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ระบบกําลังไฟฟาตอเนื่อง
เลม 1 คุณลักษณะที่ตองการทั่วไปและคุณลักษณะที่ตองการดานความปลอดภัย
1. ขอบขายและการใชงานจําเพาะ
1.1 ขอบขาย
มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้ครอบคลุมถึงระบบกําลังไฟฟาตอเนื่อง(ยูพีเอส) ที่มีอุปกรณสะสมพลังงาน
ไฟฟ า ในจุ ด ต อ เชื่ อ มกระแสตรง มาตรฐานผลิ ต ภั ณ ฑ อุ ต สาหกรรมนี้ ต อ งใช ร ว มกั บ มาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมบริภัณฑเทคโนโลยีสารสนเทศ - ความปลอดภัย เลม 1 ขอกําหนดทั่วไป ซึ่งจะอางอิงใน
มาตรฐานนี้วา “มอก.1561”
หมายเหตุ การใชงานยูพีเอสโดยทั่วไปแลวใชแบตเตอรี่แบบเคมีเปนอุปกรณสะสมพลังงาน อุปกรณอื่นๆอาจใชแทนไดตามความเหมาะสม และดังนั้น
ถามีการระบุคําวา “แบตเตอรี่” ในมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้ ใหเขาใจวาเปน “อุปกรณสะสมพลังงาน”

เมื่อขอความใดถูกอางอิงดวยวลี “บทนิยามหรือขอกําหนดของ มอก.1561 ใชได” วลีนี้ตั้งใจใหหมายความวาบท
นิยามหรือขอกําหนดในรายการนั้นของ มอก.1561 ใชได ยกเวนรายการใดซึ่งชัดเจนวาใชกับระบบกําลังไฟฟา
ตอเนื่องไมได ขอกําหนดแหงชาติที่เพิ่มเติมเขากับขอกําหนดของ มอก.1561 จะใหไวเปนหมายเหตุภายใตขอที่
เกี่ยวของของ มอก.1561
หนาที่เบื้องตนของยูพีเอสที่ครอบคลุมโดยมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้คือทําใหเกิดความมั่นใจในความ
ตอเนื่องของแหลงกําเนิดกําลังไฟฟากระแสสลับ ยูพีเอสอาจใชเพื่อปรับปรุงคุณภาพของแหลงกําเนิดกําลังไฟฟา
ดวย โดยการรักษาใหอยูภายในลักษณะสมบัติที่ระบุ
มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้ใชกับยูพีเอสซึ่งเคลื่อนยายได ใชประจําที่ ติดประจําที่หรือฝงใน สําหรับใช
ในระบบจายไฟฟา แรงดันต่ํา และตั้งใจใหติดตั้งในพื้นที่ผูปฏิบัติงานเขาถึงหรือตั้งใจใหติดตั้งในสถานที่จํากัด
การเขาถึง มาตรฐานผลิตภัณ ฑ อุตสาหกรรมนี้ระบุคุณ ลัก ษณะที่ต องการเพื่อทํา ให เ กิดความมั่น ใจในความ
ปลอดภั ย ของผู ป ฏิ บั ติ ง านและคนทั่ ว ไปซึ่ ง อาจเข า ไปสั ม ผั ส กั บ บริ ภั ณ ฑ และในกรณี ที่ ร ะบุ ไ ว เ ป น พิ เ ศษจะ
ครอบคลุมถึงผูบํารุงรักษาดวย
มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้ตั้งใจใหเกิดความมั่นใจในความปลอดภัยของยูพีเอสที่ไดรับการติดตั้งแลว ทั้ง
หนวยยูพีเอสเดี่ยวหรือเปนระบบของหนวยยูพีเอสที่นํามาตอเขาดวยกัน ซึ่งขึ้นอยูกับการติดตั้ง การใชงาน และ
การบํารุงรักษายูพีเอสในลักษณะที่กําหนดโดยผูผลิต
มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้ไมครอบคลุมถึงยูพีเอสที่อยูบนพื้นฐานของเครื่องจักรกลประเภทหมุน
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คุณลักษณะที่ตองการดานความเขากันไดทางแมเหล็กไฟฟาและบทนิยาม ระบุไวใน มอก.1291 เลม 2 ระบบ
กําลังไฟฟาตอเนื่อง เลม 2 คุณลักษณะที่ตองการดานความเขากันไดทางแมเหล็กไฟฟา
1.2 การใชงานจําเพาะ
ถึงแมวามาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้จะไมครอบคลุมถึงยูพีเอสทุกแบบ แตอาจใชเปนแนวทางสําหรับ
บริภัณฑดังกลาวได คุณลักษณะที่ตองการที่เพิ่มเติมเขากับคุณลักษณะที่ตองการที่ระบุตามมาตรฐานนี้อาจจําเปน
สําหรับการใชงานจําเพาะ ตัวอยางเชน
- ยูพีเอสที่ตั้งใจใหใชงานในลักษณะที่เผย (exposed) เชน เผยตออุณหภูมิสูงยิ่ง ตอฝุนมากเกินปกติ ความชื้น
หรือตอการสั่นสะเทือน ตอกาซที่ติดไฟ ตอบรรยากาศที่กัดกรอนหรืออาจเกิดการระเบิด
- ยูพีเอสที่ตั้งใจใหใชงานในที่ซึ่งอาจมีการเขาไปของน้ําหรือสิ่งแปลกปลอม
หมายเหตุ 1 ภาคผนวก ซ. ใหคําแนะนําเกี่ยวกับขอกําหนดและการทดสอบการปองกันการเขาไปของน้ําและสิ่งแปลกปลอม

- ยูพีเอสที่ตั้งใจใหใชในยานพาหนะ บนเรือหรือบนเครื่องบิน ในประเทศเขตรอนชื้น หรือในระดับความสูง
เกิน 1 000 เมตร
หมายเหตุ 2 คําแนะนําเกี่ยวกับสมรรถนะของยูพีเอสที่ทํางานที่ระดับความสูงเกินกวา 1 000 เมตร ไดใหไวในขอ 4.1.1 ของ มอก.1294 เลม 3

- ยูพีเอสที่มีรูปคลื่นดานออกเปนรูปสี่เหลี่ยมคางหมูและมีเวลาใชงานนาน (เกิน 30 นาที)
หมายเหตุ 3 นอกจากตองเปนไปตามขอ 5.3.12 ของ มอก.1291 เลม 3 แลว ยังตองทดสอบการทดสอบแรงดันไฟฟาเพี้ยนสําหรับจุดประสงคของ
ความเขากันไดของโหลดดวย

- ยูพีเอสที่เกี่ยวของกับแรงดันไฟฟาเกินชั่วครูซึ่งเกินแรงดันไฟฟาเกินจําพวก II ตาม IEC 60664
หมายเหตุ 4 ขอ ช 2.1 ของ มอก.1561 ใหคําแนะนําเพิ่มเติมสําหรับการปองกันแรงดันไฟฟาเกินชั่วครูในแหลงจายกําลังไฟฟาประธานที่ปอน
ใหแกยูพีเอส ในกรณีที่การปองกันเพิ่มเติมดังกลาวรวมเปนสวนเดียวกันกับคุณลักษณะที่ตองการดานฉนวนของบริภัณฑ ระยะหางตามผิวฉนวน
และระยะหางในอากาศ จากแหลงจายไฟฟาประธานไปยังดานโหลดของการปองกันเพิ่มเติมอาจพิจารณาในลักษณะประเภท III หรือ IV ตามที่
ตองการ คุณลักษณะที่ตองการดานฉนวนที่เปนผลสืบเนื่องซึ่งมากไปกวานี้ทั้งหมด ระยะหางตามผิวฉนวน และระยะหางในอากาศทางดานโหลด
ของตัวปองกันเพิ่มเติม อาจพิจารณาในลักษณะประเภท I หรือ II ตามที่ตองการ

- การใชงานเครื่องมือแพทยที่ใชไฟฟากับยูพีเอสที่วางอยูภายใน 1.5 เมตร จากพื้นที่ผูปวยสัมผัส
- ในระบบที่ถูกจัดประเภทเปนระบบกําลังไฟฟาฉุกเฉินโดยองคกรที่มีอํานาจกําหนด
หมายเหตุ 5 ขอกําหนดเพิ่มเติมอาจทําใหสอดคลองกับกฎระเบียบเฉพาะพื้นที่

2. เอกสารอางอิง
เอกสารอางอิงตอไปนี้ใชรวมกับมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้ สําหรับเอกสารอางอิงที่ระบุป จะใชไดเฉพาะ
ฉบับที่อาง สําหรับเอกสารอางอิงที่ไมระบุป จะใชฉบับลาสุด (รวมทั้งเอกสารแกไขเพิ่มเติม)
มอก.513 ระดับชั้นการปองกันของเปลือกหุมบริภัณฑไฟฟา (รหัส IP)
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มอก.1561 บริภัณฑเทคโนโลยีสารสนเทศ - ความปลอดภัย เลม 1 ขอกําหนดทั่วไป
มอก.1445 ความเขากันไดทางแมเหล็กไฟฟา เลม 2 สิ่งแวดลอม สวนที่ 2 ระดับความเขากันไดสําหรับสัญญาณ
รบกวนและการสงสัญญาณความถี่ต่ําที่นํามาตามสายในระบบจายกําลังไฟฟาแรงดันต่ําสาธารณะ
มอก.2425 เครื่องตัดวงจรใชกระแสเหลือแบบไมมีอุปกรณปองกันกระแสเกินสําหรับใชในที่อยูอาศัยและใชใน
ลักษณะที่คลายกัน เลม 1 หลักเกณฑทั่วไป
มอก.909 เครื่องตัดวงจรกระแสเหลือแบบมีอุปกรณปองกันกระแสเกินสําหรับใชในที่อยูอาศัยและใชในลักษณะ
ที่คลายกัน : ขอกําหนดทั่วไป
มอก.1291 เลม 2 ระบบกําลังไฟฟาตอเนื่อง เลม 2 คุณลักษณะที่ตองการดานความเขากันไดทางแมเหล็กไฟฟา
มอก.1291 เลม 3 ระบบกําลังไฟฟาตอเนื่อง เลม 3 วิธีระบุสมรรถนะและขอกําหนดการทดสอบ
3. บทนิยาม
สําหรับจุดประสงคของมาตรฐานนี้ ใหใชบทนิยามตอไปนี้
3.1 บทนิยามทั่วไป
หมายเหตุ 1 ในกรณีที่ใชคําวา “แรงดันไฟฟา” และ “กระแสไฟฟา” จะหมายถึงคารากกําลังสองเฉลี่ย นอกจากจะระบุไวเปนอยางอื่น
หมายเหตุ 2 ตองระมัดระวังวาเครื่องวัดใหคาที่อานไดเปนคารากกําลังสองเฉลี่ยจริงในขณะมีสัญญาณไมเปนรูปไซน

3.1.1 ระบบกําลังไฟฟาตอเนื่อง (ยูพีเอส) หมายถึง การรวมกันของตัวแปลงผัน สวิตช และอุปกรณสะสมพลังงาน
(เชน แบตเตอรี่) เปนระบบกําลังไฟฟาสําหรับทําใหเกิดความตอเนื่องของกําลังไฟฟาโหลดในกรณีที่กําลังไฟฟา
ดานเขาลมเหลว
หมายเหตุ ความตอเนื่องของกําลังไฟฟาโหลดเกิดขึ้นเมื่อแรงดันและความถี่อยูในแถบความคลาดเคลื่อนในภาวะอยูตัวที่กําหนดและภาวะชั่วครู และมี
ความเพี้ยนและการขาดชวงอยูภายในขีดจํากัดที่ระบุไวสําหรับโหลด ความลมเหลวของกําลังไฟฟาดานเขาเกิดขึ้นเมื่อแรงดันและความถี่อยูนอกแถบ
ความคลาดเคลื่อนในภาวะอยูตัวที่กําหนดและภาวะชั่วครู และมีความเพี้ยนและการขาดชวงอยูนอกขีดจํากัดที่ระบุไวสําหรับยูพีเอส

3.1.2 ทางเบี่ยง (bypass) หมายถึง เสนทางกําลังไฟฟาที่เลือกได ภายในหรือภายนอกยูพีเอส
3.1.3 กําลังไฟฟาปฐมภูมิ (primary power) หมายถึง กําลังไฟฟาที่ปอนโดยระบบไฟฟาสาธารณูปโภค หรือโดย
เครื่องกําเนิดไฟฟาของผูใช
3.1.4 กําลังไฟฟากัมมันต (active power) หมายถึง คาเฉลี่ยกําลังไฟฟาขณะใดขณะหนึ่ง p: ตลอดคาบ T, ภายใต
ภาวะเปนคาบ
1
หมายเหตุ 1 กําลังไฟฟากัมมันตคือสวนจริงของกําลังไฟฟาเชิงซอน ภายใตภาวะรูปคลื่นไซน
หมายเหตุ 2 หนวยเอสไอ ของกําลังไฟฟากัมมันต ใชหนวยเปนวัตต
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หมายเหตุ 3 แรงดันไฟฟากระแสตรง แรงดันไฟฟาความถี่หลักมูล และแรงดันไฟฟาฮารมอนิก มึสวนกอใหเกิดขนาดกําลังไฟฟากัมมันตโดยตรง ใน
กรณีที่เปนไปไดในทางปฏิบัติ เครื่องวัดที่ใชวัดกําลังไฟฟากัมมันตตองมีความกวางแถบความถี่มากพอและสามารถวัดสวนประกอบฮารมอนิกไม
สมมาตรและกําลังไฟฟาฮารมอนิกไดอยางมีนัยสําคัญ

3.1.5 กําลังไฟฟาปรากฏ (apparent power) หมายถึง ผลคูณของแรงดันไฟฟาคารากกําลังสองเฉลี่ยกับกระแสไฟฟา
คารากกําลังสองเฉลี่ย
3.1.6 การปอนยอนกลับ (backfeed) หมายถึง ภาวะซึ่งแรงดันหรือพลังงานไฟฟาที่ไดจากภายในยูพีเอสถูกปอน
ยอนกลับไปยังขั้วตอดานเขาใดๆ ไมวาจะเปนทางตรงหรือเสนทางรั่วไหล ในระหวางการทํางานในแบบวิธี
พลังงานที่สะสม และไมมีกําลังไฟฟาปฐมภูมิ
3.1.7 การปองกันการปอนยอนกลับ (backfeed protection) หมายถึง แผนการควบคุมซึ่งลดความเสี่ยงของไฟฟา
ช็อกเนื่องจากการปอนยอนกลับ
3.1.8 แบบวิธีพลังงานที่สะสม (stored energy mode) หมายถึง การทํางานของยูพีเอสเมื่อปอนดวยภาวะตอไปนี้
- กําลังไฟฟาปฐมภูมิถูกปลดหรือออกนอกเกณฑความคลาดเคลื่อน
- แบตเตอรี่กําลังปลอยประจุ
- โหลดอยูภายในพิสัยที่กําหนดให
- แรงดันไฟฟาดานออกอยูภายในเกณฑความคลาดเคลื่อนที่กําหนดให
3.2 พิกัดทางไฟฟาของยูพีเอส
3.2.1 แรงดันไฟฟาที่กําหนด (rated voltage) หมายถึง แรงดันไฟฟาดานเขาหรือดานออก (สําหรับแหลงจายสาม
เฟส หมายถึง แรงดันไฟฟาเฟส-ถึง-เฟส) ที่กําหนดโดยผูผลิต
3.2.2 พิสัยแรงดันไฟฟาที่กําหนด (rated voltage range) หมายถึง พิสัยแรงดันไฟฟาดานเขาหรือดานออก ที่
กําหนดโดยผูผลิต แสดงเปนแรงดันไฟฟาที่กําหนดขีดจํากัดลางและแรงดันไฟฟาที่กําหนดขีดจํากัดบน
3.2.3 กระแสไฟฟาที่กําหนด (rated current) หมายถึง กระแสไฟฟาดานเขาหรือดานออกสูงสุดของยูพีเอส ที่
กําหนดโดยผูผลิต
หมายเหตุ ดูขอ 4.7.2

3.3 แบบของโหลด
3.3.1 โหลดปกติ (normal load) หมายถึง แบบวิธีของการทํางานซึ่งประมาณใหใกลเคียงที่สุดเทาที่จะทําไดของ
ภาวะที่รุนแรงที่สุดของการใชงานตามปกติตามขอแนะนําของผูผลิต
หมายเหตุ 1 อยางไรก็ตามเมื่อภาวะของการใชงานจริงสามารถเห็นไดชัดวารุนแรงกวาภาวะโหลดสูงสุดที่ผูผลิตแนะนํา ตองใชโหลดซึ่งเปนตัวแทน
ของโหลดสูงสุดที่สามารถปอนได
หมายเหตุ 2 ตัวอยางของภาวะโหลดปกติอางอิงสําหรับยูพีเอส ใหดูภาคผนวก ฏ.
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3.3.2 โหลดเชิงเสน (linear load) หมายถึง โหลดซึ่งกระแสไฟฟาที่ดึงจากแหลงจายกําหนดโดยความสัมพันธ
I = U/Z
เมื่อ

