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มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมบัลลาสตสําหรับหลอดฟลูออเรสเซนซ : คุณลักษณะที่ตองการดานความปลอดภัย นี้
ไดประกาศใชครั้งแรกเปน มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมบัลลาสตสําหรับหลอดฟลูออเรสเซนต มาตรฐานเลขที่
มอก. 23-2515 ในราชกิจจานุเบกษา เลม 89 ตอนที่ 127 วันที่ 24 สิงหาคม พุทธศักราช 2515 และไดประกาศยกเลิก
และกําหนดใหมเปน มาตรฐานเลขที่ มอก. 23-2521 ในราชกิจจานุเบกษา เลม 95 ตอนที่ 100 วันที่ 22 กันยายน
พุทธศักราช 2521 ตอมาเอกสารอางอิงไดมีการแกไข จึงเห็นสมควรแกไขปรับปรุงในสาระสําคัญของมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมดังกลาว โดยแยกออกเปน 2 มาตรฐาน สําหรับมาตรฐานบัลลาสตสําหรับหลอดฟลูออเรส
เซนซ :
คุณลักษณะที่ตองการดานความปลอดภัย และมาตรฐานบัลลาสตสําหรับหลอดฟลูออเรสเซนซ :
คุณลักษณะที่ตองการดานสมรรถนะ เพื่อใหทันสมัยและสอดคลองกับมาตรฐานอางอิงฉบับลาสุด จึงไดแกไข
ปรับปรุงโดยการยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมดังกลาวและกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม นี้
ขึ้นใหม
มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้กําหนดขึ้นโดยอาศัยเอกสารตอไปนี้เปนแนวทาง
IEC 61347-2-8 (2000) Lamp controlgear - Part 2-8: Particular requirements for ballasts for fluorescent
lamps และ Amendment 1 (2006) และ Corrigendum 1 (2012)
มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้เปนเลมหนึ่งในอนุกรมมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมบัลลาสตสําหรับหลอด
ฟลูออเรสเซนซ ซึ่งประกอบดวย
มอก. 23
บัลลาสตสําหรับหลอดฟลูออเรสเซนซ : คุณลักษณะทีต่ องการดานความปลอดภัย
มอก. 2319
บัลลาสตสําหรับหลอดฟลูออเรสเซนซ : คุณลักษณะทีต่ องการดานสมรรถนะ
มอก. 2337
บัลลาสตสําหรับหลอดฟลูออเรสเซนซ : คุณลักษณะทีต่ องการดานประสิทธิภาพพลังงาน
มอก. 885
บัลลาสตอิเล็กทรอนิกสใชกบั ไฟฟากระแสสลับสําหรับหลอดฟลูออเรสเซนซ
เฉพาะดานความปลอดภัย
มอก. 1506
บัลลาสตอิเล็กทรอนิกสใชกบั ไฟฟากระแสสลับสําหรับหลอดฟลูออเรสเซนซ
มอก. 2213
อุปกรณควบคุมหลอดไฟ : ขอกําหนดทัว่ ไปและขอกําหนดดานความปลอดภัย

คณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมไดพิจารณามาตรฐานนี้แลว เห็นสมควรเสนอรัฐมนตรีประกาศ
ตาม มาตรา 15 แหงพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑอตุ สาหกรรม พ.ศ. 2511
(3)

สารบัญ
หนา
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

ขอบขาย
เอกสารอางอิง
บทนิยาม
คุณลักษณะทีต่ องการทั่วไป
ขอสังเกตทั่วไปสําหรับการทดสอบ
การจําแนกประเภท
เครื่องหมาย
การปองกันการสัมผัสโดยบังเอิญกับสวนที่มีไฟฟา
ขั้วตอสาย
การเตรียมการสําหรับการตอลงดินปองกัน
ความตานทานตอความชื้น และการฉนวน
ความทนทานไฟฟา
ความคงทนความรอนสําหรับขดลวด
การเกิดความรอนของบัลลาสต
การทดสอบแรงดันไฟฟาสูงแบบอิมพัลส
ภาวะผิดพรอง
การสราง
ระยะหางตามผิวฉนวนและระยะหางในอากาศ
หมุดเกลียว สวนที่กระแสไฟฟาไหลผาน และจุดตอ
ความทนความรอน ไฟ และการเกิดรอย
ความตานทานตอการกัดกรอน
แรงดันไฟฟาดานออกโดยไมมีโหลด

ภาคผนวก ก. การทดสอบเพือ่ หาวาสวนทีน่ ําไฟฟาไดเปนสวนที่มีไฟฟาซึ่งอาจทําใหเกิดช็อกไฟฟา หรือไม
ภาคผนวก ข. คุณลักษณะทีต่ อ งการเฉพาะสําหรับบัลลาสตที่มีการปองกันทางความรอน
ภาคผนวก ค. คุณลักษณะทีต่ องการเฉพาะสําหรับบัลลาสตแบบอิเล็กทรอนิกส
ที่มีอุปกรณปองกันการรอนเกิน
ภาคผนวก ง. คุณลักษณะทีต่ องการเฉพาะสําหรับทดสอบทางความรอนของบัลลาสต
ที่มีการปองกันทางความรอน
ภาคผนวก จ. การใชคาคงที่ S นอกเหนือจาก 4 500 ในการทดสอบ tw
ภาคผนวก ฉ. กลองกันลม (draught – proof enclosure)
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ภาคผนวก ช.
ภาคผนวก ซ.
ภาคผนวก ฌ.
ภาคผนวก ญ.
ภาคผนวก ฎ.

การอธิบายการไดมาของคาของแรงดันไฟฟาแบบพัลส
การทดสอบ
วิธีเลือกวาริสเตอร
คําอธิบายเกี่ยวกับอุณหภูมิของบัลลาสต
คุณลักษณะทีต่ องการเพิ่มเติมสําหรับบัลลาสตแกนเหล็กติดตั้งภายใน
ที่มีฉนวนสองชั้นหรือฉนวนเสริม
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สารบัญรูป
รูปที่ 1
รูปที่ ง.1
รูปที่ จ.1
รูปที่ ซ.1
รูปที่ ฌ.1
รูปที่ ญ.1
รูปที่ ญ.2

ความสัมพันธระหวางอุณหภูมิของขดลวดกับชวงเวลาทดสอบความคงทน
ตัวอยางกลองใหความรอนสําหรับบัลลาสตที่มีการปองกันทางความรอน
การประเมินคาคงที่ S ที่แจงไว
ลักษณะการจัดวางสําหรับการทดสอบการเกิดความรอน
วงจรทดสอบบัลลาสตสําหรับหลอดที่มีอุปกรณจดุ หลอดภายใน
กลองทดสอบสําหรับทดสอบการเกิดความรอนของบัลลาสต
มุมทดสอบสําหรับทดสอบการเกิดความรอนของบัลลาสต
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สารบัญตาราง
ตารางที่ 1
ตารางที่ 2
ตารางที่ 3
ตารางที่ 4
ตารางที่ 5
ตารางที่ 6
ตารางที่ 7
ตารางที่ ข.1
ตารางที่ ข.2

แรงดันไฟฟาทดสอบความทนทานไฟฟา
อุณหภูมิทดสอบตามทฤษฎีสําหรับบัลลาสตที่ใชทดสอบชวงเวลาทดสอบความคงทน 30 วัน
แรงดันไฟฟาทดสอบของตัวเก็บประจุในภาวะผิดปกติ
อุณหภูมิสูงสุด
ขีดจํากัดอุณหภูมิของขดลวดเมื่อทํางานในภาวะผิดปกติที่ 110 % ของแรงดันไฟฟาที่กําหนด
สําหรับบัลลาสตที่ใชทดสอบในชวงเวลาทดสอบความคงทน 30 วัน
ระยะหางต่ําสุดสําหรับแรงดันไฟฟากระแสสลับคลื่นรูปไซน (50/60 Hz)
ระยะหางต่ําสุดสําหรับแรงดันไฟฟาแบบพัลสที่ไมใชคลื่นรูปไซน
สมรรถนะการปองกันทางความรอน
สมรรถนะการปองกันทางความรอน
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ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม
ฉบับที่ 4761 ( พ.ศ. 2559 )
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
พ.ศ. 2511
เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
บัลลาสต์สําหรับหลอดฟลูออเรสเซนต์
และกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
บัลลาสต์สําหรับหลอดฟลูออเรสเซนซ์ : คุณลักษณะที่ต้องการด้านความปลอดภัย
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
เรสเซนต์ มาตรฐานเลขที่ มอก. 23-2521

บัลลาสต์สําหรับหลอดฟลูออ

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
พ.ศ. 2511 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมออกประกาศยกเลิกประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม
ฉบับที่ 347 (พ.ศ. 2521) เรื่อง ยกเลิกและกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม บัลลาสต์สําหรับหลอด
ฟลูออเรสเซนต์ ลงวันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2521 และออกประกาศกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
บัลลาสต์สําหรับหลอดฟลูออเรสเซนซ์ : คุณลักษณะที่ต้องการด้านความปลอดภัย มาตรฐานเลขที่ มอก. 23-2558
ขึ้นใหม่ ดังมีรายละเอียดต่อท้ายประกาศนี้
ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการกําหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม บัลลาสต์สําหรับ
หลอดฟลูออเรสเซนซ์ : คุณลักษณะที่ต้องการด้านความปลอดภัย ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเลขที่ มอก. 23-2558
ใช้บังคับ เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2559
อรรชกา สีบญ
ุ เรือง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
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v

มอก. 23–2558

มาตรฐานผลิตภัณฑอตุ สาหกรรม

บัลลาสตสําหรับหลอดฟลูออเรสเซนซ :
คุณลักษณะที่ตองการดานความปลอดภัย
1. ขอบขาย
มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้ กําหนดคุณลักษณะที่ตองการดานความปลอดภัยสําหรับบัลลาสต ซึ่งใชกับ
ไฟฟากระแสสลับแรงดันไฟฟาไมเกิน 1 000 V ความถี่ 50 Hz หรือ 60 Hz สําหรับหลอดฟลูออเรสเซนซที่มี
หรื อ ไม มี ก ารเผาไส ใช ห รื อ ไม ใ ช ส ตาร ต เตอร ห รื อ อุ ป กรณ จุ ด หลอด ที่ มี กํ า ลั ง ไฟฟ า ที่ กํ า หนด มิ ติ และ
ลักษณะเฉพาะตาม มอก. 236 และ มอก. 1713 ซึ่งตอไปในมาตรฐานนี้จะเรียกวา “หลอด”
มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้ ไมครอบคลุมถึงบัลลาสตแบบความตานทาน (resistance type)
มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้ ไดรวมบัลลาสตและอุปกรณประกอบของบัลลาสต เชน รีแอกเตอร หมอแปลง
และตั ว เก็ บ ประจุ คุ ณ ลั ก ษณะที่ ต อ งการเฉพาะสํ า หรั บ บั ล ลาสต ที่ มี ก ารป อ งกั น ทางความร อ นแสดงไว ใ น
ภาคผนวก ข.
มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้ ครอบคลุมถึงบัลลาสตสําหรับหลอดที่ทํางานที่ความถี่แหลงจายกําลังไฟฟา
ประธาน ซึ่งไมรวมบัลลาสตอิเล็กทรอนิกสใชกับไฟฟากระแสสลับสําหรับทํางานที่ความถี่สูงที่ระบุใน มอก. 885
ตัวเก็บประจุที่มีคาความจุเกิน 0.1 μF ใหเปนไปตาม มอก. 191 หรือมาตรฐานอื่นที่เกี่ยวของ ตัวเก็บประจุที่มีคา
ความจุไมเกิน 0.1 μF ใหเปนไปตามมาตรฐานที่เกี่ยวของ

2. เอกสารอางอิง
เอกสารอางอิงที่ระบุตอไปนี้ใชประกอบกับมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้ เอกสารอางอิงฉบับที่ระบุปที่พิมพ
ใหใชฉบับที่ระบุ สวนเอกสารที่ไมระบุปที่พิมพนั้นใหใชฉบับลาสุด (รวมถึงฉบับแกไขเพิ่มเติม)
มอก. 191
มอก. 236
มอก. 513
มอก. 813
มอก. 902 เลม 1
มอก. 1713

ตัวเก็บประจุสาํ หรับใชในวงจรหลอดฟลูออเรสเซนซและหลอดปลอยประจุอื่น
หลอดฟลูออเรสเซนซขั้วคู
ั ฑไฟฟา (รหัส IP)
ระดับชั้นการปองกันของเปลือกหุมบริภณ
โกลวสตารตเตอรสําหรับหลอดฟลูออเรสเซนซ
ดวงโคมไฟฟา เลม 1 คุณลักษณะที่ตองการทั่วไปและการทดสอบ
หลอดฟลูออเรสเซนซขั้วเดี่ยว
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มอก. 2319
มอก. 2460
มอก. 2482
มอก. 2381 เลม 2(10)

บัลลาสตสําหรับหลอดฟลูออเรสเซนซ คุณลักษณะที่ตอ งการดานสมรรถนะ
วิธีหาดัชนีการเกิดรอยเชิงความทนและเชิงเปรียบเทียบของวัสดุฉนวนแข็ง
ลวดทองแดงกลมเคลือบ ขอกําหนดทั่วไป
การทดสอบอันตรายจากไฟ เลม 2(10) วิธีทดสอบลวดรุงแสง/ลวดรอน  เครื่องทดสอบ
ลวดรุงแสงและวิธีดําเนินการทดสอบรวม
มอก. 2381 เลม 11(5) การทดสอบอันตรายจากไฟ เลม 11(5) เปลวไฟทดสอบ – วิธีทดสอบเปลวไฟเข็ม – เครื่อง
ทดสอบ การจัดวางการทดสอบเพื่อยืนยัน และขอแนะนํา
มอก. 2525
วิธีการวัดคากระแสไฟฟาแตะและกระแสไฟฟาผานตัวนําปองกัน

3. บทนิยาม
ความหมายของคําที่ใชในมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้ มีดังตอไปนี้
3.1

อุปกรณควบคุมหลอด (lamp controlgear) หมายถึง สวนประกอบชิ้นเดียวหรือมากกวา ตอระหวาง
แหลงจายกับหลอดหลอดเดียวหรือหลายหลอด เพื่อแปลงแรงดันไฟฟาของแหลงจาย จํากัดกระแสไฟฟา
ผานหลอดใหมีคาพอสําหรับแรงดันไฟฟาจุดหลอดและกระแสเผาไส เพื่อปองกันมิใหหลอดทํางานกอนมี
การอุนไส (cold starting) และการปรับตัวประกอบกําลัง (power factor correction) หรือการลดการแทรก
สอดคลื่นวิทยุ (radio interference)

3.1.1 อุปกรณควบคุมหลอดติดตั้งภายใน (built-in lamp controlgear) หมายถึง บัลลาสต ซึ่งปกติออกแบบไว
โดยเฉพาะสําหรับติดตั้งภายในดวงโคมไฟฟา กลอง เปลือกหุม หรือสิ่งอื่นที่คลายกัน และไมมีเจตนาจะ
ติดตั้งนอกดวงโคมไฟฟาหรืออื่น ๆ โดยปราศจากการเตรียมการปองกันไวเปนพิเศษ
หมายเหตุ

ชองที่ฐานเสาไฟถนนถือวาเปนเปลือกหุม

3.1.2 อุปกรณควบคุมหลอดติดอิสระ (independent lamp controlgear) หมายถึง บัลลาสตประกอบเปนชิ้นสวน
เดียวหรือหลายชิ้นสวน ตามที่ไดออกแบบไว อุปกรณดังกลาวสามารถติดตั้งแยกอิสระอยูภายนอกดวง
โคมไฟฟาได และมีการปองกันตามที่แสดงไวในเครื่องหมายและฉลากของบัลลาสตและไมมีเปลือกหุม
ใด ๆ เพิ่มเติม
หมายเหตุ

ในกรณีนี้อาจประกอบดวยอุปกรณควบคุมหลอดติดตั้งภายใน ติดตั้งอยูในเปลือกหุมที่เหมาะสมซึ่งมีการ
ปองกันที่จําเปนตามสัญลักษณที่แสดงไวใน ขอ ข.7.1

3.1.3 อุปกรณควบคุมหลอดรวมหนวย (integral lamp controlgear) หมายถึง บัลลาสตที่มีเจตนาใหติดตั้งโดย
ไมสามารถถอดออกหรือทดสอบแยกจากดวงโคมไฟฟาได
3.2

บัลลาสต (ballast) หมายถึง อุปกรณตอระหวางแหลงจายกับหลอดเดียวหรือหลายหลอดของหลอดปลอย
ประจุ (discharge lamp) เชน หลอดฟลูออเรสเซนซ หรือหลอดปลอยประจุอื่น ๆ โดยใชความเหนี่ยวนํา
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ความจุ หรือการรวมกันของความเหนี่ยวนําและความจุ สําหรับจํากัดกระแสไฟฟาผานหลอดเพื่อใหมีคาที่
ตองการ
กรณีดังกลาวอาจรวมถึงการแปลงแรงดันไฟฟาของแหลงจายและแรงดันไฟฟาจุดหลอดและกระแสเผาไส
3.2.1 บัลลาสตอางอิง (reference ballast) หมายถึง บัลลาสตพิเศษประเภทเหนี่ยวนํา (special inductive ballast)
ที่ออกแบบเพื่อจุดประสงคใหมีมาตรฐานเปรียบเทียบสําหรับการทดสอบบัลลาสตและเพื่อเลือกหลอด
อางอิง บัลลาสตอางอิงตองมีลักษณะเฉพาะที่จําเปนโดยมีอัตราสวนของแรงดันตอกระแสที่เสถียรซึ่งไม
มีผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของกระแส อุณหภูมิ และสนามแมเหล็กโดยรอบ (ตามที่กําหนดไวใน
มอก. 2319 ภาคผนวก ค.)
3.3

หลอดอางอิง (reference lamp) หมายถึง หลอดที่เลือกมาเพื่อทดสอบบัลลาสต โดยเมื่อตอกับบัลลาสตอางอิง
ตามภาวะที่กําหนดจะมีลักษณะเฉพาะทางไฟฟาใกลเคียงกับคาที่ระบุในมาตรฐานของหลอดแตละชนิด

3.4

กระแสสอบเทียบของบัลลาสตอางอิง (calibration current of a reference ballast) หมายถึง คาของกระแสซึ่ง
ยึดถือจากการสอบเทียบและควบคุมของบัลลาสตอางอิง
หมายเหตุ

ใหใชคากระแสเทากับหรือใกลเคียงกับคากระแสที่กําหนดของคากระแสไฟฟาผานหลอดที่เหมาะสมกับ
บัลลาสตอางอิง

3.5

แรงดันไฟฟาแหลงจาย (supply voltage) หมายถึง แรงดันไฟฟาที่จายใหวงจรที่สมบูรณ (completed circuit)
ของหลอด และบัลลาสต

3.6

แรงดันไฟฟาใชงาน (working voltage) หมายถึง แรงดันไฟฟาคาสูงสุดคารากกําลังสองเฉลี่ยครอมฉนวน
ในขณะวงจรเปดหรือในระหวางการใชงานตามปกติที่คาแรงดันไฟฟาของแหลงจายที่กําหนด ไมคํานึงถึง
ภาวะชั่วครู (transient)

3.7

แรงดันไฟฟาออกแบบ (design voltage) หมายถึง แรงดันไฟฟาที่แจงโดยผูทํา ซึ่งสัมพันธกับลักษณะเฉพาะ
ทั้งหมดของบัลลาสต คานี้ตองไมนอยกวา 85 % ของคาสูงสุดของพิสัยแรงดันไฟฟาที่กําหนด (rated voltage
range)

3.8

พิสัยแรงดันไฟฟา (voltage range) หมายถึง พิสัยของแรงดันไฟฟาแหลงจายครอบคลุมแรงดันไฟฟาที่เจตนา
จะใหบัลลาสตทํางาน

3.9

แรงดันไฟฟาดานออกที่กําหนดไมมีโหลด (rated no load output voltage) หมายถึง แรงดันไฟฟาดานออก
ของบัลลาสตซึ่งตอกับแรงดันไฟฟาแหลงจายที่กําหนด ณ ความถี่ที่กําหนดเมื่อดานออกไมมีโหลดโดยไม
นําภาวะชั่วครูชวงเริ่มตนมาคิด

3.10 กระแสไฟฟาแหลงจาย (supply current) หมายถึง กระแสไฟฟาที่จายใหวงจรหลอดและบัลลาสต
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3.11 กําลังไฟฟาลัดวงจร (short-circuit power) หมายถึง กําลังไฟฟาลัดวงจรของแหลงจายแรงดันไฟฟาซึ่งมีคา
เทากับแรงดันไฟฟาดานจายไฟออก (ขณะวงจรเปด) ยกกําลังสองหารดวยอิมพีแดนซภายในของแหลงจาย
(วัดระหวางขั้วตอดานจายไฟเดียวกัน)
3.12 สวนที่มีไฟฟา (live part) หมายถึง สวนนําไฟฟาไดซึ่งอาจทําใหเกิดช็อกไฟฟาในการใชงานตามปกติ
อยางไรก็ตาม ใหถือวาตัวนําเปนกลาง (neutral) เปนสวนที่มีไฟฟา
หมายเหตุ

การทดสอบเพื่อตัดสินวาสวนนําไฟฟาใดเปนสวนที่มีไฟฟาซึ่งอาจทําใหเกิดช็อกไฟฟา ใหไวในภาคผนวก ก.

