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ฉบับที่ (พ.ศ. 25XX)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
พ.ศ. 2511
เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมมอเตอรเหนี่ยวนําสามเฟส : ประสิทธิภาพขั้นต่ํา
และกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลไฟฟาชนิดหมุน เลม 30(101)ระดับชั้นประสิทธิภาพของ
มอเตอรไฟฟากระแสสลับชนิดเหนี่ยวนําสามเฟส
________________________
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม มอเตอรเหนี่ยวนําสามเฟส : ประสิทธิภาพ
ขั้นต่ํา มาตรฐานเลขที่ มอก. 867-2550
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 15 แหงพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมพ .ศ. 2511 ซึ่ง
แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2558 รัฐมนตรีวาการกระทรวง
อุตสาหกรรมออกประกาศยกเลิกประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 3705 (พ.ศ. 2550) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมพ .ศ. 2511 เรื่องยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมมอเตอร
เหนี่ยวนําสามเฟสและกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม มอเตอรเหนี่ยวนําสามเฟส : ประสิทธิภาพขั้นต่ํา ลง
วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2550 และออกประกาศกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม เครื่องจักรกลไฟฟาชนิดหมุน
เลม 30(101)ระดับชั้นประสิทธิภาพของมอเตอรไฟฟากระแสสลับชนิดเหนี่ยวนําสามเฟส มาตรฐานเลขที่ มอก. 866
เลม 30(101)-25XX ขึ้นใหม ดังมีรายละเอียดตอทายประกาศนี้
ทั้งนี้ใหมีผลตั้งแตวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เปนตนไป

ประกาศ ณ วันที่

พ.ศ. 2554

รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรม

(7)

มอก. 866 เลม 30(101)-25XX

มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม

เครื่องจักรกลไฟฟาชนิดหมุน

เลม 30(101) ระดับชั้นประสิทธิภาพของมอเตอรไฟฟากระแสสลับ
ชนิดเหนี่ยวนําสามเฟส
1. ขอบขาย
มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมฉบับนี้ครอบคลุมระดับชั้นประสิทธิภาพของมอเตอรไฟฟากระแสสลับชนิด
เหนี่ยวนํา สามเฟส ที่มีความเร็วเดียว ซึ่งมีพิกัดเปนไปตาม มอก. 866 เลม 1 ที่มีพิกัดในการทํางานกับแหลงจาย
แรงดันไฟฟาที่เปนรูปคลื่นไซน ดังนี้
• มีกําลังที่พิกัดPN จาก 0.12 kW ถึง 375 kW
• มีแรงดันไฟฟาที่พิกัดUN สูงกวา 50 V ถึง 1 kV
• มี 2, 4, 6 หรือ 8 ขั้ว
• สามารถทํางานอยางตอเนื่องที่กําลังที่พิกัด ดวยอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นอยูภายใตขอกําหนดของระดับชั้นอุณหภูมิ
ของฉนวน
หมายเหตุ 1 มอเตอรตามมาตรฐานฉบับนี้คือมอเตอรที่มีประเภทการทํางาน S1 (ทํางานตอเนื่อง) ตาม มอก. 866 เลม 1
อยางไรก็ตามมอเตอรไฟฟาที่มีประเภทการทํางานชนิดอื่น ที่สามารถทํางานอยางตอเนื่องที่กําลังที่พิกัดไดให
เปนไปตามมาตรฐานฉบับนี้ดวย

• แสดงเครื่องหมายอุณหภูมิภายนอกใดๆ ที่อยูในชวงระหวาง –20oC ถึง +60oC
หมายเหตุ 2 ประสิทธิภาพที่พิกัด และระดับชั้นประสิทธิภาพจะอางอิงที่อุณหภูมิภายนอก 25 oC ตาม มอก. 866 เลม 2(1)
หมายเหตุ3 มอเตอรที่มีพิกัดอุณหภูมิอยูนอกยาน –20 oC และ +60 oC สามารถพิจารณาไดวาเปนมอเตอรที่มีโครงสราง
พิเศษ เปนผลใหถูกยกเวนจากมาตรฐานฉบับนี้
หมายเหตุ 4 มอเตอรชนิดสกัดควัน ( smoke extraction motors) ที่มีคาระดับชั้นอุณหภูมิสูงถึง 400 oC ครอบคลุมตาม
มาตรฐานฉบับนี้

