สมอ./ศอ./CDV
กกันยายน 2558
หห้ามใชห้หรรือยยึดถรือรร่างนนนี้เปป็นมาตรฐาน
มาตรฐานฉบกับสมบบูรณณ์จะประกาศในราชกกิจจานนุเบกษา

รร่าง

มาตรฐานผลลิตภภัณฑฑ์ออุตสาหกรรม
บรลิภณ
ภั ฑฑ์พลิมพฑ์แบบดลิจลิทภัลสสาหรภับใชช้ในสสานภักงานหรรือททที่พภักอาศภัย เฉพาะดช้านความทนทานตต่อสภาพแวดลช้อม เลต่ม 4 ความผลิดพรต่องทางแมต่เหลล็กไฟฟฟ้า
DIGITAL PRINTING EQUIPMENT FOR OFFICE OR RESIDENTIAL USE RELIABILITY TO ENVIRONMENT PART 4 : ELECTROMAGNETIC FAILURE
สสาหรกับเวนยนขอขห้อคกิดเหห็นจากหนร่วยงานตร่าง ๆ ทนที่เกนที่ยวขห้องหรรือจกัดสกัมมนาระดมความคกิดเหห็น

สสานกักงานมาตรฐานผลกิตภกัณฑณ์อนุตสาหกรรม
กระทรวงอนุตสาหกรรม ถนนพระรามทนที่ 6 กรนุงเทพฯ 10400
โทรศกัพทณ์ 0 2202 3464

(1)

คณะกรรมการวลิชาการดช้านมาตรฐาน
สาขาเครรืที่องใชช้และบรลิภณ
ภั ฑฑ์เทคโนโลยทสารสนเทศ คณะททที่ ๒
ประธานกรรมการ
นางอกัจฉรา เจรกิญสนุข

สถาบกันมาตรวกิทยาแหร่งชาตกิ

กรรมการ
นายสนุพกันธนุณ์ ตกันี้งจกิตกนุศลมกัที่น

สถาบกันเทคโนโลยนพระจอมเกลห้าเจห้าคนุณทหารลาดกระบกัง

นายพนุฒพกิ งศณ์ คงเจรกิญ

สสานกักงานมาตรฐานผลกิตภกัณฑณ์อตนุ สาหกรรม

นายเรรืองฤทธกิธิ์ หนกิแหนะ

ศบูนยณ์ทดสอบผลกิตภกัณฑณ์ไฟฟฟ้าและอกิเลห็กทรอนกิกสณ์

นายกฤษฎา อนุดมเวช
นายอาทกิตยณ์ วกัสนมงคล

สถาบกันไฟฟฟ้าและอกิเลห็กทรอนกิกสณ์

-

สภาอนุตสาหกรรมแหร่งประเทศไทย

-

สมาคมสมาพกันธณ์เทคโนโลยนสารสนเทศและ
การสรืที่อสารแหร่งประเทศไทย

นายวกิฑบูรยณ์ คงคะสนุวกัณณะ

บรกิษกัท ทนทนแอนดณ์ทน จสากกัด (มหาชน)

นางชรืที่นสนุข เมธากกุลววัฒนน

สสานกักงานคณะกรรมการคนุห้มครองผบูห้บรกิโภค

กรรมการและเลขานอุการ
นายกมล เอรืนี้อชกินกนุล

ศบูนยณ์เทคโนโลยนอกิเลห็กทรอนกิกสณ์และคอมพกิวเตอรณ์แหร่งชาตกิ

(2)

คณะผผช้จภัดทสารต่างมาตรฐาน
มาตรฐานบรลิภภัณฑฑ์พลิมพฑ์แบบดลิจลิทภัลสสาหรภับใชช้ในสสานภักงานหรรือททที่พภักอาศภัย เฉพาะดช้านความทนทางตต่อสภาพแวดลช้อม เลต่ม 4 ความผลิดพรต่องทางแมต่เหลล็กไฟฟฟ้า
ททที่ปรรึกษา
นายศรกัณยณ์ สกัมฤทธกิธิ์เดชขจร

ศบูนยณ์เทคโนโลยนอกิเลห็กทรอนกิกสณ์และคอมพกิวเตอรณ์แหร่งชาตกิ

นายกนกเวทยณ์ ตกันี้งพกิมลรกัตนณ์

ศบูนยณ์เทคโนโลยนอกิเลห็กทรอนกิกสณ์และคอมพกิวเตอรณ์แหร่งชาตกิ

นายปปิยวนุฒกิ ศรนชกัยกนุล

ศบูนยณ์เทคโนโลยนอกิเลห็กทรอนกิกสณ์และคอมพกิวเตอรณ์แหร่งชาตกิ

นายชนุมพล ครนุฑแกห้ว

ศบูนยณ์เทคโนโลยนอกิเลห็กทรอนกิกสณ์และคอมพกิวเตอรณ์แหร่งชาตกิ

คณะทสางาน ดช้านวลิชาการ
นายมนตรน พรรณรกัตนณ์

ศบูนยณ์เทคโนโลยนอกิเลห็กทรอนกิกสณ์และคอมพกิวเตอรณ์แหร่งชาตกิ

นายสมเดช แสงสนุรศกักดกิธิ์

ศบูนยณ์เทคโนโลยนอกิเลห็กทรอนกิกสณ์และคอมพกิวเตอรณ์แหร่งชาตกิ

นายพกิจกักษณ์ เพกิที่มประเสรกิฐ

ศบูนยณ์เทคโนโลยนอกิเลห็กทรอนกิกสณ์และคอมพกิวเตอรณ์แหร่งชาตกิ

นายสนุรพงษณ์ แซร่เจนยม

ศบูนยณ์เทคโนโลยนอกิเลห็กทรอนกิกสณ์และคอมพกิวเตอรณ์แหร่งชาตกิ.

นายถกิรเจต พกันพาไพร

ศบูนยณ์เทคโนโลยนอกิเลห็กทรอนกิกสณ์และคอมพกิวเตอรณ์แหร่งชาตกิ

นางสาวธกัญลกักษณณ์ ยกินี้มยร่อง

ศบูนยณ์เทคโนโลยนอกิเลห็กทรอนกิกสณ์และคอมพกิวเตอรณ์แหร่งชาตกิ

นางสาวปปัญญดา ฤกษณ์มกังกร

ศบูนยณ์เทคโนโลยนอกิเลห็กทรอนกิกสณ์และคอมพกิวเตอรณ์แหร่งชาตกิ

นางสาวอรธกินน พยกัคฆะญาตกิ

ศบูนยณ์เทคโนโลยนอกิเลห็กทรอนกิกสณ์และคอมพกิวเตอรณ์แหร่งชาตกิ

คณะทสางาน ดช้านบรรณาธลิการ
นางสมพร กกิที่งทอง

ศบูนยณ์เทคโนโลยนอกิเลห็กทรอนกิกสณ์และคอมพกิวเตอรณ์แหร่งชาตกิ

(3)

ปปัจจนุ บกันบรกิภกั ณฑณ์พกิมพณ์แบบดกิจกิทกัล นกับเปป็นบรกิภกัณฑณ์ เทคโนโลยน สารสนเทศพรืนี้นฐานทนที่ มน ใชห้ งานกกั นอยร่ า งแพรร่ หลายใน
สสานกักงานและมนแนวโนห้มการใชห้งานเพกิที่มขยึนี้นในทนที่พกักอาศกัย ในการจกัดหาบรกิภกัณฑณ์พกิมพณ์แบบดกิจกิทกัล จสา เปป็นตห้องคสา นยึงถยึง
ความทนทานตร่อสภาพแวดลห้อมดห้านตร่าง ๆ แตร่หลกักเกณฑณ์การพกิจารณานกันี้น ยกังไมร่มนการกสาหนดใหห้อยบูร่ในรบูปแบบทนที่เปป็น
มาตรฐานเดนยวกกัน ผบูห้ผลกิตแตร่ละรายมนวกิธนการทดสอบความทนทานตร่อสภาพแวดลห้อมทนที่แตกตร่างกกัน และการทดสอบ
ความทนทานตร่อสภาพแวดลห้อมไมร่ไดห้คสานยึงถยึงบรกิภกัณฑณ์พกิมพณ์แบบดกิจกิทกัลทนที่นสาเขห้ามาใชห้งานในประเทศไทย ทสาใหห้ผบูห้ใชห้ไมร่
สามารถนสาขห้อมบูลความทนทานตร่อสภาพแวดลห้อมดห้านตร่าง ๆ ของบรกิภกัณฑณ์พกิมพณ์แบบดกิจกิทกัลทนที่ผบูห้ผลกิตระบนุ มาใชห้เปป็นหลกัก
เกณฑณ์ในการพกิจารณาเพรืที่อจกัดหาบรกิภกัณฑณ์ทนที่เหมาะสมตร่อการใชห้งานไดห้ จยึงกสาหนดมาตรฐานผลกิตภกัณฑณ์อตนุ สาหกรรมความ
ทนทานประกอบตามบรกิภกัณฑณ์พกิมพณ์แบบดกิจกิทกัลสสาหรกับใชห้ในสสานกักงานหรรือทนที่พกักอาศกัย – เฉพาะดห้านความทนทานตร่อ
สภาพแวดลห้อม เลร่ม 4 ความผกิดพรร่องทางแมร่เหลห็กไฟฟฟ้าขยึนี้น
มาตรฐานผลกิตภกัณฑณ์อนุตสาหกรรมนนนี้มนจนุดประสงคณ์เพรืที่อกสา หนดวกิธนการทดสอบและคนุณ ลกัก ษณะทนที่ตห้ องการดห้านความ
ทนทานตร่อสภาพแวดลห้อมดห้านความผกิดพรร่องทางแมร่เหลห็กไฟฟฟ้าของบรกิภกัณฑณ์ใหห้เปป็นไปในลกักษณะเดนยวกกัน อธกิบายขกันี้น
ตอนการทดสอบ สภาพแวดลห้อมสสาหรกับการทดสอบ และการประเมกินผลการทดสอบใหห้เปป็นในแนวทางเดนยวกกัน
วกิธนดสาเนกินการตร่าง ๆ กสาหนดไวห้สสาหรกับการทดสอบความทนทานของบรกิภกัณฑณ์ ภายใตห้สภาพแวดลห้อมทนที่มนความผกิดพรร่อง
ทางแมร่เหลห็กไฟฟฟ้า ตามทนที่มาตรฐานผลกิตภกัณฑณ์อนุตสาหกรรมนนกนี้ สาหนด
อาจมนคนุณลกักษณะเพกิที่มเตกิมทนที่จสาเปป็นสสา หรกับบรกิภกัณฑณ์ทนที่ออกแบบมาสสา หรกับงานเฉพาะดห้านนอกเหนรือจากงานทกัที่วไปใน
สสานกักงานหรรือทนที่พกกั อาศกัย

