนี้ การลัดวงจรของ
ฉนวนในหมอแปลงที่ใชแยกระหวางวงจรทุติยภูมิที่มีแรงดันไฟฟาอันตรายกับวงจร SELV ให
พิจารณาวาเปนความผิดพรองเดี่ยว สําหรับจุดประสงคเพื่อใชจําลองภาวะผิดพรองเดี่ยว หากฉนวนใน
หมอแปลงเปนไปตามขอกําหนดของการทดสอบความทนทานไฟฟาสําหรับฉนวนมูลฐานตามขอ 5.2.2 

2.3 วงจร TNV  

2.3.1 ขีดจํากัด 

ในวงจร TNV เดี่ยวหรือวงจร TNV ท่ีตอกันอยู  แรงดันไฟฟาระหวางตัวนําสองตัวใด ๆ  ของวงจร  
TNV เดี่ยวหรือหลายวงจร และระหวางตัวนําดังกลาวตัวใดตัวหนึ่งกับดิน (ดูขอ 1.4.9) ตองเปนไปตาม
ขอกําหนดตอไปนี้  

ก) วงจร TNV-1 

แรงดันไฟฟาตองไมเกินคาตอไปนี้  

- ขีดจํากัดแรงดนัไฟฟาในขอ 2.2.2 สําหรับวงจร SELV ภายใตภาวะทํางานปกติ 

- ขีดจํากัดแรงดันไฟฟาในรูปท่ี 2ฉ ใหวัดครอมตัวตานทาน 5 000   รอยละ 2 เม่ือเกิดความผิด
พรองเดี่ยว (ดูขอ 1.4.14) ภายในบริภัณฑ 

หมายเหตุ 1 ในเหตุการณความลมเหลวเดี่ยวของสวนประกอบหรือฉนวน ขีดจํากัดของแรงดันไฟฟาภายหลังเวลา 200 ms 
กําหนดไวในขอ 2.3.1 ข) สําหรับวงจร TNV-2 หรือ TNV-3 สําหรับภาวการณทํางานปกติ 
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รูปท่ี 2ฉ  คาแรงดันไฟฟาสูงสุดท่ียอมไดหลังความผดิพรองเดี่ยว 

ข) วงจร TNV-2 และวงจร TNV-3 

แรงดันไฟฟาท่ีเกินขีดจํากัดในขอ 2.2.2  สําหรับวงจร SELV แตไมเกนิคาตอไปนี ้

- เม่ือมีสัญญาณเรียกโทรศัพท แรงดันไฟฟาท่ีเปนสัญญาณเปนไปตามเกณฑของขอ ฐ.2 หรือ 
ขอ ฐ.3  

- เม่ือไมมีสัญญาณเรียกโทรศัพท 

 ผลรวมของแรงดันไฟฟากระแสสลับและแรงดันไฟฟากระแสตรงภายใตภาวะการทํางาน
ปกติ เปนดังนี้ 

 
เม่ือ  

Uac คือ คายอดของแรงดันไฟฟากระแสสลับท่ีความถ่ีใดๆ  เปน V  

Udc คือ คาแรงดันไฟฟากระแสตรง เปน V  

หมายเหตุ 2 เม่ือ Udc เปนศูนย Uac สามารถมีคาสูงถึง 71 V คายอด 

หมายเหตุ 3 เม่ือ Uac เปนศูนย Udc สามารถมีคาสูงถึง 120 V  

และ  

 ขีดจํากัดแรงดันไฟฟาในรูปท่ี 2ฉ ใหวัดครอมตัวตานทาน 5 000 โอหม  รอยละ 2 เม่ือเกิด
ความผิดพรองเดี่ยว (ดูขอ 1.4.14) ภายในบริภัณฑ 

การตรวจสอบการเปนไปตามขอกําหนดใหทําโดยการตรวจสอบและการวัด 
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หมายเหตุ 4 สัญญาณโทรเลขและสัญญาณโทรพิมพอาจปรากฏบนโครงขายโทรคมนาคมที่มีอยู อยางไรก็ตามสัญญาณ
เหลานี้ถือวาลาสมัยและลักษณะเฉพาะตางๆ ของสัญญาณเหลานี้ไมไดพิจารณาในมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
นี้ 

2.3.2 การแยกวงจร TNV ออกจากวงจรอื่นและออกจากสวนท่ีแตะตองถึง 

หมายเหตุ (วาง) 

2.3.2.1 คุณลักษณะท่ีตองการทั่วไป 

หมายเหตุ 1 ดูขอ 6.1.2 ขอ 6.2 และขอ 7.3 ดวย 

ตองแยกวงจร SELV วงจร TNV-1 และสวนนําไฟฟาไดท่ีแตะตองถึง ออกจากวงจร TNV-2 และ 
TNV-3  ในลักษณะท่ีในเหตุการณของความผิดพรองเดี่ยว (ดูขอ 1.4.14) ตองเปนไปตามภาวะตอไปนี้
ท้ัง 2 ภาวะ 

ก) แรงดันไฟฟาของวงจร TNV-1 ไมเกินขีดจํากัดในรูปท่ี 2ฉ และ 

ข) แรงดันไฟฟาของวงจร SELV และสวนนําไฟฟาไดท่ีแตะตองถึงไมเกินขีดจํากัดของ
แรงดันไฟฟาท่ีระบุไวในขอ 2.3.1 ข) สําหรับวงจร TNV-2 และ วงจร TNV-3 ภายใตภาวะการ
ทํางานปกติ 

หมายเหตุ 2 (วาง) 

หมายเหตุ 3 ภายใตภาวะการทํางานปกติ ขีดจํากัดของขอ 2.2.2 ใชกับแตละวงจร SELV และสวนนําไฟฟาไดที่แตะตอง
ถึง ไดเสมอ 

หมายเหตุ 4 ขีดจํากัดของขอ 2.3.1 ใชกับแตละวงจร TNV ไดเสมอ 

ในกรณีท่ีเปนการเลือกของผูผลิต  ยอมใหถือวาวงจร TNV-1 หรือ TNV-2 เปนวงจร TNV-3  ใน
กรณีนี้วงจร TNV-1 หรือ TNV-2 ตองเปนไปตามขอกําหนดการแยกท้ังหมดสําหรับวงจร TNV-3 

ตองใชวิธีใดวธีิหนึ่งท่ีระบุไวในขอ 2.3.2.2 ขอ 2.3.2.3 ขอ 2.3.2.4 และขอ 2.10.5.13 

การตรวจสอบการเปนไปตามขอกําหนดใหทําตามท่ีระบุไวในขอ 2.3.2.2 ขอ 2.3.2.3 ขอ 2.3.2.4 
หรือขอ 2.10.5.13 

2.3.2.2 การปองกันโดยฉนวนมูลฐาน 

จะเปนไปตามขอกําหนดของขอ 2.3.2.1 ถาสวนตาง ๆ ถูกแยกโดยฉนวนมูลฐาน 

การตรวจสอบการเปนไปตามขอกําหนดใหทําโดยการตรวจสอบ การวัด และการทดสอบความ
ทนทานไฟฟาของฉนวนมูลฐาน และ หากจําเปน โดยการจําลองความลมเหลวของสวนประกอบ
และฉนวนมูลฐาน (ดูขอ 1.4.14)  อยางไรก็ตามถาเปนท่ีชัดเจนจากการศึกษาแผนภาพวงจรวาไมเกิน
ขีดจํากัดท่ีระบุของขอ 2.3.1ข) ก็ไมจําเปนตองจําลองความลมเหลวของสวนประกอบและฉนวนมูลฐาน 
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หมายเหตุ 1 ไมตองทดสอบขอ 2.3.5 

หมายเหตุ 2 ในกรณีที่มีฉนวนมูลฐานและใชขอ 6.2.1 กับฉนวนนี้ดวย แรงดันไฟฟาทดสอบที่กําหนดในขอ 6.2.2 มักจะ
สูงกวาแรงดันไฟฟาทดสอบสําหรับฉนวนมูลฐาน 

2.3.2.3 การปองกันโดยการตอลงดิน 

จะพิจารณาวาเปนไปตามขอกําหนดของขอ 2.3.2.1 ถาวงจร SELV  วงจร TNV-1 หรือสวนนาํ
ไฟฟาไดท่ีแตะตองถึงถูกตอเขากับข้ัวตอลงดินปองกันหลักตามขอ 2.6.1ค) หรือ ง)  และใช
ขอกําหนดขอ ก) ข) ค) หรือ ง) ตอไปนี ้

ก) สําหรับบริภัณฑเสียบได  ตองจัดใหมีข้ัวตอลงดินปองกันเพิ่มเติมนอกเหนือไปจากข้ัวตอลงดิน
ปองกันหลัก (ถามี) (ดูขอ 2.6.4.1)  ขอแนะนําการติดต้ังตองระบุวาข้ัวตอลงดินปองกันท่ีเพิ่มเติม
นี้ตอง ตออยางถาวรเขากับดิน 

ข) สําหรับบริภัณฑเสียบไดแบบ B ท่ีมีการตอเขากับโครงขายโทรคมนาคมหรือระบบกระจาย
สัญญาณดวยเคเบิลซ่ึงท้ังหมดเสียบได  ตองจัดใหมีเคร่ืองหมายบนบริภัณฑและขอความใน
ขอแนะนําการติดต้ัง  โดยระบุวาผูใชตองปลดตัวตอโครงขายโทรคมนาคมทั้งหมดและตัวตอ
ระบบกระจายสัญญาณดวยเคเบิลท้ังหมดกอนปลดสายออนปอนกําลังไฟฟา 

ค) สําหรับบริภัณฑเสียบไดแบบ A  ใหใชขอกําหนดขอ ข) ขางตน  นอกจากนั้นขอแนะนําการ
ติดต้ังตองระบุวาบริภัณฑเสียบไดแบบ A นี้ตองไดรับการติดต้ังโดยผูซอมบํารุง และถูกตอเขา
กับเตารับท่ีมีข้ัวสัมผัสลงดินปองกัน 

ง) สําหรับบริภัณฑท่ีตออยางถาวร  ไมมีขอกําหนดเพิ่มเติม 

หมายเหตุ ถามีการจัดเตรียมการตอลงดินที่ไมเปนไปตามขอ ก) ข) ค) หรือ ง) ใหดูขอ 2.3.2.4 

การตรวจสอบการเปนไปตามขอกําหนดใหทําโดยการตรวจสอบ และถาจําเปนโดยการจําลองความ
ลมเหลวของสวนประกอบและฉนวนในลักษณะท่ีมักเกิดข้ึนในบริภัณฑ (ดูขอ 1.4.14)  ตองเปนไป
ตามขีดจํากัดแรงดันไฟฟาท่ีระบุไวในขอ 2.3.2.1 

นอกจากนั้น ตองทดสอบตามขอ 2.3.5 ถามีเจตนาใหวงจร TNV-2 หรือวงจร TNV-3 รับสัญญาณ
หรือกําลังไฟฟาท่ีกําเนิดข้ึนภายนอก ในระหวางการทํางานปกติ (เชน ในโครงขายโทรคมนาคม) ไม
ตองจําลองภาวะผิดพรองเดี่ยวในระหวางทําการทดสอบขอ 2.3.5 

กอนทดสอบขางตน ใหลัดวงจรฉนวนท่ีไมเปนไปตามขอกําหนดสําหรับฉนวนมูลฐาน  อยางไรก็
ตามถาการจําลองความลมเหลวจะรุนแรงมากกวาถาทําการทดสอบโดยไมลัดวงจรฉนวน ให
ทดสอบโดยไมตองลัดวงจร 

2.3.2.4 การปองกันโดยการสรางอ่ืน 
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ยอมใหใชการสรางอ่ืนถาม่ันใจวาเปนไปตามขีดจํากัดแรงดันไฟฟาท่ีระบุในขอ 2.3.2.1 แตไมข้ึนอยู
กับฉนวนมูลฐานหรือการตอลงดิน  หรือโดยการแยกดังท่ีระบุในขอ 2.10.5.13 

การตรวจสอบการเปนไปตามขอกําหนดใหทําโดยการจําลองภาวะผิดพรองของสวนประกอบและ
ฉนวนในลักษณะท่ีมักเกิดข้ึนในบริภัณฑ (ดูขอ 1.4.14) 

ถาการตอลงดินถูกจัดเตรียมโดยไมเปนไปตามขอ 2.3.2.3 ก), ข), ค) หรือ ง) ใหทําการทดสอบโดย
ไมตอ EUT เขากับดิน  ตองเปนไปตามขีดจํากัดแรงดันไฟฟาท่ีระบุในขอ 2.3.2.1 

นอกจากนั้น ตองทดสอบตามขอ 2.3.5 ถามีเจตนาใหวงจร TNV-2 หรือวงจร TNV-3 รับสัญญาณ
หรือกําลังไฟฟาท่ีกําเนิดข้ึนภายนอก ในระหวางการทํางานปกติ (เชน ในโครงขายโทรคมนาคม) ไม
ตองจําลองภาวะผิดพรองเดี่ยวในระหวางทําการทดสอบขอ 2.3.5 

กอนทดสอบขางตน ใหลัดวงจรฉนวนท่ีไมเปนไปตามขอกําหนดสําหรับฉนวนมูลฐาน  อยางไรก็
ตามถาการจําลองความลมเหลวจะรุนแรงมากกวาถาทําการทดสอบโดยไมลัดวงจรฉนวน ให
ทดสอบโดยไมตองลัดวงจร 

2.3.3 การแยกออกจากแรงดันไฟฟาอันตราย 

ยกเวนท่ียอมใหตามขอ 2.3.4 วงจร TNV ตองแยกออกจากวงจรที่มีแรงดันไฟฟาอันตราย โดยการสราง
ต้ังแต 1 วิธีข้ึนไปตามท่ีระบุในขอ 2.9.4 

การตรวจสอบการเปนไปตามขอกําหนดใหทําโดยการตรวจสอบและการวัด 

2.3.4 การตอของวงจร TNV เขากบัวงจรอื่น 

ยกเวนท่ียอมใหตามขอ 1.5.7  ยอมใหตอวงจร TNV เขากับวงจรอื่น หากแยกดวยฉนวนมูลฐานออกจาก
วงจรปฐมภูมิใดๆ  (รวมท้ังสายเปนกลาง) ภายในบริภัณฑ 

หมายเหตุ 1 ขีดจํากัดของขอ 2.3.1 ใชกับวงจร TNV ไดเสมอ 

ถาวงจร TNV ตอเขากับวงจรอ่ืนต้ังแต 1 วงจรข้ึนไป วงจร TNV คือสวนซ่ึงเปนไปตามขอ 2.3.1 

ถาวงจร TNV ไดกําลังไฟฟาผานตัวนําจากวงจรทุติยภูมิซ่ึงแยกออกจากวงจรท่ีมีแรงดันไฟฟาอันตราย 
ดวย 

- ฉนวนสองช้ันหรือฉนวนเสริม หรือ 

- การใชท่ีกั้นนําไฟฟาท่ีตอลงดินซ่ึงแยกออกจากวงจรท่ีมีแรงดันไฟฟาอันตรายดวยฉนวนมูลฐาน 

ตองพิจารณาวาวงจร TNV แยกออกจากวงจรแรงดันไฟฟาอันตรายดวยวิธีเดยีวกัน 

ถาวงจร TNV ไดรับพลังงานจากวงจรทุติยภูมิท่ีมีแรงดันไฟฟาอันตราย  และวงจรทุติยภูมิท่ีมี
แรงดันไฟฟาอันตรายแยกจากวงจรปฐมภูมิดวยฉนวนสองช้ันหรือฉนวนเสริม  วงจร TNV ตองยังคงอยู
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ในขีดจํากัดท่ีใหไวในขอ 2.3.1 ภายใตภาวะผิดพรองเด่ียว (ดูขอ 1.4.14)  ในกรณีนี้การลัดวงจรของ
ฉนวนในหมอแปลงท่ีใชแยกระหวางวงจรทุติยภูมิท่ีมีแรงดันไฟฟาอันตรายกับวงจร TNV ใหพิจารณา
วาเปนความผิดพรองเดี่ยว หากฉนวนในหมอแปลงเปนไปตามขอกําหนดของการทดสอบความทนทาน
ไฟฟาสําหรับฉนวนมูลฐานตามขอ 5.2.2  โดยพิจารณาตามแรงดันไฟฟาทํางานท่ีเกี่ยวเนื่อง 

การตรวจสอบการเปนไปตามขอกําหนดใหทําโดยการตรวจสอบ และโดยการจําลองความผิดพรอง
เดี่ยว (ดูขอ 1.4.14) ในลักษณะท่ีมักเกิดข้ึนในบริภัณฑ ความผิดพรองท่ีจําลองข้ึนดังกลาวตองไมทําให
เกิดแรงดันไฟฟาครอมตัวตานทาน 5 000   รอยละ 2 ท่ีตออยูระหวางตัวนําสองตัวใดๆ ของวงจร 
TNV หรือ ระหวางตัวนําดังกลาวตัวใดตัวหนึ่งกับดิน อยูนอกพ้ืนท่ีแรเงาของรูปท่ี 2ฉ (ดูขอ 2.3.1)  ตอง
สังเกตตอไปจนกระท่ังมีภาวะเสถียรเปนเวลาอยางนอย 5 s 

หมายเหตุ 2 (วาง) 

2.3.5 การทดสอบแรงดันไฟฟาทํางานท่ีกําเนิดข้ึนภายนอก 

ใหทดสอบรายการนี้เฉพาะในกรณีท่ีระบุไวในขอ 2.3.2.3 หรือขอ 2.3.2.4 

ใชเคร่ืองกําเนิดไฟฟาทดสอบท่ีระบุโดยผูผลิตซ่ึงแทนแรงดันไฟฟาทํางานปกติสูงสุดท่ีคาดวาจะไดรับ
จากแหลงกําเนิดภายนอก ในกรณีที่ไมมีขอกําหนดลักษณะเฉพาะดังกลาว ใหใชเครื่องกําเนิดไฟฟา
ทดสอบที่ใหแรงดันกระแสสลับ 120 V   2 V   ที่ความถี่ 50 Hz หรือ 60 Hz  และมีอิมพีแดนซภายใน 
1 200 โอหม  รอยละ 2 

หมายเหตุ เคร่ืองกําเนิดไฟฟาทดสอบขางตนไมไดมีเจตนาใหแทนแรงดันไฟฟาจริงบนโครงขายโทรคมนาคม แตเพื่อใหวงจร
ของ EUTเกิดความเคนโดยการทดสอบในลักษณะซํ้าๆ  

ใหตอเคร่ืองกําเนิดไฟฟาทดสอบไวระหวางข้ัวตอโครงขายโทรคมนาคมของบริภัณฑ โดยใหตอข้ัวหนึ่ง
ของเครื่องกําเนิดไฟฟาทดสอบเขากับขั้วตอลงดินของบริภัณฑดวย (ดูรูปที่ 2ช) ปอนแรงดันไฟฟา
ทดสอบเปนเวลาไมเกิน 30 min  ถาเปนที่ชัดเจนวาไมมีการเสื่อมคุณภาพตอไป ใหหยุดการทดสอบ
กอนเวลา 

ในระหวางการทดสอบ วงจร SELV วงจร TNV-1 หรือสวนนําไฟฟาไดท่ีแตะตองถึง ตองยังคงเปนไป
ตามขอ 2.2.2  

ใหทดสอบซํ้าหลังจากกลับข้ัวตอโครงขายโทรคมนาคมของบริภัณฑ 
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รูปท่ี 2ช  เคร่ืองกําเนิดไฟฟาทดสอบ 

2.4 วงจรจํากัดกระแส 

2.4.1 คุณลักษณะท่ีตองการทั่วไป 

ตองออกแบบวงจรจํากัดกระแสในลักษณะที่มีคาไมเกินคาขีดจํากัดท่ีระบุในขอ 2.4.2 ภายใตภาวะการ
ทํางานปกติและในเหตุการณความลมเหลวเดี่ยวภายในบริภัณฑ (ดูขอ 1.4.14 และขอ 1.5.7) 

ยกเวนท่ียอมใหในขอ 2.4.3 การแยกสวนของสวนท่ีแตะตองถึงของวงจรจํากัดกระแสออกจากวงจรอื่น
ตองเปนดังเชนท่ีอธิบายไวในขอ 2.2 สําหรับวงจร SELV 

การตรวจสอบการเปนไปตามขอกําหนดขอ 2.4.1 ถึงขอ 2.4.3 ใหทําโดยการตรวจสอบ การวัด และถา
จําเปนโดยการทดสอบ 

หมายเหตุ 1 สวนนําไฟฟาไดที่แตะตองถึงหรือวงจรที่ถูกแยกจากสวนอื่นโดยฉนวนสองชั้นหรือฉนวนเสริมที่เชื่อมโยงโดยตัว
ตานทานหรือกลุมของตัวตานทาน ใหปฏิบัติในลักษณะวงจรจํากัดกระแส (ดูขอ 1.5.7) 

หมายเหตุ 2 วงจรจํากัดกระแสอาจไดมาจากวงจรปฐมภูมิหรือทุติยภูมิ 

2.4.2 คาขีดจํากัด 

สําหรับความถ่ีไมเกิน 1 kHz  กระแสไฟฟาภาวะคงตัวท่ีไหลผานตัวตานทานท่ีไมมีความเหนี่ยวนําขนาด 
2 000 โอหม  รอยละ 10 ซ่ึงตออยูระหวางสวนของวงจรจํากัดกระแส 2 สวนใดๆ หรือระหวางสวน
ดังกลาวใดๆ กับดิน (ดูขอ 1.4.9) ตองไมเกิน 0.7 mA คายอด หรือ 2 mA กระแสตรง 

สําหรับความถ่ีเกิน 1 kHz  ใหคูณขีดจํากัด 0.7 mA ดวยคาของความถ่ีเปน kHz  แตตองไมเกิน 70 mA คา
ยอด 

อีกทางเลือกหนึ่ง ยอมใหใชเครื่องวัดตามภาคผนวก ง. แทนตัวตานทานที่ไมมีความเหนี่ยวนําคา 2 000 
  รอยละ 10 ตามท่ีไดกลาวมาแลว 

ขั้วตอโครงขายโทรคมนาคม 

เครื่องกําเนิด 
ไฟฟาทดสอบ 
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เมื่อใชเครื่องวัดตามรูปที่ ง.1 วัดคาแรงดันไฟฟา U2 และคํานวณคากระแสไฟฟาโดยการหาร
แรงดันไฟฟา U2 ดวย 500  คาท่ีคํานวณไดตองไมเกิน 0.7 mA คายอด 

หมายเหตุ 1 ในกรณีที่ดานหนึ่งของวงจรจํากัดกระแสมีการตอดวยตัวนําลงดิน ควรตอจุด B ของเครื่องวัดตามรูปที่ ง.1 กับ
ดานนั้น 

เม่ือใชเคร่ืองวดัตามรูปท่ี ง.2 คากระแสไฟฟาท่ีวัดไดตองไมเกิน 0.7 mA คายอด 

สําหรับสวนซ่ึงมีแรงดันไฟฟาไมเกิน 450 V คายอดหรือกระแสตรง ความจุไฟฟาของวงจรตองไมเกิน 
0.1 F 

สําหรับสวนซ่ึงแรงดันไฟฟา U เกิน 0.45 kV คายอดหรือกระแสตรง แตไมเกิน 15 kV คายอดหรือ
กระแสตรง ความจุไฟฟาของวงจรตองไมเกิน 45/U  nF เม่ือ U อยูในหนวย kV  

หมายเหตุ 2 ขีดจํากัดของ 45/U สมนัยกับประจุสะสมที่มีได 45 C 

สําหรับสวนซ่ึงแรงดันไฟฟา U เกิน 15 kV คายอดหรือกระแสตรง ความจุไฟฟาของวงจรตองไมเกิน 
700/U  2 nF เม่ือ U อยูในหนวย kV 

หมายเหตุ 3 ขีดจํากัดของ 700/U 2 สมนัยกับพลังงานที่มีได 350 mJ 

2.4.3  การตอวงจรจํากัดกระแสเขากับวงจรอื่น 

ยอมใหวงจรจํากัดกระแสตอเขากับหรือไดรับการปอนพลังงานจากวงจรอื่น หากเปนไปตามเงื่อนไข 
ตอไปนี้ 

- วงจรจํากัดกระแสยังคงเปนไปตามขีดจํากดัของขอ 2.4.2 ภายใตภาวะการทํางานปกติ 

- วงจรจํากัดกระแสยังคงเปนไปตามขีดจํากัดของขอ 2.4.2 ในเหตุการณของความลมเหลวเด่ียวของ
สวนประกอบหรือฉนวนใดๆ ในวงจรจํากัดกระแสหรือของสวนประกอบหรือฉนวนใดๆ ในวงจร
อ่ืนซ่ึงตออยู 

ถาวงจรจํากัดกระแสตอเขากับวงจรอ่ืนต้ังแต 1 วงจรข้ึนไป วงจรจํากัดกระแสคือสวนซ่ึงเปนไปตาม
ขอกําหนดของขอ 2.4.1 

2.5 แหลงจายจํากัดกําลัง 

แหลงจายจํากัดกําลังตองเปนไปตามขอใดขอหนึ่งของขอ ก), ข), ค) หรือ ง) ตอไปนี้ 

ก) คาดานออกถูกจํากัดไวใหเปนไปตามตารางท่ี 2ข หรือ 

ข) อิมพีแดนซเชิงเสนและไมเปนเชิงเสนจํากัดดานออกไวใหเปนไปตามตารางที่ 2ข  ถาใชอุปกรณที่มีคา
สัมประสิทธ์ิของอุณหภูมิท่ีเปนบวก ตอง 

- เปนไปตามเกณฑการทดสอบท่ีระบุไวใน IEC 60730-1 ขอ 15 ขอ 17 ขอ J.15 และขอ J.17 หรือ 
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- เปนไปตามความตองการของ IEC 60730-1 สําหรับการทํางานของอุปกรณประเภท 2.AL 

ค) โครงขายคุมคา หรือตัวจํากัดกระแสแบบวงจรรวม ท่ีจํากัดคาดานออกไวเปนไปตามตารางท่ี 2ข เม่ือทํา
การจําลองหรือไมจําลองภาวะผิดพรองเดี่ยว (ดูขอ 1.4.14) ในโครงขายคุมคาหรือตัวจํากัดกระแสแบบ
วงจรรวม (เปดวงจรหรือลัดวงจร).     ไมตองจําลองภาวะผิดพรองเดี่ยวระหวางดานเขากับดานออก ถาตัว
จํากัดกระแสแบบวงจรรวมเปนไปตามโปรแกรมการทดสอบท่ีเหมาะสมท่ีใหไวในภาคผนวก คค. 

ง) ใชอุปกรณปองกันกระแสเกินและคาดานออกถูกจํากัดไวเปนไปตามตารางท่ี 2ค 

ในกรณีที่ใชอุปกรณปองกันกระแสเกิน ตองเปนฟวสหรืออุปกรณทางกลไฟฟาที่ปรับตั้งคาไมไดและ
ปรับตั้งใหมอัตโนมัติไมได 

แหลงจายจํากัดกําลังท่ีทํางานจากแหลงจายไฟฟาประธานกระแสสลับหรือแหลงจายจํากัดกําลังท่ีทํางานจาก
แบตเตอรี่ที่ประจุใหมจากแหลงจายไฟฟาประธานกระแสสลับขณะที่จายโหลด ตองมีหมอแปลงขดลวด
แยกรวมอยู 

การตรวจสอบการเปนไปตามขอกําหนดใหทําโดยการตรวจสอบและการวัด  และในกรณีท่ีเหมาะสมให
ตรวจสอบขอมูลแบตเตอร่ีของผูผลิตดวย  แบตเตอร่ีตองประจุใหเต็มกอนวัดคา Uoc และ Isc ตามตารางท่ี 2ข 
และ 2ค 

ปรับแตงโหลดท่ีไมเปนเชิงเก็บประจุท่ีอางถึงในตารางท่ี 2ข และ 2ค  เพื่อใหไดคา Isc  หรือ S ท่ีวัดไดสูงสุด 

ใชการจําลองความผิดพรองในโครงขายคุมคาตามท่ีกําหนดไวในขอ ค) ภายใตคา Isc  หรือ S ท่ีวัดไดสูงสุด
ขางตน 
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ตารางท่ี 2ข  ขดีจํากัดสําหรับแหลงจายกําลัง ท่ีไมมีอุปกรณปองกันกระแสเกิน 

แรงดันไฟฟาออก ก) 

(Uoc) 

กระแสไฟฟาออก ข) ง) 

(Isc) 

A 

กําลังไฟฟาปรากฏ ค)  ง) 

(S) 

VA V a.c. V d.c. 

 30  30  8.0  100 

- 30  Uoc  60  150/Uoc  100 

ก) Uoc : แรงดันไฟฟาออกที่วัดตามขอ 1.4.5 เมื่อปลดวงจรโหลดทั้งหมด แรงดันไฟฟาน้ีเปนแรงดันไฟฟากระแสสลับ

ใกลเคียงไซนูซอยดและกระแสตรงที่ไมมีริปเปล  สําหรับกระแสสลับที่ไมใชไซนูซอยดและกระแสตรงที่มีริปเปล
มากกวารอยละ 10 ของคายอด  แรงดันไฟฟาคายอดตองไมเกิน 42.4 V 

ข) Isc : กระแสไฟฟาออกสูงสุดเมื่อใชโหลดที่ไมเปนเชิงเก็บประจุไฟฟาใดๆ  รวมทั้งการลัดวงจร 

ค) S (VA) : VA ออกสูงสุด ดวยโหลดท่ีไมเปนเชิงเก็บประจุไฟฟาใดๆ 
ง) การวัด Isc และ S ใหทําที่ 5s หลังการใสโหลดถาปองกันโดยวงจรอิเล็กทรอนิกสหรืออุปกรณสัมประสิทธิ์อุณหภูมิ

ทางบวก และ 60 s ในกรณีอื่น 

ตารางท่ี 2ค  ขดีจํากัดสําหรับแหลงจายกําลัง ท่ีมีอุปกรณปองกันกระแสเกิน 

แรงดันไฟฟาออก ก) 
(Uoc) 

กระแสไฟฟาออก ข) ง)

(Isc) 
A 

กําลังไฟฟาปรากฏ ค) ง)

(S) 
VA 

พิกัดกระแสไฟฟาของ 
อุปกรณปองกัน 
กระแสเกิน จ) V a.c. V d.c. 

  20   20 

 1 000/Uoc  250 

  5.0 

20  Uoc  30 20  Uoc  30   100/Uoc 

- 30  Uoc  60   100/Uoc 
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ก) Uoc : แรงดันไฟฟาออกที่วัดตามขอ 1.4.5 เมื่อปลดวงจรโหลดทั้งหมด แรงดันไฟฟาน้ีเปนแรงดันไฟฟากระแสสลับ

ใกลเคียงไซนูซอยดและกระแสตรงที่ไมมีริปเปล  สําหรับกระแสสลับที่ไมใชไซนูซอยดและกระแสตรงที่มีริปเปล
มากกวารอยละ 10 ของคายอด  แรงดันไฟฟาคายอดตองไมเกิน 42.4 V 

ข) Isc : กระแสไฟฟาออกสูงสุดเมื่อใชโหลดที่ไมมีความจุไฟฟาใดๆ  รวมท้ังการลัดวงจร ที่วัดไดหลังการใสโหลด 60 

s 
ค) S (VA) : VA ออกสูงสุดเมื่อใชโหลดที่ไมเปนเชิงเก็บประจุไฟฟาใดๆ  รวมทั้งการลัดวงจร ที่วัดไดหลังการใสโหลด 

60 s 
ง)  ใหคงอิมพีแดนซจํากัดกระแสในวงจรไวในระหวางการวัดคา แตใหลัดผานอุปกรณปองกันกระแสเกิน 

หมายเหตุ เหตุผลที่ใหลัดผานอุปกรณปองกันกระแสเกินในขณะวัดคา เพื่อหาปริมาณพลังงานที่มีอยูที่อาจกอใหเกิดความ
รอนเกิน ในขณะท่ีอุปกรณปองกันกระแสเกินกําลังทํางาน 

จ) พิกัดกระแสไฟฟาของอุปกรณปองกันกระแสเกินอยูบนพ้ืนฐานของฟวสและเครื่องตัดวงจรที่สามารถตัดวงจร
ภายใน 120 s ที่กระแสเทากับรอยละ 210 ของพิกัดกระแสที่ระบุไวในตาราง 

2.6 การเตรียมการสําหรับการตอลงดินและการเชื่อมตอ 

หมายเหตุ สําหรับขอกําหนดเพ่ิมเติมเก่ียวกับการตอลงดินของบริภัณฑที่ตอเขากับโครงขายโทรคมนาคมใหดูขอ 2.3.2.3 
ขอ 2.3.2.4  ขอ 2.3.3 ขอ 2.3.4 ขอ 6.1.1 และขอ 6.1.2  และสําหรับระบบกระจายสัญญาณดวยเคเบิล ใหดูขอ 7.2 
และขอ 7.4.1 

2.6.1 การตอลงดินปองกัน 

สวนตอไปนี้ของบริภัณฑตองตออยางเช่ือถือไดเขากับข้ัวตอลงดินปองกันหลักของบริภัณฑ 

ก) สวนนาํไฟฟาไดท่ีแตะตองถึงซ่ึงอาจมีแรงดันไฟฟาอันตรายในเหตุการณของความผิดพรองเดี่ยว 
(ดูขอ 1.4.14) 

ข) สวนท่ีตองตอลงดินตามความตองการของขอ 2.9.4 ง) หรือขอ 2.9.4 จ) 

ค) วงจร SELV วงจร TNV และสวนนําไฟฟาไดท่ีแตะตองถึงท่ีตองการตอลงดินโดยขอ 2.3.2.3 หรือ
ขอ 2.3.2.4 ถาแหลงจายกําลังไฟฟาไมใชโครงขายโทรคมนาคม หรือระบบกระจายสัญญาณดวย
เคเบิล 

ง) วงจร SELV วงจร TNV และสวนนําไฟฟาไดท่ีแตะตองถึงท่ีตองการตอลงดินโดยขอ 2.3.2.3 ถา
แหลงจายกําลังไฟฟาเปนโครงขายโทรคมนาคม หรือระบบกระจายสัญญาณดวยเคเบิล 

จ) วงจร ท่ีกั้นของหมอแปลง และสวนประกอบ (เชน ตัวระงับเสิรจ) ท่ีไมอาจสันนิษฐานไดวามี
แรงดันไฟฟาอันตรายในกรณีของความผิดพรองเดี่ยว (ดูขอ 1.4.14) แตตองการตอลงดินเพื่อลด
แรงดันไฟฟาช่ัวครูซ่ึงอาจมีผลตอฉนวน (ดูขอ 6.2.1 และขอ 7.4.1) 

ฉ) วงจร SELV และวงจร TNV ซ่ึงตองการตอลงดินเพื่อลดหรือกําจัดกระแสไฟฟาสัมผัสใหแก
โครงขายโทรคมนาคม หรือระบบกระจายสัญญาณดวยเคเบิล (ดูขอ 5.1.8.1) 
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หมายเหตุ สวน ก), ข) และ ค) มักนํากระแสผิดพรองซ่ึงต้ังใจใหอุปกรณปองกันกระแสเกินทํางาน  สวน ง), จ) และ ฉ) 
นํากระแสอื่น 

ในพื้นที่ซึ่งผูซอมบํารุงเขาถึง กรณีที่สวนนําไฟฟาได เชน โครงของมอเตอร แทนฐานของอุปกรณ 
อิเล็กทรอนิกส ฯลฯ อาจมีแรงดันไฟฟาอันตรายในเหตุการณของความผิดพรองเดี่ยว (ดูขอ 1.4.14) 
สวนนําไฟฟาไดเหลานี้ตองตอเขากับขั้วตอลงดินปองกันหลัก หรือถาเปนไปไมไดหรือปฏิบัติไมได
ตองมีเคร่ืองหมายและฉลากเตือนท่ีเหมาะสมใหผูซอมบํารุงทราบวาสวนดังกลาวไมไดตอลงดินและตอง
ตรวจสอบแรงดันไฟฟาอันตรายกอนสัมผัส 

การตรวจสอบการเปนไปตามขอกําหนดใหทําโดยการตรวจสอบ และในกรณีท่ีเหมาะสมโดยการ
ทดสอบตามขอ 2.6.3 
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2.6.2 การตอลงดินตามหนาท่ี 

ถาการตอลงดินตามหนาท่ีของสวนนําไฟฟาไดท่ีแตะตองถึงเปนส่ิงจําเปน ใหใชขอกําหนดท้ังหมด
ตอไปนี้ กับวงจรการตอลงดินตามหนาท่ี 

- วงจรตอลงดินตามหนาท่ีตองแยกออกจากสวนท่ีมีแรงดนัไฟฟาอันตรายในบริภัณฑ ดวย 

 ฉนวนสองชั้นหรือฉนวนเสริม หรือ 

 ท่ีกั้นท่ีตอลงดนิเพื่อการปองกันหรือสวนนาํไฟฟาไดท่ีตอลงดินเพื่อการปองกัน แยกออกจากสวนท่ี
มีแรงดันไฟฟาอันตรายดวยฉนวนมูลฐานเปนอยางนอย และ 

- ยอมใหตอวงจรตอลงดินตามหนาท่ีเขากับข้ัวตอลงดินปองกันหรือตัวนาํเช่ือมตอปองกัน และ 

ข้ัวตอสายท่ีใชสําหรับการตอลงดินตามหนาท่ีตองไมทําเคร่ืองหมาย  (60417-IEC-5017) หรือดวย
เคร่ืองหมาย  (60417-IEC-5019)  ยกเวนในกรณีท่ีข้ัวตอสายบนสวนประกอบ (เชน กลองข้ัวตอสาย 
(terminal block)) หรือสวนประกอบยอย ยอมใหใชเคร่ืองหมาย    และ    

หมายเหตุ ยอมใหใชเครื่องหมายอื่น เชน เครื่องหมาย    (IEC 60417-5018 (DB:2002-10)) หรือ (IEC 60417-
5020 (DB:2002-10)) ถามีความเหมาะสม  

ตองไมใชตัวนําตอลงดินตามหนาท่ีภายในท่ีมีสีเขียวแถบสีเหลือง ยกเวนในสวนประกอบท่ีประกอบ 
สําเร็จหลายจุดประสงค (เชน เคเบิลหลายแกนหรือตัวกรองความเขากันไดทางแมเหล็กไฟฟา) และ 

ในสายออนปอนกําลังไฟฟาซ่ึงใชตัวนําท่ีมีฉนวนสีเขียวแถบสีเหลืองเพ่ือใหมีการตอลงดินตามหนาท่ี
เทานั้น 

 ตองไมทําเคร่ืองหมาย  (IEC 60417-5172 (DB:2003-02)) บนบริภัณฑ และ 

 ไมมีขอกําหนดนอกเหนือจากในขอ 3.1.9 ท่ีเกี่ยวกับข้ัวปลายของตัวนําดานท่ีตอกับบริภัณฑ 

การตรวจสอบการเปนไปตามขอกําหนดใหทําโดยการตรวจสอบ 

2.6.3 ตัวนําตอลงดนิปองกันและตัวนําเช่ือมตอปองกัน 

2.6.3.1 ท่ัวไป 

ตัวนําตอลงดนิปองกันและตัวนําเช่ือมตอปองกันตองมีวิสัยสามารถนํากระแสไฟฟาเพียงพอ 

ใชขอกําหนดขอ 2.6.3.2 ขอ 2.6.3.3 และขอ 2.6.3.4 กับตัวนําตอลงดินปองกันและตัวนําเช่ือมตอ
ปองกันท่ีเตรียมไวเพื่อใหเปนไปตามขอ 2.6.1 ก), ข) และ ค) 

สําหรับตัวนําตอลงดินปองกันและตัวนําเช่ือมตอปองกันท่ีเตรียมไวเพื่อใหเปนไปตามขอ 2.6.1 ง)  
ใชคุณลักษณธที่ตองการและการทดสอบตามขอ 2.6.3.4 จ) 
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สําหรับตัวนําตอลงดินปองกันและตัวนําเชื่อมตอปองกันที่เตรียมไวเพื่อใหเปนไปตามขอ 2.6.1 จ) 
และ 2.6.1 ฉ) และสําหรับตัวนําตอลงดินตามหนาที่ ตองมีวิสัยสามารถนํากระแสเพียงพอสําหรับ
กระแสจริงภายใตภาวะการทํางานปกติ ตามขอ 3.1.1  นั่นคือไมตองการใหตัวนํานํากระแสผิดพรอง
สูดิน 

2.6.3.2  ขนาดของตัวนําตอลงดินปองกัน 

ตัวนําตอลงดินปองกันในสายออนปอนกําลังไฟฟาท่ีใหมาพรอมกับบริภัณฑตองเปนไปตามขนาด
ตัวนําตํ่าสุดในตารางท่ี 3ข (ดูขอ 3.2.5) 

การตรวจสอบการเปนไปตามขอกําหนดใหทําโดยการตรวจสอบและการวัด 

2.6.3.3 ขนาดของตัวนาํเช่ือมตอปองกัน 

ตัวนําเช่ือมตอปองกันตองเปนไปตามขอใดขอหนึ่งตอไปนี้ 

- ขนาดตัวนําตํ่าสุดตามตารางท่ี 3ข (ดูขอ 3.2.5) หรือ 

- เปนไปตามขอกําหนดของขอ 2.6.3.4  และถาพิกัดกระแสปองกันของวงจรมากกวา 16 A  ใหใช
ขนาดตัวนําตํ่าสุดในตารางท่ี 2ง หรือ 

- ในกรณีเปนสวนประกอบ ขนาดของตัวนําเช่ือมโยงปองกันตองไมเล็กกวาตัวนําท่ีปอน
กําลังไฟฟาใหสวนประกอบนั้น 

พิกัดกระแสปองกันของวงจร(ท่ีใชในตารางท่ี 2ง และในการทดสอบขอ 2.6.3.4) ข้ึนอยูกับการ
จัดเตรียม และการจัดวางอุปกรณปองกันกระแสเกิน และตองถือเปนคาท่ีนอยท่ีสุดของขอ ก), ข) 
หรือ ค) ตามท่ีใชได 

ก) สําหรับบริภัณฑเสียบไดแบบ A พิกัดกระแสปองกันคือพิกัดของอุปกรณปองกันกระแสเกินท่ี
จัดไวนอกบริภัณฑ (เชนในสายไฟฟาในอาคาร ในเตาเสียบประธาน หรือในชองใสบริภัณฑ) 
เพื่อปองกันบริภัณฑ ท่ีมีคาไมตํ่ากวา 16 A  

หมายเหตุ 1  ในแทบทุกประเทศ 16 A ถือวาเหมาะสําหรับพิกดักระแสปองกันของวงจร 

หมายเหตุ 2  (วาง) 

หมายเหตุ 3  (วาง) 

ข) สําหรับบริภัณฑเสียบไดแบบ B และบริภัณฑตออยางถาวร (ดูขอ 2.7.1) พิกัดกระแสปองกันคือ
พิกัดสูงสุดของอุปกรณปองกันกระแสเกินท่ีระบุไวในขอแนะนําการติดต้ังบริภัณฑท่ีเตรียมไว
นอกบริภัณฑ (ดูขอ 1.7.2.3) 
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ค) สําหรับบริภัณฑขางตนใดๆ  พิกัดกระแสปองกันคือพิกัดของอุปกรณปองกันกระแสเกิน ถา
จัดเตรียมไวในหรือเปนสวนของบริภัณฑ ซ่ึงปองกันวงจรหรือสวนท่ีตองการตอลงดิน 

การตรวจสอบการเปนไปตามขอกําหนดใหทําโดยการตรวจสอบและการวัด 

 ตารางท่ี 2ง  ขนาดตํ่าสุดของตัวนําเช่ือมตอปองกัน 

พิกัดกระแสปองกันของวงจรที่พิจารณา 
A 

ขนาดตัวนําตํ่าสุด 
mm2 

        ไมเกิน 16 
 เกิน 16  แตไมเกิน 25 
 เกิน 25  แตไมเกิน 32 
 เกิน 32  แตไมเกิน 40 
 เกิน 40  แตไมเกิน 63 
 เกิน 63  แตไมเกิน 80 
 เกิน 80  แตไมเกิน 100 
 เกิน 100  แตไมเกิน 125 
 เกิน 125  แตไมเกิน 160 
 เกิน 160  แตไมเกิน 190 
 เกิน 190  แตไมเกิน 230 
 เกิน 230  แตไมเกิน 260 
 เกิน 260  แตไมเกิน 300 
 เกิน 300  แตไมเกิน 340 
 เกิน 340  แตไมเกิน 400 
 เกิน 400  แตไมเกิน 460 

ไมระบุขนาด 
 1.5 
 2.5 

4 
6 

 10 
 16 
 25 
 35 
 50 
 70 
 95 
 120 
 150 
 185 
 240 

2.6.3.4 ความตานทานของตัวนําตอลงดินและจุดตอข้ัวปลาย 

ตัวนําตอลงดนิและจดุตอข้ัวปลายตองมีความตานทานไมสูงเกินไป 

ตัวนําตอลงดนิปองกันถือวาเปนไปตามขอกําหนดโดยไมตองทดสอบ 

ตัวนําเชื่อมตอปองกันซึ่งเปนไปตามขอกําหนดเกี่ยวกับขนาดตัวนําตํ่าสุดในตารางที่ 3ข (ดูขอ 
3.2.5) ตลอดความยาวของตัวนํา และข้ัวตอสายเปนไปตามขอกําหนดเกี่ยวกับขนาดตํ่าสุดในตาราง
ท่ี 3จ (ดูขอ 3.3.5) ถือวาเปนไปตามขอกําหนดโดยไมตองทดสอบ 

การตรวจสอบการเปนไปตามขอกําหนดใหทําโดยการตรวจสอบ การวัด และสําหรับตัวนําเช่ือมตอ
ปองกันซ่ึงไมเปนไปตามขอกําหนดตัวนําตํ่าสุดในตารางที่ 3ข (ดูขอ 3.2.5) ตลอดความยาวของ
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ตัวนํา หรือข้ัวตอสายไมเปนไปตามขอกําหนดเกี่ยวกับขนาดตํ่าสุดในตารางท่ี 3จ (ดูขอ 3.3.5) ให
ทดสอบดังตอไปนี้ 

วัดแรงดันไฟฟาตกในตัวนําเช่ือมตอปองกันหลังจากปอนกระแสไฟฟาทดสอบเปนคาบเวลาท่ีระบุ
ตามขางลางนี้ กระแสไฟฟาทดสอบอาจเปนกระแสสลับหรือกระแสตรง และแรงดันทดสอบตองไม
เกิน 12 V  วัดระหวางข้ัวตอลงดินปองกันหลักกับจุดในบริภัณฑซ่ึงตองการตอลงดินตามขอ 2.6.1 
ความตานทานของตัวนําตอลงดินปองกันไมรวมอยูในการวัด อยางไรก็ตาม ถาตัวนําตอลงดิน
ปองกันใหมาพรอมกับบริภัณฑ ยอมใหรวมตัวนํานั้นในวงจรทดสอบแตการวัดแรงดันไฟฟาตกจะ
วัดจากข้ัวตอลงดินปองกันหลักไปยังสวนท่ีตองการตอลงดินเทานั้น 

บนบริภัณฑท่ีมีการตอลงดินปองกันไปยังสวนประกอบยอยหรือหนวยแยกโดยใชแกนหนึ่งของ
เคเบิลหลายแกนที่ปอนกําลังไฟฟาประธานใหแกสวนประกอบยอยหรือหนวยแยกนั้น การวัดไม
รวมความตานทานของตัวนําเช่ือมตอปองกันในเคเบิลนั้น อยางไรก็ตาม กรณีนี้ยอมเฉพาะเคเบิลท่ี
ไดรับการปองกันโดยอุปกรณปองกันท่ีมีพิกัดเหมาะสมโดยคํานึงถึงขนาดของตัวนํา 

ถาการปองกันของวงจร SELV หรือวงจร TNV ไดมาโดยการตอวงจรที่ถูกปองกันตามขอ 2.9.4 จ) 
ลงดิน  ใหใชขีดจํากัดความตานทานและขีดจํากัดแรงดันไฟฟาตก ระหวางดานท่ีตอลงดินของวงจร
ท่ีถูกปองกันกับข้ัวตอลงดินปองกันหลัก 

ถาวงจรถูกปองกันโดยการตอขดลวดของหมอแปลงท่ีปอนใหแกวงจรท่ีถูกปองกันลงดิน  ใหใช
ขีดจํากัดความตานทานและขีดจํากัดแรงดันไฟฟาตก ระหวางดานท่ีไมตอลงดินของขดลวดกับ
ข้ัวตอลงดินปองกันหลัก  ฉนวนมูลฐานระหวางขดลวดปฐมภูมิกับขดลวดทุติยภูมิไมตองรับภาวะ
ผิดพรองเด่ียวท่ีตองการตามขอ 5.3.7 และขอ 1.4.14 

ตองระมัดระวังไมใหความตานทานสัมผัสระหวางปลายของโพรบวัดกับสวนนําไฟฟาไดท่ีทดสอบ
มีอิทธิพลตอผลการทดสอบ 

กระแสทดสอบ ระยะเวลาการทดสอบ และผลการทดสอบ เปนไปดังนี้ 

ก) สําหรับบริภัณฑท่ีไดรับพลังงานจากแหลงจายไฟฟาประธาน ถาพิกัดกระแสปองกันของวงจร
ท่ีทดสอบ (ดูขอ 2.6.3.3) ไมเกิน 16 A  กระแสทดสอบมีคาเปนรอยละ 200 ของพิกัดกระแส
ปองกันท่ีปอนกระแสเปนเวลา 120 s 

ความตานทานของตัวนําเช่ือมตอปองกันคํานวณจากแรงดันไฟฟาตกตองไมเกิน 0.1 โอหม  
หลังการทดสอบตัวนําเช่ือมตอปองกันตองไมชํารุด 
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ข) สําหรับบริภัณฑท่ีไดรับกําลังไฟฟาจากแหลงจายไฟฟาประธานกระแสสลับ ถาพิกัดกระแส
ปองกันของวงจรท่ีทดสอบเกิน 16 A   กระแสทดสอบมีคาเปนรอยละ 200 ของพิกัดกระแส
ปองกัน และระยะเวลาของการทดสอบเปนไปตามตารางท่ี 2จ 
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ตารางท่ี 2 จ  ระยะเวลาทดสอบ, แหลงจายไฟฟาประธานกระแสสลับ 

พิกัดกระแสปองกันของวงจร 
( Ipc ) 

A 

ระยะเวลาทดสอบ 
min 

< 30 2 
30 < Ipc < 60 4 
60 < Ipc < 100 6 
100 < Ipc < 200 8 

> 200 10 

แรงดันไฟฟาตกในตัวนําเช่ือมตอปองกันตองไมเกิน 2.5 V   หลังการทดสอบตัวนําเช่ือมตอปองกัน
ตองไมชํารุด 
ค) ในลักษณะท่ีเปนทางเลือกใหแกขอ ข) ขางตน การทดสอบจะอยูบนพื้นฐานของลักษณะเฉพาะ

เวลา-กระแสของอุปกรณปองกันซ่ึงจํากัดกระแสผิดพรองในตัวนําเช่ือมตอปองกัน  อุปกรณนี้
เปนอุปกรณท่ีถูกเตรียมไวใน EUT หรือถูกระบุไวในขอแนะนําการติดต้ังท่ีไดจัดเตรียมไวนอก
บริภัณฑ  การทดสอบทําท่ีรอยละ 200 ของพิกัดกระแสปองกัน เปนระยะเวลาที่สมนัยกับรอย
ละ 200 ของลักษณะเฉพาะเวลา-กระแส   ถาระยะเวลาสําหรับรอยละ 200 ไมไดใหไว ใหใชจุด
ใกลท่ีสุดบนลักษณะเฉพาะเวลา-กระแส   

 แรงดันไฟฟาตกในตัวนําเช่ือมตอปองกันตองไมเกิน 2.5 V    หลังการทดสอบตัวนําเช่ือมตอ
ปองกันตองไมชํารุด 

ง) สําหรับบริภัณฑท่ีไดรับพลังงานจากแหลงจายกําลังไฟฟาประธานกระแสตรง ถาพิกัดกระแส
ปองกันของวงจรท่ีทดสอบเกิน 16 A  กระแสทดสอบและระยะเวลาตองเปนไปตามท่ีระบุโดย
ผูผลิต    

 แรงดันไฟฟาตกในตัวนําเช่ือมตอปองกันตองไมเกิน 2.5 V  หลังการทดสอบตัวนําเช่ือมตอ
ปองกันตองไมชํารุด 

จ) สําหรับตัวนําเช่ือมตอปองกันท่ีเตรียมไวเพื่อใหเปนไปตามขอ 2.6.1 ง) กระแสทดสอบจะเปน
รอยละ 150 ของกระแสสูงสุดท่ีหาไดภายใตภาวะการทํางานปกติจากโครงขายโทรคมนาคม
หรือระบบกระจายสัญญาณดวยเคเบิล (ถาทราบ) ท่ีมีคานอยท่ีสุดเปน 2 A  ปอนเปนเวลา 120 s  
แรงดันไฟฟาตกในตัวนําเช่ือมตอปองกันตองไมเกิน 2.5 V  
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2.6.3.5 สีของฉนวน 

ฉนวนของตัวนําตอลงดินปองกันในสายออนปอนกําลังไฟฟาท่ีใหมาพรอมกับบริภณัฑตองเปนสี
เขียวแถบเหลือง 

ถาตัวนําเช่ือมตอปองกันหุมฉนวน ฉนวนตองเปนสีเขียวแถบเหลือง ยกเวนใน 2 กรณีตอไปนี ้

- สายถักตอลงดิน ฉนวนตองเปนสีเขียวแถบเหลืองหรือใส 

- ตัวนําเช่ือมตอปองกันภายในของสวนประกอบ เชน สายริบบ้ิน บัสบาร (busbar) แผนวงจรพิมพ 
ฯลฯ ยอมใหใชสีใดก็ไดหากไมทําใหเกิดการเขาใจผิดในการใชตัวนํา 

ยกเวนท่ียอมใหตามขอ 2.6.2 การใชสีเขียวแถบเหลืองตองใชเฉพาะเพ่ือระบุตัวนาํตอลงดินปองกนั
และตัวนําเช่ือมตอปองกัน 

การตรวจสอบการเปนไปตามขอกําหนดใหทําโดยการตรวจสอบ 

2.6.4 ข้ัวตอ 

2.6.4.1 ท่ัวไป 

ขอกําหนดขอ 2.6.4.2 และขอ 2.6.4.3 ใชกับข้ัวตอลงดินปองกันท่ีจัดเตรียมข้ึนใหเปนไปตามขอ 
2.6.1 ก), ข) และ ค) เทานั้น 

หมายเหตุ  สําหรับขอกําหนดเพิ่มเติมที่เกี่ยวกับข้ัวตอ ใหดูขอ 3.3 

สําหรับการตอลงดินปองกันที่จัดเตรียมขึ้นใหเปนไปตามขอ 2.6.1 ง), จ) และ ฉ)  เพียงพอ
สําหรับข้ัวตอท่ีเปนไปตามขอ 3.3 

2.6.4.2 ข้ัวตอลงดินปองกันและข้ัวตอเช่ือมตอปองกัน 

บริภัณฑท่ีตองการการตอลงดินปองกันตองมีข้ัวตอลงดนิปองกันหลัก สําหรับบริภณัฑท่ีมีสายออน
ปอนกําลังไฟฟาถอดได  ข้ัวตอลงดินในเตาเสียบเคร่ืองใชถือเปนข้ัวตอลงดินปองกันหลัก 

ถาบริภัณฑสามารถตอเขากับแหลงจายไดมากกวา 1 แหลงจาย (เชนท่ีมีแรงดันไฟฟาหรือความถ่ีตาง ๆ  
หรือเปนแหลงจายสํารอง) ยอมใหมีข้ัวตอลงดินปองกันหลักสําหรับตอเขากับแหลงจายแตละ
แหลงจายแยกกันได ในกรณีนี้ข้ัวตอตองมีขนาดตามพิกัดของดานเขาแหลงจายท่ีเกี่ยวเนื่อง 

ข้ัวตอตองออกแบบใหตานทานการหลุดหลวมโดยบังเอิญของตัวนํา โดยท่ัวไปการออกแบบท่ีใชกัน
ท่ัวไปสําหรับข้ัวตอนํากระแสไฟฟานอกเหนือจากข้ัวตอแบบจับตัวนําดวยปลายหมุดเกลียวยึด ให
ความยืดหยุนท่ีเพียงพอท่ีจะเปนไปตามขอกําหนดนี้ สําหรับการออกแบบอ่ืนตองมีส่ิงท่ีจัดเตรียม
เพิ่มเติม เชน การใชสวนซ่ึงมีการยืดหยุนท่ีเพียงพอท่ีมักไมถูกถอดโดยไมต้ังใจ 
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ยกเวนที่ระบุไวขางลางนี้ ขั้วตอลงดินปองกันและขั้วตอเชื่อมตอปองกันแบบจับตัวนําดวยปลาย
หมุดเกลียวยึดแบบสลักเกลียวปลอยหรือแบบหมุดเกลียวท้ังหมด ตองมีขนาดไมนอยกวาท่ีระบุไว
ในตารางท่ี 3จ (ดูขอ 3.3.5) 

ในกรณีท่ีข้ัวตอสําหรับตัวนําเช่ือมตอปองกันไมเปนไปตามท่ีกําหนดไวในตารางที่ 3จ (ดูขอ 3.3.5)  
ตองใชการทดสอบตามขอ 2.6.3.4 กับเสนทางของตัวนําเช่ือมตอปองกันซ่ึงใชข้ัวตอ 

ข้ัวตอลงดินปองกันหลักสําหรับบริภัณฑตออยางถาวร ตอง 

- ต้ังอยูในตําแหนงท่ีเขาถึงไดงายในขณะตอแหลงจาย และ 

- มีข้ัวตอแบบจบัตัวนําดวยปลายหมุดเกลียวยึด แบบสลักเกลียวปลอย แบบหมุดเกลียว แบบสลัก
เกลียวหรือท่ีคลายกัน พรอมอุปกรณติดต้ังท่ีจําเปนเตรียมไวใหจากโรงงาน เม่ือตัวนําตอลงดิน
ปองกันมีขนาดใหญกวา 7 mm2 (เสนผานศูนยกลาง 3 mm) 

การตรวจสอบการเปนไปตามขอกําหนดใหทําโดยการตรวจสอบและการวัด 

2.6.4.3 การแยกตัวนําตอลงดินปองกันออกจากตัวนําเช่ือมตอปองกัน 

ตองมีการแยกข้ัวตอสายซ่ึงอาจอยูบนบัสบารเดียวกันได โดยข้ัวหนึ่งสําหรับตัวนําตอลงดินปองกัน
หรือถามีตัวนําตอลงดินปองกันมากกวา 1 ตัว แตละตัวตองมีข้ัวตอของตัวเอง  และข้ัวหนึ่งหรือ
มากกวาสําหรับตัวนําเช่ือมตอปองกัน 

อยางไรก็ตาม ยอมใหจัดเตรียมข้ัวตอสายเพียงข้ัวเดียวแบบหมุดเกลียวหรือแบบสลักเกลียวปลอยใน
บริภัณฑตออยางถาวรท่ีมีสายออนปอนกําลังไฟฟาถอดไมได และในบริภัณฑเสียบได ที่มีสายออน
ปอนกําลังไฟฟาถอดไมไดแบบพิเศษ หากขั้วปลายสายของตัวนําตอลงดินปองกันแยกออกดวย
แปนเกลียว จากของตัวนําเช่ือมตอปองกัน ลําดับของการซอนทับกันของข้ัวปลายของตัวนําตอลง
ดินปองกันและตัวนําเช่ือมตอปองกันไมไดระบุไว 

ยอมใหมีการจดัเตรียมข้ัวตอสายเพียงข้ัวเดยีวในบริภณัฑท่ีมีเตาเสียบเคร่ืองใช 

การตรวจสอบการเปนไปตามขอกําหนดใหทําโดยการตรวจสอบ 

2.6.5 ความสมบูรณของการตอลงดินปองกัน 

2.6.5.1 การตอระหวางบริภัณฑ 

ในระบบท่ีบริภัณฑตอถึงกัน ตองแนใจวามีการตอลงดินปองกันสําหรับทุกบริภัณฑท่ีตองตอลงดิน
ปองกัน ไมวาบริภัณฑในระบบจะอยูตําแหนงใด 

บริภัณฑท่ีมีตัวนําเช่ือมตอปองกันเพื่อคงความตอเนื่องของวงจรตอลงดินปองกันใหกับบริภัณฑอ่ืนใน
ระบบ ตองไมทําเคร่ืองหมาย  (IEC 60417-5172 (DB:2003-02)) 



มอก.1561-2556 

-90- 

บริภัณฑดังกลาวตองจายกําลังไฟฟาใหแกบริภัณฑอ่ืนในระบบ (ดูขอ 2.6.5.3) 

การตรวจสอบการเปนไปตามขอกําหนดใหทําโดยการตรวจสอบ 

2.6.5.2 สวนประกอบในตัวนําตอลงดินปองกันและตัวนําเช่ือมตอปองกัน 

ตัวนําตอลงดนิปองกันและตัวนําเช่ือมตอปองกันตองไมมีสวิตชหรืออุปกรณปองกนักระแสเกิน 

การตรวจสอบการเปนไปตามขอกําหนดใหทําโดยการตรวจสอบ 

2.6.5.3 การปลดวงจรตอลงดินปองกัน 

การตอลงดินปองกันตองอยูในลักษณะท่ีการปลดวงจรตอลงดินปองกันท่ีจุดหนึ่งในหนวยหรือระบบ
จะไมตัดการตอลงดินปองกันของสวนหรือหนวยอ่ืนในระบบ นอกจากวาแรงดันไฟฟาอันตรายไดถูก
ตัดออกไปพรอมกัน 

การตรวจสอบการเปนไปตามขอกําหนดใหทําโดยการตรวจสอบ 

2.6.5.4 สวนท่ีผูใชเคร่ืองถอดออกได 

 การตอลงดินปองกันตองตอกอนท่ีจะตอวงจรแหลงจาย และตัดวงจรแหลงจายกอนท่ีจะปลดการตอ
ลงดินปองกันทีหลัง ในแตละกรณีตอไปนี้ 

- ตัวตอของสวนท่ีผูใชเคร่ืองถอดได 

- เตาเสียบบนสายออนปอนกําลังไฟฟา 

- คูเตาตอเคร่ืองใช 

การตรวจสอบการเปนไปตามขอกําหนดใหทําโดยการตรวจสอบ 

2.6.5.5 สวนท่ีถอดออกในระหวางการซอมบํารุง 

ตองออกแบบการตอลงดินปองกันในลักษณะท่ีไมใหมีการปลดวงจรในการซอมบํารุง ยกเวนกรณีท่ี
มีการถอดสวนซ่ึงการตอลงดินนี้ปองกันอยู ใหตัดแรงดันไฟฟาอันตรายออกจากสวนนั้นในเวลา
เดียวกัน 

การตรวจสอบการเปนไปตามขอกําหนดใหทําโดยการตรวจสอบ 

2.6.5.6 ความตานทานการกัดกรอน 

สวนนําไฟฟาไดซ่ึงสัมผัสกับข้ัวตอและการตอลงดินปองกันและเช่ือมตอปองกันตองไมถูกกัด
กรอนอยางมีนัยสําคัญเนื่องจากปฏิกิริยาเคมีไฟฟาในภาวะการทํางาน การเก็บรักษา หรือการขนสง 
ตามท่ีระบุไวในขอแนะนําท่ีใหมาพรอมกับบริภัณฑ  ตองหลีกเล่ียงการสัมผัสกันของตัวนําท่ีอยู
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เหนือเสนในภาคผนวก ฌ. ความตานทานการกัดกรอนทําไดโดยกระบวนการเคลือบดวยไฟฟาหรือ
เคลือบผิวท่ีเหมาะสม 

การตรวจสอบการเปนไปตามขอกําหนดใหทําโดยการตรวจสอบและโดยการอางอิงถึงตารางศักย
เคมีไฟฟา (ภาคผนวก ฌ.) 

2.6.5.7 หมุดเกลียวสําหรับการเช่ือมตอปองกัน 

หมายเหตุ ขอกําหนดตอไปนี้เปนสวนเพิ่มเติมในขอ 3.1.6 

ยอมใหใชหมุดเกลียวทําเกลียวขณะขันเขาและหมุดเกลียวเกลียวหาง (ใชกับโลหะแผน) กับการ
เช่ือมตอปองกัน แตการตอตองไมถูกรบกวนในระหวางการซอมบํารุง 

ในกรณีใดๆ ก็ตาม ความหนาของสวนโลหะท่ีจุดซ่ึงขันหมุดเกลียวเขาไปตองไมนอยกวา 2 เทา
ของพิตชของเกลียว ยอมใหใชการอัดรีดเพื่อเพิ่มความหนาประสิทธิผลของสวนโลหะ 

ใชหมุดเกลียวอยางนอย 2 ตัวสําหรับแตละจุดตอ อยางไรก็ตาม ยอมใหใชหมุดเกลียวทําเกลียวขณะ
ขันเขาตัวเดียวหากความหนาของสวนโลหะท่ีจุดท่ีขันหมุดเกลียวเขาไปหนาอยางนอย 0.9 mm 
สําหรับหมุดเกลียวแบบทําเกลียว  และหนาอยางนอย 1.6 mm สําหรับหมุดเกลียวแบบตัดเกลียว 

การตรวจสอบการเปนไปตามขอกําหนดใหทําโดยการตรวจสอบ 

2.6.5.8 ความเช่ือถือไดบนโครงขายโทรคมนาคมหรือระบบกระจายสัญญาณดวยเคเบิล 

การตอลงดินปองกันตองไมข้ึนอยูกับโครงขายโทรคมนาคมหรือระบบกระจายสัญญาณดวยเคเบิล 

การตรวจสอบการเปนไปตามขอกําหนดใหทําโดยการตรวจสอบ 

2.7 การปองกันกระแสเกินและความผิดพรองลงดินในวงจรปฐมภูมิ 

2.7.1 ขอกําหนดพื้นฐาน 

ตองจัดใหมีการปองกันในวงจรปฐมภูมิตอกระแสเกิน การลัดวงจร และความผิดพรองลงดิน ใน
ลักษณะท่ีเปนสวนรวมหนวยกับบริภัณฑหรือเปนสวนของส่ิงติดต้ังของอาคาร 

ถาการปองกันบริภัณฑเสียบไดแบบ B หรือบริภัณฑตออยางถาวรข้ึนอยูกับอุปกรณปองกันท่ีอยู
ภายนอกบริภัณฑ ขอแนะนําการติดต้ังบริภัณฑตองแจงและระบุความตองการสําหรับการปองกนัการ
ลัดวงจรหรือการปองกันกระแสเกินหรือท้ังสองอยาง (ในกรณีท่ีจําเปน) 

หมายเหตุ  (วาง) 

การตรวจสอบการเปนไปตามขอกําหนดใหทําโดยการตรวจสอบ 

2.7.2 ความผิดพรองท่ีไมครอบคลุมในขอ 5.3.7 
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การปองกันความผิดพรองท่ีไมครอบคลุมในขอ 5.3.7 ( เชน การลัดวงจรไปยังสวนตอลงดินปองกันจาก
สายไฟฟาในวงจรปฐมภูมิ) ไมจําเปนตองติดต้ังในลักษณะท่ีเปนสวนรวมหนวยกับบริภัณฑ 

การตรวจสอบการเปนไปตามขอกําหนดใหทําโดยการตรวจสอบ 

2.7.3 การปองกันการลัดวงจรสํารอง 

นอกจากจะมีการปองกันการลัดวงจรสํารองท่ีเหมาะสม อุปกรณปองกันตองมีวิสัยสามารถตัดกระแสผิด
พรองเพียงพอท่ีจะตัดกระแสผิดพรองสูงสุด (รวมกระแสลัดวงจร) ท่ีสามารถไหล 

สําหรับบริภัณฑตออยางถาวรหรือบริภัณฑเสียบไดแบบ B  ยอมใหการปองกันการลัดวงจรสํารองอยูใน
ส่ิงติดต้ังของอาคาร 

สําหรับบริภัณฑเสียบไดแบบ A ใหพิจารณาส่ิงติดต้ังของอาคารเปนการปองกันการลัดวงจรสํารองท่ีจัด
ใหมี 

หมายเหตุ ถาใชฟวสซ่ึงเปนไปตาม IEC 60127 ในวงจรปฐมภูมิ ฟวสนั้นตองมีวิสัยสามารถตัดกระแสผิดพรองสูง  (1 500 A ) 
ถากระแสลัดวงจรที่คาดวาจะเกิดขึ้นเกิน 35 A  หรือ 10 เทาของพิกัดกระแส ที่กําหนดของฟวส แลวแตคาใดจะ
มากกวา 

การตรวจสอบการเปนไปตามขอกําหนดใหทําโดยการตรวจสอบและการทดสอบตามขอ 5.3 

2.7.4 จํานวนและตําแหนงของอุปกรณปองกัน 

ระบบหรืออุปกรณปองกันในวงจรปฐมภูมิตองมีจํานวนและตําแหนงติดต้ังท่ีตรวจจับและตัดกระแสเกิน
ท่ีไหลในเสนทางกระแสผิดพรองใด ๆ  ท่ีเปนไปได (เชน เฟสถึงเฟส เฟสถึงสายเปนกลาง เฟสถึงตัวนํา
ตอลงดินปองกัน หรือเฟสถึงตัวนําเช่ือมตอปองกัน) 

ไมตองมีการปองกันความผิดพรองลงดินในบริภัณฑในกรณีใดกรณหีนึ่งตอไปนี ้

- ไมมีการตอกบัดิน หรือ 

- มีฉนวนสองช้ันหรือฉนวนเสริมระหวางวงจรปฐมภูมิกบัสวนท่ีตอลงดินทุกสวน 

หมายเหตุ 1 ในกรณีที่มีฉนวนสองชั้นหรือฉนวนเสริม การลัดวงจรลงดินถือวาเปนความผิดพรอง 2 ความผิดพรอง 

ในแหลงจายท่ีใชตัวนําเฟสมากกวา 1 เสนตอกับโหลด ถาอุปกรณปองกันตัดตัวนําเปนกลาง อุปกรณ
ปองกันนั้นตองตัดตัวนําแหลงจายเสนอื่นดวย หมายถึงตองไมใชอุปกรณปองกันขั้วเดี่ยวในกรณี
ดังกลาว 

การตรวจสอบการเปนไปตามขอกําหนดใหทําโดยการตรวจสอบ และในกรณีจําเปนใหทดสอบโดยการ
จําลองภาวะผิดพรองเดี่ยว (ดูขอ 1.4.14) 

หมายเหตุ 2 สําหรับอุปกรณปองกันซ่ึงเปนสวนรวมหนวยกับบริภัณฑ ตัวอยางของจํานวนและตําแหนงของฟวส หรือจํานวน
ข้ัวของเครื่องตัดวงจร  เพื่อใชตัดกระแสผิดพรองที่มักพบโดยทั่วไปในระบบจายไฟฟา ใหไวเปนขอมูลที่แสดง
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ไวในตารางที่ 2ฉ (สําหรับบริภัณฑหรือชุดประกอบยอยเฟสเดียว) และในตารางที่ 2ช (สําหรับบริภัณฑ 3 เฟส) 
ตัวอยางดังกลาวอาจไมถูกตองสําหรับอุปกรณปองกันที่อยูภายนอกบริภัณฑ 

 ตารางท่ี 2ฉ  ตัวอยางท่ีแนะนําของอุปกรณปองกันในบริภัณฑหรือชุดประกอบยอยเฟสเดียว 

การตอแหลงจายบริภัณฑ การปองกัน 
จํานวนตํ่าสุดของฟวสหรือ 
ขั้วของเครื่องตัดวงจร 

ตําแหนงติดต้ัง 

กรณี ก : 
บริภัณฑตอเขากับระบบจายกําลังไฟฟาที่มี
การระบุสายเปนกลางที่ตอลงดินอยางเช่ือถือ
ได ยกเวนสําหรับกรณี ค ขางลาง 

ความผิดพรองลง
ดิน

1 ตัวนําเฟส 

กระแสเกิน 1 ตัวนําใดตัวนําหน่ึง 

กรณี ข : 
บริภัณฑตอเขากับแหลงจายใด ๆ  รวมถึง
ระบบจายกําลังไฟฟา IT และแหลงจายที่มี
เตาเสียบกลับขั้วได ยกเวนกรณี ค ขางลาง

ความผิดพรองลง
ดิน

2 ตัวนําทั้งสอง 

กระแสเกิน 1 ตัวนําใดตัวนําหน่ึง 

กรณี ค : 
บริภัณฑตอเขากับระบบจายกําลังไฟฟา     3 
สายที่มีการระบุสายเปนกลางอยางเช่ือถือได 

ความผิดพรองลง
ดิน

2 ตัวนําเฟสแตละเสน 

กระแสเกิน 2 ตัวนําเฟสแตละเสน

 ตารางท่ี 2ช  ตัวอยางท่ีแนะนําของอุปกรณปองกันในบริภัณฑ 3 เฟส 

ระบบจายกําลังไฟฟา 

จํานวน
ตัวนําปอน การปองกัน 

จํานวนตํ่าสุดของฟวส
หรือขั้วของเครื่องตัด

วงจร
ตําแหนงติดต้ัง 

3 เฟสไมมีสายเปนกลาง 3 ความผิดพรองลงดิน 3 ตัวนําทั้ง 3 เสน 

กระแสเกิน 2 ตัวนํา 2 เสนใด ๆ  

มีสายเปนกลางตอลงดิน 
(TN หรือ TT) 

4 ความผิดพรองลงดิน 3 ตัวนําเฟสแตละเสน 

กระแสเกิน 3 ตัวนําเฟสแตละเสน 

มีสายเปนกลางไมตอลงดิน 4 ความผิดพรองลงดิน 4 ตัวนําทั้ง 4 เสน 

กระแสเกิน 3 ตัวนําเฟสแตละเสน 

2.7.5 การปองกันโดยอุปกรณหลายอยาง 

กรณีใชอุปกรณปองกันในขั้วของแหลงจายมากกวา 1 ขั้วเพื่อจายพลังงานใหแกโหลดที่กําหนดให 
อุปกรณเหลานั้นตองวางอยูดวยกัน ยอมใหรวมอุปกรณปองกันต้ังแต 2 อุปกรณข้ึนไปในสวนประกอบ
หนึ่ง 

การตรวจสอบการเปนไปตามขอกําหนดใหทําโดยการตรวจสอบ 

2.7.6 การเตือนผูซอมบํารุง 
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ตองจัดใหมีเคร่ืองหมายและฉลากท่ีเหมาะสมบนบริภัณฑหรือขอความในขอแนะนําการซอมบํารุงเพื่อ
เตือนผูซอมบํารุงเกี่ยวกับอันตรายท่ีเปนไปได ภายใตท้ังสองเง่ือนไขดังตอไปนี้ 

- ใชฟวสในสายเปนกลางของบริภัณฑเฟสเดียวท้ังท่ีตออยางถาวรหรือท่ีมีเตาเสียบไมสามารถกลับข้ัว
ได  และ 

- ภายหลังฟวสทํางาน สวนของบริภัณฑซึ่งยังคงไดรับพลังงานไฟฟาที่อาจมีอันตรายในระหวางการ
ซอมบํารุง 

ขอความตอไปนี้หรือท่ีคลายกันถือวาเหมาะสม 

คําเตือน 

ขั้วคู/ใชฟวสในสายเปนกลาง 

นอกเหนือจากใชขอความขางตน ยอมใหใชสัญลักษณแทนได ซ่ึงรวมท้ังสัญลักษณอันตรายช็อกไฟฟา
ตาม ISO 3864 No.5036 สัญลักษณฟวสตาม IEC 60417-5016 (DB:2002-10) และการแสดงวาฟวสเปน
สายเปนกลาง อยางไรก็ตามในกรณีนี้ตองจัดใหมีในคําแนะนําการซอมบํารุงดวย 

 
การตรวจการเปนไปตามขอกําหนดใหทําโดยการตรวจสอบ 

2.8 อินเตอรล็อกนิรภัย 

2.8.1 หลักการทั่วไป 

ตองมีอินเตอรล็อกนิรภัยในพ้ืนท่ีเกี่ยวเน่ืองซ่ึงผูใชเคร่ืองเขาถึงมีอันตรายอยูเปนปกติวิสัยในความหมาย
ของมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้ 

การตรวจสอบการเปนไปตามขอกําหนดใหทําโดยการตรวจสอบ 

2.8.2 ขอกําหนดเกี่ยวกับการปองกัน 

ตองออกแบบอินเตอรล็อกนิรภัยในลักษณะที่อันตรายถูกกําจัดไปกอนที่ฝาครอบ ประตู ฯลฯ อยูใน
ตําแหนงใดๆ ท่ีนิ้วทดสอบตามรูปท่ี 2ก (ดูขอ 2.1.1.1) สามารถเขาไปสัมผัสกับสวนอันตรายได 

เพื่อการปองกันช็อกไฟฟา การแผรังสี และอันตรายจากพลังงาน เม่ือเอาออก เปด หรือดึงฝาครอบและ
ประตู ฯลฯ ตองเปนอยางใดอยางหนึ่งดังนี้ 

- จําเปนตองตัดพลังงานไฟฟาของสวนนั้นออกกอน หรือ 

- เริ่มการปลดวงจรของแหลงจายที่จายไปยังสวนนั้นอยางอัตโนมัติ และลดแรงดันไฟฟาลงเหลือ 
42.4 V คายอด หรือ 60 V กระแสตรง หรือตํ่ากวา และลดระดับพลังงานเหลือนอยกวา 20 J ภายใน 2 s 
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สําหรับสวนท่ีเคล่ือนท่ีไดอยางตอเนื่องดวยโมเมนตัมและใหอันตรายทางกลอยางตอเนื่อง เชน ลูกกล้ิง
พิมพท่ีหมุน (spinning print drum) เม่ือเอาออก เปด หรือดึงฝาครอบและประตู ฯลฯ ตอง 

- ลดการเคล่ือนท่ีลงสูระดับปลอดภัยท่ียอมรับไดกอน หรือ 

- เร่ิมการลดการเคล่ือนท่ีลงสูระดับปลอดภัยท่ียอมรับไดโดยอัตโนมัติ 

การตรวจสอบการเปนไปตามขอกาํหนดใหทําโดยการตรวจสอบ การวัด และการใชนิ้วทดสอบตามรูปท่ี 
2ก (ดูขอ 2.1.1.1) 

2.8.3 การกระตุนซํ้าโดยบังเอิญ 

ตองออกแบบอินเตอรล็อกนิรภัยในลักษณะท่ีอันตรายไมเกิดข้ึนเม่ือมีการกระตุนซํ้าโดยบังเอิญ ขณะท่ี
ฝาครอบ ตัวปองกัน ประตู ฯลฯ ไมอยูท่ีตําแหนงปด 

อินเตอรล็อกนิรภัยใดๆ ท่ีเขาถึงได ซ่ึงทํางานโดยใชนิ้วทดสอบตามรูปท่ี 2ก (ดูขอ 2.1.1.1) ใหถือวาเปน
จุดท่ีมักกอใหเกิดอันตรายอันเนื่องจากการกระตุนซํ้าโดยบังเอิญ 

ตองเลือกสวิตชอินเตอรล็อกนิรภัยท่ีไมกอใหเกิดการสวิตชไปสูภาวะไมปลอดภัยโดยบังเอิญโดย
คํานึงถึงช็อกทางกล และการส่ันสะเทือนท่ีเกิดข้ึนในการใชงานปกติ 

การตรวจสอบการเปนไปตามขอกําหนดใหทําโดยการตรวจสอบ และถาจําเปนโดยการทดสอบดวยนิ้ว
ทดสอบตามรูปท่ี 2ก (ดูขอ 2.1.1.1) 

2.8.4 การทํางานอยางปลอดภัยเม่ือลมเหลว (fail-safe operation) 

ตองออกแบบและสรางระบบอินเตอรล็อกนิรภัยใหเปนไปตามกรณีใดกรณีหนึ่งตอไปนี้ 

- ระบบอินเตอรล็อกนิรภัยของบริภัณฑในระหวางอายุการใชงานปกติตองไมทํางานลมเหลว และ
แมวาความลมเหลวเกิดข้ึน ตองไมทําใหเกิดอันตรายท่ีรุนแรง  หรือ 

- ระบบอินเตอรล็อกนิรภัยของบริภัณฑในระหวางอายุการใชงานปกติอาจทํางานลมเหลวได แบบวิธี
ลมเหลวท่ีเปนไปไดจะไมสรางอันตรายซ่ึงตองมีการปองกัน 

สําหรับการปองกันอันตรายท่ีรุนแรงยิ่ง ตองใชระบบเผ่ือเหลือท่ีเปนระบบอินเตอรล็อกนิรภัยสองระบบ 
หรือตองเปนไปตามคุณลักษณะท่ีตองการสําหรับฉนวนเสริมในดานระยะแยกคงท่ีในวงจรระบบ
อินเตอรล็อกนิรภัยเดี่ยว (ตัวอยางเชนวงจรที่เกี่ยวของกับแผนวงจรพิมพ) 

หมายเหตุ ระบบอินเตอรล็อกนิรภัยถือวาประกอบดวยสวนประกอบ/สวน ที่มีความสามารถปลดสวนอันตรายโดยตรง (เชน 
หนาสัมผัสของรีเลยหรือสวิตช) รวมทั้งสวนประกอบ (เชน ขดลวดรีเลย) และสวนอื่นที่ประกอบกันข้ึนเปนสวน
ของวงจรเร่ิม (เชนวงจรที่ติดต้ังอยูบนแผนวงจรพิมพ) 
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การตรวจสอบการเปนไปตามขอกําหนดใหทําโดยการตรวจสอบระบบอิเตอรล็อกนิรภัย แผนภาพวงจร 
และขอมูลท่ีหาได และถาจําเปนโดยการจําลองความผิดพรองเดี่ยว (ดูขอ 1.4.14) (เชน ความลมเหลวของ
อุปกรณสารกึ่งตัวนําหรือสวนประกอบทางกลไฟฟา) สวนทางกลท่ีเคล่ือนท่ีในระบบทางกลและระบบ
ทางกลไฟฟาไมตองทดสอบความผิดพรองเดี่ยวจําลอง ถาเปนไปตามขอ 2.8.5 และขอ 2.8.7  ระยะแยก
คงท่ีในวงจรระบบอินเตอรล็อกนิรภัยเดี่ยว (ตัวอยางเชนวงจรท่ีเกี่ยวของกับแผนวงจรพิมพ) ท่ีปองกัน
อันตรายนอกเหนือจากอันตรายรุนแรงยิ่ง ไมตองทดสอบความผิดพรองเดี่ยวจําลอง ถาระยะแยกเปนไป
ตามขอ 2.8.7.1 

ยอมใหใชระบบอินเตอรล็อกนิรภัยจําลองสําหรับการทดสอบ 

2.8.5 สวนเคล่ือนท่ี 

สวนทางกลท่ีมีการเคล่ือนท่ีในระบบอินเตอรล็อกนิรภัยทางกลและทางกลไฟฟาตองมีความทนทาน
เพียงพอ 

การตรวจสอบการเปนไปตามขอกําหนดใหทําโดยการตรวจสอบระบบอินเตอรล็อกนิรภัย ขอมูลท่ีหาได 
และถาจําเปนโดยการใหระบบอินเตอรล็อกนิรภัยทํางานเปนวัฏจักรจํานวน 10 000 วัฏจักรโดยไมเกิด
ความลมเหลวอ่ืนนอกเหนือจากในแบบวิธีปลอดภัย (safe mode) 

หมายเหตุ การทดสอบขางตนทําเพื่อตรวจสอบความทนทานของสวนเคลื่อนที่นอกเหนือจากที่มีในสวิตชและรีเลยของ
ระบบอินเตอรล็อกนิรภัย  ถามีสวิตชและรีเลยในระบบอินเตอรล็อกนิรภัย ตองเปนไปตามขอ 2.8.7 ในกรณี
ตองการทดสอบตามขอ 2.8.7.3 เพิ่มจากการทดสอบขางตน ควรรวมการทดสอบเขาดวยกัน 

2.8.6 การลมเลิกการทํางาน (overriding) 

ในกรณีจําเปนท่ีผูซอมบํารุงตองลมเลิกการทํางานของอินเตอรล็อกนิรภัย ระบบลมเลิกการทํางานตอง
เปนดังตอไปนี้ท้ังหมด 

- ตองมีเจตนาท่ีจะกระทําการแทนระบบ และ 

- ตองปรับต้ังใหมไปสูภาวะการทํางานปกติโดยอัตโนมัติเม่ือการซอมบํารุงเสร็จส้ิน หรือปองกันไมให
คืนสูภาวะการทํางานปกตินอกจากวาผูซอมบํารุงไดปรับต้ังใหมอินเตอรล็อกนิรภัย และ 

- ตองการเคร่ืองมือสําหรับการทํางานเม่ืออยูในพื้นท่ีซ่ึงผูใชเคร่ืองเขาถึงและไมสามารถทํางานไดเม่ือ
ใชนิ้วทดสอบ รูปท่ี 2ก (ดูขอ 2.1.1.1) และ 

- ตองไมลัดผานอินเตอรล็อกนิรภัยที่ปองกันอันตรายที่รุนแรง นอกจากวาจะมีการปองกันความ
ปลอดภัยอื่นที่เชื ่อถือไดทํางานอยางมีประสิทธิผลเมื่ออินเตอรล็อกนิรภัยนั ้นถูกลัดผาน ตอง
ออกแบบบริภัณฑในลักษณะท่ีอินเตอรล็อกนิรภัยไมสามารถถูกลัดผานจนมีการปองกันอ่ืนเขามา
ทํางานแทนอยางสมบูรณ 
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การตรวจสอบการเปนไปตามขอกําหนดใหปฏิบัติโดยการตรวจสอบ 

2.8.7 สวิตช รีเลย และวงจรที่เกี่ยวของ 

สวิตชในระบบอินเตอรล็อกนิรภัย ตอง 

- เปนไปตาม IEC 61058-1 ท่ีมีการประเมินผลการทํางานเปนวัฏจักรจํานวน 10 000 วัฏจักร ตาม 
IEC 61058-1 ขอ 7.1.4.4 หรือ 

- เปนไปตามขอ 2.8.7.1 และเปนไปตามเกณฑการทดสอบ ขอ 2.8.7.3 และขอ 2.8.7.4 หรือ 

- เปนไปตามเกณฑการทดสอบ ขอ 2.8.7.2  ขอ 2.8.7.3 และขอ 2.8.7.4  

รีเลยในระบบอินเตอรล็อก ตอง 

- เปนไปตามขอ 2.8.7.1 และเปนไปตามเกณฑการทดสอบ ขอ 2.8.7.3 และขอ 2.8.7.4 หรือ 

- เปนไปตามเกณฑการทดสอบ ขอ 2.8.7.2  ขอ 2.8.7.3 และขอ 2.8.7.4 

การทดสอบใหทําโดยการตรวจสอบและการทดสอบท่ีเกี่ยวของของขอ 2.8.7.1 ถึงขอ 2.8.7.4 

2.8.7.1 ระยะแยกสําหรับชองวางหนาสัมผัสและวงจรท่ีเกี่ยวของ 

ถาระยะแยกสําหรับชองวางหนาสัมผัสและวงจรท่ีเกี่ยวของอยูในวงจรปฐมภูมิ ระยะแยกตองไม
นอยกวาระยะแยกที่กําหนดไวสําหรับอุปกรณปลดวงจร (ดูขอ 3.4.2)  ถาระยะแยกอยูในวงจรอื่น
นอกเหนือจากวงจรปฐมภูมิ ระยะแยกตองมีคาไมนอยกวาคาระยะหางในอากาศต่ําสุดสําหรับ
ฉนวนมูลฐานในวงจรทุติยภูมิ ตามท่ีกําหนดไวในขอ 2.10.3 (ดูภาคผนวก ช.) 

