มอก. 2062–2543

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม

กระติกน้ำร้อนไฟฟ้า เฉพาะด้านความปลอดภัย
1. ขอบข่าย
1.1 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรมนีก้ ำหนด ประเภทและชนิด คุณลักษณะทีต่ อ้ งการ เครือ่ งหมายและฉลาก
การชักตัวอย่างและเกณฑ์ตดั สิน และการทดสอบกระติกน้ำร้อนไฟฟ้าทีใ่ ช้กบั ไฟฟ้ากระแสสลับเฟสเดียว ความถี่
50 เฮิรตซ์ แรงดันไฟฟ้าทีก่ ำหนดไม่เกิน 250 โวลต์ ความจุของน้ำทีก่ ำหนดไม่เกิน 10 ลิตร สำหรับใช้ในทีอ่ ยู่
อาศัย และงานทัว่ ไปทีม่ จี ดุ ประสงค์คล้ายกัน
1.2 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรมนีค้ รอบคลุมเฉพาะด้านความปลอดภัย
1.3 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ไม่ครอบคลุมถึงกระติกน้ำร้อนไฟฟ้าที่ออกแบบให้ใช้ในสถานที่พิเศษ
เช่นให้ใช้เฉพาะในยานพาหนะ ในเรือหรือในเครือ่ งบิน หรือใช้ในสถานทีซ่ ง่ึ มีภาวะพิเศษ เช่น ในบรรยากาศ
ซึง่ อาจก่อให้เกิดการกัดกร่อนหรือระเบิด (เช่น มีฝนุ่ ไอ หรือก๊าซ) หรือใช้ในสถานทีท่ ม่ี เี ด็กเล็ก ๆ หรือผูส้ งู
อายุหรือบุคคลไม่สมประกอบทีไ่ ม่มผี ดู้ แู ล ซึง่ ในกรณีเช่นนีอ้ าจต้องมีขอ้ กำหนดเพิม่ เติม

2. บทนิยาม
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

ความหมายของคำทีใ่ ช้ในมาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรมนี้ ให้เป็นไปตาม มอก.1375 เล่ม 1 และดังต่อไปนี้
กระติกน้ำร้อนไฟฟ้า หมายถึง บริภณ
ั ฑ์ไฟฟ้าทีเ่ ปลีย่ นพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานความร้อนเพือ่ ใช้ในการต้มน้ำ
อย่างอัตโนมัตแิ ละสามารถรักษาอุณหภูมไิ ว้ได้ระดับหนึง่
การทำงานปกติ (normal operation) หมายถึง การทีก่ ระติกน้ำร้อนทำงานโดยภาชนะบรรจุนำ้ เติมน้ำเย็นเท่ากับ
ความจุทก่ี ำหนดและปิดฝา
ความจุทก่ี ำหนด หมายถึง ความจุทผ่ี ทู้ ำกำหนดให้แก่กระติกน้ำร้อน
กระติกน้ำร้อนไฟฟ้าประเภท OI หมายถึง กระติกน้ำร้อนไฟฟ้าซึง่ อย่างน้อยทีส่ ดุ ต้องมีฉนวนมูลฐานโดยตลอด
และมีขว้ั ต่อสายดินไว้ดว้ ย แต่มสี ายป้อนกำลังไฟฟ้าทีไ่ ม่มตี วั นำสายดิน และมีเต้าเสียบทีไ่ ม่มขี ว้ั สัมผัสสายดิน
กระติกน้ำร้อนไฟฟ้าประเภท I หมายถึง กระติกน้ำร้อนไฟฟ้าซึง่ การป้องกันไฟฟ้าช็อกไม่ขน้ึ กับฉนวนมูลฐาน
แต่อย่างเดียวแต่เพิ่มความปลอดภัยขึ้น โดยให้ส่วนที่แตะต้องถึงซึ่งนำไฟฟ้าได้ต้องต่อกับสายดินในระบบ
สายไฟฟ้าถาวรในลักษณะทีส่ ว่ นโลหะทีแ่ ตะต้องถึงซึง่ นำไฟฟ้าได้ตอ้ งไม่กลายเป็นส่วนทีม่ ไี ฟฟ้า ในกรณีทฉ่ี นวน
มูลฐานล้มเหลว
หมายเหตุ

มาตรการนีร้ วมถึงสายดินเพือ่ ความปลอดภัยในสายป้อน (Supply cord) ด้วย

2.6 กระติกน้ำร้อนไฟฟ้าประเภท II หมายถึง กระติกน้ำร้อนไฟฟ้าซึง่ การป้องกันไฟฟ้าช็อกไม่ขน้ึ กับฉนวนมูลฐาน
แต่อย่างเดียวแต่เพิม่ ความปลอดภัยขึน้ เช่น ให้มฉี นวนสองชัน้ หรือฉนวนเสริมโดยไม่กำหนดให้ตอ่ ลงดินหรือให้
อาศัยภาวะการติดตัง้
หมายเหตุ

1. กระติกน้ำร้อนไฟฟ้าประเภท II อาจแบ่งย่อยได้ดังต่อไปนี้
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ก. กระติกน้ำร้อนไฟฟ้าประเภทมีเปลือกหุม้ เป็นฉนวนทีท่ นทานและต่อเนือ่ งกัน ซึง่ จะหุม้ ส่วน
ทีเ่ ป็น โลหะไว้ทง้ั หมด ยกเว้นชิน้ ส่วนเล็ก ๆ เช่น แผ่นป้ายพิกดั หมุดเกลียวและหมุดย้ำ
ซึ่งแยกออกจากส่วนที่มีไฟฟ้าด้วยฉนวนอย่างน้อยเท่าฉนวนเสริม กระติกน้ำร้อนไฟฟ้า
ประเภทนีเ้ รียกว่า “กระติกน้ำร้อนไฟฟ้าประเภท II หุม้ ฉนวน”
ข. กระติกน้ำร้อนไฟฟ้าประเภทมีเปลือกหุ้มเป็นโลหะต่อเนื่องกัน ซึ่งภายในใช้ฉนวนสองชั้น
หรือฉนวนเสริมโดยตลอด กระติกน้ำร้อนไฟฟ้าประเภทนี้เรียกว่า “กระติกน้ำร้อนไฟฟ้า
ประเภท II หุม้ โลหะ”
ค. กระติกน้ำร้อนไฟฟ้าประเภท II ซึง่ มีลกั ษณะตาม ข้อ ก. และข้อ ข. กระติกน้ำร้อนไฟฟ้า
ประเภทนีเ้ รียกว่า “กระติกน้ำร้อนไฟฟ้าประเภท II หุม้ ฉนวนและโลหะ”
2. เปลือกหุม้ ของกระติกน้ำร้อนไฟฟ้าประเภท II หุม้ ฉนวนอาจเป็นส่วนหนึง่ หรือทัง้ หมดของฉนวน
เพิ่มเติมหรือของฉนวนเสริม
3. ถ้ากระติกน้ำร้อนไฟฟ้าที่มีฉนวนสองชั้นหรือฉนวนเสริมโดยตลอดมีการต่อลงดิน ถือว่าเป็น
กระติกน้ำร้อนไฟฟ้าประเภท I หรือประเภท OI
4. กระติกน้ำร้อนไฟฟ้าประเภท II อาจมีอุปกรณ์ที่จะทำให้เกิดความต่อเนื่องของการต่อลงดิน
หากอุปกรณ์นี้อยู่ภายในกระติกน้ำร้อนไฟฟ้าและแยกจากส่วนโลหะที่แตะต้องถึงซึ่งนำไฟฟ้า
ได้โดยฉนวนเพิ่มเติม

3. ประเภทและชนิด
3.1 กระติกน้ำร้อนไฟฟ้าแบ่งตามความสามารถในการป้องกันไฟฟ้าช็อกออกเป็น 3 ประเภท คือ
3.1.1 ประเภท OI
3.1.2 ประเภท I
3.1.3 ประเภท II
3.2 กระติกน้ำร้อนไฟฟ้าต้องมีระดับชัน้ ในการป้องกันน้ำอย่างน้อยเป็นชนิดทนน้ำพ่น (IPX3) ตาม มอก.513

4. คุณลักษณะที่ต้องการ
4.1 การป้องกันการสัมผัสส่วนทีม่ ไี ฟฟ้า
4.1.1 ต้องทำกระติกน้ำร้อนไฟฟ้าให้มีการป้องกันอย่างเพียงพอไม่ให้เกิดการสัมผัสโดยบังเอิญกับส่วนที่มี
ไฟฟ้า
หมายเหตุ

ส่วนที่แตะต้องถึงจะถือว่าไม่มีไฟฟ้า ถ้าส่วนที่แยกออกจากส่วนที่มีไฟฟ้าโดยมีอิมพีแดนซ์
ป้องกันและมีกระแสระหว่างส่วนนั้นกับแหล่งจ่ายกำลังไฟฟ้าไม่เกิน 2 มิลลิแอมแปร์สำหรับ
ไฟฟ้ากระแสตรง และไม่เกิน 0.7 มิลลิแอมแปร์ (ค่ายอด) สำหรับไฟฟ้ากระแสสลับ และ
นอกจากนัน้ สำหรับแรงดันไฟฟ้าทีม่ คี า่ ยอดเกิน 42.4 โวลต์แต่ไม่เกิน 450 โวลต์ ความจุไฟฟ้า
ต้องไม่เกิน 0.1 ไมโครฟารัด

การทดสอบให้ปฏิบตั ติ าม มอก.1375 เล่ม 1 ข้อ 8.1.4
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4.1.2 ต้องทำกระติกน้ำร้อนไฟฟ้าประเภท II ให้มกี ารป้องกันอย่างเพียงพอไม่ให้เกิดการสัมผัสโดยบังเอิญกับ
ฉนวนมูลฐานและกับส่วนโลหะซึง่ ใช้ฉนวนมูลฐานอย่างเดียวแยกออกจากส่วนทีม่ ไี ฟฟ้า ส่วนทีอ่ าจสัมผัสได้
ต้องแยกออกจากส่วนทีม่ ไี ฟฟ้าโดยฉนวนสองชัน้ หรือฉนวนเสริม
การทดสอบให้ปฏิบตั ติ าม มอก.1375 เล่ม 1 ข้อ 8.2
4.2 กำลังไฟฟ้าเข้า
กำลังไฟฟ้าเข้าของกระติกน้ำร้อนไฟฟ้าที่แรงดันไฟฟ้าที่กำหนดที่อุณหภูมิใช้งานตามปกติจะแตกต่างจาก
กำลังไฟฟ้าเข้าทีก่ ำหนดได้ไม่เกินเกณฑ์ความคลาดเคลือ่ นทีก่ ำหนดในตารางที่ 1
การทดสอบให้ปฏิบตั ติ าม มอก.1375 เล่ม 1 ข้อ 10.1
ตารางที่ 1 เกณฑ์ความคลาดเคลือ่ นของกำลังไฟฟ้าเข้าของกระติกน้ำร้อนไฟฟ้า
(ข้อ 4.2.1)
กําลังไฟฟาเขาที่กําหนด
ของกระติกนํ้ารอนไฟฟา
วัตต
ไมเกิน 200

