ภาคผนวก 7 มอเตอรเหนี่ยวนําสามเฟสแบบสะสมดังทีก่ ําหนดในภาคผนวก 1-7 และมอเตอรเฟสเดียวดังที่
กําหนดในภาคผนวก 2-2 ของกฎหมาย
1. ขอกําหนดทัว่ ไป
1.1 วัสดุ
1.1.1 วัสดุหลักจะตองสามารถทนตออุณหภูมิขณะใชงานปกติ
[รายละเอียดกฎเกณฑ]
(1) “ใชงานปกติ” หมายถึงการทํางานขณะทีม่ ีการทดสอบอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นปกติ (ตัวควบคุมจะตอง
งายตอการปรับโดยผูใชภายใตแรงดันไฟฟาที่กําหนดใหเขาสูเงื่อนไขที่แยมากที่สุด) ขณะที่มกี าร
ติดตั้งถาวรสําหรับเครื่องใชไฟฟาที่ใชตดิ ถาวรดวยนอตหรือที่คลายกันและขณะที่มกี ารใชงาน
สําหรับเครื่องใชไฟฟาอื่นๆ
(2) “คงทนตออุณหภูม”ิ
หมายถึงสําหรับวัสดุพลาสติกทนความรอนทีห่ ุมดวยเปลือกหุมหรือวัสดุ
ฉนวนไฟฟา เปนไปตามหมายเหตุเพิ่มเติมขอ 4(1) หรือ (2) ของภาคผนวก 3 ขอ 2.1.2 ในกรณีที่
ยากตอการนําออกมากจากชิน้ ตัวอยางเพื่อมาทดสอบ จะยอมใหทดสอบดวยวัสดุทดสอบที่ทํามา
จากวัสดุเดียวกัน
1.1.2 วัสดุฉนวนไฟฟาและวัสดุฉนวนทนความรอนจะตองคงทนตออุณหภูมิอยางพอเพียงสําหรับสวนที่มี
การสัมผัสหรือเชื่อมตอกับสิ่งดังกลาวและจะตองมีความจุของคุณสมบัติดูดความชืน้ ไดต่ํา ขอกําหนด
นี้จะไมนํามาใชกับวัสดุฉนวนทนความรอนที่มีคุณสมบัติดูดความชืน้ ที่เกิดอันตรายไดยากในขณะใช
งานตามปกติ
[รายละเอียดกฎเกณฑ]
(1) “การสัมผัส” รวมถึงในกรณีของการสัมผัสเมื่อใหแรง 2 นิวตัน และภายหลังจากแรงถูกถอนออก
(2) “สวนที่ใกลกนั ” รวมถึงในกรณีของการสัมผัสเทานั้น เมื่อใหแรง 2 นิวตัน และในกรณีของการ
สัมผัสกับสวนซึ่งมีอุณหภูมเิ กินกวาคาที่เพิม่ ขึ้น 40°ซ ในตารางที่แนบสําหรับวัสดุฉนวนแตละ
ชนิด จะถือวาไม"คงทนไดอยางพอเพียง”
(3) วัสดุฉนวนที่ใชเปนไปดังตอไปนี้จะถือวางายตอ “การคงทนอุณหภูมิไดอยางพอเพียง”
ก. วัสดุฉนวนที่ใชที่อุณหภูมิไมถึง 50°ซ
ข. วัสดุฉนวนที่แสดงในชองซายมือของตารางที่แนบ (ขีดจํากัดบนของอุณหภูมิที่ใชงานสําหรับ
แบบและประเภทของวัสดุฉนวนทีใ่ ชสําหรับเครื่องใชไฟฟาและวัสดุ) ใชที่อุณหภูมิไมเกิน
กวาขีดจํากัดบนของอุณหภูมทิ ี่ใชงาน (“ขีดจํากัดอุณหภูมิ” เชนเดียวกับดานลาง) ดังที่แสดง
ในชองขวามือสําหรับแบบและประเภทของวัสดุฉนวนทีแ่ สดงในชองซายมือ
สําหรับ
ลักษณะเวลา ขอกําหนดนี้จะไมนํามาใชกับวัสดุฉนวนที่ใชเกินกวาขีดจํากัดอุณหภูมใิ นขอ
(1) แตตองไมเกินกวาขีดจํากัดอุณหภูมิในขอ (2) เมื่อขีดจํากัดอุณหภูมดิ งั กลาวที่แสดงในชอง
ขวามือที่ (2) สําหรับแบบและประเภทของวัสดุที่เกีย่ วของที่ใชทําวัสดุฉนวนนั้นจะตองไม
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เกินกวาคาการจําแนกความแตกตางของอุณหภูมิความรอนโดยประมาณ
(อุณหภูมิซึ่งมี
แรงดันเบรกดาวนไดอิเล็กตริก ความทนแรงกระแทก และคุณลักษณะอื่นๆภายหลังผานไป
40,000 ชั่วโมง ตกลงถึงรอยละ 50 หรือนอยกวาคาเริ่มตน) รับรองโดยหองปฏิบัติการ
ทดสอบทางไฟฟาที่ไดรับการแตงตั้งสําหรับวัสดุนั้นๆหรือวัสดุที่มีการระบุเฉพาะ
ค. ในกรณีเมื่อวัสดุฉนวนที่แสดงในชองซายมือนํามาใชที่ขีดจํากัดอุณหภูมดิ ังที่กําหนดในชอง
ขวามือของตารางที่แนบ และวัสดุที่ไมไดแสดงในตารางที่แนบ (รวมถึงวัสดุฉนวนที่แสดง
ในตารางซึ่งมีคุณสมบัติทางเคมีและกายภาพรวมกับวัสดุที่มีความแตกตางกันดังที่แสดงใน
ตาราง) ถูกนํามาใช จะตองมีการใชหรือภายใตการจําแนกความแตกตางของอุณหภูมิความ
รอนโดยประมาณที่มีการรับรองโดยหองปฏิบัติการทดสอบทางไฟฟาที่ไดรับการแตงตั้ง
สําหรับวัสดุนนั้ ๆหรือวัสดุทมี่ ีการระบุเฉพาะ
ง. วัดสุฉนวนที่แสดงในตารางที่แนบซึ่งถูกนํามาใชที่ไมเกินกวาขีดจํากัดอุณหภูมิดังทีแ่ สดงใน
ชองขวามือ (1) ของตารางและขีดจํากัดที่กาํ หนดขางตนในขอ ข. และ ค. บวกดวยคาชดเชย
ของอุณหภูมิของขอยอย (ข) สําหรับประเภทของเครื่องใชไฟฟาที่แสดงในขอยอย (ก)
(ก) ประเภทของเครื่องใชไฟฟา
ประเภท 1 เครื่องใชไฟฟาที่มีการเชื่อมตอกับแหลงจายกําลังโดยตรงตลอดปและมีเวลา
การใชงานทีย่ าวนานตามปกติ
ประเภท 2 เครื่องใชไฟฟาที่มีการใชงานตามฤดูกาลและเครื่องใชไฟฟาที่ไมไดกลาวถึง
ในประเภทที่ 1 และ 3
ประเภท 3 เครื่องใชไฟฟาทีม่ ีการเชื่อมตอกับแหลงจายกําลังเทานั้นขณะใชงานตามเวลา
ปกติและถอดออกจากแหลงจายกําลังเมื่อไมใชงาน
ประเภท 1 0°ซ
ประเภท 2 8°ซ
ประเภท 3 16°ซ
(4) วัสดุฉนวนทําดวยพสาสติกทนความรอนที่รองรองสวนที่มีกระแสไฟฟาจะถือวามีความตานทาน
ตอความรอนเมื่อเปนไปตามหมายเหตุเพิ่มเติมขอ 4(1) ถึง (5) ในภาคผนวก 3 ตอนที่ 2 ขอ 2.1.2
ในกรณีท่ยี ากตอการนําตัวอยางมาจากชิน้ ตัวอยางทดสอบ การทดสอบจะยอมใหใชวัสดุเดียวกัน
กับชิ้นตัวอยางนั้น
(5) วัสดุฉนวนที่ทาํ จากใบธรรมชาติและสังเคราะหหรือวัสดุที่คลายกันอยางอื่น
ซึง่ มีความอิ่มตัว
สมบูรณดวยพาราฟฟน (เฉพาะวัสดุฉนวนที่ใชในที่แหงเทานั้น) วารนิช ฉนวนเรซิน หรือที่
คลายกันจะถือวา “มีความจุในการดูดความชื้นต่ํา”
(6) วัสดุฉนวนที่กาํ หนดในขอ (5) ขางตน มีการติดอยูระหวางสวนที่มีกระแสไฟฟาและระหวางสวน
ที่มีกระแสไฟฟาและสวนที่เปนโลหะที่ไมมีกระแสไฟฟา
และงายตอการแพรกระจายสู
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บรรยากาศและไดมกี ารนํามาใชที่อุณหภูมสิ ูง หลังจากปลอยใหแหงเปนเวลา 1 ชั่วโมงเมื่อแชใน
น้ําที่อุณหภูมหิ องเปนเวลา 1 ชั่วโมงและเช็ดบริเวณผิวหนาใหแหง โดยน้ําหนักจะตองไมมากกวา
รอยละ 110 ของน้ําหนักกอนแชในน้ํา
(7) วัสดุฉนวนกับแหลงจายกําลัง สายไฟฟา เปนตน ในเครื่องใชไฟฟาจะถือวาเครื่องใชไฟฟาที่มี
สายไฟฟา ยกเวนแหลงจายกําลัง สายไฟฟาเปนตน ที่กําหนดในตารางที่แนบ และจะตองเปนไป
ตามบทบัญญัติที่กลาวถึงในขอ (3) ง ขางตน
1.1.3 วัสดุฉนวนไฟฟาที่ใชกับสวนที่งายตอการอารกจะตองไมเสียรูปอยางรายแรง
การสูญเสียความ
แข็งแรงของฉนวน หรือการเปลี่ยนแปลงอยางอื่นในเรื่องคุณภาพเมื่อมีการอารก
[รายละเอียดกฎเกณฑ]
(1) “สวนที่งายตอการนํามาอารก” หมายถึงสวนที่งายตอการพอง ไหมหรือการเปลี่ยนแปลงอื่นๆใน
เรื่องคุณภาพในการสับสวิตชหรือการทดสอบวงจรลัด
(2) “รายแรง” หมายถึงรุนแรงพอตอการเกิดไฟ ไฟฟาลัดวงจร หรือไดรับบาดเจ็บไดงาย
(3) “การเสียรูป” หมายถึงการบวม รอยแตก รอยแยกหรือทีค่ ลายกัน
(4) “การสูญเสียความแข็งแรงของฉนวน” หมายถึง ความเปนฉนวนที่ไมเปนไปตามการทดสอบ
สมรรถนะภายหลังจากสับสวิตชหรือทดสอบวงจรลัด
1.1.4 สวนที่เปนเหล็กกลาและเหล็ก (ยกเวนเหล็กกลาไรสนิม) จะตองเปนแผน เคลือบ อาบดวยน้ํามัน หรือ
วิธีอื่นๆที่ปองกันสนิม ขอกําหนดนี้จะไมนําไปใชกับสวนที่ใชสําหรับสวนซึ่งมีการออกซิเดชันที่ไม
เกิดอันตราย
“สวนที่ใชสําหรับสวนซึ่งมีการออกซิเดชันที่ไมเกิดอันตราย” หมายถึงสวนอื่นที่นอกเหนือไปจาก
สวนที่นํากระแสไฟฟาที่มีการเชื่อมตอนอต ซึ่งจะตองหลวามภายหลังจากติดตั้งถาวร ทอ แกนเหล็ก
วัสดุโครงสรางอื่นๆ และที่คลายกันซึ่งการเกิดของสนิมจะตองไมมีผลกระทบตอความปลอดภัย
1.1.5 วัสดุนํากระแสไฟฟาจะตองเปนดังตอไปนี้
[รายละเอียดกฎเกณฑ]
“วัสดุนํากระแสไฟฟา” หมายถึงวัสดุของสวนที่มีวัตถุประสงคเพื่อกําหนดเปนชิ้นสวนของวงจรนํา
กระแสไฟฟา ขอตอที่แนน หมุดเหล็ก นอต แผนความดัน ขอตอยึดนอต และสวนที่มีกระแสไฟฟา
อื่นๆ สําหรับการเชื่อมตอสวนที่นํากระแสไฟฟาไมถือวาเปน “วัสดุนํากระแสไฟฟา”
(1) สวนของใบมีดและใบมีดสัมผัสจะตองทําดวยทองแดงหรือทองแดงเจือ
[รายละเอียดกฎเกณฑ]
ที่จับฟวสไมรวมอยูใ นชิ้นสวนของ “ใบมีดและใบมีดสัมผัส”
(2) สวนที่ยกเวนตามที่กําหนดใน (1) จะตองเปนทองแดง ทองแดงเจือ เหล็กกลาไรสนิมหรือแผน
เหล็กหรือเหล็กกลา (ยกเวนเหล็กกลาไรสนิม) ซึ่งเปนไปตามภาคผนวก 3 สวนเพิม่ เติมบทที่ S4
หรือมีความเทากับหรือดีกวาทางไฟฟาและเสถียรภาพทางกลหรือมากกวาที่กําหนดไว ขอกําหนด
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นี้ไมนําไปใชกับที่ไมใชแผนเหล็กหรือเหล็กกลา และวัสดุที่ใชเพื่อทําเปนชิ้นสวนทีต่ องการความ
ยืดหยุน หรือสวนที่ไมสามารถทางโครงสรางได โดยจะตองไมงายตอการเกิดอันตราย
[รายละเอียดกฎเกณฑ]
(1) วัสดุที่มี “ความเทากันหรือดีกวาทางไฟฟา ความรอน และเสถียรภาพทางกล” รวมถึงทองแดงชุบ
เคลือบเหล็กกลา
(2) “ชิ้นสวนที่ตองการความยืดหยุนหรือชิ้นสวนอื่นๆที่ไมสามารถหลีกเลี่ยงทางโครงสรางได”
หมายถึงชิ้นสวนที่ตองการความเปนสปริง ชิ้นสวนทีท่ ําดวยทองแดงหรือทองแดงเจือจะตองมี
ความแข็งแรงทางกลที่เพียงพอ
ชิ้นสวนที่ตองการคุณลักษณะพิเศษและที่คลายกันดังที่แสดง
ดานลาง
ก. ตัวตานทาน วัสดุทนความรอน ขดลวด ไสฟวส สวนสัมผัสโลหะ 2 ชั้น แปรงคารบอนหรือที่
คลายกัน
ข. ชิ้นสวนภายในของทอสุญญากาศ สารกึ่งตัวนํา ตัวเก็บประจุ และสวนประกอบอื่นๆของ
อุปกรณอิเล็กทรอนิกส
ค. สปริง ตําแหนงที่สวมวงแหวนสปริง โครงสรางชิ้นสวนของเครื่องใชไฟฟา ขั้วตอที่หอหุม
ดวยแกว ขั้วตอเชื่อมของเปลือกหุมตัวทําความรอน ขั้วตอตัวเก็บประจุ ขัว้ ตอของทอ
สุญญากาศ สารกึ่งตัวนําและตัวตานทาน หรือที่คลายกัน
ง. ชิ้นสวนเกลียว ที่รองรับแรงดัน ตัวตอเชื่อมเปนจุดๆ และชิ้นสวนอื่นๆที่ตองการความ
แข็งแรงทางกล
จ. ขอตอที่มีอุณหภูมิไมนอยกวา 100°ซ
ฉ. ฝาครอบหลอดไฟ สวนสัมผัสขั้วหลอดขนาดเล็ก และชิ้นสวนที่นํามาใชทดแทนสิ่งที่มีอายุ
การใชงานที่สนั้ อยางอื่นที่คลายกัน
ช. ชิ้นสวนที่ใชกบั ชิ้นสวนนํากระแสที่มีความถี่สูง แรงดันไฟฟาสูง วงจรกระแสต่ําสุด วงจรตอ
ลงดิน วงจรควบคุม แผงวงจร และสวนอื่นๆ ที่ยากตอการเกิดความรอนที่มีการนํากระแส
สูงสุด ความจุไมเกินกวา 10 วัตต และไมเกินกวา 100 มิลลิแอมแปร
ซ. ชิ้นสวนซึ่งมีแรงดันไฟฟาระหวางตัวนําและดิน และแรงดันไฟฟาระหวางตัวนําตองไมเกิน
กวา 30 โวลต สําหรับกระแสสลับและ 45 โวลตสําหรับกระแสตรง และมีการนํากระแส
สูงสุดความจะไมเกินกวา 10 วัตต สําหรับลักษณะเวลา ขอกําหนดนี้รวมไปถึงชิน้ สวนที่มี
กระแสสูงสุดไมเกินกวา 1 แอมแปรภายใตแรงดันไฟฟาแตละคา
1.1.6 วัสดุสําหรับนอตขั้วตอลงดินจะตองมีความทนสนิมที่มีเสถียรภาพทางกลที่เพียงพอ
[รายละเอียดกฎเกณฑ]
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(1) “ขั้วตอลงดิน” หมายถึงขั้วตอซึ่งมีการเชื่อมตอกับสายไฟฟาที่ตอลงดิน (รวมถึงสายไฟฟาตัวนํา
ตอลงดิน)
ที่มีจุดประสงคเพื่อปองกันอันตรายที่เกิดจากไฟฟาลัดวงจร
หรือที่คลายกัน
(เชนเดียวกับภาคผนวก 4)

