เล่ม ๑๓๐ ตอนพิเศษ ๘๙ ง

หน้า ๖
ราชกิจจานุเบกษา

๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม
ฉบับที่ ๔๕๓๙ (พ.ศ. ๒๕๕๖)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
พ.ศ. ๒๕๑๑
เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
เครื่องซักผ้า เฉพาะด้านความปลอดภัย
และกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
เครื่องซักผ้าใช้ในที่อยู่อาศัย - คุณลักษณะที่ต้องการด้านความปลอดภัย
โดยที่ เป็ นการสมควรแก้ไ ขปรับ ปรุ งมาตรฐานผลิต ภัณ ฑ์อุ ต สาหกรรมเครื่อ งซั กผ้ า เฉพาะ
ด้านความปลอดภัย มาตรฐานเลขที่ มอก. 1463 - 2540
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณ ฑ์อุตสาหกรรม
พ.ศ. ๒๕๑๑ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมออกประกาศยกเลิกประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม
ฉบับที่ ๒๓๒๕ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความในพระราชบัญ ญัติมาตรฐานผลิต ภัณ ฑ์อุตสาหกรรม
พ.ศ. ๒๕๑๑ เรื่อง กําหนดมาตรฐานผลิต ภัณฑ์อุตสาหกรรมเครื่องซักผ้า เฉพาะด้านความปลอดภัย
ลงวั น ที่ ๒๖ ธัน วาคม พ.ศ. ๒๕๔๐ และออกประกาศกํ าหนดมาตรฐานผลิ ต ภั ณ ฑ์อุ ต สาหกรรม
เครื่องซักผ้าใช้ในที่อยู่อาศัย - คุณลักษณะที่ต้องการด้านความปลอดภัย มาตรฐานเลขที่ มอก. 1463 - 2556
ขึ้นใหม่ ดังมีรายการละเอียดต่อท้ายประกาศนี้
ทั้งนี้ ให้มีผลเมื่อพ้นกําหนด ๒๗๐ วัน นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖
ประเสริฐ บุญชัยสุข
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
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มาตรฐานผลิตภัณฑอตุ สาหกรรม

เครื่องซักผาใชในที่อยูอาศัย คุณลักษณะที่ตองการดานความปลอดภัย
1. ขอบขาย
มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้ กําหนดคุณลักษณะที่ตองการดานความปลอดภัยของเครื่องซักผาสําหรับใชใน
ที่อยูอาศัยและเครื่องใชที่มีจุดประสงคการใชงานคลายกัน ซึ่งมีเจตนาไวซักผา เครื่องนุงหมและสิ่งทอตาง ๆ โดยมี
แรงดันไฟฟาที่กําหนดไมเกิน 250 V สําหรับเครื่องซักผาเฟสเดียว และไมเกิน 480 V สําหรับเครื่องซักผาอื่น
มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้ กําหนดคุณลักษณะที่ตองการดานความปลอดภัยของเครื่องซักผาสําหรับใชใน
ที่อยูอาศัย และที่มีการใชอิเล็กโทรไลตแทนผงซักฟอก โดยมีคุณลักษณะที่ตองการเพิ่มเติมของเครื่องซักผานี้ใน
ภาคผนวก คค.
หมายเหตุ 101 คําแนะนําที่ใหไวในภาคผนวก งง. เปนคุณลักษณะที่ตองการที่อาจใชเพื่อใหมั่นใจในระดับการยอมรับของการ
ปองกันอันตรายจากไฟฟาและความรอนสําหรับเครื่องซักผาที่มีอุปกรณรีดน้ําดวยกําลังไฟฟา

เครื่องซักผาที่มิไดมีเจตนาใหใชงานปกติในที่อยูอาศัย แตอาจเปนสาเหตุกอใหเกิดอันตรายตอสาธารณะใหรวมอยู
ในขอบขายมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้ เชน เครื่องซักผาที่มีเจตนาใหบุคคลทั่วไปใชในราน ในโรงงาน
อุตสาหกรรมขนาดยอม และในฟารม
หมายเหตุ 102 ตัวอยางของเครื่องซักผาดังกลาว ไดแก เครื่องซักผาที่ใชรวมกันในอาคารชุด หรือเครื่องซักผาในรานซักอบรีด

ตราบจนถึงปจจุบันในทางปฏิบัติ มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้เกี่ยวของกับอันตรายทั่วไปที่เกิดจากเครื่อง
ซักผา ซึ่งคนที่อยูในและรอบ ๆ ที่อยูอาศัย โดยทั่วไปไมรวมถึง
−

บุคคล (รวมทั้งเด็ก) ผูซึ่ง
• มีปญหาทางกายภาพ การรับรู หรือทางจิต หรือ
• ขาดประสบการณและความรู

เพื่อปองกันบุคคลเหลานี้ใหใชงานเครื่องซักผาดวยความปลอดภัยโดยไมมีการกํากับดูแลหรือแนะนํา
−

เด็กเลนเครื่องซักผา
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หมายเหตุ 103 ขอควรคํานึงถึงมีดังตอไปนี้
− เครื่ อ งซั กผ า ที่ เ จตนาให ใ ช ใ นยานพาหนะ บนเรื อ หรื อ เครื่ อ งบิ น อาจจํ า เป น ต อ งมีคุ ณ ลั กษณะที่ ต อ งการ

เพิ่มเติม
− อาจจํ า เป น ต อ งใช คุ ณ ลั ก ษณะที่ ต อ งการเพิ่ ม เติ ม ที่ กํ า หนดโดยกระทรวงสาธารณสุ ข กระทรวงแรงงาน

การประปา และหนวยงานอื่นที่มีอํานาจหนาที่เกี่ยวของ
หมายเหตุ 104 มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้ไมครอบคลุมถึง
− เครื่องซักผาที่เจตนาใหใชในงานอุตสาหกรรม (ISO 10472-2)
− เครื่องซักผาที่เจตนาใหใชงานในสถานที่ที่มีภาวะพิเศษ เชน บรรยากาศที่อาจกอใหเกิดการกัดกรอน หรือการ

ระเบิด (ฝุน ไอ หรือแกส)

2. เอกสารอางอิง
ใหเปนไปตามที่กําหนดใน มอก.1375 ขอ 2. และขอตอไปนี้
เพิ่มเติมขอความ :
มอก.2533

การปองกันบุคคลและบริภัณฑดวยเปลือกหุม — โพรบสําหรับทวนสอบ

มอก.2537

เครื่องซักผาใชในที่อยูอาศัย – วิธีวัดสมรรถนะ

IEC 60730-2-12:2005

Automatic electrical controls for household and similar use – Part 2: Particular
requirements for electrically operated door locks

ISO 1817:2005

Rubber, vulcanized – Determination of the effect of liquids

3. คําศัพทและบทนิยาม
ความหมายของคําที่ใชในมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้ใหเปนไปตามที่กําหนดใน มอก.1375 ขอ 3. และขอ
ตอไปนี้
3.1.9

แทนขอความ :
การทํางานตามปกติ (normal operation) หมายถึง การทํางานของเครื่องซักผาในภาวะดังตอไปนี้
บรรจุผาแหงที่มีมวลเทากับมวลสูงสุดที่ระบุในขอแนะนําการใชงาน และที่ปริมาณน้ําสูงสุดตามที่
ออกแบบไว หากกําลังไฟฟาเขาหรือกระแสไฟฟาสูงกวาเมื่อใชผา 50 % ใหเครื่องซักผาทํางานดวย
โหลดนี้ ถาภาวะนี้ทําใหเกิดภาวะที่เลวรายกวาการใชโหลดเต็มในระหวางการทดสอบตามขอ 11.
หมายเหตุ 101 เครื่องซักผาบางแบบที่มีอุปกรณตั้งโปรแกรม การใชโหลดลดลง 50 % สงผลใหเกิดโปรแกรมซัก
ลดลงเองโดยโปรแกรมอัตโนมัติ
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อุณหภูมิของน้ํามีคาเปน
 (65 ± 5) ๐C สําหรับเครื่องซักผาที่ไมมีตัวทําความรอน
 (15 ± 5) ๐C สําหรับเครื่องซักผาที่ไมมีตัวทําความรอน และในการใชงานมีจุดประสงคใหตอกับ
แหลงจายน้ําเย็นเทานั้น
 (15 ± 5) ๐C สําหรับเครื่องซักผาอื่น
ถาเครื่องซักผาไมมีอุปกรณตั้งโปรแกรม กอนเริ่มตนการซักชวงแรกใหเพิ่มอุณหภูมิน้ําเปน (90 ± 5) ๐C
หรือในกรณีที่อุณหภูมิต่ํากวานี้ ใหใชอุณหภูมิสูงสุดเทาที่เครื่องรับได
ผาที่ใชทดสอบประกอบดวยผาฝายเย็บขอบ 2 ทบที่ผานการซัก 1 ครั้ง (pre-washed double-hemmed
cotton sheet) มีขนาดประมาณ 700 mm × 700 mm และมีมวลผาแหงระหวาง 140 g/m2 กับ 175 g/m2
เครื่องซักผาแบบใบพัด ถาผาที่ใชทดสอบไมสามารถเคลื่อนตัวไดอยางทั่วถึงระหวางการซัก
− ใหลดปริมาณของผาที่ใชทดสอบลง จนมอเตอรมีกําลังไฟฟาเขาสูงสุด หรือ
− อาจใชผาทดสอบที่ประกอบดวยผาฝายเย็บขอบ 2 ทบที่ผานการซัก 1 ครั้ง มีขนาดประมาณ

900 mm × 900 mm และมีมวลผาแหงระหวาง 90 g/m2 กับ 110 g/m2
ในกรณีที่มีขอสงสัยสําหรับเครื่องซักผาแบบใบพัดใหทดสอบโดยการลดปริมาณของผาที่ใชทดสอบ

4. ขอกําหนดทั่วไป
ใหเปนไปตามที่กําหนดใน มอก.1375 ขอ 4.

5. ภาวะทั่วไปสําหรับการทดสอบ
ใหเปนไปตามที่กําหนดใน มอก.1375 ขอ 5. และขอตอไปนี้
5.2

เพิ่มเติมขอความ :
การทดสอบตามขอ 21.101 ขอ 21.102 และขอ 21.104 (เฉพาะที่เกี่ยวของ) ตองทดสอบกับเครื่องซักผา
เครื่องเดียวกับที่ใชทดสอบตามขอ 18.