เกณฑความคลาดเคลื่อน
± รอยละ 10

+ รอยละ 5 หรือ 20 วัตต
(แลวแตคาใดจะมากกวา)
- รอยละ 10

เกิน 200

4.3 การเกิดความร้อน
อุณหภูมขิ องกระติกน้ำร้อนไฟฟ้าและสิง่ แวดล้อมต้องไม่ขน้ึ สูงเกินควรในการใช้งานตามปกติ
การทดสอบให้ปฏิบตั ติ าม มอก.1375 เล่ม 1 ข้อ 11 โดยมีรายละเอียดเพิม่ เติมดังต่อไปนี้
4.3.1 การทดสอบตาม มอก.1375 เล่ม 1 ข้อ 11.2 ให้ปฏิบตั เิ พิม่ ดังต่อไปนี้
การทดสอบกระติกน้ำร้อนไฟฟ้า ให้ทำการทดสอบห่างจากผนังของมุมทดสอบทุก ๆ ด้าน
4.3.2 การทดสอบตาม มอก.1375 เล่ม 1 ข้อ 11.4 ให้ปฏิบตั เิ พิม่ ดังต่อไปนี้
กรณีทก่ี ระติกน้ำร้อนไฟฟ้าทีม่ มี อเตอร์ หม้อแปลง หรือวงจรอิเล็คทรอนิกส์ มีคา่ ขีดจำกัดของอุณหภูมิ
ทีเ่ พิม่ ขึน้ เกินกว่าค่าทีก่ ำหนดไว้ และกำลังไฟฟ้าเข้าต่ำกว่ากำลังไฟฟ้าทีก่ ำหนด การทดสอบจะทำซ้ำโดย
ป้อนแรงดันไฟฟ้าเข้าเท่ากับ 1.06 เท่าของแรงดันไฟฟ้าทีก่ ำหนด
4.3.3 การทดสอบตาม มอก.1375 เล่ม 1 ข้อ 11.6 ให้ปฏิบตั เิ พิม่ ดังต่อไปนี้
กระติกน้ำร้อนไฟฟ้าทีม่ มี อเตอร์ให้ทำการทดสอบในลักษณะเดียวกับกระติกน้ำร้อนไฟฟ้าทีไ่ ม่มมี อเตอร์
4.3.4 ให้ปฏิบตั ดิ งั ต่อไปนีแ้ ทนการทดสอบตาม มอก.1375 เล่ม 1 ข้อ 11.7
การทดสอบจะสิน้ สุดตามเงือ่ นไขต่อไปนี้
–กระติกน้ำร้อนไฟฟ้าทีไ่ ม่มอี ปุ กรณ์ควบคุมความร้อน การทดสอบจะสิน้ สุดเมือ่ 15 นาที หลังจากอุณหภูมิ
สูงถึง 95 องศาเซลเซียส หรืออุณหภูมสิ งู สุดทีก่ ระติกน้ำร้อนไฟฟ้าสามารถเก็บรักษาอุณหภูมไิ ด้ถา้ ค่าที่
สูงสุดนีต้ ำ่ กว่า 95 องศาเซลเซียส
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–กระติกน้ำร้อนไฟฟ้าทีม่ อี ปุ กรณ์ควบคุมความร้อน การทดสอบจะสิน้ สุดเมือ่ 15 นาที หลังจากอุปกรณ์
ควบคุมอุณหภูมทิ ำการตัดต่อวงจรครัง้ แรก
กระติกน้ำร้อนไฟฟ้าทีม่ หี น้าสัมผัสทีใ่ ห้ความร้อนทีม่ จี ดุ ประสงค์เพือ่ อุน่ น้ำต้องทำงานจนกระทัง่ อุณหภูมิ
ค่อนข้างคงที่
4.3.5 ในการทดสอบตาม มอก.1375 เล่ม 1 ข้อ 11.8 ให้ปฏิบตั เิ พิม่ ดังต่อไปนี้
ในกรณีทเ่ี ต้ารับต่อของกระติกน้ำร้อนไฟฟ้าทีม่ ตี วั ควบคุมอุณหภูมติ อ่ อยูด่ ว้ ย ขีดจำกัดอุณหภูมทิ เ่ี พิม่ ขึน้
ของขาของเต้ารับต่อไม่ต้องนำมาพิจารณา ขีดจำกัดอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นสูงสุด ของมอเตอร์ หม้อแปลง
และส่วนประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์และชิน้ ส่วนทีม่ ผี ลกระทบโดยตรงอาจเพิม่ ขึน้ เกินค่าทีก่ ำหนดไว้เมือ่
กระติกน้ำร้อนไฟฟ้านัน้ ทำงานที่ 1.15 เท่าของกำลังไฟฟ้าเข้าทีก่ ำหนด
4.4 กระแสไฟฟ้ารัว่ และความทนทานทางไฟฟ้าทีอ่ ณ
ุ หภูมใิ ช้งาน
ทีอ่ ณ
ุ หภูมใิ ช้งานสำหรับกระติกน้ำร้อนไฟฟ้า ประเภท OI กระแสไฟฟ้ารัว่ ต้องไม่เกิน 0.5 มิลลิแอมแปร์ ประเภท
I กระแสไฟฟ้ารัว่ ต้องไม่เกิน 0.75 มิลลิแอมแปร์ และประเภท II กระแสไฟฟ้ารัว่ ต้องไม่เกิน 0.25 มิลลิแอมแปร์
การทดสอบให้ปฏิบตั ติ าม มอก.1375 เล่ม 1 ข้อ 13
4.5 ความทนความชืน้
4.5.1 เปลือกหุม้ ของกระติกน้ำร้อนไฟฟ้าต้องมีระดับชัน้ ในการป้องกันน้ำตามทีร่ ะบุ
การทดสอบให้ปฏิบตั ติ าม มอก.1375 เล่ม 1 ข้อ 15.1
ทันทีภายหลังจากปฏิบัติตามที่กำหนดแล้ว กระติกน้ำร้อนไฟฟ้าต้องทนต่อการทดสอบความทนทาน
ทางไฟฟ้าตามทีก่ ำหนดในข้อ 4.6 และผลการตรวจสอบต้องแสดงให้เห็นว่าน้ำทีอ่ าจเข้าไปได้นน้ั จะไม่ทำ
ให้ความปลอดภัยลดลง โดยเฉพาะอย่างยิง่ ต้องไม่มรี อ่ งรอยของน้ำบนฉนวนทีไ่ ด้กำหนดระยะห่างตามผิว
ฉนวนไว้ในข้อ 4.18.1
4.5.2 กระติกน้ำร้อนไฟฟ้าต้องสร้างไม่ให้การหกรดของน้ำในการใช้งานตามปกติมีผลเสียต่อความเป็นฉนวน
ไฟฟ้าและต้องทนการทดสอบความทนทานทางไฟฟ้าตามทีก่ ำหนดในข้อ 4.6 น้ำทีอ่ าจเข้าไปได้ตอ้ งไม่ทำให้
ความปลอดภัยลดลง
การทดสอบให้ปฏิบตั ติ าม มอก.1375 เล่ม 1 ข้อ 15.2 โดยให้ปฏิบตั เิ พิม่ ดังต่อไปนี้
ในขณะทีท่ ดสอบต้องเสียบเต้ารับต่ออยูด่ ว้ ย การทดสอบให้ทำโดยการติดตัง้ เต้ารับต่อด้วย
ในกรณีที่มีข้อสงสัย ให้ทดสอบการหกรดของน้ำในขณะที่กระติกน้ำร้อนไฟฟ้าเอียงจากตำแหน่งใช้งาน
ปกติไม่เกิน 5 องศา
4.5.3 กระติกน้ำร้อนไฟฟ้าต้องทนภาวะชืน้ ซึง่ อาจเกิดขึน้ ในขณะทำงานตามปกติ
การทดสอบให้ปฏิบตั ติ าม มอก.1375 เล่ม 1 ข้อ 15.3 แล้วทดสอบต่อไปตามข้อ 4.6 ทันที
4.6 กระแสไฟฟ้ารัว่ และความทนทานทางไฟฟ้า
กระแสไฟฟ้ารัว่ ของกระติกน้ำร้อนไฟฟ้าต้องไม่เกินค่าทีก่ ำหนด และความทนทานทางไฟฟ้าต้องเพียงพอโดย
ทีอ่ ณ
ุ หภูมใิ ช้งานสำหรับกระติกน้ำร้อนไฟฟ้าประเภท OI กระแสไฟฟ้ารัว่ ต้องไม่เกิน 0.5 มิลลิแอมแปร์ ประเภท
I กระแสไฟฟ้ารัว่ ต้องไม่เกิน 0.75 มิลลิแอมแปร์ และประเภท II กระแสไฟฟ้ารัว่ ต้องไม่เกิน 0.25 มิลลิแอมแปร์
การทดสอบให้ปฏิบตั ติ าม มอก.1375 เล่ม 1 ข้อ 16.2 และข้อ 16.3
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4.7 การป้องกันโหลดเกินของหม้อแปลงและวงจรทีเ่ กีย่ วข้อง
ต้องทำกระติกน้ำร้อนไฟฟ้าทีม่ วี งจรซึง่ รับกำลังไฟฟ้าจากหม้อแปลงในลักษณะทีห่ ากมีการลัดวงจร ซึง่ อาจเกิด
ขึน้ ได้ในการทำงานตามปกติ อุณหภูมขิ องหม้อแปลงหรือวงจรทีเ่ กีย่ วข้องต้องไม่สงู จนเกิดความไม่ปลอดภัย
การทดสอบให้ปฏิบตั ติ าม มอก.1375 เล่ม 1 ข้อ 17
4.8 การทำงานในภาวะผิดปกติ
ต้องทำกระติกน้ำร้อนไฟฟ้าให้เสีย่ งต่ออันตรายต่อไปนีน้ อ้ ยทีส่ ดุ
การก่ออัคคีภยั หรือความเสียหายทางกลทีท่ ำให้ความปลอดภัยหรือการป้องกันไฟฟ้าช็อกด้อยลง เพราะการ
ทำงานในภาวะผิดปกติหรือใช้งานโดยขาดความระมัดระวัง
วงจรอิเล็กทรอนิกส์ตอ้ งเป็นแบบทีเ่ มือ่ มีภาวะผิดพร่องจะไม่ทำให้กระติกน้ำร้อนไฟฟ้าไม่ปลอดภัย เนือ่ งจาก
ไฟฟ้าช็อก อันตรายจากไฟ อันตรายทางกล หรือการทำงานผิดพร่องทีเ่ ป็นอันตราย
การทดสอบให้ปฏิบตั ติ าม มอก.1375 เล่ม 1 ข้อ 19 โดยมีรายละเอียดเพิม่ เติมดังต่อไปนี้
การทดสอบตาม มอก.1375 เล่ม 1 ข้อ 19.2 ให้ปฏิบตั เิ พิม่ ดังต่อไปนี้
ให้วางกระติกน้ำร้อนไฟฟ้าต้องวางให้ใกล้กบั ผนังของมุมทดสอบมากทีส่ ดุ เท่าทีจ่ ะทำได้ และทดสอบโดยไม่มี
การเติมน้ำ โดยทำการเปิดฝาหรือปิดฝา ในลักษณะใดก็ได้ทอ่ี าจจะทำให้เกิดอันตรายมากกว่า
4.9 เสถียรภาพและอันตรายทางกล
4.9.1 กระติกน้ำร้อนไฟฟ้าต้องมีเสถียรภาพ
การทดสอบให้ปฏิบตั ติ าม มอก.1375 เล่ม 1 ข้อ 20.1
4.9.2 ส่วนที่เคลื่อนไหวได้ของกระติกน้ำร้อนไฟฟ้าต้องอยู่ในตำแหน่งหรือมีเครื่องป้องกันหรือสิ่งปิดหุ้มให้
เหมาะสมตามลักษณะการใช้งานเพือ่ ป้องกันอันตรายต่อบุคคลในระหว่างการทำงานตามปกติ
เปลือกนอกทีใ่ ช้ปอ้ งกัน สิง่ ป้องกัน และสิง่ ทีค่ ล้ายกัน ต้องมีความแข็งแรงทางกลเพียงพอ ส่วนเหล่านีต้ อ้ ง
ถอดออกไม่ได้
การต่อวงจรโดยไม่คาดหมายของคัตเอาต์ความร้อนและอุปกรณ์ปอ้ งกันกระแสเกินแบบปรับตัง้ ใหม่เอง
(self–resetting) ต้องไม่กอ่ ให้เกิดอันตราย
การทดสอบให้ปฏิบตั ติ าม มอก.1375 เล่ม 1 ข้อ 20.2
4.10 ความแข็งแรงทางกล
กระติกน้ำร้อนไฟฟ้าต้องมีความแข็งแรงทางกลเพียงพอและต้องทำให้ทนต่อการใช้อย่างไม่ถนอมซึ่งอาจ
เกิดขึน้ ระหว่างการใช้งานตามปกติ
การทดสอบให้ปฏิบตั ติ าม มอก.1375 เล่ม 1 ข้อ 21
4.11 การทำ
4.11.1 ถ้ามีเครือ่ งหมายระบุระดับชัน้ การป้องกันฝุน่ ทีก่ ระติกน้ำร้อนไฟฟ้า ขีดความสามารถในการป้องกันฝุน่
ต้องเป็นไปตามระดับชัน้ ทีร่ ะบุ
การทดสอบให้ปฏิบตั ติ าม มอก.513
4.11.2 กระติกน้ำร้อนไฟฟ้าทีต่ ดิ ตัง้ ประจำทีต่ อ้ งสามารถตัดวงจรทุกขัว้ จากแห่งจ่ายไฟฟ้า ซึง่ ต้องเป็นอย่างใด
อย่างหนึ่งดังนี้
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4.11.3