รูปที่ DR 1-1 ขั้วตอลงดิน
(2) ทองแดง ทองแดงเจือ และเหล็กกลาไรสนิมจัดวามี “ความตานทานสนิมที่มีเสถียรภาพทางกลที่
เพียงพอ”
1.1.7 สวนประกอบของเครื่องใชไฟฟาและวัสดุโครงสรางจะตองไมทําดวยไนโตรเซลลูโลซิส เซลลูลอยด
หรือวัสดุติดไฟงายที่คลายกัน
[รายละเอียดกฎเกณฑ]
“วัสดุที่ติดไฟไดงายที่คลายกัน” หมายถึงวัสดุซึ่งเกิดการระเบิดลุกไหมเมื่อจุดไฟ
1.2 การทํา
1.2.1 การทําจะตองไมกอใหเกิดอันตรายไดงายในการใชงานเบื้องตนและตองมีรูปรางที่เหมาะสม มีการ
ประกอบที่ดี และการทํางานเปนไปอยางราบรื่น
[รายละเอียดกฎเกณฑ]
(1) “ไมกอใหเกิดอันตรายไดงายในการใชงานเบื้องตน” หมายถึงวาไมเกิดอันตรายจากไฟฟาลัดวงจร
การติดไฟหรืออันตรายจากสายไฟฟาที่อยูในเครื่องใชไฟฟาที่ติดอยูก ับแหลงจายกําลัง
และ
เครื่องใชไฟฟาที่มีการทํางานเบื้องตน และพิกัดของเครื่องใชไฟฟานัน้ (ในที่นี้เปนเชนเดียวกับ
ภาคผนวก 7)
(2) “การประกอบที่ดี” หมายถึงการเปนไปตามขอกําหนดดังตอไปนี้
ก. จะตองไมมีขอผิดพลาดหรือขอบกพรองในดานองคประกอบอยางเชนฝาปด
แกนเหล็ก
ขดลวด ชองของฉนวน wedge เปนตน
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ข. ในการทําจะตองมั่นใจไดวามีการสั่นสะเทือนและเกิดเสียงนอย
ค. การประกอบของกรอบ ที่ค้ํา และวัสดุโครงสรางอื่นๆ จะตองคงทน
ง. เมื่อผูกสายไฟฟาภายในกับแหลงจายกําลังเขาดวยกันในกลองขั้วตอแลว สายไฟฟาภายใน
จะตองติดแนนไมหลวมเปนอิสระจากการติดตั้ง และถอดออกของสายไฟฟาแหลงจายกําลัง
อยางไรก็ตามสิ่งเหลานี้ไมรวมในกรณีที่สายไฟฟาภายในถอดออกไดยาก เมื่อมีการติดตั้ง
หรือถอดสายไฟฟาแหลงจายกําลังออก
จ. สายไฟฟาแหลงจายกําลังจะตองมีการเชื่อมตอที่งายและเปนไปอยางมัน่ ใจ
(3) หากมีการใชแปรง แปรงและอุปกรณเปลี่ยนทิศทางของกระแสไฟฟา บริเวณผิวหนาจะตองเรียบ
องคประกอบชิ้นสวนของการทําและวัสดุที่ประกอบดวยโพลิคลอริเนตเตด ไบฟนิล จะถือวาเปน
โครงสรางที่งายตอการเกิดอันตราย
1.2.2 ชิ้นสวนที่มีการเชื่อมตอระหวางสวนที่มกี ระแสไฟฟาและระหวางสวนที่มีกระแสไฟฟาและสวนทีไ่ ม
มีกระแสไฟฟาจะตองไมหลวมและคงทนตออุณหภูมิภายใตสภาวะการใชงานในเบือ้ งตน
1.2.3 ระยะหางตามผิวฉนวนและระยะหางในอากาศระหวางขั้วตอของสายไฟฟาแหลงจายกําลังที่ขั้วดาน
ตรงขามและระหวางขั้วตอของสายไฟฟาแหลงจายกําลังและสวนทีเ่ ปนโลหะที่ไมมกี ระแสไฟฟา
จะตองไมนอยกวา 6.4 ม.ม. เมื่อแรงดันไฟฟาที่กําหนดไมเกินกวา 250 โวลต และไมนอยกวา 9.5 ม.ม.
เมื่อเกินกวา250 โวลต ในกรณีนี้ระยะหางในอากาศจะสามารถวัดไดโดยการใหแรง 30 นิวตันที่ดา น
นอกของเครื่องใชไฟฟาและใหแรง 2 นิวตันที่ผิวดานในของเครื่องใชไฟฟา ในทางปฏิบัติที่วา
ระยะทางนอยที่สุด (ในทีน่ ี้เปนเชนเดียวกับขอ 1.2.4)
[รายละเอียดกฎเกณฑ]
สําหรับขั้วตอสายไฟฟาแหลงจายกําลังภายในเครื่องใชไฟฟาที่มีการเชือ่ มตอโดยผูผลิต จะใชคาที่
แสดงในตารางที่ 1.2.4
1.2.4 ในกรณีที่นอกเหนือไปจากขอ 1.2.3 ระยะหางตามผิวฉนวนและระยะหางในอากาศระหวางสวนทีม่ ี
กระแสไฟฟาและสวนทีเ่ ปนโลหะที่ไมมกี ระแสไฟฟาจะตองไมนอยกวาคาที่แสดงในตารางดานลาง
อยางไรก็ตามขอกําหนดนี้ไมนําไปใชกับชิ้นสวนที่ไมสามารถหลีกเลี่ยงทางโครงสรางได อยางเชน
วงจรทุติยภูมิ ของหมอแปลงไฟฟาแบบแยกสวนและวงจรภายหลังการเรียงกระแส หรือที่คลายกัน
ซึ่งตองเปนไปตามขอกําหนดเมื่อทําการทดสอบดังตอไปนี้
[รายละเอียดกฎเกณฑ]
(1) “คลายกัน” ใน “วงจรดานทุติยภูมิของหมอแปลงไฟฟาแบบแยกสวน วงจรภายหลังการเรียง
กระแส และที่คลายกัน” หมายถึง วงจรซึ่งเปนเหตุใหกระแสแหลงจายกําลังคงที่ไมเกินกวา 10
แอมแปร เมื่อปลายดานหนึง่ ของดานเขาแหลงจายกําลังของเครื่องใชไฟฟาเกิดวงจรลัดไปยังสวน
ของวงจร (ไมเกินกวารอยละ 150 ของกระแสที่กําหนดหากกระแสที่กําหนดของเครื่องใชไฟฟา
ไมนอยกวา 7 แอมแปร)
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(2) “ชิ้นสวนที่ไมสามารถหลีกเลี่ยงทางโครงสรางได” รวมถึงขอดังตอไปนี้ อยางไรก็ตามหากบริเวณ
ที่เปนระยะหางในอากาศ (รวมถึงระยะหางตามผิวฉนวน) ในชิ้นสวนที่เกีย่ วของไมเปนไปตาม
คาที่แสดงในตารางเกิดวงจรลัดโดยเฉพาะและกระแสแหลงจายกําลังเกินกวา 10 แอมแปร และ
กระแสที่ไหล (รอยละ 150 ของกระแสทีก่ ําหนดหากกระแสที่กําหนดของเครื่องใชไฟฟาไมนอย
กวา 7 แอมแปร) แลวจะไมรวมชิ้นสวนนี้
ก. วงจรที่วงจรทุติยภูมิของหมอแปลงไฟฟาแบบแยกสวนและวงจรภายหลังการเรียงกระแสซึ่ง
มีสวนอิเล็กทรอนิกส (วัสดุสารกึ่งตัวนํา ตัวเก็บประจุ หลอดอิเล็กทรอนิกส และที่คลายกัน)
ข. หลอดไฟฟาบอกสภาพ (รวมถึงหลอดนีออน) ตัวเรียงกระแส วัสดุสารกึ่งตัวนํา (ไรริสเตอร
ไทรแอค และที่คลายกัน) และที่กลาวมาขางตนที่ใชในวงจรดังที่กาํ หนดในขอ (1) และ
ชิ้นสวนที่มีการปกปองโดยอิมพีแดนซสูง
(1) เมื่อสวนที่มีกระแสไฟฟามีขั้วตรงขามเกิดวงจรลัด ชิ้นสวนใดๆก็ตามมีการเชื่อมตอกับวงจรลัด
จะตองเกิดการเผาไหม
อยางไรก็ตามขอกําหนดนี้จะไมนาํ มาใชเมื่อสวนใดสวนหนึ่งมีการ
เชื่อมตอกับวงจรที่เกี่ยวของเกิดการเผาไหมแตสวนอืน่ ๆไมเกิดการเผาไหมไดงาย
[รายละเอียดกฎเกณฑ]
(1) “วงจรลัด” จะตองมีการทําเปนครั้งๆ ในบริเวณหนึ่งทีม่ ีระยะหางในอากาศ (รวมถึงระยะหาง
ตามผิวฉนวน) จะไมมกี ารกําหนดคาระหวางวงจรลัด ระหวางชิน้ สวนระหวางขัว้ ตอของ
ชิ้นสวน
(2) “ชิ้นสวนที่มีการเชื่อมตอกับวงจรลัด” จะรวมถึงขดลวดปฐมภูมแิ ละทุติยภูมิของหมอแปลง
ไฟฟาหากหมอแปลงไฟฟานี้มีการนํามาใชงาน (จํากัดเฉพาะที่นํามาใชกับแหลงจายกําลังดาน
เขา) และตัวเรียงกระแส (จํากัดเฉพาะที่ใชสําหรับและแหลงจายกําลังดานเขา) หากการเรียง
กระแสวงจรมีการใชงาน ในกรณีนี้หากสวนหนึ่งสวนใดเกิดการเผาไหม “ภายหลังสวนใด
สวนหนึ่งเกิดการเผาไหม สวนอื่นๆจะดูเหมือนวางายตอการเผาไหม
(3) สวนที่เปนชองเล็กๆ ทอ หรือที่คลายกันทีน่ ํามาใชกับ “สวนใดสวนหนึ่ง” จะพิจารณาใหเปน
“สวนหนึ่ง” ที่รวมเขาดวยกันทั้งหมด
(4) “งายตอการเผาไหม” จะไมรวมถึงการเปนควันหรือการลุกไหม เทานั้น
(2) เมื่อมีการเชื่อมตออยูระหวางสวนที่มีกระแสไฟฟากับขั้วตรงขามหรือระหวางสวนทีม่ ี
กระแสไฟฟาและสวนทีเ่ ปนโลหะที่แตะตองไดที่ไมมกี ระแสไฟฟา
สวนที่เปนโลหะที่ไมมี
กระแสไฟฟาหรือสวนที่มีกระแสไฟฟาปลอยออกมาจะตองเปนไปตามขอใดขอหนึง่ ดังตอไปนี้
ก. แรงดันไฟฟาที่ตอลงดินและแรงดันไฟฟาภายในสายไฟฟาจะตองไมเกินกวา 30 โวลต
สําหรับกระแสสลับและไมเกินกวา 45 โวลตสําหรับกระแสตรง
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[รายละเอียดกฎเกณฑ]
“แรงดันไฟฟาตอลงดินและสายแรงดันไฟฟา”
หมายถึงแรงดันไฟฟาซึ่งเกิดขึ้นอยางตอเนื่อง
ระหวางการใชหรือแรงดันไฟฟาไรโหลด แลวแตคาใดจะมากกวากัน
ข. เมื่อตัวตานทาน 1 กิโลโอหมมีการเชื่อมตอลงดิน ระหวางตัวนําและระหวางสวนทีเ่ ปนโลหะ
ที่ไมมีกระแสไฟฟาและสวนที่มีกระแสไฟฟา
การไหลผานของกระแสไปยังตัวตานทาน
จะตองไมเกินกวา 1 มิลลิแอมแปร ยกเวนเมื่อไมเกิดอันตรายที่เกิดจากไฟฟาลัดวงจรซึ่ง
ความถี่สูงกวาความถี่เชิงพาณิชย
[รายละเอียดกฎเกณฑ]
(1) การวัดของ “กระแสไฟฟาที่มีการไหลผานตัวตานทาน” จะมีการทดสอบตามวิธีที่แสดงใน
รูปดังตอไปนี้ (ในทีน่ ี้เปนเชนเดียวกับภาคผนวก 4)
ก. ระหวางลงดินและอื่นๆ
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(2) ในการวัดของ “กระแสไฟฟาที่ไหลผานตัวตานทาน” หากหนาทีป่ กติไมสามารถประสบ
ผลสําเร็จอยางเชนการหยุดของการทําหนาที่ของวงจรเมือ่ ตัวตานทาน 1 กิโลโอหมมีการ
เชื่อมตอ แลวตัวตานทานที่เกินกวา 1 กิโลโอหมสามารถบรรลุวัตถุประสงคของการทําหนาที่
อาจจะมีการเชือ่ มตอ ในกรณีนี้คาสูงสุดของตัวตานทานที่มีการเชื่อมตอจะตองเทากับ 50
กิโลโอหม (ในที่นี้เปนเชนเดียวกับภาคผนวก 4)
(3) “ไมเกิดอันตรายไดงายจากการเกิดไฟฟาลัดวงจรที่มีความถี่เกินกวาความถี่เชิงพาณิชย”
หมายถึงกรณีที่กระแสไฟฟามีคาไมเกินกวาดังทีแ่ สดงในรูปดานลาง (20 มิลลิแอมแปรหาก
ความถี่ไมนอยกวา 30 กิโลเฮิรตซ) (ในทีน่ ี้เปนเชนเดียวกับภาคผนวก 4)
(3) ความตานทานฉนวนระหวางสวนที่มีกระแสไฟฟาและสวนที่เปนโลหะที่แตะตองไมมี
กระแสไฟฟาวัดโดยเครื่องทดสอบความตานทานฉนวน 500 โวลตภายหลังจากทดสอบในขอ (1)
จะตองไมนอยกวา 0.1 เมกะโอหม (ไมรวมในกรณีที่แรงดันไฟฟาตอลงดินและแรงดันไฟฟา
ภายในสายไมเกินกวา 30 โวลตสําหรับกระแสสลับและ ไมเกินกวา 45 โวลตสําหรับกระแสตรง
และรวมถึงกระแสที่ไมเกินกวา 1 มิลลิแอมแปรที่ไหลไปยังตัวตานทาน 1 กิโลโอหมเมื่อมีการ
เชื่อมตอลงดินและระหวางตัวนํา {ไมจําเปนตองเกินกวา 1 มิลลิแอมแปรหากไมเกิดอันตรายจาก
ไฟฟาลัดวงจรที่มีความถี่สูงกวาความถี่เชิงพาณิชย})

