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ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม
ฉบับที่ 4983 (พ.ศ. 2560)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
พ.ศ. 2511
เรื่อง กําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
สวิตช์ไฟฟ้าสําหรับเครื่องใช้ไฟฟ้า
เล่ม 1 ข้อกําหนดทั่วไป
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
พ.ศ. 2511 ซึ่ ง แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดยพระราชบั ญ ญั ติ ม าตรฐานผลิ ต ภั ณ ฑ์ อุ ต สาหกรรม (ฉบั บ ที่ 7)
พ.ศ. 2558 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมออกประกาศกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
สวิตช์ไฟฟ้าสําหรับเครื่องใช้ไฟฟ้า เล่ม 1 ข้อกําหนดทั่วไป มาตรฐานเลขที่ มอก. 2593 เล่ม 1 - 2559 ไว้
ดังมีรายละเอียดต่อท้ายประกาศนี้
ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐
อุตตม สาวนายน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

มอก. 2593 เล่ม 1–2559

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม

สวิตช์ไฟฟ้าสําหรับเครื่องใช้ไฟฟ้า
เล่ม 1 ข้อกําหนดทั่วไป
1. ขอบข่าย
1.1

มาตรฐานผลิ ต ภั ณ ฑ์ อุ ต สาหกรรมนี้ ครอบคลุ ม สวิ ต ช์ ไ ฟฟ้ า (ทางกลหรื อ ทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ) สํ า หรั บ
เครื่องใช้ไฟฟ้าซึ่งกระตุ้น (actuated) ด้วยมือ ด้วยเท้า หรือด้วยการกระทําอื่นของมนุษย์ เพื่อการควบคุมหรือ
การทํา งานของเครื่องใช้ไฟฟ้าและบริภัณฑ์ไฟฟ้าอื่นสํ าหรับใช้ ใ นที่ อยู่ อาศัยหรื อที่มีจุ ดประสงค์ค ล้ ายกัน
มีแรงดันไฟฟ้าที่กําหนดไม่เกิน 480 V และกระแสไฟฟ้าที่กําหนดไม่เกิน 63 A
สวิตช์ไฟฟ้าที่มีเจตนาให้ทํางานด้วยคน ผ่านส่วนกระตุ้นหรือโดยการกระตุ้นหน่วยรับรู้ ส่วนกระตุ้นหรือ
หน่วยรับรู้สามารถรวมเป็นหน่วยเดียวกับ (integral with) หรืออยู่แยกจากสวิตช์ไฟฟ้า ไม่ว่าทางกายภาพ
หรือทางไฟฟ้า และอาจต้องใช้การส่งผ่าน (transmission) สัญญาณ (เช่น สัญญาณไฟฟ้า สัญญาณแสง
(optical signal) สัญญาณเสียง หรือสัญญาณความร้อน) ระหว่างตัวกระตุ้นหรือหน่วยรับรู้ กับสวิตช์ไฟฟ้า
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ ครอบคลุมสวิตช์ไฟฟ้าที่มีหน้าที่ควบคุมเพิ่มเติมรวมอยู่ด้วย (incorporate
additional control functions) ซึ่งถูกกํากับ (governed) โดยหน้าที่ของสวิตช์ไฟฟ้า (switch function)
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ ครอบคลุมการกระตุ้นโดยอ้อมของสวิตช์ไฟฟ้า เมื่อมีการทํางานของส่วน
กระตุ้นหรือหน่วยรับรู้ โดยตัวควบคุมระยะไกล (remote control) หรือส่วนของเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือบริภัณฑ์
ไฟฟ้า เช่น ประตู
หมายเหตุ 1 สวิตช์อิเล็กทรอนิกส์อาจร่วมผสมกับ (be combined with) สวิตช์ไฟฟ้าทางกลเพื่อให้การตัดวงจรสมบูรณ์
หรือการตัดวงจรไมโคร
หมายเหตุ 2 สวิตช์อิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่มีสวิตช์ไฟฟ้าทางกลในวงจรแหล่งจ่ายไฟฟ้า (supply circuit) มีแต่การตัดวงจร
อิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น ให้ถือว่า วงจรแหล่งจ่ายไฟฟ้าด้านโหลดมีไฟฟ้าเสมอ
หมายเหตุ 3 สวิตช์ไฟฟ้าสําหรับใช้ในภูมิอากาศเขตร้อน (tropical climate) อาจจําเป็นต้องมีข้อกําหนดเพิ่มเติม
หมายเหตุ 4 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสําหรับเครื่องใช้ไฟฟ้า อาจต้องพิจารณาเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแก้ไข
ข้อกําหนดสําหรับสวิตช์ไฟฟ้า
หมายเหตุ 5 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ “เครื่องใช้ไฟฟ้า” หมายถึง “เครื่องใช้ไฟฟ้า หรือ บริภัณฑ์ไฟฟ้า”
หมายเหตุ 6 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ครอบคลุมการทดสอบสวิตช์รวมเข้าไว้ (incorporated switches)
ถ้ า ทดสอบสวิ ตช์ ไ ฟฟ้ า ชนิ ด อื่น สํ า หรั บ เครื่อ งใช้ ไ ฟฟ้ า ต้ อ งใช้ ม าตรฐานผลิ ตภั ณ ฑ์อุ ต สาหกรรมนี้ ร่ ว มกั บ
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสวิตช์ไฟฟ้าสําหรับเครื่องใช้ไฟฟ้า เล่ม 2 ที่เกี่ยวข้อง
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มาตรฐานผลิ ต ภั ณ ฑ์ อุ ต สาหกรรมนี้ อ าจใช้ สํ า หรั บ สวิ ต ช์ ไ ฟฟ้ า ชนิ ด อื่ น ซึ่ ง ไม่ ไ ด้ ก ล่ า วไว้ ใ นมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสวิตช์ไฟฟ้าสําหรับเครื่องใช้ไฟฟ้า เล่ม 2 ที่เกี่ยวข้อง ถ้าไม่ต้องคํานึงถึงความปลอดภัย
ทางไฟฟ้า

1.2

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ ครอบคลุมสวิตช์ไฟฟ้าที่มีเจตนาให้รวมอยู่ใน บน หรือกับเครื่องใช้ไฟฟ้า

1.3

มาตรฐานผลิ ต ภั ณ ฑ์ อุ ต สาหกรรมนี้ ครอบคลุม สวิ ตช์ ไฟฟ้ า ที่ มีอุ ป กรณ์ อิ เล็ ก ทรอนิ กส์ ร วมอยู่ (switches
incorporating electronic devices)

1.4

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ ยังครอบคลุมสวิตช์ไฟฟ้าสําหรับเครื่องใช้ไฟฟ้า ต่อไปนี้
-

สวิตช์ไฟฟ้าที่มีเจตนาให้ต่อกับสายอ่อน (สวิตช์ไฟฟ้าสายอ่อน (cord switch)) ตาม IEC 61058-2-1
หมายเหตุ

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ “สายไฟฟ้า” หมายถึง “สายไฟฟ้า หรือ สายอ่อน”

-

สวิตช์ไฟฟ้าที่รวมหน่วยอยู่ในเครื่องใช้ไฟฟ้า (สวิตช์รวมหน่วย)

-

สวิตช์ไฟฟ้าที่มีเจตนาให้ติดตั้งแยกจากเครื่องใช้ไฟฟ้า (สวิตช์ไฟฟ้าติดตั้งอย่างอิสระ (independently
mounted switches)) ที่ไม่ใช่สวิตช์ไฟฟ้าตาม มอก. 824 ตาม IEC 61058-2-4

-

ตัวเลือกเปลี่ยนสลับ (change-over selector) ซึ่งมีกําหนดไว้ใน IEC 61058-2-5

1.5

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ ไม่ครอบคลุมสวิตช์ไฟฟ้าแยกวงจร (isolating switch)

1.6

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ ไม่ครอบคลุมอุปกรณ์ที่ควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าและบริภัณฑ์ไฟฟ้า ซึ่งไม่ถูก
กระตุ้นด้วยคน ตาม IEC 60730

2. เอกสารอ้างอิง
CISPR 14-1, Electromagnetic compatibility – Requirements for household appliances, electric tools
and similar apparatus – Part 1: Emission
CISPR 15:2005, Limits and methods of measurement of radio disturbance characteristics of
electrical lighting and similar equipment 1
Amendment 1 (2006)
IEC 60034-1: 1996, Rotating electrical machines – Part 1: Rating and performance 2
Amendment 1 (1997)
Amendment 2 (1999)
IEC 60038:1983, IEC standard voltages
IEC 60050 (151) : 1978, International Electrotechnical Vocabulary (IEV) – Chapter 151 : Electrical and
magnetic devices
IEC 60050 (411) : 1973, International Electrotechnical Vocabulary (IEV) – Chapter 411 : Rotating
machinery
IEC 60050 (441) : 1984, International Electrotechnical Vocabulary (IEV) – Chapter 411 : Switchgear,
controlgear and fuses
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IEC 60050 (826) : 1982, Internationnal Electrotechnical Vocabulary (IEV) – Chapter 826 : Electrical
installations of buildings
Amendment 1 (1990)
Amendment 2 (1995)
IEC 60060-1 : 1989 : High-voltage techniques – Part 1 : General definitions and test requirements
IEC 60065 : 2001, Audio, video and similar electronic apparatus – Safety requirements3
Amendment 1 (2005)
IEC 60068-2-20 : 1979, Environmental testing – Part 2-20 : Tests – Test T : Soldering
IEC 60068-2-75 : 1997, Environmental testing – Part 2-75 : Tests – Test Eh : Hammer tests
IEC 60085 : 1984, Thermal evaluation and classification of electrical insulation
IEC 60112 : 1979, Method for determining the comparative and the proof tracking indices of solid
insulating materials under moist conditions
IEC 60127 (all part), Miniature fuses
IEC 60127 -2 : 1989, Miniature fuses – Part 2 : Cartridge fuse – links
IEC 60228 : 1978, Conductors of insulated cables
IEC 60269 – 1 : 1998, Low- voltage fuses – Part 1 : General requirements
IEC 60269-3-1 : 1994, Low-voltage fuse – Part 3-1 : Supplementary requirements for fuses for use by
unskilled persons (fuses mainly for household and similar applications) – Sections I to IV
IEC 60335-1 : 1991, Safety of household and similar electrical appliances – Part 1 : General requirements
Amendment 1 (1994)
IEC 60335 (all part 2 ), Safety for household and similar electrical appliances
IEC 60384 – 14 : 1993, Fixed capacitors for use in eleltronic equipment – Part 14 : Sectional
specification : Fixed capacitors for electromagnetic suppression and connection to the supply mains
IEC 60417, Graphical symbols for use on equipment
IEC 60529 : 1989, Degree of protection provided by enclosures (IP code)
IEC 60617 -2 : 1996, Graphical symbols for diagrams – Part 2 : Symbol elements, qualifying symbols
and other symbols having general application
IEC 60664 –1 : 1992, Insulation coordination for equipment within low-voltage systems – Part 1 :
Principles, requirements and tests
IEC 60664-3 : 1992, Insulation coordination for equipment within low-voltage systems – Part 3 : Use
of coatings to achieve insulation coordination of printed board assemblies
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IEC 60669-1 : 1998, Switches for household and similar fixed electrical installations – Part 1 :
General requirements
IEC 60691 : 1993, Thermal-links-Requirements and application guide
IEC 60695-2-10 : 2000, Fire hazard testing – Part 2-10 : Glowing/hot-wire based test methods –
Glow-wire apparatus and common test procedure
IEC 60695-2-11 : 2000, Fire hazard tasting – Part 2-11 : Glowing/hot-wire based test methods –
Glow-wire flammability test method for end-products
IEC 60695-2-12 : 2000, Fire hazard tasting – Part 2-12 : Glowing/hot-wire based test methods –
Glow-wire flammability test method for materials
IEC 60695-2-13 : 2000, Fire hazard tasting – Part 2-13 : Glowing/hot-wire based test methods –
Glow-wire flammability test method for materials
IEC 60695-10-2, Fire hazard testing – Part 10-2 : Abnormal heat-Ball pressure test
IEC 60707 : 1999, Flammability of salid non-metallic materials when exposed to flame sources- List
of methods
IEC 60730 (all parts), Automatic electrical controls for household and similar use
IEC 60730-1 : 1999, Automatic electrical controls for household and similar use – Part 1 : General
requirements
IEC 60730-2-9 : 2000, Automatic electrical controls for household and similar use – Part 2-9 :
Paticular requirements for temperature sensing controls
IEC 60738-1 : 1998, Thermistors directly heated positive step-function temperature efficient
thermistors – Part 1 : Generic specification
IEC 60760 : 1989, Flat, quick-connect terminations
IEC 60893-1 : 1987, Specification for industrial rigid laminated sheets based on thermosetting resins
for electrical purposes – Part 1 : Definitions, designations and general requirements
IEC 60998-2-3 : 1991, Connecting devices for low-voltage circuits for household and similar
purposes-Part 2-3 : Particular requirements for connecting devices as separate entities with
insulation piercing clamping units
IEC 61000 (all parts), Electromagnetic compatibility (EMC)
IEC 61000-3-2 : 1995, Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 3 : Limits – Section 2 : limits for
harmonic current emissions (equipment input current≤16A per phase)
Amendment 1 (1997)
Amendment 2 (1998)
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IEC 61000-3-3 : 1994, Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 3 : Limits – Section 3 : Limitation
of voltage fluctuations and flicker in low-voltage power supply systems for equipment with rated
current ≤16A
IEC/TR2 61000-3-5 : 1994, Electromanetic compatibility (EMC) - Part 3 : Limits – Section 3 :
Limitation of voltage fluctuations and flicker in low-voltage power supply systems for equipment
with rated current greater than 16A
IEC 61000-4-1 : 1992, Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 4 : Testing and measurement
techniques – Section 1 : Overview of immunity tests. Basic EMC publication
IEC 61000-4-2 : 1995, Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 4 : Testing and measurement
techniques – Section 2 : Electrostatic discharge immunity test. Basic EMC publication
Amendment 1 (1998)
IEC 61000-4-3 : 1995, Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 4 : Testing and measurement
techniques – Section 3 : Radiated, radio-frequency, electromagnetic field immunity test
Amendment 1 (1998)
IEC 61000-4-4 : 1995, Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 4 : Testing and measurement
techniques – Section 4 : Electrical fast transien/burst immunity test. Basic EMC publication
IEC 61000-4-6 : 1995, Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 4 : Testing and measurement
techniques – Section 6 : Immunity to conducted disturbances, induced by radio-frequency fields
IEC 61000-4-8, Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 4-8 : Testing and measurement
techniques – Power frequency magnetic field immunity test
IEC 61000-4-11:1994, Electromagnetic compatibility (EMC) –Part 4 : Testing and measurement
techniques- Section 11 : Voltage dips, short interruption and voltages variations immunity tests
IEC 61032 : 1997, Protection of persons and equipment by enclosures –Probes for verification
IEC 61058 -2-1, Switches for appliances – Part 2-1 : Particular requirements for cord switches
IEC 61058-2-4, Switches for appliances – Part 2-4 : Particular requirements for independently
mounted switches
IEC 61058-2-5, Switches for appliances – Part 2-5 : Particular requirements for change-over selectors
IEC 61140, Protection against electric shock – Common aspects for installation and equipment
IEC 61210 : 1993, Connecting devices – Flat quick-connect terminations for electrical copper
conductors-Safety requirements
ISO 1456 : 1988, Metallic coatings – Electrodeposited coating of nickel plus chromium and of
copper plus nickel plus chromium
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ISO 2081 : 1986, Metallic coatings – Electroplated coatings of zinc of iron or steel
ISO 2093 : 1986, Electroplated coatings of tin – specification and test methods
ISO 4046 : 1978, Paper, board, pulp, and related terms- Vocabulary

3. บทนิยาม
ความหมายของคําที่ใช้ในมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ มีดังนี้
3.1
3.1.1

ศัพท์ทั่วไป
อุปกรณ์สวิตช์ทางกล (mechanical switching device)
อุปกรณ์สวิตช์ที่ออกแบบให้ปิด (close) และเปิด (open) วงจรไฟฟ้าหนึ่งวงจรหรือหลายวงจร โดยส่วน
สัมผัสแยกจากกันได้
[IEV 441-14-02]

3.1.2

สวิตช์ไฟฟ้า (ทางกล) (switch (mechanical))
อุปกรณ์สวิตช์ทางกลที่มีความสามารถของกระแสไฟฟ้าต่อ (making current) กระแสไฟฟ้านําพา
(carrying current) และกระแสไฟฟ้าตัด (breaking current) ในภาวะวงจรปกติซึ่งอาจรวมทั้งภาวะ
ทํางานโหลดเกินที่ระบุไว้ (specified operating overload condition) และยังมีความสามารถนําพา
กระแสไฟฟ้าตามเวลาที่ระบุไว้ (specified time current) ในภาวะวงจรผิดปกติที่ระบุไว้ เช่น ภาวะวงจรลัด
อีกด้วย
หมายเหตุ

สวิตช์ไฟฟ้าอาจมีความสามารถต่อกระแสไฟฟ้าวงจรลัด (short-circuit current) แต่อาจไม่มีความสามารถ
ตัดกระแสไฟฟ้าวงจรลัด

[IEV 441-14-10]
3.1.3

ส่วนนํากระแสไฟฟ้า (conductive part)
ส่วนที่มีความสามารถนํากระแสไฟฟ้า ซึ่งอาจไม่จําเป็นต้องใช้เพื่อนําพากระแสไฟฟ้าบริการ (service current)
[IEV 441-11-09]

3.1.4

ส่วนมีไฟฟ้า (live part)
ตัวนําหรือส่วนนํากระแสไฟฟ้าที่มีเจตนาให้มีไฟฟ้า (energized) ในการใช้ปกติ รวมทั้งตัวนําเป็นกลาง
(neutral conductor) ด้วย แต่โดยทั่วไปไม่ใช่ตัวนํา PEN (protective earthed neutral conductor)
[IEV 441-03-01]

3.1.5

ขั้วไฟฟ้า (ของสวิตช์ไฟฟ้า) (pole (of a switch))
ส่วนของสวิตช์ไฟฟ้าที่ร่วมกับทางนํากระแสไฟฟ้า (conducting path) ของสวิตช์ไฟฟ้านั้นเพียงหนึ่งทาง
เท่านั้น โดยถูกแยกทางไฟฟ้า
หมายเหตุ 1 ส่วนต่าง ๆ ของสวิตช์ไฟฟ้าที่มีตัวกลาง (means) สําหรับการติดตั้งและทําให้ขั้วไฟฟ้าทุกขั้วทํางาน
ด้วยกัน ไม่ถือว่าเป็นขั้วไฟฟ้าตามความหมายนี้
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หมายเหตุ 2 สวิตช์ไฟฟ้าที่เรียก “1 ขั้ว (single-pole)” ถ้ามีขั้วไฟฟ้าเพียง 1 ขั้วเท่านั้น ถ้ามีขั้วไฟฟ้ามากกว่า 1 ขั้ว
เรียก “หลายขั้ว (multipole)” (เช่น 2 ขั้ว (two-pole) 3 ขั้ว (three-pole)) โดยที่ขั้วไฟฟ้าเหล่านั้น
ถูกคู่ควบในลักษณะให้ทํางานด้วยกัน

3.1.6

ระยะห่างในอากาศ (clearance)
ระยะทางสั้นสุดในอากาศ ระหว่างส่วนนํากระแสไฟฟ้าสองส่วน

3.1.7

ระยะห่างตามผิวฉนวน (creepage distance)
ระยะทางสั้นสุดตามพื้นผิวของวัสดุฉนวน ระหว่างส่วนนํากระแสไฟฟ้า 2 ส่วน
[IEV 151-03-37]

3.1.8

ส่วนถอดได้ (detachable part)
ส่วนที่ถอดออกได้โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือ เมื่อสวิตช์ไฟฟ้าติดตั้งตามการใช้ปกติ

3.1.9

เครื่องมือ (tool)
ไขควง เหรียญ หรือวัตถุอื่นใดที่อาจใช้เพื่อขันแป้นเกลียว หมุดเกลียว หรือส่วนที่คล้ายกัน

3.1.10 เครื่องมือใช้งานพิเศษ (special purpose tool)
เครื่องมือที่ ไม่ น่ามีพร้อ มใช้ ใ นที่อยู่อาศัยปกติ เช่น กุ ญ แจหรื อสลัก (key) สํ าหรั บขันหมุ ดเกลียวหัว
สามเหลี่ยม (three-angle headed screw)
หมายเหตุ

เครื่องมือ เช่น เหรียญ ไขควง และประแจ ที่ออกแบบให้ขันแป้นเกลียวสีเหลี่ยมหรือแป้นเกลียวหกเหลี่ยม
ไม่เป็นเครื่องมือใช้งานพิเศษ

3.1.11 การใช้ปกติ (normal use)
การใช้สวิตช์ไฟฟ้าตามวัตถุประสงค์ที่สวิตช์ไฟฟ้าทําขึ้นและแจ้งไว้
3.1.12 อุณหภูมิอากาศโดยรอบ (ambient air temperature)
ค่าอุณหภูมิของอากาศโดยรอบ (air surrounding) สวิตช์ไฟฟ้าเมื่อติดตั้งตามที่ผู้ทําแจ้งไว้ ซึ่งถูกกําหนด
ตามภาวะที่กําหนดไว้
3.1.13 ดัชนีทนการเกิดรอยทางพิสูจน์ (proof tracking index (PTI))
ค่าเชิงตัวเลขของแรงดันไฟฟ้าพิสูจน์ (proof
50 หยด โดยไม่เกิดรอยทาง

voltage) เป็น V ที่วัสดุทนสารละลายทดสอบจํานวน

3.1.14 อ้างอิงแบบเอกลักษณ์ (unique type reference)
เครื่องหมายแสดงบนสวิตช์ไฟฟ้าที่ระบุเครื่องหมายสมบูรณ์ถึงผู้ทําสวิตช์ไฟฟ้า ตัวแปรเสริมหน้าที่
ตัวแปรเสริมมิติ ตัวแปรเสริมกล และตัวแปรเสริมไฟฟ้า ของสวิตช์ไฟฟ้าต้นแบบ จนระบุได้อย่าง
เฉพาะเจาะจง ปราศจากความเคลือบคลุมสงสัย (unequivocally specified)
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3.1.15 อ้างอิงแบบธรรมดา (common type reference)
เครื่องหมายแสดงบนสวิตช์ไฟฟ้าที่มีแล้วตามข้อกําหนดการทําเครื่องหมายและฉลากตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ เพื่อการเลือก การติดตั้ง และการใช้ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้
จนไม่ต้องกําหนดสารสนเทศเฉพาะเจาะจง (specific information) ใด ๆ เพิ่มเติมอีก
3.1.16 ฝาครอบหรือแผ่นฝาครอบ (cover or cover plate)
ส่วนที่แตะต้องถึง (accessible) เมื่อสวิตช์ไฟฟ้าติดตั้งตามการใช้ปกติ แต่สามารถเอาออกได้ด้วยการใช้
เครื่องมือช่วย
3.1.17 ตัวชี้บอกสัญญาณ (signal indicator)
อุปกรณ์ที่ร่วมกับสวิตช์ไฟฟ้าเพื่อชี้บอกสถานะวงจรที่มองเห็นได้
หมายเหตุ

ตัวชี้บอกสัญญาณอาจควบคุมด้วยสวิตช์ไฟฟ้าหรือไม่ก็ได้

3.1.18 ตัวนําไม่ได้เตรียม (unprepared condoctor)
ตัวนําที่ถูกตัดและปอกฉนวนออกเพื่อสอดเข้าในหน่วยบีบรัด (clamping unit)
หมายเหตุ

ตัวนําที่มีการจัดรูปเพื่อให้สอดเข้าไปในหน่วยบีบรัดหรือบิดปลายให้เป็นเกลียว ถือว่าเป็นตัวนําไม่ได้
เตรียม

3.1.19 ตัวนําเตรียม (prepared condoctor)
ตัวนําที่ปลายปอกแล้วประกอบกับสิ่งเหมาะสม เช่น ตาไก่ (eyelet) ตัวปลายขั้วต่อ (terminal end)
หางปลา (cable lug)
3.1.20 วัสดุฐาน (base material)
วัสดุฉนวนที่รองรับวงจรอิเล็กทรอนิกส์
3.1.21 แผ่นพิมพ์ (printed board)
วัสดุฐานที่มีขนาดแน่นอนรวมทั้งรู (ถ้ามี) และมีแบบรูปนํากระแสไฟฟ้า (conductive pattern) ติดอยู่
อย่างน้อยหนึ่งแบบ
3.1.22 ชุดประกอบสําเร็จแผ่นพิมพ์ (printed board assembly)
แผ่นพิมพ์มีส่วนประกอบทางกลและส่วนประกอบทางไฟฟ้า และ/หรือแผ่นพิมพ์อื่นติดครบถ้วนอยู่ด้วยกับ
กระบวนการผลิตทุกกระบวนการ เช่น การบัดกรี การเคลือบ
3.1.23 ระยะห่างฉนวน (insulation distance)
ระยะทางสั้นสุดของแผ่นพิมพ์ที่เคลือบระหว่างส่วนนํากระแสไฟฟ้าที่อยู่บนวัสดุฐาน (ดูรูปที่ ด.1)
3.1.24 การกลับสภาพขั้วไฟฟ้า (polarity reversal)
การเปลี่ยนขั้วต่อที่ต่อวงจรกับโหลดโดยการกระทําสวิตช์ (switching action)
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3.1.25 อุปกรณ์สวิตช์สารกึ่งตัวนํา (semiconductor switching device)
อุปกรณ์สวิตช์ที่ออกแบบให้ต่อ นําพา ตัด และ/หรือควบคุมกระแสไฟฟ้าในวงจรไฟฟ้า โดยสภาพนํา
กระแสไฟฟ้าควบคุมเป็นสารกึ่งตัวนํา
3.1.26 ตัวแปลงผันอิเล็กทรอนิกส์แปลงลง (ตัวแปลงผัน) (electronic step-down convertor (convertor))
หน่วยที่แทรกระหว่างแหล่งจ่ายไฟฟ้ากับหลอดไฟฟ้าไส้ทังสเตน-ฮาโลเยน (tungsten-halogen lamp)
หรือหลอดไฟฟ้าไส้แบบอื่น (other filament lamp) หนึ่งหลอดหรือหลายหลอด ซึ่งใช้ (serve) ป้อน
แรงดันไฟฟ้าที่กําหนด (ของหลอดไฟฟ้าให้แก่หลอดไฟฟ้า) ซึ่งโดยทั่วไปแล้วมีความถี่สูง หน่วยดังกล่าว
อาจประกอบด้วยส่วนประกอบแยกเป็นหนึ่งส่วนหรือหลายส่วน
3.1.27 สวิตช์อิเล็กทรอนิกส์ (electronic switch)
อุปกรณ์ที่มีความสามารถของกระแสไฟฟ้าต่อ กระแสไฟฟ้านําพา กระแสไฟฟ้าตัด และ/หรือ
กระแสไฟฟ้ า ควบคุ ม ในภาวะวงจรปกติ ซึ่ ง อาจรวมทั้ ง ภาวะทํ า งานโหลดเกิ น ที่ ร ะบุ ไ ว้ และยั ง มี
ความสามารถนําพากระแสไฟฟ้าตามเวลาที่ระบุในภาวะวงจรผิดปกติที่ระบุไว้ เช่น ภาวะวงจรลัด อีกด้วย
โดยอุปกรณ์นั้นมีส่วนกระตุ้น ตัวกลางกระตุ้น และอุปกรณ์สวิตช์บรรจุอยู่ซึ่งอาจเป็นทางกลหรือ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ แต่ต้องเป็นอิเล็กทรอนิกส์อย่างน้อยหนึ่งตัว
3.1.28 หน้าที่ทํางาน (duty)
สถานะ (statement) ของโหลดที่สวิตช์อิเล็กทรอนิกส์ใช้สําหรับ ต่อ ควบคุม ตัด และรวมทั้งระยะเวลา
และลําดับเวลาด้วย ถ้าใช้ได้
[411-21-07, แก้ไขเพิ่มเติม]
3.1.29 แบบหน้าที่ทํางาน (duty-type)
หน้าที่ทํางานที่ต่อเนื่อง เป็นคาบหรือเป็นช่วงเวลาสั้น มีโหลดคงตัว (constant) หนึ่งค่าหรือหลายค่า
ค้างอยู่นานตามที่ระบุไว้ หรือหน้าที่ทํางานที่ไม่เป็นคาบซึ่งโดยทั่วไปมีโหลดแปรผัน (vary) ภายในพิสัย
ทํางานที่ยอมให้
[411-21-13, แก้ไขเพิ่มเติม]
3.1.30 ตัวประกอบระยะเวลาวัฏจักร (cyclic duration factor)
อัตราส่วนระหว่าง คาบของโหลดทั้งต่อและตัด กับระยะเวลาของวัฏจักรหน้าที่ทํางาน แสดงเป็นร้อยละ
[411-21-10, แก้ไขเพิ่มเติม]
3.1.31 อิมพีแดนซ์ป้องกัน (protective impedance)
อิมพีแดนซ์ที่ต่อระหว่างส่วนมีไฟฟ้ากับส่วนนํากระแสไฟฟ้าแตะต้องถึง ซึ่งในการใช้ปกติและในภาวะ
ผิดพร่องที่น่าจะเกิดขึ้นในสวิตช์อิเล็กทรอนิกส์ กระแสไฟฟ้าถูกจํากัดให้อยู่ที่ค่าปลอดภัย อิมพีแดนซ์ต้อง
สร้างให้เชื่อถือได้ตลอดอายุของสวิตช์อิเล็กทรอนิกส์
หมายเหตุ

มาตรฐานผลิ ต ภั ณ ฑ์ อุ ต สาหกรรมนี้ มี ร ายละเอี ย ดของภาวะผิ ด พร่ อ งที่ น่ า จะเกิ ด ขึ้ น กระแสไฟฟ้ า
ปลอดภัย และข้อกําหนดสําหรับความเชื่อถือได้
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3.2

นิยามเกี่ยวกับแรงดันไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า และกําลังไฟฟ้า (definitions relating to voltages, currents and
wattage)
หมายเหตุ

3.2.1

หากมิได้กําหนดไว้เป็นอย่างอื่น ค่าของ “แรงดันไฟฟ้า” และ “กระแสไฟฟ้า” ต่อไปนี้จะหมายถึงค่าที่เป็น
รากกําลังสองเฉลี่ย (root mean square, r.m.s.)

แรงดันไฟฟ้าทีก่ ําหนด กระแสไฟฟ้าที่กาํ หนด ความถี่ทกี่ ําหนด กําลังไฟฟ้าที่กาํ หนด (rated voltage,
current, frequency, wattage etc.)
ค่ า แรงดั น ไฟฟ้ า ค่ า กระแสไฟฟ้ า ค่ า ความถี่ ค่ า กํ า ลั ง ไฟฟ้ า ที่ ผู้ ทํ า กํ า หนดให้ ใ ช้ กั บ สวิ ต ช์ ไ ฟฟ้ า
ตามการทํางานและลักษณะเฉพาะของสมรรถนะที่อ้างถึง

3.2.2

SELV (แรงดันไฟฟ้าต่ําพิเศษขั้นปลอดภัย)
แรงดันไฟฟ้าที่ไม่เกิน 50 V a.c. r.m.s. หรือ 120 V d.c. ระหว่างตัวนํากับตัวนํา หรือระหว่างตัวนําใด ๆ
กับดิน ในวงจรไฟฟ้าซึ่งถูกฉนวนจากแหล่งจ่ายไฟฟ้าประธาน (supply main)
หมายเหตุ

3.2.3

SELV คือ แรงดันไฟฟ้าต่ําพิเศษไม่ต่อกับดิน (unearthed extra low voltage) (ดู IEC 61140)

กระแสไฟฟ้าเกิน (over-current)
กระแสไฟฟ้าที่เกินกระแสไฟฟ้าที่กําหนด
[IEC 441-11-06]

3.2.4

โหลดเกิน (overload)
ภาวะทํางานในวงจรไฟฟ้าไม่เสียหายทางไฟฟ้า ที่เป็นต้นเหตุกระแสไฟฟ้าเกิน
[IEC 441-11-08]

3.2.5

กระแสไฟฟ้าวงจรลัด (short-circuit current)
กระแสไฟฟ้าเกินที่เป็นผลมาจากวงจรลัด เนื่องจากความผิดพร่องหรือการต่อวงจรไม่ถูกต้อง (incorrect
connection) ในวงจรไฟฟ้า
[IEC 441-11-07]

3.2.6

แรงดันไฟฟ้าทํางาน (working voltage)
ค่าแรงดันไฟฟ้าสูงสุดเป็นกระแสสลับหรือกระแสตรงที่สามารถเกิดขึ้นคร่อมฉนวนใดโดยเฉพาะ เมื่อ
สวิตช์ไฟฟ้าถูกป้อนด้วยแรงดันไฟฟ้าที่กําหนด
หมายเหตุ 1 ค่าชั่วครู่ (transient) ไม่นํามาพิจารณา
หมายเหตุ 2 ให้คํานึงถึงทั้งภาวะวงจรเปิด (open-circuit condition) และภาวะทํางานปกติ (normal operating
condition)

3.2.7

แรงดันไฟฟ้าเกิน (overvoltage)
แรงดันไฟฟ้าที่มีค่าพีกเกินค่าพีกสมนัยของแรงดันไฟฟ้าสถานะคงตัวสูงสุด ที่ภาวะทํางานปกติ
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3.2.8

แรงดันไฟฟ้าพีกเกิดซ้ํา (recurring peak voltage (Urp))
ค่าพีกสูงสุดของส่วนวกไปเวียนมาเป็นคาบ (periodic excursion) ของรูปคลื่นแรงดันไฟฟ้า ที่เป็นผล
มาจากความเพี้ยน (distortion) ของแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับหรือจากองค์ประกอบกระแสสลับซึ่งซ้อนทับ
สนิทบนแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง
หมายเหตุ

3.2.9

แรงดันไฟฟ้าเกินสุ่ม (random overvoltage) เช่น เนื่องจากการต่อตัดเป็นครั้งคราว (occational
switching) ไม่ถือว่าเป็นแรงดันไฟฟ้าพีกเกิดซ้ํา

แรงดันไฟฟ้าเกินชั่วคราว (temporary overvoltage)
แรงดันไฟฟ้าเกินที่ความถี่กําลังไฟฟ้ามีระยะเวลาค่อนข้างนาน

3.2.9.1 แรงดันไฟฟ้าเกินชั่วคราวเวลาสั้น (short-term temporary overvoltage)
แรงดันไฟฟ้าเกินชั่วคราวที่มีระยะเวลาไม่เกิน 5 s
หมายเหตุ

ค่าแรงดันไฟฟ้าสําหรับแรงดันไฟฟ้าเกินชั่วคราวเวลาสั้นสูงกว่าค่าแรงดันไฟฟ้าสําหรับแรงดันไฟฟ้าเกิน
ชั่วคราวเวลานาน (ดู IEC 60664-1 ข้อ 3.3.3.2.2)

3.2.9.2 แรงดันไฟฟ้าเกินชั่วคราวเวลานาน (long-term temporary overvoltage)
แรงดันไฟฟ้าเกินชั่วคราวที่มีระยะเวลาเกิน 5 s
3.2.10 แรงดันไฟฟ้าทนอิมพัลส์ (impulse withstand voltage)
ค่ า พี ก สู ง สุ ด ของแรงดั น ไฟฟ้ า อิ ม พั ล ส์ ที่ มี รู ป แบบและสภาพขั้ ว ไฟฟ้ า ที่ กํ า หนดไว้ ซึ่ ง ไม่ ทํ า ให้ ฉ นวน
เสียสภาพฉับพลันในภาวะที่ระบุไว้
3.2.11 ประเภทแรงดันไฟฟ้าเกิน (overvoltage catagory)
การนิยามเชิงตัวเลขภาวะแรงดันไฟฟ้าเกินชั่วครู่
หมายเหตุ

ใช้แรงดันไฟฟ้าเกินประเภท I ประเภท II และประเภท III (ดูภาคผนวก ฎ.)

3.2.12 โหลดที่กําหนด (rated load)
ชนิดของโหลดที่ผู้ทํากําหนดให้ใช้กับสวิตช์ไฟฟ้า
3.2.13 โหลดต่ําสุด (minimum load)
โหลดที่สวิตช์อิเล็กทรอนิกส์ยังทํางานได้อย่างถูกต้อง
3.2.14 กระแสไฟฟ้าทางความร้อน (thermal current)
กระแสไฟฟ้าต้านทานต่อเนื่อง (continuous resistive current) ทําให้เกิดความร้อนโดยไม่มีการทําให้เย็น
ในภาวะการทดสอบ (test condition) ที่ผู้ทําแจ้งไว้ (อาจรวมทั้งอุณหภูมิโดยรอบด้วย) เช่นเดียวกับเมื่อ
สวิตช์อิเล็กทรอนิกส์ทํางานในภาวะโดยรอบที่ระบุไว้ ที่โหลดที่กําหนดและ/หรือแบบหน้าที่ทํางานใน
เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีการทําให้เย็น (ถ้ามี)
หมายเหตุ

แนวคิด “กระแสไฟฟ้าทางความร้อน” ทําให้การทดสอบสวิตช์อิเล็กทรอนิกส์ง่ายขึ้น ซึ่งในการใช้งาน
ปกติ มี ภ าวะเย็ น ซั บ ซ้ อ น จะหาค่ า กระแสไฟฟ้ า ทางความร้ อ นได้ เ สมอโดยการทดสอบสวิ ต ช์
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อิเล็กทรอนิกส์วางอยู่บนโต๊ะหรือในแท่นทดสอบธรรมดา (simple test rig) และการทดสอบเปรียบเทียบ
ในเครื่องใช้ไฟฟ้าที่สงสัย ฉะนั้น โดยปกติกระแสไฟฟ้าทางความร้อนของสวิตช์อิเล็กทรอนิกส์ก็จะต่ํากว่า
กระแสไฟฟ้าที่กําหนด จึงทําให้จําเป็นต้องทดสอบเพิ่มเติมกับขั้วต่อ ส่วนสัมผัสและส่วนอื่น ๆ เพื่อพิสูจน์
ยืนยันว่าขั้วต่อ ส่วนสัมผัสและส่วนอื่น ๆ เหล่านั้น จะสามารถนําพากระแสไฟฟ้าที่กําหนด เมื่อสวิตช์
อิเล็กทรอนิกส์ถูกติดตั้งอยู่ในเครื่องใช้ไฟฟ้า การทดสอบเพิ่มเติมนี้มีตามข้อ 16. และข้อ 17.

3.3
3.3.1

นิยามเกี่ยวกับชนิดต่าง ๆ ของสวิตช์ไฟฟ้า
สวิตช์รวมอยู่ (incorporated switch)
สวิตช์ไฟฟ้าที่มีเจตนาให้รวมอยู่ใน (incorporated in) หรือให้ยึดติดกับ (fixed to) เครื่องใช้ไฟฟ้า ซึ่ง
ทดสอบแยกกันได้

3.3.2

สวิตช์รวมหน่วย (integrated switch)
สวิตช์ไฟฟ้าที่มีหน้าที่ขึ้นอยู่กับการติดตั้งถูกต้อง (correct mounting) และการยึดติดถูกต้อง (correct
fixing) ในเครื่องใช้ไฟฟ้า และทดสอบได้ก็แต่เฉพาะต้องร่วมผสมกับส่วนที่เกี่ยวข้องของเครื่องใช้ไฟฟ้านั้น
เท่านั้น

3.3.3

สวิตช์หมุน (rotary switch)
สวิตช์ไฟฟ้าที่ต้องหมุน (rotated) ก้าน (shaft) หรือเพลา (spindle) ของส่วนกระตุ้นไปที่ตําแหน่งชี้บอก
หนึ่งตําแหน่งหรือหลายตําแหน่ง เพื่อให้สถานะของส่วนสัมผัส (contact state) เปลี่ยนได้สําเร็จ
หมายเหตุ

3.3.4

การหมุนของส่วนกระตุ้นอาจไม่จํากัดหรือจํากัดในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง

สวิตช์งัด (lever switch)
สวิตช์ไฟฟ้าที่ต้องเคลื่อนหรือกระดก (moved (tilted)) ก้านงัด (lever) ของส่วนกระตุ้นไปที่ตําแหน่ง
ชี้บอกหนึ่งตําแหน่งหรือหลายตําแหน่ง เพื่อให้สถานะของส่วนสัมผัสเปลี่ยนได้สําเร็จ

3.3.5

สวิตช์โยก (rocker switch)
สวิตช์ไฟฟ้าที่ต้องกระดกก้านงัดสั้นหรือตัวงัด (low profile lever (rocker)) ของส่วนกระตุ้นไปที่
ตําแหน่งชี้บอกหนึ่งตําแหน่งหรือหลายตําแหน่ง เพื่อให้สถานะของส่วนสัมผัสเปลี่ยนได้สําเร็จ

3.3.6

สวิตช์ปุ่มกด (push-button switch)
สวิตช์ไฟฟ้าที่ต้องกด (pushed) ปุ่ม (botton) ของส่วนกระตุ้น เพื่อให้สถานะของส่วนสัมผัสเปลี่ยนได้
สําเร็จ
หมายเหตุ

3.3.7

สวิตช์ปุ่มกดอาจมีส่วนกระตุ้นหนึ่งส่วนหรือหลายส่วน

สวิตช์ดึงเชือก (cord-operated switch)
สวิตช์ไฟฟ้าที่ต้องดึง (pulled) เชือกดึง (pull-cord) ของส่วนกระตุ้น เพื่อให้สถานะของส่วนสัมผัส
เปลี่ยนได้สําเร็จ
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3.3.8

สวิตช์กดดึง (push-pull switch)
สวิตช์ไฟฟ้าที่ต้องดึงหรือกด (pulled or pushed) แท่งกลม (rod) ของส่วนกระตุ้นไปที่ตําแหน่งชี้บอก
หนึ่งตําแหน่งหรือหลายตําแหน่ง เพื่อให้สถานะของส่วนสัมผัสเปลี่ยนได้สําเร็จ

3.3.9

สวิตช์ถ่วง (biased switch)
สวิตช์ไฟฟ้าที่มีส่วนสัมผัสและส่วนกระตุ้นกลับคืนไปที่ตําแหน่งที่กําหนดไว้ เมื่อส่วนกระตุ้นถูกปล่อย
(released) จากตําแหน่งกระตุ้น

3.4
3.4.1

นิยามเกี่ยวกับการทํางานของสวิตช์ไฟฟ้า
การกระตุ้น (actuation)
การเคลื่อนที่ของส่วนกระตุ้นของสวิตช์ไฟฟ้าด้วยมือ ด้วยเท้า หรือด้วยการกระทําอื่นของมนุษย์

3.4.2

การกระตุ้นโดยอ้อม (indirect actuation)
การเคลื่อนที่โดยอ้อมของส่วนกระตุ้นของสวิตช์ไฟฟ้า โดยส่วนของเครื่องใช้ไฟฟ้าซึ่งมีสวิตช์ไฟฟ้า
รวมอยู่หรือรวมหน่วย เช่น ประตูของเครื่องใช้ไฟฟ้า

3.4.3

ส่วนกระตุ้น (actuating member)
ส่วนที่ถูกดึง ถูกกด ถูกหมุน หรือไม่ก็ถูกเคลื่อนที่ เพื่อให้เกิดการทํางาน

3.4.4

ตัวกลางกระตุ้น (actuating means)
ส่วนใด ๆ ที่อาจอยู่ระหว่างส่วนกระตุ้นกับกลไกส่วนสัมผัส เพื่อให้การทํางานของส่วนสัมผัสมีผลสําเร็จ

3.4.5

การตัดวงจร (disconnection)
การตัดไฟฟ้า (interruption) ของวงจรไฟฟ้าในขั้ว เพื่อให้มีฉนวนระหว่างแหล่งจ่ายไฟฟ้ากับส่วนต่าง ๆ
ของวงจรไฟฟ้าเหล่านั้นที่มีเจตนาให้ถูกตัดวงจรจากแหล่งจ่ายไฟฟ้า

3.4.6

การตัดวงจรไมโคร (micro disconnection)
การตัดวงจรที่มีสมรรถนะตามหน้าที่ถูกต้อง (correct functional performance) โดยการแยกกันของ
ส่วนสัมผัส ในกรณีที่แรงดันไฟฟ้าเกินชั่วคราวเวลานาน

3.4.7

การตัดวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (electronic disconnection)
การตัดวงจรที่มีสมรรถนะตามหน้าที่ถูกต้องไม่เป็นวัฏจักร (non-cycling correct functional
performance) โดยอุปกรณ์สวิตช์สารกึ่งตัวนํา ในกรณีที่แรงดันไฟฟ้าเกินชั่วคราวเวลานาน

3.4.8

การตัดวงจรสมบูรณ์ (full disconnection)
การตัดวงจรที่ทําให้มีสมรรถนะตามหน้าที่ถูกต้อง โดยการแยกกันของส่วนสัมผัส ในกรณีที่แรงดันไฟฟ้า
เกินชั่วคราวเวลานานและเวลาสั้นและแรงดันไฟฟ้าทนอิมพัลส์เทียบเท่าฉนวนมูลฐาน
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3.4.9

การตัดวงจรทุกขั้ว (all-pole disconnection)
สําหรับเครื่องใช้ไฟฟ้ากระแสสลับหนึ่งเฟสและสําหรับเครื่องใช้ไฟฟ้ากระแสตรง การตัดวงจรของตัวนํา
ป้อนกําลังไฟฟ้าทั้ง 2 เส้นอย่างมีนัยสําคัญที่เวลาเดียวกัน โดยการกระทําต่อตัดครั้งเดียว หรือสําหรับ
เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ต้องต่อวงจรกับตัวนําป้อนกําลังไฟฟ้าตั้งแต่ 2 เส้นขึ้นไป การตัดวงจรของตัวนําป้อน
กําลังไฟฟ้าทุกเส้น ยกเว้นตัวนําต่อกับดิน (earthed conductor) อย่างมีนัยสําคัญที่เวลาเดียวกัน โดยการ
กระทําต่อตัดครั้งเดียว

3.4.10 การทํางาน (operation)
การถ่ายโอนของส่วนสัมผัสเคลื่อนที่ (moving contact) จากตําแหน่งหนึ่งไปยังตําแหน่งประชิด
3.4.11 วัฏจักรทํางาน (operating cycle)
การสืบลําดับต่อเนื่องกันของการทํางานจากตําแหน่งหนึ่งไปยังตําแหน่งอื่นและกลับมาตําแหน่งแรก
ผ่านตําแหน่งอื่น ๆ ทุกตําแหน่ง (ถ้ามี)
[IEV 441-16-02]
3.4.12 ส่วนกระตุ้นอิเล็กทรอนิกส์ (electronic actuating member)
ส่วน ส่วนประกอบ หรื อกลุ่มส่วนประกอบ เช่น หน่วยรับรู้แสง หรือ หน่วยรับรู้เสียง ซึ่งควบคุ ม
ตัวกลางกระตุ้นหรืออุปกรณ์สวิตช์
3.4.13 ตัวกลางกระตุ้นอิเล็กทรอนิกส์ (electronic actuating means)
ส่วน ส่วนประกอบ หรือกลุ่มส่วนประกอบ ซึ่งควบคุมอุปกรณ์สวิตช์ทางอิเล็กทรอนิกส์
3.4.14 ภาวะผิดปกติ (abnormal condition)
ภาวะที่อาจเกิดขึ้นในเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือในสวิตช์ไฟฟ้าในเวลาการทํางานปกติ
3.4.15 หน่วยรับรู้ (sensing unit)
หน่วยที่ถูกกระตุ้น (activated) โดยปรากฏการณ์ทางกายภาพอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง
3.5
3.5.1

นิยามเกี่ยวกับสิ่งต่อวงจรสวิตช์ไฟฟ้า
ตัวนําภายนอก (external conductor)
สายไฟฟ้า สายอ่อน แกนหรือตัวนํา ที่อยู่ภายนอกสวิตช์ไฟฟ้าหรือภายนอกเครื่องใช้ไฟฟ้าซึ่งสวิตช์
ไฟฟ้าติดตั้งอยู่บนหรืออยู่ใน ตัวนําภายนอกอาจเป็นสายนําป้อนกําลังไฟฟ้า (supply lead) หรือสายอ่อน
ต่อระหว่างหน่วย (interconnecting cord) ระหว่างส่วนแยกต่างหาก (separate part) ของ
เครื่องใช้ไฟฟ้า หรืออาจเป็นส่วนของการเดินสายไฟฟ้ายึดติด (fixed wiring)

3.5.2

ตัวนํารวมหน่วย (integrated conductor)
ตัวนําที่อยู่ในสวิตช์ไฟฟ้า หรือที่ใช้ต่ออย่างถาวรระหว่างขั้วต่อหรือสิ่งต่อปลายของสวิตช์ไฟฟ้า
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3.5.3

ตัวนําภายใน (internal conductor)
สายไฟฟ้า สายอ่อน แกนหรือตัวนํา ที่อยู่ภายในเครื่องใช้ไฟฟ้าแต่ไม่เป็นทั้งตัวนําภายนอกหรือตัวนํา
รวมหน่วย

3.5.4

วิธีการประกอบสําหรับสายอ่อน

3.5.4.1

การประกอบแบบ X (type X attachment)
วิธีการประกอบสายอ่อน ในลักษณะที่เปลี่ยนสายอ่อนได้โดยไม่จําเป็นต้องใช้เครื่องมือใช้งานพิเศษ
โดยไม่ต้องเตรียมสายอ่อนเป็นพิเศษ (special preparation)

3.5.4.2

การประกอบแบบ Y (type Y attachment)
วิธีการประกอบสายอ่อน ในลักษณะที่เปลี่ยนสายอ่อนได้โดยจําเป็นต้องใช้เครื่องมือใช้งานพิเศษ
ช่วยเท่านั้น โดยปกติผู้ทําหรือตัวแทนของผู้ทํามีให้ใช้
หมายเหตุ

3.5.4.3

การประกอบแบบ Y อาจใช้ทั้งกับสายอ่อนธรรมดาหรือกับสายอ่อนพิเศษ

การประกอบแบบ Z (type Z attachment)
วิธีการประกอบสายอ่อน ในลักษณะที่เปลี่ยนสายอ่อนไม่ได้ โดยไม่ต้องทําลายการรวมหน่วยของ
สวิตช์ไฟฟ้านั้น

3.6
3.6.1

นิยามเกี่ยวกับขั้วต่อและสิ่งต่อปลาย
ขั้วต่อ
ส่วนนํากระแสไฟฟ้าของสวิตช์ไฟฟ้า ที่จัดไว้เพื่อสิ่งต่อวงจรทางไฟฟ้าสามารถใช้ซ้ําได้ โดยไม่ต้องใช้
เครื่องมือใช้งานพิเศษหรือกระบวนการพิเศษ

3.6.2

ขั้วต่อแบบหมุดเกลียว (screw type terminal)
ขั้วต่อสําหรับการต่อวงจร (connection) และ/หรือการต่อวงจรระหว่างหน่วย (interconnection) และ
การตัดวงจรภายหลัง (subsequent disconnection) ที่เป็นตัวนําหนึ่งเส้นหรือหลายเส้น การต่อวงจร
ทําได้ทั้งโดยตรงหรือโดยอ้อม ด้วยการใช้หมุดเกลียวหรือแป้นเกลียว

3.6.3

ขั้วต่อปลายหมุดเกลียว (pillar terminal)
ขั้วต่อแบบหมุดเกลียวที่มีรูหรือโพรง (cavity) สําหรับสอดตัวนําเข้าไป แล้วบีบรัดตัวนําไว้อยู่ใต้ก้านของ
หมุดเกลียว แรงกดบีบรัด (clamping pressure) อาจมาจากก้านของหมุดเกลียวโดยตรงหรือผ่านส่วนบีบรัด
ระหว่างกลาง (intermediate clamping member) ซึ่งรับแรงกดจากก้านของหมุดเกลียว
ตัวอย่างขั้วต่อปลายหมุดเกลียวดังแสดงในรูปที่ 1

3.6.4

ขั้วต่อหมุดเกลียว (screw terminal)
ขั้วต่อแบบหมุดเกลียวที่บีบรัดตัวนําไว้อยู่ใต้หัวของหมุดเกลียว แรงกดบีบรัดอาจมาจากหัวของหมุดเกลียว
โดยตรงหรือผ่านส่วนระหว่างกลาง (intermediate part) เช่น แหวนรอง แผ่นบีบรัด หรืออุปกรณ์กันถ่าง
(anti-spread device)
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ตัวอย่างขั้วต่อหมุดเกลียวดังแสดงในรูปที่ 2
3.6.5

ขั้วต่อแท่งเกลียว (stud terminal)
ขั้วต่อแบบหมุดเกลียวที่บีบรัดตัวนําไว้อยู่ใต้แป้นเกลียว แรงกดบีบรัดอาจมาจากแป้นเกลียวรูปร่าง
เหมาะสมโดยตรงหรือผ่านส่วนระหว่างกลาง เช่น แหวนรอง แผ่นบีบรัด หรืออุปกรณ์กันถ่าง
ตัวอย่างขั้วต่อแท่งเกลียวดังแสดงในรูปที่ 2

3.6.6

ขั้วต่อประกับ (saddle terminal)
ขั้วต่อแบบหมุดเกลียวที่บีบรัดตัวนําไว้อยู่ใต้ประกับ ด้วยหมุดเกลียวหรือแป้นเกลียวสองตัวหรือหลายตัว
ตัวอย่างขั้วต่อประกับดังแสดงในรูปที่ 3

3.6.7

ขั้วต่อหางปลา (lug terminal)
ขั้วต่อแบบหมุดเกลียวที่ออกแบบสําหรับบีบรัดหางปลา (cable lug) หรือตัวนําแท่ง (bar) โดยตรงหรือ
โดยอ้อม โดยการใช้หมุดเกลียวหรือแป้นเกลียว
ตัวอย่างขั้วต่อหางปลาดังแสดงในรูปที่ 4

3.6.8

ขั้วต่อคลุม (mantle terminal)
ขั้วต่อแบบหมุดเกลียวที่บีบรัดตัวนํายันกับฐานของร่องผ่า (slot) ในแท่งเกลียวส่วนที่มีเกลียว (threaded
stud) ด้วยแป้นเกลียว บีบรัดตัวนํายันกับก้น (bottom) ของร่องผ่าด้วยแหวนรองรูปร่างเหมาะสมไว้
อยู่ใต้แป้นเกลียว โดยเดือยตรงกลาง (central peg) ถ้าแป้นเกลียวเป็นแป้นเกลียวทรงแคป (cap nut)
หรือโดยตัวกลางที่มีประสิทธิผลเทียบเท่าเพื่อส่งผ่านแรงกดจากแป้นเกลียวผ่านไปยังตัวนําข้างในร่องผ่า
ตัวอย่างขั้วต่อคลุมดังแสดงในรูปที่ 5

3.6.9

ขั้วต่อแบบไร้หมุดเกลียว (screwless terminal)
ขั้วต่อสําหรับการต่อวงจร และ/หรือการต่อวงจรระหว่างหน่วย และการตัดวงจรภายหลัง ที่เป็นตัวนํา
หนึ่งเส้นหรือหลายเส้น การต่อวงจรทําได้ทั้งโดยตรงหรือโดยอ้อม ด้วยการไม่ใช้หมุดเกลียว
หมายเหตุ ขั้วต่อดังนี้ ไม่ถือว่าเป็นขั้วต่อแบบไร้หมุดเกลียว
- ขั้วต่อที่ต้องยึดอุปกรณ์พิเศษ (special device) ให้อยู่กับตัวนํา ก่อนบีบรัดตัวนําเข้าในขั้วต่อนั้น เช่น
สิ่งต่อปลายเร็วแบน
- ขั้วต่อที่ต้องพันห่อ (wrapping) ด้วยตัวนํา เช่น ขั้วต่อมีสิ่งเชื่อมพันห่อ (terminals with wrapped
joint)
- ขั้วต่อที่สัมผัสโดยตรงกับตัวนํา (direct contact to the conductor) ด้วยสัน ขอบ หรือปลายแหลม
(point) แทงทะลุ (penetrating) ฉนวน

ตัวอย่างขั้วต่อแบบไร้หมุดเกลียวดังแสดงในรูปที่ 6
3.6.10 สิ่งต่อปลาย (termination)
สิ่งต่อวงจรระหว่างส่วนนํากระแสไฟฟ้าตั้งแต่ 2 ส่วนขึ้นไป ที่สามารถทําได้หรือเปลี่ยนได้ก็แต่โดยการ
ใช้เครื่องมือใช้งานพิเศษหรือไม่ก็ต้องใช้กระบวนการพิเศษ เท่านั้น
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3.6.11 สิ่งต่อปลายเร็วแบน (flat quick-connect termination)
สิ่งต่อวงจรทางไฟฟ้าที่ประกอบด้วยตัวต่อเสียบและตัวต่อรับซึ่งพร้อมเสียบเข้า (insert) และถอนออก
(withdrawn) โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือ
3.6.12 ตัวต่อเสียบ (tab)
ส่วนแบ่ง (portion) ของสิ่งต่อปลายเร็วแบน ที่เสียบเข้าไปในตัวต่อรับและเป็นส่วนรวมหน่วยกับสวิตช์ไฟฟ้า
ตัวอย่างตัวต่อเสียบดังแสดงใน IEC 61210 และภาคผนวก ธ.
3.6.13 ตัวต่อรับ (female connector)
ส่วนแบ่งของสิ่งต่อปลายเร็วแบน ที่กดเข้าไปบนตัวต่อเสียบ
ตัวอย่างตัวต่อรับดังแสดงในรูปที่ 8
3.6.14 ขั้วต่อบัดกรี (solder terminal)
ส่วนนํากระแสไฟฟ้าของสวิตช์ไฟฟ้า ที่จัดไว้ให้ทําเป็นสิ่งต่อปลายโดยการบัดกรีได้
3.7
3.7.1

นิยามเกี่ยวกับฉนวน
ฉนวนมูลฐาน (basic insulation)
ฉนวนที่ใช้กับส่วนมีไฟฟ้าเพื่อการป้องกันช็อกไฟฟ้าขั้นมูลฐาน

3.7.2

ฉนวนเพิ่มเติม (supplementary insulation)
ฉนวนอิสระที่เพิ่มจากฉนวนมูลฐานเพื่อการป้องกันช็อกไฟฟ้าในกรณีที่ฉนวนมูลฐานล้มเหลว

3.7.3

ฉนวนคู่ (double insulation)
ฉนวนที่ประกอบด้วยฉนวนมูลฐานและฉนวนเพิ่มเติม

3.7.4

ฉนวนเสริม (reinforced insulation)
ระบบฉนวนเดี่ยวที่ใช้กับส่วนมีไฟฟ้า ซึ่งมีระดับการป้องกันช็อกไฟฟ้าเทียบเท่าฉนวนคู่
หมายเหตุ

3.7.5

“ระบบฉนวน” ไม่ได้หมายถึง ต้องเป็นเนื้อเดียวกันตลอดทั้งชิ้น แต่อาจประกอบด้วยหลาย ๆ ชั้นซึ่งไม่
สามารถทดสอบแยกกันเป็นฉนวนเพิ่มเติมหรือฉนวนมูลฐานได้

ฉนวนตามหน้าที่ (functional insulation)
ฉนวนระหว่างส่วนมีไฟฟ้า ที่จําเป็นสําหรับให้สวิตช์ไฟฟ้าทําหน้าที่ถูกต้องเท่านั้น

3.7.6

เคลือบ (coating)
วัสดุฉนวนของแข็งที่ราดบนด้านหนึ่งหรือทั้งสองด้านของพื้นผิวของแผ่นพิมพ์ เคลือบสามารถเป็นวาร์นิช
ซึ่งเป็นฟิล์มแห้งเคลือบแผ่นพิมพ์หรือทําขึ้นได้โดยการสะสมทางความร้อน (thermal deposition)
หมายเหตุ

เคลือบและวัสดุฐานของแผ่นพิมพ์ประกอบขึ้นเป็นระบบฉนวนระบบหนึ่ง (an insulating system)
ที่อาจมีคุณสมบัติคล้ายฉนวนของแข็ง
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3.7.7

ฉนวนของแข็ง (solid insulation)
วัสดุฉนวนที่สอดคั่นกลางระหว่างส่วนนํากระแสไฟฟ้า 2 ส่วน
หมายเหตุ

3.7.8

ในกรณีที่เป็นชุดประกอบสําเร็จแผ่นพิมพ์มีเคลือบ ฉนวนของแข็งประกอบด้วยแผ่นพิมพ์และเคลือบ
ส่วนในกรณีอื่น ๆ ฉนวนของแข็งประกอบด้วยวัสดุห่อหุ้ม (encapsulating material)

เครื่องใช้ไฟฟ้าประเภท 0 (class 0 appliance)
เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีการป้องกันช็อกไฟฟ้าขึ้นอยู่กับฉนวนมูลฐานเพียงอย่างเดียว นั่นคือ ไม่มีการต่อวงจร
ของส่วนนํากระแสไฟฟ้าที่แตะต้องถึง (ถ้ามี) กับตัวนําป้องกัน (protective conductor) ในการเดิน
สายไฟฟ้ายึดกับที่ของสิ่งติดตั้งทางไฟฟ้า (the installation) ความปลอดภัยขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อม
ถ้าฉนวนมูลฐานล้มเหลว

3.7.9

เครื่องใช้ไฟฟ้าประเภท I (class I appliance)
เครื่ อ งใช้ ไ ฟฟ้ า ที่ มี ก ารป้ อ งกั น ช็ อ กไฟฟ้ า ไม่ ขึ้ น อยู่ กั บ ฉนวนมู ล ฐานเพี ย งอย่ า งเดี ย ว แต่ ยั ง เพิ่ ม ความ
ปลอดภั ย ขึ้ น อี ก โดยการต่ อ วงจรของส่ ว นนํ า กระแสไฟฟ้ า (ไม่ ใ ช่ ส่ ว นมี ไ ฟฟ้ า ) กั บ ตั ว นํ า ดิ น ป้ อ งกั น
(protective earthing conductor) ในการเดินสายไฟฟ้ายึดกับที่ ในลักษณะที่ทําให้ส่วนนํากระแสไฟฟ้า
ไม่สามารถมีไฟฟ้า ถ้าฉนวนมูลฐานล้มเหลว

3.7.10 เครื่องใช้ไฟฟ้าประเภท II (class II appliance)
เครื่ อ งใช้ ไ ฟฟ้ า ที่ มี ก ารป้ อ งกั น ช็ อ กไฟฟ้ า ไม่ ขึ้ น อยู่ กั บ ฉนวนมู ล ฐานเพี ย งอย่ า งเดี ย ว แต่ ยั ง เพิ่ ม ความ
ปลอดภัยขึ้นอีก เช่น มีฉนวนคู่หรือฉนวนเสริม โดยไม่มีการจัดเตรียมการสําหรับการต่อดินเพื่อการ
ป้องกันหรือความปลอดภัยขึ้นอยู่กับภาวะการติดตั้งทางไฟฟ้า
หมายเหตุ

เครื่ อ งใช้ไ ฟฟ้ า ประเภท II อาจมี ตัว กลางสํ าหรั บ รั ก ษาความต่ อ เนื่อ งของวงจรป้องกัน (protective
circuit) เช่น มีตัวกลางอยู่ในเครื่องใช้ไฟฟ้าและถูกฉนวนจากพื้นผิวแตะต้องถึงตามข้อกํา หนดของ
ประเภท II

3.7.11 เครื่องใช้ไฟฟ้าประเภท III (class III appliance)
เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีการป้องกันช็อกไฟฟ้าขึ้นอยู่กับแหล่งจ่ายไฟฟ้าที่ SELV และไม่มีแรงดันไฟฟ้าอื่นสูงกว่า
SELV กําเนิดขึ้น
3.8
3.8.1

นิยามเกี่ยวกับมลพิษ
มลพิษ (pollution)
สิ่ ง เพิ่ ม เติ ม ใด ๆ ที่ เ ป็ น วั ต ถุ แ ปลกปลอม ของแข็ ง แปลกปลอม ของเหลวแปลกปลอม หรื อ แก๊ ส
แปลกปลอม ซึ่งทําให้ความทนไดอิเล็กทริก (dielectric strength) หรือสภาพต้านทานพื้นผิว (surface
resistivity) ของฉนวนลดลง

3.8.2

สภาพแวดล้อมไมโคร (micro-environment)
สภาพแวดล้อมใกล้ชิดของฉนวน ที่มีผลกระทบโดยเฉพาะต่อการกําหนดมิติของระยะห่างตามผิวฉนวน
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หมายเหตุ

3.8.3

มลพิษผลิตในตัวเอง (self-produced pollution) ในห้องอาร์ก (arc chamber) ของสวิตช์ไฟฟ้า
ดูภาคผนวก ฏ.

สภาพแวดล้อมแมโคร (macro-environment)
สภาพแวดล้อมของห้องหรือสถานที่อื่น ที่สวิตช์ไฟฟ้าถูกติดตั้งหรือใช้

3.8.4

ระดับมลพิษ (pollution degree)
ตัวเลขที่บ่งลักษณะเฉพาะมลพิษคาดหมายของสภาพแวดล้อมไมโคร
หมายเหตุ

3.9
3.9.1

ใช้ระดับมลพิษ 1 ระดับมลพิษ 2 และระดับมลพิษ 3 (ดูข้อ 7.1.6 และภาคผนวก ฏ.)

นิยามเกี่ยวกับการทดสอบของผู้ทํา
การทดสอบประจํา (routine test)
การทดสอบที่สวิตช์ไฟฟ้าแต่ละตัวสําหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าถูกทดสอบ ในระหว่างและ/หรือหลังจากการทํา
เพื่อให้แน่ว่าสวิตช์ไฟฟ้าแต่ละตัวเป็นไปตามข้อกําหนดที่เกี่ยวข้องตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้
[IEV 151-04-16, แก้ไขเพิ่มเติม]
หมายเหตุ

3.9.2

การทดสอบประจําตามภาคผนวก ต.

การทดสอบการชักตัวอย่าง (sampling test)
การทดสอบสวิตช์ไฟฟ้าจํานวนหนึ่ง ที่สุ่มจากรุ่นผลิต (batch)
[IEV 151-04-17, แก้ไขเพิ่มเติม]
หมายเหตุ

3.9.3

การทดสอบการชักตัวอย่างตามภาคผนวก ถ.