การตรวจสอบการเปนไปตามขอกําหนดใหทําโดยการตรวจสอบขอมูลท่ีหาได และถาจําเปนโดย
การวัด 

2.8.7.2 การทดสอบการเกินกําลัง 

หนาสัมผัสของหนาสัมผัสสวิตชหรือรีเลยของอินเตอรล็อกนิรภัยตองทดสอบโหลดเกิน 50 วัฏ
จักร ที่อัตรา 6 ถึง 10 วัฏจักรตอนาที ทําการตัดและตอกระแสไฟฟาท่ีรอยละ 150 ของกระแสไฟฟา
ท่ีใชงาน ยกเวนหนาสัมผัสท่ีใชตัดตอโหลดท่ีเปนมอเตอร ใหทดสอบในภาวะท่ีโรเตอรของมอเตอร
ถูกล็อก  ภายหลังการทดสอบระบบอินเตอรล็อกนิรภัยรวมท้ังสวิตชหรือรีเลยตองยังคงทํางานได 

2.8.7.3 การทดสอบความทนทาน 

หนาสัมผัสของสวิตชหรือรีเลยของระบบอินเตอรล็อกนิรภัยตองทดสอบความทนทานโดยการตัด
และตอรอยละ 100 ของกระแสท่ีใชงานเปนวัฏจักรท่ีอัตรา 6 ถึง 10 คร้ังตอนาที ยอมใหใชอัตราท่ีสูง
กวานี้ถาผูผลิตรองขอ  สําหรับรีดสวิตช (reed switch) ในวงจร ELV วงจร SELV และวงจร TNV-1 
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ใหทดสอบจํานวน 100 000 วัฏจักร  สําหรับสวิตชและรีเลยอื่นในระบบอินเตอรล็อกนิรภัย ให
ทดสอบจํานวน 10 000 วัฏจักร ภายหลังการทดสอบระบบอินเตอรล็อกนิรภัยรวมท้ังสวิตชหรือ
รีเลยตองยังคงทํางานได 

2.8.7.4 การทดสอบความทนทานไฟฟา 

ยกเวนรีดสวิตช ในวงจร ELV วงจร SELV และวงจร TNV-1 ใหทดสอบความทนทานไฟฟาตามท่ี
ระบุในขอ 5.2.2 ระหวางหนาสัมผัสของรีเลยและสวิตชหลังการทดสอบขอ 2.8.7.2 และขอ 2.8.7.3 
ถาหนาสัมผัสอยูในวงจรปฐมภูมิ ใหใชแรงดันไฟฟาทดสอบท่ีระบุไวสําหรับฉนวนเสริม  ถา
หนาสัมผัสอยูในวงจรอ่ืนนอกเหนือจากวงจรปฐมภูมิ ใหใชแรงดันไฟฟาทดสอบท่ีระบุไวสําหรับ
ฉนวนมูลฐานในวงจรปฐมภูมิ 

2.8.8  ตัวกระตุนทางกล 

ในกรณีท่ีมีการใชสวนกระตุนในระบบอินเตอรล็อกนิรภัยทางกลเพ่ือความปลอดภัย ตองระมัดระวัง
เพื่อใหมั ่นใจวาสวนนี ้ไมเก ิดความเคนเกิน  ถาขอกําหนดนี ้ไมครอบคลุมถึงการออกแบบของ
สวนประกอบ การเคลื่อนท่ีพนจากตําแหนงทํางานของตัวกระตุนตองจํากัดท่ีรอยละ 50 ของคาสูงสุด 
(เชน โดยการติดต้ังหรือตําแหนงของอุปกรณเอง) หรือโดยการปรับแตง 

การตรวจสอบการเปนไปตามขอกําหนดใหทําโดยการตรวจสอบและการวัด 

2.9 ฉนวนไฟฟา 

2.9.1  สมบัติของวัสดุฉนวน 

การเลือกและใชวัสดุฉนวนตองคํานึงถึงความตองการทางความทนทานไฟฟา ความรอน และทางกล 
ความถ่ีของแรงดันไฟฟาทํางาน และภาวะแวดลอมในการทํางาน (อุณหภูมิ ความดัน ความช้ืน และ
มลพิษ) 

ตองไมใชยางธรรมชาติ วัสดุดูดความช้ืน และวัสดุท่ีมีสวนประกอบของใยหินเปนฉนวน 

ตองไมใชสายพานขับและคูตอประกบ (coupling) ทําหนาท่ีเปนฉนวนไฟฟานอกจากวาสายพานหรือคู
ตอประกบนั้นไดออกแบบมาเปนพิเศษเพื่อปองกันความเส่ียงจากการเปล่ียนทดแทนท่ีไมเหมาะสม 

การตรวจสอบการเปนไปตามขอกําหนดใหทําโดยการตรวจสอบและในกรณีท่ีจําเปนโดยการประเมิน
ขอมูลของวัสดุ 

ถาไมมีขอมูลยืนยันวาวัสดุนั้นเปนวัสดุไมดูดความชื้น ลักษณะดูดความชื้นของวัสดุตองหาโดยการนํา
ช้ินสวนหรือสวนประกอบยอยท่ีใชฉนวนท่ีตองสงสัยไปผานภาวะช้ืนตามท่ีกําหนดในขอ 2.9.2 จากนั้น
ทดสอบความทนทานไฟฟาตามขอ 5.2.2 ท่ีเกี่ยวเนื่อง โดยฉนวนยังอยูในตูอบความช้ืนหรือในหองซ่ึงได
นําตัวอยางไปไวท่ีอุณหภูมิท่ีกําหนด 
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2.9.2 การทําภาวะช้ืน 

ในกรณีท่ีจําเปนตามขอ 2.9.1 ขอ 2.10.8.3 ขอ 2.10.10 หรือขอ 2.10.11 ใหทําภาวะช้ืนเปนเวลา 48 h ในตู
หรือหองท่ีอากาศมีความช้ืนสัมพัทธรอยละ (93 + 3)   รักษาอุณหภูมิอากาศทุกตําแหนงท่ีวางตัวอยาง
ทดสอบไดใหอยูภายใน 2 K  ของคา  t  ใดๆ  ท่ีอยูระหวาง 20  C กับ 30  C ในลักษณะท่ีไมเกิดการ
ควบแนน   ในระหวางการทําภาวะนี้ไมตองปอนพลังงานไฟฟาแกช้ินสวนหรือสวนประกอบยอย 

หากผูผลิตเห็นชอบ ยอมใหใชเวลานานกวา 48 h 

กอนการทําภาวะช้ืน ใหทําตัวอยางใหมีอุณหภูมิอยูระหวาง  t   C กับ  t  4  C 

2.9.3 ช้ันคุณภาพของฉนวน 

ฉนวนตองเปนฉนวนตามหนาท่ี ฉนวนมูลฐาน ฉนวนเพิ่มเติม ฉนวนเสริม หรือฉนวนสองช้ัน 

การใชฉนวนในสถานะธรรมดาอธิบายไวในตารางท่ี 2ซ และแสดงในรูปท่ี 2ซ   แตยังมีการแกปญหา
และทางออกอ่ืน  ตัวอยางเหลานี้ใชเปนขอแนะนําเทานั้น ในบางกรณีช้ันท่ีจําเปนของฉนวนบางคร้ังอาจ
สูงหรือตํ่ากวา กรณีท่ีจําเปนตองมีช้ันท่ีแตกตางหรือถามีรูปรางรายละเอียดเฉพาะของสวนท่ีไดรับ
พลังงานไฟฟาไมแสดงในตัวอยางนี้ ช้ันท่ีจําเปนของฉนวนควรตัดสินโดยพิจารณาจากผลของความผิด
พรองเดี่ยว (ดูขอ 1.4.14) ใหถือวาขอกําหนดการปองกันช็อกไฟฟายังคงอยู 

ในบางกรณีฉนวนอาจเช่ือมโยงกันโดยเสนทางนําไฟฟาได (ตัวอยางเชน ในกรณีท่ีใชขอ 1.5.6 ขอ 1.5.7 
ขอ 2.2.4 ขอ 2.3.4 หรือขอ 2.4.3) หากยังคงรักษาระดับความปลอดภัยไวได 

สําหรับฉนวนสองช้ัน ยอมใหใชสวนท่ีเปนฉนวนมูลฐานและฉนวนเพ่ิมเติมสลับตําแหนงกันได   ใน
กรณีท่ีใชฉนวนสองช้ัน ยอมใหวงจร ELV หรือสวนนําไฟฟาไดที่ไมตอลงดินอยูระหวางฉนวนมูลฐาน
กับฉนวนเพิ่มเติมหากยังคงรักษาระดับรวมของการฉนวนไวได 

พื้นผิวขอบเขตใหถือเสมือนเปนวงจร SELV ท่ีไมตอลงดิน ถาเปนสวนของ 

- เปลือกหุมนําไฟฟาไดท่ีไมตอลงดิน หรือ 

- เปลือกหุมไมนําไฟฟา 

การทดสอบใหทําโดยการตรวจสอบ 
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ตารางท่ี 2ซ  ตัวอยางการใชฉนวน 

ช้ันคุณภาพ ตําแหนงฉนวน ดูรูปที่ 2ซ 
ของฉนวน ระหวาง กับ
ตามหนาที่ก) วงจร SELV ที่ไมตอลงดินหรือ

สวนนําไฟฟาไดที่หุมฉนวนสอง
ช้ัน 

- สวนนําไฟฟาไดที่ตอลงดิน
- สวนนําไฟฟาไดที่หุมฉนวนสองช้ัน 
- วงจร SELV ที่ไมตอลงดิน 
- วงจร SELV ที่ตอลงดิน 
- วงจร TNV-1 ที่ตอลงดิน

F1
F2 
F2 
F1 
F10 ฉ)

วงจร SELV ที่ตอลงดิน - วงจร SELV ที่ตอลงดิน
- สวนนําไฟฟาไดที่ตอลงดิน 
- วงจร TNV-1 ที่ไมตอลงดิน 
- วงจร TNV-1 ที่ตอลงดิน

F11
F11 
F12 ฉ) 

F13 ฉ)

วงจร ELV หรือสวนนําไฟฟาที่
หุมฉนวนมูลฐาน 

- สวนนําไฟฟาไดที่ตอลงดิน
- วงจร SELV ที่ตอลงดิน 
- สวนนําไฟฟาไดไดที่หุมฉนวนมูลฐาน 
- วงจร ELV

F3
F3 
F4 
F4

วงจรทุติยภูมิซึ่งมีแรงดันไฟฟา
อันตรายท่ีตอลงดิน 

วงจรทุติยภูมิที่มีแรงดันไฟฟาอันตรายที่ตอลงดิน F5

วงจร TNV-1 วงจร TNV-1 F7
วงจร TNV-2 วงจร TNV-2 F8
วงจร TNV-3 วงจร TNV-3 F9
สวนอนุกรม-ขนานของขดลวด
หมอแปลง 

F6

มูลฐาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วงจรปฐมภูมิ - วงจรทุติยภูมิที่มีแรงดันไฟฟาอันตรายที่ตอหรือไมตอลงดิน 
- สวนนําไฟฟาไดที่ตอลงดิน 
- วงจร SELV ที่ตอลงดิน 
- สวนนําไฟฟาไดที่หุมฉนวนมูลฐาน 
- วงจร ELV

B1
B2 
B2 
B3 
B3

วงจรทุติยภูมิซึ่งมีแรงดันไฟฟา
อันตรายท่ีตอหรือไมตอลงดิน 

- วงจรทุติยภูมิที่มีแรงดันไฟฟาอันตรายที่ไมตอลงดิน 
- สวนนําไฟฟาไดที่ตอลงดิน 
- วงจร SELV ที่ตอลงดิน 
- สวนนําไฟฟาไดที่หุมฉนวนมูลฐาน 
- วงจร ELV

B4
B5 
B5 
B6 
B6

วงจร SELV ที่ไมตอลงดินหรือ
สวนนําไฟฟาไดที่หุมฉนวนสอง
ช้ัน 

- วงจร TNV-1 ที่ไมตอลงดิน
- วงจร TNV-2 
- วงจร TNV-3

B7 ฉ) 

B8 ง) 
B9 ง) จ)
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ช้ันคุณภาพ ตําแหนงฉนวน ดูรูปที่ 2ซ 
ของฉนวน ระหวาง กับ
มูลฐาน วงจร SELV ที่ตอลงดิน - วงจร TNV-2

- วงจร TNV-3
B10 ง) 

B11 ง) จ)

วงจร TNV-2 - วงจร TNV-1 ที่ไมตอลงดิน
- วงจร TNV-1 ที่ตอลงดิน 
- วงจร TNV-3

B12 ง) จ)

B13 ง) จ) ฉ) 

B14 ฉ)

วงจร TNV-3 - วงจร TNV-1 ที่ไมตอลงดิน
- วงจร TNV-1 ที่ตอลงดิน

B12
B13 ง)

เพ่ิมเติม สวนนําไฟฟาไดที่หุมฉนวนมูล
ฐานหรือวงจร ELV 

- สวนนําไฟฟาไดที่หุมฉนวนสองช้ัน
- วงจร SELV ที่ไมตอลงดิน

S1 ข)  

S1 ข)

วงจร TNV - สวนนําไฟฟาไดที่หุมฉนวนมูลฐาน
- วงจร ELV 

S2 ง)  

S2
เพ่ิมเติมหรือ
เสริม 

วงจรทุติยภูมิซึ่งมีแรงดันไฟฟา
อันตรายท่ีไมตอลงดิน 

- สวนนําไฟฟาไดที่หุมฉนวนสองช้ัน
- วงจร SELV ที่ไมตอลงดิน 
- วงจร TNV

S/R1 ค)

S/R1 ค) 
S/R2 ค)

เสริม วงจรปฐมภูมิ - สวนนําไฟฟาไดที่หุมฉนวนสองช้ัน
- วงจร SELV ที่ไมตอลงดิน 
- วงจร TNV

R1
R1 
R2

วงจรทุติยภูมิซึ่งมีแรงดันไฟฟา
อันตรายท่ีตอลงดิน 

- สวนนําไฟฟาไดที่หุมฉนวนสองช้ัน
- วงจร SELV ที่ไมตอลงดิน 
- วงจร TNV

R3
R3 
R4
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ตารางท่ี 2ซ ตัวอยางการใชฉนวน (ตอ) 
คําวา “สวนนําไฟฟาได” หมายถึง สวนที่นําไฟฟาซึ่ง
- ตามปกติไมไดรับพลังงานไฟฟา และ 
- ไมตอเขากับสิ่งตอไปน้ี 

 วงจรที่มีแรงดันไฟฟาอันตราย หรือ 
 วงจร ELV หรือ 
 วงจร TNV หรือ 
 วงจร SELV หรือ 
 วงจรจํากัดกระแส 

ตัวอยางของสวนนําไฟฟาไดดังกลาว ไดแก ตัวบริภัณฑ แกนหมอแปลง และ(ในบางกรณี) ที่ก้ันนําไฟฟาในหมอแปลง 
ถาสวนนําไฟฟาไดดังกลาวถูกปองกันจากสวนที่มีแรงดันไฟฟาอันตรายดวย 
- ฉนวนสองช้ันหรือฉนวนเสริม เรียกวา “สวนนําไฟฟาไดที่หุมฉนวนสองช้ัน” 
- ฉนวนมูลฐานรวมกับการตอลงดินปองกัน เรียกวา “สวนนําไฟฟาไดที่ตอลงดิน” 
- ฉนวนมูลฐานแตไมตอลงดิน (น่ันคือไมมีการปองกันระดับสอง) เรียกวา  “สวนนําไฟฟาไดที่หุมฉนวนมูลฐาน” 
วงจรหรือสวนนําไฟฟาไดเรียกวา “ตอลงดิน” ถาตอเขากับขั้วตอหรือตัวสัมผัสลงดินปองกันในลักษณะที่เปนไปตามขอกําหนดในขอ 
2.6 (แมวาไมจําเปนตองอยูที่ศักยของดิน) นอกน้ันจะเรียกวา “ไมตอลงดิน”
ก) ดูขอ 5.3.4 สําหรับขอกําหนดสําหรับฉนวนตามหนาที่ 
ข) แรงดันไฟฟาทํางานของฉนวนเพ่ิมเติมระหวางวงจร ELV หรือสวนนําไฟฟาไดที่หุมฉนวนมูลฐานกับสวนนําไฟฟาไดที่แตะตอง

ถึงที่ไมตอลงดินเทากับแรงดันไฟฟาทํางานที่มากที่สุดสําหรับฉนวนมูลฐาน แรงดันไฟฟาทํางานที่มากที่สุดอาจเปนแรงดันไฟฟา
เน่ืองจากวงจรปฐมภูมิ หรือวงจรทุติยภูมิและการฉนวนตองกําหนดตามน้ัน 

ค) ฉนวนระหวางวงจรทุติยภูมิที่มีแรงดันไฟฟาอันตรายที่ไมตอลงดินกับสวนนําไฟฟาไดที่แตะตองถึงหรือวงจรท่ีไมตอลงดิน 
(อางอิง S/R, S/R1 หรือ S/R2 ในรูปที่ 2ซ) ตองดีกวาลักษณะเฉพาะที่กําหนดดังตอไปน้ี 
- ฉนวนเสริมซึ่งมีแรงดนัไฟฟาทํางานเทากับแรงดันไฟฟาอันตราย หรือ 
- ฉนวนเพ่ิมเติมซึ่งมีแรงดันไฟฟาทํางานเทากับแรงดันไฟฟาระหวางวงจรทุติยภูมิที่มีแรงดันไฟฟาอันตราย กับ 
 วงจรทุติยภูมิอื่นที่มีแรงดันไฟฟาอันตราย  หรือ 
 วงจรปฐมภูมิ 

ตัวอยางน้ีจะนํามาใชถา 
- มีเพียงฉนวนมูลฐาน ระหวางวงจรทุติยภูมิ และวงจรปฐมภูมิ และ 
- มีเพียงฉนวนมูลฐาน ระหวางวงจรทุติยภูมิ และดิน 

ง) ไมจําเปนตองเปนฉนวนมูลฐานเสมอไป (ดูขอ 2.3.2.1 และขอ2.10.5.13) 
จ) ใชขอกําหนดของขอ 2.10 และใหดูขอ 6.2.1 ประกอบ 
ฉ) ไมใชขอกําหนดของขอ 2.10 แตใหดูขอ 6.2.1 
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หมายเหตุ  สิ่งอางอิง ค), ง), จ) และ ฉ) อางอิงถึงหมายเหตุที่สมนัยกันในตารางที่ 2ซ 

รูปท่ี 2ซ ตัวอยางของการใชฉนวน 

2.9.4 การแยกออกจากแรงดันไฟฟาอันตราย 

ในกรณีท่ีสวนนําไฟฟาไดท่ีแตะตองถึง รวมท้ังวงจร SELV วงจร TNV และขดลวดท่ีเกี่ยวของของวงจร
เหลานั้น ถูกแยกออกจากสวนท่ีอยูท่ีแรงดันไฟฟาอันตราย ยอมใหใชการสรางตอไปนี้  ฉนวน รวมท้ัง
สวนประกอบท่ีเปนฉนวนสองช้ันตองกําหนดพิกัดไวสําหรับแรงดันไฟฟาทํางาน หรือแรงดันไฟฟาท่ีทน
ไดท่ีตองการระหวางสวนนั้น ในกรณีท่ีใชได  วิธีแยกท่ีแตกตางออกไปมี 3 กลุม  คือ วิธีท่ี 1 วิธีท่ี 2 และวิธี
ท่ี 3 

ก) (วิธีท่ี 1) ฉนวนสองช้ันหรือฉนวนเสริมทําใหมีการแยกถาวร ทําใหม่ันใจโดยใชตัวกัน้ การจัดวางสาย 
หรือการติดต้ัง  หรือ 

วงจรปฐมภูมิ 

วงจรท่ีคลายกัน หรือสวน
นําไฟฟาได

วงจรทุติยภูมิท่ีมีแรงดันไฟฟาอันตราย
ไมตอลงดิน 

วงจรทุติยภูมิท่ีมีแรงดันไฟฟา
อันตรายตอลงดิน 

วงจร ELV หรือสวนนําไฟฟาไดหุมฉนวน 
มูลฐาน 

วงจร SELVไมตอลงดิน หรือสวนนํา
ไฟฟาไดหุมฉนวนสองชั้น 

วงจร SELV ตอลงดิน 

วงจร TNV-1 ไมตอลงดิน 

วงจร TNV-1 ตอลงดนิ 

วงจร TNV-2 

วงจร TNV-3 

F: ฉนวนตามหนาท่ี 
S: ฉนวนเพิ่มเติม 
R: ฉนวนเสริม 

B: ฉนวนมูลฐาน 
S/R: ดูหมายเหตุ ค) ในตารางท่ี 2ซ 

ค)

ค)

ค)

ค)

ค)

ง)

ง) จ) ง)

ง) จ)จ)

จ)

ฉ)

ฉ)

ฉ)

ฉ)

ฉ)
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ข) (วิธีท่ี 1) ฉนวนสองช้ันหรือฉนวนเสริมท่ีอยูบนหรือระหวางสวนท่ีถูกแยก หรือ 

ค) (วิธีท่ี 1) ฉนวนสองช้ัน ท่ีประกอบดวยฉนวนมูลฐานบนสวนหนึ่งของช้ินสวนตาง ๆ ท่ีถูกแยก และ
ฉนวนเพิ่มเติมบนสวนอ่ืน ๆ   หรือ 

ง) (วิธีท่ี 2) ฉนวนมูลฐานบนสวนท่ีอยูท่ีแรงดันไฟฟาอันตราย รวมดวยฉากปองกนัท่ีตอเขากับข้ัวตอลง
ดินปองกันหลักตามขอ 2.6.1 ข) หรือ  

จ) (วิธีท่ี 3) ฉนวนมูลฐานบนสวนท่ีอยูท่ีแรงดันไฟฟาอันตราย รวมดวยการตอสวนอ่ืนเขากับข้ัวตอลงดิน
ปองกันหลักตามขอ 2.6.1 ข) ในลักษณะท่ีขีดจํากัดแรงดันไฟฟาสําหรับสวนท่ีแตะตองถึงยังคงไดรับ
การรักษาไวดวยอิมพีแดนซของวงจรหรือโดยการทํางานของอุปกรณปองกัน  หรือ 

ฉ) การสรางอ่ืนใด ๆ ท่ีใหการแยกท่ีทัดเทียมกนั 

หมายเหตุ 1 ตัวอยางการสรางอื่นที่ใหการแยกทีท่ัดเทียมกัน ใหดตูารางที่ 2 ซ และรูปที่ 2 ซ 

สําหรับขอ จ) ยอมใหปองกันวงจรโดยการตอสวนนอกเหนือจากวงจรเองลงดิน ตัวอยางเชน ท่ีขดลวดทุติย
ภูมิของหมอแปลงท่ีจายใหวงจรท่ีถูกปองกัน 

หมายเหตุ 2 ควรพิจารณาผลของวงจรซ่ึงเปนไปไดในการที่ถูกตอลงดินที่จุดที่สอง เชน โดยการตอเขากับบริภัณฑอื่น 

การตรวจสอบการเปนไปตามขอกําหนดใหทําโดยการตรวจสอบ 

2.10 ระยะหางในอากาศ ระยะหางตามผิวฉนวน และระยะหางผานฉนวน 

2.10.1 ท่ัวไป 

โดยท่ัวไปการตรวจสอบการเปนไปตามขอกําหนดขอ 2.10.1 ตรวจสอบโดยการตรวจสอบ และถา
จําเปนโดยการวัด 

2.10.1.1 ความถ่ี 

คุณลักษณะท่ีตองการดานฉนวนท่ีใหไวในขอ 2.10 ใชสําหรับความถ่ีไมเกิน 30 kHz   ยอมใหใช
คุณลักษณะท่ีตองการเดียวกันสําหรับฉนวนซ่ึงทํางานท่ีความถ่ีเกิน 30 kHz  จนกวาจะหาขอมูล
เพิ่มเติมได 

หมายเหตุ สําหรับขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมของฉนวนในทางที่สัมพันธกับความถี่ ดู IEC 60664-1 และ IEC 60664-4 

2.10.1.2 ระดับมลพิษ 

ระดับมลพิษจาํแนกดังนี ้

- มลพิษระดับ 1  ใชในกรณีท่ีไมมีมลพิษหรือมลพิษท่ีมีเพียงภาวะแหง,ไมนําไฟฟา  มลพิษไมมี
อิทธิพล  ปกติจะไดมาโดยมีสวนประกอบและชุดประกอบยอยซ่ึงปดหุมอยางพอเพียง หรือโดย
ผนึกสุญญากาศ เพื่อปองกนัฝุนและความช้ืน (ดูขอ 2.10.12) 
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- มลพิษระดับ 2  ใชในกรณีท่ีมีเพียงมลพิษไมนําไฟฟาซ่ึงอาจกลายเปนนําไฟฟาช่ัวคราวเนื่องจาก
การควบแนนในบางโอกาส   โดยท่ัวไปเหมาะกับบริภัณฑ ท่ีครอบคลุมโดยมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้ 

- มลพิษระดับ 3  ใชในกรณีที่สิ่งแวดลอมเฉพาะที่ภายในบริภัณฑตองเผชิญกับมลพิษนําไฟฟา
หรือมลพิษไมนําไฟฟาในภาวะแหงท่ีอาจกลายเปนนําไฟฟาไดเนื่องจากการควบแนนท่ีคาดไว 

2.10.1.3 คาท่ีลดลงสําหรับฉนวนตามหนาท่ี 

ไมมีระยะหางในอากาศหรือระยะหางตามผิวฉนวนตํ่าสุดสําหรับฉนวนตามหนาท่ี นอกจากท่ี
ตองการตามขอ 5.3.4 ก) 

หมายเหตุ ถาระยะหางในอากาศหรือระยะหางตามผิวฉนวนสําหรับฉนวนตามหนาที่นอยกวาคาที่ระบุไวในขอ 2.10.3 ขอ 
2.10.4 และภาคผนวก ช.  ใหใชขอกําหนดของขอ 5.3.4 ข) หรือขอ 5.3.4 ค) 

2.10.1.4 การสอดแทรกสวนนําไฟฟาไดท่ีไมไดตอกับสวนใดๆ (intervening unconnected conductive part) 

สําหรับระยะหางในอากาศและระยะหางตามผิวฉนวน ยอมใหถูกแบงโดยการสอดแทรกสวนนํา
ไฟฟาไดท่ีไมไดตอกับสวนใดๆ(ลอย) เชนสวนสัมผัสท่ีไมไดใชของตัวตอ หากผลรวมของ
ระยะหางท่ีถูกแบงแลวเปนไปตามขอกําหนดตํ่าสุดท่ีระบุไว  ดูตารางท่ี ฉ.1  และรูปท่ี ฉ.13 

2.10.1.5 ฉนวนท่ีมีมิติแปรได 

ถาฉนวนของหมอแปลงมีแรงดันไฟฟาทํางานตางกันตลอดความยาวของขดลวด ยอมใหแปร
ระยะหางในอากาศ ระยะหางตามผิวฉนวน และระยะหางผานฉนวนไดตามสวน 

หมายเหตุ ตัวอยางการสรางดังกลาวไดแกขดลวด 30 kV  ที่ประกอบดวยหลอด (bobbin) หลายตัวตออนุกรมกัน และตอ
ลงดินที่ปลายหนึ่ง 

2.10.1.6 ขอกําหนดการแยกพิเศษ 

ขอกําหนดของขอ 2.10 และภาคผนวก ช. ไมใชกับการแยกท่ีเตรียมไวเพื่อใหเปนไปตามขอ 2.3.2 
นอกจากวามีการใชฉนวนมูลฐาน  และไมใชกับการแยกเพื่อใหเปนไปตามขอ 6.1.2 หรือขอ 6.2.1 

หมายเหตุ ดูหมายเหตุ ฉ)  ของตารางที่ 2ช ดวย 

2.10.1.7 ฉนวนในวงจรท่ีกําเนิดพัลสเร่ิมตน 

สําหรับวงจรที่กําเนิดพัลสเร่ิมตนเพื่อจุดหลอดปลอยประจุ และถาวงจรเปนวงจรจํากัดกระแสท่ี
เปนไปตามขอ 2.4 ขอกําหนดสําหรับฉนวนตามหนาท่ีใชระหวางวงจรกับสวนนําไฟฟาไดอ่ืนๆ(ดู
ขอ 5.3.4) 

ถาวงจรไมใชวงจรจํากัดกระแส ขอกําหนดสําหรับฉนวนมูลฐาน ฉนวนเพ่ิมเติม และฉนวนเสริม ใช
กับระยะหางตามผิวฉนวนและระยะหางผานฉนวน  สําหรับระยะหางในอากาศใหดขูอ 2.10.3.5 
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หมายเหตุ สําหรับแรงดันไฟฟาทํางานในกรณีขางตน ใหดูขอ 2.10.2.1 ฌ) 

2.10.2 การหาแรงดันไฟฟาทํางาน 

โดยท่ัวไปการตรวจสอบการเปนไปตามขอกําหนดขอ 2.10.2 ใหตรวจสอบโดยการตรวจสอบ และเม่ือ
จําเปนโดยการวัด 

2.10.2.1 ท่ัวไป 

ในการหาแรงดันไฟฟาทํางาน ใหใชขอกําหนดตอไปนี้ท้ังหมด (ดูขอ 1.4.8 ดวย) 

ก) สวนนําไฟฟาไดท่ีแตะตองถึงท่ีไมตอลงดิน ใหสมมุติวาถูกตอลงดิน 

ข) ถาขดลวดของหมอแปลงหรือสวนอ่ืนลอย (ไมถูกตอเขากับวงจรท่ีทําใหเกิดศักยเม่ือเทียบกับ
ดิน) ใหสมมุติวาถูกตอลงดินท่ีจุดซ่ึงมีแรงดันไฟฟาทํางานสูงสุด 

ค) ยกเวนท่ียอมใหในขอ 2.10.1.5 สําหรับฉนวนระหวางขดลวดหมอแปลง 2 ขด ตองใช
แรงดันไฟฟาสูงสุดระหวางจุด 2 จุดใดๆ ในขดลวด 2 ขด โดยคํานึงถึงแรงดันไฟฟาภายนอกซ่ึง
ขดลวดถูกตออยู 

ง) ยกเวนท่ียอมใหในขอ 2.10.1.5 สําหรับฉนวนระหวางขดลวดหมอแปลงกับสวนอ่ืน ตองใช
แรงดันไฟฟาสูงสุดระหวางจุดใดๆ บนขดลวดกับสวนอ่ืน 

จ) ในกรณีท่ีใชฉนวนสองช้ัน แรงดันไฟฟาทํางานครอมฉนวนมูลฐานตองหาโดยสมมุติวามีการ
ลัดวงจรครอมฉนวนเพ่ิมเติม และในทางกลับกัน  สําหรับฉนวนสองช้ันระหวางขดลวดหมอ
แปลง ตองสมมุติวาเกิดลัดวงจรขึ้นท่ีจุดซ่ึงทําใหเกิดแรงดันไฟฟาทํางานสูงสุดท่ีฉนวนอ่ืน 

ฉ) เม่ือแรงดันไฟฟาทํางานถูกหาโดยการวัด กําลังไฟฟาเขาท่ีปอนสู EUT ตองเปนแรงดันไฟฟาท่ี
กําหนดหรือแรงดันไฟฟาภายในพิสัยแรงดันไฟฟาท่ีกําหนดซ่ึงทําใหเกิดคาท่ีวัดไดสูงสุด 

หมายเหต ุ เกณฑความคลาดเคลื่อนของแรงดนัไฟฟาทีก่ําหนดหรือพิสัยแรงดันไฟฟาที่กําหนด ไมตองนํามาคิด 

ช) แรงดันไฟฟาทํางานระหวางจุดใดๆ ในวงจรปฐมภูมิกับดิน และระหวางจุดใดๆในวงจรปฐม
ภูมิกับวงจรทุติยภูมิ ตองถูกสมมุติใหเปนคาใดคาหนึ่งท่ีสูงกวาของคาแรงดันตอไปนี้ 

- แรงดันไฟฟาท่ีกําหนดหรือขีดจํากัดบนของพิสัยแรงดนัไฟฟาท่ีกําหนด  และ 

- แรงดันไฟฟาท่ีวัดได 

ซ) เม่ือหาแรงดันไฟฟาทํางานสําหรับวงจร TNV ท่ีตอเขากับโครงขายโทรคมนาคม แรงดันไฟฟา
ปฏิบัติงานปกติตองนํามาคิดดวย  ถาไมทราบตองสมมุติใหเปนคาตอไปนี้ 

- 60 V กระแสตรง สําหรับวงจร TNV-1 

- 120 V กระแสตรง สําหรับวงจร TNV-2 และ TNV-3 
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สัญญาณกร่ิงโทรศัพทไมตองนํามาคิดสําหรับจุดประสงคนี้ 

ฌ) ถาพัลสเร่ิมตนถูกใชเพื่อจุดหลอดปลอยประจุ แรงดันไฟฟาทํางานคายอดคือคายอดของพัลสท่ี
มีหลอดตออยูแตกอนท่ีหลอดจะถูกจุดติด  แรงดันไฟฟาทํางานคารากกําลังสองเฉล่ียท่ีจะใชหา
ระยะหางตามผิวฉนวนตํ่าสุดคือแรงดันไฟฟาท่ีวัดไดหลังการจุดติดของหลอด 

2.10.2.2 แรงดันไฟฟาทํางานคารากกําลังสองเฉล่ีย 

ระยะหางตามผิวฉนวนต่ําสุดข้ึนอยูกับแรงดันไฟฟาทํางานคารากกําลังสองเฉล่ีย 

เม่ือหาแรงดนัไฟฟาทํางานคารากกําลังสองเฉล่ีย ตองใชกฎตอไปนี ้

- คารากกําลังสองเฉล่ียท่ีวัดไดตองใชสําหรับรูปคล่ืนทุกรูปคล่ืน 

- ภาวะระยะส้ัน (เชนสัญญาณกร่ิงโทรศัพทท่ีข้ึนๆ ลงๆ ในวงจร TNV) ไมตองนํามาคิด 

- ภาวะช่ัวครูไมซํ้า (เชนเนื่องจากสัญญาณรบกวนจากบรรยากาศ) ไมตองนํามาคิด 

หมายเหตุ คารากกําลังสองเฉลี่ยลัพธของรูปคลื่นที่มีแรงดันไฟฟาคารากกําลังสองเฉลี่ยกระแสสลับ “A” และ
แรงดันไฟฟาออฟเซ็ตกระแสตรง “B” ใหไวโดยสูตรตอไปนี้ 

คารากกําลังสองเฉลี่ย  =  (A2 + B2 )1/2 

2.10.2.3 แรงดันไฟฟาทํางานคายอด 

ระยะหางในอากาศตํ่าสุดและแรงดันไฟฟาทดสอบความทนทานไฟฟาข้ึนอยูกับแรงดันไฟฟาทํางาน
คายอด 

เม่ือหาแรงดนัไฟฟาทํางานคายอด ตองใชกฎตอไปนี ้

- คายอดท่ีวัดไดตองใชสําหรับรูปคล่ืนทุกรูปคล่ืน  ตองรวมคายอดของริปเปลใดๆ (ไมเกินรอยละ 
10) บนแรงดันไฟฟากระแสตรง ดวย 

- ภาวะช่ัวครูไมซํ้า (เชนเนื่องจากสัญญาณรบกวนจากบรรยากาศ) ไมตองนํามาคิด 

- เม่ือหาแรงดันไฟฟาทํางานคายอดระหวางวงจรปฐมภูมิกับวงจรทุติยภูมิ  ตองถือวาแรงดันไฟฟา
ของวงจร ELV วงจร SELV หรือวงจร TNV ใดๆ  (รวมท้ังสัญญาณกร่ิงโทรศัพท) เปนศูนย 

2.10.3 ระยะหางในอากาศ 

2.10.3.1 ท่ัวไป 

ระยะหางในอากาศตองจัดมิติในลักษณะท่ีแรงดันไฟฟาเกิน รวมท้ังภาวะช่ัวครู ซ่ึงอาจเขาสูบริภัณฑ 
และแรงดันไฟฟาคายอดซ่ึงอาจกอกําเนิดข้ึนภายในบริภัณฑ ไมทําใหเกิดการเสียสภาพของ
ระยะหางในอากาศ 
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ยอมใหใชขอกําหนดของขอ 2.10.3 สําหรับประเภทแรงดันเกิน I หรือประเภทแรงดันเกิน II, ใช
แรงดันไฟฟาทํางานคายอด ; หรือขอกําหนดในภาคผนวก ช. สําหรับประเภทแรงดันเกิน I , 
ประเภทแรงดันเกิน II , ประเภทแรงดันเกิน III หรือประเภทแรงดันเกิน IV, ใชแรงดันไฟฟาท่ีทน
ไดท่ีตองการ สําหรับสวนประกอบเฉพาะหรือชุดประกอบยอยหรือสําหรับบริภัณฑท้ังเคร่ือง 

ขอกําหนดเหลานี้ใชสําหรับบริภัณฑท่ีทํางานท่ีระดับไมเกิน 2 000 m เหนือระดับทะเล  สําหรับ
บริภัณฑท่ีทํางานท่ีระดับสูงกวา 2 000 m เหนือระดับทะเลตองคูณระยะหางในอากาศตํ่าสุดดวยตัว
ประกอบท่ีใหไวในตารางท่ี A.2 ของ IEC 60664-1  ยอมใหใชการประมาณคาในชวงเชิงเสน
ระหวางจุด 2 จุดท่ีใกลท่ีสุดในตารางท่ี A.2  ระยะหางในอากาศต่ําสุดท่ีคํานวณไดท่ีใชตัว
ประกอบการคูณนี้ตองปดเศษใหเปน 0.1 mm ท่ีสูงกวาถัดไป 

หมายเหตุ 1 จะถือวาเปนการปฏิบัติที่ดีที่จะออกแบบฉนวนตันใหทนแรงดันไฟฟาเกินชั่วครูไดสูงกวาความทน
แรงดันไฟฟาเกินชั่วครูของระยะหางในอากาศที่เกี่ยวของ 

ระยะหางในอากาศตํ่าสุดท่ีระบุตองเปนไปตามคาตํ่าสุดตอไปนี ้

- 10 mm  สําหรับชองอากาศท่ีทําหนาท่ีเปนฉนวนเสริมระหวางสวนท่ีมีแรงดันไฟฟาอันตรายกับ
สวนนําไฟฟาไดท่ีแตะตองถึงของเปลือกหุมของบริภัณฑชนิดต้ังพื้นหรือของพื้นผิวบนท่ีไมเปน
แนวต้ังของบริภัณฑชนิดต้ังบนโตะ 

- 2 mm  สําหรับชองอากาศท่ีทําหนาท่ีเปนฉนวนมูลฐานระหวางสวนท่ีมีแรงดันไฟฟาอันตรายกับ
สวนนําไฟฟาไดท่ีแตะตองถึงท่ีตอลงดินของเปลือกหุมของบริภัณฑเสียบไดประเภท A 

หมายเหตุ 2 ระยะหางในอากาศตํ่าสุด 2 คาขางตนไมใชกับสวนที่อยุที่แรงดันไฟฟาอันตรายและพื้นผิวขอบเขตของ
เปลือกหุมไมนําไฟฟา 

ยกเวนท่ีตองการโดยขอ 2.8.7.1 ระยะหางในอากาศตํ่าสุดท่ีระบุไวไมใชกับชองอากาศระหวาง
หนาสัมผัสของเทอรมอสแตต คัตเอาตความรอน อุปกรณปองกันโหลดเกิน สวิตชท่ีมีการสรางแบบ
ไมโครแกป และสวนประกอบท่ีคลายกันซ่ึงชองอากาศแปรเปล่ียนไปตามหนาสัมผัส 

หมายเหตุ 3 สําหรับชองอากาศระหวางหนาสัมผัสของสวิตชอินเตอรล็อกใหดูขอ 2.8.7.1  สําหรับชองอากาศระหวาง
หนาสัมผัสของสวิตชปลดใหดูขอ 3.4.2 

ระยะหางในอากาศระหวางพื้นผิวขอบเขตของอุปกรณตอกับสวนนําไฟฟาไดภายในอุปกรณตอซ่ึง
ตอเขากับแรงดันไฟฟาอันตราย ตองเปนไปตามขอกําหนดสําหรับฉนวนเสริม  ยกเวนสําหรับ
อุปกรณตอซ่ึง 

- ยึดอยูกับบริภณัฑ  และ 

- ต้ังอยูภายในเปลือกหุมภายนอกของบริภณัฑ  และ 
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- แตะตองถึงเฉพาะหลังถอดชุดประกอบยอย (ซ่ึงตองการใหอยูในตําแหนงในระหวางการทํางาน
ตามปกติ)ท่ีผูใชเปล่ียนได 

ระยะหางในอากาศเหลานี้ตองเปนไปตามขอกําหนดสําหรับฉนวนมูลฐาน 

หมายเหตุ 4 การทดสอบของขอ 2.1.1.1 สําหรับการเขาถึงสวนอันตรายใชกับอุปกรณตอดังกลาวหลังการถอดชุด
ประกอบยอย 

สําหรับระยะหางในอากาศอ่ืนๆ ท้ังหมดในอุปกรณตอ รวมถึงอุปกรณตอซ่ึงไมไดยึดติดกับบริภัณฑ 
ใหใชคาตํ่าสุดท่ีระบุไวในขอ 2.10.3.3 หรือขอ 2.10.3.4 

ระยะหางในอากาศต่ําสุดขางตนสําหรับอุปกรณตอไมใชกับอุปกรณตอซ่ึงเปนไปตามมาตรฐานท่ี
ปรับใหเขาเกณฑกับ มอก.166  มอก.1234  หรือ มอก.2040  ใหดูขอ 1.5.2 ดวย 

การตรวจสอบการเปนไปตามขอกําหนดตามขอ 2.10.3.3 และขอ 2.10.3.4 ใหปฏิบัติโดยการวัด โดย
นําภาคผนวก ฉ. มาพิจารณาดวย    ใหใชภาวะตอไปนี้ 

- วางสวนท่ีเคล่ือนท่ีไดในตําแหนงท่ีใหผลเลวท่ีสุด 

- สําหรับบริภัณฑท่ีมีสายออนปอนกําลังไฟฟาถอดไมได การวัดระยะหางในอากาศใหทําใน
ขณะท่ีใชตัวนําปอนท่ีมีพื้นท่ีหนาตัดมากท่ีสุดตามท่ีระบุไวในขอ 3.3.4 และขณะท่ีไมมีตัวนําดวย 

หมายเหตุ 5 ใหทดสอบดวยแรงตามขอ 4.2.2 ขอ 4.2.3 และขอ 4.2.4 

- เม่ือวัดระยะหางในอากาศจากพื้นผิวขอบเขตของเปลือกหุมที่เปนวัสดุฉนวนผานชองแคบยาว 
(slot) หรือชองเปดในเปลือกหุมหรือผานชองเปดในอุปกรณตอท่ีแตะตองถึง พื้นผิวท่ีแตะตอง
ถึงตองพิจารณาเปนพื้นผิวนําไฟฟาไดราวกับวาถูกหุมดวยโลหะเปลว เม่ือสามารถสัมผัสไดดวย
นิ้วทดสอบท่ีแสดงในรูปท่ี 2ก (ดูขอ 2.1.1.1) โดยใชแรงไมมากนัก (ดูรูปท่ี  ฉ.12 จุด X) 

ไมตองทดสอบความทนทานไฟฟาเพื่อทวนสอบระยะหางในอากาศ ยกเวนท่ีตองการในหมายเหตุ ค 
ในตารางท่ี 2ฐ และในขอ 5.3.4 ข) 

2.10.3.2 แรงดันไฟฟาช่ัวครูประธาน 

ก) แหลงจายไฟฟาประธานกระแสสลับ 

สําหรับบริภัณฑท่ีตองจายจากแหลงจายไฟฟาประธานกระแสสลับ คาของแรงดันไฟฟาช่ัวครู
ประธานข้ึนอยูกับประเภทแรงดันเกินและแรงดันไฟฟาของแหลงจายไฟฟาประธานกระแสสลับ  
โดยท่ัวไประยะหางในอากาศในบริภัณฑท่ีต้ังใจใหตอกับแหลงจายไฟฟาประธานกระแสสลับตอง
ออกแบบไวสําหรับประเภทแรงดันเกิน II 

หมายเหตุ 1 ดูภาคผนวก ผ. สําหรับขอแนะนําเพิ่มเติมเกี่ยวกับการหาประเภทแรงดันเกิน 
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บริภัณฑซ่ึงมักตองเผชิญกับแรงดันไฟฟาเกินช่ัวครูท่ีเกินประเภทแรงดันเกินท่ีออกแบบไว เม่ือ
ติดต้ัง ตองการการปองกันเพิ่มเติมท่ีจัดเตรียมไวภายนอกบริภัณฑ  ในกรณีนี้ขอแนะนําการติดต้ัง
ตองแจงความตองการสําหรับการปองกันภายนอกดังกลาว 

คาแรงดันไฟฟาช่ัวครูประธาน ท่ีใชตองหาจากประเภทแรงดันเกินและแรงดันไฟฟาของแหลงจาย
ไฟฟาประธานกระแสสลับ  โดยใชตารางท่ี 2ฌ 
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ตารางท่ี 2ฌ  แรงดันไฟฟาชัว่ครูประธานในแหลงจายไฟฟากระแสสลับ 

แรงดันไฟฟาของแหลงจายไฟฟาประธาน
กระแสสลับ ก 

ไมเกิน 

แรงดันไฟฟาช่ัวครูประธาน ข 

V peak 

ประเภทแรงดันเกิน 
V r.m.s. I II 

50 330 500 

100 500 800 

150 ค 800 1 500 

300 ง 1 500 2 500 

600 จ 2 500 4 000 
ก  สําหรับบริภัณฑที่ออกแบบใหตอเขากับแหลงจายไฟฟาสามเฟสสามสายซ่ึงไมมีตัวนําเปนกลาง แรงดันไฟฟาแหลงจายไฟฟาประธาน
กระแสสลับคือแรงดันไฟฟาเฟสถึงเฟส  ในกรณีอื่น ๆ ทั้งหมดท่ีมีตัวนําเปนกลาง คือแรงดันไฟฟาสายเฟสถึงสายเปนกลาง 
ข   แรงดันไฟฟาช่ัวครูประธานเปนคาใดคาหนึ่งของคาในตารางเสมอ  ไมอนุญาตใหใชการประมาณคาในชวง 
ค  รวมถึง 120/208 V และ 120/240 V 
ง  รวมถึง 230/400 V และ 277/480 V 
จ  รวมถึง 400/690 V 

หมายเหตุ 2   (วาง) 

ข) แหลงจายไฟฟาประธานกระแสตรงท่ีตอลงดิน 

ถาแหลงจายไฟฟาประธานกระแสตรงถูกตอเขากับดินปองกันและอยูภายในอาคารเดี่ยวท้ังหมด 
แรงดันไฟฟาช่ัวครูประธานตองสมมุติวาเปน 71 V คายอด  ถาการตออยูภายใน EUT ตองเปนไป
ตามขอ 2.1.6 ง) 

หมายเหตุ 3 การตอเขากับดินปองกันสามารถอยูที่แหลงกําเนิดของแหลงจายไฟฟาประธานกระแสตรง หรือที่สถานที่ต้ัง
ของบริภัณฑ หรือทั้งสองที่  (ดู ITU-T Recommendation K.27) 

ค) แหลงจายไฟฟาประธานกระแสตรงท่ีไมตอลงดิน 

ถาแหลงจายไฟฟาประธานกระแสตรงไมตอลงดินและไมต้ังอยูในสถานท่ีดังขอ ข) ขางตน 
แรงดันไฟฟาช่ัวครูประธานตองสมมุติวาเทากับแรงดันไฟฟาช่ัวครูประธานในแหลงจายไฟฟา
ประธานกระแสสลับซ่ึงสรางแหลงจายไฟฟาประธานกระแสตรงข้ึน 

ง) การทํางานของแบตเตอร่ี 
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ถาบริภัณฑถูกปอนจากแบตเตอร่ีท่ีทําหนาท่ีเพื่อการนี้อยางเดียวซ่ึงไมมีส่ิงท่ีเตรียมไวสําหรับการ
ประจุจากแหลงจายไฟฟาประธานภายนอก แรงดันไฟฟาช่ัวครูประธานตองสมมุติวาเปน 71 V คา
ยอด 

2.10.3.3 ระยะหางในอากาศในวงจรปฐมภูมิ 

สําหรับฉนวนในวงจรปฐมภูมิ ระหวางวงจรปฐมภูมิกับดิน และระหวางวงจรปฐมภูมิกับวงจรทุติย
ภูมิ ใหใชกฎตอไปนี้ 

สําหรับแหลงจายไฟฟาประธานกระแสสลับท่ีไมเกิน 300 V คารากกําลังสองเฉล่ีย (420 V คายอด) 

ก) ถาแรงดันไฟฟาทํางานคายอดไมเกินคายอดของแรงดันไฟฟาของแหลงจายไฟฟาประธาน
กระแสสลับ ใหหาระยะหางในอากาศตํ่าสุดจากตารางท่ี 2ญ 

ข) ถาแรงดันไฟฟาทํางานคายอดเกินคายอดของแรงดันไฟฟาของแหลงจายไฟฟาประธาน
กระแสสลับ ระยะหางในอากาศตํ่าสุดคือผลรวมของ 2 คาตอไปนี้ 

 ระยะหางในอากาศตํ่าสุด จากตารางท่ี 2ญ และ 

 ระยะหางในอากาศเพ่ิมเติมท่ีเหมาะสม จากตารางท่ี 2ฎ 

หมายเหตุ ระยะหางในอากาศตํ่าสุดที่ได จากการใชตารางที่ 2ฎ จะอยูระหวางคาที่ตองการสําหรับสนามไฟฟาสมํ่าเสมอ
กับสนามไฟฟาไมสมํ่าเสมอ  ผลคืออาจจะไมผานการทดสอบความทนทานไฟฟาที่เหมาะสมถาสนามไฟฟาไม
สมํ่าเสมอสูง 

สําหรับแหลงจายไฟฟาประธานกระแสสลับท่ีเกิน 300 V คารากกําลังสองเฉล่ีย (420 V คายอด) ให
หาระยะหางในอากาศตํ่าสุด จากตารางท่ี 2ญ 
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ตารางท่ี 2ญ  ระยะหางในอากาศตํ่าสุดสําหรับฉนวนในวงจรปฐมภูมิและระหวางวงจรปฐมภูมิกับวงจรทุติยภูมิ 
ระยะหางในอากาศเปน mm 

แรงดันไฟฟาทํางานคายอด 
ไมเกิน 

แรงดันไฟฟาชั่วครูประธาน 

1 500 V ค 2 500 V ค 4 000 V ค 
ระดับมลพิษ 

1 และ 2ข 3 1 และ 2ข 3 1 , 2ข และ 3 
V F B/S R F B/S R F B/S R F B/S R F B/S R 

71ก 0.4 1.0 
(0.5) 

2.0 
(1.0) 

0.8 
 

1.3 
(0.8) 

2.6 
(1.6) 

1.0 2.0 
(1.5) 

4.0 
(3.0) 

1.3 2.0 
(1.5) 

4.0 
(3.0) 

2.0 3.2 
(3.0) 

6.4 
(6.0) 

210ก 0.5 1.0 
(0.5) 

2.0 
(1.0) 

0.8 1.3 
(0.8) 

2.6 
(1.6) 

1.4 2.0 
(1.5) 

4.0 
(3.0) 

1.5 2.0 
(1.5) 

4.0 
(3.0) 

2.0 3.2 
(3.0) 

6.4 
(6.0) 

420ก 

F 1.5  B/S 2.0 (1.5)  R 4.0 (3.0) 
2.5 3.2 

(3.0) 
6.4 

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

1 400 F/B/S 4.2  R 6.4 
2 800 F/B/S/R 8.4 
7 000 F/B/S/R 17.5 
9 800 F/B/S/R 25 

14 000 F/B/S/R 37 
28 000 F/B/S/R 80 
42 000 F/B/S/R 130 

คาในตารางใชกับฉนวนตามหนาท่ี (F) ถาตองการตามขอ 5.3.4 ก) (ดูขอ 2.10.1.3), ฉนวนมูลฐาน (B), ฉนวนเพิ่มเติม (S) และฉนวนเสริม (R) 

คาในวงเล็บใชกับฉนวนมูลฐาน ฉนวนเพิ่มเติม หรือฉนวนเสริม เทาน้ัน ถาการผลิตมีโปรแกรมการควบคุมคุณภาพท่ีใหระดับการประกันอยาง
นอยเทากับตัวอยางท่ีใหไวในขอ ด.2  ฉนวนสองชั้นและฉนวนเสริมตองทดสอบประจําในรายการความทนทานไฟฟา 

ถาแรงดันไฟฟาทํางานคายอดเกินคายอดของแรงดันไฟฟาของแหลงจายไฟฟาประธานกระแสสลับ ยอมใหใชการประมาณคาในชวงแบบเชิงเสน
ระหวาง 2 จุดท่ีอยูใกลที่สุด การคํานวณระยะหางในอากาศตํ่าสุดใหปดเศษขึ้นไปสูคาท่ีอยู 0.1 mm ถัดไป 
ก  ถาแรงดันไฟฟาทํางานคายอดเกินคายอดของแรงดันไฟฟาของแหลงจายไฟฟาประธานกระแสสลับใชคายอดของแหลงจายไฟฟาประธาน
กระแสสลับในสดมภนี้และใชตารางท่ี 2ฎ ที่เก่ียวของกับขอ 2.10.3.3 ข) เก่ียวกับระยะหางในอากาศเพิ่มเติม 
ข  ไมจําเปนตองทําการทดสอบขอ 2.10.10 สําหรับมลพิษระดับ 1 
ค  ความสัมพันธระหวางแรงดันไฟฟาช่ัวครูประธานกับแรงดันไฟฟาของแหลงจายไฟฟาประธานกระแสสลับ ใหไวในตารางท่ี 2ฌ 
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ตารางท่ี 2ฎ  ระยะหางในอากาศเพ่ิมเติมในวงจรปฐมภูมิ 
ระยะหางในอากาศเปน mm 

แรงดันไฟฟาช่ัวครูประธาน 
1 500 V ค 2 500 V ค 

มลพิษระดับ 1  
และระดับ 2ข 

มลพิษระดับ 3 ฉนวนตามหนาท่ี  ก 
ฉนวนมูลฐานหรือ
ฉนวนเพิ่มเติม  

ฉนวนเสริม มลพิษระดับ 1 ระดับ 2 
และระดับ 3ข 

ฉนวนตามหนาท่ี ก 
ฉนวนมูลฐาน 

หรือฉนวนเพิ่มเติม 

ฉนวนเสริม 

แรงดันไฟฟาทํางาน 
คายอด ไมเกิน 

V 

แรงดันไฟฟาทํางาน 
คายอด ไมเกิน 

V 
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) 

0.0 
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 
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 

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 

ระยะหางในอากาศเพ่ิมเติมในตารางใชเมื่อตองการโดยขอ 2.10.3.3 ข) 
คาในวงเล็บตองใช 
- ถาใชคาในวงเล็บในตารางท่ี 2ญ  และ 
- สําหรับฉนวนตามหนาท่ี ถาตองการโดยขอ 5.3.4 ก) 

สําหรับคาแรงดันไฟฟาท่ีเกินคาแรงดันไฟฟาทํางานคายอดท่ีใหไวในตาราง  ยอมใหใชการประมาณคาในชวงแบบเชิงเสนระหวาง 2 จุดท่ีอยูใกลที่สุด การ
คํานวณระยะหางในอากาศตํ่าสุดใหปดเศษขึ้นไปสูคาท่ีอยู 0.1 mm ถัดไป  
ก  ไมมีระยะหางในอากาศตํ่าสุดสําหรับฉนวนตามหนาท่ี นอกจากวาตองการโดยขอ 5.3.4 ก)  ดูขอ 2.10.1.3 
ข  ไมจําเปนตองทําการทดสอบขอ 2.10.10 สําหรับมลพิษระดับ 1 
ค  ความสัมพันธระหวางแรงดันไฟฟาช่ัวครูประธานกับแรงดันไฟฟาของแหลงจายไฟฟาประธานกระแสสลับ ใหไวในตารางท่ี 2ฌ 

2.10.3.4 ระยะหางในอากาศในวงจรทุติยภูมิ 

ระยะหางในอากาศตํ่าสุดในวงจรทุติยภูมิตองหาจากตารางท่ี 2ฐ 

แรงดันไฟฟาทํางานคายอดสําหรับใชในตารางท่ี 2ฐ คือ 

- คายอดของแรงดันไฟฟาไซนูซอยด 

- คายอดท่ีวดัไดของแรงดันไฟฟาท่ีไมเปนไซนูซอยด 
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แรงดันไฟฟาช่ัวครูสูงสุดสําหรับใชในตารางท่ี 2 ฐ คือ 

- แรงดันช่ัวครูสูงสุดจากแหลงจายไฟฟาประธาน หาตามขอ 2.10.3.6 หรือขอ 2.10.3.7  หรือ 

- แรงดันช่ัวครูสูงสุดจากโครงขายโทรคมนาคม หาตามขอ 2.10.3.8 

แลวแตคาใดจะมากกวา 
ตารางท่ี 2ฐ  ระยะหางในอากาศตํ่าสุดในวงจรทุติยภูมิ 

ระยะหางในอากาศ  เปน mm 

แรงดันไฟฟา
ทํางาน คายอด 

ไมเกิน 

 

แรงดันไฟฟาเกินช่ัวครูสูงสุดในวงจรทุติยภูมิ  (V peak)

ไมเกิน 71 V 
เกิน 71 V แตไมเกิน 800

V 
ไมเกิน 800 V เกิน 800 V แตไมเกิน 1500 V เกิน 1500 V แตไม

เกิน 2500 Vก 

มลพิษ 
ระดับ 1 และระดับ 2 ข 

มลพิษ 
ระดับ 3 

มลพิษ 
ระดับ 1 และระดับ 2 ข

มลพิษระดับ 3 มลพิษ 
ระดับ 1 ระดับ 2ข และ

ระดับ 3 
V F B/S R F B/S R F B/S R F B/S R F B/S R F B/S R 
71 

 
140 

 
210 

0.2 
 

0.2 
 

0.2 

0.4 
(0.2) 
0.7 

(0.2) 
0.7 

(0.2) 

0.8 
(0.4) 
1.4 

(0.4) 
1.4 

(0.4)

0.2 
 

0.2 
 

0.2 

0.7 
(0.2) 
0.7 

(0.2) 
0.9 

(0.2) 

1.4 
(0.4) 
1.4 

(0.4) 
1.8 

(0.4) 

0.8
 

0.8
 

0.8

1.3 
(0.8) 
1.3 

(0.8) 
1.3 

(0.8)

2.6 
(1.6) 
2.6 

(1.6) 
2.6 

(1.6) 

0.5 
 

0.5 
 

0.5 
 

1.0 
(0.5) 
1.0 

(0.5) 
1.0 

(0.5)

2.0 
(1.0) 
2.0 

(1.0) 
2.0 

(1.0) 

0.8 
 

0.8 
 

0.8 

1.3 
(0.8) 
1.3 

(0.8) 
1.3 

(0.8) 

2.6 
(1.6) 
2.6 

(1.6) 
2.6 

(1.6) 

1.5 
 

1.5 
 

1.5 
 

2.0 
(1.5) 
2.0 

(1.5) 
2.0 

(1.5) 

4.0 
(3.0) 
4.0 

(3.0) 
4.0 

(3.0)
280 0.2 1.1 

(0.2) 
2.2 

(0.4)
F 0.8  B/S 1.4 (0.8) R  2.8(1.6)  

1.5 
2.0 

(1.5) 
4.0 

(3.0)
420 0.2 1.4 

(0.2) 
2.8 

(0.4)
F 1.0  B/S 1.9 (1.0) R  3.8(2.0)  

1.5 
2.0 

(1.5) 
4.0 

(3.0)
700 
840 

1 400 

 F/B/S 2.5     R 5.0 
 F/S/B 3.2     R 5.0 
 F/S/B 4.2     R 5.0 

2 800 
7 000 
9 800 

14 000 
28 000 
42 000 

 F/B/S/R 8.4   ดู ค 
 F/S/B/R 17.5   ดู ค 

 F/S/B/R 25    ดู ค 

 F/B/S/R 37    ดู ค 

 F/S/B/R 80    ดู ค 

 F/S/B/R 130   ดู ค 

คาในตารางใชกับฉนวนตามหนาท่ี (F) ถาตองการโดยขอ 5.3.4ก) (ดูขอ 2.10.1.3) ฉนวนมูลฐาน (B) ฉนวนเพ่ิมเติม (S) และฉนวนเสริม (R) 

ยอมใหใชการประมาณคาในชวงแบบเชิงเสนระหวางคาท่ีใกลกันท่ีสุด 2 คา โดยระยะหางท่ีคํานวณไดใหปดขึ้นเปนลําดับท่ีสูงกวา ครั้งละ 0.1 
mm 

ถาเสนทางระยะหางในอากาศมีบางสวนผานพื้นผิวท่ีเปนฉนวนซี่งไมไดเปนวัสดุกลุม I  ใหปอนแรงดันไฟฟาทดสอบระหวางชองอากาศกับ
วัสดุกลุม I เทาน้ัน  ใหลัดผานสวนท่ีเปนเสนทางผานพื้นผิวท่ีเปนวัสดุฉนวนอ่ืนใด 

คาในวงเล็บใชกับฉนวนมูลฐาน ฉนวนเพ่ิมเติม หรือฉนวนเสริม เฉพาะในกรณีท่ีผูผลิตมีการดําเนินการควบคุมคุณภาพซึ่งมีระดับการรับประกัน
อยางนอยในระดับเดียวกันตามตัวอยางท่ีใหไวในขอ ด.2 ของภาคผนวก ด. ฉนวนสองช้ันและฉนวนเสริมตองทดสอบประจําในรายการความ
ทนทานไฟฟา 
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ก  สําหรับแรงดันไฟฟาช่ัวครูท่ีสูงกวา 2 500 V คายอด ตองใชตารางท่ี 2ญ  หรือตองหาระยะหางในอากาศตํ่าสุดโดยใชภาคผนวก ช. 
ข  ไมจําเปนตองทําการทดสอบขอ 2.10.10 สําหรับมลพิษระดับ 1 
ค  ในวงจรทุติยภูมิ สําหรับแรงดันไฟฟาทํางานคายอดท่ีเกิน 1 400 V ระยะหางในอากาศตํ่าสุดเปน 5 mm หากเสนทางระยะหางในอากาศผาน
การทดสอบความทนทานไฟฟาตามขอ 5.2.2 โดยใช 
- แรงดันไฟฟาทดสอบไฟฟากระแสสลับซึ่งคารากกําลังสองเฉล่ียเทากับรอยละ 106 ของแรงดันไฟฟาทํางานคายอด (คายอดเปนรอยละ 150 
ของแรงดันไฟฟาทํางานคายอด) หรือ 

- แรงดันไฟฟาทดสอบกระแสตรง เทากับรอยละ 150 ของแรงดันไฟฟาทํางานคายอด

2.10.3.5 ระยะหางในอากาศในวงจรท่ีมีพัลสเร่ิมตน 

สําหรับวงจรท่ีกําเนิดพัลสเร่ิมตนเพื่อจุดหลอดปลอยประจุ และถาวงจรไมใชวงจรจํากัดกระแสท่ี
เปนไปตามขอ 2.4 (ดูขอ 2.10.1.7) ความพอเพียงของระยะหางในอากาศใหหาโดยวิธีใดวิธีหนึ่ง
ตอไปนี้ 

ก) หาระยะหางในอากาศตํ่าสุดตามภาคผนวก ช.  หรือ 

ข) ทําการทดสอบความทนทานไฟฟาโดยใชวิธีดําเนินการตอไปนี้  ในระหวางการทดสอบใหตอ
ข้ัวตอหลอดเขาดวยกัน 

- ทดสอบตามขอ 5.2.2 โดยใชแรงดันไฟฟาทดสอบคายอดไฟฟากระแสสลับ หรือแรงดันไฟฟา
กระแสตรงเทากับรอยละ 150 ของแรงดันไฟฟาทํางานคายอด หรือ 

- ปอนพัลสท่ีมีแอมพลิจูดเทากับรอยละ 150 ของแรงดันไฟฟาทํางานคายอดจํานวน 30 พัลสจาก
เคร่ืองกําเนิดพัลสภายนอก  ความกวางพัลสตองเทากับหรือมากกวาความกวางพัลสของพัลส
เร่ิมตนท่ีกําเนิดข้ึนภายใน 

หมายเหตุ สําหรับแรงดันไฟฟาทํางาน ใหดูขอ 2.10.2.1 ฌ) 

2.10.3.6 แรงดันไฟฟาช่ัวครูจากแหลงจายไฟฟาประธานกระแสสลับ 

ยกเวนท่ียอมใหขางลางนี้ ภาวะช่ัวครูสูงสุดในวงจรทุติยภูมิเนื่องจากแรงดันไฟฟาช่ัวครูบน
แหลงจายไฟฟาประธานกระแสสลับคือคาท่ีวัดไดตามขอ 2.10.3.9 ก) 

อีกทางเลือกคือ สําหรับวงจรทุติยภูมิบางวงจรยอมใหสมมุติวาแรงดันไฟฟาช่ัวครูสูงสุดเปนอยางใด
อยางหนึ่งดังนี้ 

- คาท่ีวัดไดตามขอ 2.10.3.9 ก) หรือ 

- คาในรายการตอไปนี้ท่ีตํ่ากวาแรงดันไฟฟาช่ัวครูประธานจากตารางท่ี 2 ฌ ในวงจรปฐมภูมิหนึ่ง
ข้ัน : 

330 V, 500 V, 800 V, 1 500 V, 2 500 V และ 4 000 V คายอด 

ส่ิงท่ียอมใหในกรณีตอไปนี ้: 
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- วงจรทุติยภูมิ  ท่ีไดมาจากแหลงจายไฟฟาประธานกระแสสลับ ท่ีตอเขากับข้ัวตอลงดินปองกัน
หลักตามขอ 2.6.1 

- วงจรทุติยภูมิ  ท่ีไดมาจากแหลงจายไฟฟาประธานกระแสสลับและแยกออกจากวงจรปฐมภูมิโดย
ฉากโลหะท่ีตอเขากับข้ัวตอลงดินปองกันหลักตามขอ 2.6.1 

2.10.3.7 แรงดันไฟฟาช่ัวครูจากแหลงจายไฟฟาประธานกระแสตรง 

หมายเหตุ 1 วงจรที่ตอเขากับแหลงจายไฟฟาประธานกระแสตรงถือวาเปนวงจรทุติยภูมิ (ดูขอ 1.2.8.2) 

แรงดันไฟฟาช่ัวครูสูงสุดในวงจรทุติยภมิูเนื่องจากภาวะช่ัวครูบนแหลงจายไฟฟาประธาน
กระแสตรง คือ 

- แรงดันไฟฟาช่ัวครูประธาน  ถาวงจรทุติยภูมิถูกตอโดยตรงเขากับแหลงจายไฟฟาประธาน
กระแสตรง  หรือ 

- คาท่ีวัดไดตามขอ 2.10.3.9 ก) ในกรณีอ่ืนๆ ยกเวนท่ีใหไวในขอ 2.10.3.2 ข) และขอ 2.10.3.2 ค) 

หมายเหตุ 2 ทางเลือกทั้งสองขางตนข้ึนอยูกับคาของแรงดันไฟฟาชั่วครูประธาน  ในบางกรณีคานี้ถูกสมมุติวาเปน 71 V 
คายอด [ดูขอ 2.10.3.2 ข) หรือ ง)]  จะใชสดมภที่เหมาะสมของตารางที่ 2ญ  และไมจําเปนตองวัด 

2.10.3.8 แรงดันไฟฟาช่ัวครูจากโครงขายโทรคมนาคมและระบบกระจายสัญญาณดวยเคเบิล 

ถาทราบแรงดันไฟฟาช่ัวครูในโครงขายโทรคมนาคมสําหรับโครงขายโทรคมนาคมท่ีกําลังพิจารณา 
ยอมใหใชคาท่ีทราบในขอ 2.10.3.4 

ถาไมทราบแรงดันไฟฟาช่ัวครูในโครงขายโทรคมนาคม ตองใชคาตอไปนี ้

- 1 500 V คายอด ถาวงจรที่ถูกตอเขากับโครงขายโทรคมนาคมเปนวงจร TNV-1 หรือ TNV-3  และ 

- 800 V คายอด ถาวงจรที่ถูกตอเขากับโครงขายโทรคมนาคมเปนวงจร SELV หรือ TNV-2 

ถาแรงดันไฟฟาช่ัวครูท่ีเขามาถูกลดทอนภายในบริภณัฑ ยอมใหใชคาท่ีวัดไดตามขอ 2.10.3.9 ข) 

ผลของสัญญาณกร่ิงโทรศัพทไมตองนํามาคิด 

ผลของแรงดันไฟฟาช่ัวครูจากระบบกระจายสัญญาณดวยเคเบิลไมตองนํามาคิด (อยางไรก็ตาม ใหดู
ขอ 7.4.1) 

2.10.3.9 การวัดแรงดันไฟฟาช่ัวครู 

การทดสอบตอไปนี้ดําเนินการเฉพาะในกรณีท่ีตองการหาวาแรงดันไฟฟาช่ัวครูครอมระยะหางใน
อากาศในวงจรใดๆ ตํ่ากวาปกติหรือไม (เชนเนื่องจากตัวกรองในบริภัณฑ)  แรงดันไฟฟาช่ัวครู
ครอมระยะหางในอากาศใหวัดโดยใชวิธีดําเนินการทดสอบตอไปนี้ 
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ในระหวางการทดสอบ ตอบริภัณฑกับหนวยแหลงจายไฟฟาท่ีแยกตางหาก (ถามี) แตไมตอกับ
แหลงจายไฟฟาประธาน หรือโครงขายโทรคมนาคมใดๆ  และตองปลดตัวระงับเสิรจในวงจรปฐม
ภูมิออก 

ตอเคร่ืองวัดแรงดันไฟฟาครอมระยะหางในอากาศตามท่ีกําลังพิจารณา 

ก) แรงดันไฟฟาช่ัวครูจากแหลงจายไฟฟาประธาน 

ในการวัดแรงดันไฟฟาช่ัวครูครอมระยะหางในอากาศเนื่องจากแหลงจายไฟฟาประธาน ใชเคร่ือง
กําเนิดอิมพัลสทดสอบอางอิง 2 ตามตารางที่ ฑ.1 สรางอิมพัลส 1.2/50 s    Uc มีคาเทากับ
แรงดันไฟฟาช่ัวครูประธานท่ีกําหนดไวในตารางท่ี 2 ฌ 

ปอนอิมพัลสซ่ึงประกอบดวยอิมพัลสบวกและอิมพัลสลบสลับกันจํานวน 3 ถึง 6 ครั้ง และเวน
ชวงเวลาระหวางอิมพัลสอยางนอย 1 s  เขาระหวางแตละจุดท่ีเกี่ยวเนื่องตอไปนี้ 

สําหรับแหลงจายไฟฟาประธานกระแสสลับ 

- เฟสถึงเฟส 
- ตัวนําเฟสท้ังหมดตอรวมกันกับสายเปนกลาง 
- ตัวนําเฟสท้ังหมดตอรวมกันกับดินปองกัน 
- สายเปนกลางกับดินปองกัน 

สําหรับแหลงจายไฟฟาประธานกระแสตรง 
- จุดตอแหลงจายบวกและลบ 
- จุดตอแหลงจายท้ังหมดตอรวมกันกับดินปองกัน 

ข) แรงดันไฟฟาช่ัวครูจากโครงขายโทรคมนาคม 

ในการวัดแรงดันไฟฟาช่ัวครูครอมระยะหางในอากาศเนื่องจากแรงดันไฟฟาชั่วครูบนโครงขาย
โทรคมนาคม ใชเครื่องกําเนิดอิมพัลสทดสอบอางอิง 1 ตามตารางท่ี ฑ.1 สรางอิมพัลส 10/700 s  
Uc มีคาเทากับแรงดันไฟฟาช่ัวครูในโครงขายโทรคมนาคมท่ีหาตามขอ 2.10.3.8 

ปอนอิมพัลสซ่ึงประกอบดวยอิมพัลสบวกและอิมพัลสลบสลับกันจํานวน 3 ถึง 6 ครั้ง และเวน
ชวงเวลาระหวางอิมพัลสอยางนอย 1 s เขาระหวางแตละจุดตอประสานเดี่ยวเขากับโครงขาย
โทรคมนาคมทีละจุด ตอไปนี้ 

- แตละคูของข้ัวตอ (เชน A กับ B หรือเดือยกับปลอก (tip and ring) ) ในจุดตอประสาน 

- ข้ัวตอท้ังหมดของจุดตอประสานเดี่ยวตอรวมกันกับดิน 

ในกรณีท่ีมีวงจรเหมือนกันหลายวงจร ใหทดสอบเพียงวงจรเดียว 
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2.10.4 ระยะหางตามผิวฉนวน 

2.10.4.1 ท่ัวไป 

ระยะหางตามผิวฉนวนตองจัดมิติในลักษณะท่ีไมเกิดวาบไฟตามผิวหรือเสียสภาพฉับพลันของ
ฉนวน (เชน เนื่องจากการเกิดรอย) สําหรับแรงดันไฟฟาทํางานคารากกําลังสองเฉล่ียท่ีกําหนดให
และระดับมลพิษ 

2.10.4.2 กลุมวัสดุและดัชนีการเกิดรอยเปรียบเทียบ 

กลุมวัสดุข้ึนอยูกับดัชนกีารเกิดรอยเปรียบเทียบ (comparative tracking index, CTI) และจําแนกดังนี้ 

กลุมวัสดุ I            CTI > 600 

กลุมวัสดุ II 400  CTI  600 

กลุมวัสดุ IIIa 175  CTI  400 

กลุมวัสดุ IIIb 100  CTI  175 

ทวนสอบกลุมวัสดุโดยการประเมินขอมูลทดสอบสําหรับวัสดุตาม IEC 60112 โดยใชสารละลาย
ชนิด A  50 หยด 

ในกรณีท่ีไมทราบกลุมวัสดุ ใหสมมุติวาเปนกลุมวัสดุ IIIb 

ถาตองการคา CTI เทากับหรือสูงกวา 175 และไมทราบขอมูล สามารถกําหนดกลุมวัสดุข้ึนไดดวย
การทดสอบดัชนีการเกิดรอยพิสูจน (proof tracking index, PTI) ตามรายละเอียดใน IEC 60112   
อาจรวมวัสดุเขากลุมถา PTI ท่ีกําหนดข้ึนจากการทดสอบเทากันหรือสูงกวาคาตํ่าของ CTI ท่ีระบุไว
ในกลุมนั้น ๆ  

2.10.4.3 ระยะหางตามผิวฉนวนต่ําสุด 

ระยะหางตามผิวฉนวนตองไมนอยกวาคาตํ่าสุดท่ีเหมาะสมท่ีระบุในตารางท่ี 2ฑ 

ถาระยะหางตามผิวฉนวนตํ่าสุดท่ีไดมาจากตารางท่ี 2ฑ นอยกวาระยะหางในอากาศตํ่าสุดท่ีใชได คา
ของระยะหางในอากาศตํ่าสุดตองใชเปนระยะหางตามผิวฉนวนตํ่าสุด 

สําหรับแกว ไมกา เซรามิกเคลือบ หรือวัสดุอนินทรียท่ีคลายกัน ถาระยะหางตามผิวฉนวนตํ่าสุด
มากกวาระยะหางในอากาศตํ่าสุดท่ีใชได ยอมใหใชคาระยะหางในอากาศตํ่าสุดนั้นเปนระยะหาง
ตามผิวฉนวนตํ่าสุด 
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ระยะหางตามผิวฉนวนระหวางพื้นผิวขอบเขตของอุปกรณตอกับสวนนําไฟฟาไดภายในอุปกรณตอ
ซ่ึงตอเขากับแรงดันไฟฟาอันตรายตองเปนไปตามขอกําหนดสําหรับฉนวนเสริม  ยกเวนสําหรับ
อุปกรณตอซ่ึง 

- ยึดติดกับบริภณัฑ และ 

- ต้ังอยูดานในของเปลือกหุมนอกของบริภณัฑ  และ 

- แตะตองถึงเฉพาะหลังถอดชุดประกอบยอยท่ีผูใชเปล่ียนแทนได ซ่ึงตองการใหอยูในตําแหนงใน
ระหวางการใชงานตามปกติ 

ระยะหางตามผิวฉนวนนี้ตองเปนไปตามขอกําหนดสําหรับฉนวนมูลฐาน 

หมายเหตุ การทดสอบขอ 2.1.1.1 สําหรับการเขาถึงสวนอันตราย ใชกับอุปกรณตอดังกลาวหลังถอดชุดประกอบยอย 

สําหรับระยะหางตามผิวฉนวนอ่ืนท้ังหมดในอุปกรณตอ รวมท้ังอุปกรณตอซ่ึงไมยึดติดกับบริภัณฑ 
ใหใชคาตํ่าสุดท่ีระบุในตารางท่ี 2ฑ 

ระยะหางตามผิวฉนวนตํ่าสุดขางตนสําหรับอุปกรณตอ ไมใชกับอุปกรณตอซ่ึงเปนไปตาม มอก.166 
มอก.1234  มอก.2040   ดูขอ 1.5.2 ดวย 

การตรวจสอบการเปนไปตามขอกําหนดใหทําโดยการวัด โดยนําภาคผนวก ฉ. มาพิจารณาดวย  ให
ใชภาวะตอไปนี้ 

- สวนเคล่ือนท่ีใหวางอยูในตําแหนงท่ีใหผลเลวท่ีสุด 

- สําหรับบริภัณฑท่ีรวมสายออนปอนกําลังไฟฟาถอดไมไดธรรมดา การวัดระยะหางตามผิวฉนวน
ใหทําดวยตัวนําแหลงจายท่ีมีพื้นท่ีหนาตัดมากท่ีสุดตามท่ีระบุในขอ 3.3.4 สําหรับข้ัวตอท่ี
ตองการทราบ และในขณะไมมีตัวนําดวย  และ 

- เม่ือวัดระยะหางตามผิวฉนวนจากพื้นผิวขอบเขตของเปลือกหุมท่ีเปนวัสดุฉนวนผานชองแคบ
หรือชองเปดในเปลือกหุมหรือผานชองเปดในอุปกรณตอท่ีแตะตองถึง พื้นผิวท่ีแตะตองถึงจะถูก
พิจารณาวาเปนสวนนําไฟฟาไดราวกับวาถูกหุมดวยโลหะเปลวในทุกท่ีซ่ึงสามารถสัมผัสดวยนิ้ว
ทดสอบตามรูปท่ี 2ก (ดูขอ 2.1.1.1)  ทดสอบโดยไมตองใชแรงมากนัก (ดูรูปท่ี ฉ.12 จุด X) 
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ตารางท่ี 2ฑ  ระยะหางตามผิวฉนวนตํ่าสุด 
หนวยเปน mm 

แรงดันไฟฟาทํางาน คาราก
กําลังสองเฉล่ีย ไมเกิน 

V 

ระดับมลพิษ
1 ก 2 3 

กลุมวัสดุ
I, II, IIIa, IIIb I II IIIa, IIIb I II  IIIa, IIIb ( ดูหมายเหตุ)

10  0.08  0.4 0.4 0.4 1.0 1.0  1.0
12.5  0.09  0.42 0.42 0.42 1.05 1.05  1.05
16  0.1  0.45 0.45 0.45 1.1 1.1  1.1
20  0.11  0.48 0.48 0.48 1.2 1.2  1.2
25  0.125  0.5 0.5 0.5 1.25 1.25  1.25
32  0.14  0.53 0.53 0.53 1.3 1.3  1.3
40  0.16  0.56 0.8 1.1 1.4 1.6  1.8
50  0.18  0.6 0.85 1.2 1.5 1.7  1.9
63  0.2  0.63 0.9 1.25 1.6 1.8  2.0
80  0.22  0.67 0.9 1.3 1.7 1.9  2.1
100  0.25  0.71 1.0 1.4 1.8 2.0  2.2
125  0.28  0.75 1.05 1.5 1.9 2.1  2.4
160  0.32  0.8 1.1 1.6 2.0 2.2  2.5
200  0.42  1.0 1.4 2.0 2.5 2.8  3.2
250  0.56  1.25 1.8 2.5 3.2 3.6  4.0
320  0.75  1.6 2.2 3.2 4.0 4.5  5.0
400  1.0  2.0 2.8 4.0 5.0 5.6  6.3
500  1.3  2.5 3.6 5.0 6.3 7.1  8.0
630  1.8  3.2 4.5 6.3 8.0 9.0  10
800  2.4  4.0 5.6 8.0 10 11  12.5

1 000 3.2  5.0 7.1 10 12.5 14  16
1 250  4.2  6.3 9.0 12.5 16 18  20
1 600  5.6  8.0 11 16 20 22  25
2 000  7.5  10 14 20 25 28  32
2 500  10  12.5 18 25 32 36  40
3 200  12.5  16 22 32 40 45  50
4 000  16  20 28 40 50 56  63
5 000  20  25 36 50 63 71  80
6 300  25  32 45 63 80 90  100
8 000  32  40 56 80 100 110  125
10 000  40  50 71 100 125 140  160
12 500  50  63 90 125  
16 000  63  80 110 160  
20 000  80  100 140 200  
25 000  100  125 180 250  
32 000  125  160 220 320  
40 000  160  200 280 400  
50 000  200  250 360 500  
63 000  250  320 450 600  

คาในตารางใชกับฉนวนตามหนาท่ีถาตองการโดยขอ 5.3.4 ก) (ดูขอ 2.10.1.3), ฉนวนมูลฐาน และฉนวนเพิ่มเติม  สําหรับฉนวนเสริมคาจะเปน 2 เทาของ
คาในตาราง 
ยอมใหใชการประมาณคาในชวงเชิงเสนระหวางจุด 2 จุดท่ีอยูใกลกันที่สุด  คาระยะหางตามผิวฉนวนตํ่าสุดท่ีคํานวณไดใหปดเศษสูงขึ้นในลําดับถัดไป
เพิ่มขึ้นตามท่ีระบุไว  หรือคาในแถวดานลางถัดไป แลวแตคาใดจะตํ่ากวา  สําหรับคา: 
- ไมเกิน 0.5 mm  เพิม่ขึ้นจากที่ระบุไวเปน 0.01 mm  และ 
- สําหรับคาท่ีเกิน 0.5 mm  ใหเพิ่มขึ้นเปน 0.1 mm   
สําหรับฉนวนเสริมคาท่ีคํานวณไดสําหรับฉนวนมูลฐานตองเพิ่มเปน 2 เทากอนการปดเศษ 
หมายเหตุ วัสดุกลุม IIIb ไมแนะนําสําหรับการใชในมลพิษระดับ 3 ที่มีแรงดันไฟฟาทํางานคารากกําลังสองเฉล่ียเกิน 630 V 
ก  ยอมใหใชคาสําหรับมลพิษระดับ 1 ถาตัวอยางหน่ึงผานการทดสอบของขอ 2.10.10
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2.10.5 ฉนวนตัน 

2.10.5.1 ท่ัวไป 

ในขอ 2.10.5 ขอกําหนดสําหรับฉนวนตัน (ยกเวนสําหรับวัสดุแผนบาง) และสําหรับสารประกอบ
ฉนวน ใชไดกับวัสดุเจลที่ใชสําหรับจุดประสงคนี้ดวย 

ฉนวนตันตอง 

- ถูกจัดมิติในลักษณะท่ีแรงดันไฟฟาเกิน รวมท้ังภาวะช่ัวครู ท่ีเขาสูบริภัณฑ และแรงดันไฟฟาคา
ยอดซ่ึงอาจกําเนิดข้ึนภายในบริภัณฑ ไมทําใหฉนวนตันเสียสภาพฉับพลัน และ 

- ถูกจัดในลักษณะท่ีการเสียสภาพฉับพลันซ่ึงมักเกิดข้ึนเนือ่งจากการมีตามดในช้ันบางๆ ของวัสดุ
ฉนวนถูกจํากดั 

อิแนเมลท่ีใชตัวทําละลายจะไดรับการยอมรับเฉพาะท่ีใชกับลวดท่ีใชพัน ตามที่อธิบายไวในขอ 
2.10.5.13 

ยกเวนสําหรับแผนวงจรพิมพ ฉนวนตันตอง 

- เปนไปตามระยะหางตํ่าสุดผานฉนวนตามขอ 2.10.5.2  หรือ 

- เปนไปตามขอกําหนดและผานการทดสอบในขอ 2.10.5.3 ถึงขอ 2.10.5.13 ตามความเหมาะสม 

หมายเหตุ 1 สําหรับแผนวงจรพิมพ ใหดูขอ 2.10.6 

หมายเหตุ 2 สําหรับฉนวนตันบนสายภายใน ใหดูขอ 3.1.4 

การตรวจสอบการเปนไปตามขอกําหนดของขอ 2.10.5.2 ถึงขอ 2.10.5.14 สําหรับความเพียงพอของ
ฉนวนตัน ทวนสอบโดยการตรวจสอบและการวัด โดยนําภาคผนวก ฉ. มาพิจารณาดวย โดยการ
ทดสอบความทนทานไฟฟาตามขอ 5.2 และโดยการทดสอบเพ่ิมเติมใดๆ  ท่ีตองการในขอ 2.10.5.4 
ถึงขอ 2.10.5.14 

2.10.5.2 ระยะหางผานฉนวน 

ถาการออกแบบอยูบนพื้นฐานระยะหางผานฉนวน ระยะเหลานี้ตองมีมิติตามการนําฉนวนมาใช (ดู
ขอ 2.9) และดังตอไปนี้ (ดูรูปท่ี ฉ.14) 

- ถาแรงดันไฟฟาทํางานคายอดไมเกนิ 71 V  ไมมีขอกําหนดสําหรับระยะหางผานฉนวน 

- ถาแรงดันไฟฟาทํางานคายอดเกิน 71 V  ใหปฏิบัติดังตอไปนี ้

 สําหรับฉนวนตามหนาท่ีหรือฉนวนมูลฐาน ไมมีระยะหางผานฉนวนตํ่าสุด 
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 ฉนวนเพิ่มเติมหรือฉนวนเสริม ตองมีระยะหางผานฉนวนตํ่าสุดเปน 0.4 mm จัดเตรียมข้ึนเปน
ช้ันเดียว 

สําหรับเกณฑการเปนไปตามขอกําหนด ใหดูขอ 2.10.5.1 

2.10.5.3 สารประกอบฉนวนในลักษณะท่ีเปนฉนวนตัน 

หมายเหตุ 1 สําหรับแผนวงจรพิมพ ใหดูขอ 2.10.6 และสําหรับสวนประกอบที่พันใหดูขอ 2.10.5.11 ขอ 2.10.5.12 ขอ 
2.10.5.13 และขอ 2.10.5.14 

ไมมีระยะหางในอากาศหรือระยะหางตามผิวฉนวนภายในตํ่าสุดถาสารประกอบฉนวนบรรจุเต็ม
สมบูรณสวนท่ีหลอของสวนประกอบหรือชุดประกอบยอย หากระยะแตละระยะผานฉนวนใน
สวนประกอบหรือชุดประกอบยอยเปนไปตามขอกําหนดของขอ 2.10.5.2 และตัวอยางเดี่ยวผานการ
ทดสอบของขอ 2.10.10 

หมายเหตุ 2 ตัวอยางของการบรรจุดวยสารประกอบฉนวนเรียกกันในช่ือตางๆ เชน พอตติง (potting) การหอหุม 
(encapsulation)  และการอาบฉนวนในภาวะสุญญากาศ (vacuum impregnation) 

หมายเหตุ 3 การสรางเชนนั้นอาจมีรอยตอดวยวัสดุประสานซ่ึงในกรณีนี้ใหใชขอ 2.10.5.5 ดวย 

สําหรับเกณฑการเปนไปตามขอกําหนด ใหดูขอ 2.10.5.1 

2.10.5.4 อุปกรณสารกึง่ตัวนํา 

ไมมีระยะหางตํ่าสุดผานฉนวนสําหรับฉนวนเพิ่มเติมหรือฉนวนเสริมของสวนประกอบสารกึ่ง
ตัวนําท่ีมีสารประกอบฉนวนบรรจุเต็ม (ตัวอยางเชนคูตอทางแสง (optocoupler) ใหดูรูปท่ี ฉ.17) 
หากสวนประกอบใหผลเปนท่ีนาพอใจอยางใดอยางหนึ่งดังนี้ 

ก) - ผานการทดสอบเฉพาะแบบและการตรวจสอบตามเกณฑของขอ 2.10.11  และ 

 - ผานการทดสอบประจําสําหรับความทนทานไฟฟาในระหวางการทํา  โดยใชคา
แรงดันไฟฟาทดสอบท่ีเหมาะสมในขอ 5.2.2  หรือ 

ข) สําหรับคูตอทางแสงเทานั้น เปนไปตามขอกําหนดของ IEC 60747-5-5  ซ่ึงแรงดันไฟฟา
ทดสอบเปนไปตามท่ีระบุไวในขอ 5.2.6 (ของ IEC 60747-5-5) 

 - แรงดันไฟฟา Vini,a  สําหรับการทดสอบเฉพาะแบบ  และ 

 - แรงดันไฟฟา Vini,b  สําหรับการทดสอบประจํา 

ตองเปนคาท่ีเหมาะสมของแรงดันไฟฟาทดสอบในขอ 5.2.2 ของมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
นี้ 

หมายเหตุ การสรางเชนนั้นอาจมีรอยตอดวยวัสดุประสานซ่ึงในกรณีนี้ใหใชขอ 2.10.5.5 ดวย 
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เพื่อเปนทางเลือก ก) หรือ ข) ขางตน ยอมใหปฏิบัติกับสารกึ่งตัวนําตามขอ 2.10.5.3  ถาใชได 

สําหรับเกณฑการเปนไปตามขอกําหนด ใหดูขอ 2.10.5.1 

2.10.5.5 รอยตอดวยวัสดุประสาน 

ในกรณีท่ีเสนทางระหวางสวนท่ีนําไฟฟาไดถูกบรรจุดวยสารประกอบฉนวน และสารประกอบ
ฉนวนเปนสวนของรอยตอดวยวัสดุประสานระหวางสวนท่ีนําไฟฟาไมได 2 สวน(ดูรูปท่ี ฉ.18) หรือ
ระหวางสวนท่ีไมนําไฟฟาไมไดกับสารประกอบฉนวน (ดูรูปท่ี ฉ.16  และรูปท่ี ฉ.17) ใหใชขอ ก), 
ข) หรือ ค) ตอไปนี้ 

ก) ระยะตามแนวรอยตอระหวางสวนท่ีนําไฟฟาได 2 สวนตองไมนอยกวาระยะหางในอากาศและ
ระยะหางตามผิวฉนวนตํ่าสุดสําหรับมลพิษระดับ 2  ขอกําหนดสําหรับระยะผานฉนวนของขอ 
2.10.5.2 ไมใชกับระยะตามแนวรอยตอ 

ข) ระยะตามแนวรอยตอระหวางสวนท่ีนําไฟฟาได 2 สวนตองไมนอยกวาระยะหางในอากาศและ
ระยะหางตามผิวฉนวนต่ําสุดสําหรับมลพิษระดับ 1  นอกจากนั้นตัวอยางหน่ึงตองผานการ
ทดสอบขอ 2.10.10  ขอกําหนดสําหรับระยะผานฉนวนของขอ 2.10.5.2 ไมใชกับระยะตาม
แนวรอยตอ 

ค) ขอกําหนดสําหรับระยะผานฉนวนของขอ 2.10.5.2 ท่ีใชระหวางสวนท่ีนําไฟฟาได ใชกับระยะ
ตามแนวรอยตอ  นอกจากนั้นตัวอยาง 3 ตัวอยางตองผานการทดสอบขอ 2.10.11 

สําหรับขอ ก) และ ข) ขางตน ถาวัสดุฉนวนท่ีเกี่ยวของอยูในกลุมตางกัน ใหใชกรณีท่ีใหผลเลวท่ีสุด  
ถาไมทราบกลุมวัสดุใหสมมุติวาเปนวัสดุกลุม IIIb 

สําหรับขอ ข) และ ค) ขางตน การทดสอบของขอ 2.10.10 และขอ 2.10.11 ไมใชกับแผนวงจรพิมพ
ท่ีทําโดยเคลือบกอน ถาอุณหภูมิของแผนวงจรพิมพท่ีวัดไดในระหวางการทดสอบของขอ 4.5.2 ไม
เกิน 90  C ท่ีจุดใดๆ บนวัสดุแผนวงจรพิมพ 

หมายเหตุ 1 ไมมีระยะหางในอากาศหรือระยะหางตามผิวฉนวนจริง นอกจากวาจุดตอแยกออกจากกัน เชนเนื่องจากการ
เส่ือมสภาพ  เพื่อใหครอบคลุมความเปนไปไดนี้ ขอกําหนดและการทดสอบของขอ ค) ใชได ถาระยะหางใน
อากาศและระยะหางตามผิวฉนวนตํ่าสุดไมเปนไปตาม ขอ ก) หรือขอ ข) 

หมายเหตุ 2 ตัวอยางบางตัวอยางของรอยตอดวยวัสดุประสานมีดังตอไปนี้ 

- ระหวางสวนนาํไฟฟาไมได 2 สวนที่ตอเขาดวยกันดวยวัสดุประสาน ตัวอยางเชนชั้นสองชั้นของแผนวงจรพิมพหลายชั้น 
(ดูรูปที่ ฉ.16) หรือหลอดที่แยกกันของหมอแปลงซ่ึงสวนกั้นแยกถูกยึดไวดวยกาว (ดูรูปที่ ฉ.18) 

- ระหวางชั้นฉนวนที่พันเปนกนหอยรอบลวดที่พัน ผนึกดวยกาว 

- ระหวางส่ิงหลอที่นําไฟฟาไมไดของอุปกรณคูตอทางแสงกับสารประกอบฉนวนที่บรรจุในส่ิงหลอ (ดูรูปที่ ฉ.17) 
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สําหรับเกณฑการเปนไปตามขอกําหนด ใหดูขอ 2.10.5.1 

2.10.5.6 วัสดุแผนบาง-ท่ัวไป 

ไมมีขอกําหนดเชิงมิติหรือเชิงการสรางสําหรับฉนวนในวัสดุแผนบางท่ีใชเปนฉนวนตามหนาท่ีหรือ
ฉนวนมูลฐาน 

ยอมใหใชวัสดุฉนวนท่ีเปนวัสดุแผนบางไดสําหรับฉนวนเพิ่มเติมและฉนวนเสริม (ดูรูปท่ี ฉ.15) 
โดยไมคํานึงถึงระยะหางผานฉนวน หากเปนไปตามเง่ือนไขท้ังหมดตอไปนี้ 

- ใช 2 ช้ันหรือมากกวา 

- ฉนวนอยูภายในเปลือกหุมบริภัณฑ 

- ฉนวนไมตองรับการยกยายหรือการขัดสีในระหวางการบํารุงรักษาของผูปฏิบัติงาน  และ 

- เปนไปตามขอกําหนดและการทดสอบของขอ 2.10.5.7 (สําหรับช้ันท่ีแยกได) หรือขอ 2.10.5.8 
(สําหรับช้ันท่ีแยกไมได) 

ไมตองการใหช้ัน 2 ช้ันหรือมากกวาถูกยึดไวกับสวนท่ีนําไฟฟาไดเดียวกัน  ช้ันบาง 2 ช้ันหรือ
มากกวาอาจเปนดังนี้ 

- ถูกยึดเขากบัสวนท่ีนําไฟฟาไดสวนหน่ึงซ่ึงตองการการแยก  หรือ 

- แบงกันใชระหวางสวนท่ีนาํไฟฟาได 2 สวน  หรือ 

- ไมยึดเขากับสวนท่ีนําไฟฟาไดใด 

2.10.5.7 วัสดุแผนบางท่ีแยกได 

สําหรับฉนวนที่เปนวัสดแุผนบางท่ีแยกได  นอกจากขอกาํหนดของขอ 2.10.5.6 แลว 

- ฉนวนเพิ่มเติมตองประกอบดวยวัสดุสองช้ันเปนอยางนอย แตละช้ันตองผานการทดสอบความ
ทนทานไฟฟาสําหรับฉนวนเพิ่มเติม  หรือ 

- ฉนวนเพิ่มเติมตองประกอบดวยวัสดุ 3 ช้ัน ซ่ึงสวนท่ีประกอบกันข้ึนเปน 2 ช้ันใดๆ ผานการ
ทดสอบความทนทานไฟฟาสําหรับฉนวนเพิ่มเติม  หรือ 

- ฉนวนเสริมตองประกอบดวยวัสดุ 2 ช้ันเปนอยางนอย แตละช้ันตองผานการทดสอบความ
ทนทานไฟฟาสําหรับฉนวนเสริม  หรือ 

- ฉนวนเสริมตองประกอบดวยวัสดุ 3 ช้ัน ซ่ึงสวนท่ีประกอบกันข้ึนเปน 2 ช้ันใดๆ  ผานการ
ทดสอบความทนทานไฟฟาสําหรับฉนวนเสริม 

 ยอมใหช้ันท่ีแตกตางกันของฉนวนเปนวัสดุท่ีแตกตางกันหรือมีความหนาตางกัน หรือท้ังสองอยาง 
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การตรวจสอบการเปนไปตามขอกําหนดใหทําโดยการตรวจสอบ และการทดสอบความทนทาน
ไฟฟาของขอ 2.10.5.9 หรือ 2.10.5.10 

2.10.5.8 วัสดุแผนบางท่ีแยกไมได 

สําหรับฉนวนท่ีประกอบดวยวัสดุแผนบางท่ีแยกไมได  เพิ่มเติมใหกับขอกําหนดของขอ 2.10.5.6 
ใหใชวิธีดําเนินการในตารางท่ี 2ฒ 

ยอมใหช้ันท่ีแตกตางกันของฉนวนเปนวัสดุท่ีแตกตางกนัหรือมีความหนาตางกนั หรือท้ังสองอยาง 

การทดสอบใหทําโดยการตรวจสอบ และการทดสอบท่ีระบุในตารางท่ี 2ฒ 

ตารางท่ี 2ฒ  การทดสอบสําหรับฉนวนในชั้นท่ีแยกไมได 

จํานวนช้ัน วิธีดําเนินการทดสอบ 
ฉนวนเพ่ิมเติม 

2 ช้ันหรือมากกวา: 
ใชวิธีดําเนินการทดสอบของขอ 2.10.5.9 ก 

ฉนวนเสริม 
2 ช้ัน: 

3 ช้ันหรือมากกวา: 

 
ใชวิธีดําเนินการทดสอบของขอ 2.10.5.9 ก 
ใชวิธีดําเนินการทดสอบของขอ 2.10.5.9 และภาคผนวก กก.ก 

ก  วิธีดําเนินการทดสอบท่ีเลือกไดของขอ 2.10.5.10 ไมสามารถใชสําหรับชั้นที่แยกไมได 

หมายเหตุ จุดประสงคของการทดสอบในภาคผนวก กก. เพื่อทําใหแนใจวาวัสดุมีความทนทานเพียงพอท่ีจะตานความเสียหายเม่ือซอนในช้ันใน
ของฉนวน  ดังน้ันการทดสอบจึงไมใชกับฉนวนที่เปนสองช้ัน  การทดสอบในภาคผนวก กก. ไมใชกับฉนวนเพิ่มเติม 

2.10.5.9 วัสดุแผนบาง-วิธีดําเนนิการทดสอบมาตรฐาน 

สําหรับช้ันท่ีแยกไดหรือแยกไมได ใหทดสอบความทนทานไฟฟาตามขอ 5.2.2 กับทุกช้ันท่ีรวมเขา
ดวยกัน  แรงดันไฟฟาทดสอบใหเปนดังนี้ 

- รอยละ 200 ของ Utest ถาใช 2 ช้ัน  หรือ 

- รอยละ 150 ของ Utest ถาใช 3 ช้ันหรือมากกวา 

เม่ือ  Utest เปนแรงดันไฟฟาทดสอบท่ีระบุไวในขอ 5.2.2 สําหรับฉนวนเพ่ิมเติมหรือฉนวนเสริม 
ตามท่ีเหมาะสม 

หมายเหตุ นอกจากวาทุกชั้นเปนวัสดุเดียวกันและมีความหนาเทากัน มีความเปนไปไดวาแรงดันไฟฟาจะถูกแบงไม
เทากันระหวางชั้นตางๆ  เปนเหตุใหลดการเสียสภาพฉับพลันของชั้นที่ผานการทดสอบถาผานการทดสอบ
แบบแยก 

2.10.5.10 วัสดุแผนบาง-วิธีดําเนนิการทดสอบท่ีเลือกได 

ถาแตละช้ันสามารถแยกทดสอบได ยอมใหเลือกวิธีดําเนินการทดสอบตอไปน้ีแทนวิธีดําเนินการ
ทดสอบในขอ 2.10.5.9 
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ใชการทดสอบความทนทานไฟฟาตามขอ 5.2.2 โดยใชแรงดันไฟฟาทดสอบเทากับแรงดันไฟฟา
ทดสอบท่ีระบุในขอ 5.2.2 สําหรับฉนวนเพิ่มเติมหรือฉนวนเสริม ตามความเหมาะสม 

ถาใชช้ัน 2 ช้ัน แตละช้ันตองผานการทดสอบ 

ถาใชช้ัน 3 ช้ันหรือมากกวาสวนท่ีประกอบกันข้ึนเปน 2 ช้ันแตละสวนตองผานการทดสอบ ยอมให
แบงช้ันเหลานี้ออกเปน 2 กลุมหรือ 3 กลุมเพื่อจุดประสงคในการทดสอบ  ในการทดสอบความ
ทนทานไฟฟาขางตนใหทดสอบ 2 กลุมหรือ 3 กลุมแทน 2 ช้ันหรือ 3 ช้ัน 

การทดสอบกับช้ันหรือกลุมของช้ัน ตองไมทดสอบซํ้ากับช้ันหรือกลุมของช้ันท่ีเหมือนกันทุก
ประการ 

2.10.5.11 ฉนวนในสวนประกอบท่ีพัน 

หมอแปลงระนาบไมถือวาเปนสวนประกอบท่ีพัน 

หมายเหตุ 1 หมอแปลงระนาบตองเปนไปตามขอกําหนดที่ครอบคลุมการสรางของแผนวงจรพิมพ ดูขอ 2.10.6 

ไมมีขอกําหนดเชิงมิติหรือเชิงการสรางสําหรับฉนวนตามหนาท่ีในสวนประกอบท่ีพัน 

ยอมใหสําหรับฉนวนมูลฐาน ฉนวนเพิ่มเติม หรือฉนวนเสริม ในสวนประกอบท่ีพัน ถูกจัดเตรียม
ข้ึนโดย 

- ฉนวนบนลวดที่พันหรือลวดอ่ืน (ดูขอ 2.10.5.12 หรือขอ 2.10.5.13)  หรือ 

- ฉนวนอ่ืน (ดูขอ 2.10.5.14) หรือ 

- ใชท้ังสองอยางรวมกัน 

หมายเหตุ 2 สวนประกอบที่พันอาจมีจุดที่ตอดวยวัสดุประสาน ซ่ึงในกรณีนั้นตองใชขอ 2.10.5.5 ดวย 

สําหรับฉนวนสองช้ันระหวางตัวนําของลวดกับสวนท่ีนําไฟฟาไดอ่ืน ยอมใหสําหรับฉนวนมูลฐาน
ท่ีถูกจัดเตรียมข้ึนโดยฉนวนท่ีเปนไปตามขอ 2.10.5.12 บนลวดเสนหนึ่ง และฉนวนเพ่ิมเติมโดย
ฉนวนท่ีเพิ่มซ่ึงเปนไปตามขอ 2.10.5.14  หรือในทางกลับกัน 

สําหรับเกณฑการเปนไปตามขอกําหนด ใหดูขอ 2.10.5.1 

นอกจากนั้น ฉนวนมูลฐาน ฉนวนเพิ่มเติม และฉนวนเสริม ในสวนประกอบท่ีพันเสร็จตองผานการ
ทดสอบประจําสําหรับความทนทานไฟฟาตามขอ 5.2.2 

2.10.5.12 ลวดในสวนประกอบท่ีพัน 

ขอกําหนดตอไปนี้ใชกับลวดท่ีพันและลวดอ่ืนซ่ึงฉนวนของลวดใหฉนวนมูลฐาน ฉนวนเพ่ิมเติม 
หรือฉนวนเสริม ตามท่ีตองการ 
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อิแนเมลท่ีใชตัวทําละลายไมถือวาจัดใหมีฉนวนมูลฐาน ฉนวนเพิ่มเติม หรือฉนวนเสริม  อิแนเมลที่
ใชตัวทําละลายไดรับการยอมรับเฉพาะถาใชเปนฉนวนของลวดท่ีพันตามท่ีอธิบายในขอ 2.10.5.13 

หมายเหตุ 1 สําหรับฉนวนที่จัดเตรียมข้ึนเพิ่มเติมใหฉนวนบนลวดที่พัน ใหดูขอ 2.10.5.14 

ถาแรงดันทํางานคายอดไมเกิน 71 V  ไมมีขอกําหนดเชิงมิติหรือเชิงการสราง 

ถาแรงดันทํางานคายอดเกิน 71 V  ใหใชขอ ก) ขอ ข) หรือขอ ค) ตอไปนี้ 

ก) สําหรับฉนวนมูลฐานซ่ึงไมอยูภายใตความเคน (ตัวอยางเชน จากแรงดึงในการพัน) ไมมี
ขอกําหนดเชิงมิติหรือเชิงการสราง  สําหรับฉนวนท่ีอยูภายใตภาวะดังกลาวใหใชขอ ข) หรือขอ 
ค) 

หมายเหตุ 2  ขอยกเวนในขอ ก) ไมใชกับฉนวนเพิ่มเติมหรือฉนวนเสริม 

ข) สําหรับฉนวนมูลฐาน ฉนวนเพิ่มเติม หรือฉนวนเสริม ฉนวนบนลวดตอง 

-  มีความหนาอยางนอย 0.4 mm จัดเตรียมข้ึนโดยช้ันเดียว  หรือ 

-  เปนไปตามขอ 2.10.5.6 และภาคผนวก ท. 

