เล่ม ๑๒๙ ตอนพิเศษ ๑๐๕ ง

หน้า ๙
ราชกิจจานุเบกษา

๔ กรกฎาคม ๒๕๕๕

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม
ฉบับที่ ๔๔๑๒ (พ.ศ. ๒๕๕๕)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
พ.ศ. ๒๕๑๑
เรื่อง กําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
เครื่องปรับอากาศสําหรับห้อง : การติดตั้ง
อาศัย อํานาจตามความในมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญั ติมาตรฐานผลิต ภัณฑ์อุ ตสาหกรรม
พ.ศ. ๒๕๑๑ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมออกประกาศกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
เครื่องปรับอากาศสําหรับห้อง : การติดตั้ง มาตรฐานเลขที่ มอก. 2564 - 2555 ไว้ ดังมีรายละเอียด
ต่อท้ายประกาศนี้
ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๕
หม่อมราชวงศ์ พงษ์สวัสดิ์ สวัสดิวัตน์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

มอก.2564-2555

มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม

เครื่องปรับอากาศสําหรับหอง : การติดตั้ง
1. ขอบขาย
1.1 มาตรฐานผลิต ภัณ ฑอุตสาหกรรมนี้ค รอบคลุมถึงการติ ดตั้ งเครื่ องปรั บอากาศสําหรั บหองแบบแยกสว น
ใชไฟฟากระแสสลับเฟสเดียว 50 Hz ที่มีขีดความสามารถทําความเย็นรวมสุทธิไมเกิน 12 000 W
1.2 มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้ไมครอบคลุมถึงการติดตั้งเครื่องปรับอากาศสําหรับหองแบบไมแยกสวน
ตาม มอก.385

2. บทนิยาม
ความหมายของคําที่ใชในมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้ มีดังตอไปนี้
2.1 อัตราสวนประสิทธิภาพพลังงาน (energy efficiency ratio - EER) หมายถึง อัตราสวนระหวางขีดความ
สามารถทําความเย็นรวมสุทธิหนวยเปนวัตต กับกําลังไฟฟาที่กําหนดหนวยเปนวัตตของเครื่องปรับอากาศ
2.2 เครื่องปรับอากาศสําหรับหองแบบแยกสวน (split type room air conditioner) หมายถึง เครื่องปรับอากาศ
ระบายความรอนดวยอากาศ ตาม มอก.1155 ซึ่งแยกออกเปนชุดคอนเดนซิงและชุดแฟนคอยลที่ทํางาน
รวมกัน เมื่อนํามาติดตั้งตามแบบของผูทําแลวตองปรับอากาศโดยลดอุณหภูมิและความชื้นในสถานที่ติดตั้ง
ชุดแฟนคอยลได
2.3 ขีดความสามารถทําความเย็น รวมสุทธิของเครื่ อง (net total room cooling effect of a unit) หมายถึง
ความสามารถทั้งหมดของเครื่องที่จะระบายความรอนสัมผัส (sensible heat) และความรอนแฝง (latent heat)
ออกจากบริเวณที่ปรับอากาศตอหนวยเวลาขณะทํางาน ณ ภาวะมาตรฐานที่ใชทดสอบ
2.4 กําลังไฟฟาเขาที่กําหนด (rated power input) หมายถึง กําลังไฟฟาที่ใชพรอมกันของคอมเพรสเซอร พัดลม
อุปกรณควบคุม และอุปกรณอื่นของเครื่องปรับอากาศนั้น ๆ ขณะทํางาน ณ ภาวะมาตรฐานทดสอบ
2.5 ชุดแฟนคอยล (fan-coil unit)
2.5.1

ชุดแฟนคอยลตองประกอบดวยแผงอีแวพอเรเตอร พัดลมพรอมมอเตอร แผงเปลือกนอก (enclosure
panel) พรอมฉนวนบุเพื่อปองกันไมใหไอน้ําควบแนนบนแผงเปลือกนอก ถาดระบายน้ําที่ควบแนน
จากแผงอีแวพอเรเตอร ขั้วตอสายไฟฟาและขั้วตอสายดิน
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สวิตชปรับรอบหมุน มอเตอรพัด ลม ตัวควบคุมอุณหภูมิ และอุปกรณควบคุมการไหลของสารทํา
ความเย็นเหลว (liquid refrigerant) ติดไวที่ตัวเครื่องหรือแยกติดตั้งก็ได
2.5.2

