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มาตรฐานผลติภัณฑ์อุตสาหกรรม
โกลว์สตารต์เตอรส์ำหรบัหลอดฟลอูอเรสเซนซ์

1. ขอบขา่ย
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมน้ีครอบคลุมเฉพาะโกลว์สตาร์ตเตอร์ท่ีใช้กับหลอดฟลูออเรสเซนซ์ท่ีมีการอุ่นไส้ก่อน
(pre-heat) และโกลว์สตาร์ตเตอร์ท่ีใช้กับดวงโคมฟลูออเรสเซนซ์ประเภท II ท้ังน้ีต้องเป็นไปตามภาคผนวก ข. ซ่ึงต่อไป
ในมาตรฐานนีจ้ะเรยีกวา่ “สตารต์เตอร”์ และหลอดฟลอูอเรสเซนซจ์ะเรยีกวา่ “หลอด”
หมายเหตุ การออกแบบสตาร์ตเตอร์โดยทั่วไปเพื่อทำงานกับหลอดต่าง ๆ ขึ้นอยู่กับแรงดันไฟฟ้าที่จ่าย  หลอดเดี่ยวหรือ

สองหลอดต่ออนุกรมกัน  แรงดันไฟฟ้าสูงสุดของหลอดและคุณลักษณะของการจุดหลอด

2. บทนยิาม
ความหมายของคำทีใ่ช้ในมาตรฐานผลติภัณฑ์อุตสาหกรรมนี ้มีดังต่อไปน้ี

2.1 สตารต์เตอร ์(starter) หมายถงึ อุปกรณน์อกเหนอืสวติชห์ลัก ทำหนา้ทีต่อ่หรอืตดัวงจรอุน่ไสก่้อนของหลอด
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือการจุดหลอด

2.2 โกลวส์ตารต์เตอร ์ (glow starter) หมายถงึ สตารต์เตอรท์ีท่ำงานโดยการปลอ่ยประจ ุแล้วทำใหเ้กิดแสงใน
บรรยากาศท่ีเป็นก๊าซ

2.3 แรงดันไฟฟ้าที่สตาร์ตเตอร์ไม่ต่อวงจรอีก (non-reclosure voltage) หมายถึง แรงดันไฟฟ้าที่ลดลงจาก
แรงดันไฟฟ้าทดสอบ ซึ่งทำให้หน้าสัมผัสของสตาร์ตเตอร์ไม่ต่อวงจรอีกหลังจากการทำงานที่แรงดันไฟฟ้า
ทดสอบ ตามท่ีได้กำหนดไว้ในการทดสอบความเรว็ของการทำงาน

2.4 หลอดเสื่อมคุณภาพ (deactivated lamp)  หมายถึง  หลอดที่ไส้หลอดข้างเดียวหรือทั้งสองข้างเสื่อม
ความสามารถในการปลอ่ยอิเล็กตรอนออกมาโดยทีไ่ส้หลอดยังไม่ขาด

2.5 โกลว์สตาร์ตเตอร์ไม่มีขีดจำกัดระยะเวลาการทำงาน  (glow starter without operating time limitation)  หมายถึง
สตาร์ตเตอร์ท่ีไม่มีการป้องกันในการจุดหลอดอย่างต่อเน่ืองเป็นเวลานาน โดยท่ีหลอดไม่สามารถจุดติดได้ เช่น
หลอดเส่ือมคุณภาพ

2.6 โกลวส์ตารต์เตอรม์ขีดีจำกดัระยะเวลาการทำงาน  (glow starter with operating time limitation)  หมายถงึ
สตารต์เตอรท์ีม่กีารปอ้งกันในการจดุหลอดอยา่งตอ่เนือ่งเปน็เวลานาน โดยทีห่ลอดไมส่ามารถจดุตดิได ้เชน่
หลอดเส่ือมคุณภาพ
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3. ประเภท และชนดิ
สตารต์เตอรแ์บง่เปน็ 2 ประเภท คอื

3.1 ประเภท 1 สตารต์เตอรไ์ม่มีขีดจำกดัระยะเวลาการทำงาน
3.2 ประเภท 2 สตารต์เตอรม์ขีดีจำกดัระยะเวลาการทำงาน ซ่ึงแบง่เปน็ 3 ชนดิ ดงัตอ่ไปนี้

3.2.1 ชนิดไม่สามารถต้ังใหม่ได้
3.2.2 ชนิดต้ังใหม่ได้
3.2.3 ชนดิตัง้ใหมไ่ดอั้ตโนมตั ิโดยการกระตุน้ดว้ยสวติชห์ลัก หรอืวธีิการอืน่ๆ ทีอ่อกแบบไว้

4. คุณลกัษณะทีต่อ้งการทัว่ไป
สตาร์ตเตอร์ต้องออกแบบและสร้างให้ใช้งานได้โดยไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้หรือสิ่งแวดล้อมในการใช้งานตามปกติ
การทดสอบให้ปฏิบัติตามหัวข้อการทดสอบท่ีระบุไว้ทุกรายการ

5. ข้อกำหนดทัว่ไปสำหรบัการทดสอบ
5.1 ข้อกำหนดน้ี ใช้สำหรับการทดสอบเฉพาะแบบเทา่น้ัน

5.2 หากมไิดร้ะบไุวเ้ปน็อยา่งอ่ืน ให้ทดสอบทีอุ่ณหภูมโิดยรอบ 25 องศาเซลเซียส ± 5 องศาเซลเซียส

5.3 ให้ทดสอบเรียงตามลำดับข้อท่ีระบุไว้ในมาตรฐานนี้

6. การทำเครือ่งหมายและฉลาก
6.1 สตารต์เตอรท์กุหนว่ยอยา่งนอ้ยตอ้งมเีลข อักษร หรอืเครือ่งหมายแจง้รายละเอยีดดงัตอ่ไปนี ้ให้เห็นไดง่้าย

ชัดเจนและถาวร

ก) ชือ่ผูท้ำ หรอืโรงงานทีท่ำ หรอืเครือ่งหมายการคา้ทีจ่ดทะเบยีน

ข) ประเภท ชนดิ หรอืหมายเลขอา้งอิงตามแคต็ตาลอ็ก

ค) พิสัยของกำลงัไฟฟ้าของหลอดทีจ่ะใชไ้ดกั้บสตารต์เตอร ์ซ่ึงกำหนดดงัน้ี
1) เปน็พสัิยกำลงัไฟฟ้าทีเ่ปน็มาตรฐานทัง้หมดทีก่ำหนดไวใ้น มอก.236 หรอื มอก.1713
2) กรณีท่ีแสดงค่าแตกต่างไปจากพิสัยข้างต้นและไม่สามารถแสดงท่ีตัวสตาร์ตเตอร์ได้  ให้แสดงบนวัสดุ

หีบห่อหรือแค็ตตาล็อกท่ีผู้ทำจัดพิมพ์ข้ึน

ง) พิสัยของอุณหภูมิท่ีประสงคใ์ห้ใช้สำหรับสตารต์เตอร ์(ถ้ามี)

6.2 ขอ้ชีแ้จงอืน่ทีเ่ปน็ประโยชน ์ ตวัอยา่ง วงจรทีส่ตารต์เตอรต์อ้งใช ้หรอืแรงดนัไฟฟา้ทีก่ำหนดของสตารต์เตอร์
ให้ทำเครือ่งหมายไวบ้นสตารต์เตอรห์รอือ้างอิงไวใ้นเอกสารทีผู่ท้ำจดัพมิพข์ึน้ ในกรณตีดิตัง้สตารต์เตอรท์ีม่ี
ขีดจำกัดระยะเวลาทำงาน ต้องมีข้อมูลแสดงไว้

6.3 เครือ่งหมายและฉลาก ตอ้งเห็นไดง่้าย ชดัเจนถาวร และเปน็ไปตามขอ้ 7.11
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7. ข้อกำหนดและการทดสอบดา้นความปลอดภยั
7.1 จำนวนตัวอย่างสำหรับการทดสอบเฉพาะแบบ