• แสดงเครื่องหมายดวยระดับความสูงถึง 4 000 m จากระดับน้ําทะเล
หมายเหตุ 5 ประสิทธิภาพที่พิกัด และระดับชั้นประสิทธิภาพจะอางอิงที่ระดับความสูง 1 000 m จากระดับน้ําทะเล

ประสิทธิภาพของระบบขับเคลื่อนไมครอบคลุมตามมาตรฐานฉบับนี้ โดยเฉพาะอยางยิ่งความสูญเสียของ
มอเตอรที่เกิดจากสวนประกอบฮารมอนิกของแรงดันไฟฟาที่จาย กําลังสูญเสียในสายเคเบิล ตัวกรอง และตัว
แปลงผันความถี่ ทั้งหมดนั้นไมครอบคลุมตามมาตรฐานฉบับนี้
มอเตอรที่มีหนาจาน ( flanges) ขาตั้ง (feet) และ/หรือ แกน (shaft) ที่ขนาดทางกลแตกตางไปจาก IEC
60072-1 ครอบคลุมตามมาตรฐานฉบับนี้
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มอเตอรเกียรครอบคลุมตามมาตรฐานฉบับนี้ รวมทั้งที่มีแกนและหนาจานที่ไมเปนมาตรฐาน
มาตรฐานนี้ไมครอบคลุมถึง
• มอเตอรชนิดซิงโครนัส หรือมอเตอรชนิดแมเหล็กถาวร
• มอเตอรไฟฟาเฟสเดียว
• มอเตอรที่มีจํานวนขั้ว 10 ขั้วขึ้นไป
• มอเตอรที่มีหลายความเร็ว
• มอเตอรที่มีคอมมิวเตเตอรทางกล (เชน มอเตอรกระแสตรง)
• มอเตอรที่ประกอบรวมเบ็ดเสร็จในเครื่องจักร (ตัวอยางเชน เครื่องสูบ ( pump) พัดลม และเครื่อง
อัด ( compressor))ซึ่งในการปฏิบัติไมสามารถทดสอบแยกออกจากเครื่องจักร แมวาจะมีการ
จัดเตรียมกระบังปดปลาย ( end-shield) และรองลื่นปลายดานขับเคลื่อน ( drive-end bearing)
ชั่วคราว หมายความวามอเตอรจะตอง ก) ใชอุปกรณรวมกัน (นอกเหนือจากใชตัวตอเชน สลัก
เกลียว) กับหนวยขับเคลื่อน (ตัวอยางเชน แกน หรือตัวโครงครอบเครื่อง) และ ข) ไมไดถูก
ออกแบบใหสามารถที่จะแยกมอเตอรออกจากหนวยขับแมวามอเตอรจะสามารถทํางานอยางอิสระ
จากหนวยขับ นั่นคือถากระบวนการในการแยกจะทําใหมอเตอรไมทํางาน มอเตอรนั้นจะไม
ครอบคลุมตามมาตรฐานฉบับนี้
(TEAO, IC418) เครื่องจักรกลชนิดปดหุมอากาศทั้งหมด (Totally Enclosed Air-Over Machine)
ตัวอยางเชน เครื่องจักรกลที่ระบายความรอนที่พื้นผิวของตัวโครงครอบเครื่องทั้งหมด ใชระบบการ
ระบายความรอนภายนอกโดยใชวิธีการระบายอากาศนอกเครื่องจักรกลเปนไปตามมาตรฐานฉบับนี้
การทดสอบประสิทธิภาพมอเตอรเชนนี้อาจจะทําโดยการนําพัดลมออกและจัดระบบการระบาย
ความรอนโดยการใชเครื่องเปาลมที่พิกัดการไหลของอากาศคลายคลึงกับพัดลมดั้งเดิม
• มอเตอรที่มีตัวแปลงผันความถี่ประกอบรวมกัน ( compact drives) เมื่อมอเตอรไมสามารถ
ทดสอบแยกจากตัวแปลงผันไดระดับชั้นประสิทธิภาพพลังงานของชุดขับเคลื่อนจะตองอยูบน
พื้นฐานของผลิตภัณฑชุดสําเร็จ (PDS: Power Drive System) และจะตองถูกกําหนดในมาตรฐาน
ที่แยกออกตางหาก
หมายเหตุ 6 มอเตอรจะไมอยูนอกขอบขายเมื่อมอเตอรและตัวแปลงผันความถี่สามารถแยกออกจากกันได
และมอเตอรสามารถทดสอบแยกตางหากจากตัวแปลงผัน

