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มาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม

โกลว์สตาร์ตเตอร์สำหรับหลอดฟลูออเรสเซนซ์
1. ขอบข่าย
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรมนีค้ รอบคลุมเฉพาะโกลว์สตาร์ตเตอร์ทใ่ี ช้กบั หลอดฟลูออเรสเซนซ์ทม่ี กี ารอุน่ ไส้กอ่ น
(pre-heat) และโกลว์สตาร์ตเตอร์ทใ่ี ช้กบั ดวงโคมฟลูออเรสเซนซ์ประเภท II ทัง้ นีต้ อ้ งเป็นไปตามภาคผนวก ข. ซึง่ ต่อไป
ในมาตรฐานนีจ้ ะเรียกว่า “สตาร์ตเตอร์” และหลอดฟลูออเรสเซนซ์จะเรียกว่า “หลอด”
หมายเหตุ

การออกแบบสตาร์ตเตอร์โดยทั่วไปเพื่อทำงานกับหลอดต่าง ๆ ขึ้นอยู่กับแรงดันไฟฟ้าที่จ่าย หลอดเดี่ยวหรือ
สองหลอดต่ออนุกรมกัน แรงดันไฟฟ้าสูงสุดของหลอดและคุณลักษณะของการจุดหลอด

2. บทนิยาม
ความหมายของคำทีใ่ ช้ในมาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรมนี้ มีดงั ต่อไปนี้
2.1 สตาร์ตเตอร์ (starter) หมายถึง อุปกรณ์นอกเหนือสวิตช์หลัก ทำหน้าทีต่ อ่ หรือตัดวงจรอุน่ ไส้กอ่ นของหลอด
โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ การจุดหลอด
2.2 โกลว์สตาร์ตเตอร์ (glow starter) หมายถึง สตาร์ตเตอร์ทท่ี ำงานโดยการปล่อยประจุ แล้วทำให้เกิดแสงใน
บรรยากาศทีเ่ ป็นก๊าซ
2.3 แรงดันไฟฟ้าที่สตาร์ตเตอร์ไม่ต่อวงจรอีก (non-reclosure voltage) หมายถึง แรงดันไฟฟ้าที่ลดลงจาก
แรงดันไฟฟ้าทดสอบ ซึ่งทำให้หน้าสัมผัสของสตาร์ตเตอร์ไม่ต่อวงจรอีกหลังจากการทำงานที่แรงดันไฟฟ้า
ทดสอบ ตามทีไ่ ด้กำหนดไว้ในการทดสอบความเร็วของการทำงาน
2.4 หลอดเสื่อมคุณภาพ (deactivated lamp) หมายถึง หลอดที่ไส้หลอดข้างเดียวหรือทั้งสองข้างเสื่อม
ความสามารถในการปล่อยอิเล็กตรอนออกมาโดยทีไ่ ส้หลอดยังไม่ขาด
2.5 โกลว์สตาร์ตเตอร์ไม่มขี ดี จำกัดระยะเวลาการทำงาน (glow starter without operating time limitation) หมายถึง
สตาร์ตเตอร์ทไ่ี ม่มกี ารป้องกันในการจุดหลอดอย่างต่อเนือ่ งเป็นเวลานาน โดยทีห่ ลอดไม่สามารถจุดติดได้ เช่น
หลอดเสือ่ มคุณภาพ
2.6 โกลว์สตาร์ตเตอร์มขี ดี จำกัดระยะเวลาการทำงาน (glow starter with operating time limitation) หมายถึง
สตาร์ตเตอร์ทม่ี กี ารป้องกันในการจุดหลอดอย่างต่อเนือ่ งเป็นเวลานาน โดยทีห่ ลอดไม่สามารถจุดติดได้ เช่น
หลอดเสือ่ มคุณภาพ
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3. ประเภท และชนิด
สตาร์ตเตอร์แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ
3.1 ประเภท 1 สตาร์ตเตอร์ไม่มขี ดี จำกัดระยะเวลาการทำงาน
3.2 ประเภท 2 สตาร์ตเตอร์มขี ดี จำกัดระยะเวลาการทำงาน ซึง่ แบ่งเป็น 3 ชนิด ดังต่อไปนี้
3.2.1 ชนิดไม่สามารถตัง้ ใหม่ได้
3.2.2 ชนิดตัง้ ใหม่ได้
3.2.3 ชนิดตัง้ ใหม่ได้อตั โนมัติ โดยการกระตุน้ ด้วยสวิตช์หลัก หรือวิธกี ารอืน่ ๆ ทีอ่ อกแบบไว้

4. คุณลักษณะทีต่ อ้ งการทัว่ ไป
สตาร์ตเตอร์ต้องออกแบบและสร้างให้ใช้งานได้โดยไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้หรือสิ่งแวดล้อมในการใช้งานตามปกติ
การทดสอบให้ปฏิบตั ติ ามหัวข้อการทดสอบทีร่ ะบุไว้ทกุ รายการ

5. ข้อกำหนดทัว่ ไปสำหรับการทดสอบ
5.1 ข้อกำหนดนี้ ใช้สำหรับการทดสอบเฉพาะแบบเท่านัน้
5.2 หากมิได้ระบุไว้เป็นอย่างอืน่ ให้ทดสอบทีอ่ ณ
ุ หภูมโิ ดยรอบ 25 องศาเซลเซียส ± 5 องศาเซลเซียส
5.3 ให้ทดสอบเรียงตามลำดับข้อทีร่ ะบุไว้ในมาตรฐานนี้

6. การทำเครือ่ งหมายและฉลาก
6.1 สตาร์ตเตอร์ทกุ หน่วยอย่างน้อยต้องมีเลข อักษร หรือเครือ่ งหมายแจ้งรายละเอียดดังต่อไปนี้ ให้เห็นได้งา่ ย
ชัดเจนและถาวร
ก)

ชือ่ ผูท้ ำ หรือโรงงานทีท่ ำ หรือเครือ่ งหมายการค้าทีจ่ ดทะเบียน

ข)

ประเภท ชนิด หรือหมายเลขอ้างอิงตามแค็ตตาล็อก

ค)

พิสยั ของกำลังไฟฟ้าของหลอดทีจ่ ะใช้ได้กบั สตาร์ตเตอร์ ซึง่ กำหนดดังนี้
1) เป็นพิสยั กำลังไฟฟ้าทีเ่ ป็นมาตรฐานทัง้ หมดทีก่ ำหนดไว้ใน มอก.236 หรือ มอก.1713
2) กรณีทแ่ี สดงค่าแตกต่างไปจากพิสยั ข้างต้นและไม่สามารถแสดงทีต่ วั สตาร์ตเตอร์ได้ ให้แสดงบนวัสดุ
หีบห่อหรือแค็ตตาล็อกทีผ่ ทู้ ำจัดพิมพ์ขน้ึ

ง)

พิสยั ของอุณหภูมทิ ป่ี ระสงค์ให้ใช้สำหรับสตาร์ตเตอร์ (ถ้ามี)