-9-

แรงดันไฟฟาที่กําหนด
(โวลต)

ไมเกิน 125 โวลต

เกิย 125 แตไมเกิน
250 โวลต

เกินกวา 250 โวลต

บริเวณ

ชิ้นสวนที่เปนตัวเปลี่ยน
ทิศทางกระแสไฟฟา
บริเวณที่
นอกเหนือไปจากตัว
เปลี่ยนทิศทาง
กระแสไฟฟา
ชิ้นสวนที่เปนตัวเปลี่ยน
ทิศทางกระแสไฟฟา
บริเวณที่
นอกเหนือไปจากตัว
เปลี่ยนทิศทาง
กระแสไฟฟา
ชิ้นสวนที่เปนตัวเปลี่ยน
ทิศทางกระแสไฟฟา
บริเวณที่
นอกเหนือไปจากตัว
เปลี่ยนทิศทาง
กระแสไฟฟา

กระแสดานออกที่กําหนด
กระแสดานออก
กระแสดานออกที่กําหนด
เกิน 0.25 กิโลวัตตแตไมเกิน
ที่กําหนดไมเกิน 0.25 กิโลวัตต
เกินกวา 0.75 กิโลวัตต
0.75 กิโลวัตต
ระยะหางตาม ระยะหางใน ระยะหางตาม ระยะหางใน ระยะหางตาม ระยะหางใน
ผิวฉนวน
อากาศ
ผิวฉนวน
อากาศ
ผิวฉนวน
อากาศ
(ม.ม.)
(ม.ม.)
(ม.ม.)
(ม.ม.)
(ม.ม.)
(ม.ม.)
4.8
3.2
1.6
1.6
1.6
1.7
(2.4)
(2.4)
1.6

1.6

2.4

2.5

6.4
(2.4)

3.2
(2.4)

1.6

1.6

1.6

1.7

4.8
(2.4)

4.8
(2.4)

2.4

2.4

2.4

2.5

6.4
(2.4)

6.4
(2.4)

6.4

6.4

6.4

6.4

9.5

6.4

6.4

6.4

6.4

6.4

9.5

9.5

(หมายเหตุ) 1. คาที่แสดงใน ( ) จะนํามาใชกับการทํางานของมอเตอรเหนีย่ วนําเริ่มตนและมอเตอร
ของอุปกรณเปลี่ยนทิศทางของกระแสไฟฟา
2. ในกรณีเมื่อกระแสดานออกที่กําหนดเกินกวา 0.75 กิโลวัตตหรือแรงดันไฟฟาที่
กําหนดเกินกวา 250 โวลต และขดลวดมีการยึดถาวรดวยเทปหรือวารนิช ระยะหาง
ตามผิวฉนวนและระยะหางในอากาศที่บริเวณอืน่ ๆ ที่นอกเหนือไปจากชิ้นสวนของ
อุปกรณจะตองไมนอยกวา 2.4 ม.ม. ไมเกี่ยวของกับคาที่แสดงในตาราง
1.2.5 สําหรับความหนาของวัสดุทําฉนวน จะตองเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนดในขอ 1.2.17 ของ
ภาคผนวก 4 ทุกประการ
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[รายละเอียดกฎเกณฑ]
[1]
(1) ชิ้นสวนที่กําหนดดานลางจะพิจารณาใหเปน “กลอง”
ก. วัสดุฉนวนภายในมีการเปดของกลองเขาไปในบริเวณปลอกของนิ้วทดสอบสามารถใสเขา
ไปไดและสามารถสัมผัสกับนิ้วทดสอบได
ข. วัสดุฉนวนภายในที่มกี ารเปดของกลองที่สามารถสัมผัสกับลูกบอลที่มีเสนผานศูนยกลาง
ขนาด 20 ม.ม. ได
ค. ภายในประตู ฝาปด หรือที่คลายกันซึ่งสามารถปดหรือเปดขณะมีใชงานเบื้องตน
(2) กลาวถึงความหนาของวัสดุฉนวนในกรณีที่มีการนําสายไฟฟามาใชเปนชิ้นสวนของกลองของตัว
เครื่องใชไฟฟา เมื่อกลาวถึงสายไฟฟาจะตองเปนไปตามมาตรฐานเทคนิคที่กําหนดในภาคผนวก
1 (รวมถึงในกรณีของการเปนไปตามขอ 2 มาตรฐานเทคนิคของคําสั่งที่กําหนดขึน้ ในมาตรฐาน
เทคนิคสําหรับเครื่องใชไฟฟา (กฎหมาย ฉบับที่ 85 ป ค.ศ.1962 MITI) ในทีน่ ี้เปนเชนเดียวกับ
ภาคผนวก 4) กฎที่วาดวยความหนาของตัวฉนวนในมาตรฐานเทคนิคตามที่กําหนดในภาคผนวก
1 อาจจะมีการนํามาใช
(3) “ในกรณีเมื่อวัสดุของตัวกลองของเครื่องใชไฟฟาทําหนาที่เปนตัวฉนวนของเครื่องใชไฟฟา”
รวมถึงกรณีทสี่ วนที่มีกระแสไฟฟาสัมผัสกับวัสดุฉนวนของตัวกลองเมื่อมีแรงผลักที่มาจากดาน
นอกมากระทํา 30 นิวตัน และแรงจากภายในมากระทํา 2 นิวตัน ในกรณีนจี้ ะไมมกี ารใหแรงมา
กระทําในเวลาเดียวกัน
(4) ใหแรงกระแทก 0.35 นิวตันเมตร หรือ 0.5 นิวตันเมตร โดยใชเครื่องทดสอบแรงกระแทกดังที่
แสดงดานลางซึ่งเสมือนเปนแรงกระแทกเดียวกันที่เกิดขึน้ จากการตกของตุมน้ําหนักจากความสูง
14 ซ.ม. และ 20 ซ.ม. ตามลําดับ
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(5) เมื่อทําการทดสอบดังตอไปนี้และตัวอยางเปนไปตามขอกําหนดแลว ตัวอยางจะตองไมมีรูเกิดขึ้น
ในกรณีนี้หากวัสดุฉนวนประกอบดวยหลายแบบของวัสดุฉนวนแลว ใหทําการทดสอบกับวัสดุ
ทุกชิ้น
ก. สําหรับวัสดุฉนวนอืน่ ที่ไมไดเปนทรงกระบอก
ใหวางตัวอยางบนฟองน้ําที่เต็มไปดวย
สารละลายน้ําเกลือ 2% วางอิเล็กโทรดบนชิ้นตัวอยาง เก็บไวนาน 30 นาที ใหไฟฟา
กระแสสลับ 1000 โวลตระหวางอิเล็กโทรดและฟองน้ําเปนเวลา 1 นาที โดยที่ตวั อยางจะตอง
คงทนตอแรงดันไฟฟา ในกรณีนี้อณ
ุ หภูมิของน้ําจะตองปกติ และการทดสอบจะตองเปนไป
ตาม JIS C 2100 (1975) “วิธีทดสอบความคงทนไดอิเล็กตริกของวัสดุฉนวนไฟฟาชนิดแข็ง”
7.1
ข. สําหรับทรงกระบอก ใหฉีดสารละลายน้ําเกลือ 2% เขาไปในทอ แลวจุมลงในน้ําเกลือ 2%
เปนเวลา 30 นาที ใหแรงดันไฟฟากระแสสลับ 1000 โวลต ระหวางผิวหนาภายในและ
ภายนอกของทอนาน 1 นาที และตัวอยางจะตองทนตอแรงดันไฟฟา ในกรณีนี้อณ
ุ หภูมิของ
น้ําจะตองเทากับอุณหภูมิปกติ
[2]
(1) “ชิ้นสวนที่งายตอการเกิดอันตรายภายนอก”
หมายถึงชิ้นสวนของวัสดุฉนวนทีง่ ายตอการใส
กระแทก มีแรงทางกลไดนามิกจากภายนอกมากระทํา เปนตน
(2) “ชิ้นสวนที่ทําใหเกิดอันตรายภายนอก”
รวมถึงชิ้นสวนซึ่งนิว้ ทดสอบแตะตองไดเมื่อใสนิ้ว
ทดสอบจากดานที่เปดของเครื่องใชไฟฟา
(3) “ความหนา” ของวัสดุฉนวนหุมดวยเชือกจะตองเปนดังตอไปนี้
ก. วัสดุฉนวนหุมดวยเชือกอื่นๆที่นอกเหนือไปจากทอฉนวนหุมดวยเชือกจะตองถูกทําใหอิ่มตัว
อยางสมบูรณและความหนาของชิ้นสวนทีม่ ีการอิ่มตัวอยางสมบูรณจะตองไมนอยกวาคาที่
กําหนดไว
ข. ทอฉนวนหุมดวยเชือกจะตองเปนทอฉนวนที่ถูกทําใหอมิ่ ตัวดวยฉนวนวารนิชและความหนา
ทั้งหมดรวมถึงเชือกจะตองไมนอยกวาคาที่กําหนดไว
(4) วัสดุฉนวนจะตองเปนไปตามรายละเอียดกฎเกณฑขอ (5) ขอ 1.2.17(1) ในภาคผนวก 4
(5) เมื่อทําการทดสอบทอฉนวนหุมดวยเชือกตามขอ 1.2.17(2) ในภาคผนวก 4 แลว ใหใสแทงโลหะ
ที่เปนอิเล็กโทรดไวภายใน ติดใหแนนกับเสนผานศูนยกลางภายในของทอที่มีความยาว 100 ม.ม.
พันแผนโลหะที่มีความกวาง 50 ม.ม. ไปรอบๆสวนกลางของอิเล็กโทรดดานนอก ให
แรงดันไฟฟาทดสอบระหวางอิเล็กโทรดทั้งคู
[3]
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(1) “ชิ้นสวนที่ไมงายตอการเกิดอันตรายภายนอก” หมายถึงชิ้นสวนของวัสดุฉนวนซึง่ ไมทําใหเกิด
การกระแทก การใส เปนตน ภายใตสภาวะการใชงานเบื้องตน อยางไรก็ตามหมายถึงชิ้นสวนที่
เปนไปตามแรงสถิตดานนอก
(2) ชิ้นสวนที่ไมงา ยตอการเกิดอันตรายภายนอกรวมถึงชิ้นสวนดังตอไปนี้
ก. ชิ้นสวนที่เปนไปตามแรงสถิตดานนอก
ข. ภายในของประตูหรือฝาปดซึ่งมีวัตถุประสงคเพื่อการปรับและการเปดไดงาย
(3) “หมอแปลงไฟฟา” รวมถึงรีเลยและที่คลายกัน
(4) “การใหแรงดันไฟฟาอยางตอเนื่องเปนเวลา 5 นาทีเทากับ 2 เทาของแรงดันไฟฟาปฐมภูมิที่
กําหนดที่มีความถี่ไมนอยกวา 2 เทาของความถี่ที่กําหนด” หมายถึงความถี่ 10 เทาของความถี่ที่
กําหนดหารดวยความถี่ทดสอบไมนอยกวา 2 เทาของความถี่ที่กําหนดโดยสามารถใหอยาง
ตอเนื่องแกตัวอยางทดสอบอยางตอเนื่องนาน 1 ชวงเวลาเทากับเวลาที่แสดงเปนหนวยนาที
อยางไรก็ตามเวลาต่ําสุดไมนอ ยกวา 2 นาที
(5) วัสดุฉนวนจะตองเปนไปตามรายละเอียดกฎเกณฑ (5) ขอ 1.2.17(1) ในภาคผนวก 4
(6) ความหนาของวัสดุฉนวนระหวางสวนที่มกี ระแสไฟฟาซึ่งมีขั้วที่แตกตางกัน สอดดวยชิน้ สวนที่
เปนโลหะทั้งชิน้ ไมงายตอการตอลงดินที่ไมนอยกวา “0.3 ม.ม.” ความยาวเทากับความหนาของ
แตละชิ้นไมนอ ยกวา 0.15 ม.ม.