• มอเตอรเบรก เมื่อระบบเบรกรวมเปนสวนหนึ่งภายในโครงสรางของมอเตอร ซึ่งไมสามารถถอด
ออกหรือจายแรงดันจากแหลงจายอื่นในขณะที่ทําการทดสอบประสิทธิภาพของมอเตอร
หมายเหตุ 7 มอเตอรเบรกที่มีขดเบรกรวมอยูกับหนาจานของมอเตอรจะครอบคลุมตามมาตรฐานนี้ ถา
สามารถที่จะทดสอบประสิทธิภาพไดโดยไมเกิดความสูญเสียจากเบรก (ตัวอยางเชน การรื้อเบรก
ออก หรือการจายพลังงานใหแกขดลวดเบรกจากแหลงจายที่แยกตางหาก)
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เมื่อผูผลิตเสนอมอเตอรที่มีการออกแบบอยางเดียวกันทั้งโดยมีหรือไมมีเบรก การทดสอบ
ประสิทธิภาพสามารถทําไดโดยการทดสอบมอเตอรที่ไมมีเบรก ดังนั้น ในการหาคาประสิทธิภาพ
อาจจะใชเปนพิกัดสําหรับมอเตอรและเบรกมอเตอรไดทั้งคู
• มอเตอรที่แชน้ําได ที่ออกแบบเฉพาะใหใชงานในของเหลว
• มอเตอรชนิดสกัดควัน (smoke extraction motors) ที่มีคาระดับอุณหภูมิสูงกวา 400 oC

2. เอกสารอางอิง
เอกสารอางอิงที่ระบุตอไปนี้ใชประกอบกับมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้ เอกสารอางอิงฉบับที่ระบุปที่พิมพใหใช
ฉบับที่ระบุเทานั้น เอกสารอางอิงฉบับที่ไมไดระบุปที่พิมพใหใชฉบับลาสุด (รวมถึงเอกสารอางอิงฉบับที่แกไขเพิ่มเติม)
มอก. 866 เลม 1 เครื่องจักรกลไฟฟาชนิดหมุน เลม 1

:พิกัดและสมรรถนะ

มอก. 866 เลม 2(1) เครื่องจักรกลไฟฟาชนิดหมุน เลม
2(1):วิธีมาตรฐานสําหรับการหาคาความสูญเสีย
และประสิทธิภาพจากการทดสอบ (ยกเวนเครื่องจักรกลสําหรับฉุดยานพาหนะ)
มอก. 866 เลม 30(1) เครื่องจักรกลไฟฟาชนิดหมุน เลม 30
(1):ระดับชั้นประสิทธิภาพของมอเตอรไฟฟา
กระแสสลับ (รหัส IE)
IEC/TS 60034-2-3 Rotating electrical machines – Part 2-3: Specific test methods for
determining losses and efficiency of converter-fed AC induction motors
IEC 60034-6
Rotating electrical machines – Part 6: Methods of cooling (IC Code)
IEC/TS 60034-25
IEC 60038