6.2 ข้อชีแ้ จงอืน่ ทีเ่ ป็นประโยชน์ ตัวอย่าง วงจรทีส่ ตาร์ตเตอร์ตอ้ งใช้ หรือแรงดันไฟฟ้าทีก่ ำหนดของสตาร์ตเตอร์
ให้ทำเครือ่ งหมายไว้บนสตาร์ตเตอร์หรืออ้างอิงไว้ในเอกสารทีผ่ ทู้ ำจัดพิมพ์ขน้ึ ในกรณีตดิ ตัง้ สตาร์ตเตอร์ทม่ี ี
ขีดจำกัดระยะเวลาทำงาน ต้องมีขอ้ มูลแสดงไว้
6.3 เครือ่ งหมายและฉลาก ต้องเห็นได้งา่ ย ชัดเจนถาวร และเป็นไปตามข้อ 7.11
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7. ข้อกำหนดและการทดสอบด้านความปลอดภัย
7.1 จำนวนตัวอย่างสำหรับการทดสอบเฉพาะแบบ
การทดสอบเฉพาะแบบให้ใช้สตาร์ตเตอร์ 5 ตัวอย่างสำหรับทดสอบตามข้อ 7.3 ถึง ข้อ 7.11 และข้อ 7.12.1
และให้นำตัวเก็บประจุชนิดใช้กบั สตาร์ตเตอร์จำนวน 10 ตัวอย่าง มาทดสอบตามข้อ 7.12.2 และข้อ 7.12.3
ถ้าเป็นสตาร์ตเตอร์มขี ดี จำกัดระยะเวลาการทำงานให้นำสตาร์ตเตอร์ชนิดนัน้ ๆ 5 ตัวอย่างไปทดสอบตามข้อ
7.13 ด้วย
7.2 เกณฑ์ตดั สิน
สตาร์ตเตอร์จะเป็นไปตามมาตรฐานการทดสอบด้านความปลอดภัยก็ตอ่ เมือ่ สตาร์ตเตอร์ทง้ั 5 ตัวอย่างเป็นไป
ตามเกณฑ์ทก่ี ำหนดในข้อ 7.3 ถึงข้อ 7.11 และข้อ 7.12.1 รวมทัง้ ข้อ 7.13 (ถ้ามี) นอกจากนีต้ วั เก็บประจุ
ทัง้ 10 ตัวอย่างต้องเป็นไปตามเกณฑ์ทก่ี ำหนดในข้อ 7.12.2 และข้อ 7.12.3 ด้วย
ถ้าสตาร์ตเตอร์ตวั ใดตัวหนึง่ ไม่ผา่ นการทดสอบใดๆ ให้ทดสอบรายการนัน้ และรายการก่อนหน้านัน้ ทีอ่ าจมี
ผลกระทบถึงการทดสอบดังกล่าวซ้ำโดยใช้สตาร์ตเตอร์อกี 5 ตัวอย่าง และผลการทดสอบทัง้ 5 ตัวอย่างนี้
ต้องเป็นไปตามเกณฑ์ทก่ี ำหนดทุกข้อ
ตัวเก็บประจุทง้ั 10 ตัวอย่างทีท่ ดสอบตามข้อ 7.12.2 และข้อ 7.12.3 ต้องเป็นไปตามเกณฑ์ทก่ี ำหนดทุกข้อ
และในระหว่างการทดสอบ ถ้าตัวอย่างทีใ่ ช้ไม่ผา่ นการทดสอบใด ๆ ให้ทดสอบรายการนัน้ ซ้ำโดยใช้ตวั เก็บประจุ
อีก 10 ตัวอย่าง ซึง่ ตัวอย่างทดสอบทัง้ 10 ตัวอย่างนีต้ อ้ งเป็นไปตามเกณฑ์ทก่ี ำหนดทุกข้อ
7.3 การป้องกันไฟฟ้าช็อกโดยบังเอิญ (protection against accidental electric shock)
เปลือกนอกของสตาร์ตเตอร์จะต้องสามารถป้องกันไฟฟ้าช็อกได้ การป้องกันทำได้โดยการใช้วสั ดุฉนวนเป็น
เปลือกนอก หรือบุภายในด้วยวัสดุทไ่ี ม่ใช่โลหะ หรือโดยวิธอี น่ื ๆ ทีจ่ ะป้องกันการสัมผัสระหว่างส่วนทีม่ ไี ฟฟ้า
กับเปลือกนอก
การตรวจสอบให้ทำโดยการตรวจพินจิ
7.4 ความต้านทานฉนวนในภาวะความชืน้ (insulation resistance under humidity condition)
หลังจากนำตัวอย่างทดสอบไปอบความชืน้ เป็นเวลา 48 ชัว่ โมง ในตูอ้ บทีม่ คี วามชืน้ สัมพัทธ์รอ้ ยละ 91 ถึงร้อยละ
95 ทีอ่ ณ
ุ หภูมโิ ดยรอบอุณหภูมหิ นึง่ ระหว่าง 20 องศาเซลเซียส ถึง 27 องศาเซลเซียส โดยให้อณ
ุ หภูมคิ งที่
อยูใ่ นช่วง ± 1 องศาเซลเซียส ให้วดั ค่าความต้านทานฉนวนระหว่างส่วนทีม่ ไี ฟฟ้ากับเปลือกนอกโลหะของ
สตาร์ตเตอร์ทนั ที ค่าทีไ่ ด้ตอ้ งไม่นอ้ ยกว่า 2 เมกะโอห์ม โดยใช้ไฟฟ้ากระแสตรงทีแ่ รงดัน 500 โวลต์ เป็นเวลา
1 นาที ในกรณีทเ่ี ปลือกนอกทำด้วยวัสดุฉนวน ให้หมุ้ ด้วยแผ่นดีบกุ เปลวก่อน จากนัน้ วัดค่าความต้านทานฉนวน
ดังกล่าวข้างต้น ระหว่างแผ่นเปลวกับส่วนทีม่ ไี ฟฟ้า
ก่อนนำตัวอย่างทดสอบไปอบความชืน้ ต้องนำไปไว้ในทีท่ ม่ี อี ณ
ุ หภูมโิ ดยรอบไม่แตกต่างไปจากอุณหภูมภิ ายใน
ตูอ้ บ ความชืน้ เกิน + 04 องศาเซลเซียส เป็นเวลาไม่นอ้ ยกว่า 4 ชัว่ โมง
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7.5 ความทนแรงดันไฟฟ้า (dielectric strength)
ภายหลังการทดสอบความต้านทานฉนวนตามข้อ 7.4 ให้ทดสอบต่อไปทันทีโดยป้อนไฟฟ้ากระแสสลับรูปคลืน่
ไซนูซอยด์แรงดัน 1500 โวลต์ (รากกำลังสองเฉลี่ย r.m.s) ให้แก่ส่วนเดียวกันกับที่ทดสอบตามข้อ 7.4
เป็นเวลา 1 นาที ฉนวนระหว่างส่วนทีม่ ไี ฟฟ้ากับเปลือกนอกของสตาร์ตเตอร์ตอ้ งทนแรงดันไฟฟ้าทดสอบได้โดย
ไม่เสียสภาพฉับพลัน
7.6 มิติ (dimension)
7.6.1 มิตขิ องสตาร์ตเตอร์ตอ้ งเป็นไปตามรูปที่ 1 การตรวจสอบให้ใช้เครือ่ งวัดตามรูปที่ 6 รูปที่ 7 และรูปที่ 8
7.6.2 ระยะห่างตามผิวฉนวนและระยะห่างในอากาศระหว่างส่วนทีม่ ไี ฟฟ้าทีม่ ขี ว้ั ต่างกัน หรือระหว่างส่วนทีม่ ไี ฟฟ้า
กับส่วนโลหะซึง่ อาจสัมผัสได้ภายนอกสตาร์ตเตอร์ ต้องไม่นอ้ ยกว่า 3 มิลลิเมตร
ระยะห่างตามผิวฉนวนระหว่างส่วนทีม่ ไี ฟฟ้ากับส่วนโลหะซึง่ อาจสัมผัสได้ภายในสตาร์ตเตอร์ ต้องไม่นอ้ ยกว่า
2 มิลลิเมตร
7.7 การทดสอบความบิด (torsion test)
สตาร์ตเตอร์ตอ้ งสามารถทนโมเมนต์บดิ (torque) 0.6 นิวตันเมตร รอบแนวแกนได้ เมือ่ ใช้โมเมนต์บดิ บริเวณ
ส่วนบนของเปลือกนอก โดยให้มีการจับยึดขั้วของสตาร์ตเตอร์ การให้โมเมนต์บิดต้องไม่เป็นแบบฉับพลัน
แต่ตอ้ งค่อยๆ เพิม่ ขึน้ ทีละน้อย จากศูนย์จนถึงค่าทีร่ ะบุ
7.8 ความแข็งแรงทางกล (mechanical strength)
สตาร์ตเตอร์ตอ้ งไม่ชำรุดเสียหายจนมีผลต่อความปลอดภัย เมือ่ ทดสอบโดยให้ตก 20 ครัง้ จากความสูง 500
มิลลิเมตร ลงบนแผ่นเหล็กหนา 3 มิลลิเมตร ในทัมบลิงบาร์เรลทีห่ มุนด้วยความเร็ว 5 รอบต่อนาที (ซึง่ เท่ากับตก
10 ครัง้ ต่อนาที) บริภณ
ั ฑ์ทเ่ี หมาะสมสำหรับการทดสอบในรายการนีแ้ สดงไว้ในรูปที่ 2
7.9 การต่อทางไฟฟ้า (connection)
การต่อทางไฟฟ้าต้องออกแบบให้แรงกดสัมผัสไม่สามารถส่งผ่านไปยังวัสดุฉนวนได้ ยกเว้นวัสดุเซรามิก
การตรวจสอบให้ทำโดยการตรวจพินจิ
ข้อกำหนดนีไ้ ม่ใช้กบั การสัมผัสระหว่างส่วนทีแ่ ยกจากกันได้ เช่น ระหว่างสตาร์ตเตอร์กบั ขัว้ รับซึง่ ต้องการแรงกด
จากสปริงอย่างเพียงพอ
7.10 ความทนความร้อนและไฟ (resistance to heat and fire)
7.10.1 เปลือกนอกและส่วนภายนอกอืน่ ๆ ของวัสดุฉนวนต้องสามารถทนความร้อนได้อย่างเพียงพอ
การตรวจสอบให้ปฏิบตั ดิ งั นี้
นำตัวอย่างทดสอบ 5 ตัวอย่าง เข้าอบในตูอ้ บความร้อนทีอ่ ณ
ุ หภูมิ 125 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 168
ชัว่ โมง ในระหว่างการทดสอบ ตัวอย่างทดสอบต้องไม่เปลีย่ นแปลงจนมีผลต่อความปลอดภัย โดยเฉพาะ
กรณีดงั ต่อไปนี้
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- ทำให้การป้องกันไฟฟ้าช็อกลดลง
- ส่วนสัมผัสทางไฟฟ้าหลุดหลวม
- สตาร์ตเตอร์แตกร้าว บวมหรือหดตัว
ภายหลังการทดสอบ มิตติ อ้ งยังคงเป็นไปตามข้อ 7.6.1
7.10.2 เปลือกนอกและส่วนภายนอกอืน่ ๆ ของวัสดุฉนวนต้องทนต่อการกดด้วยลูกกลมของเครือ่ งทดสอบแบบ