1.2.6 สายไฟฟาภายในของเครื่องใชไฟฟาจะตองเปนดังตอไปนี้
(1) หากวัตถุงายตอการสัมผัสที่อุณหภูมิสูง เมื่อใหแรง 2 นิวตันแกสายไฟฟาภายใน จะตองไมเกิด
สภาวะที่ผดิ ปกติเกิดขึน้ เมื่อมีการสัมผัส
[รายละเอียดกฎเกณฑ]
“เกิดสภาวะทีผ่ ิดปกติไดงาย” ในกรณีดังตอไปนี้
(1) แมวาจะหยุดใหแรง 2 นิวตัน การสัมผัสคงอยูกับชิ้นสวนที่มีคาเกินกวาทีแ่ สดงในตารางที่
แนบ สําหรับวัสดุฉนวนแตละชนิดของสายไฟฟา
(2) การสัมผัสที่กระทํากับชิ้นสวนที่เกินกวา 40°ซ ตามอุณหภูมิที่แสดงในตารางที่แนบสําหรับ
วัสดุฉนวนแตละชนิดของสายไฟฟาเมื่อใหแรง 2 นิวตัน
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(2) เมื่อใหแรง 2 นิวตันแกสายไฟฟาภายใน จะตองไมงายตอการสัมผัสกับสวนที่เคลือ่ นที่ได แตไม
นําไปใชกบั สถานการณที่ไมเปนอันตราย
[รายละเอียดกฎเกณฑ]
(1) “ไมสัมผัสกับสวนที่เคลื่อนที่ไดงาย” หมายถึงการวัดบางชนิดที่ทําขึ้นเพื่อไมใหมีการสัมผัส
กับสวนที่เคลือ่ นที่ได อยางเชน สายไฟฟาภายในที่ใกลกบั สวนที่เคลื่อนที่ไดถูกยึดเขาดวยกัน
ภายในของเปลือกหุม
(2) “อันตราย” หมายถึงการเกิดไฟฟาลัดวงจร การลุกไหมหรือการไดรับบาดเจ็บ
(3) เมื่อยึดสายไฟฟาที่มีสวนหุม การหุมจะตองไมเปนอันตรายเมื่อสายไฟฟาที่กลาวถึงถูกใสเขาไป
ในชองหรือสัมผัสกับสวนอื่นๆ หากใหแรง 2 นิวตันแกสายไฟฟาที่กลาวถึงนั้น อยางไรก็ตามจะ
ไมนํามาใชใน “กรณีที่ไมมีอนั ตรายเกิดขึ้น”
[รายละเอียดกฎเกณฑ]
(1) เคสที่มีการใหดวยสิ่งดังตอไปนี้จะถือวาเปน “การหุม...ทีไ่ มเปนอันตราย”
ก. การหุมของสายเคเบิลหรือสายออนที่ติดอยูกับที่ดว ยขอตอโลหะเมื่อปลายของขอตอเปน
เกลียว ใสตัวเติมที่พอเหมาะเขาไปเมื่อติดอยูกับที่ หรือการปองกันอื่นๆ
ข. สวนหุมที่ผานเขาไปในชองเปดเมื่อชองทางเปดมีการบากเปนมุมเมื่อแผนโลหะที่อยู
เหนือกวามีความหนา 0.7 ม.ม. และเอาสวนที่คมออกและมีการเชื่อมตอใหแนนกับทอ
(รวมถึงเทปฉนวนที่มีความหนาที่เหมาะสมที่ไมเปนอันตรายตอสายเคเบิลหรือสายออน)
ค. สวนหุมที่มีชนิ้ สวนซึ่งอาจมีการสัมผัสกับสายเคเบิลหรือสายออนที่เรียบจะไมเปนอันตราย
ตอสวนหุม ตัวอยางเชน เมือ่ มีชิ้นสวนที่อยูขนานกับสายเคเบิลหรือสายออน
(2) “อันตรายหมายถึงรอยขวนหรือรอยฉีกขาด ตัดสินไดโดยวิธีดังตอไปนี้
ก. สายไฟฟาภายในที่มีการเคลือ่ นที่ไปทางขวาและซาย 1 ครั้งในพิกัดการเคลื่อนที่ดังที่แสดงใน
รูปดานลางภายใตการใชงานที่ 2 นิวตัน
ข. การตัดสินวาเปนรอยขูดขีดใหดําเนินการภายหลังทดสอบโดยการขีดชอลกไปบนสายเคเบิล
หรือสายออนที่สัมผัสอยู เช็ดชอลกออกแลวตรวจสอบวามีฝุนชอลกหลงเหลืออยูหรือไม
(3) สายเคเบิลหรือสายออนที่มีหุมสองชั้นจะถือวา “ไมเปนสาเหตุใหเกิดอันตราย” เมื่อระหวางการ
ทดสอบตามขอ ข. ตองไมเกิดรอยขีดขวนที่สวนหุมดานใน
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(4) สายไฟฟาที่มกี ารเชื่อมตอเปนคูกับเครื่องใชไฟฟาจะตองไมแยกออกเมือ่ มีการใหแรง 2 นิวตันแก
สวนที่มีการเชือ่ มตอนั้น ขอกําหนดนี้ไมนาํ ไปใชกับสวนที่มีการแยกออก โดยแรงที่ไมนอยกวา 2
นิวตันแตนอยกวา 5 นิวตัน และจะตองไมเปนสาเหตุใหเกิดอันตราย
[รายละเอียดกฎเกณฑ]
(1) การวัดแรงจะตองกระทําจํานวน 5 ครั้งโดยการใสและถอด
(2) “ไมเกิดอันตรายไดงาย” หมายถึงการเปนไปตามภาคผนวก 6 ตอนที่ 1 ขอยอยที่ 1.2.8(1) (2)
และ
(3) เมื่อตัวตอถูกถอดออกและสวนนี้มกี ารเคลื่อนที่ดวยแรง 2 นิวตันและไมเกิดอันตรายไดงาย
โดยแสดงใหเห็นสวนที่มกี ระแสไฟฟา วงจรลัด การขาดการเชื่อมตอและที่คลายกัน
1.2.7 ตลอดตัวของสายไฟฟาแหลงจายกําลัง (รวมถึงสายไฟฟาตัวนํา ในที่นี้ใหเปนเชนเดียวกับภาคผนวก
7) สายไฟฟาสําหรับผลิตภัณฑที่มีการเชือ่ มตอเขาดวยกันและสายไฟฟาที่มีหนาทีท่ ี่แสดงใหเห็นดาน
นอกของผลิตภัณฑ (ในที่นี้เรียกวา”สายไฟฟาแหลงจายกําลังและที่คลายกัน”) จะตัองมีความ
เหมาะสมในการปองกันอยางเชนมีการบากเปนมุม หรือที่คลายกันเพื่อปองกันสายไฟฟาแหลงจาย
กําลังและที่คลายกันจากอันตรายในกรณีอนื่ ที่นอกเหนือไปจากกระประกอบอยูใ นเครื่องใชไฟฟา
ยกเวนกรณีทมี่ ีสปริงปองกัน บุชชิ่งปองกัน และอุปกรณปองกันอื่นๆที่พอเพียง อยางไรก็ตาม
ขอกําหนดนี้ไมนําไปใชกับชิ้นสวนที่เปนชองที่ทําจากวัสดุที่ไมใชโลหะ
มีความเรียบและไมเปน
อันตรายตอสายไฟฟาแหลงจายกําลังและทีค่ ลายกัน
[รายละเอียดกฎเกณฑ]
(1) “สายไฟฟาตัวนํา” หมายถึงสายไฟฟาตัวนําสําหรับแหลงจายกําลัง
(2) “สายไฟฟาที่เชื่อมตอระหวางเครื่องใชไฟฟา” จะรวมถึงสายไฟฟาตัวนําที่ดานนอก
(3) “หนาที่ของสายไฟฟาทีแ่ สดงใหเห็นดานนอกของตัวผลิตภัณฑ” ไมรวมถึงสายไฟที่มีความยาว
ไมเกินกวา 80 ม.ม. (ในทีน่ หี้ มายถึงเชนเดียวกับภาคผนวก 6)
(4) “การปองกันทีเ่ หมาะสมโดยการบากเปนมุมหรือที่คลายกัน” หมายถึงการบากเปนมุมหรือการ
หยักที่มีรัศมีไมนอยกวา 2 ม.ม.
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1.2.8 ขณะทีแ่ รงดันไฟฟาที่กําหนดเกินกวา 150 โวลต ขั้วตอลงดินหรือสายไฟฟาตอลงดิน (รวมถึง
สายไฟฟาตัวนําและแกนสายไฟฟาที่มกี ารเชื่อมตอกับใบมีดหรือดานหลังของคมมีดของขั้วตอสายดิน
ในที่นใี้ หเปนเชนเดียวกับภาคผนวกนี)้
จะตองมองเห็นไดงายที่บริเวณเปลือกหุม (ภายในของ
เครื่องใชไฟฟาหากมีการใชงานภายหลังจากการยึดอยูกบั ที่และสายไฟฟาสําหรับตอลงดินไมสามารถ
มองเห็นไดจากภายนอก) อยางไรก็ตามไมนาํ ไปใชกับการทําซึ่งการตอลงดินเปนไปไดโดยใบมีดที่ตอ
ลงดินของเตาเสียบของแหลงจายกําลัง
[รายละเอียดกฎเกณฑ]
(1) “แรงดันไฟฟาที่กําหนด” หมายถึงแรงดันภายในสายไฟฟาของแหลงจายกําลังดานเขา
(2) “ขั้วตอลงดินหรือสายไฟฟาตอลงดิน (รวมถึงแกนสายไฟฟาที่เชื่อมตอกับสายไฟฟาตัวนําลงดิน
และใบมีดหรือใบมีดานหลังของขั้วตอลงดิน)” จะมั่นใจในการเชื่อมตอกับสวนที่เปนโลหะที่
มนุษยสัมผัสไดงา ย (หากสวนที่มีกระแสไฟฟาถูกหุมดวยโลหะภายใน และไมมีโอกาสรั่วซึมไป
ยังสวนที่เปนโลหะของเปลือกหุม ดังนัน้ จะถือวาเปนสวนโลหะที่อยูภ ายใน) ในกรณีนี้ความ
มั่นใจหมายถึงการไมเกิดความผิดปกติที่เกิดจากความรอนภายหลัวการใหกระแสอยางตอเนื่อง 15
แอมแปรไปยังวงจรสายดิน (กระแสจะตองไหลผานที่แรงดันไฟฟาไมเกินกวา 30 โวลต) และ
แรงดันตกที่สวนที่มีการเชื่อมตอจะตองไมเกินกวา 1.5 โวลต
1.2.9 การทําเครื่องหมายสําหรับสายไฟฟาลงดินและขัว้ ตอสายดินจะตองเปนดังตอไปนี้
(1) การทําเครื่องหมายสําหรับการตอลงดินจะตองระบุสําหรับสายไฟฟาตอลงดินที่บริเวณสายไฟฟา
หรือบริเวณใกลเคียงโดยวิธีซึ่งการทําจะไมสามารถมองเห็นไดงาย อยางไรก็ตามขอกําหนดนี้ไม
นําไปใชกบั สายไฟฟาตอลงดินที่มีการรวมสีเขาดวยกันของสีเขียวและเหลือง
[รายละเอียดกฎเกณฑ]
(1) “การทําเครื่องหมายเพื่อใหมผี ลตอการตอลงดิน” หมายถึงสายไฟฟาตอลงดินชวยปองกัน
อันตรายจากไฟฟาลัดวงจรหรือที่คลายกัน การทําเครื่องหมายดวยสัญลักษณหรือตัวอักษร
“ปองกันสายดิน” “ปองกันการตอลงดิน” “PE” อยางไรก็ตามสําหรับลักษณะเวลาสัญลักษณ
หรือตัวอักษร “ลงดิน” “ขั้วตอลงดิน” “ดิน” “E” “G” หรือที่คลายกัน สามารถนํามาใชได
(เชนเดียวกับภาคผนวก 6)
(2) ตําแหนงของ “การทําเครื่องหมายเพื่อใหมีผลตอการตอลงดิน” จะตองเปนไปดังที่แสดงใน
รูปที่ DR 1-26
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(2) การทําเครื่องหมายสําหรับการใชที่ขั้วตอลงดินจะตองทําบนขั้วตอ (ยกเวนขั้วตอของนอตนัน้ ที่
สามารถถอดออกไดงาย) หรือใกลกับขั้วตอโดยวิธีซึ่งการทําเครื่องหมายนัน้ ไมลบเลือนไดงา ย
อยางไรก็ตามขอกําหนดนี้ไมนําไปใชกับขั้วตอลงดินทีอ่ ยูบริเวณดานในของขั้วตอลงดินและ
สายไฟฟาลงดินที่ไมสามารถเปลี่ยนได
[รายละเอียดกฎเกณฑ]
(1) การทําเครื่องหมายดวยลูกศรหรือที่คลายกันเพื่อระบุตําแหนงของขั้วตอลงดินซึ่งการทํา
เครื่องหมายไมไดอยูบนพื้นผิวเดียวกันจะถือวาเปน “บริเวณใกลเคียง”
(2) การทําเครื่องหมายทีว่ งแหวนสวมเกลียวหรือที่คลายกัน การพรอมตอการถอดออกเมื่อการ
ถอดเอาขั้วตอสายดินออกจะไมถือวาเปน “วิธีที่ทนทาน” สําหรับอุปกรณที่มีขั้วตอสายดินที่มี
การใชวงแหวนสวมเกลียวหรือที่คลายกัน
(3) ตําแหนงของ “การทําเครื่องหมายเพื่อแสดงวาใชสําหรับสายดิน” จะตองเปนไปตามตัวอยาง
ที่แสดงในรูปที่ DR 1-27
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(4) “สายไฟฟาลงดินไมสามารถเปลี่ยนได” หมายถึงสายไฟฟาลงดินที่ไมสามารถเปลี่ยนแปลง
