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มอก. 2134 – 25XX
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รับ
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สานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

กระทรวงอุตสาหกรรม ถนนพระรามที่ 6 กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0 2430 6815

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศและงานทัว่ ไป เล่ม ตอนพิเศษ
วันที่ พุทธศักราช 25xx

อนุกรรมการวิชาการรายสาขา คณะที่ 48/10
เครือ่ งปรับอากาศ
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อนุกรรมการวิชาการรายสาขา คณะที่ 48/10 เครื่องปรับอากาศ ได้รับการแต่งตั้งจากกรรมการวิชาการรายสาขา
คณะที่ 48 เครื่องจักรกลและอุปกรณ์ ให้จัดทาร่างมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศสาหรับห้อง
ด้านประสิทธิภาพพลังงาน ดังรายชื่อต่อไปนี้

ประธานอนุกรรมการ
นายบุญพงษ์ กิจวัฒนาชัย

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

อนุกรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
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นายเชิดพันธ์ วิทูราภรณ์
นายศุภชัย สาเภา
นายณัฐพล รุ่นประแสง
นางปิยธิดา ไตรนุรักษ์
นายศักดา บุญทองใหม่
นายมนตรี จิตรบารุง
นายดนัย ชูเพ็ชร
นายสัจจะ ฉันทะสันติธรรม
นายปรเมศวร์ พิชิตานนท์
นายวินัย แก้วมณี
นายธีรพล สมศิริธรรม
นายสุรศักดิ์ คงมนต์
นายสุวชัย โพธิ์เย็น
นายศุภชัย บุญเหลี่ยม
นายภวเกียรติ กีรติชีวนันท์
นายสมเกียรติ ลิ้มจารูญธร
นายประสิทธิ์ จันทร์แก้ว
นายมานิตย์ กฤษณวิภาคพร

การไฟฟ้านครหลวง
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สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย
อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
บริษัท โตชิบาแคเรียร์ (ประเทศไทย) จากัด
บริษัท บิทไว้ส์ (ประเทศไทย) จากัด
บริษัท พี.พี.เจ. เอ็นจิเนียริ่ง จากัด
บริษัท ยูนิโก้ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ จากัด

อนุกรรมการและเลขานุการ

นายเกียรติศักดิ์ ประเสริฐสุข

สานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

นายเกียรติศักดิ์ ประเสริฐสุข
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มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศสาหรับห้อง ด้านประสิทธิภาพพลังงาน ได้ประกาศใช้ครั้งแรกเป็น
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เครื่องปรับอากาศสาหรับห้อง เฉพาะด้านสิ่งแวดล้อม : ประสิทธิภาพพลังงาน มาตรฐาน
เลขที่ มอก. 2134-2545 ในราชกิ จจานุ เบกษาฉบั บประกาศทั่ วไป เล่ ม 120 ตอนที่ 93 ง วั นที่ 28 สิ งหาคม 2546
และครั้งที่สองเป็นมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เครื่องปรับอากาศสาหรับห้อง : ประสิทธิภาพพลังงาน มาตรฐานเลขที่
มอก. 2134-2553 ในราชกิจจานุเบกษาฉบับประกาศทั่วไป เล่ม 128 ตอนที่ 63 ง วันที่ 7 มิถุนายน 2554 ต่อมาพิจารณา
แล้ วเห็ นสมควรแก้ ไขเกณฑ์ ประสิ ทธิภาพพลั งงานขั้ นต่ า วิธีการทดสอบและวิธี การค านวนให้ เป็ นไปตามหลั กสากล
จึงได้ยกเลิกและกาหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศสาหรับห้อง ด้านประสิทธิภาพพลังงานนี้ขึ้นใหม่
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ จัดทาขึ้นตามความร่วมมือด้านการกาหนดมาตรฐานระหว่างสานักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกับ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน และใช้ข้อมูลจากผู้ทา ผู้ใช้ และเอกสาร
ต่อไปนี้ เป็นแนวทาง
มอก. 385-2524
เครื่องปรับอากาศชนิดติดผนังห้อง
มอก. 1155-2557
เครื่องปรับอากาศสาหรับห้อง แบบแยกส่วน
มอก. 2710-2558
เครื่องปรับอากาศและปั๊มความร้อนแบบไม่มีท่อส่งลม การทดสอบและการระบุสาหรับสมรรถนะ
มอก. 2714 เล่ม 1-2558 เครื่องปรับอากาศแบบระบายความร้อนด้วยอากาศ และปั๊มความร้อนแบบอากาศสู่อากาศ –
วิธีการทดสอบ และคานวณปัจจัยด้านสมรรถนะตามฤดูกาล – เล่ม 1: ปัจจัยด้านสมรรถนะ
ในการทาความเย็นตามฤดูกาล
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมในอนุกรมเครื่องปรับอากาศ มีดังต่อไปนี้
มอก. 385-2524
เครื่องปรับอากาศชนิดติดผนังห้อง
มอก. 1155-2557
เครื่องปรับอากาศสาหรับห้อง แบบแยกส่วน
มอก. 1529-2561
เครื่องปรับอากาศ คุณลักษณะที่ต้องการด้านความปลอดภัย
มอก. 2134-2553
เครื่องปรับอากาศสาหรับห้อง : ประสิทธิภาพพลังงาน
มอก. 2564-2555
เครื่องปรับอากาศสาหรับห้อง : การติดตั้ง
มอก. 2710-2558
เครื่องปรับอากาศและปั๊มความร้อน - แบบไม่มีท่อส่งลม การทดสอบและการระบุสาหรับสมรรถนะ
มอก. 2711-2558
เครื่องปรับอากาศและปั๊มความร้อนแบบมีท่อส่งลม การทดสอบและการระบุสาหรับสมรรถนะ
มอก. 2712-2558
เครื่องปรับอากาศระบบแบบแยกส่วนหลายชุด และปั๊มความร้อนแบบอากาศสู่อากาศ
ระบบแบบแยกส่วนหลายชุด การทดสอบและการระบุสมรรถนะ
มอก. 2714 เล่ม 1-2558 เครื่องปรับอากาศแบบระบายความร้อนด้วยอากาศ และปั๊มความร้อนแบบอากาศสู่อากาศ
- วิธีการทดสอบและคานวณปัจจัยด้านสมรรถนะตามฤดูกาล เล่ม 1 ปัจจัยด้านสมรรถนะใน
การทาความเย็นตามฤดูกาล
มอก. 2714 เล่ม 2-2558 เครื่องปรับอากาศแบบระบายความร้อนด้วยอากาศ และปั๊มความร้อนแบบอากาศสู่อากาศ
- วิธีการทดสอบและคานวณปัจจัยด้านสมรรถนะตามฤดูกาล เล่ม 2 ปัจจัยด้านสมรรถนะ
ในการทาความร้อนตามฤดูกาล
มอก. 2714 เล่ม 3-2558 เครื่องปรับอากาศแบบระบายความร้อนด้วยอากาศ และปั๊มความร้อนแบบอากาศสู่อากาศ
- วิธีการทดสอบและคานวณปัจจัยด้านสมรรถนะตามฤดูกาล เล่ม 3 ปัจจัยด้านสมรรถนะรายปี
มอก. 3201-2564
เครื่องปรับอากาศแบบเคลื่อนที่ชนิดระบายความร้อนด้วยอากาศและฮีตปั๊มแบบเคลื่อนที่
ชนิ ดอากาศสู่ อากาศประเภทไม่ มี ท่ อส่ งลมที่ มี ท่ อระบายอากาศเดี่ ยว – การทดสอบและ
การประเมินระดับสมรรถนะ
คณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมได้พิจารณามาตรฐานนี้แล้ว เห็นสมควรเสนอรัฐมนตรีประกาศตาม
มาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2558
(3)
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ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม

