มอก. 2062–2558

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม

กระติกน้ําร้อนไฟฟ้า
คุณลักษณะที่ต้องการด้านความปลอดภัย
1. ขอบข่าย
ให้แทนข้อความในข้อ 1. ของ มอก.1375 ด้วยข้อความดังนี้
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้กําหนดคุณลักษณะที่ต้องการด้านความปลอดภัยของกระติกน้ําร้อนไฟฟ้าที่
เปลี่ยนพลังไฟฟ้าเป็นพลังงานความร้อน เพื่อใช้ในการต้มน้ําอย่างอัตโนมัติและสามารถรักษาอุณหภูมิไว้ได้ระดับหนึ่ง
มีความจุที่กําหนดไม่เกิน 10 l แรงดันไฟฟ้าที่กําหนดไม่เกิน 250 V ซึ่งในมาตรฐานนี้จะเรียกว่า “เครื่องใช้ไฟฟ้า”
หมายเหตุ 101

ว่าง

หมายเหตุ 102

ว่าง

เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีเจตนาให้ใช้ในที่อยู่อาศัยตามปกติ และอาจให้คนทั่วไปใช้ในร้านค้า ในอุตสาหกรรมขนาดย่อม และ
ในฟาร์ม อยู่ในขอบข่ายของมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้
หมายเหตุ 103

ว่าง

ถ้าเครื่องใช้ไฟฟ้ามีเจตนาให้ใช้ในอาชีพผลิตอาหารเพื่อทางการค้า หรือเฉพาะในอุตสาหกรรมเท่านั้น ไม่ถือว่าเป็น
เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีเจตนาให้ใช้ในที่อยู่อาศัยตามปกติและการใช้ที่คล้ายกัน
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้เกี่ยวกับความเสี่ยงอันตรายที่อาจเกิดจากเครื่องใช้ไฟฟ้าซึ่งทุกคนเผชิญทั้งภายใน
และรอบๆ ที่อยู่อาศัย อย่างไรก็ตาม โดยทั่วไปมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ไม่คํานึงถึง
-

บุคคล (รวมถึงเด็ก) ซึ่ง
•

ความสามารถทางกายภาพ ทางประสาทสัมผัสหรือจิตใจ หรือ

•

ขาดประสบการณ์และความรู้

ทําให้ไม่สามารถใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าได้อย่างปลอดภัยโดยปราศจากการควบคุมดูแลหรือการสอน
-

เด็กเล่นเครื่องใช้ไฟฟ้า

หมายเหตุ 104

ข้อควรคํานึงถึงมีดังนี้
- เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีเจตนาให้ใช้ในยานพาหนะ บนเรือ หรือบนเครื่องบิน อาจจําเป็นต้องมีข้อกําหนดเพิ่มเติม
- ข้อกําหนดเกี่ยวกับความปลอดภัยอาจเพิ่มเติมโดยกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงแรงงาน การประปา และ
องค์กรสาธารณูปโภคที่คล้ายกัน

หมายเหตุ 105

ว่าง

หมายเหตุ 106

ว่าง
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2. เอกสารอ้างอิง
ข้อกําหนดนี้ให้ใช้ตาม มอก.1375

3. บทนิยาม
ข้อกําหนดนี้ให้ใช้ตาม มอก.1375 ยกเว้นดังนี้
3.1.9

แทนข้อความ
การทํางานปกติ (normal operation)
การทํางานของเครื่องใช้ไฟฟ้าในภาวะดังนี้

3.1.9.101 เครื่องใช้ไฟฟ้าทํางานโดยภาชนะบรรจุน้ํามีน้ําตามความจุที่กําหนดและฝาปิด (ถ้ามี) ปิดทุกฝา
สําหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีพื้นผิวร้อนเพื่ออุ่นของเหลว ให้ทํางานโดยมีหรือไม่มีภาชนะบรรจุ แล้วแต่
อย่างใดให้ผลเลวกว่า
3.1.9.102 ว่าง
3.1.9.103 ว่าง
3.1.9.104 ว่าง
3.1.9.105 ว่าง
3.1.9.106 ว่าง
3.1.9.107 ว่าง
3.101 ความจุที่กําหนด (rated capacity)
ความจุที่ผู้ทํากําหนดให้ใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้า
3.102 ว่าง
3.103 ว่าง
3.104 ว่าง
3.105 ว่าง
3.106 ว่าง
3.107 ว่าง
3.108 ว่าง
3.109 ว่าง
3.110 ว่าง
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3.111 เครื่องใช้ไฟฟ้าไร้สาย (cordless appliance)
เครื่ อ งใช้ ไ ฟฟ้ า ที่ มี ตั ว ทํ า ความร้ อ นรวมอยู่ ซึ่ ง ต่ อ วงจรกั บ แหล่ ง จ่ า ยไฟฟ้ า ขณะวางอยู่ บ นแท่ น วางของ
เครื่องใช้ไฟฟ้า
3.112 ว่าง
3.113 ว่าง