3.13 การทดสอบเฉพาะแบบ (type test) หมายถึง การทดสอบหรืออนุกรมทดสอบที่ทํากับตัวอยางทดสอบเฉพาะ
แบบ (type-test sample) แบบใดแบบหนึ่ง มีจุดประสงคเพื่อตรวจสอบวาเปนไปตามขอกําหนดของการ
ออกแบบผลิตภัณฑซึ่งกําหนดไวในมาตรฐานที่เกี่ยวเนื่อง
3.14 ตัวอยางทดสอบเฉพาะแบบ (type-test sample) หมายถึง ตัวอยางซึ่งประกอบดวย 1 หนวยหรือมากกวาที่
เหมือนกัน ซึ่งผูทําหรือตัวแทนจําหนายที่รับผิดชอบ สงมอบเพื่อจุดประสงคของการทดสอบเฉพาะแบบ
3.15 ตัวประกอบกําลังของวงจร (circuit power factor, ) หมายถึง ตัวประกอบกําลังของผลรวมบัลลาสตแบบ
หลอดหลอดเดียวหรือหลายหลอดตามที่บัลลาสตไดออกแบบไว
3.16 บัลลาสตตัวประกอบกําลังสูง (high power factor ballast) หมายถึง บัลลาสตที่มีตัวประกอบกําลังของวงจร
ไมนอยกวา 0.85 (นําหนาหรือตามหลัง)
หมายเหตุ

คา 0.85 โดยคํานึงถึงความเพี้ยนของรูปคลื่นของกระแสไฟฟา

3.17 อุณหภูมิสูงสุดที่กําหนด (rated maximum temperature, tC) หมายถึง อุณหภูมิสูงสุดที่อาจเกิดขึ้นที่ผิวนอก (ที่
ตําแหนงซึ่งแสดงถาทําเครื่องหมายไว) ในภาวะการทํางานปกติและที่แรงดันไฟฟาที่กําหนด หรือที่สูงสุด
ของพิสัยแรงดันไฟฟาที่กําหนด
3.18 อุณหภูมิใชงานสูงสุดที่กําหนดของขดลวดบัลลาสต (rated maximum operating temperature of a lamp
controlgear winding, tw) หมายถึง อุณหภูมิสูงสุดของขดลวดบัลลาสตสําหรับใชกับไฟฟาที่ความถี่ 50/60 Hz
ที่ผูทําคาดหมายใหใชงานที่อุณหภูมินี้ไดตอเนื่องกันเปนเวลา 10 ป เปนอยางนอย
3.19 อุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นที่กําหนดของขดลวดของบัลลาสต (rated temperature rise of a ballast winding, t)
หมายถึง อุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นของขดลวดของบัลลาสตที่กําหนดโดยผูทํา ในภาวะที่กําหนดตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้
หมายเหตุ

ขอกําหนดคุณลักษณะภาวะสําหรับแหลงจายและการติดตั้ง ใหไวในภาคผนวก ญ.

3.20 ปรากฏการณการทํากระแสตรง (rectifying effect) หมายถึง ปรากฏการณที่เกิดขึ้นเมื่อหลอดจะหมดอายุการ
ใชงาน (end of life)ไสหลอดขางใดขางหนึ่งขาดหรือเสื่อมประสิทธิภาพในการปลอยอิเล็กตรอน สงผลให
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กระแสไฟฟาอารก (arc current) มีรูปคลื่นกระแสไฟฟาไมเทากันแบบคงที่ในแตละครึ่งวัฏจักรที่ตามมา
อยางตอเนื่องกัน
3.21 ชวงเวลาทดสอบความคงทน (test duration of endurance test, D) หมายถึง ชวงเวลาที่เลือกตามการทดสอบ
ความคงทนซึ่งขึ้นอยูกับภาวะอุณหภูมิและภาวะพื้นฐาน
3.22 การเสื่อมสภาพฉนวนของขดลวดบัลลาสต ( degradation of insulation of a ballast winding, S ) หมายถึง คา
คงตัวซึ่งใชพิจารณาวัดการเสื่อมสภาพของฉนวนของบัลลาสต
3.23 อิกนิเตอร (ignitor) หมายถึง อุปกรณที่สรางพัลสแรงดันเพื่อจุดหลอด และไมไดเตรียมไวสําหรับทําหนาที่
ในการเผาไส (preheating)
หมายเหตุ

สวนที่ทําหนาที่จายแรงดันไฟฟาจุดหลอดอาจเปนหรือไมเปนอิกนิเตอร

3.24 ดินปองกัน (protective earth or ground) หมายถึง ขั้วตอสายที่เปนจุดตอสําหรับใชตอลงดินเพื่อเหตุผล
ทางดานความปลอดภัย
สัญลักษณดินปองกัน
3.25 ดินตามหนาที่ (functional earth or ground) หมายถึง ขั้วตอสายซึ่งเชื่อมใด ๆ ที่จําเปนสําหรับตอถึงจุดตอลง
ดิน ที่นอกเหนือจากเหตุผลทางดานความปลอดภัย
สัญลักษณดินตามหนาที่
หมายเหตุ 1 ในบางกรณี สวนที่ชวยในการจุดหลอดที่อยูประชิดกับหลอด ที่ตออยูกับขั้วหนึ่งขั้วใดของขั้วตอสายดาน
จายไฟออกแตไมตองตอลงดินบนดานจายไฟ
หมายเหตุ 2 ในบางกรณี ดินตามหนาที่อ าจจําเปนสําหรับการจุ ดหลอด หรื อ สําหรั บ จุดประสงคความเขากันไดทาง
แมเหล็กไฟฟา

3.26 โครง (frame or chassis) หมายถึง ขั้วตอสายที่ใชวัดเปนศักยอางอิง
สัญลักษณโครง

4. คุณลักษณะที่ตองการทั่วไป
ตองออกแบบและทําบัลลาสตใหใชงานตามปกติไดโดยไมเกิดอันตรายแกผูใชหรือสิ่งแวดลอม
การเปนไปตามขอกําหนดใหทําโดยใชวิธีการทั้งหมดของการทดสอบที่กําหนด
นอกจากนี้ อุปกรณควบคุมหลอดติดอิสระใหเปนไปตาม มอก. 902 เลม 1 รวมถึงขอกําหนดประเภทและการแสดง
ตามมาตรฐาน เชน การจําแนกประเภท IP การแสดงเครื่องหมายสัญลักษณ
และอื่น ๆ บัลลาสตติดตั้ง
ภายในที่มีฉนวนสองชั้นหรือฉนวนเสริมใหเปนไปตามที่กําหนดในภาคผนวก ฎ.
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อุปกรณควบคุมหลอดติดตั้งภายในที่ไมมีเปลือกหุม และประกอบดวยแผนวงจรพิมพทั้งสวนประกอบทางไฟฟาอยู
บนแผนวงจรพิมพใหเปนไปตาม มอก. 902 เลม 1 ในกรณีที่ติดตั้งภายในดวงโคมไฟฟา อุปกรณควบคุมหลอดรวม
หนวยที่ไมมีเปลือกหุมใหถือวาเปนสวนประกอบรวมหนวยของดวงโคมไฟฟานิยามตามที่นิยามไวใน มอก. 902
เลม 1 และการทดสอบตองทําโดยติดตั้งในดวงโคมไฟฟา
หมายเหตุ

แนะนําใหผูทําดวงโคมไฟฟาสอบถามขอมูล เกี่ยวกับขอกําหนดที่เกี่ยวเนื่องในการทดสอบกับผูทําอุปกรณควบคุม
ถาจําเปน

ในเรื่องเกี่ยวกับมาตรฐานความปลอดภัยของหลอด เรื่อง “รายละเอียดสําหรับบัลลาสตแตละแบบ” ซึ่งใหไวเพื่อการ
ทํางานไดอยางปลอดภัยของหลอด ใหถือเปนขอกําหนดที่ใชเมื่อทดสอบบัลลาสต
4.1

ตัวเก็บประจุและสวนประกอบอื่น
ตัวเก็บประจุและสวนประกอบอื่นที่ประกอบรวมกับบัลลาสต ใหเปนไปตามขอกําหนดตามมาตรฐานที่
เกี่ยวของ

4.2

บัลลาสตที่มีการปองกันทางความรอน (thermally protected ballast)
บัลลาสตที่มีการปองกันทางความรอนใหเปนไปตามภาคผนวก ข.

5. ขอสังเกตทั่วไปสําหรับการทดสอบ
5.1

การทดสอบตามมาตรฐานนี้เปนการทดสอบเฉพาะแบบ
หมายเหตุ

ขอกําหนดและเกณฑความคลาดเคลื่อนที่ยอมใหตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้ ไดจากการทดสอบ
ตัวอยางทดสอบเฉพาะแบบที่ผูทําสงมอบเพื่อจุดประสงคนี้ การเปนไปตามขอกําหนดของตัวอยางทดสอบ
เฉพาะแบบไมไดหมายถึงสามารถรับรองผลิตภัณฑทั้งหมดของผูทํา ตามมาตรฐานดานความปลอดภัยนี้
การเปนไปตามขอกําหนดของผลิตภัณฑเปนความรับผิดชอบของผูทํา และอาจรวมถึงการทดสอบประจํา
และการประกันคุณภาพ เพื่อเปนการเพิ่มเติมการทดสอบเฉพาะแบบ

5.2

หากมิไดกําหนดไวเปนอยางอื่น การทดสอบใหทําที่อุณหภูมิโดยรอบอยูในพิสัย 10 C ถึง 30 C

5.3

การทดสอบเฉพาะแบบ ใหเก็บตัวอยางจํานวน 14 หนวย โดย
- 7 หนวย สําหรับการทดสอบความคงทน สําหรับภาวะแวดลอมในการทดสอบความคงทนใหใชตามขอ
13.
- 6 หนวย สําหรับทดสอบรายการแรงดันไฟฟาสูงแบบอิมพัลสตามขอ 15. โดยที่ในระหวางการทดสอบ
บัลลาสตจะตองไมเสียหาย
- 1 หนวย สําหรับการทดสอบอื่น ๆ ที่เหลือ

5.4

การทดสอบรายการทั่วไปอื่น ๆ ทําในภาวะทดสอบตามภาคผนวก ซ. ใหใชตัวอยางจากบัลลาสตแตละแบบ
หรือถามีพิสัยวัตตของบัลลาสตที่คลายกันใหใชตัวอยางที่เปนตัวแทนที่เลือกจากพิสัยวัตตตามที่ตกลงกับ
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ผูทํา การลดจํานวนตัวอยางสําหรับการทดสอบความคงทนตามขอ 13. รวมทั้งที่ใชคาคงที่ S นอกเหนือจาก
4 500 ตามที่แสดงในภาคผนวก จ. หรือกรณีไมใชการทดสอบนี้ ยอมใหยกเวนไดถาบัลลาสตที่มีการสราง
เหมือนกัน มีลักษณะเฉพาะแตกตางกัน แตยื่นขอรับการรับรองพรอมกัน หรือเมื่อมีผลการทดสอบจาก
หนวยตรวจสอบที่ไดรับการยอมรับ
5.5

การทดสอบตองปฏิบัติตามลําดับขอที่กําหนดในมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้ นอกจากระบุไวเปน
อยางอื่น ตามมาตรฐานที่เกี่ยวของ

5.6

การทดสอบทางความรอน บัลลาสตติดอิสระจะติดตั้งในมุมทดสอบซึ่งจําลองใหคลายกับมุมผนัง 2 ดานกับ
เพดานทําจากแผนใยไมหรือแผนใยไมอัดที่ทําจากเสนใยไมหนา 15 mm ถึง 20 mm ประกบกันเปนมุม
ทดสอบ ทั้ง 3 ดานภายในทาสีดําดาน โดยเมื่อติดตั้งบัลลาสตที่เพดานตองชิดมุมผนังเทาที่จะเปนไปไดและ
พื้นที่เพดานตองแผพนขอบตัวบัลลาสตออกไปใหไดระยะอยางนอย 250 mm

6. การจําแนกประเภท
บัลลาสตจําแนกตามวิธีติดตั้ง ดังนี้
- บัลลาสตติดตั้งภายใน
- บัลลาสตติดอิสระ
- บัลลาสตรวมหนวย

7. เครื่องหมาย
บัลลาสตซึ่งติดตั้งรวมหนวยกับดวงโคมไฟฟา ไมตองแสดงเครื่องหมาย
7.1

เครื่องหมายที่ตองแสดง
ที่บัลลาสตทุกตัว (ยกเวนบัลลาสตรวมหนวย) อยางนอยตองมีเลข อักษรหรือเครื่องหมาย ที่เห็นไดงาย
ชัดเจนและไมลบเลือนงาย ตามที่กําหนดในขอ 7.4 แจงรายละเอียดดังตอไปนี้
(1) เครื่องหมายของแหลงผลิต ชื่อผูทําหรือโรงงานที่ทํา หรือ เครื่องหมายการคาที่จดทะเบียน
(2) หมายเลขแบบรุนหรือแบบอางอิงของผูทํา
(3) แรงดันไฟฟาแหลงจายที่กําหนดคาเดียว (หรือแรงดันไฟฟาแหลงจายหลายคา) พิสัยแรงดันไฟฟา
ความถี่แหลงจาย และกระแสไฟฟาของแหลงจายคาเดียวหรือมีไดหลายคา ซึ่งคากระแสของแหลงจาย
อาจจะใหไวในสิ่งตีพิมพของผูทํา
(4) ขั้วตอสายดิน (ถามี) ตองแสดงดวยสัญลักษณ
แสดงที่หมุดเกลียวหรือสวนอื่น ๆ ที่ถอดออกไดงาย
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(5) คาของอุณหภูมิใชงานสูงสุดที่กําหนดของขดลวดตามหลังสัญลักษณ tw ใหเพิ่มขึ้นเปนพหุคูณของ
5 C
(6) คาแรงดั น ไฟฟาด า นออกที่กํ า หนดโดยไมมีโ หลด ซึ่งมีแรงดัน ไฟฟ าค าสูง กวาแรงดัน ไฟฟา ของ
แหลงจาย
(7) คายอดจากผลของแรงดันไฟฟา ถาคายอดที่เกินกวา 1 500 V ใหแสดงเครื่องหมายการตอทางไฟฟา
ตามแรงดันไฟฟานี้ดวย
ใหยกเวนพัลสที่เกิดจากผลของโกลวสตารเตอรและบัลลาสตรวมกัน
7.2

ขอมูลเพิ่มเติม (ถามี)
ในการเพิ่มเติมเครื่องหมายจากที่กําหนดขางตน ใหแสดงไดบนตัวบัลลาสต หรือระบุในแค็ตตาล็อกของผูทํา
หรือในที่คลายกัน ดังตอไปนี้
(1) สัญลักษณสําหรับบัลลาสตติดอิสระ
(2) การชี้บอกวาบัลลาสตไมขึ้นอยูกับเปลือกหุมดวงโคมไฟฟา ในการปองกันการสัมผัสโดยบังเอิญกับ
สวนที่มีไฟฟา
(3) การชี้บอกพื้นที่หนาตัดตัวนําที่เหมาะกับขั้วตอสาย
โดยแสดงคาพื้นที่หนาตัดเปนตารางมิลลิเมตร ตามดวยสัญลักษณสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาดเล็ก
(4) แบบของหลอดและวัตตที่กําหนด หรือ พิสัยของวัตตที่เหมาะสมของบัลลาสต หรือที่ระบุ ตามที่แสดง
บนแผนขอมูลของหลอด เกี่ยวกับแบบของหลอดตามที่บัลลาสตไดออกแบบไว ถาบัลลาสตมีเจตนา
ใหใชกับหลอดมากกวาหนึ่งหลอด ตองแสดงจํานวนหลอด และกําลังไฟฟาแตละหลอด
(5) แผนภาพการเดินสายแสดงตําแหนงและวัตถุประสงคของขั้วตอสาย ในกรณีบัลลาสตที่ไมมีขั้วตอสาย
ตองแสดงถึงนัยสําคัญของรหัสที่ใชอยางชัดเจนบนแผนภาพการเดินสายเพื่อใชการตอสายบัลลาสตที่
ทํางานกับวงจรจําเพาะ ตองแสดงไวใหสอดคลองกัน ตัวอยางเชน โดยการทําเครื่องหมายหรือทํา
แผนภาพการเดินสาย
(6) ขีดจํากัดอุณหภูมิของขดลวดในภาวะผิดปกติซึ่งนําไปใชพิจารณาเมื่อบัลลาสตเปนแบบติดตั้งภายใน
ดวงโคมไฟฟาเพื่อเปนขอมูลสําหรับการออกแบบดวงโคมไฟฟา
หมายเหตุ ในกรณี บัลลาสตที่มีเจตนาใหใชสําหรับวงจรซึ่งไมทําใหเกิดผลของการผิดปกติ หรือใชเฉพาะกับ
อุปกรณจุดหลอดเทานั้น ซึ่งไมใชอุปกรณควบคุมหลอดจากภาวะผิดปกติตาม มอก. 902 เลม 1
ภาคผนวก ค. โดยที่ไมแสดงอุณหภูมิของขดลวดในภาวะผิดปกติ
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(7) คาบการทดสอบความคงทนสําหรับบัลลาสตซึ่งเปนคาที่ผูทําระบุ ตองทดสอบเกิน 30 วัน อาจแสดง
เปนสัญลักษณ D ตามดวยจํานวนวัน 60 90 หรือ 120 ที่มีในหนวยเปน 10 โดยระบุในวงเล็บหลัง
เครื่องหมาย tw ตัวอยางเชน (D6) สําหรับคาบการทดสอบ 60 วัน
หมายเหตุ คาบการทดสอบความคงทนตามมาตรฐาน 30 วัน ไมตองแสดงเครื่องหมาย

(8) สําหรับบัลลาสตที่มีคาคงที่ S นอกจาก 4 500 ที่ระบุโดยผูทํา ใหแสดงเปนสัญลักษณ S ตามดวยตัว
เลขที่มีหนวย 1 000 ตัวอยางเชน “S6” เลข 6 แทน 6 000
(9) ในกรณีบัลลาสตมีหนวยแยกจากกันมากกวา 1 หนวย ใหทําเครื่องหมายที่จําเปนของหนวยอื่น ๆ
และ/หรือของตัวเก็บประจุที่จําเปนตองมีสวนเหนี่ยวนําที่ควบคุมกระแส
(10) ในกรณีบัลลาสตเหนี่ยวนําที่ใชรวมกับตัวเก็บประจุที่ตออนุกรมแยกตางหาก นอกเหนือจากตัวเก็บ
ประจุที่ใชลดสัญญาณรบกวนวิทยุ ใหแสดงเครื่องหมายของแรงดันไฟฟาที่กําหนด คาความจุไฟฟา
และคาความคลาดเคลื่อนซ้ําอีก
7.3

ขอมูลอื่น ๆ
ผูทําอาจมีขอมูลเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่กําหนดไวได ถามีขอมูลดังตอไปนี้
- อุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นที่กําหนดของขดลวดพรอมดวยสัญลักษณ t ที่เพิ่มขึ้นเปนพหุคูณของ 5 K

7.4

ความคงทนและการเห็นไดชัดเจนของเครื่องหมาย
การแสดงเครื่องหมายตองคงทนและเห็นไดชัดเจน
การเปนไปตามขอกําหนดใหทําโดยการตรวจพินิจ และโดยใชผาชุมน้ําถูเครื่องหมายเบา ๆ เปนเวลา 15 s
และใชผาชุมปโตรเลียมสปริตถูซ้ําอีกเปนเวลา 15 s
หลังจากการทดสอบเครื่องหมายตองยังคงติดแนน ไมลบเลือน อานไดงายหรือเห็นไดชัดเจน
หมายเหตุ

ปโตรเลียมสปริตที่ใชในการทดสอบคือ ตัวทําละลายเฮกเซนที่มีสารแอโรแมติก (aromatic) เจือปนอยูไมเกิน
0.1 % โดยปริมาตร คาเคอริ-บิวทานอล (Kauri-butanol value) เทากับ 29 จุดเดือดเริ่มตนประมาณ 65 C
จุดแหงประมาณ 69 C และความหนาแนนประมาณ 0.68 g/cm3

8. การปองกันการสัมผัสโดยบังเอิญกับสวนที่มีไฟฟา
8.1

บัลลาสตซึ่งไมขึ้นกับระดับการปองกันของเปลือกหุมดวงโคมไฟฟาสําหรับการปองกันช็อก ไฟฟา ตอง
ปองกันอยางเพียงพอตอการสัมผัสโดยบังเอิญกับสวนที่มีไฟฟา (ดูภาคผนวก ก.) เมื่อติดตั้งเหมือนการใช
งานตามปกติ
บัลลาสตรวมหนวย ซึ่งขึ้นกับระดับการปองกันของเปลือกหุมดวงโคมไฟฟา ใหทดสอบตามเจตนาการใช
งานของผลิตภัณฑ
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แล็ ก เกอรห รื อ น้ํ า ยาเคลื อ บไมถื อ ว า เป น การป อ งกัน หรื อ เป น ฉนวนที่ เ พี ย งพอสํ าหรั บ จุ ด ประสงค ข อง
คุณลักษณะที่ตองการนี้
สวนที่ใชสําหรับการปองกันการสัมผัสโดยบังเอิญตองมีความแข็งแรงทางกลเพียงพอและไมหลุดหลวมใน
การใชงานตามปกติ ตองถอดไมออกถาไมใชเครื่องมือ
การเปนไปตามขอกําหนดใหทําโดยการตรวจพินิจและทดสอบดวยมือ รวมทั้งการปองกันการสัมผัสโดย
บังเอิญโดยใชนิ้วทดสอบมาตรฐานตามที่แสดงใน มอก. 513 รูปที่ 1 ใชตัวชี้บอกทางไฟฟาแสดงการสัมผัส
กับสวนที่มีไฟฟา โดยใชนิ้วทดสอบกดที่ตําแหนงตาง ๆ เทาที่จะเปนไปได ถาจําเปน ดวยแรง 10 N
แนะนําใหใชหลอดเปนตัวแสดงการสัมผัส โดยที่แรงดันไฟฟาที่ใชตองไมนอยกวา 40 V ถามีการสัมผัสกับ
สวนที่มีไฟฟาจะทําใหหลอดติดสวาง
8.2

บัลลาสตที่ใชตอรวมกับตัวเก็บประจุที่มีคาความจุรวมเกินกวา 0.5 μF ตองไมทําใหมีแรงดันไฟฟาเหลืออยู
เกิน 50 V ที่ขั้วปลายของบัลลาสต หลังจากปลดบัลลาสตจากแหลงจายที่แรงดันไฟฟาที่กําหนดแลวเปนเวลา
1 min

9. ขั้วตอสาย
ขั้วตอสายชนิดใชหมุดเกลียว ใหเปนไปตาม มอก. 902 เลม 1 ขอ 14.
ขั้วตอสายแบบไรหมุดเกลียว ใหเปนไปตาม มอก. 902 เลม 1 ขอ 15.

