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มอก. 2186–2561

สานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

กระทรวงอุตสาหกรรม ถนนพระรามที่ 6 กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0 2202 3300

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศและงานทัว่ ไป เล่ม 137 ตอนพิเศษ 126 ง
วันที่ 29 พฤษภาคม พุทธศักราช 2563

อนุกรรมการวิชาการรายสาขา คณะที่ 48/8
ตู้เย็น
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อนุกรรมการวิชาการรายสาขา คณะที่ 48/8 ตู้เย็น ได้รับการแต่งตั้งจากกรรมการวิชาการรายสาขา คณะที่ 48
เครื่องจักรกลและอุปกรณ์ ให้จัดทาร่างมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมตู้เย็นและตู้เย็นแบบมีช่องแช่เยือกแข็งสาหรับ
ใช้ในที่อยู่อาศัย ข้อกาหนดด้านสิ่งแวดล้อม : ประสิทธิภาพพลังงาน ดังรายชื่อต่อไปนี้
ประธานอนุกรรมการ
ผศ.ดร.สุธรรม ปทุมสวัสดิ์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ
อนุกรรมการ
นายเชิดพันธ์ วิทูราภรณ์
คณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นายชัชวาล ศรีเพ็ชรดี
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
นางสมนึก สิทธิการณา
นายศักดา บุญทองใหม่
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
นายปราโมทย์ พงษ์โสภณ
นายภาวัต สุวรรณกูฏ
สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
นายสุรศักดิ์ คงมนต์
นายพีระพล สินธุอัสว์
บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จากัด
นายณัฐพล สีขา
นายสืบศักดิ์ มูฮาหมัด
นายวสันต์ เตียวตระกูล
บริษัท ไทยโตชิบาอุตสาหกรรม จากัด
นายจัตุรโชค นาคเสวี
นายพรณรงค์ พุทธเจริญลาภ
บริษัท ชาร์ป แอพพลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จากัด
นายเทอดพงษ์ เรืองเสถียรทนต์
นายธร เบญจาศุภโชค
บริษัท ไฮเออร์ อิเล็คทริค จากัด (มหาชน)
นายสุรศักดิ์ สนสมบัติ
นายเกรียงศักดิ์ วงศ์กรยุทธ
บริษัท พานาโซนิค แอ็พไลแอ็นซ์ อาร์ แอนด์ ดี เซ็นเตอร์ (ประเทศไทย)
จากัด
นายสราวุฒิ สร้อยทอง
นายประดิษฐ์ นิลพิมาย
บริษัท ฮิตาชิ คอนซูเมอร์โปรดักส์ (ประเทศไทย) จากัด
นายนเรศ สุขทรัพย์
บริษัท กันยง อิเล็คทริก จากัด (มหาชน)
นายภาคิน เหล่าพัทราเกษม
นายเด็ดดวง ไชยมงคล
บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จากัด
นายถาวร โพธิ์ไชยศรี
นายพิเชษฐพงษ์ กนกหงษ์
อนุกรรมการและเลขานุการ
นายศุภโชค หฤหรรษพงศ์
สานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
(2)

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมตู้เย็นและตู้เย็นแบบมีช่องแช่เยือกแข็ง สาหรับใช้ในที่อยู่อาศัย ข้อกาหนดด้าน
สิ่งแวดล้อม : ประสิทธิภาพพลังงาน ประกาศใช้ครั้งแรกเป็นมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมตู้เย็นสาหรับใช้ในที่อยู่อาศัย
เฉพาะด้านสิ่งแวดล้อม : ประสิทธิภาพพลังงาน มาตรฐานเลขที่ มอก. 2186-2547 ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับ
ประกาศทั่วไป เล่มที่ 121 ตอนที่ 116ง วันที่ 30 ธันวาคม 2547 ต่อมาเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพอุตสาหกรรมในปัจจุบัน
และแนวโน้มด้านการใช้พลังงานที่ต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพเพื่อลดการใช้พลังงานไฟฟ้า จึงเห็นสมควร
แก้ไขปรับปรุงมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมตู้เย็นสาหรับใช้ในที่อยู่อาศัย เฉพาะด้านสิ่งแวดล้อม : ประสิทธิภาพ
พลังงาน โดยยกเลิกและกาหนด

