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มาตรฐานผลิตภัณฑอตุสาหกรรม 

เคร่ืองตัดวงจรกระแสเหลือ                             
แบบมีอุปกรณปองกันกระแสเกินสําหรับใชใน         

ท่ีอยูอาศัยและใชในลักษณะที่คลายกัน 

1.   ขอบขาย 

มาตรฐานผลติภัณฑอุตสาหกรรมนี้ใชกับเครื่องตัดวงจรกระแสเหลือแบบมีอุปกรณปองกันกระแสเกินที่ทํางาน 

โดยไมข้ึนหรือข้ึนอยูกับแรงดันไฟฟาที่ใชในที่อยูอาศัยหรือใชในลักษณะที่คลายกัน ซึ่งตอไปนี้จะเรียกวา RCBO ที่

มีแรงดนัไฟฟาที่กําหนดระหวาง 220 ถึง 440 โวลต (ไฟฟากระแสสลับ) กระแสไฟฟาที่กําหนดไมเกิน 125 

แอมแปร และมีความสามารถทนกระแสไฟฟาลัดวงจรไมเกิน 25 000 แอมแปร เมื่อทํางานที่ความถี่ 50 เฮิรตซ 

อุปกรณนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือใชปองกันคนสัมผัสกับชิ้นสวนตัวนาํที่เผยตัวที่การตดิตัง้มีการตอกับหลักดินอยาง

เหมาะสม และเพ่ือใชปองกันกระแสเกินในการตดิตั้งเดนิสายไฟฟาของอาคารและการใชงานที่คลายกัน อุปกรณนี้

อาจใชเพ่ือปองกันอันตรายจากไฟ (fire hazard) เนื่องมาจากการคงอยูของกระแสไฟฟาผิดพรองลงดินโดยไมมี

การทํางานของอุปกรณปองกันกระแสเกิน 
RCBO มีกระแสเหลือที่กําหนดไมเกิน 30 มิลลิแอมแปร อาจใชเปนอุปกรณปองกันเพิ่มเติมในกรณีที่เกิดความ

ลมเหลวของวิธีปองกันช็อกไฟฟาอ่ืนๆ 

มาตรฐานผลติภัณฑอุตสาหกรรมนี้ใชกับอุปกรณที่ทํางานพรอมกันทั้งหนาที่ตรวจจับกระแสเหลือ เปรียบเทียบคา

ของกระแสเหลือนี้กับคากระแสเหลือที่ทํางาน และเปดวงจรปองกันเมื่อกระแสเหลือมีคาเกินที่กําหนดใหทาํงาน 

และในขณะเดยีวกันตองทําหนาที่ตอวงจร นํากระแสไฟฟา และตดัวงจรเมื่อกระแสเกินภายใตภาวะที่กําหนด 

หมายเหตุ 1. สวนที่เก่ียวของกับการทํางานภายใตภาวะกระแสเหลือในมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้เปนไปตาม  

 IEC 61008 

สวนที่เก่ียวของกับการทํางานปองกันกระแสเกินในมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้เปนไปตาม IEC 60898 

หมายเหตุ 2. RCBO มีวัตถุประสงคใหใชงานไดโดยคนที่ไมไดรับคําแนะนํา และออกแบบใหไมตองมีการบํารุงรักษา ซึ่งอาจ

ขอรับการรับรองตามวัตถุประสงค 

หมายเหตุ 3. กฎระเบียบการติดตั้งและการใชงาน ใหเปนไปตาม IEC 60364 

RCBO แบบทั่วไปตองทนการทริปที่ไมพึงประสงค รวมถึงกรณีที่แรงดันไฟฟาเสิรจ (เชนแรงดันไฟฟาที่เกิดจาก

การตัดตอวงจรชั่วครู หรือการเหนี่ยวนําจากฟาผา) ทําใหเกิดกระแสไฟฟาในการตดิตั้งและไมมีการวาบไฟตามผิว 

RCBO แบบ S ใหถือวามีการปองกันการทริปที่ไมพึงประสงคอยางเพียงพอ ถึงแมวาแรงดันไฟฟาเสิรจทําใหเกิด

การวาบไฟตามผิวและกระแสไฟฟา 



มอก. 909-2548 

-2- 

หมายเหตุ 4. กับดักเสิรจที่ติดตั้งปลายทางของ RCBO แบบทั่วไปและตอแบบโหมดรวม (common mode) อาจเปนสาเหตุทํา

ใหเกิดการทริปที่ไมพึงประสงค 

หมายเหตุ 5. RCBO ท่ีเปนไปตามมาตรฐานนี้ ใหถือวามีการแยกอิสระ (ดูขอ 8.1.3) 

อาจตองระวังเพ่ิมเติม (เชน ติดตั้งกับดักฟาผา) เมื่อแรงดันไฟฟาเกินอาจเกดิขึ้นดานแหลงจาย (เชนในกรณีที่

จายไฟแบบสายพาดในอากาศ) (ดู IEC 60364-4-443) 

หมายเหตุ 6. RCBO ท่ีมีระดับชั้นการปองกันสูงกวา IP20 อาจมีขอกําหนดดานโครงสรางพิเศษ 

มาตรฐานผลติภัณฑอุตสาหกรรมนี้สามารถนําไปใชกับ RCBO ที่มีการดัดแปลงประกอบอุปกรณตัดวงจรกระแส

เหลือเขากับเครื่องตัดวงจรกระแสเกิน สวนประกอบทางกลตองประกอบจากโรงงานของผูทําหรือประกอบที่สถาน

ติดตั้ง ซึ่งในกรณีหลังใหเปนไปตามภาคผนวก ช.  นอกจากนัน้ยังใชไดกับ RCBO ที่มีกระแสไฟฟาทีกํ่าหนด

มากกวา 1 พิกัด โดยการเปลี่ยนจากพิกัดหนึ่งไปยังอีกพิกัดหนึ่งแบบไมตอเนื่อง (discrete) ไมสามารถเขาถึงได

ในการใชงานตามปกติ และการเปลี่ยนพิกัดไมสามารถเปลี่ยนไดหากไมใชเครื่องมือ 

RCBO แบบใชเสียบ (plug-in type) อาจจําเปนตองมขีอกําหนดเพิม่เติม 
RCBO ที่ประกอบอยูขางในหรือมีจุดประสงคเฉพาะใหใชงานรวมกับเตาเสียบไฟฟา เตารับไฟฟาหรือคูเตาตอ

เครื่องใชไฟฟาสําหรับใชในที่อยูอาศัยและจุดประสงคทีค่ลายกัน จําเปนตองมีขอกําหนดเฉพาะ 

หมายเหตุ 7. RCBO ท่ีประกอบอยูขางในหรือมีจุดประสงคเฉพาะใหใชงานรวมกับเตาเสียบไฟฟา เตารับไฟฟา อาจใช

ขอกําหนดตามมาตรฐานนี้รวมกับขอกําหนดของ IEC 60884-1 ในสวนที่เก่ียวของ 

มาตรฐานผลติภัณฑอุตสาหกรรมนี้ไมครอบคลุมถึง RCBO ที่ใชปองกันมอเตอรไฟฟา 

ขอกําหนดของมาตรฐานผลติภัณฑอุตสาหกรรรมนี้ ใหใชกับภาวะแวดลอมปกต ิ (ดูขอ 7.1) RCBO ที่ใชงานใน

สถานที่ที่มีภาวะแวดลอมรุนแรง อาจจาํเปนตองมีขอกําหนดเพิ่มเตมิ 

มาตรฐานผลติภัณฑอุตสาหกรรมนี้ไมครอบคลุมถึง RCBO ที่มีแบตเตอรี่รวมอยู 

ขอแนะนาํสําหรับการใชงานประสานสัมพนัธรวมกันของ RCBO กับฟวส ใหเปนไปตามภาคผนวก ฉ. 

2.   เอกสารอางอิง 
เอกสารอางอิงที่ระบุตอไปนีใ้ชประกอบกบัมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้ เอกสารอางอิงฉบับที่ระบปุที่พิมพ

ใหใชฉบบัที่ระบุ  สวนเอกสารอางอิงฉบับทีไ่มระบุปที่พิมพนั้นใหใชฉบบัลาสุด (รวมถึงฉบับแกไขเพิ่มเติม) 

IEC 60038:1983, IEC standard voltages 

IEC 60050(151):1978, International Electrotechnical Vocabulary (IEV) –Chapter 151: Electrical and 

magnetic devices 

IEC 60050(441):1984, Chapter 441: Switchgear, controlgear and fuses 

IEC 60051, Direct acting indicating analogue electrical measuring instruments and their accessories 

IEC 60060-2:1994, High-voltage test techniques - Part 2: Measuring Systems 

IEC 60068-2-28:1990, Environmental testing - Part 2: Tests-Guidance for damp heat tests 

IEC 60068-2-30:1980, Environmental testing-Part 2: Test Db and guidance: Damp heat, cyclic 

(12+12 hour cycle) 

Amendment 1 (1985) 
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IEC 60364: Electrical installations of buildings 

IEC 60364-4-443:1995, Part 4: Protection for safety - Chapter 44: Protection against overvoltages-

Section 443: Protection against overvoltages of atmospheric origin or due to switching 

IEC 60364-5-53:1994, Part 5: Selection and erection of electrical equipment - Chapter 53: 

Switchgear and controlgear 

IEC 60417:1973, Graphical symbols for use on equipment. Index, survey and compilation of the single 

sheets 

IEC 60529:1989, Degrees of protection provided by enclosures (IP Codes) 

IEC 60695-2-1/0:1994, Fire hazard testing - Part 2: Test methods - Section 1/sheet 0: Glow-wire 

test methods - General 

IEC 60755:1983, General requirements for residual current operated protective devices 

IEC 60884-1:1994, Plugs and socket-outlets for household and similar purposes - Part 1 : General 

requirements 

IEC 60898:1995, Electrical accessories - Circuit-breakers for overcurrent protection for household and 

similar installations 

IEC 61008-1:1990, Residual current operated circuit-breakers without integral overcurrent protection 

for household and similar uses (RCCBs) - Part 1: General rules 
Amendment 1 (1992), Amendment 2 (1995) 

IEC 61543:1995, Residual current-operated protective devices (RCDs) for household and similar use - 

Electromagnetic compatibility 

3.   บทนิยาม 

ความหมายของคําที่ใชในมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้ มีดังตอไปนี ้

หากมิไดกําหนดไวเปนอยางอ่ืน คาของ “แรงดันไฟฟา” และ “กระแสไฟฟา” ตอไปนีใ้หหมายถึงคาที่เปนคาราก

กําลังสองเฉล่ีย (root mean square, r.m.s.) 

หมายเหตุ 1. คําอธิบายสัญลักษณ ใหเปนไปตามภาคผนวก ฎ. 

หมายเหตุ 2. ใหเปนไปตามบทนิยามของ IEV เม่ือใชคําวา RCBO แทนที่คําวา “อุปกรณ” หรือ “อุปกรณสวิตชิงทางกล” 

3.1 บทนิยามที่เก่ียวกับกระแสไฟฟาไหลจากสวนที่มีไฟฟาลงดิน 

3.1.1 กระแสไฟฟาผิดพรองลงดนิ (earth fault current) หมายถึง กระแสไฟฟาไหลลงดิน อันเนื่องมาจาก

ฉนวนผดิพรอง 

3.1.2 กระแสไฟฟาร่ัวลงดิน (earth leakage current) หมายถึง กระแสไฟฟาไหลจากสวนที่มีไฟฟาของการ

ติดตั้งลงดิน โดยไมมีฉนวนผิดพรอง 

3.1.3 กระแสไฟฟาตรงพัลสตอเนื่อง (pulsating direct current) หมายถึง กระแสไฟฟาที่มีรูปคลื่นเปนแบบ

พัลสตอเนื่อง (ดู IEV 101-04-34) ซึ่งสมมติใหมีคา 0 หรือคาที่ไมเกิน 0.006 แอมแปร 
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(กระแสตรง) เกิดขึ้นในแตละคาบของความถี่กําลังที่กําหนดระหวางชวงเวลาหนึ่งซึ่งคามุมที่วัดไดไม

นอยกวา 150 องศา 

3.1.4 มุมประวิงกระแส α (current delay angle α) หมายถึง เวลาที่แสดงดวยคาเชิงมุมที่การเริ่มตนนาํ

กระแสไฟฟาถูกหนวงเวลาดวยการควบคมุเฟส 

3.2 บทนิยามเกี่ยวกับการปอนทางไฟฟาของเครื่องตัดวงจรกระแสเหลือ 

3.2.1 ปริมาณการปอนทางไฟฟา (energizing quantity) หมายถึง ปริมาณการกระตุนทางไฟฟาที่เกิดขึน้โดย

ลําพังหรือรวมกับคาอยางอ่ืนดวยปริมาณเดียวกัน ซึ่งตองจายใหกับ RCBO เพ่ือทําหนาที่ไดอยาง

สมบูรณภายใตภาวะที่กําหนด 

3.2.2 ปริมาณการปอนทางไฟฟาดานเขา (energizing input-quantity) หมายถึง ปริมาณการปอนทางไฟฟา

ที่ทําให RCBO ทํางานภายใตภาวะที่กําหนด 

ภาวะนี้อาจรวมถึงการปอนทางไฟฟาของอุปกรณประกอบ เปนตน 

3.2.3 กระแสเหลือ (residual current, IΔ) หมายถึง ผลรวมทางเวกเตอรของคากระแสไฟฟาขณะใดๆ 

(instantaneous) ที่เกิดขึ้นในขณะที่ไหลผานวงจรประธานของ RCBO (แสดงคาเปนคารากกําลังสอง

เฉล่ีย) 

3.2.4 กระแสเหลือที่ทํางาน (residual operating current) หมายถึง คาของกระแสเหลือที่ทําให RCBO 

ทํางานภายใตภาวะที่กําหนด 

3.2.5 กระแสเหลือที่ไมทํางาน (residual non-operating current) หมายถึง คาของกระแสเหลือเทากับหรือ

ต่ํากวาที่ไมทาํให RCBO ทํางานภายใตภาวะที่กําหนด 

3.2.6 กระแสเหลือของ RCBO (IΔt) หมายถึง คากระแสเหลือที่ขีดจํากัดลางของพิสัยทริปกระแสเกินแบบ

ทันทีทันใด ตามอุปกรณปองกันกระแสเกินแบบ B C หรือ D (ดูหมายเหตุ ค ในตารางที่ 2) 

3.3 บทนิยามเกี่ยวกับการทํางานและหนาที่ของเคร่ืองตัดวงจรกระแสเหลือ 

3.3.1 อุปกรณสวิตชิง (switching device) หมายถึง อุปกรณที่ออกแบบใหตัดหรือตอกระแสไฟฟาในหนึ่ง

วงจร หรือมากกวา (ดู IEV 441-14-01)  

3.3.2 อุปกรณสวิตชิงทางกล (mechanical switching device) หมายถึง อุปกรณสวิตชิงที่ออกแบบใหตัดหรือ

ตอวงจรหนึ่งวงจรหรือมากกวา โดยการใชหนาสัมผัสที่แยกออกจากกนัได 

3.3.3 ฟวส (fuse) หมายถึง อุปกรณสวิตชิงที่จะตดัวงจรเมื่อไดรับกระแสไฟฟาที่มีคาเกินที่กําหนดในเวลาที่

นานพอ โดยการหลอมละลายสวนประกอบที่แบงเปนสัดสวนและออกแบบเปนพิเศษจาํนวนหนึ่งตัว

หรือมากกวา ฟวสนั้นประกอบดวยชิ้นสวนทั้งหมดที่รวมกันเปนอุปกรณสมบูรณ 

3.3.4 เครื่องตัดวงจร (circuit-breaker) หมายถึง อุปกรณสวิตชิงทางกลที่สามารถตอวงจร นํากระแส และ

ตัดวงจรภายใตภาวะวงจรปกติ และตดัวงจรอยางอัตโนมัติภายใตภาวะผิดปกติ เชน การลัดวงจร 

3.3.5 เครื่องตัดวงจรกระแสเหลือ (residual current operated circuit-breaker) หมายถึง อุปกรณสวิตชิง

ทางกลที่สามารถตอวงจร นํากระแส และตัดวงจรภายใตภาวะใชงานปกติ และตดัวงจรเมื่อกระแสเหลือ

ถึงคาที่กําหนดภายใตภาวะที่กําหนด 
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3.3.6 เครื่องตัดวงจรกระแสเหลือแบบไมมีอุปกรณปองกันกระแสเกิน (residual current operated circuit-

breaker without integral overcurrent protection - RCCB) หมายถึง เครื่องตัดวงจรกระแสเหลือที่

ไมไดออกแบบมาใหทาํหนาที่ปองกันโหลดเกินและ/หรือลัดวงจร 

3.3.7 เครื่องตัดวงจรกระแสเหลือแบบมีอุปกรณปองกันกระแสเกิน (residual current operated circuit- 

breaker with integral overcurrent protection - RCBO) หมายถงึ เครื่องตัดวงจรกระแสเหลือที่

ออกแบบมาใหทําหนาทีป่องกันโหลดเกินและ/หรือลัดวงจร 

3.3.8 RCBO ที่ไมข้ึนกับแรงดันไฟฟา (RCBO functionally independent of line voltage) หมายถึง 

RCBO ที่ทําหนาที่ตรวจจบั ประเมิน และตัดวงจรโดยไมข้ึนอยูกับแรงดันไฟฟา 

หมายเหตุ อุปกรณนี้ หมายถึง อุปกรณตัดวงจรกระแสเหลือท่ีไมมีแหลงจายชวย ตามบทนิยามใน IEC 60755 

ขอ 2.3.2 

3.3.9 RCBO ที่ข้ึนกับแรงดันไฟฟา (RCBO functionally dependent on line voltage) หมายถึง RCBO ที่

ทําหนาทีต่รวจจับ ประเมิน และตดัวงจรโดยขึ้นอยูกับแรงดันไฟฟา 

หมายเหตุ 1. บทนิยามนี้ครอบคลุมถึงบทนิยามบางสวนของอุปกรณตัดวงจรกระแสเหลือท่ีมีแหลงจายชวยตาม 

IEC 60755 ขอ 2.3.3 

หมายเหตุ 2. การปอนแรงดันไฟฟาใหกับ RCBO มีไวเพ่ือตรวจจับ ประเมิน หรือตัดวงจร 

3.3.10 เวลาตัดวงจรของ RCBO (break time of a RCBO) หมายถึง ระยะเวลาระหวางทันทีที่กระแสเหลือ

ถึงคากระแสเหลือที่ทํางานกับทันทีที่อารกที่ทุกข้ัวดับหมด 

3.3.11 ขีดจํากัดเวลาไมทํางาน (limiting non-actuating time) หมายถึง ระยะเวลาหนวงสูงสุดขณะที่กระแส

เหลือที่ไหลผาน RCBO มีคาสูงกวากระแสเหลือที่ไมทํางาน โดยไมทําให RCBO ทํางาน 

3.3.12 RCBO แบบหนวงเวลา (time-delay RCBO) หมายถึง RCBO ที่ออกแบบพิเศษใหมีขีดจาํกัดเวลา

ไมทํางานตามที่กําหนดไวใหสอดคลองกับกระแสเหลือที่กําหนด 

3.3.13 ตําแหนงปด (closed position) หมายถึง ตาํแหนงในขณะที่วงจรประธานของ RCBO มีการตออยาง

ตอเนื่องและม่ันคง (ดู IEV 441-16-22) 

3.3.14 ตําแหนงเปด (open position) หมายถึง ตําแหนงในขณะที่มีระยะหางระหวางหนาสัมผัสขณะเปดของ 

วงจรประธานของ RCBO อยางมั่นคง (ดู IEV 441-16-23) 

3.3.15 ข้ัว (pole) หมายถึง สวนของ RCBO ที่มีสวนที่นําไฟฟาที่แยกจากวงจรประธาน เพ่ือใชในการตอและ

ตัดวงจรประธาน ทั้งนีไ้มรวมสวนที่ใชสําหรับการตดิตัง้และการทํางานของขั้ว 

3.3.15.1 ข้ัวปองกันกระแสเกิน (overcurrent protected pole) หมายถึง ข้ัวที่มีตัวปลดเนื่องจากกระแสเกิน 

ตอไปนี้จะเรียกวา ข้ัวปองกัน 

3.3.15.2 ข้ัวไมปองกันกระแสเกิน (overcurrent unprotected pole) หมายถึง ข้ัวที่ไมมีตัวปลดเนื่องจาก

กระแสเกิน แตอยางอ่ืนโดยทั่วไปมีสมรรถนะเหมือนกบัขั้วปองกันของ RCBO เดียวกัน ตอไปนี้

จะเรียกวา ข้ัวไมปองกัน 

หมายเหตุ 1. เพ่ือใหแนใจวาเปนไปตามขอกําหนดนี้ ขั้วไมปองกันอาจมีลักษณะโครงสรางเดียวกับขั้วปองกัน 

หรือมีลักษณะโครงสรางเฉพาะ 

หมายเหตุ 2. ถาความทนกระแสไฟฟาลัดวงจรของขั้วไมปองกันแตกตางจากขั้วปองกัน ผูทําตองระบุไว 
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3.3.15.3 ข้ัวตัดตอสายกลาง (switched neutral pole) หมายถึง ข้ัวที่มีเจตนาใชเฉพาะตดัตอสายกลางและ

ไมมีการกําหนดความทนกระแสไฟฟาลัดวงจร 

3.3.16 สายกลางที่ไมมีการตัดตอ (uninterrupted neutral) หมายถึง ทางเดนิกระแสไฟฟาที่มีความตอเนื่อง 

และไมมีการปองกันกระแสเกิน ใชสําหรับตอเขากับตัวนาํเปนกลางที่ตดิตั้ง 

3.3.17 วงจรประธานของ RCBO (main circuit of RCBO) หมายถึง ตัวนําทั้งหมดที่เปนทางเดินกระแสไฟฟา

ของ RCBO (ดูขอ 4.3) 

3.3.18 วงจรควบคุมของ RCBO (control circuit of RCBO) หมายถึง วงจรที่ไมใชวงจรประธาน ใชในการ

ตอวงจรหรือตัดวงจร หรือทั้งตอและตัดวงจรของ RCBO 

หมายเหตุ วงจรที่ใชสําหรับอุปกรณทดสอบ ใหรวมอยูในนิยามนี้ 

3.3.19 วงจรชวยของ RCBO (auxiliary circuit of RCBO) หมายถึง ตัวนําทั้งหมดที่เปนทางเดินกระแสไฟฟา

ของวงจรที่ไมใชวงจรประธานและวงจรควบคุมของ RCBO (ดู IEV 441-15-04) 

3.3.20 RCBO แบบ AC (RCBO Type AC) หมายถึง RCBO ที่มีความแนนอนในการทริปเมื่อเกิดกระแส

เหลือชนิดกระแสไฟฟาสลับคลื่นไซน (sinusoid) ทั้งกรณีกระแสเหลือทันทีหรือแบบเพิ่มขึ้นอยางชาๆ 

3.3.21 RCBO แบบ A (RCBO Type A) หมายถึง RCBO ที่มีความแนนอนในการทริปเมื่อเกิดกระแส

เหลือชนิดกระแสไฟฟาสลับคลื่นไซนและชนิดกระแสไฟฟาตรงพัลสตอเนื่อง ทั้งกรณีกระแสเหลือ

ทันทีหรือแบบเพิ่มขึ้นอยางชาๆ 
3.3.22 อุปกรณทดสอบ (test device) หมายถึง อุปกรณที่รวมเขากับ RCBO เพ่ือจําลองภาวะกระแสเหลือ 

เพ่ือให RCBO ตัดวงจรภายใตภาวะที่กําหนด 

3.4 บทนิยามเกี่ยวกับคาและพิสัยของปริมาณการปอนทางไฟฟา 

3.4.1 คาที่กําหนด (rated value) หมายถึง คาปริมาณที่กําหนดขึ้นโดยผูทาํ สําหรับภาวะการทํางานเฉพาะ

ของ RCBO (ดู IEV 151-04-03 ฉบบัแกไข) 

3.4.2 กระแสเกิน (overcurrent) หมายถึง กระแสไฟฟาใดๆ ที่มีคาเกินกระแสไฟฟาที่กําหนด 

3.4.2.1 กระแสไฟฟาโหลดเกิน (overload current) หมายถึง กระแสเกินที่เกิดขึ้นในวงจรไฟฟาที่ไมมี

ความเสียหาย 

หมายเหตุ กระแสไฟฟาโหลดเกินอาจทําใหเกิดความเสียหายไดถาคงอยูเปนเวลานานพอ 

3.4.2.2 กระแสไฟฟาลัดวงจร (short-circuit current) หมายถึง กระแสเกินที่มีผลจากความผดิพรองโดย

มีอิมพิแดนซนอยมากระหวางจุดที่มีความตางศักยขณะใชงานตามปกต ิ

หมายเหตุ กระแสไฟฟาลัดวงจร อาจเปนผลจากความผิดพรองหรือการตอท่ีไมถูกตอง 

3.4.3 กระแสไฟฟาคาดหวัง (prospective current) หมายถึง กระแสไฟฟาซึ่งไหลผานในวงจร ถาแตละ

ทางเดินกระแสไฟฟาประธานของ RCBO และอุปกรณปองกันกระแสเกิน (ถามี) ถูกแทนดวยตัวนาํ

ที่มีอิมพิแดนซนอยมาก 

หมายเหตุ กระแสไฟฟาคาดหวังอาจยอมรับในลักษณะเดียวกับกระแสไฟฟาจริง เชน กระแสไฟฟาตัดวงจร

คาดหวัง กระแสไฟฟาคายอดคาดหวัง กระแสเหลือคาดหวัง (residual prospective current) 



มอก. 909-2548 

-7- 

3.4.4 กระแสไฟฟาคายอดคาดหวัง (prospective peak current) หมายถึง คายอดของกระแสไฟฟาคาดหวัง

ระหวางคาบเวลาชั่วครูหลังจากการเริ่มตน 

หมายเหตุ บทนิยามนี้สมมุติวากระแสไฟฟาเกิดขึ้นโดย RCBO อุดมคติ ซึ่งมีการเปลี่ยนอิมพิแดนซอยางทันทีทันใด

จากคาอนันตไปหาศูนย สําหรับวงจรซึ่งกระแสไฟฟาสามารถไหลผานไดหลายทางเดินที่แตกตางกัน 

เชน วงจรไฟฟาหลายเฟส นอกจากนั้นยังสมมุติอีกวากระแสไฟฟานั้นเกิดขึ้นพรอมกันทุกขั้ว ถึงแมวาจะ

พิจารณากระแสไฟฟาเฉพาะในหนึ่งขั้วเทานั้น 

3.4.5 กระแสไฟฟาคายอดคาดหวังสูงสุด (maximum prospective peak current) หมายถึง กระแสไฟฟาคา

ยอดคาดหวัง เมื่อการเริ่มตนของกระแสไฟฟาเกิดขึ้นขณะใดขณะหนึง่ซึ่งนําไปสูคาสุงสุดที่เปนไปได 

หมายเหตุ สําหรับเครื่องตัดวงจรไฟฟาแบบหลายขั้วในวงจรไฟฟาหลายเฟส  กระแสไฟฟาคายอดคาดหวังสูงสุด

ใหพิจารณาจากขั้วเดี่ยวเทานั้น 

3.4.6 ความทนกระแสไฟฟาลัดวงจร (การตอและตัดวงจร) (short circuit (making and breaking) capacity) 

หมายถึง องคประกอบไฟฟากระแสสลับของกระแสไฟฟาคาดหวังซึ่งแสดงเปนคารากกาํลังสองเฉล่ีย 

ที่ออกแบบ RCBO ใหตอวงจร ใหนาํกระแสไฟฟาลัดวงจรในชวงเวลาการเปดวงจร และใหตัดวงจร

ภายใตภาวะทีกํ่าหนด 

3.4.6.1 วิสัยสามารถการตัดกระแสไฟฟาลัดวงจรสูงสุด (ultimate short-circuit breaking capacity) 

หมายถึง ความสามารถในการตัดวงจร สําหรับภาวะที่กําหนดใหเปนไปตามลาํดับการทดสอบที่

กําหนด ซึ่งไมรวมถึงขีดความสามารถของ RCBO ที่นํากระแสไฟฟาที่ 0.85 เทาของกระแสไฟฟา

ไมทริปที่เวลาที่ใชทั่วไป 

3.4.6.2 วิสัยสามารถการตัดกระแสไฟฟาลัดวงจรใชงาน (service short-circuit breaking capacity) 

หมายถึง ความสามารถในการตัดวงจร สําหรับภาวะที่กําหนดใหเปนไปตามลาํดับการทดสอบที่

กําหนด ซึ่งรวมถึงขีดความสามารถของ RCBO ที่นํากระแสไฟฟาที่ 0.85 เทาของกระแสไฟฟา

ไมทริปที่เวลาที่ใชทั่วไป 

3.4.7 กระแสไฟฟาตัดวงจร (breaking current) หมายถึง กระแสไฟฟาทีไ่หลผานข้ัวหนึง่ของ RCBO ทันทีที่

เร่ิมมีอารกระหวางกระบวนการตัดวงจร (ดู IEV 441-17-07) 

หมายเหตุ สําหรับไฟฟากระแสสลับ หมายถึง คารากกําลังสองเฉลี่ย 

3.4.8 แรงดันไฟฟาปอนเขา (applied voltage) หมายถึง แรงดันไฟฟาที่ปรากฏระหวางข้ัวตอสายของขั้วหนึ่ง

ของ RCBO กอนที่จะตอวงจรใหกระแสไฟฟาไหลผาน (ดู IEV 441-17-24) 

