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มาตรฐานผลิตภัณฑอตุ สาหกรรม

เครื่องปรับอากาศสําหรับหอง : ประสิทธิภาพพลังงาน
1. ขอบขาย
1.1

มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้กําหนดดานประสิทธิภาพพลังงานของเครื่องปรับอากาศสําหรับหอง
แบบแยกสวน และเครื่องปรับอากาศสําหรับหอง แบบไมแยกสวน ใชไฟฟากระแสสลับ ความถี่ 50
เฮิรตซ ที่มีขีดความสามารถทําความเย็นรวมสุทธิ ไมเกิน 12 000 วัตต
มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้ ครอบคลุมถึงชุดคอนเดนซิง ( c o n d e n s i n g u n i t ) และ/หรือชุด
แฟนคอยล (fan-coil unit ) ที่นํามาประกอบเครื่องปรับอากาศสําหรับหอง

2. บทนิยาม
ความหมายของคําที่ใชในมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้ ใหเปนไปตาม มอก. 385 และ มอก. 1155
และดังตอไปนี้
2.1

อัตราสวนประสิทธิภาพพลังงาน (energy efficiency ratio – EER) หมายถึง อัตราสวนระหวางขีด
ความสามารถทําความเย็นรวมสุทธิ หนวยเปนวัตต กับกําลังไฟฟาที่กําหนด หนวยเปนวัตต ของ
เครื่องปรับอากาศ

2.2

เครื่องปรับอากาศสําหรับหอง แบบไมแยกสวน หมายถึง เครื่องปรับอากาศตาม มอก. 385 ที่ระบายความ
รอนดวยอากาศ มีสวนประกอบซึ่งออกแบบใหรวมกันเปนหนวยเดียวกัน ใชติดตั้งที่ชองหนาตางหรือชอง
ในผนังหอง เมื่อนํามาติดตั้งตามแบบของผูทําแลวสามารถปรับอากาศโดยลดอุณหภูมิและความชื้นใหกับ
หองหรือสถานที่ปรับอากาศ

2.3

เครื่องปรับอากาศสําหรับหอง แบบแยกสวน หมายถึง เครื่องปรับอากาศตาม มอก. 1155 ซึ่งแยกออกเปน
ชุดคอนเดนซิง และชุดแฟนคอยล ที่ทํางานรวมกัน เมื่ อ นํ า มาติ ด ตั้ ง ตามแบบของผู ทํ า แล ว สามารถปรั บ
อากาศโดยลดอุณหภูมิและความชื้นในสถานที่ติดตั้งชุดแฟนคอยล

2.4

ชุดคอนเดนซิง มีสวนประกอบหลัก คือ มอเตอรคอมเพรสเซอร แผงคอยลรอน (condenser coil) และ
พัดลมพรอมมอเตอร

2.5

ชุดแฟนคอยล มีสวนประกอบหลัก คือ พัดลมพรอมมอเตอร และแผงคอยลเย็น (evaporator coil)

2.6

ขีดความสามารถทําความเย็นรวมสุทธิของเครื่อง (net total room cooling effect of a unit) หมายถึง
ความสามารถทั้งหมดของเครื่องที่จะระบายความรอนสัมผัส (sensible heat) และความรอนแฝง (latent
heat) ออกจากสถานที่ปรับอากาศตอหนวยเวลาขณะทํางาน ณ ภาวะมาตรฐานทดสอบ
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2.7

กําลังไฟฟาที่กําหนด (rated power input) หมายถึง กําลังไฟฟาที่ใชพรอมกันของมอเตอรคอมเพรสเซอร
พั ดลม อุ ปกรณ ค วบคุ ม และอุปกรณอื่น ที่ป ระกอบในเครื่ องปรับอากาศนั้น ๆ ขณะทํ างาน ณ ภาวะ
มาตรฐานทดสอบ