10. การเตรียมการสําหรับการตอลงดินปองกัน
ขั้วตอลงดินใหเปนไปตามขอกําหนดในขอ 9. การตอทางไฟฟาหรือตัวจับยึด ตองมีการล็อกอยางเพียงพอเพื่อ
ปองกันการหลุดหลวม และตองไมสามารถคลายออกไดดวยมือโดยไมใชเครื่องมือ ในกรณีที่เปนขั้วตอสายแบบไร
หมุดเกลียว การตอทางไฟฟา/ตัวจับยึด ตองไมหลุดหลวมโดยไมเจตนา
การตอลงดินของบัลลาสต (ยกเวนบัลลาสตติดอิสระ) ยอมใหตอผานอุปกรณยึดบัลลาสตสวนที่เปนโลหะเพื่อการ
ตอลงดิน อยางไรก็ตาม ถาบัลลาสตมีขั้วตอลงดินใหใชขั้วตอสําหรับการตอลงดินเทานั้น
ทุกสวนของขั้วตอลงดินจะตองมีลักษณะลดความเสียหายจากการกัดกรอนเนื่องจากอิเล็กโทรไลตอันเปนผลมาจาก
การตอกับตัวนําลงดินหรือการที่โลหะตางชนิดกันมีการสัมผัสระหวางกัน
หมุดเกลียวและสวนอื่น ๆ ของขั้วตอลงดินตองทําดวยทองเหลืองหรือทําดวยโลหะอื่นที่ไมดอยกวาในดานความ
ตานทานการกัดกรอน หรือวัสดุที่มีผิวไมเปนสนิม ซึ่งอยางนอยตองมีดานหนึ่งของพื้นผิวสัมผัสเปนโลหะเปลือย
การเปนไปตามขอกําหนดใหทําโดยการตรวจพินจิ โดยการทดสอบดวยมือและตามขอกําหนดในขอ 9.
บัลลาสตที่มีสวนนําไฟฟาสําหรับการตอดินปองกันที่ใชแนว (track) บนแผนวงจรพิมพ ใหทดสอบดังตอไปนี้
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จายกระแสไฟฟากระแสสลับ 25 A เปนเวลา 1 min ระหวางขั้วตอลงดินหรือจุดตอลงดินที่ตอผานแนวของ
แผนวงจรพิมพกับแตละสวนโลหะที่แตะตองถึงได หมุนเวียนกันไป
หลังการทดสอบ ใหใชคุณลักษณะที่ตองการตาม มอก. 902 เลม 1 ขอ 7.2.1

11. ความตานทานตอความชื้น และการฉนวน
บัลลาสตตองตานทานตอความชื้น โดยไมเสียหายจนสามารถสังเกตไดหลังจากทดสอบดังตอไปนี้
บัลลาสตใหติดตั้งในลักษณะตําแหนงการใชงานตามปกติที่ใหผลเลวที่สุด ในตูอบความชื้นที่มีความชื้นสัมพัทธ
ระหวาง 91 % ถึง 95 % อุณหภูมิอากาศของทุกตําแหนงที่สามารถจัดวางตัวอยางไดตองเปลี่ยนแปลงไมเกิน 1 C ที่
อุณหภูมิเลือกที่สะดวก t ระหวาง 20 C ถึง 30 C
กอนนําเขาตูอบความชื้น ตองทําใหตัวอยางมีอุณหภูมิระหวาง t C ถึง (t + 4) C ตัวอยางตองอยูในตูอบความชื้น
นาน 48 h
หมายเหตุ

นําตัวอยางไปไวในหองที่มีอุณหภูมิตามที่กําหนดไวระหวาง t C ถึง (t + 4) C โดยเก็บไวในหองที่อุณหภูมิ
ดังกลาวอยางนอย 4 h กอนนําเขาอบในตูอบความชื้น
เพื่อใหเปนไปตามภาวะที่ระบุ ภายในตูอบความชื้นจําเปนที่ตองมีอากาศหมุนเวียนสม่ําเสมอ และโดยทั่วไป ใหใช
ตูอบที่มีการบุดวยฉนวนทางความรอน

กอนทดสอบความตานทานของฉนวน ถามีหยดน้ําที่มองเห็นได ใหซับออกดวยกระดาษซับ
ใหทดสอบความตานทานฉนวนตอทัน ทีหลังจากการอบความชื้น โดยใชเครื่องวัดที่มีแหลงจายแรงดันไฟฟ า
กระแสตรง 500 V วัดคาความตานทานของฉนวนหลังจากปอนแรงดันไฟฟาแลวเปนเวลา 1 min บัลลาสตที่มีสวน
ปดหรือสวนหุมที่เปนวัสดุฉนวนตองหุมดวยโลหะเปลว
สําหรับฉนวนมูลฐาน ความตานทานฉนวน ตองไมนอยกวา 2 M
การฉนวนตองมีเพียงพอระหวางสวนตาง ๆ ดังตอไปนี้
(ก) ระหวางสวนที่มีไฟฟาที่มีสภาพขั้วตางกัน ซึ่งแยกจากกัน หรือสามารถแยกออกจากกันได
(ข) ระหวางสวนที่มีไฟฟากับสวนภายนอก รวมทั้งหมุดเกลียวยึด
(ค) ระหวางสวนที่มีไฟฟากับขั้วตอควบคุม หากเกี่ยวเนื่อง
กรณีของบัลลาสตที่มีการตอภายในหรือการตอสวนประกอบระหวางขั้วตอดานออก 1 ขั้วหรือมากกวากับขั้วตอลง
ดิน ใหถอดออกระหวางทดสอบ

12. ความทนทานไฟฟา
บัลลาสตตองมีความทนทานไฟฟาเพียงพอ
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ใหทดสอบตอทันทีหลังจากทดสอบความตานทานของฉนวน บัลลาสตตองทนแรงดันไฟฟาทดสอบเปนเวลา 1 min
โดยทดสอบระหวางสวนตาง ๆ ตามขอ 11.
แรงดันไฟฟาทดสอบที่ใชใหเปนรูปคลื่นไซน ที่ความถี่ 50 Hz หรือ 60 Hz ตามคาในตารางที่ 1 เริ่มตนปอน
แรงดันไฟฟาไมเกินครึ่งหนึ่งของคาที่กําหนด แลวจึงเพิ่มแรงดันไฟฟาขึ้นอยางรวดเร็วจนถึงคาที่กําหนด
ตารางที่ 1 แรงดันไฟฟาทดสอบความทนทานไฟฟา
แรงดันไฟฟาใชงาน (U)
ไมเกิน 42 V
เกิน 42 V แตไมเกิน 1 000 V

แรงดันไฟฟาทดสอบ
V
500

ฉนวนมูลฐาน
ฉนวนเพิ่มเติม
ฉนวนสองชั้นหรือฉนวนเสริม

2 U + 1 000
2 U + 1 750
4 U + 2 750

ในกรณีที่มีทั้งฉนวนเสริมและฉนวนสองชั้น ตองระมัดระวังไมใหแรงดันไฟฟาที่ปอนใหกับฉนวนเสริมมีผลใหเกิดความ
เคนทางไฟฟามากเกินไปที่ฉนวนมูลฐานหรือฉนวนเพิ่มเติม

ตองไมเกิดการวาบไฟตามผิว หรือเสียสภาพฉับพลันระหวางการทดสอบ
หมอแปลงแรงดันไฟฟาสูงที่ใชประกอบการทดสอบตองเปนหมอแปลงที่เมื่อปรับแรงดันไฟฟาออกที่มีคาเทากับ
แรงดันไฟฟาทดสอบแลว กระแสไฟฟาลัดวงจรที่ขั้วตอสายดานกําลังไฟฟาออก ตองมีคาอยางนอย 200 mA
รีเลยกระแสเกิน ตองไมตัดวงจรเมื่อกระแสไฟฟาออกนอยกวา 100 mA
คารากกําลังสองเฉลี่ย (r.m.s.) ของแรงดันไฟฟาทดสอบที่ปอนตองวัดใหอยูภายใน  3 %
โลหะเปลวตามในขอ 11. ตองหุมในลักษณะที่จะไมทําใหเกิดการวาบไฟตามผิวที่ขอบฉนวน
การปลอยประจุรุงแสง (glow discharge) ที่ไมทําใหเกิดแรงดันไฟฟาตก ไมตองคํานึงถึง

13. ความคงทนความรอนสําหรับขดลวด
ขดลวดของบัลลาสตตองมีความคงทนความรอนที่เพียงพอ
การเปนไปตามขอกําหนดใหทําโดยทดสอบดังตอไปนี้
จุดประสงค ของการทดสอบนี้ เพื่อ ตรวจสอบความใชไ ดของอุ ณ หภู มิใ ชง านสู งสุ ด ที่กําหนดของขดลวดของ
บัลลาสต (tw) ที่แสดงอยูบนบัลลาสต การทดสอบโดยนําบัลลาสตใหม 7 หนวย ซึ่งยังไมไดรับการทดสอบรายการ
ใดๆ ในหัวขอที่ผานมาและจะไมใชสําหรับการทดสอบรายการตอไป
การทดสอบนี้อาจใชกับบัลลาสตรวมหนวยซึ่งประกอบเปนสวนหนึ่งของดวงโคมไฟฟาซึ่งไมสามารถทดสอบแยก
จากดวงโคมไฟฟาได สําหรับการทดสอบบัลลาสตรวมหนวยดังกลาวจึงกระทําไดที่คาอุณหภูมิ tw
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กอนการทดสอบ บัลลาสตแตละตัวตองจุดหลอดและทําใหหลอดทํางานไดตามปกติ และกระแสอารกของหลอด
ตองวัดในภาวะการทํางานปกติที่แรงดันไฟฟาที่กําหนด ภาวะทางความรอนตองปรับในชวงเวลาที่ตองการของการ
ทดสอบตามที่ผูทําระบุ ถาไมไดมีการระบุไว ใหใชคาบทดสอบเปน 30 วัน รายละเอียดของการทดสอบความ
คงทนความรอนใหเปนดังนี้
การทดสอบใหทําในตูอบที่เหมาะสม
บั ล ลาสต ตอ งทํ า งานในหน าที่ ท างไฟฟ า ในลั ก ษณะที่ ค ลา ยคลึ ง กัน ตามการใช ต ามปกติ ในกรณี ตั ว เก็ บ ประจุ
สวนประกอบหรือตัวชวยอื่น ที่มิไดเกี่ยวของกับการทดสอบตองถอดออกและติดตั้งใหมในวงจรภายนอกตู
สวนประกอบอื่น ๆ ซึ่งไมมีผลตอภาวะทํางานของขดลวดอาจถอดออกได
หมายเหตุ 1 กรณีที่จําเปนตองตัดตัวเก็บประจุออกจากวงจร สวนประกอบหรือตัวชวยอื่น แนะนําใหผูทําเปนผูสงบัลลาสตเตรียม
เปนพิเศษที่ไมมีสวนประกอบขางตน และมีขั้วตอที่จําเปนเพิ่มเติมสําหรับการตอวงจรกับบัลลาสต

โดยทั่วไป เพื่อใหไดภาวะการทํางานปกติ บัลลาสตที่ใชทดสอบใหตอกับหลอดเหมาะสม
ถากลองบรรจุบัลลาสตเปนโลหะ ตองตอลงดิน หลอดตองใหอยูภายนอกตูอบเสมอ
ในกรณีเปนบัลลาสตแบบเหนี่ยวนําชนิดอิมพีแดนซธรรมดา (simple impedance) ตัวอยางเชน บัลลาสตขดลวด
แบบสวิตชจุดหลอด (switch-start choke ballast) ใหทดสอบโดยไมตองตอกับหลอดหรือตัวตานทาน โดยปรับให
คากระแสไฟฟามีคาเทากับคากระแสไฟฟาผานหลอดที่แรงดันไฟฟาที่กําหนด
ใหตอบัลลาสตกับแหลงจายกําลังเพื่อใหความเคนแรงดันไฟฟา (voltage stress) ระหวางขดลวดของบัลลาสตกับ
ดิน คลายกับวิธีใดวิธีหนึ่งที่ใชในการตอหลอด
วางบัลลาสต 7 หนวยในตูอบและใชแรงดันไฟฟาแหลงจายที่กําหนดจายใหแกวงจรแตละวงจร
ปรับตั้งเทอรมอสแตตของตูอบใหอุณหภูมิภายในตูอบทําใหขดลวดที่รอนที่สุดในบัลลาสตแตละตัวมีอุณหภูมิ
ประมาณเทากับคาตามทฤษฎีที่ใหไวในตารางที่ 2
ในกรณีบัลลาสตที่ประสงคใหมีชวงเวลาทดสอบนานกวา 30 วัน อุณหภูมิทดสอบตามทฤษฎี ตองคํานวณโดยใช
สมการ (2) ดังแสดงในหมายเหตุ 3
หลังจาก 4 h หาคาอุณหภูมิจริงของขดลวดโดยวิธีวัดความตานทานที่เปลี่ยน (change-in-resistance method) ควร
ปรับตั้งเทอรมอสแตตของตูอบใหม ใหใกลเคียงคาอุณหภูมิทดสอบที่ตองการเทาที่เปนไปได ใหตรวจสอบคา
อุณหภูมิอากาศในตูอบเปนประจําทุกวันเพื่อรักษาใหคงที่อยูที่คาที่ถูกตองภายใน  2 C
เมื่อครบ 24 h ใหวัดอุณหภูมิของขดลวดอีกครั้งหนึ่ง แลวหาคาบทดสอบสุดทายสําหรับบัลลาสตแตละตัว จาก
สมการ (2) และ รูปที่ 1 กราฟแสดงความสัมพันธระหวางอุณหภูมิของขดลวดกับชวงเวลาทดสอบ ความแตกตางที่
ยอมใหระหวางอุณหภูมิจริงกับอุณหภูมิตามทฤษฎีของขดลวดที่รอนที่สุดของบัลลาสตใดๆ ที่ทดสอบ ตองหาที่
คาบทดสอบสุดทายมีคาอยางนอยเทากับ แตไมเกิน 2 เทา ของคาบทดสอบที่คาดหมายไวลวงหนา
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ชวงเวลาทดสอบ (วัน)
หมายเหตุ เสนกราฟเหลานี้ใชเปนเพียงขอมูลเทานั้นและใชอธิบายสมการ (2) ที่ใชคาคงที่ S4 500 (ดูภาคผนวก จ.)

รูปที่ 1 ความสัมพันธระหวางอุณหภูมิของขดลวดกับชวงเวลาทดสอบความคงทน
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ตารางที่ 2 อุณหภูมิทดสอบตามทฤษฎีสาํ หรับบัลลาสตที่ใชทดสอบชวงเวลาทดสอบความคงทน 30 วัน
คาคงที่ S
สําหรับ tw =

อุณหภูมิทดสอบตามทฤษฎี
O
C
S6
S8
142
128

90

S4.5
163

S5
155

S11
117

S16
108

95
100

171
178

162
169

149
156

134
140

123
128

113
119

105
110
115

185
193
200

176
183
190

162
169
175

146
152
159

134
140
146

125
130
136

120
125
130

207
215
222

197
204
211

182
189
196

165
171
177

152
157
163

141
147
152

135
140

230
238

219
226

202
209

184
190

169
175

158
163

145
150

245
253

233
241

216
223

196
202

181
187

169
175

หมายเหตุ ถาไมมีการระบุไวบนบัลลาสต ใหใชอุณหภูมิทดสอบตามทฤษฎีที่ระบุไวในในสดมภ S4.5 สวนที่ใชคาคงที่
นอกเหนือจาก S4.5 ตองพิจารณาใหเปนไปตามภาคผนวก จ.
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หมายเหตุ 2 หาอุณหภูมิของขดลวดโดยวิธี “วัดความตานทานที่เปลี่ยน” ตามสมการ (1) ดังตอไปนี้
t2 

R2
234 . 5  t 1   234 . 5
R1

(1)

เมื่อ
t1 คือ อุณหภูมิเริ่มตน เปนองศาเซลเซียส
t2 คือ อุณหภูมิสุดทาย เปนองศาเซลเซียส
R1 คือ ความตานทานที่อุณหภูมิ t1
R2 คือ ความตานทานที่อุณหภูมิ t2
คาคงที่ 234.5 ใชสําหรับขดลวดทองแดง ถาเปนอะลูมิเนียมใหใชคาคงที่ 229

หลังจากวัดอุณหภูมิที่ 24 h แลว ไมจําเปนตองรักษาอุณหภูมิของขดลวด เพียงแตรักษาอุณหภูมิอากาศภายในตูอบ
ใหเสถียร โดยใชการควบคุมของเทอรมอสแตต
คาบทดสอบของบัลลาสตแตละตัวใหเริ่มจากเมื่อตอบัลลาสตกับแหลงจายจนถึงเมื่อตัดบัลลาสตที่เกี่ยวเนื่องออก
จากแหลงจาย แตตองไมนําออกจากตูอบจนกวาการทดสอบบัลลาสตอื่นจะเสร็จสมบูรณ
หมายเหตุ 3 อุณหภูมิทดสอบตามทฤษฎีในรูปที่ 1 สมนัยกับอายุการใชงานอยางตอเนื่องเปนเวลา 10 ป ที่อุณหภูมิใชงานสูงสุดที่
กําหนดของขดลวด (tw)
ซึ่งหาไดจากสมการ

log L  log L0


1
 S
T




1
TW







(2)

เมื่อ
L
L0
T
Tw
S

คือ
คือ
คือ
คือ
คือ

ชวงเวลาทดสอบความคงทนที่ตองการเปนวัน (30 60 90 หรือ 120)
3 652 วัน (10 ป)
อุณหภูมิทดสอบตามทฤษฎี เปนเคลวิน (t + 273)
อุณหภูมิใชงานสูงสุดที่กําหนดของขดลวด เปนเคลวิน (tw+ 273)
คาคงที่ ขึ้นกับการออกแบบบัลลาสตและฉนวนของขดลวดที่ใช

หลั ง จากการทดสอบ เมื่ อ อุ ณ หภู มิ ข องบั ล ลาสต ล ดลงเท า อุ ณ หภู มิ ห อ ง ต อ งยั ง คงมี คุ ณ ลั ก ษณะตามที่ กํ า หนด
ดังตอไปนี้
(ก) ที่แรงดันไฟฟาที่กําหนด บัลลาสตสามารถจุดหลอดแบบเดียวกันได และกระแสอารกของหลอดตองไมเกิน
115 % ของคาที่วัดไดกอนการทดสอบ
หมายเหตุ 4 การทดสอบนี้เปนการพิจารณาความไมสอดคลองใด ๆ ของการตั้งคาตางๆ ของบัลลาสต
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(ข) ความตานทานฉนวนระหวางขดลวดกับสวนหุมบัลลาสต ไดจากการวัดโดยจายไฟฟากระแสตรงโดยประมาณ
500 V คาที่ไดตองไมนอยกวา 1 M
ผลการทดสอบจะยอมรับได ถาบัลลาสตทดสอบอยางนอย 6 หนวย จาก 7 หนวย เปนไปตามคุณลักษณะที่ตองการ
ทุกขอ ถาผลการทดสอบไมเปนไปตามคุณลักษณะที่ตองการเกิน 2 หนวย ใหถือวาไมเปนไปตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้
ในกรณีทดสอบไมผาน 2 หนวย ใหทดสอบซ้ํากับตัวอยางบัลลาสตที่สํารองไวทั้ง 7 หนวย และบัลลาสตทั้ง
7 หนวย ตองผานทั้งหมด จึงจะถือวาเปนไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้