การทดสอบเฉพาะแบบ (type test)
การทดสอบสวิตช์ไฟฟ้าหนึ่งตัวหรือหลายตัว เพื่อยืนยันการออกแบบ เพื่อแสดงว่าแบบสวิตช์ไฟฟ้านั้น
เป็นไปตามข้อกําหนดทางเทคนิคแบบหนึ่ง (certain specification)
[IEV 151-04-15, แก้ไขเพิ่มเติม]

4. ข้อกําหนดทั่วไป
สวิตช์ไฟฟ้าต้องออกแบบและสร้างให้ทําหน้าที่ปลอดภัยโดยไม่เป็นต้นเหตุของอันตรายต่อมนุษย์หรือสิ่งอยู่โดยรอบ
ในการใช้ปกติ แม้ว่าอาจใช้อย่างขาดความระมัดระวังซึ่งเกิดขึ้นในการใช้ปกติ ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้
และ IEC 61058-2
โดยทั่วไป การเป็นไปตามข้อกําหนดให้ทําโดยการทดสอบที่เกี่ยวข้องทุกข้อ
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5. ข้อกําหนดทั่วไปสําหรับการทดสอบ
5.1

การทดสอบตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้เป็นการทดสอบเฉพาะแบบ

5.2

หากมิ ไ ด้ กํ า หนดไว้ เ ป็ น อย่ า งอื่ น ให้ ท ดสอบตั ว อย่ า งทดสอบตามสภาพส่ ง มอบ ที่ อุ ณ หภู มิ โ ดยรอบ
25 ºC ± 10 ºC ให้ติดตั้งตัวอย่างทดสอบตามที่ผู้ทําแจ้งไว้ แต่ให้ใช้วิธีที่ให้ผลเลวที่สุด (ถ้ามีนัยสําคัญ) ถ้ามี
แจ้งไว้มากกว่า 1 วิธี
หมายเหตุ

ถ้าสงสัย ให้ทดสอบที่อุณหภูมิโดยรอบ 20 ºC ± 5 ºC

5.3

สวิตช์ไฟฟ้าที่ต้องใช้กับตัวนําถอดไม่ได้ (non-detachable conductor) ให้ทดสอบโดยการต่อกับตัวนําเหมาะสม

5.4

ถ้าสวิตช์ไฟฟ้ามีตัวต่อเสียบ การทดสอบตามข้อ 16. และข้อ 17. ให้ใช้ตัวต่อรับตัวใหม่
มิติปีกโอบ (envelope dimension) ของตัวต่อรับสําหรับสิ่งต่อปลายเร็วแบนที่ใช้สําหรับการทดสอบ ต้อง
เป็นไปตามรูปที่ 8
หมายเหตุ

วิธีการเลือกตัวต่อรับสําหรับการทดสอบสิ่งต่อปลายเร็วแบนตามภาคผนวก ซ.

ตัวต่อรับต้องเป็นชนิดเหมาะสมสําหรับอุณหภูมิโดยรอบที่กําหนด (rated ambient temperature) ของ
สวิตช์ไฟฟ้า และต้องบัดกรีตัวนําที่ถูกบีบอัดแล้วหรือเชื่อมตัวนําบีบอัดกับพื้นที่บีบอัด (ถ้ามี) ของตัวต่อรับ
5.5

หากมิได้กําหนดไว้เป็นอย่างอื่น ให้ทดสอบเรียงลําดับข้อตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้
จํานวนของตัวอย่างทดสอบที่กําหนดและข้อที่เกี่ยวข้อง ต้องเป็นดังนี้
หมายเหตุ

5.5.1

การสํารวจตัวอย่างทดสอบกับข้อเกี่ยวข้อง ตามตารางที่ 1

สวิตช์ไฟฟ้าดังนี้
-

มีพิกัดกระแสตรงเท่านั้น

-

มีพิกัดทั้งกระแสสลับและกระแสตรง

ให้ทดสอบด้วยกระแสตรง ถ้ามีพิกัดกระแสไฟฟ้ากระแสตรงและพิกัดแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงสําหรับชนิด
ของโหลด (ดูข้อ 7.1.2) เท่ากับหรือสูงกว่าพิกัดกระแสสลับ
สําหรับพิกัดเหล่านี้ ให้ใช้ตัวอย่างทดสอบดังนี้
-

ข้อ 6. ถึงข้อ 12. และข้อ 23. : ตัวอย่างทดสอบที่ 1

-

ข้อ 19. ถึงข้อ 22. : ตัวอย่างทดสอบที่ 2 เมื่อทดสอบระยะห่างในอากาศตามข้อ 20.1 ตาม
ภาคผนวก ฐ. ให้ใช้ตัวอย่างทดสอบเพิ่มเติมจํานวน 3 ตัว

-

ข้อ 13. ถึงข้อ 18.

-

•

มีเครื่องหมายสภาพขั้วไฟฟ้า : ตัวอย่างทดสอบที่ 3 ถึงตัวอย่างทดสอบที่ 5

•

ไม่มีเครื่องหมายสภาพขั้วไฟฟ้า : ตัวอย่างทดสอบที่ 3 ถึงตัวอย่างทดสอบที่ 5 ด้วยสภาพ
ขั้วไฟฟ้าหนึ่งและตัวอย่างทดสอบที่ 6 ถึงตัวอย่างทดสอบที่ 8 ด้วยสภาพขั้วไฟฟ้าตรงข้าม

ข้อ 25. : ให้ใช้ตัวอย่างทดสอบเพิ่มเติมจํานวน 3 ตัว
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5.5.2

สวิตช์ไฟฟ้าดังนี้
-

มีพิกัดเฉพาะกระแสสลับเท่านั้น

-

มีพิกัดทั้งกระแสสลับและกระแสตรง แต่ไม่ตรงตามที่กําหนดตามข้อ 5.5.1

สําหรับพิกัดเหล่านี้ ให้ใช้ตัวอย่างดังนี้
-

ข้อ 6. ถึงข้อ 12. และข้อ 23. : ตัวอย่างทดสอบที่ 1

-

ข้อ 19. ถึงข้อ 22. : ตัวอย่างทดสอบที่ 2 เมื่อทดสอบระยะห่างในอากาศตามข้อ 20.1 ตาม
ภาคผนวก ฐ. ให้ใช้ตัวอย่างทดสอบเพิ่มเติมจํานวน 3 ตัว

-

ข้อ 13. ถึงข้อ 18. :

5.5.3

•

สําหรับพิกัดกระแสสลับ : ตัวอย่างทดสอบที่ 3 ถึงตัวอย่างทดสอบที่ 5

•

สําหรับพิกัดกระแสตรงมีเครื่องหมายสภาพขั้วไฟฟ้า : ตัวอย่างทดสอบที่ 6 ถึงตัวอย่างทดสอบที่ 8

•

สําหรับพิกัดกระแสตรงไม่มีเครื่องหมายสภาพขั้วไฟฟ้า:
ตัวอย่างทดสอบที่ 6 ถึงตัวอย่าง
ทดสอบที่ 8 ด้วยสภาพขั้วไฟฟ้าหนึ่งและตัวอย่างทดสอบที่ 9 ถึงตัวอย่างทดสอบที่ 11 ด้วย
สภาพขั้วไฟฟ้าตรงข้าม

ข้อ 25. : ให้ใช้ตัวอย่างทดสอบเพิ่มเติมจํานวน 3 ตัว

สวิตช์ไฟฟ้ามีแรงดันไฟฟ้าที่กําหนดมากกว่า 1 ค่า และ/หรือกระแสไฟฟ้าที่กําหนดร่วมผสมในแหล่งจ่าย
ไฟฟ้า 1 ชนิด
สําหรับพิกัดเหล่านี้ ให้ใช้ตัวอย่างทดสอบดังนี้
-

ข้อ 6. ถึงข้อ 12. และข้อ 23. : ตัวอย่างทดสอบที่ 1

-

ข้อ 19. ถึงข้อ 22. : ตัวอย่างทดสอบที่ 2 เมื่อทดสอบระยะห่างในอากาศตามข้อ 20.1 ตาม
ภาคผนวก ฐ. ให้ใช้ตัวอย่างทดสอบเพิ่มเติมจํานวน 3 ตัว

-

ข้อ 13. ถึงข้อ 18. :
•

การร่วมผสมกับพิกัดกระแสไฟฟ้าสูงสุด : ตัวอย่างทดสอบที่ 3 ถึงตัวอย่างทดสอบที่ 5

•

การร่วมผสมที่สอง : ตัวอย่างทดสอบที่ 6 ถึงตัวอย่างทดสอบที่ 8

•

การร่วมผสมต่อไป : ตัวอย่างทดสอบที่ 9 ถึงตัวอย่างทดสอบที่ 11 และอื่น ๆ

หมายเหตุ

-

สําหรับสวิตช์ไฟฟ้าที่มีกระแสไฟฟ้าที่กําหนด 1 ค่า สําหรับพิกัดแรงดันไฟฟ้ามากกว่า 1 พิกัด
ให้ทดสอบสวิตช์ไฟฟ้านั้นที่พิกัดแรงดันไฟฟ้าสูงสุดสําหรับโหลดแต่ละชนิด

ข้อ 25. : ให้ใช้ตัวอย่างทดสอบเพิ่มเติมจํานวน 3 ตัว
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ตารางที่ 1 ตัวอย่างทดสอบ
(ข้อ 5.5 และข้อ ถ.3.2)
ข้อ
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
25
1)
2)
3)
4)
5)

6)

หมายเลขตัวอย่างที่ทดสอบ1)

หมายเหตุ

พิกัด
1
การจําแนกประเภท
1
การทําเครื่องหมายและฉลาก และการทําเอกสาร
1
การป้องกันช็อกไฟฟ้า
1
การจัดเตรียมสําหรับการต่อกับดิน
1
2)
ขั้วต่อและสิ่งต่อปลาย
1
ข้อกําหนดการสร้าง
1
3)
กลไก
3 4 5 6 7 8
3)
การป้องกันสิ่งแปลกปลอมที่เป็นของแข็ง น้ําเข้า และภาวะชื้น
3 4 5 6 7 8
2) 3)
ความต้านทานฉนวนและความทนไดอิเล็กทริก
3 4 5 6 7 8
การเกิดความร้อน
3 4 5 6 7 8
3)
ความทนทาน
3 4 5 6 7 8
ความแข็งแรงทางกล
3 4 5
หมุดเกลียว ส่วนนําพากระแสไฟฟ้า และสิ่งต่อวงจร
2
4) 5)
ระยะห่างในอากาศ ระยะห่างตามผิวฉนวน ฉนวนของแข็ง และ
2
เคลือบของชุดประกอบสําเร็จแผ่นพิมพ์แข็ง
ความเสี่ยงอันตรายต่อการลุกไหม้
2
ความต้านทานต่อการเกิดสนิม
2
การทํางานผิดปกติและภาวะผิดพร่องสําหรับสวิตช์อิเล็กทรอนิกส์
1
ข้อกําหนดความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า (EMC)
ตัวอย่างเพิ่มเติมจํานวน 3 ตัว
สําหรับเลือกตัวต่อรับทดสอบตามภาคผนวก ซ. อาจจําเป็นต้องเพิ่มตัวอย่างทดสอบ
อาจต้องเพิ่มตัวอย่างทดสอบตัวใหม่จํานวน 3 ตัว ตามข้อ 11.1.3.4 หรือตารางที่ 12 หมายเหตุ 2)
ให้ทดสอบตัวอย่างทดสอบที่ 9 ถึงตัวอย่างทดสอบที่ 11 และต่อ ๆ ไป ตามข้อร่วมผสมเดียวกันกับตัวอย่างทดสอบที่ 6 ถึง
ตัวอย่างทดสอบที่ 8
อาจต้องเพิ่มตัวอย่างทดสอบตัวใหม่จํานวน 3 ตัว ตามข้อ 20.1 สําหรับการทดสอบตามภาคผนวก ฐ.
สําหรับการทดสอบเคลือบบนแผ่นพิมพ์ตามข้อ 20.4, ต้องใช้แผ่นพิมพ์จํานวนดังนี้
13 ตัวอย่างทดสอบ สําหรับเคลือบชนิด A
17 ตัวอย่างทดสอบ สําหรับเคลือบชนิด B
อาจต้องเพิ่มตัวอย่างสําหรับการทดสอบทําลายตามข้อ 20. ข้อ 21. และข้อ 23.

5.6

ให้ทดสอบสวิตช์ไฟฟ้าที่มีความถี่ที่กําหนด ที่ความถี่นั้น ให้ทดสอบสวิตช์ไฟฟ้าที่ไม่มีความถี่ที่กําหนด
ที่ 50 Hz ให้ทดสอบสวิตช์ไฟฟ้าที่มีพิสัยความถี่ที่กําหนด ที่ความถี่ที่ให้ผลเลวที่สุดภายในพิสัยความถี่นั้น

5.7

ถ้ามีตัวอย่างทดสอบไม่เกิน 1 ตัวล้มเหลวในการทดสอบตามข้อ 13. ถึงข้อ 18. ในลักษณะที่เป็นต้นเหตุของ
การไม่เป็นไปตามข้อใดข้อหนึ่งในการทดสอบตามข้อ 13. ถึงข้อ 18. ให้ทดสอบซ้ํากับชุดตัวอย่างทดสอบที่
เหมือนกันทุกประการอีก 1 ชุด กับข้อทดสอบซึ่งเป็นต้นเหตุของความล้มเหลวและข้อก่อนหน้าข้อนั้นทุกข้อซึ่ง
อาจมีผลกระทบต่อผลลัพธ์ของการทดสอบนั้น ตัวอย่างทุกตัวต้องเป็นไปตามข้อที่ทดสอบซ้ําทุกข้อ ต้องไม่
เกิดความล้มเหลวในการทดสอบตามข้อ 6. ถึงข้อ 12. และข้อ 19. ถึงข้อ 22.
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หมายเหตุ

ผู้ยื่นขออาจแนบชุดตัวอย่างทดสอบเพิ่มเติม 1 ชุด พร้อมกันกับชุดตัวอย่างทดสอบชุดที่หนึ่ง ที่อาจจําเป็นต้อง
ใช้ในกรณีที่มีตัวอย่างทดสอบ 1 ตัวล้มเหลว
หน่วยทดสอบจะทดสอบชุดตัวอย่างทดสอบเพิ่มเติมนั้นได้ทันทีโดยไม่ต้องขอตัวอย่างทดสอบอีก และจะถือว่า
ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ (reject) ก็ต่อเมื่อเกิดความล้มเหลวอีกครั้ง
ถ้าไม่ได้ส่งชุดตัวอย่างทดสอบเพิ่มเติมในคราวเดียวกันแต่แรกและมีตัวอย่างทดสอบ 1 ตัว ล้มเหลวก็จะทําให้
ต้องถือว่าไม่เป็นไปตามเกณฑ์

5.8

ถ้ า จํ า เป็ น ต้ อ งมี ส่ ว นมี ฉ นวนคู่ ห รื อ ฉนวนเสริ ม ในสวิ ต ช์ ไ ฟฟ้ า สํ า หรั บ เครื่ อ งใช้ ไ ฟฟ้ า ประเภท 0 หรื อ
เครื่องใช้ไฟฟ้าประเภท I ให้ตรวจสอบส่วนดังกล่าวตามข้อกําหนดสําหรับสวิตช์ไฟฟ้าสําหรับเครื่องใช้ไฟฟ้า
ประเภท II
ในทํานองเดียวกัน ถ้าจําเป็นต้องมีส่วนในสวิตช์ไฟฟ้าทํางานที่ SELV
ข้อกําหนดสําหรับสวิตช์ไฟฟ้าสําหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าประเภท III

5.9

ให้ตรวจสอบส่วนดังกล่าวตาม

สําหรับการทดสอบตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ การกระตุ้นอาจกระทําได้โดยเครื่องทดสอบ การ
ทดสอบที่ความเร็วสูง แต่ต้องทําตามข้อ 17.2.4
สําหรับสวิตช์ไฟฟ้ามีส่วนกระตุ้นอิเล็กทรอนิกส์ การกระตุ้นต้องกระทําตามที่ผู้ทําแจ้งไว้

5.10 ต้องทดสอบตัวชี้บอกสัญญาณด้วยกันกับสวิตช์ไฟฟ้า
ถ้าทําได้ หากมิได้กําหนดไว้เป็นอย่างอื่น
หลอดไฟฟ้าต้องทําหน้าที่โดยไม่ต้องคํานึงถึงสภาพส่องสว่าง
(lumonosity) อาจทดสอบกับตัวอย่างทดสอบโดยการจําลองผลกระทบทางความร้อน ผลกระทบทางกล
และผลกระทบทางไฟฟ้าของหลอดไฟฟ้าชี้บอกหลอดเริ่มแรก (original indicator lamp) อาจต้องเปลี่ยน
หลอดไฟฟ้าชี้บอกแบบเปลี่ยนได้ในการทดสอบ หน้าที่ของตัวชี้บอกสัญญาณ คือ ทํางานอย่างต่อเนื่องและไม่
ขึ้นอยู่กับหน้าที่ของสวิตช์ไฟฟ้า
ผลของการทดสอบสําหรับ สวิต ช์ไ ฟฟ้า มีห ลอดไฟฟ้ าชี้ บอก ให้พิ จ ารณาใช้ กั บสวิ ตช์ ไฟฟ้า ที่ มี ก ารสร้า ง
เทีย บเท่ าที่ ไ ม่ มีห ลอดไฟฟ้ าชี้บอก หรื อ ใช้ กับ หลอดไฟฟ้ า ชี้ บอกที่ มีก ารสร้ า งเทีย บเท่าที่ไม่ มีก ลไกตั ดต่ อ
(switching mechanism)
5.11 สวิตช์ไฟฟ้าที่มีเจตนาให้ทํางานจากแหล่งจ่ายไฟฟ้าจําเพาะ ให้ทดสอบกับแหล่งจ่ายไฟฟ้าจําเพาะนั้น
5.12 ในการทดสอบทุกข้อ เครื่องวัดหรือตัวกลางวัด ต้องไม่มีความยุ่งยากในการปรับใช้กับปริมาณที่กําลังวัด
5.13 สําหรับสวิตช์อิเล็กทรอนิกส์ อาจจําเป็นต้องตัดวงจรหรือลัดวงจรส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ทดสอบได้
5.14 สําหรับการทดสอบตามข้อ 23.1.1.1 อาจจําเป็นต้องใช้ตัวอย่างทดสอบเพิ่มเติม

6. พิกัด
6.1

แรงดันไฟฟ้าที่กําหนดสูงสุด คือ 480 V

6.2

สวิตช์ไฟฟ้ามีตัวชี้บอกสัญญาณ แรงดันไฟฟ้าที่กําหนดสําหรับตัวชี้บอกสัญญาณอาจต่างกับแรงดันไฟฟ้าที่กําหนด

6.3

กระแสไฟฟ้าที่กําหนดสูงสุด คือ 63 A

การเป็นไปตามข้อกําหนดข้อ 6.1 ถึงข้อ 6.3 ให้ทําโดยการตรวจพินิจร่วมกับข้อ 8.
-23-

มอก. 2593 เล่ม 1–2559

7. การจําแนกประเภท
7.1

การจําแนกประเภทสวิตช์ไฟฟ้า

7.1.1

ตามชนิดแหล่งจ่ายไฟฟ้า

7.1.1.1 สวิตช์ไฟฟ้าสําหรับไฟฟ้ากระแสสลับเท่านั้น
7.1.1.2 สวิตช์ไฟฟ้าสําหรับไฟฟ้ากระแสตรงเท่านั้น
7.1.1.3 สวิตช์ไฟฟ้าสําหรับไฟฟ้าทั้งกระแสสลับและกระแสตรง
7.1.2

ตามชนิดของโหลดที่ถูกควบคุมโดยแต่ละวงจรไฟฟ้าของสวิตช์ไฟฟ้า
หมายเหตุ 1 สวิตช์ไฟฟ้าที่มีมากกว่า 1 วงจร แต่ละวงจรไม่จําเป็นต้องมีประเภทเดียวกัน
หมายเหตุ 2 อาจใช้ภาคผนวก ฉ. เพื่อหาพิกัดโดยเฉพาะของสวิตช์ไฟฟ้าว่าเหมาะสมสําหรับควบคุมวงจร
ในการใช้งานจริง

7.1.2.1

วงจรสําหรับโหลดต้านทานนัยสําคัญมีตัวประกอบกําลังไม่น้อยกว่า 0.9

7.1.2.2

วงจรสําหรับโหลดต้านทาน โหลดมอเตอร์มีตัวประกอบกําลังไม่น้อยกว่า 0.6 หรือการร่วมผสมของ
โหลดทั้งสอง

7.1.2.3

วงจรสําหรับการร่วมผสมของโหลดต้านทานกับโหลดเก็บประจุกระแสสลับ

7.1.2.4

วงจรสําหรับโหลดหลอดไฟฟ้าไส้ทังสเตนธรรมดา

7.1.2.5

วงจรสําหรับโหลดจําเพาะที่แจ้งไว้

7.1.2.6

วงจรสําหรับกระแสไฟฟ้าไม่เกิน 20 mA

7.1.2.7

วงจรสําหรับโหลดหลอดไฟฟ้าจําเพาะ

7.1.2.8

วงจรสําหรับโหลดเหนี่ยวนํามีตัวประกอบกําลังไม่น้อยกว่า 0.6

7.1.2.9

วงจรสําหรับโหลดจําเพาะของมอเตอร์มีโรเตอร์ล็อก (locked rotor) และมีตัวประกอบกําลังไม่น้อยกว่า 0.6

7.1.2.10 โหลดต่ําสุดสําหรับสวิตช์อิเล็กทรอนิกส์
7.1.3

ตามอุณหภูมิโดยรอบ

7.1.3.1

สวิตช์ไฟฟ้าที่ซึ่งสวิตช์ไฟฟ้าชุดสมบูรณ์ (complete switch) รวมทั้งส่วนกระตุ้นด้วย มีเจตนาให้ใช้
ในอุณหภูมิโดยรอบระหว่างค่าต่ําสุด 0 ºC กับ ค่าสูงสุด 55 ºC

7.1.3.2

สวิตช์ไฟฟ้าที่ซึ่งสวิตช์ไฟฟ้าชุดสมบูรณ์รวมทั้งส่วนกระตุ้นด้วย มีเจตนาให้ใช้ในอุณหภูมิโดยรอบสูง
กว่า 55 ºC หรือต่ํากว่า 0 ºC หรือทั้งสอง
-

ค่านิยมของอุณหภูมิโดยรอบสูงสุด คือ 85 ºC 100 ºC 125 ºC และ 150 ºC

-

ค่านิยมของอุณหภูมิอากาศโดยรอบต่ําสุด คือ -10 ºC -25 ºC และ -40 ºC

-

ค่าที่ต่างกับค่านิยมเหล่านี้ก็ใช้ได้ แต่ต้องมีค่าเป็นขั้น 5 ºC
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7.1.3.3

สวิตช์ไฟฟ้าที่มีเจตนาให้ใช้กับส่วนกระตุ้นและส่วนแตะต้องถึงอื่น ๆ ในอุณหภูมิโดยรอบระหว่าง
0 ºC กับ 55 ºC และส่วนที่เหลือของสวิตช์ไฟฟ้าในอุณหภูมิโดยรอบสูงกว่า 55 ºC

7.1.3.4

-

ค่านิยมของอุณหภูมิโดยรอบสูงสุด คือ 85 ºC 100 ºC 125 ºC และ 150 ºC

-

ค่าที่ต่างจากค่านิยมเหล่านี้ก็ใช้ได้ แต่ต้องมีค่าเป็นขั้น 5 ºC

สวิตช์อิเล็กทรอนิกส์สายอ่อนและสวิตช์อิเล็กทรอนิกส์ติดตั้งอย่างอิสระ ซึ่งจําแนกประเภทสําหรับ
อุณหภูมิโดยรอบสูงสุด 35 ºC
หมายเหตุ

7.1.3.4.1

อาจใช้การจําแนกประเภทอุณหภูมิอากาศโดยรอบ 35 ºC สําหรับสวิตช์อิเล็กทรอนิกส์อื่นด้วย
ถ้าสวิตช์อิเล็กทรอนิกส์เหล่านั้นมีสารสนเทศถูกต้องตามตารางที่ 3 ลําดับที่ 3.2

สวิตช์อิเล็กทรอนิกส์สายอ่อนและสวิตช์อิเล็กทรอนิกส์ติดตั้งอย่างอิสระ ซึ่งในสวิตช์ไฟฟ้า
ชุดสมบูรณ์รวมทั้งส่วนกระตุ้นด้วย มีเจตนาให้ใช้ในอุณหภูมิอากาศโดยรอบระหว่างค่าต่ําสุด
0 ºC กับ ค่าสูงสุด 35 ºC
หมายเหตุ

7.1.3.4.2

การลดอุณหภูมิโดยรอบจาก 55 ºC ลงเหลือ 35 ºC เนื่องจากความจริงที่ว่า ส่วนประกอบ
ของสวิตช์อิเล็กทรอนิกส์มีการกระจายความร้อนสูงกว่าส่วนประกอบของสวิตช์ไฟฟ้าทางกล

สวิตช์อิเล็กทรอนิกส์สายอ่อนและสวิตช์อิเล็กทรอนิกส์ติดตั้งอย่างอิสระ ซึ่งในสวิตช์ไฟฟ้า
ชุดสมบูรณ์รวมทั้งส่วนกระตุ้นด้วย มีเจตนาให้ใช้ในอุณหภูมิอากาศโดยรอบสูงกว่า 35 ºC หรือ
ค่าต่ําสุดต่ํากว่า 0 ºC หรือทั้งสอง
-

ค่านิยมของอุณหภูมิอากาศโดยรอบสูงสุด คือ 55 ºC 85 ºC 100 ºC และ 125 ºC

-

ค่านิยมของอุณหภูมิอากาศโดยรอบต่ําสุด คือ -10 ºC -25 ºC และ -40 ºC

-

ค่าที่ต่างจากค่านิยมเหล่านี้ก็ใช้ได้ แต่ต้องมีค่าเป็นขั้น 5 ºC

7.1.4 ตามจํานวนของวัฏจักรทํางาน
7.1.4.1

100 000 วัฏจักรทํางาน

7.1.4.2

50 000 วัฏจักรทํางาน

7.1.4.3

25 000 วัฏจักรทํางาน

7.1.4.4

10 000 วัฏจักรทํางาน

7.1.4.5

6 000 วัฏจักรทํางาน

7.1.4.6

3 000 วัฏจักรทํางาน

7.1.4.7

1 000 วัฏจักรทํางาน

7.1.4.8

300 วัฏจักรทํางาน

7.1.5

ตามระดับชั้นการป้องกันโดยสวิตช์ไฟฟ้าเช่นเดียวกับส่วนของเปลือกหุ้มของเครื่องใช้ไฟฟ้า เมื่อติดตั้ง
ตามที่แจ้งไว้
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7.1.5.1

ระดับชั้นการป้องกันสิ่งแปลกปลอมที่เป็นของแข็ง (IEC 60529)

7.1.5.1.1

ไม่ป้องกันสิ่งแปลกปลอมที่เป็นของแข็ง (IP0X)

7.1.5.1.2

ป้องกันสิ่งแปลกปลอมที่เป็นของแข็งมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 50 mm ขึ้นไป (IP1X)

7.1.5.1.3

ป้องกันสิ่งแปลกปลอมที่เป็นของแข็งมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 12.5 mm ขึ้นไป (IP2X)

7.1.5.1.4

ป้องกันสิ่งแปลกปลอมที่เป็นของแข็งมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.5 mm ขึ้นไป (IP3X)

7.1.5.1.5

ป้องกันสิ่งแปลกปลอมที่เป็นของแข็งมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.0 mm ขึ้นไป (IP4X)

7.1.5.1.6

ป้องกันฝุ่น (IP5X)

7.1.5.1.7

ผนึกกันฝุ่น (IP6X)

7.1.5.2

ระดับชั้นการป้องกันน้ําเข้า (IEC 60529)

7.1.5.2.1

ไม่ป้องกันน้ําเข้า (IPX0)

7.1.5.2.2

ป้องกันน้ําหยดในแนวดิ่ง (IPX1)

7.1.5.2.3

ป้องกันน้ําหยดในแนวดิ่ง เมื่อเปลือกหุ้มเอียงได้จนถึง 15º (IPX2)

7.1.5.2.4

ป้องกันพ่นละอองน้ํา (IPX3)

7.1.5.2.5

ป้องกันน้ําสาด (IPX4)

7.1.5.2.6

ป้องกันน้ําฉีด (IPX5)

7.1.5.2.7

ป้องกันน้ําฉีดอย่างแรง (IPX6)

7.1.5.2.8

ป้องกันจุ่มน้ําชั่วคราว (IPX7)

7.1.5.3

ระดับชั้นการป้องกันช็อกไฟฟ้าสําหรับสวิตช์รวมอยู่สําหรับใช้ใน

7.1.5.3.1

เครื่องใช้ไฟฟ้าประเภท 0

7.1.5.3.2

เครื่องใช้ไฟฟ้าประเภท I

7.1.5.3.3

เครื่องใช้ไฟฟ้าประเภท II

7.1.5.3.4

เครื่องใช้ไฟฟ้าประเภท III

หมายเหตุ

7.1.6

สวิตช์ไฟฟ้าสําหรับใช้ในเครื่องใช้ไฟฟ้าประเภท II อาจใช้ในเครื่องใช้ไฟฟ้าประเภทอื่น ๆ ทั้งหมดได้โดยไม่มีการ
ป้องกันเพิ่มเติม

ตามระดับมลพิษ

7.1.6.1

ระดับมลพิษ 1

7.1.6.2

ระดับมลพิษ 2

7.1.6.3

ระดับมลพิษ 3
หมายเหตุ 1 รายละเอียดสําหรับระดับมลพิษตามภาคผนวก ฏ.
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หมายเหตุ 2 สวิตช์ไฟฟ้าเหมาะสําหรับใช้ในสถานะเฉพาะ อาจใช้ในสถานะไร้มลพิษ
หมายเหตุ 3 สวิต ช์ไ ฟฟ้ าอาจใช้ใ นสถานะมลพิ ษมากกว่ า ที่ ถูก ออกแบบไว้ ถ้ า เครื่อ งใช้ไ ฟฟ้ า มีก ารป้ อ งกั น
เพิ่มเติมเหมาะสม

7.1.7

ตามวิธีกระตุ้นสวิตช์ไฟฟ้า
หมายเหตุ

การจําแนกประเภทตามข้อนี้ไม่เคร่งครัด

7.1.7.1

สวิตช์หมุน

7.1.7.2

สวิตช์ก้านงัด

7.1.7.3

สวิตช์โยก

7.1.7.4

สวิตช์ปุ่มกด

7.1.7.5

สวิตช์ดึงเชือก

7.1.7.6

สวิตช์ไฟฟ้ากดดึง

7.1.7.7

สวิตช์อิเล็กทรอนิกส์ทํางานผ่านหน่วยรับรู้ (เช่น สิ่งกระทบแตะ สิ่งกระทบเข้าใกล้ สิ่งกระทบหมุน
สิ่งกระทบแสง สิ่งกระทบเสียง สิ่งกระทบร้อน)

7.1.8

ตามเครื่องหมายและฉลาก

7.1.8.1

สวิตช์ไฟฟ้ามีเครื่องหมายและฉลากจํากัด U.T. (อ้างอิงแบบเอกลักษณ์ U.T.)

7.1.8.2

สวิตช์ไฟฟ้ามีเครื่องหมายและฉลากบริบูรณ์ C.T. (อ้างอิงแบบธรรมดา C.T.)

7.1.9

ตามอุณหภูมิลวดรุ่งแสง

7.1.9.1

650 ºC

7.1.9.2

750 ºC

7.1.9.3

850 ºC
หมายเหตุ

การเลือกอุณหภูมิลวดรุ่งแสงที่แจ้งไว้ สมควรพิจารณาข้อกําหนดตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
เครื่องใช้ไฟฟ้าหรือบริภัณฑ์ไฟฟ้าที่เกี่ยวข้อง

7.1.10 ตามแรงดันไฟฟ้าทนอิมพัลส์ที่กําหนด
7.1.10.1 330 V
7.1.10.2 500 V
7.1.10.3 800 V
7.1.10.4 1 500 V
7.1.10.5 2 500 V
7.1.10.6 4 000 V
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หมายเหตุ

ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งแรงดั น ไฟฟ้ า ทนอิ ม พั ล ส์ ที่ กํ า หนด แรงดั น ไฟฟ้ า ที่ กํ า หนด กั บ ประเภท
แรงดันไฟฟ้าเกิน ตามภาคผนวก ฎ.

7.1.11 ตามชนิดการตัดวงจร
7.1.11.1 การตัดวงจรอิเล็กทรอนิกส์
7.1.11.2 การตัดวงจรไมโคร
7.1.11.3 การตัดวงจรสมบูรณ์
7.1.12 ตามชนิดเคลือบสําหรับชุดประกอบแผ่นพิมพ์แข็ง
7.1.12.1 เคลือบชนิด A
7.1.12.2 เคลือบชนิด B
หมายเหตุ

คําอธิบายสําหรับเคลือบชนิด A และเคลือบชนิด B ตามภาคผนวก ณ.

7.1.13 ตามชนิดและ/หรือสิ่งต่อวงจรของสวิตช์ไฟฟ้า
รายละเอียดสําหรับชนิดของสวิตช์ไฟฟ้าและชนิดของสิ่งต่อวงจร ตามตารางที่ 2
7.1.13.1 สวิตช์ไฟฟ้า 1 ทาง
7.1.13.1.1

ชนิดและ/หรือสิ่งต่อวงจรจําเพาะที่แจ้งไว้

7.1.13.1.2

1 ขั้ว 1 โหลด (การตัดวงจร 1 ขั้ว)

7.1.13.1.3

2 ขั้ว 1 โหลด (การตัดวงจรทุกขั้ว)

7.1.13.1.4

2 ขั้ว 2 โหลด (การตัดวงจร 1 ขั้ว)

7.1.13.1.5

2 ขั้ว 2 โหลด (การตัดวงจร 1 ขั้ว, โหลดต่อวงจรกับสภาพขั้วไฟฟ้าตรงข้าม)

7.1.13.1.6

3 ขั้ว 3 โหลด ตัวนําเป็นกลางไม่ถูกต่อตัด (การตัดวงจร 3 ขั้ว)

7.1.13.1.7

4 ขั้ว 3 โหลด ขั้วเป็นกลางถูกต่อตัด (การตัดวงจร 4 ขั้ว)

7.1.13.1.8

3 ขั้ว 3 โหลด (การตัดวงจร 3 ขั้ว)

7.1.13.2 สวิตช์ไฟฟ้า 2 ทาง
7.1.13.2.1

ชนิดและ/หรือสิ่งต่อวงจร จําเพาะที่แจ้งไว้

7.1.13.2.2

1 ขั้ว 1 โหลด (การตัดวงจร 1 ขั้ว)

7.1.13.2.3

1 ขั้ว 2 โหลด (การตัดวงจร 1 ขั้ว, สําหรับวงจรและโหลดจําเพาะเท่านั้น)

7.1.13.2.4

2 ขั้ว 1 โหลด (การตัดวงจรทุกขั้ว)

7.1.13.2.5

2 ขั้ว 2 โหลด (การตัดวงจรทุกขั้ว, สําหรับวงจรและโหลดจําเพาะเท่านั้น)

7.1.13.2.6

2 ขั้ว 1 โหลด มีการกลับสภาพขั้วไฟฟ้า
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7.1.13.2.7

2 ขั้ว 4 โหลด (การตัดวงจร 1 ขั้ว โหลดต่อวงจรกับสภาพขั้วไฟฟ้าตรงข้าม, สําหรับวงจรและ
โหลดจําเพาะเท่านั้น)

7.1.13.2.8

2 ขั้ว 2 โหลด (การตัดวงจร 1 ขั้ว, โหลดต่อวงจรกับสภาพขั้วไฟฟ้าตรงข้าม)

7.1.13.2.9

2 ขั้ว 4 โหลด (การตัดวงจร 1 ขั้ว สําหรับวงจรและโหลดจําเพาะเท่านั้น)

7.1.13.3 สวิตช์ไฟฟ้า 2 ทางมีตําแหน่งกึ่งกลางสําหรับการตัดวงจร
7.1.13.3.1

ชนิดและ/หรือสิ่งต่อวงจรจําเพาะที่แจ้งไว้

7.1.13.3.2

1 ขั้ว 1 โหลด (การตัดวงจร 1 ขั้ว)

7.1.13.3.3

1 ขั้ว 2 โหลด (การตัดวงจร 1 ขั้ว)

7.1.13.3.4

2 ขั้ว 1 โหลด (การตัดวงจรทุกขั้ว)

7.1.13.3.5

2 ขั้ว 2 โหลด (การตัดวงจรทุกขั้ว)

7.1.13.3.6

2 ขั้ว 1 โหลด มีการกลับสภาพขั้วไฟฟ้า (การตัดวงจรทุกขั้ว)

7.1.13.3.7

2 ขั้ว 4 โหลด (การตัดวงจร 1 ขั้ว, โหลดต่อวงจรกับสภาพขั้วไฟฟ้าตรงข้าม)

7.1.13.3.8

2 ขั้ว 2 โหลด (การตัดวงจร 1 ขั้ว, โหลดต่อวงจรกับสภาพขั้วไฟฟ้าตรงข้าม)

7.1.13.3.9

2 ขั้ว 4 โหลด (การตัดวงจร 1 ขั้ว)

7.1.13.4 สวิตช์ไฟฟ้าหลายทาง
7.1.13.4.1

จํานวนของขั้ว ชนิดของสิ่งต่อวงจรและโหลดตามที่แจ้งไว้

7.1.13.4.2

1 ขั้ว 4 ตําแหน่ง มีการกลับสภาพขั้วไฟฟ้า (การตัดวงจร 1 ขั้ว สําหรับโหลดต้านทานตามข้อ
7.1.2.1)

7.1.13.4.3

2 ขั้ว 4 ตําแหน่ง มีการกลับสภาพขั้วไฟฟ้า (การตัดวงจรทุกขั้ว สําหรับโหลดต้านทานตาม
ข้อ 7.1.2.1)

7.1.13.4.4

2 ขั้ว 5 ตําแหน่ง มีการกลับสภาพขั้วไฟฟ้า (การตัดวงจรทุกขั้ว สําหรับโหลดต้านทานตาม
ข้อ 7.1.2.1)

7.1.13.4.5

2 ขั้ว 7 ตําแหน่ง มีการกลับสภาพขั้วไฟฟ้า (การตัดวงจรทุกขั้ว สําหรับโหลดต้านทานตาม
ข้อ 7.1.2.1)

หมายเหตุ

สวิตช์ไฟฟ้าตามข้อ 7.1.13.4.2 ถึงข้อ 7.1.13.4.5 ออกแบบสําหรับการเพิ่มขึ้นหรือการลดลงของวัตต์ผลลัพธ์
ของการร่วมผสมของตัวต้านทาน (R1 ถึง R3) ตามตารางที่ 2

7.1.14 ตามอุปกรณ์สวิตช์สําหรับสวิตช์อิเล็กทรอนิกส์
7.1.14.1 มีอุปกรณ์สวิตช์สารกึ่งตัวนํา
7.1.14.2 มีอุปกรณ์สวิตช์ทางกล
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7.1.15 ตามภาวะเย็นสําหรับสวิตช์อิเล็กทรอนิกส์
7.1.15.1 ไม่กําหนดทําให้เย็น (not requiring forced cooling)
7.1.15.2 กําหนดทําให้เย็น
7.1.16 ตามแบบหน้าที่ทํางานสําหรับสวิตช์อิเล็กทรอนิกส์
7.1.16.1 หน้าที่ทํางานต่อเนื่อง แบบหน้าที่ทํางาน S1
7.1.16.2 หน้าที่ทํางานเวลาสั้น แบบหน้าที่ทํางาน S2
7.1.16.3 หน้าที่ทํางานเป็นจังหวะตามคาบ แบบหน้าที่ทํางาน S3
หมายเหตุ 1 รูปที่ 14 ถึงรูปที่ 16 แสดงแบบหน้าที่ทํางานแบบต่าง ๆ
หมายเหตุ 2 แนวความคิดแบบหน้าที่ทํางานตาม IEC 60034-1

7.1.17 ตามภาวะการทดสอบ
7.1.17.1 ภาวะการทดสอบตามหน้ า ที่ สํ า หรั บ สวิ ต ช์ อิ เ ล็ กทรอนิ ก ส์ ด้ ว ยกระแสไฟฟ้ า ทางความร้ อ นหรื อ
กระแสไฟฟ้าต้านทานที่กําหนดสูงสุด
หมายเหตุ

ภาวะการทดสอบตามหน้าที่นี้สะท้อนการทําหน้าที่ถูกต้องของสวิตช์อิเล็กทรอนิกส์ แต่ไม่ได้จําลอง
โหลดจริงของการใช้งานขั้นสุดท้าย (end application)

7.1.17.2 ภาวะการทดสอบจําลองสําหรับสวิตช์อิเล็กทรอนิกส์ด้วยชนิดของโหลดตามข้อ 7.1.2
หมายเหตุ

ภาวะการทดสอบจําลองนี้สะท้อนการทําหน้าที่ถูกต้องของสวิตช์อิเล็กทรอนิกส์ และยังจําลอง
ภาวะของการใช้งานขั้นสุดท้ายทุกภาวะด้วย

7.1.17.3 ภาวะการทดสอบจําเพาะของการใช้งานขั้นสุดท้ายสําหรับสวิตช์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น ในหรือพร้อมกับ
เครื่องใช้ไฟฟ้าและในภาวะเย็นของเครื่องใช้ไฟฟ้า
7.1.17.4 ภาวะการทดสอบสําหรับสวิตช์อิเล็กทรอนิกส์ตามแบบหน้าที่ทํางาน
7.1.17.5 ภาวะการทดสอบสําหรับสวิตช์ไฟฟ้าที่มีความเร็วต่อและตัดของส่วนสัมผัส (contact making and
breaking speed) เป็นอิสระจากความเร็วของการกระตุ้น
7.1.18 ตามการป้องกันฝังในสําหรับสวิตช์อิเล็กทรอนิกส์
7.1.18.1 มีการป้องกันฝังใน
7.1.18.2 ไม่มีการป้องกันฝังใน
7.2
7.2.1

การจําแนกประเภทขั้วต่อ
ขั้วต่อที่มีเจตนาสําหรับสิ่งต่อวงจรที่เป็นตัวนําไม่ได้เตรียมและไม่กําหนดให้ใช้เครื่องมือใช้งานพิเศษ
หมายเหตุ

7.2.2

การบิดตัวนําตีเกลียวให้ปลายแข็งขึ้น ไม่ถือว่าเป็นการเตรียมเป็นพิเศษ (special preparation)

ขั้วต่อที่มีเจตนาสําหรับสิ่งต่อวงจรที่เป็นตัวไม่ได้นําเตรียมและไม่กําหนดให้ใช้เครื่องมือใช้งานพิเศษ แต่มี
พิสัยบีบรัดและ/หรือชนิดสายไฟฟ้าจํากัด
-30-

มอก. 2593 เล่ม 1–2559
7.2.3

ขั้วต่อที่มีเจตนาสําหรับสิ่งต่อวงจรที่เป็นตัวนําเตรียมและ/หรือกําหนดให้ใช้เครื่องมือใช้งานพิเศษ

7.2.4

ขั้วต่อที่เหมาะสมสําหรับสิ่งต่อวงจรที่เป็นสายไฟฟ้าป้อนกําลังไฟฟ้าหรือสายอ่อนป้อนกําลังไฟฟ้า (supply
cable or cord) ซึ่งมีตัวนําไม่ได้เตรียมและไม่กําหนดให้ใช้เครื่องมือใช้งานพิเศษ

7.2.5

ขั้วต่อที่เหมาะสมสําหรับสิ่งต่อวงจรที่เป็นสายไฟฟ้าป้อนกําลังไฟฟ้าหรือสายอ่อนป้อนกําลังไฟฟ้าซึ่งมี
ตัวนําเตรียมและ/หรือกําหนดให้ใช้เครื่องมือใช้งานพิเศษ

7.2.6

ขั้วต่อที่เหมาะสมสําหรับสิ่งต่อวงจรระหว่างหน่วยที่เป็นตัวนําตั้งแต่ 2 เส้น ขึ้นไป

7.2.7

ขั้วต่อที่มีเจตนาสําหรับสิ่งต่อวงจรที่เป็นตัวนําแข็งเส้นเดี่ยว

7.2.8

ขั้วต่อที่มีเจตนาสําหรับสิ่งต่อวงจรที่เป็นตัวนําแข็งเส้นเดี่ยวและตัวนําแข็งตีเกลียว

7.2.9

ขั้วต่อที่มีเจตนาสําหรับสิ่งต่อวงจรที่เป็นตัวนําอ่อน

7.2.10 ขั้วต่อที่เหมาะสมสําหรับสิ่งต่อวงจรที่เป็นทั้งตัวนําแข็ง (เส้นเดี่ยวและตีเกลียว) และตัวนําอ่อน
7.2.11 ขั้วต่อบัดกรีที่มีเจตนาสําหรับการบัดกรีโดยมือด้วยหัวแร้ง
7.2.12 ขั้วต่อบัดกรีที่มีเจตนาสําหรับการบัดกรีด้วยอ่างบัดกรี
7.2.13 ขั้วต่อบัดกรีที่มีตัวกลางทางกลสําหรับยึดตัวนํา และมีการบัดกรีเพื่อให้วงจรไฟฟ้าต่อเนื่อง
7.2.14 ขั้ ว ต่ อ บั ด กรี ที่ ไ ม่ มี ตั ว กลางทางกลสํ า หรั บ ยึ ด ตั ว นํ า และมี ก ารบั ด กรี เ พี ย งอย่ า งเดี ย วเพื่ อ ให้ มั่ น ใจ
ในความต่อเนื่องของวงจรไฟฟ้า
7.2.15 ตามความต้านทานต่อความร้อนบัดกรี
7.2.15.1 ขั้วต่อบัดกรีแบบ 1
7.2.15.2 ขั้วต่อบัดกรีแบบ 2
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ตารางที่ 2 ชนิดและสิ่งต่อวงจรของสวิตช์ไฟฟ้า
การจําแนกประเภท

รหัส

1)

7.1.13.1
7.1.13.1.1
7.1.13.1.2

1.1
1.2

(ข้อ 7.1.13 และ ข้อ 17.2.1.1)

ชนิดของสิ่งต่อวงจร
วงจรทดสอบ3)
สวิตช์ไฟฟ้า 1 ทาง
หลักการของสวิตช์ไฟฟ้า 1 ทาง
มี 1 ขั้ว ถึง n ขั้ว
จํานวนของขั้วไฟฟ้า ชนิดของสิ่งต่อวงจรและโหลดตามที่แจ้งไว้
1 ขั้ว
1 โหลด
(การตัดวงจร 1 ขั้ว)

ชนิดของสวิตช์ไฟฟ้า

S = ตัวอย่างทดสอบ
7.1.13.1.3

1.3

2 ขั้ว

1 โหลด
(การตัดวงจรทุกขั้ว)
S = ตัวอย่างทดสอบ

7.1.13.1.4

1.4
[1.2]

2 ขั้ว

2 โหลด
(การตัดวงจร 1 ขั้ว)
S = ตัวอย่างทดสอบ

7.1.13.1.5

1.5
[1.2]
[1.4]

2 ขั้ว

2 โหลด
(การตัดวงจร 1 ขั้ว
โหลดต่อวงจรกับสภาพขั้วไฟฟ้า
ตรงข้าม)
S = ตัวอย่างทดสอบ

7.1.13.1.6

1.6

3 ขั้ว

3 โหลด ตัวนําเป็นกลางไม่ถูก
ต่อตัด
(การตัดวงจร 3 ขั้ว)
S = ตัวอย่างทดสอบ

7.1.13.1.7

1.7

4 ขั้ว

3 โหลด ขั้วไฟฟ้าเป็นกลางถูก
ต่อตัด
(การตัดวงจร 4 ขั้ว)
S = ตัวอย่างทดสอบ

7.1.13.1.8

1.8

3 ขั้ว

3 โหลด
(การตัดวงจร 3 ขั้ว)

S = ตัวอย่างทดสอบ
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ตารางที่ 2 (ต่อ) ชนิดและสิ่งต่อวงจรของสวิตช์ไฟฟ้า
การจําแนกประเภท

รหัส

1)

7.1.13.2
7.1.13.2.1
7.1.13.2.2

7.1.13.2.3 2)

2.1
2.2
[1.2]

(ข้อ 7.1.13 และ ข้อ 17.2.1.1)
ชนิดของสวิตช์ไฟฟ้า

ชนิดของสิ่งต่อวงจร
สวิตช์ไฟฟ้า 2 ทาง
หลักการของสวิตช์ไฟฟ้า 2 ทาง
มี 1 ขั้ว ถึง n ขั้ว

1 ขั้ว

วงจรทดสอบ3)

จํานวนของขั้วไฟฟ้า ชนิดของสิ่งต่อวงจรและโหลดตามที่แจ้งไว้
1 โหลด
(การตัดวงจร 1 ขั้ว)

S = ตัวอย่างทดสอบ
A = สวิตช์ไฟฟ้าช่วย
2.3

1 ขั้ว

2 โหลด
(การตัดวงจร 1 ขั้ว)

S = ตัวอย่างทดสอบ
7.1.13.2.4

7.1.13.2.5 2)

7.1.13.2.6

2)

2.4
[1.3]

2 ขั้ว

1 โหลด
(การตัดวงจรทุกขั้ว)

S = ตัวอย่างทดสอบ
A = สวิตช์ไฟฟ้าช่วย
2.5

2 ขั้ว

2 โหลด
(การตัดวงจรทุกขั้ว)

S = ตัวอย่างทดสอบ
2.6

2 ขั้ว

1 โหลดมีการกลับสภาพ
ขั้วไฟฟ้า

S = ตัวอย่างทดสอบ
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มอก. 2593 เล่ม 1–2559
ตารางที่ 2 (ต่อ) ชนิดและสิ่งต่อวงจรของสวิตช์ไฟฟ้า
การจําแนกประเภท
7.1.13.2.7 2)

1)

รหัส
2.7

(ข้อ 7.1.13 และ ข้อ 17.2.1.1)
ชนิดของสวิตช์ไฟฟ้า
2 ขั้ว

ชนิดของสิ่งต่อวงจร
4 โหลด
(การตัดวงจร 1 ขั้ว
โหลดต่อวงจรกับสภาพขั้วไฟฟ้า
ตรงข้าม)

วงจรทดสอบ3)

S = ตัวอย่างทดสอบ
7.1.13.2.8

7.1.13.2.9 2)

2.8

2 ขั้ว

2 โหลด
(การตัดวงจร 1ขั้ว
โหลดต่อวงจรกับสภาพขั้วไฟฟ้า
ตรงข้าม)
S = ตัวอย่างทดสอบ
A = สวิตช์ไฟฟ้าช่วย

2.9

2 ขั้ว

4 โหลด
(การตัดวงจร 1 ขั้ว)

S = ตัวอย่างทดสอบ
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มอก. 2593 เล่ม 1–2559
ตารางที่ 2 (ต่อ) ชนิดและสิ่งต่อวงจรของสวิตช์ไฟฟ้า
การจําแนกประเภท

รหัส

1)

7.1.13.3
7.1.13.3.1
7.1.13.3.2

3.1
3.2

(ข้อ 7.1.13 และ ข้อ 17.2.1.1)

ชนิดของสิ่งต่อวงจร
วงจรทดสอบ3)
สวิตช์ไฟฟ้า 2 ทางมีตําแหน่งกึ่งกลางสําหรับการตัดวงจร
หลักการของสวิตช์ไฟฟ้า 2 ทาง
มีตําแหน่งกึ่งกลางและ 1 ขั้ว ถึง n ขั้ว

ชนิดของสวิตช์ไฟฟ้า

1 ขั้ว

จํานวนของขั้วไฟฟ้า ชนิดของสิ่งต่อวงจรและโหลดตามที่แจ้ง
1 โหลด
(การตัดวงจร 1 ขั้ว)

S = ตัวอย่างทดสอบ
A = สวิตช์ไฟฟ้าช่วย
7.1.13.3.3

3.3

1 ขั้ว

1 โหลด
(การตัดวงจร 1 ขั้ว)

S = ตัวอย่างทดสอบ
7.1.13.3.4

3.4

2 ขั้ว

2 โหลด
(การตัดวงจร 1 ขั้ว)

S = ตัวอย่างทดสอบ
A = สวิตช์ไฟฟ้าช่วย
7.1.13.3.5

3.5

2 ขั้ว

1 โหลด
(การตัดวงจรทุกขั้ว)

S = ตัวอย่างทดสอบ
7.1.13.3.6

3.6

2 ขั้ว

1 โหลด
มีการกลับสภาพขั้วไฟฟ้า
(การตัดวงจรทุกขั้ว)

S = ตัวอย่างทดสอบ
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มอก. 2593 เล่ม 1–2559
ตารางที่ 2 (ต่อ) ชนิดและสิ่งต่อวงจรของสวิตช์ไฟฟ้า
การจําแนกประเภท
7.1.13.3.7

1)

รหัส
3.7
[3.3]

(ข้อ 7.1.13 และ ข้อ 17.2.1.1)
ชนิดของสวิตช์ไฟฟ้า
2 ขั้ว

ชนิดของสิ่งต่อวงจร
4 โหลด
(การตัดวงจร 1ขั้ว
โหลดต่อวงจรกับสภาพขั้วไฟฟ้า
ตรงข้าม)

วงจรทดสอบ3)

S = ตัวอย่างทดสอบ
7.1.13.3.8

3.8

2 ขั้ว

2 โหลด
(การตัดวงจร 1ขั้ว
โหลดต่อวงจรกับสภาพขั้วไฟฟ้า
ตรงข้าม)

S = ตัวอย่างทดสอบ
A = สวิตช์ไฟฟ้าช่วย
7.1.13.3.9

3.9
[3.3]

2 ขั้ว

4 โหลด
(การตัดวงจร 1ขั้ว)

S = ตัวอย่างทดสอบ
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มอก. 2593 เล่ม 1–2559
ตารางที่ 2 (ต่อ) ชนิดและสิ่งต่อวงจรของสวิตช์ไฟฟ้า
การจําแนกประเภท

รหัส

1)

7.1.13.4

1)

2)
3)

(ข้อ 7.1.13 และ ข้อ 17.2.1.1)
ชนิดของสวิตช์ไฟฟ้า

ชนิดของสิ่งต่อวงจร
สวิตช์ไฟฟ้าหลายทาง
หลักการของสวิตช์ไฟฟ้าหลายทาง
มี 3 ทางถึง n ทางและมี 1 ขั้ว ถึง n ขั้ว

วงจรทดสอบ3)

7.1.13.4.1
7.1.13.4.2

4.1
4.2

จํานวนของขั้วไฟฟ้า ชนิดของสิ่งต่อวงจรและโหลดตามที่แจ้งไว้
1 ขั้ว
4 ตําแหน่งมีการกลับสภาพขั้วไฟฟ้า
(การตัดวงจร 1 ขั้ว)

7.1.13.4.3

4.3

2 ขั้ว
4 ตําแหน่งมีการกลับสภาพขั้วไฟฟ้า
(การตัดวงจรทุกขั้ว)

7.1.13.4.4

4.4

2 ขั้ว
5 ตําแหน่งมีการกลับสภาพขั้วไฟฟ้า
(การตัดวงจรทุกขั้ว)

7.1.13.4.5

4.5

2 ขั้ว
7 ตําแหน่งมีการกลับสภาพขั้วไฟฟ้า
(การตัดวงจรทุกขั้ว)

สําหรับสวิตช์ไฟฟ้ามีการออกแบบพื้นฐานอย่างเดียวกัน การทดสอบให้ถือว่าครอบคลุมการทดสอบต่าง ๆ สําหรับรหัส (code)
ของสวิตช์ไฟฟ้าที่กําหนดให้ไว้ในวงเล็บสี่เหลี่ยม
ให้ถือว่าเป็นสวิตช์ไฟฟ้าที่มีการออกแบบพื้นฐานอย่างเดียวกัน ถ้า
- ทุกส่วนเป็นอย่างเดียวกัน ยกเว้นส่วนที่ต้องต่างกันเนื่องจากขั้วต่างกันและจํานวนของเส้นทางสัมผัส (contact path) ต่างกัน
- มิติพื้นฐานและสิ่งสร้างทางกลอย่างเดียวกัน
- สวิตช์ไฟฟ้าหลายขั้ว ไม่ว่าประกอบขึ้นด้วยสวิตช์ไฟฟ้า 1 ขั้ว หรือสร้างขึ้นจากส่วนประกอบอย่างเดียวกันเป็นสวิตช์ไฟฟ้า 1 ขั้ว
ที่มีมิติโดยรวมต่อขั้วอย่างเดียวกัน
ไม่จําเป็นต้องทําการทดสอบสวิตช์ไฟฟ้าด้วยการกระทําชั่วขณะ (สวิตช์ไฟฟ้าเอกเสถียร (monostable switch)) แยกต่างหาก
ถ้าสามารถแสดงได้ว่า หน้าที่สัมผัส (contact function) เทียบเท่ากับสวิตช์ไฟฟ้าทวิเสถียร (bistable switch) มีการสร้างเทียบเท่า
สําหรับวงจรไฟฟ้าจําเพาะและโหลดจําเพาะเท่านั้น
L และ N เป็นสัญลักษณ์ชี้บอกของสิ่งต่อวงจรกับแหล่งจ่ายไฟฟ้าประธานเท่านั้น
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8. การทําเครื่องหมายและฉลาก และการทําเอกสาร
8.1

ผู้ทําสวิตช์ไฟฟ้าต้องจัดให้มีสารสนเทศเพียงพอเพื่อให้มั่นใจว่า
-

ผู้ทําเครื่องใช้ไฟฟ้าสามารถเลือกและติดตั้งสวิตช์ไฟฟ้า

-

ผู้ใช้สุดท้าย (end-user) สามารถใช้สวิตช์ไฟฟ้าตรงตามเจตนาของผู้ทําสวิตช์ไฟฟ้า

-

สามารถทดสอบสมนัยตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้

ต้องจัดให้มีสารสนเทศอย่างน้อย 1 ทาง ตามตารางที่ 3
8.1.1

โดยการทําเครื่องหมายและฉลาก (Ma)
ต้องจัดให้มีสารสนเทศโดยการทําเครื่องหมายบนตัวสวิตช์ไฟฟ้า

8.1.2

โดยการทําเอกสาร (Do)
ต้องจัดให้มีสารสนเทศโดยการทําเอกสารแยกต่างหาก เช่น อาจประกอบด้วยแผ่นปลิว แผ่นรายละเอียด
ข้อกําหนดทางเทคนิค หรือแผ่นแบบเขียน
เนื้อหาตามเอกสารต้องใช้ได้แก่ผู้ทําเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือผู้ใช้สุดท้ายตามความเหมาะสมในรูปแบบเหมาะสม
หมายเหตุ 1 เมื่อแสดง Ma/Do สารสนเทศทําได้โดยการทําเครื่องหมายและฉลาก หรือการทําเอกสาร
หมายเหตุ 2 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ไม่ครอบคลุมรูปแบบของสารสนเทศ

ตารางที่ 3 สารสนเทศสวิตช์ไฟฟ้า
(ข้อ 7.1.3.4 ข้อ 8.1 และ ข้อ 13.5)
ที่

ลักษณะเฉพาะ

1
1.1
1.2
2
2.1

การบ่งชี้สวิตช์ไฟฟ้า
ชื่อผู้ทําหรือเครื่องหมายการค้า
อ้างอิงแบบ
สภาพแวดล้อมสวิตช์ไฟฟ้า/การติดตั้ง
ระดับชั้นการป้องกันสําหรับสวิตช์ไฟฟ้า เมื่อติดตั้งตาม
เอกสาร (รหัส IP ตาม IEC 60529)
หมายเหตุ ไม่ใช้ตัวอักษรเพิ่มเติมตามรายการใน IEC 60529
ระดับชั้นการป้องกันช็อกไฟฟ้า จากภายนอกเครื่องใช้ไฟฟ้า
วิธีติดตั้งและกระตุ้นสวิตช์ไฟฟ้า และวิธีจัดเตรียมการต่อดิน
ตามความเหมาะสม
ต้องแจ้งวิธีติดตั้งที่เจตนาและวิธีจัดวางที่เจตนา
หากมิได้กําหนดไว้เป็นอย่างอื่น วิธีติดตั้งรวมถึงขั้วต่อดินที่
แจ้งไว้ ต้องทําให้เห็นวิธีต่อดินของส่วนนํากระแสไฟฟ้า
ระดับมลพิษ

2.2
2.3

2.4

ข้อ
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วิธีการสารสนเทศ
แบบอ้างอิงธรรมดา
แบบอ้างอิง
เอกลักษณ์
C.T.
U.T.
Ma
Ma

Ma
Ma

7.1.5.1
และ
7.1.5.2
7.1.5.3
7.1.7
และ
7.1.7.7

Do

Do

Do
Do

Do
Do

7.1.6

Do

Do

มอก. 2593 เล่ม 1–2559
ตารางที่ 3 (ต่อ) สารสนเทศสวิตช์ไฟฟ้า
(ข้อ 7.1.3.4 ข้อ 8.1 และ ข้อ 13.5)
ที่
3
3.1
3.2

4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5

4.6

4.7

4.8

ลักษณะเฉพาะ

ข้อ

อุณหภูมิ
ขีดจํากัดอุณหภูมิโดยรอบ ถ้าต่างกับ 0 °C ถึง 55 °C
อุณหภูมิอากาศโดยรอบสําหรับสวิตช์อิเล็กทรอนิกส์
- สวิตช์ไฟฟ้าสายอ่อนและสวิตช์ไฟฟ้าติดตั้งอย่างอิสระ
ถ้าต่างกับ 0 °C ถึง 35 °C
- สวิตช์ไฟฟ้าอื่น ๆ ถ้าต่างกับ 0 °C ถึง 55 °C
โหลดทางไฟฟ้า/สิ่งต่อวงจร
แรงดันไฟฟ้าที่กําหนดหรือพิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กําหนด
ชนิดของแหล่งจ่ายไฟฟ้า ถ้าสวิตช์ไฟฟ้าไม่มีเจตนาสําหรับทั้ง
กระแสสลับและกระแสตรง หรือถ้าพิกัดต่างกันสําหรับ
กระแสสลับและกระแสตรง
ความถี่หรือพิสัยความถี่ ถ้าต่างกับ 50 Hz หรือ 50 Hz ถึง
60 Hz
สําหรับวงจรไฟฟ้าที่ประกอบด้วยโหลดต้านทานนัยสําคัญ
กระแสไฟฟ้าที่กําหนดของโหลดที่กําหนด
สําหรับวงจรไฟฟ้าสําหรับโหลดต้านทานและมอเตอร์ มีตัว
ประกอบกําลังไม่น้อยกว่า 0.6 : กระแสไฟฟ้าต้านทานที่
กําหนดและกระแสไฟฟ้ามอเตอร์ที่กําหนด และ
สําหรับสวิตช์อิเล็กทรอนิกส์ : กระแสไฟฟ้า (หรือ
กําลังไฟฟ้า) ต่ําสุด
สําหรับวงจรไฟฟ้าสําหรับโหลดต้านทานและเก็บประจุ :
กระแสไฟฟ้าที่กําหนดและกระแสไฟฟ้าเสิร์จพีกที่กําหนด
และสําหรับสวิตช์อิเล็กทรอนิกส์ : กระแสไฟฟ้า (หรือ
กําลังไฟฟ้า) ต่ําสุด
สําหรับวงจรไฟฟ้าสําหรับโหลดหลอดไฟฟ้าไส้ทังสเตน :
กระแสไฟฟ้าต้านทานที่กําหนด และจะเป็นกระแสไฟฟ้าพุ่ง
พีกของหลอดไฟฟ้า (peak inrush lamp current) หรือ
กระแสไฟฟ้าที่กําหนดของหลอดไฟฟ้า ก็ได้ และ
สําหรับสวิตช์อิเล็กทรอนิกส์ : กระแสไฟฟ้า (หรือ
กําลังไฟฟ้า) ต่ําสุด
สําหรับวงจรไฟฟ้าสําหรับโหลดจําเพาะที่แจ้งไว้ รายละเอียด
ที่เกี่ยวข้องของเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ต้องควบคุม หรือโหลด
จําเพาะอื่น
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วิธีการสารสนเทศ
แบบอ้างอิงธรรมดา
แบบอ้างอิง
เอกลักษณ์
C.T.
U.T.