หมายเหตุ บทนิยามนี้อางถึง RCBO แบบขั้วเดี่ยว  สําหรับ RCBO แบบหลายขั้ว แรงดันไฟฟาปอนเขาหมายถึง

แรงดันไฟฟาท่ีปรากฏระหวางขั้วตอสายดานแหลงจายของ RCBO 

3.4.9 แรงดันไฟฟาฟนตัว (recovery voltage) หมายถึง แรงดันไฟฟาที่ปรากฏระหวางข้ัวตอสายของขั้วหนึ่ง

ของ RCBO หลังจากการตดัวงจรของกระแสไฟฟา (ดู IEV 441-17-25) 

หมายเหตุ 1. แรงดันไฟฟานี้อาจพิจารณาโดยประกอบดวยชวงเวลา 2 ชวงตอเนื่องกัน ชวงเวลาที่ 1 เปน

แรงดันไฟฟาชั่วครูท่ีเกิดขึ้น ตามดวยชวงเวลาที่ 2 เปนเฉพาะแรงดันไฟฟาความถี่กําลังท่ีเกิดขึ้น 

หมายเหตุ 2. บทนิยามนี้อางถึง RCBO แบบขั้วเดี่ยว  สําหรับ RCBO แบบหลายขั้ว แรงดันไฟฟาฟนตัวหมายถึง

แรงดันไฟฟาท่ีปรากฏระหวางขั้วตอสายดานแหลงจายของ RCBO 
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3.4.9.1 แรงดันไฟฟาฟนตัวชั่วครู (transient recovery voltage) หมายถึง แรงดันไฟฟาฟนตัวระหวาง

เวลาที่มีลักษณะเฉพาะชั่วครูที่มีนัยสําคัญ (ดู IEV 441-17-26) 

หมายเหตุ แรงดันไฟฟาชั่วครูอาจเปนแบบแกวงหรือแบบไมแกวงหรือท้ังสองแบบรวมกัน ขึ้นอยูกับ

ลักษณะเฉพาะของวงจรและ RCBO รวมถึงแรงดันไฟฟาเลื่อนของจุดเปนกลางของวงจรหลาย

เฟส 

3.4.9.2 แรงดันไฟฟาฟนตัวความถีกํ่าลัง (power-frequency recovery voltage) หมายถึง แรงดนัไฟฟา

ฟนตัวหลังจากปรากฏการณแรงดันไฟฟาช่ัวครูหมดไป (ดู IEV 441-17-27) 

3.4.10 เวลาเปดวงจร (opening time) หมายถึง เวลาที่วัดทันทีที่กระแสไฟฟาไหลผานในวงจรประธานถึงคา

ทํางานของตัวปลดเนื่องจากกระแสเกิน (ขณะที่ RCBO อยูในตาํแหนงตอวงจร) จนถึงเวลาทันทีที่

หนาสัมผัสอารกทุกข้ัวแยกออกจากกัน 

หมายเหตุ โดยทั่วไป เวลาเปดวงจร หมายถึง เวลาทริป (tripping time) ถึงแมวาหากพิจารณาอยางเขมงวด เวลา 

ทริปใชกับเวลาระหวางทันทีท่ีเริ่มตนของเวลาเปดวงจรกับทันทีท่ีคําสั่งการเปดวงจรยกเลิกไมได 

3.4.11 เวลาเกิดอารก (arcing time) 

3.4.11.1 เวลาเกิดอารกของขั้วเดี่ยว (arcing time of a pole) หมายถึง ชวงเวลาระหวางขณะที่เกิดการ

เร่ิมตนของอารกในข้ัวกับขณะที่ส้ินสุดการดับของอารกในข้ัวนั้น (ดู IEV 441-17-37) 

3.4.11.2 เวลาเกิดอารกของ RCBO แบบหลายขั้ว หมายถึง ชวงเวลาระหวางขณะที่เกิดการเริ่มตนของ

อารกแรกกับขณะที่ส้ินสุดการดับของอารกของทุกข้ัว (ดู IEV 441-17-38) 

3.4.12 เวลาตัดวงจร (break time) ในกรณีที่กระแสเกิน หมายถึง ชวงเวลาระหวางจุดเริ่มตนของเวลาเปด

วงจรของ RCBO กับจุดสิ้นสุดของเวลาเกิดอารก ในกรณีที่กระแสเกิน 

หมายเหตุ  บทนิยามนี้ เปนไปตาม IEV 441-17-39 

3.4.13 I
2
t (ผลรวมของจูล) หมายถึง ผลรวมของกําลังสองของกระแสไฟฟาของชวงเวลาที่กําหนด (t

0
, t

1
) 

I
2
t  =  dti

t

t

21

0
∫     (ดู IEV 441-18-23) 

3.4.14 ลักษณะเฉพาะ I
2
t ของ RCBO (I

2
t characteristic of a RCBO) หมายถึง เสนโคงที่ใหคาสูงสุดของ 

I
2
t ซึ่งเปนฟงกชันของกระแสไฟฟาคาดหวังภายใตภาวะการทํางานทีกํ่าหนด 

3.4.15 การประสานสัมพันธระหวางอุปกรณปองกันกระแสเกินที่ตออนุกรม (co-ordination between 

overcurrent protective device in series) 

3.4.15.1 กระแสไฟฟาขีดจํากัดที่เลือกได (selectivity-limit current, Is) หมายถึง กระแสไฟฟาประสาน

สัมพันธระหวางลักษณะเฉพาะเวลาตัดวงจรสูงสุด-กระแสไฟฟา ของอุปกรณปองกันทางดาน

โหลด กับลักษณะเฉพาะเวลา-กระแสไฟฟากอนเกิดอารก (ของฟวส) หรือลักษณะเฉพาะ

เวลาทริป-กระแสไฟฟา (ของเครื่องตัดวงจร) ของอุปกรณปองกันอื่น 

หมายเหตุ 1. กระแสไฟฟาขีดจํากัดที่เลือกไดเปนคาขีดจํากัดของกระแสไฟฟา ดังตอไปนี้ 

-  ถาต่ํากวากระแสไฟฟาขีดจํากัดที่เลือกได อุปกรณปองกันทางดานโหลดสามารถตัดวงจรได

อยางสมบูรณภายในเวลา เพ่ือปองกันไมใหอุปกรณปองกันอ่ืนเริ่มทํางาน (การเลือกถูกตอง) 
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-  ถาสูงกวากระแสไฟฟาขีดจํากัดที่เลือกได อุปกรณปองกันทางดานโหลดไมสามารถตัดวงจรได

อยางสมบูรณภายในเวลา เพ่ือปองกันไมใหอุปกรณปองกันอ่ืนเริ่มทํางาน (การเลือกไม

ถูกตอง) 

หมายเหตุ 2. ลักษณะเฉพาะ I
2
t อาจใชแทนลักษณะเฉพาะเวลา-กระแสไฟฟาได 

3.4.15.2 กระแสไฟฟารับชวง (take-over current, IB) หมายถงึ กระแสไฟฟาประสานสมัพันธระหวาง 

ลักษณะเฉพาะเวลาตดัวงจรสูงสุด-กระแสไฟฟา ของอุปกรณปองกันกระแสเกิน 2 ชุด 

หมายเหตุ 1. กระแสไฟฟารับชวงเปนคาขีดจํากัดของกระแสไฟฟา  ซึ่งอุปกรณปองกันดานแหลงจายถามีคา

สูงกวากระแสไฟฟารับชวง (โดยทั่วไปแตไมเสมอไป) จะทําหนาท่ีเปนอุปกรณปองกันสํารอง 

(back-up operation) ได 

หมายเหตุ 2. ลักษณะเฉพาะ I
2
t อาจใชแทนลักษณะเฉพาะเวลา-กระแสไฟฟาได 

3.4.16 กระแสไฟฟาไมทริปที่ใชทั่วไป (conventional non-tripping current, Int) หมายถึง คาของ

กระแสไฟฟาที่ระบุซึ่ง RCBO สามารถรับไดตามเวลาที่กําหนด (เวลาที่ใชทั่วไป) โดยไมทํางาน (ดู 

IEV 441-17-22) 

3.4.17 กระแสไฟฟาทริปที่ใชทั่วไป (conventional tripping current, It) หมายถึง คาของกระแสไฟฟาที่ระบุ

ซึ่งทําให RCBO ทํางานภายในเวลาที่กําหนด (เวลาที่ใชทั่วไป)  (ดู IEV 441-17-23) 

3.4.18 กระแสไฟฟาทริปทันที (instantaneous tripping current) หมายถึง คาต่าํสุดของกระแสไฟฟาซึ่งทาํให

เครื่องตัดวงจรทํางานอยางอัตโนมตัโิดยไมมีการหนวงเวลาตามทีต่ั้งไว 

3.4.19 ระยะหางในอากาศ (clearance) (ดูภาคผนวก ข.) หมายถึง ระยะทางสั้นที่สุดในอากาศระหวางช้ินสวน

ตัวนํา 2 ช้ิน 
หมายเหตุ การพิจารณาระยะหางในอากาศกับชิ้นสวนที่เขาถึงได ผิวหนาของเปลือกหุมฉนวนที่เขาถึงได ตองถือ

วาเปนตัวนําเสมือนปดไวดวยแผนโลหะบางในสวนที่สามารถสัมผัสไดดวยมือหรือนิ้วทดสอบมาตรฐาน

ตามที่กําหนดในรูปที่ 3 

3.4.20 ระยะตามผิวฉนวน (creepage distance) (ดูภาคผนวก ข.) หมายถึง ระยะทางสั้นทีสุ่ดตามผิวฉนวน

ระหวางช้ินสวนตัวนาํ 2 ช้ิน 

หมายเหตุ การพิจารณาระยะตามผิวฉนวนกับชิ้นสวนที่เขาถึงได ผิวหนาของเปลือกหุมฉนวนที่เขาถึงได ตองถือ

วาเปนตัวนําเสมือนปดไวดวยแผนโลหะบางในสวนที่สามารถสัมผัสไดดวยมือหรือนิ้วทดสอบมาตรฐาน

ตามที่กําหนดในรูปที่ 3 

3.4.21 กระแสเกินที่ไมทํางานในวงจรประธาน (non-operating overcurrent in the main circuit) 

บทนิยามของคาขีดจาํกัดของกระแสเกินที่ไมทํางาน ใหเปนไปตามขอ 3.4.21.1 และขอ 3.4.21.2 

หมายเหตุ ในกรณีท่ีกระแสเกินในวงจรประธานไมมีกระแสเหลือ การทํางานของอุปกรณตรวจจับอาจจะเกิดขึ้น

เนื่องจากผลของการกระตุนไมสมมาตรของอุปกรณตรวจจับเอง 

3.4.21.1 คาขีดจาํกัดของกระแสเกินในกรณีที่มีโหลดผาน RCBO ดวยกระแสไฟฟา 2 ทาง หมายถึง 

คาสูงสุดของกระแสเกินของโหลดซึ่งไมมีความผิดพรองกับเปลือกหุมหรือกับดิน และไมมี

กระแสไฟฟาร่ัวลงดินที่สามารถไหลผาน RCBO ดวยกระแสไฟฟา 2 ทาง โดยไมทําใหเกิดการ

ตัดวงจร 
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3.4.21.2 คาขีดจาํกัดของกระแสเกินในกรณีของโหลดเฟสเดียว ผาน RCBO 3 ข้ัว หรือ 4 ข้ัว หมายถึง 

คาสูงสุดของกระแสเกินเฟสเดียว ซึ่งไมมีความผดิพรองกับเปลือกหุมหรือกับดิน และไมมี

กระแสไฟฟาร่ัวลงดินที่สามารถไหลผาน RCBO 3 ข้ัว หรือ 4 ข้ัว โดยไมทําใหเกิดการตัดวงจร 

3.4.22 วิสัยสามารถการตอและการตัดกระแสเหลอื (residual making and breaking capacity) หมายถึง คา

ขององคประกอบไฟฟากระแสสลับของกระแสเหลือคาดหวังซ่ึง RCBO สามารถตอวงจร นาํ

กระแสไฟฟาสําหรับชวงเวลาเปดวงจร และตัดวงจรภายใตภาวะที่กําหนดของการใชและการทํางาน 
3.4.23 คาขีดจาํกัด (Ux และ Uy) ของแรงดันไฟฟาสําหรับ RCBO ที่ข้ึนกับแรงดันไฟฟา 

3.4.23.1 Ux หมายถึง คาต่าํสุดของแรงดันไฟฟา ทีท่ําให RCBO ที่ข้ึนกับแรงดนัไฟฟายังคงทํางานภายใต

ภาวะที่กําหนดในกรณีทีแ่รงดันไฟฟาลดลง (ดูขอ 9.17.1) 

3.4.23.2 Uy หมายถึง คาต่าํสุดของแรงดันไฟฟาทีต่่ํากวาคาที่ทาํให RCBO ที่ข้ึนกับแรงดันไฟฟาเปดวงจร

อยางอัตโนมัตใินกรณีที่ไมมกีระแสเหลือ 

3.5 บทนิยามเกี่ยวกับคาและพิสัยของปริมาณที่มีอิทธิพล 

3.5.1 ปริมาณที่มีอิทธิพล (influencing quantity) หมายถึง ปริมาณใดๆ ที่เปลี่ยนแปลงการทํางานที่กําหนด

ของ RCBO 

3.5.2 คาอางอิงของปริมาณที่มีอิทธิพล (reference value of an influencing quantity) หมายถงึ คาของ

ปริมาณที่มีอิทธิพลตอลักษณะเฉพาะโดยผูทํากําหนดไว 

3.5.3 ภาวะอางอิงของปริมาณท่ีมีอิทธิพล (reference conditions of influencing quantity) หมายถึง คา

อางอิงของปริมาณที่มีอิทธพิลทั้งหมด 

3.5.4 พิสัยของปริมาณที่มีอิทธิพล (range of an influencing quantity) หมายถึง พิสัยของปริมาณที่มี

อิทธิพลคาใดคาหนึ่งที่ยอมให RCBO ทํางานภายใตภาวะที่กําหนด โดยที่ปริมาณที่มีอิทธิพลอ่ืนมีคาที่

คาอางอิง 

3.5.5 พิสัยสุดขีดของปริมาณที่มีอิทธิพล (extreme range of an influencing quantity) หมายถึง พิสัยของ

ปริมาณที่มีอิทธิพลที่ RCBO ยังกลับคืนสูสภาพการทํางานได แมวาไมจาํเปนตองเปนไปตาม

ขอกําหนดใดๆ 

3.5.6 อุณหภูมิอากาศโดยรอบ (ambient air temperature) หมายถึง อุณหภูมิของอากาศโดยรอบ RCBO 

ภายใตภาวะทีกํ่าหนด (ดู IEV 441-11-13) 

หมายเหตุ สําหรับ RCBO ท่ีติดตั้งภายในเปลือกหุม หมายถึงอุณหภูมิของอากาศที่อยูภายนอกเปลือกหุมนั้น 

3.5.7 อุณหภูมิอากาศโดยรอบอางอิง (reference ambient air temperature) หมายถึง อุณหภูมิอากาศ

โดยรอบที่ลักษณะเฉพาะเวลา-กระแสเกินใชอางอิง 

3.6 บทนิยามเกี่ยวกับขั้วตอสาย  

3.6.1 ข้ัวตอสาย (terminal) หมายถึง ข้ัวตอสายที่เปนชิ้นสวนตัวนําของ RCBO เพ่ือใชตอทางไฟฟากับวงจร

ภายนอกไดหลายๆ ครั้ง 
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3.6.2 ข้ัวตอแบบหมุดเกลียว (screw-type terminal) หมายถึง ข้ัวตอสําหรับการตอและการปลดในภายหลัง 

(subsequent disconnection) กับตัวนาํหนึ่งเสน หรือการตอระหวาง (interconnection) ตัวนําตัง้แต 

2 เสนขึ้นไป  การตอหรือปลดทาํไดดวยหมุดเกลียวหรือแปนเกลียว (nut) ทุกชนิดทั้งโดยตรงหรือ

โดยออม 

3.6.3  ข้ัวตอปลายหมุดเกลียว (pillar terminal) หมายถึง ข้ัวตอแบบหมุดเกลียวซึ่งใชปลายของหมุดเกลียว

หนึ่งหรือหลายตัวบีบรดัตัวนําที่สอดเขาไปในรูหรือชองของขั้วตอ อาจกดบบีรัดโดยตรงดวยปลายของ

หมุดเกลียวหรือโดยผานตัวกลางอ่ืนที่รับแรงกดจากปลายของหมุดเกลียวก็ได 

หมายเหตุ ตัวอยางขั้วตอปลายหมุดเกลียวแสดงไวในภาคผนวก ฐ. รูปที่ ฐ.1 

3.6.4  ข้ัวตอหัวหมุดเกลียว (screw terminal) หมายถึง ข้ัวตอแบบหมุดเกลียวซึ่งบีบรัดตัวนาํอยูขางใตหัว

ของหมุดเกลียว อาจกดบีบรัดโดยตรงดวยหัวของหมุดเกลียวหนึ่งตัวหรือโดยผานตัวกลางอ่ืน เชน 

แหวนรอง แผนบีบรดั หรืออุปกรณปองกันการเคลื่อนตวั (anti-spread device) 

หมายเหตุ ตัวอยางขั้วตอหัวหมุดเกลียวแสดงไวในภาคผนวก ฐ. รูปที่ ฐ.2 

3.6.5   ข้ัวตอเดือยเกลียว (stud terminal) หมายถึง ข้ัวตอแบบหมุดเกลียวซึ่งบีบรัดตัวนําอยูขางใตแปน

เกลียว อาจกดบีบรัดโดยตรงดวยแปนเกลียวรูปรางเหมาะสมหนึ่งตัวหรือโดยผานชิ้นสวนขั้นกลาง

หนึ่งช้ิน เชน แหวนรอง แผนบีบรดั หรืออุปกรณปองกันการเคลื่อนตวั 

หมายเหตุ ตัวอยางขั้วตอปลายหมุดเกลียวแสดงไวในภาคผนวก ฐ. รูปที่ ฐ.2 

3.6.6   ข้ัวตอประกับ (saddle terminal) หมายถึง ข้ัวตอแบบหมุดเกลียวซึ่งบบีรัดตัวนําใหอยูใตประกบัดวย

หมุดเกลียวหรือแปนเกลียวจํานวนตั้งแต 2 ตัวข้ึนไป 

หมายเหตุ ตัวอยางขั้วตอประกับแสดงไวในภาคผนวก ฐ. รูปที่ ฐ.3 

3.6.7 ข้ัวตอหูสาย (lug terminal) หมายถึง ข้ัวตอหัวหมุดเกลียวหรือข้ัวตอเดือยเกลียว ที่ออกแบบสาํหรับ

ยึดหูสาย (cable lug) แทงตัวนํา (bar) ดวยหมุดเกลยีวหรือแปนเกลียว 

หมายเหตุ ตัวอยางขั้วตอหูสายแสดงไวในภาคผนวก ฐ. รูปที่ ฐ.4 

3.6.8   ข้ัวตอแบบไรหมุดเกลียว (screwless-type terminal) หมายถึง ข้ัวตอสําหรับการตอและการปลดใน

ภายหลังกับตวันําหนึ่งเสน หรือการตอระหวางตัวนาํตั้งแต 2 เสนขึ้นไปซึ่งสามารถปลดแยกสวนได 

การตอหรือปลดทําไดดวยขดสปริง ล่ิม ช้ินสวนมีรูปทรงเยื้องศูนยกลาง หรือช้ินสวนรูปทรงกรวย ฯลฯ

ทั้งโดยตรงหรือโดยออม โดยไมตองเตรียมตัวนําข้ึนเปนพิเศษนอกจากปอกฉนวนออกเทานั้น 

3.6.9 หมุดเกลียวปลอย (tapping screw) หมายถึง หมุดเกลียวที่ทําจากวัสดุที่มีความทนตอการผิดรูปสูง 

เมื่อใชแรงหมุนเขาไปในรูวสัดุที่มีความทนตอการผิดรปูนอยกวาของหมุดเกลียว 

หมุดเกลียวปลอยนี้ตองเปนเกลียวเรียว (tapered thread) เกลียวที่เกิดจากการใชงานของหมุดเกลียว

จะยึดแนนมั่นคงเมื่อมีจํานวนรอบหมุนเกนิกวาจาํนวนเกลียวบนสวนปลายตดัเรียว 

3.6.10 หมุดเกลียวปลอยแบบเกลยีวเต็ม (thread forming tapping screw) หมายถึง หมุดเกลียวปลอยที่มี

เกลียวตอเนื่องกัน ซึ่งเกลียวนี้ไมไดทาํหนาที่ขับวัสดุออกจากรู 

หมายเหตุ ตัวอยางหมุดเกลียวปลอยแบบเกลียวเต็มแสดงไวในรูปที่ 1 
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3.6.11 หมุดเกลียวปลอยแบบเกลยีวตัด (thread cutting tapping screw) หมายถึง หมุดเกลียวปลอยที่มี

เกลียวไมตอเนื่องกัน ซึ่งเกลียวตัดนี้ทาํหนาที่ขับวัสดุออกจากรู 

หมายเหตุ ตัวอยางหมุดเกลียวปลอยแบบเกลียวตัดแสดงไวในรูปที่ 2 

 

 

3.7 บทนิยามเกี่ยวกับภาวะการทาํงาน 

3.7.1 การทํางาน (operation) หมายถึง การปรบัเปลี่ยนตาํแหนงของหนาสัมผัสเคลื่อนที่ไดจากตาํแหนงเปด

ไปยังตาํแหนงปด หรือกลับกันในทาํนองเดียวกัน 

หมายเหตุ ถาจําเปนตองแบงแยกการทํางานในลักษณะทางไฟฟา (คือตอหรือตัด) ใหหมายถึง การทํางานตัดตอ

วงจร และการทํางานในลักษณะทางกล (ปดหรือเปด) ใหหมายถึง การทํางานทางกล 

3.7.2 การทํางานปด (closing operation) หมายถึง การทํางานโดยที ่ RCBO เปลี่ยนจากตําแหนงเปดไปยัง

ตําแหนงปด (ดู IEV 441-16-08) 

3.7.3 การทํางานเปด (opening operation) หมายถึง การทาํงานโดยที ่RCBO เปลี่ยนจากตาํแหนงปดไปยัง

ตําแหนงเปด (ดู IEV 441-16-09) 

3.7.4 การทํางานดวยมือ (dependent manual operation) หมายถึง การทํางานดวยพลังงานมือโดยตรง

เทานั้น ซึ่งความเร็วและแรงของการทํางานขึ้นอยูกับการกระทําของผูใชงาน (ดู IEV 441-16-13) 

3.7.5 การทํางานไมข้ึนกับมือ (independent manual operation) หมายถึง การทํางานดวยพลงังานสะสมซึ่ง

พลังงานเกิดขึ้นจากกาํลังมือ สะสมและปลดปลอยในการทาํงานครั้งเดียวอยางตอเนื่อง ซึ่งความเร็ว

และแรงของการทํางานไมข้ึนอยูกับการกระทําของผูใชงาน (ดู IEV 441-16-16) 

3.7.6 RCBO ทริปอิสระ (trip free RCBO) หมายถึง RCBO ที่มีหนาสัมผัสเคลื่อนที่ไดซึ่งยอนกลับและคง

อยูในตาํแหนงเปดเมื่อการทํางานเปด (อัตโนมตั)ิ เร่ิมเกิดขึ้นหลังจากการทํางานปด ถึงแมวาคาํส่ังปด

ยังคงอยู (ดู IEV 441-16-31) 

หมายเหตุ เพ่ือใหแนใจวาการตัดวงจรของกระแสไฟฟาซึ่งอาจจะเกิดขึ้นมีความถูกตอง อาจจําเปนตองทําให

หนาสัมผัสขณะนั้นอยูในตําแหนงปด 

3.7.7 วัฏจักรการทํางาน (operating cycle) หมายถึง ลําดับของการทํางานอยางสมบูรณจากตําแหนงหนึ่งไป

ยังตําแหนงหนึ่ง และกลับไปยังตําแหนงเดิมโดยผานตาํแหนงอ่ืนทั้งหมด (ถาม)ี (ดู IEV 441-16-

02) 

3.7.8 ลําดับการทํางาน (sequence operation) หมายถึง ลําดับของการทาํงานที่กําหนดอยางสมบูรณภายใน

ชวงเวลาที่กําหนด 

3.7.9 การทํางานแบบไมมีการหยุดชะงัก (uninterrupted duty) หมายถึง การทํางานในขณะที่หนาสัมผัสหลัก

ของ RCBO ยังคงปดอยูขณะที่นํากระแสไฟฟาคงที่โดยไมมีการหยุดชะงักเปนคาบเวลานาน (ซึ่ง

อาจจะเปนสัปดาห เดือน หรือป) 

3.8 บทนิยามเกี่ยวกับองคประกอบของโครงสราง 
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3.8.1 หนาสัมผัสหลัก (main contact) หมายถงึ หนาสัมผัสที่ติดตั้งรวมอยูในวงจรประธานของ RCBO เมื่อ

ในตาํแหนงปดมีหนาทีน่ํากระแสไฟฟาของวงจรประธาน (ดู IEV 441-15-07) 

3.8.2 หนาสัมผัสอารก (arcing contact) หมายถึง หนาสัมผัสที่มีจุดประสงคใหเปนจดุเริม่ของการเกิดอารก 

หมายเหตุ หนาสัมผัสอารกอาจใชเปนหนาสัมผัสหลัก หรืออาจเปนหนาสัมผัสแยกที่ออกแบบใหเปดหลังและปด

กอนหนาสัมผัสอ่ืนซึ่งมีจุดประสงคเพ่ือปองกันความเสียหาย 

3.8.3 หนาสัมผัสควบคุม (control contact) หมายถึง หนาสัมผัสที่ติดตั้งรวมอยูในวงจรควบคุมของ RCBO 

และทํางานทางกลโดย RCBO (ดู IEV 441-15-09) 

3.8.4 หนาสัมผัสชวย (auxiliary contact) หมายถึง หนาสัมผัสที่ติดตั้งรวมอยูในวงจรชวย และทํางานทาง

กลโดย RCBO (ตัวอยางเชน สําหรับชีบ้อกตําแหนงของหนาสัมผัส) (ดู IEV 441-15-10) 

3.8.5 ตัวปลด (release) หมายถึง อุปกรณสําหรับตอทางกลกับ (หรือรวมอยูใน) RCBO ซึ่งจะปลดการยึด

และยอมให RCBO เปดวงจรอยางอัตโนมตัิ (ดู IEV 41-15-17) 

หมายเหตุ ในบทนิยามของ IEV อางอิงใหกระทําในตําแหนงปดวงจรดวย 

3.8.6 ตัวปลดเนื่องจากกระแสเกิน (overcurrent release) หมายถึง ตัวปลดที่ยอมให RCBO เปดวงจรแบบ

มีหรือไมมีการหนวงเวลาเมื่อกระแสไฟฟาในตัวปลดมคีาเกินคาที่คาํนวณไว (ดู IEV 441-16-33) 

หมายเหตุ ในบางกรณี คากระแสไฟฟานี้อาจขึ้นอยูกับอัตราการเพิ่มขึ้นของกระแสไฟฟา 

3.8.7 ตัวปลดเนื่องจากกระแสเกินแบบเวลาหนวงผกผัน (inverse time-delay overcurrent release) 

หมายถึง ตวัปลดเนื่องจากกระแสเกินที่จะทํางานหลังจากเวลาหนวงคาหนึ่งซึ่งแปรผกผันกับคาของ

กระแสเกิน (ดู IEV 441-16-35) 

หมายเหตุ ตัวปลดดังกลาวอาจออกแบบใหมีเวลาหนวงต่ําสุดสําหรับกระแสเกินที่มีคาสูง 

3.8.8 ตัวปลดเนื่องจากกระแสเกินโดยตรง (direct overcurrent release) หมายถึง ตัวปลดเนื่องจากกระแส

เกินที่ไดรับกําลังโดยตรงจากกระแสไฟฟาในวงจรประธานของ RCBO (ดู IEV 441-16-38) 

3.8.9 ตัวปลดเนื่องจากโหลดเกิน (overload release) หมายถึง ตัวปลดเนื่องจากกระแสเกินที่มีจุดประสงค

สําหรับปองกันโหลดเกนิ (ดู IEV 441-16-38) 

3.8.10 ช้ินสวนตัวนํา (conductive part) หมายถึง ช้ินสวนซึ่งสามารถนํากระแสไฟฟา ถึงแมวาอาจจะไม

จําเปนใหใชนาํกระแสไฟฟาใชงาน (ดู IEV 441-11-09) 

3.8.11 ช้ินสวนตัวนาํที่เผยตัว (exposed conductive part) หมายถึง ช้ินสวนตัวนําซึ่งสามารถสัมผัสไดงาย ซึ่ง

ปกติเปนสวนที่ไมมีไฟฟา แตอาจกลายเปนสวนที่มีไฟฟาไดภายใตภาวะผิดพรอง (ดู IEV 441-11-

10) 

3.9 บทนิยามเกี่ยวกับการทดสอบ 

3.9.1 การทดสอบเฉพาะแบบ (type test) หมายถึง การทดสอบหนึ่งหรือหลายอุปกรณ เพ่ือแสดงวาการ

ออกแบบนั้นเปนไปตามขอกําหนดทีต่องการ (ดู IEV 151-04-15) 

3.9.2 การทดสอบประจํา (routine test) หมายถึง การทดสอบของแตละอุปกรณในระหวางหรือหลังการผลิต 

เพ่ือใหแนใจวาเปนไปตามขอบเขตที่กําหนด (ดู IEV 151-04-16) 