มอก. 455 เล่ม 1-2560

เครื่องใช้ทาความเย็นสาหรับใช้ในที่อยู่อาศัย ลักษณะเฉพาะและวิธีทดสอบ
เล่ม 1 ข้อกาหนดทั่วไป
เครื่องใช้ทาความเย็นสาหรับใช้ในที่อยู่อาศัย ลักษณะเฉพาะและวิธีทดสอบ
เล่ม 3 การใช้พลังงานและปริมาตร
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มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้กาหนดขึ้นโดยอาศัยผลการศึกษาของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และกรม
พัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ตามโครงการชื่อ โครงการศึกษาและทบทวนเครื่องปรับอากาศและตู้เย็นเพื่อ
จัดทาประสิทธิภาพพลังงาน ร่างกฎกระทรวงเฉพาะด้าน ตาม พ.ร.บ. การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2550 และเอกสารต่อไปนี้เป็นแนวทาง

คณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมได้พิจารณามาตรฐานนี้แล้ว เห็นสมควรเสนอรัฐมนตรีประกาศตาม
มาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2558
(3)
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ฉบับที่ 5711 (พ.ศ. 2563)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
พ.ศ. 2511
เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ตู้เย็นสาหรับใช้ในที่อยู่อาศัย เฉพาะด้านสิ่งแวดล้อม : ประสิทธิภาพพลังงาน
และกาหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ตู้เย็นและตู้เย็นแบบมีช่องแช่เยือกแข็ง สาหรับใช้ในที่อยูอ่ าศัย
ข้อกาหนดด้านสิ่งแวดล้อม : ประสิทธิภาพพลังงาน
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โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ตู้เย็นสาหรับใช้ในที่อยู่อาศัย
เฉพาะด้านสิ่งแวดล้อม : ประสิทธิภาพพลังงาน มาตรฐานเลขที่ มอก. 2186-2547
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
พ.ศ. 2511 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2558
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมออกประกาศยกเลิกประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 3302 (พ.ศ. 2547)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กาหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม ตู้เย็นสาหรับใช้ในที่อยู่อาศัย เฉพาะด้านสิ่งแวดล้อม : ประสิทธิภาพพลังงาน ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน
พ.ศ. 2547 และออกประกาศกาหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ตู้เย็นและตู้เย็นแบบมีช่องแช่เยือกแข็ง
สาหรับใช้ในที่อยู่อาศัย ข้อกาหนดด้านสิ่งแวดล้อม : ประสิทธิภาพพลังงาน มาตรฐานเลขที่ มอก. 2186-2561
ขึ้นใหม่ ดังมีรายละเอียดต่อท้ายประกาศนี้
ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่กฎกระทรวงว่าด้วยการกาหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ตู้เย็นและตู้เย็น
แบบมีช่องแช่เยือกแข็ง สาหรับใช้ในที่อยู่อาศัย ข้อกาหนดด้านสิ่งแวดล้อม : ประสิทธิภาพพลังงาน ต้องเป็นไป
ตามมาตรฐานเลขที่ มอก. 2186-2561 ใช้บังคับ เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2563
สุรยิ ะ จึงรุ่งเรืองกิจ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
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มอก. 2186-2561

มาตรฐานผลิตภัณฑอตุ สาหกรรม

1. ขอบขาย

จก

ตูเย็นและตูเย็นแบบมีชองแชเยือกแข็ง
สําหรับใชในที่อยูอาศัย ขอกําหนดดาน
สิ่งแวดลอม : ประสิทธิภาพพลังงาน
มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้ครอบคลุมเฉพาะตูเย็น (refrigerator) และตูเย็นแบบมีชองแชเยือกแข็ง
(refrigerator-freezer) ทําความเย็นดวยระบบอัดไอสารทําความเย็น (compression–type) และใชไฟฟา
กระแสสลับ