(4)

มาตรฐานผลกิ ต ภกั ณ ฑณ์อนุต สาหกรรมนนนี้ จกัด ทสา ขยึนี้นตามความรร่ ว มมรือ ดห้ า นการมาตรฐานระหวร่ า ง สสา นกั ก งานมาตรฐาน
ผลกิตภกัณฑณ์อนุตสาหกรรม กกับ ศบูนยณ์เทคโนโลยนอกิเลห็กทรอนกิกสณ์และคอมพกิวเตอรณ์แหร่งชาตกิ สสสำนนักงสำนพนัฒนสำววิทยสำศสำสตรร์และ
เทคโนโลยยีแหห่งชสำตวิ
มาตรฐานผลกิตภกัณฑณ์อตนุ สาหกรรมนนนี้เปป็นเลร่มหนยึที่งในอนนุกรมของมาตรฐานบรกิภกัณฑณ์พกิมพณ์แบบดกิจกิทกัลสสาหรกับใชห้ในสสานกักงาน
หรรือทนพที่ กักอาศกัย - เฉพาะดห้านความทนทานตร่อสภาพแวดลห้อม ดกังนนนี้
– บรกิภกัณฑณ์พกิมพณ์แบบดกิจกิทกัลสสาหรกับใชห้ในสสานกักงานหรรือทนที่พกักอาศกัย - เฉพาะดห้านความทนทานตร่อสภาพแวดลห้อม เลร่ม 1 ทกัที่วไป
– บรกิภกัณฑณ์พกิมพณ์แบบดกิจกิทกัลสสาหรกับใชห้ในสสา นกักงานหรรือทนที่พกักอาศกัย - เฉพาะดห้านความทนทานตร่อสภาพแวดลห้อม เลร่ม 2 ความรห้อน
– บรกิภกัณฑณ์พกิมพณ์แบบดกิจกิทกัลสสาหรกับใชห้ในสสา นกักงานหรรือทนที่พกักอาศกัย - เฉพาะดห้านความทนทานตร่อสภาพแวดลห้อม เลร่ม 3 ความชรืนี้น
– บรกิภกัณฑณ์พกิมพณ์แบบดกิจกิทกัลสสาหรกับใชห้ในสสา นกักงานหรรือทนที่พกักอาศกัย - เฉพาะดห้านความทนทานตร่อสภาพแวดลห้อม เลร่ม 4 ความผกิดพรร่องทางแมร่เหลห็กไฟฟฟ้า
– บรกิภกัณฑณ์พกิมพณ์แบบดกิจกิทกัลสสาหรกับใชห้ในสสา นกักงานหรรือทนที่พกักอาศกัย - เฉพาะดห้านความทนทานตร่อสภาพแวดลห้อม เลร่ม 5 ความสกัที่นสะเทรือนและการตกกระแทก
– บรกิภกัณฑณ์พกิมพณ์แบบดกิจกิทกัลสสาหรกับใชห้ในสสา นกักงานหรรือทนที่พกักอาศกัย - เฉพาะดห้านความทนทานตร่อสภาพแวดลห้อม เลร่ม 6 ฝนุฝุ่น

(5)

มาตรฐานผลกิตภกัณฑณ์อนุตสาหกรรมนนนี้กสาหนดขยึนี้นโดยใชห้ขห้อมบูลจากผบูห้ผลกิต ผบูห้ใชห้ และเอกสารตร่อไปนนนี้เปป็นแนวทาง สสา หรกับ
เอกสารอห้างอกิงฉบกับทนที่ระบนุปปีทนที่พกิมพณ์ ใหห้ใชห้ฉบกับทนที่ระบนุ สร่วนเอกสารอห้างอกิง (รวมถยึงฉบกับแกห้ไขเพกิที่มเตกิม ) ทนที่ไมร่ไดห้ระบนุปปีทนที่พกิมพณ์
นกันี้นใหห้ใชห้ฉบกับลร่าสนุด
ศอ. ๒๐๑๒.๔

วกิธน ก ารประเมกิ น ความทนทานตร่ อ สภาวะแวดลห้ อ มสสา หรกั บ บรกิ ภกั ณ ฑณ์ พกิ ม พณ์ แ บบดกิ จกิ ทกั ล
สสาหรกับใชห้ในสสานกักงานหรรือทนที่พกกั อาศกัย - เลร่ม ๔ – ความผกิดพรร่องทางแมร่เหลห็กไฟฟฟ้า
มอก. 1451 – 2552 มาตรฐานผลกิตภกัณฑณ์อนุตสาหกรรม ความเขห้ากกันไดห้ทางแมร่เหลห็กไฟฟฟ้า เลร่ม 4 เทคนกิคการ
ทดสอบและการวกัด สร่วนทนที่ 1 ภาพโดยรวมของการทดสอบภบูมกิคนุห้มกกัน
มอก.XXXX
มาตรฐานผลกิตภกัณฑณ์อนุตสาหกรรม บรกิภกัณฑณ์พกิมพณ์แบบดกิจกิทกัลสสาหรกับใชห้ในสสานกักงานหรรือ
ทนพที่ กักอาศกัย - เฉพาะดห้านความทนทานตร่อสภาพแวดลห้อม - เลร่ม 1 ทกัวที่ ไป
CISPR 24 : 2010
Information technology equipment - Immunity characteristics - Limits
and methods of measurement
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มาตรฐานผลลิตภภัณฑฑ์ออุตสาหกรรม

บรลิภภัณฑฑ์พลิมพฑ์แบบดลิจลิทลภั สสาหรภับใชช้ในสสานภักงานหรรือททที่พภักอาศภัย เฉพาะดช้านความทนทานตต่อสภาพแวดลช้อม เลต่ม 4 ความผลิดพรต่องทางแมต่เหลล็กไฟฟฟ้า
1. ขอบขต่าย
1.1 มาตรฐานผลกิตภกัณฑณ์อนุตสาหกรรมนนนี้ครอบคลนุมขห้อกสาหนดทกัที่วไป เฉพาะดห้านความทนทานตร่อสภาพแวดลห้อมของ
บรกิภกัณฑณ์พกิมพณ์แบบดกิจกิทกัล ซยึที่งประสงคณ์ใหห้ใชห้ทกัที่วไปในสสานกักงานหรรือทนที่พกักอาศกัย ทนที่ทสางานทนที่แรงดกันไฟฟฟ้าทนที่กสาหนด
ไมร่เกกิน 250 V และความถนที่ทนที่กสาหนด 50 Hz ซยึที่งตร่อไปในมาตรฐานนนนี้จะเรนยกวร่า “บรกิภกัณฑณ์พกิมพณ์”
1.2 มาตรฐานผลกิตภกัณฑณ์อตนุ สาหกรรมนนนี้ครอบคลนุมถยึงลกักษณะความผกิดพรร่องทางแมร่เหลห็กไฟฟฟ้า ไดห้แกร่
1.2.1 แรงดกันไฟฟฟ้าดกิที่งลง การขาดหายไปชร่วงสกันี้น และการแปรพกันของแรงดกัน (voltage dip, short interruption
and voltage variation)
1.2.2 ภาวะชกัที่วครบูร่อยร่างรวดเรห็วทางไฟฟฟ้า (electrical fast transient : EFT/burst)
1.2.3 การปลร่อยประจนุไฟฟฟ้าสถกิต (electrostatic discharge : ESD)
1.2.4 เสกิรณ์จ (surge)
1.3 มาตรฐานผลกิตภกัณฑณ์อตนุ สาหกรรมนนนี้ไมร่ครอบคลนุมถยึง
1.3.1 ชกินี้นสร่วนสสาหรกับใชห้ซร่อมบรกิภกัณฑณ์พกิมพณ์
1.3.2 บรกิภกัณฑณ์พกิมพณ์ซยึที่งไมร่ประสงคณ์จะจสาหนร่ายใหห้ผบูห้ใชห้โดยทกัวที่ ไปและประสงคณ์ใหห้ใชห้งานเฉพาะดห้านอยร่างใดอยร่างหนยึที่ง
1.3.3 บรกิภกัณฑณ์พกิมพณ์ซยึที่งประสงคณ์ใหห้ใชห้ในอนุตสาหกรรมการพกิมพณ์

2. บทนลิยาม
ความหมายของคสาทนใที่ ชห้ในมาตรฐานผลกิตภกัณฑณ์อตนุ สาหกรรมนนนี้ใหห้เปป็นไปตาม มอก. XXXX และดกังตร่อไปนนนี้
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2.1 คร่าปรกิยาย (default) หมายถยึง คร่าตกันี้งตห้นของฮารณ์ดแวรณ์ และ/หรรือซอฟตณ์แวรณ์ทนที่ปรกับตกันี้งมาจากผบูห้ผลกิต หรรือถบูกปรกับ
ตกันี้งตามวกิธนการทนรที่ ะบนุไวห้ในคบูร่มรือการใชห้งาน
2.2 ชร่องตร่ออนนุกรมเอนกประสงคณ์ (universal serial bus : USB) หมายถยึง ชร่องทางตร่อเชรืที่อมอนนุกรมเพรืที่อการสรืที่อสาร
แบบเอนกประสงคณ์ สามารถใชห้เชรืที่อมตร่อกกับอนุปกรณณ์อรืที่น ๆ ไดห้อยร่างกวห้างขวาง ซยึที่งตร่อไปในมาตรฐานนนนี้จะเรนยกวร่า
“USB”
2.3 ชร่องทาง (port) หมายถยึง ชร่องทางเขห้าของความผกิดพรร่องทางแมร่เหลห็กไฟฟฟ้าสบูร่บรกิภกัณฑณ์พกิมพณ์
2.4 ฐานทดสอบ (test platform) หมายถยึง ชนุดฮารณ์ดแวรณ์และชนุดซอฟตณ์แวรณ์ทนที่ใชห้สสาหรกับทดสอบหรรือรร่วมทดสอบกกับ
ตกัวอยร่างทดสอบ เชร่น คอมพกิวเตอรณ์ ระบบปฏกิบกัตกิการ ซอฟตณ์แวรณ์ประยนุกตณ์ อนุปกรณณ์เครรือขร่าย อนุปกรณณ์จกับเวลา
หมายเหตอุ

สสาหรกับการพกิมพณ์ผร่านการเชรืที่อมตร่อแบบชร่องตร่ออนนุกรมอเนกประสงคณ์ (universal serial bus : USB) อนุปกรณณ์
เครรือขร่ายจะถรือเปป็นบรกิภกัณฑณ์ทนที่เกนที่ยวขห้อง

