การควบคุมวัสดุและเครื่ องใช้ ไฟฟ้ าการควบคุมวัสดุและเครื่ องใช้ ไฟฟ้ า
ภายใต้ กฎหมายประเทศญี่ปุ่น
ข้ อกําหนดทางเทคนิค ตามกฎกระทรวง
ของกระทรวงเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมและการค้ า ภายใต้ กฎหมาย
ประเทศญี่ปุ่น
ข้ อกําหนดทางเทคนิค ตามกฎกระทรวง
ของกระทรวงเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมและการค้ า
ภาคผนวก 5: ตัวจํากัดกระแส
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ภาคผนวก 5 ตัวจํากัดกระแส
1. ข้ อกําหนดทั่วไป
1.1 วัสดุ
1.1.1 วัสดุที่ทําอุปกรณ์จะต้ องทนต่ออุณหภูมิในสภาวะการใช้ งานเบื ้องต้ น
[รายละเอียดกฎเกณฑ์]
(1) “สภาวะการใช้ งานเบื ้องต้ น” หมายถึงการที่อปุ กรณ์ที่ปกติมีการใช้ งานยึดติดถาวรด้ วยเกลียวหรื อ
สิ่งที่คล้ ายกัน ซึง่ ถูกยึดติดก่อน การกําหนดตําแหน่งและอื่นๆ ถูกตังค่
้ าไว้ ที่สภาวะและการใช้ งาน
เบื ้องต้ น ในสภาวะ การทดสอบอุณหภูมิที่เพิ่มขึ ้นเบื ้องต้ น (การปรับกระทําโดยผู้ใช้ งานภายใต้
แรงดันไฟฟ้าที่กําหนดที่กําหนดตามเงื่อนไข)
(2) “ทนต่ออุณหภูมิ”
หมายถึงการที่วสั ดุรองรับส่วนภายนอกใดๆก็ตามหรื อวัสดุฉนวนไฟฟ้าเป็ น
พลาสติกทนความร้ อนแล้ ว จะต้ องเป็ นไปตามภาคผนวก 3 ข้ อ 2.1.2 [รายละเอียดกฎเกณฑ์] (4)
ข้ อ ก หรื อ ข ในกรณีนี ้หากยากต่อการนําชิ ้นตัวอย่างมาทดสอบ การทดสอบสามารถกระทําได้ กบั
ชิ ้นทดสอบที่มาจากวัสดุเช่นเดียวกัน
1.1.2 วัสดุทําฉนวนไฟฟ้าและวัสดุห้ มุ ฉนวนทนความร้ อนจะต้ องทนอุณหภูมิได้ อย่างเต็มที่ ณ บริ เวณที่มีการ
สัมผัสหรื อบริ เวณใกล้ เคียง บริ เวณที่ใกล้ กบั วัสดุดงั กล่าวและรวมถึงที่มีคณ
ุ สมบัตดิ ดู ความชื ้นได้ ตํ่า
อย่างไรก็ตามข้ อกําหนดนี ้ไม่นําไปใช้ กบั วัสดุห้ มุ ฉนวนทนความร้ อนที่มีคณ
ุ สมบัตใิ นการดูดความชื ้นซึง่
ไม่ก่อให้ เกิดอันตรายในการใช้ งานเบื ้องต้ น
[รายละเอียดกฎเกณฑ์]
วัสดุจะต้ องเป็ นไปตามภาคผนวก 3 ข้ อ 2.1.2 [รายละเอียดกฎเกณฑ์] (1) ถึง (5)
1.1.3 ชิ ้นส่วนและวัสดุโครงสร้ างของเครื่ องมือจะต้ องไม่เป็ นวัสดุตดิ ไฟง่าย ตัวอย่างเช่น ไนโตรเซลลูโลส
เซลลูลอยด์ หรื อวัสดุอื่นที่คล้ ายกัน
[รายละเอียดกฎเกณฑ์]
“วัสดุอื่นๆที่ตดิ ไฟง่าย” หมายถึงวัสดุซงึ่ เกิดการเผาไหม้ เมื่อจุดไฟ
1.1.4 วัสดุห้ มุ ฉนวนไฟฟ้าที่ใช้ ในชิ ้นส่วน ซึง่ ง่ายต่อการอาร์ ก จะต้ องไม่เป็ นสาเหตุที่ทําให้ เกิดอันตรายต่อการ
เปลี่ยนรูปหรื ออันตรายอื่นๆ อย่างเช่น การย่อยสลายของฉนวนไฟฟ้าอันเนื่องมากจากการอาร์ ก
[รายละเอียดกฎเกณฑ์]
(1) “ชิ ้นส่วนซึง่ ง่ายต่อการอาร์ ก” หมายถึงชิ ้นส่วนที่มีการเปลี่ยนแปลง อย่างเช่น การพุพอง การเผาไหม้
หรื ออย่างซึง่ เกิดขึ ้นคล้ ายๆกันระหว่างการทดสอบการปิ ดเปิ ดวงจร หรื อการทดสอบการตัดวงจรลัด
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(2) “อันตราย” หมายถึงความเป็ นไปได้ ของการเกิดเปลวไฟ ไฟฟ้าลัดวงจร และการได้ รับบาดเจ็บ
(3) “การเปลี่ยนรูป” หมายถึงการพุพอง เป็ นรอยร้ าว รอยแตกแยก เป็ นต้ น
(4) “ฉนวนไฟฟ้าที่ยอ่ ยสลาย” หมายถึงการไม่เป็ นไปตามข้ อกําหนดสําหรับการทดสอบสมรรถนะของ
ฉนวนภายหลังจากการทดสอบวงจรลัด
1.1.5 วัสดุที่นํามาทําเปลือกหุ้มสําหรับการใช้ ภายนอกจะต้ องทนต่อความต้ านทานต่อสภาพภูมิอาการและทน
ต่อความร้ อน
[รายละเอียดกฎเกณฑ์]
(1) ชิ ้นส่วนของอุปกรณ์เสริ มที่เป็ นช่องเล็กๆของผนังที่ด้านนอกเปรี ยบเสมือนว่า “ใช้ ภายนอก”
(2) “สิ่งที่มีความต้ านทานต่อสภาพภูมิอากาศและทนต่อความร้ อน” หมายถึงวัสดุที่ทําจากเซรามิค เหล็ก
เหล็กกล้ าที่ปอ้ งกันสนิม โลหะที่ยากต่อการเกิดสนิม ซึง่ ทําจากยางสังเคราะห์หรื อเรซินสังเคราะห์
หรื อเรซินสังเคราะห์ตามภาคผนวก 4 ข้ อ 2.2.4
1.1.6 วัสดุตวั นําจะต้ องเป็ นดังนี ้
[รายละเอียดกฎเกณฑ์]
“วัสดุตวั นํา” หมายถึงวัสดุที่ใช้ เป็ นชิ ้นส่วนของทางผ่านของกระแสไฟฟ้า และเป็ นชิ ้นส่วนโลหะที่ง่ายต่อ
การผ่านของกระแสไฟฟ้า ตัวอย่างเช่น ข้ อต่อที่ยดึ ให้ แน่น หมุดเหล็กที่ยดึ แผ่นเหล็ก เกลียว แผ่นเสริมแรง
เกลียวสําหรับขัวต่
้ อ เป็ นต้ น สําหรับการเชื่อมต่อทางไฟฟ้าและการเชื่อมต่อร่วมกัน และการยึดแน่นของ
ชิ ้นส่วนตัวนําที่ไม่เป็ น “วัสดุตวั นํา”
(1) ชิ ้นส่วนที่เป็ นใบมีดและคมมีดจะต้ องทําจากทองแดงหรื อโลหะผสมของทองแดง
(2) ชิ ้นส่วนอื่นที่นอกเหนือไปจากที่กําหนดในข้ อ (1) จะต้ องเป็ นแผ่นทองแดง โลหะผสมของทองแดง
เหล็กกล้ าไร้ สนิม เหล็กหรื อเหล็กกล้ า (ยกเว้ นเหล็กกล้ าไร้ สนิม) และผ่านการทดสอบตามข้ อกําหนด
ที่กําหนดในภาคผนวก 3 ตารางแนบที่ 4 หรื อ อื่นๆที่เทียบเท่ากันหรื อดีกว่าทางไฟฟ้า ความร้ อนและ
ความเสถียรทางกล เมื่อเปรี ยบเทียบกับที่กําหนดข้ างต้ น อย่างไรก็ตาม ข้ อกําหนดอาจจะไม่
เกี่ยวข้ องกับชิ ้นส่วนที่เป็ นเหล็กไม่เคลือบ เหล็กกล้ า หรื อ มีความยืดหยุน่ หรื อ ชิ ้นส่วนอื่นๆ ที่ไม่
สามารถหลีกเลี่ยงได้ แต่ยากต่อการเกิดอันตราย
[รายละเอียดกฎเกณฑ์]
(1) “มีความเท่ากันทางไฟฟ้าหรื อดีกว่า ความร้ อนและความเสถียรทางกล ” รวมถึงเหล็กกล้ าหุ้มด้ วย
โลหะทองแดง
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(2) “ชิ ้นส่วนที่ต้องการความยืดหยุน่ และชิ ้นส่วนที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงทางโครงสร้ างได้ ” เป็ นชิ ้นส่วนที่
ต้ องการความเป็ นสปริ ง ชิ ้นส่วนที่มีความแข็งแรงทางกลที่พอเพียง หากมีการนําทองแดงหรื อโลหะ
ผสมของทองแดงมาใช้ ชิ ้นส่วนที่ต้องการทําหน้ าที่เป็ นพิเศษและมีข้อกําหนดให้ เป็ นไปดังที่กําหนด
ด้ านล่าง
ก. ตัวต้ านทาน วัสดุทนความร้ อน ขดลวด ไส้ ฟิวส์ โลหะสองชนิด หน้ าสัมผัส แปรงคาร์ บอน และอื่นๆ
ข. ภายในของชิ ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ อย่างเช่น หลอดสุญญากาศ สารกึ่งตัวนํา ตัวเก็บประจุ และอื่นๆ
ค. สปริ ง วงสปริ ง โครงชิ ้นส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้า ขัวต่
้ อที่ผนึกอยูใ่ นแก้ ว การเชื่อมของขัวต่
้ อ สําหรับ
เปลือกหุ้มตัวให้ ความร้ อน ขัวต่
้ อตัวเก็บประจุ ขัวต่
้ อของหลอดสุญญากาศ
ขัวต่
้ อของสารกึ่ง
ตัวนํา ขัวต่
้ อของตัวต้ านทานและอื่นๆ
ง. เกลียวของชิ ้นส่วนที่ยดึ แน่น ความดันที่ยดึ ชิ ้นส่วน ชิ ้นส่วนที่ต้องการความแข็งแรงทางกล
อย่างเช่น การเชื่อมต่อโดยการเชื่อม และวิธีอื่นๆ
จ. การเชื่อมต่อด้ วยอุณหภูมิที่ไม่น้อยกว่า 100 °ซ
ฉ. ฐานของหลอดไฟฟ้า เต้ ารับหลอดไฟฟ้าขนาดเล็ก ซึง่ มีอายุการใช้ งานที่สนั ้ และจัดว่าเป็ น
ชิ ้นส่วนที่มีการใช้ แล้ วเสื่อมสภาพต้ องหามาแทนที่
ช. วัสดุที่ใช้ สําหรับชิ ้นส่วนซึง่ ไม่เกิดความร้ อน เช่น ส่วนนํากระแสไฟฟ้าที่มีความถี่สงู วงจร
กระแสไฟฟ้าขนาดเล็กแรงดันสูง วงจรสายดิน วงจรควบคุม วงจรบ่งชี ้ และอื่นๆที่มีความจุการ
นํากระแสสูงสุดที่ไม่เกินกว่า 10 วัตต์ และไม่เกินกว่า 100 มิลลิแอมแปร์
ซ. ชิ ้นส่วนที่มีความจุการนํากระแสสูงสุดไม่เกินกว่า 10 วัตต์ ซึง่ มีแรงดันไฟฟ้าต่อลงดิน และแรงดัน
ของสายไฟฟ้ากระแสสลับที่ไม่เกิน 30 โวลต์ และแรงดันกระแสตรงไม่เกิน 45 โวลต์ ในกรณีนี ้ สิ่ง
ที่กล่าวข้ างต้ นจะต้ องมีการใช้ งานกับชิ ้นส่วนที่มีกระแสสูงสุดที่ไม่เกินกว่า 1 แอมแปร์ ภายใต้
แรงดันไฟฟ้าที่เกี่ยวข้ อง
1.1.7 เหล็กและเหล็กกล้ า (ยกเว้ นเหล็กกล้ าไร้ สนิม) จะต้ องนํามาทําการชุบ ทาสี ทาด้ วยนํ ้ามัน หรื ออื่นๆ ที่ดี
พอต่อการป้องกันสนิม อย่างไรก็ตามข้ อกําหนดนี ้ไม่นํามาใช้ กบั ชิ ้นส่วนที่ไม่มีแนวโน้ มต่อการเกิดสนิม
[รายละเอียดกฎเกณฑ์]
“ชิ ้นส่วนที่ไม่มีแนวโน้ มต่อการเกิดสนิม ” หมายถึงชิ ้นส่วนอื่นที่นอกเหนือไปจากชิ ้นส่วนที่มีการเชื่อมต่อ
เกลียวสําหรับชิ ้นส่วนนํากระแสไฟฟ้า ซึง่ จะไม่หลวมภายหลังจากการยึดถาวร โดยรวมถึงแกนหมุน แกน
เหล็กและวัดสุโครงสร้ างอื่นๆ ต้ องมีความปลอดภัย โดยไม่เป็ นอันตรายจากการเกิดสนิม
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1.1.8 เมื่อทําการทดสอบความร้ อนผ่านไป 1 ชัว่ โมงในอากาศที่มีอณ
ุ หภูมิ 150 ± 3° ซ สําหรับวัสดุที่ทําด้ วยฟี
นอลิคเรซิน และที่อณ
ุ หภูมิ 100 ± 3° ซ สําหรับวัสดุอื่นๆ จากนันปล่
้ อยให้ เย็นตามปกติ เปลือกภายนอก
และฐานของเรซินสังเคราะห์จะต้ องไม่หลวม บวม เป็ นรอยร้ าว รอยแตก เปลี่ยนรูป และเกิดความ
ผิดปกติอื่นๆ ขึ ้นที่แต่ละส่วน
1.2 การทํา
1.2.1 การทําจะต้ องไม่ก่อเกิดอันตรายได้ ง่ายภายใต้ สภาวะการใช้ งานเบื ้องต้ น มีรูปร่างที่ถกู ต้ องและประกอบ
อย่างดีและรับประกันในเรื่ องการทํางานได้ อย่างราบรื่ น
[รายละเอียดกฎเกณฑ์]
“ไม่ก่อเกิดอันตรายภายใต้ การทานตามปกติ ” หมายถึง ไม่เกิดไฟฟ้าลัดวงจร ไหม้ หรื อได้ รับบาดเจ็บ
จะต้ องง่ายต่อการสัมผัสกับสายไฟฟ้าที่เหมาะสมกับเครื่ องมือและการเชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายกําลังและ
เครื่ องมือตามพิกดั ที่แสดงบนเครื่ องมือนันที
้ ่แนะนําวิธีการใช้ งานเบื ้องต้ น
1.2.2 นิ ้วทดสอบที่แสดงในภาคผนวก 4 ข้ อ 1.2.3 จะต้ องไม่สมั ผัสกับส่วนที่มีกระแสไฟฟ้าในสภาวะการใช้ งาน
เบื ้องต้ น ในกรณีของแรงที่ให้ กบั การทดสอบนิ ้วจะต้ องเท่ากับ 30 นิวตัน อย่างไรก็ตามข้ อกําหนดนี ้ไม่
นําไปใช้ กบั ส่วนที่มีกระแสไฟฟ้าที่ตํ่ากว่าค่าที่แสดงด้ านล่างหรื อมากกว่าบริ เวณจากผิวด้ านนอกของ
เปลือกขณะที่สายไฟฟ้ามีการสัมผัสกับชิ ้นส่วน
(1) 1.2 ม.ม. เมื่อแกนรองของช่องของสายไฟฟ้าสัมผัสกับชิ ้นส่วนน้ อยกว่า 3 ม.ม.
(2) 1.5 ม.ม. เมื่อแกนรองของช่องของสายไฟฟ้าสัมผัสกับชิ ้นส่วนเกินกว่า 3 ม.ม. แต่ไม่เกิน 7 ม.ม.