5.3

เพิ่มเติมขอความ :
ใหทดสอบตามขอ 15.101 กอนการทดสอบตามขอ 15.3
ใหทดสอบตามขอ 21.101 และขอ 21.102 (เฉพาะที่เกี่ยวของ) กอนการทดสอบตามขอ 18. และใหทดสอบ
ตามขอ 21.104 หลังการทดสอบตามขอ 18.
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5.7

เพิ่มเติมขอความ :
ใหถือวามีขอสงสัย ถาอุณหภูมิของน้ํามีคาตางจากจุดเดือดไมเกิน 6 K และผลตางระหวางอุณหภูมิที่
เพิ่มขึ้นของสวนที่เกี่ยวของของเครื่องซักผาและขีดจํากัดที่กําหนดมีคาไมเกิน 25 K ลบดวยอุณหภูมิหอง

6. การจําแนกประเภท
ใหเปนไปตามที่กําหนดใน มอก.1375 ขอ 6. และขอตอไปนี้
6.1

แกไขขอความ :
เครื่องซักผาแบงเปน 3 ประเภท คือ ประเภท I ประเภท II และประเภท III

6.2

เพิ่มเติมขอความ :
เครื่องซักผาตองมีระดับชั้นการปองกันอยางนอยเปน IPX4

7. การทําเครื่องหมายและฉลาก และขอแนะนํา
ใหเปนไปตามที่กําหนดใน มอก.1375 ขอ 7. และขอตอไปนี้
7.1

เพิ่มเติมขอความ :
เครื่องซักผาที่ไมมีอุปกรณควบคุมระดับน้ําอัตโนมัติตองมีขีดแสดงระดับน้ําสูงสุด
เครื่องซักผาที่ไมเจตนาใหตอกับแหลงจายน้ํารอน และไมมีตัวทําความรอน ตองระบุขอความดังตอไปนี้
ขอควรระวัง : ไมตองตอกับแหลงจายน้ํารอน

7.10 เพิ่มเติมขอความ :
หากตําแหนงวงจรเปด (off position) แสดงโดยใชตวั อักษรเพียงอยางเดียว ตองใชอักษรวา “OFF” หรือ
“ปด”
7.12 เพิ่มเติมขอความ :
ขอแนะนําตองระบุมวลสูงสุดของผาแหงทีส่ ามารถซักได เปนกิโลกรัม
7.12.1 เพิ่มเติมขอความ :
เครื่องซักผาที่มีชองเปดระบายอากาศอยูที่ฐาน ขอแนะนําการติดตั้งตองระบุขอความหามมีพรมกีดขวาง
ชองเปดระบายอากาศ
7.15 เพิ่มเติมขอความ :
ขอควรระวังเกีย่ วกับการตอแหลงจายน้ํารอน ตองอยูบนเครื่องซักผาในจุดที่ตอกับแหลงจายน้ํา
-4-

มอก.1463 – 2556

8. การปองกันการเขาถึงสวนที่มีไฟฟา
ใหเปนไปตามที่กําหนดใน มอก.1375 ขอ 8.

9. การเริ่มเดินเครื่องใชไฟฟาทํางานดวยมอเตอร
ไมใชคุณลักษณะที่ตองการขอนี้ของ มอก.1375

10. กําลังไฟฟาเขาและกระแสไฟฟา
ใหเปนไปตามที่กําหนดใน มอก.1375 ขอ 10. และขอตอไปนี้
10.1 เพิ่มเติมขอความ :
คาบการทํางานที่เลือก เชน คาบของการเติมน้ํา การชะลาง การซัก การปนสลัดน้าํ การปนแหง หรือการ
เบรก คือ คาบที่กําลังไฟฟาเขามีคาสูงสุด
10.2 เพิ่มเติมขอความ :
คาบการทํางานที่เลือก เชน คาบของการเติมน้ํา การชะลาง การซัก การปนสลัดน้าํ การปนแหง หรือการ
เบรก คือ คาบที่กระแสไฟฟามีคาสูงสุด

11. การเกิดความรอน
ใหเปนไปตามที่กําหนดใน มอก.1375 ขอ 11. และขอตอไปนี้
11.7 แทนขอความ :
เครื่องซักผาที่มีอุปกรณตั้งโปรแกรม ใหทํางาน 3 วัฏจักร โดยตั้งโปรแกรมที่ทําใหเครื่องซักผาเกิดอุณหภูมิ
เพิ่มสูงสุด และใหมีคาบพักการทํางานระหวางวัฏจักรเปนเวลา 4 min
เครื่องซักผาที่ไมมีอุปกรณตั้งโปรแกรม ใหทํางาน 3 วัฏจักร และใหมีคาบพักการทํางานระหวางวัฏจักรเปน
เวลา 4 min แตละวัฏจักรประกอบดวยการทํางานดังตอไปนี้ :
เครื่องซักผาที่ไมมีอุปกรณปน สลัดน้ํา และ
เครื่องซักผาที่มีอุปกรณรีดน้าํ ที่ทํางานดวยมือ

ซัก

เครื่องซักผาถังเดี่ยวที่ใชซักและปนสลัดน้ํา

ซักแลวปนสลัดน้ํา

เครื่องซักผาที่มีถังแยกตางหากที่ใชซักและปนสลัด
น้ํา ถังทั้งสองตองไมทํางานพรอมกัน

ซัก พัก 4 min แลวปนสลัดน้ํา

เครื่องซักผาที่มีถังแยกตางหากที่ใชซักและปนสลัด
น้ํา ที่ถังทั้งสองทํางานไดพรอมกัน

ซั ก และป น สลั ด น้ํ า ด ว ย เพื่ อ ให พั ก การทํ า งาน
พรอมกัน
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เครื่องซักผาถังเดี่ยวที่ใชซัก ปนสลัดน้ํา และทําใหผา
แหง
• ใสผาจํานวนเทากันเพื่อซักและทําใหแหงในถัง
• ใส ผ า ที่ ซั ก แล ว เพี ย งบางส ว นตามที่ ร ะบุ ใ น

ขอแนะนําเพื่อทําใหแหง

ซัก ปนสลัดน้ํา แลวทําใหผาแหง
ซัก ปนสลัดน้ํา แลวทําใหผาแหง 2 คาบ มีคาบพัก
การทํางานเปนเวลา 4 min ระหวางแตละชวงเวลา
ที่ทําใหแหง ในกรณีนี้ใหเครื่องซักผาทํางานเพียง
2 วัฏจักร

เครื่องซักผาที่มีอุปกรณตั้งเวลา ใหตั้งเวลาซัก เวลาปนสลัดน้ํา และเวลาทําใหผาแหง เทากับเวลาสูงสุดที่ตั้ง
ไดโดยอุปกรณตั้งเวลา
เครื่องซักผาที่ไมมีอุปกรณตั้งเวลา
− กําหนดเวลาซักใหเปนดังตอไปนี้
• 6 min สําหรับเครื่องซักผาแบบใบพัดหมุนตอเนื่อง
• 18 min สําหรับเครื่องซักผาแบบใบกวน
• 25 min สําหรับเครื่องซักผาแบบถังนอน หากมีขอแนะนําการใชงานที่ระบุเวลาซักนานกวา ให

กําหนดเวลาซักตามขอแนะนํานั้น
− เวลาปนสลัดน้ําเปนเวลา 5 min

คาบพักการทํางานรวมทั้งเวลาหยุดใด ๆ เปนเวลา 4 min
ภายหลังการทํางานตามลําดับที่กําหนด เครื่องสูบน้ําทิ้งที่ขับเคลื่อนดวยมอเตอรแยกตางหากและเปดปด
สวิตชดวยมือใหทํางาน 3 รอบ โดยมีคาบพักการทํางานเปนเวลา 4 min ระหวางรอบ โดยแตละรอบการ
ทํางานใชเวลาเทากับ 1.5 เทาของชวงที่จําเปนที่ใชในการสูบน้ําในถังซักจากระดับน้ําสูงสุดจนหมด ปลาย
ทอน้ําทิ้งใหอยูสูงกวาพื้น 900 mm

12. (วาง)
13. กระแสไฟฟารั่วและความทนทานไฟฟาที่อุณหภูมิใชงาน
ใหเปนไปตามที่กําหนดใน มอก.1375 ขอ 13. และขอตอไปนี้
13.2 แกไขขอความ :
เครื่องซักผาประเภท I ชนิดประจําที่ กระแสไฟฟารั่วตองไมเกิน 3.5 mA หรือไมเกิน 1 mA/kW ของ
กําลังไฟฟาเขาที่กําหนด ซึ่งตองไมเกิน 5 mA แลวแตคาใดจะมากกวา
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14. แรงดันไฟฟาเกินชั่วครู
ใหเปนไปตามที่กําหนดใน มอก.1375 ขอ 14.