2.5 ตกัวอยร่างทดสอบ (equipment under test : EUT) หมายถยึง ตกัวอยร่างทนที่ใชห้ทดสอบหรรือใชห้เปป็นตกัวแทนสสา หรกับ
ทดสอบ
2.6 บรกิภกัณฑณ์ทนที่เกนที่ยวขห้อง (associated equipment) หมายถยึง บรกิภกัณฑณ์สสาเรห็จอรืที่นทนที่ตห้องใชห้รร่วมในการใชห้งานบรกิภกัณฑณ์
พกิมพณ์
2.7 บรกิภกัณฑณ์พกิมพณ์ (printer) หมายถยึง บรกิภกัณฑณ์ทนที่มนความสามารถในการพกิมพณ์แบบดกิจกิทกัลไดห้ ซยึที่งประสงคณ์ใหห้ใชห้งานใน
สสานกักงานหรรือทนที่พกกั อาศกัย และตห้องสามารถตร่อเชรืที่อมเพรืที่อสกัที่งพกิมพณ์จากคอมพกิวเตอรณ์ไดห้
2.8 โปรแกรมขกับ (program driver) หมายถยึง โปรแกรมทนที่เขนยนขยึนี้นเพรืที่อใชห้กสาหนดรบูปแบบการเชรืที่อมตร่อ แบบวกิธนใน
การรกับสร่งขห้อมบูลและคสาสกัที่ง ระหวร่างบรกิภกัณฑณ์พกิมพณ์กกับคอมพกิวเตอรณ์ทนที่ตดกิ ตกันี้งโปรแกรมนนนี้
2.9 ผบูห้ใชห้ (user) หมายถยึง ผบูห้ใชห้งาน หรรือผบูห้สกัที่งงานบรกิภกัณฑณ์ โดยใหห้ ถรือวร่าผบูห้ใชห้ไมร่ไดห้รกับการฝฝึกอบรมการใชห้ งานหรรื อ
ควบคนุมบรกิภกัณฑณ์
2.10 ผบูห้ผลกิต (manufacturer) หมายถยึง ผบูทห้ สา ผบูห้สรห้าง ผบูห้ประกอบ หรรือผบูดห้ กัดแปลงบรกิภกัณฑณ์
หมายเหตอุ

ใน พรบ. หรรือเอกสารของ สมอ. อาจใชห้คสาทนที่แตกตร่างกกัน เชร่น ผบูห้ทสา

2.11 สถานะตกันี้งตห้นสสาหรกับการทดสอบ (initial status for testing) หมายถยึง สถานะของฐานทดสอบทนที่เชรืที่อมตร่อฐาน
ทดสอบบรกิภกัณฑณ์พกิมพณ์ และมนการปรกับตกันี้งคร่าซอฟตณ์แวรณ์ของฐานทดสอบเพกิที่มเตกิมจากคร่าปรกิยายในลกักษณะทนที่จะใหห้
ประสกิทธกิภาพสบูงสนุด
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3. เอกสารอช้างอลิง
เอกสารอห้างอกิงทนที่ระบนุตร่อไปนนนี้ใชห้ประกอบกกับมาตรฐานผลกิตภกัณฑณ์อนุตสาหกรรมนนนี้ เอกสารอห้างอกิงฉบกับทนที่ระบนุปปีทนที่พกิมพณ์ ใหห้ใชห้
ฉบกับทนรที่ ะบนุ สร่วนเอกสารอห้างอกิงฉบกับทนที่ไมร่ระบนุปปีทนที่พกิมพณ์ใหห้ใชห้ฉบกับลร่าสนุด (รวมถยึงสร่วนแกห้ไขเพกิที่มเตกิม)
มอก. 1452 – 2552 มาตรฐานผลกิตภกัณฑณ์อนุตสาหกรรม ความเขห้ากกันไดห้ทางแมร่เหลห็กไฟฟฟ้า เลร่ม 4 เทคนกิคการ
ทดสอบและการวกัด สร่วนทนที่ 2 การทดสอบภบูมกิคนุห้มกกันการปลร่อยประจนุไฟฟฟ้าสถกิต
มอก. 1454 – 2552 มาตรฐานผลกิตภกัณฑณ์อนุตสาหกรรม ความเขห้ากกันไดห้ทางแมร่เหลห็กไฟฟฟ้า เลร่ม 4 เทคนกิคการ
ทดสอบและการวกัด สร่วนทนที่ 4 การทดสอบภบูมกิคนุห้มกกันภาวะชกัที่วครบูร่อยร่างเรห็วทางไฟฟฟ้า
มอก.1455 – 2540 มาตรฐานผลกิตภกัณฑณ์อนุตสาหกรรม ความเขห้ากกันไดห้ทางแมร่เหลห็กไฟฟฟ้า เลร่ม 4 เทคนกิคการ
ทดสอบและการวกัด สร่วนทนที่ 5 การทดสอบภบูมกิคนุห้มกกันเสกิรณ์จ
มอก.1460 – 2552 มาตรฐาน ผลกิตภกัณฑณ์อนุตสาหกรรม ความเขห้ากกันไดห้ทางแมร่เหลห็กไฟฟฟ้า เลร่ม 4 เทคนกิค
การทดสอบและการวกัด สร่วนทนที่ 11 การทดสอบภบูมกิคนุห้มกกันเมรืที่อแรงดกันไฟฟฟ้าดกิที่งลงขาดหาย
ไปเปป็นระยะเวลาสกันี้น ๆ และแปรเปลนที่ยน

4. แนวทางการทดสอบ
การทดสอบทนที่ใชห้ในมาตรฐานผลกิตภกัณฑณ์อนุตสาหกรรมนนนี้ ใหห้เปป็นไปตามขห้อ 7. ใชห้ตกัวอยร่างทดสอบตกัวเดนยวกกันทดสอบไปทน
ละหกัวขห้อทดสอบตามลสาดกับ

5. ภาวะทภัที่วไปสสาหรภับการทดสอบ
สภาพแวดลห้อมสสาหรกับการทดสอบ ใหห้เปป็นไปตามหกัวขห้อการทดสอบ ดกังตร่อไปนนนี้
5.1 การทดสอบความทนทานตร่อแรงดกันไฟฟฟ้าดกิที่งลง การขาดหายไปชร่วงสกันี้น และการแปรผกันของแรงดกัน ใหห้ดสาเนกิน
การภายใตห้สภาพแวดลห้อมดกังตร่อไปนนนี้
อนุณหภบูมกิ (25 ± 2) °C
ความชรืนี้นสกัมพกัทธณ์ 40 % ถยึง 80 %
คลรืที่นแมร่เหลห็กไฟฟฟ้า สภาพแวดลห้อมคลรืที่นแมร่เหลห็กไฟฟฟ้า ตห้องไมร่มนผลกระทบตร่อผลการทดสอบ
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5.2 การทดสอบความทนทานตร่อภาวะชกัที่วครบูร่อยร่างรวดเรห็วทางไฟฟฟ้า ใหห้ดสาเนกินการภายใตห้สภาพแวดลห้อมดกังตร่อไปนนนี้
อนุณหภบูมกิ (25 ± 2) °C
ความชรืนี้นสกัมพกัทธณ์ 40 % ถยึง 80 %
คลรืที่นแมร่เหลห็กไฟฟฟ้า สภาพแวดลห้อมคลรืที่นแมร่เหลห็กไฟฟฟ้า ตห้องไมร่มนผลกระทบตร่อผลการทดสอบ
5.3 การทดสอบความทนทานตร่อการปลร่อยประจนุไฟฟฟ้าสถกิต ใหห้ดสาเนกินการภายใตห้สภาพแวดลห้อมดกังตร่อไปนนนี้
อนุณหภบูมกิ (25 ± 2) °C
ความชรืนี้นสกัมพกัทธณ์ 30 % ถยึง 60 %
ความดกันบรรยากาศ 86 kPa ถยึง 106 kPa
คลรืที่นแมร่เหลห็กไฟฟฟ้า สภาพแวดลห้อมคลรืที่นแมร่เหลห็กไฟฟฟ้า ตห้องไมร่มนผลกระทบตร่อผลการทดสอบ
5.4 การทดสอบความทนทานตร่อไฟฟฟ้าเสกิรจณ์ ใหห้ดสาเนกินการภายใตห้สภาพแวดลห้อมดกังตร่อไปนนนี้
อนุณหภบูมกิ (25 ± 2) °C
ความชรืนี้นสกัมพกัทธณ์ 40 % ถยึง 80 %
คลรืที่นแมร่เหลห็กไฟฟฟ้า สภาพแวดลห้อมคลรืที่นแมร่เหลห็กไฟฟฟ้า ตห้องไมร่มนผลกระทบตร่อผลการทดสอบ

6. การเตรทยมการทดสอบ
6.1 การทดสอบนนนี้เปป็นการทดสอบเฉพาะแบบ (type test)
6.2 เครรืที่องมรือทดสอบ และการจกัดวางตกัวอยร่างทดสอบ ใหห้เปป็นดกังตร่อไปนนนี้
6.2.1 การทดสอบความทนทานตร่อการปลร่อยประจนุไฟฟฟ้าสถกิต ใหห้เปป็นไปตาม มอก. 1452
6.2.2 การทดสอบความทนทานตร่อภาวะชกัที่วครบูร่อยร่างรวดเรห็วทางไฟฟฟ้า ใหห้เปป็นไปตาม มอก. 1454
6.2.3 การทดสอบความทนทานตร่อไฟฟฟ้าเสกิรจณ์ ใหห้เปป็นไปตาม มอก. 1455
6.2.4 การทดสอบความทนทานตร่อแรงดกันไฟฟฟ้าดกิที่งลงขาดหายไปชร่วงสกันี้นและการแปรผกันของแรงดกัน ใหห้เปป็นไป
ตาม มอก. 1460
หมายเหตอุ