7.1.3
7.1.3.4.1
หรือ
7.1.3.4.2
7.1.3.2
หรือ
7.1.3.3

Ma
Ma

Do
Do

Ma

Do

6.1
7.1.1

Ma
Ma

Do
Do

Ma

Do

7.1.2.1

Ma

Do

7.1.2.2

Ma/Do

Do

7.1.2.3

Ma/Do

Do

7.1.2.4

Ma/Do

Do

7.1.2.5

Do

มอก. 2593 เล่ม 1–2559
ตารางที่ 3 (ต่อ) สารสนเทศสวิตช์ไฟฟ้า
(ข้อ 7.1.3.4 ข้อ 8.1 และ ข้อ 13.5)
ที่

ลักษณะเฉพาะ

4.9

สําหรับสวิตช์ไฟฟ้าสําหรับวงจรไฟฟ้ามากกว่า 1 วงจร :
กระแสไฟฟ้าที่ใช้ได้กับวงจรไฟฟ้าแต่ละวงจรและกับขั้วต่อ
แต่ละขั้วถ้าสวิตช์ไฟฟ้าต่างกัน สารสนเทศต้องระบุชัดเจนว่า
ใช้กับวงจรไฟฟ้าวงจรใดหรือขั้วต่อขั้วใด
แรงดันทนอิมพัลส์ที่กําหนด
สําหรับสวิตช์อิเล็กทรอนิกส์ : กระแสไฟฟ้าทางความร้อน
สําหรับสวิตช์อิเล็กทรอนิกส์ : แบบหน้าที่ทํางาน
สําหรับสวิตช์อิเล็กทรอนิกส์ : เวลา ON/OFF สําหรับ แบบ
หน้าที่ทํางานที่เกี่ยวข้อง
ชนิดและ/หรือ สิ่งต่อวงจรของสวิตช์ไฟฟ้า
สําหรับวงจรไฟฟ้าสําหรับโหลดหลอดไฟฟ้าจําเพาะ :
กระแสไฟฟ้าที่กําหนดและกระแสไฟฟ้าพุ่ง (inrush
current)
สําหรับวงจรไฟฟ้าสําหรับโหลดเหนี่ยวนํามีตัวประกอบกําลัง
ไม่น้อยกว่า 0.6
สําหรับวงจรไฟฟ้าสําหรับโหลดจําเพาะของมอเตอร์มีโรเตอร์
ล็อกและมีตัวประกอบกําลังไม่น้อยกว่า 0.6
ขั้วต่อ/ตัวนํา
ขั้วต่อทุกขั้วต้องบ่งชี้อย่างเหมาะสม หรือวัตถุประสงค์ของ
ขั้วต่อต้องประจักษ์ชัดในตัว หรือสภาพวงจรไฟฟ้าของสวิตช์
ไฟฟ้าต้องมองเห็นได้
สําหรับขั้วต่อที่มีเจตนาสําหรับสิ่งต่อวงจรที่เป็นตัวนําป้อน
กําลังไฟฟ้า : อาจบ่งชี้เป็นตัวอักษร L ตัวเลข หรือลูกศร
ขั้วต่อสําหรับสิ่งต่อวงจรที่เป็นตัวนําดิน ต้องมีเครื่องหมาย
สัญลักษณ์ดินป้องกัน
สารสนเทศสําหรับสิ่งต่อวงจรที่เป็นตัวนํากับขั้วต่อ ถ้า
จําเป็นต้องใช้ตัวนําเตรียมหรือใช้เครื่องมือใช้งานพิเศษ
วิธีการต่อวงจรหรือการตัดวงจร สําหรับขั้วต่อไร้หมุดเกลียว
ชนิดของตัวนําที่ต้องต่อกับขั้วต่อ

4.10
4.11
4.12
4.13
4.14
4.15
4.16
4.17
5
5.1

5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7

ข้อ

สภาพความเหมาะสมของขั้วต่อสําหรับสิ่งต่อวงจรระหว่าง
หน่วยที่เป็นตัวนําตั้งแต่ 2 เส้น ขึ้นไป
ชนิดของขั้วต่อบัดกรี
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วิธีการสารสนเทศ
แบบอ้างอิงธรรมดา
แบบอ้างอิง
เอกลักษณ์
C.T.
U.T.
Ma/Do
Do

7.1.10
8.4.7
7.1.16

Do
Ma
Do
Do

Do
Do
Do
Do

7.1.13
7.1.2.7

Do
Do

Do
Do

7.1.2.8

Do

Do

7.1.2.9

Do

Do

Ma

Ma

8.3

Ma

Ma

7.2

Do

Do

Do
Do

Do
Do

Do

Do

Do

Do

7.2.6
ถึง 7.2.9
7.2.5
7.2.10
ถึง 7.2.14

มอก. 2593 เล่ม 1–2559
ตารางที่ 3 (ต่อ) สารสนเทศสวิตช์ไฟฟ้า
(ข้อ 7.1.3.4 ข้อ 8.1 และ ข้อ 13.5)
ที่

ลักษณะเฉพาะ

ข้อ

5.8

สภาพความเหมาะสมของขั้วต่อสําหรับสิ่งต่อวงจรที่เป็น
ตัวนําไม่ได้เตรียมป้อนกําลังไฟฟ้า (unprepared supply
conductor)
สภาพความเหมาะสมของขั้วต่อสําหรับสิ่งต่อวงจรที่เป็น
ตัวนําเตรียมป้อนกําลังไฟฟ้า (prepared supply
conductor)
สําหรับตัวต่อเสียบมีมิติที่ไม่เป็นไปตาม IEC 61210, ตัวต่อ
รับเหมาะสม (ขนาด วัสดุ ฉนวน ถ้าใช้ได้ และอื่น ๆ)

7.2.3

5.9
5.10
6
6.1
6.2

6.3
7
7.1
7.2
8
8.1
8.2
8.3
9
9.1
9.2
9.3
9.4
10
10.1
10.2
10.3

วิธีการสารสนเทศ
แบบอ้างอิงธรรมดา
แบบอ้างอิง
เอกลักษณ์
C.T.
U.T.
Do
Do

7.2.4

Do

Do

11.2.5.1

Do

Do

7.1.4

Ma
Do

Do
Do

17.2.3.4

Do

Do

Ma

Ma

Do

Do

7.1.11.1
7.1.11.2
7.1.11.3

Ma
Ma
Do

Do
Do
Do

20.2
7.1.9.1
7.1.9.2
7.1.9.3

Do
-

Do
Do
Do
Do

7.1.15.1
7.1.15.2

Do
Do
Do

Do
Do
Do

วัฏจักรทํางาน/ลําดับ
จํานวนของวัฏจักรทํางาน
ลําดับทํางานสําหรับสวิตช์ไฟฟ้ามีมากกว่า 1 วงจร ถ้ามี
นัยสําคัญ
สําหรับสวิตช์ไฟฟ้าหลายวงจร ต้องแจ้งลําดับทํางานของคู่
ของส่วนสัมผัส ถ้ามีความสําคัญต่อความปลอดภัยต่อผู้ใช้
เช่น ส่วนสัมผัสซึ่ง “ต่อก่อนตัด” หรือ “ตัดก่อนต่อ”
แรงที่ใช้กดสิ่งหยุดสุดท้าย (end stop) หรือ ระยะเคลื่อนเต็ม
พิกัดของส่วนกระตุ้น
ตัวชี้บอกสัญญาณ
กําลังไฟฟ้าสูงสุดของหลอดสัญญาณไส้ทังสเตน เครื่องหมาย
ต้องมองเห็นได้ขณะเปลี่ยนหลอดดังกล่าว
การทํางานหรือการทําหน้าที่ตามเจตนาของตัวชี้บอก
สัญญาณ
การตัดวงจรวงจรไฟฟ้า
การตัดวงจรอิเล็กทรอนิกส์
การตัดวงจรไมโคร
การตัดวงจรสมบูรณ์
วัสดุฉนวน
ดัชนีทนการเกิดรอยทางพิสูจน์ PTI
อุณหภูมิลวดรุ่งแสง 650 ºC
อุณหภูมิลวดรุ่งแสง 750 ºC
อุณหภูมิลวดรุ่งแสง 850 ºC
ภาวะเย็น
ไม่กําหนดให้ทําความเย็น
กําหนดให้ทําความเย็น
ทิศทางของลมเป่าทําความเย็น
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มอก. 2593 เล่ม 1–2559
ตารางที่ 3 (ต่อ) สารสนเทศสวิตช์ไฟฟ้า
(ข้อ 7.1.3.4 ข้อ 8.1 และ ข้อ 13.5)
ที่

ลักษณะเฉพาะ

10.4
10.5
10.6

ความเร็วของลมเป่าทําความเย็น
ความต้านทานทางความร้อนของตัวดึงความร้อน (heat sink)
อุณหภูมิขาเข้า ความหนาแน่นและรายละเอียดอื่น ๆ ของ
กระแสอากาศ

11
11.1

อุปกรณ์ป้องกัน

11.2
11.3
12
12.1
12.2

ข้อ

กระแสไฟฟ้าที่กําหนด/ลักษณะเฉพาะของฟิวส์/วิสัยสามารถ
ตัดกระแสไฟฟ้า ของการป้องกันฝังในเปลี่ยนได้
ชนิด/หน้าที่ของการป้องกันฝังในเปลี่ยนไม่ได้
กระแสไฟฟ้าที่กําหนด ลักษณะเฉพาะของฟิวส์ วิสัย
สามารถตัดกระแสไฟฟ้า ของอุปกรณ์ป้องกันภายนอก
ภาวะการทดสอบ
ภาวะการทดสอบสําหรับสวิตช์อิเล็กทรอนิกส์
ภาวะการทดสอบสําหรับสวิตช์ไฟฟ้ามีความเร็วของการต่อ
และการตัดของส่วนสัมผัสไม่ขึ้นอยู่กับความเร็วของการ
กระตุ้น
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วิธีการสารสนเทศ
แบบอ้างอิงธรรมดา
แบบอ้างอิง
เอกลักษณ์
C.T.
U.T.
Do
Do
Do
Do
Do
Do

7.1.18.1

Ma

Do

7.1.18.1
7.1.18.2

Do
Do

Do
Do

7.1.17.1
ถึง
7.1.17.4

Do

Do

7.1.17.5

Do

Do

มอก. 2593 เล่ม 1–2559
8.2 (ว่าง)

8.3 ถ้าใช้สัญลักษณ์ สัญลักษณ์ต้องเป็นดังนี้ (ดูหมายเหตุ 1)
แอมแปร์……………………………………………………………………………………………………………………………… A
โวลต์………………………………………………………………………………………………………………………….…….…. V
วัตต์……………………………………………………………………………………………………………………………….…... W
โวลต์-แอมแปร์………………………………………………………………………………………………………………….…. VA
กระแสสลับ (หนึ่งเฟส)……………………………………………………..…………………………………………………...
หรือ a.c.
หรือ

a.c.

กระแสสลับ (สามเฟส)………………………………………………………………….……………............................... 3
หรือ 3 a.c.
หรือ 3

a.c.

กระแสสลับ (สามเฟสมีสายเป็นกลาง)……….………………………….………………………………………………… 3 N
หรือ 3 Na.c.
หรือ 3 N

a.c.

กระแสตรง………..………………………………………………………………………………………..………………………..
หรือ d.c.
หรือ
สัญลักษณ์สําหรับโหลดหลอดไฟฟ้าไส้ทังสเตน……………………………………………………………..…………..
สัญลักษณ์ดินป้องกัน……………………………………………………………………………………………..………………
ไม่ป้องกันสิ่งแปลกปลอมที่เป็นของแข็ง…………………………………………………………………………………… IP0X
ป้องกันสิ่งแปลกปลอมที่เป็นของแข็งมีเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 50 mm……………..…………….… IP1X
ป้องกันสิ่งแปลกปลอมที่เป็นของแข็งมีเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 12 mm……………………………… IP2X
ป้องกันสิ่งแปลกปลอมที่เป็นของแข็งมีเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 2.5 mm……………….……….…… IP3X
ป้องกันสิ่งแปลกปลอมที่เป็นของแข็งมีเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 1.0 mm……………….…………... IP4X
ป้องกันฝุ่น……………………………………………………………………………………………………………………..….…. IP5X
ผนึกกันฝุ่น…………………………………………………………………………………………………………………………… IP6X
ไม่ป้องกันน้ําเข้า…………………………………………………………………………………....................................... IPX0
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d.c.

มอก. 2593 เล่ม 1–2559
ป้องกันน้ําหยดในแนวดิ่ง……………………………………………………………………………………………………….. IPX1
ป้องกันน้ําหยดในแนวดิ่งเมื่อเปลือกหุ้มเอียงได้จนถึง 15 º..……………………………………………….…….… IPX2
ป้องกันน้ําพ่น………………………………………………………………………………………………………………..……… IPX3
ป้องกันน้ําสาด………………………………………………………………………………………………………………..…….. IPX4
ป้องกันน้ําฉีด………………………………………………………………………….………………………………..…………… IPX5
ป้องกันน้ําฉีดอย่างแรง…………………………………………………………………………………………….…………….. IPX6
ป้องกันผลกระทบของการจุ่มน้ําชั่วคราว……………………………….…………………………………….…………… IPX7
ขีดจํากัดอุณหภูมิโดยรอบของสวิตช์ไฟฟ้า………………………………………………….………………….………... T
ความถี่ของแหล่งจ่ายไฟฟ้า…………………………………………………………………………………………..………... Hz
จํานวนของวัฏจักรทํางาน………………………………………………………………………………………..……………. ดูขอ้ 8.7
สัญลักษณ์สําหรับการตัดวงจรไมโคร…………………………………………………………………..……..…………… μ
สัญลักษณ์สําหรับตําแหน่ง “OFF” หรือทิศทางของการกระตุ้น……………………….………………………...
ไปตําแหน่ง “OFF” (วงกลม)
สัญลักษณ์สําหรับตําแหน่ง “ON” หรือทิศทางของการกระตุ้น…………………………………..……………….
ไปตําแหน่ง “ON” (แท่งตรง)
การตัดวงจรอิเล็กทรอนิกส์……………………………………………………………………………………………….…...
(กรีก เอฟซีลอน)

ชนิดของโหลด:
โหลดหลอดไฟฟ้า (incandescent lamp load)…………………………….…………………………………………
โหลดหลอดฟลูออเรสเซนต์……………………………………………………………………………………………………..
จุดต่อวงจรหม้อแปลงไฟฟ้ากําลัง (transformer connection)……………….…………………………………
หม้อแปลงแกนเหล็กมีโหลดหลอดไฟฟ้าไส้ทังสเตนแรงต่ํา…………………………..………………………………
ตัวแปลงผันอิเล็กทรอนิกส์แปลงลงมีโหลดหลอดไฟฟ้าไส้ทังสเตนแรงต่ํา……………..……………………..
ทิศทางของลมเป่าทําความเย็น……………………………………………………………………………………………..…
ความเร็วของลมเป่าทําความเย็น……………………………………………………………………..………………………

m/s

ความต้านทานทางความร้อนของตัวดึงความร้อน………………………………………………………………………

K/W

ตัวประกอบระยะเวลาวัฏจักร (cyclic duration factor) ……………………………………….………….………

%
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ขั้วต่อสําหรับโหลดแบบคุมค่า……………………………………………………………………………………………......
หมายเหตุ

8.4

สัญลักษณ์ที่ใช้ต้องเป็นไปตาม IEC 60529, IEC 60417 และ IEC 60617-2

สารสนเทศเกี่ยวกับกระแสไฟฟ้าที่กําหนดและแรงดันไฟฟ้าที่กําหนด อาจใช้ตัวเลขอย่างเดียว ตัวเลขสําหรับ
กระแสไฟฟ้ า ที่ กํา หนดต้ องอยู่ หน้า หรืออยู่เหนือตัวเลขสํ าหรับแรงดั น ไฟฟ้ า ที่ กํา หนด และต้ องแยกกั น
ด้วยเส้นหนึ่งเส้น
ในกรณีที่สวิตช์ไฟฟ้ามีพิกัดสําหรับชนิดของโหลดตามที่ระบุในข้อ 7.1.2.2 ข้อ 7.1.2.3 และข้อ 7.1.2.4
มากกว่า 1 ชนิด อนุญาตให้กําหนดตัวเลขกระแสไฟฟ้าต่าง ๆ หลายตัวไว้ในวงเล็บที่เหมาะสม

8.4.1

วงจรไฟฟ้าสําหรับโหลดต้านทานและสําหรับโหลดมอเตอร์ กระแสไฟฟ้าที่กําหนดสําหรับโหลดมอเตอร์
ต้องอยู่ในวงเล็บและอยู่ติดหลังด้วยกระแสไฟฟ้าที่กําหนดสําหรับโหลดต้านทาน ส่วนสัญลักษณ์สําหรับ
ชนิดของแหล่งจ่ายไฟฟ้าต้องอยู่หน้าหรือหลังพิกัดกระแสไฟฟ้าและพิกัดแรงดันไฟฟ้า
กระแสไฟฟ้า แรงดันไฟฟ้า และชนิดของแหล่งจ่ายไฟฟ้าอาจเป็นดังนี้

8.4.2

16(3) A 250 V
หรือ 16(3) / 250 V
หรือ 16(3)
250
วงจรไฟฟ้าสํ าหรั บโหลดต้านทานและสําหรับโหลดเก็บประจุ เครื่องหมายของกระแสไฟฟ้าเสิร์จพีก
ต้ อ งแยกจากเครื่ อ งหมายของกระแสไฟฟ้ า ที่ กํ า หนดสํ า หรั บ โหลดต้ า นทาน โดยเส้ น ขวางหนึ่ ง เส้ น
และอยู่ติดหลังด้วยกระแสไฟฟ้าที่กําหนดสําหรับโหลดต้านทาน ส่วนสัญลักษณ์สําหรับชนิดของแหล่งจ่าย
ไฟฟ้าต้องอยู่หลังพิกัดกระแสไฟฟ้าและพิกัดแรงดันไฟฟ้า
กระแสไฟฟ้าต้านทาน กระแสไฟฟ้าเสิร์จพีก แรงดันไฟฟ้า และชนิดของแหล่งจ่ายไฟฟ้าอาจเป็นดังนี้

8.4.3

2/8 A 250 V
หรือ 2/8
250
วงจรไฟฟ้าสําหรับโหลดต้านทานและสําหรับโหลดหลอดไฟฟ้าไส้ทังสเตน เครื่องหมายต้องเป็นแบบ ก)
หรือแบบ ข)
หมายเหตุ

เครื่องหมายแบบ “ก)” ไม่แนะนําสําหรับการออกแบบใหม่

ก) กระแสไฟฟ้าเสิร์จพีกสําหรับโหลดหลอดไฟฟ้าไส้ทังสเตน ต้องอยู่ในวงเล็บเหลี่ยมและอยู่ติดหลัง
กระแสไฟฟ้าที่กําหนดสําหรับโหลดต้านทาน ส่วนสัญลักษณ์สําหรับชนิดของแหล่งจ่ายไฟฟ้าต้องอยู่หลัง
พิกัดกระแสไฟฟ้าและพิกัดแรงดันไฟฟ้า
กระแสไฟฟ้าต้านทาน กระแสไฟฟ้าเสิร์จพีก แรงดันไฟฟ้า และชนิดของแหล่งจ่ายไฟฟ้าอาจเป็น
ดังนี้
หรือ

6[16] A 250 V
6[16] / 250
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หรือ

6[16]
250
ข) กระแสไฟฟ้าที่กําหนดสําหรับโหลดหลอดไฟฟ้าไส้ทังสเตน ต้องอยู่หลังสัญลักษณ์สําหรับหลอดไฟฟ้า
ไส้ทังสเตนและอยู่ติดหลังกระแสไฟฟ้าที่กําหนดสําหรับโหลดต้านทาน ส่วนสัญลักษณ์สําหรับชนิด
ของแหล่งจ่ายไฟฟ้าต้องอยู่หลังพิกัดกระแสไฟฟ้าและพิกัดแรงดันไฟฟ้า
กระแสไฟฟ้าต้านทาน กระแสไฟฟ้าที่กําหนดสําหรับโหลดหลอดไฟฟ้าไส้ทังสเตน แรงดันไฟฟ้า และ
ชนิดของแหล่งจ่ายไฟฟ้าอาจเป็นดังนี้
6
6
6

8.4.4

8.4.5

1 A 250 V
หรือ
1 / 250
หรือ
1
250
สารสนเทศเกี่ ย วกั บ โหลดจํ า เพาะที่ แ จ้ ง ไว้ อาจให้ ไ ว้ โ ดยการอ้ า งอิ ง ถึ ง แบบเขี ย นหรื อ ถึ ง ชนิ ด เช่ น
“มอเตอร์ไฟฟ้า แบบเขียนหมายเลข......... รายการชิ้นส่วนหมายเลข........ ทําโดย......” หรือ “โหลด
หลอดฟลูออเรสเซนต์ 5 x 80 W”
กระแสไฟฟ้าทางความร้อน (ถ้าใช้ได้) และต้องระบุภาวะการทดสอบเพื่อพิสูจน์ยืนยันกระแสไฟฟ้าทาง
ความร้อน
สารสนเทศเกี่ ยวกับกระแสไฟฟ้าทางความร้อนต้องให้ไว้พร้อมกับกระแสไฟฟ้ าที่ กํา หนดสูงสุดและ
เครื่องหมายดังตัวอย่างนี้
3 < 12 / 250 
ถ้าระบุกําลังไฟฟ้าต่ําสุดไว้ ต้องแสดงพร้อมกับกําลังไฟฟ้าสูงสุดและเครื่องหมายดังตัวอย่างนี้
20 W / 100 W
หมายเหตุ

8.5

ในตัวอย่างนี้ ตัวเลข 3 แสดงกระแสไฟฟ้าทางความร้อน

สารสนเทศเกี่ยวกับอุณหภูมิโดยรอบที่กําหนด ต้องแสดงโดยค่าอุณหภูมิต่ํากว่าหน้าตัวอักษร “T” ค่าอุณหภูมิ
สูงกว่าหลังตัวอักษร “T” ถ้าไม่กําหนดค่าอุณหภูมิต่ํากว่าไว้ ค่าอุณหภูมิต่ํากว่า คือ 0 ºC
25 T 85 (หมายถึง -25 ºC จนถึง +85 ºC)
T 85 (หมายถึง 0 ºC จนถึง +85 ºC)
สําหรับสวิตช์ไฟฟ้าทางกลและสวิตช์อิเล็กทรอนิกส์ ถ้าไม่มีสารสนเทศให้ไว้ พิสัยอุณหภูมิโดยรอบที่กําหนด
คือ 0 ºC จนถึง 55 ºC
หมายเหตุ

8.5.1

สําหรับสวิตช์อิเล็กทรอนิกส์สายอ่อนและสวิตช์อิเล็กทรอนิกส์ติดตั้งอย่างอิสระ พิสัยอุณหภูมิโดยรอบ
ที่กําหนด เป็น 0 ºC จนถึง 35 ºC

สําหรับสวิตช์ไฟฟ้าที่เหมาะสมเฉพาะบางส่วนเท่านั้น สําหรับอุณหภูมิโดยรอบที่กําหนดสูงกว่า 55 ºC
(ตามข้อ 7.1.3.3) สารสนเทศต้องมีดังนี้
T 85/55 (หมายถึง จนถึง 85 ºC สําหรับตัวของสวิตช์ไฟฟ้า และจนถึง 55 ºC สําหรับส่วนกระตุ้น)
-46-

มอก. 2593 เล่ม 1–2559
8.5.2

สําหรับสวิตช์ไฟฟ้าที่เหมาะสมเฉพาะบางส่วนเท่านั้น สําหรับอุณหภูมิโดยรอบที่กําหนดสูงกว่า 55 ºC
หรือ 35 ºC (ดูข้อ 7.1.3.3 และข้อ 7.1.3.4) สารสนเทศต้องมีดังนี้
T 85/35 (หมายถึง จนถึง 85 ºC สําหรับตัวของสวิตช์ไฟฟ้า และจนถึง 35 ºC สําหรับส่วนกระตุ้น)

8.6

สัญลักษณ์สําหรับบริภัณฑ์ไฟฟ้าประเภท II หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าประเภท II
(สัญลักษณ์ตาม IEC 60417-5172 (2003-02))

8.7

ต้องจัดให้มีสารสนเทศเกี่ยวกับวัฏจักรทํางานที่กําหนดในลักษณะเชิงวิทยาศาสตร์โดยการใช้สัญลักษณ์ “E”
แสดงเลขชี้กําลัง สําหรับสวิตช์ไฟฟ้ามีวัฏจักรทํางาน 10 000 ตามข้อ 7.1.4.4 ไม่จําเป็นต้องมีสารสนเทศนี้
1E3 = 1 000

8.8

25E3 = 25 000

ไม่ใช้สําหรับสวิตช์ไฟฟ้า

1E5 = 100 000

เครื่องหมายที่ต้องทําไว้ บนสวิตช์ไฟฟ้ า นิยมแสดงอยู่ บนตัวของสวิตช์ ไฟฟ้า อาจอยู่ บนส่วนถอดไม่ได้
(non-detachable part) แต่ต้องไม่อยู่บนหมุดเกลียว แหวนรองเอาออกได้ หรือส่วนอื่น ๆ ซึ่งอาจเอาออก
เมื่อต่อตัวนําและในการติดตั้งสวิตช์ไฟฟ้า เครื่องหมายแสดงลักษณะเฉพาะของฟิวส์ที่เปลี่ยนแทนที่ได้รวมอยู่
ในสวิ ต ช์ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ต้ อ งอยู่ บ นขั้ ว รั บ ฟิ ว ส์ ห รื อ ชิ ด เส้ น ฟิ ว ส์ อาจแสดงลั ก ษณะเฉพาะด้ ว ยสั ญ ลั ก ษณ์
(ดู IEC 60127)
สําหรับสวิตช์ไฟฟ้ามีมิติเล็ก เครื่องหมายอาจอยู่บนพื้นผิวต่างกัน

8.9

เครื่องหมายและฉลากต้องอ่านได้และคงทน
การเป็นไปตามข้อกําหนดข้อ 8.1 ถึงข้อ 8.8 ให้ทําโดยการตรวจพินิจและโดยการขัดถูเครื่องหมายด้วยมือดังนี้
ก) ขัดถูเครื่องหมายไป-กลับ 15 ครั้ง ประมาณ 15 s ด้วยผ้าชุ่มน้ํากลั่น แล้วตามด้วย
ข) ขัดถูต่ออีกไป-กลับ 15 ครั้ง ประมาณ 15 s ด้วยผ้าชุ่มปิโตรเลียมสปิริต (ปิโตรเลียมอีเทอร์)
ในการทดสอบ ให้กดผ้าบนเครื่องหมายด้วยแรงประมาณ 2 N/cm2
หลังจากการทดสอบ เครื่องหมายยังต้องอ่านได้

8.10 สําหรับสวิตช์ไฟฟ้ามีเปลือกหุ้มของตัวเองและไม่มีเจตนาให้รวมอยู่ในเครื่องใช้ไฟฟ้า ต้องแสดงตําแหน่ง
“OFF” ชัดเจน สวิตช์ไฟฟ้ามีการตัดวงจรไมโครหรือการตัดวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ต้องไม่มีเครื่องหมาย
สัญลักษณ์ “O” สําหรับตําแหน่ง “OFF” สําหรับสวิตช์ไฟฟ้าที่ไม่สามารถทําเครื่องหมายของตําแหน่งสวิตช์
ไฟฟ้ าได้ หรือทําให้เข้ าใจผิด เช่น สวิ ตช์โยกหรือสวิตช์ปุ่มกด ที่มีปุ่มกดแบบถ่วงมากกว่า 1 ปุ่ม ต้ องมี
เครื่องหมายทิศทางการกระตุ้น ส่วนสวิตช์ไฟฟ้ามีส่วนกระตุ้นมากกว่า 1 ส่วน เครื่องหมายสําหรับส่วน
กระตุ้นแต่ละส่วน ต้องชี้บอกผลสําเร็จของการทํางานโดยส่วนกระตุ้นนั้น
สําหรับสวิตช์ปุ่มกดมีปุ่มเดียว ไม่ต้องมีเครื่องหมายตําแหน่ง “OFF”
หมายเหตุ

ใช้สัญลักษณ์ “O” สําหรับการตัดวงจรสมบูรณ์เท่านั้น

8.11 สําหรับสวิตช์อิเล็กทรอนิกส์สายอ่อนและสวิตช์อิเล็กทรอนิกส์ติดตั้งอย่างอิสระ ถ้ามีขั้วต่อมากกว่า 2 ขั้ว
ขั้วต่อโหลดต้องมีเครื่องหมายลูกศรชี้ออกจากขั้วต่อ หรือถ้าเกี่ยวเนื่องกับสัญลักษณ์ตามข้อ 8.3 สําหรับ
ขั้วต่อสําหรับโหลดคงค่าและขั้วต่ออื่นใดของสวิตช์อิเล็กทรอนิกส์ติดตั้งอย่างอิสระ ต้องมีเครื่องหมายสมนัย
กับข้อปฏิบัติการติดตั้ง
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ต้ อ งจั ด ให้ มี แ ผนภาพการเดิ น สายให้ พ ร้ อ มสวิ ต ช์ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ แ ต่ ล ะตั ว ยกเว้ น การติ ด ตั้ ง ของสวิ ต ช์
อิเล็กทรอนิกส์ชัดเจนแล้วโดยเครื่องหมายของขั้วต่อ

9. การป้องกันช็อกไฟฟ้า
9.1

สวิตช์ไฟฟ้าต้องสร้างให้มีการป้องกันเพียงพอแก่การสัมผัสกับส่วนมีไฟฟ้าในตําแหน่งการใช้ใด ๆ เมื่อสวิตช์
ไฟฟ้าติดตั้งและทํางานตามการใช้ปกติและหลังจากได้เอาส่วนถอดได้ใด ๆ ออกแล้ว ยกเว้นหลอดไฟฟ้ามี
จุกหลอด (cap)
สําหรับสวิตช์ไฟฟ้าสําหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าประเภท II ให้ใช้ข้อกําหนดนี้กับการสัมผัสมีส่วนโลหะที่แยกจาก
ส่วนมีไฟฟ้าโดยฉนวนมูลฐานอย่างเดียวหรือมีฉนวนมูลฐานในตัว อีกด้วย
หมายเหตุ

ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ พื้นผิวรับรู้ที่เป็นโลหะ (metal-sensing surface) ที่ต่อกับส่วนมีไฟฟ้า
โดยอิมพีแดนซ์ป้องกัน (ดูข้อ 9.1.1) ให้ถือว่า มีการป้องกันช็อกไฟฟ้า

การเป็นไปตามข้อกําหนดให้ทําโดยการตรวจพินิจและทําดังนี้
ก) ให้ทดสอบส่วนต่าง ๆ ที่แตะต้องถึงของสวิตช์ไฟฟ้า เมื่อติดตั้งในตําแหน่งตามเอกสารของผู้ทํา โดยเอา
ส่วนถอดได้ออก ยกเว้นหลอดไฟฟ้ามีจุกหลอด
ข) ใช้นิ้วทดสอบมีข้อต่อตาม IEC 60529 แตะโดยไม่มีแรงกดในทุกตําแหน่งที่แตะได้ ช่องเปิด (opening)
ป้องกันนิ้วแหย่เข้าไปถูกทดสอบต่อไปโดยนิ้วทดสอบตรงไม่มีข้อต่อมีมิติอย่างเดียวกันกับนิ้วทดสอบมีข้อต่อ
ตาม IEC 60529 กดด้วยแรง 20 N ถ้านิ้วทดสอบไม่มีข้อต่อเข้าไปในช่องเปิด ให้ทดสอบซ้ําด้วยนิ้ว
ทดสอบมีข้อต่อในตําแหน่งงอนิ้ว ใช้ตัวชี้บอกสัมผัสทางไฟฟ้าแสดงการสัมผัส
ค) ให้ทดสอบช่องเปิดในวัสดุฉนวนและในส่วนโลหะไม่ต่อกับดิน เพิ่มเติม โดยการใช้หมุดทดสอบ (test
pin) ตามรูปที่ 13 โดยไม่มีแรงกดในทุกตําแหน่งที่แตะ
ง) ในกรณีที่สงสัย ให้ทดสอบซ้ําในภาวะสําหรับการทดสอบตามข้อ 16.2.2
นิ้วทดสอบมาตรฐาน หรือ หมุดทดสอบ ต้องไม่แตะส่วนมีไฟฟ้าเปลือย
สําหรับสวิตช์ไฟฟ้าที่มสี ่วนใด ๆ เป็นสิ่งสร้างฉนวนคู่ นิว้ ทดสอบมาตรฐานต้องไม่สามารถแตะส่วนโลหะไม่ต่อ
กับดิน ซึ่งแยกจากส่วนมีไฟฟ้าด้วยฉนวนมูลฐานเท่านั้น หรือด้วยฉนวนมูลฐานเอง
การป้องกันการสัมผัสกับส่วนมีไฟฟ้าต้องไม่ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติทางฉนวนของแลกเกอร์ อินาเมล กระดาษ
ฝ้าย ฟิล์มออกไซด์บนส่วนโลหะ ลูกปัด (bead) และส่วนประกอบผนึกที่อ่อนนุ่มได้ด้วยความร้อน
หากมิได้กําหนดไว้เป็นอย่างอื่น ส่วนที่ต่อกับแหล่งจ่ายไฟฟ้า SELV ไม่เกิน 24 V ไม่ถือว่าเป็นส่วนมีไฟฟ้า
หมายเหตุ

9.1.1

แนะนําให้ใช้หลอดไฟฟ้าสําหรับชี้บอกการสัมผัสที่แรงดันไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 40 V

ส่วนแตะต้องถึงที่เป็นโลหะที่จําเป็นสําหรับการทํางานของสวิตช์อิเล็กทรอนิกส์ (เช่น พื้นผิวรับรู้) อาจต่อกับ
ส่วนมีไฟฟ้าโดยอิมพีแดนซ์ป้องกัน
อิมพีแดนซ์ป้องกันต้องประกอบด้วยตัวต้านทานและ/หรือตัวเก็บประจุและต้องมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง
ดังนี้
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ก) ตัวต้านทานอิสระตั้งแต่ 2 ตัว ขึ้นไป มีค่าระบุเดียวกันต่ออนุกรมกัน และเป็นไปตามข้อกําหนดข้อ 24.3
ข) ตัวเก็บประจุอิสระตั้งแต่ 2 ตัว ขึ้นไป มีค่าระบุเดียวกันต่ออนุกรมกัน และเป็นไปตาม IEC 60384-14
ชั้น Y2
ค) ตัวต้านทานตั้งแต่ 1 ตัว ขึ้นไป เป็นไปตามข้อกําหนดข้อ 24.3 และต่ออนุกรมกับตัวเก็บประจุ 1 ตัว
ที่เป็นไปตาม IEC 60384-14 ชั้น Y2
การเอาอิมพีแดนซ์ป้องกันออก หรือการลัดวงจรของอิมพีแดนซ์ป้องกัน จะทําได้ก็แต่โดยการทําลาย
สวิตช์อิเล็กทรอนิกส์หรือโดยการทําให้สวิตช์อิเล็กทรอนิกส์ใช้ไม่ได้อย่างชัด (obviously) อิมพีแดนซ์
ป้องกันต้องออกแบบและจัดวางในลักษณะไปตามพิ้นผิวของอิมพีแดนซ์ป้องกันและระหว่างพื้นผิวของ
อิมพีแดนซ์ป้องกัน และต้องเป็นไปตามข้อ 20.
การเป็นไปตามข้อกําหนดให้ทําโดยการตรวจพินิจและทําตามข้อ 24.3
9.1.2

ถ้าฝาครอบหรือแผ่นฝาครอบหรือฟิวส์สามารถเอาออกโดยไม่ใช้เครื่องมือ หรือถ้าข้อปฏิบัติการใช้ระบุว่า
เมื่อเปลี่ยนฟิวส์เพื่อการบํารุงรักษา ต้องเอาฝาครอบและแผ่นฝาครอบที่ติดยึดออกโดยใช้เครื่องมือ การ
ป้องกัน การสัมผัสส่วนมีไฟฟ้าต้องแน่นอนถึงแม้ว่าหลังจากเอาฝาครอบหรือแผ่นฝาครอบออกแล้ว
หมายเหตุ

สวิตช์ไฟฟ้าไม่จําเป็นต้องเป็นไปตามข้อกําหนดนี้ ถ้าสวิตช์ไฟฟ้านั้นถูกฝังอยู่ในเครื่องใช้ไฟฟ้าจนกระทั่ง
เป็นไปตามข้อกําหนดนี้

การเป็นไปตามข้อกําหนดให้ทําโดยการใช้นิ้วทดสอบมาตรฐาน โพรบทดสอบ B ตาม IEC 61032
9.1.3

ถ้าสวิตช์ไฟฟ้ามีรูที่ผู้ใช้แตะต้องถึง เมื่อติดตั้งตามที่ผู้ทําแจ้งไว้ ต้องเห็นว่า การปรับค่าตั้งของสวิตช์
ไฟฟ้าและรูนี้ไม่มีความเสี่ยงต่อช็อกไฟฟ้า
การเป็นไปตามข้อกําหนดให้ทําโดยการใช้หมุดทดสอบตาม IEC 61032 รูปที่ 3 โพรบทดสอบ C สอดผ่านรู
หมุดทดสอบต้องไม่แตะส่วนมีไฟฟ้า

9.2

ส่วนกระตุ้นต้องยึดติดกับที่อย่างเพียงพอ ถ้าการเอาส่วนกระตุ้นออกทําให้แตะต้องส่วนมีไฟฟ้าได้ ส่วน
กระตุ้นถือว่ายึดติดกับที่แน่นอย่างเพียงพอ ถ้าสามารถแตะต้องถึงส่วนมีไฟฟ้าได้เฉพาะโดยการทําให้แตกหรือ
ตัดให้ขาดหรือโดยการรื้อออกด้วยการใช้เครื่องมือช่วย
การเป็นไปตามข้อกําหนดให้ทําโดยการตรวจพินิจในการทดสอบตามข้อ 18.4 และโดยการใช้โพรบทดสอบ B
ตาม IEC 60529 โดยไม่ใช้แรง

9.3

สําหรับสวิตช์ไฟฟ้าสําหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าประเภท III ส่วนแตะต้องถึงของส่วนกระตุ้น
ต้องเป็นแบบใดแบบหนึ่งดังนี้
ก) วัสดุฉนวน
ข) โลหะที่แยกจากส่วนหุ้มฉนวนขั้นมูลฐานด้วยฉนวนเพิ่มเติม
ค) โลหะที่แยกจากส่วนมีไฟฟ้าด้วยฉนวนคู่หรือฉนวนเสริม
ง) สําหรับสวิตช์อิเล็กทรอนิกส์ โลหะที่แยกจากส่วนมีไฟฟ้าด้วยอิมพีแดนซ์ป้องกัน
-49-

มอก. 2593 เล่ม 1–2559
การเป็นไปตามข้อกําหนด ก) ถึง ค) ให้ทําโดยการตรวจพินิจ โดยการวัด และโดยการทดสอบตามความ
เหมาะสม
การเป็นไปตามข้อกําหนด ง) ให้ทําดังนี้
ให้วัดระหว่าง ส่วนแตะต้องถึงเดี่ยวที่เป็นโลหะหรือการร่วมผสมของส่วนแตะต้องถึงที่เป็นโลหะต่อกับดิน
ผ่านตัวต้านทานไม่เหนี่ยวนํา 2 kΩ ที่แรงดันไฟฟ้าที่กําหนด (และโหลดที่กําหนดในสถานะ-ON) ในสถานะ
-ON และสถานะ -OFF และ/หรือที่ค่าตั้งต่ําสุดและค่าตั้งสูงสุด ในการวัด ให้ลัดวงจรตัวต้านทานทุกตัว
ครั้งละตัวและลัดวงจรส่วนประกอบอื่น ๆ (ถ้ามี) ทุกส่วนในอิมพีแดนซ์ป้องกัน
กระแสไฟฟ้าต้องไม่เกิน 0.7 mA (ค่าพีก) สําหรับกระแสสลับ จนถึง 1 kHz หรือ 2 mA สําหรับกระแสตรง
สําหรับความถี่เกิน 1 kHz ให้คูณขีดจํากัด 0.7 mA ด้วยค่าความถี่เป็นกิโลเฮิรตซ์ แต่ต้องไม่เกิน 70 mA
9.4

ตัวเก็บประจุต้องไม่ต่อวงจรกับส่วนแตะต้องถึงที่เป็นโลหะไม่ต่อกับดิน เมื่อสวิตช์ไฟฟ้าติดตั้งตามที่ผู้ทําแจ้งไว้
และกล่องโลหะของตัวเก็บประจุต้องถูกแยกโดยฉนวนเพิ่มเติมจากส่วนแตะต้องถึงที่เป็นโลหะไม่ต่อกับดิน
เมื่อสวิตช์ไฟฟ้าติดตั้งตามที่ผู้ทําแจ้งไว้
การเป็นไปตามข้อกําหนดให้ทําโดยการตรวจพินิจและตามข้อ 15. และข้อ 20.

10. การจัดเตรียมสําหรับการต่อกับดิน
10.1 สวิตช์ไฟฟ้าสําหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าประเภท II ต้องไม่มีการจัดเตรียมสําหรับการต่อสวิตช์ไฟฟ้าหรือส่วนของ
สวิตช์ไฟฟ้ากับดิน ยอมให้มีสิ่งต่อวงจรระหว่างหน่วยสําหรับการรักษาสภาพวงจรดิน
การเป็นไปตามข้อกําหนดให้ทําโดยการตรวจพินิจ
10.2 ขั้วต่อดิน สิ่งต่อปลายดิน และตัวกลางดินอื่น ๆ ต้องไม่ต่อทางไฟฟ้ากับขั้วต่อเป็นกลาง
การเป็นไปตามข้อกําหนดให้ทําโดยการตรวจพินิจ
10.3 ส่วนแตะต้องถึงที่เป็นโลหะของสวิตช์ไฟฟ้าสําหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าประเภท I ซึ่งอาจมีไฟฟ้าในเมื่อฉนวน
ผิดพร่องต้องมีการจัดเตรียมสําหรับการต่อดิน
การเป็นไปตามข้อกําหนดให้ทําโดยการตรวจพินิจ
10.3.1 ส่วนที่แยกจากส่วนมีไฟฟ้าโดยฉนวนมูลฐานหรือฉนวนเสริม และส่วนที่ถูกบัง (part screened) จาก
ส่วนมีไฟฟ้าโดยส่วนโลหะต่อกับขั้วต่อดิน สิ่งต่อปลายดิน หรือตัวกลางดินอื่น ๆ ไม่ถือว่าน่าจะมีไฟฟ้า
ในเมื่อฉนวนผิดพร่อง
10.3.2 ส่วนแตะต้องถึงที่เป็นโลหะของสวิตช์ไฟฟ้าอาจต่อกับดินผ่านตัวกลางยึดติดของสวิตช์ไฟฟ้า ถ้าจุดต่อ
วงจรมีพื้นผิวโลหะสะอาด
10.4 การต่อวงจรระหว่างขั้วต่อดิน สิ่งต่อปลายดิน หรือตัวกลางดินอื่น ๆ กับ ส่วนที่ต้องถูกต่อนั้น ต้องมีความ
ต้านทานต่ํา
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การเป็นไปตามข้อกําหนดให้ทําดังนี้
ก) ให้ผ่านกระแสไฟฟ้า 1.5 เท่า ของกระแสไฟฟ้าที่กําหนด หรือไม่น้อยกว่า 25 A จ่ายจากแหล่งกําเนิด
ไฟฟ้ากระแสสลับ ด้วยแรงดันไฟฟ้าไม่มีโหลด ไม่เกิน 12 V ระหว่างขั้วต่อดิน สิ่งต่อปลายดิน หรือตัว
กลางดิน กับ ส่วนดังกล่าวครั้งละส่วนหมุนเวียนกันไป
ข) ให้วัดแรงดันไฟฟ้าตกระหว่างขั้วต่อดิน สิ่งต่อปลายดิน หรือตัวกลางดินอื่น ๆ กับ ส่วนที่ต่อตรงนั้น
ครั้ ง ละส่ ว น เมื่ อ ได้ ภ าวะสถานะคงตั ว แล้ ว และคํ า นวณค่ า ความต้ า นทานจากค่ า กระแสไฟฟ้ า และ
ค่าแรงดันไฟฟ้าตก
ค่าความต้านที่คํานวณได้ต้องไม่เกิน 50 mΩ
หมายเหตุ

ระมัดระวังให้ความต้านทานสัมผัส (contact resistance) ระหว่างปลายของโพรบวัด กับส่วนโลหะที่กําลัง
ทดสอบไม่กระทบกระเทือนผลลัพธ์การทดสอบ

10.5 ขั้วต่อดินทุกแบบสําหรับตัวนําไม่ได้เตรียมต้องมีขนาดเท่ากับหรือใหญ่กว่า ขนาดที่กําหนดสําหรับขั้วต่อนําพา
กระแสไฟฟ้าสมนัย และต้องไม่สามารถคลายตัวกลางบีบรัด (clamping means) ออกโดยไม่ใช้เครื่องมือช่วย
และต้องล็อกแน่นอย่างเพียงพอแก่การคลายหลวมโดยไม่เจตนา
การเป็ น ไปตามข้ อกํ า หนดให้ ทํา โดยการตรวจพินิ จ โดยการทดสอบด้ วยมื อ และโดยการทดสอบข้ อ 11.
ตามความเหมาะสม
10.5.1 ตามธรรมดาโดยทั่วไปแล้ว การออกแบบที่ใช้สําหรับขั้วต่อตามข้อ 11.1 และข้อ 11.2 ต้องมีความยืดหยุ่น
เพียงพอเพื่อให้เป็นไปตามข้อกําหนดที่ต้องมีการล็อกเพียงพอแก่การคลายหลวมโดยไม่เจตนา
10.5.2 ถ้ า สวิ ต ช์ ไ ฟฟ้ า ต้ อ งได้ รั บ วั ฏ จั ก รอุ ณ หภู มิ ห รื อ การสั่ น เกิ น ควร ถ้ า ใช้ ขั้ ว ต่ อ ปลายหมุ ด เกลี ย ว
อาจจําเป็นต้องมีการจัดเตรียมพิเศษ เช่น การใช้ชิ้นส่วนยืดหยุ่นอย่างเพียงพอ (เช่น แผ่นกด)
10.6 หมุดเกลียวแบบรีดเกลียวเอง (thread-forming screw) และหมุดเกลียวแบบกัดเกลียวเอง (thread-cutting
screw) อาจใช้เพื่อจัดเตรียมการต่อเนื่องดิน ถ้าไม่จําเป็นต้องรบกวนสิ่งต่อวงจรดังกล่าวในการใช้ปกติและ
ใช้หมุดเกลียวอย่างน้อย 2 ตัวสําหรับสิ่งต่อวงจรแต่ละตัว
การเป็นไปตามข้อกําหนดให้ทําโดยการตรวจพินิจ และการทดสอบตามข้อ 19.2
10.7 ทุกส่วนของขั้วต่อดินต้องไม่มีความเสี่ยงต่อการกัดกร่อนอันเป็นผลมาจากการสัมผัสระหว่างส่วนเหล่านั้นกับ
ทองแดงของตัวนําดิน หรือโลหะอื่นใดที่สัมผัสกับส่วนเหล่านั้น
10.8 ตัวของขั้วต่อดินต้องทําจากทองเหลืองหรือโลหะอื่นที่มีความต้านทานต่อการกัดกร่อนไม่น้อยกว่าทองเหลือง
ยกเว้นส่วนของเปลือกหุ้มที่ทําจากเหล็กกล้าชุบผิวเป็นไปตามข้อ 19.3 หรือทําจากโลหะอื่นที่มีความต้านทาน
ต่อการกัดกร่อนและการเกิดสนิมไม่น้อยกว่าทองเหลือง ถ้าหมุดเกลียวหรือแป้นเกลียวทําจากทองเหลือง
10.9 ถ้าตัวของขั้วต่อดินเป็นส่วนของโครงหรือเปลือกหุ้มที่ทําจากอะลูมิเนียมหรืออะลูมิเนียมเจือ ต้องระมัดระวัง
ให้หลีกเลี่ยงความเสี่ยงต่อการกัดกร่อนอันเป็นผลจากการสัมผัสระหว่างทองแดงกับอะลูมิเนียมหรืออะลูมิเนียมเจือ
การเป็นไปตามข้อกําหนดข้อ 10.7 ข้อ 10.8 และข้อ 10.9 ให้ทําโดยการตรวจพินิจ และในกรณีที่สงสัยให้ทําโดยการ
วิเคราะห์วัสดุและเคลือบหรือชุบผิวของส่วนต่าง ๆ
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11. ขั้วต่อและสิ่งต่อปลาย
11.1 ขั้วต่อสําหรับตัวนําทองแดงไม่ได้เตรียม
11.1.1 ข้อกําหนดทั่วไป
11.1.1.1 ขั้วต่อต้องต่อวงจรโดยหมุดเกลียว แป้นเกลียว สปริง ลิ่ม ลูกเบี้ยว กรวย หรือตัวกลางหรือวิธีที่
ให้ผลเทียบเท่า แต่ไม่ต้องใช้เครื่องมือใช้งานพิเศษเพื่อการสอดตัวนําหรือการถอดตัวนํา
การเป็นไปตามข้อกําหนดให้ทําโดยการตรวจพินิจ
11.1.1.2 ขั้วต่อต้องยึดติดกับที่ในลักษณะที่ขั้วต่อจะไม่คลายหลวมเมื่อตัวกลางบีบรัดถูกขันให้แน่นหรือถูก
คลายออก
ข้อกําหนดนี้ ไม่ใช้กับขั้วต่อลอย (floating termimal) หรือขั้วต่อที่ติดตั้งบนชิ้นส่วนลอย (floating
element) เช่น ชิ้นส่วนที่ใช้ในสวิตช์ไฟฟ้าแบบชั้น (stack-type switch) บางแบบ ถ้าการเคลื่อนตัว
ของขั้วต่อไม่ให้ทําให้การทํางานของสวิตช์ไฟฟ้านั้นไม่ถูกต้อง
การเป็ น ไปตามข้ อ กํ า หนดให้ ทํ า โดยการขั น ให้ แ น่ น และคลายออก จํ า นวน 10 ครั้ ง ตั ว นํ า
มีพื้นที่หน้าตัดสูงสุดที่ระบุในตารางที่ 4 สําหรับขั้วต่อแบบหมุดเกลียวให้ใช้ทอร์กที่ระบุในตารางที่ 20
11.1.1.3 ขั้วต่อต้องออกแบบหรือวางในลักษณะที่ตัวนําไม่สามารถไถลออกนอกขณะถูกต่อหรือขณะที่สวิตช์
ไฟฟ้าทํางานตามเจตนา
การเป็นไปตามข้อกําหนดให้ทําดังนี้
ก) ให้ประกอบขั้วต่อกับตัวนําพื้นที่หน้าตัดสูงสุดหรือที่แจ้งไว้ตามตารางที่ 4 และขันขั้วต่อแบบ
หมุดเกลียวให้แน่นด้วยทอร์กตามตารางที่ 20 ให้ทดสอบซ้ําโดยให้ประกอบขั้วต่อกับตัวนํา
พื้นที่หน้าตัดต่ําสุดตามตารางที่ 4
ข) สําหรับขั้วต่อที่มีเจตนาสําหรับสิ่งต่อวงจรที่เป็นตัวนําตั้งแต่ 2 เส้น ขึ้นไป ให้ทดสอบซ้ําโดยให้
ประกอบขั้วต่อกับตัวนําตามจํานวนที่แจ้งไว้
ค) ก่อนสอดเข้าไปในขั้วต่อ เส้นลวดทําจากตัวนําแข็งต้องตรง และตัวนําอ่อนต้องบิดเกลียว
ในทิศทางหนึ่ง ให้ได้เกลียวสม่ําเสมอครบหนึ่งรอบต่อความยาวประมาณ 2 cm
ง) ให้สอดตัวนําเข้าไปในขั้วต่อเลยออกไปยาวเท่ากับระยะทางต่ําสุดตามเงื่อนไขที่บังคับไว้ หรือถ้า
ไม่มีระยะทางตามเงื่อนไขที่บังคับไว้ก็ให้เลยออกไปจนถึงสิ่งหยุดสุดท้ายหรือจนตัวนําโพล่พ้นจาก
ด้านไกลของขั้วต่อและในตําแหน่งที่น่าจะทําให้เส้นลวดหนีได้
จ) สําหรับตัวนําอ่อน ให้ทดสอบซ้ําโดยการใช้ตัวนําเส้นใหม่ซึ่งถูกบิดเกลียวตามเงื่อนไขที่บังคับไว้
ข้างต้น แต่ในทิศทางตรงข้าม
หลังจากการทดสอบ ตัวนําต้ องไม่ หลุ ดเข้ าไปในหรือหลุ ดเลยช่องว่างระหว่ างตัวกลางบีบรัดกั บ
อุปกรณ์ยึดหน่วง (retaining device)
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ตารางที่ 4 กระแสไฟฟ้าต้านทานที่นาํ พาโดยขั้วต่อ และ
พื้นที่หน้าตัดเกี่ยวกับขั้วต่อสําหรับตัวนําไม่ได้เตรียม
(ข้อ 11.1.1.2 ข้อ 11.1.1.3 ข้อ 11.1.1.4 ข้อ 11.1.2.1 ข้อ 11.1.2.2
ข้อ 11.1.3.1 ข้อ 11.1.3.2 ข้อ 16.2.2 ข้อ 16.3.3 และตารางที่ 13)
กระแสไฟฟ้าต้านทาน
ตัวนําอ่อน
นําพาโดยขั้วต่อ
พื้นที่หน้าตัด
A
mm2
ขนาดขั้วต่อ
เกิน
ไม่เกิน ค่าต่ําสุด ค่ากลาง ค่าสูงสุด
3
0.5
0.75
0
3
6
0.5
0.75
1.0
0
6
10
0.75
1.0
1.5
1
10
16
1.0
1.5
2.5
2
16
25
1.5
2.5
4.0
3
25
32
2.5
4.0
6.0
4
32
40
4.0
6.0
10.0
5
40
63
6.0
10.0
16.0
6
กระแสไฟฟ้าต้านทาน
ตัวนําแข็ง
นําพาโดยขั้วต่อ
พื้นที่หน้าตัด
A
mm2
ขนาดขั้วต่อ
เกิน
ไม่เกิน ค่าต่ําสุด ค่ากลาง ค่าสูงสุด
3
0.5
0.75
1.0
0
3
6
0.75
1.0
1.5
1
6
10
1.0
1.5
2.5
2
10
16
1.5
2.5
4.0
3
16
25
2.5
4.0
6.0
4
25
32
4.0
6.0
10.0
5
32
40
6.0
10.0
16.0
6
40
63
10.0
16.0
25.0
7

ตารางที่ 5 (ว่าง)
11.1.1.4 ขั้วต่อที่เหมาะสมสําหรับสิ่งต่อวงจรที่เป็นตัวนําอ่อน ต้องอยู่ที่ตําแหน่งหรือถูกกําบัง (shielded)
ในลักษณะที่ ถ้าเส้นลวดของตัวนําอ่อนหนีจากขั้วต่อเมื่อประกอบตัวนําแล้ว ต้องไม่มีความเสี่ยงต่อ
การสั ม ผั ส ระหว่ า งส่ ว นมี ไ ฟฟ้ า กั บ ส่ ว นแตะต้ อ งถึ ง ที่ เ ป็ น โลหะ และส่ ว นสวิ ต ช์ ไ ฟฟ้ า สํ า หรั บ
เครื่องใช้ไฟฟ้าประเภท II ระหว่างส่วนมีไฟฟ้ากับส่วนโลหะที่แยกจากส่วนแตะต้องถึงที่เป็นโลหะ
โดยฉนวนเพิ่มเติมเท่านั้น
ยิ่งกว่านั้น ต้องไม่มีความเสี่ยงต่อการลัดวงจรขั้วต่อเหล่านั้นที่ต่อทางไฟฟ้าเข้าด้วยกันโดยการกระทํา
สวิตช์
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การเป็นไปตามข้อกําหนดให้ทําโดยการตรวจพินิจและทําดังนี้
ก) ที่ ป ลายของตั ว นํ า อ่ อ นที่ มี พื้ น ที่ ห น้ า ตั ด เล็ ก สุ ด ที่ ร ะบุ ใ นตารางที่ 4 ให้ ป อกฉนวนออกยาว
8 mm ปล่อยลวดหนึ่งเส้นของตัวนําอ่อนเป็นอิสระและสอดส่วนที่เหลือเข้าไปในขั้วต่อจนสุด
แล้วบีบรัด
ข) เบนเส้นลวดอิสระโดยไม่ฉีกฉนวนกลับ ในทุกทิศทางที่เป็นไปได้ แต่ไม่พับหัก (sharp bend)
รอบ ๆ สิ่งขวางกั้น (barrier)
เส้นลวดอิสระของตัวนําอ่อนต้องไม่แตะส่วนที่เกี่ยวข้องดังกล่าวข้างต้น ยิ่งกว่านั้น เส้นลวดอิสระของ
ตัวนําอ่อนที่ต่อกับขั้วต่อดินต้องไม่แตะส่วนมีไฟฟ้าใด ๆ
11.1.1.5 ขั้วต่อต้องออกแบบให้บีบรัดตัวนําโดยไม่ทําให้ตัวนําเสียหาย
การเป็นไปตามข้อกําหนดให้ทําโดยการตรวจพินิจ
หมายเหตุ

การทดสอบอยู่ระหว่างการพิจารณา

11.1.1.6 ขั้วต่อต้องออกแบบให้มองเห็นการสอดปลายของตัวนําเข้าไปในรู หรือให้การสอดตัวนําต้องถูกกั้น
โดยสิ่งหยุดสุดท้าย ถ้าการสอดต่อไปอาจลดระยะห่างตามผิวฉนวนและ/หรือระยะห่างในอากาศลง
หรือมีผลกระทบต่อกลไกของสวิตช์ไฟฟ้า
การเป็นไปตามข้อกําหนดให้ทําโดยการตรวจพินิจและในการทดสอบตามข้อ 11.1.1.3 และ
ข้อ 11.1.1.4
11.1.2 ขั้วต่อแบบหมุดเกลียวสําหรับตัวนําไม่ได้เตรียมทองแดง
11.1.2.1 ขั้วต่อแบบหมุดเกลียวต้องยอมให้สิ่งต่อวงจรที่เป็นตัวนํามีพื้นที่หน้าตัดและชนิดสายไฟฟ้าที่ระบุ
ในตารางที่ 4 ต่อได้
สําหรับขั้วต่อตามข้อ 7.2.1 ต้องมีพิสัยบีบรัดเต็มพิกัดสําหรับตัวนําอ่อนและตัวนําแข็ง
สําหรับขั้วต่อตามข้อ 7.2.2 ค่าต่าง ๆ ต้องเป็นไปตามพื้นที่หน้าตัดและชนิดสายไฟฟ้าตามที่แจ้งไว้
หมายเหตุ

รูปที่ 1 รูปที่ 2 รูปที่ 3 รูปที่ 4 และรูปที่ 5 แสดงตัวอย่างขั้วต่อแบบหมุดเกลียว

การเป็นไปตามข้อกําหนดให้ทําโดยการตรวจพินิจ โดยการวัด และโดยการสอดตัวนําอ่อนและตัวนําแข็ง
หรือตัวนําที่แจ้งไว้ ที่มีพื้นที่หน้าตัดตามตารางที่ 4
ตัวนําต้องสามารถสอดเข้าไปในช่องรับขั้วต่อ (terminal aperture) ได้โดยไม่ต้องใช้แรงเกินสมควร
จนได้ความลึกของขั้วต่อตามที่ออกแบบ
11.1.2.2 ขั้วต่อแบบหมุดเกลียวต้องออกแบบให้บีบรัดตัวนําระหว่างพื้นผิวโลหะอย่างเชื่อถือได้
การเป็นไปตามข้อกําหนดให้ทําโดยการตรวจพินิจและทําดังนี้
ก) ให้ประกอบขั้วต่อแบบหมุดเกลียวกับตัวนําที่มีพื้นที่หน้าตัดต่ําสุดและสูงสุด หรือที่แจ้งไว้ที่ระบุ
ในตารางที่ 4 ขันหมุดเกลียวของขั้วต่อแบบหมุดเกลียวด้วยทอร์กเท่ากับค่าที่ระบุในตารางที่
20 สดมภ์ที่เหมาะสม
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ข) ถ้าหมุ ดเกลี ยวหั วหกเหลี่ ย มมีร่องผ่า (slot) ให้ขันด้วยทอร์กเท่ากั บค่ าที่ระบุในตารางที่ 20
สดมภ์ III
ค) ให้ดึงตัวนําแต่ละเส้นด้วยแรงตามตารางที่ 6 โดยไม่มีการกระตุก 1 min ในทิศทางของแกนของ
ที่ว่างตัวนํา (conductor space)
ตารางที่ 6 แรงดึงสําหรับขัว้ ต่อแบบหมุดเกลียว
ขนาดขั้วต่อ
แรงดึง N

(ข้อ 11.1.2.2 และข้อ 11.1.3.2)
0
1
2
3
4
35 40 50 60 80

5
90

6
100

7
135

ง) ถ้าแจ้งไว้ว่าขั้วต่อแบบหมุดเกลียวเหมาะสมสําหรับตัวนํ าตั้งแต่ 2 เส้น ขึ้นไป ให้ดึงตัวนํา
ครั้งละเส้นต่อเนื่องกันไปด้วยแรงดึงเหมาะสม
ในการทดสอบ ตัวนําต้องไม่ขยับอย่างสังเกตได้ (move noticeably) ในขั้วต่อ
11.1.2.3 หมุดเกลียวและแป้นเกลียวสําหรับบีบรัดตัวนํา ต้องไม่ใช้ยึดติด (ชิ้น) ส่วนอื่นใด ๆ แม้ว่าหมุดเกลียว
และแป้นเกลียวนั้นอาจยึดส่วนบีบรัด (clamping part) ให้อยู่ในตําแหน่งหรือป้องกันไม่ให้ส่วนบีบรัด
นั้นหมุน
การเป็นไปตามข้อกําหนดให้ทําโดยการตรวจพินิจและในการทดสอบตามข้อ 19.2
11.1.3 ขั้วต่อแบบไร้หมุดเกลียวสําหรับตัวนําไม่ได้เตรียม
11.1.3.1 ขั้ ว ต่ อ แบบไร้ ห มุ ด เกลี ย วต้ อ งยอมให้ สิ่ ง ต่ อ วงจรที่ เ ป็ น ตั ว นํ า มี พื้ น ที่ ห น้ า ตั ด ที่ ร ะบุ ใ นตารางที่ 4
ต่อได้ถึงขนาด 2.5 mm2 สําหรับตัวนําอ่อน และได้ถึงขนาด 4 mm2 สําหรับตัวนําแข็ง อย่างถูกต้อง
ตามการจําแนกประเภทของขั้วต่อ
การสอดตัวนําเข้าและการถอดตัวนําออกให้ได้ผลตามเจตนา ต้องปรากฎชัดเจน
หมายเหตุ

ตัวอย่างขั้วต่อแบบไร้หมุดเกลียวดังแสดงในรูปที่ 6

การถอดตัวนําออกตามที่เจตนาต้องเป็นการปฏิบัติที่ไม่เป็นการดึงที่ตัวนํา ให้ได้ผลโดยการใช้มือ
โดยมีหรือไม่มีเครื่องมือช่วยในการใช้ปกติ
ช่ อ งเปิ ด สํ า หรั บ ให้ ใ ช้ เ ครื่ อ งมื อ เพื่ อ ช่ ว ยการสอดเข้ า หรื อ การถอดออกต้ อ งสั ง เกตเห็ น ได้
(distinguishable) อย่างชัดเจนจากช่องเปิดสําหรับตัวนํา
การเป็นไปตามข้อกําหนดให้ทําโดยการตรวจพินิจ โดยการวัด และโดยการสอดตัวนําแข็งและ/หรือ
ตัวนําอ่อนที่มีพื้นที่หน้าตัดเหมาะสมตามตารางที่ 4
ตัวนําต้องสามารถสอดเข้าไปในช่องรับขั้วต่อได้ โดยไม่ใช้แรงเกินสมควรจนได้ความลึกของขั้วต่อ
ตามที่ออกแบบ
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11.1.3.2 ขั้วต่อแบบไร้หมุดเกลียวต้องทนความเค้นทางกลที่เกิดขึ้นในการใช้ปกติ
ตัวนําต้องถูกบีบรัดระหว่างพื้นผิวโลหะอย่างเชื่อถือได้ ยกเว้นขั้วต่อแบบไร้หมุดเกลียวที่มีเจตนาให้
ใช้ในวงจรไฟฟ้านําพากระแสไฟฟ้าไม่เกิน 0.2 A อาจมีผิวหนึ่งเป็นอโลหะ
การเป็ น ไปตามข้ อ กํ า หนดให้ ทํ า ดั ง นี้ โดยการใช้ ตั ว นํ า ทองแดงไม่ หุ้ ม ฉนวน เริ่ ม ด้ ว ยตั ว นํ า ที่ มี
พื้ น ที่ ห น้ า ตั ด สู ง สุ ด หรื อ ที่ แ จ้ ง ไว้ และตามด้ ว ยตั ว นํ า ที่ มี พื้ น ที่ ห น้ า ตั ด ต่ํ า สุ ด หรื อ ที่ แ จ้ ง ไว้ ใ น
ตารางที่ 4
ก) ตัวนําแข็ง : การสอดเข้าและการถอดออกจํานวน 5 ครั้ง สําหรับตัวนําเส้นเดี่ยว และการสอดเข้า
และการถอดออกจํานวน 1 ครั้ง สําหรับตัวนําตีเกลียว
ข) ตัวนําอ่อน : การสอดเข้าและการถอดออกจํานวน 5 ครั้ง
ค) ตัวนําแข็งและตัวนําอ่อน : ถ้าขั้วต่อแบบไร้หมุดเกลียวสามารถรับตัวนําได้ทั้งสองแบบ
ให้ทดสอบด้วยตัวนําแข็งและตัวนําอ่อนตามจํานวนครั้งดังกล่าวข้างต้น
การสอดเข้าและการถอดออกตามจํานวนครั้งดังกล่าวข้างต้น แต่ละครั้งให้ทําโดยการใช้ตัวนําเส้นใหม่
ยกเว้นครั้งสุดท้าย เมื่อตัวนําถูกใช้สอดเข้าครั้งสุดท้ายหนึ่งครั้งก็ให้บีบรัดไว้ที่ตําแหน่งเดิม การสอดเข้า
แต่ละครั้ง ต้องดันตัวนําเข้าไปในขั้วต่อแบบไร้หมุดเกลียวให้ไกลสุดเท่าที่ทําได้หรือต้องสอดเข้าจนทําให้
การต่อวงจรปรากฏชัดเจนเพียงพอ
หลังจากการสอดตัวนําเข้าแต่ละครั้ง ให้บิดตัวนําไป 90 º รอบแกน แล้วดึงด้วยแรงที่ระบุในตารางที่ 6
ให้ดึงโดยไม่มีการกระตุก 1 min ในทิศทางตามแกนของที่ว่างตัวนํา
ถ้าแจ้งไว้ว่าขั้วต่อแบบไร้หมุดเกลียวเหมาะสมสําหรับตัวนําตั้งแต่ 2 เส้น ขึ้นไป ให้ดึงตัวนําครั้งละเส้น
ต่อเนื่องกันไปด้วยแรงดึงเหมาะสม
ในการดึง ตัวนําต้องไม่หลุดจากขั้วต่อแบบไร้หมุดเกลียว
หลังจากการทดสอบเหล่านี้ ไม่ว่าขั้วต่อแบบไร้หมุดเกลียวหรือตัวกลางบีบรัดต้องไม่คลายหลวม
หมายเหตุ

การทดสอบการโค้งงอสําหรับตัวนําแข็ง อยู่ในระหว่างการพิจารณา

11.1.3.3 ขั้วต่อแบบไร้หมุดเกลียวที่มีเจตนาให้ใช้สําหรับสิ่งต่อระหว่างหน่วยที่เป็นตัวนําตั้งแต่ 1 เส้น ขึ้นไป
ต้องออกแบบดังนี้
-

หลังจากการสอดเข้า การทํางานของตัวกลางบีบรัดของตัวนําเส้นหนึ่ง ต้องเป็นอิสระจากการ
ทํางานของตัวกลางบีบรัดของตัวนําเส้นอื่น

-

ในการถอดออก ตัวนําต้องสามารถถูกตัดวงจรอย่างพร้อมกันหรือไม่พร้อมกันก็ได้

การเป็นไปตามข้อกําหนดให้ทําโดยการตรวจพินิจและทําด้วยการร่วมผสมของตัวนําต่าง ๆ ที่
เหมาะสม
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11.1.3.4 ขั้วต่อแบบไร้หมุดเกลียวต้องทนความเค้นทางกลที่เกิดขึ้นในการใช้ปกติ
เมื่อขั้วต่อไร้หมุดเกลียวเป็นส่วนของทางนํากระแสไฟฟ้า (conductive path) ผ่านสวิตช์ไฟฟ้า
ซึ่งรวมทั้งอุปกรณ์สวิตช์ของสวิตช์ไฟฟ้าด้วย การเป็นไปตามข้อกําหนดให้ทําโดยการตรวจพินิจ
ในการทดสอบตามข้อ 17.
เมื่อสวิตช์ไฟฟ้ามีจํานวนของวัฏจักรทํางานที่กําหนดต่ํากว่า 10 000 หรือเมื่อขั้วต่อไร้หมุดเกลียว
เป็ น ส่ ว นของทางนํ า กระแสไฟฟ้ า ผ่ า นสวิ ต ช์ ไ ฟฟ้ า ซึ่ ง ไม่ ร วมอุ ป กรณ์ ส วิ ต ช์ ข องสวิ ต ช์ ไ ฟฟ้ า
การเป็นไปตามข้อกําหนดให้ทําโดยการทดสอบความทนทานทางความร้อน ดังนี้
-

การทดสอบนี้ เพื่อสวิตช์ไฟฟ้าตามข้อ 7.1.3.2 และข้อ 7.1.2.3 ให้ติดตั้งสวิตช์ไฟฟ้าตัวใหม่
จํานวน 3 ตัว แยกต่างหากและต่อวงจรตามที่แจ้งไว้ และให้วางในตู้อบความร้อนซึ่งรักษา
อุณหภูมิเริ่มต้นไว้ที่ 25 ºC ± 2 ºC

-

ให้ติดตั้งสวิตช์ไฟฟ้าตามข้อ 7.1.3.3 ตามการใช้ปกติ

-

สําหรับสวิตช์ไฟฟ้าตามข้อ 7.1.3.1 ให้เก็บสวิตช์ไฟฟ้าตัวใหม่จํานวน 3 ตัว แยกต่างหากไว้ที่
25 ºC ± 10 ºC ตลอดการทดสอบนี้ และให้ป้อนเฉพาะวัฏจักรกระแสไฟฟ้า (current cycle)
เท่านั้น