14. การเกิดความรอนของบัลลาสต
บัลลาสตรวมทั้งพื้นผิวติดตั้ง ตองมีอุณหภูมิไมถึงอุณหภูมิที่ทําใหความปลอดภัยลดลง
การเปนไปตามขอกําหนดใหทําโดยการตรวจสอบตามขอ 14.1 ถึงขอ 14.4
14.1 การเตรียมการ การตรวจสอบ และการวัดคา
กอนการทดสอบใหตรวจสอบและวัดคาดังตอไปนี้
(ก) บัลลาสตสามารถจุดหลอดและทําใหหลอดทํางานตามปกติ
(ข) วัดความตานทานของขดลวดแตละขดที่อุณหภูมิหอง (ถากําหนดใหทํา)
14.2 แรงดันไฟฟาครอมตัวเก็บประจุ
ที่ความถี่ที่กําหนด แรงดันไฟฟาครอมตัวเก็บประจุที่ตออยูในบัลลาสตตองเปนไปตาม ขอ (ก) และขอ (ข)
ขางลาง ขอกําหนดนี้ไมใชกับตัวเก็บประจุในสตารตเตอรหรือในอุปกรณจุดหลอดหรือตัวเก็บประจุที่มีคา
ความจุต่ํากวาหรือเทากับ 0.1 μF (คาระบุ) คุณลักษณะที่ตองการในขอ (ข) ไมใชกับตัวเก็บประจุแบบคืนตัว
ไดเอง (self-healing capacitor)
(ก) ในภาวะปกติเมื่อทดสอบบัลลาสตที่แรงดันไฟฟาที่กําหนดของแหลงจาย แรงดันไฟฟาที่ตกครอมตัว
เก็บประจุตองไมเกินแรงดันไฟฟาที่กําหนดของตัวเก็บประจุ
(ข) ในภาวะผิดปกติ (ดูขอ 14.3) เมื่อทดสอบบัลลาสตโดยจายแรงดันไฟฟาที่ 110 % ของแรงดันไฟฟาที่
กําหนดจากแหลงจาย แรงดันไฟฟาครอมตัวเก็บประจุตองไมสูงกวาแรงดันไฟฟาทดสอบของตัวเก็บ
ประจุในภาวะผิดปกติในตารางที่ 3

-17-

มอก. 23–2558
ตารางที่ 3 แรงดันไฟฟาทดสอบของตัวเก็บประจุในภาวะผิดปกติ
ประเภทตัวเก็บประจุ

แรงดันไฟฟาที่กําหนดของตัวเก็บประจุ (Un)

ขีดจํากัดแรงดันไฟฟา

ทั่วไป

ไมเกิน 240 V ความถี่ 50 Hz หรือความถี่ 60 Hz อุณหภูมิ
ที่กําหนดสูงสุดไมเกิน 50 C

1.25 Un

ไมคืนตัวไดเอง

คาแรงดันไฟฟาที่กําหนดอื่น ความถี่ 50 Hz หรือความถี่
60 Hz

1.50 Un

คืนตัวไดเอง

คาแรงดันไฟฟาที่กําหนดอื่น ความถี่ 50 Hz หรือความถี่
60 Hz

1.25 Un

14.3 การทดสอบการเกิดความรอนของบัลลาสต
เมื่อทดสอบบัลลาสตในภาวะทดสอบตามภาคผนวก ซ. และขอมูลที่ใหไวในภาคผนวก ญ. อุณหภูมิตองไม
เกินคาที่เหมาะสมที่ใหไวในตารางที่ 4 สําหรับการทดสอบในภาวะปกติและภาวะผิดปกติ ถามี
หมายเหตุ

การตอวงจรสําหรับการทดสอบที่ภาวะผิดปกติ รายละเอียดแสดงใน มอก. 902 เลม 1 ภาคผนวก ง.
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ตารางที่ 4 อุณหภูมิสูงสุด
อุณหภูมิสูงสุด
o
C
สวนตาง ๆ

ขดลวดของบัลลาสตที่แสดงอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้น t

การทํางานภาวะปกติ
ที่ 100 % ของ
แรงดันไฟฟาที่กําหนด

การทํางานภาวะปกติ การทํางานภาวะผิดปกติ
ที่ 110 % ของ
ที่ 106 % ของ
แรงดันไฟฟาที่กําหนด แรงดันไฟฟาที่กําหนด

(ก)
(ข)

ขดลวดของบัลลาสตที่แสดงอุณหภูมิในภาวะ
ผิดปกติ
ตัวเก็บประจุ (ถามี) ที่อยูชิดกับสวนหุมบัลลาสต

50
tc

– ไมไดแจงคาอุณหภูมิไว
– มีการแสดงคา tc
สวนตาง ๆ ที่ทําดวย

110

– ฟนอลิกเรซินผสมผงไม
(wood-filled phenolic moulding)
– ฟนอลิกเรซินผสมผงแร
(mineral-filled phenolic moulding)
– ยูเรีย (urea moulding)
– เมลามีน (melamine moulding)
– กระดาษอัดยึดติดดวยเรซิน
(laminated, resin-bonded paper)
– ยาง
– วัสดุเทอรมอพลาสติก

145
90
100
110
70
(ค)

ถาใชวัสดุหรือกระบวนการผลิตอื่นนอกเหนือจากที่ระบุไวในตารางนี้ ตองไมใหบัลลาสตทํางานที่อุณหภูมิสูงกวาอุณหภูมิสูงสุดที่ยอมให
ของวัสดุนั้น
อุณหภูมิที่ไดตองไมเกินคาที่กําหนดในตารางนี้ เมื่อทดสอบบัลลาสตใหทํางานที่อุณหภูมิโดยรอบสูงสุดตามที่แสดง (ถามี) กรณีไมไดแสดง
อุ ณ หภู มิ โ ดยรอบสู ง สุ ด สํ า หรั บ บั ล ลาสต ใ ห ถื อ ว า อุ ณ หภู มิ โ ดยรอบสู ง สุ ด มี ค า เท า กั บ ผลต า งระหว า งเครื่ อ งหมาย tw
กั บ
t ที่ไดจากการทดสอบรายการอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นของขดลวดที่ 100 % ของแรงดันไฟฟาที่ระบุ
(ก)

(ข)

(ค)

การวัดคาอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นของขดลวดในภาวะปกติที่ 100 % ของแรงดันไฟฟาที่กําหนด เปนการยืนยันตามคาที่ระบุ เพื่อใชเปนขอมูล
ในการออกแบบดวงโคมไฟฟา ไมบังคับการวัดจะทําเมื่อมีการแสดงเครื่องหมายบนบัลลาสตหรือมีการระบุในแค็ตตาล็อกเทานั้น
การวัดนี้จะบังคับก็ตอเมื่อวงจรซึ่งอาจทําใหเกิดภาวะผิดปกติ ที่มีการระบุขีดจํากัดอุณหภูมิของขดลวดในการทํางานภาวะผิดปกติ ตอง
ไมสูงกวาคาซึ่งสัมพันธกับจํานวนวัน โดยเทากับ 2/3 ของชวงเวลาทดสอบความคงทนตามทฤษฏี (ดูตารางที่ 5)
ใหวัดอุณหภูมิของวัสดุเทอรมอพลาสติก ยกเวนสวนที่ใชเปนฉนวนของสายไฟฟา ซึ่งใชปองกันการสัมผัสกับสวนที่มีไฟฟา หรือใชยึด
สวนที่มีไฟฟา คาที่วัดเพื่อนําไปใชเปนเงื่อนไขเพื่อการยอมรับของการทดสอบตามขอ 20.1
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ตารางที่ 5 ขีดจํากัดอุณหภูมขิ องขดลวดเมื่อทํางานในภาวะผิดปกติที่ 110 % ของแรงดันไฟฟาที่กําหนด
สําหรับบัลลาสตที่ใชทดสอบในชวงเวลาทดสอบความคงทน 30 วัน

S4.5

S5

ขีดจํากัดอุณหภูมิ
C
S6
S8

90

171

161

147

131

119

110

95

178

168

154

138

125

115

100

186

176

161

144

131

121

105
110

194
201

183
190

168
175

150
156

137
143

126
132

115

209

198

181

163

149

137

120
125

217
224

205
212

188
195

169
175

154
160

143
149

130

232

220

202

182

166

154

135
140

240
248

227
235

209
216

188
195

172
178

160
166

145
150

256
264

242
250

223
230

201
207

184
190

171
177

คาคงที่ S
สําหรับ tw =

S11

S16

หมายเหตุ ถาไมระบุเปนอยางอื่นบนบัลลาสต ใหใชขีดจํากัดอุณหภูมิตามที่ระบุในสดมภ S4.5

บัลลาสตซึ่งตองทดสอบความคงทนในชวงเวลามากกวา 30 วัน ขีดจํากัดอุณหภูมิตองคํานวณโดยใชสมการ 2 ของ
ขอ 13. สําหรับชวงเวลาทดสอบที่ตองการ (เปนวัน) จะเทากับ 2/3 ของคาบทดสอบความคงทนทางทฤษฎี
14.4 หลังการทดสอบทางความรอน ใหบัลลาสตเย็นลงที่อุณหภูมิหอง แลวมีสภาพดังนี้
(ก) เครื่องหมายตองอานไดชัดเจน
(ข) บัลลาสตตองคงทนไมเสียหายเมื่อทดสอบแรงดันไฟฟาโดยใชแรงดันทดสอบสอดคลองตามขอ 12.
แลวใหลดแรงดันไฟฟาทดสอบลงเหลือ 75 % ของคาที่ใหในตารางที่ 1 แตไมนอยกวา 500 V

15. การทดสอบแรงดันไฟฟาสูงแบบอิมพัลส
บัลลาสตที่มีเครื่องหมายตามขอ 7.1 ใหทดสอบตามขอ 15.1 หรือขอ 15.2
บัลลาสตขดลวดใหทดสอบตามขอ 15.1
บัลลาสตชนิดอื่น ๆ ที่นอกจากบัลลาสตขดลวดใหทดสอบในขอ 15.2 หรือใหทดสอบตามขอ 15.1 หากผูทําระบุ
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15.1 นําบัลลาสตตัวอยางมา 3 หนวย จาก 6 หนวย ตามขอ 5.1 มาทดสอบความตานทานตอความชื้น และความ
ทนทานไฟฟาตามขอ 11. และขอ 12.
นําบัลลาสตตัวอยางที่เหลืออีก 3 หนวย มาอบในตูอบความรอนจนกระทั่งอุณหภูมิถึงคา tw ตามที่แสดงไว
บนบัลลาสต
ทันทีหลังจากการทดสอบขางตนแลว ใหนําบัลลาสตตัวอยางทั้ง 6 หนวย มาทดสอบแรงดันไฟฟาสูง
แบบอิมพัลส บัลลาสตตัวอยางทุกตัวตองทนแรงดันไฟฟาสูงแบบอิมพัลสนี้
จายไฟฟากระแสตรงใหกับบัลลาสตทดสอบที่ตอรวมกับตัวตานทานแปรผันคาไดและเครื่องตัดวงจรที่
เหมาะสมที่มีชวงเวลาตอวงจร (ไมรวมเวลาดีดตัว (bounce time)) ระหวาง 3 ms ถึง 15 ms เชน สวิตช
สุญญากาศแบบ H16 หรือแบบ VR 312/412 โดยปรับกระแสไฟฟาที่ทําใหเครื่องตัดวงจรทํางาน และ
เหนี่ยวนําใหเกิดแรงดันไฟฟาแบบพัลสขึ้นในบัลลาสต ตอจากนั้นแลวใหปรับกระแสไฟฟาเพิ่มขึ้นชาๆ
เพื่อใหไดคาแรงดันไฟฟาคายอดตามที่ระบุบนบัลลาสต การวัดคาแรงดันไฟฟาแบบพัลสใหวัดโดยตรงที่
ขั้วตอสายของบัลลาสต ตามภาคผนวก ฌ. และรูปที่ ฌ.1
หมายเหตุ 1 ถาใชเครื่องตัดวงจรชนิดอิเล็กทรอนิกสที่มีชวงเวลาทํางานสั้นมาก ๆ ตองระวังไมใหเกิดแรงดันไฟฟาแบบ
พัลสเหนี่ยวนําสูงมาก

ใหบันทึกคากระแสไฟฟาตรง ที่ตําแหนงแรงดันไฟฟาเริ่มทํางาน ใหคงคากระแสนี้ที่ใหกับบัลลาสตเปน
เวลา 1 h และทุก ๆ 1 min มีการตัดกระแส 10 ครั้ง ในชวงเวลาครั้งละ 3 s
การทดสอบบัลลาสตตัวอยางทั้ง 6 หนวย ตองทนการทดสอบความตานทานตอความชื้น การฉนวนและ
ความทนทานไฟฟาตามขอ 11. และขอ 12.
หมายเหตุ 2 วงจรทดสอบที่มีตัวเก็บประจุตอแบบอนุกรม ตองลัดวงจรตัวเก็บประจุ

15.2 ถอดหลอดออก ใหตอตัวตานทานแทนไสหลอดทั้ง 2 ขาง ปรับแรงดันไฟฟาจายเพื่อใหไดคาแรงดันไฟฟา
แบบพัลสที่สรางขึ้นโดยสตารตเตอรและบัลลาสตตามที่ระบุไวบนบัลลาสต ใหตอตัวตานทานจําลองแทน
ขดลวดความรอนแคโทดของบัลลาสต
ตอจากนั้นใหบัลลาสตทํางานในภาวะนี้ โดยไมมีหลอดเปนคาบ 30 วัน
กอนการปรับสภาพการทดสอบและภาวะหลังทดสอบ จํานวนของตัวอยางทดสอบ ตองเทากันกับที่ระบุไว
บัลลาสตซึ่งทําเครื่องหมายใชเฉพาะกับอิกนิเตอรที่มีอุปกรณหนวงเวลาใหทดสอบแบบเดียวกัน แตมีคาบ
ประกอบดวยวัฏจักร เปด/ปด 250 วัฏจักร และรักษาคาบปดอยางนอย 2 min

16. ภาวะผิดพรอง
ไมใชขอกําหนดขอนี้
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17. การสราง
17.1 ไม ฝาย ไหม กระดาษ และวัสดุที่เปนเสนใยที่คลายกัน
ไม ฝาย ไหม กระดาษ และวัสดุที่เปนเสนใยที่คลายกันตองไมใชเปนวัสดุฉนวน เวนแตผานกรรมวิธีอาบ
น้ํายาเสียกอน
การเปนไปตามขอกําหนดใหทําโดยการตรวจพินิจ
17.2 วงจรพิมพ
ไมใชขอกําหนดขอนี้

18. ระยะหางตามผิวฉนวนและระยะหางในอากาศ
ระยะหางตามผิวฉนวนและระยะหางในอากาศตองไมนอยกวาคาที่กําหนดในตารางที่ 6 และตารางที่ 7 ตามความ
เหมาะสม
การนับรวมระยะหางตามผิวฉนวนของรองใด ๆ ซึ่งกวางนอยกวา 1 mm ใหจํากัดระยะอยูที่ความกวางนั้น
ถาชองอากาศ (air gap) นอยกวา 1 mm ไมตองนํามาคํานวณหาผลรวมของระยะหางในอากาศ
หมายเหตุ 1 ระยะหางตามผิวฉนวน คือระยะทางในอากาศ ที่ไดจากการวัดไปตามพื้นผิวภายนอกของวัสดุฉนวน
หมายเหตุ 2 ไมตองวัดระยะหางขดลวดของบัลลาสตเพราะระยะหางดังกลาวไดตรวจสอบแลวจากการทดสอบความคงทน ใน
กรณีนี้นํามาใชกับระยะหางระหวางจุดตอแยกของขดลวดดวย

ถาไมมีวัสดุฉนวนบุทําใหระยะหางตามผิวฉนวนหรือระยะหางในอากาศระหวางสวนที่มีไฟฟากับเปลือกหุมที่เปน
โลหะมีคานอยกวาคาที่กําหนดในตารางที่เกี่ยวเนื่อง เปลือกหุมทําดวยโลหะตองมีสวนบุเปนวัสดุฉนวนตาม
มอก. 902 เลม 1
หมายเหตุ 3 บัลลาสตแกนเปลือยที่ใชอินาเมลหรือวัสดุที่คลายกัน ทําหนาที่เปนฉนวนสําหรับเสนลวด และทนการทดสอบ
แรงดันไฟฟาสําหรับ เกรด 1 หรือ เกรด 2 ของ มอก. 2482 (ขอ 13.) ใหถือวามีระยะหาง 1 mm ตามคาที่ใหไวใน
ตารางที่ 6 และตารางที่ 7 ของมาตรฐานผลิตภัณฑอตุ สาหกรรมนี้ ระหวางลวดเคลือบของขดลวดตาง ๆ หรือระหวาง
ลวดเคลือบ กับสวนครอบหรือ แกนเหล็ก เปนตน
อยางไรก็ตาม ใหใชไดเฉพาะในกรณีที่ระยะหางตามผิวฉนวนและระยะหางในอากาศไมนอยกวา 2 mm เปนการ
เพิ่มเติมแกชั้นตาง ๆ ของอินาเมล

สวนประกอบของบัลลาสตที่ปดหุมดวยสารแข็งตัวไดเอง (encapsulated in a self - hardening compound) ไมตอง
พิจารณาตามขอกําหนดนี้
ในบัลลาสตแกนเปลือยที่ใชอินาเมลหรือวัสดุที่คลายกัน ทําหนาที่เปนฉนวนสําหรับลวด และทนตอการทดสอบ
ความทนแรงดันไฟฟาสําหรับลวดเกรด 1 หรือ เกรด 2 ของ มอก. 2482 (ขอ 13. ) ระยะหางระหวางลวดเคลือบของ
ขดลวดตางๆ หรือจากลวดเคลือบถึงสวนครอบ แกนเหล็ก และอื่น ๆ พิจารณาใหลดลงได 1 mm จากคาที่กําหนดใน
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ตารางที่ 6 และตารางที่ 7 อยางไรก็ตาม ใหใชเฉพาะในกรณีที่ระยะหางในอากาศ รวมทั้งชั้นตาง ๆ ของอินาเมลไม
นอยกวา 2 mm
ตารางที่ 6 ระยะหางต่ําสุดสําหรับแรงดันไฟฟากระแสสลับคลื่นรูปไซน (50/60 Hz)

50

แรงดันไฟฟาใชงานคารากกําลังสองเฉลี่ย ไมเกิน
V
150
250
500
750
1 000

ระยะหางในอากาศต่ําสุด mm
ก) ระหวางสวนที่มีไฟฟาที่มีสภาพขั้วตางกัน และ
ข) ระหวางสวนที่มีไฟฟากับสวนโลหะที่แตะตองถึงที่
ยึ ด ติ ด อย า งถาวรกั บ บั ล ลาสต ร วมทั้ ง หมุ ด เกลี ย ว
หรื อ อุ ป กรณ สํ า หรั บ ยึ ด ฝาครอบหรื อ สํ า หรั บ ยึ ด
บัลลาสตกับที่รองรับ
ค) ระหวางสวนที่มีไฟฟากับสวนผิวฉนวนภายนอกที่
แตะตองถึง สําหรับบัลลาสตที่ไมขึ้นกับเปลือกหุม
ดวงโคมไฟฟา เพื่อปองกันช็อกไฟฟา
- ระยะหางตามผิวฉนวน
PTI > 600
0.6
1.4
1.7
3
< 600
1.2
1.6
2.5
5
- ระยะหางในอากาศ
0.2
1.4
1.7
3
ค) ระหว า งส ว นที่ มี ไ ฟฟ า กั บ ผิ ว รองรั บ ที่ มี ลั ก ษณะ
แบนหรือฝาครอบโลหะที่หลวมได (ถามี) เมื่อไม
แนใจวาการสรางจะสามารถคงคาในขอ ข) ขางตน
ไดในภาวะที่ใหผลเลวที่สุด
- ระยะหางในอากาศ
2
3.2
3.6
4.8
หมายเหตุ 1. ดัชนีการเกิดรอยเชิงความทน (proof tracking index; PTI) ใหเปนไปตาม มอก. 2460

4
8
4

5.5
10
5.5

6

8

2. ในกรณีของระยะหางตามผิวฉนวนของสวนที่ไมมีพลังงานไฟฟาหรือไมมีเจตนาใหตอลงดิน โดยการเกิดรอย
เกิดขึ้นไมได ใหใชคาระยะหางของวัสดุจากคา PTI  600 สําหรับวัสดุทุกชนิด (แทนจากคา PTI ที่แทจริง)
สําหรับระยะหางตามผิวฉนวนที่ตอกับแรงดันไฟฟาใชงานในเวลาที่นอยกวา 60 s ใหใชคาระยะหางของวัสดุ
จากคา PTI  600 สําหรับวัสดุทุกชนิด
3. สําหรับระยะหางตามผิวฉนวนที่ไมเปอนฝุนหรือความชื้น ใหใชคาระยะหางของวัสดุจาก PTI  600 (โดยไม
คํานึงถึงคา PTI ที่แทจริง)
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ตารางที่ 7 ระยะหางต่ําสุดสําหรับแรงดันไฟฟาแบบพัลสที่ไมใชคลื่นรูปไซน

ระยะหางใน
อากาศต่ําสุด
mm

แรงดันไฟฟาแบบพัลสที่กําหนด (คายอด)
kV
2.0 2.5 3.0 4.0 5.0 6.0 8.0 10 12 15 20 25 30
1.0 1.5 2 3 4 5.5 8 11 14 18 25 33 40

40
60

50
75

60 80 100
90 130 170

ระยะหางที่ขึ้นอยูกับทั้งแรงดันไฟฟาคลื่นรูปไซนและพัลสที่ไมใชคลื่นรูปไซน ระยะหางต่ําสุดที่ตองการตองไม
ต่ํากวาคาสูงสุดที่กําหนดในตารางที่ 6 หรือตารางที่ 7
ระยะหางตามผิวฉนวนตองไมนอยกวาของระยะหางในอากาศต่ําสุดที่ตองการ

