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มาตรฐานผลติภณัฑอตุสาหกรรม

เครื่องใชไฟฟาสำหรับการดูแลผิวหรือผม
เฉพาะดานความปลอดภัย

1. ขอบขาย
1.1 มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้กำหนดคุณลักษณะที่ตองการดานความปลอดภัยของเครื่องใชไฟฟา

สำหรบัการดแูลผวิหรอืผมสำหรบับคุคลหรอืสตัวสำหรบัใชในทีอ่ยอูาศยัและงานทีม่จีดุประสงคคลายกนัทีม่ี

แรงดนัไฟฟาทีก่ำหนดไมเกนิ 250 โวลต

หมายเหตุ 101 ตัวอยางของเครื่องใชไฟฟาซึ่งอยูในขอบขายของมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้ ไดแก

- หวมีวนผม (curling comb)

- เครือ่งมวนผม (curling iron)

- โรลมวนผมทีม่ตีวัทำความรอนแยก (curling roller with separate heater)

- เครือ่งอบผวิหนา (facial sauna)

- เครือ่งเปาผม (hairdryer)

- เครือ่งเปามอื (hand dryer)

- เครือ่งทำความรอนทีม่ตีวัมวนผมถอดได (heater with detachable curler)

- เครือ่งดดัผมถาวร (permanent-wave appliance)

หมายเหตุ 102 มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้ครอบคลุมถึงเครื่องใชไฟฟาที่อาจมีอุปกรณผลิตไอน้ำหรือ

ละอองน้ำรวมอยดูวย

เครือ่งใชไฟฟาสำหรบัการดแูลผวิหรอืผมซึง่มไิดมจีดุประสงคสำหรบัใชในทีอ่ยอูาศยัตามปกต ิแตอาจเปนสาเหตุ

ของอนัตรายตอสาธารณะ เชน เครือ่งใชไฟฟาซ่ึงมจีดุประสงคสำหรบัใชในรานคา ในอตุสาหกรรม และในฟารม

อยใูนขอบขายของมาตรฐานผลติภณัฑอตุสาหกรรมนี้

หมายเหตุ 103 ตวัอยางเชน เครือ่งใชไฟฟาสำหรบัใชในรานแตงผม

มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้เกี่ยวของกับอันตรายสามัญที่เกิดจากเครื่องใชไฟฟาสำหรับการดูแลผิว

หรอืผมซึง่ทกุคนเผชญิทัง้ภายในและรอบๆ บานเทาทีจ่ะเปนไปไดในทางปฏบิตั ิโดยทัว่ไปมาตรฐานนีไ้มได

คำนึงถึง

- การใชงานเครือ่งใชไฟฟาโดยเดก็เล็กหรอืบคุคลทพุพลภาพทีไ่มไดรบัการดแูล

- การเลนเครือ่งใชไฟฟาโดยเดก็เล็ก
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หมายเหตุ 104 ตองคำนึงถึง

- เครื่องใชไฟฟาที่ประสงคใหใชในยานพาหนะ บนเรือ หรือบนเครื่องบิน อาจจำเปนตองมี

ขอกำหนดเพิ่มเติม

- อาจจำเปนตองใชขอกำหนดเพิ่มเติมที่กำหนดโดยกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงแรงงาน และ

หนวยงานอื่นที่มีอำนาจหนาที่เกี่ยวของ

หมายเหตุ 105 มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้ไมครอบคลุมถึง

- เครื่องใชไฟฟาที่ประสงคใหใชในทางอุตสาหกรรมโดยเฉพาะ

- เครื่องใชไฟฟาที่ประสงคใหใชในสถานที่ที่มีภาวะพิเศษ เชน บรรยากาศที่อาจกอใหเกิด

การกดักรอนหรอืการระเบดิ (ฝนุ ไอ หรอืกาซ)

- เครือ่งโกน เครือ่งตดัและเลม็ผม และเครือ่งใชไฟฟาทีม่ลีกัษณะคลายกนั (มอก.1555)

- เครื่องอบผิวโดยการแผรังสีเหนือมวงและรังสีใตแดง (มอก.1877)

- เครื่องอบเซานา (มอก.1804)

- เครือ่งใชไฟฟาทีป่ระสงคใหใชในทางการแพทย (IEC 60601)

2. (วาง)
ไมมขีอความ

3. บทนยิาม
ความหมายของคำทีใ่ชในมาตรฐานผลติภณัฑอตุสาหกรรมนีใ้หเปนไปตามทีก่ำหนดใน มอก.1375 ขอ 3. ยกเวน

ขอตอไปนี้

3.1.9 แทนขอความ :
การทำงานตามปกต ิ(normal operation)

เครือ่งใชไฟฟาสำหรบัการดแูลผวิหรอืผมทำงานในภาวะดงัตอไปนี้

เครือ่งอบผมแบบครอบศรีษะ (helmet-type hairdryer) ทำงานโดยทีแ่กนของทีค่รอบ (hood) เอียง

เปนมมุ 60 องศาเทยีบกบัแนวราบ หรอืเปนมมุมากทีส่ดุทีก่ารสรางยอมใหถามมุนีน้อยกวา วางทรงกลม