ในการทดสอบ ให้ผ่านกระแสไฟฟ้าที่กําหนดสูงสุดผ่านสวิตช์ไฟฟ้า
แล้ ว จึ ง ทดสอบสวิ ตช์ ไ ฟฟ้ า ด้ ว ยวั ฏ จั ก รทดสอบจํ า นวน 192 วั ฏ จั กร แต่ ล ะวั ฏ จั ก รมี ร ะยะเวลา
ประมาณ 1 h ดังนี้
ก) ให้เพิ่มอุณหภูมิในตู้อบความร้อนขึ้นไปถึงอุณหภูมิโดยรอบสูงสุด ประมาณ 20 min รักษาค่า
อุณหภูมินี้ให้อยู่ภายใน ± 5 ºC ไว้ประมาณ 10 min
ข) แล้ ว ปล่ อ ยให้ ส วิ ต ช์ ไ ฟฟ้ า เย็น ลงประมาณ 20 min ถึ ง อุ ณ หภู มิป ระมาณ 30 ºC ใช้ ล มเป่ า
ทําความเย็นก็ได้ เก็บสวิตช์ไฟฟ้าไว้ที่อุณหภูมินี้ประมาณ 10 min ตลอดคาบเย็นลงต้องไม่มี
กระแสไฟฟ้าผ่านตัวอย่างทดสอบ
ค) อุณหภู มิ ในตู้ อบความร้อน ต้องวัดที่ ระยะทางไม่น้อยกว่า 50 mm จากชุดตั วอย่ างทดสอบ
ประกอบสําเร็จ
หลังจากวัฏจักรทดสอบ 192 วัฏจักร อุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นที่ขั้วต่อแบบไร้หมุดเกลียวต้องไม่เกิน 55 K
เมื่ อ วั ด ตามข้ อ 16.2.2 ยกเว้ น การทดสอบอุ ณ หภู มิ ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น ที่ ขั้ ว ต่ อ แบบไร้ ห มุ ด เกลี ย ว
ที่กระแสไฟฟ้าที่กําหนดและในอุณหภูมิโดยรอบ 25 ºC ± 10 ºC
ถ้าขั้วต่อแบบไร้หมุดเกลียวตัวหนึ่งไม่เป็นไปตามการทดสอบ ให้ทดสอบซ้ําโดยการใช้ชุดตัวอย่าง
ทดสอบที่สอง ขั้วต่อแบบไร้หมุดเกลียวทุกตัวต้องเป็นไปตามการทดสอบ
11.1.4 ขั้วต่อแทงทะลุฉนวน (insulation piercing terminal) สําหรับตัวนําไม่ได้เตรียมหุ้มฉนวน
หมายเหตุ

ข้อกําหนดและการทดสอบตาม IEC 60998-2-3 อยู่ระหว่างการพิจารณา
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11.2 ขั้วต่อสําหรับตัวนําเตรียมทองแดงและ/หรือการกําหนดการใช้เครื่องมือใช้งานพิเศษ
11.2.1 ข้อกําหนดทั่วไป
11.2.1.1 ขั้วต่อต้องเหมาะสมตามวัตถุประสงค์ของขั้วต่อ เมื่อทําการต่อวงจรตามที่แจ้งไว้
การเป็นไปตามข้อกําหนดให้ทําโดยการตรวจพินิจและในการทดสอบตามข้อ 16. และข้อ 19.
11.2.1.2 ขั้วต่อต้องยอมให้สิ่งต่อวงจรที่เป็นตัวนําที่เป็นชนิดและมีพื้นที่หน้าตัดตามที่แจ้งไว้ ต่อได้
การเป็ น ไปตามข้ อ กํ า หนดให้ ทํ า โดยการตรวจพิ นิ จ และโดยการประกอบตั ว นํ า ที่ เ ป็ น ชนิ ด และ
มีพื้นที่หน้าตัดตามที่แจ้งไว้
11.2.1.3 ขั้วต่อต้องออกแบบให้การต่อวงจรระหว่างพื้นผิวโลหะอย่างเชื่อถือได้และไม่ทําให้ตัวนําเสียหายเกิน
สมควร
การเป็นไปตามข้อกําหนดให้ทําโดยการตรวจพินิจและในการทดสอบตามข้อ 16. และข้อ 19. ให้ใช้
เฉพาะผลการทดสอบ เมื่อตัวนําถูกบีบรัดโดยตรงในขั้วต่อ และ/หรือ เมื่อวิธีเตรียมเป็นพิเศษทําได้
ถูกต้องตามที่แจ้งไว้ ในกรณีอื่น ๆ ความเชื่อถือ หาได้โดยการใช้งานขั้นสุดท้าย
11.2.1.4 ขั้วต่อต้องออกแบบให้มองเห็นการสอดปลายของตัวนําเข้าไปในรู หรือให้การสอดตัวนําถูกกั้นโดย
สิ่งหยุดสุดท้าย ถ้าการสอดต่อไปอาจลดระยะห่างตามผิวฉนวนและ/หรือระยะห่างในอากาศลงหรือ
มีผลกระทบต่อกลไกของสวิตช์ไฟฟ้า
การเป็ นไปตามข้ อกํ าหนดให้ ทําโดยการตรวจพินิจและในการทดสอบตามข้ อ 11.2.1.2 และข้ อ
11.2.1.3
11.2.2 ขั้วต่อแบบหมุดเกลียวสําหรับตัวนําเตรียม
ไม่มีข้อกําหนดเฉพาะเจาะจง
11.2.3 ขั้วต่อไร้หมุดเกลียวสําหรับตัวนําเตรียม
11.2.3.1 ขั้วต่อแบบไร้หมุดเกลียวต้องบีบรัดตัวนําระหว่างพื้นผิวโลหะ ยกเว้นสําหรับขั้วต่อแบบไร้หมุด
เกลียวที่มีเจตนาให้ใช้ในวงจรไฟฟ้านําพากระแสไฟฟ้าไม่เกิน 0.2 A พื้นผิวหนึ่งอาจเป็นอโลหะ
การเป็นไปตามข้อกําหนดให้ทําโดยการตรวจพินิจ
11.2.3.2 ขั้วต่อแบบไร้หมุดเกลียวต้องทนความเค้นทางความร้อนที่เกิดขึ้นในการใช้ปกติ
การเป็นไปตามข้อกําหนดให้ทําโดยการทดสอบตามข้อ 11.1.3.4 ตามความเหมาะสม
11.2.3.3 การสอดตัวนําเข้าและการถอดตัวนําออกให้ได้ผลตามเจตนา ต้องปรากฏชัดเจน
การเป็นไปตามข้อกําหนดให้ทําโดยการตรวจพินิจ และโดยการสอดตัวนําแข็งและ/หรือตัวนําอ่อน
ที่มีพื้นที่หน้าตัดและชนิดตามที่แจ้งไว้
11.2.4 สิ่งต่อปลายไร้หมุดเกลียวถอดไม่ได้
11.2.4.1 สิ่งต่อปลายไร้หมุดเกลียวถอดไม่ได้ต้องบีบรัดตัวนําระหว่างพื้นผิวโลหะ ยกเว้นสําหรับสิ่งต่อปลาย
ที่มีเจตนาให้ใช้ในวงจรไฟฟ้านําพากระแสไฟฟ้าไม่เกิน 0.2 A พื้นผิวหนึ่งอาจเป็นอโลหะ
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การเป็นไปตามข้อกําหนดให้ทําโดยการตรวจพินิจ
11.2.4.2 สิ่งต่อปลายไร้หมุดเกลียวต้องทนความเค้นทางความร้อนที่เกิดขึ้นในการใช้ปกติ
การเป็นไปตามข้อกําหนดให้ทําโดยการทดสอบตามข้อ 11.1.3.4 ตามความเหมาะสม
11.2.4.3 การสอดตัวนําเข้าให้ได้ผลตามเจตนา ต้องปรากฏชัดเจน
การเป็นไปตามข้อกําหนดให้ทําโดยการตรวจพินิจ และโดยการสอดตัวนําแข็งและ/หรือตัวนําอ่อน
ที่มีพื้นที่หน้าตัดและชนิดตามที่แจ้งไว้
11.2.5 ตัวต่อเสียบของสิ่งต่อปลายเร็วแบน
11.2.5.1 ตัวต่อเสียบที่เป็นส่วนของสวิตช์ไฟฟ้าต้องมีมิติเป็นไปตาม IEC 61210 (1993) ตารางที่ 10-1 และ
รูปที่ 1 (ยกเว้น ร่องบุ๋ม (dimple) และรู (hole) เป็นทางเลือก) หรือเป็นไปตามภาคผนวก ธ.
การเป็นไปตามข้อกําหนดให้ทําโดยการวัด
หมายเหตุ 1 ไม่แนะนําภาคผนวก ธ. สําหรับการออกแบบใหม่
หมายเหตุ 2 การออกแบบทางเลือก (optional design) ให้ใช้ได้สําหรับจุดทางเข้าถึงสวิตช์ไฟฟ้า ถ้ามีความ
มั่นคงทางกลและการทําหน้าที่คู่กับเต้ารับก็มั่นคงด้วย

ตัวต่อเสียบมีมิติไม่เป็นไปตาม IEC 61210 (1993) หรือภาคผนวก ธ. ให้ใช้ได้ ถ้ามิติและรูปร่างนั้น
ทําหน้าที่ได้อย่างปลอดภัยในการใช้ปกติ กับตัวต่อรับดังแสดงในรูปที่ 8 หรือกับตัวต่อรับพิเศษ
ที่กําหนดไว้
11.2.5.2 วัสดุและผิวชุบ (plating) ของตัวต่อเสียบต้องเหมาะสมกับอุณหภูมิสูงสุดของตัวต่อเสียบที่ระบุใน
ตารางที่ 7
ตารางที่ 7 วัสดุและผิวชุบของตัวต่อเสียบ
(ข้อ 11.2.5.2)
อุณหภูมิสูงสุดของตัวต่อเสียบ
ºC
155
210
160
185
205
400
400

วัสดุและผิวชุบของตัวต่อเสียบ
ทองแดงเปลือย
ทองเหลืองเปลือย
ทองแดงเจือและทองแดงชุบดีบุก
ทองแดงเจือและทองแดงชุบนิเกล
ทองแดงเจือและทองแดงชุบเงิน
เหล็กชุบนิเกล
เหล็กกล้าไร้สนิม

หมายเหตุ อาจใช้วัสดุหรือผิวชุบที่ไม่ได้ระบุไว้ในตารางนี้ ถ้าลักษณะเฉพาะทางไฟฟ้าและ
ทางกลของวัสดุหรือผิวชุบนั้นเชื่อถือได้ไม่น้อยกว่า โดยเฉพาะด้านความต้านทาน
ต่อการกัดกร่อนและความแข็งแรงทางกล

-59-

มอก. 2593 เล่ม 1–2559
11.2.5.3 ตัวต่อเสียบต้องยอมให้ตัวต่อรับเสียบเข้าและดึงออกโดยไม่ทําให้สวิตช์ไฟฟ้าเสียหายในลักษณะที่
การเป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้เสียไป
การเป็นไปตามข้อกําหนดให้ทําโดยการดึงตามแนวแกนด้วยแรงเท่ากับค่าที่ระบุในตารางที่ 8 ต้องไม่
เกิดการกระจัดที่มีนัยสําคัญหรือความเสียหาย
ตารางที่ 8 แรงกดและแรงดึงสําหรับตัวต่อเสียบ
ขนาดตัวต่อเสียบ

ก
ข

2.8
4.8
6.3
9.5

(ข้อ 11.2.5.3)
กด ก
N
64
80
96
120

ดึง ก
N
58
98 ข
88
110

แรงสูงสุดใช้ได้สําหรับตัวต่อเสียบเดี่ยว (single tab)
ค่าสูงกว่าค่าของขนาดใหญ่สุดถัดไปของตัวต่อเสียบตามการออกแบบจริงของ
ตัวต่อรับตาม IEC 60760

11.2.5.4 ตัวต่อเสียบต้องเว้นระยะห่างกันเพียงพอสําหรับสิ่งต่อวงจรที่เป็นตัวต่อรับเหมาะสมตามที่ผู้ทําแจ้งไว้
การเป็นไปตามข้อกําหนดให้ทําโดยการเสียบตัวต่อรับเหมาะสมกับตัวต่อเสียบแต่ละตัวในทิศทางที่
ให้ผลเลวที่สุด (the most onerous orientaion) ตามที่ผู้ทําแจ้งไว้ ในการปฏิบัติเช่นนี้ต้องไม่เกิด
ความเค้นหรือความบิดเบี้ยวขึ้นกับตัวต่อเสียบหรือส่วนประชิดกับตัวต่อเสียบ ค่าระยะห่างตามผิว
ฉนวนและค่าระยะห่างในอากาศต้องไม่ลดลงต่ํากว่าค่าที่ระบุใว้ในข้อ 20.
หมายเหตุ

ตัวต่อรับเหมาะสมดังแสดงในรูปที่ 8

11.2.6 ขั้วต่อแทงทะลุฉนวน (insulation piercing terminal) สําหรับตัวนําทองแดงหุ้มฉนวนภายใน
หมายเหตุ

ข้อกําหนดและการทดสอบ อยู่ในระหว่างการพิจารณา

11.2.7 สิ่งต่อปลายบัดกรี
11.2.7.1 สิ่งต่อปลายบัดกรีต้องสามารถบัดกรีได้อย่างเพียงพอ (sufficient solderability)
การเป็นไปตามข้อกําหนดให้ทําโดยการทดสอบที่เกี่ยวข้องตาม IEC 60068-2-20
สําหรับการทดสอบ Ta ให้ใช้ภาวะตามตารางที่ 9
การเป็นไปตามข้อกําหนดข้อ 11.2.7.2 สําหรับสิ่งต่อปลายบัดกรีมีความต้านทานปกติต่อความร้อน
บัดกรี ให้ทําโดยการตรวจพินิจทันทีหลังจากการทดสอบนี้
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ตารางที่ 9 ภาวะการทดสอบสําหรับ Ta
(ข้อ 11.2.7.1)
ข้อตาม IEC 60068-2-20
4.3.2 / 4.8.3
4.4
4.5
4.6 / 4.7
4.6.2 / 4.8.2.3
4.6.3 / 4.9.2
4.6.3
4.7.3
4.7.3
4.7.3
4.8.4
4.9
4.10

ภาวะ
ไม่มีการล้างไข
ไม่มีการวัดเริ่มต้น
ไม่มีการเร่งอายุ
ให้ใช้วิธีทดสอบ 1: อ่างบัดกรีที่ 235 ºC หรือวิธีทดสอบ 2: หัวแร้งที่ 350 ºC
ขึ้นอยู่กับการจําแนกประเภทของสิ่งต่อปลายที่ระบุในข้อ 7.2.10 และข้อ 7.2.11
ฟลักซ์ไม่กระตุ้น
เวลาจุ่ม: 2 s ถึง 3 s
ไม่ใช้การบังความร้อน
ขนาดหัวแร้ง “B”
ไม่ใช้ตัวดึงความร้อน (thermal heat sink)
เวลาจี้หวั แร้ง: 2 s ถึง 3 s
เวลาบัดกรี: ไม่เกิน 2 s
ไม่มีการซับแห้ง (no de-wetting)
การวัดขั้นสุดท้าย: อุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นตามข้อ 16.

พื้นผิวจุ่มต้องเคลือบด้วยตะกั่วเรียบสม่ําเสมอแทบไม่มีขี้ตะกั่ว เช่น ตามด (pin-hole) หรือพื้นที่
เคลือบติดบ้างไม่ติดบ้าง เป็นต้น ขี้ตะกั่วต้องไม่กระจุกอยู่ในพื้นที่หนึ่ง
11.2.7.2 สิ่งต่อปลายบัดกรีต้องมีความต้านทานเพียงพอแก่ความร้อนบัดกรี
สําหรับสิ่งต่อปลายบัดกรีมีความต้านทานต่อความร้อนบัดกรีแบบ 1 (ตามข้อ 7.2.14.1) การเป็นไป
ตามข้อกําหนดให้ทําโดยการตรวจสอบในการทดสอบตามข้อ 11.2.7.1
หลังจากการทดสอบ สิ่งต่อปลายบัดกรีต้องไม่คลายหลวมหรือกระจัดจากตําแหน่งในลักษณะที่ทําให้
การใช้ต่อไปเสียไป และสิ่งต่อปลายบัดกรียังต้องเป็นไปตามข้อกําหนดข้อ 20.
สําหรับสิ่งต่อปลายบัดกรีมีความต้านทานต่อความร้อนบัดกรีแบบ 2 (ตามข้อ 7.2.14.2) การเป็นไป
ตามข้อกําหนดให้ทําโดยการทดสอบที่เกี่ยวข้องตาม IEC 60068-2-20
สําหรับการทดสอบ Tb ให้ใช้ภาวะตามตารางที่ 10
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ตารางที่ 10 ภาวะการทดสอบสําหรับ Tb
(ข้อ 11.2.7.2)
ข้อตาม IEC 60068-2-20
ภาวะ
ไม่มีการวัดเริ่มต้น
5.3
ให้ใช้วิธีทดสอบ 1A: อ่างบัดกรีที่ 260 ºC หรือวิธีทดสอบ 2: หัวแร้งที่ 350 ºC ขึ้นอยู่
5.4 / 5.5
กับแบบของสิ่งต่อปลายบัดกรีที่แจ้งไว้
เวลาจุ่ม: 5 s ± 1 s
5.4.3
ไม่ใช้การบังความร้อน
5.4.3
ขนาดหัวแร้ง “B”
5.6.1
ไม่ใช้ตัวดึงความร้อน
5.6.3
5.6.3
เวลาจี้หัวแร้ง: 5 s ± 1 s

หลังจากการทดสอบ สิ่งต่อปลายบัดกรีต้องไม่คลายหลวมหรือกระจัดจากตําแหน่งในลักษณะที่ทําให้
การใช้ต่อไปเสียไป และสิ่งต่อปลายบัดกรียังต้องเป็นไปตามข้อกําหนดข้อ 20.
11.2.7.3 สิ่งต่อปลายบัดกรีตามข้อ 7.2.12 ต้องมีตัวกลางสําหรับยึดตัวนําโดยทางกลให้อยู่ในตําแหน่ง โดย
ไม่ขึ้นอยู่กับการบัดกรี
ตัวกลางอาจเป็น

11.2.8

-

รูเหมาะสมสําหรับตัวนําเกี่ยวไว้ใน

-

โดยการทําขอบของสิ่งต่อปลายบัดกรีเป็นรูปทรงสําหรับให้ตัวนําพันรอบสิ่งต่อปลายบัดกรีก่อน
บัดกรี

-

ตัวกลางบีบรัดอยู่ชิดสิ่งต่อวงจรบัดกรี

สิ่งต่อปลายแบบเชื่อม (welded termination)
ไม่มีข้อกําหนดจําเพาะ

11.2.9

สิ่งต่อปลายแบบบีบอัด (crimped termination)
ไม่มีข้อกําหนดจําเพาะ

11.3 ข้อกําหนดเพิ่มเติมสําหรับขั้วต่อสําหรับสิ่งต่อวงจรป้อนกําลังไฟฟ้าและสิ่งต่อวงจรที่เป็นสายอ่อนภายนอก
ขั้วต่อแต่ละตัวต้องอยู่ใกล้กับขั้วต่อสมนัยที่มีสภาพขั้วไฟฟ้าต่างกันของขั้วต่อนั้น และกับขั้วต่อดิน (ถ้ามี)
ยกเว้นมีเหตุผลทางเทคนิคที่ดีในทางตรงข้าม
หมายเหตุ

ตาม มอก.1375 สายอ่อนป้อนกําลังไฟฟ้า (power supply
เครื่องใช้ไฟฟ้าโดยวิธีการประกอบแบบใดแบบหนึ่ง ดังนี้
- การประกอบแบบ X
- การประกอบแบบ Y
- การประกอบแบบ Z
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12. ข้อกําหนดการสร้าง
12.1 ข้อกําหนดการสร้างเกี่ยวกับการป้องกันช็อกไฟฟ้า
12.1.1 เมื่อใช้ฉนวนคู่ ต้องออกแบบให้ฉนวนมูลฐานและฉนวนเพิ่มเติมสามารถทดสอบแยกกันได้ ยกเว้นการ
เป็นไปตามข้อกําหนดด้านคุณสมบัติของฉนวนทั้งสองจัดเตรียมโดยวิธีอื่น
การเป็นไปตามข้อกําหนดให้ทําโดยการตรวจพินิจ
ก) ถ้าฉนวนมูลฐานและฉนวนเพิ่มเติมไม่สามารถทดสอบแยกกันได้ หรือถ้าการเป็นไปตามข้อกําหนด
ด้านคุณสมบัติของฉนวนทั้งสองไม่สามารถทําให้ได้โดยวิธีอื่น ให้ถือว่าฉนวนนั้นเป็นฉนวนเสริม
ข) ตัวอย่างทดสอบที่เตรียมเป็นพิเศษ หรือ ตัวอย่างทดสอบทํ าจากชิ้นส่วนฉนวน ให้ถื อว่าเป็นวิธี
จัดเตรียมเพื่อหาการเป็นไปตามข้อกําหนด
12.1.2 สวิตช์ไฟฟ้าต้องออกแบบให้ค่าระยะห่างตามผิวฉนวนและค่าระยะห่างในอากาศไม่สามารถลดลงต่ํากว่า
ค่าที่ระบุในข้อ 20. ได้อันเป็นผลมาจากความสึกหรอ และต้องสร้างให้ถ้าส่วนนํากระแสไฟฟ้าส่วนใดของ
สวิตช์ไฟฟ้าคลายหลวมและเคลื่อนจากตําแหน่ง กล่าวคือในการใช้ปกติต้องไม่สามารถทําให้การจัดวาง
(disposed) ระยะห่างตามผิวฉนวนหรือระยะห่างในอากาศคร่อมฉนวนเพิ่มเติมหรือฉนวนเสริมลดลง
การเป็นไปตามข้อกําหนดให้ทําโดยการตรวจพินิจ โดยการวัด และโดยการทดสอบด้วยมือ
วัตถุประสงค์ของการทดสอบนี้
-

สิ่งติดตรึงอิสระสองตัวจะไม่คลายหลวมพร้อมกัน

-

ส่วนที่ถูกยึดติดกับที่โดยหมุดเกลียวหรือแป้นเกลียวที่มีแหวนรองล็อก ไม่ถือว่าน่าจะคลายหลวมได้
ถ้าหมุดเกลียวหรือแป้นเกลียวเหล่านี้ไม่ต้องเอาออกในการบํารุงรักษาโดยผู้ใช้หรืองานบริการ

-

สปริงและส่วนสปริง ไม่ถือว่าน่าจะคลายหลวมหรือหลุดจากตําแหน่งได้ ถ้าสปริงและส่วนสปริง
เหล่านี้ไม่ต้องทําการใดในการทดสอบตามข้อ 18. และข้อ 19.

12.1.3 ตัวนํารวมหน่วยต้องแข็ง (rigid) ยึดติดกับที่ หรือหุ้มฉนวนให้ในการใช้ปกติ ค่าระยะห่างตามผิวฉนวน
และค่าระยะห่างในอากาศไม่สามารถลดลงต่ํากว่าค่าที่ระบุในข้อ 20.
ฉนวนเช่นนี้ (ถ้ามี) ต้องไม่สามารถเสียหายในการติดตั้งหรือในการใช้ปกติ
การเป็นไปตามข้อกําหนดให้ทําโดยการตรวจพินิจและทําตามข้อ 20.
ถ้ า ฉนวนของตั ว นํ า มี คุ ณ สมบั ติท างไฟฟ้ า ด้ อ ยกว่ า ฉนวนของสายไฟฟ้ า หรื อ สายอ่ อ นตาม มอก. หรื อ
IEC ที่เหมาะสม หรือไม่เป็นไปตามการทดสอบความทนไดอิเล็กทริก (dielectric strength test) ระหว่าง
ตัวนํากับเปลวโลหะ (metal foil) พันรอบฉนวนในภาวะที่ระบุในข้อ 15. ให้ถือว่าตัวนํานั้นเป็นตัวนํา
เปลือย
12.1.4 สําหรับสวิตช์อิเล็กทรอนิกส์มีอุปกรณ์ร่วมผสมของอุปกรณ์สวิตช์สารกึ่งตัวนํากับอุปกรณ์สวิตช์ทางกล
ส่วนสัมผัสที่ต่ออนุกรมกับอุปกรณ์สวิตช์สารกึ่งตัวนําต้องเป็นไปตามข้อกําหนดสําหรับการตัดวงจร
สมบูรณ์หรือการตัดวงจรไมโคร
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12.1.5 สําหรับอุปกรณ์สวิตช์ทางกลที่ต่อขนานกับอุปกรณ์สวิตช์สารกึ่งตัวนํา ไม่มีข้อกําหนดระบุไว้เกี่ยวกับชนิด
ของการตัดวงจร
12.2 ข้อกําหนดการสร้างเกี่ยวกับความปลอดภัยในการติดตั้งและการทํางานปกติของสวิตช์ไฟฟ้า
12.2.1 ฝาครอบ แผ่ น ฝาครอบ ตั ว กระตุ้ น เอาออกได้ และสิ่ ง ให้ ค วามปลอดภั ย เช่ น นี้ ต้ อ งยึ ด ติ ด กั บ ที่
ในลั กษณะที่ไม่ สามารถกระจัดหรือเอาออก ยกเว้นโดยการใช้เ ครื่องมื อ ต้ องไม่ ใ ช้ สิ่งยึดติ ดสํ าหรับ
ฝาครอบหรือแผ่นฝาครอบสําหรับยึดส่วนอื่นใด ยกเว้นส่วนกระตุ้น
ต้องไม่สามารถติดตั้งส่วนเอาออกได้ เช่น แผ่นฝาครอบประคองตัวชี้บอกหรือลูกบิด เป็นต้น ในลักษณะที่
การชี้บอกของตําแหน่งสวิตช์ไฟฟ้าไม่สมนัยกับตําแหน่งจริงของสวิตช์ไฟฟ้า
12.2.2 หมุดเกลียวยึด (fixing screw) ของฝาครอบหรือแผ่นฝาครอบต้องถูกขังติด (captive)
การใช้แหวนรองทําจากกระดาษแข็ง (washers of cardboard) หรือวัสดุที่คล้ายกัน ให้ถือว่าเพียงพอ
12.2.3 สวิตช์ไฟฟ้าต้องไม่เสียหายเมื่อเอาส่วนกระตุ้นออกตามเจตนา
การเป็นไปตามข้อกําหนดข้อ 12.2.1 ข้อ 12.2.2 และข้อ 12.2.3 ให้ทําโดยการตรวจพินิจและสําหรับ
ส่วนกระตุ้นที่ไม่ต้องใช้เครื่องมือในการเอาส่วนกระตุ้นออก ให้ทดสอบตามข้อ 18.4
12.2.4 เชือกดึงต้องฉนวนจากส่วนมีไฟฟ้าและออกแบบให้สามารถประกอบหรือเปลี่ยนใหม่ได้โดยไม่ต้องเอาส่วน
ที่ทําให้ส่วนมีไฟฟ้าแตะต้องถึงได้ออก
การเป็นไปตามข้อกําหนดให้ทําโดยการตรวจพินิจ
12.2.5 ถ้าตัวชี้บอกมีแสงสว่าง (illuminated indicator) ที่รวมอยู่ในสวิตช์ไฟฟ้า ต้องมีการชี้บอกถูกต้องตามที่
ผู้ทําแจ้งไว้
การเป็นไปตามข้อกําหนดให้ทําโดยการต่อวงจรสวิตช์ไฟฟ้ากับแรงดันไฟฟ้าเบี่ยงเบนไม่เกินร้อยละ ±10
ของแรงดันไฟฟ้าตามเครื่องหมายสําหรับวงจรหลอดไฟฟ้าหรือตามพิกัดของสวิตช์ไฟฟ้า แล้วแต่ค่าใด
เหมาะสม
12.3 ข้อกําหนดการสร้างเกี่ยวกับการติดตั้งสวิตช์ไฟฟ้าและเกี่ยวกับการประกอบสายอ่อน
12.3.1 สวิตช์ไฟฟ้ าต้ องออกแบบให้วิธีติดตั้งตามที่ผู้ทําแจ้งไว้ ไม่ส่งผลกระทบต่อการเป็นไปตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้
12.3.1.1 วิธีติดตั้งต้องทําให้สวิตช์ไฟฟ้าไม่สามาถหมุนหรือกระจัด และไม่สามารถเอาสวิตช์ไฟฟ้าออกจาก
เครื่องใช้ไฟฟ้าได้โดยไม่ใช้เครื่องมือช่วย ถ้าจําเป็นต้องเอาส่วนหนึ่ง เช่น กุญแจหรือสลัก เป็นต้น
ออก ในการใช้ปกติ สวิตช์ไฟฟ้าต้องเป็นไปตามข้อกําหนดข้อ 9. ข้อ 15. และข้อ 20. ก่อนและ
หลังจากการเอาส่วนนั้น ออก
การเป็นไปตามข้อกําหนดให้ทําโดยการตรวจพินจิ และโดยการทดสอบด้วยมือ
ก) สวิตช์ไฟฟ้าที่ยึดติดกับที่โดยแป้นเกลียวและปลอกเดี่ยวมีศูนย์กลางร่วม (single
bush
concentric) กั บ ตั ว กลางกระตุ้น ให้ถื อว่ า เป็ น ไปตามข้ อกํ าหนดนี้ ถ้า การขั น แป้ น เกลี ย ว
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ให้แน่นและ/หรือการคลายแป้นเกลียวออกต้องใช้เครื่องมือ และส่วนต่าง ๆ ดังกล่าวต้องมี
ความแข็งแรงทางกลเพียงพอ
ข) สวิตช์รวมอยู่ที่ติดตั้งโดยสิ่งยึดติดไร้หมุดเกลียว (screwless fixing) ให้ถือว่าเป็นไปตาม
ข้อกําหนดนี้ ถ้าต้องใช้เครื่องมือก่อนที่จะสามารถเอาสวิตช์ไฟฟ้าออกจากเครื่องใช้ไฟฟ้า

13. กลไก
สําหรับข้อกําหนดนี้ใช้เฉพาะสวิตช์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีอุปกรณ์สวิตช์ทางกลเท่านั้น
13.1 สําหรับสวิตช์ไฟฟ้ากระแสตรง ความเร็วของการต่อและการตัดของส่วนสัมผัส ต้องขึ้นอยู่กับความเร็วของ
การกระตุ้ น ยกเว้ น สวิ ต ช์ ไ ฟฟ้ า มี แ รงดั น ไฟฟ้ า ที่ กํ า หนดไม่ เ กิ น 28 V หรื อ กระแสไฟฟ้ า ที่ กํ า หนด
ไม่เกิน 0.1 A
การเป็นไปตามข้อกําหนดให้ทําตามข้อ 17.
13.2 สวิตช์ไฟฟ้าต้องสร้างให้ส่วนสัมผัสเคลื่อนที่ (moving contact) สามารถมาอยู่นิ่ง (rest) เฉพาะในตําแหน่ง
“ON” และตําแหน่ง “OFF” เท่านั้น ให้อยู่ที่ตําแหน่งระหว่างกลาง (intermediate position) ได้
ถ้าตําแหน่งระหว่างกลางสมนัยกับตําแหน่งระหว่างกลางของส่วนกระตุ้นที่ไม่ทําให้การชี้บอกตําแหน่งตาม
เครื่องหมาย “OFF” หลงผิด และการแยกกันของส่วนสัมผัสต้องเพียงพอ
ให้ถือว่าสวิตช์ไฟฟ้าอยู่ในตํ าแหน่ง “ON” ทันทีที่แรงกดของส่วนสัม ผัสมีเพียงพอจนมั่ นใจว่าเป็นไปตาม
ข้อกําหนดข้อ 16.
ให้ถือว่าสวิตช์ไฟฟ้าอยู่ในตําแหน่ง “OFF” เมื่อการแยกกันของส่วนสัมผัสมีเพียงพอจนมั่นใจว่าเป็นไปตาม
ข้อกําหนดข้อ 15.
ความเพียงพอของการแยกกันของส่วนสัมผัสในตําแหน่งระหว่างกลาง หาได้โดยการเป็นไปตามข้อกําหนด
ข้อ 15. ตามที่ระบุไว้สําหรับตําแหน่ง “OFF” ประชิด
13.3 เมื่อส่ วนกระตุ้น ถูกปล่อย (released) ต้องเป็นไปอย่ างอัตโนมัติหรือพักอยู่ (stay) ในตํ าแหน่ งสมนัยกั บ
ตําแหน่งของส่วนสัมผัสเคลื่อนที่ ยกเว้นสวิตช์ไฟฟ้าที่มีตําแหน่งอยู่นิ่งเพียงหนึ่งตําแหน่งเท่านั้น ส่วนกระตุ้น
อาจตั้งอยู่ที่ตําแหน่งอยู่นิ่งปกติของสวิตช์ไฟฟ้า
การเป็นไปตามข้อกําหนดข้อ 13.2 และข้อ 13.3 ให้ทําโดยการทดสอบด้วยมือ ให้สวิตช์ไฟฟ้าติดตั้งตามที่
ผู้ทําแจ้งไว้และกระตุ้นส่วนกระตุ้นตามการใช้ปกติ
ถ้าจําเป็น ให้หาความเพียงพอของการแยกกันของส่วนสัมผัสในตําแหน่งระหว่างกลาง โดยการทดสอบความ
ทนไดอิเล็กทริกตามข้อ 15.3 โดยการป้อนแรงดันไฟฟ้าทดสอบระหว่างขั้วต่อที่เกี่ยวข้อง โดยไม่ต้องเอา
ฝาครอบใดออก
13.4 สวิตช์ดึงเชือกต้องสร้างให้ หลังจากกระตุ้นสวิตช์ไฟฟ้าและปล่อยเชือกแล้ว ส่วนกลไกที่เกี่ยวข้องต้องอยู่ใน
ตําแหน่งที่ส่วนกลไกนั้นพร้อมทันทีที่จะเคลื่อนที่ลําดับถัดไปในวัฏจักรของการกระตุ้น
การเป็นไปตามข้อกําหนดให้ทําโดยการตรวจพินิจและทําดังนี้
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ให้ติดตั้งสวิตช์ดึงเชือกตามที่ผู้ทําแจ้งไว้ กระตุ้นสวิตช์ดึงเชือกจากตําแหน่งใดตําแหน่งหนึ่ง ไปตําแหน่งถัดไป
โดยการใช้แรงดึงคงตัว (steady pull) ไม่เกิน 45 N ดึงลงตามแนวดิ่งแล้วปล่อย หรือไม่เกิน 70 N ที่มุม 45º
กับแนวดิ่งแล้วปล่อย
13.5 สวิตช์ไฟฟ้าหลายขั้วต้องต่อและตัดขั้วไฟฟ้าที่เกี่ยวข้องพร้อมกันทุกขั้วอย่างแท้จริง ยกเว้นที่มีแจ้งไว้เป็น
อย่างอื่นตามตารางที่ 3 ข้อ 6.2 ส่วนสวิตช์ไฟฟ้าหลายขั้วมีขั้วไฟฟ้าเป็นกลางถูกต่อตัด ขั้วไฟฟ้าเป็นกลาง
นั้นอาจต่อก่อนและตัดหลังขั้วไฟฟ้าอื่น ๆ
การเป็นไปตามข้อกําหนดให้ทําโดยการตรวจพินิจและโดยการทดสอบตามความจําเป็น

14. การป้องกันสิ่งแปลกปลอมที่เป็นของแข็ง น้าํ เข้า และภาวะชื้น
14.1 การป้องกันการเข้าไปของสิ่งแปลกปลอมที่เป็นของแข็ง
สวิตช์ไฟฟ้าต้องมีระดับชั้นการป้องกันสิ่งแปลกปลอมที่เป็นของแข็งตาม IEC 60529 ข้อ 13.3 เมื่อติดตั้ง
และใช้ตามที่แจ้งไว้
การเป็นไปตามข้อกําหนดให้ทําตาม IEC 60529 ตามความเหมาะสม
ให้เอาส่วนถอดได้ออก สวิตช์ไฟฟ้าที่ขึ้นอยู่กับการติดตั้งในหรือบนเครื่องใช้ไฟฟ้าสําหรับระดับชั้นการป้องกัน
สิ่งแปลกปลอมที่เป็นของแข็งที่แจ้งไว้ ต้องติดตั้งอย่างเหมาะสมในหรือบนกล่องปิด (closed box) เพื่อจําลอง
เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้า และต้องทดสอบโดยการใช้ชุดประกอบสําเร็จจําลองนี้
สําหรับตัวเลข 5 และตัวเลข 6 ให้ทดสอบตัวอย่างทดสอบตามประเภทที่ 2 (category 2) อย่างต่อเนี่อง
ในตําแหน่งที่ให้ผลเลวที่สุดตามที่ผู้ทําแจ้งไว้เป็นคาบ 8 h ในคาบ 8 h ให้ป้อนโหลดแก่ตัวอย่างทดสอบด้วย
กระแสไฟฟ้าที่กําหนดสูงสุดเป็นคาบ 1 h สลับกับไม่มีกระแสไฟฟ้าเป็นคาบ 1 h
การทดสอบสําหรับตัวเลขแสดงลักษณะเฉพาะตัวที่ 1 เป็น 5 สวิตช์ไฟฟ้าเป็นไปตามข้อกําหนด ถ้า
-

การกระทําทุกการกระทํา ทําหน้าที่ตามที่แจ้งไว้

-

อุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นที่ขั้วต่อไม่เกิน 55 K เมื่อทดสอบตามข้อ 16.2 ยกเว้นการทดสอบอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้น
ที่ขั้วต่อป้อนด้วยกระแสไฟฟ้าที่กําหนดและที่อุณหภูมิโดยรอบ 25 ºC ± 10 ºC

-

ใช้ข้อกําหนดความทนไดอิเล็กทริกตามข้อ 15.3 ยกเว้นตัวอย่างทดสอบไม่ต้องอบความชื้นก่อนการป้อน
แรงดันไฟฟ้าทดสอบ แรงดันไฟฟ้าทดสอบต้องเป็น 75% ของแรงดันไฟฟ้าทดสอบสมนัย ตามข้อ 15.3

-

ไม่มีความผิดพร่องชั่วครู่ (transient fault) เกิดขึ้นระหว่างส่วนมีไฟฟ้า กับโลหะดิน กับส่วนแตะต้องถึง
ที่เป็นโลหะ หรือกับส่วนกระตุ้น

การทดสอบสําหรับตัวเลขลักษณะเฉพาะตัวที่ 1 เป็น 6 ถือว่ามีการป้องกันตามข้อกําหนด ถ้าไม่พบว่ามีฝุ่น
สะสมข้างในสวิตช์ไฟฟ้าเมื่อสิ้นสุดการทดสอบ
14.2 การป้องกันน้ําเข้า
สวิตช์ไฟฟ้าต้องมีระดับชั้นการป้องกันน้ําเข้า เมื่อติดตั้งและใช้ตามที่แจ้งไว้
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การเป็นไปตามข้อกําหนดให้ทําตาม IEC 60529 ตามความเหมาะสม กับสวิตช์ไฟฟ้าที่วางในตําแหน่งใด ๆ
ของการใช้ปกติ ปล่อยสวิตช์ไฟฟ้าไว้ที่ 25 ºC ± 10 ºC 24 h ก่อนการทดสอบดังนี้
ให้ทดสอบตาม IEC 60529 ดังนี้
-

สวิตช์ไฟฟ้า IPX1 ตามข้อ 14.2.1 โดยเปิดรูระบายน้ํา (drain hole)

-

สวิตช์ไฟฟ้า IPX2 ตามข้อ 14.2.2 โดยเปิดรูระบายน้ํา

-

สวิตช์ไฟฟ้า IPX3 ตามข้อ 14.2.3 โดยปิดรูระบายน้ํา

-

สวิตช์ไฟฟ้า IPX4 ตามข้อ 14.2.4 โดยปิดรูระบายน้ํา

-

สวิตช์ไฟฟ้า IPX5 ตามข้อ 14.2.5 โดยปิดรูระบายน้ํา

-

สวิตช์ไฟฟ้า IPX6 ตามข้อ 14.2.6 โดยปิดรูระบายน้ํา

-

สวิตช์ไฟฟ้า IPX7 ตามข้อ 14.2.7 โดยปิดรูระบายน้ํา

ทันทีหลังจากการทดสอบเหมาะสม สวิตช์ไฟฟ้าต้องทนการทดสอบความทนไดอิเล็กทริกที่ระบุไว้ในข้อ 15.3
และจากการตรวจพิ นิจ ต้อ งไม่ มี ร่อ งรอยน้ํ า บนฉนวนที่ อ าจเป็น เหตุใ ห้ค่ าระยะห่ า งตามผิ ว ฉนวนและค่ า
ระยะห่างในอากาศลดลงต่ํากว่าค่าที่ระบุในข้อ 20.
ก) สวิตช์ไฟฟ้า ไม่ต้องป้อนไฟฟ้าในการทดสอบเหล่านี้ อุณหภูมิน้ําต้องไม่ต่างจากอุณหภูมิของสวิตช์
ไฟฟ้าเกิน 5 K
ข) ให้เอาส่วนถอดได้ออก
ค) สวิตช์ไฟฟ้าที่มีปะเก็น (gasket) ปลอกกันซึมแบบเกลียว (screwed gland) หรือปลอกอ่อนหุ้ม
สายไฟฟ้า (membrane) หรือตัวกลางผนึกอื่น ที่เป็นชิ้นแยกต่างหาก ซึ่งทําจากวัสดุยางหรือวัสดุเทอร์มอ
พลาสติก ให้อบเร่งอายุในตู้อบความร้อนด้วยบรรยากาศซึ่งมีองค์ประกอบและความดันของอากาศ
โดยรอบและให้ระบายอากาศโดยธรรมชาติ
ง) สวิตช์ไฟฟ้าไม่มีพิกัด -T ให้อบในตู้อบความร้อนที่อุณหภูมิ 70 ºC ± 2 ºC และส่วนสวิตช์ไฟฟ้ามี
พิกัด -T ให้อบในตู้อบความร้อนที่อุณหภูมิ T + 30 ºC 240 h สวิตช์ไฟฟ้ามีปลอกกันซึมหรือปลอก
อ่อนหุ้มสายไฟฟ้า ให้ประกอบและต่อกับตัวนําที่ระบุในข้อ 11. ให้ขันปลอกกันซึมด้วยทอร์กตามที่ระบุ
ในตารางที่ 21 ให้ขันหมุดเกลียวยึดสําหรับเปลือกหุ้มด้วยทอร์กตามที่ระบุในตารางที่ 20
จ) ทันทีหลังจากการอบเร่งอายุ ให้เอาส่วนต่าง ๆ ดังกล่าวออกจากตู้อบความร้อนและปล่อยไว้ที่อุณหภูมิ
25 ºC ± 10 ºC ไม่น้อยกว่า 16 h โดยหลีกเลี่ยงแสงแดดโดยตรง
ฉ) สวิตช์ไฟฟ้าที่ขึ้นอยู่กับการติดตั้งในหรือบนเครื่องใช้ไฟฟ้าสําหรับระดับชั้นการป้องกันน้ําเข้าอันตรายที่
แจ้งไว้ ต้องติดตั้งอย่างเหมาะสมในหรือบนกล่องปิด เพื่อจําลองเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้า และการทดสอบให้
ทําโดยการใช้ชุดประกอบสําเร็จจําลองนี้
ช) สําหรับการทดสอบตัวเลขลักษณะเฉพาะตัวที่ 2 เป็น 3 และ 4 นิยมใช้หัวพ่นน้ํามือถือ (hand-held
spray nozzle) ตามที่ระบุใน IEC 60529
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14.3 การป้องกันภาวะชื้น
สวิตช์ไฟฟ้าทุกตัวต้องทนภาวะชื้นที่อาจเกิดขึ้นในการใช้ปกติ
การเป็นไปตามข้อกําหนดให้ทําโดยการอบความชื้นตามข้อนี้ แล้วทดสอบทันทีตามข้อ 15.2 และข้อ 15.3
ให้เปิดช่องเปิดทางเข้าสายไฟฟ้า (cable inlet opening) (ถ้ามี) และรูระบายน้ําทิ้งไว้ และถ้ารูระบายน้ํามีไว้
สําหรับสวิตช์ไฟฟ้าผนึกกันน้ํา (water-tight switch) ก็ให้เปิดทิ้งไว้
ก) ให้เอาส่วนถอดได้ออกและ (ถ้าจําเป็น) ให้อบความชื้นพร้อมกับส่วนประธาน
ข) ให้อบความชื้นในตู้อบความชื้น อากาศภายในมีความชื้นสัมพัทธ์ระหว่าง 91% กับ 95% อุณหภูมิของ
อากาศที่ทุกตําแหน่งที่ตัวอย่างทดสอบวางอยู่ ต้องรักษาให้อยู่ภายใน ± 1 ºC ของค่า (t) ใด ๆ ตามความ
สะดวกระหว่าง 20 ºC กับ 30 ºC
ค) ก่อนวางในตู้อบความชื้น ทําให้ตัวอย่างทดสอบมีอุณหภูมิระหว่าง t กับ t + 4 ºC
เก็บตัวอย่างทดสอบไว้ในตู้อบความชื้น 96 h
ง) ทันทีที่ครบเวลาอบความชื้น ให้ทดสอบตามข้อ15.2 และข้อ 15.3 ในตู้อบความชื้นหรือในห้องซึ่งตัวอย่าง
ทดสอบถูกนําออกมาไว้ที่อุณหภูมิที่ได้กําหนดไว้แล้ว หลังจากการประกอบส่วนที่ถูกถอดออกกลับเข้าที่
เดิมแล้ว
สวิตช์ไฟฟ้าต้องไม่แสดงความเสียหายในลักษณะที่การเป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ เสียไป
หมายเหตุ 1 โดยทั่วไป อาจทําให้ตัวอย่างทดสอบมีอุณหภูมิที่ระบุไว้ได้โดยการเก็บตัวอย่างทดสอบไว้ที่อุณหภูมินี้อย่างน้อย
4 h ก่อนการอบความชื้น
หมายเหตุ 2 เพื่อให้ได้ภาวะที่ระบุในตู้อบความชื้น จําเป็นต้องทําให้มั่นใจว่ามีอากาศหมุนเวียนคงตัว โดยทั่วไปต้องใช้ตู้อบ
ความชื้นมีฉนวนทางความร้อน

15. ความต้านทานฉนวนและความทนไดอิเล็กทริก
15.1 ความต้านทานฉนวนและความทนไดอิเล็กทริกของสวิตช์ไฟฟ้าต้องเพียงพอ
การเป็ น ไปตามข้ อ กํ า หนดให้ ทํ า โดยการทดสอบตามข้ อ 15.2 และข้ อ 15.3 ทั น ที ห ลั ง จากการทดสอบ
ตามข้อ 14.3
ให้ป้อนแรงดันไฟฟ้าทดสอบตามตารางที่ 12 ในกรณีดังนี้
-

ฉนวนตามหน้าที่ : ระหว่างขั้วไฟฟ้าต่างกัน โดยให้ส่วนของขั้วไฟฟ้าแต่ละขั้ว (ทุกส่วน) ถูกต่อเข้า
ด้วยกัน

-

ฉนวนมูลฐาน : ระหว่างส่วนมีไฟฟ้าทุกส่วนที่ถูกต่อเข้าด้วยกัน กับ เปลวโลหะที่ห่อหุ้มพื้นผิวแตะต้องถึง
ภายนอกของฉนวนมูลฐานและส่วนแตะต้องถึงที่เป็นโลหะสัมผัสกับฉนวนมูลฐานนั้นด้วย

-

ฉนวนคู่ : ระหว่างส่วนมีไฟฟ้าทุกส่วนที่ถูกต่อเข้าด้วยกัน กับ เปลวโลหะที่ห่อหุ้มภายนอกซึ่งโดยปกติ
ไม่เป็นพื้นผิวแตะต้องถึงของฉนวนมูลฐานและส่วนแตะต้องไม่ถึงที่เป็นโลหะด้วย
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และตามด้วย : ระหว่างเปลวโลหะ 2 แผ่น แผ่นหนึ่งห่อหุ้มภายในซึ่งโดยปกติไม่เป็นพื้นผิวแตะต้องถึง
ของฉนวนเพิ่มเติมและถูกต่อกับส่วนแตะต้องไม่ถึงที่เป็นโลหะ กับอีกแผ่นหนึ่งห่อหุ้มภายนอกพื้นผิวแตะ
ต้องถึงของฉนวนเพิ่มเติมและถูกต่อกับส่วนแตะต้องถึงที่เป็นโลหะด้วย
-

ฉนวนเสริม : ระหว่างส่วนมีไฟฟ้าทุกส่วนที่ถูกต่อเข้าด้วยกัน กับ เปลวโลหะที่ห่อหุ้มพื้นผิวแตะต้องถึง
ภายนอกของฉนวนเสริมและส่วนแตะต้องถึงที่เป็นโลหะด้วย

-

ส่วนสัมผัส : ระหว่างส่วนผัมผัสเปิด (open contacts)ของขั้วไฟฟ้าแต่ละขั้ว

ไม่ให้กดเปลวโลหะเข้าไปในช่องเปิด แต่ให้กดเข้าไปในมุมและที่คล้ายกันโดยการใช้นิ้วทดสอบมาตรฐาน
สําหรับบริเวณที่ฉนวนมูลฐานและฉนวนเสริมไม่สามารถทดสอบแยกกันได้ ให้ทดสอบฉนวนดังกล่าวด้วย
แรงดันไฟฟ้าทดสอบที่ระบุไว้สําหรับฉนวนเสริม
สําหรับสวิตช์อิเล็กทรอนิกส์ ให้ทดสอบคร่อมการตัดวงจรสมบูรณ์และคร่อมการตัดวงจรไมโครเฉพาะแต่
สวิตช์อิเล็กทรอนิกส์มีอุปกรณ์สวิตช์ทางกลที่ต่ออนุกรมกับอุปกรณ์สวิตช์สารกึ่งตัวนํา
สําหรับสวิตช์อิเล็กทรอนิกส์ ไม่ต้องทดสอบคร่อมอิมพีแดนซ์ป้องกันและคร่อมขั้วไฟฟ้าที่ต่อระหว่างหน่วย
โดยส่วนประกอบ
15.2 ให้วัดความต้านทานฉนวนโดยการป้อนแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงประมาณ 500 V ให้วัดหลังจากการป้อน
แรงดันไฟฟ้าเป็นเวลา 1 min
ความต้านทานฉนวนต้องไม่น้อยกว่าที่ระบุในตารางที่ 11
ตารางที่ 11 ความต้านทานฉนวนต่ําสุด
(ข้อ 15.2)
ฉนวนที่ต้องทดสอบ

ความต้านทานฉนวน
MΩ
2
2
5
7

ฉนวนตามหน้าที่
ฉนวนมูลฐาน
ฉนวนเพิ่มเติม
ฉนวนเสริม
หมายเหตุ

วัสดุที่เป็นเซรามิกหรือกระเบื้อง ให้ถือว่า มีความต้านทานฉนวนเพียงพอ และไม่ต้องทดสอบความต้านทาน
ฉนวน

15.3 ให้ป้อนแรงดันไฟฟ้ารูปคลื่นไซด์ มีความถี่ 50 Hz หรือ 60 Hz เพิ่มแรงดันไฟฟ้าทดสอบขึ้นอย่างสม่ําเสมอ
จาก 0 V จนถึงค่าที่ระบุในตารางที่ 12 ภายใน 5 s และคงค่านั้นไว้ 5 s
ต้องไม่เกิดการวาบไฟตามผิวหรือการเสียสภาพฉับพลัน การปล่อยประจุไฟฟ้าเรืองแสงโดยไม่มีแรงดันไฟฟ้า
ตกไม่ต้องนํามาพิจารณา
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ตารางที่ 12 ความทนไดอิเล็กทริก
(ตารางที่ 1 ข้อ 15.1 และข้อ 15.3)
ฉนวนหรือการตัดวงจร
ที่ต้องทดสอบ 2)

ฉนวนตามหน้าที่ 3)
ฉนวนมูลฐาน 4)
ฉนวนเพิ่มเติม 4)
ฉนวนเสริม 4) 5)
คร่อมการตัดวงจร
อิเล็กทรอนิกส์
คร่อมการตัดวงจรไมโคร
คร่อมการตัดวงจรสมบูรณ์

แรงดันไฟฟ้าที่กําหนด
ไม่เกิน 50 V
V
500
500

แรงดันไฟฟ้าทดสอบ (r.m.s.) 1)
แรงดันไฟฟ้าที่กําหนด
แรงดันไฟฟ้าที่กําหนด
เกิน 50 V แต่ไม่เกิน 130 V เกิน 130 V แต่ไม่เกิน 250
V
V

แรงดันไฟฟ้าที่กําหนด
เกิน 250 V แต่ไม่เกิน 480
V

500
100

1 300
1 300
1 300
2 600
400

1 500
1 500
1 500
3 000
500

1 500
1 500
1 500
3 000
700

100
500

400
1 300

500
1 500

700
1 500

หมายเหตุ 1 ไม่เกิน 50 V : ไม่มีเจตนาให้ต่อตรงกับแหล่งจ่ายไฟฟ้าประธาน และไม่คาดหมายว่าต้องรับแรงดันไฟฟ้าเกินชั่วคราวตามที่นิยามไว้ใน
IEC 61140
หมายเหตุ 2 เกิน 50 V : เป็นค่าพื้นฐานตาม IEC 61140
- สําหรับฉนวนตามหน้าที่ ฉนวนมูลฐาน ฉนวนเสริม และการตัดวงจรสมบูรณ์ เป็นค่าคํานวณจากสูตร: UN + 1 200 V และปัดเศษ
- สําหรับการตัดวงจรอิเล็กทรอนิกส์และการตัดวงจรไมโคร เป็นค่าคํานวณจากสูตร: UN + 250 V และปัดเป็นจํานวนเต็มศูนย์
หมายเหตุ 3 ในมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ ให้ถือว่าค่าแรงดันไฟฟ้าสูงสุดระหว่างเส้นไฟกับเส้นเป็นกลาง คือ UN = 300 V
1)
หม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูงที่ใช้สําหรับการทดสอบ ต้องออกแบบให้เมื่อลัดวงจรขั้วต่อด้านออกหลังจากได้ปรับแรงดันไฟฟ้าออกไปที่แรงดันไฟฟ้าทดสอบแล้ว
กระแสไฟฟ้าออกต้องไม่น้อยกว่า 200 mA รีเลย์กระแสเกินต้องไม่ปลด (trip) เมื่อกระแสไฟฟ้าออกน้อยกว่า 100 mA ให้ระมัดระวังให้ค่า r.m.s. ของ
แรงดันไฟฟ้าทดสอบที่วัดได้ต้องไม่คลาดเคลื่อนเกิน ± 3 %
2)
ส่วนประกอบพิเศษที่อาจทําให้การทดสอบทําไม่ได้ (impractical) เช่น หลอดไฟฟ้าปล่อยประจุ คอยล์ ขดลวดไฟฟ้า (winding) หรือตัวเก็บประจุ
เป็นต้น ให้ตัดวงจรขั้วไฟฟ้าของส่วนประกอบพิเศษออก 1 ขั้วหรือเชื่อมสะพาน (bridged) ตามความเหมาะกับฉนวนที่กําลังถูกทดสอบ ถ้าไม่สามารถ
ทดสอบตัวอย่างทดสอบที่ต้องใช้สําหรับการทดสอบตามข้อ 16. และข้อ 17. ก็ให้ทดสอบตามข้อ 15.3 กับตัวอย่างทดสอบเพิ่มเติม ซึ่งอาจเป็นตัวอย่าง
ทดสอบพิเศษมีส่วนประกอบเหมาะสมหรือไม่ก็ได้
3)
ตัวอย่างเป็นฉนวนตามหน้าที่ระหว่างขั้ว ไฟฟ้า (ดูบทนิยาม 3.7.5)
4)
สําหรับการทดสอบฉนวนมูลฐาน ฉนวนเพิ่มเติม และฉนวนเสริม ให้ต่อส่วนมีไฟฟ้าทุกส่วนเข้าด้วยกันและต้องระมัดระวังให้มั่นใจว่าส่วนเคลื่อนที่
ทุกส่วนอยู่ในตําแหน่งรับภาระหนักสุด (the most onerous position)
5)
สําหรับสวิตช์ไฟฟ้าที่มีทั้งฉนวนเสริมและฉนวนคู่ ต้องป้อนแรงดันไฟฟ้ากับฉนวนเสริมอย่างระมัดระวังไม่ให้เกิดความเค้นเกินแก่ส่วนมูลฐานหรือส่วน
เพิ่มเติมของฉนวนคู่

16. การเกิดความร้อน
16.1 ข้อกําหนดทั่วไป
สวิตช์ไฟฟ้าต้องสร้างให้ไม่ทําให้เกิดอุณหภูมิสูงเกินควรในการใช้ปกติ วัสดุที่ใช้ต้องไม่กระทบกระเทือนอย่าง
มากต่ อ สมรรถนะของสวิ ต ช์ ไ ฟฟ้ า โดยการทํ า งานในการใช้ ป กติ ที่ ก ระแสไฟฟ้ า ที่ กํ า หนดสู ง สุ ด หรื อ
กระแสไฟฟ้าทางความร้อนที่แจ้งไว้ และอุณหภูมิที่กําหนดของสวิตช์ไฟฟ้า
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16.2 ส่วนสัมผัสและขั้วต่อ
16.2.1 วัสดุและการออกแบบของส่วนสัมผัสและขั้วต่อต้องทําให้การทํางานและสมรรถนะของสวิตช์ไฟฟ้าไม่
กระทบกระเทือนอย่างมากโดยการออกซิเดชันหรือการเสื่อมสภาพอื่นใด
16.2.2 การเป็นไปตามข้อกําหนดให้ทําโดยการตรวจพินิจและทําดังนี้
ก) สวิตช์ไฟฟ้ามีขั้วต่อสําหรับตัวนําไม่ได้เตรียม ให้ประกอบกับตัวนํามีความยาวไม่น้อยกว่า 1 m
ยกเว้นถ้าผู้ทําแจ้งความยาวน้อยกว่า 1 m และมีพื้นที่หน้าตัดค่ากลางหรือที่แจ้งไว้ที่ระบุในตารางที่ 4
ข) สวิตช์ไฟฟ้ามีขั้วต่อสําหรับตัวนําเตรียม ให้ประกอบกับตัวนํามีความยาว 1 m ยกเว้นถ้าผู้ทําแจ้ง
ความยาวน้อยกว่า 1 m และมีพื้นที่หน้าตัดเหมาะสมตามที่ผู้ทําแจ้งไว้
ค) ให้ขันหมุดเกลียวและ/หรือแป้นเกลียวของขั้วต่อด้วยทอร์กเท่ากับสองส่วนสามของทอร์กที่ระบุใน
ตารางที่ 20 สดมภ์เหมาะสม
ง) ส่วนกระตุ้นของสวิตช์ถ่วงต้องถูกยึดติดกับที่ในตําแหน่ง “ON” ที่แจ้งไว้
จ) บนสวิตช์ไฟฟ้าที่ประกอบกับขั้วต่อไร้หมุดเกลียว สมควรระมัดระวังให้มั่นใจว่าตัวนําถูกประกอบ
อย่างถูกต้องกับขั้วต่อตามข้อ 11.
ฉ) ขั้วไฟฟ้าที่ต่อ (make) พร้อมกัน อาจต่ออนุกรมโดยตัวนําหลายเส้น ตัวนําระหว่างขั้วไฟฟ้า 2 ขั้ว
ต้องมีความยาวไม่น้อยกว่า 1 m ยกเว้นถ้าผู้ทําแจ้งความยาวน้อยกว่า 1 m
ช) ให้วางหรือติดตั้งสวิตช์ไฟฟ้าตามที่แจ้งไว้ ในตู้อบความร้อนหรือตู้อบความเย็นที่เหมาะสมโดยไม่มี
การบังคับพา หรือให้ทดสอบที่อุณหภูมิโดยรอบในภาวะปลอดลมโกรก
หมายเหตุ 1 อาจใช้ตู้อบแบบบังคับพา (forced convection) ถ้าตัวอย่างทดสอบไม่มีผลกระทบจากการ
บังคับพา
หมายเหตุ 2 สวิตช์อิเล็กทรอนิกส์ไม่จําเป็นต้องวางในตู้อบความร้อนหรือตู้อบความเย็น

ซ) ให้ทดสอบสวิตช์ไฟฟ้ามีพิกัด -T ไม่เกิน 55 ºC ที่อุณหภูมิโดยรอบ 25 ºC ± 10 ºC ให้วางสวิตช์
ไฟฟ้ามีพิกัด -T เกิน 55 ºC ในตู้อบความร้อนโดยไม่มีการบังคับพาและเพิ่มอุณหภูมิให้ถึงพิกัด -T
ของสวิตช์ไฟฟ้า รักษาอุณหภูมิของตู้อบความร้อนไว้ที่ T ± 5 ºC หรือ T± 0.05 T แล้วแต่ค่าใดสูงกว่า
สําหรับสวิตช์ไฟฟ้าที่มีเฉพาะบางส่วนเหมาะสมสําหรับอุณหภูมิโดยรอบที่กําหนดสูงกว่า 55 ºC
เท่านั้น ส่วนเหล่านั้นซึ่งแตะต้องถึงเมื่อสวิตช์ไฟฟ้าติดตั้งตามที่แจ้งไว้ ต้องเปิดโล่งต่ออุณหภูมิไม่สูง
กว่า 55 ºC
ฌ) ให้วัดอุณหภูมิของอากาศในบริเวณที่ตัวอย่างทดสอบวางอยู่ ตรงตําแหน่งใกล้กึ่งกลางที่สุดเท่าที่
เป็นไปได้ของที่ว่างในบริเวณที่ตัวอย่างทดสอบวางอยู่ และที่ระยะห่างจากตัวอย่างทดสอบประมาณ
50 mm
ญ) รูปที่ 18 แสดงวงจรทดสอบ ให้ตั้งโหลดด้วยสวิตช์ไฟฟ้า A ปิดวงจร
ให้ตัวอย่างทดสอบทํางาน 20 วัฏจักรทํางานโดยไม่มีกระแสไฟฟ้าไหล ปล่อยส่วนกระตุ้นให้อยู่ใน
ตําแหน่ง “ON” ที่ให้ผลเลวที่สุดและป้อนโหลดแก่สวิตช์ไฟฟ้า ด้วยกระแสไฟฟ้า 1.06 เท่าของ
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กระแสไฟฟ้าที่กําหนดสูงสุดสําหรับโหลดต้านทาน ถ้ามีตําแหน่ง “ON” หลายตําแหน่ง ให้พิสูจน์
ยืนยันตามสภาพจริงที่ตําแหน่งให้ผลเลวที่สุดตําแหน่งเดียว อาจใช้แรงดันไฟฟ้ากระแสตรงหรือ
กระแสสลับก็ได้
ในกรณีที่สงสัยผลการทดสอบ ให้ทดสอบที่แรงดันไฟฟ้าที่กําหนดและกระแสไฟฟ้าโหลดต้านทานที่
กําหนด (rated resistive load current) สําหรับสวิตช์ไฟฟ้าที่ออกแบบสําหรับแรงดันไฟฟ้า
กระแสสลับและสวิตช์ไฟฟ้าที่มีพิกัดสําหรับแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงซึ่งไม่ได้กําหนดสภาพขั้วไฟฟ้า
ก็ให้ทดสอบด้วยแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงทั้งสองสภาพขั้วไฟฟ้าและคํานวณหาค่าเฉลี่ย
สวิตช์หลายทางตามข้อ 7.1.13.4.1 ถึงข้อ 7.1.13.4.5 ให้ป้อนโหลดตามที่ระบุในข้อ 17.2.1.1
ให้ได้ความร้อนสูงสุด
การแบ่งโหลดสําหรับสวิตช์ไฟฟ้าแต่ละตัว สําหรับโหลดจําเพาะที่แจ้ง ต้องทําตามที่ผู้ทําแจ้งไว้
ฎ) ส่วนประกอบ (ที่ไม่ใช่ส่วนสัมผัสและส่วนนําพากระแสไฟฟ้าร่วมของส่วนสัมผัส) ที่อาจทําให้เกิด
ความร้อนหรือมีผลกระทบต่ออุณหภูมิที่ขั้วต่อ ต้องไม่มีพลังงานไฟฟ้าในการทดสอบ ควรตัดวงจร
ของส่วนประกอบเหล่านี้ออก หรือเลือกแรงดันไฟฟ้าสําหรับการทดสอบเพื่อทําให้มั่นใจว่าเกิดผล
กระทบต่ําสุดจากความร้อน
ฏ) ให้คงค่ากระแสไฟฟ้าที่กําหนดสูงสุดไม่น้อยกว่า 1 h หรือจนถึงอุณหภูมิที่ขั้วต่อคงตัว ให้ถือว่า
อุณหภูมิคงตัวเมื่อค่าที่อ่านได้ 3 ค่าติดต่อกันด้วยช่วงเวลา 5 min เปลี่ยนแปลงไม่เกิน ±2 ºC
หมายเหตุ ต้องระมัดระวังเพื่อให้มั่นใจว่ากระแสไฟฟ้าทดสอบมีค่าเสถียรในการทดสอบ

ฐ) ให้หาอุณหภูมิที่ขั้วต่อโดยการใช้เทอร์มอคัปเปิลลวดละเอียด (fine wire thermocouple) วางที่
ตําแหน่งในลักษณะที่ไม่มีผลกระทบกับอุณหภูมิที่กําลังหา จุดวัดเป็นตําแหน่งบนขั้วต่อใกล้ตัวของ
สวิตช์ไฟฟ้าที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ ถ้าไม่สามารถวางเทอร์มอคัปเปิลลวดละเอียดที่ตําแหน่งบนขั้วต่อ
โดยตรง อาจยึดติดเทอร์มอคัปเปิลลวดละเอียดไว้บนตัวนําใกล้สวิตช์ไฟฟ้าที่สุดเท่าที่เป็นไปได้
ฑ) อุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นที่ขั้วต่อต้องไม่เกิน 45 K
ฒ) สําหรับสวิตช์อิเล็กทรอนิกส์ ให้ใช้ภาวะการทดสอบเพิ่มเติม ดังนี้
-

การทดสอบส่ ว นสั ม ผั ส ทางไฟฟ้ า ที่ ต่ อ อนุ ก รมกั บ อุ ป กรณ์ ส วิ ต ช์ ส ารกึ่ ง ตั ว นํ า ให้ ลั ด วงจร
อุปกรณ์สวิตช์สารกึ่งตัวนํา

-

การทดสอบสวิตช์ดึงเชือก ให้วางสวิตช์ดึงเชือกในตําแหน่งปกติบนพื้นผิวของแผ่นไม้อัดทา
สีดําด้าน