Rotating electrical machines – Part 25: Guidance for the design and
performance of a.c. motors specifically designed for converter supply
IEC standard voltages

IEC 60079-0

Explosive atmospheres – Part 0: Equipment – General requirements

3. บทนิยามและสัญลักษณ
3.1 บทนิยาม
ความหมายของคําที่ใชในมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้ ใหเปนไปตามบทนิยามของ มอก. 866 เลม 1และบท
นิยามดังตอไปนี้
3.1.1 มอเตอรความเร็วเดียว (single-speed motor)
มอเตอรที่ทํางานโดยการตอตรงกับระบบ 50 Hz และ/หรือ 60 Hz
หมายเหตุ มอเตอรความเร็วเดียว อาจสามารถใชตัวแปลงผันความถี่แลวทํางานเปนมอเตอรปรับความเร็วได
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3.1.2 มอเตอรหลายความเร็ว (multi-speed motor)
มอเตอรที่มีพิกัด 50 Hz และ/หรือ 60 Hz ทํางานโดยการตอตรงกับระบบ ที่มีหลายขดลวด หรือสามารถ
สับเปลี่ยนขดลวดไปที่จํานวนขั้ว 2 คาขึ้นไป ที่มีความเร็วซิงโครนัสตางๆ กัน
3.1.3 มอเตอรแปรความเร็วได (variable speed motor)
มอเตอรที่มีพิกัดสําหรับชวงความเร็วและจายแรงดันไฟฟาที่มีขนาดและความถี่แปรผันได
3.1.4 มอเตอรเบรก (brake motor)
มอเตอรที่ประกอบดวยหนวยเบรกทางกลไฟฟา (
แกนมอเตอรโดยไมมีตัวเชื่อมตอ

electro-mechanical brake unit) ที่ทํางานโดยตรงบน

3.1.5 มอเตอรเกียร (geared motor)
มอเตอรที่ประกอบดวยกลองเกียร (
แกนมอเตอร)

gearbox) ที่ไมมีตัวเชื่อมตอ (ตัวอยางเชน ลอเกียรตัวแรกยึดติดอยูกับ

3.1.6 มอเตอรเครื่องสูบ (pump motor)
มอเตอรที่ติดโดยตรงกับเครื่องสูบโดยไมมีตัวเชื่อมตอ (ตัวอยางเชน จานใบพัดยึดติดอยูกับแกนมอเตอร)
3.1.7 ประสิทธิภาพเฉลี่ย (average efficiency)
คาประสิทธิภาพเฉลี่ยของจํานวนประชากรมอเตอร (
และพิกัดคาเดียวกัน

motor population) ที่มีการออกแบบอยางเดียวกัน

3.1.8 ประสิทธิภาพระบุ (nominal efficiency)
คาประสิทธิภาพที่กําหนดที่จะแสดงความมั่นใจไดวาระดับชั้นประสิทธิภาพเปนไปตามตารางประสิทธิภาพ
ในมาตรฐานฉบับนี้
3.1.9 ประสิทธิภาพที่พิกัด (rated efficiency)
คาประสิทธิภาพที่ถูกกําหนดโดยผูผลิต ซึ่งเทากับคาประสิทธิภาพระบุหรือสูงกวา
3.2

สัญลักษณ

ηn หมายถึง ประสิทธิภาพระบุ(

%)

ηN หมายถึง ประสิทธิภาพที่พิกัด(
f N หมายถึง ความถี่ที่พิกัด(

Hz)
min-1)

nN หมายถึง ความเร็วที่พิกัด(
PN หมายถึง กําลังที่พิกัด(

%)

kW)