15. ความตานทานตอความชื้น
ใหเปนไปตามที่กําหนดใน มอก.1375 ขอ 15. และขอตอไปนี้
15.2 แทนที่ขอความ :
ตองสรางเครื่องซักผาใหน้ําที่ลนจากถังซักในการใชงานตามปกติไมมีผลกระทบตอฉนวนทางไฟฟา แมวา
วาลวน้ําเขาเกิดเสียทําใหไมสามารถปดได
การเปนไปตามขอกําหนดใหทําโดยการทดสอบดังตอไปนี้
เครื่องซักผาที่มีการประกอบแบบ X ยกเวนกรณีที่สายไฟฟาเตรียมขึ้นเปนพิเศษ ใหตอกับสายออนที่มี
น้ําหนักเบาที่สุดที่ยอมใหได โดยมีพื้นที่หนาตัดเล็กที่สุดตามที่ระบุในตารางที่ 13
เครื่องซักผาที่เจตนาใหเติมน้ําโดยผูใช ใหเติมน้ําที่มีโซเดียมคลอไรด (NaCl) ประมาณ 1 % จนเต็มถังซัก
แลวเติมเพิ่มอีกอยางสม่ําเสมอภายในเวลา 1 min ดวยปริมาณเทากับ 15 % ของปริมาตรเครื่องซักผาหรือเติม
เพิ่มอีก 0.25 l แลวแตคาใดจะมากกวา
เครื่ อ งซั ก ผ า ที่ มี ก ารทํ า งานแบบอื่ น ให เ ติ ม น้ํ า จนถึ ง ระดั บ น้ํ า สู ง สุ ด แล ว เติ ม ผงซั ก ฟอกตามที่ ร ะบุ ใ น
ภาคผนวก กก. ดวยอัตราสวนผงซักฟอก 5 g ตอน้ําหนึ่งลิตร เปดวาลวน้ําเขาจนน้ําลนถังซักแลวปลอยใหน้ํา
ลนตอไปเปนเวลา 15 min แลวจึงปดวาลว หรือจนกระทั่งน้ําหยุดไหลเขาโดยอัตโนมัติดวยวิธีการอื่น
เครื่องซักผาที่ใสผาดานหนา ใหเปดประตูถาเปดไดดวยมือและไมทําใหระบบอินเตอรล็อกของประตู
เสียหาย
เครื่องซักผาทุกแบบ ใหเทน้ําที่มีโซเดียมคลอไรดประมาณ 1 % และสารชะลาง (rinsing agent) ประมาณ
0.6 % ตามที่ระบุในภาคผนวก กก. ปริมาณ 0.5 l ลงดานบนของเครื่องซักผาโดยใหอุปกรณควบคุมอยูใน
ตําแหนงทํางาน (ON position) หลังจากนั้นใหอุปกรณควบคุมทํางานตลอดพิสัยการทํางาน เมื่อผานไป 5
min ใหทํางานซ้ําอีก
เครื่องซักผาตองทนตอการทดสอบความทนทานไฟฟาตามขอ 16.3 และใหตรวจสอบวาไมปรากฏรอยน้ํา
บนฉนวนที่มีผลทําใหลดระยะหางตามผิวฉนวนหรือระยะหางในอากาศต่ํากวาคาที่กําหนดในขอ 29.
15.101 ตองสรางเครื่องซักผาใหฟองของผงซักฟอกไมมีผลกระทบตอฉนวนทางไฟฟา
การเปนไปตามขอกําหนดใหทําโดยการทดสอบดังตอไปนี้ทันทีหลังจากการทดสอบตามขอ 15.2 แลว
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ใหเครื่องซักผาทํางานในภาวะที่ระบุในขอ 11. แตใหเครื่องซักผาทํางานเพียงวัฏจักรเดียวโดยตั้งโปรแกรม
ใหเครื่องซักผาทํางานนานที่สุด โดยเติมผงซักฟอกตามที่ระบุในภาคผนวก กก. ในปริมาณที่ทําใหเกิดฟอง
เครื่องซักผาที่มีอุปกรณปอนผงซักฟอก ใหปอนสารละลายผงซักฟอกดวยมือแทนในชวงเวลาเดียวกับที่
อุปกรณปอนผงซักฟอกทํางานตามอัตโนมัติ สําหรับเครื่องซักผาแบบอื่นใหใสสารละลายผงซักฟอกกอน
เริ่มการซัก
เครื่องซักผาตองทนตอการทดสอบความทนทานไฟฟาตามขอ 16.3
ใหวางเครื่องซักผาในหองทดสอบที่มีบรรยากาศปกติเปนเวลา 24 h กอนนําไปทดสอบตามขอ 15.3

16. กระแสไฟฟารั่วและความทนทานไฟฟา
ใหเปนไปตามที่กําหนดใน มอก.1375 ขอ 16.

17. การปองกันโหลดเกินของหมอแปลงไฟฟาและวงจรไฟฟาที่เกี่ยวของ
ใหเปนไปตามที่กําหนดใน มอก.1375 ขอ 17.

18. ความทนทาน
ใหแทนที่ขอ 18. ของ มอก.1375 ดวยขอความตอไปนี้
18.101 ตองสรางเครื่องซักผาใหอินเตอรล็อกของฝาหรือประตู ทนตอความเคนที่อาจเกิดขึ้นในระหวางการใชงาน
ตามปกติ
การเปนไปตามขอกําหนดใหทําโดยการทดสอบดังตอไปนี้
เปดฝาหรือประตูตามการใชงานปกติ และวัดแรงกระทําที่มือจับหรืออุปกรณกระตุนของกลไกปลดรวมทั้ง
วัดแรงที่ใชในการปดฝาบนหรือฝาหนาดวย
หลังจากนั้น ใหเปดและปดฝาหรือประตู 10 000 วัฏจักร สําหรับ 6 000 วัฏจักรแรก ใหเครื่องซักผาทํางาน
ดวยแรงดันไฟฟาที่กําหนดเพื่อใหกลไกอินเตอรล็อกไดรับกระแสไฟฟาและไมไดรับกระแสไฟฟาในแต
ละวัฏจักร สําหรับ 4 000 วัฏจักรสุดทาย ไมตองตอเครื่องซักผาเขากับแหลงจายกําลังไฟฟาประธาน สําหรับ
เครื่องซักผาที่มีระบบทําใหผาแหงใหเพิ่มการทดสอบเปน 13 000 วัฏจักร โดย 9 000 วัฏจักรแรกใหทํางาน
โดยกลไกอินเตอรล็อกไดรับกระแสไฟฟาและไมไดรับกระแสไฟฟาในแตละวัฏจักร
ถาอินเตอรล็อกเปนไปตาม IEC 60730-2-12 ไมตองตอเครื่องซักผาเขากับแหลงจายกําลังไฟฟาประธาน
ระหวางการทดสอบ ถาอินเตอรล็อกทํางานมากกวา 1 ครั้งระหวางการทํางานตามปกติ ใหอินเตอรล็อก
ทํางานดวยจํานวนครั้งตามนั้นในแตละวัฏจักร

-8-

มอก.1463 – 2556
ในแตละครั้งใหเปดฝาเปนมุม 45๐ และเปดประตูเปนมุม 90๐ ดวยความเร็วประมาณ 1.5 m/s แรงที่ใชในการ
เปดฝาถังใหมีคาเปน 2 เทาของคาแรงเปดที่วัดได แตตองไมนอยกวา 50 N และไมเกิน 200 N
ใหปดประตูดวยความเร็วประมาณ 1.5 m/s โดยใชแรงที่มีคาเปน 5 เทาของแรงปดที่วัดได แตตองไมนอย
กวา 50 N และไมเกิน 200 N สําหรับฝาถังยอมใหปดฝาไดดวยน้ําหนักของฝา แตถาหากสลักฝาถังทํางาน
ลมเหลว ใหใชแรงการปด 5 เทาของแรงปดที่วัดได แตตองไมนอยกวา 50 N และไมเกิน 200 N
ภายหลังการทดสอบ เครื่องซัก ผาตองเปนไปตามคุณลักษณะที่ตองการที่เ กี่ยวของขอ 20.103 ถึงขอ
20.105 โดยไมทําใหความปลอดภัยลดลง
18.102 กลไกเบรกของเครื่องซักผาที่มีฝาเปดไดระหวางเวลาปนสลัดน้ํา ตองทนตอความเคนที่อาจเกิดขึ้นในการใช
งานตามปกติ
การเปนไปตามขอกําหนดใหทําโดยการทดสอบดังตอไปนี้
ใหเครื่องซักผาทํางานในภาวะการทํางานตามปกติโดยปอนแรงดันไฟฟา 1.06 เทาของแรงดันไฟฟาที่
กําหนดจนกระทั่งมอเตอรมีความเร็วสูงสุด แลวเปดฝาจนสุด ใหทดสอบซ้ําภายหลังจากที่ถังซักหยุดพักเปน
เวลานานพอที่มั่นใจไดวาเครื่องซักผาจะไมมีอุณหภูมิสูงเกินไป
ใหทดสอบ 1 000 ครั้ง โดยตองทําใหผาเปยกชุมน้ําอยางนอยทุก 250 ครั้ง
ภายหลังการทดสอบ เครื่องซักผาตองใชงานตอไปไดและไมทําใหความปลอดภัยลดลง จึงถือวาเปนไปตาม
มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้
หมายเหตุ

อาจใชวิธีการเรงใหเย็นเพื่อปองกันอุณหภูมิสูงเกินและลดระยะเวลาในการทดสอบ

19. การทํางานผิดปกติ
ใหเปนไปตามที่กําหนดใน มอก.1375 ขอ 19. และขอตอไปนี้
19.1 เพิ่มเติมขอความ :
เครื่องซักผาที่มีอุปกรณตั้งโปรแกรมหรืออุปกรณตั้งเวลา ใหทดสอบตามขอ 19.101 แทนการทดสอบตาม
ขอ 19.2 และขอ 19.3
มอเตอรที่ทําหนาที่ขับเคลื่อนชิ้นสวนเคลื่อนที่ของใบกวนแบบแกวงไปมา (oscillating agitator) ไมตอง
ทดสอบตามขอ 19.7
เครื่องซักผาที่ไมเจตนาใหตอกับแหลงจายน้ํารอน และไมมีตัวทําความรอน ใหทดสอบตามขอ 19.102 ดวย

-9-

มอก.1463 – 2556
19.2 เพิ่มเติมขอความ :
การจํากัดการระบายความรอน ทําโดยใหเครื่องซักผาทํางานโดยไมมีน้ําหรือมีน้ําเพียงทวมตัวทําความรอน
เทานั้น โดยใชกรณีที่เครื่องซักผาระบายความรอนใหผลเลวที่สุด
19.7 เพิ่มเติมขอความ :
เครื่องซักผาที่ไมมีอุปกรณตงั้ โปรแกรมหรืออุปกรณตั้งเวลา ใหทํางานเปนเวลา 5 min
19.9 เพิ่มเติมขอความ :
การทดสอบโหลดเกินทํางาน ใหทํากับเครื่องซักผาที่มีอุปกรณปองกันโหลดเกินรวมกับวงจรอิเล็กทรอนิกส
ที่ปองกันขดลวดของมอเตอรถังซัก ถาอุปกรณปองกันวัดอุณหภูมิขดลวดโดยตรงไมตองทดสอบ
หมายเหตุ