I คือ กระแสไฟฟาโหลด
U คือ แรงดันไฟฟาปอน
Z คือ อิมพีแดนซโหลด

3.3.3 โหลดไมเปนเชิงเสน (non-linear load) หมายถึง โหลดซึ่งพารามิเตอร Z (อิมพีแดนซโหลด) ไมคงที่อีก
ตอไป แตเปนตัวแปรซึ่งขึ้นอยูกับพารามิเตอรอื่น เชน แรงดันไฟฟา หรือเวลา (ดูภาคผนวก ฏ.)
3.4 การตอเขากับแหลงจาย
บทนิยามของขอ 1.2.5 ของ มอก.1561 ใชได โดยใชรวมกับบทนิยามดังตอไปนี้
3.4.1 สายกําลัง (power cord) หมายถึง สายออนหรือสายเคเบิลออนสําหรับจุดประสงคในการตอระหวางหนวย
3.5 วงจรและลักษณะสมบัติของวงจร (circuits and circuit characteristics)
บทนิยามขอ 1.2.8 ของ มอก.1561 (ตัวอยางเชนแรงดันไฟฟาอันตรายขอ 1.2.8.6 ของ มอก.1561) ใชได
3.6 ฉนวน
บทนิยามขอ 1.2.9 ของ มอก.1561 ใชได
3.7 สภาพเคลือ่ นที่ของบริภณ
ั ฑ (equipment mobility)
บทนิยามขอ 1.2.3 ของ มอก.1561 ใชได
3.8 ประเภทฉนวนของยูพีเอส
บทนิยามขอ 1.2.4 ของ มอก.1561 ใชได
3.9 ความผิดพรองลงดิน
หมายถึง การเกิดขึ้นของเสนทางนําไฟฟาโดยบังเอิญระหวางตัวนําที่มีแรงดัน กับดิน
3.10 เปลือกหุม
บทนิยามขอ 1.2.6 ของ มอก.1561 ใชได
3.11 สภาพเขาถึง (accessibility)
บทนิยามขอ 1.2.7 ของ มอก.1561 ใชได
3.12 สวนประกอบ (component)
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บทนิยามขอ 1.2.11 ของ มอก.1561 ใชได
3.13 การจายกําลังไฟฟา (power distribution)
บทนิยามขอ 1.2.8 ของ มอก.1561 ใชได
3.14 สภาพติดไฟได (flammability)
บทนิยามขอ 1.2.12 ของ มอก.1561 ใชได
3.15 เบ็ดเตล็ด (miscellaneous)
บทนิยามขอ 1.2.13 ของ มอก.1561 (ตัวอยางเชนการทดสอบเฉพาะแบบ ขอ 1.4.2 ของ มอก.1561) ใชได
3.16 ระยะหางในอากาศและระยะหางตามผิวฉนวน
บทนิยามขอ 1.2.10 ของ มอก.1561 ใชได
3.17 โครงขายโทรคมนาคม
บทนิยามตอไปนี้ใชได
ขอ 1.2.8.11, 1.2.8.12, 1.2.8.13 และ 1.2.8.14 ของ มอก.1561
4. ภาวะทั่วไปสําหรับการทดสอบ
4.1 บทนํา
ขอกําหนดขอ 1.4.1, 1.4.3, 1.4.6, 1.4.7, 1.4.8, 1.4.10, 1.4.11, 1.4.12, 1.4.13, 1.4.14 ของ มอก.1561 ใชได โดยใช
รวมกับขอกําหนดตอไปนี้
ตองทําการทดสอบเฉพาะการทดสอบกระแสไฟฟารั่วและการทดสอบการทําใหรอนที่เกณฑความคลาดเคลื่อน
แรงดันไฟฟาเขาเทานั้น การทดสอบอื่นทั้งหมดตองทําที่แรงดันไฟฟาดานเขาระบุ นอกจากจะระบุไวเปนอยาง
อื่น
4.2 การทดสอบเฉพาะแบบ (type test)
ขอกําหนดขอ 1.4.2 ของ มอก.1561 ใชได โดยเพิ่มเติมขอกําหนดตอไปนี้
ในกรณีที่มาตรฐานนี้ตรวจสอบการเปนไปตามขอกําหนดของวัสดุ สวนประกอบ หรือชุดประกอบยอย โดยการ
ตรวจสอบหรือโดยการทดสอบสมบัติ ยอมใหยนื ยันการเปนไปตามขอกําหนดโดยการทบทวนขอมูลที่เกี่ยวของ
หรือผลการทดสอบกอนหนาใดๆ ซึ่งหาได แทนการทําการทดสอบเฉพาะแบบที่ระบุไว
หมายเหตุ สําหรับกรณีเครื่องที่มีขนาดใหญ และ/หรือมีพิกัดกําลังไฟฟามาก อาจไมมีเครื่องมือในการทดสอบที่ใหญเพียงพอเพื่อแสดงบางรายการของ
การทดสอบเฉพาะแบบ
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สถานการณนี้ยังใชไดกับการทดสอบทางไฟฟาบางรายการซึ่งไมมีบริภัณฑจําลองทดสอบเชิงพาณิชยหรือตองการ
เครื่องมือทดสอบเฉพาะทาง เกินขีดความสามารถของผูผลิตที่จะมีไวใช
4.3 พารามิเตอรทํางานสําหรับการทดสอบ
ยกเวนในกรณีที่ภาวะการทดสอบจําเพาะระบุไวที่อื่นในมาตรฐานนี้ และในกรณีที่ชัดเจนวามีผลกระทบตอผลการ
ทดสอบอยางมีนัยสําคัญ การทดสอบตองทําภายใตการรวมเขาดวยกันที่แรงดันไฟฟาที่กําหนดและใหผลเลวที่สุด
ของพารามิเตอรตอไปนี้ ภายในขอกําหนดคุณลักษณะในการทํางานของผูผลิต :
- การหายไปของแรงดันไฟฟาปอน
- ความถี่ปอน
- ภาวะการประจุของแบตเตอรี่
- สถานที่ตั้งทางกายภาพของยูพีเอสและตําแหนงของสวนที่เคลื่อนที่ได
- แบบวิธีในการทํางาน
รายการตอไปนี้ไมใชกับยูพีเอสที่ติดตั้งในสถานที่จํากัดการเขาถึง
- การปรับแตงเทอรมอสแตต อุปกรณคุมคา หรืออุปกรณควบคุมที่คลายกัน ในพื้นที่ผูปฏิบัติงานเขาถึง ซึ่งไดแก
ก) ปรับแตงไดโดยไมตองใชเครื่องมือ หรือ
ข) ปรับแตงไดโดยใชเครื่องมือ เชน กุญแจ หรือเครื่องมือ ที่จัดไวใหเฉพาะผูปฏิบัติงาน
4.4 โหลดสําหรับยูพีเอสในระหวางการทดสอบ
ในกรณีที่ผลการทดสอบคาดวาจะเปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสําคัญเนื่องมาจากโหลดสําหรับยูพีเอสเปลี่ยนแปลง ตอง
มีการปรับเพื่อใหไดผลเลวที่สุด ซึ่งไดมาโดยการพิจารณาภาวะการโหลดดังนี้
- โหลดซึ่ ง สามารถต อ เข า กั บ เต า รั บ จ า ยมาตรฐานหรื อ ขั้ ว ต อ ใดๆที่ อ ยู บ นบริ ภั ณ ฑ จนถึ ง ค า ที่ ร ะบุ ไ ว ใ น
เครื่องหมายที่ตองการโดยขอ 4.7.2
- โหลดเนื่องจากการประจุซ้ําของแหลงจายพลังงานที่สะสม (แบตเตอรี่หรือสิ่งที่คลายกัน)
- โหลดเนื่อ งจากลัก ษณะที่ เ ลือ กได ที่เ สนอหรือเตรี ยมไวโ ดยผูผลิตสํา หรับ รวมเขา ไปในหรื อ รวมเขากับ
บริภัณฑที่ทดสอบ
- โหลดเนื่องจากบริภัณฑหนวยอื่นที่ผูผลิตตั้งใจใหดึงกําลังไฟฟาจากบริภัณฑที่ทดสอบ
หมายเหตุ 1 อาจใชโหลดเทียมเพื่อจําลองโหลดดังกลาวในระหวางการทดสอบ
หมายเหตุ 2 ดูขอ 4.6 ดวย
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4.5 สวนประกอบ
ในกรณีที่เกี่ยวของกับความปลอดภัย สวนประกอบตองเปนไปตามขอกําหนดของมาตรฐานนี้ หรือมุมมองดาน
ความปลอดภัยของมาตรฐานสวนประกอบตางๆที่เกี่ยวของ
หมายเหตุ 1 มาตรฐานสวนประกอบตางๆจะถูกพิจารณาวาเกี่ยวของตอเมื่อสวนประกอบที่ยังสงสัยนั้นอยูในขอบขายอยางชัดเจน

ยิ่งกวานั้น ขอกําหนดของขอ 1.5.2, 1.5.3,1.5.4, 1.5.5, 1.5.6, 1.5.7 และ 1.5.8 ของ มอก.1561 ใชได
หมายเหตุ 2 คุณลักษณะที่ตองการของมาตรฐานนี้รวมถึงการทดสอบผิดปกติที่ทําใหมั่นใจในแบบวิธีลมเหลวดานความปลอดภัยของสวนประกอบ
ตางๆ ; ดูขอ 8.3

4.6 การตอประสานกําลังไฟฟา (power interface)
ขอกําหนดขอ 1.6.1, 1.6.2, 1.6.4 ของ มอก.1561 ใชได โดยใชรวมกับขอกําหนดตอไปนี้
หมายเหตุ ในขณะที่จ า ยปริม าณออกที่กําหนดภายใตแ ตล ะภาวะที่กล าวในขอ ก. ถึง ขอ ง. ตอ ไปนี้ กระแสไฟฟาด านเข า
กระแสสลับหรือกระแสตรงสถานะคงตัวที่เกี่ยวของไมควรเกินรอยละ 110 ของกระแสที่กําหนด
ก) แบบวิธีประจุซ้ํา - ใชไดกับกําลังไฟฟาปฐมภูมิที่ยูพีเอสไดรับในขณะที่ประจุแบตเตอรี่ไปพรอมกัน
ข) แบบวิธีพลังงานสะสม – ใชไดกับกระแสไฟฟากระแสตรง ตัวอยางเชน จากแบตเตอรี่ระยะไกลในระหวางการจําลองการขาด
หายไปของกําลังไฟฟ าปฐมภูมิ สวนที่เปนตัวผกผัน ของยูพีเ อสควรรับ พลังงานจากชุดแบตเตอรี่ที่ประจุเต็ม หรือแหลงจ าย
กระแสตรงจากภายนอก
ค) แบบวิธีทางเบี่ยง – สวิตชถายโอนควรอยูในตําแหนงที่ยอมใหกําลังไฟฟาปฐมภูมิสําหรับโหลดดานออกสามารถเบี่ยงออกจาก
สวนที่เปนเร็กติไฟเออร/เครื่องประจุและตัวผกผันของยูพีเอส และสงโดยตรงไปยังโหลด
ง) แบบวิธีปกติ – ขณะที่แบตเตอรี่ประจุเต็ม ยูพีเอสควรรับกําลังไฟฟาจากแหลงจายกําลังไฟฟาปฐมภูมิ

ตัว นํ า เปน กลาง (ถ า มี )
ต องกั น ด ว ยฉนวนออกจากดิ น และตั ว บริภั ณ ฑ โ ดยตลอด เสมื อ นเปน ตั ว นํา เฟส
สวนประกอบที่ตออยูระหวางสายเปนกลางกับดินตองกําหนดพิกัดของแรงดันไฟฟาทํางานเทากับแรงดันไฟฟา
เฟส-ถึง-สายเปนกลาง ในกรณีที่ตัวนําเปนกลางดานออกถูกแยกออกจากตัวนําเปนกลางดานเขา ผูซอมบํารุงที่
รับผิดชอบการติดตั้งตองตอตัวนําเปนกลางดานออกนี้ในลักษณะที่ตองการโดยกฎการเดินสายของทองถิ่น และใน
ลักษณะที่ใหรายละเอียดไวในขอแนะนําการติดตั้ง
การเปนไปตามขอกําหนดตรวจสอบโดยการตรวจสอบ
4.7 เครื่องหมายและขอแนะนํา
4.7.1 ทั่วไป
ในกรณีที่ตองการทําเครื่องหมายตามที่ใหรายละเอียดขางลางนี้ ขอกําหนดตองอนุญาตขอความที่เทาเทียมกัน
สําหรับบริภัณฑที่ตั้งใจใหติดตั้งโดยผูใดก็ตามนอกเหนือจากผูซอมบํารุง เครื่องหมายตองเห็นไดงายในพื้นที่
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ผูปฏิบัติงานเขาถึงหรือตองอยูในตําแหนงบนพื้นผิวดานนอกของบริภัณฑ ถาอยูบนพื้นผิวดานนอกของบริภัณฑ
ติดประจําที่ เครื่องหมายตองมองเห็นไดหลังจากบริภัณฑถูกติดตั้งในในลักษณะการใชงานตามปกติ
สําหรับบริภัณฑที่ตั้งใจใหติดตั้งโดยผูซอมบํารุงหรืออยูในสถานที่จํากัดการเขาถึง เครื่องหมายอาจติดหลังฝาเปด
ของเครื่องหรือฝาครอบที่ไมใชพื้นที่ผูปฏิบัติงานเขาถึง ในกรณีนี้ตองติดเครื่องหมายบงชี้ที่มองเห็นไดงายเขากับ
บริภัณฑเพื่อชี้ตําแหนงของเครื่องหมายอยางชัดเจน อนุญาตใหใชเครื่องหมายบงชี้ชั่วคราว
4.7.2 พิกัดกําลังไฟฟา
บริภัณฑตองมีเครื่องหมายพอเพียงเพื่อระบุ
- ความตองการเกี่ยวกับการจายดานเขา
- พิกัดการจายดานออก
สําหรับบริภัณฑที่มีแรงดันไฟฟาที่กําหนดหลายคา ตองทําเครื่องหมายกระแสไฟฟาที่กําหนดที่สมนัยกันใน
ลักษณะที่พิกัดกระแสไฟฟาที่ตางกันถูกแยกออกจากกันดวยเครื่องหมายทับ (/) และความสัมพันธระหวาง
แรงดันไฟฟาที่กําหนดกับกระแสไฟฟาที่กําหนดที่เกี่ยวของปรากฏอยางเห็นความแตกตาง
บริภัณฑที่มีพิสัย แรงดันไฟฟาที่กําหนดตองทําเครื่องหมายดวยกระแสไฟฟาที่กําหนดสูงสุด หรือดวยพิสัยกระแส
ไฟฟา
เครื่องหมายของดานเขาและดานออกตองรวมถึงเครื่องหมายตามที่กําหนดใน มอก.1561 เพิ่มเติมดวยเครื่องหมาย
ตอไปนี้
- แรงดันไฟฟาที่กําหนดดานออก
- ตัวประกอบกําลังที่กําหนดดานออก, ถานอยกวา 1, หรือกําลังไฟฟากัมมันตและกระแสไฟฟาที่กําหนด
- จํานวนเฟสดานออก และสายเปนกลาง (อางถึง มอก.1561 ขอ 1.7.1)
- กําลังไฟฟากัมมันตที่กําหนดดานออก เปนวัตต หรือกิโลวัตต ตามภาคผนวก ฏ. ของ มอก.1561
- กําลังไฟฟาปรากฏที่กําหนดดานออก เปนโวลต-แอมแปร หรือกิโลโวลตแอมแปร ตามภาคผนวก ฏ. ของ
มอก.1561
- พิสัยอุณหภูมิปฏิบัติงานโดยรอบ
สําหรับหนวยที่ออกแบบใหมีทางเบี่ยง/ทางเบี่ยงเพื่อซอมบํารุง อัตโนมัติแยกเพิ่มเติม, แหลงจายกําลังไฟฟา
กระแสสลับดานเขาเพิ่มเติม, หรือแบตเตอรี่ภายนอก จะอนุญาตใหสําหรับพิกัดการจายที่เกี่ยวของที่ถูกระบุไวใน
ขอแนะนําการติดตั้งที่ใหมาพรอมเครื่อง ในกรณีที่ทําเชนนี้ตองมีขอแนะนําตอไปนี้ปรากฏอยูใกลจุดการตอ
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ดูขอแนะนําการติดตัง้
กอนตอเขากับแหลงจาย
4.7.3 ขอแนะนําดานความปลอดภัย
4.7.3.1 ทั่วไป
ผูผลิตตองทําขอแนะนําดานความปลอดภัยที่จําเปนเพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดอันตราย เมื่อใชงาน ติดตั้ง บํารุงรักษา
ขนสง หรือเก็บยูพีเอส
ตัวอยางเชน อาจตองมีขอควรระวังพิเศษสําหรับตัวนําสายดินปองกันเมื่อติดตั้งยูพีเอสเสียบไดที่ประกอบดวย
เปลือกหุมแยกตางหาก ตัวนําปองกันควรตองคงการตอระหวางหนวยระหวางเปลือกหุมตางๆเมื่อตัวเสียบหลัก
ของยูพีเอสถูกปลดออก เปลือกหุมดังกลาวอาจหุมสวนที่เปนอิเล็กทรอนิกสกําลัง ชุดแบตเตอรี่ สวิตชทางเบี่ยง
ขั้ว และ/หรือ เตารับ
4.7.3.2 การติดตั้ง
ผูผลิตตองเตรียมคําแนะนําเกี่ยวกับระดับความสามารถที่จําเปนในการติดตั้ง ในกรณีที่เหมาะสมคําแนะนําการ
ติดตั้งควรรวมถึงการอางอิงไปยังกฎการเดินสายแหงชาติดวย คําแนะนําที่ตางออกไปใชสําหรับ
- ยูพีเอสที่ออกแบบใหอยูในสถานที่จํากัดการเขาถึงเทานั้น
คํ า แนะนํ า การติ ด ตั้ ง ต อ งบอกชั ด เจนว า ยู พี เ อสอาจถู ก ติ ด ตั้ ง ตามคุ ณ ลั ก ษณะที่ ตั อ งการของมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมการติดตั้งทางไฟฟาของอาคาร-เลม 4-42 การปองกันเพื่อความปลอดภัย-การปองกัน
ตอผลทางความรอน เทานั้น (ในกรณีที่ยังมิไดมีการประกาศกําหนดมาตรฐานดังกลาว ใหเปนไปตาม IEC
60364-4-42 Electrical installation of buildings-Part 4-42: Protection for safety-Protection against thermal
effects) ยูพีเอสดังกลาวอาจไมเปนไปตามคุณลักษณะที่ตองการของเปลือกหุมกันไฟที่ระบุในขอ 1.2.6.2
ของ มอก.1561
- ยูพีเอสที่ออกแบบสําหรับตออยางถาวรโดยสายไฟฟาเดินถาวรเขากับแหลงจายไฟฟากระแสสลับหรือโหลด
หรืออุปกรณสะสมพลังงานแยกตางหาก เชน แบตเตอรี่ที่ไมไดติดตั้งในขณะสงมอบใหผูใช คําแนะนําการ
ติดตั้งตองบอกชัดเจนวายูพีเอสตองติดตั้งโดยมืออาชีพที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเทานั้น (เชนผูซอมบํารุง) และ
บอกวาเมื่ออุปกรณปลดสําหรับแยกกําลังไฟฟาประธานไมรวมอยูในบริภัณฑ (ดูขอ 3.4.2 ของ มอก.1561)
อุปกรณปลดที่เหมาะสมและเขาถึงไดงายตองรวมอยูในสายไฟฟาเดินถาวร
- ยูพีเอส เสียบไดแบบ A หรือเสียบไดแบบ B ที่มีอุปกรณสะสมพลังงาน ตัวอยางเชนแบตเตอรี่ที่ติดตั้ง
แบตเตอรี่เรียบรอยแลวโดยผูจัดสง ตองจัดใหมีขอแนะนําการติดตั้งสําหรับยูพีเอสใหแกผูใช ที่ตั้งใจใหผูใช
ติดตั้งเอง เชนในคูมือผูใช เมื่ออุปกรณปลดสําหรับแยกกําลังไฟฟาประธานไมรวมอยูในบริภัณฑ (ดูขอ 3.4.2
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ของ มอก.1561) หรือตั้งใจใหเตาเสียบของสายออนปอนกําลังไฟฟาทําหนาที่เปนอุปกรณปลด ขอแนะนําการ
ติดตั้งตองบอกวาเตารับแหลงจายกําลังไฟฟาประธานที่จายกําลังไฟฟาใหยูพีเอสตองติดตั้งอยูใกลยูพีเอสและ
ตองเขาถึงไดงาย เมื่อสายออนปอนกําลังไฟฟาของยูพีเอสตองตอเขากับเตารับแหลงจายกําลังไฟฟาประธานที่
ตอลงดินดวยเหตุผลดานความปลอดภัย การทําเครื่องหมายของยูพีเอสหรือขอแนะนําการติดตั้งตองระบุไว ;
ความตองการเดียวกันในการทําเครื่องหมายใชกับจุดตอโยงลงดินศักยเทากันพิเศษใดๆไปยังบริภัณฑยูพีเอสที่
ตอเขาดวยกันอื่นๆ หรือโหลดประเภท I
หมายเหตุ สายออนปอนกําลังไฟฟาเสียบได ปกติจะยาว 2 เมตรหรือสั้นกวา

