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เครือ่ งทำน้ำรอนไฟฟา น้ำผานรอนทันที
เฉพาะดานความปลอดภัย
1. ขอบขาย
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1.1 มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้ครอบคลุมถึงคุณลักษณะที่ตองการดานความปลอดภัยของเครื่องทำ
น้ำรอนไฟฟา น้ำผานรอนทันที สำหรับใชในทีอ่ ยอู าศัยและงานทีม่ ลี กั ษณะคลายกัน ซึง่ มีจดุ ประสงคสำหรับทำ
น้ำใหรอ นขึน้ ถึงอุณหภูมติ ่ำกวาอุณหภูมนิ ้ำเดือด ทีม่ แี รงดันไฟฟาทีก่ ำหนดไมเกิน 250 โวลตสำหรับเครือ่ งทำ
น้ำรอนเฟสเดียว และไมเกิน 480 โวลตสำหรับเครือ่ งทำน้ำรอนอืน่ ๆ

จาห

หมายเหตุ 101 เครื่ อ งทำน้ำ ร อ นไฟฟ า ที่ มี ตั ว ทำความร อ นเปลื อ ย อยู ใ นขอบข า ยของมาตรฐานผลิ ต ภั ณ ฑ
อุตสาหกรรมนี้
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เครือ่ งทำนำรอนไฟฟาซึง่ มิไดมจี ดุ ประสงคสำหรับใชในทีอ่ ยอู าศัยตามปกติ แตถงึ กระนัน้ ก็ตามอาจเปนสาเหตุ
ของอันตรายตอสาธารณะ เชนเครือ่ งทำนำรอนไฟฟาซึง่ มีจดุ ประสงคสำหรับใชในรานคา อุตสาหกรรมขนาดยอม
และในฟารม อยใู นขอบขายของมาตรฐานผลิตภัณฑอตุ สาหกรรมนี้
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ตราบเทาทีจ่ ะเปนไปไดในทางปฏิบตั ิ มาตรฐานผลิตภัณฑอตุ สาหกรรมนีจ้ ะเกีย่ วของกับอันตรายสามัญทีเ่ กิดจาก
เครือ่ งทำนำรอนไฟฟาซึง่ ทุกคนตองเผชิญทัง้ ในและรอบ ๆ บาน
มาตรฐานผลิตภัณฑอตุ สาหกรรมนีโ้ ดยทัว่ ไปจะไมคำนึงถึง
- การใชเครือ่ งทำนำรอนไฟฟาโดยเด็กเล็กหรือบุคคลทุพพลภาพทีไ่ มไดรบั การดูแล
- การเลนเครือ่ งทำนำรอนไฟฟาโดยเด็กเล็ก
หมายเหตุ 102 ตองคำนึงถึงความจริงที่วา
- สำหรับเครื่องทำน้ำรอนไฟฟาที่ประสงคใหใชในยานพาหนะ บนเรือ หรือบนเครื่องบิน อาจ
จำเปนตองมีขอกำหนดเพิ่มเติม
หมายเหตุ 103 มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้ไมใชกับ
- เครือ่ งตมน้ำไฟฟา (IEC 60335-2-15)
- เครือ่ งทำน้ำรอนไฟฟาทีม่ ถี งั เก็บ (IEC 60335-2-21)
- เครื่องทำน้ำรอนไฟฟาซึ่งประสงคใหใชในทางอุตสาหกรรมโดยเฉพาะ
- เครื่องทำน้ำรอนไฟฟาซึ่งประสงคใหใชในสถานที่ที่มีภาวะพิเศษ เชนมีบรรยากาศกัดกรอน
หรืออาจกอใหเกิดการระเบิด (ฝนุ ไอ หรือกาซ)
- เครือ่ งจายสินคาอัตโนมัตเิ ชิงพาณิชยและเครือ่ งขายอัตโนมัติ (IEC 60335-2-75)
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2. เอกสารอางอิง
ใหเปนไปตามทีก่ ำหนดในขอ 2. ของมาตรฐานผลิตภัณฑอตุ สาหกรรม ความปลอดภัยของเครือ่ งใชไฟฟาภายในบาน
และเครือ่ งใชไฟฟาอืน่ ทีค่ ลายกัน ขอกำหนดทัว่ ไป มาตรฐานเลขที่ มอก. 1375

3. บทนิยาม
ความหมายของคำที่ใชในมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้ ใหเปนไปตามที่กำหนดในขอ 3. ของ มอก. 1375
ยกเวนขอตอไปนี้
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3.1.9 แทนขอความ :
การทำงานตามปกติ (normal operation) หมายถึง การทำงานของเครือ่ งทำน้ำรอนขณะทีก่ ารไหลของน้ำผาน
เครือ่ งถูกปรับใหไดอณ
ุ หภูมขิ องน้ำออกสูงสุด โดยคัตเอาตความรอนไมทำงาน
3.101 เครือ่ งทำน้ำรอน น้ำผานรอนทันที (instantaneous water heater) หมายถึง เครือ่ งใชไฟฟาติดตัง้ ประจำทีส่ ำหรับ
ทำใหน้ำรอนขึน้ ขณะทีไ่ หลผานเครือ่ ง
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หมายเหตุ เครือ่ งทำน้ำรอน น้ำผานรอนทันที ตอไปในมาตรฐานนีจ้ ะเรียกวา “เครือ่ งทำน้ำรอน”
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3.102 เครือ่ งทำน้ำรอนปด (closed water heater) หมายถึง เครือ่ งทำน้ำรอนซึง่ ประสงคใหทำงานทีค่ วามดันของ
ระบบน้ำ การไหลของน้ำถูกควบคุมโดยลิน้ ตัวหนึง่ หรือมากกวาในระบบน้ำออก
หมายเหตุ ความดันทำงานอาจเปนความดันดานออกของอุปกรณลดหรือเพิ่มความดัน