1.2

มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้กําหนดประสิทธิภาพพลังงานของตูเย็นและตูเย็นแบบมีชองแชเยือกแข็ง
สําหรับใชในที่อยูอาศัย

1.3

มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้ไมครอบคลุม เครื่องใชดังตอไปนี้

-

ตูเย็นและตูเย็นแบบมีชองแชเยือกแข็งที่ใชกลางแจง (open air)
ตูเย็นและตูเย็นแบบมีชองแชเยือกแข็งที่ออกแบบสําหรับใชในงานอุตสาหกรรมโดยเฉพาะ
ตู เ ย็ น และตู เ ย็ น แบบมี ช อ งแช เ ยื อ กแข็ ง ที่ ใ ช ง านในสถานที่ ที่ มี ส ภาพแวดล อ มไม เ หมาะสม เช น
ในบรรยากาศที่กอใหเกิดการกัดกรอนหรือการระเบิด (ฝุนละอองไอระเหยหรือกาซ)
ตูเย็นและตูเย็นแบบมีชองแชเยือกแข็งที่ใชแบตเตอรี่เปนแหลงพลังงานผลิตความเย็นโดยตรง
ตูเย็นและตูเย็นแบบมีชองแชเยือกแข็งที่ตองประกอบระบบทอสารทําความเย็นใหสมบูรณทั้งระบบ
ณ สถานที่ใชงาน
ตูเย็นและตูเย็นแบบมีชองแชเยือกแข็งที่ใชมอเตอรคอมเพรสเซอรแบบแยกสวน
เครื่องจายหรือจําหนายน้ําดื่มและเครื่องจายหรือจําหนายน้ําดื่มอัตโนมัติ (IEC 60335-2-75)
เครื่องจายหรือจําหนายไอศกรีม
เครื่องใชสําหรับแชไวน
ตูแชเยือกแข็ง (freezer) (ที่มีเฉพาะชองแชเยือกแข็งเทานั้น หรือเปนตูเย็นที่มีเฉพาะชองแชเยือกแข็ง
แตสามารถปรับอุณหภูมิเปนแบบชองแชแข็งได)
ตูแชเย็นแสดงสินคา การจําแนกประเภท คุณลักษณะที่ตองการและภาวะทดสอบ ตามมาตรฐานเลขที่
มอก. 1235
ตูแชเย็นเชิงพาณิชย เฉพาะดานความปลอดภัย ตามมาตรฐานเลขที่ มอก. 2675
ตูแชแสดงสินคา เฉพาะดานประสิทธิภาพพลังงาน ตามมาตรฐานเลขที่ มอก. 2700
เครื่องแชเย็นและเครื่องแชแข็งอยางรวดเร็ว ตามมาตรฐานเลขที่ มอก. 2738
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ตูเย็นและตูเย็นแบบมีชองแชเยือกแข็งยึดกับที่ที่มีเจตนาใหติดตั้งภายในตูหรือฝงไวภายในฝาผนังหรือ
ในตําแหนงที่คลายกัน (ตูเย็นฝงใน (built-in refrigerator))

2. บทนิยาม

ความหมายของคําที่ใชในมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้ ใหเปนไปตาม มอก.455 เลม 1 และเลม 3 และ
ใหเพิ่มขอความดังตอไปนี้
ที่อยูอาศัย (household) หมายถึง อาคารที่โดยปกติบุคคลใชอยูอาศัยไดทั้งกลางวันและกลางคืน ไมวาจะเปน
การอยูอาศัยอยางถาวรหรือชั่วคราวและใหหมายรวมถึงโรงเรือน บานพักอาศัย โรงแรม หอพัก อาคารชุดหรือ
อาคารอื่นใดที่มีลักษณะเดียวกันที่สรางขึ้นตามกฎหมายควบคุมอาคาร