4.11.4

4.11.5

4.11.6

4.11.7

4.11.8

–มีสายป้อนพร้อมเต้าเสียบ
-มีสวิตซ์ทเ่ี ป็นไปตามข้อ 4.13.3
–มีขอ้ ความในคำแนะนำการใช้งานทีก่ ำหนดให้มอี ปุ กรณ์ตดั วงจรรวมอยูใ่ นการเดินสายไฟฟ้าถาวร
–มีคู่เต้าต่อเครื่องใช้
ถ้ากระติกน้ำร้อนไฟฟ้าประเภท I ซึง่ ประสงค์ให้ตอ่ อย่างถาวรกับสายไฟฟ้าทีม่ สี วิตช์ขว้ั เดียวหรืออุปกรณ์
ป้องกันขั้วเดียวที่ประสงค์ให้ตัดวงจรตัวทำความร้อนออกจากแหล่งจ่ายกำลังไฟฟ้า อุปกรณ์นี้ต้องต่อ
ไว้กบั ตัวนำสายศักย์
การทดสอบให้ทำโดยการตรวจพินจิ
กระติกน้ำร้อนไฟฟ้าทีป่ ระสงค์ให้ตอ่ กับแหล่งจ่ายกำลังไฟฟ้าโดยใช้เต้าเสียบต้องเป็นลักษณะทีใ่ นการ
ทำงานตามปกติไม่เสีย่ งต่อการเกิดไฟฟ้าช็อกเนือ่ งจากตัวเก็บประจุเมือ่ สัมผัสขาเสียบ
การทดสอบให้ปฏิบตั ติ าม มอก.1375 เล่ม 1 ข้อ 22.5
ฉนวนของกระติกน้ำร้อนไฟฟ้าจะต้องไม่มีประสิทธิภาพลดลงเนื่องจากน้ำที่เกิดจากการกลั่นตัวบน
พืน้ ผิวทีเ่ ย็นหรือทีเ่ กิดจากการล้นหรือรัว่ ซึมจากภาชนะบรรจุ ท่ออ่อน รอยต่อ และส่วนประกอบอืน่ ทีม่ ี
ลักษณะการใช้งานใกล้เคียงกัน และฉนวนของกระติกน้ำร้อนไฟฟ้าประเภท II จะต้องไม่มผี ลกระทบ
ถ้าท่ออ่อน หรือซีลมีการแตกรัว่
การทดสอบให้ทำโดยการตรวจพินจิ และโดยการทดสอบตาม มอก.1375 เล่ม 1 ข้อ 22.6 และให้ปฏิบตั ิ
เพิม่ ดังต่อไปนี้
รูระบายน้ำแต่ละรูจะต้องมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่ตำ่ กว่า 5 มิลลิเมตร หรือมีขนาดพืน้ ทีไ่ ม่ตำ่ กว่า 20
ตารางมิลลิเมตร โดยความกว้างไม่ตำ่ กว่า 3 มิลลิเมตร
กระติกน้ำร้อนไฟฟ้าทีม่ ชี อ่ งซึง่ สามารถเข้าถึงได้โดยไม่ตอ้ งใช้เครือ่ งมือ และอาจต้องทำความสะอาดในการ
ทำงานตามปกติ ต้องจัดทำไม่ให้การต่อทางไฟฟ้าถูกดึงในระหว่างการทำความสะอาด
การทดสอบให้ทำโดยการตรวจพินจิ และการทดสอบด้วยมือ
ปุม่ ปรับตัง้ ใหม่ของอุปกรณ์ควบคุมทีไ่ ม่ปรับตัง้ ใหม่เองต้องอยูใ่ นตำแหน่ง หรือมีการป้องกันมิให้สามารถ
ปรับตัง้ ใหม่ได้โดยบังเอิญ ถ้าการปรับตัง้ ใหม่นน้ั อาจทำให้เกิดอันตรายได้
การทดสอบให้ทำโดยการตรวจพินจิ
ชิน้ ส่วนทีถ่ อดไม่ได้ ซึง่ ทำให้มกี ารป้องกันทีเ่ พียงพอมิให้เกิดอันตรายจาากไฟฟ้าช็อก ความชืน้ หรือการ
สัมผัสกับส่วนเคลือ่ นไหวต้องยึดอยูใ่ นตำแหน่งอย่างมัน่ คง และต้องทนความเค้นทางกลทีเ่ กิดขึน้ ในการ
ทำงานตามปกติ
กลอุปกรณ์ล็อกที่ใช้ในการติดตั้งชิ้นส่วนดังกล่าวโดยการเสียบหรือกดให้เข้าที่ต้องมีตำแหน่งล็อกที่
เห็นและเข้าใจได้งา่ ยในทันที คุณสมบัตใิ นการล็อกให้อยูก่ บั ทีข่ องกลอุปกรณ์ทใ่ี ช้ในชิน้ ส่วนซึง่ มักจะต้อง
ถอดในระหว่างการติดตัง้ หรือบำรุงรักษาต้องคงทนต่อการใช้งาน
การทดสอบให้ปฏิบตั ติ าม มอก.1375 เล่ม 1 ข้อ 22.11
หูหว้ิ ปุม่ ต่าง ๆ ทีจ่ บั และสิง่ ทีค่ ล้ายกัน ต้องยึดอยูใ่ นลักษณะทีม่ น่ั คงเพือ่ ไม่ให้หลวมในขณะทำงานตาม
ปกติ ถ้าการหลวมนัน้ อาจทำให้เกิดอันตราย
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ถ้าใช้หหู ว้ิ ปุม่ ต่าง ๆ และสิง่ ทีค่ ล้ายกันสำหรับชีบ้ อกตำแหน่งของสวิตช์หรือส่วนประกอบทีค่ ล้ายกัน
ต้องไม่สามารถติดตัง้ ได้ถา้ ผิดตำแหน่ง ซึง่ อาจทำให้เกิดอันตราย
การทดสอบให้ปฏิบตั ติ าม มอก.1375 เล่ม 1 ข้อ 22.12
4.11.9 ต้องทำหูหว้ิ หรือทีจ่ บั ซึง่ เมือ่ ทำงานตามปกติ มือของผูใ้ ช้จะไม่สมั ผัสกับส่วนทีม่ อี ณ
ุ หภูมทิ เ่ี พิม่ ขึน้ เกินค่า
ทีก่ ำหนดไว้ในตารางที่ 2 สำหรับทีจ่ บั นัน้ ซึง่ ในการใช้งานตามปกติจะจับเป็นระยะเวลาสัน้ ๆ เท่านัน้
การทดสอบให้ทำโดยการตรวจพินจิ และถ้าจำเป็นโดยการหาอุณหภูมทิ เ่ี พิม่ ขึน้
ตารางที่ 2 อุณหภูมทิ เ่ี พิม่ ขึน้ สูงสุดในการทำงานปกติ
(ข้อ 4.11.9)
สวนตาง ๆ

อุณหภูมิที่เพิ่มขึ้น
สูงสุด
เคลวิน

หูหวิ้ ปุมตาง ๆ ที่จับและสิ่งที่คลายกัน
ซึง่ ในการใชงานตามปกติตองจับหรือสัมผัส
ชวงระยะเวลาสั้น ๆ เทานั้น (เชน สวิตซ)
- ทําดวยโลหะ
- ทําดวยพอรซเลน หรือ
วัสดุประเภทแกว
- ทําดวยวัสดุขึ้นรูป ยาง
หรือไม

35
45
60

4.11.10 กระติกน้ำร้อนไฟฟ้าต้องไม่มีขอบคมหรือขรุขระ นอกจากส่วนที่จำเป็นสำหรับการทำงานของกระติก
น้ำร้อนไฟฟ้าทีจ่ ะก่อให้เกิดอันตรายแก่ผใู้ ช้ในการทำงานตามปกติหรือในระหว่างการบำรุงรักษา
ต้องไม่มปี ลายแหลมของหมุดเกลียวปล่อยหรืออุปกรณ์รดั อืน่ ซึง่ ผูใ้ ช้อาจสัมผัสในการทำงานตามปกติ
หรือในระหว่างการบำรุงรักษา
การทดสอบให้ทำโดยการตรวจพินจิ
4.11.11 ตาขอเก็บสายและสิง่ ทีค่ ล้ายกันสำหรับเก็บสายอ่อน (ถ้ามี) ต้องเรียบและลบมุมอย่างดี
การทดสอบให้ทำโดยการตรวจพินจิ
4.11.12 ล้อเก็บสายอัตโนมัติ (ถ้ามี) ต้องไม่ทำให้เกิด
–การขัดถูเกินควร หรือความเสียหายแก่เปลือกนอกของสายอ่อน
–ตัวนำตีเกลียวขาด
–การสึกหรอเกินควรของจุดสัมผัสทางไฟฟ้า (แหวนลืน่ กับแปรงถ่าน)
การทดสอบให้ปฏิบตั ติ าม มอก.1375 เล่ม 1 ข้อ 22.16
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4.11.13 ตัวคัน่ ซึง่ มีจดุ ประสงค์เพือ่ ป้องกันความร้อนกระติกน้ำร้อนไฟฟ้าจากส่วนทีร่ อ้ นเกิน ต้องยึดไม่ให้ถอดออก
ได้จากภายนอกกระติกน้ำร้อนไฟฟ้าโดยการใช้มอื ไขควง ประแจหรือเครือ่ งมือทีค่ ล้ายกัน
การตรวจสอบให้ทำโดยการตรวจพินจิ และการทดสอบด้วยมือ
4.11.14 ส่วนทีก่ ระแสไฟฟ้าไหลผ่านและส่วนโลหะอืน่ ซึง่ การกัดกร่อนอาจทำให้เกิดอันตราย ต้องทนการกัดกร่อน
ในภาวะการทำงานตามปกติ
การทดสอบให้ปฏิบตั ติ าม มอก.1375 เล่ม 1 ข้อ 22.18
4.11.15 ต้องมีการป้องกันไม่ให้มกี ารสัมผัสโดยตรงระหว่างส่วนทีม่ ไี ฟฟ้ากับฉนวนความร้อน เว้นแต่ฉนวนนัน้ ไม่
ชืน้ ง่าย ไม่ตดิ ไฟและไม่ทำให้สว่ นทีม่ ไี ฟฟ้าผุกร่อน
การทดสอบให้ปฏิบตั ติ าม มอก.1375 เล่ม 1 ข้อ 22.20
หมายเหตุ 1. ใยแก้วเป็นตัวอย่างฉนวนความร้อนที่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของข้อกำหนดนี้
2. สแลกวูล (slagwool) ซึ่งไม่ได้อัดน้ำยาฉนวนเป็นตัวอย่างฉนวนความร้อนซึ่งทำให้ส่วน
ที่มีไฟฟ้าผุกร่อน

4.11.16 ห้ามนำไม้ ฝ้าย ไหม กระดาษธรรมดา และวัสดุเส้นใย หรือวัสดุชน้ื ง่ายทีค่ ล้ายกันมาใช้เป็นฉนวนนอก
จากได้อดั น้ำยาฉนวนแล้ว
การทดสอบให้ทำโดยการตรวจพินจิ
หมายเหตุ จะถือว่าวัสดุฉนวนได้อัดน้ำยาฉนวนแล้วก็ต่อเมื่อช่องว่างส่วนใหญ่ระหว่างเส้นใยของวัสดุ
นั้นมีสารฉนวนที่เหมาะสมบรรจุอยู่

4.11.17 ต้องไม่ใช้ใยหินในการทำกระติกน้ำร้อนไฟฟ้า นอกจากว่ามีการป้องกันการฟุง้ กระจายของฝุน่ จากใยหิน
อย่างเพียงพอ
การทดสอบให้ทำโดยการตรวจพินจิ
4.11.18 ตัวนำความร้อนเปลือยของกระติกน้ำร้อนไฟฟ้า ต้องยึดไว้ในลักษณะทีห่ ากตัวทำความร้อนขาดจะต้อง
ไม่สมั ผัสกับส่วนโลหะทีต่ อ่ ลงดินหรือส่วนโลหะทีแ่ ตะต้องถึง
การทดสอบให้ปฏิบตั ติ าม มอก.1375 เล่ม 1 ข้อ 22.24
4.11.19 ต้องมีการป้องกันมิให้ลวดตัวนำของตัวทำความร้อนหย่อนจนสัมผัสกับส่วนโลหะทีแ่ ตะต้องถึง
การทดสอบให้ทำโดยการตรวจพินจิ
หมายเหตุ อาจทำให้เป็นไปตามข้อกำหนดได้โดยจัดให้มีฉนวนเพิ่มเติม หรือมีแกนซึ่งป้องกันไม่ให้ลวด
ความร้อนหย่อน

4.11.20 ส่วนทีต่ อ่ โดยอิมพีแดนซ์ปอ้ งกันต้องแยกออกจากกันด้วยฉนวนสองชัน้ หรือฉนวนเสริม
การทดสอบให้ปฏิบตั ติ าม มอก.1375 เล่ม 1 ข้อ 22.27
4.11.21 กระติกน้ำร้อนไฟฟ้าประเภท II ซึง่ ประสงค์ให้ตอ่ ประจำกับสายไฟฟ้าถาวรต้องสร้างให้สามารถรักษาระดับ
ชัน้ ในการป้องกันไฟฟ้าช็อกไว้ได้หลังการติดตัง้
การทดสอบให้ทำโดยการตรวจพินจิ
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4.11.22 ชิน้ ส่วนของกระติกน้ำร้อนไฟฟ้าประเภท II ซึง่ ทำหน้าทีเ่ ป็นฉนวนเพิม่ เติมหรือฉนวนเสริม และอาจลืม
ประกอบเข้าทีใ่ นระหว่างการประกอบใหม่ภายหลังการบำรุงรักษา ต้องเป็นอย่างใดอย่างหนึง่ ดังต่อไปนี้
(1) ยึดอยูใ่ นลักษณะทีไ่ ม่สามารถถอดได้โดยไม่ทำให้เสียหายอย่างร้ายแรง
(2) ประกอบเข้าทีไ่ ม่ได้เมือ่ ผิดตำแหน่ง และถ้าลืมประกอบชิน้ ส่วนเหล่านีเ้ ข้าทีก่ ระติกน้ำร้อนไฟฟ้า
จะไม่ทำงานหรือเห็นได้ชดั ว่าไม่สมบูรณ์
การทดสอบให้ทำโดยการตรวจพินจิ และการทดสอบด้วยมือ
หมายเหตุ การบำรุงรักษาหมายรวมถึงการเปลี่ยนสายไฟฟ้าและสวิตซ์ต่าง ๆ

4.11.23 ระยะห่างตามผิวฉนวนและระยะห่างในอากาศของฉนวนเพิ่มเติมหรือฉนวนเสริมต้องไม่ลดลง
เนื่องจากการสึกหรอจนน้อยกว่าค่าที่กำหนดในข้อ 4.18.1 ถ้าสายไฟฟ้า หมุดเกลียว แป้นเกลียว
แหวนรอง สปริง หรือชิน้ ส่วนอืน่ หลวมหรือหลุดออกจากตำแหน่งต้องไม่ทำให้ระยะห่างตามผิวฉนวน
หรือระยะห่างในอากาศของฉนวนเพิม่ เติมหรือฉนวนเสริมลดลงจนน้อยกว่าร้อยละ 50 ของค่าทีก่ ำหนด
ในข้อ 4.18.1
การทดสอบให้ปฏิบตั ติ าม มอก.1375 เล่ม 1 ข้อ 22.31
4.11.24 ฉนวนเพิ่มเติมและฉนวนเสริมต้องออกแบบหรือมีการป้องกันไม่ให้สะสมสิ่งสกปรกหรือฝุ่นจากการ
สึกหรอของชิน้ ส่วนภายในกระติกน้ำร้อนไฟฟ้า ทำให้ระยะห่างตามผิวฉนวนหรือระยะห่างในอากาศลดลง
จนน้อยกว่าค่าทีก่ ำหนดไว้ในข้อ 4.18.1
ต้องไม่ใช้ผงวัสดุเซรามิกทีไ่ ม่ได้เผาให้เกาะตัวกันแน่น (tightly sintered) วัสดุทค่ี ล้ายกันหรือลูกปัดเพียง
อย่างเดียวเป็นฉนวนเพิม่ เติมหรือฉนวนเสริม
ชิน้ ส่วนทีเ่ ป็นยางธรรมชาติหรือยางสังเคราะห์ ซึง่ ใช้เป็นฉนวนเพิม่ เติมในกระติกน้ำร้อนไฟฟ้าประเภท II
ต้องทนต่อการเสือ่ มสภาพตามอายุ หรือต้องจัดวางและมีมติ ซิ ง่ึ จะไม่ทำให้ระยะห่างตามผิวฉนวนลดลง
จนน้อยกว่าค่าทีก่ ำหนดไว้ในข้อ 4.18.1 ถึงแม้จะแตกร้าวก็ตาม
การทดสอบให้ปฏิบตั ติ าม มอก.1375 เล่ม 1 ข้อ 22.32
4.11.25 กระติกน้ำร้อนไฟฟ้าทุกประเภทต้องออกแบบไม่ให้นำ้ สัมผัสโดยตรงกับส่วนทีม่ ไี ฟฟ้า
การทดสอบให้ทำโดยการตรวจพินจิ
4.11.26 แกนของหูหว้ิ ปุม่ ต่าง ๆ และสิง่ ทีค่ ล้ายกันต้องไม่มไี ฟฟ้า นอกจากจะไม่สามารถแตะต้องแกนเหล่านี้
ได้เมื่อถอดส่วนเหล่านี้ออก
การทดสอบให้ปฏิบตั ติ าม มอก.1375 เล่ม 1 ข้อ 22.34
4.11.27 หูหว้ิ และปุม่ ต่าง ๆ ซึง่ ต้องจับหรือบังคับ ในการทำงานตามปกติตอ้ งไม่มไี ฟฟ้าในกรณีทฉ่ี นวนล้มเหลว
ถ้าหูหว้ิ หรือปุม่ ต่าง ๆ หรือลูกบิดเหล่านีเ้ ป็นโลหะและถ้าแกนหรือตัวยึดของเหล่านีอ้ าจมีไฟฟ้าในกรณี
ทีฉ่ นวนล้มเหลว ต้องหุม้ ส่วนเหล่านีด้ ว้ ยวัสดุฉนวนอย่างเพียงพอ1) หรือแยกส่วนทีแ่ ตะต้องถึงของส่วน
เหล่านีอ้ อกจากแกนหรือตัวยึดด้วยฉนวนเพิม่ เติม
หมายเหตุ1)