19. หมุดเกลียว สวนที่กระแสไฟฟาไหลผาน และจุดตอ
หมุดเกลียว สวนที่กระแสไฟฟาไหลผานและจุดตอทางกล เมื่อเกิดการผิดพรองอาจทําใหไมปลอดภัยแกการใชงาน
ของบัลลาสต ตองทนความเคนทางกลที่เกิดขึ้นในการใชงานตามปกติ
การเปนไปตามขอกําหนดใหทําโดยการตรวจพินิจและการทดสอบตาม มอก. 902 เลม 1 ขอ 4.11 และขอ 4.12

20. ความทนความรอน ไฟ และการเกิดรอย
20.1 สวนตาง ๆ ที่ทําดวยวัสดุฉนวน ที่ใชยึดสวนที่มีไฟฟาใหอยูในตําแหนงหรือปองกันช็อกไฟฟาตองทนความ
รอนไดอยางเพียงพอ
วัสดุที่ไมใชเซรามิก การเปนไปตามขอกําหนดใหทําโดยทดสอบสวนที่เกี่ยวของดวยการทดสอบกดดวยลูก
เหล็กกลม (ball-pressure test) ตาม มอก. 902 เลม 1 ขอ 13.
20.2 สวนภายนอกที่เปนวัสดุฉนวนที่ใชสําหรับปองกันช็อกไฟฟา และวัสดุฉนวนสวนที่ใชยึดสวนที่มีไฟฟาให
อยูในตําแหนง ตองมีความตานทานเปลวไฟและการลุกติดไฟ/การไหมไฟ อยางเพียงพอ
สําหรับวัสดุที่นอกเหนือจากเซรามิก การเปนไปตามขอกําหนดใหทําโดยการทดสอบตามขอ 20.3 หรือ
ขอ 20.4
20.3 สวนภายนอกที่เปนวัสดุฉนวนที่ใชสําหรับปองกันช็อกไฟฟาตองทดสอบดวยลวดรุงแสง (glow-wire test)
เปนเวลา 30 s ตาม มอก. 2381 เลม 2(10) โดยมีรายละเอียด ดังตอไปนี้
- ตัวอยางทดสอบ ใหใช 1 หนวย
- ชิ้นทดสอบนั้น ตองเปนบัลลาสตที่สมบูรณ
- อุณหภูมิที่สวนปลายสุดของลวดรุงแสงตองมีคา 650 C
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- ระยะเวลาของการเผาไหมตองไมเกิน 30 s หลังจากเอาเปลวไฟทดสอบออก และสวนใดๆที่ละลายเปน
หยดซึ่งลุกไหมอยูจากตัวอยางตองไมทําใหเกิดการติดไฟกับสวนที่อยูในตําแหนงที่ต่ํากวาหรือกระดาษ
ทิชชู (tissue paper) ตามที่ระบุในขอ 4.187 ของ ISO 4046-4 ซึ่งวางในแนวระดับใตตัวอยางทดสอบ
เปนระยะหาง 200 mm  5 mm
20.4 สวนของวัสดุฉนวนที่ใชยึดสวนที่มีไฟฟาใหอยูในตําแหนง ตองทดสอบดวยเปลวไฟเข็ม (needle flame
test) ตาม มอก.2830 เลม 11(5) โดยมีรายละเอียด ดังตอไปนี้
- ตัวอยางทดสอบใหใช 1 หนวย
- ชิ้นทดสอบนั้น ตองเปนบัลลาสตที่สมบูรณ ถาจําเปนตองถอดบัลลาสตออกเพื่อการทดสอบ ตอง
ระมัดระวังเพื่อใหแนใจวาภาวะทดสอบจะไมแตกตางอยางมีนัยสําคัญจากที่ปรากฏเมื่อใชงานตามปกติ
- ใหจอเปลวไฟทดสอบที่จุดกึ่งกลางของพื้นผิวทดสอบ
- ชวงเวลาเผาตอเนื่องคือ 10 s
- ระยะเวลาของการเผาไหมตองไมเกิน 30 s หลังจากเอาเปลวไฟทดสอบออก และสวนใดๆที่ละลายเปน
หยดซึ่งลุกไหมอยูจากตัวอยางตองไมทําใหเกิดการติดไฟกับสวนที่อยูในตําแหนงที่ต่ํากวาหรือกระดาษ
ทิชชู (tissue paper) ตามที่ระบุในขอ 4.187 ของ ISO 4046-4 ซึ่งวางในแนวระดับใตตัวอยางทดสอบ
เปนระยะหาง 200 mm  5 mm

21. ความตานทานตอการกัดกรอน
สวนที่เปนเหล็ก ซึ่งการเปนสนิมจะทําใหบัลลาสตไมปลอดภัย ตองไดรับการปองกันการเปนสนิมที่เพียงพอ
การเปนไปตามขอกําหนด ใหทําโดยการทดสอบตาม มอก. 902 เลม 1 ขอ 4.18.1
การปองกันโดยการเคลือบดวยวารนิชที่พื้นผิวนอกถือวาเพียงพอ

22. แรงดันไฟฟาดานออกโดยไมมีโหลด
เมื่อบัลลาสตทํางานที่แรงดันไฟฟาที่กําหนดและความถี่ที่กําหนดโดยที่ไมมีโหลด คาของแรงดันไฟฟาดานออก
ตองไมเปลี่ยนแปลงเกิน 10 % จากคาที่ระบุตามที่กําหนดไวในขอ 7.1 (6)
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ภาคผนวก ก.
(ขอกําหนด)
การทดสอบเพื่อหาวาสวนที่นําไฟฟาไดเปนสวนที่มีไฟฟาซึ่งอาจทําใหเกิดช็อกไฟฟา หรือไม
ก.1

เพื่อการพิจารณาตัดสินวาสวนที่นําไฟฟาไดเปนสวนที่มีไฟฟาซึ่งอาจทําใหเกิดช็อกไฟฟาได โดยการให
บัลลาสตทํางานที่แรงดันไฟฟาที่กําหนดและความถี่แหลงจายระบุ แลวทําการทดสอบดังตอไปนี้

ก.2

ถือวาสวนที่เกี่ยวของเปนสวนที่มีไฟฟา ถาสวนนั้นวัดกระแสไฟฟาไดมากกวา 0.7 mA (คายอด) หรือ 2 mA
(ไฟฟากระแสตรง)
สําหรับความถี่ที่เกินกวา 1 kHz ขีดจํากัดกระแสไฟฟา 0.7 mA (คายอด) ใหคูณดวยคาความถี่เปนกิโลเฮิรตซ
แตผลคูณตองไมเกิน 70 mA (คายอด)
วัดกระแสไฟฟาซึ่งไหลระหวางสวนที่เกี่ยวของกับดิน
การเปนไปตามขอกําหนดใหทําโดยใชการวัด ตาม มอก. 2525 รูปที่ 4 และขอ 7.1

ก.3

วัดคาแรงดันไฟฟาระหวางสวนที่เกี่ยวของกับสวนใด ๆ ที่แตะตองถึง วงจรวัดจะตองมีคาความตานทาน
ปราศจากความเหนี่ยวนํา 50 k ใหถือวาสวนที่เกี่ยวของนั้นเปนสวนที่มีไฟฟา ถาแรงดันไฟฟาที่วัดได
เกิน 34 V (คายอด)
สําหรับการทดสอบดังกลาว ขั้วใดขั้วหนึ่งของแหลงจายทดสอบจะตองเปนศักยของดิน
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ภาคผนวก ข.
(ขอกําหนด)
คุณลักษณะที่ตองการเฉพาะสําหรับบัลลาสตที่มีการปองกันทางความรอน
ข.1

บทนํา
ภาคผนวกนี้ครอบคลุมบัลลาสตที่มีการปองกันทางความรอน 2 ประเภท ประเภทแรกเปน “ประเภท P”
หมายถึง บัลลาสตที่มีเจตนาปองกันไมใหบัลลาสตมีความรอนเกินกําหนดในภาวะการใชงานทุกภาวะ
รวมทั้งการปองกันพื้นผิวติดตั้งของดวงโคมไฟฟาจากการมีความรอนเกินกําหนดเนื่องจากผลของการ
หมดอายุการใชงาน (end-of-life effect)
ประเภทที่สอง หมายถึง บัลลาสตที่มีการแสดงอุณหภูมิของการปองกันทางความรอน โดยการกําหนดคา
การป อ งกั น ทางความร อนของพื้ น ผิว ติด ตั้ ง ของดวงโคมไฟฟ าที่ขึ้น อยูกับอุ ณ หภูมิ ใ ชง านซึ่ ง ใช ใ นการ
ออกแบบสรางตัวดวงโคมไฟฟา เพื่อปองกันพื้นผิวติดตั้งของดวงโคมไฟฟา จากการมีความรอนเกินกําหนด
เนื่องจากผลของการหมดอายุการใชงาน
หมายเหตุ

บัลลาสตประเภทที่สามที่มีการปองกันทางความรอน หมายถึง บัลลาสตที่มีการปองกันพื้นผิวติดตั้งโดยมีตัว
ปองกันทางความรอนภายนอกบัลลาสต คุณลักษณะตองการที่เกี่ยวของอาจพบใน มอก. 902 เลม 1

ขอกําหนดในภาคผนวก ข. นี้ เพิ่มเติมจากขอกําหนดในสวนหลักของมาตรฐาน ถาขอกําหนดไมสอดคลอง
กับขอกําหนดในภาคผนวก ข. นี้ ใหใชขอกําหนดในสวนหลักโดยไมมีการเปลี่ยนแปลง
ข.2

ขอบขาย
ภาคผนวกนี้ใชกับบัลลาสตสําหรับหลอดปลอยประจุหรือหลอดฟลูออเรสเซนซที่เจตนาใหติดตั้งฝงในดวง
โคมไฟฟา และมีวิธีการปองกันทางความรอนเพื่อตัดบัลลาสตออกจากแหลงจายกอนที่สวนหุมบัลลาสตมี
อุณหภูมิเกินคาที่กําหนด

ข.3

บทนิยาม

ข.3.1 “ประเภท P” บัลลาสตที่มีการปองกันทางความรอน สัญลักษณ
หมายถึง บัลลาสตที่มีตัว
ปองกันทางความรอนมิใหอุณหภูมิสูงเกินกําหนดในภาวะการใชงานทุกภาวะ โดยปองกันพื้นผิวติดตั้ง
ของดวงโคมไฟฟาจากความรอนสูงเกินกําหนดเนื่องจากผลของการหมดอายุการใชงาน
ข.3.2 บัลลาสตที่มีการแสดงคาอุณหภูมิของการปองกันทางความรอน สัญลักษณ
หมายถึง บัลลาสต
ที่ มี วิ ธี ก ารป อ งกั น ทางความร อ นเพื่ อ ป อ งกั น ส ว นหุ ม บั ล ลาสต มี อุ ณ หภู มิ สู ง เกิ น ค า ที่ กํ า หนดในทุ ก
ภาวะการใชงาน
หมายเหตุ

จุด 3 จุ ด ที่อ ยูในสัญ ลักษณรูปสามเหลี่ยมแทนดวย คาของอุ ณหภู มิสวนหุม สูงสุ ดที่กําหนดเปน
องศาเซลเซียส ที่ทุกตําแหนงของพื้นผิวดานนอกของสวนหุมบัลลาสตที่ผูทําระบุตามภาวะที่กําหนดใน
ขอ ข.9
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บัลลาสตที่ทําเครื่องหมายไวไมเกิน 130 ใหการปองกันความรอนสูงเกินกําหนดเนื่องดวยผลของการ
หมดอายุการใชงาน เปนไปตามขอกําหนดที่แสดงบนเครื่องหมายของดวงโคมไฟฟาดู มอก. 902 เลม 1
ถาคาเกิน 130 ดวงโคมไฟฟาที่ใชสัญลักษณ
ตองทดสอบเพิ่มเติมตาม มอก. 902 เลม 1 เทียบกับ
ดวงโคมไฟฟาที่ไมมีอุปกรณควบคุมทางความรอน
ข.3.3 อุณหภูมิเปดวงจรที่กําหนด (rated opening temperature) หมายถึง อุณหภูมิในขณะไมมีโหลด ซึ่งตัว
ปองกันถูกออกแบบไวใหเปดวงจร
ข.4

คุณลักษณะทั่วไปของบัลลาสตที่มีการปองกันทางความรอน
ตัวปองกันทางความรอนตองติดตั้งรวมหนวยอยูภายในบัลลาสตที่ตําแหนงซึ่งมีการปองกันความเสียหาย
ทางกล สวนที่เปลี่ยนใหมได ถามี จะตองเปดเขาถึงไดโดยใชเครื่องมือเทานั้น
ถาวิธีการทํางานของการปองกันขึ้นอยูกับสภาพขั้ว การตอสายออนของดวงโคมไฟฟากับเตาเสียบที่ไมมี
สภาพขั้วตองมีการปองกันทั้งสองสายตัวนํา
การเปนไปตามขอกําหนดใหทําโดยการตรวจพินิจ และโดยการทดสอบตามมาตรฐานที่เกี่ยวของ

ข.5

ขอสังเกตทั่วไปสําหรับการทดสอบ
ตองมีการสงมอบตัวอยางที่เตรียมเปนพิเศษตามขอ ข.9 ดวยจํานวนที่เหมาะสม
ตองการตัวอยางเพียง 1 หนวย สําหรับการทดสอบในภาวะผิดพรองที่ใหผลเลวที่สุดตามขอ ข.9.2 และ
ตองการตัวอยางเพียง1 หนวย ที่ตองทดสอบตามภาวะที่กําหนดในขอ ข.9.3 หรือขอ ข.9.4 นอกจากนั้น ถา
บัลลาสตที่มีการแสดงคาอุณหภูมิและการปองกันทางความรอนตองมีตัวอยางอีก 1 หนวย เพื่อทดสอบใน
ภาวะผิดพรองที่ใหผลเลวที่สุดตามขอ ข.9.2

ข.6

การจําแนกประเภท
บัลลาสตแบงตามขอ ข.6.1 หรือขอ ข.6.2 ดังนี้

ข.6.1 ตามประเภทของการปองกัน
(ก) “ประเภท P” บัลลาสตที่มีการปองกันทางความรอน, สัญลักษณ
(ข) บัลลาสตที่มีการแสดงคาอุณหภูมิของการปองกันทางความรอน, สัญลักษณ
ข.6.2 ตามแบบของการปองกัน
(ก) แบบปรับตั้งใหมโดยอัตโนมัติ (automatic-resetting (cyclic) type)
(ข) แบบปรับตั้งใหมไดดวยมือ (manual-resetting (cyclic) type)
(ค) แบบเปลี่ยนฟวสไมได ปรับตั้งใหมไมได (non-renewable, non-resetting (fuse) type)
(ง) แบบเปลี่ยนฟวสได ปรับตั้งใหมไมได (renewable, non-resetting (fuse) type)
(จ) แบบที่ใชวิธีปองกันอื่นๆ ซึ่งใหการปองกันทางความรอนเทียบเทา
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ข.7

เครื่องหมาย

ข.7.1 บัลลาสตที่มีวิธีการปองกันทางความรอนเกิน ตองมีเครื่องหมายและฉลากที่เปนไปตามประเภทของการ
ปองกัน
- สัญลักษณ

สําหรับบัลลาสตที่มีการปองกันทางความรอน “ประเภท P”

- สัญลักษณ
สําหรับบัลลาสตที่มีการแสดงคาอุณหภูมิของการปองกันทางความรอน คา
อุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นใหแสดง เปนพหุคูณของ 10
ขั้วตอสายซึ่งตัวปองกันตองตอ ตองแสดงสัญลักษณขางตน
นอกจากนี้ ตัวปองกันแบบเปลี่ยนฟวสไดตองแสดงแบบของการปองกันดวย
หมายเหตุ 1 เครื่องหมายนี้ กําหนดไวสําหรับผูทําดวงโคมไฟฟา เพื่อใหแนใจวามีการปองกันไมใหใชขั้วตอสายที่
แสดงเครื่องหมายนี้ตอกับทางหลอด
หมายเหตุ 2 กฎการเดินสายไฟฟา อาจกําหนดใหตัวปองกันตอกับตัวนําที่มีไฟฟาโดยเฉพาะอุปกรณไฟฟาประเภท I
ที่มีการระบุสภาพขั้ว

ข.7.2 นอกจากการทําเครื่องหมายในขอ ข.7.1 แลว ผูทําบัลลาสตตองแสดงประเภทหรือแบบของการปองกัน
ตามขอ ข.6
ข.8

ความคงทนทางความรอนของขดลวด
บัลลาสตที่มีตัวปองกันทางความรอนตองเปนไปตามการทดสอบความคงทนทางความรอนของขดลวดเพื่อ
ปองกันการลัดวงจรของตัวปองกัน
หมายเหตุ

ข.9

สําหรับการทดสอบเฉพาะแบบ อาจขอใหผูทําจัดเตรียมตัวอยางซึ่งตัวปองกันถูกลัดวงจรแลว

การเกิดความรอนของบัลลาสต

ข.9.1 การทดสอบเพื่อเลือกตัวอยาง
กอนทดสอบนี้ใหวางตัวอยางบัลลาสตในตูอบ (โดยไมจายไฟ) เปนเวลาอยางนอย 12 h โดยควบคุม
อุณหภูมิไวต่ํากวาอุณหภูมิใชงานที่กําหนดของตัวปองกัน 5 K
นอกจากนั้น กอนนําบัลลาสตที่มีฟวสความรอนออกจากตูอบ ปลอยใหบัลลาสตเย็นลงจนอุณหภูมิต่ํากวา
อุณหภูมิใชงานที่กาํ หนดของตัวอุปกรณปองกันอยางนอย 20 K
ในตอนทายของคาบนี้ ใหผานกระแสไฟฟาเล็กนอยขนาดไมเกิน 3 % ของกระแสไฟฟาที่กําหนดของ
บัลลาสตเพื่อตรวจสอบวาตัวปองกันปดวงจรหรือไม
หากพบวาตัวปองกันทํางาน ตองไมใชบัลลาสตตัวนั้นในการทดสอบตอไป
ข.9.2 บัลลาสตที่มีการปองกันทางความรอน “ประเภท P”
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บัลลาสตนี้ ไดจํากัดอุณหภูมิใชงานสูงสุดของสวนหุมบัลลาสตไวที่ 90 C อุณหภูมิใชงานสูงสุดที่
กําหนดของขดลวด (tw) ไวที่ 105 C และอุณหภูมิใชงานสูงสุดที่กําหนดของตัวเก็บประจุ (tc) ไวที่ 70 C
บัลลาสตทํางานที่ภาวะสมดุลทางความรอนในภาวะปกติในกลองทดสอบการเกิดความรอน ตามตัวอยาง
ที่อธิบายในภาคผนวก ง. ที่อุณหภูมิโดยรอบ 40 05 C
ตัวปองกันตองไมเปดวงจรในภาวะดังกลาว
ใหทดสอบในภาวะผิดพรองที่ใหผลเลวที่สุดตาง ๆ ตอไปนี้ตลอดการทดสอบจนเสร็จ
เพื่อใหไดภาวะเหลานี้ จําเปนตองเตรียมตัวอยางบัลลาสตไวเปนพิเศษ
ข.9.2.1 สําหรับหมอแปลง ในกรณีที่ทําไดใหใชภาวะผิดปกติที่เกี่ยวเนื่อง ดังตอไปนี้ (เพิ่มเติมจากที่กําหนด
ใน ภาคผนวก ค. ของ มอก. 902 เลม 1 )
- ลัดวงจร 10 % ของรอบนอกขดลวดปฐมภูมิ
- ลัดวงจร 10 % ของรอบนอกขดลวดทุติยภูมิใด ๆ
- ลัดวงจรตัวเก็บประจุกําลัง ถาการลัดวงจรดังกลาวไมทําใหขดลวดปฐมภูมิของบัลลาสตลัดวงจร
ข.9.2.2 สําหรับบัลลาสตขดลวด ในกรณีที่ทําไดใหใชภาวะผิดปกติ ดังตอไปนี้ (เพิ่มเติมจากที่กําหนดใน
ภาคผนวก ค. ของ มอก.902 เลม 1)
- ลัดวงจร 10 % ของรอบนอกขดลวดแตละขด
- ลัดวงจรตัวเก็บประจุที่ตออนุกรม ถามี
สําหรับวัตถุประสงคนี้ของการวัดใหทํา 3 วัฏจักรตอเนื่องกัน โดยทําใหรอนและเย็น สําหรับตัว
ปองกันแบบปรับตั้งใหมไมได ใหทดสอบเพียงวัฏจักรเดียวกับบัลลาสตแตละตัวที่เตรียมเปนพิเศษ
อุณหภูมิบนสวนหุมบัลลาสตจะตองวัดอยางตอเนื่องหลังจากที่ตัวปองกันเปดวงจร ยกเวนเมื่อเปน
การทดสอบสําหรับหาอุณหภูมิปดวงจรใหมไดของตัวปองกัน อาจหยุดการทดสอบเมื่ออุณหภูมิ
สวนหุมเริ่มลดลงหลังจากที่ตัวปองกันเปดวงจร หรือ เมื่ออุณหภูมิเกินคาขีดจํากัดที่กําหนด
หมายเหตุ

ในกรณีสวนหุมขึ้นถึงอุณหภูมิซึ่งไมเกิน 110 C และคงอยูที่คานั้น หรือเริ่มลดลงก็ตาม อาจหยุด
การทดสอบหลังจากอุณหภูมิถึงคายอดเปนครั้งแรก เปนเวลา 1 h