-

ถ้าสวิตช์ไฟฟ้ามีส่วนสัมผัสทางกลที่ต่อขนานกับอุปกรณ์สวิตช์สารกึ่งตัวนํา ให้วัดอุณหภูมิที่
เพิ่มขึ้น ณ ขณะก่อนที่ส่วนสัมผัสทางกลปิดวงจร หรือไม่ก็ให้วัดอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นของสวิตช์
ไฟฟ้ากับตัวอย่างทดสอบที่เตรียมเป็นพิเศษ
• สวิตช์ไฟฟ้าตามข้อ 7.1.17.1 ข้อ 7.1.17.2 และข้อ 7.1.17.4 ให้ทดสอบตาม ก) ถึง ฑ)
โดยการใช้โหลดต้านทาน
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• สวิตช์ไฟฟ้าสําหรับภาวะการทดสอบจําเพาะของการใช้งานขั้นสุดท้าย (ดูข้อ 7.1.17.3)
ให้ทดสอบในหรือพร้อมกับเครื่องใช้ไฟฟ้า
16.3 ส่วนอื่น ๆ
16.3.1 ส่วนอื่น ๆ ของสวิตช์ไฟฟ้าต้องไม่มีอุณหภูมิเกินในลักษณะที่สมรรถนะหรือการทํางานของสวิตช์ไฟฟ้า
เสียไปหรือมีความเสี่ยงอันตรายต่อผู้ใช้และ/หรือสิ่งอยู่โดยรอบที่อยู่ติดกันของสวิตช์ไฟฟ้าในการใช้ปกติ
16.3.2 สําหรับสวิตช์ไฟฟ้าทางกล การเป็นไปตามข้อกําหนดให้ทําดังนี้
ก) ให้ติดตั้งสวิตช์ไฟฟ้าทางกลตามที่แจ้งไว้ และให้ประกอบกับตัวนําและป้อนโหลดด้วยกระแสไฟฟ้า
ตามข้อ 16.2.2 ด้วยข้อกําหนดเพิ่มเติมว่า ให้ทดสอบกับสวิตช์ไฟฟ้าทุกตัวที่อุณหภูมิที่กําหนดสูงสุด
ข) สําหรับสวิตช์ไฟฟ้าทางกลที่มีเฉพาะบางส่วนเหมาะสมสําหรับอุณหภูมิโดยรอบที่กําหนดสูงกว่า 55 ºC
ส่วนเหล่านั้นที่แตะต้องถึงเมื่อสวิตช์ไฟฟ้าทางกลติดตั้งตามที่แจ้งไว้ ต้องได้รับอุณหภูมิไม่สูงกว่า 55 ºC
ค) อุณหภูมิของพื้นผิวติดตั้งที่เป็นโลหะของเครื่องทดสอบ ต้องอยู่ระหว่าง T กับ 20 ºC
ง) ถ้ า มี สิ่ ง กํ า เนิ ด ความร้ อ นอื่ น รวมอยู่ ห รื อ รวมหน่ ว ยในสวิ ต ช์ ไ ฟฟ้ า ทางกล วงจรเหล่ า นี้ ต้ อ งมี
กําลังไฟฟ้าสูงสุดที่แจ้งไว้และต่อกับแหล่งจ่ายไฟฟ้าที่มีแรงดันไฟฟ้าระหว่าง 0.94 กับ 1.06 เท่าของ
แรงดันไฟฟ้าที่กําหนด แล้วแต่ค่าใดให้ความร้อนสูงสุด
หมายเหตุ

สิ่งกําเนิดความร้อน เช่น หลอดไฟฟ้าไส้ทังสเตน หรือ ชุดประกอบสําเร็จหลอดไฟฟ้าปล่อยประจุมี
ตัวต้านทานรวมอยู่

จ) อุ ณ หภู มิ ข องส่ ว นและ/หรื อ พื้ น ผิ ว ของสวิ ต ช์ ไ ฟฟ้ า ทางกลตามตารางที่ 13 ต้ อ งหาโดยเทอร์
มอคัปเปิลลวดละเอียดหรือตัวกลางเทียบเท่าอื่น ซึ่งต้องเลือกและวาง ณ ตําแหน่งที่มีผลกระทบ
ต่ําสุดด้านอุณหภูมิของส่วนกําลังทดสอบ
ฉ) เทอร์มอคัปเปิลที่ใช้สําหรับหาอุณหภูมิของพื้นผิว ต้องติดอยู่หลังแผ่นทองแดงหรือทองเหลืองกลมสี
ดํา ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 5 mm และหนา 0.8 mm
ให้วางแผ่นกลมสีดําบนส่วนของพื้นผิวที่น่าจะมีอุณหภูมิสูงสุดในการใช้ปกติเท่าที่เป็นไปได้
ช) การหาอุณหภูมิของส่วนกระตุ้น ให้พิจารณาทุกส่วนที่ถูกมือจับในการใช้ปกติและส่วนอโลหะทุก
ส่วนที่สัมผัสกับโลหะร้อน
ซ) ในการทดสอบนี้ อุณหภูมิต้องไม่เกินค่าที่ระบุในตารางที่ 13
หมายเหตุ

ขีดจํากัดอุณหภูมิตามตารางที่ 13 มีพื้นฐานมาจากค่าตาม มอก.1375 เนื่องจากค่าเหล่านี้อยู่ใน
ระหว่างการพิจารณา จึงจําเป็นต้องทบทวน

16.3.3 สําหรับสวิตช์อิเล็กทรอนิกส์ การเป็นไปตามข้อกําหนดให้ทําดังนี้
ก) ให้ติดตั้งสวิตช์อิเล็กทรอนิกส์ตามที่แจ้งไว้ และให้ประกอบกับตัวนําตามตารางที่ 4 การทดสอบให้
ทําที่อุณหภูมิที่กําหนดสูงสุด (maximum rated temperature)
วงจรทดสอบดังแสดงในรูปที่ 18 ให้ตั้งโหลดที่แรงดันไฟฟ้าที่กําหนดด้วยสวิตช์ไฟฟ้า A ปิดวงจร
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ในการทดสอบ สวิตช์อิเล็กทรอนิกส์ต้องมีพลังงานไฟฟ้า ปล่อยสวิตช์อิเล็กทรอนิกส์อยู่ในตําแหน่ง
“ON” ที่ให้ผลเลวที่สุด ถ้ามีตําแหน่ง “ON” มากกว่า 1 ตําแหน่ง ให้พิสูจน์ยืนยันตามสภาพจริงที่
ตําแหน่งให้ผลเลวที่สุดตําแหน่งเดียว
ถ้าสวิตช์อิเล็กทรอนิกส์มีส่วนสัมผัสทางกลที่ต่อขนานกับอุปกรณ์สวิตช์สารกึ่งตัวนํา ให้บันทึก
อุณหภูมิ ณ ก่อนที่ส่วนสัมผัสทางกลปิดวงจร
ในการทดสอบ แรงดันไฟฟ้าต้องอยู่ระหว่าง 0.94 กับ 1.06 เท่าของแรงดันไฟฟ้าที่กําหนด แล้วแต่
ค่าใดให้ความร้อนสูงสุด
ในการทดสอบด้วยกระแสไฟฟ้าทางความร้อน ให้เลือกจุดอ้างอิง 1 จุด 2 จุด หรือ 3 จุด และ
บันทึกค่าอุณหภูมิไว้
หมายเหตุ 1 ค่าอุณหภูมิที่บันทึกอาจใช้สําหรับการทดสอบความร้อนเปรียบเทียบ (comparative heating test)
ในการใช้งานขั้นสุดท้ายในภาวะเย็นและภาวะกระแสไฟฟ้าสูงสุด

ภาวะโหลดต้องเป็นดังนี้
-

สํ า หรั บ สวิ ต ช์ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ที่ ไ ม่ มี ก ระแสไฟฟ้ า ทางความร้ อ นแจ้ ง ไว้ ให้ ท ดสอบโดย
กระแสไฟฟ้าที่กําหนดและแบบหน้าที่ทํางาน

-

สําหรับสวิตช์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีกระแสไฟฟ้าทางความร้อนแจ้งไว้ ให้ทดสอบโดยกระแสไฟฟ้า
ทางความร้อนที่ระบุไว้และแบบหน้าที่ทํางาน

-

สําหรับสวิตช์อิเล็กทรอนิกส์สําหรับการใช้งานขั้นสุดท้ายจําเพาะ ให้ทดสอบในหรือพร้อมกับ
เครื่องใช้ไฟฟ้า

หมายเหตุ 2 ความร้อนเกิดขึ้นที่กระแสไฟฟ้าโหลดเต็มพิกัด (full load current) ของการใช้งานขั้นสุดท้ายมี
แบบหน้าที่ทํางานที่กําหนด ในภาวะเย็นที่มี ณ การใช้งานขั้นสุดท้าย ไม่ควรสูงกว่าค่าที่บันทึกได้
ในการทดสอบด้วยกระแสไฟฟ้าทางความร้อน
หมายเหตุ 3 ผู้ทําอาจให้สารสนเทศเกี่ยวกับจุดอ้างอิงเหมาะสม (เช่น ตัวดึงความร้อนที่เป็นโลหะ วัสดุฉนวน
เกี่ยวกับตัวดึงความร้อนที่เป็นโลหะ) ไว้ก็ได้

ข) สํ าหรั บสวิ ตช์อิเ ล็ กทรอนิ กส์เหมาะสมเฉพาะบางส่ วนสํ าหรั บ อุณหภู มิโดยรอบที่กําหนดสู งกว่ า
35 ºC หรือ 55 ºC (ข้อ 7.1.3.4 หรือข้อ 7.1.3.1) ส่วนเหล่านั้นที่แตะต้องถึงเมื่อสวิตช์อิเล็กทรอนิกส์
ติดตั้งตามที่แจ้งไว้ ต้องได้รับอุณหภูมิไม่สูงกว่า 35 ºC หรือ 55 ºC
ค) อุณหภูมิของพื้นผิวติดตั้งที่เป็นโลหะของเครื่องทดสอบ ต้องอยู่ระหว่าง T กับ อุณหภูมิโดยรอบ
ง) ถ้ า สิ่ ง กํ า เนิ ด ความร้ อ นที่ ไ ม่ ใ ช่ ส่ ว นประกอบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ร วมอยู่ ห รื อ รวมหน่ ว ยในสวิ ต ช์
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ วงจรเหล่ า นี้ ต้ อ งมี กํ า ลั ง ไฟฟ้ า สู ง สุ ด ที่ แ จ้ ง ไว้ แ ละต่ อ กั บ แหล่ ง จ่ า ยไฟฟ้ า ที่ มี
แรงดันไฟฟ้าระหว่าง 0.94 กับ 1.06 เท่าของแรงดันไฟฟ้าที่กําหนด แล้วแต่ค่าใดให้ความร้อนสูงสุด
หมายเหตุ

สิ่งกําเนิดความร้อน เช่น หลอดไฟฟ้าไส้ทังสเตน หรือ ชุดประกอบสําเร็จหลอดไฟฟ้าปล่อยประจุมี
ตัวต้านทานรวมอยู่
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จ) ให้ ห าอุ ณ หภู มิ ข องส่ ว นและ/หรื อ พื้ น ผิ ว ของสวิ ต ช์ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ต ามตารางที่ 13 โดย
เทอร์มอคัปเปิลลวดละเอียดหรือตัวกลางเทียบเท่าอื่น ให้เลือกและวาง ณ ตําแหน่งที่มีผลกระทบ
ต่ําสุดด้านอุณหภูมิของส่วนกําลังทดสอบ
ให้หาอุณหภูมิสูงสุดของขดลวดไฟฟ้า โดยวิธีความต้านทาน (resistance method) โดยการคํานวณ
อุณหภูมิที่เพิ่มขึ้น t และบวกค่านี้กับอุณหภูมิโดยรอบ
อุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นของขดลวดไฟฟ้าทองแดง ให้คํานวณจากสูตรดังนี้
t = (R2 – R1)(234.5 + t1) / R1 – (t2 – t1)

เมื่อ
t

คือ อุณหภูมิที่เพิ่มขึ้น

R1

คือ ความต้านทาน ณ เวลาเริ่มการทดสอบ

R2

คือ ความต้านทาน ณ เวลาสิ้นสุดการทดสอบ

t1

คือ อุณหภูมิโดยรอบ ณ เวลาเริ่มการทดสอบ

t2

คือ อุณหภูมิโดยรอบ ณ เวลาสิ้นสุดการทดสอบ

ณ เวลาเริ่มการทดสอบ ขดลวดไฟฟ้าต้องอยู่ที่อุณหภูมิโดยรอบ
หมายเหตุ

แนะนําให้หาความต้านทานของขดลวดไฟฟ้า ณ เวลาสิ้นสุดการทดสอบ โดยการวัดความต้านทาน
ให้เร็วที่สุดเท่าที่เป็นไปได้หลังจากเปิดวงจรสวิตช์ไฟฟ้า (switching off) แล้วลงจุดวาดเส้นโค้ง
ความสัมพันธ์ระหว่างความต้านทานกับเวลาเป็นช่วงเวลาสั้น ๆ เพื่อหาความต้านทาน ณ ขณะเปิด
วงจรสวิตช์ไฟฟ้า

ฉ) เทอร์มอคัปเปิลที่ใช้สําหรับหาอุณหภูมิของพื้นผิว ต้องติดอยู่หลังแผ่นทองแดงหรือทองเหลืองกลม
สีดํา ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 5 mm และหนา 0.8 mm
ให้วางแผ่นกลมสีดําบนส่วนของพื้นผิวที่น่าจะมีอุณหภูมิสูงสุดในการใช้ปกติเท่าที่เป็นไปได้
ช) การหาอุณหภูมิของส่วนกระตุ้น ให้พิจารณาทุกส่วนที่ต้องถูกมือจับในการใช้ปกติและส่วนอโลหะ
ทุกส่วนที่สัมผัสกับโลหะร้อน
ซ) ค่าตั้ง (ถ้ามี) ให้ปรับไว้ (adjusted) ในลักษณะที่อุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นสูงสุดจะเกิดขึ้น ในการทดสอบ
สถานะของสวิตช์อิเล็กทรอนิกส์ต้องไม่เปลี่ยน ฟิวส์และอุปกรณ์ป้องกันอื่น ๆ ต้องไม่ทํางานและ
ต้องไม่เกินค่าอุณหภูมิสูงสุดที่ยอมให้ตามตารางที่ 13 สดมภ์ที่หนึ่ง
หมายเหตุ 1 ไม่ต้องพิจารณา ค่าแปรเปลี่ยนเล็กน้อยที่ไม่มีเจตนาของสถานะของสวิตช์อิเล็กทรอนิกส์
เช่น ค่าแปรเปลี่ยนกลับสภาพของมุมเฟส (reversible variation of phase angle)
หมายเหตุ 2 ในการทดสอบ ให้วัดอุณหภูมิที่จําเป็นแก่การทดสอบตามข้อ 21.1
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ตารางที่ 13 อุณหภูมิสูงสุดที่ยอมให้
(ข้อ 16.3.2 ข้อ 16.3.3 ข้อ 23.1 และข้อ 24.1.2.1)
อุณหภูมิสูงสุด
ส่วนต่าง ๆ
ยางหรือฉนวนพอลิไวนิลคลอไรด์ของสายไฟฟ้าถอดไม่ได้และสายอ่อน
ถอดไม่ได้
- ไม่มีเครื่องหมาย -T
- มีเครื่องหมาย -T
เปลือกของสายอ่อน ที่ใช้เป็นฉนวนเพิ่มเติม
ยางที่ไม่ใช่ยางสังเคราะห์ ที่ใช้ทําปะเก็นหรือชิ้นส่วนอื่น ๆ ซึ่งเมื่อ
เสื่อมสภาพแล้วอาจมีผลกระทบต่อความปลอดภัย
- เมื่อใช้เป็นฉนวนเพิ่มเติมหรือเป็นฉนวนเสริม
- ในกรณีอื่น ๆ
วัสดุที่ใช้เป็นฉนวน ที่ไม่ได้ระบุไว้สําหรับเส้นลวดไฟฟ้า
- แผ่นพิมพ์
วัสดุหล่อขึ้นรูปด้วย
- วัสดุเทอร์มอเซตติง
- วัสดุเทอร์มอพลาสติก
พื้นผิวแตะต้องถึงทั้งหมด ยกเว้นพื้นผิวของส่วนกระตุ้นหรือมือจับ
พื้นผิวแตะต้องถึงของส่วนกระตุ้นหรือมือจับ ที่ต้องจับเป็นคาบสัน้ ๆ
เท่านั้น
- ทําจากโลหะ
- ทําจากพอร์ซเลนหรือวัสดุประเภทแก้ว
- ทําจากวัสดุหล่อขึ้นรูป หรือยาง
ข้างในของเปลือกหุ้มทําจากวัสดุฉนวน
ขดลวดไฟฟ้า – การจําแนกประเภททางความร้อน 6)
- ประเภท A
- ประเภท E
- ประเภท B
- ประเภท F
- ประเภท H
- ประเภท 200
- ประเภท 220
- ประเภท 250
ขั้วต่อและสิ่งต่อปลายสําหรับตัวนําไม่ได้เตรียมตามตารางที่ 4
ขั้วต่อและสิ่งต่อปลายอื่น
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ภาวะปกติ
(ข้อ 16.3.2 และข้อ 16.3.3)
ºC

ภาวะผิดปกติ
(ข้อ 23)
ºC

75 1)
T 2)
60

T 2)
T 2)
120

65
75
3)

125
135

4) 9)
4)

85

4)

100
60
70
85
5)

100
115
120
145
165
185
205
235
80 7)
7)

100
100
100
135
150
155
180
200
220
240
270
125 8)
125 8)

มอก. 2593 เล่ม 1–2559
ตารางที่ 13 (ต่อ) อุณหภูมิสูงสุดที่ยอมให้
(ข้อ 16.3.2 ข้อ 16.3.3 ข้อ 23.1 และข้อ 24.1.2.1)
1)
2)
3)
4)
5)
6)

7)
8)
9)

ขีดจํากัดนี้ ใช้กับสายไฟฟ้า และสายอ่อน ตาม IEC ที่เกี่ยวข้อง ส่วนสายไฟฟ้าอื่นอาจแตกต่างออกไป
ขีดจํากัดนี้ใช้ได้ตราบเท่าที่มี IEC สําหรับสายไฟฟ้าอุณหภูมิสูงและสายอ่อนอุณหภูมิสูง
วัสดุต้องเป็นไปตาม IEC 60893-1 ค่าอุณหภูมิสูงสุดที่ยอมให้ต้องไม่เกินค่าที่รับรองแล้วว่าปลอดภัยในการใช้งานสําหรับวัสดุที่สงสัย
ไม่มีขีดจํากัดจําเพาะ วัสดุต้องทนการทดสอบตามข้อ 21. เป็นอุณหภูมิที่ต้องวัด
ค่าอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นที่ยอมให้ ภายในของเปลือกหุ้มทําจากวัสดุฉนวน คือ ค่าที่แสดงสําหรับวัสดุที่เกี่ยวข้อง
การจัดประเภททางความร้อนเป็นประเภททางความร้อนตาม IEC 60085 ซึ่งพิจารณาความต่างกันธรรมดาระหว่าง ค่าอุณหภูมิ
เฉลี่ย กับ ค่าอุณหภูมิสูงสุด ด้วยค่าลดดังนี้
- ประเภท A และประเภท E……………………….5 ºC
- ประเภท B และประเภท F………………………10 ºC
- ประเภท H ถึง ประเภท 250……………………15 ºC
อุณหภูมิที่วัดได้ต้องไม่เกิน 80 ºC ยกเว้นค่าสูงกว่าที่ผู้ทําแจ้งไว้
อุณหภูมิที่วัดได้ต้องไม่เกิน 125 ºC ยกเว้นค่าสูงกว่าที่ผู้ทําแจ้งไว้
สําหรับสวิตช์ไฟฟ้า (ทางกล) อุณหภูมิสูงสุดที่ยอมให้ต้องไม่เกินค่าที่สามารถแสดงว่าปลอดภัยในการใช้งานสําหรับวัสดุเหล่านี้
วัสดุต้องทนการทดสอบตามข้อ 21. เป็นอุณหภูมิที่ต้องวัด

ตารางที่ 14 อุณหภูมิสําหรับวัสดุเทอร์มอเซตติงใช้สําหรับสวิตช์อิเล็กทรอนิกส์
(ข้อ 23.1)
อุณหภูมิสูงสุด
ส่วนต่าง ๆ

วัสดุที่ใช้เป็นฉนวน ที่ไม่ได้ระบุไว้สําหรับเส้นลวดไฟฟ้า:
- เรซินเมลามีน-ฟอร์มาลดิไฮด์ เรซินฟีนอล-ฟอร์มาลดิไฮด์
หรือ เรซินฟีนอล-เฟอร์ฟิวรัล...........................................................
- เรซินยูเรีย-ฟอร์มาลดิไฮด์....................................................................
วัสดุที่หล่อขึ้นรูปด้วย:
- ฟีนอล-ฟอร์มาลดิไฮด์ ที่มีตัวเติมเป็นเซลลูโลส..................................
- ฟีนอล-ฟอร์มาลดิไฮด์ ที่มีตัวเติมเป็นแร่.............................................
- เมลามีน-ฟอร์มาลดิไฮด์....................................................................
- ยูเรีย-ฟอร์มาลดิไฮด์............................................................................
- พอลิเอสเตอร์เสริมใยแก้ว...................................................................
- ยางซิลิโคน..........................................................................................
- พอลิเททระฟลูออร์เอทิลีน..................................................................
1)

ภาวะปกติ
ข้อ 16.3.2 และ
ข้อ 16.3.3
ºC

ภาวะผิดปกติ
ข้อ 23.

135 (225) 1)
115 (200) 1)

145 (225) 1)
125 (200) 1)

110 (200) 1)
125 (225) 1)
100 (175) 1)
90 (175) 1)
135
170
290

165 (200) 1)
185 (225) 1)
175
175
185
225
290

ให้ใช้ค่าในวงเล็บ ถ้าวัสดุสัมผัสกับส่วนโลหะร้อน โดยไม่ได้รับความเค้นทางไฟฟ้า
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17. ความทนทาน
17.1 ข้อกําหนดทั่วไป
17.1.1 สวิตช์ไฟฟ้าต้องทนต่อความเค้นทางไฟฟ้า ความเค้นทางความร้อน และความเค้นทางกล ที่เกิดขึ้นใน
การใช้ปกติ โดยไม่เกิดการสึกหรอเกินสมควรหรือมีผลกระทบอันตรายอื่น
สําหรับสวิตช์ไฟฟ้าที่ไม่ใช่สวิตช์อิเล็กทรอนิกส์ การเป็นไปตามข้อกําหนดให้ทําโดยการตรวจสอบตามที่
ระบุในข้อ 17.1.2
สําหรับสวิตช์อิเล็กทรอนิกส์ การเป็นไปตามข้อกําหนดให้ทําโดยการตรวจสอบตามที่ระบุไว้ในข้อ 17.1.3
หมายเหตุ

ชนิดต่าง ๆ ของภาวะการทดสอบเป็นไปตามข้อ 17.2.4

17.1.2 ลําดับการทดสอบสําหรับสวิตช์ไฟฟ้าที่ไม่ใช่สวิตช์อิเล็กทรอนิกส์ ให้เป็นดังนี้
-

การทดสอบที่ ค วามเร็ ว สู ง ตามที่ ร ะบุ ใ นข้ อ 17.2.4.3 ใช้ ก ารทดสอบนี้ เ ฉพาะกั บ สวิ ต ช์ ไ ฟฟ้ า
มีขั้วไฟฟ้ามากกว่า 1 ขั้ว และเป็นชนิดที่มีการต่อวงจรเป็นการกลับสภาพขั้วไฟฟ้า

-

การทดสอบที่ความเร็วต่ําตามที่ระบุในข้อ 17.2.4.2

-

การทดสอบแรงดันไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น ที่ความเร็วเร่งตามที่ระบุในข้อ 17.2.4.1 ไม่ใช้การทดสอบนี้กับ
สวิตช์ไฟฟ้าตามข้อ 7.1.2.9

-

การทดสอบโรเตอร์ล็อก (locked-rotor test) ตามที่ระบุในข้อ 17.2.4.9 ที่ความเร็วเร่ง ใช้การ
ทดสอบนี้เฉพาะกับสวิตช์ไฟฟ้าตามข้อ 7.1.2.9

-

การทดสอบที่ความเร็วเร่งตามที่ระบุในข้อ 17.2.4.4

-

การทดสอบที่ความเร็วต่ํามากตามที่ระบุในข้อ 17.2.4.10
ตามข้อ 13.1

-

การทดสอบอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้น (temperature-rise test) ตามข้อ 16.2 โดยยกเว้นให้ทดสอบ
อุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นที่ขั้วต่อที่กระแสไฟฟ้าที่กําหนด และ ในอุณหภูมิโดยรอบ 25 ºC ± 10 ºC

-

การทดสอบความทนไดอิเล็กทริก (dielectric strength test) ตามข้อ 15.3 โดยยกเว้นไม่ต้องอบ
ความชื้นตัวอย่างทดสอบก่อนการป้อนแรงดันไฟฟ้าทดสอบ แรงดันไฟฟ้าทดสอบต้องเท่ากับ 75%
สมนัยกับแรงดันไฟฟ้าทดสอบที่ระบุในข้อนั้น

ใช้การทดสอบนี้เฉพาะกับสวิตช์ไฟฟ้า

17.1.3 ให้ทดสอบสวิตช์อิเล็กทรอนิกส์ตามที่ระบุในตารางที่ 15 และตามภาวะการทดสอบซึ่งขึ้นอยู่กับสวิตช์
อิเล็กทรอนิกส์ตามข้อ 7.1.17 ดังนี้
-

ในภาวะการทดสอบตามหน้ า ที่ ต ามข้ อ 7.1.17.1 ด้ ว ยกระแสไฟฟ้ า ทางความร้ อ น หรื อ ด้ ว ย
กระแสไฟฟ้าต้านทานที่กําหนดสูงสุด ถ้าไม่มีกระแสไฟฟ้าทางความร้อนแจ้งไว้ และไม่มีการทําให้เย็น

-

ในภาวะการทดสอบจําลองตามข้อ 7.1.17.2 และด้วยชนิดของโหลดตามข้อ 7.1.2 และในภาวะเย็น
ตามข้อ 7.1.15 และด้วยภาวะการทดสอบตามที่ระบุในตารางที่ 17 และตารางที่ 18
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ในภาวะการทดสอบจําเพาะของการใช้งานขั้นสุดท้ายตามข้ อ 7.1.17.3
เครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องใช้ไฟฟ้าอยู่ในภาวะเย็น

-

ในภาวะการทดสอบตามแบบหน้ า ที่ ทํ า งานตามข้ อ 7.1.17.4
โดยอาจทดสอบร่ ว มกั บ
(in combination with) ภาวะการทดสอบจําลองหรือภาวะการทดสอบจําเพาะของการใช้งานขั้น
สุดท้าย
หมายเหตุ

ในหรือพร้อมกั บ

ตัวกลางทํางานทางกลเพิ่มเติม (เช่น ส่วนกระตุ้น ดังเช่น ตัวตั้งขีดจํากัดความเร็วสําหรับเครื่องมือ
ไฟฟ้า) ไม่ต้องนํามาพิจารณา

ภาวะทางไฟฟ้า ภาวะทางความร้อน และภาวะทางกลของการทดสอบเหล่านี้ ต้องเป็นไปตามที่ระบุ
ในข้อ 17.2.1 ข้อ 17.2.2 และข้อ 17.2.3
ตารางที่ 15 การทดสอบความทนทานทางไฟฟ้าสําหรับสวิตช์อเิ ล็กทรอนิกส์ชนิดต่าง ๆ
โดยมีหรือไม่มีส่วนสัมผัสทางไฟฟ้า
(ข้อ 17.1.3 ข้อ 17.2.4.4 ข้อ 17.2.4.7 และข้อ 17.2.4.8)
ภาวะการทดสอบ

ชนิดของสวิตช์อิเล็กทรอนิกส์3)

การทดสอบตามหน้าที่
(ข้อ 7.1.17.1)

การทดสอบจําลอง (ข้อ 7.1.17.2)
(ตารางที่ 17 ตารางที่ 18)

สวิตช์
ไฟฟ้า
ทั้งตัว
TL1
TC5,
TC6, TC8
TE1, TE3

เฉพาะส่วนสัมผัส

SSD มี
ส่วนสัมผัส
อนุกรม

TL1
TC5,
TC6, TC8
TE1, TE3

ส่วนสัมผัสอนุกรม:
TC1, TC4 กับ TL2
TE1 ถึง TE3
(SSD ถูกลัดวงจร) 2)

SSD มี
ส่วนสัมผัส
ขนาน

TL1
TC5,
TC6, TC8
TE1, TE3

ส่วนสัมผัสขนาน:
TC1, TC4 กับ TL2
TE1 ถึง TE3
(SSD ถูกตัดวงจร)

SSD 1)
ไม่มี
ส่วนสัมผัส
ทางไฟฟ้า

---
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สวิตช์
ไฟฟ้า
ทั้งตัว
TL3
TC5,
TC6,
TC8
TE1,
TE3
TL3
TC5,
TC6,
TC8
TE1,
TE3
TL3
TC5,
TC6,
TC8
TE1,
TE3

เฉพาะส่วนสัมผัส

ภาวะการทดสอบจําเพาะของการใช้
งานขั้นสุดท้าย (ข้อ 7.1.17.3)
สวิตช์
ไฟฟ้า
ทั้งตัว
TL4
TC5,
TC6, TC8
TE1, TE3

เฉพาะส่วนสัมผัส

ส่วนสัมผัสอนุกรม:
TC1, TC7 กับ TL3
TE1 ถึง TE3
(SSD ถูกลัดวงจร) 2)

TL4
TC5, TC8
TE1, TE3

ส่วนสัมผัสอนุกรม:
TC7 กับ TL4
TE1 ถึง TE3
(SSD ถูกลัดวงจร) 2)

ส่วนสัมผัสขนาน:
TC1, TC7 กับ TL3
TE1 ถึง TE3
(SSD ถูกตัดวงจร)

TL4
TC5, TC8
TE1, TE3

ส่วนสัมผัสขนาน:
TC7 กับ TL4
TE1 ถึง TE3
(SSD ถูกตัดวงจร)

---

---
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ตารางที่ 15 (ต่อ) การทดสอบความทนทานทางไฟฟ้าสําหรับสวิตช์อเิ ล็กทรอนิกส์ชนิดต่าง ๆ
โดยมีหรือไม่มีส่วนสัมผัสทางไฟฟ้า
(ข้อ 17.1.3 ข้อ 17.2.4.4 ข้อ 17.2.4.7 และข้อ 17.2.4.8)
ภาวะการทดสอบ

3)

ชนิดของสวิตช์อิเล็กทรอนิกส์

SSD มี
ส่วนสัมผัส
อนุกรม
และ
ส่วนสัมผัส
ขนาน

การทดสอบตามหน้าที่
(ข้อ 7.1.17.1)
สวิตช์
ไฟฟ้า
ทั้งตัว
TL1
TC5,
TC6, TC8
TE1, TE3

เฉพาะส่วนสัมผัส
ส่วนสัมผัสอนุกรม:
TC1, TC4 กับ TL2
TE1 ถึง TE3
(SSD ถูกลัดวงจร) 2)
ส่วนสัมผัสขนาน:
TC1, TC4 กับ TL2
TE1 ถึง TE3
(SSD ถูกตัดวงจร)

TL =
TL1
TL2
TL3
TL4
TC =
TC1
TC2
TC3
TC4
TC5
TC6
TC7
TC8
TE =
TE1
TE2
TE3

1)
2)
3)

การทดสอบจําลอง (ข้อ 7.1.17.2)
(ตารางที่ 17 ตารางที่ 18)
สวิตช์
ไฟฟ้า
ทั้งตัว
TL3
TC5,
TC6,
TC8
TE1,
TE3

เฉพาะส่วนสัมผัส
ส่วนสัมผัสอนุกรม:
TC1, TC7 กับ TL3
TE1 ถึง TE3
(SSD ถูกลัดวงจร) 2)
ส่วนสัมผัสขนาน:
TC1, TC7 กับ TL3
TE1 ถึง TE3
(SSD ถูกตัดวงจร)

ภาวะการทดสอบจําเพาะของการใช้
งานขั้นสุดท้าย (ข้อ 7.1.17.3)
สวิตช์
ไฟฟ้า
ทั้งตัว
TL4
TC5, TC8
TE1, TE3

เฉพาะส่วนสัมผัส
ส่วนสัมผัสอนุกรม:
TC7 กับ TL4
TE1 ถึง TE3
(SSD ถูกลัดวงจร) 2)
ส่วนสัมผัสขนาน:
TC7 กับ TL4
TE1 ถึง TE3
(SSD ถูกตัดวงจร)

ชนิดของโหลดทดสอบ:
= กระแสไฟฟ้าทางความร้อน หรือกระแสไฟฟ้าต้านทานที่กําหนดสูงสุดถ้าไม่มีกระแสไฟฟ้าทางความร้อนแจ้งไว้
= กระแสไฟฟ้าต้านทานที่กําหนดสูงสุด
= โหลดที่กําหนด (ข้อ 7.1.2)
= โหลดจําเพาะที่แจ้งไว้ (ข้อ 7.1.2.5)
ชนิดของภาวะการทดสอบ:
= การทดสอบแรงดันไฟฟ้าเพิ่มขึ้นที่ความเร็วเร่ง (ข้อ 17.2.4.1)
= การทดสอบที่ความเร็วต่ํา (ข้อ 17.2.4.2)
= การทดสอบที่ความเร็วสูง (ข้อ 17.4.2.3)
= การทดสอบที่ความเร็วเร่ง (ข้อ 17.2.4.4)
= การทดสอบตามหน้าที่ด้วยมือ: 20 ครั้ง ที่ความเร็วทํางานสูงสุดด้วยมือ เพื่อให้ได้สมรรถนะหน้าที่เต็มพิกัด (full function) ของสวิตช์
อิเล็กทรอนิกส์ (ข้อ 17.2.4.5)
= การทดสอบที่โหลดต่ําสุด (ข้อ 17.2.4.6)
= ภาวะการทดสอบตาม TC4 จํานวนของวัฏจักรทํางาน: 1 000 หรือ จํานวนของวัฏจักรที่แจ้งไว้แล้วแต่ค่าใดต่ําสุด (ข้อ 17.2.4.7)
= จํานวนเต็มพิกัดของวัฏจักรทํางานที่ความเร็วเร่ง (ข้อ 17.2.4.8)
ชนิดของการทดสอบการประเมิน (evaluation test):
= การเป็นไปตามข้อกําหนดตามหน้าที่ (ข้อ 17.2.5.1)
= การเป็นไปตามข้อกําหนดทางความร้อน (ข้อ 17.2.5.2)
= การเป็นไปตามข้อกําหนดฉนวน (ข้อ 17.2.5.3)

SSD = อุปกรณ์สวิตช์สารกึ่งตัวนํา
การลัดวงจรต้องทําในลักษณะที่ขั้วต่อและส่วนสัมผัส และส่วนอื่น ๆ ที่ออกแบบสําหรับกระแสไฟฟ้าที่กําหนดสูงสุดถูกป้อนด้วย
กระแสไฟฟ้าที่กําหนดสูงสุด
สําหรับสิ่งร่วมผสมซึ่งประกอบด้วย SSD กับส่วนสัมผัสทางกล ซึ่งหน้าที่ของ SSD และส่วนสัมผัสทางกลเป็นอิสระจากกัน ให้ใช้
ข้อกําหนดของ เล่ม 1 สําหรับส่วนสัมผัสทางกล
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17.1.4 หลังจากการทดสอบตามที่ระบุไว้ครบถ้วน ตัวอย่างทดสอบต้องเป็นไปตามข้อ 17.2.5
17.2 การทดสอบความทนทานทางไฟฟ้า (electrical endurance test)
17.2.1 ภาวะทางไฟฟ้า
17.2.1.1 ให้ป้อนโหลดสวิตช์ไฟฟ้าตามที่ระบุในตารางที่ 17 และ/หรือตารางที่ 18 และให้ต่อวงจรตามวงจร
ทดสอบในตารางที่ 2 (ถ้าใช้ได้) ตามด้วยรายละเอียดที่แจ้งไว้ตามข้อ 7.1.13
สวิตช์ไฟฟ้าที่เป็นชนิดและ/หรือสิ่งต่อวงจรจําเพาะที่แจ้งไว้ ให้ต่อวงจรและป้อนโหลดตามที่ผู้ทํา
แจ้งไว้
วงจรและส่วนสัมผัสที่ไม่มีเจตนาสําหรับโหลดภายนอก ให้ทํางานด้วยโหลดที่แจ้งไว้
ในวงจรทดสอบในตารางที่ 2 สวิตช์ไฟฟ้าช่วยใช้สัญลักษณ์ A การทดสอบสําหรับตําแหน่ง-ON
2 ตําแหน่งของตัวอย่างทดสอบ S ให้ทํากับชุดตัวอย่างทดสอบจํานวน 2 ชุด แยกกัน โดยให้ต่อ
วงจรกับโหลดทดสอบเพื่อทดสอบ 2 ชุด ตามสัญลักษณ์ในตารางที่ 2 โดยสวิตช์ไฟฟ้าช่วย A
สวิตช์หลายทางตามข้อ 7.1.13.4.2 ถึงข้อ 7.1.13.4.5 ให้ป้อนโหลดตามตารางที่ 16
ตารางที่ 16 โหลดทดสอบสําหรับสวิตช์หลายทาง
(ข้อ 17.2.1.1)
วัฏจักรทํางาน
ครึ่งแรก

ตําแหน่งสวิตช์ไฟฟ้า
ของ
โหลดสูงสุด

ชนิดของสวิตช์ไฟฟ้า
ข้อ
ข้อ 7.1.13.4.2
ถึง ข้อ 7.1.13.4.5
ข้อ 7.1.13.4.2
ถึง ข้อ 7.1.13.4.5
ข้อ 7.1.13.4.5
ข้อ 7.1.13.4.2
ถึง ข้อ 7.1.13.4.5
ข้อ 7.1.13.4.2
ถึง ข้อ 7.1.13.4.5
ข้อ 7.1.13.4.5

โหลดต่ํากว่าถัดไป
ครึ่งหลัง

โหลดต่ํากว่าถัดต่อไป
โหลดสูงสุด
โหลดต่ํากว่าถัดไป
โหลดต่ํากว่าถัดต่อไป

โหลด
IR
0.8 x IR
0.533 x IR
IR
0.5 x IR
0.333 x IR

โหลดสําหรับตําแหน่งสวิตช์ไฟฟ้าอื่น ๆ คือ ผลลัพธ์จากโหลดทั้งหลายอันจําเป็นเพื่อให้ได้ภาวะ
ข้างต้น
สําหรับวงจรตามข้อ 7.1.2.7 สําหรับโหลดหลอดไฟฟ้าจําเพาะ สิ่งต่อวงจรและโหลดทดสอบให้
เป็นไปตามที่ผู้ทําแจ้งไว้ โดยการใช้กระแสไฟฟ้าพุ่งเกิดขึ้นสูงสุด (maximum occurring inrush
current) ณ อุณหภูมิห้อง
ไม่จําเป็นต้องมีการทดสอบความทนทานทางไฟฟ้าสําหรับสวิตช์ไฟฟ้าสําหรับโหลด 20 mA ตามข้อ
7.1.2.6
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หมายเหตุ

สําหรับโหลดหลอดไฟฟ้าจําเพาะ แนะนําว่าให้ตัวอย่างทดสอบทํางานด้วยโหลดที่ใช้ในภาคสนาม
มากกว่าด้วยโหลดสังเคราะห์ อาจใช้การเป่าโหลดหลอดไฟฟ้าจําเพาะให้เย็น เพื่อทําให้มั่นใจว่า
ความต้านทานเย็น (cold resistance) มีตลอดวัฏจักรทํางานแต่ละวัฏจักรและลดเวลาทดสอบให้
น้อยลง

สํ า หรั บ สวิ ต ช์ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ วงจรทดสอบต้ อ งเป็ น ไปตามรู ป ที่ 19 ให้ ตั้ ง โหลดที่ แ จ้ ง ไว้ ที่
แรงดันไฟฟ้าที่กําหนดก่อนใส่สวิตช์อิเล็กทรอนิกส์เข้าไปในวงจรทดสอบ
17.2.1.2 เมื่ อมีภาวะแรงดันไฟฟ้ าเพิ่มขึ้นระบุ ไว้ ให้ใ ช้โหลดสํ าหรับการทดสอบที่ แรงดั น ไฟฟ้า ที่ กํา หนด
ให้เพิ่มแรงดันไฟฟ้าขึ้นถึง 1.15 เท่าของแรงดันไฟฟ้าที่กําหนด
สําหรับวงจรทดสอบเพื่อการทดสอบโหลดเก็บประจุ (capacitive load test) และการทดสอบโหลด
หลอดไฟฟ้าจําลอง (simulated lamp load test) สําหรับวงจรไฟฟ้ากระแสสลับ แรงดันไฟฟ้า
ทดสอบเท่ า กั บ แรงดั น ไฟฟ้ า ที่ กํ า หนด และให้ เ พิ่ ม กระแสไฟฟ้ า ทดสอบขึ้ น ถึ ง 1.15 เท่ า ของ
กระแสไฟฟ้าที่กําหนด
ตารางที่ 17 โหลดทดสอบสําหรับการทดสอบความทนทานทางไฟฟ้าสําหรับวงจรไฟฟ้ากระแสสลับ
(ข้อ 17.1.3 และข้อ 17.2.1.1)
ชนิดของวงจร
ตามข้อ 7.1.2
โหลดต้านทานนัยสําคัญ
(ตามข้อ 7.1.2.1)
โหลดต้านทาน
และ/หรือ มอเตอร์
(ตามข้อ 7.1.2.2)
วงจรสําหรับโหลดจําเพาะ
ของมอเตอร์มีโรเตอร์ล็อก
และมีตัวประกอบกําลังไม่
ต่ํากว่า 0.6
(ตามข้อ 7.1.2.9)
วงจรสําหรับ
โหลดเหนี่ยวนํา
(ตามข้อ 7.1.2.8)
โหลดต้านทานและ
เก็บประจุ
(ตามข้อ 7.1.2.3)
โหลดหลอดไฟฟ้าไส้
ทังสเตน
(ตามข้อ 7.1.2.4)
วงจรสําหรับโหลดหลอด
ไฟฟ้าจําเพาะ
(ตามข้อ 7.1.2.7)
โหลดจําเพาะที่แจ้งไว้
(ตามข้อ 7.1.2.5)

การทํางานของ
ส่วนสัมผัส

แรงดันไฟฟ้าทดสอบ

กระแสไฟฟ้าทดสอบ
r.m.s.

ตัวประกอบกําลัง 3)

ต่อ และ ตัด

แรงดันไฟฟ้าที่กําหนด

I-R

≥0.9

ต่อ 2)

แรงดันไฟฟ้าที่กําหนด

6 x I/M หรือ I-R 1)

ตัด

แรงดันไฟฟ้าที่กําหนด

I/R หรือ I-M 1)

ต่อ

แรงดันไฟฟ้าที่กําหนด

6 x I–M

0.60 (+0.05)

ตัด

แรงดันไฟฟ้าที่กําหนด

6 x I-M

0.60 (+0.05)

ต่อ 2)

แรงดันไฟฟ้าที่กําหนด

6 x I-I

0.60 (+0.05)

ตัด

แรงดันไฟฟ้าที่กําหนด

I-I

0.60 (+0.05)

ต่อ และ ตัด

0.60 (+0.05)
≥0.9
≥0.9
5)
≥0.9

ถูกทดสอบในวงจรไฟฟ้าดังแสดงในรูปที่ 9ก
ถูกทดสอบในวงจรไฟฟ้าดังแสดงในรูปที่ 9ก 4)
แรงดันไฟฟ้าที่กําหนด ≥ 110 V a.c., X = 16

ต่อ และ ตัด

แรงดันไฟฟ้าที่กําหนด < 110 V a.c., X = 10
ต่อ และ ตัด

แรงดันไฟฟ้าที่กําหนด

ตามที่หาโดยโหลด

ต่อ และ ตัด

แรงดันไฟฟ้าที่กําหนด

ตามที่หาโดยโหลด
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ตารางที่ 17 (ต่อ) โหลดทดสอบสําหรับการทดสอบความทนทานทางไฟฟ้าสําหรับวงจรไฟฟ้ากระแสสลับ
(ข้อ 17.1.3 และข้อ 17.2.1.1)
หมายเหตุ I-I : กระแสไฟฟ้าโหลดเหนี่ยวนํา
I-M : กระแสไฟฟ้าโหลดมอเตอร์
I-R : กระแสไฟฟ้าโหลดต้านทาน
1)
2)

3)

4)

5)

ค่าทางเลขคณิตที่มากกว่า หรือค่าที่ให้ผลเลวที่สุดในกรณีที่ค่าเท่ากัน
ให้รักษาภาวะต่อที่ระบุไว้ให้เป็นคาบระหว่าง 50 ms กับ 100 ms แล้วจึงลดโดยสวิตช์ไฟฟ้าช่วยให้ลงเหลือภาวะตัดที่ระบุไว้
สําหรับสวิตช์ไฟฟ้าที่ไม่ใช่สวิตช์อิเล็กทรอนิกส์ อาจลดกระแสไฟฟ้าทดสอบลงเหลือเท่ากับ I-R โดยการใส่ตัวต้านทานใน
วงจรไฟฟ้า จะใช้สิ่งตัดไฟฟ้าเวลาสั้น (short interruptions) ตัดกระแสไฟฟ้าทดสอบในการลดลงให้เหลือเท่ากับ I-R ไม่เกินคาบ
ระหว่าง 50 ms กับ 100 ms ก็ได้
สําหรับสวิตช์อิเล็กทรอนิกส์ การลดลงให้เหลือกระแสไฟฟ้าตัด ควรทําให้ได้โดยไม่มีการเปิดวงจรของวงจรโหลดเหนี่ยวนําจําลอง
เพื่อทําให้มั่นใจว่าไม่มีแรงดันไฟฟ้าชั่วครู่ผิดปกติเกิดขึ้น
วิธีปฏิบัติซึ่งปกติทําได้ผลวิธีหนึ่งดังแสดงในรูปที่ 19
ต้องไม่ต่อตัวต้านทานและตัวเหนี่ยวนําขนานกัน ยกเว้นถ้าใช้ตัวเหนี่ยวนําแกนอากาศ ตัวต้านทานที่ใช้กระแสไฟฟ้าประมาณ
1% ของกระแสไฟฟ้าผ่านตัวเหนี่ยวนําต่อขนานกับตัวต้านทาน อาจใช้ตัวเหนี่ยวนําแกนเหล็กได้ ถ้ากระแสไฟฟ้ามีรูปคลื่นไซน์
นัยสําคัญ สําหรับการทดสอบ 3 เฟส ให้ใช้ตัวเหนี่ยวนํา 3 แกน
ในกรณีที่ทดสอบด้วยหลอดไฟฟ้าไส้ทังสเตน ให้ใช้ภาวะการทดสอบดังนี้
- ต้องทําให้ได้อัตราส่วน X = 16 หรือ X = 10
- สําหรับวัฏจักรทํางานแต่ละวัฏจักร ต้องมั่นใจว่า หลอดไฟฟ้ามีความต้านทานเย็น
- ความต้านทานของสิ่งต่อวงจรภายในวงจรโหลด (เช่น ขั้วรับหลอดไฟฟ้า) ต้องคงตัว
- สําหรับวัฏจักรทํางานแต่ละวัฏจักร ต้องมั่นใจว่า หลอดไฟฟ้าซึ่งเป็นชุดโหลด (load set) ทําหน้าที่ถูกต้อง
ภาวะวงจรการทดสอบสําหรับการทดสอบสวิตช์อิเล็กทรอนิกส์ดังแสดงในรูปที่ 18 ต้องเป็นแบบต้านทานนัยสําคัญ

ตารางที่ 18 โหลดทดสอบสําหรับการทดสอบความทนทานทางไฟฟ้าสําหรับวงจรไฟฟ้ากระแสตรง
(ข้อ 17.1.3 และข้อ 17.2.1.1)
ชนิดของวงจรไฟฟ้า
ตามข้อ 7.1.2
โหลดต้านทานนัยสําคัญ

การทํางานของ
ส่วนสัมผัส
ต่อ และตัด

โหลดหลอดไฟฟ้าไส้ทังสเตน
ต่อ และตัด
(ตามข้อ 7.1.2.4)
โหลดต้านทานและเก็บประจุ
(ตามข้อ 7.1.2.3)
วงจรไฟฟ้าสําหรับโหลด
หลอดไฟฟ้าจําเพาะ
(ตามข้อ 7.1.2.7)
โหลดจําเพาะที่แจ้งไว้
(ตามข้อ 7.1.2.5)

แรงดันไฟฟ้า
กระแสไฟฟ้า
ค่าคงตัวเวลา
ทดสอบ
ทดสอบ
แรงดันไฟฟ้าที่
I-R
I/R < 1.15 ms
กําหนด
ถูกทดสอบในวงจรไฟฟ้าดังแสดงในรูปที่ 9b
แรงดันไฟฟ้าที่กําหนด ≥ 110 V a.c., X = 16
แรงดันไฟฟ้าที่กําหนด < 110 V a.c., X = 10
1)

ต่อ และตัด

ถูกทดสอบในวงจรไฟฟ้าดังแสดงในรูปที่ 9b

ต่อ และตัด

แรงดันไฟฟ้าที่
กําหนด

ตามที่หาโดยโหลด

ต่อ และตัด

แรงดันไฟฟ้าที่
กําหนด

ตามที่หาโดยโหลด
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ตารางที่ 18 (ต่อ) โหลดทดสอบสําหรับการทดสอบความทนทานทางไฟฟ้าสําหรับวงจรไฟฟ้ากระแสตรง
(ข้อ 17.1.3 และข้อ 17.2.1.1)
หมายเหตุ I-R : กระแสไฟฟ้าโหลดต้านทาน
1)
ในกรณีที่ทดสอบด้วยหลอดไฟฟ้าไส้ทังสเตน ให้ใช้ภาวะการทดสอบดังนี้
- ต้องทําให้ได้อัตราส่วน X = 16 หรือ X = 10
- สําหรับวัฏจักรทํางาน แต่ละวัฏจักร ต้องมั่นใจว่า หลอดไฟฟ้ามีความต้านทานเย็น
- ความต้านทานของสิ่งต่อวงจรภายในวงจรโหลด (เช่น ขั้วรับหลอดไฟฟ้า) ต้องคงตัว
- สําหรับวัฏจักรทํางานแต่ละวัฏจักร ต้องมั่นใจว่าหลอดไฟฟ้าซึ่งเป็นชุดโหลดทําหน้าที่ถูกต้อง

17.2.2 ภาวะทางความร้อน
17.2.2.1 สํ าหรับ สวิ ต ช์ไ ฟฟ้ า ตามข้ อ 7.1.3.2 และข้ อ 7.1.3.4.2 ให้ท ดสอบตามข้อ 17.2.4.4 และข้ อ
17.2.4.7 เป็นเวลาครึ่งแรกของคาบทดสอบที่อุณหภูมิอากาศโดยรอบสูงสุด T +50 ºC และเป็นเวลา
ครึ่งหลังของคาบทดสอบที่อุณหภูมิอากาศโดยรอบ 25 ºC ± 10 ºC หรือที่อุณหภูมิอากาศโดยรอบ
ต่ําสุด T -50 ºC ถ้า T น้อยกว่า 0 ºC
17.2.2.2 สําหรับสวิตช์ไฟฟ้าตามข้อ 7.1.3.3 ในการทดสอบตามข้อ 17.2.4.4 และข้อ 17.2.4.7 ส่วนต่าง ๆ
ที่แจ้งไว้ว่าสําหรับใช้ที่ 0 ºC ถึง 55 ºC ต้องเปิดโล่งกับอุณหภูมิภายในพิสัยนี้เป็นคาบทดสอบทั้งคาบ
อุณหภูมิอากาศโดยรอบของส่วนที่เหลือของสวิตช์ไฟฟ้า ต้องรักษาไว้ที่อุณหภูมิอากาศโดยรอบ
สูงสุด T +50 ºC เป็นเวลาครึ่งแรกของคาบทดสอบ
สําหรับครึ่งหลังของคาบทดสอบ ให้ทดสอบที่อุณหภูมิอากาศโดยรอบ 25 ºC ± 10 ºC หรือที่
อุณหภูมิอากาศโดยรอบต่ําสุด T -50 ºC ถ้า T น้อยกว่า 0 ºC
17.2.3 ภาวะทางกลและภาวะทางมือ
17.2.3.1 ให้สวิตช์ไฟฟ้าทํางานด้วยส่วนกระตุ้นของสวิตช์ไฟฟ้าหรือด้วยมือ หรือโดยเครื่องทดสอบเหมาะสม
ซึ่งจําลองการการกระตุ้นปกติ
ความเร็วทํางานสําหรับวัฏจักรทํางาน ต้องเป็นดังนี้
กรณีการทดสอบสวิตช์ไฟฟ้าที่ไม่ใช่สวิตช์อิเล็กทรอนิกส์
ก) สําหรับความเร็วต่ํา
- 9 º/s โดยประมาณ สําหรับสิ่งกระตุ้นหมุน (rotaty actuation) ที่มุมทํางาน ≤45º
- 18 º/s โดยประมาณ สําหรับสิ่งกระตุ้นหมุน ที่มุมทํางาน >45º
- 20 mm/s โดยประมาณ สําหรับสิ่งกระตุ้นเชิงเส้น (linear actuation)
ข) สําหรับความเร็วสูง ต้องกระตุ้นส่วนกระตุ้นด้วยมือให้เร็วที่สุดเท่าเป็นไปได้ ถ้าสวิตช์ไฟฟ้า
โดยปกติไม่มีส่วนกระตุ้น ผู้ทําควรจัดเตรียมส่วนกระตุ้นที่เหมาะสมให้เพื่อการทดสอบตามข้อนี้
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ค) สําหรับความเร็วเร่ง
- 45 º/s โดยประมาณ สําหรับสิ่งกระตุ้นหมุน ที่มุมทํางาน ≤45º;
- 90 º/s โดยประมาณ สําหรับสิ่งกระตุ้นหมุน ที่มุมทํางาน >45º;
- 80 mm/s โดยประมาณ สําหรับสิ่งกระตุ้นเชิงเส้น
กรณีการทดสอบสวิตช์อิเล็กทรอนิกส์
ง) สําหรับความเร็วต่ํา
- 9 º/s โดยประมาณ สําหรับสิ่งกระตุ้นหมุน
- 5 mm/s โดยประมาณ สําหรับสิ่งกระตุ้นเชิงเส้น
จ) สําหรับความเร็วสูง ต้องกระตุ้นส่วนกระตุ้นด้วยมือให้เร็วที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ ถ้าสวิตช์ไฟฟ้า
จัดส่งให้โดยไม่มีส่วนกระตุ้น ผู้ทําควรจัดเตรียมส่วนกระตุ้นที่เหมาะสมให้เพื่อการทดสอบตาม
ข้อนี้
ฉ) สําหรับความเร็วเร่ง
- 45 º/s โดยประมาณ สําหรับสิ่งกระตุ้นหมุน
- 25 mm/s โดยประมาณ สําหรับสิ่งกระตุ้นเชิงเส้น
17.2.3.2 สําหรับสวิตช์ถ่วง ต้องเคลื่อนส่วนกระตุ้นไปที่ขีดจํากัดระยะเคลื่อนของตําแหน่งตรงข้าม
17.2.3.3 ในการทดสอบความเร็วต่ํา (slow-speed test) ต้องระมัดระวังให้เครื่องทดสอบขับส่วนกระตุ้นโดยดี
ไม่มีระยะคลอนนัยสําคัญ (significant backlash) ระหว่างเครื่องทดสอบกับส่วนกระตุ้น
17.2.3.4 ในการทดสอบความเร็วเร่ง (accelerated speed test)
ก) ต้องทําให้มั่นใจว่า เครื่องทดสอบยอมให้ส่วนกระตุ้นทํางานอย่างอิสระ ในลักษณะที่ไม่มีการ
รบกวนกับการกระทําปกติของกลไก
ข) สําหรับสวิตช์ไฟฟ้าที่ออกแบบสําหรับสิ่งกระตุ้นหมุนซึ่งมีการเคลื่อนที่ไม่จํากัดทิศทาง สําหรับ
แต่ละการทดสอบ ให้หมุนในทิศทางตามเข็มนาฬิกาจํานวนสามส่วนสี่ของวัฏจักรทํางานทั้งหมด
และในทิศทางทวนเข็มนาฬิกาจํานวนหนึ่งส่วนสี่ของวัฏจักรทํางานทั้งหมด
ค) สําหรับสวิตช์ไฟฟ้าที่ออกแบบสําหรับสิ่งกระตุ้นหมุนในทิศทางเดียวเท่านั้น ให้ทดสอบใน
ทิศทางที่ออกแบบ ถ้าการหมุนส่วนกระตุ้นในทิศทางตรงข้ามโดยการใช้ทอร์กที่จําเป็นเพื่อการ
กระตุ้นในทิศทางที่ออกแบบนั้นเป็นไปไม่ได้
ง) ต้องไม่ใส่สารหล่อลื่นเพิ่มเติมในการทดสอบเหล่านี้
จ) แรงที่กดสิ่งหยุดสุดท้ายของส่วนกระตุ้น ต้องไม่เกินค่าที่แจ้งไว้ (ถ้ามี) สําหรับสิ่งกระตุ้นหมุนและ
เชิงเส้น และระยะเคลื่อนที่ของส่วนกระตุ้น (ถ้ามี) ต้องเคลื่อนที่ให้สุดตามที่แจ้งไว้ ในการ
ทดสอบเหล่านี้
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17.2.3.4.1

ตราบเท่าที่การออกแบบยอมให้ทําได้ การทดสอบโหลดเก็บประจุและการทดสอบโหลดหลอด
ไฟฟ้าจําลองตามรูปที่ 9ก และรูปที่ 9ข ให้สวิตช์ไฟฟ้าทํางานที่อัตราดังนี้ ยกเว้นการทดสอบโร
เตอร์ล็อกตามที่ระบุในข้อ 17.2.4.9
- 30 ครั้งต่อนาที ถ้ากระแสไฟฟ้าที่กําหนดไม่เกิน 10 A
- 15 ครั้งต่อนาที ถ้ากระแสไฟฟ้าที่กําหนดเกิน 10 A แต่น้อยกว่า 25 A
- 7.5 ครั้งต่อนาที ถ้ากระแสไฟฟ้าที่กําหนดตั้งแต่ 25 A ขึ้นไป
ด้วยคาบ -ON ประมาณ 25% และคาบ -OFF ประมาณ 75% ของวัฏจักรทํางาน
สําหรับสวิตชไฟฟ้าตามข้อ 7.1.13.2.3 ข้อ 7.1.13.2.5 ข้อ 7.1.13.2.7 และข้อ 7.1.13.2.9
ด้วยคาบ -ON ประมาณ 50%

17.2.3.4.2

สําหรับการทดสอบโหลดเก็บประจุและการทดสอบโหลดหลอดไฟฟ้าจําลองตามรูปที่ 9 ก และ
รูปที่ 9 ข ให้สวิตช์ไฟฟ้าทํางานที่อัตรา 2 s ON และ 15 s OFF

17.2.3.4.3

สําหรับการทดสอบโรเตอร์ล็อก ให้สวิตช์ไฟฟ้าทํางานที่อัตรา 1 s ON และ 30 s OFF

17.2.4 ชนิดของภาวะการทดสอบ (TC)
17.2.4.1 การทดสอบแรงดันไฟฟ้าเพิ่มขึ้นที่ความเร็วเร่ง (TC1)
ภาวะทางไฟฟ้าสําหรับแรงดันไฟฟ้าเพิ่มขึ้นตามข้อ 17.2.1
วิธีของการทํางานสําหรับความเร็วเร่งตามข้อ 17.2.3
จํานวนของวัฏจักรทํางานเท่ากับ 100
17.2.4.2 การทดสอบที่ความเร็วต่ํา (TC2)
ภาวะทางไฟฟ้าที่ระบุในข้อ 17.2.1
วิธีของการทํางานที่ระบุไว้สําหรับความเร็วต่ําตามข้อ 17.2.3
จํานวนของวัฏจักรทํางานเท่ากับ 100
17.2.4.3 การทดสอบที่ความเร็วสูง (TC3)
การทดสอบนี้ใช้เฉพาะกับสวิตช์ไฟฟ้าที่มีขั้วไฟฟ้ามากกว่า 1 ขั้วและเมื่อการกลับสภาพขั้วไฟฟ้า
เกิดขึ้น
ภาวะทางไฟฟ้าที่ระบุในข้อ 17.2.1
วิธีของการทํางานที่ระบุไว้สําหรับความเร็วสูงตามข้อ 17.2.3
จํานวนของวัฏจักรทํางานเท่ากับ 100
17.2.4.4 การทดสอบที่ความเร็วเร่ง (TC4)
สําหรับสวิตช์ไฟฟ้าที่ไม่ใช่สวิตช์อิเล็กทรอนิกส์ ภาวะทางไฟฟ้าที่ระบุในข้อ 17.2.1
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สําหรับสวิตช์อิเล็กทรอนิกส์ ภาวะทางไฟฟ้าที่ระบุในตารางที่ 15
ภาวะทางความร้อนที่ระบุในข้อ 17.2.2
จํานวนของวัฏจักรทํางานเท่ากับจํานวนที่แจ้งไว้ตามข้อ 7.1.4 น้อยกว่าจํานวนทําจริงในการทดสอบ
ตามข้อ 17.2.4.1 ข้อ 17.2.4.2 และข้อ 17.2.4.3
สําหรับสวิตช์ไฟฟ้าตามข้อ 7.1.13.4.2 ถึงข้อ 7.1.13.4.5 จํานวนของการทํางานทั้งหมดต้องไม่
น้อยกว่า 200 000 ครั้ง
วิธีของการทํางานที่ระบุไว้สําหรับความเร็วเร่งตามข้อ 17.2.3
17.2.4.5 การทดสอบตามหน้าที่ด้วยมือ (TC5)
อุปกรณ์สวิตช์สารกึ่งตัวนํารวมทั้งหน่วยควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ (electronic control unit) ด้วย
ที่รวมอยู่ในสวิตช์อิเล็กทรอนิกส์ ต้องทดสอบโดยการทดสอบตามหน้าที่ ดังนี้
ให้ป้อนโหลดสวิตช์อิเล็กทรอนิกส์ด้วยกระแสไฟฟ้าทางความร้อน หรือด้วยกระแสไฟฟ้าต้านทานที่
กําหนดสูงสุด (maximum rated resistive current) ถ้าไม่มีกระแสไฟฟ้าทางความร้อนแจ้งไว้ ที่
แรงดันไฟฟ้าที่กําหนดจนถึงอุณหภูมิสถานะคงตัว (steady-state temperature)
เมื่อทดสอบด้วยกระแสไฟฟ้าต้านทานที่กําหนดสูงสุด ให้เพิ่มแรงดันไฟฟ้าขึ้นเป็น 1.1 เท่าของ
แรงดันไฟฟ้าที่กําหนดและปล่อยจนเสถียร
ให้สวิตช์อิเล็กทรอนิกส์ทํางาน 20 ครั้ง ที่อัตราเร็วที่สุดทางมือเท่าที่เป็นไปได้ ตลอดพิสัยจากต่ําสุด
ถึงสูงสุด และกลับไปที่ต่ําสุด โดยส่วนกระตุ้นของสวิตช์ไฟฟ้านั้น
ในการทดสอบและหลังจากการทดสอบ ตัวอย่างทดสอบต้องทํางานอย่างถูกต้อง
17.2.4.6 การทดสอบตามหน้าที่ที่โหลดต่ําสุด (TC6)
สําหรับสวิตช์อิเ ล็กทรอนิกส์ที่ผู้ทําระบุค่าโหลดต่ํ าสุดหรื อค่ากระแสไฟฟ้าต่ํ าสุดไว้ ให้ทดสอบ
ลั ก ษณะเฉพาะเพิ่ ม เติ ม ด้ ว ยค่ า โหลดต่ํ า สุ ด หรื อ ค่ า กระแสไฟฟ้ า ต่ํ า สุ ด ที่ ร ะบุ ไ ว้ ที่ 0.9 เท่ า ของ
แรงดันไฟฟ้าที่กําหนด
ให้สวิตช์ไฟฟ้าทํางาน 10 ครั้ง ตลอดพิสัยจากต่ําสุดถึงสูงสุด และกลับไปที่ต่ําสุด โดยส่วนกระตุ้น
ของสวิตช์ไฟฟ้านั้น
ถ้าเหมาะสมให้ทดสอบเพิ่มเติม โดยให้สวิตช์ไฟฟ้าทํางาน 10 ครั้ง ตลอดพิสัยจากต่ําสุดถึงสูงสุด
และกลับไปที่ต่ําสุด โดยตัวควบคุมระยะไกล
ในการทดสอบและหลังจากการทดสอบ ตัวอย่างทดสอบต้องทํางานอย่างถูกต้อง
17.2.4.7 การทดสอบด้วยจํานวนการทํางานจํากัด (TC7)
ภาวะทางไฟฟ้าที่ระบุในตารางที่ 15
ภาวะทางความร้อนที่ระบุในข้อ 17.2.2
จํานวนของวัฏจักรทํางานเท่ากับ 1 000 หรือจํานวนของวัฏจักรทํางานที่แจ้งไว้ แล้วแต่ค่าใดต่ําสุด
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วิธีของการทํางานที่ระบุไว้สําหรับความเร็วเร่งตามข้อ 17.2.3
17.2.4.8 การทดสอบความทนทาน (TC8)
จํานวนเต็มพิกัดของวัฏจักรทํางานที่ความเร็วเร่งตาม TL1 (ตารางที่ 15)
17.2.4.9 การทดสอบโรเตอร์ล็อก (TC9)
สํ า หรั บ สวิ ต ช์ ไ ฟฟ้ า ตามข้ อ 7.1.2.9 ให้ ใ ช้ ภ าวะโหลดทดสอบสํ า หรั บ การทํ า งานต่ อ
(making operation) สําหรับโหลดต้านทานและ/หรือมอเตอร์ ด้วยกระแสไฟฟ้าที่กําหนดเป็น
6  I-M และด้วยตัวประกอบกําลัง 0.6 ในการทํางานต่อและตัด (making and breaking
operation)
หมายเหตุ