ไมทาสดีำดานทีม่เีสนผานศนูยกลาง 200 มลิลิเมตร ไวในทีค่รอบโดยใหจดุศนูยกลางของทรงกลมไมตรง

กบัแกนของทีค่รอบ ระยะสัน้ทีส่ดุระหวางทรงกลมไมกบัตะแกรงทางออกของอากาศเทากับ 50 มลิลิเมตร

เครือ่งอบผมทีม่อีปุกรณยดึทีค่รอบโคงงอได (flexible hood attachment) ทำงานโดยวางอปุกรณยดึทีค่รอบ

ไวเหนอืโครงลวดในรปูที ่101 ขณะทีต่ำแหนงของโครงลวดอยเูหนอืทรงกลมไม

หมายเหตุ 101 เครื่องอบผมแบบครอบศีรษะที่ รองรับดวยศีรษะทำงานเหมือนกับเครื่ องอบผมที่มี
อุปกรณยึดที่ครอบโคงงอได
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เครือ่งเปาผมมอืถอืทำงานทีไ่มมกีารจำกดัการไหลของอากาศในทศิทางลง
เครือ่งดดัผมถาวรทำงานในตำแหนงใชงานตามปกต ิโดยแขวนโรลมวนผมใหหอยอยางอสิระ

เครือ่งทำความรอนสำหรบัตวัมวนผมถอดได ทำงานในตำแหนงใชงานตามปกตริวมกบัเครือ่งมวนผม
เครือ่งมวนผม หวมีวนผม และเครือ่งใชไฟฟาอืน่ทีค่ลายกนัทำงานโดยทีแ่กนหลักของเครือ่งใชไฟฟาอยใูน

แนวราบ

เครื่องใชไฟฟาที่มีอุปกรณผลิตไอน้ำหรือละอองน้ำทำงานกับภาชนะบรรจุน้ำวางเปลาหรือบรรจุน้ำ

จนเตม็ แลวแตอยางใดใหผลเลวกวา แตถาเครือ่งใชไฟฟามเีครือ่งหมายระบวุาใหใชกบัภาชนะบรรจนุ้ำเตม็

ใหเตมิน้ำลงในภาชนะจนเตม็ ถาจำเปน ใหเตมิน้ำอีกเพือ่ชดเชยน้ำสวนทีร่ะเหยไป

เครือ่งเปามอืทำงานในตำแหนงใชงานตามปกตโิดยไมจำกดัการไหลของอากาศ

เครือ่งอบผวิหนาทำงานในตำแหนงใชงานตามปกตแิละบรรจนุ้ำจนเตม็ ถาจำเปน ใหเตมิน้ำอีกเพือ่ใหยงัคง

มไีอน้ำออกมา

3.101 เครื่องอบผมแบบครอบศีรษะ
เครือ่งทำผมใหแหงทีม่ทีีค่รอบแข็งคงรปูวางอยเูหนอืศีรษะในการใชงานตามปกติ

หมายเหตุ ที่ครอบอาจรองรับดวยแทนหรือมีอุปกรณสำหรับยึดเขากับที่รองรับ

3.102 เครือ่งทำความรอนสำหรบัตวัมวนผมถอดได
เครือ่งใชไฟฟาสำหรบัใหความรอนเครือ่งมวนผมหรอืโรลมวนผมซึง่สะสมความรอน

3.103 จดุตอหมนุได (swivel connection)

อปุกรณสำหรบัตอสายออนปอนกำลงัไฟฟาในลกัษณะทีเ่ครือ่งใชไฟฟาสามารถหมนุไดอยางตอเนือ่งโดย

ไมมกีารบดิสายออน

4. ขอกำหนดทัว่ไป
ใหเปนไปตามทีก่ำหนดใน มอก.1375 ขอ 4.

5. ภาวะทัว่ไปสำหรบัการทดสอบ
ใหเปนไปตามทีก่ำหนดใน มอก.1375 ขอ 5. ยกเวนขอตอไปนี้

5.2 เพิม่เตมิขอความ :
หมายเหตุ 101 การทดสอบเพิ่มเติมตามขอ 25.14 สำหรับเครื่องใชไฟฟามือถือ ใหใชกับเครื่องใชไฟฟามือถือ

แยกตางหากอีก 1 เครื่อง
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6. การจำแนกประเภท
ใหเปนไปตามทีก่ำหนดใน มอก.1375 ขอ 6. ยกเวนขอตอไปนี้

6.1 แทนขอความ :
เครือ่งใชไฟฟาตองเปนประเภทใดประเภทหนึง่ดงัตอไปนี ้โดยแบงตามการปองกันชอ็กไฟฟา

- เครือ่งเปาผม เครือ่งมวนผม หวมีวนผม เครือ่งอบผวิหนา และเครือ่งใชไฟฟาทีผ่ลติไอน้ำหรอืละอองน้ำอืน่

ตองเปนประเภท II หรอืประเภท III อยางไรกต็าม เครือ่งเปาผมยดึกบัที่ (fixed hairdryer) ซึง่ประสงค