กดด้วยลูกกลม (ball - pressure apparatus) ดังแสดงในรูปที่ 10
ให้ผวิ ของส่วนทีจ่ ะทดสอบอยูใ่ นแนวระดับ และใช้ลกู กลมเหล็กกล้าทีม่ เี ส้นผ่านศูนย์กลาง 5 มิลลิเมตร
กดทีผ่ วิ นัน้ ด้วยแรง 20 นิวตัน ในกรณีทผ่ี วิ ของส่วนทีจ่ ะทดสอบแอ่นตัวเมือ่ ถูกกด ส่วนทีถ่ กู กดนัน้ ต้อง
มีฐานรองรับ
ให้ทดสอบในตูอ้ บความร้อนทีอ่ ณ
ุ หภูมิ 125 องศาเซลเซียส ± 5 องศาเซลเซียส
ใช้เวลาอบ 1 ชัว่ โมง หลังจากนัน้ ให้นำลูกกลมออก แล้ววัดเส้นผ่านศูนย์กลางของรอยผิวทีถ่ กู กด เส้นผ่าน
ศูนย์กลาง ทีว่ ดั ได้ตอ้ งไม่เกิน 2 มิลลิเมตร
(ไม่ตอ้ งทดสอบกับชิน้ ส่วนทีเ่ ป็นเซรามิก พลาสติกยูเรีย หรือพลาสติกแอลคีด (alkyd plastic) เนือ่ งจาก
วิธกี ารทดสอบวัสดุเหล่านีอ้ ยูใ่ นระหว่างการพิจารณา)
7.10.3 เปลือกนอกและส่วนภายนอกอืน่ ๆ ของวัสดุฉนวนต้องทนต่อความร้อนและไฟทีผ่ ดิ ปกติได้
การทดสอบให้ปฏิบตั ดิ งั ต่อไปนี้
ให้ทดสอบโดยใช้ลวดรุง่ แสงนิกเกิล -โครเมียม (nickel-chromium glow-wire) ทีใ่ ห้ความร้อนจนถึง
อุณหภูมิ 650 องศาเซลเซียส เครือ่ งทดสอบนี้ ให้เป็นไปตาม IEC 60695-2-1
ติดตัง้ ตัวอย่างในแนวตัง้ บนแคร่ และกดตัวอย่างเข้ากับปลายของเส้นลวดรุง่ แสงด้วยแรง 1 นิวตัน ห่างจาก
ขอบบนของตัวอย่างทดสอบ 15 มิลลิเมตร หรือมากกว่า ให้จำกัดการผ่านทะลุของเส้นลวดรุง่ แสงด้วย
วิธที างกลไว้ในระยะ 7 มิลลิเมตร หลังจาก 30 วินาที ให้ดงึ ตัวอย่างออกจากปลายของเส้นลวดรุง่ แสง
เปลวไฟหรือการปะทุของไฟทีเ่ กิดขึน้ บนตัวอย่างทดสอบต้องดับภายในเวลา 30 วินาที หลังจากดึงตัวอย่าง
ทดสอบออกจากเส้นลวดรุง่ แสง และส่วนทีล่ กุ ไหม้หรือละลายเป็นหยดต้องไม่ทำให้เกิดการติดไฟทีก่ ระดาษ
เนือ้ เยือ่ (tissue paper) (ตามข้อ 6.86 มาตรฐาน ISO 4046) พับ 5 ชัน้ และวางในแนวนอนใต้ตวั อย่าง
ทดสอบเป็นระยะห่าง 200 มิลลิเมตร ± 5 มิลลิเมตร
ให้คงค่าอุณหภูมิของเส้นลวดรุ่งแสงและกระแสไฟฟ้าที่ทำให้เกิดความร้อนเป็นเวลา 1 นาที ก่อนเริ่ม
การทดสอบ และต้องระวังไม่ให้การแผ่รงั สีความร้อนมีผลกระทบต่อตัวอย่างทดสอบในระหว่างช่วงเวลานี้
การวัดอุณหภูมิที่ปลายเส้นลวดรุ่งแสงให้วัดด้วยเทอร์มอคัปเปิลชนิดเส้นลวดขนาดเล็กมากมีปลอกหุ้ม
(sheathed fine-wire thermocouple) ทีป่ ระกอบไว้ และมีการสอบเทียบตาม IEC 60695-2-1
ต้องมีวธิ กี ารป้องกันเพือ่ ขจัดภัยให้แก่ผทู้ ดสอบ อันเนือ่ งมาจาก
- การระเบิดหรือไฟไหม้
- การสูดหายใจเอาควัน และ/หรือสารทีเ่ ป็นพิษเข้าไป
- กากตกค้างทีเ่ ป็นพิษ
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7.11 ความคงทนของเครือ่ งหมาย (quality of marking)
ให้ตรวจสอบโดยการตรวจพินจิ หลังจากใช้ผา้ ชุม่ น้ำถูเครือ่ งหมายเบาๆ เป็นเวลา 15 วินาที
ให้ทดสอบซ้ำโดยใช้ผา้ ชุม่ ปิโตรเลียมสปิรติ ถูเป็นเวลา 15 วินาที
7.12 ตัวเก็บประจุสำหรับป้องกันการแทรกสอดคลืน่ วิทยุ (radio interference suppression capacitor)
7.12.1 สตาร์ตเตอร์ตอ้ งมีตวั เก็บประจุทม่ี คี า่ ความจุอยูร่ ะหว่าง 0.005 ไมโครฟารัด ถึง 0.02 ไมโครฟารัด ต่ออยูใ่ น
สตาร์ตเตอร์เพือ่ ลดการรบกวนคลืน่ วิทยุ เว้นแต่กำหนดไว้เป็นอย่างอืน่ ในข้อมูลหลอดตามมอก. 236 หรือ
มอก. 1713
การตรวจสอบให้ทำโดยการตรวจพินจิ และ/หรือการวัด
7.12.2 ตัวเก็บประจุตอ้ งทนความชืน้ การทดสอบให้ปฏิบตั ดิ งั ต่อไปนี้
ก่อนนำตัวเก็บประจุไปอบความชื้นต้องนำไปไว้ในที่ที่มีอุณหภูมิไม่แตกต่างไปจากอุณหภูมิภายในตู้อบ
ความชืน้ เกิน + 04 องศาเซลเซียส เป็นเวลาไม่นอ้ ยกว่า 4 ชัว่ โมง
หลังจากนำตัวอย่างทดสอบไปอบความชืน้ เป็นเวลา 48 ชัว่ โมง ในตูอ้ บความชืน้ ทีม่ คี า่ ความชืน้ สัมพัทธ์
ร้อยละ 91 ถึงร้อยละ 95 และมีอณ
ุ หภูมใิ ดอุณหภูมหิ นึง่ ระหว่าง 20 องศาเซลเซียส ถึง 30 องศาเซลเซียส
โดยให้อณ
ุ หภูมคิ งทีอ่ ยูใ่ นช่วง ± 1 องศาเซลเซียส หลังจากนัน้ ให้นำออกมาทดสอบต่อไปทันทีโดยป้อน
แรงดันไฟฟ้ากระแสตรง 2 000 โวลต์ แก่ตวั เก็บประจุเป็นเวลา 1 นาที ตัวเก็บประจุตอ้ งทนต่อแรงดัน
ไฟฟ้าทดสอบได้โดยไม่เสียสภาพฉับพลัน
ให้ปอ้ นแรงดันไฟฟ้าทดสอบระหว่างขัว้ ต่อของตัวเก็บประจุ โดยเริม่ ป้อนทีแ่ รงดันไฟฟ้าไม่เกินครึง่ หนึง่
ของแรงดันไฟฟ้าทีก่ ำหนดไว้ แล้วจึงค่อยๆเพิม่ ไปจนถึงค่าเต็มทีท่ ร่ี ะบุ
7.12.3 ตัวเก็บประจุตอ้ งทนทานต่อเปลวไฟและการลุกไหม้
การทดสอบให้ปฏิบตั ดิ งั นี้ ป้อนแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับให้แก่ตวั เก็บประจุแต่ละตัว ค่อยๆ เพิม่ แรงดันไฟฟ้า
จนเกิดการเสียสภาพฉับพลัน แรงดันไฟฟ้าของแหล่งกำเนิดทีใ่ ช้ตอ้ งมีกำลังไฟฟ้าลัดวงจรประมาณ 1 กิโล
โวลต์แอมแปร์
หลังจากนัน้ ให้หมุ้ ตัวเก็บประจุแต่ละตัวด้วยกระดาษเนือ้ เยือ่ และต่ออนุกรมกับบัลลาสต์เหนีย่ วนำ (inductive
ballast) ขนาด 40 วัตต์ ทีเ่ ป็นไปตามคุณลักษณะทีต่ อ้ งการในภาคภาคผนวก ก. และให้ทำงานทีแ่ รงดัน
ไฟฟ้าทีก่ ำหนดของบัลลาสต์เป็นเวลา 5 นาที
ในระหว่างการทดสอบ ตัวเก็บประจุตอ้ งไม่ทำให้กระดาษเนือ้ เยือ่ ติดไฟ
7.13 การเกิดความร้อนของสตาร์ตเตอร์มขี ดี จำกัดระยะเวลาการทำงาน (heating of starters with operating time
limitation)
เปลือกนอกของสตาร์ตเตอร์มีขีดจำกัดระยะเวลาการทำงานต้องไม่เสียรูปในระหว่างการทำงานปกติ และ
การทำงานผิดปกติ จนกระทัง่ ความปลอดภัยลดลง
การทดสอบให้ปฏิบตั ดิ งั ต่อไปนี้
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ให้ตอ่ สตาร์ตเตอร์เหมือนขณะใช้งานปกติกบั หลอดเสือ่ มคุณภาพทีม่ พี กิ ดั กำลังไฟฟ้าสูงสุดตามทีแ่ สดงไว้บน
สตาร์ตเตอร์ และบัลลาสต์เหนีย่ วนำทีส่ อดคล้องกัน ยกเว้นหลอดขนาด 100 วัตต์ และ 125 วัตต์ ให้ใช้
บัลลาสต์เก็บประจุ (capacitive ballast)
บัลลาสต์ทใ่ี ช้ตอ้ งมีคณ
ุ ลักษณะทีต่ อ้ งการเป็นไปตามภาคผนวก ก. แรงดันไฟฟ้าทดสอบต้องเท่ากับร้อยละ 110
ของแรงดันไฟฟ้าทีก่ ำหนดของบัลลาสต์
ให้นำสตาร์ตเตอร์ไปทดสอบทีอ่ ณ
ุ หภูมสิ งู สุดทีแ่ สดงไว้ การทดสอบทีอ่ ณ
ุ หภูมนิ ใ้ี ห้ทำแก่สตาร์ตเตอร์ เท่านัน้
ส่วนบัลลาสต์และหลอดให้คงไว้ทอ่ี ณ
ุ หภูมหิ อ้ ง
ให้ทดสอบเป็นเวลา 168 ชัว่ โมง
หมายเหตุ สตาร์ตเตอร์จำกัดระยะเวลาการทำงานโดยใช้กลไกเพือ่ ตัดกระแสไฟฟ้าจุดหลอดอย่างสมบูรณ์ ไม่ตอ้ งทำการ
ทดสอบตามข้อนี้