4.7.3.3 การทํางาน
ผูผลิตตองจัดใหมีคําแนะนําเกี่ยวกับระดับความสามารถที่จําเปนในการใชงานบริภัณฑ ขอกําหนดนี้อาจรวมถึงสิ่ง
อางอิงสําหรับผูใชเครื่องที่ผานการอบรมหรือมีประสบการณ และบุคคลที่มีสิทธิเขาไปในสถานที่จํากัดการเขาถึง
ยกเวนยูพีเอสที่ตั้งใจใหใชโดยคนทั่วไป
4.7.3.4 การบํารุงรักษา
คําแนะนําดานความปลอดภัยที่ใชระหวางการบํารุงรักษายูพีเอส ตามปกติจะมีใหแกผูบํารุงรักษาเทานั้น ยกเวน
สําหรับการบํารุงรักษายอยประจําที่ทําโดยผูใช
4.7.3.5 การกระจายที่เกี่ยวกับการปอนยอนกลับ
สําหรับจุดประสงคของการเตือนใหผูบํารุงรักษาดานไฟฟาเกี่ยวกับสถานะการปอนยอนกลับที่ไมไดเกิดขึ้นจาก
ยูพีเอส แตอาจเกิดจากความผิดพรองของโหลดในบางกรณีซึ่งจะปรากฏเมื่อยูพีเอสทํางานในแบบวิธีพลังงาน
สะสมหรือเมื่อโหลดที่ไมสมดุลถูกจายดวยระบบจายไฟฟาบางแบบ เชนกรณีของระบบไฟฟา IT ที่ตอลงดินผาน
อิมพีแดนซ คําแนะนําการติดตั้งสําหรับยูพีเอสที่ตออยางถาวรตองมีฉลากเตือนติดไว
- โดยผูจัดสงยูพีเอส ที่ขั้วตอดานเขาของยูพีเอส และ
- โดยผูใช ที่ตัวแยกกําลังไฟฟาปฐมภูมิทุกตัวที่ติดตั้งอยูหางจากพื้นที่ยูพีเอส และจุดที่เขาถึงจากภายนอก (ถามี)
ระหวางตัวแยกกับยูพีเอส
เมื่อ
ก) การแยกการปอนยอนกลับอัตโนมัติ (ดูขอ 5.1.4) ถูกเตรียมไวภายนอกบริภัณฑ หรือ
ข) ดานเขาของยูพีเอสถูกตอผานตัวแยกภายนอกซึ่งแยกสายเปนกลางเมื่อถูกเปดวงจร หรือ
ค) ยูพีเอสถูกตอเขากับระบบจายกําลังไฟฟา IT (ดูขอ 1.6.1 ของ มอก.1561)
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ฉลากเตือนตองมีขอความตอไปนี้หรือเทียบเทา
กอนทํางานกับวงจรนี้
- ปลดแหลงจายกําลังไฟฟาตอเนื่อง(ยูพีเอส)
- ตรวจสอบแรงดันอันตรายทุกขั้ว
รวมถึงตัวนําลงดินปองกัน
เสี่ยงตอแรงดันปอนยอนกลับ
หมายเหตุ การปองกันความผิดพรองการปอนยอนกลับที่เกิดขึ้นในยูพีเอส อธิบายไวในขอ 5.1.4

4.7.4 การปรับแตงแรงดันไฟฟาประธาน
ดูขอ 1.7.4 ของ มอก.1561
4.7.5 เตารับกําลังไฟฟา
ดูขอ 1.7.5 ของ มอก.1561
4.7.6 ฟวส
ดูขอ 1.7.6 ของ มอก.1561
4.7.7 ขั้วตอสายไฟฟา
ดูขอ 1.7.7 ของ มอก.1561
4.7.8 ขั้วตอแบตเตอรี่
ขั้วตอที่ตั้งใจใหตอเขากับแบตเตอรี่ตองระบุสภาพขั้วตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมสัญลักษณกราฟก
สําหรับใชบนบริภัณฑ (ในกรณีที่ยังมิไดมีการกําหนดมาตรฐานดังกลาวใหเปนไปตาม IEC 60417) หรือสรางใน
ลักษณะที่ลดความเปนไปไดในการตอไมถูกตอง
4.7.9 อุปกรณควบคุมและตัวชี้
ดูขอ 1.7.8 ของ มอก.1561
4.7.10 การแยกแหลงจายกําลังไฟฟาหลายแหลง
ดูขอ 1.7.9 ของ มอก.1561
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4.7.11 ระบบกําลังไฟฟา IT
ดูขอ 1.7.2.4 ของ มอก.1561
4.7.12 การปองกันในสิ่งติดตั้งของอาคาร
ถาบริภัณฑเสียบไดแบบ B หรือบริภัณฑที่ตออยางถาวร ขึ้นอยูกับสิ่งติดตั้งของอาคารสําหรับการปองกัน
สายไฟฟาภายในของบริภัณฑ ขอแนะนําการติดตั้งบริภัณฑตองบอกและระบุขอกําหนดที่จําเปนสําหรับการ
ปองกันการลัดวงจรหรือการปองกันกระแสเกินดวย หรือทั้งสองอยาง ในกรณีที่จําเปน (ดูขอ 5.5.2)
ถาการปองกันไฟฟาช็อกของยูพีเอส (ดูขอ 5.1) ขึ้นอยูกับอุปกรณกระแสเหลือในวงจรการติดตั้งของอาคารและ
การออกแบบของยูพีเอสเปนลักษณะที่ในภาวะการทํางานตามปกติหรือผิดปกติใดๆ กระแสไฟฟาผิดพรองลงดินที่
มีสวนประกอบกระแสตรงมีความเปนไปได ขอแนะนําการติดตั้งตองกําหนดอุปกรณกระแสเหลือของอาคารเปน
แบบ B (IEC/TR 60755/A2)สําหรับยูพีเอส 3 เฟส และแบบ A (มอก.909 หรือ มอก.2425)สําหรับยูพีเอสเฟสเดียว
หมายเหตุ ควรพิจารณากฎการเดินสายแหงชาติ (ถามี) เกี่ยวกับขอกําหนดสําหรับการปองกันโครงขายสาธารณะ

4.7.13 กระแสไฟฟารั่วสูง
ขอกําหนดของขอ 5.1 ของ มอก.1561 ใชได โดยเพิ่มเติมดวยขอกําหนดตอไปนี้
สําหรับระบบยูพีเอสที่ตั้งใจใหใชเปนบริภัณฑเสียบไดแบบ B หรือการติดตั้งประจําที่ ในกรณีที่กระแสไฟฟารั่วลง
ดินของยูพีเอสและคารวมของโหลดที่นํามาตอกันในตัวนําลงดินปองกันปฐมภูมิของยูพีเอสเกินหรือมีแนวโนมที่
จะ เกินขีดจํากัดของขอ 5.1 ของ มอก.1561 ภายใตแบบวิธีในการทํางานใดๆ หนวยยูพีเอสตองติดฉลากตามที่
ตองการโดยขอ 5.1 ของ มอก.1561 และคูมือการติดตั้งตองกําหนดวิธีตอเขากับแหลงจายกําลังไฟฟาปฐมภูมิ
4.7.14 เทอรมอสแตตและอุปกรณคุมคาอื่น
ดูขอ 1.7.10 ของ มอก.1561
4.7.15 ภาษา
คําแนะนําและเครื่องหมายของบริภัณฑที่เกี่ยวของกับความปลอดภัยตองเปนภาษาไทย ยกเวนบริภัณฑที่ติดตั้ง
นอกราชอาณาจักรไทยใหใชภาษาที่ประเทศนั้นยอมรับ
ขอกําหนดของขอ 1.7.2.1 และขอ 1.7.8.1 ของ มอก.1561 ใชได
4.7.16 ความคงทนของเครื่องหมาย
ขอกําหนดของขอ 1.7.11 ของ มอก.1561 ใชได
4.7.17 สวนที่ถอดได
ขอกําหนดของขอ 1.7.12 ของ มอก.1561 ใชได
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4.7.18 แบตเตอรี่เปลี่ยนได
ขอกําหนดของขอ 1.7.13 ของ มอก.1561 ใชได
4.7.19 ผูปฏิบัตงานเขาถึงดวยเครื่องมือ
ขอกําหนดของขอ 1.7.2.5 ของ มอก.1561 ใชได
4.7.20 แบตเตอรี่
ตูใสแบตเตอรี่ภายนอกหรือชองใสแบตเตอรี่ภายในยูพีเอสตองจัดใหมีสารสนเทศตอไปนี้ ในตําแหนงที่สามารถ
เห็นไดทันทีโดยผูบํารุงรักษา เมื่อซอมบํารุงยูพีเอส ตามขอกําหนดของขอ 1.7.1 ของ มอก.1561
ก) แบบของแบตเตอรี่ (ตะกั่ว-กรด, นิกเกิลแคดเมียม, ฯลฯ) และจํานวนของกอน(block)หรือเซลล
ข) แรงดันไฟฟาระบุของแบตเตอรี่ทั้งหมด
ค) ความจุระบุของแบตเตอรี่ทั้งหมด (เลือกได)
ง) ฉลากเตือนใหระวังพลังงานหรือช็อกทางไฟฟา และอันตรายทางเคมี และอางอิงถึงการทําการบํารุงรักษาและ
ขอกําหนดการทิ้ง ที่ใหรายละเอียดในขอแนะนําดังตอไปนี้
ขอยกเวน : ยูพีเอสแบบ A บริภัณฑเสียบได ซึ่งใหแบตเตอรี่รวมหนวยมาดวยหรือมีตูใสแบตเตอรี่แยกตางหาก
ที่ตั้งใจใหอยูใต หรือเหนือ หรืออยูขางๆ ยูพีเอส ที่ตอโดยเตาเสียบและเตารับสําหรับการติดตั้งโดยผูปฏิบัติงาน
ตองการแตเพียงการติดฉลากเตือน (ดูรายการ (ง) ขางตน) บนภายนอกของหนวยเทานั้น
สารสนเทศอื่นๆ ตองใหไวในขอแนะนําของผูใช
ขอแนะนํา
ก) แบตเตอรี่ติดตั้งภายใน
- ขอแนะนําตองมีสารสนเทศเพียงพอที่จะสามารถเปลี่ยนแบตเตอรี่ซึ่งเปนแบบที่แนะนําได
- ขอแนะนําดานความปลอดภัยที่ยอมใหเขาถึงโดยผูบํารุงรักษาตองระบุไวในคูมือการติดตั้ง/บํารุงรักษา
- ถาแบตเตอรี่ถูกติดตั้งโดยผูบํารุงรักษา ตองจัดใหมีขอแนะนําสําหรับการตอรวมทั้งแรงบิดของขั้ว
คูมือผูปฏิบัติงานตองรวมถึงขอแนะนําตอไปนี้
- การบํารุงรักษาแบตเตอรี่ควรทําหรือกํากับดูแลโดยบุคคลที่มีความรูเกี่ยวกับแบตเตอรี่และตองการขอควร
ระวัง
- เมื่อเปลี่ยนแบตเตอรี่ ใหเปลี่ยนแทนดวยแบบเดียวกันและจํานวนแบตเตอรี่หรือชุดแบตเตอรี่ที่เทากัน
คําเตือน : หามทิ้งแบตเตอรี่ในไฟ แบตเตอรี่อาจระเบิดได
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คําเตือน : หามเปดแบตเตอรี่หรือใชผสมกันหลายแบบ อิเล็กโทรไลตที่ปลอยออกเปนอันตรายตอผิวหนัง
และตา และอาจเปนพิษ
ข) แบตเตอรี่ติดตั้งภายนอก
- ขอแนะนําการติดตั้งตองระบุแรงดันไฟฟา พิกัดแอมแปร-ชั่วโมง ระบบการประจุ และวิธีปองกันที่ตองการ
ในการติดตั้งเพื่อใหสอดคลองกับอุปกรณปองกันของยูพีเอส ในกรณีที่ผูผลิตยูพีเอสไมไดใหแบตเตอรี่มาดวย
- ผูผลิตแบตเตอรี่ตองจัดใหมีขอแนะนําสําหรับเซลลแบตเตอรี่
ค) ตูใสแบตเตอรี่ภายนอก
ตูใสแบตเตอรี่ภายนอกที่ใหมากับยูพีเอสตองมีขอแนะนําการติดตั้งที่พอเพียงที่จะกําหนดขนาดของสายเคเบิล
สําหรับตอกับยูพีเอส ถาผูผลิตยูพีเอสไมไดใหสายเคเบิลมาดวย ในกรณีที่ไมไดติดตั้งและเดินสายเซลลหรือ
กอนแบตเตอรี่มากอนแลว ผูผลิตแบตเตอรี่ตองจัดใหมีขอแนะนําการติดตั้งสําหรับเซลลหรือกอนแบตเตอรี่
ถาไมไดใหรายละเอียดไวในขอแนะนําการติดตั้งของผูผลิตยูพีเอส
การปองกันอันตรายจากพลังงานตองเปนไปตามขอกําหนดของขอ 2.1.1.5 ของ มอก.1561
หมายเหตุ 1 สวนเปลือยที่เกี่ยวของกับอันตรายจากพลังงานควรถูกวางตําแหนง ปดหุม กั้น หรือมีตัวกั้น เพื่อคํานึงถึงการเชื่อมโยงโดยบังเอิญโดยวัสดุ
ซึ่งอาจมีในระหวางการปฏิบัติการบํารุงรักษา
หมายเหตุ 2 สวนเปลือยซึ่งทํางานที่ระดับแรงดันไฟฟาอันตรายควรถูกวางตําแหนงหรือถูกกันในลักษณะที่การสัมผัสโดยบังเอิญกับสวนดังกลาวมักไม
เกิดขึ้นในระหวางการปฏิบัติการบํารุงรักษาที่เกี่ยวของกับสวนอื่นของบริภัณฑ

4.7.21 ขอแนะนําการติดตั้ง
ตองจัดใหมีสารสนเทศที่พอเพียงในขอแนะนําการติดตั้งเพื่อใหเปนไปตามจุดประสงคและการตอของวงจรให
สัญญาณ หนาสัมผัสของรีเลย วงจรตัดกําลังไฟฟาฉุกเฉิน ฯลฯ ใดๆ ตองใหความสนใจกับความจําเปนในการ
คงลักษณะสมบัติของวงจร TNV (telecommunication network voltage), SELV (safety extra-low voltage) และ
ELV (extra-low voltage) ใดๆ เมื่อตอเขากับบริภัณฑอื่น
ขอแนะนําการติดตั้งตองมีสารสนเทศเพียงพอ รวมถึงโครงแบบวงจรภายในเบื้องตนของยูพีเอส เพื่อเนนความเขา
กันไดกับระบบจายกําลังไฟฟา
ตองใหความสนใจเปนพิเศษแกความเขากันไดกับกฎการเดินสายที่เกี่ยวของ และกับวงจรทางเบี่ยง
ในกรณีที่สายเปนกลางดานออกของยูพีเอสขึ้นอยูกับสวนอางอิงเปนกลางแหลงจายกําลังไฟฟาดานเขา ตองจัดให
มีขอแนะนําการติดตั้งที่พอเพียงเพื่อปองกันการขาดชวงสวนอางอิงเปนกลาง ถาหากมีผลใหเกิดอันตรายจากตัว
แยก/ตัวสับเปลี่ยนของแหลงจายกําลังไฟฟาภายนอก ฯลฯ
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เฉพาะยูพีเอสที่เปนไปตามขอแนะนําการทําเครื่องหมายของขอ 1.7.2.4 ของ มอก.1561 เหมาะสมที่จะใชกับระบบ
กําลังไฟฟา IT ตามที่กําหนดไวในภาคผนวก น. ในกรณีที่ตองการใหมีสวนประกอบภายนอกเพิ่มเติมเพื่อให
เปนไปตามคุณลักษณะที่ตองการนี้ ตองอางไวในขอแนะนําการติดตั้งดวย
5. คุณลักษณะที่ตองการดานการออกแบบมูลฐาน
5.1 การปองกันไฟฟาช็อกและอันตรายทางพลังงาน
5.1.1 การปองกันสําหรับยูพีเอสที่ตั้งใจใหใชในพื้นที่ผูปฏิบัติงานเขาถึง
ขอกําหนดและขอจํากัดของขอ 2.1.1 ของ มอก.1561 ใชได
คุณลักษณะที่ตองการสําหรับการปองกันไฟฟาช็อกจากสวนที่ไดรับพลังงาน อยูบนพื้นฐานของหลักการที่วา
ผูปฏิบัติงานไดรับอนุญาตใหเขาถึง :
- สวนเปลือยในวงจร SELV
- สวนเปลือยในวงจรจํากัดกระแส
- วงจร TNV ภายใตภาวะที่ระบุ
หมายเหตุ โดยทั่วไปวงจร TNV ไมไดเปนสวนของการออกแบบยูพีเอส แตยูพีเอสบางเครื่องรองรับการตอระหวางหนวยกับวงจร TNV ภายนอก เชน
ตอกับสายโทรคมนาคมที่ตอกับโครงขายโทรศัพท (PSTN)

คุณลักษณะที่ตองการสําหรับการปองกันอันตรายจากพลังงานอยูบนพื้นฐานของหลักการที่วาตองไมมีความเสี่ยง
ของการบาดเจ็บในกรณีที่มีพลังงานในระดับอันตราย
ยูพีเอสที่ตั้งใจใหติดฝงในและ/หรือติดตั้งบนราง หรือสําหรับรวมเขากับบริภัณฑที่ใหญกวาจะถูกทดสอบใน
ลักษณะจํากัดอยูเฉพาะยูพีเอสที่เขาถึง ตามวิธีการติดตั้งที่ใหรายละเอียดไวโดยผูผลิต
5.1.2 การปองกันสําหรับยูพีเอสที่ตั้งใจใหใชในพื้นที่ซอมบํารุง
ในพื้นที่ซอมบํารุง คุณลักษณะที่ตองการตอไปนี้ใชได
สวนเปลือยซึ่งมีระดับแรงดันไฟฟาอันตรายควรถูกวางตําแหนงหรือถูกกันในลักษณะที่การสัมผัสโดยบังเอิญกับ
สวนดังกลาวมักไมเกิดขึ้นในระหวางการปฏิบัติการบํารุงรักษาที่เกี่ยวของกับสวนอื่นของบริภัณฑ
สวนเปลือยซึ่งมีระดับแรงดันไฟฟาอันตรายควรถูกวางตําแหนงหรือถูกกันในลักษณะที่การลัดวงจรโดยอุบัติเหตุ
กับสวนของวงจร SELV หรือวงจร TNV (ตัวอยางเชนเครื่องมือหรือโพรบทดสอบที่ใชโดยผูซอมบํารุง) มักไม
เกิดขึ้น
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ไมไดระบุคุณลักษณะที่ตองการที่เกี่ยวกับการเขาถึงวงจร ELV หรือวงจร TNV อยางไรก็ตามสวนเปลือยซึ่งมี
ระดับพลังงานอันตรายควรถูกวางตําแหนงหรือถูกกันในลักษณะที่การเชื่อมโยงโดยบังเอิญ(โดยวัสดุนําไฟฟาได
ซึ่งอาจมี) มักไมเกิดขึ้นในระหวางการปฏิบัติการบํารุงรักษาที่เกี่ยวของกับสวนอื่นของบริภัณฑ
ตัวกันใดๆที่ตองการสําหรับการเปนไปตามขอ 5.1.2 ตองถอดและเปลี่ยนแทนไดงาย ถาจําเปนตองถอดเพื่อซอม
บํารุง การตรวจสอบการเปนไปตามขอกําหนดทําโดยการตรวจสอบและการวัด ในการตัดสินใจวามักมีการ
สัมผัสโดยบังเอิญหรือไม ใหคํานึงถึงวิถีทางที่ผูซอมบํารุงตองการในการเขาถึงที่ตองผาน หรือเขาใกล สวนเปลือย
เพื่อซอมบํารุงสวนอื่น สําหรับการหาระดับพลังงานอันตรายใหดูขอ 2.1.1.5ค ของ มอก.1561
5.1.3 การปองกันสําหรับยูพีเอสที่ตั้งใจใหใชในพื้นที่จํากัดการเขาถึง
สําหรับบริภั ณฑ ที่ติด ตั้งในพื้น ที่จํ ากัดการเขาถึง คุณ ลักษณะที่ต องการสํ าหรับพื้นที่ผูปฏิบัติงานเขาถีงใชไ ด
ยกเวนที่ยอมใหใน 3 ยอหนาตอไปนี้
ยอมใหสัมผัสกับสวนเปลือยของวงจรทุติยภูมิที่แรงดันไฟฟาอันตรายดวยนิ้วทดสอบดังรูปที่ 2 ก ของ มอก.1561
(ดูขอ 2.1.1.1 ของ มอก.1561) อยางไรก็ตามสวนดังกลาวตองอยูในตําแหนงหรือถูกกันในลักษณะที่การสัมผัส
โดยบังเอิญมักไมเกิดขึ้น
สวนเปลือยซึ่งมีระดับพลังงานอันตรายควรถูกวางตําแหนงหรือถูกกันในลักษณะที่การเชื่อมโยงโดยบังเอิญ(โดย
วัสดุนําไฟฟาไดซึ่งอาจมี) มักไมเกิดขึ้น
ไมไดระบุคุณลักษณะที่ตองการที่เกี่ยวกับการสัมผัสกับสวนเปลือยของวงจร TNV-1, TNV-2 และ TNV-3
การตรวจสอบการเปนไปตามขอกําหนดทําโดยการตรวจสอบและการวัด
ในการตัดสินใจวามักมีการสัมผัสโดยบังเอิญหรือไม ใหคํานึงถึงความตองการในการเขาถึงที่ตองผาน หรือเขาใกล
สวนเปลือย เพื่อซอมบํารุงสวนอื่น สําหรับการหาระดับพลังงานอันตรายใหดูขอ 2.1.1.5ค ของ มอก.1561
5.1.4 การปองกันการปอนยอนกลับ
ยูพีเอสตองปองกันการมีแรงดันไฟฟาอันตรายหรือพลังงานอันตราย ปรากฏบนขั้วไฟฟากระแสสลับดานเขาของ
ยูพีเอสหลังจากแรงดันไฟฟาดานเขากระแสสลับขาดหายไป
ตองไมมีอันตรายจากช็อกไฟฟาที่ขั้วไฟฟากระแสสลับดานเขา เมื่อวัดที่ 1 วินาทีหลังจากหยุดจายพลังงานไฟฟา
กระแสสลับดานเขาของยูพีเอสเสียบได หรือ 15 วินาทีสําหรับยูพีเอสตอถาวร
สําหรับยูพีเอสตอถาวร คุณลักษณะที่ตองการอาจนํามาใชกับอุปกรณแยกสายไฟฟากระแสสลับดานเขาภายนอก
ยูพีเอส ในกรณีตอไปนี้
- คุณลักษณะที่ตองการใชกับขั้วดานขาวของอุปกรณแยก
- ผูจัดสงยูพีเอสตองจัดเตรียมหรือระบุอุปกรณแยกที่เหมาะสม
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- การติดฉลากเพิ่มเติมใชได (ดูขอ 4.7.3)
การเปนไปตามขอกําหนดตรวจสอบโดยการทดสอบและการตรวจสอบบริภัณฑและแผนภาพวงจรทีเ่ กีย่ วของและ
โดยการจําลองภาวะผิดพรองตามภาคผนวก ฎ.
ถาการปองกั นการป อนย อนกลับ ใชช องอากาศ ใหใ ชขอกําหนดของขอ 2.10.3.3 ของ มอก.1561 สํา หรับ
ระยะหางตามผิวฉนวนและระยะหางในอากาศ รวมดวยขอกําหนดตอไปนี้
ก) ดานออกของยูพีเอสในแบบวิธีพลังงานที่สะสมอาจพิจารณาวาเปนวงจรทุติยภูมิชั่วครูของแรงดันไฟฟาเกิน
ประเภท I (สําหรับจุดประสงคนี้ ระบุคาประเภทแรงดันไฟฟาเกิน I ในตารางที่ 2ฌ ของ มอก.1561 โดยใช
แรงดันไฟฟาดานออกคารากกําลังสองเฉลี่ยของยูพีเอสที่เหมาะสม) ทั้งนี้ขึ้นอยูกับการยืนยันจากผูผลิต
ข) ระยะหางตามผิงฉนวนและระยะหางในอากาศตองเปนไปตามคุณลักษณะที่ตองการของฉนวนมูลฐานสําหรับ
มลพิษระดับ 2 (ดูตารางที่ 2ฐ ของ มอก.1561)
หมายเหตุ อาจใชฉนวนเสริมหรือฉนวนที่เทียบเทา ถาตัวนําดานออกใดๆรวมทั้งตัวนําเปนกลางไมเปนไปตามคุณลักษณะที่ตองการของฉนวนมูลฐาน
สูดินในขณะที่ยูพีเอสอยูในแบบวิธีพลังงานที่สะสม ในกรณีอื่นๆทุกกรณีฉนวนมูลฐานจะเปนที่ยอมรับ