ดบูตกัวอยร่างการจกัดวางตกัวอยร่างทดสอบสสาหรกับการทดสอบความทนทานตร่อการปลร่อยประจนุไฟฟฟ้าสถกิต และความ
ทนทานตร่อภาวะชกัที่วครบูร่อยร่างรวดเรห็วทางไฟฟฟ้า ไดห้จากภาคผนวก ก.
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6.3 ฐานทดสอบ
มาตรฐานผลกิตภกัณฑณ์อนุตสาหกรรมนนนี้ไมร่ไดห้มนการกสาหนดฐานทดสอบทนที่ตายตกัว ผบูห้ทดสอบสามารถเลรือกฐานทดสอบ
ทนที่เหมาะสมไดห้เองและใหห้บกันทยึกฐานทดสอบทนที่มนผลตร่อผลการทดสอบทนุกครกันี้ง
6.3.1 การตกันี้งคร่าเบรืนี้องตห้นฐานทดสอบ
ตกิดตกันี้งฐานทดสอบดห้านฮารณ์ดแวรณ์และซอฟตณ์แวรณ์ตามวกิธนการทนที่ระบนุไวห้ในคบูร่มรือการใชห้ บกันทยึกรายละเอนยดวกิธนการ
และการตกันี้งคร่าในรายงานการทดสอบดห้วย กรณนทนที่มนการดสาเนกินการเพกิที่มเตกิมทนที่แตกตร่างจากคร่าปรกิยายตามวกิธน
การทนที่ระบนุไวห้ในคบูร่มรือการใชห้ ใหห้บกันทยึกรายละเอนยดการดสาเนกินการเพกิที่มเตกิมนกันี้นในรายงานดห้วย
ควรเลรือกการเชรืที่อมตร่อใหห้สอดคลห้องกกับรบูปแบบการใชห้งานบรกิภกัณฑณ์พกิมพณ์ ตห้องบกันทยึกรบูปแบบการเชรืที่อมตร่อไวห้
ควรทดสอบใหห้แนร่ใจวร่ามนการปรกับตกันี้งฐานทดสอบในลกักษณะทนที่จะใหห้ประสกิทธกิภาพสบูงสนุด โดยตห้องบกันทยึกราย
ละเอนยดการปรกับตกันี้งไวห้ รายละเอนยดการตกันี้งคร่าฐานทดสอบเบรืนี้องตห้นทกันี้งหมดตห้องถบูกบกันทยึกไวห้เปป็นสถานะปรกิยาย
สสาหรกับการทดสอบ
6.3.2 การใชห้ดกิสกณ์อกิมเมจ (disk image) เพรืที่อสรห้างฐานทดสอบ
ใหห้ใชห้ดกิสกณ์อกิมเมจเพรืที่อสรห้างฐานทดสอบไดห้ โดยทนที่ดกิสกณ์อกิมเมจนกันี้นสรห้างขยึนี้นจากฐานทดสอบทนที่มนการตกันี้งคร่าแลห้ว
แตร่ยกังไมร่ไดห้ตกิดตกันี้งโปรแกรมขกับของบรกิภกัณฑณ์พกิมพณ์ และตห้องบกันทยึกซอฟตณ์แวรณ์ทนที่ใชห้จกัดการดกิสกณ์อกิมเมจและการ
ตกังนี้ คร่าเพกิที่มเตกิมจากคร่าปรกิยายของซอฟตณ์แวรณ์นกันี้นในรายงานผลการทดสอบดห้วย
6.3.3 การเรกิที่มตห้นทดสอบ
กร่อนเรกิที่มทดสอบตห้องจกัดใหห้ฐานทดสอบกลกับไปอยบูร่สถานะตกันี้งตห้นสสาหรกับการทดสอบกร่อนการทดสอบบรกิภกัณฑณ์
พกิมพณ์เครรืที่องใหมร่ทนุกครกันี้ง
บรกิภกัณฑณ์พกิมพณ์ทนที่ปรกับเปลนที่ยนการตกันี้งคร่าของฮารณ์ดแวรณ์หรรือปรกับเปลนที่ยนบรกิภกัณฑณ์ประกอบทนที่เกนที่ยวขห้อง ใหห้ถรือเปป็น
บรกิภกัณฑณ์พกิมพณ์เครรืที่องใหมร่
6.4 การตกันี้งคร่าตกัวอยร่างทดสอบ
ตกิดตกันี้งตกัวอยร่างทดสอบตามวกิธนการจากคบูร่มรือผบูห้ใชห้ ตกิดตกันี้งโปรแกรมขกับตามคสาแนะนสาจากคบูร่มรือผบูห้ใชห้ โดยใชห้โปรแกรม
ขกับรนุร่นลร่าสนุด บกันทยึกชรืที่อ และรนุร่นโปรแกรมขกับในรายงานผลการทดสอบ
กรณนตกิดตกันี้งโปรแกรมขกับตามวนธนการจากคบูร่มรือผบูห้ใชห้แลห้วไมร่สามารถตกิดตกันี้งโปรแกรมขกับไดห้โดยอกัตโนมกัตกิ ใหห้ปรยึกษาผบูห้
ผลกิต
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การตกันี้งคร่าโปรแกรมขกับ ใหห้ใชห้คร่าปรกิยายของโปรแกรมขกับ กรณนทนที่การตกันี้งคร่าทนที่โปรแกรมขกับและทนที่ตกัวอยร่างทดสอบ
ไมร่ตรงกกัน ใหห้ใชห้คร่าจากโปรแกรมขกับแทน ไมร่อนนุญาตใหห้ยกเลกิกฟปังกณ์ชกันการทสา งานทนที่ตกันี้งมาจากผบูห้ผลกิต เชร่น การ
ทสาความสะอาดหกัวพกิมพณ์โดยอกัตโนมกัตกิ การสอบเทนยบตกัวอยร่างทดสอบ การประหยกัดพลกังงาน ยกเวห้นฟปังกณ์ชกันการ
เลรือกกระดาษโดยอกัตโนมกัตกิ (automatic media detect)
การตกันี้งคร่าขนาดกระดาษตห้องใหห้ตรงกกับไฟลณ์ทนที่ใชห้ เชร่น ไฟลณ์ทดสอบขนาด A4 ใหห้ตกันี้งคร่าทนที่ตวกั อยร่างทดสอบเปป็นขนาด
กระดาษ A4 และใชห้กระดาษขนาด A4 ในการทดสอบ ตรวจสอบการตกันี้งคร่าขอบหนห้ากระดาษใหห้ไมร่เกกิน 12.7
mm โดยสามารถใชห้ฟปังกณ์ชกันการปรกับตสา แหนร่งหนห้ากระดาษ เชร่น การปรกับงานพกิมพณ์ใหห้อยบูร่กยึที่งกลางหนห้า (page
centering) การปรกับแนวงานพกิมพณ์ (auto-rotation) ไดห้ เพรืที่อใหห้งานพกิมพณ์ออกมาถบูกตห้อง และใหห้บกันทยึกทนุกการ
ตกันี้งคร่าทนที่ปรกับแตร่งเพกิที่มเตกิมจากคร่าปรกิยายในรายงานผลการทดสอบดห้วย
หมายเหตอุ

การปปิดการทสางานบางฟปังกณ์ชกันเพรืที่อใหห้ผลการพกิมพณ์ออกมาถบูกตห้องสามารถทสาไดห้ เชร่น การปปิดฟปังกณ์ชกัน การปรกับ
สกัดสร่วนหนห้ากระดาษ (page scaling)

ตห้องเปปิดการทสางานของฟปังกณ์ชกันการพกิมพณ์แบบเรนยงชนุด กรณนทนที่คร่าปรกิยายโปรแกรมขกับไมร่ไดห้เปปิดทสางานฟปังกณ์ชกันนนนี้
ใหห้ผบูห้ทดสอบดสาเนกินการตามคบูร่มรือผบูห้ใชห้ เพรืที่อเปปิดการทสางานฟปังกณ์ชกันการพกิมพณ์แบบเรนยงชนุด
สสาหรกับบรกิภกัณฑณ์พกิมพณ์ทนที่เปป็นชนกิดสน ใหห้ตกันี้งคร่าเปป็นงานพกิมพณ์แบบสน และหากประสงคณ์จะทดสอบงานพกิมพณ์ขาวดสาเพกิที่ม
เตกิม (ไมร่บกังคกับ) ใหห้ตกันี้งคร่าเปป็นงานพกิมพณ์ขาวดสา โดยใหห้ใชห้คณ
นุ ภาพและความละเอนยดงานพกิมพณ์เชร่นเดนยวกกับงานพกิมพณ์
สน และใหห้ใชห้เฉพาะหมยึกดสาในการพกิมพณ์งานเทร่านกันี้น
หมายเหตอุ

การตกันี้งคร่าสนงานพกิมพณ์ขาวดสา สามารถกระทสาไดห้ในโปรแกรมขกับและทนที่ตกัวอยร่างทดสอบโดยตรง โดยอาจใชห้คสาวร่า
“Print in B&W” “Print in grayscale” “Print in black only”

6.5 การเชรืที่อมตร่อตกัวอยร่างทดสอบ
รบูปแบบการเชรืที่อมตร่อกกับบรกิภกัณฑณ์พกิมพณ์ควรจะสอดคลห้องกกับรบูปแบบการใชห้งานของบรกิภกัณฑณ์พกิมพณ์ เชร่น บรกิภกัณฑณ์
พกิมพณ์สสาหรกับสสานกักงานควรเชรืที่อมตร่อในรบูปแบบเครรือขร่าย บรกิภกัณฑณ์พกิมพณ์สสาหรกับสร่วนบนุคคลควรเชรืที่อมตร่อโดยตรงกกับ
เครรืที่ องคอมพกิวเตอรณ์ (เชร่น USB) กรณนทนที่การเชรืที่ อมตร่อ บรกิ ภกัณฑณ์พกิ มพณ์ไ มร่ส อดคลห้อ งกกับรบูป แบบการใชห้ งาน ใหห้ ผบูห้
ทดสอบบกันทยึกรายละเอนยดในรายงานผลการทดสอบดห้วย
6.6 รายละเอนยดอรืที่น ๆ ของตกัวอยร่างทดสอบ
สกิที่งทนที่ใชห้รร่วมทดสอบจะตห้องเปป็นไปตามขห้อกสาหนดคสาแนะนสาจากผบูห้ผลกิต เชร่น วกัสดนุสกินี้นเปลรืองทนที่ใชห้รร่วมกกับตกัวอยร่าง
ทดสอบ
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6.7 กระดาษทนที่ใชห้สสาหรกับการทดสอบ
ใหห้ เลรื อ กกระดาษทนที่ใชห้สสา หรกับการทดสอบเปป็ นกระดาษสน ข าว ขนาด A4 (210 mm × 297 mm) นสนี้า หนกั ก
80 g/m2
รายละเอนยดของกระดาษทนที่ใชห้ทดสอบตห้องระบนุในรายงานผลการทดสอบ เชร่น เครรืที่องหมายการคห้า รนุร่น นสนี้าหนกัก
ขนาด ประเภท และชนกิด
6.8 ภาระงานทดสอบและโปรแกรมประยนุกตณ์สสาหรกับทดสอบ
ใหห้ใชห้ไฟลณ์ทดสอบในรบูปแบบมาตรฐานเปปิดเปป็นภาระงานทดสอบ ไฟลณ์มาตรฐานทนที่เลรือกไดห้ใหห้ไวห้ในภาคผนวก ข.
โดยใชห้ไฟลณ์มาตรฐานจากภาระงานอกักษรสารจสานวน 4 ชนุด ในกรณนทนที่ผบูห้ผลกิตกสาหนดใหห้ทดสอบดห้วยงานพกิมพณ์กราฟ
ฟปิค ใหห้เลรือกใชห้ภาระงานมาตรฐานจากภาระงานวกิจตกิ รศกิลปป์จสานวน 6 ชนุด
ตกัวอยร่างโปรแกรมประยนุกตณ์สสาหรกับทดสอบไมร่ไดห้ใหห้ไวห้ ผบูห้ทดสอบเปป็นผบูห้เลรือกและตห้องบกันทยึกชรืที่อและรนุร่นในรายงาน
ผลการทดสอบ
ผบูห้ทดสอบตห้องทสาการตรวจสอบขนาดไฟลณ์ภาระงานทดสอบ และพกิมพณ์ไฟลณ์ภาระทดสอบอยร่างนห้อย 2 ครกันี้ง เพรืที่อ
ตรวจสอบความทสาซสนี้าของผลงานพกิมพณ์
ในระหวร่างการตรวจสอบความทสา ซสนี้า ของผลงานพกิมพณ์ คนุณภาพงานพกิมพณ์ทนที่ไดห้รกับจากบรกิภกัณฑณ์พกิมพณ์ตห้องไมร่ผกิด
เพนนี้ยนไปจากไฟลณ์ภาระงานทดสอบ หากคนุณภาพงานพกิมพณ์มนความผกิดเพนนี้ยนผบูห้ผลกิตดสาเนกินการแกห้ไขบรกิภกัณฑณ์พกิมพณ์
กร่อนดสาเนกินการทดสอบ ตกัวอยร่างงานพกิมพณ์ทนที่ผดกิ เพนนี้ยนสามารถดบูไดห้จากภาคผนวก ค.