การทดสอบเฉพาะแบบใหใ้ช้สตาร์ตเตอร์ 5 ตัวอย่างสำหรับทดสอบตามขอ้ 7.3  ถึง ข้อ 7.11 และข้อ 7.12.1
และให้นำตัวเก็บประจุชนิดใช้กับสตาร์ตเตอร์จำนวน 10 ตัวอย่าง  มาทดสอบตามขอ้ 7.12.2  และข้อ 7.12.3
ถ้าเปน็สตารต์เตอรม์ขีดีจำกดัระยะเวลาการทำงานใหน้ำสตารต์เตอรช์นดินัน้ๆ 5 ตวัอยา่งไปทดสอบตามขอ้
7.13 ดว้ย

7.2 เกณฑ์ตัดสิน

สตาร์ตเตอร์จะเป็นไปตามมาตรฐานการทดสอบดา้นความปลอดภัยก็ต่อเม่ือสตาร์ตเตอร์ท้ัง 5 ตัวอย่างเป็นไป
ตามเกณฑท์ีก่ำหนดในขอ้ 7.3 ถึงขอ้ 7.11 และขอ้ 7.12.1 รวมทัง้ขอ้ 7.13  (ถ้าม)ี  นอกจากนีต้วัเกบ็ประจุ
ทัง้ 10  ตวัอยา่งตอ้งเปน็ไปตามเกณฑท์ีก่ำหนดในขอ้ 7.12.2  และขอ้ 7.12.3 ดว้ย

ถ้าสตารต์เตอรต์วัใดตวัหนึง่ไมผ่า่นการทดสอบใดๆ ให้ทดสอบรายการนัน้และรายการกอ่นหนา้นัน้ ทีอ่าจมี
ผลกระทบถงึการทดสอบดงักล่าวซำ้โดยใชส้ตารต์เตอรอี์ก 5 ตวัอยา่ง และผลการทดสอบทัง้ 5 ตวัอยา่งนี้
ต้องเป็นไปตามเกณฑท่ี์กำหนดทกุข้อ

ตัวเก็บประจท้ัุง 10 ตัวอย่างท่ีทดสอบตามขอ้ 7.12.2  และข้อ 7.12.3  ต้องเป็นไปตามเกณฑท่ี์กำหนดทุกข้อ
และในระหว่างการทดสอบ ถ้าตัวอย่างท่ีใช้ไม่ผ่านการทดสอบใด ๆ  ให้ทดสอบรายการน้ันซ้ำโดยใช้ตัวเก็บประจุ
อีก 10 ตวัอยา่ง  ซ่ึงตวัอยา่งทดสอบทัง้ 10 ตวัอยา่งนีต้อ้งเปน็ไปตามเกณฑท์ีก่ำหนดทกุขอ้

7.3 การป้องกันไฟฟ้าช็อกโดยบงัเอิญ (protection against accidental electric shock)

เปลอืกนอกของสตารต์เตอรจ์ะตอ้งสามารถปอ้งกันไฟฟา้ชอ็กได ้การปอ้งกันทำไดโ้ดยการใชว้สัดฉุนวนเปน็
เปลือกนอก หรือบุภายในดว้ยวสัดุท่ีไม่ใช่โลหะ หรือโดยวธีิอ่ืนๆ ท่ีจะปอ้งกันการสมัผสัระหวา่งส่วนทีมี่ไฟฟ้า
กับเปลือกนอก

การตรวจสอบให้ทำโดยการตรวจพนิิจ

7.4 ความต้านทานฉนวนในภาวะความชืน้ (insulation resistance under humidity condition)

หลังจากนำตัวอย่างทดสอบไปอบความช้ืนเป็นเวลา 48 ช่ัวโมง ในตู้อบท่ีมีความช้ืนสัมพัทธ์ร้อยละ 91 ถึงร้อยละ
95 ทีอุ่ณหภูมโิดยรอบอณุหภูมหินึง่ระหวา่ง 20 องศาเซลเซียส ถึง 27 องศาเซลเซียส โดยใหอุ้ณหภูมคิงที่
อยูใ่นชว่ง ± 1 องศาเซลเซียส ให้วดัคา่ความตา้นทานฉนวนระหวา่งส่วนทีม่ไีฟฟ้ากับเปลอืกนอกโลหะของ
สตาร์ตเตอร์ทันที ค่าท่ีได้ต้องไม่น้อยกว่า 2 เมกะโอห์ม โดยใช้ไฟฟ้ากระแสตรงทีแ่รงดัน 500 โวลต์ เป็นเวลา
1 นาที ในกรณีท่ีเปลือกนอกทำด้วยวัสดุฉนวน ให้หุ้มด้วยแผ่นดีบุกเปลวก่อน จากน้ันวัดค่าความต้านทานฉนวน
ดังกล่าวข้างต้น ระหว่างแผ่นเปลวกับส่วนท่ีมีไฟฟ้า

ก่อนนำตัวอย่างทดสอบไปอบความช้ืน  ต้องนำไปไว้ในท่ีท่ีมีอุณหภูมิโดยรอบไม่แตกต่างไปจากอุณหภูมิภายใน
ตูอ้บ ความชืน้เกนิ       องศาเซลเซียส เปน็เวลาไมน่อ้ยกวา่ 4 ชัว่โมง+ 4

0
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7.5 ความทนแรงดนัไฟฟ้า (dielectric strength)

ภายหลังการทดสอบความต้านทานฉนวนตามข้อ 7.4  ให้ทดสอบต่อไปทันทีโดยป้อนไฟฟ้ากระแสสลับรูปคล่ืน
ไซนูซอยด์แรงดัน  1500 โวลต์ (รากกำลังสองเฉลี่ย r.m.s) ให้แก่ส่วนเดียวกันกับที่ทดสอบตามข้อ 7.4
เป็นเวลา 1 นาที ฉนวนระหว่างส่วนท่ีมีไฟฟ้ากับเปลือกนอกของสตาร์ตเตอร์ต้องทนแรงดันไฟฟ้าทดสอบได้โดย
ไม่เสียสภาพฉับพลัน

7.6 มิติ (dimension)

7.6.1 มติขิองสตารต์เตอรต์อ้งเปน็ไปตามรปูที ่1 การตรวจสอบใหใ้ชเ้ครือ่งวดัตามรปูที ่6 รปูที ่7 และรปูที ่8

7.6.2 ระยะห่างตามผิวฉนวนและระยะห่างในอากาศระหว่างส่วนท่ีมีไฟฟ้าท่ีมีข้ัวต่างกัน  หรือระหว่างส่วนท่ีมีไฟฟ้า
กับสว่นโลหะซึง่อาจสมัผสัไดภ้ายนอกสตารต์เตอร ์ ตอ้งไมน่อ้ยกวา่ 3 มลิลิเมตร

ระยะห่างตามผิวฉนวนระหว่างส่วนท่ีมีไฟฟ้ากับส่วนโลหะซ่ึงอาจสัมผัสได้ภายในสตาร์ตเตอร์ ต้องไม่น้อยกว่า
2 มลิลิเมตร

7.7 การทดสอบความบดิ (torsion test)

สตาร์ตเตอร์ต้องสามารถทนโมเมนตบิ์ด (torque) 0.6 นิวตันเมตร รอบแนวแกนได ้เม่ือใช้โมเมนต์บิดบริเวณ
ส่วนบนของเปลือกนอก โดยให้มีการจับยึดขั้วของสตาร์ตเตอร์ การให้โมเมนต์บิดต้องไม่เป็นแบบฉับพลัน
แตต่อ้งคอ่ยๆ เพ่ิมขึน้ทลีะนอ้ย จากศนูยจ์นถงึค่าทีร่ะบุ

7.8 ความแข็งแรงทางกล (mechanical strength)

สตาร์ตเตอร์ต้องไม่ชำรุดเสียหายจนมีผลต่อความปลอดภัย  เม่ือทดสอบโดยให้ตก 20 คร้ัง จากความสูง  500
มิลลิเมตร ลงบนแผ่นเหล็กหนา 3 มิลลิเมตร ในทัมบลิงบาร์เรลท่ีหมุนด้วยความเร็ว 5 รอบต่อนาที (ซ่ึงเท่ากับตก
10 คร้ังต่อนาที)  บริภัณฑ์ท่ีเหมาะสมสำหรบัการทดสอบในรายการนีแ้สดงไว้ในรูปท่ี 2