มอก. 909-2548 

-14- 

4.   การจําแนกประเภท 

RCBO จําแนกประเภทดังตอไปนี ้

4.1 ตามวิธีการทํางาน 

หมายเหตุ การเลือกแบบตางๆ เปนไปตามขอกําหนดของ IEC 60364-5-53 

4.1.1 RCBO ที่ไมข้ึนกับแรงดนัไฟฟา (ดูขอ 3.3.8) 

4.1.2 RCBO ที่ข้ึนกับแรงดันไฟฟา (ดูขอ 3.3.9) 

4.1.2.1  เปดวงจรอยางอัตโนมตัิในกรณีที่แรงดันไฟฟาลมเหลวโดยไมมีหรือมีการหนวงเวลา (ดูขอ 8.12) 

ก) ปดวงจรคืนอยางอัตโนมัต ิเมื่อแรงดันไฟฟากลับคนืปกต ิ

ข) ไมปดวงจรคนือยางอัตโนมัต ิเมื่อแรงดันไฟฟากลับคนืปกต ิ

4.1.2.2  ไมเปดวงจรอยางอัตโนมัต ิในกรณีที่แรงดันไฟฟาลมเหลว 

ก) สามารถทริปไดในกรณีที่มีสถานการณอันตราย (เชน เนื่องจากความผิดพรองลงดิน) หรือ

ความลมเหลวของแรงดันไฟฟา (ขอกําหนดนี้อยูระหวางการพิจารณา) 

ข) ไมสามารถทริปไดในกรณีทีม่ีสถานการณอันตราย (เชน เนื่องจากความผิดพรองลงดิน) หรือ

ความลมเหลวของแรงดันไฟฟา 

หมายเหตุ การเลือก RCBO ในขอ ข) ขึ้นอยูกับเงื่อนไขตาม IEC 60364-5-53 ขอ 532.2.2.2 

4.2  ตามแบบการติดตั้ง 

− RCBO สําหรับการตดิตั้งยึดกับที่ และการเดินสายไฟฟายึดกับที ่

− RCBO สําหรับการตดิตั้งแบบเคลื่อนที่ได และตอกับสายออน (ของอุปกรณกับแหลงจาย) 

4.3  ตามจาํนวนขั้วและทางเดนิกระแสไฟฟา 
− RCBO แบบขั้วเดี่ยว มีข้ัวปองกันกระแสเกิน 1 ข้ัว และสายกลางที่ไมมีการตัดตอ (ดู ขอ 3.3.16) 

(ทางเดินไฟฟา 2 ทาง) 

− RCBO แบบ 2 ข้ัว มีข้ัวปองกันกระแสเกิน 1 ข้ัว 

− RCBO แบบ 2 ข้ัว มีข้ัวปองกันกระแสเกิน 2 ข้ัว 

− RCBO แบบ 3 ข้ัว มีข้ัวปองกันกระแสเกิน 3 ข้ัว 

− RCBO แบบ 3 ข้ัว มีข้ัวปองกันกระแสเกิน 3 ข้ัว และสายกลางที่ไมมีการตัดตอ (ทางเดินไฟฟา 4 

ทาง) 

− RCBO แบบ 4 ข้ัว มีข้ัวปองกันกระแสเกิน 3 ข้ัว 

− RCBO แบบ 4 ข้ัว มีข้ัวปองกันกระแสเกิน 4 ข้ัว 

หมายเหตุ ขั้วที่ไมใชขั้วปองกันกระแสเกิน อาจเปน 

-  “ขั้วไมปองกัน”  (ดูขอ 3.3.15.2)  หรือ 

-  “ขั้วตัดตอสายกลาง”  (ดูขอ 3.3.15.3) 

4.4  ตามความเปนไปไดของการตั้งกระแสเหลือที่ทํางาน 

− RCBO ที่มีกระแสเหลือที่ทํางานที่กําหนดคาเดียว 

− RCBO ที่มีการตั้งคากระแสเหลือที่ทํางานไดหลายคา โดยแตละข้ันมีคาคงที ่
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4.5  ตามความตานทานตอการทริปที่ไมพึงประสงคเนื่องจากแรงดันไฟฟาเสิรจ 

− RCBO ที่มีความตานทานปกติตอการทริปที่ไมพึงประสงค (แบบทั่วไป ดังแสดงในตารางที่ 2) 

− RCBO ที่มีความตานทานเพิม่ขึ้นตอการทริปที่ไมพึงประสงค (แบบ S ดังแสดงในตารางที่ 2) 

4.6  ตามการทํางานเมื่อมีองคประกอบไฟฟากระแสตรง 

− RCBO แบบ AC 

− RCBO แบบ A 

 

4.7  ตามการหนวงเวลา (เมื่อมีกระแสเหลือ) 

− RCBO ที่ไมมกีารหนวงเวลา : แบบใชงานทั่วไป 

− RCBO ที่มีการหนวงเวลา : แบบ S สําหรับการเลือกใชงาน 

4.8  ตามการปองกันอิทธิพลจากภายนอก 

− RCBO ที่มีเปลือกหุม (ไมตองการเปลือกหุมเพิ่มเติม) 

− RCBO ที่ไมมเีปลือกหุม (ตองมีเปลือกหุมเมื่อใชงาน) 

4.9  ตามวิธีการตดิตั้ง (mounting) 

− RCBO แบบตดิตั้งบนพื้นผิว 

− RCBO แบบตดิตั้งแบบฝง 

− RCBO แบบตดิตั้งในแผงสวิตช (panel board) หรือแผงจายไฟ (distribution board) 

หมายเหตุ RCBO ทุกแบบขางตนอาจมีเจตนาใหติดตั้งกับรางได 

4.10  ตามวิธีการตอสาย 

− RCBO ที่มีการตอสายไมข้ึนกับการตดิตั้งทางกล 

− RCBO ที่มีวิธกีารตอสายขึ้นกับการตดิตั้งทางกล เชน 

 แบบใชเสียบ (plug-in) 

 แบบสลักเกลียว (bolt-on) 

หมายเหตุ RCBO อาจเปนแบบใชเสียบหรือแบบสลักเกลียวเฉพาะดานแหลงจาย โดยทั่วไปการตอสายดานโหลดจะใช

วิธีการเขาสาย 

4.11  ตามกระแสไฟฟาทริปทันที (ดูขอ 3.4.18) 

− RCBO แบบ B 

− RCBO แบบ C 

− RCBO แบบ D 

4.12 ตามลักษณะเฉพาะ I
2
t 

นอกเหนือจากลักษณะเฉพาะ I
2
t ที่ผูทําจัดใหตามขอ 5.  RCBO อาจจําแนกประเภทตามลักษณะเฉพาะ 

I
2
t นั้นๆ ได 

5.   ลักษณะเฉพาะของ RCBO 
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5.1  ลักษณะเฉพาะโดยสรุป 

RCBO ตองระบุลักษณะเฉพาะ ดังตอไปนี้ 

− แบบการตดิตัง้ (ดูขอ 4.2) 

− จํานวนขั้วและทางเดินไฟฟา (ดูขอ 4.3) 

− กระแสไฟฟาที่กําหนด In (ดูขอ 5.2.2) 

− กระแสเหลือที่ทํางานที่กําหนด IΔn (ดูขอ 5.2.3) 

− กระแสเหลือที่ไมทํางานที่กําหนด (ดูขอ 5.2.4) 

− แรงดันไฟฟาที่กําหนด Un (ดูขอ 5.2.1) 

− ความถี่ที่กําหนด (ดูขอ 5.2.5) 

− ความทนกระแสไฟฟาลัดวงจรที่กําหนด Icn (ดูขอ 5.2.6) 

− วิสัยสามารถการตอและการตัดกระแสเหลอืที่กําหนด IΔm (ดูขอ 5.2.7) 

− การหนวงเวลา (ถาม)ี (ดูขอ 5.2.8) 

− ลักษณะเฉพาะการทํางานในกรณีกระแสเหลือที่มีองคประกอบไฟฟากระแสตรง (ดูขอ 5.2.9) 

− การประสานสมัพันธของฉนวน รวมทั้งระยะหางในอากาศ และระยะตามผิวฉนวน (ดูขอ 5.2.10) 

− วิธีการตดิตั้ง (ดูขอ 4.9) 

− วิธีการตอสาย (ดูขอ 4.10) 

− พิสัยของกระแสเกินทริปทันที (ดูขอ 4.11) 

− ประเภทของ I
2
t (ดูขอ 4.12) 

− ระดับชั้นการปองกัน (ดู IEC 60529) 

สําหรับ RCBO ที่ข้ึนกับแรงดันไฟฟา 

− การทํางานของ RCBO ในกรณีที่แรงดันไฟฟาลมเหลว (ดูขอ 4.1.2) 

5.2  ปริมาณที่กําหนดและลักษณะเฉพาะอื่นๆ 

5.2.1  แรงดันไฟฟาที่กําหนด 

5.2.1.1  แรงดันไฟฟาทํางานที่กําหนด (Ue) 

แรงดันไฟฟาทํางานที่กําหนด (ซึ่งตอไปนีจ้ะเรียกวา “แรงดันไฟฟาทีกํ่าหนด”) ของ RCBO คอื 

คาแรงดนัไฟฟาที่ระบุโดยผูทําเพ่ือใชอางอิงถึงสมรรถนะ 

หมายเหตุ RCBO เครื่องเดียวกันอาจจะระบุดวยแรงดันไฟฟาท่ีกําหนดหลายคาพรอมกับความทนกระแสไฟฟา

ลัดวงจรที่กําหนดที่สอดคลองกัน 

5.2.1.2  แรงดันไฟฟาฉนวนที่กําหนด (Ui) 

แรงดันไฟฟาฉนวนที่กําหนดของ RCBO คือคาแรงดันไฟฟาที่ระบุโดยผูทําที่ใชอางอิงในการ

ทดสอบความทนไดอิเล็กทริกและระยะตามผิวฉนวน 

หากมิไดระบุไวเปนอยางอ่ืน แรงดันไฟฟาฉนวนที่กําหนดคือคาแรงดันไฟฟาที่กําหนดสูงสุดของ 

RCBO  ไมวากรณีใดแรงดนัไฟฟาที่กําหนดสูงสุดตองมากกวาแรงดนัไฟฟาฉนวนที่กําหนด 

5.2.2  กระแสไฟฟาที่กําหนด (In) 
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กระแสไฟฟาที่ระบุโดยผูทาํซึ่ง RCBO สามารถนํากระแสไฟฟานี้ในขณะการทาํงานแบบไมมีการ

หยุดชะงัก (ดขูอ 3.7.9) ที่อุณหภูมิโดยรอบอางอิงที่กําหนด 

คามาตรฐานของอุณหภูมิโดยรอบอางอิงเทากับ 30 องศาเซลเซียส ถาใชอุณหภูมิโดยรอบอางอิง

แตกตางออกไป ใหพิจารณาผลกระทบที่เกิดกบัการปองกันโหลดเกินของสายไฟฟา ซึ่งปกติก็ใช

อุณหภูมิโดยรอบอางอิง 30 องศาเซลเซียส ท่ีเปนไปตามกฎการติดตัง้ (ดู IEC 60364 บทที่ 523) 

 

5.2.3  กระแสเหลือที่ทํางานที่กําหนด (IΔn) 

คากระแสเหลือที่ทํางาน (ดูขอ 3.2.4) ของ RCBO ที่ระบุโดยผูทาํ ซึง่ทําให RCBO ทํางานภายใตภาวะ

ที่กําหนด 

หมายเหตุ RCBO ท่ีตั้งกระแสเหลือท่ีทํางานไดหลายคา ใหใชคาท่ีตั้งไดสูงสุดเปนคาท่ีระบุ 

5.2.4  กระแสเหลือที่ไมทํางานที่กําหนด (IΔno) 

คาของกระแสเหลือที่ไมทํางาน (ดูขอ 3.2.5) ของ RCBO ที่ระบุโดยผูทํา ซึ่ง RCBO จะไมทํางาน

ภายใตภาวะทีกํ่าหนด 

5.2.5  ความถี่ที่กําหนด 

ความถี่ที่กําหนดของ RCBO เปนความถีกํ่าลัง ที่ออกแบบไวสําหรับ RCBO และคาของลักษณะเฉพาะ

อ่ืนที่สมนัยกัน 

หมายเหตุ RCBO เครื่องเดียวกันอาจจะระบุความถี่ท่ีกําหนดหลายคา 

5.2.6  ความทนกระแสไฟฟาลัดวงจรที่กําหนด (Icn) 

ความทนกระแสไฟฟาลัดวงจรที่กําหนดของ RCBO คือวิสัยสามารถการตัดกระแสไฟฟาลัดวงจรสูงสุด 

(ดูขอ 3.4.6.1) ของ RCBO ที่ระบุโดยผูทํา 

หมายเหตุ RCBO ท่ีมีคาความทนกระแสไฟฟาลัดวงจรที่กําหนด (Icn) มีวิสัยสามารถการตัดกระแสไฟฟาลัดวงจร

ใชงาน (Ics) ดวย (ดูตารางที่ 18) 

5.2.7  วิสัยสามารถการตอและการตัดกระแสเหลอืที่กําหนด (IΔm) 

คารากกาํลังสองเฉล่ียขององคประกอบไฟฟากระแสสลับของกระแสเหลือคาดหวัง (ดูขอ 3.2.3 และ 

ขอ 3.4.3) ที่ระบุโดยผูทํา ซึ่ง RCBO สามารถตอวงจรนํากระแสไฟฟาและตัดวงจรภายใตภาวะที่

กําหนด 

ภาวะที่กําหนด ใหเปนไปตามขอ 9.12.13 

5.2.8  RCBO แบบ S 

RCBO แบบหนวงเวลา (ดูขอ 3.3.12) เปนไปตามสวนที่เก่ียวเนื่องตามตารางที ่2 

5.2.9  ลักษณะเฉพาะการทํางานในกรณีของกระแสเหลือที่มีองคประกอบไฟฟากระแสตรง 

5.2.9.1  RCBO แบบ AC 

RCBO ที่มีความแนนอนในการทริปเมื่อเกิดกระแสเหลือชนิดกระแสไฟฟาสลับคลื่นไซน ทั้งกรณี

กระแสเหลือทันทีหรือแบบเพิ่มขึ้นอยางชาๆ 
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5.2.9.2  RCBO แบบ A 

RCBO ที่มีความแนนอนในการทริปเมื่อเกิดกระแสเหลือชนิดกระแสไฟฟาสลับคลื่นไซนและชนิด

กระแสไฟฟาตรงพัลสตอเนื่อง ทั้งกรณีกระแสเหลือทันทีหรือแบบเพิม่ขึ้นอยางชาๆ 

5.2.10 การประสานสมัพันธของฉนวน รวมทั้งระยะหางในอากาศ และระยะตามผิวฉนวน  

ระยะหางในอากาศและระยะตามผิวฉนวนใหเปนไปตามขอ 8.1.3 สวนการประสานสัมพันธของฉนวน

ในขณะนี้ยังไมกําหนด 

5.3  คามาตรฐานและคาที่นิยมใช 

5.3.1  คาแรงดนัไฟฟาที่กําหนดทีน่ิยมใช (Un) ใหเปนไปตามตารางดังนี ้

RCBO วงจรแหลงจายของ RCBO แรงดันไฟฟาทีกํ่าหนด 

แบบขั้วเดี่ยว ที่มีขั้วปองกันกระแสเกิน 1 ขั้ว 

และสายกลางทีไ่มมีการตัดตอ 

เฟสเดียว  เฟสกับสายกลาง 230 V 

แบบ 2 ขั้ว ที่มีขั้วปองกันกระแสเกิน 1 ขั้ว 

หรือ 2 ขั้ว 

เฟสเดียว  เฟสกับสายกลาง 

เฟสเดียว  เฟสกับเฟส 

230 V 

400 V 

แบบ 3 ขั้ว ที่มีขั้วปองกันกระแสเกิน 3 ขั้ว 3 เฟส 3 สาย 400 V 

แบบ 3 ขั้ว ที่มีขั้วปองกันกระแสเกิน 3 ขั้ว 

และมีสายกลางที่ไมมีการตัดตอ 

3 เฟส 4 สาย 400 V 

แบบ 4 ขั้ว ที่มีขั้วปองกันกระแสเกิน 3 ขั้ว 

หรือ 4 ขั้ว 

3 เฟส 4 สาย 400 V 

หมายเหตุ 1. ใน IEC 60038 แรงดันไฟฟา 230 โวลต และ 400 โวลต เปนคามาตรฐาน ในอนาคตคาเหลานี้จะใช

แทนที่แรงดันไฟฟา 220 โวลต และ 240 โวลต  แรงดันไฟฟา 380 โวลต และ 415 โวลต ตามลําดับ 

หมายเหตุ 2. อยางไรก็ตามในมาตรฐานนี้ มีคาอางอิง 230 โวลต หรือ 400 โวลต หมายความรวมถึง 220 โวลต 

หรือ 240 โวลต  และ 380 โวลต หรือ 415 โวลต ตามลําดับ 

5.3.2  คากระแสไฟฟาที่กําหนดทีน่ิยมใช (In) 

คากระแสไฟฟาที่กําหนดทีน่ิยมใช คือ 6-8-10-13-16-20-25-32-40-50-63-80-100-125 

แอมแปร 

5.3.3  คามาตรฐานของกระแสเหลือที่ทํางานที่กําหนด (IΔn) 

คามาตรฐานของกระแสเหลือที่ทํางานที่กําหนด คือ 0.006-0.01-0.03-0.1-0.3-0.5 แอมแปร 

5.3.4  คามาตรฐานของกระแสเหลือที่ไมทํางานทีกํ่าหนด (IΔno) 

คามาตรฐานของกระแสเหลือที่ไมทํางาน คือ 0.5 IΔn 

หมายเหตุ สําหรับกระแสเหลือชนิดกระแสไฟฟาตรงพัลสตอเนื่อง  คากระแสเหลือท่ีไมทํางานขึ้นอยูกับมุมประวิง

กระแส α (ดูขอ 3.1.4) 

5.3.5  คามาตรฐานของความถี่ที่กําหนด  
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คามาตรฐานของความถี่ที่กําหนด คือ 50 เฮิรตซ 

5.3.6  คาความทนกระแสไฟฟาลัดวงจรที่กําหนด 

5.3.6.1  คามาตรฐานไมเกิน 10 000 แอมแปร 

คามาตรฐานของความทนกระแสไฟฟาลัดวงจรไมเกิน 10 000 แอมแปร ใหเปนไปตามตารางที่ 1 

 

 

 

ตารางที่ 1  คามาตรฐานของความทนกระแสไฟฟาลัดวงจรที่กําหนด 

(ขอ 5.3.6.1) 

1 500 A 

3 000 A 

4 500 A 

6 000 A 

10 000 A 

พิสัยของตัวประกอบกําลังทีส่อดคลองกัน ใหเปนไปตามขอ 9.12.5 

5.3.6.2  คามาตรฐานเกิน 10 000 แอมแปร แตไมเกิน 25 000 แอมแปร 

คามาตรฐานเกิน 10 000 แอมแปร แตไมเกิน 25 000 แอมแปร คาที่นิยมใชคือ 15 000 แอมแปร 

และ 20 000 แอมแปร 

พิสัยของตัวประกอบกําลังทีส่อดคลองกัน ใหเปนไปตามขอ 9.12.5 

5.3.7  คาต่าํสุดของวิสัยสามารถการตอและการตดักระแสเหลือที่กําหนด 

คาต่าํสุดของวสัิยสามารถการตอและการตดักระแสเหลอืที่กําหนด (IΔm) คือ 10 IΔn หรือ 500 แอมแปร 

แลวแตคาใดจะมากกวา 

ตัวประกอบกาํลังที่ใชรวมกัน ใหเปนไปตามตารางที่ 17 

5.3.8  คามาตรฐานของเวลาตัดวงจร และเวลาไมตัดวงจรสําหรับการทํางานภายใตภาวะกระแสเหลือ 

คามาตรฐานของเวลาตัดวงจรสูงสุด (ดูขอ 3.3.10) และเวลาไมตัดวงจรสูงสุด (ดูขอ 3.3.11) สําหรับ 

RCBO แบบ AC ใหเปนไปตามตารางที ่2 
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ตารางที่ 2  คามาตรฐานของเวลาตัดวงจรและเวลาไมตดัวงจร 

สําหรับการทํางานภายใตภาวะกระแสเหลือ 

(ขอ 3.2.6  ขอ 4.5  ขอ 5.2.8  ขอ 5.3.8  ขอ 9.9.1.2  ขอ 9.17.1 และขอ 9.21.1.2) 

คามาตรฐานของเวลาตัดวงจรและเวลาไมตัดวงจรที่กระแสเหลือ (IΔ) เทากับ     

S 

แบบ 

In 

 

A 

IΔn 

 

A IΔn 2 IΔn 5 IΔn 

1)
 

5 A 10 A 20 A 

2) 

50 A  100 A   

200 A  500 A  

IΔt 
3)
 

 

ท่ัวไป ทุกคา ทุกคา 0.3 0.15 0.04 0.04 0.04 เวลาตัดวงจรสูงสุด 

0.5 0.2 0.15 0.15 0.15 เวลาตัดวงจรสูงสุด 

S ≥ 25 > 0.030 0.13 0.06 0.05 - 0.04 เวลาไมตัดวงจรต่ําสุด 

(ไมทริป) 

หมายเหตุ 
1)

  สําหรับ RCBO แบบท่ัวไป ท่ีมี IΔn ≤ 0.030 A อาจเลือกใช 0.25 A แทน 5 IΔn ได 

 
2)

  การทดสอบที่ 5 A  10 A  20 A  50 A  100 A และ 200 A ใหกระทําเฉพาะระหวางการทวนสอบ

ความถูกตองของการทํางาน ตามขอ 9.9.1.2 (4)  แตในทุกกรณีไมตองทดสอบคาท่ีเกินกวา

ขีดจํากัดลางของพิสัยทริป กระแสเกินแบบทันที 

 
3)

  การทดสอบดวยกระแสไฟฟา IΔt เทากับขีดจํากัดลางของพิสัยทริปกระแสเกินแบบทันทีเปนไปตาม

แบบ B แบบ C หรือแบบ D ตามความเหมาะสม 

สําหรับ RCBO แบบ A ใหใชเวลาตดัวงจงสูงสุด กําหนดไวในตารางที่ 2 คากระแสไฟฟา (IΔn  2 IΔn  

5 IΔn  0.25 แอมแปร และ 500 แอมแปร) อยางไรก็ตาม การทดสอบตามขอ 9.21.1 อาจเพิ่มคา

ไดดวยตัวคูณ 1.4 สําหรับ RCBO ที่มี IΔn > 0.01 แอมแปร  และดวยตัวคูณ 2 สําหรับ RCBO ที่มี 

IΔn ≤ 0.01 แอมแปร 
5.3.9  พิสัยมาตรฐานของกระแสเกินทริปทันท ี

พิสัยมาตรฐานของกระแสเกินทริปทันที ใหเปนไปตามตารางที่ 3 

ตารางที่ 3  พิสัยของกระแสเกินทริปทันที 

(ขอ 5.3.9) 

แบบ พิสัย 

B  > 3 In และ ≤ 5 In 

C  > 5 In และ ≤ 10 In 

D  > 10 In และ ≤ 50 In 
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6.  การทําเครื่องหมายและฉลาก 
ที่ RCBO ทุกเครื่องตองมีเครื่องหมายที่คงทน ถาวร ดังตอไปนี ้

1) ช่ือผูทํา หรือเคร่ืองหมายการคาที่จดทะเบยีน 

2) ช่ือแบบ หมายเลขแค็ตตาลอ็ก หรือหมายเลขเครื่อง 

3) แรงดันไฟฟาที่กําหนด 

4) กระแสไฟฟาที่กําหนดโดยไมตองแสดงสญัลักษณ “A” และนําหนาดวยสัญลักษณของกระแสเกินทริปทันที 

(B  C หรือ D) ตัวอยางเชน B 16 

5) ความถี่ที่กําหนด 

6) กระแสเหลือที่ทํางานที่กําหนด 

7) การตั้งของกระแสเหลือที่ทํางาน ในกรณีที ่RCBO มีกระแสเหลือที่ทํางานหลายคา 

8) ความทนกระแสไฟฟาลัดวงจรที่กําหนด หนวยเปน แอมแปร 

9) อุณหภูมิสอบเทียบอางอิง ถาแตกตางไปจาก 30 องศาเซลเซียส 

10) ระดับชั้นการปองกัน (ถาแตกตางไปจาก IP20 เทานั้น) 

11) ตําแหนงของการใชงาน (สัญลักษณใหเปนไปตาม IEC 60051) (ถาจําเปน) 

12) วิสัยสามารถการตอและการตัดกระแสเหลือที่กําหนด ถาแตกตางไปจากความทนกระแสไฟฟาลัดวงจรที่

กําหนด 

13) สัญลักษณ S ลอมรอบดวยสี่เหล่ียม      สําหรับอุปกรณแบบ S 
14) ตัวชี้บอกเพื่อแสดงวาเปนเฉพาะ RCBO ที่ข้ึนกับแรงดนัไฟฟา  (อยูระหวางการพิจารณา) 

15) สวนทํางานของอุปกรณทดสอบ แสดงเครื่องหมายดวยตัวอักษร T 

16) แผนผังการตอสาย 

17) ลักษณะเฉพาะการทํางานในกรณีของกระแสเหลือที่มีองคประกอบไฟฟากระแสตรง 

- RCBO แบบ AC ใหใชสัญลักษณ  

- RCBO แบบ A  ใหใชสัญลักษณ   

เครื่องหมายตองอยูบน RCBO หรือแผนปายเดียวหรือหลายแผนปายที่ติดอยูกับ RCBO และตองอยูในตาํแหนง

ที่อานไดงายเมื่อติดตั้ง RCBO แลว 

ถา RCBO มีขนาดเล็กและมีพ้ืนที่วางไมเพียงพอที่จะทําเครื่องหมายตามรายละเอยีดขางตนไดทัง้หมด อยางนอย

ตองทําเครื่องหมายตามขอ 4) ขอ 6) และขอ 13) และมองเห็นไดงายเมื่อตดิตั้ง RCBO แลว  อาจทํา

เครื่องหมายตามขอ 1)  ขอ 2)  ขอ 3)  ขอ 8)  และขอ 17) ที่ดานขางหรือดานหลังของ RCBO และมองเห็น

ไดงายกอนการติดตั้ง RCBO  อาจทําเครื่องหมายที่มีขอมูลตามขอ 16) ที่ดานในของฝาครอบใดๆ ซึ่งตองถอด

ออกกอนเพ่ือตอสายไฟฟาของแหลงจาย  ขอมูลอ่ืนๆ ที่เหลือที่ไมสามารถทําเครื่องหมายไดตองแสดงไวในแค็ต

ตาล็อกของผูทํา  

นอกเหนือจาก RCBO ที่ทํางานดวยปุมกด ตาํแหนงเปดตองแสดงดวยสัญลักษณ “O” และตาํแหนงปดตอง

แสดงดวยสัญลักษณ “ | ”  (เสนตรงสั้นๆ) 

S 
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สําหรับ RCBO ที่ทํางานดวยปุมกด 2 ปุม ปุมกดที่ออกแบบสําหรับการทํางานเปดอยางเดียวเทานั้นตองเปนสีแดง 

และ/หรือ ทําเคร่ืองหมายดวยสัญลักษณ “ O ” 

หามใชสีแดง สําหรับปุมกดอื่นๆ ของ RCBO 

ถาใชปุมกดสําหรับการปดของหนาสัมผัสและมีการระบุที่ชัดเจน ตาํแหนงที่ถูกกดลงตองเพียงพอที่จะบอกวาปด

อยู 

ถาใชปุมกดตัวเดียวสําหรับการปดและเปดของหนาสัมผัสและมีการระบุที่ชัดเจน ปุมกดที่คงอยูในตําแหนงที่ถูกกด

ลงตองเพียงพอที่จะบอกวาปดอยู ในทางกลับกัน ถาปุมไมคงอยูในตําแหนงที่ถูกกดลง ตองมีการชี้บอกเพิ่มเติม 

ถามีความจาํเปนตองช้ีใหเห็นความแตกตางระหวางข้ัวตอสายของแหลงจายกับขั้วตอสายของโหลด ตองมี

เครื่องหมายที่ชัดเจน (เชน ใชคําวา “แหลงจาย (line)” และ “โหลด (load)” ติดไวใกลกับขั้วตอสายที่

สอดคลองกันหรือใชลูกศรชี้บอกทิศทางการไหลของกําลังไฟฟา) 

ข้ัวตอสายที่มีจุดประสงคเฉพาะการตอของวงจรสายกลางตองแสดงดวยตัวอักษร N 

ข้ัวตอสายที่มีจุดประสงคสําหรับตัวนาํปองกัน (ถาม)ี ตองแสดงดวยสญัลักษณ  (IEC 60417-5019a)) 

หมายเหตุ  สัญลักษณ 
 

(IEC 60417-5017a)) ท่ีเคยแนะนําใหใช ตองแทนดวยสัญลักษณ IEC 60417-5019a) ดัง

แสดงขางตน 

เครื่องหมายตองคงทน ถาวร อานไดงาย และตองไมทําบนหมุดเกลียว แหวนรองหรือช้ินสวนอื่นที่ถอดออกได 

การตรวจสอบใหทําโดยการตรวจพินิจ และทดสอบตามขอ 9.3 
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7.   ภาวะมาตรฐานสําหรับการใชงานและการติดตั้ง 
7.1  ภาวะมาตรฐาน 

RCBO ที่เปนไปตามมาตรฐานนี ้ตองสามารถทํางานภายใตภาวะมาตรฐานที่กําหนดในตารางที่ 4 

ตารางที่ 4  ภาวะมาตรฐานสําหรับการใชงาน 

(ขอ 7.1  ขอ 8.4.2  ขอ 9.1.2 และขอ 9.22.1.3) 