7. วลิธททดสอบ
จกัดเตรนยมฐานทดสอบ และดสาเนกินการตกันี้งคร่าฐานทดสอบ (ขห้อ 6.3) เชรืที่อมตร่อตกัวอยร่างทดสอบกกับฐานทดสอบ (ขห้อ 6.5)
เพรืที่อใชห้ในการสกัที่งพกิมพณ์งานตามภาระงานทดสอบ
พกิมพณ์ภาระงานทดสอบในพรืนี้นทนที่ทนที่มนการควบคนุมอนุณหภบูมกิ (25 ± 2) °C วกัดความเรห็วในการพกิมพณ์งานแผร่นทนที่ 1 และความเรห็ว
ทนที่ไดห้จากการพกิมพณ์งานแตร่ละชนุดในภาระงานทดสอบ นสาความเรห็วทนที่ไดห้จากการพกิมพณ์งานแตร่ละชนุดมาเฉลนที่ยเปป็นความเรห็ว
เฉลนที่ยในการพกิมพณ์งาน เพรืที่อใชห้เปป็นสมรรถนะในการทสางานสสาหรกับเปรนยบเทนยบกกับสมรรถนะในการทสางานทนวที่ กัดไดห้ระหวร่าง
การทดสอบ
7.1 การทดสอบความทนทานตร่อแรงดกันไฟฟฟ้าดกิที่งลง ขาดหายไปชร่วงสกันี้น และการแปรผกันของแรงดกัน
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การทดสอบใหห้ปฏกิบกัตตกิ าม มอก. 1460
7.2 การทดสอบความทนทานตร่อภาวะชกัที่วครบูร่อยร่างรวดเรห็วทางไฟฟฟ้า
การทดสอบใหห้ปฏกิบกัตตกิ าม มอก. 1454 และเพกิที่มเตกิม ดกังนนนี้
7.2.1 ถห้าตกัวอยร่างทดสอบมนชร่องทางเขห้าออกทนที่เหมรือนกกันหลายชร่องทาง ใหห้เลรือกทดสอบชร่องทางใดชร่องทางหนยึที่ง
7.2.2 สายทนที่มตน กัวนสาหลายเสห้น เชร่น สายสรืที่อสารแบบ 50 คบูร่ ใหห้ทดสอบแบบสายเสห้นเดนยว
7.2.3 ทดสอบเฉพาะสายทนที่ผบูห้ผลกิตกสาหนดสสาหรกับการสรืที่อสารดห้วยสายยาวเกกินกวร่า 3 m
7.2.4 ความยาวสายตร่อระหวร่างตกัวอยร่างทดสอบกกับอนุปกรณณ์คบูร่ควบ (coupling device) ควรจะใหห้สกันี้นทนที่สนุดเทร่าทนที่จะ
เปป็นไปไดห้ในชร่วง 0.5 m ถยึง 3 m
7.3 การทดสอบความทนทานตร่อการปลร่อยประจนุไฟฟฟ้าสถกิต
การทดสอบใหห้ปฏกิบกัตตกิ าม มอก. 1452 และเพกิที่มเตกิม ดกังนนนี้
7.3.1 การปลร่อยประจนุไฟฟฟ้าสถกิต ตห้องปลร่อยเฉพาะทนที่พรืนี้นผกิวของตกัวอยร่างทดสอบทนที่จะถบูกสกัมผกัสในระหวร่างการใชห้
งาน รวมทกันี้งบรกิเวณทนที่ผบูห้ใชห้สามารถเขห้าถยึงไดห้ตามทนที่กสาหนดในคบูร่มรือการใชห้งาน เชร่น การทสาความสะอาด (หรรือ
การเปลนที่ยนวกัสดนุสกินี้นเปลรือง) ในขณะทนที่ตวกั อยร่างทดสอบทสางานตามปรกตกิ
7.3.2 จสานวนจนุดทดสอบจะขยึนี้นอยบูร่กกับชนกิดของตกัวอยร่างทดสอบ ขห้อกสาหนดตาม ขห้อ 8.3.1 และ Annex A ขห้อ A.5
ของ มอก. 1452 จะตห้องนสามาพกิจารณาในการเลรือกจนุดทดสอบ การปลร่อยประจนุไฟฟฟ้าสถกิตแบบสกัมผกัสไมร่
ตห้องทดสอบสสาหรกับขกันี้วตร่อแบบเปปิด (open connector)
7.3.3 ขห้อแนะนสาในการเลรือกจนุดทดสอบ มนแสดงไวห้ใน Annex A ขห้อ A.5 ของ มอก. 1452 โดยตห้องใหห้ความสนใจ
เปป็นพกิเศษในการเลรือกจนุดทดสอบสสาหรกับ แผงแปฟ้นอกักขระ (keyboard) สวกิตชณ์ไฟฟฟ้า (power switch) ชร่อง
เสน ย บการณ์ด หนร่ ว ยความจสา (memory card) ชร่ อ งเสน ย บแผร่ น วงจร (card slots) พรืนี้ นทนที่ ร อบ ๆ ชร่ อ งทาง
โทรคมนาคม เปป็นตห้น
7.3.4 การปลร่อยประจนุไฟฟฟ้าสถกิตใหห้ทสาไดห้ 2 วกิธน ดกังตร่อไปนนนี้
7.3.4.1

การปลร่อยประจนุแบบสกัมผกัส กกับพรืนี้ นผกิ วตกั ว นสา และการปลร่ อ ยประจนุ แบบสกั ม ผกั ส กกั บแผร่ น ปลร่ อ ยประจนุ
(coupling plane)
ตกัวอยร่างทดสอบตห้องถบูกปลร่อยประจนุทดสอบอยร่างนห้อย 200 ครกันี้ง โดยเปป็นประจนุขกันี้วบวก 100 ครกันี้ง และ
เปป็นประจนุขกันี้วลบ 100 ครกันี้ง ทนที่จนุดทดสอบอยร่างนห้อย 4 จนุด สสาหรกับตกัวอยร่างทดสอบทนที่เปป็นบรกิภกัณฑณ์แบบ
ตกันี้งโตต๊ะตห้องมนจนุดทดสอบ 1 จนุดอยบูร่ทนที่ตรงกลางขอบดห้านหนห้าของแผร่นปลร่อยประจนุแนวนอน (horizontal
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coupling plane) โดยทดสอบดห้ ว ยการปลร่ อ ยประจนุ แ บบสกั ม ผกั ส ทางอห้ อ ม (indirect contact
discharge) อยร่างตสที่าจสานวน 50 ครกันี้ง จนุดทดสอบอรืที่น ๆ ทกันี้งหมดตห้องถบูกทดสอบ การปลร่อยประจนุแบบ
สกัมผกัสทางตรง (direct contact discharge) อยร่างนห้อย 50 ครกันี้ง (ขกันี้วละ 25 ครกันี้ง) พรืนี้นทนที่ของตกัวอยร่าง
ทดสอบทกันี้งหมดทนที่ปรกตกิผบูห้ใชห้สามารถสกัมผกัสไดห้ตห้องถบูกทดสอบ ถห้าหาจนุดทดสอบแบบสกัมผกัสทางตรงไมร่ไดห้
ใหห้ทดสอบการปลร่อยประจนุแบบสกัมผกัสทางอห้อมแทนจสานวนอยร่างนห้อย 200 ครกันี้ง (ใชห้แผร่นปลร่อยประจนุ
แนวตกันี้งทดสอบตาม มอก. 1452)
หมายเหตอุ

7.3.4.2

การทดสอบการปลร่อยประจนุไฟฟฟ้าสถกิตแบบสกัมผกัสทนที่ระดกับตสที่า กวร่าทนที่ไดห้กสา หนดในขห้อ 5 ของ มอก.
1452 ไมร่ตห้องทดสอบ

การปลร่อยประจนุทางอากาศบรกิเวณทนที่เปป็นชร่องเปปิด และพรืนี้นผกิวทนที่เปป็นฉนวนในสร่วนตร่าง ๆ ของตกัวอยร่าง
ทดสอบทนที่ไมร่สามารถทสาการทดสอบการปลร่อยประจนุแบบสกัมผกัสไดห้ ใหห้ตรวจสอบหาจนุดทนที่มนโอกาสทนที่จะมน
การลกัดขห้ามผร่านอากาศ (breakdown) เมรืที่อผบูห้ใชห้เขห้าถยึง เชร่น จนุดเปปิดตามขอบของกนุญแจ เปลรือกผกิวของ
แผงแปฟ้นอกักขระใหห้ทดสอบดห้วยวกิธกน ารปลร่อยประจนุทางอากาศ