การวัดความตานทานขดลวดหรือกระแสขดลวดไมใชการวัดอุณหภูมิขดลวดโดยตรง

ใหเครื่องซักผาทํางานในภาวะตามขอ 11 จํานวน 1 วัฏจักร จากนั้นใหเพิ่มโหลดจนกระทั่งกระแสผาน
ขดลวดมอเตอรเพิ่มขึ้น 10 % ใหเครื่องซักผาทํางานอีกครั้งตามวัฏจักรเดิม คงแรงดันไฟฟาแหลงจายไวที่คา
เดิม ใหเพิ่ มโหลดอีกครั้งและทดสอบซ้ําจนกระทั่งอุปกรณปองกันที่ มีวงจรอิเ ล็กทรอนิกส ทํางานหรื อ
มอเตอรสะดุดหยุด (stall)
19.13 เพิ่มเติมขอความ :
ผาทดสอบตองไมลุกไหม และตองไมมีรอยเกรียมหรือรอยไหม
หมายเหตุ 101 ไมตองคํานึงถึงผาทดสอบที่ปรากฏรอยสีน้ําตาลออนหรือมีควันเล็กนอย

ระหวางการทดสอบตามขอ 19.101 และขอ 19.102 อุณหภูมิของขดลวดตองไมเกินคาที่ระบุไวในตารางที่ 8
ถาเครื่องซักผายังคงทํางานได ตองเปนไปตามคุณลักษณะที่ตองการขอ 20.103 ถึงขอ 20.105 ในสวนที่
เกี่ยวของ
19.101 ใหเครื่องซักผาทํางานในภาวะการทํางานตามปกติโดยปอนแรงดันไฟฟาที่กําหนด ใหนําภาวะผิดพรองหรือ
การทํางานที่ไมไดคาดหมายใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในการทํางานตามปกติมาใช
ภาวะผิดพรองและการทํางานที่ไมไดคาดหมาย ที่นํามาใช ไดแก
− อุปกรณตั้งโปรแกรมหยุดทํางานที่ตําแหนงใด ๆ
− การตัดและตอใหมของแหลงจายไฟฟาเฟสเดียวหรือหลายเฟส ในระหวางสวนใด ๆ ของโปรแกรม
− การลัดวงจรหรือเปดวงจรของสวนประกอบ
− วาลวแมเหล็กไมทํางาน
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− ชิ้นสวนทางกลของสวิตชวัดระดับน้ําไมทํางานหรือถูกขัดขวาง ไมนาํ ภาวะผิดพรองนี้มาใช ถา
• พื้นที่หนาตัดของทอที่สงไปชองอากาศ (air chamber) ใหญกวา 500 mm โดยมีมิติต่ําสุด 10 mm
• ทางออกของชองอากาศอยูเหนือระดับน้ําสูงสุดอยางนอย 20 mm และ
• ทอที่ตอชองอากาศไปยังสวิตชวัดระดับน้ํายึดติดในลักษณะที่ไมมีโอกาสเกิดการงอหรือถูกบีบรัด
− หลอดแคพิลลารีของเทอรมอสแตตรั่ว

ถาการทํางานโดยไมมีน้ําในเครื่องซักผาในตอนเริ่มตนโปรแกรมเปนภาวะที่ใหผลเลวที่สุด ใหทดสอบการ
ทํางานดวยโปรแกรมนั้นโดยตองปดวาลวน้ําเขากอน
หมายเหตุ

ภาวะผิดพรองที่เกิดขึ้นจาก
− อุปกรณเติมอัตโนมัติเปดคางไว ครอบคลุมแลวในขอ 15.2
− อุปกรณควบคุมอุณหภูมิเกิดลัดวงจร ครอบคลุมแลวในขอ 19.4
− ตัวเก็บประจุของมอเตอรเกิดลัดวงจรหรือเปดวงจร ครอบคลุมแลวในขอ 19.7
− ประตูอินเตอรล็อกนิรภัยไมทํางาน ครอบคลุมแลวในขอ 24.1.4

19.102 เครื่องซักผาที่ไมเจตนาใหตอกับแหลงจายน้ํารอน และไมมีตัวทําความรอน ใหเครื่องซักผาทํางานตามภาวะ
ขอ 11. เวนแตกรณีมีการปอนแรงดันไฟฟาที่กําหนด และเติมน้ําที่อุณหภูมิ (65 ± 5) ๐C

20. เสถียรภาพและอันตรายทางกล
ใหเปนไปตามที่กําหนดใน มอก.1375 ขอ 20. และขอตอไปนี้
20.1 แกไขขอความ :
เตรียมเครื่องซักผาใหถังซักวางเปลาหรือบรรจุผาตามที่ระบุไวสําหรับการทํางานตามปกติ แลวแตภาวะใด
จะใหผลเลวที่สุด ปดฝาและประตู และถามีลอใหปรับอยูในตําแหนงที่ใหผลเลวที่สุด
20.101 เครื่องซักผาแบบถังนอนที่ใสผาดานบน ผานฝาแบบบานพับ ตองมีอินเตอรล็อกเพื่อตัดกระแสไฟฟาปอน
มอเตอรกอนเปดฝาเกิน 50 mm
หากฝาเปนแบบเลื่อนหรือแบบยกออกได เครื่องซักผาตองตัดกระแสไฟฟาปอนมอเตอรทันทีที่เลื่อนหรือยก
ฝา และมอเตอรตองไมเริ่มทํางานจนกวาฝาจะอยูในตําแหนงปด
ตองสรางอินเตอรล็อกเพื่อปองกันการทํางานที่ไมไดคาดหมาย ยกเวนฝาอยูในตําแหนงปด
การเปนไปตามขอกําหนดใหทําโดยการตรวจ วัด และการทดสอบดังตอไปนี้
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ใชโพรบทดสอบ B ตาม มอก.2533 เพื่อลองปลดอินเตอรล็อกตาง ๆ ที่กําหนดไวในคุณลักษณะที่ตองการนี้
โดยอินเตอรล็อกเหลานี้ตองไมปลดล็อก
20.102 เครื่องซักผาตองไมทํางานผิดปกติเนื่องจากโหลดไมสมดุล
การเปนไปตามขอกําหนดใหทําโดยการทดสอบดังตอไปนี้
วางเครื่องซักผาบนพื้นระนาบและติดยึดโหลดที่มีมวล 0.2 kg หรือ 10 % ของน้ําหนักผาสูงสุดที่ระบุไวใน
ขอแนะนํา แลวแตคาใดจะมากกวาไวที่ผนังดานในของถังซักที่ตําแหนงกึ่งกลางของความยาวถัง
ใหเครื่องซักผาทํางานในชวงเวลาปนสลัดน้ําโดยปอนแรงดันไฟฟาที่กําหนด
ใหทดสอบ 4 ครั้ง โดยเปลี่ยนตําแหนงติดยึดโหลดแตละครั้งเปนมุม 90๐ รอบผนังของถังซัก
ถาการเปนไปตามขอกําหนดขึ้นอยูกับวงจรอิเล็กทรอนิกส ใหทดสอบซ้ําภาวะผิดพรองตามขอ 19.11.2 ก)
ถึง ช) ซ้ําทีละขอ
เครื่องซักผาตองไมลมและถังซักตองไมชนถูกสวนอื่น ๆ ยกเวนเปลือกหุมถัง ภายหลังการทดสอบ เครื่อง
ซักผาตองยังคงใชงานตอไปได
20.103 เครื่องซักผาแบบถังนอนที่บรรจุผาทางดานหนา หรือดานบน ฝาหรือประตูตองมีอินเตอรล็อกใหเครื่อง
ซักผาทํางานไดตอเมื่อฝาอยูในตําแหนงปดเทานั้น
การเปนไปตามขอกําหนดใหทําโดยการตรวจ และทดสอบดังตอไปนี้
ใชโพรบทดสอบ B ตาม มอก.2533 เพื่อลองปลดอินเตอรล็อกตาง ๆ ที่กําหนดไวในคุณลักษณะที่ตองการนี้
โดยอินเตอรล็อกเหลานี้ตองไมปลดล็อก
20.104 ฝาหรือประตูตองเปดไมไดขณะที่ถังซักหมุนดวยความเร็วเกิน 60 rpm หากถังซักมีพลังงานจลนที่เกิดจาก
การหมุนเกิน 1 500 J หรือความเร็วสูงสุดที่ขอบถังซักมีคาเกิน
− 20 m/s สําหรับถังซักที่หมุนรอบแกนนอน
− 40 m/s สําหรับถังซักที่หมุนรอบแกนตั้ง

การเปนไปตามขอกําหนดใหทําโดยการทดสอบดังตอไปนี้
ปอนแรงดันไฟฟาที่กําหนดใหเครื่องซักผาทํางานขณะถังซักวางเปลา พยายามเปดฝาหรือประตูดวยแรงที่มี
คาเทากับแรงที่หาไดในการทดสอบตามขอ 22.104 ขณะฝาหรือประตูอินเตอรล็อก
ฝาหรือประตูตองเปดไมไดขณะที่ถังซักหมุนดวยความเร็วเกิน 60 rpm ถาเครื่องซักผาเปนแบบใสผา
ดานหนาและสามารถเปดประตูได แหลงจายไฟฟาปอนมอเตอรตองตัดโดยทันทีกอนประตูเปดกวางเกิน
50 mm
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ถาเครื่องซักผาทํางานดวยวงจรอิเล็กทรอนิกส ใหทดสอบซ้ําโดยใชภาวะแยกกันดังตอไปนี้
− ภาวะผิดพรองตามขอ 19.11.2 ก) ถึง ช) ทีละขอกับวงจรอิเล็กทรอนิกส
− ทดสอบปรากฏการณแมเหล็กไฟฟาตามขอ 19.11.4.2 และขอ 19.11.4.5 กับเครื่องซักผา
หมายเหตุ

พลังงานจลนที่เกิดจากการหมุน คํานวณไดจากสมการตอไปนี้
E = mv2/4
เมื่อ
E คือ พลังงานจลนที่เกิดจากการหมุน เปนจูล
m คือ มวลของผาตามที่ระบุไวในขอแนะนําการใช เปนกิโลกรัม
v คือ ความเร็วสูงสุดที่ขอบถังซัก เปนเมตรตอวินาที