4. ข้อกําหนดทั่วไป
ข้อกําหนดนี้ให้ใช้ตาม มอก.1375

5. ภาวะทั่วไปสําหรับการทดสอบ
ข้อกําหนดนี้ให้ใช้ตาม มอก.1375 ยกเว้นดังนี้
5.2

เพิ่มเติมข้อความ
ถ้าต้องทดสอบตามข้อ 15.101 ให้เพิ่มตัวอย่างทดสอบจํานวน 3 ตัว

5.3

ว่าง

6. การจําแนกประเภท
ข้อกําหนดนี้ให้ใช้ตาม มอก.1375
6.2

ว่าง

7. การทําเครื่องหมายและฉลาก และข้อปฏิบตั ิ
ข้อกําหนดนี้ให้ใช้ตาม มอก.1375 ยกเว้นดังนี้
7.1 เพิ่มเติมข้อความ
เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีเจตนาให้จุ่มน้ําบางส่วนเพื่อทําความสะอาด ต้องมีเครื่องหมายระดับจุ่มน้ําสูงสุดและมี
สาระสําคัญดังนี้
ห้ามจุ่มน้ําเลยระดับนี้
แท่นวางที่จัดให้พร้อมกับเครื่องใช้ไฟฟ้าไร้สาย ต้องมีเครื่องหมายดังนี้
- ชื่อ เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน หรือเครื่องหมายของผู้ทํา หรือผู้จําหน่ายหรือผู้นําเข้า
- แบบหรือรุ่นอ้างอิง
7.12 เพิ่มเติมข้อความ
ข้อปฏิบัติสําหรับเครื่องใช้ไฟฟ้า อย่างน้อยต้องมีสาระสําคัญดังนี้
เครื่องใช้ไฟฟ้านี้มีเจตนาให้ใช้ในที่อยู่อาศัยตามปกติและการใช้ที่คล้ายกัน เช่น
- บริเวณคนทําครัวในร้านค้า ในบริเวณสํานักงาน และในบริเวณทํางานอื่น
- บ้านไร่ (farm house)
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- ใช้โดยลูกค้า ในโรงแรม ในโรงแรมสําหรับนักเดินทาง (motel) และในบริเวณพักอาศัยอื่น
- บริเวณสําหรับรับประทานอาหารเช้า และบริเวณสําหรับนอน
ถ้าผู้ทําต้องการจํากัดการใช้ของเครื่องใช้ไฟฟ้าให้น้อยกว่าตามวรรคก่อน ต้องแสดงให้ชัดในข้อปฏิบัติ
ข้อปฏิบัติสําหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีเต้าเสียบเครื่องใช้ไฟฟ้า (appliance inlet) รวมอยู่ และที่มีเจตนาให้จุ่มน้ํา
บางส่วนหรือทั้งหมดเพื่อทําความสะอาด ต้องระบุว่า ให้เอาตัวต่อวงจร (connector) ออกก่อนทําความ
สะอาดเครื่องใช้ไฟฟ้าและเต้าเสียบเครื่องใช้ไฟฟ้าต้องแห้งก่อนใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าอีกครั้ง
ข้อปฏิบัติสําหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีเจตนาให้ใช้กับตัวต่อวงจรที่มีเทอร์มอสแตตรวมอยู่ ต้องระบุว่า ให้ใช้ตัว
ต่อวงจรที่เหมาะสมเท่านั้น
ข้อปฏิบัติสําหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าไร้สาย ต้องระบุว่า ให้ใช้กับแท่นวางที่จัดให้เท่านั้น
ถ้ า เครื่ อ งใช้ ไ ฟฟ้ า และแท่ น วางของเครื่ อ งใช้ ไ ฟฟ้ า ไร้ ส ายสามารถยกไปด้ ว ยกั น โดยการจั บ มื อ จั บ ของ
เครื่องใช้ไฟฟ้า ข้อปฏิบัติต้องมีสาระสําคัญดังนี้
การระวัง: ต้องมั่นใจว่าปิดสวิตช์ไฟฟ้าแล้ว ก่อนยกออกจากแท่นวางของเครื่องใช้ไฟฟ้าฟ้าไร้สาย
ข้อปฏิบัติสําหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าทั้งหลาย อย่างน้อยต้องมี
- คําเตือนเพื่อหลีกเลี่ยงการหกล้นบนตัวต่อวงจร
- รายละเอียดวิธีการทําความสะอาดพื้นผิวที่สัมผัสกับอาหาร
- คําเตือนการใช้ผิดที่อาจทําให้เกิดการบาดเจ็บ
- ข้อความกล่าวถึง ความร้อนตกค้างที่พื้นผิวของตัวทําความร้อน หลังการใช้