ระหวางการทดสอบ อุณหภูมิบนสวนหุมบัลลาสตตองไมเกิน 110 C และจะตองไมเกิน 85 C เมื่อ
ตัวปองกัน (ตัวปองกันแบบปรับตั้งใหมได) ปดวงจรใหม ยกเวนระหวางวัฏจักรการทํางานใด ๆ
ของตัวปองกันขณะทดสอบอุณหภูมิสวนหุมอาจเกิน 110 C หากชวงเวลาระหวางขณะที่อุณหภูมิ
แรกถึงอุณหภูมิของสวนหุมบัลลาสตเกินคาขีดจํากัดกับขณะที่อุณหภูมิอยูในคาสูงสุดตามที่กําหนด
ในตารางที่ ข.1 ไมเกินชวงเวลาสมนัยเวลาที่กําหนดในตารางดังกลาว
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อุณหภูมิบนเปลือกหุมของตัวเก็บประจุที่เปนสวนหนึ่งของบัลลาสต ตองไมเกิน 90 C ยกเวน
อุณหภูมิตัวเก็บประจุนั้นอาจจะมากกวา 90 C เมื่ออุณหภูมิสวนหุมมากกวา 110 C
ตารางที่ ข.1 สมรรถนะการปองกันทางความรอน
เวลาสูงสุดเมื่ออุณหภูมิขึ้นถึงคาสูงสุด
เริ่มจาก 110 OC
min
0
5.3
7.1
10
14
20
31
53
120

อุณหภูมิสูงสุดของสวนหุมบัลลาสต
O
C
เกิน 150
ระหวาง 145 กับ 150
ระหวาง 140 กับ 145
ระหวาง 135 กับ 140
ระหวาง 130 กับ 135
ระหวาง 125 กับ 130
ระหวาง 120 กับ 125
ระหวาง 115 กับ 120
ระหวาง 110 กับ 115

ข.9.3 บัลลาสตที่มีการปองกันทางความรอนที่ระบุอุณหภูมิสูงสุดของสวนหุมบัลลาสต 130 OC หรือต่ํากวา
บัลลาสตทํางานที่ภาวะสมดุลทางความรอนในภาวะปกติในกลองทดสอบใหความรอนตามที่อธิบายใน
ภาคผนวก ง. ที่อุณหภูมิโดยรอบที่ทําใหอุณหภูมิของขดลวดมีคา (tw + 5) C
ตัวปองกันตองไมทํางานในภาวะดังกลาว
ใหทดสอบในภาวะผิดพรองที่ใหผลเลวที่สุดตามขอ ข.9.2 ตลอดการทดสอบจนเสร็จ
หมายเหตุ

ยอมใหบัลลาสตทํางานที่คากระแสไฟฟาซึ่งใหอุณหภูมิของขดลวดมีคาเทากับอุณหภูมิในภาวะผิดพรองที่
ใหผลเลวที่สุดตามที่กําหนดในขอ ข.9.2

ระหวางการทดสอบ อุณหภูมิบนสวนหุมบัลลาสตตองไมเกิน 135 C และตองไมเกิน 110 C เมื่อตัว
ปองกัน (ตัวปองกันแบบปรับตั้งใหม) ปดวงจรใหม อยางไรก็ตาม ในวัฏจักรการทํางานทุกวัฏจักรของตัว
ปองกันในการทดสอบ อุณหภูมิสวนหุมบัลลาสตอาจเกิน 135 C หากชวงเวลาในระหวางขณะที่อุณหภูมิ
แรกถึงสวนหุมเกินคาจํากัดของอุณหภูมิกับขณะที่อุณหภูมิขึ้นถึงคาสูงสุดตามที่กําหนดในตารางที่ ข.2 ไม
เกินเวลาที่สมนัยกับเวลาที่กําหนดในตารางดังกลาว
อุณหภูมิบนเปลือกหุมของตัวเก็บประจุที่เปนสวนหนึ่งของบัลลาสตตองไมเกิน 50 C หรือ tc ในภาวะปกติ
และตองไมเกิน 60 C หรือ (tc + 10) C ในภาวะผิดปกติ สําหรับตัวเก็บประจุที่มีหรือไมมีการระบุอุณหภูมิ
ทํางานสูงสุด (tc ) ตามลําดับ
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ตารางที่ ข.2 สมรรถนะการปองกันทางความรอน
อุณหภูมิสูงสุดของสวนหุมบัลลาสต
O
C

เวลาสูงสุดเมื่ออุณหภูมิขึ้นถึงคาสูงสุด
เริ่มจาก 135 OC
min
0
15
20
25
30
40
50
60
90
120

เกิน 180
เกิน 175 ถึง 180
เกิน 170 ถึง 175
เกิน 165 ถึง 170
เกิน 160 ถึง 165
เกิน 155 ถึง 160
เกิน 150 ถึง 155
เกิน 145 ถึง 150
เกิน 140 ถึง 145
เกิน 135 ถึง 140

ข.9.4 บัลลาสตที่มีการปองกันทางความรอนที่ระบุอุณหภูมิสูงสุดของสวนหุมบัลลาสตเกิน 130 C
(ก) ใหบัลลาสตทํางานที่ภาวะสมดุลทางความรอนภายใตภาวะที่กําหนดในขอ ง.4 ที่กระแสลัดวงจรที่
ทําใหอุณหภูมิของขดลวดมีคา ( tw + 5) C
ตัวปองกันตองไมเปดวงจรในภาวะนี้
(ข) ใหบัลลาสตทํางานที่กระแสซึ่งทําใหอุณหภูมิของขดลวดมีคาเทากับอุณหภูมิในภาวะ ผิดพรองที่
ใหผลเลวที่สุดตามที่กําหนดในขอ ข.9.2
ระหวางการทดสอบใหวัดอุณหภูมิของสวนหุมบัลลาสต
ถาจําเปน กระแสไฟฟาผานขดลวดจะตองเพิ่มอยางชา ๆ และตอเนื่องจนกระทั่งตัวปองกันทํางาน
ชวงเวลาและการเพิ่มของกระแสไฟฟาใหเปนไปในลักษณะที่ใหเกิดภาวะเสถียรทางความรอนระหวาง
อุณหภูมิของขดลวดกับอุณหภูมิที่พื้นผิวของบัลลาสตเทาที่จะเปนไปได
ระหวางการทดสอบ ใหวัดอุณหภูมิสูงสุดที่พื้นผิวของบัลลาสตอยางตอเนื่อง
สําหรับบัลลาสตที่ใชคัตเอาตหรือตัวปองกันทางความรอน แบบปรับตั้งใหมไดอัตโนมัติ (ดูขอ ข.6.2
(ก)) หรือแบบวิธีปองกันอื่น (ดูขอ ข.6.2 (จ)) ใหทดสอบตอเนื่องจนกระทั่งอุณหภูมิที่ผิวอยูในภาวะ
เสถียร
ใหคัตเอาตหรือตัวปองกันทางความรอน แบบปรับตั้งใหมไดอัตโนมัติ ตองทํางาน 3 ครั้ง โดยการปดและ
เปดสวิตชของวงจรบัลลาสตในภาวะที่กําหนด
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สําหรับบัลลาสตที่ใชคัตเอาตหรือตัวปองกันทางความรอนแบบปรับตั้งใหมไดดวยมือ ใหทดสอบซ้ํา
3 ครั้ง เวนหางกัน 30 min ในระหวางการทดสอบ แลวจึงปรับตั้งคัตเอาตหรือตัวปองกันใหม
สําหรับบัลลาสตที่ใชตัวปองกันทางความรอนแบบเปลี่ยนไมได ปรับตั้งใหมไมไดและบัลลาสตที่ใชตัว
ปองกันทางความรอนแบบเปลี่ยนได ใหทดสอบเพียง 1 ครั้ง
ถือวาเปนไปตามขอกําหนดถาอุณหภูมิสูงสุดที่พื้นผิวสวนใดๆ ของบัลลาสตไมเกินคาที่ทําเครื่องหมายไว
ยอมใหอุณหภูมิพุงเกินคาที่แจง 10 % ภายใน 15 min ผานไป หลังตัวปองกันทํางาน หลังคาบนี้คา
อุณหภูมิที่วัดไดตองไมเกินคาที่แจง
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ภาคผนวก ค.
(ขอกําหนด)

คุณลักษณะที่ตองการเฉพาะสําหรับบัลลาสตแบบอิเล็กทรอนิกส
ที่มีอุปกรณปองกันการรอนเกิน
ไมใชขอกําหนดนี้
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ภาคผนวก ง.
(ขอกําหนด)
ขอกําหนดสําหรับทดสอบทางความรอนของบัลลาสต
ที่มีการปองกันทางความรอน
ง.1

กลองทดสอบ
การทดสอบการใหความรอนตองกระทําในกลองที่รักษาอุณหภูมิโดยรอบตองคงไวตามที่กําหนด (ดูรูป
ที่ ง.1) กลองทําดวยวัสดุทนความรอนหนา 25 mm มีขนาดภายในขนาด 610 mm  610 mm  610 mm
พื้นรองรับ (floor) ของสวนที่ใชทดสอบมีขนาด 560 mm  560 mm ซึ่งทําใหมีชองวาง 25 mm โดยรอบพื้น
เพื่อใหอากาศรอนหมุนเวียนได ชองใตพื้นในพื้นรองรับมีขนาดสูง 75 mm สําหรับตัวทําความรอน (heating
element) ผนังกลองทดสอบดานหนึ่งอาจถอดออกได แตตองยึดไดอยางมั่นคงกับดานที่ติดกันของกลอง
ทดสอบ ที่ผนังดานที่ถอดออกไดตองมีชองเปดตรงสวนกลางของขอบลางของสวนที่ใชทดสอบขนาด
150 mm  150 mm และอากาศหมุนเวียนภายในกลองทดสอบผานชองเปดนี้เทานั้น ชองเปดนี้ตองบังดวย
แผนอะลูมิเนียมโคงตามรูปที่ ง.1

ง.2

การใหความรอนของกลอง
แผนใหความรอน (strip heater) ขนาด 300 W 4 แผน แผนใหความรอนมีมิติของผิวที่ใหความรอนขนาด
40 mm  300 mm ตัวทําความรอนที่ตอขนานกับแหลงจาย ตองติดตั้งในชองใตพื้นสูง 75 mm กึ่งกลางของ
ชอง และตองจัดใหเปนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส โดยมีขอบนอกของตัวทําความรอนหางจากผนังดานในกลอง
ทดสอบ 65 mm การควบคุมความรอนใหใชเทอรมอสแตตที่เหมาะสม

ง.3

ภาวะการทํางานของบัลลาสต
ระหว า งการทดสอบ ต อ งให ค วามถี่ ข องแหล ง จ า ยมี ค า เท า กั บ ความถี่ ที่ กํ า หนดของบั ล ลาสต และ
แรงดันไฟฟาของแหลงจายมีคาเทากับแรงดันไฟฟาของบัลลาสตที่กําหนด ในระหวางการทดสอบใหคง
อุณหภูมิทดสอบไวที่ 40 05 C กอนการทดสอบนําบัลลาสตวางในกลองทดสอบ โดยไมมีการจายไฟฟา
เปนชวงเวลาหนึ่งเพื่อใหอุณหภูมิของทุกสวนมีคาเทากับอุณหภูมิภายในกลองทดสอบ ถาอุณหภูมิในกลอง
ทดสอบแตกตางจากอุณหภูมิในกลองทดสอบเมื่อเริ่มตนทดสอบ ใหนําอุณหภูมิที่แตกตางนี้มาหาอุณหภูมิ
ที่เพิ่มขึ้นของสวนประกอบตาง ๆ ของบัลลาสต บัลลาสตตองใชกับจํานวนและกําลังไฟฟาของหลอด
ตามที่บัลลาสตไดระบุไว โดยใหวางหลอดนอกกลองทดสอบ

ง.4

ตําแหนงบัลลาสตในกลองทดสอบ
ระหวางการทดสอบ บัลลาสตตองวางอยูในตําแหนงการใชงานตามปกติ โดยใหวางบัลลาสตบนแผนไม
รองรับ 2 แผน สูงจากพื้นของสวนที่ใชทดสอบ 75 mm และวางอยูที่ตรงกลางกลองทดสอบ การตอทาง
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ไฟฟาใหสอดสายผานชองเปดสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาด 150 mm ตามรูปที่ ง.1 ระหวางการทดสอบใหวางกลอง
ทดสอบ โดยไมใหชองเปดที่บังดวยแผนอะลูมิเนียมโคงมีกระแสลมพัดผาน
ง.5

การวัดอุณหภูมิ
ใหถือวาคาเฉลี่ยของอุณหภูมิในกลองทดสอบ มีคาเทากับอุณหภูมิอากาศโดยเฉลี่ยที่ตําแหนงซึ่งหางจากผนัง
ไมนอยกวา 76 mm โดยวัดจากผนังที่อยูใกลที่สุดและอยูในระดับเดียวกันกับศูนยกลางบัลลาสต
การวัดอุณหภูมิใหวัดดวยเทอรมอมิเตอรแบบแกว หรืออาจใชเทอรมอคัปเปลหรือเทอรมิสเตอรที่ประกอบ
ติดกับแผนโลหะเล็ก ๆ ซึ่งทําหนาที่เปนตัวกําบังการแผรังสี
ตามปกติอุณหภูมิที่สวนหุมบัลลาสตจะวัดดวยเทอรมอคัปเปล ถาอุณหภูมิที่วัดได 3 ครั้ง (ชวงเวลาหางกัน
ไมนอยกวา 5 min) มีคาแตกตางไมเกิน 10 % ของการวัดครั้งกอน ใหถือวามีอุณหภูมิคงที่
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ที่รองรับบัลลาสต

มิติเปนมิลลิเมตร
รูปที่ ง.1 ตัวอยางกลองใหความรอนสําหรับบัลลาสตที่มกี ารปองกันทางความรอน

-37-

มอก. 23–2558

ภาคผนวก จ.
(ขอกําหนด)
การใชคาคงที่ S นอกเหนือจาก 4 500 ในการทดสอบ tw
จ.1

การทดสอบในภาคผนวกนี้เจตนาใหไวเปนแนวทางใหใชกับกรณีที่ผูทําแจงคาคงที่ S ที่นอกเหนือจาก 4 500
ไว
อุณหภูมิ T สําหรับใชในการทดสอบความคงทนของบัลลาสตคํานวณไดจากสมการ (2) ซึ่งใหไวในขอ 13.
ถาไมไดแจงคา S ไวเปนอยางอื่นใหใชคา 4 500 แตผูทําอาจแจงคาใด ๆ ไดจากคาในตารางที่ 2 ถามีเหตุผลที่
สมควรจะใชวิธีดําเนินการ ก. หรือวิธีดําเนินการ ข.
หากพิสูจนไดวาใชคาคงที่อื่นนอกจาก 4 500 สําหรับบัลลาสตตัวหนึ่งโดยเฉพาะได โดยใชวิธีดําเนินการ ก.
หรือวิธีดําเนินการ ข. อาจใชคาคงที่ S นั้นทดสอบความคงทนของบัลลาสตนั้นและบัลลาสตอื่น ๆ ที่มีการทํา
และใชวัสดุอยางเดียวกันได

จ.2

วิธีดําเนินการ ก.
ผูทําตองใหขอมูลของการทดลองเกี่ยวกับอายุการใชงานของขดลวดที่สัมพันธกับอุณหภูมิของขดลวดที่
ออกแบบสําหรับบัลลาสต จากจํานวนตัวอยางที่เพียงพอ แตตองไมนอยกวา 30 หนวย
จากขอมูลนี้ใหคํานวณเสนถดถอย (regression line) ที่สัมพันธกันระหวาง T กับ log L รวมกับเสนความ
เชื่อมั่น 95 % จํานวน 2 เสน ที่ใชในการคํานวณ
ลากเสนตรงซึ่งตั้งฉากกับแกน log L ที่จุด 10 วัน และ 120 วัน ไปตัดกับเสนความเชื่อมั่น 95 % คาบนและคา
ลาง ดูรูปที่ จ.1 ถาสวนกลับของความชันของเสนที่ลากเชื่อมตอเสนตัดดังกลาวนี้ มีคาเทากับหรือมากกวา
คาคงที่ S ที่ระบุไว ก็จะเปนการพิสูจนไดวาคาคงที่ S ดังกลาวอยูในขีดจํากัดความเชื่อมั่น 95 % สําหรับ
เกณฑความลมเหลว ใหดูวิธีดําเนินการ ข.
หมายเหตุ 1. จุด 10 วัน และ 120 วัน เปนชวงเวลาต่ําสุดที่จําเปนสําหรับการใชเสนความเชื่อมั่น อาจใชจุดอื่นที่ใหชวงเวลา
วันเทากันหรือมากกวาได
2. ขอมูลที่ใชในการคํานวณเสนถดถอยและขีดจํากัดความเชื่อมั่น ดูในมาตรฐานที่เกี่ยวของ

จ.3

วิธีดําเนินการ ข.
การทดสอบตองทํากับบัลลาสตใหม 14 หนวย ที่ผูทําสงมอบเพิ่มเติมจากจํานวนที่กําหนด เพื่อทดสอบความ
คงทน ของบัลลาสต ใหแบงตัวอยางเปน 2 กลุม กลุมละ 7 หนวย โดยวิธีสุม ผูทําตองแสดงคาคงที่ S ที่แจง
ไวและอุณหภูมิทดสอบ T1 ซึ่งเปนอุณหภูมิที่กําหนดใหใชทดสอบอายุใชงานเฉลี่ยระบุ 10 วัน และอุณหภูมิ
T2 เปนอุณหภูมิที่กําหนดใหใชทดสอบอายุใชงานเฉลี่ยระบุ 120 วันเปนอยางนอย การคํานวณใหแทนคา
อุณหภูมิ T1 และคาคงที่ S ที่แจงไวในสมการที่แปลงมาจากสมการ (2) ดังตอไปนี้
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1
1
1

 log
T2 T1 S

120 หรือ
10

1
1


T2 T1

1.079
S

(จ.1)

เมื่อ
T1 คือ อุณหภูมิทดสอบตามทฤษฎี (สําหรับ 10 วัน) เปนเคลวิน
T2 คือ อุณหภูมิทดสอบตามทฤษฎี (สําหรับ 120 วัน) เปนเคลวิน
S คือ คาคงที่ที่แจงไว
ใหทดสอบความคงทนตามขอ 13. กับกลุมตัวอยาง 2 กลุม กลุมละ 7 หนวย โดยใชอุณหภูมิ T1 (วิธีทดสอบ
1) และอุณหภูมิ T2 (วิธีทดสอบ 2) ตามลําดับ
ถากระแสไฟฟาเบี่ยงเบนเกิน 15 % จากคาเริ่มตนทดสอบ 24 h ใหทดสอบซ้ําที่อุณหภูมิที่ต่ํากวา ในชวงเวลา
ทดสอบซึ่งคํานวณจากสมการ (2) และถือวาบัลลาสตไมผานการทดสอบ ถาพบวาขณะทดสอบอยูในตูอบ
เปนดังนี้
(ก) บัลลาสตเปดวงจร
(ข) ฉนวนเสียสภาพฉับพลันซึ่งดูไดจากการทํางานของฟวสทํางานเร็ว (fast-acting fuse) ที่มีพิกัดกระแสที่
150 % ถึง 200 % ของกระแสไฟฟาเริ่มตนที่วัดไดเมื่อครบ 24 h
วิธีทดสอบที่ 1 ชวงเวลาทดสอบตองเทากับหรือมากกวา 10 วัน และตองทดสอบจนกระทั่งบัลลาสต
ทดสอบทุกตัวใชการไมได และอายุใชงานเฉลี่ย L1 คํานวณจากคาเฉลี่ยของคาลอการึทึมของอายุใชงานของ
บัลลาสตแตละตัวที่อุณหภูมิ T1 อายุใชงานเฉลี่ย L2 ที่สัมพันธกับอุณหภูมิ T2 คํานวณจากสมการ (จ.2) อีก
สมการหนึ่งที่แปลงมาจากสมการ (2)
 S
L2  L1 exp 
 log e

 1
1 
  
 T2 T1 

(จ.2)

หมายเหตุ 1 ในระหวางการทดสอบตองระวังเกี่ยวกับบัลลาสต 1 หนวย หรือมากกวาที่ใชการไมไดแลวมีผลกระทบกับ
อุณหภูมิของบัลลาสตทดสอบที่เหลือ

วิธีทดสอบที่ 2 ทดสอบตอไปที่อุณหภูมิตามทฤษฎี T2 จนกระทั่งอายุใชงานเฉลี่ยมากกวา L2 ผลทดสอบนี้
บอกไดวาคาคงที่ S สําหรับตัวอยางมีคาอยางนอยเปนไปตามที่แจงไว ถาตัวอยางทุกตัวอยางที่อุณหภูมิ T2
ใชการไมไดกอนอายุใชงานเฉลี่ยถึง L2 แลว ถือวาไมไดทวนสอบคาคงที่ S ที่แจงไว สําหรับตัวอยางนั้นยัง
ไมรับรองใหผานการทดสอบ
อายุใชงานทดสอบตองมีบรรทัดฐานการพิจารณามาจากอายุการใชงานที่อุณหภูมิทดสอบจริงกับอายุใชงาน
ที่อุณหภูมิทดสอบตามทฤษฎีที่ใชคาคงที่ S ที่แจงไว
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หมายเหตุ 2 โดยทั่วไปไมจําเปนตองทดสอบที่อุณหภูมิ T2 ตามวิธีทดสอบที่ 2 จนกระทั่งบัลลาสตทุกตัวใชการไมได การ
คํานวณชวงเวลาการทดสอบที่จําเปนไมยาก แตตองปรับปรุงอยูเสมอเมื่อปรากฏความลมเหลว