ฉบับที่ (พ.ศ. 25XX)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
พ.ศ. 2511
เรื่อง ยกเลิกและกาหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
เครื่องปรับอากาศสาหรับห้อง ด้านประสิทธิภาพพลังงาน
________________________
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โดยที่ เ ป็ น การสมควรปรั บ ปรุ ง มาตรฐานผลิ ต ภั ณ ฑ์ อุ ต สาหกรรมเครื่ อ งปรั บ อากาศส าหรั บ ห้ อ ง :
ประสิทธิภาพพลังงาน มาตรฐานเลขที่ มอก. 2134-2553
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบั ญญัติมาตรฐานผลิ ตภัณฑ์อุตสาหกรรม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2558 รัฐ มนตรีว่าการ
กระทรวงอุตสาหกรรมออกประกาศยกเลิกประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4315 (พ.ศ. 2554) เรื่อง ยกเลิก
มาตรฐานผลิ ตภั ณฑ์ อุ ตสาหกรรม เครื่ องปรั บอากาศส าหรั บห้ อง เฉพาะด้ านสิ่ งแวดล้ อม : ประสิ ทธิ ภาพพลั งงาน
และกาหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศสาหรับห้อง : ประสิทธิภาพพลังงาน ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์
พ.ศ. 2554 และออกประกาศกาหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศสาหรับห้อง ด้านประสิทธิภาพ
พลังงาน มาตรฐานเลขที่ มอก. 2134-25XX ขึ้นใหม่ ดังมีรายละเอียดต่อท้ายประกาศนี้
ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่กฎกระทรวงว่าด้วยการกาหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศสาหรับห้อง
ด้านประสิทธิภาพพลังงาน ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเลขที่ มอก. 2134-25XX ใช้บังคับเป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่

พ.ศ. 25XX

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
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มอก. 2134-25XX

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม

1. ขอบข่าย
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เครื่องปรับอากาศสาหรับห้อง
ด้านประสิทธิภาพพลังงาน

มาตรฐานผลิ ต ภั ณ ฑ์ อุ ต สาหกรรมนี้ ค รอบคลุ ม คุ ณ ลั ก ษณะที่ ต้ อ งการ ด้ า นประสิ ท ธิ ภ าพพลั ง งานของ
เครื่องปรับอากาศสาหรับห้องที่มีความสามารถทาความเย็นทั้งหมดไม่เกิน 18 000 W แรงดันไฟฟ้าที่กาหนด
สู ง สุ ด ไม่ เ กิ น 250 V ส าหรั บ เครื่ อ งปรั บ อากาศระบบไฟฟ้ า เฟสเดี ย ว และไม่ เ กิ น 600 V ส าหรั บ
เครื่องปรับอากาศระบบไฟฟ้าหลายเฟส

1.2

มาตรฐานผลิ ต ภั ณ ฑ์ อุ ต สาหกรรมนี้ ครอบคลุ ม เครื่ องปรั บอากาศประเภทมี ท่ อส่ งลม ที่ มี ความสามารถ
ทาความเย็นทั้งหมดน้อยกว่า 8 000 W ทีม่ ีเจตนาให้ทางานที่ความดันสถิตภายนอกน้อยกว่า 25 Pa

1.3

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ ครอบคลุมชุดภายนอกห้อง (ชุดคอนเดนซิง) และ/หรือ ชุดภายในห้อง (ชุดแฟนคอยล์)
ที่นามาประกอบเครื่องปรับอากาศสาหรับห้อง
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หมายเหตุ 1 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ ครอบคลุมเครื่องปรับอากาศสาหรับห้อง ที่มีความสามารถทาความเย็น
คงที่ (fixed capacity) และที่ มี ค วามสามารถท าความเย็ น แปรผั น ได้ (variable capacity) เท่ า นั้ น
(ไม่รวมเครื่องปรับอากาศสาหรับห้องที่มีความสามารถทาความเย็นแบบ 2 ระดับ (two (2) stage capacity)
และไม่รวมเครื่องปรับอากาศสาหรั บห้ องที่มี ความสามารถทาความเย็ นแบบหลายระดั บ (multi-stage
capacity))
หมายเหตุ 2 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ สามารถใช้ได้กับสารทาความเย็นทุกชนิด ยกเว้น สารทาความเย็ น
HCFC-22 และมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องระบุไว้
หมายเหตุ 3 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ ใช้กับเครื่องปรับอากาศที่มีอุปกรณ์เสริมใดๆ ที่มีผลต่อการควบคุมภาวะ
ทดสอบ โดยอุปกรณ์เสริมให้เป็นไปตามที่กาหนดในนิยามข้อ 2.24