3. คุณลักษณะที่ตองการ
3.1 ประสิทธิภาพพลังงาน
3.1.1 อัตราสวนประสิทธิภาพพลังงานขั้นต่ํา ตองไมนอยกวาคาที่กําหนดไวในตารางที่ 1
3.1.2 อัตราสวนประสิทธิภาพพลังงานไมนอยกวา รอยละ 93 ของคาที่ระบุ
3.1.3 ขีดความสามารถทําความเย็นรวมสุทธิของเครื่องไมนอยกวา รอยละ 95 ของขีดความสามารถทําความเย็น
รวมสุทธิของเครื่องที่ระบุ
3.1.4 กําลังไฟฟาที่กําหนดไมเกินรอยละ 110 ของกําลังไฟฟาที่ระบุ
การทดสอบใหปฏิบัติตามขอ 6.2.2
3.2 มอเตอรคอมเพรสเซอร ใหเปนไปตาม มอก. 812
การทดสอบใหปฏิบัติตามขอ 6.2.3
ตารางที่ 1 อัตราสวนประสิทธิภาพพลังงานขั้นต่าํ
(ขอ 3.1.1)
แบบของเครื่องปรับอากาศสําหรับหอง
แบบไมแยกสวน
แบบแยกสวน

อัตราสวนประสิทธิภาพพลังงาน
ขีดความสามารถทําความเย็น
ขีดความสามารถทําความเย็น
ไมเกิน 8 000 W
8 001 W ถึง 12 000 W
2.82
2.53
2.82
2.82

4. เครื่องหมายและฉลาก
4.1 ที่เครื่องปรับอากาศทุกเครื่อง อยางนอยตองมีเลข อักษรหรือเครื่องหมาย แจงรายละเอียดตอไปนี้ใหเห็น
ไดงาย ชัดเจน และถาวร
(1) ชื่อแบบรุน (model)
กรณีแบบแยกสวน ใหระบุชื่อแบบรุนของชุดคอนเดนซิงกับชื่อแบบรุนของชุดแฟนคอยลที่ใชคกู ัน
ใหระบุไวทั้งทีช่ ุดคอนเดนซิงและชุดแฟนคอยล
(2) ชื่อแบบรุนของมอเตอรคอมเพรสเซอร
(3) ชื่อแบบรุนของมอเตอรพัดลมของชุดคอนเดนซิงและชุดแฟนคอยล
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(4) หมายเลขลําดับเครื่อง
(5) อัตราสวนประสิทธิภาพพลังงาน
(6) ขีดความสามารถทําความเย็นรวมสุทธิของเครื่องปรับอากาศ เปนวัตต (โดยเปนจํานวนเต็มของ 100
วัตต เชน 8 132 วัตต ใหระบุเปน 8 100 วัตต)
(7) แรงดันไฟฟาที่กําหนด เปนโวลต
(8) จํานวนเฟส
(9) ความถี่ เปนเฮิรตซ
(10) กระแสไฟฟาที่กําหนด เปนแอมแปร
(11) กําลังไฟฟาที่กาํ หนด เปนวัตต
(12) ชื่อสารทําความเย็นและปริมาณ เปนกรัม หรือกิโลกรัม
(13) เดือน ปที่ทํา
(14) ชื่อผูทําหรือโรงงานที่ทําพรอมสถานที่ตั้ง หรือเครื่องหมายการคาที่จดทะเบียน
ในกรณีที่ใชภาษาตางประเทศ ตองมีความหมายตรงกับภาษาไทยทีก่ ําหนดไวขางตน

5. การชักตัวอยางและเกณฑตัดสิน
5.1 รุนในที่นี้ หมายถึง เครื่องปรับอากาศแบบเดียวกัน มีขีดความสามารถทําความเย็นรวมสุทธิของเครื่อง
เดียวกัน มีสวนประกอบ/ชิ้นสวนอุปกรณเดียวกัน ทําจากโรงงานเดียวกัน ที่ทําหรือสงมอบหรือซื้อขายใน
ระยะเวลาเดียวกัน
5.2 การชักตัวอยางและเกณฑตัดสิน
5.2.1 ใหชกั ตัวอยางโดยวิธีสุมจากรุนเดียวกันจํานวน 1 เครื่อง
5.2.2 ตัวอยางตองเปนไปตามขอ 3. และขอ 4. ทุกรายการ จึงจะถือวาเครื่องปรับอากาศรุนนั้นเปนไปตาม
มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้

6. การทดสอบ
6.1

การเตรียมการทดสอบ

6.1.1

ผูทําตองแจงรายละเอียดของเครื่องปรับอากาศ ตามภาคผนวก ก.