ค) ลวดท่ีพันตองเปนไปตามภาคผนวก ท.  นอกจากนั้นจํานวนตํ่าสุดของช้ันท่ีซอนเหล่ือมของเทป
ท่ีพันเปนกนหอยหรือช้ันฉนวนท่ีดันยื่น(extrude)  ตองเปนดังนี้ 

 -  สําหรับฉนวนมูลฐาน:  1 ช้ัน 

 -  สําหรับฉนวนเพิ่มเติม:  2 ช้ัน 

 -  สําหรับฉนวนเสริม:  3 ช้ัน 

สําหรับฉนวนระหวางลวดที่พันท่ีประชิดกัน 2 เสน 1 ช้ันบนตัวนําแตละตัวถือวาจัดใหมีฉนวน
เพิ่มเติม 

เทปท่ีพันเปนกนหอยท่ีมีการซอนเหล่ือมนอยกวารอยละ 50 ถือวารวมกันเปน 1 ช้ัน 

เทปท่ีพันเปนกนหอยท่ีมีการซอนเหล่ือมมากกวารอยละ 50 ถือวารวมกันเปน 2 ช้ัน 

เทปท่ีพันเปนกนหอยตองผนึกและผานการทดสอบขอ 2.10.5.5 ก), ข) หรือ ค) 

หมายเหตุ 3 สําหรับลวดที่ฉนวนโดยการดันย่ืน การผนึกอยูในกระบวนการ 

ในท่ีซ่ึงลวดท่ีพัน 2 เสน หรือลวดท่ีพันเสนหนึ่งกับลวดอีกเสนหนึ่ง สัมผัสกันในสวนประกอบท่ีพัน 
การขามกันและกันท่ีเปนมุมระหวาง 45 องศาและ 90 องศา และมีแรงดึงในการพัน ตองมีการ
ปองกันตอความเคนทางกล  การปองกันนี้สามารถทําได ตัวอยางเชน โดยการเตรียมการแยกทาง
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กายภาพในรูปของการใชปลอกฉนวนหรือวัสดุแผน หรือโดยการใชจํานวนช้ันของฉนวนเปน 2 เทา
ของท่ีตองการ 

สําหรับเกณฑการเปนไปตามขอกําหนด ใหดูขอ 2.10.5.1  ถาตองการการทดสอบของภาคผนวก ท. 
ไมตองทดสอบซํ้าถาแผนขอมูลของวัสดุแสดงใหเห็นแนชัดแลววาเปนไปตามขอกําหนด 

2.10.5.13 ลวดท่ีมีอิแนเมลท่ีใชตัวทําละลายในสวนประกอบท่ีพนั 

ยอมใหใชอิแนเมลที่ใชตัวทําละลายบนลวดท่ีพันเพื่อจัดใหมีการแยกทางไฟฟา ซ่ึงถือวาเปนไปตาม
ขอกําหนดของขอ 2.3.2.1 

หมายเหตุ 1 อิแนเมลที่ใชตัวทําละลายไมถือวาจัดใหมีฉนวนมูลฐาน ฉนวนเพิ่มเติม หรือฉนวนเสริม ใหดูขอ 2.10.5.12 

ฉนวนบนตัวนําท้ังหมดตองเคลือบอิแนเมลตามขอกําหนดของลวดท่ีพันช้ันคุณภาพ 2 ท่ีเปนไปตาม
อนุกรมมาตรฐาน IEC 60317 ท่ีมีการทดสอบเฉพาะแบบซ่ึงทําท่ีแรงดันไฟฟาทดสอบไมนอยกวาท่ี
ตองการตามขอ 5.2.2 

การเปนไปตามขอกําหนดทดสอบโดยการตรวจสอบและการทดสอบตอไปนี ้

สวนประกอบสําเร็จตองทําการทดสอบเฉพาะแบบสําหรับความทนทานไฟฟา (ระหวางขดลวด 
และระหวางขดลวดกับแกน (ดูขอ ค.2) ตามขอ 5.2.2 

สวนประกอบสําเร็จตองทําการทดสอบประจําสําหรับความทนทานไฟฟาของการแยกทางไฟฟา
ตามขอ 5.2.2 โดยใชแรงดันไฟฟาทดสอบเปน 1 000 V  

ขอกําหนดเชิงมิติและเชิงการสรางของขอ 2.10 และภาคผนวก ช. ไมใชสําหรับการเปนไปตามขอ 
2.10.5.13 

หมายเหตุ 2 ในบางกรณีตองใชขอ 6.1.2.1 ดวย 

หมายเหตุ 3 (วาง) 

2.10.5.14 ฉนวนเพิ่มในสวนประกอบที่พัน 

ใชขอกําหนดตอไปนี้กับฉนวนในสวนประกอบท่ีพัน ท่ีเตรียมไวเพิ่มใหแกฉนวนบนลวดท่ีพันหรือ
ลวดอ่ืน  เชนรวมถึง 

- ฉนวนระหวางขดลวด  และ 

- ฉนวนระหวางขดลวดหรือลวดอ่ืน กับสวนท่ีนําไฟฟาไดอ่ืนๆ ในสวนประกอบท่ีพนั 

หมายเหตุ สําหรับฉนวนบนลวดที่พันเอง ใหดูขอ 2.10.5.12 

ถาแรงดันทํางานคายอดไมเกิน 71 V  ไมมีขอกําหนดเชิงมิติหรือเชิงการสราง 

ถาแรงดันทํางานคายอดเกิน 71 V  
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- สําหรับฉนวนมูลฐานท่ีไมอยูภายใตความเคนทางกล ไมมีขอกําหนดเชิงมิติหรือเชิงการสราง 

- สําหรับฉนวนเพิ่มเติมหรือฉนวนเสริม ตอง 

  มีความหนาอยางนอย 0.4 mm จัดเตรียมข้ึนเปนช้ันเดียว  หรือ 

  เปนไปตามขอ 2.10.5.6 

2.10.6 การสรางแผนวงจรพิมพ 

หมายเหตุ ขอ 2.10.6 ใชกับขดลวดของหมอแปลงระนาบและหมอแปลงเซรามิกดวย 

2.10.6.1 แผนวงจรพิมพไมเคลือบ 

ฉนวนระหวางตัวนําบนพ้ืนผิวดานนอกของแผนวงจรพิมพไมเคลือบตองเปนไปตามขอกําหนด
ระยะหางในอากาศตํ่าสุดของขอ 2.10.3 (หรือภาคผนวก ช.) และขอกําหนดระยะหางในอากาศ
ตํ่าสุดของขอ 2.10.4 

การทดสอบใหทําโดยการตรวจสอบและการวัด 

2.10.6.2 แผนวงจรพิมพเคลือบ 

สําหรับแผนวงจรพิมพท่ีผิวหนาตัวนําเคลือบดวยวัสดุเคลือบท่ีเหมาะสม  ใชขอกําหนดตอไปนี้กับ
สวนท่ีนําไฟฟาไดกอนการเคลือบ 

- ตองเปนไปตามระยะแยกตํ่าสุดตามตารางท่ี 2ณ  และ 

- การผลิตมีโปรแกรมควบคุมคุณภาพซ่ึงอยางนอยระดับของการประกันตามตัวอยางท่ีใหไวในขอ 
ด.1 ของภาคผนวก ด.  ฉนวนสองชั้นและฉนวนเสริมตองผานการทดสอบประจําสําหรับความ
ทนทานไฟฟา 

สวนนําไฟฟาไดสวนหนึ่งหรือท้ังสองสวนและระยะบนพื้นผิวระหวางสวนนําไฟฟาไดอยางนอย
รอยละ 80 ตองไดรับการเคลือบ 

กระบวนการเคลือบ วัสดุเคลือบ และวัสดุฐาน (base material) ตองประกันความสมํ่าเสมอของ
คุณภาพ และระยะหางท่ีพิจารณาตองไดรับการปองกันอยางมีประสิทธิผล 

ใชระยะหางในอากาศตํ่าสุดของขอ 2.10.3 (หรือภาคผนวก ช.) และระยะหางตามผิวฉนวนต่ําสุด
ของขอ 2.10.4 

- ถาไมเปนไปตามภาวะขางตน 

- ระหวางสวนท่ีนําไฟฟาไดท่ีไมเคลือบสองสวน  และ 

- บนดานนอกของส่ิงเคลือบ 
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การตรวจสอบการเปนไปตามขอกําหนดใหทําโดยการตรวจสอบและการวัด โดยคํานึงถึงรูปท่ี ฉ.11 
และโดยการทดสอบตามขอ 2.10.8 
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ตารางท่ี 2ณ  ระยะหางตํ่าสุดสําหรับแผนวงจรพิมพเคลือบ 

แรงดันไฟฟาทํางานคายอด 
ไมเกิน 
Vpeak

ฉนวนมูลฐาน หรือ
ฉนวนเพิ่มเติม 

mm 

ฉนวนเสริม 
 

mm 

71 ก 0.025 0.05 
89 ก 0.04 0.08 

113 ก 0.063 0.125 
141 ก 0.1 0.2 
177 ก 0.16 0.32 
227 ก 0.25 0.5 
283 ก 0.4 0.8 
354 ก 0.56 1.12 
455 ก 0.75 1.5 
570 1.0 2.0 
710 1.3 2.6 
895 1.8 3.6 

1 135 2.4 3.8 
1 450 2.8 4.0 
1 770 3.4 4.2 
2 260 4.1 4.6 
2 830 5.0 5.0 
3 540 6.3 6.3 
4 520 8.2 8.2 
5 660 10.0 10.0 
7 070 13.0 13.0 
8 910 16.0 16.0 

11 310 20.0 20.0 
14 140 26.0 26.0 

17 700 33.0 33.0 
22 600 43.0 43.0 
28 300 55.0 55.0 
35 400 70.0 70.0 
45 200 86.0 86.0 

ยอมใหใชการประมาณคาในชวงเชิงเสนระหวางคาท่ีใกลกันที่สุด 2 คา  คาท่ีคํานวณไดใหปดเศษขึ้นที่สูงกวาท่ีระบุไว หรือคา
ในแถวดานลางถัดไป แลวแตคาใดจะตํ่ากวา  สําหรับคา: 
- ไมเกิน 0.5 mm  เพิม่ขึ้นจากที่ระบุไวเปน 0.01 mm  และ 
- สําหรับคาท่ีเกิน 0.5 mm  ใหเพิ่มขึ้นเปน 0.1 mm  
การทดสอบของขอ 2.10.8 ไมจําเปนตองทํา 

2.10.6.3 ฉนวนระหวางตัวนําบนพื้นผิวในเดียวกนัของแผนวงจรพมิพ 
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บนพื้นผิวในของแผนวงจรพิมพหลายช้ัน (ดูรูปท่ี ฉ.16) เสนทางระหวางตัวนํา 2 ตัวใดๆ ตองเปนไป
ตามขอกําหนดของรอยตอดวยวัสดุประสานในขอ 2.10.5.5 

2.10.6.4 ฉนวนระหวางตัวนําบนพื้นผิวท่ีตางกนัของแผนวงจรพิมพ  

ฉนวนเพิ่มเติมหรือฉนวนเสริมระหวางสวนท่ีนําไฟฟาไดบนพื้นผิวท่ีตางกันในแผนวงจรพิมพสอง
หนาช้ันเดียว แผนวงจรพิมพหลายช้ัน และในแผนวงจรพิมพแกนโลหะ (metal core printed board) 
ตอง 

เปนอยางใดอยางหนึ่งดังนี ้

- มีความหนาต่ําสุด 0.4 mm  หรือ 

- เปนไปตามขอกําหนดและผานการทดสอบท่ีเกี่ยวของในตารางท่ี 2ด 

- ไมมีขอกําหนดท่ีสมนัยกนัสําหรับฉนวนตามหนาท่ีหรือฉนวนมูลฐาน 

การตรวจสอบเปนไปตามขอกําหนดโดยการตรวจสอบและการวัด และโดยการทดสอบท่ี
จําเปนตองทํา 

ตารางท่ี 2ด  ฉนวนในแผนวงจรพิมพ 

ขอกําหนดคุณลักษณะของฉนวน การทดสอบเฉพาะแบบ ก 
การทดสอบประจํา 

สําหรับความทนทานไฟฟาค 
วัสดุฉนวนแผนบาง 2 ช้ัน รวมถึงวัสดุฉนวนอัด
ประกบ ข 

ไมทดสอบ ทดสอบ 

วัสดุฉนวนแผนบาง 3 ช้ัน หรือมากกวา รวมถึง
วัสดุฉนวนอัดประกบ ข

ไมทดสอบ ไมทดสอบ 

ระบบฉนวนที่เคลือบเซรามิกสบนวัสดุฐานที่เปน
โลหะ อบที่อุณหภูมิ  500 องศา °C 

ไมทดสอบ ทดสอบ 

ระบบฉนวนที่เคลือบดวยวัสดุอื่น 2 ครั้งหรือ
มากกวาบนวัสดุฐานที่เปนโลหะ  อบที่อุณหภูมิ 
 500 ◦C 

ทดสอบ ทดสอบ 

หมายเหตุ 1 การอัดประกบ เปนคําที่ใชสําหรับช้ันผาใยแกวที่อัดดวยเรซินอบบางสวน
หมายเหตุ 2 สําหรับบทนิยามของเซรามิก ใหดู IEV 212-05-24  

ก  ทําภาวะทางความรอนตามขอ 2.10.8.2  แลวตามดวยการทดสอบความทนทานไฟฟาตามขอ 5.2.2 
ข นับช้ันของการอัดประกบกอนอบ 
ค การทดสอบความทนทานไฟฟาใหทํากับแผนวงจรพิมพที่สําเร็จแลว

2.10.7 สวนประกอบนอกสวนเขาปลาย 

ยอมใหใชการหุมบนสวนเขาปลายภายนอกของสวนประกอบเพ่ือเพิ่มระยะหางในอากาศและระยะหาง
ตามผิวฉนวนประสิทธิผล (ดูรูปท่ี ฉ.10)  ระยะแยกตํ่าสุดของตารางท่ี 2ณ ใชกับสวนประกอบกอนการ
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หุม และการหุมตองเปนไปตามขอกําหนดท้ังหมดของขอ 2.10.6.2 รวมท้ังขอกําหนดดานการควบคุม
คุณภาพ 

การจัดทางกลและความแข็งคงรูปของสวนเขาปลายตองเพียงพอท่ีจะม่ันใจไดวาในระหวางการยกยาย
ปกติ ประกอบลงในบริภัณฑ และการใชตอมา สวนเขาปลายจะไมเปล่ียนรูปในลักษณะท่ีทําใหส่ิงหุม
แตกราวหรือลดระยะแยกระหวางสวนท่ีนําไฟฟาไดลงจนตํ่ากวาคาในตารางท่ี 2ณ (ดูขอ 2.10.6.2) 

การตรวจสอบการเปนไปตามขอกําหนดใหทําโดยการตรวจสอบ โดยคํานึงถึงรูปท่ี ฉ.10 และใชลําดับ
การทดสอบท่ีครอบคลุมโดยขอ 2.10.8.1 ขอ 2.10.8.2 และขอ 2.10.8.3  การทดสอบเหลานี้ใหทํากับชุด
ประกอบสําเร็จรวมสวนประกอบ 

การทดสอบความทนทานการขัดสีของขอ 2.10.8.4 ใหทํากับตัวอยางแผนวงจรพิมพท่ีเตรียมข้ึนเปน
พิเศษตามท่ีอธิบายไวสําหรับตัวอยาง 3 ในขอ 2.10.8.1 ยกเวนระยะแยกระหวางสวนท่ีนําไฟฟาไดตอง
แทนดวยระยะแยกตํ่าสุดและเกรเดียนตศักยสูงสุดท่ีใชในชุดประกอบ 

2.10.8 การทดสอบกบัแผนวงจรพมิพเคลือบและสวนประกอบที่เคลือบ 

2.10.8.1 การเตรียมตัวอยางและการตรวจสอบเบ้ืองตน 

ตองการแผนวงจรพิมพตัวอยาง 3 ตัวอยาง (หรือ สําหรับสวนประกอบท่ีเคลือบในขอ 2.10.7 
สวนประกอบ 2 สวนและแผนวงจรพิมพ 1 แผน) ระบุเปนตัวอยาง 1 ตัวอยาง 2 และตัวอยาง 3   ยอม
ใหใชแผนวงจรพิมพจริงหรือตัวอยางท่ีทําข้ึนพิเศษท่ีมีส่ิงเคลือบตัวแทนและระยะแยกตํ่าสุด  
แผนวงจรพิมพแตละตัวอยางตองแทนระยะแยกตํ่าสุดท่ีใช และเคลือบ  ทดสอบแตละตัวอยางกับ
ลําดับเต็มของกระบวนการผลิต รวมท้ังการบัดกรีและการทําความสะอาด ซ่ึงปกติตองทําในระหวาง
การประกอบบริภัณฑ 

เม่ือตรวจพินิจ แผนวงจรพิมพตองไมแสดงใหเห็นหลักฐานของรูพรุนหรือฟองในส่ิงเคลือบหรือ
การทะลุผานระหวางแถบนําไฟฟาไดท่ีมุม 

2.10.8.2 การทําภาวะทางความรอน 

ตัวอยางท่ี 1 (ดขูอ 2.10.8.1) นําไปทดสอบกับลําดับวัฏจกัรความรอนของขอ 2.10.9 

ตัวอยางท่ี 2 นําไปอบในตูอบท่ีแหง ท่ีอุณหภูมิและระยะเวลาที่เลือกจากกราฟในรูปท่ี 2ฌ โดยใช
เสนดัชนีอุณหภูมิท่ีสมนัยกับอุณหภูมิทํางานสูงสุดของแผนวงจรพิมพเคลือบ ตองรักษาอุณหภูมิ
ของตูอบตามกําหนดท่ี  2 °C อุณหภูมิท่ีใชกําหนดเสนดัชนีอุณหภูมิเปนคาอุณหภูมิสูงสุดบน
แผนวงจรพิมพ ในกรณีเกี่ยวเนื่องกับความปลอดภัย 

กรณีท่ีใชรูปท่ี 2ฌ ยอมใหประมาณคาระหวางเสนดัชนีอุณหภูมิท่ีใกลท่ีสุด 2 เสน  
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รูปท่ี 2ฌ  เวลาการอบความรอน 

2.10.8.3 การทดสอบความทนทานไฟฟา 

ตัวอยางท่ี 1 และ 2 (ดูขอ 2.10.8.1) ตองนํามาผานภาวะช้ืนตอตามขอ 2.9.2 และตองทนการทดสอบ
ความทนทานไฟฟาท่ีเกี่ยวเนื่องของขอ 5.2.2 ระหวางตัวนําได 

2.10.8.4 การทดสอบความตานทานการขัดถู 

ตัวอยางท่ี 3 (ดขูอ 2.10.8.1) ตองทดสอบตอไปนี ้

ขูดขีดขามสวนนําไฟฟาได 5 คู และระยะแยกท่ีอยูระหวางนั้นท่ีจุดซ่ึงระยะแยกจะรับเกรเดียนตศักย
สูงสุดในระหวางการทดสอบ 

รอยขูดขีดทําโดยใชเข็มโลหะท่ีมีปลายเปนรูปกรวยท่ีมีมุม 40 องศา ปลายมนและขัดมัน มีรัศมีความ
โคง 0.25 mm  0.02 mm 

การขูดขีดทําโดยลากเข็มไปตามพื้นผิวในระนาบต้ังฉากกับขอบตัวนําดวยความเร็ว 20 mm/s  5 
mm/s  ดังแสดงในรูปท่ี 2ญ กดเข็มดวยแรงตามแนวแกน 10 N  0.5 N แตละรอยหางกันไมนอย
กวา 5 mm  และหางจากขอบตัวอยางไมนอยกวา 5 mm 

ภายหลังการทดสอบน้ี ช้ันท่ีเคลือบตองไมหลุดหรือลอน และตองทนการทดสอบความความ
ทนทานไฟฟาตามขอ 5.2.2 ระหวางตัวนําได ในกรณีของแผนวงจรพิมพแกนโลหะวัสดุฐานถือเปน
ตัวนําตัวหนึ่ง 

เวล
าอ
บค

วา
มร

อน
 (h

) 

เสนดัชนีอุณหภูมิ

อุณหภูมิตูอบ (oC)
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หมายเหตุ เข็มอยูในระนาบ ABCD ซ่ึงต้ังฉากกับชิ้นทดสอบ 

รูปท่ี 2ญ  การทดสอบความตานทานการขัดถูสําหรับช้ันเคลือบ 

2.10.9 วัฏจักรความรอน 

ใชลําดับวัฏจกัรความรอนตอไปนี้ ถาตองการโดยขอ 2.10.8.2 ขอ 2.10.10 หรือขอ 2.10.11 

นําตัวอยางสวนประกอบหรือชุดประกอบยอยไปทดสอบกับการทดสอบตามลําดับตอไปนี้  สําหรับหมอ
แปลง คูตอทางแมเหล็ก และอุปกรณท่ีคลายกัน ถาฉนวนมีผลตอความปลอดภัย  ปอนแรงดันไฟฟา 500 
V คารากกําลังสองเฉล่ียท่ีความถ่ี 50 หรือ 60 Hz เขาระหวางขดลวดกับขดลวด และระหวางขดลวดกับ
สวนท่ีนําไฟฟาไดอ่ืน ในระหวางวัฏจักรความรอนตอไปนี้ 

นําตัวอยางไปทดสอบกับวัฏจักรความรอน 10 รอบ ตามลําดับตอไปนี ้

 68 h ท่ี       T1   2 ◦C 

 1 h ท่ี 25 ◦C   2 ◦C 

 2 h ท่ี 0 ◦C   2 ◦C 

                   ไมนอยกวา 1 h ท่ี 25 ◦C   2 ◦C 

T1 = T2  Tma – Tamb  10 K  การวัดใหปฏิบัติตามขอ 1.4.5 (และในกรณีเกี่ยวเนื่องกับขอ 1.4.13) หรือ 85 
 C แลวแตคาใดสูงกวา  อยางไรก็ตามคาเผ่ือ 10 K  ไมนํามาบวก ถาใชการวัดอุณหภูมิโดยเทอร
มอคัปเปลแบบฝง (embedded thermocouple) หรือโดยวิธีความตานทาน 

T2  คืออุณหภมิูของช้ินสวนท่ีวัดระหวางการทดสอบตามขอ 4.5.2 

ช้ินทดสอบ

ทิศทางการ
เคล่ือนที่ของเข็ม

เข็ม
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นัยสําคัญของ Tma และ Tamb ใหไวในขอ 1.4.12.1 

คาบเวลาท่ีใชสําหรับการเปล่ียนจากอุณหภูมิหนึ่งไปยังอีกอุณหภูมิหนึ่งไมไดระบุไว ยอมใหคอยๆ  
เปล่ียนได 

ตองไมมีหลักฐานของการแตกราวของฉนวนในระหวางการทําภาวะน้ี 

2.10.10 การทดสอบสําหรับส่ิงแวดลอมมลพิษระดับ 1 และสําหรับสารประกอบฉนวน 

ทําการทดสอบเม่ือตองการที่จะทวนสอบส่ิงแวดลอมมลพิษระดับ 1 (เม่ือใชตารางท่ี 2 ฑ ขอ 2.10.5.5 ข) 
หรือตารางท่ี ช.2) หรือเม่ือตองการโดยขอ 2.10.5.3 หรือขอ 2.10.12 

หมายเหตุ ไมตองการใหผานการทดสอบนี้เม่ือเกี่ยวของกับตารางที่ 2ญ, 2ฎ และ 2ฐ  ซ่ึงขอกําหนดสําหรับมลพิษระดับ 1 
เหมือนกับสําหรับมลพิษระดับ 2 

นําตัวอยางไปทดสอบลําดับวัฏจักรความรอนของขอ 2.10.9  ปลอยใหตัวอยางเย็นลงสูอุณหภูมิหองแลว
นําไปทดสอบการทําภาวะช้ืนตามขอ 2.9.2 ตามดวยการทดสอบความทนทานไฟฟาตามขอ 5.2.2 ทันที 

การทดสอบใหตามดวยการตรวจสอบและการวัด  ตองไมมีรอยแตกราวในวัสดุฉนวน  สําหรับการ
เปนไปตามเกณฑของขอ 2.10.5.3 นั้นใหนําตัวอยางไปตัดดูภาคตัดขวาง และตองไมมีฟองอากาศใน
วัสดุฉนวน 

2.10.11 การทดสอบสําหรับอุปกรณสารกึ่งตัวนําและสําหรับรอยตอดวยวัสดุประสาน 

ถาตองการโดยขอ 2.10.5.4 หรือขอ 2.10.5.5 ค) ใหนําตัวอยาง 3 ตัวไปทดสอบลําดับวัฏจักรความรอน
ตามขอ 2.10.9  กอนการทดสอบรอยตอดวยวัสดุประสานขดลวดท่ีเปนลวดอิแนเมลที่ใชตัวทําละลายซ่ึง
ใชในสวนประกอบใหแทนดวยโลหะเปลวหรือดวยลวดเปลือยท่ีมีจํานวนรอบ 2 ถึง 3 รอบ วางชิด
รอยตอดวยวัสดุประสาน 

ตอมาใหทดสอบตัวอยาง 3 ตัวอยางดังนี ้

- นําตัวอยางหน่ึงไปทดสอบความทนทานไฟฟาท่ีเกี่ยวของตามขอ 5.2.2 ทันที หลังคาบสุดทายท่ี Ta1  
( C) ในระหวางวัฏจักรความรอน ยกเวนวาแรงดันไฟฟาทดสอบใหคูณดวย 1.6 

- นําตัวอยางอีก 2 ตัวไปทดสอบความทนทานไฟฟาท่ีเกี่ยวของตามขอ 5.2.2 หลังการทําภาวะช้ืนตาม
ขอ 2.9.2 ยกเวนวาแรงดันไฟฟาทดสอบใหคูณดวย 1.6 

การทดสอบใหตามดวยการตรวจสอบ รวมท้ังการดูภาคตัดขวาง และการวัด  ตองไมมีฟองอากาศหรือ
ชองวางหรือรอยแตกราวในวัสดุฉนวน  ในกรณีท่ีเปนแผนวงจรพิมพหลายช้ันตองไมมีการลอน 

2.10.12 สวนปดหุมและผนึก 
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สําหรับสวนประกอบหรือชุดประกอบยอยท่ีปดหุมโดยซองหรือผนึกสุญญากาศเพ่ือปองกันส่ิงสกปรก
หรือ ความชื้นเขา ใหใชคาสําหรับมลพิษระดับ 1 สําหรับระยะหางในอากาศและระยะหางตามผิวฉนวน
ภายใน 

หมายเหตุ ตัวอยางบางตัวอยางของการสรางใหรวมถึงชิ้นสวนตางๆ ในกลองที่ผนึกสุญญากาศโดยสารยึดติดหรืออยางอื่น 
และชิ้นสวนอื่นที่หุมโดยการจุมเคลือบ 

การตรวจสอบการเปนไปตามขอกําหนดใหทําโดยการตรวจสอบจากภายนอก การวัด และถาจําเปนให
ปฏิบัติโดยการทดสอบ  ใหถือวาสวนประกอบหรือชุดประกอบยอยถูกปดหุมอยางเพียงพอถาตัวอยาง
ผานการทดสอบขอ 2.10.10 

3.  สาย สวนตอ และแหลงจาย 

3.1 ท่ัวไป 

3.1.1 พิกัดกระแสไฟฟาและการปองกันกระแสเกิน 

พื้นท่ีหนาตัดของสายภายในและเคเบิลตอระหวางหนวยตองเพียงพอสําหรับกระแสท่ีจะนําเม่ือบริภัณฑ
ทํางานภายใตโหลดปกติ ในลักษณะท่ีอุณหภูมิท่ีเกิดข้ึนตองไมเกินคาสูงสุดท่ียอมใหของฉนวนตัวนํา 

สายภายในทั้งหมด (รวมทั้งบัสบาร) และเคเบิลตอระหวางหนวยที่ใชในการจายกําลังไฟฟาจากวงจร
ปฐมภูมิตองไดรับการปองกันกระแสเกินและการลัดวงจรดวยอุปกรณปองกันท่ีมีพิกัดเหมาะสม 

สายท่ีไมเกี่ยวเนื่องโดยตรงในเสนทางจายไมจําเปนตองปองกันถาสามารถแสดงใหเห็นวาการเกิด
อันตรายเปนไปไดนอยมาก เชน วงจรช้ีบอก (indicating circuit) 

หมายเหตุ 1 อุปกรณสําหรับการปองกันโหลดเกินของสวนประกอบอาจใหการปองกันสายที่เกี่ยวเนื่องดวย 

หมายเหตุ 2 วงจรภายในท่ีตอกับแหลงจายไฟฟาประธาน อาจตองการการปองกันของตัวเอง ข้ึนอยูกับขนาดสายที่ลดลงและ
ความยาวของตัวนํา 

การตรวจสอบการเปนไปตามขอกําหนดใหทําโดยการตรวจสอบ และถาเหมาะสมโดยการทดสอบตาม
ขอ 4.5.2 และขอ 4.5.3 

3.1.2 การปองกันความเสียหายทางกล 

รางเดินสายตองเรียบและปราศจากขอบคม สายตองไดรับการปองกันในลักษณะที่ไมสัมผัสกับรอย
ขรุขระ คลีบระบายความรอน สวนเคล่ือนท่ี ฯลฯ ซ่ึงอาจกอใหเกิดการเสียหายข้ึนกับฉนวนของตัวนํา รู
ในโลหะที่สายรอยผาน ตองมีผิวเรียบมน หรือตองใชปลอกฉนวนนําสาย (bushing) 

ยอมใหสายสัมผัสกับหลักพันสาย (wire wrapping post) หรือที่คลายกันไดหากการเสียสภาพฉับพลัน
ของฉนวนจะไมกอใหเกิดอันตราย หรือหากมีการปองกันทางกลอยางเพียงพอโดยใชระบบฉนวน 

การตรวจสอบการเปนไปตามขอกําหนดใหทําโดยการตรวจสอบ 
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3.1.3 การยึดสายภายใน 

สายภายในตองวางเสนทาง รองรับ จับยึด หรือติดแนน ในลักษณะท่ีลดโอกาสเกิดของ 

- ความเครียดเกนิขนาดบนสายและบนส่ิงตอปลายสาย  และ 

- การหลุดหลวมของส่ิงตอปลายสาย  และ 

- การชํารุดของฉนวนตัวนํา 

การตรวจสอบการเปนไปตามขอกําหนดใหทําโดยการตรวจสอบ 

3.1.4 ฉนวนของตัวนํา 

ยกเวนที่ครอบคลุมในขอ 2.1.1.3 ข) ฉนวนของตัวนําแตละตัวของสายภายในตองเปนไปตาม
ขอกําหนดขอ 2.10.5 และตองสามารถทนการทดสอบความทนทานไฟฟาท่ีระบุในขอ 5.2.2 

กรณีท่ีใชสายออนปอนกําลังไฟฟาซ่ึงมีสมบัติของฉนวนเปนไปตามขอกําหนดของสายในขอ 3.2.5 ใน
บริภัณฑ โดยเปนสวนหนึ่งของสายออนปอนกําลังไฟฟาจากภายนอกหรือเปนเคเบิลอิสระ เปลือกของ
สายออนปอนกําลังไฟฟานี้ถือเปนฉนวนเพิ่มเติมท่ีเพียงพอสําหรับจุดประสงคของขอ 3.1.4 

หมายเหตุ ขอกําหนดที่เกี่ยวเนื่องกับสีของฉนวน อยูในขอ 2.6.3.5 

การตรวจสอบการเปนไปตามขอกําหนดใหทําโดยการตรวจสอบและประเมินผลของขอมูลจากการ
ทดสอบวาฉนวนสามารถทนแรงดันไฟฟาทดสอบท่ีเกี่ยวเนื่องได 

ถาขอมูลจากการทดสอบท่ีไดยังหามาไดไมพรอม ใหตรวจสอบโดยใชการทดสอบความทนทานไฟฟาท่ี
ใชตัวอยางยาวประมาณ 1 m  และใชแรงดันไฟฟาทดสอบท่ีเกี่ยวเนื่องดังตอไปนี้ 

- สําหรับฉนวนของตัวนํา : โดยวิธีทดสอบแรงดันไฟฟาท่ีใหไวใน IEC 60885-1 ขอ 3. โดยใช
แรงดันไฟฟาทดสอบท่ีเกี่ยวเนื่องในขอ 5.2.2 ของมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้ สําหรับช้ัน
คุณภาพของฉนวนท่ีพิจารณา และ 

- สําหรับฉนวนเพิ่มเติม (เชน ปลอกรอบๆกลุมตัวนํา) : ระหวางตัวนําเพียงเสนเดียวที่สอดอยูใน
ปลอกกับโลหะเปลวท่ีพันแนนรอบปลอกยาวอยางนอย 100 mm 

3.1.5 ลูกปดและฉนวนเซรามิกส 

ลูกปดและฉนวนเซรามิกสท่ีคลายกันบนตัวนํา ตอง 

- ติดหรือรองรับในลักษณะท่ีไมสามารถเปล่ียนตําแหนงท่ีกอใหเกิดอันตราย  และ 

- ไมอยูบนขอบคมหรือมุมคม 
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ถาลูกปดอยูในทอรอยสายโลหะออนตัวได ตองบรรจุอยูในปลอกฉนวน นอกจากวาติดตั้งหรือยึดทอ
รอยสายในลักษณะท่ีการเคล่ือนท่ีในการใชงานปกติไมกอใหเกิดอันตราย 

การตรวจสอบการเปนไปตามขอกําหนดใหทําโดยการตรวจสอบ และในกรณีท่ีจําเปนใหทดสอบ
ดังตอไปนี้ 

ใชแรง 10 N กระทําตอฉนวน หรือทอรอยสาย ผลของการเคล่ือนท่ีตองไมกอใหเกิดอันตรายใดๆ ตาม
ความหมายมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้ 

3.1.6 หมุดเกลียวสําหรับหนาสัมผัสทางไฟฟาท่ีมีแรงกด 

ในกรณีท่ีตองการหนาสัมผัสทางไฟฟาท่ีมีแรงกด  หมุดเกลียวตองขบเกลียวอยางนอย 2 เกลียวเต็มกับ
แผนโลหะ แปนเกลียวโลหะ หรือพุกโลหะ  

ตองไมใชหมุดเกลียวฉนวนในกรณีท่ีมีส่ิงตอทางไฟฟา รวมท้ังการตอลงดินปองกันเขามาเกี่ยวเนื่องหรือ
ในกรณีที่แทนที่หมุดเกลียวฉนวนดวยหมุดเกลียวโลหะแลว อาจทําใหฉนวนเพิ่มเติมหรือฉนวนเสริม
ดอยลง 

ในกรณีท่ีหมุดเกลียวฉนวนชวยทําหนาท่ีดานความปลอดภัยอ่ืนบางอยาง ตองขันหมุดเกลียวอยางนอย 2 
เกลียวเต็ม 

หมายเหตุ ดูขอ 2.6.5.7 ดวยสําหรับหมุดเกลียวที่ใชเพื่อความตอเนื่องของการตอลงดินปองกัน 

การตรวจสอบการเปนไปตามขอกําหนดใหทําโดยการตรวจสอบ 

3.1.7 วัสดุฉนวนในสวนตอทางไฟฟา 

สวนตอทางไฟฟารวมถึงสวนตอสําหรับหนาท่ีการตอลงดินปองกัน (ดูขอ 2.6) ตองออกแบบในลักษณะ
ท่ีแรงกดสัมผัสไมสงผานวัสดุฉนวน นอกจากวามีความยืดหยุนท่ีเพียงพอในสวนโลหะท่ีชดเชยการหด
ตัวหรือการเสียรูปท่ีเปนไปไดใดๆ ของวัสดุฉนวน 

การตรวจสอบการเปนไปตามขอกําหนดใหทําโดยการตรวจสอบ 

3.1.8 หมุดเกลียวทําเกลียวขณะขันเขาและหมุดเกลียวเกลียวหาง 

ตองไมใชหมุดเกลียวเกลียวหาง (ใชกับโลหะแผน) สําหรับการตอของสวนที่กระแสไฟฟาไหลผาน 
นอกจากวาจะจับยึดสวนเหลานั้นใหสัมผัสซ่ึงกันและกันโดยตรง และมีวิธีล็อกท่ีเหมาะสม 

ตองไมใชหมุดเกลียวทําเกลียวขณะขันเขา (ตัดเกลียวหรือขึ้นรูปเกลียว) สําหรับการตอทางไฟฟาของ
สวนท่ีกระแสไฟฟาไหลผาน นอกจากวาหมุดเกลียวนั้นจะสรางเกลียวจักรกลมาตรฐานเต็มรูปแบบ 
ยิ่งกวานั้นตองไมใชหมุดเกลียวดังกลาวถาถูกใชงานโดยผูใชหรือผูติดต้ัง นอกจากวาเกลียวไดมาจากการ
ตอกเพิ่มความหนาท่ีจุดทําเกลียว 
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หมายเหตุ ดูขอ 2.6.5.7 ดวยสําหรับหมุดเกลียวที่ใชเพื่อความตอเนื่องของการตอลงดินปองกัน 

การตรวจสอบการเปนไปตามขอกําหนดใหทําโดยการตรวจสอบ 

3.1.9 ข้ัวปลายของตัวนํา 

ตัวนําตองมีอุปกรณ เชน ตัวกั้นหรือตัวยึด หรือเขาปลายในลักษณะท่ีตัวนําและส่ิงประกอบปลาย เชน 
ข้ัวตอแบบแหวน (ring terminal) ข้ัวตอสายแบนตอไดเร็ว (flat quick-connect terminal) ในการใชงาน
ปกติไมสามารถเคล่ือนจนระยะหางในอากาศหรือระยะหางตามผิวฉนวนลดลงตํ่ากวาคาท่ีระบุไวในขอ 
2.10 (ดูภาคผนวก ช.) 

ยอมใหใชวิธีบัดกรี เช่ือม บีบอัด  วิธีกดล็อก (screwless หรือ push-in) และท่ีคลายกันสําหรับตอตัวนํา 
สําหรับสวนตอท่ีบัดกรี ตองจัดตําแหนงและติดต้ังตัวนําในลักษณะท่ีความเช่ือถือไดในการรักษาตัวนํา
ใหอยูในตําแหนงไมข้ึนอยูกับการบัดกรีแตเพียงอยางเดียว 

ในเตาเสียบและเตารับหลายทาง และในกรณีที่การลัดวงจรอาจเกิดขึ้น ตองจัดใหมีการปองกันการ
สัมผัสระหวางวงจร SELV หรือวงจร TNV กับสวนที่มีแรงดันไฟฟาอันตรายเนื่องจากการหลุดของ
สายไฟฟาท่ีข้ัวปลาย หรือการหลุดของข้ัวปลาย 

การตรวจสอบการเปนไปตามขอกําหนดใหทําโดยการตรวจสอบ การวัด และในกรณีท่ีจําเปนโดยการ
ทดสอบตอไปนี้ 

ใชแรง 10 N  กดท่ีตัวนําใกลจุดข้ัวปลายตอตัวนําตองไมหลุดออกจากข้ัวหรือหมุนรอบขั้วจนถึงระดับ
ที่ระยะหางในอากาศ หรือระยะหางตามผิวฉนวนที่ตองการลดลงตํ่ากวาคาท่ีระบุในขอ 2.10 (หรือ
ภาคผนวก ช.) 

สําหรับจุดประสงคของการประเมินการเปนไปตามขอกําหนดต้ังอยูบนสมมุติฐานที่วา 

- ตัวยดึท่ีอิสระ 2 ตัวไมหลุดหลวมในเวลาเดยีวกัน  และ 

- สวนประกอบที่ยึดโดยใชหมุดเกลียวหรือแปนเกลียวมีแหวนรองล็อกตัวเองหรืออุปกรณล็อกอ่ืนไมมี
แนวโนมท่ีจะหลุดหลวม 

หมายเหตุ แหวนสปริงหรือส่ิงที่เหมือนกัน สามารถใหการล็อกไดเพียงพอ 

ตัวอยางของการสรางท่ีถือวาเปนไปตามขอกําหนด 

- ทอรัดแนบ (เชน ปลอกท่ีหดตัวดวยความรอน หรือปลอกยาง) ท่ีใชหุมบนลวดตัวนําและข้ัวปลาย 

- ตัวนําไฟฟาท่ีตอโดยการบัดกรีและยดึอยูในตําแหนงใกลข้ัวปลาย เปนอิสระจากส่ิงตอแบบบัดกรี 

- ตัวนําไฟฟาท่ีตอโดยการบัดกรีและ “ทําเปนตาขอ” กอนบัดกรี  ไดรอยตัวนําไฟฟาผานรูท่ีไมใหญเกิน
ควร 
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- ตัวนําไฟฟาท่ีตอกับข้ัวปลายแบบเกลียวยึด ท่ีมีตัวยึดเพิ่มเติมใกลกับข้ัวปลาย ท่ีจับยึดท้ังฉนวนและ
ตัวนําในกรณีของตัวนําตีเกลียว 

- ตัวนําไฟฟาที่ตอกับขั้วปลายแบบเกลียวยึด และมีขั้วตอซึ่งไมนาทําใหเกิดการหลุดเปนอิสระ (เชน
ข้ัวตอท่ีเปนวงแหวนบีบอัดกับตัวนําไฟฟา) ตองพิจารณาการหมุนของข้ัวตอดวย 

- ตัวนําแข็งส้ันท่ีคงอยูในตําแหนงเม่ือสกรูของข้ัวปลายถูกทําใหหลวม 

3.1.10 ปลอกบนสาย 

ในกรณีที่ใชปลอกเปนฉนวนเพิ่มเติมบนสายภายใน ตองคงไวใหอยูในตําแหนงโดยวิธีการที่ใหผลใน
ทางบวก 

การตรวจสอบการเปนไปตามขอกําหนดใหทําโดยการตรวจสอบ 

ตัวอยางของการสรางท่ีพิจารณาแลวเปนไปตามจุดประสงคของขอกําหนดนี ้

- ปลอกสายท่ีสามารถถอดออกไดโดยการทําใหแตกหรือตัดสายไฟฟาหรือปลอกบนสายเทานั้น 

- ปลอกสายท่ีปลายท้ัง 2 ขางถูกจับยึดไว 

- ปลอกสายท่ีหดตัวดวยความรอนท่ีรัดแนนกับฉนวนของสายไฟฟา 

- ปลอกสาย ท่ีมีความยาวซ่ึงอยูในลักษณะท่ีจะไมเล่ือน 

3.2 การตอเขากับแหลงจายไฟฟาประธาน 

3.2.1 วิธีการตอ 

3.2.1.1 การตอเขากับแหลงจายไฟฟาประธานกระแสสลับ 

สําหรับการตอท่ีปลอดภัยและเช่ือถือไดเขากับแหลงจายไฟฟาประธานกระแสสลับ บริภัณฑตองมี
อยางใดอยางหนึ่งตอไปนี้ 

- ข้ัวตอสําหรับตออยางถาวรเขากับแหลงจาย 

- สายออนปอนกําลังไฟฟาถอดไมไดสําหรับตออยางถาวรเขากับแหลงจาย หรือการตอเขากับ
แหลงจายโดยใชเตาเสียบ 

หมายเหตุ ในหลายประเทศ เปนการถูกตองตามกฎหมายที่จะเตรียมเตาเสียบซ่ึงเปนไปตามกฎการเดินสายแหงชาติ 

- เตาเสียบเคร่ืองใชสําหรับการตอของสายออนปอนกําลังไฟฟาถอดได 

- เตาเสียบหลักท่ีเปนสวนของบริภัณฑเสียบโดยตรง 

การตรวจสอบการเปนไปตามขอกําหนดใหทําโดยการตรวจสอบ 
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3.2.1.2 การตอเขากับแหลงจายไฟฟาประธานกระแสตรง   

สําหรับการตอที่ปลอดภัยและเชื่อถือไดเขากับแหลงจายไฟฟาประธานกระแสตรง บริภัณฑตองมี
อยางใดอยางหนึ่งตอไปนี้ 

- ข้ัวตอสําหรับตออยางถาวรเขากับแหลงจาย 

- สายออนปอนกําลังไฟฟาถอดไมไดสําหรับตออยางถาวรเขากับแหลงจาย หรือการตอเขากับ
แหลงจายโดยใชเตาเสียบ 

- เตาเสียบเคร่ืองใชสําหรับการตอของสายออนปอนกําลังไฟฟาถอดได 

เตาเสียบและเตาเสียบเคร่ืองใชตองไมเปนชนิดท่ีใชสําหรับแหลงจายไฟฟาประธานกระแสสลับถา
อันตรายอาจเกิดจากการใชงานเตาเสียบ   เตาเสียบและเตาเสียบเคร่ืองใชตองออกแบบใหปองกัน
การตอกลับสภาพข้ัว ถาการตอดังกลาวอาจทําใหเกิดอันตราย 

ยอมใหข้ัวหนึ่งของแหลงจายไฟฟาประธานกระแสตรงตอกับท้ังข้ัวตอดานเขาประธานของบริภัณฑ
และขั้วตอลงดินปองกันหลักของบริภัณฑ (ถามี) หากขอแนะนําการติดตั้งใหรายละเอี่ยดเกี่ยวกับ
การตอลงดินท่ีเหมาะสมสําหรับระบบ 

การตรวจสอบการเปนไปตามขอกําหนดใหทําโดยการตรวจสอบ 

3.2.2 การตอเขากับแหลงจายหลายแหลง 

ในกรณีที่บริภัณฑมีการตอเขากับแหลงจายมากกวา 1 แหลงจาย (เชนที่มีแรงดันไฟฟาตางกันหรือ
ความถี่ตางกันหรือเปนกําลังไฟฟาสํารอง) การออกแบบตองเปนไปในลักษณะท่ีเปนไปตามเง่ือนไข
ตอไปนี้ท้ังหมด 

- มีวิธีการตอท่ีแยกกนัสําหรับวงจรท่ีแตกตางกัน  และ 

- ตัวตอเตาเสียบแหลงจาย (ถามี) ตองไมสามารถสับเปล่ียนทดแทนกันได ถาอาจเปนผลใหมีอันตราย
จากการเสียบไมถูกตอง  และ 

- ผูใชตองแตะตองไมถึงสวนเปลือยของวงจร ELV หรือสวนท่ีมีแรงดันไฟฟาอันตราย เชนหนาสัมผัส
ของเตาเสียบ เม่ือปลดตัวตอต้ังแต 1 ตัวข้ึนไป 

- การตรวจสอบการเปนไปตามขอกําหนดใหทําโดยการตรวจสอบ และสําหรับสภาพเขาถึงไดใน
กรณีท่ีจําเปน โดยใชนิ้วทดสอบตามรูปท่ี 2ก (ดูขอ 2.1.1.1) 

3.2.3 บริภัณฑตออยางถาวร 

บริภัณฑตออยางถาวรตองมีอยางใดอยางหน่ึงดังตอไปนี้ 
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- ชุดข้ัวตอตามท่ีระบุในขอ 3.3   หรือ 

- สายออนปอนกําลังไฟฟาถอดไมได 

บริภัณฑตออยางถาวรที่มีชุดข้ัวตอ ตอง 

- ยอมใหมีการตอสายจายหลังติดต้ังบริภณัฑเขากับท่ีรองรับ  และ 

- มีทางเขาเคเบิล ทางเขาทอรอยสาย ชองกระทุง หรือปลอกปองกันสาย (cable gland) ซ่ึงยอมใหตอ
เคเบิลหรือทอรอยสายท่ีเหมาะสม 

บริภัณฑที่มีกระแสที่กําหนดไมเกิน 16 A  ทางเขาเคเบิลตองเหมาะกับเคเบิลและทอรอยสายที่มีเสน
ผานศูนยกลางเบ็ดเสร็จตามตารางท่ี 3ก 

ทางเขาทอรอยสายและเคเบิล และชองตอสายแบบกระทุง สําหรับการตอกับแหลงจายไฟฟา ตอง
ออกแบบหรือกําหนดในลักษณะท่ีการสอดของทอรอยสายและสายไฟฟาไมมีผลกระทบตอการปองกัน
ช็อกไฟฟา หรือลดระยะหางในอากาศและระยะหางตามผิวฉนวนต่ํากวาคาท่ีระบุในขอ 2.10 (ดู
ภาคผนวก ช.) 

การตรวจสอบการเปนไปตามขอกําหนดใหทําโดยการตรวจสอบ การทดสอบติดต้ังในทางปฏิบัติและ
การวัด 

ตารางท่ี 3ก  ขนาดของเคเบิลและทอรอยสาย  
สําหรับบริภัณฑท่ีมีกระแสที่กําหนดไมเกิน 16 A  

จํานวนตัวนํา 
รวมท้ังตัวนําตอลงดินปองกัน 

ในกรณีที่มี 

เสนผานศูนยกลางเบ็ดเสร็จ 
mm 

เคเบิล ทอรอยสาย 

2 
3 
4 
5 

13.0 
14.0 
14.5 
15.5 

16.0 
16.0 
20.0 
20.0 

หมายเหตุ  (วาง) 

3.2.4 เตาเสียบเคร่ืองใช 

เตาเสียบเคร่ืองใชตองเปนทุกกรณีตอไปนี ้

- จัดตําแหนงหรือหุมในลักษณะท่ีไมสามารถแตะตองถึงสวนท่ีมีแรงดันไฟฟาอันตรายในระหวางการ
สอดใสหรือถอดตัวตอ (เตาเสียบเคร่ืองใชท่ีเปนไปตาม มอก.1234 หรือ มอก.2404 ถือวาเปนไปตาม
ขอกําหนดนี้)  และ 
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- วางตําแหนงท่ีตัวตอสามารถสอดใสไดโดยไมลําบาก  และ 

- วางในลักษณะท่ีหลังการสอดใสตัวตอ บริภัณฑไมถูกรองรับโดยตัวตอสําหรับตําแหนงใชงานปกติ
ใดๆ บนพื้นผิวราบเรียบ 

การตรวจสอบการเปนไปตามขอกําหนดใหทําโดยการตรวจสอบ และสําหรับสภาพเขาถึงได โดยใชนิ้ว
ทดสอบตามรูปท่ี 2ก (ดูขอ 2.1.1.1) 

หมายเหตุ (วาง) 

3.2.5 สายออนปอนกําลังไฟฟา 

3.2.5.1 สายออนปอนกําลังไฟฟากระแสสลับ 

สายออนปอนกําลังไฟฟาสําหรับตอกับแหลงจายไฟฟาประธานกระแสสลับตองเปนดังตอไปนี้ ตาม
ความเหมาะสม 

- ถาเปนฉนวนยาง ตองเปนยางสังเคราะห และตองมีความหนาไมนอยกวาสายออนเปลือกนอก
ยางเหนียวชนิดธรรมดาตาม มอก.955 (สัญลักษณระบุ 60245 IEC 53)  และ 

- ถาเปนฉนวนพอลิไวนิลคลอไรด : 

 สําหรับบริภัณฑท่ีมีสายออนปอนกําลังไฟฟาถอดไมได และมีมวลไมเกิน 3 kg ตองไมบางกวา
สายออนเปลือกนอกพอลิไวนิลคลอไรด ตาม มอก.11 (สัญลักษณระบุ 60227 IEC 52) 

 สําหรับบริภัณฑที่มีสายออนปอนกําลังไฟฟาถอดไมได และมีมวลเกิน 3 kg ตองไมบางกวา
สายออนเปลือกนอกพอลิไวนิลคลอไรดธรรมดา ตาม มอก.11 (สัญลักษณระบุ 60227 IEC 53) 

 สําหรับบริภัณฑท่ีมีสายออนปอนกําลังไฟฟาถอดได ตองไมบางกวาสายออนเปลือกนอกพอ
ลิไวนิลคลอไรดชนิดบาง ตาม มอก.11 (สัญลักษณระบุ 60227 IEC 52)  และ 

หมายเหตุ 1 ไมมีขอจํากัดเร่ืองมวลของบริภัณฑที่มีเจตนาใชกับสายออนปอนกําลังไฟฟาถอดได 

- สําหรับบริภัณฑท่ีตองตอลงดินปองกัน รวมตัวนําตอลงดินปองกันท่ีมีฉนวนสีเขียวแถบเหลือง และ 

- มีตัวนําท่ีมีพื้นท่ีหนาตัดไมนอยกวาคาท่ีกําหนดไวในตารางท่ี 3ข 

หมายเหตุ 2 (วาง) 

การตรวจสอบการเปนไปตามขอกําหนดใหทําโดยการตรวจสอบและการวัด  นอกจากน้ี สายออน
หุมตาขายใหตรวจสอบการเปนไปตามขอกําหนดโดยการทดสอบตาม มอก.11 (ทุกเลม)  ยกเวน
การทดสอบการโคงงอใหทดสอบเฉพาะกับสายออนหุมตาขายท่ีใชกับบริภัณฑเคล่ือนยายได
เทานั้น 
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หมายเหตุ 3 แมวาสายออนหุมตาขายไมครอบคลุมในขอบขายของ มอก.11 ใหนําการทดสอบที่เกี่ยวเนื่องของ มอก.11 มา
ใช 

ความเสียหายท่ีเกิดข้ึนกับตาขายเปนท่ียอมรับได  หาก 

- ในระหวางการทดสอบการโคงงอ ตาขายไมสัมผัสกับตัวนําใดๆ  และ 
- ภายหลังการทดสอบการโคงงอ ตัวอยางทนการทดสอบความทนทานไฟฟาระหวางตาขายกับ
ตัวนําอ่ืนท้ังหมดได 

ตารางท่ี 3ข  ขนาดของตัวนํา 

กระแสไฟฟาที่กําหนดของบริภัณฑ 
A 

ขนาดตํ่าสุดของตัวนํา 
พ้ืนที่หนาตัดระบุ 

mm2 
ไมเกิน 6 

เกิน 6  แตไมเกิน 10 
เกิน 10  แตไมเกิน  13 
เกิน 13  แตไมเกิน  16 
เกิน 16  แตไมเกิน  25 
เกิน 25  แตไมเกิน  32 
เกิน 32  แตไมเกิน  40 
เกิน 40  แตไมเกิน  63 
เกิน 63  แตไมเกิน  80 
เกิน 80 แตไมเกิน  100 
เกิน 100  แตไมเกิน  125 
เกิน 125  แตไมเกิน  160 
เกิน 160  แตไมเกิน  190 
เกิน 190  แตไมเกิน  230 
เกิน 230  แตไมเกิน  260 
เกิน 260  แตไมเกิน  300 
เกิน 300  แตไมเกิน 340 
เกิน 340  แตไมเกิน  400 
เกิน 400  แตไมเกิน  460

0.75ก 
 (0.75)ข  1.00 
 (1.0)ค  1.25 
 (1.0)ค  1.5 

2.5 
4 
6 

10 
16 
25 
35 
50 
70 
95 

120 
150 
185 
240 
300 

หมายเหตุ  มอก.2404 ระบุการรวมกันที่ยอมรับไดของคูเตาตอกับสายออน รวมท้ังท่ีครอบคลุมโดยเชิงอรรถ ก, ข และ ค ขางตน   อยางไรก็ตาม
หลายประเทศไดระบุวาไมยอมรับคาท่ีกําหนดไวในตารางท่ี 3 ข ทั้งหมด โดยเฉพาะอยางยิ่งท่ีครอบคลุมโดยเชิงอรรถ ก, ข และ ค ขางตน 
ก สําหรับกระแสไฟฟาท่ีกําหนดไมเกิน 3 A ยอมใหพื้นที่หนาตัดระบุเปน 0.5 mm2 หากความยาวของสายออนไมเกิน 2 m 
ข คาในวงเล็บใชกับสายออนปอนกําลังไฟฟาถอดไดที่ติดต้ังกับเตารับตอที่มีกระแสไฟฟาท่ีกําหนด 10 A ตาม มอก.2404 (แบบ C13, C15, C15A  
และ C17) หากความยาวของสายออนไมเกิน 2 m 

ค คาในวงเล็บใชกับสายออนปอนกําลังไฟฟาถอดไดที่ติดต้ังกับเตารับตอที่มีกระแสไฟฟาท่ีกําหนด 16 A ตาม มอก.2404 (แบบ C19, C21, C23 
และ C17) หากความยาวของสายออนไมเกิน 2 m 
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3.2.5.2 สายออนปอนกําลังไฟฟากระแสตรง 

สายออนปอนกําลังไฟฟาสําหรับตอกับแหลงจายไฟฟาประธานกระแสตรง ตองเหมาะสมกับ
แรงดันไฟฟา กระแสไฟฟา และทนตอการใชงานท่ีผิดปกติท่ีอาจเกิดข้ึนได 

การตรวจสอบการเปนไปตามขอกําหนดใหทําโดยการตรวจสอบ 

3.2.6 ท่ีจับยึดสายและอุปกรณลดความเครียด 

บริภัณฑท่ีมีสายออนปอนกาํลังไฟฟาถอดไมได ตองมีท่ีจับยึดสายในลักษณะท่ี 

- จุดตอของตัวนําสายออนมีการลดความเครียด และ 

- ส่ิงหุมภายนอกของสายออนมีการปองกันจากการขัดถู 

ตองไมสามารถดันสายออนกลับเขาไปในบริภัณฑจนสายออนหรือตัวนําไฟฟาหรือท้ังคูอาจเสียหายได 
หรือช้ินสวนภายในบริภัณฑเคล่ือนท่ีไปจากตําแหนงเดิม 

สําหรับสายออนปอนกําลังไฟฟาถอดไมไดท่ีมีตัวนําตอลงดินปองกัน โครงสรางท่ียึดสายตองเปน
ลักษณะท่ีถาสายเล่ือนจากจุดยึด แลวทําใหเกิดความเครียดบนตัวนํา ตัวนําตอลงดินปองกันจะเปนตัวนํา
เสนสุดทายท่ีรับความเครียด 

ท่ีจับยึดสายตองทําดวยวัสดุฉนวนหรือมีรองในท่ีเปนวัสดุฉนวนซ่ึงเปนไปตามขอกําหนดของฉนวน
เพิ่มเติม  อยางไรก็ตาม ไมใชขอกําหนดนี้ในกรณีที่ที่จับยึดสายเปนปลอกฉนวนนําสายที่รวมอยูในการ
ตอทางไฟฟาเขากับตาขายของสายออนปอนกําลังไฟฟาหุมตาขาย  โครงสรางของที่จับยึดสายตอง
เปนไปในลักษณะท่ี 

- การเปล่ียนสายออนไมทําใหความปลอดภัยของบริภณัฑลดลง  และ 

- สําหรับสายออนท่ีเปล่ียนแบบปกติ  เปนท่ีทราบชัดวาจะลดความเครียดไดอยางไร และ 

- สายออนไมไดถูกจับยึดไวดวยหมุดเกลียวซ่ึงออกแรงกดโดยตรงบนสายออน เวนแตวาท่ีจับยึดสาย
รวมถึงหมุดเกลียวทําดวยวัสดุฉนวน และหมุดเกลียวมีขนาดใกลเคียงกับเสนผานศูนยกลางของ
สายไฟฟาท่ีจับยึด  และ 

- ไมใชวิธีท่ีผูกสายออนเปนปมหรือผูกสายออนดวยเชือก  และ 

- สายออนไมสามารถหมุนไดเม่ือเทียบกับตัวบริภัณฑในลักษณะท่ีทําใหเกิดความเครียดทางกลที่จุดตอ
ทางไฟฟา 

การตรวจสอบการเปนไปตามขอกําหนดใหทําโดยการตรวจสอบ และโดยการทดสอบตอไปนี้สําหรับ
สายออนปอนกําลังไฟฟาท่ีใหมาพรอมกับบริภัณฑ 
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ดึงสายออน 25 คร้ัง คร้ังละ 1 s ดวยแรงคงที่ตามคาท่ีระบุในตารางท่ี 3ค ในทิศทางท่ีใหผลเลวท่ีสุด 

ในระหวางการทดสอบ สายออนปอนกําลังไฟฟาตองไมเสียหาย  ซ่ึงตรวจสอบไดโดยการตรวจพินิจ 
และการทดสอบความทนทานไฟฟาระหวางตัวนําของสายออนกับสวนนําไฟฟาไดท่ีแตะตองถึง ท่ี
แรงดันไฟฟาทดสอบท่ีเหมาะสมสําหรับฉนวนเสริม 

ภายหลังการทดสอบ สายออนปอนกําลังไฟฟาตองไมยืดออกในแนวยาวเกิน 2 mm และตองไมมี
ความเครียดท่ีข้ัวตอ ระยะหางตามผิวฉนวนและระยะหางในอากาศตองไมลดลงตํ่ากวาคาท่ีระบุไวในขอ 
2.10 (ดูภาคผนวก ช.) 

 ตารางท่ี 3ค  การตรวจสอบทางกายภาพบนสายออนปอนกําลังไฟฟา 

มวลของบรภิัณฑ 
kg 

แรงดึง 
N 

   ไมเกิน 1 
 เกิน 1  แตไมเกิน  4 
 เกิน 4   

30 
60 

100 

3.2.7 การปองกันความเสียหายทางกล 

สายออนปอนกําลังไฟฟาตองไมสัมผัสจุดคมหรือขอบคมภายในหรือบนพื้นผิวของบริภัณฑ หรือท่ีชอง
เขาสายหรือปลอกฉนวนนําสายเขา 

เปลือกท้ังหมดของสายออนปอนกําลังไฟฟาถอดไมไดตองยาวตอเนื่องเขาไปในบริภัณฑผานปลอก
ฉนวนนําสาย หรืออุปกรณปองกันสายใดๆ  และตองยาวออกไปพนท่ีจับยึดสายไมนอยกวาคร่ึงหนึ่งของ
เสนผานศูนยกลางของสายออน 

ในกรณีท่ีใชปลอกฉนวนนําสายเขา ตอง 

- ยึดติดอยางเช่ือถือได และ 

- ถอดไมไดถาไมใชเคร่ืองมือ 

ตองไมใชปลอกฉนวนนําสายเขาเปนโลหะกับเปลือกหุมอโลหะ 

ปลอกฉนวนนําสายเขาหรืออุปกรณปองกันสายท่ียึดกับสวนนําไฟฟาไดท่ีไมตอลงดินปองกัน ตอง
เปนไปตามขอกําหนดสําหรับฉนวนเพิ่มเติม 

การตรวจสอบการเปนไปตามขอกําหนดใหทําโดยการตรวจสอบและการวัด 

3.2.8 อุปกรณปองกันสาย 
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ตองมีอุปกรณปองกันสายท่ีชองรอยสายออนปอนกําลังไฟฟาของบริภัณฑ ซ่ึงมีสายออนปอน
กําลังไฟฟาถอดไมไดและเปนบริภัณฑมือถือหรือเปนบริภัณฑท่ีมีเจตนาใหเคล่ือนท่ีในขณะทํางาน หรือ
อีกทางเลือกหนึ่งชองรอยสายหรือปลอกฉนวนนําสายตองมีลักษณะปากระฆังมนเรียบท่ีมีรัศมีความโคง
อยางนอย 1.5 เทาของเสนผานศูนยกลางของสายออนท่ีมีพื้นท่ีหนาตัดใหญท่ีสุดท่ีจะใช 

อุปกรณปองกนัสายตอง 

- ออกแบบใหปองกันสายออนไมใหเกดิการโคงงอเกินควร ตรงจุดท่ีสายเขาสูบริภัณฑ 

- เปนวัสดุฉนวน 

- ประกอบอยูอยางม่ันคง  และ 

- ยื่นพนชองรอยสายของบริภัณฑเปนระยะอยางนอย 5 เทาของเสนผานศูนยกลางสายออน หรือ
อยางนอย 5 เทาของมิติหลักของหนาตัดสายออนแบน 

การตรวจสอบการเปนไปตามขอกําหนดใหทําโดยการตรวจสอบ การวัด และในกรณีท่ีจําเปนโดยการ
ทดสอบตอไปนี้  กับสายออนท่ีไดมาพรอมบริภัณฑ 

วางบริภัณฑในลักษณะท่ีแกนของอุปกรณปองกันสายซ่ึงสายออกจากบริภัณฑทํามุม 45 องศา และสาย
ออนเปนอิสระจากความเคน  ยึดมวลเทากับ 10  D2 g เขากับปลายอิสระของสายออน โดย D เทากับเสน
ผานศูนยกลางหรือมิติรอง (ในกรณีสายแบน) ของสายออน หนวยเปน mm 

ถาอุปกรณปองกันสายเปนวสัดุไวตออุณหภูมิ ใหทดสอบท่ี 23  C  2  C 

สายออนแบนใหดดัโคงในระนาบท่ีมีแรงตานนอยท่ีสุด 

ทันทีหลังจากยึดมวลเสร็จ รัศมีความโคงของสายออนตองไมนอยกวา 1.5 D ไมวาเปนตําแหนงใด 

3.2.9 ท่ีวางสําหรับสายปอนกําลังไฟฟา 

ท่ีวางสําหรับสายปอนกําลังไฟฟาท่ีเตรียมไวภายใน หรือเปนสวนของบริภัณฑสําหรับการตอถาวรหรือ
สําหรับการตอสายออนปอนกําลังไฟฟาถอดไมได ตองออกแบบให 

- ยอมใหใสตัวนําและตอไดงาย  และ 

- ปลายของตัวนาํท่ีไมหุมฉนวนไมอาจหลุดออกจากข้ัวตอสาย หรือถาหลุดออกจะไมสัมผัสกับ : 

  สวนนําไฟฟาไดท่ีแตะตองถึงท่ีไมมีการตอลงดินปองกนั  หรือ 

  สวนนําไฟฟาไดท่ีแตะตองถึงของบริภัณฑมือถือ  และ 

- ยอมใหตรวจสอบกอนการปดฝาครอบ (ถามี) วาตัวนําไดตอและวางตําแหนงถูกตอง และ 
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- อยูในลักษณะที่ฝาครอบ (ถามี) สามารถปดไดโดยปราศจากความเสี่ยงของการทําใหตัวนํา หรือ
ฉนวนของตัวนําเสียหาย และ 

- อยูในลักษณะท่ีฝาครอบ (ถามี) ท่ีทําใหเขาถึงข้ัวตอได สามารถถอดออก โดยใชเคร่ืองมือธรรมดาท่ีหา
ได 

การตรวจสอบการเปนไปตามขอกําหนดใหทําโดยการตรวจสอบ และการทดสอบติดต้ังดวยสายออนท่ี
มีพื้นท่ีหนาตัดใหญท่ีสุดของพิสัยท่ีเหมาะสมท่ีระบุไวในขอ 3.3.4 

3.3 ขั้วตอสายสําหรับการตอตัวนําภายนอก 

3.3.1 ข้ัวตอสาย 

บริภัณฑตออยางถาวรและบริภัณฑท่ีมีสายออนปอนกําลังไฟฟาถอดไมไดธรรมดาตองมีข้ัวตอสาย ซ่ึง
การตอทําไดโดยใชหมุดเกลียว แปนเกลียว หรืออุปกรณอ่ืนท่ีประสิทธิผลเทียบเทากัน (ดูขอ 2.6.4) 

การตรวจสอบการเปนไปตามขอกําหนดใหทําโดยการตรวจสอบ 

3.3.2 การตอสายออนปอนกําลังไฟฟาถอดไมได 

สําหรับบริภัณฑท่ีมีสายออนปอนกําลังไฟฟาถอดไมไดแบบพิเศษ การตอตัวนําแตละตัวเขากับข้ัวตอ
สายของบริภัณฑตองทําไดโดยใชอุปกรณใดๆ ซ่ึงใหการตอทางไฟฟาและทางกลที่เช่ือถือไดโดยไมเกิน
ขีดจํากัดอุณหภูมิท่ียอมใหเม่ือบริภัณฑทํางานภายใตโหลดปกติ (ดูขอ 3.1.9 ดวย) 

การตรวจสอบการเปนไปตามขอกําหนดใหทําโดยการตรวจสอบ และโดยการวัดอุณหภูมิของจุดตอซ่ึง
ตองไมเกินคาในขอ 4.5.3 ตารางท่ี 4ข 

3.3.3 ข้ัวตอหมุดเกลียว 

หมุดเกลียวและแปนเกลียวซึ่งจับยึดตัวนําแหลงจายไฟฟาประธานภายนอกตองมีเกลียวเปนไปตาม 
ISO 261 หรือ ISO 262 หรือเกลียวซึ่งเทาเทียมกันทั้งพิตชและความแข็งแรงทางกล เชน เกลียวยูนิไฟ 
หมุดเกลียวและแปนเกลียวตองไมทําหนาที่จับยึดสวนประกอบอื่นใด ยกเวนที่ยอมใหจับยึดตัวนํา
ภายใน หากตัวนําภายในจัดวางในลักษณะท่ีมักจะไมเคล่ือนท่ีเม่ือติดต้ังตัวนําจายกําลังไฟฟา  สําหรับ
ข้ัวตอลงดินปองกันและข้ัวตอเช่ือมโยงปองกัน ดูขอ 2.6.4.2 ดวย 

ยอมใหใชข้ัวตอของสวนประกอบ (เชน สวิตช) ซ่ึงสรางลงในบริภัณฑเปนข้ัวตอสําหรับตัวนําแหลงจาย
ไฟฟาประธานภายนอก หากเปนไปตามขอกําหนดขอ 3.3 

การตรวจสอบการเปนไปตามขอกําหนดใหทําโดยการตรวจสอบ 

3.3.4 ขนาดของตัวนําท่ีตอ 

ข้ัวตอตองสามารถตอตัวนําท่ีมีพื้นท่ีหนาตัดระบุตามตารางท่ี 3ง 
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ในกรณีท่ีใชตัวนําขนาดใหญกวา ตองทําใหข้ัวตอมีขนาดสอดคลองกัน 

การตรวจสอบการเปนไปตามขอกําหนดใหทําโดยการตรวจสอบ การวัด และการติดตั้งสายออนที่มี
พื้นท่ีหนาตัดเล็กท่ีสุดและใหญท่ีสุดของพิสัยท่ีเหมาะสมตามตารางท่ี 3ง 
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ตารางท่ี 3ง  พิสัยของขนาดตัวนําท่ีข้ัวตอรับได 

กระแสไฟฟาท่ีกําหนดของบริภัณฑ 
A 

พื้นท่ีหนาตัดระบุ 
mm2

สายออน เคเบิลอื่น 
   ไมเกิน 3 
 เกิน 3  แตไมเกิน  6 
 เกิน 6 แตไมเกิน 10 
 เกิน 10  แตไมเกิน13 
 เกิน 13 แตไมเกิน 16 
 เกิน 16 แตไมเกิน 25 
 เกิน 25 แตไมเกิน 32 
 เกิน 32 แตไมเกิน 40 
 เกิน 40 แตไมเกิน 63 

 0.5 ถึง 0.75 
 0.75 ถึง 1 
 1 ถึง 1.5 
 1.25 ถึง 1.5 
 1.5 ถึง 2.5 
 2.5 ถึง 4 
 4 ถึง 6 
 6 ถึง 10 
 10 ถึง 16 

 1 ถึง 2.5 
 1 ถึง 2.5 
 1 ถึง 2.5 
 1.5 ถึง 4 
 1.5 ถึง 4 
 2.5 ถึง 6 
 4 ถึง 10 
 6 ถึง 16 
 10 ถึง 25 

3.3.5 ขนาดของข้ัวตอสาย 

ข้ัวตอสายแบบหลัก แบบสลักเกลียวปลอย หรือแบบหมุดเกลียว ตองมีขนาดตํ่าสุดตามตารางท่ี 3จ 

การตรวจสอบการเปนไปตามขอกําหนดใหทําโดยการตรวจสอบและการวัด 

 ตารางท่ี 3จ  ขนาดของข้ัวตอสําหรับตัวนําแหลงจายไฟฟาประธาน และตัวนําตอลงดนิปองกัน ก 

กระแสไฟฟาที่กําหนดของบริภัณฑ 
A 

เสนผานศูนยกลางเกลียวระบุตํ่าสุด 
mm

แบบหลักหรือแบบสลักเกลียวปลอย แบบหมุดเกลียว ข

   ไมเกิน 10 
 เกิน 10 แตไมเกิน 16 
 เกิน 16 แตไมเกิน 25 
 เกิน 25 แตไมเกิน 32 
 เกิน 32 แตไมเกิน 40 
 เกิน 40 แตไมเกิน 63 

3.0
3.5 
4.0 
4.0 
5.0 
6.0

3.5 
4.0 
5.0 
5.0 
5.0 
6.0 

ก ตารางน้ีใชสําหรับขนาดของขั้วตอของตัวนําเช่ือมตอปองกัน หากกําหนดไวในขอ 2.6.4.2 
ข “แบบหมุดเกลียว” หมายถึง ขั้วตอที่จับยึดตัวนําไฟฟาไวใตหัวหมุดเกลียว โดยมีหรือไมมีแหวนรอง 

3.3.6 การออกแบบข้ัวตอสาย 

ข้ัวตอสายตองออกแบบในลักษณะท่ีจับยึดตัวนําไวระหวางพื้นผิวโลหะดวยแรงกดสัมผัสท่ีเพียงพอ และ
ไมทําความเสียหายใหแกตัวนํา 
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ข้ัวตอตองออกแบบหรือจัดตําแหนงในลักษณะท่ีตัวนําไมสามารถเล่ือนหลุดออกเม่ือขันหมุดเกลียว หรือ
แปนเกลียวจับยึด 

ข้ัวตอตองมีอุปกรณจับยึดท่ีเหมาะสมสําหรับตัวนํา (เชน แปนเกลียว และ แหวนรอง) 

ข้ัวตอตองติดต้ังในลักษณะท่ีเม่ืออุปกรณจับยึดตัวนําถูกขันหรือคลาย 

- ข้ัวตอไมหลวม และ 

- สายภายในไมเกิดความเคน  และ 

- ระยะหางตามผวิฉนวนและระยะหางในอากาศไมลดลงตํ่ากวาคาท่ีระบุในขอ 2.10  (หรือภาคผนวก ช.) 

การตรวจสอบการเปนไปตามขอกําหนดใหทําโดยการตรวจสอบและการวัด 

3.3.7 การจัดกลุมของข้ัวตอสาย 

สําหรับสายออนปอนกําลังไฟฟาถอดไมไดธรรมดา และสําหรับบริภัณฑที่ตออยางถาวร ขั้วตอของ
แหลงจายไฟฟาประธานกระแสสลับที่เกี่ยวเนื่องทั้งหมดตองวางตําแหนงใหใกลเคียงซึ่งกันและกัน  
และใกลกับข้ัวตอลงดินปองกันหลัก (ถามี) 

สําหรับสายออนปอนกําลังไฟฟาถอดไมไดธรรมดา และสําหรับบริภัณฑที่ตออยางถาวร ขั้วตอของ
แหลงจายไฟฟาประธานกระแสตรงท่ีเกี่ยวเน่ืองท้ังหมดตองวางตําแหนงใหใกลเคียงซ่ึงกันและกัน 
ข้ัวตอท้ังหมดไมจําเปนตองวางตําแหนงใกลเคียงกับขั้วตอลงดินปองกันหลัก (ถามี) หากขอแนะนําการ
ติดต้ังไดใหรายละเอียดการตอลงดินท่ีเหมาะสมของระบบไว 

การตรวจสอบการเปนไปตามขอกําหนดใหทําโดยการตรวจสอบ 

3.3.8 สายตีเกลียว 

ปลายของตัวนําตีเกลียวตองไมรวมเขาดวยกันโดยการบัดกรีที ่บริเวณซึ่งตัวนํารับแรงกดสัมผัส 
นอกจากวาวิธีจับยึดออกแบบในลักษณะท่ีไมมีความเส่ียงตอการสัมผัสไมดีเนื่องจากการไหลเย็นของ
สารบัดกรี 

ข้ัวตอแบบสปริงซ่ึงชดเชยการไหลเย็นของสารบัดกรีถือวาเปนไปตามขอกําหนดนี ้

การปองกันหมุดเกลียวจับยดึจากการหมุนถือวาไมเพยีงพอ 

ข้ัวตอตองจัดวาง ปองกัน หรือหุมฉนวน ในลักษณะท่ีหากตัวนํายอยของตัวนําสายออนหลุดเม่ือตอ
ตัวนําไมมีความเส่ียงของการสัมผัสโดยบังเอิญระหวางตัวนํายอยดังกลาว กับ 

- สวนนําไฟฟาไดท่ีแตะตองถึง  หรือ 

- สวนนําไฟฟาไดท่ีไมตอลงดินซ่ึงแยกออกจากสวนนําไฟฟาไดท่ีแตะตองถึงโดยฉนวนเพิ่มเติมเทานั้น 
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การตรวจสอบการเปนไปตามขอกําหนดใหทําโดยการตรวจสอบ และถาไมไดเตรียมสายออนพิเศษให
ปองกันการหลุดของตัวนํายอย ใหทดสอบดังตอไปนี้ 

ปอกฉนวนยาวประมาณ 8 mm ออกจากปลายสายตัวนําออนที่มีพื้นที่หนาตัดระบุที่เหมาะสม  ปลอย
ลวดตัวนํายอยเสนหนึ่งเปนอิสระ แลวใสลวดตัวนําท่ีเหลือเขาไปจนสุดและจับยึดไวกับข้ัวตอ 

ดัดโคงตัวนําอิสระในทุกทิศทางท่ีเปนไปไดโดยไมตองฉีกฉนวนกลับ แตไมหักเปนมุมแหลมรอบท่ี
ปองกัน 

ถาตัวนําอิสระมีแรงดันไฟฟาอันตราย ตัวนําอิสระตองไมสัมผัสกับสวนนําไฟฟาไดใดๆ ท่ีแตะตองถึง 
หรือท่ีตอเขากับสวนนําไฟฟาไดท่ีแตะตองถึง หรือ (ในกรณีของบริภัณฑฉนวนสองช้ัน) สัมผัสกับสวน
นําไฟฟาไดใดๆ ซ่ึงแยกออกจากสวนนําไฟฟาไดท่ีแตะตองถึงโดยฉนวนเพิ่มเติมเทานั้น 

ถาตัวนําตอกับข้ัวตอลงดิน ตัวนําอิสระตองไมสัมผัสกับสวนใดๆ ท่ีมีแรงดันไฟฟาอันตราย 

3.4 การปลดวงจรจากแหลงจายไฟฟาประธาน 

3.4.1 คุณลักษณะท่ีตองการทั่วไป 

ตองจัดใหมีอุปกรณปลดวงจรไวสําหรับปลดบริภัณฑออกจากแหลงจายไฟฟาประธานเพื่อซอมบํารุง 

หมายเหตุ อาจมีคําแนะนําที่ยอมใหซอมบํารุงชิ้นสวนของบริภัณฑ ในขณะท่ีเปดหรือไมเปดอุปกรณปลดวงจร 

การตรวจสอบการเปนไปตามขอกําหนดใหทําโดยการตรวจสอบ 

3.4.2 อุปกรณปลดวงจร 

สําหรับบริภัณฑท่ีประสงคใหไดรับพลังงานไฟฟาจากแหลงจายไฟฟาประธานกระแสสลับ ท่ีมีแรงดัน
เกินช้ัน I ช้ัน II หรือช้ัน III  หรือจากแหลงจายไฟฟาประธานกระแสตรงที่แรงดันไฟฟาอันตราย 
อุปกรณปลดวงจรตองมีระยะแยกของหนาสัมผัสอยางนอย 3 mm สําหรับแหลงจายไฟฟาประธาน
กระแสสลับท่ีมีแรงดันเกินช้ัน IV ใหอางอิง IEC 60947-1 

สําหรับบริภัณฑท่ีประสงคใหไดรับพลังงานไฟฟาจากแหลงจายไฟฟาประธานกระแสตรงท่ีไมอยูท่ี
แรงดันไฟฟาอันตราย อุปกรณปลดวงจรตองมีระยะแยกของหนาสัมผัสอยางนอยเทากับระยะหางใน
อากาศตํ่าสุดสําหรับฉนวนมูลฐาน 

หมายเหตุ สําหรับแหลงจายไฟฟาประธานกระแสตรง อาจจําเปนตองมีมาตรการเพิ่มเติมเพื่อปองกันการอารกในอุปกรณปลด
วงจร ซ่ึงข้ึนอยูกับวงจร 

ถาอุปกรณปลดวงจรรวมอยูในบริภัณฑ ตองตอใหใกลแหลงจายเขามากท่ีสุดเทาท่ีทําได 

ยอมใหสวิตชตามหนาท่ีทําหนาท่ีเปนอุปกรณปลดวงจรหากเปนไปตามขอกําหนดท้ังหมดสําหรับ
อุปกรณปลดวงจร  อยางไรกต็ามขอกําหนดเหลานี้ไมใชกับสวิตชตามหนาท่ีเม่ือมีอุปกรณปลดวงจรอ่ืน 
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ยอมใหใชอุปกรณปลดวงจรแบบตอไปนีไ้ด 

- เตาเสียบบนสายออนปอนกาํลังไฟฟา 

- เตาเสียบหลักท่ีเปนสวนหน่ึงของบริภัณฑเสียบเขาโดยตรง 

- คูเตาตอเคร่ืองใช 

- สวิตชแยกวงจร 

- เคร่ืองตัดวงจร 

- สําหรับแหลงจายไฟฟาประธานกระแสตรงท่ีไมอยูท่ีแรงดันไฟฟาอันตราย ฟวสถอดท่ีถอดได หากวา
สามารถเขาถึงไดโดยผูซอมบํารุงเทานั้น 

- อุปกรณอ่ืนๆท่ีเทียบเทา 

การตรวจสอบการเปนไปตามขอกําหนดใหทําโดยการตรวจสอบ 

3.4.3 บริภัณฑท่ีตออยางถาวร 

บริภัณฑที่ตออยางถาวร ตองมีอุปกรณปลดวงจรรวมอยูในบริภัณฑ นอกจากวาบริภัณฑมีขอแนะนํา
การติดต้ังเปนไปตามขอ 1.7.2.1 ท่ีกําหนดวาตองมีอุปกรณปลดวงจรที่เหมาะสมท่ีจัดเตรียมไวภายนอก
บริภัณฑ 

หมายเหตุ อุปกรณปลดวงจรภายนอกไมจําเปนตองใหมาพรอมกับบริภัณฑ 

การตรวจสอบการเปนไปตามขอกําหนดใหทําโดยการตรวจสอบ 

3.4.4 สวนซ่ึงยังคงไดรับพลังงานไฟฟา 

สวนท่ีอยูดานแหลงจายของอุปกรณปลดวงจรในบริภัณฑซ่ึงยังคงไดรับพลังงานไฟฟา เม่ืออุปกรณปลด
วงจรปลดวงจร ตองไดรับการปองกันในลักษณะท่ีจะลดความนาจะเกิดการสัมผัสโดยบังเอิญโดยผูซอม
บํารุง 

การตรวจสอบการเปนไปตามขอกําหนดใหทําโดยการตรวจสอบ 

3.4.5 สวิตชในสายออน 

หามติดสวิตชแยกวงจรในสายออน 

การตรวจสอบการเปนไปตามขอกําหนดใหทําโดยการตรวจสอบ 

3.4.6 จํานวนข้ัว - บริภัณฑเฟสเดยีวและบริภัณฑกระแสตรง 

อุปกรณปลดวงจร ถาเตรียมไวในหรือเปนสวนของบริภณัฑ ตองปลดวงจรท้ัง 2 ข้ัวพรอมกัน ยกเวนวา 
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- ถาเปนไปไดท่ีจะใหข้ึนอยูกับการระบุตัวนําลงดินในแหลงจายไฟฟาประธานกระแสตรง หรือสาย
เปนกลางท่ีตอลงดินในแหลงจายไฟฟาประธานกระแสสลับ ยอมใหใชอุปกรณปลดวงจรขั้วเดี่ยวซ่ึง
ปลดวงจรตัวนําท่ีไมตอลงดิน (ตัวนําสายเฟส)  หรือ 

- ถาเปนไปไมไดท่ีจะใหข้ึนอยูกับการระบุตัวนําลงดินในแหลงจายไฟฟาประธานกระแสตรงหรือสาย
เปนกลางที่ตอลงดินในแหลงจายไฟฟาประธานกระแสสลับ และบริภัณฑไมมีอุปกรณปลดวงจร 2 
ข้ัว ขอแนะนําการติดต้ังตองระบุวาตองเตรียมอุปกรณปลดวงจร 2 ข้ัวภายนอกบริภัณฑ 

หมายเหตุ ตัวอยางบางตัวอยางของกรณีที่ตองมีอุปกรณปลดวงจร 2 ข้ัว (เพราะวาการระบุตัวนําลงดินในแหลงจายไฟฟา
ประธานเปนไปไมได) ไดแก 

 - บนบริภัณฑที่รับกําลังไฟฟาจากระบบจายกําลังไฟฟา  IT 

- บนบริภัณฑเสียบไดที่รับกําลังไฟฟาผานคูเตาตอเคร่ืองใชกลับข้ัวไดหรือเตาเสียบกลับข้ัวได (นอกจากวาใชตัวคู
เตาตอเคร่ืองใชหรือเตาเสียบเองเปนอุปกรณปลดวงจร) 

 - บนบริภัณฑที่รับกําลังไฟฟาจากเตารับที่ไมกําหนดสภาพข้ัวหรือระบุสภาพข้ัวไมได 

การตรวจสอบการเปนไปตามขอกําหนดใหทําโดยการตรวจสอบ 

3.4.7 จํานวนข้ัว - บริภัณฑสามเฟส 

สําหรับบริภัณฑสามเฟส อุปกรณปลดวงจรตองปลดตัวนําเฟสของแหลงจายไฟฟาประธานกระแสสลับ
ทุกตัวพรอมกัน 

สําหรับบริภัณฑท่ีตองการตอสายเปนกลางเขากับระบบจายกําลังไฟฟา IT อุปกรณปลดวงจรตองเปน
อุปกรณ 4 ข้ัวและตองปลดตัวนําเฟสท้ังหมดและตัวนําเปนกลาง ถาอุปกรณ 4 ข้ัวนี้ไมไดมีไวใน
บริภัณฑ ขอแนะนําการติดต้ังตองระบุความตองการใหมีอุปกรณนอกบริภัณฑ 

ถาอุปกรณปลดวงจรตดัตัวนาํเปนกลาง ตองตัดตัวนําเฟสทุกสายไปพรอมกันดวย 

การตรวจสอบการเปนไปตามขอกําหนดใหทําโดยการตรวจสอบ 

3.4.8 สวิตชท่ีเปนอุปกรณปลดวงจร 

ในกรณีท่ีอุปกรณปลดวงจรเปนสวิตชซ่ึงรวมอยูในบริภัณฑ ตําแหนง “เปด” และ “ปด” ตองทํา
เคร่ืองหมายตามขอ 1.7.8 

การตรวจสอบการเปนไปตามขอกําหนดใหทําโดยการตรวจสอบ 

3.4.9 เตาเสียบท่ีเปนอุปกรณปลดวงจร 

กรณีใชเตาเสียบบนสายออนปอนกําลังไฟฟาเปนอุปกรณปลดวงจร ขอแนะนําการติดตั้งตองเปนไป
ตามขอ 1.7.2.1 
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การตรวจสอบการเปนไปตามขอกําหนดใหทําโดยการตรวจสอบ 

3.4.10 บริภัณฑท่ีตอถึงกัน 

กรณีท่ีกลุมของหนวยมีส่ิงตอแหลงจายแตละตัวตอถึงกันในลักษณะท่ีเปนไปไดท่ีแรงดันไฟฟาอันตราย 
หรือระดับอันตรายจากพลังงานอาจสงผานระหวางหนวย ตองจัดใหมีอุปกรณปลดวงจรเพื่อปลด
สวนอันตรายซ่ึงแตะตองถึงในขณะซอมบํารุง นอกจากวาสวนเหลานี้ถูกปองกันและทําเคร่ืองหมาย 
ฉลากเตือนท่ีเหมาะสม นอกจากนั้น ตองมีฉลากท่ีเห็นไดงายบนหนวยแตละหนวยท่ีใหขอแนะนําท่ี
เพียงพอสําหรับการปลดกําลังไฟฟาท้ังหมดออกจากหนวย 

การตรวจสอบการเปนไปตามขอกําหนดใหทําโดยการตรวจสอบ 

3.4.11 แหลงจายกําลังไฟฟาหลายแหลง 

ในกรณีหนวยไดรับกําลังไฟฟาจากแหลงจายมากกวา 1 แหลง (เชน แรงดันไฟฟาท่ีตางกันหรือความถ่ีท่ี
ตางกัน หรือเปนแหลงจายสํารอง) ตองมีเคร่ืองหมายท่ีเห็นไดงายท่ีอุปกรณปลดวงจรแตละตัวซ่ึงให
ขอแนะนําท่ีเพียงพอสําหรับการเอากําลังไฟฟาท้ังหมดออกจากหนวย 

การตรวจสอบการเปนไปตามขอกําหนดใหทําโดยการตรวจสอบ 

3.5 การตอระหวางบริภัณฑ 

3.5.1 คุณลักษณะท่ีตองการทั่วไป 

ในกรณีท่ีมีเจตนาใหบริภัณฑตอทางไฟฟาเขากับบริภัณฑอ่ืนอุปกรณประกอบหรือโครงขาย
โทรคมนาคม ตองเลือกวงจรการตอเขาดวยกันใหมีความตอเนื่องเปนไปตามขอกําหนดขอ 2.2 สําหรับ
วงจร SELV และเปนไปตามขอกําหนดขอ 2.3 สําหรับวงจร TNV หลังการตอระหวางบริภัณฑ 

หมายเหตุ 1 การเปนไปตามขอนี้ปกติไดจากการตอวงจร SELV เขากับวงจร SELV  และวงจร TNV เขากับวงจร TNV 

นอกจากนั้น วงจร SELV ของชองทางขอมูลสําหรับการตอเขากับบริภัณฑอ่ืนหรืออุปกรณเบ็ดเตล็ดตอง
จํากัดความเส่ียงของไฟในบริภัณฑท่ีตอตามท่ีระบุในขอ 3.5.4 

หมายเหตุ 2 ยอมใหสําหรับเคเบิลตอระหวางหนวยที่ประกอบดวยวงจรมากกวา 1 แบบ หากวงจรเหลานั้นแยกออกตามที่
มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้ตองการ (เชน วงจร SELV วงจรจํากัดกระแส วงจร TNV วงจร ELV หรือวงจร
แรงดันไฟฟาอันตราย) 

การตรวจสอบการเปนไปตามขอกําหนดใหทําโดยการตรวจสอบ 

3.5.2 แบบของวงจรการตอเขาดวยกัน 

วงจรการตอเขาดวยกันแตละวงจรตองเปนแบบใดแบบหนึ่งดังตอไปนี ้

- วงจร SELV หรือวงจรจํากดักระแส  หรือ 
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- วงจร TNV-1 วงจร TNV-2 หรือวงจร TNV-3  หรือ 

- วงจรแรงดนัไฟฟาอันตราย 

ยกเวนท่ียอมใหตามขอ 3.5.3  วงจรการตอเขาดวยกันตองไมเปนวงจร ELV 

การตรวจสอบการเปนไปตามขอกําหนดใหทําโดยการตรวจสอบ 

3.5.3 วงจร ELV ท่ีเปนวงจรการตอเขาดวยกัน 

ในกรณีที่บริภัณฑเพิ่มเติมเปนคูควบของบริภัณฑแมขาย (เครื่องที่ 1) (ตัวอยางเชน เครื่องเรียง
กระดาษสําหรับเครื่องถายเอกสาร) ยอมใหใชวงจร ELV เปนวงจรการตอเขาดวยกันระหวางบริภัณฑ 
หากบริภัณฑยังคงเปนไปตามขอกําหนดของมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้เม่ือตอเขาดวยกัน 

การตรวจสอบการเปนไปตามขอกําหนดใหทําโดยการตรวจสอบ 

3.5.4 ชองทางขอมูลสําหรับบริภัณฑเพิ่มเติม 

เพื่อจํากัดความเส่ียงของไฟในบริภัณฑเพิ่มเติมหรืออุปกรณเบ็ดเตล็ด (เชน เคร่ืองกราดตรวจ เมาส แผง
แปนอักขระ หนวยขับดีวีดี หนวยขับซีดี หรือจอยสติก) วงจร SELV ของชองทางขอมูลสําหรับการตอ
บริภัณฑดังกลาวตองถูกจายดวยแหลงจายจํากัดกําลังท่ีเปนไปตามขอ 2.5   ไมใชขอกําหนดนี้ถาทราบวา
บริภัณฑเพิ่มเติมเปนไปตามขอ 4.7 

หมายเหตุ แนะนําใหผูผลิตอุปกรณเบ็ดเตล็ดและสายเคเบิลตอระหวางหนวยของอุปกรณเหลานั้น รวมการปองกันกระแสผิด
พรองไดถึง 8 A ที่ 100 VA คาสูงสุดหาไดจากแหลงจายจํากัดกําลังที่เปนไปตามตารางที่ 2ข 

การตรวจสอบการเปนไปตามขอกําหนดใหทําโดยการตรวจสอบ และหากจําเปน โดยการทดสอบ 
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4.  คุณลักษณะท่ีตองการทางกายภาพ 

4.1 เสถียรภาพ 

ภายใตภาวะการทํางานปกติ หนวยและบริภัณฑตองไมเสียเสถียรภาพทางกายภาพถึงระดับท่ีเปนอันตรายตอ
ผูใชเคร่ืองและผูซอมบํารุง 

ในกรณีท่ีออกแบบใหหลายหนวยติดต้ังรวมกันในสถานท่ีใชงานและไมใชแตละหนวยเปนเอกเทศ ไมตอง
พิจารณาเสถียรภาพของแตละหนวยตามขอกําหนดขอ 4.1 

ไมใชขอกําหนดขอ 4.1 เมื่อขอแนะนําการติดตั้งสําหรับหนวยระบุวาตองติดตั้งบริภัณฑเขากับโครงสราง
ของอาคารกอนการทํางาน 

ภายใตเง่ือนไขการใชของผูใชเคร่ือง วิธีการทําใหมีเสถียรภาพ (ถาตองการ) ตองทํางานอัตโนมัติ เม่ือเปด
ล้ินชัก ประตู ฯลฯ 

ระหวางปฏิบัติงานโดยผูซอมบํารุง วิธีการทําใหมีเสถียรภาพ (ถาตองการ) ตองทํางานอัตโนมัติหรือมี
เคร่ืองหมายแนะนําใหผูซอมบํารุงเขาใจในข้ันตอนวิธีทําใหมีเสถียรภาพ 

การตรวจสอบการเปนไปตามขอกําหนดใหทําโดยการทดสอบท่ีเกี่ยวเนื่องตอไปนี้ โดยแยกทดสอบแตละ
รายการ   ในระหวางการทดสอบ ภาชนะบรรจุตองบรรจุส่ิงของภายในความจุท่ีกําหนดเพ่ือทําใหเกิดภาวะท่ี
ไมเอ้ือตอการทํางานมากท่ีสุด ลูกลอและแมแรงท้ังหมดท่ีใชในการทํางานปกติใหวางในตําแหนงท่ีใหผลเลว
ท่ีสุดโดยล็อกลอหรือส่ิงท่ีคลายกันไวหรือปดกั้นไมใหเคล่ือนท่ี   อยางไรก็ตามถาเจตนามีลูกลอไวเพื่อการ
ขนสงหนวยเทานั้นและถามีแมแรงไวเพื่อลดระดับหลังการติดต้ังตามขอแนะนําของผูผลิต ใหใชแมแรง 
(ไมใชลูกลอ) ในการทดสอบนี้ โดยลดแมแรงลงในตําแหนงท่ีใหผลเลวท่ีสุดพิจารณาจากการปรับระดับข้ึน
ลงท่ีสมเหตุสมผลของหนวย 

- หนวยที่มีมวลตั้งแต 7 kg ขึ้นไปตองไมลมเมื่อเอียงเปนมุม 10 องศา จากตําแหนงตั้งตามปกติ  ใน
ระหวางการทดสอบนี้ใหปดประตู ล้ินชัก ฯลฯ    หนวยท่ีวางไดหลายลักษณะ (multi-positional feature) 

ตองทดสอบในตําแหนงท่ีใหผลท่ีพึงพอใจนอยท่ีสุดท่ียอมใหทําไดโดยโครงสราง 

- หนวยต้ังพื้นท่ีมีมวล 25 kg หรือมากกวาตองไมลมเม่ือใชแรงกระทํามีคาเทากับรอยละ 20 ของน้ําหนัก
ของหนวย แตไมเกิน 250 N  ท่ีความสูงไมเกิน 2 m จากพ้ืนในทิศทางใด ๆ นอกเหนือจากทิศทางขึ้น   
ประตู ลิ้นชัก ฯลฯ ซึ่งอาจตองเคลื่อนที่ในการซอมบํารุงโดยผูใชเครื่องหรือผูซอมบํารุง ตองวางอยูใน
ตําแหนงท่ีใหผลเลวท่ีสุด สอดคลองกับขอแนะนําในการติดต้ัง 

- หนวยต้ังพื้นตองไมลมเม่ือใชแรงกดคงท่ีขนาด 800 N กระทําท่ีจุดโมเมนตสูงสุดบนพ้ืนผิวทํางานในแนว
ระดับใดๆ ท่ีมีขนาดกวางอยางนอย 125 mm และยาวอยางนอย 200 mm ท่ีความสูงจากพื้นไมเกิน 1 m  ใน
ระหวางการทดสอบนี้ใหปดประตู ล้ินชัก ฯลฯ  ใชแรง 800 N โดยใชเคร่ืองทดสอบท่ีเหมาะสมท่ีมีพื้นผิว
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เรียบขนาดประมาณ 125 mm  200 mm  ใชแรงกดลงในขณะที่พื้นผิวเรียบของเครื่องทดสอบสัมผัสกับ
บริภัณฑท่ีทดสอบ  เคร่ืองทดสอบไมจําเปนตองสัมผัสเต็มกับผิวท่ีไมสมํ่าเสมอ (เชน พื้นผิวท่ีเปนลอน หรือ
โคง) 

4.2 ความแข็งแรงทางกล 

4.2.1 ท่ัวไป 

บริภัณฑตองมีความแข็งแรงทางกลเพียงพอ และตองสรางใหยังมีความปลอดภัยตามความหมายของ
มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้เม่ือมีการหยิบยกท่ีคาดวาจะเกิดข้ึน 

สําหรับคุณลักษณะท่ีตองการเพิ่มเติมสําหรับบริภัณฑท่ีติดต้ังบนช้ันวาง ใหดูภาคผนวก งง. 