1.4

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ ไม่ครอบคลุมถึง

1.4.1

เครื่องปรับอากาศประเภทมีท่อส่งลม ยกเว้นเครื่องปรับอากาศประเภทมีท่อส่งลม ตามข้อ 1.2

1.4.2

เครื่องปรับอากาศประเภทหลายชุด

1.4.3

เครื่องปรับอากาศแบบเคลื่อนที่ได้

1.4.4

เครื่องปรับอากาศแบบม่านอากาศ

1.4.5

เครื่องปรับอากาศที่มีวัตถุประสงค์ใช้กับยานพาหนะ เช่น รถยนต์ เรือ เป็นต้น

1.4.6

เครื่องปรับอากาศ ที่ชุดคอนเดนซิงระบายความร้อนด้วยน้า

หมายเหตุ เครื่องปรับอากาศประเภทมีท่อส่งลม รายละเอียดตาม มอก. 2711
หมายเหตุ เครื่องปรับอากาศประเภทหลายชุด รายละเอียดตาม มอก. 2712
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2. บทนิยาม
ความหมายของคาที่ใช้ในมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ ให้เป็นไปดังนี้
เครื่องปรับอากาศสาหรับห้อง หมายถึง เครื่องปรับอากาศทีม่ ีวัตถุประสงค์ปรับภาวะอากาศภายในห้องเพื่อให้
มีภาวะสบายเชิงความร้อน (thermal comfort condition) โดยอาศัยระบบการทาความเย็นแบบอัดไอและ
ระบายความร้อนด้วยอากาศ

2.2

เครื่ องปรั บ อากาศส าหรั บ ห้ องแบบไม่แยกส่ วน หมายถึง เครื่องปรับอากาศส าหรับห้ องที่มีส่ วนประกอบ
ซึ่งออกแบบให้รวมกันเป็นหน่วยเดียว ใช้ติดตั้งที่ช่องหน้าต่างหรือช่องในผนังห้อง เมื่อนามาติดตั้งตามแบบของ
ผู้ทาแล้วสามารถปรับอากาศโดยลดอุณหภูมิและความชื้นให้กับห้องหรือสถานที่ปรับอากาศ

ิดเห
็นเท
่าน
ั้น

2.1

เครื่องปรับอากาศสาหรับห้องแบบแยกส่วน หมายถึง เครื่องปรับอากาศสาหรับห้อง ที่แบ่งแยกเป็น 2 ชุด
ทางานร่วมกัน คือ ชุดภายในห้อง (ชุดแฟนคอยล์) และ ชุดภายนอกห้อง (ชุดคอนเดนซิง)
เครื่องปรับอากาศสาหรับห้องแบบไม่แยกส่วน และเครื่องปรับอากาศสาหรับห้องแบบแยกส่วน ซึ่งต่อไปใน
มาตรฐานนี้จะเรียกว่า “เครื่องปรับอากาศ”

โหมดฮีตปั๊ม (heat pump mode) หมายถึง โหมดการทางาน 1 โหมดของเครื่องปรับอากาศ ที่มีวัตถุประสงค์
เพิ่มหรือควบคุมอุณหภูมิภายในห้อง โดยอาศัยระบบการทาความเย็นแบบอัดไอ

2.4

เครื่องปรับอากาศประเภทมีท่อส่งลม (ducted air-conditioner) หมายถึง เครื่องปรับอากาศที่ออกแบบให้
อุปกรณ์ส่งลมโดยอาศัยท่อส่งลม ไปยังพื้นที่ ห้อง หรือบริเวณปรับอากาศที่ปิดล้อม

2.5

เครื่ องปรั บ อากาศประเภทไม่มีท่อส่ งลม (non-ducted air conditioner) หมายถึง เครื่องปรับอากาศที่
ออกแบบให้อุปกรณ์ส่งลมได้อย่างอิสระ ไปยังพื้นที่ ห้อง หรือบริเวณปรับอากาศที่ปิดล้อม
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หมายเหตุ 1 พื้นที่ ห้อง หรือบริเวณปรับอากาศที่ปิดล้อม หมายถึง พื้นที่ปรับอากาศ
หมายเหตุ 2 เครื่องปรับอากาศประเภทไม่มีท่อส่งลมอาจเป็นได้ทั้งเครื่องปรับอากาศแบบไม่แยกส่วนหรือแบบแยกส่วน
ประกอบด้วยวัฏจักรการทาความเย็นหลัก (primary source) สาหรับการทาความเย็นและการลดความชื้น
รวมทั้งสามารถมีวิธีการทาความร้อน โดยวิธีอื่นที่นอกเหนือจากการใช้ฮีตปั๊ม รวมถึงวิธีอื่นๆ สาหรับการ
หมุนเวียนอากาศ การกรองอากาศ การเพิ่มความชื้น การระบายอากาศ หรือการนาอากาศไปปล่อยทิ้ง
อุปกรณ์เหล่านั้นดังกล่าวสามารถอยู่ในชุดเดียวกันมากกว่าหนึ่งชุดหรืออยู่ในชุดที่แยกจากกัน (แบบแยกส่วน)
ซึ่งมีวัตถุประสงค์ที่จะถูกนามาใช้ร่วมกัน

2.6

ชุดภายนอกห้อง หมายถึง ชุดของเครื่องปรับอากาศที่ติดตั้งไว้ภายนอกห้อง ทาหน้าที่แลกเปลี่ยนความร้อน
ภายนอกห้อง มีมอเตอร์คอมเพรสเซอร์เป็นส่วนประกอบ โดยทั่วไปเรียกว่า “ชุดคอนเดนซิง”

2.7

ชุดภายในห้อง หมายถึง ชุดของเครื่องปรับอากาศที่ติดตั้งไว้ภายในห้อง ทาหน้าที่แลกเปลี่ยนความร้อนภายใน
ห้อง โดยทั่วไปเรียกว่า “ชุดแฟนคอยล์”