2.2

ตูเย็น (refrigerator) หมายถึง เครื่องใชทําความเย็นที่มีชองแชสําหรับเก็บรักษาอาหาร (foodstuff) ที่มีชอง
แชเย็น (fresh food compartment) อยางนอยหนึ่งชอง

2.3

ตูเย็นแบบมีชองแชเยือกแข็ง (refrigerator-freezer) หมายถึง เครื่องใชทําความเย็นที่มีชองแชเย็น (fresh
food compartment) อยางนอยหนึ่งชองและชองแชเยือกแข็ง (freezer compartment) อยางนอยหนึ่ง
ชอง

2.4

ประสิทธิภาพพลังงาน หมายถึง ปริมาณการใชพลังงานไฟฟาของตูเย็นและตูเย็นแบบมีชองแชเยือกแข็ง
กําหนดคาในรูปของพลังงานไฟฟาที่ใช เปนกิโลวัตตชั่วโมงตอป (kWh/year)

2.5

ปริมาตรภายในที่กําหนด (rated volume) หมายถึง ปริมาตรภายในของชองแชที่ผูทําระบุไว เปนลิตร

2.6

ปริมาตรปรับเทียบ (Adjusted Volume, AV) หมายถึง ปริมาตรชองแชที่ไดรับการปรับคาเนื่องจากความ
แตกตางดานอุณหภูมิของชองเก็บรักษาอาหาร โดยใชอุณหภูมิของชองแชเย็นเปนอุณหภูมิอางอิง
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2.1

3. คุณลักษณะที่ตองการ

3.1.1

ประสิทธิภาพพลังงาน

ห้า
มท

3.1

พลังงานไฟฟาที่ใช

เมื่ อ ทดสอบตาม มอก. 455 เล ม 3 (ยกเว น ภาคผนวก F) โดยให ท ดสอบที่ อุ ณ หภู มิ โ ดยรอบ
(ambient temperature) ที่ 32 oC ใชแรงดันไฟฟาที่กําหนด 230 V ความถี่ที่กําหนด 50 Hz
ระบบไฟฟา 1 เฟส และใชคา a (regional factor to scale the processing load) เทากับ 1 ใน
สมการที่ 57 ของภาคผนวก G แลว คาพลังงานไฟฟาที่ใชตองเปนไปตามตารางที่ 1
หมายเหตุ

การหาคาปริมาตรปรับเทียบใหเปนไปตามภาคผนวก ก. โดยผูทําตองแจงรายละเอียด
ทางเทคนิคของตูเย็นเพื่อใชในการทดสอบตามที่ระบุไวในภาคผนวก ข.
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ตารางที่ 1 คาพลังงานไฟฟาทีใ่ ชของตูเ ย็นและตูเย็นแบบมีชองแชเยือกแข็ง
(ขอ 3.1)

3.2
3.3

พลังงานไฟฟาที่ใช
(Energy Consumption, EC)
(kWh/year)
EC ≤ (0.80 x AV) + 372
EC ≤ (0.46 x AV) + 212

จก

EC ≤ (0.76 x AV) + 393
EC ≤ (1.20 x AV) + 62

าห
น่า
ยจ
่ายแ

ประเภทของตูเย็นและ
ปริมาตรปรับเทียบ (Adjusted Volume, AV)
(L)
ตูเย็น
AV < 100 L
AV ≥ 100 L
ตูเย็นแบบมีชองแชเยือกแข็ง
AV < 450 L
AV ≥ 450 L

พลังงานไฟฟาที่ใชตอป ตองไมเกิน 110 % ของคาที่ผูทําระบุ
ปริมาตรภายในของชองแชที่วัดได ตองไมนอยกวารอยละ 97 ของคาปริมาตรภายในที่กําหนดที่ผูทําระบุ
การทดสอบใหปฏิบัติตาม มอก. 455 เลม 3 ภาคผนวก H