7.9 การต่อทางไฟฟ้า (connection)

การต่อทางไฟฟ้าต้องออกแบบให้แรงกดสัมผัสไม่สามารถส่งผ่านไปยังวัสดุฉนวนได้ ยกเว้นวัสดุเซรามิก
การตรวจสอบให้ทำโดยการตรวจพนิิจ

ข้อกำหนดน้ีไม่ใช้กับการสัมผัสระหว่างส่วนท่ีแยกจากกันได้ เช่น ระหว่างสตาร์ตเตอร์กับข้ัวรับซ่ึงต้องการแรงกด
จากสปรงิอย่างเพียงพอ

7.10 ความทนความรอ้นและไฟ (resistance to heat and fire)

7.10.1 เปลือกนอกและส่วนภายนอกอืน่ๆ ของวัสดุฉนวนตอ้งสามารถทนความรอ้นได้อย่างเพียงพอ
การตรวจสอบใหป้ฏิบัติดังน้ี

นำตวัอยา่งทดสอบ 5  ตวัอยา่ง เขา้อบในตูอ้บความรอ้นทีอุ่ณหภูม ิ125 องศาเซลเซียส เปน็เวลา 168
ช่ัวโมง ในระหว่างการทดสอบ ตัวอย่างทดสอบตอ้งไม่เปล่ียนแปลงจนมผีลต่อความปลอดภยั โดยเฉพาะ
กรณีดังต่อไปน้ี
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- ทำให้การป้องกันไฟฟ้าช็อกลดลง
- ส่วนสัมผัสทางไฟฟ้าหลุดหลวม
- สตารต์เตอรแ์ตกรา้ว  บวมหรอืหดตวั

ภายหลงัการทดสอบ มติติอ้งยงัคงเปน็ไปตามขอ้ 7.6.1

7.10.2 เปลือกนอกและส่วนภายนอกอืน่ๆ ของวสัดุฉนวนตอ้งทนตอ่การกดดว้ยลกูกลมของเครือ่งทดสอบแบบ
กดดว้ยลกูกลม (ball - pressure apparatus) ดงัแสดงในรปูที ่10

ให้ผวิของสว่นทีจ่ะทดสอบอยูใ่นแนวระดบั  และใชลู้กกลมเหลก็กล้าทีม่เีส้นผา่นศนูยก์ลาง 5 มลิลิเมตร
กดทีผิ่วนัน้ดว้ยแรง 20 นิวตนั  ในกรณท่ีีผิวของสว่นทีจ่ะทดสอบแอน่ตวัเมือ่ถูกกด  ส่วนทีถู่กกดนัน้ตอ้ง
มีฐานรองรับ

ให้ทดสอบในตูอ้บความรอ้นทีอุ่ณหภูม ิ125 องศาเซลเซียส  ± 5 องศาเซลเซียส
ใช้เวลาอบ 1 ช่ัวโมง หลังจากน้ันให้นำลูกกลมออก แล้ววัดเส้นผ่านศูนย์กลางของรอยผิวท่ีถูกกด เส้นผ่าน
ศูนยก์ลาง ทีว่ดัไดต้อ้งไมเ่กิน 2 มลิลิเมตร

(ไม่ต้องทดสอบกับช้ินส่วนท่ีเป็นเซรามิก  พลาสติกยูเรีย  หรือพลาสติกแอลคีด (alkyd plastic) เน่ืองจาก
วิธีการทดสอบวัสดุเหล่าน้ีอยู่ในระหว่างการพิจารณา)

7.10.3 เปลือกนอกและส่วนภายนอกอืน่ๆ ของวัสดุฉนวนตอ้งทนต่อความรอ้นและไฟท่ีผิดปกติได้
การทดสอบให้ปฏิบัติดังต่อไปน้ี

ให้ทดสอบโดยใชล้วดรุง่แสงนกิเกิล -โครเมยีม (nickel-chromium glow-wire) ทีใ่ห้ความรอ้นจนถงึ
อุณหภูม ิ650 องศาเซลเซียส เครือ่งทดสอบนี ้ให้เปน็ไปตาม IEC 60695-2-1

ติดต้ังตัวอย่างในแนวต้ังบนแคร่ และกดตัวอย่างเข้ากับปลายของเส้นลวดรุ่งแสงด้วยแรง 1 นิวตัน ห่างจาก
ขอบบนของตวัอยา่งทดสอบ 15 มลิลิเมตร หรอืมากกวา่ ให้จำกดัการผา่นทะลขุองเสน้ลวดรุง่แสงดว้ย
วธีิทางกลไวใ้นระยะ 7 มลิลิเมตร หลังจาก 30 วนิาท ีให้ดงึตวัอยา่งออกจากปลายของเสน้ลวดรุง่แสง

เปลวไฟหรือการปะทุของไฟท่ีเกิดข้ึนบนตัวอย่างทดสอบต้องดับภายในเวลา 30 วินาที หลังจากดึงตัวอย่าง
ทดสอบออกจากเส้นลวดรุ่งแสง และส่วนท่ีลุกไหม้หรือละลายเป็นหยดต้องไม่ทำให้เกิดการติดไฟท่ีกระดาษ
เน้ือเย่ือ (tissue paper) (ตามขอ้ 6.86 มาตรฐาน ISO 4046) พับ 5 ช้ัน  และวางในแนวนอนใตตั้วอย่าง
ทดสอบเปน็ระยะหา่ง 200 มลิลิเมตร  ± 5 มลิลิเมตร

ให้คงค่าอุณหภูมิของเส้นลวดรุ่งแสงและกระแสไฟฟ้าที่ทำให้เกิดความร้อนเป็นเวลา 1 นาที ก่อนเริ่ม
การทดสอบ  และต้องระวังไม่ให้การแผ่รังสีความร้อนมีผลกระทบต่อตัวอย่างทดสอบในระหว่างช่วงเวลาน้ี
การวัดอุณหภูมิที่ปลายเส้นลวดรุ่งแสงให้วัดด้วยเทอร์มอคัปเปิลชนิดเส้นลวดขนาดเล็กมากมีปลอกหุ้ม
(sheathed fine-wire thermocouple) ทีป่ระกอบไว ้และมกีารสอบเทยีบตาม IEC 60695-2-1

ตอ้งมวีธีิการปอ้งกันเพือ่ขจดัภยัใหแ้ก่ผูท้ดสอบ อันเนือ่งมาจาก

- การระเบดิหรอืไฟไหม้
- การสูดหายใจเอาควนั และ/หรือสารท่ีเป็นพิษเข้าไป
- กากตกค้างท่ีเป็นพิษ
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7.11 ความคงทนของเครือ่งหมาย (quality of marking)

ให้ตรวจสอบโดยการตรวจพนิจิ  หลังจากใชผ้า้ชุม่นำ้ถูเครือ่งหมายเบาๆ เปน็เวลา 15 วนิาที
ให้ทดสอบซ้ำโดยใช้ผ้าชุ่มปิโตรเลียมสปิริตถูเป็นเวลา 15 วินาที

7.12 ตัวเก็บประจสุำหรับป้องกันการแทรกสอดคลืน่วิทยุ (radio interference suppression capacitor)

7.12.1 สตาร์ตเตอร์ต้องมีตัวเก็บประจุท่ีมีค่าความจุอยู่ระหว่าง 0.005 ไมโครฟารัด ถึง 0.02 ไมโครฟารัด ต่ออยู่ใน
สตาร์ตเตอร์เพ่ือลดการรบกวนคล่ืนวิทยุ เว้นแต่กำหนดไว้เป็นอย่างอ่ืนในข้อมูลหลอดตามมอก. 236 หรือ
มอก. 1713

การตรวจสอบใหท้ำโดยการตรวจพนิิจ และ/หรือการวัด

7.12.2 ตัวเก็บประจตุ้องทนความชืน้  การทดสอบใหป้ฏิบัติดังต่อไปน้ี

ก่อนนำตัวเก็บประจุไปอบความชื้นต้องนำไปไว้ในที่ที่มีอุณหภูมิไม่แตกต่างไปจากอุณหภูมิภายในตู้อบ
ความชืน้เกนิ       องศาเซลเซียส  เปน็เวลาไมน่อ้ยกวา่ 4 ชัว่โมง