2.8

อีแวพอเรเตอร์ (evaporator) หมายถึง เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนที่ซึ่งสารทาความเย็นเหลวที่อยู่ภายใน

ระเหยโดยการดูดความร้อน

2.9

คอนเดนเซอร์ (condenser) หมายถึง เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนซึ่งสารทาความเย็นในสถานะที่กลายเป็นไอ
ถูกควบแน่นโดยการถ่ายเทความร้อนออกไป
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2.10 ความสามารถทาความเย็นคงที่ (fixed capacity) หมายถึง ความสามารถของเครื่องปรับอากาศ ที่ทาความเย็น
ได้ขั้นเดียว
2.11 ความสามารถทาความเย็นแปรผันได้ (variable capacity) หมายถึง ความสามารถของเครื่องปรับอากาศที่ทา
ความเย็นได้ 5 ขั้น หรือมากกว่า

หมายเหตุ

ิดเห
็นเท
่าน
ั้น

2.12 ความสามารถทาความเย็นแฝง (latent cooling capacity) หรือ ความสามารถลดความชื้นของห้อง (room
dehumidifying capacity) หมายถึง ปริมาณความร้อนแฝง ที่เครื่องปรับอากาศสามารถนาออกจากพื้นที่
ปรับอากาศในช่วงเวลาที่ระบุ
ความสามารถทาความเย็นแฝงหรือความสามารถลดความชื้นของห้อง ให้แสดงหน่วยเป็น วัตต์ หรือ กิโลวัตต์
โดยถ้าแสดงเป็นกิโลวัตต์ให้แสดงด้วยทศนิยม 2 ตาแหน่ง

2.13 ความสามารถทาความเย็นสัมผัส (sensible cooling capacity) หมายถึง ปริมาณความร้อนสัมผัส ที่เครื่องปรับอากาศ
สามารถนาออกจากพื้นที่ปรับอากาศในช่วงเวลาที่ระบุ
ความสามารถทาความเย็นสัมผัส ให้แสดงหน่วยเป็น วัตต์ หรือ กิโลวัตต์ โดยถ้าแสดงเป็นกิโลวัตต์ให้แสดงด้วย
ทศนิยม 2 ตาแหน่ง
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หมายเหตุ

2.14 ความสามารถทาความเย็นทั้งหมด (total cooling capacity) หมายถึง ปริมาณความร้อนสัมผัสและความร้อนแฝง
ทั้งหมด ทีเ่ ครื่องปรับอากาศสามารถนาออกจากพื้นที่ปรับอากาศในช่วงเวลาที่ระบุ
หมายเหตุ

ความสามารถทาความเย็นทั้งหมด ให้แสดงหน่วยเป็น วัตต์ หรือ กิโลวัตต์ โดยถ้าแสดงเป็นกิโลวัตต์ให้แสดง
ด้วยทศนิยม 2 ตาแหน่ง

2.15 แรงดันไฟฟ้าทีก่ าหนด (rated voltage) หมายถึง แรงดันไฟฟ้าที่แสดงไว้บนฉลาก
2.16 ความถี่ทกี่ าหนด (rated frequency) หมายถึง ความถี่ที่แสดงไว้บนฉลาก

ใช้ส
ําห
รับ
การ
รับ

2.17 กาลังไฟฟ้าที่กาหนด (rated power) หมายถึง กาลังไฟฟ้าที่แสดงไว้บนฉลาก

2.18 กระแสไฟฟ้าที่กาหนด (rated current) หมายถึง กระแสไฟฟ้าที่แสดงไว้บนฉลาก
2.19 อั ต ราส่ ว นประสิ ท ธิ ภ าพพลั ง งาน (energy efficiency ratio, EER) หมายถึ ง อั ต ราส่ ว นความสามารถ
ทาความเย็นทั้งหมดต่อกาลังไฟฟ้าด้านเข้าที่เข้าสู่อุปกรณ์ใดๆ ที่กาหนดเป็นชุดของภาวะที่ระบุ
หมายเหตุ

เมื่อ EER ระบุไว้โดยไม่มีหน่วยชี้บ่งไว้ เป็นที่เข้าใจได้ว่าเกิดจากการหาร วัตต์ต่อวัตต์

2.20 สัมประสิทธิ์ของสมรรถนะ (coefficient of performance, COP) หมายถึง อัตราส่วนความสามารถทาความร้อน
ต่อกาลังไฟฟ้าด้านเข้าที่เข้าสู่อุปกรณ์ใดๆ ที่กาหนดเป็นชุดของภาวะที่ระบุ
หมายเหตุ

เมื่อ COP ระบุไว้โดยไม่มีหน่วยชี้บ่งไว้ เป็นที่เข้าใจได้ว่าเกิดจากการหาร วัตต์ต่อวัตต์

2.21 ตัวประกอบสมรรถนะทาความเย็นตามฤดูกาล (cooling seasonal performance factor ; CSPF) หมายถึง
อัตราส่วนของความร้อนทั้งหมดรายปี ที่ เครื่องปรับอากาศถ่ายเทความร้อนออกจากอากาศภายในห้อง เมื่อ
เครื่องปรับอากาศนั้นใช้ในการทาความเย็นต่อพลังงานทั้งหมดรายปีในคาบเวลาเดียวกัน
2.22 การท างานเต็ ม ภาระในขณะท าความเย็ น (cooling full-load operation) หมายถึ ง การท างานของ
เครื่องปรับอากาศและการควบคุมที่ความสามารถการทางานต่อเนื่องสูงสุด ตามที่ผู้ทาระบุและที่ยอมให้โดย
ชุดควบคุมในขณะทาความเย็น
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หมายเหตุ

หากไม่ได้กาหนดไว้เป็นการควบคุมอัตโนมัติของบริภัณฑ์ ให้ชุดส่วนภายในห้องและคอมเพรสเซอร์ทางาน
ระหว่างการทางานเต็มภาระ

2.23 อากาศมาตรฐาน หมายถึง อากาศที่มีความหนาแน่น 1.204 kg/m3 และเทียบได้กับอากาศแห้งที่มีอุณหภูมิ 20 °C
และความดันบรรยากาศมาตรฐาน (standard barometric pressure) 101.325 kPa