3.103 เครือ่ งทำน้ำรอนทางออกเปด (open-outlet water heater) หมายถึง เครือ่ งทำน้ำรอนซึง่ การไหลของน้ำถูก
ควบคุมโดยลิน้ ในทอน้ำเขา ไมมลี นิ้ ในทอน้ำออก
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3.104 เครือ่ งทำน้ำรอนตัวทำความรอนเปลือย (bare-element water heater) หมายถึง เครือ่ งทำน้ำรอนซึง่ ตัวทำ
ความรอนไมหมุ ฉนวนแชอยใู นน้ำ
3.105 ความดันทีก่ ำหนด (rated pressure) หมายถึง ความดันน้ำทีผ่ ผู ลิตกำหนดใหเครือ่ งทำน้ำรอน
3.106 สวิตชการไหล (flow switch) หมายถึง สวิตชซงึ่ ทำงานตอบสนองตอการไหลของน้ำ
3.107 สวิตชความดัน (pressure switch) หมายถึง สวิตชซงึ่ ทำงานตอบสนองตอการเปลีย่ นแปลงความดัน

4. ขอกำหนดทั่วไป
ใหเปนไปตามทีก่ ำหนดในขอ 4. ของ มอก. 1375

5. ภาวะทั่วไปสำหรับการทดสอบ
ใหเปนไปตามทีก่ ำหนดในขอ 5. ของ มอก. 1375 ยกเวนขอตอไปนี้
5.2 เพิม่ เติมขอความ :
หมายเหตุ 101 อาจตองการตัวอยางเพิม่ เติมสำหรับการทดสอบขอ 22.109
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5.3 เพิม่ เติมขอความ :
ถาทดสอบกับเครือ่ งทำน้ำรอนเครือ่ งเดียว ใหทำการทดสอบขอ 22.102 ขอ 22.107 ขอ 22.108 และขอ
24.102 กอนขอ 19.
5.7 เพิม่ เติมขอความ :
ใชน้ำทีม่ อี ณ
ุ หภูมิ (15 ± 5) องศาเซลเซียส สำหรับการทดสอบ

6. การจำแนกประเภท
ใหเปนไปตามทีก่ ำหนดในขอ 6. ของ มอก. 1375 ยกเวนขอตอไปนี้

จก

6.1 แกไขขอความ :

น่า
ยจ
่ายแ

เครือ่ งทำน้ำรอนตัวทำความรอนเปลือยตองเปนประเภท I หรือประเภท III
เครือ่ งทำน้ำรอนอืน่ ๆ ตองเปนประเภท I ประเภท II หรือประเภท III
เครือ่ งทำน้ำรอนอยางนอยตองเปน IPX1

จาห

6.2 เพิม่ เติมขอความ :

าซ
้าเพ
ื่อก
าร

หมายเหตุ 101 อาจจำเปนตองมีระดับชั้นการปองกันน้ำเขาที่สูงขึ้นซึ่งขึ้นอยูกับเขต (zone) ที่ติดตั้งเครื่องทำ
น้ำรอนตามทีร่ ะบุใน IEC 60364

7. การทำเครือ่ งหมายและขอแนะนำ

ห้า
มท

ใหเปนไปตามทีก่ ำหนดในขอ 7. ของ มอก. 1375 ยกเวนขอตอไปนี้
7.1 เพิม่ เติมขอความ :

หมายเหตุ 101 ความถีท่ กี่ ำหนดต่ำสุดสำหรับเครือ่ งทำน้ำรอนตัวทำความรอนเปลือย คือ 50 เฮิรตซ

เครือ่ งทำน้ำรอนตองทำเครือ่ งหมาย ความดันทีก่ ำหนด เปนพาสคัล
เครือ่ งทำน้ำรอนตัวทำความรอนเปลือยตองทำเครือ่ งหมายทีม่ สี าระสำคัญดังตอไปนี้
สภาพตานทานของน้ำ ตองไมนอ ยกวา ...... Ω cm
หมายเหตุ 102 สภาพตานทานของน้ำมีคา ไมเกิน 1 300 Ωcm ทีอ่ ณ
ุ หภูมิ 15 องศาเซลเซียส

7.12 เพิม่ เติมขอความ :
ขอแนะนำการใชงานสำหรับเครือ่ งทำน้ำรอนทางออกเปดทีต่ อ งใชกบั หัวฉีดพน (spray head) ตองระบุวา ตอง
ขจัดตะกรันทีห่ วั ฉีดพนอยางสม่ำเสมอ
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ขอแนะนำการใชงานตองมีสาระสำคัญของคำเตือนดังตอไปนี้
คำเตือน: หามเปดสวิตช ถาน้ำในเครื่องทำน้ำรอนอาจกลายเปนน้ำแข็ง
หมายเหตุ 101 คำเตือนนี้ไมจำเปน ถาเครื่องทำน้ำรอนมีสวิตชการไหล

7.12.1เพิม่ เติมขอความ :
ขอแนะนำการติดตัง้ สำหรับเครือ่ งทำน้ำรอนทางออกเปด ตองระบุวา ตองไมตอ ทางออกเขากับกอกหรือ
อุปกรณเอาน้ำออกใดๆ นอกเหนือจากทีร่ ะบุไวในขอแนะนำ
สำหรับเครือ่ งทำน้ำรอนปดทีต่ อ งการอุปกรณผอ นคลายความดัน ขอแนะนำตองบอกวา ตองติดตัง้ อุปกรณ
ผอนคลายความดันในระหวางการติดตัง้ เครือ่ งทำน้ำรอน นอกจากวาอุปกรณนมี้ อี ยใู นเครือ่ งทำน้ำรอนแลว

จก

ขอแนะนำการติดตัง้ สำหรับเครือ่ งทำน้ำรอนตัวทำความรอนเปลือย ตองระบุสาระสำคัญตอไปนี้