การเปนไปตามขอกําหนดตรวจสอบโดยการตรวจสอบ
5.1.5 อุปกรณการสวิตช (ตัด) ฉุกเฉิน
ยูพีเอสตองมีอุปกรณการสวิตชฉุกเฉินเดี่ยวรวมเปนหนวยเดียวกับเครื่อง (หรือขั้วตอสําหรับการตอของอุปกรณ
การสวิตชฉุกเฉินระยะไกล) ซึ่งปองกันการจายกําลังไฟฟาโดยยูพีเอสในแบบวิธีของการทํางานใดๆใหโหลด
ตอไปอีก ถาความเชื่อไดขึ้นอยูกับการตัดวงจรเพิ่มเติมของแหลงจายกําลังไฟฟาในการติดตั้งสายไฟฟาของอาคาร
ตองระบุไวในขอแนะนําการติดตั้ง คุณลักษณะที่ตองการดังกลาวไมบังคับสําหรับยูพีเอสเสียบได ถากฎการ
เดินสายแหงชาติที่เกี่ยวของยอมให
การเปนไปตามขอกําหนดตรวจสอบโดยการตรวจสอบและวิเคราะหแผนภาพวงจรที่เกี่ยวของ
5.2 ขอกําหนดสําหรับวงจรชวย
5.2.1 วงจรแรงดันไฟฟาต่ําพิเศษขั้นปลอดภัย – SELV
ขอกําหนดขอ 2.2 ของ มอก.1561 ใชไดสําหรับวงจร SELV ใดๆที่ยูพีเอสจัดใหมี
5.2.2 วงจรแรงดันไฟฟาโครงขายโทรคมนาคม – TNV
ขอกําหนดขอ 2.3 ของ มอก.1561 ใชไดสําหรับวงจร TNV ใดๆที่ยูพีเอสรองรับ
หมายเหตุ ยูพีเอสสวนใหญไมไดจัดใหมีวงจร TNV แตควรพิจารณาตามความเหมาะสมที่จะใชขอกําหนดกับวงจร TNV ใดๆที่อาจรองรับโดยยูพีเอส
เชน การตอเขากับ PSTN
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5.2.3 วงจรจํากัดกระแส
ขอกําหนดขอ 2.4 ของ มอก.1561 ใชไดสําหรับวงจรจํากัดกระแสใดๆที่ยูพีเอสจัดใหมี
5.2.4 วงจรใหสัญญาณภายนอก
ขอกําหนดขอ 3.5 ของ มอก.1561 ใชได
5.2.5 แหลงจายจํากัดกําลัง
ขอกําหนดขอ 2.5 ของ มอก.1561 ใชได
5.3 การตอลงดินปองกันและการตอโยง
5.3.1 ทั่วไป
ขอกําหนดขอ 2.6 ของ มอก.1561 ใชได โดยใชรวมกับขอกําหนดตอไปนี้
5.3.2 การตอลงดินปองกัน
สวนนําไฟฟาไดที่แตะตองถึงของบริภัณฑประเภท I ซึ่งอาจมีแรงดันไฟฟาอันตรายในกรณีที่เกิดการผิดพรองของ
ฉนวนเดี่ยว ตองตอเขากับขั้วตอลงดินเพื่อการปองกันอยางเชื่อถือไดภายในบริภัณฑ
หมายเหตุ ในพื้นที่ผูซอมบํารุงเขาถึง สวนนําไฟฟาได เชน โครงมอเตอร แทนเครื่องเชิงอิเล็กทรอนิกส ฯลฯ ซึ่งอาจมีแรงดันไฟฟาอันตรายในกรณีที่เกิด
ความผิดพรองเดี่ยว ควรตอเขากับขั้วตอลงดินปองกัน หรือถาเปนไปไมไดหรือทําไมไดในทางปฏิบัติ ควรติดฉลากเตือนระบุใหผูซอมบํารุงทราบวา
สวนดังกลาวไมไดตอลงดินและควรตรวจสอบแรงดันไฟฟาอันตรายกอนสัมผัส

คุณลักษณะที่ตองการนี้ไมใชกับสวนนําไฟฟาไดที่แตะตองถึงซึ่งถูกแยกออกจากสวนที่มีแรงดันไฟฟาอันตราย
โดย
- สวนโลหะที่ตอลงดิน หรือ
- ฉนวนตันหรือชองอากาศ หรือทั้งสองอยางรวมกัน ซึ่งเปนไปตามคุณลักษณะที่ตองการสําหรับฉนวนสองชั้น
หรือฉนวนเสริม ในกรณีนี้สวนที่เกี่ยวของตองอยูกับที่และคงรูปจนระยะหางต่ําสุดไดรับการรักษาไวใน
ระหวางการปอนแรงตามที่ตองการในการทดสอบที่เกี่ยวของในขอ 2.10 และขอ 4.2 ของ มอก.1561
การเปนไปตามขอกําหนดตรวจสอบโดยการตรวจสอบ และโดยคุณลักษณะที่ตองการที่ใชไดของขอ 2.6.1 และ
ขอ 5.2 ของ มอก.1561
5.3.3 การตอโยงปองกัน
วงจรไฟฟากระแสสลับดานออกของยูพีเอสตองอางอิงกับดินปองกันของบริภัณฑ ตามที่ตองการโดยระบบจาย
กําลังไฟฟากระแสสลับซึ่งตั้งใจจะใหยูพีเอสทํางาน
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การตอโยงของตัวนําดินปองกันและตัวนําเปนกลางใชไดกับทุกแบบวิธีการทํางานของหนวย จุดตอโยงทาง
กายภาพอาจอยูภายนอกยูพีเอส
วงจรไฟฟากระแสสลับดานออกของยูพีเอสเสียบไดแบบ A หรือยูพีเอสเสียบไดแบบ B ซึ่งไมใชแหลงจายที่จัดให
มีขึ้นแยกตางหากในระหวางแบบวิธีปกติของการทํางาน ไมตองการใหตอโยงในแบบวิธีพลังงานที่สะสมของการ
ทํางาน อางอิงภาคผนวก น. สําหรับการตอลงดินที่ถูกปอนจากแหลงจายไฟฟากระแสสลับที่จัดใหมีขึ้นแยก
ตางหาก
หมายเหตุ ภาคผนวก น. ของ มอก.1561 จําแนกประเภทระบบจายกําลังไฟฟากระแสสลับ ออกเปน TNS, TNC, TT หรือ IT ขึ้นอยูกับ
- ภาวะการตอโยงระหวางดินปองกันกับตัวนําเปนกลาง (หรือตัวนําเฟส ในกรณีที่ไมมีตัวนําเปนกลาง)
- การแยก (ถามี) ระหวางตัวนําเปนกลางกับดิน
- การตอลงดินของโครงบริภัณฑ

สําหรับบริภัณฑเสียบไดแบบ A ประเภท I ยูพีเอสตองจัดเตรียมขั้วตอ เตารับที่ตอลงดิน หรืออุปกรณอื่นอยาง
เพียงพอ เพื่อทําใหเกิดการตอโยงลงดินของจุดศักยเทาเขากับยูพีเอสจากบริภัณฑประเภท I อื่น ในโครงแบบของ
ระบบการติดตั้งสุดทาย รวมทั้งตูใสแบตเตอรี่ภายนอกของยูพีเอส ไมวาตัวนําปองกันปฐมภูมิของยูพีเอสถูกตัด
ออกจากแหลงจายกําลังไฟฟาหรือไมก็ตาม ขอแนะนําการตอโยงพิเศษใดๆตองระบุไวในขอแนะนําของผูใช
การเปนไปตามขอกําหนดตรวจสอบโดยการตรวจสอบและการทดสอบความตานทานลงดินระหวางจุดตอที่
เกี่ยวของ
5.4 การแยกกําลังไฟฟากระแสสลับกับไฟฟากระแสตรง
5.4.1 ทั่วไป
ขอกําหนดขอ 3.4 ของ มอก.1561 ใชได โดยใชรวมกับขอกําหนดตอไปนี้
5.4.2 อุปกรณตัดวงจร
อุปกรณตัดวงจรตองจัดใหมีการตัดยูพีเอสออกจากแหลงจายกําลังไฟฟากระแสสลับและกระแสตรงเพื่อการ
บํารุงรักษาและทดสอบโดยบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
หมายเหตุ 1 เวนแตการใชเชิงหนาที่ตองการ อุปกรณแยกอาจตั้งอยูในพื้นที่ที่เขาถึงเพื่อการซอมบํารุงหรือภายนอกบริภัณฑ
หมายเหตุ 2 อุปกรณตัดวงจรสําหรับจุดประสงคในการบํารุงรักษาและการทดสอบโดยทั่วไปถูกออกแบบสําหรับการทํางานภายใตภาวะไมมีโหลด หาก
โหลดวิกฤตสามารถถายโอนตามที่ตองการโดยอุปกรณอื่น เชน โดยใชสวิตชถายโอนสถิต

อุปกรณแยกและอุปกรณตัดวงจรสําหรับแหลงจายกระแสตรงภายในและภายนอก เชน ชุดแบตเตอรี่ ตองเปดวงจร
ตัวนําที่ไมตอลงดินทั้งหมดที่ตออยูกับแหลงจายไฟฟากระแสตรง
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ถาการทํางานของอุปกรณตัดทําใหการอางอิงจากแรงดันไฟฟาดานออกของยูพีเอสไปยังดินปองกันแตกตางจาก
คุณลักษณะที่ตองการของขอ 5.3.3 ดังนั้นการทํางานของอุปกรณนั้นตองถูกเตือนภัย หรือเลือกที่จะติดฉลากเตือน
ที่เหมาะสมซึ่งตองอยูใกลกับอุปกรณตัดหรือคําสั่งของอุปกรณนั้น
หมายเหตุ 3 สถานการณดังกลาวอาจเกิดขึ้นเกี่ยวกับการเปดวงจรของตัวแยกดานเขา 4 ขั้ว ซึ่งมีการอางอิงกับยูพีเอส

ถาอุปกรณทํางานของอุปกรณตัดถูกทําใหทํางานในลักษณะแนวดิ่งแทนที่จะเปนเชิงหมุนหรือแนวระดับ ตําแหนง
“ขึ้น” ของอุปกรณทํางานตองเปนตําแหนง “เปด”
ในกรณีที่ยูพีเอสตออยางถาวรรับกําลังไฟฟาจากแหลงจายภายนอกมากกวา 1 แหลง ตองทําเครื่องหมายที่เห็นได
งายที่อุปกรณตัดซึ่งใหคําแนะนําอยางเพียงพอสําหรับการเอากําลังไฟฟาทั้งหมดออกจากหนวย
5.5 การปองกันกระแสเกินและการผิดพรองลงดิน
5.5.1 ทั่วไป
ขอกําหนดขอ 2.7.3, 2.7.4, 2.7.5, 2.7.6 ของ มอก.1561 ใชได โดยใชรวมกับขอกําหนดตอไปนี้
5.5.2 คุณลักษณะที่ตองการพื้นฐาน
ตองจัดใหมีการปองกันกระแสเกิน วงจรลัด และความผิดพรองลงดิน ในวงจรดานเขาและดานออก ในลักษณะที่
เปนสวนที่รวมอยูในบริภัณฑหรือสวนของการติดตั้งของอาคาร
หมายเหตุ ความผิดพรองลงดินในบริบทนี้ไมไดหมายถึงกระแสเหลือหรือรั่วซึ่งครอบคลุมโดยขอ 4.7.12 และ 4.7.13

สําหรับสวนประกอบที่ตออนุกรมกับดานเขาแหลงจายกําลังไฟฟาประธานเขาไปยังบริภัณฑ เชนสายออนปอน
กําลังไฟฟา คูเตาตอเครื่องใช ตัวกรอง RFI ทางเบี่ยงและสวิตชแยก มิฉะนั้นแลวอุปกรณปองกันจําเปนตอง
เปนไปตามคุณลักษณะที่ตองการสําหรับการทํางานผิดปกติและภาวะผิดพรองที่ใหรายละเอียดไวในขอ 8.3 ตอง
รวมเปนสวนเดียวกับบริภัณฑ
ในกรณีที่ค วามเชื่ อถื อได ขึ้นอยู กั บการป องกัน ในการติด ตั้งของอาคาร ขอ แนะนํ าการติ ด ตั้ งต อ งเป น ไปตาม
คุณลักษณะที่ตองการสําหรับการปองกันในการติดตั้งของอาคาร (ดูขอ 4.7.12) สําหรับบริภัณฑเสียบไดแบบ A
การติดตั้งของอาคารตองเปนไปในลักษณะที่ตองจัดใหมีการปองกันตามพิกัดของเตารับ และไมใชขอ 4.7.12
ผูผลิตตองระบุคารากกําลังสองเฉลี่ยของกระแสผิดพรองที่หาไดภายใตภาวะที่ใหผลเลวที่สุด เพื่อใหสามารถหา
ขนาดและการปองกันที่ถูกตองของสายเปนกลางและตัวนําเฟส สําหรับตออยางถาวรเขากับวงจรดานออก กระแส
ผิดพรองไมจําเปนตองจัดใหมีถาผูผลิตจัดใหมีการปองกันวงจรดานออกหรือสําหรับดานออกของบริภัณฑเสียบ
ไดแบบ A
เมื่อกระแสไฟฟาดานออกของตัวผกผันถูกควบคุมโดยวงจรจํากัดกระแสเพียงอยางเดียว กระแสไฟฟาลัดวงจร
หรือกระแสไฟฟาโหลดเกินตองไมทําใหเกิดอันตรายภายในความหมายของมาตรฐานนี้
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การปองกันวงจรลัดตองทํางานภายใน 5 วินาที
หมายเหตุ 2 จุดประสงคของคุณลักษณะที่ตองการขางตนคือลดความเสี่ยงของไฟฟาช็อกหรืออันตรายจากไฟในระหวางชวงเวลาวงจรลัดดานออก
การจัดใหมีเครื่องตัดวงจรอัตโนมัติที่ดานออกที่มีพิกัดเทากับของวงจรดานออก หรือการจํากัดกระแสไฟฟาไวที่พิกัดเดียวกัน ถือวาเพียงพอที่จะเปนไป
ตามคุณลักษณะที่ตองการนี้

การเปนไปตามขอกําหนดตรวจสอบโดยการตรวจสอบและการทดสอบการทํางาน
5.5.3 การปองกันวงจรแบตเตอรี่
5.5.3.1 การปองกันกระแสเกินและความผิดพรองลงดิน
วงจรจายของแบตเตอรี่ตองมีการปองกันกระแสเกินและความผิดพรองลงดินที่เปนไปตามคุณลักษณะที่ตองการที่
ระบุไวในขอ 5.5.3.2 ขอ 5.5.3.3
หมายเหตุ ความผิดพรองลงดินในบริบทนี้ไมไดหมายถึงกระแสเหลือหรือรั่วซึ่งครอบคลุมโดยขอ 4.7.12 และ 4.7.13

5.5.3.2 ที่ตั้งอุปกรณปองกัน
ในกรณีที่แบตเตอรี่ถูกติดตั้งไวภายในยูพีเอส วงจรจายของแบตเตอรี่ตองมีอุปกรณปองกัน
หมายเหตุ ในกรณีที่แบตเตอรี่ถูกติดตั้งไวภายนอกยูพีเอส วงจรจายของแบตเตอรี่ตองมีอุปกรณปองกันที่ตั้งอยูใกลแบตเตอรี่ตามกฎการเดินสายของ
ประเทศไทย

การเปนไปตามขอกําหนดตรวจสอบโดยการตรวจสอบ
5.5.3.3 พิกัดของอุปกรณปอ งกัน
พิกัดของอุปกรณปองกันกระแสเกินที่ตั้งอยูภายในตองอยูในลักษณะที่ปองกันตอภาวะที่กําหนดในขอ 5.3.1 ของ
มอก.1561
สําหรับยูพีเอสที่มีแหลงจายแบตเตอรี่แยก พิกัดของอุปกรณปองกันกระแสเกินตองระบุไวในคูมือการใชงาน และ
ตองพิจารณาถึงพิกัดกระแสของตัวนําที่ตอระหวางยูพีเอสกับแหลงจายแบตเตอรี่ ตามที่หาไดจากคุณลักษณะที่
ตองการที่ใหไวในขอ 6.2
หมายเหตุ ในกรณีที่ขั้วตอของแถวแบตเตอรี่ไมตอลงดินโดยตรง อุปกรณควรปองกันทั้งสองขั้ว