(3) 3 ม.ม. เมื่อแกนรองของช่องของสายไฟฟ้าสัมผัสกับชิ ้นส่วนเกินกว่า 7 ม.ม.
1.2.3 การติดตังวั
้ สดุโครงสร้ างจะต้ องง่ายและมีความแน่นอน
1.2.4 การปิ ดเปิ ดวงจรจะต้ องไม่มีแนวโน้ มที่ทําให้ เกิดการสัน่ สะเทือนหรื อที่คล้ ายกันภายใต้ สภาวะการใช้ งาน
เบื ้องต้ น
1.2.5 การทํางานของการปิ ดเปิ ดวงจรจะต้ องราบรื่ นภายใต้ สภาวะการใช้ งานเบื ้องต้ น
1.2.6 การปิ ดแบบธรรมดาจะเกิดขึ ้นภายหลังจากมีการเปิ ดโดยอัตโนมัติ
1.2.7 เมื่อมีขวปิ
ั ้ ดเปิ ดวงจรสองขัวหรื
้ อมากกว่า การทํางานของขัวจะต้
้ องเกิดขึ ้นพร้ อมๆกัน
1.2.8 ในทุกๆขัวจะต้
้ องมีชิ ้นส่วนการทํางานยกเว้ นขัวที
้ ่อยูด่ ้ านต่อลงดิน
1.2.9 พื ้นผิวด้ านหลังของฐานและพื ้นผิวด้ านนอก ที่คนสามารถสัมผัสได้ ง่ายภายใต้ สภาวะการใช้ งานเบื ้องต้ น
จะต้ องเป็ นดังต่อไปนี ้
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(1) ส่วนที่มีกระแสไฟฟ้าบนพื ้นผิวด้ านหลังของฐานจะต้ องมีความลึกมากกว่า 3 ม.ม. จากพื ้นผิว
ด้ านหลังของฐานสําหรับชนิดใช้ ภายนอกเพื่อติดตังกั
้ บวัสดุโครงสร้ างและจากพื ้นผิวที่ตดิ ตังของฐาน
้
สําหรับชนิดอื่นๆ (ต้ องมากกว่า 1 ม.ม. หากช่องว่างเติมด้ วยเรซินทนความร้ อน) และที่มากกว่านัน้
ส่วนบนจะต้ องหุ้มด้ วยวัสดุฉนวนไฟฟ้า (จํากัดเฉพาะชนิดที่มีความทนนํ ้าซึง่ จะต้ องไม่ออ่ นนุม่ ที่
อุณหภูมิ 75 ° ซ ไม่รวมซัลเฟอร์ ) อย่างไรก็ตามข้ อกําหนดนี ้ไม่นําไปใช้ กบั ชนิดใช้ ภายในและส่วนที่มี
กระแสไฟฟ้าบนพื ้นผิวด้ านหลังของฐานที่มีความลึกเท่ากับ 6 ม.ม. หรื อมากกว่าจากพื ้นผิวที่ตดิ ตัง้
บนฐาน
[รายละเอียดกฎเกณฑ์]
(1) “พื ้นผิวด้ านหลังของฐาน” หมายถึงพื ้นผิวด้ านหลังทังหมดของฐานแทนที
้
่จะเป็ นพื ้นผิวบริ เวณที่
มีการติดตังเท่
้ านัน้
(2) “พื ้นผิวบริ เวณที่มีการติดตังของฐาน”
้
หมายถึงแนวระนาบรวมถึงพื ้นผิวที่กําลังจะสัมผัสกับวัสดุ
โครงสร้ าง
(3) “ไม่ออ่ นตัว” หมายความว่าจะต้ องไม่มีการละลาย เมื่อเก็บวัสดุดงั กล่าวไว้ ในอากาศก่อนมีการ
กําหนดอุณหภูมิ (ซึง่ ต่อไปให้ เป็ นเช่นเดียวกับข้ อ 1.2.9)
(2) ส่วนที่มีไฟฟ้า ซึง่ แสดงให้ เห็นพื ้นผิวด้ านนอกที่คนสามารถสัมผัสได้ โดยง่ายในสภาวะการใช้ งาน
เบื ้องต้ นจะต้ องลึกกว่า 3 ม.ม. จากพื ้นผิวด้ านนอก (ในกรณีเมื่อช่องว่างถูกเติมด้ วยเรซินทนความ
ร้ อนจะต้ องไม่น้อยกว่า 1 ม.ม.) และที่ด้านบนสุดจะต้ องหุ้มด้ วยวัสดุฉนวนทนความร้ อน (จํากัด
เฉพาะวัสดุที่ทนนํ ้าซึง่ ไม่ออ่ นนุม่ ที่อณ
ุ หภูมิ 75 ° ซ ไม่รวมถึงซัลเฟอร์ )
1.2.10 การเชื่อมต่อของชิ ้นส่วนที่นํากระแสจะต้ องมีความแน่นอนในการเชื่อมต่อทางไฟฟ้า
1.2.11 ลูกบิด คันโยก และที่คล้ ายกันจะต้ องง่ายต่อการทํางานและมีชอ่ งหรื อลักษณะคล้ ายกันเพื่อดึงเชือกที่
ติดอยูไ่ ด้
1.2.12 จะต้ องไม่มีโอกาสให้ ฝนุ่ ผงเข้ าไปอยูใ่ นชิ ้นส่วน และส่วนที่ทํางานจะต้ องไม่เกิดความเสียหายได้ ง่าย
เมื่อเกิดความร้ อนจากภายนอก
1.2.13 จะต้ องมีโอกาสในการปิ ดชิ ้นส่วนที่มีการทํางาน และเปลี่ยนการตังค่
้ า หรื อการป้องกันอัตโนมัตจิ ะต้ อง
ไม่รบกวนขณะที่มีการปิ ดฝาครอบ
1.2.14 ในกลไกการป้องกัน การป้องกันจะต้ องไม่รบกวนโดยการกดปุ่ มปิ ด หรื อผลักปุ่ มให้ อยูใ่ นตําแหน่งปิ ด
1.2.15 เครื่ องประกอบการนํากระแสและการติดเครื่ องประกอบที่ตดิ ตังถาวรจะต้
้
องติดตังไม่
้ ให้ หลวมภายใต้
สภาวะการใช้ งานตามปกติ
[รายละเอียดกฎเกณฑ์]
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ก. สิ่งที่กําหนดดังหัวข้ อต่อตังแบบถาวรถู
้
กยึดด้ วยเกลียวหรื อหมุดเหล็ก 2 ตําแหน่งหรื อมากกว่า
ข. การติดตังถาวรที
้
่มีการชน ทําให้ เป็ นราง หรื อร่อง เพื่อให้ หยุดหมุน
1.2.16 ขัวต่
้ อจะต้ องสามารถติดกับสายไฟฟ้าได้ ง่ายและมีความน่าเชื่อถือ โดยไม่มีการบิดงอที่ปลายของ
ตัวนําของสายไฟฟ้า
1.2.17 เกลียวหรื อแป้นเกลียวที่นํามาใช้ ในบริ เวณที่เคลื่อนที่ได้ จะต้ องมีความปลอดภัยเมื่อมีการหยุดหมุนเพื่อ
ป้องกันการหลวมอันเนื่องมาจากการสะเทือน
1.2.18 เกลียวของขัวต่
้ อสําหรับส่วนสัมผัสกับสายไฟฟ้าของแหล่งจ่ายกําลัง (รวมถึงสายไฟฟ้าตัวนํา ให้ เป็ น
เช่นเดียวกับข้ อ 1.2.18) จะต้ องไม่มีการสัมผัสกับส่วนอื่นๆที่นอกเหนือไปจากสายไฟฟ้าของแหล่งจ่าย
กําลัง อย่างไรก็ตามข้ อกําหนดนี ้ไม่นําไปใช้ กบั ส่วนอื่นที่นอกเหนือไปจากสายไฟฟ้าของแหล่งจ่ายกําลัง
ที่ไม่มีแนวโน้ มที่จะตกลงมา
1.2.19 เกลียวสําหรับฟิ วส์ที่สมั ผัสขัวต่
้ อจะต้ องไม่มีการสัมผัสกับชิ ้นส่วนอื่นที่ไม่ใช่ฟิวส์ อย่างไรก็ตาม
ข้ อกําหนดนี ้จะไม่นํามาใช้ หากส่วนที่นอกเหนือไปจากฟิ วส์ยากต่อการหลวมเมื่อฟิ วส์ถกู สัมผัสหรื อ
ถอดออก
1.2.20 ขัวต่
้ อสําหรับการเชื่อมต่อสายไฟฟ้า (จํากัดเฉพาะสายไฟฟ้าอะลูมิเนียมที่มีการเชื่อมต่อโดยตรง)
จะต้ องเป็ นดังต่อไปนี ้
(1) วิธีการเชื่อมต่อของสายไฟฟ้าจะต้ องหมุนให้ แน่นหรื อดึงให้ แน่น
(2) เกลียวสําหรับขัวต่
้ อสําหรับการนํามาใช้ กบั กระแสไฟฟ้าโดยตรงจะต้ องทําด้ วยทองแดงหรื อโลหะ
ผสมของทองแดง
(3) เมื่อการทํางานของกระแสที่นํามาใช้ ตอ่ ไปยังขัวต่
้ อที่เชื่อมต่อกับสายไฟฟ้าอะลูมิเนียมเท่ากับ 1.5
เท่าของกระแสที่กําหนด เป็ นเวลานาน 45 นาที แล้ ว ให้ ตดั กระแสเป็ นเวลา 45 นาที โดยทําซํ ้า
จํานวน 125 ครัง้ ความแตกต่างของอุณหภูมิระหว่างสิ ้นสุดการทํางานครัง้ ที่ 25 และครัง้ ที่ 125
แล้ ว จะต้ องไม่เกิน 8 เคลวิน
1.2.21 ความยาวของเกลียวประสิทธิภาพสําหรับการสัมผัสสายไฟฟ้าแหล่งจ่ายกําลังจะต้ องไม่น้อยกว่า 2
พิตช์ สําหรับเส้ นผ่านศูนย์กลางระบุไม่น้อยกว่า 8 ม.ม. และไม่น้อยกว่าร้ อยละ 40 ของเส้ นผ่าน
ศูนย์กลางระบุที่ไม่น้อยกว่า 8 ม.ม. อย่างไรก็ตามข้ อกําหนดนี ้ไม่นําไปใช้ กบั เกลียวที่มีเส้ นผ่าน
ศูนย์กลางระบุไม่น้อยกว่า 8 ม.ม. บางส่วนของเกลียวอยูบ่ นผิวด้ านในของโครงสร้ างขัวต่
้ อและต้ อง
เป็ นไปตามข้ อกําหนดดังต่อไปนี ้
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[รายละเอียดกฎเกณฑ์]
ชิ ้นส่วนที่มีสว่ นแยกที่มีการผลิตชิ ้นส่วนโดยการฉีดเข้ าไป (ขัวต่
้ อเกลียวทําโดยการฉีดของชิ ้นส่วนที่อยู่
ด้ านหลัง) จะต้ องไม่รวมอยูใ่ น “ส่วนเกลียวประสิทธิภาพ”
(1) ความยาวประสิทธิภาพของชิ ้นส่วนเกลียวทังหมดจะต้
้
องมีขนาดใหญ่กว่าร้ อยละ 25 ของเส้ นผ่าน
ศูนย์กลางระบุ และผลรวมของความยาวประสิทธิภาพของชิ ้นส่วนเกลียวทังหมดและชิ
้
้นส่วน
เกลียวบางส่วนจะต้ องมีขนาดใหญ่กว่าร้ อยละ 55 ของเส้ นผ่านศูนย์กลางระบุ
(2) เมื่อทําการทดสอบตามภาคผนวก 4 ตารางที่แนบ 1 จํานวน 5 ครัง้ ผลการทดสอบจะต้ องเป็ นไป
ตามข้ อกําหนด
1.2.22 โดยตลอดของช่องสําหรับสายไฟฟ้าจะต้ องไม่มีแนวโน้ มที่จะเกิดอันตรายกับสายไฟฟ้า ในกรณีนี ้ฝา
โลหะ กล่อง หรื อฐานจะต้ องมีฉนวนบุชชิ่งที่สมั ผัสโดยตลอดช่องของสายไฟฟ้า
1.2.23 หากชิ ้นส่วนของฝาโลหะ กล่อง หรื อฐานง่ายต่อการอาร์ กแล้ ว วัสดุฉนวนจะต้ องไมติดไฟได้ ง่ายเมื่อมี
การสัมผัสกับชิ ้นส่วนนี ้
[รายละเอียดกฎเกณฑ์]
(1) “ชิ ้นส่วนซึง่ ง่ายต่อการอาร์ ก“ หมายถึงชิ ้นส่วนที่ด้านหน้ ามีการอาร์ ก มีการทดสอบการปิ ดเปิ ด
วงจรหรื อทดสอบการตัดวงจรลัด ในกรณีนี ้ หากฟิ วส์สําหรับการตรวจสอบถูกหลอม เท่ากับว่าเป็ น
“การอาร์ กชิ ้นส่วน”
(2) “การติดของวัสดุฉนวนไฟฟ้าที่ไม่เกิดการเผาไหม้ ” หมายถึงวัสดุฉนวนมีฉนวนที่มีความสามารถ
ต้ านทานการอาร์ กอย่างสมบูรณ์ ความหนาเป็ นไปตามข้ อกําหนดในภาคผนวก 4 ข้ อ 1.2.17 (การ
เคลือบหรื อการอบเพียงเท่านันจะไม่
้
ถือว่าเป็ นการเชื่อม)
1.2.24 สภาวะของการปิ ดเปิ ดวงจรจะต้ องระบุโดยตัวอักษรหรื อสีบนบริเวณที่มองเห็นได้ ง่าย อย่างไรก็ตาม
ข้ อกําหนดนี ้จะไม่นําไปใช้ กบั สิ่งที่มีการทํางานของการปิ ดเปิ ดวงจรที่ทําการทดสอบโดยการดึงเชือก
1.2.25 การทําเครื่ องหมาย “ขัวต่
้ อด้ านสายดิน” จะต้ องติดอยูบ่ ริ เวณชิ ้นส่วนที่มองเห็นได้ ง่ายของขัวต่
้ อที่ด้าน
ที่ตอ่ ลงดิน
[รายละเอียดกฎเกณฑ์]
เป็ น “การทําเครื่ องหมายสําหรับการแสดงขัวต่
้ อด้ านที่ตอ่ ลงดิน ” อาจจะใช้ เป็ นสัญลักษณ์ N หรื อ W
1.2.26 สําหรับความหนาของวัสดุฉนวน (ยกเว้ นชิ ้นส่วนระหว่างขดลวดที่ขดลวดมีความแตกต่างกันสําหรับ
การสังเคราะห์เวกเตอร์ สําหรับระบบสายไฟฟ้าสามเส้ นเฟสเดียว) ให้ ใช้ มาตรฐานเทคนิคตามที่กําหนด
ในภาคผนวก 4 ข้ อ 1.2.17
[รายละเอียดกฎเกณฑ์]
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(1) เป็ นไปตามภาคผนวก 4 ข้ อ 1.2.17(1) [รายละเอียดกฎเกณฑ์] ข้ อ (1) ถึง (5)
(2) เป็ นไปตามภาคผนวก 4 ข้ อ 1.2.17(2) [รายละเอียดกฎเกณฑ์] ข้ อ (1) ถึง (5)
(3) เป็ นไปตามภาคผนวก 4 ข้ อ 1.2.17(3) [รายละเอียดกฎเกณฑ์] ข้ อ (1) ถึง (5)
1.2.27 ระยะห่างในอากาศและระยะห่างตามผิวฉนวนระหว่างส่วนที่มีไฟฟ้าที่ขวมี
ั ้ ความแตกต่างกันและ
ระหว่างส่วนที่มีไฟฟ้าและส่วนที่เป็ นโลหะที่ไม่มีไฟฟ้าที่ง่ายต่อการต่อลงดิน หรื อส่วนที่ไม่ใช่โลหะที่ง่าย
ต่อการต่อลงดินจะต้ องมีคา่ สูงกว่าค่าที่กําหนดในตารางด้ านล่าง อย่างไรก็ตามข้ อกําหนดนี ้ไม่นําไปใช้
ระหว่างขดลวดที่ขวมี
ั ้ ความแตกต่างกันสําหรับการสังเคราะห์เวกเตอร์ สําหรับระบบสายไฟฟ้าสามเส้ น
เฟสเดียว
[รายละเอียดกฎเกณฑ์]
เป็ นไปตามภาคผนวก 4 ข้ อ 1.2.16 [รายละเอียดกฎเกณฑ์] ข้ อ 1 ถึง 7 ในกรณีนี ้ “ระยะห่างในอากาศ
(รวมถึงระยะห่างตามผิวฉนวน)” จะต้ องเข้ าใจว่าเป็ น “ระยะห่างในอากาศและระยะห่างตามผิวฉนวน”
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ตารางที่ 1