7.4 การทดสอบความทนทานตร่อไฟฟฟ้าเสกิรณ์จ
การทดสอบใหห้ปฏกิบกัตตกิ าม มอก. 1455

8. การประเมลินผลการทดสอบ
ใหห้แบร่งระดกับความทนทานตร่อความผกิดพรร่องทางแมร่เหลห็กไฟฟฟ้าโดยประเมกินจากเกณฑณ์ยอมรกับทนที่บรกิภกัณฑณ์พกิมพณ์ไดห้รกับจาก
แตร่ละการทดสอบ ตามขห้อ 8.1 และ ประเมกินผลการทดสอบรวม ตามขห้อ 8.2
8.1 การประเมกินผลของแตร่ละการทดสอบ
เกณฑณ์ยอมรกับของความทนทานตร่อความผกิดพรร่องทางแมร่เหลห็กไฟฟฟ้าแตร่ละหกัวขห้อทดสอบกสาหนดไวห้ดกังนนนี้
8.1.1 ขห้อกสาหนดความทนทานตร่อแรงดกันไฟฟฟ้าดกิที่งลง การขาดหายไปชร่วงสกันี้น และแปรพกันของแรงดกัน
แรงดกันไฟฟฟ้าทดสอบความทนทานตร่อแรงดกันไฟฟฟ้าดกิที่งลง การขาดหายไปชร่วงสกันี้น และแปรพกันของแรงดกัน ใหห้
เปป็นไปตาม ตารางทนที่ 1
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ตารางททที่ 1 แรงดภันไฟฟฟ้าทดสอบความทนทานตต่อแรงดภันไฟฟฟ้าดลิที่งลง การขาดหายไปชต่วงสภัสั้น
และแปรพภันของแรงดภัน
(ขช้อ 8.1.1)
ตสาแหนต่งทดสอบ

แรงดภันไฟฟฟ้า

ระดภับเกณฑฑ์ยอมรภับ

สายไฟทนที่เชรืที่อมตร่อกกับแหลร่ง ไฟดกิที่งลง > 95% 0.5 คาบเวลา
จร่ายไฟฟฟ้าประธาน
ไฟขาดหายไปชร่วงสกันี้น 95% 250
กระแสสลกับ
คาบเวลา
ไฟแปรผกัน 30% 25 คาบเวลา

2
1

หมายเหตอุ
ดบูหมายเหตนุ 1 และ
หมายเหตนุ 2

1

หมายเหตอุ 1 รวมถยึงบรกิภกัณฑณ์ทนที่แยกตกัวแปลงผกันไวห้นอกตกัวบรกิภกัณฑณ์ดห้วย (separate a.c./d.c. power converter)
หมายเหตอุ 2 ใหห้การเปลนที่ยนแปลงเกกิดขยึนี้นทนที่มนุม 0 องศาของรบูปคลรืที่น

8.1.2 ขห้อกสาหนดความทนทานตร่อภาวะชกัวที่ ครบูอร่ ยร่างรวดเรห็วทางไฟฟฟ้า
แรงดกันไฟฟฟ้าทดสอบความทนทานตร่อภาวะชกัที่วครบูร่อยร่างรวดเรห็วทางไฟฟฟ้า ใหห้เปป็นไปตาม ตารางทนที่ 2
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ตารางททที่ 2 แรงดภันไฟฟฟ้าทดสอบความทนทานตต่อภาวะชภัที่วครผต่อยต่างรวดเรล็วทางไฟฟฟ้า
(ขช้อ 8.1.2)
แรงดภันไฟฟฟ้า

ระดภับเกณฑฑ์ยอมรรับ

ชร่องทางเขห้าออกของสาย
สกัญญาณสรืที่อสาร

0.5 kV, 5/50 Tr/Th µS, อกัตรา
การซสนี้า 5 kHz

2

ดบูหมายเหตนุ 1 และ
หมายเหตนุ 2

จนุดเชรืที่อมตร่อกกับแหลร่งจร่าย
ไฟฟฟ้าประธานกระแสสลกับ

1 kV, 5/50 Tr/Th µS, อกัตรา
การซสนี้า 5 kHz

2

ดบูหมายเหตนุ 3

ตสาแหนต่งทดสอบ

หมายเหตอุ

หมายเหตอุ 1 ทดสอบกกับสายทนที่ผบูห้ผลกิตกสาหนดใหห้ใชห้สายสรืที่อสารทนที่มนความยาวมากกวร่า 3 m ไดห้
หมายเหตอุ 2 ทดสอบกกับสายทนุกสายทนที่ตร่อถยึงกราวดณ์
หมายเหตอุ 3 รวมถยึงอนุปกรณณ์ทนที่วางตลาดพรห้อมกกับตกัวแปลงผกัน (a.c./d.c. converter)

8.1.3 ขห้อกสาหนดความทนทานตร่อการปลร่อยประจนุไฟฟฟ้าสถกิต
แรงดกันไฟฟฟ้าทนที่ใชห้ทดสอบความทนทานตร่อการปลร่อยประจนุไฟฟฟ้าสถกิต ใหห้เปป็นไปตาม ตารางทนที่ 3
ตารางททที่ 3 แรงดภันไฟฟฟ้าทดสอบความทนทานตต่อการปลต่อยประจอุไฟฟฟ้าสถลิต
(ขช้อ 8.1.3)
ตสาแหนต่งทดสอบ
เปลรือกผกิวนอก

แรงดภันไฟฟฟ้า

ระดภับเกณฑฑ์ยอมรภับ

4 kV (การปลร่อยประจนุแบบสกัมผกัส)

2

8 kV (การปลร่อยประจนุทางอากาศ)

2

8.1.4 ขห้อกสาหนดความทนทานตร่อไฟฟฟ้าเสกิรณ์จ
แรงดกันไฟฟฟ้าทดสอบความทนทานตร่อไฟฟฟ้าเสกิรจณ์ ใหห้เปป็นไปตาม ตารางทนที่ 4
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หมายเหตอุ

ตารางททที่ 4 แรงดภันไฟฟฟ้าทดสอบความทนทานตต่อไฟฟฟ้าเสลิรฑ์จ
(ขช้อ 8.1.4)
ตสาแหนต่งทดสอบ

แรงดภันไฟฟฟ้า

ระดภับเกณฑฑ์ยอมรภับ

หมายเหตอุ

ชร่องทางเขห้าออกของสาย
สกัญญาณสรืที่อสาร

1 kV และ 4 kV ทนที่ 10/700
Tr/Th µS

1

ดบูหมายเหตนุ 1, หมายเหตนุ
2, หมายเหตนุ 3 และ
หมายเหตนุ 4

จนุดเชรืที่อมตร่อกกับแหลร่งจร่าย
ไฟฟฟ้าประธานกระแสสลกับ

1 kV (สายเฟสกกับสายเฟส)
และ 2 kV (สายเฟสกกับดกิน) ทนที่
1.2/50 (8/20) Tr/Th µS

2

ดบูหมายเหตนุ 5 และ
หมายเหตนุ 6

หมายเหตอุ 1 ทดสอบกกับสายทนที่ผบูห้ผลกิตกสาหนดอาจจะตร่อโดยตรงกกับสายภายนอก
หมายเหตอุ 2 สสาหรกับชร่องทางทนที่มนตกัวปฟ้องกกันขกันี้นตห้น (primary protection) ใหห้ทดสอบทนที่แรงดกันไดห้ถยึง 4kV นอกนกันนี้
ใหห้ทดสอบทนที่ 1kV
หมายเหตอุ 3 ทดสอบกกับสายทนุกสายทนที่ตร่อถยึงดกิน
หมายเหตอุ 4 หากใชห้โครงขร่ายคบูร่ควบ (coupling network) แบบรบูปคลรืที่น 10/700 µS แลห้วมนผลกระทบตร่อการ
ทสางานของชร่องทางความเรห็วสบูง (high speed data ports) ใหห้ทดสอบดห้วยรบูปคลรืที่น 1.2/50(8/20)
µS และโครงขร่ายคบูร่ควบทนที่เหมาะสม
หมายเหตอุ 5 รวมถยึงบรกิภกัณฑณ์ทนที่แยกตกัวแปลงผกันไวห้นอกตกัวบรกิภกัณฑณ์ดห้วย (separate a.c./d.c. power converter)
หมายเหตอุ 6 เมรืที่อผบูห้ผลกิตกสาหนดมาตรการปฟ้องกกันไวห้ และไมร่สามารถจสาลองการปฟ้องกกันนนนี้ไดห้ ในระหวร่างการทดสอบ
ใหห้ทดสอบดห้วยระดกับทนที่ถบูกลดลงเปป็น 0.5kV (สายเฟสกกับสายเฟส) และ 1kV (สายเฟสกกับดกิน)

การประเมกินผลสมรรถนะในการทสางานของตกัวอยร่างทดสอบ เปป็นการประเมกินผลความเรห็วในการพกิมพณ์แผร่น
ทนที่ 1 และความเรห็วเฉลนที่ยในการพกิมพณ์งานทนที่ไดห้จากการพกิมพณ์ไฟลณ์มาตรฐานทนที่กสาหนดใหห้แตร่ละชนุดในระหวร่างและ
หลกังการทดสอบ กกับความเรห็วในการพกิมพณ์แผร่นทนที่ 1 และความเรห็วเฉลนที่ยในการพกิมพณ์งานกร่อนการทดสอบ
ระดกับเกณฑณ์ยอมรกับเปป็นไปตามสมรรถนะในการทสางาน และคนุณภาพงานพกิมพณ์ของตกัวอยร่างทดสอบแบร่งเปป็น
4 ระดกับ ดกังนนนี้
ระดกับ 3 ระหวร่างและหลกังการทดสอบ สมรรถนะการทสางานของตกัวอยร่างทดสอบตห้องไมร่นห้อยกวร่า 90%
เมรืที่อเทนยบกกับสมรรถนะการทสางานของตกัวอยร่างกร่อนการทดสอบ และไมร่มนผลกระทบตร่อคนุณภาพ
งานพกิมพณ์
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ระดกับ 2 หลกังการทดสอบ สมรรถนะการทสางานของตกัวอยร่างทดสอบตห้องไมร่นห้อยกวร่า 90% เมรืที่อเทนยบกกับ
สมรรถนะการทสางานของตกัวอยร่างกร่อนการทดสอบ และไมร่มนผลกระทบตร่อคนุณภาพงานพกิมพณ์
ระหวร่างการทดสอบอนนุญาตใหห้สมรรถนะการทสา งานของตกัวอยร่างทดสอบลดลงกวร่านห้อยกวร่า
90% เมรืที่อเทนยบกกับสมรรถนะการทสางานของตกัวอยร่างกร่อนการทดสอบ และอาจมนผลกระทบตร่อ
คนุณภาพงานพกิมพณ์
ระดกับ 1 ระหวร่างและหลกังการทดสอบตกัวอยร่างทดสอบไมร่ทสางานหรรือไมร่ตอบสนองตร่อคสาสกัที่งทสางาน หรรือมน
ผลกระทบตร่อคนุณภาพงานพกิมพณ์ ทสาใหห้ตห้องดสาเนกินการปปิดตกัวอยร่างทดสอบหรรือสกัที่งเรกิที่มทสางานใหมร่
ระดกับ 0 ระหวร่างและหลกังการทดสอบตกัวอยร่างทดสอบเสนยหรรือชสารนุดไมร่สามารถทสางานตร่อไดห้ ตห้องเปลนที่ยน
สร่วนประกอบหรรือตห้องซร่อมบสารนุงเพรืที่อใหห้ตกัวอยร่างกลกับมาทสางานตร่อไดห้
8.2 ประเมกินผลการทดสอบรวม
การแบร่งระดกับความทนทานตร่อความผกิดพรร่องทางแมร่เหลห็กไฟฟฟ้าของตกัวอยร่างทดสอบจากการประเมกินตามเกณฑณ์
ยอมรกับทนที่ตวกั อยร่างไดห้รกับในแตร่ละขห้อ แบร่งเปป็น 5 ระดกับ ดกังนนนี้
ระดกับ 4 ระดกับเกณฑณ์ยอมรกับของตกัวอยร่างทดสอบทนที่ไดห้รกับจาก 4 ขห้อการทดสอบอยบูร่สบูงกวร่าเกณฑณ์ยอมรกับทนที่
กสาหนดไวห้ในขห้อ 8.1
ระดกับ 3 ระดกับเกณฑณ์ยอมรกับของตกัวอยร่างทดสอบทนที่ไดห้รกับจาก 4 ขห้อการทดสอบมนหกัวขห้อใดหกัวขห้อหนยึที่งสบูง
กวร่าเกณฑณ์ยอมรกับ และไมร่มนหกัวขห้อใดหกัวขห้อหนยึที่งตสที่ากวร่าเกณฑณ์ยอมรกับทนที่กสาหนดไวห้ในขห้อ 8.1
ระดกับ 2 ระดกับเกณฑณ์ยอมรกับของตกัวอยร่างทดสอบทนที่ไดห้รกับจาก 4 ขห้อการทดสอบเปป็นไปตามเกณฑณ์ยอมรกับ
ทนที่กสาหนดไวห้ในขห้อ 8.1
ระดกับ 1 ระดกับเกณฑณ์ยอมรกับของตกัวอยร่างทดสอบทนที่ไดห้รกับจาก 4 ขห้อการทดสอบมนหกัวขห้อใดหกัวขห้อหนยึที่งตสที่า
กวร่าเกณฑณ์ยอมรกับทนที่กสา หนดไวห้ในขห้อ 8.1 แตร่ทนุกขห้อการทดสอบตห้องไดห้รกับเกณฑณ์ยอมรกับสบูงกวร่า
ระดกับ 0
ระดกับ 0 ระดกับเกณฑณ์ยอมรกับของบรกิภกัณฑณ์ทนที่ไดห้รกับจาก 4 ขห้อการทดสอบมนหกัวขห้อใดหกัวขห้อหนยึที่งอยบูร่ในระดกับ
0
หมายเหตอุ