น่า
ยจ
่ายแ

- สภาพตานทานของน้ำทีจ่ า ยเขา ตองไมนอ ยกวา ...... Ω cm
- เครือ่ งทำน้ำรอนตองตออยางถาวรเขากับสายไฟฟาเดินถาวร
- เครือ่ งทำน้ำรอนตองตอลงดิน (สำหรับเครือ่ งทำน้ำรอนประเภท I เทานัน้ )

าซ
้าเพ
ื่อก
าร

7.15 เพิม่ เติมขอความ :

จาห

เมือ่ เครือ่ งทำน้ำรอนตัวทำความรอนเปลือยไมสามารถอยใู นภาวะปราศจากน้ำได ขอแนะนำการติดตัง้ ตอง
บอกวา เครือ่ งทำน้ำรอนตองไมถกู ติดตัง้ ในทีซ่ งึ่ น้ำอาจเกิดการเย็นจนแข็งได
เครื่องหมายเพิ่มเติมสำหรับเครื่องทำน้ำรอนตัวทำความรอนเปลือยตองมองเห็นไดในระหวางการติดตั้ง
เครือ่ งทำน้ำรอน

ห้า
มท

7.101 ตองระบุทางน้ำเขาและทางน้ำออก การระบุนตี้ อ งไมอยบู นสวนทีถ่ อดได ถาใชสใี หใชสนี ้ำเงินสำหรับทางเขา
และสีแดงสำหรับทางออก
หมายเหตุ การระบุ อาจใชลกู ศรแสดงทิศทางของการไหลของน้ำ

การตรวจสอบใหทำโดยการตรวจพินจิ
7.102 เครือ่ งทำน้ำรอนตัวทำความรอนเปลือยประเภท I ตองมีเครือ่ งหมายบอกวาตองตอลงดิน
การตรวจสอบใหทำโดยการตรวจพินจิ
หมายเหตุ เครือ่ งหมายทีต่ ดิ อยกู บั เครือ่ ง อาจเปนปายหรือฉลากทีส่ ามารถเอาออกได

8. การปองกันการเขาถึงสวนที่มีไฟฟา
ใหเปนไปตามทีก่ ำหนดในขอ 8. ของ มอก. 1375 ยกเวนขอตอไปนี้
8.1.5 เพิม่ เติมขอความ :
หมายเหตุ 101 จะสมมุติวามีการตอเขากับทอน้ำประธานและแหลงจายไฟฟาตามตำแหนงในระหวาง
การทดสอบ

–4–

มอก. 1693–2547
ไมใชขอกำหนดนี้กับเครื่องทำน้ำรอนติดผนังซึ่งประสงคใหตออยางถาวรเขากับสายไฟฟาเดินถาวรดวย
สายเคเบิลที่มีพื้นที่หนาตัดระบุใหญกวา 2.5 ตารางมิลลิเมตร อยางไรก็ตามพื้นที่หนาตัดของทางเขา
สายเคเบิล (cable entry) ตองไมเกิน 25 ตารางเซนติเมตร และตองไมมสี ว นทีม่ ไี ฟฟาทีแ่ ตะตองถึงภายใน
ระยะฉาย(projection) ของชองเปด

9. การเริ่มเดินเครื่องของเครื่องใชที่ทำงานดวยมอเตอร
ไมใชขอ กำหนดขอนีข้ อง มอก. 1375

10. กำลังไฟฟาเขาและกระแสไฟฟา

น่า
ยจ
่ายแ

11. การเกิดความรอน

จก

ใหเปนไปตามทีก่ ำหนดในขอ 10. ของ มอก. 1375

ใหเปนไปตามทีก่ ำหนดในขอ 11. ของ มอก. 1375 ยกเวนขอตอไปนี้

จาห

11.7 แทนขอความ :

าซ
้าเพ
ื่อก
าร

ใหเครือ่ งทำน้ำรอนทำงานจนกระทัง่ ถึงภาวะคงตัว

12. ( วาง )

ไมมขี อ ความ

ห้า
มท

13. กระแสไฟฟารั่วและความทนทานทางไฟฟาที่อุณหภูมิใชงาน

ใหเปนไปตามทีก่ ำหนดในขอ 13. ของ มอก. 1375 ยกเวนขอตอไปนี้
13.2 เพิม่ เติมขอความ :

เครือ่ งทำน้ำรอนตัวทำความรอนเปลือย ใหทดสอบดวยน้ำทีม่ สี ภาพตานทานตามคาทีร่ ะบุไวบนเครือ่ ง
หมายเหตุ 101 สภาพตานทานที่เหมาะสมอาจไดมาโดยใสแอมโมเนียมฟอสเฟตลงในน้ำ

สำหรับเครือ่ งทำน้ำรอนตัวทำความรอนเปลือยประเภท I ใหวดั กระแสไฟฟารัว่ ระหวางตะแกรงโลหะกับขัว้ ตอ
ลงดิน ตะแกรงโลหะอยทู ตี่ ำแหนงในน้ำเปนระยะ 10 มิลลิเมตรจากรูเล็ก(orifice) ของทางออก
สำหรับเครือ่ งทำน้ำรอนเฟสเดียว ขัว้ ตอตางๆ ของตัวทำความรอนจะถูกตอผานสวิตชเลือกดังแสดงในรูปที่
101 เขากับขัว้ ไฟฟาทีละขัว้ ของแหลงจายไฟฟาหมุนเวียนกันไป สำหรับเครือ่ งทำน้ำรอน 3 เฟส ขัว้ ตอลงดิน
จะถูกตอเขากับสายกลางดังแสดงในรูปที่ 102
กระแสไฟฟารัว่ ตองไมเกิน 0.25 มิลลิแอมแปร
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14. แรงดันไฟฟาเกินชั่วครู
ใหเปนไปตามทีก่ ำหนดในขอ 14. ของ มอก. 1375

15. ความทนความชื้น
ใหเปนไปตามทีก่ ำหนดในขอ 15. ของ มอก. 1375 ยกเวนขอตอไปนี้
15.1.2 เพิม่ เติมขอความ :