ถาตั้งโปรแกรมวงจรอิเล็กทรอนิกสได ซอฟตแวรตองมีวิธีควบคุมภาวะความผิดพรอง/ความผิดพลาดตามที่
ระบุใน IEC 60335-1 Ed. 5 Table R.1 และใหประเมินคุณลักษณะที่ตองการที่เกี่ยวของตามภาคผนวก ต.
20.105 เครื่องซักผาตองมีอุปกรณอัตโนมัติสําหรับตัดแหลงจายไฟฟาปอนมอเตอร หรือสําหรับลดความเร็วถังซัก
ลงเหลือ 60 rpm เมื่อฝาหรือประตูถูกเปดออก หากถังซักมีพลังงานจลนที่เกิดจากการหมุนไมเกิน 1 500 J
และความเร็วสูงสุดที่ขอบถังซักมีคาไมเกิน
− 20 m/s สําหรับถังซักที่หมุนรอบแกนนอน
− 40 m/s สําหรับถังซักที่หมุนรอบแกนตั้ง
หมายเหตุ

พลังงานจลนที่เกิดจากการหมุน คํานวณไดจากสมการในขอ 20.104

การเปนไปตามขอกําหนดใหทําโดยการทดสอบดังตอไปนี้
ปอนแรงดันไฟฟาที่กําหนดใหเครื่องซักผาทํางานตามขอ 20.1 ขณะถังซักวางเปลาหรือบรรจุผาตามที่ระบุ
ในการทํ า งานตามปกติ ก รณี ใ ดกรณีห นึ่ งที่ ใ หผ ลเลวกวา พยายามเป ด ฝาหรื อ ประตู เ หมือ นการใช ง าน
ตามปกติดวยแรงไมเกิน 50 N
ถาเครื่องซักผาทํางานดวยวงจรอิเล็กทรอนิกส ใหทดสอบซ้ําโดยใชภาวะแยกกันดังตอไปนี้
− ภาวะผิดพรองตามขอ 19.11.2 ก) ถึง ช) ทีละขอกับวงจรอิเล็กทรอนิกส
− ทดสอบปรากฏการณแมเหล็กไฟฟาตามขอ 19.11.4.2 และขอ 19.11.4.5 กับเครื่องซักผา

เมื่อฝาหรือประตูถูกเปดออก ถังซักตองมีความเร็วรอบลดลงเหลือไมเกิน 60 r/min ภายในเวลา 7 s หลังจาก
ที่เปดฝาหรือประตูกวางเกิน 50 mm นอกจากนี้ ถาเครื่องซักผาเปนแบบใสผาดานหนา ตองตัดแหลงจาย
ไฟฟาปอนมอเตอร
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ถาตั้งโปรแกรมวงจรอิเล็กทรอนิกสได ซอฟตแวรตองมีวิธีควบคุมภาวะความผิดพรอง/ความผิดพลาดตามที่
ระบุใน IEC 60335-1 Ed. 5 Table R.1 และใหประเมินคุณลักษณะที่ตองการที่เกี่ยวของตามภาคผนวก ต.

21. ความแข็งแรงทางกล
ใหเปนไปตามที่กําหนดใน มอก.1375 ขอ 21. และขอตอไปนี้
21.101 ฝาและประตูตองมีความแข็งแรงทางกลเพียงพอ
การเปนไปตามขอกําหนดสําหรับฝา ใหทําโดยการทดสอบตามขอ 21.101.1 และสําหรับประตูประตูใหทํา
โดยการทดสอบขอ 21.101.2
21.101.1 ติดยึดยางรูปครึ่งทรงกลมที่มีเสนผานศูนยกลาง 70 mm และมีความแข็งระหวาง 40 IRHD กับ 50 IRHD
เขากับทรงกระบอกที่มีมวล 20 kg แลวปลอยลงบนจุดกึ่งกลางของฝาจากความสูง 100 mm
ใหทดสอบ 3 ครั้ง ภายหลังการทดสอบ ฝาตองไมเสียหายจนทําใหเขาถึงสวนที่เคลื่อนที่ได
21.101.2 ใชแรง 150 N กดลงในแนวดิ่งบนประตูในตําแหนงที่ใหผลเลวที่สุดขณะประตูเปดเปนมุม (90 ± 5)๐
เปนเวลา 1 min
ภายหลังการทดสอบ เครื่องซักผาตองไมเสียหายหรือเสียรูป จนไมเปนไปตามขอ 20.103 ถึงขอ 20.105
21.102 ฝาตองมีความตานทานที่เพียงพอตอการเสียรูป
การเปนไปตามขอกําหนดใหทําโดยการทดสอบดังตอไปนี้
ใชแรง 50 N กดลงบนฝาที่เปดอยูในทิศทางและตําแหนงที่ใหผลเลวที่สุด
ใหทดสอบ 3 ครั้ง ภายหลังการทดสอบ บานพับตองไมหลุดหลวมและเครื่องซักผาตองไมเสียหายหรือเสีย
รูปจนไมเปนไปตามขอ 20.103 ถึงขอ 20.105

22. การสราง
ใหเปนไปตามที่กําหนดใน มอก.1375 ขอ 22. และขอตอไปนี้
22.6 แกไขคุณลักษณะที่ตองการ :
คุณลักษณะที่ตองการที่เกี่ยวของกับการรั่วไหลจากภาชนะ ทอ ขอตอ และชิ้นสวนที่คลายกันของเครื่อง
ซักผา ไมใชกับชิ้นสวนที่ผานการทดสอบการทนตอการเสื่อมสภาพตามที่ระบุในภาคผนวก ขข.
แกไขคุณลักษณะการทดสอบ :
ใชสารละลายที่ประกอบดวยผงซักฟอกตามที่ระบุในภาคผนวก กก. จํานวน 5 g ตอน้ํากลั่นหนึ่งลิตร แทน
น้ําผสมสี
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22.101 ตองสรางเครื่องซักผาใหเมื่อระดับน้ําอยูเหนือขอบลางของชองประตู ประตูตองเปดไมไดงาย ๆ ขณะเครื่อง
ซักผาทํางาน คุณลักษณะที่ตองการนี้ไมใชกับเครื่องซักผาที่มีอินเตอรล็อกของประตู หรือประตูที่เปดโดย
ใชกุญแจ หรือโดยการกระทํา 2 อยางที่แยกจากกัน เชน กด และหมุน
การเปนไปตามขอกําหนดใหทําโดยการตรวจ และการทดสอบดวยมือ
ถาเครื่องซักผาทํางานดวยวงจรอิเล็กทรอนิกสและเครื่องซักผาสามารถทําความรอนน้ําไดถึง 90๐C ให
ทดสอบซ้ําโดยใชภาวะแยกกันดังตอไปนี้
− ภาวะผิดพรองตามขอ 19.11.2 ก) ถึง ช) ทีละขอกับวงจรอิเล็กทรอนิกส
− ทดสอบปรากฏการณแมเหล็กไฟฟาตามขอ 19.11.4.2 และขอ 19.11.4.5 กับเครื่องซักผา

ฝาหรือประตูของเครื่องซักผาตองเปดไมไดโดยงาย
ถาตั้งโปรแกรมวงจรอิเล็กทรอนิกสได ซอฟตแวรตองมีวิธีควบคุมภาวะความผิดพรอง/ความผิดพลาดตามที่
ระบุใน IEC 60335-1 Ed.5.0 Table R.1 และใหประเมินคุณลักษณะที่ตอ งการที่เกี่ยวของตามภาคผนวก ต.
22.102 ตองสรางเครื่องซักผาใหผาที่ซักไมสัมผัสโดยตรงกับตัวทําความรอน
การเปนไปตามขอกําหนดใหทําโดยการตรวจ
22.103 ตองสรางเครื่องซักผาใหชองตัวกรองเปดไมไดโดยงาย ในระหวางการใชงานตามปกติ คุณลักษณะที่
ตองการนี้ไมใชเฉพาะกับเครื่องซักผาที่เจตนาใหตอกับแหลงจายน้ําเย็น และไมมีอุปกรณทําน้ํารอน หรือ
เครื่องซักผาที่มีฝาปดชองตัวกรองประกอบมาดวย อยางใดอยางหนึ่ง หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
− เปนอินเตอรล็อก
− เปดโดยใชกุญแจ
− เปดโดยการกระทํา 2 อยางที่แยกจากกัน เชน กด และหมุน หรือ
− เปดโดยการหมุนมากกวา 180๐

การเปนไปตามขอกําหนดใหทําโดยการตรวจ และการทดสอบดวยมือ
22.104 ตองสรางอินเตอรล็อกของฝาและประตูใหเปนไปตามขอ 20. เพื่อใหเปดประตูโดยพลการไมไดในการใช
งานตามปกติพลการ
การเปนไปตามขอกําหนดใหทําโดยการทดสอบดังตอไปนี้
เปดฝาหรือประตูขณะใชงานตามปกติ โดยใชแรงกระทําที่มือจับหรือที่กลไกปลดล็อกเพื่อความปลอดภัย
และวัดแรงเปดนั้น
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ปดฝาและประตู ใหเครื่องซักผาทํางานดวยแรงดั นไฟฟ าที่กําหนดโดยมีระยะเวลาพอเพี ยงที่จะทําให
อินเตอรล็อกทํางาน ใหพยายามเปดฝาหรือประตูขณะใชงานตามปกติ คอย ๆ เพิ่มแรงที่ใชเปน 5 เทาของ
แรงเปดที่วัดได ซึ่งตองไมนอยกวา 50 N และไมเกิน 200 N ในชวงเวลา 5 s
ใหทดสอบ 300 ครั้ง ที่อัตราประมาณ 6 ครั้งตอนาที
หลังจากนั้น ใหเพิ่มแรงเปน 10 เทาของแรงเปดที่วัดไดกอนหนา ซึ่งตองไมนอยกวา 50 N ฝาและประตูตอง
เปดไมได
หมายเหตุ

ไมตองคํานึงถึงความเสียหายที่มือจับ

22.105 ตองใชเครื่องมือเทานั้นในการเขาถึงกลไกปลดล็อกทางกลใด ๆ ของประตูที่ใสผาภายหลังเกิดความผิด
พรอง
การเปนไปตามขอกําหนดใหทําโดยการตรวจ

23. สายไฟฟาภายใน
ใหเปนไปตามที่กําหนดใน มอก.1375 ขอ 23. และขอตอไปนี้
23.101 ฉนวนและเปลือกของสายไฟฟาภายในสําหรับจายไฟฟา ใหวาลวแมเหล็กและสวนประกอบที่คลายกันที่
ประกอบรวมกับทอออนภายนอกสําหรับตอกับทอจายน้ําประธาน ตองมีคุณลักษณะทางไฟฟาเทียบเทากับ
เปลือกพอลิไวนิลคลอไรดเบาของสายออนตาม มอก.11 (รหัสชนิด 60227 IEC 52) เปนอยางนอย
การเปนไปตามขอกําหนดใหทําโดยการทดสอบที่เหมาะสม