การเปนไปตามขอกําหนดตรวจสอบโดยการตรวจสอบ
5.6 การปองกันบุคคล - อินเตอรล็อกเพื่อความปลอดภัย
5.6.1 การปองกันผูปฏิบัติงาน
ขอกําหนดของขอ 2.8 ของ มอก.1561 เกี่ยวกับอิเตอรล็อกเพื่อความปลอดภัย ใชไดกับพื้นที่ผูปฏิบัติงานเขาถึง
5.6.2 การปองกันผูซอมบํารุง
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5.6.2.1 บทนํา
เพิ่มเติมจากคุณลักษณะที่ตองการของขอ 2.8 ขอยอยตอไปนี้ที่ใชไดกับผูซอมบํารุงซึ่งพบวาจําเปนตองเขาไปอยู
ขางบน ขางลาง ผาน และอยูรอบๆ สวนทางไฟฟาที่ไมกั้นดวยฉนวนหรือสวนเคลื่อนที่ เพื่อทําการปรับแตงหรือ
วัดในขณะยูพีเอสไดรับการจายพลังงานไฟฟา
5.6.2.2 ฝาครอบ
สวนที่อยูที่แรงดันไฟฟาอันตรายหรือระดับพลังงานอันตรายตองมีการจัด และฝาครอบตองวางในลักษณะที่ลด
ความเสี่ยงของไฟฟาช็อกหรือระดับกระแสไฟฟาสูงในขณะที่ฝาครอบถูกเอาออกไปและใสแทน
5.6.2.3 ที่ตั้งและการกันของสวนตางๆ
สวนที่อยูที่แรงดันไฟฟาอันตรายหรือระดับพลังงานอันตรายและสวนเคลื่อนที่ที่เกี่ยวของกับความเสี่ยงที่จะทําให
บุคคลบาดเจ็บ ตองตั้งอยู ไดรับการกัน หรือหุมปด ในลักษณะที่ลดความเปนไปไดของการสัมผัสโดยบังเอิญโดยผู
บํารุงรักษาที่ปรับแตงหรือปรับตั้งอุปกรณควบคุม หรือสิ่งที่คลายกัน หรือที่ทําหนาที่ทางกลซึ่งอาจทําโดยยูพีเอสที่
ไดรับพลังงานไฟฟา เชน หลอลื่นมอเตอร ปรับแตงหรือปรับตั้งอุปกรณโดยมีหรือไมมีการปรับตั้งหนาปดที่ทํา
เครื่องหมายไว ปรับตั้งกลไกตัดตอนใหม หรือโยกสวิตชมือ
5.6.2.4 สวนที่อยูบนฝาเปดของเครื่อง (door)
สวนที่อยูที่แรงดันไฟฟาอันตรายหรือระดับพลังงานอันตราย ที่ตั้งอยูบนดานหลังของฝาเปดของเครื่อง ตองไดรับ
การกันหรือกั้นดวยฉนวนเพื่อลดความเปนไปไดของการสัมผัสโดยบังเอิญกับสวนที่มีไฟฟาโดยผูบํารุงรักษา
การตรวจสอบตามขอ 5.6.1 ถึงขอ 5.6.2.4 ตรวจสอบโดยการตรวจสอบ การวัด และโดยการใชนิ้วทดสอบ (รูปที่
2ก ของ มอก.1561)
5.6.2.5 การเขาถึงสวนประกอบ
สวนประกอบที่ตองการการตรวจสอบ การปรับตั้ง การปรับแตง การซอมหรือการบํารุงรักษา ในขณะที่ไดรับ
พลังงาน ตองตั้งอยูและติดตั้งตามความเหมาะสมของสวนประกอบอื่นและตามความเหมาะสมของสวนโลหะที่ตอ
ลงดินซึ่งสามารถเขาถึงเพื่อทําหนาที่ซอมบํารุงทางไฟฟาไดโดยปราศจากการสรางภาวะใหผูบํารุงรักษาเสี่ยงตอ
ไฟฟาช็อก ระดับพลังงานอันตราย กระแสไฟฟาสูง หรือทําใหคนบาดเจ็บโดยสวนที่เคลื่อนที่ที่อยูใกลเคียง การ
เขาถึงสวนประกอบตองไมกีดขวางโดยสวนประกอบอื่นหรือสายไฟฟา
สําหรับการปรับแตงซึ่งทําโดยใชไขควงหรือเครื่องมือที่คลายกันเมื่อยูพีเอสไดรับพลังงานไฟฟา คุณลักษณะที่
ตองการในขอ 2.8.3 ของ มอก.1561 ตองการใหมีการปองกันในลักษณะที่การสัมผัสโดยบังเอิญกับสวนที่มีไฟฟา
อันตรายไมหุมฉนวนที่อยูใกลเคียงซึ่งเกี่ยวของกับความเสี่ยงของไฟฟาช็อกหรือระดับพลังงานอันตรายมักไม
เกิดขึ้น โดยคํานึงวาการพยายามปรับแตงจะสงผลใหเกิดการผิดที่ของเครื่องมือปรับแตง
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การปองกันนี้ตองจัดใหมีโดย
- ที่ตั้งของอุปกรณปรับแตงอยูหางจากสวนที่มีไฟฟาอันตรายไมหุมฉนวน หรือ
- เครื่องกั้นเพื่อลดความเปนไปไดที่เครื่องมือจะสัมผัสกับสวนที่มีไฟฟาไมหุมฉนวน
การเปนไปตามขอกําหนดตรวจสอบโดยการตรวจสอบ และในกรณีที่จําเปนโดยการจําลองการผิดพรอง
5.6.2.6 สวนเคลื่อนที่
สวนเคลื่อนที่ที่สามารถทําใหบุคคลบาดเจ็บในระหวางการบํารุงรักษาตองตั้งอยูหรือไดรับการปองกันในลักษณะ
ที่การสัมผัสโดยบังเอิญกับสวนเคลื่อนที่มักไมเกิดขึ้น
5.6.2.7 ชุดตัวเก็บประจุ
ชุดตัวเก็บประจุตองติดตั้งดวยอุปกรณปลอยประจุเพื่อปองกันผูบํารุงรักษา ตองเพิ่มฉลากเตือนถาเวลาปลอยประจุ
เกิน 1.0 วินาที ระบุเวลาที่ตองใชในการลดอันตรายจนถึงระดับปลอดภัย (ไมเกิน 5 นาที) (ดูขอ 1.2.8.5 และขอ
1.2.8.8 ของ มอก.1561)
5.6.2.8 แบตเตอรี่ภายใน
แบตเตอรี่ภายในตองจัดในลักษณะที่ลดความเสี่ยงของไฟฟาช็อกจากการสัมผัสโดยบังเอิญกับขั้วตอใหนอยที่สุด
และวิธีการตอระหวางกันตองอยูในลักษณะที่ลดความเสี่ยงของการลัดวงจรและไฟฟาช็อกใหนอยที่สุดในระหวาง
การบํารุงรักษาและการเปลี่ยน
คูมือผูใชหรือคูมือบํารุงรักษา ตองรวมขอแนะนําหรือขอควรระวังตอไปนี้ เทาที่จะใชได
“ คําเตือน : แบตเตอรี่สามารถทําใหมีความเสี่ยงของช็อกไฟฟาและกระแสไฟฟาลัดวงจรสูง ตองสังเกตคําเตือน
ตอไปนี้เมื่อทํางานกับแบตเตอรี่
ก) ถอดนาฬิกา แหวน หรือวัตถุโลหะอื่นๆ
ข) ใชเครื่องมือที่มีที่จับหุมฉนวน
ค) สวมถุงมือยางและรองเทาบูตยาง
ง) ไมวางเครื่องมือหรือสวนโลหะบนสวนบนของแบตเตอรี่
จ) กอนตอแบตเตอรี่หรือปลดขั้วตอ ใหปลดแหลงประจุกอน
ฉ) ใหตรวจสอบวาแบตเตอรี่ถูกตอลงดินโดยไมตั้งใจหรือไม ถาถูกตอลงดินโดยไมตั้งใจใหปลดแหลงจายออก
จากดิน การตอกับสวนใดๆของแบตเตอรี่ที่ถูกตอลงดินสามารถทําใหเกิดช็อกไฟฟา ความเปนไปไดที่จะเกิด
ช็อกไฟฟาดังกลาวสามารถลดลงไดถาสวนตอลงดินดังกลาวถูกปลดออกในระหวางการติดตั้งและบํารุงรักษา
(ใชไดกับบริภัณฑและแหลงจายแบตเตอรี่ระยะไกลที่ไมมีวงจรจายตอลงดิน) ”
การเปนไปตามขอ 5.6.2.6 ถึง 5.6.2.8 ตรวจโดยการตรวจสอบ
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5.7 ระยะหางในอากาศ ระยะหางตามผิวฉนวน และระยะหางผานฉนวน
ขอกําหนดขอ 2.10 ของ มอก.1561 ใชได
6. สายไฟฟา สิ่งตอ และแหลงจาย
6.1 ทั่วไป
6.1.1 บทนํา
ใชขอกําหนดและคุณลักษณะที่ตองการดานการเปนไปตามขอกําหนดของขอ 3.1 ของ มอก.1561 รวมกับ
ขอกําหนดตอไปนี้
สายนําแหลงจายเขาสูเครื่องสําเร็จและเครื่องวัดในฝาครอบหรือฝาเปดของเครื่องตองติดตั้งในลักษณะที่ไมเกิด
ความเสียหายทางกลขึ้นกับตัวนําเนื่องจากการเคลื่อนที่ของฝาครอบหรือฝาเปดของเครื่อง
ตัวนําเปนกลางในยูพีเอสสามเฟสตองกําหนดพิกัดโดยคิดกระแสฮารมอนิกสที่รวมอยูในตัวนํานี้ในลักษณะที่เปน
ผลลัพธของโหลดเฟสเดียว
โดยทั่วไปตัวนําตัวเดียวเทานั้นที่ตองตอเขากับขั้วตอ การตอตัวนํา 2 ตัวหรือมากกวายอมใหมีไดเฉพาะในกรณีที่
ไดออกแบบขั้วตอไวสําหรับจุดประสงคนี้เทานั้น
6.1.2 มิติและพิกัดของบัสบารและตัวนําหุมฉนวน
การเลือกพื้นที่หนาตัดของตัวนําในยูพีเอสเปนความรับผิดชอบของผูผลิต นอกจากกระแสซึ่งตองนําแลวการ
เลือกถูกควบคุมโดยความเคนทางกลซึ่งยูพีเอสตองทน โดยวิธีที่วางสาย โดยแบบของฉนวน และ(ถาใชได)โดย
ชนิดของชิ้นสวนที่ตอ (เชนสวนอิเล็กทรอนิกส)
การเปนไปตามขอกําหนดตรวจสอบโดยการตรวจสอบและการทดสอบ
6.2 การตอเขากับกําลังไฟฟา
ขอกําหนดขอ 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4, 3.2.5, 3.2.6, 3.2.7, 3.2.8 ของ มอก.1561 ใชได โดยใชรวมกับขอกําหนดตอไปนี้
6.2.1 วิธีการตอ
เพื่อการตอที่ปลอดภัยและเชื่อถือไดเขากับแหลงจายกําลังไฟฟาปฐมภูมิ ยูพีเอสตองจัดใหมีอยางใดอยางหนึ่ง
ตอไปนี้
- ขั้วตอสําหรับการตออยางถาวรกับแหลงจาย
- สายออนปอนกําลังไฟฟาถอดไมไดสําหรับตออยางถาวรกับแหลงจาย หรือสําหรับตอกับแหลงจายโดยใช
เตาเสียบ
- เตาเสียบเครื่องใชสําหรับตอกับสายออนปอนกําลังไฟฟาถอดได
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ในกรณีที่บริภัณฑถูกจัดใหมีการตอแหลงจายมากกวา 1 แหลง (เชน ที่มีแรงดันไฟฟา/ความถี่ที่แตกตางกัน หรือ
เปนกําลังไฟฟาเกินพอ) การออกแบบตองอยูในลักษณะที่เปนไปตามทุกภาวะตอไปนี้
- จัดใหมีวิธีการตอแยกกันสําหรับวงจรที่แตกตางกัน
- การตอแหลงจายโดยใชเตาเสียบ (ถามี) ตองสับเปลี่ยนกันไมไดถาอาจทําใหเกิดอันตรายจากการเสียบเตาเสียบ
ไมถูกตอง
- ผูปฏิบัติงานไดรับการปองกันจากการสัมผัสกับสวนเปลือยที่อยูที่ ELV
หนาสัมผัสของเตาเสียบ เมื่ออุปกรณตอมากกวา 1 อุปกรณถูกปลดออก

หรือแรงดันไฟฟาอันตราย เชน

การเปนไปตามขอกําหนดตรวจโดยการตรวจสอบ
6.3 ขั้วตอสายสําหรับตัวนํากําลังไฟฟาภายนอก
ขอกําหนดขอ 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3, 3.3.4, 3.3.5, 3.3.6, 3.3.7, 3.3.8 ของ มอก.1561 ใชได
7. คุณลักษณะที่ตองการทางกายภาพ
ขอกําหนดขอ 4.1 ของ มอก.1561 ใชได โดยใชรวมกับขอกําหนดตอไปนี้
7.1 เปลือกหุม
โครงหรือตัวถังของหนวยตองไมใชเพื่อนํากระแสไฟฟาในระหวางการทํางานที่ตั้งใจไว
หมายเหตุ โครงหรือตัวถังที่ตอเขากับดินสามารถนํากระแสไฟฟารั่วหรือกระแสไฟฟาในระหวางการทํางานผิดพลาดได

สวนที่เปนหนาปดหรือปายชื่อซึ่งทําหนาที่เปนสวนเชิงหนาที่ของเปลือกหุม ตองเปนไปตามคุณลักษณะที่ตองการ
ของเปลือกหุม
ชุดสําเร็จแตละชุดที่เปนหนวยสําเร็จรูปอาจเปนการสรางแบบเปด – จะเปนแบบไมมีเปลือกหุมหรือมีเปลือกหุม
บางสวนมาให ก็ได – หากเมื่อชุดสําเร็จถูกประกอบเขาดวยกันในสนามตามที่ไดตั้งใจไว แลวเปลือกหุมของหนวย
เปนไปตามคุณลักษณะที่ตองการของขอ 2.1 ของ มอก.1561 การชี้บงชุดสําเร็จและสวนตอทางไฟฟาระหวางชุด
สําเร็จตองเปนไปตามขอ 3 ของ มอก.1561
เปลือกหุมตองปองกันสวนตางๆของหนวย สวนของเปลือกหุมที่ตองการใหอยูในตําแหนงเพื่อใหเปนไปตาม
ความตองการดานความเสี่ยงตอไฟ ไฟฟาช็อก การบาดเจ็บของบุคคล และระดับพลังงานอันตราย ตองเปนไปตาม
คุณลักษณะที่ตองการของเปลือกหุมที่ใชกันไดที่ระบุไวในมาตรฐานนี้
การเปนไปตามขอกําหนดตรวจโดยการตรวจสอบ
7.2 เสถียรภาพ
ขอกําหนดขอ 4.1 ของ มอก.1561 ใชได โดยใชรวมกับขอกําหนดตอไปนี้
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ภายใตภาวะการใชงานตามปกติ หนวยและบริภัณฑตองไมกลายเปนไมมีเสถียรภาพทางกายภาพจนถึงระดับที่อาจ
เปนอันตรายกับผูปฏิบัติงานและผูบํารุงรักษา
ถาใชอุปกรณสรางเสถียรภาพที่เชื่อถือไดเพื่อปรับปรุงเสถียรภาพ เมื่อลิ้นชัก ฝาเปดของเครื่อง ฯลฯ เปด จะตองมี
การทํางานอัตโนมัติเมื่อทํางานรวมกับการใชงานของผูปฏิบัติงาน ในกรณีที่ไมอัตโนมัติตองมีการทําเครื่องหมาย
ที่เหมาะสมและเห็นไดชัดเจนเพื่อเตือนผูบํารุงรักษา
การเปนไปตามขอกําหนดตรวจโดยการทดสอบตอไปนี้ ในกรณีที่เกี่ยวของ ทําการทดสอบแตละการทดสอบ
แยกกัน ในระหวางการทดสอบภาชนะบรรจุตองบรรจุปริมาณสิ่งของภายในความจุที่กําหนดเพื่อใหเกิดภาวะที่ไม
พึงประสงคมากที่สุด ถาใชลูกลอในการใชงานตามปกติของหนวย ตองอยูในตําแหนงที่ใหผลเลวที่สุด
หนวยตองไมลม ทั้งในขณะที่มีหรือไมมีแบตเตอรี่ติดตั้งอยู ไมวาจะเปนภาวะที่แทนภาวะรุนแรงที่สุดตามที่ระบุ
ไวใน มอก.1561
7.3 ความแข็งแรงทางกล
ขอกําหนดขอ 4.2 ของ มอก.1561 ใชได
7.4 รายละเอียดการสราง
ขอกําหนดขอ 4.3 ของ มอก.1561 ใชได โดยใชรวมกับขอกําหนดตอไปนี้
7.4.1 ชองเปด
ชองเปดที่อยูในทางดิ่งเหนือสวนเปลือยที่อยูที่แรงดันไฟฟาอันตรายบนดานบนของเปลือกหุมไฟหรือเปลือกหุม
ทางไฟฟาตองไมเกิน 5 มิลลิเมตรในมิติใดๆ นอกเสียจากวาการสรางปองกันการเขาถึงทางดิ่งยังสวนดังกลาว เชน
โดยใชกับดักหรือการจํากัดพื้นที่ที่คลายกัน (ดูรูปที่ 4ข. ของ มอก.1561) คุณลักษณะที่ตองการนี้ไมใชกับบริภัณฑ
ที่มีชองเปดบนดานบนของเปลือกหุมที่มีความสูงเกิน 1.8 เมตร
7.4.2 ความเขมขนของกาซ
บริภัณฑซึ่งในการใชงานตามปกติบรรจุแบตเตอรี่ตองมีเครื่องปองกันความเสี่ยงของกาซเขมขนซึ่งอาจกอใหเกิด
การระเบิดและการลนภายในหรือภายนอกอยางพอเพียง
หมายเหตุ ดูขอ 7.6 ดวย