หลังจากนำตวัอยา่งทดสอบไปอบความชืน้เปน็เวลา 48 ชัว่โมง ในตูอ้บความชืน้ทีม่คีา่ความชืน้สมัพทัธ์
ร้อยละ 91 ถึงร้อยละ 95  และมีอุณหภูมิใดอุณหภูมิหน่ึงระหว่าง 20 องศาเซลเซียส ถึง 30 องศาเซลเซียส
โดยใหอุ้ณหภูมคิงทีอ่ยูใ่นชว่ง ± 1 องศาเซลเซียส  หลังจากนัน้ใหน้ำออกมาทดสอบตอ่ไปทนัทโีดยปอ้น
แรงดนัไฟฟา้กระแสตรง 2 000 โวลต ์แก่ตวัเกบ็ประจเุปน็เวลา 1 นาท ี ตวัเกบ็ประจตุอ้งทนตอ่แรงดนั
ไฟฟ้าทดสอบได้โดยไม่เสียสภาพฉับพลัน

ให้ป้อนแรงดนัไฟฟ้าทดสอบระหวา่งข้ัวตอ่ของตวัเก็บประจ ุ โดยเริม่ปอ้นทีแ่รงดนัไฟฟ้าไม่เกินครึง่หน่ึง
ของแรงดนัไฟฟ้าท่ีกำหนดไว ้ แล้วจึงค่อยๆเพ่ิมไปจนถงึค่าเต็มท่ีท่ีระบุ

7.12.3 ตัวเก็บประจุต้องทนทานต่อเปลวไฟและการลุกไหม้

การทดสอบให้ปฏิบัติดังน้ี ป้อนแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับให้แก่ตัวเก็บประจุแต่ละตัว ค่อยๆ เพ่ิมแรงดันไฟฟ้า
จนเกิดการเสียสภาพฉับพลัน  แรงดันไฟฟ้าของแหล่งกำเนิดท่ีใช้ต้องมีกำลังไฟฟ้าลัดวงจรประมาณ 1 กิโล
โวลต์แอมแปร์

หลังจากน้ันให้หุ้มตัวเก็บประจุแต่ละตัวด้วยกระดาษเน้ือเย่ือและต่ออนุกรมกับบัลลาสต์เหน่ียวนำ (inductive
ballast) ขนาด  40 วัตต ์ทีเ่ปน็ไปตามคณุลักษณะทีต่อ้งการในภาคภาคผนวก ก. และให้ทำงานทีแ่รงดนั
ไฟฟ้าท่ีกำหนดของบลัลาสต์เป็นเวลา 5 นาที

ในระหวา่งการทดสอบ  ตวัเกบ็ประจตุอ้งไมท่ำใหก้ระดาษเนือ้เยือ่ตดิไฟ

7.13 การเกดิความรอ้นของสตารต์เตอรม์ขีดีจำกดัระยะเวลาการทำงาน (heating of starters with operating time
limitation)

เปลือกนอกของสตาร์ตเตอร์มีขีดจำกัดระยะเวลาการทำงานต้องไม่เสียรูปในระหว่างการทำงานปกติ และ
การทำงานผดิปกต ิ จนกระทัง่ความปลอดภยัลดลง

การทดสอบให้ปฏิบัติดังต่อไปน้ี

+ 4
0
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ให้ต่อสตาร์ตเตอรเ์หมือนขณะใชง้านปกตกัิบหลอดเส่ือมคุณภาพท่ีมีพิกัดกำลังไฟฟ้าสูงสุดตามทีแ่สดงไว้บน
สตารต์เตอร ์ และบลัลาสตเ์หนีย่วนำทีส่อดคลอ้งกัน  ยกเวน้หลอดขนาด 100 วตัต ์และ 125 วตัต ์ให้ใช้
บัลลาสต์เก็บประจุ (capacitive ballast)

บัลลาสต์ท่ีใช้ต้องมีคุณลักษณะท่ีต้องการเป็นไปตามภาคผนวก ก. แรงดันไฟฟ้าทดสอบต้องเท่ากับร้อยละ 110
ของแรงดันไฟฟ้าท่ีกำหนดของบัลลาสต์

ให้นำสตารต์เตอร์ไปทดสอบทีอุ่ณหภูมิสูงสุดท่ีแสดงไว้  การทดสอบทีอุ่ณหภูมิน้ีให้ทำแก่สตาร์ตเตอร์ เท่าน้ัน
ส่วนบัลลาสต์และหลอดให้คงไว้ท่ีอุณหภูมิห้อง

ให้ทดสอบเปน็เวลา 168 ชัว่โมง
หมายเหตุ สตารต์เตอรจ์ำกัดระยะเวลาการทำงานโดยใชก้ลไกเพ่ือตัดกระแสไฟฟา้จุดหลอดอยา่งสมบรูณ์  ไม่ต้องทำการ

ทดสอบตามข้อนี้

8 การทดสอบการจดุหลอด
8.1 จำนวนตวัอย่างท่ีใช้ในการทดสอบการจดุหลอด

ให้ใชส้ตารต์เตอรใ์หม ่5 ตวั ทีไ่มเ่คยใชใ้นการทดสอบใดๆ ในขอ้ 7.

8.2 เกณฑ์ตัดสิน

จะถือว่าสตาร์ตเตอร์เป็นไปตามข้อกำหนดเฉพาะแบบก็ต่อเม่ือสตาร์ตเตอร์ท้ัง 5 ตัว เป็นไปตามข้อ 8.4 ถึงข้อ
8.7 หากมีสตาร์ตเตอร์ตัวใดตัวหน่ึงไม่เป็นไปตามข้อกำหนด ให้ชักตัวอย่างใหม่อีก 5 ตัว และทุกตัวต้องเป็นไป
ตามขอ้กำหนดทกุขอ้

หากตวัอยา่งทดสอบในชดุทีห่นึง่ไมเ่ปน็ไปตามขอ้กำหนดมากกวา่ 1 ตวั ให้ถือวา่สตารต์เตอรไ์มเ่ปน็ไปตาม
ข้อกำหนดเฉพาะแบบ

8.3 ภาวะทดสอบ

8.3.1 ในระหว่างการทดสอบ สตาร์ตเตอร์ต้องอยู่ในห้องที่มืดสนิท และทดสอบทันทีหลังจากนำสตาร์ตเตอร์
ไปไว้ในท่ีมืดสนิทเป็นเวลาอยา่งน้อย 15 ช่ัวโมง

ภาวะทดสอบตามทีก่ำหนดน้ีจะถูกต้องสมบูรณ์ก็ต่อเม่ือนำสตาร์ตเตอร์ไปไว้ในกล่องทึบแสง

8.3.2 ให้นำสตาร์ตเตอร์ไปทดสอบตามวงจรทดสอบในรปูท่ี 3

8.3.3 บัลลาสต์ท่ีใช้ต้องเป็นไปตามมอก.23 บัลลาสต์ต้องมีแรงดันไฟฟ้าท่ีกำหนดเท่ากับแรงดันไฟฟ้าของตัวจ่าย
หรืออยู่ภายในพิสัยแรงดันไฟฟ้าของตัวจ่ายที่ออกแบบไว้สำหรับสตาร์ตเตอร์บัลลาสต์ต้องมีกำลังไฟฟ้า
ท่ีกำหนด เหมาะสมกับชนิดของหลอดท่ีออกแบบให้ใช้กับโกลว์สตาร์ตเตอร์  หากกำลังไฟฟ้าท่ีกำหนดมีค่า
ตัง้แต ่22 วตัต ์ลงมา  บลัลาสตท์ีใ่ชต้อ้งเปน็บลัลาสตเ์หนีย่วนำ  และในกรณทีีก่ำลังไฟฟ้าทีก่ำหนดเกนิ
22 วตัต ์ให้เปน็บลัลาสตเ์ก็บประจุ

ในกรณีท่ีสงสัยให้เลือกใช้แรงดันไฟฟ้าตามข้อตกลงระหว่างหน่วยทดสอบทีไ่ด้รับมอบหมายกบัผู้ทำ
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หมายเหตุ โดยทัว่ไปแรงดนัไฟฟ้าท่ีกำหนดตอ้งเท่ากับพิกัดแรงดนัไฟฟ้าของบลัลาสต์ท่ีกำหนดใน มอก. 236  หรือ
ใน มอก. 1713  สำหรับการทดสอบการจดุหลอด