ตัวกั้นภายใน ท่ีกั้น หรือส่ิงท่ีคลายกัน ท่ีเปนไปตามขอกําหนดขอ 4.6.2 ไมตองทดสอบความแข็งแรง
ทางกล ถาเปลือกหุมมีการปองกันทางกล 

เปลือกหุมทางกลตองมีความสมบูรณเพียงพอท่ีจะกันหรือเบ่ียงเบนสวนซ่ึงอาจหลุดหลวม แยกออก 
หรือกระเด็นจากสวนเคล่ือนท่ี เนื่องจากความลมเหลวหรือสาเหตุอ่ืน (ดูขอกําหนดท่ีเกี่ยวของในขอ 
4.2.11) 

การตรวจสอบการเปนไปตามขอกําหนดใหทําโดยการตรวจสอบโครงสรางและขอมูลที่หาได และถา
จําเปนใหใชการทดสอบท่ีเกี่ยวเนื่องในขอ 4.2.2 ถึงขอ 4.2.7 และขอ 4.2.11 ตามท่ีระบุไว 

ไมตองทดสอบที่จับ คันโยก ปุม หรือหนาจอหลอดรังสีแคโทด (ดูขอ 4.2.8) หรือฝาครอบโปรงใส
หรือโปรงแสงของอุปกรณชี้บอกหรืออุปกรณวัด นอกจากถาถอดที่จับ คันโยก ปุม หรือฝาครอบ 
ออกแลวสามารถแตะตองถึงสวนที่มีแรงดันไฟฟาอันตรายไดโดยใชนิ้วทดสอบตามรูปที่ 2ก (ดูขอ 
2.1.1.1)  

ระหวางการทดสอบขอ 4.2.2 ขอ 4.2.3 และขอ 4.2.4 เปลือกหุมท่ีเปนตัวนําท่ีตอลงดินหรือไมตอลงดิน
ตองไมเช่ือมโยงสวนที่มีระดับพลังงานอันตรายเขาดวยกัน และตองไมสัมผัสกับสวนเปลือยท่ีมี
แรงดันไฟฟาอันตราย  สําหรับแรงดันไฟฟาเกิน 1 000 V กระแสสลับ หรือ 1 500 V กระแสตรง ไม
ยอมใหมีการสัมผัสและตองมีชองวางในอากาศระหวางสวนท่ีมีแรงดันไฟฟาอันตรายกับเปลือกหุม 
ชองวางในอากาศนี้ตองมีระยะหางตํ่าสุดเทากับคาตํ่าสุดของระยะหางในอากาศที่ระบุไวในขอ 2.10.3 
(หรือภาคผนวก ช.) สําหรับฉนวนมูลฐาน หรือทนตอการทดสอบความทนทานไฟฟาท่ีเกี่ยวเนื่องในขอ 
5.2.2 

ภายหลังการทดสอบขอ 4.2.2 ถึงขอ 4.2.7 ตัวอยางยังตองเปนไปตามขอกําหนดขอ 2.1.1 ขอ 2.6.1 ขอ 
2.10 ขอ 3.2.6 และขอ 4.4.1  ตัวอยางตองไมแสดงผลกระทบตอการทํางานดานความปลอดภัย เชน คัต
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เอาตความรอน อุปกรณปองกันกระแสเกินหรืออินเตอรล็อก  ในกรณีท่ีมีขอสงสัยใหนําฉนวนเพิ่มเติม
หรือฉนวนเสริมไปทดสอบความทนทานไฟฟาตามท่ีระบุในขอ 5.2.2 

ไมตองคํานึงถึงความเสียหายท่ีผิว รอยแตก รอยบุม และรอยบ่ิน ถาไมมีผลเสียตอความปลอดภัย 

หมายเหตุ ถาแยกเปลือกหุมหรือสวนของเปลือกหุมออกมาเพื่อการทดสอบ อาจจําเปนตองประกอบชิ้นสวนเหลานั้นคืนเขา
กับบริภัณฑ เพื่อตรวจสอบการเปนไปตามขอกําหนด 

4.2.2 การทดสอบดวยแรงคงท่ี 10 N 

สวนประกอบ และช้ินสวน นอกเหนือจากสวนท่ีทําหนาท่ีเปนเปลือกหุม (ดูขอ 4.2.3 และขอ 4.2.4 ) ตอง
ทดสอบดวยแรงคงท่ี 10 N  1 N 

เกณฑการเปนไปตามขอกําหนดใหไวในขอ 4.2.1 

4.2.3 การทดสอบดวยแรงคงท่ี 30 N 

สวนของเปลือกหุมท่ีอยูในพื้นท่ีซ่ึงผูใชเคร่ืองเขาถึงท่ีมีการปองกันโดยฝาครอบหรือประตูท่ีเปนไปตาม
ขอกําหนดขอ 4.2.4 ตองทดสอบดวยแรงคงที่ 30 N  3 N เปนเวลา 5 s  โดยปอนแรงผานนิ้วทดสอบ
แบบตรงไมมีขอตามรูปท่ี 2ก (ดูขอ 2.1.1.1) เขากับสวนท่ีอยูบนบริภัณฑหรือภายในบริภัณฑ 

เกณฑการเปนไปตามขอกําหนดใหไวในขอ 4.2.1 

4.2.4 การทดสอบดวยแรงคงท่ี 250 N 

เปลือกหุมภายนอกใหทดสอบดวยแรงคงท่ี 250 N  10 N เปนเวลา 5 s  โดยปอนแรงใหกับดานบน 
ดานลาง  และดานขางของเปลือกหุ มที ่ต ิดอยู ก ับบริภัณฑ โดยใชเครื ่องทดสอบที่เหมาะสมท่ีมี
หนาสัมผัสบนระนาบกลมเสนผานศูนยกลาง 30 mm  อยางไรก็ตามไมทดสอบดานลางของเปลือกหุม 
ถาบริภัณฑมีมวลมากกวา 18 kg  

เกณฑการเปนไปตามขอกําหนดใหไวในขอ 4.2.1 

4.2.5 การทดสอบการกระแทก (impact test) 

นอกจากบริภัณฑท่ีจําแนกไวในขอ 4.2.6 พื้นผิวภายนอกของเปลือกหุมท่ีหากเกิดความลมเหลวแลวทํา
ใหเขาถึงสวนอันตรายได ใหทดสอบดังตอไปนี้ 

ตัวอยางประกอบดวยเปลือกหุมท่ีสมบูรณหรือสวนของเปลือกหุมท่ีแทนพื้นท่ีไมเสริมแรงท่ีมากท่ีสุดถูก
รองรับไวในตําแหนงปกติ  ปลอยลูกกลมเหล็กกลาตันผิวเรียบ เสนผานศูนยกลางประมาณ 50 mm มวล 
500 g  25 g ใหตกอยางอิสระจากจุดหยุดนิ่งลงมาตามแนวด่ิง เปนระยะทาง (H) 1.3 m (ดูรูปท่ี 4ก) ลง
บนตัวอยาง (พื้นผิวในแนวดิ่งไมตองทดสอบรายการนี้) 
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นอกจากนี้ ใหแขวนลูกกลมเหล็กกลาดวยเชือกลวดและแกวงเหมือนลูกตุมนาฬิกา ปลอยลงมาจากระยะ
ในแนวด่ิง (H) 1.3 m (ดูรูปท่ี 4ก) เพื่อใหเกิดแรงกระแทกในแนวระดับบนตัวอยาง (พื้นผิวในแนวระดับ
ไมตองทดสอบรายการนี้)  หรืออีกทางเลือกหนึ่งใหหมุนตัวอยาง 90 องศาตามแนวแกนนอนแตละแกน 
และปลอยลูกกลมเหล็กกลา เชนเดียวกับการทดสอบการกระแทกในแนวด่ิง 

ดานลางของเปลือกหุมตองทําการทดสอบดวย ถาขอแนะนําการใชงาน ยอมใหปรับทิศทางการวางใน
ลักษณะท่ีดานลางของเปลือกหุมกลายเปนดานบนหรือดานขางของเปลือกหุม 

ไมตองทดสอบการกระแทกกับ 

- หนาของหลอดรังสีแคโทด (ดูขอ 4.2.8) 
- กระจกราบเรียบของบริภัณฑ (เชนเคร่ืองถายเอกสาร) 
- พื้นผิวของเปลือกหุมของบริภัณฑใชประจําท่ี รวมท้ังบริภัณฑสําหรับฝงใน ซ่ึงแตะตองไมถึงและ
ไดรับการปองกันหลังการติดต้ัง 

- จอแสดงผลแบบแบน (flat panel display) 
• ท่ีมีพื้นท่ีพื้นผิวของกระจกไมเกิน 0.1 m2 หรือมีมิติใหญสุดไมเกิน 450 mm  หรือ 
• ท่ีทําดวยกระจกลามิเนต หรือ 

หมายเหตุ กระจกลามิเนต รวมถึงส่ิงสรางเชนกระจกที่ติดฟลมขางเดียว 

• ท่ีไดรับการประเมินวาเปนไปตามขอ 19.5 ของ มอก.1195 

เกณฑการเปนไปตามขอกําหนด ใหไวในขอ 4.2.1 

 
 

รูปท่ี 4ก  การทดสอบการกระแทกโดยใชลูกกลมเหล็กกลา 

ตําแหนงเร่ิมตนของลูก
กลมเหล็กกลา

พื้นผิวรองรับแข็ง 

ตําแหนงกระแทกของลูก
กลมเหล็กกลา 

พื้น
ผิว
รอ
งรั
บแ

ข็ง
 

ตัวอยาง
ทดสอบ

ตําแหนงกระแทกของลูก
กลมเหล็กกลา

ตําแหนงเร่ิมตนของลูก
กลมเหล็กกลา

ตัวอยางทดสอบ 

พื้นผิวรองรับแข็ง 



มอก.1561-2556 

-163- 

4.2.6 การทดสอบการตก (drop test) 

ตองทดสอบการตกกับบริภัณฑตอไปนี้ 

- บริภัณฑมือถือ 

- บริภัณฑเสียบเขาโดยตรง 

- บริภัณฑขนยายได 

- บริภัณฑต้ังโตะท่ีมีมวลไมเกิน 5 kg ท่ีมีเจตนาใชกับขอใดขอหนึ่งตอไปนี้ 

  หูฟงโทรศัพท (telephone handset) แบบใชสายตอ หรือ 
  อุปกรณอ่ืนๆ ท่ีใชมือถือท่ีมีหนาท่ีทางเสียงแบบใชสายตอ หรือ 
  ชุดสวมศีรษะ (headset) 

- บริภัณฑเคล่ือนยายได ท่ีผูใชตองมีการยกหรือหยิบยก ตามลักษณะการใชงานของบริภัณฑนั้น 

หมายเหตุ ตัวอยางของบริภัณฑดังหลาว เชน เคร่ืองยอยกระดาษซ่ึงวางบนถังเก็บเศษกระดาษ ที่ตองมีการยกเคร่ืองออกเพื่อ
นําเศษกระดาษไปทิ้ง 

เพื่อหาวาเปนไปตามเกณฑหรือไม ใหนําบริภัณฑท่ีสมบูรณไปทดสอบการตกบนพ้ืนผิวท่ีอยูในแนว
ระดับ 3 คร้ัง ในตําแหนงท่ีใหผลเลวท่ีสุด 

ความสูงของการตกตองเทากับ 

- 750 mm  10 mm สําหรับบริภัณฑต้ังโตะตามท่ีกลาวขางตน 

- 750 mm  10 mm สําหรับบริภัณฑเคล่ือนยายไดตามท่ีกลาวขางตน 

- 1 000 mm  10 mm สําหรับบริภัณฑมือถือ บริภัณฑเสียบโดยตรง และบริภัณฑขนยายได 

พื้นผิวในแนวระดับประกอบดวยไมเนื้อแข็งท่ีมีความหนาอยางนอย 13 mm ติดต้ังบนไมอัด 2 ช้ัน แตละ
ช้ันหนา 18 mm  2 mm ท้ังหมดรองรับดวยพื้นคอนกรีตหรือพื้นท่ีไมยืดหยุนท่ีเทียบเทากัน 

เกณฑการเปนไปตามขอกําหนด ใหไวในขอ 4.2.1 

4.2.7 การทดสอบการปลดปลอยความเคน 

เปลือกหุมท่ีเปนวัสดุหลอหรือเทอรมอพลาสติกข้ึนรูปตองสรางในลักษณะท่ีการหดหรือการเสียรูปใด ๆ 
ของวัสดุเนื่องจากการปลดปลอยความเคนภายในท่ีเกิดจากการหลอหรือการข้ึนรูปตองไมเผยใหเห็น
สวนอันตราย หรือลดระยะหางตามผิวหรือระยะหางในอากาศตํ่ากวาคาตํ่าสุดท่ีกําหนดในขอ 2.10 (หรือ
ภาคผนวก ช.) 
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การตรวจสอบการเปนไปตามขอกําหนดใหทําโดยการทดสอบตาม IEC 60695-10-3 หรือ
กระบวนการทดสอบขางลาง หรือโดยการตรวจสอบการสรางและขอมูลท่ีหาไดตามความเหมาะสม 

ตัวอยางหนึ่งประกอบดวยบริภัณฑสมบูรณหรือเปลือกหุมสมบูรณพรอมโครงรางรองรับ วางในเตาอบ
หมุนเวียนอากาศที่อุณหภูมิ 10 K สูงกวาอุณหภูมิสูงสุดท่ีวัดไดบนเปลือกหุมในระหวางการทดสอบของ
ขอ 4.5.2 แตตองไมนอยกวา 70 °C เปนเวลา 7 h  แลวปลอยใหเย็นลงท่ีอุณหภูมิหอง 

ยอมใหเพิ่มระยะเวลาขางตนไดหากผูผลิตเห็นดวย 

สําหรับบริภัณฑขนาดใหญซ่ึงไมสามารถทําภาวะกับเปลือกหุมสมบูรณได ยอมใหใชสวนของบริภัณฑท่ี
เปนตัวแทนของบริภัณฑสมบูรณโดยคํานึงถึงความหนาและรูปราง รวมท้ังสวนรองรับทางกล 

หมายเหตุ ความชื้นสัมพัทธไมจําเปนตองคงไวที่คาเฉพาะในระหวางการทดสอบนี้ 

ถาใชวิธีทดสอบขางตน การเปนไปตามขอกําหนดใหทําตามเง่ือนไขขอ 4.2.1 

4.2.8 หลอดรังสีแคโทด 

ถาในบริภัณฑมีหลอดรังสีแคโทดท่ีมีมิติหนาจอสูงสุดเกิน 160 mm รวมอยูดวย หลอดรังสีแคโทดหรือที่มี
หลอดรังสีแคโทดติดตั้งตองเปนไปตามขอกําหนดของขอ 18 ใน มอก.1195 สําหรับความแข็งแรงทาง
กลของหลอดรังสีแคโทด 

หมายเหตุ ขอ 18 ของ มอก.1195 ตองการใหหลอดรังสีแคโทดผานการทดสอบที่ระบุในขอ 18.1 หรือเปนไปตาม IEC 61965.  
ในอนาคตเอกสารแกไขเพิ่มเติม 2 ของ มอก.1195 ซ่ึงเร่ิมในป พ.ศ. 2549 ในโอกาสแรก ต้ังใจใหหลอดรังสีแคโทด
ที่มีการปองกันในตัวตองเปนไปตาม IEC 61965 โดยไมมีขอเลือกดังที่ยอมใหในปจจุบันในฉบับพิมพคร้ังที่ 7.   
การทดสอบที่ใชอยูในปจจุบันในขอ 18.3 ของ มอก.1195 จะไมใชกับหลอดรังสีแคโทดที่ไมมีการปองกันในตัว ซ่ึง
ไมอยูในขอบขายของ IEC 61965 (อีกทางเลือกหนึ่ง ยอมใหหลอดรังสีแคโทดเปนไปตาม มอก.2230) 

การตรวจสอบการเปนไปตามขอกําหนดใหทําโดย การตรวจสอบ การวัด และหากจําเปนตาม
ความตองการและการทดสอบท่ีเกี่ยวเนื่องในขอ 18 ของ มอก.1195 

4.2.9 หลอดความดันสูง 

เปลือกหุมทางกลของหลอดความดันสูงตองมีความแข็งแรงเพียงพอท่ีจะควบคุมการระเบิดของหลอด
เพื่อลดโอกาสในการเกิดอันตรายกับผูใชเคร่ืองหรือบุคคลที่อยูใกลบริภัณฑในระหวางการทํางานปกติ
หรือการซอมบํารุงของผูใชเคร่ือง 

สําหรับจุดประสงคของมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้ คําวา “หลอดความดันสูง” หมายถึง หลอด
ซ่ึงมีความดันเกิน 0.2 MPa ขณะเย็น หรือ 0.4 MPa ขณะทํางาน 

การตรวจสอบการเปนไปตามขอกําหนดใหทําโดยการตรวจสอบ 

หมายเหตุ ขอ 2.10.3.5 อาจใชไดในบางกรณี 
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4.2.10 บริภัณฑติดผนังหรือเพดาน 

อุปกรณติดต้ังของบริภัณฑท่ีประสงคใหใชสําหรับการติดเขากับผนังหรือเพดานตองแข็งแรงและ
เพียงพอ 

การตรวจสอบการเปนไปตามขอกําหนดใหทําโดยการตรวจสอบการสรางและขอมูลท่ีหาได หรือถา
จําเปนโดยการทดสอบตอไปนี้ 

ติดตั้งบริภัณฑตามขอแนะนําการติดตั้ง  ปอนแรงเพิ่มจากน้ําหนักของบริภัณฑโดยถวงในแนวที่ผาน
จุดศูนยถวงของบริภัณฑเปนเวลา 1 min  แรงเพิ่มเติมตองเทากับ 3 เทาของน้ําหนักบริภัณฑแตไมนอย
กวา 50 N  บริภัณฑและอุปกรณติดตั้งที่เกี่ยวของตองยังมั่นคงในระหวางการทดสอบ  หลังการทดสอบ
บริภัณฑรวมท้ังแผนติดต้ังท่ีเกี่ยวของตองไมชํารุด 

4.2.11 ส่ือแข็งท่ีหมุน 

ตองสรางบริภัณฑในลักษณะท่ีส่ือแข็งท่ีหมุนท่ีความเร็วรอบสูงกวา 8 000 รอบตอนาที ซ่ึงอาจถูกทําให
ชํารุดและแตกกระจายในระหวางภาวะการใชงานตามปกติ ไดรับการกักไว 

การตรวจสอบการเปนไปตามขอกําหนดใหทําโดยการตรวจสอบ  และถาจําเปนโดยการทดสอบ
ตอไปนี้ตามรูปท่ี 4ช หรือรูปท่ี 4ซ ตามความเหมาะสม 

ขนาดของชองวาง “X” ระหวางชองท่ีใสส่ือหรือชุดประกอบถาด กับเปลือกหุม ใหวัดในขณะท่ีปอน
แรงสถิตเทากับ F + รอยละ 10 ท่ีดานในของฝาครอบตรงบริเวณท่ีใหผลเลวท่ีสุดโดยใชหมุดทดสอบ ดู
รูปท่ี 2ข    สูตรคํานวณแรงสถิตท่ีปอน คือ 

F = S × (mv2)/ R
O
 

เม่ือ 
F คือ แรงท่ีปอน  เปน N ; 
S = 0.250 เม่ือไมใชตัวเบน (พิจารณากรณีขนาดเศษช้ินสวนมีมวลที่ใหผลเลวท่ีสุด) ; 
S  = 0.125 เม่ือใชตัวเบน (พิจารณากรณีขนาดเศษช้ินสวนมีมวลที่ใหผลเลวท่ีสุด) ; 
m  คือ  มวลของส่ือ เปน kg ; 
v  คือ  ความเร็วท่ีขอบนอกของส่ือ เปน m/s ; 
Ro  คือ  รัศมีภายนอกของส่ือ เปน m 

หมายเหตุ 1 มวลทั้งหมดของส่ือเปนไปตามที่ผูผลิตระบุ 

หมายเหตุ 2 ส่ือซีดีและดีวีดีที่พบโดยทั่วไปจะอยูในพิสัยตอไปนี้ : 

- สําหรับซีดี (ตาม IEC 60908) : 
  • ความหนา :  1.20 mm   0.30.1  mm ; 
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  • มวล :  14 g  ถงึ 33 g ; 
- สําหรับดีวีด ี(ตาม ECMA-267) :  
  • ความหนา :  1.20 mm   0.30.06  mm ; 
  • มวล :  13 g  ถงึ 20 g 

ในกรณีท่ีไมใชตัวเบน ฝาครอบบนชองตองไมแตก แยกออกจากตัวขับ หรือเบนในลักษณะท่ีจะทําให
ชองเปดกวางกวา X mm วัดระหวางสวนใดๆ ของชองใสส่ือกับพื้นผิวเปลือกหุมนอกท่ีใกลท่ีสุดซ่ึงเศษ
ส่ือสามารถถูกเหวี่ยงกระเด็นออกไป  ตองใชโพรบรูปทรงกระบอกหรือเกจแผนสอดเพ่ือวัดชองเปด (ดู
รูปท่ี 4ช)  “X” คือความหนาตํ่าสุด เปน mm ของส่ือ ตามท่ีระบุโดยผูผลิต 

 

รูปท่ี 4ช  ตัวอยางสําหรับการหาชองเปด “X” ท่ีไมมีตัวเบน 

ในกรณีท่ีใชตัวเบน ฝาครอบบนส่ิงท่ีรวมเขาดวยกันของ ชองใสส่ือ/ตัวเบน ตองไมแตก  แยกออกจากตัว
ขับ หรืออยูในลักษณะท่ีเศษส่ือสามารถถูกเหวีย่งกระเดน็ออกไป (ดูรูปท่ี 4ซ) 

เปลือกหุมบริภัณฑ

สื่อ

ชองเปด < “X”

ความหนา “X” 

ล้ินชักสื่อเล่ือน 

เปลือกหุมบริภัณฑ 

ประตูสื่อ 
ท่ีเบน 

ประตูหนาตองไมเบนพอท่ีจะสรางชองโตกวาความ
หนาของสื่อระหวางประตูตัวขับภายใน 

กับเปลือกหุมนอก
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รูปท่ี 4ซ  ตัวอยางสําหรับการหาชองเปด “X” ท่ีมีตัวเบน 

4.3 การออกแบบและการสราง 

4.3.1 ขอบและมุม 

เม่ือขอบหรือมุมเหลานี้อาจเปนอันตรายตอผูใชเคร่ืองเน่ืองจากตําแหนงท่ีวางหรือการใชงานในบริภัณฑ 
ตองลบมุมหรือทําใหเรียบ 

ขอกําหนดนี้ไมใชกับขอบหรือมุมท่ีจําเปนสําหรับการทํางานของบริภัณฑ 

การตรวจสอบการเปนไปตามขอกําหนดใหทําโดยการตรวจสอบ 

4.3.2 ท่ีจับและอุปกรณควบคุมดวยมือ 

ท่ีจับ ปุม ปากจับ คันโยก และส่ิงท่ีคลายกันตองติดอยางเช่ือถือไดในลักษณะท่ีไมหลุดหลวมในการใช
งานปกติถาการหลุดหลวมน้ันอาจมีผลใหเกิดอันตราย หามใชสารประกอบผนึกและส่ิงท่ีคลายกัน
นอกเหนือจากเรซินแข็งตัวไดเองเพื่อปองกันการหลุดหลวม 

ถาใชที่จับ ปุม และสิ่งที่คลายกันเพื่อชี้บอกตําแหนงของสวิตชหรือสวนประกอบที่คลายกัน ตองไม
สามารถติดส่ิงเหลานี้ในตําแหนงท่ีผิดถาอาจมีผลใหเกิดอันตราย 

การตรวจสอบการเปนไปตามขอกําหนดใหทําโดยการตรวจสอบ การทดสอบดวยมือ และการพยายาม
ถอดท่ีจับ ปุม ปากจับ หรือคันโยก โดยการใชแรงในแนวแกนเปนเวลา 1 min ดังตอไปนี้ 

ถารูปรางของสวนเหลานี้อยูลักษณะท่ีแรงดึงในแนวแกนมักไมเกิดข้ึนในการใชงานปกติ แรงท่ีใชเทากับ  

- 15 N สําหรับอุปกรณควบคุมการทํางานของสวนประกอบทางไฟฟา และ 
- 20 N ในกรณีอ่ืน 

ถารูปรางอยูในลักษณะท่ีแรงดึงในแนวแกนมักเกิดข้ึน แรงท่ีใชเทากับ 

ตัวเบน

เปลือกหุมบริภัณฑ 

เปลือกหุมบริภัณฑ 
ล้ินชักสื่อเล่ือน 

สื่อ 

จะเปนไปตามขอกําหนดของตัวเบน, ตองหนากวาประตูสื่อ
และพื้นผิวดานในท่ีหันเขาหาสื่อตองคลุมอยางนอยรอยละ 50 

ของความหนาสื่อ

ประตูตัวขับ 
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- 30 N สําหรับอุปกรณควบคุมการทํางานของสวนประกอบทางไฟฟา และ 
- 50 N ในกรณีอ่ืน 

4.3.3 อุปกรณควบคุมปรับแตงได 

บริภัณฑตองสรางในลักษณะที่การปรับแตงดวยมือของอุปกรณควบคุม (เชน อุปกรณสําหรับเลือกคา
แรงดันไฟฟาจากแหลงจายไฟฟาประธานกระแสสลับ) ตองใชเคร่ืองมือ ถาการปรับแตงอยางไมถูกตอง
หรือการปรับแตงโดยบังเอิญอาจกอใหเกิดอันตราย 

หมายเหตุ ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําเคร่ืองหมายของการปรับแตงแรงดันไฟฟาจาย กําหนดไวในขอ 1.7.4 

การตรวจสอบการเปนไปตามขอกําหนดใหทําโดยการทดสอบดวยมือ 

4.3.4 การยึดสวนตางๆ ใหม่ันคง 

หมุดเกลียว แปนเกลียว แหวนรอง สปริง หรือสวนท่ีคลายกัน ตองยึดในลักษณะท่ีทนความเคนทางกล ท่ี
เกิดข้ึนในการใชงานตามปกติ ถาการหลุดหลวมจะกอใหเกิดอันตราย หรือทําใหระยะหางในอากาศ หรือ
ระยะหางตามผิวฉนวนบนฉนวนเพิ่มเติมหรือฉนวนเสริมลดลงต่ํากวาคาท่ีระบุในขอ 2.10 (หรือ
ภาคผนวก ช.) 

หมายเหตุ 1 ขอกําหนดเกี่ยวกับการยึดตัวนํา กําหนดไวในขอ 3.1.9 

การตรวจสอบการเปนไปตามขอกําหนดใหทําโดยการตรวจสอบ การวัด และการทดสอบดวยมือ 

สําหรับจุดประสงคของการประเมินการเปนไปตามขอกําหนด 

- ใหสมมุติวาการติดอิสระ 2 ตําแหนง ไมหลุดหลวมพรอมกัน และ 

- ใหสมมุติวาสวนท่ียึดติดโดยใชหมุดเกลียวหรือแปนเกลียวมีแหวนรองล็อกเอง (self-locking washer) 
หรืออุปกรณล็อกอ่ืน ไมมีโอกาสหลุดหลวม 

หมายเหตุ 2  แหวนรองแบบสปริงและส่ิงที่คลายกันสามารถใหการล็อกเปนไปตามประสงค 

4.3.5 การตอโดยเตาเสียบและเตารับ 

ภายในหนวยหรือระบบของผูผลิต เตาเสียบและเตารับที่ใชโดยผูใชเครื่องหรือผูซอมบํารุงตองไมอยู
ในลักษณะที่กอใหเกิดอันตรายเนื่องจากการตอผิด  โดยเฉพาะอยางยิ่งตองไมใชตัวตอที่เปนไปตาม 
IEC 60083 หรือ มอก.2404 สําหรับวงจร SELV หรือวงจร TNV  การกําหนดดวยตัวล็อก (keying) 
ตําแหนง หรือการแสดงเครื่องหมายที่ชัดเจน (ในกรณีของตัวตอที่เขาถึงไดเฉพาะผูซอมบํารุง) ถือวา
เปนไปตามขอกําหนดนี้ 

การตรวจสอบการเปนไปตามขอกําหนดใหทําโดยการตรวจสอบ 

4.3.6 บริภัณฑเสียบเขาโดยตรง 
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บริภัณฑเสียบเขาโดยตรงตองไมทําใหเกิดความเครียดเกินควรบนเตารับ  สวนเตาเสียบไฟฟาประธาน
ตองเปนไปตาม มอก.166  

การตรวจสอบการเปนไปตามขอกําหนดใหทําโดยการตรวจสอบ และถาจําเปนใหทดสอบดังนี้ 

เสียบบริภัณฑในลักษณะการใชงานตามปกติเขากับเตารับยึดกับท่ีตามโครงแบบท่ีผูผลิตกําหนดซ่ึง
สามารถหมุนรอบแกนในแนวระดับท่ีตัดกับเสนศูนยกลางของหนาสัมผัส  ท่ีระยะ 8 mm หลังหนา
ประสานของเตารับ ทอรกเพิ่มเติมที่ตองปอนใหกับเตารับเพื่อรักษาใหหนาประสานของเตารับอยูใน
ระนาบดิ่งตองไมเกิน 0.25 Nm 

หมายเหตุ 1 (วาง) 

หมายเหตุ 2 (วาง) 

4.3.7 ตัวทําความรอนในบริภัณฑท่ีตอลงดิน 

ตัวทําความรอนในบริภัณฑท่ีตอลงดินเพื่อความปลอดภัยตองไดรับการปองกันในลักษณะท่ีภายใตภาวะ
ผิดพรองลงดิน จะไมเกิดอันตรายจากไฟไหมเนื ่องจากความรอนสูงเกิน  ถาในบริภัณฑดังกลาวมี
อุปกรณรับรูอุณหภูมิ ตองติดต้ังอุปกรณรับรูอุณหภูมิท่ีตัวนําเฟสท้ังหมดท่ีปอนใหตัวทําความรอน 

อุปกรณรับรูอุณหภูมิตองปลดตัวนําสายเปนกลางดวยในแตละกรณีดังตอไปนี้ 

ก) ในบริภัณฑท่ีรับกําลังไฟฟาจากระบบจายกําลังไฟฟา IT 

ข) ในบริภัณฑเสียบไดท่ีรับกําลังไฟฟาผานคูเตาตอเคร่ืองใชกลับข้ัวได หรือเตาเสียบกลับข้ัวได 

ค) ในบริภัณฑที่รับกําลังไฟฟาจากเตารับท่ีไมกําหนดข้ัว 

ในกรณี ข) และ ค) ยอมใหเปนไปตามขอกําหนดนี้โดยการตอเทอรมอสแตตในตัวนํา 1 เสน และ 
คัตเอาตความรอนในตัวนําอีกเสนหนึ่ง 

ไมกําหนดใหตองปลดตัวนําพรอมกัน 

การตรวจสอบการเปนไปตามขอกําหนดใหทําโดยการตรวจสอบ 

4.3.8 แบตเตอร่ี 

หมายเหตุ 1 ขอกําหนดสําหรับการทําเคร่ืองหมายหรือขอแนะนํา กําหนดไวในขอ 1.7.13 

หมายเหตุ 2 ขอกําหนดสําหรับการปองกันกระแสเกิน ใหไวในขอ 3.1.1 และขอ 5.3.1 

หมายเหตุ 3 ขอกําหนดสําหรับแบตเตอร่ีใชประจําที่ (เชนแบตเตอร่ีทุติยภูมิที่ติดต้ังในการติดต้ังประจําที่และอยูนอกบริภัณฑ) 
ใหไวใน IEC 60896-21 IEC 60896-22 และ EN 50272-2 

บริภัณฑท่ีมีแบตเตอร่ีตองออกแบบใหลดความเส่ียงของไฟไหม การระเบิด และการร่ัวไหลของสารเคมี
ภายใตภาวะการทํางานตามปกติและหลังความผิดพรองเดี่ยวในบริภัณฑ (ดูขอ 1.4.14) รวมทั้งความผิด
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พรองในวงจรภายในของหนวยบรรจุแบตเตอร่ีของบริภัณฑ สําหรับแบตเตอร่ีท่ีผูใชเปล่ียนแทนไดการ
ออกแบบตองลดโอกาสการใสกลับข้ัวท่ีอาจกอใหเกิดอันตรายได 

วงจรแบตเตอร่ีตองออกแบบดังตอไปนี้ 

- ลักษณะเฉพาะดานออกของวงจรประจุ เขากันไดกับแบตเตอร่ีท่ีประจุใหมได  และ 

- สําหรับแบตเตอรี่ท่ีประจุใหมไมได ตองปองกันไมใหเกิดการปลอยประจุเกินอัตราท่ีแนะนําของ
ผูผลิตแบตเตอร่ีและการประจุโดยไมเจตนา  และ 

- สําหรับแบตเตอร่ีท่ีประจุใหมได ตองปองกันไมใหเกิดการประจุและการปลอยประจุเกินอัตราท่ี
แนะนําของผูผลิตแบตเตอร่ีและการประจุกลับข้ัว  และ 

- แบตเตอร่ีท่ีผูใชเคร่ืองเปล่ียนแทนได ตอง 

. มีหนาสัมผัสท่ีไมสามารถลัดวงจรกับนิ้วทดสอบตามรูปท่ี 2ก  หรือ 

. ไดรับการปองกันภายในเพื่อหลีกเล่ียงการสรางอันตราย  ตามความหมายของมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้ 

หมายเหตุ 4 การประจุแบบกลับข้ัวของแบตเตอร่ีที่ประจุใหมไดเกิดข้ึนเม่ือกลับข้ัวของวงจรประจุทําใหเกิดการปลอยประจุของ
แบตเตอร่ี 

ถาแบตเตอร่ีมีอิเล็กโทรไลตเปนของเหลวหรือเจล ตองมีถาดแบตเตอร่ีซ่ึงสามารถเก็บกักของเหลวท่ีอาจ
ร่ัวเนื่องจากความดันภายในท่ีเกิดข้ึนในแบตเตอร่ี  ไมใชขอกําหนดท่ีตองมีถาดแบตเตอร่ี ถาการสราง
ของแบตเตอร่ีอยูในลักษณะท่ีการร่ัวของอิเล็กโทรไลตจากแบตเตอร่ีมักไมเกิดข้ึน (ดูขอ 1.3.6 ดวย) 

หมายเหตุ 5 ตัวอยางของการสรางของแบตเตอร่ีซ่ึงการร่ัวของอิเล็กโทรไลตมักไมเกิดข้ึนคือเซลลผนึกแบบควบคุมดวยวาลว 

ถาตองการถาดแบตเตอร่ี ความจุอยางนอยตองเทากับปริมาตรของอิเล็กโทรไลตของเซลลท้ังหมดของ
แบตเตอร่ี หรือปริมาตรของเซลลเดี่ยวถาการออกแบบของแบตเตอร่ีเปนไปในลักษณะท่ีการร่ัวพรอมกัน
จากเซลลหลายเซลลมักไมเกิดข้ึน 

หมายเหตุ 6 ถาเซลลหลายเซลล (เชน 6 เซลลในแบตเตอร่ีตะกั่ว-กรด 12 V) อยูในตัวถังเดียวกัน การแตกอาจนําไปสูปริ
มาตรการร่ัวที่มากกวาจากเซลลเดียว 

การตรวจสอบการเปนไปตามขอกําหนดใหทําโดยการตรวจสอบและการประเมินจากขอมูลท่ีผูผลิต
บริภัณฑและผูผลิตแบตเตอร่ีจัดไวให 

กรณีหาขอมูลท่ีเหมาะสมไมได ใหตรวจสอบการเปนไปตามขอกําหนดโดยการทดสอบ อยางไรก็ตาม
แบตเตอร่ีท่ีมีความปลอดภัยในตัวอยูแลวภายใตภาวะที่กําหนดให ไมตองทดสอบภายใตภาวะนั้น  
แบตเตอรี่ชั้นคุณภาพผูบริโภคแบบคารบอน-สังกะสีหรือแอลคาไลนประจุใหมไมได ถือวาปลอดภัย
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ภายใตภาวะลัดวงจรจึงไมตองทดสอบการปลอยประจุ และแบตเตอร่ีดังกลาวไมตองทดสอบการร่ัว
ภายใตภาวะการเก็บ 

ใหใชแบตเตอร่ีใหมท่ีประจุใหมไมไดหรือแบตเตอร่ีประจุใหมไดท่ีประจุเต็มซ่ึงจัดเตรียมให หรือผูผลิต
แนะนําใหใชกับบริภัณฑ 

- การประจุเกินของแบตเตอร่ีประจุใหมได  ประจุแบตเตอร่ี ภายใตภาวะตอไปนี้หมุนเวียนกันไป 

 วงจรประจุแบตเตอร่ีถูกปรับแตงโดยปลดแบตเตอร่ีออกเพื่อใหแรงดันไฟฟาเทากับรอยละ 106 
ของแรงดันไฟฟาดานออกท่ีกําหนดของเคร่ืองประจุ หรือแรงดันไฟฟาประจุสูงสุดท่ีเคร่ืองประจุ
จายได (โดยปราศจากการจําลองภาวะผิดพรอง) แลวแตคาใดจะสูงกวา  แลวประจุแบตเตอร่ีเปน
เวลา 7 h 

 วงจรประจุแบตเตอร่ีถูกปรับแตงโดยปลดแบตเตอร่ีออกเพื่อใหแรงดันไฟฟาเทากับรอยละ 100 
ของแรงดันไฟฟาดานออกท่ีกําหนดของเคร่ืองประจุ ประจุแบตเตอร่ีในขณะท่ีจําลองภาวะ
ลมเหลวของสวนประกอบเดี่ยวท่ีมักเกิดข้ึนในวงจรประจุและสงผลตอการประจุเกินของแบตเตอร่ี  
เปนชวงส้ันๆ  เพื่อใหเวลาทดสอบส้ันท่ีสุด  ความลมเหลวจะเลือกในลักษณะท่ีทําใหเกิดกระแส
ประจุเกินสูงท่ีสุด  แลวประจุแบตเตอร่ีเปนคาบเดี่ยว 7 h โดยมีความลมเหลวจําลองนี้อยู 

- การประจุแบตเตอร่ีประจุใหมไมไดโดยไมเจตนา  ประจุแบตเตอร่ีในขณะท่ีจําลองความลมเหลวของ
สวนประกอบเดี่ยวใดๆ ท่ีมักเกิดข้ึนในวงจรประจุ และอาจสงผลใหเกิดการประจุแบตเตอร่ีโดยไม
เจตนาเปนชวงส้ันๆ  เพื่อใหเวลาทดสอบส้ันท่ีสุด ความลมเหลวจะเลือกในลักษณะท่ีทําใหเกิด
กระแสประจุเกินสูงท่ีสุด  แลวประจุแบตเตอร่ีเปนคาบเดี่ยว 7 h โดยมีความลมเหลวจําลองนี้อยู 

- การประจุกลับข้ัวแบตเตอร่ีประจุใหมได  ประจุแบตเตอร่ีในขณะท่ีจําลองความลมเหลวของ
สวนประกอบเด่ียวใดๆที่มักเกิดข้ึนในวงจรประจุ และอาจสงผลใหเกิดการประจุกลับข้ัวของ
แบตเตอร่ีเปนชวงส้ันๆ เพื่อใหเวลาทดสอบส้ันท่ีสุดความลมเหลวจะเลือกในลักษณะท่ีทําใหเกิด
กระแสประจุกลับข้ัวสูงท่ีสุด  แลวประจุกลับข้ัวแบตเตอร่ีเปนคาบเด่ียว 7 h โดยมีความลมเหลว
จําลองนี้อยู 

- อัตราการปลอยประจุเกินสําหรับแบตเตอร่ีใดๆ  ทดสอบการปลอยประจุเร็วของแบตเตอร่ีโดยการ
เปดวงจรหรือการลัดวงจรสวนประกอบจํากัดกระแสหรือจํากัดแรงดันไฟฟาในวงจรโหลดของ
แบตเตอร่ีท่ีทดสอบ 

หมายเหตุ 7 การทดสอบบางขอที่ระบุไวอาจเปนอันตรายกับผูทดสอบ ควรมีมาตรการปองกันบุคคลจากอันตรายทางเคมี
หรือการระเบิดที่อาจเกิดข้ึน 

การทดสอบเหลานี้ตองไมกอใหเกิด 
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- การร่ัวทางเคมีท่ีเกิดข้ึนจากการแตกราว การแยก การปริ ของเปลือกแบตเตอร่ี ถาการร่ัวนั้นมีผลเสียตอ
การฉนวนตามท่ีกําหนด หรือ 

- การลนหกของของเหลวจากอุปกรณปลดปลอยความดันในแบตเตอร่ี นอกจากการลนหกดังกลาวถูก
บรรจุอยูในบริภัณฑโดยปราศจากความเส่ียงของความเสียหายตอฉนวนหรือเปนอันตรายตอผูใช  
หรือ 

- การระเบิดของแบตเตอร่ี ถาการระเบิดนั้นมีผลใหผูใชบาดเจ็บ หรือ 

- การแพรกระจายเปลวไฟหรือพนโลหะหลอมละลายออกมานอกเปลือกหุมบริภัณฑ 

ภายหลังการทดสอบ ใหนําบริภัณฑไปทดสอบความทนทานไฟฟาตามขอ 5.3.9.2 

4.3.9 น้ํามันและจาระบี 

ในกรณีท่ีสายภายใน ขดลวด คอมมิวเตเตอร แหวนล่ืนและส่ิงท่ีคลายกัน และฉนวนท่ัวไป เผยตัวตอ
น้ํามัน  จาระบี หรือสารท่ีคลายกัน ฉนวนตองมีสมบัติตานทานการเส่ือมสภาพเพียงพอภายใตภาวะ
เหลานี้ 

การตรวจสอบการเปนไปตามขอกําหนดใหทําโดยการตรวจสอบ และโดยการประเมินจากขอมูลของ
วัสดุฉนวน 

4.3.10 ฝุน ผง ของเหลว และกาซ 

บริภัณฑท่ีทําใหเกิดฝุน (เชน ฝุนกระดาษ) หรือท่ีใชผง ของเหลว หรือกาซ ตองสรางในลักษณะท่ีไม
กอใหเกิดความเขมขนที่เปนอันตรายจากวัสดุเหลานี้  หรืออันตรายตามความหมายของมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้ จะไมเกิดข้ึนจากการควบแนน ระเหย ร่ัวไหล หกรด หรือกัดกรอน ในระหวาง
การทํางานปกติ การเก็บรักษา การเติม หรือการทําใหวางเปลา   ระยะหางในอากาศและระยะหางตามผิว
ฉนวนตองไมลดลงตํ่ากวาขอกําหนดขอ 2.10 (หรือภาคผนวก ช.) 

การตรวจสอบการเปนไปตามขอกําหนดใหทําโดยการตรวจสอบ การวัด และโดยการทดสอบตอไปนี้
ในกรณีท่ีการหกรดของของเหลวอาจมีผลกระทบตอฉนวนไฟฟาในระหวางการเติม และโดยการ
ทดสอบขอ 4.3.12 สําหรับของเหลวท่ีติดไฟได 

บริภัณฑตองพรอมใชงานตามขอแนะนําการติดต้ัง แตไมปอนพลังงานไฟฟา 

บรรจุภาชนะบรรจุของเหลวของบริภัณฑใหเต็มดวยของเหลวท่ีระบุโดยผูผลิต และเติมเพิ่มอีกรอยละ 15 
ของความจุของภาชนะบรรจุอยางสมํ่าเสมอตลอดคาบ 1 min  สําหรับภาชนะบรรจุที่มีความจุไมเกิน 
250 ml  และสําหรับภาชนะบรรจุที่ไมมีที่ระบายของเหลวซึ่งไมสามารถมองเห็นการบรรจุจาก
ภายนอก ใหเพิ่มปริมาณของเหลวเทากับความจุของภาชนะบรรจุอยางสมํ่าเสมอตลอดคาบ 1 min  
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ทันทีภายหลังการกระทําดังกลาวใหทดสอบความทนทานไฟฟากับฉนวนใด ๆ ของบริภัณฑท่ีถูก
ของเหลวหกรด ตามท่ีระบุในขอ 5.2.2  และการตรวจสอบตองแสดงวาของเหลวไมกอใหเกิดอันตราย
ตามความหมายของมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้ 

ยอมใหปลอยบริภัณฑไวในบรรยากาศของหองทดสอบปกติเปนเวลา 24 h กอนทดสอบทางไฟฟาอ่ืนๆ 
ตอไป 

4.3.11 ภาชนะบรรจุของเหลวหรือกาซ 

บริภัณฑซ่ึงในการใชงานตามปกติบรรจุของเหลวหรือกาซ ตองมีการรักษาความปลอดภัยท่ีเพียงพอตอ
ความดันเกินท่ีอาจเกิดข้ึน 

การตรวจสอบการเปนไปตามขอกําหนดใหทําโดยการตรวจสอบ และถาจําเปนโดยการทดสอบท่ี
เหมาะสม 

4.3.12 ของเหลวท่ีติดไฟได 

ถาใชของเหลวท่ีติดไฟไดในบริภัณฑ ตองเก็บของเหลวนั้นในภาชนะบรรจุท่ีปด ยกเวนสําหรับปริมาณ
ท่ีเพียงพอสําหรับการทํางานของบริภัณฑ  ปริมาณสูงสุดของของเหลวท่ีติดไฟไดท่ีเก็บไวในบริภัณฑ
โดยท่ัวไปตองไมเกิน 5 l  อยางไรก็ตามถาการใชของเหลวอยูในลักษณะท่ีตองใชมากกวา 5 l ใน 8 h 
ยอมใหเพิ่มปริมาณข้ึนเปนปริมาณท่ีตองการใชใน 8 h 

น้ํามันหรือของเหลวท่ีเทียบเทากันท่ีใชสําหรับการหลอล่ืนหรือในระบบไฮดรอลิก ตองมีจุดวาบไฟไม
ตํ่ากวา 149 °C และถังเก็บตองเปนแบบผนึก ระบบตองมีการเตรียมการเกี่ยวกับการขยายตัวของ
ของเหลวและตองมีอุปกรณคลายความดัน ไมใชขอกําหนดนี้กับน้ํามันหลอลื่นซึ่งใชที่จุดที่มีความฝด
ในปริมาณท่ีนอยจนไมตองนํามาพิจารณาเปนเช้ือเพลิงใหแกไฟ 

ยกเวนภาวะท่ีระบุไวตอไปนี้ ของเหลวท่ีเติมได เชน หมึกพิมพ ตองมีจุดวาบไฟ 60 °C หรือสูงกวา และ
ตองไมอยูภายใตความดันท่ีเพียงพอท่ีจะทําใหเกิดเปนละออง (atomization) 

ยอมใหใชของเหลวท่ีติดไฟไดที่ใชเติมซ่ึงมีจุดวาบไฟตํ่ากวา 60 °C หรือท่ีอยูภายใตความดันท่ีเพียง
พอท่ีจะทําใหเกิดเปนละออง หากการตรวจสอบแสดงใหเห็นวาของเหลวจะไมพนหรือสรางสวนผสม
ของอากาศกับไอระเหยท่ีติดไฟไดซ่ึงทําใหเกิดการระเบิดหรืออันตรายจากไฟ ภายใตภาวะการทํางาน
ปกติ บริภัณฑท่ีใชของเหลวท่ีติดไฟไดตองไมเกิดสวนผสมที่มีความเขมขนเกินหนึ่งในสี่ของขีดจํากัด
การระเบิด ถาสวนผสมอยูใกลแหลงกําเนิดประกายไฟ หรือสวนผสมที่มีความเขมขนเกินคร่ึงของ
ขีดจํากัดการระเบิด ถาสวนผสมอยูหางจากแหลงกําเนิดประกายไฟ ในการตรวจตองคํานึงถึงความ
สมบูรณของระบบจัดการของเหลวดวย ระบบจัดการของเหลวตองหุมหรือสรางอยางเหมาะสมเพ่ือ
หลีกเล่ียงความเส่ียงของไฟหรือการระเบิดแมอยูภายใตภาวะทดสอบท่ีระบุไวในขอ 4.2.5 
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การตรวจสอบการเปนไปตามขอกําหนดใหทําโดยการตรวจสอบ และถาจําเปนโดยการทดสอบตอไปนี้ 

ใหบริภัณฑทํางานตามขอ 4.5.2 จนกระทั่งถึงอุณหภูมิเสถียร ในภาวะนี้ใหบริภัณฑทํางานในลักษณะ
ปกติตามท่ีระบุไวในขอแนะนําการใชงาน แลวเก็บตัวอยางบรรยากาศในบริเวณสวนประกอบทางไฟฟา
และรอบๆ บริภัณฑเพื่อหาความเขมขนของไอระเหยท่ีติดไฟได 

ตัวอยางของบรรยากาศท่ีเก็บใหเก็บท่ีชวงเวลาหางกัน 4 min : เก็บตัวอยาง 4 ตัวอยางในระหวางการ
ทํางานปกติ และเก็บอีก 7 ตัวอยางหลังบริภัณฑหยุดการทํางาน 

ถาหลังบริภัณฑหยุดการทํางาน ความเขมขนของไอระเหยท่ีติดไฟไดมีมากข้ึน ใหเก็บตัวอยางตอไปอีกท่ี
ชวงเวลาหางกัน 4 min จนกระท่ังความเขมขนลดลง 

ถาการทํางานผิดปกติของบริภัณฑเกิดขึ้นไดหากพัดลมตัวใดตัวหนึ่งไมหมุน ใหจําลองภาวะนี้ใน
ระหวางการทดสอบการเปนไปตามขอกําหนดนี้ 

4.3.13 การแผรังสี 

4.3.13.1 ท่ัวไป 

บริภัณฑตองถูกออกแบบใหลดความเส่ียงจากผลกระทบท่ีเปนอันตรายจากการแผรังสีมายังบุคคล 
และรวมถึงความเสียหายตอวัสดุท่ีมีผลดานความปลอดภัย 

การตรวจสอบการเปนไปตามขอกําหนดใหทําโดยการตรวจสอบและตามรายละเอียดในขอ 
4.3.13.2  ขอ 4.3.13.3  ขอ 4.3.13.4  ขอ 4.3.13.5  และขอ 4.3.13.6 ตามความเหมาะสม 

4.3.13.2 การแผรังสีท่ีทําใหเกิดไอออน 

สําหรับบริภัณฑท่ีสรางการแผรังสีท่ีทําใหเกิดไอออน 

การตรวจสอบการเปนไปตามขอกําหนดใหทําโดยการทดสอบตามภาคผนวก ซ. 

4.3.13.3 ผลกระทบของการแผรังสีอัลตราไวโอเลต (UV) ตอวัสดุ 

ขอกําหนดตอไปนี้ใชสําหรับบริภัณฑที่ประกอบดวยหลอดไฟซึ่งแผรังสี UV เปนจํานวนมาก ซึ่ง
การแผรังสีสวนใหญอยูในชวงความยาวคล่ืน 180 nm ถึง 400 nm ตามท่ีผูผลิตหลอดไฟระบุไว 

หมายเหตุ หลอดไฟฟา และหลอดฟลูออเรสเซนซ ที่ใชกับวัตถุประสงคทั่วไปซ่ึงมีหลอดแกวหุม ถือวาไมมีการแผรังสี 
UV เปนจํานวนมาก  หลอดที่มีอัลตราไวโอเล็ตในสเปกตรัมจาก 180 nm ถึง 400 nm ในลักษณะที่เปนการแผ
รังสีโดดเดน (ตามที่ระบุโดยผูผลิตหลอด) และสงความรับอาบรังสีสูงกวา 0.001 W/m2  ถือวาทําใหเกิดการแผรังสี 
“อยางมีนัยสําคัญ” 
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ช้ินสวนท่ีไมใชโลหะ (ตัวอยางเชน เปลือกหุมท่ีไมใชโลหะ และวัสดุภายในรวมถึงฉนวนสายไฟฟา
และเคเบิล) ซึ่งไดรับการแผรังสี UV จากหลอดไฟในบริภัณฑ ตองมีความทนทานตอการ
เส่ือมสภาพเพียงพอท่ีจะไมทําใหเกิดผลกระทบดานความปลอดภัย 

 ตารางท่ี 4ก  ขีดจํากดัการคงสภาพสมบัติตํ่าสุดภายหลังไดรับรังสี UV 

ช้ินสวนท่ีทดสอบ สมบัติ 
มาตรฐาน 

สําหรับใชทดสอบ 

การคงสภาพตํ่าสุด 

ภายหลังการทดสอบ

ช้ินสวนท่ีเตรียมสําหรับ
รับแรงทางกล 

ความทนการดึง ก)  หรือ 
ความทนการโคงงอ ก) ข) 

ISO 527 70 %

ISO 178 70 %

ช้ินสวนท่ีเตรียมสําหรับ
ตานทานการกระแทก 

การกระแทกชารป ค)   หรือ 
การกระแทกอิซอด ค)  หรือ 
การกระแทกเทนไซล ค) 

ISO 179 70 %
ISO 180 70 %

ISO 8256 70 %

ช้ินสวนท้ังหมด การแบงแยกสมบัติการติด
ไฟได

ดูขอ 1.2.12 และ
ภาคผนวก ก. 

ดู ง) 

ก) การทดสอบความทนการดึงและความทนการโคงงอ ใหทํากับตัวอยางที่ไมหนากวาความหนาท่ีใชงานจริง 
ข) ดานของตัวอยางที่รับการแผรังสี UV ตองสัมผัสกับโหลด 2 จุดเมื่อใชวิธีโหลด 3 จุด 
ค) การทดสอบกับตัวอยางที่มีความหนา 3 mm ดวยการกระแทกอิซอด (izod impact) และการกระแทกเทนไซล 

(tensile impact) และการทดสอบกับตัวอยางที่มีความหนา 4 mm ดวยการทดสอบการกระแทกชารป (charpy 
impact) สามารถพิจารณาใหเปนตัวแทนของความหนาอื่น ๆ ตํ่าลงถึง 0.8 mm 

ง) การแบงแยกสมบัติการติดไฟไดบางครั้งอาจมีการเปล่ียนแปลงแตตองไมตํ่ากวาที่กําหนดไวในขอ 4. 

การตรวจสอบการเปนไปตามขอกําหนดใหทําโดยการพิจารณาโครงสรางและขอมูลเทาท่ีจะหาได
ของลักษณะเฉพาะความตานทาน UV ของชิ้นสวนที่รับการแผรังสี UV ในบริภัณฑ ถาหาขอมูล
ไมไดใหทดสอบช้ินสวนตามตารางท่ี 4ก 

ตัวอยางท่ีนํามาจากช้ินสวน หรือท่ีประกอบดวยวัสดุท่ีเหมือนกัน ใหเตรียมตามมาตรฐานท่ีใชใน
การทดสอบ แลวนําไปปรับสภาวะตามภาคผนวก ป.  หลังจากปรับสภาวะ ตัวอยางตองไมแสดง
อาการเส่ือมสภาพอยางมีนัยสําคัญ เชน แตกราน หรือแตกราว ตอจากนั้นนําตัวอยางท้ังหมดไปไว
ในสภาวะอุณหภูมิหองไมนอยกวา 16 h และไมเกิน 96 h หลังจากนั้นใหทดสอบตามมาตรฐาน
สําหรับวิธีทดสอบท่ีเกี่ยวเนื่อง 

เพื่อประเมินรอยละของการคงสภาพสมบัติภายหลังการทดสอบ ใหทดสอบตัวอยางที่ไมผานการ
ปรับสภาวะตามภาคผนวก ป. ในเวลาเดียวกันกับตัวอยางท่ีผานการปรับภาวะ การคงสภาพตอง
เปนไปตามท่ีกําหนดในตารางท่ี 4 ก 

4.3.13.4 การเผยรางกายมนุษยตอการแผรังสี UV 
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ขอกําหนดตอไปนี้ใชสําหรับบริภัณฑที่ประกอบดวยหลอดไฟซึ่งแผรังสี UV เปนจํานวนมาก ซึ่ง
การแผรังสีสวนใหญอยูในชวงความยาวคล่ืน 180 nm ถึง 400 nm ตามท่ีผูผลิตหลอดไฟระบุไว 

หมายเหตุ 1 หลอดไฟฟา และหลอดฟลูออเรสเซนซ ที่ใชกับวัตถุประสงคทั่วไปซ่ึงมีหลอดแกวหุม ถือวาไมมีการแผรังสี 
UV เปนจํานวนมาก หลอดที่มีอัลตราไวโอเล็ตในสเปกตรัมจาก 180 nm ถึง 400 nm ในลักษณะที่เปนการแผ
รังสีโดดเดน (ตามที่ระบุโดยผูผลิตหลอด) และสงความรับอาบรังสีสูงกวา 0.001 W/m2 ถือวาทําใหเกิดการ
แผรังสี “มีนัยสําคัญ” 

บริภัณฑท่ีทําใหเกิดแสงซ่ึงรวมกันระหวางแสงท่ีมองเห็นไดกับแสง UV ซ่ึงแพรผานทางเลนสแกว
รวมแสงท่ีมีการลดทอน UV รอยละ 90 จนถึงความยาวคล่ืน 400 nm เทานั้น ไดรับการยกเวน ถาไมมี
ชองเปดอ่ืนซ่ึงการแผรังสีท่ีมองเห็นไดแพรออกมา 

หมายเหตุ 2 แกวที่มีความหนา 2 mm มักเปนไปตามคุณลักษณะที่ตองการนี้ 

บริภัณฑตองไมแผรังสี UV มากเกินไป 

การแผรังสี UV ตองเปนไปตามขอใดขอหนึ่งตอไปนี้ 

- ถูกบรรจุอยางเหมาะสมในเปลือกหุมของหลอด UV หรือเปลือกหุมของบริภัณฑ หรือ 

- ไมเกินขีดจํากัดท่ีเกี่ยวเนื่องตามท่ีใหไวใน IEC 60825-9 

ระหวางการทํางานตามปกติ ขีดจํากัดท่ีเกี่ยวเนื่องสําหรับการเผยรางกายเปนเวลา 8 h 

ยอมใหใชขีดจํากัดท่ีสูงกวาไดในชวงเวลาท่ีจํากัดสําหรับการซอมบํารุงและการทําความสะอาด หาก
จําเปนตองเปดหลอด UV ระหวางการดําเนินงานเหลานี้ ขีดจํากัดท่ีเกี่ยวเนื่องคือระยะเวลาท่ีคาดวา
จะใชสําหรับการทํางานเหลานี้ตองระบุไวในขอแนะนําสําหรับผูใชและขอแนะนําการซอมบํารุง 

ประตูและฝาครอบที่ผูใชเขาถึงทั้งหมด ซึ่งหากมีการเปดแลวจะทําใหมีการแผรังสีที่สูงขึ้นกวาท่ี
ยอมใหตามขางตนตองทําเคร่ืองหมายอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ (ดูขอ 1.7.12) 

- “คําเตือน : ปดหลอด UV กอนเปดประตู” หรือเทียบเทา  หรือ 

- สัญลักษณ  หรือเทียบเทา 

ยอมใหเคร่ืองหมายขางตนอยูขางประตูหรือฝาครอบ หรือบนประตู หากประตูติดอยางม่ันคงเขากับ
บริภัณฑ 

เคร่ืองหมายขางตนไมจําเปนสําหรับประตูหรือฝาครอบที่มีสวิตชอินเตอรล็อกนิรภัย (ดูขอ 2.8) ซ่ึง
ตัดกําลังไฟฟาออกจากหลอด UV เม่ือเปดประตูหรือฝาครอบ หรือมีกลไกอ่ืนๆ ซ่ึงปองกันการแผ
รังสี UV 

ถาใชสัญลักษณการแผรังสี UV บนบริภัณฑ ท้ังสัญลักษณและคําเตือนท่ีคลายกับเครื่องหมาย
ขางตนตองปรากฏอยูดวยกันท้ังในขอแนะนําสําหรับผูใชและขอแนะนําการซอมบํารุง 
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ถาการแพรกระจายสูงกวาท่ียอมใหขางตนในพื้นท่ีซ่ึงผูซอมบํารุงเขาถึง และบริภัณฑจําเปนตอง
ไดรับพลังงานไฟฟาระหวางการซอมบํารุง ตองแสดงเคร่ืองหมายอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้บน
บริภัณฑ 

- “คําเตือน : ใชอุปกรณปองกันตาและผิวจากการแผรังสี UV ในระหวางการซอมบํารุง” หรือ
เทียบเทา  หรือ 

- สัญลักษณ  หรือเทียบเทา 

เคร่ืองหมายตองแสดงอยูในท่ีอานไดชัดเจนระหวางการซอมบํารุง (ดูขอ 1.7.12 ดวย) 

ถาใชสัญลักษณการแผรังสี UV บนบริภัณฑ ท้ังสัญลักษณและคําเตือนซ่ึงคลายคลึงกับเคร่ืองหมาย
ขางตนตองปรากฏอยูในขอแนะนําการซอมบํารุงดวย 

การตรวจสอบการเปนไปตามขอกําหนดใหทําโดยการตรวจสอบ และถาจําเปนโดยการวัด 

การแผรังสี UV วัดโดยการใชเคร่ืองสแกนนิงสเปกโทรกราฟ (scanning spectrograph) หรือตัว
ตรวจหาเฉพาะที่มีการตอบสนองการแยกเชิงสเปกตรัมเทากับประสิทธิผลของการแยกเชิง
สเปกตรัมสําหรับพิสัย UV 

การเผยรางกายตอการแผรังสี UV และการรับอาบรังสีประสิทธิผลระหวางการทํางานปกติตองไม
เกินขีดจํากัดท่ีใหไวใน IEC 60825-9 สําหรับการเผยรางกายเปนเวลา 8 h 

การเผยรางกายตอการแผรังสี UV และการรับอาบรังสีประสิทธิผลระหวางการซอมบํารุงและทํา
ความสะอาดตองไมเกินขีดจํากัดใน IEC 60825-9 และสมนัยกับเวลาเผยรางกายสําหรับภาวะการ
ทํางานท่ีระบุไวในคําแนะนํา คาสูงสุดของการแผรังสีท่ียอมใหคือสําหรับการเผยรางกายเปนเวลา 
30 min 

หมายเหตุ 3 ยอมใหการแผรังสีเพิ่มข้ึนในขณะที่เวลาการเผยตอรังสีลดลง 

ประตูและฝาครอบท่ีผูใชเขาถึงท้ังหมด และช้ินสวน เชน เลนส เคร่ืองกรองและท่ีคลายกันซ่ึงถาเปด
หรือถอดออกไปแลวมีผลทําใหการแผรังสี UV เพิ่มข้ึน ตองเปดหรือถอดขณะท่ีมีการวัดเสมอ 
นอกจากมีการใชสวิตชอินเตอรล็อกนิรภัยตัดกําลังไฟฟาที่จายใหหลอด UV หรือกลไกอื่น ๆ ซึ่ง
ปองกันการแผรังสี UV 

หมายเหตุ 4 สําหรับคําแนะนําเกี่ยวกับเทคนิคการวัด ใหดู CIE Publication 63 

4.3.13.5 เลเซอร (รวมถึงเลเซอรไดโอด) และไดโอดเปลงแสง 

4.3.13.5.1 เลเซอร (รวมถึงเลเซอรไดโอด) 

ยกเวนท่ียอมใหขางลางนี้ บริภัณฑตองแบงประเภทและติดฉลากตาม มอก.1604 และ มอก.1605 
(IEC 60825-1, IEC 60825-2 และ IEC 60825-12) ตามท่ีเหมาะสม 
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บริภัณฑซ่ึงภายในมีบริภัณฑเลเซอรประเภท I ไดแกบริภัณฑซ่ึงไมมีเลเซอรหรือ
ไดโอดเปลงแสงประเภทท่ีมีเลขสูงกวา ไมจําเปนตองมีฉลากเตือนเร่ืองเลเซอรหรือคําเตือนเร่ือง
เลเซอรอ่ืน ๆ  

ขอมูลสําหรับเลเซอรหรือสวนประกอบเลเซอรไดโอด ตองยืนยันวาสวนประกอบเหลานี้
สอดคลองกับขีดจํากัดการแพรกระจายท่ียอมใหเขาถึงได (accessibility emission limit) สําหรับ
ประเภท I  เม่ือวัดตาม มอก.1604  จึงยกเวนการแบงประเภทและติดฉลากตามขางบน  ขอมูลอาจ
จัดหาไดจากผูผลิตสวนประกอบ (ดูขอ 1.4.15) และสามารถเกี่ยวเนื่องกับสวนประกอบเพียง
อยางเดียวหรือสวนประกอบที่ใชงานอยูในบริภัณฑ เลเซอรหรือเลเซอรไดโอดตองสรางการแผ
รังสีเฉพาะในชวงความยาวคล่ืนท่ี 180 nm ถึง 1 mm เทานั้น 

การตรวจสอบการเปนไปตามขอกําหนดใหทําโดยการตรวจสอบ โดยการประเมินขอมูลท่ี
จัดเตรียมโดยผูผลิต และหากจําเปนใหทดสอบตาม มอก.1604 

4.3.13.5.2 ไดโอดปลงแสง (LED) 

บริภัณฑท่ีมีไดโอดเปลงแสงซ่ึงกอใหเกิดการแผรังสีเชิงแสงเกินขีดจํากัดท่ีระบุใน IEC 62471 
ในพิสัยความยาวคล่ืน 200 nm ถึง 3 000 nm ตามท่ีผูทําหลอดระบุ  ตองจัดใหมีอุปกรณ (เชน 
อินเตอรล็อก ตัวกั้น ตัวปองกัน หรือท่ีเทียบเทา) เพื่อลดความเปนไปไดของการแผรังสีเชิงแสง
เกินขีดจํากัดท่ีระบุใน IEC 62471  จากท่ีปรากฏในพ้ืนท่ีท่ีผูใชเขาถึง  การใชไดโอดเปลงแสงใน
งานกําลังตํ่าไมจําเปนตองเปนไปตาม IEC 62471 

หมายเหตุ 1 ตัวอยางบางสวนของการใชไดโอดเปลงแสงในงานกําลังตํ่าซ่ึงปกติเปนไปตามขอกําหนด ไดแกการ
นําไปใชเปน 

-  ไฟชี้บอกสถานะ 

-  อุปกรณอินฟราเรด ดังเชนที่ใชเปนอุปกรณบันเทิงภายในบาน 

-  อุปกรณอินฟราเรดสําหรับการสงผานขอมูล ดังเชนที่ใชในระหวางคอมพิวเตอรและอุปกรณ
ประกอบภายนอกของคอมพิวเตอร 

-  ตัวคูตอทางแสง และ 

-  อุปกรณที่มีกําลังไฟฟาตํ่าอื่น ๆ ที่คลายกัน 

การตรวจสอบการเปนไปตามขอกําหนดใหทําโดยการประเมินแผนขอมูลท่ีหาได  การตรวจสอบ 
และหากจําเปนโดยการวัด 

หมายเหตุ 2 สําหรับขอแนะนําเกี่ยวกับเทคนิคการวัด ดู IEC 62471 

4.3.13.6 ประเภทอ่ืน 

สําหรับการแผรังสีประเภทอ่ืน 
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การตรวจสอบการเปนไปตามขอกําหนดใหทําโดยการตรวจสอบ 

4.4 การปองกันสวนเคล่ือนท่ีท่ีทําใหเกิดอันตราย 

4.4.1 ท่ัวไป 

ยกเวนสําหรับใบพัดลมท่ีเคล่ือนท่ี สวนเคล่ือนท่ีท่ีเปนอันตรายของบริภัณฑ (หมายถึงสวนเคล่ือนท่ีซ่ึงมี
ศักยภาพท่ีจะทําใหเกิดการบาดเจ็บ) ตองจัด ปดหุม หรือกั้น ในลักษณะที่จะลดความเส่ียงท่ีจะทําให
บุคคลบาดเจ็บ  ใบพัดลมท่ีเคล่ือนท่ีใหประเมินตามขอ 4.4.5 

ตองไมนําคัตเอาตความรอนปรับตั้งใหมอัตโนมัติหรืออุปกรณปองกันกระแสเกิน อุปกรณเริ ่ม
เดินเคร่ืองอัตโนมัติ ฯลฯ มาใช ถาการปรับต้ังใหมท่ีไมคาดคิดของอุปกรณอาจกอใหเกิดอันตราย 

การตรวจสอบการเปนไปตามขอกําหนดใหทําโดยการตรวจสอบและตามรายละเอียดในขอ 4.4.2 ขอ 
4.4.3 และขอ 4.4.4 

4.4.2 การปองกันในพื้นท่ีซ่ึงผูใชเคร่ืองเขาถึง 

ในพื้นที่ซึ่งผูใชเครื่องเขาถึง ตองมีการปองกันโดยสิ่งที่สรางขึ้นที่เหมาะสมเพื่อลดความเปนไปไดของ
การเขาถึงสวนเคล่ือนท่ีอันตราย หรือโดยการวางสวนเคล่ือนท่ีในเปลือกหุมซ่ึงมีอินเตอรล็อกนิรภัยทาง
กลหรือทางไฟฟาซ่ึงขจัดอันตรายเม่ือมีการเขาถึง 

เคร่ืองทําลายเอกสาร/ส่ือ สําหรับใชในครัวเรือน บาน หรือสํานักงาน ตองเปนไปตามภาคผนวก จจ. 

หากไมสามารถปฏิบัติตามขอกําหนดขางตนไดท้ังหมดและยังจําเปนตองใหบริภัณฑทํางาน ยอมให
เขาถึงไดหาก 

- สวนเคล่ือนท่ีอันตรายเกี่ยวเนื่องโดยตรงในกระบวนการ (เชน สวนเคล่ือนท่ีของเคร่ืองตัดกระดาษ) 
และ 

- อันตรายท่ีเกี่ยวของกับช้ินสวนท่ีผูใชเครองเขาใจไดงาย และ 

- มีมาตรการเพ่ิมเติมดังตอไปนี้ 

 มีคําเตือนในขอแนะนําการใชงานและมีเคร่ืองหมายติดอยูบนบริภัณฑ ซ่ึงประกอบดวยขอความ
ตอไปนี้หรือท่ีคลายกัน 
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คําเตือน 
สวนเคล่ือนท่ีอันตราย 

หามเอาน้ิวมือและสวนของรางกายเขาใกล 

 ในกรณีที่นิ ้วมือ เครื่องประดับ เสื ้อผา ฯลฯ อาจถูกดึงเขาไปในสวนเคลื่อนที่ ตองมีวิธีให
ผูใชเคร่ืองหยุดสวนเคล่ือนท่ีได 

คําเตือนขางตนและวิธีที่เตรียมไวสําหรับหยุดสวนเคลื่อนที่ ตองอยูในตําแหนงที่เดนชัด เห็นไดงาย 
และเขาถึงไดจากจุดท่ีมีความเส่ียงจากการบาดเจ็บสูงท่ีสุด 

การตรวจสอบการเปนไปตามขอกําหนดใหทําโดยการตรวจสอบ และในกรณีท่ีจําเปนโดยการทดสอบ
ดวยนิ้วทดสอบตามรูปท่ี 2ก (ดูขอ 2.1.1.1) หลังจากเอาสวนท่ีผูใชเคร่ืองถอดไดออก และเปดประตูและ
ฝาครอบท่ีผูใชเคร่ืองเขาถึงเอาไว 

หากไมมีมาตรการเพ่ิมเติมจากท่ีระบุไวขางตน นิ้วทดสอบซ่ึงกดดวยแรงไมมากนักตองไมสัมผัสถูกสวน
เคล่ือนท่ีท่ีทําใหเกิดอันตรายในทุกๆ ตําแหนงท่ีเปนไปได 

ชองเปดท่ีปองกันการเขาไปของนิ้วทดสอบตามรูปท่ี 2ก (ดูขอ 2.1.1.1) ใหทดสอบเพ่ิมเติมโดยใชนิ้ว
ทดสอบไมมีขอรูปรางตรง กดดวยแรง 30 N  ถานิ้วทดสอบไมมีขอเขาไปได ใหทดสอบซํ้าดวยนิ้ว
ทดสอบตามรูปท่ี 2ก (ดูขอ 2.1.1.1) เวนแตใหดันนิ้วทดสอบเขาไปในชองเปดโดยใชแรงไมเกิน 30 N 

4.4.3 การปองกันในท่ีต้ังท่ีเขมงวดในการเขาถึง 

สําหรับบริภัณฑที่ติดตั้งในที่ตั้งที่เขมงวดในการเขาถึง ใหใชขอกําหนดและเกณฑการเปนไปตาม
ขอกําหนดในขอ 4.4.2 สําหรับพื้นท่ีซ่ึงผูใชเคร่ืองเขาถึง 

4.4.4 การปองกันในพื้นท่ีซ่ึงผูซอมบํารุงเขาถึง 

ในพื้นที่ซึ่งผูซอมบํารุงเขาถึง ตองมีการปองกันการสัมผัสโดยบังเอิญกับสวนเคลื่อนที่ที่ทําใหเกิด
อันตรายในระหวางการซอมบํารุงสวนท่ีเกี่ยวเนื่องอ่ืนของบริภัณฑ 

การตรวจสอบการเปนไปตามขอกําหนดใหทําโดยการตรวจสอบ 

4.4.5 การปองกันใบพัดลมท่ีเคล่ือนท่ี 

4.4.5.1 ท่ัวไป 

ตองสรางบริภัณฑในลักษณะท่ีลดความเปนไดท่ีจะทําใหเกิดการบาดเจ็บจากใบพัดท่ีเคล่ือนท่ีให
นอยท่ีสุด  ความเปนไปไดท่ีจะทําใหเกดิการบาดเจ็บจากใบพดัท่ีเคล่ือนท่ีใหหาจากการคํานวณตัว
ประกอบ K สําหรับใบพัดแตละใบ  เม่ือตัวประกอบ K เทากับ 

 K = 6 × 10-7 (m r2 N2) 
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เม่ือ 

m  คือ มวล (kg) ของสวนเคล่ือนท่ีของชุดประกอบพดัลม (ใบพัด แกนหมุน และโรเตอร); 

r  คือ รัศมีของใบพัดลม (mm) วัดจากเสนศูนยกลางของมอเตอร (แกนหมุน) ถึงปลายนอกสุดท่ี
มักจะสัมผัส  

N  คือ ความเร็วรอบ (r/min) ของใบพัดลม 

การจัดประเภทของใบพัดลมท่ีเคล่ือนท่ีสัมพัทธกับความสามารถที่เปนสาเหตุใหเกดิการบาดเจ็บ
เปนดังนี ้

ก) ใบพดัลมท่ีเคล่ือนท่ีไมถือวามักเปนสาเหตุใหเกิดความเจ็บปวดหรือการบาดเจ็บ ถา r/min15 000  K factor2 400 1 

ข) ใบพัดลมท่ีเคล่ือนท่ีถือวามักเปนสาเหตุใหเกิดความเจบ็ปวด แตไมกอใหเกดิการบาดเจ็บ ถา r/min22 000  K factor3 600 1 

ค) ใบพัดลมท่ีเคล่ือนท่ี ท่ีไมเปนไปตามขอ ก) หรือ ข) ขางตน ถือวาเปนสาเหตุใหเกดิการบาดเจ็บ 

4.4.5.2 การปองกันสําหรับผูใช 

ใบพัดลมท่ีเคล่ือนท่ีซ่ึงถูกจัดประเภทตามขอ 4.4.5.1 ก) อาจอยูในพืน้ท่ีผูใชเขาถึง  ภายใตภาวะผิด
พรองเดี่ยว ใบพัดลมท่ีเคล่ือนท่ีซ่ึงถูกจัดประเภทตามขอ 4.4.5.1 ก) อาจถึงขีดจํากัดท่ียอมใหสําหรับ
ใบพัดลมท่ีเคล่ือนท่ีซ่ึงถูกจัดประเภทตามขอ 4.4.5.1 ข) 

ใบพัดลมท่ีเคล่ือนท่ีซ่ึงถูกจัดประเภทตามขอ 4.4.5.1 ข) ตองไมอยูในพื้นท่ีผูใชเขาถึงในระหวางการ
ทํางานตามปกติ  ภายใตภาวะผิดพรองเดีย่ว ใบพดัลมท่ีเคล่ือนท่ีซ่ึงถูกจัดประเภทตามขอ 4.4.5.1 ข) 
ตองยังอยูในขีดจํากดัท่ียอมใหสําหรับใบพดัลมท่ีเคล่ือนท่ีซ่ึงถูกจัดประเภทตามขอ 4.4.5.1 ข)  ถา
ใบพัดลมท่ีเคล่ือนท่ีเขาถึงไดในระหวางการซอมบํารุงโดยผูใช ตองมีเคร่ืองหมายเตือนดังนี ้

ใหใชสัญลักษณ   หรือสัญลักษณท่ีคลายกันประกอบเครื่องหมายเตือนรูปสามเหล่ียมตาม 
ISO 3864-2 หรือใชขอความตอไปนี้หรือขอความท่ีเทียบเทา 

 

คําเตือน 
สวนเคล่ือนท่ีอันตราย 

อยูใหหางจากใบพัดลมท่ีเคล่ือนท่ี 
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ใบพัดลมท่ีเคล่ือนท่ีซ่ึงถูกจัดประเภทตามขอ 4.4.5.1 ค) ซ่ึงถูกจัด วางตําแหนง หุม หรือกั้น ใน
ลักษณะท่ีความเปนไปไดท่ีผูใชจะสัมผัสสวนเคล่ือนท่ีของพัดลมระหวางการซอมบํารุงโดยผูใชมัก
ไมเกิดข้ึน ตองมีคําเตือนตามท่ีระบุขางตน 

ในภาวะซอมบํารุงโดยผูใช ในกรณีท่ีการปองกันบริภัณฑจากการเขาถึงใบพัดลมท่ีเคล่ือนท่ีซ่ึงถูกจัด
ประเภทตามขอ 4.4.5.1 ข)  หรือขอ 4.4.5.1 ค)  ตองถูกทําใหหยุดทํางานหรือลัดขามเพ่ือท่ีจะทําการ
บํารุงรักษา  ตองมีขอแนะนําในการปลดแหลงจายกําลังไฟฟากอนทําใหการปองกันบริภัณฑจาก
การเขาถึงหยุดทํางานหรือลัดขาม และการปองกันบริภัณฑจากการเขาถึงตองทําหนาท่ีกอนท่ีจะจาย
กําลังไฟฟากลับคืน 

4.4.5.3 การปองกันสําหรับผูซอมบํารุง 

ไมจําเปนตองมีการปองกันบริภัณฑจากการเขาถึงใบพัดลมท่ีเคล่ือนท่ี สําหรับปองกันผูซอมบํารุง 

ในระหวางการซอมบํารุงในบริเวณท่ีมีความเปนไปได ท่ีผูซอมบํารุงอาจสัมผัสโดยบังเอิญกับใบพดั
ลมท่ีเคล่ือนท่ีซ่ึงถูกจัดประเภทตามขอ 4.4.5.1 ค)  ตองมีเคร่ืองหมายตามท่ีระบุไวในขอ 4.4.5.2 เพื่อ
ช้ีบงตําแหนงของใบพัดลมที่เคล่ือนท่ี พรอมขอแนะนาํท่ีจําเปนใด ๆ ท่ีตองการสําหรับผูซอมบํารุง 
ใหหลีกเล่ียงการสัมผัสกับใบพัดลมท่ีเคล่ือนท่ี 

4.5 ขอกําหนดทางความรอน 

4.5.1 ท่ัวไป 

ขอกําหนดขอ 4.5 มีเจตนาเพ่ือปองกัน 

- สวนท่ีสัมผัสไดจากอุณหภูมิสูงเกิน และ 

- สวนประกอบ ช้ินสวน ฉนวน และวัสดุพลาสติก จากอุณหภูมิสูงเกินซ่ึงอาจทําใหสมบัติทางไฟฟา 
ทางกล หรือสมบัติอ่ืนๆ เส่ือมลง ในระหวางการใชงานปกติ ตลอดอายุการใชงานท่ีคาดหวังของ
บริภัณฑ 

ตองพิจารณาบนขอเท็จจริงท่ีวา ในการใชงานในระยะยาว สมบัติทางไฟฟาและทางกลของวัสดุฉนวน
บางอยาง (ดูขอ 2.9.1) อาจไดรับผลกระทบในทางลบ (เชน สารท่ีทําใหออนตัว (softener) ระเหยท่ี
อุณหภูมิตํ่ากวาอุณหภูมิออนตัวปกติของวัสดุ) 

ในระหวางการทดสอบขอ 4.5.2 ใหเคร่ืองขยายสัญญาณเสียงทํางานตามขอ 4.2.4 ของ มอก.1195 

4.5.2 การทดสอบอุณหภูมิ 

ตองเลือกวัสดุท่ีใชในสวนประกอบและโครงสรางของบริภัณฑในลักษณะท่ีภายใตโหลดปกติ อุณหภูมิ
มีคาไมเกินคาท่ีปลอดภัยในความหมายของมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้ 
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สวนประกอบท่ีทํางานท่ีอุณหภูมิสูงตองมีการหุมอยางมีประสิทธิผลหรือแยกออกเพื่อหลีกเล่ียงอุณหภูมิ
สูงเกิน ท่ีจะเกิดกับวัสดุและสวนประกอบท่ีอยูใกลเคียง 

การตรวจสอบการเปนไปตามขอกําหนดใหทําโดยการตรวจสอบจากเอกสารแสดงขอมูลของวัสดุ และ
โดยการหาและบันทึกอุณหภูมิ ใหบริภัณฑหรือชิ้นสวนของบริภัณฑทํางานภายใตโหลดปกติตามขอ 
1.4.5 จนกระท่ังอุณหภูมิเสถียร  สําหรับขีดจํากัดอุณหภูมิ ใหดูขอ 4.5.3 และขอ 4.5.4 

หมายเหตุ ใหดูขอ 1.4.4 ขอ 1.4.10 ขอ 1.4.12 และขอ 1.4.13 ดวย 

ยอมใหทดสอบสวนประกอบและสวนอ่ืน ๆ แยกกัน หากทําตามภาวะทดสอบท่ีใชไดกับบริภัณฑ 

บริภัณฑท่ีมีเจตนาใหติดแบบฝงหรือติดต้ังในราง หรือรวมเขากับบริภัณฑท่ีใหญกวา ใหทดสอบภายใต
ภาวะจําลองหรือภาวะจริงท่ีใหผลเลวท่ีสุดท่ียอมใหในขอแนะนําการติดต้ัง 

ใหวัดอุณหภูมิของฉนวนไฟฟา (นอกเหนือจากฉนวนของขดลวด ดูขอ 1.4.13) ซ่ึงหากลมเหลวแลวอาจ
ทําใหเกิดอันตราย บนพื้นผิวของฉนวนท่ีจุดใกลกับแหลงกําเนิดความรอน (ดูหมายเหตุของตารางท่ี 4ข)
ในระหวางการทดสอบ 

- คัตเอาตความรอนและอุปกรณปองกันกระแสเกินตองไมทํางาน 

- ยอมใหเทอรมอสแตตทํางาน ถาไมรบกวนการทํางานปกติของบริภัณฑ 

- ยอมใหตัวจํากัดอุณหภูมิทํางานได 

- สารประกอบผนึก (ถามี) ตองไมไหลออกมา 

4.5.3 ขีดจํากัดอุณหภูมิสําหรับวัสดุ 

อุณหภูมิของวสัดุและสวนประกอบตองไมเกินคาท่ีระบุไวในตารางท่ี 4ข 
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 ตารางท่ี 4ข  ขีดจํากดัอุณหภมิู วัสดุ และสวนประกอบตาง ๆ  

สวน 
อุณหภูมิสูงสุด (Tmax)

oC 
ฉนวน รวมท้ังฉนวนของขดลวด 
- วัสดุฉนวนประเภท 105 (A) 
- วัสดุฉนวนประเภท 120 (E) 
- วัสดุฉนวนประเภท 130 (B) 
- วัสดุฉนวนประเภท 155 (F) 
- วัสดุฉนวนประเภท 180 (H) 
- วัสดุฉนวนประเภท 200 
- วัสดุฉนวนประเภท 220 
- วัสดุฉนวนประเภท 250 

 100 ก) ข) ค) 
 115 ก) ข) ค) 
 120 ก) ข) ค) 
 140 ก) ข) ค) 

 165 ก) ข) ค) 

 180 ก) ข)  

 200 ก) ข) 
225 ก) ข) 

ฉนวนยางหรือพีวีซีของสายภายในและสายภายนอกรวมท้ังสายออนปอน
กําลังไฟฟา 
- ไมมีเครื่องหมายอุณหภูมิ 
- มีเครื่องหมายอุณหภูมิ  

 
75 ง) 

เครื่องหมายอุณหภูมิ
ฉนวนเทอรมอพลาสติกอื่น ดู จ) 

ขั้วตอ รวมท้ังขั้วตอลงดิน สําหรับตัวนําตอลงดินภายนอกของบริภัณฑประจําที่ 
นอกจากวามีสายออนปอนกําลังไฟฟาถอดไมได 85 
สวนที่สัมผัสกับของเหลวที่ติดไฟได ดูขอ 4.3.12 
สวนประกอบตาง ๆ  ดูขอ 1.5.1 
ก)

 ถาอุณหภูมิของขดลวดหาโดยเทอรมอคัปเปล ตัวเลขเหลาน้ีตองลดลง 10 oC ยกเวนในกรณีของ 
- มอเตอร หรือ 
- ขดลวดที่มีเทอรมอคัปเปลฝงอยู 

ข)
 สําหรับวัสดุแตละชนิด ตองพิจารณาจากขอมูลของวัสดุน้ันสําหรับการหาอุณหภูมิสูงสุดที่เหมาะสม 

ค)
 การจัดประเภทของวัสดุฉนวนประเภท A ถึง H ซึ่งแตกอนกําหนดโดย IEC 60085 ใหแกวัสดุประเภท 105 ถึง 180 ให
ไวในวงเล็บ 

ง)
 ถาไมมีเครื่องหมายบนสายไฟฟา ยอมใหใชเครื่องหมายบนลอบรรจุสายไฟฟาหรือพิกัดอุณหภูมิที่ผูผลิตสายไฟฟา
กําหนดให 

จ)  เปนไปไมไดที่จะระบุอุณหภูมิสูงสุดที่ยอมให สําหรับวัสดุเทอรมอพลาสติกเน่ืองจากความหลากหลาย จึงตองทดสอบ
ตามที่ระบุไวในขอ 4.5.5

4.5.4 ขีดจํากัดอุณหภูมิสัมผัส 

อุณหภูมิของสวนท่ีแตะตองถึงในพื้นท่ีผูใชเคร่ืองเขาถึงตองไมเกินคาท่ีกําหนดในตารางท่ี 4ค 
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ตารางท่ี 4ค  ขีดจํากดัอุณภูมิสัมผัส 

สวนตางๆ ในพ้ืนที่ผูใชเครื่องเขาถึง 

อุณหภูมิสูงสุด (Tmax) 
C 

โลหะ แกว พอรซเลน และ
วัสดุเคลือบแข็ง 

พลาสติกและยาง ข)

ที่จับ ปุม ปากจับ ฯลฯ ที่ตองถือหรือสัมผัสเปนคาบสั้น ๆ 
เทาน้ัน 

60 70 85 

ที่จับ ปุม ปากจับ ฯลฯ ที่ตองถืออยางตอเน่ืองในการใชงาน
ตามปกติ 

55 65 75 

พ้ืนผิวภายนอกของบริภัณฑซึ่งอาจถูกสัมผัส ก) 70 80 95 
สวนตาง ๆ ภายในบริภัณฑซึ่งอาจถูกสัมผัส ค) 70 80 95 
ก) ยอมใหอุณหภูมิไมเกิน 100 C บนสวนขางลาง : 
- พ้ืนที่บนพ้ืนผิวภายนอกของบริภัณฑซึ่งไมมีมิติใดเกิน 50 mm และซึ่งมักไมถูกสัมผัสในการใชงานตามปกติ  และ 
- สวนของบริภัณฑที่ตองการความรอนสําหรับทําหนาที่ที่ต้ังใจ (เชนเครื่องเคลือบบัตร) หากภาวะนี้ผูใชสามารถเขาใจไดงาย 
คําเตือน ตองถูกทําเครื่องหมายไวบนบริภัณฑในตําแหนงที่เห็นไดงายประชิดกับสวนรอน 
คําเตือน ตองเปนอยางใดอยางหน่ึงดังน้ี 

. สัญลักษณ   (IEC 60417-5041 (DB:2002-10)):  

. หรือขอความดังน้ี หรือที่คลายกัน 
คําเตือน 

พ้ืนผิวรอน 
อยาสัมผัส 

ข) สําหรับแตละวัสดุ ตองคํานึงถึงขอมูลสําหรับวัสดุน้ันเพ่ือหาอุณหภูมิสูงสุดที่เหมาะสม 
ค) อุณหภูมิที่เกินขีดจํากัดจะยอมใหก็ตอเมื่อเปนไปตามเง่ือนไขตอไปน้ี 
– มักไมสัมผัสโดยไมต้ังใจกับสวนดังกลาว  และ 

– สวนน้ันมีเครื่องหมายช้ีบอกวารอน  ยอมใหใชสัญลักษณตอไปนี้ (IEC 60417-5041 (DB:2002-10)) เพ่ือใหขอมูลน้ี

สําหรับบริภัณฑท่ีเจตนาใหติดต้ังในสถานท่ีจํากัดการเขาถึง ใหใชขีดจํากัดอุณหภูมิในตารางท่ี 4ค 
ยกเวนสําหรับสวนโลหะภายนอกซ่ึงมีหลักฐานวาออกแบบสําหรับเปนท่ีระบายความรอน (heat sink) 
หรือในกรณีท่ีมีคําเตือนท่ีมองเห็นได ก็ยอมใหอุณหภูมิเปน 90 °C 

4.5.5 ความทนความรอนผิดปกติ 

สวนเทอรมอพลาสติกซ่ึงติดต้ังอยูโดยตรงกับสวนท่ีมีแรงดันไฟฟาอันตรายตองทนความรอนผิดปกติได 
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การตรวจสอบการเปนไปตามขอกําหนดใหทําโดยการนาํสวนนี้ไปทดสอบการกดดวยลูกกลม ตาม IEC 
60695-10-2  ไมตองทดสอบถาการตรวจสอบลักษณะเฉพาะทางกายภาพของวัสดช้ีุชัดวาวัสดุนัน้เปนไป
ตามขอกําหนดของการทดสอบน้ี 

การทดสอบใหทําในตูอบความรอนท่ีอุณหภูมิ (T-TambTma 15 °C)  2 °C 

อยางไรก็ตามใหทดสอบสวนเทอรมอพลาสติกท่ีรองรับสวนวงจรปฐมภูมิท่ีอุณหภมิูอยางนอย 125 °C 

สําหรับความหมายของ T, Tma และ Tmab เปนดังท่ีใหไวในขอ 1.4.12.1 

4.6 ชองเปดในเปลือกหุม 

หมายเหตุ 1 ขอ 4.6.1 และขอ 4.6.2 ไมใชกับบริภัณฑขนยายได  ขอ 4.6.4 ใชกบับริภัณฑขนยายไดเทานั้น 

หมายเหต ุ2 ขอกําหนดเพิ่มเตมิเกี่ยวกับชองเปดในเปลือกหุม ดูขอ 2.1.1 

4.6.1 ชองเปดดานบนและดานขาง 

สําหรับบริภัณฑท่ีเจตนาใหใชในลักษณะท่ีวางไดมากกวา 1 ทิศทาง (ดูขอ 1.3.6) ตองเปนไปตาม
ขอกําหนดขอ 4.6.1 ในแตละการวางท่ีเหมาะสม 

ยกเวนบริภัณฑขนยายได (ดูขอ 4.6.4) ชองเปดบนดานบนและดานขางของเปลือกหุมตองอยูใน
ตําแหนงหรือสรางในลักษณะท่ีวัตถุท่ีผานชองเปดและกอใหเกิดอันตรายโดยสัมผัสกับสวนท่ีนําไฟฟา
ไดเปลือยมักไมเกิดข้ึน 

หมายเหตุ 1 อันตราย รวมถึง พลังงานอันตราย และอันตรายที่เกิดโดยการเชื่อมโยงขามฉนวนหรือโดยผูใชเคร่ืองเขาถึงสวนที่มี
แรงดันไฟฟาอันตราย (เชน ผานเคร่ืองประดับโลหะ) 

ชองเปดท่ีอยูหลังประตู แผง ฝาครอบ ฯลฯ ท่ีสามารถเปดและถอดไดโดยผูใชเคร่ือง ไมตองเปนไปตาม
ขอกําหนดหากชองเปดของบริภัณฑเปนไปตามขอกําหนดขณะประตู แผง และฝาครอบ ปดหรืออยูใน
ตําแหนงติดต้ัง 

เม่ือสวนของดานขางของเปลือกหุมกันไฟอยูในพืน้ท่ีท่ีลากจากมุม 5 องศา ในรูปท่ี 4จ ใหใชขีดจํากัดใน
ขอ 4.6.2 ท่ีเกี่ยวกับขนาดของชองเปดดานลางของเปลือกหุมกนัไฟกับชองเปดดานขางนี้ดวย 

การตรวจสอบการเปนไปตามขอกําหนดใหทําโดยการตรวจสอบและการวัด  ยกเวนสําหรับสวนของ
ดานขางของเปลือกหุมกันไฟตามขอกาํหนดขอ 4.6.2 (ดูยอหนาขางตน) ขอใดขอหนึ่งตอไปนี้ถือวา
เปนไปตามขอกําหนด (ใชสําหรับโครงสรางอ่ืน ๆ ดวย) 

- ชองเปดท่ีมีมิติใดๆ ไมเกนิ 5 mm 

- ชองเปดท่ีมีความกวางไมเกนิ 1 mm โดยไมคํานึงถึงความยาว 

- ชองเปดดานบนท่ีสรางในลักษณะท่ีขัดขวางวัตถุท่ีตกเขาทางตรงในแนวด่ิง (ดูรูปท่ี 4ข เปนตัวอยาง) 
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- ชองเปดดานขางซ่ึงมีบานเกล็ดซ่ึงทําเปนรูปรางเพื่อเบ่ียงเบนวัตถุท่ีตกในแนวด่ิงภายนอกออกไป (ดู
รูปท่ี 4ค เปนตัวอยาง) 

- ชองเปดดานบนและดานขาง แสดงในรูปท่ี 4ง ท่ีไมอยูในแนวดิ่ง หรือภายในปริมาตร V ซ่ึงจํากัดดวย
มุม 5 องศา ของการฉายแนวดิ่งข้ึนไปจนถึงขนาดของชองเปด L เหนอืสวนท่ีนําไฟฟาไดเปลือย 

 ท่ีมีแรงดันไฟฟาอันตราย หรือ 

 ท่ีเกิดพลังงานอันตรายตามความหมายขอ 2.1.1.5 

หมายเหตุ 2 ตัวอยางของรูปที่ 4ข รูปที่ 4ค รูปที่ 4ง และรูปที่ 4จ ไมไดมีเจตนาใหใชเปนแบบเขียนทางวิศวกรรม แตใชแสดง
เปนภาพประกอบของขอกําหนดนี้เทานั้น 

 
รูปท่ี 4ข  ตัวอยางแสดงภาคตัดขวางการออกแบบชองเปดเพื่อปองกันการเขาถึงในแนวดิ่ง 

 

 
รูปท่ี 4ค  ตัวอยางของการออกแบบบานเกล็ด 

ดานในดานใน ดานนอก ดานนอก 

การย่ืนออกไปดานนอก การย่ืนเขาไปดานใน 

ชองเปดแนวเอียง ชองเปดแนวดิ่ง 
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A  ชองเปดของเปลือกหุม 