จก

ใหตดิ ตัง้ เครือ่ งทำน้ำรอนติดผนังทีร่ ะยะ 3 มิลลิเมตรจากพืน้ ผิวติดตัง้ นอกจากขอแนะนำการติดตัง้ ระบุคา
ไวมากกวานี้

น่า
ยจ
่ายแ

16. กระแสไฟฟารั่วและความทนทานทางไฟฟา
ใหเปนไปตามทีก่ ำหนดในขอ 16. ของ มอก. 1375 ยกเวนขอตอไปนี้
16.2 เพิม่ เติมขอความ :

าซ
้าเพ
ื่อก
าร

จาห

เครือ่ งทำน้ำรอนตัวทำความรอนเปลือย ใหทดสอบดวยน้ำทีม่ สี ภาพตานทานทีท่ ำเครือ่ งหมายไวบนเครือ่ ง

17. การปองกันโหลดเกินของหมอแปลงและวงจรที่เกี่ยวของ
ใหเปนไปตามทีก่ ำหนดในขอ 17. ของ มอก. 1375

ห้า
มท

18. ความทนทาน

ไมใชขอ กำหนดขอนีข้ อง มอก. 1375

19. การทำงานผิดปกติ

ใหเปนไปตามทีก่ ำหนดในขอ 19. ของ มอก. 1375 ยกเวนขอตอไปนี้
19.2 ไมใชขอ กำหนดขอนี้
19.3 ไมใชขอ กำหนดขอนี้
19.4 เพิม่ เติมขอความ :
สำหรับเครือ่ งทำน้ำรอนทางออกเปด ใหลดั วงจรสวิตชการไหลและสวิตชซงึ่ ทำงานในระหวางการทดสอบขอ 11.
และปรับลิน้ ควบคุมน้ำใหอยใู นตำแหนงทีใ่ หผลเลวทีส่ ดุ
หมายเหตุ 101 ตำแหนงปดของลิ้นอาจเปนตำแหนงที่ใหผลเลวที่สุด
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ใหลดั วงจรสวิตชการไหลของเครือ่ งทำน้ำรอนปด และทำใหอปุ กรณผอ นคลายความดันใดๆ ไมทำงาน ในขณะ
ทีล่ นิ้ ทางออกปด แตถา เครือ่ งทำน้ำรอนไมมสี วิตชการไหลและมักเกิดกาลักน้ำกลับทาง ใหเติมน้ำแคพอทวมตัว
ทำความรอน และใหทำงานในลักษณะทีล่ นิ้ ทางออกเปด
หมายเหตุ 102 มักไมเกิดกาลักน้ำกลับทางถามีลิ้นกันกลับหรือตัวปดทางทออยูในเครื่องทำน้ำรอน หรือถา
ขอแนะนำบอกวาตองมีลิ้นกันกลับรวมอยูในการติดตั้ง

19.13เพิม่ เติมขอความ :
หมายเหตุ 101 ภาชนะบรรจุน้ำถือวาเปนเปลือกหุม

น่า
ยจ
่ายแ

จก

ในระหวางการทดสอบขอ 19.4 ภาชนะบรรจุน้ำตองไมแตกเสียหาย และอุณหภูมขิ องน้ำตองไมเกิน
- 99 องศาเซลเซียส สำหรับเครือ่ งทำน้ำรอนทางออกเปดทีม่ คี วามจุเกิน 1 ลิตร
- 140 องศาเซลเซียส สำหรับเครือ่ งทำน้ำรอนปดทีม่ คี วามจุเกิน 1 ลิตร

20. เสถียรภาพและอันตรายทางกล
ใหเปนไปตามทีก่ ำหนดในขอ 20. ของ มอก. 1375

จาห

21. ความแข็งแรงทางกล

าซ
้าเพ
ื่อก
าร

ใหเปนไปตามทีก่ ำหนดในขอ 21. ของ มอก. 1375

22. การสราง

ใหเปนไปตามทีก่ ำหนดในขอ 22. ของ มอก. 1375 ยกเวนขอตอไปนี้

ห้า
มท

22.6 เพิม่ เติมขอความ :

เปลือกหมุ ตองมีรรู ะบายน้ำอยใู นตำแหนงทีน่ ้ำสามารถระบายออกโดยไมทำใหฉนวนไฟฟาดอยลง นอกเสียจาก
วาน้ำที่ควบแนนจะไมสามารถสะสมอยูภายในเปลือกหุมในการใชงานตามปกติ รูตองมีเสนผานศูนยกลาง
อยางนอย 5 มิลลิเมตร หรือมีพนื้ ทีอ่ ยางนอย 20 ตารางมิลลิเมตรในขณะทีม่ คี วามกวางอยางนอย 3 มิลลิเมตร
การตรวจสอบใหทำโดยการตรวจพินจิ และโดยการวัด
22.33เพิม่ เติมขอความ :
ขอกำหนดไมใชกบั เครือ่ งทำน้ำรอนตัวทำความรอนเปลือย
22.101 ความดันทีก่ ำหนดของเครือ่ งทำน้ำรอนปดตองไมนอ ยกวา 0.6 เมกะพาสคัล
ความดันที่กำหนดของเครื่องทำน้ำรอนปดซึ่งประสงคใหปอนโดยลิ้นลดความดัน ตองไมนอยกวา 0.1
เมกะพาสคัล
หมายเหตุ ความดันทีก่ ำหนดของเครือ่ งทำน้ำรอนทางออกเปด คือ 0 พาสคัล