4. เครื่องหมายและฉลาก

าซ
้าเพ
ื่อก

ารจ

ที่ตูเย็นและตูเย็นแบบมีชองแชเยือกแข็งทุกตู อยางนอยตองมีเลข อักษร หรือเครื่องหมายแจงรายละเอียด
ตอไปนี้ใหเห็นไดงาย ชัดเจนและถาวร
(1) ชื่อผลิตภัณฑ คําวา “ตูเย็น” หรือ “ตูเย็นแบบมีชองแชเยือกแข็ง”
(2) แบบรุน (model)
(3) แบบการขจัดฝาน้ําแข็ง
(4) ประเภทดาวของชองแช
(5) คาพลังงานไฟฟาที่ใชตอป เปนกิโลวัตตชั่วโมงตอป (kWh/year)
(6) ปริมาตรภายในที่กําหนด เปนลิตร
(7) กําลังไฟฟาที่กําหนด เปนวัตต
(8) แรงดันไฟฟาที่กําหนด เปนโวลต
(9) ความถี่ที่กําหนด เปนเฮิรตซ
(10) จํานวนเฟส
(11) ชื่อสารทําความเย็น
(12) เดือน ป ที่ทํา หรือรหัสรุนที่ทํา
(13) ชื่อผูทํา หรือโรงงานที่ทํา หรือเครื่องหมายการคาที่จดทะเบียน

ห้า
มท

4.1
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4.2

ตูเย็นและตู เย็ นแบบมี ชองแช เยื อกแข็งทุ ก ตู ตองมี คู มื อแนะนํ าการใช งานซึ่งอย างน อยต องมีร ายละเอีย ด
ดังตอไปนี้
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าห
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จก

(1) ประเภทของตูเย็น
(2) แบบรุน (model)
(3) แบบการขจัดฝาน้ําแข็ง
(4) ประเภทดาวของชองแช
(5) ปริมาตรภายในที่กําหนด เปนลิตร
(6) กําลังไฟฟาที่กําหนด เปนวัตต
(7) แรงดันไฟฟาที่กําหนด เปนโวลต
(8) ความถี่ที่กําหนด เปนเฮิรตซ
(9) จํานวนเฟส
(10) ชื่อสารทําความเย็น
(11) ชื่อผูทํา หรือโรงงานที่ทํา หรือเครื่องหมายการคาที่จดทะเบียน
(12) รายชื่อและรูปแสดงสวนประกอบ การประกอบ และการติดตั้ง
(13) คําแนะนําการใชงาน
(13.1) ระบุการใชงานของชองแช
(13.2) ขั้นตอนการทํางานและขั้นตอนการวิเคราะหปญหา และการแกปญหาเบื้องตน
(13.3) ขอควรระวังที่อาจกอใหเกิดอันตรายตอผูใชงาน และ/หรือความเสียหายตอตูเย็นและตูเย็น
แบบมีชองแชเยือกแข็ง และการดูแลรักษา

5. การชักตัวอยางและเกณฑตัดสิน

รุน ในที่นี้ หมายถึง ตูเย็นประเภทเดียวกัน แบบการขจัดฝาน้ําแข็งเดียวกัน ขนาดปริมาตรเดียวกัน และ
ประเภทดาวของชองแชเดียวกัน ทําโดยกรรมวิธีเดียวกัน จากโรงงานเดียวกัน ที่ทําหรือสงมอบ หรือซื้อขายใน
ระยะเวลาเดียวกัน

5.2

การชักตัวอยางและเกณฑตัดสิน ใหเปนไปตามแผนการชักตัวอยางที่กําหนดตอไปนี้ หรืออาจใชแผนการชัก
ตัวอยางอื่นที่เทียบเทากันทางวิชาการกับแผนที่กําหนดไว