ส่วนที�ติดถาวร
นอกเหนือจากส่วนขั�วต่อ
ซึ�งผงโลหะไม่สามารถติด
ได้ง่าย

ส่วนที�ติดถาวร
นอกเหนือจากส่วนขั�วต่อ
ซึ�งผงโลหะไม่สามารถติด
ได้ง่าย

ส่วนขั�วต่อ

ส่วนที�ติดถาวร
นอกเหนือจากส่วนขั�วต่อ
ซึ�งผงโลหะไม่สามารถติด
ได้ง่าย

ส่วนอื�นๆ

ส่วนขั�วต่อ

ระหว่างส่วนมีไฟฟ�าและส่วนโลหะที�ไม่มี
ไฟฟ�าที�ง่ายต่อการลงดินหรือผิวหน้าของ
ส่วนที�ไม่ใช่โลหะที�คนสัมผัสได้ง่าย

ส่วนอื�นๆ

ระหว่างส่วนที�มีไฟฟ�าที�ขั�ว
มีความแตกต่างกัน

ส่วนขั�วต่อ

ระหว่างส่วนมีไฟฟ�าและส่วนโลหะที�ไม่มี
ไฟฟ�าที�ง่ายต่อการลงดินหรือผิวหน้าของ
ส่วนที�ไม่ใช่โลหะที�คนสัมผัสได้ง่าย

ส่วนอื�นๆ

ระหว่างส่วนที�มีไฟฟ�าที�ขั�ว
มีความแตกต่างกัน

ส่วนขั�วต่อ

ประเภทของ
กระแสที�กําหนด

ระยะห่างตามผิวฉนวน (ม.ม.)

ส่วนอื�นๆ

ระยะห่างในอากาศ (ม.ม.)

ส่วนที�ติดถาวร
นอกเหนือจากส่วนขั�วต่อ
ซึ�งผงโลหะไม่สามารถติด
ได้ง่าย

กระแสที�กําหนดไม่
น้อยกว่า 15 แอมแปร์

4

4

4

4

4

4

6

6

6

6

6

6

กระแสที�กําหนดน้อย
กว่า 15 แอมแปร์

3

1.5

3

3

1.5

3

3

1.5

3

3

1.5

3
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[รายละเอียดกฎเกณฑ์]
(1) เป็ นไปตามภาคผนวก 4 ข้ อ 3.2.16 [รายละเอียดกฎเกณฑ์] ข้ อ 1 ถึง 7 ในกรณีนี ้ “ระยะห่าง
ในอากาศ (รวมถึงระยะห่างตามผิวฉนวน) ” จะต้ องเข้ าใจว่าเป็ น “ระยะห่างในอากาศและ
ระยะห่างตามผิวฉนวน”
(2) ช่องสําหรับกระแสที่กําหนดไม่น้อยกว่า 15 แอมแปร์ จะนํามาใช้ กบั ระยะห่างในอากาศและ
ระยะห่างตามผิวฉนวนระหว่างส่วนที่มีไฟฟ้ากับขัวที
้ ่แตกต่างกัน (ยกเว้ นระหว่างวงจรและ
วงจรหลัก) ของวงจรควบคุมและขดลวดกระตุ้น (ยกเว้ นขดลวดป้องกันกระแสเกิน)
(หมายเหตุ): 1. ระยะห่างในอากาศจะต้ องเป็ นระยะที่วดั โดยให้ นํ ้าหนัก 30 นิวตันที่บริ เวณ
ผิวหน้ าด้ านนอกของเครื่ องมือ และที่ชิ ้นส่วนภายในให้ นํ ้าหนัก 2 นิวตัน ด้ วย
ระยะห่างที่แคบที่สดุ
[รายละเอียดกฎเกณฑ์]
ไม่มีการให้ แรง 2 นิวตัน แก่ชิ ้นส่วนที่เป็ นสปริ งหรื อสายต่อสันในทิ
้ ศทางการให้ แรงที่ไม่สามารถ
หลีกเลี่ยงการทําหน้ าที่ได้
2. หากช่องว่างของพื ้นผิวที่เชื่อมต่อกันของเปลือกหุ้มไม่เกิน 0.3 ม.ม. แล้ ว
ระยะห่างในอากาศและระยะห่างตามผิวฉนวนระหว่างผิวหน้ าของส่วนที่มี
ไฟฟ้าและชิ ้นส่วนโลหะที่ไม่มีไฟฟ้าที่คนสัมผัสได้ ง่าย สามารถทําให้ เท่ากับ 1.5
ม.ม. ได้ อย่างไรก็ตาม ยกเว้ นการติดตังผิ
้ วหน้ าของสิ่งที่ตดิ ตังกั
้ บโครงสร้ าง
(รวมถึงแผงทําการกระจาย)
3. สําหรับชิ ้นส่วนอื่นที่ไม่ใช่ขวต่
ั ้ อที่มีการทําสําหรับผู้ใช้ ไม่สามารถเปิ ดฝาหรื อ
เปลือกหุ้มได้ ที่มีกระแสที่กําหนดไม่น้อยกว่า 15 แอมแปร์ ระยะห่างตามผิว
ฉนวนสามารถทําให้ กว้ างกว่า 4 ม.ม.
4. หากชิ ้นส่วนที่มีแรงดันไฟฟ้าหรื อแรงดันไฟฟ้าต่อลงดินไม่เกิน 15 โวลต์ และมี
แผ่นฉนวนทนต่อความชื ้นแล้ วระยะห่างในอากาศและระยะห่างตามผิวฉนวน
สามารถตังไว้
้ ที่ 0.5 ม.ม. ได้
1.2.28 ชิ ้นส่วนขัวต่
้ อสําหรับวงจรหลักจะต้ องเป็ นไปตามข้ อกําหนดดังต่อไปนี ้
(1) การทําเมื่อมีสายไฟฟ้าติดอยูโ่ ดยตรงกับเกลียวจะต้ องเป็ นดังนี ้
ก. สายไฟฟ้าที่แสดงในรายการด้ านล่างจะต้ องมีก ารเชื่อมต่อได้ อย่างง่ายดายและมีความแน่นอน
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ตารางที่ 2