วัสดุฉนวนตาม มอก.1375 เล่ม 1 ข้อ 16.3 ตารางที่ 5 รายการที่ 4 ถือว่าเพียงพอการทดสอบ
ให้ปฏิบตั ติ าม มอก.1375 เล่ม 1 ข้อ 22.35

4.11.28 หูหว้ิ หรือทีจ่ บั ซึง่ สามารถถือได้ตอ่ เนือ่ ง ในการทำงานปกติจะต้องไม่มสี ว่ นทีเ่ ป็นโลหะทีจ่ ะสัมผัสกับมือ
ของผูใ้ ช้ ยกเว้นโลหะนัน้ ถูกคัน่ ด้วย ฉนวนเพิม่ เติมหรือ ฉนวนเสริม กับส่วนทีม่ ไี ฟฟ้า
การทดสอบให้ทำโดยการตรวจพินจิ
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4.11.29 สำหรับกระติกน้ำร้อนไฟฟ้าประเภท II ต้องไม่ตอ่ ตัวเก็บประจุเข้ากับส่วนโลหะทีแ่ ตะต้องถึง และในกรณีท่ี
เปลือกตัวเก็บประจุเป็นโลหะต้องแยกออกจากส่วนโลหะทีแ่ ตะต้องถึงด้วยฉนวนเพิม่ เติม
ข้อกำหนดนีไ้ ม่ใช้กบั ตัวเก็บประจุทเ่ี ป็นไปตามคุณลักษณะทีต่ อ้ งการสำหรับอิมพีแดนซ์ปอ้ งกันตามข้อ
4.11.38
การทดสอบให้ปฏิบตั ติ าม มอก.1375 เล่ม 1 ข้อ 22.37
4.11.30 ต้องไม่ตอ่ ตัวเก็บประจุไว้ระหว่างหน้าสัมผัสของสะพานไฟความร้อน (thermal cut-out)
การทดสอบให้ทำโดยการตรวจพินจิ
4.11.31 ในกรณีทม่ี ขี ว้ั รับหลอดไฟฟ้าต้องใช้เฉพาะใส่หลอดไฟฟ้าเท่านัน้
การทดสอบให้ทำโดยการตรวจพินจิ
4.11.32 ในกรณีทม่ี สี วิตช์ปรอทต้องติดตัง้ ในลักษณะทีก่ ระเปาะปรอทไม่สามารถหลุดออกจากตำแหน่ง หรือชำรุด
เนือ่ งจากอุปกรณ์จบั ยึด และหากกระเปาะแตกปรอทหรือไอปรอทต้องไม่ออกมาปนเปือ้ นสิง่ แวดล้อม
การทดสอบให้ทำโดยการตรวจพินจิ
4.11.33 อิมพีแดนซ์ปอ้ งกันต้องประกอบด้วยส่วนประกอบแยกกันอย่างน้อย 2 ชิน้ ซึง่ อิมพีแดนซ์จะไม่เปลีย่ นไป
มากนัก ตลอดอายุการใช้งานของกระติกน้ำร้อนไฟฟ้า และถ้าชิ้นส่วนใดชิ้นส่วนหนึ่งเกิดการลัดวงจร
หรือตัดจากวงจรค่าต่าง ๆ ต้องไม่เกินทีก่ ำหนดไว้ในข้อ 4.1.1
การทดสอบให้ทำโดยการตรวจพินจิ และการวัด
หมายเหตุ ตัวต้านทานทีเ่ ป็นไปตาม มอก.1195 ข้อ 14.1 และตัวเก็บประจุทเ่ี ป็นไปตาม มอก.1195 ข้อ
14.2 ถือว่าเป็นส่วนประกอบทีเ่ หมาะสม

4.11.34 กระติกน้ำร้อนไฟฟ้าซึง่ สามารถปรับให้ใช้กบั แรงดันไฟฟ้าได้หลายค่า ต้องไม่สามารถเปลีย่ นแปลงแรงดัน
ไฟฟ้าทีต่ ง้ั ไว้ได้โดยบังเอิญ
การทดสอบให้ทำโดยการทดสอบด้วยมือ
4.11.35 ต้องทำกระติกน้ำร้อนไฟฟ้า ไม่ให้มกี ารพุง่ ของไอน้ำ หรือน้ำร้อน ทีจ่ ะทำให้เกิดอันตรายต่อผูใ้ ช้เมือ่ ผูใ้ ช้
งานปฏิบตั ติ ามคูม่ อื การใช้งาน
การทดสอบให้ทำโดยการตรวจพินจิ ในระหว่างทดสอบตามข้อ 4.3
4.12 การเดินสายไฟฟ้าภายใน
4.12.1 ทางเดินสายต้องเรียบและปราศจากขอบคม
ต้องมีการป้องกันสายไฟฟ้าไม่ให้สมั ผัสกับเสีย้ นบนผิวโลหะ ครีบระบายความร้อน และสิง่ อืน่ ๆ ซึง่ อาจทำ
ความเสียหายให้แก่ฉนวน
รูร้อยสายไฟฟ้าผ่านส่วนโลหะต้องมีพื้นผิวมนเรียบหรือมีสิ่งหุ้มขอบรูต้องป้องกันสายไฟฟ้าไม่ให้สัมผัส
กับส่วนทีเ่ คลือ่ นทีไ่ ด้
การทดสอบให้ทำโดยการตรวจพินจิ
4.12.2 ลูกปัดหรือฉนวนเซรามิกที่คล้ายกันซึ่งประกอบอยู่กับสายที่มีไฟฟ้าต้องยึดหรือรองรับเพื่อไม่ให้เปลี่ยน
ตำแหน่งได้ และต้องไม่วางอยูบ่ นขอบคมหรือมุมคม ถ้าลูกปัดอยูภ่ ายในท่ออ่อนทีเ่ ป็นโลหะสำหรับร้อยสาย
จะต้องบรรจุอยูภ่ ายในปลอกฉนวน นอกจากท่ออ่อนร้อยสายจะเคลือ่ นทีไ่ ม่ได้ในการใช้งานตามปกติ
การทดสอบให้ทำโดยการตรวจพินจิ และการทดสอบด้วยมือ
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4.12.3 ส่วนประกอบของกระติกน้ำร้อนไฟฟ้าทีเ่ คลือ่ นทีไ่ ด้ในระหว่างทำงานตามปกติ หรือระหว่างการบำรุงรักษา
ของผูใ้ ช้ ทีม่ ผี ลกระทบกับส่วนประกอบอืน่ จะต้องไม่ทำให้เกิดแรงเค้นมากเกินไปบนขัว้ ต่อทางไฟฟ้า และ
ตัวนำไฟฟ้าทีอ่ ยูภ่ ายใน ในกรณีทเ่ี ป็นชิน้ ส่วนโลหะต้องมีการต่อลงดินอย่างต่อเนือ่ ง ในกรณีทม่ี ที อ่ โลหะ
อ่อน ต้องไม่ทำความเสียหายให้กบั ฉนวนของตัวนำทีอ่ ยูใ่ นท่อนัน้
ขดลวดสปริงแบบถ่างต้องไม่นำมาใช้ป้องกันตัวนำไฟฟ้า ถ้านำขดลวดสปริงที่แต่ละวงของสปริงแนบ
ติดกันมาใช้ปอ้ งกันตัวนำไฟฟ้า ต้องมีฉนวนไฟฟ้าป้องกันอย่างเพียงพอสำหรับฉนวนไฟฟ้าเดิมของตัวนำ
ไฟฟ้านัน้
การทดสอบให้ปฏิบตั ติ าม มอก.1375 เล่ม 1 ข้อ 23.3
4.12.4 ตัวนำไฟฟ้าเปลือยภายในกระติกน้ำร้อนไฟฟ้าต้องคงรูปและยึดแน่น ไม่ให้ระยะห่างตามผิวฉนวน และระยะ
ห่างในอากาศในการทำงานตามปกติลดลงจนน้อยกว่าค่าทีก่ ำหนดในข้อ 4.18.1
การทดสอบให้ทำโดยการตรวจพินจิ การวัด และการทดสอบด้วยมือ
4.12.5 ฉนวนของสายไฟฟ้าภายในต้องทนความเค้นทางไฟฟ้าซึง่ อาจเกิดขึน้ ในการทำงานตามปกติ
การทดสอบให้ปฏิบตั ติ าม มอก.1375 เล่ม 1 ข้อ 23.5
4.12.6 เมือ่ ใช้ปลอกเป็นฉนวนเพิม่ เติมในการเดินสายไฟฟ้าภายในปลอกนัน้ จะต้องยึดอยูใ่ นตำแหน่งด้วยวิธที ่ี
เหมาะสม
การทดสอบให้ทำโดยการตรวจพินจิ และการทดสอบด้วยมือ
หมายเหตุ

ถือว่าปลอกสายได้ยึดอยู่ในตำแหน่งด้วยวิธีที่เหมาะสม ก็ต่อเมื่อหากจะเอาปลอกสายนี้ออก
จะต้องฉีกขาด หรือตัดออก หรือเมือ่ มีการยึดปลอกสายไว้ทง้ั สองปลาย ไม่ทำให้ปลอกสายหลุด
เลื่อนระหว่างการทำงานตามปกติ

4.12.7 สายไฟฟ้าซึง่ ฉนวนเป็นสีเขียวแถบสีเหลืองจะใช้เป็นตัวนำต่อลงดินเท่านัน้
การทดสอบให้ทำโดยการตรวจพินจิ
4.12.8 ห้ามใช้สายไฟฟ้าอะลูมเิ นียมในการเดินสายไฟฟ้าภายใน
การทดสอบให้ทำโดยการตรวจพินจิ
หมายเหตุ

ขดลวดของมอเตอร์ไม่ถือเป็นสายไฟฟ้าภายใน

4.12.9 ตัวนำเกลียวต้องไม่ทำให้แข็งจับตัวกันโดยการใช้สารบัดกรีตะกัว่ ผสมดีบกุ เมือ่ นำไปใช้ในทีซ่ ง่ึ ต้องรับแรง
กดสัมผัส นอกจากจะสร้างอุปกรณ์จับยึดไม่ให้การสัมผัสบกพร่องเกิดขึ้นเนื่องจากการไหลเย็นของสาร
บัดกรี
การทดสอบให้ทำโดยการตรวจพินจิ
หมายเหตุ

1. สามารถทำให้เป็นไปตามคุณลักษณะที่ต้องการข้อนี้ได้โดยการใช้ขั้วต่อสายแบบสปริง
การยึดโดยใช้หมุดเกลียวจับยึดแต่เพียงอย่างเดียวถือว่าไม่เพียงพอ
2. การบัดกรีปลายตัวนำตีเกลียวนั้นยอมให้ทำได้

4.13 ส่วนประกอบ
ส่วนประกอบของกระติกน้ำร้อนไฟฟ้า ต้องเป็นไปตามข้อกำหนดเกี่ยวกับความปลอดภัยตามที่ระบุไว้ใน
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรมทีเ่ กีย่ วข้องกับส่วนประกอบนัน้ ๆ
การทดสอบให้ทำโดยการตรวจพินจิ และให้ปฏิบตั ติ าม มอก.1375 เล่ม 1 ข้อ 24.1.1 ถึง 24.1.5
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4.13.1 คู่เต้าต่อของกระติกน้ำร้อนไฟฟ้าทีท่ ำงานร่วมกับ ตัวควบคุมอุณหภูมิ สะพานไฟความร้อนหรือฟิวส์ใน
อุปกรณ์ตอ่ เชือ่ ม จะต้องเป็นไปตามมาตรฐาน IEC 320 ยกเว้นกรณีตอ่ ไปนี้
–หน้าสัมผัสของสายดินของเต้ารับต่อทีย่ อมให้เข้าถึงได้ หน้าสัมผัสนีจ้ ะต้องไม่ถกู ยึดแน่นด้วย เต้ารับต่อ
ระหว่างการใส่เข้าหรือถอดออกของเต้ารับต่อ
–ค่าอุณหภูมทิ ต่ี อ้ งการในข้อ 4.7 ใหัวดั ทีข่ าของเต้าเสียบ ระหว่างการทดสอบตามข้อ 4.3
–การทดสอบค่าวิสยั สามารถตัดกระแสในมาตรฐาน IEC 320 ข้อ 19 ให้ทำการทดสอบทีเ่ ต้าเสียบเครือ่ งใช้
–การทดสอบตามมาตรฐาน IEC 320 ข้อ 21 ไม่มกี ารพิจารณา
หมายเหตุ