ดบูตกัวอยร่างการประเมกินผลการทดสอบรวม ไดห้จากภาคผนวก ง.
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9. รายงานผลการทดสอบ
รายงานผลการทดสอบ ประกอบดห้วยรายละเอนยดดกังตร่อไปนนนี้
9.1 ขห้อมบูลทกัที่วไป
9.1.1 ชรืที่อผบูห้ทดสอบ
9.1.2 วกันเวลาทนที่ดสาเนกินการทดสอบ
9.1.3 สภาพแวดลห้อมของการทดสอบ เชร่น อนุณหภบูมกิ ความชรืนี้น
9.2 ขห้อมบูลเกนที่ยวกกับตกัวอยร่างทดสอบ
รายละเอนยดของตกัวอยร่างทดสอบ ไดห้แกร่ เครรืที่องหมายการคห้าทนที่จดทะเบนยน รนุร่นอห้างอกิง และหมายเลขประจสาเครรืที่อง
9.3 ขห้อมบูลเกนที่ยวกกับฐานทดสอบ
รายละเอน ยดดห้านฮารณ์ด แวรณ์ของฐานทดสอบ ไดห้ แกร่ เครรืที่อ งหมายการคห้า รนุร่นอห้างอกิง หมายเลขประจสา เครรืที่อ ง
บรกิภกัณฑณ์ทนที่เกนที่ยวขห้อง และสร่วนประกอบเชกิงหนห้าทนที่ทนที่ประกอบรวมกกันเปป็นฐานทดสอบ
รายละเอนยดดห้านซอฟตณ์แวรณ์ของฐานทดสอบ ไดห้แกร่ เครรืที่องหมายการคห้า และรนุร่นอห้างอกิง ของระบบปฏกิบกัตกิการ
โปรแกรมขกับ และโปรแกรมประยนุกตณ์ทในที่ ชห้ในการทดสอบ
9.4 ขห้อมบูลเกนที่ยวกกับกระดาษทนที่ใชห้ในการทดสอบ
รายละเอนยดของกระดาษทนที่ใชห้ในการทดสอบ ไดห้แกร่ เครรืที่องหมายการคห้า รนุร่นอห้างอกิง นสนี้าหนกัก ขนาด ประเภท และ
ชนกิดกระดาษ
9.5 ระดกับเกณฑณ์ความทนทานตร่อความผกิดพรร่องทางแมร่เหลห็กไฟฟฟ้าสบูงสนุดทนที่บรกิภกัณฑณ์ทนไดห้ ตามผบูห้ผลกิตระบนุ
9.6 รายละเอนยดของรบูปแบบการจกัดวาง ตกิดตกันี้งตกัวอยร่างในขณะทสาการทดสอบ และรบูปถร่าย (ถห้ามน)
9.7 ระดกับเกณฑณ์ยอมรกับทนที่ไดห้รกับจากการทดสอบแตร่ละขห้อการทดสอบ
9.8 ระดกับเกณฑณ์ความทนทานตร่อความผกิดพรร่องทางแมร่เหลห็กไฟฟฟ้าทนที่ไดห้รกับของบรกิภกัณฑณ์
หมายเหตอุ

ดบูตกัวอยร่างรบูปแบบรร่างงานผลการทดสอบ ไดห้จากภาคผนวก จ.
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ภาคผนวก ก.
ตภัวอยต่างการจภัดวางตภัวอยต่างทดสอบ
(ขห้อ 6.2)

รผปททที่ ก.1 ตภัวอยต่างการจภัดวางตภัวอยต่างทดสอบแบบวางบนโตต๊ะสสาหรภับ
การทดสอบความทนทานตต่อการปลต่อยประจอุไฟฟฟ้าสถลิต
(ขช้อ 6.2)
- 15 -

รผปททที่ ก.2 ตภัวอยต่างการจภัดวางตภัวอยต่างทดสอบแบบวางบนพรืสั้นสสาหรภับ
การทดสอบความทนทานตต่อการปลต่อยประจอุไฟฟฟ้าสถลิต
(ขช้อ 6.2)
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รผปททที่ ก.3 ตภัวอยต่างการจภัดวางตภัวอยต่างทดสอบสสาหรภับ
การทดสอบความทนทานตต่อภาวะชภัที่วครผต่อยต่างรวดเรล็วทางไฟฟฟ้า
(ขช้อ 6.2)
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ภาคผนวก ข.
ภาระงานมาตรฐานสสาหรภับการทดสอบ
(ขห้อ 6.8)
ข.1 ภาระงานอกักษรสาร
ประกอบดห้วยขห้อมบูลประเภทขห้อความ รบูปภาพ แผนภบูมกิ โดยรบูปภาพเปป็นแบบความละเอนยดไมร่สบูงและสกัดสร่วน
ขห้อความมากกวร่ารบูปภาพ ชนุดงานทดสอบประกอบดห้วย 3 ไฟลณ์ทดสอบ ครือ เอกสารขห้อความ เอกสารตาราง
คสานวณ เอกสาร PDF (portable document format) ตามตารางทนที่ ข.1
ตารางททที่ ข.1 ภาระงานอภักษรสาร
(ขช้อ ข.1)
ประเภทของกลอุมต่ ภาระงาน
ภาระงานอกักษรสาร
หมายเหตอุ

ไฟลฑ์ภาระงานมาตรฐาน

ขนาด / MD5

office.odt

57 kB / 40fae8606aa7c828ce9995fad3575b5c

office.ods

29 kB / f6debfaefa8c54bf47a2aa6062c49e20

office.pdf

342 kB / 55ad8b0a270b828afc81c24912a59427

ภาระงานมนใหห้ดาวนณ์โหลดทนที่ http://www.nectec.or.th/

ข.2 ภาระงานวกิจตกิ รศกิลปป์
ภาระงานประกอบดห้วยขห้อมบูลประเภทขห้อความ รบูปภาพ แผนภบูมกิ อาจมนรบูปภาพความละเอนยดสบูง และสกัดสร่วน
รบูปภาพมากกวร่าขห้อความ ชนุดงานทดสอบประกอบดห้วย 2 ภาระงาน ครือ เอกสารนสาเสนองาน และเอกสาร PDF
ตามตารางทนที่ ข.2
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ตารางททที่ ข.2 ภาระงานวลิจลิตรศลิลปป
(ขช้อ ข.2)
ประเภทของกลอุมต่ ภาระงาน

ไฟลฑ์ภาระงานมาตรฐาน
graphic.odp

7.86 MB /
96298cbb8235035bc2a788edb279b994

graphic.pdf

6.48 MB /
3baa177d88ae0b83226307b013a1f6c3

ภาระงานวกิจกิตรศกิลปป์
หมายเหตอุ

ขนาด / MD5

ภาระงานมนใหห้ดาวนณ์โหลดทนที่ http://www.nectec.or.th/
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ภาคผนวก ค.
ตภัวอยต่างปปัญหาคอุณภาพงานพลิมพฑ์
(ขห้อ 6.8)
ค.1 ความเขห้มของสนบนงานพกิมพณ์จางลง

รผปททที่ ค.1 ตภัวอยต่างงานพลิมพฑ์ททที่ความเขช้มของสทจางลง
(ขช้อ ค.1)
ค.2 งานพกิมพณ์มนรอยหมยึกเลอะบนหนห้ากระดาษ

รผปททที่ ค.2 ตภัวอยต่างงานพลิมพฑ์ททที่มทรอยหมรึกเลอะบนหนช้ากระดาษ
(ขช้อ ค.2)
- 20 -

ค.3 งานพกิมพณ์มนจดนุ ซนดจาง หรรือรอยขาดหาย

รผปททที่ ค.3 ตภัวอยต่างงานพลิมพฑ์ททที่มทจอุดซทดจาง หรรือรอยขาดหาย
(ขช้อ ค.3)
ค.4 งานพกิมพณ์มนเสห้นแนวตกันี้งปรากฏขยึนี้นบนหนห้ากระดาษ

รผปททที่ ค.4 ตภัวอยต่างงานพลิมพฑ์ททที่มทเสช้นแนวตภัสั้งปรากฏขรึสั้นบนหนช้ากระดาษ
(ขช้อ ค.4)
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ค.5 งานพกิมพณ์มนจดนุ แถบเปปปื้อนเปป็นแนวตกันี้งกลางหนห้ากระดาษ