สายไฟฟ�า
กระแสที�กําหนด (แอมแปร์) สายไฟฟ�าชนิดแข็ง
สายไฟฟ�าตีเกลียว
(เส้นผ่านศูนย์กลาง ม.ม.)
(ขนาดพื�นที�หน้าตัด ม.ม.²)
5
2.0 (2.6)
7.5
2.0 (2.6)
10
2.0 (2.6)
15
2.0 (2.6)
20
2.6 (3.2)
5.5
25
(3.2)
5.5
20
8.0 (14.0)
40
14.0 (22.0)
50
22.0 (38.0)
60
22.0 (38.0)
(หมายเหตุ) : ค่าในวงเล็บจะนํามาใช้ กบั สิ่งที่แสดงด้ วยตัวอักษร Al หรื อ Al-Cu
ข. เส้ นผ่านศูนย์กลางระบุของขัวต่
้ อเกลียวจะต้ องใหญ่กว่าค่าที่แสดงในตารางด้ านล่าง
ตารางที่ 3

เส้นผ่านศูนย์กลางระบุของขั�วต่อเกลียว (ม.ม.)
กระแสที�กําหนด
(แอมแปร์)
5
7.5 หรือ 10
15
20
25 หรือ 30
40 หรือ 50
60

กดและทําให้แน่นด้วย กดและทําให้แน่นด้วย
ชนิดยึดให้แน่นที� ส่วนปลายของเกลียว ส่วนปลายของเกลียว 2
ส่วนหัวและฟ�นเกลียว
หนึ�งเกลียว
เกลียวหรือมากว่า
3.5
3
3
3.5
3.5
3
3.5
3.5
3.5
4
4
3.5
4.5
4.5
4
5
5
4.5
6
6
5
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(2) ความแข็งแรงของชิ ้นส่วนขัวต่
้ อจะต้ องเป็ นดังต่อไปนี ้
ก. ในกรณีของการทําขณะที่สายไฟฟ้าหรื อแถบทองแดงถูกยึดติดด้ านล่างของส่วนคอหรื อ
แป้นเกลียวของเกลียวและทําให้ แน่น แผ่นทองเหลืองที่มีความหนาเท่ากับความยาว 1
พิตช์ของขัวต่
้ อเกลียวจะต้ องยึดไว้ ด้านล่าง ส่วนคอหรื อแป้นเกลียวและทําให้ แน่นโดยการ
ให้ แรงที่ทําให้ เกิดการหมุนดังที่แสดงในตารางด้ านล่าง และต้ องไม่เกิดความผิดปกติ
[รายละเอียดกฎเกณฑ์]
“ความผิดปกติ” หมายถึงการแตกหักที่ขวต่
ั ้ อหรื อขัวต่
้ อที่สมั ผัสกับชิ ้นส่วน การเปลี่ยนรูป และ
ที่คล้ ายกัน ที่อาจส่งผลกระทบต่อการทําหน้ าที่ และหากมีการโค้ งงอเล็กน้ อยจะถือว่าไม่
ผิดปกติ (ต่อไปให้ เป็ นเช่นเดียวกับข้ อ 1.2.28)
ตารางที่ 4
เส้นผ่านศูนย์กลางระบุ
เกิน 3.5
เกิน 3
ไม่เกิน 3
ของขั�วต่อเกลียว
แต่ไม่เกิน 3.5 แต่ไม่เกิน 4
(ม.ม.)
แรงที�ทําให้วัตถุเกิด
การหมุน
(นิวตันเมตร)

0.5
(0.25)

0.8
(0.4)

เกิน 4
แต่ไม่เกิน 4.5

เกิน 4.5
แต่ไม่เกิน 5

1.5
(0.8)

2

1.2
(0.7)

เกิน 5
เกิน 6
แต่ไม่เกิน 6 แต่ไม่เกิน 8

2.5

5.5

(หมายเหตุ): ค่าที่แสดงในวงเล็บจะเป็ นค่าที่นํามาใช้ กบั ช่องที่ตงเกลี
ั ้ ยว
ข. สําหรับการทําซึง่ ขัวต่
้ อถูกดันและยึดแน่นด้ วยปลายของเกลียว สายไฟฟ้าหุ้มฉนวน
จะต้ องเป็ นไปตามมาตรฐานเทคนิคตามที่กําหนดในภาคผนวก 1 หรื อมาตรฐาน
เทคนิคตามที่กําหนดในข้ อ 2 ที่มีเส้ นผ่านศูนย์กลางตามที่แสดงในตารางในข้ อ
1.2.28 (1) จะต้ องมีการเชื่อมต่อ และต้ องไม่มีความผิดปกติเกิดขึ ้นเมื่อให้ แรงที่ทําให้
เกิดการหมุนตามรายการที่แสดงในตารางของข้ อย่อย “ก”
ค. สําหรับการทําซึง่ สายไฟฟ้าถูกใส่และยึดให้ แน่น สายไฟฟ้าที่แสดงในตารางของข้ อ
1.2.28 จะต้ องมีการเชื่อมต่อกับชิ ้นส่วนของขัวต่
้ อ โดยจะต้ องให้ นํ ้าหนักแรงดึงอย่าง
ต่อเนื่องแก่สายไฟฟ้า 100 นิวตัน เป็ นเวลา 1 นาที และจะต้ องไม่เกิดความผิดปกติ
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เกิน 8

7.5

[รายละเอียดกฎเกณฑ์]
(1) “การทําด้ วยการใส่และการยึดสายไฟฟ้า ” หมายถึงสายไฟฟ้าแต่ละเส้ นถูกใส่เข้ าไป
โดยตรงยังขัวต่
้ อและทําให้ แน่นและเชื่อมต่อโดยปราศจากการใช้ เกลียวหรื อเครื่ องมือ
(ปากคีบ เหล็กบัดกรี หรื อลักษณะที่คล้ ายกัน)
ง. สําหรับชิ ้นส่วนขัวต่
้ อที่นอกเหนือไปจากที่ระบุในข้ อย่อย “ก” “ข” และ “ค” จะต้ องไม่
เกิดความผิดปกติเมื่อให้ นํ ้าหนักแรงดึง 10 นิวตัน เป็ นเวลา 15 วินาทีระหว่างขัวต่
้ อ
และเครื่ องมือ
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2. ตัวจํากัดกระแสสําหรั บระบบแอมแปร์
2.1 การทํา
ผลิตภัณฑ์ อย่างเช่น ฟิ วส์ หรื อที่คล้ ายกันจะต้ องไม่นํามาใช้ เป็ นชิ ้นส่วนในการทํางานและจะต้ องมี
การนํามาใช้ ซํ ้า
2.2 พิกัด
แรงดันไฟฟ้าที่กําหนด กระแสไฟฟ้าที่กําหนด และการตัดกระแสที่กําหนดจะต้ องเป็ นดังตาราง
ต่อไปนี ้
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ตารางที่ 5
ประเภท
หัวข้อ

ชนิดสายไฟฟ�า
สองเส้นเฟสเดียว

ชนิดสายไฟฟ�า
สามเส้นเฟสเดียว

แรงดันไฟฟ�า
ที�กําหนด (โวลต์)
110
110
110
110
110
110
110
110
220
220
220
220
220
220
220
110 และ 220
110 และ 220
110 และ 220
110 และ 220
110 และ 220
110 และ 220
110 และ 220

กระแสที�กําหนด
(แอมแปร์)
5
10
15
20
30
40
50
60
5
7.5
10
15
20
25
30
10
15
20
30
40
50
60

การตัดกระแสที�กําหนด (แอมแปร์)
ไม่น้อยกว่า 1,000
ไม่น้อยกว่า 1,000
ไม่น้อยกว่า 1,000
ไม่น้อยกว่า 1,000
ไม่น้อยกว่า 1,000
ไม่น้อยกว่า 2,500
ไม่น้อยกว่า 2,500
ไม่น้อยกว่า 2,500
ไม่น้อยกว่า 1,000
ไม่น้อยกว่า 1,000
ไม่น้อยกว่า 1,000
ไม่น้อยกว่า 1,000
ไม่น้อยกว่า 1,000
ไม่น้อยกว่า 1,000
ไม่น้อยกว่า 1,000
ไม่น้อยกว่า 1,000
ไม่น้อยกว่า 1,000
ไม่น้อยกว่า 1,000
ไม่น้อยกว่า 1,000
ไม่น้อยกว่า 2,500
ไม่น้อยกว่า 2,500
ไม่น้อยกว่า 2,500

(หมายเหตุ): กระแสที่กําหนดสําหรับสายไฟฟ้าสามเส้ นเฟสเดียวจะถูกระบุโดยค่าที่สงั เคราะห์ของกระแส
เวกเตอร์ ของการทํางานของชิ ้นส่วนของสายไฟฟ้าที่แรงดันทังสองด้
้
าน
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2.3 คุณลักษณะของการทํางาน
2.3.1 เมื่อทดสอบตามที่กําหนดในเงื่อนไขข้ อ (1) ภายใต้ สภาวะอุณหภูมิแวดล้ อมที่ไม่น้อยกว่า 0 ° ซ แต่ไม่
เกิน 30 ° ซ จะต้ องเป็ นไปตามเกณฑ์ที่กําหนดในข้ อ (2)
(1) เงื่อนไขการทดสอบ
ก. ชิ ้นตัวอย่างที่แนบแต่ละชิ ้นในสภาวะการใช้ งานเบื ้องต้ น และการเชื่อมต่อสายไฟฟ้าดังที่
แสดงในตารางของข้ อ 1.2.28 (1) ก สอดคล้ องกับกระแสไฟฟ้าที่กําหนด
[รายละเอียดกฎเกณฑ์]
“การเชื่อมต่อ” หมายถึงการเชื่อมต่อของสายไฟฟ้าไปยังชิ ้นตัวอย่างด้ วยแรงหมุนให้ แน่นดังที่ระบุใน
ตารางด้ านล่าง
ตารางที่ 6
เส้นผ่านศูนย์กลางระบุ
เกิน 3
ไม่เกิน 3
แต่ไม่เกิน 3.5
ของขั�วต่อเกลียว (ม.ม.)
แรงที�ทําให้วัตถุเกิด
การหมุน (นิวตันเมตร)

0.4

0.6

เกิน 3.5
แต่ไม่เกิน 4

เกิน 4
แต่ไม่เกิน 4.5

เกิน 4.5
แต่ไม่เกิน 5

เกิน 5
แต่ไม่เกิน 6

เกิน 6
แต่ไม่เกิน 8

เกิน 8

0.8

1.2

1.5

2

3.7

5

ข. สําหรับระบบสายไฟฟ้าสามเส้ นเฟสเดียว การทดสอบกระแสไฟฟ้าต้ องสอดคล้ องกับแบบ
และกระแสที่กําหนดดังที่แสดงในตารางด้ านล่าง ในกรณีนี ้ หากสองขัวมี
้ ความสัมพันธ์กนั
ต้ องทําการทดสอบทังสองขั
้
วและจะต้
้
องมีการเชื่อมต่อแบบอนุกรม
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ตารางที่ 7