24. สวนประกอบ
ใหเปนไปตามที่กําหนดใน มอก.1375 ขอ 24. และขอตอไปนี้
24.1.4 เพิ่มเติมขอความ :
จํานวนวัฏจักรของการทํางานสําหรับอุปกรณตั้งโปรแกรมเทากับ 3 000 รอบ
สําหรับอินเตอรล็อกของฝาหรือประตู จํานวนวัฏจักรของการทํางานที่ระบุใน IEC 60730-2-12 ขอ 6.10
และขอ 6.11 ตองไมนอยกวา 6 000 รอบ สําหรับเครื่องซักผาที่มีการอบผาดวย จํานวนวัฏจักรของการ
ทํางานต่ําสุดใหเพิ่มเปน 9 000 รอบ ถาอินเตอรล็อกทํางานมากกวา 1 ครั้งระหวางการทํางานตามปกติ
จํานวนวัฏจักรของการทํางานต่ําสุดตองเพิ่มใหสอดคลองกัน
24.101 คัตเอาตความรอนที่ประกอบอยูในเครื่องซักผาเพื่อใหเปนไปตามขอ 19.4 ตองไมเปนแบบตั้งใหมเอง
การเปนไปตามขอกําหนดใหทําโดยการตรวจ
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25. การตอเขากับแหลงจายไฟฟาและสายออนภายนอก
ใหเปนไปตามที่กําหนดใน มอก.1375 ขอ 25

26. ขั้วตอสายสําหรับตัวนําภายนอก
ใหเปนไปตามที่กําหนดใน มอก.1375 ขอ 26.

27. การเตรียมการสําหรับการตอลงดิน
ใหเปนไปตามที่กําหนดใน มอก.1375 ขอ 27.

28. หมุดเกลียวและจุดตอ
ใหเปนไปตามที่กําหนดใน มอก.1375 ขอ 28.

29. ระยะหางในอากาศ ระยะหางตามผิวฉนวน และฉนวนตัน
ใหเปนไปตามที่กําหนดใน มอก.1375 ขอ 29. และขอตอไปนี้
29.2 เพิ่มเติมขอความ :
สภาพแวดลอมจุลภาคเปนมลภาวะระดับ 3 และฉนวนตองมีคาดัชนีเปรียบเทียบการเกิดรอย (comparative
tracking index value; CTI) ไมนอยกวา 250 ยกเวนในระหวางการใชงานเครื่องซักผาตามปกติ ที่ฉนวนมี
การหุมหรืออยูในตําแหนงที่ไมคอยมีโอกาสสัมผัสกับมลภาวะที่เกิดจากสาเหตุดังตอไปนี้
− น้ําที่กลั่นตัวจากเครื่องซักผา
− สารเคมี เชน ผงซักฟอก หรือน้ํายาปรับสภาพผา

30. ความทนความรอนและไฟ
ใหเปนไปตามที่กําหนดใน มอก.1375 ขอ 30. และขอตอไปนี้
30.2 เพิ่มเติมขอความ :
เครื่องซักผาที่มีอุปกรณตั้งโปรแกรมหรืออุปกรณตั้งเวลาใหใชขอ 30.2.3 สําหรับเครื่องซักผาอื่น ๆ ใหใช
ขอ 30.2.2

31. ความตานทานการเปนสนิม
ใหเปนไปตามที่กําหนดใน มอก.1375 ขอ 31.

32. การแผรังสี ความเปนพิษ และอันตรายที่คลายกัน
ใหเปนไปตามที่กําหนดใน มอก.1375 ขอ 32.
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ภาคผนวก
ใหเปนไปตามภาคผนวกตาง ๆ ของ มอก.1375 และภาคผนวกตอไปนี้
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ภาคผนวก ต.
(ขอกําหนด)
การประเมินซอฟตแวร
ต.2.2.5 แกไขขอความ :
วงจรอิเล็กทรอนิกสที่สามารถตั้งโปรแกรมได ที่มีฟงกชันซอฟตแวรที่มีวิธีควบคุมภาวะความผิดพรอง/
ความผิดพลาดตามที่ระบุใน IEC 60335-1 Ed.5.0 Table R.1 หรือ Table R.2 การตรวจวัดความผิดพรอง/
ความผิดพลาด ตองเกิดขึ้นกอนที่จะเกิดความเสียหายตามขอ 19. ขอ 20.104 ขอ 20.105 และขอ 22.101
ต.2.2.9 แกไขขอความ :
ซอฟตแวรและฮารดแวรที่ใชควบคุมเกี่ยวกับดานความปลอดภัย ตองเริ่มตนและสิ้นสุดการทํางานกอนที่
จะเกิดความเสียหายตามขอ 19 ขอ 20.104 ขอ 20.105 และขอ 22.101
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ภาคผนวก กก.
(ขอกําหนด)
ผงซักฟอกและสารชะลาง
กก.1 ผงซักฟอก
อาจใช ผ งซั ก ฟอกตามที่ ร ะบุ ใ นข อ แนะนํ า การใช ง าน กรณี ที่ มี ข อ สงสั ย เกี่ ย วกั บ ผลการทดสอบให ใ ช
ผงซักฟอกที่มีสวนประกอบดังนี้
สวนประกอบ
โซเดียมแอลคิลเบนซีนซัลโฟเนตเชิงเสน (linear sodium alkyl benzene sulphonate)
ที่มีคาความยาวเฉลี่ยของโซแอลเคน (alkane chain) ที่ C11.5
เอทอกซิเลเทดทัลโลวแอลกอฮอล (ethoxylated tallow alcohol)
(ที่มีคาเอทอกซิเลเทดที่ 14 EO)
สบูโซเดียม (sodium soap) ที่มีคาความยาวของโซคารบอนระหวาง 12 ถึง 16
( C12-16) : 13% ถึง 26% และมีคาความยาวของโซคารบอนระหวาง 18 ถึง 20
(C18-20) : 74% ถึง 87%
โซเดียมไทรพอลิฟอสเฟต (sodium tripolyphosphate)
โซเดียมซิลิเกต โดยมีสัดสวน SiO2 : 76.75% และ Na2O : 23.25%
(sodium silicate (SiO2 : 76.75% and Na2O : 23.25%))
แมกนีเซียมซิลิเกต (magnesium silicate)
คารบอกซีเมทิลเซลลูโลส (carboxy methyl cellulose)
เอทิลีนไดอะมีน เททระแอซีติก-โซเดียมซอลต
(ethylenediamine tetraacetic-sodium-salt)
ออปทิคัลไวเทนเนอร (optical whitener) สําหรับผาฝายที่เปนแบบไดมอรโฟลิโนสติลบีน
(dimorpholinostilbene type)
โซเดียมซัลเฟต (sodium sulphate) (เปนสารเสริมหรือเพิ่ม)
น้ํา
โซเดียมเพอรบอเรตเททระไฮเดรต (sodium perborate tetrahydrate) (แยกเติมตางหาก)
หมายเหตุ สวนประกอบของผงซักฟอกตัดทอนมาจาก IEC 60456-1994
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อัตราสวนโดยมวล
%
6.4
2.3
2.8

35.0
6.0
1.5
1.0
0.2
0.2
16.8
7.8
20.0
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กก.2 สารชะลาง
อาจใชสารชะลางที่มีขายทั่วไป กรณีที่มีขอสงสัยเกี่ยวกับผลการทดสอบใหใชสารชะลางที่มีสวนประกอบ
ดังนี้
อัตราสวนโดยมวล
%
15.0
11.5
3.0
70.5

สวนประกอบ
พลูราเเฟก LF 221 (plurafac LF 221) 1)
คูมีนซัลโฟเนต (สารละลายที่มีเนื้อสาร 40 %)
กรดซิตริกแอนไฮดรัส (anhydrous citric acid)
น้ําดีไอออไนซ (deionized water)

สารชะลางที่มีสวนประกอบดังขางบนมีสมบัติดังตอไปนี้
− ความหนืด

: 17 mPa•s

− ความเปนกรด-ดาง : 2.2 (1 % ในน้ํา)
หมายเหตุ

1)

สวนประกอบของสารชะลางตัดทอนมาจาก IEC 60436

พลูราเเฟก LF 221 คือชื่อทางการคาของผลิตภัณฑที่จัดจําหนายโดยบริษัท BASF ขอมูลที่ใหนี้เพื่อความสะดวกในการ
ใชงานของผูใชมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้ และไมไดบังคับใหใชผลิตภัณฑของบริษัทนี้
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ภาคผนวก ขข.
(ขอกําหนด)
การทดสอบการเสื่อมสภาพสําหรับชิ้นสวนอิลาสโตเมอร (elastomeric part)
การทดสอบการเสื่อมสภาพสําหรับชิ้นสวนอิลาสโตเมอร ทําโดยการวัดคาความแข็งและมวล กอนและหลังการจุม
ชิ้นสวนดังกลาวในสารละลายของผงซักฟอกที่อุณหภูมิเพิ่มขึ้น
ใชชิ้นตัวอยางทดสอบอยางนอย 3 ชิ้นของแตละสวนที่ตองการทดสอบ ชิ้นตัวอยางทดสอบและวิธีทดสอบให
เปนไปตามที่ระบุใน ISO 1817 โดยมีการแกไขขอความดังตอไปนี้

4. ของเหลวที่ใชทดสอบ
ของเหลวที่ใชทดสอบเตรียมขึ้นโดยการละลายผงซักฟอกตามที่ระบุในภาคผนวก กก. โดยมีสัดสวนผงซักฟอก 5 g
ตอน้ํากลั่นหนึ่งลิตร
ตองระวังไมใหมวลทั้งหมดของชิ้นตัวอยางทดสอบที่นํามาจุมลงในของเหลวที่ใชทดสอบ มีคามากกวา 100 g ตอ
ปริมาณของเหลวหนึ่งลิตร ของเหลวทดสอบตองทวมชิ้นตัวอยางทดสอบ และพื้นผิวทั้งหมดของชิ้นตัวอยาง
ทดสอบตองสัมผัสกับของเหลวที่ใชทดสอบอยางอิสระ ระหวางการทดสอบชิ้นตัวอยางทดสอบตองไมถูกแสง
โดยตรง หามนําชิ้นตัวอยางทดสอบที่มีสวนประกอบตางกันจุมในของเหลวที่ใชทดสอบชนิดเดียวกันในเวลา
เดียวกัน