ใหตออยางถาวรเขากับสายไฟฟายึดกับที่ เครื่องอบผมแบบครอบศีรษะสำหรับชางแตงผม และ

เครือ่งใชไฟฟาทีผ่ลติไอน้ำหรอืละอองน้ำสำหรบัชางแตงผมอาจเปนประเภท I
- เครือ่งใชไฟฟาอืน่ๆ ตองเปนประเภท I ประเภท II หรอืประเภท III
การเปนไปตามขอกำหนดใหตรวจสอบโดยการตรวจพนิจิและการทดสอบทีเ่กีย่วของ

6.2 เพิม่เตมิขอความ :
เครือ่งเปามอือยางนอยตองเปน IPX1

โรลมวนผมของเครือ่งดดัผมถาวรอยางนอยตองเปน IPX4

7. การทำเครือ่งหมายและฉลาก และขอแนะนำ
ใหเปนไปตามทีก่ำหนดใน มอก.1375 ขอ 7. ยกเวนขอตอไปนี้

7.1 เพิม่เตมิขอความ :
เครือ่งเปาผมยกหิว้ได (portable hairdryer) เครือ่งมวนผม และเครือ่งใชไฟฟาอืน่ทีค่ลายกนัตองทำเครือ่งหมาย

ดวยสญัลกัษณ 5582 ตามมาตรฐาน IEC 60417 รวมกบัเครือ่งหมายหาม (prohibition sign) ตามมาตรฐาน

ISO 3864-1 ยกเวนสทีีก่ำหนดสำหรบัเครือ่งหมายหาม หรอืมขีอความดงัตอไปนี้

คำเตอืน : อยาใชเครือ่งใชไฟฟานีใ้กลกบัน้ำ

หมายเหตุ 101 เครื่องหมายดังกลาวอาจอยูบนฉลากที่ติดอยางถาวรเขากับเครื่องใชไฟฟา

7.6 เพิม่เตมิขอความ :
           [สญัลกัษณ 5582 ตามมาตรฐาน IEC 60417]       เหมาะสำหรบัใชในอางอาบน้ำหรอืฝกบวั

7.12 เพิม่เตมิขอความ :
ขอแนะนำสำหรบัเครือ่งเปาผมยกหิว้ไดตองมขีอความดงัตอไปนี้
- เมือ่ใชเครือ่งเปาผมในหองน้ำ ใหถอดเตาเสียบออกจากแหลงจายไฟฟาหลังจากการใชงาน เนือ่งจากการ

อยใูกลน้ำมอีนัตรายแมวาจะปดสวติช (switch off) เครือ่งเปาผม
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- การปองกันเพิม่เตมิ แนะนำใหตดิตัง้อุปกรณตดัวงจรกระแสเหลอื (residual current device, RCD) ทีม่ี

กระแสไฟฟาเหลอืทีท่ำงานทีก่ำหนดไมเกนิ 30 มลิลิแอมแปร ในวงจรไฟฟาทีป่อนไฟฟาใหแกหองน้ำ ใหขอ

คำแนะนำนีจ้ากผตูดิตัง้

ขอแนะนำสำหรับเครื่องอบผิวหนาตองระบุวา หลังจากการใชงานเครื่องอบผิวหนาตองทำความสะอาดเพื่อ

หลกีเลีย่งการสะสมของไขมนัและสิง่ตกคางอืน่ๆ

ตองอธบิายความหมาย ถาใชสญัลกัษณ 5582 ตามมาตรฐาน IEC 60417 รวมกบัเครือ่งหมายหาม  ขอแนะนำ

ตองมขีอความดงัตอไปนีด้วย

คำเตอืน : อยาใชเครือ่งใชไฟฟานีใ้กลกบัอางอาบน้ำ ฝกบวั อางลางหนา หรอืภาชนะอืน่ทีบ่รรจนุ้ำ

7.12.1 เพิม่เตมิขอความ :
ขอแนะนำการตดิตัง้สำหรบัเครือ่งเปาผมยดึกบัท ีส่ำหรบัใชในหองน้ำตองมขีอความดงัตอไปนี้

ตองตดิเครือ่งเปาผมนีใ้หพนมอืเอ้ือมของคนทีอ่าบน้ำหรอืใชฝกบวั

ถาสวนทีเ่ปนมอืถอืของเครือ่งเปาผมมสีวนประกอบทางไฟฟา ขอแนะนำตองระบวุา ตองตดิเครือ่งเปาผม

ในลกัษณะทีเ่มือ่ยดืสวนทีเ่ปนมอืถือออกเตม็ทีแ่ลวพนมอืเอือ้มของคนทีอ่าบน้ำหรอืใชฝกบวั

7.14 เพิม่เตมิขอความ :
เสนผานศูนยกลางของวงกลมที่อยูบนสัญลักษณ 5582 ตามมาตรฐาน IEC 60417 ตองไมนอยกวา 10

มลิลเิมตร

การเปนไปตามขอกำหนดใหตรวจสอบโดยการวดั

8. การปองกนัการเขาถงึสวนทีม่ไีฟฟา
ใหเปนไปตามทีก่ำหนดใน มอก.1375 ขอ 8. ยกเวนขอตอไปนี้