ไดเวนแตตวั มีการแตกหัก
1.2.10 ขั้วตอสายดินจะตองเปนดังตอไปนี้
(1) สายไฟฟาตอลงดินจะองติดไดโดยทันทีและมีความนาเชือ่ ถือ
[รายละเอียดกฎเกณฑ]
“ติดไดอยางมีความนาเชื่อถือ” หมายถึงผูใชงานสามารถติดไดอยางมั่นใจทางกลของสายไฟฟาตอ
ลงดินกับขั้ว (ขั้วตอลงดิน) โดยการใชเครื่องมือทางกล
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(2) เสนผานศูนยกลางระบุของสายไฟฟาลงดินจะตองไมนอยกวา 4 ม.ม. ( 3.5 ม.ม. สําหรับใชตะปู
ควงกดใหแนน)
(3) ขั้วตอลงดินจะตองไมนํามาใชสําหรับติดกับสวนอื่นๆที่ตอ ลงดิน อยางไรก็ตามจะไมนําไปใช
ในบริเวณที่เกิดอันตรายไดงา ย
1.2.11 เมื่อแรงดึงเปน 3 เทาของน้าํ หนักสมบูรณของเครื่องใชไฟฟา (เปน 100 นิวตัน หาก 3 เทาของ
น้ําหนักสมบูรณของเครื่องใชไฟฟาเกินกวา 10 กิโลกรัม และ 30 นิวตัน หาก 3 เทาของน้ําหนัก
สมบูรณของเครื่องใชไฟฟาไมเกินกวา 3 กิโลกรัม) ถูกตอเขากับสายไฟฟาแหลงจายกําลังเปนเวลา
15
นาทีตรงไปยังดานนอกของเครื่องใชไฟฟาและวางสายไฟฟาแหลงจายกําลังใหหางจาก
เครื่องใชไฟฟาเปนระยะ 5 ซ.ม. จับและผลักตรงเขาไปในเครื่องใชไฟฟา จะตองไมมีแรงที่ใหกบั
สวนที่มีการเชือ่ มตอระหวางสายไฟฟาแหลงจายกําลังและขดลวดและบุชชิ่งจะตองไมงายตอการ
เคลื่อนออกจากตําแหนงเดิม
1.2.12 ชิ้นสวนที่ติดของสายไฟฟาจะตองเปนดังตอไปนี้
(1) จะตองมีการทําใหสามารถมีการติดไดอยางมั่นใจของสายไฟฟา
[รายละเอียดกฎเกณฑ]
สิ่งที่เปนไปตามดังตอไปนี้จะถือวาเปน “การทําที่สามารถติดไดอยางมัน่ ใจกับสายไฟฟา”
ก. การดึงขั้วตอ การหนีบขัว้ ตอ การเชื่อมตอกับขั้วตออยางรวดเร็ว ( ขัว้ ตอไรเกลียวแบบสปริง)
การเชื่อมตอขั้วตอชนิดแบน และสิ่งที่คลายกัน ที่มีขนาดเหมาะสมกับสายไฟฟาที่ตดิ อยู
ข. แบบผลักใหพอดี ขั้วตอจากตัวนําสายไฟฟาตีเกลียวจะตองไมยื่นออกมา
ค. ขั้วตอเกลียว (รวมถึงวงแหวนสวมเกลียว) จากที่ซึ่งสายไฟฟาตีเกลียวจะไมยนื่ ออกมาเกินกวา 1
ใน 4 ของเสนผานศูนยกลางดานนอกของตัวนํา
(2) เมื่อสายไฟฟา 2 หรือมากกวา 2 เสนถูกผูกกับชิ้นสวน นอตหรือวงแหวนสวมเกลียวจะตองมี
การนํามาใชระหวางสายไฟฟานั้น
อยางไรก็ตามจะไมนําไปใชกบั ชิน้ สวนที่มีการติดกับ
สายไฟฟาที่สามารถติดไดอยางมั่นใจโดยการหนีบหรือทีค่ ลายกัน
[รายละเอียดกฎเกณฑ]
สิ่งที่กลาวมาตองเปนไปตามดังดานลงจะถือวาเปน “การติดไดอยางมั่นใจ”
ก. สายไฟฟาตัวนําแบนที่ตเี กลียว ทําเปนรูปทรงที่เปนกอนโดยการบัดกรี และมีการติดกับเกลียว
โดยปราศจากการยื่นออกมาของหัวเกลียว
ข. ตัวตอที่มีรูปทรงเปนหมวกมีเกลียวภายในถูกล็อคดวยเทปหุมฉนวน สปริง หรือที่คลายกัน
(3) เกลียวสําหรับการติดขั้วตอสําหรับสายไฟฟาแหลงจายกําลังจะตองไมมีการนํามาใชสําหรับการ
ติดกับสวนอื่นๆ ที่นอกเหนือไปจากสายไฟฟาแหลงจายกําลัง อยางไรก็ตามจะไมนาํ ไปใชใน
กรณีที่มีสวนอื่นที่นอกเหนือไปจากสายไฟฟาที่ไมหลนไดงายเมื่อสายไฟฟาแหลงจายกําลังมี
การติดตั้งหรือถอดออก
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1.2.13 อุปกรณปองกันโหลดเกินจะตองไมถูกกระตุนเมื่อมีการทํางานที่ดานเขาเทากับดานเขาที่กําหนด
หรือดานออกที่เทากับดานออกที่กําหนด
1.2.14 ในกรณีที่ตัวเก็บประจุถูกใชและมีการเชื่อมตอกับแหลงจายกําลังที่ทําขึ้นโดยเสียบเขาไปในใบมีด
แรงดันไฟฟาระหวางเตาเสียบในใบมีด 1 วินาทีภายหลังจากดึงออกมาจากคมใบมีดจะตองไมเกิน
กวา 45 โวลต ในกรณีอื่นๆ แรงดันขั้วตอไฟฟาที่ดานปฐมภูมิและดานทุติยภูมจิ ะตองไมเกินกวา 45
โวลต เปนเวลา 1 นาที ภายหลังจากการสอดแทรกวงจรที่ดานปฐมภูมิ อยางไรก็ตามขอกําหนดนี้จะ
ไมนําไปใชเมือ่ อุปกรณคายประจุไฟไมสามารถหลีกเลี่ยงที่จะเห็นไดของสมรรถนะของอุปกรณ
และจะตองไมเกินอันตรายจากไฟฟาลัดวงจรหรือที่คลายกัน
[รายละเอียดกฎเกณฑ]
(1) “ความจุไฟฟาสถิตทั้งหมดของวงจรที่เห็นไดจากดานปฐมภูม”ิ หมายถึงคาที่คํานวณไดโดยการ
ใชความจุไฟฟาสถิตระบุ
อยางไรก็ตามการวัดตามความเปนจริงเปนสิ่งทีจ่ ําเปนหากการ
ประมาณคานัน้ ยากตอการกระทํา
(2) “ไมเกินอันตรายจากไฟฟาลัดวงจรหรือที่คลายกัน” หมายถึงการะกระทําอยางเชี่ยวชาญในการ
บํารุงรักษาและการตรวจสอบ การกระจายสายที่มีการเชื่อมตอโดยตรงกับแหลงจายกําลัง และ
สายที่มีกระแสไฟฟาจะตองไมมีการรั่วออกมา
1.3 ชิ้นสวนและอุปกรณเสริม
1.3.1 แรงดันไฟฟาที่กําหนด กระแสที่กําหนด และขีดจํากัดกระแสสูงสุดของสวนและอุปกรณเสริมจะตอง
มากกวาแรงดันไฟฟาสูงสุดที่มีการนํามาใชหรือกระแสไฟฟาสูงสุดทีไ่ หลผาน
[รายละเอียดกฎเกณฑ]
(1) “แรงดันไฟฟาที่กําหนด
กระแสที่กําหนดของสวนประกอบ”
หมายถึงคาที่แสดงไวบน
สวนประกอบหรือที่คลายกัน
(2) “แรงดันไฟฟาสูงสุด” และ “กระแสไฟฟาสูงสุด” หมายถึงคาสูงสุดที่เกิดขึ้นเปนประจํา และไม
รวมถึงการเกิดเพียงชัว่ คราว
(3) “ขีดจํากัดกระแสไฟฟาสูงสุด”
ของสายไฟฟาแหลงจายกําลังจะตองเปนไปตามกฎเกณฑของ
สายไฟฟาที่ใชภายในที่กําหนดโดยคณะกรรมการวาดวยการสํารวจมาตรฐานวิศวกรรมไฟฟา
สมาคมไฟฟาของญี่ปุน (ในที่นี้เขียนยอวา “กฎของสายไฟฟาที่ใชภายใน”)
(4) สําหรับตัวเก็บประจุที่ไมมแี รงดันไฟฟาทีก่ ําหนดแสดงไว และที่มีแรงดันไฟฟาทีก่ ําหนดไมนอย
กวา 2 เทาของแรงดันของวงจร คาสองเทาของแรงดันของวงจรจะถือวาเปน “กระแสที่กําหนด”
1.3.2 สายไฟฟาแหลงจายกําลังจะตองเปนสายไฟฟาที่เปนไปตามหลักเกณฑทางเทคนิคที่กําหนดใน
ภาคผนวก 1 หรือหลักเกณฑทางเทคนิคที่ระบุในยอหนาที่ 2 และมีพื้นที่หนาตัดของสายไฟฟาจะตอง
ไมนอยกวา 0.75 ม.ม.
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(1) สายไฟฟาโลหะที่มีความแข็งแรงและขนาดที่เทากับ (หรือมากกวา) ทองแดงอบเหนียวที่มีเสน
ผานศูนยกลาง 1.6 ม.ม. ซึ่งจะไมเกิดการกัดกรอนไดงา ย
(2) สายเคเบิลแกนเดียวหรือสายเคเบิลชนิดออนมีเปลือกหุม ที่มีพื้นที่หนาตัดไมนอยกวา 1.25 ม.ม.²
(3) สายเคเบิลแกนคูที่มีพื้นที่หนาตัดไมนอยกวา 0.75 ม.ม.² ที่มีตัวนําสองตัวบิดเปนเกลียวและทําดวย
ทองเหลืองหรือหนีบไวที่ปลายทั้งคู
(4) สายออนชนิดหลายแกน (ยกเวนสายออนพันเกลียว) หรือแกนสายไฟฟาของสายเคเบิลชนิดออน
มีเปลือกหุมทีม่ ีหลายแกนทีม่ ีพื้นที่หนาตัดไมนอยกวา 0.75 ม.ม.²
1.3.4 สวิตชสําหรับการทํางานของมอเตอรจะตองเปนไปตามหลักเกณฑทางเทคนิคตามทีก่ ําหนดในขอ 1.1
และ 1.2,1 ,5,6,8,10,12,13,14 และ 19 ในภาคผนวก 4 และ ขอ 1 ตารางที่แนบ 4 ภาคผนวก 4 และ
รวมถึงตองเปนไปตามขอตอไปนี้
[รายละเอียดกฎเกณฑ]
(1) การทดสอบสวิตชจะตองทําการทดสอบดวยกระแสและแรงดันไฟฟาเมื่อเกิดการขัดจังหวะ
ของวงจร (ในที่นี้เปนเชนเดียวกับขอ 1.2.5 และ 1.2.6)
(2) การทดสอบสวิตชที่ 9 ของ “การทดสอบสวิตชในภาคผนวกที่ 2 ขอ 1” จะไมนาํ ไปใชใน
กรณีที่โหลดอืน่ ๆที่นอกเหนือไปจากหลอดไฟฟาที่สามารถกําหนดได
(1) เมื่อแรงดันไฟฟาเทากับแรงดันไฟฟาที่กําหนดที่มีความถี่เทากับความถี่ที่กําหนดของมอเตอรที่
นํามาใชกับสวิตชและการทํางานของสวิตชจํานวน 5000 ครั้ง (1000 ครั้งสําหรับสวิตชเวลา) ดวย
อัตราประมาณ 20 ครั้งตอนาที (ประมาณ 3 ครั้งสําหรับสวิตชเวลา) ดวยดานเขาทีเ่ ทากับดานเขาที่
กําหนดหรือดานออกที่เทากับดานออกที่กาํ หนดของมอเตอร จะตองไมเกิดความผิดปกติที่แตละ
ชิ้นสวน ในกรณีนี้ตวั ประกอบกําลังจะตองไมนอยกวา 0.75 และไมกนิ กวา 0.8
(2) ระหวางการทดสอบตามที่กาํ หนดใน (1) การควบคุมสวนที่หมุนของมอเตอร ใหแรงดันไฟฟาที่
เทากับ 1.2 เทาของแรงดันไฟฟาที่กําหนดดวยความถี่ทเี่ ทากับความถีท่ ี่กําหนดของมอเตอรที่ทํา
การเปดวงจรโดยทันทีภายหลังการปดดวยกระแสที่ไหลผานขณะสวิตชมีการทํางานและดวยตัว
ประกอบกําลังของขอ (1) ดวยอัตรา 4 รอบตอนาที (ประมาณ 3 รอบสําหรับสวิตชเวลา) ทําการ
ทดสอบจํานวน 5 ครั้งและตองไมเกิดความผิดปกติเกิดขึ้นที่แตละชิน้ สวน
(3) สําหรับการทดสอบที่มีโหลดสูงสุดของกระแสที่ไมนอยกวา 1 แอมแปรระหวางการทดสอบตามที่
กําหนดใน (2) ใหกระแสโหลดสูงสุดแกสวิตชและวัดอุณหภูมิที่เพิ่มขึน้ ที่สัมผัสกับเทอรโมมิเตอร
พลังความรอนเมื่ออุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นที่แตละชิ้นสวนมีคาเกือบคงที่ และอุณหภูมิที่เพิม่ ขึ้นสําหรับ
วัสดุแตละชิ้นที่สัมผัสจะตองต่ํากวาคาของอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นที่แสดงในตารางดานลาง
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วัสดุที่สมั ผัส