ชุดแฟนคอยลที่ออกแบบใหติดตั้งในเครื่องเรือน หรือสวนหุมปดที่ทําขึ้นเฉพาะ จะมีหรือไมมีแผง
เปลือกนอกก็ได

2.6 ชุดคอนเดนซิง (condensing unit) ตองประกอบดวยเครื่องอัดกาซ แผงควบแนน พัดลมพรอมมอเตอร
ขอตอพรอมวาลวบริการ และอุปกรณควบคุมการทํางานที่จําเปน ทั้งนี้ตองออกแบบใหเหมาะสมกับการ
ใชงานภายนอกอาคาร
อุปกรณ ค วบคุ มการไหลของสารทําความเย็ นเหลว อุปกรณ ก รองสารทําความเย็ น อุปกรณนิ ร ภัย และ
อุปกรณควบคุมการทํางานอื่น ๆ ติดไวที่ตัวเครื่องหรือแยกติดตั้งก็ได

3. สวนประกอบของเครื่องปรับอากาศ
สวนประกอบของเครื่องปรับอากาศสําหรับหอง มีดังตอไปนี้
3.1 ชุดแฟนคอยล
3.2 ชุดคอนเดนซิง
3.3 ระบบทอสารทําความเย็น
ระบบทอ ความหนาของทอ และสารทําความเย็นที่ใช ใหเปนไปตามที่ผูทํากําหนด
หมายเหตุ 1. ระบบทอและสารทําความเย็นสําหรับเครื่องปรับอากาศที่ใชสารทําความเย็นชนิด R-22 และ
R-407c แนะนําใหใชทอทองแดง ที่มีระดับชั้นความหนาไมนอยกวา type-M ตาม JIS H 3300
2. ระบบทอและสารทําความเย็นสําหรับเครื่องปรับอากาศที่ใชสารทําความเย็นชนิด R-410a
แนะนําใหใชทอทองแดงที่มีระดับชั้นความหนาไมนอยกวา type-L ตาม JIS H 3300
3.4 ระบบจายไฟฟา
3.4.1

ระบบจายไฟฟาสําหรับเครื่องปรับอากาศ ประกอบดวยเครื่องตัดวงจร (circuit breaker) สายไฟฟา
สายดิน และทอรอยสายไฟ

4. ขอกําหนดเพื่อการติดตั้ง
เพื่อความปลอดภัย กอนการติดตั้งใหดูขอแนะนําในภาคผนวก ก.
4.1 การติดตั้งชุดแฟนคอยลและชุดคอนเดนซิง
4.1.1

การติดตั้งชุดแฟนคอยล
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4.1.1.1

ตําแหนงที่ติดตั้งตองแข็งแรง รับน้ําหนักและแรงสั่นสะเทือนจากการทํางานได

4.1.1.2

รูผานผนังตองลาดเอียงสูภายนอกอาคารเพื่อปองกันน้ําฝนเขาสูอาคาร

4.1.1.3

ตองติดยึดกับผนัง หรือพื้นโครงสรางใหแข็งแรงมั่นคง

4.1.1.4

ตองมีระยะหางไมนอยกวา 100 mm โดยรอบชุดแฟนคอยล สําหรับการซอมบํารุง

4.1.1.5

ชุดแฟนคอยลชนิดติดตั้งเหนือฝาเพดาน ตองทําการครอบชุดแฟนคอยลดวยกลองลม เพื่อปองกัน
ความรอนจากภายนอกเขาสูชุดแฟนคอยล