8 การทดสอบการจุดหลอด
8.1 จำนวนตัวอย่างทีใ่ ช้ในการทดสอบการจุดหลอด
ให้ใช้สตาร์ตเตอร์ใหม่ 5 ตัว ทีไ่ ม่เคยใช้ในการทดสอบใดๆ ในข้อ 7.
8.2 เกณฑ์ตดั สิน
จะถือว่าสตาร์ตเตอร์เป็นไปตามข้อกำหนดเฉพาะแบบก็ตอ่ เมือ่ สตาร์ตเตอร์ทง้ั 5 ตัว เป็นไปตามข้อ 8.4 ถึงข้อ
8.7 หากมีสตาร์ตเตอร์ตวั ใดตัวหนึง่ ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด ให้ชกั ตัวอย่างใหม่อกี 5 ตัว และทุกตัวต้องเป็นไป
ตามข้อกำหนดทุกข้อ
หากตัวอย่างทดสอบในชุดทีห่ นึง่ ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดมากกว่า 1 ตัว ให้ถอื ว่าสตาร์ตเตอร์ไม่เป็นไปตาม
ข้อกำหนดเฉพาะแบบ
8.3 ภาวะทดสอบ
8.3.1 ในระหว่างการทดสอบ สตาร์ตเตอร์ต้องอยู่ในห้องที่มืดสนิท และทดสอบทันทีหลังจากนำสตาร์ตเตอร์
ไปไว้ในทีม่ ดื สนิทเป็นเวลาอย่างน้อย 15 ชัว่ โมง
ภาวะทดสอบตามทีก่ ำหนดนีจ้ ะถูกต้องสมบูรณ์กต็ อ่ เมือ่ นำสตาร์ตเตอร์ไปไว้ในกล่องทึบแสง
8.3.2 ให้นำสตาร์ตเตอร์ไปทดสอบตามวงจรทดสอบในรูปที่ 3
8.3.3 บัลลาสต์ทใ่ี ช้ตอ้ งเป็นไปตามมอก.23 บัลลาสต์ตอ้ งมีแรงดันไฟฟ้าทีก่ ำหนดเท่ากับแรงดันไฟฟ้าของตัวจ่าย
หรืออยู่ภายในพิสัยแรงดันไฟฟ้าของตัวจ่ายที่ออกแบบไว้สำหรับสตาร์ตเตอร์บัลลาสต์ต้องมีกำลังไฟฟ้า
ทีก่ ำหนด เหมาะสมกับชนิดของหลอดทีอ่ อกแบบให้ใช้กบั โกลว์สตาร์ตเตอร์ หากกำลังไฟฟ้าทีก่ ำหนดมีคา่
ตัง้ แต่ 22 วัตต์ ลงมา บัลลาสต์ทใ่ี ช้ตอ้ งเป็นบัลลาสต์เหนีย่ วนำ และในกรณีทก่ี ำลังไฟฟ้าทีก่ ำหนดเกิน
22 วัตต์ ให้เป็นบัลลาสต์เก็บประจุ
ในกรณีทส่ี งสัยให้เลือกใช้แรงดันไฟฟ้าตามข้อตกลงระหว่างหน่วยทดสอบทีไ่ ด้รบั มอบหมายกับผูท้ ำ
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หมายเหตุ โดยทัว่ ไปแรงดันไฟฟ้าทีก่ ำหนดต้องเท่ากับพิกดั แรงดันไฟฟ้าของบัลลาสต์ทก่ี ำหนดใน มอก. 236 หรือ
ใน มอก. 1713 สำหรับการทดสอบการจุดหลอด