การตรวจสอบใหทำโดยการตรวจพินจิ
–7–
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22.102 เครือ่ งทำน้ำรอนตองทนความดันน้ำทีเ่ กิดขึน้ ในการใชงานตามปกติ
การตรวจสอบใหทำโดยทดสอบเครือ่ งทำน้ำรอนดวยความดันน้ำขนาด
- 2 เทาของความดันทีก่ ำหนด สำหรับเครือ่ งทำน้ำรอนปด
- 0.15 เมกะพาสคัล สำหรับเครือ่ งทำน้ำรอนทางออกเปด
ถาเครือ่ งทำน้ำรอนทางออกเปดมีลนิ้ ซึง่ ควบคุมการไหลของน้ำ ใหปอ นความดันน้ำขนาด 2 เมกะพาสคัล
ใหแกทางเขาของเครือ่ งทำน้ำรอน ในขณะทีล่ นิ้ ปด
ทำใหอปุ กรณผอ นคลายความดันไมทำงาน เพิม่ ความดันขึน้ ดวยอัตรา 0.13 เมกะพาสคัลตอวินาที จนถึงคา
ทีร่ ะบุ แลวคงไวเปนเวลา 5 นาที

น่า
ยจ
่ายแ

จก

น้ำตองไมรั่วออกจากเครื่องทำน้ำรอน และตองไมมีการเสียรูปถาวรในระดับที่จะทำใหการเปนไปตาม
ขอกำหนดของมาตรฐานนีด้ อ ยลง
22.103 เครือ่ งทำน้ำรอนปดทีม่ คี วามจุเกิน 3 ลิตร ตองมีอปุ กรณผอ นคลายความดันซึง่ ปองกันไมใหความดันเกิน
การตรวจสอบใหทำโดยทดสอบเครือ่ งทำน้ำรอนดวยความดันน้ำทีค่ อ ยๆเพิม่ ขึน้ อยางชาๆ

จาห

อุปกรณผอ นคลายความดันตองทำงานกอนความดันน้ำเกินความดันทีก่ ำหนดไปมากกวา 0.1 เมกะพาสคัล

าซ
้าเพ
ื่อก
าร

หมายเหตุ อุปกรณผอนคลายความดันอาจประกอบเขาไปในระหวางการติดตั้งเครื่องทำน้ำรอน

22.104 ทางน้ำออกของเครื่องทำน้ำรอนทางออกเปดตองสรางในลักษณะที่การไหลของน้ำไมถูกจำกัดจนถึง
ระดับทีภ่ าชนะบรรจุน้ำ จะตองรับความดันนัยสำคัญ ในระหวางการใชงานตามปกติ
การตรวจสอบใหทำโดยการตรวจพินจิ

ห้า
มท

หมายเหตุ ถือวาเปนไปตามขอกำหนดถาพื้นที่หนาตัดของทางน้ำออกไมนอยกวาพื้นที่หนาตัดของทางน้ำเขา

22.105 เครื่องทำน้ำรอนที่มีสวิตชการไหลตองสรางในลักษณะที่ ถาไมมีน้ำไหลจะไมสามารถเปดสวิตชตัวทำ
ความรอนได และถาน้ำหยุดไหลตัวทำความรอนจะถูกปดสวิตช
การตรวจสอบใหทำโดยการตรวจพินจิ และการทดสอบดวยมือ
22.106 เครื่องทำน้ำรอนปดตองมีคัตเอาตความรอนซึ่งทำงานเปนอิสระจากเทอรโมสแตตหรือสวิตชการไหล
และจะสามารถปรับตัง้ ใหมคตั เอาตความรอนไดหลังจากเอาฝาครอบถอดไมไดออกกอนเทานัน้
ถาความจุไมเกิน 1 ลิตร และเครือ่ งทำน้ำรอนมีสวิตชการไหล อาจเลือกใชอปุ กรณปอ งกัน เชนสวิตชความดัน
แทนคัตเอาตความรอน
การตรวจสอบใหทำโดยการตรวจพินจิ
22.107 น้ำตองไมรอ นถึงอุณหภูมทิ สี่ งู เกินไปในการใชงานตามปกติ
การตรวจสอบใหทำโดยการทดสอบตอไปนี้
ใหเครือ่ งทำน้ำรอนทำงานทีก่ ำลังไฟฟาเขาทีก่ ำหนด ใหเปดลิน้ ควบคุมใดๆอยางเต็มที่ ใหปรับแตงการไหล
จนกระทัง่ สวิตชการไหลหรือสวิตชความดันเริม่ ทำงาน
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อุณหภูมขิ องน้ำทางออกตองไมเกิน 95 องศาเซลเซียส และตองไมมากกวาอุณหภูมขิ องน้ำทางเขาเกิน 75
เคลวิน
สำหรับเครื่องทำน้ำรอนซึ่งสรางใหจายน้ำแกฝกบัวเพียงอยางเดียว ใหทำการทดสอบในภาวะการทำงาน
ตามปกติและดวยความดันของน้ำ 0.2 เมกะพาสคัล อุณหภูมขิ องน้ำทีท่ างออกตองไมเกิน 55 องศาเซลเซียส
22.108 น้ำทางออกของเครือ่ งทำน้ำรอนซึง่ สรางอยางเฉพาะเจาะจงใหจา ยน้ำใหแกฝก บัว ตองไมรอ นขึน้ ถึงอุณหภูมิ
ทีส่ งู เกินไปเนือ่ งจากการลดความดันอยางฉับพลันในระบบน้ำทีป่ อ น
การตรวจสอบใหทำโดยการทดสอบตอไปนี้

น่า
ยจ
่ายแ

จก

เครือ่ งทำน้ำรอนถูกปอนดวยน้ำทีค่ วามดัน 0.4 เมกะพาสคัล แลวใหทำงานทีก่ ำลังไฟฟาเขาทีก่ ำหนดโดย
ปรับตัง้ ลิน้ ควบคุมในลักษณะทีอ่ ณ
ุ หภูมขิ องน้ำทางออกเปน (25 ± 1) เคลวินเหนืออุณหภูมขิ องน้ำทางเขา
ความดันของน้ำจะถูกลดลงเปน 0.2 เมกะพาสคัลภายใน 1 วินาที
อุณหภูมขิ องน้ำทางออกตองไมสงู ขึน้ มากกวา 25 เคลวินภายใน 10 วินาที