ประเภท
หัวข้อ

สําหรับ 110 โวลต์

สําหรับ 220 โวลต์

กระแสที�กําหนด
(แอมแปร์)
5
10
15
20
30
40
50
60
5
7.5
10
15
20
25
30

กระแสทดสอบ (แอมแปร์)
กระแสไฟฟ�า กระแสไฟฟ�าไม่ทํางาน กระแสไฟฟ�าไม่
30 วินาที
ไม่ทํางานสูงสุด
ทํางาน
5.75
7.5
22
11.5
15
40
17.2
22.5
55
22
28
70
33
39
100
44
52
120
54
64
150
64
76
180
5.75
7.5
20
8.6
11.2
27.5
11
14
35
16.5
19.5
50
22
26
60
27
32
75
32
38
90

ค. สําหรับระบบสายไฟฟ้าสามเส้ นเฟสเดียว กระแสไฟฟ้าที่ใช้ จะต้ องตอบสนองกับชนิดดังที่
แสดงในตารางด้ านล่าง ในกรณีนี ้ กระแสที่ไม่มีการทํางาน นาน 1 วินาทีให้ ทําการทดสอบที่ 1

- 17 -

ตารางที่ 8

ประเภท

กระแสของแรงดัน
สายไฟฟ�าอื�นๆ

กระแสของแรงดัน
สายไฟฟ�า 1 สาย

เฟสที�มีมุมแตกต่างกัน (°)
ระหว่างกระแสของ
สายไฟฟ�าแรงดันทั�งคู่

การทดสอบที� 1

1/2 ของกระแสที�ทดสอบ
1/2 ของกระแสที�ทดสอบ
สําหรับ 110 โวลต์ที�แสดงในตาราง ข สําหรับ 110 โวลต์ที�แสดงในตาราง ข

0

การทดสอบที� 2

3/4 ของกระแสที�ทดสอบ
1/4 ของกระแสที�ทดสอบ
สําหรับ 110 โวลต์ที�แสดงในตาราง ข สําหรับ 110 โวลต์ที�แสดงในตาราง ข

0

การทดสอบที� 3

3/4 ของกระแสที�ทดสอบ
1/4 ของกระแสที�ทดสอบ
สําหรับ 110 โวลต์ที�แสดงในตาราง ข สําหรับ 110 โวลต์ที�แสดงในตาราง ข

0

1/√3 ของกระแสที�ทดสอบ
สําหรับ 110 โวลต์ที�แสดงในตาราง ข
3/4 ของกระแสที�ทดสอบ
การทดสอบที� 5
สําหรับ 110 โวลต์ที�แสดงในตาราง ข
การทดสอบที� 4

การทดสอบที� 6

1/√3 ของกระแสที�ทดสอบ
สําหรับ 110 โวลต์ที�แสดงในตาราง ข
2/5 ของกระแสที�ทดสอบ
สําหรับ 110 โวลต์ที�แสดงในตาราง ข

2/5 ของกระแสที�ทดสอบ
3/4 ของกระแสที�ทดสอบ
สําหรับ 110 โวลต์ที�แสดงในตาราง ข สําหรับ 110 โวลต์ที�แสดงในตาราง ข

60
60
60

(2) มาตรฐาน
ก. เมื่อให้ กระแสไม่ทํางานสูงสุดกระทัง่ อุณหภูมิที่เพิ่มขึ ้นที่แต่ละชิ ้นส่วนของชิ ้นตัวอย่างเกือบ
อยูใ่ นสภาวะคงที่ จะต้ องไม่มีการทํางานโดยอัตโนมัตเิ กิดขึ ้น
ข. เมื่อกระแสไม่ทํางานสูงสุดเป็ นเวลา 30 วินาที การทํางานโดยอัตโนมัตจิ ะต้ องไม่เกิดขึ ้น
ภายใน 30 วินาทีแต่จะต้ องเริ่ มต้ นใหม่ภายใน 60 นาที
ค. เมื่อกระแสไม่ทํางานสูงสุดเป็ นเวลา 1 วินาที การทํางานโดยอัตโนมัตจิ ะต้ องไม่เกิดขึ ้น
ภายใน 1 วินาทีแต่จะต้ องเริ่ มต้ นการทํางานของเวลาดังที่แสดงในตารางด้ านล่าง
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ตารางที่ 9

กระแสที�กําหนด (แอมแปร์)
ไม่เกินกว่า 30
40
50
60

เวลาการทํางาน (วินาที)
10
20
20
30

2.3.2 ในสภาวะที่อณ
ุ หภูมิแวดล้ อมไม่น้อยกว่า 0 ° ซ แต่ต้องไม่เกิน 30 ° ซ หากให้ กระแสไฟฟ้าเท่ากับ
ร้ อยละ 200 ของกระแสที่กําหนดสําหรับแต่ละชิ ้นส่วนการทํางานในเปลือกหุ้มของระบบสายไฟฟ้า
สองสายเฟสเดียวหรื อสําหรับแต่ละวงจรที่ประกอบกับสายไฟฟ้าที่เป็ นกลางและสายไฟฟ้าแต่ละด้ าน
ของแรงดันไฟฟ้า การทํางานโดยอัตโนมัตจิ ะต้ องเริ่ มต้ นใหม่ภายในเวลาที่แสดงในตารางด้ านล่าง
ตารางที่ 10

กระแสที�กําหนด (แอมแปร์)
ไม่เกินกว่า 30
40
50
60

เวลาการทํางาน (นาที)
2
4
4
6

2.3.3 เมื่อชิ ้นตัวอย่างที่แนบเอียงไปด้ านหน้ า ด้ านหลัง ทางซ้ าย และทางขวาทํามุม 5 องศา เปรี ยบเทียบ
กับสภาวะการใช้ งานเบื ้องต้ นและทดสอบตามที่กําหนดในข้ อ 2.3.1(ไม่รวมข้ อ (2) ค) เมื่อทําการ
ทดสอบตามข้ อ 2.3.2 แล้ ว ผลการทดสอบจะต้ องเป็ นไปตามข้ อกําหนด
2.3.4 ภายหลังทําการทดสอบตามที่กําหนดในข้ อ 2.3.1 ถึง 2.3.3 และ ข้ อ 2.4 ถึง 2.9 สําหรับชิ ้นทดสอบ
เดียวกันแล้ ว ไม่รวมการทดสอบที่กําหนดในข้ อ 2.3.1(2) ก และให้ ทําการทดสอบตามข้ อ 2.3.2 และ
ต้ องเป็ นไปตามข้ อกําหนดทุกประการ อย่างไรก็ตามอุณหภูมิแวดล้ อมในกรณีนี ้จะต้ องไม่น้อยกว่า
10 ° ซ และไม่เกิน 30 ° ซ
2.3.5 ภายหลังทําการทดสอบตามที่กําหนดในข้ อ 2.10 แล้ ว ชิ ้นตัวอย่างเดียวกันจะต้ องเป็ นไปตามการ
ทดสอบตามที่กําหนดในข้ อ 2.3.1 แต่ไม่รวมข้ อ 2.3.1(2) ก อย่างไรก็ตามอุณหภูมิแวดล้ อมในกรณีนี ้
จะต้ องไม่น้อยกว่า 10 ° ซ และไม่เกิน 30 ° ซ
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2.4 สมรรถนะโหลดเกิน
ภายหลังทําการทดสอบตามที่กําหนดในข้ อ 2.3 แล้ ว (ไม่รวมข้ อ 2.3.4 และ 2.3.5) ชิ ้นตัวอย่าง
เดียวกันจะต้ องทดสอบตามเงื่อนไขการทดสอบของข้ อ 2.4.1 และต้ องเป็ นไปตามมาตรฐานของข้ อ
2.4.2 ทุกประการ
2.4.1 เงื่อนไขการทดสอบ
(1) ชิ ้นตัวอย่างจะต้ องติดตังให้
้ อยูใ่ นสภาวะการใช้ งานเบื ้องต้ น
(2) สําหรับสายไฟฟ้าสองเส้ นเฟสเดียวและเป็ นระบบสองขัว้ การทดสอบจะต้ องกระทําโดยการ
เชื่อมต่อ 2 ขัวแบบอนุ
้
กรม
(3) สําหรับระบบสายไฟฟ้าสามเส้ นเฟสเดียว จะต้ องทําการทดสอบเฉพาะในกรณีที่มีสายไฟฟ้าที่
แรงดันไฟฟ้าทังสองด้
้
านมีการเชื่อมต่อแบบอนุกรมในวงจร 220 โวลต์ หรื อสายไฟฟ้าที่มี
แรงดันไฟฟ้าแต่ละด้ านของชิ ้นตัวอย่างและสายไฟฟ้าเป็ นกลางมีการเชื่อมต่อแบบอนุกรมใน
วงจร 110 โวลต์
(4) หากกระแสไฟฟ้าที่กําหนดไม่เกินกว่า 25 แอมแปร์ ให้ กระแสไฟฟ้า 150 แอมแปร์ ที่แรงดันไฟฟ้า
เท่ากับแรงดันไฟฟ้าที่กําหนด และให้ กระแสไฟฟ้า 6 เท่าของกระแสไฟฟ้าที่กําหนดหาก
กระแสไฟฟ้าที่กําหนดเกินกว่า 25 แอมแปร์
(5) ตัวประกอบกําลังจะต้ องไม่น้อยกว่า 0.45 และไม่เกิน 0.5
(6) แรงดันตกที่ขวต่
ั ้ อด้ านแหล่งจ่ายกําลังของชิ ้นตัวอย่าง เมื่อให้ กระแสไฟฟ้าจะต้ องไม่เกินกว่าร้ อย
ละ 10 ของแรงดันไฟฟ้าของขัวต่
้ อที่ด้านแหล่งจ่ายกําลังในสภาวะไม่มีโหลด
(7) การทํางานที่ต้องมีการปิ ดและเปิ ดโดยอัตโนมัตจิ ะต้ องทําการทดสอบที่อตั รา 6 เท่าต่อนาที (หาก
ไม่สามารถทําได้ ถึง 6 ครัง้ จะต้ องมีการตังค่
้ าสูงสุดต่อนาทีที่สามารถกระทําได้ ใหม่) และจะต้ อง
ทําซํ ้าจํานวน 50 ครัง้
2.4.2 มาตรฐาน
จะต้ องไม่เกิดความผิดปกติทางไฟฟ้าหรื อทางกล อย่างเช่น วงจรลัด การเชื่อมของส่วนสัมผัสและ
อื่นๆ
2.5 สมรรถนะการไหลของกระแส
ภายหลังการทดสอบตามที่กําหนดในข้ อ 2.4 ต้ องทําการทดสอบตามวิธีการทดสอบที่แสดงด้ านล่าง
สําหรับชิ ้นตัวอย่างเดียวกัน และจะต้ องไม่มีการปิ ดอัตโนมัตหิ รื อแม้ แต่การเชื่อมของบริเวณสัมผัส
2.5.1 หลอดไส้ ทําด้ วยทังสเตนที่มีแรงดันไฟฟ้าที่กําหนด 100 โวลต์ และกําลังไฟฟ้าที่ใช้ กําหนด 200 วัตต์
จะต้ องมีการเชื่อมต่อกับด้ านโหลด (สายกลางที่ด้านโหลดและสายไฟฟ้าที่มีแรงดันไฟฟ้าทังสองด้
้
าน
สําหรับระบบสายไฟฟ้าสามเส้ นเฟสเดียว) ในการทําการทดสอบดังกล่าวกระแสไฟฟ้าในสภาวะที่ให้
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ความสว่างเกือบเท่ากับกระแสไฟฟ้าที่กําหนด ในกรณีนี ้หลอดไฟฟ้าที่มีกําลังไฟฟ้าที่ใช้ กําหนดไม่
เกินกว่า 200 วัตต์ อาจจะใช้ ภายในข้ อจํากัดเพื่อปรับค่ากระแสไฟฟ้า
2.5.2 แรงดันไฟฟ้าไม่มีโหลดที่ขวต่
ั ้ อของด้ านแหล่งจ่ายกําลังของชิ ้นตัวอย่างจะต้ องไม่น้อยกว่า 100 โวลต์
แต่ไม่เกินกว่า 105 โวลต์
2.5.3 แรงดันตกที่ขวต่
ั ้ อด้ านแหล่งจ่ายกําลังของชิ ้นตัวอย่างที่ให้ กระแสเท่ากับกระแสไฟฟ้าที่กําหนด
จะต้ องไม่เกินกว่าร้ อยละ 5 ของแรงดันไฟฟ้าที่ขวต่
ั ้ อที่ด้านแหล่งจ่ายกําลังในสภาวะไม่มีโหลด
2.5.4 การทํางานของการเปิ ดหลอดทังสเตนที่เชื่อมต่อกับชิ ้นตัวอย่างโดยทันที ให้ เปิ ดวงจรเป็ นเวลา
2
วินาทีตอ่ มา และจากนันปล่
้ อยให้ เย็นเป็ นเวลา 2 นาที โดยทําต่อเนื่องจํานวน 3 ครัง้
2.5.5. อุณหภูมิแวดล้ อมจะต้ องเท่ากับอุณหภูมิห้อง
2.6 แรงดันตก
2.6.1 ภายหลังการทดสอบตามที่กําหนดในข้ อ 2.5 แล้ ว แรงดันตกของวงจรกระแสของชิ ้นตัวอย่าง เมื่อให้
กระแสเท่ากับกระแสที่กําหนดแก่ชิ ้นตัวอย่างเดียวกัน จะต้ องวัดค่าระหว่างขัวต่
้ อและจะต้ องไม่เกิน
ค่าที่กําหนดในตารางด้ านล่าง ในกรณีที่เป็ นระบบสายไฟฟ้าสามเส้ นเฟสเดียวที่มี 2 ขัว้ สองขัวนั
้ น้
จะต้ องมีการเชื่อมต่อแบบอนุกรมเพื่อทําการวัด
ตารางที่ 11