8.3.4 หลอดทีใ่ ช้ตอ้ งเป็นไปตามมอก. 236 หรือ มอก. 1713 ซึง่ เป็นหลอดทีใ่ ช้สตาร์ตเตอร์ และต้องมีกำลัง
ไฟฟ้าทีก่ ำหนดเท่ากับบัลลาสต์ทใ่ี ช้
8.3.5 ผลรวมของฮาร์มอนิกส์ของแรงดันไฟฟ้าตัวจ่ายต้องมีคา่ ไม่เกินร้อยละ 3 ผลรวมของฮาร์มอนิกส์หมายถึง
ผลรวมของค่ารากกำลังสองเฉลีย่ ของค่าฮาร์มอนิกส์ยอ่ ยแต่ละค่า โดยใช้คา่ หลักมูลเป็นร้อยละ 100
ต้องระมัดระวังในการวัด ให้อยูใ่ นภาวะทีป่ รากฏในระหว่างการวัด
หมายเหตุ ตัวจ่ายต้องมีกำลังไฟฟ้าที่เพียงพอและวงจรของตัวจ่ายต้องมีอิมพีแดนซ์ต่ำเพียงพอ เมื่อเทียบกับ
อิมพีแดนซ์ของบัลลาสต์

8.4 ความเร็วของการทำงาน (speed of operation)
ให้ปอ้ นแรงดันไฟฟ้าเท่ากับแรงดันไฟฟ้าทดสอบของการทดสอบการจุดหลอดแก่วงจรทดสอบสำหรับหลอด
ทีเ่ กีย่ วข้องตามทีก่ ำหนดไว้ใน มอก.236 หรือ มอก. 1713 เป็นเวลา 25 วินาที การทดสอบนีใ้ ห้ยกเว้น
หลอดขนาด 20 วัตต์ ทีก่ ำหนดไว้ใน มอก.236 ซึง่ ต้องใช้แรงดันไฟฟ้า 103.5 โวลต์
ในระหว่างการทดสอบ หน้าสัมผัสของสตาร์ตเตอร์ตอ้ งตัดวงจรไม่นอ้ ยกว่า 7 ครัง้
8.5 เวลาต่อวงจร (closed time)
ในระหว่างการทดสอบ 25 วินาทีตามข้อ 8.4 หน้าสัมผัสของโกลว์สตาร์ตเตอร์ตอ้ งต่อวงจรเป็นเวลารวมกัน
ไม่นอ้ ยกว่า 10 วินาที
8.6 แรงดันไฟฟ้าทีส่ ตาร์ตเตอร์ไม่ตอ่ วงจรอีก (non-reclosure voltage)
ให้ลดแรงดันไฟฟ้าทดสอบจากค่าทีใ่ ช้ทดสอบตามข้อ 8.4 ลงอย่างรวดเร็วและต่อเนือ่ ง จนถึงค่าแรงดันไฟฟ้าที่
สตาร์ตเตอร์ไม่ตอ่ วงจรอีกตามทีก่ ำหนดไว้ภายใต้หวั ข้อ “สารสนเทศสำหรับการออกแบบสตาร์ตเตอร์” ในแผ่น
ข้อมูลหลอดทีเ่ กีย่ วข้องใน มอก. 236 หรือ มอก. 1713 โดยไม่มกี ารตัดวงจรตัวจ่าย ในกรณีทส่ี ตาร์ตเตอร์
ได้รบั การออกแบบให้ใช้กบั หลอดในช่วงกำลังไฟฟ้าช่วงใดช่วงหนึง่ ให้ใช้คา่ แรงดันไฟฟ้าสูงสุดของหลอดใน
ช่วงกำลังไฟฟ้าช่วงนัน้
หน้าสัมผัสของสตาร์ตเตอร์ตอ้ งไม่ตดั วงจรอีกภายในช่วงเวลา 1 นาที หลังจากลดแรงดันไฟฟ้าจนถึงค่าทีก่ ำหนด
8.7 แรงดันไฟฟ้าพัลส์ (pulse voltage)
วงจรทีใ่ ช้วดั แรงดันไฟฟ้าพัลส์จะต้องเป็นไปตามรูปที่ 9 โดยพิจารณาร่วมกับวงจรในรูปที่ 3 ให้ปอ้ นแรงดันไฟฟ้า
เท่ากับทีก่ ำหนดไว้ในข้อ 8.4 ให้แก่วงจรทดสอบเป็นเวลา 25 วินาที อย่างน้อยทีส่ ดุ 1 ครัง้ ในช่วงเวลาดังกล่าว
แรงดันไฟฟ้าพัลส์สงู สุด (ทีป่ รากฏบนโวลต์มเิ ตอร์เครือ่ งใดเครือ่ งหนึง่ ในจำนวน 2 เครือ่ ง) จะต้องไม่นอ้ ยกว่า
แรงดันไฟฟ้าค่ายอดต่ำสุดภายใต้หวั ข้อ “สารสนเทศสำหรับการออกแบบสตาร์ตเตอร์” ในแผ่นข้อมูลของหลอด
ทีเ่ กีย่ วข้องใน มอก. 236 หรือ มอก. 1713
ในกรณีทส่ี ตาร์ตเตอร์ได้รบั การออกแบบให้ใช้กบั หลอดในช่วงกำลังไฟฟ้าช่วงใดช่วงหนึง่ ให้ใช้คา่ แรงดันไฟฟ้า
สูงสุดของหลอดในช่วงกำลังไฟฟ้าช่วงนัน้
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หมายเหตุ แทนทีจ่ ะใช้โวลต์มเิ ตอร์แบบไฟฟ้าสถิตตามรูปที่ 9 อาจใช้ออสซิลโลสโกป แบบมีหน่วยความจำในวงจรตามรูป
ดังกล่าว ร่วมกับโพรบแรงดันไฟฟ้าสูง ทีม่ สี มบัตดิ งั ต่อไปนี้
- ความต้านทานด้านเข้า
≥ 100 โอห์ม
- ความจุด้านเข้า
≤ 15 พิโคฟารัด
- ความถีต่ ดั ขาด (cut-off frequency)
≥ 1 เมกะเฮิรตซ์

ในกรณีทม่ี ขี อ้ โต้แย้ง ให้ใช้วธิ วี ดั ด้วยโวลต์มเิ ตอร์แบบไฟฟ้าสถิตเป็นวิธอี า้ งอิง

9. การทดสอบความทนทาน
9.1 จำนวนตัวอย่างทีใ่ ช้ในการทดสอบ
ให้ใช้สตาร์ตเตอร์จำนวน 5 ตัว ทีผ่ า่ นการทดสอบการจุดหลอดมาแล้วแต่ยงั ไม่ได้นำไปใช้ในการทดสอบอืน่ ๆ
9.2 เกณฑ์ตดั สิน
จะถือว่าสตาร์ตเตอร์เป็นไปตามข้อกำหนดเฉพาะแบบก็ตอ่ เมือ่ สตาร์ตเตอร์ทง้ั 5 ตัวเป็นไปตามข้อ 8.4 ถึงข้อ
8.7 ภายหลังจากทีน่ ำไปทดสอบความทนทานตามข้อ 9.3 แล้ว
หากมีสตาร์ตเตอร์ 1 ตัวไม่เป็นไปตามข้อกำหนด ให้นำสตาร์ตเตอร์อกี 5 ตัว มาทดสอบ สตาร์ตเตอร์ใหม่
ทุกตัวต้องเป็นไปตามข้อกำหนด หากมีสตาร์ตเตอร์รวมแล้วมากกว่า 1 ตัว ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด ให้ถอื ว่า
สตาร์ตเตอร์ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดเฉพาะแบบ
9.3 ภาวะทดสอบ
ให้นำสตาร์ตเตอร์สำหรับหลอดทีม่ กี ำลังไฟฟ้าทีก่ ำหนดไม่เกิน 80 วัตต์ไปทดสอบตามวงจรในรูปที่ 4
สำหรับหลอดทีม่ กี ำลังไฟฟ้าทีก่ ำหนดสูงสุดตามจุดประสงค์ของสตาร์ตเตอร์ ให้ใช้บลั ลาสต์เหนีย่ วนำทีส่ อดคล้อง
กันในการทดสอบสตาร์ตเตอร์ทใ่ี ช้กบั หลอด 100 วัตต์ และ 125 วัตต์ ให้ทดสอบตามวงจรในรูปที่ 5 โดย
ใช้หลอด 125 วัตต์ และบัลลาสต์เก็บประจุ 125 วัตต์
บัลลาสต์ตอ้ งเป็นไปตามข้อกำหนดในภาคผนวก ก.
แรงดันไฟฟ้าทดสอบต้องเท่ากับแรงดันไฟฟ้าทีก่ ำหนดของบัลลาสต์
ในระหว่างการทดสอบ ถ้าหลอดใช้การไม่ได้ ให้เปลีย่ นหลอดทันที
ให้ปอ้ นแรงดันไฟฟ้าทดสอบแก่วงจรเป็นจำนวน 6 000 วัฏจักรทดสอบ วัฏจักรละ 1 นาที ในแต่ละวัฏจักรต้อง
ป้อนแรงดันไฟฟ้าเป็นเวลา 20 วินาที ถึง 30 วินาที