8. การป้องกันการเข้าถึงส่วนมีไฟฟ้า
ข้อกําหนดนี้ให้ใช้ตาม มอก.1375 ยกเว้นดังนี้
8.1.2

เพิ่มเติมข้อความ
หมายเหตุ 101 อุปกรณ์ต่อวงจร (connecting device) ในแท่นวางของเครื่องใช้ไฟฟ้าไร้สาย ไม่ถือว่าเป็น เต้ารับไฟฟ้า
(socket-outlet)

9. การเริ่มเดินเครื่องใช้ไฟฟ้าทํางานด้วยมอเตอร์
ไม่ใช้ข้อกําหนดข้อนี้ตาม มอก.1375

10. กําลังไฟฟ้าเข้าและกระแสไฟฟ้า
ข้อกําหนดนี้ให้ใช้ตาม มอก.1375

11. การเกิดความร้อน
ข้อกําหนดนี้ให้ใช้ตาม มอก.1375 ยกเว้นดังนี้
11.2 เพิ่มเติมข้อความ
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เครื่องใช้ไฟฟ้ายกหิ้วได้ ให้ทดสอบห่างจากผนังของมุมทดสอบ
11.3 ว่าง
11.4 เพิ่มเติมข้อความ
ถ้ า ขี ด จํ า กั ด อุ ณ หภู มิ ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น เกิ น อุ ณ หภู มิ ใ นเครื่ อ งใช้ ไ ฟฟ้ า ที่ มี ม อเตอร์ หม้ อ แปลงไฟฟ้ า หรื อ วงจร
อิเ ล็ กทรอนิก ส์ รวมอยู่ และถ้ า กํา ลั ง ไฟฟ้ า เข้ า ต่ํ า กว่ า กํา ลั ง ไฟฟ้ า เข้ า ที่ กํา หนด ให้ ท ดสอบซ้ํ า โดยป้ อ น
แรงดันไฟฟ้า 1.06 เท่าของแรงดันไฟฟ้าที่กําหนด
11.6 เพิ่มเติมข้อความ
เครื่องใช้ไฟฟ้าร่วมให้ทํางานเสมือนเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าทําความร้อน
11.7 แทนข้อความ
ให้เครื่องใช้ไฟฟ้าทํางานเป็นระยะเวลาที่ระบุในข้อ 11.7.102
11.7.101 ว่าง
11.7.102 ให้การทดสอบสิ้นสุดลงดังนี้
- เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่มีตัวควบคุมความร้อน ให้การทดสอบสิ้นสุดลง หลังจากที่น้ําในภาชนะบรรจุมี
อุณหภูมิถึง 95 °C หรือถึงอุณหภูมิสูงสุดที่น้ําอาจมีได้ถ้ามีค่าต่ํากว่านี้แล้ว เป็นเวลา 15 min
- เครื่องใช้ไฟฟ้ายกหิ้วได้ที่มีตัวควบคุมความร้อน ให้การทดสอบสิ้นสุดลง หลังจากที่ตัวควบคุมความ
ร้อนทํางานครั้งแรก เป็นเวลา 15 min
- เครื่องใช้ไฟฟ้ายึดกับที่ที่มีตัวควบคุมความร้อน ให้การทดสอบสิ้นสุดลง หลังจากที่ตัวควบคุมความ
ร้อนทํางานครั้งแรก เป็นเวลา 30 min
- ให้การทดสอบสิ้นสุดลง หลังจากที่สัญญาณเสียงแบบต่อเนื่องหรือสัญญาณเสียงแบบซ้ําที่ดังเป็นช่วง
ห่างกันน้อยกว่า 5 s เป็นเวลา 1 min
11.7.103 ว่าง
11.7.104 ว่าง
11.7.105 ว่าง
11.7.106 ว่าง
11.8 เพิ่มเติมข้อความ
ไม่ใช้ขีดจํากัดอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นสําหรับขาเสียบของเต้าเสียบเครื่องใช้ไฟฟ้า ถ้าตัวต่อวงจรของเครื่องใช้ไฟฟ้ามี
เทอร์มอสแตตรวมอยู่
ขีดจํากัดอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นของ มอเตอร์ หม้อแปลงไฟฟ้า และส่วนประกอบของวงจรอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้ง
ส่วนต่าง ๆ ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากสิ่งเหล่านี้ อาจสูงเกินเมื่อเครื่องใช้ไฟฟ้าทํางานที่ 1.15 เท่าของ
กําลังไฟฟ้าเข้าที่กําหนด
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12. ไม่มีข้อความ
13. กระแสไฟฟ้ารั่วและความทนทานไฟฟ้าที่อุณหภูมิทํางาน
ข้อกําหนดนี้ให้ใช้ตาม มอก.1375