8.1.3 ไมใชขอกำหนดขอนี้

9. การเริม่เดนิเครือ่งใชไฟฟาทำงานดวยมอเตอร
ไมใชขอกำหนดขอนี้ของ มอก.1375

10. กำลงัไฟฟาเขาและกระแสไฟฟา
ใหเปนไปตามทีก่ำหนดใน มอก.1375 ขอ 10.
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11. การเกดิความรอน
ใหเปนไปตามทีก่ำหนดใน มอก.1375 ขอ 11. ยกเวนขอตอไปนี้

11.1 เพิม่เตมิขอความ :
เครือ่งใชไฟฟาทีม่ีจดุตอหมนุได  การเปนไปตามขอกำหนดใหตรวจสอบโดยการทดสอบตามขอ 11.101 ดวย

11.2 เพิม่เตมิขอความ :
เครือ่งใชไฟฟาทีม่เีจตนาใหใชวางบนทีร่องรบั หรอืยดึกบัทีร่องรับ ใหวางในลกัษณะทีใ่หผลเลวทีส่ดุ

11.4 เพิม่เตมิขอความ :
ถาอณุหภมูทิีเ่พิม่ขึน้เกนิขดีจำกดัอณุหภมูทิีเ่พิม่ขึน้ในเครือ่งใชไฟฟาทีม่มีอเตอร หมอแปลงไฟฟา หรอืวงจร
อเิลก็ทรอนกิส และกำลงัไฟฟาเขาต่ำกวากำลงัไฟฟาเขาทีก่ำหนด ใหทดสอบซ้ำโดยปอนแรงดนัไฟฟา 1.06

เทาของแรงดนัไฟฟาทีก่ำหนดใหแกเครือ่งใชไฟฟา
11.6 แทนขอความ :

เครือ่งใชไฟฟาชนดิรวม ใหทำงานเหมอืนกบัเครือ่งใชไฟฟาทำความรอน
11.7 แทนขอความ :

เครือ่งใชไฟฟาทีไ่มมตีวัจบัเวลา ใหทำงาน

- 30 นาท ีสำหรบัเครือ่งใชไฟฟามอืถอื
- เปนวฏัจกัร ประกอบดวย เปด (on) 30 วนิาท ีและปด (off) 5 วนิาท ีจนกระทัง่ถึงภาวะคงตวั สำหรบั

เครือ่งเปามอืทีค่วบคมุโดยอตัโนมตัขิณะทีม่มีอือยู

- จนกระทัง่ถึงภาวะคงตวั สำหรบัเครือ่งใชไฟฟาอ่ืน

เครื่องใชไฟฟาที่มีตัวจับเวลา ใหทำงานเปนวัฏจักรจนกระทั่งถึงภาวะคงตัว แตละวัฏจักรประกอบดวยเวลา

การทำงานสงูสุดของตวัจบัเวลาตามดวยคาบพกั 5 วนิาที

11.8 เพิม่เตมิขอความ :
อณุหภูมทิีเ่พ่ิมขึน้ของมอเตอร หมอแปลงไฟฟา และสวนประกอบของวงจรอเิลก็ทรอนกิส  รวมถงึสวนทีส่ิง่
ตางๆ ขางตนมอีทิธพิลโดยตรงอาจเกนิขดีจำกดัอณุหภมูทิีเ่พ่ิมขึน้ได เมือ่เครือ่งใชไฟฟาทำงานที ่1.15 เทาของ

กำลงัไฟฟาเขาทีก่ำหนด
อุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นของมือถือของเครื่องมวนผมซึ่งใหความรอนโดยเครื่องทำความรอนสำหรับตัวมวนผม
ถอดได ทีม่ตีวัจบัเวลาจะหาอณุหภูมทิีเ่พิม่ขึน้ไดเมือ่สิน้สดุวฏัจกัรแรก
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11.101 เครื่องใชไฟฟาที่มีจุดตอหมุนได ใหวางตำแหนงแกนหลักของเครื่องใชไฟฟาในแนวราบ ขณะที่แขวน

สายออนปอนกำลงัไฟฟาในแนวตัง้ ดงึสายออนปอนกำลงัไฟฟาดวยแรง 1 นวิตนั

ปอนแรงดนัไฟฟาทีก่ำหนดใหแกเครือ่งใชไฟฟา โดยใหกระแสไฟฟาเทากบั 1.25 เทาของกระแสไฟฟา
ทีก่ำหนด
หมายเหตุ 1 ภาวะนี้สามารถทำไดโดยการตอตัวตานทานในตำแหนงของสวนทำความรอน

หมนุเครือ่งใชไฟฟารอบแกนหลกัของเครือ่งใชไฟฟาในอตัราประมาณ 50 รอบตอนาท ีกลับทศิทางการหมนุ

ในทกุๆ 20 รอบ ใหทดสอบ 1 500 รอบ

อณุหภมูทิีเ่พิม่ขึน้ของหนาสมัผสัแบบเลือ่น (sliding contact) ตองไมเกิน 65 เคลวิน

หมายเหตุ 2 อุณหภูมิที่เพ่ิมขึ้นนี้อาจพิจารณาจากการหลอมละลายของอนุภาค (particle) หรือการเปลี่ยนสี

ของอินดิเคเตอร

12. (วาง)
ไมมขีอความ

13. กระแสไฟฟารัว่และความทนทานไฟฟาทีอ่ณุหภมูทิำงาน
ใหเปนไปตามทีก่ำหนดใน มอก.1375 ขอ 13.