5. ชิ้นตัวอยางทดสอบ
5.4

การปรับภาวะชิ้นตัวอยางทดสอบ
อุณหภูมิโดยรอบมีคา (23 ± 2)๐C และความชื้นสัมพัทธมีคา (50 ± 5) %

6. การจุมในของเหลวที่ใชทดสอบ
6.1

อุณหภูมิ
ใหความรอนแกของเหลวที่ใชทดสอบที่มีชิ้นตัวอยางทดสอบจุมอยู จนมีอุณหภูมิ 75+05 ๐C ภายในเวลา 1 h
และคงอุณหภูมิไวที่คานี้ เปลี่ยนของเหลวที่ใชทดสอบทุก 24 h โดยใหความรอนในลักษณะเดียวกัน
หมายเหตุ

6.2

เพื่อหลีกเลี่ยงไมใหของเหลวที่ใชทดสอบระเหยไป แนะนําใหใชระบบวงจรปด (closed-circuit system) หรือ
วิธีการที่คลายกันเพื่อนําของเหลวที่ใชทดสอบกลับคืนมา

ระยะเวลา
จุมชิ้นตัวอยางทดสอบในของเหลวที่ใชทดสอบเปนเวลาทั้งหมด 48+01 h
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จากนั้ น จุ ม ชิ้ น ตั ว อย า งทดสอบในของเหลวใหม ที่ มี อุ ณ หภู มิ เ ท า กั บ อุ ณ หภู มิ โ ดยรอบทั น ที เ ป น เวลา
(45 ± 15) min
หลังจากนําชิ้นตัวอยางทดสอบออกจากของเหลวที่ใชทดสอบ ใหลางดวยน้ําเย็นที่มีอุณหภูมิ (15 ± 5)๐C
แลวนํามาทําใหแหงดวยกระดาษซับ

7. วิธีทดสอบ
7.2

การเปลี่ยนของมวล
มวลของชิ้นตัวอยางทดสอบหลังจุมในของเหลวที่ใชทดสอบ ตองเพิ่มขึ้นไมเกิน 10 % ของมวลกอนจุม

7.6

การเปลี่ยนของคาความแข็ง
ใหทดสอบดวยการทดสอบจุลภาคสําหรับคาความแข็ง (micro-test for hardness)
คาความแข็งของชิ้นตัวอยางทดสอบตองไมเปลี่ยนแปลงไปมากกวา 8 IRHD ผิวของชิ้นตัวอยางทดสอบตอง
ไมเหนียว และไมปรากฏรอยราวที่มองเห็นดวยตาเปลา หรือความเสื่อมสภาพอื่น ๆ
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ภาคผนวก คค.
(ขอกําหนด)
เครื่องซักผามีอุปกรณอิเล็กโทรไลตไมใชผงซักฟอก
การแกไขดัดแปรในมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้ ใหใชกับเครื่องซักผาที่ใชในที่อยูอาศัยและเครื่องใชไฟฟา
ที่มีลักษณะคลายกัน ที่มีกระบวนการอิเล็กโทรไลต (electrolytic process) ที่ใชสารอิเล็กโทรไลตแทนการใช
ผงซักฟอกดวย
หมายเหตุ

ขอที่เพิ่มเติมและหมายเหตุในภาคผนวกนี้เริ่มตนดวยหมายเลข 201

2. เอกสารอางอิง
เพิ่มเติมขอความ :
มอก.2380 เลม 2(52) - 2552 การทดสอบทางสภาพแวดลอม เลม 2(52) การทดสอบ – การทดสอบ Kb : ละออง
น้ําเกลือ (สารละลายโซเดียมคลอไรด) เปนวัฏจักร
IEC 60079 – 15

Electrical apparatus for explosive gas atmospheres – Part 15 : Construction, test
and marking of type of protection “n” electrical apparatus

3. บทนิยาม
3.1.9

เพิ่มเติมขอความ :
การใชเครื่องซักผาที่เติมสารอิเล็กโทรไลตโดยผูใช ตองใชสารอิเล็กโทรไลตตามจํานวนและชนิดตามที่
ระบุในขอแนะนํา

7. การทําเครือ่ งหมายและฉลาก และขอแนะนํา
7.12 เพิ่มเติมขอความ :
ข อ แนะนํ า สํ า หรั บ เครื่ อ งซั ก ผ า ที่ เ จตนาให เ ติ ม สารอิ เ ล็ ก โทรไลต โ ดยผู ใ ช ต อ งมี ร ายละเอี ย ดของสาร
อิเล็กโทรไลตที่ใชและขอความดังตอไปนี้ :
เพื่อหลีกเลี่ยงอันตราย ใหใชเฉพาะสารอิเล็กโทรไลตตามที่ระบุ
หมายเหตุ 201 รายละเอียดของสารอิเล็กโทรไลตที่ใช ใหระบุเปนชื่อเคมีทั่วไป (generic name) หรือรหัสผลิตภัณฑของ
ผูทํา

7.12.1 เพิ่มเติมขอความ :
ขอแนะนําในการติดตั้งเครื่องซักผาที่มีตัวทําความรอน ตองระบุวาใหติดตั้งเครื่องซักผาโดยมีระยะหาง
อยางนอย 200 mm ระหวางเปลือกหุมของเครื่องซักผากับแหลงกําเนิดความรอนภายนอก
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15. ความตานทานตอความชื้น
15.2 แทนยอหนาที่สามและยอหนาที่สี่ของการเปนไปตามขอกําหนดดวยขอความดังตอไปนี้
เครื่องซักผาที่ทํางานในภาวะตามขอ 11. แตไมมีการโหลดผา เมื่อเติมน้ําถึงระดับน้ําสูงสุด วาลวน้ําเขายังคง
เปดตอไปจนน้ําลนถังซัก แลวปลอยใหน้ําลนตอไปเปนเวลา 15 min แลวจึงปดวาลว หรือจนกระทั่งน้ํา
หยุดการไหลเขาโดยอัตโนมัติดวยวิธีการอื่น
15.101 ไมใชขอกําหนดนี้

19. การทํางานผิดปกติ
19.201 ตองสรางเครื่องซักผาใหการเกิดฟองไมมีผลกระทบตอฉนวนทางไฟฟา
การเปนไปตามขอกําหนดใหทําโดยการทดสอบดังตอไปนี้ โดยทําทันทีภายหลังทดสอบตามขอ 15.2
ใหเติมผงซักฟอกที่มีองคประกอบตามที่ระบุในภาคผนวก กก. ปริมาณผงซักฟอกจะเปน 2 เทาของปริมาณ
สารอิเล็กโทรไลตที่จําเปนสําหรับการซักปกติ จากนั้นใหเครื่องซักผาทํางานในภาวะที่ระบุในขอที่ 11.
แตทํางานเพียง 1 วัฏจักรสมบูรณ โดยใชโปรแกรมที่มีคาบการทํางานนานที่สุด
ใหทดสอบความทนทานทางไฟฟาของเครื่องซักผาตามขอ 16.3

22. การสราง
22.6 แกไขขอความ :
ใชสารละลายที่มีสีที่ไดจากสวนของสารอิเล็กโทรไลตของน้ําซักแทนน้ําผสมสี
22.17 เพิ่มเติมขอความ :
ตัวคั่นที่เจตนาใหปองกันชองเปดของอุปกรณอิเล็กโทรไลตจากการปดกั้นดวยผนัง ตองยึดอยูกับที่ เพื่อที่
ไมใหถอดจากดานนอกของเครื่องซักผาโดยใชมือ ไขควง หรือประแจเลื่อนได
22.201 เครื่องซักผาที่มีอุปกรณอิเล็กโทรไลตซึ่งประกอบดวย หองแคโทดและแอโนดหลายชุดที่แยกโดยตัวกั้นอิ
เล็กโทรไลต ตองสรางใหอุปกรณดังกลาวเปดสูบรรยากาศตลอดเวลาโดยผานชองเปดที่มีเสนผานศูนยกลาง
อยางนอย 5 mm หรือมีพื้นที่ 20 mm2 ดวยความกวางอยางนอย 3 mm ชองเปดตองอยูในตําแหนงที่ไมปดกั้น
ในการใชงานตามปกติ
การเปนไปตามขอกําหนดใหทําโดยการตรวจและโดยการวัด
22.202 ระหว า งการใช ง านตามปกติ ข องเครื่ อ งซั ก ผ า ปฏิ กิ ริ ย าเคมี ใ นอุ ป กรณ อิ เ ล็ ก โทรไลต ต อ งไม เ กิ ด แก ส
ไฮโดรเจนในปริมาณที่ทําใหเกิดอันตรายในพื้นที่ตอไปนี้
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− พื้นที่ที่ติดตั้งสวนประกอบทางไฟฟาที่เกิดการอารกและเกิดประกายไฟในระหวางการทํางานตามปกติ

หรือการทํางานผิดปกติ เวนแตสวนประกอบเหลานี้จะไดรับการทดสอบ และผลทดสอบอยางนอย
เปนไปตาม IEC 60079-15 สําหรับแกสกลุม IIC หรือ
− พื้นที่ที่พื้นผิวมีอุณหภูมิเกิน 460๐C ระหวางการทํางานตามปกติหรือการทํางานผิดปกติ และอาจทําให