อุณหภูมิที่เพิ่มขึ้น (เคลวิน)

ทองแดงหรือโลหะผสมของเงิน

40

เงินหรือโลหะผสมของเงิน

65

1.3.5 วงจรทุติยภูมิของหมอแปลงไฟฟาแบบแยกสวนประกอบดวยหลอดอิเล็กตรอน วัสดุสารกึ่งตัวนํา ตัว
ตานทาน เปนตน และวงจรภายหลังการเรียงกระแสจะตองเปนไปตามการทดสอบดังตอไปนี้ และ
ชิ้นสวนที่มีการเชื่อมตอกับวงจรจะตองไมไหม อยางไรก็ตามไมนําไปใชในกรณีที่เกิดการเผาไหมที่
สวนใดสวนหนึ่งที่มีการเชื่อมตอกับวงจรที่เกี่ยวของที่ไมไดขยายไปสูส วนอื่นๆ
[รายละเอียดกฎเกณฑ]
(1) “สวนที่มีการเชื่อมตอกับวงจรที่เกี่ยวของ” รวมถึงขดลวดปฐมภูมแิ ละทุติยภูมิของหมอแปลง
ไฟฟาที่เกีย่ วของที่หมอแปลงไฟฟาที่นํามาใชและตัวเรียงกระแส
(จํากัดเฉพาะทีใ่ ชใน
แหลงจายกําลังดานเขา) ทีว่ งจรมีการเรียงกระแส ในกรณีนี้หากเกิดการเผาไหมแลวจะถือวา
“สวนอื่นๆงายตอการเผาไหมหากสวนใดสวนหนึ่งไหม”
(2) การทดสอบสําหรับอุปกรณปองกันที่สามารถนํามาแทนที่โดยไมตองใชเครื่องมือโดย
ผูใชงานจะตองทํางานภายใตสภาวะที่อุปกรณปองกันเกิดวงจรลัด
(3) “งายตอการเกิดการเผาไหม” ไมรวมอยูใ นสภาวะทีเ่ กิดควันหรือเกิดเผาไหมไปแลว
(1) สําหรับหลอดอิเล็กตรอน หลอดบงสภาพ เปนตน วงจรลัดระหวางขัว้ ตอ (ยกเวนในกรณีที่เปนไป
ตามที่กําหนดในขอ 1.2.4 ในที่นี้เปนเชนเดียวกับ 1.3.5) และการเปดตัวทําความรอนหรือขั้วตอไส
[รายละเอียดกฎเกณฑ]
“วงจรลัด” หรือ “เปด” จะตองทําบริเวณใดบริเวณหนึ่ง (ในทีน่ ี้เปนเชนเดียวกับขอ 1.3.5(2) และ
(3) ในภาคผนวก 7)
(2) สําหรับตัวเก็บประจุ วัสดุสารกึ่งตัวนํา ตัวตานทาน หมอแปลงไฟฟา ขดลวด และที่คลายกัน วงจร
ลัดหรือการเปดระหวางขั้วตอ
[รายละเอียดกฎเกณฑ]
การทดสอบการปดจะตองทําแกตวั ตานทาน อยางไรก็ตามการทดสอบวงจรลัดและการเปดจะตอง
ทําที่ตัวตานทานซึ่งจะใชแรงดันไฟฟาสูงทีไ่ มนอยกวา 2500 โวลต
(3) สําหรับที่แสดงใน (1) และ (2) ซึ่งมีโครงสรางอยูในเปลือกหุมทําดวยโลหะ วงจรลัดระหวาง
ขั้วตอและเปลือกหุมโลหะ อยางไรก็ตามจะไมนําไปใชในกรณีที่ชิ้นสวนมีการเชื่อมตอกับขั้วตอ
ภายในชิ้นสวนที่ไมงายตอการสัมผัสกับเปลือกหุมโลหะ
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1.3.6
1.4
1.4.1

1.4.2

(4) วัดความตานทานฉนวนระหวางสวนที่มกี ระแสไฟฟาและสวนที่เปนโลหะที่ไมมีกระแสที่งายตอ
การตอลงดินโดยเครื่องทดสอบความตานทานฉนวน 500 โวลตระหวางวงจรลักหรือการเปดตาม
การทดสอบที่ (1) (2) และ (3) จะตองไมนอยกวา 0.1 เมกะโอหม
ตัวเก็บประจุจะตองเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนดในขอ 1.3.8 ในภาคผนวก 4
สมรรถนะของฉนวน
ความตานทานฉนวน
ความตานทานฉนวนระหวางขั้วตอ (ไมรวมขั้วตอสายดิน ในที่นเี้ ปนเชนเดียวกับภาคผนวกนี)้ และ
แกนเหล็กวัดโดยเครื่องทดสอบความตานทานฉนวนจะตองไมนอยกวา 1 เมกะโอหม
ความคงทนไดอิเล็กตริก
เมื่อใหแรงดันไฟฟากระแสสลับดังที่แสดงในตารางดังตอไปนี้ระหวางขั้วตอและแกน จะตองคงทน
อยางตอเนื่องเปนเวลา 1 นาที

ชนิด
มอเตอรเฟสเดียว

แรงดันไฟฟากระแสสลับ (โวลต)