14. แรงดนัไฟฟาเกนิชัว่ครู
ใหเปนไปตามทีก่ำหนดใน มอก.1375 ขอ 14.

15. ความตานทานตอความชืน้
ใหเปนไปตามทีก่ำหนดใน มอก.1375 ขอ 15.

16. กระแสไฟฟารัว่และความทนทานไฟฟา
ใหเปนไปตามทีก่ำหนดใน มอก.1375 ขอ 16.

17. การปองกนัโหลดเกนิของหมอแปลงไฟฟา และวงจรไฟฟาทีเ่กีย่วของ
ใหเปนไปตามทีก่ำหนดใน มอก.1375 ขอ 17.
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18. ความทนทาน
ไมใชขอกำหนดขอนี้ของ มอก.1375

19. การทำงานผดิปกติ
ใหเปนไปตามทีก่ำหนดใน มอก.1375 ขอ 19. ยกเวนขอตอไปนี้

19.1 เพิม่เตมิขอความ :
ใหทดสอบเครือ่งเปาผมตามขอ 19.101 และขอ 19.102 ดวย

19.2 เพิม่เตมิขอความ :
การจำกดัการกระจายความรอน (heat dissipation) ไดจากการกระทำดงัตอไปนี้

- ตัดวงจรมอเตอรออก

- วางเครือ่งเปาผมมอืถอืบนพืน้ของมมุทดสอบในตำแหนงเสถยีรใดๆ ทีม่กัเกิดขึน้

- เครือ่งใชไฟฟาทีป่ระสงคใหเตมิน้ำ ใหทำงานโดยไมตองเตมิน้ำ

เครือ่งอบผมทีม่อีปุกรณยดึทีค่รอบโคงงอได ใหทดสอบขณะทีม่อเตอรทำงานดวย และจำกดัการไหลของอากาศ

ผานทอในลกัษณะทีใ่หผลเลวทีส่ดุ

เครือ่งทำความรอนสำหรบัตวัมวนผมถอดได  ใหวางบนแผนฉนวนใยแกวความหนาแนนต่ำทีม่สีมัประสทิธิ์
ความเปนฉนวนความรอนประมาณ 2.5 ตารางเมตรเคลวนิตอวตัต

19.7 เพิม่เตมิขอความ :
ใหทดสอบเปนเวลา 5 นาท ียกเวน

- เครือ่งใชไฟฟามอืถอื
- เครือ่งใชไฟฟาทีต่องคงการเปดสวติชดวยมอื

- เครือ่งใชไฟฟาทีม่ตีวัจบัเวลา

หมายเหตุ 101 ใหทดสอบเครื่องเปามือเฉพาะในกรณีที่ทอรกล็อกตัวหมุน (locked rotor torque) นอยกวาทอรก

โหลดเตม็ (full load torque)

19.9 ไมใชขอกำหนดขอนี้

19.10 เพิม่เตมิขอความ :
ใหทดสอบโดยตดัวงจรหรอืปดสวติชสวนทำความรอน

19.101 ใหเครือ่งเปาผมทำงานตามทีร่ะบใุนขอ 11. เวนแตปอนแรงดนัไฟฟาใชงานแยกตางหากใหแกมอเตอร
หมายเหตุ อาจจำเปนตองชดเชยผลกระทบตอสวนทำความรอน (heating element) จากการปอนไฟฟาแยก

ตางหากใหแกมอเตอร
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เมือ่ถึงภาวะคงตวั ใหลดแรงดนัไฟฟาทีป่อนใหแกมอเตอรลงจนกระทัง่ความเรว็ของมอเตอรเพียงพอทีจ่ะ

ปองกนัไมใหคตัเอาตความรอนทำงาน คงแรงดนัไฟฟาทีป่อนใหแกสวนทำความรอนไวทีค่าซึง่ใชสำหรบัขอ

11.4

แรงดนัไฟฟาลดลงซึง่ปอนใหแกมอเตอรหาไดดงันี ้ลดแรงดนัไฟฟาลงรอยละ 5 และใหมอเตอรทำงาน

ในภาวะนีเ้ปนเวลา 5 นาท ีทำวธิดีำเนนิการนีซ้้ำจนกระทัง่คตัเอาตความรอนทำงาน แลวใหเพิม่แรงดนัไฟฟา

ทายสดุขึน้รอยละ 5 แรงดนัไฟฟานีเ้ปนแรงดนัไฟฟาลดลงซึง่ใชสำหรบัการทดสอบ

ในภาวะนี ้ใหเครือ่งเปาผมทำงานอีกครัง้จนกระทัง่ถึงภาวะคงตวั

เครือ่งเปาผมตองไมมเีปลวไฟแลบหรอืโลหะหลอมละลายกระเดน็ออกมา อณุหภมูทิีเ่พ่ิมขึน้ตองไมเกินคาที่