TN หมายถึง แรงบิดที่พิกัด(
UN หมายถึง แรงดันไฟฟาที่พิกัด(

Nm)
V)
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4. การจําแนกประเภท
การจําแนกประเภทของมอเตอรเหนี่ยวนํา 3 เฟส สามารถแบงไดดังนี้
4.1 แบงตามชนิดของตัวหมุนแบงได 2 ชนิดคือ
4.1.1 ตัวหมุนชนิดกรง(cage-rotor)
4.1.2 ตัวหมุนชนิดพันขดลวด (wound-rotor)
4.2 แบงตามชนิดของระดับชั้นการปองกัน การแบงตามระดับชั้นการปองกันใหเปนไปตามมอก. 866 เลม 5
4.3 การแบงระดับชั้นประสิทธิภาพ ใหแบงตามรหัส IE1 IE2 IE3 และ IE4 ตาม มอก. 866 เลม30(1)

5. ประสิทธิภาพ
5.1 การกําหนด
5.1.1 ทั่วไป
มาตรฐานฉบับนี้ใชกับมอเตอรความเร็วเดียวชนิดทํางานโดยการตอสายทํางานโดยตรง มอเตอรที่ทํางาน
โดยใชตัวแปลงผันความถี่นาจะมีความสูญเสียสูงกวาเมื่อเทียบกับใชแหลงจายไฟฟาโดยตรง (เปน
รูปคลื่นไซน) ซึ่งเกิดจากสวนประกอบฮารมอนิกแรงดันไฟฟา จึงไมครอบคลุมตามมาตรฐานฉบับนี้
การที่จะทําใหพิกัดระดับชั้นประสิทธิภาพสามารถเปรียบเทียบกันไดสําหรับเทคโนโลยีมอเตอรที่แตกตาง
กัน ใหการทดสอบทุกครั้งตามมาตรฐานฉบับนี้กระทําที่แรงดันไฟฟารูปคลื่นไซน
ประสิทธิภาพและความสูญเสียจะตองทดสอบใหสอดคลองกับวิธีที่เสนอใน มอก. 866 เลม 2(1)
5.1.2 แรงดันไฟฟาที่พิกัด ความถี่ที่พิกัด และกําลังที่พิกัด
ประสิทธิภาพที่พิกัดจะตองกําหนดจากกําลังที่พิกัด ( PN), แรงดันไฟฟาที่พิกัด ( UN) และความถี่ที่พิกัด
(fN)
พิกัดของมอเตอรที่มีแรงดันไฟฟาในชวงทํางานที่ยอมรับได (ตัวอยางเชน 400 V ± 10% ตาม IEC
60038) จะตองกําหนดประสิทธิภาพที่พิกัดคาเดียว ตัวอยางเชน สวนของแรงดันไฟฟาขยายที่ยอมรับได
จะตองไมนํามาพิจารณา
มอเตอรที่มีแรงดันไฟฟาที่พิกัดและความถี่ที่พิกัดอยูรวมกัน ที่มีฟลักซแมเหล็กและกําลังเทากัน
ตัวอยางเชน 230 V/400 V (delta/star)หรือ 230 V/460 V (double star/star)จะตองมีประสิทธิภาพ
ที่พิกัดและระดับชั้นประสิทธิภาพ (รหัส IE) เพียงคาเดียว
มอเตอรที่มีแรงดันไฟฟาที่พิกัด ความถี่ที่พิกัด และกําลังที่พิกัดมากกวา 1 คาอยูรวมกัน จะตองระบุ
ประสิทธิภาพที่พิกัดและระดับชั้นประสิทธิภาพ (รหัส IE) ในแรงดันไฟฟาที่พิกัดแตละคา ความถี่ที่พิกัด
แตละคา และกําลังที่พิกัดแตละคา ที่อยูรวมกัน
ดังนั้น อยางนอยคาประสิทธิภาพที่ต่ําที่สุด และรหัส IE ที่เกี่ยวของ (สําหรับ แรงดันไฟฟาที่พิกัดทุกคา
ความถี่ที่พิกัดทุกคา และกําลังที่พิกัดทุกคา ที่อยูรวมกัน) จะตองแสดงบนปายพิกัด
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คาประสิทธิภาพ และรหัส IE ทั้งหมด จะตองระบุไวในเอกสารผลิตภัณฑ (แค็ตตาล็อก หรือ คูมือการ
ทํางาน)
หมายเหตุ ตัวอยางเชน ในประเทศญี่ปุนการรวมพิกัด “200V/50Hz – 200V/60Hz – 220V/60Hz” ใชกันทั่วไป
สําหรับมอเตอรความเร็วเดียว และในยุโรปการรวมพิกัด “380V/50Hz – 400V/50Hz – 415V/50Hz –
460V/60Hz”ก็ใชบางในบางครั้ง จากตัวอยางนี้ มอเตอรจะตองมีประสิทธิภาพที่พิกัด 3 หรือ 4 คา และ
บางครั้งอาจจะมี รหัส IEที่แตกตางกัน