14. แรงดันไฟฟ้าเกินชัว่ ครู่
ข้อกําหนดนี้ให้ใช้ตาม มอก.1375

15. ความต้านทานต่อความชื้น
ข้อกําหนดนี้ให้ใช้ตาม มอก.1375 ยกเว้นดังนี้
15.2 เพิ่มเติมข้อความ
ให้ทดสอบโดยมีตัวต่อวงจรของเครื่องใช้ไฟฟ้าอยู่ในตําแหน่งเท่านั้น
ถ้าสงสัย ให้ทดสอบการหกล้นของของเหลวกับเครื่องใช้ไฟฟ้า โดยการวางในตําแหน่งที่เบี่ยงเบนไปจาก
ตําแหน่งใช้ปกติไม่เกิน 5°
สํ า หรั บ เครื่ อ งใช้ ไ ฟฟ้ า ไร้ ส าย ให้ ท ดสอบเครื่ อ งใช้ ไ ฟฟ้ า บนระนาบแนวระดั บ ทั้ ง สองลั ก ษณะคื อ
เครื่องใช้ไฟฟ้าไร้สายอยู่บนแท่นวางและนอกแท่นวาง
15.101 เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีเจตนาให้จุ่มน้ําบางส่วนหรือทุกส่วนเพื่อทําความสะอาด ต้องมีการป้องกันต่อผลกระทบจาก
การจุ่มน้ําอย่างเพียงพอ
การเป็นไปตามข้อกําหนดให้ทําโดยการทดสอบเครื่องใช้ไฟฟ้าเพิ่มเติมจํานวน 3 เครื่อง ดังนี้
ให้เครื่องใช้ไฟฟ้าทํางานตามการทํางานปกติที่ 1.15 เท่าของกําลังไฟฟ้าเข้าที่กําหนดจนกระทั่งเทอร์มอส
แตตทํางานครั้งแรก ให้เครื่องใช้ไฟฟ้าไม่มีเทอร์มอสแตตทํางานจนกระทั่งถึงภาวะคงตัว แล้วให้ตัดวงจร
เครื่องใช้ไฟฟ้าจากแหล่งจ่ายไฟฟ้าโดยการถอดตัวต่อวงจรของเครื่องใช้ไฟฟ้าออก (ถ้ามี) จึงจุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้า
ทุกส่วนในสารละลายน้ํา NaCl เข้มข้นประมาณ 1% ที่มีอุณหภูมิระหว่าง 10 °C กับ 25 °C ยกเว้น
เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีเครื่องหมายระดับจุ่มน้ําสูงสุด ให้จุ่มน้ําลึกกว่าระดับจุ่มสูงสุดนี้ 50 mm
หลัง 1 h ให้เอาเครื่องใช้ไฟฟ้าออกจากสารละลายน้ําดังกล่าว ทําให้แห้งและทดสอบกระแสไฟฟ้ารั่วตามข้อ
16.2
หมายเหตุ ต้องระมัดระวังเพื่อให้มั่นใจว่า ได้เอาความชื้นทั้งหมดออกจากฉนวนรอบขาเสียบของเต้าเสียบ
เครื่องใช้ไฟฟ้า
หลังจากการทดสอบนี้ ให้ทดสอบอีก 4 ครั้ง หลังการทดสอบเครื่องใช้ไฟฟ้าต้องทนต่อการทดสอบความ
ทนทานไฟฟ้าตามข้อ 16.3 โดยใช้แรงดันไฟฟ้าตามตารางที่ 4
เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีกระแสไฟฟ้ารั่วสูงสุด หลังจุ่มสารละลายน้ําครั้งที่ 5 ให้ถอดแยกออก และจากการตรวจ
พินิ จ ต้ อ งแสดงให้ เ ห็น ว่ า ไม่ มี ร่ อ งรอยของน้ํ า บนฉนวน ซึ่ ง อาจมีผ ลทํ า ให้ ค่ า ระยะห่า งในอากาศและค่ า
ระยะห่างตามผิวฉนวนลดลงต่ํากว่าค่าที่ระบุในข้อ 29.
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เครื่องใช้ไฟฟ้าที่เหลืออยู่จํานวน 2 เครื่อง ให้ทํางานตามการทํางานปกติที่ 1.15 เท่าของกําลังไฟฟ้าเข้าที่
กําหนดเป็นเวลา 240 h หลังจากนั้น ให้ตัดวงจรจากแหล่งจ่ายไฟฟ้าและจุ่มน้ําอีกเป็นเวลา 1 h แล้วทําให้
แห้งและทดสอบความทนทานไฟฟ้าตามข้อ 16.3 โดยแรงดันไฟฟ้าตามตารางที่ 4
การตรวจพินิจต้องแสดงว่าไม่มีร่องรอยของน้ําบนฉนวน ซึ่งอาจมีผลทําให้ค่าระยะห่างในอากาศและค่า
ระยะห่างตามผิวฉนวนลดลงต่ํากว่าค่าที่ระบุในข้อ 29.
15.102 อุปกรณ์ต่อวงจรของแท่นวางของเครื่องใช้ไฟฟ้าไร้สาย ต้องไม่รับผลกระทบจากน้ํา
การเป็นไปตามข้อกําหนด ให้ทําดังนี้
ให้วางแท่นวางบนพื้นผิวแนวระดับ และรินสารละลายน้ํา NaCl เข้มข้นประมาณ 1% ปริมาณ 30 ml ลงบน
อุปกรณ์ต่อวงจร โดยการรินอย่างสม่ําเสมอผ่านท่อที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 8 mm เป็นคาบไม่น้อย 2 s
ปลายล่างสุดของท่ออยู่เหนืออุปกรณ์ต่อวงจร 200 mm
หมายเหตุ การจัดวางการทดสอบดังแสดงในรูปที่ 101