กระแสที�กําหนด (แอมแปร์)

เวลาการทํางาน (นาที)

5

0.5 (0.7)

7.5

0.5 (0.7)

10

0.5 (0.7)

15

0.5 (0.7)

20

0.4 (0.6)

25

0.4 (0.6)

30

0.4 (0.6)

40

0.4 (0.6)

50

0.4 (0.6)

60

0.4 (0.6)

(หมายเหตุ) : ค่าในวงเล็บจะนํามาใช้ เมื่อมีออดสัญญาณหรื ออุปกรณ์เตือนอื่นๆ
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2.7 อุณหภูมิท่ เี พิ่มขึน้
เมื่อทําการทดสอบอย่างสมบูรณ์ตามข้ อ 2.6 แล้ ว การทดสอบจะต้ องทํากับชิ ้นตัวอย่างเดียวกัน
ภายใต้ เงื่อนไขการทดสอบของข้ อ 2.7.1 ที่อณ
ุ หภูมิแวดล้ อมไม่เกินกว่า 40° ซ และเป็ นไปตาม
มาตรฐานข้ อ 2.7.2 ทุกประการ
2.7.1 เงื่อนไขการทดสอบ
(1) สายไฟฟ้าหุ้มฉนวน 600 โวลต์ ที่มีความยาวไม่น้อยกว่า 1.5 เมตรดังที่แสดงในตารางข้ อ
1.2.28(1) ก จะต้ องมีการเชื่อมต่อกับด้ านแหล่งจ่ายกําลังและด้ านโหลดของชิ ้นตัวอย่าง
[รายละเอียดกฎเกณฑ์]
จะต้ องเป็ นไปตามรายละเอียดกฎเกณฑ์ของข้ อ 2.3.1(1) ก ทุกประการ
(2) สําหรับสายไฟฟ้าสองเส้ นเฟสเดียวที่มีสองขัว้ ทําการทดสอบโดยการเชื่อมต่อ 2 ขัวแบบอนุ
้
กรม
(3) สําหรับสายไฟฟ้าสามเส้ นเฟสเดียว ทําการทดสอบแต่ละวงจรที่มีสายไฟฟ้าเป็ นกลางและ
สายไฟฟ้าแต่ละเส้ นที่มีแรงดันไฟฟ้าที่มีการเชื่อมต่อแบบอนุกรม
(4) กระแสไฟฟ้าไม่ทํางานสูงสุดดังที่แสดงในตารางที่ 7 ของข้ อ 2.3.1(1) ต้ องมีการตอบสนองต่อ
กระแสไฟฟ้าที่กําหนดของชิ ้นตัวอย่าง
2.7.2 มาตรฐาน
อุณหภูมิที่เพิ่มขึ ้นที่แต่ละชิ ้นถูกวัดโดยวิธีคคู่ วบความร้ อนเมื่ออุณหภูมิที่เพิ่มขึ ้นที่แต่ละส่วนของชิ ้น
ตัวอย่างอยูใ่ นสภาวะที่คงที่จะต้ องไม่เกินกว่าค่าที่แสดงในตารางด้ านล่าง
ตารางที่ 12

ส่วนที�ต้องทําการวัด

อุณหภูมิที�เพิ�มขึ�น (เคลวิน)

ส่วนสัมผัสของทองแดง
หรือโลหะผสมของทองแดง
ส่วนสัมผัสของเงิน
หรือโลหะผสมของเงิน

55
90

ขดลวดที�มีฉนวนประเภท A

65

ขดลวดที�มีฉนวนประเภท B

80

ขดลวดที�มีฉนวนประเภท E

90

ขดลวดที�มีฉนวนประเภท F
ขั�วต่อ

115
40
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[รายละเอียดกฎเกณฑ์]
ต้ องเป็ นไปตามรายละเอียดกฎเกณฑ์ที่กําหนดไว้ แล้ วในภาคผนวก 4 ตารางที่แนบ 3
2.8 สมรรถนะของฉนวน
2.8.1 เมื่อทําการทดสอบตามที่กําหนดในข้ อ 2.7 สมบูรณ์แล้ ว ให้ ทําการทดสอบตามตารางที่แนบ 1 กับชิ ้น
ตัวอย่างเดียวกัน โดยที่ความต้ านทานฉนวนจะต้ องไม่น้อยกว่า 5 เมกะโอห์ม
2.8.2 เมื่อทําการทดสอบตามที่กําหนดในข้ อ 2.8.1 สมบูรณ์แล้ ว ให้ ทําการทดสอบตามตารางที่แนบ 2 กับ
ชิ ้นตัวอย่างเดียวกัน และผลการทดสอบจะต้ องเป็ นไปตามข้ อกําหนด
2.8.3 เมื่อให้ แรงดันไฟฟ้าของไฟฟ้ากระแสสลับเท่ากับ 3,000 โวลต์ ระหว่างขดลวดที่มีความเป็ นขัวที
้ ่
แตกต่างกันสําหรับสายไฟฟ้าสามเส้ นเฟสเดียวเวกเตอร์ สงั เคราะห์ ขดลวดจะต้ องคงทนต่อ
แรงดันไฟฟ้าอย่างต่อเนื่องเป็ นเวลา 1 นาที
2.9 สมรรถนะของการต่ อการและการตัด
ภายหลังทดสอบตามที่กําหนดในข้ อ 2.8 แล้ ว ให้ ทําการทดสอบกับชิ ้นตัวอย่างเดียวกันภายใต้
เงื่อนไขของข้ อ 2.9.1 และต้ องเป็ นไปตามมาตรฐานของข้ อ 2.9.2 ทุกประการ
2.9.1 เงื่อนไขการทดสอบ
(1) ให้ กระแสเท่ากับกระแสที่กําหนดสําหรับระบบสายไฟฟ้าสองเส้ นเฟสเดียวและกระแสเท่ากับ 1.5
เท่าของกระแสที่กําหนดไปยังสายไฟฟ้าแต่ละด้ านที่มีแรงดันไฟฟ้าสําหรับระบบสายไฟฟ้าสาม
เส้ นเฟสเดียวที่เฟสที่มมุ มีความแตกต่างกัน 0 °ซ ด้ วยแรงดันไฟฟ้าเท่ากับแรงดันไฟฟ้าที่กําหนด
ให้ ทําการทําสอบการต่อและการตัดจํานวน 6,000 ครัง้ ด้ วยอัตรา 6 ครัง้ ต่อนาที (หากยากต่อ
การที่จะทําจํานวน 6 ครัง้ ให้ ตงค่
ั ้ าเวลาสูงสุดต่อนาทีสําหรับชิ ้นตัวอย่างที่จะเป็ นไปได้ ขึ ้นใหม่)
และจากนันให้
้ ทําการทดสอบการต่อและการตัดจํานวน 4,000 ครัง้ โดยไม่มีกระแสไฟฟ้า
(2) ตัวประกอบกําลังจะต้ องไม่น้อยกว่า 0.75 และไม่เกินกว่า 0.8
(3) แรงดันตกที่ขวต่
ั ้ อของด้ านแหล่งจ่ายกําลังของชิ ้นตัวอย่างเมื่อให้ กระแสที่กําหนดในข้ อ (1)
จะต้ องไม่เกินกว่าร้ อยละ 2.5 ของแรงดันไฟฟ้าที่ขวต่
ั ้ อบนด้ านแหล่งจ่ายกําลังระหว่างไม่มีโหลด
2.9.2 มาตรฐาน
วงจรลัด การเชื่อมของส่วนสัมผัส หรื อความผิดปกติทางไฟฟ้าและทางกลจะต้ องไม่เกิดขึ ้น
2.10 สมรรถนะของการตัดวงจรลัด
ภายหลังทดสอบตามที่กําหนดในข้ อ 2.3.4 ให้ ทําการทดสอบกับชิ ้นตัวอย่างภายใต้ เงื่อนไขการ
ทดสอบตามข้ อ 2.10.1 และจะต้ องเป็ นไปตามมาตรฐานที่กําหนดในข้ อ 2.10.2 ทุกประการ
2.10.1 เงื่อนไขการทดสอบ
(1) จะต้ องใช้ แหล่งจ่ายกําลังที่มีแรงดันไฟฟ้าเท่ากับแรงดันไฟฟ้าที่กําหนด และชิ ้นตัวอย่างจะต้ อง
มีการเชื่อมต่อดังวงจรที่แสดงในรูปที่ 1 รูปที่ 2 หรื อ รูปที่ 3 สําหรับตัวต้ านทานและตัวทํา
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ปฏิกิริยาที่เคยปรับเพื่อให้ มีคา่ ที่มีประสิทธิภาพของส่วนประกอบกระแสสลับเกือบเท่ากับ
กระแสตัดวงจรที่กําหนดภายหลังเกิดวงจรลัด 0.5 รอบ ในกรณีนี ้แรงดันฟื น้ ตัวของวงจรจะต้ อง
ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 90 ของแรงดันไฟฟ้าที่กําหนดและตัวประกอบกําลังจะต้ องไม่น้อยกว่า
0.45 แต่ไม่เกิน 0.5

รู ปที่ 3 ในกรณีท่ เี ป็ นสายไฟฟ้ าสามเส้ นเฟสเดียว
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(2) สายไฟฟ้าที่มีการเชื่อมต่อกับชิ ้นตัวอย่างในการทดสอบวงจรลัดจะต้ องมีความยาวไม่เกินกว่า
1.5 เมตร และมีขนาดดังที่แสดงในตารางในตารางของข้ อ 1.2.28(1) ก ในกรณีที่สายไฟฟ้ามี
การเชื่อมต่อกับขัวต่
้ อที่ด้านโหลดจะต้ องสันที
้ ่สดุ เท่าที่จะเป็ นไปได้
[รายละเอียดกฎเกณฑ์]
จะต้ องเป็ นไปตามรายละเอียดกฎเกดณฑ์ของข้ อ 2.3.1(1) ก ทุกประการ
(3) การทดสอบจะต้ องเป็ นดังต่อไปนี ้
ก. ภายหลังการปิ ดชิ ้นตัวอย่าง สวิตช์สําหรับวงจรลัดในวงจรจะต้ องปิ ดและให้ กระแสกับชิ ้น
ตัวอย่าง
ข. ภายหลังผ่านไป 2 นาทีจากการเปิ ดของชิ ้นตัวอย่าง ตามด้ วยการทํางานตามที่กําหนดใน
ข้ อย่อย “ก” สวิตช์สําหรับวงจรลัดจะต้ องปิ ด ต่อจากนัน้ ชิ ้นตัวอย่างจะต้ องปิ ดและให้
กระแสไฟฟ้า
2.10.2 มาตรฐาน
(1) วงจรลัด การเชื่อมของส่วนสัมผัสหรื อความผิดปกติทางไฟฟ้าหรื อทางกลจะต้ องไม่เกิดขึ ้น
(2) ในการทดสอบตามที่กําหนดในข้ อ 2.10.1(3) “ก” และ “ข” ให้ วางผ้ าฝ้ายที่มีการฟอกสีให้
สัมผัสกับส่วนที่มีชอ่ งจับ (ผ้ าฝ้ายแผ่นเรี ยบที่ไม่ได้ ลงแป้งที่มีความหนาแน่นของการเส้ นด้ าย
ตามแนวยาว 72 ± 4 และเส้ นด้ ายที่ทอตามแนวขวาง 69 ± 4 ต่อ 25.4 ม.ม. โดยการใช้
เส้ นด้ ายที่ทอตามแนวยาว หมายเลข 30 และ เส้ นดายที่ทอตามแนวขวางหมายเลข 36) (หาก
มีชอ่ งที่วา่ ง) จะต้ องไม่ตดิ ไฟ
(3) ภายหลังทดสอบตามที่กําหนดในข้ อ 2.10.1(3)ข แล้ ว ความต้ านทานฉนวนจะต้ องไม่น้อยกว่า
0.5 เมกะโอห์ม เมื่อทดสอบตามตารางที่แนบ 1 กับชิ ้นตัวอย่างเดียวกัน
2.11 สมรรถนะของฉนวนแบบเติมนํา้
สําหรับชนิดใช้ ภายนอก เมื่อชิ ้นตัวอย่างถูกติดตังอยู
้ ใ่ นสภาวะการใช้ งานเบื ้องต้ น และการเติมนํ ้าจะ
สมบูรณ์ตามวิธีการทดสอบที่กําหนดในภาคผนวก 4 ตารางที่แนบ 4 ข้ อ 3 หรื อ 4 และเมื่อทดสอบ
ตามตารางที่แนบ 1 กับชิ ้นตัวอย่างแล้ ว ความต้ านทานฉนวนจะต้ องไม่น้อยกว่า 5 เมกะโอห์ม
รวมถึงการทําสอบตามตารางที่แนบ 2 แล้ ว ผลการทดสอบจะต้ องเป็ นไปตามข้ อกําหนด
2.12 ความต้ านแรงดึง
การติดชิ ้นตัวอย่างในสภาวะการใช้ งานเบื ้องต้ น ให้ ตดิ เชือกที่ปมุ่ และให้ แรง 100 นิวตัน เป็ นเวลา 1
นาทีในทิศทางแรงดึงของการทํางานเบื ้องต้ น และจะต้ องไม่เกิดสภาวะผิดปกติขึ ้น
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3. ตัวจํากัดกระแสสําหรั บระบบอัตราคงที่
3.1 พิกัด
แรงดันไฟฟ้าที่กําหนด กระแสที่กําหนด และกระแสที่ตดั วงจรที่กําหนดจะต้ องเป็ นไปดังตาราง
ด้ านล่าง
ตารางที่ 13