จาห

อุณหภูมิของน้ำทางออกจะถูกวัดโดยใชเทอรมอคัปเปลลวดละเอียด วางไวที่จุดศูนยกลางของตัวรับทรง
กระบอกพลาสติกทีม่ เี สนผานศูนยกลาง 30 มิลลิเมตร และความสูง 12 มิลลิเมตร ตัวรับถูกวางไวทตี่ ำแหนง
25 มิลลิเมตร ใตหวั ฝกบัว

าซ
้าเพ
ื่อก
าร

22.109 ภาชนะบรรจุน้ำของเครือ่ งทำน้ำรอนทางออกเปดทีม่ สี วิตชความดันตองไมแตกเสียหายเนือ่ งจากความดัน
ภายในเกิน
การตรวจสอบใหทำโดยการตรวจพินจิ และสำหรับ

ห้า
มท

- เครื่องทำน้ำรอนที่มีชิ้นสวนออนแอซึ่งจะมีน้ำฉีดออกหรือแตกเมื่อความดันสูงเกิน ใหทดสอบตามขอ
22.109.1
หมายเหตุ 1. ตัวอยางของชิน้ สวนออนแอ ไดแก ไดอะแฟรม(diaphragm) และจุก

- เครือ่ งทำน้ำรอนทีม่ อี ปุ กรณผอ นคลายความดันอืน่ ๆ ใหทดสอบตามขอ 22.109.1 และขอ 22.109.3
- เครือ่ งทำน้ำรอนทีม่ ตี วั ทำความรอนซึง่
. แตกเสียหายกอนความดันภายในเกิน
. ไมสามารถใสพลังงานไฟฟาใหเมือ่ ความดันภายในเกิน
ใหทดสอบตามขอ 22.109.2 และขอ 22.109.3
หลังการทดสอบ เครือ่ งทำน้ำรอนตองเปนไปตามขอ 8. และขอ 16.2
หมายเหตุ 2. การทดสอบจำลองการปดกั้นทางออกหรือจำลองการทำใหน้ำแข็งตัวในภาชนะบรรจุ
หมายเหตุ 3. เมือ่ ทำการทดสอบ ตองระวังผลจากการแตกระเบิด
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22.109.1 ใหเติมน้ำเครือ่ งทำน้ำรอนใหเต็ม ปดผนึกทางออก แลวคอยๆเพิม่ ความดันน้ำขึน้ อยางสม่ำเสมอ
ชิ้นสวนออนแอตองมีน้ำฉีดออกหรือแตก หรืออุปกรณผอนคลายความดันตองทำงาน กอนความดัน
ภายในขึน้ ถึง 1.1 เมกะพาสคัล
หลังความดันผอนคลายลง ปลอยน้ำใหไหลเปนเวลา 1 นาที
22.109.2 ใหเติมน้ำเครือ่ งทำน้ำรอนใหเต็ม ปดผนึกทางออกและปดลิน้ ทางเขา อุปกรณควบคุมจะถูกลัดวงจรหรือ
ถูกเปดวงจรแลวแตอยางใดใหผลเลวกวา
ตอมาใหเครือ่ งทำน้ำรอนทำงานทีก่ ำลังไฟฟาเขาทีก่ ำหนด
ตัวทำความรอนตองขาดโดยไมทำใหเกิดอันตราย นอกจากวายังอยใู นสภาพไมไดรบั พลังงานไฟฟา

น่า
ยจ
่ายแ

จก

ถาตัวทำความรอนขาด ใหเปดลิน้ ทางเขา แลวคอยๆเพิม่ ความดันน้ำขึน้ อยางสม่ำเสมอจนถึงคา 1.1
เมกะพาสคัล คงความดันไวเปนเวลา 1 นาที
22.109.3 ใหเติมน้ำเครือ่ งทำน้ำรอนใหเต็ม ปดผนึกทางเขาและทางออกของเครือ่ ง อุปกรณควบคุมจะถูกลัดวงจร
หรือถูกเปดวงจรแลวแตอยางใดใหผลเลวกวา

าซ
้าเพ
ื่อก
าร

จาห

วางเครือ่ งทำน้ำรอนในทีซ่ งึ่ มีอณ
ุ หภูมโิ ดยรอบไมเกิน - 5 องศาเซลเซียส จนกระทัง่ น้ำแข็งตัว ตอมา
วางเครือ่ งทำน้ำรอนในทีซ่ งึ่ มีอณ
ุ หภูมโิ ดยรอบปกติ และใหทำงานทีก่ ำลังไฟฟาเขาทีก่ ำหนด
หมายเหตุ การวางเครื่องทำน้ำรอนที่อุณหภูมิต่ำ ใหวางในลักษณะที่การหันเหทิศทางเหมือนการใชงาน
ตามปกติ

ห้า
มท

ตัวทำความรอนตองขาดโดยไมทำใหเกิดอันตรายหรือความดันทีเ่ กินตองถูกผอนคลายลงดวยอุปกรณ
ผอนคลายความดัน นอกจากวาตัวทำความรอนยังอยใู นสภาพไมไดรบั พลังงานไฟฟา
ปดสวิตชเครือ่ งทำน้ำรอนแลวปลอยใหเย็นลงสอู ณ
ุ หภูมหิ อ ง
ถาตัวทำความรอนอยใู นสภาพไมไดรบั พลังงานไฟฟาหรือขาด น้ำจะถูกปอนผานทางเขาแลวคอย ๆ เพิม่
ความดันขึน้ อยางสม่ำเสมอจนกระทัง่ ถึง 1.1 เมกะพาสคัล คงความดันไวเปนเวลา 1 นาที
ถาอุปกรณผอ นคลายความดันทำงาน ใหตอ เครือ่ งทำน้ำรอนเขากับน้ำทีป่ อ นเปนเวลา 1 นาที โดยทางออก
ยังคงผนึกไว
22.110 เครือ่ งทำน้ำรอนสำหรับติดผนังตองมีการจัดเตรียมทีน่ า เชือ่ ถือสำหรับการติดเขากับผนัง ไมขนึ้ กับการตอ
เขากับระบบน้ำประธาน
การตรวจสอบใหทำโดยการตรวจพินจิ