4.1.2

การติดตั้งชุดคอนเดนซิง

4.1.2.1

ตําแหนงที่ติดตั้งตองระบายลมรอนไดสะดวก หามวางสิ่งกีดขวางทางระบายลมรอน

4.1.2.2

ตําแหนงที่ติดตั้งตองแข็งแรง รองรับน้ําหนักและแรงสั่นสะเทือนจากการทํางานได

4.1.2.3

ตองยึดติดกับพื้นหรือผนังใหแข็งแรง โดยมีวัสดุรองรับการสั่นตามมาตรฐานผูทํากําหนด

4.1.2.4

ตองมีระยะหางไมนอยกวา 300 mm โดยรอบชุดคอนเดนซิงเพื่อการซอมบํารุง

4.1.2.5

ตําแหนงที่ติดตั้งชุดคอนเดนซิงตองไมกอใหเกิดเสียงดังรบกวนบริเวณขางเคียง

4.1.2.6

ตองติดตั้งในตําแหนงที่เขาซอมบํารุงไดอยางสะดวก และปลอดภัย

4.1.3

การติดตั้งตัวควบคุมอุณหภูมิ

4.1.3.1

หากมีการติดตั้งตัวควบคุมอุณหภูมิ ตองติดตั้งในตําแหนงที่วัดอุณหภูมิภายในหองได

4.1.3.2

ตัวควบคุมอุณหภูมิชนิดใชสายไฟฟา ตองใชสายไฟตามมาตรฐานที่ผูทํากําหนด

4.2 การเตรียมทอสารทําความเย็น
4.2.1
4.2.1.1

การตัดทอและการตอทอ
การตอทอสารทําความเย็นดวยวิธีขันเกลียว
(1) ตัดทอสารทําความเย็นดวยมีดตัดทอเพื่อปองกันการเกิดเศษผง
(2) ทําความสะอาดบริเวณรอยตัดดวยเครื่องลบคม (reamer) เพื่อใหบานทอไดดี
(3) บานทอดวยเครื่องมือบานทอ (flare tool)
(4) กอนตอทอใหปองกันสิ่งสกปรกเขาสูทอสารทําความเย็นดวยการปดปลายทอ
(5) ใหใสน้ํามันคอมเพรสเซอรไวที่ผิวสัมผัสเพื่อลดการรั่วของสารทําความเย็น
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(6) ขันขอตอ (union) เพื่อใหทอตอกันสนิทดวยมือกอนที่จะใชประแจวัดแรงเพื่อใหไดคา
แรงบิดตามมาตรฐานที่ผูทํากําหนด
4.2.1.2

การตอทอสารทําความเย็น ดวยวิธีเชื่อมประสาน (braze welding)
(1) การตัดทอใหเผื่อความยาวไมนอยกวา 10 mm เพื่อใหมีระยะสวมเขาขอตอสําหรับปองกัน
สารทําความเย็นรั่วจากขอตอ
(2) ทําความสะอาดบริเวณรอยตัดดวยเครื่องลบมุมเพื่อใหบานทอไดดี
(3) ทําความสะอาดทอทั้งภายนอกและภายในกอนทําการเชื่อม
(4) ใหถอดวาลวออกจากระบบทอสารทําความเย็น กอนการเชื่อมเพราะปองกัน ไมใหวาลว
เสียหายจากความรอน
(5) ใหปลอยไนโตรเจนผานระบบกอนที่จะทําการเชื่อมเพื่อปองกันเขมาจากอากาศที่คางทอ
หลังจากการเชื่อมทอใหปลอยไนโตรเจนผานระบบอีกครั้งเพื่อไลกาซที่เกิดจากการเชื่อม

4.2.2

การทําความสะอาดทอ

4.2.2.1

การเก็บทอสารทําความเย็น ตองใชพลาสติกหุมปลายทอเพื่อปองกันสิ่งสกปรกเขาสูทอสารทํา
ความเย็น

4.2.2.2

การทําความสะอาดภายในทอสารทําความเย็นใหใชสารทําความเย็น R-141b

4.3 การตอระบบทอสารทําความเย็นและทอระบายน้ําทิ้ง
4.3.1
4.3.1.1

การติดตั้งทอ
การติดตั้งทอสารทําความเย็นดานดูด
(1) กรณี ติ ด ตั้ งชุด คอนเดนซิงไว สูงกว าชุด แฟนคอยล ต องติ ด ตั้ งทอกั ก เก็ บน้ํ ามัน หลอลื่น
ชนิด P-trap ไวที่ดานลางของทอที่อยูในแนวดิ่ง เพื่อทําหนาที่รวบรวมน้ํามันหลอลื่นใหชุด
คอนเดนซิงดูดกลับไปหลอลื่นคอมเพรสเซอรได
(2) กรณีติดตั้งชุดคอนเดนซิงไวสูงกวาชุดแฟนคอยลเกินกวา 7.5 m ตองเพิ่มทอกักเก็บน้ํามัน
หลอลื่นชนิด S-trap ที่ระหวางแนวดิ่งของทอเพื่อทําหนาที่รวบรวมน้ํามันหลอลื่นเพิ่มเติม
(3) กรณีติ ดตั้ง ชุด แฟนคอยลสูงกวาชุดคอนเดนซิง ตองติดตั้ งทอกักเก็ บน้ํามันหลอลื่นชนิ ด
Invert-trap ไวที่ทอทางออกของชุดแฟนคอยล เพื่อปองกันสารทําความเย็นเหลวไหลกลับ
เขาคอมเพรสเซอรข ณะที่ระบบหยุ ดทํางาน ซึ่งจะทําใหค อมเพรสเซอร เสียหายจากการ
อัดของเหลว
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(4) ความยาวทอตองไมเกินกวาที่ผูทํากําหนด
หมายเหตุ
4.3.1.2

ทอกักเก็บน้ํามันหลอลื่นชนิด P-trap ชนิด S-trap และชนิด Invert-trap ดูตัวอยาง
ในภาคผนวก ข.