การทดสอบจําลองภาวะโรเตอร์ล็อกของมอเตอร์

วิธีของการทํางานที่ระบุไว้สําหรับความเร็วเร่งตามข้อ 17.2.3
จํานวนของวัฏจักรทํางานเท่ากับ 50
17.2.4.10 การทดสอบที่ความเร็วต่ํามาก (TC10)
ภาวะทางไฟฟ้าที่ระบุในข้อ 17.2.1
ให้สวิตช์ไฟฟ้าทํางานด้วยส่วนกระตุ้นของสวิตช์ไฟฟ้าโดยเครื่องทดสอบเหมาะสมซึ่งจัดการจําลอง
การกระตุ้นปกติ
ความเร็วทํางานสําหรับวัฏจักรทํางานต้องเป็นสําหรับสวิตช์ไฟฟ้าทางกล ดังนี้
- ประมาณ 1 º/s สําหรับการกระตุ้นเชิงหมุน
- ประมาณ 0.5 mm/s สําหรับการกระตุ้นเชิงเส้น
จํานวนของวัฏจักรทํางานเท่ากับ 100
17.2.5 การประเมินการเป็นไปตามข้อกําหนด
17.2.5.1 การเป็นไปตามข้อกําหนดตามหน้าที่ (TE1)
หลังจากการทดสอบเหมาะสมตามข้อ 17.2.4 ครบถ้วนแล้ว สวิตช์ไฟฟ้าถือว่าเป็นไปตามข้อกําหนด
ถ้า
- การกระทําหน้าที่ทุกการกระทํา เป็นไปตามที่แจ้งไว้
- ไม่มีการคลายหลวมของสิ่งต่อวงจรทางกลหรือสิ่งต่อวงจรทางไฟฟ้าเกิดขึ้น
- สารประกอบผนึกต้องไม่ไหลจนกระทั่งทําให้ส่วนมีไฟฟ้าเปิดโล่ง
17.2.5.2 การเป็นไปตามข้อกําหนดทางความร้อน (TE2)
หลังจากการทดสอบเหมาะสมตามข้อ 17.2.4 ครบถ้วนแล้ว สวิตช์ไฟฟ้าถือว่าเป็นไปตามข้อกําหนด
ถ้าอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นที่ขั้วต่อไม่เกิน 55 K เมื่อทดสอบตามข้อ 16.2 ยกเว้นการทดสอบอุณหภูมิที่
เพิ่มขึ้นที่ขั้วต่อ ให้ทดสอบที่กระแสไฟฟ้าที่กําหนดและในอุณหภูมิโดยรอบ 25 ºC ± 10 ºC
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17.2.5.3 การเป็นไปตามข้อกําหนดฉนวน (TC3)
หลังจากการทดสอบเหมาะสมตามข้อ 17.2.4 ครบถ้วนแล้ว สวิตช์ไฟฟ้าถือว่าเป็นไปตามข้อกําหนด
ถ้า
-

ใช้ข้อกําหนดความทนไดอิเล็กทริกตามข้อ 15.3 ยกเว้นไม่ต้องอบความชื้นตัวอย่างทดสอบก่อน
การป้อนแรงดันไฟฟ้าทดสอบ แรงดันไฟฟ้าทดสอบต้องเท่ากับ 75% ของแรงดันไฟฟ้าทดสอบ
สมนัยตามข้อนั้น

-

ไม่เกิดความผิดพร่องชั่วครู่ (transient fault) ระหว่างส่วนมีไฟฟ้ากับส่วนแตะต้องถึงที่เป็น
โลหะต่อกับดิน หรือกับส่วนกระตุ้น

18. ความแข็งแรงทางกล
18.1 สวิ ต ช์ ไ ฟฟ้ า ต้ อ งมี ค วามแข็ ง แรงทางกลเพี ย งพอ และต้ อ งสร้ า งให้ ท นต่ อ การเคลื่ อ นย้ า ยสมบุ ก สมบั น ซึ่ ง
คาดหมายว่าอาจเกิดขึ้นในการใช้ปกติ
ส่วนแตะต้องถึงของส่วนกระตุ้นของสวิตช์ไฟฟ้าสําหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าประเภท I และเครื่องใช้ไฟฟ้าประเภท II
ต้องมีความแข็งแรงทางกลเพียงพอ หรือไม่ก็ต้องรักษาสภาพการป้องกันช็อกไฟฟ้าเพียงพอถ้าส่วนกระตุ้นแตก
การเป็นไปตามข้อกําหนดให้ทําตามข้อ 18.2 ข้อ 18.3 และข้อ 18.4 ตามความเหมาะสมอย่างต่อเนื่อง
18.2 ให้ตรวจสอบสวิตช์ไฟฟ้าโดยกระแทกตัวอย่างทดสอบโดยเครื่องทดสอบกระแทกสปริง (spring-operated
impact test apparatus) ตาม IEC 60068-2-75
ส่วนกระตุ้นและพื้นผิวทุกแห่งที่แตะต้องถึง เมื่อสวิตช์ไฟฟ้าติดตั้งตามการใช้ปกติ ให้ทดสอบด้วยเครื่อง
ทดสอบกระแทกสปริง
ให้ ติดตั้งสวิ ตช์รวมเข้ าไว้ใ นอุ ปกรณ์ท ดสอบดังแสดงในรูปที่ 11 สําหรับสวิตช์ ไฟฟ้า ตามข้ อ 7.1.3.2 มี
อุณหภูมิโดยรอบต่ํากว่า 0 ºC ให้ทดสอบที่อุณหภูมิอากาศโดยรอบต่ําสุด T -50 ºC
สวิตช์ไฟฟ้าที่แตะต้องถึงเฉพาะส่วนกระตุ้นเท่านั้นเมื่อติดตั้งตามที่แจ้งไว้ ให้ยึดติดกับแผ่นโลหะดังแสดงใน
รูปที่ 11 ในลักษณะสวิตช์ไฟฟ้าอยู่ระหว่างแผ่นโลหะกับแผ่นไม้อัด
ให้กระแทกพื้นผิวแตะต้องถึงทุกแห่งรวมทั้งส่วนกระตุ้นด้วย ในทิศทางตั้งฉากกับพื้นผิวของจุดที่ต้องทดสอบ
ปรับตั้งเครื่องทดสอบให้ส่งพลังงาน (0.5 ± 0.04) Nm ให้ทดสอบสวิตช์ไฟฟ้าเท้ากระตุ้น (foot-actuated
switch) ลักษณะเดียวกัน แต่โดยการใช้เครื่องทดสอบปรับตั้งให้ส่งพลังงาน (1.0 ± 0.05) Nm
สําหรับพื้นผิวดังกล่าว ให้กระแทกทุกจุดที่น่าจะอ่อนแอจํานวน 3 ครั้ง
ต้องระมัดระวังไม่ให้ผลลัพธ์จากการกระแทก 3 ครั้งต่อเนื่องชุดหนึ่ง ไปมีผลกระทบกับการกระแทก 3 ครั้ง
ต่อเนื่องชุดถัดไป ถ้าสงสัยว่ามีความบกพร่องซึ่งเกิดจากการกระแทกชุดก่อน ๆ ก็ไม่ต้องนํามาพิจารณา และ
ให้ทดสอบกับกลุ่มของการกระแทก 3 ครั้งซึ่งทําให้เกิดความบกพร่องตรงจุดเดียวกันบนตัวอย่างทดสอบตัวใหม่
ซึ่งต้องทนต่อการทดสอบ
สวิตช์ไฟฟ้าเท้ากระตุ้นให้ทดสอบเพิ่มเติม โดยการป้อนแรงด้วยแผ่นกดเหล็กทรงกลม (circular steel
pressure plate) มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 50 N เพิ่มแรงขึ้นอย่างต่อเนื่องจากค่าเริ่มต้นที่ประมาณ 250 N จนถึง
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750 N ภายใน 1 min แล้วให้คงค่าแรงอัดไว้ 1 min ให้ติดตั้งสวิตช์ไฟฟ้าตามการใช้ปกติในแผงแนวราบ
ด้วยตัวกลางทํางานยื่นออก และให้ป้อนแรงอัดครั้งเดียว
หลังจากการทดสอบเหล่านี้ สวิตช์ไฟฟ้ายังต้องเป็นไปตามข้อกําหนดข้อ 9. ข้อ 13. ข้อ 15. และข้อ 20.
ฉนวนบุ (insulating linings) สิ่งขวางกั้น และสิ่งที่คล้ายกันต้องไม่คลายหลวม ส่วนถอดได้และส่วนภายนอก
อื่น ๆ เช่น แผ่นฝาครอบไม่มีส่วนถอดได้ หรือฉนวนบุของส่วนถอดได้ เป็นต้น ที่แตกยังคงต้องเอาออกได้และ
ถอดเปลี่ยนได้
ยังคงต้องกระตุ้นส่วนกระตุ้นได้เพื่อให้ได้การตัดวงจรเหมาะสม
ในกรณีที่สงสัย ให้ทดสอบฉนวนเพิ่มเติมหรือฉนวนเสริมโดยการทดสอบความทนไดอิเล็กทริก (dielectric
strength test) ตามที่ระบุในข้อ 15.3
ความเสียหายกับผิว รอยเว้าเล็ก (small dent) ที่ไม่ทําให้ค่าระยะห่างตามผิวฉนวนหรือค่าระยะห่างใน
อากาศลดลงต่ํากว่าค่าที่ระบุในข้อ 20. และสะเก็ด (small chip) ที่ไม่กระทบกระเทือนอย่างมากต่อการ
ป้องกันช็อกไฟฟ้าหรือความชื้น ไม่ต้องนํามาพิจารณา
รอยร้าว (crack) มองไม่เห็นได้ด้วยตาเปล่า และรอยกะเทาะพื้นผิว (surface crack) ในสิ่งหล่อเสริมเส้นใย
และสิ่งที่คล้ายกัน ไม่ต้องนํามาพิจารณา
ถ้าฝาครอบประดับหรือตกแต่งประกบหลัง (backed) โดยฝาครอบด้านใน ถ้าฝาครอบด้านในยังทนการ
ทดสอบดังกล่าวหลังจากการเอาฝาครอบประดับหรือตกแต่งออกแล้ว การแตกร้าว (fracture) ของฝาครอบ
ประดับหรือตกแต่งนั้น ไม่ต้องนํามาพิจารณา
18.3 สวิตช์ดึงเชือกให้ทดสอบโดยการทดสอบการดึงเพิ่มเติม (additional pull test) ดังนี้
ให้ติดตั้งสวิตช์ไฟฟ้าตามที่ผู้ทําแจ้งไว้ และดึงเชือกดึงโดยไม่มีการกระตุก ครั้งแรก 1 min ในทิศทางปกติ
และต่ออีก 1 min ในทิศทาง 45° สูงสุดจากทิศทางปกติ ค่าแรงดึงต่ําสุดต้องเป็นไปตามที่ระบุในตารางที่ 19
หรือ 3 เท่าของค่าแรงทํางานปกติ ถ้าสูงกว่า
ตารางที่ 19 ค่าแรงดึงต่าํ สุด
(ข้อ 18.3)
กระแสไฟฟ้าทีก่ ําหนด
A
ไม่เกิน 4
เกิน 4

แรง
N
ทิศทางปกติ
50
100

45° จากทิศทางปกติ
25
50

หลั ง จากการทดสอบนี้ สวิ ต ช์ ไ ฟฟ้ า ต้ อ งไม่ แ สดงความเสี ย หายในลั ก ษณะที่ ก ารเป็ น ไปตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้เสียไป
18.4 สวิตช์ไฟฟ้าที่ให้มาและมีเจตนาให้ประกอบกับส่วนกระตุ้น ให้ทดสอบดังนี้
ขั้นที่หนึ่ง ให้ดึงไว้ 1 min พยายามดึงส่วนกระตุ้นออก
-90-

มอก. 2593 เล่ม 1–2559
ตามปกติให้ป้อนแรงดึง 15 N แต่ถ้าส่วนกระตุ้นมีเจตนาให้ถูกดึงในการใช้ปกติ ให้เพิ่มแรงดึงเป็น 30 N
ขั้นที่สอง ให้กดไว้ 1 min กับส่วนกระตุ้นทุกส่วน
ในการทดสอบนี้ การเคลื่อนที่ของส่วนกระตุ้นบนตัวกลางกระตุ้น ให้ถือว่ายอมรับได้ถ้าไม่ทําให้การชี้บอกของ
ตําแหน่งของสวิตช์ไฟฟ้าผิดไป
หลังจากการทดสอบทั้งสองขั้นนี้แล้ว ตัวอย่างทดสอบต้องไม่แสดงความเสียหายในลักษณะที่การเป็นไปตาม
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้เสียไป
ถ้าสวิตช์ไฟฟ้ามีเจตนาให้มีส่วนกระตุ้น แต่ไม่ได้จัดส่วนกระตุ้นมาให้เพื่อการรับรอง ให้ดึงและกดด้วยแรง 30 N
กับตัวกลางกระตุ้น
สารยึดติดหรือกาว (adhesive) ยกเว้นที่เป็นชนิดแข็งได้เอง ไม่ถือว่าเพียงพอแก่การป้องกันการคลายหลวม
ของส่วนกระตุ้น

19. หมุดเกลียว ส่วนนําพากระแสไฟฟ้า และสิ่งต่อวงจร
19.1 ข้อกําหนดทั่วไปสําหรับสิ่งต่อวงจรทางไฟฟ้า
สิ่งต่อวงจรทางไฟฟ้าต้องออกแบบ ให้แรงกดสัมผัสไม่ส่งผ่านทางวัสดุฉนวนที่ไม่เป็นเซรามิก ไมกาบริสุทธิ์ หรือ
วัสดุอื่นที่มีลักษณะเฉพาะที่เหมาะสมไม่ด้อยกว่า ยกเว้นมองเห็นได้ชัดเจนว่ามีการคืนตัวเพียงพอในส่วนโลหะ
เพื่อชดเชยการหดตัวหรือการบิดเบี้ยวที่เป็นไปได้ของวัสดุฉนวน
ก) ความเหมาะสมของวัสดุ ให้ถือตามความเสถียรของมิติภายในพิสัยอุณหภูมิที่ใช้งานได้กับสวิตช์ไฟฟ้า
ข) ข้อนี้ ไม่ใช้กับสิ่งต่อวงจรภายในสวิตช์ไฟฟ้า ที่ซึ่งสิ่งต่อวงจรดังกล่าวใช้สําหรับหลอดไฟฟ้าเพื่อชี้บอกและ
ที่ซึ่งกระแสไฟฟ้าในวงจรนี้ไม่เกิน 20 mA
การเป็นไปตามข้อกําหนดให้ทําโดยการตรวจพินิจ
19.2 สิ่งต่อวงจรแบบเกลียว
19.2.1 สิ่งต่อวงจรแบบเกลียว ต้องทนความเค้นทางกล ทางไฟฟ้า หรือทางอื่น ซึ่งเกิดขึ้นในการใช้ปกติ
19.2.2 หมุดเกลียวที่ส่งผ่านแรงกดสัมผัสต้องขบเกลียวกับเกลียวโลหะ หมุดเกลียวเช่นนี้ต้องไม่เป็นโลหะอ่อนหรือ
น่าจะคราก เช่น สังกะสี หรือ อะลูมิเนียม
19.2.3 สิ่งต่อวงจรทางกลที่ต้องใช้ในการติดตั้งสวิตช์ไฟฟ้าอาจทําโดยการใช้หมุดเกลียวปล่อยแบบรีดเกลียวเอง
(thread-forming tapping screw) หรือหมุดเกลียวปล่อยแบบกัดเกลียวเอง (thread-cutting tapping
screw) เฉพาะแต่หมุดเกลียวดังกล่าวที่ให้มาด้วยกันกับชิ้นส่วนที่มีเจตนาให้สอดเข้า ยิ่งกว่านั้นหมุด
เกลียวปล่อยแบบกัดเกลียวเองที่มีเจตนาให้ใช้ในการติดตั้งต้องถูกขังติดด้วยส่วนที่เกี่ยวข้องของสวิตช์
ไฟฟ้า
19.2.4 ต้องไม่ใช้ หมุดเกลียวแบบรีดเกลียวเอง (thread-forming (metal sheet) screw) สําหรับสิ่งต่อวงจรที่
เป็นส่วนนําพากระแสไฟฟ้า ยกเว้นหมุดเกลียวนั้นบีบรัดส่วนเหล่านี้โดยตรงให้สัมผัสซึ่งกันและกันและมี
ตัวกลางล็อกที่เหมาะสม ต้องไม่ใช้หมุดเกลียว (ปล่อย) แบบกัดเกลียวเอง (thread-cutting (selftapping) screw) สําหรับสิ่งต่อวงจรที่เป็นส่วนนําพากระแสไฟฟ้า ยกเว้นหมุดเกลียวดังกล่าวทําให้เกิด
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เกลียวเมตริก ISO สมบูรณ์ (full metric ISO thread) หรือเกลียวที่มีประสิทธิผลเทียบเท่า อย่างไรก็ตาม
ต้องไม่ใช้หมุดเกลียวเช่นนี้ถ้าผู้ใช้หรือผู้ติดตั้งน่าจะเป็นผู้ขันเกลียวนั้น ยกเว้นเกลียวขึ้นรูปโดยการตอกขึ้น
รูป (swaging action)
โดยบทเฉพาะกาล เกลียวแบบ SI เกลียวแบบ BA และเกลียวแบบ UN ให้ถือว่ามีประสิทธิผลเทียบเท่ากับ
เกลียวเมตริก ISO
การเป็นไปตามข้อกําหนดให้ทําโดยการตรวจพินิจ และสําหรับหมุดเกลียวและแป้นเกลียวที่น่าจะต้องถูก
ขันขณะที่สวิตช์ไฟฟ้าติดตั้งและต่อวงจร โดยทําดังนี้
ให้ขันและคลายหมุดเกลียวหรือแป้นเกลียว
-

10 ครั้ง สําหรับหมุดเกลียวขบเกลียวกับเกลียววัสดุฉนวน

-

5 ครั้ง สําหรับกรณีอื่น ๆ ทุกกรณี

ให้ขันแป้นเกลียวร่วมศูนย์กลางเกลียวกับปุ่มกดหรือก้านงัดให้แน่นและคลายออก จํานวน 5 ครั้ง ถ้า
เกลียวทําจากวัสดุฉนวน ให้ใช้ทอร์ก 0.8 Nm แต่ถ้าเป็นเกลียวทําจากโลหะ ให้ใช้ทอร์ก 1.8 Nm
หมุดเกลียวขบเกลียวกับเกลียววัสดุฉนวน ให้เอาออกจนสุดและสอดเข้าใหม่เป็นหนึ่งครั้ง ขณะทดสอบ
หมุดเกลียวและแป้นเกลียวของขั้วต่อ ให้วางตัวนําที่มีพื้นที่หน้าตัดที่ระบุในข้อ 11. ในขั้วต่อ ให้ใช้ตัวนํา
เส้นเดี่ยวสําหรับขั้วต่อที่ไม่มีเจตนาสําหรับสิ่งต่อวงจรที่เป็นสายไฟฟ้าป้อนกําลังไฟฟ้าหรือสายอ่อนป้อน
กําลังไฟฟ้า หรือถ้ามีพื้นที่หน้าตัดระบุไม่เกิน 6 mm2 ส่วนกรณีอื่น ๆ ให้ใช้ตัวนําตีเกลียว
สําหรับขั้วต่อสําหรับสิ่งต่อวงจรที่เป็นสายไฟฟ้าป้อนกําลังไฟฟ้าหรือสายอ่อนป้อนกําลังไฟฟ้า ตัวนําต้องมี
พื้นที่หน้าตัดสูงสุดตามที่ระบุไว้
หากมิได้กําหนดไว้เป็นอย่างอื่น ให้ขันหมุดเกลียวและแป้นเกลียวให้แน่นและคลายออก โดยประแจหรือ
ไขควงที่เหมาะสม ให้ขันด้วยทอร์กเท่ากับค่าที่ระบุในตารางที่ 20 สดมภ์ที่เหมาะสม
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ตารางที่ 20 ค่าทอร์ก
(ข้อ 11.1.1.2 ข้อ 11.1.1.3 ข้อ 11.1.2.2 ข้อ 14.3 ข้อ 16.2.2 และข้อ 19.2.4)
เส้นผ่านศูนย์กลางระบุของเกลียว
ทอร์ก
mm
เกิน
1.6
2.0
2.8
3.0
3.2
3.6
4.1
4.7
5.3
6
8
10
12

ไม่เกิน
1.6
2.0
2.8
3.0
3.2
3.6
4.1
4.7
5.3
6
8
10
12
15

I
0.05
0.10
0.2
0.25
0.3
0.4
0.7
0.8
0.8
-

II
1.2
1.2
1.4
1.8
2.5
3.5
4.0
5.0

Nm
III
0.1
0.2
0.4
0.5
0.6
0.8
1.2
1.8
2.0
2.5
3.5
4.0
-

IV
0.1
0.2
0.4
0.5
0.6
0.8
1.2
1.8
2.0
3.0
6.0
10.0
-

V
1.2
1.8
2.0
3.0
4.0
6.0
8.0
10.0

ให้เอาตัวนําออกทุกครั้งที่คลายหมุดเกลียวหรือแป้นเกลียวแล้ว
สดมภ์ I ใช้ขันหมุดเกลียวไม่มีหัว ถ้าหมุดเกลียวไม่ยื่นพ้นจากรู และหมุดเกลียวอื่นที่ไม่สามารถขันด้วย
ไขควงปากแบนกว้างกว่าเส้นผ่านศูนย์กลางของหมุดเกลียว
สดมภ์ II ใช้ขันแป้นเกลียวของขั้วต่อคลุมมีแป้นเกลียวหมวก (cap nut) ด้วยไขควง
สดมภ์ III ใช้ขันหมุดเกลียวอื่น ด้วยไขควง
สดมภ์ IV ใช้ขันหมุดเกลียวและแป้นเกลียว ซึ่งไม่ใช่แป้นเกลียวของขั้วต่อคลุม ด้วยตัวกลางอื่นที่ไม่ใช่
ไขควง
สดมภ์ V ใช้ขันแป้นเกลียวของขั้วต่อคลุมด้วยตัวกลางที่ไม่ใช่ไขควง
ถ้าหมุดเกลียวหัวหกเหลี่ยมมีร่องผ่าและมีค่าตามสดมภ์ III และสดมภ์ IV ต่างกัน ให้ทดสอบ 2 ครั้ง
ครั้งแรกโดยการป้อนทอร์กตามสดมภ์ IV กับหัวหกเหลี่ยม แล้วจึงทดสอบกับตัวอย่างทดสอบอีกชุดหนึ่ง
โดยการป้อนทอร์กตามสดมภ์ III ด้วยไขควง ถ้าค่าตามสดมภ์ III และสดมภ์ IV เท่ากัน ให้ทดสอบด้วย
ไขควงเท่านั้น
ในการทดสอบ ขั้วต่อต้องไม่คลายหลวมและต้องไม่เสียหายในลักษณะที่ หมุดเกลียวแตกหักหรือร่องผ่าหัว
(head slot) เกลียว แหวนรองหรือแผ่นรอง (stirrup) เสียหาย ที่อาจทําให้การใช้ต่อไปของสิ่งต่อวงจร
แบบหมุดเกลียวเสียไป
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สําหรับขั้วต่อคลุม เส้นผ่านศูนย์กลางระบุ คือ เส้นผ่านศูนย์กลางของแท่งเกลียวร่องผ่า (slotted stud)
รูปแบบของปากไขควงทดสอบต้องเหมาะกับหัวของหมุดเกลียวที่ทดสอบ ให้ขันหมุดเกลียวและแป้น
เกลียวโดยไม่มีการกระตุก
หมายเหตุ

หมุดเกลียวหรือแป้นเกลียวที่น่าจะถูกขันในขณะที่ติดตั้งและต่อวงจรของสวิตช์ไฟฟ้า ให้รวมถึงหมุด
เกลียวหรือแป้นเกลียวของขั้วต่อ หมุดเกลียวสําหรับยึดติดฝาครอบ และอื่น ๆ ด้วย

19.2.5 สวิตช์ไฟฟ้าที่มีปลอกกันซึมแบบเกลียว ให้ทดสอบดังนี้
ให้ประกอบปลอกกันซึมแบบเกลียวกับแท่งโลหะทรงกระบอกซึ่งมีเส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากับตัวเลขจํานวน
เต็มใกล้เคียงที่สุดต่ํากว่าเส้นผ่านศูนย์กลางภายในของปะเก็น หน่วยเป็นมิลลิเมตร แล้วจึงขันปลอกกันซึม
แบบเกลียวด้วยประแจที่เหมาะสม ด้วยทอร์กที่ระบุในตารางที่ 21 ค้างประแจไว้ 1 min
ตารางที่ 21 ค่าทอร์กสําหรับปลอกกันซึมแบบเกลียว
(ข้อ 14.2 และข้อ 19.2.5)
เส้นผ่านศูนย์กลางของแท่งทดสอบ
ทอร์ก
mm
Nm
เกิน
ไม่เกิน
ปลอกกันซึมโลหะ ปลอกกันซึมทําจากวัสดุฉนวน
14
6.25
3.75
14
20
7.5
5.0
20
10.0
7.5
หลังจากการทดสอบ ทั้งปลอกกันซึมแบบเกลียวและเปลือกหุ้มของตัวอย่างทดสอบ ต้องไม่แสดงความ
เสียหายในลักษณะที่การเป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้เสียไป
19.2.6 ต้องมั่นใจว่าการใส่หมุดเกลียวเข้าในรูหมุดเกลียวหรือแป้นเกลียวที่ใช้งานในการติดตั้งหรือการต่อวงจรของ
สวิตช์ไฟฟ้าทําได้ถูกต้อง
การใส่หมุดเกลียวทําได้ถูกต้องตามข้อกําหนด ถ้ามีวิธีป้องกันการใส่หมุดเกลียวแฉลบ เช่น โดยการนําทาง
หมุดเกลียวด้วยส่วนที่ต้องถูกยึดติดกับที่ โดยรอยเว้า (recess) ในเกลียวตัวเมีย หรือโดยการใช้หมุด
เกลียวมีเกลียวลบปลาย (screw with the leading thread removed)
การเป็นไปตามข้อกําหนดให้ทําโดยการตรวจพินิจและโดยการทดสอบด้วยมือ
19.2.7 หมุดเกลียวที่ทําเป็นสิ่งต่อวงจรทางกลระหว่างส่วนต่าง ๆ ของสวิตช์ไฟฟ้า ต้องล็อกกันการคลายหลวมถ้า
สิ่งต่อวงจรดังกล่าวนําพากระแสไฟฟ้า หมุดย้ํา (revet) ที่ใช้สําหรับสิ่งต่อวงจรนําพากระแสไฟฟ้าต้อง
มั่นคงไม่คลายหลวมถ้าสิ่งต่อวงจรเหล่านี้ต้องรับแรงบิดในการใช้ปกติ
การเป็นไปตามข้อกําหนดให้ทําโดยการตรวจพินิจและโดยการทดสอบด้วยมือ
แหวนรองแบบสปริงถือว่าอาจมีการล็อกได้เป็นที่น่าพอใจ ส่วนหมุดย้ําที่มีก้านไม่กลมหรือมีรอยบาก
เหมาะสมอาจพอเพียง
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สารประกอบผนึกที่อ่อนตัวด้วยความร้อน ถือว่ามีการล็อกได้เป็นที่น่าพอใจเฉพาะสําหรับสิ่งต่อวงจรแบบ
หมุดเกลียวซึ่งไม่ได้รับทอร์กในการใช้ปกติเท่านั้น
19.2.8 หมุดเกลียวและแป้นเกลียวสําหรับบีบรัดตัวนํา ต้องมีเกลียวเมตริก ISO หรือเกลียวเทียบเคียงกับความ
แข็งแรงทางกลและพิตช์
การเป็นไปตามข้อกําหนดให้ทําโดยการตรวจพินิจและทําตามข้อ 19.2
โดยบทเฉพาะกาล เกลียวแบบ SI เกลียวแบบ BA และเกลียวแบบ UN ถือว่ามีความแข็งแรงทางกล
และพิตช์เทียบเท่ากับเกลียวเมตริก ISO
19.3 ส่วนนําพากระแสไฟฟ้า
ส่วนนําพากระแสไฟฟ้าและส่วนต่าง ๆ ในเส้นทางดิน (earthing path) ต้องทําจากโลหะที่มีความแข็งแรงทาง
กลและความต้านทานต่อการกัดกร่อนเพียงพอ ในภาวะที่เกิดขึ้นในสวิตช์ไฟฟ้า
สปริง ส่วนยืดหยุ่น หมุดเกลียวบีบรัดและสิ่งที่คล้ายกันของขั้วต่อ ไม่ถือว่าเป็นส่วนที่มีเจตนาหลักให้นําพา
กระแสไฟฟ้า
ตัวอย่างของโลหะต้านทานต่อการกัดกร่อน เมื่อใช้ภายในพิสัยอุณหภูมิที่ยอมให้และในมลพิษทางเคมีปกติ
ได้แก่
-

ทองแดง

-

โลหะเจือมีทองแดงไม่น้อยกว่า 58% สําหรับส่วนต่าง ๆ ที่ทํางานเย็น หรือมีทองแดงไม่น้อยกว่า 50%
สําหรับส่วนอื่น ๆ

-

เหล็กกล้าปลอดสนิมมีโครเมียมไม่น้อยกว่า 13% และคาร์บอนไม่เกิน 0.09%

-

เหล็กกล้าเคลือบสังกะสีโดยการชุบด้วยไฟฟ้าตาม ISO 2081 เคลือบมีความหนาไม่น้อยกว่า ดังนี้
• 5 μm ภาวะใช้งาน ISO หมายเลข 1 (ISO service condition No. 1) สําหรับสวิตช์ไฟฟ้าไม่มีการ
ป้องกัน
• 12 μm ภาวะใช้งาน ISO หมายเลข 2 สําหรับสวิตช์ไฟฟ้ามีระดับชั้นการป้องกัน IPX1 ถึง IPX4
• 25 μm ภาวะใช้งาน ISO หมายเลข 3 สําหรับสวิตช์ไฟฟ้ามีระดับชั้นการป้องกัน IPX5 ถึง IPX7

-

เหล็กกล้าเคลือบนิเกลและโครเมียมโดยการชุบด้วยไฟฟ้าตาม ISO 1456 เคลือบมีความหนาไม่น้อยกว่า
ดังนี้
• 20 μm ภาวะใช้งาน ISO หมายเลข 2 สําหรับสวิตช์ไฟฟ้าไม่มีการป้องกัน
• 30 μm ภาวะใช้งาน ISO หมายเลข 3 สําหรับสวิตช์ไฟฟ้ามีระดับชั้นการป้องกัน IPX1 ถึง IPX4
• 40 μm ภาวะใช้งาน ISO หมายเลข 4 สําหรับสวิตช์ไฟฟ้ามีระดับชั้นการป้องกัน IPX5 ถึง IPX7

-

เหล็กกล้าเคลือบดีบุกโดยการชุบด้วยไฟฟ้าตาม ISO 2093, เคลือบมีความหนาไม่น้อยกว่า ดังนี้
• 12 μm ภาวะใช้งาน ISO หมายเลข 2 สําหรับสวิตช์ไฟฟ้าไม่มีการป้องกัน
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• 20 μm ภาวะใช้งาน ISO หมายเลข 3 สําหรับสวิตช์ไฟฟ้ามีระดับชั้นการป้องกัน IPX1 ถึง IPX4
• 30 μm ภาวะใช้งาน ISO หมายเลข 4 สําหรับสวิตช์ไฟฟ้ามีระดับชั้นการป้องกัน IPX5 ถึง IPX7
ส่วนต่าง ๆ ที่อาจสึกหรอทางกลและถูกอาร์ก ต้องไม่ทําจากเหล็กกล้าเคลือบโดยการชุบด้วยไฟฟ้า
การเป็นไปตามข้อกําหนดให้ทําโดยการตรวจพินิจ และ (ถ้าจําเป็น) ให้ทําโดยการวิเคราะห์ทางเคมี
หมายเหตุ 1 ข้อนี้ ไม่ใช้กับส่วนสัมผัสสวิตช์ (switching contact) และส่วนสัมผัสเลื่อนไถล (sliding contact)
หมายเหตุ 2 ข้อนี้ ไม่ใช้กับส่วนนําพากระแสไฟฟ้าที่นําพากระแสไฟฟ้าไม่เกิน 20 mA

20. ระยะห่างในอากาศ ระยะห่างตามผิวฉนวน ฉนวนของแข็ง และ
เคลือบของชุดประกอบสําเร็จแผ่นพิมพ์แข็ง
สวิตช์ไฟฟ้าต้องสร้างให้ระยะห่างในอากาศ ระยะห่างตามผิวฉนวน ฉนวนของแข็ง และเคลือบของชุดประกอบ
สําเร็จแผ่นพิมพ์แข็งให้มีความเพียงพอแก่ความทนต่อ ความเค้นทางความร้อน ความเค้นทางกล และความเค้นทาง
ไฟฟ้า โดยคํานึงถึงสิ่งกระทบด้านสภาพแวดล้อมซึ่งอาจเกิดขึ้นตลอดอายุใช้งานที่คาดหมายไว้ของสวิตช์ไฟฟ้า
ระยะห่างในอากาศ ระยะห่างตามผิวฉนวน ฉนวนของแข็ง และเคลือบของชุดประกอบสําเร็จแผ่นพิมพ์แข็ง ต้อง
เป็นไปตามข้อ 20.1 ถึงข้อ 20.4 ที่เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ

ข้อกําหนดและการทดสอบมีพื้นฐานมาจาก IEC 60664-1 และ IEC 60664-3

20.1 ระยะห่างในอากาศ
ระยะห่างในอากาศต้องมีมิติทนแรงดันไฟฟ้าอิมพัลส์ที่กําหนดที่ผู้ทําแจ้งไว้ตามข้อ 7.1.10 โดยพิจารณาตาม
แรงดันไฟฟ้าที่กําหนดและประเภทแรงดันไฟฟ้าเกินที่กําหนดตามภาคผนวก ฎ. และระดับมลพิษที่ผู้ทําแจ้ง
ไว้ตามข้อ 7.1.6
การวัด
-

ให้เอาส่วนถอดได้ออก และให้วางส่วนเคลื่อนที่ได้ซึ่งสามารถประกอบเป็นชุดสําเร็จในตําแหน่งพลิกทาง
ต่าง ๆ กัน ที่ให้ผลเลวที่สุด
หมายเหตุ 1 ส่วนเคลื่อนที่ได้ เช่น แป้นเกลียวหกเหลี่ยม เป็นต้น ซึ่งไม่สามารถควบคุมตําแหน่งของส่วนเคลื่อนที่ได้ใน
การประกอบเป็นชุดสําเร็จ

-

ให้วัดระยะทางผ่านร่องผ่าหรือช่องเปิดในพื้นผิวทําจากวัสดุฉนวน ที่เปลวโลหะสัมผัสกับพื้นผิวดังกล่าว
ให้ใช้นิ้วทดสอบมาตรฐานตาม IEC 60529 กดเปลวโลหะเข้าไปในมุมต่าง ๆ และที่คล้ายกัน แต่ไม่ให้ดัน
เข้าไปในช่องเปิด

-

ให้กดตัวนําเปลือยและพื้นผิวแตะต้องถึง เพื่อให้ระยะห่างในอากาศลดลงขณะวัด
แรงกดเป็นดังนี้
• 2 N สําหรับตัวนําเปลือย
• 30 N สําหรับพื้นผิวแตะต้องถึง
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ให้กดด้วยนิ้วทดสอบแบบตรงไม่มีข้อต่อที่มีมิติอย่างเดียวกันกับนิ้วทดสอบแบบมีข้อต่อตาม IEC 60529
รูปที่ 1
เมื่อทดสอบกับช่องเปิดตามที่ระบุในข้อ 9.1 ค่าระยะทางผ่านฉนวนระหว่างส่วนมีไฟฟ้ากับเปลวโลหะ
ต้องไม่ลดลงต่ํากว่าค่าที่ระบุไว้
หมายเหตุ 2 การวัดระยะห่างในอากาศและระยะห่างตามผิวฉนวน ดูภาคผนวก ก.
หมายเหตุ 3 แผนภูมิสําหรับการวัดมิติของระยะห่างในอากาศ ดูภาคผนวก ข.

20.1.1 ระยะห่างในอากาศสําหรับฉนวนมูลฐาน
ค่าระยะห่างในอากาศสําหรับฉนวนมูลฐานต้องไม่น้อยกว่าค่าที่ให้ไว้ในตารางที่ 22
แต่ อาจใช้ ค่ าระยะห่ า งในอากาศน้อยกว่าได้ ถ้าสวิตช์ไฟฟ้ า เป็ นไปตามการทดสอบแรงดันไฟฟ้ าทน
อิมพัลส์ (impulse withstand voltage test) ตามภาคผนวก ฐ. ทั้งนี้เฉพาะถ้าส่วนเคลื่อนที่ได้ถูก
ยึดแน่นอยู่ในตําแหน่งโดยสิ่งหล่อ (mouldings) หรือถ้าเป็นการสร้างที่มีลักษณะไม่น่าจะลดค่าระยะห่าง
ในอากาศลงโดยการบิดเบี้ยวหรือโดยการเคลื่อนที่ของส่วนเคลื่อนที่ได้ในการติดตั้ง การต่อวงจร และการ
ใช้ปกติ ยกเว้นค่าระยะห่างในอากาศในตารางที่ 22 ที่มีหมายเหตุ 5)
การเป็นไปตามข้อกําหนดให้ทําโดยการวัด และถ้าจําเป็นให้ทําตามภาคผนวก ฐ.
20.1.2 ระยะห่างในอากาศสําหรับฉนวนตามหน้าที่
ค่าระยะห่างในอากาศสําหรับฉนวนตามหน้าที่ต้องไม่น้อยกว่าค่าสําหรับฉนวนมูลฐานตามข้อ 20.1.1
การเป็นไปตามข้อกําหนดให้ทําโดยการวัด และถ้าจําเป็นให้ทําตามภาคผนวก ฐ.
20.1.3 ระยะห่างในอากาศสําหรับฉนวนเสริม
ค่าระยะห่างในอากาศสําหรับฉนวนเสริมต้องไม่น้อยกว่าค่าที่ให้ไว้ในตารางที่ 22
การเป็นไปตามข้อกําหนดให้ทําโดยการวัด
ตารางที่ 22 ระยะห่างในอากาศต่ําสุดสําหรับฉนวนมูลฐาน
(ข้อ 20.1.1 ข้อ 20.1.3 ข้อ 20.1.4 ข้อ 20.1.5.3 ข้อ 20.3 ข้อ 20.4.1 และข้อ 23.1.1.1)
แรงดันไฟฟ้าทนอิมพัลส์ที่กําหนด
kV
0.33
0.50
0.80
1.5
2.5
4.0
6 6)

2)

ระยะห่างในอากาศต่ําสุดเป็นมิลลิเมตร
ไม่เกิน 2 000 m เหนือระดับน้ําทะเล 1) 7) 3)
ระดับมลพิษ 1
ระดับมลพิษ 2 ระดับมลพิษ 3
0.2 4) 5)
0.8 5)
0.01
0.04
0.2 4) 5)
0.8 5)
0.10
0.2 4) 5)
0.8 5)
0.5
0.5
0.8 5)
1.5
1.5
1.5
3
3
3
5.5
5.5
5.5
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ตารางที่ 22 (ต่อ) ระยะห่างในอากาศต่ําสุดสําหรับฉนวนมูลฐาน
(ข้อ 20.1.1 ข้อ 20.1.3 ข้อ 20.1.4 ข้อ 20.1.5.3 ข้อ 20.3 ข้อ 20.4.1 และข้อ 23.1.1.1)
1)

ระยะห่างในอากาศสําหรับระดับความสูงเหนือระดับน้ําทะเลเกิน 2 000 m ต้องคูณด้วยตัว
ประกอบการปรับแก้ระดับความสูง (altitude correction factor) ตามภาคผนวก ฑ.
2)
แรงดันไฟฟ้านี้ คือ
- สําหรับฉนวนตามหน้าที่ : แรงดันไฟฟ้าอิมพัลส์สูงสุดซึ่งคาดหมายว่าจะเกิดขึ้นคร่อม
ระยะห่างในอากาศ
- สําหรับ ฉนวนมูลฐานซึ่ง เปิดโล่ง โดยตรงกับหรือซึ่ง ได้รับ ผลกระทบอย่า งมี นั ยสํ า คั ญโดย
แรงดันไฟฟ้าเกินชั่วครู่ (transient overvoltage) จากแหล่งจ่ายไฟฟ้าแรงต่ําประธาน :
แรงดันไฟฟ้าทนอิมพัลส์ที่กําหนดของสวิตช์ไฟฟ้า
- สําหรับฉนวนมูลฐานอื่น: แรงดันไฟฟ้าอิมพัลส์สูงสุดซึ่งสามารถเกิดขึ้นในวงจรไฟฟ้า
3)
รายละเอียดสําหรับระดับมลพิษตามภาคผนวก ฏ.
4)
สําหรับวัสดุเดินสายวงจรพิมพ์ (printed wiring material) ให้ใช้ค่าสําหรับระดับมลพิษ 1
ยกเว้นค่าต้องไม่น้อยกว่า 0.04 mm
5)
ค่ า ระยะห่ า งในอากาศต่ํ า สุ ด มี พื้ น ฐานมาจากประสบการณ์ ม ากกว่ า ข้ อ มู ล พื้ น ฐาน
(fundamental data)
6)
แรงดั น ไฟฟ้า นี้ ใช้ ไ ด้ เ ฉพาะเมื่อ หาฉนวนเสริ มสํ า หรั บ ค่ า แรงดั น ไฟฟ้า ทนอิ ม พั ล ส์ที่ กํ า หนด
4.0 kV
7)
ไม่ใช้ค่าระยะห่างในอากาศบนแผ่นพิมพ์แข็ง ถ้าเป็นไปตามข้อกําหนดข้อ 23. ทุกประการและ
ที่มีการป้องกันกระแสไฟฟ้าเกินโดยการตัดวงจรสมบูรณ์
หมายเหตุ ค่าที่ให้ไว้ในตารางที่ 22 เท่ากับค่าตาม IEC 60664-1 และไม่เพิ่มขึ้นเนื่องจากการ
ลดลงต่ํ า สุ ด เฉพาะของระยะห่า งในอากาศเท่า นั้ น เช่ น เนื่ อ งจากการขั ดถู ท างกล
(mechanical abrasion) ตลอดอายุการใช้งานของสวิตช์ไฟฟ้า ซึ่งได้คาดหมายไว้
และโดยทั่วไปเนื่องจากสวิตช์ไฟฟ้ามีมิติโดยรวมขนาดเล็กสําหรับเครื่องใช้ไฟฟ้า

20.1.4 ระยะห่างในอากาศสําหรับฉนวนเสริม
ค่าระยะห่างในอากาศสําหรับฉนวนเสริมต้องไม่น้อยกว่าค่าที่ระบุไว้สําหรับฉนวนมูลฐานตามข้อ 20.1.1
แต่ให้ใช้ค่าสูงกว่าถัดไปสําหรับแรงดันไฟฟ้าทนอิมพัลส์ที่กําหนดในตารางที่ 22 ไม่ให้ใช้ค่าระยะห่างใน
อากาศน้อยกว่าค่าที่ระบุในตารางที่ 22
การเป็นไปตามข้อกําหนดให้ทําโดยการวัด
20.1.5 ระยะห่างในอากาศสําหรับการตัดวงจร
20.1.5.1 การตัดวงจรอิเล็กทรอนิกส์
ไม่มีการระบุค่าระยะห่างในอากาศไว้สําหรับการตัดวงจรอิเล็กทรอนิกส์
20.1.5.2 การตัดวงจรไมโคร
ค่าระยะห่างในอากาศระหว่างขั้วต่อกับสิ่งต่อปลายต้องเป็นไปตามข้อกําหนดสําหรับฉนวนตาม
หน้าที่ตามข้อ 20.1.2
ไม่มีการระบุค่าระยะห่างในอากาศไว้สําหรับระยะทางคร่อมส่วนสัมผัส
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ค่าระยะห่างในอากาศระหว่างส่วนนําพากระแสไฟฟ้าอื่น ๆ ที่แยกจากกันโดยการกระทําของสวิตช์
ไฟฟ้า ต้องเท่ากับหรือมากกว่าค่าระยะทางจริงระหว่างส่วนสัมผัสที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตามค่า
ระยะห่ า งในอากาศต้ องไม่น้อยกว่า 0.5 mm สําหรั บสวิตช์ไ ฟฟ้า มีแรงดัน ไฟฟ้า ทนอิ มพั ล ส์ ที่
กําหนดไม่น้อยกว่า 1.5 kV
หมายเหตุ

ไม่ใช้ค่าระยะห่างในอากาศบนแผ่นพิมพ์แข็ง ถ้าเป็นไปตามข้อกําหนดข้อ 23. ทุกประการ และซึ่ง
มีการป้องกันกระแสไฟฟ้าเกินโดยการตัดวงจรสมบูรณ์

20.1.5.3 การตัดวงจรสมบูรณ์
ค่าระยะห่างในอากาศสําหรับการตัดวงจรสมบูรณ์ต้องไม่น้อยกว่าค่าสําหรับฉนวนมูลฐานที่ระบุใน
ข้อ 20.1.1 ยกเว้นไม่ให้ใช้ค่าระยะห่างในอากาศน้อยกว่าค่าที่ระบุในตารางที่ 22
ในสวิตช์ไฟฟ้าที่ค่าระยะห่างในอากาศในขั้วไฟฟ้าขั้วใดขั้วหนึ่งระหว่างส่วนต่าง ๆ ที่แยกจากกันโดย
การกระทําของสวิตช์ไฟฟ้าโดยขั้วตัด (break) ตั้งแต่ 2 ขั้วขึ้นไปในอนุกรม ให้ถือว่าผลรวมของการ
แยกจากกันมีค่าเท่ากับค่าระยะห่างในอากาศของขั้วตัดทุกขั้วรวมกัน โดยขั้วตัดแต่ละขั้วต้องมีค่าไม่
น้อยกว่าหนึ่งส่วนสามของค่าระยะห่างในอากาศที่กําหนดไว้
20.2 ระยะห่างตามผิวฉนวน
ค่าระยะห่างตามผิวฉนวนต้องมีมิติสําหรับแรงดันไฟฟ้าซึ่งคาดหมายว่าจะเกิดขึ้นในการใช้ปกติ โดยคํานึงถึง
ระดับมลพิษตามที่ผู้ทําแจ้งไว้ตามข้อ 7.1.6 และกลุ่มวัสดุ
(ดูข้อ 20.1)
การวัด
-

ให้เอาส่วนถอดได้ออก และให้วางส่วนเคลื่อนที่ได้ซึ่งสามารถประกอบเป็นชุดสําเร็จในตําแหน่งพลิกทาง
ต่าง ๆ กัน ที่ให้ผลเลวที่สุด
หมายเหตุ 1 ส่วนเคลื่อนที่ได้ เช่น แป้นเกลียวหกเหลี่ยม เป็นต้น ตําแหน่งของส่วนเคลื่อนที่ได้ซึ่งไม่สามารถควบคุม
ตลอดการประกอบเป็นชุดสําเร็จ

-

ให้วัดระยะทางผ่านร่องผ่าหรือช่องเปิดในพื้นผิวทําจากวัสดุฉนวน ที่เปลวโลหะสัมผัสกับพื้นผิวดังกล่าว
ให้ใช้นิ้วทดสอบมาตรฐานตาม IEC 60529 กดเปลวโลหะเข้าไปในมุมต่าง ๆ และที่คล้ายกัน แต่ไม่ให้ดัน
เข้าไปในช่องเปิด

-

ให้กดตัวนําเปลือยและพื้นผิวแตะต้องถึง เพื่อให้ระยะห่างตามผิวฉนวนลดลงขณะวัด
แรงกดเป็นดังนี้
• 2 N สําหรับตัวนําเปลือย
• 30 N สําหรับพื้นผิวแตะต้องถึง
ให้กดด้วยนิ้วทดสอบแบบตรงไม่มีข้อต่อที่มีมิติอย่างเดียวกันกับนิ้วทดสอบแบบมีข้อต่อตาม IEC 60529
รูปที่ 1
หมายเหตุ 2 การวัดระยะห่างตามผิวฉนวน ดูภาคผนวก ก.
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หมายเหตุ 3 แผนภูมิสําหรับการวัดมิติของระยะห่างตามผิวฉนวน ดูภาคผนวก ข.
หมายเหตุ 4 ระยะห่างตามผิวฉนวนต้องไม่น้อยกว่าระยะห่างในอากาศร่วม

ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มวัสดุกับค่าดัชนีการเกิดรอยทางพิสูจน์ (proof tracking index (PTI)) เป็นดังนี้
กลุ่มวัสดุ I

600  PTI

กลุ่มวัสดุ II

400  PTI < 600

กลุ่มวัสดุ IIIa

175  PTI < 400

กลุ่มวัสดุ IIIb

100  PTI < 175

ค่า PTI เหล่านี้ได้มาตามการทดสอบความการเกิดรอยทางพิสูจน์ (proof tracking test) ตามภาคผนวก ง.
หมายเหตุ 5 ให้ระวัง IEC 60335-2 บางเล่มกําหนดค่า PTI ต่ําสุดเป็น 250
หมายเหตุ 6 สําหรับวัสดุแก้ว วัสดุเซรามิก และวัสดุอนินทรีย์อื่น ๆ ที่ไม่เกิดรอยทาง ระยะห่างตามผิวฉนวนไม่
จําเป็นต้องมากกว่าระยะห่างในอากาศร่วมของระยะห่างตามผิวฉนวน

20.2.1 ระยะห่างตามผิวฉนวนสําหรับฉนวนมูลฐาน
ค่าระยะห่างตามผิวฉนวนสําหรับฉนวนมูลฐานต้องไม่น้อยกว่าค่าตามตารางที่ 23
การเป็นไปตามข้อกําหนดให้ทําโดยการวัด
ตารางที่ 23 ระยะห่างตามผิวฉนวนต่ําสุดสําหรับฉนวนมูลฐาน
(ข้อ 20.2.1 และข้อ 23.1.1.1)

ระยะห่างตามผิวฉนวนต่ําสุดเป็นมิลลิเมตร ข
ระดับมลพิษ 2
ระดับมลพิษ 3
ระดับมลพิษ 1
กลุ่มวัสดุ
กลุ่มวัสดุ
(V)
I
II
IIIa/IIIb
I
II
IIIa
ค
1.9
1.7
1.5
1.2
0.9
0.6
0.2
50
2.4
2.1
1.9
1.5
1.1
0.8
0.3
125
4.0
3.6
3.2
2.5
1.8
1.3
0.6
250
5
4.5
4
3.2
2.2
1.6
0.75
320
6.3
5.6
5.0
4.0
2.8
2.0
1.0
400
8.0
7.1
6.3
5.0
3.6
2.5
1.3
500
แรงดันไฟฟ้านี้ คือ แรงดันไฟฟ้าซึ่งจัดให้ถูกต้องตามหลักเหตุผลตาม IEC 60664-1 ตารางที่ 3a และตารางที่ 3b
บนพื้นฐานแรงดันไฟฟ้าที่กําหนด
รายละเอียดสําหรับระดับมลพิษตามภาคผนวก ฏ.
สําหรับ SELV ควรพิจารณาวรรคสุดท้ายของข้อ 9.1

แรงดันไฟฟ้าที่กําหนด
r.m.s. ก

ก
ข
ค

20.2.2 ระยะห่างตามผิวฉนวนสําหรับฉนวนตามหน้าที่
ค่าระยะห่างตามผิวฉนวนสําหรับฉนวนตามหน้าที่ต้องไม่น้อยกว่าค่าตามตารางที่ 24
การเป็นไปตามข้อกําหนดให้ทําโดยการวัด
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ตารางที่ 24 ระยะห่างตามผิวฉนวนต่ําสุดสําหรับฉนวนตามหน้าที่
(ข้อ 20.2.2 ข้อ 20.4.1 และข้อ 23.1.1.1)
แรงดันไฟฟ้า
ทํางาน
r.m.s. 1)

1)
2)
3)
4)
5)
6)

(V)
10
12.5
16
20
25
32
40
50
63
80
100
125
160
200
250
320
400
500
630
800
1 000

ชุดประกอบสําเร็จแผ่นพิมพ์
ระดับมลพิษ
1 3)
2 4)
mm
0.025
0.025
0.025
0.025
0.025
0.025
0.025
0.025
0.04
0.063
0.1
0.16
0.25
0.4
0.56
0.75
1
1.3
1.8
2.4
3.2

mm
0.04
0.04
0.04
0.04
0.04
0.04
0.04
0.04
0.063
0.1
0.16
0.25
0.4
0.63
1
1.6
2
2.5
3.2
4
5

1 3)
mm
0.08
0.09
0.1
0.11
0.125
0.14
0.16
0.18
0.2
0.22
0.25
0.28
0.32
0.42
0.56
0.75
1
1.3
1.8
2.4
3.2

I
mm
0.4
0.42
0.45
0.48
0.5
0.53
0.56
0.6
0.63
0.67
0.74
0.75
0.8
1
1.25
1.6
2
2.5
3.2
4
5

ระยะห่างตามผิวฉนวนต่ําสุด 2) 6)
ระดับมลพิษ
2
กลุ่มวัสดุ
II
III 5)
I
mm
mm
mm
0.95
0.4
0.4
1.0
0.42
0.42
1.05
0.45
0.45
1.1
0.48
0.48
1.2
0.5
0.5
1.25
0.53
0.53
1.3
1.1
0.8
1.4
1.2
0.85
1.5
1.25
0.9
1.6
1.3
0.95
1.7
1.4
1
1.8
1.5
1.05
1.9
1.6
1.1
2.0
2
1.4
2.5
2.5
1.8
3.2
3.2
2.2
4.0
4
2.8
5.0
5
3.6
6.3
6.3
4.5
8
8
5.6
10
10
7.1

3
กลุ่มวัสดุ
II
mm
0.95
1.0
1.05
1.1
1.2
1.25
1.3
1.6
1.7
1.8
1.9
2.0
2.1
2.2
2.8
3.6
4.5
5.6
7.1
9
11

III 5)
mm
0.95
1.0
1.05
1.1
1.2
1.25
1.3
1.8
1.9
2.0
2.1
2.2
2.4
2.5
3.2
4.0
5.0
6.3
8
10
12.5

การประมาณค่าในช่วง (interpolation) สําหรับค่าระหว่างกลาง (intermediate value) ให้ทําได้
รายละเอียดสําหรับระดับมลพิษตามภาคผนวก ฏ.
กลุ่มวัสดุ I กลุ่มวัสดุ II กลุ่มวัสดุ IIIa และกลุ่มวัสดุ IIIb
กลุ่มวัสดุ I กลุ่มวัสดุ II และกลุ่มวัสดุ IIIa
กลุ่มวัสดุ IIIa และกลุ่มวัสดุ IIIb
ไม่ใช้ค่าระยะห่างตามผิวฉนวนบนแผ่นพิมพ์แข็ง ถ้าเป็นไปตามข้อกําหนดข้อ 23. ทุกประการและที่มีการป้องกัน
กระแสไฟฟ้าเกินโดยการตัดวงจรสมบูรณ์

20.2.3 ระยะห่างตามผิวฉนวนสําหรับฉนวนเพิ่มเติม
ค่าระยะห่างตามผิวฉนวนสําหรับฉนวนเพิ่มเติมต้องไม่น้อยกว่าค่าที่ระบุไว้สําหรับฉนวนมูลฐานตาม
ข้อ 20.2.1
การเป็นไปตามข้อกําหนดให้ทําโดยการวัด
20.2.4 ระยะห่างตามผิวฉนวนสําหรับฉนวนเสริม
ค่าระยะห่างตามผิวฉนวนสําหรับฉนวนเสริมต้องไม่น้อยกว่า 2 เท่าของค่าสําหรับฉนวนมูลฐานตาม
ข้อ 20.2.1
การเป็นไปตามข้อกําหนดให้ทําโดยการวัด
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20.2.5 ระยะห่างตามผิวฉนวนสําหรับการตัดวงจร
ค่าระยะห่างตามผิวฉนวนสําหรับการตัดวงจรต้องไม่น้อยกว่าค่าที่ระบุไว้สําหรับฉนวนตามหน้าที่ตาม
ข้อ 20.2.2
การเป็นไปตามข้อกําหนดให้ทําโดยการวัด
หมายเหตุ 1 สําหรับมลพิษนํากระแสไฟฟ้า ดูภาคผนวก ฏ. วรรคสุดท้าย
หมายเหตุ 2 ไม่ใช้ค่าระยะห่างตามผิวฉนวนบนแผ่นพิมพ์แข็ง ถ้าเป็นไปตามข้อกําหนดข้อ 23. ทุกประการและที่มี
การป้องกันกระแสไฟฟ้าเกินโดยการตัดวงจรสมบูรณ์

20.3 ฉนวนของแข็ง
ฉนวนของแข็งต้องสามารถคงทนต่อความเค้นทางกล ความเค้นทางไฟฟ้า และความเค้นทางความร้อน อีกทั้ง
สิ่งกระทบด้านสภาพแวดล้อม ที่อาจเกิดขึ้นตลอดอายุที่คาดหมายไว้ของสวิตช์ไฟฟ้า
การเป็นไปตามข้อกําหนดให้ทําในการทดสอบตามข้อ 14. ข้อ 15. ข้อ 16. และข้อ 17.
ระยะทางผ่านฉนวนของแข็งเพิ่มเติมแตะต้องถึง ต้องมีค่าต่ําสุด 0.8 mm
ระยะทางผ่านฉนวนของแข็งเสริมแตะต้องถึง ต้องมีค่าต่ําสุดดังนี้
-

สําหรับแรงดันไฟฟ้าทนอิมพัลส์ที่กําหนด ไม่เกิน

1 500 V :

0.8 mm

-

สําหรับแรงดันไฟฟ้าทนอิมพัลส์ที่กําหนด ตั้งแต่

2 500 V ขึ้นไป :

1.5 mm

หมายเหตุ 1 ค่าที่ให้ถือว่าเป็นรอยร้าว (crack) มีโอกาสเกิดขึ้นเช่นเดียวกับความผิดพร่องเดี่ยวในฉนวนของแข็ง
ค่าดังกล่าวสมนัยกับฉนวนมูลฐานนํามาจากตารางที่ 22 ถือว่าเป็นระดับมลพิษ 3
หมายเหตุ 2 สําหรับฉนวนตามหน้าที่ ฉนวนมูลฐาน ฉนวนเพิ่มเติมแตะต้องไม่ถึงและฉนวนเสริมแตะต้องไม่ถึง ไม่มี
ความหนาต่ําสุดระบุไว้

การเป็นไปตามข้อกําหนดให้ทําโดยการตรวจพินิจและโดยการวัด
หมายเหตุ 3 การทดสอบการขัดถู (abrasion test) สําหรับฉนวนแตะต้องถึง อยู่ในระหว่างการพิจารณา

20.4 เคลือบของชุดประกอบสําเร็จแผ่นพิมพ์แข็ง
เคลือบของชุดประกอบสําเร็จแผ่นพิมพ์แข็งต้องมีการป้องกันมลพิษและ/หรือฉนวนที่ขึ้นอยู่กับเคลือบชนิด A
หรือ เคลือบชนิด B
หมายเหตุ

คําอธิบายสําหรับเคลือบชนิด A และเคลือบชนิด B ตามภาคผนวก ณ.

20.4.1 เคลือบชนิด A
ระยะห่างฉนวนของชุดประกอบสําเร็จแผ่นพิมพ์แข็งมีเคลือบชนิด A ตามที่ผู้ทําแจ้งไว้ ต้องเป็นไปตาม
ค่าสูงสุดสําหรับระดับมลพิษ 1 ของระยะห่างในอากาศตามตารางที่ 22 และของระยะห่างตามผิวฉนวน
ตามตารางที่ 24
การเป็นไปตามข้อกําหนดให้ทําโดยการวัด และสําหรับเคลือบชนิด A ทําโดยการทดสอบที่เกี่ยวข้องตาม
IEC 60664–3 ข้อ 6. ด้วยระดับการทดสอบหรือภาวะตามตารางที่ 25
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หมายเหตุ

รายละเอียดสําหรับการวัดระยะห่างฉนวนของแผ่นพิมพ์เคลือบ ตามภาคผนวก ด.