ปริมาณทีม่ีอิทธิพล 
พิสัยมาตรฐานของการใชงาน คาอางอิง 

เกณฑความคลาดเคลื่อนใน

การทดสอบ (ดูหมายเหตุ 6) 

อุณหภูมิโดยรอบ  

(ดูหมายเหตุ 1 และ 7) 

-5 
0
C ถึง +40 

0
C 

(ดูหมายเหตุ 2) 

20 
0
C ± 5 

0
C 

ความสูงเหนือระดับ   

น้ําทะเล 

ไมเกิน 2 000 m   

ความชื้นสัมพัทธ 

คาสูงสุดที่ 40 
0
C 

50 % (ดูหมายเหตุ 3)   

สนามแมเหล็กภายนอก ไมเกิน 5 เทาของสนาม       

แมเหล็กโลกในทุกทิศทาง 

สนามแมเหล็กโลก (ดูหมายเหตุ 4) 

ตําแหนง เปนไปตามที่ผูทําระบุ มเีกณฑ

ความคลาดเคลื่อนไมเกิน 2
o
 

ในทุกทิศทาง (ดูหมายเหตุ 5) 

เปนไปตามที่      

ผูทําระบุ 

2
0
 ในทุกทิศทาง 

ความถี่ คาอางอิง ± 5 % 

(ดูหมายเหตุ 6) 

คาที่กําหนด ± 2 % 

ความเพี้ยนของคลื่นไซน ไมเกิน 5 % 0 5 % 

หมายเหตุ  1) คาสูงสุดของอุณหภูมิเฉลี่ยแตละวัน +35 
0
C 

 2) ยอมใหใชคาท่ีอยูนอกพิสัยนี้ในที่ท่ีมีภาวะอากาศรุนแรง  ท้ังนี้ใหเปนไปตามขอตกลงระหวางผูทํากับ  

ผูใช 

 3) ยอมใหใชความชื้นสัมพัทธท่ีสูงกวาไดท่ีอุณหภูมิต่ํากวา (เชน 90 % ท่ี 20 
0
C) 

 4) เม่ือติดตั้ง RCBO ในบริเวณที่มีสนามแมเหล็กรุนแรง อาจจําเปนตองมีขอกําหนดเพิ่มเติม 

 5) ตองยึด RCBO โดยไมทําใหเสียรูปซึ่งอาจมีผลตอการทํางาน 

 6) ใหใชเกณฑความเคลื่อนที่กําหนด เวนแตจะกําหนดไวเปนอยางอ่ืนในการทดสอบที่เก่ียวเนื่อง 

 7) ยอมใหใชขีดจํากัดเพ่ิมขึ้นเปน –20 
0
C ถึง + 60 

0
C ได ในชวงเวลาของการเก็บและการขนสง และ

ควรคํานึงถึงการออกแบบของอุปกรณ 

7.2  ภาวะของการติดตั้ง 

ตองตดิตั้ง RCBO ใหเปนไปตามคูมือการใชของผูทํา 



มอก. 909-2548 

-24- 

8.   ขอกําหนดสําหรับการสรางและการทํางาน 
8.1  การออกแบบทางกล 

8.1.1  ทั่วไป 

ตองออกแบบและประกอบ RCBO ซึ่งเมื่อใชงานตามปกติ ตองปลอดภัยและไมมอัีนตรายตอผูใชหรือ

ส่ิงแวดลอม 

การตรวจจับกระแสเหลือและตัวปลดเนื่องจากกระแสเหลือ ตองติดตัง้อยูระหวางข้ัวตอสายดานเขากับ

ข้ัวตอสายดานออกของ RCBO 

ตองไมสามารถดัดแปลงแกไขลักษณะเฉพาะการทาํงานของ RCBO ดวยการแทรกแซงจากภายนอกได 

ยกเวนการตั้งกระแสเหลือที่ทํางาน (แตตองไมสามารถตั้งไดโดยผูใชในการใชงานตามปกต)ิ 

ในกรณีที่ RCBO มีการตั้งกระแสเหลือที่ทํางานไดหลายคา ใหถือการตั้งคาสูงสุดเปนพิกัด 

8.1.2  กลไก 

หนาสัมผัสเคลือ่นทีไ่ดของทุกข้ัวของ RCBO แบบหลายขั้ว ตองมีกลไกเพ่ือใหทุกข้ัวทํางานรวมกัน 

ยกเวนขั้วตดัตอสายกลาง (ถามี) ทุกข้ัวตองตอและตัดวงจรดวยกนัทั้งการทํางานดวยมือหรืออยาง

อัตโนมตั ิ
ข้ัวตัดตอสายกลาง (ดูขอ 3.3.15.3) ตองเปดหลังและปดกอนข้ัวอื่นๆ 

ถาใชข้ัวที่มีวิสัยสามารถการตอและการตัดกระแสไฟฟาลัดวงจรเปนข้ัวสายกลาง และ RCBO มีการ

ทํางานไมข้ึนกบัมือ (ดูขอ 3.7.5)  ทุกข้ัวรวมทั้งข้ัวสายกลางอาจทํางานรวมกัน 

RCBO ตองมกีลไกทริปอิสระ 

RCBO ตองสามารถปดและเปดไดดวยมือ สําหรับ RCBO แบบใชเสียบที่ไมมีมือจับทํางาน ไมตอง

พิจารณาตามขอกําหนดนี้ เพราะถือวา RCBO สามารถถอดออกจากฐานได  

RCBO ตองประกอบใหหนาสัมผัสเคลื่อนที่ไดสามารถหยุดเฉพาะในตําแหนงปด (ดูขอ 3.3.13) หรือ

ในตาํแหนงเปด (ดูขอ 3.3.14) แมวาจะปลอยอุปกรณบังคับกลไกทีต่ําแหนงใดๆ 

RCBO ตองจัดใหมีวิธีการชี้บอกทั้งตําแหนงปดและตําแหนงเปด ซึ่งตองเห็นไดงายจากดานหนาของ 

RCBO เมื่อประกอบเขาไปในฝาครอบหรอืแผนฝาครอบ (ถามี) แลว (ดูขอ 6) 

เมื่อใชอุปกรณบังคับกลไกเปนตัวชี้บอกตําแหนงของหนาสัมผัส เมื่อปลอยอุปกรณบังคับกลไกแลว 

ตองอยูในตาํแหนงที่สอดคลองกับหนาสัมผัสเคล่ือนที่ได ในกรณีนี้อุปกรณควบคุมการทาํงานตองมี

ตําแหนงหยุดที่ชัดเจน 2 ตําแหนงที่สอดคลองกับตาํแหนงของหนาสัมผัส แตสําหรับการเปดอยาง

อัตโนมตัิ อุปกรณบังคับกลไกตองมตีําแหนงหยุดที่ 3 ที่ชัดเจน ซึ่งในกรณีนี้ RCBO มีความจาํเปนตอง

ตั้งใหมดวยมอืกอนตอวงจรกลับคืน 

ในกรณีของ RCBO ท่ีข้ึนกับแรงดันไฟฟาตอวงจรกลับคืนอยางอัตโนมัติ (ดูขอ 4.1.2.1ก)) เมื่อ

แรงดันไฟฟากลับคืนปกตหิลังจากแรงดนัไฟฟาลมเหลว อุปกรณบังคับกลไกตองยังคงอยูในตําแหนง

ตอวงจรตามดวยหนาสัมผัสเปดอยางอัตโนมัติ เมื่อปอนแรงดันไฟฟาเขาไปใหม หนาสัมผัสตองปด

กลับคืนอยางอัตโนมตัิ ยกเวนในระหวางนั้นอุปกรณบังคับกลไกอยูในตาํแหนงตัดวงจร 

หมายเหตุ  สําหรับ RCBO แบบนี้ หามใชอุปกรณบังคับกลไกเปนตัวชี้บอกตําแหนงปดและตําแหนงเปด 
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เมื่อใชแสงเปนตัวชี้บอก แสงตองติดสวางเมื่อ RCBO อยูในตาํแหนงปดและมีสีสวาง หามใชแสงเปน

ตัวชี้บอกเพียงอยางเดียวในการแสดงตาํแหนงปด 

การทาํงานของกลไกตองไมมีอิทธิพลจากตําแหนงของเปลือกหุมหรือฝาครอบ และตองไมข้ึนอยูกับ

ช้ินสวนเคลื่อนที่ไดใดๆ  

ถาใชฝาครอบที่ปดผนึกจากผูทํา ใหถือวาเปนชิ้นสวนที่เคลื่อนที่ไมได 

ถาใชฝาครอบที่เปนอุปกรณบังคับของปุมกด ตองไมสามารถถอดปุมกดไดจากดานนอกของ RCBO 

อุปกรณบังคับกลไกตองยึดอยางมั่นคงกบักาน และตองไมสามารถถอดออกไดโดยไมใชเครื่องมือชวย 

ยอมใหยึดอุปกรณบังคับกลไกกับฝาครอบโดยตรง ถาอุปกรณบังคับกลไกนั้นมีการเคลื่อนที่ “ข้ึน-ลง” 

เมื่อติดตั้ง RCBO ในสภาพใชงานตามปกติ  หนาสัมผัสตองปดโดยการเคลื่อนที่ข้ึน 

การตรวจสอบการเปนไปตามขอกําหนดขางตนใหทาํโดยการตรวจพินิจ ทดสอบดวยมือ และสําหรับ

กลไกทริปอิสระใหทดสอบตามขอ 9.11 

8.1.3  ระยะหางในอากาศ และระยะตามผิวฉนวน (ดูภาคผนวก ข.) 

ระยะหางในอากาศและระยะตามผิวฉนวน ตองมีคาไมนอยกวาคาที่กําหนด ในตารางที ่ 5 เมื่อติดตั้ง 

RCBO เหมือนสภาพใชงานตามปกต ิ
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ตารางที่ 5  ระยะหางในอากาศและระยะตามผิวฉนวน 

(ขอ 8.1.3) 

รายละเอยีด 
ระยะหาง 

mm 

ระยะหางในอากาศ 
1) 

1. ระหวางสวนที่มไีฟฟาทีแ่ยกจากกันเมื่อ RCBO อยูในตําแหนงเปด 
2)
 

2. ระหวางสวนที่มไีฟฟาของขั้วตางกัน 
3)
 

3. ระหวางสวนที่มไีฟฟากับ 

- อุปกรณบังคับกลไกที่เปนโลหะ 
- หมุดเกลียวหรอือุปกรณอื่นสําหรับใชยึดฝาครอบซึ่งตองถอดออกเมื่อยดึ
ติด RCBO 

- ผิวหนาของฐานติดตัง้ 4)
 

- หมุดเกลียวหรอือุปกรณอื่นสําหรับใชยึด RCBO 
4)
 

- ฝาครอบโลหะหรือกลองโลหะ 4)
 

- สวนโลหะอืน่ที่เขาถึงได 5)
 

- โครงโลหะที่เปนฐานรองรับ RCBO แบบฝง 

4. ระหวางสวนโลหะของกลไกกับ 

- สวนโลหะที่เขาถึงได 
- หมุดเกลียวหรอือุปกรณอื่นสําหรับยึด RCBO 

- โครงโลหะที่เปนฐานรองรับ RCBO แบบฝง 

 

3 

3 

 

3 

 

3 

6 (3) 

6 (3) 

6 (3) 

3 

3 

 

3 

3 

3 

ระยะตามผิวฉนวน 
1) 

1. ระหวางสวนที่มไีฟฟาทีแ่ยกจากกันเมื่อ RCBO อยูในตําแหนงเปด 
2)
 

2. ระหวางสวนที่มไีฟฟาของขั้วตางกัน 
3)
 

- สําหรับ RCBO มีแรงดนัไฟฟาที่กําหนดไมเกนิ 250 โวลต 

- สําหรับ RCBO อื่นๆ 

3. ระหวางสวนที่มไีฟฟากับ 

- อุปกรณบังคับกลไกที่เปนโลหะ 
- หมุดเกลียวหรอือุปกรณอื่นสําหรับใชยึดฝาครอบ ซ่ึงตองถอดออกเมื่อ

ติดตัง้ RCBO  

- หมุดเกลียว หรอือุปกรณอื่นสําหรับใชยึด RCBO 
4)
 

- สวนโลหะที่เขาถึงได 5)
 

 

3 

 

3 

4 

 

3 

 

3 

6 (3) 

3 

หมายเหตุ 
1)

 ไมตองพิจารณาระยะหางในอากาศและระยะตามผิวฉนวนของวงจรทุติยภูมิ  และระหวางขดลวด 

ปฐมภูมิของหมอแปลงกระแสของ RCBO 

 
2)

 ไมใชกับหนาสัมผัสชวย และหนาสัมผัสควบคุม 

 
3)

 ตองระวังการเตรียมระยะหางใหเพียงพอสําหรับสวนที่มีไฟฟาของขั้วตางกันของ RCBO แบบใช

เสียบที่อยูติดกัน  คาท่ีกําหนดอยูระหวางการพิจารณา 

 
4)

 ถาระยะหางในอากาศและระยะตามผิวฉนวนระหวางสวนที่มีไฟฟาของอุปกรณกับแนวกั้นโลหะหรือ

ผิวหนาท่ีใชติดตั้ง RCBO ขึ้นอยูกับการออกแบบเทานั้น ดังนั้นคานี้จะไมสามารถลดลงไดเม่ือติดตั้ง

ในตําแหนงท่ีเลวที่สุด (รวมทั้งเปลือกหุมโลหะ) ยอมใหใชคาท่ีอยูในวงเล็บได 

 
5)

 ใหรวมถึงแผนโลหะบางที่ติดอยูกับผิวหนาของวัสดุฉนวนซึ่งเขาถึงไดหลังจากติดตั้งใชงานตามปกติ 

ใหกดแผนโลหะบางเขากับมุม รอง เปนตน โดยใชนิ้วทดสอบแบบขอตอตรง ตามที่กําหนดในขอ 9.6 
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8.1.4  หมุดเกลียว สวนที่มีกระแสไฟฟา และการตอ 

8.1.4.1  การตอทางไฟฟาและทางกล ตองทนความเคนทางกลที่เกิดขึ้นในการใชงานตามปกติได 

หมุดเกลียวที่ใชยึด RCBO ระหวางการตดิตั้งตองไมใชหมุดเกลียวปลอยแบบเกลียวตัด 

หมายเหตุ  หมุดเกลียว (หรือแปนเกลียว) ท่ีใชงานเมื่อติดตั้ง RCBO ใหรวมถึงหมุดเกลียวสําหรับยึดฝาครอบ

หรือแผนปายฝาครอบ แตไมรวมถึงการตอสําหรับทอเกลียว และการยึดฐานติดตั้งของ RCBO 

การตรวจสอบใหทําโดยการตรวจพินิจ และทดสอบตามขอ 9.4 

หมายเหตุ  ใหตรวจสอบการตอดวยหมุดเกลียวดวยการทดสอบตามขอ 9.8  ขอ 9.12  ขอ 9.13  ขอ 9.14  

และขอ 9.23 

8.1.4.2  หมุดเกลียวที่ขันเขากับเกลียวที่เปนวัสดฉุนวน และใชยึด RCBO ระหวางการติดตั้งตองมั่นใจวา

สามารถขันหมุดเกลียวเขาในรูเกลียวหรือแปนเกลียวไดถูกตอง 

การตรวจสอบใหทําโดยการตรวจพินิจ และทดสอบดวยมือ 

หมายเหตุ  ใหถือวาเปนไปตามขอกําหนดเกี่ยวกับการขันหมุดเกลียวไดถูกตอง ถามีการปองกันการใสหมุด

เกลียวในลักษณะเอียง เชน มีรองนําหมุดเกลียวดวยชิ้นสวนที่ยึดกับที่ โดยการควานนําท่ีรูเกลียว

หรือโดยการใชหมุดเกลียวที่ลบปลายเกลียว 

8.1.4.3  การตอทางไฟฟา ตองออกแบบใหแรงกดสัมผัสไมสงผานไปยังวัสดุฉนวนที่ไมใชเซรามิก ไมกา

บริสุทธิ์ หรือวัสดุฉนวนอื่นที่มีลักษณะเฉพาะเทียบเทากัน เวนแตมีความยืดหยุนของสวนโลหะ

เพียงพอที่จะชดเชยการหดตวัหรือออนตัวที่อาจเกิดขึ้นของวัสดุฉนวน 

การตรวจสอบใหทําโดยการตรวจพินิจ 

หมายเหตุ  ความเหมาะสมของวัสดุใหพิจารณาจากการคงตัวของรูปราง 

8.1.4.4  สวนที่มีกระแสไฟฟา รวมทัง้ช้ินสวนสําหรับตัวนาํปองกัน (ถามี) ตองทําดวย 

− ทองแดง 

− โลหะเจือที่มีทองแดงไมนอยกวารอยละ 58 สําหรับชิ้นสวนที่ข้ึนรูปเย็น หรือไมนอยกวารอยละ 

50 สําหรับชิ้นสวนอื่นๆ 

− โลหะอื่นหรือโลหะเคลือบที่เหมาะสม มคีวามทนทานตอการกัดกรอนไมนอยกวาทองแดง และ

มีสมบัติทางกลที่เทียบเทา 

ขอกําหนดนี้ไมใชกับหนาสัมผัส วงจรสนามแมเหล็ก อุปกรณใหความรอน ช้ินสวนโลหะคู 

(bimetal) ตัวตอแบบขนาน (shunt)  ช้ินสวนของอุปกรณอิเล็กทรอนิกส รวมทั้งหมุดเกลียว 

แปนเกลียว แหวนรอง แผนยึด ช้ินสวนของขั้วตอสายที่คลายกัน และช้ินสวนของวงจรทดสอบ 

8.1.5  ข้ัวตอสายสําหรับตัวนาํภายนอก 

8.1.5.1  ข้ัวตอสายสําหรับตัวนําภายนอก ตองสามารถตอเขากับตัวนําอยางมั่นใจไดวาแรงกดสัมผัสที่จําเปน

อยูอยางถาวร 

ในมาตรฐานนี ้ใหใชเฉพาะข้ัวตอแบบหมุดเกลียวสําหรับตอกับตัวนาํทองแดงภายนอกเทานั้น 

ยอมใหมีการเตรียมการตอกับแทงตัวนาํ (busbar) แตหามใชตอกับสายไฟฟา 

การเตรียมการดังกลาวอาจเปนไดทั้งแบบใชเสียบหรือแบบใชสลักเกลียว 

ข้ัวตอสายตองเขาถึงไดงายเมื่อตองการใชงาน 
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การตรวจสอบใหทําโดยการตรวจพินิจ และการทดสอบตามขอ 9.5 

8.1.5.2  RCBO ตองมีข้ัวตอสายที่สามารถตอกับตัวนําทองแดงที่มีพ้ืนที่หนาตดัระบุดังแสดงในตารางที ่6 ได 

หมายเหตุ  ตัวอยางการออกแบบขั้วตอสายที่เปนไปได ใหเปนไปตามภาคผนวก ฐ.  

การตรวจสอบใหทาํโดยการตรวจพินิจ วัด และโดยการตอกับตัวนาํที่มีพ้ืนที่หนาตัดเล็กสุดและ

ใหญสุดตามที่กําหนดทีละครั้ง 

ตารางที่ 6  พ้ืนที่หนาตัดระบุของตัวนําทองแดงสําหรับขั้วตอแบบหมดุเกลียว 

(ขอ 8.1.5.2  ขอ 9.4  ขอ 9.5  ขอ 9.5.1  ขอ 9.5.2  ขอ 9.5.3  ขอ 9.12.2  และขอ 9.22.2) 

กระแสไฟฟาทีกํ่าหนด 

A 

พิสัยของพื้นทีห่นาตัดระบุที่ตองยึด* 

mm2 

เกิน ไมเกิน 
ตัวนําแข็ง 

(ตันหรือตีเกลียว) 
ตัวนําออน 

- 13  1  ถึง  2.5  1  ถึง  2.5 

13 16  1  ถึง  4  1  ถึง  4 

16 25  1.5  ถึง  6  1.5  ถึง  6 

25 32  2.5  ถึง  10  2.5  ถึง  6 

32 50  4  ถึง  16  4  ถึง  10 

50 80  10  ถึง  25  10  ถึง  16 

80 100  16  ถึง  35  16  ถึง  25 

100 125  25  ถึง  50  25  ถึง  35 

* ในขอกําหนดนี้ สําหรับกระแสไฟฟาท่ีกําหนดไมเกิน 50 A  ตองออกแบบใหขั้วตอสายยึดตัวนําตันแข็ง

ใหไดดีเทากับตัวนําตีเกลียวแข็ง แตยอมใหออกแบบขั้วตอสายสําหรับตัวนําท่ีมีพ้ืนที่หนาตัด 1 mm2
 ถึง 

6 mm2  สามารถยึดตัวนําตันไดเทานั้น 

8.1.5.3  วิธีการยึดตัวนาํในขั้วตอสาย ตองไมใชยึดสวนประกอบอื่นๆ แมแตการยึดขั้วตอสายไวในตําแหนง

หรือปองกันการหมุนของขั้วตอสาย 

การตรวจสอบใหทําโดยการตรวจพินิจ และทดสอบตามขอ 9.5 

8.1.5.4  ข้ัวตอสายสําหรับกระแสไฟฟาที่กําหนดไมเกิน 32 แอมแปร ตองตอกับตัวนาํไดโดยไมตองมีการ

เตรียมตัวนําเปนพิเศษ 

การตรวจสอบใหทําโดยการตรวจพินิจ 

หมายเหตุ  คําวา “การเตรียมตัวนําเปนพิเศษ” หมายถึง การบัดกรีลวดของตัวนํา การใชหูสาย การทําตาไก 

เปนตน แตไมรวมถึงการตกแตงรูปรางของตัวนํากอนตอเขากับขั้วตอสาย หรือการบิดตัวนําของ

สายออนเพ่ือทําใหปลายตัวนําแข็งขึ้น 

8.1.5.5  ข้ัวตอสายตองมีความแข็งแรงทางกลอยางเพียงพอ 

หมุดเกลียวหรือแปนเกลียวสําหรับยึดตัวนํา ตองเปนเกลียวเมตริกไอเอสโอ (metric ISO) หรือ

เกลียวที่มีระยะพิตชและความแข็งแรงทางกลเทียบเทากัน 

การตรวจสอบใหทําโดยการตรวจพินิจ และทดสอบตามขอ 9.4 และขอ 9.5.1 
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8.1.5.6  ตองออกแบบขั้วตอสายใหจบัยึดตัวนําโดยไมทําใหตัวนาํเสียหาย 

การตรวจสอบใหทําโดยการตรวจพินิจ และทดสอบตามขอ 9.5.2 

8.1.5.7  ตองออกแบบขั้วตอสายใหจบัยึดตัวนําระหวางผิวโลหะไดอยางมั่นคง 

การตรวจสอบใหทําโดยการตรวจพินิจ และทดสอบตามขอ 9.4 และขอ 9.5.1 

8.1.5.8  ตองออกแบบหรือวางตําแหนงของขั้วตอสาย เพ่ือใหทัง้ตัวนําตันแข็งหรือตัวนําตีเกลียวไมเล่ือน

หลุดขณะขันหมุดเกลียวหรือแปนเกลียวใหแนน 

ขอกําหนดนี้ไมใชกับขั้วตอหูสาย 

การตรวจสอบใหทําโดยการทดสอบตามขอ 9.5.3 

8.1.5.9  ตองยึดขั้วตอสายหรือใหอยูในตาํแหนง เมื่อขันหรือคลายหมุดเกลียวหรือแปนเกลียวยึด การยดึ

นั้นตองไมหลุดหลวม 

ขอกําหนดนี้ไมไดหมายความวาตองออกแบบใหมีการปองกันการหมุนหรือเคล่ือนตัวของขั้วตอ

สาย แตการเคล่ือนที่ใดๆ ตองอยูในเขตจํากัดที่เพียงพอ เพ่ือปองกันการไมเปนไปตามขอกําหนด

ของมาตรฐานนี้ 
การใชสารปดผนึกหรือเรซิน ถือวามีการปองกันขั้วตอสายหลุดหลวมขณะใชงานเพียงพอ หาก 

− สารปดผนึกหรือเรซิน ไมไดรับแรงบิดในขณะใชงานตามปกต ิ

− ประสิทธิผลของสารปดผนกึหรือเรซิน ไมเส่ือมลงเนื่องจากอุณหภูมทิี่ข้ัวตอสายภายใตภาวะที่

กําหนดเลวที่สุดตามมาตรฐานนี ้

การตรวจสอบใหทําโดยการตรวจพินิจ วดั และทดสอบตามขอ 9.4 

8.1.5.10 หมุดเกลียวหรือแปนเกลียวยึดของข้ัวตอสายที่ใชสําหรับตอกับตัวนาํปองกันตองมีการยึดอยาง 

 มั่นคง เพ่ือปองกันการคลายออกโดยบังเอิญ และตองไมสามารถคลายออกไดโดยไมใชเครื่องมือ 

การตรวจสอบใหทําโดยการทดสอบดวยมือ 

โดยทั่วไป การออกแบบของขั้วตอสายดังตัวอยางที่แสดงในภาคผนวก ฐ. ถือวามีความยืดหยุน

เพียงพอที่เปนไปตามขอกําหนดนี้ ขอกําหนดพิเศษของการออกแบบอื่น เชน การใชช้ินสวนที่มี

ความยืดหยุนอยางเพียงพอซึ่งตองไมสามารถถอดออกไดโดยบังเอิญอาจมีความจาํเปน 

8.1.5.11 หมุดเกลียว และแปนเกลียวของขั้วตอสายที่ใชสําหรับตอกับตัวนาํภายนอก ตองขันเขากับเกลียว

โลหะ และหามใชหมุดเกลียวปลอย 

8.1.6  การสับเปลี่ยนทดแทนกนัไมได 

สําหรับ RCBO ที่มีจุดประสงคใหตดิตั้งบนฐานรวมเปนหนวยเดียวกนั (แบบใชเสียบหรือแบบเกลียว) 

เมื่อติดตั้งและตอสายขณะใชงานตามปกต ิ ตองไมสามารถแทนที่ RCBO ดวย RCBO อ่ืนที่ทํา

เหมือนกันแตมีกระแสไฟฟาที่กําหนดสูงกวาไดโดยไมใชเครื่องมอื 

การตรวจสอบใหทําโดยการตรวจพินิจ 

หมายเหตุ คําวา “ขณะใชงานตามปกติ” หมายความวา ติดตั้ง RCBO ตามคําแนะนําของผูทํา 

8.2 การปองกันช็อกไฟฟา 

ตองออกแบบ RCBO ใหไมสามารถเขาถึงสวนที่มีไฟฟาได เมื่อตดิตั้งและตอสายตามการใชงานตามปกต ิ
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หมายเหตุ  คําวา “การใชงานตามปกติ” หมายความวา ติดตั้งและตอสาย RCBO ตามคําแนะนําของผูทํา  

ช้ินสวนใดชิน้สวนหนึ่ง ใหถือวา “เขาถึงได” ถาสามารถสัมผัสไดดวยนิ้วทดสอบมาตรฐาน (ดูขอ 9.6) 

สําหรับ RCBO (ยกเวนแบบใชเสียบ) ช้ินสวนภายนอก (ยกเวนหมดุเกลียวหรืออุปกรณอ่ืนสําหรับยึดฝา

ครอบหรือแผนปาย) ซึ่งเขาถึงไดเมื่อติดตัง้ RCBO และตอสายตามการใชงานตามปกติ ตองเปนวัสดุฉนวน

หรือบุดวยวัสดุฉนวนโดยตลอด นอกจากวาสวนที่มีไฟฟาอยูภายในเปลือกหุมที่เปนฉนวน 

การบุของวัสดุฉนวนตองยึดแนนจนไมสามารถหลุดออกไดในขณะตดิตั้ง RCBO วัสดุฉนวนตองมีความหนา

และความแข็งแรงอยางเพียงพอ และตองมีการปองกันอยางเพียงพอเมื่อติดตั้งในทีท่ี่มีขอบคม 

ทางเขาสายไฟฟาหรือทอรอยสายไฟฟา ตองเปนวัสดุฉนวนหรือจัดเตรียมใหมีปลอกฉนวนหรืออุปกรณอ่ืน

ที่คลายกันทําดวยวัสดุฉนวน ตองยึดอุปกรณเหลานี้ใหแนนและตองมีความแข็งแรงทางกลอยางเพียงพอ 

สําหรับ RCBO แบบใชเสียบ ช้ินสวนภายนอกยกเวนหมดุเกลียวหรืออุปกรณยึดอื่นสําหรับยึดฝาครอบซึ่ง

เขาถึงไดในการใชงานตามปกติ ตองเปนวสัดุฉนวน 

อุปกรณบังคับกลไกที่เปนโลหะตองทาํการฉนวนจากสวนที่มีไฟฟา และช้ินสวนตัวนําซึ่งอาจเปน “ช้ินสวน

ตัวนําที่เผยตัว” ตองครอบดวยวัสดุฉนวน ยกเวนวิธีการฉนวนรวมกันสําหรับอุปกรณบังคับกลไกหลายขั้ว 

ตองไมสามารถเขาถึงชิ้นสวนโลหะของกลไกได นอกจากนั้นตองทาํการฉนวนจากชิ้นสวนโลหะที่เขาถึงได 

จากโครงโลหะรองรับฐานติดตั้งของ RCBO แบบฝง จากหมุดเกลียวหรืออุปกรณอ่ืนสําหรับยึดฐานติดกบั