B  การฉายแนวด่ิงของขอบนอกของชองเปด 

C  เสนเอียงซึ่งฉายที่มุม 5 องศา จากขอบของชองเปดไปยังจุดซึ่งหางจาก B เปนระยะ E 

D  เสนซึ่งฉายลงมาตรงๆ บนระนาบเดียวกันกับผนังดานขางของเปลือกหุม 

E  การฉายขอบนอกของชองเปด (B) และเสนเอียง (C) (ไมใหญกวา L) 

L  มิติสูงสุดของชองเปดของเปลือกหุม 

V  ปริมาตรซึ่งไมมีสวนเปลือยที่มีแรงดันไฟฟาอันตราย หรือเกิดพลังงานอันตราย (ดูขอ 4.6.1) 

รูปท่ี 4ง  ชองเปดของเปลือกหุม 

4.6.2 ดานลางของเปลือกหุมกันไฟ 

สําหรับบริภัณฑซ่ึงเจตนาใหใชในทิศทางการหันเหมากกวา 1 ทิศทาง (ดูขอ 1.3.6) ขอกําหนดของขอ 
4.6.2 ใชไดกับแตละทิศทางการหันเห 
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ดานลางของเปลือกหุมกันไฟ (ยกเวนเปลือกหุมกันไฟของบริภัณฑขนยายได) หรือตัวกั้นแตละตัวตอง
ใหการปองกันใตสวนท่ีอยูภายในท้ังหมด รวมท้ังสวนประกอบหรือชุดประกอบท่ีหุมบางสวน ซ่ึง
ภายใตภาวะผิดพรองอาจสงวัสดุออกมาทําใหพื้นผิวท่ีรองรับติดไฟได 

หมายเหตุ ดูขอ 4.7.2.2 สําหรับสวนที่ไมตองการเปลือกหุมกันไฟ 

สวนลางสุดหรือตัวกั้นตองอยูในตําแหนงและมีพื้นที่ไมนอยกวาที่แสดงไวในรูปที่ 4จ และตองอยูใน
แนวระนาบ หรือมีขอบ หรือมีรูปรางอ่ืนซ่ึงมีการปองกันท่ีเทียบเทา 

ชองเปดดานลาง ตองไดรับการปองกันโดยแผนปะทะความรอน ท่ีกั้น หรือส่ิงท่ีคลายกัน ในลักษณะท่ี
โลหะท่ีหลอมละลาย และวัสดุท่ีกําลังลุกไหมไมอาจตกออกมานอกเปลือกหุมกันไฟ 

A สวนของสวนประกอบซึ่งตองการเปลือกหุมกันไฟ เชน ใต
ชองเปดในสวนประกอบหรือชุดประกอบซ่ึงอาจสงอนุภาคท่ี
กําลังลุกเปนไฟออกมา ถาสวนประกอบหรือชุดประกอบไมมี
เปลือกหุมกันไฟของตัวเอง พ้ืนที่ที่ตองไดรับการปองกัน คือ 
พ้ืนที่ทั้งหมดที่ครอบคลุมโดยสวนประกอบหรือชุดประกอบ 

B เสนรอบนอกของพื้นที่ของ A ที่ฉายดิ่งลงบนระนาบระดับ
ของจุดที่ตํ่าที่สุดของเปลือกหุมกันไฟ 

C เสนเอียงซึ่งวาดรอยเสนรอบนอก D บนระนาบเดียวกันกับ B 
เคล่ือนไปรอบๆ เสนรอบรูปที่อยูนอกเสนรอบนอก B  เสน
เอียงน้ีฉายที่มุม 5 องศา จากแนวด่ิงที่ทุกๆ จุดบนเสนรอบรูป
ของชองเปดใน A และหันเหเพ่ือวาดรอยพ้ืนที่ที่มากที่สุด 

D เคาโครงตํ่าสุดของสวนลางสุดของเปลือกหุมกันไฟ  สวนของ
ดานขางของเปลือกหุมกันไฟซึ่งอยูภายใตพื้นที่ที่วาดรอยที่
มุม 5 องศา  ใหพิจารณาวาเปนสวนของดานลางของเปลือกหุม
กันไฟดวย 

รูปท่ี 4จ  ตัวอยางสวนลางของเปลือกหุมกันไฟสําหรับ 
สวนประกอบหรือชุดประกอบท่ีหุมบางสวน 

ขอกําหนดขอ 4.6.2 ไมใชกับบริภัณฑประจําที่ ที่มีเจตนาใหใชในที่ตั้งที่เขมงวดในการเขาถึงเทานั้น 
และติดต้ังบนพ้ืนคอนกรีตหรือพื้นผิวอ่ืนท่ีเผาไหมไมได บริภัณฑนั้นตองทําเคร่ืองหมายดังตอไปนี้ 

เหมาะสําหรับติดตั้งบนพื้นคอนกรีต 

หรือพื้นผิวอ่ืนท่ีเผาไหมไมไดเทานั้น 
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การตรวจสอบการเปนไปตามขอกําหนดใหทําโดยการตรวจสอบ และในกรณีท่ีจําเปนโดยการทดสอบ
ตามขอ ก.3 

โครงสรางตอไปนี้ถือวาเปนไปตามขอกําหนดโดยไมตองทดสอบ 

- ไมมีชองเปดท่ีดานลางของเปลือกหุมกันไฟ 

- ชองเปดท่ีดานลางขนาดใดๆ ท่ีอยูใตตัวกั้นดานใน ท่ีกั้นหรือส่ิงท่ีคลายกัน ซ่ึงเปนไปตามขอกําหนด
สําหรับเปลือกหุมกันไฟ  ดูขอ 4.2.1 ดวย 

- ชองเปดท่ีดานลาง มีขนาดไมเกิน 40 mm2 ท่ีอยูใตสวนประกอบและสวนท่ีเปนไปตามขอกําหนด
สําหรับวัสดุประเภท V-1 หรือวัสดุโฟมประเภท HF-1  หรือท่ีอยูใตสวนประกอบขนาดเล็กซ่ึงเปนไป
ตามเกณฑการทดสอบเปลวไฟเข็มตาม IEC 60695-11-5 โดยใชเปลวไฟ 30 s 

- โครงสรางแผนปะทะความรอนเปนดังเชนท่ีแสดงไวในรูปท่ี 4ฉ 

- สวนลางท่ีเปนโลหะของเปลือกหุมกันไฟท่ีเปนไปตามขีดจํากัดทางมิติของเสนใดๆ ในตารางท่ี 4ค 

- ท่ีกั้นสวนลางท่ีเปนโลหะท่ีมีตาขายซ่ึงมีชองเปดท่ีระบุไมเกิน 2 mm ระหวางเสนศูนยกลางของลวด 
และขนาดเสนผานศูนยกลางของลวดไมนอยกวา 0.45 mm 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4ฉ  โครงสรางแผนปะทะความรอน 

  

แผนปะทะความรอน (อาจอยูเหนือหรือใต
ดานลางของเปลือกหุมกันไฟ)

ดานลางของเปลือกหุมกันไฟ 
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 ตารางท่ี 4ค  ขนาดและระยะหางของชองเปดในโลหะดานลางของเปลือกหุมกันไฟ 

ใชกับแบบรูกลม ใชกับชองเปดรูปรางอื่น ๆ  
ความหนาตํ่าสุด
ของโลหะดานลาง 

mm 

เสนผานศูนยกลาง
สูงสุดของรู 

mm 

ระยะหางตํ่าสุดระหวางรู
(จุดศูนยกลางถึงจุด

ศูนยกลาง) 
mm

 
พ้ืนที่สูงสุด 

mm2 

ระยะหางตํ่าสุด
ระหวางชองเปด 
(ขอบถึงขอบ) 

mm
0.66 
0.66 
0.76 
0.76 
0.81 
0.89 
0.91 
0.91 
1.0 
1.0 

1.1 
1.2 
1.1 
1.2 
1.9 
1.9 
1.6 
2.0 
1.6 
2.0 

1.7
2.3 
1.7 
2.3 
3.1 
3.1 
2.7 
3.1 
2.7 
3.0

1.1
1.2 
1.1 
1.2 
2.9 
2.9 
2.1 
3.1 
2.1 
3.2

0.56
1.1 
0.55 
1.1 
1.1 
1.2 
1.1 
1.2 
1.1 
1.0

4.6.3 ประตูหรือฝาครอบในเปลือกหุมกันไฟ 

ถาสวนของเปลือกหุมกันไฟประกอบดวยประตูหรือฝาครอบท่ีเปนทางสูพื้นท่ีซ่ึงผูใชเคร่ืองเขาถึง ตอง
เปนไปตามขอกําหนดขอใดขอหนึ่งดังตอไปนี้ 

- ประตูหรือฝาครอบตองมีอินเตอรล็อกท่ีเปนไปตามขอกําหนดขอ 2.8 

- ประตูหรือฝาครอบท่ีมีเจตนาใหผูใชเคร่ืองเปดเปนประจํา ตองเปนไปตามท้ังสองเง่ือนไขดังตอไปนี้ 

  ตองถอดออกจากสวนอ่ืนๆ ของเปลือกหุมกันไฟโดยผูใชเคร่ืองไมได และ 

  ตองมีวิธีการทําใหประตูหรือฝาครอบปดอยูเสมอในระหวางการใชงานปกติ 

- ประตูหรือฝาครอบที่มีเจตนาใหผูใชเครื่องใชเปนครั้งคราวเทานั้น เชน เพื่อการติดตั้งอุปกรณ
ประกอบ  ยอมใหถอดประตูหรือฝาครอบไดหากมีขอแนะนําการทํางานรวมทั้งวิธีการถอดและใส
กลับอยางถูกตอง 

การตรวจสอบการเปนไปตามขอกําหนดใหทําโดยการตรวจสอบ 

4.6.4 ชองเปดในบริภัณฑขนยายได 

ตองลดความเส่ียงจากการติดไฟอันเนื่องมาจากวัตถุโลหะเล็กๆ เชน ลวดหนีบกระดาษ หรือ ลวดเย็บ
กระดาษ ท่ีเคล่ือนท่ีอยูภายในบริภัณฑขนยายไดระหวางท่ีมีการเคล่ือนยาย โดยมีมาตรการที่ทําใหวัตถุ
ดังกลาวไมมีโอกาสเขามาในบริภัณฑและเกิดการเช่ือมโยงสวนท่ีนําไฟฟาไดเปลือยซ่ึงอาจสงผล
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เกี่ยวกับอันตรายจากไฟ  ยกเวนท่ีตองการในขอ 4.6.4.3 ไมตองเตรียมมาตรการดังกลาวสําหรับสวนท่ีนํา
ไฟฟาไดเปลือยซ่ึงกําลังไฟฟาถูกจํากัดตามขอ 2.5 

หมายเหตุ ขอกําหนดขางตนใชกับสวนที่นําไฟฟาไดเปลือยเทานั้น  สวนที่นําไฟฟาไดที่หุมดวยคอนฟอรมัลหรือส่ิงเคลือบอื่น
ไมถือวาเปนสวนที่นําไฟฟาไดเปลือย 

การตรวจสอบการเปนไปตามขอกําหนดใหทําตามขอ 4.6.4.1 ขอ 4.6.4.2 และขอ 4.6.4.3 ตามความ
เหมาะสม  ในระหวางการตรวจสอบและทดสอบประตูและฝาครอบท้ังหมดตองปดหรืออยูในตําแหนง
และอุปกรณรอบขางหรือชุดประกอบ เชนหนวยขับดิสก แบตเตอร่ี ฯลฯ  ตองติดต้ังตามท่ีต้ังใจไว 

4.6.4.1 มาตรการการออกแบบเชิงการสราง 

ตัวอยางมาตรการการออกแบบเชิงการสรางท่ียอมรับได 

- มีชองเปดมีความกวางไมเกนิ 1 mmโดยไมคํานึงถึงความยาว  หรือ 

- มีที่กั้นที่มีตาขายซึ่งมีชองเปดที่ระบุไมเกิน 2 mm ระหวางเสนศูนยกลางเสนลวดและทําดวย
เชือกลวดหรือลวดท่ีมีขนาดเสนผานศูนยกลางไมนอยกวา 0.45 mm  หรือ 

- มีตัวกั้นภายใน  หรือ 

- อุปกรณเชิงการสรางอ่ืนท่ีเทาเทียมกนั 

หมายเหตุ ฉากที่เตรียมไวเพื่อจํากัดการเขาของวัตถุเล็ก ๆ ที่เปนสวนของเปลือกหุมและอาจใชขอกําหนดในขอ 4.7 
สําหรับเปลือกหุมกันไฟ ใหดูขอ 1.3.6 ดวย 

การตรวจสอบการเปนไปตามขอกําหนดใหทําโดยการตรวจสอบและการวัด และถาจําเปน โดยการ
จําลองการเขาของวัตถุซ่ึงอาจเช่ือมโยงสวนท่ีนําไฟฟาไดเปลือย 

4.6.4.2 มาตรการประเมินชองเปดท่ีใหญกวา 

ชองเปดท่ีใหญกวาท่ีระบุในขอ 4.6.4.1 ยอมใหมีได (ดูขอ 2.1.1.1 ดวย) หากการทดสอบความผิด
พรองไดทําเพื่อจําลองการเช่ือมโยงผานเสนทางตรงระหวางสวนท่ีนําไฟฟาไดเปลือย (สําหรับสวน
ท่ีเปนโลหะ ใหดูขอ 4.6.4.3) ท่ีวางหางกันนอยกวา 13 mm ในพื้นท่ีใดๆ ท้ังหมดภายในบริภัณฑซ่ึง
ไมเปนไปตามเกณฑของขอ 4.6.4.1 

การตรวจสอบการเปนไปตามขอกําหนดใหทําโดยการตรวจสอบ การวัด และโดยการทดสอบ
ความผิดพรองจําลอง ถือวามีการเช่ือมโยงระหวางสวนท่ีนําไฟฟาไดเปลือยซ่ึงสามารถสัมผัสพรอม
กันเม่ือใชวัตถุโลหะตรง ท่ีมีเสนผานศูนยกลาง 1 mm และมีความยาวไมเกิน 13 mm กดโดยไมตอง
ใชแรงมากนัก  ในระหวางการทดสอบความผิดพรองตองไมมีการจุดติดไฟของวัสดุอโลหะและตอง
ไมมีโลหะหลอมละลายกระจายออกมา 

4.6.4.3 การใชสวนท่ีเคลือบโลหะ 



มอก.1561-2556 

-193- 

ในกรณีท่ีสวนท่ีเคลือบโลหะของตัวกั้นพลาสติกหรือเปลือกหุมอยูในระยะไมเกิน 13 mm จากสวน
ของวงจรไฟฟาท่ีมีกําลังไฟฟาสูงกวา 15 VA ใหใชขอกําหนด ก) หรือ ข) หรือ ค) ขอใดขอหนึ่ง
ดังตอไปนี้ 

ก) การเขาถึงของวัตถุโลหะแปลกปลอมถูกจํากัดดวยมาตรการในขอ 4.6.4.1 ไมวากําลังไฟฟาท่ีมี
อยูเปนไปตามขีดจํากัดของขอ 2.5  หรือไม หรือ 

ข) ตองมีตัวกัน้ระหวางสวนท่ีนําไฟฟาไดเปลือย กับ ตัวกัน้หรือเปลือกหุมท่ีเคลือบโลหะ หรือ 

ค) ตองทดสอบความผิดพรองเพื่อจําลองการเช่ือมโยงโดยตรงระหวางสวนท่ีนําไฟฟาไดเปลือย
และสวนท่ีเคลือบโลหะของตัวกั้นหรือเปลือกหุมท่ีอยูใกลท่ีสุดในระยะไมเกิน 13 mm จาก
สวนท่ีนําไฟฟาไดเปลือย 

หมายเหตุ ตัวอยางของตัวกั้นพลาสติกหรือเปลือกหุมที่เคลือบโลหะ รวมถึงสวนที่ทําดวยวัสดุองคประกอบนําไฟฟา หรือ
สวนที่เคลือบดวยไฟฟา (electroplated) ครอบโลหะที่ผิวภายใตภาวะสุญญากาศ (vacuum-deposited)  
ทาสีที่เปนตัวนํา หรือ หุมดวยโลหะเปลว 

การตรวจสอบการเปนไปตามขอกําหนดใหทําโดยการตรวจสอบและการวัด และในกรณีท่ี
เหมาะสมโดยการทดสอบ  ถาใชวิธีการทดสอบความผิดพรองจําลอง ตองไมมีการติดไฟของตัวกั้น
หรือเปลือกหุมท่ีเคลือบโลหะเกิดข้ึน 

4.6.5 สารยึดติดสําหรับจุดประสงคทางโครงสราง 

ถายึดตัวกั้นหรือท่ีกั้นซ่ึงเปนไปตามขอ 4.6.1 ขอ 4.6.2 หรือขอ 4.6.4 เขากับดานในของเปลือกหุมหรือ
เขากับสวนอ่ืนภายในเปลือกหุมดวยสารยึดติด สารยึดติดตองมีสมบัติการยึดติดท่ีเพยีงพอตลอดอายุการ
ใชงานของบริภัณฑ 

การตรวจสอบการเปนไปตามขอกําหนดใหทําโดยการพจิารณาโครงสรางและขอมูลท่ีมี ถาไมมีขอมูล
ดังกลาว ใหตรวจสอบการเปนไปตามขอกําหนดโดยการทดสอบตอไปนี้ 

นําตัวอยางบริภัณฑหรือสวนของเปลือกหุมท่ีมีตัวกัน้หรือท่ีกั้นยดึติดอยูไปประเมินโดยวางตัวอยางให
ตัวกั้นหรือท่ีกัน้อยูดานลาง 

 ปรับภาวะของตัวอยางในตูอบท่ีอุณหภูมิคาหนึ่งสําหรับระยะเวลาทีก่ําหนดดังตอไปนี้ 

  100 °C   2 °C  เปนเวลา 1 สัปดาห  หรือ 

 90 °C   2 °C  เปนเวลา 3 สัปดาห  หรือ 

 82 °C   2 °C  เปนเวลา 8 สัปดาห 

เม่ือการปรับภาวะอุณหภูมิแลวเสร็จ ใหทดสอบตัวอยางดังนี้ 
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- นําตัวอยางออกจากตูอบและวางไวในท่ีท่ีมีอุณหภูมิใดๆ ระหวาง 20 °C กับ 30 °C เปนเวลา 1 h 

- วางตัวอยางในตูแชแข็งท่ีอุณหภูมิ –40 °C  2 °C เปนเวลา 4 h 

- นําตัวอยางออกจากตูแชแข็งและปลอยตัวอยางใหมีอุณหภูมิใดๆ ระหวาง 20 °C กับ 30 °C เปน
เวลา 8 h 

- วางตัวอยางในตูท่ีมีความช้ืนสัมพัทธรอยละ 91 ถึงรอยละ 95 เปนเวลา 72 h 

- นําตัวอยางออกจากตูและวางไวในท่ีท่ีมีอุณหภูมิใดๆ ระหวาง 20 °C กับ 30 °C เปนเวลา 1 h 

- วางตัวอยางในตูอบท่ีอุณหภมิูท่ีใชในการปรับภาวะอุณหภูมิ เปนเวลา 4 h 

- นําตัวอยางออกจากตูอบและปลอยตัวอยางใหมีอุณหภูมิใดๆ ระหวาง 20 °C กับ 30 °C เปนเวลา 8 h 

จากนั้นใหทดสอบตัวอยางตามขอ 4.2 ในสวนที่เกี่ยวของทันที ภายหลังการทดสอบ ตัวกั้นหรือที่กั้น
ตองไมหลุดรวงหรือหลุดไปบางสวน 

ยอมใหเพิ่มระยะเวลาการทดสอบได ถาผูผลิตเห็นชอบ 

4.7 ความทนไฟ 

ขอนี้ระบุขอกําหนดท่ีมีเจตนาจะลดความเส่ียงของการติดไฟและการลุกลามของเปลวไฟท้ังภายในบริภัณฑ
และท่ีลุกลามออกมาขางนอก โดยการใชวัสดุและสวนประกอบท่ีเหมาะสม และโดยการสรางท่ีเหมาะสม 

หมายเหตุ 1 ความเส่ียงของการติดไฟสามารถลดไดโดยการจํากัดอุณหภูมิสูงสุดของสวนประกอบภายใตภาวะการทํางานปกติและ
ภายหลังการเกิดความผิดพรองเดี่ยว (ดูขอ 1.4.14)  หรือโดยการจํากดักาํลังไฟฟาที่สามารถจายไดในวงจร 

หมายเหตุ 2 การลุกลามของเปลวไฟที่เกิดจากการติดไฟสามารถลดไดโดยใชวัสดุและฉนวนที่หนวงเปลวไฟ (flame retardant) หรือ
โดยการจัดใหมีการแยกกันอยางเพียงพอ 

หมายเหตุ 3 ประเภทของวัสดทุี่แบงตามสภาพการติดไฟ ใหดูหมายเหตุในขอ 1.2.12.1 

หมายเหตุ 4 (วาง) 

โลหะ วัสดุเซรามิกส และแกว ถือวาเปนไปตามขอกําหนดโดยไมตองทดสอบ 

4.7.1 การลดความเส่ียงของการติดไฟและการลุกลามของเปลวไฟ 

สําหรับบริภัณฑหรือสวนของบริภัณฑ   มีวิธี 2 วิธีเปนทางเลือกท่ีปองกันการติดไฟและการลุกลามของ
เปลวไฟท่ีมีผลกระทบตอวัสดุ สายไฟ สวนประกอบท่ีมีขดลวด และสวนประกอบอิเล็กทรอนิกส เชน 
วงจรรวม ทรานซิสเตอร ไทริสเตอร ไดโอด ตัวตานทาน ตัวเก็บประจุ 

วิธีท่ี 1 - การเลือกและใชสวนประกอบ สายไฟ และวัสดุท่ีลดความเปนไปไดของการติดไฟและการ
ลุกลามของเปลวไฟและการใชเปลือกหุมกันไฟถาจําเปน ขอกําหนดท่ีเหมาะสมมีรายละเอียดระบุในขอ 
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4.7.2 และขอ 4.7.3   นอกจากนั้นตองทดสอบความผิดพรองจําลองตามขอ 5.3.7 ยกเวนขอ 5.3.7 ค) เม่ือ
ใชวิธีนี้ 

หมายเหตุ 1 วิธีที่ 1 อาจเปนที่นิยมสําหรับบริภัณฑหรือสวนของบริภัณฑที่มีสวนประกอบอิเล็กทรอนิกสจํานวนมาก 

วิธีท่ี 2 - การใชการทดสอบภาวะผิดพรองจําลองตามขอ 5.3.7 ท้ังหมด บริภัณฑหรือสวนของบริภัณฑท่ี
ใชวิธีที่ 2 ไมจําเปนตองมีเปลือกหุมกันไฟ โดยเฉพาะใหทดสอบขอ 5.3.7 ค) กับสวนประกอบท่ี
เกี่ยวเนื่องท้ังหมดท้ังในวงจรปฐมภูมิและวงจรทุติยภูมิ 

หมายเหตุ 2 วิธีที่ 2 อาจเปนที่นิยมสําหรับบริภัณฑหรือสวนของบริภัณฑที่มีสวนประกอบอิเล็กทรอนิกสจํานวนนอย 

4.7.2 เง่ือนไขสําหรับเปลือกหุมกนัไฟ 

ตองมีเปลือกหุมกันไฟเม่ืออุณหภูมิของสวนประกอบภายใตภาวะผิดพรองเพียงพอท่ีจะทําใหเกดิการติด
ไฟได 

4.7.2.1 สวนท่ีตองการเปลือกหุมกันไฟ 

ยกเวนการใชวธีิท่ี 2 ของขอ 4.7.1 หรือท่ียอมใหในขอ 4.7.2.2 สวนตอไปนี้ถือวามีความเสี่ยงตอการ
ติดไฟ ดังนั้นจงึตองการเปลือกหุมกนัไฟ 

- สวนประกอบในวงจรปฐมภมิู 
- สวนประกอบในวงจรทุติยภมิูท่ีรับกําลังไฟฟาจากแหลงจายกําลังซ่ึงเกนิกวาขีดจํากดัท่ีระบุไวใน
ขอ 2.5 

- สวนประกอบในวงจรทุติยภมิูท่ีรับกําลังไฟฟาจากแหลงจายจํากัดกําลังตามท่ีระบุไวในขอ 2.5 
แตตองไมติดต้ังไวบนวัสดปุระเภท V-1 

- สวนประกอบภายในหนวยแหลงจายกําลัง หรือชุดประกอบท่ีจํากดักําลังไฟฟาออกตามท่ีระบุใน
ขอ 2.5 รวมท้ังอุปกรณปองกันกระแสเกนิ อิมพีแดนซจํากดัคา โครงขายคุมคา และสายไฟฟา  
จนถึงจุดซ่ึงเปนไปตามเกณฑจํากัดกําลังไฟฟาออกของแหลงจาย 

- อุปกรณท่ีมีสวนเกิดอารกไฟฟาซ่ึงไมไดปดหุมไว เชน หนาสัมผัสรีเลยและสวติชท่ีไมมีเปลือก
หุมและคอมมิวเตเตอร ในวงจรท่ีมีแรงดันไฟฟาอันตรายหรือท่ีมีระดับพลังงานอันตราย และ 

- สายไฟฟาหุมฉนวน 

4.7.2.2 สวนท่ีไมตองการเปลือกหุมกันไฟ 

 สวนตอไปนีไ้มตองการเปลือกหุมกนัไฟ 

- มอเตอร 

- หมอแปลงไฟฟา 
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- สวนประกอบทางกลไฟฟาท่ีเปนไปตามขอ 5.3.5 

- สายไฟฟาและเคเบิลหุมดวยฉนวน PVC, TFE, PTFE, FEP, พอลิคลอโรพรีน หรือพอลิอิไมด 

- เตาเสียบและเตารับตอท่ีเปนสวนหนึ่งของสายออนปอนกําลังไฟฟาหรือเคเบิลตอระหวางหนวย 

- สวนประกอบรวมท้ังตัวตอท่ีเปนไปตามขอกําหนดขอ 4.7.3.2 ท่ีปดชองเปดของเปลือกหุมกันไฟ 

- ตัวตอในวงจรทุติยภูมิซ่ึงรับกําลังไฟฟาจากแหลงจายจาํกัดกําลังสูงสุดไวท่ี 15 VA (ดูขอ 1.4.11) 
ภายใตภาวะการทํางานปกติและภายหลังการเกิดภาวะผิดพรองเดี่ยวในบริภัณฑ (ดูขอ 1.4.14) 

- ตัวตอในวงจรทุติยภูมิซ่ึงรับกําลังไฟฟาจากแหลงจายจํากัดกําลังท่ีเปนไปตามขอ 2.5 

- สวนประกอบอื่นในวงจรทุติยภูมิ ซ่ึง 

 รับกําลังไฟฟาจากแหลงจายจํากัดกําลังท่ีเปนไปตามขอ 2.5  และติดต้ังไวบนวัสดุประเภท V-1 

 รับกําลังไฟฟาจากแหลงจายภายในหรือภายนอกที่จํากัดกําลังสูงสุดไวที่ 15 VA (ดูขอ 1.4.11) 
ภายใตภาวะการทํางานปกติและภายหลังการเกิดภาวะผิดพรองเดี่ยวในบริภัณฑ (ดูขอ 
1.4.14) และติดต้ังไวบนวัสดุประเภท HB75  ถาความหนาตํ่าสุดที่มีนัยสําคัญของวัสดุนี้นอย
กวา 3 mm  หรือติดต้ังไวบนวัสดุประเภท HB40 ถาความหนาที่มีนัยสําคัญบางที่สุดของวัสดุนี้
ไมนอยกวา 3 mm 

หมายเหตุ (วาง) 

 เปนไปตามวิธีท่ี 2 ของขอ 4.7.1  

- บริภัณฑหรือสวนของบริภัณฑซ่ึงมีสวิตชสัมผัสช่ัวขณะซ่ึงผูใชตองบังคับใหทํางานอยางตอเนื่อง 
และการปลอยสวิตชไวเปนการตัดกําลังไฟฟาท้ังหมดออกจากบริภัณฑหรือสวนของบริภัณฑ 

การเปนไปตามขอกําหนดขอ 4.7.2.1 และขอ 4.7.2.2 ใหตรวจสอบโดยการตรวจสอบและโดยการ
ประเมินขอมูลท่ีจัดใหโดยผูผลิต  ในกรณีท่ีไมมีขอมูล ใหตัดสินการเปนไปตามขอกําหนดโดยการ
ทดสอบ 

4.7.3 วัสดุ 

4.7.3.1 ท่ัวไป 

เปลือกหุม สวนประกอบ และสวนอ่ืนๆ ตองสรางในลักษณะท่ี หรือทําดวยวัสดุท่ี จํากัดการลุกลาม
ของไฟ 

วัสดุประเภท VTM-0, VTM-1 และ VTM-2 ถือวาสมบัติการติดไฟเทียบเทาวัสดุประเภท V-0, V-1 
และ V-2 ตามลําดับ โดยสมบัติทางไฟฟาและทางกลไมจาํเปนตองเทียบเทากัน 
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ในกรณีท่ีตองการวัสดุประเภท HB40  ประ เภท HB75 หรือประเภท HBF ยอมใหใชวัสดุซ่ึงเปนไป
ตามเกณฑการทดสอบลวดรุงแสง (glow-wire test) ท่ีอุณหภูมิ 550 °C ตาม IEC 60695-2-11 
ทดแทนได 

ในกรณีท่ีในทางปฏิบัติไมสามารถปองกันสวนประกอบจากความรอนเกินภายใตภาวะผิดพรองได 
ตองติดต้ังสวนประกอบนัน้บนวัสดุประเภท V-1  นอกจากนี้ ตองแยกสวนประกอบนั้นจากวัสดตํุ่า
กวาประเภท V-1 (ดูขอ 1.2.12.1 หมายเหตุ 2) ดวยอากาศอยางนอย 13 mm หรือใชตัวกั้นตันท่ีเปน
วัสดุประเภท V-1 

หมายเหตุ 1 ดูขอ 4.7.3.5 ดวย 

หมายเหตุ 2 (วาง) 

หมายเหตุ 3 ในการพิจารณาวาจะจํากัดการลุกลามของไฟไดอยางไรและอะไรคือ “สวนเล็กๆ ”  ตองคํานึงถึงผลสะสมที่
เกิดจากสวนเล็กๆ ที่อยูใกลชิดกัน และความเปนไปไดของการลุกลามของไฟจากสวนหนึ่งไปยังอีกสวนหนึ่ง 

หมายเหตุ 4 ขอกําหนดการติดไฟของวัสดุในขอ 4.7.3 ไดสรุปไวในตารางที่ 4ง 

การตรวจสอบการเปนไปตามขอกําหนดใหทําโดยการตรวจสอบและประเมินขอมูลท่ีเกี่ยวเนื่องท่ี
ผูผลิตจัดไว 

4.7.3.2 วัสดุสําหรับเปลือกหุมกันไฟ 

ใหใชขอกําหนดตอไปนี้ตามความเหมาะสม 

เกณฑมวล 18 kg ใชกับบริภัณฑสมบูรณแตละบริภัณฑ แมวาบริภัณฑเหลานั้นจะตองใชงานชิด
ติดกัน (เชน วางบริภัณฑหนึ่งไวบนอีกบริภัณฑหนึ่ง)   อยางไรก็ตามถาถอดสวนใดสวนหนึ่งของ
เปลือกหุมกันไฟออกในการใชงานนั้น (ในตัวอยางขางตน หมายถึงฝาครอบดานลางของบริภัณฑตัว
บน) ใหใชมวลรวมของบริภัณฑเหลานั้น   ในการพิจารณามวลท้ังหมดของบริภัณฑไมตองพิจารณา
มวลของวัสดุใชสอย วัสดุส้ินเปลือง ส่ือและวัสดุบันทึกท่ีใชงานรวมกับบริภัณฑเขาไปดวย 

สําหรับบริภัณฑเคล่ือนยายไดท่ีมีมวลทั้งหมดไมเกิน 18 kg วัสดุของเปลือกหุมกันไฟสวนท่ีความ
หนาผนังมีนัยสําคัญบางที่สุดตองเปนวัสดุประเภท V-1 หรือตองเปนไปตามเกณฑการทดสอบขอ 
ก.2 

สําหรับบริภัณฑเคลื่อนยายไดที่มีมวลทั้งหมดเกิน 18 kg และสําหรับบริภัณฑประจําที่ทั้งหมด 
วัสดุสําหรับเปลือกหุมกันไฟสวนท่ีความหนาผนังมีนัยสําคัญบางท่ีสุดตองเปนวัสดุประเภท 5VB 
หรือตองเปนไปตามเกณฑการทดสอบขอ ก.1 

วัสดุสําหรับสวนประกอบท่ีใสปดชองเปดของเปลือกหุมกันไฟและท่ีมีเจตนาใหติดต้ังในชองเปดนี้ 
ตอง 



มอก.1561-2556 

-198- 

- เปนประเภท V-1 หรือ 

- เปนไปตามเกณฑการทดสอบตามขอ ก.2  หรือ 

- เปนไปตามขอกําหนดของสภาพการติดไฟไดตามมาตรฐานของสวนประกอบของ IEC ท่ี
เกี่ยวเนื่อง 

หมายเหตุ ตัวอยางของสวนประกอบนี้ไดแก ที่ยึดฟวส สวิตช หลอดแสงชี้นํา ตัวตอ และเตาเสียบเคร่ืองใช 

วัสดุพลาสติกของเปลือกหุมกันไฟตองอยูหางมากกวา 13 mm ผานอากาศจากสวนท่ีเกิดอารกไฟฟา 
เชน คอมมิวเตเตอรและหนาสัมผัสสวิตชท่ีไมมีเปลือกหุม 

วัสดุพลาสติกของเปลือกหุมกันไฟท่ีอยูหางนอยกวา 13 mm ผานอากาศจากสวนท่ีไมเกิดอารกไฟฟา
ภายใตภาวะการทํางานปกติหรือผิดปกติใดๆ ท่ีอาจเกิดอุณหภูมิสูงพอท่ีจะใหวัสดุติดไฟได ตอง
เปนไปตามเกณฑการทดสอบตาม IEC 60695-2-20   เวลาเฉล่ียของการทําใหตัวอยางติดไฟตองไม
นอยกวา 15 s   ถาตัวอยางหลอมละลายโดยไมติดไฟ เวลาท่ีเกิดการหลอมละลายน้ีไมถือวาเปนเวลา
การทําใหตัวอยางติดไฟ 

การตรวจสอบการเปนไปตามขอกําหนดใหทําโดยการตรวจสอบบริภณัฑและขอมูลของวัสดุโฟม 
และถาจําเปนโดยการทดสอบท่ีเหมาะสม หรือการทดสอบตามภาคผนวก ก. หรือตาม IEC 60695-
2-20 

4.7.3.3 วัสดุสําหรับสวนประกอบและสวนอ่ืนภายนอกเปลือกหุมกันไฟ 

ยกเวนท่ีระบุในหมายเหตุขางลาง วัสดุสําหรับสวนประกอบและสวนอ่ืน (รวมถึงเปลือกหุมทางกล 
เปลือกหุมทางไฟฟา และสวนตกแตง) ท่ีอยูนอกเปลือกหุมกันไฟ ตองเปน 

- วัสดุประเภท HB75 ถาความหนาผนังมีนยัสําคัญบางท่ีสุดของวัสดุนีน้อยกวา 3 mm หรือ 

- วัสดุประเภท HB40 ถาความหนานอยท่ีสุดและมีนยัสําคัญของวัสดุนีไ้มนอยกวา 3 mm  หรือ 

- วัสดุประเภท HBF 

หมายเหตุ ในกรณีที่เปลือกหุมทางกลหรือเปลือกหุมทางไฟฟาทําหนาที่เปนเปลือกหุมกันไฟดวย ใหใชขอกําหนดสําหรับ
เปลือกหุมกันไฟ 

ขอกําหนดสําหรับวัสดุในชุดประกอบกรองอากาศอยูในขอ 4.7.3.5 และสําหรับวัสดุใน
สวนประกอบแรงดันสูงอยูในขอ 4.7.3.6 

ตัวตอตองเปนไปตามขอใดขอหนึ่งตอไปนี ้

- ทําจากวัสดุประเภท V-2  หรือ 

- เปนไปตามเกณฑการทดสอบ ขอ ก.2  หรือ 
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- เปนไปตามขอกําหนดดานการติดไฟไดตามมาตรฐานสวนประกอบของ IEC ท่ีเกี่ยวเนือ่ง หรือ 

- ยึดติดบนวัสดปุระเภท V-1 และมีขนาดเล็ก หรือ 

- วางในวงจรทุติยภูมิซ่ึงรับกําลังไฟฟาจากแหลงจายท่ีจํากัดกําลังไฟฟาสูงสุดไวไมเกิน 15 VA (ดู
ขอ 1.4.11) ภายใตภาวะการทํางานปกติและภายหลังการเกิดภาวะผิดพรองเดี่ยวในบริภัณฑ (ดูขอ 
1.4.14) 

ขอกําหนดของวัสดุสําหรับสวนประกอบและสวนอ่ืนท่ีตองเปนวัสดุประเภท HB40 วัสดุประเภท 
HB75 หรือ วัสดุโฟมประเภท HBF ไมใชกับขอใดขอหนึ่งดังตอไปนี้ 

- สวนประกอบทางไฟฟาท่ีไมทําใหเกิดอันตรายจากไฟภายใตภาวะการทํางานผิดปกติเม่ือทดสอบ
ตามขอ 5.3.7 

- วัสดุและสวนประกอบท่ีอยูภายในเปลือกหุมปริมาตรไมเกิน 0.06 m3 ซ่ึงประกอบจากโลหะ
ทั้งหมดและไมมีชองเปดระบายอากาศ หรือวัสดุและสวนประกอบที่อยูภายในหนวยปดผนึก  
ซ่ึงบรรจุกาซเฉ่ือยไว 

- กลองของมาตร (ถาพิจารณาไดวาเหมาะสมสําหรับติดต้ังสวนท่ีมีแรงดันไฟฟาอันตราย) หนาปด
ของมาตร และหลอดไฟช้ีบอกหรือสวนประดับ 

- สวนประกอบท่ีเปนไปตามขอกําหนดดานการติดไฟไดตามมาตรฐานของสวนประกอบของ IEC 
ท่ีเกี่ยวเนื่อง ซ่ึงครอบคลุมขอกําหนดดังกลาว 

- สวนประกอบอิเล็กทรอนิกส เชน ชุดสําเร็จของวงจรรวม ชุดสําเร็จคูตอทางแสง ตัวเก็บประจุ 
และสวนเล็กๆ อ่ืนท่ี 

 ติดต้ังบนวัสดุประเภท V-1 หรือ 

 รับกําลังไฟฟาจากแหลงจายกําลังไฟฟาไมเกิน 15 VA (ดูขอ 1.4.11) ภายใตภาวะการทํางาน
ปกติและภายหลังการเกิดภาวะผิดพรองเดี่ยวในบริภัณฑ (ดูขอ 1.4.14) และติดต้ังบนวัสดุ 
ประเภท HB75 ถาความหนาท่ีมีนัยสําคัญบางที่สุดของวัสดุนี้นอยกวา 3 mm หรือติดตั้งบน
วัสดุ ประเภท HB40 ถาความหนาท่ีมีนัยสําคัญบางท่ีสุดของวัสดุนี้ไมนอยกวา 3 mm 

- สายไฟฟา เคเบิล และตัวตอซ่ึงหุมดวยฉนวน PVC, TFE, PTFE, FEP, พอลิคลอโรพรีน หรือพอ
ลิอิไมด 

- ตัวหนีบยึดแตละตัว (ไมรวมถึงสวนท่ีพันรูปเฮลิกซ (helical wrap) หรือรูปแบบตอเนื่องอ่ืน) แถบ
ผนึก (lacing tape) เชือกและที่รัดเคเบิลท่ีนาํมาใชในการเดินสายไฟฟา 
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- เกียร ลูกเบ้ียว สายพาน รองล่ืน และสวนเล็กๆ อ่ืน ซ่ึงมีสวนของเช้ือเพลิงท่ีสามารถติดไฟไดนอย
มาก รวมถึงสวนตกแตง ฉลาก ขายึด ฝาปดกุญแจ ปุมจับ และท่ีคลายกัน 

- วัสดุใชสอย วสัดุส้ินเปลือง ส่ือ และวัสดุบันทึก 

- สวนซ่ึงตองการคุณสมบัติพิเศษเพื่อใชงานในหนาท่ีเฉพาะ เชน ลูกกล้ิงยางสําหรับจับปอนและ
สงกระดาษ และหลอดหมึก 

การตรวจสอบการเปนไปตามขอกําหนดใหทําโดยการตรวจสอบบริภัณฑและแผนขอมูลของวัสดุ 
และถาจําเปนโดยการทดสอบตามภาคผนวก ก. ในรายการท่ีเหมาะสม 

4.7.3.4 วัสดุสําหรับสวนประกอบและสวนอ่ืนภายในเปลือกหุมกันไฟ 

ขอกําหนดสําหรับวัสดุในชุดประกอบกรองอากาศกําหนดไวในขอ 4.7.3.5 และขอกําหนดสําหรับ
วัสดุในสวนประกอบแรงดนัไฟฟาสูงกําหนดไวในขอ 4.7.3.6 

ภายในเปลือกหุมกันไฟ วสัดุสําหรับสวนประกอบและสวนอ่ืน (รวมท้ังเปลือกหุมทางกลและทาง
ไฟฟาท่ีต้ังภายในเปลือกหุมกันไฟ) ตองเปนไปตามขอใดขอหนึ่งดังตอไปนี ้

- เปนวัสดุประเภท V-2 หรือวสัดุโฟมประเภท HF-2 หรือ 

- เปนไปตามเกณฑการทดสอบสภาพการตดิไฟได ขอ ก.2 หรือ 

- เปนไปตามขอกําหนดของสภาพการติดไฟไดตามมาตรฐานของสวนประกอบของ IEC ท่ี
เกี่ยวเนื่อง ซ่ึงครอบคลุมขอกําหนดดังกลาว 

ขอกําหนดขางตนไมใชกับขอใดขอหนึ่งดงัตอไปนี ้

- สวนประกอบทางไฟฟาท่ีไมทําใหเกิดอันตรายจากไฟภายใตภาวะการทํางานผิดปกติเม่ือทดสอบ
ตามขอ 5.3.7 

- วัสดุและสวนประกอบที่อยูภายในเปลือกหุมปริมาตรไมเกิน 0.06 m3 ซ่ึงประกอบจากโลหะ
ท้ังหมด และไมมีชองเปดระบายอากาศ หรือวัสดุและสวนประกอบท่ีอยูภายในหนวยปดผนึกซ่ึง
บรรจุกาซเฉ่ือยไว 

- วัสดุฉนวนบาง ช้ันเดียวหรือหลายช้ัน เชน แถบกาว ท่ีใชโดยตรงบนพ้ืนผิวใดๆ ภายในเปลือก
หุมกันไฟ รวมท้ังพื้นผิวของสวนท่ีกระแสไฟฟาไหลผาน หากการรวมกันของวัสดุฉนวนบาง
และพ้ืนผิวท่ีการใชเปนไปตาม ขอกําหนดของวัสดุประเภท V-2 หรือวัสดุโฟมประเภท HF-2 

หมายเหตุ ในกรณีที่วัสดุฉนวนบางที่กลาวถึงในการยกเวนขางตนอยูบนพื้นผิวดานในของเปลือกหุมกันไฟ ขอกําหนด
ขอ 4.6.2 ยังคงใชไดกับเปลือกหุมกันไฟ 
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- กลองของมาตร (ถาไมไดกําหนดวาเหมาะสมสําหรับติดต้ังสวนท่ีมีแรงดันไฟฟาอันตราย) 
หนาปดของมาตร และหลอดแสดงผลหรือสวนประดับ 

- สวนประกอบอิเล็กทรอนิกส เชน ชุดสําเร็จของวงจรรวม ชุดสําเร็จคูตอทางแสง ตัวเก็บประจุ 
และสวนเล็กๆ อ่ืนท่ียึดติดบนวัสดุประเภท V-1 

- สายไฟฟา เคเบิล และตัวตอซ่ึงหุมดวยฉนวน PVC, TFE, PTFE, FEP, พอลิคลอโรพรีน หรือ
พอลิอิไมด 

- ตัวหนีบยึดแตละตัว (ไมรวมถึงสวนพันรูปเฮลิกซหรือรูปแบบตอเนื่องอ่ืน) เทปกาว เชือกและท่ี
รัดเคเบิลท่ีใชในการเดินสาย 

- สวนซ่ึงภายใตภาวะผิดพรองอาจทําใหเกิดอุณหภูมิซึ่งสามารถทําใหเกิดการติดไฟ ตอไปนี้ หาก
แยกออกจากสวนทางไฟฟา (นอกเหนือจากสายไฟฟาหุมฉนวนและเคเบิล) อยางนอย 13 mm 
ผานอากาศ หรือโดยตัวกั้นตันทําดวยวัสดุประเภท V-1 

 เกียร ลูกเบ้ียว สายพาน รองล่ืน และสวนเล็กๆ อ่ืน ซ่ึงมีสวนของเช้ือเพลิงท่ีสามารถติดไฟไดนอย
มาก รวมถึงสวนตกแตง ฉลาก ขายึด ฝาปดกุญแจ ปุมจับและท่ีคลายกัน 

 วัสดุใชสอย วสัดุส้ินเปลือง ส่ือ และวัสดุบันทึก 

 สวนซ่ึงตองการคุณสมบัติพิเศษสําหรับใชงานในหนาท่ีเฉพาะ เชน ลูกกล้ิงยางสําหรับจับปอน
และสงกระดาษ และหลอดหมึก 

 ระบบทอสําหรับอากาศหรือของไหลใดๆ ภาชนะท่ีบรรจุผงหรือของเหลว และสวนพลาสติก
โฟม (foamed plastic) หากส่ิงเหลานี้เปนวัสดุประเภท HB75 ถาความหนานอยที่สุดและมี
นัยสําคัญของวัสดุนอยกวา 3 mm หรือวัสดุประเภท HB40 ถาความหนานอยท่ีสุดและมี
นัยสําคัญของวัสดุไมนอยกวา 3 mm หรือวัสดุโฟมประเภท HBF 

การตรวจสอบการเปนไปตามขอกําหนดใหทําโดยการตรวจสอบบริภณัฑและแผนขอมูลของวัสดุ 
และถาจําเปนโดยการทดสอบท่ีเหมาะสมหรือการทดสอบตามภาคผนวก ก. 

4.7.3.5 วัสดุสําหรับชุดประกอบกรองอากาศ 

ชุดประกอบกรองอากาศตองสรางดวยวัสดุประเภท V-2 หรือวัสดุโฟมประเภท HF-2 

ไมใชขอกําหนดนี้กับการสรางตอไปนี ้

- ชุดประกอบกรองอากาศในระบบหมุนเวียนอากาศแบบอากาศร่ัวไดหรือไมได ซ่ึงไมไดมีเจตนา
ใหระบายอากาศออกไปนอกเปลือกหุมกันไฟ 
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- ชุดประกอบกรองอากาศที่อยูภายในหรือภายนอกเปลือกหุมกันไฟ หากแยกวัสดุกรองออก
โดยท่ีกั้นโลหะ จากสวนซึ่งสามารถทําใหเกิดการติดไฟได ที่กั้นนี้อาจเปนชนิดรูพรุนและตอง
เปนไปตามขอกําหนดขอ 4.6.2 สําหรับดานลางของเปลือกหุมกันไฟ 

- ชุดประกอบกรองอากาศท่ีสรางดวย 
 . วัสดุประเภท HB75 ถาความหนานอยที่สุดและมีนัยสําคัญของวัสดุนอยกวา 3 mm หรือ 

 วัสดุประเภท HB40 ถาความหนานอยท่ีสุดและมีนัยสําคัญของวัสดุไมนอยกวา 3 mm 
 หรือ 

 . วัสดุโฟมประเภท HBF 

หากแยกสวนซ่ึงภายใตภาวะผิดพรองอาจทําใหเกิดอุณหภูมิซ่ึงสามารถทําใหเกิดการติดไฟ ตอไปนี ้
ออกจากสวนทางไฟฟา (นอกเหนือจากสายไฟฟาหุมฉนวนและเคเบิล) อยางนอย 13 mm ผาน
อากาศ หรือโดยตัวกั้นตันทําดวยวัสดุประเภท V-1 

การตรวจสอบการเปนไปตามขอกําหนดใหทําโดยการตรวจสอบบริภณัฑและแผนขอมูลของวัสดุ 
และถาจําเปนโดยการทดสอบดวยรายการท่ีเหมาะสม 

4.7.3.6 วัสดุท่ีใชในสวนประกอบแรงดันไฟฟาสูง 

สวนประกอบแรงดันไฟฟาสูงที่ทํางานที่แรงดันไฟฟาคายอดถึงยอดมากกวา 4 กิโลV ตองเปนวัสดุ
ประเภท V-2 หรือวัสดุโฟมประเภท HF-2 หรือเปนไปตาม ขอ 14.4 ของ มอก.1195 หรือเปนไปตาม
เกณฑการทดสอบเปลวไฟเข็ม ตาม IEC 60695-11-5 

การตรวจสอบการเปนไปตามขอกําหนดใหทําโดยการตรวจสอบบริภณัฑและแผนขอมูลของวัสดุ 
และถาจําเปนโดย 

- การทดสอบสําหรับวัสดุประเภท V-2 หรือวัสดุโฟมประเภท HF-2  หรือ 
- การทดสอบตามรายละเอียดในขอ 14.4 ของ มอก.1195 หรือ 
- โดยการทดสอบเปลวไฟเข็มตาม IEC 60695-11-5 

นอกจากนี้ ใหใชรายละเอียดตอไปนี้ โดยอางอิงจาก IEC 60695-11-5 

   ขอ 7 - ความรุนแรง (severities) 

ใหใชเปลวไฟทดสอบเปนเวลา 10 s  ถาวัสดุลุกติดไฟอยูไดในเวลาไมถึง 30 s ใหใชเปลวไฟ
ทดสอบอีกคร้ังเปนเวลา 1 min ท่ีจุดเดิมหรือท่ีจุดอ่ืนใดๆ ของวัสดุ  ถาวัสดุลุกติดไฟอยูไดในเวลาไม
ถึง 30 s อีก ใหใชเปลวไฟทดสอบเปนเวลา 2 min ท่ีจุดเดิมหรือท่ีจุดอ่ืนใด ๆ ของวัสดุ 

ขอ 8 - การทําภาวะ (conditioning) 
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ยกเวนหมอแปลงแรงดันไฟฟาสูงและเคร่ืองพหุคูณแรงดันไฟฟาสูง ใหเก็บตัวอยางในตูอบท่ีมี
อุณหภูมิ 100 °C  2 °C เปนเวลา 2 h 

สําหรับหมอแปลงแรงดันไฟฟาสูง ใหเร่ิมปอนกําลังไฟฟา 10 W (กระแสตรงหรือกระแสสลับท่ี
ความถี่กําลังไฟฟาประธาน) ทางดานขดลวดแรงดันไฟฟาสูง  คงกําลังไฟฟานี้ไวเปนเวลา 2 min  
หลังจากนั้นใหเพิ่มข้ึนข้ันละ 10 W ทุก 2 min  จนถึง 40 W 

การปอนกําลังไฟฟาจะส้ินสุดในเวลา 8 min  หรือเม่ือขดลวดขาด หรือเกิดรอยแยกท่ีสวนหุม
ปองกัน 

หมายเหตุ 1 หมอแปลงบางประเภทมีการออกแบบในลักษณะที่ไมสามารถเตรียมภาวะดังกลาวขางตนได  ในกรณีเชนนี้
ใหเตรียมภาวะดวยตูอบ 

สําหรับเคร่ืองพหุคูณแรงดันไฟฟาสูง ใหใชแรงดันไฟฟาจากหมอแปลงแรงดันไฟฟาสูงปอนเขาแต
ละตัวอยาง โดยลัดวงจรดานออกของเคร่ืองพหุคูณแรงดนัไฟฟาสูง 

ใหปรับแตงแรงดันไฟฟาเขาเพื่อใหกระแสไฟฟาลัดวงจรเร่ิมตนมีคา 25 mA   5 mA  คงคา
กระแสไฟฟานี้ไวเปนเวลา 30 min  หรือหยุดการปอนทันทีเม่ือวงจรถูกตัด หรือเกดิรอยแยกท่ีสวน
หุมปองกัน 

หมายเหตุ 2 เม่ือการออกแบบของเคร่ืองพหุคูณแรงดันไฟฟาสูงทําใหไมสามารถจายกระแสไฟฟาลัดวงจร 25 mA ได ให
ใชกระแสไฟฟาเตรียมภาวะซ่ึงเปนตัวแทนกระแสไฟฟาสูงสุดที่รับได โดยพิจารณาจากการออกแบบเคร่ือง
พหุคูณแรงดันหรือจากภาวะที่ใชในเคร่ืองใชแตละประเภท 

ขอ 11 -  การประเมินผลการทดสอบ 

หลังจากการใหเปลวไฟทดสอบคร้ังแรก ตัวอยางทดสอบตองไมถูกเผาไหมท้ังหมด 

หลังจากใหเปลวไฟทดสอบใดๆ การลุกติดไฟของวัสดุตองดับลงภายใน 30 s ทิสชูสําหรับหอ 
(wrapping tissue) ตองไมลุกไหม และแผนรองตองไมไหมเกรียม 
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ตารางท่ี 4ง  สรุปขอกําหนดของสภาพการติดไฟไดของวสัดุ 

สวน ขอกําหนด 

เปลือกหุมกันไฟ 

ขอ 4.7.3.2 

บริภัณฑ เคลื่ อนย ายไดมวล
 > 18 kg และบริภัณฑประจําท่ี 

- 5VB 
- ทดสอบตามภาคผนวก ก.1 
- ทดสอบลวดความรอนตาม IEC 60695-2-20 (ถา
ระยะหางจากสวนท่ีอุณหภูมิสูงซ่ึงอาจเปนสาเหตุให
เกิดการติดไฟได < 13 mm ผานอากาศ) 

บริภัณฑ เคลื่ อนย ายไดมวล 
≤ 18 kg 

- V-1 
- ทดสอบตามขอ ก.2 
- ทดสอบลวดรอนตาม IEC 60695-2-20 (ถา
ระยะหางจากสวนท่ีอุณหภูมิสูงซ่ึงอาจเปนสาเหตุให
เกิดการติดไฟได < 13 mm ผานอากาศ) 

สวนซึ่งปดบังชองเปด - V-1 
- ทดสอบตามขอ ก.2 
- มาตรฐานของสวนประกอบ 

สวนประกอบและชิ้นสวน รวมท้ังเปลือกหุมทางกลและ
ทางไฟฟา ภายนอกเปลือกหุมกันไฟ 

ขอ 4.7.3.1 และ 4.7.3.3 

- HB40 สําหรับความหนา  3 mm 
- HB75 สําหรับความหนา  3 mm 
- HBF 
- ทดสอบลวดรุงแสง 550 °C ตาม IEC 60695-2-11 
สําหรับตัวตอและขอยกเวน ดูขอ 4.7.3.3 

สวนประกอบและชิ้นสวน รวมท้ังเปลือกหุมทางกลและ
ทางไฟฟา ภายในเปลือกหุมกันไฟ 

ขอ 4.7.3.4 

- V-2 
- HF-2 
- ทดสอบตามขอ ก.2 
- มาตรฐานของสวนประกอบ 
สําหรับขอยกเวน ดูขอ 4.7.3.4 

ชุดประกอบกรองอากาศ 

ขอ 4.7.3.5 

- V-2 
- HF-2 
- ทดสอบตามขอ ก.2 
สําหรับขอยกเวน ดูขอ 4.7.3.5 

สวนประกอบแรงดันไฟฟาสูง (> 4 kV) 

ขอ 4.7.3.6 

- V-2 
- HF-2 
- ทดสอบตามขอ 14.4 ของ มอก.1195  
- ทดสอบเปลวไฟเข็มตาม IEC 60695-11-5 
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5.  ขอกําหนดทางไฟฟาและภาวะผิดปกตจํิาลอง 

5.1 กระแสไฟฟาสัมผัสและกระแสไฟฟาตัวนําปองกัน 

ในขอนี้การวัดกระแสผานโครงขายท่ีจําลองอิมพีแดนซของรางกายมนษุยถือวาเปนการวัดกระแสไฟฟา
สัมผัส 

ยกเวนการนําไปใชสําหรับขอ 5.1.8.2 ขอกําหนดนี้ไมนําไปใชกบับริภัณฑท่ีใชกับแหลงจายไฟฟาประธาน
กระแสตรงอยางเดียว 

5.1.1 ท่ัวไป 

ตองออกแบบและสรางบริภณัฑในลักษณะท่ีกระแสไฟฟาสัมผัสหรือกระแสไฟฟาตัวนําปองกนัไม
กอใหเกิดอันตรายเนื่องจากช็อกไฟฟา 

การตรวจสอบการเปนไปตามขอกําหนดใหทําโดยการทดสอบตามขอ 5.1.2 ถึงขอ 5.1.7 ทุกขอ  และถา
เกี่ยวเนื่องตามขอ 5.1.8 (ดูขอ 1.4.4 ดวย) 

อยางไรก็ตาม  ถาเปนท่ีแนชัดจากการศึกษาแผนภาพวงจรของบริภัณฑตออยางถาวรหรือบริภัณฑ 
เสียบไดแบบ B ซ่ึงมีตัวนําตอลงดินปองกัน วากระแสไฟฟาสัมผัสจะเกิน 3.5 mA  คารากกําลังสองเฉล่ีย 
แตกระแสไฟฟาตัวนําปองกันไมเกินรอยละ 5 ของกระแสไฟฟาดานเขา ก็ไมตองทดสอบตามขอ 5.1.5 
ขอ 5.1.6 และขอ 5.1.7 ก) 

หมายเหตุ ในกรณีขางตน ยังตองใชขอกําหนดในขอ 5.1.7 ข) 

5.1.2 โครงแบบของ EUT 

5.1.2.1 การตอจุดเดียวเขากับแหลงจายไฟฟาประธานกระแสสลับ 

ระบบของบริภัณฑท่ีตอระหวางกัน โดยท่ีบริภัณฑแตละตัวตอเขากับแหลงจายไฟฟาประธาน
กระแสสลับ ตองทดสอบบริภัณฑแตละตัวแยกกัน  ระบบของบริภัณฑท่ีตอระหวางกัน โดยตอกับ
แหลงจายไฟฟาประธานกระแสสลับรวมกันจุดเดียวใหถือวาเปนบริภัณฑช้ินเดียว   ใหดูขอ 1.4.10  
เกี่ยวกับการรวมของลักษณะเผ่ือเลือกดวย 

หมายเหตุ ระบบของบริภัณฑที่ตอระหวางกันระบุไวใน IEC 60990 Annex A 

5.1.2.2 การตอหลายจุดเกินพอเขากบัแหลงจายไฟฟาประธานกระแสสลับ 

บริภัณฑซ่ึงออกแบบไวสําหรับตอกับแหลงจายไฟฟาประธานกระแสสลับหลายจุด ซ่ึงตองการใช
เพียงคร้ังละ 1 จุดเทานั้น ตองทดสอบโดยตอกับแหลงจายเพียง 1 จุด เทานั้น 

5.1.2.3 การตอหลายจุดพรอมกันเขากับแหลงจายไฟฟาประธานกระแสสลับ 
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บริภัณฑท่ีตองการกําลังไฟฟาจากแหลงจายไฟฟาประธานกระแสสลับต้ังแต 2 แหลงจายข้ึนไป
พรอมกัน ตองทดสอบโดยตอเขากับแหลงจายไฟฟาประธานกระแสสลับท้ังหมด 

ตองวัดกระแสไฟฟาสัมผัสท้ังหมดท่ีผานตัวนําลงดินปองกันท่ีตอเขาดวยกันและตอเขากับดิน 

ตองไมรวมตัวนําลงดินปองกันซ่ึงไมไดตอภายในบริภัณฑเขากับสวนตอลงดินอ่ืนในบริภัณฑ   เขา
กับการทดสอบขางตน  ถาแหลงจายกําลังไฟฟากระแสสลับมีตัวนําลงดินปองกันดังกลาวตอง
ทดสอบแยกตามขอ 5.1.2.1 (ดูขอ 5.1.7.2 ดวย) 

5.1.3 วงจรทดสอบ 

ทดสอบบริภัณฑโดยใชวงจรทดสอบในรูปท่ี 5ก (สําหรับบริภัณฑเฟสเดียวท่ีตอเขากับระบบจาย
กําลังไฟฟา TN สตาร หรือ TT สตาร) หรือรูปที่ 5ข (สําหรับบริภัณฑสามเฟสที่ตอเขากับระบบจาย
กําลังไฟฟา TN สตาร หรือ TT สตาร) หรือในกรณีท่ีเหมาะสม ใชวงจรทดสอบอ่ืนจาก IEC 60990 
Figures 7, 9, 10, 12, 13 หรือ Figure 14 

การใชหมอแปลงทดสอบสําหรับแยกเอกเทศ (isolation) ถือเปนทางเลือก   เพื่อการปองกันสูงสุด จะ
ใชหมอแปลงทดสอบสําหรับแยกเอกเทศ (T ในรูปท่ี 5ก และรูปท่ี 5ข) และข้ัวตอลงดินปองกันหลักของ 
EUT จะตอลงดิน   การร่ัวเชิงความจุใดๆ ในหมอแปลงตองนํามาพิจารณาดวย  อีกทางเลือกหนึ่งในการ
ตอ EUT ลงดินคือปลอยดานทุติยภูมิของหมอแปลงทดสอบและ EUT ไว (ไมตอลงดิน) ซ่ึงในกรณีนี้
การร่ัวเชิงความจุในหมอแปลงไมตองนํามาพิจารณา 

ถาไมใชหมอแปลง T   EUT และวงจรทดสอบไมตองตอลงดิน  ใหติดตั้งบริภัณฑไวบนแทนฉนวน 
และตองคํานึงถึงขอควรระวังเกี่ยวกับความปลอดภัยท่ีเหมาะสมในแงของความเปนไปไดท่ีตัวของ
บริภัณฑจะมีแรงดันไฟฟาอันตราย 

บริภัณฑท่ีตอเขากับระบบจายกําลังไฟฟา IT ท่ีไดทดสอบตามท่ีเหมาะสมแลว (ดู IEC 60990 Figures 9, 
10,  และ Figure 12)  บริภัณฑดังกลาวอาจตอเขากับระบบจายกําลังไฟฟา TN หรือ TT โดยไมตอง
ทดสอบเพิ่ม 

บริภัณฑเฟสเดียวท่ีมีเจตนาใหทํางานโดยใชตัวนําเฟส 2 สาย ใหทดสอบโดยใชวงจรทดสอบ 3 เฟสดัง
รูปท่ี 5ข 

ถาไมสะดวกที่จะทดสอบบริภัณฑที่แรงดันไฟฟาจายที่ใหผลเลวที่สุด (ดูขอ 1.4.5) ยอมใหทดสอบ
บริภัณฑท่ีแรงดันไฟฟาใดๆ ท่ีอยูในเกณฑความคลาดเคล่ือนของแรงดันไฟฟาท่ีกําหนดหรืออยูในพิสัย
แรงดันไฟฟาท่ีกําหนด แลวคํานวณผล 
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หมายเหตุ รูปน้ีมาจาก IEC 60990 Figure 6 

รูปท่ี 5ก  วงจรทดสอบสําหรับกระแสไฟฟาสัมผัสของบริภัณฑเฟสเดียว 
บนระบบจายกําลังไฟฟา TN สตาร หรือ TT สตาร 

 

หมายเหตุ รูปน้ีมาจาก IEC 60990 Figure 11 

รูปท่ี 5ข  วงจรทดสอบสําหรับกระแสไฟฟาสัมผัสของบริภัณฑสามเฟส 
บนระบบจายกําลังไฟฟา TN สตาร หรือ TT สตาร 

จุดตอกับแหลงจายไฟฟา
ประธานกระแสสลับ

(ตัวนําตอลงดิน)

โครงขายการวัด

ชองทางตอโครงขาย   
โทรคมนาคม (ไมตอ)

สวิตชทดสอบ  

(สภาพขั้ว)

หมอแปลงทดสอบ
สําหรับแยกเอกเทศ 
(เปนทางเลือก) 

(สภาพขั้ว) 

จุดตอกับแหลงจายไฟฟา
ประธานกระแสสลับ

(ตัวนําตอลงดิน)

โครงขายการวัด

ชองทางตอโครงขาย   
โทรคมนาคม (ไมตอ)

สวิตชทดสอบ
 

(สภาพขั้ว)

หมอแปลงทดสอบ
สําหรับแยกเอกเทศ 
(เปนทางเลือก) 

(สภาพขั้ว) 
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5.1.4 การใชเคร่ืองวดั 

ทดสอบโดยใชเคร่ืองวัดตามภาคผนวก ง. หรือวงจรอื่นท่ีใหผลเหมือนกัน 

ตอข้ัวตอ B ของเคร่ืองวัดเขากับตัวนําตอลงดิน (สายเปนกลาง) ของแหลงจาย (ดูรูปท่ี 5ก และรูปท่ี 5ข) 

ตอข้ัวตอ A ของเคร่ืองวัดดังท่ีระบุในขอ 5.1.5 

สําหรับสวนไมนําไฟฟาท่ีแตะตองถึง ใหทดสอบกับโลหะเปลวท่ีมีมิติ 100 mm  200 mm ท่ีสัมผัสกับ
สวนนั้น ถาพื้นท่ีของโลหะเปลวเล็กกวาพื้นท่ีทดสอบ ใหเคล่ือนโลหะเปลว ไปจนทดสอบไดท่ัวพื้นผิว 
ในกรณีท่ีใชโลหะเปลวแบบมีสารยึดติด สารยึดติดตองนําไฟฟาได ตองระวังไมใหโลหะเปลวมี
ผลกระทบตอการระบายความรอนของบริภัณฑ 

หมายเหตุ 1 การทดสอบโดยใชโลหะเปลว เปนการจําลองการสัมผัสดวยมือ 

สวนท่ีนําไฟฟาไดท่ีแตะตองถึงซ่ึงมีโอกาสตอเขากับสวนอ่ืน ใหทดสอบในลักษณะท่ีท้ังสองสวนตอกัน
และไมตอกนั 

หมายเหตุ 2 สวนที่มีโอกาสตอกัน อธิบายเพิ่มเติมใน IEC 60990 Annex C 

5.1.5 วิธีดําเนนิการทดสอบ 

สําหรับบริภัณฑที่มีการตอลงดินปองกันหรือการตอลงดินตามหนาที่ ตอขั้วตอ A ของเครื่องวัดผาน
สวิตชทดสอบ “s”  เขากับข้ัวตอลงดินปองกันหลักของ EUT โดยใหสวิตชตัวนําตอลงดิน “e” เปดวงจร 

ทดสอบกับบริภัณฑท้ังหมดโดยตอข้ัวตอ A ของโครงขายวัดผานทางสวิตชทดสอบ “s” เขากับสวนท่ีไม
ตอลงดินหรือสวนท่ีนําไฟฟาไมไดท่ีแตะตองถึงแตละสวน และวงจรที่แตะตองถึงท่ีไมตอลงดินแตละ
สวนหมุนเวียนกันไป โดยใหสวิตชตัวนําตอลงดิน “e” ปดวงจร 
นอกจากนั้น 
- สําหรับบริภัณฑเฟสเดยีว ใหทดสอบซํ้าโดยการกลับข้ัว (สวิตช “p1”) 

- สําหรับบริภัณฑ 3 เฟส ใหทดสอบซํ้าโดยการกลับข้ัว (สวิตช “p1”) นอกจากวาบริภัณฑไวตอลําดับ
เฟส 

เม่ือทดสอบบริภัณฑ 3 เฟส ใหปลดสวนประกอบใดๆ ท่ีใชสําหรับจุดประสงคทางความเขากันไดทาง
แมเหล็กไฟฟาและตออยูระหวางสายเฟสกับสายดินคร้ังละ 1 สวนประกอบ  สําหรับจุดประสงคนี้กลุม
ของสวนประกอบที่ตอขนานกันผานการตอเดียวถือวาเปนสวนประกอบเดียว  ในแตละคร้ังท่ีปลด
สวนประกอบท่ีตอระหวางสายเฟสกับสายดิน ใหสวิตชทํางานตามลําดับขางตนซํ้า 

หมายเหตุ ในกรณีที่ตัวกรองซ่ึงตามปกติถูกหอหุม  อาจจําเปนตองใชหนวยที่ไมไดหอหุมสําหรับทดสอบหรือจําลอง
โครงขายตัวกรอง 
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สําหรับการจัดเคร่ืองวัดแตละคร้ัง สวิตชใดๆ ในวงจรปฐมภูมิและมักใชงานในการทํางานตามปกติ ให
เปดหรือปดในทุกลักษณะของการทํางานรวมกันท่ีเปนไปได 

หลังใชภาวะการทดสอบแตละภาวะ ใหทําใหบริภณัฑคืนสภาพเดิม คือไมมีความผิดพรองหรือเสียหาย 

5.1.6 การวัดในการทดสอบ 

วัดคารากกําลังสองเฉล่ียของแรงดันไฟฟา U2 โดยใชเคร่ืองวัดตามรูปท่ี ง.1  หรือวัดคารากกําลังสอง
เฉล่ียของกระแสไฟฟา โดยใชเคร่ืองวัดตามรูปท่ี ง.2 

เคร่ืองวัดตามรูปท่ี ง.1 ใหความแมนในการวัดมากกวาเครื่องวัดตามรูปท่ี ง.2 ถารูปคล่ืนไมเปนไซนู
ซอยดและความถ่ีหลักมูลเกิน 100 Hz 

อีกทางเลือกหนึ่ง ใหวัดคายอดของแรงดันไฟฟา U2 โดยใชเคร่ืองวัดตามขอ ง.1 

ถาวัดแรงดนัไฟฟา U2 โดยใชเคร่ืองวัดตามขอ ง.1 ใหใชการคํานวณตอไปนี ้

กระแสไฟฟาสัมผัส (A)  = U2/500 

หมายเหตุ  ถึงแมวาโดยปกตินิยมวัดคารากกําลังสองเฉล่ียของกระแสไฟฟาสัมผัส แตคายอดจะแสดงสหสัมพันธการ
ตอบสนองของรางกายมนุษยกับรูปคลื่นกระแสไมเปนไซนูซอยดไดดีกวา 

ตองไมมีคาท่ีวดัไดตามขอ 5.1.6 คาใดเกินขีดจํากัดท่ีเกีย่วเนื่องในตารางท่ี 5ก ยกเวนท่ียอมใหในขอ 2.4 
(ดูขอ 1.5.6 และขอ 1.5.7 ดวย) และขอ 5.1.7 

ตารางท่ี 5ก  กระแสไฟฟาสูงสุด 

แบบของบริภณัฑ ข้ัวตอ A ของเคร่ืองวัด 
ตอเขากับ 

กระแสไฟฟาสัมผสั
สูงสุด 

mA r.m.s ก
กระแสไฟฟา 

ตัวนําปองกนัสูงสุด 

ทุกบริภณัฑ สวนที่แตะตองถึงและวงจรที่
ไมไดตอกบัดนิปองกัน ข

0.25 - 

บริภัณฑมือถือ 

ข้ัวตอลงดนิปองกนัหลักของ
บริภัณฑ  
(ถามี) 

0.75 - 
บริภัณฑเคลื่อนยายได
(นอกเหนือจากบริภัณฑมือถอื แต
รวมถึงบริภัณฑขนยายได) 

3.5 - 

บริภัณฑประจําที่ 
บริภัณฑเสียบไดแบบ A 

3.5 - 

บริภัณฑประจําทีอ่ื่น ๆ  
- ไมเกี่ยวกับเง่ือนไขในขอ 5.1.7 
- เกี่ยวกับเง่ือนไขในขอ 5.1.7 

3.5 
-

 
- 

5 %  ของกระแสไฟฟาเขา
ก ถาวัดคายอดของกระแสไฟฟาสัมผัส คาสูงสุดหาไดโดยการคูณคารากกําลังสองเฉล่ียในตารางดวย 1.414 
ข สวนที่แตะตองถึงท่ีไมตอลงดินบางสวนครอบคลุมโดยขอ 1.5.6 และขอ 1.5.7 และใชขอกําหนดของขอ 2.4  ซึ่งอาจแตกตางจากท่ีกําหนดในขอ 
5.1.6 
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5.1.7 บริภัณฑท่ีมีกระแสไฟฟาสัมผัส เกิน 3.5 mA  

5.1.7.1 ท่ัวไป 

ยอมใหผลการวัดกระแสไฟฟาสัมผัส เกิน 3.5 mA คารากกําลังสองเฉล่ีย ในบริภัณฑตอไปนี้ท่ีมี
ข้ัวตอลงดินปองกันหลัก 

-  บริภัณฑท่ีตออยางถาวรใชประจําท่ี 
- บริภัณฑเสียบไดแบบ B ใชประจําท่ี 
- บริภัณฑเสียบไดแบบ A ใชประจําท่ี ท่ีตอเขากับแหลงจายไฟฟาประธานกระแสสลับเพียงจุด
เดียว และมีข้ัวตอลงดินปองกันเพิ่ม แยกตางหากจากข้ัวตอลงดินปองกันหลัก (ถามี) (ดูขอ 
2.6.4.1)  ขอแนะนําการติดต้ังตองระบุวาข้ัวตอลงดินปองกันท่ีแยกตางหากน้ีตองตออยางถาวร
เขากับดิน 

หมายเหตุ 1 ไมไดมีความตองการใหติดต้ังบริภัณฑขางตนในสถานที่จํากัดการเขาถึง  อยางไรก็ตามความตองการที่จะให
บริภัณฑเปนบริภัณฑใชประจําที่มีความเขมงวดกวาขอกําหนดที่คลายกันในขอ 2.3.2.3ก) เพราะวาอันตรายที่
อาจเกิดมีมากกวา 

- บริภัณฑเสียบไดแบบ A เคล่ือนยายไดหรือใชประจําท่ีสําหรับใชในสถานท่ีจํากัดการเขาถึง ท่ีตอ
เขากับแหลงจายไฟฟาประธานกระแสสลับจุดเดียว และมีข้ัวตอลงดินปองกันเพิ่มแยกตางหาก
จากข้ัวตอลงดินปองกันหลัก (ถามี) (ดูขอ 2.6.4.1)  ขอแนะนําการติดต้ังตองระบุวาข้ัวตอลงดิน
ปองกันท่ีแยกตางหากนี้ตองตออยางถาวรเขากับดิน 

หมายเหตุ 2 ขอจํากัดของการใชในสถานที่ จํากัดการเขาถึงบังคับใช เขมงวดกวาขอกําหนดที่คลายกันในขอ  
2.3.2.3 ก)  เพราะวาอันตรายที่อาจเกิดมีมากกวา 

- บริภัณฑเสียบไดแบบ A ใชประจําท่ี ท่ีตอเขากับแหลงจายไฟฟาประธานกระแสสลับพรอมกัน
หลายจุด ท่ี ต้ังใจใหใชในสถานท่ีซ่ึงมีการเช่ือมโยงศักยเทา (เชนศูนยโทรคมนาคม หอง
คอมพิวเตอรโดยเฉพาะ หรือสถานท่ีจํากัดการเขาถึง)  ตองเตรียมข้ัวตอลงดินปองกันเพิ่มเติม 
แยกตางหากไวบนบริภัณฑ  ขอแนะนําการติดต้ังตองระบุเง่ือนไขตอไปนี้ท้ังหมด 

 .  ส่ิงติดต้ังของอาคารตองจัดใหมีสวนสําหรับตอเขากับดินปองกัน  และ 

 .  บริภัณฑตองตอเขากับสวนนั้น  และ 

 .  ผูซอมบํารุงตองตรวจสอบวาเตารับซ่ึงจายกําลังไฟฟาใหแกบริภัณฑมีสวนตอเขากับดินปองกัน
ของอาคารหรือไม  ถาไมมีผูซอมบํารุงตองจัดใหมีการติดต้ังตัวนําลงดินปองกันจากข้ัวตอลงดิน
ปองกันแยกตางหากเขากับสายลงดินปองกันของอาคาร 

หมายเหตุ 3 (วาง) 

หมายเหตุ 4 (วาง) 



มอก.1561-2556 

-211- 

ถาผลการวัดกระแสไฟฟาสัมผัสบนบริภัณฑขางตนใดๆ เกิน 3.5 mA  คารากกําลังสองเฉล่ีย ใหใช
ขอกําหนด ก) และ ข) ตอไปนี้ และถาเกี่ยวของก็ใหใชขอกําหนดในขอ 5.1.7.2 ดวย 

ก) กระแสไฟฟาตัวนําปองกันคารากกําลังสองเฉล่ีย ตองไมเกินรอยละ 5 ของกระแสไฟฟาเขาตอ
เฟสภายใตภาวะการทํางานปกติ   ถาโหลดไมสมดุลตองใชกระแสไฟฟาที่มีคาสูงสุดจากสาย
เฟสทั้งสามสําหรับการคํานวณนี้ 

ในการวัดกระแสไฟฟาตัวนําปองกัน ใหใชวิธีการวัดกระแสไฟฟาสัมผัส แตแทนท่ีเคร่ืองวัด
ดวยมาตรกระแสไฟฟาท่ีมีคาอิมพีแดนซท่ีละเลยได  และ 

ข) ตองติดฉลากท่ีมีคําเตือนตอไปนี้แบบใดแบบหนึ่ง หรือมีขอความคลายกัน ใกลกับสวนท่ีตอ
แหลงจายไฟฟาประธานกระแสสลับของบริภัณฑ 

 คําเตือน คําเตือน 
 กระแสไฟฟาร่ัวสูง กระแสไฟฟาสัมผัสสูง 
 จําเปนอยางยิ่งท่ีตองตอลงดิน จําเปนอยางยิ่งท่ีตองตอลงดิน 
 กอนตอแหลงจาย กอนตอแหลงจาย 

การตรวจสอบการเปนไปตามขอกําหนดใหทําโดยการตรวจสอบและการวัด 

5.1.7.2 การตอเขากับแหลงจายพรอมกันหลายจุด 

ความตอไปนี้ใชกับ EUT ท่ีถูกทดสอบตามขอ 5.1.2.3   ถาผลของการวัดกระแสไฟฟาสัมผัสท้ังหมด
เกิน 3.5 mA  คารากกําลังสองเฉล่ีย ใหทดสอบซํ้ากับแหลงจายไฟฟาประธานกระแสสลับ และ
ตัวนําลงดินปองกันของแหลงจายนั้นคร้ังละ 1 แหลง โดยปลดแหลงจายไฟฟาประธานกระแสสลับ
แหลงอ่ืนรวมถึงตัวนําลงดินปองกันออก  อยางไรก็ตามถาการตอ 2 จุด ท่ีตอไปยังแหลงจายไฟฟา
ประธานกระแสสลับแยกออกจากกันไมได  ตัวอยางเชน การตอสําหรับมอเตอรและวงจรควบคุม 
ตองใสพลังงานใหกับท้ังมอเตอรและวงจรควบคุมในการทดสอบซํ้า 

หมายเหตุ ไมคาดวา EUT จะทํางานตามปกติในระหวางการทดสอบนี้ 

ถาผลของการวัดกระแสไฟฟาสัมผัสจากการทดสอบซํ้าใดๆ เกิน 3.5 mA  คารากกําลังสองเฉล่ีย ให
ใชขอกําหนดของขอ 5.1.7.1 ก) กับการตอนั้นเขากับแหลงจายไฟฟาประธานกระแสสลับ  สําหรับ
การคํานวณคารอยละ 5 ของกระแสไฟฟาเขาตอเฟส ใหใชกระแสไฟฟาเขาจากแหลงจายไฟฟา
ประธานกระแสสลับ ท่ีวัดไดในระหวางการทดสอบซํ้า 

5.1.8 กระแสไฟฟาสัมผัสเขาสูโครงขายโทรคมนาคมและระบบกระจายสัญญาณดวยเคเบิล และออกจาก
โครงขายโทรคมนาคม 
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หมายเหตุ ในขอนี้ การอางถึง “ชองทางตอโครงขายโทรคมนาคม” (หรือชองทางโทรคมนาคม) มีเจตนาใหครอบคลุมถึงจุด
ตอที่มีเจตนาใหตอโครงขายโทรคมนาคมหนึ่ง  การอางถึงดังกลาวไมมีเจตนาใหรวมถึงชองทางขอมูลอื่น เชน 
ชองทางที่ระบุโดยทั่วไปวาชองทางขอมูลอนุกรม ชองทางขอมูลขนาน แผงแปนอักขระ  เกม  กานควบคุม ฯลฯ 

5.1.8.1 ขีดจํากัดของกระแสไฟฟาสัมผัสเขาสูโครงขายโทรคมนาคมหรือระบบกระจายสัญญาณดวยเคเบิล 

ตองจาํกัดกระแสไฟฟาสัมผัสท่ีออกจากบริภัณฑซ่ึงรับไฟฟาจากแหลงจายไฟฟาประธาน
กระแสสลับเขาสูโครงขายโทรคมนาคมหรือระบบกระจายสัญญาณดวยเคเบิล 

การตรวจสอบการเปนไปตามขอกําหนดใหทําโดยใชวงจรทดสอบตามขอ 5.1.3 

การทดสอบไมตองทํากับบริภัณฑซ่ึงวงจรตอเขากับโครงขายโทรคมนาคมหรือระบบกระจาย
สัญญาณดวยเคเบิลมีการตอเขากับข้ัวตอลงดินปองกันในบริภัณฑ   กระแสไฟฟาสัมผัสจาก EUT 
เขาสูโครงขายโทรคมนาคมหรือระบบกระจายสัญญาณดวยเคเบิลถือวาเปนศูนย 

สําหรับบริภัณฑท่ีมีวงจรท่ีตองตอเขากับโครงขายโทรคมนาคมหรือระบบกระจายสัญญาณดวย
เคเบิลมากกวา 1 วงจร ใหทดสอบเพียง 1 ตัวอยางตอวงจรแตละแบบเทานั้น 

สําหรับบริภัณฑท่ีไมมีข้ัวตอลงดินปองกันหลัก ใหเปดสวิตชตัวนําลงดิน “e” ถาสวิตชตอเขากับ
ข้ัวตอลงดินตามหนาท่ีบน EUT   สวนในกรณีอ่ืนใหปดสวิตช 

ตอข้ัวตอ B ของเคร่ืองวัดเขากับตัวนําลงดิน (สายเปนกลาง) ของแหลงจาย   ตอข้ัวตอ A ผานทาง
สวิตชวัด “s” และสวิตชเชิงข้ัว “p2” เขากับชองทางตอโครงขายโทรคมนาคมหรือระบบกระจาย
สัญญาณดวยเคเบิล 

สําหรับบริภัณฑเฟสเดยีว ใหทดสอบทุกแบบการทํางานรวมกันของสวติชเชิงข้ัว “p1” และ “p2” 

สําหรับบริภัณฑ 3 เฟส ใหทดสอบท้ังสองตําแหนงของสวิตชเชิงข้ัว “p2” 

ภายหลังการทดสอบแตละภาวะ ใหทําใหบริภัณฑคืนสถานะการทํางานเดิม 

ใหวดัโดยใชเคร่ืองวัดแบบใดแบบหนึ่งตามภาคผนวก ง. ท่ีอธิบายไวในขอ 5.1.6 

คาท่ีวัดไดตามขอ 5.1.8.1 ตองไมมีคาใดเกนิ 0.25 mA  คารากกําลังสองเฉล่ีย 

5.1.8.2  ผลรวมของกระแสไฟฟาสัมผัสจากโครงขายโทรคมนาคม 

หมายเหตุ  ภาคผนวก น. อธิบายความเปนมาของขอ 5.1.8.2 

EUT ท่ีมีชองทางตอโครงขายโทรคมนาคมสําหรับตอบริภัณฑโทรคมนาคมอ่ืนหลายรายการ ตอง
ไมเกิดอันตรายตอผูใชและผูซอมบํารุงโครงขายโทรคมนาคมเนื่องจากผลรวมของกระแสไฟฟา
สัมผัส 

ในขอกําหนดเหลานี้  คํายอท่ีใชมีความหมายดังตอไปนี ้
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- I1 คือ กระแสไฟฟาสัมผัสท่ีไดรับจากบริภณัฑอ่ืนผานทางโครงขายโทรคมนาคมท่ีชองทาง
โทรคมนาคมของ EUT 

- I1 คือ ผลรวมของกระแสไฟฟาสัมผัสท่ีไดรับจากบริภัณฑอ่ืนท่ีชองทางโทรคมนาคมดังกลาว
ท้ังหมดของ EUT 

- I2  คือ กระแสไฟฟาสัมผัสท่ีเกิดจากแหลงจายไฟฟาประธานกระแสสลับของ EUT 

ใหสมมุติวาชองทางโทรคมนาคมแตละชองทางรับกระแสไฟฟา 0.25 mA  (I1) จากบริภัณฑอ่ืน 
นอกจากจะทราบวากระแสไฟฟาจริงจากบริภัณฑอ่ืนมีคาตํ่ากวา 

ตองเปนไปตามขอกําหนดขอ ก) หรือขอ ข) ตามความเหมาะสม 

ก)  EUT ท่ีมีชองทางโทรคมนาคมตอลงดิน 

สําหรับ EUT ซ่ึงชองทางโทรคมนาคมแตละชองทางตออยูกับข้ัวตอลงดินปองกันหลักของ EUT 
ตองพิจารณารายการ 1)  รายการ 2) และรายการ 3) ตอไปนี้ 

1)  ถา I1 (ไมรวม I2) เกิน 3.5 mA  

- บริภัณฑตองมีการเตรียมการสําหรับตออยางถาวรเขากับดินปองกันเพิ่มเติมจากตัวนําตอลงดิน
ปองกันในสายออนปอนกําลังไฟฟาของบริภัณฑเสียบไดแบบ A หรือ B และ 

- ขอแนะนําการติดต้ังตองระบุการเตรียมการเพื่อตอถาวรเขากับดินปองกันท่ีมีพื้นท่ีหนาตัดไมนอย
กวา 2.5 mm2 ถามีการปองกันทางกล หรือ 4.0 mm2 และ 

- ตองติดฉลากแบบใดแบบหน่ึงดังตอไปนี้ หรือท่ีมีขอความคลายกัน ไวใกลกับสวนท่ีตอลงดิน
ถาวร ยอมใหรวมขอความฉลากน้ีเขากับฉลากในขอ 5.1.7.1 ข) 

 คําเตือน คําเตือน 

 กระแสไฟฟาร่ัวสูง กระแสไฟฟาสัมผัสสูง 

 จําเปนตองตอลงดิน จําเปนตองตอลงดิน 

 กอนตอโครงขายโทรคมนาคม กอนตอโครงขายโทรคมนาคม 

2)  I1 รวมกบั I2 ตองเปนไปตามขีดจํากดัในตารางท่ี 5ก (ดูขอ 5.1.6) 

3)  ในกรณีเกี่ยวเนื่อง บริภัณฑดังกลาวตองเปนไปตามขอ 5.1.7  ตองใชคา I2 ในการคํานวณ
ขีดจํากัดรอยละ 5 ของกระแสไฟฟาเขาตอเฟสท่ีระบุในขอ 5.1.7 

การตรวจสอบการเปนไปตามขอ ก) ใหทําโดยการตรวจสอบ และถาจําเปนโดยการทดสอบ 
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ถาบริภัณฑมีการเตรียมการเพื่อการตอลงดินปองกันถาวรตามรายการ 1) ขางตน  ไมจําเปนตองวัดคาใด ๆ 
ยกเวน I2 ตองเปนไปตามขอกําหนดท่ีเกี่ยวเนื่องในขอ 5.1 

ทดสอบกระแสไฟฟาสัมผัส (ถาจําเปน) โดยใชเครื่องวัดที่เกี่ยวเนื่องตามภาคผนวก ง. หรือเครื่องวัดอื่น
ท่ีใหผลเหมือนกัน   

ตอแหลงจายกระแสสลับซึ่งเชื่อมโยงเชิงเก็บประจุ (capacitively coupled a.c. source) ที่มีความถี่และ
เฟสเชนเดียวกับแหลงจายไฟฟาประธานกระแสสลับ เขากับชองทางโทรคมนาคมแตละชองทาง ใน
ลักษณะที่กระแสไฟฟาท่ีผานเขาไปยังชองทางโทรคมนาคมน้ัน เทากับ 0.25 mA หรือเทากับ
กระแสไฟฟาจริงจากบริภัณฑอ่ืน (ถาทราบวามีคานอยกวา) แลวจึงวัดกระแสไฟฟาท่ีไหลในตัวนําตอลง
ดิน 

ข) EUT ซ่ึงชองทางโทรคมนาคมไมมีการอางอิงกับดินปองกัน 

ถาชองทางโทรคมนาคมบน EUT ไมมีการตอรวม ชองทางโทรคมนาคมแตละชองทางตองเปนไป
ตามขอ 5.1.8.1 

ถาชองทางโทรคมนาคมทุกชองหรือกลุมใด ๆ ของชองทางดังกลาวมีการตอรวม กระแสไฟฟาสัมผัส
รวมท้ังหมดจากการตอรวมแตละจุดตองไมเกิน 3.5 mA  

การตรวจสอบการเปนไปตามขอ ข) ใหทําโดยการตรวจสอบและถาจําเปนโดยการทดสอบตามขอ 
5.1.8.1 หรือถามีจุดตอรวมใหทดสอบตอไปนี้ 

ตอแหลงจายกระแสสลับซึ่งเชื่อมโยงเชิงเก็บประจุ (capacitively coupled a.c. source) ที่มีความถี่และ
เฟสเชนเดียวกับแหลงจายไฟฟาประธานกระแสสลับ เขากับชองทางโทรคมนาคมแตละชองทาง ใน
ลักษณะที่กระแสไฟฟาท่ีผานเขาไปยังชองทางโทรคมนาคมน้ัน เทากับ 0.25  mA หรือเทากับ
กระแสไฟฟาจริงจากบริภัณฑอ่ืน (ถาทราบวามีคานอยกวา) ใหทดสอบจุดตอรวมตามขอ 5.1 ไมวาจุดนั้น
จะแตะตองถึงหรือไม 

5.2 ความทนทานไฟฟา 

หมายเหตุ เม่ือมีการอางอิงโดยเฉพาะเพื่อทําการทดสอบความทนทานไฟฟาตามขอ 5.2 ในสวนอื่นๆ ของมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้ มีเจตนาใหทดสอบกับบริภัณฑที่อยูในภาวะรอนคงที่แลวตามที่ระบุในขอ 5.2.1 เม่ือมีการ
อางอิงการทดสอบความทนทานไฟฟาตามขอ 5.2.2 ในสวนอื่น ๆ ของมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้ เจตนาให
ทดสอบโดยไมตองทําใหรอนกอนตามที่ระบุในขอ 5.2.1 

5.2.1 ท่ัวไป 

ความทนทานไฟฟาของวัสดุฉนวนตันท่ีใชในบริภณัฑตองเพียงพอ 
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การตรวจสอบการเปนไปตามขอกําหนดใหทําตามขอ 5.2.2 ในขณะบริภณัฑยังคงอยูในภาวะรอนคงท่ี
แลว ทันทีหลังการทดสอบอุณหภูมิในขอ 4.5.2 

ถาทดสอบสวนประกอบหรือชุดประกอบยอยแยกตางหากนอกบริภัณฑ ตองทําใหสวนเหลานั้นมี
อุณหภูมิเทากับอุณหภูมิท่ีวัดไดระหวางการทดสอบอุณหภูมิตามขอ 4.5.2 (เชน วางสวนเหลานั้นใน
ตูอบ) กอนการทดสอบความทนทานไฟฟา  อยางไรก็ตามยอมใหทดสอบความทนทานไฟฟาของวัสดุ
แผนบางสําหรับฉนวนเพิ่มเติมหรือฉนวนเสริมท่ีกลาวไวในขอ 2.10.5.9 หรือขอ 2.10.5.10 ท่ี
อุณหภูมิหอง 

ไมตองทดสอบความทนทานไฟฟากับฉนวนในหมอแปลงระหวางขดลวดใดๆ กับแกนหรือฉาก หาก
แกนหรือฉากถูกหุมท้ังหมดหรือหุมผนึก และไมมีการตอทางไฟฟาเขากับแกนหรือฉาก  อยางไรก็ตาม
การทดสอบระหวางสวนตางๆ ท่ีมีสวนตอก็ยังตองทํา 

5.2.2 วิธีดําเนนิการทดสอบ 

หากไมมีการระบุเพิ่มเติมในสวนอ่ืน ๆ ของมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้ ใหทดสอบฉนวนดวย
แรงดันไฟฟาท่ีมีรูปคล่ืนใกลไซนูซอยดท่ีมีความถ่ี 50 Hz หรือ 60 Hz  หรือทดสอบดวยแรงดันไฟฟา
กระแสตรงท่ีมีคาเทากับคายอดของแรงดันไฟฟาทดสอบกระแสสลับท่ีกําหนด 

แรงดันไฟฟาทดสอบสําหรับความทนทานไฟฟาสําหรับช้ันของฉนวนท่ีเหมาะสม [ฉนวนตามหนาท่ี ถา
ตองการโดยขอ 5.3.4 ข)  ฉนวนมูลฐาน ฉนวนเพ่ิมเติม หรือฉนวนเสริม] ตามท่ีระบุใน 

- ตารางท่ี 5ข ท่ีใชแรงดันไฟฟาทํางานคายอด (U) ท่ีหาไดในขอ 2.10.2  หรือ 

- ตารางท่ี 5ค ท่ีใชแรงดันไฟฟาทนไดท่ีตองการท่ีหาไดในขอ ช.4 

หมายเหตุ 1 ในหลายที่ในมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้ การทดสอบความทนทานไฟฟาพิเศษหรือแรงดันไฟฟาทดสอบ
ไดถูกระบุไวสําหรับสถานะบางอยาง  แรงดันไฟฟาทดสอบในขอ 5.2.2 ใชไมไดกับสถานะเหลานี้ 

หมายเหตุ 2 สําหรับการพิจารณาแรงดันไฟฟาเกินชั่วครู ใหดู IEC 60664-1 

สําหรับบริภัณฑในประเภทแรงดันเกิน I และประเภทแรงดันเกิน II ยอมใหใชตารางท่ี 5ข หรือตารางท่ี 
5ค  อยางไรกต็ามสําหรับวงจรทุติยภูมิซ่ึงไมไดตอกับดนิปองกันหรือมีฉากปองกันตามขอ 2.6.1 จ) ตอง
ใชตารางท่ี 5ค 

สําหรับบริภัณฑในประเภทแรงดันเกิน III และประเภทแรงดันเกิน IV ตองใชตารางท่ี 5ค 

ใหคอยๆ เพิ่มแรงดันไฟฟาท่ีปอนใหแกฉนวนในการทดสอบจากศูนยจนถึงคาแรงดันไฟฟาท่ีกําหนด  
แลวคงไวท่ีคานั้นเปนเวลา 60 s 
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ในกรณีท่ีการทดสอบประจํา (ท่ีอ่ืนในมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้) ตองการใหทําตามขอ 5.2.2  
ยอมใหลดระยะเวลาในการทดสอบความทนทานไฟฟาลงเหลือ 1 s และยอมใหลดแรงดันไฟฟาทดสอบ
ในตารางท่ี 5ค (ถามี) ลงรอยละ 10 

ตองไมมีการเสียสภาพฉับพลันของฉนวนในระหวางการทดสอบ 

การเสียสภาพฉับพลันของฉนวนถือวาเกิดข้ึนเม่ือกระแสไฟฟาซ่ึงไหลเนื่องจากผลของการปอน
แรงดันไฟฟาทดสอบเพ่ิมอยางรวดเร็วในลักษณะท่ีควบคุมไมได นั่นคือฉนวนไมสามารถจํากัดการไหล
ของกระแสไฟฟาได  การปลอยประจุคอโรนาหรือการวาบไฟตามผิวช่ัวขณะไมถือวาเปนการเสียสภาพ
ฉับพลันของฉนวน 

สวนเคลือบท่ีเปนวัสดุฉนวนใหทดสอบโดยการใชโลหะเปลวท่ีสัมผัสกับพื้นผิวฉนวน  วิธีนี้จํากัดเฉพาะ
บริเวณท่ีฉนวนนาจะเปนจุดออน เชน ตรงท่ีมีขอบคมของโลหะอยูใตฉนวน หากทําไดในทางปฏิบัติให
ทดสอบฉนวนบุ (insulating lining) แยกตางหาก ตองระวงัใหโลหะเปลววางในลักษณะท่ีไมเกิดการวาบ
ไฟตามผิวท่ีขอบของฉนวน  ในกรณีท่ีใชโลหะเปลวแบบมีสารยึดติด สารยึดติดตองนําไฟฟาได 

เพื่อหลีกเล่ียงความเสียหายท่ีจะเกิดกับสวนประกอบหรือฉนวนซ่ึงไมเกี่ยวของในการทดสอบ ยอมให
ปลดวงจรรวมหรือส่ิงท่ีคลายกัน และใชการเช่ือมตอเพื่อใหศักยเทากัน 

สําหรับบริภัณฑท่ีมีท้ังฉนวนเสริมและฉนวนช้ันตํ่ากวา ตองระวงัไมใหแรงดันไฟฟาท่ีปอนใหฉนวน
เสริมสรางความเคนทางไฟฟาท่ีมากเกินไปใหฉนวนมูลฐานหรือฉนวนเพิ่มเติม 

หมายเหตุ 3 ในกรณีที่มีตัวเก็บประจุครอมฉนวนที่ทดสอบ (เชน ตัวเก็บประจุกรองความถี่วิทยุ) แนะนําใหใชแรงดันไฟฟา
ทดสอบกระแสตรง 

หมายเหตุ 4 ควรปลดวงจรสวนประกอบที่มีเสนทางกระแสตรงขนานกับฉนวนที่ทดสอบ เชน ตัวตานทานการปลอยประจุ
สําหรับตัวเก็บประจุกรอง หรืออุปกรณจํากัดแรงดันไฟฟา หรืออุปกรณระงับเสิรจ 

ในกรณีท่ีฉนวนของขดลวดหมอแปลงแปรผันไปตามความยาวของขดลวดตามขอ 2.10.1.5 ใหใชวิธี
ทดสอบความทนทานไฟฟาท่ีใหความเคนทางไฟฟาแกฉนวนแปรผันไปตามสวน 

หมายเหตุ 5 ตัวอยางของวิธีทดสอบดังกลาว ไดแก การทดสอบโดยใชแรงดันไฟฟาเหนี่ยวนําที่มีความถี่สูงเพียงพอที่จะ
หลีกเลี่ยงการอิ่มตัวของหมอแปลง เพิ่มแรงดันไฟฟาเขาจนกระทั่งเหนี่ยวนําแรงดันไฟฟาดานออกใหมีคาเทากับ
แรงดันไฟฟาทดสอบที่ตองการ 

ไมตองทดสอบฉนวนตามหนาท่ี ถาไมไดเลือกขอ 5.3.4 ข) 
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ตารางท่ี 5ข  แรงดันไฟฟาทดสอบสําหรับการทดสอบความทนทานไฟฟาบนพ้ืนฐานแรงดันไฟฟาทํางานคายอด
สวนท่ี 1 

ช้ันของ
ฉนวน 

จุดที่ปอน (ตามความเหมาะสม) 
วงจรปฐมภูมิกับตัวบริภัณฑ 
วงจรปฐมภูมิกับวงจรทุติยภูมิ 

ระหวางสวนตาง ๆ ในวงจรปฐมภูมิ 

วงจรทุติยภูมิกับตัวบริภัณฑ 
ระหวางวงจรทุติยภูมิที่เปน

อิสระตอกัน 

แรงดันไฟฟาทํางาน U, คายอด หรือ d.c. แรงดันไฟฟาทํางาน U 
ไมเกิน  

210 V ก) 
 

เกิน 210 V 
แตไมเกิน 
420 V ข) 

เกิน 420 V 
แตไมเกิน 
1.41 kV 

เกิน 1.41kV 
แตไมเกิน 
10 kV ค) 

เกิน 10 kV  
แตไมเกิน 

50 kV 

ไมเกิน42.4 V 
คายอด หรือ
60 V d.c. ง) 

เกิน 42.4 V คา
ยอดหรือ 60 V 
d.c แตไมเกิน 

10 kV  คายอด 
หรือ  d.c. ง) 

แรงดันไฟฟาทดสอบ เปนV  a.c. r.m.s 

ตามหนาที่ 1 000 1 500 ดู Va ใน  
ตารางที่ 5ข 
สวนที่ 2 

ดู Va ใน  
ตารางที่ 5ข 
สวนที่ 2 

1.06 U 500 ดู Va ใน   
ตารางที่ 5ข 
สวนที่ 2 

มูลฐาน, 
เพ่ิมเติม 

1 000 1 500 ดู Va ใน  
ตารางที่ 5ข 
สวนที่ 2 

ดู Va ใน  
ตารางที่ 5ข 
สวนที่ 2 

1.06 U ไมทดสอบ ดู Va ใน   
ตารางที่ 5ข 
สวนที่ 2 

เสริม 2 000 3 000 3 000 ดู Vb ใน  
ตารางที่ 5ข 
สวนที่ 2 

1.06 U ไมทดสอบ ดู Vb ใน   
ตารางที่ 5ข 
สวนที่ 2 

สําหรับแรงดันไฟฟาทํางานคายอดที่เกิน 10 kV คายอดหรือ d.c.ในวงจรทุติยภูมิใชแรงดันไฟฟาทดสอบคาเดียวกับคาที่
กําหนดไวสําหรับวงจรปฐมภูม ิ
ก ใชสดมภน้ีกับแหลงจายไฟฟาประธานกระแสตรงที่ไมตอลงดิน ไมเกิน 210 V [ดูขอ 2.10.3.2ค)] 
ข ใชสดมภน้ีกับแหลงจายไฟฟาประธานกระแสตรงที่ไมตอลงดิน เกิน 210 V แตไมเกิน 420 V [ดูขอ 2.10.3.2ค)] 
ค ใชสดมภน้ีกับแหลงจายไฟฟาประธานกระแสตรงที่ไมตอลงดิน เกิน 420 V [ดูขอ 2.10.3.2ค)] 
ง ใชสดมภน้ีกับกระแสตรงท่ีเกิดขึ้นภายในตัวบริภัณฑจากแหลงจายไฟฟาประธานกระแสสลับ หรือใชกับแหลงจาย

ไฟฟาประธานกระแสตรงที่ตอลงดินในอาคารเดียวกัน
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ตารางท่ี 5ข  แรงดันไฟฟาทดสอบสําหรับการทดสอบความทนทานไฟฟาบนพ้ืนฐานแรงดันไฟฟาทํางานคายอด
สวนท่ี 2 

U 
คายอดหรือ d.c. 