5.1.3 อุปกรณเสริม
มอเตอรไฟฟาบางชนิดที่ครอบคลุมตามมาตรฐานฉบับนี้บางครั้งอาจจะมีอุปกรณเสริมติดอยูดวย
ตัวอยางเชน อุปกรณกันรั่วสําหรับแกน พัดลมภายนอก เบรกทางกล ตัวหยุดดานหลังและรองลื่นทาง
เดียว ตัวตรวจจับความเร็ว เครื่องกําเนิดชนิดวัดความเร็ว ประกอบอยูดวยกันหลายๆ ชนิด
ดังนั้น เนื่องจากอุปกรณเสริมเหลานี้ไมไดเปนสวนหนึ่งของการออกแบบมอเตอรเบื้องตน การหาคา
ประสิทธิภาพในการรวมทั้งหมดไมสามารถเปนไปไดในทางปฏิบัติ การทดสอบสําหรับประสิทธิภาพของ
มอเตอรที่ดัดแปลงจากมอเตอรมาตรฐานจะตองกระทําแกมอเตอรพื้นฐาน ดวยระบบระบายความรอน
เดิม ไมติดตั้งอุปกรณเสริม
ความสูญเสียของพัดลมขับที่แยกตางหากจะถูกรวมเขากับการหาประสิทธิภาพก็ตอเมื่อพัดลมภายนอก
ถูกรวมเปนสวนหนึ่งของโครงสรางมอเตอรพื้นฐาน เมื่อพัดลมภายนอกเปนตัวเลือกเพิ่มเติมในมอเตอรที่
ผลิตเปนจํานวนมาก ซึ่งปกติจะเปนพัดลมที่ติดกับแกน ความสูญเสียของมอเตอร (รวมทั้งพัดลมที่ติดกับ
แกน) สามารถใชได
รองลื่นแบบตอเชิงมุม (รองลื่นแบบรับแรงผลัก) สําหรับมอเตอรที่ติดตั้งในแนวดิ่งสามารถทดแทนไดโดย
รองลื่นมาตรฐานในการทดสอบประสิทธิภาพ ดังนั้น มอเตอรสามารถทดสอบในแนวนอนได
มอเตอรบางชนิด (ตัวอยางเชน มอเตอรเกียร มอเตอรเครื่องสูบ และอื่นๆ) ที่ประกอบดวยอุปกรณกันรั่ว
สําหรับแกนเพื่อปองกันน้ํามันหรือน้ําเขาสูมอเตอร อุปกรณกันรั่วภายนอกจะตองถูกนําออกไปในการ
ทดสอบประสิทธิภาพ ซึ่งใชสําหรับอุปกรณกันรั่วที่สามารถเขาถึงไดจากภายนอกเทานั้น ไมรวมถึงการ
รื้อมอเตอร (การรื้อสวนหุมพัดลมและพัดลมสามารถยอมรับได)
เบรกทางกลไฟฟา (electro-mechanical brake) จะตองถอดออกในระหวางการทดสอบประสิทธิภาพ
ของมอเตอร ถาโครงสรางของมอเตอรกําหนดไวไมใหนําเบรกออก ขดลวดเบรกจะตองปอนจาก
แหลงจายไฟฟาที่แยกตางหาก และการสิ้นเปลืองพลังงานจะตองไมนํามาคิดในการคํานวณประสิทธิภาพ
มอเตอร
5.2 พิกัด
ประสิทธิภาพที่แจงโดยผูผลิตบนแผนปายพิกัด (ประสิทธิภาพที่พิกัด) จะตองสูงกวาหรือเทากับประสิทธิภาพที่ระบุ
ตามนิยามในมาตรฐานฉบับนี้ (ใหเปนไปตามระดับชั้นประสิทธิภาพ (รหัส IE) บนแผนปายพิกัด)