โครงรองรับ และจากแผนโลหะที่ใชเปนฐานรองรับ  

ตองสามารถเปลี่ยน RCBO แบบใชเสียบไดงายโดยไมสัมผัสกับสวนที่มีไฟฟา 

แล็กเกอรและอิแนเมล ไมถือวามีความเปนฉนวนที่เพียงพอสําหรับขอกําหนดนี ้

การตรวจสอบใหทําโดยการตรวจพนิิจ และทดสอบตามขอ 9.6 

8.3  สมบัตไิดอิเล็กทริก 

RCBO ตองมสีมบัตไิดอิเล็กทริกอยางเพียงพอ 

วงจรควบคุมที่ตอเขากับวงจรประธานตองไมเสียหายเนือ่งจากแรงดันไฟฟากระแสตรงสูง ซึ่งเกิดจากการ

วัดความเปนฉนวนที่ตองทาํตามปกตภิายหลังติดตั้ง RCBO แลว 

การตรวจสอบใหทําโดยการทดสอบตามขอ 9.7 และขอ 9.20 

8.4  อุณหภูมิที่เพ่ิมขึ้น 

8.4.1 ขีดจํากัดของอุณหภูมิที่เพ่ิมขึ้น 

อุณหภูมทิี่เพ่ิมขึ้นของชิ้นสวนตางๆ ของ RCBO ที่กําหนดในตารางที่ 7  วดัภายใตภาวะที่กําหนดใน

ขอ 9.8.2  ตองมีคาไมเกินคาขีดจาํกัดทีกํ่าหนดในตาราง  

RCBO ตองไมไดรับความเสียหายจนทําหนาที่เส่ือมลง และการใชงานอยางปลอดภัยเสื่อมลง 
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ตารางที่ 7  อุณหภูมิที่เพ่ิมขึ้น 

(ขอ 8.4.1  ขอ8.4.2  ขอ 9.8.2 และขอ 9.8.3) 

ชิ้นสวนตางๆ 
ก) ข)

 
อุณหภูมิทีเ่พิ่มขึ้น 

K 

ขั้วตอสายสําหรับตอกับตัวนําภายนอก 
ค)

 65 

ชิ้นสวนภายนอก ซ่ึงสัมผัสไดขณะใชงาน RCBO ดวยมือ  รวมทั้งอุปกรณบังคับ  

กลไกที่เปนวัสดุฉนวน  และอุปกรณโลหะที่มวิีธีการฉนวนรวมกันสําหรับอุปกรณ

บังคับกลไกหลายขั้ว 

40 

ชิ้นสวนโลหะภายนอกของอุปกรณบังคับกลไก 25 

ชิ้นสวนภายนอกอื่น รวมทั้งผิวหนาของ RCBO ที่สัมผัสโดยตรงกับพื้นผิวติดตั้ง 60 

หมายเหตุ  
ก)

 ไมมีการกําหนดคาจํากัดของหนาสัมผัส  เนื่องจากในการออกแบบ RCBO สวนใหญ  การวัด

อุณหภูมิโดยตรงของชิ้นสวนเหลานี้ไมสามารถทําไดโดยไมมีความเสี่ยงตอการเปลี่ยนแปลงหรือ

การเลื่อนตําแหนงของชิ้นสวนที่มีผลตอการทดสอบซ้ําอีก 

  การทดสอบความเชื่อถือได (ดูขอ 9.22) ถือวาเพียงพอสําหรับการตรวจสอบการทํางาน

ทางออมของหนาสัมผัสเนื่องจากอุณหภูมิท่ีเพ่ิมขึ้นมากเกินไปขณะใชงาน 

 ข)
 ไมมีการกําหนดคาจํากัดของชิ้นสวนอื่นนอกเหนือจากที่กําหนดไวในตาราง  แตตองไมทําความ

เสียหายตอชิ้นสวนฉนวนขางเคียง  และตองไมทําใหการทํางานของ RCBO เสื่อมลง 

 ค)
 สําหรับ RCBO แบบใชเสียบ ใหวัดที่ขั้วตอสายของฐานติดตั้ง 

8.4.2  อุณหภูมิอากาศโดยรอบ 

ขีดจํากัดอุณหภูมิที่เพ่ิมขึ้นที่กําหนดในตารางที่ 7 ใชไดเฉพาะกับอณุหภูมิของอากาศโดยรอบที่มีคาอยู

ระหวางขีดจํากัดที่กําหนดในตารางที่ 4 

8.5  ลักษณะเฉพาะการทํางาน 

ลักษณะเฉพาะการทํางานของ RCBO ภายใตภาวะกระแสเหลือหรือกระแสเกินตองเปนไปตามทีกํ่าหนดใน

ขอ 9.9 

8.5.1  ภายใตภาวะกระแสเหลือ 

ลักษณะเฉพาะการทํางานของ RCBO ตองเปนไปตามที่กําหนดในขอ 9.9.1 

8.5.2  ภายใตภาวะกระแสเกิน 

RCBO ตองเปนไปตามที่กําหนดในขอ 8.5.2.1 และขอ 8.5.2.2 

8.5.2.1  ยานมาตรฐานของเวลา-กระแส (เกิน) 

ลักษณะเฉพาะการทริปของ RCBO ตองมั่นใจวามีการปองกันจากกระแสเกินอยางเพียงพอโดยไม

มีการทํางานกอนเวลาที่กําหนด 

ยานของลักษณะเฉพาะเวลา-กระแส (ลักษณะเฉพาะการทริป) ของ RCBO กําหนดโดยภาวะและ

คาที่กําหนดในตารางที่ 8 
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คาที่กําหนดในตารางที่ 8 ใชกับ RCBO ที่ตดิตั้งในภาวะอางอิง (ขอ 9.2) และทํางานที่อุณหภมูิ

สอบเทียบอางอิง 30 องศาเซลเซียส ที่มีเกณฑความคลาดเคลื่อน
5
0   

+
 องศาเซลเซียส (ดูหมายเหตุ

ของตารางที่ 8) 

การตรวจสอบใหทําโดยการทดสอบตามขอ 9.9.2 

การตรวจสอบใหทําที่อุณหภมูิใดๆ ก็ได ใหปรับผลทดสอบไปที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส เพ่ือ

เทียบกับขอมูลที่ผูทํากําหนด 

ในทุกกรณีการแปรผันของกระแสไฟฟาทดสอบตามตารางที่ 8 ตองไมเกินรอยละ 1.2 ตอเคลวิน 

ของการแปรผันของอุณหภูมิสอบเทียบ 

ถา RCBO แสดงเครื่องหมายอุณหภูมิสอบเทียบแตกตางจาก 30 องศาเซลเซียส ใหทดสอบที่

อุณหภูมิที่แสดงเครื่องหมายไว 

หมายเหตุ ผูทําตองจัดเตรียมขอมูลท่ีเก่ียวกับการแปรผันของลักษณะเฉพาะการทริปสําหรับอุณหภูมิสอบ

เทียบที่แตกตางไปจากคาอางอิง 

ตารางที่ 8  ลักษณะเฉพาะการทํางานของเวลา – กระแส 

(ขอ 8.5.2.1 และขอ 9.9.2.1) 

การ

ทดสอบ 
แบบ 

กระแสไฟฟา

ทดสอบ 
ภาวะเริ่มตน 

ขีดจํากัดเวลาการทริปหรือ    

เวลาการไมทริป 

ผลทดสอบ

ท่ีได 
หมายเหตุ 

1 B, C, 

D 

1.13 In เย็น 
1)

 t ≥ 1 h (สําหรับ In ≤ 63 A) 

t ≥ 2 h (สําหรับ In > 63 A) 

ไมทริป - 

2 B, C, 

D 

1.45 In ทันทีหลังการ

ทดสอบ 1 

t < 1 h (สําหรับ In ≤ 63 A) 

t < 2 h (สําหรับ In > 63 A) 

ทริป กระแสไฟฟา

เพ่ิมขึ้นอยางคงที่

ภายในเวลา 5 s 

3 B, C, 

D 

2.55 In เย็น 
1)

 1 s < t < 60 s  

(สําหรับ In ≤ 32 A) 

1 s < t < 120 s  

(สําหรับ In > 32 A) 

ทริป  

4 B 

C 

D 

3 In 

5 In 

10 In 

เย็น 
1)

 t ≥ 0.1 s ไมทริป ปอนกระแสไฟฟา

โดยการปดของ

สวิตชชวย 

5 B 

C 

D 

5 In 

10 In 

50 In 

เย็น 
1)

 t < 0.1 s ทริป ปอนกระแสไฟฟา

โดยการปดของ

สวิตชชวย 

หมายเหตุ  
1)

 คําวา “เย็น” หมายความวา ไมมีการปอนโหลดกอน ท่ีอุณหภูมิสอบเทียบอางอิง 

8.5.2.2  ปริมาณที่ใชทัว่ไป 
ก) เวลาที่ใชทั่วไป 

เวลาที่ใชทั่วไป คือ 1 ช่ัวโมง สําหรับ RCBO ที่มีกระแสไฟฟาที่กําหนดไมเกิน 63 แอมแปร 

และ 2 ช่ัวโมงสําหรับ RCBO ที่มีกระแสไฟฟาที่กําหนดเกิน 63 แอมแปร 
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ข) กระแสเกินไมทริปที่ใชทั่วไป (Int) 

กระแสเกินไมทริปที่ใชทั่วไปของ RCBO คือ 1.13 เทาของกระแสไฟฟาที่กําหนด 

ค) กระแสเกินทริปที่ใชทั่วไป (It) 

กระแสเกินทริปที่ใชทั่วไปของ RCBO คือ 1.45 เทาของกระแสไฟฟาที่กําหนด 

8.5.2.3  ลักษณะเฉพาะการทริปกระแสเกิน 

ลักษณะเฉพาะการทริปกระแสเกินของ RCBO ตองอยูภายในยานที่กําหนดในขอ 8.5.2.1 

หมายเหตุ  ภาวะของอุณหภูมิและการติดตั้งท่ีแตกตางไปจากที่กําหนดในขอ 9.2 (เชน ติดตั้งในเปลือกหุม

พิเศษ รวมกลุมของ RCBO ในเปลือกหุมเดียวกัน ฯลฯ) อาจมีผลกระทบตอลักษณะเฉพาะการ 

ทริปของ RCBO  

ผูทําตองจัดเตรียมขอมูลท่ีเก่ียวกับการแปรผันของลักษณะเฉพาะการทริปสําหรับอุณหภูมิสอบ

เทียบที่แตกตางไปจากคาอางอิง ภายในขีดจํากัดตามขอ 7.1 

8.5.2.4  ผลของอุณหภูมิของอากาศโดยรอบตอลักษณะเฉพาะการทริปกระแสเกิน 

นอกเหนือจากอุณหภูมิอางอิง อุณหภูมิโดยรอบภายในขีดจํากัดของ –5 องศาเซลเซียส ถึง +40 

องศาเซลเซียส ตองไมมีผลกระทบตอลักษณะเฉพาะการทริปกระแสเกินของ RCBO จนยอมรับ

ไมได 

การตรวจสอบใหทําโดยการทดสอบตามขอ 9.9.2.3 

8.6  ความทนทานการใชงานทางกลและทางไฟฟา 

RCBO ตองสามารถทํางานทางกลและทางไฟฟาไดจาํนวนรอบเพียงพอ 

การตรวจสอบใหทําโดยการทดสอบตามขอ 9.10 

8.7  สมรรถนะที่กระแสไฟฟาลัดวงจร 

RCBO ตองสามารถทํางานไดตามจาํนวนรอบการทํางานลัดวงจรที่กําหนด โดยในระหวางนั้นตองไมเปน

อันตรายตอผูใชงาน และตองไมทําใหเกิดการวาบไฟระหวางช้ินสวนของตัวนําไฟฟาหรือระหวางช้ินสวน

ของตัวนําไฟฟากับดิน 

การตรวจสอบใหทําโดยการทดสอบตามขอ 9.12 

8.8  ความทนการช็อกและแรงกระแทกทางกล 

RCBO ตองมสีมบัติทางกลอยางเพียงพอ เพ่ือทนตอความเคนที่เกิดขึ้นในระหวางการติดตั้งและใชงาน 

การตรวจสอบใหทําโดยการทดสอบตามขอ 9.13 

8.9  ความทนความรอน 

RCBO ตองมคีวามทนความรอนอยางเพียงพอ 

การตรวจสอบใหทําโดยการทดสอบตามขอ 9.14 

8.10  ความทนความรอนผิดปกตแิละไฟ 

ช้ินสวนภายนอกของ RCBO ที่ทําดวยวสัดุฉนวน ตองไมจุดติดไฟและไมลามไฟถาสวนที่มีกระแสไฟฟาที่

อยูใกลเคียงอยูภายใตภาวะผิดพรองหรือโหลดเกินจนเกิดอุณหภูมิสูง ความทนความรอนผดิปกติและไฟ

ของชิ้นสวนอื่นที่ทําดวยวัสดุฉนวนใหตรวจสอบดวยการทดสอบอื่นของมาตรฐานนี ้
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การตรวจสอบใหทําโดยการตรวจพินิจ และทดสอบตามขอ 9.15 

8.11  อุปกรณทดสอบ 

RCBO ตองมีอุปกรณทดสอบสาํหรับจาํลองกระแสเหลือใหไหลผานอุปกรณตรวจจับ เพ่ือใหใชทดสอบ

ขีดความสามารถการทํางานของอุปกรณตัดวงจรกระแสเหลือเปนระยะๆ 

หมายเหตุ  อุปกรณทดสอบมีไวใชตรวจสอบการทริป ไมใชตรวจสอบประสิทธิภาพการทํางานดวยคากระแสเหลือท่ี

ทํางานและเวลาตัดวงจรที่กําหนด 

จํานวนแอมแปร-รอบที่เกิดขึ้นเมื่ออุปกรณทดสอบของ RCBO ทํางานที่แรงดันไฟฟาที่กําหนดหรือที่

คาสูงสุดของพสัิยแรงดันไฟฟาตองไมเกิน 2.5 เทาของจํานวนแอมแปร-รอบที่เกิดขึ้น เมื่อกระแสเหลือ

เทากับ IΔn ไหลผานขั้วใดข้ัวหนึ่งของ RCBO 

ในกรณีที่ RCBO มีการตั้งคากระแสเหลอืที่ทํางานไดหลายคา (ดูขอ 4.4) ใหใชคาตั้งต่ําสุดของ RCBO 

ที่ไดออกแบบไว 

อุปกรณทดสอบ ตองเปนไปตามการทดสอบขอ 9.16 

ตัวนําปองกันของการติดตั้ง ตองไมกลายเปนสวนที่มีไฟฟาเมื่ออุปกรณทดสอบทาํงาน  

เมื่อ RCBO ตอสายใชงานตามปกตแิละอยูในตาํแหนงเปด การทํางานของอุปกรณทดสอบตองไมสามารถ

ใหกําลังกับวงจรดานโหลดได 

อุปกรณทดสอบตองไมใชวิธกีารเดียวเพื่อเปดวงจรเพียง และไมมีจดุประสงคหลักเพ่ือใชในการทํางาน 

8.12  ขอกําหนดสาํหรับ RCBO ที่ข้ึนกับแรงดนัไฟฟา 

RCBO ที่ข้ึนกับแรงดันไฟฟา ตองทํางานอยางถูกตองที่คาใดๆ ของแรงดันไฟฟาระหวาง 0.85 เทา ถึง 

1.1 เทาของแรงดันไฟฟาทีกํ่าหนด สําหรับ RCBO แบบหลายขั้วตองปอนทางเดนิไฟฟาจากทกุเฟสและ

สายกลาง (ถามี) 

การตรวจสอบใหทําโดยการทดสอบตามขอ 9.17 ภายใตภาวะทดสอบเพิ่มเติมที่กําหนดในขอ 9.9.1.2  

RCBO แตละประเภท ตองเปนไปตามขอกําหนดในตารางที่ 9 

ตารางที่ 9  ขอกําหนดสําหรับ RCBO ที่ข้ึนกับแรงดันไฟฟา 

(ขอ 8.12 และขอ 9.17.3) 

ประเภทของ RCBO ตามขอ 4.1 การทํางานในกรณีที่แรงดนัไฟฟาลมเหลว 

ไมมีการหนวงเวลา เปดวงจรโดยไมมีการหนวงเวลา ตามภาวะที่กําหนด ในขอ 

9.17.2 ก)  

RCBO เปดวงจรอยาง

อัตโนมัติ ในกรณีที่

แรงดนัไฟฟาลมเหลว 

(ขอ 4.1.2.1) 

มีการหนวงเวลา เปดวงจรโดยมกีารหนวงเวลา ตามที่กําหนดในขอ 9.17.2 ข) 

การทํางานอยางถูกตองระหวางการหนวงเวลา ตองทวนสอบ

ตามที่กําหนดในขอ 9.17.3 

RCBO ไมเปดวงจรอยางอตัโนมัติ ในกรณีที่ 

แรงดนัไฟฟาลมเหลว (ขอ 4.1.2.2) 

ไมเปดวงจร 

8.13  การทํางานของ RCBO ในกรณีที่กระแสเกินเฟสเดียวไหลผาน RCBO 3 ข้ัว หรือ 4 ข้ัว 
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RCBO 3 ข้ัว และ 4 ข้ัว ตองไมทํางานดวยกระแสเกินเฟสเดียวที่มีคาเทากับขดีจํากัดลางของพิสัยทริปกระ

แสเกินแบบทนัทีทันใด ที่เปนไปตามการใชงานแบบ B  แบบ C หรือแบบ D 

การตรวจสอบใหทําโดยการทดสอบตามขอ 9.18 

8.14  สมบัติของ RCBO ในกรณทีี่กระแสเสิรจเกิดจากแรงดันอิมพัลส 

RCBO ตองทนตอกระแสเสิรจลงดินเนื่องจากคาความจุไฟฟา (capacitance) ที่เกิดจากการติดตั้งและ

กระแสเสิรจลงดินเนื่องจากวาบไฟตามผิวในการติดตั้ง   

RCBO แบบ S ตองมีความทนตอการทริปที่ไมพึงประสงคในกรณทีี่มีกระแสเสิรจลงดินเนื่องจากวาบไฟ

ตามผิวในการติดตั้ง   

การตรวจสอบใหทําโดยการทดสอบตามขอ 9.19 

8.15  การทํางานของ RCBO ในกรณีที่กระแสไฟฟาผดิพรองลงดินมีองคประกอบไฟฟากระแสตรง 

RCBO แตละประเภท ตองทํางานไดในขณะที่มีกระแสไฟฟาผิดพรองลงดินมีองคประกอบไฟฟา

กระแสตรง 

การตรวจสอบใหทําโดยการทดสอบตามขอ 9.21 

8.16  ความเชื่อถือได 

RCBO ตองทํางานอยางเช่ือถือไดถึงแมวาจะใชงานติดตอกันเปนระยะเวลานาน รวมทั้งการเสื่อมสภาพตาม

อายุการใชงานของสวนประกอบ 

การตรวจสอบใหทําโดยการทดสอบตามขอ 9.22 และขอ 9.23 

9.   การทดสอบ 

9.1  ทั่วไป 

9.1.1  ลักษณะเฉพาะของ RCBO ตรวจสอบดวยการทดสอบเฉพาะแบบ 

การทดสอบเฉพาะแบบที่กําหนดตามมาตรฐานนี้ ใหเปนไปตามตารางที่ 10 

ตารางที่ 10  รายการการทดสอบเฉพาะแบบ 

(ขอ 9.1.1) 

การทดสอบ ขอ 

ความคงทนของเครื่องหมาย 9.3 

ความเชื่อถือไดของหมุดเกลียว สวนนํากระแสไฟฟา และการตอ 9.4 

ความเชื่อถือไดของขั้วตอสายสําหรับตัวนําภายนอก 9.5 

การปองกันช็อกไฟฟา 9.6 

สมบัติไดอิเล็กทริก 9.7 

อุณหภูมิทีเ่พิ่มขึ้น 9.8 

ลักษณะเฉพาะการทํางาน 9.9 

ความทนทานการใชงานทางกลและทางไฟฟา 9.10 
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กลไกทริปอิสระ 9.11 

การลัดวงจร 
1)

 9.12 

ความทนการช็อกและแรงกระแทกทางกล 9.13 

ความทนความรอน 9.14 

ความทนความรอนผิดปกติและไฟ 9.15 
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ตารางที่ 10  รายการการทดสอบเฉพาะแบบ (ตอ) 

การทดสอบ ขอ 

การทํางานของอุปกรณทดสอบที่ขีดจํากัดของแรงดันไฟฟาที่กําหนด 9.16 

การทํางานของ RCBO ในกรณีของแรงดันไฟฟาลมเหลว สําหรับ RCBO แตละ

ประเภทตาม ขอ 4.1.2.1 

9.17 

คาของขีดจํากัดของกระแสไฟฟาไมทํางานภายใตภาวะกระแสเกิน 9.18 

ความทนตอการทริปที่ไมพึงประสงคเนื่องจากกระแสเสิรจ 9.19 

ความทนของฉนวนตอแรงดันอิมพัลส 9.20 

การทํางานของ RCBO ในกรณีที่กระแสไฟฟาผิดพรองลงดินมีองคประกอบไฟฟา

กระแสตรง 

9.21 

ความเชื่อถือได 9.22 

การเสื่อมสภาพของสวนประกอบอิเล็กทรอนิกส 9.23 

หมายเหตุ  
1)

 ประกอบดวยการทดสอบหลายรายการ 

9.1.2  การรับรองผลิตภัณฑ  การทดสอบเฉพาะแบบใหทดสอบตามลาํดบั 

หมายเหตุ  คําวา “การรับรอง” หมายถึง 

- การประกาศรับรองการเปนไปตามเกณฑท่ีกําหนดของผูทํา หรือ 

- การรับรองโดยหนวยงานเปนกลางอ่ืน เชน โดยหนวยงานรับรองอิสระ 

ลําดบัการทดสอบและจาํนวนตัวอยางที่ใชในการทดสอบ ใหเปนไปตามภาคผนวก ก.  

หากมิไดกําหนดไวเปนอยางอ่ืน ทดสอบเฉพาะแบบแตละรายการ (หรือลําดับของการทดสอบเฉพาะ

แบบ) ใหทดสอบกับ RCBO ที่มีสภาพสะอาดและใหม ปริมาณที่มีอิทธิพลเปนไปตามคาอางอิงปกต ิ

(ดูตารางที่ 4) 

9.1.3  การทดสอบประจําโดยผูทําของแตละอุปกรณ ใหเปนไปตามภาคผนวก ง. 

9.2  ภาวะทดสอบ 

ใหตดิตั้ง RCBO แตละเครือ่งตามคาํแนะนําของผูทําและในที่เปดโลง ที่อุณหภูมิโดยรอบระหวาง 20 องศา

เซลเซียส ถึง 30 องศาเซลเซียส ยกเวนจะกําหนดไวเปนอยางอ่ืน และมีการปองกันตอความรอนภายนอก

หรือความเย็นภายนอกมากเกินไป 

RCBO ที่ออกแบบใหตดิตั้งในเปลือกหุมเดี่ยว ใหทดสอบในเปลือกหุมที่เล็กที่สุดที่ผูทํากําหนด 

หมายเหตุ  เปลือกหุมเดี่ยว หมายถึง เปลือกหุมที่ออกแบบใหใชกับหนึ่งเครื่องเทานั้น 

หากมิไดกําหนดไวเปนอยางอ่ืน ใหตอ RCBO เขากับสายไฟฟาที่มีพ้ืนที่หนาตัด S ตามที่กําหนดในตาราง

ที่ 11 โดยยึด RCBO เขากับแผนไมอัดทาสดีําดานที่มีความหนาประมาณ 20 มิลลิเมตร วิธีการยึดให

เปนไปตามขอกําหนดที่เก่ียวกับรายละเอียดการตดิตั้งที่ผูทําระบ ุ
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ตารางที่ 11  ตัวนําทองแดงทดสอบที่สมนยักับกระแสไฟฟาที่กําหนด 

(ขอ 9.2 และขอ 9.10.1) 

กระแสไฟฟา

ท่ีกําหนด In 

A 

In ≤ 6 6<In≤13 13<In≤20 20<In≤25 25<In≤32 32<In≤50 50<In≤63 63<In≤80 80<In≤100 100<In≤125 

S 

mm2 
1 1.5 2.5 4 6 10 16 25 35 50 

ในกรณีที่ไมมกีารกําหนดเกณฑความคลาดเคลื่อนไว การทดสอบเฉพาะแบบใหทดสอบที่คาไมนอยกวาที่

กําหนดในมาตรฐานนี ้หากมิไดกําหนดไวเปนอยางอ่ืน ใหทดสอบทีค่วามถี่ที่กําหนด ± รอยละ 5 

ในระหวางการทดสอบ ไมยอมใหมีการซอมบํารุงตัวอยางหรือการถอดตัวอยาง 

สําหรับการทดสอบตามขอ 9.8 ขอ 9.9 ขอ 9.10 และขอ 9.23 ใหตอ RCBO ดังตอไปนี ้

−  ตอดวยสายไฟฟาทองแดงฉนวนพีวีซี แกนเดี่ยว 

−  ตอในที่ที่เปดโลง และระยะหางไมนอยกวาระยะหางระหวางข้ัวตอสาย 

−  ความยาวที่มีเกณฑความคลาดเคลื่อน
5
0   

+
 เซนติเมตร ของแตละการตอช่ัวคราว จากขั้วตอสายไปยงั

ข้ัวตอสาย คือ 

 1 เมตร  สําหรับพื้นที่หนาตดัไมเกิน 10 ตารางมิลลิเมตร 

 2 เมตร  สําหรับพื้นที่หนาตดัเกิน 10 ตารางมิลลิเมตร 

แรงบิดที่ใชขันหมุดเกลียวขั้วตอสายเทากับ 2 ใน 3 ของคาที่กําหนดในตารางที่ 12 

9.3  การทดสอบความคงทนของเครื่องหมาย 
การตรวจสอบใหทําโดยการใชผาฝายที่ชุมน้ําถูเครื่องหมายเปนเวลา 15 วินาที และถูซ้ําอีก 15 วินาทีดวย

ผาฝายที่ชุมตัวทําละลายอะลิฟาติกเฮกเซน ที่มีปริมาณของแอโรแมติกไมเกินรอยละ 0.1 โดยปริมาตร  

คาเคอริบิวทานอล เทากับ 29  จุดเดือดเริ่มตนประมาณ 65 องศาเซลเซียส  จุดแหงประมาณ 69 องศา

เซลเซียส และความหนาแนนเทากับ 0.68 กรัมตอลูกบาศกเซนติเมตร 

เครื่องหมายที่ทําเปนรอยฝง แบบขึ้นรูป หรือแบบแมพิมพ ไมตองทดสอบตามขอกําหนดนี ้

ภายหลังการทดสอบ เครื่องหมายตองอานไดงาย และเคร่ืองหมายตองยังคงอานไดงายภายหลังการทดสอบ

ทุกขอตามมาตรฐานนี ้

ตองไมสามารถถอดแผนปายไดงาย และแผนปายตองไมเกิดการโคงงอ 

9.4  การทดสอบความเชื่อถือไดของหมุดเกลียว สวนนํากระแสไฟฟา และการตอ 

การตรวจสอบการเปนไปตามขอกําหนดในขอ 8.1.4 ใหทําโดยการตรวจพินิจ และสําหรับหมุดเกลียวและ

แปนเกลียวที่ตองใชงาน (ขันเขาและคลายออก) เมื่อติดตั้งและตอสายไฟฟาของ RCBO ใหทดสอบ

ดังตอไปนี ้

ขันหมุดเกลียวหรือแปนเกลียวใหแนนและคลายออก 

− 10 ครั้ง สําหรับหมุดเกลียวที่ตองขันเขากับเกลียวที่เปนวัสดุฉนวน 

− 5 ครั้ง ในกรณีอ่ืนๆ ทั้งหมด 
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หมุดเกลียวหรือแปนเกลียวที่ตองขันเขากับเกลียวที่เปนวัสดุฉนวน แตละครั้งตองคลายออกจนหลุดและขัน

เขาไปใหม 

การทดสอบใหใชไขควงทดสอบหรือประแจทดสอบที่เหมาะสม โดยใชแรงบิดตามที่กําหนดในตารางที่ 12 

ตองขันหมุดเกลียวและแปนเกลียวใหแนนโดยไมกระตกุ 

การทดสอบนีใ้หตอกับตัวนาํแข็งเทานั้นทีม่ีพ่ืนที่หนาตดัใหญที่สุดตามที่กําหนดในตารางที ่6 อาจเปนตัวนํา

ตันหรือตัวนาํตีเกลียว แลวแตอยางไหนจะใหผลเลวกวากัน ใหขยับตัวนาํทุกครั้งที่คลายหมุดเกลียวหรือ

แปนเกลียว 

ตารางที่ 12 เสนผานศนูยกลางของเกลียวและแรงบิดทดสอบ 

(ขอ 9.2  ขอ 9.4  ขอ 9.5  ขอ 9.5.1  ขอ 9.5.2  ขอ 9.5.3  ขอ 9.13.2.1 และขอ 9.22.2) 

แรงบิด 

Nm 
เสนผานศูนยกลางระบุของเกลียว  

mm 
1 2 3 

   ≤  2.8 0.2 0.4 0.4 

 >  2.8  และ  ≤  3.0 0.25 0.5 0.5 

 >  3.0  และ  ≤  3.2 0.3 0.6 0.6 

 >  3.2  และ  ≤  3.6 0.4 0.8 0.8 

 >  3.6  และ  ≤  4.1 0.7 1.2 1.2 

 >  4.1  และ  ≤  4.7 0.8 1.8 1.8 

 >  4.7  และ  ≤  5.3 0.8 2.0 2.0 

 >  5.3  และ  ≤  6.0 1.2 2.5 3.0 

 >  6.0  และ  ≤  8.0 2.5 3.5 6.0 

 >  8.0  และ  ≤  10.0 - 4.0 10.0 

สดมภ 1 ใชกับหมุดเกลียวที่ไมมีหัว ถาขันหมุดเกลียวแนนแลวไมมสีวนที่ย่ืนพนจากรูเกลียว และใหใชกับ