ิดเห
็นเท
่าน
ั้น

2.24 อุปกรณ์เสริม หมายถึง อุปกรณ์ที่นาเข้ามาเพิ่มเติมเครื่องปรับอากาศโดยวิธีการใดๆ เพื่อวัตถุประสงค์เพิ่ม
ความสามารถทาความเย็นและ/หรือลดการใช้พลังงานไฟฟ้า โดยใช้ไฟฟ้าหรือไม่ใช้ไฟฟ้า ซึ่งเครื่องปรับอากาศ
ทางานได้ตามปกติแม้ไม่มีอุปกรณ์ข้างต้น
2.25 ความสามารถเต็มภาระในขณะทาความเย็น ที่สภาวะมาตรฐาน (standard cooling full capacity) หมายถึง
ความสามารถทาความเย็นที่สภาวะภูมิอากาศทั่วไปชั้นปานกลาง (T1) ในขณะทางานเต็มภาระ

2.26 กาลังไฟฟ้าด้านเข้าเต็มภาระในขณะทาความเย็นที่สภาวะมาตรฐาน (standard cooling full power input)
หมายถึง กาลังไฟฟ้าด้านเข้าที่สภาวะภูมิอากาศทั่วไปชั้นปานกลาง (T1) ในขณะทางานเต็มภาระ
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2.27 ความสามารถครึ่งภาระในขณะทาความเย็น ที่สภาวะมาตรฐาน (standard cooling half capacity) หมายถึง
ความสามารถ 50 % ของความสามารถทาความเย็นเต็มภาระ ที่สภาวะภูมิอากาศทั่วไปชั้นปานกลาง (T1)
ในขณะชุดภายในห้องทั้งหมดทางาน

2.28 ก าลั งไฟฟ้ าด้ านเข้ าครึ่ งภาระในขณะท าความเย็ น ที่ สภาวะมาตรฐาน (standard cooling half power input)
หมายถึง กาลังไฟฟ้าด้านเข้า เมื่อทางานที่ 50 % ของความสามารถทาความเย็นเต็มภาระ ที่สภาวะภูมิอากาศทั่วไปชั้น
ปานกลาง (T1) ในขณะชุดภายในห้องทั้งหมดทางาน
2.29 ความสามารถภาระต่าสุดในขณะทาความเย็น ที่สภาวะมาตรฐาน (standard cooling minimum capacity)
หมายถึง ความสามารถที่สภาวะภูมิอากาศทั่วไปชั้นปานกลาง (T1) ในขณะทางานที่ภาระต่าสุด

ใช้ส
ําห
รับ
การ
รับ

2.30 กาลังไฟฟ้าด้านเข้าภาระต่าสุดในขณะทาความเย็นที่สภาวะมาตรฐาน (standard cooling minimum power input)
หมายถึง กาลังไฟฟ้าด้านเข้าที่สภาวะภูมิอากาศทั่วไปชั้นปานกลาง (T1) ในขณะทางานที่ภาระต่าสุด
2.31 การทางานที่ภาระต่าสุด (minimum load operation) หมายถึง การทางานของเครื่องปรับอากาศและระบบ
ควบคุมที่ความสามารถในการทาความเย็นต่าสุดอย่างต่อเนื่อง
หมายเหตุ

ชุดส่วนภายในห้องต้องทางานระหว่างการทางานที่ภาระต่าสุด

3. แบบ และชนิด

3.1

เครื่องปรับอากาศมี 2 แบบ คือ

3.1.1

เครื่องปรับอากาศแบบไม่แยกส่วน

3.1.2

เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน

3.2

เครื่องปรับอากาศแต่ละแบบ แบ่งตามความสามารถทาความเย็นเป็น 2 ชนิด คือ

3.2.1

ชนิดความสามารถทาความเย็นคงที่

3.2.2

ชนิดความสามารถทาความเย็นแปรผันได้
-4-

มอก. 2134-25XX

4. คุณลักษณะทีต่ อ้ งการ
4.1

ประสิทธิภาพพลังงาน
สภาวะทดสอบ อุณหภูมิภายใน DB 27 °C WB 19 °C อุณหภูมิภายนอก DB 35 °C WB 24 °C
ตัวประกอบสมรรถนะทาความเย็นตามฤดูกาล (CSPF) ต้องไม่น้อยกว่าค่าที่กาหนดไว้ในตารางที่ 1

4.1.2

ตัว ประกอบสมรรถนะท าความเย็ นตามฤดู กาล (CSPF) ต้องมีค่า ไม่น้อยกว่า 93 % ของตัว ประกอบ
สมรรถนะทาความเย็นตามฤดูกาล (CSPF) ทีผ่ ู้ทาระบุ

4.1.3

ความสามารถท าความเย็ น ทั้ งหมดที่ ส ภาวะเต็ มภาระ ต้ องมี ค่ าไม่ น้ อยกว่ า 95 % ของความสามารถ
ทาความเย็นทั้งหมดที่ผู้ทาระบุ

4.1.4

กาลังไฟฟ้าด้านเข้าเต็มภาระ ต้องมีค่าไม่เกิน 110 % ของกาลังไฟฟ้าทีผ่ ู้ทาระบุ

4.1.5

ความสามารถทาความเย็นแฝงที่ความสามารถเต็มภาระในขณะทาความเย็น ต้องมากกว่า 0 W

4.1.6

อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน (EER) ต้องไม่น้อยกว่า 3.00 (สาหรับเครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถทา
ความเย็นทั้งหมด ≤ 8 000 W) ต้องไม่น้อยกว่า 2.97 (สาหรับเครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถทาความเย็น
ทั้ งหมด > 8 000 W และไม่ เกิ น 12 000 W) และต้ องไม่ น้ อยกว่ า 2.53 (ส าหรั บเครื่ องปรั บอากาศที่ มี
ความสามารถทาความเย็นทั้งหมด > 12 000 W และไม่เกิน 18 000 W) ทีค่ วามสามารถทาความเย็นเต็มภาระ