รผปททที่ ค.5 ตภัวอยต่างงานพลิมพฑ์ททที่มทจอุดแถบเปปปื้อนเปป็นแนวตภัสั้งกลางหนช้ากระดาษ
(ขช้อ ค.5)
ค.6 งานพกิมพณ์มนแถบสนขาวขนาดใหญร่พาดเปป็นแนวนอนบนหนห้ากระดาษ

รผปททที่ ค.6 ตภัวอยต่างงานพลิมพฑ์ททที่มทแถบสทขาวขนาดใหญต่พาดเปป็นแนวนอนบนหนช้ากระดาษ
(ขช้อ ค.6)

- 22 -

ค.7 งานพกิมพณ์ทนที่มรน อยซสนี้า ๆ เกกิดขยึนี้นเปป็นชร่วง ๆ

รผปททที่ ค.7 ตภัวอยต่างงานพลิมพฑ์ททที่มทรอยซสสั้า ๆ เกลิดขรึสั้นเปป็นชต่วง ๆ
(ขช้อ ค.7)
ค.8 งานพกิมพณ์ทนที่มนอกักขระทนที่ผกิดเพนนี้ยนบนหนห้ากระดาษ

รผปททที่ ค.8 ตภัวอยต่างงานพลิมพฑ์ททที่มทอภักขระททที่ผลิดเพทสั้ยนบนหนช้ากระดาษ|
(ขช้อ ค.8)
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ค.9 งานพกิมพณ์มนผงหมยึกกระจายดห้านหลกัง

รผปททที่ ค.9 ตภัวอยต่างงานพลิมพฑ์ททที่มทผงหมรึกกระจายดช้านหลภัง
(ขช้อ ค.9)
ค.10 งานพกิมพณ์พรืนี้นหลกังขาวดสาหรรือพรืนี้นหลกังสนมนจสานวนแรเงาของงานพกิมพณ์มากจนไมร่อาจรกับไดห้

รผปททที่ ค.10 ตภัวอยต่างงานพลิมพฑ์พรืสั้นหลภังขาวดสาหรรือพรืสั้นหลภังสทมทจสานวนแรเงาของงานพลิมพฑ์มากจนไมต่อาจรภับไดช้
(ขช้อ ค.10)
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ค.11 งานพกิมพณ์ทนที่มรน อยหมยึกหยดบนงานพกิมพณ์

รผปททที่ ค.11 ตภัวอยต่างงานพลิมพฑ์ททที่มทรอยหมรึกหยด
(ขช้อ ค.11)
ค.12 งานพกิมพณ์ทนที่มนลายเสห้นสนดสาปรากฏขยึนี้นเปป็นแนวขวางทกันี้งหนห้ากระดาษ

รผปททที่ ค.12 ตภัวอยต่างงานพลิมพฑ์ททที่มทลายเสช้นสทดสาปรากฏขรึสั้นเปป็นแนวขวางทภัสั้งหนช้ากระดาษ
(ขช้อ ค.12)

- 25 -

ค.13 งานพกิมพณ์ทนที่หมยึกไมร่ตดกิ หนห้ากระดาษ เกกิดคราบหมยึกไดห้โดยงร่ายเมรืที่อไปสกัมผกัสโดน

รผปททที่ ค.13 ตภัวอยต่างงานพลิมพฑ์ททที่หมรึกไมต่ตลิดหนช้ากระดาษ
(ขช้อ ค.13)
ค.14 งานพกิมพณ์มนลายเสห้นหรรือแถบทนที่เปป็นสนขาวพาดเปป็นแนวตกันี้ง

รผปททที่ ค.14 ตภัวอยต่างงานพลิมพฑ์ททที่มทลายเสช้นหรรือแถบททที่เปป็นสทขาวพาดเปป็นแนวตภัสั้ง
(ขช้อ ค.14)
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ค.15 งานพกิมพณ์ทนที่สนของงานพกิมพณ์คร่อย ๆ จาง

รผปททที่ ค.15 ตภัวอยต่างงานพลิมพฑ์ททที่มทสทคต่อย ๆ จาง
(ขช้อ ค.15)
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ภาคผนวก ง.
ตภัวอยต่างการประเมลินผลการทดสอบ
(ขห้อ 8.2)
ความทนทานตต่อไฟฟฟ้าสถลิต

ความทนทานตต่อภาวะชภัที่วครผต่
อยต่างเรล็วทางไฟฟฟ้า

การปลต่อยประจอุ การปลต่อยประจอุ ชต่องทางเขช้า
แบบสภัมผภัส
ทางอากาศ
ออกของ
สภัญญาณ
สรืที่อสาร

ความทนทานไฟฟฟ้าเสลิรฑ์จ

จอุดเชรืที่อมตต่อกภับ
แหลต่งจต่าย
ไฟฟฟ้าประธาน
กระแสสลภับ

ชต่องทางเขช้า
ออกของ
สภัญญาณ
สรืที่อสาร

ความทนทานตต่อแรงดภันไฟฟฟ้าดลิที่งลง ขาด
หายไปเปป็นระยะเวลาสภัสั้น ๆ และแปร
เปลทที่ยน

จอุดเชรืที่อมตต่อกภับ
ไฟตก
แหลต่งจต่าย
>95% 0.5
ไฟฟฟ้าประธาน คาบเวลา
กระแสสลภับ

ไฟตก ไฟขาดชต่วง
30% 25 >95% 250
คาบเวลา คาบเวลา

ระดภับเกณฑฑ์ความ
ทนทานตต่อความผลิด
พรต่องทางแมต่เหลล็ก
ไฟฟฟ้า

2

2

2

2

1

2

2

1

1

2

3

3

3

3

3

3

3

3

3

4

2

2

2

2

2

2

2

2

1

3

3

3

3

3

2

3

3

2

2

4

2

2

2

1

2

1

1

2

1

1

2

2

0

1

1

3

2

2

0

0
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ภาคผนวก จ.
ตภัวอยต่างรผปแบบรายงานผลการทดสอบ
(ขห้อ 9)
รายงานผลการทดสอบ
หห้องปฏฏิบรัตฏิการทดสอบ
………………………………….………………………..
………………………………….………………………..
หมายเลขรายงาน
หมายเลขเครรืที่องตภัวอยต่าง
ชรืที่อและททที่อยผต่ของลผกคช้า
มาตรฐาน/วลิธทการทดสอบ
วภันททที่รภับตภัวอยต่างทดสอบ
วภันททที่ดสาเนลินการทดสอบ

ผผช้ทดสอบ
..............................................................................
(......................................................)

ผผช้รภับรองรายงาน
..............................................................................
(......................................................)
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รายละเอนยดของตกัวอยร่างทดสอบ
เครรืที่องหมายการคห้า : …............................................................................ รนุร่น : …............................................…………..
หมายเลขอห้างอกิง : …..................................................หมายเลขประจสาเครรือที่ ง : ..................................................……..…
ระดวับเกณฑนความทนทานตต่อความผผิดพรต่องทางแมต่เหลล็กไฟฟฟ้าสสูงสกุดททที่บรผิภวัณฑนทนไดด้ : …………………...…..…..
รายละเอทยดของฐานทดสอบ
รายละเอนยดดห้านฮารณ์ดแวรณ์
เครรืที่องหมายการคห้า : …............................................................................ รนุร่น : …............................................…………
หมายเลขอห้างอกิง : …..................................................หมายเลขประจสาเครรือที่ ง : ......................................................…..
สต่วนประกอบเชลิงหนช้าททที่ททที่ประกอบเปป็นฐานทดสอบ
ลสาดภับททที่ สต่วนประกอบเชลิงหนช้าททที่
1

หนร่วยประมวลผลกลาง

รายละเอทยดของสต่วนประกอบเชลิงหนช้าททที่
เครรืที่องหมายการคห้า
รนุร่น
หมายเลขอห้างอกิง
หมายเลขประจสาเครรือที่ ง

2

แผงวงจรหลกัก

เครรืที่องหมายการคห้า
รนุร่น
หมายเลขอห้างอกิง
หมายเลขประจสาเครรือที่ ง

3

อรืที่น ๆ
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รายละเอนยดดห้านซอฟตณ์แวรณ์
ลสาดภับททที่
1

ซอฟตฑ์แวรฑ์
ระบบปฏกิบกัตกิการ

รายละเอทยดของซอฟตฑ์แวรฑ์
เครรืที่องหมายการคห้า
รนุร่น

2

โปรแกรมขกับ
แผงวงจรหลกัก

เครรืที่องหมายการคห้า
รนุร่น

หนร่ ว ยประมวลผล เครรืที่องหมายการคห้า
ภาพ
รนุร่น
หนร่วยประมวลผล
เสนยง

เครรืที่องหมายการคห้า
รนุร่น

อรืที่น ๆ
3

โปรแกรมประยนุกตณ์

เครรืที่องหมายการคห้า
รนุร่น

โปรแกรมประยนุกตณ์อรืที่น ๆ
รายละเอทยดของกระดาษททที่ใชช้ทดสอบ
เครรืที่องหมายการคห้า : …............................................................................ รนุร่น : …............................................…………
นสนี้าหนกัก : …................................. ขนาด : …...................................... ประเภท / ชนกิด : …..................................…….
ภาวะสสาหรภับการทดสอบ
อนุณหภบูมกิ : ............................................................……………… ความชรืนี้นสกัมพกัทธณ์ : ..............................................……..
ความเรห็วลม : ......................................................………………
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ผลการทดสอบ
ระดกับเกณฑณ์ยอมรกับ
ขช้อการทดสอบ

ระดภับเกณฑฑ์ยอมรภับ

การทดสอบความทนทานตร่อแรงดกันไฟฟฟ้าดกิที่งลง การขาดหายไปชร่วงสกันี้น และการ
แปรผกันของแรงดกัน
การทดสอบความทนทานตร่อภาวะชกัวที่ ครบูร่อยร่างรวดเรห็วทางไฟฟฟ้า
การทดสอบความทนทานตร่อการปลร่อยประจนุไฟฟฟ้าสถกิต
การทดสอบความทนทานตร่อไฟฟฟ้าเสกิรณ์จ
สรรุปผลการทดสอบ
เกณฑณ์ความทนทานตร่อความผกิดพรร่องทางแมร่เหลห็กไฟฟฟ้า : ………………………………………………………………………………...
รผปแบบการจภัดวางตภัวอยต่างทดสอบ
แสดงรสูปแบบการจวัดวางตวัวอยต่างทดสอบ

รผปททที่ 1 รผปแบบการจภัดวางตภัวอยต่างทดสอบ
ภาพถต่ายของตภัวอยต่างทดสอบ
แสดงภาพถต่ายของตวัวอยต่างทดสอบ

รผปททที่ 2 ระบอุชรืที่อหรรือตสาแหนต่งของรผปถต่าย
___________________________________________________________
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