จากนั้น ให้ทดสอบแท่นวาง โดยการทดสอบความทนทานไฟฟ้าตามข้อ 16.3 ด้วยแรงดันไฟฟ้าทดสอบ
สําหรับฉนวนเสริม 2 500 V
15.103 ว่าง

16. กระแสไฟฟ้ารั่วและความทนทานไฟฟ้า
ข้อกําหนดนี้ให้ใช้ตาม มอก.1375

17. การป้องกันโหลดเกินของหม้อแปลงไฟฟ้า และวงจรไฟฟ้าที่เกี่ยวข้อง
ข้อกําหนดนี้ให้ใช้ตาม มอก.1375

18. ความทนทาน
ไม่ใช้ข้อกําหนดข้อนี้ตาม มอก.1375

19. การทํางานผิดปกติ
ข้อกําหนดนี้ให้ใช้ตาม มอก.1375 ยกเว้นดังนี้
19.1 ว่าง
19.2 เพิ่มเติมข้อความ
ให้วางเครื่องใช้ไฟฟ้าใกล้ผนังของมุมทดสอบเท่าที่จะเป็นไปได้ ให้ทดสอบเครื่องใช้ไฟฟ้าว่างเปล่า โดยเปิดฝา
หรือปิดฝา แล้วแต่อย่างใดให้ผลเลวกว่า
19.3 ว่าง
19.4 ว่าง
19.7 ว่าง
19.13 ว่าง
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19.101 ว่าง
19.102 ว่าง
19.103 ว่าง
19.104 ว่าง
19.105 ว่าง