ประสิทธิภาพของมอเตอรแตละตัวที่โหลดเต็มพิกัด เมื่อทดสอบที่แรงดันไฟฟาที่พิกัด และความถี่ที่พิกัดแลวจะตอง
มีคาไมนอยกวาประสิทธิภาพที่พิกัดลบดวยเกณฑความคลาดเคลื่อนตาม มอก. 866 เลม 1 และไมนอยกวาการ
แบงระดับชั้นประสิทธิภาพลบดวยเกณฑความคลาดเคลื่อน
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ขอแนะนํา ในการระบุประสิทธิภาพในเอกสารผลิตภัณฑ อาจจะระบุประสิทธิภาพที่โหลด 50 %, 75% และโหลด
เต็ม สําหรับจุดประสงคของมาตรฐานฉบับนี้ใชสําหรับประสิทธิภาพที่กําลังที่พิกัด
การแปรผันของวัสดุ กระบวนการผลิต และผลการทดสอบ ในการออกแบบมอเตอร ประสิทธิภาพที่โหลดเต็มของ
มอเตอรที่มีจํานวนมากจากการออกแบบอยางเดียวกันไมเปนคาเปนหนึ่งคาเดียวกัน แตอยูในชวงแถบของ
ประสิทธิภาพ ดังนั้น ประสิทธิภาพพลังงานที่พิกัดในมาตรฐานฉบับนี้คือคาระบุ
5.3 การแบงระดับชั้นและการแสดงเครื่องหมาย
5.3.1 ทั่วไป
ในการออกแบบระดับชั้นประสิทธิภาพที่ประกอบดวยตัวอักษร IE (อักษรยอสําหรับ International
Energy Efficiency Class) ใหเปนไปตามตัวเลขที่แสดงการแบงระดับชั้นตามตารางที่ 2 ใน มอก. 866
เลม 30(1)
5.3.2 การแบงระดับชั้นประสิทธิภาพ
การแบงระดับชั้นประสิทธิภาพ ใหแบงตามรหัส IE1 IE2 IE3 และ IE4 ตาม มอก. 866เลม 30(1)
5.3.3 มอเตอรที่มีประสิทธิภาพต่ํากวา IE1
มอเตอรที่มีประสิทธิภาพต่ํากวาเกณฑกําหนดที่ใหไวใน มอก 866 เลม 30(1) ตารางที่ 3 และ 4 เปน
มอเตอรที่มีประสิทธิภาพต่ํากวาที่มาตรฐานฉบับนี้กําหนดหามแสดงเครื่องหมายนี้
5.3.4 การแสดงเครื่องหมาย
มอเตอรที่มีพิกัดดานออกไมเกิน 750 W และมีขนาดไมเปนไปตาม IEC 60072-1จะตองทําเครื่องหมาย
ขอ ก) ข) ช) ฌ) และ ญ) เปนอยางนอย สวนมอเตอรไฟฟาตามพิกัดอื่นๆ ที่แผนปายพิกัดจะตอง
แสดงเครื่องหมายอยางนอย ดังตอไปนี้
ก) ชื่อผูทําหรือเครื่องหมายการคา
ข) ตัวเลขลําดับของผูผลิต (serial number) หรือหมายเลขแสดงการชี้บง
หมายเหตุ การแสดงหมายเลขชี้บงเดียวอาจจะใชชี้บงในมอเตอรไฟฟาที่ผลิตจากการออกแบบทางกล
และการออกแบบทางไฟฟาแบบเดียวกันและผลิตในชุดเดียวกันโดยใชเทคโนโลยีแบบเดียวกัน