10. การทดสอบการใช้งานกับหลอดเสือ่ มคุณภาพ
10.1 จำนวนตัวอย่างทีใ่ ช้ในการทดสอบ
ให้ใช้สตาร์ตเตอร์จำนวน 5 ตัว ทีผ่ า่ นการทดสอบการจุดหลอดมาแล้ว แต่ยงั ไม่ได้นำไปใช้ในการทดสอบอืน่ ๆ
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10.2 เกณฑ์ตดั สินสตาร์ตเตอร์ไม่มขี ดี จำกัดระยะเวลาการทำงาน
จะถือว่าสตาร์ตเตอร์เป็นไปตามข้อกำหนดเฉพาะแบบก็ตอ่ เมือ่ สตาร์ตเตอร์ทง้ั 5 ตัวเป็นไปตามข้อ 8.4 ถึงข้อ
8.7 ภายหลังจากทีน่ ำไปทดสอบการใช้งานกับหลอดเสือ่ มคุณภาพตามข้อ 10.3 แล้ว
หากมีสตาร์ตเตอร์ 1 ตัว ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด ให้นำสตาร์ตเตอร์อกี 5 ตัวมาทดสอบสตาร์ตเตอร์ใหม่
ทุกตัวต้องเป็นไปตามข้อกำหนด หากมีสตาร์เตอร์รวมแล้วมากกว่า 1 ตัว ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดให้ถอื ว่า
สตาร์ตเตอร์ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดเฉพาะแบบ
10.3 ภาวะทดสอบ
ให้นำสตาร์ตเตอร์สำหรับหลอดทีม่ กี ำลังไฟฟ้าทีก่ ำหนดไม่เกิน 80 วัตต์ ไปทดสอบตามวงจรในรูปที่ 4 และให้นำ
สตาร์ตเตอร์สำหรับหลอด 125 วัตต์ ไปทดสอบตามวงจรในรูปที่ 5 หลอดทีใ่ ช้ตอ้ งเป็นหลอดเสือ่ มคุณภาพ
ให้ทดสอบเป็นเวลา 3 ชัว่ โมง
ในทางปฏิบตั อิ าจทดสอบทีเ่ ข้มงวดกว่านีค้ อื การทดสอบโดยไม่ตอ้ งมีหลอดต่ออยูใ่ นวงจร ในกรณีทส่ี งสัยให้ใช้
การทดสอบหลอดตามรูปที่ 4 และรูปที่ 5 เป็นตัวชีข้ าด
ให้ใช้หลอดทีม่ กี ำลังไฟฟ้าทีก่ ำหนดสูงสุดตามวัตถุประสงค์ของสตาร์ตเตอร์และใช้บลั ลาสต์เหนีย่ วนำ ให้ใช้หลอด
125 วัตต์ และบัลลาสต์เก็บประจุ 125 วัตต์ สำหรับการทดสอบสตาร์ตเตอร์ 100 วัตต์ และ 125 วัตต์
บัลลาสต์ตอ้ งเป็นไปตามข้อกำหนดในภาคผนวก ก. แรงดันไฟฟ้าทดสอบต้องเท่ากับแรงดันไฟฟ้าทีก่ ำหนดของ
บัลลาสต์
ในระหว่างการทดสอบ ถ้าหลอดใช้การไม่ได้ให้เปลีย่ นหลอดทันที
10.4 เกณฑ์ตดั สินสตาร์ตเตอร์มขี ดี จำกัดระยะเวลาการทำงาน
จะถือว่าสตาร์ตเตอร์เป็นไปตามข้อกำหนดเฉพาะแบบต่อเมื่อสตาร์ตเตอร์ทั้ง 5 ตัว เป็นไปตามข้อ 10.5
ภายหลังการทดสอบนีแ้ ล้วสตาร์ตเตอร์ทต่ี ง้ั ใหม่ได้จะต้องเป็นไปตามข้อ 8.4 ถึงข้อ 8.7 ทุกข้อ
หากมีสตาร์ตเตอร์ 1 ตัว ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด ให้นำสตาร์ตเตอร์อกี 5 ตัว มาทดสอบ สตาร์ตเตอร์ใหม่
ทุกตัวต้องเป็นไปตามข้อกำหนด หากมีสตาร์ตเตอร์รวมแล้วมากกว่า 1 ตัว ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดให้ถอื ว่า
สตาร์ตเตอร์ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดเฉพาะแบบ
10.5 การทดสอบขีดจำกัดระยะเวลาการทำงาน
ภายในเวลา 5 นาที หลังจากป้อนแรงดันไฟฟ้าจากตัวจ่าย สิง่ ทีใ่ ช้ปอ้ งกันความพยายามทีจ่ ะจุดหลอดต้องทำงาน
การตัง้ ใหม่ได้อตั โนมัตจิ ะต้องไม่เกิดขึน้
การตรวจสอบให้ทำโดยการสังเกตความพยายามทีจ่ ะจุดหลอด หรือโดยวิธอี น่ื ทีผ่ ทู้ ำกำหนดไว้
ในการทดสอบนีใ้ ห้ตอ่ สตาร์ตเตอร์เหมือนในขณะใช้งานปกติ และใช้หลอดเสือ่ มคุณภาพทีม่ กี ำลังไฟฟ้าทีก่ ำหนด
ต่ำสุดตามทีร่ ะบุไว้บนสตาร์ตเตอร์ พร้อมด้วยบัลลาสต์ทส่ี อดคล้องกัน หากกำลังไฟฟ้าทีก่ ำหนด ไม่เกิน 22
วัตต์ ให้ใช้บลั ลาสต์เหนีย่ วนำ หากเกิน 22 วัตต์ ให้ใช้บลั ลาสต์เก็บประจุ
บัลลาสต์ตอ้ งเป็นไปตามข้อกำหนดในภาคผนวก ก.
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แรงดันไฟฟ้าทดสอบต้องเท่ากับแรงดันไฟฟ้าทีก่ ำหนดของบัลลาสต์
ให้ทดสอบสตาร์ตเตอร์ทอ่ี ณ
ุ หภูมติ ำ่ สุดของช่วงอุณหภูมทิ ท่ี ำเครือ่ งหมายไว้ ให้สตาร์ตเตอร์เท่านัน้ อยูท่ อ่ี ณ
ุ หภูมิ
ทีก่ ำหนดไว้น้ี ส่วนหลอดและบัลลาสต์ให้คงอยูท่ อ่ี ณ
ุ หภูมหิ อ้ ง
ให้ทดสอบสตาร์ตเตอร์ทต่ี ง้ั ใหม่ได้ดว้ ยมือเป็นจำนวน 25 วัฏจักรทดสอบ โดยทีแ่ ต่ละวัฏจักร มีการต่อวงจร
เป็นเวลา 5 นาที และตัดวงจรเป็นเวลาอย่างน้อย 10 นาที อีกทัง้ มีการตัง้ ใหม่ในตอนเริม่ ต้นวัฏจักร
สตาร์ตเตอร์ทต่ี ง้ั ใหม่ได้อตั โนมัตใิ ห้ทดสอบตามวิธกี ารข้างต้นเป็นจำนวน 500 วัฏจักรทดสอบ
สิง่ ทีใ่ ช้ปอ้ งกันความพยายามทีจ่ ะจุดหลอดจะต้องทำงานในช่วงต่อวงจรทุกช่วง