ในกรณีของบัลลาสตที่มีวัสดุที่ไวตออุณหภูมิ อายุใชงานระบุ 10 วัน อาจไมเหมาะสม ในกรณีดังกลาวผูทํา
อาจใชอายุใชงานใหยาวขึ้นอีก โดยมีเงื่อนไขวาอายุใชงานนี้ตองสั้นกวาชวงเวลาการทดสอบความคงทนที่
เหมาะสม เชน 30 60 90 หรือ 120 วัน ในกรณีดังกลาว อายุใชงานระบุของบัลลาสตที่ยาวขึ้น ตองไมนอย
กวา 10 เทาของอายุใชงานที่สั้นกวา (เชน 15/150 วัน หรือ 18/180 วัน)
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เสนแสดงความเชื่อมั่น 95 %

1
ความชัน

 คาคงที่ s ที่แจงไว

เสนถดถอย

รูปที่ จ.1 การประเมินคาคงที่ S ที่แจงไว
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ภาคผนวก ฉ.
(ขอกําหนด)
กลองกันลม (draught – proof enclosure)
คุณลักษณะขอแนะนําตอไปนี้อางอิงถึงการสรางและการใชงานของกลองกันลมที่เหมาะสมตามที่กําหนดสําหรับ
การทดสอบทางความรอนของบัลลาสต อาจเลือกใชวิธีการกันลมวิธีอื่น ๆ ที่ใหผลเชนเดียวกัน
กลองกันลมทดสอบตองเปนรูปสี่เหลี่ยมผืนผา เปนผนัง 2 ชั้น ที่ดานบนและดานอื่นอีกอยางนอย 3 ดาน มีฐานลาง
เปนพื้นแข็งตัน ผนัง 2 ชั้น ตองทําจากแผนโลหะที่มีรูพรุนมีชองวางระหวางผนังประมาณ 150 mm รูพรุนเปน
ระเบียบสม่ําเสมอ เสนผานศูนยกลางของรูพรุนขนาด 1 mm ถึง 2 mm ครอบคลุมประมาณ 40 % ของพื้นที่ผิว
ทั้งหมดของผนังแตละดาน
กลองกันลมนี้ตองทาสีภายในดวยสีดําดาน มีมิติภายในทั้ง 3 ดานขนาดอยางนอย 900 mm และตองมีระยะหางอยาง
นอย 200 mm ระหวางผิวภายในของกลองกันลมกับสวนบนและผนัง 4 ดานของบัลลาสตขนาดใหญที่สุดตามที่ได
ออกแบบกลองกันลมทดสอบไว
หมายเหตุ

ถาตองการทดสอบบัลลาสตตั้งแต 2 ตัวขึ้นไป ในกลองกันลมทดสอบขนาดใหญ ตองระวังการแผรังสี ความรอนจาก
บัลลาสตตัวหนึ่ง ไมใหมีผลกระทบกับบัลลาสตตัวอื่น

ตองเวนชองวางไวอยางนอย 300 mm เหนือผนังดานบนของกลองกันลม และดานรอบ ๆ ผนังที่มีรูพรุน กลองกัน
ลมนี้ตองวางอยูในตําแหนงที่ปองกันลมโกรกและปองกันการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของอากาศเทาที่จะทําไดและ
ปองกันรังสีความรอนจากแหลงกําเนิดดวย
ใหวางบัลลาสตทดสอบในตําแหนงที่หางจากผนังภายในกลองกันลมทั้ง 5 ดานมากที่สุดเทาที่จะทําได และวาง
บัลลาสตบนแผนไมรองรับ ตามภาคผนวก ง.
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ภาคผนวก ช.
(ขอกําหนด)
การอธิบายการไดมาของคาของแรงดันไฟฟาแบบพัลส
ไมใชขอกําหนดขอนี้
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ภาคผนวก ซ.
(ขอกําหนด)
การทดสอบ
ซ.1 อุณหภูมิโดยรอบ และหองทดสอบ
ซ.1.1 การวัดคาตาง ๆ ใหทําในหองที่ปราศจากกระแสลม และมีอุณหภูมิโดยรอบอยูในพิสัย 20 C ถึง 27 C
สําหรับการทดสอบที่ตองการสมรรถนะของหลอดคงตัว อุณหภูมิโดยรอบหลอดขณะทดสอบจะตองอยู
ในพิสัย 23 C ถึง 27 C และในระหวางการทดสอบตองไมเปลี่ยนแปลงเกินกวา 1 C
ซ.1.2 นอกจากอุณหภูมิโดยรอบการหมุนเวียนของอากาศมีผลตออุณหภูมิของบัลลาสต เพื่อใหผลทดสอบ
เชื่อถือได หองทดสอบตองมีอากาศนิ่งไมมีกระแสลม
ซ.1.3 เพื่อใหมั่นใจวาบัลลาสตมีอุณหภูมิเทากับอุณหภูมิโดยรอบในหองทดสอบ กอนการวัดความตานทาน
ของขดลวดในภาวะเย็น ใหเก็บบัลลาสตไวในอุณหภูมิหอ งทดสอบเปนเวลาพอสมควรกอนการทดสอบ
อาจจะมีความแตกตางของอุณหภูมิโดยรอบกอนและหลังจากการใหความรอนบัลลาสตซึ่งเปนการยากที่
จะแกไขเนื่องจากอุณหภูมิของบัลลาสตจะเปลี่ยนชากวาอุณหภูมิโดยรอบที่เปลี่ยนแปลง ใหติดตั้ง
เพิ่มเติมบัลลาสตแบบเดียวกันกับที่ทดสอบโดยติดตั้งอยูในหองทดสอบและวัดความตานทานขดลวด
ขณะเย็น จากการวัดทั้งที่เริ่มตนและทายสุดของการทดสอบอุณหภูมิ ใหใชความแตกตางของความ
ตานทานเปนพื้นฐานในการแกไขคาความตานทานที่อานไดของบัลลาสต โดยใชสมการหาคาอุณหภูมิ
เพื่อไมใหมีความยุงยาก การวัดใหทําในหองทดสอบที่มีอุณหภูมิเสถียร ซึ่งไมจําเปนตองมีการแกไขใด ๆ
ซ.2 แรงดันไฟฟาและความถี่ของแหลงจาย
ซ.2.1 แรงดันไฟฟาและความถี่ทดสอบ
ถาไมระบุไวเปนอยางอื่น ตองใหบัลลาสตที่ทดสอบทํางานที่แรงดันไฟฟาออกแบบที่กําหนดและให
บัลลาสตอางอิงทํางานที่แรงดันไฟฟาและความถี่ที่กําหนด
ซ.2.2 เสถียรภาพของแหลงจายและความถี่
ถาไมระบุไวเปนอยางอื่น แรงดันไฟฟาและความถี่แหลงจายควรเลือกใหเหมาะสมสําหรับบัลลาสต
อางอิง และใหมีคาคงที่อยูภายใน  0.5 % อยางไรก็ตาม ระหวางการวัดจริง คาแรงดันไฟฟาอาจจะ
ปรับตั้งภายใน  0.2 % ของคาทดสอบที่ระบุไว
ซ.2.3 รูปคลื่นแรงดันไฟฟาแหลงจายสําหรับบัลลาสตอางอิง
สวนฮารมอนิกรวม (total harmonic content) ของแรงดันไฟฟาแหลงจายตองไมเกิน 3 % โดยที่สวน
ฮารมอนิก คือ ผลรวมของคารากกําลังสองเฉลี่ย (r.m.s.) ของสวนประกอบแตละสวน โดยให
สวนประกอบหลักมูลเปน 100 %
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ซ.3 ลักษณะเฉพาะทางไฟฟาของหลอด
อุณหภูมิโดยรอบอาจมีผลกระทบตอลักษณะเฉพาะทางไฟฟาของหลอด (ดูขอ ซ.1) นอกจากนั้น การแสดง
ของลักษณะเฉพาะของหลอดไมขึ้นกับอุณหภูมิโดยรอบ ยิ่งกวานั้นลักษณะเฉพาะดังกลาวอาจเปลี่ยนแปลง
ระหวางอายุการใชงานของหลอด
สําหรับการวัดอุณหภูมิของบัลลาสตที่ 100 % และ 110 % ของแรงดันไฟฟาแหลงจายที่กําหนด อาจมีความ
เปนไปไดในบางกรณี เชน บัลลาสตขดลวดเมื่อใชกับวงจรที่จุดหลอดดวยสตารตเตอร เพื่อลดผลการ
รบกวนที่เกิดจากหลอด โดยใหทดสอบบัลลาสตดวยกระแสไฟฟาลัดวงจร มีคาเทากับคากระแสไฟฟาที่
ไดรับจากหลอดอางอิงที่มีแรงดันไฟฟา 100 % และ 110 % ของแรงดันไฟฟาที่กําหนด ลัดวงจรหลอดแลว
ปรับแรงดันไฟฟาแหลงจายจนคากระแสไฟฟาผานวงจรมีคาตามที่ตองการ
ในกรณีที่สงสัยใหทําการวัดกับหลอดใดหลอดหนึ่ง หลอดเหลานี้ตองเลือกในทํานองเดียวกับหลอดอางอิง
โดยไมคํานึงถึงเกณฑความคลาดเคลื่อนของแรงดันไฟฟาและกําลังไฟฟาของหลอด ตามที่ใชสําหรับหลอด
อางอิง
เมื่อกําหนดคาอุณหภูมิเพิ่มขึ้นของบัลลาสต ใหบันทึกคากระแสไฟฟาผานขดลวดที่วัดไดไวดวย
ซ.4 ผลทางแมเหล็ก
นอกจากระบุเปนอยางอื่นไมอนุญาตใหวัตถุแมเหล็กเขาใกลภายในระยะ 25 mm จากผิวดานใด ๆ ของ
บัลลาสตอางอิงหรือบัลลาสตในการทดสอบ
ซ.5 การติดตั้งและการตอหลอดอางอิง
เพื่อใหมั่นวาหลอดอางอิงจะคงคาทางไฟฟาแนะนําใหติดตั้งหลอดอางอิงในแนวระดับและใหอยูกับขั้วรับ
หลอดอยางถาวรตลอดการทดสอบ ในขณะที่เปนไปตามวิธีการตอขั้วตอสายของบัลลาสตที่ยอมรับได
หลอดอางอิงตองตออยูในวงจรโดยทําตามลักษณะการตอโดยใหสภาพขั้วของการตอคงเดิมตามที่ใชในการ
บมหลอด
ซ.6 เสถียรภาพของหลอดอางอิง
ซ.6.1 หลอดอางอิงตองทํางานอยูในภาวะเสถียรกอนการวัด โดยไมมีการควงของลําแสง (swirling)
ซ.6.2 ใหตรวจสอบลักษณะเฉพาะของหลอดทันทีทั้งกอนและหลังรายการการทดสอบแตละอนุกรม
ซ.7 ลักษณะเฉพาะของเครื่องวัด
ซ.7.1 วงจรศักย
วงจรศักยของเครื่องวัดที่ตอครอมหลอดตองมีกระแสไหลผานไมเกิน 3 % ของกระแสไฟฟาผานหลอดที่
ระบุ
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ซ.7.2 วงจรกระแส
วงจรกระแสของเครื่องวัดที่ตออนุกรมกับหลอด ตองมีอิมพีแดนซต่ําพอ คือ คาของแรงดันไฟฟาตก
วงจรของเครื่องวัดนั้นตองไมเกิน 2 % ของคาแรงดันไฟฟาระบุของหลอด ในกรณีตอเครื่องวัดในวงจร
เผาไสแบบขนาน คาอิมพีแดนซรวมของเครื่องวัดตองไมเกิน 0.5 
ซ.7.3 การวัดคา r.m.s.
เครื่องวัดตองไมเกิดคาผิดพลาด เนื่องจากความเพี้ยนของรูปคลื่นและตองเหมาะสมกับความถี่ใชงาน ใน
การใชเครื่องวัดตองใชความระมัดระวังเพื่อเปนที่แนใจวา ความจุไฟฟาดิน (earth capacitance) ของ
เครื่องวัดจะไมรบกวนการทํางานของหนวยที่ทดสอบ (unit under test) และอาจจําเปนตองทําใหแนใจวา
จุดวัดของวงจรทดสอบมีศักยดนิ
ซ.8 แหลงจายกําลังของอินเวอรเตอร
บัลลาสตที่เจตนาใหใชกับแหลงจายที่เปนแบตเตอรี่ ยอมใหใชจากแหลงจายไฟฟากระแสตรงอื่นแทน
แหลงจายแบตเตอรี่ได โดยมีอิมพีแดนซแหลงจายเทียบเทากับของแบตเตอรี่
หมายเหตุ

ใชตัวเก็บประจุแบบไมเหนี่ยวนํา (non-inductive capacitor) ตามแรงดันไฟฟาที่เหมาะสม ความจุไมนอยกวา
50 μF โดยตอครอมกับขั้วตอแหลงจายของหนวยที่ทดสอบ ตามปกติเปนอิมพีแดนซแหลงจายของแบตเตอรี่

ซ.9 บัลลาสตอางอิง
เมื่อทําการวัดคาที่เปนไปตามขอกําหนดใน มอก. 2319 บัลลาสตอางอิงตองมีลักษณะเฉพาะตรงกับที่กําหนด
ในมาตรฐาน และที่ระบุในแผนขอมูลหลอดที่เหมาะสมตาม มอก. 236 และ มอก. 1713
ซ.10 หลอดอางอิง
ตองทําการวัดและเลือกหลอดอางอิงตาม มอก. 2319 และหลอดอางอิงตองมีลักษณะเฉพาะตามที่ระบุใน
แผนขอมูลหลอดที่เหมาะสมตาม มอก. 236 และ มอก. 1713
ซ.11 ภาวะทดสอบ
ซ.11.1 เวลาหนวงวัดความตานทาน
บัลลาสตอาจเย็นลงอยางรวดเร็วหลังปดสวิตช ใหเวลาหนวงระหวางสวิตชปดกับการเริ่มวัดความ
ตานทานนอยสุด ดังนั้นจึงควรหาความตานทานของขดลวดเปนฟงกชันของเวลาที่ผานไปจากเวลาขณะ
ปดสวิตชแลว
ซ.11.2 ความตานทานทางไฟฟาของหนาสัมผัสและสายตอ
ตองหลี กเลี่ยงไม ใหมีการต อในวงจรเทาที่ เปนไปได ถาใชสวิตชเปลี่ยนจากภาวะการทํางานไปยั ง
ภาวะการทดสอบ ตองตรวจสอบอยางสม่ําเสมอใหความตานทานของหนาสัมผัสในสวิตชต่ําเพียง
พอที่จะไมมีผลตอการทดสอบ และตองคํานึงถึงความตานทานของสายตอใดๆ ระหวางบัลลาสตกับ
เครื่องวัดความตานทานดวย
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เพื่อปรับปรุงความแมนของการวัด ควรใชการวัดสี่จุดดวยการเดินสายคู (four-point measurement with
double wiring)
ซ.12 การเกิดความรอนของบัลลาสต
ซ.12.1 บัลลาสตติดตั้งภายใน
ซ.12.1.1 อุณหภูมิของสวนตาง ๆ ของบัลลาสต
บัลลาสตจะตองวางในตูอบตามรายละเอียดในขอ 13. สําหรับการทดสอบความคงทนความรอนของ
ขดลวด
ใหบัลลาสตทํางานตามปกติที่แรงดันไฟฟาที่กําหนด ตามรายละเอียดในขอ ซ.12.4
ควบคุมเทอรมอสแตตของตูอบใหอุณหภูมิภายในตูอบมีคาใกลเคียงกับอุณหภูมิของขดลวดที่รอน
ที่สุดตามคา tw ที่แจงไว
หลังจากนั้น 4 h ใหหาอุณหภูมิขดลวดของบัลลาสตดวยวิธีวัดความตานทานที่เปลี่ยน (ดูขอ 13.
สมการ (1)) และถาคาที่หาไดแตกตางจากคา tw เกิน  5 K ใหปรับเทอรมอสแตตใหมเพื่อให
ใกลเคียงคาอุณหภูมิ tw มากที่สุดเทาที่จะทําได
จากนั้น วัดอุณหภูมิของขดลวดของบัลลาสตที่แรงดันไฟฟาของแหลงจายที่กําหนดที่ 100 % ของ
แรงดันไฟฟาที่กําหนดและ ที่ปรับเพิ่มขึ้นเปน 106 % ของแรงดันไฟฟาที่กําหนด ภายหลังเมื่อเกิด
เสถี ย รทางอุณ หภูมิ ใ ห วัด อุ ณ หภู มิที่สว นต าง ๆ ของบัลลาสต ตอ งเปน ไปตามที่กํา หนดในขอ ที่
เกี่ยวของ
ซ.12.1.2 อุณหภูมิของขดลวดของบัลลาสต
บัลลาสตที่ระบุอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นของขดลวดในภาวะปกติ ใหทดสอบบัลลาสตดังนี้
ใหวางบัลลาสตในกลองกันลมตามภาคผนวก ฉ. ไวบนแผนไมรองรับ 2 แผนตามรูปที่ ซ.1
แผนไมตองมีความสูง 75 mm หนา 10 mm และกวางเทากับหรือกวางกวาความกวางของบัลลาสต
นอกจากนี้ตองวางบัลลาสตใหปลายอยูในแนวเดียวกับดานนอกของแผนไมที่อยูในแนวดิ่ง
ในกรณีที่บัลลาสตประกอบกันมากกวา 1 หนวย แตละหนวยอาจทดสอบบนแผนไมรองรับแตละ
ชุด ตัวเก็บประจุที่ไมรวมอยูในสวนหุมบัลลาสตไมตองนํามาวางในกลองกันลม
บัลลาสตจะตองทดสอบในภาวะปกติที่แรงดันไฟฟาและความถี่ของแหลงจายที่กําหนด จนกระทั่ง
อุณหภูมิคงตัวไมเปลี่ยนแปลง
ใหวัดคาอุณหภูมิของขดลวด หรือหาจากวิธีเทียบความตานทานที่เปลี่ยน ถาทําได (ดูขอ 13. สมการ
(1))
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ซ.12.2 บัลลาสตติดอิสระ
บัลลาสตตองวางในกลองกันลมตามรายละเอียดในภาคผนวก ฉ. โดยติดตั้งบัลลาสตในมุมทดสอบที่
ประกอบดวย แผนทาสีดําดาน 3 ดาน หนา 15 mm ถึง 20 mm จัดวางเหมือนมุมผนัง 2 ดานและเพดาน
หอง ใหติดตั้งบัลลาสตกับเพดานใหชิดกับผนังอีก 2 ดานเทาที่จะทําไดและพื้นที่เพดานตองแผพนขอบ
ตัวบัลลาสตออกไปใหไดระยะอยางนอย 250 mm
ภาวะทดสอบอื่น ๆ พิจารณาเหมือนที่กําหนดสําหรับดวงโคมไฟฟา ใน มอก. 902 เลม 1
ซ.12.3 บัลลาสตรวมหนวย
บัลลาสตรวมหนวยไมตองนํามาทดสอบแยกสําหรับขีดจํากัดการเกิดความรอนของบัลลาสต เพราะ
บัลลาสตไดถูกทดสอบเปนสวนของดวงโคมไฟฟาตาม มอก. 902 เลม 1 แลว
ซ.12.4 ภาวะทดสอบ
การทดสอบในภาวะปกติ ในกรณีบัลลาสตทํางานกับหลอดที่เหมาะสม ตองวางในลักษณะที่ไมทําให
ความรอนที่เกิดขึ้นมีผลกระทบกับบัลลาสต
หลอดที่ ใ ช ทดสอบขี ด จํ ากั ด การเกิ ด ความร อนของบั ล ลาสต ถือ วา เป น หลอดที่ เ หมาะสมถ าใชกั บ
บัลลาสตอางอิงและทํางานที่อุณหภูมิโดยรอบ 25C แลวมีกระแสไฟฟาผานหลอดไมเปลี่ยนแปลงเกิน
2.5 % จากคาสมนัยที่กําหนดในมาตรฐานของหลอดที่เกี่ยวเนื่อง หรือตามที่ระบุโดยผูทําสําหรับหลอดที่
ยังไมมีมาตรฐานกําหนด
หมายเหตุ

ยอมใหเปนไปตามดุลยพินิจของผูทํา สําหรับบัลลาสตแบบรีแอกเตอร (reactor type) (มีอิมพีแดนซแบบ
โชกธรรมดาที่ตออนุกรมกับหลอด)
ซึ่งการทดสอบและการวัดทําโดยไมตองมีหลอด ถาปรับคา
กระแสไฟฟาใหเปนคาเดียวกับคากระแสหลอดที่แรงดันไฟฟาแหลงจายที่กําหนด
สําหรับบัลลาสตที่ไมใชแบบรีแอกเตอร ซึ่งตองแนใจวามีการแสดงคาความสูญเสียดวย