8.3.4 หลอดทีใ่ชต้อ้งเปน็ไปตามมอก. 236  หรอื มอก. 1713 ซ่ึงเปน็หลอดทีใ่ชส้ตารต์เตอร ์และตอ้งมกีำลัง
ไฟฟ้าท่ีกำหนดเท่ากับบัลลาสต์ท่ีใช้

8.3.5 ผลรวมของฮาร์มอนิกส์ของแรงดันไฟฟ้าตัวจ่ายต้องมีค่าไม่เกินร้อยละ 3   ผลรวมของฮาร์มอนิกส์หมายถึง
ผลรวมของคา่รากกำลงัสองเฉล่ียของคา่ฮารม์อนกิส์ย่อยแตล่ะคา่  โดยใชค่้าหลักมลูเปน็รอ้ยละ 100
ต้องระมัดระวังในการวัด ให้อยู่ในภาวะท่ีปรากฏในระหวา่งการวัด
หมายเหตุ ตัวจ่ายต้องมีกำลังไฟฟ้าที่เพียงพอและวงจรของตัวจ่ายต้องมีอิมพีแดนซ์ต่ำเพียงพอ เมื่อเทียบกับ

อิมพีแดนซ์ของบัลลาสต์

8.4 ความเรว็ของการทำงาน (speed of operation)

ให้ป้อนแรงดันไฟฟ้าเท่ากับแรงดนัไฟฟ้าทดสอบของการทดสอบการจดุหลอดแก่วงจรทดสอบสำหรบัหลอด
ทีเ่ก่ียวขอ้งตามทีก่ำหนดไวใ้น มอก.236  หรอื มอก. 1713 เปน็เวลา 25 วนิาท ี  การทดสอบนีใ้ห้ยกเวน้
หลอดขนาด 20 วตัต ์ทีก่ำหนดไวใ้น มอก.236  ซ่ึงตอ้งใชแ้รงดนัไฟฟา้ 103.5 โวลต์

ในระหวา่งการทดสอบ  หนา้สัมผสัของสตารต์เตอรต์อ้งตดัวงจรไมน่อ้ยกวา่ 7 ครัง้

8.5 เวลาตอ่วงจร (closed time)

ในระหวา่งการทดสอบ 25 วนิาทตีามขอ้ 8.4  หนา้สัมผสัของโกลวส์ตารต์เตอรต์อ้งตอ่วงจรเปน็เวลารวมกนั
ไมน้่อยกวา่ 10 วินาที

8.6 แรงดันไฟฟ้าท่ีสตาร์ตเตอร์ไม่ต่อวงจรอีก (non-reclosure voltage)

ให้ลดแรงดันไฟฟ้าทดสอบจากค่าท่ีใช้ทดสอบตามข้อ 8.4 ลงอย่างรวดเร็วและต่อเน่ือง จนถึงค่าแรงดันไฟฟ้าท่ี
สตาร์ตเตอร์ไม่ต่อวงจรอีกตามท่ีกำหนดไว้ภายใต้หัวข้อ “สารสนเทศสำหรับการออกแบบสตาร์ตเตอร์” ในแผ่น
ขอ้มลูหลอดทีเ่ก่ียวขอ้งใน มอก. 236 หรอื มอก. 1713  โดยไมม่กีารตดัวงจรตวัจา่ย  ในกรณทีีส่ตารต์เตอร์
ได้รับการออกแบบใหใ้ช้กับหลอดในชว่งกำลังไฟฟ้าช่วงใดช่วงหน่ึง  ให้ใช้ค่าแรงดันไฟฟ้าสูงสุดของหลอดใน
ช่วงกำลังไฟฟ้าช่วงน้ัน

หน้าสัมผัสของสตาร์ตเตอร์ต้องไม่ตัดวงจรอีกภายในช่วงเวลา 1 นาที  หลังจากลดแรงดันไฟฟ้าจนถึงค่าท่ีกำหนด

8.7 แรงดันไฟฟ้าพัลส์ (pulse voltage)

วงจรท่ีใช้วัดแรงดันไฟฟ้าพัลส์จะต้องเป็นไปตามรูปท่ี 9 โดยพิจารณาร่วมกับวงจรในรูปท่ี 3  ให้ป้อนแรงดันไฟฟ้า
เท่ากับท่ีกำหนดไว้ในข้อ 8.4 ให้แก่วงจรทดสอบเป็นเวลา 25 วินาที  อย่างน้อยท่ีสุด 1 คร้ัง ในช่วงเวลาดังกล่าว
แรงดันไฟฟ้าพัลส์สูงสุด (ท่ีปรากฏบนโวลต์มิเตอร์เคร่ืองใดเคร่ืองหน่ึงในจำนวน 2 เคร่ือง)  จะต้องไม่น้อยกว่า
แรงดันไฟฟ้าค่ายอดต่ำสุดภายใต้หัวข้อ “สารสนเทศสำหรับการออกแบบสตาร์ตเตอร์” ในแผ่นข้อมูลของหลอด
ทีเ่ก่ียวขอ้งใน มอก. 236  หรอื มอก. 1713

ในกรณีท่ีสตาร์ตเตอร์ได้รับการออกแบบให้ใช้กับหลอดในช่วงกำลังไฟฟ้าช่วงใดช่วงหน่ึง ให้ใช้ค่าแรงดันไฟฟ้า
สูงสุดของหลอดในชว่งกำลังไฟฟ้าช่วงน้ัน
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หมายเหตุ แทนท่ีจะใช้โวลต์มิเตอร์แบบไฟฟ้าสถิตตามรูปท่ี 9 อาจใช้ออสซิลโลสโกป แบบมีหน่วยความจำในวงจรตามรปู
ดังกล่าว ร่วมกบัโพรบแรงดนัไฟฟา้สูง  ท่ีมีสมบติัดังต่อไปนี้
- ความต้านทานด้านเข้า ≥  100 โอห์ม
- ความจุด้านเข้า ≤ 15 พิโคฟารดั
- ความถีตั่ดขาด (cut-off frequency) ≥ 1 เมกะเฮริตซ์

ในกรณีท่ีมีข้อโต้แย้ง  ให้ใช้วิธีวัดด้วยโวลตมิ์เตอร์แบบไฟฟ้าสถิตเป็นวิธีอ้างอิง

9. การทดสอบความทนทาน
9.1 จำนวนตัวอย่างท่ีใช้ในการทดสอบ

ให้ใช้สตาร์ตเตอร์จำนวน 5 ตัว ท่ีผ่านการทดสอบการจดุหลอดมาแล้วแต่ยังไม่ได้นำไปใช้ในการทดสอบอืน่ๆ

9.2 เกณฑ์ตัดสิน

จะถือว่าสตาร์ตเตอร์เป็นไปตามข้อกำหนดเฉพาะแบบก็ต่อเม่ือสตาร์ตเตอร์ท้ัง 5 ตัวเป็นไปตามข้อ 8.4  ถึงข้อ
8.7 ภายหลังจากท่ีนำไปทดสอบความทนทานตามขอ้ 9.3 แล้ว

หากมสีตารต์เตอร ์1 ตวัไมเ่ปน็ไปตามขอ้กำหนด  ให้นำสตารต์เตอรอี์ก 5 ตวั มาทดสอบ สตารต์เตอรใ์หม่
ทุกตัวต้องเป็นไปตามขอ้กำหนด  หากมีสตาร์ตเตอร์รวมแล้วมากกว่า 1 ตัว ไม่เป็นไปตามขอ้กำหนด ให้ถือว่า
สตาร์ตเตอร์ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดเฉพาะแบบ

9.3 ภาวะทดสอบ

ให้นำสตารต์เตอรส์ำหรับหลอดทีมี่กำลังไฟฟ้าท่ีกำหนดไมเ่กิน 80 วัตต์ไปทดสอบตามวงจรในรปูท่ี 4

สำหรับหลอดท่ีมีกำลังไฟฟ้าท่ีกำหนดสูงสุดตามจุดประสงค์ของสตาร์ตเตอร์  ให้ใช้บัลลาสต์เหน่ียวนำท่ีสอดคล้อง
กันในการทดสอบสตารต์เตอรท์ีใ่ชกั้บหลอด 100 วตัต ์และ 125 วตัต ์ให้ทดสอบตามวงจรในรปูที ่5 โดย
ใชห้ลอด 125 วตัต ์และบลัลาสตเ์ก็บประจ ุ125 วตัต์

บัลลาสต์ต้องเป็นไปตามขอ้กำหนดในภาคผนวก ก.