20. เสถียรภาพและความเสี่ยงอันตรายทางกล
ข้อกําหนดนี้ให้ใช้ตาม มอก.1375 ยกเว้นดังนี้
20.101 ว่าง
20.102 ว่าง
20.103 ว่าง

21. ความแข็งแรงทางกล
ข้อกําหนดนี้ให้ใช้ตาม มอก.1375 ยกเว้นดังนี้
21.1 เพิ่มเติมข้อความ
ไม่ต้องคํานึงถึงการแตกหักของชิ้ นส่ วนแก้ว ถ้าการเป็นไปตามที่ กําหนดตามข้อ 8.1 ข้อ 15.1 และข้ อ
15.101 ไม่เสียไป

22. สิ่งสร้าง
ข้อกําหนดนี้ให้ใช้ตาม มอก.1375 ยกเว้นดังนี้
22.6 เพิ่มเติมข้อความ
รูระบายน้ําต้องมีเส้นผ่านศูนย์กลางไม่ต่ํากว่า 5 mm หรือ มีพื้นที่ 20 mm2 โดยมีความกว้างไม่ต่ํากว่า 3 mm
การเป็นไปตามข้อกําหนดให้ทําโดยการวัด
22.7 ว่าง
22.40 ว่าง
22.101 ว่าง
22.102 ว่าง
22.103 คู่เต้าต่อเครื่องใช้ไฟฟ้า (appliance coupler) ของเครื่องใช้ไฟฟ้าไร้สายต้องสร้างให้ทนต่อความเค้นที่
เกิดขึ้นในการใช้ปกติ
การเป็นไปตามข้อกําหนดให้ทําดังนี้
ให้ต่อขาเสียบที่มีไฟฟ้าทั้ง 2 ขาของเครื่องใช้ไฟฟ้าไร้สายเข้าด้วยกัน และต่อโหลดความต้านทานภายนอก
อนุกรมกับแหล่งจ่ายไฟฟ้า ให้โหลดภายนอกที่กระแสไฟฟ้าเท่ากับ 1.1 เท่าของกระแสไฟฟ้าที่กําหนด
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ให้วางเครื่องใช้ไฟฟ้าไร้สายบนแท่นวางและยกออก จํานวนดังนี้
- สําหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าไร้สาย

6 000 ครั้ง

ที่อัตราประมาณ 10 ครั้งต่อนาที และให้ทดสอบต่อไปอีก 6 000 ครั้ง โดยที่ไม่มีกระแสไฟฟ้าไหล
ถ้าจัดแท่นวาง 1 แท่น ให้มาพร้อมกับเครื่องใช้ไฟฟ้าไร้สายหลายอย่าง ให้ทดสอบเครื่องใช้ไฟฟ้าไร้สายที
ละอย่างกับแท่นวางเดียวกัน
หลังจากการทดสอบ เครื่องใช้ไฟฟ้าต้องเหมาะสําหรับใช้ต่อไป และการเป็นไปที่กําหนดตามข้อ 8.1 ข้อ 16.3
ข้อ 27.5 และข้อ 29. ต้องไม่เสียไป
ให้ทดสอบโดยไม่มีกระแสไฟฟ้าไหล ถ้าส่วนสัมผัสการต่อวงจร (connection contacts) ไม่สามารถตัดโหลด
หรือต่อโหลด
22.104 เครื่องใช้ไฟฟ้ายกหิ้วได้สําหรับต้มน้ํา ที่มีความจุที่กําหนดเกิน 3 l และน่าจะล้มได้ ต้องสร้างมีอัตราการไหล
ออกของน้ําจํากัด
การเป็นไปตามข้อกําหนดให้ทําดังนี้ โดยให้ประกอบเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีเต้าเสียบเครื่องใช้ไฟฟ้ารวมอยู่ กับชุด
สายอ่อน (cord set)
ให้เติมน้ําตามความจุที่กําหนดและปิดฝาตามข้อปฏิบัติ แล้ววางบนระนาบแนวระดับในตําแหน่งการใช้ปกติ
แต่ให้จัดวางในทิศทางต่าง ๆ กันที่ให้ผลเลวที่สุด
ให้เอียงระนาบขึ้นอย่างช้า ๆ จนถึงมุม 25° ถ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าล้ม ให้ปล่อยไว้ที่ตําแหน่งนี้เป็นเวลา 10 s แล้ว
ให้ตั้งกลับไปที่ตําแหน่งการใช้ปกติ วัดปริมาณของน้ําที่เหลืออยู่ หาอัตราการไหลออกของน้ําได้จากสูตร
D