11. สารสนเทศสำหรับการออกแบบดวงโคม
ให้ดภู าคผนวก ค.
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รูปนี้แสดงมิติที่ตองการตรวจสอบเทานั้น

หนวยเปนมิลลิเมตร
สูงสุด

มิติ

ต่ําสุด

A

12.5

12.9

B

-

21.5

D

4.7

5.0

E

2.8

3.2

H

33.0

36.0

L

-

4.3

S

1.7

-

T

1.9

2.2

ใหตรวจสอบมิติของสตารตเตอรดวยเครื่องตรวจมิติตามรูปที่ 6 7 และ 8

รูปที่ 1 มิตขิ องสตารตเตอร
(ขอ 7.6.1)
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ตัวอยางทดสอบ

500

หนวยเปนมิลลิเมตร

รูปที่ 2 ทัมบลิงบารเรล
(ขอ 7.8)
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บัลลาสต

สตารตเตอร
ตัวจาย
หลอด

รูปที่ 3 วงจรสำหรับทดสอบการจุดหลอด
(ขอ 8.3)

ตัวจาย
หลอด
สตารตเตอร
บัลลาสต

รูปที่ 4 วงจรทดสอบความทนทาน - สตารตเตอรสำหรับหลอดทีม่ กี ำลังไฟฟาทีก่ ำหนดไมเกิน 80 วัตต
(ขอ 9.)
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ตัวจาย
หลอด
สตารตเตอร
บัลลาสต

รูปที่ 5 วงจรทดสอบความทนทาน - สตารตเตอรสำหรับหลอดทีม่ กี ำลังไฟฟาทีก่ ำหนด 100 วัตต และ 125 วัตต
(ขอ 9.)
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มอก. 183–2547
รูปนี้แสดงมิติที่จำเปนของเครื่องวัดเทานั้น

หนวยเปนมิลลิเมตร
จุดประสงค สำหรับการควบคุมมิตขิ อง D ต่ำสุด D สูงสุด L สูงสุด และคาผลรวมระหวางเสนผานศูนยกลางของขัว้ สัมผัสกับระยะหางของ
ขัว้ สัมผัสตามรูปที่ 1
การทดสอบ ใหสอดขัว้ สัมผัสของสตารตเตอรเขาไปในรู d1 จากพืน้ ผิว O หลังจากสอดขัว้ สัมผัสเขากับเครือ่ งวัดจนสุดแลวพืน้ ผิวของสตารตเตอร
จะตองสัมผัสกับพืน้ ผิว O ของเครือ่ งวัดและปลายของขัว้ สัมผัสตองไมยนื่ ออกมานอกพืน้ ผิว Y ขัว้ สัมผัสแตละขัว้ ตองสามารถสอด
เขาไปในรู d2 ได แตไมสามารถสอดเขาไปในรู d3 ได

อักษรอางอิง

มิติ

เกณฑความคลาดเคลื่อน

A

12.70

± 0.005

D1

5.20

+ 0.01

D2

5.00

+ 0.01

D3

4.70

− 0.01

L

4.30

+ 0.02
-

M

35*

* หมายถึง คาโดยประมาณ

รูปที่ 6 เครือ่ งวัด “ผาน” และ “ไมผา น” สำหรับสตารตเตอร
(ขอ 7.6.1)
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มอก. 183–2547
รูปนีแ้ สดงมิตทิ จี่ ำเปนของเครือ่ งวัดเทานัน้

หนวยเปนมิลลิเมตร
เครือ่ งวัดนีไ้ มใชกบั สตารตเตอรสำหรับดวงโคมหลอดฟลูออเรสเซนซประเภท II เครือ่ งวัดของดวงโคมนีใ้ หเปนไปตามรูปที่ ข.2

อักษรอางอิง

มิติ

เกณฑความคลาดเคลื่อน

A

12.7

± 0.01

B

30

± 0.5

D

5.20

+ 0.05

S

1.60

− 0.05

V

2.20

+ 0.01

W

3.60

+ 0.01

จุดประสงค เพือ่ ตรวจสอบวาสตารตเตอรไมสามารถสอดเขาไปในขัว้ รับสตารตเตอรชนิดพิเศษทีม่ หี มุดกลางขนาดเสนผานศูนยกลาง V ได
การทดสอบ ใหสอดขัว้ สัมผัสของสตารตเตอรเขาทางพืน้ ผิว O แตหวั ของขัว้ สัมผัสตองไมสามารถผานพนออกมานอกพืน้ ผิว Y ได

รูปที่ 7 เครือ่ งวัด “ไมผา น” สำหรับสตารตเตอร
(ขอ 7.6.1)
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มอก. 183–2547
รูปนี้แสดงมิติที่จำเปนของเครื่องวัดเทานั้น

หนวยเปนมิลลิเมตร

อักษรอางอิง
A
B
D
E
K
M
N
S
T1
T2
α

มิติ เกณฑความคลาดเคลื่อน
12.70
± 0.005
21.50
+ 0.01
5.20
+ 0.01
3.40
+ 0.01
19.0
+ 0.2
35*
13*
1.70
− 0.01
1.90
− 0.01
2.20
+ 0.01
45o*

β

15o*

จุดประสงค เพือ่ ใชควบคุมมิติ B สูงสุด S ต่ำสุด T ต่ำสุด T สูงสุด
และตำแหนงขัว้ สัมผัสเทียบกับมิตขิ อง A D และ E
ในรูปที่ 1
การทดสอบ ให ส อดขั้ ว สั ม ผั ส ของสตาร ต เตอร เ ข า ที่ พื้ น ผิ ว O
จนกระทัง่ หัวของขัว้ สัมผัสทะลุผา นรู d หลังจากนัน้ ให
หมุนสตารตเตอรเปนมุมประมาณ 45 องศา จนไปอยู
ณ ตำแหนงที่หัวของขั้วสัมผัสแตะกับพื้นผิว X ใน
ตำแหนงนี้ปลายสุดของหัวของขั้วสัมผัสตองอยูไม
ต่ำกวาพืน้ ผิว Y1 และไมยนื่ ออกมาพนพืน้ ผิว Y2

-

* หมายถึง คาโดยประมาณ

รูปที่ 8 เครือ่ งวัด “ผาน” สำหรับสตารตเตอร
(ขอ 7.6.1)
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ตอไปยังขัว้ สัมผัส
ของสตารตเตอร
(ดูรปู ที่ 3)

หมายเหตุ

วงจรไฟฟากอนทีจ่ ะมีการแกไขซึง่ ใชหลอดสุญญากาศก็ยงั ใชไดอยู ในกรณีทสี่ งสัยใหใชวงจรขางบนนีเ้ ปนวงจรอางอิง

ความตานทานการรัว่ (leakage resistance) ระหวาง A กับ B และ C กับ D ตองไมนอ ยกวา 1011โอหม
1. ไดโอดแรงดันไฟฟาสูง ( HV diode )
แรงดันไฟฟากัน้ (blocking voltage)
URM ≥ 6 kV
กระแสไฟฟาที่กำหนดเฉลี่ย
IFAVM ≥ 1.5 mA
กระแสไฟฟาเปนคาบ (คายอด peak)
IRFM ≥ 0.1 A
แรงดันไฟฟาไปหนา (forward voltage)
VF ≤ 20 V
หมายเหตุ ชิน้ สวนทีเ่ หมาะสมมีตวั อยางเชน ไดโอดแรงไฟฟาสูงแบบ BYX 90 G
2. ตัวเก็บประจุแรงดันไฟฟาสูง
ความจุ
C = 4000 pF
แรงดันไฟฟาที่กำหนด
U ≥ 6.3 kV
มุมเฟส (ที่ 10 กิโลเฮิรตซ)
tan δ = 20 x 10-3
3. อุปกรณวัดแรงดันไฟฟาสูง
โวลตมิเตอรแบบไฟฟาสถิต
ความจุทคี่ วามเบนเต็มที่ (capacitance of at full deflection)
C < 15 pF
แรงดันไฟฟาเสียสภาพฉับพลัน (breakdown voltage)
U > 10 kV
ความเทีย่ ง
ชัน้ คุณภาพ 1 หรือดีกวา
4. ความตานทานการคายประจุ (discharge resistance)
R = 1 MΩ
5. อุปกรณลัดวงจรสำหรับการคายประจุตัวเก็บประจุแรงดันไฟฟาสูง