การเปนไปตามขอกําหนดตรวจโดยการตรวจสอบ
7.4.3 การเคลื่อนที่ของบริภัณฑ
บริภัณฑที่มีลูกลอเพื่อใหสามารถเคลื่อนที่ไปยังตําแหนงติดตั้งไดงาย และตั้งใจใหติดตั้งเขากับสายไฟฟาเดินถาวร
ตองมีวิธีเพิ่มเติมในการทําใหมั่นใจวาจะไมเคลื่อนที่หลังติดตั้งเสร็จแลว สําหรับหนวยที่มีมวล 25 กิโลกรัมหรือ
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มากกวา ใหปอนแรงเทากับรอยละ 20 ของน้ําหนักของหนวยแตไมเกิน 250 นิวตัน เพื่อทวนสอบวาหนวยไม
เคลื่อนที่
7.5 ความตานทานตอไฟ
ขอกําหนดขอ 4.7 ของ มอก.1561 ใชได
แบตเตอรี่ตองมีสภาพติดไฟไดประเภท HB หรือดีกวา (ดูภาคผนวก ก. ของ มอก.1561)
7.6 ที่ตั้งของแบตเตอรี่
แบตเตอรี่สําหรับใชกับยูพีเอสตองมีที่ตั้งแยกตางหากหรือปด อาจออกแบบเปนดังนี้
- หองหรืออาคารแบตเตอรี่แยกตางหาก
- ตูหรือชองใสแยกตางหาก ในหรือนอกอาคาร
- แผงหรือชองใสแบตเตอรี่ภายในยูพีเอส
แบตเตอรี่ตองติดตั้งโดยคํานึงถึงคุณลักษณะที่ตองการตอไปนี้
การเปนไปตามขอกําหนดตรวจตามขอ 7.6.1 ถึงขอ 7.6.8 ตามที่ใชได
7.6.1 สภาพเขาถึงไดและการบํารุงรักษาได
ขั้ว แบตเตอรี่แ ละขั้ ว ต อ แบตเตอรี่ ต อ งเข าถึ ง ไดใ นลั ก ษณะที่ ส ามารถขั น อุ ปกรณ ติด ตั้ ง ดว ยอุ ปกรณ ที่ถู ก ต อ ง
แบตเตอรี่ที่มีอิเล็กโทรไลตเหลวตองตั้งอยูในลักษณะที่สามารถเขาถึงจุกเซลลแบตเตอรี่เพื่อทดสอบอิเล็กโทรไลต
และปรับแตงระดับอิเล็กโทรไลต
การเป นไปตามขอกําหนดตรวจโดยการตรวจสอบและการใชเครื่องมือและบริภัณ ฑวัดตามเงื่อนไขที่ผูผลิต
แบตเตอรี่ใหมาหรือแนะนํา
7.6.2 การสั่นสะเทือน
ตองจัดใหมีการปองกันการสั่นสะเทือนตามขอแนะนําของผูผลิตแบตเตอรี่
การเปนไปตามขอกําหนดตรวจโดยการตรวจสอบ
7.6.3 ระยะ
เซลลของแบตเตอรี่ที่มีตัวถังทําดวยวัสดุฉนวนหรือถูกหุมฝาครอบที่เปนวัสดุฉนวน อาจติดตั้งโดยไมมีระยะหาง
ของแตละหนวย หากเปนไปตามคุณลักษณะที่ตองการดานการระบายอากาศที่ระบุและดานอุณหภูมิของแบตเตอรี่
การเปนไปตามขอกําหนดตรวจโดยการตรวจสอบ
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7.6.4 ฉนวน
เซลลนิกเกิลแคดเมียมในตัวถังที่นําไฟฟาไดตองมีฉนวนที่พอเพียงระหวางเซลลแตละเซลลและระหวางเซลลกับตู
หรือชองใส ฉนวนดังกลาวตองเปนไปตามคุณลักษณะที่ตองการของขอ 5.2
การเปนไปตามขอกําหนดตรวจโดยการตรวจสอบและการทดสอบ
7.6.5 สายไฟฟา
หนาสัมผัส สิ่งตอ และสายไฟฟา ตองไดรับการปองกันตอผลของอุณหภูมิโดยรอบ ความชื้น กาซ ไอ และความ
เคนทางกล ตามขอ 6
การเปนไปตามขอกําหนดตรวจโดยการตรวจสอบและการทดสอบ
7.6.6 การหกลนของอิเล็กโทรไลต
แบตเตอรี่ตองมีการปองกันตอการหกลนของอิเล็กโทรไลตที่พอเพียง เชนการหุมหรือเคลือบดวยสารทนอิเล็กโทร
ไลตที่ถาดและตูใสแบตเตอรี่
หมายเหตุ ขอกําหนดนี้ไมใชกับแบตเตอรี่แบบ VRLA

การเปนไปตามขอกําหนดตรวจโดยการตรวจสอบ
7.6.7 การระบายอากาศ
ตองจัดใหมีการระบายอากาศที่เหมาะสมในลักษณะที่สวนผสมของไฮโดรเจนกับออกซิเจนที่อาจกอใหเกิดการ
ระเบิดใดๆไดรับการกระจายออกไปอยางปลอดภัยจนอยูต่ํากวาระดับอันตราย
สําหรับชองใสแบตเตอรี่ (แยกหรือรวม) วิธีการหาการไหลของอากาศที่จําเปนเพื่อใหมั่นใจในระดับการเจือจางที่
พอเพียง ใหไวในภาคผนวก ฑ.
ในเครื่องสําเร็จแบบผสมที่ใชทั้งแบตเตอรี่และสวนประกอบทางไฟฟา ตองใหความสนใจกับการปองกันการจุด
ติดไฟของการสะสมของไฮโดรเจนกับออกซิเจนเนื่องจากสวนอารกในการทํางานที่อยูใกลเคียง เชนหนาสัมผัส
และสวิตชที่อยูใกลรูระบายหรือลิ้นของแบตเตอรี่
ทําใหเปนไปตามขอกําหนดนี้ไดโดยการใชสวนประกอบที่หุมโดยตลอด หรือแยกชองใสแบตเตอรี่ หรือระบาย
อากาศที่พอเพียงขึ้นอยูกับโครงสรางทางเทคนิคของยูพีเอสและแบตเตอรี่
ความเพียงพอของระยะระหวางรูระบายหรือลิ้นของแบตเตอรี่กับสวนประกอบอารกที่เปดใดๆตองไดรับการแสดง
ใหเห็นจริงโดยผูผลิต พรอมขอมูลทางเทคนิคสําหรับการสรางบริภัณฑที่ทดสอบ
สําหรับหองแบตเตอรี่ ตองจัดใหมีสารสนเทศที่เหมาะสมเกี่ยวกับการไหลของอากาศที่ตองการไวในขอแนะนํา
การติดตั้งในกรณีที่การติดตั้งแบตเตอรี่ใหมากับยูพีเอส
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การเปนไปตามขอกําหนดตรวจโดยการตรวจสอบ การคํานวณ และการวัด ถาใชสวนประกอบที่ไมหุม ระยะ 500
มิลลิเมตร ระหวางสวนอารกทํางานกับรูระบายหรือลิ้นของแบตเตอรี่ ปกติถือวาเปนไปตามขอกําหนดนี้
7.6.8 แรงดันไฟฟาประจุ
ตองปองกันแบตเตอรี่จากแรงดันไฟฟาเกินภายใตภาวะผิดพรองเดี่ยวใดๆ เชน เนื่องจากความลมเหลวของเครื่อง
ประจุ โดยการปดสวิตชเครื่องประจุ หรือการตัดกระแสประจุ ขีดจํากัดแรงดันไฟฟาประจุตองแจงใหทราบโดย
ผูผลิต
การเปนไปตามขอกําหนดตรวจโดยการประเมินวงจรและการทดสอบสมรรถนะ
7.7 อุณหภูมิที่เพิ่มขึ้น
ขอกําหนดขอ 4.5 ของ มอก.1561 ใชได โดยใชรวมกับขอกําหนดตอไปนี้
หมายเหตุ 1 ตารางที่ 1 ยกมาจากบางสวนของตารางที่ 4ข ของ มอก.1561 และคาตางๆใชสําหรับวิธีความตานทานที่เพิ่มขึ้นหรือวิธี
เทอรมอคัปเปลฝง
หมายเหตุ 2 ตารางที่ 2 ใหขีดจํากัดอุณหภูมิเพิ่มเติมสําหรับเหตุการณที่มีโอกาสเกิดไมบอย

ตารางที่ 1 ขีดจํากัดอุณภูมิ
ประเภทฉนวน

อุณหภูมิสูงสุด
°C

ฉนวน รวมทั้งฉนวนของขดลวด
วัสดุประเภท A 105
วัสดุประเภท E 120
วัสดุประเภท B 130
วัสดุประเภท F 155
วัสดุประเภท H 180
วัสดุประเภท C 200
วัสดุประเภท N 220
วัสดุประเภท P 250

100
115
120
140
165
180
200
225
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ตารางที่ 2 ขีดจํากัดอุณหภูมทิ ี่ยอมใหสําหรับขดลวดแมเหล็ก
เมื่อสิ้นสุดการทํางานในแบบวิธีพลังงานสะสม
ประเภทฉนวน
°C
105
120
130
155
180
200
220
250

อุณหภูมิโดยวิธีความตานทานเฉลี่ย
°C
127
142
152
171
195
209
216
234

อุณหภูมิโดยวิธีเทอรมอคัปเปล
°C
117
132
142
161
185
199
206
224

8. คุณลักษณะที่ตองการทางไฟฟาและภาวะผิดปกติจําลอง
8.1 ทั่วไป
ขอกําหนดขอ 5.1.1 ของ มอก.1561 ใชได โดยใชรวมกับขอกําหนดตอไปนี้
8.1.1 กระแสไฟฟารั่วลงดิน
ในกรณี ที่ โ ครงแบบของวงจรอยู ใ นลั ก ษณะที่ ไ ม ว า จะอยู ใ นแบบวิ ธี ก ารทํ า งานใดๆ ตั ว นํ า ลงดิ น ป อ งกั น จะ
นํากระแสผลรวมของกระแสไฟฟารั่วลงดินของยูพีเอสกับของโหลดที่ตออยู ยูพีเอสตองเปนไปตามคุณลักษณะที่
ตองการของขอ 5.1.2 ของ มอก.1561
ในกรณีที่กระแสไฟฟารั่วลงดินเกิน 3.5 มิลลิแอมแปร ตองใชคุณลักษณะที่ตองการของขอ 5.1.7 ของ มอก.1561
การเปนไปตามขอกําหนดตรวจโดยการตรวจสอบและการทดสอบที่เกี่ยวของ
8.1.2 ยูพีเอสบริภัณฑเสียบไดแบบ B
ยูพีเอสที่จัดประเภทเปนบริภัณฑเสียบไดแบบ B ตองมีสายออนปอนกําลังไฟฟาถอดสายไมไดที่เปนไปตาม
ขอกําหนดของขอ 3.2.5 ของ มอก.1561
การเปนไปตามขอกําหนดตรวจโดยการตรวจสอบ
8.2 ความทนไฟฟา
ขอกําหนดขอ 5.2 ของ มอก.1561 ใชได
8.3 ภาวะการทํางานผิดปกติและภาวะผิดพรอง
8.3.1 ทั่วไป
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ขอกําหนดขอ 5.3.1, 5.3.2, 5.3.3, 5.3.4, 5.3.5, 5.3.9 ของ มอก.1561 ใชได โดยใชรวมกับขอกําหนดตอไปนี้
8.3.2 การจําลองภาวะผิดพรอง
สําหรับสวนประกอบและวงจรนอกเหนือจากที่ครอบคลุมโดยขอ 5.3.2, 5.3.3 และ 5.3.5 ของ มอก.1561 การ
เปนไปตามขอกําหนดตรวจโดยการจําลองภาวะตอไปนี้
- ภาวะผิดพรองในสวนประกอบใดๆในวงจรปฐมภูมิ
- ภาวะผิดพรองในสวนประกอบใดๆซึ่งความลมเหลวจะสงผลกระทบอยางมีผลเสียตอฉนวนเพิ่มเติมหรือฉนวน
เสริม
- เพิ่มเติมจากนี้ ภาวะผิดพรองในสวนประกอบทั้งหมด สําหรับบริภัณฑซึ่งไมเปนไปตามคุณลักษณะที่ตองการ
ตามขอ 4.7.1 และขอ 4.7.2 ของ มอก.1561
- ภาวะผิดพรองที่เกิดขึ้นจากการตอของอิมพีแดนซโหลดที่ใหผลเลวที่สุด เขากับขั้วตอและอุกรณตอที่นําสง
กําลังไฟฟาดานออกหรือสัญญาณดานออกจากบริภัณฑ นอกเหนือจากสายออนปอนกําลังไฟฟาประธาน
ยูพีเอสที่มีการระบายอากาศบังคับ ตองทํางานในแบบวิธีปกติดวยโรเตอรของเครื่องเปาหรือพัดลมถูกล็อก
สําหรับยูพีเอสที่มีเครื่องเปาหรือพัดลมมากกวา 1 ตัว ตองทําการทดสอบดวยการล็อกโรเตอรของเครื่องเปา
หรือพัดลมแตละตัวครั้งละ 1 ตัว ยูพีเอสที่มีตัวกรองที่ชองเปดระบาย ตองใหทํางานโดยที่ชองเปดถูกบล็อก
เพื่อแทนตัวกรองที่อุดตัน การทดสอบตองทําครั้งแรกดวยการบล็อกชองเปดประมาณรอยละ 50 แลวทําซ้ํา
ดวยภาวะที่ถูกบล็อกเต็มที่
ขอยกเวน 1 : เครื่องเปาหรือพัดลมเดี่ยวที่มีตัวกรอง ไมจําเปนตองทดสอบภายใตภาวะบล็อกเต็มที่
ขอยกเวน 2 : มอเตอรของเครื่องเปาหรือพัดลมทั้งหมดในชุดที่มีมอเตอรของเครื่องเปาหรือพัดลมมากกวา 1
ตัว อาจถูกล็อกพรอมกัน
ในกรณีที่มีเตารับหลายชุดเสียบ ที่มีวงจรภายในเหมือนกัน การทดสอบตองการใหทําเฉพาะกับเตารับตัวอยางเพียง
เตาเดียว
สําหรับสวนประกอบในวงจรปฐมภูมิรวมกับดานเขาและดานออกแหลงจายกําลังไฟฟาประธาน เชน สายออน
ปอนกําลังไฟฟา คูเตาตอเครื่องใช สวนประกอบกรองการแทรกสอดวิทยุ ทางเบี่ยง สวิตชและสายตอ ไมตอง
จําลองภาวะผิดพรองหากสวนประกอบเปนไปตามขอกําหนดของขอ 5.3.4 ก) ของ มอก.1561
บริภัณฑ แผนภาพวงจร และขอกําหนดคุณลักษณะของสวนประกอบ ตองไดรับการตรวจสอบเพื่อหาภาวะผิด
พรองซึ่งอาจคาดการณอยางมีเหตุผลวาจะเกิดขึ้น
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หมายเหตุ ตัวอยางไดแกวงจรลัดหรือวงจรเปดของทรานซิสเตอร ไดโอด และตัวเก็บประจุ (โดยเฉพาะอยางยิ่งตัวเก็บประจุอิเล็กโทรลิติก) ภาวะผิด
พรองที่ทําใหเกิดการกระจายสูญอยางตอเนื่องในตัวตานทานที่ถูกออกแบบใหกระจายสูญเปนบางครั้งบางคราว และภาวะผิดพรองในวงจรรวมที่ทําให
เกิดการกระจายสูญมากเกินไป

ใหทําการทดสอบครั้งละ 1 การทดสอบ โดยใหบริภัณฑทํางานที่แรงดันไฟฟาที่กําหนดหรือที่ขีดจํากัดบนของ
พิสัยแรงดันไฟฟาที่กําหนด
ยอมใหทดสอบวงจรภายในบริภัณฑ หรือทดสอบกับวงจรจําลอง สวนประกอบแยกตางหาก หรือชุดประกอบยอย
ภายนอกบริภัณฑ
เพิ่มเติมจากการเปนไปตามเกณฑที่กําหนดในขอ 5.3.3 ของ มอก.1561 อุณหภูมิในหมอแปลงที่จายให
สวนประกอบที่ทดสอบตองไมเกิน อุณหภูมิที่ระบุในภาคผนวก ค. ของ มอก.1561 และตองคิดรวมขอยกเวนที่ให
รายละเอียดไวในภาคผนวกดังกลาว
8.3.3 ภาวะสําหรับการทดสอบ
บริภัณฑตองถูกทดสอบโดยใชภาวะใดๆซึ่งคาดวาอาจจะเกิดขึ้นในการใชงานตามปกติและการใชงานผิดพลาดที่
คาดไวลวงหนา โดยใหยูพีเอสทํางานที่แรงดันไฟฟาที่กําหนดหรือที่ขีดจํากัดบนของพิสัยแรงดันไฟฟาที่กําหนด
หมายเหตุ ตัวอยางของภาวะการใชงานตามปกติหรือภาวะการใชงานผิดพลาดที่คาดการณได
- การทํางานของอุปกรณทํางานที่แตะตองถึงใดๆ เชน ปุม คันบังคับ กุญแจ และแทง ซึ่งไมเปนไปตามขอแนะนําของผูผลิต
- การปกคลุมกลุม ชองเปดซึ่งมักถูกปกคลุม พรอมๆกัน เชน กลุมชอ งเปดที่อยูบนดานหนึ่งหรือดานบนของบริภัณฑ กลุม
ดังกลาวถูกปกคลุมหมุนเวียนกันไป
- การทํางานภายใตภาวะโหลดเกินใดๆ รวมทั้งการลัดวงจร

นอกจากนี้ บริภัณฑที่จัดใหมีสิ่งปกคลุมเพื่อการปองกัน ตองทดสอบโดยมีสิ่งปกคลุมอยูในตําแหนงภายใตภาวะ
อยูวางตามปกติ จนกระทั่งถึงภาวะอยูตัว
9. การตอเขากับโครงขายโทรคมนาคม
ขอกําหนดขอ 6. และขอ 3.5 ของ มอก.1561 ใชได โดยใชรวมกับขอกําหนดตอไปนี้
2.1.3 , 2.3.1, 2.3.2 , 2.3.3 , 2.3.4 , 2.3.5 , 2.6.5.8 , 2.10.3.3 , 2.10.3.4, 2.10.4 , ภาคผนวก ฐ.
หมายเหตุ ขอ 6. ของ มอก.1561 อางใหผูใชคํานึงถึงขอกําหนดของขอ 5.1.8
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ภาคผนวก ก.
(ขอกําหนด)
การทดสอบความตานทานตอความรอนและไฟ
ใชภาคผนวก ก. ของ มอก.1561
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ภาคผนวก ข.
(ขอกําหนด)
การทดสอบมอเตอรภายใตภาวะผิดปกติ
ใชภาคผนวก ข. ของ มอก.1561
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ภาคผนวก ค.
(ขอกําหนด)
หมอแปลง
ใชภาคผนวก ค. ของ มอก.1561
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ภาคผนวก ง.
(ขอกําหนด)
เครื่องวัดสําหรับการทดสอบกระแสสัมผัส
ใชภาคผนวก ง. ของ มอก.1561
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ภาคผนวก จ.
(ขอกําหนด)
อุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นของขดลวด
ใชภาคผนวก จ. ของ มอก.1561
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ภาคผนวก ฉ.
(ขอกําหนด)
การวัดระยะหางในอากาศและระยะหางตามผิวฉนวน
ใชภาคผนวก ฉ. ของ มอก.1561
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ภาคผนวก ช.
(ขอกําหนด)
วิธีที่เลือกไดสําหรับการหาระยะหางในอากาศต่ําสุด
ใชภาคผนวก ช. ของ มอก.1561
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ภาคผนวก ซ.
(ขอกําหนด)
คําแนะนําเกี่ยวกับการปองกันการเขาไปของน้ําและสิ่งแปลกปลอม
เมื่อการใชงานที่ตั้งใจอยูในลักษณะที่การเขาไปขางในของน้ําและสิ่งแปลกปลอมมีความเปนไปได ระดับการ
ปองกันที่เหมาะสมตองเลือกจาก มอก.513 ซี่งไดตัดตอนมารวมไวในภาคผนวกนี้
ตองเปนไปไมไดที่จะถอดสวนที่ทําใหมั่นใจในระดับการปองกันการเขาไปของน้ําและสิ่งแปลกปลอมที่ตองการ
โดยไมตองใชเครื่องมือ
สารสนเทศในตารางที่ ซ.1 และ ซ.2 ตัดตอนมาจาก มอก.513
ขอกําหนด ใหดู มอก.513

สําหรับภาวะการทดสอบและการเปนไปตาม

ตารางที่ ซ.1 ระดับการปองกันตอการเขาไปของสิ่งแปลกปลอม
ที่ระบุโดยตัวเลขแสดงลักษณะตัวที่ 1
ตัวเลขแสดงลักษณะตัวที่ 1