ระบใุนตารางที ่9 และไมใชเกณฑอืน่ๆ ตามขอ 19.13

19.102 เครือ่งเปาผมยกหิว้ได ใหทำงานในภาวะการทำงานตามปกตทิี ่1.15 เทาของกำลงัไฟฟาเขาทีก่ำหนด
ใหวางแผนพอลเิอทลินีขนาดประมาณ 200 มลิลเิมตร × 200 มลิลิเมตร และมคีวามหนา 50 ไมโครเมตร

ขวางทางเขาของอากาศและเคลือ่นไปในทศิทางตางๆ เพ่ือลดการไหลของอากาศจนกระทัง่เกิดภาวะทีใ่ห

ผลเลวทีส่ดุ

ใหทดสอบเปนเวลา 30 นาที

ใหทดสอบซ้ำกบัการไหลของอากาศในแนวราบ

หมายเหตุ ภาวะที่ ใหผลเลวที่สุดโดยทั่ วไปไดจากการวางตำแหนงแผนพอลิ เอทิลีนเพื่อปองกันไม ให
คัตเอาตความรอนทำงาน

20. เสถยีรภาพและอนัตรายทางกล
ใหเปนไปตามทีก่ำหนดใน มอก.1375 ขอ 20.

21. ความแข็งแรงทางกล
ใหเปนไปตามทีก่ำหนดใน มอก.1375 ขอ 21. ยกเวนขอตอไปนี้

21.1 เพิม่เตมิขอความ :
ใหทดสอบเครือ่งใชไฟฟามอืถอืตามขอ 21.101 ดวย

21.101 ใหวางเครือ่งใชไฟฟาบนพืน้ผวิทีอ่ยใูนแนวราบทีต่ำแหนง 700 มลิลเิมตร เหนอืแผนไมเนือ้แขง็ทีต่รงึไว

อยางแขง็แรงมัน่คง และใหเครือ่งใชไฟฟาทำงานในขณะทีป่อนแรงดนัไฟฟาทีก่ำหนด
ดึงเครื่องใชไฟฟาจากพื้นผิวดวยสายออนปอนกำลังไฟฟาของเครื่องใชไฟฟาและปลอยใหตกลง
อยางอสิระ ใหทดสอบ 5 ครัง้ โดยวางเครือ่งใชไฟฟาบนพืน้ผวิทีอ่ยใูนแนวราบในตำแหนงตางๆ ทีม่กัเกิดขึน้

เครื่องใชไฟฟาตองไมมีความเสียหายในขอบเขตที่ทำใหการเปนไปตามขอกำหนดของมาตรฐานนี้

ดอยลงโดยเฉพาะอยางยิง่ ตองเปนไปตามขอกำหนดขอ 8. และขอ 29.
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22. การสราง
ใหเปนไปตามทีก่ำหนดใน มอก.1375 ขอ 22. ยกเวนขอตอไปนี้

22.24 เพิม่เตมิขอความ :
ถาสวนทำความรอนเสยีหาย สวนทีแ่ตกตองไมสมัผสักับผวิหรอืผม

22.32 เพิม่เตมิขอความ :
ฉนวนเพิม่เตมิและฉนวนเสรมิในเครือ่งมวนผมประเภท II ตองทนทานตอการเสือ่มสภาพตามอายุ
การเปนไปตามขอกำหนดใหตรวจสอบโดยการทดสอบดงัตอไปนี้

แขวนตวัอยางฉนวนทีไ่มมกีลาวไวในตารางที ่3 ในตอูบ ใหมรีะยะหางระหวางตวัอยาง และระยะหางระหวาง

ตวัอยางกับดานบนและดานลางของตอูบอยางนอย 10 มลิลิเมตร ตวัอยางตองอยหูางจากผนงัของตอูบ

อยางนอย 50 มลิลิเมตร ปรมิาตรตวัอยางไมเกินหนึง่ในสบิของความจตุอูบ

ตอูบระบายอากาศดวยการพาความรอนตามธรรมชาต ิโดยผลดัเปลีย่นอากาศอยางนอย 3 ครัง้ตอชัว่โมง

คงอณุหภมูขิองตอูบไวทีอ่ณุหภมู ิ30 เคลวนิ ± 1 เคลวนิ บวกกบัอณุหภมูทิีเ่พ่ิมขึน้ของชิน้สวนซึง่หาได

ในระหวางการทดสอบตามขอ 19. หรอืที ่70 องศาเซลเซยีส ± 2 องศาเซลเซยีส แลวแตอณุหภูมใิดสงูกวา

อบตวัอยางในตอูบเปนเวลา 240 ชัว่โมง หลังจากนัน้ปลอยไวทีอ่ณุหภมูโิดยรอบเปนเวลาอยางนอย 16

ชัว่โมง

ตวัอยางตองไมแตกราวและตองทนตอการทดสอบความทนทานไฟฟาตามขอ 16.3 สำหรบัฉนวนเพิม่เตมิ
หมายเหตุ 101 ฉนวนทีก่ลาวไวในตารางที ่3 ถอืวาทนทานตอการเสือ่มสภาพตามอายุ