ประเภท
หัวข้อ

แรงดันไฟฟ�า
ที�กําหนด (โวลต์)
110
220

กระแสที�กําหนด
(แอมแปร์)

การตัดกระแสที�กําหนด (แอมแปร์)

สายไฟฟ�า
ไม่เกินกว่า 8
ไม่น้อยกว่า 1,000
สองเส้นเฟสเดียว
สายไฟฟ�าสามเส้น
ไม่น้อยกว่า 1,000
110 และ 220
ไม่เกินกว่า 8
เฟสเดียว
(หมายเหตุ): กระแสที่กําหนดสําหรับสายไฟฟ้าสามเส้ นเฟสเดียวที่แสดงด้ วยค่าที่สงั เคราะห์ของกระแส
เวกเตอร์ ของชิ ้นส่วนการทํางานของสายไฟฟ้าที่ด้านที่มีแรงดันไฟฟ้าทังสองด้
้
าน
3.2 คุณลักษณะของการทํางาน
3.2.1 เมื่อทดสอบตามที่กําหนดภายใต้ เงื่อนไขการทดสอบของ (1) เมื่ออุณหภูมิแวดล้ อมมีคา่ น้ อยกว่า 0 °ซ
แต่ไม่เกิน 30°ซ และเป็ นไปตามมาตรฐานข้ อ (2) ทุกประการ
(1) เงื่อนไขการทดสอบ
ก. ชิ ้นตัวอย่างที่แนบในสภาวะการใช้ งานเบื ้องต้ น และมีการเชื่อมต่อสายไฟฟ้าดังที่ระบุในข้ อ
1.2.28(1) ก
[รายละเอียดกฎเกณฑ์]
จะต้ องเป็ นไปตามรายละเอียดกฎเกณฑ์ของข้ อ 2.3.1(1) ก ทุกประการ
ข. สําหรับระบบสายไฟฟ้าสองเส้ นเฟสเดียว ในการทดสอบให้ กระแสเท่ากับ 1.1 เท่า 1.4 เท่า
และ 2.0 เท่า ของกระแสที่กําหนด (สําหรับแบบสองขัว้ ให้ เชื่อมต่อสองขัวแบบอนุ
้
กรม เมื่อ
ให้ กระแสเท่ากับ 1.1 เท่า หรื อ 1.4 เท่า ของกระแสที่กําหนด และทําการทดสอบแต่ละชิ ้น
การทํางานเมื่อให้ กระแสเท่ากับ 2 เท่าของกระแสที่กําหนด)
ค. สําหรับระบบสายไฟฟ้าสามเส้ นเฟสเดียว ให้ กระแสทดสอบเท่ากับ 1.1 เท่า 1.4 เท่า และ
2.0 เท่าของกระแสที่กําหนด โดยขึ ้นอยูก่ บั ประเภทดังที่แสดงในตารางด้ านล่าง ในกรณีนี ้ทํา
การทดสอบที่ 1 เท่านัน้ ด้ วยกระแสเท่ากับ 2 เท่าของกระแสที่กําหนด
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ตารางที่ 14

ประเภท

กระแสของแรงดัน
สายไฟฟ�า 1 สาย

กระแสของแรงดัน
สายไฟฟ�าอื�นๆ

การทดสอบที� 1 1/2 ของกระแสที�ทดสอบ 1/2 ของกระแสที�ทดสอบ
การทดสอบที� 2 3/1 ของกระแสที�ทดสอบ 1/4 ของกระแสที�ทดสอบ
การทดสอบที� 3 1/4 ของกระแสที�ทดสอบ 3/4 ของกระแสที�ทดสอบ
การทดสอบที� 4 1/√ 3 ของกระแสที�ทดสอบ1/√ 3 ของกระแสที�ทดสอบ
การทดสอบที� 5 3/4 ของกระแสที�ทดสอบ 2/5 ของกระแสที�ทดสอบ
การทดสอบที� 6 2/5 ของกระแสที�ทดสอบ 3/4 ของกระแสที�ทดสอบ

เฟสที�มีมุมแตกต่างกัน (°)
ระหว่างกระแสของสายไฟฟ�าแรงดันทั�งคู่
0
0
0
60
60
60

(2) มาตรฐาน
ก. เมื่อกระแสเทียบเท่ากับ 1.1 เท่า ของกระแสที่กําหนด จนกระทัง่ อุณหภูมิที่เพิ่มขึ ้นที่ตําแหน่ง
ของชิ ้นตัวอย่างเกือบอยูใ่ นสภาวะคงที่ จะต้ องไม่มีการทํางานโดยอัตโนมัติ
ข. เมื่อกระแสที่ให้ เท่ากับ 1.4 เท่าของกระแสที่กําหนด การทํางานจะต้ องเป็ นไปโดยอัตโนมัติ
ภายใน 15 นาที
ค. เมื่อกระแสที่ให้ เท่ากับ 2 เท่าของกระแสที่กําหนด การทํางานจะต้ องเป็ นไปโดยอัตโนมัติ
ภายใน 15 นาที
3.2.2 เมื่อชิ ้นตัวอย่างเอียงทํามุม 5 องศาไปทางด้ านหน้ า ด้ านหลัง ด้ านซ้ ายหรื อด้ านขวาจากสภาวะการ
ใช้ งานเบื ้องต้ น ให้ ตดิ และทําการทดสอบตามที่กําหนดในข้ อ 3.2.1 สําหรับแต่ละกรณี โดยต้ อง
เป็ นไปตามข้ อกําหนดทุกประการ
3.2.3 ภายหลังทําการทดสอบที่กําหนดในข้ อ 3.2.1 และ 3.2.2 และรวมถึง 3.3 ถึง 3.6 กับชิ ้นตัวอย่าง
เดียวกันแล้ ว ชิ ้นตัวอย่างจะต้ องเป็ นไปตามการทดสอบตามที่กําหนดในข้ อ 3.2.1 และต้ องเป็ นไป
ตามข้ อกําหนดทุกประการ อย่างไรก็ตามอุณหภูมิแวดล้ อมในกรณีนี ้จะต้ องไม่น้อยกว่า 10 °ซ แต่ไม่
เกิน 30°ซ
3.2.4 ภายหลังการทดสอบตามที่กําหนดในข้ อ 3.9 ชิ ้นตัวอย่างเดียวกันจะต้ องเป็ นไปตามการทดสอบที่
กําหนดในข้ อ 3.2.1 และต้ องเป็ นไปตามข้ อกําหนดทุกประการ อย่างไรก็ตามอุณหภูมิแวดล้ อมใน
กรณีนี ้จะต้ องไม่น้อยกว่า 10°ซ แต่ไม่เกิน 30°ซ
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3.3 สมรรถนะการไหลของกระแส
หลังจากทําการทดสอบตามที่กําหนดในข้ อ 3.2 แล้ ว (ไม่รวมข้ อ 3.2.3 และ 3.2.4) ให้ ทําการทดสอบ
กับชิ ้นตัวอย่างเดียวกันโดยวิธีทดสอบตามที่กําหนดในข้ อ 2.5.1 ถึง 2.5.5 โดยที่วงจรจะต้ องไม่เปิ ด
โดยอัตโนมัตหิ รื อแม้ แต่การเชื่อมของส่วนสัมผัส
3.4 แรงดันตก
ภายหลังการทดสอบตามที่กําหนดในข้ อ 3.3 แล้ ว แรงดันตก (สําหรับสายไฟฟ้าสามเส้ นเฟสเดียว
แรงดันตกของกระแสแต่ละวงจรของชิ ้นตัวอย่างที่ประกบติดกับสายกลางและสายไฟที่แต่ละด้ านที่มี
แรงดันไฟฟ้า) ในกระแสของวงจรของชิ ้นตัวอย่างจะต้ องวัดระหว่างขัวต่
้ อและจะต้ องไม่เกินกว่าค่าที่
แสดงในตารางด้ านล่าง ในกรณีนี ้ สําหรับสายไฟฟ้าสองเส้ นเฟสเดียวที่มีสองขัว้ ทังสองขั
้
วนั
้ นจะต้
้ อง
มีการเชื่อมต่อแบบอนุกรมเพื่อทําการวัด
ตารางที่ 15
กระแสที�กําหนด (แอมแปร์)

แรงดันตก (โวลต์)

น้อยกว่า 5

1 (1.5)