ฟัง
คว
าม
ค

ิดเห
็นเท
่าน
ั้น

4.1.1

การทดสอบให้ปฏิบัติตามข้อ 6.2

ตารางที่ 1 ตัวประกอบสมรรถนะทาความเย็นตามฤดูกาล (CSPF)
ตัวประกอบสมรรถนะทาความเย็นตามฤดูกาล (CSPF)
ความสามารถทาความเย็น ความสามารถทาความเย็น ความสามารถทาความเย็น
ทั้งหมด ≤ 8 000 W
ทั้งหมด > 8 000 W
ทั้งหมด > 12 000 W
และไม่เกิน 12 000 W
และไม่เกิน 18 000 W

ใช้ส
ําห
รับ
การ
รับ

เครื่องปรับอากาศ
แบบ
ความสามารถ
ทาความเย็น

แบบไม่
แยกส่วน

แบบแยก
ส่วน

ชนิดความสามารถ
ทาความเย็นคงที่
ชนิดความสามารถ
ทาความเย็นแปรผัน
ได้
ชนิดความสามารถ
ทาความเย็นคงที่
ชนิดความสามารถ
ทาความเย็นแปรผัน
ได้

3.19

3.15

-

3.19

3.15

-

3.19

3.15

2.68

3.90

3.46

3.46
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5. เครือ่ งหมายและฉลาก
ที่เครื่องปรับอากาศแบบไม่แยกส่วนทุกเครื่อง ต้องมีแผ่นป้ายโลหะหรือวัสดุอื่นที่ทนความร้อนและความชื้นติดอยู่
และที่แผ่นป้ายนั้น อย่างน้อยต้องมีเลข อักษร หรือเครื่องหมาย แจ้งรายละเอียดต่อไปนี้ให้เห็นได้ง่าย ชัดเจน และถาวร

(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)

ที่เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนทุกเครื่อง ต้องมีแผ่นป้ายโลหะหรือวัสดุอื่นที่ทนความร้อนและความชื้นติดอยู่
และที่แผ่นป้ายนั้น อย่างน้อยต้องมีเลข อักษร หรือเครื่องหมาย แจ้งรายละเอียดต่อไปนี้ให้เห็นได้ง่าย ชัดเจน และถาวร

ใช้ส
ําห
รับ
การ
รับ

5.2

ชื่อแบบรุ่น (model) แบบ ชนิด
ชื่อแบบรุ่นของมอเตอร์คอมเพรสเซอร์
หมายเลขลาดับ (serial number)
ตัวประกอบสมรรถนะทาความเย็นตามฤดูกาล (CSPF)
ความสามารถทาความเย็นทั้งหมดของเครื่องปรับอากาศ เป็น วัตต์ หรือกิโลวัตต์ (โดยเป็นจานวนเต็มของ
10 W เช่น 8 145 W ให้ระบุเป็น 8 150 W หรือ 8.15 kW และ 8 164 W ให้ระบุเป็น 8 160 W หรือ 8.16 kW)
แรงดันไฟฟ้าที่กาหนด เป็น โวลต์
จานวนเฟส
ความถี่ที่กาหนด เป็น เฮิรตซ์
กระแสไฟฟ้าที่กาหนด เป็น แอมแปร์
กาลังไฟฟ้าที่กาหนด เป็น วัตต์ หรือกิโลวัตต์
ชื่อสารทาความเย็นและปริมาณ เป็น กรัม หรือกิโลกรัม
ระดับการป้องกันฝุ่นและน้า (IP Code)
ความดันสูงสุดที่ยอมรับได้ ฝั่งความดันสูง เป็น เมกะพาสคัล
ความดันสูงสุดที่ยอมรับได้ ฝั่งความดันต่า เป็น เมกะพาสคัล
เดือน ปี หรือรหัสรุ่นที่ทา
ชื่อผู้ทา หรือโรงงานที่ทา หรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน

ิดเห
็นเท
่าน
ั้น

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

ฟัง
คว
าม
ค

5.1

5.2.1

ที่ชุดภายในห้อง
(1) ชื่อแบบรุ่น แบบ ชนิด
(2) ชื่อแบบรุ่นของชุดภายนอกห้องที่ใช้คู่กัน
(3) หมายเลขลาดับของชุดภายในห้อง
(4) ตัวประกอบสมรรถนะทาความเย็นตามฤดูกาล (CSPF)
(5) ความสามารถทาความเย็นทั้งหมดของเครื่องปรับอากาศ เป็น วัตต์ หรือกิโลวัตต์ (โดยเป็นจานวนเต็มของ
10 W เช่น 8 145 W ให้ระบุเป็น 8 150 W หรือ 8.15 kW และ 8 164 W ให้ระบุเป็น 8 160 W หรือ 8.16 kW)
(6) แรงดันไฟฟ้าที่กาหนด เป็น โวลต์
(7) จานวนเฟส
(8) ความถีท่ ี่กาหนด เป็น เฮิรตซ์
(9) กระแสไฟฟ้าที่กาหนด เป็น แอมแปร์
(10) กาลังไฟฟ้าที่กาหนด เป็น วัตต์ หรือกิโลวัตต์
(11) ความดันสถิตภายนอก เป็น พาสคัล (เฉพาะประเภทมีท่อส่งลม)
(12) เดือน ปี หรือรหัสรุ่นที่ทา
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(13) ชื่อผู้ทา หรือโรงงานที่ทา หรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน
ที่ชุดภายนอกห้อง
(1) ชื่อแบบรุ่น
(2) ชื่อแบบรุ่น ของชุดภายในห้องที่ใช้คู่กัน
(3) ชื่อแบบรุ่นของมอเตอร์คอมเพรสเซอร์
(4) หมายเลขลาดับของชุดภายนอกห้อง
(5) ตัวประกอบสมรรถนะทาความเย็นตามฤดูกาล (CSPF)
(6) ความสามารถทาความเย็นทั้งหมดของเครื่องปรับอากาศ เป็น วัตต์ หรือกิโลวัตต์ (โดยเป็นจานวนเต็มของ
10 W เช่น 8 145 W ให้ระบุเป็น 8 150 W หรือ 8.15 kW และ 8 164 W ให้ระบุเป็น 8 160 W หรือ 8.16 kW)
(7) แรงดันไฟฟ้าที่กาหนด เป็น โวลต์
(8) จานวนเฟส
(9) ความถีท่ ี่กาหนด เป็น เฮิรตซ์
(10) กระแสไฟฟ้าที่กาหนด เป็น แอมแปร์
(11) กาลังไฟฟ้าที่กาหนด เป็น วัตต์ หรือกิโลวัตต์
(12) ชื่อสารทาความเย็นและปริมาณ เป็น กรัม หรือกิโลกรัม
(13) ระดับการป้องกันฝุ่นและน้า
(14) ความดันสูงสุดที่ยอมรับได้ ฝั่งความดันสูง เป็น เมกะพาสคัล
(15) ความดันสูงสุดที่ยอมรับได้ ฝั่งความดันต่า เป็น เมกะพาสคัล
(16) เดือน ปี หรือรหัสรุ่นที่ทา
(17) ชื่อผู้ทา หรือโรงงานที่ทา หรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน
ในกรณีที่ใช้ภาษาต่างประเทศ ต้องมีความหมายตรงกับภาษาไทยที่กาหนดไว้ข้างต้น