ค) ขอมูลเพื่อระบุปของการผลิต ใหทําเครื่องหมายบนแผนปายบอกพิกัดหรือระบุไวในแผนขอมูลที่แยก
ตางหากเพื่อใหมาพรอมกับเครื่อง
หมายเหตุ หากขอมูลนี้สามารถหาไดจากผูผลิตโดยระบุขอมูลที่ระบุไวในขอ ข)ก็สามารถที่จะไมระบุบนแผนปาย
พิกัดและเอกสารแผนขอมูล (data sheet) ที่แยกตางหาก

ง) รหัสของมอเตอรหรือแบบรุน (model)
จ) จํานวนเฟส
ฉ) ระดับชั้นการปองกัน (รหัส IP) ตาม มอก. 866 เลม 5
ช) ระดับชั้นประสิทธิภาพ (รหัส IE) และคาประสิทธิภาพที่พิกัด ตาม มอก. 866เลม 30(1)
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หมายเหตุ จะตองแสดงเครื่องหมายประสิทธิภาพที่พิกัด และรหัส IE บนปายพิกัดแบบถาวร ตัวอยางเชน “IE284.0%”

ซ) ระดับชั้นของอุณหภูมิ และขีดจํากัดอุณหภูมิหรืออุณหภูมิที่เพิ่มขึ้น
ฌ) กําลังดานออกที่พิกัด หรือยานกําลังดานออกที่พิกัด
ญ) แรงดันไฟฟาที่พิกัด หรือยานแรงดันไฟฟาที่พิกัด
ฎ) ความถี่ที่พิกัด หรือยานความถี่ที่พิกัด
ฏ) กระแสที่พิกัด หรือยานกระแสที่พิกัด
ฐ) ความเร็วที่พิกัด หรือยานความเร็วที่พิกัด
ฑ) ตัวประกอบกําลัง (power factor) ที่พิกัด
5.4 เกณฑกําหนดที่ระบุสําหรับระดับชั้นประสิทธิภาพ IE1, IE2, IE3 และ IE4
เกณฑกําหนดที่ระบุสําหรับระดับชั้นประสิทธิภาพ IE1, IE2, IE3 และ IE4 ใหเปนไปตามตารางที่ 3 ถึงตารางที่
10 ใน มอก. 866 เลม 30(1)
การประมาณคาในชวงของเกณฑกําหนดประสิทธิภาพที่ระบุของกําลังที่พิกัดที่อยูระหวางคาที่แสดงในตาราง
สําหรับความถี่จากแหลงจายหลัก 50 Hz ใหเปนไปตามขอ 5.4.5 และ ตารางที่ 11และตารางที่ 12 ใน มอก.
866 เลม 30(1)
การประมาณคาในชวงของเกณฑกําหนดประสิทธิภาพที่ระบุของกําลังที่พิกัดที่อยูระหวางคาที่แสดงในตาราง
สําหรับความถี่จากแหลงจายหลัก 60 Hz ใหเปนไปตามขอ 5.4.6 ใน มอก. 866 เลม 30(1)
5.5 การทดสอบ
การทดสอบใหทดสอบตาม มอก. 866 เลม 2(1)
5.6 เกณฑความคลาดเลื่อน
เกณฑความคลาดเคลื่อนคือคาเบี่ยงเบนสูงสุดที่ยอมรับไดระหวางผลการทดสอบกับคาที่ระบุบนแผนปายพิกัด
และเกณฑกําหนดที่ระบุสําหรับแตละระดับชั้นประสิทธิภาพ ผลการทดสอบจะตองไมเกิน คาเบี่ยงเบนสูงสุดที่
ยอมรับไดตามขอ 12 และตารางที่ 20 ใน มอก. 866 เลม 1
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