การติดตั้งทอสารทําความเย็นดานสง
ความยาวทอตองไมเกินกวาที่ผูทํากําหนด

4.3.1.3

การติดตั้งทอระบายน้ําทิ้ง
การติดตั้งทอระบายน้ําทิ้งตองลาดเอียงสูภายนอกอาคารและระบายสูทอระบายน้ํา

4.3.2

การดัดทอ
ตองใชเครื่องมือดัดทอแบบคาน (lever type bender) ในการดัดทอสารทําความเย็น

4.3.3

การตอทอ
ตองต อทอสารทําความเย็ น ด ว ยการเชื่อม ยกเว น บริเวณที่ตองต อเข าอุปกรณ วาลว ใหต อแบบ
บานปลายทอ (flare connection)

4.4 การหุมฉนวน
4.4.1

ตองหุมทอสูบกลับไอสารทําความเย็นดวยฉนวนกันความรอน เพื่อปองกันการควบแนนเปนหยดน้ํา
ที่ผิวทอและปองกันการถายเทความรอน

4.4.2

ตองหุมทอสงน้ํายาสารทําความเย็นความดันต่ําดวยฉนวนกันความรอน เพื่อปองกันการควบแนนเปน
หยดน้ําที่ผิวทอและปองกันการถายเทความรอน

4.4.3

ฉนวนหุมทอ ตองเปนลักษณะที่ไอน้ําผานไมได

4.4.4

ตองปองกันฉนวนหุมทอจากแสงแดด ฝน เพื่อปองกันฉนวนเสียหาย

4.4.5

ทอระบายน้ําทิ้งตองเปนฉนวน เพื่อปองกันการควบแนนเปนหยดน้ําที่ผิวทอ

4.5 การบรรจุสารทําความเย็น
4.5.1

การทําสุญญากาศ

4.5.1.1

การทําสุญญากาศดวยเครื่องทําสุญญากาศตองไดความดันสุญญากาศประมาณ 100 kPa และเมื่อ
หยุดเครื่องทําสุญญากาศตองรักษาความดันไวไดอยางนอย 1 h

4.5.1.2

ในกรณีที่ไมสามารถรักษาความดันไวไดจะตองเติมกาซไนโตรเจนจนมีความดัน 0.05 MPa แลว
ทําสุญญากาศซ้ําตามขอ 4.5.1.1
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4.5.2

การเติมสารทําความเย็น

4.5.2.1

ใหใชมาตรทอรวม (manifold gauge) ในการเติมสารทําความเย็น หรือใชวิธีตามมาตรฐานผูทํา
เทานั้น

4.5.2.2

ความดั นหลังจากเติมสารทําความเย็น จะตองไมเกิ นกวาพิกั ดความดั นของเครื่องปรับอากาศ
สําหรับสารทําความเย็นชนิดนั้น ๆ

4.6

การติดตั้งระบบไฟฟา

4.6.1

การติดตั้งระบบไฟฟา สําหรับเครื่องปรับอากาศใหเปนไปตามมาตรฐาน ว.ส.ท. 2001

4.6.2

สายไฟสําหรับระบบปรับอากาศใหเปนชนิด THW CVV หรือ VAF และขนาดสายไฟฟา สําหรั บ
เครื่องปรับอากาศใหเปนไปตามมาตรฐาน ว.ส.ท. 2001

4.6.3

เครื่องตัดวงจรตองมีพิกัดไมเกินกวาคากระแสไฟฟาสูงสุดที่สายจายกําลังไฟฟาของระบบปรับอากาศ
จะรับได

5. การทดสอบ
5.1 การทดสอบการติดตั้งระบบทอสารทําความเย็นใหทํา ดังตอไปนี้
5.1.1

การทดสอบดวยความดัน ใหเติมไนโตรเจนดวยความดัน 1 035 kPa เขาสูระบบทอสารทําความเย็น
แลว เมื่อเวลาผานไป 30 min ความดันตองไมลดลง

5.1.2

การหารูรั่ว ใหเติมไนโตรเจนดวยความดัน 1 035 kPa เขาสูระบบทอสารทําความเย็น จากนั้นใช
น้ําสบูทาผิวทอและขอตอ ตองไมมีกาซรั่วทําใหเกิดฟองสบู