ใช้ส
ําห
รับ
การ
รับ

5.3

ฟัง
คว
าม
ค

ิดเห
็นเท
่าน
ั้น

5.2.2
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6. การทดสอบ
6.1

ทั่วไป
ผู้ทาต้องแจ้งรายละเอียดของเครื่องปรับอากาศ ตามภาคผนวก ก.

6.1.2

ให้ติดตั้งเครื่องปรับอากาศตามที่ผู้ทาระบุ โดยไม่รวมอุปกรณ์เสริมหรืออุปกรณ์เสริมต้องไม่ทางาน

6.1.3

ให้ทดสอบเครื่องปรับอากาศ โดยกาหนดภาวะทั่วไป ภาวะอุณหภูมิ ภาวะการไหลของอากาศ และภาวะ
ทดสอบให้เป็นไปตาม มอก. 2710 และ มอก. 2714 เล่ม 1 ดังต่อไปนี้

ิดเห
็นเท
่าน
ั้น

6.1.1

(1) ทดสอบด้วยแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ 230 V สาหรับเครื่องปรับอากาศระบบไฟฟ้าเฟสเดียว หรือ
400 V สาหรับเครื่องปรับอากาศระบบไฟฟ้าหลายเฟส ที่ความถี่ 50 Hz
(2) ทดสอบที่ภาวะความสามารถทาความเย็นมาตรฐานสาหรับสภาวะภูมิอากาศทั่วไปชั้นปานกลาง (T1)
(3) ความยาวท่อสารทาความเย็นที่ 7.5 m
6.2

วิธีทดสอบและความไม่แน่นอนของการวัด ให้เป็นไปตาม มอก. 2710

ประสิทธิภาพพลังงาน
การทดสอบให้ทาที่ภาวะของอุณหภูมิ ความชื้น และค่าเริ่มต้นสาหรับการทาความเย็นที่สภาวะภูมิอากาศทั่วไป
ชั้นปานกลาง (T1) ตามตารางที่ 2 โดยวิธีทดสอบให้ทาตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

ฟัง
คว
าม
ค

6.1.4

เครื่องปรับอากาศประเภทไม่มีท่อส่งลมหรือเครื่องปรับอากาศประเภทมีท่อส่งลมที่มีความสามารถทา
ความเย็นที่ระบุ น้อยกว่า 8 000 W ที่มีเจตนาให้ทางานที่ความดันสถิตภายนอกน้อยกว่า 25 Pa ให้
ทดสอบตาม มอก. 2710

6.2.2

การคานวณตัวประกอบสมรรถนะทาความเย็นตามฤดูกาล (CSPF) ให้คานวณตาม มอก. 2714 เล่ม 1

6.2.3

สาหรับเครื่องปรับอากาศชนิดความสามารถทาความเย็นแปรผันได้ ต้องทาการทดสอบที่ความสามารถครึ่ง
ภาระเพิ่มเติม โดยให้เครื่องปรับอากาศทางานที่ความสามารถทาความเย็นเป็น 50 % ของความสามารถ
ทาความเย็นทั้งหมดที่ความสามารถเต็มภาระที่ได้ จากการทดสอบ โดยให้มีค่าความคลาดเคลื่อนรวมกัน
แล้วไม่เกิน ± 5 % ของความสามารถทาความเย็นทั้งหมดที่ความสามารถเต็มภาระที่ได้จากการทดสอบ

ใช้ส
ําห
รับ
การ
รับ

6.2.1
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ตารางที่ 2 ภาวะของอุณหภูมิ และความชืน้ และค่าเริม่ ต้น
สาหรับการทาความเย็นทีส่ ภาวะภูมิอากาศทัว่ ไปชัน้ ปานกลาง (T1)
(ข้อ 6.2)
ชนิดของเครือ่ งปรับอากาศ

ลักษณะการทางาน

ความสามารถในขณะ
ทาความเย็นที่สภาวะ
มาตรฐาน
ภายใน DB 27 °C
WB 19 °C
ภายนอก DB 35 °C
WB 24 °C

ความสามารถเต็มภาระ ɸful(35) (W)
กาลังไฟฟ้าด้านเข้าเต็มภาระ Pful(35) (W)
ความสามารถครึ่งภาระ ɸhaf(35) (W)

ความสามารถในขณะทา
ความเย็นที่สภาวะ
อุณหภูมิต่า
ภายใน DB 27 °C
WB 19 °C
ภายนอก DB 29 °C
WB 19°C

ความสามารถเต็มภาระ ɸful(29) (W)

กาลังไฟฟ้าด้านเข้าครึ่งภาระ Phaf(35) (W)
ความสามารถภาระต่าสุด ɸmin(35) (W)
กาลังไฟฟ้าด้านเข้าภาระต่าสุด Pmin(35) (W)