5.2.1

ห้า
มท

5.1

การชักตัวอยาง
ใหชักตัวอยางโดยวิธีสุมจากรุนเดียวกันจํานวน 1 ตู

5.2.2

เกณฑตัดสิน
ตัวอยางตองเปนไปตามขอ 3. และขอ 4. ทุกรายการ จึงจะถือวาตูเย็นและตูเย็นแบบมีชองแชเยือก
แข็งรุนนั้นเปนไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้
หากตัวอยางไมเปนไปตามขอ 3. ใหชักตัวอยางใหมอีก 3 ตูมาทดสอบซ้ํา โดยคาเฉลี่ยของพลังงาน
ไฟฟาที่ใชตอปของทั้ง 3 ตู ตองไมเกินกวาที่กําหนดในตารางที่ 1 จึงจะถือวาตูเย็นและตูเย็นแบบมี
ชองแชเยือกแข็งรุนนั้นเปนไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้
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ภาคผนวก ก.
การหาปริมาตรปรับเทียบของตูเย็นและตูเย็นแบบมีชองแชเยือกแข็ง
(ขอ 3.1)
ปริมาตรปรับเทียบของตูเย็นและตูเย็นแบบมีชองแชเยือกแข็ง คํานวณไดจากสูตร
n

AV = �(Vi × K i )
i=1

เมื่อ

คือ ปริมาตรภายในของชองแชที่วัดได เปนลิตร (ดูขอ 3.3 ประกอบ)

Ki

คือ คาคงที่ คํานวณไดจากสูตร

าซ
้าเพ
ื่อก

เมื่อ
T

32 − T
32 − Tm

ารจ

Ki =

าห
น่า
ยจ
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Vi

จก

AV คือ ปริมาตรปรับเทียบของตูเย็นและตูเย็นแบบมีชองแชเยือกแข็ง เปนลิตร

คือ อุณหภูมิของชองแช เปนองศาเซลเซียส

ห้า
มท

Tm คือ อุณหภูมิของชองแชเย็น เปนองศาเซลเซียส
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ภาคผนวก ข.
รายละเอียดของตูเย็นและตูเย็นแบบมีชองแชเยือกแข็ง
(ขอ 3.1)
ใหทําเครื่องหมาย √ ในชองสี่เหลี่ยม
ประเภทของตูเย็น
ตูเย็น (refrigerator)
แบบการขจัดฝาน้ําแข็ง
ดวยมือ
(3)

กึ่งอัตโนมัติ

อัตโนมัติ

การควบคุมการขจัดฝาน้ําแข็ง
ชนิดที่กําหนดจากเวลาที่ใช (elapsed time)

จก

(2)

ตูเย็นแบบมีชองแชเยือกแข็ง (refrigerator-freezer)

าห
น่า
ยจ
่ายแ

(1)

ชนิดที่กําหนดจากเวลาที่คอมเพรสเซอรทํางาน (compressor runtime)
ชนิดที่กําหนดจากการใชคาตัวแปร (variable)
(4)

เวลาระหวางรอบการขจัดฝาน้ําแข็งที่เปนไปไดสูงสุด (maximum possible defrost interval) ..........h
อุปกรณปองกันการควบแนนโดยใชความรอน (anti-condensation heater)

าซ
้าเพ
ื่อก

(5)

ารจ

เวลาระหวางรอบการขจัดฝาน้ําแข็งที่เปนไปไดต่ําสุด (minimum possible defrost interval) ...........h

ห้า
มท

มีอุปกรณปองกันการควบแนนโดยใชความรอนที่สามารถปดการทํางานได
มีอุปกรณปองกันการควบแนนโดยใชความรอนที่ไมสามารถปดการทํางานได
ไมมีอุปกรณปองกันการควบแนนโดยใชความรอน
(6)

แบบรุนของตูเย็น...............................................................

(7)

มอเตอรคอมเพรสเซอร ยี่หอ.............................ชื่อแบบรุน............................
การควบคุมความเร็วรอบ

คงที่ (fix speed)

(8)

ชนิดของสารทําความเย็น...................................

(9)

น้ําหนักของสารทําความเย็น........................ g
ปริมาตรภายในที่กําหนด ปริมาตรเทากับ............ L

(10) แรงดันไฟฟาที่กําหนด.................................... … V
(11) ความถี่ที่กําหนด............................................... Hz
(12) กําลังไฟฟาที่กําหนด......................................... W
(13) กระแสไฟฟาที่กําหนด....................................... A
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ปรับคาได (variable speed)