หมุดเกลียวอื่นที่ไมสามารถขันดวยไขควงที่มีขนาดใบกวางกวาเสนผานศูนยกลางของเกลียว 

สดมภ 2 ใชกับหมุดเกลียวอื่นๆ ที่ขันดวยไขควง 

สดมภ 3 ใชกับหมุดเกลียวและแปนเกลียวที่ขันดวยประแจอื่นๆ นอกจากไขควง 

ในกรณีที่เปนหมุดเกลียวหัวหกเหลี่ยมที่มีรองผาสําหรับขันดวยไขควงไดดวย และแรงบิดในสดมภ 2 และ

สดมภ 3 มีคาตางกัน ใหทดสอบ 2 ครั้ง  ครั้งที่ 1 ขันหัวหกเหลี่ยมดวยแรงบิดตามที่กําหนดในสดมภ 3 

และครั้งที่ 2 ใชไขควงขันตัวอยางใหมดวยแรงบิดตามที่กําหนดในสดมภ 2 ถาแรงบิดในสดมภ 2 และ

สดมภ 3 มีคาเทากัน ใหทดสอบดวยไขควงเทานั้น 

ในระหวางการทดสอบ การตอดวยการขันเกลียวตองไมหลุดหลวม และตองไมมีความเสียหาย เชน หมุด

เกลียวแตกหัก รองผา เกลียว แหวนรองหรือแผนยึด (stirrup) ชํารุดจนมีผลเสียหายตอการใชงาน RCBO 

ตอไป 

นอกจากนี ้เปลือกหุมและฝาครอบ ตองไมเสียหาย 
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9.5  การทดสอบความเชื่อถือไดของขั้วตอสายสําหรับตัวนําภายนอก 

การตรวจสอบการเปนไปตามขอกําหนดในขอ 8.1.5 ใหทาํโดยการตรวจพินิจ และทดสอบตามขอ 9.4 

โดยใชตัวนําทองแดงแข็งที่มีพ้ืนที่หนาตัดใหญที่สุดตามที่กําหนดในตารางที่ 6  ใสเขาไปในขั้วตอสาย 

(สําหรับพื้นทีห่นาตดัระบุเกิน 6 ตารางมิลลิเมตร ใหใชตัวนาํตีเกลียวแข็ง สําหรับพื้นที่หนาตดัระบุอ่ืนๆ 

ใหใชตัวนําตัน) และทดสอบตามขอ 9.5.1 ขอ 9.5.2 และขอ 9.5.3 

การทดสอบตามขอ 9.5.1 ขอ 9.5.2 และขอ 9.5.3 ใหใชไขควงทดสอบหรือประแจทดสอบที่เหมาะสม 

และขันดวยแรงบิดตามที่กําหนดในตารางที่ 12 

9.5.1  ตอข้ัวตอสายเขากับตัวนําทองแดงที่มีพ้ืนที่หนาตัดเล็กที่สุดและใหญที่สุด ตามที่กําหนดในตารางที่ 6 

อาจเปนตัวนาํตันหรือตัวนําตีเกลียว แลวแตอยางใดจะใหผลเลวกวากัน 

ใหใสตัวนําเขาไปในขั้วตอสายเปนระยะทางต่ําสุดตามทีกํ่าหนด หรือในกรณีที่ไมกําหนดไวใหใสจน

ตัวนําเร่ิมโผลออกจากขั้วตอสายอีกดานและอยูในตําแหนงที่มีโอกาสสงูสุดที่จะยอมใหตัวนําตันหรอื

ตัวนําตีเกลียวหลุดออกจากขั้วตอสาย 

ขันหมุดเกลียวยึดใหแนนดวยแรงบิดเทากับ 2 ใน 3 ที่กําหนดในสดมภที่สอดคลองของตารางที่ 12 

ดึงตัวนาํแตละเสนดวยแรงตามที่กําหนดในตารางที่ 13 

ใหดึงโดยไมมกีารกระตุก เปนเวลา 1 นาท ีในทศิทางตามแนวแกนของชองที่ใสตัวนาํ 

ตารางที่ 13  แรงดึง 

(ขอ 9.5.1) 

พื้นที่หนาตัดของตัวนําที่ตอกับขั้วสาย 

mm2 
< 4 < 6 < 10 < 16 < 50 

แรงดึง 

N 
50 60 80 90 100 

ในระหวางการทดสอบ ตัวนาํในขั้วตอสายตองไมเคลื่อนที่จนสังเกตได 

9.5.2  ตอข้ัวสายเขากับตัวนาํทองแดงที่มีพ้ืนทีห่นาตดัเล็กทีสุ่ดและใหญทีสุ่ด ตามที่กําหนดในตารางที่ 6 อาจ

เปนตัวนาํตันหรือตัวนําตีเกลียว แลวแตอยางใดจะใหผลเลวกวากัน และขันหมุดเกลียวของขั้วตอสาย

ใหแนนดวยแรงบิดเทากับ 2 ใน 3 ที่กําหนดในสดมภทีส่อดคลองของตารางที่ 12 

คลายหมุดเกลียวของขั้วตอสายออก และตรวจพินิจชิ้นสวนของตัวนําที่อาจไดรับผลกระทบจากขั้วตอ

สาย 

ตัวนําตองไมเสียหายรุนแรง 

หมายเหตุ ถาตัวนํามีรอยบากลึกหรือคม ใหถือวาเสียหายรุนแรง  

ในระหวางการทดสอบ ข้ัวตอสายตองไมหลุดหลวม และตองไมมีความเสียหาย เชน หมดุเกลียว

แตกหัก รองผา เกลียว แหวนรองหรือโกลน ชํารุดจนมีผลเสียหายตอการใชงานข้ัวตอสายตอไป 

9.5.3  ตอข้ัวตอสายเขากับตัวนําตีเกลียวแข็ง ที่มีรายละเอียดดงัแสดงในตารางที่ 14 
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ตารางที่ 14  มิติของตัวนํา 

(ขอ 9.5.3) 

ตัวนําตีเกลียว 
พิสัยของพื้นทีห่นาตัดระบุที่จะยึด 

mm2 จํานวนของเสนลวด เสนผานศูนยกลางของเสนลวด 

mm 

 1.0 ถึง 2.5 
1)
 7 0.67 

 1.0 ถึง 4.0 
1)
 7 0.85 

 1.5 ถึง 6.0 
1)
 7 1.04 

 2.5 ถึง 10.0 7 1.35 

 4.0 ถึง 16.0 7 1.70 

 10.0 ถึง 25.0 7 2.14 

 16.0 ถึง 35.0 19 1.53 

 25.0 ถึง 50.0 19 1.78 

หมายเหตุ 
1)

 ถามีจุดประสงคใหตอขั้วสายเขากับตัวนําตันเทานั้น (ดูหมายเหตุในตารางที่ 6) ไมตองทดสอบ

ตามขอนี้ 

กอนใสตัวนําเขาไปในขั้วตอสาย ใหตกแตงรูปรางของตัวนําตีเกลียวใหเหมาะสม 

ใสตัวนาํเขาไปในขั้วตอสายจนตัวนาํถึงดานในสุดของขั้วตอสายหรือตัวนําเร่ิมโผลออกจากขั้วตอสายอีก

ดาน และอยูในตาํแหนงที่มีโอกาสสูงสุดที่จะยอมใหตวันําตีเกลียวหลุดออก ขันหมุดเกลียวหรือแปน

เกลียวยึดใหแนนดวยแรงบดิเทากับ 2 ใน 3 ที่กําหนดในสดมภที่สอดคลองของตารางที่ 12 

ภายหลังการทดสอบ ตองไมมีเสนลวดของตัวนาํหลุดออกนอกอุปกรณที่ทาํใหสายคงอยูในตําแหนง 

(retaining device) ของขั้วตอสาย 

9.6  การทวนสอบการปองกันช็อกไฟฟา 
ขอกําหนดนี้ใชกับทุกช้ินสวนของ RCBO ซึ่งเผยตัวตอผูใชงาน เมื่อตดิตั้งเหมือนการใชงานตามปกต ิ

ใหทดสอบดวยนิ้วทดสอบมาตรฐานดังแสดงในรูปที่ 3 ขณะที่ RCBO ติดตั้งเหมือนการใชงานตามปกติ (ดู

หมายเหตุขอ 8.2) และตอเขากับตัวนําทีม่ีพ้ืนที่หนาตดัเล็กที่สุดและใหญที่สุดซึ่งสามารถใชตอกับ RCBO 

ตองออกแบบใหจุดตอของนิ้วทดสอบมาตรฐานแตละจดุสามารถปรับหมุนไดเปนมมุ 90 องศากับแกนของ

นิ้วทดสอบในทิศทางเดียวกนัเทานัน้ 

ใหตรวจสอบดวยนิ้วทดสอบมาตรฐานในทุกตําแหนงที่นิ้วมือมนุษยสามารถงอเขาไปได ใหใชตัวชี้บอกทาง

ไฟฟา แสดงการสัมผัสกับสวนที่มีไฟฟา 

แนะนาํใหใชหลอดไฟฟาสําหรับการชี้บอกการสัมผัส และแรงดันไฟฟาของหลอดไฟฟานั้นตองไมนอยกวา 

40 โวลต  นิ้วทดสอบมาตรฐานตองไมสัมผัสสวนที่มีไฟฟา 

RCBO ที่มีเปลือกหุมหรือฝาครอบทําดวยวัสดุเทอรมอพลาสติก ใหทดสอบเพิ่มเติมตามขางลาง โดย

ทดสอบ RCBO ที่อุณหภูมิโดยรอบ (35 ± 2) องศาเซลเซียส 
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ใชแรง 75 นิวตัน กดผานปลายนิ้วทดสอบตรงไมมีจุดตอที่มีมิติเหมือนกับนิ้วทดสอบมาตรฐาน ไปยัง 

RCBO เปนเวลา 1 นาที  โดยใหกดนิ้วทดสอบนีไ้ปทกุตําแหนงซึ่งวัสดุฉนวนสามารถไดรับความเสียหาย

ตอความปลอดภัยของ RCBO แตไมตองทดสอบกับรกูระทุงออก (knock-out) 

ในระหวางการทดสอบ เปลอืกหุมหรือฝาครอบตองไมผิดรูปจนมผีลทําใหนิ้วทดสอบตรงไมมีจดุตอสัมผัส

สวนที่มีไฟฟาได 

RCBO ที่ไมมีเปลือกหุมมีช้ินสวนที่ไมตองการใหหอหุม ใหทดสอบโดยมีแผงดานหนาเปนโลหะ และตดิตั้ง

เหมือนการใชงานตามปกต ิ

9.7  การทดสอบสมบัตไิดอิเล็กทริก 

9.7.1  ความทนความชื้น 

9.7.1.1  การเตรียม RCBO สําหรับการทดสอบ 

ใหถอดชิ้นสวนของ RCBO ที่สามารถถอดออกไดโดยไมใชเครื่องมือ และใหทดสอบความชื้นพรอม

กับชิ้นสวนหลกั ใหเปดฝาครอบแบบสปริงระหวางการทดสอบ  

ใหเปดทางเขาสายไฟฟา (ถามี)  ถาเปนแบบกระทุงออก ใหกระทุงออกเปดไว 1 รู 

9.7.1.2  ภาวะการทดสอบ  

ใหทาํในตูอบความชื้นที่ควบคุมใหอากาศภายในมีความชื้นสัมพัทธคงไวระหวางรอยละ 91 กับ

รอยละ 95 

อุณหภูมิของอากาศบริเวณที่วางตัวอยางทดสอบตองคงไวภายใน ± 1 องศาเซลเซียส ของคา

อุณหภูมิ (t) 20 องศาเซลเซียส ถึง 30 องศาเซลเซียส 

กอนนําตัวอยางไปอบความชื้น ตองนาํตัวอยางไปวางไวในที่ที่มีอุณหภูมิ t ถึง t + 4 องศาเซลเซียส 

9.7.1.3  วิธีทดสอบ 

อบตัวอยางในตูอบความชื้นเปนเวลา 48 ช่ัวโมง 

หมายเหตุ 1. ความชื้นสัมพัทธของอากาศระหวางรอยละ 91 กับรอยละ 95 อาจทําไดโดยการวางสารละลาย

อ่ิมตัวของโซเดียมซัลเฟตหรือโพแทสเซียมไนเตรตภายในตูอบความชื้น โดยใหมีผิวสัมผัสกับ

อากาศมากเพียงพอ 

หมายเหตุ 2.  เพ่ือใหตูอบความชื้นมีภาวะเปนไปตามที่กําหนด ตองม่ันใจวาอากาศภายในหมุนเวียนอยาง

สมํ่าเสมอ และตองบุตูอบความชื้นดวยฉนวนกันความรอน 

9.7.1.4  ภาวะของ RCBO ภายหลังการทดสอบ 

ภายหลังการทดสอบ ตัวอยางตองไมเสียหายตามความหมายของมาตรฐานนี้ และตองทนการ

ทดสอบตามขอ 9.7.2 และ ขอ 9.7.3 

9.7.2  ความตานทานของฉนวนของวงจรประธาน 

ภายหลังการทดสอบตามขอ 9.7.1 แลว ใหนํา RCBO ออกจากตูอบความชื้น  

หลังจากนั้นในชวงเวลาระหวาง 30 นาที กับ 60 นาท ีใหวัดความตานทานของฉนวน โดยใชเครือ่งวัด

ความตานทานของฉนวนทีม่ีแหลงจายแรงดันไฟฟากระแสตรง 500 โวลต อานคาความตานทานของ

ฉนวนหลังจากปอนแรงดันไฟฟาเปนเวลา 5 วินาที ใหวัดที่สวนตางๆ ตามลาํดับดังนี ้
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ก) ขณะที่ RCBO อยูในตาํแหนงเปด ใหวัดระหวางแตละคูของขั้วตอสายที่ตอเขาดวยกันทางไฟฟา

เมื่อ RCBO อยูในตาํแหนงปด ใหวัดทีละข้ัวหมุนเวียนไปจนครบทุกข้ัว 

ข) ขณะที่ RCBO อยูในตาํแหนงปด ใหวดัระหวางข้ัวตอสายขั้วใดขั้วหนึ่งกับขั้วอื่นๆ ที่ตอเขาดวยกัน

หมุนเวียนกันไป ในการทดสอบนี้ใหถอดสวนประกอบอิเล็กทรอนิกสที่ตอระหวางทางเดินไฟฟา 

ค) ขณะที่ RCBO อยูในตาํแหนงปด ใหวัดระหวางข้ัวตอสายทุกข้ัวที่ตอเขาดวยกันกับโครง รวมทั้ง

แผนโลหะบางที่ติดไวกับพืน้ผิวดานนอกของเปลือกหุมดานในที่ทาํดวยวัสดุฉนวน (ถามี) 

ง) ใหวัดระหวางช้ินสวนโลหะของกลไกกับโครง 

หมายเหตุ  การเขาถึงชิ้นสวนโลหะของกลไก อาจตองจัดเตรียมพิเศษสําหรับการวัดตามขอนี้ 

จ) สําหรับ RCBO ที่มีเปลือกหุมโลหะที่ภายในบดุวยวัสดุฉนวน ใหวดัระหวางโครงกับแผนโลหะบาง

ที่ติดไวกับพืน้ผิวดานในของวัสดุฉนวนทีบ่ไุวรวมทั้งบุชชิง และอุปกรณอ่ืนที่คลายกัน 

การวัดตามขอ ก) ขอ ข) และขอ ค) ใหวัดหลังจากตอวงจรชวยทั้งหมดเขากับโครง 

คําวา “โครง” หมายถึง 

− ช้ินสวนโลหะที่เขาถึงไดทั้งหมด และแผนโลหะบางที่ติดไวกับพื้นผิวดานนอกของวัสดุฉนวนซึ่ง

สามารถเขาถึงไดหลังจากตดิตั้งเหมือนการใชงานตามปกต ิ

− พ้ืนผิวของฐานตดิตั้ง RCBO  ถาจาํเปนใหติดแผนโลหะบางเขากับพืน้ผิวของฐานตดิตั้ง RCBO 

− หมุดเกลียวและอุปกรณอ่ืนสําหรับยึดฐานตดิตั้งเขากับแทนรองรับ 

− หมุดเกลียวสําหรับยึดฝาครอบซึ่งตองถอดออกเมื่อตดิตั้ง RCBO 

− ช้ินสวนโลหะของอุปกรณบังคับกลไก ตามขอ 8.2 

ถา RCBO มีข้ัวตอตัวนาํปองกัน ใหตอข้ัวนี้เขากับโครงดวย 

การวัดตามขอ ข) ขอ ค) ขอ ง) และขอ จ) ตองติดสารปดผนึก (ถามี) กับแผนโลหะบางใหดีกอน

การทดสอบ 
ความตานทานของฉนวน ตองไมนอยกวา 

− 2 เมกะโอหม  สําหรับการวัดตามขอ ก) และขอ ข) 

− 5 เมกะโอหม  สําหรับการวัดตามขออ่ืนๆ 

9.7.3  ความคงทนไดอิเล็กทริกของวงจรประธาน 

ภายหลัง RCBO ผานการทดสอบตามขอ 9.7.2 แลว ใหปอนแรงดนัไฟฟาทดสอบตามที่กําหนด เปน

เวลา 1 นาที ระหวางช้ินสวนที่กําหนดตามขอ 9.7.2  ใหถอดสวนประกอบอิเล็กทรอนิกส (ถาม)ี ออก

กอนการทดสอบ  

แรงดันไฟฟาทดสอบตองมีรูปคลื่นใกลไซน และมีความถี่ระหวาง 45 เฮิรตซ กับ 65 เฮิรตซ 

แหลงจายของแรงดันไฟฟาทดสอบ ตองสามารถจายกระแสไฟฟาลัดวงจรไดไมนอยกวา 0.2 แอมแปร 

อุปกรณทริปกระแสเกินของหมอแปลงไฟฟา ตองไมทํางานเมื่อกระแสไฟฟาของวงจรดานออกมีคา

นอยกวา 100 มิลลิแอมแปร 

คาของแรงดันไฟฟาทดสอบ ใหเปนไปตามที่กําหนด ดงันี้ 

− 2 000 โวลต สําหรับขอ 9.7.2 ก) ถึง ง) 

− 2 500 โวลต สําหรับขอ 9.7.2 จ) 
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การปอนแรงดันไฟฟาทดสอบ ใหเร่ิมตนดวยคาที่ไมเกินครึ่งหนึ่งของแรงดันไฟฟาทดสอบที่กําหนด 

แลวเพิ่มขึ้นจนถึงคาที่กําหนดภายใน 5 วินาท ี

ในระหวางการทดสอบ ตองไมเกิดการวาบไฟตามผิวหรอืเสียสภาพฉบัพลัน 

ไมตองคาํนึงถึงการปลอยประจุรุงแสง (glow discharge) ที่ไมทําใหแรงดันไฟฟาตก 

9.7.4  ความตานทานของฉนวน และความคงทนไดอิเล็กทริกของวงจรชวย 

ก)  การวัดความตานทานของฉนวนและการทดสอบความคงทนไดอิเล็กทริกของวงจรชวยใหทําทันที

หลังจากการวัดความตานทานของฉนวนและการทดสอบความคงทนไดอิเล็กทริกของวงจรประธาน 

ภายใตภาวะทีกํ่าหนดในขอ ข) และ ขอ ค) 

เมื่อมีสวนประกอบอิเล็กทรอนิกสตอเขากับวงจรประธานในการใชงานตามปกติ ใหมีการตอแบบ

ช่ัวคราวสําหรับระหวางการทดสอบ โดยตองไมมีแรงดันไฟฟาระหวางดานเขากับดานออกของ

สวนประกอบ 

ข)  การวัดความตานทานของฉนวน ใหวดัดังนี้ 

− ระหวางวงจรชวยที่ตอเขาดวยกันกับโครง 

− ระหวางช้ินสวนของวงจรชวยแตละช้ินซึ่งอาจจะแยกออกจากชิ้นสวนอื่นในการใชงานตามปกติ 

กับชิ้นสวนอื่นทั้งหมดที่ตอเขาดวยกัน โดยปอนแรงดันไฟฟากระแสตรงประมาณ 500 โวลต 

เปนเวลา 1 นาที 

ความตานทานของฉนวน ตองไมนอยกวา 2 เมกะโอหม 

ค) ปอนแรงดันไฟฟาทดสอบที่มีรูปคลื่นใกลไซนที่ความถี่ที่กําหนด เปนเวลา 1 นาที ระหวางช้ินสวน

ตามที่กําหนดในขอ 2) 

คาแรงดนัไฟฟาทดสอบ ใหเปนไปตามที่กําหนดในตารางที่ 15 

ตารางที่ 15  แรงดันไฟฟาทดสอบของวงจรชวย 

(ขอ 9.7.4) 

แรงดันไฟฟาทีกํ่าหนดของวงจรชวย 

 (a.c. หรือ d.c.)  

V 

แรงดันไฟฟาทดสอบ 

V 

 ≤  30 600 

 >   30  และ  ≤  50 1 000 

 >   50  และ  ≤  110 1 500 

 >   110  และ  ≤  250 2 000 

 >   250  และ  ≤  500 2 500 

การปอนแรงดนัไฟฟาทดสอบ ใหเร่ิมตนดวยคาที่ไมเกินครึ่งหนึ่งของแรงดันไฟฟาที่กําหนด แลว

เพ่ิมขึ้นจนถึงคาที่กําหนด ภายในเวลาไมนอยกวา 5 วินาที แตไมมากกวา 20 วินาที 

ในระหวางการทดสอบ ตองไมเกิดการวาบไฟตามผิว หรือมีรูทะลุ 

หมายเหตุ 1.  ไมตองคํานึงถึงการปลอยประจุซึ่งไมทําใหแรงดันไฟฟาตก 
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หมายเหตุ 2.  ในกรณีของ RCBO ซึ่งมีวงจรชวยที่ไมสามารถเขาถึงไดสําหรับการทวนสอบขอกําหนดตามขอ ข) ให

ทดสอบกับตัวอยางที่จัดเตรียมพิเศษโดยผูทําหรือเปนไปตามคําแนะนําของผูทํา 

หมายเหตุ 3.  วงจรชวยไมรวมถึงวงจรควบคุมของ RCBO ท่ีขึ้นกับแรงดันไฟฟา 

หมายเหตุ 4. วงจรควบคุมนอกเหนือจากที่กําหนดในขอ 9.7.5 และขอ 9.7.6 ใหทดสอบเชนเดียวกับวงจรชวย 

9.7.5  วงจรทุติยภูมิของหมอแปลงไฟฟาตรวจจับ 

วงจรทุติยภูมิของหมอแปลงไฟฟาตรวจจับไมตองทดสอบการฉนวน ถาวงจรไมไดตอเขากับชิ้นสวน

โลหะที่เขาถึงได ตัวนําปองกัน หรือสวนที่มีไฟฟา  

9.7.6 ขีดความสามารถของวงจรควบคุมที่ตอเขากับวงจรประธานเกี่ยวกับความทนแรงดันไฟฟาสูง 

(กระแสตรง) เนื่องมาจากการวัดความตานทานของฉนวน 

การตรวจสอบใหทําโดยการยึด RCBO กับแทนรองรับโลหะ ในตําแหนงปด วงจรควบคุมทั้งหมดตอ

สายเหมือนการใชงาน 

ใหใชแหลงจายแรงดันไฟฟากระแสตรงทีม่ีลักษณะเฉพาะดังตอไปนี ้

− แรงดันไฟฟาเปด   :   600 โวลต
25
0   

+
 โวลต 

หมายเหตุ  คานี้เปนคาท่ีเผื่อไว 

− ความพลิ้วสูงสุด (maximum ripple)   :   รอยละ 5 

แรงดันไฟฟาสงูสุด - คาแรงดันไฟฟาเฉลี่ย 
เมื่อ  ความพลิว้ (รอยละ)  = 

คาแรงดันไฟฟาเฉลี่ย 
× 100 

− กระแสไฟฟาลัดวงจร   :   12  มิลลิแอมแปร
2
0   

+
 มิลลิแอมแปร 

ปอนแรงดันไฟฟาทดสอบเปนเวลา 1 นาที ระหวางข้ัวใดขั้วหนึ่งกับขั้วอื่นที่ตอเขาดวยกันซึ่งตอเขากับ

โครงหมุนเวียนไปจนครบทกุข้ัว 

ภายหลังการทดสอบนีแ้ลว  RCBO ตองสามารถผานการทดสอบที่กําหนดในขอ 9.9.1.2 ค) 

9.8  การทดสอบอณุหภูมิที่เพ่ิมขึ้น 

9.8.1  อุณหภูมิของอากาศโดยรอบ 

ใหวัดอุณหภูมิของอากาศโดยรอบในคาบเวลา 1 ใน 4 สุดทาย (last quarter) ของชวงเวลาทดสอบ 

โดยใชเทอรมอมิเตอรหรือเทอรมอคัปเปลไมนอยกวา 2 ตัว วัดในตาํแหนงที่สมมาตรกันรอบ RCBO 

ที่ความสูงประมาณครึ่งหนึ่งของความสูง RCBO และหางจาก RCBO ประมาณ 1 เมตร 

ตองปองกันเทอรมอมิเตอรหรือเทอรมอคัปเปลจากลมโกรก และความรอน 

หมายเหตุ  ควรระมัดระวังเพ่ือหลีกเลี่ยงความผิดพลาดอันเนื่องมาจากอุณหภูมิเปลี่ยนแปลงฉับพลัน 

9.8.2  วิธีทดสอบ 

ปอนกระแสไฟฟาเทากับ In ไหลผานทุกข้ัวของ RCBO พรอมกัน ในชวงเวลาที่เพียงพอใหอุณหภูมิ

เพ่ิมขึ้นจนถึงคาคงตัว ในทางปฏิบตัิถือวาถึงภาวะคงตัวเมื่อการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิที่เพ่ิมข้ึนไม

เกิน 1 เคลวินตอช่ัวโมง 

สําหรับ RCBO แบบ 4 ข้ัว ใหทดสอบครั้งแรกโดยใหกระแสไฟฟาที่กําหนดไหลผานข้ัวของ 3 เฟส 

เทานั้น  
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แลวทดสอบซ้าํโดยใหกระแสไฟฟาไหลผานขั้วที่ใชตอเขากับสายกลาง และข้ัวที่อยูตดิกับขั้วสายกลาง 

ในระหวางการทดสอบอุณหภูมิที่เพ่ิมขึ้นตองไมเกินคาที่กําหนดในตารางที่ 7 

9.8.3  การวัดอุณหภมูิของชิ้นสวน 

ใหวัดอุณหภูมขิองชิ้นสวนตางๆ ตามที่กําหนดในตารางที่ 7 โดยใชเทอรมอคัปเปลชนิดลวดละเอียด

หรือวิธีการอื่นที่เทียบเทา ณ ตําแหนงที่เขาถึงไดใกลจดุรอนที่สุด 

ตองมั่นใจวามกีารนําความรอนที่ดีระหวางเทอรมอคัปเปลกับพื้นผิวของชิ้นสวนที่ทดสอบ 

9.8.4  อุณหภูมิที่เพ่ิมขึ้นของชิ้นสวน 

อุณหภูมิที่เพ่ิมขึ้นของชิ้นสวน คือ ผลตางระหวางอุณหภูมิของช้ินสวนที่วัดไดตามขอ 9.8.3 กับ

อุณหภูมิของอากาศโดยรอบที่วัดไดตามขอ 9.8.1 

9.9  การทวนสอบลักษณะเฉพาะการทํางาน 

9.9.1  การทวนสอบลักษณะเฉพาะการทํางานภายใตภาวะกระแสเหลือ 

9.9.1.1  วงจรทดสอบ 

ใหตดิตั้ง RCBO เหมือนการใชงานตามปกต ิ

วงจรทดสอบ ตองมีความเหนี่ยวนําต่ําและเปนไปตามรูปที่ 4ก 

เครื่องวัดสําหรับใชวัดกระแสเหลือ ตองมีช้ันความถูกตองไมนอยกวาประเภท 0.5 และตองแสดง 

(หรือสามารถนําไปหาคาได) เปนคารากกาํลังสองเฉล่ียแทจริง 

เครื่องวัดสําหรับใชวัดเวลาตองมีความผดิพลาดสัมพัทธไมเกินรอยละ 10 ของคาทีว่ัดได 

9.9.1.2  การทดสอบขณะไมมีโหลด มีกระแสเหลือเปนกระแสสลับรูปคลื่นไซนที่อุณหภูมิอางอิง (20 ± 2) 