คงที่

แปรผัน

■

■

-

■

-

○

○

-

-

○

ฟัง
คว
าม
ค

กาลังไฟฟ้าด้านเข้าเต็มภาระ Pful(29) (W)

ิดเห
็นเท
่าน
ั้น

การทดสอบ

ความสามารถครึ่งภาระ ɸhaf(29) (W)

กาลังไฟฟ้าด้านเข้าครึ่งภาระ Phaf(29) (W)

ค่าเริม่ ต้น
-

ɸhaf(29)/1.077

Phaf(29)/0.914

ɸmin(29)/1.077

Pmin(29)/0.914

1.077 x ɸful(35)
0.914 x Pful(35)

1.077 x ɸhaf(35)
0.914 x Phaf(35)

ใช้ส
ําห
รับ
การ
รับ

ความสามารถภาระต่าสุด ɸmin(29) (W)
○
กาลังไฟฟ้าด้านเข้าภาระต่าสุด Pmin(29) (W)
การทาความเย็นขณะเกิด ค่าสัมประสิทธิ์ ความสามารถเต็มภาระ
0.25
○
รอบการตัด-ต่อของเครื่อง การเสื่อม
ความสามารถครึ่งภาระ
0.25
และความชื้นต่า
ประสิทธิภาพ ความสามารถภาระต่าสุด
ภายใน DB 27 °C
CD
WB 16 °C หรือต่ากว่า
0.25
ภายนอก DB 29 °C
WB ■ การทดสอบที่จาเป็น
○ การทดสอบที่เป็นทางเลือก (สามารถวัดหรือคานวณโดยใช้ค่าเริ่มต้นได้)
หมายเหตุ หากการทดสอบความสามารถภาระต่าสุดถูกวัด การทดสอบ min(29) จะถูกดาเนินการก่อน การทดสอบ min(35) สามารถวัดหรือ
คานวณโดยใช้ค่าเริ่มต้น
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ภาคผนวก ก.
รายละเอียดของเครือ่ งปรับอากาศที่ผทู้ าต้องแจ้ง
(ข้อ 6.1.1)
รายละเอียดของเครื่องปรับอากาศที่ผู้ทาต้องแจ้ง ให้เป็นไปดังนี้
ชนิดเครื่องปรับอากาศ......................................................................................................................................
แบบไม่แยกส่วน ชื่อแบบรุ่น..............................................................................................................................
แบบแยกส่วน ชื่อแบบรุ่นของชุดภายนอกห้อง.................................................................................................
ชื่อแบบรุ่นของชุดภายในห้อง....................................................................................................

(2)

ความสามารถทาความเย็นทั้งหมด..................................................................................................W หรือ kW

(3)

ตัวประกอบสมรรถนะทาความเย็นตามฤดูกาล (CSPF) ...............................................................................

(4)

กระแสไฟฟ้าที่กาหนด ........................................................................................ ...........................................A

(5)

กาลังไฟฟ้าที่กาหนด ............................................................................................. .........................W หรือ kW

(6)

แรงดันไฟฟ้าที่กาหนด.......................................................................................................... ..........................V

(7)

จานวนเฟส .............................................................................................................................................phase

(8)

ความถีท่ ี่กาหนด............................................................................................................................................Hz

(9)

ชื่อสารทาความเย็น..................................................ปริมาณ...............................................................g หรือ kg

(10) ความดันสูงสุดที่ยอมรับได้

ฟัง
คว
าม
ค

ิดเห
็นเท
่าน
ั้น

(1)

ใช้ส
ําห
รับ
การ
รับ

(10.1) ฝั่งความดันสูง.............................................................................................................................. MPa
(10.2) ฝั่งความดันต่า….....................................................................................................................…….MPa

(11)

รายละเอียดอุปกรณ์หลักของชุดภายนอกห้อง
(11.1) มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ยี่ห้อ.................................................ชื่อแบบรุ่น...........................................
ความถี่ของแรงดันไฟฟ้าที่มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ที่ใช้ทดสอบ (เฉพาะชนิดความสามารถทาความเย็น
แปรผันได้)
ที่เต็มภาระของความสามารถทาความเย็นทั้งหมด.........................................................................Hz
ที่ครึ่งภาระของความสามารถทาความเย็นทั้งหมด.........................................................................Hz
(11.2) พัดลมพร้อมมอเตอร์
มอเตอร์พัดลม ชื่อแบบรุ่น....................................กาลังไฟฟ้า.........................................................W
ความเร็วรอบ.................................................rev/min จานวน.......................................................ตัว
พัดลมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง...............................mm จานวน....................................................ตัว
(11.3) แผงคอนเดนเซอร์ ขนาดพื้นที่ผิวหน้า .............................................................................................m2
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของท่อ.................................................................................... ...........mm
จานวนแถว...................................................................................................................... ..............แถว
ระยะระหว่างครีบ.........................................................................................................................mm
-10-
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วัสดุที่ใช้ทาคอยล์ ...............................................................................................................................
วัสดุที่ใช้ทาครีบ ..................................................................................................................................

ฟัง
คว
าม
ค

ิดเห
็นเท
่าน
ั้น

รายละเอียดอุปกรณ์หลักของชุดภายในห้อง
(12.1) พัดลมพร้อมมอเตอร์
มอเตอร์พัดลม ชื่อแบบรุ่น..........................................กาลังไฟฟ้า..................................................W
ความเร็วรอบ..................................................rev/min จานวน.....................................................ตัว
พัดลมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง........................................................................................... ..........mm
ความยาว.............................................................mm จานวน......................................................ตัว
(12.2) แผงอีแวพอเรเตอร์ขนาดพื้นที่ผิวหน้า .............................................................................................m2
จานวนแถว.....................................................................................................................................แถว
ระยะระหว่างครีบ..........................................................................................................................mm
วัสดุที่ใช้ทาคอยล์ ...............................................................................................................................
วัสดุที่ใช้ทาครีบ...................................................................................................................................
(12.3) ความดันสถิตภายนอก (กรณีประเภทมีท่อส่งลม ตามข้อ 1.2).........................................................Pa

ใช้ส
ําห
รับ
การ
รับ

(12)
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