Va 
a.c.  r.m.s. 

Vb 
a.c.  r.m.s. 

U 
คายอดหรือ d.c.

Va 
a.c.  r.m.s.

Vb 
a.c.  r.m.s.

U 
คายอดหรือ d.c. 

Va 
a.c.  r.m.s. 

Vb 
a.c.  r.m.s.

34 
35 
36 
38 
40 
42 
44 
46 
48 
50 
52 
54 
56 
58 
60 
62 
64 
66 
68 
70 
72 
74 
76 
78 
80 
85 
90 
95 

100 
105 
110 
115 
120 
125 
130 
135 
140 
145 
150 
152 

 ก) 155 
 ก) 160 
 ก) 165 
 ก) 170 
 ก) 175 
 ก) 180 
 ก) 184 

185 
190 
200 
210 
220 
230 
240 

500 
507 
513 
526 
539 
551 
564 
575 
587 
598 
609 
620 
630 
641 
651 
661 
670 
680 
690 
699 
708 
717 
726 
735 
744 
765 
785 
805 
825 
844 
862 
880 
897 
915 
931 
948 
964 
980 
995 

1 000 
1 000 
1 000 
1 000 
1 000 
1 000 
1 000 
1 000 
1 097 
1 111 
1 137 
1 163 
1 189 
1 214 
1 238 

800 
811 
821 
842 
863 
882 
902 
920 
939 
957 
974 
991 

1 008 
1 025 
1 041 
1 057 
1 073 
1 088 
1 103 
1 118 
1 133 
1 147 
1 162 
1 176 
1 190 
1 224 
1 257 
1 288 
1 319 
1 350 
1 379 
1 408 
1 436 
1 463 
1 490 
1 517 
1 542 
1 568 
1 593 
1 600 
1 617 
1 641 
1 664 
1 688 
1 711 
1 733 
1 751 
1 755 
1 777 
1 820 
1 861 
1 902 
1 942 
1 980 

250
260 
270 
280 
290 
300 
310 
320 
330 
340 
350 
360 
380 
400 
420 
440 
460 
480 
500 
520 
540 
560 
580 
588 
600 
620 
640 
660 
680 
700 
720 
740 
760 
780 
800 
850 
900 
950 

1 000 
1 050 
1 100 
1 150 
1 200 
1 250 
1 300 
1 350 
1 400 
1 410 
1 450 
1 500 
1 550 
1 600 
1 650 
1 700

1 261
1 285 
1 307 
1 330 
1 351 
1 373 
1 394 
1 414 
1 435 
1 455 
1 474 
1 494 
1 532 
1 569 
1 605 
1 640 
1 674 
1 707 
1 740 
1 772 
1 803 
1 834 
1 864 
1 875 
1 893 
1 922 
1 951 
1 979 
2 006 
2 034 
2 060 
2 087 
2 113 
2 138 
2 164 
2 225 
2 285 
2 343 
2 399 
2 454 
2 508 
2 560 
2 611 
2 661 
2 710 
2 758 
2 805 
2 814 
2 868 
2 934 
3 000 
3 065 
3 130 
3 194

2 018
2 055 
2 092 
2 127 
2 162 
2 196 
2 230 
2 263 
2 296 
2 328 
2 359 
2 390 
2 451 
2 510 
2 567 
2 623 
2 678 
2 731 
2 784 
2 835 
2 885 
2 934 
2 982 
3 000 
3 000 
3 000 
3 000 
3 000 
3 000 
3 000 
3 000 
3 000 
3 000 
3 000 
3 000 
3 000 
3 000 
3 000 
3 000 
3 000 
3 000 
3 000 
3 000 
3 000 
3 000 
3 000 
3 000 
3 000 
3 000 
3 000 
3 000 
3 065 
3 130 
3 194

1 750
1 800 
1 900 
2 000 
2 100 
2 200 
2 300 
2 400 
2 500 
2 600 
2 700 
2 800 
2 900 
3 000 
3 100 
3 200 
3 300 
3 400 
3 500 
3 600 
3 800 
4 000 
4 200 
4 400 
4 600 
4 800 
5 000 
5 200 
5 400 
5 600 
5 800 
6 000 
6 200 
6 400 
6 600 
6 800 
7 000 
7 200 
7 400 
7 600 
7 800 
8 000 
8 200 
8 400 
8 600 
8 800 
9 000 
9 200 
9 400 
9 600 
9 800 

10 000 

3 257 
3 320 
3 444 
3 566 
3 685 
3 803 
3 920 
4 034 
4 147 
4 259 
4 369 
4 478 
4 586 
4 693 
4 798 
4 902 
5 006 
5 108 
5 209 
5 309 
5 507 
5 702 
5 894 
6 082 
6 268 
6 452 
6 633 
6 811 
6 987 
7 162 
7 334 
7 504 
7 673 
7 840 
8 005 
8 168 
8 330 
8 491 
8 650 
8 807 
8 964 
9 119 
9 273 
9 425 
9 577 
9 727 
9 876 

10 024 
10 171 
10 317 
10 463 
10 607 

3 257
3 320 
3 444 
3 566 
3 685 
3 803 
3 920 
4 034 
4 147 
4 259 
4 369 
4 478 
4 586 
4 693 
4 798 
4 902 
5 006 
5 108 
5 209 
5 309 
5 507 
5 702 
5 894 
6 082 
6 268 
6 452 
6 633 
6 811 
6 987 
7 162 
7 334 
7 504 
7 673 
7 840 
8 005 
8 168 
8 330 
8 491 
8 650 
8 807 
8 964 
9 119 
9 273 
9 425 
9 577 
9 727 
9 876 

10 024 
10 171 
10 317 
10 463 
10 607 

ยอมใหใชการประมาณคาในชวงแบบเชงิเสนระหวางคาท่ีใกลกันท่ีสุด 2 คาในตารางได
ก) ท่ีแรงดันไฟฟาเหลานี ้คา Vb หาไดโดยเสนโคงท่ัวไป Vb = 155.86 U 0.4638  และไมใช 1.6 Va 
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ตารางท่ี 5ค  แรงดันไฟฟาทดสอบสําหรับการทดสอบความทนทานไฟฟา 
บนพื้นฐานของแรงดันไฟฟาทนไดท่ีตองการ 

แรงดันไฟฟาทนไดที่ตองการ 
ไมเกิน 

kV คายอด 

แรงดันไฟฟาทดสอบสําหรับฉนวนตาม
หนาที่, มูลฐาน หรือเพิ่มเติม 

แรงดันไฟฟาทดสอบสําหรับฉนวนเสริม 

kV คายอด หรือ d.c.
0.33 0.35 0.7 
0.5 0.55 1.1 
0.8 0.9 1.8 
1.5 1.5 3 
2.5 2.5 5 
4.0 4.0 8 
6.0 6.0 10 
8.0 8.0 13 
12 12 19 
U ก 1.0  U 1.6  U 

ยอมใหใชการประมาณคาในชวงแบบเชิงเสนระหวางคาที่ใกลกันที่สุด 2 คา
ถาทดสอบฉนวนตามหนาที ่(ตามทีต่องการโดยขอ 5.3.4ข) แรงดนัไฟฟาทดสอบสําหรับแรงดันไฟฟาทาํงานไมเกิน 42.4 V คายอด 
หรือ 60 V d.c. ตองไมเกิน 707 V คายอดหรือ d.c.  สําหรับแรงดันไฟฟาทาํงานที่สูงกวานี้ใหใชแรงดันไฟฟาทดสอบที่ใหไวใน
ตารางที่ 5ข หรือ 5ค 
ก) U  คือแรงดันไฟฟาทนไดทีต่องการใด ๆ ซ่ึงสูงกวา 12.0 kV

5.3 ภาวะการทํางานผิดปกติและภาวะผิดพรอง 

5.3.1 การปองกันการทํางานโหลดเกินและผิดปกติ 

ตองออกแบบบริภัณฑในลักษณะท่ีจํากัดความเส่ียงของการเกิดไฟไหมหรือช็อกไฟฟาเนื่องจากความ
ลมเหลวหรือการเกินโหลดทางไฟฟาหรือทางกล หรือเนื่องจากการทํางานผิดปกติหรือการใชงานโดย
ขาดความระมัดระวัง ไวใหเกิดนอยท่ีสุดเทาท่ีจะทําได 

ภายหลังการทํางานผิดปกติหรือความผิดพรองเดี่ยว (ดูขอ 1.4.14) บริภัณฑตองยังคงปลอดภัย
สําหรับผูใชเคร่ืองภายในความหมายของมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้ แตไมจําเปนวาบริภัณฑ
ตองยังคงทํางานไดอยางสมบูรณ ยอมใหใชฟวสหลอมละลาย คัตเอาตความรอน อุปกรณปองกันกระแส
เกิน และส่ิงท่ีคลายกัน  ท่ีใหการปองกันท่ีเพียงพอ 

การตรวจสอบการเปนไปตามขอกําหนดใหทําโดยการตรวจสอบและโดยการทดสอบตามขอ 5.3   กอน
เร่ิมการทดสอบแตละรายการใหตรวจสอบวาบริภณัฑทํางานเปนปกต ิ

ถาสวนประกอบหรือชุดประกอบยอยมีเปลือกหุมทําใหไมสามารถลัดวงจรหรือปลดวงจรตามท่ีระบุไว
ในขอ 5.3 หรือยากท่ีจะดําเนินการโดยไมทําใหบริภณัฑเสียหาย   ยอมใหทดสอบกับช้ินสวนตัวอยางท่ีมี
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สายตอพิเศษ ถาทําไมไดหรือไมเหมาะสมในทางปฏิบัติ สวนประกอบหรือชุดประกอบยอยท้ังชุดตอง
เปนไปตามเกณฑการทดสอบ 

ใหทดสอบบริภัณฑดวยภาวะใดๆ ท่ีคาดวาอาจเกิดข้ึนในการใชงานปกติและการใชงานผิดท่ีคาดหมาย
ลวงหนาได 

นอกจากนี้ ใหทดสอบบริภัณฑท่ีมีฝาปดปองกันโดยใหฝาปดปองกนัอยูในตําแหนงภายใตภาวะวางปกติ 
(normal idling condition) จนกระท่ังถึงภาวะคงตัว 

5.3.2 มอเตอร 

ภายใตภาวะโหลดเกิน ล็อกตัวหมุน และภาวะผิดปกติอ่ืนๆ  มอเตอรตองไมทําใหเกิดอันตรายเนื่องจาก
อุณหภูมิท่ีสูงผิดปกติ 

หมายเหตุ วิธีของการใหไดมาซ่ึงการเปนไปตามขอกําหนดขางตน อาจทําโดย 

- การใชมอเตอรซ่ึงไมรอนเกินภายใตภาวะล็อกตัวหมุน (ปองกันโดยอิมพีแดนซในตัวหรืออิมพีแดนซภายนอก) 

- การใชวงจรทุติยภูมิของมอเตอรซ่ึงอาจเกินขีดจํากัดอุณหภูมิที่กําหนดไวแตไมกอใหเกิดอันตราย 

- การใชอุปกรณที่ตอบสนองตอกระแสมอเตอร 

- การใชคัตเอาตความรอน 

- การใชวงจรรับรูซ่ึงปลดวงจรกําลังไฟฟาออกจากมอเตอรในเวลาส้ันพอเพื่อปองกันการเกิดการรอนเกิน เชน ถา
มอเตอรลมเหลวที่จะทํางานตามหนาที่ที่เจตนาไว 

การตรวจสอบการเปนไปตามขอกําหนดใหทําโดยการทดสอบในรายการท่ีเกี่ยวของในภาคผนวก ข. 

5.3.3 หมอแปลง 

หมอแปลงตองมีวิธีการปองกันโหลดเกิน เชน  

- การปองกันกระแสเกนิ 

- คัตเอาตความรอนภายใน 

- การใชหมอแปลงจํากัดกระแส 

การตรวจสอบการเปนไปตามขอกําหนดใหทําโดยการทดสอบในรายการท่ีเกี่ยวของในขอ ค.1 

5.3.4 ฉนวนตามหนาท่ี 

ระยะหางตามผิวฉนวนและระยะหางในอากาศของฉนวนตามหนาท่ี  ตองเปนไปตามขอกําหนดขอ ก) 
หรือ ข) หรือ ค) ขอใดขอหนึ่ง 

ระยะหางตามผิวฉนวนและระยะหางในอากาศของฉนวนระหวางวงจรทุติยภูมิกับสวนนําไฟฟาไดท่ีแตะ
ตองไมถึงท่ีตอลงดินดวยเหตุผลตามหนาท่ี ตองเปนไปตามขอกําหนดขอ ก) หรือ ข) หรือ ค) 
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ก) ฉนวนเปนไปตามขอกําหนดดานระยะหางตามผิวฉนวนและระยะหางในอากาศสําหรับฉนวนตาม
หนาท่ีในขอ 2.10 (หรือ ภาคผนวก ช.) 

ข) ฉนวนเปนไปตามเกณฑการทดสอบความทนทานไฟฟาสําหรับฉนวนตามหนาท่ีในขอ 5.2.2 

ค) ฉนวนถูกลัดวงจร  ในกรณีท่ีการลัดวงจรอาจทําใหเกิด 

. การรอนเกินของวัสดุใดๆ ท่ีเพิ่มความเส่ียงของไฟ นอกจากวาวัสดุซ่ึงอาจรอนเกินมีสภาพการ
ติดไฟไดประเภท V-1 หรือ 

. ความเสียหายทางความรอนของฉนวนมูลฐาน ฉนวนเพิ่มเติม หรือฉนวนเสริม ซึ่งทําใหเกิด
ความเส่ียงของการเกิดช็อกไฟฟา 

เกณฑการเปนไปตามขอกําหนดของขอ 5.3.4 ค) อยูในขอ 5.3.9 

5.3.5  สวนประกอบทางกลไฟฟา 

ในกรณีท่ีอันตรายมักเกดิข้ึน ใหทดสอบสวนประกอบทางกลไฟฟานอกเหนือจากมอเตอรตามขอ 5.3.1 
โดยการใชเง่ือนไขตอไปนี ้

- ตองล็อกการเคลื่อนท่ีทางกลไวในตําแหนงท่ีสงผลเสียมากท่ีสุด ในขณะท่ีสวนประกอบไดรับ
พลังงานไฟฟาตามปกติ และ 

- ในกรณีของสวนประกอบซ่ึงตามปกติไดรับพลังงานไฟฟาเปนพักๆ ใหจําลองภาวะผิดพรองข้ึนใน
วงจรขับเพื่อใหสวนประกอบไดรับพลังงานไฟฟาอยางตอเนื่อง 

ระยะเวลาของการทดสอบแตละรายการตองเปนดังนี ้

- บริภัณฑหรือสวนประกอบซ่ึงความลมเหลวในการทํางานไมเปนท่ีชัดเจนตอผูใชเคร่ือง : นานเทาท่ี
จําเปนท่ีจะสรางภาวะคงตัวหรือจนกระท่ังวงจรถูกตัดเนื่องจากผลท่ีตามมาของภาวะผิดพรองท่ี
จําลองข้ึน แลวแตระยะเวลาใดจะส้ันกวา  และ 

- บริภัณฑหรือสวนประกอบอ่ืน : 5 min หรือจนกระทั่งวงจรถูกตัดเนื่องจากความลมเหลวของ
สวนประกอบ (เชน ไหมไฟ) หรือจนกระทั่งเกิดผลที่ตามมาของภาวะผิดพรองท่ีจําลองข้ึน แลวแต
ระยะเวลาใดจะส้ันกวา 

เกณฑการเปนไปตามขอกําหนดใหดูขอ 5.3.9 

5.3.6 เคร่ืองขยายสัญญาณเสียงในบริภัณฑเทคโนโลยีสารสนเทศ 

บริภัณฑท่ีมีเคร่ืองขยายสัญญาณเสียงตองทดสอบตามขอ 4.3.4 และขอ 4.3.5 ของ มอก.1195  บริภัณฑ
ตองทํางานตามปกติกอนทําการทดสอบ 
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5.3.7 การจําลองภาวะผิดพรอง 

สําหรับสวนประกอบและวงจรนอกเหนือจากท่ีครอบคลุมโดยขอ 5.3.2 ขอ 5.3.3 ขอ 5.3.5 และขอ 5.3.6 
การตรวจสอบการเปนไปตามขอกําหนดใหทําโดยการจาํลองภาวะผิดพรองเดี่ยว (ดูขอ 1.4.14) 

หมายเหตุ 1 (วาง) 

ใหจําลองภาวะผิดพรองตอไปนี้ 

ก) ลัดวงจรหรือปลดสวนประกอบใดๆ ในวงจรปฐมภูมิ 

ข) ลัดวงจรหรือปลดสวนประกอบใดๆ ซ่ึงความลมเหลวอาจสงผลกระทบตอฉนวนเพิ่มเติมหรือฉนวน
เสริม 

ค) ลัดวงจร ปลดวงจร หรือใชโหลดเกินของสวนประกอบและช้ินสวนท่ีเกี่ยวเนื่องท้ังหมด ยกเวนสวน
เหลานั้นเปนไปตามขอกําหนดขอ 4.7.3 

หมายเหตุ 2 ภาวะโหลดเกิน ไดแก ภาวะใดๆ ระหวางภาวะโหลดปกติกับภาวะกระแสสูงสุดจนถึงกระแสลัดวงจร 

ง) ความผิดพรองท่ีเกิดข้ึนจากการตออิมพีแดนซโหลดท่ีใหผลเลวท่ีสุดกับข้ัวตอและตัวตอซ่ึงนําสง
กําลังไฟฟาออกจากบริภัณฑ นอกเหนือจากเตารับกําลังไฟฟาประธาน 

จ) ภาวะผิดพรองเด่ียวอ่ืน ๆ ท่ีระบุในขอ 1.4.14 

ในกรณีท่ีมีเตารับหลายเตารับท่ีมีวงจรภายในเหมือนกัน ใหทดสอบกับตัวอยางเตารับตัวอยางเดียว
เทานั้น 

สําหรับสวนประกอบในวงจรปฐมภูมิท่ีรวมอยูกับดานเขาไฟฟาประธาน เชน สายออนปอนกําลังไฟฟา 
คูเตาตอเคร่ืองใช สวนประกอบกรองสัญญาณความเขากันไดทางแมเหล็กไฟฟา สวิตชและสายตอ
ระหวางหนวย ไมตองจําลองภาวะผิดพรอง หากสวนประกอบนั้นเปนไปตามขอ 5.3.4 ก) หรือขอ 5.3.4
ข) 

หมายเหตุ 2 สวนประกอบดังกลาวยังคงตองเปนไปตามขอกําหนดที่เกี่ยวของของมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้ รวมทั้ง
ขอ 1.5.1 ขอ 2.10.5  ขอ 4.7.3  และขอ 5.2.2 

นอกเหนือจากเกณฑการเปนไปตามขอกําหนดในขอ 5.3.9 อุณหภูมิในหมอแปลงท่ีปอนสวนประกอบท่ี
ทดสอบ ตองไมเกินคาท่ีระบุในขอ ค.1 และตองคํานึงถึงรายละเอียดการยกเวนในขอ ค.1 ท่ีเกี่ยวกบัการ
ท่ีจะตองเปล่ียนหมอแปลง 

5.3.8 บริภัณฑซ่ึงไมตองอยูเฝา (unattended equipment) 
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บริภัณฑท่ีมีเจตนาใหใชงานโดยไมตองอยูเฝาและมีเทอรมอสแตต ตัวจํากัดอุณหภูมิ และคัตเอาตความ
รอน หรือมีตัวเก็บประจุท่ีไมไดปองกันดวยฟวสหรือส่ิงท่ีคลายกันตอขนานกับหนาสัมผัส ใหทดสอบ
ดังตอไปนี้ 

ประเมินเทอรมอสแตต ตัวจาํกัดอุณหภูมิ และคัตเอาตความรอน วาเปนไปตามขอกําหนดขอ ญ.6 

ใหบริภัณฑทํางานภายใตภาวะท่ีระบุในขอ 4.5.2 และลัดวงจรอุปกรณควบคุมใดๆ ท่ีทําหนาท่ีจํากัด
อุณหภูมิ  ถาบริภัณฑมีเทอรมอสแตต ตัวจํากัดอุณหภูมิ หรือคัตเอาตความรอนมากกวา 1 ตัว ใหลัดวงจร
คร้ังละ 1 ตัว 

ถาการตัดกระแสไมเกิดข้ึน ใหปดสวิตชบริภัณฑในทันทีท่ีถึงภาวะคงตัว และปลอยใหเย็นลงเทากับ
อุณหภูมิหองโดยประมาณ 

สําหรับบริภัณฑท่ีไมไดประสงคใหทํางานตอเนื่อง ใหทดสอบซ้ําจนกระท่ังอุณหภูมิเสถียร โดยไมตอง
คํานึงถึงเครื่องหมายเวลาการทํางานท่ีกําหนดหรือเวลาพักท่ีกําหนด  สําหรับการทดสอบนี้ไมตอง
ลัดวงจรเทอรมอสแตต ตัวจํากัดอุณหภูมิ และคัตเอาตความรอน 

ในการทดสอบใด ๆ ถาคัตเอาตความรอนปรับต้ังใหมดวยมือทํางานหรือถากระแสถูกตัดกอนท่ีอุณหภูมิ
ถึงภาวะคงตัว ใหถือวาคาบการเกิดความรอนส้ินสุด แตถาการตัดกระแสเกิดเนื่องจากการปริแตกของสวน
ท่ีเปนจุดออนโดยเจตนา ใหทดสอบซํ้ากับตัวอยางท่ี 2  ท้ังสองตัวอยางตองเปนไปตามภาวะท่ีระบุไวใน
ขอ 5.3.9 

5.3.9 เกณฑการเปนไปตามขอกําหนดสําหรับภาวะการทํางานผิดปกติและภาวะผิดพรอง 

5.3.9.1 ในระหวางการทดสอบ 

ในระหวางการทดสอบขอ 5.3.4 ค) ขอ 5.3.5 ขอ 5.3.7 ขอ 5.3.8 และขอ ค.1 

- ถาเกิดไฟ ตองไมลุกลามพนบริภัณฑ  และ 

- บริภัณฑตองไมปลอยโลหะท่ีหลอมละลายออกมา  และ 

- เปลือกหุมตองไมเสียรูปในลักษณะท่ีทําใหไมเปนไปตามขอ 2.1.1 ขอ 2.6.1 ขอ 2.10.3 (หรือ
ภาคผนวก ช.) และขอ 4.4.1 

นอกจากนั้น  ในระหวางการทดสอบขอ 5.3.7 ค) ถาไมระบุไวเปนอยางอ่ืน อุณหภูมิของวัสดุฉนวน
นอกเหนือจากวัสดุเทอรมอพลาสติกตองไมเกินคาท่ีระบุไวในตารางท่ี 5ง 
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ตารางท่ี 5ง  ขีดจํากดัอุณหภมิูสําหรับภาวะโหลดเกิน 
อุณหภูมิสูงสุด oC 

ประเภทอุณหภูมิ 
105 (A) 120 (E) 130 (B) 155 (F) 180 (H) 200 220 250 

150 165 175 200 225 245 265 295 
สัญลักษณระบุ A ถึง H ซึ่งแตกอน IEC 60085 ไดกําหนดใหเปนประเภท 105 ถึง 180  ใหไวในวงเล็บ 

ถาความลมเหลวของฉนวนไมมีผลทําใหแตะตองถึงแรงดันไฟฟาอันตรายหรือระดับพลังงาน
อันตราย  ยอมใหอุณหภูมิสูงสุดเปน 300 °C   สําหรับฉนวนท่ีทําดวยวัสดุประเภทแกวหรือเซรา
มิกสยอมใหมีอุณหภูมิท่ีสูงกวานี้ได 

5.3.9.2 ภายหลังการทดสอบ 

ภายหลังการทดสอบขอ 5.3.4 ค) ขอ 5.3.5 ขอ 5.3.7 และขอ 5.3.8 และขอ ค.1 ใหทดสอบความ
ทนทานไฟฟาตามท่ีระบุในขอ 5.2.2 กับ 

- ฉนวนเสริม และ 

- ฉนวนมูลฐานหรือฉนวนเพิม่เติมท่ีประกอบกันเปนสวนของฉนวนสองช้ัน และ 

- ฉนวนมูลฐานระหวางวงจรปฐมภูมิกับข้ัวตอลงดินปองกัน 

ถาเกิดภาวะใดๆ ตอไปนี้ 

- ระยะหางในอากาศหรือระยะหางตามผิวฉนวนลดลงต่ํากวาคาท่ีระบุไวในขอ 2.10 (หรือ
ภาคผนวก ช.) หรือ 

- เห็นความเสียหายของฉนวน หรือ 

- ไมสามารถตรวจสอบฉนวนได 
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6.  การตอเขากับโครงขายโทรคมนาคม 

ถาตอบริภัณฑเขากับโครงขายโทรคมนาคม  ใหใชคุณลักษณะที่ตองการขอ 6. นี้เพิ่มเติมจากคุณลักษณะท่ี
ตองการขอ 1. ถึง ขอ 5. ในมาตรฐานผลิตภัณฑอุสาหกรรมนี้ 

หมายเหตุ 1 สมมุติวามีการใชมาตรการที่เพียงพอตาม ITU-T Recommendation K.11 ในการลดความเส่ียงที่แรงดันไฟฟาเกินจะเกิดข้ึนกับ
บริภัณฑเกิน 1.5 kV คายอด  เม่ือมีการติดต้ังบริภัณฑในบริเวณที่แรงดันไฟฟาเกินอาจสูงกวา 1.5 kV คายอด อาจจําเปนตองมี
มาตรการเพิ่มเติม เชนการระงับเสิรจ 

หมายเหตุ 2 อาจมีขอบังคับทางกฎหมายที่เกี่ยวกับการตอบริภัณฑเทคโนโลยีสารสนเทศเขากับโครงขายโทรคมนาคม ซ่ึงดําเนินการโดย
ผูดําเนินการโครงขายสาธารณะ 

หมายเหตุ 3 ขอกําหนดขอ 2.3.2 ขอ 6.1.2 และขอ 6.2 สามารถใชกับฉนวนที่มีสมบัติทางกายภาพเหมือนกนัหรือระยะหางในอากาศเทากัน 

หมายเหตุ 4 ระบบแหลงจายไฟฟาประธานกระแสสลับที่ใชเปนตัวกลางสงผานการสื่อสาร ไมถือวาเปนโครงขายโทรคมนาคม (ดูขอ 
1.2.13.8) และไมใชคุณลักษณะที่ตองการขอ 6.  คุณลักษณะที่ตองการอื่นๆ ในมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้ใหใชกับคูตอ 
เชน หมอแปลงสัญญาณซ่ึงตอระหวางแหลงจายไฟฟาประธานกับวงจรอื่นๆ  โดยทั่วไปใชคุณลักษณะที่ตองการ สําหรับฉนวน
สองชั้นหรือฉนวนเสริม ใหดู IEC 60664-1 และภาคผนวก ผ. ของมาตรฐานผลิตภัณฑอุสาหกรรมน้ีสําหรับแรงดันไฟฟาเกินที่
คาดวาจะเกิดที่จุดตางๆ ในระบบแหลงจายไฟฟาประธานกระแสสลับ 

หมายเหตุ 5 (วาง) 

6.1 การปองกันผูซอมบํารุงโครงขายโทรคมนาคม และผูใชบริภัณฑอ่ืนซ่ึงตออยูกับโครงขาย จากอันตรายตาง ๆ 
ในบริภัณฑ 

6.1.1 การปองกันแรงดันไฟฟาอันตราย 

วงจรท่ีมีเจตนาใหตอโดยตรงเขากับโครงขายโทรคมนาคมตองเปนไปตามคุณลักษณะท่ีตองการสําหรับ
วงจร SELV หรือวงจร TNV 

ในกรณีท่ีการปองกันของโครงขายโทรคมนาคมข้ึนอยูกับการตอลงดินปองกันของบริภัณฑ ตองระบุใน
ขอแนะนําการติดต้ังบริภัณฑและคําอธิบายอ่ืนท่ีเกี่ยวเนื่องวาตองแนใจในความสมบูรณของการตอลง
ดินปองกัน (ดูขอ 1.7.2.1 ดวย) 

การตรวจสอบการเปนไปตามขอกําหนดใหทําโดยการตรวจสอบและการวัด 

6.1.2 การแยกโครงขายโทรคมนาคมออกจากดิน 

6.1.2.1 คุณลักษณะท่ีตองการ 

นอกเหนือจากท่ีกําหนดไวในขอ 6.1.2.2 ตองมีฉนวนระหวางวงจรที่มีเจตนาใหตอเขากับโครงขาย
โทรคมนาคมและสวนหรือวงจรใดๆ ท่ีตอลงดินในบางลักษณะการใชงาน ไมวาอยูภายใน EUT 
หรือผานทางบริภัณฑอ่ืน 
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ตัวระงับเสิรจท่ีเช่ือมโยงฉนวนตองมีแรงดนัไฟฟาทํางานท่ีกําหนดตํ่าสุด Uop (เชน แรงดันไฟฟา
ประกายขาม (sparkover voltage) ของหลอดปลอยประจุ) เปน 

 Uop = Upeak + Usp + Usa 

เม่ือ 

Upeak  คือ คาใดคาหนึ่งตอไปนี ้

  สําหรับบริภัณฑท่ีประสงคใหติดต้ังในพ้ืนท่ีซ่ึงแรงดันไฟฟาระบุของแหลงจายไฟฟา
ประธานกระแสสลับเกิน 130 V :     360 V 

  สําหรับบริภัณฑอ่ืนๆ ท้ังหมด:     180 V 

Usp  คือ คาท่ีเพิ่มข้ึนสูงสุดของแรงดันไฟฟาทํางานท่ีกําหนด เนื่องจากการแปรผันในการผลิต
สวนประกอบ  ถาไมไดระบุโดยผูผลิตสวนประกอบ, Usp ตองเปนรอยละ 10 ของ
แรงดันไฟฟาทํางานท่ีกําหนดของสวนประกอบ 

Usa คือ คาท่ีเพิ่มข้ึนสูงสุดของแรงดันไฟฟาทํางานท่ีกําหนดเนื่องจากการเส่ือมสภาพของ
สวนประกอบตลอดอายุท่ีคาดของบริภัณฑ ถาไมไดระบุโดยผูผลิตสวนประกอบ, Usa 
ตองเปนรอยละ 10 ของแรงดันไฟฟาทํางานท่ีกําหนดของสวนประกอบ 

หมายเหตุ 1 (Usp + Usa) อาจเปนคาเด่ียวที่ผูผลิตสวนประกอบเตรียมไวให 

การตรวจสอบการเปนไปตามขอกําหนดใหทําโดยการตรวจสอบและการทดสอบตอไปนี้  
ขอกําหนดดานมิติและดานการสรางของขอ 2.10 และภาคผนวก ช. ไมใชสําหรับการเปนไปตามขอ 
6.1.2 

หมายเหตุ 2 (วาง) 

ทดสอบความทนทานไฟฟาตามขอ 5.2.2 กับฉนวนดวยแรงดันไฟฟาทดสอบกระแสสลับดังนี้ 

- สําหรับบริภัณฑท่ีมีเจตนาใหติดต้ังในพื้นท่ีซ่ึง 

 แรงดันของแหลงจายไฟฟาประธานกระแสสลับระบุเกิน 130 V:  1.5  kV  

- สําหรับบริภณัฑอ่ืนๆ ท้ังหมด:      1.0  kV  

ใหปอนแรงดนัไฟฟาทดสอบไมวาบริภณัฑนั้นใชหรือไมใชกําลังไฟฟาจากแหลงจายไฟฟาประธาน
กระแสสลับ 

สวนประกอบซ่ึงเช่ือมโยงฉนวนท่ีอยูในตําแหนงขณะท่ีทดสอบความทนทานไฟฟาตองไมไดรับ
ความเสียหาย ฉนวนตองไมเกิดการเสียสภาพฉับพลันระหวางการทดสอบความทนทานไฟฟา 
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ยอมใหถอดสวนประกอบท่ีเช่ือมโยงฉนวนยกเวนตัวเกบ็ประจุออกระหวางการทดสอบ 

ถาเลือกใชวิธีนี้ ใหทดสอบเพ่ิมเติมดวยวงจรทดสอบตามรูปท่ี 6ก โดยใหสวนประกอบท้ังหมดอยู
ในตําแหนง 

สําหรับบริภัณฑท่ีรับกําลังไฟฟาจากแหลงจายไฟฟาประธานกระแสสลับ การทดสอบใหทําดวย
แรงดันไฟฟาเทากับแรงดันไฟฟาท่ีกําหนดของบริภัณฑหรือเทากับขีดจํากัดบนของพิสัย
แรงดันไฟฟาท่ีกําหนด  สําหรับบริภัณฑท่ีรับกําลังไฟฟาจากแหลงจายไฟฟาประธานกระแสตรง 
การทดสอบใหทําดวยแรงดันไฟฟาเทากับแรงดันระบุสูงสุดของแหลงจายไฟฟาประธาน
กระแสสลับในพื้นท่ีซ่ึงใชบริภัณฑ เชน 230 V สําหรับประเทศไทย 

กระแสไฟฟาในวงจรทดสอบตามรูปท่ี 6ก ตองไมเกิน 10 mA 

 
รูปท่ี 6ก  การทดสอบการแยกระหวางโครงขายโทรคมนาคมกับดนิ 

6.1.2.2 ขอยกเวน 

คุณลักษณะท่ีตองการขอ 6.1.2.1 ไมใชกับ 

- บริภัณฑตออยางถาวรหรือบริภัณฑเสียบไดแบบ B 

- บริภัณฑท่ีมีเจตนาใหติดต้ังโดยผูซอมบํารุงและมีขอแนะนําการติดต้ังซ่ึงกําหนดใหบริภัณฑตอ
เขากับเตารับท่ีมีการตอลงดินปองกัน (ดูขอ 6.1.1) 

- บริภัณฑท่ีมีการเตรียมการสําหรับการตออยางถาวรกับตัวนําตอลงดินปองกันและมีขอแนะนํา
สําหรับการติดต้ังตัวนํานั้น 

หมายเหตุ (วาง) 

6.2 การปองกันผูใชบริภัณฑจากแรงดันไฟฟาเกินบนโครงขายโทรคมนาคม 

สวนประกอบซึ่งเช่ือมโยงฉนวน 
เชนตัวระงับเสิรจ 

จุดตอสําหรับ
แหลงจายไฟฟา 

ฉนวนจุดตอสําหรับดิน
ปองกันหรือสําหรับ
สวนหรือวงจรที่ตอ
อยูกับดินปองกัน 

จุดตอสําหรับโครงขาย 
โทรคมนาคม (ไมตอ) 

แรงดันไฟฟาท่ีกําหนด

5 000 
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6.2.1 คุณลักษณะท่ีตองการการแยก 

บริภัณฑตองมีการแยกทางไฟฟาท่ีเพยีงพอระหวางวงจร TNV-1 หรือวงจร TNV-3 กับสวนตาง ๆ ของ
บริภัณฑดังตอไปนี ้

ก) สวนนําไฟฟาไดที่ไมตอลงดินและสวนไมนําไฟฟาของบริภัณฑที่คาดวาตองถือหรือสัมผัสกับ
รางกายอยางตอเนื่องในระหวางการใชงานปกติ (เชน ชุดปากพูดหรือชุดหูฟงโทรศัพท หรือพื้นผิว
ท่ีวางมือของคอมพิวเตอรวางตักหรือคอมพิวเตอรโนตบุก) 

ข) สวนและวงจรซ่ึงสามารถแตะตองถึงดวยนิ้วทดสอบตามรูปที่ 2ก (ดูขอ 2.1.1.1) ยกเวนหนาสัมผัส
ของตัวตอซ่ึงไมสามารถแตะตองถึงดวยโพรบทดสอบตามรูปที่ 2ค (ดูขอ 2.1.1.1) 

ค) วงจร SELV วงจร TNV-2 หรือวงจรจํากัดกระแส ซ่ึงจัดเตรียมข้ึนสําหรับการตอของบริภัณฑอ่ืน  
ใหใชคุณลักษณะท่ีตองการของการแยกไมวาวงจรนี้เขาถึงไดหรือไม 

คุณลักษณะท่ีตองการเหลานี้ไมใชในกรณีท่ีการวิเคราะหวงจรและการตรวจสอบบริภัณฑแสดงใหเห็น
วามีการปองกันท่ีเพียงพอโดยวิธีการอ่ืน เชน ระหวางวงจร 2 วงจร  ซ่ึงแตละวงจรมีการตอถาวรกับดิน
ปองกัน 

การตรวจสอบการเปนไปตามคุณลักษณะท่ีตองการใหทําโดยการตรวจสอบและการทดสอบตามขอ 
6.2.2  ไมใชคุณลักษณะที่ตองการขอ 2.10 ท่ีเกี่ยวกับมิติและการสรางและภาคผนวก ช. สําหรับการ
เปนไปตามขอ 6.2.1  

หมายเหตุ อาจใชคุณลักษณะที่ตองการขอ 2.10 และภาคผนวก ช. สําหรับการเปนไปตามคุณลักษณะที่ตองการขอ 
2.2 และขอ 2.3  ดูหมายเหตุ จ) และ ฉ) ในตารางที่ 2ซ 

 

รูปท่ี 6ข  จุดปอนแรงดันไฟฟาทดสอบ 

การตอเช่ือม  
สําหรับ ค) เทาน้ัน

ก)ข)ค)

จุดตอสําหรับแหลงจาย
ไฟฟาประธาน

กระแสสลับ (ไมตอ) 

จุดตอสําหรับโครงขาย 
โทรคมนาคม (ไมตอ) 

PE

EUT
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6.2.2 วิธีทดสอบความทนทานไฟฟา 

การตรวจสอบการเปนไปตามขอ 6.2.1 ใหทําโดยการทดสอบตามขอ 6.2.2.1 หรือขอ 6.2.2.2 

หมายเหตุ (วาง) 

ถาใชการทดสอบกับสวนประกอบ (ดูขอ 1.4.3) เชน หมอแปลงสัญญาณ ซึ่งมีเจตนาชัดเจนวามีไว
เพื่อใหมีการแยกตามท่ีกําหนด ตองไมตอขามสวนประกอบนี้ดวยสวนประกอบอ่ืน อุปกรณติดต้ังหรือ
สายไฟฟา นอกจากวาสวนประกอบเหลานั้นหรือสายไฟฟา เปนไปตามคุณลักษณะท่ีตองการของการ
แยกขอ 6.2 

สําหรับการทดสอบ ใหตอตัวนําท้ังหมดท่ีมีเจตนาใหตอกับโครงขายโทรคมนาคมเขาดวยกัน (ดูรูปท่ี 6ข) 
รวมท้ังตัวนําใดๆ ท่ีตองการใหตอลงดินโดยหนวยงานท่ีมีอํานาจหนาท่ีเกี่ยวกับโครงขายโทรคมนาคม 
ในทํานองเดียวกัน ใหตอตัวนําท้ังหมดท่ีมีเจตนาใหตอบริภัณฑอ่ืนเขาดวยกันสําหรับการทดสอบเกี่ยวกับ
ขอ 6.2.1 ค) 

สวนไมนําไฟฟาใหทดสอบกับโลหะเปลวท่ีสัมผัสกับพื้นผิว ในกรณีท่ีใชโลหะเปลวแบบมีสารยึดติด 
สารยึดติดตองนําไฟฟาได 

6.2.2.1 การทดสอบอิมพัลส 

ตรวจสอบการแยกทางไฟฟาดวยอิมพัลสข้ัวบวกและอิมพัลสข้ัวลบสลับกันไปจํานวน 10 อิมพัลส 
โดยใชเครื่องกําเนิดอิมพัลสทดสอบอางอิง 1 ของตาราง ฑ.1  ชวงเวลาระหวางอิมพัลสแตละคร้ัง
เทากับ 60 s และแรงดันไฟฟา Uc มีคาดังนี้ 

- สําหรับขอ 6.2.1 ก)    : 2.5 kV และ 

- สําหรับขอ 6.2.1 ข) และขอ 6.2.1 ค) : 1.5 kV 

หมายเหตุ 1 การเลือกคา 2.5 kV สําหรับขอ 6.2.1 ก) เพื่อใหม่ันใจในความเพียงพอของฉนวนที่เกี่ยวของ และไมใชเปน
การจําลองแรงดันเกินที่อาจเกิดข้ึน 

หมายเหตุ 2 (วาง) 

6.2.2.2  การทดสอบสถานะคงตัว 

ตรวจสอบการแยกทางไฟฟาโดยการทดสอบความทนทานไฟฟาตามท่ีระบุในขอ 5.2.2 

แรงดันไฟฟาทดสอบกระแสสลับ มีคาดังนี้ 

- สําหรับขอ 6.2.1 ก)    : 1.5 kV   และ 

- สําหรับขอ 6.2.1 ข) และขอ 6.2.1 ค) : 1.0 kV 

หมายเหตุ (วาง) 
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สําหรับขอ 6.2.1 ข) และขอ 6.2.1 ค) ยอมใหถอดตัวระงับเสิรจ หากอุปกรณดังกลาวเปนไปตาม
เกณฑการทดสอบอิมพัลส ขอ 6.2.2.1 สําหรับขอ 6.2.1 ข) และขอ 6.2.1 ค) เม่ือทดสอบในลักษณะท่ี
เปนช้ินสวนนอกบริภัณฑ    สําหรับขอ 6.2.1 ก) ตองไมถอดตัวระงับเสิรจ 

6.2.2.3 เกณฑการเปนไปตามคุณลักษณะท่ีตองการ 

ในระหวางการทดสอบขอ 6.2.2.1 และขอ 6.2.2.2 ตองไมมีการเสียสภาพฉับพลันของฉนวน 

การเสียสภาพฉับพลันของฉนวนถือวาเกิดข้ึนเม่ือกระแสไฟฟาซ่ึงไหลเน่ืองจากผลของการปอน
แรงดันไฟฟาทดสอบเพ่ิมอยางรวดเร็วในลักษณะท่ีควบคุมไมได นั่นคือฉนวนไมสามารถจํากัดการ
ไหลของกระแสไฟฟาได 

ถาตัวระงับเสิรจทํางาน (หรือเกิดประกายขามภายในหลอดปลอยประจุในกาซ (gas discharge tube)) 
ในระหวางการทดสอบ 

- สําหรับขอ 6.2.1 ก) การทํางานดังกลาวถือวาลมเหลว และ 

- สําหรัขอ 6.2.1 ข) และ 6.2.1 ค) การทํางานดังกลาวยอมใหเกิดข้ึนไดในระหวางการทดสอบอิม
พัลส และ 

- สําหรับขอ 6.2.1 ข) และ 6.2.1 ค) การทํางานดังกลาวในระหวางการทดสอบความทนทาน
ไฟฟา (โดยตัวระงับเสิรจใดๆ ท่ีอยูในตําแหนง) ถือวาลมเหลว 

สําหรับการทดสอบอิมพัลส อาจทวนสอบความเสียหายของฉนวน โดยวิธีใดวิธีหนึ่งดังนี ้

- สังเกตรูปคล่ืนจากออสซิลโลแกรมระหวางการปอนอิมพัลส  การทํางานของตัวระงับเสิรจหรือ
การเสียสภาพฉับพลันของฉนวนตัดสินไดจากลักษณะของรูปคล่ืนของออสซิลโลแกรม 

- การทดสอบความตานทานฉนวนภายหลังการปอนอิมพัลสท้ังหมด  ยอมใหปลดตัวระงับเสิรจใน
ขณะท่ีวัดความตานทานฉนวน  ใชแรงดันไฟฟาทดสอบมีคาเทากับ 500 V กระแสตรง หรือใน
กรณีท่ีมีตัวระงับเสิรจ ใชแรงดันไฟฟากระแสตรงท่ีมีคานอยกวา รอยละ 10 ของแรงดันไฟฟา
ขณะทํางานหรือแรงดันไฟฟาโจมตี (striking voltage) ของตัวระงับเสิรจ  ความตานทานฉนวน
ตองไมนอยกวา 2 M 

หมายเหตุ รายละเอียดวิธีการตัดสินวาตัวระงับเสิรจทํางานหรือฉนวนเสียสภาพฉับพลัน  โดยการใชรูปคลื่นจากออสซิล
โลแกรม ใหไวในภาคผนวก ต. 

6.3 การปองกันระบบสายโทรคมนาคมจากการรอนเกิน 

บริภัณฑท่ีมีเจตนาท่ีจะจายกําลังไฟฟาไปตามระบบสายโทรคมนาคมใหกับบริภัณฑท่ีระยะไกล ตองจํากัด
กระแสไฟฟาออกไวท่ีคาซ่ึงไมทําใหเกิดความเสียหายข้ึนกับระบบสายโทรคมนาคมเน่ืองจากการรอนเกิน
ภายใตภาวะโหลดภายนอกใดๆ กระแสตอเนื่องสูงสุดจากบริภัณฑตองไมเกินขีดจํากัดกระแส ที่เหมาะ
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สําหรับสายขนาดเล็กสุดท่ีระบุไวในขอแนะนําการติดต้ังบริภัณฑ ถาไมไดระบุไว ใหใชขีดจํากัดกระแส
เทากับ 1.3 A 

หมายเหตุ 1 อุปกรณปองกันกระแสเกินอาจเปนอุปกรณแยกตางหาก เชน ฟวส หรือวงจรซ่ึงทําหนาทีน่ั้น 

หมายเหตุ 2 เสนผานศูนยกลางลวดที่เล็กที่สุดที่ใชอยูเปนปกติในระบบสายโทรคมนาคมคือ 0.4 mm ซ่ึงกระแสตอเนื่องสูงสุด
สําหรับเคเบิลหลายคู (multipair cable) เทากับ 1.3 A  การเดินสายนี้ไมไดกําหนดโดยขอแนะนําการติดต้ังบริภัณฑ 
เนื่องจากการเดินสายมักเปนอิสระไมข้ึนอยูกับการติดต้ังบริภัณฑ 

หมายเหตุ 3 อาจจําเปนตองมีการจํากัดกระแสเพิ่มสําหรับบริภัณฑที่มีเจตนาใหตอเขากับโครงขายซ่ึงมีแรงดันไฟฟาเกิน เนื่องจาก
พารามิเตอรในการทํางานสําหรับอุปกรณปองกัน 

การตรวจสอบการเปนไปตามคุณลักษณะท่ีตองการใหทําดังนี ้

ถากระแสถูกจํากัดเนื่องจากอิมพีแดนซในตัวของแหลงจายกําลังไฟฟา ใหวัดกระแสไฟฟาท่ีออกไปยังโหลด
เชิงตานทานใดๆ รวมท้ังการลัดวงจร  คาท่ีวัดไดภายหลังการทดสอบ 60 s ตองไมเกินขีดจํากัดกระแส 

ถาการจํากัดกระแสจัดใหมีข้ึนโดยอุปกรณปองกันกระแสเกินท่ีมีการกําหนดลักษณะเฉพาะเวลา/กระแส: 

-  ลักษณะเฉพาะเวลา/กระแส ตองแสดงวากระแสขนาดรอยละ 110 ของขีดจํากัดกระแสจะถูกตัดภายใน 60 
min  และ 

หมายเหตุ 4 ลักษณะเฉพาะเวลา/กระแสของฟวสประเภท gD และประเภท gN ตามที่กําหนดใน IEC 60269-2-1 ถือวาเปนไป
ตามขีดจํากัดขางตน  ฟวสประเภท gD และประเภท gN ที่ระบุพิกัดกระแส 1 A จะเปนไปตามขีดจํากัดกระแส 
1.3 A 

- กระแสไฟฟาดานออกไปยังโหลดเชิงตานทานใด ๆ รวมท้ังการลัดวงจร เม่ือตอขามอุปกรณปองกัน     
กระแสเกินท่ีวัดภายหลังการทดสอบ 60 s ตองไมเกิน 1000/U เม่ือ U คือ แรงดันไฟฟาดานออกท่ีวัดตาม
ขอ 1.4.5 โดยปลดวงจรโหลดท้ังหมด 

ถาการจํากัดกระแสใหไวโดยอุปกรณปองกันกระแสเกนิท่ีไมมีการกําหนดลักษณะเฉพาะเวลา/กระแส: 

- กระแสไฟฟาดานออกไปยังโหลดเชิงตานทานใด ๆ รวมท้ังการลัดวงจร ตองไมเกินขีดจํากัดกระแส
ภายหลังการทดสอบ 60 s  และ 

- กระแสไฟฟาดานออกไปยังโหลดเชิงตานทานใด ๆ รวมท้ังการลัดวงจร เม่ือตอขามอุปกรณปองกัน    
กระแสเกินท่ีวัดภายหลังการทดสอบ 60 s ตองไมเกิน 1000/U เม่ือ U คือ แรงดันไฟฟาดานออกท่ีวัดตาม
ขอ 1.4.5 โดยปลดวงจรโหลดท้ังหมด 
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7.  การตอเขากับระบบกระจายสัญญาณดวยเคเบิล 

7.1 ท่ัวไป 

ถาบริภัณฑมีการตอเขากับระบบกระจายสัญญาณดวยเคเบิล  ให เพิ่มคุณลักษณะท่ีตองการขอ  7. 
นอกเหนือจากคุณลักษณะท่ีตองการขอ 1. ถึงขอ 5. ในมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้ 

หมายเหตุ 1 ถาไมใชการตอโดยใชเคเบิลรวมแกน วงจรจะไมใชระบบกระจายสัญญาณดวยเคเบิล และใหใชขอ 6 

หมายเหตุ 2 สมมุติวามีการใชมาตรการที่เพียงพอในการลดโอกาสที่แรงดันไฟฟาเกินชั่วครูจะเกิดข้ึนกับบริภัณฑ เกินคาดังตอไปนี้ 

- 10 kV สําหรับบริภัณฑที่ตอกับสายอากาศนอกอาคารเทานั้น 

- 4 kV สําหรับบริภัณฑอื่น ดู ITU-T Recommendation K.20, K.21 และ K.45 

 ในการติดต้ังบริภัณฑในบริเวณที่อาจไดรับแรงดันไฟฟาเกินสูงกวาคาเหลานี้  อาจจําเปนตองมีมาตรการเพิ่มเติม เชน 
การระงับเสิรจ 

หมายเหตุ 3 อาจมีขอบังคับทางกฎหมายที่เกี่ยวกับการตอบริภัณฑเทคโนโลยีสารสนเทศเขากับระบบกระจายสัญญาณดวยเคเบิลซ่ึง
ดําเนินการโดยผูดําเนินการโครงขายสาธารณะ 

หมายเหตุ 4 ถาใชระบบแหลงจายไฟฟาประธานกระแสสลับเปนตัวกลางการส่ือสาร ไมถือวาเปนระบบกระจายสัญญาณดวยเคเบิล 
(ดูขอ 1.2.13.14) และไมตองเปนไปตามคุณลักษณะที่ตองการขอ 7.  สําหรับบริภัณฑที่ตอกับระบบดังกลาวใหใช
คุณลักษณะที่ตองการอื่นๆ ในมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้กับสวนประกอบคูตอ เชน หมอแปลงสัญญาณ และตัว
เก็บประจุซ่ึงตอระหวางแหลงจายประธานกับวงจรอื่นๆ  โดยทั่วไปใชคุณลักษณะที่ตองการสําหรับฉนวนสองชั้นหรือ
ฉนวนเสริม ใหดูภาคผนวก ผ. ของมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้และ  IEC 60664-1 สําหรับแรงดันไฟฟาเกินที่
คาดวาจะเกิดที่จุดตางๆ ในระบบแหลงจายไฟฟาประธานกระแสสลับ 

หมายเหตุ 5 สมมุติวาเคเบิลชีลด (cable shield) ตอลงดนิตามคุณลกัษณะที่ตองการในการติดต้ังของ IEC 60728-11 

7.2 การปองกันผูซอมบํารุงระบบกระจายสัญญาณดวยเคเบิล และผูใชบริภัณฑอ่ืนท่ีตอเขากับระบบ จาก
แรงดันไฟฟาอันตรายในบริภัณฑ 

วงจรท่ีมีเจตนาใหตอโดยตรงกับระบบกระจายสัญญาณดวยเคเบิลตองเปนไปตามคุณลักษณะท่ีตองการของ
วงจร TNV-1  วงจร TNV-3 หรือวงจรทุติยภูมิแรงดันไฟฟาอันตราย โดยข้ึนอยูกับแรงดันไฟฟาทํางานปกติ 

ในกรณีท่ีการปองกันของระบบกระจายสัญญาณดวยเคเบิลข้ึนอยูกับการตอลงดินปองกันของบริภัณฑ ตอง
ระบุในขอแนะนําการติดต้ังบริภัณฑและคําอธิบายอ่ืนท่ีเกี่ยวเนื่องวาตองแนใจในความสมบูรณของการตอลง
ดินปองกัน (ดูขอ 1.7.2.1 ดวย) 

การตรวจสอบการเปนไปตามคุณลักษณะท่ีตองการใหทําโดยการตรวจสอบและการวัด 

หมายเหตุ (วาง) 

7.3 การปองกันผูใชบริภัณฑจากแรงดันไฟฟาเกินในระบบกระจายสัญญาณดวยเคเบิล 
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ใหใชคุณลักษณะท่ีตองการและการทดสอบตามขอ 6.2 โดยใหแทนคําวา “โครงขายโทรคมนาคม” ท้ังหมด
ในขอ 6.2 ดวยคําวา “ระบบกระจายสัญญาณดวยเคเบิล” เม่ือใชขอ 6.2 กับระบบกระจายสัญญาณดวยเคเบิล 
ใหใชคุณลักษณะท่ีตองการของการแยก เฉพาะกับช้ินสวนของวงจรตาง ๆ ท่ีตอโดยตรงเขากับตัวนําในของ
เคเบิลรวมแกนเทานั้น  ไมใหใชคุณลักษณะท่ีตองการของการแยก กับสวนของวงจรตาง ๆ ท่ีตอโดยตรงเขา
กับเปลือกนอก (outer screen) 

อยางไรก็ตามคุณลักษณะท่ีตองการการแยกและการทดสอบขอ 6.2.1 ก), ข) และ ค) ไมใชกับระบบกระจาย
สัญญาณดวยเคเบิล ถาเปนไปตามรายละเอียดตอไปนี้ท้ังหมด 

- วงจรที่พิจารณาเปนวงจร TNV-1  และ 

- ดานรวมหรือดานตอลงดินของวงจรถูกตอเขากับเปลือกนอกของเคเบิลรวมแกนและเขากับสวนท่ีแตะ
ตองถึง และวงจรทั้งหมด (SELV, สวนโลหะท่ีแตะตองถึง และวงจรจํากัดกระแส (ถามี))  และ 

- ต้ังใจใหเปลือกนอกของเคเบิลรวมแกนตอเขากับดินในสวนติดต้ังของอาคาร 

หมายเหตุ 1 (วาง) 

หมายเหตุ 2 (วาง) 

การตรวจสอบการเปนไปตามคุณลักษณะท่ีตองการใหทําโดยการตรวจสอบและการใชคุณลักษณะท่ีตองการ
ท่ีเกี่ยวของ และการทดสอบของขอ 6.2 

7.4 ฉนวนระหวางวงจรปฐมภูมิกับระบบกระจายสัญญาณดวยเคเบิล 

7.4.1 ท่ัวไป 

นอกเหนือจากท่ีจะไดระบุตอไป ฉนวนระหวางวงจรปฐมภูมิกับข้ัวตอหรือสายท่ีเตรียมไวสําหรับตอเขา
กับระบบกระจายสัญญาณดวยเคเบิลตองเปนไปตามขอใดขอหนึ่งดังตอไปนี้ 

- การทดสอบแรงดันเสิรจตามขอ 7.4.2 สําหรับบริภัณฑท่ีมีเจตนาใหตอกับสายอากาศนอกอาคาร หรือ 

- การทดสอบอิมพัลสตามขอ 7.4.3 สําหรับบริภัณฑท่ีมีเจตนาใหตอกับระบบกระจายสัญญาณดวย
เคเบิลอ่ืน 

ถาบริภัณฑมีเจตนาใหตอกับท้ังสายอากาศนอกอาคารและระบบกระจายสัญญาณดวยเคเบิลอ่ืน ตอง
ทดสอบท้ังขอ 7.4.2 และขอ 7.4.3 

คุณลักษณะท่ีตองการขางตนไมใชกับกรณีตอไปนี ้

- บริภัณฑท่ีมีเจตนาใหใชภายในอาคารเทานั้น โดยมีสายอากาศในตัว(รวมหนวย) และไมมีชองทาง
สําหรับตอกับระบบกระจายสัญญาณดวยเคเบิล 
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- บริภัณฑที่ตออยางถาวร หรือบริภัณฑเสียบไดแบบ B ที่มีวงจรซึ่งมีเจตนาใหตอกับระบบกระจาย
สัญญาณดวยเคเบิลตอกับดินปองกันดวยตามขอ 2.6.1 จ) 

- บริภัณฑเสียบไดแบบ A ที่มีวงจรซึ่งมีเจตนาใหตอกับระบบกระจายสัญญาณดวยเคเบิลตอกับดิน
ปองกันดวยตามขอ 2.6.1 จ) และ 

 มีเจตนาใหติดต้ังโดยผูซอมบํารุงและมีขอแนะนําการติดต้ังซ่ึงตองการใหบริภัณฑตอเขากับ
เตารับท่ีมีการตอลงดินปองกัน  หรือ 

 มีการเตรียมการสําหรับการตออยางถาวรของตัวนําตอลงดินปองกัน และมีขอแนะนําสําหรับการ
ติดต้ังตัวนํานั้น 

การตรวจสอบการเปนไปตามคุณลักษณะท่ีตองการใหทําโดยการตรวจสอบและถาจําเปนโดยการ
ทดสอบแรงดันเสิรจตามขอ 7.4.2 หรือการทดสอบอิมพัลสตามขอ 7.4.3 

หมายเหตุ การหาคาระยะหางในอากาศต่ําสุดใหเปนไปตามคุณลักษณะที่ตองการขอ 2.10.3 (หรือภาคผนวก ช.)  อาจมีความ
จําเปนตองเพิ่มระยะหางในอากาศระหวางวงจรปฐมภูมิกับวงจรทุติยภูมิที่มีเจตนาใหตอกับระบบกระจายสัญญาณ
ดวยเคเบิล เพื่อใหวงจรเหลานั้นเปนไปตามคุณลักษณะที่ตองการในขอ 7.4.2 หรือขอ 7.4.3 

7.4.2 การทดสอบแรงดันเสิรจ 

ใหทดสอบระหวาง  ข้ัวตอของวงจรแหลงจายกําลังไฟฟาท่ีตอเขากับข้ัวตอลงดินปองกันหลัก (ถามี) กับ 
จุดตอสําหรับระบบกระจายสัญญาณดวยเคเบิลซ่ึงตอเขาดวยกัน (ไมรวมตัวนําที่ตอลงดินใด ๆ )   กอน
การทดสอบใหปลดสวนประกอบอื่น ๆ ทั้งหมดที่ตออยูระหวางจุดตอสําหรับระบบกระจายสัญญาณ
ดวยเคเบิลกับข้ัวตอลงดินปองกันหลัก  ถามีสวิตช “เปด/ปด” ใหอยูในตําแหนง “เปด” 

ปอนพัลสทําภาวะ เขาระหวาง 

- จุดตอสําหรับระบบกระจายสัญญาณดวยเคเบิลซ่ึงตอเขาดวยกัน (ไมรวมตัวนําท่ีตอลงดินใด ๆ )  และ 

- ข้ัวตอวงจรแหลงจายซ่ึงตอเขาดวยกัน และตอเขากับข้ัวตอลงดินปองกนัหลักดวย (ถามี) 

ปลอยประจุจากเคร่ืองกําเนดิอิมพัลสทดสอบอางอิง 3 ของตารางท่ี ฑ.1 จํานวน 50 คร้ัง ท่ีอัตราสูงสุด 12 
คร้ังตอ min ดวย Uc เทากับ 10 kV 

ภายหลังการทําภาวะขางตน ใหใชการทดสอบความทนทานไฟฟาท่ีเกี่ยวของของขอ 5.2.2 

7.4.3 การทดสอบอิมพัลส 

ใหทดสอบระหวาง  ข้ัวตอของวงจรแหลงจายกําลังไฟฟาท่ีตอเขากับข้ัวตอลงดินปองกันหลัก (ถามี)  กับ
จุดตอสําหรับระบบกระจายสัญญาณดวยเคเบิลซ่ึงตอเขาดวยกัน (ไมรวมตัวนําที่ตอลงดินใด ๆ )  กอน
การทดสอบใหปลดสวนประกอบอื่น ๆ ทั้งหมดที่ตออยูระหวางจุดตอสําหรับระบบกระจายสัญญาณ
ดวยเคเบิลกับข้ัวตอลงดินปองกันหลัก  ถามีสวิตช “เปด/ปด” ใหอยูในตําแหนง “เปด” 
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ปอนพัลสทําภาวะ 10 คร้ัง ดวยพัลสข้ัวบวกและพัลสข้ัวลบสลับกันไป โดยใชเคร่ืองกําเนิดอิมพัลส
ทดสอบอางอิง 1 ของตารางท่ี ฑ.1  ชวงเวลาระหวางการปอนพัลสแตละคร้ังหางกัน 60 s และ Uc มีคา
ดังนี้ 

- 5 kV สําหรับตัวทวนสัญญาณปอนกําลัง 

- 4 kV สําหรับบริภัณฑปลายทาง และบริภณัฑโครงขายอ่ืน ๆ ท้ังหมด 

ภายหลังการทําภาวะขางตน ใหใชการทดสอบความทนทานไฟฟาท่ีเกี่ยวของของขอ 5.2.2 
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ภาคผนวก ก. 
(ขอกําหนด) 

การทดสอบความทนความรอนและไฟ 

ในระหวางการทดสอบอาจมีไอหรือควันที่เปนพิษออกมา ถาเปนไปไดควรทดสอบภายในตูควันหรือในหองที่มี
การระบายอากาศเปนอยางดี และปราศจากลมท่ีจะทําใหการทดสอบไมมีผลใชได 

ก.1 การทดสอบสภาพการติดไฟไดสําหรับเปลือกหุมกันไฟของบริภัณฑเคล่ือนยายไดท่ีมีมวลรวมมากกวา 18 kg 
และบริภัณฑประจําท่ี (ดูขอ 4.7.3.2) 

ก.1.1 ตัวอยาง 

ทดสอบ 3 ตัวอยาง แตละตัวอยางอาจเปนเปลือกหุมกันไฟที่สมบูรณหรือสวนของเปลือกหุมกันไฟท่ี
แทนความหนาผนังมีนัยสําคัญบางท่ีสุดและรวมถึงชองเปดระบายอากาศใดๆ  

ก.1.2 การปรับภาวะตัวอยาง 

กอนการทดสอบใหนําตัวอยางไปปรับภาวะในตูอบอากาศหมุนเวียนเปนเวลา 7 วัน (168 h) ท่ีอุณหภูมิ
สมํ่าเสมอซ่ึงสูงกวาอุณหภูมิสูงสุดท่ีเกิดข้ึนในระหวางการทดสอบขอ 4.5.2 จํานวน 10 K หรือ 70 °C 
แลวแตคาใดจะมากกวา แลวทําใหเย็นลงเทาอุณหภูมิหอง 

ก.1.3 การติดต้ังตัวอยาง 

ติดต้ังตัวอยางในลักษณะใชงานปกติ วางแผนสําลีผาตัดท่ีไมผานกรรมวิธี (untreated surgical cotton) ไว
ใตจุดท่ีจะจอเปลวไฟทดสอบเปนระยะ 300 mm 

ก.1.4 เปลวไฟทดสอบ 

ใชเปลวไฟทดสอบท่ีเปนไปตาม IEC 60695-11-3 

ก.1.5 วิธีดําเนนิการทดสอบ 

จอเปลวไฟทดสอบเขากับพื้นผิวภายในของตัวอยาง ท่ีตําแหนงซ่ึงคิดวาอาจติดไฟเพราะอยูใกลกับ
แหลงกําเนิดไฟ   ถามีสวนท่ีอยูในแนวดิ่งเกี่ยวของ ใหเปลวไฟทํามุมประมาณ 20 องศาจากแนวดิ่ง  ถามี
ชองเปดระบายอากาศเกี่ยวของ ใหจอเปลวไฟท่ีขอบชองเปด นอกจากนั้นใหจอเปลวไฟท่ีพื้นผิวทึบ ใน
ทุกกรณีตองใหปลายสีน้ําเงินช้ันในของเปลวไฟสัมผัสกับตัวอยาง จอเปลวไฟเปนเวลา 5 s แลวเอาออก 
5 s   ใหทําในลักษณะนี้ 5 คร้ังในตําแหนงเดียวกัน 

ทดสอบซํ้ากับอีก 2 ตัวอยางท่ีเหลือ  ถามีสวนของเปลือกหุมกันไฟมากกวา 1 สวนอยูใกลแหลงกําเนิด
ไฟ ใหทดสอบแตละตัวอยางในตําแหนงท่ีแตกตางออกไป 

ก.1.6 เกณฑการเปนไปตามขอกําหนด 
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ในระหวางการทดสอบ ตัวอยางตองไมปลอยหยดหรืออนุภาคที่มีเปลวไฟลงมาทําใหสําลีผาตัดติดไฟ
ได  ตัวอยางตองไมลุกไหมตอไปเกิน 1 min หลังการจอเปลวไฟทดสอบคร้ังท่ี 5 และตองไมถูกเผาไหม
จนหมด 

ก.2 การทดสอบสภาพการติดไฟไดสําหรับเปลือกหุมกันไฟของบริภัณฑเคล่ือนยายไดท่ีมีมวลไมมากกวา 18 kg 
และสําหรับวัสดุและสวนประกอบท่ีตั้งอยูภายในเปลือกหุมกันไฟ (ดูขอ 4.7.3.2 และขอ 4.7.3.4) 

ก.2.1 ตัวอยาง 

ทดสอบ 3 ตัวอยาง  สําหรับเปลือกหุมกันไฟ แตละตัวอยางอาจเปนเปลือกหุมกันไฟท่ีสมบูรณหรือสวน
ของเปลือกหุมกันไฟท่ีแทนความหนาผนังมีนัยสําคัญบางท่ีสุดและรวมถึงชองเปดระบายอากาศใด ๆ  
สําหรับวัสดุท่ีต้ังอยูภายในเปลือกหุมกันไฟ แตละตัวอยางของวัสดุอาจเปน 

- ช้ินสวนสมบูรณ หรือ 

- สวนของช้ินสวนท่ีเปนตัวแทนความหนาผนังมีนัยสําคัญบางท่ีสุด หรือ 

- แผนหรือแทงทดสอบท่ีมีความหนาสมํ่าเสมอท่ีเปนตัวแทนความหนาผนังมีนัยสําคัญบางท่ีสุด 

สําหรับสวนประกอบตางๆ ท่ีต้ังอยูภายในเปลือกหุมกันไฟ ตัวอยางตองเปนสวนประกอบสมบูรณ 

ก.2.2 การปรับภาวะตัวอยาง 

กอนการทดสอบใหนําตัวอยางไปปรับภาวะในตูอบอากาศหมุนเวียนเปนเวลา 7 วัน (168 h) ท่ีอุณหภูมิ
สมํ่าเสมอที่สูงกวาอุณหภูมิสูงสุดท่ีเกิดข้ึนในระหวางการทดสอบขอ 4.5.2 จํานวน 10 K  หรือ 70 °C 
แลวแตคาใดจะมากกวา แลวทําใหเย็นลงเทาอุณหภูมิหอง 

ก.2.3 การติดต้ังตัวอยาง 

ติดต้ังตัวอยางโดยมีทิศทางในลักษณะใชงานปกติ 

ก.2.4  เปลวไฟทดสอบ 

ใชเปลวไฟทดสอบท่ีเปนไปตาม IEC 60695-11-4 

ก.2.5 วิธีดําเนนิการทดสอบ 

จอเปลวไฟทดสอบเขากับพื้นผิวภายในของตัวอยาง ท่ีตําแหนงซ่ึงคิดวาอาจติดไฟเพราะอยูใกลกับ
แหลงกําเนิดไฟ  สําหรับการประเมินวัสดุท่ีอยูภายในเปลือกหุมกันไฟ ยอมใหจอเปลวไฟทดสอบเขากับ
พื้นผิวดานนอกของตัวอยาง สําหรับการประเมินสวนประกอบท่ีอยูภายในเปลือกหุมกันไฟ ใหจอเปลว
ไฟทดสอบโดยตรงท่ีสวนประกอบนั้น 

ถามีสวนท่ีอยูในแนวดิ่งเกี่ยวของ ใหเปลวไฟทํามุมประมาณ 20 องศาจากแนวดิ่ง  ถามีชองเปดระบาย
อากาศเกี่ยวของ ใหจอเปลวไฟท่ีขอบชองเปด นอกจากนั้นใหจอเปลวไฟท่ีพื้นผิวทึบ  ในทุกกรณีตองให
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ปลายสีน้ําเงินชั้นในของเปลวไฟสัมผัสกับตัวอยาง จอเปลวไฟเปนเวลา 30 s แลวเอาออก 60 s   
จากนั้นใหจอเปลวไฟอีกคร้ังเปนเวลา 30 วินาท่ีท่ีตําแหนงเดิม 

ทดสอบซํ้ากับอีก 2 ตัวอยางท่ีเหลือ  ถามีช้ินสวนทดสอบใด ๆ มีตําแหนงท่ีอยูใกลแหลงกําเนิดไฟ
มากกวา 1 ตําแหนง ใหทดสอบตัวอยางแตละตัวอยางกับเปลวไฟในตําแหนงที่อยูใกลแหลงกําเนิดไฟ
ท่ีแตกตางออกไป 

ก.2.6 เกณฑการเปนไปตามขอกําหนด 

ในระหวางการทดสอบ ตัวอยางตองไมลุกไหมตอไปเกนิ 1 min หลังการจอเปลวไฟทดสอบครั้งท่ี 2 
และตองไมถูกเผาไหมจนหมด 

ก.2.7 การทดสอบทางเลือก 

นอกเหนือจากอุปกรณ และวิธีดําเนินการท่ีระบุไวในขอ ก.2.4 และขอ ก.2.5  ยอมใหใชอุปกรณและ
วิธีดําเนินการท่ีระบุไวใน IEC 60695-11-5 ขอ 5 และขอ 9 เปนอีกทางเลือกหนึ่ง  ลักษณะ ระยะเวลา 
และจํานวนครั้งของการจอเปลวไฟใหเปนไปตามท่ีระบุไวในขอ ก.2.5 และเกณฑการเปนไปตาม
คุณลักษณะท่ีตองการใหเปนไปตามขอ ก.2.6 

หมายเหตุ สามารถยอมรับการเปนไปตามขอกําหนดของวิธีการใดวิธีการหนึ่งตามขอ ก.2.4 และขอ ก.2.5 หรือตามขอ ก.2.7  
ไมกําหนดวาตองเปนไปตามขอกําหนดทั้งสองวิธี 

ก.3 การทดสอบดวยน้ํามันรอนท่ีลุกเปนเปลวไฟ (ดูขอ 4.6.2) 

ก.3.1  การติดต้ังตัวอยาง 

ติดต้ังตัวอยางของสวนลางของเปลือกหุมกันไฟที่สําเร็จสมบูรณอยางม่ันคงบนท่ีรองรับในแนวระดับ  
วางผาขาวบางฟอก (bleached cheese cloth) ท่ีมีน้ําหนักประมาณ 40 g/m2 1 ช้ันบนถาดใตตัวอยางเปน
ระยะประมาณ 50 mm และผาขาวบางมีขนาดเพียงพอท่ีจะครอบคลุมแบบรูปของชองเปดในตัวอยางได
ท้ังหมด แตไมใหญจนสามารถรับน้ํามันท่ีกระเด็นขามขอบของตัวอยางหรือท่ีไมไหลผานชองเปด 

หมายเหตุ แนะนําใหใชที่กั้นโลหะหรือผนังแบงกั้นกระจกเสริมลวด (wired-glass partition) รอบๆ พื้นที่ทดสอบ 

ก.3.2 วิธีดําเนนิการทดสอบ 

ใสน้ํามันเช้ือเพลิงกล่ันระเหยไวปานกลาง ท่ีมีมวลตอหนวยปริมาตรอยูระหวาง 0.845 g/ml  กับ 0.865 
g/ml  มีจุดวาบไฟระหวาง 43.5 °C กับ 93.5 °C และมีคาความรอนเฉลี่ย 38 MJ/l  ปริมาตร 10 ml ลง
ในจวักโลหะเล็กๆ (เสนผานศูนยกลางไมควรเกิน 65 mm) ท่ีมีจะงอยสําหรับเทและมีดามซ่ึงแกน
ตามยาวยังคงอยูในแนวระดับในขณะเท ทําใหจวักท่ีใสน้ํามันรอนจนน้ํามันติดไฟและปลอยใหเผาไหม
เปนเวลา 1 min  จากนั้นเทน้ํามันรอนที่ลุกเปนเปลวไฟทั้งหมดดวยอัตราประมาณ 1 ml/s อยาง
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สมํ่าเสมอเปนสายลงบนศูนยกลางของแบบรูปของชองเปด จากตําแหนงเหนือชองเปดเปนระยะ
ประมาณ 100 mm 

ทดสอบซํ้าอีก 2 คร้ังโดยเวนเวลาหางกนัคร้ังละ 5 min  และเปล่ียนผาขาวบางทุกคร้ัง 

ก.3.3 เกณฑการเปนไปตามขอกําหนด 

ในระหวางการทดสอบ ผาขาวบางตองไมติดไฟ 



มอก.1561-2556 

-240- 

ภาคผนวก ข. 
(ขอกําหนด) 

การทดสอบมอเตอรภายใตภาวะผิดปกต ิ
(ดูขอ 4.7.2.2 และขอ 5.3.2) 

ข.1 คุณลักษณะท่ีตองการท่ัวไป 

มอเตอร นอกเหนือจากมอเตอรกระแสตรงในวงจรทุติยภูมิ ตองเปนไปตามเกณฑการทดสอบตามขอ ข.4 
และขอ ข.5 และรายการท่ีเกี่ยวของตามขอ ข.8 ขอ ข.9 และขอ ข.10 ยกเวนมอเตอรดังตอไปนี้ท่ีไมตอง
เปนไปตามเกณฑการทดสอบตามขอ ข.4 

- มอเตอรซ่ึงใชสําหรับการสงลมเทานั้นและมีช้ินสวนใบพดัตอเช่ือมกับเพลามอเตอรโดยตรง 

- มอเตอรข้ัวกําบัง (shaded pole motor) ซ่ึงคากระแสไฟฟาขณะล็อกโรเตอร และกระแสไฟฟาขณะไมมี
โหลดแตกตางกันไมเกิน 1 A  และมีอัตราสวนไมเกิน 2 ตอ 1 

มอเตอรกระแสตรงในวงจรทุติยภูมิตองเปนไปตามเกณฑการทดสอบตามขอ ข.6 ขอ ข.7 และขอ ข.10 
ยกเวนมอเตอรซ่ึงปกติทํางานภายใตภาวะล็อกโรเตอร เชน สเต็ปเปอรมอเตอร (stepper motor) ไมตอง
ทดสอบ  นอกจากนี้มอเตอรกระแสตรงในวงจรทุติยภูมิซ่ึงไมถูกใชเฉพาะเกี่ยวกับอากาศ และสวนขับอากาศ
ถูกเช่ือมโยงเขากับเพลามอเตอรโดยตรงไมตองผานเกณฑการทดสอบของขอ ข.6 

ข.2 ภาวะการทดสอบ 

ในระหวางการทดสอบใหบริภัณฑทํางานท่ีแรงดันไฟฟาท่ีกําหนดหรือท่ีแรงดันไฟฟาบนของพิสัย
แรงดันไฟฟาท่ีกําหนด หากมิไดระบุไวเปนอยางอ่ืนในภาคผนวกนี้ 

ใหทดสอบในบริภัณฑหรือภายใตภาวะจําลองบนโตะทดสอบ ยอมใหใชตัวอยางแยกตางหากสําหรับการ
ทดสอบบนโตะทดสอบ  ภาวะจําลองรวมถึง 

- อุปกรณปองกันใดๆซ่ึงปองกันมอเตอรในบริภัณฑสมบูรณ และ 

- การใชอุปกรณติดต้ังใดๆซ่ึงอาจทําหนาท่ีเปนตัวระบายความรอน (heat sink) จากโครงมอเตอร 

วัดอุณหภูมิของขดลวดตามท่ีระบุในขอ 1.4.13  ในกรณีท่ีใชเทอรมอคัปเปล ตองติดเขากับพื้นผิวของขดลวด
มอเตอร ใหหาอุณหภูมิท่ีจุดส้ินสุดคาบทดสอบท่ีระบุไว ถาไมระบุใหหาเม่ืออุณหภูมิถึงคาเสถียร หรือ
ในทันทีท่ีมีการทํางานของฟวส คัตเอาตความรอน อุปกรณปองกันมอเตอรและส่ิงท่ีคลายกัน 

สําหรับมอเตอรปองกันดวยอิมพีแดนซท่ีมีเปลือกหุมมิดชิด ใหวัดอุณหภูมิโดยใชเทอรมอคัปเปลติดเขากับ
ตัวถังมอเตอร 
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เม่ือทดสอบมอเตอรท่ีไมมีการปองกันทางความรอนในตัวภายใตภาวะจําลองบนโตะทดสอบ  ใหปรับแตงคา
อุณหภูมิของขดลวดที่วัดไดโดยคํานึงถึงอุณหภูมิโดยรอบที่วัดไดระหวางการทดสอบในขอ 4.5.2 ขณะ
มอเตอรติดต้ังอยูตามปกติภายในบริภัณฑ 

ข.3 อุณหภูมิสูงสุด 

สําหรับการทดสอบในขอ ข.5 ขอ ข.7 ขอ ข.8 และขอ ข.9  ขีดจํากัดอุณหภูมิสําหรับวัสดุฉนวนแตละประเภท
ตองไมเกินท่ีระบุไวในตารางที่ ข.1 

ตารางท่ี ข.1  ขีดจํากัดอุณหภูมิท่ียอมใหสําหรับขดลวดมอเตอร 
(ยกเวนสําหรับการทดสอบโหลดเกินขณะหมุน) 

อุณหภูมิสูงสุด  °C 

วิธีการปองกัน 
ประเภทอุณหภูมิ

105 (A) 120 (E) 130 (B) 155 (F) 180 (H) 200 220 250
การปองกันโดยอิมพีแดนซในตัวหรือ  
ภายนอก 

150 165 175 200 225 245 265 295

การปองกันโดยอุปกรณปองกันซึ่งทํางานใน
ระหวางช่ัวโมงแรก 

200 215 225 250 275 295 315 345

การปองกันโดยอุปกรณปองกันใด ๆ : 
- คาสูงสุดหลังช่ัวโมงแรก 
- คาเฉล่ียเลขคณิต ในระหวางช่ัวโมงที่ 2 
และในระหวางช่ัวโมงที่ 72 

175 
150 

190 
165 

200 
175 

225 
200 

250 
225 

 
270 
245 

 
290 
265 

320 
295 

การระบุ A ถึง H แตกอนไดถูกกําหนดโดย IEC 60085 ใหเปนประเภทอุณหภูมิ 105 ถึง 180  ใหไวในวงเล็บ 

อุณหภูมิเฉล่ียเลขคณิต คํานวณไดดังตอไปนี้ 

เขียนกราฟของอุณหภูมิกับเวลาในคาบของการทดสอบท่ีตองการพิจารณา (ดูรูปท่ี ข.1) ขณะท่ีกาํลังไฟฟาท่ี
เขาสูมอเตอรเปดและปดเปนวัฏจักร  อุณหภูมิเฉล่ียเลขคณิต (tA) คํานวณไดจากสูตร 

 
เม่ือ  tmax คือ  คาเฉล่ียของคาสูงสุด 

tmin คือ  คาเฉล่ียของคาตํ่าสุด 
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รูปท่ี ข.1  การหาอุณหภูมิเฉล่ียเลขคณิต 

สําหรับการทดสอบในขอ ข.4 และขอ ข.6 ผลท่ีไดตองไมเกินขีดจํากัดอุณหภูมิสําหรับวัสดุฉนวนแตละ
ประเภทตามท่ีระบุไวในตารางท่ี ข.2 

ตารางท่ี ข.2  ขีดจํากัดอุณหภูมิท่ียอมใหสําหรับการทดสอบโหลดเกนิขณะหมุน 
อุณหภูมิสูงสุด °C 

ประเภทอุณหภูมิ

105 (A) 120 (E) 130 (B) 155 (F) 180 (H) 200 220 250 

140 155 165 190 215 235 255 275 

การระบุ A ถึง H แตกอนไดถูกกําหนดโดย IEC 60085 ใหเปนประเภทอุณหภูมิ 105 ถึง 180  ใหไวในวงเล็บ 

ข.4 การทดสอบโหลดเกินขณะหมุน 

ทดสอบโหลดเกินขณะหมุนโดยใหมอเตอรทํางานภายใตโหลดปกติ จากนั้นเพิ่มโหลดขึ้นจนกระแสไฟฟา
คอยๆ เพิ่มขึ้นเปนขั้น ๆ อยางเหมาะสม โดยคงคาแรงดันไฟฟาที่ปอนใหมอเตอรไวที่คาเริ่มตน  เมื่อถึง
ภาวะคงตัวใหเพิ่มโหลดขึ้นอีกในอัตรากาวหนาเปนขั้น ๆ อยางเหมาะสมแตไมถึงภาวะล็อกโรเตอร (ดูขอ 
ข.5) จนกระท่ังอุปกรณปองกันโหลดเกินทํางาน 

หาอุณหภูมิของขดลวดมอเตอรในระหวางคาบคงตัวแตละคาบ และอุณหภูมิสูงสุดที่บันทึกไดตองไมเกิน
คาท่ีระบุไวในตารางท่ี ข.2 

ข.5 การทดสอบโหลดเกินขณะล็อกโรเตอร 

เร่ิมทดสอบขณะล็อกโรเตอรท่ีอุณหภูมิหอง 

ระยะเวลาของการทดสอบเปนดังตอไปนี้ 

เวลา 

คาสูงสุด 

คาตํ่าสุด 
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- ใหมอเตอรท่ีมีการปองกันโดยอิมพีแดนซในตัวหรือภายนอกทํางานโดยล็อกโรเตอรเปนเวลา 15 วัน อาจ
ไมตองทดสอบครบ 15 วัน หากขดลวดของมอเตอรแบบเปดหรือปดมิดชิดถึงอุณหภูมิคงที่ และอุณหภูมิ
คงท่ีไมเกินท่ีระบุไวในขอ 4.5.3 ตารางท่ี 4ข สําหรับระบบฉนวนท่ีใช 

- ใหมอเตอรท่ีมีอุปกรณปองกันปรับต้ังใหมอัตโนมัติทํางานเปนวัฏจักรโดยล็อกโรเตอรเปนเวลา 18 วัน 

- ใหมอเตอรท่ีมีอุปกรณปองกันปรับต้ังใหมดวยมือทํางานเปนวัฏจักร  โดยล็อกโรเตอรเปนจํานวน 60  
วัฏจักร ใหตั้งอุปกรณปองกันใหมหลังการทํางานแตละครั้งเร็วที่สุดเทาที่จะทําไดเพื่อใหวงจรยังคงปด
อยู แตเปนเวลาไมนอยกวา 30 s 

- ใหมอเตอรท่ีมีอุปกรณปองกันปรับต้ังใหมไมไดทํางานโดยล็อกโรเตอรจนกระท่ังอุปกรณปองกันทํางาน 

บันทึกอุณหภูมิที่ชวงเวลาสม่ําเสมอในระหวาง 3 วันแรกสําหรับมอเตอรที่มีการปองกันโดยอิมพีแดนซใน
ตัวหรือภายนอก หรือท่ีมีอุปกรณปองกันปรับต้ังใหมอัตโนมัติ หรือในระหวาง 10 วัฏจักรแรกสําหรับ
มอเตอรท่ีมีอุปกรณปองกันปรับต้ังใหมดวยมือ หรือเม่ืออุปกรณปองกันปรับต้ังใหมไมไดทํางาน 

อุณหภูมิตองไมเกินคาท่ีระบุไวในตารางท่ี ข.1 

ในระหวางการทดสอบ อุปกรณปองกันตองทํางานอยางเชื่อถือไดโดยปราศจากการเสียสภาพฉับพลันของ
ฉนวนเกิดขึ้นกับโครงมอเตอร หรือความเสียหายถาวรที่เกิดขึ้นกับมอเตอร รวมทั้งการเสื่อมสภาพของ
ฉนวนท่ีมากเกินไป 

ความเสียหายถาวรท่ีเกิดข้ึนกับมอเตอรรวมถึง 

- ควันหรือเปลวไฟท่ีรุนแรงหรือตอเนื่อง 

- การเสียสภาพฉับพลันทางไฟฟาหรือทางกลของช้ินสวนประกอบที่ใชรวม เชน ตัวเก็บประจุหรือรีเลยเร่ิม
เดินเคร่ือง 

- ฉนวนลอน เปราะ หรือไหมเปนถาน 

การเปล่ียนสีของฉนวนยอมรับได แตการไหมเปนถานหรือเปราะถึงระดับท่ีฉนวนลอน หรือวัสดุหลุดออก
เม่ือถูขดลวดดวยหัวแมมือยอมรับไมได 

ภายหลังคาบท่ีระบุสําหรับการวัดอุณหภูมิ และหลังจากทําใหฉนวนเย็นลงสูอุณหภูมิหอง ใหทดสอบความ
ทนทานไฟฟาตามขอ 5.2.2 ดวยแรงดันไฟฟาทดสอบท่ีลดลงเปนรอยละ 60 ของคาท่ีระบุไว  หลังจากนี้ไม
จําเปนตองทดสอบความทนทานไฟฟาอีก 

หมายเหตุ การทดสอบของอุปกรณปองกันปรับต้ังใหมอัตโนมัติตอเนื่องกันเกิน 72 h และของอุปกรณปองกันปรับต้ังใหมดวยมือ
ตอเนื่องกันเกิน 10 วัฏจักร  มีวัตถุประสงคเพื่อแสดงความสามารถตอเนื่องของอุปกรณที่ตอและตัดกระแสไฟฟาขณะล็อก
โรเตอร 

ข.6  การทดสอบโหลดเกินขณะหมุนสําหรับมอเตอรกระแสตรงในวงจรทุตยิภูมิ 
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ข.6.1 ท่ัวไป 

ใหทดสอบโหลดเกินขณะหมุนเฉพาะเม่ือพิจารณาพบความเปนไปไดของการเกิดโหลดเกินจากการ
ตรวจสอบหรือจากการทบทวนแบบท่ีออกแบบไวอีกคร้ัง  ไมจําเปนตองทดสอบในกรณีท่ีวงจร
ขับเคล่ือนอิเล็กทรอนิกสสามารถรักษากระแสขับเคล่ือนไวไดอยางคงท่ี 

มอเตอรตองผานการทดสอบในขอ ข.6.2  ยกเวนถามีความยุงยากในการไดมาซ่ึงการวัดอุณหภูมิท่ี
ถูกตอง เนื่องจากขนาดท่ีเล็กหรือการออกแบบที่ไมพบโดยท่ัวไปของมอเตอร สามารถใชวิธีของขอ ข.
6.3 แทน  การเปนไปตามขอกําหนดอาจทําไดโดยวิธีใดวิธีหนึ่ง 

ข.6.2 วิธีดําเนนิการทดสอบ 

ทดสอบโดยใหมอเตอรทํางานภายใตโหลดปกติ  จากนั้นเพิ่มโหลดขึ้นเพื่อใหกระแสไฟฟาคอย ๆ 
เพิ่มข้ึนเปนข้ันๆ อยางเหมาะสม โดยคงคาแรงดันไฟฟาท่ีปอนใหมอเตอรไวท่ีคาเร่ิมตน  เม่ือถึงภาวะคง
ตัวใหเพิ่มโหลดข้ึนอีก  และเพ่ิมโหลดในอัตรากาวหนาเปนข้ันๆ อยางเหมาะสม จนกระท่ังอุปกรณ
ปองกันโหลดเกินทํางานหรือขดลวดเปดวงจร 

หาอุณหภูมิของขดลวดมอเตอรในระหวางภาวะคงตัวของแตละคาบ  และอุณหภูมิสูงสุดท่ีบันทึกไดตอง
ไมเกินคาท่ีระบุไวในตารางท่ี ข.2 

ข.6.3 วิธีดําเนนิการทดสอบทางเลือก 

วางมอเตอรบนแผนไมซ่ึงคลุมดวยทิชชูสําหรับหอเพียงช้ันเดียว และใหคลุมมอเตอรดวยผาขาวบางเพียง
ช้ันเดียว 

ผลสรุปของการทดสอบ ตองไมมีการจุดติดไฟของทิสชูสําหรับหอหรือผาขาวบาง 

การเปนไปตามขอกําหนดขอใดขอหนึ่งถือวายอมรับได ไมจําเปนตองเปนไปตามขอกําหนดของท้ังสอง
วิธี 

ข.6.4 การทดสอบความทนทานไฟฟา 

หลังการทดสอบตามขอ ข.6.2 หรือขอ ข.6.3 ตามความเหมาะสม ถาแรงดันไฟฟาของมอเตอรเกิน 42.4 
V คายอด หรือ 60 V กระแสตรง และหลังจากเย็นลงสูอุณหภูมิหอง  มอเตอรตองทนการทดสอบความ
ทนทานไฟฟาในขอ 5.2.2 ได แตใหลดแรงดันไฟฟาทดสอบลงเหลือรอยละ 60 ของคาท่ีระบุ 

ข.7 การทดสอบโหลดเกินขณะล็อกโรเตอรสําหรับมอเตอรกระแสตรงในวงจรทุติยภูมิ 

ข.7.1 ท่ัวไป 
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มอเตอรตองผานการทดสอบในขอ ข.7.2  ยกเวนถามีความยุงยากในการไดมาซ่ึงการวัดอุณหภูมิท่ี
ถูกตอง เนื่องจากขนาดท่ีเล็กหรือการออกแบบที่ไมพบโดยท่ัวไปของมอเตอร สามารถใชวิธีของขอ ข.
7.3 แทน  การเปนไปตามขอกําหนดอาจทําไดโดยวิธีใดวิธีหนึ่ง 

ข.7.2 วิธีดําเนนิการทดสอบ 

ใหมอเตอรทํางานท่ีแรงดันไฟฟาท่ีใชในการทํางานขณะท่ีโรเตอรถูกล็อก เปนเวลา 7 h หรือจนกระท่ัง
ถึงภาวะคงตัว แลวแตภาวะใดจะนานกวา  อุณหภูมิตองไมเกินคาท่ีระบุในตารางท่ี ข.1 

ข.7.3 วิธีดําเนนิการทดสอบทางเลือก 

วางมอเตอรบนแผนไมซ่ึงหุมดวยกระดาษทิชชูสําหรับหอช้ันเดียว และคลุมมอเตอรดวยผาขาวบางชั้น
เดียวท่ีมีน้ําหนักประมาณ 40 g/m2 

ใหมอเตอรทํางานท่ีแรงดันไฟฟาท่ีใชในการทํางานขณะท่ีล็อกโรเตอร เปนเวลา 7 h หรือจนกระท่ังถึง
ภาวะคงตัว แลวแตภาวะใดจะนานกวา 

ผลสรุปของการทดสอบ ตองไมมีการจุดติดไฟของทิชชูสําหรับหอหรือผาขาวบาง 

ข.7.4 การทดสอบความทนทานไฟฟา 

ถาแรงดันไฟฟาทํางานของมอเตอรเกิน 42.4 V คายอดหรือ 60 V กระแสตรง ภายหลังการทดสอบ
ตามขอ ข.7.1 หรือขอ ข.7.2 และหลังจากมอเตอรเย็นลงสูอุณหภูมิหองแลว  ใหทดสอบความทนทาน
ไฟฟาตามขอ 5.2.2 แตใหลดแรงดันไฟฟาทดสอบลงเหลือรอยละ 60 ของคาท่ีระบุ 

ข.8 การทดสอบสําหรับมอเตอรท่ีมีตัวเก็บประจุ 

ใหทดสอบมอเตอรท่ีมีตัวเก็บประจุเล่ือนเฟสภายใตภาวะล็อกโรเตอรโดยลัดวงจรหรือเปดวงจรตัวเก็บประจุ 
(แลวแตภาวะใดจะใหผลเลวกวา) 

ไมตองทดสอบการลัดวงจรตัวเก็บประจุ ถาตัวเก็บประจุออกแบบในลักษณะที่ไมคงอยูในสภาพลัดวงจร
เม่ืออยูในภาวะลมเหลว 

อุณหภูมิตองไมเกินคาท่ีระบุไวในตารางท่ี ข.1 

หมายเหต ุ ระบุการล็อกโรเตอรไวเพราะมอเตอรบางตวัอาจไมเร่ิมหมุน และอาจใหผลที่แตกตางกนั 

ข.9 การทดสอบสําหรับมอเตอรสามเฟส 

ใหทดสอบมอเตอรสามเฟสภายใตภาวะโหลดปกติโดยปลดสายตัวนําออกเสนหนึ่ง ยกเวนมอเตอรมีวงจร
ควบคุมหามการปอนแรงดันไฟฟาเม่ือสายตัวนําท่ีปอนเสนหนึ่งหรือมากกวาถูกปลด 

ผลของโหลดและวงจรอื่นภายในบริภัณฑทําใหอาจจําเปนตองทดสอบมอเตอรภายในบริภัณฑและดวยการ
ปลดสายตัวนําท่ีปอนท้ัง 3 เสน คร้ังละ 1 เสน 
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อุณหภูมิตองไมเกินคาท่ีระบุไวในตารางท่ี ข.1 

ข.10 การทดสอบสําหรับมอเตอรอนุกรม 

ใหมอเตอรอนุกรมทํางานท่ีแรงดันไฟฟาเทากับรอยละ 130 ของพิกัดแรงดันไฟฟาของมอเตอรเปนเวลา 1 
min  ดวยโหลดท่ีเปนไปไดตํ่าสุด 

หลังการทดสอบ ขดลวดและการตอตองไมหลุดหลวมและไมมีอันตรายตามความหมายของมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้เกิดข้ึน 
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ภาคผนวก ค. 
(ขอกําหนด) 
หมอแปลง 

(ดูขอ 1.5.4 และขอ 5.3.3) 

ค.1 การทดสอบโหลดเกิน 

ถาการทดสอบในภาคผนวกนี้ปฏิบัติภายใตภาวะจําลองตางๆ บนโตะทดสอบ ภาวะจําลองเหลานี้ตองรวม
อุปกรณปองกันหมอแปลงในบริภัณฑสมบูรณ 

ใหทดสอบหมอแปลงสําหรับหนวยจายกําลังไฟฟาแบบวิธีสวิตชในหนวยจายกําลังไฟฟาสมบูรณหรือใน
บริภัณฑสมบูรณ  โดยตอโหลดทดสอบเขากับทางออกของหนวยจายกําลังไฟฟา 

ใหทดสอบหมอแปลงเชิงเสน (linear transformer) หรือหมอแปลงเฟรโร-เรโซแนนซ (ferro-resonant 
transformer) โดยโหลดขดลวดทุติยภูมิแตละขดหมุนเวียนกันไป พรอมกับโหลดขดลวดทุติยภูมิอ่ืนๆ ท่ีเหลือ
ระหวางคาศูนยกับคาระบุสูงสุด เพื่อใหมีผลทางความรอนสูงสุด 

ใหตอโหลดกับดานออกของหนวยจายกําลังไฟฟาแบบวิธีสวิตชเพื่อใหเกิดผลทางความรอนสูงสุดในหมอ
แปลง 

หมายเหต ุ ตัวอยางของการตอโหลดเพือ่ใหผลทางความรอนสูงสุด ดูภาคผนวก บ. 