23. สายภายใน
ใหเปนไปตามทีก่ ำหนดในขอ 23. ของ มอก. 1375
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24. สวนประกอบ
ใหเปนไปตามทีก่ ำหนดในขอ 24. ของ มอก. 1375 ยกเวนขอตอไปนี้
24.1.3 เพิม่ เติมขอความ :
สวิตชการไหลจะถูกทดสอบ 50 000 วัฏจักรการทำงาน
สวิตชความดันสำหรับเครือ่ งทำน้ำรอนทางออกเปด และสวิตชความดันสำหรับเครือ่ งทำน้ำรอนทีป่ ระสงค
ใหปอ นน้ำแกฝก บัวเทานัน้ ใหทดสอบ 20 000 วัฏจักรการทำงาน
สวิตชความดันสำหรับเครือ่ งทำน้ำรอนอืน่ ๆ ใหทดสอบ 50 000 วัฏจักรการทำงาน

จก

24.1.4 เพิม่ เติมขอความ :

น่า
ยจ
่ายแ

คัตเอาตความรอนทีร่ วมอยใู นเครือ่ งทำน้ำรอนปด ตองเปนไปตามขอกำหนดของอุปกรณควบคุมประเภท
2B (Type 2B controls) ในขอ 13 ขอ 15 ขอ16 ขอ 17 และขอ 20 ของ IEC 60730-1
นอกจากจะถูกทดสอบพรอมเครือ่ งทำน้ำรอน

จาห

ถาคัตเอาตความรอนตั้งใหมเองทำงานในระหวางการทดสอบขอ 22.107 ใหเพิ่มจำนวนวัฏจักร
การทำงานขึน้ เปน

าซ
้าเพ
ื่อก
าร

- 3 000 สำหรับเครือ่ งทำน้ำรอนทีป่ ระสงคใหปอ นน้ำแกฝก บัวเทานัน้
- 1 000 สำหรับเครือ่ งทำน้ำรอนอืน่ ๆ
24.101 คัตเอาตความรอนหรืออุปกรณปอ งกันอืน่ ทีร่ วมอยใู นเครือ่ งทำน้ำรอนเพือ่ ใหเปนไปตามขอ 22.106 ตอง
เปนแบบตัง้ ใหมเองไมได และสำหรับเครือ่ งทำน้ำรอนหลายเฟสตองมีการตัดวงจรทุกขัว้

ห้า
มท

การตรวจสอบใหโดยการตรวจพินจิ

24.102 คัตเอาตความรอนหรืออุปกรณปอ งกันอืน่ ทีร่ วมอยใู นเครือ่ งทำน้ำรอนปดซึง่ มีความจุไมเกิน 1 ลิตร เพือ่
ใหเปนไปตามขอ 22.106 ตองรักษาลักษณะสมบัตกิ ารทำงานของคัตเอาตความรอนหรืออุปกรณปอ งกัน
อืน่ ไวได
การตรวจสอบการเปนไปตามขอกำหนดใหปฏิบตั โิ ดยการตรวจสอบดังนี้
เครือ่ งทำน้ำรอนถูกปอนทีแ่ รงดันทีก่ ำหนดและใหทำงานในภาวะการทำงานตามปกติ แตดว ยภาวะทีอ่ ปุ กรณ
ควบคุมใดๆทีท่ ำงานในระหวางการทดสอบขอ 11. ถูกลัดวงจร ปรับแตงการไหลของน้ำจนอุณหภูมขิ อง
น้ำเพิม่ ขึน้ ประมาณ 1 เคลวินตอนาที
คัตเอาตความรอนถูกทำใหทำงาน 5 ครัง้ วัดอุณหภูมซิ งึ่ คัตเอาตความรอนทำงานแลวหาคาเฉลีย่ ทดสอบ
คัตเอาตความรอนกับการกระเพือ่ มของอุณหภูมจิ ำนวน 50 000 วัฏจักร แตละวัฏจักรประกอบดวยการ
แปรผันของอุณหภูมริ ะหวางคาสูงสุดทีว่ ดั ไดในระหวางการทดสอบขอ 22.107 กับครึง่ หนึง่ ของคานี้
ตอมาคัตเอาตความรอนถูกทำใหทำงาน 20 ครั้ง คาเฉลี่ยของอุณหภูมิซึ่งคัตเอาตความรอนทำงานตอง
ไมเบีย่ งเบนไปจากคาเฉลีย่ ทีห่ าไดตามวรรคกอนมากกวารอยละ 20
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ถาอุปกรณปอ งกันไวตอความดัน ไมตอ งใสพลังงานไฟฟาใหเครือ่ งทำน้ำรอนและใหเพิม่ ความดันของน้ำขึน้
อยางชาๆ จนอุปกรณปอ งกันทำงาน นับเปน 1 ครัง้ ทำเชนนีจ้ นครบ 5 ครัง้ แลวหาความดันทำงานเฉลีย่
ของอุปกรณปอ งกัน ทดสอบอุปกรณปอ งกันกับการกระเพือ่ มของความดัน 50 000 วัฏจักร แตละวัฏจักร
ประกอบดวยการแปรผันของความดันระหวางความดันทีก่ ำหนดของเครือ่ งทำน้ำรอนกับครึง่ หนึง่ ของคานี้
ตอมาอุปกรณปองกันถูกทำใหทำงาน 20 ครั้ง คาเฉลี่ยของความดันซึ่งอุปกรณปองกันทำงานตองไม
เบีย่ งเบนไปจากคาเฉลีย่ ทีห่ าไดตามวรรคกอนมากกวารอยละ 20