60(C1  C2 )
t

เมื่อ
D คือ อัตราการไหลออกของน้ํา
C1 คือ ความจุที่กําหนด เป็นลิตร
C2 คือ ปริมาณของน้ําที่เหลืออยู่ เป็นลิตร
t

คือ ระยะเวลาของการไหลออก เป็นวินาที ที่วัดจากเวลาเครื่องใช้ไฟฟ้าล้ม

อัตราการไหลออกของน้ําต้องไม่เกิน 16 l/min
หมายเหตุ สามารถใช้วิธีที่เหมาะสมเพื่อป้องกันเครื่องใช้ไฟฟ้าจากการลื่นไถลบนระนาบเอียง

22.105 เครื่องใช้ไฟฟ้ายึดกับที่สําหรับต้มน้ํา ต้องสร้างให้ภาชนะเปิดสู่บรรยากาศเสมอ ผ่านช่องเปิดที่มีเส้นผ่าน
ศูนย์กลางไม่ต่ํากว่า 5 mm หรือ มีพื้นที่ 20 mm2 โดยมีความกว้างไม่ต่ํากว่า 3 mm ช่องเปิดต้องอยู่ใน
ตําแหน่งไม่น่าขัดขวางการใช้ปกติ
ถ้ าเครื่องใช้ไ ฟฟ้ ามีก ารจั ดเตรี ย มการระบายไอน้ํา หรือ การล้น ของน้ํ า ช่ อ งเปิดระบายต้ อ งอยู่ที่ฐ านของ
เครื่องใช้ไฟฟ้าและระบายในแนวดิ่งลง
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การเป็นไปตามข้อกําหนดให้ทําโดยการตรวจพินิจและโดยการวัด
22.106 ว่าง
22.107 ว่าง
22.108 ว่าง
22.109 ว่าง
22.110 ว่าง
22.111ว่าง
22.112 ว่าง
22.113 เครื่องใช้ไฟฟ้ามีส่วนเคลื่อนไหวทางกล ต้องสร้างให้ป้องกันสิ่งหล่อลื่นเข้าไปปนเปื้อนในช่องอาหาร
การเป็นไปตามข้อกําหนดให้ทําโดยการตรวจพินิจ
22.114 เครื่องใช้ไฟฟ้า ต้องสร้างให้ป้องกันอาหารหรือของเหลวแทรกซึมเข้าไปในที่ที่อาจก่อเกิดความผิดพร่องทาง
ไฟฟ้าหรือความผิดพร่องทางกล
การเป็นไปตามข้อกําหนดให้ทําโดยการตรวจพินิจ

23. การเดินสายไฟฟ้าภายใน
ข้อกําหนดนี้ให้ใช้ตาม มอก.1375

24. ส่วนประกอบ
ข้อกําหนดนี้ให้ใช้ตาม มอก.1375 ยกเว้นดังนี้
24.1.3 ว่าง
24.1.4 ว่าง
24.1.5 เพิ่มเติมข้อความ
คู่เต้าต่อเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีเทอร์มอสแตต คัตเอาส์ความร้อน หรือฟิวส์ รวมอยู่ในตัวต่อวงจร ให้ทดสอบตาม
IEC 60320-1 ยกเว้น
- ส่วนสัมผัสดิน (earthing contact) ของตัวต่อวงจร ยอมให้แตะต้องถึงได้ ถ้าส่วนสัมผัสดินนี้ไม่น่าถูกจับ
ในขณะเสียบหรือถอนตัวต่อวงจร
- อุณหภูมิที่กําหนดสําหรับการทดสอบตามข้อ 18. คือ ค่าที่วัดได้บนขาเสียบของเต้าเสียบเครื่องใช้ไฟฟ้าใน
การทดสอบตามข้อ 11. ของมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้
- การทดสอบวิสัยสามารถตัดกระแสไฟฟ้าตาม ข้อ 19. ให้ทดสอบโดยใช้เต้าเสียบเครื่องใช้ไฟฟ้า
- ไม่ต้องหาอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นของส่วนนําพากระแสไฟฟ้า (current-carrying
ข้อ 21.
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ไม่ให้ใช้ตัวควบคุมความร้อนในตัวต่อวงจรตาม IEC 60320-1
24.4 เพิ่มเติมข้อความ
ข้อกําหนดนี้ไม่ใช้เพื่อการต่อวงจรระหว่างเครื่องใช้ไฟฟ้ากับแท่นวางของเครื่องใช้ไฟฟ้าไร้สาย
24.101 อุปกรณ์ที่มีในเครื่องใช้ไฟฟ้า เพื่อให้เป็นตามข้อ 19.4 ต้องไม่ตั้งกลับเอง
การเป็นไปตามข้อกําหนดให้ทําโดยการตรวจพินิจ และในการทดสอบตามข้อ 19.4