ไมตองทดสอบตามขางตนนี้ในกรณีท่ีภาวะโหลดเกินเกิดข้ึนไมไดหรือไมทําใหเกดิอันตราย  

อุณหภูมิสูงสุดของขดลวดตองไมเกินคาในตารางท่ี ค.1 เม่ือวัดตามท่ีระบุไวในขอ 1.4.12 และขอ 1.4.13 และ
หาคาตามท่ีระบุไวดังตอไปนี้ 

- มีการปองกันกระแสเกินภายนอก : เม่ืออุปกรณปองกันกระแสเกินภายนอกทํางาน สําหรับการหาเวลา
จนกระท่ังอุปกรณปองกันกระแสเกินทํางาน ยอมใหอางอิงแผนขอมูลของอุปกรณปองกันกระแสเกินท่ี
แสดงความสัมพันธระหวางเวลาตัดวงจร (trip time) กับกระแส 

- มีคัตเอาตความรอนปรับต้ังใหมอัตโนมัติ  :  ดังแสดงในตารางท่ี ค.1 และภายหลังจาก 400 h 
- มีคัตเอาตความรอนปรับต้ังใหมดวยมือ  :  เม่ือคัตเอาตความรอนปรับต้ังใหมดวยมือทํางาน 
- สําหรับหมอแปลงจํากัดกระแส  :  ภายหลังจากอุณหภูมิคงท่ี 

ถาอุณหภูมิของขดลวดของหมอแปลงท่ีมีแกนเฟอรไรต วัดตามท่ีระบุในขอ 1.4.12 เกิน 180 °C ตองทดสอบ
ซํ้าท่ีอุณหภูมิโดยรอบที่กําหนดสูงสุด (Tamb = Tma ) และไมใชท่ีคํานวณตามขอ 1.4.12 

หมายเหตุ วิธีดําเนินการขางตนทําใหแนใจวาลักษณะคูรียที่เส่ือมถอยของเฟอรไรตที่อุณหภูมิ 200 °C ไมทําใหเกิดการวิ่งข้ึนทาง
ความรอน (อุณหภูมิที่เพิ่มข้ึนที่ไมสามารถพยากรณได) 



มอก.1561-2556 

-248- 

ขดลวดทุติยภูมิที่เกินขีดจํากัดอุณหภูมิแตกลายเปนวงจรเปดหรือตองการการทดแทนหมอแปลง ไมถือวา
ลมเหลวในการทดสอบนี้หากไมทําใหเกิดอันตรายในความหมายของมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้  

เกณฑการเปนไปตามขอกําหนด ดูขอ 5.3.9 

 ตารางท่ี ค.1  ขีดจํากัดอุณหภูมิท่ียอมใหสําหรับขดลวดหมอแปลง 
อุณหภูมิสูงสุด  oC 

วิธีการปองกัน 
ประเภทอุณหภูมิ

105 (A) 120 (E) 130 (B) 155 (F) 180 (H) 200 220 250
การปองกันโดยอิมพีแดนซในตัวหรือ  
ภายนอก 

150 165 175 200 225 245 265 295

การปองกันโดยอุปกรณปองกันซึ่งทํางานใน
ระหวางช่ัวโมงแรก 

200 215 225 250 275 295 315 345

การปองกันโดยอุปกรณปองกันใด ๆ : 
- คาสูงสุดหลังช่ัวโมงแรก 
- คาเฉล่ียเลขคณิต ในระหวางช่ัวโมงที่ 2 
และในระหวางช่ัวโมงที่ 72 

175 
150 

190 
165 

200 
175 

225 
200 

250 
225 

 
270 
245 

 
290 
265 

320 
295 

การระบุ A ถึง H แตกอนไดถูกกําหนดโดย IEC 60085 ใหเปนประเภทอุณหภูมิ 105 ถึง 180  ใหไวในวงเล็บ 

อุณหภูมิเฉล่ียเลขคณิต คํานวณไดดังตอไปนี้ 

เขียนกราฟของอุณหภูมิกับเวลาในคาบของการทดสอบท่ีตองการพิจารณา (ดูรูปท่ี ค.1) ขณะท่ีกําลังไฟฟาท่ีเขาสู
หมอแปลงเปดและปดเปนวัฏจักร  อุณหภูมิเฉล่ียเลขคณิต (tA) คํานวณไดจากสูตร 

 
เม่ือ  tmax คือ  คาเฉล่ียของคาสูงสุด 

 tmin คือ  คาเฉล่ียของคาตํ่าสุด 

 
รูปท่ี ค.1  การหาอุณหภูมิเฉล่ียเลขคณิต  

เวลา 

คาสูงสุด 

คาตํ่าสุด 
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ค.2  ฉนวน 

ฉนวนในหมอแปลงตองเปนไปตามขอกําหนดตอไปนี ้

ขดลวดและสวนนําไฟฟาของหมอแปลงตองถือเสมือนวาเปนสวนของวงจรซ่ึงส่ิงเหลานี้ตออยู (ถามี) ฉนวน
ระหวางสวนเหลานี้ตองเปนไปตามขอกําหนดท่ีเกี่ยวเนื่องตามขอ 2.10 (หรือภาคผนวก ช.) และเปนไปตาม
เกณฑการทดสอบท่ีเกี่ยวเนื่องตามขอ 5.2 ตามการใชงานของฉนวนในบริภัณฑ (ดูขอ 2.9.3) 

ตองมีความระมัดระวังเพื่อปองกันไมใหระยะหางในอากาศและระยะหางตามผิวฉนวนท่ีทําหนาท่ีเปนฉนวน
มูลฐาน ฉนวนเพ่ิมเติม หรือฉนวนเสริม ลดลงตํ่ากวาคาตํ่าสุดท่ีกําหนด เนื่องจาก 

- การกระจดัของขดลวด หรือรอบของขดลวด 

- การกระจัดของสายภายในหรือสายไฟฟาสําหรับการตอภายนอก 

- การกระจัดเกินควรของสวนของขดลวดหรือสายภายใน กรณีท่ีสายขาดอยูใกลการตอหรือการตอหลุด
หลวม 

- การตอเช่ือมโยงฉนวนดวยสาย หมุดเกลียว แหวนรอง และส่ิงท่ีคลายกัน เม่ือส่ิงเหลานั้นหลวมหรือหลุด
ออก 

การยึดติด 2 แหงท่ีเปนอิสระตอกันจะไมเกิดการหลุดหลวมในเวลาเดยีวกัน 

ขดลวดท้ังหมดตองมีการยดึรอบทายสุดในลักษณะท่ีม่ันคง 

การตรวจสอบการเปนไปตามขอกําหนดใหทําโดยการตรวจสอบ การวัด และถาจําเปนโดยการทดสอบ
ดังตอไปนี้ 

ถาหมอแปลงมีท่ีกั้นท่ีตอลงดินสําหรับจุดประสงคปองกันซ่ึงถูกแยกออกจากขดลวดปฐมภูมิท่ีตอกับวงจร
แรงดันไฟฟาอันตรายดวยฉนวนมูลฐานเทานั้น ท่ีกั้นนั้นตองเปนไปตามขอใดขอหนึ่งดังตอไปนี้ 

- เปนไปตามขอกําหนดขอ 2.6.3.3 

- เปนไปตามขอกําหนดขอ 2.6.3.4 ระหวางท่ีกั้นท่ีตอลงดินกับข้ัวตอลงดนิปองกันหลักของบริภัณฑ 

- เปนไปตามเกณฑการทดสอบการเสียสภาพฉับพลันจําลองของฉนวนมูลฐาน ระหวางท่ีกั้นกับขดลวด
ปฐมภูมิท่ีใชรวมกัน หมอแปลงตองมีการปองกันดวยอุปกรณปองกันใด ๆ ที่ใชในการประกอบทายสุด 
ทางเดินของการตอลงดินปองกันและท่ีกั้นตองไมเกิดความเสียหาย 

ถาทําการทดสอบ ใหใชตัวอยางหมอแปลงที่เตรียมเปนการเฉพาะและมีสายนําออกพิเศษจากปลายอิสระของ
ท่ีกั้นเพื่อใหม่ันใจวากระแสไหลผานท่ีกั้นระหวางการทดสอบ 

ตัวอยางของรูปแบบการสรางท่ียอมรับ (ดขูอ 1.3.8) เปนดังตอไปนี ้
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- ขดลวดแยกออกจากกันโดยวางบนขาท่ีแยกกันของแกน โดยใชหรือไมใชลอพันลวด 

- ขดลวดบนลอพันลวดเดี่ยวมีผนังแบงกั้น ซึ่งลอหรือผนังแบงกั้นถูกกดหรือหลอเปนชิ้นเดียว หรือผนัง
แบงกั้นแบบสอดเขา (pushed-on partition) ซึ่งมีเปลือกหรือสิ่งปกคลุมระหวางกลางจุดตอของลอพัน
ลวดกับผนังแบงกั้น 

- ขดลวดรวมศูนยกลางบนลอพันลวดที่เปนวัสดุฉนวนปราศจากหนาจาน (flange) หรือบนฉนวนที่ใชใน
รูปแผนบางพันรอบแกนของหมอแปลง 

- มีฉนวนระหวางขดลวดท่ีเปนแผนฉนวนยื่นพนรอบทายสุดของแตละช้ัน 

- ขดลวดรวมศูนยกลาง แยกออกโดยที่กั้นนําไฟฟาที่ตอลงดินซึ่งประกอบดวยโลหะเปลวที่คลุมความ
กวางท้ังหมดของขดลวดท่ีมีฉนวนท่ีเหมาะสมระหวางขดลวดแตละขดกับท่ีกั้น ท่ีกั้นนําไฟฟาและสายตัว
นําออกมีพื้นท่ีหนาตัดเพียงพอท่ีจะม่ันใจวาหากฉนวนเสียสภาพฉับพลัน อุปกรณโหลดเกินจะเปดวงจร
กอนท่ีกั้นจะถูกทําลาย  อุปกรณโหลดเกินอาจเปนสวนหนึ่งของหมอแปลง 
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ภาคผนวก ง. 
(ขอกําหนด) 

เคร่ืองวัดสําหรับการทดสอบกระแสไฟฟาสัมผัส 
(ดูขอ 5.1.4) 

ง.1 เคร่ืองวัด 

เคร่ืองวัดรูปท่ี ง.1 อางอิงมาตรฐาน IEC 60990 รูปท่ี 4 

 
 

RS 1 500  
RB 500  
R1 10 k 
CS 0.22 F 
C1 0.022 F 
โวลตมิเตอรหรอืออสซิลโลสโคป ความตานทานดานเขา  1 M 
(อานคา r.m.s. หรือคายอด) ความจุไฟฟาดานเขา   200 pF 

 พิสัยความถี่ 15 Hz จนถึง 1 MHz 
 (เหมาะสมสําหรับความถ่ีสูงสุดที่สนใจ ดูขอ 1.4.7) 

รูปท่ี ง.1  เคร่ืองวัด 

สอบเทียบเคร่ืองวัดใชวิธีเปรียบเทียบตัวประกอบความถ่ี (frequency factor - U2) กับเสนทึบในรูปท่ี F.2 ของ 
IEC 60990 ท่ีความถ่ีตางๆ  เขียนเสนโคงสอบเทียบแสดงถึงความเบ่ียงเบนของคา U2 จากเสนโคงอุดมคติท่ี
เปนฟงกชันของความถ่ี 

ขั้วทดสอบ 
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ง.2 เคร่ืองวัดทางเลือก 

 

 

M การเคลื่อนท่ีของขดลวดเคลื่อนท่ี 0 mA - 1 mA 
R1 RV1 Rm ท่ี 0.5 mA d.c.  = 1 500   1 % ท่ีมี C = 150 nF  1 % หรือ 

 2 000   1 % ท่ีมี C = 112 nF  1 % 
D1-D4 ตัวเรียงกระแส 
RS ตัวตานทานขนานไมมีความเหน่ียวนําสําหรับพิสัย 10 
S ปุมความไว (กดสําหรับความไวสูงสุด) 

รูปท่ี ง.2  เคร่ืองวัดทางเลือก 

เคร่ืองวัดประกอบดวยตัวเรียงกระแส/มาตรแบบขดลวดเคล่ือนท่ีซ่ึงมีตัวตานทานอนุกรมเพ่ิมเติม และมีตัว
เก็บประจุตอขนาน ดังรูปท่ี ง.2 ตัวเก็บประจุมีวัตถุประสงคเพื่อลดความไวตอฮารมอนิกและความถ่ีอ่ืนท่ีสูง
กวาความถ่ีไฟฟากําลัง เคร่ืองวัดควรรวมพิสัย 10 ท่ีไดมาจากการขนานขดลวดของมาตรดวยตัวตานทานไม
มีความเหนี่ยวนํา ยอมใหรวมอุปกรณปองกันกระแสเกินเขามาดวย หากวิธีท่ีใชไมมีผลกระทบตอ
ลักษณะเฉพาะพื้นฐานของเคร่ืองวัด 

ปรับแตง RV1 เพื่อใหไดคาความตานทานรวมท่ี 0.5 mA กระแสตรงท่ีตองการ 

สอบเทียบมาตรบนพิสัยความไวสูงสุดท่ี 50 Hz ถึง 60 Hz สัญญาณไซนูซอยด ท่ีคาตอไปนี้ 

 0.25 mA   0.5 mA   0.75 mA 

ตรวจสอบการตอบสนองที่จุดสอบเทียบ 0.5 mA ดังตอไปนี้ : 

 ความไวท่ี 5 kHz  สัญญาณไซนูซอยด : 3.6   รอยละ 5 
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ภาคผนวก จ. 
(ขอกําหนด) 

อุณหภูมิท่ีเพิ่มขึ้นของขดลวด 
(ดูขอ 1.4.13) 

คาของอุณหภูมิท่ีเพิ่มข้ึนของขดลวดคํานวณจากสูตร 

  

สําหรับขดลวดทองแดง 

สําหรับขดลวดอะลูมิเนยีม 

เม่ือ t คือ  อุณหภูมิท่ีเพิ่มข้ึน เปน K 
 R1 คือ  ความตานทานของขดลวดท่ีจุดเร่ิมตนการทดสอบ เปน  
 R2 คือ  ความตานทานของขดลวดท่ีจุดส้ินสุดการทดสอบ เปน  
 t1 คือ  อุณหภูมิหองท่ีจุดเร่ิมตนการทดสอบ เปน °C 
 t2 คือ  อุณหภูมิหองท่ีจุดส้ินสุดการทดสอบ เปน °C 

ท่ีจุดเร่ิมตนการทดสอบ ใหขดลวดอยูท่ีอุณหภูมิหอง 

แนะนําใหหาความตานทานของขดลวดท่ีจุดส้ินสุดการทดสอบโดยการวัดความตานทานทันทีที่ปดสวิตช และวัด
ตอเนื่องในชวงเวลาสั้นๆ ใหสามารถเขียนเสนโคงระหวางความตานทานกับเวลาเพื่อนํามาประมาณคาความ
ตานทานในขณะเวลาปดสวิตช 

เม่ือเปรียบเทียบอุณหภูมิของขดลวดท่ีไดโดยวิธีคํานวณจากความตานทานตามภาคผนวกน้ีกับขีดจํากัดอุณหภูมิใน
ตารางท่ี 4ข ใหเพิ่มคาอุณหภูมิท่ีเพิ่มข้ึนท่ีคํานวณไดอีก 25 °C 
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ภาคผนวก ฉ. 
(ขอกําหนด) 

การวัดระยะหางในอากาศและระยะหางตามผิวฉนวน 
(ดูขอ 2.10 และภาคผนวก ช.) 

วิธีวัดระยะหางในอากาศและระยะหางตามผิวฉนวนซ่ึงระบุไวในรูปตอไปนี้ใชในการตีความคุณลักษณะท่ีตองการ
ตางๆ ของมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้ 

ในรูปตอไปนี้ คา X ใหไวในตารางท่ี ฉ.1  ในกรณีท่ีระยะท่ีแสดงนอยกวา X เม่ือทําการวัดระยะหางตามผิวฉนวน
จะไมคํานึงถึงความลึกของชองหรือรอง 

ตารางท่ี ฉ.1 มีผลใชไดเฉพาะถาระยะหางในอากาศตํ่าสุดท่ีกําหนดไมนอยกวา 3 mm ถาระยะหางในอากาศตํ่าสุดท่ี
กําหนดนอยกวา 3 mm คาของ X ตองเปนคาใดคาหนึ่งท่ีนอยกวาคาดังตอไปนี้ 

- คาท่ีเกี่ยวเนื่องในตารางท่ี ฉ.1 หรือ 

- 1 ใน 3 ของระยะหางในอากาศตํ่าสุดท่ีระบุ 
ตารางท่ี ฉ.1 คาของ X 

ระดับมลพิษ 
(ดูขอ 2.10.1.2) 

X 
mm 

1
2 
3

0.25
1.0 
1.5
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เงื่อนไข : เสนทางท่ีพิจารณารวมถึงรองขนานหรือรองท่ีดานขางลูเขาท่ีมีความลึกใดๆ และมีความกวางนอยกวา 

X   mm 
หลักเกณฑ : ระยะหางในอากาศและระยะหางตามผิวฉนวนใหวัดขามรองในแนวตรง 

รูปท่ี ฉ.1  รองแคบ 

 

    ระยะหางในอากาศ 

    ระยะหางตามผิวฉนวน 

 
เงื่อนไข : เสนทางท่ีพิจารณารวมถึงรองขนานท่ีมีความลึกใด ๆ และมีความกวางไมนอยกวา X mm 
หลักเกณฑ : ระยะหางในอากาศคือระยะ “เสนสายตา”   เสนทางระยะหางตามผิวฉนวนใหวัดไปตามคอนทัวรของรอง 

รูปท่ี ฉ.2  รองกวาง 

 

 
เงื่อนไข : เสนทางท่ีพิจารณารวมถึงรองรูปตัววี ท่ีมีมุมภายในนอยกวา 80 องศา และมีความกวางมากกวา X  mm 
หลักเกณฑ : ระยะหางในอากาศคือระยะ “เสนสายตา”  เสนทางระยะหางตามผิวฉนวนใหวัดไปตาม
คอนทัวรของรองแต “ลัดวงจร” ท่ีกนรองเปนระยะ  X  mm 

รูปท่ี ฉ.3  รองรูปตัววี 
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เงื่อนไข : เสนทางท่ีพิจารณารวมถึงครีบ 
หลักเกณฑ : ระยะหางในอากาศคือเสนทางในอากาศตรงท่ีสั้นท่ีสุดเหนือยอดครีบ  เสนทางระยะหางตามผิวฉนวนใหวัด

ไปตามคอนทัวรของครีบ 

รูปท่ี ฉ.4  ครีบ 

 
    ระยะหางในอากาศ 
    ระยะหางตามผิวฉนวน  
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เงื่อนไข : เสนทางท่ีพิจารณารวมถึงรอยตอท่ีไมเช่ือมติดกัน ท่ีมีรองซ่ึงมีความกวางนอยกวา X  mm ท้ังสองดาน 
หลักเกณฑ : เสนทางระยะหางในอากาศและระยะหางตามผิวฉนวนคือระยะ “เสนสายตา” ท่ีแสดงไว 

รูปท่ี ฉ.5  รอยตอท่ีไมเชื่อมตดิกันท่ีมีรองแคบ 

 

 
เงื่อนไข : เสนทางท่ีพิจารณารวมถึงรอยตอท่ีไมเช่ือมติดกัน ท่ีมีรองซ่ึงมีความกวางไมนอยกวา X mm ท้ังสองดาน 
หลักเกณฑ : ระยะหางในอากาศคือระยะ “เสนสายตา”  เสนทางระยะหางตามผิวฉนวนใหวัดไปตามคอนทัวรของรอง 

รูปท่ี ฉ.6  รอยตอท่ีไมเชื่อมตดิกันท่ีมีรองกวาง 

 

 
เงื่อนไข : เสนทางที่พิจารณารวมถึงรอยตอที่ไมเชื่อมติดกัน ที่ดานหนึ่งมีรองซึ่งมีความกวางนอยกวา X mm และอีก

ดานหน่ึงมีรองซ่ึงมีความกวางไมนอยกวา  X mm 
หลักเกณฑ : เสนทางระยะหางในอากาศและเสนทางระยะหางตามผิวฉนวนเปนดังท่ีแสดงไว 

รูปท่ี ฉ.7  รอยตอท่ีไมเช่ือมติดกันท่ีมีรองแคบและรองกวาง 
    ระยะหางในอากาศ 
    ระยะหางตามผิวฉนวน 
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ชองวางระหวางหัวของหมุดเกลียวกับผนังรองฝง แคบเกินไปท่ีจะนํามาคิดรวมดวย 

รูปท่ี ฉ.8  รองฝงแคบ 

 

 
ชองวางระหวางหัวของหมุดเกลียวกับผนังรองฝง กวางพอท่ีจะนํามาคิดรวมดวย 

รูปท่ี ฉ.9  รองฝงกวาง 

 
    ระยะหางตามผิวฉนวน 
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รูปท่ี ฉ.10  การเคลือบรอบขั้วตอ 

 
รูปท่ี ฉ.11  การเคลือบบนแผนวงจรพิมพ 

 

    ระยะหางในอากศ 
    ระยะหางตามผิวฉนวน 
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จุด X ใชสําหรับการวัดระยะหางในอากาศและระยะหางตามผิวฉนวนจากพ้ืนผิวขอบเขตของเปลือกหุมที่เปนวัสดุฉนวนไปยัง
สวนนําไฟฟาไดภายใน (ดูขอ 2.10.3.1 และ 2.10.4) 

รูปท่ี ฉ.12  ตัวอยางของการวัดในเปลือกหุมท่ีเปนวัสดุฉนวน 

    ระยะหางในอากาศ 
    ระยะหางตามผิวฉนวน 
 

 
เงื่อนไข : ระยะฉนวนท่ีมีสิ่งค่ันกลางท่ีเปนสวนนําไฟฟาไดท่ีไมไดตอ 
หลักเกณฑ : ระยะหางในอากาศคือระยะ d  D 

ระยะหางตามผิวฉนวนคือระยะ d  D ดวย 
ในกรณีท่ีคาของ d หรือ D นอยกวา X  ใหถือวามีคาเปนศูนย 

รูปท่ี ฉ.13  ส่ิงคั่นกลางท่ีเปนสวนนําไฟฟาไมไดตอ 

    ระยะหางในอากาศ 
    ระยะหางตามผิวฉนวน 

สวนนําไฟฟาไดที่ไมไดตอ
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ฉนวนเพ่ิมเติมหรือฉนวนเสริมที่มีลักษณะเปนวัสดุแผนบาง 2 ช้ัน 

รูปท่ี ฉ.15 วัสดุฉนวนแผนบาง 

 
ฉนวนเพ่ิมเติมหรือฉนวนเสริมที่มีลักษณะเปนสารประกอบฉนวน 

รูปท่ี ฉ.16  รอยตอดวยวัสดปุระสานในแผนวงจรพิมพหลายชั้น 

 
 

 
ฉนวนเพ่ิมเติมหรือฉนวนเสริมภายในสวนประกอบที่มีลักษณะเปนสารประกอบฉนวน 

รูปท่ี ฉ.17 สวนประกอบบรรจุเต็มดวยสารประกอบฉนวน 

ระยะหางในอากาศและระยะหางตามผิวฉนวน
ที่อาจมีตามจุดตอดวยวัสดุประสาน

ตัวถังฉนวน 
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ฉนวนเพ่ิมเติมหรือฉนวนเสริมที่มีลักษณะเปนรอยตอดวยวัสดุประสาน 

รูปท่ี ฉ.18 หลอด (bobbin) ท่ีถูกก้ันแบง 

ระยะหางในอากาศและระยะหางตามผิวฉนวน 
ท่ีอาจมีตามจุดตอดวยวัสดุประสาน
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ภาคผนวก ช. 
(ขอกําหนด) 

วิธีทางเลือกสําหรับการหาระยะหางในอากาศต่ําสุด 

ช.1 ระยะหางในอากาศ 

ช.1.1 ท่ัวไป 

ตองจัดมิติของระยะหางในอากาศ ในลักษณะท่ีแรงดันไฟฟาเกิน รวมท้ังภาวะชั่วครู ซ่ึงอาจเขาสู
บริภัณฑ และแรงดันไฟฟาคายอดท่ีอาจกอกําเนิดข้ึนภายในบริภัณฑ ไมทําใหเกิดการเสียสภาพฉับพลัน
ท่ีระยะหางในอากาศ 

ยอมใหใช  ไมวา 

- คุณลักษณะท่ีตองการของขอ 2.10.3 สําหรับประเภทแรงดันเกิน I หรือประเภทแรงดันเกิน II ท่ีใช
แรงดันไฟฟาทํางานคายอด หรือ 

- ขอกําหนดในภาคผนวก ช. สําหรับประเภทแรงดันเกิน I  ประเภทแรงดันเกิน II ประเภทแรงดันเกิน 
III หรือประเภทแรงดันเกิน IV ท่ีใชแรงดันไฟฟาท่ีทนไดท่ีตองการ  

สําหรับสวนประกอบเฉพาะหรือชุดประกอบยอยหรือสําหรับบริภัณฑท้ังเคร่ือง 

หมายเหตุ ถือวาเปนการออกแบบที่ดีในการออกแบบฉนวนตันสําหรับแรงดันไฟฟาเกินชั่วครูที่สูงกวาระยะหางในอากาศที่
เกี่ยวของ 

ช.1.2 สรุปวิธีดําเนินการหาระยะหางในอากาศตํ่าสุด 

หมายเหตุ 1 ระยะหางในอากาศตํ่าสุดสําหรับฉนวนตามหนาที่ ฉนวนมูลฐาน ฉนวนเพิ่มเติม และฉนวนเสริมทั้งภายในวงจร
ปฐมภูมิหรือวงจรอื่นๆ ข้ึนอยูกับคาแรงดันไฟฟาที่ทนไดที่กําหนด ในขณะที่แรงดันไฟฟาที่ทนไดที่กําหนดข้ึนอยู
กับผลรวมของแรงดันไฟฟาทํางานปกติ (รวมถึงคายอดแรงดันไฟฟาที่เกิดซํ้าเนื่องจากวงจรภายใน เชน แหลงจาย
กําลังไฟฟาแบบวิธีสวิตช) กับแรงดันไฟฟาเกินที่ไมเกิดซํ้าเนื่องจากแรงดันไฟฟาชั่วครูภายนอก 

ในการหาคาตํ่าสุดของระยะหางในอากาศท่ีกําหนดแตละคา ตองดําเนนิการตามข้ันตอนดังตอไปนี้ 

(1) วัดคายอดของแรงดันไฟฟาทํางานระหวางสวนท่ีกําหนดหาคาระยะหางในอากาศ 

(2) ถาบริภัณฑทํางานดวยแรงดนัไฟฟาประธาน 

- หาคาแรงดันไฟฟาช่ัวครูประธาน (ขอ ช.2) และ 

- คํานวณคายอดของแรงดันไฟฟาประธานกระแสสลับท่ีระบุ สําหรับบริภัณฑท่ีตอเขากับแหลงจาย
ไฟฟาประธานกระแสสลับ 



มอก.1561-2556 

-264- 

(3) ใชหลักเกณฑในขอ ช.4.1 และคาแรงดันไฟฟาขางตนเพื่อหาคาแรงดันไฟฟาท่ีทนไดท่ีตองการ
สําหรับภาวะช่ัวครูประธานและคายอดซํ้าภายใน  ในกรณีท่ีไมมีภาวะช่ัวครูท่ีมาจากโครงขาย
โทรคมนาคมใหขามไปข้ันตอนท่ี 7 

(4) ถาบริภัณฑตอเขากับโครงขายโทรคมนาคม ใหหาคาแรงดันไฟฟาช่ัวครูในโครงขายโทรคมนาคม 
(ขอ ช.3) 

(5) หาคาแรงดันไฟฟาท่ีทนไดท่ีกําหนดสําหรับภาวะช่ัวครูในโครงขายโทรคมนาคม โดยใชคา
แรงดันไฟฟาช่ัวครูในโครงขายโทรคมนาคมและหลักเกณฑในขอ ช.4.2  ในกรณีท่ีไมมีภาวะช่ัว
ครูประธานและภาวะช่ัวครูภายใน ใหขามไปข้ันตอนท่ี 7 

(6) หาคาแรงดันไฟฟาท่ีทนไดท่ีกําหนดรวมโดยใชหลักเกณฑในขอ ช.4.3 

(7) หาคาระยะหางในอากาศตํ่าสุดโดยใชคาแรงดันไฟฟาท่ีทนไดท่ีกําหนด (ขอ ช.6) 

หมายเหตุ 2 ในการหาคาระยะหางในอากาศไมรวมผลกระทบของภาวะชั่วครูจากระบบกระจายสัญญาณดวยเคเบิล (ใหดูขอช.
4.4 และขอ 7.4.1) 

ช.2 การหาคาแรงดันไฟฟาชั่วครูประธาน 

ช.2.1 แหลงจายไฟฟาประธานกระแสสลับ 

สําหรับบริภัณฑท่ีตอเขากับแหลงจายไฟฟาประธานกระแสสลับ คาแรงดันไฟฟาช่ัวครูประธานข้ึนอยู
กับประเภทแรงดันเกินและคาท่ีระบุของแรงดันแหลงจายไฟฟาประธานกระแสสลับ  โดยท่ัวไป ตอง
ออกแบบใหระยะหางในอากาศของบริภัณฑที่มีเจตนาใหตอเขากับแหลงจายไฟฟาประธานกระแสสลับ
มีคาเหมาะสําหรับแรงดันไฟฟาช่ัวครูประธานในประเภทแรงดันเกิน II 

หมายเหตุ 1 ดูภาคผนวก ผ. สําหรับขอแนะนําเพิ่มเติมเกี่ยวกับการหาประเภทแรงดันเกิน 

บริภัณฑท่ีมักไดรับแรงดันไฟฟาเกินช่ัวครูมากกวาแรงดันไฟฟาซ่ึงเกินท่ีออกแบบไวสําหรับประเภท
แรงดันเกิน II เม่ือติดต้ัง ตองมีการจัดเตรียมการปองกันเพิ่มเติมภายนอกใหกับบริภัณฑ  ในกรณีนี้ 
ขอแนะนําการติดต้ังตองระบุความตองการของการปองกันเพิ่มเติมภายนอกดังกลาว 

ใหหาคาท่ีเหมาะสมของแรงดันไฟฟาช่ัวครูประธานจากประเภทแรงดันเกิน และแรงดันแหลงจายไฟฟา
ประธานกระแสสลับท่ีระบุโดยใชตารางท่ี ช.1 
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ตารางท่ี ช.1  แรงดันไฟฟาช่ัวครูประธานกระแสสลับ 

 

แรงดันแหลงจายไฟฟาประธานกระแสสลับ ก) 

V r.m.s. 

แรงดันไฟฟาช่ัวครูประธาน ข)  

V คายอด

ประเภทแรงดันเกิน 

I II III IV 

ไมเกิน 50  330  500  800 1 500 

เกิน 50 แตไมเกิน 100  500  800  1 500 2 500 

เกิน 100 แตไมเกิน 150 ค)  800  1 500  2 500 4 000 

เกิน 150 แตไมเกิน 300 ง)  1 500  2 500  4 000 6 000 

เกิน 300 แตไมเกิน 600 จ)  2 500  4 000  6 000 8 000 
ก) สําหรับบริภัณฑที่ออกแบบใหตอกับแหลงจายสามเฟสสามสาย ที่ไมมีตัวนําเปนกลาง แรงดันไฟฟา
แหลงจายประธานกระแสสลับคือแรงดันไฟฟาสายถึงสาย  ในกรณีอื่นๆทั้งหมดที่มีตัวนําเปนกลาง คือ
แรงดันไฟฟาสายถึงสายเปนกลาง 
ข)  แรงดันไฟฟาช่ัวครูประธานเปนคาหน่ึงในตารางเสมอ  ไมยอมใหประมาณคาในชวง 
ค)  รวมท้ัง 120/208 V และ 120/240 V 
ง)  รวมท้ัง 230/400 V และ 277/480 V 
จ)  รวมท้ัง 400/690 V 

หมายเหตุ 2 (วาง) 

ช.2.2 แหลงจายไฟฟาประธานกระแสตรงท่ีตอลงดิน 

ถาแหลงจายไฟฟาประธานกระแสตรงตอเขากับดินปองกันและท้ังหมดอยูในอาคารหลังเดียว 
แรงดันไฟฟาช่ัวครูประธานตองสมมุติวาเปน 71 V คายอด  ถาภาวะนีอ้ยูภายในบริภณัฑท่ีทดสอบ ตอง
เปนไปตามขอ 2.6.1 จ) 

หมายเหตุ สามารถตอลงดินปองกันไดที่แหลงจายไฟฟาประธานกระแสตรง หรือที่ต้ังบริภัณฑ หรือทั้งสองที่ (ดู ITU-T 
Recommendation K.27) 

ช.2.3 แหลงจายไฟฟาประธานกระแสตรงไมตอลงดิน 

ถาแหลงจายไฟฟาประธานกระแสตรงไมตอลงดินและต้ังอยูเชนในขอ ช.2.2 แรงดันไฟฟาช่ัวครู
ประธานตองสมมุติใหเทากับแรงดันไฟฟาช่ัวครูประธานในแหลงจายไฟฟาประธานกระแสสลับซ่ึง
สรางแหลงจายไฟฟาประธานกระแสตรงนี้ 

ช.2.4 การทํางานของแบตเตอร่ี 

ถาบริภัณฑไดรับการปอนเฉพาะจากแบตเตอร่ี โดยท่ีไมมีการเตรียมการสําหรับการประจุจากแหลงจาย
ไฟฟาประธานภายนอก แรงดันไฟฟาช่ัวครูประธานตองสมมุติวาเปน 71 V คายอด 
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ช.3 การหาคาแรงดันไฟฟาชั่วครูในโครงขายโทรคมนาคม 

ถาทราบคาแรงดันไฟฟาช่ัวครูในโครงขายโทรคมนาคมสําหรับโครงขายโทรคมนาคมท่ีกําลังพิจารณา ยอม
ใหใชคาท่ีทราบในขอ ช.4.2 

ถาไมทราบคาแรงดันไฟฟาช่ัวครูในโครงขายโทรคมนาคมท่ีกําลังพิจารณา ใหใชคาในคาหนึ่งตอไปนี้ 

- 1 500 V คายอด  ถาวงจรที่ตอโครงขายโทรคมนาคมเปนวงจร TNV-1 หรือวงจร TNV-3  หรือ 

- 800 V คายอด  ถาวงจรที่ตอโครงขายโทรคมนาคมเปนวงจร SELV หรือวงจร TNV-2 

ผลของสัญญาณเรียกโทรศัพทไมตองนํามาพิจารณาสําหรับจุดประสงคนี้ 

ช.4 การหาคาแรงดันไฟฟาท่ีทนไดท่ีตองการ 

ช.4.1 ภาวะช่ัวครูประธานและภาวะช่ัวครูภายใน 

ในขอ ช.4.1 ผลของภาวะช่ัวครูท่ีมาจากโครงขายโทรคมนาคมไมตองนํามาพิจารณา (ดูขอ ช.4.3) 

แรงดันไฟฟาท่ีทนไดท่ีตองการหาไดตามรายการ ก), ข) หรือ ค) 

หมายเหตุ รายการ ก) และ ข) ใชสําหรับแหลงจายประธานกระแสสลับเทานั้น  รายการ ค) ใชสําหรับแหลงจายประธาน
กระแสตรงเทานั้น 

ใชคํายอตอไปนี้ 

Upw   แรงดันไฟฟาทํางานคายอดของระยะหางในอากาศ 

Ua.c. mains peak  คายอดของแรงดันไฟฟาแหลงจายประธานกระแสสลับในสดมภแรกของตารางท่ี ช.1 ท่ี
สมนัยกับแรงดันไฟฟาท่ีกําหนดหรือขีดจาํกัดบนของพสัิยแรงดันไฟฟาท่ีกําหนด 

Umains transient  แรงดันไฟฟาช่ัวครูประธานท่ีหาไดในขอ ช.2.1 หรือขอ ช.2.2 

Umeasured  แรงดันไฟฟาช่ัวครูสูงสุดจากไฟฟาประธานท่ีหาไดตามขอ ช.5 ก) 

ก) วงจรปฐมภูมิ 

ยอมใหใช ก1) หรือ ก2) 

ก1) ตองใชหลักเกณฑท่ี 1) หรือ 2) 

หลักเกณฑท่ี 1) ถา Upw  < Ua.c. mains peak 

Urequired withstand = Umain transient 

หลักเกณฑท่ี 2) ถา Upw > Ua.c. mains peak  

Urequired withstand = Umains transient + Upw – Ua.c. mains peak 
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ก2) ตองใชหลักเกณฑ 1) และ 2) ขางตน แตตองแทน Umains transient ดวย Umeasured 
 

ข) วงจรทุติยภูมิซ่ึงวงจรปฐมภูมิไดรับแรงดันไฟฟาช่ัวครูประธานจากแหลงจายไฟฟาประธาน
กระแสสลับ 

ยอมใหใช ข1), ข2) หรือ ข3) 

ข1) ตองใชหลักเกณฑท่ี 3) ตอไปนี้ 

 หลักเกณฑท่ี 3)  Urequired withstand = Umains transient หรือ Upw แลวแตคาใดจะมากกวา 

ข2) ตองใชหลักเกณฑท่ี 3) ขางตน แตตองแทน Umains transient ดวย Umeasured 

ข3) ใชหลักเกณฑท่ี 3) ขางตน แตตองแทนท่ี Umains transient ดวยแรงดันไฟฟาจากตารางท่ี ช.1 ท่ี มี
คานอยกวาหนึ่งข้ันตามคาแรงดันไฟฟาตอไปนี้ 

 330 V, 500 V, 800 V, 1 500 V, 2 500 V, 4 000 V, 6 000 V  และ  8 000  V  คายอด 

ยอมใหในกรณีตอไปนี ้ 

- วงจรทุติยภูมิท่ีไดจากแหลงจายไฟฟาประธานกระแสสลับ นั่นคือตอกับข้ัวตอลงดนิปองกันหลักตาม
ขอ 2.6.1จ) 

- วงจรทุติยภูมิท่ีไดจากแหลงจายไฟฟาประธานกระแสสลับ และแยกจากวงจรปฐมภูมิโดยฉากโลหะ
ซ่ึงตอเขากับข้ัวตอลงดินปองกันหลักตามขอ 2.6.1จ) 

ค) วงจรทุติยภูมิรับกําลังไฟฟาจากแหลงจายกาํลังไฟฟากระแสตรง 

ใชขอ ข1) หรือขอ ข3) 

ช.4.2 ภาวะช่ัวครูในโครงขายโทรคมนาคม 

ในขอ ช.4.2 ไมตองนําผลของภาวะช่ัวครูท่ีมาจากไฟฟาประธานและจากวงจรภายในมาคิด (ดูขอ ช.4.3) 

สําหรับภาวะช่ัวครูจากโครงขายโทรคมนาคม คาแรงดันไฟฟาท่ีทนไดท่ีกําหนดเทากบั 

- คาแรงดันไฟฟาช่ัวครูในโครงขายโทรคมนาคมท่ีหาไดในขอ ช.3 

- หรือคาท่ีวัดไดตามขอ ช.5 ข) 

ช.4.3 ภาวะช่ัวครูรวม 

ถามีภาวะช่ัวครูท่ีอธิบายในขอ ช.4.1 และที่อธิบายในขอ ช.4.2 มีผลกระทบระยะหางในอากาศเดียวกัน 
คาแรงดันไฟฟาท่ีทนไดท่ีตองการเทากับคาแรงดันไฟฟาท่ีสูงกวาของคาท้ังสอง  คาท้ังสองตองไมนํามา
รวมกัน แลวแตคาใดท่ีตํ่ากวา 
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ช.4.4 ภาวะช่ัวครูจากระบบกระจายสัญญาณดวยเคเบิล 

ไมนําผลของภาวะช่ัวครูจากระบบกระจายสัญญาณดวยเคเบิลมาพิจารณา เม่ือหาคาแรงดันไฟฟาท่ีทนได
ท่ีตองการ (อยางไรก็ตามใหดูขอ 7.4.1) 

ช.5 การวัดแรงดนัไฟฟาชั่วครู 

ทดสอบตอไปนี้ใหทําเฉพาะเม่ือตองการหาวาแรงดันไฟฟาช่ัวครูครอมระยะหางในอากาศในวงจรใด ๆ มี
คาตํ่ากวาแรงดันไฟฟาชั่วครูประธานที่หาตามขอ ช.2 หรือไม (เชน เนื่องจากผลของตัวกรองสัญญาณใน
บริภัณฑ)  ถาไมทําการทดสอบเหลานี้แรงดันไฟฟาชั่วครูสูงสุดครอมระยะหางในอากาศตองสมมุติวา
เทากับแรงดันไฟฟาชั ่วครู ไฟฟาประธาน   ถาใชสถานะที่ครอบคลุมโดยขอ  ช .2.2 หรือขอ  ช .2.4 
แรงดันไฟฟาช่ัวครูครอมระยะหางในอากาศตองสมมุติวาละไดและไมตองทําการทดสอบ 

ถาจําเปน ใหวัดคาแรงดันไฟฟาช่ัวครูครอมระยะหางในอากาศตามวิธีดําเนินการทดสอบตอไปนี้ 

ในระหวางการทดสอบ ใหตอบริภัณฑท่ีทดสอบเขากับหนวยแหลงจายกําลังไฟฟาท่ีแยกตางหาก (ถามี) แต
ไมใหตอกับแหลงจายกําลังไฟฟาประธานหรือโครงขายโทรคมนาคมใด ๆ และใหปลดตัวระงับเสิรจใด ๆ ใน
วงจรปฐมภูมิ 

ใหตอเคร่ืองวัดแรงดันไฟฟาครอมสวนท่ีตองการหาคาระยะหางในอากาศ 

ก) ภาวะช่ัวครูจากแหลงจายไฟฟาประธาน 

ใหใชเคร่ืองกําเนิดอิมพัลสอางอิง 2 ของตารางท่ี ฑ.1 สรางอิมพัลส 1.2/50 s  ในการวัดแรงดันไฟฟาช่ัวครูครอม
ระยะหางในอากาศเนื่องจากภาวะช่ัวครูประธานบนแหลงจายไฟฟาประธาน    Uc มีคาเทากับแรงดันไฟฟาช่ัวครู
ประธานท่ีหาไดตามขอ ช.2 

ปอนอิมพัลส 3 ถึง 6 ครั้ง โดยใหอิมพัลสมีการสลับสภาพขั้วแตละครั้ง และเวนชวงเวลาระหวางอิม
พัลสอยางนอย 1 s  เขาระหวางแตละจุดท่ีเกี่ยวเนื่องตอไปนี้ 

สําหรับแหลงจายไฟฟาประธานกระแสสลับ : 

- เฟสถึงเฟส 

- ตัวนําเฟสท้ังหมดตอรวมกนั กับสายเปนกลาง 

- ตัวนําเฟสท้ังหมดตอรวมกนั กับข้ัวตอลงดนิปองกันหลัก 

- สายเปนกลางกับดินปองกัน 

สําหรับแหลงจายไฟฟาประธานกระแสตรง : 

- จุดตอแหลงจายบวกและลบ 
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- จุดตอแหลงจายท้ังหมดตอรวมกัน กับข้ัวตอลงดินปองกนัหลัก 

ข) ภาวะช่ัวครูจากโครงขายโทรคมนาคม 

ใหใชเคร่ืองกําเนิดอิมพัลสอางอิง 1 ของตารางท่ี ฑ.1 สรางอิมพัลส 10/700 s  ในการวัดแรงดันไฟฟาช่ัว
ครูครอมระยะหางในอากาศเน่ืองจากแรงดันไฟฟาช่ัวครูบนโครงขายโทรคมนาคม    Uc มีคาเทากับ
แรงดันไฟฟาช่ัวครูของโครงขายโทรคมนาคมท่ีหาไดตามขอ ช.3 

ปอนอิมพัลส 3 ถึง 6 ครั้ง โดยใหอิมพัลสมีการสลับสภาพขั้วแตละครั้ง และเวนชวงเวลาระหวางอิม
พัลสอยางนอย 1 s เขาระหวางจุดตอโครงขายโทรคมนาคมแตละจุดที่เปนแบบตอประสานแตละแบบ
ตอไปนี้ 

- แตละคูของข้ัวตอ (เชน A กับ B หรือทิปกับริง) ในตัวตอประสาน 

- ข้ัวตอของตัวตอประสานเดี่ยวท้ังหมดตอรวมกัน กับดิน 

ใหทดสอบวงจรท่ีเหมือนกนั 1 ชุดเทานัน้ 

ช.6 การหาคาระยะหางในอากาศต่ําสุด 

สําหรับบริภัณฑที่ใชงานที่ความสูงไมเกิน 2 000 m เหนือระดับทะเล ระยะหางในอากาศแตละระยะตอง
เปนไปตามมิติตํ่าสุดท่ีกําหนดในตารางท่ี ช.2 โดยใชคาแรงดันไฟฟาท่ีทนไดท่ีกําหนดท่ีหาไดตามขอ ช.4 

สําหรับบริภัณฑท่ีใชงานท่ีความสูงเกิน 2 000 m เหนือระดับทะเล ใหใชตัวประกอบการคูณในตารางท่ี A.2 
ของ IEC 60664-1   ยอมใหใชการประมาณคาในชวงเชิงเสนระหวางคาท่ีใกลกันท่ีสุด 2 คาในตารางท่ี A.2 
ได  ระยะหางในอากาศต่ําสุดท่ีคํานวณไดโดยใชตัวประกอบการคูณนี้ตองปดเศษไปเปนคาท่ีสูงข้ีน 0.1 mm 
ถัดไป 

ระยะหางในอากาศตํ่าสุดท่ีระบุใหเปนไปตามคาตํ่าสุดดังตอไปนี้ 

- 10 mm สําหรับชองวางในอากาศทําหนาท่ีฉนวนเสริมระหวางสวนท่ีมีแรงดันไฟฟาอันตรายกับสวนนํา
ไฟฟาท่ีแตะตองถึงของเปลือกหุมของบริภัณฑวางบนพื้น หรือผิวดานบนที่ไมเปนแนวตั้งของบริภัณฑ
วางบนโตะ 

- 2  mm สําหรับชองวางในอากาศทําหนาท่ีฉนวนมูลฐานระหวางสวนท่ีมีแรงดันไฟฟาอันตรายกับสวนนํา
ไฟฟาท่ีแตะตองถึงท่ีตอลงดินของเปลือกหุมภายนอกของบริภัณฑเสียบไดประเภท A 

สองยอหนาขางตนไมใชกับระยะหางในอากาศระหวางสวนท่ีอยูท่ีแรงดันไฟฟาอันตรายกับพื้นผิวขอบเขต 

นอกจากท่ีกําหนดในขอ 2.8.7.1 ระยะหางในอากาศตํ่าสุดท่ีระบุไมใชกับชองวางในอากาศระหวาง
หนาสัมผัสของเทอรมอสแตต คัตเอาตความรอน อุปกรณปองกันโหลดเกิน สวิตชท่ีมีโครงสรางเปนชองวาง
ขนาดเล็กและสวนประกอบท่ีคลายกันท่ีชองวางในอากาศแปรผันตามหนาสัมผัส 



มอก.1561-2556 

-270- 

หมายเหตุ 1 สําหรับชองวางในอากาศระหวางหนาสัมผัสของอปุกรณปลดวงจร ใหดูขอ 3.4.2  ชองวางในอากาศระหวางหนาสัมผัส
ของสวิตชอนิเตอรล็อก ใหดูขอ 2.8.7.1 

ระยะหางในอากาศระหวางพื้นผิวขอบเขตของตัวตอกับสวนนําไฟฟาไดภายในตัวตอท่ีตอเขากับ
แรงดันไฟฟาอันตรายตองเปนไปตามขอกําหนดสําหรับฉนวนเสริม  ยกเวนตัวตอซ่ึง 

- ติดประจําท่ีเขากับบริภัณฑ  และ 

- ต้ังอยูภายในของเปลือกหุมภายนอกของบริภัณฑ  และ 

- แตะตองถึงเฉพาะหลังถอดชุดประกอบยอยท่ีผูใชเปล่ียนได ซ่ึงตองอยูในตําแหนงในระหวางการใชงาน
ปกติ 

ระยะหางในอากาศเหลานี้ตองเปนไปตามขอกําหนดสําหรับฉนวนมูลฐาน 

หมายเหตุ 2 การทดสอบขอ 2.1.1.1 สําหรับการเขาถึงสวนอนัตรายใชกับตัวตอดังกลาวหลังการถอดชุดประกอบยอย 

สําหรับระยะหางในอากาศอ่ืนๆ ท้ังหมด รวมท้ังตัวตอซ่ึงไมติดประจําท่ีเขากับบริภัณฑ ใหใชคาตํ่าสุดท่ีระบุ
ในตารางท่ี ช.2 

ระยะหางในอากาศตํ่าสุดขางตนสําหรับตัวตอ ไมใชกับตัวตอซ่ึงเปนไปตามมาตรฐาน มอก.166  มอก.1234 
มอก.2404  ดูขอ 1.5.2 ดวย 
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ตารางท่ี ช.2  ระยะหางในอากาศตํ่าสุดท่ีความสูงไมเกิน 2000 m เหนือระดับทะเล 
หนวยของระยะหางในอากาศ เปน mm 

แรงดันไฟฟาทนไดที่
ตองการ 

ฉนวนตามหนาที่ ก ฉนวนมูลฐานและฉนวนเพิ่มเติม ฉนวนเสริม

V คายอดหรือกระแสตรง ระดับมลพิษ
ไมเกิน 1 ข 2 3 1 ข 2 3 1 ข 2 3
400 0.1 0.2 0.8 0.2 (0.1) 0.2 0.8 0.4 

(0.2) 
0.4 1.6

800 0.1 0.2 0.8 0.2 (0.1) 0.2 0.8 0.4 
(0.2) 

0.4 1.6

1 000 0.2 0.2 0.8 0.3 (0.2) 0.8 0.6 (0.4) 1.6
1 200 0.3 0.8 0.4 (0.3) 0.8 0.8 (0.6) 1.6
1 500 0.5 0.8 0.8 (0.5) 0.8 1.6 (1.0) 1.6
2 000 1.0 1.3 (1.0) 2.6 (2.0)
2 500 1.5 2.0 (1.5) 4.0 (3.0)
3 000 2.0 2.6 (2.0) 5.2 (4.0)
4 000 3.0 4.0 (3.0) 6.0
6 000 5.5 7.5 (5.5) 11 
8 000 8.0 11 (8.0) 16 
10 000 11 15 (11) 22 
12 000 14 19 (14) 28 
15 000 18 24 (18) 36 
25 000 33 44 (33) 66 
40 000 60 80 (60) 120
50 000 75 100 (75) 150
60 000 90 120 (90) 180
80 000 130 173 (130) 260

100 000 170 227 (170) 340
ยอมใหประมาณคาในชวงแบบเชิงเสนระหวาง 2 จุดที่ใกลที่สุด ระยะหางในอากาศตํ่าสุดที่คํานวณไดใหปดเศษไปเปนคาที่สูงขึ้น 
0.1 mm ถัดไป 
คาในวงเล็บใชเฉพาะในกรณีที่มีโปรแกรมควบคุมคุณภาพซึ่งอยางนอยมีระดับการประกันเดียวกันกับตัวอยางที่ใหไวในขอ ด.2 
ฉนวนสองช้ันและฉนวนเสริมตองทดสอบประจําในรายการความทนทานไฟฟา 
ในวงจรทุติยภูมิ ใหใชระยะหางในอากาศตํ่าสุด 5 mm แทนคาที่สูงกวาใด ๆ หากฉนวนที่เก่ียวของผานการทดสอบความทนทาน
ไฟฟาตามขอ 5.2.2 โดยใช: 
- แรงดันไฟฟาทดสอบกระแสสลับซึ่งมีคารากกําลังสองเฉล่ียเปนรอยละ 106 ของแรงดันไฟฟาทํางานคายอด (คายอดรอยละ 150 
ของแรงดันไฟฟาทํางานคายอด), หรือ 
- แรงดันไฟฟาทดสอบกระแสตรงเทากับรอยละ 150 ของแรงดันไฟฟาทํางานคายอด 
ถาเสนทางระยะหางในอากาศบางสวนผานพ้ืนผิวที่เปนฉนวนซึ่งไมเปนกลุมวัสดุ I, ใหปอนแรงดันไฟฟาทดสอบครอมชองอากาศ
กับกลุมวัสดุ I เทาน้ัน  สวนของเสนทางที่ผานพ้ืนผิวที่เปนวัสดุฉนวนอื่นใด ๆ ใหลัดผาน 
ก ไมมีระยะหางในอากาศตํ่าสุดสําหรับฉนวนตามหนาที่ นอกจากที่ตองการตามขอ 5.3.4 ก) 
ข ยอมใหใชคาสําหรับมลพิษระดับ 1 ถาตัวอยางหน่ึงผานการทดสอบขอ 2.10.10 
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การตรวจสอบการเปนไปตามขอกําหนดใหทําโดยการวัด โดยตองนําภาคผนวก ฉ.มาพิจารณาดวย  ใหใชเง่ือนไข
ตอไปนี้ 

- ช้ินสวนท่ีเคล่ือนท่ีไดตองอยูในตําแหนงท่ีใหผลเลวท่ีสุด 

- สําหรับบริภัณฑท่ีรวมสายออนปอนกําลังไฟฟาถอดไมได การวัดระยะหางในอากาศใหทําดวยตัวนําปอนท่ีมี
พื้นที่หนาตัดมากท่ีสุดตามท่ีระบุในขอ 3.3.4 และในขณะท่ีไมมีตัวนํา 

หมายเหตุ 3 ทดสอบดวยแรงตามขอ 4.2.2  ขอ 4.2.3 และ ขอ 4.2.4 

- เม่ือวัดระยะหางในอากาศจากพ้ืนผิวขอบเขตของเปลือกหุมท่ีเปนวัสดุฉนวนผานชองแคบยาวหรือชองเปดใน
เปลือกหุม หรือผานชองเปดในตัวตอท่ีแตะตองถึง พื้นผิวท่ีแตะตองถึงใหถือวานําไฟฟาไดเสมือนหุมดวยโลหะ
เปลว เม่ือใดก็ตามท่ีสามารถสัมผัสไดดวยนิ้วทดสอบตามรูปท่ี 2ก (ดูขอ 2.1.1.1) เม่ือใชแรงไมมากนัก (ดูรูปท่ี 
ฉ.12 จุด X) 

ไมจําเปนตองทําการทดสอบความทนทานไฟฟาเพื่อทวนสอบระยะหางในอากาศ ยกเวนท่ีตองการในตารางท่ี ช.2 
ถาใชระยะหางในอากาศตํ่าสุด 5 mm 
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ภาคผนวก ซ. 
(ขอกําหนด) 

การแผรังสีท่ีทําใหเกิดไอออน 
(ดูขอ 4.3.13) 

บริภัณฑซ่ึงอาจทําใหเกิดการแผรังสีท่ีทําใหเกิดไอออนใหตรวจสอบโดยการวัดปริมาณการแผรังสี 

ปริมาณการแผรังสีหาไดโดยใชตัวเฝาตรวจการแผพลังงานแบบตูไอออน (ionizing chamber) ท่ีมีพื้นท่ีประสิทธิผล 
1 000 mm2 หรือโดยเคร่ืองวัดแบบอ่ืนท่ีใหผลเทียบเทากัน 

ใหวัดโดยใหบริภัณฑที่ทดสอบทํางานที่แรงดันไฟฟาที่ใหผลเลวที่สุด (ดูขอ 1.4.5) และปรับแตงอุปกรณควบคุม
โดยผูใชเคร่ืองและอุปกรณควบคุมโดยผูซอมบํารุงใหอยูในตําแหนงท่ีใหการแผรังสีสูงสุดในขณะท่ีบริภัณฑทํางาน
ในภาวะการใชงานปกติ 

อุปกรณควบคุมท่ีต้ังไวลวงหนาภายในซ่ึงไมมีเจตนาใหมีการปรับแตงในระหวางอายุการใชงานของบริภัณฑ ไมถือ
วาเปนอุปกรณควบคุมท่ีผูซอมบํารุงใช 

ท่ีระยะหาง 50 mm ใดๆ จากพื้นผิวของพื้นท่ีซ่ึงผูใชเคร่ืองเขาถึง อัตราปริมาณกําหนด (dose-rate) ตองไมเกิน 36 พิโก
A ตอ kg (5 ไมโครซีเวิรตตอช่ัวโมง หรือ 0.5 มิลลิเรินตเกนตอช่ัวโมง) (ดูหมายเหตุ 1)  โดยคิดรวมระดับพื้นหลัง 
(background level) 

หมายเหตุ 1 คานี้ปรากฏใน ICRP 60 

หมายเหตุ 2 ในประเทศสมาชิก CENELEC ปริมาณของการแผรังสีที่ทําใหเกิดไอออนถูกควบคุมโดยกฎระเบียบ 96/29/Euratum ของสภา
ยุโรป ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2549  กฎระเบียบนี้ตองการวาที่จุดใดๆ 10 cm จากพื้นผิวของบริภัณฑ ปริมาณกําหนดตองไมเกิน 1 
ไมโครซีเวิรตตอชั่วโมง (0.1 มิลลิเรินตเกนตอชั่วโมง) โดยคิดรวมระดับพื้นหลัง 
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ภาคผนวก ฌ. 
(ขอกําหนด) 

ตารางแสดงศักยเคมีไฟฟา (ดูขอ 2.6.5.6) 

ตารางท่ี ฌ.1  ศักยเคมีไฟฟา 
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0 0.5 0.55 0.7 0.8 0.85 0.9 1.0 1.05 1.1 1.15 1.25 1.35 1.4 1.45 1.6 1.65 1.7 1.75 แมกนีเซียม,แมกนีเซียมเจือ 
 0 0.05 0.2 0.3 0.35 0.4 0.5 0.55 0.6 0.65 0.75 0.85 0.9 0.95 1.1 1.15 1.2 1.25 สังกะสี, สังกะสีเจือ 
  0 0.15 0.25 0.3 0.35 0.45 0.5 0.55 0.6 0.7 0.8 0.85 0.9 1.05 1.1 1.15 1.2 ดีบุก 80/สังกะสี 20 บนเหล็กกลา, 

สังกะสีบนเหล็กหรือเหล็กกลา
   0 0.1 0.15 0.2 0.3 0.35 0.4 0.45 0.55 0.65 0.7 0.75 0.9 0.95 1.0 1.05 อะลูมิเนียม 

    0 0.05 0.1 0.2 0.25 0.3 0.35 0.45 0.55 0.6 0.65 0.8 0.85 0.9 0.95 แคดเมียมบนเหล็กกลา 
     0 0.05 0.15 0.2 0.25 0.3 0.4 0.5 0.55 0.6 0.75 0.8 0.85 0.9 อะลูมิเนียม/แมกนีเซียมเจือ
      0 0.1 0.15 0.2 0.25 0.35 0.45 0.5 0.55 0.7 0.75 0.8 0.85 เหล็กกลาละมุน 

       0 0.05 0.1 0.15 0.25 0.35 0.4 0.45 0.6 0.65 0.7 0.75 ดูราลูมิน 

        0 0.05 0.1 0.2 0.3 0.35 0.4 0.55 0.6 0.66 0.7 ตะก่ัว 
         0 0.05 0.15 0.25 0.3 0.35 0.5 0.55 0.6 0.65 โครเมียมบนเหล็กกลา, สารบัดกรีออน 
         0 0.1 0.2 0.25 0.3 0.45 0.5 0.55 0.6 โครเมียมบนนิเกิลบนเหล็กกลา, ดีบุกบน

เหล็กกลา,เหล็กกลาไรสนิมมีโครเมียม 12 %

         0 0.1 0.15 0.2 0.35 0.4 0.45 0.5 เหล็กกลาไรสนิมโครเมียมสูง
         0 0.05 0.1 0.25 0.3 0.35 0.4 ทองแดง,ทองแดงเจือ
         0 0.05 0.2 0.25 0.3 0.35 สารบัดกรีเงิน,เหล็กกลาไรสนิม
         0 0.15 0.2 0.25 0.3 นิกเกิลบนเหล็กกลา
         0 0.05 0.1 0.15 เงิน 
         0 0.05 0.1 โรเดียมบนเงินบนทองแดง, เงิน/ทองเจือ
         0 0.05 คารบอน 
         0 ทอง, แพลทินัม 

 

หมายเหตุ การกัดกรอนเน่ืองจากกิริยาทางเคมีไฟฟาระหวางโลหะที่ไมคลายกันซึ่งสัมผัสกันจะนอยที่สุดถาศักยเคมีไฟฟารวมตํ่า
กวา 0.6 V ในตารางขางตนศักยเคมีไฟฟารวมถูกแสดงรายการไวสําหรับคูโลหะจํานวนหน่ึงที่ใชรวมกัน  ควรหลีกเล่ียง
การรวมเหนือเสนแบง  
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ภาคผนวก ญ. 
(ขอกําหนด) 

อุปกรณควบคมุความรอน 
(ดูขอ 1.5.3 และขอ 5.3.8) 

ญ.1 ความสามารถในการตัดและตอวงจร 

เทอรมอสแตตและตัวจํากัดอุณหภูมิตองมีความสามารถในการตัดและตอวงจรที่เพียงพอ 

การเปนไปตามขอกําหนดใหปฏิบัติโดยการนําตัวอยาง 3 ตัวอยางไปทดสอบตามขอ ญ.2 และขอ ญ.3 หรือ
การทดสอบตามขอ ญ.4 ตามความเหมาะสม  ถาสวนประกอบมีเคร่ืองหมาย T ใหนําตัวอยางหน่ึงตัวอยางไป
ทดสอบพรอมสวนท่ีเปนสวิตชท่ีอุณหภูมิหอง และอีก 2 ตัวอยางไปทดสอบพรอมสวนท่ีเปนสวิตชท่ี
อุณหภูมิท่ีเปนไปตามเคร่ืองหมายระบุ 

สวนประกอบที่ไมมีเครื่องหมายพิกัดเฉพาะตัวใหทดสอบในบริภัณฑหรือแยกตางหาก แลวแตอยางใดจะ
สะดวกกวา  แตถาแยกทดสอบตางหาก ภาวะการทดสอบตองคลายกับท่ีเกิดข้ึนในบริภัณฑ 

ในระหวางการทดสอบ ตองไมมีอารกคงอยู 

ภายหลังการทดสอบ ตัวอยางตองไมแสดงความเสียหายท่ีจะทําใหมีผลเสียตอการใชงานตอไป การตอทาง
ไฟฟาตองไมหลวม สวนประกอบตองทนการทดสอบความทนทานไฟฟาตามท่ีระบุในขอ 5.2.2 ยกเวนวา
แรงดันไฟฟาทดสอบสําหรับฉนวนระหวางหนาสัมผัสเปน 2 เทาของแรงดันไฟฟาที่ปอนใหเมื่อบริภัณฑ
ทํางานท่ีแรงดันไฟฟาท่ีกําหนดหรือขีดจํากัดบนของพิสัยแรงดันไฟฟาท่ีกําหนด 

ระหวางการทดสอบ ความถ่ีของการสวิตชสามารถเพ่ิมข้ึนสูงกวาความถ่ีปกติในการสวิตชของบริภัณฑ หาก
ไมเพิ่มความเส่ียงท่ีจะทําใหบริภัณฑทํางานลมเหลว 

ถาไมสามารถทดสอบสวนประกอบแยกตางหากได ใหทดสอบกับบริภัณฑที่มีสวนประกอบอยูภายใน
จํานวน 3 ตัวอยาง 

ญ.2 ความเชื่อถือไดของเทอรมอสแตต 

ใหเทอรมอสแตตทํางานดวยความรอน 200 วัฏจักร (ตอ 200 ครั้งและตัด 200 ครั้ง) โดยใหบริภัณฑทํางาน
ท่ีแรงดันไฟฟาเทากับรอยละ 110 ของแรงดันไฟฟาท่ีกําหนดหรือรอยละ 110 ของขีดจํากัดบนของพิสัย
แรงดันไฟฟาท่ีกําหนด และภายใตภาวะโหลดปกติ 

ญ.3 การทดสอบความทนทานของเทอรมอสแตต 
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ใหเทอรมอสแตตทํางานดวยความรอน 10 000 วัฏจักร (ตอ 10 000 คร้ังและตัด 10 000 คร้ัง) โดยใหบริภัณฑ
ทํางานท่ีแรงดันไฟฟาท่ีกําหนดหรือท่ีขีดจํากัดบนของพิสัยแรงดันไฟฟาท่ีกําหนด และภายใตภาวะโหลด
ปกติ 

ญ.4 การทดสอบความทนทานของตัวจํากัดอุณหภูมิ 

ใหตัวจํากัดอุณหภูมิทํางานดวยความรอน 1 000 วัฏจักร (ตอ 1 000 คร้ัง และตัด 1 000 คร้ัง) โดยใหบริภัณฑ
ทํางานท่ีแรงดันไฟฟาท่ีกําหนดหรือท่ีขีดจํากัดบนของพิสัยแรงดันไฟฟาท่ีกําหนด และภายใตภาวะโหลด
ปกติ 

ญ.5 ความเชื่อถือไดของคัตเอาตความรอน 

คัตเอาตความรอนตองทํางานอยางเช่ือถือได 

การตรวจสอบใหทําในขณะท่ีบริภัณฑทํางานภายใตภาวะท่ีระบุในขอ 4.5.2 

ใหคัตเอาตความรอนปรับต้ังใหมอัตโนมัติทํางาน 200 คร้ัง และใหคัตเอาตความรอนปรับต้ังใหมดวยมือ
ทํางาน 10 คร้ังโดยปรับต้ังใหมหลังการทํางานแตละคร้ัง 

ภายหลังการทดสอบ ตัวอยางตองไมแสดงความเสียหายท่ีจะทําใหมีผลเสียตอการใชงานตอไป 

ยอมใหมีชวงเวลาพักและการเรงระบายความรอน เพื่อปองกันความเสียหายท่ีจะเกิดข้ึนกับบริภัณฑ 

ญ.6 เสถียรภาพในการทํางาน 

ตองสรางเทอรมอสแตต ตัวจํากัดอุณหภูมิ และคัตเอาตความรอน ในลักษณะท่ีการปรับต้ังไมเปล่ียนแปลง
อยางเห็นไดชัดเนื่องจากความรอน การส่ันสะเทือน ฯลฯ ท่ีเกิดข้ึนในการใชงานตามปกติ 

การตรวจสอบการเปนไปตามขอกําหนดใหทําโดยการตรวจสอบระหวางการทดสอบการทํางานผิดปกติ ตาม
ขอ 5.3 



มอก.1561-2556 

-277- 

ภาคผนวก ฎ. 
(ขอกําหนด) 

ภาวะโหลดปกติสําหรับบริภณัฑไฟฟาทางธุรกิจบางประเภท 
(ดูขอ 1.2.2.1 และขอ 4.5.2) 

ฎ.1 เคร่ืองพิมพดีด 

ปอนกําลังไฟฟาใหเคร่ืองพิมพดีดโดยไมมีโหลดจนกระท่ังถึงภาวะคงตัว หลังจากนั้น กรณีเคร่ืองท่ีทํางาน
ดวยมือใหพิมพตัวอักษรดวยอัตรา 200 อักขระตอนาที โดยใหข้ึนบรรทัดใหมทุกๆ 60 อักขระ (รวมระยะหาง
ของอักษร) จนกระท่ังถึงภาวะคงตัว กรณีเคร่ืองท่ีทํางานอัตโนมัติใหพิมพตัวอักษรดวยความเร็วในการพิมพ
สูงสุดท่ีแนะนําไวในเอกสารแนะนําของผูผลิต 

ฎ.2 เคร่ืองบวกเลขและเคร่ืองบันทึกเงินสด 

ใหต้ังคาหรือใสตัวเลข 4 หลักและกดแปนทําซํ้า (repeat key) หรือแปนปฏิบัติการ (operating bar) 24 คร้ังตอ
นาทีจนกระทั่งถึงภาวะคงตัว ตัวเลข 4 หลักที่ใชตองเปนแบบที่โหลดเครื่องหนักที่สุด ถาเครื่องบันทึกเงิน
สดมีล้ินชักซ่ึงเปดทุกคร้ังท่ีเสร็จรายการ ใหเคร่ืองทํางานท่ีอัตรา 15 วัฏจักรตอนาทีโดยใหปดล้ินชักทุกคร้ัง
หลังส้ินสุดวัฏจักรการทํางานแตละคร้ังจนกระท่ังถึงภาวะคงตัว การทํางานของเคร่ืองบวกเลขหรือเคร่ือง
บันทึกเงินสดประกอบดวยการต้ังโดยผูใชเคร่ืองหรือการใสตัวเลขใหเคร่ืองทํางานแลวตามดวยการกดแปน
ปฏิบัติการ แปนทําซํ้าหรือท่ีคลายกันสําหรับแตละการทํางาน 

ฎ.3 เคร่ืองลบขอมูล 

ใหเคร่ืองลบขอมูลทํางานอยางตอเนื่องโดยไมมีโหลดเปนเวลา 1 h 

ฎ.4 เคร่ืองเหลาดินสอ 

ใหเหลาดินสอแทงใหม 5 แทงๆ ละ 8 ครั้ง ตามตารางเวลาตอไปนี้ ใหหักปลายดินสอออกกอนการเหลาทุก
คร้ัง 

เวลาในการเหลา 4  s  สําหรับดินสอใหม 
 2  s  สําหรับการเหลาคร้ังตอๆ มา 

ชวงเวลาระหวางการเหลาแตละคร้ัง 6  s 

ชวงเวลาระหวางดินสอแตละแทง 60  s 

เวลาท้ังหมดเปนเวลาโดยประมาณ 

ฎ.5 เคร่ืองอัดสําเนาและเคร่ืองถายเอกสาร 
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ใหเคร่ืองอัดสําเนาและเคร่ืองถายเอกสารทํางานอยางตอเนื่องท่ีความเร็วสูงสุดจนกระท่ังถึงภาวะคงตัว ยอม
ใหพักเปนเวลา 3 min หลังการสําเนาทุก 500 แผน ถาการพักดังกลาวสอดคลองกับการออกแบบของเคร่ือง 

ฎ.6 เคร่ืองเก็บแฟมดวยมอเตอร 

ใหโหลดเพ่ือจําลองภาวะไมสมดุลท่ีเกิดข้ึนจากความไมสมํ่าเสมอของการกระจาย  ในระหวางการทํางาน
โหลดท่ีไมสมดุลจะลําเลียงไปประมาณ 1 ใน 3 ของระยะลําเลียงท้ังหมดของเสนทาง ซ่ึงจะใสโหลดสูงสุด
ในระหวางแตละการทํางาน  ใหทําซํ้าทุก 15 s จนกระท่ังถึงภาวะคงตัว 

ยอมใหจําลองโหลดท่ีทําใหเกิดการกระจายตัวไมสมํ่าเสมอดังตอไปนี้   

ในกรณีการลําเลียงในแนวดิ่ง  3 ใน 8 ของพื้นท่ีบรรจุจะถูกโหลดโดยปราศจากระยะวางดวย 3 ใน 8 ของ
โหลดที่ยอมใหใสได  ทางที่ลําเลียงทั้งหมดจะเคลื่อนดวยโหลดนี้ วัฏจักรการลําเลียงจะถูกทําซํ้าที่ชวงเวลา 
10 s จนกระท่ังอุณหภูมิคงตัว  

ในกรณีการลําเลียงท่ีตางออกไป  เชน ลําเลียงในแนวระดับหรือวงกลม  โหลดทั้งหมดจะเคล่ือนตลอดทาง 
วัฏจักรการลําเลียงจะถูกทําซํ้าท่ีชวงเวลา 15 s จนกระท่ังอุณหภูมิคงตัว 

ฎ.7 บริภัณฑทางธุรกิจอ่ืน ๆ 

ใหบริภัณฑทางธุรกิจอ่ืน ๆ ทํางานตามวิธีการทํางานท่ีใหผลเลวท่ีสุดท่ีใหไวในเอกสารแนะนําของผูผลิต 
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ภาคผนวก ฐ. 
(ขอกําหนด) 

เกณฑสําหรับสัญญาณเรียกโทรศัพท 
(ดูขอ 2.3.1) 

ฐ.1 บทนํา 

วิธีทางเลือก 2 วิธีท่ีอธิบายไวในภาคผนวกน้ีไดแก วิธี A ซ่ึงเปนโครงขายโทรศัพทแอนาล็อกตามแบบอยาง
ในยุโรป และวิธี B ซ่ึงเปนแบบอยางในอเมริกาเหนือ ท้ัง 2 วิธีใหผลในมาตรฐานความปลอดภัยทางไฟฟา
โดยรวมท่ีเทียบเทากัน 

ฐ.2 วิธี A 

วิธีนี้มีขอกําหนดวากระแส ITS1 และ ITS2 ท่ีไหลผานตัวตานทาน 5 000  ท่ีอยูระหวางตัวนํา 2 ตัวใดๆ หรือ
อยูระหวางตัวนําตัวหนึ่งกับดินมีคาไมเกินขีดจํากัดท่ีกําหนดดังตอไปนี้ 

ก) ในการทํางานปกติ ITS1 ซึ่งเปนกระแสไฟฟาที่หาไดจากการวัดหรือคํานวณกระแสไฟฟาสําหรับชวง
สัญญาณเรียกทํางาน t1 คร้ังหนึ่ง (ตามท่ีกําหนดในรูปท่ี ฐ.1) มีคาไมเกิน 

1) คากระแสไฟฟาไดจากเสนโคงของรูปที่ ฐ.2 ที่เวลา t1  สําหรับสัญญาณเรียกแบบเปนจังหวะ (t1 
 )  

2) 16 mA  สําหรับสัญญาณเรียกแบบตอเนื่อง (t1 = ) 

โดยท่ี ITS1 หนวยเปน mA คํานวณไดจาก 

 

กรณี (t1  600 ms) 

กรณี (600 ms  t1  1 200 ms) 

กรณี (t1  1 200 ms) 

เม่ือ Ip คือ กระแสไฟฟาคายอดของรูปคล่ืนท่ีเกี่ยวเนื่องท่ีใหไวในรูปท่ี ฐ.3 หนวยเปน mA 

 Ipp คือ กระแสไฟฟาคายอดถึงยอดของรูปคล่ืนท่ีเกี่ยวเนื่องท่ีใหไวในรูปท่ี ฐ.3 หนวยเปน mA 

 t1 คือ เวลา หนวยเปน  ms 
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ข) ในการทํางานปกติ ITS2 ซ่ึงเปนกระแสไฟฟาเฉล่ียสําหรับสัญญาณเรียกแบบเปนจังหวะ ในชวงเวลา t2 
(ตามท่ีกําหนดในรูปท่ี ฐ.1) มีคาไมเกิน 16 mA คารากกําลังสองเฉล่ีย 

โดยท่ี ITS2 หนวยเปน mA คํานวณไดจาก 

 
เม่ือ ITS1 หาไดจาก ฐ.2 ก)  หนวยเปน mA 

 Idc คือ กระแสไฟฟากระแสตรงท่ีไหลผานตัวตานทาน 5 000 ในระหวางคาบไมกัมมันต
ของวัฏจักรสัญญาณเรียกแบบเปนจังหวะ 

 t1 และ t2 คือ เวลา  หนวยเปน ms 

หมายเหตุ  ความถีข่องแรงดันสัญญาณเรียกโทรศัพทปกติอยูภายในพิสัย 14 Hz ถึง 50 Hz 

ค) ภายใตภาวะผิดพรองเดี ่ยว  รวมถึงเมื ่อสัญญาณเรียกแบบเปนจังหวะกลายเปนสัญญาณเรียก
แบบตอเนื่อง 

- ITS1 ตองมีคาไมเกินคากระแสท่ีไดจากเสนโคงในรูปท่ี ฐ.2 หรือ 20 mA แลวแตคาใดจะมากกวา 

- ITS2 ตองไมเกินขีดจํากัด 20 mA 

 

 
รูปท่ี ฐ.1  บทนิยามของชวงสัญญาณเรียกและวัฏจักรของสัญญาณเรียกแบบเปนจังหวะ 

 

t1 คือ 
- ระยะเวลาของชวงสัญญาณเรียกหน่ึงครั้ง

ที่มีการทํางานตลอดชวง 
- ผลรวมระยะเวลาของชวงสัญญาณเรียก

ทํางานยอยภายในระยะเวลาของชวง
สัญญาณเรียกแบบเปนจังหวะหน่ึงชวง 
ดังตัวอยางในรูป โดย 

    t1 = t1a + t1b 

t2 คือ ระยะเวลาของสัญญาณเรียกแบบเปน
จังหวะหน่ึงวัฏจักร 
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รูปท่ี ฐ.2  เสนโคงของขีดจํากัด ITS1 สําหรับสัญญาณเรียกแบบเปนจังหวะ 

 
รูปท่ี ฐ.3  กระแสไฟฟาคายอดและยอดถึงยอด 

กระแสไฟฟา

เวลา
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ฐ.3 วิธี B 

หมายเหตุ  วิธีนี้นํามาจาก USA CFR 47 (“FCC Rule”) Part 68, Sub-part D โดยเพ่ิมเติมขอกําหนดภายใตภาวะผิดพรอง 

ฐ.3.1 สัญญาณเรียก 

ฐ.3.1.1 ความถ่ี 

สัญญาณเรียกตองใชความถ่ีท่ีมีความถ่ีหลักมูลไมมากกวา 70 Hz เทานั้น 

ฐ.3.1.2 แรงดันไฟฟา 

แรงดันสัญญาณเรียกตองนอยกวา 300 V คายอดถึงยอด และนอยกวา 200 V คายอดเทียบกับดิน ท่ี
วัดครอมตัวตานทานท่ีมีคาอยางนอย 1 M 

ฐ.3.1.3 จังหวะสัญญาณ 

ตองตัดแรงดันสัญญาณเรียกเพื่อทําใหเกิดชวงเงียบเปนเวลาอยางนอย 1 s ระยะเวลาระหวางการตัดแต
ละครั้งหางกันไมเกิน 5 s  ในระหวางชวงเงียบ แรงดันไฟฟาเทียบกับดินตองไมเกิน 60 V 
กระแสตรง 

ฐ.3.1.4 กระแสผิดพรองเดี่ยว 

เม่ือสัญญาณเรียกแบบเปนจังหวะกลายเปนสัญญาณเรียกแบบตอเนื่องอันเปนผลจากภาวะผิดพรอง
เดี่ยว กระแสที่ไหลผานตัวตานทาน 5 000   ท่ีอยูระหวางตัวนําดานออกสองตัวใดๆ หรืออยูระหวาง
ตัวนําดานออกตัวหนึ่งกับดิน ตองมีคาไมเกิน 56.5 mA คายอดถึงยอด ตามท่ีแสดงไวในรูปท่ี ฐ.3 

ฐ.3.2 อุปกรณตัดตอนและแรงดันไฟฟาเฝาตรวจ 

ฐ.3.2.1 เง่ือนไขสําหรับการใชอุปกรณตัดตอนหรือแรงดันไฟฟาเฝาตรวจ 

วงจรสัญญาณเรียกตองรวมอุปกรณตัดตอนตามท่ีระบุไวในขอ ฐ.3.2.2 หรือมีแรงดันไฟฟาเฝาตรวจ
ตามที่ระบุไวในขอ ฐ.3.2.3 หรือทั้งสองอยาง ขึ้นอยูกับกระแสที่ผานความตานทานที่ระบุซึ่งตออยู
ระหวางเคร่ืองกําเนิดสัญญาณเรียกกับดิน ดังตอไปนี้ 

 - ถากระแสไฟฟาผานตัวตานทานใดๆ ท่ีมีคาไมนอยกวา 500 ไมเกิน 100 mA คายอด ถึงยอด  ไม
จําเปนตองมีอุปกรณตัดตอนหรือแรงดันไฟฟาเฝาตรวจ 

 - ถากระแสไฟฟาผานตัวตานทานใดๆ ท่ีมีคาไมนอยกวา 1 500 เกิน 100 mA คายอดถึงยอด ตอง
มีอุปกรณตัดตอน ไมจําเปนตองใชแรงดันไฟฟาเฝาตรวจถาอุปกรณตัดตอน เปนไปตามเกณฑตัดวงจร
ท่ีระบุในรูปท่ี ฐ.4 ท่ีมีคาความตานทานใดๆ ไมนอยกวา 500  อยางไรก็ตาม จําเปนตองใช
แรงดันไฟฟาเฝาตรวจถาอุปกรณตัดตอนเปนไปตามเกณฑตัดวงจรที่มี คาความตานทานใดๆ  ไม
นอยกวา 1 500  เทานั้น 
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 - ถากระแสไฟฟาผานตัวตานทานใดๆ ท่ีมีคาไมนอยกวา 500 เกิน 100 mA คายอดถึงยอด แต
กระแสไฟฟาผานตัวตานทานใดๆ ท่ีมีคาไมนอยกวา 1 500 ไมเกิน 100 mA คายอดถึงยอด ตอง
เปนอยางใดอยางหนึ่งดังนี้ 

  ตองมีอุปกรณตัดตอน ท่ีเปนไปตามเกณฑตัดวงจรท่ีระบุในรูปท่ี ฐ.4 ท่ีมีคาความตานทานใดๆ ไม
 นอยกวา 500  หรือ 

  ตองใชแรงดันไฟฟาเฝาตรวจ 

หมายเหตุ 1 โดยทั่วไป อุปกรณตัดตอนเปนอุปกรณไวตอกระแส และไมมีผลตอบสนองเปนเสนตรง เนื่องจากลักษณะ
ความตานทาน/กระแส และตัวประกอบการหนวงเวลา/ตอบสนอง ที่ออกแบบไว 

หมายเหตุ 2 เพื่อทําใหเวลาทดสอบนอยที่สุด ควรใชกลองตัวตานทานแปรคาได 

 

                                                               

หมายเหตุ 1  เวลา t วัดจากเวลาที่ตอตัวตานทาน R เขากับวงจร 

หมายเหตุ 2  สวนเอียงของเสนกําหนดเปน   

รูปท่ี ฐ.4  เกณฑตัดวงจรแรงดันสัญญาณเรียก 

ฐ.3.2.2 อุปกรณตัดตอน 

 อุปกรณตัดตอนไวตอกระแสท่ีตออนุกรมในสายสัญญาณเรียกซ่ึงจะตัดตอนสัญญาณเรียกตามที่ระบุ
ในรูปท่ี ฐ.4 

ฐ.3.2.3 แรงดันไฟฟาเฝาตรวจ 

แหลงกําเนิด    
แรงดันไฟฟา
สญัญาณเรียก

อุปกรณตัดตอน 

R = 500  หรือ 1500  

เวลาสูงสุดท่ีตัดวงจร, t (s) 
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 แรงดันไฟฟาบนตัวนําทิปหรือตัวนําริงเม่ือเทียบกับดินท่ีมีขนาดอยางนอย 19 V คายอด แตไมเกิน 60 
V กระแสตรง เม่ือไมมีแรงดันสัญญาณเรียก 
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ภาคผนวก ฑ. 
(ขอกําหนด) 

เคร่ืองกําเนิดอิมพัลสสําหรับการทดสอบ 
(ดูขอ 1.5.7.2 ขอ 1.5.7.3 ขอ 2.10.3.9 ขอ 6.2.2.1 ขอ 7.4.2 ขอ 7.4.3 และขอ ช.5) 

หมายเหต ุ จําเปนตองมีความระมัดระวังอยางย่ิงเม่ือใชเคร่ืองกําเนิดเหลานี้เนือ่งจากมีประจุไฟฟาจํานวนมากที่สะสมอยูในตัวเก็บประจุ C1 

ฑ.1 เคร่ืองกําเนิดอิมพัลสตาม ITU-T 

วงจรในรูปท่ี ฑ.1 ใชคาของสวนประกอบตามอางอิง 1 และ 2 ในตารางท่ี ฑ.1 เพื่อสรางอิมพัลส โดยประจุ
ตัวเก็บประจุ C1 จนมีแรงดันไฟฟา Uc 

วงจรอางอิง 1 ในตารางท่ี ฑ.1 สรางอิมพัลส 10/700 s (เวลาหนาคล่ืนเสมือน 10 s  และเวลาเสมือนลดลง
คร่ึงหนึ่ง 700 s) ดังท่ีระบุใน ITU-T Recommendation K.44  เพื่อจําลองสัญญาณรบกวนฟาผาในโครงขาย
โทรคมนาคม 

วงจรอางอิง 2 ในตารางท่ี ฑ.1 สรางอิมพัลส 1.2/50 s (เวลาหนาคล่ืนเสมือน 1.2 s  และเวลาเสมือนลดลง
คร่ึงหนึ่ง 50 s) ดังท่ีระบุใน ITU-T Recommendation K.44 เพื่อจําลองแรงดันไฟฟาช่ัวครูในระบบจาย
กําลังไฟฟา 

รูปคล่ืนของอิมพัลสอยูภายใตภาวะเปดวงจรและอาจแตกตางออกไปภายใตภาวะมีโหลด 

 
รูปท่ี ฑ.1  วงจรของเคร่ืองกําเนิดอิมพัลสตาม ITU-T 
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ฑ.2 เคร่ืองกําเนิดอิมพัลสตาม มอก.1195 

วงจรในรูปท่ี ฑ.2 ใชคาของสวนประกอบตามอางอิง 3 ในตารางท่ี ฑ.1 เพื่อสรางอิมพัลสโดยประจุตัวเก็บ
ประจุ C1 จนมีแรงดันไฟฟา Uc   สวิตชท่ีใชในรูปท่ี ฑ.2 เปนสวนท่ีมีความสําคัญมากของวงจร ดูขอมูล
เพิ่มเติมไดใน มอก.1195 ขอ 10.1 

 
รูปท่ี ฑ.2  วงจรของเคร่ืองกําเนิดอิมพัลสตาม มอก.1195 

ตารางท่ี ฑ.1 คาของสวนประกอบสําหรับรูปท่ี ฑ.1 และ ฑ.2 

อางอิง อิมพัลส
ทดสอบ 

รูปที่ C1 C2 R1 R2 R3 RS ดูขอ 

1 ก 10/700 s ฑ.1 20 F 0.2 F 50  15   25  - 1.5.7.3, 2.10.3.9,  
6.2.2.1, 7.4.3 และ 

ช.5ข) 

2 ข 1.2/50 s ฑ.1 1 F 30 nF 76  13  25  - 1.5.7.2, 2.10.3.9      
และ ช.5ก) 

3 ค - ฑ.2 1 nF - 1 k - - 15 M 1.5.7.3 และ7.4.2 

ก) อิมพัลสอางอิง 1  เปนรูปแบบของแรงดันไฟฟาที่เหน่ียวนําเขาสายโทรศัพทหรือเคเบิลรวมแกนที่มีการเดินสายไฟฟา
ระยะยาวภายนอกอาคารเน่ืองจากอยูใกลบริเวณที่มีฟาผาลงดิน 

ข) อิมพัลสอางอิง 2  เปนรูปแบบของศักยไฟฟาที่เพ่ิมขึ้นของดินเน่ืองจากมีฟาผาลงสายสงกําลังไฟฟาหรือเกิดความผิดพรอง
ในสายสงกําลังไฟฟา 

ค) อิมพัลสอางอิง 3  เปนรูปแบบของแรงดันไฟฟาที่เหน่ียวนําเขาสายของระบบสายอากาศเน่ืองจากอยูใกลบริเวณที่มีฟาผา
ลงดิน 

 



มอก.1561-2556 

-287- 

ภาคผนวก ฒ. 
(ขอกําหนด) 
เอกสารอางอิง 

เอกสารอางอิงท่ีระบุตอไปน้ีใชประกอบกับมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้  เอกสารอางอิงฉบับท่ีระบุปท่ีพิมพ
ใหใชฉบับท่ีระบุ  สวนเอกสารอางอิงฉบับท่ีไมระบุปท่ีพิมพใหใชฉบับลาสุด (รวมถึงสวนแกไขเพ่ิมเติม) 

http://www.iec.ch 
http://www.iso.org 
http://www.itu.int 

IEC 60065:2001, Audio, video and similar electronic apparatus – Safety requirements Amendmend 1 
IEC 60068-2-78, Environmental testing – Part 2-78: Tests – Test Cab: Damp heat, steady state 
IEC 60073, Basic and safety principles for man-machine interface, marking and identification – Coding 
principles for indicators and actuators 
มอก.166 เตาเสียบและเตารับสําหรับใชในท่ีอยูอาศัยและงานท่ัวไปทีมี่จุดประสงคคลายกัน : เตาเสียบและเตารับท่ีมี
แรงดันไฟฟาท่ีกําหนดไมเกนิ 250 โวลต 
IEC 60085:2004, Electrical Insulation – Thermal classification 
IEC 60112, Method for determination of the proof and the comparative tracking indices of insulating materials 
มอก.11 สายไฟฟาหุมฉนวนพอลิไวนิลคลอไรด แรงดันไฟฟาท่ีกําหนดไมเกิน 450/750 โวลต 
มอก.955 สายไฟฟาหุมฉนวนยาง แรงดันไฟฟาท่ีกําหนดไมเกิน 450/750 โวลต 
มอก.1234 เตาเสียบ เตารับและคูเตาตอสําหรับใชในงานอุตสาหกรรม 
IEC 60317 (all parts), Specifications for particular types of winding wires 
IEC 60317-43, Specifications for particular types of winding wires – Part 43: Aromatic polyimide tape wrapped 
round copper wire, class 240 
มอก.2404 คูเตาตอเคร่ืองใชสําหรับใชในท่ีอยูอาศัยและจุดประสงคท่ัวไปที่คลายกัน 
IEC 60364-1:2001, Electrical installations of buildings - Part 1: Fundamental principles, assessment of general 
characteristics, definitions 
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 
Amendment 1 (1995) 
IEC 60417-DB:2002, Graphical symbols for use on equipment 
IEC 60664-1:1992, Insulation coordination for equipment within low-voltage systems – Part 1: Principles, 
requirements and tests 
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Amendment 1 (2000) 
Amendment 2 (2002) 
IEC 60695-2-11, Fire hazard testing – Part 2-11: Glowing/hot-wire based test methods – Glow-wire 
flammability test method for end-products 
IEC 60695-2-20, Fire hazard testing – Part 2-20: Glowing/hot wire based test methods – Hotwire coil 
ignitability - Apparatus, test method and guidance 
IEC 60695-10-2, Fire hazard testing – Part 10-2: Abnormal heat – Ball pressure test 
IEC 60695-10-3, Fire hazard testing – Part 10-3: Abnormal heat – Mould stress relief distortion test 
IEC 60695-11-3, Fire hazard testing – Part 11-3: Test flames – 500 W flames – Apparatus and confirmational 
test methods 
IEC 60695-11-4, Fire hazard testing – Part 11-4: Test flames – 50 W flames – Apparatus and confirmational test 
methods 
IEC 60695-11-5:2004, Fire hazard testing – Part 11-5: Test flames – Needle-flame test method – Apparatus, 
confirmatory test arrangement and guidance 
IEC 60695-11-10, Fire hazard testing – Part 11-10: Test flames – 50 W horizontal and vertical flame test 
methods 
IEC 60695-11-20, Fire hazard testing – Part 11-20: Test flames – 500 W flame test methods 
IEC 60730-1:1999, Automatic electrical controls for household and similar use – Part 1: General requirements 
Amendment 1 (2003) 
IEC 60747-5-5, Discrete semiconductor devices – Part 5-5: Optoelectronic devices – Photocouplers, 
optocouplers 
IEC 60825-1, Safety of laser products – Part 1: Equipment classification, requirements and user's guide 
IEC 60825-2, Safety of laser products – Part 2: Safety of optical fibre communication systems 
IEC 60825-9, Safety of laser products – Part 9: Compilation of maximum permissible exposure to incoherent 
optical radiation 
IEC 60825-12, Safety of laser products - Part 12: Safety of free space optical communication systems used for 
transmission of information 
IEC 60851-3:1996, Winding wires – Test methods – Part 3: Mechanical properties 
Amendment 1 (1997) 
IEC 60851-5:1996, Winding wires – Test methods – Part 5: Electrical properties 
Amendment 1 (1997) 
Amendment 2 (2004) 
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IEC 60851-6:1996, Winding wires - Test methods – Part 6: Thermal properties 
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 60906-1, IEC system of plugs and socket-outlets for household and similar purposes – Part 1: Plugs and 
socket-outlets 16 A 250 V a.c. 
IEC 60906-2, IEC system of plugs and socket-outlets for household and similar purposes – Part 2: Plugs and 
socket-outlets 15 A 125 V a.c. 
IEC 60947-1:2004, Low voltage switchgear and control gear - Part 1: General rules 
IEC 60990:1999, Methods of measurement of touch current and protective conductor current 
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 requirements 
IEC 62471:2006, Photobiological safety of lamps and lamp systems 
ISO 178, Plastics – Determination of flexural properties 
ISO 179 (all parts), Plastics – Determination of Charpy impact properties 
ISO 180, Plastics – Determination of Izod impact strength 
ISO 261, ISO General-purpose metric screw threads – General plan 
ISO 262, ISO General-purpose metric screw threads – Selected sizes for screws, bolts and nuts 
ISO 527 (all parts), Plastics – Determination of tensile properties 
ISO 3864 (all parts), Graphical symbols – Safety colours and safety signs 
ISO 4892-1, Plastics – Methods of exposure to laboratory light sources – Part 1: General guidance 
ISO 4892-2, Plastics – Methods of exposure to laboratory light sources – Part 2: Xenon-arc sources 
ISO 4892-4, Plastics, Methods of exposure to laboratory light sources – Part 4: Open-flame carbon-arc lamps 
ISO 7000-DB:20049), Graphical symbols for use on equipment – Index and synopsis 
ISO 8256, Plastics – Determination of tensile-impact strength 
ISO 9772, Cellular plastics – Determination of horizontal burning characteristics of small specimens subjected 
to a small flame 
ISO 9773, Plastics – Determination of burning behaviour of thin flexible vertical specimens in contact with a 
small-flame ignition source 
ITU-T Recommendation K.44, Resistibility tests for telecommunication equipment exposed to overvoltages and 
overcurrents – Basic Recommendation 
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ภาคผนวก ณ. 
(ขอกําหนด) 