ตารางที่ 25 ระดับการทดสอบและภาวะ

6.6.1
6.6.3
6.7
6.8.6

(ข้อ 20.4.1 และข้อ 20.4.2)
ข้อตาม IEC 60664-3
ระดับการทดสอบและภาวะ
Cold storage
- 25 ºC
Rapid change of temperature ระดับความรุนแรง 2 (- 25 ºC ถึง 125 ºC)
Electromigration
ไม่ใช้
Partial discharge
ไม่ใช้

ชิ้นตัวอย่างทดสอบอาจเป็นดังนี้
-

ชิ้นตัวอย่างทดสอบมาตรฐานตาม IEC 60664-3 ข้อ 5.1 และข้อ 5.2 หรือ

-

ชุดประกอบสําเร็จแผ่นพิมพ์แข็งตัวแทนใด ๆ ตาม IEC 60664-3 ข้อ 5.3

20.4.2 เคลือบชนิด B
ชุดประกอบสําเร็จแผ่นพิมพ์แข็งมีเคลือบชนิด B ตามที่ผู้ทําแจ้งไว้ ต้องเป็นไปตามข้อกําหนดสําหรับ
ฉนวนของแข็งที่ระบุในข้อ 20.3 ระยะห่างในอากาศและระยะห่างตามผิวฉนวนระหว่างตัวนําต่าง ๆ
บนแผ่นพิมพ์ใต้เคลือบไม่มีระบุไว้
การเป็นไปตามข้อกําหนดสําหรับเคลือบชนิด B ให้ทําโดยการทดสอบที่เกี่ยวข้องตาม IEC 60664–3 ข้อ
6. ด้วยระดับการทดสอบหรือภาวะตามตารางที่ 25 และชิ้นตัวอย่างทดสอบที่ระบุในข้อ 20.4.1

21. ความเสี่ยงอันตรายต่อการลุกไหม้
21.1 ความต้านทานต่อความร้อน
ส่วนทําจากวัสดุอโลหะต้องต้านทานต่อความร้อน
ข้อกําหนดนี้ ไม่ใช้กับชิ้นส่วนขนาดเล็ก (small part) กับขอบประดับ (decorative trim) กับตัวกระตุ้น ซึ่ง
ไม่ได้รวมหน่วยกับตัวกลางกระตุ้นและส่วนอื่น ๆ ซึ่งไม่มีการทดสอบ
หมายเหตุ

บทนิยามของชิ้นส่วนขนาดเล็กดังแสดงใน IEC 60695-2-11 ข้อ 3.1

การเป็นไปตามข้อกําหนดให้ทํากับตัวอย่างตัวใหม่โดยการทดสอบการกดลูกเหล็กกลม (ball pressure test)
ตาม IEC 60695-10-2 ที่อุณหภูมิดังนี้
ก) 20 ºC ± 2 ºC บวกค่าอุณหภูมิสูงสุดที่วัดได้ในการทดสอบความร้อน (heating test) ตามข้อ 16.3 หรือ
ตามที่แจ้งไว้ หรือที่ 75 ºC ± 2 ºC แล้วแต่ค่าใดสูงสุด
สําหรับส่วนที่แตะต้องถึง เมื่อสวิตช์ไฟฟ้าติดตั้งตามที่แจ้งไว้ และการเสื่อมสภาพอาจทําให้สวิตช์ไฟฟ้า
นั้นไม่ปลอดภัย (เช่น ระดับชั้นการป้องกันที่แจ้งไว้ลดลง หรือค่าระยะห่างตามผิวฉนวนและค่าระยะห่าง
ในอากาศลดลงต่ํากว่าค่าตามข้อ 20.)
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ข) Tb ± 2 ºC เมื่อ Tb เท่ากับ T + 20 ºC มีค่าต่ําสุดเป็น 125 ºC หรือ 20 ºC เกินอุณหภูมิสูงสุดที่บันทึก
ในการทดสอบความร้อนตามข้อ 16.3 ถ้าอาจทําให้อุณหภูมิสูงกว่า
-

สําหรับส่วนที่สัมผัสกับค้ําจุนหรือทําให้สิ่งต่อวงจรทางไฟฟ้าคงอยู่ในตําแหน่ง รวมทั้งส่วนอื่น ๆ ที่ค้ําจุน
การต่อวงจรทางไฟฟ้าไว้ด้วยแรงสปริง เช่น การต่อวงจรข้างในสวิตช์ไฟฟ้าที่คงอยู่ในตําแหน่งด้วย
สปริงร่วมกับส่วนอโลหะ เป็นต้น การเสื่อมสภาพดังกล่าวอาจทําให้เกิดความร้อนเกิน

-

สําหรับส่วนที่สัมผัสกับหรือรองรับสิ่งกําเนิดความร้อน (เช่น ตัวดึงความร้อน)

21.2 ความต้านทานต่อความร้อนผิดปกติ
ส่วนทําจากวัสดุอโลหะต้องต้านทานต่อความร้อนผิดปกติ
สําหรับขอบประดับและส่วนกระตุ้น ซึ่งไม่ได้รวมหน่วยกับตัวกลางกระตุ้น และส่วนอื่น ๆ ซึ่งไม่น่าจะจุดติดไฟ
หรือไฟลุกลาม ไม่มีการทดสอบ
ในกรณีที่ไม่สามารถทําการทดสอบกับสวิตช์ไฟฟ้าชุดสมบูรณ์ เช่น สวิตช์ไฟฟ้าเล็กเกินไปหรือมีรูปทรงไม่
สะดวกแก่การทดสอบ เป็นต้น ให้ทดสอบโดยการใช้ตัวอย่างทดสอบทําจากวัสดุที่เป็นส่วนเกี่ยวข้องในการทํา
สวิตช์ไฟฟ้า ตัวอย่างทดสอบดังกล่าวต้องมีขนาดไม่เล็กกว่า 60 mm x 60 mm และมีความหนาเท่ากับความ
หนาต่ําสุดที่วัดได้สําหรับส่วนที่เกี่ยวข้องนั้น
หมายเหตุ

ให้ถือว่าสวิตช์ไฟฟ้าสามารถทําการทดสอบได้ ถ้าสามารถวางวงกลมเส้นผ่านศูนย์กลาง 15 mm ไว้ภายใน
พื้นที่ต้องถูกทดสอบได้ ควรจี้ลวดรุ่งแสงที่ศูนย์กลางของวงกลมนี้

การเป็นไปตามข้อกําหนดให้ทําโดยการทดสอบลวดรุ่งแสง (glow wire test) ตาม IEC 60695-2-11 กับ
ตัวอย่างตัวใหม่ ที่อุณหภูมิลวดรุ่งแสงที่แจ้งไว้ :
ก) ไม่ว่า 650 º C 750 ºC หรือ 850 ºC สําหรับส่วนที่สัมผัสกับ ค้ําจุนหรือทําให้สิ่งต่อวงจรทางไฟฟ้าคง
อยู่ในตําแหน่ง รวมทั้งส่วนอื่น ๆ ที่ค้ําจุนการต่อวงจรทางไฟฟ้าไว้ด้วยแรงสปริง เช่น การต่อวงจรภายใน
สวิตช์ไฟฟ้าที่คงอยู่ในตําแหน่งด้วยสปริงร่วมกับส่วนอโลหะ เป็นต้น การเสื่อมสภาพดังกล่าวอาจทําให้
เกิดความร้อนเกินที่อุณหภูมิลวดรุ่งแสงที่แจ้งไว้
ข) 650 ºC สําหรับส่วนอื่น ๆ ทุกส่วน
ให้ถือว่าตัวอย่างทดสอบผ่านการทดสอบลวดรุ่งแสง ถ้าเปลวไฟและการรุ่งแสงของตัวอย่างทดสอบดับภายใน
30 s หลังจากเอาลวดรุ่งแสงออก และไม่มีการจุดติดไฟของชั้นกระดาษทิชชูที่ห่อไว้
ถ้าไม่มีเปลวไฟหรือการจุดติดไฟ ก็ให้รายงาน

22. ความต้านทานต่อการเกิดสนิม
การเกิดสนิมเหล็กของส่วนต่าง ๆ ที่อาจทําให้ความปลอดภัยเสียไป ต้องป้องกันการเป็นสนิมอย่างเพียงพอ
การเป็นไปตามข้อกําหนดให้ทําดังนี้
ให้เอาไขออกจากส่ วนที่จะทดสอบให้หมดโดยการแช่ใ นสารล้ างทํ าความสะอาดที่ เหมาะสม 10 min แล้วแช่ใ น
สารละลายแอมมอเนียมคลอไรด์ 10% ที่อุณหภูมิ 25 ºC ± 10 ºC เป็นเวลา 10 min
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ให้สลัดหยดสารละลายออกโดยไม่ต้องทําให้แห้ง วางส่วนทดสอบในกล่องที่มีอากาศอิ่มตัวด้วยความชื้นสัมพัทธ์ไม่ต่ํา
กว่า 95% ที่อุณหภูมิ 25 ºC ± 10 ºC เป็นเวลา 10 min แล้วอบส่วนทดสอบให้แห้งในตู้อบความร้อนที่อุณหภูมิ
100 ºC ± 5 ºC เป็นเวลา 10 min พื้นผิวของส่วนทดสอบต้องไม่มีร่องรอยสนิม
ทั้งนี้ไม่ต้องคํานึงถึงรอยสนิมที่บริเวณขอบคมและคราบสีเหลืองอ่อนที่เช็ดออกได้ สําหรับขดสปริงเล็กและสิ่งที่
คล้ายกัน และสําหรับส่วนแตะต้องไม่ถึงที่ต้องรับการขัดถู อาจมีเพียงชั้นไขเพียงพอแก่การป้องกันการเป็นสนิม ซึ่ง
ส่วนต่าง ๆ ดังกล่าวให้ทดสอบเฉพาะเมื่อสงสัยในประสิทธิผลของชั้นไขโดยไม่ต้องเอาชั้นไขออกก่อน

23. การทํางานผิดปกติและภาวะผิดพร่องสําหรับสวิตช์อิเล็กทรอนิกส์
สวิตช์อิเล็กทรอนิกส์ต้องสร้างให้มีการป้องกันความเสี่ยงต่อการลุกไหม้ ความเสียหายทางกลที่ทําให้ความปลอดภัย
หรือการป้องกันช็อกไฟฟ้าเสียไป อันเป็นผลมาจากภาวะผิดปกติ
การเป็นไปตามข้อกําหนดให้ทําดังนี้
-

อุณหภูมิในภาวะผิดปกติ ตามข้อ 23.1

-

การป้องกันช็อกไฟฟ้าในกรณีที่ภาวะผิดปกติ ตามข้อ 23.2

-

การป้องกันวงจรลัด ตามข้อ 23.3

-

การป้องกันความล้มเหลวของการทําความเย็น ตามข้อ 23.4

ให้ทดสอบทุกข้อกับตัวอย่างทดสอบตัวเดียวกัน โดยการเปลี่ยนแทนที่ฟิวส์รวมอยู่ ถ้าสวิตช์อิเล็กทรอนิกส์ยังคงมีการ
ทํางานได้ตามที่พิกัดที่ระบุไว้ มิฉะนั้นให้ใช้สวิตช์อิเล็กทรอนิกส์ตัวใหม่ทดสอบ
23.1 เมื่อสวิตช์อิเล็กทรอนิกส์ทํางานในภาวะผิดปกติ ต้องไม่มีส่วนใดมีอุณหภูมิสูงถึงขั้นเป็นอันตรายลุกไหม้ต่อสิ่ง
อยู่โดยรอบของสวิตช์อิเล็กทรอนิกส์นั้น
การเป็นไปตามข้อกําหนดให้ทําโดยการทดสอบความร้อนในภาวะผิดพร่อง ตามข้อ 23.1.1
ในการทดสอบ อุณหภูมิต้องไม่เกินค่าตามตารางที่ 13 และตารางที่ 14 สดมภ์ที่สอง
23.1.1 หากมิได้กําหนดไว้เป็นอย่างอื่น ให้ทดสอบสวิตช์อิเล็กทรอนิกส์ขณะติดตั้ง ต่อวงจร และป้อนโหลดที่
ระบุในข้อ 16.3.3
ให้ทดสอบตามภาวะผิดปกติแต่ละภาวะตามข้อ 23.1.1.1 และข้อ 23.1.1.2 ครั้งละภาวะหมุนเวียนกันไป
หมายเหตุ

ในการทดสอบอาจเกิดความผิดพร่องอื่น ๆ อันเป็นผลสืบเนื่องโดยตรง

ให้ใช้ภาวะผิดปกติในลําดับซึ่งสะดวกที่สุดสําหรับการทดสอบ
23.1.1.1 ให้จําลองภาวะผิดปกติดังนี้
-

การลัดวงจรคร่อมระยะห่างตามผิวฉนวนและระยะห่างในอากาศ ที่ไม่เป็นไปตามข้อกําหนด
ข้อ 20. ถ้าค่าระยะห่างเหล่านั้นมีค่าน้อยกว่าค่าตามตารางที่ 22 ถึงตารางที่ 24

-

การลัดวงจรคร่อมเคลือบฉนวน เช่น แลกเกอร์ หรือ อินาเมล
เคลือบเช่นนี้ ไม่ต้องนํามาพิจารณาในการประเมินค่าระยะห่างตามผิวฉนวนและค่าระยะห่าง
ในอากาศ
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ถ้าอินาเมลเป็นฉนวนของลวดไฟฟ้า (wire) ให้เพิ่มค่าระยะห่างตามผิวฉนวนและค่าระยะห่าง
ในอากาศ 1 mm
หมายเหตุ 1 การทดสอบสําหรับฉนวนอินาเมล อยู่ในระหว่างการพิจารณา
หมายเหตุ 2 คําว่า “เคลือบ” ไม่ใช้กับการหุ้มผนึก (encapsulation) (“potting”)

-

การลัดวงจรหรือการตัดไฟฟ้าของอุปกรณ์สารกึ่งตัวนํา

-

การลัดวงจรหรือการตัดไฟฟ้าของตัวเก็บประจุหรือตัวต้านทานที่ไม่เป็นไปตามข้อกําหนดข้อ
24.2 หรือข้อ 24.3

-

การลัดวงจรของขั้วต่อด้านโหลดของสวิตช์อิเล็กทรอนิกส์แบบสายอ่อน (cord switch) และ
สวิตช์อิเล็กทรอนิกส์แบบติดตั้งอย่างอิสระ (independently mounted switch)

ต้องหลีกเลี่ ยงความเค้นสะสมอันเป็นผลมาจากการทดสอบตามลําดับ ดังนั้นถ้ าจําเป็นก็ต้องใช้
ตัวอย่างทดสอบเพิ่มเติม ควรเก็บตัวอย่างทดสอบเพิ่มเติมจํานวนน้อยที่สุดโดยการประเมินจาก
วงจรไฟฟ้าที่เกี่ยวข้อง
ให้ใช้ภาวะผิดปกติทีละครั้ง และต้องซ่อมความเสียหายก่อนการใช้ภาวะผิดปกติภาวะถัดไป
ถ้าภาวะผิดปกติใ ดที่ จําลองขึ้ นในการทดสอบ มีผลกระทบกับภาวะผิดปกติ อื่น ๆ ก็ใ ห้ใ ช้ภาวะ
ผิดปกติเหล่านี้พร้อมกัน
ถ้าอุณหภูมิของสวิตช์อิเล็กทรอนิกส์ถูกจํากัดโดยการทํางานของอุปกรณ์ป้องกันอัตโนมัติ (รวมทั้ง
ฟิวส์ด้วย) ให้วัดอุณหภูมิหลังจากการทํางานของอุปกรณ์ดังกล่าว 2 min
ถ้าไม่มีอุปกรณ์จํากัดอุณหภูมิตัวใดทํางาน อุณหภูมิของสวิตช์อิเล็กทรอนิกส์สําหรับหน้าที่ทํางาน
ต่อเนื่อง แบบหน้าที่ทํางาน S1 ให้วัดหลังจากอุณหภูมิอยู่ในสถานะคงตัวหรือหลังจาก 4 h แล้วแต่
เวลาใดน้อยกว่า
สําหรับสวิตช์อิเล็กทรอนิกส์สําหรับหน้าที่ทํางานเวลาสั้น แบบหน้าที่ทํางาน S2 ให้วัดอุณหภูมิ
หลังจากการทํางานของสวิตช์อิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว 2 min
สําหรับสวิตช์อิเล็กทรอนิกส์สําหรับหน้าที่ทํางานเป็นคาบสั้น แบบหน้าที่ทํางาน S3 ให้วัดอุณหภูมิ
หลังจากที่อยู่ในสถานะคงตัวหรือหลังจาก 4 h แล้วแต่เวลาใดน้อยกว่า
ถ้าอุณหภูมิถูกจํากัดโดยฟิวส์ ให้ทําเพิ่มเติม ดังนี้
-

ให้ลัดวงจรฟิวส์และวัดกระแสไฟฟ้าในภาวะผิดพร่องที่เกี่ยวข้อง

-

แล้วปิดวงจรสวิตช์อิเล็กทรอนิกส์ไว้เป็นระยะเวลาสมนัยกับเวลาฟิวส์หลอมละลายนานสุดตาม
ชนิดของฟิวส์ตาม IEC 60127 สมนัยกับกระแสไฟฟ้าที่วัดได้มาก่อน ให้วัดอุณหภูมิหลังจาก
สิ้นสุดคาบดังกล่าว 2 min

23.1.1.2 ให้ทําการทดสอบโหลดเกิน (overload test) กับสวิตช์อิเล็กทรอนิกส์แบบสายอ่อนและสวิตช์
อิเล็กทรอนิกส์แบบติดตั้งอย่างอิสระ ดังนี้
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-

สวิ ต ช์ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ที่ ไ ม่ มี อุ ป กรณ์ จํ า กั ด อุ ณ หภู มิ ร วมอยู่ ห รื อ ที่ ไ ม่ มี ฟิ ว ส์ ร วมอยู่ ตามข้ อ
23.1.1.2.1

-

สวิตช์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีการป้องกันโดยอุปกรณ์ป้องกันอัตโนมัติ (รวมทั้งฟิวส์อื่นที่ไม่ใช่ฟิวส์ตาม
IEC 60127 ด้วย) ตามข้อ 23.1.1.2.2

-

สวิตช์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีการป้องกันโดยฟิวส์รวมอยู่ตาม IEC 60127 ตามข้อ 23.1.1.2.3

-

สวิตช์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีการป้องกันทั้งโดยฟิวส์รวมอยู่และโดยอุปกรณ์ป้องกันอัตโนมัติ ตามข้อ
23.1.1.2.4

ให้ปล่อยสวิตช์อิเล็กทรอนิกส์อยู่ในตําแหน่ง “ON” ที่ให้ผลเลวที่สุด
ให้วัดอุณหภูมิหลังจากที่อยู่ในสถานะคงตัวหรือหลังจาก 30 min แล้วแต่เวลาใดน้อยกว่า
23.2 ต้องมีการป้องกันช็อกไฟฟ้า แม้ว่าเป็นสวิตช์อิเล็กทรอนิกส์ที่กําลังใช้อยู่หรือที่เคยใช้ในภาวะผิดพร่องมาแล้ว
การเป็นไปตามข้อกําหนดให้ทําตามข้อ 23.1
หลังจากการทดสอบ สวิตช์อิเล็กทรอนิกส์ต้องเป็นไปตามข้อกําหนดข้อ 9.
23.3 สวิตช์อิเล็กทรอนิกส์แบบสายอ่อนและสวิตช์อิเล็กทรอนิกส์แบบติดตั้งอย่างอิสระ ต้องทนวงจรลัดที่อาจ
เกิดขึ้นได้โดยไม่ทําอันตรายสิ่งอยู่โดยรอบของสวิตช์อิเล็กทรอนิกส์นั้น
การเป็นไปตามข้อกําหนดให้ทําดังนี้
ให้ทดสอบสวิตช์อิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวในวงจรไม่มีการเหนี่ยวนํานัยสําคัญ (substantially non-inductive
circuit) ที่อนุกรมกับอิมพีแดนซ์โหลดและอุปกรณ์สําหรับจํากัด I2t ปล่อยผ่านตลอด (let-through I2t)
กระแสไฟฟ้าวงจรลัดคาดหมาย (prospective short circuit current) ของแหล่งจ่ายไฟฟ้า ต้องมีค่าเท่ากับ
1 500 A r.m.s. ที่แรงดันไฟฟ้าเท่ากับแรงดันไฟฟ้าที่กําหนดของสวิตช์อิเล็กทรอนิกส์ที่ทดสอบ
ค่า I2t ปล่อยผ่านตลอดคาดหมาย (prospective let-through I2t value) ต้องเท่ากับ 15 000 A2s
หมายเหตุ 1 กระแสไฟฟ้าคาดหมาย คือ กระแสไฟฟ้าซึ่งอาจไหลในวงจรไฟฟ้า ถ้าเปลี่ยนแทนที่สวิตช์อิเล็กทรอนิกส์
อุปกรณ์การจํากัด และอิมพีแดนซ์โหลด ด้วยตัวเชื่อมโยง (link) มีอิมพีแดนซ์ไม่มีความสําคัญโดยไม่มีการ
เปลี่ยนแปลงอื่นใดในวงจรไฟฟ้า
หมายเหตุ 2 ค่า I2t ปล่อยผ่านตลอดคาดหมาย คือ ค่าซึ่งอาจถูกปล่อยผ่านตลอดโดยอุปกรณ์การจํากัด ถ้าเปลี่ยนแทนที่
สวิตช์อิเล็กทรอนิกส์และอิมพีแดนซ์โหลด ด้วยตัวเชื่อมโยงมีอิมพีแดนซ์ไม่มีความสําคัญ ค่า I2t ปล่อยผ่าน
ตลอดคาดหมายอาจถูกจํากัดโดยการใช้ฟิวส์เส้นลวดเปิด (open wire fuse) ตัวจุดชนวน (ignitron) หรือ
อุปกรณ์ที่เหมาะสมอื่น
หมายเหตุ 3 ค่า I2t ปล่อยผ่านตลอดคาดหมายที่เป็น 15 000 A2s สมนัยกับค่า I2t ปล่อยผ่านตลอดคาดหมายให้ผลเลว
(unfavourable let-through I2t value) ของอุปกรณ์ตัดวงจรอัตโนมัติขนาดจิ๋ว 16 A (16 A miniature
circuit-breaker) ที่กระแสไฟฟ้าวงจรลัดคาดหมาย 1 500 A

แผนภาพของวงจรไฟฟ้าซึ่งใช้ทดสอบสวิตช์อิเล็กทรอนิกส์มีดังแสดงในรูปที่ 17
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อิมพีแดนซ์ Z1 (อิมพีแดนซ์วงจรลัด) ต้องสามารถปรับได้ เพื่อให้สอดคล้องกับกระแสไฟฟ้าวงจรลัดคาดหมาย
ที่ระบุไว้
อิมพีแดนซ์ Z2 (อิมพีแดนซ์โหลด) ต้องปรับจนทําให้สวิตช์อิเล็กทรอนิกส์ถูกป้อนโหลดด้วยค่าโหลดต่ําสุดของ
สวิตช์อิเล็กทรอนิกส์หรือด้วยค่าโหลดประมาณ 10% ของโหลดที่กําหนดแล้วแต่ค่าใดสูงกว่า
หมายเหตุ 4 จําเป็นต้องป้อนโหลดแก่สวิตช์อิเล็กทรอนิกส์ในสถานะ-ON

ให้สอบเทียบ (calibrated) วงจรไฟฟ้าตามเกณฑ์ความคลาดเคลื่อนดังนี้ :
แรงดันไฟฟ้า +10 %/0 % ความถี่ +5 %/0 % ค่า I2t ± 10 %

กระแสไฟฟ้า +5 %/0 %

ให้ใส่ฟิวส์รวมอยู่ (ถ้ามี) ตามที่ผู้ทําแนะนํา เข้าไปในสวิตช์อิเล็กทรอนิกส์ซึ่งถูกป้อนโหลด ตัวควบคุมแปรค่า
ได้ (variable control) (ถ้ามี) ให้ตั้งค่าไว้ที่ตําแหน่งจ่ายออกสูงสุดด้วยการลัดผ่าน (by-pass) ในตําแหน่งเปิด
ให้ลัดวงจรด้วยสวิตช์ไฟฟ้าช่วย A จํานวน 6 ครั้ง โดยไม่มีการประสานเวลา (synchronizing) สอดคล้องกับ
คลื่นแรงดันไฟฟ้า
หมายเหตุ 5 ให้ทดสอบจํานวน 6 ครั้ง เพื่อต้องหลีกเลี่ยงความซับซ้อน (complication) ด้านการจัดเวลาของจุดบนคลื่น
(point-on-wave timing)
หมายเหตุ 6 ประสบการณ์แสดงให้เห็นว่าการทดสอบเหล่านี้อย่างน้อย 1 ครั้งจะได้ผลใกล้เคียงกับค่า I2t โดยรวมสูงสุด
(maximum total I2t)
หมายเหตุ 7 ให้คํานึงถึงความจริงที่ว่าตัวกลางอัดลมทํางานด้วยขดลวดแม่เหล็ก (solenoid operated pneumatic
means) อาจทําให้เกิดการประสานเวลาโดยไม่เจตนา (unintentional synchronization)

ในการทดสอบ ต้องไม่เกิดเปลวไฟแลบออกมาหรือสะเก็ดไฟ (burning particle)
สวิตช์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีเปลือกหุ้ม ให้ห่อหุ้มไว้ในกระดาษทิชชู
ต้องไม่มีรอยไหม้หรือไหม้หมด (traces or burn-through) เกิดขึ้น
หมายเหตุ 8 กระดาษทิชชูที่ใช้ห่อตาม ISO 4046 ข้อ 6.86 : กระดาษห่อของมีลักษณะนุ่มเหนียวและเบา โดยทั่วไปหนัก
ระหว่าง 12 g/m2 กับ 30 g/m2 ใช้สําหรับการป้องกันในการห่อสิ่งของบอบบางและสําหรับห่อของขวัญ

ส่วนไม่ปิดหุ้มของสวิตช์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีเปลือกหุ้มบางส่วน ให้ทดสอบด้วยสําลีศัลยกรรมดูดซับแห้ง (dry
absorbent surgical cotton) วางไว้ที่ระยะทาง 6 mm ถึง 10 mm จากพื้นผิว
สําลีนั้นต้องไม่จุดติดไฟ
หลังจากการทดสอบ ส่วนแตะต้องถึงที่เป็นโลหะต้องไม่มีไฟฟ้า
ไม่จําเป็นต้องให้ตัวอย่างอยู่ในภาวะทํางาน อย่างไรก็ตาม ส่วนสัมผัสของอุปกรณ์ป้องกันอัตโนมัติรวมอยู่ตัวใด
ต้องไม่หลอมละลายเชื่อมติด (welded) ยกเว้นสวิตช์อิเล็กทรอนิกส์ตัวที่ปรากฏชัดเจนว่าไม่มีประโยชน์
23.4 การป้องกันการลุกไหม้ในกรณีการทําความเย็นล้มเหลว
สําหรับสวิตช์อิเล็กทรอนิกส์มีกระแสไฟฟ้าทางความร้อนแจ้งไว้ ที่มีเจตนาให้ใช้กับการทําให้เย็น ให้ติดตั้ง
และต่อวงจรสวิตช์อิเล็กทรอนิกส์ตามที่ระบุในข้อ 16.3.2 แต่ไม่มีการทําให้เย็นในการทดสอบ
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ให้ป้อนโหลดแก่สวิตช์อิเล็กทรอนิกส์ด้วยกระแสไฟฟ้าที่กําหนดต่อเนื่องจนกระทั่งได้สถานะคงตัวหรือสวิตช์
อิเล็กทรอนิกส์ตัดวงจรวงจรโหลด
ในการทดสอบ ต้องไม่เกิดเปลวไฟแลบออกมาหรือสะเก็ดไฟ
ถ้าผู้ทําแจ้งไว้ว่าสวิตช์อิเล็กทรอนิกส์จะเปิดวงจรในภาวะการทดสอบนี้ ให้พิสูจน์ยืนยันหน้าที่นี้

24. ส่วนประกอบสําหรับสวิตช์อิเล็กทรอนิกส์
ส่วนประกอบซึ่งถ้าล้มเหลวแล้วอาจเป็นต้นเหตุความเสี่ยงต่อการลุกไหม้ หรือการช็อกไฟฟ้า (เช่น หม้อแปลงไฟฟ้า
SELV อิมพีแดนซ์ป้องกัน ฟิวส์ ตัวเก็บประจุที่อาจเป็นเหตุความเสี่ยงอันตรายช็อก และตัวเก็บประจุสําหรับการ
กําจัดการแทรกสอดแม่เหล็กไฟฟ้า (electromagnetic interference suppression)) ต้องเป็นไปตามข้อกําหนดตาม
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้หรือตาม IEC เกี่ยวข้องที่ใช้ได้อย่างสมเหตุสมผล
ถ้าส่วนประกอบมีเครื่องหมายแสดงลักษณะทํางานเฉพาะ (operating characteristic) ของส่วนประกอบ ภาวะการ
ใช้ ข องส่ ว นประกอบในสวิ ต ช์ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ต้ อ งเป็ น ไปตามเครื่ อ งหมายเหล่ า นี้ เว้ น แต่ ว่ า มาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ได้ระบุยกเว้นไว้
การทดสอบส่วนประกอบที่ต้องเป็นไปตามมาตรฐานอื่น โดยทั่วไปให้ทดสอบแยกตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
ถ้าส่วนประกอบมีเครื่องหมายและถูกใช้ตามเครื่องหมายของส่วนประกอบ จํานวนตัวอย่างทดสอบ ให้เป็นไปตาม
มาตรฐานที่เกี่ยวข้องกําหนด
ถ้าไม่มี IEC หรือเมื่อส่วนประกอบไม่ได้ผ่านการทดสอบตาม IEC ที่เกี่ยวข้อง หรือถูกใช้ไม่เป็นตามพิกัดที่ระบุไว้ของ
ส่วนประกอบ ให้ทดสอบส่วนประกอบนั้นในภาวะที่เกิดขึ้นในสวิตช์อิเล็กทรอนิกส์
ให้ทดสอบส่วนประกอบที่รวมอยู่ในสวิตช์อิเล็กทรอนิกส์ทุกข้อตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้เช่นเดียวกับ
ส่วนประกอบของสวิตช์อิเล็กทรอนิกส์
หมายเหตุ

ถ้าส่วนประกอบที่เกี่ยวข้องนั้น เป็นไปตาม IEC ไม่จําเป็นต้องเป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้

24.1 อุปกรณ์ป้องกัน
อุปกรณ์ป้องกันต้องเป็นไปตาม IEC ที่เกี่ยวข้อง และ/หรือข้อกําหนดเพิ่มเติมดังนี้
-

24.1.1 ฟิวส์ (fuse)

-

24.1.2 คัตเอาต์ (cut-out)

-

24.1.3 อุปกรณ์ป้องกันที่ลดแต่กระแสไฟฟ้าเท่านั้น (protective devices which only decrease the
current)

-

24.1.4 ตัวต้านทานหลอมละลาย (fusing resistor)

24.1.1 ฟิวส์
ฟิวส์ (ถ้ามี) ต้องเป็นไปตาม IEC 60127-2 หรือ IEC 60269-3-1 และมีวิสัยสามารถตัดที่กําหนด (rated
breaking capacity) ไม่น้อยกว่า 1 500 A ยกเว้นกระแสไฟฟ้าผิดพร่องผ่านฟิวส์ถูกจํากัดตามวิสัย
สามารถตัดกระแสไฟฟ้าของฟิวส์
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24.1.2 คัตเอาต์
คัตเอาต์ต้องมีวิสัยสามารถต่อกระแสไฟฟ้าและตัดกระแสไฟฟ้าเพียงพอ เลือกให้เหมาะสมกับจํานวนของ
การทํางานและต้องเป็นไปตามข้อกําหนดและข้อกําหนดทางเทคนิคการทดสอบในข้อต่อไปนี้
-

24.1.2.1 คัตเอาต์ตั้งกลับไม่ได้ (non-resettable cut-out)

-

24.1.2.2 คัตเอาต์ตั้งกลับได้ไม่ตั้งกลับเอง (resettable, non-self-resetting cut-out)

-

24.1.2.3 คัตเอาต์ตั้งกลับเอง (self-resetting cut-out)

การเป็นไปตามข้อกําหนดให้ทดสอบกับตัวอย่างทดสอบจํานวน 3 ตัว ตามข้อกําหนดทางเทคนิคการ
ทดสอบทั่วไปดังนี้ และทดสอบเพิ่มเติมสําหรับชนิดที่เกี่ยวข้อง
ถ้าคัตเอาต์ในสวิตช์อิเล็กทรอนิกส์ต้องทํางานที่อุณหภูมิอ้างอิงนอกพิสัย 0C - 35C หรือ 0C - 55C
(ตามข้อ 7.1.3.4.2 หรือข้อ 7.1.3.2 และข้อ 7.1.3.3) ให้ทดสอบตัวอย่างทดสอบที่อุณหภูมิอ้างอิงนี้
ในการทดสอบ ภาวะอื่น ๆ ต้องคล้ายกับภาวะที่เกิดขึ้นในสวิตช์อิเล็กทรอนิกส์
ในการทดสอบ ต้องไม่มีอาร์กค้างเกิดขึ้น
หลังจากการทดสอบ ต้องไม่เสียหายในลักษณะที่ ตัวอย่างทดสอบใช้ต่อไปไม่ได้หรือสวิตช์อิเล็กทรอนิกส์
ไม่ปลอดภัย
ความถี่สวิตช์ (switching frequency) ของคัตเอาต์อาจเพิ่มขึ้นเกินกว่าความถี่สวิตช์ปกติประจําตัวของ
สวิตช์อิเล็กทรอนิกส์ ถ้าไม่มีความเสี่ยงต่อความล้มเหลวของคัตเอาต์เพิ่มขึ้น
ถ้าเป็นไปไม่ได้ที่จะทดสอบคัตเอาต์แยกต่างหาก จําเป็นต้องนําส่งตัวอย่างทดสอบสวิตช์อิเล็กทรอนิกส์
เพิ่มเติมที่ต้องใช้กับคัตเอาต์
24.1.2.1 คัตเอาต์ตั้งกลับไม่ได้
คัตเอาต์ตั้งใหม่ไม่ได้ ต้องเป็นตัวเชื่อมโยงทางความร้อน (thermal link) ตาม IEC 60691 หรือ
อุปกรณ์การทํางานเดี่ยวโลหะคู่ (bi-metallic single operation devices (SOD)) ตาม IEC
60730-2-9
การเป็นไปตามข้อกําหนดให้ทําตามข้อ 24.1.2
หลังจากการทดสอบ ให้ตัดแหล่งจ่ายไฟฟ้าออกและอุณหภูมิต้องไม่เกินค่าอุณหภูมิสูงสุดตามที่ผู้ทํา
ระบุไว้หรือค่าตามตารางที่ 13 สําหรับภาวะผิดปกติ
24.1.2.2 คัตเอาต์ตั้งกลับได้ไม่ตั้งกลับเอง
คัตเอาต์ตั้งกลับได้ไม่ตั้งกลับเอง ต้องเป็นไปตาม IEC 60730-1 และมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
สวิตช์ไฟฟ้าสําหรับเครื่องใช้ไฟฟ้า เล่ม 2
การเป็นไปตามข้อกําหนดให้ทําตามข้อ 24.1.2 และทําเพิ่มเติมดังนี้
ให้ทดสอบคัตเอาต์ตั้งกลับได้ไม่ตั้งกลับเอง ที่ 1.1 เท่า ของแรงดันไฟฟ้าที่กําหนดของสวิตช์
อิเล็กทรอนิกส์ในวงจรโหลดของสวิตช์อิเล็กทรอนิกส์ และด้วยโหลดตามที่ระบุไว้ดังนี้
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ให้ตั้งคัตเอาต์กลับหลังจากการทํางานแต่ละครั้ง และให้ทํางานจํานวน 10 ครั้งติดต่อกัน
-

ให้ทดสอบคัตเอาต์ในสวิตช์อิเล็กทรอนิกส์สําหรับหลอดไฟฟ้า ในวงจรไม่เหนี่ยวนํา และให้ป้อน
โหลดด้วยกระแสไฟฟ้าหลอมละลายธรรมดาที่เกี่ยวข้องของฟิวส์ป้องกัน

-

ให้ทดสอบคัตเอาต์ในสวิตช์อิเล็กทรอนิกส์สําหรับวงจรควบคุมความเร็ว (speed
circuit) ด้วยการทํางาน 2 อนุกรมจํานวน 10 ครั้ง

-

control

• ในอนุกรมที่หนึ่ง ให้ปิดวงจรคัตเอาต์ที่ถูกทดสอบตลอดเวลาที่มีค่ากระแสไฟฟ้าเท่ากับ 9 In
(cos  = 0.8 ± 0.05) ไหลผ่าน กระแสไฟฟ้านี้ถูกตัด (this current being interrupted)
โดยสวิตช์ไฟฟ้าช่วง 50 ms ถึง 100 ms หลังจากการปิดวงจรแต่ละครั้ง
• ในอนุกรมที่สอง ให้ปิดวงจรสวิตช์ไฟฟ้าช่วยตลอดเวลาที่ค่ากระแสไฟฟ้าเท่ากับ 6 In
(cos  = 0.6 ± 0.05) ไหลผ่าน และเปิดวงจรคัตเอาต์ที่ถูกทดสอบ
ให้ทดสอบคัตเอาต์สําหรับโหลดชนิดอื่น ๆ ด้วยกระแสไฟฟ้าเปิดและปิด (opening and
closing curent) ตามที่ผู้ทําแจ้งไว้

หมายเหตุ 1 ค่า 6 In และค่า 9 In เป็นค่ากําหนดชั่วคราว
หมายเหตุ 2 “In” คือ กระแสไฟฟ้าที่กําหนดของสวิตช์อิเล็กทรอนิกส์ ถ้าสวิตช์อิเล็กทรอนิกส์มีโหลดที่กําหนด
แทนกระแสไฟฟ้าที่กําหนด ให้คํานวณค่า In โดยการสมมติว่า cos  ของโหลดมอเตอร์เท่ากับ 0.6

24.1.2.3 คัตเอาต์ตั้งกลับเอง
คัตเอาต์ตั้งกลับเองต้องเป็นไปตามอนุกรม IEC 60730
การเป็นไปตามข้อกําหนดให้ทําตามข้อ 24.1.2 และทําเพิ่มเติมดังนี้
ให้ทดสอบคัตเอาต์ตั้งกลับเอง ที่ 1.1 เท่าของแรงดันไฟฟ้าที่กําหนดของสวิตช์อิเล็กทรอนิกส์ในวงจร
โหลดของสวิตช์อิเล็กทรอนิกส์และด้วยโหลดตามที่ระบุไว้ดังนี้
-

คัตเอาต์ในสวิตช์อิเล็กทรอนิกส์สําหรับหลอดไฟฟ้า ให้ทํางานโดยอัตโนมัติจํานวน 200 วัฏจักร
ในวงจรไม่เหนี่ยวนําและให้ป้อนโหลดด้วยกระแสไฟฟ้าหลอมละลายธรรมดาที่เกี่ยวข้องของ
ฟิวส์ป้องกัน

หมายเหตุ

คัตเอาต์ในสวิตช์อิเล็กทรอนิกส์สําหรับโหลดชนิดอื่น ๆ ให้ทดสอบตามที่ผู้ทําแจ้งไว้

24.1.3 อุปกรณ์ป้องกันที่ลดเฉพาะกระแสไฟฟ้าเท่านั้น (เช่น ตัวต้านทาน PTC)
อุปกรณ์ป้องกันที่ลดเฉพาะกระแสไฟฟ้าเท่านั้น ต้องเป็นชนิดเทอร์มิสเตอร์ (thermistor type) ตาม IEC
60730-1 ภาคผนวก J หรือเทอร์มิสเตอร์ PTC-S ตาม IEC 60738-1
การเป็นไปตามข้อกําหนดให้ทําตามข้อ 24.1.2 และทําเพิ่มเติมดังนี้
สําหรับเทอร์มิสเตอร์ PTC-S ซึ่งมีความกระจายกําลังไฟฟ้า (power dissipation) เกิน 15 W สําหรับ
ความต้านทานกําลังไฟฟ้าศูนย์ที่กําหนด (rated zero-power resistance) ที่อุณหภูมิโดยรอบ 25C
ปลอกหุ้มหรือหลอดหุ้ม (encapsulation
or
tubing) ต้องมีสภาพลุกไหม้ได้ประเภท FV1
(flammability category FV1) หรือดีกว่า ตาม IEC 60707
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การเป็นไปตามข้อกําหนดเกณฑ์สภาพลุกไหม้ได้ให้ทําโดยการตรวจสอบตาม IEC 60707
24.1.4 ตัวต้านทานหลอมละลาย (fusing resistor)
ตัวต้านทานหลอมละลายต้องมีวิสัยสามารถตัดกระแสไฟฟ้าเพียงพอ และต้องไม่เป็นต้นเหตุให้เปลวไฟแลบ
ออกมาหรือเกิดสะเก็ดไฟในระหว่างการแตกในภาวะผิดพร่อง
ถ้าสงสัย ให้ทดสอบซ้ํากับตัวอย่างทดสอบตัวใหม่อย่างเดียวกับตัวต้านทานเดิม ถ้าตัวต้านทานตัวใหม่ตัด
ไฟฟ้าในลักษณะเดิมอีก ให้ถือว่าเป็นตัวต้านทานหลอมละลายเพื่อป้องกันภาวะผิดพร่องที่เกี่ยวข้อง ได้
24.2 ตัวเก็บประจุ
ตัวเก็บประจุ
-

ที่อาจเป็นต้นเหตุของความเสี่ยงอันตรายต่อการลุกไหม้หรือช็อก และตัวเก็บประจุสําหรับการแทรกสอด
แม่เหล็กไฟฟ้า

-

การลัดวงจรหรือการตัดวงจรของตัวเก็บประจุ อาจเป็นต้นเหตุของการผิด (infringement) ข้อกําหนดใน
ภาวะผิดพร่องที่เกี่ยวกับความเสี่ยงอันตรายต่อการลุกไหม้หรือช็อก

-

การลัดวงจรของตัวเก็บประจุ อาจเป็นต้นเหตุให้กระแสไฟฟ้าเกิน 0.5 A ผ่านขั้วต่อของตัวเก็บประจุ

ต้องเป็นไปตาม IEC 60384-14 และตารางที่ 27
ในการทดสอบสถานะคงตัวร้อนชื้น (damp-heat, steady-state test) ตาม IEC 60384-14 ข้อ 4.12 ต้อง
เป็น 21 วัน
ในการหาค่ากระแสไฟฟ้าดังกล่าว ให้ถือว่าฟิวส์ถูกลัดวงจร ส่วนอุปกรณ์ป้องกันตัวอื่น ๆ ให้เปลี่ยนแทนที่
ชิ้นส่วนต้านทาน (resistive element) ด้วยตัวอิมพีแดนซ์เทียบเท่า
ตารางที่ 27 ข้อกําหนดสําหรับตัวเก็บประจุ
(ข้อ 24.2)
การใช้งานของตัวเก็บประจุ
Un ≤ 125 V
ระหว่างตัวนํามีไฟฟ้า (L หรือ N) กับดิน (PE)
ระหว่างตัวนํามีไฟฟ้า (L กับ N หรือ L1 กับ L2)
- ไม่มีตัวอิมพีแดนซ์ต่ออนุกรม
- มีตัวอิมพีแดนซ์ต่ออนุกรม ซึ่งจํากัดกระแสไฟฟ้าไว้ที่ค่า
หนึ่ง โดยการลัดวงจรตัวเก็บประจุ
• ตั้งแต่ 0.5 A ขึ้นไป
• ต่ํากว่า 0.5 A
1)
ตัวต้านทานหลอมละลาย (ฝังในหรือภายนอก)

Y4

ชนิดของตัวเก็บประจุ
(ตาม IEC 60384-14)
125 V < Un ≤ 250 V
ไม่มีการป้องกัน
มีการป้องกัน
1)
กระแสไฟฟ้าเกิน
กระแสไฟฟ้าเกิน 1)
Y2
Y2

X2

X1

X2

X3
ไม่มีข้อกําหนดพิเศษ

X2
ไม่มีข้อกําหนดพิเศษ

X3
ไม่มีข้อกําหนดพิเศษ
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24.3 ตัวต้านทาน
ตัวต้านทานสําหรับอิมพีแดนซ์ป้องกันตามข้อ 9.1.1 และตัวต้านทานสําหรับการลัดวงจร(short-circuiting)
หรือการตัดวงจร (disconnecting) ที่อาจเป็นต้นเหตุการผิดข้อกําหนดสําหรับการทํางานในภาวะผิดพร่อง (ดู
ข้อ 23.) ต้องมีค่าความต้านทานเสถียรเพียงพอแก่โหลดเกินและต้องเป็นไปตาม IEC 60065 ข้อ 14.1

25. ข้อกําหนดความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า (EMC)
สวิตช์ไฟฟ้าสําหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าต้องเป็นไปตามข้อกําหนดทุกประการสําหรับความคุ้มกัน (immunity) และการ
ปล่อย (emission) เมื่อใช้ตามข้อกําหนดทางเทคนิคของผู้ทํา
สวิตช์อิเล็กทรอนิกส์ที่ต้องฝังในหรือรวมอยู่ในเครื่องใช้ไฟฟ้า ต้องเป็นไปตามข้อกําหนดสําหรับความคุ้มกันและการ
ปล่อยของผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้าย (end product)
การเป็นไปตามข้อกําหนดให้ทํากับสวิตช์อิเล็กทรอนิกส์ที่รวมอยู่หรือรวมหน่วยในเครื่องใช้ไฟฟ้า
หมายเหตุ

สวิตช์อิเล็กทรอนิกส์ที่ต้องฝังในหรือรวมอยู่ในเครื่องใช้ไฟฟ้า ให้ทดสอบก็ต่อเมื่อผู้ทํากําหนดให้ต้องทดสอบ

สวิตช์อิเล็กทรอนิกส์แบบติดตั้งบนสายอ่อน (electronic cord switch) และสวิตช์อิเล็กทรอนิกส์แบบติดตั้งอิสระ
(independently mounted switch) ต้องเป็นไปตามข้อกําหนดทุกประการสําหรับภูมิคุ้มกันและการปล่อย เมื่อใช้
ตามที่ผู้ทําแจ้งไว้
การเป็นไปตามข้อกําหนดให้ทําตามข้อ 25.1 และข้อ 25.2 กับสวิตช์อิเล็กทรอนิกส์แบบติดตั้งบนสายอ่อนหรือสวิตช์
อิเล็กทรอนิกส์แบบติดตั้งอิสระเช่นเดียวกับอุปกรณ์แยกต่างหากหรือพร้อมกับเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เกี่ยวข้อง
25.1 ความคุ้มกัน
สวิตช์ไฟฟ้าทางกลภายในขอบข่ายของมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ การรบกวนแม่เหล็กไฟฟ้าไม่ทําให้
เกิดผลเสีย ดังนั้น จึงไม่จําเป็นต้องมีการทดสอบความคุ้มกัน
สวิตช์อิเล็กทรอนิกส์ต้องออกแบบให้มีการป้องกันการแทรกสอดแม่เหล็กไฟฟ้าต่อสถานะสวิตช์ (ON หรือ
OFF) และ/หรือ ค่าตั้ง
ในการทดสอบให้ติดตั้งสวิตช์อิเล็กทรอนิกส์ตามการใช้ปกติและให้ป้อนโหลดตามข้อ 17. ที่แรงดันไฟฟ้าที่
กําหนดจนกระทั่งได้โหลดที่กําหนด
ให้ทดสอบสวิตช์อิเล็กทรอนิกส์แต่ละตัว (ถ้าทําได้) ในสถานะดังนี้
ก) สถานะ ON ค่าตั้งสูงสุด
ข) สถานะ ON ค่าตั้งต่ําสุด
ค) สถานะ OFF ค่าตั้งสูงสุด
ง) สถานะ OFF ค่าตั้งต่ําสุด
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25.1.1 แรงดันไฟฟ้าดิ่งลงและการตัดไฟฟ้าสั้น (voltage dip and short interruption)
สวิตช์อิเล็กทรอนิกส์ต้องทดสอบด้วยเครื่องทดสอบที่ระบุใน IEC 61000-4-11 ข้อ 25.1 ตามตารางที่ 28
ด้วยลําดับแรงดันไฟฟ้าดิ่งลง/การตัดไฟฟ้าสั้นจํานวน 3 ลําดับ ด้วยช่วงเวลาไม่น้อยกว่า 10 s (ระหว่างการ
ทดสอบแต่ละการทดสอบ)
จุดเปลี่ยนทันทีทันใดในแรงดันไฟฟ้าของแหล่งจ่ายต้องเกิดที่จุดตัดศูนย์ อิมพีแดนซ์ด้านออกของเครื่อง
กําเนิดแรงดันไฟฟ้าทดสอบต้องต่ํา แม้ตลอดเวลาการเปลี่ยนผ่าน (transition)
จุดเปลี่ยนระหว่างแรงดันไฟฟ้าทดสอบ UT กับแรงดันไฟฟ้าที่เปลี่ยน ต้องทันทีทันใด
หมายเหตุ

100 % UT เท่ากับแรงดันไฟฟ้าที่กําหนด

ระดับการทดสอบ 0 % สมนัยกับ การตัดแรงดันไฟฟ้าแหล่งจ่ายทั้งหมด
ตารางที่ 28 ระดับการทดสอบและระยะเวลาสําหรับแรงดันไฟฟ้าดิ่งลงและการตัดไฟฟ้าสั้น
(ข้อ 25.1.1)
ระดับการทดสอบ

แรงดันไฟฟ้าดิ่งลง/การตัดไฟฟ้าสั้น

% UT

% UT

ระยะเวลาเป็นจํานวนของวัฏจักร
ที่ความถี่ที่กําหนด
วัฏจักร

0
40
70

100
60
30

10
10
10

ในการทดสอบ สถานะและ/หรือค่าตั้งของสวิตช์อิเล็กทรอนิกส์อาจเปลีย่ นสลับ
การกะพริบของโคมไฟฟ้าเป็นครั้งคราวและการหมุนไม่สม่าํ เสมอของมอเตอร์ในการทดสอบ ไม่ต้องนํามา
พิจารณา
หลังจากการทดสอบ สวิตช์อิเล็กทรอนิกส์ต้องยังอยู่ในสถานะเริ่มแรกและค่าตั้งต้องไม่เปลี่ยน
25.1.2 ความทนอิมพัลส์คลื่น 1.2/50 (withstand to 1.2/50 wave impulse)
หมายเหตุ

ถ้าสวิตช์อิเล็กทรอนิกส์ที่ต้องใช้กับโหลดชนิดต่า ง ๆ กัน สมควรเลือกโหลดรุนแรงที่ สุดสําหรับการ
ทดสอบเหล่านี้

ให้ทดสอบตาม IEC 61000-4-5 ด้วยแรงดันไฟฟ้าทดสอบวงจรเปิดเท่ากับ 1 kV (ระดับ 2)
ในการทดสอบ สถานะและ/หรือค่าตั้งของสวิตช์อิเล็กทรอนิกส์ต้องไม่เปลี่ยนสลับ
การกะพริบของโคมไฟฟ้าเป็นครั้งคราวและการหมุนไม่สม่ําเสมอของมอเตอร์ในการทดสอบ ไม่ต้องนํามา
พิจารณา
หลังจากการทดสอบ สวิตช์อิเล็กทรอนิกส์ต้องยังอยู่ในสถานะเริ่มแรกและค่าตั้งต้องไม่เปลี่ยน
25.1.3 การทดสอบชั่วครู่เร็วทางไฟฟ้า (electrical fast transient test)
สวิตช์อิเล็กทรอนิกส์ต้องทดสอบด้วยแรงดันไฟฟ้าชั่วครู่เร็วซ้ํา ๆ (repetitive fast transients (burst))
กับขั้วต่อ/สิ่งต่อปลายของแหล่งจ่ายไฟฟ้าและขั้วต่อ/สิ่งต่อปลายของตัวควบคุม
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ให้ทดสอบตาม IEC 61000-4-4 ด้วยข้อกําหนดจําเพาะดังนี้
ระดับของแรงดันไฟฟ้าชั่วครู่เร็วซ้ํา ๆ ประกอบด้วยแรงดันไฟฟ้าเบิร์สต์ (burst) ควบคู่เข้าในขั้วต่อ/สิ่งต่อ
ปลายแหล่งจ่ายไฟฟ้าและขั้วต่อ/สิ่งต่อปลายควบคุมของสวิตช์อิเล็กทรอนิกส์ ต้องเป็นไปตามตารางที่ 29
ตารางที่ 29 เบิร์สต์ชั่วครูเ่ ร็ว
(ข้อ 25.1.3)
แรงดันไฟฟ้าทดสอบด้านออกวงจรเปิด ± 10 %
ขั้วต่อ/สิ่งต่อปลายของแหล่งจ่ายไฟฟ้า
ขั้วต่อ/สิ่งต่อปลายของตัวควบคุม
1 kV (ระดับ 2)
0.5 kV (ระดับ 2)
บังคับให้ต้องทดสอบด้วยแรงดันไฟฟ้าทดสอบทั้งสองสภาพขั้วไฟฟ้า
ระยะเวลาการทดสอบต้องไม่น้อยกว่า 1 min
ในการทดสอบ สถานะและ/หรือค่าตั้งของสวิตช์อิเล็กทรอนิกส์อาจเปลี่ยนสลับ
การกะพริบของโคมไฟฟ้าเป็นครั้งคราวและการหมุนไม่สม่ําเสมอของมอเตอร์ในการทดสอบ ไม่ต้องนํามา
พิจารณา
หลังจากการทดสอบ สวิตช์อิเล็กทรอนิกส์ต้องยังอยู่ในสถานะเริ่มแรก
หมายเหตุ

ถ้าค่าตั้งมีการเปลี่ยนค่า ควรตั้งค่ากลับคืนได้โดยการทํางานของตัวควบคุม

25.1.4 การทดสอบการปล่อยประจุไฟฟ้าสถิต (electrostatic discharge test)
สวิ ต ช์ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ที่ ติ ด ตั้ ง ตามการใช้ ป กติ ต้ อ งทนการปล่ อ ยประจุ ไ ฟฟ้ า สถิ ต แบบสั ม ผั ส
(electrostatic contact discharge) และการปล่อยประจุไฟฟ้าสถิตแบบอากาศ (electrostatic air
discharge)
ให้ทดสอบตาม IEC 61000-4-2 โดยการป้อนการปล่อยประจุไฟฟ้าบวก 1 ครั้งและประจุไฟฟ้าลบ 1 ครั้ง
ทั้งสองแบบ (อากาศ/สัมผัส) ถ้าจําเป็น ให้ป้อนจํานวน 10 จุด ที่ผู้ทํากําหนดไว้
ให้ป้อนระดับดังนี้
-

แรงดันไฟฟ้าทดสอบของการปล่อยประจุแบบสัมผัส :

4 kV

-

แรงดันไฟฟ้าทดสอบของการปล่อยประจุแบบอากาศ :

8 kV

ในการทดสอบ สถานะและ/หรือค่าตั้งของสวิตช์อิเล็กทรอนิกส์อาจเปลี่ยนสลับ
การกะพริบของโคมไฟฟ้าเป็นครั้งคราวและการหมุนไม่สม่ําเสมอของมอเตอร์ในการทดสอบ ไม่ต้องนํามา
พิจารณา
หลังจากการทดสอบ สวิตช์อิเล็กทรอนิกส์ต้องยังอยู่ในสถานะเริ่มแรก
หมายเหตุ 1 ถ้าค่าตั้งเปลี่ยนค่า ควรตั้งค่ากลับคืนได้โดยการทํางานของตัวควบคุม
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หมายเหตุ 2 สวิตช์อิเล็กทรอนิกส์บางชนิด (เช่น สวิตช์อินฟราเรดแพสซิฟ (passive infrared switch) – “PIR
switches” มีอุปกรณ์หน่วงเวลาปรับได้ (adjustable time delay device) ควรปรับให้เวลาหน่วง
มากกว่าเวลาทดสอบ
หมายเหตุ 3 ค่าที่วัดได้ภายในขีดจํากัดการทดสอบ สามารถยอมรับผลลัพธ์ได้ก็ต่อเมื่อไม่มีความสงสัยในสภาพการวัด
ที่ไม่แน่นอน (situation on uncertainty measurements has been clarified)

25.1.5 การทดสอบสนามแม่เหล็กไฟฟ้าแผ่รังสี (radiated electromagnetic field test)
สวิตช์อิเล็กทรอนิกส์ที่อยู่ในสนามแม่เหล็กไฟฟ้าซึ่งก่อกําเนิดโดยเครื่องรับส่งวิทยุหยิบยกได้หรืออุปกรณ์
อื่นซึ่งจะก่อกําเนิดพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้าแผ่เป็นคลื่นต่อเนื่อง ให้ทดสอบดังนี้
ให้ทดสอบตาม IEC 61000-4-3 โดยการใช้ความแรงสนาม 3 V/m
หมายเหตุ

การเปลี่ยนการทดสอบตาม IEC 61000-4-3 เป็นการทดสอบตาม IEC 61000-4-6 อยู่ในระหว่างการ
พิจารณา

หลังจากการทดสอบ สวิตช์อิเล็กทรอนิกส์ต้องยังอยู่ในสถานะเริ่มแรกและค่าตั้งต้องไม่เปลี่ยน
ในการทดสอบ สถานะและ/หรือค่าตั้งของสวิตช์อิเล็กทรอนิกส์อาจเปลี่ยนสลับ การเปลี่ยนอย่างอื่นไม่
ถือว่ายอมรับได้
การกระพริบของโคมไฟฟ้าเป็นครั้งคราวและการหมุนไม่สม่ําเสมอของมอเตอร์ในการทดสอบ ไม่ต้อง
นํามาพิจารณา
25.1.6 การทดสอบสนามแม่เหล็กความถี่ไฟฟ้ากําลัง (power-frequency magnetic field test)
การทดสอบนี้ ใช้ได้เฉพาะสวิตช์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีอุปกรณ์ไวต่อสนามแม่เหล็กบรรจุอยู่ เช่น ตัวฮอลล์
(Hall element) ไมโครโฟนไฟฟ้าแบบพลวัต
สวิตช์อิเล็กทรอนิกส์ต้องทนต่อการทดสอบสนามแม่เหล็กความถี่ไฟฟ้ากําลัง
ให้ทดสอบตาม IEC 61000-4-8 โดยการใช้สนามแม่เหล็ก 3 A/m 50 Hz
ในการทดสอบ สถานะของสวิตช์อิเล็กทรอนิกส์ต้องไม่เปลี่ยน
การกระพริบของโคมไฟฟ้าเป็นครั้งคราวและการหมุนไม่สม่ําเสมอของมอเตอร์ ในการทดสอบ ไม่ต้อง
นํามาพิจารณา
25.2 การปล่อย (emission)
สํ า หรั บ อุ ป กรณ์ ส วิ ต ช์ ท างกลภายในขอบข่ า ยของมาตรฐานผลิ ต ภั ณ ฑ์ อุ ต สาหกรรมนี้ การรบกวน
แม่เหล็กไฟฟ้าอาจมีขึ้นเฉพาะในการทํางานสวิตช์ (switching operation) เท่านั้น เนื่องจากการทํางาน
สวิตช์ไม่ต่อเนื่องจึงไม่จําเป็นต้องมีการทดสอบการปล่อย (emission test)
25.2.1 การปล่อยความถี่ต่ํา (low-frequency emission)
สวิตช์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีเจตนาให้ต่อกับระบบจ่ายไฟฟ้าแรงต่ําสาธารณะ ต้องออกแบบให้ไม่เป็นต้น
เหตุการรบกวนเกินในโครงข่ายไฟฟ้านี้
การเป็นไปตามข้อกําหนดให้ทําตาม IEC 61000-3-2 และ IEC 61000-3-3 หรือ IEC 61000-3-5
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ให้ถือว่าเป็นไปตามข้อกําหนด ถ้าสวิตช์อิเล็กทรอนิกส์เป็นไปตามเกณฑ์กําหนดตามมาตรฐานเหล่านี้
ยกเว้นฮาร์มอนิกอันดับที่ 11 ดูได้จากสเปกตรัมสังเขป
ถ้าสเปกตรัมสังเขปแสดงเส้นกรอบ (envelope) ของสเปกตรัมมีการลดแบบระดับเดียว (monotonal
decrease) ตามอันดับเพิ่มขึ้นของฮาร์มอนิก การวัดสามารถจํากัดเฉพาะฮาร์มอนิกได้ถึงอันดับที่ 11
25.2.2 การปล่อยความถี่วิทยุ (radio-frequency emission)
สวิตช์อิเล็กทรอนิกส์แบบสายอ่อนและสวิตช์อิเล็กทรอนิกส์แบบติดตั้งอย่างอิสระ ต้องออกแบบให้ไม่เป็น
ต้นเหตุการแทรกสอดวิทยุเกิน (excessive radio interference)
สวิตช์อิเล็กทรอนิกส์ต้องเป็นไปตาม CISPR 14-1 หรือ CISPR 15
สําหรับสวิตช์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้สําหรับงานให้แสงสว่างไฟฟ้าต้องเป็นไปตาม CISPR 15 ข้อ 8.1.4.1 และ
ข้อ 8.1.4.2
โดยการแก้ไขเพิ่มเติมดังนี้
ก) ที่ขั้วต่อประธาน (CISPR 15 ข้อ 8.1.4.1)
โดยในเบื้องต้น ให้สํ ารวจหรือกราดตรวจ (scan) พิสั ยความถี่ตลอดย่าน 9 kHz ถึง 30 kHz ใน
สถานะ ON ที่ค่าตั้งสูงสุด ทั้งนี้ ค่าตั้งการควบคุม (control setting) ต้องแปรค่าสําหรับการรบกวน
สูงสุด (maximum disturbance) ขณะต่อวงจรกับโหลดสูงสุด ที่ความถี่ต่อไปนี้และที่ทุกความถี่ซึ่ง
มีการรบกวนสูงสุดประจําถิ่น (local maximum disturbance) เหนือระดับ 6 dB ที่ได้กําหนดไว้
ก่อน ใต้ขีดจํากัดตาม CISPR 15
9 kHz 50 kHz 100 kHz 150 kHz 240 kHz 550 kHz 1 MHz 1.4 MHz 2 MHz 3.5 MHz
6 MHz 10 MHz 22 MHz และ 30 MHz
ข) ที่ขั้วต่อโหลดและ/หรือขั้วต่อควบคุม (CISPR 15 ข้อ 8.1.4.2)
โดยในเบื้องต้น ให้สํารวจหรือกราดตรวจพิสัยความถี่ 150 kHz ถึง 30 kHz ในสถานะเปิดที่ค่าตั้ง
สู งสุ ด ทั้งนี้ ค่ าตั้งการควบคุม ต้องแปรค่าสํ าหรับการรบกวนสู งสุดขณะต่อวงจรกับ โหลดสูงสุ ด
ที่ความถี่ต่อไปนี้และที่ทุกความถี่ซึ่งมีการรบกวนสูงสุดประจําถิ่น เหนือระดับ 6 dB ที่ได้กําหนดไว้ก่อน
ใต้ขีดจํากัดตาม CISPR 15
150 kHz 240 kHz 550 kHz 1 MHz 1.4 MHz 2 MHz 3.5 MHz 6 MHz 10 MHz 22 MHz
และ 30 MHz
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1ก – ขั้วต่อไม่มีแผ่นกด

ส่วนของอุปกรณ์ประกอบ (accessory)
มีโพรง (cavity) สําหรับขั้วต่อ
1ข – ตัวอย่างขั้วต่อปลายหมุดเกลียว
D

ที่ว่างตัวนํา (ไม่ระบุไว้)

g

ระยะทางระหว่างหมุดเกลียวบีบรัด (clamping screw) กับสิ่งหยุดสุดท้าย (ไม่มีระบุไว้)
รูปที่ 1 ตัวอย่างขั้วต่อปลายหมุดเกลียว
(ข้อ 3.6.3 และข้อ 11.1.2.1)
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เผื่อเลือก

เผื่อเลือก

เผื่อเลือก

เผื่อเลือก

2ก – ขั้วต่อหมุดเกลียว
เผื่อเลือก

เผื่อเลือก

2ข – ขั้วต่อแท่งเกลียว
A
B
C
D
E

ส่วนยึดติดกับที่
แหวนรองหรือแผ่นบีบรัด
อุปกรณ์กันถ่าง
ที่ว่างตัวนํา (ไม่ระบุไว้)
แท่งเกลียว
รูปที่ 2 ตัวอย่างขั้วต่อหมุดเกลียวและขั้วต่อแท่งเกลียว
(ข้อ 3.6.4 ข้อ 3.6.5 และข้อ 11.1.2.1)
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A
B
C
D

แผ่นประกับ
หางปลาหรือตัวนําแท่ง
แท่งเกลียว
ที่ว่างตัวนํา (ไม่ระบุไว้)
รูปที่ 3 ตัวอย่างขั้วต่อประกับ
(ข้อ 3.6.6 และข้อ 11.1.2.1)

A
B
E
F

ตัวกลางล็อก
หางปลาหรือตัวนําแท่ง
ส่วนยึดติดกับที่
แท่งเกลียว
รูปที่ 4 ตัวอย่างขั้วต่อหางปลา
(ข้อ 3.6.7 และข้อ 11.1.2.1)
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A ส่วนยึดติดกับที่
D ที่ว่างตัวนํา (ไม่ระบุไว้)
ก้นของที่ว่างตัวนําต้องมนกลมเล็กน้อยเพื่อให้ได้การต่อวงจรเชื่อถือได้
รูปที่ 5 ตัวอย่างขั้วต่อคลุม
(ข้อ 3.6.8 และข้อ 11.1.2.1)
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รูปที่ 6ก ขั้วต่อไร้หมุดเกลียวมีตัวกลางบีบรัดแบบกดโดยอ้อมและคลายออกด้วยชิ้นกระตุน้

รูปที่ 6ข ขั้วต่อไร้หมุดเกลียวมีตัวกลางบีบรัดแบบกดโดยตรงและคลายออกด้วยเครื่องมือ

รูปที่ 6ค ขั้วต่อไร้หมุดเกลียวมีตัวกลางบีบรัดแบบกดโดยตรงและคลายออกด้วยชิ้นกระตุน้
A
B
C
D
E

ตัวนํา
ส่วนนําพากระแสไฟฟ้า
สปริงบีบรัด
ช่องเปิดตัวนํา
ช่องเปิดเครื่องมือ

F
G
H
I

เครื่องมือ (ไขควง)
สปริงกด
ชิ้นกระตุ้น
ส่วนของสวิตช์ไฟฟ้า

รูปที่ 6 ตัวอย่างขั้วต่อไร้หมุดเกลียว
(ข้อ 3.6.9 และข้อ 11.1.3.1)
รูปที่ 7 (ว่าง)
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มิติของตัวต่อรับ
L2
ตัวต่อรับสําหรับ
B2
สูงสุด
สูงสุด
ขนาดตัวต่อเสียบ
2.8 × 0.5
3.8
2.3
2.8 × 0.8
3.8
2.3
1)
4.8 × 0.5
6.0
2.9
4.8 × 0.8
6.0
2.9
6.3 × 0.8
7.8
3.5
9.5 × 1.2
11.1
4.0
1)
ขนาดระบุ 4.8 × 0.5 ไม่แนะนําสําหรับการออกแบบใหม่
รูปที่ 8 ตัวต่อรับ (ทดสอบ) ของสิ่งต่อปลายเร็วแบน
(ข้อ 3.6.13 ข้อ 5.4 ข้อ 11.2.5.1 และข้อ 11.2.5.4)

-123-

มิติเป็นมิลลิเมตร
L3
สูงสุด
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
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R1 = E / I

เมื่อ E
คือแรงดันไฟฟ้าที่กําหนด และ I คือกระแสไฟฟ้าต้านทานที่กําหนดหรือ
กระแสไฟฟ้าทีก่ ําหนดของหลอดไฟฟ้า

R2 = R1 × 1.414 / (X - 1)

เมื่อ X คืออัตราส่วนระหว่าง กระแสไฟฟ้าเสิร์จพีกกับกระแสไฟฟ้าต้านทานที่
กําหนด , หรืออัตราส่วนของกระแสไฟฟ้าพุ่งพีกของหลอดไฟฟ้าเย็นกับ กระแสไฟฟ้า
ที่กําหนดของหลอดไฟฟ้า

R3 = (800/X) × R1
C x R2 = 2500 μs
D สะพานเชื่อมแบบเรียงกระแสซิลิกอน (silicon rectifier-bridge)
S ตัวอย่างทดสอบ
ชิ้นส่วนวงจรและอิมพีแดนซ์แหล่งจ่ายไฟฟ้า (source impedance) ต้องเลือกให้มั่นใจว่าได้ความแม่น10% ของ
กระแสไฟฟ้าเสิร์จ กระแสไฟฟ้าพุ่งพีกของหลอดไฟฟ้าเย็น กระแสไฟฟ้าต้านทานที่กําหนด หรือกระแสไฟฟ้าที่
กําหนดของหลอดไฟฟ้า
รูปที่ 9ก วงจรไฟฟ้าสําหรับการทดสอบโหลดเก็บประจุ และการทดสอบโหลดหลอดไฟฟ้าไส้ทังสเตนจําลอง
สําหรับวงจรไฟฟ้ากระแสสลับ
(ข้อ 17.2.3.4.1 และข้อ 17.2.3.4.2)
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R1 = E / I

เมื่อ E
คือแรงดันไฟฟ้าที่กําหนด และ I คือกระแสไฟฟ้าต้านทานที่กําหนดหรือ
กระแสไฟฟ้าทีก่ ําหนดของหลอดไฟฟ้า

R2 = R1 / (X - 1)

เมื่อ X คืออัตราส่วนระหว่าง กระแสไฟฟ้าเสิร์จพีกกับกระแสไฟฟ้าต้านทานที่
กําหนด , หรืออัตราส่วนของกระแสไฟฟ้าพุ่งพีกของหลอดไฟฟ้าเย็น กับ
กระแสไฟฟ้าทีก่ ําหนดของหลอดไฟฟ้า

R3 = (800/X) x R1
C x R2 = 2500 μs
S ตัวอย่างทดสอบ
ชิ้ น ส่ ว นวงจรและอิ ม พี แ ดนซ์ แ หล่ ง จ่ า ยไฟฟ้ า ต้ อ งเลื อ กให้ มั่ น ใจว่ า ได้ ค วามแม่ น 10% ของกระแสไฟฟ้ า เสิ ร์ จ
กระแสไฟฟ้าพุ่งพีกของหลอดไฟฟ้าเย็น กระแสไฟฟ้าต้านทานที่กําหนด หรือกระแสไฟฟ้าที่กําหนดของหลอดไฟฟ้า
รูปที่ 9ข วงจรไฟฟ้าสําหรับการทดสอบโหลดเก็บประจุ และการทดสอบโหลดหลอดไฟฟ้าจําลองสําหรับ
วงจรไฟฟ้ากระแสตรง
(ข้อ 17.2.3.4.1 และข้อ 17.2.3.4.2)
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กระแสไฟฟ้าทีก่ ําหนด

ค่าพีก

รายการของค่าต่าง ๆ
R1 = 25 Ω
R2 = 3.93 Ω
R3 = 2,000 Ω
C
= 636 μF
รูปที่ 10 ค่าของวงจรทดสอบโหลดเก็บประจุเพื่อการทดสอบสวิตช์ไฟฟ้ามีพิกัด 10/100 A 250 V~
(รูปที่ 9ก และรูปที่ 9ข)
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มิติเป็นมิลลิเมตร
A
B
C
D
E

แผ่นเหล็กกล้าสลับเปลี่ยนได้มีความหนา 1.5 mm
แผ่นอะลูมิเนียมมีความหนา 8 mm
แผ่นไม้อัดมีความหนา 8 mm
ที่รองรับการติดตั้งทําจากเหล็กกล้ามีมวล (10 ± 1) kg
คัตเอาต์ในแผ่นเหล็กกล้าสลับเปลี่ยนได้สําหรับตัวอย่างทดสอบ
รูปที่ 11 อุปกรณ์ติดตั้งสําหรับการทดสอบกระแทก
(ข้อ 18.2)
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ตัวอย่าง
ทรงกลม
รูปที่ 12 เครือ่ งทดสอบแรงกดลูกเหล็กกลม
(ข้อ 21.1)

มิติเป็นมิลลิเมตร
รูปที่ 13 หมุดทดสอบ
(ข้อ 9.1 ค)
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โหลด

ความสูญเสียไฟฟ้า

อุณหภูมิ

เวลา
N การทํางานที่โหลดคงตัว
Θmax อุณหภูมิสูงสุดที่ได้
รูปที่ 14 หน้าที่ทํางานต่อเนื่อง – แบบหน้าที่ทาํ งาน S1
(ข้อ 7.1.16.1)
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โหลด

ความสูญเสียไฟฟ้า

อุณหภูมิ

เวลา
N การทํางานที่โหลดคงตัว
Θmax อุณหภูมิสูงสุดที่ได้
รูปที่ 15 หน้าที่ทํางานเวลาสัน้ – แบบหน้าที่ทาํ งาน S2
(ข้อ 7.1.16.2)
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คาบของ หนึ่ง วัฏจักร

โหลด

ความสูญเสียไฟฟ้า

อุณหภูมิ

เวลา
N การทํางานที่โหลดคงตัว
R ที่อยู่นิ่งและไม่มีพลังงานไฟฟ้า
Θmax อุณหภูมิสูงสุดที่ได้
รูปที่ 16 หน้าที่ทํางานเป็นคาบไม่ต่อเนื่อง – แบบหน้าที่ทํางาน S3
(ข้อ 7.1.16.3)
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A
L
S
Z1
Z2

สวิตช์ไฟฟ้าช่วยสําหรับทําวงจรลัด
อุปกรณ์จํากัดสําหรับค่า I2t ปล่อยผ่านตลอด
ตัวอย่างทดสอบ
อิมพีแดนซ์สําหรับปรับค่ากระแสไฟฟ้าวงจรลัดคาดหมาย (ไม่เหนี่ยวนํา)
อิมพีแดนซ์สําหรับปรับค่าโหลด (ไม่เหนี่ยวนํา)
รูปที่ 17 แผนภาพสําหรับการทดสอบวงจรลัด
(ข้อ 23.3)

A
R
S

สวิตช์ไฟฟ้าช่วย เอาไว้ตั้งโหลดสวิตช์ไฟฟ้า
โหลดต้านทาน เพื่อให้ได้กระแสไฟฟ้า
ตัวอย่างทดสอบ
รูปที่ 18 แผนภาพสําหรับการทดสอบความร้อน
(ข้อ 16.2.2 ข้อ 16.3.3 และตารางที่ 17)
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A
A1
S
Z1
Z2

สวิตช์ไฟฟ้าช่วย เอาไว้ตั้งโหลดสวิตช์ไฟฟ้า
สวิตช์ไฟฟ้าช่วย เอาไว้ทําให้ได้กระแสไฟฟ้า “ตัด” (“break” current)
ตัวอย่างทดสอบ
โหลดต้านทาน เอาไว้ทําให้ได้กระแสไฟฟ้า “ตัด”
โหลดสําหรับกระแสไฟฟ้า “ต่อ” (“make” current)

โหลดทดสอบ “ต่อ” ให้ตั้งโดยการปิดวงจรสวิตช์ไฟฟ้าช่วย A และสวิตช์ไฟฟ้าช่วย A1 และการปรับ Z2
โหลดทดสอบ “ตัด” ให้ตั้งโดยการปิดวงจรสวิตช์ไฟฟ้าช่วย A และการปรับ Z1 ด้วยสวิตช์ไฟฟ้าช่วย A1 เปิดวงจรไว้
การทดสอบความทนทานทางไฟฟ้า สวิตช์ไฟฟ้าช่วย A ต้องเปิดวงจรไว้ตลอดเวลา
A1 ให้เริ่มโดยการปิดและเปิดวงจรตามเวลาหน่วงหลังจากตัวอย่างทดสอบปิดวงจร เพื่อลดโหลดทดสอบ “ต่อ” ให้
เหลือโหลดตัด หลังจากการทดสอบ ตัวอย่างทดสอบสวิตช์ไฟฟ้า S ให้ปิดไฟฟ้า และสวิตช์ไฟฟ้าช่วย A1 ให้ปิดวงจร
ก่อนที่การทํางานถัดไปของตัวอย่างทดสอบ
สําหรับการทดสอบส่วนสัมผัสทางไฟฟ้า เวลาหน่วงต้องเป็น 50 ms ถึง 100 ms สําหรับการทดสอบสวิตช์
อิเล็กทรอนิกส์ที่มุมเฟส (phase angle) ของแรงดันไฟฟ้าโหลดต่อตัด (switched load voltage) แปรเปลี่ยนไปกับ
การเคลื่อนที่ของส่วนกระตุ้น เวลาหน่วงต้องเลือกให้ได้ในลักษณะที่ว่า สวิตช์ไฟฟ้าช่วย A1 ต้องเปิดวงจรที่มุมเฟส
สูงสุด โดยขึ้นอยู่กับความเร็วทํางานของกลไกกระตุ้นของเครื่องทดสอบ
หมายเหตุ โหลดจําลองบางค่า เช่น 12(2) A จะต้องใช้สวิตช์ไฟฟ้าช่วยเพิ่มเติม เพื่อการตั้งโหลดตัดที่ถูกต้อง

รูปที่ 19 แผนภาพสําหรับการทดสอบความทนทาน
(ข้อ 17.2.1.1 และตารางที่ 17)
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ภาคผนวก ก.
(ข้อกําหนด)
(ข้อ 20.1 และข้อ 20.2)
การวัดระยะห่างในอากาศและระยะห่างตามผิวฉนวน
ความกว้าง X ที่ระบุในตัวอย่างที่ 1 ถึงตัวอย่างที่ 11 ให้ใช้กับทุกตัวอย่างตามหน้าที่ของระดับมลพิษดังนี้
ความกว้าง X
ค่าต่ําสุด
0.25 mm
1.0 mm
1.5 mm

ระดับมลพิษ
1
2
3

ถ้าระยะห่างในอากาศร่วมมีค่าน้อยกว่า 3 mm ความกว้าง X ต่ําสุดอาจลดลงเหลือหนึ่งส่วนสามของระยะห่างใน
อากาศนี้
วิธีวัดระยะห่างตามผิวฉนวนและระยะห่างในอากาศ ตามตัวอย่างที่ 1 ถึงตัวอย่างที่ 11 กรณีเหล่านี้ไม่มีความ
แตกต่างระหว่างช่องว่าง (gap) กับร่อง (groove) หรือระหว่างชนิดของฉนวน
โดยข้อสมมติดังนี้
-

สมมติว่าส่วนเว้า (recess) ถูกเชื่อมสะพาน (bridged) ด้วยตัวเชื่อมฉนวน (insulating link) ที่มีความยาวเท่ากับ
ความกว้าง X ที่ระบุไว้ และวางอยู่ในตําแหน่งให้ผลเลวที่สุด (ดูตัวอย่าง 3)

-

ถ้าระยะทางคร่อมร่องเท่ากับหรือยาวกว่าความกว้าง X ที่ระบุไว้ ให้วัดระยะห่างตามผิวฉนวนไปตามเส้นรอบ
ขอบ (contour) ของร่อง (ดูตัวอย่าง 2)

-

ระยะห่างตามผิวฉนวนและระยะห่างในอากาศที่วัดระหว่างส่วนต่าง ๆ นั้น ซึ่งสามารถสมมติว่าเป็นตําแหน่ง
ต่างกันซึ่งสัมพันธ์กันและกัน ให้วัดระยะห่างดังกล่าวเมื่อส่วนเหล่านี้อยู่ในตําแหน่งให้ผลเลวที่สุด

การอธิบายตัวอย่างที่ 1 ถึงตัวอย่างที่ 11
ระยะห่างในอากาศ
ระยะห่างตามผิวฉนวน

-134-

มอก. 2593 เล่ม 1–2559

ตัวอย่างที่ 1
เงื่อนไข

เส้นทางที่พิจารณา ให้รวมทั้งร่องด้านข้างลู่เข้าหรือขนานไม่ว่ามีความลึกเท่าใด มีความกว้างน้อยกว่า
“X” mm ด้วย

กฎ

ระยะห่างตามผิวฉนวนและระยะห่างในอากาศ ให้วัดคร่อมร่องโดยตรง ดังแสดงในรูป

ตัวอย่างที่ 2
เงื่อนไข

เส้นทางที่พิจารณา ให้รวมทั้งร่องด้านข้างขนานไม่ว่ามีความลึกเท่าใด และมีความกว้างเท่ากับหรือ
มากกว่า “X” mm ด้วย

กฎ

ระยะห่างในอากาศ คือ ระยะทาง “เส้นสายตา” เส้นทางตามผิวฉนวนผ่านตามเส้นรอบขอบของร่อง

ตัวอย่างที่ 3
เงื่อนไข

เส้นทางที่พิจารณา ให้รวมทั้งร่องรูปตัว V มีความกว้างกว้างกว่า “X” mm ด้วย

กฎ

ระยะห่างในอากาศ คือ ระยะทาง “เส้นสายตา” เส้นทางตามผิวฉนวนผ่านตามเส้นรอบขอบของร่อง
แต่ “วงจรลัด” ที่ก้นของร่องโดยเส้นเชื่อม “X” mm

-135-

มอก. 2593 เล่ม 1–2559

ตัวอย่างที่ 4
เงื่อนไข
กฎ

เส้นทางที่พิจารณา ให้รวมทั้งสัน (rib) ด้วย
ระยะห่างในอากาศ คือ เส้นทางอากาศตรงสั้นสุด (shortest direct air path) ข้ามยอดของสัน
เส้นทางตามผิวฉนวนผ่านตามเส้นรอบขอบสัน

ตัวอย่างที่ 5
เงื่อนไข
กฎ

เส้นทางที่พิจารณา ให้รวมทั้งรอยต่อไม่มีซีเมนต์ (uncemented joint) มีร่องกว้างน้อยกว่า “X”
mm ทั้งสองด้านด้วย
เส้นทางตามผิวฉนวนและในอากาศ คือ ระยะทาง “เส้นสายตา” ดังแสดงในรูป

ตัวอย่างที่ 6
เงื่อนไข
กฎ

เส้นทางที่พิจารณา ให้รวมทั้งรอยต่อไม่มีซีเมนต์ มีร่องเท่ากับหรือกว้างกว่า “X” mm ทั้งสองด้าน
ด้วย
ระยะห่างในอากาศ คือ ระยะทาง “เส้นสายตา” เส้นทางตามผิวฉนวนลากไปตามเส้นรอบขอบของ
ร่อง
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กฎ

ตัวอย่างที่ 7
เส้นทางที่พิจารณา ให้รวมทั้งรอยต่อไม่มีซีเมนต์ มีร่องด้านหนึ่งกว้างน้อยกว่า “X” mm และร่องอีก
ด้านหนึ่งกว้างเท่ากับหรือมากกว่า “X” mm ด้วย
เส้นทางในอากาศและเส้นทางตามผิวฉนวน ดังแสดงในรูป

เงื่อนไข
กฎ

ตัวอย่างที่ 8
ระยะห่างตามผิวฉนวนผ่านรอยต่อไม่มีซีเมนต์ สั้นกว่าระยะห่างตามผิวฉนวนข้ามสิ่งขวางกั้น
ระยะห่างในอากาศ คือ เส้นทางอากาศตรงสั้นสุด ข้ามยอดของสิ่งขวางกั้น

เงื่อนไข

ตัวอย่างที่ 9
ช่องว่างระหว่างหัวของหมุดเกลียวกับผนังของส่วนเว้าซึ่งกว้างมากเพียงพอแก่การพิจารณา

-137-

มอก. 2593 เล่ม 1–2559

ตัวอย่างที่ 10
ช่องว่างระหว่างหัวของหมุดเกลียวกับผนังของส่วนเว้าซึ่งแคบเกินกว่าการพิจารณา
การวัดระยะห่างตามผิวฉนวน ให้วัดจากหมุดเกลียวถึงผนังเมื่อระยะห่างตามผิวฉนวนเท่ากับ “X” mm

ตัวอย่างที่ 11
C ส่วนลอย
ระยะห่างในอากาศ คือ ระยะทาง d1 + d2
ระยะห่างตามผิวฉนวน คือ ระยะทาง d1 + d2
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(ข้อแนะนํา)
(ข้อ 20.1 และข้อ 20.2)

ภาคผนวก ข.