ไม่น้อยกว่ 5

0.5

(หมายเหตุ): ค่าในวงเล็บจะนํามาใช้ กบั สายไฟฟ้าสามเส้ นเฟสเดียวที่มีกระแสที่กําหนดไม่เกินกว่า 1
แอมแปร์
3.5 สมรรถนะของการต่ อและการตัด
ภายหลังทําการทดสอบตามที่กําหนดในข้ อ 3.4 แล้ ว ให้ ทําการทดสอบกับตัวอย่างชิ ้นเดียวกัน
ภายใต้ เงื่อนไขการทดสอบของข้ อ 3.5.1 และต้ องเป็ นไปตามข้ อกําหนดของข้ อ 3.5.2 ทุกประการ
อย่างไรก็ตาม ข้ อกําหนดนี ้ไม่นําไปใช้ กบั สิ่งที่เปิ ดด้ วยมือไม่ได้
3.5.1 เงื่อนไขการทดสอบ
(1) ที่แรงดันไฟฟ้าเท่ากับแรงดันไฟฟ้าที่กําหนด ให้ กระแสเท่ากับกระแสที่กําหนดสําหรับสายไฟฟ้า
สามเส้ นเฟสเดียวและรวมถึงให้ กระแสเท่ากับ 1.5 เท่าของกระแสที่กําหนดไปยังสายไฟฟ้าแต่ละ
ด้ านที่มีแรงดันไฟฟ้าที่มีเฟสแตกต่างกันทํามุม 0 องศาสําหรับสายไฟฟ้าสามเส้ นเฟสเดียว และ
การทํางานของสวิตช์จะต้ องทําด้ วยอัตรา 6 ครัง้ ต่อนาทีไปจนถึง 5,000 ครัง้ ต่อนาที
(2) ตัวประกอบกําลังของโหลดจะต้ องไม่น้อยกว่า 0.95 และไม่เกินกว่า 1
(3) เมื่อให้ กระแสที่กําหนดใน (1) แรงดันตกที่ด้านขัวต่
้ อของด้ านแหล่งจ่ายกําลังของชิ ้นตัวอย่าง
จะต้ องไม่เกินกว่าร้ อยละ 2.5 ของแรงดันไฟฟ้าของขัวต่
้ อด้ านแหล่งจ่ายกําลังระหว่างไม่มีโหลด
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3.5.2 มาตรฐาน
จะต้ องไม่เกิดวงจรลัด การเชื่อมของส่วนสัมผัสและความผิดปกติทางไฟฟ้าหรื อทางกล
3.6 สมรรถนะโหลดเกิน
หลังจากทําการทดสอบตามที่กําหนดในข้ อ 3.5 แล้ ว ให้ ทําการทดสอบกับตัวอย่างชิ ้นเดียวกันภายใต้
เงื่อนไขการทดสอบตามข้ อ 3.6.1 โดยจะต้ องเป็ นไปตามมาตรฐานข้ อ 3.6.2 ทุกประการ
3.6.1 เงื่อนไขการทดสอบ
(1) สําหรับสายไฟฟ้าสองเส้ นเฟสเดียวที่มีสองขัว้ การทดสอบจะต้ องกระทําโดยการเชื่อมต่อ 2 ขัว้
แบบอนุกรม
(2) สําหรับระบบสายไฟฟ้าสามเส้ นเฟสเดียว จะต้ องทําการทดสอบกับสายไฟฟ้าที่มีการเชื่อมต่อ
แบบอนุกรมด้ านที่มีแรงดันไฟฟ้าทังสองของชิ
้
้นตัวอย่างในวงจร 220 โวลต์ หรื อทําการทดสอบที่
แต่ละสภาวะของสายไฟฟ้าเป็ นกลางแต่ละด้ านของสายไฟฟ้าด้ านที่มีแรงดันไฟฟ้าของชิ ้น
ตัวอย่างในวงจร 110 โวลต์
(3) ใช้ ความต้ านทานโหลดที่กระแสมีคา่ เกือบเท่ากับ 3 เท่าของกระแสที่กําหนดที่มีแรงดันไฟฟ้า
เท่ากับแรงดันไฟฟ้าที่กําหนด และทําการทดสอบโดยการปิ ดด้ วยมือและเปิ ดแบบอัตโนมัตดิ ้ วย
อัตรา 6 ครัง้ ต่อนาที (หากยากต่อการทําการทดสอบ 6 ครัง้ ต่อนาทีอนั เนื่องมาจากการทํา ให้
กําหนดค่าจํานวนครัง้ สูงสุดใหม่เท่าที่จะเป็ นไปได้ ) และทําซํ ้าจํานวน 50 ครัง้
3.6.2 มาตรฐาน
จะต้ องไม่เกิดวงจรลัด การเชื่อมของส่วนสัมผัสและความผิดปกติทางไฟฟ้าหรื อทางกล
3.7 อุณหภูมิท่ เี พิ่มขึน้
เมื่อทําการทดสอบอย่างสมบูรณ์ตามข้ อ 3.2.3 แล้ ว จะต้ องทําการทดสอบกับชิ ้นตัวอย่างเดียวกัน
ภายใต้ เงื่อนไขการทดสอบที่อณ
ุ หภูมิแวดล้ อมไม่เกินกว่า 40° ซ และเป็ นไปตามมาตรฐานข้ อ 3.6. 2
ทุกประการ
3.7.1 เงื่อนไขการทดสอบ
(1) สายไฟฟ้าเส้ นเดียวของสายไฟฟ้าหุ้มฉนวนไวนิล 600 โวลต์ ขนาด 2 ม.ม. (หากเป็ นสายไฟฟ้า
อะลูมิเนียมใช้ ความยาว 2.6 ม.ม.) ที่มีเส้ นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 1.5 เมตร โดยจะต้ องมีการ
เชื่อมต่อที่แต่ละด้ านของแหล่งจ่ายกําลังและด้ านโหลดของชิ ้นตัวอย่าง
[รายละเอียดกฎเกณฑ์]
จะต้ องเป็ นไปตามรายละเอียดกฎเกณฑ์ของข้ อ 2.3.1(1) ก ทุกประการ
(2) สําหรับระบบสายไฟฟ้าสองเส้ นเฟสเดียวที่มีสองขัว้ ทําการทดสอบโดยการเชื่อมต่อ 2 ขัวแบบ
้
อนุกรม
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(3) สําหรับระบบสายไฟฟ้าสามเส้ นเฟสเดียว ทําการทดสอบแต่ละวงจรที่มีสายไฟฟ้าเป็ นกลางและ
สายไฟฟ้าแต่ละเส้ นที่มีแรงดันไฟฟ้า
(4) ให้ กระแสไฟฟ้าเท่ากับกระแสที่กําหนดแก่ชิ ้นตัวอย่าง
3.7.2 มาตรฐาน
อุณหภูมิที่เพิ่มขึ ้นที่แต่ละชิ ้นถูกวัดโดยวิธีมาตรอุณหภูมิไฟฟ้าพลังความร้ อนเมื่ออุณหภูมิที่เพิ่มขึ ้นที่
แต่ละส่วนของชิ ้นตัวอย่างอยูใ่ นสภาวะคงที่จะต้ องไม่เกินกว่าค่าที่แสดงในตารางด้ านล่าง
ตารางที่ 16

หัวข้อที�ทําการวัด
ส่วนสัมผัส

อุณหภูมิที�เพิ�มขึ�น (เคลวิน)

กระแสที�กําหนดน้อยกว่า 5 แอมแปร์

25

กระแสที�กําหนดไม่น้อยกว่า 5 แอมแปร์

40

ขดลวด

60

3.8 สมรรถนะของฉนวน
3.8.1 เมื่อทําการทดสอบตามที่กําหนดในข้ อ 3.7 แล้ ว ให้ ทําการทดสอบตามตารางที่แนบ 1 กับชิ ้นตัวอย่าง
เดียวกัน และความต้ านทานฉนวนจะต้ องไม่น้อยกว่า 5 เมกะโอห์ม
3.8.2 เมื่อทําการทดสอบตามที่กําหนดในข้ อ 3.8.1 สมบูรณ์แล้ ว ให้ ทําการทดสอบตามตารางที่แนบ 2 กับ
ชิ ้นตัวอย่างเดียวกัน
3.8.3 เมื่อให้ แรงดันไฟฟ้าของไฟฟ้ากระแสสลับเท่ากับ 3,000 โวลต์ ระหว่างขดลวดที่มีความเป็ นขัวที
้ ่
แตกต่างกันโดยสิ ้นเชิงสําหรับสายไฟฟ้าสามเส้ นเฟสเดียว ชิ ้นตัวอย่างจะต้ องทนได้ อย่างต่อเนื่องเป็ น
เวลา 1 นาที
3.9 สมรรถนะในการตัดวงจรลัด
เมื่อทดสอบตามที่กําหนดในข้ อ 3.8.2 แล้ ว ให้ ทําการทดสอบกับชิ ้นตัวอย่างเดียวกันภายใต้ เงื่อนไข
การทดสอบตามข้ อ 3.9.1 และจะต้ องเป็ นไปตามมาตรฐานที่กําหนดในข้ อ 3.9.2 ทุกประการ
3.9.1 เงื่อนไขการทดสอบ
(1) ในวงจรตามรูปที่ 1 หรื อ รูปที่ 2 ของข้ อ 2.10.1(1) เมื่อแหล่งจ่ายกําลังใช้ แรงดันไฟฟ้าเท่ากับ
แรงดันไฟฟ้าที่กําหนด และตัวต้ านทานและตัวทําปฏิกิริยามีการปรับให้ เป็ นค่าที่มี
ประสิทธิภาพของส่วนประกอบกระแสสลับหลังจากวงจรลัดครบ 5 รอบเกือบมีคา่ เท่ากับการ
ตัดกระแสที่กําหนด สายนําไส้ ฟิวส์ที่มีกระแสที่กําหนด 15 แอมแปร์ และชิ ้นตัวอย่างมีการ
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เชื่อมต่อแบบอนุกรม ในกรณีนี ้ แรงดันฟื น้ ตัวของวงจรจะต้ องไม่น้อยกว่าร้ อยละ 90 ของ
แรงดันไฟฟ้าที่กําหนดและตัวประกอบกําลังจะต้ องไม่น้อยกว่า 0.7 และไม่เกินกว่า 0.8
(2) สายไฟฟ้าที่มีการเชื่อมต่อกับชิ ้นตัวอย่างในการทดสอบวงจรลัดจะต้ องมีความยาวไม่เกินกว่า
1.5 เมตร และมีเส้ นผ่านศูนย์กลางดังที่แสดงในตารางของข้ อ 1.2.28(1) ก ในกรณีนี ้
สายไฟฟ้าที่เชื่อมต่อกับขัวต่
้ อที่ด้านโหลดจะต้ องสันเท่
้ าที่จะเป็ นไปได้
[รายละเอียดกฎเกณฑ์]
(3) การทดสอบจะต้ องเป็ นดังต่อไปนี ้
ก. เมื่อปิ ดชิ ้นตัวอย่าง สวิตช์สําหรับวงจรลัดในวงจรจะต้ องปิ ดขณะให้ กระแสกับชิ ้นตัวอย่าง
ข. เมื่อชิ ้นตัวอย่างเปิ ดเป็ นเวลา 2 นาที ตามด้ วยการทํางานตามที่กําหนดในข้ อย่อย
“ก”
สวิตช์สําหรับวงจรลัดจะต้ องปิ ด หลังจากนันชิ
้ ้นตัวอย่างจะต้ องปิ ดและให้ กระแสไฟฟ้า
3.9.2 มาตรฐาน
(1) วงจรลัด การเชื่อมของส่วนสัมผัสหรื อความผิดทางไฟฟ้าหรื อทางกลจะต้ องไม่เกิดขึ ้น
(2) สายนําไส้ ฟิวส์ที่เชื่อมต่อกับชิ ้นตัวอย่างจะต้ องไม่หลอมละลาย
(3) เมื่อทดสอบตามที่กําหนดในข้ อ 3.9.1(3) ข แล้ ว ให้ ทําการทดสอบกับตัวอย่างชิ ้นเดียวกันตาม
ตารางที่แนบ 1 โดยที่ความต้ านทานฉนวนจะต้ องไม่น้อยกว่า 0.2 เมกะโอห์ม
3.10 สมรรถนะของฉนวนแบบเติมนํา้
เมื่อทดสอบตามที่กําหนดในข้ อ 2.11 ซึง่ เป็ นแบบสําหรับใช้ ภายนอก จะต้ องเป็ นไปตามข้ อกําหนด
ทุกประการ
(หมายเหตุ): เครื่ องหมายและสัญลักษณ์ในตารางที่แสดงด้ านล่างแสดงหัวข้ อที่บง่ ชี ้ในเรื่ องต่อไปนี ้
° ซ องศาเซลเซียส
° องศา
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ตารางที่แนบ 1 การทดสอบความต้ านทานของฉนวน
ชิ ้นตัวอย่างที่แนบในสภาวะการใช้ งานเบื ้องต้ นในแผ่นโลหะสําหรับการทดสอบ และการวัดความต้ านทาน
ของฉนวนที่วางดังที่แสดงด้ านล่างจากข้ อ 1 ถึง 5 ที่มีเครื่ องทดสอบความต้ านทานฉนวน 500 โวลต์ ใน
กรณีนี ้ส่วนที่ไม่ใช่โลหะทังหมดที
้
่ระบุในข้ อ 4 ให้ ทําการวัดหลังจากหุ้มส่วนที่ไม่ใช่โลหะทังหมดด้
้
วยแผ่น
ฟอยล์ที่ไม่มีชอ่ งว่าง
1. ระหว่างส่วนที่มีไฟฟ้าและส่วนที่ไม่เป็ นโลหะที่มีไฟฟ้าในสภาวะเปิ ดและปิ ด
2. ระหว่างขัวต่
้ อด้ านโหลดและขัวต่
้ อด้ านแหล่งจ่ายกําลังในสภาวะเปิ ดและสภาวะป้องกัน
3. ระหว่างขัวต่
้ อที่มีความแตกต่างกันของขัวโดยสิ
้
้นเชิงในสภาวะปิ ด
4. ระหว่างส่วนที่มีไฟฟ้าและปุ่ ม ปุ่ มผลัก และส่วนที่ไม่ใช่โลหะอื่นๆ ที่คนสัมผัสได้ ง่าย
5. ระหว่างส่วนที่มีไฟฟ้าและมีแผ่นทดสอบที่เป็ นโลหะ
ตารางที่แนบ 2 การทดสอบความคงทนไดอิเล็กทริก
ชิ ้นตัวอย่างที่แนบกับแผ่นทดสอบที่เป็ นโลหะในสภาวะการใช้ งานเบื ้องต้ น และให้ แรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ
1,500 โวลต์ แก่ชิ ้นส่วนตามที่กําหนดจากข้ อ 1 ถึง 5 ในตารางที่แนบ 1 และชิ ้นตัวอย่างจะต้ องทนอย่าง
ต่อเนื่องเป็ นเวลา 1 นาที ในกรณีนี ้ส่วนที่ไม่ใช่โลหะทังหมดที
้
่ระบุในข้ อ 4 ของตารางที่แนบ 1 จะต้ องหุ้ม
ด้ วยแผ่นฟอยล์โลหะที่ไม่มีชอ่ งว่าง จากนันให้
้ แรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ
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