สัมผัสกับแกสไฮโดรเจนที่ถูกปลอยออกมา
การเปนไปตามขอกําหนดใหทําโดยการตรวจ การวัดอุณหภูมิของพื้นผิวที่เกี่ยวของในระหวางการทํางาน
ตามปกติและที่ผิดปกติ และโดยการทดสอบตอไปนี้
ใหเครื่องซักผาทํางาน 1 วัฏจักรในภาวะการทํางานตามปกติ
วัดความเขมขนของแกสไฮโดรเจนในพื้นที่ที่เกี่ยวของอยางตอเนื่อง สําหรับ 1 วัฏจักรการซัก ตั้งแตเริ่มตน
ทดสอบจนสิ้นสุดวัฏจักร นําความเขมขนของแกสไฮโดรเจนตั้งตนที่วัดกอนการทดสอบไปหักลบออกจาก
ความเขมขนสูงสุดที่วัดไดระหวางการทดสอบ
คาที่ไดตองไมเกิน 50 % ของขีดจํากัดลางการเกิดเปลวไฟ (lower flammability limit, LFL) ของไฮโดรเจน
หมายเหตุ 1 ขีดจํากัดลางการเกิดเปลวไฟของไฮโดรเจน คือ 4 % โดยปริมาตรตอปริมาตร ของอากาศ
หมายเหตุ 2 เครื่องมือวัดที่ใชสําหรับเฝาตรวจความเขมขนแกส เชน เครื่องมือวัดที่ใชวิธีการตรวจรูดวยแสงอินฟราเรด
ควรมีการตอบสนองที่เร็ว โดยปกติใชเวลา 2 s ถึง 3 s และไมควรทําใหผลการทดสอบคลาดเคลื่อน
หมายเหตุ 3 ถาใชวิธีแกสโครมาโทรกราฟ การชักตัวอยางแกสในพื้นที่กักเก็บควรมีอัตราไมเกิน 2 mm ในทุก ๆ 30 s
หมายเหตุ 4 เครื่องมือวัดอื่น ๆ ไมหามที่จะนํามาใช หากเครื่องมือนั้นไมทําใหผลทดสอบคลาดเคลื่อน

22.203 ในระหวางการใชงานตามปกติของเครื่องซักผา ปฏิกิริยาเคมีในอุปกรณอิเล็กโทรไลตตองไมทําใหน้ําซัก
เปนสาเหตุของการเกิดการกัดกรอนอันเนื่องมาจากคาความเปนกรด-ดางของน้ําซัก
การเปนไปตามขอกําหนดใหทําโดยการทดสอบหมอกเกลือ (salt mist test) ตาม มอก.2380 เลม 2(52) ที่
ความเขมงวดระดับ 2 คาความเปนกรดดางของสารละลายที่ใชตองมีคาโดยประมาณเทากับคาของน้ําซักที่
วัดไดระหวางการใชงานตามปกติของเครื่องซักผา
กอนการทดสอบ ทําใหเปลือกหุมที่มีการเคลือบเกิดรอยขีดขวนโดยใชหมุดเหล็กกลาแข็ง มีปลายรูปกรวยมี
มุมยอด 40๐ ที่ปลายหมุดมนกลมมีรัศมี 0.25 mm ± 0.02 mm ใหแรงกับหมุดโดยมีแรงตามแกนเปน 10 N
± 0.5 N จับหมุดใหเอียงเปนมุม 80๐ ถึง 85๐ กับแนวระดับ และขีดโดยการลากหมุดไปตามพื้นผิวที่เคลือบ
ดวยความเร็วประมาณ 20 mm/s ทําใหเกิดรอยขีด 5 รอย แตละรอยหางกันไมนอยกวา 5 mm และไมนอย
กวา 5 mm จากขอบ
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ภายหลั ง การทดสอบ เครื่ อ งซั ก ผ า ต อ งไม เ สื่ อ มลงเกิ น กว า เกณฑ ที่ กํ า หนดในมาตรฐานผลิ ต ภั ณ ฑ
อุตสาหกรรมนี้ ตามรายละเอียดในขอ 8. และขอ 27. วัสดุเคลือบผิวตองไมแตกและตองไมหลุดจากพื้นผิว

29. ระยะหางในอากาศ ระยะหางตามผิวฉนวน และฉนวนตัน
29.2

แกไขขอความ :
ในขีดนําที่สองของขอเพิ่มเติมขอความ ใหแทนคํา “ผงซักฟอก” ดวย “สารอิเล็กโทรไลต”

32. การแผรังสี ความเปนพิษ และอันตรายที่คลายกัน
เพิ่มเติมขอความ :
ความเขมขนของแกสโอโซนที่เกิดขึ้นโดยปฏิกิริยาเคมีในอุปกรณอิเล็กโทรไลต ตองไมมากเกินไป
การเปนไปตามขอกําหนดใหทดสอบดังตอไปนี้ ใหทําในหองที่ไมมีชองเปดที่มีมิติ 2.5 m × 3.5 m × 3.0 m โดย
ผนังปดดวยแผนพอลิเอทิลีน
ใหรักษาอุณหภูมิหองที่ประมาณ 25๐C และความชื้นสัมพัทธ 50 % โดยใหเครื่องซักผาอยูในตําแหนงตาม
ขอแนะนํา และจากนั้นใหทํางาน 1 วัฏจักรในภาวะการทํางานตามปกติ
หลอดชักตัวอยางแกสโอโซนอยูในตําแหนง 10 mm จากชองปากทางออกของแกสตามที่ระบุในขอ 22.201 นํา
ความเขมขนของแกสโอโซนตั้งตนที่วัดกอนการทดสอบไปหักลบออกจากความเขมขนสูงสุดที่วัดไดระหวางการ
ทดสอบ
ปริมาณของแกสโอโซนในหองตองไมเกิน 5×10-6 %

ภาคผนวก ขข.
แกไขขอความ :
ใชสารอิเล็กโทรไลตในน้ําซักที่ไดในภาวะของขอ 11. แทนการใชสารละลายที่มีผงซักฟอก
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ภาคผนวก งง.
(ขอแนะนํา)
เครื่องซักผาที่มีอุปกรณรีดน้าํ ดวยกําลังไฟฟา
ใหใชการแกไขดัดแปรดังตอไปนี้ในมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้ กับเครื่องซักผาที่ใชในที่อยูอาศัยและที่มี
ลักษณะคลายกันที่มีอุปกรณรีดน้ําดวยกําลังไฟฟา
หมายเหตุ

ขอที่เพิ่มเติมและหมายเหตุในภาคผนวกนี้เริ่มตนดวยหมายเลข 201

7. การทําเครื่องหมายและฉลาก และขอแนะนํา
7.1

เพิ่มเติมขอความ :
กลไกปลดล็อกดานความปลอดภัยของอุปกรณรีดน้ําดวยกําลังไฟฟาตองทําเครื่องหมายเพื่อแสดงวิธีการ
ทํางาน เวนแตวิธีการทํางานของเครื่องซักผาทําใหผูใชตองทํางานอยางตอเนื่อง
หมายเหตุ 201 การทําเครื่องหมายนี้อาจแสดงอยูใกลกลไก

7.12 เพิ่มเติมขอความ :
ขอแนะนําสําหรับเครื่องซักผาที่มีอุปกรณรีดน้ําดวยกําลังไฟฟา ตองแสดงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นไดขณะ
อุปกรณรีดน้ําทํางานและตองระบุดังนี้
− ตองปลดหรือปดสวิตชอุปกรณรีดน้ําเมื่อไมใชงาน
− หามเด็กใชงานเครื่องซักผา

11. การเกิดความรอน
11.7 เพิ่มเติมขอความ :
ใหเครื่องซักผาทํางาน 3 วัฏจักร โดยมีคาบพักการทํางาน 4 min ระหวางวัฏจักร แตละวัฏจักรประกอบดวย
การซักตามดวยการรีดน้ํา
ในทุกครั้งของการรีดน้ําที่มีระยะเวลา 8 min ใหโหลดอุปกรณรีดน้ําโดยการใสแผนบอรดผานลูกกลิ้งนาที
ละ 1 ครั้ง ปรับความดันลูกกลิ้งไปที่คาสูงสุด แผนบอรดมีความหนาประมาณ 20 mm และยาว 800 mm มี
ความกวางอยางนอยเทากับ 3 ใน 4 ของความยาวประสิทธิผลของลูกกลิ้ง แผนบอรดมีลักษณะสอบลงที่
ปลายทั้ง 2 ขางอยางสม่ําเสมอจนมีความหนาประมาณ 3 mm ตลอดระยะ 200 mm

19. การทํางานผิดปกติ
19.7 เพิ่มเติมขอความ :
ใหล็อกชิ้นสวนที่เคลื่อนที่ไดของอุปกรณรีดน้ํา ถึงแมวาจะมีแทงขัด (trip bar) ปองกันการหมุนของลูกกลิ้ง
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20. เสถียรภาพและอันตรายทางกล
เพิ่มเติมดังตอไปนี้ :
20.201 ตองสรางอุปกรณรีดน้ําดวยกําลังไฟฟา ใหรักษาแรงกดระหวางลูกกลิ้งไดโดยผูใช เวนแตมีการปลดดาน
ความปลอดภัยที่เขาถึงไดงาย หรือการปองกันอื่น ๆ
กลไกปลดล็อกตองทํางานสะดวกโดยไมมีชิ้นสวนใด ๆ กระเด็นออกมาอยางรุนแรง และตองคลายแรงกด
บนลูกกลิ้งทันที ลูกกลิ้งตองแยกจากกันอยางนอย 45 mm ที่ปลายทั้ง 2 ดาน หรืออยางนอย 25 mm ที่ปลาย
ดานหนึ่ง และ 75 mm ที่ปลายอีกดานหนึ่ง
บุคคลที่ยืนในตําแหนงการทํางานปกติใด ๆ ที่สัมพันธกับอุปกรณรีดน้ําตองทําใหอุปกรณปลดล็อกดาน
ความปลอดภัยทํางานได ถึงแมวานิ้วของทั้ง 2 มือติดอยูระหวางลูกกลิ้ง
ตองสรางอุปกรณรีดน้ําดวยกําลังไฟฟาใหปองกันนิ้วถูกหนีบระหวางลูกกลิ้งกับโครงยึด
อุปกรณรีดน้ําดวยกําลังไฟฟาตองควบคุมโดยสวิตชที่เขาถึงไดสะดวก
หมายเหตุ

สวิตชควบคุมเครื่องซักผาอาจควบคุมอุปกรณรีดน้ําดวย

การเปนไปตามขอกําหนดใหทําโดยการตรวจ การวัด การทดสอบดวยมือ และการทดสอบดังตอไปนี้
ใหปรับแรงกดระหวางลูกกลิ้งไปที่คาสูงสุด สอดแผนบอรดที่กลาวไวในขอ 11.7 ระหวางลูกกลิ้งทั้งสอง
หยุดอุปกรณรีดน้ําเมื่อแผนบอรดผานไปประมาณครึ่งแผน ปรับแรงกดทีละนอยจนตัวปลดล็อกดานความ
ปลอดภัยทํางาน ตัวปลดล็อกตองทํางานกอนที่แรงจะมีคาเกิน 70 N
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