บัลลาสตที่ไมตองใชสตารตเตอรซึ่งมีหมอแปลงตอขนานเพื่อเผาไสหลอดตาม มอก. 236 และ มอก.
1713 ที่แสดงวาหลอดมีคากําหนดเดียวกันซึ่งไมวาความตานทานของไสหลอดสูงหรือต่ํา การทดสอบ
จะตองใชหลอดเปนแบบไสหลอดความตานทานต่ํา
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รูปที่ ซ.1 ลักษณะการจัดวางสําหรับการทดสอบการเกิดความรอน
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ภาคผนวก ฌ.
(ขอกําหนด)
วิธีเลือกวาริสเตอร
ฌ.1 ทั่วไป
เพื่อหลีกเลี่ยงการแปรผันแรงดันไฟฟาระหวางการวัดพัลสแรงดันไฟฟา ใหใชวาริสเตอรจํานวนหนึ่งที่ตอ
อนุกรมกัน นํามาตอขนานกับบัลลาสตที่ทดสอบ
เนื่องจากมีพลังงานมาเกี่ยวของ เมื่อใชวาริสเตอรขนาดเล็กที่สุด ก็เพียงพอสําหรับจุดประสงคนี้
แรงดันไฟฟาที่เกิดขึ้นภายในบัลลาสต นอกจากขึ้นกับความเหนี่ยวนํา คากระแสไฟฟาตรงและความจุไฟฟา
C2 แลวยังขึ้นกับคุณภาพของสวิตชสุญญากาศซึ่งเปนสวนหนึ่งที่สะสมพลังงานในบัลลาสตซึ่งจะคายออก
โดยการเกิดประกายไฟที่สวิตช
ดังนั้น จําเปนตองเลือกวาริสเตอรรวมกับสวิตชที่ใชในวงจร
เนื่องจากวาริสเตอรมีเกณฑความคลาดเคลื่อนซึ่งอาจเพิ่มหรือทดแทนตัวเอง จึงจําเปนตองเลือกวาริสเตอร
ใหเหมาะกับบัลลาสตที่ทดสอบ
ฌ.2 การเลือกวาริสเตอร
เริ่มตนปรับกระแสไฟฟาผานบัลลาสตที่ทดสอบ โดยใหแรงดันไฟฟาครอม C2 มีคาประมาณ 15 % ถึง 20 %
สูงกวาคาแรงดันไฟฟาที่คาดหมายจะใชในการทดสอบ
ลดแรงดันไฟฟาถึงคาที่เจตนาใชตอตัววาริสเตอรแบบอนุกรมในวงจร
แนะนําใหใชวาริสเตอรแรงดันไฟฟาสูง 2 ตัว หรือ 3 ตัวเพื่อใหครอบคลุมแรงดันไฟฟาทดสอบสูงไดมาก
ที่สุด และใชวาริสเตอร แรงดันไฟฟาต่ํา 1 ตัว หรือ 2 ตัว เพื่อใหครอบคลุมแรงดันไฟฟาทดสอบที่เหลือ การ
ปรับอยางละเอียดของแรงดันไฟฟาทดสอบอาจทําไดโดยปรับเปลี่ยนกระแสไฟฟาผานบัลลาสต
คาโดยประมาณสําหรับแรงดันไฟฟาของวาริสเตอรเดี่ยวสามารถเลือกลักษณะเฉพาะของกระแส-แรงดัน ที่
ใหในแผนขอมูลของวาริสเตอรที่เกี่ยวเนื่อง (ตัวอยางเชน คาแรงดันไฟฟาที่ I = 10 mA)
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สัญลักษณ
1

แอมมิเตอร สําหรับวัดกระแสไฟฟาตรง

2

โวลตมิเตอรชนิดไฟฟาสถิตที่มีคาความจุตัวของการเก็บประจุไมเกิน 30 pF
แรงดันไฟฟา

3

อุปกรณปองกันสําหรับปองกันแหลงจายกําลัง

4

แหลงจายสําหรับการควบคุมสวิตช (เผื่อเลือก)

C1=

0.66 F

C2 =

5 000 pF

C3 =

50 pF

D1

ไดโอด ZD22

D2

ไดโอด IN4004

D3

ไดโอด ( 6 ตัว) BYV96E

P

บัลลาสตตัวอยางทดสอบ

R1

ตัวตานทานปรับคาได (ประมาณ 100  )

R2

ตัวตานทานปรับคาได: R2  20 เทา ของความตานทานของบัลลาสต

S

สวิตชสุญญากาศ

Va

วาริสเตอร (สําหรับการเลือก ตามภาคผนวกนี้)

สําหรับการวัดใชหาคาพัลส

รูปที่ ฌ.1 วงจรทดสอบบัลลาสตสําหรับหลอดที่มีอุปกรณจุดหลอดภายใน
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ภาคผนวก ญ.
(ขอแนะนํา)
คําอธิบายเกี่ยวกับอุณหภูมิของบัลลาสต
หมายเหตุ

ภาคผนวกนี้ไมใชการเสนอความเห็นใหมใด ๆ แตสะทอนแนวทางหลักของคุณลักษณะที่ตองการ

จุดประสงคของคุณลักษณะที่ตองการของอุณหภูมิของบัลลาสต เพื่อทวนสอบวาบัลลาสตทําหนาที่อยางปลอดภัย
ตลอดอายุการใชงาน
อายุการใชงานของบัลลาสตขึ้นอยูกับคุณภาพของฉนวนของลวดสัมพันธกับโครงสรางบัลลาสต
ลักษณะทางความรอนของบัลลาสตแสดงลักษณะเฉพาะในขอตอไปนี้
ก) ความคงทน
ข) การเกิดความรอนของบัลลาสต
ค) การจัดวางทดสอบ
คําอธิบายตอไปนี้ใหใชสําหรับบัลลาสตแบบขดลวด
ญ.1 ความคงทน
จุดเริ่มตนคือการอางอุณหภูมิของขดลวด tw ซึ่งหมายถึง อุณหภูมิที่บัลลาสตทํางานไดตลอดอายุการใชงาน
เปนเวลา 10 ปตอเนื่อง ความสัมพันธระหวางอุณหภูมิของขดลวดกับอายุการใชงานของบัลลาสตคํานวณได
จาก สมการ
1
1 
log L  log L0  S   
 T TW 

(ญ.1)

เมื่อ
L

คือ ชวงเวลาทดสอบอายุใชงานที่ประสงคเปนวัน กําหนดเปนมาตรฐานคือ 30 วัน แตผูทําอาจขอให
เพิ่มชวงเวลาทดสอบอายุใชงานไดที่อุณหภูมิทดสอบต่ํากวาที่สัมพันธกัน

L0

คือ 3 652 วัน (10 ป)

T

คือ อุณหภูมิทดสอบ เปนเคลวิน (t + 273)

Tw คือ อุณหภูมิใชงานสูงสุดที่กําหนดของขดลวด เปนเคลวิน (tw + 273)
S

คือ คาคงที่ ขึ้นกับการออกแบบบัลลาสตและการฉนวนของขดลวดที่ใช ถาไมไดแจงคาคงที่ S ไว
เปนอยางอื่นที่แยงกันที่ตัวบัลลาสต ใหใชคาคงที่เทากับ 4 500 แตผูทําอาจอางคาอื่นถามีการ
ทดสอบที่เกี่ยวเนื่องที่เชื่อถือได

เพราะวาการทดสอบความคงทนสามารถทําไดในเวลานอยกวา 10 ป โดยที่อุณหภูมิสูงกวาอุณหภูมิของ
ขดลวด ระยะเวลาทดสอบความคงทนมาตรฐานคือ 30 วัน แตยอมใหระยะเวลาทดสอบไดมากถึง 120 วัน
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ญ.2 การเกิดความรอนของบัลลาสต
บัลลาสตที่ออกแบบใหติดตั้งภายในดวงโคมไฟฟาตองตรวจสอบวาอุณหภูมิในภาวะใชงานตามปกติจะไม
เกินคาที่กําหนดสูงสุด (tw) ของขดลวดบัลลาสตในดวงโคมไฟฟา ซึ่งเปนไปตามมาตรฐานอุณหภูมิของดวง
โคมไฟฟา
นอกจากนั้น ในภาวะผิดปกติ เชน การลัดวงจรสตารตเตอรในวงจรหลอด ตองตรวจสอบใหเห็นวาไมเกิน
คาที่กําหนดของขีดจํากัดที่เกี่ยวเนื่อง ที่แสดงไวในฉลากบนบัลลาสต ขีดจํากัดนี้กําหนดใหเปนอุณหภูมิที่
บัลลาสตทํางานไดตลอดอายุการใชงาน 2 ใน 3 ของชวงเวลาการทดสอบอายุการใชงานสําหรับการทดสอบ
ความคงทน คุณลักษณะที่ตองการอยูบนพื้นฐานซึ่งไดมาจากตารางที่กําหนดขีดจํากัดอุณหภูมิและอุณหภูมิ
ทดสอบตามทฤษฎีสําหรับบัลลาสตที่ตองทดสอบความคงทนในชวงเวลา 30 วัน และยึดถือสมมติฐานวา
บัลลาสตที่แสดง tw 90 เทียบไดกับบัลลาสตที่แยกชั้นขดลวดโดยกระดาษ
ที่กลาวมาแลวขางตนหมายความวาการทดสอบขีดจํากัดอุณหภูมิในภาวะผิดปกติ เชน การเลือกอุณหภูมิที่
สมนัยกับชวงเวลาทดสอบอายุใชงานที่ 20 วัน สําหรับบัลลาสตที่ทดสอบความคงทนในชวงเวลาทดสอบ
อายุใชงานที่ 30 วัน ความสัมพันธอายุใชงานที่กลาวถึงตั้งอยูบนพื้นฐานของขีดจํากัดอุณหภูมิของขดลวด
และอุณหภูมิทดสอบที่ประสงคสําหรับการทดสอบความคงทน อยางไรก็ตาม ผูทําจะแสดงเครื่องหมายที่
อุณหภูมิต่ํากวาก็ได ถาตองการ
การทวนสอบในดวงโคมไฟฟายึดถือตามเครื่องหมายขีดจํากัดอุณหภูมิบนบัลลาสต แตถาผูทําเลือกใชเวลา
การทดสอบความคงทนที่นานขึ้นที่อุณหภูมิต่ํากวา หมายความวาอุณหภูมิที่ยอมใหสูงสุดที่ภาวะผิดปกติจะ
ลดลง
ญ.3 การจัดวางทดสอบ
เดิมการตรวจสอบอุณหภูมิของบัลลาสตทําโดยจําลองดวงโคมไฟฟาและจัดวางทดสอบตามรูปที่ ญ.1 ซึ่ง
ดัดแปลงหลายครั้ง เพื่อปรับปรุงการทําซ้ําได (reproducibility) การจัดวางทดสอบลาสุดทําโดยให
บัลลาสตวางที่แผนไมรองรับ (ดูรูปที่ ซ.1) ในทางปฏิบัติพบวาไมมีความสัมพันธกันระหวางอุณหภูมิที่วัด
ไดบนบัลลาสตในการทดสอบวิธีนี้กับอุณหภูมิจริงเมื่อติดตั้งบัลลาสตในดวงโคมไฟฟาแบบเฉพาะ ดวยเหตุ
นี้การวัดการเกิดความรอนดวยวิธีทดสอบขางตนจึงยกเลิก และแทนที่ดวยการวัดคา tw
ดังนั้น การทดสอบการเกิดความรอนจึงถูกดัดแปลงเพื่อแทนภาวะที่ใหผลเลวที่สุดในดวงโคมไฟฟา ที่ยอม
ใหทําโดยผูทําจากคาที่อาง tw แลวตรวจสอบสวนตาง ๆ ของบัลลาสต โดยใหบัลลาสตทํางานตามปกติใน
ตูอบจนกระทั่งอุณหภูมิถึงคาอุณหภูมิสูงสุดของขดลวดตามที่แสดงไวบนฉลาก
ตอจากนั้นทวนสอบวาอุณหภูมิของขดลวดในดวงโคมไฟฟาไมเกินคาที่กําหนด ใหวัดอุณหภูมิขดลวดของ
บัลลาสตในการทํางานภาวะปกติและภาวะผิดปกติตามการปฏิบัติ และเปรียบเทียบกับคาที่แสดงไวบนฉลาก
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บัลลาสตแบบฝงในที่ออกแบบใหติดตั้งฝงในสิ่งปดหุมที่อยูนอกดวงโคมไฟฟา เชน ในเสา ในกลองและที่
คล า ยกั น ให ท ดสอบตามที่ กํ า หนดไว สํ า หรั บ บั ล ลาสต แ บบฝ ง ในโดยการจั ด วางตามวิ ธี ใ นรู ป ที่ ซ.1
เนื่องจากบัลลาสตเหลานี้ไมไดสรางใหติดตั้งฝงในดวงโคมไฟฟา ตองตรวจสอบขีดจํากัดอุณหภูมิตามที่
กําหนดในมาตรฐานดวงโคมไฟฟา ตามการทดสอบนี้
ใหทดสอบบัลลาสตติดอิสระที่ติดตั้งในมุมทดสอบ มุมทดสอบประกอบดวยแผนไมติดตั้งเปนผนัง 2 ดาน
และเพดาน (ดูรูปที่ ญ.2)
ใหวัดคาทั้งหมดโดยทําในเปลือกหุมกันลม รายละเอียดดูภาคผนวก ฉ.
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มิติเปนมิลลิเมตร

รูปที่ ญ.1 กลองทดสอบสําหรับทดสอบการเกิดความรอนของบัลลาสต

แผนไมทาสีดําดาน
มิติเปนมิลลิเมตร

รูปที่ ญ.2 มุมทดสอบสําหรับทดสอบการเกิดความรอนของบัลลาสต
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ภาคผนวก ฎ.
(ขอกําหนด)
คุณลักษณะที่ตองการเพิ่มเติมสําหรับบัลลาสตแกนเหล็กติดตั้งภายในที่มีฉนวนสองชั้นหรือฉนวน
เสริม
ฎ.1

ขอบขาย
ภาคผนวกนี้ใชกับบัลลาสตแกนเหล็กติดตั้งภายในที่มีฉนวนสองชั้นหรือฉนวนเสริม

ฎ.2

บทนิยาม
ความหมายของคําที่ใชในภาคผนวกนี้ ใหเปนดังนี้

ฎ.2.1 บัลลาสตติดตั้งภายในมีฉนวนสองชั้นหรือฉนวนเสริม
หมายถึง บัลลาสตที่มีสวนที่เปนโลหะที่สามารถแตะตองถึงได มีการฉนวนปองกันจากสวนที่มีไฟฟา
โดยฉนวนสองชั้นหรือฉนวนเสริม
ฎ.2.4 ฉนวนมูลฐาน (basic insulation)
หมายถึง ฉนวนที่ใชกับสวนที่มีไฟฟาเพื่อการปองกันช็อกไฟฟาขั้นมูลฐาน
ฎ.2.5 ฉนวนเพิ่มเติม (supplementary insulation)
หมายถึง ฉนวนอิสระที่เพิ่มจากฉนวนมูลฐานเพื่อการปองกันช็อกไฟฟาในกรณีที่ฉนวนมูลฐานลมเหลว
ฎ.2.6 ฉนวนสองชั้น (double insulation)
หมายถึง ฉนวนที่ประกอบดวยทั้งฉนวนมูลฐานและฉนวนเพิ่มเติม
ฎ.2.7 ฉนวนเสริม (reinforced insulation)
หมายถึง ระบบฉนวนเดี่ยวที่ใชกับสวนที่มีไฟฟาและมีระดับความสามารถของการปองกันช็อกไฟฟา
เทียบเทากับฉนวนสองชั้น
หมายเหตุ

ฎ.3

“ระบบฉนวน” นี้ไมไดหมายความวาเปนฉนวนที่ตองมีเนื้อเดียวกันตลอดทั้งชิ้น แตอาจประกอบดวย
ฉนวนหลายชั้น ที่ไมสามารถทดสอบแยกเปนฉนวนเพิ่มเติมหรือฉนวนมูลฐานได

ขอกําหนดทั่วไป
บัลลาสตที่มีฉนวนสองชั้นหรือฉนวนเสริมจะตองใชกับอุปกรณปองกันทางความรอนซึ่งไมสามารถตอหรือ
ถอดออกไดดวยมือถาไมใชเครื่องมือ ยิ่งกวานั้นการปองกันความลมเหลวของอุปกรณที่เกิดขึ้นใดๆ ตอง
เปนผลจากการที่ใหวงจรเปดเทานั้น
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มอก. 23–2558
หมายเหตุ 1 ความขางตนตองระบุไวโดยผูทําตัวปองกัน
หมายเหตุ 2 ยอมรับใหใชตัวปองกันที่ปรับตั้งใหมไมได

บัลลาสตตองเปนไปตามภาคผนวก ข. แตรอบของขดลวด ที่ลัดวงจรตองเลือกในตําแหนงที่หางจากตัว
ปองกันทางความรอนเทาที่เปนไปได
นอกจากนั้นเมื่อสิ้นสุดการทดสอบ บัลลาสตจะเปนไปตามขอกําหนดเพิ่มเติมขอ ฎ.10 แตคาแรงดันไฟฟา
ทดสอบความทนทานไดอิเลกทริก ลดลงเหลือ 35 % ของคาที่กําหนดไวในตารางที่ 1 และความตานทาน
ของฉนวนตองมีคาไมนอยกวา 4 M
ฎ.4

ขอสังเกตทั่วไปสําหรับการทดสอบ
ใหเปนไปตามที่กําหนดใน ขอ 5.

ฎ.5

การจําแนกประเภท
ใหเปนไปตามที่กําหนดใน ขอ 6.

ฎ.6

การทําเครื่องหมาย และฉลาก
การทําเครื่องหมาย และฉลากใหเปนไปตาม ขอ 7.1 บัลลาสตที่ใชฉนวนสองชั้นหรือฉนวนเสริมตองแสดง
เครื่องหมายดวยสัญลักษณ
หมายเหตุ

ฎ.7

ความหมายของเครื่องหมายที่ใชควรมีคําอธิบายอยูในเอกสารสิ่งพิมพของผูทําหรือในแค็ตตาล็อก

การปองกันการสัมผัสโดยบังเอิญกับสวนที่มีไฟฟา
ใหเพิ่มเติมขอกําหนดใน ขอ 8. โดยมีการปองกันไมใหนิ้วทดสอบสามารถเขาถึงสัมผัสกับสวนโลหะที่มี
เพียงฉนวนมูลฐานปองกันเทานั้น
หมายเหตุ

ฎ.8

ขอกําหนดนี้ไมไดหมายความวา สวนที่มีไฟฟาตองมีฉนวนกันจากนิ้วทดสอบโดยฉนวนสองชั้นหรือฉนวน
เสริม

ขั้วตอสาย
ใหเปนไปตามที่กําหนดใน ขอ 9.

ฎ.9

การเตรียมสําหรับการตอลงดิน
ขอกําหนดเพิ่มเติมสําหรับบัลลาสตที่มีฉนวนสองชั้นหรือฉนวนเสริมไมตองมีขั้วตอลงดิน

ฎ.10 ความตานทานตอความชื้นและการฉนวน
ใหเปนไปตามที่กําหนดในขอ 11.
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มอก. 23–2558
ฎ.11 การทดสอบแรงดันไฟฟาสูงแบบอิมพัลส
ไมใชขอกําหนดขอนี้
ฎ.12 การทดสอบความคงทนความรอนสําหรับขดลวด
การทดสอบความคงทนความรอนใหเปนไปตามที่กําหนดในขอ 13.
อุปกรณตางๆ ที่มีไวเพื่อจํากัดอุณหภูมิตองตอขามกอนการทดสอบความคงทนความรอน อาจจําเปนตองใช
ตัวอยางที่เตรียมไวเปนพิเศษ
หลังการทดสอบ เมื่ออุณหภูมิบัลลาสตเทากับอุณหภูมิโดยรอบ ตองเปนไปตามขอกําหนดตอไปนี้
ก) ที่แรงดันไฟฟาที่กําหนด บัลลาสตอยางนอย 6 หนวย จาก 7 หนวย สามารถจุดหลอดแบบเดียวกันได
และกระแสอารกของหลอดจะตองไมเกิน 115 % ของคาที่วัดไดกอนการทดสอบ ที่ไดอธิบายไวขางตน
หมายเหตุ

การทดสอบนี้เปนการพิจารณาความไมสอดคลองใดๆ ของการตั้งคาตางๆ ของบัลลาสต

ข) บั ล ลาสต ทุ ก ตั ว ต อ งมี ค วามต า นทานฉนวนระหว า งขดลวดกั บ ส ว นหุ ม บั ล ลาสต โดยจ า ยไฟฟ า
กระแสตรงประมาณ 500 V คาที่ไดตองไมนอยกวา 4 M
ค) บัลลาสตทุกตัวตองทนการทดสอบความทนไดอิเล็กทริกระหวางขดลวดกับสวนหุมบัลลาสตได เปน
เวลา 1 min โดยเลือกคาที่เหมาะสมจากตารางที่ 1 และลดลงเหลือ 35 %
ฎ.13 การเกิดความรอนของบัลลาสต
ไมใชขอกําหนดขอนี้
ฎ.14 หมุดเกลียว สวนที่กระแสไฟฟาไหลผานและจุดตอ
ใหเปนไปตามที่กําหนดในขอ 19.
ฎ.15 ระยะหางตามผิวฉนวนและระยะหางในอากาศ
ใหเปนไปตามที่กําหนดในขอ 18. ซึ่งเพิ่มขอความสําหรับบัลลาสตติดตั้งภายใน เฉพาะสําหรับดวงโคม
ไฟฟาที่มีฉนวนสองชั้นหรือฉนวนเสริม ตาม มอก. 902 เลม 1
หมายเหตุ

กรณี เปนประเภทที่ตองการความทนอิมพัลสที่สูงกวาที่กําหนด ใหเปนไปตาม มอก. 902 เลม 1

ฎ.16 ความทนความรอนและไฟ
ใหเปนไปตามที่กําหนดในขอ 20.
ฎ.17 ความตานทานตอการกัดกรอน
ใหเปนไปตามที่กําหนดในขอ 21.
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