องศาเซลเซียส 

RCBO ตองทดสอบตามขอ 9.9.1.2 ก)  ขอ 9.9.1.2 ข) และขอ 9.9.1.2 ค) (โดยใหทดสอบขอ

ละ 5 ครั้ง)  และขอ 9.9.1.2 ง) ตามลาํดบั โดยสุมทดสอบเพียง 1 ข้ัวเทานั้น 

สําหรับ RCBO ที่มีการตั้งกระแสเหลือที่ทํางานไดหลายคา ใหทดสอบแตละคาจนครบทุกคา 

ก)  การทวนสอบความถูกตองของการทํางานในกรณีที่กระแสเหลือเพ่ิมขึ้นอยางคงที่ 

สวิตชทดสอบ S1 และ S2 และ RCBO อยูในตาํแหนงปด ปรับกระแสเหลือใหเพ่ิมขึ้นอยาง

คงที่ โดยใหมคีาเร่ิมตนไมเกิน 0.2 IΔn แลวปรับใหถึงคา IΔn ภายในเวลา 30 วินาที แตละ

ครั้งใหวัดกระแสไฟฟาทริป 

คาที่ไดจากการวัดทั้ง 5 ครั้ง ตองมีคาอยูระหวาง IΔno กับ IΔn 

ข)  การทวนสอบความถูกตองของการทํางานขณะปดวงจรในภาวะที่มีกระแสเหลือ 

ใหสอบเทียบวงจรทดสอบทีก่ระแสเหลือที่ทํางานที่กําหนด IΔn และสวติชทดสอบ S1 และ S2 

อยูในตาํแหนงปด ทาํให RCBO ตอวงจรเพื่อจําลองภาวะการใชงานใหใกลเคียงเทาที่เปนไป

ได วดัเวลาตดัวงจรจํานวน 5 ครั้ง คาทีว่ัดไดตองไมเกินคาขีดจํากัดสําหรับ IΔn ที่กําหนดใน

ตารางที่ 2 ที่เปนไปตามแบบของ RCBO 

ในกรณีของ RCBO ที่ข้ึนกับแรงดันไฟฟาและแบงประเภทตามขอ 4.1.2.2 ก)  วงจรควบคุม

ซึ่งปอนแรงดันไฟฟาจากดานเขาของวงจรประธาน ในกรณีนี้การทวนสอบไมตองพิจารณา
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เวลาที่จําเปนสําหรับการปอนทางไฟฟาให RCBO  ดังนั้น การทวนสอบใหพิจารณาขณะที่

ทํางานโดย โดยการปดวงจรดวยสวิตชทดสอบ S2 และ RCBO ไวกอนเพื่อจําลองกระแสเหลือ 

แลวปดวงจรดวยสวิตชทดสอบ S1 เพ่ือทดสอบการทํางานของ RCBO 

ค) การทวนสอบความถูกตองของการทํางานในกรณีที่เกิดกระแสเหลือทันที 

1) RCBO ทุกแบบ 

ใหสอบเทียบวงจรทดสอบที่แตละคาของกระแสเหลือตามที่กําหนดในตารางที่ 2  สวิตช

ทดสอบ S1 และ RCBO อยูในตาํแหนงปด ใหปอนกระแสเหลือที่เกิดขึ้นทันทีโดยการปด

วงจรดวยสวิตชทดสอบ S2 

RCBO ตองทริปในระหวางการทดสอบทกุครั้ง 

ใหวัดเวลาตัดวงจรที่แตละคาของกระแสเหลือ จํานวน 5 ครั้ง 

เวลาตัดวงจรตองไมเกินคาขีดจํากัดที่กําหนดของกระแสเหลือแตละคา 

2) การทดสอบเพิ่มเติมสําหรับ RCBO แบบ S  

ใหสอบเทียบวงจรทดสอบที่แตละคาของกระแสเหลือตามที่กําหนดในตารางที่ 2  สวิตช

ทดสอบ S1 และ RCBO อยูในตาํแหนงปด ใหปอนกระแสเหลือที่เกิดขึ้นทันทโีดยปด

วงจรดวยสวิตชทดสอบ S2 สําหรับชวงเวลาที่สอดคลองกับเวลาไมทํางานต่ําสุด โดยมี

เกณฑความคลาดเคลื่อนรอยละ
0 
5

  
−  

การปอนกระแสเหลือแตละคร้ัง ใหมีระยะเวลาหางกันไมนอยกวา 1 นาที  

ในระหวางการทดสอบทุกครัง้ RCBO ตองไมทริป 

จากนั้นใหทดสอบซ้ําที่อุณหภูมิโดยรอบ –5 องศาเซลเซยีส และ +40 องศาเซลเซียส  

ในระหวางการทดสอบทุกครัง้ RCBO ตองไมทริป 

ง)  การทวนสอบความถูกตองของการทํางานในกรณีที่เกิดกระแสเหลือระหวาง 5 IΔn กับ 500 

แอมแปรทันท ี

ใหสอบเทียบวงจรทดสอบอยางสมบูรณใหมีกระแสเหลือ ดังนี ้  

5 แอมแปร  10 แอมแปร  20 แอมแปร  50 แอมแปร  100 แอมแปร และ 200 แอมแปร 

สวิตชทดสอบ S1 และ RCBO อยูในตําแหนงปด ใหปอนกระแสเหลือที่เกิดขึ้นทันทีโดยการ

ปดวงจรดวยสวิตชทดสอบ S2 

ในระหวางการทดสอบแตละคร้ัง RCBO ตองทริป เวลาตดัวงจรตองไมเกินเวลาทีกํ่าหนดใน

ตารางที่ 2 

ในการทดสอบแตละครั้งที่คากระแสเหลอื ใหสุมทดสอบเฉพาะขั้วใดข้ัวหนึ่งเทานัน้ 

9.9.1.3  การทวนสอบความถูกตองของการทํางานขณะที่มีโหลดที่อุณหภูมิอางอิง 

ใหทดสอบซ้ําตามขอ 9.9.1.2 ข) และขอ 9.9.1.2 ค) ขณะที่ RCBO มีโหลดทีม่ีกระแสไฟฟาที่

กําหนดเหมือนการใชงานตามปกต ิเปนเวลาเพียงพอเพื่อใหถึงภาวะคงตัว 

ในทางปฏิบัติถือวาถึงภาวะคงตัวเมื่อการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิที่เพ่ิมขึ้นไมเกิน 1 เคลวินตอ

ช่ัวโมง 

สําหรับ RCBO ที่มีการตั้งคากระแสเหลือที่ทํางานไดหลายคา ใหทดสอบแตละคาจนครบทุกคา 
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9.9.1.4  การทดสอบทีขี่ดจํากัดของอุณหภูม ิ

RCBO ตองเปนไปตามการทดสอบที่กําหนดในขอ 9.9.1.2 ค) อยางสมบูรณภายใตภาวะที่กําหนด

ดังนี ้

ก) อุณหภูมิโดยรอบ –5 องศาเซลเซียส ขณะไมมีโหลด 

ข) อุณหภูมิโดยรอบ +40 องศาเซลเซียส ขณะที่ RCBO มีโหลดที่มีกระแสไฟฟาที่กําหนดกอน ที่

แรงดันไฟฟาใดๆ จนกระทั่งไดรับความรอนถึงภาวะคงตัว ในทางปฏิบัติถือวาภาวะคงตัวเมื่อ

การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิที่เพ่ิมขึ้นไมเกิน 1 เคลวินตอช่ัวโมง 

RCBO ที่มีการตั้งคากระแสเหลือที่ทํางานไดหลายคา ใหทดสอบแตละคาจนครบทกุคา 

หมายเหตุ  การทําใหรอนกอนอาจทําไดโดยการลดแรงดันไฟฟา แตวงจรชวยตองตอเขากับแรงดันไฟฟา

ทํางานตามปกติ (โดยเฉพาะสวนประกอบที่ขึ้นกับแรงดันไฟฟา) 

9.9.1.5  ภาวะทดสอบพิเศษสําหรับ RCBO ที่ข้ึนกับแรงดันไฟฟา 

RCBO ที่ข้ึนกับแรงดันไฟฟา การทดสอบแตละครั้งใหทดสอบที่แรงดนัไฟฟา 1.1 เทา และ 0.85 

เทาของแรงดันไฟฟาเขาที่กําหนด โดยปอนเขาที่ข้ัวตอสายที่เก่ียวเนื่อง 

9.9.2  การทวนสอบลักษณะเฉพาะการทํางานกายใตภาวะกระแสเกิน 

การทดสอบนี้เพ่ือทวนสอบวา RCBO เปนไปตามขอกําหนดในขอ 8.5.2 

9.9.2.1  การทดสอบลกัษณะเฉพาะของเวลา – กระแสเกิน 

ก)  ปอนกระแสไฟฟาเทากับ 1.13 In (กระแสไฟฟาไมทริปที่ใชทั่วไป) ไหลผานทุกข้ัวเปนเวลาที่

ใชทั่วไป (ดูขอ 8.5.2.1 และขอ 8.5.2.2 ก)) โดยเริม่ตนขณะที่ RCBO ยังเย็นอยู (ดูตารางที ่

8) 

RCBO ตองไมทริป 

จากนั้นใหเพ่ิมกระแสไฟฟาอยางคงที่ใหมีคาเทากับ 1.45 In ภายใน 5 วินาที (กระแสไฟฟา 

ทริป ที่ใชทั่วไป) 

RCBO ตองทริปภายในเวลาที่ใชทั่วไป 

ข) ปอนกระแสไฟฟาเทากับ 2.55 In ไหลผานทุกข้ัว โดยเริ่มตนขณะที่ยังเย็นอยู 

เวลาเปดวงจรตองไมนอยกวา 1 วินาที และไมเกิน 

− 60 วินาที สําหรับ RCBO ที่มีกระแสไฟฟาที่กําหนดไมเกิน 32 แอมแปร 

− 120 วินาที สําหรับ RCBO ที่มีกระแสไฟฟาที่กําหนดเกิน 32 แอมแปร 

9.9.2.2  การทดสอบการทริปทันที 

ก)  สําหรับ RCBO แบบ B 

ปอนกระแสไฟฟาเทากับ 3 In ไหลผานทกุข้ัว โดยเริ่มตนขณะที่ยังเย็นอยู 

เวลาเปดวงจรตองไมนอยกวา 0.1 วินาที 

ปอนกระแสไฟฟาเทากับ 5 In ไหลผานทกุข้ัวอีกครั้ง โดยเริ่มตนขณะที่ยังเย็นอยู 

เวลาทริปตองนอยกวา 0.1 วินาท ี

ข)  สําหรับ RCBO แบบ C 
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ปอนกระแสไฟฟาเทากับ 5 In ไหลผานทกุข้ัว โดยเริ่มตนขณะที่ยังเย็นอยู 

เวลาเปดวงจรตองไมนอยกวา 0.1 วินาที 

ปอนกระแสไฟฟาเทากับ 10 In ไหลผานทุกข้ัวอีกครั้ง โดยเริ่มตนขณะที่ยังเย็นอยู 

เวลาทริปตองนอยกวา 0.1 วินาท ี

ค)  สําหรับ RCBO แบบ D 

ปอนกระแสไฟฟาเทากับ 10 In ไหลผานทุกข้ัว โดยเริ่มตนขณะที่ยังเย็นอยู 

เวลาเปดวงจรตองไมนอยกวา 0.1 วินาที 

ปอนกระแสไฟฟาเทากับ 50 In ไหลผานทุกข้ัวอีกครั้ง โดยเริ่มตนขณะที่ยังเย็นอยู 

เวลาทริปตองนอยกวา 0.1 วินาท ี

9.9.2.3  การทดสอบผลกระทบของอุณหภูมิโดยรอบตอลักษณะเฉพาะการทรปิ 

การตรวจสอบใหทําโดยการทดสอบดังนี ้

ก)  วาง RCBO ไวในที่ที่มีอุณหภูมิสูงกวาอุณหภูมิอากาศโดยรอบอางอิงเทากับ (35 ± 2) องศา

เซลเซียส จนมีอุณหภูมิคงตัว 

ปอนกระแสไฟฟาเทากับ 1.13 In (กระแสไฟฟาไมทริปที่ใชทั่วไป) ไหลผานทุกข้ัวเปนเวลาที่

ใชทั่วไป จากนั้นใหเพ่ิมกระแสไฟฟาอยางคงที่ใหมีคาเทากับ 1.9 In ภายใน 5 วินาที 

RCBO ตองทริปภายในเวลาที่ใชทั่วไป 

ข)  วาง RCBO ไวในที่ที่มีอุณหภูมิสูงกวาอุณหภูมิอากาศโดยรอบอางอิงเทากับ (10 ± 2) องศา

เซลเซียส จนมีอุณหภูมิคงตัว 

ปอนกระแสไฟฟาเทากับ In ไหลผานทุกข้ัว 

RCBO ตองไมทริปภายในเวลาที่ใชทั่วไป 

9.10  การทวนสอบความทนทานการใชงานทางกลและทางไฟฟา 

9.10.1  ภาวะทดสอบทั่วไป 

ตองยึด RCBO ไวกับแทนรองรับโลหะ 

ใหทดสอบทีแ่รงดันไฟฟาทํางานที่กําหนด ปรับกระแสไฟฟาใหเทากับกระแสไฟฟาที่กําหนด โดยใช

ตัวตานทานและรีแอกเตอรตออนุกรมเขากับขั้วตอสายดานโหลด 

ถาใชรีแอกเตอรแบบแกนอากาศ ใหนําตวัตานทานที่กระแสไฟฟาไหลผานประมาณรอยละ 0.6 ของ

กระแสไฟฟาที่ไหลผานรีแอกเตอร มาตอขนานเขากับแตละรีแอกเตอร 

ถาใชรีแอกเตอรแบบแกนเหล็ก กําลังสูญเสียของแกนเหล็กของรีแอกเตอรตองไมมีอิทธพิลตอ

แรงดันไฟฟาฟนตัว 

กระแสไฟฟาตองมีรูปคลื่นใกลไซน และตัวประกอบกาํลังตองมีคาอยูระหวาง 0.85 กับ 0.9  

ตอ RCBO เขากับวงจรดวยตัวนําที่มีพ้ืนทีห่นาตดัตามทีกํ่าหนดในตารางที่ 11 

9.10.2  วิธีทดสอบ 

ใหทดสอบ RCBO จํานวน 2 000 วัฏจักรการทํางาน แตละวัฏจักรการทํางานประกอบดวยการทาํงาน

ปด และตามดวยการทํางานเปด 
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RCBO ตองทาํงานเหมือนการใชงานตามปกต ิ

การทํางานเปด ใหปฏิบตัิดงันี้ 

RCBO ที่มี IΔn > 0.010 แอมแปร 

− 1 000 วัฏจักรการทํางานแรก ใหใชอุปกรณบังคับกลไกดวยมือ 

− 500 วัฏจักรการทํางานตอมา ใหใชอุปกรณทดสอบ 

− 500 วัฏจักรการทํางานสดุทาย ใหปอนกระแสเหลือที่ทํางานเทากับ IΔn ไหลผานข้ัวใดขั้วหนึ่ง 

RCBO ที่มี IΔn ≤ 0.010 แอมแปร 

− 500 วัฏจักรการทํางานแรก ใหใชอุปกรณบังคับกลไกดวยมือ 

− 750 วัฏจักรการทํางานตอมา ใหใชอุปกรณทดสอบ 

− 750 วัฏจักรการทํางานสดุทาย ใหปอนกระแสเหลือที่ทํางานเทากับ IΔn ไหลผานข้ัวใดขั้วหนึ่ง 

ใหทดสอบ RCBO เพ่ิมเติมขณะไมมีโหลด โดยใชอุปกรณบังคับกลไกดวยมือ ดังนี้ 

− 2 000 วัฏจักรการทํางานสาํหรับ RCBO ที่มี In ≤ 25 แอมแปร 

− 1 000 วัฏจักรการทํางานสาํหรับ RCBO ที่มี In > 25 แอมแปร 

ความถี่ของการทํางานใหเปนดังนี ้

− 4 วัฏจักรการทํางานตอนาที สําหรับ RCBO ที่มี In ≤ 25 แอมแปร โดยมีชวงเวลา “ON” อยู

ระหวาง 1.5 วินาที กับ 2 วินาท ี

− 2 วัฏจักรการทํางานตอนาที สําหรับ RCBO ที่มี In > 25 แอมแปร โดยมีชวงเวลา “ON” อยู

ระหวาง 1.5 วินาที กับ 2 วินาท ี

หมายเหตุ  สําหรับ RCBO ท่ีมีการตั้งคากระแสเหลือท่ีทํางานไดหลายคา ใหทดสอบโดยการตั้งท่ีคาต่ําสุด 

9.10.3  ภาวะของ RCBO ภายหลังการทดสอบ 

ภายหลังการทดสอบตามขอ 9.10.2  RCBO ตองไมมีผลดังนี ้

− การสึกหรอมากเกินไป 

− เปลือกหุมเสียหายจนนิ้วทดสอบมาตรฐานเขาถึงสวนที่มีไฟฟาได 

− การหลุดหลวมของการตอทางไฟฟาและทางกล 

− การไหลซึมของสารปดผนึก (ถามี) 

ภายใตภาวะการทดสอบตามขอ 9.9.1.2 ค) 1)  RCBO ตองทริปดวยกระแสไฟฟาทดสอบเทากับ 

1.25 IΔn ใหทดสอบครั้งเดียวโดยไมตองวัดเวลาตดัวงจร 

จากนั้นใหนํา RCBO มาทดสอบความคงทนไดอิเล็กทริกตามที่กําหนดในขอ 9.7.3 แตใชแรงดันไฟฟา

เทากับ 2 เทาของแรงดันไฟฟาที่กําหนด แตตองไมนอยกวา 900 โวลต เปนเวลา 1 นาที โดยไมตอง 

อบความชื้นกอน 

ตองทดสอบ RCBO เพ่ิมเติมตามที่กําหนดในขอ 9.9.2.1 ข) 

9.11  การทวนสอบกลไกทริปอิสระ 

9.11.1  ภาวะทดสอบทั่วไป 

ติดตั้งและตอสายไฟฟาของ RCBO เหมือนการใชงานตามปกต ิ
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ใหทดสอบกบัวงจรที่ไมมีความเหนี่ยวนํา ดังแผนภาพทีแ่สดงในรูปที่ 4ก 

9.11.2  วิธีทดสอบ 

ปอนกระแสเหลือเทากับ 1.5 IΔn ไหลผานโดยการปดวงจรดวยสวิตชทดสอบ S2 ขณะที่ RCBO อยู

ในตาํแหนงปดและยดึอุปกรณบังคับกลไกใหอยูในตําแหนงปด   RCBO ตองทริป  

จากนั้นใหทดสอบซ้ํา โดยใหอุปกรณบังคบักลไกเคลื่อนที่อยางชาเกินชวงเวลาประมาณ 1 วินาท ี ไป

ยังตําแหนงทีก่ระแสไฟฟาเร่ิมตนไหลผาน ตองเกิดการทริปโดยไมมีการเคลื่อนที่ตอไปของอปุกรณ

บังคับกลไก 

แตละการทดสอบ ใหทดสอบ 3 ครั้ง อยางนอยตองทดสอบ 1 ครั้งกับแตละข้ัวที่ตอเขากับเฟส 

หมายเหตุ 1.  ถา RCBO มีอุปกรณบังคับกลไกมากกวาหนึ่งตัว ใหทวนสอบการทํางานของกลไกทริปอิสระของ

อุปกรณบังคับกลไกทุกตัว 

หมายเหตุ 2.  สําหรับ RCBO ท่ีมีการตั้งคากระแสเหลือท่ีทํางานไดหลายคา ใหทดสอบแตละคาจนครบทุกคา 

9.12  การทดสอบการลัดวงจร 

9.12.1  ภาวะทั่วไปสําหรับการทดสอบ 

ใหใชภาวะตามขอ 9.12.1 ถึง ขอ 9.12.12 สําหรับการทดสอบเพื่อทวนสอบการทํางานของ RCBO 

ภายใตภาวะลดัวงจร อยางไรก็ตามสาํหรับการทดสอบวิสัยสามารถการตอและการตัดกระแสเหลือที่

กําหนด  ขอกําหนดเพิ่มเตมิใหเปนไปตามขอ 9.12.13 

หมายเหตุ  สําหรับ RCBO ท่ีมีการตั้งคากระแสเหลือท่ีทํางานไดหลายคา ใหทดสอบโดยการตั้งท่ีคาต่ําสุด 

การทดสอบเพื่อทวนสอบสมรรถนะการลัดวงจรประกอบดวยลําดับการทํางานตอและตัดวงจรที่

เหมาะสมสําหรับสมรรถนะที่ทวนสอบ ใหเปนไปตามตารางที่ 16 

RCBO ทุกแบบ ใหทดสอบดังนี ้

− ที่ 500 แอมแปรหรือ 10 In แลวแตคาใดจะมากกวา   ตามขอ 9.12.11.2 และขอ 9.12.12.1 

− ที่ 1 500 แอมแปร ตามขอ 9.12.11.3 และ ขอ 9.12.12.1 

− ที่วิสัยสามารถการตอและการตัดกระแสเหลือที่กําหนด (ดูขอ 5.2.7) ตามขอ 9.12.13.1 ขอ 

9.12.13.2 และขอ 9.12.12.1 

RCBO ที่มีความทนกระแสไฟฟาลัดวงจรที่กําหนดมากกวา 1 500 แอมแปร ใหทดสอบเพิ่มเตมิดังนี ้

− ที่ความทนกระแสไฟฟาลัดวงจรใชงานที่กําหนด (ดูขอ 3.4.6.2) ตามขอ 9.12.11.4 ข) และขอ 

9.12.12.1 คาความทนกระแสไฟฟาลัดวงจรใชงานที่กําหนดไดจากผลคูณของความทนกระแสไฟฟา

ลัดวงจรที่กําหนดกบัตัวประกอบ k ที่กําหนดในตารางที ่18 

− ที่ความทนกระแสไฟฟาลัดวงจรที่กําหนด (ดูขอ 5.2.6) ตามขอ 9.12.11.4 ค) และขอ 9.12.12.2  

ถาตัวประกอบ k มีคานอยกวา 1 ใหใชตวัอยางใหมมาทดสอบ 
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ตารางที่ 16  รายการทดสอบการลัดวงจร 

(ขอ 9.12.1) 

ชนิดของการทดสอบ RCBO ที่ทดสอบ การทวนสอบเปนไปตามขอ 

ทดสอบที่กระแสไฟฟาลัดวงจรลดลง 

(ขอ 9.12.11.2) 

ทดสอบที่ 1 500 A 

(ขอ 9.12.11.3) 

9.12.12.1 

ทดสอบที่วิสัยสามารถการตอและการตัด

กระแสเหลือทีกํ่าหนด (ขอ 9.12.13.1) 

RCBO ทุกแบบ 

9.12.13.2 

ทดสอบที่ความทนกระแสไฟฟาลัดวงจร

ใชงาน (ขอ 9.12.11.4 ข)) 
9.12.12.1 

ทดสอบที่ความทนกระแสไฟฟาลัดวงจร

ที่กําหนด (ขอ 9.12.11.4 ค)) 

RCBO ที่มี Icn > 1 500 A 

9.12.12.2 

9.12.2  วงจรทดสอบสําหรับสมรรถนะการลัดวงจร 

ใหใชแผนภาพของวงจรทดสอบตามที่กําหนดในรูปที่ 5 ถึง 9 ตามลาํดบัสําหรับการทดสอบเกี่ยวกับ 

− RCBO แบบขั้วเดี่ยว  มีทางเดินไฟฟา 2 ทาง (รูปที่ 5) 

− RCBO แบบ 2 ข้ัว  มีข้ัวปองกันกระแสเกิน 1 ข้ัวหรือ 2 ข้ัว (รูปที่ 6) 

− RCBO แบบ 3 ข้ัว  (รูปที่ 7) 

− RCBO แบบ 3 ข้ัว  มีทางเดินไฟฟา 4 ทาง (รูปที่ 8) 

− RCBO แบบ 4 ข้ัว  (รูปที่ 9) 

ตองสามารถปรับคาความตานทานและรีแอกแทนซของอิมพิแดนซ Z และ Z1 ใหเปนไปตามภาวะ

ทดสอบที่กําหนด นิยมใชรีแอกเตอรแบบแกนอากาศ ตองตออนุกรมกับตัวตานทานเสมอและคา

เหลานี้ตองไดจากการตออนกุรมของแตละรีแอกเตอร ยอมใหใชการตอขนานของรีแอกเตอรไดเมือ่รี

แอกเตอรเหลานี้มีคาคงตัวเวลา (time-constant) คาเดยีวกัน 

หากลักษณะเฉพาะของแรงดันไฟฟาฟนตวัชั่วครูของวงจรทดสอบที่รวมเขากับรีแอกเตอรแบบแกน

อากาศขนาดใหญ ไมสามารถแทนภาวะการใชงานตามปกติได ตองตอขนานดวยตวัตานทาน R1 เขา

กับรีแอกเตอรแบบแกนอากาศในแตละเฟส เพ่ือใหกระแสไฟฟาไหลผานประมาณรอยละ 0.6 ของ

กระแสไฟฟาที่ไหลผานรีแอกเตอร 

ถาใชรีแอกเตอรแบบแกนเหล็ก กําลังไฟฟาสูญเสยีของแกนเหล็กของรีแอกเตอรตองมีคาไมเกิน

กําลังไฟฟาสูญเสียที่ถูกดูดกลืนโดยตัวตานทานทีต่อขนานกับรีแอกเตอรแบบแกนอากาศ 

แตละวงจรทดสอบสาํหรับการทดสอบความทนกระแสไฟฟาลัดวงจรที่กําหนด ใหตออิมพีแดนซ Z 

ระหวางแหลงจายไฟฟา S และ RCBO ที่ทดสอบ 

เมื่อกระแสไฟฟาที่ทดสอบนอยกวาคาความทนกระแสไฟฟาลัดวงจรที่กําหนด ใหตออิมพีแดนซ Z1 

เขากับทางดานโหลดของ RCBO 
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สําหรับการทดสอบทั้งความทนกระแสไฟฟาลัดวงจรที่กําหนดและที่ใชงาน และวิสัยสามารถการตอ

และการตดักระแสเหลือลัดวงจรที่กําหนด ตองตอแตละข้ัวของ RCBO เขากับสายไฟฟาที่มีความยาว 

0.75 เมตร และมีพ้ืนที่หนาตัดใหญที่สุดตามที่กําหนดในตารางที่ 6 

หมายเหตุ  ใหตอดวยสายไฟฟายาว 0.50 เมตร ทางดานแหลงจายไฟฟา และยาว 0.25 เมตร ทางดานโหลดของ 

RCBO ท่ีทดสอบ 

สวิตช S1 ยังคงเปดอยูระหวางการทดสอบลัดวงจรทุกขอ ยกเวนการทดสอบตามขอ 9.12.13 

ใหใชตัวตานทาน R2 ที่มีคาประมาณ 0.5 โอหม ตออนกุรมเขากับลวดทองแดง F ดังแสดงในรูปที่ 5 

ถึงรูปที่ 9 ตามความเหมาะสม 

ลวดทองแดง F ตองมีความยาวไมนอยกวา 50 มิลลิเมตร และมี 

− เสนผานศูนยกลาง 0.1 มิลลิเมตร สําหรับ RCBO ที่ทดสอบในอากาศ และตดิตั้งกับแทนรองรับ

โลหะ 

− เสนผานศูนยกลาง 0.3 มิลลิเมตร สําหรับ RCBO ที่ทดสอบในเปลอืกหุมเดี่ยวเล็กที่สุดตามที่ผูทํา

ระบุ 

วงจรทดสอบตองมีการตอลงดินโดยตรงเพียงหนึ่งจุดเทานั้น ซึ่งอาจจะตอลัดวงจรของวงจรทดสอบ 

หรือจุดเปนกลางของแหลงจายไฟฟา หรือจุดที่เหมาะสมอื่นๆ ใหระบุวิธีการตอลงดินในรายงานผล

การทดสอบ ช้ินสวนที่มีกระแสไฟฟาทั้งหมดที่ทดสอบซึ่งโดยทั่วไปตอลงดนิขณะใชงานตามปกติ 

รวมทั้งแทนรองรับโลหะที่ตดิตั้ง RCBO หรือเปลือกหุมโลหะใดๆ ตองตอเขากับจุดเปนกลางของ

แหลงจายไฟฟา หรือตอเขากับสายกลางเทียมที่ไมมีความเหนี่ยวนาํ (non-inductive artificial 

neutral) 

ใหใชตัวตานทาน R1 ที่ทําใหแตละเฟสมีกระแสไฟฟาไหลผาน 10 แอมแปร ตอเขากับทางดาน

แหลงจายไฟฟาของ RCBO ระหวางอิมพีแดนซ (สําหรับปรับคากระแสไฟฟาคาดหวังใหเทากับความ

ทนกระแสไฟฟาลัดวงจรที่กําหนด) กับ RCBO 

ตอตัวรับรู (sensor) กระแสไฟฟา O1 ทางดานโหลดของ RCBO 

ตอตัวรับรูแรงดันไฟฟา O2 ครอมระหวาง 

− ข้ัวตอสายแตละข้ัว  สําหรับ RCBO แบบขั้วเดี่ยว 

− ข้ัวตอสายของแหลงจายไฟฟา  สําหรับ RCBO แบบหลายขั้ว 

หากมิไดกําหนดไวเปนอยางอ่ืน ในรายงานผลการทดสอบ คาความตานทานของวงจรที่ใชวัดตองไม

นอยกวา 100 โอหมตอโวลตของแรงดันไฟฟาฟนตัวความถี่กําลัง 

RCBO ที่ข้ึนกับแรงดันไฟฟา ใหปอนแรงดันไฟฟาทางดานแหลงจายไฟฟาดวยแรงดันไฟฟาที่กําหนด

หรือดวยแรงดันไฟฟาคาต่าํของพิสัยแรงดันไฟฟาที่กําหนด 

ตองระบุแผนภาพของวงจรทดสอบไวในรายงานผลทดสอบ 

9.12.3  คาของปริมาณการทดสอบ 

การทดสอบทัง้หมดที่เก่ียวกับการทวนสอบความทนกระแสไฟฟาลัดวงจรที่กําหนด ตองเปนไปตาม

คาที่ผูทาํกําหนดซึ่งสอดคลองกับตารางที่สัมพันธกันของมาตรฐานนี ้
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คาของแรงดันไฟฟาปอนเขาเปนคาที่มคีวามจําเปนสาํหรับสรางแรงดันไฟฟาฟนตัวความถี่กําลังที่

กําหนด 

คาของแรงดันไฟฟาฟนตัวความถี่กําลังตองเทากับคาซึ่งสอดคลองกับรอยละ 105 ของแรงดันไฟฟา

ที่กําหนดของ RCBO ที่ทดสอบ 

หมายเหตุ  คารอยละ 105 (± รอยละ 5) ของแรงดันไฟฟาท่ีกําหนด เชื่อไดวาสามารถครอบคลุมผลของการ

แปรผันของระบบแรงดันไฟฟาภายใตภาวะการใชงานตามปกติ ขีดจํากัดดานบนอาจเพิ่มขึ้นไดโดย

ไดรับการรับรองจากผูทํา 

9.12.4  เกณฑความคลาดเคลื่อนของปริมาณการทดสอบ 

ใหถือวาการทดสอบถูกตอง ถาปริมาณการทดสอบทีบ่นัทึกในรายงานผลการทดสอบ มีเกณฑความ 

คลาดเคลื่อนอยูภายในคาที่กําหนดดังตอไปนี ้

− กระแสไฟฟา รอยละ
5
0   

+
 

− ความถี ่ ± รอยละ 5 

− ตัวประกอบกาํลัง 0 
0.05

  
−  

− แรงดันไฟฟา (รวมทั้งแรงดันไฟฟาฟนตัว) ± รอยละ 5 

9.12.5  ตัวประกอบกาํลังของวงจรทดสอบ 

ตองหาคาตัวประกอบกําลังของแตละเฟสของวงจรทดสอบดวยวิธีที่ยอมรับไดและตองระบไุวใน

รายงานผลการทดสอบ ดังตัวอยางที่แสดงไวในภาคผนวก ญ. 

