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: ข้อกําหนดทั่วไปสําหรับอุปกรณ์ตรวจจับอาร์กฟอลต์
GENERAL REQUIREMENTS FOR ARC FAULT DETECTION DEVICES
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ขอบข่าย

: มาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรมนี้
ใช้กับอุปกรณ์ตรวจจับอาร์กฟอลต์ (arc fault detection devices;
AFDD) สําหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและลักษณะที่คล้ายกันในวงจรไฟฟ้า
กระแสสลับ ที่มีแรงดันไฟฟ้าที่กาํ หนดไม่เกิน 240 V a.c. นั้น ความถี่ที่
กําหนด 50 Hz, 60 Hz หรือ 50/60 Hz และกระแสไฟฟ้าที่กําหนดไม่
เกิน 63 A
หมายเหตุ 1 ในสหรั ฐอเมริกาเครื่อ งตัดวงจรอาร์กฟอลต์ (Arc Fault Circuit
Interrupters; AFCI) ถือ ว่าคล้ายกับ AFDD

AFDD ที่มีการออกแบบโดยผู้ผลิต:
- ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์เดี่ยวที่มีเครื่องมือสําหรับเปิด ที่สามารถเปิดวงจรที่
จะทําการป้องกันในสภาวะที่กาํ หนดไว้ หรือ
- เป็นอุปกรณ์เดี่ยวที่รวมกับอุปกรณ์ป้องกัน หรือ
- เป็นชุดแยกต่างหากที่เป็นไปตาม Annex D ที่ใช้ประกอบที่สถานที่ใช้
งานเข้ากับอุปกรณ์ป้องกันที่ได้ระบุไว้
อุปกรณ์ป้องกันที่นาํ มาประกอบรวมเข้าด้วยกัน อาจเป็นได้ท้ังเครื่องตัด
วงจรที่เป็นไปตาม IEC 60898-1 หรือ RCD ที่เป็นไปตาม IEC 61008-1
(มอก. 2425), IEC 61009-1 (มอก. 909) หรือ IEC 62423
อุปกรณ์เหล่านี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดไฟไหม้ในวงจร
สุดท้าย (final circuits) ของการติดตั้งไฟฟ้าแบบถาวรอันเนื่องมาจาก
ผลกระทบจากการอาร์กของกระแสไฟฟ้าผิดพร่อง ซึ่งก่อให้เกิดความ
เสี่ยงที่จะเกิดการจุดติดไฟภายใต้เงื่อนไขบางประการ หากการอาร์กนั้น
ยังคงมีอยู่
การป้องกันการจุดติดไฟจากแรงดันไฟฟ้าสูงเกินอันเนื่องมาจากนิวทรัล
ขาดในระบบการติดตั้งไฟฟ้าแบบสามเฟสที่จะรวมเข้าไว้ในบริภัณฑ์
ประเภทนี้เพื่อให้เป็นทางเลือกเพิ่มเติมนั้น ยังอยู่ระหว่างการพิจารณาใน
ข้อ 9.22

หมายเหตุ 2 กระแสเกิดรอย (tracking current) หรือ กระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่าน
แล้วทํา ให้เกิดรอยบนผิวฉนวน จะชักนําไปสู่ การเกิดอาร์ก และดังนั้น
อาจทํา ให้เกิดการจุดติดไฟได้

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ใช้กับอุปกรณ์ท่ีทาํ งานพร้อมกันในการ
ตรวจหาและจําแนกถึงกระแสไฟอาร์กที่จะทําให้เกิดไฟไหม้และกําหนด
เกณฑ์การดําเนินงานภายใต้เงื่อนไขที่ระบุสาํ หรับการเปิดวงจรเมื่อกระแส
อาร์กเกินค่าขีดจํากัดที่ได้ให้ไว้ในมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้
AFDD ที่เป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ เหมาะสําหรับใช้
ในระบบการต่อลงดินแบบไอที (IT systems) ยกเว้น AFDD ที่ไม่มีการ
ตัดนิวทรัล
AFDD ที่ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่หรือจากวงจรอื่นที่ไม่ใช่วงจรที่ป้องกัน
ไม่อยู่ในขอบข่ายตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้
AFDD ที่มีคุณสมบัติการแยกที่ปลอดภัย มีจุดมุ่งหมายให้ใช้งานโดยบุคคล
ทั่วไปและไม่มีการบํารุงรักษา
มีข้อกําหนดเฉพาะอาจจําเป็นสําหรับ
- AFDD ที่รวมอยู่ใน หรือ มีจุดมุ่งหมายใช้เฉพาะสําหรับเต้าเสียบและ
เต้ารับ หรือ ใช้กับคู่เต้าต่อเครื่องใช้ไฟฟ้า (appliance couplers)
สําหรับใช้งานในที่อยู่อาศัยหรือการใช้งานทั่วไปที่คล้ายกัน
- AFDD ที่มีจุดมุ่งหมายสําหรับใช้กับความถี่อื่น ๆ นอกเหนือจาก 50
Hz หรือ 60 Hz
หมายเหตุ 3 สําหรับ AFDD ที่ร วมอยู่ใ นหรือ มีจุดมุ่งหมายใช้เฉพาะสําหรับเต้ารับ
ให้ ใ ช้ข้อ กําหนดตามมาตรฐานนี้ร่วมกับ มอก. 2162 และ มอก. 166
หมายเหตุ 4 ในสหราชอาณาจักร เต้าเสียบและเต้ารับ ไม่จําเป็น ต้องเป็นไปตาม
ข้อ กําหนด IEC 60884-1 ในส่วนของเต้าเสี ยบต้องเป็นไปตาม BS
1363-1 และเต้ารั บ จะต้องเป็นไปตาม BS 1363-2

ข้อควรระวังพิเศษ (เช่นอุปกรณ์ป้องกันเสิร์จ) อาจจําเป็นเมื่อมีแนวโน้มที่
จะเกิดแรงดันไฟฟ้าสูงเกินในด้านแหล่งจ่าย
ข้อกําหนดของมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ใช้สําหรับสภาวะ
อุณหภูมิและสิ่งแวดล้อมมาตรฐานและสามารถใช้งานได้กับ AFDD ที่มีไว้
สําหรับการใช้งานในสภาพแวดล้อมที่มีมลภาวะระดับ 2 ข้อกําหนด
เพิ่มเติมอาจจําเป็นต้องมีสําหรับอุปกรณ์ที่ใช้ในบริเวณที่มีสภาพแวดล้อม
ที่รุนแรงขึ้น
รายละเอียดให้เป็นไปตาม IEC 62606: 2017 ข้อ 1.
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