แรงดันไฟฟ้าทดสอบต้องเท่ากับแรงดันไฟฟ้าท่ีกำหนดของบัลลาสต์

ในระหวา่งการทดสอบ ถ้าหลอดใชก้ารไมไ่ด้ ให้เปล่ียนหลอดทนัที

ให้ป้อนแรงดันไฟฟ้าทดสอบแก่วงจรเป็นจำนวน 6 000 วัฏจักรทดสอบ  วัฏจักรละ 1 นาที  ในแต่ละวัฏจักรต้อง
ปอ้นแรงดนัไฟฟา้เปน็เวลา 20 วนิาท ีถึง 30 วนิาที

10. การทดสอบการใชง้านกบัหลอดเสือ่มคุณภาพ
10.1 จำนวนตัวอย่างท่ีใช้ในการทดสอบ

ให้ใช้สตาร์ตเตอร์จำนวน 5 ตัว ท่ีผ่านการทดสอบการจุดหลอดมาแล้ว  แต่ยังไม่ได้นำไปใช้ในการทดสอบอ่ืนๆ
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10.2 เกณฑ์ตัดสินสตาร์ตเตอร์ไม่มีขีดจำกัดระยะเวลาการทำงาน

จะถือว่าสตาร์ตเตอร์เป็นไปตามข้อกำหนดเฉพาะแบบก็ต่อเม่ือสตาร์ตเตอร์ท้ัง 5 ตัวเป็นไปตามข้อ 8.4  ถึงข้อ
8.7  ภายหลงัจากทีน่ำไปทดสอบการใชง้านกบัหลอดเสือ่มคณุภาพตามขอ้ 10.3 แล้ว

หากมสีตารต์เตอร ์1 ตวั ไมเ่ปน็ไปตามขอ้กำหนด  ให้นำสตารต์เตอรอี์ก 5 ตวัมาทดสอบสตารต์เตอรใ์หม่
ทกุตวัตอ้งเปน็ไปตามขอ้กำหนด  หากมสีตารเ์ตอรร์วมแลว้มากกวา่ 1 ตวั ไมเ่ปน็ไปตามขอ้กำหนดใหถื้อวา่
สตาร์ตเตอร์ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดเฉพาะแบบ

10.3 ภาวะทดสอบ

ให้นำสตาร์ตเตอร์สำหรับหลอดท่ีมีกำลังไฟฟ้าท่ีกำหนดไม่เกิน 80 วัตต์ ไปทดสอบตามวงจรในรูปท่ี 4  และให้นำ
สตารต์เตอรส์ำหรบัหลอด 125 วตัต ์ไปทดสอบตามวงจรในรปูที ่5  หลอดทีใ่ชต้อ้งเปน็หลอดเสือ่มคณุภาพ
ให้ทดสอบเปน็เวลา 3 ชัว่โมง

ในทางปฏิบัติอาจทดสอบท่ีเข้มงวดกว่าน้ีคือการทดสอบโดยไม่ต้องมีหลอดต่ออยู่ในวงจร  ในกรณีท่ีสงสัยให้ใช้
การทดสอบหลอดตามรปูที ่4  และรปูที ่5 เปน็ตวัชีข้าด

ให้ใช้หลอดท่ีมีกำลังไฟฟ้าท่ีกำหนดสูงสุดตามวัตถุประสงค์ของสตาร์ตเตอร์และใช้บัลลาสต์เหน่ียวนำ ให้ใช้หลอด
125 วตัต ์ และบลัลาสตเ์ก็บประจ ุ 125 วตัต ์ สำหรบัการทดสอบสตารต์เตอร ์ 100 วตัต ์และ 125 วตัต์
บัลลาสต์ต้องเป็นไปตามข้อกำหนดในภาคผนวก ก.  แรงดันไฟฟ้าทดสอบต้องเท่ากับแรงดันไฟฟ้าท่ีกำหนดของ
บัลลาสต์

ในระหวา่งการทดสอบ ถ้าหลอดใช้การไม่ได้ให้เปล่ียนหลอดทนัที

10.4 เกณฑ์ตัดสินสตาร์ตเตอร์มีขีดจำกัดระยะเวลาการทำงาน

จะถือว่าสตาร์ตเตอร์เป็นไปตามข้อกำหนดเฉพาะแบบต่อเมื่อสตาร์ตเตอร์ทั้ง 5 ตัว เป็นไปตามข้อ 10.5
ภายหลงัการทดสอบนีแ้ล้วสตารต์เตอรท์ีต่ัง้ใหมไ่ดจ้ะตอ้งเปน็ไปตามขอ้ 8.4  ถึงขอ้ 8.7 ทกุขอ้

หากมสีตารต์เตอร ์1 ตวั ไมเ่ปน็ไปตามขอ้กำหนด ให้นำสตารต์เตอรอี์ก 5 ตวั มาทดสอบ สตารต์เตอรใ์หม่
ทุกตัวต้องเป็นไปตามขอ้กำหนด  หากมีสตาร์ตเตอรร์วมแลว้มากกวา่ 1 ตัว ไม่เป็นไปตามขอ้กำหนดให้ถือว่า
สตาร์ตเตอร์ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดเฉพาะแบบ

10.5 การทดสอบขีดจำกัดระยะเวลาการทำงาน

ภายในเวลา 5 นาที หลังจากป้อนแรงดันไฟฟ้าจากตัวจ่าย  ส่ิงท่ีใช้ป้องกันความพยายามท่ีจะจุดหลอดต้องทำงาน
การตัง้ใหมไ่ดอั้ตโนมตัจิะตอ้งไมเ่กิดขึน้

การตรวจสอบใหท้ำโดยการสงัเกตความพยายามทีจ่ะจุดหลอด  หรือโดยวธีิอ่ืนท่ีผู้ทำกำหนดไว้

ในการทดสอบน้ีให้ต่อสตาร์ตเตอร์เหมือนในขณะใช้งานปกติ และใช้หลอดเส่ือมคุณภาพท่ีมีกำลังไฟฟ้าท่ีกำหนด
ตำ่สุดตามทีร่ะบไุวบ้นสตารต์เตอร ์พรอ้มดว้ยบลัลาสตท์ีส่อดคลอ้งกัน  หากกำลังไฟฟ้าทีก่ำหนด ไมเ่กิน 22
วตัต ์ให้ใชบ้ลัลาสตเ์หนีย่วนำ หากเกิน 22 วตัต ์ให้ใชบ้ลัลาสตเ์ก็บประจุ

บัลลาสต์ต้องเป็นไปตามขอ้กำหนดในภาคผนวก ก.
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แรงดันไฟฟ้าทดสอบต้องเท่ากับแรงดันไฟฟ้าท่ีกำหนดของบัลลาสต์

ให้ทดสอบสตาร์ตเตอร์ท่ีอุณหภูมิต่ำสุดของช่วงอุณหภูมิท่ีทำเคร่ืองหมายไว้ ให้สตาร์ตเตอร์เท่าน้ันอยู่ท่ีอุณหภูมิ
ท่ีกำหนดไว้น้ี ส่วนหลอดและบลัลาสต์ให้คงอยู่ท่ีอุณหภูมิห้อง

ให้ทดสอบสตารต์เตอรท์ีต่ัง้ใหมไ่ดด้ว้ยมอืเปน็จำนวน 25 วฏัจกัรทดสอบ โดยทีแ่ตล่ะวฏัจกัร มกีารตอ่วงจร
เปน็เวลา 5 นาท ีและตดัวงจรเปน็เวลาอยา่งนอ้ย 10 นาท ีอีกทัง้มกีารตัง้ใหมใ่นตอนเริม่ตน้วฏัจกัร