ที่มีแรงดันไฟฟาไมเกินกวา 150 โวลต

1,000

ที่มีแรงดันไฟฟาเกินกวา 150 โวลต

1,500

มอเตอรเหนี่ยวนําสามเฟสแบบสะสม

1,500

1.5 อุณหภูมิที่เพิ่มขึ้น
ใหแรงดันไฟฟาที่เทากับแรงดันไฟฟาที่กาํ หนดดวยความถี่เทากับความถี่ที่กําหนด เมื่อทําการทดสอบ
ภายใตเงื่อนไขการทดสอบที่กําหนดจาก (1) ถึง (4) และวัดอุณหภูมิของแตละชิ้นสวนของ
เครื่องใชไฟฟาโดยวิธีทแี่ สดงในตารางดานลางจะตองต่าํ กวาคาที่แสดงในตาราง
(1) สําหรับเครื่องใชไฟฟาที่มีอัตราตอเนื่อง การทํางานอยางตอเนื่องที่ดานเขาเทากับดานเขาที่กําหนด
หรือดานออกเทากับดานออกที่กําหนดจนกระทั่งอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นที่แตละชิ้นสวนของ
เครื่องใชไฟฟามี่คาเกือบคงที่
(2) สําหรับพิกัดระยะสั้น การทํางานอยางตอเนื่องที่ดา นเขาเทากับดานเขาที่กําหนดหรือดานออกเทากับ
ดานออกที่กําหนดจนกระทัง่ หมดระยะเวลาที่กําหนด
(3) สําหรับพิกัดซ้ําหลายครั้ง (ยกเวนตัวควบคุมมอเตอรสําหรับเครื่องเย็บผา) มีการทํางานที่ทําแลว
หยุดหลายครั้งสําหรับชวงเวลาเทากับระยะเวลาการหยุดที่กําหนดภายหลังการทํางานอยางตอเนื่อง
สําหรับชวงเวลาที่เทากับระยะเวลาที่กําหนดหรือการทํางานไรโหลดซ้ําๆหลายครั้งสําหรับระยะ
เวลาที่เทากับระยะเวลาไรโหลดที่กําหนดภายหลังการทํางานอยางตอเนื่องสําหรับระยะเวลาเทากับ
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ระยะเวลาโหลดที่กําหนดดวยกระแสดานเขาที่เทากับกระแสเขาที่กําหนดหรือกระแสออกที่เทากับ
กระแสออกที่กําหนดจนกระทั่วอุณหภูมิทเี่ พิ่มขึ้นที่แตละชิ้นสวนของเครื่องใชไฟฟามีคาเกือบคงที่
(4) สําหรับมอเตอรเปลี่ยนทิศทางของกระแสไฟฟาสําหรับเครื่องเย็บผา การทํางานซ้ําๆของการหยุด
เปนเวลา 1 นาทีภายหลังการทํางานอยางตอเนื่องนาน 1 นาที ดวยกระแสดานเขาที่เทากับกระแส
ดานเขาที่กําหนดหรือกระแสดานออกเทากับกระแสดานออกที่กําหนดจนกระทั่วอุณหภูมิที่
เพิ่มขึ้นที่แตละชิ้นสวนของเครื่องใชไฟฟามีคาเกือบคงที่ (สําหรับพิกัดชวงเวลาสั้นๆ จนกระทั่ง
ระยะเวลาเทากับระยะเวลาที่ผานไปที่กําหนด)
ตําแหนงที่วัด

ขดลวด

ขดลวด

ตัวเปลี่ยนทิศทาง
ของกระแสไฟฟา

ที่รองรับ

วิธีการวัดอุณหภูมิ

อุณหภูมิ (°ซ)

ที่มีฉนวนประเภท A

ความตานทาน

100

ที่มีฉนวนประเภท E

ความตานทาน

115

ที่มีฉนวนประเภท B

ความตานทาน

120

ที่มีฉนวนประเภท F

ความตานทาน

140

ที่มีฉนวนประเภท H

ความตานทาน

165

ที่มีฉนวนประเภท A

เทอรโมมิเตอร

100

ที่มีฉนวนประเภท E

เทอรโมมิเตอร

115

ที่มีฉนวนประเภท B

เทอรโมมิเตอร

120

ที่มีฉนวนประเภท F

เทอรโมมิเตอร

140

ที่มีฉนวนประเภท H

เทอรโมมิเตอร

165

ที่มีฉนวนประเภท A

เทอรโมมิเตอร

100

ที่มีฉนวนประเภท E

เทอรโมมิเตอร

110

ที่มีฉนวนประเภท B

เทอรโมมิเตอร

120

ที่มีฉนวนประเภท F

เทอรโมมิเตอร

130

ที่มีฉนวนประเภท H

เทอรโมมิเตอร

140

ความทนทานของโลหะ

เทอรโมมิเตอร

80

ความทนทานของลูกกลิ้ง

เทอรโมมิเตอร

95

(หมายเหตุ) 1. อุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นของโลหะที่มีความทนทานเมื่อวัดดวยเทอรโมมิเตอรที่ฝงอยูจะตองเทากับ
คาที่แสดงในตารางบวกดวย 5°ซ
2. อุณหภูมิแวดลอมที่อางอิงในตารางนี้เทากับ 40°ซ
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[รายละเอียดกฎเกณฑ]
(1) “อุณหภูมิที่เพิม่ ขึ้นเกือบคงที่” หมายถึงสภาวะที่อุณหภูมิเพิ่มขึ้นใน 30 นาที ไมเกินกวา 0.5
เคลวิน (ในที่นี้เปนเชนเดียวกับภาคผนวก 6)
(2) อุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นรวมถึงอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นในชิ้นสวนโดยทันทีภายหลังจากหยุดการทํางาน
ของผลิตภัณฑหรือที่คลายกัน หากการวัดอุณหภูมิโดยวิธีความตานทานทําไดยากและอุณหภูมิ
เมื่อทําการวัดที่ผิวดานนอกของขดลวดไมเกินกวาคาที่แสดงลบดวย 10°ซ แลว คาที่กําหนดจะ
ถือวาไมเกิน (ในที่นี้เปนเชนเดียวกับภาคผนวก 6)
(3) “ระยะเวลาเทากับระยะเวลาที่กําหนด” หมายถึงระยะเวลาทั้งหมดของการทํางาน
(4) “วิธีเทอรโมมิเตอร” โดยการใชเทอรโมมิเตอร
(5) การวัดอุณหภูมิสําหรับ “แกนเหล็ก” และ “ที่รองรับ” อาจจะทําที่เปลือกหุม บริเวณใกลกับสิ่งที่
กลาวถึง หากการวัดโดยตรงนั้นทําไดยาก ในกรณีนี้อุณหภูมิจะตองต่ํากวาที่กาํ หนดลบดวย 5°ซ
1.6 สมรรถนะการปองกันโหลดเกิน
หากมีการอุปกรณปองกันโหลดเกินมาใช จะตองเปนไปตามขอกําหนดดังตอไปนี้ทุกประการ
1.6.1 หากมีการนําฟวสมาใช
ฟวสจะตองหลอมเหลวและไมมีความผิดปกติที่สวนหนึ่งสวนใดเมื่อให
แรงดันไฟฟาเทากับแรงดันไฟฟาที่กําหนดดวยความถี่ที่เทากับความถีท่ ี่กําหนดอยางตอเนื่องขณะที่ มี
การจํากัดการหมุน
1.6.2 สําหรับสิ่งที่นอกเหนือไปจากที่กลาวในขอ 1.6.1 ใหแรงดันไฟฟาเทากับแรงดันไฟฟาที่กําหนดทีม่ ี
ความถี่เทากับความถี่ที่กําหนดขณะที่มีการจํากัดการหมุน ดวยอัตรา 1 รอบตอนาที (หากการทํางาน
ดวยอัตรา 1 รอบตอนาทีเปนไปไมไดเนื่องมาจากการทําของอุปกรณปองกันโหลดเกิน แลวใหใช
อัตราที่ 1 รอบตอระยะเวลาที่นอยที่สุด) และทําการทดสอบจํานวน 10 ครั้งสําหรับแบบตั้งคาเองและ
200 ครั้งสําหรับแบบตั้งคาอัตโนมัติ และอุปกรณปองกันโหลดเกินจะตองทํางานไดอยางงายและไม
เกิดความผิดปกติขึ้นที่สวนหนึ่งสวนใด
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2. มอเตอรเฟสเดี่ยวที่แสดงในภาคผนวก 2-2 ของกฎหมาย
2.1 การทํา
2.1.1 หากเปลีย่ นทิศทางการหมุนสําหรับมอเตอร สิ่งหนึ่งดังตอไปนี้จะตองทําเครื่องหมายใหมองเห็นได
งายบนเปลือกหุมสําหรับการทําการเปลี่ยนทิศทางการหมุน
(1) วิธีการตอเชื่อมสําหรับขดลวด
(2) ตําแหนงของแปรง
2.2.2 หากมีการเชื่อมตอของแตละขั้วตอหรือสายไฟฟาตัวนําแตละเสนสําหรับการใชงาน แผงวงจรการ
เชื่อมตอจะตองแสดงในบริเวณที่มองเห็นบนเปลือกหุม
2.2.3 มอเตอรที่มีตัวเก็บประจุจะตองติดกับบริเวณที่มีอุณหภูมติ ่ํา
2.2.4 แปรงของมอเตอรที่มีอุปกรณสําหรับเปลีย่ นทิศทางของกระแสไฟฟาจะตองงายถูกการแทนที่และ
ประกายไฟฟาที่เกิดจากประจุไฟฟาจะตองไมเกิดขึน้ ระหวางอุปกรณสําหรับเปลี่ยนทิศทางของ
กระแสไฟฟาและแปรงภายใตเงื่อนไขการทํางานปกติ
2.2.5 ความหนาแนนของเสียง
ความหนาแนนของเสียงที่เกิดขึ้นจะตองเปนดังตอไปนี้
[รายละเอียดกฎเกณฑ]
วิธีการวัดสําหรับความหนาแนนของเสียงทีเ่ กิดขึ้นจะตองเปนไปตามขอ 2 ของตารางที่แนบกับ
รายละเอียดกฎเกณฑ (จะวัดความหนาแนนของเสียงของอุปกรณเครือ่ งใชไฟฟาไดอยางไร)
(1) กําลังเสียง หากวัดดวยตัวจับการดูดซับ จะตองไมเกินกวา 55 dB ภายในพิกดั ความถี่ระหวาง 30
เมกะเฮิรตซถึง 300 เมกะเฮิรตซ ในกรณีนี้ dB เปนคาที่คํานวณจาก 1 pW = 0 dB
(2) แรงดันไฟฟาขั้วตอเสียง เมือ่ การวัดระหวาง 1 เสนและพื้นดิน จะตองเปนดังตอไปนี้
ก. แรงดันขั้วตอเสียงตอเนื่องจะตองต่ํากวาคาที่แสดงในชองขวาของตารางสําหรับพิกัดตามที่
แสดงในชองซายของตาราง ในกรณีนี้ dB เปนคาที่คํานวณโดย 1 μV + 0 dB (ในทีน่ ี้
เชนเดียวกับขอ ข)
ขั้วตอแรงดันไฟฟาเสียงตอเนื่อง (dB)
พิกัดความถี่

ขั้วตอแหลงจายกําลัง
ของเครื่องใชไฟฟา

ตัวควบคุมที่มีสารกึ่งตัวนําอยูภายใน
ขั้วตอแหลงจายกําลัง

ขั้วตอโหลด

ขั้วตอชวย

ไมนอยกวา 526.5 เฮิรตซ
แตไมเกิน 5 เมกะเฮิรตซ

56

56

74

74

เกิน 5 เมกะเฮิรตซ
แตไมเกิน 30 เมกะเฮิรตซ

60

60

74

74
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ข. แรงดันไฟฟาขั้วตอเสียงขาดความตอเนื่องจะตองต่ํากวาคาที่แสดงในตาราง “ก” บวกดวย
คาที่ถูกตองที่แสดงในชองขวาของตารางตอบสนองตออัตราที่คลิกที่แสดงในชองซายของ
ตารางดานลาง
ค.
อัตราการเกิดเสียง (ครั้ง/นาที)
นอยกวา 0.2
ไมนอยกวา 0.2 แตไมเกิน 30
เกินกวา 30