25. การต่อกับแหล่งจ่ายไฟฟ้า และสายอ่อนภายนอก
ข้อกําหนดนี้ให้ใช้ตาม มอก.1375 ยกเว้นดังนี้
25.1 เพิ่มเติมข้อความ
เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีเต้าเสียบเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ใช่สิ่งตาม IEC 60320-1 ต้องจัดให้พร้อมชุดสายอ่อน
25.5 เพิ่มเติมข้อความ
แท่นวางของเครื่องใช้ไฟฟ้าไร้สาย ยอมให้เป็นการประกอบแบบ Z
25.7 ว่าง
25.8 เพิ่มเติมข้อความ
เครื่องใช้ไฟฟ้ายกหิ้วได้ที่มีกระแสไฟฟ้าที่กําหนดไม่เกิน 10 A
พื้นที่หน้าตัดระบุ 0.75 mm2 ถ้ามีความยาวน้อยกว่า 2 m

อาจมีสายอ่อนป้อนกําลังไฟฟ้าที่มี

25.22 ว่าง
25.101 ว่าง

26. ขั้วต่อสําหรับตัวนําภายนอก
ข้อกําหนดนี้ให้ใช้ตาม มอก.1375

27. การจัดเตรียมสําหรับการต่อกับดิน
ข้อกําหนดนี้ให้ใช้ตาม มอก.1375

28. หมุดเกลียวและสิ่งต่อวงจร
ข้อกําหนดนี้ให้ใช้ตาม มอก.1375

29. ระยะห่างในอากาศ ระยะห่างตามผิวฉนวน และฉนวนของแข็ง
ข้อกําหนดนี้ให้ใช้ตาม มอก.1375 ยกเว้นดังนี้
29.2 เพิ่มเติมข้อความ
สภาพแวดล้อมไมโคร เป็น ระดับมลพิษ 3 ถ้าฉนวนเกิดมลพิษได้โดยการควบแน่นของไอน้ําในการใช้ปกติของ
เครื่องใช้ไฟฟ้า
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30. ความต้านทานต่อความร้อนและไฟไหม้
ข้อกําหนดนี้ให้ใช้ตาม มอก.1375 ยกเว้นดังนี้
30.1 ว่าง
30.2 เพิ่มเติมข้อความ
เครื่ อ งใช้ ไ ฟฟ้ า ที่ มี เ จตนาให้ รั ก ษาของเหลวหรื อ อาหารไว้ ที่ อุ ณ หภู มิ โ ดยเฉพาะ ให้ ใ ช้ ข้ อ 30.2.3 ส่ ว น
เครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นให้ใช้ข้อ 30.2.2

31. ความต้านทานต่อการเป็นสนิม
ข้อกําหนดนี้ให้ใช้ตาม มอก.1375

32. การแผ่รังสี ความเป็นพิษ และความเสี่ยงอันตรายที่คล้ายกัน
ข้อกําหนดนี้ให้ใช้ตาม มอก.1375

หน่วยเป็นมิลลิเมตร

A
B
C
D
E

ท่อกรวยมีเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 8 mm
ตัวอย่างทดสอบ
กรวย
ภาชนะบรรจุมีสารละลายน้ําเกลือ 30 ml
พื้นผิวแนวระดับ
รูปที่ 101 การจัดวางการทดสอบการหกล้นของเหลว 30 ml
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ภาคผนวก
ภาคผนวกให้ใช้ตาม มอก.1375 ยกเว้นดังนี้

ภาคผนวก ค.
(ข้อกําหนด)
การทดสอบการเร่งอายุของมอเตอร์
แก้ไขข้อความ
ค่าของ p ตาม มอก.1375 ตารางที่ ค.1 คือ 2 000
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