ต้องไม่มีอุปกรณ์ควบคุมความร้อนในอุปกรณ์เชื่อมต่อที่อยู่ในข้อกำหนดตาม IEC 320

4.13.2 กระติกน้ำร้อนไฟฟ้าต้องไม่มสี ว่ นประกอบเหล่านีอ้ ยูด่ ว้ ย
(1) สวิตช์หรือตัวควบคุมอัตโนมัตใิ นสายอ่อน
(2) อุปกรณ์ซึ่งทำให้อุปกรณ์ป้องกันสายไฟฟ้าถาวรทำงาน ในกรณีที่กระติกน้ำร้อนไฟฟ้าผิดพร่อง
(ลัดวงจร)
(3) คัตเอาต์ความร้อนซึง่ ปรับตัง้ ใหม่ได้โดยการบัดกรี
การทดสอบให้ทำโดยการตรวจพินจิ
4.13.3 สวิตช์ทม่ี จี ดุ ประสงค์ให้ตดั วงจรทุกขัว้ ของกระติกน้ำร้อนไฟฟ้าตามข้อ 4.11.2 ต้องต่อโดยตรงกับขัว้ ต่อ
สายของแหล่งจ่ายกำลังไฟฟ้า และต้องมีระยะห่างระหว่างหน้าสัมผัสอย่างน้อย 3 มิลลิเมตร
การทดสอบให้ทำโดยการตรวจพินจิ และการวัด
4.14 การต่อกับแหล่งจ่ายและสายอ่อนภายนอก
4.14.1 กระติกน้ำร้อนไฟฟ้าต้องมีวธิ ตี อ่ กับแหล่งจ่ายอย่างใดอย่างหนึง่ ดังนี้
(1) สายป้อนพร้อมเต้าเสียบ
(2) เต้าเสียบเครือ่ งใช้ ทีม่ รี ะดับชัน้ การป้องกันน้ำไม่ดอ้ ยกว่าระดับชัน้ การป้องกันน้ำของกระติกน้ำร้อน
ไฟฟ้า
(3) ขาสำหรับเสียบเข้าเต้ารับ
กระติกน้ำร้อนไฟฟ้าทีใ่ ช้เต้าเสียบเครือ่ งใช้ทไ่ี ม่เป็นไปตามมาตรฐาน IEC 320 ต้องมีชดุ สายต่อให้มาด้วย
การทดสอบให้ทำโดยการตรวจพินจิ
4.14.2 กระติกน้ำร้อนไฟฟ้าทีม่ กี ระแสระบุสงู สุดไม่เกิน 16 แอมแปร์ ทางเข้าของสายไฟฟ้าและท่อรอยสาย จะต้องมี
ขนาดพอเหมาะกับสายไฟฟ้าและท่อร้อยสายโดยทีเ่ ส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกินกว่าทีก่ ำหนดไว้ในตารางที่ 3
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ตารางที่ 3 เส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุดของสายไฟฟ้าและท่อร้อยสาย
(ข้อ 4.14.2)

จํานวนตัวนําของสายไฟฟา
รวมสายดิน

เสนผานศูนยกลางรวมสูงสุด
มิลลิเมตร
สายไฟฟา
ทอรอยสาย
13.0
16.0
14.0
16.0

2
3
การทดสอบให้ทำโดยการตรวจพินจิ และการวัด
4.14.3 สายป้อนต้องประกอบอยูก่ บั กระติกน้ำร้อนไฟฟ้าโดยวิธใี ดวิธหี นึง่ ดังนี้
(1) การประกอบสายป้อนแบบ X
(2) การประกอบสายป้อนแบบ Y
การทดสอบให้ทำโดยการตรวจพินจิ
4.14.4 เต้าเสียบต้องไม่ประกอบกับสายอ่อนมากกว่า 1 เส้น
การทดสอบให้ทำโดยการตรวจพินจิ
4.14.5 สายป้อนต้องมีคณ
ุ สมบัตไิ ม่ดอ้ ยกว่า ดังนี้
– สายอ่อนถัก (ชือ่ รหัส 245 IEC 51)
- สายอ่อนเปลือกยางแข็งแบบธรรมดา (ชือ่ รหัส 245 IEC 53)
- สายอ่อนหุม้ ด้วยโพลีไวนิลคลอไรด์บาง (ชือ่ รหัส 227 IEC 52) สำหรับเครือ่ งใช้ไฟฟ้าทีม่ มี วลไม่เกิน
3 กิโลกรัม
- สายอ่อนหุม้ ด้วยโพลีไวนิลคลอไรด์หนาธรรมดา (ชือ่ รหัส 227 IEC 53) สำหรับเครือ่ งใช้ไฟฟ้าทีม่ มี วล
เกิน 3 กิโลกรัม
สายทีเ่ ปลือกหุม้ โพลีไวนิลคลอไรด์ ต้องไม่ใช้กบั เครือ่ งใช้ไฟฟ้าทีช่ น้ิ ส่วนโลหะภายนอกมีอณ
ุ หภูมทิ เ่ี พิม่ ขึน้
เกิน 75 องศาเคลวิน ระหว่างการทดสอบข้อ 4.3 อย่างไรก็ตามสายไฟฟ้าดังกล่าวอาจใช้ได้ถา้
- กระติกน้ำร้อนไฟฟ้ามีลกั ษณะทีส่ ายป้อนไม่สมั ผัสกับชิน้ ส่วนโลหะดังกล่าวในการทำงานตามปกติ
- สายป้อนเหมาะกับการใช้งานทีอ่ ณ
ุ หภูมสิ งู กว่า ในกรณีนต้ี อ้ งไม่ใช้การประกอบแบบ Y
การทดสอบให้ทำโดยการตรวจพินจิ และการวัด
4.14.6 ตัวนำสายป้อนต้องมีพน้ื หน้าตัดระบุไม่นอ้ ยกว่าทีก่ ำหนดในตารางที่ 4
การทดสอบให้ทำโดยการวัด
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ตารางที่ 4 พืน้ ทีห่ น้าตัดระบุตำ่ สุดของตัวนำสายป้อน
(ข้อ 4.14.6)
กระแสไฟฟาที่กําหนดของกระติกนํ้ารอนไฟฟา
แอมแปร
ไมเกิน 3
เกิน 3 แตไมเกิน 6
เกิน 6 แตไมเกิน 10
เกิน 10 แตไมเกิน 16

พื้นที่หนาตัดระบุ
ตํ่าสุด
ตารางมิลลิเมตร
0.5*
0.75
1
1.5

หมายเหตุ * อาจใช้สายป้อนนีไ้ ด้หากความยาวไม่เกิน 2 เมตร

4.14.7 สายป้อนต้องไม่สมั ผัสกับปลายแหลมหรือขอบคมของกระติกน้ำร้อนไฟฟ้า
การทดสอบให้ทำโดยการตรวจพินจิ
4.14.8 สายป้อนของกระติกน้ำร้อนไฟฟ้าประเภท I ต้องมีแกนหนึง่ เป็นสีเขียวแถบสีเหลือง ซึง่ ต่อกับขัว้ ต่อสายดิน
ของกระติกน้ำร้อนไฟฟ้าและต่อกับขัว้ สัมผัสสายดินของเต้าเสียบ
การทดสอบให้ทำโดยการตรวจพินจิ
4.14.9 ตัวนำของสายป้อนต้องไม่ทำให้แข็งจับตัวกันโดยการใช้สารบัดกรีตะกั่วผสมดีบุกเมื่อนำไปใช้ในที่ซึ่ง
ต้องรับแรงกดสัมผัส นอกจากจะสร้างอุปกรณ์จบั ยึดไม่ให้การสัมผัสบกพร่องเกิดขึน้ เนือ่ งจากการไหลเย็น
ของสารบัดกรี
การทดสอบให้ทำโดยการตรวจพินจิ
4.14.10 ฉนวนของสายป้อนต้องไม่เสียหายเมือ่ หล่อสายอ่อนเข้าไปเป็นส่วนหนึง่ ของเปลือกหุม้
การทดสอบให้ทำโดยการตรวจพินจิ
4.14.11 รูรอ้ ยสายต้องมีสง่ิ หุม้ ขอบรู หรือต้องออกแบบให้รอ้ ยสายได้โดยเปลือกของสายป้อนไม่เสีย่ งต่อความ
เสียหาย
การทดสอบให้ทำโดยการตรวจพินจิ และการทดสอบด้วยมือ
4.14.11.1 สิง่ หุม้ ขอบรูรอ้ ยสายเข้า ต้อง
(1) มีรปู ร่างทีป่ อ้ งกันไม่ให้เกิดความเสียหายแก่สายป้อน
(2) เป็นส่วนทีถ่ อดไม่ได้
การทดสอบให้ทำโดยการตรวจพินจิ และการทดสอบด้วยมือ
4.14.11.2 ทีร่ รู อ้ ยสายเข้า ฉนวนระหว่างตัวนำของสายป้อนกับเปลือกหุม้ ของกระติกน้ำร้อนไฟฟ้าต้องประกอบ
ด้วยฉนวนของตัวนำกับฉนวนกัน้ อย่างน้อย 2 ชัน้ แต่ถา้ เปลือกหุม้ ของกระติกน้ำร้อนไฟฟ้าทีร่ รู อ้ ย
สายเข้าเป็นวัสดุฉนวน ต้องมีฉนวนกัน้ เพียงชัน้ เดียว ฉนวนกัน้ อาจประกอบด้วย
–เปลือกของสายป้อนทีเ่ ทียบเท่ากับเปลือกของสายป้อนทีเ่ ป็นไปตามมอก.11 หรือ IEC 245
–รองในหรือสิง่ หุม้ ขอบรูทเ่ี ป็นวัสดุฉนวนซึง่ เป็นไปตามคุณลักษณะทีต่ อ้ งการของข้อ 4.18.2 สำหรับ
ฉนวนเพิม่ เติม
การทดสอบให้ทำโดยการตรวจพินจิ
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4.14.12 กระติกน้ำร้อนไฟฟ้าทีม่ สี ายป้อนติดมาด้วย ต้องมีทจ่ี บั ยึดสายเพือ่ ลดความเครียดและการบิดตัวของตัวนำ
ตรงทีต่ อ่ อยูภ่ ายในกระติกน้ำร้อนไฟฟ้า และเพือ่ ป้องกันฉนวนของตัวนำไม่ให้ถกู ขัดถู
ข้อกำหนดนีใ้ ช้กบั กระติกน้ำร้อนไฟฟ้าทีต่ อ่ ประจำด้วยสายอ่อนกับสายไฟฟ้าถาวร
ต้องไม่สามารถดันสายอ่อนเข้าไปในกระติกน้ำร้อนไฟฟ้าจนกระทั่งสายอ่อนหรือส่วนภายในของ
กระติกน้ำร้อนไฟฟ้าเสียหาย
การทดสอบให้ปฏิบตั ติ าม มอก.1375 เล่ม 1 ข้อ 25.15
4.14.13 การประกอบสายป้อนแบบ X ทีจ่ บั ยึดสายต้องสร้างและวางตำแหน่งให้
–เปลีย่ นสายอ่อนได้งา่ ย
–สามารถเห็นวิธลี ดความเครียดและวิธปี อ้ งกันการบิดตัวของสายไฟฟ้าได้ชดั เจน
–เหมาะทีจ่ ะใช้กบั สายอ่อนได้หลายแบบ เว้นแต่จะใช้สายไฟฟ้าทีม่ กี ารเตรียมพิเศษ
–สายอ่อนไม่มโี อกาสสัมผัสหมุดเกลียวของทีจ่ บั ยึดสาย ถ้าหมุดเกลียวนีแ้ ตะต้องถึงหรือต่อทางไฟฟ้า
อยูก่ บั ส่วนโลหะทีแ่ ตะต้องถึง
–ไม่จบั ยึดสายอ่อนด้วยหมุดเกลียวโลหะซึง่ กดสายอ่อนโดยตรง
–อย่างน้อยทีส่ ดุ มีสว่ นหนึง่ ของทีจ่ บั ยึดสายติดอย่างมัน่ คงอยูก่ บั กระติกน้ำร้อนไฟฟ้า นอกจากทีจ่ บั ยึดสาย
เป็นส่วนหนึง่ ของสายไฟฟ้าทีม่ กี ารเตรียมพิเศษ
–หมุดเกลียวทีต่ อ้ งถอดออกเมือ่ เปลีย่ นสายอ่อน ไม่ใช้ยดึ ส่วนประกอบอืน่ ด้วย ยกเว้นกรณีตอ่ ไปนี้ เมือ่
ไม่ใส่หมุดเกลียวดังกล่าวหรือใส่สว่ นประกอบผิดทีแ่ ล้วจะทำให้กระติกน้ำร้อนไฟฟ้าไม่ทำงานหรือเห็น
ได้ชดั ว่ากระติกน้ำร้อนไฟฟ้ายังไม่สมบูรณ์
ส่วนประกอบทีย่ ดึ ด้วยหมุดเกลียวถอดออกไม่ได้โดยไม่ใช้เครือ่ งมือในระหว่างเปลีย่ นสายอ่อน
–กระติกน้ำร้อนไฟฟ้าประเภท I ถ้าความผิดพร่องของฉนวนของสายอ่อนทำให้สว่ นโลหะทีแ่ ตะต้องถึงมี
ไฟฟ้า ทีจ่ บั ยึดสายต้องทำด้วยวัสดุฉนวนหรือบุดว้ ยวัสดุฉนวน
–กระติกน้ำร้อนไฟฟ้าประเภท II ทีจ่ บั ยึดสายต้องทำด้วยวัสดุฉนวน หรือถ้าทำด้วยโลหะต้องหุม้ ด้วยฉนวน
เพิม่ เติมเพือ่ แยกออกจากส่วนโลหะทีแ่ ตะต้องถึง
หมายเหตุ