5.2 การทดสอบการทํางานของเครื่องปรับอากาศสําหรับหอง
5.2.1

ตรวจสอบความดันสารทําความเย็นในระบบ ตองมีคาแตกตางจากมาตรฐานผูทํากําหนดไมเกิน 3 %

5.2.2

ตรวจสอบการติดตั้งชุดแฟนคอยลและชุดคอนเดนซิง ตองไมมีการสั่นสะเทือน

5.2.3

ตรวจสอบกระแสไฟฟาที่เครื่องปรับอากาศใช ตองไมเกินกวาที่ผูทํากําหนด
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ภาคผนวก ก.
ขอแนะนําเพื่อความปลอดภัย
(ขอ 4.)
ก.1 อันตรายจากการใชสารทําความเย็น
ก.1.1

บริเวณที่ปฏิบัติงานเกี่ยวของกับสารทําความเย็นจะตองมีอากาศถายเทไดดี เพื่อปองกันสารทําความ
เย็นแทนที่อากาศภายในหอง ทําใหขาดออกซิเจนและเปนอันตราย

ก.1.2

กอนเชื่อมประสานทอ ใหปลอยสารทําความเย็นออกจากระบบใหหมดและลางระบบดวยไนโตรเจน
เพื่อปองกันสารทําความเย็นขยายตัวจนระเบิด และปองกันแกสพิษจากการเผาไหมสารทําความเย็น

ก.1.3

สวมถุงมือและแวน ตาขณะปฏิบัติงานเพื่อปองกันสารทําความเย็นสัมผัส ซึ่งจะทําใหบาดเจ็บจาก
ความเย็นจัดของสารทําความเย็น

ก.1.4

สวมถุงมือขณะปฏิบัติงานกับคอมเพรสเซอรชนิดปดหรือกึ่งปด ที่ไดรับความเสียหายจากมอเตอร
ไหม เนื่องจากสารทําความเย็นเกิดปฏิกิริยากลายเปนกรด

ก.2

อันตรายจากการใชถังความดัน

ก.2.1

หามใชสารทําความเย็นชนิดติดไฟ เพื่อปองกันการระเบิด

ก.2.2

หามบรรจุสารทําความเย็นเกินกวา 80 % ของปริมาตรถัง เพื่อปองกันสารทําความเย็นขยายตัวจนเกิด
การระเบิด

ก.2.3

หามวางถังความดันไวกลางแดด เพื่อปองกันสารทําความเย็นขยายตัวจนเกิดการระเบิดได

ก.2.4

หามใชออกซิเจนอัดเขาระบบ เพื่อปองกันการระเบิด

ก.2.5

หามใชอากาศอัดเขาระบบ เพื่อปองกันการระเบิด และปองกันความชื้นเขาสูระบบ

ก.2.6

หามใชไนโตรเจนอัดเขาระบบจากถังโดยตรง ตองต อผานวาลว ควบคุ มความดั นเพื่อปองกั นการ
ระเบิด

ก.2.7

หามใชเปลวไฟสําหรับเพิ่มความรอนใหแกถังความดัน

ก.3 อันตรายจากการใชไฟฟา
ก.3.1

ใหตอสายดินเพื่อปองกันอันตรายจากไฟฟารั่ว

ก.3.2

ถาตรวจพบวาอุปกรณหรือเครื่องใชไฟฟามีกระแสไฟฟารั่ว ตองหยุดปฏิบัติงานเพื่อแกไขกอนที่จะ
ปฏิบัติงานตอไป
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ภาคผนวก ข.
(ขอแนะนํา)
ตัวอยางการติดตั้งทอกักเก็บน้ํามันหลอลืน่
(ขอ 4.3.1.1)
ตัวอยางการติดตั้งทอกักเก็บน้ํามันหลอลื่น ใหดรู ูปที่ ข.1 รูปที่ ข.2 และรูปที่ ข.3

รูปที่ ข.1 การติดตั้งทอกักเก็บน้ํามันหลอลื่นชนิด P-trap
(ขอ 4.3.1.1 (1))
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รูปที่ ข.2 การติดตั้งทอกักเก็บน้ํามันหลอลื่นชนิด S-trap
(ขอ 4.3.1.1 (2))

รูปที่ ข.3 การติดตั้งทอกักเก็บน้ํามันหลอลื่นชนิด Invert –trap
(ขอ 4.3.1.1 (3))
_______________________________________
-9-