คาที่ถูกตอง
44
20 log10 (30/n)
0

(หมายเหตุ) “n” คืออัตราคลิกและมีหนวยเปน ครั้ง/นาที
2.2 คําสั่งของการทดสอบ
การทดสอบที่แสดงดานลางจะตองทําการทดสอบดังนี้
2.2.1 ความตานทานฉนวน
2.2.2 อุณหภูมิที่เพิ่มขึ้น
2.2.3 ความตานทานฉนวน
2.2.4 ความคงทนไดอิเล็กตริก
2.2.5 คุณลักษณะ
2.2.6 สมรรถนะของการเริ่มการสวิตช
2.2.7 ความคงทนไดอิเล็กตริกของตัวเก็บประจุสนับสนุน
2.2.8 สมรรถนะของการปองกันโหลดเกิน
2.2.9 สมรรถนะของการกําหนดการหมุนและการปองกัน
2.3 คุณลักษณะ
2.3.1 ใหแรงดันไฟฟาเทากับแรงดันไฟฟาที่กําหนดดวยความถี่ที่เทากับความถี่ที่กําหนด การทํางานอยาง
ตอเนื่องดวยกระแสดานเขาที่เทากับกระแสที่กําหนดหากระแสดานเขามีการระบุหรือดวยกระแสดาน
ออกที่เทากับกระแสดานออกที่กําหนดหากกระแสดานออกมีการระบุไว
วัดกระแสเมื่ออุณหภูมิ
เพิ่มขึ้นที่ตําแหนงตามลําดับของเครื่องใชไฟฟามีคาเกือบคงที่ (สําหรับพิกัดชวงสัน้ ภายหลังจากผาน
เลยไฟของเวลาที่เทากับเวลาที่กําหนด) และกระแสที่วัดไดจะตองไมเกินกวารอยละ 110 ของกระแส
เต็มโหลดที่ระบุ
2.3.2 สิ่งที่นอกเหนือไปจากอุปกรณเปลี่ยนทิศทางของกระแสของมอเตอรจะตองเปนดังตอไปนี้
(1) ความเร็วในการหมุน
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ใหแรงดันไฟฟาเทากับแรงดันไฟฟาที่กาํ หนดที่มีความถี่เทากับความถี่ที่กําหนด มีการทํางานอยาง
ตอเนือ่ งที่มกี ระแสดานเขาเทากับกระแสดานเขาทีก่ ําหนดหากกระแสดานเขาถูกระบุ
หรือทีม่ ี
กระแสดานออกเทากับกระแสดานออกที่กําหนดหากกระแสดานออกที่กําหนดมีการระบุไว การวัด
ความเร็วของการหมุนเมื่ออุณหภูมิทเี่ พิม่ ขึ้นที่แตละชิน้ สวนของเครื่องใชไฟฟามีคาเกือบคงที่
(สําหรับพิกดั ชวงสัน้ ภายหลังจากผานเลยไฟของเวลาที่เทากับเวลาที่กาํ หนด) และความแตกตาง
ระหวางความเร็วของการหมุนที่วดั ไดและความเร็วของการหมุนที่กาํ หนดจะตองไมเกินกวารอยละ
110 ของคาทีไ่ ดรับโดยการตัดออกความเร็วของการหมุนจากความเร็วขณะเดียวกัน
(2) กระแสเริ่มตน
กระแสที่ไหลเมื่อแรงดันไฟฟาเทากับแรงดันไฟฟาที่กําหนดที่มีความถี่เทากับความถี่ที่กําหนด
ภายใตการหมุนที่ล็อคไว จะตองไมเกินกวา 37 แอมแปร โดยทันทีภายหลังจากการทดสอบ
อุณหภูมิ (หากคาของกระแสเริ่มตนถูกระบุไว แลวนอยกวาคาของกระแสเริ่มตนที่ระบุไว)
(3) แรงต่ําสุดที่ทําใหวตั ถุเกิดการหมุนเริ่มตน
วัดแรงต่ําสุดทีท่ ําใหวัตถุเกิดการหมุนเริ่มตนเมื่อแรงดันไฟฟาเทากับแรงดันไฟฟาที่กาํ หนดที่มี
ความถี่เทากับความถี่ที่กําหนดโดยทันทีภายหลังจากการทดสอบอุณหภูมิจะตองสูงกวาคาที่ระบุ
ในตารางดานลาง (ไมนอยกวารอยละ 90 ของแรงต่ําสุดที่ทําใหวัตถุเกิดการหมุนเริ่มตนที่ระบุหาก
คาของแรงต่ําสุดที่ทําใหวัตถุเกิดการหมุนเริ่มตนมีการระบุไว)
ชนิด
มอเตอรเหนี่ยวนําการถดถอยเริ่มตน
มอเตอรเหนี่ยวนําเริ่มแยกเฟส
มอเตอรเหนี่ยวนําตัวเก็บประจุเริ่มตน
มอเตอรเหนี่ยวนําตัวเก็บประจุ
มอเตอรเหนี่ยวนําขดลวดคอยๆเปลี่ยนแปลง

แรงต่ําสุดที่ทําใหวัตถุเกิดการหมุน
รอยละ 300 ของแรงที่ทําใหเกิดการหมุนที่กําหนด
รอยละ 125 ของแรงที่ทําใหเกิดการหมุนที่กําหนด
รอยละ 200 ของแรงที่ทําใหเกิดการหมุนที่กําหนด
รอยละ 50 ของแรงที่ทําใหเกิดการหมุนที่กําหนด
รอยละ 40 ของแรงที่ทําใหเกิดการหมุนที่กําหนด

(4) แรงที่ทําใหวัตถุเกิดการหยุดหมุน
สําหรับทีน่ อกเหนือไปจากขดลวดที่เปนเงาของมอเตอรเหนีย่ วนํา ใหแรงดันไฟฟาเทากับแรงดัน
ไฟฟาที่กาํ หนดที่มีความถี่เทากับความถี่ที่กาํ หนด
มีการทํางานอยางตอเนื่องที่มกี ระแสดานเขา
เทากับกระแสดานเขาทีก่ ําหนดหากกระแสดานเขาทีก่ ําหนดมีการระบุไวหรือที่มกี ระแสดานออก
เทากับกระแสดานออกที่กําหนดหากกระแสดานออกที่กําหนดมีการระบุไว คอยๆเพิม่ กระแสดาน
เขาและดานออกเมือ่ อุณหภูมทิ ี่เพิ่มขึน้ ทีแ่ ตละชิน้ สวนของเครื่องใชไฟฟามีคาเกือบคงที่ (เมื่อเวลา
เทากับเวลาผานไปตามที่กาํ หนด หากพิกัดเวลาชวงสัน้ มีการะระบุไว) วัดแรงที่ทาํ ใหวตั ถุเกิดการ
หยุดหมุนโดยทันทีกอนหยุดการหมุน และแรงที่ทาํ ใหวัตถุเกิดการหยุดหมุนจะตองไมนอยกวารอย
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ละ 175 แตไมเกินกวารอยละ 300ของแรงที่ทําใหวัตถุเกิดการหมุนทีก่ าํ หนด (เทากับคาของแรงที่
ทําใหวัตถุเกิดการหยุดหมุน ไมนอยกวารอยละ 90 ของแรงที่ทําใหวัตถุเกิดการหยุดหมุนที่
กําหนด หากคาไมเกินกวารอยละ 175 ที่ระบุไว หรือไมเกินกวารอยละ 110 ของแรงที่ทําใหวัตถุ
เกิดการหยุดหมุนที่ระบุไว หากมีคาเกินรอยละ 300 ของแรงที่ทําใหวัตถุเกิดการหมุนที่ระบุ)
2.3.3 ในกรณีของอุปกรณเปลี่ยนทิศทางของกระแสของมอเตอร ใหแรงดันไฟฟาเทากับแรงดันไฟฟาที่
กําหนดที่มีความถี่เทากับความถี่ที่กําหนด มีการทํางานอยางที่มีกระแสดานเขาเทากับกระแสดานเขาที่
กําหนดหากกระแสดานเขาที่กําหนดมีการระบุไวหรือที่มีกระแสดานออกเทากับกระแสดานออกที่
กําหนดหากกระแสดานออกที่กําหนดมีการระบุไว วัดความเร็วของการหมุนเมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้นที่แต
ละชิ้นสวนของเครื่องใชไฟฟามีคาเกือบคงที่ (เมื่อเวลาเทากับเวลาที่ผานไปตามกําหนดสําหรับพิกัด
เวลาชวงสั้น) และวัดความเร็วของการหมุนจะตองอยูภายในชวงรอยละ ±20 ของความเร็วของการ
หมุนที่ระบุหากกระแสดานเขาที่กําหนดมีการระบุไวและภายใน ±15 หากกระแสดานออกที่กําหนดมี
การระบุไว
2.4 สมรรถนะของการเริ่มการสวิตช
สําหรับอุปกรณที่มีอุปกรณสวิตชอยางเชน สวิตชหนีศนู ยกลาง ใหแรงดันไฟฟาเทากับแรงดันไฟฟาที่
กําหนดดวยความถี่ที่เทากับความถี่ที่กําหนดแกตัวอยางทดสอบภายใตสภาวะไรโหลด การทํางานของ
อุปกรณสวิตช 5000 ครั้งอยางตอเนื่องโดยสวิตชวงจรแหลงจายกําลัง และจะตองไมเกิดความผิดปกติ
เกิดขึ้นทีแ่ ตละชิ้นสวน
2.5 สมรรถนะของการปองกันการล็อคการหมุน
สําหรับขดลวดจํานวนไมมากในมอเตอรเหนี่ยวนํา (ยกเวนที่มีอุปกรณปองกันโหลดเกิน) ใหวางตัว
อยางทดสอบบนผิวหนาที่เรียบของแผนไมกระดานที่มคี วามหนา 10 ม.ม. หรือเกินกวา หุมผิวหนา
ดานบนดวยโลหะที่นํามาทําเปนตาราง โยกมอเตอร ใหแรงดันไฟฟาเทากับแรงดันไฟฟาที่กาํ หนด
ดวยความถี่เทากับความถี่ที่กาํ หนดอยางตอเนื่องจนกระทัง่ อุณหภูมิเพิ่มขึ้นที่แตละชิ้นสวนมีคาเกือบ
คงที่ ระหวางการทดสอบ ตัวอยางทดสอบ แผนไมกระดาน โลหะที่ทําเปนตารางจะตองไมไหม และ
ความตานทานฉนวนระหวางสวนที่มีกระแสไฟฟาและชิน้ สวนโลหะทีไ่ มมีกระแสไฟฟาจะตองมีการ
ตอลงดินและวัดดวยเครื่องทดสอบความตานทานฉนวน 500 โวลตจะตองไมนอยกวา 0.1 เมกะโอหม
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3. มอเตอรเหนี่ยวนําสามเฟสแบบสะสมที่แสดงในภาคผนวก 1-7 ของกฎหมาย
3.1 คําสั่งของการทดสอบ
การทดสอบสําหรับหัวขอตอไปนี้จะตองมีการทําสอบดังรายการคําสัง่ ดานลาง
3.1.1 ความตานทานฉนวน
3.1.2 คุณลักษณะ
3.1.3 อุณหภูมิที่เพิ่มขึ้น
3.1.4 ความตานทานฉนวน
3.1.5 ความคงทนไดอิเล็กตริก
3.1.6 สมรรถนะของการปองกันโหลดเกิน
3.2 คุณลักษณะ
3.2.1 กระแสเต็มโหลด
คาของกระแสเต็มโหลดจะตองไมเกินกวารอยละ 110 ของกระแสเต็มโหลดที่ระบุ
[รายละเอียดกฎเกณฑ]
“คาของกระแสเต็มโหลด” หมายถึงผลของการทดสอบและการคํานวณตาม JIS C 4207 (1984)
“วิธีการคํานวณสําหรับคุณลักษณะของมอเตอรเหนีย่ วนําสามเฟส”
3.2.2 ความเร็วของการหมุน
ความแตกตางระหวางความเร็วของการหมุนและความเร็วของการหมุนที่ระบุเมื่อมีการทํางานที่ดาน
ออกที่กําหนดจะตองไมเกินกวารอยละ 50 ของคาที่ไดโดยการตัดออก ความเร็วของการหมุนทีร่ ะบุ
จากความเร็วขณะเดียวกัน
3.2.3 แรงต่ําสุดที่ทําใหวตั ถุเกิดการหมุน
แรงต่ําสุดที่ทําใหวตั ถุเกิดการหมุนจะตองไมนอยกวารอยละ 125 ของแรงที่ทําใหวตั ถุเกิดการหมุนที่
กําหนด (ไมนอ ยกวารอยละ 90 ของแรงต่ําสุดที่ทําใหวตั ถุเกิดการหมุนที่ระบุหากคาของแรงต่ําสุดที่
ทําใหวัตถุเกิดการหมุนมีการระบุไว)
[รายละเอียดกฎเกณฑ]
“แรงต่ําสุดที่ทําใหวัตถุเกิดการหมุน” หมายถึงผลของการทดสอบและการคํานวณที่ทําการทดสอบ
ตาม JIS C 4207(1984) “วิธีการคํานวณสําหรับคุณลักษณะของมอเตอรเหนี่ยวนําสามเฟส”
ดานออกสูงสุด
ดานออกสูงสุดจะตองไมนอ ยกวารอยละ 150 แตไมเกินกวารอยละ 300 ของดานออกทีก่ ําหนด
สําหรับมอเตอรสองขั้วและแบบปดทั้งหมด (เทากับคาของดานออกสูงสุด ไมนอยกวารอยละ 90 ของ
กระแสดานออกสูงสุดที่ระบุ หากคาไมเกินกวารอยละ 150 ของดานออกที่กําหนดที่ระบุไว ไมเกิน
กวารอยละ 110 ของดานออกสูงสุดที่ระบุ หากคาเกินกวารอยละ 300 ของดานออกที่กําหนดทีร่ ะบุ)
และสําหรับอีกขั้วหนึ่ง ดานออกสูงสุดจะตองไมนอยกวารอยละ 150 แตไมเกินกวารอยละ 250 ของ
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ดานออกที่กําหนด (เทากับคาของดานออกสูงสุด ไมนอ ยกวารอยละ 90 ของกระแสออกสูงสุดที่ระบุ
หากคาไมเกินกวารอยละ 150 ของกระแสออกที่กําหนดที่ระบุ สําหรับการบงชี้คาที่เกินกวารอยละ
250 ของกระแสออกที่กําหนด ไมเกินกวารอยละ 110 ของกระแสออกสูงสุดที่ระบุ
[รายละเอียดกฎเกณฑ]
“กระแสออกสูงสุด” หมายถึงผลของการทดสอบและการคํานวณที่ทําตาม JIS C 4207(1984) “วิธีการ
คํานวณสําหรับคุณลักษณะของมอเตอรเหนี่ยวนําสามเฟส”
(หมายเหตุ) สัญลักษณที่ใชในภาคผนวกนีแ้ ละที่แสดงดานลางแสดงตามลําดับความหมายทีแ่ สดงทาง
ขวามือ
μV
ρW
dB
ซ.ม.
ม.ม.
ม.ม.²
°ซ

ไมโครโวลต
พิโควัตต
เดซิเบล
เซนติเมตร
มิลลิเมตร
ตารางมิลลิเมตร
องศาเซลเซียส
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