25. การตอเขากับแหลงจายและสายออนภายนอก

จก

ใหเปนไปตามทีก่ ำหนดในขอ 25. ของ มอก. 1375 ยกเวนขอตอไปนี้

น่า
ยจ
่ายแ

25.3 เพิม่ เติมขอความ :

เครือ่ งทำน้ำรอนตัวทำความรอนเปลือยตองมีเฉพาะอุปกรณและวิธกี ารสำหรับตอเขากับสายไฟฟาเดินถาวร

จาห

26. ขั้วตอสายสำหรับตัวนำภายนอก
ใหเปนไปตามทีก่ ำหนดในขอ 26. ของ มอก. 1375

าซ
้าเพ
ื่อก
าร

27. การเตรียมการสำหรับการตอลงดิน

ใหเปนไปตามทีก่ ำหนดในขอ 27. ของ มอก. 1375 ยกเวนขอตอไปนี้
27.1 เพิม่ เติมขอความ :

ห้า
มท

สำหรับเครื่องทำน้ำรอนประเภท I ภาชนะบรรจุน้ำโลหะและสวนโลหะอื่นๆ ซึ่งสัมผัสกับน้ำตองตอเขากับ
ขัว้ ตอลงดินอยางถาวรและเชือ่ ถือได
สำหรับเครือ่ งทำน้ำรอนตัวทำความรอนเปลือยประเภท I น้ำตองเขาและออกผานทอโลหะซึง่ ถูกตอเขากับขัว้ ตอ
ลงดินอยางถาวรและเชือ่ ถือได หรือไหลผานสวนโลหะซึง่ ถูกตอลงดินในลักษณะคลายกัน
หมายเหตุ 101 ตัวอยางของสวนโลหะดังกลาวไดแกตะแกรงหรือแหวน

28. หมุดเกลียวและจุดตอ
ใหเปนไปตามทีก่ ำหนดในขอ 28. ของ มอก. 1375

29. ระยะหางตามผิวฉนวน ระยะหางในอากาศ และฉนวนตัน
ใหเปนไปตามทีก่ ำหนดในขอ 29. ของ มอก. 1375
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30. ความทนความรอนและไฟ
ใหเปนไปตามทีก่ ำหนดในขอ 30. ของ มอก. 1375 ยกเวนขอตอไปนี้
30.2.2 ไมใชขอ กำหนดขอนี้
30.2.3.1 ไมใชขอ กำหนดขอนี้
30.2.3.2 แกไขขอความ :

น่า
ยจ
่ายแ

31. ความตานทานการเปนสนิม

จก

สำหรับเครือ่ งทำน้ำรอนตัวทำความรอนเปลือย การทดสอบลวดรงุ แสง (glow-wire test) ใหทำตามทีร่ ะบุ
ไวสำหรับจุดตออืน่

ใหเปนไปตามทีก่ ำหนดในขอ 31. ของ มอก. 1375

32. การแผรงั สี ความเปนพิษ และอันตรายทีค่ ลายกัน

ห้า
มท

าซ
้าเพ
ื่อก
าร

จาห

ใหเปนไปตามทีก่ ำหนดในขอ 32. ของ มอก. 1375
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A = ทางน้ำเขา
B = ทางน้ำออก

น่า
ยจ
่ายแ

จก
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C = วงจรของรูปที่ 4 ของ IEC 60990
D = ตะแกรงโลหะ

E = ขัว้ ตอลงดิน G = สวิตชเลือก
F = ตัวเครือ่ งทำน้ำรอน

ห้า
มท

าซ
้าเพ
ื่อก
าร

จาห

รูปที่ 101 แผนภาพสำหรับการวัดกระแสไฟฟารัว่ สำหรับ
เครือ่ งทำน้ำรอนตัวทำความรอนเปลือย เฟสเดียว
(ขอ 13.2)

A = ทางน้ำเขา C = วงจรของรูปที่ 4 ของ IEC 60990 E = ขัว้ ตอลงดิน
B = ทางน้ำออก D = ตะแกรงโลหะ
F = ตัวเครือ่ งทำน้ำรอน
รูปที่ 102 แผนภาพสำหรับการวัดกระแสไฟฟารัว่ สำหรับ
เครือ่ งทำน้ำรอนตัวทำความรอนเปลือย 3 เฟส
(ขอ 13.2)
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ภาคผนวก
ใหเปนไปตามภาคผนวกตางๆ ของ มอก. 1375 ยกเวนภาคผนวกตอไปนี้

ภาคผนวก ก.
การทดสอบประจำ
ใหเปนไปตามภาคผนวก ก. ของ มอก. 1375 ยกเวนขอตอไปนี้
ก.101 การทดสอบความดัน

จก

ใหทดสอบภาชนะบรรจุน้ำโดยการทดสอบความดัน ดวยการใชของไหล

น่า
ยจ
่ายแ

เมือ่ ใชของเหลว ความดันเปนดังนี้

าซ
้าเพ
ื่อก
าร

จาห

- สำหรับเครือ่ งทำน้ำรอนปด
0.7 เมกะพาสคัล สำหรับเครือ่ งทำน้ำรอนทีม่ คี วามดันทีก่ ำหนดไมเกิน 0.6 เมกะพาสคัล และ 1.1 เทาของ
ความดันทีก่ ำหนดสำหรับเครือ่ งทำน้ำรอนอืน่ ๆ
- สำหรับเครือ่ งทำน้ำรอนทางออกเปด
0.05 เมกะพาสคัล
เมือ่ ใชกา ซ ความดันดังกลาวอาจถูกลดลงแตตอ งพอเพียงทีจ่ ะทำใหเกิดการรัว่
หมายเหตุ ตองระมัดระวัง เมื่อทดสอบเครื่องทำน้ำรอนปดดวยกาซ

ห้า
มท

ตองไมเกิดการรั่วของของไหลในระหวางการทดสอบ
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