สตาร์ตเตอรท่ี์ต้ังใหม่ได้อัตโนมติัให้ทดสอบตามวธีิการข้างต้นเป็นจำนวน 500 วัฏจักรทดสอบ

ส่ิงท่ีใช้ป้องกันความพยายามทีจ่ะจุดหลอดจะตอ้งทำงานในชว่งต่อวงจรทกุช่วง

11. สารสนเทศสำหรบัการออกแบบดวงโคม
ให้ดูภาคผนวก ค.
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รูปนี้แสดงมิติที่ตองการตรวจสอบเทานั้น

หนวยเปนมลิลเิมตร

รปูที ่1 มติขิองสตารตเตอร
(ขอ 7.6.1)

มิติ ตํ่าสุด สูงสุด
A 12.5 12.9
B - 21.5
D 4.7 5.0
E 2.8 3.2
H 33.0 36.0
L - 4.3
S 1.7 -
T 1.9 2.2

ใหตรวจสอบมิติของสตารตเตอรดวยเครื่องตรวจมิติตามรูปท่ี 6 7 และ 8
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หนวยเปนมลิลเิมตร

รปูที ่2 ทมับลงิบารเรล
(ขอ 7.8)

ตวัอยางทดสอบ

500
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รปูที ่3 วงจรสำหรบัทดสอบการจดุหลอด
(ขอ 8.3)

รปูที ่4 วงจรทดสอบความทนทาน - สตารตเตอรสำหรบัหลอดทีม่กีำลงัไฟฟาทีก่ำหนดไมเกนิ 80 วตัต
(ขอ 9.)

บัลลาสต

ตวัจาย

สตารตเตอร

หลอด

สตารตเตอร
หลอด

บัลลาสต

ตวัจาย
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รปูที ่5 วงจรทดสอบความทนทาน - สตารตเตอรสำหรบัหลอดทีม่กีำลงัไฟฟาทีก่ำหนด 100 วตัต และ 125 วตัต
(ขอ 9.)

บัลลาสต

ตวัจาย
หลอด

สตารตเตอร
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รูปนี้แสดงมิติที่จำเปนของเครื่องวัดเทานั้น

หนวยเปนมลิลเิมตร

จดุประสงค สำหรบัการควบคมุมติขิอง D ต่ำสดุ  D สงูสดุ  L สงูสดุ และคาผลรวมระหวางเสนผานศนูยกลางของขัว้สมัผสักบัระยะหางของ
ขัว้สมัผสัตามรปูที ่1

การทดสอบ ใหสอดขัว้สมัผสัของสตารตเตอรเขาไปในร ูd1 จากพืน้ผวิ O หลงัจากสอดขัว้สมัผสัเขากบัเครือ่งวดัจนสดุแลวพืน้ผวิของสตารตเตอร
จะตองสมัผสักบัพืน้ผวิ O ของเครือ่งวดัและปลายของขัว้สมัผสัตองไมยืน่ออกมานอกพืน้ผวิ Y  ขัว้สมัผสัแตละขัว้ตองสามารถสอด
เขาไปในร ูd2  ได แตไมสามารถสอดเขาไปในร ูd3 ได

* หมายถงึ คาโดยประมาณ

รปูที ่6  เครือ่งวดั “ผาน” และ “ไมผาน” สำหรบัสตารตเตอร
(ขอ 7.6.1)

อักษรอางอิง มิติ เกณฑความคลาดเคลื่อน
A         12.70   ± 0.005
D1           5.20   + 0.01
D2           5.00   + 0.01
D3           4.70   − 0.01
L           4.30   + 0.02
M         35*                -
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รปูนีแ้สดงมติทิีจ่ำเปนของเครือ่งวดัเทานัน้

หนวยเปนมลิลเิมตร
เครือ่งวดันีไ้มใชกบัสตารตเตอรสำหรบัดวงโคมหลอดฟลอูอเรสเซนซประเภท II  เครือ่งวดัของดวงโคมนีใ้หเปนไปตามรปูที ่ข.2

จดุประสงค เพือ่ตรวจสอบวาสตารตเตอรไมสามารถสอดเขาไปในขัว้รบัสตารตเตอรชนดิพเิศษทีม่หีมดุกลางขนาดเสนผานศนูยกลาง V ได

การทดสอบ ใหสอดขัว้สมัผสัของสตารตเตอรเขาทางพืน้ผวิ O  แตหวัของขัว้สมัผสัตองไมสามารถผานพนออกมานอกพืน้ผวิ Y ได

รปูที ่7 เครือ่งวดั “ไมผาน” สำหรบัสตารตเตอร
(ขอ 7.6.1)

อักษรอางอิง มิติ เกณฑความคลาดเคลื่อน
A           12.7             ± 0.01
B           30             ± 0.5
D             5.20               + 0.05
S             1.60               − 0.05
V             2.20               + 0.01
W             3.60               + 0.01
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รูปนี้แสดงมิติที่จำเปนของเครื่องวัดเทานั้น

หนวยเปนมลิลเิมตร

จดุประสงค เพือ่ใชควบคมุมติ ิB สงูสดุ S ต่ำสดุ T ต่ำสดุ T สงูสดุ
และตำแหนงขัว้สมัผสัเทยีบกบัมติขิอง A D และ E
ในรปูที ่1

การทดสอบ ใหสอดขั้วสัมผัสของสตารตเตอรเขาที่พื้นผิว O
จนกระทัง่หวัของขัว้สมัผสัทะลผุานร ูd หลงัจากนัน้ให
หมนุสตารตเตอรเปนมมุประมาณ 45 องศา จนไปอยู
ณ ตำแหนงที่หัวของขั้วสัมผัสแตะกับพื้นผิว X ใน
ตำแหนงนี้ปลายสุดของหัวของขั้วสัมผัสตองอยูไม
ต่ำกวาพืน้ผวิ Y1 และไมยืน่ออกมาพนพืน้ผวิ Y2

* หมายถงึ คาโดยประมาณ

รปูที ่8 เครือ่งวดั “ผาน” สำหรบัสตารตเตอร
(ขอ 7.6.1)

อักษรอางอิง มิติ เกณฑความคลาดเคลื่อน
A 12.70   ± 0.005
B 21.50   + 0.01
D   5.20   + 0.01
E   3.40   + 0.01
K 19.0   + 0.2
M 35*   -
N 13*  -
S   1.70   − 0.01
T1   1.90   − 0.01
T2   2.20   + 0.01
α 45o* -

β 15o* -
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หมายเหตุ วงจรไฟฟากอนทีจ่ะมกีารแกไขซึง่ใชหลอดสญุญากาศกย็งัใชไดอย ูในกรณทีีส่งสยัใหใชวงจรขางบนนีเ้ปนวงจรอางองิ

ความตานทานการรัว่ (leakage resistance)  ระหวาง  A กบั B  และ C กบั D  ตองไมนอยกวา 1011โอหม
1. ไดโอดแรงดนัไฟฟาสงู ( HV diode )

แรงดนัไฟฟากัน้ (blocking voltage) URM ≥ 6 kV
กระแสไฟฟาที่กำหนดเฉลี่ย IFAVM ≥ 1.5 mA
กระแสไฟฟาเปนคาบ (คายอด peak) IRFM ≥ 0.1 A
แรงดนัไฟฟาไปหนา (forward voltage) VF  ≤ 20 V
หมายเหตุ  ชิน้สวนทีเ่หมาะสมมตีวัอยางเชน ไดโอดแรงไฟฟาสงูแบบ BYX 90 G

2. ตัวเก็บประจุแรงดันไฟฟาสูง
ความจุ C = 4000 pF
แรงดันไฟฟาที่กำหนด U ≥ 6.3 kV
มมุเฟส (ที ่10 กโิลเฮริตซ) tan δ   =  20 x 10-3

3. อุปกรณวัดแรงดันไฟฟาสูง
โวลตมิเตอรแบบไฟฟาสถิต
ความจทุีค่วามเบนเตม็ที ่(capacitance of at full deflection) C < 15  pF
แรงดนัไฟฟาเสยีสภาพฉบัพลนั (breakdown voltage) U > 10 kV
ความเทีย่ง ชัน้คณุภาพ 1 หรอืดกีวา