มอก. 2593 เล่ม 1–2559
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ภาคผนวก ค.
(ว่าง)
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ภาคผนวก ง.
(ข้อกําหนด)
(ข้อ 20.2 และข้อ ถ.3.3)
การทดสอบการเกิดรอยทางพิสูจน์
การทดสอบการเกิดรอยทางพิสูจน์ (PTI) ให้ทดสอบตาม IEC 60112
สําหรับวัตถุประสงค์ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ ให้เป็นดังนี้
ก) ในข้อ 3. ตัวอย่างทดสอบ ไม่ใช้ประโยคสุดท้ายของวรรคหนึ่ง
ให้ใช้หมายเหตุ 2 และหมายเหตุ 3 กับการทดสอบการเกิดรอยทางพิสูจน์ตามข้อ 6.3 ด้วย
หมายเหตุ

ถ้าไม่สามารถทําพื้นผิว 15 mm x 15 mm ได้ เนื่องจากสวิตช์ไฟฟ้ามีมิติเล็ก อาจใช้ตัวอย่างทดสอบพิเศษซึ่งทํา
ขึ้นด้วยลําดับขั้นตอนการผลิตเดียวกัน

ข) ให้ใช้สารละลายทดสอบ “A” ตามข้อ 5.4
ค) ถ้าทดสอบด้วยอิเล็กโทรดทําจากวัสดุอื่นที่ไม่ใช่แพลทินัม ให้รายงานไว้ด้วย
ง) เกณฑ์ความคลาดเคลื่อนของช่วงเวลา ระหว่างหยด ต้องเป็น ± 1 s
จ) ในข้อ 6. ลําดับขั้นตอน ให้ตั้งค่าแรงดันไฟฟ้าตามข้อ 6.1 ตามค่าที่วัดได้ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้
ข้อ 20.2 ซึ่งขึ้นอยู่กับกลุ่ม วัสดุตามตารางที่ 23 หรือตารางที่ 24 สําหรับระยะห่างตามผิวฉนวนที่วัดได้ซึ่ง
พิจารณาตามระดับมลพิษที่แ จ้งไว้และแรงดั นไฟฟ้า (แรงดันไฟฟ้าที่กําหนด) ซึ่งคาดหมายว่าจะเกิดขึ้นใน
การใช้ปกติ นอกจากนี้ ไม่ใช้ข้อ 6.2 และต้องทดสอบการเกิดรอยทางพิสูจน์ตามข้อ 6.3 กับตัวอย่างทดสอบ
จํานวน 5 ตัว
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ภาคผนวก จ.
(ว่าง)
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ภาคผนวก ฉ.
(ข้อแนะนํา)
(ข้อ 7.1.2)
การแนะนําการใช้งานสวิตช์ไฟฟ้า
ฉ.1

ในการใช้งานจริง สวิตช์ ไฟฟ้า ควบคุมวงจรไฟฟ้าชนิดต่าง ๆ มากมายตลอดพิสัยของกระแสไฟฟ้าอย่าง
กว้างขวาง จึงไม่เป็นการประหยัดที่จะทดสอบสวิตช์ไฟฟ้าทุกประเภท ด้วยโหลดการใช้งานทุกโหลด การ
ทดสอบเพื่อการรับรอง ภาวะวงจรการทดสอบมาตรฐาน (standard test circuit condition) จึงถูกกําหนด
ขึ้นให้เป็นตัวแทนของวงจรไฟฟ้าทั่วไปในการใช้งาน พิกัดทางไฟฟ้าของสวิตช์ไฟฟ้าจึงพิสูจน์ยืนยันโดยการใช้
ภาวะวงจรการทดสอบมาตรฐาน อาจใช้ข้ อ แนะนํ าดั งต่ อ ไปนี้สํ าหรับหาพิ กัด เฉพาะของสวิต ช์ ไ ฟฟ้ า ว่ า
เหมาะสมหรือไม่สําหรับควบคุมวงจรไฟฟ้าในการใช้งานจริง

ฉ.1.1

พิกัดกระแสไฟฟ้าโหลดต้านทาน (resistive load current rating)
พิกัดกระแสไฟฟ้าโหลดต้านทานถูกกําหนดขึ้นโดยการใช้ค่าโหลดต้านทานนัยสําคัญ ซึ่งมีตัวประกอบกําลัง
ไม่น้อยกว่า 0.95

ฉ.1.1.1

สวิตช์ไฟฟ้ามีพิกัดโหลดต้านทาน อาจใช้ควบคุมค่าโหลดมอเตอร์ ซึ่งมี

ฉ.1.1.2

ฉ.1.2

-

ตัวประกอบกําลังไม่น้อยกว่า 0.8 และค่ากระแสไฟฟ้าโหลดมอเตอร์ไม่เกิน 60% ของพิกัด
กระแสไฟฟ้าโหลดต้านทานของสวิตช์ไฟฟ้า และค่ากระแสไฟฟ้าพุ่ง (inrush current value)
ไม่เกินค่าโหลดต้านทาน หรือ

-

ตัวประกอบกําลังไม่น้อยกว่า 0.6 และค่ากระแสไฟฟ้าโหลดมอเตอร์ไม่เกิน 16% ของพิกัด
กระแสไฟฟ้าโหลดต้านทานของสวิตช์ไฟฟ้า

สวิตช์ไฟฟ้ามีพิกัดโหลดต้านทาน อาจใช้ควบคุมค่าโหลดหลอดไฟฟ้าไส้ทังสเตน ถ้าค่ากระแสไฟฟ้า
สถานะคงตัว (steady-state current) ของค่าโหลดหลอดไฟฟ้าไส้ทังสเตนไม่เกิน 10% ของพิกัด
กระแสไฟฟ้าโหลดต้านทานของสวิตช์ไฟฟ้า

พิกัดกระแสไฟฟ้าโหลดมอเตอร์และ/หรือพิกัดกระแสไฟฟ้าโหลดต้านทาน (resistive and/or motor
load current ratings)
พิกัดกระแสไฟฟ้าโหลดมอเตอร์กําหนดขึ้นโดยการใช้โหลด ซึ่งมีตัวประกอบกําลัง 0.6 สําหรับต่อกระแส
วงจรไฟฟ้า (making the circuit) และตัวประกอบกําลัง 0.95 สําหรับตัดกระแสวงจรไฟฟ้า (breaking
the circuit)

ฉ.1.2.1

สวิ ต ช์ ไ ฟฟ้ า ที่ มี ทั้ ง พิ กั ด โหลดมอเตอร์ แ ละพิ กั ด โหลดต้ า นทาน ไม่ เ หมาะสํ า หรั บ การต่ อ ตั ด
(switching) โหลดร่วมผสม (combined load) ของโหลดต้านทานเต็มพิกัด (full resistive load)
ผสมโหลดมอเตอร์เต็มพิกัด (full motor load) สวิตช์ไฟฟ้าเช่นนี้สามารถใช้สําหรับต่อตัดโหลด
ต้านทานร่วมผสม (combined resistive load) ผสมโหลดมอเตอร์ (motor load) ถ้าค่าผลรวม
เวกเตอร์ของค่ากระแสไฟฟ้าต้านทาน กับ 6 เท่าของค่ากระแสไฟฟ้ามอเตอร์สถานะคงตัว มีค่าไม่เกิน
ทั้งพิกัดกระแสไฟฟ้าต้านทาน หรือ 6 เท่าของพิกัดกระแสไฟฟ้ามอเตอร์สถานะคงตัว แล้วแต่ค่าใด
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มากกว่า และขึ้นอยู่กับตัวประกอบกําลังของโหลดร่วมผสมดังกล่าว ค่าผลรวมเวกเตอร์ของค่า
กระแสไฟฟ้าต้านทาน กับ ค่ากระแสไฟฟ้ามอเตอร์สถานะคงตัวต้องไม่เกินพิกัดกระแสไฟฟ้าต้านทาน
หมายเหตุ

เช่น สวิตช์ไฟฟ้าที่ใช้ส่วนสัมผัสชุดเดียวกัน สําหรับควบคุมวงจรไฟฟ้าในตัวทําความร้อนพัดลม (fan
heater) ซึ่งรวมทั้งตัวทําความร้อน (heating element) และมอเตอร์เข้าไว้ด้วยกัน

ฉ.1.2.2

สวิตช์ไฟฟ้าที่มีทั้งพิกัดโหลดมอเตอร์และพิกัดโหลดต้านทาน อาจใช้สําหรับโหลดหลอดไฟฟ้าไส้
ทั ง สเตน ถ้ า ค่ า กระแสไฟฟ้ า โหลดหลอดไฟฟ้ า ไส้ ทั ง สเตนสถานะคงตั ว ไม่ เ กิ น 10% ของพิ กั ด
กระแสไฟฟ้าต้านทาน หรือ 60% ของพิกัดกระแสไฟฟ้ามอเตอร์ แล้วแต่ค่าใดมากกว่า

ฉ.1.2.3

สวิตช์ไฟฟ้ามีเฉพาะพิกัดกระแสไฟฟ้ามอเตอร์เท่านั้น อาจจําแนกประเภทเป็นดังนี้

ฉ.1.3

-

ตามข้อ 7.1.2.2 โดยการแจ้งว่าโหลดต้านทานต้องเท่ากับโหลดมอเตอร์ หรือ

-

ตามข้อ 7.1.2.5 สําหรับโหลดจําเพาะที่แจ้งไว้

พิกัดโหลดต้านทานและเก็บประจุร่วมผสม (combination capacitive and resistive load rating)
หมายเหตุ

ฉ.1.4

เช่น วงจรไฟฟ้าในเครื่องรับวิทยุ (radio-receiving apparatus) สําหรับเครื่องเสียงและโทรทัศน์

พิกัดโหลดจําเพาะที่แจ้งไว้ (declared specific load rating)
หมายเหตุ 1 เช่น โหลดหลอดฟลูออเรสเซนต์ และโหลดเหนี่ยวนํามีตัวประกอบกําลังน้อยกว่า 0.6
หมายเหตุ 2 อาจทดสอบสวิตช์ไฟฟ้าที่ติดมาในเครื่องใช้ไฟฟ้า โดยการใช้วงจรไฟฟ้าในเครื่องใช้ไฟฟ้า และที่จําแนก
ประเภทตามข้อ 7.1.2.5 เป็นโหลดจําเพาะที่แจ้งไว้

ฉ.1.5

พิกัดกระแสไฟฟ้าไม่เกิน 20 mA
หมายเหตุ

เช่น สวิตช์ไฟฟ้าที่ควบคุมตัวชี้บอกแบบหลอดไฟฟ้าปล่อยประจุ (discharge lamp indicator) และ
หลอดไฟฟ้าสัญญาณอื่น ๆ
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ภาคผนวก ช.
(ว่าง)
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ภาคผนวก ซ.
(ข้อแนะนํา)
(ข้อ 5.4 และตารางที่ 1)
สิ่งต่อปลายเร็วแบน วิธีการเลือกตัวต่อรับ
การทดสอบสวิตช์ไฟฟ้ามีตัวต่อเสียบ เพื่อรับรองตัวต่อรับมีมิติตาม IEC 60760
ในกรณีที่สงสัย ให้แนบตัวต่อรับตามรูปที่ 8 เพื่อการทดสอบดังนี้ ถ้าทนการทดสอบได้ ให้ใช้ตัวอย่างทดสอบตัวใหม่
ของรุ่นผลิตเดียวกันเพื่อทดสอบสวิตช์ไฟฟ้า
ให้ประกอบตัวอย่างทดสอบของตัวต่อรับจํานวน 6 ตัว กับตัวนําที่มีพื้นที่หน้าตัดค่ากลางหรือที่แจ้งไว้ ที่ระบุในตารางที่
4 ให้เสียบตัวต่อรับแต่ละตัวเข้ากับตัวต่อเสียบที่ยังไม่ได้ใช้และถอนออก ให้เสียบตัวต่อเสียบตัวเดิมเข้าและถอนออก
จํานวนไม่น้อยกว่า 5 ครั้ง แรงเสียบเข้าและแรงถอนออกต้องอยู่ตามแนวแกนและไม่มีการกระตุก ให้วัดแรงเสียบเข้า
แต่ละครั้งและแรงถอนออกแต่ละครั้ง
แรงเสียบเข้าและแรงถอนออกต้องอยู่ภายในขีดจํากัดตามตารางที่ ซ.1
ตารางที่ ซ.1 แรงเสียบเข้าและแรงถอนออกสําหรับสิ่งต่อเร็วแบน
ขนาดตัวต่อเสียบ

mm
ตัวต่อเสียบทองเหลืองไม่ชุบผิวและ
ตัวต่อรับทองเหลืองไม่ชุบผิว
2.8
4.8
6.3
9.5
ตัวต่อเสียบทองเหลืองไม่ชุบผิวและ
ตัวต่อรับชุบผิวดีบุก
2.8
4.8
6.3
9.5

การเสียบเข้า
การถอนออกครั้งที่ 1
ครั้งที่ 1
แรงสูงสุด แรงสูงสุด
แรงต่ําสุด
แต่ละตัว
เฉลี่ย แต่ละตัว
N
N
N
N

การถอนออกครั้งที่ 6
แรงต่ําสุด
เฉลี่ย
แต่ละตัว
N
N

53
67
80
100

44
89
80
80

13
22
27
30

9
13
18
20

9
13
22
20

5
9
18
20

53
67
76
100

44
89
76
80

13
22
22
40

9
13
13
23

9
13
18
40

5
9
13
23
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ภาคผนวก ฌ.
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ภาคผนวก ญ.
(ว่าง)
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ภาคผนวก ฎ.
(ข้อกําหนด)
(ข้อ 3.2.11 ข้อ 7.1.10 และข้อ 20.1)
ความสัมพันธ์ระหว่างแรงดันไฟฟ้าทนอิมพัลส์ที่กําหนด แรงดันไฟฟ้าที่กําหนด กับประเภทแรงดันไฟฟ้าเกิน
ตารางที่ ฎ.1 แรงดันไฟฟ้าทนอิมพัลส์ที่กาํ หนดสําหรับสวิตช์ไฟฟ้า
ซึ่งรับไฟฟ้าโดยตรงจากแหล่งจ่ายไฟฟ้าแรงต่ําประธาน
แรงดันไฟฟ้าระบุของระบบจ่าย
ไฟฟ้าตาม IEC 600381)

แรงดันไฟฟ้าเส้นไฟ กับ เส้นเป็น
กลาง ซึ่งรับจากแรงดันไฟฟ้าระบุ
a.c. หรือ d.c. ไม่เกิน

แรงดันทนอิมพัลส์ที่กําหนด2) 3)

kV
V
3 เฟส
1 เฟส
ประเภทแรงดันไฟฟ้าเกิน
I
II
III
50
0.33
0.5
0.8
100
0.5
0.8
1.5
150
0.8
1.5
2.5
230/400; 277/480 120-240
300
1.5
2.5
4.0
หมายเหตุ 1 สําหรับสารสนเทศ/ข้อมูลเพิ่มเติมดู IEC 60664-1 ตัวอย่างประเภทแรงดันเกินดูข้อ 2.2.2.1.1
หมายเหตุ 2 โดยทั่วไป ให้ถือว่าสวิตช์ไฟฟ้าสําหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าจัดอยู่ในประเภทแรงดันไฟฟ้าเกิน II ประเภท
แรงดันไฟฟ้าเกิน I ก็ใช้ได้ถ้ามีการสร้างสิ่งระวังพิเศษต่อแรงดันไฟฟ้าเกินชั่วครู่อยู่ในเครื่องใช้ไฟฟ้า
1)
เครื่องหมาย / แสดงว่าเป็นระบบจําหน่ายไฟฟ้า 3 เฟส 4 สาย ค่าต่ํากว่า คือ แรงดันไฟฟ้าเส้นไฟ กับ เส้นเป็นกลาง
ส่วนค่าสูงกว่า คือ แรงดันไฟฟ้าเส้นไฟ กับ เส้นไฟ
2)
สวิตช์ไฟฟ้ามีแรงดันไฟฟ้าทนอิมพัลส์ที่กําหนดเหล่านี้ สามารถใช้ในสิ่งติดตั้งทางไฟฟ้าตาม IEC 61140
3)
สําหรับสวิตช์ไฟฟ้าที่สามารถก่อกําเนิดแรงดันไฟฟ้าเกินที่ขั้วต่อของสวิตช์ไฟฟ้า แรงดันไฟฟ้าทนอิมพัลส์ที่กําหนด
หมายความว่า สวิตช์ไฟฟ้าต้องไม่ก่อกําเนิดแรงดันไฟฟ้าเกินเกินค่านี้ เมื่อใช้ตามมาตรฐานเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เกี่ยวข้อง
และข้อปฏิบัติของผู้ทํา
V
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ภาคผนวก ฏ.
(ข้อกําหนด)
(ข้อ 3.8.2 ข้อ 3.8.4 ข้อ 7.1.6 ตารางที่ 22 ตารางที่ 23 ตารางที่ 24 และข้อ 20.2.5)
ระดับมลพิษ
สภาพแวดล้อมไมโครกําหนดผลกระทบของมลพิษบนฉนวน อย่างไรก็ตาม ต้องคํานึงถึงสภาพแวดล้อมแมโครเมื่อ
พิจารณาสภาพแวดล้อมไมโคร
ภายในสวิตช์ไฟฟ้าที่ออกแบบสําหรับระดับมลพิษโดยเฉพาะ อาจจัดเตรียมให้มีเปลือกหุ้มหรือการหุ้มผนึกเพื่อยอมให้
ใช้ระยะห่างในอากาศและระยะห่างตามผิวฉนวนตามความเหมาะสมสําหรับระดับมลพิษต่ํากว่าได้ การใช้วิธี
จัดเตรียมเช่นนี้เพื่อลดมลพิษอาจไม่มีประสิทธิผลเมื่อสวิตช์ไฟฟ้ามีน้ําควบแน่นเกาะ
ระยะห่างในอากาศแคบ ๆ สามารถถูกเชื่อมสะพานโดยอนุภาคของแข็ง ฝุ่นและน้ําอย่างสมบูรณ์ ดังนั้นระยะห่างใน
อากาศต่ําสุดจึงกําหนดบริเวณซึ่งอาจมีมลพิษอยู่ในสภาพแวดล้อมไมโคร
หมายเหตุ

ฏ.1

มลพิษจะกลายเป็นนํากระแสไฟฟ้า เมื่อมีความชื้น มลพิษเกิดขึ้นจากน้ําปนเปื้อน เขม่า ฝุ่นโลหะหรือฝุ่นคาร์บอนนํา
กระแสไฟฟ้าในตัวเอง

ระดับมลพิษในสภาพแวดล้อมไมโคร
การประเมินระยะห่างตามผิวฉนวนหรือระยะห่างในอากาศ กําหนดมลพิษในสภาพแวดล้อมไมโครไว้เป็น 3
ระดับ ดังนี้
- ระดับมลพิษ 1
ไม่มีมลพิษหรือแห้งสนิท เกิดมลพิษไม่นํากระแสไฟฟ้า มลพิษไม่มีผลกระทบ
- ระดับมลพิษ 2
เกิดเฉพาะมลพิษไม่นํากระแสไฟฟ้าเท่านั้น ยกเว้นที่คาดหมายว่าจะเกิดสภาพนํากระแสไฟฟ้าชั่วคราวเป็น
ครั้งคราวจากน้ําควบแน่นเกาะ
- ระดับมลพิษ 3
เกิดมลพิษนํากระแสไฟฟ้าหรือเกิดมลพิษแห้งไม่นํากระแสไฟฟ้า ซึ่งคาดหมายว่าจะกลายเป็นนํา
กระแสไฟฟ้าเนื่องมาจากน้ําควบแน่นเกาะ

มลพิษนํากระแสไฟฟ้าโดยแก๊สแตกตัวเป็นไอออน (ionized gas) และสิ่งสะสมโลหะ อาจเกิดขึ้นในห้องอาร์ก ของ
สวิตช์ไฟฟ้า มลพิษเช่นนี้ไม่มีระดับมลพิษระบุเอาไว้ ให้ตรวจสอบลักษณะความปลอดภัยในการทดสอบ ตามข้อ 17.
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ภาคผนวก ฐ.
(ข้อกําหนด)
(ข้อ 5.5.1 ข้อ 5.5.2 ข้อ 5.5.3 ตารางที่ 1 ข้อ 20.1.1 ข้อ 20.1.2 และภาคผนวก ต.)
การทดสอบแรงดันไฟฟ้าอิมพัลส์
การทดสอบนี้ เ พื่ อ พิ สู จ น์ ยื น ยั น ว่ า ระยะห่ า งในอากาศจะทนแรงดั น ไฟฟ้ า เกิ น ชั่ ว ครู่ ที่ ร ะบุ ไ ว้ ไ ด้ การทดสอบ
แรงดันไฟฟ้าทนอิมพัลส์ให้ทําด้วยแรงดันไฟฟ้ามีรูปคลื่น 1.2/50 μs ตาม IEC 60060-1 และมีเจตนาจําลอง
แรงดันไฟฟ้าเกินของต้นกําเนิดบรรยากาศ และยังครอบคลุมถึงแรงดันไฟฟ้าเกินเนื่องจากการต่อตัด (switching)
ของบริภัณฑ์ไฟฟ้าแรงต่ําด้วย
ให้ทดสอบแต่ละสภาพขั้วไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 3 อิมพัลส์ ด้วยช่วงเวลาระหว่างพัลส์ไม่น้อยกว่า 1 s
หมายเหตุ

ค่าอิมพีแดนซ์ด้านออกของเครื่องกําเนิดอิมพัลส์ไม่ควรสูงกว่า 500 Ω เมื่อทดสอบตัวอย่างทดสอบมีรวมส่วนประกอบ
อยู่คร่อมวงจรทดสอบ อาจใช้ค่าอิมพีแดนซ์ด้านออกต่ํากว่ามากได้

เมื่อข้างในตัวอย่างทดสอบมีการจํากัดเสิร์จ (surge suppression) อิมพัลส์ต้องมีลักษณะสมบัติดังนี้
-

รูปคลื่น 1.2/50 μs สําหรับแรงดันไฟฟ้าไม่มีโหลด มีแอมพลิจูดเท่ากับค่าตามตารางที่ ฐ.1

-

รูปคลื่น 8/20 μs สําหรับกระแสไฟฟ้าเสิร์จตามความเหมาะสม

หมายเหตุ

รูปคลื่นแรงดันไฟฟ้าของแหล่งกําเนิดแรงดันไฟฟ้าทดสอบ ให้ใช้ได้ไม่ว่าตัวอย่างทดสอบมีการกําจัดเสิร์จติดตั้งอยู่ด้วย
หรือไม่ ถ้าตัวอย่างทดสอบมีการกําจัดเสิร์จ คลื่นแรงดันไฟฟ้าอิมพัลส์อาจเป็นแบบตัด (chopped) แต่ตัวอย่างทดสอบ
ควรอยู่ในภาวะที่จะทํางานโดยปกติอีกครั้ง หลังจากการทดสอบ
ถ้าตัวอย่างทดสอบไม่มีการกําจัดเสิร์จและตัวอย่างทนแรงดันไฟฟ้าอิมพัลส์ รูปคลื่นจะไม่เพี้ยนอย่างสังเกตได้
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ตารางที่ ฐ.1 แรงดันไฟฟ้าทดสอบเพื่อพิสูจน์ยนื ยันระยะห่างในอากาศที่ระดับน้ําทะเล
แรงดันไฟฟ้าทนอิมพัลส์ที่กําหนด
Û

แรงดันไฟฟ้าทดสอบอิมพัลส์ที่ระดับน้ําทะเล
Û

kV

kV

0.33
0.5
0.8
1.5
2.5
4.0

0.35
0.55
0.91
1.75
2.95
4.8

6.0

7.3

หมายเหตุ 1 เมื่ อ ทดสอบระยะห่ า งในอากาศ ฉนวนของแข็ ง ร่ ว มจะรั บ แรงดั น ไฟฟ้ า ทดสอบอิ ม พั ล ส์ ที่ ร ะดั บ น้ํ า ทะเล
เนื่องจากแรงดันไฟฟ้าทดสอบอิมพัลส์ที่ระดับน้ําทะเลตามตารางที่ ฐ.1 เพิ่มขึ้นตามแรงดันไฟฟ้าทนอิมพัลส์ที่
กําหนด จึงต้องออกแบบฉนวนของแข็งให้สอดคล้องกัน การนี้ทําให้ฉนวนของแข็งมีความสามารถทนอิมพัลส์
ที่เพิ่มขึ้น ได้
หมายเหตุ 2 อาจทดสอบด้วยความดันบาโรเมตริกปกติ ซึ่งปรับไว้ที่ค่าสมนัยกับระดับความสูง 2 000 m (80 kPa) และ
20 ºC ด้วยแรงดันไฟฟ้าทดสอบอิมพัลส์ที่ระดับน้ําทะเลสมนัยกับแรงดันไฟฟ้าทนอิมพัลส์ที่กําหนด ในกรณีนี้
ฉนวนของแข็งจะไม่รับแรงดันไฟฟ้าทดสอบอิมพัลส์ที่ระดับน้ําทะเล
หมายเหตุ 3 คําอธิบายเกี่ยวกับปัจจัยผลกระทบ (ความดันอากาศ ระดับความสูง อุณหภูมิ ความชื้น) ซึ่งเกี่ยวกับความทน
ไดอิเล็กทริกของระยะห่างในอากาศตาม IEC 60664-1 ข้อ 4.1.1.2.1.2
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ภาคผนวก ฑ.
(ข้อกําหนด)
(ตารางที่ 22)
ตัวประกอบการปรับแก้ระดับความสูง
มิติตามตารางที่ 22 ใช้ได้กับระดับความสูงไม่เกิน 2 000 m เหนือระดับน้ําทะเล ระยะห่างในอากาศสําหรับระดับ
ความสูงเกิน 2 000 m ต้องคูณด้วยตัวประกอบการปรับแก้ระดับความสูงดังนี้
ตารางที่ ฑ.1 ตัวประกอบการปรับแก้ระดับความสูง
ระดับความสูง
m
2 000
3 000
4 000
5 000
6 000
7 000
8 000
9 000
10 000
15 000
20 000

ความดันบาโรเมตริกปกติ
kPa
80.0
70.0
62.0
54.0
47.0
41.0
35.5
30.5
26.5
12.0
5.5
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ตัวประกอบการคูณ
สําหรับระยะห่างในอากาศ
1.00
1.14
1.29
1.48
1.70
1.95
2.25
2.62
3.02
6.67
14.50
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ภาคผนวก ฒ.
(ว่าง)
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ภาคผนวก ณ.
(ข้อกําหนด)
(ข้อ 7.1.12 และข้อ 20.4)
ชนิดของเคลือบสําหรับชุดประกอบสําเร็จแผ่นพิมพ์แข็ง
เคลือบชนิด A:
มีไว้เพื่อป้องกันเฉพาะมลพิษเท่านั้น โดยการปรับปรุงสภาพแวดล้อมสําหรับที่ว่าง (spacing)
ระหว่างตัวนําเดินสายวงจรพิมพ์ (printed wiring conductor) ข้างใต้เคลือบชนิด A เป็นระดับมลพิษ 1 ข้อกําหนด
ระยะห่างในอากาศและข้อกําหนดระยะห่างตามผิวฉนวนตามข้อ 20.1 และข้อ 20.2 ให้ใช้กับชุดประกอบสําเร็จ
แผ่นพิมพ์แข็งข้างใต้เคลือบชนิด A
เคลือบชนิด B:
มีไว้เพื่อป้องกันมลพิษและเพื่อเป็นฉนวน โดยการปิดหุ้ม (enclosing) ตัวนําในฉนวนของแข็ง
ดังนั้นจึงไม่มีประโยชน์ที่จะใช้ข้อกําหนดระยะห่างในอากาศและข้อกําหนดระยะห่างตามผิวฉนวนตามข้อ 20.1 และ
ข้อ 20.2 ระหว่างตัวนําข้างใต้เคลือบชนิด B
หมายเหตุ 1 เคลือบสามารถมีประสิทธิผลระหว่างส่วนนํากระแสไฟฟ้า 2 ส่วน ถ้าเคลือบปิดคลุมส่วนนํากระแสไฟฟ้า 1 ส่วนหรือ
ทั้ง 2 ส่วน พร้อมกับมีระยะห่างตามผิวฉนวนไม่น้อยกว่า 80% ระหว่างส่วนนํากระแสไฟฟ้าทั้งสองนั้น ด้วยเหตุฉะนี้
ชุดประกอบสําเร็จแผ่นพิมพ์แข็งที่ถูกเคลือบไว้บางส่วนจึงอาจใช้กับแรงดันไฟฟ้าสูงกว่า หรือระยะห่างในอากาศลด
และระยะห่างตามผิวฉนวนระหว่างส่วนนํากระแสไฟฟ้าซึ่งเทียบเคียงกับชุดประกอบสําเร็จแผ่นพิมพ์แข็งอย่าง
เดียวกัน เมื่อไม่ถูกเคลือบไว้
หมายเหตุ 2 ข้อกําหนดระยะห่างในอากาศและข้อกําหนดระยะห่างตามผิวฉนวนตามข้อ 20.1 และข้อ 20.2 ให้ใช้กับส่วนไม่ถูก
เคลือบทุกส่วนของชุดประกอบสําเร็จแผ่นพิมพ์แข็ง และระหว่างส่วนนํากระแสไฟฟ้าที่อยู่บนผิวเคลือบดังกล่าว
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ภาคผนวก ด.
(ข้อกําหนด)
การวัดระยะห่างฉนวนของแผ่นพิมพ์ทเี่ คลือบด้วยเคลือบชนิด A
(ข้อ 20.4.1)

ระยะห่างฉนวน

ส่วนนํากระแสไฟฟ้า

เคลือบ

วัสดุฐาน

รูปที่ ด.1 การวัดระยะห่างฉนวน
ให้วัดระยะห่างฉนวนข้างใต้เคลือบบนวัสดุฐาน
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ภาคผนวก ต.
(ข้อกําหนด)
การทดสอบประจํา
(ข้อ 3.9.1)
ต.1

คํานํา
การทดสอบประจํากําหนดไว้ในกรณีที่ได้พิจารณาแล้วว่ามีความจําเป็นในการตรวจหาขั้นพื้นฐาน 100% ที่ถือ
ว่าจําเป็นเพื่อความปลอดภัย

ต.2

ข้อพิจารณาทั่วไป
ในกรณีที่สวิตช์ไฟฟ้าไม่ผ่านการทดสอบที่เกี่ยวข้อง ต้องแก้ไข

ต.3

การทดสอบประจําที่ต้องทําในกรณีที่ระยะห่างในอากาศลดลง
ค่าระยะห่างในอากาศสําหรับฉนวนตามหน้าที่หรือฉนวนมูลฐานที่มีค่าน้อยกว่าค่าตามตารางที่ 22 ต้องยืนยัน
โดยการทดสอบประจํา โดยการทดสอบตามภาคผนวก ฐ.

ต.4

การทดสอบประจําที่ต้องทํากับสวิตช์ไฟฟ้าสายอ่อนและสวิตช์ไฟฟ้าติดตั้งอย่างอิสระ
ให้ทดสอบต่อไปนี้กับสวิตช์ไฟฟ้าสายอ่อน (IEC
(IEC 61058-2-4)

61058-2-1)

และสวิตช์ไฟฟ้าติดตั้งอย่างอิสระ

-

ให้ทดสอบความต่อเนื่องการต่อกับดินตามข้อ 10.4 แต่ด้วยกระแสไฟฟ้าทดสอบไม่น้อยกว่า 10 A ให้
ทดสอบเป็นระยะเวลาตามความจําเป็นที่ต้องวัด

-

สําหรับสวิตช์ไฟฟ้าเดินสายใหม่ไม่ได้มีสายอ่อนหล่อในตัว ให้ทดสอบความทนไดอิเล็กทริกตามข้อ 15.
โดยไม่ต้องอบความชื้น ให้ป้อนไฟฟ้าระหว่างส่วนแตะต้องถึงที่เป็นโลหะของสวิตช์ไฟฟ้ากับส่วนมีไฟฟ้า
ของสวิตช์ไฟฟ้า 1 s ที่ค่าตามตารางที่ 12
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ภาคผนวก ถ.
(ข้อแนะนํา)
การทดสอบการชักตัวอย่าง
(ข้อ 3.9.2)
ถ.1

คํานํา
ภาคผนวกนี้ มี ไ ว้ แ นะนํ า เพื่ อ ยื น ยั น ว่ า ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ ทํ า ขึ้ น หลั ง จากการทดสอบเฉพาะแบบตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้แล้วมีสมรรถนะตามแบบวิธีที่แจ้งไว้ อาจใช้แผนการทดสอบอื่นนอกเหนือจากตาม
ภาคผนวกนี้ก็ได้ ถ้าพิจารณาแล้วเห็นว่ามีวัตถุประสงค์อย่างเดียวกัน

ถ.2

ข้อพิจารณาทั่วไป
การทดสอบตามภาคผนวกนี้อาจถือได้ว่าเป็นส่วนของแผนการทดสอบผลิตภัณฑ์ ให้ใช้การตรวจสอบผลิตภัณฑ์
ในการผลิตสวิตช์ไฟฟ้า
ในกรณีที่สวิตช์ไฟฟ้าไม่ผ่านการทดสอบที่เกี่ยวข้อง ต้องทําการแก้ไข
ให้ทดสอบตามข้อ ถ.3 กับตัวอย่างที่สุ่มจากสายการผลิตในลําดับขั้นตอนปฏิบัติงาน ความจําเป็น ชนิด
แหล่งจ่ายไฟฟ้า ความถี่ในการทดสอบ และอัตราการชักตัวอย่าง ที่ใช้ในการทดสอบตามข้อ ถ.3 อาจได้รับ
ผลกระทบโดย
- การสร้างของผลิตภัณฑ์
- ระบบควบคุมคุณภาพที่ใช้ และ
- ปริมาณของผลิตภัณฑ์ที่ทําขึ้นอาจทดสอบด้วยวิธีทดสอบที่ต่างไปจากวิธีที่ใช้ร่วมกับการทดสอบเฉพาะ
แบบ ถ้าวิธีทดสอบที่ต่างไปนั้นสามารถแสดงได้ว่าเทียบเท่า
ควรใช้ ร ะบบควบคุ ม คุ ณ ภาพ รวมทั้ ง ระบบควมคุ ม คุ ณ ภาพ ISO 9000 ด้ ว ยสํ า หรั บ ระบบการผลิ ต
ส่วนข้อกําหนดของระบบควบคุมคุณภาพอาจเป็นไปตามเกณฑ์โดยวิธีการอื่น

ถ.3

การทดสอบ

ถ.3.1

การทดสอบต่อไปนี้ ให้ใช้เช่นเดียวกับส่วนของแผนการชักตัวอย่างกับการผลิตทุกการผลิต โดยไม่ขึ้นอยู่
กับชนิดสวิตช์ไฟฟ้าหรือกลุ่มสวิตช์ไฟฟ้า
-

ให้ตรวจสอบเนื้อหาของเครื่องหมายและฉลาก ตามข้อ 8. และความคงทนของเครื่องหมายและฉลาก
ตามข้อ 8.9
หมายเหตุ

-

อาจไม่ต้องทดสอบ ถ้าพบว่าเป็นไปตามข้อกําหนดแล้ว (เช่น โดยการใช้การหล่อขึ้นรูป พิมพ์ขึ้น
จากแม่พิมพ์ หรือกระบวนการที่คล้ายกัน)

ให้ทดสอบความทนไดอิเล็กทริกตามข้อ 15. โดยไม่ต้องอบความชื้น
หมายเหตุ

อาจไม่ต้องทดสอบ ถ้าพบว่าเป็นไปตามข้อกําหนดแล้ว (เช่น โดยการออกแบบ)
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ถ.3.2

ภายในคาบเวลาที่ระบุในลําดับขั้นตอนปฏิบัติงาน สมควรทดสอบตามลําดับ ดังนี้
-

การทดสอบความทนไดอิเล็กทริกตามข้อ15.

-

การทดสอบความร้อนกับส่วนสัมผัสและขั้วต่อตามข้อ 16.2

-

การทดสอบความทนทานตามข้อ 17.

สมควรทดสอบตามชนิดสวิตช์ไฟฟ้าแต่ละชนิด ที่อาจเลือกจากตระกูลสวิตช์ไฟฟ้า (switch family) ตาม
ภาคผนวก ท. หมายเลขตัวอย่างที่ทดสอบตามตารางที่ 1 ของมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ อาจจัด
กลุ่มสวิตช์ไฟฟ้าเป็นตระกูลสวิตช์ไฟฟ้าตามภาคผนวก ท. แล้วจึงทดสอบตัวอย่างที่เลือกตามภาคผนวก ท.
ซึ่งแสดงตัวอย่างของระบบจัดกลุ่มชนิดสวิตช์ไฟฟ้าให้เป็นตระกูลสวิตช์ไฟฟ้าสําหรับวัตถุประสงค์นี้ อาจใช้
ระบบจัดกลุ่มอย่างอื่น ๆ ก็ได้ถ้ามีความเหมาะสมสําหรับวัตถุประสงค์เช่นนี้
ถ.3.3

ภายในคาบเวลาที่ระบุในลําดับขั้นตอนปฏิบัติงาน การทดสอบลวดรุ่งแสง (glow wire test) และการ
ทดสอบการกดลูกเหล็กกลม (ball pressure test) ตามข้อ 21. และการทดสอบรอยทางพิสูจน์ตาม
ภาคผนวก ง. สมควรทดสอบกับตัวอย่างวัสดุที่เป็นตัวแทนของสิ่งสร้างที่ต่างกันของสวิตช์ไฟฟ้าและของ
วัสดุในการผลิต อย่างไรก็ตาม ไม่ใช้การทดสอบเหล่านี้ ถ้าพิสูจน์ยืนยันได้ว่าใช้วัตถุดิบอย่างเดียวกัน รูป
หล่อขึ้นอย่างเดียวกัน และกระบวนการอย่างเดียวกันดังเช่นที่ใช้ตามการทดสอบเฉพาะแบบ การนี้อาจ
สําเร็จลงได้เช่นเดียวกับส่วนของแผนงานการพิสูจน์ยืนยันของผู้หล่อขึ้นรูป (part of moulder’s
verification program) การทดสอบเหล่านี้อาจเป็นส่วนของการตรวจรับวัตถุดิบมากกว่าจะเป็นส่วนของ
การทดสอบในการผลิต
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ภาคผนวก ท.
(ข้อแนะนํา)
ตระกูลสวิตช์ไฟฟ้า
(ข้อ ถ.3.2)
ท.1

คํานํา
ภาคผนวก ท. แสดงตัวอย่างของระบบจัดกลุ่มชนิดสวิตช์ไฟฟ้าให้เป็นตระกูลสวิตช์ไฟฟ้า ตามการทดสอบที่
ระบุในข้อ ถ.3.2 ระบบจัดกลุ่มอย่างอื่น ๆ ก็อาจเหมาะสมสําหรับวัตถุประสงค์เช่นนี้ ในภาคผนวกนี้คําว่า
“ตระกูลสวิตช์ไฟฟ้า” มาจากการจัดชนิดสวิตช์ไฟฟ้าที่ต่างกันเป็นกลุ่มเดียวให้เป็นตัวแทนของกันและกันใน
ด้านสมรรถนะและด้านการสร้าง

ท.2

โดยทั่วไป
อาจจัดกลุ่มชนิดสวิตช์ไฟฟ้าให้เป็นตระกูลสวิตช์ไฟฟ้าในลักษณะที่ว่า ในการทดสอบแต่ครั้งสามารถใช้สวิตซ์
ไฟฟ้าที่มีความเสี่ยงที่สุดเป็นตัวอย่างทดสอบ
ในการทดสอบแต่ล ะครั้งอี ก ทางเลื อ กหนึ่ ง เมื่อ ตระกูล สวิ ตช์ไ ฟฟ้ ามีทั้ ง ชนิดสวิ ต ช์ ไฟฟ้า พิกัด ต่ า งกัน ด้ว ย
สมควรเลือกสวิตช์ไฟฟ้าสําหรับการทดสอบเป็นสัดส่วนตามปริมาณการผลิต และ ก็สมควรเลือกพิกัดรุนแรง
สุด (severest rating) ของชนิดสวิตช์ไฟฟ้าสําหรับการทดสอบแต่ละครั้ง
ตระกูลสวิตช์ไฟฟ้าอาจรวมทั้งความแตกต่าง ดังนี้
-

-

-

พิกัดทางไฟฟ้าต่างกันสําหรับสวิตช์ไฟฟ้าที่ใช้
• การสร้างของส่วนสัมผัสพื้นฐานอย่างเดียวกัน ยกเว้นเส้นผ่านศูนย์กลาง ความหนา หรือวัสดุของ
ส่วนสัมผัส
• รูปแบบของส่วนสัมผัสภายในฐานและตัวกระตุ้น อย่างเดียวกัน และ
• จํานวนของขั้วไฟฟ้าเท่ากัน
ส่วนภายนอกต่างกัน เช่น ขั้วต่อและส่วนกระตุ้น
ชนิด 1 ทาง ชนิด 2 ทาง และชนิดหลายทาง
สวิตช์ไฟฟ้าชนิดปกติเปิดวงจร และสวิตช์ไฟฟ้าชนิดถ่วงปกติปิดวงจร
สิ่งสร้างของส่วนสัมผัสต่างกันในเงื่อนไขดังนี้: สวิตช์ไฟฟ้าเมื่อมีพิกัดทางไฟฟ้าอย่างเดียวกันหรือต่างกัน
นั้น ที่ใช้การสร้างของส่วนสัมผัสพื้นฐานอย่างเดียวกัน ยกเว้นเส้นผ่านศูนย์กลาง ความหนา หรือวัสดุ
ของส่วนสัมผัส โดยอาจรวมอยู่ในตระกูลสวิตช์ไฟฟ้าเดียวกัน ถ้าสวิตช์ไฟฟ้านั้นมีลักษณะของส่วน
สัมผัสภายใน ฐานและตัวกระตุ้น อย่างเดียวกัน และจํานวนของขั้วไฟฟ้าเท่ากัน
ชนิด 1 ขั้ว ชนิด 2 ขั้ว และชนิดหลายขั้ว เมื่อมีพิกัดทางไฟฟ้าอย่างเดียวกันและมีลักษณะของส่วนสัมผัส
ภายใน ฐานและตัวกระตุ้น คล้ายกัน
พิกัดร่วมผสมต่างกันของพิกัดทางไฟฟ้า พิกัดอุณหภูมิ และพิกัดวัฏจักรทํางาน ภายในสิ่งสร้างเหมือนกัน
ทุกประการ
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ท.3

ข้อแนะนําการเลือกสวิตช์ไฟฟ้าในตระกูลสวิตช์ไฟฟ้าเพื่อการทดสอบ

ท.3.1

1-ทาง/2-ทาง หรือสวิตช์ถ่วงในตระกูลสวิตช์ไฟฟ้าเดียวกัน: สมควรเลือกตามพื้นฐานที่มีใช้

ท.3.2

จํานวนของขั้วไฟฟ้าต่างกันในตระกูลสวิตช์ไฟฟ้าเดียวกัน: สมควรเลือกหมุนเวียนตามสัดส่วนปริมาณการ
ผลิต

ท.3.3

พิกัดวัฏจักรทํางานต่างกัน สําหรับพิกัดทางไฟฟ้าอย่างเดียวกันภายในสิ่งสร้างเหมือนกันทุกประการและ
พิกัดร่วมผสมของ พิกัดทางไฟฟ้า พิกัดอุณหภูมิ และพิกัดวัฏจักรทํางาน: สมควรเลือกหมุนเวียนตาม
สัดส่วนปริมาณการผลิตของแต่ละชนิด

ท.3.4

ส่วนสัมผัสอย่างเดียวกัน แต่พิกัดทางไฟฟ้าต่างกันในตระกูลสวิตช์ไฟฟ้าเดียวกัน:
-

ท.3.5

ส่วนสัมผัสต่างกันและพิกัดต่างกันในตระกูลสวิตช์ไฟฟ้าเดียวกัน:
-

ท.3.6

ถ้าตระกูลสวิตช์ไฟฟ้ามีทั้งพิกัดหลากหลายด้วย สมควรเลือกหมุนเวียนตามสัดส่วนปริมาณการผลิต
ของแต่ละชนิด
สมควรทดสอบความทนทาน ที่พิกัดV-A สูงสุด ที่แรงดันไฟฟ้าสูงสุดที่ใช้กับชนิดสวิตช์ไฟฟ้าที่เลือก
และสมควรทดสอบความร้อน ที่พิกัดกระแสไฟฟ้าสูงสุดที่ใช้กับชนิดสวิตช์ไฟฟ้าที่เลือก
สมควรเลือกชนิดสวิตช์ไฟฟ้าหมุนเวียนตามพื้นฐานปริมาณการผลิตของแต่ละชนิดของส่วนสัมผัสที่
ใช้สําหรับการทดสอบ
สมควรทดสอบความทนทาน ที่พิกัดV-A สูงสุด ที่แรงดันไฟฟ้าใช้ได้สูงสุด (highest applicable
voltage) ใช้ได้กับส่วนสัมผัสที่เลือกแต่ละครั้ง
สมควรทดสอบการเกิดความร้อน ที่พิกัดกระแสไฟฟ้าใช้ได้สูงสุด (highest applicable current)
ใช้ได้กับชนิดของส่วนสัมผัสที่เลือกแต่ละครั้ง

พิกัดทางไฟฟ้าประสาน (เช่น พิกัดV-A เดียวกัน มีพิกัดV และพิกัดA ต่ างกัน) ในตระกู ลสวิตช์ไฟฟ้า
เดียวกัน: สมควรเลือกหมุนเวียนตามพื้นฐานปริมาณการผลิต โดยพิจารณาพิกัดสูงสุดในตระกูลสวิตช์
ไฟฟ้าตามข้อ ท.3.4
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ภาคผนวก ธ.
(ข้อกําหนด)
มิติของตัวต่อเสียบทีเ่ ป็นส่วนขึ้นรูปของสวิตช์ไฟฟ้า
(ข้อ 3.6.12 และข้อ 11.2.5.1)
ธ.1

ตัวต่อเสียบที่เป็นส่วนขึ้นรูปของสวิตช์ไฟฟ้าต้องเป็นไปตามข้อกําหนดมิติดังแสดงในรูปที่ ธ.1

ธ.2

ตัวต่อเสียบอาจมีเงี่ยงทางเลือก (optional detent) สําหรับลงสลัก (latching) เงี่ยงรอยบุ๋มมน (round
dimple detent) เงี่ยงรอยบุ๋มเหลี่ยม (rectangular dimple detent) และเงี่ยงรู (hole detent) ต้องอยู่
ในพื้นที่ “EF” ตามแนวเส้นศูนย์กลางของตัวต่อเสียบดังแสดงในรูปที่ ธ.1

ธ.3

สิ่งจัดเตรียม (provision) สําหรับสิ่งต่อวงจรกลับทางไม่ได้ (non-reversible connection) อาจอยู่ในพื้นที่
“EF” ตามแนวเส้นศูนย์กลางของตัวต่อเสียบดังแสดงในรูปที่ ธ.1
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10° ถึง 50°ง

ค

มิติของตัวต่อเสียบจ
มิติเป็นมิลลิเมตร
ขนาดระบุ
mm
2.8 x 0.5ก
2.8 x 0.8
4.8 x 0.5ก
4.8 x 0.8
6.3 x 0.8
9.5 x 1.2
ก
ข
ค
ง
จ

A
B
C
D
I
E
F
G
H2
(บังคับ) (บังคับ) (บังคับ) (บังคับ) (ทางเลือก) (ทางเลือก) (บังคับ) (ทางเลือก)
(ทางเลือก)
เส้นผ่านศูนย์กลาง
+0.04 +0.1
ต่ําสุด
สูงสุด ต่ําสุด -0.03 -0.1
สูงสุด
สูงสุด
ต่ําสุด
สูงสุด
1.0
1.3
0.6
1.7
3.2
2.8
0.5
7.0
1.3
1.0
1.3
0.6
1.7
3.2
2.8
0.8
7.0
1.3
1.0
2.8
0.6
1.7
4.3
4.7
0.5
6.2
1.3
1.0
2.8
0.6
1.7
4.3
4.7
0.8
6.2
1.3
1.3
2.8
0.6
2.5
5.7
6.3
0.8
7.8
1.3
1.8
2.8
0.6
2.5
6.5
9.5
1.2
12.0
1.3

ขนาดระบุ 2.8 x 0.5 และ 4.8 x 0.5 ไม่แนะนําสําหรับการออกแบบใหม่
มิติ “B3” และ ‘H1’’ ไม่มีระบุไว้
ภาพ “X” แสดงตัวอย่าง I) ถึง III) ของวิธีการยึดติดกับที่ (methods of fixation) ต่างกันที่เป็นไปได้
ปลายของตัวต่อเสียบทํารูปทรงให้สะดวกแก่การใช้งานร่วมกับตัวต่อรับ
ตัวต่อเสียบที่ทําขึ้นตามมิติดังแสดงในรูปที่ ธ.1 จะเข้ากันได้กับตัวต่อรับที่ทําขึ้นตาม IEC 60760 สําหรับแรงกดเข้าและแรงดึง
ออก ตามภาคผนวก ซ. (ข้อแนะนํา)

รูปที่ ธ.1 ตัวต่อเสียบของสิง่ ต่อปลายเร็วแบน
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ภาคผนวก น.
(ข้อแนะนํา)
ข้อกําหนดและการทดสอบสําหรับความต้านทานต่อความร้อนผิดปกติ
สําหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าไม่ต้องเฝ้าใช้ 7)
น.1

ข้อกําหนดและการทดสอบสําหรับความต้านทานต่อความร้อนผิดปกติสําหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าไม่ต้องเฝ้าใช้
เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ทํางานไม่ต้องเฝ้าใช้ ให้ทดสอบตาม มอก. 1375 –2547 ( IEC 60335-1:2001 )ข้อ 30.2.3.1
และข้อ 30.2.3.2 แต่การทดสอบไม่ใช้กับ
- ส่วนรองรับสิ่งต่อวงจรแบบเชื่อม
- ส่วนรองรับสิ่งต่อวงจรในวงจรกําลังไฟฟ้าต่ําตาม มอก. 1375-2547 ( IEC 60335-1:2001) ข้อ 19.11.1
- สิ่งต่อวงจรบัดกรีบนแผ่นพิมพ์
- สิ่งต่อวงจรบนส่วนประกอบขนาดเล็กที่ติดตั้งบนแผ่นพิมพ์ และส่วนภายในระยะห่าง 3 mm ของสิ่งต่อ
วงจรเหล่านี้ไม่ว่าตัวใด
หมายเหตุ 1 ส่วนประกอบขนาดเล็ก เช่น ไดโอด ทรานซิสเตอร์ ตัวต้านทาน ตัวเหนี่ยวนํา วงจรรวม และตัวเก็บประจุ ซึ่งไม่
ต่อวงจรโดยตรงกับแหล่งจ่ายไฟฟ้าประธาน

ส่วนที่ทําจากวัสดุอโลหะรองรับสิ่งต่อวงจรนําพากระแสไฟฟ้าเกิน 0.2 A ในการทํางานปกติ และส่วนที่ทําจาก
วัสดุอโลหะภายในระยะห่าง 3 mm ของสิ่งต่อวงจรเช่นนี้ ให้ทดสอบโดยการทดสอบลวดรุ่งแสงตาม IEC
60695-2-11 ด้วยความรุนแรงการทดสอบ 850 ºC
แต่ไม่ต้องทดสอบโดยการทดสอบลวดรุ่งแสงตาม IEC 60695-2-11 ด้วยความรุนแรงการทดสอบ 850 ºC กับ
ส่วนที่ทําจากวัสดุประเภทมีดัชนีการลุกไหม้ลวดรุ่งแสง (GWFI) ไม่น้อยกว่า 850 ºC ตาม IEC 60695-2-12
ถ้าไม่มีดัชนีการลุกไหม้ลวดรุ่งแสง (GWFI) สําหรับตัวอย่างมีความหนาภายใน ± 0.1 mm ของส่วนที่เกี่ยวข้อง
ตัวอย่างทดสอบก็ให้มีความหนาเท่ากับค่านิยมใกล้ที่สุดตาม IEC 60695-2-12 ซึ่งไม่หนากว่าส่วนที่เกี่ยวข้อง
ดังกล่าว
หมายเหตุ 2 ค่านิยมตาม IEC 60695-2-12 ได้แก่ 0.75 mm ± 0.01 mm 1.5 mm ± 0.1 mm และ 3.0 mm ± 0.2 mm
หมายเหตุ 3 ส่วนสัมผัสในส่วนประกอบ เช่น ส่วนสัมผัสของสวิตช์ไฟฟ้า เป็นต้น ให้ถือว่าเป็นสิ่งต่อวงจรนําพากระแสไฟฟ้า
หมายเหตุ 4 สมควรจี้ปลายลวดรุ่งแสงกับส่วนที่อยู่ใกล้ชิดของสิ่งต่อวงจรนําพากระแสไฟฟ้า

อีกทั้งไม่ต้องทดสอบโดยการทดสอบลวดรุ่งแสงกับชิ้นส่วนขนาดเล็กที่เป็นไปตามการทดสอบเปลวไฟเข็ม
(needle-flame test) (NFT) ตาม มอก. 1375-2547 ( IEC 60335-1: 2001) ภาคผนวก จ. หรือบนชิ้นส่วน
ขนาดเล็กที่ทําจากวัสดุประเภท V-0 หรือ V-1 ตาม IEC 60695-11-10 ถ้าตัวอย่างทดสอบที่ใช้เพื่อการจัด
ประเภทไม่หนากว่าส่วนที่เกี่ยวข้องของเครื่องใช้ไฟฟ้า
หมายเหตุ 5 บทนิยามของชิ้นส่วนขนาดเล็กดังแสดงใน IEC 60695-4

ส่วนที่ทําจากวัสดุอโลหะรองรับสิ่งต่อวงจรนําพากระแสไฟฟ้า และส่วนที่ทําจากวัสดุอโลหะอยู่ภายในระยะห่าง
3 mm ของสิ่งต่อวงจรนําพากระแสไฟฟ้า ให้ทดสอบโดยการทดสอบลวดรุ่งแสงตาม IEC 60695-2-11 แต่ไม่
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ต้องทดสอบโดยการทดสอบลวดรุ่งแสงกับส่วนที่ทําจากวัสดุประเภทที่มีอุณหภูมิการจุดติดไฟด้วยลวดรุ่งแสง
(glow-wire ignition temperature (GWIT)) ตาม IEC 60695-2-13 ไม่น้อยกว่า
- 775 ºC

สําหรับสิ่งต่อวงจรนําพากระแสไฟฟ้าเกิน 0.2 A ในการทํางานปกติ

- 675 ºC

สําหรับสิ่งต่อวงจรอื่น ๆ

ถ้าไม่มีอุณหภูมิการจุดติดไฟลวดรุ่งแสงสําหรับตัวอย่างมีความหนาภายใน ± 0.1 mm ของส่วนที่เกี่ยวข้อง
ตัวอย่างทดสอบก็ให้มีความหนาเท่ากับค่านิยมใกล้ที่สุดตาม IEC 60695-2-13 ซึ่งไม่หนากว่าส่วนที่เกี่ยวข้อง
ดังกล่าว
หมายเหตุ 6 ค่านิยมตาม IEC 606695-2-13 ได้แก่ 0.75 mm ± 0.1 mm 1.5 mm ± 0.1 mm และ 3.0 mm ± 0.2 mm

ที่ซึ่งวัสดุอโลหะอยู่ภายในระยะห่าง 3 mm ของสิ่งต่อวงจรนําพากระแสไฟฟ้า แต่ถูกกําบังจากสิ่งต่อวงจร
นําพากระแสไฟฟ้าโดยวัสดุต่างกัน ให้ทดสอบโดยการทดสอบลวดรุ่งแสงตาม IEC 60695-2-11 ที่อุณหภูมิ
เกี่ยวข้องโดยการจี้ปลายลวดรุ่งแสงตรงที่วัสดุกําบังที่แทรกกลางกับวัสดุที่ถูกกําบังนั้น แต่ไม่จี้โดยตรงตรงที่วัสดุ
ที่ถูกกําบัง
เมื่อทดสอบโดยการทดสอบลวดรุ่งแสงตาม IEC 60695-2-11 อุณหภูมิการจุดติดไฟลวดรุ่งแสงคือ
- 750 ºC

สําหรับสิ่งต่อวงจรนําพากระแสไฟฟ้าเกิน 0.2 A ในการทํางานปกติ

- 650 ºC

สําหรับสิ่งต่อวงจรอื่น ๆ

หมายเหตุ 7 ส่วนสัมผัสในส่วนประกอบ เช่น ส่วนสัมผัสของสวิตช์ไฟฟ้า เป็นต้น ให้ถือว่าเป็นสิ่งต่อวงจรนําพากระแสไฟฟ้า
หมายเหตุ 8 สมควรจี้ปลายลวดรุ่งแสงกับส่วนที่อยู่ใกล้ชิดของสิ่งต่อวงจรนําพากระแสไฟฟ้า

ถ้าส่วนทนการทดสอบลวดรุ่งแสงตาม IEC 60695-2-11 แต่ไฟลุกนานกว่า 2 s ตลอดเวลาทดสอบ แล้วให้
ทดสอบส่วนเหล่านี้และส่วนชิดติดกันต่อไป ให้ทดสอบส่วนเหนือสิ่งต่อวงจรภายในกรอบทรงกระบอกแนวดิ่งที่
มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 20 mm และสูง 50 mm โดยการทดสอบเปลวไฟเข็มตาม มอก. 1375-2547 ( IEC
60335-1:2001) ภาคผนวก จ.
แต่ส่วนที่ถูกกําบังโดยสิ่งขวางกั้นเปลวไฟ ซึ่งเป็นไปตามการทดสอบเปลวไฟเข็มตาม มอก. 1375-2547 ( IEC
60335-1:2001) ภาคผนวก จ. ไม่ต้องทดสอบ
ส่วนที่ทําจากวัสดุประเภท V-0 หรือ V-1 ตาม IEC 60695-11-10 ถ้าตัวอย่างทดสอบที่ใช้เพื่อการจัดประเภท
ไม่หนากว่าส่วนที่เกี่ยวข้องของเครื่องใช้ไฟฟ้า ไม่ต้องทดสอบเปลวไฟเข็ม
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