6.1.2

ในกรณีที่ทํา (หรือนําเขา) ชุดคอนเดนซิง หรือชุดแฟนคอยล หรืออยางใดอยางหนึ่ง ตองจัดหา
อุปกรณใหครบชุดเพื่อการทดสอบ

6.2
6.2.1

การทดสอบ
เครื่องหมายและฉลาก
ใหทําโดยการตรวจพินจิ
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6.2.2

ประสิทธิภาพพลังงาน
ใหปฏิบัติตาม มอก. 385 หรือ มอก. 1155 แลวแตกรณี

6.2.3

มอเตอรคอมเพรสเซอร ใหเปนไปตาม มอก. 812
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ภาคผนวก ก.
รายละเอียดของเครื่องปรับอากาศ
(ขอ 6.1)
(1)

แบบแยกสวน

ชื่อแบบรุนของชุดคอนเดนซิง...........................................................................................................
ชื่อแบบรุนของชุดแฟนคอยล............................................................................................................
แบบไมแยกสวน ชื่อแบบรุน.........................................................................................................................................
(2) ขนาดขีดความสามารถทําความเย็นสุทธิ.................................................................................................................วัตต
(3) อัตราสวนประสิทธิภาพพลังงาน (EER) .......................................................................................................................
(4) กระแสไฟฟาที่กําหนด (rated current).............................................................................................................แอมแปร
(5) กําลังไฟฟาที่กําหนด (rated power input)................................................................................................................วัตต
(6) แรงดันไฟฟาที่กําหนด..........................................................................................................................................โวลต
(7) จํานวนเฟส ..............................................................................................................................................................เฟส
(8) ความถี่..................................................................................................................................................................เฮิรตซ
(9) ชื่อสารทําความเย็น..............................................................ปริมาณ................................................กรัม หรือ กิโลกรัม
(10) รายละเอียดอุปกรณหลักของชุดคอนเดนซิง
(10.1) มอเตอรคอมเพรสเซอร ยี่หอ.................................................ชื่อแบบรุน......................................................
(10.2) พัดลมพรอมมอเตอร
มอเตอรพัดลม ชื่อแบบรุน...............................................ขนาด.............................................................วัตต
ความเร็วรอบ.........................................................รอบตอนาที จํานวน...................................................ตัว
พัดลมขนาดเสนผานศูนยกลาง................................................มิลลิเมตร จํานวน.....................................ตัว
(10.3) แผงคอยลรอ น ขนาดพื้นที่ผิวหนา (face area).............................................................................ตารางเมตร
ขนาดเสนผานศูนยกลางภายนอกของทอ.......................................................................................มิลลิเมตร
จํานวนแถว..............................................แถว, ระยะระหวางครีบ..................................................มิลลิเมตร
หรือจํานวนครีบตอเซนติเมตร
(11) รายละเอียดอุปกรณหลักของชุดแฟนคอยล
(11.1) พัดลมพรอมมอเตอร
มอเตอรพัดลม ชื่อแบบรุน...............................................ขนาด.............................................................วัตต
ความเร็วรอบ.........................................................รอบตอนาที จํานวน...................................................ตัว
พัดลมขนาดเสนผานศูนยกลาง.......................................................................................................มิลลิเมตร
ความยาว...................................................................มิลลิเมตร จํานวน...................................................ตัว
(11.2) แผงคอยลเย็นขนาดพื้นที่ผิวหนา (face area)................................................................................ตารางเมตร
จํานวนแถว..............................................แถว, ระยะระหวางครีบ..................................................มิลลิเมตร
หรือจํานวนครีบตอเซนติเมตร
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