รูปที่ 9 วงจรสำหรับวัดแรงดันไฟฟาพัลส
(ขอ 8.7)
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ตัวอยางทดสอบ
สวนทรงกลม

หนวยเปนมิลลิเมตร

รูปที่ 10 เครือ่ งทดสอบแบบกดดวยลูกกลม
(ขอ 7.10.2)
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ภาคผนวก ก.
บัลลาสต์สำหรับทดสอบอายุการใช้งาน

บัลลาสต์สำหรับใช้ทดสอบอายุการใช้งานของสตาร์ตเตอร์ตอ้ งเป็นไปตามทีก่ ำหนด 4 ข้อดังนี้
1) ต้องอยูใ่ นรุน่ ทีเ่ ป็นไปตาม มอก.23 และสอดคล้องกับภาวะการจุดหลอดของหลอดตามทีร่ ะบุไว้ในแผ่นข้อมูล
หลอดทีเ่ หมาะสมตาม มอก. 236 หรือ มอก. 1713
2) แรงดันไฟฟ้าทีก่ ำหนดของบัลลาสต์ตอ้ งอยูใ่ นพิสยั ใดพิสยั หนึง่ ต่อไปนี้
แรงดันไฟฟาจุดหลอด
ตามขอ 8

แรงดันไฟฟาที่กําหนด
ของบัลลาสต

นอยกวา 110 V

110 V – 130 V

ตั้งแต 180 V ขึ้นไป

220 V – 230 V

3) เมือ่ ป้อนแรงดันไฟฟ้าทีก่ ำหนดให้แก่วงจรทดสอบแล้ว และแรงดันไฟฟ้าทีข่ ว้ั ต่อสายของหลอดไม่เปลีย่ นแปลงเกิน
± ร้อยละ 2 จากค่าทีก่ ำหนดใน มอก. 236 หรือ มอก. 1713 หลอดจะต้องดูดกลืนกำลังไฟฟ้าโดยตรงแตกต่าง
ไปจากค่าทีก่ ำหนดไว้ไม่เกิน ± ร้อยละ 4
4) หลอดทีม่ กี ารอุน่ ไส้กอ่ นและทำงานร่วมกับสตาร์ตเตอร์ กระแสไฟฟ้าอุน่ ไส้ (กระแสไฟฟ้าลัดวงจร) ทีแ่ รงดันไฟฟ้า
ทีก่ ำหนดจะต้องไม่แตกต่างเกิน ± ร้อยละ 10 จากค่าทีร่ ะบุในแผ่นข้อมูลหลอดตามมอก.236 หรือ มอก. 1713
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ภาคผนวก ข.
สตาร์ตเตอร์สำหรับดวงโคมหลอดฟลูออเรสเซนซ์ ประเภท II

สำหรับสตาร์ตเตอร์ทใ่ี ช้กบั ดวงโคมหลอดฟลูออเรสเซนซ์ประเภท II ให้เป็นไปตามข้อกำหนดในมาตรฐานฯ นี้ โดยมี
การแก้ไขเพิม่ เติมดังนี้
1. ขอบข่าย
ให้แทนข้อความในข้อ 1. ดังต่อไปนี้
ขอบข่ายของภาคผนวก ข. ครอบคลุมสตาร์ตเตอร์ทส่ี บั เปลีย่ นได้ชนิดพิเศษซึง่ ใช้กบั หลอดฟลูออเรสเซนซ์ชนิดมี
การอุน่ ไส้กอ่ นสำหรับใช้ในดวงโคมหลอดฟลูออเรสเซนซ์ประเภท II พร้อมกับสตาร์ตเตอร์ทเ่ี ข้าถึงได้ มาตรฐาน
ของดวงโคมหลอดฟลูออเรสเซนซ์ ให้เป็นไปตาม มอก.902 มอก.903 มอก.904 มอก.905 มอก.906
มอก.907 และ มอก.1102 (กรณียงั ไม่มกี ารประกาศกำหนดมาตรฐานดังกล่าว ให้เป็นไปตาม IEC 60598)
และขัว้ รับสตาร์ตเตอร์ ให้เป็นไปตาม มอก.344
7. ข้อกำหนดและการทดสอบเพือ่ ความปลอดภัย
7.3 การป้องกันไฟฟ้าช็อกโดยบังเอิญ
ให้แทนข้อนีด้ ว้ ยข้อความดังต่อไปนี้
เปลือกนอกของสตาร์ตเตอร์ทเ่ี ข้าถึงได้ตอ้ งเป็นวัสดุฉนวน การตรวจสอบให้ทำโดยการตรวจพินจิ
7.6 มิติ
ให้แทนข้อ 7.6.1 ด้วยข้อความดังต่อไปนี้
7.6.1 มิตติ อ้ งเป็นไปตามข้อกำหนดในรูปที่ ข.1 ของภาคผนวกนี้ การทดสอบให้ทำโดยการใช้เครือ่ งวัดตามรูปที่
ข.2 ของภาคผนวกนี้ และรูปที่ 6 ในมาตรฐานนี้
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รูปนี้แสดงมิติที่ตองการตรวจสอบเทานั้น

หนวยเปนมิลลิเมตร
อักษรแสดงมิติ
A
B
D
E
H
L
S
T
V
W*
* ระยะที่ใชกับมิติ V

ต่ําสุด
12.5
–
4.7
2.8
33.0
–
1.7
1.9
2.7
4.2

สูงสุด
12.9
21.5
5.0
3.2
36.0
4.3
–
2.2
–
–

รูปที่ ข.1 มิตขิ องสตารตเตอร สำหรับดวงโคมหลอดฟลูออเรสเซนซประเภท II
(ขอ 7.6.1 ภาคผนวก ข.)
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รูปนี้แสดงมิติที่จำเปนของเครื่องวัดเทานั้น

หนวยเปนมิลลิเมตร
อักษรอางอิง
A
B
D
E
K
M
N
S
T1
T2

มิติ เกณฑความคลาดเคลื่อน
12.7
± 0.005
21.5
+ 0.01
5.20
+ 0.01
3.40
+ 0.01
19.0
+ 0.2
35*
13*
1.70
− 0.01
1.90
− 0.01
2.20
+ 0.01

α

45o*

-

β

15o*
2.60
4.15

− 0.01
− 0.01

V
W

จุดประสงค เพือ่ ใชควบคุมมิติ B สูงสุด S ต่ำสุด T ต่ำสุด T สูงสุด
และตำแหนงขัว้ สัมผัสเทียบกับมิตขิ อง A D และ E
ในรูปที่ 1
การทดสอบ ให ส อดขั้ ว สั ม ผั ส ของสตาร ต เตอร เ ข า ที่ พื้ น ผิ ว O
จนกระทัง่ หัวของขัว้ สัมผัสทะลุผา นรู d หลังจากนัน้ ให
หมุนสตารตเตอรเปนมุมประมาณ 45 องศา จนไปอยู
ณ ตำแหนงที่หัวของขั้วสัมผัสแตะกับพื้นผิว X ใน
ตำแหนงนี้ปลายสุดของหัวของขั้วสัมผัสตองอยูไม
ต่ำกวาพื้นผิว Y1และไมยื่นออกมาพนพื้นผิว Y2
ขัว้ สัมผัสกึง่ กลางทีก่ ำหนดไวดว ยมิติ V-W อาจสัมผัส
หรือทำใหชนิ้ สวนภายในของสตารตเตอรเคลือ่ นทีไ่ ด
ในระหวางการทดสอบ

* หมายถึง คาโดยประมาณ

รูปที่ ข.2 เครือ่ งวัด “ผาน” สำหรับสตารตเตอรสำหรับดวงโคมประเภท II
(ขอ 7.6.1 ภาคผนวก ข.)
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ภาคผนวก ค.
สารสนเทศสำหรับการออกแบบดวงโคม

อุณหภูมสิ งู สุดของส่วนใด ๆ ของเปลือกนอกสตาร์ตเตอร์ไม่ควรเกิน 80 องศาเซลเซียส
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