1. ถ้าที่จับยึดสายสำหรับการประกอบสายป้อนแบบ X ประกอบด้วยตัวจับยึด 1 ตัวหรือ
มากกว่าซึ่งกดด้วยการขันแป้นเกลียวตัวเดียวหรือมากกว่าเข้ากับสลักเกลียวสองข้างซึ่ง
ยึดติดอย่างมั่นคงอยู่กับกระติกน้ำร้อนไฟฟ้า ก็ถือว่าที่จับยึดสายนั้นมีส่วนหนึ่งยึดติด
อย่างมั่นคงอยู่กับกระติกน้ำร้อนไฟฟ้า แม้ว่าสามารถถอดตัวจับยึดออกจากสลักเกลียว
สองข้างได้
2. ถ้าตัวจับยึดได้รับแรงกดจากการขันหมุดเกลียวตัวเดียวหรือมากกว่าเข้ากับแป้นเกลียว
ทีแ่ ยกต่างหากหรือกับรูเกลียวในกระติกน้ำร้อนไฟฟ้า ก็ไม่ถอื ว่าทีจ่ บั ยึดสายนัน้ มีสว่ นหนึง่
ยึดติดอย่างมั่นคงอยู่กับกระติกน้ำร้อนไฟฟ้า นอกจากมีตัวจับยึดส่วนหนึ่งยึดติดอยู่กับ
กระติกน้ำร้อนไฟฟ้าหรือพืน้ ผิว ของกระติกน้ำร้อนไฟฟ้าเป็นวัสดุฉนวนและมีรปู ร่างทีเ่ ห็น
ได้ชัดว่าพื้นผิวนี้คือส่วนหนึ่งของตัวจับยึด

การทดสอบให้ปฏิบตั ติ าม มอก.1375 เล่ม 1 ข้อ 25.16
4.14.14 การประกอบสายป้อนแบบ Y ทีจ่ บั ยึดสายต้องพอเพียง
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การทดสอบให้ปฏิบตั ติ าม มอก.1375 เล่ม 1 ข้อ 25.15
4.14.15 ทีจ่ บั ยึดสายต้องจัดให้อยูใ่ นลักษณะทีเ่ ข้าถึงได้โดยใช้เครือ่ งมือเท่านัน้ หรือต้องสร้างให้ตดิ ตัง้ สายอ่อน
ได้โดยใช้เครือ่ งมือเท่านัน้
การทดสอบให้ทำโดยการตรวจพินจิ
4.14.16 การประกอบสายป้อนแบบ X ต้องไม่มีที่จับยึดสายที่เป็นแบบปลอกที่มีแรงกดซึ่งอาจทำให้สายใน
กระติกน้ำร้อนไฟฟ้าเสียหายได้และต้องไม่มกี ารผูกสายป้อนเป็นปมหรือมีสายรัดเพือ่ รัดสายป้อน
การทดสอบให้ทำโดยการตรวจพินจิ
4.14.17 ตัวนำหุม้ ฉนวนของสายป้อนสำหรับการประกอบสายป้อนแบบ Y ต้องมีฉนวนแยกออกจากส่วนโลหะที่
แตะต้องถึงเพิ่มขึ้นโดยใช้ฉนวนมูลฐานสำหรับกระติกน้ำร้อนไฟฟ้าประเภท I และใช้ฉนวนเพิ่มเติม
สำหรับกระติกน้ำร้อนไฟฟ้าประเภท II ฉนวนนีอ้ าจอยูใ่ นรูปเปลือก ของสายป้อนหรือในรูปอืน่
การทดสอบให้ปฏิบตั ติ าม มอก.1375 เล่ม 1 ข้อ 25.20
4.14.18 จุดต่อสายป้อน ในกระติกน้ำร้อนไฟฟ้าสำหรับการประกอบ สายป้อนแบบ X ต้องสร้างให้มลี กั ษณะดังนี้
(1) ให้สามารถตรวจสอบได้วา่ ตัวนำอยูใ่ นตำแหน่งและต่ออย่างถูกต้องก่อนการประกอบฝา
(2) ให้ปดิ ทีค่ รอบได้โดยไม่ทำความเสียหายแก่ตวั นำหรือฉนวนของสายป้อน
(3) สำหรับกระติกน้ำร้อนไฟฟ้าแบบเคลือ่ นย้ายได้ ส่วนปลายของตัวนำทีไ่ ม่มฉี นวนหุม้ และทีไ่ ม่อยูใ่ น
ขัว้ ต่อสายต้องไม่สามารถสัมผัสกับส่วนของโลหะทีส่ ามารถสัมผัสได้ยกเว้นในกรณีทป่ี ลายสายยึด
ติดแน่นจนไม่สามารถขยับได้
การทดสอบให้ปฏิบตั ติ าม มอก.1375 เล่ม 1 ข้อ 25.21
4.14.19 เต้าเสียบเครือ่ งใช้ตอ้ งเป็นดังนี้
(1) ติดตัง้ อยูใ่ นตำแหน่งหรือปิดหุม้ จนกระทัง่ ไม่สามารถแตะต้องถึงส่วนทีม่ ไี ฟฟ้าในระหว่างการใส่
และถอดเต้ารับต่อ
(2) ติดตัง้ อยูใ่ นตำแหน่งทีเ่ สียบเต้ารับต่อได้งา่ ย
(3) ติดตัง้ อยูใ่ นตำแหน่งทีเ่ มือ่ เสียบเต้ารับต่อแล้วต้องไม่เป็นตัวรับแรง ไม่วา่ วางกระติกน้ำร้อนไฟฟ้าใน
ตำแหน่งใด ๆ บนพืน้ ราบในระหว่างการทำงานตามปกติ
(4) ไม่เป็นเต้าเสียบเครือ่ งใช้สำหรับภาวะเย็น (ทนอุณหภูมไิ ม่เกิน 70 องศาเซลเซียส) ถ้าอุณหภูมทิ ่ี
เพิม่ ขึน้ ของส่วนโลหะภายนอกของกระติกน้ำร้อนไฟฟ้าเกิน 75 เคลวิน ในระหว่างการทดสอบตาม
ข้อ 4.3 นอกจากสายป้อนจะไม่มที างสัมผัสกับส่วนโลหะดังกล่าวในการใช้งานตามปกติ
การทดสอบให้ทำโดยการตรวจพินจิ
4.15 ขัว้ ต่อสายสำหรับตัวนำภายนอก
4.15.1 กระติกน้ำร้อนไฟฟ้าที่มีการประกอบสายป้อนแบบ X ต้องมีขั้วต่อสาย ซึ่งต่อสายได้โดยใช้หมุดเกลียว
แป้นเกลียว หรืออุปกรณ์อน่ื ทีม่ ปี ระสิทธิผลเท่ากัน
ข้อกำหนดนีไ้ ม่ใช้กบั กระติกน้ำร้อนไฟฟ้าทีม่ สี ายป้อนหรือมีการประกอบสายป้อนแบบ X ทีส่ ายอ่อนมีการ
เตรียมพิเศษ
ต้องไม่ใช้หมุดเกลียวและแป้นเกลียวยึดส่วนประกอบอืน่ ใด เว้นแต่อาจใช้จบั ยึดตัวนำภายในด้วยถ้าไม่ทำ
ให้ตวั นำภายในเขยือ้ นในขณะทีป่ ระกอบตัวนำป้อนกำลังไฟฟ้า
การทดสอบให้ทำโดยการตรวจพินจิ
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4.15.2 กระติกน้ำร้อนไฟฟ้าทีม่ กี ารประกอบสายป้อนแบบ X การต่อตัวนำภายนอกอาจใช้วธิ บี ดั กรีถา้ วางตำแหน่ง
หรือยึดตัวนำให้อยูก่ บั ทีโ่ ดยไม่อาศัยการบัดกรีเพียงอย่างเดียว อย่างไรก็ดอี าจใช้วธิ บี ดั กรีเพียงอย่างเดียว
ก็ได้ ถ้ามีที่กั้นที่ทำให้ระยะห่างตามผิวฉนวนและระยะห่างในอากาศระหว่างส่วนที่มีไฟฟ้ากับส่วนโลหะ
ไม่ลดลงจนเหลือน้อยกว่าร้อยละ 50 ของค่าทีก่ ำหนดในข้อ 4.18.1 ถ้าตัวนำหลุดออกจากจุดบัดกรีดงั กล่าว
สำหรับกระติกน้ำร้อนไฟฟ้าทีม่ กี ารประกอบสายป้อนแบบ Y การต่อตัวนำภายนอกอาจใช้วธิ บี ดั กรี วิธเี ชือ่ ม
วิธบี บี อัด และวิธอี น่ื ทีท่ ดั เทียมกัน สำหรับกระติกน้ำร้อนไฟฟ้าประเภท II หากวางตำแหน่งหรือยึดตัวนำ
ให้อยู่กับที่โดยไม่อาศัยการบัดกรี การบีบอัดหรือการเชื่อมเพียงอย่างเดียวอย่างไรก็ดี อาจใช้วิธีบัดกรี
วิธเี ชือ่ ม หรือวิธบี บี อัดเพียงอย่างเดียวได้ถา้ มีทก่ี น้ั ทีท่ ำให้ระยะห่างตามผิวฉนวน และระยะห่างในอากาศ
ระหว่างส่วนทีม่ ไี ฟฟ้ากับส่วนโลหะไม่ลดลงจนเหลือ น้อยกว่าร้อยละ 50 ของค่าทีก่ ำหนดในข้อ 4.18.1
ถ้าตัวนำหลุดออกจาดจุดบัดกรี เชือ่ มหรือบีบอัด ดังกล่าว
การทดสอบให้ปฏิบตั ติ าม มอก.1375 เล่ม 1 ข้อ 26.1.2
4.15.3 ขัว้ ต่อสายสำหรับการต่อกับสายไฟฟ้าถาวร และสำหรับการประกอบสายป้อนแบบ X ต้องต่อตัวนำทีม่ พี น้ื ที่
หน้าตัดระบุตามตารางที่ 5 ได้ อย่างไรก็ตามถ้าใช้สายอ่อนทีม่ กี ารเตรียมพิเศษ ให้ใช้ขว้ั ต่อสายทีเ่ หมาะสม
ประกอบกับสายอ่อนนี้
การทดสอบให้ทำโดยการตรวจพินจิ การวัด และการประกอบสายไฟฟ้าทีม่ พี น้ื ทีห่ น้าตัดน้อยทีส่ ดุ และมาก
ทีส่ ดุ
ตารางที่ 5 พืน้ ทีห่ น้าตัดระบุของตัวนำทีจ่ ะต่อกับขัว้ ต่อสาย
(ข้อ 4.15.3)
กระแสไฟฟาที่กําหนด
ของกระติกนํ้ารอนไฟฟา
แอมแปร