22.36 เพิม่เตมิขอความ :
เครือ่งใชไฟฟาประเภท I ทีไ่มใชเครือ่งเปามอืและเครือ่งเปาหนา (face dryer) สวนโลหะทีอ่าจสมัผสักับ

ผวิหรอืผมในการใชงานตามปกตติองแยกจากสวนทีม่ไีฟฟาดวยฉนวนคหูรอืฉนวนเสรมิและตองไมตอ
ลงดนิ

22.40 เพิม่เตมิขอความ :
สวติชในตำแหนงวงจรเปดตองตดัวงจรอเิล็กทรอนกิส เวนแตการเปนไปตามขอกำหนดขอ 19. ไมขึน้อยกูบั

การทำงานของคตัเอาตความรอนตัง้ใหมเอง
22.101 เครือ่งใชไฟฟาทีม่อีปุกรณผลติไอน้ำหรอืละอองน้ำ ตองสรางในลกัษณะทีไ่มมกีารหกหรอืระเบดิของไอน้ำ

หรอืน้ำโดยไมตัง้ใจทีอ่าจเปนสาเหตขุองอนัตราย

การเปนไปตามขอกำหนดใหตรวจสอบในระหวางการทดสอบตามขอ 11.

22.102 โรลมวนผมของเครื่องดัดผมถาวรที่มีสวนทำความรอนในตัวตองปอนไฟฟาดวยแรงดันไฟฟาต่ำพิเศษ
ขัน้ปลอดภยัไมเกิน 24 โวลต

การเปนไปตามขอกำหนดใหตรวจสอบโดยการตรวจพนิจิและการทดสอบทีเ่กีย่วของ
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23. สายไฟฟาภายใน
ใหเปนไปตามทีก่ำหนดใน มอก.1375 ขอ 23. ยกเวนขอตอไปนี้

23.3 เพิม่เตมิขอความ :
จำนวนครัง้การโคงงอสำหรบัตวันำทีโ่คงงอเฉพาะในระหวางการเกบ็เครือ่งใชไฟฟาเทากับ 5 000 ครัง้

24. สวนประกอบ
ใหเปนไปตามทีก่ำหนดใน มอก.1375 ขอ 24. ยกเวนขอตอไปนี้

24.1.3 เพิม่เตมิขอความ :
สวติชทีร่วมอยใูนเครือ่งเปามอื ใหทดสอบ 50 000 วฏัจกัรการทำงาน

24.2 แกไขขอความ :
เครือ่งอบผมแบบครอบศรีษะ และเครือ่งดดัผมถาวรอาจรวมสวติชอยใูนสายออน

25. การตอกับแหลงจายไฟฟา และสายออนภายนอก
ใหเปนไปตามทีก่ำหนดใน มอก.1375 ขอ 25. ยกเวนขอตอไปนี้

25.5 เพิม่เตมิขอความ :
ยอมใหใชการประกอบแบบ Z ไดสำหรบั

- เครือ่งใชไฟฟามอืถอื
- เครือ่งอบผมทีม่อีปุกรณยดึทีค่รอบโคงงอได

- เครือ่งทำความรอนสำหรบัตวัมวนผมถอดไดทีม่เีครือ่งมวนผมไมเกิน 10 ตวั

25.7 แกไขขอความ :
ยอมใหใชสายออนเปลอืกนอกพอลไิวนลิคลอไรดเบา โดยไมคำนงึถึงมวลของเครือ่งใชไฟฟา

ยอมใหใชขดีจำกดัอณุหภมูทิีเ่พ่ิมขึน้ 130 เคลวนิ ตราบเทาทีอ่ณุหภมูทิีเ่พ่ิมขึน้ลดลงเปน 75 เคลวนิ ภายใน

5 นาท ีขณะทีป่ดสวติชเครือ่งใชไฟฟา

25.14 เพิม่เตมิขอความ :
ใชแรงดงึสายออนปอนกำลงัไฟฟาของเครือ่งใชไฟฟาทีม่จีดุตอหมนุได
- 20 นวิตนั สำหรบัสายออนทีม่พีืน้ทีห่นาตดัระบเุกนิ 0.75 ตารางมลิลเิมตร

- 10 นวิตนั สำหรบัสายออนอืน่
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ใหทดสอบเพิ่มเติมกับเครื่องใชไฟฟามือถือในขณะที่ติดตั้งบนเครื่องทดสอบที่คลายกับเครื่องทดสอบ
การโคงงอในรปูที ่8 โดยแขวนสายออนปอนกำลงัไฟฟาในแนวตัง้และถวงน้ำหนกัใหเกิดแรงดงึ 10 นวิตนั

เคลือ่นสวนทีแ่กวงไป-มาไดของเครือ่งทดสอบผานมมุ 180 องศา แลวกลบัมาทีต่ำแหนงเดมิ จำนวนครัง้