ระดับการปองกัน
การอธิบายโดยสังเขป

บทนิยาม
0
ไมปองกัน
1
ปองกันสิ่งแปลกปลอมที่มีเสนผานศูนยกลาง โพรบวัตถุท รงกลมที่มีเสนผานศูนย กลาง 50
ตั้งแต 50 mm
mm ตองไมเขาไปอยางสมบูรณ ก
2
ปองกันสิ่งแปลกปลอมที่มีเสนผานศูนยกลาง โพรบวัตถุทรงกลมที่มีเสนผานศูนยกลาง 12.5
ตั้งแต 12.5 mm
mm ตองไมเขาไปอยางสมบูรณ ก
3
ปองกันสิ่งแปลกปลอมที่มีเสนผานศูนยกลาง โพรบวัตถุทรงกลมที่มีเสนผานศูนยกลาง 2.5
ตั้งแต 2.5 mm
mm ตองเขาไมไดเลย ก
4
ปองกันสิ่งแปลกปลอมที่มีเสนผานศูนยกลาง โพรบวัตถุทรงกลมที่มีเสนผานศูนยกลาง 1.0
ตั้งแต 1.0 mm
mm ตองเขาไมไดเลย ก
5
ปองกันฝุน
ไมกันการเขาไปของฝุนทั้งหมด แตฝุนตองไม
เข า ไปในปริ ม าณที่ ร บกวนการทํ า งานของ
เครื่องสําเร็จหรือทําใหความปลอดภัยลดลง
6
ทนฝุน
ไมมีการเขาไปของฝุน
ก) เสนผานศูนยกลางเต็มของโพรบวัตถุตองไมผานเขาไปตลอดชองเปดของเปลือกหุม
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ตารางที่ ซ.2 ระดับการปองกันตอการเขาไปของน้ํา
ที่ระบุโดยตัวเลขแสดงลักษณะตัวที่ 2
ตัวเลขแสดงลักษณะตัวที่ 2
0
1
2

3
4
5
6
7

8

ระดับการปองกัน
การอธิบายโดยสังเขป

บทนิยาม
ไมปองกัน
ปองกันหยดน้ําที่ตกลงมาตามแนวดิ่ง
หยดน้ํ า ที่ ต กลงมาตามแนวดิ่ ง ไม มี ผ ลเป น
อันตราย
ป อ งกั น หยดน้ํ า ที่ ต กลงมาตามแนวดิ่ ง เมื่ อ หยดน้ํ า ที่ ต กลงมาตามแนวดิ่ ง ไม มี ผ ลเป น
เปลือกหุมเอียงไมเกิน 15 องศา
อัน ตราย เมื่ อ เปลื อ กหุ ม เอี ย งเป น มุ ม ไม เ กิ น 15
องศา จากแนวดิ่งไปทางดานใดดานหนึ่ง
ปองกันน้ําพน
น้ําพนที่มุม ไมเกิน 60 องศา จากแนวดิ่งไป
ทางดานใดตานหนึ่งไมมีผลเปนอันตราย
ปองกันน้ําสาด
น้ําที่สาดใสเปลือกหุมจากทิศทางใดๆไมมีผลเปน
อันตราย
ปองกันน้ําฉีด
น้ําที่ฉีดใสเปลือกหุมจากทิศทางใดๆไมมีผลเปน
อันตราย
ปองกันน้ําฉีดที่รุนแรง
น้ําที่ฉีดอยางรุนแรงใสเปลือกหุมจากทิศทางใดๆ
ไมมีผลเปนอันตราย
ปองกันผลของการแชน้ําชั่วครู
ต อ งไม มี ก ารเข า ไปของน้ํ า ในปริ ม าณที่ ทํ า ให
เกิดผลที่เปนอันตราย เมื่อเปลือกหุมถูกแชอยูใน
น้ําชั่วครูภายใตภาวะมาตรฐานของความดันและ
เวลา
ปองกันผลของการแชน้ําอยางตอเนื่อง
ต อ งไม มี ก ารเข า ไปของน้ํ า ในปริ ม าณที่ ทํ า ให
เกิดผลที่เปนอันตราย เมื่อเปลือกหุมถูกแชอยูใน
น้ําอยางตอเนื่องภายใตภาวะซึ่งตกลงกันระหวาง
ผูผลิตกับผูใช แตตองรุนแรงกวาระดับตัวเลข 7
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ภาคผนวก ฌ.
(ขอกําหนด)
การทดสอบการปองกันการปอนยอนกลับ
ฌ.1 ทั่วไป
ยูพีเอสตองไมยอมใหมีกระแสไฟฟาสัมผัสเกินเกิดขึ้นระหวางขั้วตอดานเขาคูใดๆของยูพีเอสในระหวางการ
ทํางานในแบบวิธีพลังงานสะสม ในกรณีที่แรงดันไฟฟาเปดวงจรที่วัดไดไมเกิน 30 โวลต คารากกําลังสองเฉลี่ย
(42.4 โวลต คายอด, 60 โวลต กระแสตรง) ไมจําเปนตองทําการวัด
การเปนไปตามขอกําหนดตรวจโดยการวิเคราะหวงจร การทดสอบสวนประกอบในวงจรควบคุม และการทดสอบ
ในขอ ฌ.2, ฌ.3 และ ฌ.5
ฌ.2 การทดสอบสําหรับยูพีเอสเสียบได
ยูพีเอสตองเริ่มทํางานในแบบวิธีปกติ จากนั้นปลดขั้วตอหรือเตาเสียบดานเขากระแสสลับ การทําเชนนี้ตองทําให
ยูพีเอสทํางานในแบบวิธีพลังงานสะสม เมื่อทดสอบภายใตภาวะไมมีโหลด โหลดเต็ม และภายใตภาวะการ
เปลี่ยนแปลงของศักยอางอิงที่ถูกเหนี่ยวนําโดยโหลด ตามที่อธิบายในขอ ฌ.4, การเปนไปตามสมรรถนะตอไปนี้
ตองไดรับการทวนสอบ
ก) ภายใตภาวะปกติและภาวะผิดพรองเดี่ยว กระแสตองไมเกิน 3.5 มิลลิแอมแปร เมื่อวัดระหวางขั้วตอดานเขา 2
ขั้วที่ผูใชแตะตองถึงใดๆ โดยใชวงจรตามที่แสดงในภาคผนวก ง. ของ มอก.1561
ข) การปองกันตองทํางานภายใน 1 วินาทีสําหรับยูพีเอสเสียบไดแบบ A และภายใน 5 วินาทีสําหรับยูพีเอสเสียบ
ไดแบบ B ของการตัดวงจรขั้วตอดานเขา
จากนั้นใหใชภาวะผิดพรองเดี่ยว การทดสอบขางตนตองทําซ้ํา และตองทวนสอบการเปนไปตามขอกําหนดอีก
ครั้งหนึ่ง
ฌ.3 การทดสอบสําหรับยูพีเอสที่ตออยางถาวร
ยูพีเอสตองเริ่มทํางานในแบบวิธีปกติ จากนั้นปลดขั้วตอดานเขากระแสสลับ ยกเวนตัวนําลงดินปองกัน ออกจาก
แหลงจายกระแสสลับ การทําเชนนี้ตองทําใหยูพีเอสทํางานในแบบวิธีพลังงานสะสม เมื่อทดสอบภายใตภาวะไม
มีโหลดและโหลดเต็ม, การเปนไปตามสมรรถนะตอไปนี้ตองไดรับการทวนสอบ
ก) กระแสตองไมเกิน 3.5 มิลลิแอมแปร เมื่อวัดระหวางขั้วตอดานเขาสองขั้วใดๆ, ใชเครื่องวัดที่แสดงใน
ภาคผนวก ง. ของ มอก.1561
ข) การปองกันตองทํางานภายใน 15 วินาทีของการปลดขั้วตอดานเขา
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จากนั้นใหใชภาวะผิดพรองเดี่ยว การทดสอบขางตนตองทําซ้ํา และตองทวนสอบการเปนไปตามขอกําหนดอีก
ครั้งหนึ่ง
ในกรณีที่จัดใหมีอุปกรณแยกปองกันการปอนยอนกลับไวภายนอก การเปนไปตามขอกําหนดตองหาโดยการ
ตรวจสอบแผนภาพวงจรที่เกี่ยวของ และโดยการแสดงใหเห็นวาอุปกรณที่ตองการทําใหอุปกรณแยกปองกันการ
ปอนยอนกลับภายนอกอยูภายในขอกําหนดคุณลักษณะของผูผลิตยูพีเอส สําหรับวงจรนั้นที่จะทํางาน
ฌ.4 การเปลี่ยนแปลงของศักยอางอิงที่ถูกเหนี่ยวนําโดยโหลด
การเปลี่ยนแปลงของศักยอางอิงสามารถทําใหมีขึ้นโดยผลรวมของกระแสดินที่ถูกเหนี่ยวนําโดยโหลด และอาจมี
ขึ้นเมื่อยูพีเอสทํางานในแบบวิธีพลังงานสะสม ภาวะนี้ถูกจําลองขึ้นโดยใชวงจรทดสอบรูปที่ ฌ.1 หรือ ฌ.2 รูปที่
ฌ.2 ใชสําหรับระบบสามเฟสและจําลองผลของโหลดเฟสเดียวอสมมาตรดวย
หมายเหตุ 1 บางประเทศตองการสายเปนกลางดานเขาถูกเปดวงจรไปพรอมกับสายเฟสซึ่งอยูในสิ่งติดตั้งของอาคารหรือในระบบสงจายไฟฟา ในกรณี
นี้ศักยแรงดันของยูพีเอสของสายเปนกลางดานเขาตองนํามาพิจารณา นอกจากวาระบุไวอยางชัดเจนในขอแนะนําการติดตั้งวายูพีเอสนั้นสําหรับใชกับ
โหลดสามเฟสสมมาตรเทานั้น
หมายเหตุ 2 ขอ ฌ.4 ใชกับยูพีเอสเสียบได (อางอิงขอ ฌ.2) ความตั้งใจคือเพื่อทวนสอบวา เมื่อขั้วตอหรือเตาเสียบดานเขากระแสสลับถูกปลด จะไมมี
ภาวะอันตรายซึ่งเปนผลจากกระแสหรือแรงดันไฟฟารั่วผานความจุไฟฟาที่อาจเกิดขึ้นในวงจรโหลด (ตัวเก็บประจุสนับเบอร ฯลฯ)
หมายเหตุ 3 C จําลองความจุไฟฟาที่พิจารณา คาของ C คงที่ตามที่แสดงในรูปที่ ฌ.1 และ ฌ.2
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EUT = บริภัณฑที่ทดสอบ

รูปที่ ฌ.1 วงจรทดสอบสําหรับการเปลี่ยนแปลงของศักยอางอิงที่ถูกเหนี่ยวนําโดยโหลด-ดานออกเฟสเดียว

EUT = บริภัณฑที่ทดสอบ

รูปที่ ฌ.2 วงจรทดสอบสําหรับการเปลี่ยนแปลงของศักยอางอิงที่ถูกเหนี่ยวนําโดยโหลด-ดานออกสามเฟส
คาของโหลดเชิงตานทาน R ตองเทากับที่ผูผลิตระบุวาเปนโหลดสูงสุดที่ตัวประกอบกําลังเปน 1
ฌ.5 การปองกันการปอนยอนกลับของอุปกรณโซลิดสเตต
นอกจากคุณลักษณะที่ตองการตามขอ ฌ.2 และ ฌ.3 แลว เมื่อการปองกันการปอนยอนกลับขึ้นอยูกับอุปกรณแยก
กําลังไฟฟาโซลิดสเตต และถาอุปกรณแยกไมเหลือเผื่อ สวนประกอบที่จําเปนสําหรับทําใหมั่นใจวาการปองกัน
การปอนยอนกลับตองทนผลของแรงดันเกินชั่วครู การเปลี่ยนแปลงแรงดัน ภูมิคุมกันทางแมเหล็กไฟฟา และการ
ปลอยประจุไฟฟาสถิต ตามที่ใหรายละเอียดไวในขอ 7.1 ถึงขอ 7.5 ของ มอก.1291 เลม 2 สําหรับการทดสอบ
ทางสิ่งแวดลอม ใหดูขอ 7.1 และขอ 7.2 ของ มอก.1291 เลม 3
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ภาคผนวก ญ.
(ขอกําหนด)
ตารางของศักยเคมีไฟฟา
ใชภาคผนวก ญ. ของ มอก.1561
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ภาคผนวก ฎ.
(ขอกําหนด)
อุปกรณควบคุมความรอน
ใชภาคผนวก ฎ. ของ มอก.1561
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ภาคผนวก ฏ.
(ขอกําหนด)
โหลดอางอิง
ฏ.1 ทั่วไป
ยูพีเอสถูกโหลดตามขอกําหนดคุณลักษณะของผูผลิตที่ใหไวในคูมือการใชงาน ถาไมมีขอกําหนดคุณลักษณะให
ใชภาวะโหลดอางอิงตอไปนี้
สามารถโหลดยูพีเอสดวยโหลดเชิงเสนและโหลดไมเปนเชิงเสนตางๆ (ดูขอ 3.3)
แบบที่สามัญที่สุดของโหลดเชิงเสน ไดแก
- เชิงตานทาน
- เชิงเหนี่ยวนํา-ตานทาน
- เชิงเก็บประจุ-ตานทาน
โหลดไมเปนเชิงเสน อาจเปน
- โหลดเชิงเก็บประจุที่ไดจากการเร็กติไฟ
- โหลดที่ควบคุมดวยไทริสเตอรหรือทรานสดักเตอร (ควบคุมเฟส)
ในพิสัยกําลังไฟฟาต่ํา นอยกวา 3 กิโลโวลตแอมแปร เร็กติไฟเออรในการตอบริดจที่มีโหลดเชิงเก็บประจุเปนแบบ
สามัญที่สุด โหลดถูกแสดงลักษณะดวยสัญลักษณตอไปนี้
S = กําลังปรากฏ เปน โวลตแอมแปร
P = กําลังกัมมันต เปน วัตต
λ = ตัวประกอบกําลัง = P/S
U = แรงดันไฟฟาดานออก เปน โวลต
f = ความถี่ เปน เฮิรตซ
ฏ.2 โหลดเชิงตานทานอางอิง
สําหรับโหลดเชิงตานทาน ยูพีเอสจะถูกโหลดดวยตัวตานทานไมเกินกําลังไฟฟาระบุ
U2
R=
P

ฏ.3 โหลดเชิงเหนี่ยวนํา-ตานทาน อางอิง
สําหรับโหลดเชิงเหนี่ยวนํา-ตานทาน ตัวเหนี่ยวนําถูกตออนุกรมหรือขนานกับตัวตานทาน ตัวตานทาน (R) และ
ตัวเหนี่ยวนํา (L) ถูกกําหนดโดยสูตรตอไปนี้
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ก) การตออนุกรม
R=

L=

U 2λ
(Ω )
S

U 2 1 − λ2
(H )
2πfS

ข) การตอขนาน
R=

L=

U2
(Ω)
Sλ
U2

2πfS 1 − λ2

(H )

ฏ.4 โหลดเชิงเก็บประจุ-ตานทาน อางอิง
สําหรับโหลดเชิงเก็บประจุ-ตานทาน ตัวเก็บประจุและตัวตานทานถูกตออนุกรมหรือขนาน ตัวตานทาน (R) และ
ตัวเก็บประจุ (C) ถูกกําหนดโดยสูตรตอไปนี้
ก) การตออนุกรม
R=

C=

U 2λ
(Ω)
S
S
2πfU

2

1 − λ2

ข) การตอขนาน
R=

C=

ฏ.5 โหลดไมเปนเชิงเสนอางอิง
ฏ.5.1 ทั่วไป
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เพื่อเปนการจําลองโหลดเร็กติไฟเออร/ตัวเก็บประจุ สถานะอยูตัวเฟสเดียว ยูพีเอสจะถูกโหลดดวยบริดจไดโอดเร็กติไฟเออรซึ่งมีตัวเก็บประจุและตัวตานทานตอขนานกันอยูที่ดานออกของยูพีเอส
โหลดเฟสเดียวทั้งหมดอาจกอรูปขึ้นโดยโหลดเดี่ยวหรือกอรูปขึ้นโดยโหลดสมมูลหลายตัวตอขนานกัน

UC คือ แรงดันไฟฟาที่เร็กติไฟ เปน โวลต
R1 คือ ตัวตานทานโหลด ซึ่งแทนรอยละ 66 ของกําลังไฟฟากัมมันตของกําลังไฟฟาปรากฏทั้งหมด S
RS คือ ตัวตานทานอนุกรมในสาย ซึ่งแทนรอยละ 4 ของกําลังไฟฟากัมมันตของกําลังไฟฟาปรากฏทั้งหมด S
(รอยละ 4 คือที่เปนไปตามขอเสนอของ IEC/TC 64 ของแรงดันไฟฟาตกในสายกําลัง)
หมายเหตุ 1 สิ่งตอไปนี้สัมพันธกับความถี่ 50 เฮิรตซ, กับความเพีย้ นแรงดันไฟฟาดานออกสูงสุดรอยละ 8 ตาม IEC 61000-2-2 และกับตัวประกอบกําลัง
λ เทากับ 0.7 (คือรอยละ 70 ของกําลังไฟฟาปรากฏ S จะถูกกระจายสูญในลักษณะกําลังกัมมันตในตัวตานทาน 2 ตัวคือ R1 และ RS)

แรงดันไฟฟาระลอก รอยละ 5 คายอดถึงยอด ของแรงดันไฟฟาของตัวเก็บประจุ UC สมนัยกับคาคงตัวเวลาของ
R1× C = 0.15 วินาที
ใหสังเกตแรงดันไฟฟาคายอด ความเพี้ยนของแรงดันไฟฟาในสาย แรงดันไฟฟาตกในสายเคเบิล และระลอกของ
แรงดันไฟฟาเร็กติไฟ คาเฉลี่ยของแรงดันไฟฟาเร็กติไฟ UC จะเปน :
U C = 2 × (0.92 × 0.96 × 0.975) × U = 1.22 × U

และคาของตัวตานทาน RS , R1 และตัวเก็บประจุ C จะคํานวณจาก
RS = 0.04 × U 2 / S

R1 = (U C ) / (0.66 × S )
2

C=0.15 s/R1
หมายเหตุ 2 สามารถวางตัวตานทาน RS ในดานกระแสสลับหรือกระแสตรงของบริดจเร็กติไฟเออร
หมายเหตุ 3 คาจริงของสวนประกอบที่ใชในการทดสอบตองอยูในพิสัยที่ไดจากคาที่คํานวณของ
RS + รอยละ 10
R1 ตองปรับแตงในระหวางการทดสอบเพื่อใหไดกําลังไฟฟาปรากฏดานออกที่กําหนด
C –0 % / +25 %
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หมายเหตุ 4 คาของตัวเก็บประจุ C มีผลใชไดสําหรับการออกแบบ 50 เฮิรตซ และ 50 และ 60 เฮิรตซผสมกัน
หมายเหตุ 5 มาตรฐานนี้ไมครอบคลุมบัลลาสตอิเล็กทรอนิกสปอนดวยไฟฟากระแสตรง