พื้นที่หนาตัดระบุ
ตารางมิลลิเมตร
สายออน
สายไฟฟาสําหรับการเดิน
สายไฟฟาถาวร
ไมเกิน 3
0.5 และ 0.75
1 ถึง 2.5
เกิน 3 แตไมเกิน 6
0.75 และ 1
1 ถึง 2.5
เกิน 6 แตไมเกิน 10
1 และ 1.5
1 ถึง 2.5
เกิน 10 แตไมเกิน 16
1.5 และ 2.5
1.5 ถึง 4
4.15.4 ขัว้ ต่อสายสำหรับการประกอบสายป้อนแบบ X และขัว้ ต่อสายสำหรับต่อกับสายไฟฟ้าถาวร ต้องยึดอยูใ่ น
ลักษณะทีเ่ มือ่ ขันหรือคลายอุปกรณ์จบั ยึด
–ขัว้ ต่อสายไม่หลุดหลวม
–สายไฟฟ้าภายในไม่ได้รบั ความเค้น
–ระยะห่างตามผิวฉนวนและระยะห่างในอากาศไม่ลดลงจนเหลือน้อยกว่าทีร่ ะบุไว้ในข้อ 4.18.1
การทดสอบให้ปฏิบตั ติ าม มอก.1375 เล่ม 1 ข้อ 26.4
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4.15.5 ขัว้ ต่อสายสำหรับการประกอบสายป้อนแบบ X และขัว้ ต่อสายสำหรับต่อกับสายไฟฟ้าถาวร ต้องเป็น
แบบทีจ่ บั ยึดตัวนำไว้ระหว่างพืน้ ผิวโลหะด้วยแรงกดสัมผัสอย่างพอเพียงโดยไม่ทำความเสียหายแก่ตวั นำ
การทดสอบให้ปฏิบตั ติ าม มอก.1375 เล่ม 1 ข้อ 26.5
4.15.6 ขัว้ ต่อสายสำหรับการประกอบสายป้อนแบบ X ยกเว้นขัว้ ต่อสายทีต่ อ่ กับสายอ่อนทีม่ กี ารเตรียมพิเศษและ
ขัว้ ต่อสายสำหรับต่อกับระบบสายไฟฟ้าถาวรต้องเป็นแบบทีไ่ ม่จำเป็นต้องเตรียมตัวนำเป็นพิเศษ และต้อง
เป็นแบบทีส่ ร้างและอยูใ่ นตำแหน่งทีต่ วั นำไม่เลือ่ นหลุดออกเมือ่ ขันหมุดเกลียวหรือแป้นเกลียว
การทดสอบให้ปฏิบตั ติ าม มอก.1375 เล่ม 1 ข้อ 26.6
4.15.7 ขัว้ ต่อสายทีใ่ ช้ปลายหมุดเกลียวยึด (pillar terminal)
ต้องสร้างและวางให้อยูใ่ นตำแหน่งทีเ่ มือ่ สอดตัวนำเข้าในรูแล้วต้องมองเห็นปลายตัวนำ หรือปลายตัวนำ
ต้องยื่นพ้นรูเกลียวอย่างน้อยเท่ากับครึ่งหนึ่งของเส้นผ่านศูนย์กลางระบุของหมุดเกลียวหรือ 2.5
มิลลิเมตร แล้วแต่คา่ ใดจะมากกว่า
การทดสอบให้ทำโดยการตรวจพินจิ และการวัด
4.15.8 ขัว้ ต่อสาย (รวมทัง้ ขัว้ ต่อสายดิน) สำหรับต่อกับสายไฟฟ้าถาวร ต้องอยูใ่ นตำแหน่งใกล้เคียงซึง่ กันและกัน
การทดสอบให้ทำโดยการตรวจพินจิ
4.15.9 ขัว้ ต่อสายสำหรับการประกอบสายป้อนแบบ X ต้องเข้าถึงได้เมือ่ ถอดทีค่ รอบหรือส่วนของเปลือกหุม้
ออกไป
การทดสอบให้ทำโดยการตรวจพินจิ
4.15.10 ขัว้ ต่อสายต้องแตะต้องไม่ถงึ หากไม่ใช้เครือ่ งมือ ถึงแม้วา่ ส่วนทีม่ ไี ฟฟ้าจะแตะต้องไม่ถงึ ก็ตาม
การทดสอบให้ทำโดยการตรวจพินจิ และการทดสอบด้วยมือ
4.15.11 ขัว้ ต่อสายสำหรับการประกอบสายป้อนแบบ X ต้องอยูใ่ นตำแหน่งหรือมีทก่ี ำบัง ซึง่ ถ้ามีเส้นลวดของตัวนำ
ตีเกลียวแยกตัวออกมาในการต่อตัวนำจะไม่มกี ารสัมผัสกันโดยบังเอิญระหว่างส่วนทีม่ ไี ฟฟ้ากับ ส่วนโลหะ
ทีแ่ ตะต้องถึง และในกรณีของกระติกน้ำร้อนไฟฟ้าประเภท II ระหว่างส่วนทีม่ ไี ฟฟ้ากับส่วนโลหะทีแ่ ยก
ออกจากส่วนโลหะทีแ่ ตะต้องถึงโดยฉนวนเพิม่ เติมแต่เพียงอย่างเดียว
การทดสอบให้ปฏิบตั ติ าม มอก.1375 เล่ม 1 ข้อ 26.11
4.16 การต่อลงดิน
4.16.1 ส่วนโลหะทีแ่ ตะต้องถึงของกระติกน้ำร้อนไฟฟ้าประเภท OI และประเภท I ทีอ่ าจมีไฟฟ้า ในกรณีทฉ่ี นวน
ผิดพร่องต้องต่ออย่างถาวร และเชือ่ ถือได้กบั ขัว้ ต่อสายดินภายในกระติกน้ำร้อนไฟฟ้าหรือกับขัว้ สัมผัส
สายดินของเต้าเสียบเครือ่ งใช้ ขัว้ ต่อสายดินและขัว้ สัมผัสสายดินต้องไม่ตอ่ ทางไฟฟ้ากับขัว้ ต่อสายกลาง
กระติกน้ำร้อนไฟฟ้าประเภท II ต้องไม่มกี ารต่อลงดิน
การทดสอบให้ปฏิบตั ติ าม มอก.1375 เล่ม 1 ข้อ 27.1
4.16.2 ขัว้ ต่อสายดินทีม่ หี มุดเกลียวจับยึด ต้องเป็นไปตามคุณลักษณะทีต่ อ้ งการในข้อ 4.15 ขัว้ ต่อสายทีไ่ ม่ใช้
หมุดเกลียวให้เป็นไปตาม มอก.902 ภาคผนวก ข.
ขัว้ ต่อสายสำหรับต่อโยงสายทีม่ ศี กั ย์เท่ากันภายนอก ต้องสามารถต่อตัวนำทีม่ พี น้ื ทีห่ น้าตัดระบุ 2.5 ถึง
6 ตารางมิลลิเมตรได้ และต้องไม่ใช้เป็นจุดต่อรวมของสายดินระหว่างส่วนต่าง ๆ ของกระติกน้ำร้อนไฟฟ้า
ต้องไม่สามารถทำให้สายหลุดหลวมได้หากไม่ใช้เครือ่ งมืออุปกรณ์จบั ยึด ของขัว้ ต่อสายดินต้องตรึงแน่น
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เพียงพอทีจ่ ะไม่หลุดหลวมโดยบังเอิญ
การทดสอบให้ปฏิบตั ติ าม มอก.1375 เล่ม 1 ข้อ 27.2
4.16.3 ถ้าชิน้ ส่วนทีถ่ อดออกได้มกี ารต่อลงดินเมือ่ เสียบเข้ากับส่วนอืน่ ของกระติกน้ำร้อนไฟฟ้า การต่อลงดินนี้
ต้องต่อก่อนการต่อของส่วนที่มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านเมื่อใส่ชิ้นส่วนนั้นเข้าที่และการต่อของส่วนที่มี
กระแสไฟฟ้าไหลผ่านต้องแยกออกจากกันก่อนการต่อลงดิน เมือ่ ถอนชิน้ ส่วนนัน้ ออก
สำหรับกระติกน้ำร้อนไฟฟ้าที่มีสายป้อนการจัดวางขั้วต่อสายหรือความยาวของตัวนำระหว่างที่จับยึด
สายกับขัว้ ต่อสาย ต้องทำให้สายไฟฟ้าทีม่ กี ระแสไฟฟ้าไหลผ่านตึงก่อนสายดิน เมือ่ สายป้อนหลุดออกจาก
ทีจ่ บั ยึดสาย
การทดสอบให้ทำโดยการตรวจพินจิ และการทดสอบด้วยมือ
4.16.4 ชิ้นส่วนทั้งหมดของขั้วต่อสายดินที่มีไว้สำหรับต่อตัวนำภายนอกต้องอยู่ในลักษณะที่ไม่ก่อให้เกิดการ
กัดกร่อน เนือ่ งจากการสัมผัสระหว่างชิน้ ส่วนเหล่านีก้ บั ตัวนำทองแดงของสายดินหรือโลหะอืน่
ส่วนทีม่ ไี ว้เพือ่ ให้มคี วามต่อเนือ่ งของการต่อลงดินนอกเหนือจากโครงโลหะหรือเปลือกหุม้ โลหะ ต้องเป็น
โลหะชุบผิวหรือไม่ชบุ ผิวทีม่ คี วามทนทานต่อการกัดกร่อนเพียงพอ ถ้าส่วนนีเ้ ป็นเหล็กกล้าต้องมีพน้ื ที่
ทีใ่ ห้ความต่อเนือ่ งของการต่อลงดินโดยชุบผิวด้วยไฟฟ้า (electroplated coated) ให้มคี วามหนาอย่างน้อย
5 ไมโครเมตร
ส่วนทีเ่ ป็นเหล็กกล้าชุบผิวหรือไม่ชบุ ผิวซึง่ ประสงค์จะให้หรือส่งผ่านแรงกดสัมผัสเท่านัน้ ต้องมีการป้องกัน
การเกิดสนิมอย่างเพียงพอ
ถ้าตัวขัว้ ต่อสายดินเป็นส่วนหนึง่ ของโครงหรือเปลือกหุม้ ทีท่ ำด้วยอะลูมเิ นียมหรืออะลูมเิ นียมเจือ ต้องมี
การป้องกันการกัดกร่อนเนือ่ งจากการสัมผัสระหว่างทองแดงกับอะลูมเิ นียมหรืออะลูมเิ นียมเจือ
การทดสอบให้ปฏิบตั ติ าม มอก.1375 เล่ม 1 ข้อ 27.4
4.16.5 การต่อระหว่างขัว้ ต่อสายดิน หรือขัว้ สัมผัสสายดินกับส่วนโลหะทีต่ อ้ งการต่อลงดินต้องมีความต้านทานต่ำ
การทดสอบให้ปฏิบตั ติ าม มอก.1375 เล่ม 1 ข้อ 27.5
4.17 หมุดเกลียวและจุดต่อ
4.17.1 ตัวยึดซึง่ ถ้าบกพร่องอาจทำให้กระติกน้ำร้อนไฟฟ้าขาดคุณสมบัตทิ ต่ี อ้ งการตามมาตรฐานนี้ และจุดต่อทาง
ไฟฟ้า ต้องทนความเค้นทางกลซึง่ เกิดขึน้ ในการใช้งานตามปกติ
หมุดเกลียวซึง่ ใช้ยดึ หรือใช้ตอ่ ทางไฟฟ้า ต้องไม่ทำด้วยโลหะซึง่ อ่อนหรือคืบได้ (creep) เช่น สังกะสีหรือ
อะลูมเิ นียม หมุดเกลียวทีท่ ำด้วยวัสดุฉนวนต้องมีเส้นผ่านศูนย์กลางระบุอย่างน้อย 3 มิลลิเมตร และต้อง
ไม่ใช้สำหรับการต่อทางไฟฟ้า
หมุดเกลียวทีส่ ง่ ผ่านแรงกดสัมผัสทางไฟฟ้าต้องขันเข้าไปในเนือ้ โลหะ
หมุดเกลียวต่อไปนีต้ อ้ งไม่ทำด้วยวัสดุฉนวน
(1) หมุดเกลียวซึง่ ถ้าใช้หมุดเกลียวโลหะแทนแล้วอาจทำให้ฉนวนเพิม่ เติมหรือฉนวนเสริมด้อยลง
(2) หมุดเกลียวทีอ่ าจถอดออกเมือ่ เปลีย่ นสายป้อนทีใ่ ช้การประกอบสายป้อนแบบ X หรือเมือ่ บำรุง
รักษาโดยผูใ้ ช้ ซึง่ ถ้าใช้หมุดเกลียวโลหะแทนแล้วอาจทำให้ฉนวนมูลฐานด้อยลง
หมายเหตุ จุดต่อทางไฟฟ้าให้รวมถึงจุดต่อลงดินด้วย

การทดสอบให้ปฏิบตั ติ าม มอก.1375 เล่ม 1 ข้อ 28.1
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4.17.2 จุดต่อทางไฟฟ้าต้องสร้างไม่ให้แรงกดสัมผัสส่งผ่านวัสดุฉนวนซึง่ อาจหดตัวหรือเสียรูป เว้นแต่ชน้ิ ส่วนโลหะ
จะมีการคืนตัวได้อย่างเพียงพอ เพือ่ ทดแทนการหดตัวหรือการเสียรูปของวัสดุฉนวน
หมายเหตุ วัสดุเซรามิก ถือว่าไม่หดตัวหรือเสียรูป

การทดสอบให้ทำโดยการตรวจพินจิ
4.17.3 หมุดเกลียวหยาบ (space-threaded screw) ที่ใช้ตรึงกับโลหะแผ่น ต้องไม่ใช้จับยึดกับชิ้นส่วนที่มี
กระแสไฟฟ้าผ่าน เว้นแต่หมุดเกลียวนัน้ ใช้เพือ่ จับยึดชิน้ ส่วนทีม่ กี ระแสไฟฟ้าให้สมั ผัสกันโดยตรง
ต้องไม่ใช้หมุดเกลียวปล่อย (thread-cutting screw) เพือ่ การต่อชิน้ ส่วนทีม่ กี ระแสไฟฟ้าผ่าน เว้นแต่
หมุดเกลียวนั้นจะทำให้เกิดเกลียวเช่นเดียวกับเกลียวเครื่องกลมาตรฐาน อย่างไรก็ตามต้องไม่ใช้
หมุดเกลียวดังกล่าว เว้นแต่จะทำเกลียวโดยวิธปี ม๊ั รูเพือ่ เพิม่ จำนวนเกลียว (swaging)
อาจใช้หมุดเกลียวปล่อยและหมุดเกลียวหยาบเพือ่ ให้เกิดความต่อเนือ่ งของการต่อลงดิน ถ้าในการทำงาน
ตามปกติไม่รบกวนจุดต่อ และใช้หมุดเกลียวอย่างน้อย 2 ตัวสำหรับจุดต่อแต่ละจุด
การทดสอบให้ทำโดยการตรวจพินจิ
4.17.4 หมุดเกลียวและแป้นเกลียวทีใ่ ช้ตอ่ ทางกลระหว่างชิน้ ส่วนต่าง ๆ ของกระติกน้ำร้อนไฟฟ้าต้องทำให้มน่ั คง
ไม่หลุดหลวม ถ้าหมุดเกลียวและแป้นเกลียวนัน้ ทำให้เกิดจุดต่อทางไฟฟ้าหรือความต่อเนือ่ งของการต่อ
ลงดินด้วย
หมุดย้ำที่ใช้สำหรับจุดต่อทางไฟฟ้าต้องไม่หลุดหลวมได้ถ้าจุดต่อดังกล่าวต้องรับแรงบิดในการทำงาน
ตามปกติ
การทดสอบให้ปฏิบตั ติ าม มอก.1375 เล่ม 1 ข้อ 28.4
4.18 ระยะห่างตามผิวฉนวน ระยะห่างในอากาศ และระยะห่างผ่านฉนวน
4.18.1 ระยะห่างตามผิวฉนวนและระยะห่างในอากาศต้องไม่นอ้ ยกว่าค่าทีก่ ำหนดในตารางที่ 6
การทดสอบให้ปฏิบตั ติ าม มอก.1375 เล่ม 1 ข้อ 29.1
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ตารางที่ 6 ระยะห่างน้อยสุดของระยะห่างตามผิวฉนวนและระยะห่างในอากาศ
(ข้อ 4.18.1)
หน่วยเป็นมิลลิเมตร
ระยะหางตาม
ระยะหางใน
อากาศตํ่าสุด
ผิวฉนวนตํ่าสุด