4. ความตานทานการคายประจ ุ (discharge resistance) R  = 1  MΩ
5. อุปกรณลัดวงจรสำหรับการคายประจุตัวเก็บประจุแรงดันไฟฟาสูง

รปูที ่9  วงจรสำหรบัวดัแรงดนัไฟฟาพลัส
(ขอ 8.7)

ตอไปยงัขัว้สมัผสั
ของสตารตเตอร
(ดรูปูที ่3)
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หนวยเปนมลิลเิมตร

รปูที ่10  เครือ่งทดสอบแบบกดดวยลกูกลม
(ขอ 7.10.2)

สวนทรงกลม

ตวัอยางทดสอบ
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ภาคผนวก ก.
บัลลาสตส์ำหรบัทดสอบอายกุารใช้งาน

บัลลาสต์สำหรับใช้ทดสอบอายกุารใช้งานของสตารต์เตอรต้์องเป็นไปตามทีก่ำหนด 4 ข้อดังน้ี

1) ต้องอยู่ในรุน่ทีเ่ป็นไปตาม มอก.23  และสอดคลอ้งกับภาวะการจดุหลอดของหลอดตามทีร่ะบไุว้ในแผน่ขอ้มูล
หลอดทีเ่หมาะสมตาม มอก. 236  หรอื  มอก. 1713

2) แรงดันไฟฟ้าท่ีกำหนดของบัลลาสต์ต้องอยู่ในพิสัยใดพิสัยหน่ึงต่อไปน้ี

3) เม่ือป้อนแรงดันไฟฟ้าท่ีกำหนดให้แก่วงจรทดสอบแล้ว และแรงดันไฟฟ้าท่ีข้ัวต่อสายของหลอดไม่เปล่ียนแปลงเกิน
± ร้อยละ 2 จากค่าท่ีกำหนดใน มอก. 236  หรือ มอก. 1713  หลอดจะต้องดูดกลืนกำลังไฟฟ้าโดยตรงแตกตา่ง
ไปจากคา่ทีก่ำหนดไวไ้มเ่กิน ± ร้อยละ 4

4) หลอดท่ีมีการอุ่นไส้ก่อนและทำงานร่วมกับสตาร์ตเตอร์  กระแสไฟฟ้าอุ่นไส้ (กระแสไฟฟ้าลัดวงจร)  ท่ีแรงดันไฟฟ้า
ท่ีกำหนดจะต้องไม่แตกต่างเกิน ± ร้อยละ 10 จากค่าท่ีระบุในแผ่นข้อมูลหลอดตามมอก.236 หรือ มอก. 1713

แรงดันไฟฟาจุดหลอด
ตามขอ 8

แรงดันไฟฟาท่ีกําหนด
ของบัลลาสต

นอยกวา 110 V 110 V – 130 V
ต้ังแต 180 V ข้ึนไป 220 V – 230 V
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ภาคผนวก ข.
สตารต์เตอรส์ำหรบัดวงโคมหลอดฟลอูอเรสเซนซ ์ประเภท II

สำหรับสตาร์ตเตอร์ท่ีใช้กับดวงโคมหลอดฟลูออเรสเซนซ์ประเภท II ให้เป็นไปตามข้อกำหนดในมาตรฐานฯ น้ี  โดยมี
การแก้ไขเพ่ิมเติมดังน้ี

1. ขอบข่าย
ให้แทนขอ้ความในขอ้ 1. ดงัตอ่ไปนี้

ขอบข่ายของภาคผนวก ข. ครอบคลุมสตาร์ตเตอร์ท่ีสับเปล่ียนได้ชนิดพิเศษซ่ึงใช้กับหลอดฟลูออเรสเซนซ์ชนิดมี
การอุ่นไส้ก่อนสำหรับใช้ในดวงโคมหลอดฟลูออเรสเซนซ์ประเภท II พร้อมกับสตาร์ตเตอร์ท่ีเข้าถึงได้  มาตรฐาน
ของดวงโคมหลอดฟลูออเรสเซนซ์ ให้เป็นไปตาม มอก.902  มอก.903  มอก.904 มอก.905 มอก.906
มอก.907 และ มอก.1102 (กรณยีงัไมม่กีารประกาศกำหนดมาตรฐานดงักล่าว ให้เปน็ไปตาม IEC 60598)
และขัว้รบัสตารต์เตอร ์ให้เปน็ไปตาม มอก.344

7. ข้อกำหนดและการทดสอบเพือ่ความปลอดภยั
7.3 การป้องกันไฟฟ้าช็อกโดยบังเอิญ

ให้แทนข้อน้ีด้วยข้อความดังต่อไปน้ี
เปลอืกนอกของสตารต์เตอรท์ีเ่ข้าถึงไดต้อ้งเปน็วสัดฉุนวน  การตรวจสอบใหท้ำโดยการตรวจพนิิจ

7.6 มิติ

ให้แทนขอ้ 7.6.1 ดว้ยขอ้ความดงัตอ่ไปนี้

7.6.1 มิติต้องเป็นไปตามข้อกำหนดในรูปท่ี ข.1 ของภาคผนวกน้ี การทดสอบให้ทำโดยการใช้เคร่ืองวัดตามรูปท่ี
ข.2 ของภาคผนวกนี ้ และรปูที ่6 ในมาตรฐานนี้
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รูปนี้แสดงมิติที่ตองการตรวจสอบเทานั้น

หนวยเปนมลิลเิมตร

รปูที ่ข.1 มติขิองสตารตเตอร สำหรบัดวงโคมหลอดฟลอูอเรสเซนซประเภท II
(ขอ 7.6.1 ภาคผนวก ข.)

อักษรแสดงมิติ ต่ําสดุ สงูสดุ
A           12.5           12.9
B              –           21.5
D             4.7             5.0
E             2.8             3.2
H           33.0           36.0
L              –             4.3
S             1.7              –
T             1.9             2.2
V             2.7              –

W*             4.2              –
* ระยะที่ใชกับมิติ V
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รูปนี้แสดงมิติที่จำเปนของเครื่องวัดเทานั้น

หนวยเปนมลิลเิมตร

จดุประสงค เพือ่ใชควบคมุมติ ิB สงูสดุ S ต่ำสดุ T ต่ำสดุ T สงูสดุ
และตำแหนงขัว้สมัผสัเทยีบกบัมติขิอง A D และ E
ในรปูที ่1

การทดสอบ ใหสอดขั้วสัมผัสของสตารตเตอรเขาที่พื้นผิว O
จนกระทัง่หวัของขัว้สมัผสัทะลผุานร ูd หลงัจากนัน้ให
หมนุสตารตเตอรเปนมมุประมาณ 45 องศา จนไปอยู
ณ ตำแหนงที่หัวของขั้วสัมผัสแตะกับพื้นผิว X ใน
ตำแหนงนี้ปลายสุดของหัวของขั้วสัมผัสตองอยูไม
ต่ำกวาพื้นผิว Y1และไมยื่นออกมาพนพื้นผิว Y2
ขัว้สมัผสักึง่กลางทีก่ำหนดไวดวยมติ ิV-W อาจสมัผสั
หรอืทำใหชิน้สวนภายในของสตารตเตอรเคลือ่นทีไ่ด
ในระหวางการทดสอบ

* หมายถงึ คาโดยประมาณ

รปูที ่ข.2  เครือ่งวดั “ผาน” สำหรบัสตารตเตอรสำหรบัดวงโคมประเภท II
(ขอ 7.6.1 ภาคผนวก ข.)

อักษรอางอิง มติิ เกณฑความคลาดเคล่ือน
A  12.7    ± 0.005
B  21.5    + 0.01
D    5.20    + 0.01
E    3.40    + 0.01
K  19.0    + 0.2
M  35* -
N  13* -
S    1.70    − 0.01
T1    1.90    − 0.01
T2    2.20    + 0.01
α  45o* -
β  15o* -
V    2.60    − 0.01
W    4.15    − 0.01
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ภาคผนวก ค.
สารสนเทศสำหรบัการออกแบบดวงโคม

อุณหภูมสูิงสุดของสว่นใด ๆ ของเปลอืกนอกสตารต์เตอรไ์มค่วรเกนิ 80 องศาเซลเซียส