ตัวตานทานข้ึนกับแรงดนัไฟฟา (Voltage dependent resistor : VDR) 
(ดูขอ 1.5.9.1) 

ตัวตานทานข้ึนกับแรงดันไฟฟาท่ีใชในวงจรปฐมภูมิตองเปนไปตาม IEC 61051-2 ดวยรายละเอียดตอไปนี้ 

ก) ประเภทภูมิอากาศนิยม (ขอ 2.1.1 ของ IEC 61051-2) 

 ประเภทอุณหภูมิคาลาง : - 10 °C 

 ประเภทอุณหภูมิคาบน : + 85 °C 

 ระยะเวลาการทดสอบรอนช้ืน คงตัว : 21 วัน 

ข) แรงดันไฟฟาตอเนื่องสูงสุด (ขอ 2.1.2 ของ IEC 61051-2) 

 แรงดันไฟฟากระแสสลับตอเนื่องสูงสุดเลือกจากบัญชีแรงดันไฟฟานิยม และตองไมตํ่ากวารอยละ 120 ของ 

 - แรงดันไฟฟาท่ีกําหนดของบริภัณฑ  หรือ 

 - แรงดันไฟฟาคาบนของพิสัยแรงดันไฟฟาท่ีกําหนดของบริภัณฑ 

ค) กระแสไฟฟาพัลส (ตารางท่ี I กลุม 1 ของ IEC 61051-2) 

ใชพัลสรวม(combination pulse) ขนาด 6 kV/3 kA ท่ีมีข้ัวบวกและลบสลับกันไป ซ่ึงมีรูปราง 1.2/50 s  สําหรับ
แรงดัน และ 8/20 s สําหรับกระแส 

เพิ่มเติมจากขอกําหนดดานสมรรถนะของตารางที่ I กลุมท่ี 1  แรงดันไฟฟาแคลมปหลังการทดสอบตองไม
เปล่ียนแปลงเกินรอยละ 10  เม่ือวัดท่ีคากระแสท่ีผูผลิตระบุ 
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ภาคผนวก ด. 
(ขอแนะนํา) 

ตัวอยางขอกําหนดสําหรับกําหนดการควบคุมคุณภาพ 

หมายเหตุ ภาคผนวกน้ีใหตัวอยางขอกําหนดสําหรับกําหนดการควบคุมคุณภาพตามที่ระบุไวในขอ 2.10.6.2 สําหรับระยะหางตํ่าสุดของ
แผนวงจรพิมพเคลือบ และขอ 2.10.3 และขอ ช.2 สําหรับระยะหางในอากาศที่ลดลงได 

ด.1 ระยะแยกต่ําสุดสําหรับแผนวงจรพิมพเคลือบจํานวนไมมาก (unpopulated) (ดูขอ 2.10.6.2) 

ผูผลิตท่ีประสงคจะใชระยะหางท่ีลดลงไดตามท่ียอมใหในขอ 2.10.6.2 ตารางท่ี 2ฑ ตองนํากําหนดการ
ควบคุมคุณภาพมาใชกับสวนท่ีมีความสําคัญของแผนวงจรพิมพตามที่แสดงไวในตารางที่ ด.1  กําหนดการ
นี้ตองรวมถึงกําหนดการควบคุมคุณภาพเฉพาะสําหรับเคร่ืองมือและวัสดุซ่ึงมีผลกระทบตอระยะหางของ
ตัวนํา การตรวจสอบแบบและระยะหางท่ีเพียงพอ ความสะอาด ความหนาของส่ิงเคลือบ การทดสอบทาง
ไฟฟาในการลัดวงจร ความตานทานฉนวน และความทนทานไฟฟา 

ผูผลิตตองระบุและวางแผนการปองกันและกระบวนการติดต้ัง (ท่ีเกี่ยวของ) ซ่ึงมีผลกระทบโดยตรงตอคุณภาพ  
และตองทําใหม่ันใจวากระบวนการเหลานี้ไดมีการนําไปใชภายใตภาวะท่ีมีการควบคุม  ภาวะท่ีมีการควบคุม
ตองรวมถึงส่ิงตอไปนี้ 

- วิธีปฏิบัติงานท่ีจัดทําเปนเอกสาร ซ่ึงกําหนดกระบวนการ เคร่ืองมือ ภาวะแวดลอม และวิธีการผลิต ซ่ึง
หากไมมีวิธีปฏิบัติงานดังกลาวจะมีผลกระทบตอคุณภาพ การใชเครื่องมือการผลิตและการติดตั้งท่ี
เหมาะสม ภาวะแวดลอมในการทํางานที่เหมาะสม การเปนไปตามมาตรฐานอางอิง ขอกําหนดทาง
เทคนิคและแผนคุณภาพ 

- การเฝาระวังและควบคุมกระบวนการที่เหมาะสมและลักษณะเฉพาะของผลิตภัณฑในระหวางการผลิต
และการติดต้ังในบริภัณฑ 

- กําหนดรายละเอียดเกณฑของฝมือท่ีจําเปนเปนลายลักษณอักษรหรือโดยจัดทําตัวอยางท่ีเปนตัวแทน 

- การเก็บรักษาบันทึกสําหรับกระบวนการ เครื่องมือ และบุคคลากรที่เปนไปตามเกณฑที่กําหนด ตาม
ความเหมาะสม 

ตารางที่ ด.1 แสดงแผนการชักตัวอยางสําหรับคุณลักษณะที่ตองการและการทดสอบที่จําเปนสําหรับการ
เปนไปตามขอกําหนดขอ 2.10.6.2 จํานวนตัวอยางของแผนวงจรพิมพที่ผลิตตองเปนไปตาม IEC 60410 
หรือ ISO 2859-1 หรือ มอก. 465 
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ตารางท่ี ด.1 หลักเกณฑสําหรับการชักตัวอยางและการตรวจสอบ-แผนวงจรพิมพเคลือบ 

การทดสอบ ฉนวนมูลฐาน ฉนวนเพ่ิมเติม ฉนวนเสริม 
ระยะหาง   mm ก) ชักตัวอยาง

S2 AQL 1.0
ชักตัวอยาง
S2 AQL 1.0

ชักตัวอยาง
S2 AQL 1.0

ความทนทานไฟฟา ข) 
ชักตัวอยาง 
S2 AQL 2.5 

ชักตัวอยาง 
S2 AQL 2.5 

การทดสอบประจํา
ถามีตัวอยางไมเปนไปตาม

เกณฑการทดสอบ  
ตองประเมินหาสาเหตุ

ความตานทานการขัดถู ชักตัวอยาง
S1 AQL 2.5

ชักตัวอยาง
S1 AQL 2.5

ชักตัวอยาง
S1 AQL 2.5

การบมความรอน ค) ชักตัวอยาง
S3 AQL 4

ชักตัวอยาง
S3 AQL 4

ชักตัวอยาง
S3 AQL 4 

วัฏจักรความรอน ค) ชักตัวอยาง
S1 AQL 1.5

ชักตัวอยาง
S1 AQL 1.5

ชักตัวอยาง
S1 AQL 1.5

ความตานทานฉนวน ง) ชักตัวอยาง
S2 AQL 2.5

ชักตัวอยาง
S2 AQL 2.5

ชักตัวอยาง
S2 AQL 2.5

การตรวจพินิจการเคลือบ จ) การทดสอบประจํา การทดสอบประจํา การทดสอบประจํา 
ก) ยอมใหใชการวัดแรงดันไฟฟาเสียสภาพฉับพลันแทนการวัดระยะหางเพื่อลดเวลาการทดสอบและตรวจสอบ 

เริ่มตนใหหาแรงดันไฟฟาเสียสภาพฉับพลันสําหรับแผนที่ไมเคลือบ 10 แผนที่ไดรับการยืนยันวามีระยะหางที่
ถูกตอง  ตอมาใหตรวจสอบแรงดันไฟฟาเสียสภาพฉับพลันของแผนที่ไมเคลือบที่ผลิตตามมากับขีดจํากัดลางซึ่งมีคา
เทากับแรงดันไฟฟาเสียสภาพฉับพลันตํ่าสุดของ 10 แผนแรกลบดวย 100 V  ถาการเสียสภาพฉับพลันเกิดขึ้นที่
ขีดจํากัดลางน้ี ใหถือวาแผนวงจรพิมพไมเปนไปตามเกณฑการทดสอบ เวนเสียแตการวัดระยะหางยืนยันวาเปนไป
ตามขอกําหนด 

ข) การทดสอบความทนทานไฟฟาตองเปนไปตามขอ 5.2.2 ยกเวนระยะเวลาตองเปน 1 s ถึง 5 s 
ค) การทดสอบการอบความรอนและวัฏจักรความรอนตองทําเมื ่อใดก็ตามที ่ประเภทของวัสดุเคลือบ  วัสดุ

แผนวงจรพิมพ หรือกระบวนการมีการเปล่ียนแปลง  แนะนําวาควรทําอยางนอยปละครั้ง 
ง) ความตานทานฉนวนตองไมนอยกวา 1 000 M 
จ) การตรวจพินิจโดยไมใชแวนขยายหรือการตรวจพินิจอัตโนมัติเชิงแสงที่มีความละเอียดที่เทียบเทากันตองไมแสดง

ใหเห็นถึงรอยแตก ฟองอากาศ รู หรือการหลุดลอกของสิ่งเคลือบในพ้ืนที่ซึ่งลดระยะได  ตองถือวาแผนวงจรพิมพที่
มีขอบกพรองใด ๆ ดังกลาวไมเปนไปตามเกณฑการทดสอบ 

ด.2 ระยะหางในอากาศที่ลดลงได (ดูขอ 2.10.3) 

ผูผลิตที่ประสงคจะใชระยะหางในอากาศที่ลดลงตามที่ยอมใหในขอ 2.10.3  ตารางที่ 2ซ  ตารางที่ 2ฌ 
ตารางที่ 2ญ และตารางที่ ช.2 ตองนํากําหนดการควบคุมคุณภาพมาใชกับสวนที่มีความสําคัญของ
แผนวงจรพิมพตามท่ีแสดงไวในตารางท่ี ด.2 กําหนดการนี้ตองรวมถึงกําหนดการควบคุมคุณภาพเฉพาะ
สําหรับเคร่ืองมือและวัสดุซ่ึงมีผลกระทบตอระยะหางในอากาศ 

ผูผลิตตองระบุและวางแผนการปองกันและกระบวนการติดต้ัง (ท่ีเกี่ยวของ) ซ่ึงมีผลกระทบโดยตรงตอคุณภาพ  
และตองทําใหม่ันใจวากระบวนการเหลานี้ไดมีการนําไปใชภายใตภาวะท่ีมีการควบคุม ภาวะท่ีมีการควบคุม
ตองรวมถึงส่ิงตอไปนี้ 



มอก.1561-2556 

-293- 

- วิธีปฏิบัติงานท่ีจัดทําเปนเอกสาร ซ่ึงกําหนดกระบวนการ เคร่ืองมือ ภาวะแวดลอม และวิธีการผลิต ซ่ึง
หากไมมีวิธีปฏิบัติงานดังกลาวจะมีผลกระทบตอคุณภาพ ภาวะแวดลอมในการทํางานที่เหมาะสม การ
เปนไปตามมาตรฐานเกี่ยวเนื่อง ขอกําหนดทางเทคนิคและแผนคุณภาพ 

- การเฝาระวังและควบคุมกระบวนการที่เหมาะสมและลักษณะเฉพาะของผลิตภัณฑในระหวางการผลิต
และการติดต้ังในบริภัณฑ 

- กําหนดรายละเอียดเกณฑของฝมือท่ีจําเปนเปนลายลักษณอักษรหรือโดยจัดทําตัวอยางท่ีเปนตัวแทน 

- การเก็บรักษาบันทึกสําหรับกระบวนการ เครื่องมือ และบุคคลากรที่เปนไปตามเกณฑที่กําหนด ตาม
ความเหมาะสม 

ตารางที่ ด.2 แสดงแผนการชักตัวอยางสําหรับคุณลักษณะที่ตองการและการทดสอบที่จําเปนสําหรับการ
เปนไปตามขอกําหนดขอ 2.10.3 จํานวนตัวอยางของแผนวงจรพิมพที่ผลิตตองเปนไปตาม IEC 60410 หรือ 
ISO 2859-1 หรือ มอก.465 

ตารางท่ี ด.2 หลักเกณฑสําหรับการชักตัวอยางและการตรวจสอบ-ระยะหางในอากาศท่ีลดลงได 

การทดสอบ ฉนวนมูลฐาน ฉนวนเพ่ิมเติม ฉนวนเสริม 
ระยะหางในอากาศ ก) ชักตัวอยาง

S2 AQL 4
ชักตัวอยาง
S2 AQL 4

ชักตัวอยาง
S2 AQL 4 

การทดสอบความทนทานไฟฟา ข) ไมทดสอบ ไมทดสอบ 

การทดสอบประจํา
ถามีตัวอยางไมเปนไปตาม

เกณฑการทดสอบ  
ตองประเมินหาสาเหตุ

ก) ยอมใหใชการวัดแรงดันไฟฟาเสียสภาพฉับพลันแทนการวัดระยะหางในอากาศเพ่ือลดเวลาการทดสอบและ
ตรวจสอบ  เริ่มตนใหหาแรงดันไฟฟาเสียสภาพฉับพลันสําหรับแผนที่ไมเคลือบ 10 แผนที่ไดรับการยืนยันวามี
ระยะหางในอากาศที่ถูกตอง  ตอมาใหตรวจสอบแรงดันไฟฟาเสียสภาพฉับพลันของแผนที่ไมเคลือบที่ผลิตตามมา
กับขีดจํากัดลางซึ่งมีคาเทากับแรงดันไฟฟาเสียสภาพฉับพลันตํ่าสุดของ 10 แผนแรกลบดวย 100 V  ถาการเสีย
สภาพฉับพลันเกิดขึ้นที่ขีดจํากัดลางน้ี ใหถือวาแผนวงจรพิมพไมเปนไปตามเกณฑการทดสอบ เวนเสียแตการวัด
ระยะหางในอากาศยืนยันวาเปนไปตามขอกําหนด 

ข)  การทดสอบความทนทานไฟฟาของฉนวนเสริมตองใชทางเลือกใดทางเลือกหน่ึงตอไปน้ี 
- อิมพัลส 6 ครั้ง (โดยใหอิมพัลสมีการสลับสภาพขั้วแตละครั้ง) โดยใชอิมพัลส 1.2/50 s ที่มีขนาดเทากับคายอด

ของแรงดันไฟฟาทดสอบตามขอ 5.2.2 

- ความถ่ีไฟฟากําลังกระแสสลับ จํานวน 3 วัฏจักร ซึ่งมีขนาดเทากับแรงดันไฟฟาทดสอบตามขอ 5.2.2 
- อิมพัลส 6 ครั้ง (โดยใหอิมพัลสมีการสลับสภาพขั้วแตละครั้ง) โดยใชอิมพัลส 10 ms d.c. ที่มีขนาดเทากับคายอด

ของแรงดันไฟฟาทดสอบตามขอ 5.2.2 
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ภาคผนวก ต. 
(ขอแนะนํา) 

การดําเนินการทดสอบอิมพัลส 
(ดูขอ 6.2.2.3) 

ต.1 เคร่ืองทดสอบ 

เคร่ืองกําเนิดอิมพัลส ตามภาคผนวก ฑ. 

สโตเรจออสซิลโลสโคป (storage oscilloscope) ท่ีมีแถบความถ่ีในยาน MHz  

โพรบวัดแรงดันสูงท่ีมีการชดเชย 

ต.2 วิธีทดสอบ 

ปอนอิมพัลสจํานวนท่ีกําหนดใหแกบริภัณฑท่ีทดสอบ และบันทึกรูปคล่ืน 

ตัวอยางท่ีใหไวในขอ ต.3 ชวยในการพิจารณาวาตัวระงับเสิรจทํางานหรือฉนวนเสียสภาพฉับพลันหรือไม 

ต.3 ตัวอยางของรูปคล่ืนในระหวางการทดสอบอิมพัลส 
 

 
อิมพัลสถัดมามีรูปคล่ืนเหมือนกัน 

รูปท่ี ต.1  รูปคล่ืนบนฉนวนท่ีไมมีตัวระงับเสิรจและไมมีการเสียสภาพฉับพลัน 
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อิมพัลสถัดมามีรูปคล่ืนไมเหมือนกัน รูปรางของพัลสเปล่ียนแปลงจากพัลสหน่ึงไปอีกพัลสหน่ึงจนกระทั่งความตานทานผานฉนวนมี
คาคงที่ การเสียสภาพฉับพลันสามารถเห็นไดอยางชัดเจนจากรูปคล่ืนแรงดันที่บันทึก 

รูปท่ี ต.2  รูปคล่ืนบนฉนวนท่ีไมมีตัวระงับเสิรจขณะเสียสภาพฉับพลัน 

 1-แบบปลอยประจุในกาซ 

 2-แบบสารก่ึงตัวนํา 

 3-แบบเมทัลออกไซด 

อิมพัลสถัดมามีรูปคล่ืนเหมือนกัน 

รูปท่ี ต.3  รูปคล่ืนบนฉนวนเม่ือตัวระงับเสิรจทํางาน 

 
รูปท่ี ต.4  รูปคล่ืนบนฉนวนเม่ือลัดวงจรตัวระงับเสิรจและฉนวน 
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ภาคผนวก ถ. 
(ขอแนะนํา) 

แนวทางเกี่ยวกับการปองกันน้ําเขา 
(ดูขอ 1.1.2) 

เม่ือการนําไปใชงานอยูในลักษณะท่ีอาจมีน้ําเขา ผูผลิตควรเลือกระดับชั้นการปองกันน้ําที่ไมใช IPX0 จาก มอก.
513 ซ่ึงไดตัดทอนเอามารวมไวในภาคผนวกนี้ 

ควรมีลักษณะการออกแบบเพ่ิมเติมเพื่อใหม่ันใจวาน้ําท่ีเขาไปจะไมสงผลกระทบตอฉนวน 

มอก.513 ระบุภาวะการทดสอบไวสําหรับแตละระดับช้ันของการปองกันน้ําท่ีไมใช IPX0  ใหบริภัณฑผานภาวะท่ี
เหมาะสมกับระดับช้ันการปองกันท่ีเลือกไว หลังจากนั้นใหทดสอบความทนทานไฟฟาตามท่ีระบุในขอ 5.2.2 ทันที
กับฉนวนสวนใด ๆ ท่ีอาจเปยก และการตรวจสอบตองแสดงใหเห็นวาน้ําไมทําใหเกิดความเส่ียงตอการบาดเจ็บหรือ
เกิดไฟไหม โดยเฉพาะอยางยิ่งไมควรมีรองรอยของน้ําบนฉนวนซ่ึงไมไดออกแบบไวใหทํางานในภาวะท่ีเปยกน้ํา 

ถาบริภัณฑมีรูระบายน้ํา การตรวจสอบตองแสดงใหเห็นวาน้ําท่ีอาจเขาไปไดไมสะสมและระบายออกโดยไมสงผล
กระทบตอการเปนไปตามขอกําหนด 

ถาบริภัณฑไมมีรูระบายนํ้า ควรคํานึงถึงโอกาสท่ีจะเกิดการสะสมของน้ํา 

ในกรณีท่ีบริภัณฑมีโอกาสสัมผัสน้ําเพียงบางสวนเทานั้น เชนเม่ือติดต้ังผานชองเปดในผนังดานนอก ตองทดสอบ
สวนท่ีมีโอกาสสัมผัสน้ําเทานั้นตามภาวะทดสอบใน มอก.513  สําหรับการทดสอบใหติดต้ังบริภัณฑในชุด
ประกอบทดสอบท่ีเหมาะสม จําลองภาวะจริงของการติดต้ังตามขอแนะนําการติดต้ัง รวมถึงการใชสวนชุดปดผนึก
ถาจําเปน 

สวนท่ีทําใหม่ันใจวามีระดับช้ันการปองกันน้ําท่ีกําหนดตองไมสามารถถอดออกไดโดยไมใชเคร่ืองมือ 

รายละเอียดในตารางท่ี ถ.1 ตัดทอนมาจาก มอก.513 
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ตารางท่ี ถ.1  รายละเอียดท่ีตัดทอนมาจาก มอก.513 

ตัวเลขแสดง 
ลักษณะเฉพาะตัวที่ 2 

ระดับการปองกัน 
คําอธิบายยอ นิยาม 

0 ไมมีการปองกัน -
1 ปองกันหยดนํ้าที่ตกในแนวด่ิง หยดนํ้าที่ตกลงมาในแนวด่ิงตองไมมีผลเปนอันตราย 
2 ปองกันหยดนํ้า เมื่อเปลือกหุม

เอียงไมเกิน 15 องศา 
หยดนํ้าที่ตกลงมาในแนวด่ิงตองไมมีผลเปนอันตราย เมื่อเปลือกหุม
เอียงเปนมุมไมเกิน 15 องศา ไปทางดานใดดานหน่ึงจากแนวด่ิง

3 ปองกันนํ้าพน นํ้าที่พนทํามุมไมเกิน 60 องศา ลงบนดานในดานหน่ึงของแนวดิ่ง ตอง
ไมมีผลเปนอันตราย

4 ปองกันนํ้าสาด นํ้าที่สาดใสเปลือกหุมจากทิศทางใดๆ ตองไมมีผลเปนอันตราย
5 ปองกันนํ้าฉีด นํ้าที่ฉีดใสเปลือกหุมจากทิศทางใดๆ ตองไมมีผลเปนอันตราย
6 ปองกันนํ้าฉีดแรงดันสูง นํ้าที่ฉีดดวยแรงดันสูงใสเปลือกหุมจากทิศทางใดๆ ตองไมมีผลเปน

อันตราย
7 ปองกันผลจากการจุมนํ้า       

ช่ัวคราว
เมื่อจุมเปลือกหุมในนํ้าช่ัวคราวภายใตภาวะความดันและเวลาที่กําหนด 
ปริมาณของนํ้าที่เขาไปตองไมทําใหเกิดผลเปนอันตราย 

8 ปองกันผลจากการแชนํ้าอยาง
ตอเน่ือง 

เมื่อแชเปลือกหุมในนํ้าอยางตอเน่ืองภายใตภาวะซึ่งมีการตกลงกัน
ระหวางผูผลิตและผูใชที่รุนแรงมากกวาตัวเลขแสดงลักษณะเฉพาะ 7   
ปริมาณของนํ้าที่เขาไปตองไมทําใหเกิดผลเปนอันตราย 
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ภาคผนวก ท. 
(ขอกําหนด) 

เสนลวดหุมฉนวนของขดลวดสําหรับใชโดยไมตองมีฉนวนคั่น 
(ดูขอ 2.10.5.4) 

ภาคผนวกน้ีกําหนดรายละเอียดเสนลวดของขดลวดท่ีมีฉนวนซ่ึงอาจใชเปนฉนวนมูลฐาน ฉนวนเพ่ิมเติม ฉนวน
สองช้ัน หรือฉนวนเสริม ในสวนประกอบท่ีมีการพันโดยไมตองมีฉนวนค่ัน 

ภาคผนวกน้ีครอบคลุมเสนลวดกลมท่ีมีเสนผานศูนยกลางระหวาง 0.05 mm  ถึง 5.0 mm  และเสนลวดตีเกลียวท่ีมี
พื้นท่ีหนาตัดเทากัน 

ท.1 โครงสรางของเสนลวด 

ถาเสนลวดหุมดวยแถบฉนวนพันเวียนซอนกัน ตองม่ันใจวาช้ันท่ีทับซอนกันนั้นตอเนื่องกันไปตลอดการ
ผลิตสวนประกอบท่ีมีการพัน  ช้ันของแถบฉนวนท่ีพันเวียนเสนลวดตองยึดแนนเพียงพอที่จะรักษาจํานวน
ของการทับซอนกัน 

ท.2  การทดสอบเฉพาะแบบ 

เสนลวดตองเปนไปตามเกณฑการทดสอบตามขอ ท.2.1 กับ ท.2.4 ท่ีอุณหภูมิระหวาง 15 °C ถึง 35 °C และ
ความช้ืนสัมพัทธระหวางรอยละ 45 กับรอยละ 75  ยกเวนมีการกําหนดไวเปนอยางอ่ืน 

ท.2.1 ความทนทานไฟฟา 

ใหเตรียมตัวอยางทดสอบตาม IEC 60851-5 ขอ 4.4.1 (สําหรับสายคูตีเกลียว) หลังจากนั้นใหทดสอบ
ตัวอยางตามขอ 5.2.2 ของมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้ แรงดันไฟฟาทดสอบตองไมนอยกวาสอง
เทาของแรงดันไฟฟาท่ีเหมาะสมในขอ 5.2.2 ของมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้ โดยมีคาตํ่าท่ีสุด
ดังตอไปนี้ 
- 3 000 V กระแสสลับคารากกําลังสองเฉล่ีย สําหรับฉนวนมูลฐานหรือฉนวนเพิ่มเติม หรือ 
- 6 000 V กระแสสลับคารากกําลังสองเฉล่ีย สําหรับฉนวนเสริม 

ท.2.2  การยึดติดและการโคงงอได 

ใหใชการทดสอบท่ี 8 ของ IEC 60851-3 ขอ 5.1.1 โดยใชแมนเดรลที่มีเสนผานศูนยกลางตามตารางท่ี ท.1 
หลังจากนั้นใหตรวจสอบตัวอยางตาม IEC 60851-3 ขอ 5.1.1.4 แลวทดสอบขอ 5.2.2 ของมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้โดยปอนแรงดันไฟฟาทดสอบระหวางเสนลวดกับแมนเดรล  แรงดันไฟฟา
ทดสอบตองไมนอยกวาแรงดันไฟฟาท่ีเหมาะสมในขอ 5.2.2 ของมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้ 
โดยมีคาตํ่าท่ีสุดดังตอไปนี้ 

- 1 500 V กระแสสลับคารากกําลังสองเฉล่ีย สําหรับฉนวนมูลฐานหรือฉนวนเพิ่มเติม หรือ 
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- 3 000 V กระแสสลับคารากกําลังสองเฉล่ีย สําหรับฉนวนเสริม 

 ตารางท่ี ท.1  เสนผานศูนยกลางของแมนเดรล 

เสนผานศูนยกลางระบุของตัวนํา
mm 

เสนผานศูนยกลางของแมนเดรล 
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 เทาของเสนผานศูนยกลางระบุของตัวนํา ก)

 ก) ตามท่ีระบุใน IEC 60317-43 

แรงดึงท่ีใชในการพันเสนลวดบนแมนเดรลใหคํานวณจากเสนผานศูนยกลางของเสนลวดท่ีมีคาเทียบเทากับ 
118 MPa  10 % (118 N/mm2  10 %) 

ท.2.3  ช็อกความรอน 

ใหใชการทดสอบแบบท่ี 9 ของ IEC 60851-6 แลวทดสอบความทนทานไฟฟาขอ 5.2.2 ของมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้โดยปอนแรงดันไฟฟาทดสอบระหวางเสนลวดกับแมนเดรล แรงดันไฟฟา
ทดสอบตองไมนอยกวาแรงดันไฟฟาท่ีเหมาะสมตามขอ 5.2.2 ของมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมน้ี 
โดยมีคาตํ่าท่ีสุดดังตอไปนี้ 
- 1 500 V กระแสสลับคารากกําลังสองเฉล่ีย สําหรับฉนวนมูลฐานหรือฉนวนเพิ่มเติม หรือ 
- 3 000 V กระแสสลับคารากกําลังสองเฉล่ีย สําหรับฉนวนเสริม 

อุณหภูมิของตูอบเปนอุณหภมิูท่ีสัมพันธกับช้ันความรอนของฉนวนในตารางท่ี ท.2 

เสนผานศูนยกลางของแมนเดรลและแรงดงึท่ีใชในการพนัเสนลวดบนแมนเดรลใหเปนไปตามขอ ท.2.2 

ใหทดสอบความทนทานไฟฟาท่ีอุณหภูมิหองภายหลังนําตัวอยางออกจากตูอบ 

ตารางท่ี ท.2  อุณหภูมิของตูอบ 

ชั้นความรอน อุณหภูมิของตูอบ
°C ± 5 °C

105 (A) 200
120 (E) 215
130 (B) 225
155 (F) 250
180 (H) 275

200 295
220 315
250 345

การระบ ุA ถึง H ซ่ึงแตกอน IEC 60085 กําหนดใหแกประเภท 105 ถึง 180 ใหไวในวงเล็บ 
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ท.2.4 การคงสภาพความทนทานไฟฟาหลังการโคงงอ 

ใหเตรียมตัวอยาง 5 ช้ินตามขอ ท.2.2  ถอดตัวอยางแตละช้ินออกจากแมนเดรลและวางในภาชนะใน
ลักษณะท่ีถูกลอมรอบทุกทิศทางดวยลูกปราย (metal shot) อยางนอย 5 mm  ปลายตัวนําของตัวอยาง
ตองยาวพอที่จะไมทําใหเกิดการวาบไฟตามผิว ลูกปรายตองมีเสนผานศูนยกลางไมเกิน 2 mm  และ
ตองทําจากเหล็กกลาไรสนิม นิเกิล หรือเหล็กชุบนิเกิล  เติมลูกปรายอยางระมัดระวังลงในภาชนะจน
คลุมทวมตัวอยางทดสอบอยางนอย 5 mm   ตองทําความสะอาดลูกปรายอยางสมํ่าเสมอดวยตัวทํา
ละลายท่ีเหมาะสม (เชน 1,1,1-ไตรคลอโรอีเทน) 

หมายเหตุ การดําเนินการทดสอบขางตนคัดลอกมาจากขอ 4.6.1 c) ของ IEC 60851-5 (ฉบับพิมพคร้ังที่สอง รวมฉบับแกไข
เพิ่มเติมฉบับที่ 1) ซ่ึงไดยกเลิกแลว การดําเนินการทดสอบดังกลาวไมไดรวมอยูในมาตรฐานฉบับพิมพคร้ังที่ 3 

แรงดันไฟฟาทดสอบตองไมนอยกวาแรงดันไฟฟาท่ีเหมาะสมในขอ 5.2.2 ของมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้ โดยมีคาตํ่าท่ีสุดดังตอไปนี้ 
- 1 500 V กระแสสลับคารากกําลังสองเฉล่ีย สําหรับฉนวนมูลฐานหรือฉนวนเพิ่มเติม หรือ 
- 3 000 V กระแสสลับคารากกําลังสองเฉล่ีย สําหรับฉนวนเสริม 

ใหปอนแรงดนัไฟฟาทดสอบระหวางลูกปรายกับตัวนํา 

เสนผานศูนยกลางของแมนเดรลและแรงดงึท่ีใชในการพนัเสนลวดบนแมนเดรลใหเปนไปตามขอ ท.2.2 

ท.3 การทดสอบระหวางการทํา 

ผูผลิตเสนลวดตองทดสอบเสนลวดระหวางการทําดวยรายการความทนทานไฟฟาตามท่ีกําหนดในขอ ท.3.1 
และขอ ท.3.2 

ท.3.1 การทดสอบประจํา 

แรงดันไฟฟาทดสอบสําหรับการทดสอบประจําตองใชคาแรงดันไฟฟาท่ีเหมาะสมในขอ 5.2.2 ของ
มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้ โดยมีคาตํ่าสุดดังตอไปนี้ 
- 1 500 V กระแสสลับคารากกําลังสองเฉล่ีย สําหรับฉนวนมูลฐานหรือฉนวนเพิ่มเติม หรือ 
- 3 000 V กระแสสลับคารากกําลังสองเฉล่ีย สําหรับฉนวนเสริม 

ท.3.2 การสุมทดสอบ 

ตองทดสอบสายคูตีเกลียวตาม IEC 60851-5 ขอ 4.4.1 แรงดันไฟฟาเสียสภาพฉับพลันตํ่าสุดตองไมนอย
กวาสองเทาของแรงดันไฟฟาท่ีเหมาะสมในขอ 5.2.2 ของมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้ โดยมีคาตํ่า
ท่ีสุดดังตอไปนี้ 
- 3 000 V กระแสสลับคารากกําลังสองเฉล่ีย สําหรับฉนวนมูลฐานหรือฉนวนเพิ่มเติม หรือ 
- 6 000 V กระแสสลับคารากกําลังสองเฉล่ีย สําหรับฉนวนเสริม 
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ภาคผนวก ธ. 
(ขอกําหนด) 

ระบบจายกําลังไฟฟากระแสสลับ 
(ขอ 1.6.1) 

ธ.1 บทนํา 

ในขอ 3.1.2 ของ IEC 60364-1 ไดจัดประเภทระบบจายกําลังไฟฟากระแสสลับเปนประเภท TN,  TT และ IT 
ตามลักษณะการจัดวางตัวนํานํากระแสและวิธีการตอลงดิน  ภาคผนวกนี้อธิบายรายละเอียดของประเภท
และสัญลักษณ  รูปที่แสดงเปนตัวอยางของระบบจายกําลังไฟฟาแตละประเภท ซึ่งยังมีรูปแบบอื่น ๆ 
นอกเหนือจากท่ีแสดงไว 

ในรูปท่ีแสดง 

- ในแทบทุกกรณี ระบบจายกําลังไฟฟาใชกับบริภัณฑเฟสเดียวและสามเฟส แตเพื่อความสะดวกจงึแสดง
เฉพาะบริภณัฑเฟสเดยีว 

- แหลงจายกาํลังไฟฟาอาจไดจากดานทุติยภูมิของหมอแปลง เคร่ืองกําเนิดไฟฟาขับดวยมอเตอร หรือ 
ระบบจายกําลังไฟฟาตอเนื่อง 

- สําหรับหมอแปลงในอาคารของผูใช รูปบางรูปใชได  และขอบเขตของอาคาร (ท่ีแสดงในรูป) หมายถึงพื้น
ของอาคาร 

- ระบบจายกําลังไฟฟาบางระบบมีจุดตอลงดินเพิ่มเติม เชน ที่จุดรับไฟฟาของอาคารของผูใช (ดู IEC 
60364-4-41 ขอ 413.1.3.1 หมายเหตุ 1 และ 2) 

ในภาคผนวกพิจารณาแบบการตอบริภัณฑดังตอไปนี้  จํานวนสายท่ีกลาวถึงไมรวมตัวนําท่ีใชสําหรับการตอ
ลงดินเปนการเฉพาะ 

เฟสเดียว  สองสาย 
เฟสเดียว  สามสาย 
สองเฟส   สามสาย 
สามเฟส   สามสาย 
สามเฟส   ส่ีสาย 

ระบบสัญลักษณท่ีใชมีความหมายดังตอไปนี้ 

- อักษรตัวท่ี 1 แสดงความสัมพันธระหวางระบบจายกําลังไฟฟากับดิน 

T   หมายถึง ข้ัวหนึ่งตอตรงกับดิน 

I   หมายถึง ระบบแยกออกจากดิน หรือมีหนึ่งจุดตอกับดินผานอิมพีแดนซ 
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- อักษรตัวท่ี 2 แสดงลักษณะการตอลงดินของบริภัณฑ 

T หมายถึง การตอทางไฟฟาโดยตรงของบริภัณฑกับดิน แยกตางหากจากการตอลงดินของตําแหนงใด ๆ 
ของระบบจายกําลังไฟฟา 

N หมายถึง การตอทางไฟฟาโดยตรงของบริภัณฑกับจุดตอลงดินของระบบจายกําลังไฟฟา (ในระบบ
ไฟฟากระแสสลับ  จุดตอลงดินของระบบจายกําลังไฟฟามักเปนจุดเปนกลาง (neutral point) หรือ
ตัวนําเฟสในกรณีท่ีไมมีจุดเปนกลาง) 

- อักษรตัวตอไป (ถามี) แสดงการจัดตัวนําเปนกลางและตัวนําปองกนั 

S หมายถึง หนาที่การปองกันที่ไดจากตัวนําที่แยกจากตัวนําเปนกลางหรือที่แยกจากตัวนําสายดิน 
(หรือเฟสท่ีตอลงดินในระบบกระแสสลับ) 

C หมายถึง หนาท่ีการเปนกลางและหนาท่ีการปองกันรวมกันในตัวนําเสนเดียว (ตัวนํา PEN) 

ธ.2 ระบบจายกําลังไฟฟา TN 

ระบบจายกําลังไฟฟา TN เปนระบบท่ีตอลงดินโดยตรง โดยสวนของบริภัณฑท่ีกําหนดใหตอลงดินมีการตอ
กับตัวนําตอลงดินปองกัน  จะพิจารณาระบบจายกําลังไฟฟา TN  3 แบบ ไดแก 

- ระบบจายกําลังไฟฟา TN-S ซ่ึงใชตัวนําปองกันท่ีแยกออกมาตลอดระบบ 

- ระบบจายกําลังไฟฟา TN-C-S ซ่ึงหนาท่ีการเปนกลางและหนาท่ีการปองกันรวมกันในตัวนําเสนเดยีว
 ในบางสวนของระบบ 

- ระบบจายกําลังไฟฟา TN-C ซ่ึงหนาท่ีการเปนกลางและหนาท่ีการปองกันรวมกันในตัวนําเสนเดยีว
 ตลอดระบบ 

ระบบจายกําลังไฟฟา TN บางระบบไดรับกําลังไฟฟาจากขดลวดทุติยภูมิของหมอแปลงซึ่งมีจุดตอแยกท่ี
ศูนยกลางตอลงดิน (จุดเปนกลาง)  ในกรณีท่ีมีตัวนําเฟส 2 เสนและตัวนําเปนกลาง ระบบนี้รูจักกันท่ัวไปวา 
“ระบบจายกําลังไฟฟาเฟสเดียวสามสาย” 
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ตัวนําปองกนัและตัวนําเปนกลางแยกจากกัน 

 
ตัวนําเฟสตอลงดิน 

รูปท่ี ธ.1  ตัวอยางของระบบจายกําลังไฟฟา TN-S 
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หนาที่การเปนกลางและหนาที่การปองกันรวมกันในตัวนําเสนเดียวในบางสวนของระบบ (PEN) 

หมายเหตุ จุดที่ตัวนํา PEN แยกออกจากกันเปนตัวนําตอลงดินปองกันและตัวนําเปนกลางอาจอยูที่จุดรับไฟฟาของ
อาคารหรือที่แผงจายกําลังภายในอาคาร 

รูปท่ี ธ.2  ตัวอยางของระบบจายกําลังไฟฟา TN-C-S 

 
หนาที่การเปนกลางและหนาที่การปองกันรวมกันในตัวนําเสนเดียว (PEN) 

รูปท่ี ธ.3  ตัวอยางของระบบจายกําลังไฟฟา TN-C  

บริภัณฑ
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หนาที่การเปนกลางและหนาที่การปองกันรวมกันในตัวนําเสนเดียว (PEN) 

รูปท่ี ธ.4  ตัวอยางของระบบจายกําลังไฟฟา TN-C แบบเฟสเดียวสามสาย 

ธ.3 ระบบจายกําลังไฟฟา TT 

ระบบจายกําลังไฟฟา TT เปนระบบท่ีมีจุดหนึ่งตอลงดินโดยตรง สวนของบริภัณฑท่ีกําหนดใหตอลงดินมี
การตอเขากับหมุดดินในบริเวณที ่ผู ใชกําหนดที่แยกเปนอิสระทางไฟฟาจากหมุดดินของระบบจาย
กําลังไฟฟา 

 
จุดเปนกลางตอลงดินและจุดตอลงดินอิสระของบริภัณฑ 

รูปท่ี ธ.5  ตัวอยางของระบบจายกําลังไฟฟา TT  แบบสามสายและมีสายเปนกลาง 
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สายเฟสตอลงดินและจุดตอลงดินอิสระของบริภัณฑ 

รูปท่ี ธ.6  ตัวอยางของระบบจายกําลังไฟฟา TT  แบบสามสาย 

ธ.4 ระบบจายกําลังไฟฟา IT 

ระบบจายกําลังไฟฟา IT เปนระบบท่ีแยกจากดิน ยกเวนจุดท่ีอาจตอเขากับดินผานอิมพีแดนซหรือตัวจํากัด
แรงดัน  สวนของบริภัณฑท่ีกําหนดใหตอลงดินมีการตอเขากับหลักหมุดดินในบริเวณพื้นท่ีของผูใช 

 

 
สายเปนกลางอาจตอกับดินผานอิมพีแดนซหรือตัวจํากัดแรงดัน หรือแยกจากดิน 

รูปท่ี ธ.7  ตัวอยางของระบบจายกําลังไฟฟา IT แบบสามสาย (และมีสายเปนกลาง) 

บริภัณฑ
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ระบบอาจแยกอิสระจากดิน 

รูปท่ี ธ.8  ตัวอยางของระบบจายกําลังไฟฟา IT แบบสามสาย 

บริภัณฑ
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ภาคผนวก น. 
(ขอแนะนํา) 

ผลรวมของกระแสไฟฟาสัมผัส 

ภาคผนวกนี้อธิบายความเปนมาของขอกําหนดและการทดสอบในขอ 5.1.8.2 

น.1 กระแสไฟฟาสัมผัสจากวงจรอิเล็กทรอนิกส 

กลไกท่ีกําหนดกระแสไฟฟาไหลผานรางกายมนุษยท่ีมาสัมผัสวงจรอิเล็กทรอนิกส (หรือบัสจายกําลังไฟฟา) 
มีอยู 2 กลไก ข้ึนอยูกับวาวงจรนั้นตอลงดินหรือไม  ความแตกตางระหวางวงจรท่ีตอลงดินกับวงจรลอยไม
เหมือนกับความแตกตางระหวางบริภัณฑประเภท I กับบริภัณฑประเภท II  วงจรลอยอาจมีไดในบริภัณฑ
ประเภท I  และวงจรที่ตอลงดินอาจมีไดในบริภัณฑประเภท II   โดยท่ัวไปวงจรลอยมักใชในบริภัณฑ
โทรคมนาคมและวงจรท่ีตอลงดินมักใชในบริภัณฑประมวลผลขอมูล  

เพื่อพิจารณาในกรณีท่ีใหผลเลวท่ีสุด ในภาคผนวกน้ีสมมติวาโครงขายโทรคมนาคมเปนวงจรลอย และ
แหลงจายไฟฟาประธานกระแสสลับและรางกายมนุษย (ผูซอมบํารุงและผูใชเครื่อง) ตอลงดิน ใหสังเกต
วาผูซอมบํารุงสามารถสัมผัสบางสวนซึ่งไมใชสวนที่ผูใชเครื่องแตะตองถึง วงจรที่ตอลงดินหมายถึงวงจร
ตอลงดินโดยตรงหรืออิงกับดินโดยวิธีการบางอยาง จนศักยของวงจรเม่ือเทียบกับดินมีคาคงท่ี  

น.1.1 วงจรลอย 

ถาวงจรไมตอลงดิน กระแสไฟฟา (Ic) ผานรางกายมนุษยเปน “กระแสไฟฟาร่ัว” ผานความจุไฟฟาสเตรย 
(stray) หรือความจุไฟฟาท่ีเพิ่มเขามา (C) ครอมฉนวนในหมอแปลงไฟฟาประธาน (ดูรูปท่ี น.1) 

 
รูปท่ี น.1  กระแสไฟฟาสัมผสัจากวงจรลอย 

กระแสไฟฟานี้มาจากแรงดันไฟฟาท่ีคอนขางสูง แหลงจายท่ีมีอิมพีแดนซสูง และคากระแสไฟฟานี้ไมไดรับ
ผลกระทบจากแรงดันไฟฟาทํางานในวงจรอิเล็กทรอนิกส  ในมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้
กระแสไฟฟาผานรางกาย (Ic) ถูกจํากัดโดยการทดสอบท่ีใชเคร่ืองวัดตามภาคผนวก ง. ซ่ึงไดจําลองรางกาย
มนุษยข้ึนอยางหยาบ ๆ 

วงจรอิเล็กทรอนิกส 

แหลงจาย
ไฟฟา
ประธาน
กระแสสลับ หมอแปลง
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น.1.2 วงจรท่ีตอลงดิน 

ถาวงจรอิเล็กทรอนิกสมีการตอลงดิน กระแสไฟฟาผานรางกายมนุษย (Iv) ขึ้นอยูกับแรงดันไฟฟาทํางาน 
(V) ของวงจร ซึ่งเปนแหลงจายที่มีอิมพีแดนซตํ่าเมื่อเทียบกับรางกาย (ดูรูปที่ น.2)  กระแสไฟฟาร่ัวใด ๆ 
จากหมอแปลงไฟฟาประธาน (ดูขอ น.1.1) จะไหลลงดินและไมผานรางกายมนุษย 

 
รูปท่ี น.2  กระแสไฟฟาสัมผสัจากวงจรท่ีตอลงดิน 

ในมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้ กระแสไฟฟาผานรางกาย (Iv) ถูกจํากัดโดยการกําหนดคา
แรงดันไฟฟาสูงสุดสําหรับวงจรท่ีแตะตองถึง ซ่ึงตองเปนวงจร SELV หรือวงจร TNV (ท่ีเขมงวดการ
เขาถึง) 

น.2 การตอระหวางบริภัณฑหลายเคร่ือง 

เปนลักษณะเฉพาะของบริภัณฑเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเฉพาะในการใชงานดานโทรคมนาคม ท่ีบริภัณฑ
หลายเครื่องอาจตอกับบริภัณฑกลางเครื่องเดียวในลักษณะการตอแบบ “สตาร” ตัวอยางเชน การขยาย
โทรศัพทหรืออุปกรณขอมูลปลายทางที่ตอกับตูสาขาโทรศัพทอัตโนมัติ (PABX) ซึ่งอาจมีหลายสิบหรือ
หลายรอยชองทาง  ตัวอยางนี้ใชในการอธิบายตอไปนี้ (ดูรูปท่ี น.3) 

 

 
รูปท่ี น.3  ผลรวมของกระแสไฟฟาสัมผัสในตูสาขาโทรศัพทอัตโนมัต ิ

วงจร
อิเล็กทรอนิกส 

แหลงจาย
ไฟฟา
ประธาน
กระแสสลับ 

หมอแปลง

แหลงจายไฟฟาประธาน
กระแสสลับ 

แหลงจายไฟฟาประธาน
กระแสสลับ 

แหลงจายไฟฟาประธาน
กระแสสลับ 

อุปกรณปลายทาง 

วงจรตอระหวางบริภัณฑ

ชองทาง
ตอขยาย

ไปโครงขายโทรคมนาคม
สาธารณะ (ลอย) 

จุดตอ
กลับรวม

ชองทางไปยังชุมสาย 
(exchange port) 
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บริภัณฑปลายทางแตละเคร่ืองสามารถสงกระแสไฟฟามายังรางกายมนุษยซ่ึงเขาไปสัมผัสวงจรตอระหวาง
บริภัณฑ (I1, I2, ฯลฯ) รวมกับกระแสไฟฟาใดๆ ท่ีมาจากวงจรชองทางของตูสาขาโทรศัพทอัตโนมัติ  ถามี
หลายวงจรตอกับจุดตอรวม กระแสไฟฟาสัมผัสแตละคาจะรวมเขาดวยกัน และเกิดความเส่ียงตอรางกาย
มนุษยท่ีสัมผัสกับดินซ่ึงเขาไปสัมผัสกับวงจรตอระหวางบริภัณฑ 

การหลีกเล่ียงความเส่ียงนี้ สามารถพิจารณาวิธีตางๆ ไดดังตอไปนี้ 

น.2.1 การแยก 

แยกวงจรตอระหวางบริภัณฑท้ังหมดออกจากกันและไมตอลงดิน และจํากัดคา I1, I2, ฯลฯ ใหอยูท่ีคา
ปลอดภัยตามท่ีไดกลาวไวในขอ น.1.1 ขางตน  โดยวิธีการใชตูสาขาโทรศัพทอัตโนมัติที่มีแหลงจายแยกกัน
สําหรับแตละชองตอชองทางหรือการจัดเตรียมหมอแปลง (สัญญาณ) เฉพาะสําหรับแตละชองตอชองทาง 
วิธีเชนนี้อาจจะมีคาใชจายสูง 

น.2.2 ทางกลับรวมท่ีแยกจากดิน 

ตอวงจรตอระหวางบริภัณฑท้ังหมดเขากับจุดตอกลับรวมท่ีแยกจากดิน (การตอเชนนี้เขากับจุดตอรวมอาจ
จําเปนในบางกรณีสําหรับเหตุผลในการทํางาน) ในกรณีนี้ กระแสไฟฟารวมจากวงจรตอระหวางบริภัณฑ
ท้ังหมดจะผานรางกายของมนุษย ท่ีมาสัมผัสสายใดสายหน่ึงของวงจรตอระหวางผลิตภัณฑใด  ๆ  
กระแสไฟฟานี้สามารถจํากัดไดโดยควบคุมคา I1, I2, …. In ท่ีสัมพันธกับจํานวนของชองตอชองทางบน
ตูสาขาโทรศัพทอัตโนมัติเทานั้น  อยางไรก็ตาม คาของกระแสไฟฟารวมอาจเปนไปไดท่ีจะนอยกวาคา I1  I2 

 ….  In  เนื่องจากฮารมอนิกสและผลกระทบอ่ืนๆ  

น.2.3 ทางกลับรวมท่ีตอกับดินปองกัน 

ตอวงจรตอระหวางบริภัณฑทั้งหมดเขากับจุดตอกลับรวมและตอจุดนั้นลงดินปองกัน ปรากฏการณจะ
เหมือนกับท่ีไดกลาวไวในขอ น.1.2 โดยไมตองคํานึงถึงจํานวนชองตอชองทาง เนื่องจากความปลอดภัย
ขึ้นอยูกับการตอลงดิน อาจจําเปนตองจัดใหการตอลงดินมีความครบถวนสมบูรณสูงโดยขึ้นอยูกับคาสูงสุด
ของกระแสไฟฟารวมท้ังหมดท่ีอาจไหลผาน 
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ภาคผนวก บ. 
(ขอแนะนํา) 

ผลทางความรอนสูงสุดในการทดสอบหมอแปลง 
(ดูขอ ค.1) 

ขอ ค.1 กําหนดใหโหลดหมอแปลงในลักษณะท่ีใหมีผลทางความรอนสูงสุด  ในภาคผนวกนี้ใหตัวอยางวิธีการตางๆ 
ท่ีชวยทําใหเกิดภาวะดังกลาวข้ึนมา  วิธีอ่ืนๆ ท่ีเปนไปไดและเปนไปตามขอ ค.1 ไมไดจํากัดไวเฉพาะกับตัวอยาง
วิธีการเหลานี้ 

บ.1 การหากระแสไฟฟาเขาสูงสุด 

กําหนดคากระแสไฟฟาเขาท่ีโหลดท่ีกําหนดใหเปน Ir (ดูข้ันตอน A ของตารางท่ี บ.1)  คานี้อาจไดจากการ
ทดสอบหรือจากขอมูลของผูผลิต 

ใหตอโหลดเขากับดานออกของขดลวดหรือดานออกของแหลงจายกําลังไฟฟาแบบวิธีสวิตชขณะวัด
กระแสไฟฟาดานเขา  ใหปรับแตงโหลดอยางรวดเร็วเทาท่ีจะทําไดเพื่อใหคากระแสไฟดานเขามีคาสูงสุดและ
สามารถคงคากระแสอยูไดประมาณ 10 s ขณะท่ีทํางาน  กําหนดใหคากระแสสูงสุดท่ีไดนี้คือคา Im (ดูข้ันตอน 
B ของตารางที่ บ.1)  จากนั้นใหทดสอบซํ้าตามขั้นตอน C  และถาจําเปนตามขั้นตอน D ถึงขั้นตอน J ของ
ตารางท่ี บ.1  บันทึกคากระแสไฟฟาเขาของแตละข้ันตอนไว และคงคานี้ไวจนกระท่ัง 

ก) อุณหภูมิของหมอแปลงคงท่ี โดยท่ีไมมีการทํางานของสวนประกอบหรืออุปกรณปองกัน (เคร่ืองปองกัน
ในตัว) ใด ๆ ซ่ึงในกรณีนี้ไมตองทดสอบตอ หรือ 

ข) สวนประกอบหรืออุปกรณปองกันทํางาน ในกรณีนี้ใหบันทึกอุณหภูมิของขดลวดโดยทันที และให
ดําเนินการทดสอบตอตามขอ บ.2  ตามวิธีการปองกันท่ีใช 

ถาสวนประกอบหรืออุปกรณปองกันทํางานภายในเวลา 10 s หลังจากไดปอนแรงดันไฟฟาปฐมภูมิ Im เปน
คากระแสท่ีบันทึกกอนสวนประกอบหรืออุปกรณปองกันเร่ิมทํางาน 

ในระหวางการทดสอบตามข้ันตอน C ถึงข้ันตอน J ของตารางท่ี บ.1 ปรับแตงโหลดแปรผันไดจนถึงคาท่ี
กําหนดอยางรวดเร็วเทาท่ีจะทําไดและปรับแตงใหม (ถาจําเปน) หลังจากปอนแรงดันไฟฟาปฐมภูมิ 1 min    
ข้ันตอน C ถึงข้ันตอน J อาจทํายอนข้ันตอนกลับได 
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ตารางท่ี บ.1  ขั้นตอนการทดสอบ 

ขั้นตอน คากระแสไฟฟาเขาของหมอแปลงหรือแหลงจายกําลังไฟฟาแบบวิธีสวิตช 
A กระแสไฟฟาเขาที่โหลดที่กําหนด  = Ir 

B คาสูงสุดของกระแสไฟฟาเขาภายหลังการทํางาน 10 s  = Im 

C Ir  0.75 (Im - Ir) 
D Ir  0.50 (Im - Ir) 
E Ir  0.25 (Im - Ir) 
F Ir  0.20 (Im - Ir) 
G Ir  0.15 (Im - Ir) 
H Ir  0.10 (Im - Ir) 
J Ir  0.05 (Im - Ir) 

บ.2 วิธีดําเนินการทดสอบโหลดเกิน 

ถาการทดสอบของขอ บ.1 ทําใหเกิดผลตามขอ บ.1 ข) การใชรายละเอียดตอไปนี้ข้ึนอยูกับแบบของการ
ปองกัน 

การปองกันทางอิเล็กทรอกนิกส: ลดกระแสไฟฟาลงเปนข้ันๆ รอยละ 5 จากภาวะขอ บ.1 ข) หรือเพิ่มข้ึน
เปนข้ันๆ รอยละ 5 จากโหลดท่ีกําหนด  เพื่อหาภาวะโหลดเกินสูงสุดท่ีทํา
ใหอุณหภูมิคงท่ีไดโดยไมมีการทํางานของการปองกันทางอิเล็กทรอนิกส 

การปองกันทางความรอน: ปอนโหลดเกินในลักษณะท่ีทําใหอุณหภูมิการทํางานมีคาตํ่ากวาเล็กนอย
จากอุณหภูมิเปดวงจรของอุปกรณปองกันทางความรอน 

การปองกันกระแสเกิน: ปอนโหลดเกินในลักษณะท่ีกระแสไฟฟาท่ีไหลเปนไปตามเสนโคง
ระหวางกระแสไฟฟากับเวลาการตัดตอนของอุปกรณปองกันกระแสเกิน 
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ภาคผนวก ป. 
(ขอกําหนด) 

การทดสอบภายใตแสงรังสีอัลตราไวโอเลต 
(ดูขอ 4.3.13.3) 

ป.1 เคร่ืองทดสอบ 

ตองนําตัวอยางวางไวใตแสงอัลตราไวโอเลตท่ีไดสรางจากเคร่ืองทดสอบอยางใดอยางหนึ่งตอไปนี้ 

- เคร่ืองคารบอน-อารกแฝด (twin enclosed carbon-arc) (ดูขอ ป.3) ท่ีฉายอยางตอเนื่องเปนเวลาอยางนอย 720 
h  ใหเคร่ืองทดสอบทํางานโดยมีอุณหภูมิที่แผนดํา (black-panel) เทากับ 63 °C  3 °C ที่ความช้ืนสัมพัทธ
รอยละ 50  รอยละ 5  หรือ 

- เครื่องซีนอนอารก (xenon-arc) (ดูขอ ป.4) ที่ฉายแสงอยางตอเนื่องเปนเวลาอยางนอย 1 000 h  ใหเครื่อง
ทดสอบทํางานที่กําลัง 6 500 W และหลอเย็นหลอดซีนอนอารกดวยน้ํา โดยมีกําลังของการฉายรังสีเทากับ 
0.35 W/m2 ท่ีความยาวคล่ืน 340 nm และมีอุณหภูมิท่ีแผนดําเทากับ 63 °C  3 °C ท่ีความช้ืนสัมพัทธรอยละ 
50  รอยละ 5 

ป.2 การติดตั้งตัวอยางทดสอบ 

ใหติดต้ังตัวอยางในแนวด่ิง ภายในกระบอกแสงท่ีไดจากเคร่ืองฉายรังสี เพื่อใหสวนท่ีกวางท่ีสุดของตัวอยาง
ทดสอบหันหนาไปทางอารก  ระวังอยาใหตัวอยางทดสอบสัมผัสซ่ึงกันและกัน 

ป.3 เคร่ืองฉายแสงคารบอนอารก 

ใหใชเคร่ืองทดสอบตามท่ีระบุไวใน ISO 4892-4 หรือเคร่ืองท่ีเทียบเทา ตามวิธีท่ีกําหนดใน ISO 4892-1 และ 
ISO 4892-4 ท่ีใชตัวกรองแบบที่ 1 โดยไมตองพนละอองน้ํา 

วัสดุท่ีทดสอบดวยละอองน้ําถูกพิจารณาวาเปนท่ียอมรับดวย 

ป.4 เคร่ืองฉายแสงซีนอนอารก 

ใหใชเคร่ืองตามท่ีระบุไวใน ISO 4892-2 หรือเคร่ืองท่ีเทียบเทา ตามวิธีท่ีกําหนดใน ISO 4892-1 และ ISO 
4892-2 ท่ีใชวิธี A โดยไมตองพนละอองน้ํา 

วัสดุท่ีทดสอบดวยละอองน้ําถูกพิจารณาวาเปนท่ียอมรับดวย 

หมายเหตุ คําวา “โดยไมตองพนละอองน้ํา” หมายความวาไมตองพนละอองน้ําใหกับตัวอยางทดสอบในระหวางการทดสอบ  ไม
เกี่ยวของกับการหลอเย็นดวยน้ําซ่ึงมีความจําเปนในการทํางานของเคร่ืองทดสอบ 

  



มอก.1561-2556 

-314- 

ภาคผนวก ผ. 
(ขอแนะนํา) 

ประเภทแรงดนัเกิน 
(ดูขอ 2.10.3.2 และขอ ช.2) 

คายอดมากท่ีสุดของแรงดันไฟฟาเกินช่ัวครูมักเกิดท่ีสวนตอประสานกําลังไฟฟาดานเขาของบริภัณฑท่ีตอเขากับ
แหลงจายไฟฟาประธานที่รูจักกันในชื่อ แรงดันไฟฟาช่ัวครูประธาน  ในมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้
ระยะหางในอากาศตํ่าสุดสําหรับฉนวนในวงจรปฐมภูมิต้ังอยูบนพื้นฐานของแรงดันไฟฟาช่ัวครูประธาน 

ตาม IEC 60664-1 คาของแรงดันไฟฟาช่ัวครูประธานของแหลงจายไฟฟาประธานกระแสสลับข้ึนอยูกับ
แรงดันไฟฟาแหลงจายประธานกระแสสลับและประเภทแรงดันเกิน I  ถึง IV  ดูตารางท่ี ช.1 ดวย 

ดังนั้นประเภทแรงดันเกินจึงตองระบุไวสําหรับแตละบริภัณฑท่ีประสงคใหตอเขากับแหลงจายไฟฟาประธาน
กระแสสลับ 

ประเภทแรงดันเกินข้ึนอยูกับลักษณะการตอบริภัณฑเขากับการจัดแหลงจายกําลังไฟฟาของอาคาร  ปกติจะพิจารณา
วาเปนดังท่ีแสดงไวในตารางท่ี ผ.1   ในกรณีท่ีไดจัดใหมีมาตรการตางๆ เพื่อจํากัดแรงดันไฟฟาช่ัวครู เชนตัวกรอง
ภายนอกในแหลงจายไฟฟาประธานกระแสสลับ สามารถนําบริภัณฑไปใชในประเภทแรงดันเกินท่ีสูงกวาได 

คําวา ประเภทแรงดันเกิน ไมใชในสวนตอเขากับแหลงจายไฟฟาประธานกระแสตรง 
ตารางท่ี ผ.1  ประเภทแรงดนัเกิน 

ประเภทแรงดันเกิน บริภัณฑและจุดตอเขากับแหลงจายไฟฟาประธาน
กระแสสลับ 

ตัวอยางของบริภัณฑ 

IV บริ ภัณฑที่จะตอ เขา กับจุดซึ่ งแหลงจายไฟฟา
ประธานเขาสูอาคาร 

มาตรไฟฟา 
บริ ภัณฑ เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารสํ าหรับการอ านมาตรไฟฟ าจาก
ระยะไกล 

III บริภัณฑซึ่งจะรวมเปนสวนเดียวกับสายไฟฟาของ
อาคาร 

เตารับ แผงฟวส และแผงสวิตช 
บริภัณฑเฝาตรวจกําลังไฟฟา 

II บริภัณฑเสียบไดหรือบริภัณฑตออยางถาวรซึ่งจะ
ไดรับการจายไฟฟาจากสายไฟฟาของอาคาร 

เครื่องใชครัวเรือน เครื่องมือเคล่ือนยายได 
เครื่องอิเล็กทรอนิกสในบาน 
บริภัณฑเทคโนโลยีสารสนเทศเกือบทั้งหมด
ที่ใชในอาคาร 

I บริภัณฑซึ่งจะตอเขากับแหลงจายไฟฟาประธาน
กระแสสลับพิเศษซึ่งใชมาตรการในการลดภาวะช่ัว
ครู  

บริภัณฑเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีไดรับการ
จายไฟฟาผานทางตัวกรองภายนอกหรือ
เครื่องกําเนิดไฟฟาขับดวยมอเตอร 
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ภาคผนวก กก. 
(ขอกําหนด) 

การทดสอบแมนเดรล 
(ดูขอ 2.10.5.8) 

หมายเหตุ  การทดสอบนี้ต้ังอยูบนพื้นฐานของ IEC 61558-1 และจะใหผลเหมือนกัน 

ใชตัวอยางทดสอบ 3 ตัวอยาง แตละตัวอยางประกอบดวยวัสดุแผนบางท่ีแยกไมได 3 ช้ันหรือมากกวา ประกอบกัน
เปนฉนวนเสริม  ติดตัวอยางคร้ังละหนึ่งตัวอยางเขากับตัวจับทดสอบของแมนเดรล (รูปท่ี กก.1) ดังแสดงในรูปท่ี 
กก.2 

มิติเปน mm 

 
รูปท่ี กก.1  แมนเดรล 
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ตําแหนงสุดทายของแมนเดรลคือหมุนไป 
 230 องศา + 5 องศาจากตําแหนงเริ่มตน 

รูปท่ี กก.2 ตําแหนงเร่ิมตนของแมนเดรล   รูปท่ี กก.3 ตําแหนงสุดทายของแมนเดรล 

ใชแรงทิศทางลง 150 N + 10 Nท่ีปลายอิสระของตัวอยาง (ดูรูปท่ี กก.3) โดยใชอุปกรณจับท่ีเหมาะสม  ใหหมุนแมน
เดรล 
- จากตําแหนงเร่ิมตน (ดูรูปท่ี กก.2) ไปสูตําแหนงสุดทาย (ดูรูปท่ี กก.3) และหมุนกลับ 
- ทําตามขางตนคร้ังท่ี 2 
- จากตําแหนงเร่ิมตนไปสูตําแหนงสุดทาย 

ถาตัวอยางปริแตกหรือขาดในระหวางการหมุนในท่ีซ่ึงติดอยูกับแมนเดรลหรืออุปกรณจับ ยังไมถือวาตกตามการ
ทดสอบนี้  ถาตัวอยางปริแตกหรือขาดท่ีอ่ืนใด ๆ ถือวาตกตามการทดสอบน้ี 

หลังการทดสอบขางตน ใหวางแผนโลหะเปลวหนา 0.035 mm + 0.005 mm ยาวอยางนอย 200 mm ไปตามพ้ืนผิว
ของตัวอยาง หอยลงจากแตละดานของแมนเดรล (ดูรูปท่ี กก.3)  พื้นผิวของโลหะเปลวท่ีสัมผัสกับตัวอยางตองนํา
ไฟฟาได ไมออกซิไดซหรือหุมฉนวนในลักษณะอ่ืน  วางตําแหนงของโลหะเปลวในลักษณะท่ีขอบอยูหางจากขอบ
ของตัวอยางไมนอยกวา 18 mm (ดูรูปท่ี กก.4)  แลวถวงโลหะเปลวใหตึงดวยตุมน้ําหนักเทากัน 2 ตุม ตุมหนึ่งท่ีแต
ละปลาย โดยใชอุปกรณจับท่ีเหมาะสม 
  



มอก.1561-2556 

-317- 

มิติเปน mm 

 
รูปท่ี กก.4  ตําแหนงของโลหะเปลวบนวัสดฉุนวน 

ในขณะที่แมนเดรลอยูในตําแหนงสุดทาย และภายใน 60 s หลังตําแหนงสุดทาย  ใหทําการทดสอบความทนทาน
ไฟฟาระหวางแมนเดรลกับโลหะเปลวตามขอ 5.2.2  แรงดันไฟฟาทดสอบเปนรอยละ 150 ของ Utest แตไมนอยกวา 
5 kV   Utest คือแรงดันไฟฟาทดสอบท่ีระบุในขอ 5.2.2 สําหรับฉนวนเสริม 

ใหทําการทดสอบท้ังหมดซํ้ากับตัวอยางท่ีเหลืออีก 2 ตัวอยาง 
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ภาคผนวก ขข. 

วาง 
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ภาคผนวก คค. 
(ขอกําหนด) 

การประเมินตวัจํากัดกระแสของวงจรรวม 

คค.1  ตัวจํากัดกระแสของวงจรรวม 

ตัวจํากัดกระแสของวงจรรวม (ท่ีใชสําหรับจํากัดกระแสดานออกของแหลงจายกําลังตามความตองการของ
แหลงจายจํากัดกําลัง ดูขอ 2.5) ไมตองลัดวงจรจากดานเขาสูดานออก ถาเปนไปตามขอกําหนดตอไปนี้ 
- จัดใหมีระยะหางในอากาศและระยะหางตามผิวฉนวนสําหรับฉนวนเสริมไวระหวางขาดานเขากบัขาดานออก

สําหรับแรงดนัไฟฟาทํางานท่ีเหมาะสม  ยกเวนตัวจํากัดกระแสของวงจรรวมในวงจร SELV 
- ตัวจํากดักระแสของวงจรรวมจํากัดกระแสใหอยูท่ีคาซ่ึงผูผลิตระบุ (ไมเกิน 5 A) ภายใตภาวะการทํางานตามปกติ

โดยคิดรวมคาเคล่ือน (drift) ใดๆ ตามท่ีระบุไว 
- ตัวจํากดักระแสของวงจรรวมเปนอิเล็กทรอนิกสท้ังหมด และไมมีอุปกรณท่ีทํางานดวยมือหรือปรับต้ังใหมดวย

มือ 
- ตัวจํากดักระแสของวงจรรวมตองจํากัดกระแสตามตารางท่ี 2ข โดยคิดรวมคาเคล่ือนใด ๆ ตามท่ีผูผลิตระบุไว 

(การทําใหวงจรเปดถูกพิจารณาเปนผลที่ยอมรับได) หลังการทดสอบการทําภาวะแตละการทดสอบท่ีใหไวใน
โปรแกรมการทดสอบท่ีระบุในขอ คค.2 และขอ คค.3   ตองการใหตัวจํากัดกระแสของวงจรรวมเปนไปตาม
เกณฑของโปรแกรมการทดสอบอยางนอยหน่ึงโปรแกรม 

หมายเหต ุ แหลงจายกําลังไฟฟาสําหรับการทดสอบควรจายกําลังไดอยางนอย 250 VA นอกจากวาตัวจํากัดกระแสของวงจรรวมถกูทดสอบ
ในผลิตภณัฑสําเร็จ 

คค.2 โปรแกรมทดสอบ 1 

โปรแกรมทดสอบ 1 ประกอบดวย 

- ใหเปดและปดขากระตุนเปนจํานวน 10 000 วัฏจักร โดยมีตัวตานทาน 100 Ω ± 5 Ω และตัวเก็บประจุ 425 
μF ± 10 μF ตอขนานกับดานออก 

- ใหเปดและปดขากระตุนเปนจํานวน 10 000 วัฏจักร โดยมีตัวเหน่ียวนําแกนเหล็กมีความเหนี่ยวนํา 350 
mH ± 10 mH  ท่ี 1 kHz  และมีความตานทานกระแสตรง 10 Ω ± 2 Ω ตอเขากับวงจรดานออก 

- ใหเปดและปดขากระตุนเปนจํานวน 10 000 วัฏจักร โดยมีดานเขาตอกับตัวเก็บประจุ 425 μF ± 1 μF และ
ลัดวงจรดานออก 

- ใหเปดและปดขาดานเขาเปนจํานวน 10 000 วัฏจักร โดยมีตัวเก็บประจุ 425 μF ± 10 μF ตอเขากับ
แหลงจายดานเขา ในขณะท่ีสามารถคงสภาพทํางานและลัดวงจรดานออก 
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- ใหเปดและปดขาดานเขาเปนจํานวน 10 000 วัฏจักร โดยมีตัวเหนี่ยวนําแกนเหล็กท่ีมีความเหนี่ยวนํา 350 
mH ± 10 mH  ท่ี 1 kHz และความตานทานกระแสตรง 10 Ω ± 2 Ω ตอเขากับแหลงจายดานเขา และสาย
กลับ ในขณะท่ีสามารถคงสภาพทํางานและลัดวงจรดานออก 

- ใหขากระตุนอยูในสภาพทํางาน เปนวัฏจักรจํานวน 50 วัฏจักรโดยดานออกเปดวงจร แตละวัฏจักร
ประกอบดวยการลัดวงจรดานออกแลวเปดวงจรดานออก 

- ใหขากระตุนอยูในสภาพทํางานเปนวัฏจักรจํานวน 50 วัฏจักร ในขณะท่ีทําใหดานออกลัดวงจร แตละวัฏ
จักรประกอบดวยการเปดและปดกําลังไฟฟา 

- ใหขากระตุนอยูในสภาพทํางานเปนวัฏจักรจํานวน 50 วัฏจักร ในขณะท่ีปอนกําลังไฟฟา  แตละวัฏจักร
ประกอบดวยการลัดวงจรดานออก ปลดกําลังไฟฟา ปอนกําลังไฟฟาอีกคร้ัง ปลดการลัดวงจร ตามดวย
การปลดกําลังไฟฟา 

คค.3 โปรแกรมทดสอบ 2 

โปรแกรมทดสอบ 2 ประกอบดวย 

- ใหขากระตุนอยูในสภาพทํางาน เปนวัฏจักรจํานวน 50 วัฏจักรโดยดานออกเปดวงจร แตละวัฏจักร
ประกอบดวยการลัดวงจรดานออกแลวเปดวงจรดานออก 

- ใหขากระตุนอยูในสภาพทํางานเปนวัฏจักรจํานวน 50 วัฏจักร ในขณะท่ีทําใหดานออกลัดวงจร แตละวัฏ
จักรประกอบดวยการเปดและปดกําลังไฟฟา 

- ใหขากระตุนอยูในสภาพทํางานเปนวัฏจักรจํานวน 50 วัฏจักร โดยโหลดดานออกดวยกําลังไฟฟาสูงสุด 
แตละวัฏจักรประกอบดวยการเปดและปดกําลังไฟฟา 

- ใหขากระตุนอยูในสภาพทํางานเปนวัฏจักรจํานวน 50 วฏัจักร ในขณะท่ีปอนกําลังไฟฟา  แตละวัฏจักร
ประกอบดวยการลัดวงจรดานออก ปลดกําลังไฟฟา ปอนกําลังไฟฟาอีกคร้ัง ปลดการลัดวงจร ตามดวย
การปลดกําลังไฟฟา 

- 3 วัฏจักรของการเผยอุปกรณ (ไมใสพลังงานไฟฟา) ตออุณหภูมิ 70 °C ± 2 °C เปนเวลา 24 h ตามดวย
อุณหภูมิโดยรอบของหองเปนเวลา 1 h  ตามดวยอุณหภูมิ - 30 °C ± 2 °C เปนเวลา 3 hเปนอยางนอย  แลว
ตามดวยอุณหภูมิโดยรอบของหองเปนเวลา 3 h 

- 10 วัฏจักรของการเผยอุปกรณ(ใสพลังงานไฟฟา) ตออุณหภูมิ 50 °C ± 2 °C เปนเวลา 10 min  ตามดวย
อุณหภูมิ 0 °C ± 2 °C เปนเวลา 10 min โดยมีคาบเปล่ียนผาน 5 min  จากสถานะหน่ึงไปสูสถานะอ่ืน 

- 7 วัน โดยมีดานออกลัดวงจร และอุปกรณถูกหอดวยผาขาวบาง 2 ช้ัน   ฟวสชนิดขาดเร็วขนาด 5 A ท่ีตอ
อนุกรมไวกับดานออกตองไมเปดวงจร  และมาตรกระแสตองไมแสดงกระแสต่ํากวา 5 A 
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ภาคผนวก งง. 
(ขอกําหนด) 

คุณลักษณะท่ีตองการสําหรับอุปกรณตดิตัง้ของบริภัณฑติดบนราง 

งง.1 ท่ัวไป 

คุณลักษณะท่ีตองการเหลานี้ใชกับอุปกรณติดต้ังของบริภัณฑท่ีมีมวลเกิน 7 kg ท่ีติดต้ังในรางซ่ึงสามารถยื่น
ออกจากรางสําหรับการติดต้ัง บํารุงรักษา และท่ีคลายกัน  คุณลักษณะท่ีตองการนี้ไมใชกับบริภัณฑติดประจํา
ท่ีและมีชุดประกอบยอยของบริภัณฑหรือรางท่ีมีการติดท่ีตําแหนงบนสุดสูงนอยกวา 1 m จากพื้นผิวรองรับ 

สําหรับจุดประสงคของคุณลักษณะท่ีตองการน้ี อุปกรณติดต้ังทางกลสําหรับบริภัณฑดังกลาวจะเรียกวา  
รางเล่ือน  คุณลักษณะท่ีตองการเหลานี้ประสงคจะลดการบาดเจ็บท่ีมักเกิดข้ึนโดยคงบริภัณฑไวในตําแหนง
ปลอดภัย และไมยอมใหรางเล่ือนออนลา อุปกรณยึดติดหัก หรือบริภัณฑเล่ือนผานปลายของรางเล่ือน 

หมายเหตุ 1 รางเลื่อน รวมถึงตัวเลื่อนรองลื่น ตัวเลื่อนฝด หรืออปุกรณติดต้ังที่ทดัเทียมกัน 

หมายเหตุ 2 การสรางของรางเลื่อนของสวน/หนวยรวม ของผลิตภัณฑสําเร็จ (เชน ถาดกระดาษแบบดึงออกในเคร่ืองทําสําเนา/
เคร่ืองพิมพ) ไมถือวาเปนบริภัณฑติดต้ังบนราง 

รางเล่ือนตองมีท่ีหยุดตรงปลาย (end stop) ซ่ึงปองกันบริภัณฑไมใหเล่ือนหลุดจากอุปกรณติดต้ังโดยไมต้ังใจ 

งง.2 การทดสอบความแข็งแรงทางกล, แรงเปน N แปรผัน 

รางเล่ือนตองติดต้ังในรางพรอมกับบริภัณฑ หรือการปรับต้ังท่ีทัดเทียมกัน ตามขอแนะนําของผูผลิต  
ในขณะที่บริภัณฑอยูในตําแหนงซ่ึงยื่นออกมา ใหปอนแรงเพิ่มจากน้ําหนักของบริภัณฑในทิศทางลงผาน
จุดศูนยถวงเปนเวลา 1 min โดยใชเคร่ืองทดสอบที่เหมาะสมซ่ึงมีการสัมผัสระนาบวงกลมท่ีมีเสนผาน
ศูนยกลาง 30 mm  ถาการปอนแรงนี้ทําใหบริภัณฑชํารุด อาจวางแผนโลหะหรืออุปกรณอ่ืนเพื่อกระจายแรง
ไวใตเคร่ืองทดสอบ  แรงท้ังหมดตองคํานวณบนพื้นฐานของมวลของบริภัณฑบวกดวยมวลเพิ่มตามท่ีระบุ
ตอไปนี้ 

หมายเหตุ แรงเพิ่ม ต้ังใจใหรวมถึงส่ิงอื่นๆ หรืออุปกรณอื่นๆ ที่อาจวางซอนบนสวนบนสุดของบริภัณฑติดบนรางที่ติดต้ังอยูใน
ขณะที่อยูในตําแหนงย่ืนออกในระหวางการติดต้ังของบริภัณฑอื่น 

สําหรับบริภัณฑติดบนรางเล่ือน ในกรณีท่ีรางเล่ือนถูกติดต้ังในแนวระดับบนแตละดานของบริภัณฑ แรง
ท้ังหมดท่ีปอนใหรางเล่ือนตองเทากับคาท่ีมากกวาจาก 2 คาตอไปนี้ 

- รอยละ 150 ของมวลบริภัณฑ บวก 330 N 

- รอยละ 150 ของมวลบริภัณฑ บวกมวลเพ่ิม เม่ือมวลเพ่ิมเทากับมวลบริภัณฑหรือ 530 N แลวแตคาใดจะ
นอยกวา 
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สําหรับบริภัณฑติดบนรางเล่ือน ในกรณีท่ีรางเล่ือนถูกติดต้ังในแนวดิ่งบนดานบนสุดและดานลางสุดของ
บริภัณฑในราง  แรงท้ังหมดท่ีปอนใหรางเล่ือนตองเปนรอยละ 150 ของมวลบริภัณฑ โดยมีแรงตํ่าสุดเทากับ 
250 N และแรงสูงสุดเทากับ 530 N 

ถาต้ังใจใหพื้นผิวรองรับเปนช้ันวาง จะไมใชการกระจายของแรงบนแผนโลหะใตเคร่ืองทดสอบ  ผูผลิตตอง
ระบุโหลดสูงสุดท่ีต้ังใจจะวางบนช้ันวางเพ่ือหาแรงท่ีตองการจะปอนใหช้ันวาง  ตองจัดใหมีเคร่ืองหมายบน
ช้ันวางเพื่อระบุน้ําหนักสูงสุดท่ีสามารถเพ่ิมใหช้ันวางได  การทดสอบแรงตองทําท่ีรอยละ 125 ของนํ้าหนัก
สูงสุดท่ีระบุโดยผูผลิต  ปอนแรงโดยตรงโดยใชเคร่ืองทดสอบในลักษณะท่ีสัมผัสพื้นผิวระนาบวงกลมท่ีมี
เสนผานศูนยกลาง 30 mm 

งง.3 การทดสอบความแข็งแรงทางกล, 250 N, รวมท้ังท่ีหยุดตรงปลาย 

บริภัณฑติดต้ังในรางเล่ือนถูกติดบนรางตามขอแนะนําของผูผลิต  ปอนแรงสถิต 250 N ท่ีบริภัณฑติดบนราง
เล่ือนในทุกๆ ทิศทางยกเวนทิศทางข้ึน เพื่อใหรวมถึงตําแหนงของการเล่ือนท่ีใหผลเลวท่ีสุดของบริภัณฑท่ี
ติดบนรางเล่ือน เปนเวลา 1 min  แรงถูกปอนท่ีบริภัณฑท่ีติดบนรางเล่ือนในตําแหนงยื่นออกเต็มท่ี เชนท่ี
เกิดข้ึนในตําแหนงหดตามปกติของบริภัณฑ โดยใชเคร่ืองทดสอบที่เหมาะสมที่ใหการสัมผัสตลอดพื้นผิว
ระนาบวงกลมท่ีมีเสนผานศูนยกลาง 30 mm  แรงถูกปอนโดยท่ีพื้นผิวราบเรียบสมบูรณของเคร่ืองทดสอบ
สัมผัสกับบริภัณฑ  เคร่ืองทดสอบไมจําเปนตองสัมผัสเต็มท่ีกับพื้นผิวไมเรียบ (เชนพื้นผิวลูกฟูกหรือโคง) 

หมายเหตุ คุณลักษณะที่ตองการเพ่ิมเติมสําหรับการทดสอบแรงพลวัตบนที่หยุดตรงปลาย อยูในระหวางการพิจาณา 

งง.4 การเปนไปตามขอกําหนด 

การตรวจสอบการเปนไปตามขอกําหนดทําโดยการตรวจสอบและขอมูลของผูผลิตท่ีมีให   ถาไมมีขอมูล ให
ทําการทดสอบตามขอ งง.1.2 และขอ งง.1.3 

บริภัณฑและรางเล่ือนท่ีเกี่ยวของของบริภัณฑตองยังคงม่ันคงในระหวางการทดสอบ  หนึ่งวัฏจักรสมบูรณ
ของการเล่ือนไปมาของบริภัณฑบนรางเล่ือนตองทําหลังการเสร็จส้ินการทดสอบแตละการทดสอบ  ถา
อุปกรณติดต้ังไมสามารถทําวัฏจักรสมบูรณหนึ่งวัฏจักรโดยปราศจากการติดขัดได ใหใชแรง 100 N ปอนใน
แนวระดับใหจุดศูนยกลางดานหนาของบริภัณฑโดยต้ังใจใหบริภัณฑเคล่ือนกลับเขาสูรางอยางสมบูรณ หาก
บริภัณฑลมเหลวท่ีจะเคล่ือนกลับอยางสมบูรณ อุปกรณติดต้ังตองไมโกงหรือบิดงอในระดับท่ีอาจทําใหเกิด
การบาดเจ็บใด ๆ ได  ท่ีหยุดตรงปลายตองคงบริภัณฑไวท่ีตําแหนงปลอดภัยและตองไมยอมใหบริภัณฑ
เล่ือนผานปลายของรางเล่ือน  
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ภาคผนวก จจ. 
(ขอกําหนด) 

เคร่ืองยอยเอกสาร/ส่ือ สําหรับครัวเรือนและบาน/สํานักงาน 

จจ.1 ท่ัวไป 

เคร่ืองยอยเอกสาร/ส่ือ สําหรับครัวเรือนและบาน/สํานักงาน ตองเปนไปตามคุณลักษณะท่ีตองการเพิ่มเติม
ของภาคผนวกนี้ 

จจ.2 เคร่ืองหมายและขอแนะนํา 

สําหรับเคร่ืองยอยเอกสาร/ส่ือ สําหรับครัวเรือนและบาน/สํานักงาน ตองจัดใหมีเคร่ืองหมายหรือสัญลักษณ
เตือนผูใชใหคํานึงถึงส่ิงตอไปนี้ ไวชิดกับชองเปดปอนเอกสาร/ส่ือ 

- บริภัณฑนี้ไมเจตนาใหเดก็ใช (ผลิตภัณฑไมใชของเลน) 
- หลีกเล่ียงการสัมผัสชองเปดปอนเอกสาร/ส่ือ ดวยมือ 
- หลีกเล่ียงไมใหเส้ือผาไปสัมผัสชองเปดปอนเอกสาร/ส่ือ 
- หลีกเล่ียงไมใหเสนผมไปสัมผัสชองเปดปอนเอกสาร/ส่ือ  และ 
- อยานําผลิตภณัฑสารระเหยเขาใกล [สําหรับบริภัณฑท่ีมีมอเตอร (แปรงถาน) ยูนิเวอรซัล เทานั้น] 

นอกจากนั้น ตองทําเคร่ืองหมาย   (ISO 7000-0434) และเคร่ืองหมาย   (ISO 7000-1641) (หรือท้ัง
สองเคร่ืองหมาย) ไวชิดกับชองเปดปอนเอกสาร/ส่ือ เพื่อเตือนผูใชใหทราบวามีขอแนะนําการทํางาน การ
บํารุงรักษาและ/หรือการซอมบํารุง ใหมาพรอมกับผลิตภัณฑ และสัญลักษณท่ีตองการขางตนตองอธิบายใน
ขอแนะนํา 

เคร่ืองหมายตองถาวรและเห็นไดงายบนบริภัณฑเม่ือพรอมใชงาน 

จจ.3 การกระตุนคร้ังใหมโดยไมตัง้ใจ 

เม่ือเคร่ืองยอยเอกสาร/ส่ือ สําหรับครัวเรือนและบาน/สํานักงาน อยูในตําแหนงใด ๆ รวมถึงการถูกถอดถัง
บรรจุขยะ ตองเปนไปไมไดท่ีจะปลดอินเตอรล็อกความปลอดภัยใด ๆ หรือสวิตชซ่ึงใหการปองกันการ
กระตุนของกลไกยอยดวยนิ้วทดสอบมาตรฐานตามรูปท่ี 2ก 

หมายเหต ุ (วาง) 

การตรวจสอบการเปนไปตามขอกําหนดใหทําโดยการตรวจสอบ และถาจําเปน โดยการทดสอบดวยนิ้ว
ทดสอบตามรูปท่ี 2ก 

จจ.4 การปลดกําลังไฟฟาท่ีปอนใหสวนเคล่ือนท่ีอันตราย 
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ตองจัดใหมีสวิตชท่ีเปนไปตามขอ 3.4.2 ไวเพื่อปลดกําลังไฟฟาท่ีปอนใหสวนเคล่ือนท่ีอันตราย  สวิตชนี้อาจ
เปนสวิตช(จุดประสงคเดียว)สองตําแหนง หรือสวิตช(หลายหนาท่ี)หลายตําแหนง (เชนสวิตชเล่ือน)  สวิตชนี้
ตองวางตําแหนงในท่ีซ่ึงเขาถึงไดงายโดยผูใชซ่ึงสวนของรางกายหรือเส้ือผาอาจถูกเกี่ยวท่ีชองปอน 

ตําแหนง “เปด” และ “ปด” ของสวิตชสองตําแหนง ตองทําเคร่ืองหมายตามขอ 1.7.8 

สําหรับสวิตชหลายหนาท่ี ตําแหนง “ปด” ของสวิตชตองทําเคร่ืองหมายตามขอ 1.7.8 และตําแหนงอ่ืนตองทํา
เคร่ืองหมายดวยคําหรือสัญลักษณท่ีเหมาะสม  ถาใชเคร่ืองหมายตองอธิบายเคร่ืองหมายไวในขอแนะนํา
สําหรับผูใช 

การตรวจสอบการเปนไปตามขอกําหนดใหทําโดยการตรวจสอบ 

จจ.5 การปองกันสวนเคล่ือนท่ีอันตราย 

สําหรับเครื่องยอยเอกสาร/ส่ือ สําหรับครัวเรือนและบาน/สํานักงาน ตองมีการปองกันการสัมผัสกับสวน
เคล่ือนท่ีอันตราย  ตองไมใชคําเตือน แทนการสรางในเชิงปองกันการเขาถึงสวนเคล่ือนท่ีอันตราย 

การตรวจสอบการเปนไปตามขอกําหนดใหทําโดยการทดสอบตอไปนี้ 

สอดนิ้วทดสอบตามรูปที่ 2ก เขาในชองเปดในเปลือกหุมทางกลแตละชอง โดยไมตองใชแรงมากนัก  นิ้ว
ทดสอบตองไมสัมผัสกับสวนเคล่ือนท่ีอันตราย  การพิจารณานี้ใชกับทุกดานของเปลือกหุมทางกลเม่ือเคร่ือง
ยอยเอกสาร/ส่ือ สําหรับครัวเรือนและบาน/สํานักงาน ถูกติดต้ังตามท่ีตั้งใจไวตามขอแนะนําการใชงานของ
ผูผลิต  ในบางกรณีอาจจําเปนตองใหบริภัณฑทํางานเพื่อหาสภาพเขาถึงได (เชนในกรณีท่ีท่ีปองกันหรือฝา
ครอบจะถูกเปดออกเฉพาะหลังหนวยถูกจายพลังงานไฟฟาและพรอมใชงานแลว) เม่ือใชท้ังนิ้วทดสอบและ
โพรบรูปล่ิม 

โพรบรูปล่ิมที่แสดงในรูปท่ี จจ.1 และรูปท่ี จจ.2 ตองสอดเขาในชองปอนแตละชองในเปลือกหุมทางกล   
ปอนแรงไมเกิน 45 N สําหรับเคร่ืองยอยเอกสาร/ส่ือสําหรับครัวเรือนและบาน/สํานักงาน แบบตัดเปนเสน
ยาว และตองไมเกิน 90 N สําหรับเคร่ืองยอยเอกสาร/ส่ือสําหรับครัวเรือนและบาน/สํานักงาน แบบตัดแนว
ขวาง  ใชโพรบรูปล่ิมในทิศทางใดๆ ท่ีสัมพัทธกับชองเปด  มวลของโพรบรูปล่ิมนับรวมเปนสวนหน่ึงของ
แรงกระทําท้ังหมด  กอนการใชโพรบรูปล่ิมใหปลดเปลือกหุมทางกลหรือท่ีกั้นใดๆ ท่ีสามารถถอดไดโดยไม
ตองใชเคร่ืองมือออก  โพรบรูปล่ิมตองไมสัมผัสกับสวนเคล่ือนท่ีอันตราย รวมท้ังลูกกล้ิง/กลไกยอย 
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มิติเปน mm 

 
หมายเหตุ 1 ความหนาของโพรบแปรผนัเปนเชงิเสน  โดยมีความชันเปล่ียนไปที่จุดตอไปนี้ตามระยะของโพรบ 

ระยะจากปลายโพรบ,  mm ความหนาโพรบ,  mm 
0 
12 

180 

2 
4 
24

หมายเหตุ 2 เกณฑความคลาดเคลื่อนของมิติที่ไมไดระบุไว : 

 < 25 mm ± 0.13 mm; 

 > 25 mm ± 0.3 mm 

รูปท่ี จจ.1  โพรบรูปล่ิม (มุมมองโดยรวม) 
  

ดูหมายเหตุ 1
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มิติเปน mm 

 

หมายเหตุ 1 ความหนาของโพรบแปรผนัเปนเชงิเสน  โดยมีความชันเปล่ียนไปที่จุดตอไปนี้ตามระยะของโพรบ 

ระยะจากปลายโพรบ,  mm ความหนาโพรบ,  mm 
0 
12 

180 

2 
4 
24

หมายเหตุ 2 เกณฑความคลาดเคลื่อนของมิติที่ไมไดระบุไว : 

< 25 mm ± 0.13 mm; 
> 25 mm ± 0.3 mm 

รูปท่ี จจ.2  โพรบรูปล่ิม (รายละเอียดของปลาย) 

  

ดูหมายเหต ุ1 
สําหรับมิติความหนา 

ลบมุมใหสามารถหมุนรอบ 
หมุดบานพับ(หมุดเกลยีว)ในทิศทางหนึง่ 
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บรรณานุกรม 

บรรณานุกรมนี้ประกอบดวยสารสนเทศเกี่ยวกับเอกสารท่ีอางอิงในหมายเหตุและภาคผนวกขอแนะนําในมาตรฐาน 

IEC 60050-212:1990, International Electrotechnical Vocabulary - Chapter 212: Insulating solids, liquids and 
gases 

IEC 60127 (all parts), Miniature fuses 

IEC 60269-2-1, Low voltage fuses - Part 2-1: Supplementary requirements for fuses for use by authorized 
persons (fuses mainly for industrial application) - Sections I to VI: Examples of types of standardized fuses 

IEC 60364-4-41, Electrical installations of buildings - Part 4-41: Protection for safety - Protection against 
electric shock 

IEC 60410, Sampling plans and procedures for inspection by attributes 

มอก.513 ระดบัช้ันการปองกันของเปลือกหุมบริภณัฑไฟฟา (รหัส IP) 

IEC 60664-4, Insulation coordination for equipment within low voltage systems - Part 4: Considerations of 
highfrequency voltage stress 

IEC 60728-11:2005, Cable networks for television signals, sound signals and interactive services - Part 11: 
Safety 

IEC 60896-21, Stationary lead-acid batteries - Part 21: Valve regulated types - Methods of test 

IEC 60896-22, Stationary lead-acid batteries - Part 22: Valve regulated types - Requirements 

IEC 60908, Audio recording – Compact disc digital audio system 

IEC 61032:1997, Protection of persons and equipment by enclosures - Probes for verification 

IEC 61140, Protection against electric shock - Common aspects for installation and equipment 

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

IEC 61643-21, Low voltage surge protective devices - Part 21: Surge protective devices connected to 
telecommunications and signalling networks – Performance requirements and testing methods 

IEC 61643-311, Components for low-voltage surge protective devices – Part 311: Specifications for gas 
discharge tubes (GDT) 
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IEC 61643-321, Components for low-voltage surge protective devices – Part 321: Specifications for avalanche 
breakdown diode (ABD) 

IEC 61643-331, Components for low-voltage surge protective devices – Part 331: Specifications for metal oxide 
varistors (MOV) 

IEC 61965, Mechanical safety of cathode ray tubes 

IEC Guide 112, Guide on the safety of multimedia equipment 

ISO 2859-1, Sampling procedures for inspection by attributes – Part 1: Sampling schemes indexed by acceptance 
quality limit (AQL) for lot-by-lot inspection 

ISO 4046-4, Paper, board, pulp and related terms – Vocabulary – Part 4: Paper and board grades and 
converted products 

ISO 4892 (all parts), Plastics – Methods of exposure to laboratory light sources 

ITU-T Recommendation K.11, Principles of protection against overvoltages and overcurrents 

ITU-T Recommendation K.20, Resistibility of telecommunication equipment installed in a telecommunications 
centre to overvoltages and overcurrents 

ITU-T Recommendation K.21, Resistibility of telecommunication equipment installed in customer premises to 
overvoltages and overcurrents 

ITU-T Recommendation K.27, Bonding configurations and earthing inside a telecommunication building 

ITU-T Recommendation K.45, Resistibility of telecommunication equipment installed in the access and trunk 
networks to overvoltages and overcurrents 

AS/NZS 3112, Approval and test specification - Plugs and socket-outlets 

BS 1363 (all parts), 13 A plugs, socket-outlets and adaptors 

CAS#110-54-3, American Chemical Society definition 

CFR 47, Part 68: Code of Federal Regulations (USA) Part 68: Connection of terminal equipment to the telephone 
network (commonly referred to as "FCC Rules, part 68") 

CIE Publication 63, The spectroradiometric measurement of light sources 

ECMA 267, 120 mm DVD – Read-Only Disk 

EN 50272-2, Safety requirements for secondary batteries and battery installations - Part 2: Stationary batteries 
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EN 60950-1, Information technology equipment - Safety - Part 1: General requirements 

ICRP 60, Recommendations of the International Commission on Radiological Protection 

สารสนเทศเพ่ิมเติมเกีย่วกับเอกสารท่ีใหไว รวมท้ังการท่ีจะไดมาซ่ึงสําเนา สามารถหาไดจากเว็บไซตตอไปนี ้
http:/www.bsonline.techindex.co.uk 
http:/www.cas.org 
http://www.cenelec.org 
http://www.cie.co.at 
http://www.icrp.org and (to obtain copies: http://www.elsevier.nl/locate/icrp) 
http://www.iec.ch 
http://www.iso.org 
http://www.itu.int 
http:/www.standards.com.au 

http://wireless.fcc.gov/rules.htm (for CFR 47 Part 68) 

 