ฏ.5.2 วิธีทดสอบ
ใชวิธีดําเนินการทดสอบตอไปนี้
ก) วงจรโหลดอางอิงไมเปนเชิงเสนเริ่มแรกตองตอเขากับแหลงจายดานเขากระแสสลับที่แรงดันไฟฟาดานออกที่
กําหนดซึ่งระบุไวสําหรับยูพีเอสที่ทดสอบ
ข) อิมพีแดนซแหลงจายดานเขากระแสสลับตองไมกอใหเกิดความเพี้ยนของรูปคลื่นดานเขากระแสสลับมากกวา
รอยละ 8 เมื่อจายโหลดอางอิง (ดู มอก.1445)
ค) ตองปรับแตงตัวตานทาน R1 เพื่อใหไดกําลังไฟฟาปรากฏดานออกที่กําหนด (S) ที่ระบุไวสําหรับยูพีเอสที่
ทดสอบ
ง) หลังการปรับแตงตัวตานทาน R1 ตองใสโหลดอางอิงไมเปนเชิงเสนเขากับดานออกของยูพีเอสที่ทดสอบโดย
ไมตองปรับแตงอีก
จ) ตองใชโหลดอางอิง โดยไมตองปรับแตงอีก ในระหวางทําการทดสอบทั้งหมดเพื่อใหไดพารามิเตอรที่ตองการ
ภายใตการใสโหลดที่ไมเปนเชิงเสน ตามที่กําหนดในขอที่เหมาะสม
ฏ.5.3 การตอโหลดอางอิงที่ไมเปนเชิงเสน
โหลดอางอิงที่ไมเปนเชิงเสนถูกตอดังตอไปนี้
ก) สําหรับยูพีเอสเฟสเดียว ใชโหลดอางอิงไมเปนเชิงเสนที่มีกําลังไฟฟาปรากฏ S เทากับกําลังไฟฟาปรากฏที่
กําหนดของยูพีเอส จนถึง 33 กิโลโวลตแอมแปร
ข) สําหรับยูพีเอสเฟสเดียวที่มีพิกัดเกิน 33 กิโลโวลตแอมแปร ใชโหลดไมเปนเชิงเสนที่มีกําลังไฟฟาปรากฏ S 33
กิโลโวลตแอมแปร บวกดวยโหลดเชิงเสนไมเกินพิกัดกําลังไฟฟาปรากฏและพิกัดกําลังไฟฟากัมมันตของ
ยูพีเอส
ค) สําหรับยูพีเอสสามเฟสที่ออกแบบสําหรับโหลดเฟสเดียวที่พิกัดกําลังไฟฟาปรากฏและกําลังไฟฟากัมมันตของ
ยูพีเอสไมเกิน 100 กิโลโวลตแอมแปร ตองตอโหลดไมเปนเชิงเสนเฟสเดียวที่เทาๆกัน 3 ชุดเขากับสายมีไฟ
กับสายเปนกลางหรือสายมีไฟกับสายมีไฟ ขึ้นอยูกับโครงแบบระบบไฟฟาที่ออกแบบยูพีเอสไวใหใชกับ
ระบบดังกลาว
ง) สําหรับยูพีเอสสามเฟสที่มีพิกัดเกิน 100 กิโลโวลตแอมแปร ใหใชโหลดตามขอ ค) บวกดวยโหลดเชิงเสนซึ่ง
รวมกันแลวไมเกินพิกัดกําลังไฟฟาปรากฏและกําลังไฟฟากัมมันตของยูพีเอส
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ภาคผนวก ฐ.
(ขอกําหนด)
การระบายอากาศของชองใสแบตเตอรี่
ฐ.1 ทั่วไป
เปลือกหุมหรือชองใสที่หุมแบตเตอรี่แบบระบายความดันซึ่งอาจมีกาซในระหวางการปลอยประจุอยางหนัก ประจุ
เกิน หรือการใชงานในแบบที่คลายกัน ตองมีการระบายความดัน วิธีการระบายความดันตองจัดใหมีอากาศไหล
ผ า นช อ งใส โ ดยตลอดเพื่ อ ลดความเสี่ ย งของการสะสมความดั น หรื อ การสะสมของส ว นผสมของก า ซ เช น
ไฮโดรเจน-อากาศ ที่เกี่ยวกับการทําใหบุคคลบาดเจ็บ
คุณลักษณะที่ตองการในภาคผนวกนี้สมมุติวาสวนผสมกาซเปนไฮโดรเจน-อากาศ ซึ่งจะเบากวาอากาศ ดังนั้น
เพื่อที่จะใหเปนไปตามขอกําหนดอาจตองมีชองเปดในสวนเหนือสุดของเปลือกหุมหรือชองใสแบตเตอรี่ในที่ซึ่ง
กาซอาจสะสมอยู
สวนอารก เชนหนาสัมผัสของสวิตช เครื่องตัดวงจร ตัวฟวสแบบเปลือยและรีเลย ถาติดตั้งอยูภายในเปลือกหุม
หรือชองใสที่หุมแบตเตอรี่ ตองติดตั้งอยูต่ํากวาชองระบายกาซที่ต่ําที่สุดอยางนอย 100 มิลลิเมตร และตองไม
ระบายออกสูที่วางปด มิด ชิ ดซึ่ งสวนดังกลาวตั้งอยู สํ าหรับจุ ดประสงคของขอกํ าหนดนี้ ฟว สทรายหุมและ
อุปกรณตอไมถือวามีสวนอารก ตัวรับรูเฝาตรวจของแบตเตอรี่หรือชองใส (เชนตัวรับรูอุณหภูมิและสิ่งที่
คลายกัน) อาจตั้งอยูในเปลือกหุมหรือชองใส
ฐ.2 ความเขมขนของไฮโดรเจน
อางถึงขอขางตน วิธีการระบายตองปองกันความเขมขนของไฮโดรเจนไมใหเกินรอยละ 4 โดยปริมาตร ถาความ
พอเพียงของการระบายที่ตองการไมสามารถแนใจไดงาย ใหหาโดยการวัดความเขมขนของกาซตามการทดสอบ
การระบายอากาศของชองใสแบตเตอรี่ในขอ ฐ.4 แบตเตอรี่ชนิดตะกั่ว-กรดที่ประจุเต็ม เมื่อเกือบทั้งหมดของ
พลังงานประจุกลายเปนกาซ จะกอใหเกิดกาซไฮโดรเจนประมาณ 0.0283 ลูกบาศกเมตรตอเซลลสําหรับแตละ 63
แอมแปรชั่วโมงของปริมาณเขา ดูขอ ฐ.3
ฐ.3 ภาวะถูกบล็อก
วิธีการระบายสําหรับเปลือกหุมหรือชองใสที่หุมแบตเตอรี่ตองเปนไปตามขอกําหนดของภาวะผิดปกติพัดลมถูก
บล็อกหรือตัวกรองถูกบล็อก
ฐ.4 การทดสอบการประจุเกิน
ถาจําเปนตองทําการวัดเพื่อหาวาชองใสแบตเตอรี่เปนไปตามขอ ฐ.2 หรือไม แหลงจายแบตเตอรี่ตองทดสอบการ
ประจุเกิน (ดูขอ 7.6.8) ในระหวางและสรุปการทดสอบความเขมขนของกาซไฮโดรเจนสูงสุดตองไมเกินรอยละ 2
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โดยปริมาตร รวมตัวประกอบความปลอดภัยเทากับ 2 การวัดใหทําโดยการสุมตัวอยางบรรยากาศในชองใส
แบตเตอรี่ที่คาบ 2 ชั่วโมง 4 ชั่วโมง 6 ชั่วโมง และ 7 ชั่วโมงในระหวางการทดสอบ ตัวอยางบรรยากาศภายในชอง
ใส แบตเตอรี่ใ ห สุมจากที่ตั้งซึ่ งมั ก มี ความเข มขนของกาซไฮโดรเจนสูงสุด โดยใชหลอดแกวแอสไพเรเตอร
(aspirator bulb) ที่มีบริภัณฑวัดความเขมขน หรือเครื่องที่เทาเทียมกัน
เมื่อตอเขากับวงจรจายที่ปรับแตงเปนรอยละ 106 ของแรงดันไฟฟาที่กําหนดของยูพีเอส แหลงจายแบตเตอรี่ของ
ยูพีเอสจะถูกทดสอบการประจุเกินเปนเวลา 7 ชั่วโมง โดยใชแบตเตอรี่ที่ประจุเต็ม อุปกรณควบคุมที่ผูใชปรับแตง
ไดที่ตองใชรวมกับเครื่องประจุหรือวงจรประจุใหปรับแตงไปที่พิกัดประจุที่รุนแรงที่สุด
ขอยกเวนหมายเลข 1 : ขอกําหนดนี้ไมใชกับยูพีเอสที่ใชกับแหลงจายแบตเตอรี่ซึ่งไมไดทดสอบรวมกับยูพีเอส
ขอยกเวนหมายเลข 2 : ขอกําหนดนี้ไมใชกับยูพีเอสซึ่งจัดใหมีวงจรคุมคาซึ่งปองกันการเพิ่มกระแสประจุของ
แบตเตอรี่เมื่อแรงดันไฟฟาดานเขากระแสสลับถูกเพิ่มจากคาพิกัดเปนรอยละ 106 ของคาที่กําหนด
ขอยกเวนหมายเลข 3 : อาจใชสูตรที่ใหไวตอไปนี้เพื่อใหเปนไปตามขอกําหนดในการระบายของภาคผนวกนี้
เพื่อยอมใหเกิดความเทาเทียม (การประจุเรง) และในกรณีของแบตเตอรี่ที่มีการคุมดวยลิ้น การทํางานในพิสัย
อุณหภูมิโดยรอบกวางกวา ตัวประกอบ I ตองใชตัวเลข 2.4 โวลตตอเซลล
การอากาศไหลระบายที่จําเปนสําหรับชองใสแบตเตอรี่ตองคํานวณจากสูตรตอไปนี้
Q=vqsnIC
เมื่อ Q คือ อากาศไหลระบาย เปน ลูกบาศกเมตรตอชั่วโมง
v คือ การเจือจางที่จําเปนของไฮโดรเจน (100-4)/4 = 24
q = 0.45 × 10-3 ลูกบาศกเมตรตอแอมแปรชั่วโมง ของไฮโดรเจนที่เกิดขึ้น
s คือ ตัวประกอบความปลอดภัย เชน s=5
n คือ จํานวนเซลลของแบตเตอรี่
I = 2A/100 Ah – แบตเตอรี่เซลลถูกทวมดั้งเดิม
I = 1A/100 Ah – แบตเตอรี่เซลลถูกทวมที่มีแอนทิโมนีเจือต่ํา
I = 0.5A/100 Ah – แบตเตอรี่เซลลถูกทวมที่มีจุกรวมกลับมาอีกครั้ง
I = 0.2A/100 Ah – แบตเตอรี่ตะกั่ว-กรดควบคุมดวยลิ้น
C คือ ความจุระบุของแบตเตอรี่ เปน Ah ที่พิกัดปลอยประจุด 10 h
ยอมใหทําสูตรสําหรับ Q ใหงายลง โดยการใชคาลัพธ
v q s = 0.054 ลูกบาศกเมตรตอแอมแปรชวั่ โมง
Q=0.054 n I C
Q คือ อากาศไหล ลูกบาศกเมตรตอชั่วโมง
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ปริมาณอากาศไหลระบายมักตองทําใหมั่นใจโดยการไหลตามธรรมชาติ มิฉะนั้นตองระบายโดยใชแรงขับ
ชองเปดเขาหรือออกตองยอมใหอากาศไหลเขาถึงไดอยางอิสระ ความเร็วเฉลี่ยของอากาศตองอยูในชวง 0.1 เมตร
ตอวินาที
ดวยปริมาณอากาศไหลตามธรรมชาตินี้ ชองใสแบตเตอรี่ตองมีชองอากาศเขาและชองอากาศออกที่มีพื้นที่อิสระ
K1= 28h cm2/m3
A คือ ชองเปด ในหนวย cm2 : K1= 28h cm2/m3
หรือ
A > K2 n I X
K2 = 1.51 cm2/A
หมายเหตุ 1 การระบายตามธรรมชาติใชไดในกรณีที่รักษากําลังไฟฟาสําหรับการกอกําเนิดไฮโดรเจนใหอยูต่ํากวาระดับหนึ่ง มิฉะนั้นชองเปดระบาย
อากาศจะเกินมิติที่ยอมรับ ขีดจํากัดสําหรับการระบายตามธรรมชาติขึ้นอยูกับความจุของแบตเตอรี่และจํานวนเซลล และขึ้นอยูกับเทคโนโลยีของ
แบตเตอรี่ดวย (เซลลระบายความดัน เซลลควบคุมดวยลิ้น) และแรงดันไฟฟาประจุของแบตเตอรี่ที่ใช

วิธีคํานวณขางตนจะใหผลลัพธในระดับความปลอดภัยตอการระเบิดอยางเพียงพอ สมมุติวาสวนประกอบที่รอน
(มากกวา 300 องศาเซลเซียส)หรือสวนที่เกิดประกายไฟฟาถูกรักษาระยะใหหางจากจุกระบายความดันของ
แบตเตอรี่หรือชองทางออกของกาซมีความดันอยางพอเพียง ในหองแบตเตอรี่ ระยะ 500 มิลลิเมตร อาจถือวาให
ความปลอดภัยที่เพียงพอ ในชองใสหรือตูแบตเตอรี่หรือแบตเตอรี่ที่รวมอยูในยูพีเอส ยอมใหลดระยะลงไดขึ้นอยู
กับระดับของการระบาย
พิกัดการประจุที่รุนแรงที่สุดที่อางถึงขางตนคือพิกัดการประจุสูงสุดที่ไมทําใหอุปกรณปองกันทางความรอนหรือ
อุปกรณปองกันกระแสเกินเปด
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ภาคผนวก ฑ.
(ขอกําหนด)
พื้นที่หนาตัดต่ําสุดและสูงสุดของตัวนําทองแดงที่เหมาะสําหรับการตอ (ดูขอ 6.3)
ตารางที่ ฑ.1 ตอไปนี้ใชไดกบั การตอสายเคเบิล 1 เสนตอ 1 ขั้ว
ตารางที่ ฑ.1 พื้นที่หนาตัดของตัวนํา
(ตัดตอนมาจาก IEC 60439-1)
กระแสที่กําหนด
ก
A
6
8
10
12
16
20
25
32
40
63
80
100
125
160
200
250
315

ตัวนําตันหรือตีเกลียว
พื้นที่หนาตัด
ต่ําสุด
สูงสุด
ข
ค
2
mm
0.75
1.5
1
2.5
1
2.5
1
2.5
1.5
4
1.5
6
2.5
6
2.5
10
4
16
6
25
10
35
16
50
25
70
35
95
50
120
70
150
95
240

ตัวนําสายออน
พื้นที่หนาตัด
ต่ําสุด
ง

สูงสุด
จ
mm2

0.5
0.75
0.75
0.75
1
1
1.5
1.5
2.5
6
10
16
25
35
50
70
95

1.5
2.5
2.5
2.5
4
4
4
6
10
16
25
35
50
70
95
120
185

หมายเหตุ ในกรณีที่จําเปนตองจัดเตรียมสําหรับตัวนํานอกเหนือจากที่ระบุในตาราง ตองทําขนาดของขั้วตอใหสอดคลองกัน
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ภาคผนวก ฒ.
(ขอแนะนํา)
คําแนะนําสําหรับการตอแบตเตอรี่ในระหวางการขนสง
ฒ.1 ผลิตภัณฑที่ใชได
ภาคผนวกเชิงสนเทศนี้ใชกับยูพีเอสและตูแบตเตอรี่ที่บรรจุแบตเตอรี่ภายใน ในปจจุบันขอกําหนดตอไปนี้เปน
ขอกําหนดสําหรับใชเปนขอแนะนําเทานั้น อาจมีภาคผนวกที่เปนมาตรฐานในอนาคต
ฒ.2 การตัดวงจรแบตเตอรี่
ผูผลิตตองจัดใหมีอุปกรณเพื่อตัดวงจรแบตเตอรี่เพื่อจุดประสงคในการขนสง อุปกรณดังกลาวตองตั้งอยูใกล
แบตเตอรี่ใหมากที่สุดเทาที่จะทําได และอยูกอนวงจรที่ตอแบตเตอรี่เขากับอุปกรณไฟฟาหรือวงจรอื่น รวมทั้งชุด
ประกอบแผนวงจรพิมพ
ฒ.3 การทําฉลาก/เครื่องหมายกลองบรรจุ
ฉลากเตือนควรติดเขากับกลองที่ใชในการขนสง เพื่อเตือนแตละคนใหทราบวาแบตเตอรี่ภายในกลองบรรจุไดถูก
ตัดวงจรแลวหรือยัง
ผูผลิตควรใชฉลากดังแสดงในรูปที่ ฒ.1 สําหรับผลิตภัณฑที่ถูกตัดวงจรกอนการขนสง

คําเตือน ถาชํารุด
แบตเตอรี่ , หกไมได

แบตเตอรี่ไมไดตอวงจร

กลองบรรจุ ซึ่งถูกกดทับ เจาะทะลุ หรือฉีกขาด ในลักษณะที่สิ่ง
ที่บรรจุอยูเปดเผย ควรนําออกมาไวในพื้นที่แยกตางหากและ
ตรวจสอบโดยผู ที่ มี คุ ณ สมบั ติ เ หมาะสม ถ า แน ชั ด ว า กล อ ง
บรรจุไมสามารถขนสงตอไปได สิ่งที่บรรจุอยูตองไดรับการ
รวบรวม คัดแยกออก และติดตอคูสัญญาหรือเจาของในทันที

รูปที่ ฒ.1 ฉลากเตือนสําหรับผลิตภัณฑที่ขนสงโดยตัดวงจรแบตเตอรี่

ผูผลิตใชฉลากตามที่แสดงไวในรูปที่ ฒ.2 สําหรับผลิตภัณฑที่ไมตัดวงจรแบตเตอรี่กอนการขนสง
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คําเตือน ถาชํารุด
แบตเตอรี่ , หกไมได
กลองบรรจุ ซึ่งถูกกดทับ เจาะทะลุ หรือฉีกขาด ในลักษณะที่สิ่ง
ที่บรรจุอยูเปดเผย ควรนําออกมาไวในพื้นที่แยกตางหากและ
ตรวจสอบโดยผู ที่ มี คุ ณ สมบั ติ เ หมาะสม ถ า แน ชั ด ว า กล อ ง
บรรจุไมสามารถขนสงตอไปได สิ่งที่บรรจุอยูตองไดรับการ
รวบรวม คัดแยกออก และติดตอคูสัญญาหรือเจาของในทันที

แบตเตอรี่ตอวงจร

รูปที่ ฒ.2 ฉลากเตือนสําหรับผลิตภัณฑที่ขนสงโดยตอวงจรแบตเตอรี่
หมายเหตุ “Pb” ในสัญลักษณแบตเตอรี่สําหรับรูปที่ ฒ.1 และ ฒ.2 เปนของแบตเตอรี่ตะกั่ว-กรดผนึก ตองใชสัญลักษณทางเคมีที่
เหมาะสมแทนแบตเตอรี่เคมีอื่น

ฒ.4 การตรวจสอบการชํารุด
กลองบรรจุซึ่งถูกกดทับ เจาะทะลุ หรือฉีกขาด ในลักษณะที่สิ่งที่บรรจุอยูเปดเผย ตองนําออกมาไวในพื้นที่แยก
ตางหากและตรวจสอบโดยผูที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ถาแนชัดวากลองบรรจุไมสามารถขนสงตอไปได สิ่งที่บรรจุ
อยูตองไดรับการรวบรวม คัดแยกออก และติดตอคูสัญญาหรือเจาของในทันที ผูผลิตควรแจงใหผูขนสงและผูขน
ยายผลิตภัณฑที่ใชขอแนะนํานี้ไดทราบความหมายของขอแนะนําเหลานี้
ฒ.5 ความสําคัญของขั้นตอนการดําเนินงานขนยายอยางปลอดภัย
ผูผลิตยูพีเอสในโปรแกรมนี้ไดทําการทดสอบครบทุกรายการเพื่อทําใหมั่นใจวาบริภัณฑที่สงออกไปทั่วโลก
ปลอดภัยตอการขนสงทางอากาศ อยางไรก็ตามเปนความสําคัญที่จะตองเขาใจวายูพีเอสและตูแบตเตอรี่ที่มี
แบตเตอรี่ภายในสามารถทําใหเกิดไฟ ควัน หรืออันตรายตอความปลอดภัยไดถาชํารุด ผลิตภัณฑนี้ตองขนยายดวย
ความระมัดระวังและตรวจสอบในทันทีถาเห็นการชํารุด
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