การโคงงอเทากับ 4 000 ครัง้ อตัราการโคงงอเทากับ 6 ครัง้ตอนาที

หมายเหตุ 101 ติดตั้งเครื่องใชไฟฟาในลักษณะที่ทิศทางการโคงงอสอดคลองกับทิศทางซึ่งมักเกิดขึ้นเมื่อ

มวนสายออนปอนกำลังไฟฟารอบเครื่องใชไฟฟาเพื่อการเก็บ

หมายเหตุ 102 เครื่องใชไฟฟาที่มีจุดตอหมุนได ไมตองทดสอบขอนี้

25.15 เพิม่เตมิขอความ :
จดุตอหมนุได ตองไมลอ็กในระหวางการทดสอบ

25.101 จดุตอหมนุได ตองเหมาะสมสำหรบัการใชงานตามปกตขิองเครือ่งใชไฟฟา
การเปนไปตามขอกำหนดใหตรวจสอบโดยการทดสอบดงัตอไปนี้

ใหเครือ่งใชไฟฟาทำงานในภาวะทีร่ะบใุนขอ 11.101 จำนวนรอบเพิม่ขึน้เปน 20 000 รอบ

หลังจากการทดสอบนี ้จดุตอหมนุได และสายออนปอนกำลงัไฟฟาตองสมบรูณเหมาะสำหรบัการใชงาน
ตอไป สวนทีม่ไีฟฟาตองไมสามารถแตะตองถึงและเครือ่งใชไฟฟาตองทนตอการทดสอบความทนทานไฟฟา
ตามขอ 16.3

26. ขัว้ตอสายสำหรบัตวันำภายนอก
ใหเปนไปตามทีก่ำหนดใน มอก.1375 ขอ 26. ยกเวนขอตอไปนี้

26.10 เพิม่เตมิขอความ :
หามใชขัว้ตอทีใ่ชหมดุเกลยีวบบีรดั (screw clamping) และขัว้ตอแบบไรหมดุเกลยีว (screwless) สำหรบั

การประกอบแบบ X ในเครือ่งใชไฟฟาทีม่ีจดุตอหมนุได

27. การเตรยีมการสำหรบัการตอลงดนิ
ใหเปนไปตามทีก่ำหนดใน มอก.1375 ขอ 27.

28. หมดุเกลยีวและจดุตอ
ใหเปนไปตามทีก่ำหนดใน มอก.1375 ขอ 28.

29. ระยะหางในอากาศ ระยะหางตามผวิฉนวน และฉนวนตนั
ใหเปนไปตามทีก่ำหนดใน มอก.1375 ขอ 29. ยกเวนขอตอไปนี้
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29.3 เพิม่เตมิขอความ :
เครื่องมวนผม ระยะหางผานฉนวนระหวางสวนโลหะที่แยกจากกันดวยฉนวนเพิ่มเติมอาจลดลงเหลือ 0.6

มลิลิเมตร หากมรีะยะหางผานฉนวนมลูฐานอยางนอย 1 มลิลเิมตร

30. ความทนความรอนและไฟ
ใหเปนไปตามทีก่ำหนดใน มอก.1375 ขอ 30. ยกเวนขอตอไปนี้

30.1 เพิม่เตมิขอความ :
เครือ่งเปามอืและเครือ่งเปาผม ไมตองพจิารณาอณุหภมูทิีเ่พ่ิมขึน้ในระหวางการทดสอบตามขอ 19.

30.2 เพิม่เตมิขอความ :
เครือ่งทำความรอนสำหรบัตวัมวนผมถอดได ใหใชตามขอ 30.2.3 เครือ่งใชไฟฟาอ่ืน ใหใชตามขอ 30.2.2

30.101 เครือ่งอบผมแบบครอบศรีษะตองทนไฟ
การเปนไปตามขอกำหนดใหตรวจสอบโดยการตรวจพนิจิและการทดสอบเปลวไฟเขม็ตามภาคผนวก จ. กบั

- สวนของวสัดอุโลหะทีห่มุสวนทำความรอนและสวนประกอบทางไฟฟาอ่ืน

- สวนอโลหะภายในเปลอืกหมุ

ไมตองทดสอบเปลวไฟเขม็กบัวสัดปุระเภท V-0 หรอื V-1 ตามมาตรฐาน IEC 60695-11-10 หาก

ชิน้ตวัอยางทดสอบมคีวามหนาไมมากกวาสวนทีเ่กีย่วเนือ่ง

31. ความตานทานการเปนสนมิ
ใหเปนไปตามทีก่ำหนดใน มอก.1375 ขอ 31.

32. การแผรงัส ีความเปนพษิ และอนัตรายทีค่ลายกนั
ใหเปนไปตามทีก่ำหนดใน มอก.1375 ขอ 32.
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หนวยเปนมลิลเิมตร

A โครงประกอบดวยลวดขนาดเสนผานศนูยกลาง 1.5 mm ± 0.5 mm จำนวน 32 เสน วางหางเทาๆ กนั

B ตำแหนงของทรงกลมไม

รปูที ่101 โครงลวด
(ขอ 3.1.9)
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ภาคผนวก
ใหเปนไปตามภาคผนวกตางๆ ของ มอก.1375