ระยะหาง
ระหวางสวนที่มีไฟฟาซึ่งมีศักยตางกัน 1)
–ถามีการปองกันฝุน 2)
–ถาไมมีการปองกันฝุน
–ถาขดลวดเคลือบแลกเกอรหรืออินาเมล
-ตัวตานทานที่มีสัมประสิทธิ์ของอุณหภูมิทางบวก (positive
temperature coeffitient ; PTC) รวมทั้งลวดนํากระแสที่ตอ
อยูดวยถามีการปองกันการสะสมความชื้นหรือฝุน2)
ระหวางสวนที่มีไฟฟากับสวนโลหะอื่นซึ่งแยกออกจากกันดวย
ฉนวนมูลฐาน
–ถามีการปองกันฝุน 2)
ถาทําดวยวัสดุเซรามิกหรือไมกาบริสุทธิ์และสิ่งอื่น ๆ ที่คลายกัน
ถาทําดวยวัสดุอื่น
–ถาไมมีการปองกันฝุน
–ถาสวนที่มีไฟฟาเปนขดลวดเคลือบแลกเกอรหรืออินาเมล
–ที่ปลายของตัวทําความรอนที่หุมดวยหลอดกลม
ระหวางสวนที่มีไฟฟากับสวนโลหะที่แยกออกจากกันดวยฉนวน
เสริม
–ถาสวนที่มีไฟฟาเปนขดลวดเคลือบแลกเกอรหรืออินาเมล
–ถาสวนที่มีไฟฟาเปนอยางอื่น
ระหวางสวนโลหะที่แยกจากกันโดยฉนวนเพิ่มเติม
ระหวางสวนที่มีไฟฟาที่ฝงอยูทางดานที่ใชติดตั้งกับผิวติดตั้ง
หมายเหตุ

2.0
3.0
2.0

2.0
2.5
2.0

1.0

1.0

2.5 3)
3.0
4.0
2.0
1.0 5)

2.5 3)
2.5 3)
3.0
2.0
1.0 4)

6.0
8.0
4.0
6.0

6.0
8.0
4.0
6.0

1) ไม่ใช้กบั ช่องอากาศระหว่างหน้าสัมผัสของตัวควบคุมอัตโนมัติ สวิตช์ไมโครแกปและสิง่ ทีค่ ล้ายกันหรือ
ช่องอากาศระหว่างส่วนทีก่ ระแสไฟฟ้าผ่านของอุปกรณ์เหล่านีซ้ ง่ึ ระยะห่างในอากาศเปลีย่ นไปตามการ
เคลื่อนที่ของหน้าสัมผัส
2) โดยทั่วไปถ้ากระติกน้ำร้อนไฟฟ้าไม่ทำให้เกิดฝุ่นในตัวเองและมีเปลือกหุ้ม ถือได้ว่ามีการป้องกันฝุ่น
โดยไม่ต้องผนึกอย่างมิดชิด
3) ถ้าชิน้ ส่วนต่าง ๆ คงรูปและอยูใ่ นตำแหน่งโดยการขึน้ รูป และไม่มโี อกาสทีจ่ ะเสียรูปหรือเคลือ่ นที่ ค่านี้
อาจลดลงเป็น 2.0 มิลลิเมตร
4) ถ้ามีการป้องกันฝุ่น
5) ถ้าวัดบนวัสดุเซรามิก ไมกาบริสทุ ธิ์ และสิง่ อืน่ ทีค่ ล้ายกัน ซึง่ มีการป้องกันฝุน่
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4.18.2 ระยะห่างผ่านฉนวนระหว่างส่วนโลหะทีแ่ ยกออกจากกันด้วยฉนวนเพิม่ เติมต้องไม่นอ้ ยกว่า 1.0 มิลลิเมตร
และทีแ่ ยกออกจากกันด้วยฉนวนเสริมต้องไม่นอ้ ยกว่า 2.0 มิลลิเมตร
หมายเหตุ 1. คุณลักษณะที่ต้องการนี้ไม่ได้หมายความว่าระยะทางดังกล่าวต้องผ่านฉนวนแข็งเท่านั้น แต่
อาจประกอบด้วยระยะทางของฉนวนแข็งรวมกับชั้นของอากาศชั้นเดียวหรือหลายชั้นก็ได้
2. ส่วนของกระติกน้ำร้อนไฟฟ้าที่เป็นฉนวนสองชั้นที่ไม่มีโลหะระหว่างฉนวนมูลฐานกับ
ฉนวนเพิ่มเติมให้วัด โดยถือเสมือนว่ามีเปลวโลหะอยู่ระหว่างฉนวนทั้งสอง

4.18.2.1 คุณลักษณะทีต่ อ้ งการนีไ้ ม่ใช้กบั ฉนวนในรูปแผ่นบาง ๆ (ยกเว้นไมกาและสิง่ ทีค่ ล้ายกัน) ซึง่ ประกอบ
ด้วย
(1) ฉนวนเพิม่ เติม 2 ชัน้ ขึน้ ไป โดยแต่ละชัน้ ต้องทนการทดสอบความทนแรงดันไฟฟ้าตามที่
กำหนดไว้ในข้อ 4.5 สำหรับฉนวนเพิม่ เติมได้
(2) ฉนวนเสริม 3 ชัน้ ขึน้ ไป ซึง่ เมือ่ นำ 2 ชัน้ ใด ๆ ซ้อนกันแล้วต้องทนการทดสอบความทน
แรงดันไฟฟ้าตามทีก่ ำหนดไว้ในข้อ 4.5 สำหรับฉนวนเสริมได้
4.18.2.2 คุณลักษณะที่ต้องการนี้ไม่ใช้ในกรณีที่ฉนวนเพิ่มเติมหรือฉนวนเสริมแตะต้องไม่ถึงและเป็นไป
ตามเงือ่ นไขอย่างใดอย่างหนึง่ ต่อไปนี้
– อุณหภูมทิ เ่ี พิม่ ขึน้ สูงสุดทีห่ าได้ในระหว่างการทดสอบข้อ 4.7 ไม่เกินค่าทีก่ ำหนดในข้อ 4.3
– หลังจากอบในตูอ้ บเป็นเวลา 168 ชัว่ โมงทีอ่ ณ
ุ หภูมสิ งู กว่าอุณหภูมทิ เ่ี พิม่ ขึน้ สูงสุดทีห่ าได้จากการ
ทดสอบข้อ 4.7 เท่ากับ 50 เคลวิน ฉนวนสามารถทนการทดสอบความทนทานทางไฟฟ้าตามข้อ
4.5 โดยทดสอบทั้งที่อุณหภูมิในเตาอบและหลังจากปล่อยให้เย็นลงเท่ากับอุณหภูมิห้องโดย
ประมาณ
การทดสอบให้ปฏิบตั ติ าม มอก.1375 เล่ม 1 ข้อ 29.2
4.19 ความทนความร้อน ไฟ และการเกิดรอยทางไฟฟ้า (tracking)
4.19.1 ส่วนต่อไปนีซ้ ง่ึ การเสือ่ มสภาพอาจทำให้กระติกน้ำร้อนไฟฟ้าไม่เป็นไปตามมาตรฐานนี้ ต้องทนความร้อน
ได้อย่างพอเพียง
(1) ส่วนภายนอกทีเ่ ป็นอโลหะ
(2) ส่วนทีเ่ ป็นฉนวนรองรับส่วนทีม่ ไี ฟฟ้ารวมทัง้ จุดต่อ
(3) ส่วนทีเ่ ป็นวัสดุเทอร์โมพลาสติก ซึง่ ทำหน้าทีฉ่ นวนเพิม่ เติมหรือฉนวนเสริม
การทดสอบให้ปฏิบตั ติ าม มอก.1375 เล่ม 1 ข้อ 30.1
4.19.2 ส่วนทีท่ ำด้วยวัสดุอโลหะต้องมีความทนการติดไฟและการแผ่ขยายของไฟ
คุณลักษณะทีต่ อ้ งการนีไ้ ม่ใช้สำหรับสิง่ ประดับตกแต่ง ปุม่ และส่วนอืน่ ๆ ซึง่ อยูใ่ นตำแหน่งทีไ่ ม่นา่ จะติดไฟ
หรือลุกเป็นเปลวไฟจากภายในกระติกน้ำร้อนไฟฟ้า
การทดสอบให้ปฏิบตั ติ าม มอก.1375 เล่ม 1 ข้อ 30.2 ยกเว้นข้อ 30.2.2
4.20 ความต้านทานการเกิดสนิม
ส่วนทีเ่ ป็นเหล็กซึง่ เมือ่ เกิดสนิมแล้วอาจทำให้กระติกน้ำร้อนไฟฟ้าไม่เป็นไปตามมาตรฐานนี้ ต้องมีการป้องกัน
การเกิดสนิมอย่างเพียงพอ
การทดสอบให้ปฏิบตั ติ าม มอก.1375 เล่ม 1 ข้อ 31
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4.21 การแผ่รงั สี ความเป็นพิษ และอันตรายทีค่ ล้ายกัน
กระติกน้ำร้อนไฟฟ้าต้องไม่แผ่รงั สีทเ่ี ป็นอันตราย หรือให้สง่ิ ทีเ่ ป็นพิษหรือก่อเกิดอันตรายทีค่ ล้ายกัน
การทดสอบให้ปฏิบตั ติ าม มอก.1375 เล่ม 1 ข้อ 32

5. เครือ่ งหมายและฉลาก
5.1 ทีก่ ระติกน้ำร้อนไฟฟ้าทุกใบ อย่างน้อยต้องมีเลข อักษร หรือเครือ่ งหมายแจ้งรายละเอียดต่อไปนีใ้ ห้เห็นได้งา่ ย
ชัดเจน และถาวร
(1) แรงดันไฟฟ้าทีก่ ำหนดหรือช่วงแรงดันไฟฟ้าทีก่ ำหนด โดยระบุหน่วยเป็นโวลต์หรือ V
(2) สัญลักษณ์ทแ่ี สดงชนิดของแหล่งจ่ายไฟฟ้า ( ~ หรือ a.c.) หรือความถีท่ ก่ี ำหนด เป็นเฮิรตซ์ หรือ Hz
(3) กำลังไฟฟ้าเข้าทีก่ ำหนด เป็นวัตต์หรือ W
(4) กระแสไฟฟ้าทีก่ ำหนด เป็นแอมแปร์หรือ A
(5) แบบ (model) หรือแบบชนิดอ้างอิง (type reference)
(6) สัญลักษณ์
เฉพาะกระติกน้ำร้อนไฟฟ้าประเภท II
(7) สัญลักษณ์แสดงระดับชัน้ ในการป้องกันน้ำ (ดูขอ้ 3.2)
(8) ความจุสงู สุดทีก่ ำหนด เป็นลิตร
(9) ชือ่ ผูท้ ำหรือโรงงานทีท่ ำหรือเครือ่ งหมายการค้าทีจ่ ดทะเบียน
(10) ประเทศทีท่ ำ
5.2 กระติกน้ำร้อนไฟฟ้าต้องมีสง่ิ ทีแ่ สดงระดับน้ำพร้อมเครือ่ งหมายแสดงระดับต่ำสุดและสูงสุดของน้ำทีส่ ามารถ
ทำให้กระติกน้ำร้อนไฟฟ้าทำงานได้ตามปกติ
5.3 ขัว้ ต่อสายกลางให้แสดงสัญลักษณ์ N ขัว้ ต่อสายศักย์ให้แสดงสัญลักษณ์ L และขัว้ ต่อสายดินให้แสดงสัญลักษณ์
5.4 สวิตช์ซง่ึ การเปิดปิดอาจก่อให้เกิดอันตรายต้องทำเครือ่ งหมายกำกับ หรือจัดให้อยูใ่ นตำแหน่งทีบ่ ง่ ถึงส่วนของ
กระติกน้ำร้อนไฟฟ้าทีส่ วิตช์ควบคุมอยูอ่ ย่างชัดเจน
5.5 เอกสารหรือคูม่ อื สำหรับกระติกน้ำร้อนไฟฟ้าต้องมีขอ้ ความเป็นภาษาไทยทีส่ ามารถเห็นและอ่านได้ตามความ
เหมาะสมและอย่างน้อยต้องมีสาระสำคัญดังต่อไปนี้
(1) วิธใี ช้อปุ กรณ์ควบคุมต่าง ๆ
(2) คำแนะนำการใช้งานเพือ่ ความปลอดภัย
(3) วิธกี ารติดตัง้ และการบำรุงรักษา
5.6 ในกรณีทใ่ี ช้ภาษาต่างประเทศ ทีม่ คี วามหมายตรงกับภาษาไทยทีก่ ำหนดไว้ขา้ งต้น
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6. การชักตัวอย่างและเกณฑ์ตัดสิน
6.1 รุน่ ในทีน่ ้ี หมายถึง กระติกน้ำร้อนไฟฟ้าประเภทและชนิดเดียวกันแบบเดียวกัน กำลังไฟฟ้าเข้าทีก่ ำหนดเท่ากัน
ทีท่ ำหรือส่งมอบ หรือซือ้ ขายในระยะเวลาเดียวกัน
6.2 การชักตัวอย่างและเกณฑ์ตดั สิน ให้เป็นไปตามแผนการชักตัวอย่างทีก่ ำหนดต่อไปนี้ หรืออาจใช้แผนการชัก
ตัวอย่างอืน่ ทีเ่ ทียบเท่ากันทางวิชาการกับแผนทีก่ ำหนดไว้
6.2.1 การชักตัวอย่าง
ให้ชกั ตัวอย่างโดยวิธสี มุ่ จากรุน่ เดียวกัน จำนวน 1 ตัวอย่าง
6.2.2 เกณฑ์ตดั สิน
ตัวอย่างกระติกน้ำร้อนไฟฟ้าต้องเป็นไปตามข้อ 4. และข้อ 5. ทุกรายการจึงจะถือว่า กระติกน้ำร้อนไฟฟ้า
รุน่ นัน้ เป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรมนี้
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