ใหพิจารณาตวัประกอบกําลังของวงจรทดสอบหลายเฟสเปนคาเฉล่ียของตัวประกอบกําลังของแตละ

เฟส 

พิสัยของตัวประกอบกําลัง ใหเปนไปตามที่กําหนดในตารางที่ 17 

ตารางที่ 17  พิสัยของตัวประกอบกําลังของวงจรทดสอบ 

(ขอ 5.3.7  ขอ 9.12.5  ขอ 9.12.7.2  ขอ 9.12.7.4  ขอ 9.12.11.3  และขอ 9.12.11.4) 

กระแสไฟฟาทดสอบ (Icc) 

A 
พิสัยของตัวประกอบกําลังที่สมนัยกัน 

  Icc  ≤  1 500 0.93  ถึง  0.98 

 1 500 <  Icc  ≤  3 000 0.85  ถึง  0.90 

 3 000  <  Icc  ≤  4 500 0.75  ถึง  0.80 

 4 500  <  Icc  ≤  6 000 0.65  ถึง  0.70 

 6 000  <  Icc  ≤  10 000 0.45  ถึง  0.50 

 10 000 <  Icc  ≤  25 000 0.20  ถึง  0.25 

9.12.6  การวัดและการทวนสอบของ I
2
t และกระแสไฟฟาคายอด (Ip) 

ตองวัดคา I
2
t และ Ip ระหวางการทดสอบตามขอ 9.12.11.2 ขอ 9.12.11.3 และ ขอ 9.12.11.4 

ในกรณีทดสอบ RCBO ในวงจร 3 เฟส  ตองวัดคา I
2
t ของแตละข้ัว 
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ตองบันทึกคา I
2
t สูงสุดที่วัดไดในรายงานผลการทดสอบ และคาที่วดัไดตองไมเกินคาที่สมนัยกันของ

ลักษณะเฉพาะของ I
2
t 

9.12.7  การสอบเทียบวงจรทดสอบ 

9.12.7.1 ใหสอบเทียบวงจรทดสอบ โดยตอ G1 และ G2 ที่มีคาอิมพีแดนซนอยมากเมื่อเปรียบเทียบกับ

วงจรทดสอบ เขากับตาํแหนงที่แสดงในรูป 5 ถึงรูปที่ 9 

9.12.7.2 เพ่ือใหไดกระแสไฟฟาคาดหวังเทากับความทนกระแสไฟฟาลัดวงจรที่กําหนดของ RCBO ที่ตัว

ประกอบกําลังที่สมนัยกันตามที่กําหนดในตารางที ่ 17 ใหตออิมพแีดนซ Z เขาทางดาน

แหลงจายไฟฟาของ G1 

9.12.7.3 เพ่ือใหไดกระแสไฟฟาทดสอบนอยกวาความทนกระแสไฟฟาลัดวงจรที่กําหนดของ RCBO  ให

ตออิมพีแดนซเพ่ิมเติม Z1 เขาทางดานโหลดของ G2 ดงัแสดงในรูปที ่5 ถึงรูปที่ 9 

9.12.7.4 เพ่ือใหไดกระแสไฟฟาคาดหวังเทากับวิสัยสามารถการตอและการตัดกระแสเหลือที่กําหนดที่ตัว 

 ประกอบกําลังที่สมนัยกันตามที่กําหนดในตารางที่ 17 ใหตออิมพีแดนซ Z2 เขากับวงจรทดสอบ 

ตามที่แสดงในรูปที่ 5 ถึงรูปที่ 9 

9.12.8  การตีความบนัทึกผลการทดสอบ 

ก) การหาคาแรงดันไฟฟาปอนเขาและแรงดนัไฟฟาฟนตัวความถี่กําลัง 

แรงดันไฟฟาปอนเขาและแรงดันไฟฟาฟนตัวความถี่กําลังหาไดจากบนัทึกผลการทดสอบที่

เก่ียวกับการทดสอบการตดัวงจรของ RCBO ที่ทดสอบ  แรงดันไฟฟาปอนเขาหาไดตามทีแ่สดง

ในรูปที่ 10 

ตองวัดแรงดนัไฟฟาทางดานแหลงจายไฟฟา ในระหวางวัฏจักรแรกหลงัจากการดบัของอารกใน

ทุกข้ัว และหลังจากปรากฏการณความถี่สูงหายไป 

ข) การหาคากระแสไฟฟาลัดวงจรคาดหวัง 

องคประกอบไฟฟากระแสสลับของกระแสไฟฟาคาดหวังใหเทากับคารากกําลังสองเฉล่ียของ

องคประกอบไฟฟากระแสไฟฟาสลับของกระแสไฟฟาสอบเทียบ (คาที่สมนัยกับ A2 ของรูปที่ 

10) 

กระแสไฟฟาลัดวงจรคาดหวังตองเปนคาเฉล่ียของกระแสไฟฟาคาดหวังของทุกเฟส 

9.12.9  ภาวะของ RCBO สําหรับการทดสอบ 

ตองทดสอบ RCBO ในอากาศอิสระตามที่กําหนดในขอ 9.12.9.1 ยกเวนผูทําออกแบบใหใชงานใน

เปลือกหุมเทานั้น หรือมีจดุประสงคใหใชงานในเปลือกหุมเดี่ยวเทานัน้ ในแตละกรณีใหทดสอบตาม

ขอ 9.12.9.2 หรือตามขอตกลงของผูทํา ใหทดสอบตามขอ 9.12.9.1 

หมายเหตุ  เปลือกหุมเดี่ยว หมายถึง เปลือกหุมที่ออกแบบใหใชกับหนึ่งเครื่องเทานั้น 

RCBO ตองทาํงานในภาวะที่จําลองข้ึนใหใกลเคียงกับการทํางานตามปกติเทาที่เปนไปได 

RCBO แบบใชเสียบซึ่งตามปกติตดิตั้งบนแทนรองรับฉนวน ใหทดสอบโดยยึดแทนรองรับฉนวนเขา

กับแทนรองรับโลหะ 
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9.12.9.1 การทดสอบในอากาศอิสระ 

ใหตดิตั้ง RCBO ที่ทดสอบ ดังแสดงในภาคผนวก ค. รูปที่ ค.1 

ใหใสแผนพอลิเอทิลีน และแผนกั้นที่ทาํดวยวัสดุฉนวนที่กําหนดในภาคผนวก ค. ดังแสดงในรูป

ที่ ค.1 สําหรับการทํางานเปด (O) เทานั้น 

กริดตามที่กําหนดในภาคผนวก ค. ตองอยูในตาํแหนงซึ่งกาซที่แตกตัวที่แพรกระจายออกมา

สามารถผานกริดได และตองวางกริดใหอยูในตาํแหนงที่ใหผลเลวที่สุด 

หมายเหตุ  ถาไมสามารถสังเกตเห็นชองระบายหรือถาไมมีชองระบาย  ผูทําตองใหขอมูลท่ีเหมาะสม 

วงจรกริด (ดรููปที่ ค.3) ตองตอเขากับจดุ B และจุด C ดังแสดงในแผนภาพวงจรทดสอบของ

รูปที่ 5 ถึงรูปที่ 9 

ตัวตานทาน R′ ตองมีความตานทาน 1.5 โอหม ลวดทองแดง F′ (ดูรูปที่ ค.3) ตองมีความยาว 

50 มิลลิเมตร และมีเสนผานศนูยกลาง 0.12 มิลลิเมตร สําหรับ RCBO ที่มีแรงดันไฟฟาที่

กําหนด 230 โวลต และมีเสนผานศนูยกลาง 0.16 มิลลิเมตร สําหรับ RCBO ที่มีแรงดันไฟฟา

ที่กําหนด 400 โวลต 

กระแสไฟฟาทดสอบไมเกิน 1 500 แอมแปร ระยะหาง “a” ตองเทากับ 35 มิลลิเมตร 

กระแสไฟฟาลัดวงจรที่ไมเกิน Icn ระยะหาง “a” อาจจะเพิ่มขึ้นและ/หรือเพ่ิมเติมแผนกั้น หรือ

เพ่ิมวิธีการฉนวนที่เหมาะสมตามที่ผูทํากําหนดไว  ถาเพ่ิมระยะหาง “a” ตองเลือกจากเลข

อนุกรม 40-45-50-55-… มิลลิเมตร และผูทํากําหนดไว 

9.12.9.2 การทดสอบในเปลือกหุม 
ใหถอดกริดและแผนกัน้ที่ทาํดวยวัสดุฉนวน ที่แสดงในรปูที่ ค.1 ออก 

การทดสอบใหทําในลักษณะที่ติดตั้ง RCBO ในเปลือกหุมในสภาพทีใ่หผลเลวที่สุด 

หมายเหตุ  ขอกําหนดนี้หมายความวา ถาปกติ RCBO อ่ืน (หรืออุปกรณอ่ืน) ติดตั้งไวในตําแหนงท่ีกริด

อาจจะวางอยูก็ใหติดตั้งตามนั้น ใหปอนแหลงจายไฟฟากับ RCBO (หรืออุปกรณอ่ืน) เหมือน

การใชงานตามปกติ แตผาน F′ และ R′ ตามท่ีกําหนดในขอ 9.12.9.1 และตอเขากับวงจรดัง

แสดงในรูปที่ 5 ถึงรูปที่ 9 ตามความเหมาะสม  

เพ่ือใหสอดคลองกับคําแนะนําของผูทํา แผนกั้นหรือวิธีการอื่นหรือระยะหางในอากาศที่เพียงพอ 

อาจจําเปนเพือ่ปองกันกาซที่แตกตัวไปมผีลตอการติดตั้ง 

ใหตดิตั้งแผนพอลิเอทิลีนตามที่กําหนดในภาคผนวก ค. ดังแสดงในรูปที่ ค.1 ที่ระยะหางจาก

อุปกรณบังคับกลไก 10 มิลลิเมตร สําหรับการทํางานเปด (O) เทานั้น 

9.12.10 การทํางานของ RCBO ระหวางการทดสอบการลัดวงจร 

ระหวางการทดสอบ  RCBO ตองไมเกิดอันตรายตอผูทดสอบ 

ตองไมมีการอารกอยางถาวร ไมมีการวาบไฟตามผิวระหวางข้ัวหรือระหวางข้ัวกับโครงรองรับ ไมมี

การระเบิดของฟวส F และฟวส F′ (ถามี) 

9.12.11 วิธีทดสอบ 

9.12.11.1 ทั่วไป 
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ข้ันตอนการทดสอบประกอบดวยลําดับการทํางาน ใหใชสัญลักษณตอไปนี้สําหรับกําหนดลาํดับ

การทํางาน 

O หมายถึง การเปดวงจรอยางอัตโนมัต ิ

CO หมายถึง การทํางานปดวงจรตามดวยการทํางานเปดวงจรอยางอัตโนมตั ิ

t หมายถึง ชวงเวลาระหวางการทํางานลดัวงจรที่ตอเนือ่งกัน 2 ครั้ง ตองเทากับ 3 นาท ีหรือ

เปนระยะเวลาที่นานกวา สําหรับการระบายความรอนเพื่อให RCBO ปดวงจรใหมได 

ตองระบุคาจรงิของ t ไวในรายงานผลทดสอบ 

หลังจากอารกดับ ตองรักษาแรงดันไฟฟาฟนตัวใหคงไวเปนเวลาไมนอยกวา 0.1 วินาท ี

แตละการทดสอบขอ 9.12.11.2 ขอ 9.12.11.3 และขอ 9.12.11.4 ตองใชตวัอยางสําหรับ

การทดสอบจาํนวน 3 ตัวอยาง 

9.12.11.2 การทดสอบทีก่ระแสไฟฟาลัดวงจรลดลง 

ปรับอิมพีแดนซเพ่ิมเติม Z1 (ดูขอ 9.12.7.3) จนไดกระแสไฟฟาเทากับ 500 แอมแปร หรือ 

10 In แลวแตคาใดจะมากกวา ที่ตัวประกอบกําลังมีคาอยูระหวาง 0.93 กับ 0.98  

ใหแยกทดสอบแตละข้ัวปองกันกระแสเกินของ RCBO ตามการตอวงจรทดสอบ ดังแสดงในรูป

ที่ 5 

หมายเหตุ  สําหรับ RCBO แบบ 2 ขั้วที่มี 2 ทางเดินไฟฟา  RCBO แบบ 3 ขั้วที่มี 3 ทางเดินไฟฟา และ 

RCBO แบบ 4 ขั้วที่มี 4 ทางเดินไฟฟา ใหตอขั้วใดขั้วหนึ่งเขากับวงจรทดสอบ ดังแสดงใน

รูปที่ 5 แทนที่สายกลางที่ไมมีการตัดตอ 

ให RCBO เปดวงจรอยางอัตโนมัติ 9 ครั้ง โดยใหปดวงจร 6 ครั้งดวยสวิตชชวย A และปด

วงจร 3 ครั้งดวย RCBO 
ลําดบัการทดสอบตองเปนดังนี ้

O-t-O-t-O-t-O-t-O-t-O-t-CO-t-CO-t-CO 

สําหรับการทดสอบ สวิตชชวย A ใหซิงโครไนซกับคลืน่แรงดันไฟฟาเพ่ือใหจดุเริ่มตนของการ

เปดวงจรกระจายสม่ําเสมอ 6 จุดบนครึ่งคลื่น (half-wave) โดยมีเกณฑความคลาดเคลื่อน ± 5 

องศา 

9.12.11.3 การทดสอบที ่1 500 แอมแปร 

สําหรับ RCBO ที่มีความทนกระแสไฟฟาลัดวงจรที่กําหนดเทากับ 1 500 แอมแปร ใหสอบ

เทียบวงจรทดสอบตามที่กําหนดในขอ 9.12.7.1 และขอ 9.12.7.2 เพ่ือใหไดกระแสไฟฟา

เทากับ 1 500 แอมแปร ทีต่ัวประกอบกาํลังสมนัยกับกระแสไฟฟาตามที่กําหนดในตารางที่ 17 

สําหรับ RCBO ที่มีความทนกระแสไฟฟาลัดวงจรที่กําหนดมากกวา 1 500 แอมแปร ใหสอบ

เทียบวงจรทดสอบตามที่กําหนดในขอ 9.12.7.1 และ ขอ 9.12.7.3 ที่ตัวประกอบกําลังสมนัย

กับกระแสไฟฟา 1 500 แอมแปร ตามที่กําหนดในตารางที่ 17 

ใหทดสอบ RCBO แบบขั้วเดี่ยว กับแผนภาพวงจร ดังแสดงในรูปที่ 5 

ใหทดสอบ RCBO แบบ 2 ข้ัว กับแผนภาพวงจร ดังแสดงในรูปที่ 6  โดยตอทั้ง 2 ข้ัว เขาใน

วงจรโดยไมตองคํานึงถึงจํานวนขั้วปองกันกระแสเกิน 
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ใหทดสอบ RCBO แบบ 3 ข้ัว และ RCBO แบบ 4 ข้ัว ที่มีข้ัวปองกันกระแสเกิน 3 ข้ัวกับ

แผนภาพวงจร ดังแสดงในรูปที่ 7 รูปที่ 8 และรูปที่ 9  ตามความเหมาะสม 

สําหรับ RCBO แบบ 3 ข้ัว ที่มีทางเดินไฟฟา 3 ทาง ไมตองตอระหวางสายกลางของ

แหลงจายไฟฟากับจดุรวมกัน (ถามี) ทางดานโหลดของ RCBO 

สําหรับ RCBO แบบ 4 ข้ัว ที่มีข้ัวปองกัน 3 ข้ัว ใหตอสายกลางของแหลงจายไฟฟาผานขั้วที่

ไมไดปองกันหรือข้ัวตัดตอสายกลาง กับจุดรวมกันทางดานโหลดของ RCBO  

ถาผูทําไมทําเครื่องหมายสายกลางของ RCBO แบบ 4 ข้ัว ใหทดสอบซ้ํากับตัวอยางใหมจํานวน 

3 ตัวอยาง โดยใชแตละข้ัวเปนสายกลางหมุนเวียนไปจนครบทุกข้ัว 

สําหรับการทดสอบของ RCBO แบบขั้วเดี่ยว และ RCBO แบบ 2 ข้ัว  สวิตชชวย A ให

ซิงโครไนซกับคลื่นแรงดันไฟฟาเพ่ือใหจดุเริ่มตนของการเปดวงจรกระจายสม่ําเสมอ 6 จุดบน

ครึ่งคลื่น (half-wave) โดยมีเกณฑความคลาดเคลื่อน ± 5 องศา 

ลําดบัการทํางาน ตองเปนไปตามที่กําหนดไวในขอ 9.12.11.2 

สําหรับ RCBO แบบ 3 ข้ัว และ RCBO แบบ 4 ข้ัว ยอมใหสุมจุดทดสอบบนคลื่นได 

9.12.11.4 การทดสอบทีม่ากกวา 1 500 แอมแปร 

ก)  อัตราสวนระหวางความทนกระแสไฟฟาลัดวงจรใชงานกับความทนกระแสไฟฟาลัดวงจรที่

กําหนด (ตัวประกอบ k) 

อัตราสวนระหวางความทนกระแสไฟฟาลัดวงจรใชงานกับความทนกระแสไฟฟาลัดวงจรที่

กําหนดตองเปนไปตามที่กําหนดในตารางที่ 18 

ตารางที่ 18  อัตราสวนระหวางความทนกระแสไฟฟาลัดวงจรใชงาน (Ics) 

กับความทนกระแสไฟฟาลัดวงจรที่กําหนด (Icn) – (ตวัประกอบ k) 

(ขอ 5.2.6  ขอ 9.12.1 และขอ 9.12.11.4) 

Icn k 

 ≤  6 000   A 1 

 >  6 000   A 

 ≤ 10 000   A 

0.75* 

 > 10 000   A 0.5** 

* คาต่ําสุดของ Ics : 6 000  A 

** คาต่ําสุดของ Ics : 7 500  A 

ข)  การทดสอบทีค่วามทนกระแสไฟฟาลัดวงจรใชงาน (Ics) 

1) ใหสอบเทียบวงจรทดสอบตามที่กําหนดในขอ 9.12.7.1 และขอ 9.12.7.3 ที่ตัว

ประกอบกําลังเปนไปตามที่กําหนดในตารางที่ 17 

ถาไมมีการทําเคร่ืองหมายขั้วตอสายทางดานแหลงจายไฟฟาและทางดานโหลดของ 

RCBO ที่ทดสอบ ใหตอ 2 ตัวอยางในทิศทางหนึ่ง และตอตัวอยางที่ 3 ในทิศทาง

กลับกัน 
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2) สําหรับ RCBO แบบขั้วเดี่ยว และ RCBO แบบ 2 ข้ัว ลําดบัการทํางานตองเปนดังนี้ 

O-t-O-t-CO 

การทํางานเปด “O”  สวิตชชวย A ใหซงิโครไนซกับคลื่นแรงดันไฟฟาเพ่ือใหวงจรปด

ที่จุด 0 องศาของคลื่น  สําหรับการทํางานเปด “O” กับตัวอยางที่ 1 

จากนั้นเปลี่ยนจุดไปอีก 45 องศาสําหรับการทํางานเปด “O” ครั้งที่สองกับตัวอยางที่ 1 

สําหรับตัวอยางที่ 2 ใหทดสอบการทํางานเปด “O” 2 ครั้ง ตองใหซิงโครไนซที ่ 15 องศา 

และ 60 องศา  และตัวอยางที่ 3 ที่ 30 องศา และ 75 องศา 

เกณฑความคลาดเคลื่อนของการซิงโครไนซตองเปน ± 5 องศา 

ข้ันตอนการทดสอบแสดงไวในตารางที่ 19 

ตารางที่ 19  ข้ันตอนการทดสอบ Ics ในกรณีของ RCBO แบบขั้วเดี่ยว และ RCBO แบบ 2 

ข้ัว 

(ขอ 9.12.11.4) 

ตัวอยางที่ ครั้งที่ของ        

การทํางาน 1 2 3 

1 O (0
0
) O (15

O
) O (30

O
) 

2 O (45
O
) O (60

O
) O (75

O
) 

3 CO CO CO 

3) สําหรับ RCBO แบบ 3 ข้ัว และ RCBO แบบ 4 ข้ัว ลําดบัการทํางานตองเปนดังนี ้

O-t-CO-t-CO 
สําหรับการทํางานเปด “O”  สวิตชชวย A ใหซิงโครไนซกับคลืน่แรงดันไฟฟาเพ่ือใหวงจรปด

ที่จุด x องศาใดๆ ของคลื่น  สําหรับการทํางานเปด “O” กับตัวอยางที่ 1 

จากนั้นเปลี่ยนจุดไปอีก 60 องศาสําหรับการทํางานเปด “O” กับตัวอยางที่ 2 และเปล่ียนจดุ

ไปอีก 60 องศาสําหรับการทํางานเปด “O” กับตัวอยางที่ 3 

เกณฑความคลาดเคลื่อนของการซิงโครไนซตองเปน ± 5 องศา ตองใชขั้วเดียวกันสําหรับ

ตัวอยางที่แตกตางกัน เพ่ือใชอางอิงสําหรับจุดประสงคของการซิงโครไนซ 

ข้ันตอนการทดสอบแสดงไวในตารางที่ 20 

ตารางที่ 20  ข้ันตอนการทดสอบ Ics ในกรณีของ RCBO แบบ 3 ข้ัว และ RCBO แบบ 4 ข้ัว 

(ขอ 9.12.11.4) 

ตัวอยางที่ ครั้งที่ของ        

การทํางาน 1 2 3 

1 O (x
O
) O (x

O
+ 60

O
) O (x

O
+ 120

O
) 

2 CO CO CO 

3 CO CO CO 
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ค) การทดสอบทีค่วามทนกระแสไฟฟาลัดวงจรที่กําหนด (Icn) 

ใหสอบเทียบวงจรทดสอบตามที่กําหนดในขอ 9.12.7.1 และขอ 9.12.7.2 ถาไมมีการทํา

เครื่องหมายขั้วตอสายทางดานแหลงจายไฟฟาและทางดานโหลดของ RCBO ที่ทดสอบ ใหตอ 2 

ตัวอยางในทิศทางหนึ่ง และตอตัวอยางที ่3 ในทิศทางกลับกัน 

ลําดบัการทํางาน ตองเปนดงันี้ 

O-t-CO 

สําหรับการทํางานเปด “O” สวิตชชวย A ใหซิงโครไนซกับคลื่นแรงดันไฟฟาเพ่ือใหวงจร

ปดที่จดุ 15 องศา ของคลื่นสําหรับการทํางานเปด “O” กับตัวอยางที่ 1 

จากนั้นเปลี่ยนจุดไปอีก 30 องศาสําหรับการทํางานเปด “O” กับตัวอยางที่ 2 และเปล่ียน

จุดไปอีก 30 องศาสําหรับการทํางานเปด “O” กับตัวอยางที่ 3 

เกณฑความคลาดเคลื่อนของการซิงโครไนซตองเปน ± 5 องศา 

สําหรับ RCBO แบบ 3 ข้ัว และ RCBO แบบ 4 ข้ัว ตองใชข้ัวเดียวกันเพื่อใชอางอิง

สําหรับจุดประสงคของการซิงโครไนซ 

ข้ันตอนการทดสอบแสดงไวในตารางที่ 21 

ตารางที่ 21  ข้ันตอนการทดสอบ Icn 

(ขอ 9.12.11.4) 

ตัวอยางที่ ครั้งที่ของ        

การทํางาน 1 2 3 

1 O (15
O
) O (45

O
) O (75

O
) 

2 CO CO CO 

9.12.12  การทวนสอบ RCBO ภายหลงัการทดสอบการลัดวงจร 

9.12.12.1 ภายหลังการทดสอบตามขอ 9.12.11.2 หรือ 9.12.11.3 หรือ ขอ 9.12.11.4 ข) RCBO ตอง

ไมเสียหายจนมีผลตอการใชงานตอไป และตองสามารถทนการทดสอบความคงทนไดอิเล็กทริก 

ตามขอ 9.7.3 ไดโดยไมมกีารซอมบํารุง แตใหทดสอบที่แรงดันไฟฟานอยกวาทีกํ่าหนด 500 

โวลต และไมตองอบความชื้นกอน  

ใหทดสอบความคงทนไดอิเล็กทริกภายหลังการทดสอบลัดวงจรระหวาง 2 ช่ัวโมง ถึง 24 ช่ัวโมง 

ภายหลังการทดสอบตามขอ 9.12.11.3 หรือขอ 9.12.11.4 ข) RCBO ตองไมทริปเมื่อมี

กระแสไฟฟาเทากับ 0.85 เทาของกระแสไฟฟาไมทริปที่ใชทั่วไปไหลผานทุกข้ัวสําหรับเวลาที่ใช

ทั่วไปโดยเริ่มตนขณะที่ RCBO ยังเย็นอยู 

ในขั้นตอนสุดทายของการทวนสอบ ใหเพ่ิมกระแสไฟฟาอยางสม่ําเสมอภายใน 5 วินาที จนถึง 

1.1 เทาของกระแสไฟฟาทรปิที่ใชทั่วไป 

RCBO ตองทริปภายใน 1 ช่ัวโมง 
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แผนพอลิเอทลีิน ตองไมมรูีที่มองเห็นไดตามปกติหรือเห็นไดชัดเจนโดยไมมีการชวยขยายการ

มองเห็น 

9.12.12.2 ภายหลังการทดสอบตามขอ 9.12.11.4 ค)  RCBO ตองสามารถทนการทดสอบความคงทน

ไดอิเล็กทริกตามขอ 9.7.3 ที่แรงดันไฟฟาทดสอบ 900 โวลต ได โดยไมมีการซอมบํารุง และ

ไมตองอบความชื้นกอน 

RCBO ทุกตัวตองสามารถทริปได เมื่อปอนโหลดที ่2.8 In ภายในเวลาที่สมนัยกับ 2.55 In แต

มากกวา 0.1 วินาท ี

9.12.13 การทวนสอบวิสัยสามารถการตอและการตัดกระแสเหลอืที่กําหนด (IΔm) 

การทดสอบนี้มีจุดประสงคเพ่ือทวนสอบความสามารถของ RCBO ในการตอวงจร การนํากระแสไฟฟา

ตามเวลาที่กําหนด  และการตัดกระแสเหลือลัดวงจร 

9.12.13.1 วิธีทดสอบ 

ตองทดสอบ RCBO ตามภาวะการทดสอบทั่วไปที่กําหนดในขอ 9.12.1 แตใหตอในลักษณะที่

กระแสไฟฟาลัดวงจรเปนกระแสเหลือ 

ใหทดสอบแตละข้ัวหมุนเวียนกันยกเวนขั้วตัดตอสายกลาง (ถามี) สําหรับจุดประสงคของการ

ทดสอบนี ้ตองไมใชอิมพีแดนซ Z1 โดยใหเปดวงจรทิ้งไว 

ใหตอทางเดินไฟฟาซึ่งไมไดนํากระแสเหลอืลัดวงจรเขากับแหลงจายแรงดันไฟฟาที่ข้ัวตอสาย

ดานเขา  
ใหปดสวติชชวย S1 ตลอดการทดสอบตามขอนี้ 

ในกรณีของ RCBO ที่เปนไปตามขอ 4.1.2.1 เพ่ือใหทดสอบการทํางานตดัวงจรได จึง

จําเปนตองติดตั้งอุปกรณ A อยูในตําแหนงที่ทาํใหเกิดการลัดวงจรทางดานโหลดของ RCBO 

หรือตดิตั้งอุปกรณเพ่ิมเติมเพื่อใหเกิดการลัดวงจรในตําแหนงนั้น 

ลําดบัการทํางานตองเปนดังนี้ 

O-t-CO-t-CO 

สําหรับการทํางานตดัวงจร สวิตชชวย A ใหซิงโครไนซกับคลื่นแรงดันไฟฟาเพ่ือใหจุดเริ่มตน

เกิดที่ (45 ± 5) องศา  

ตองใชข้ัวเดียวกันสาํหรับตัวอยางที่แตกตางกัน เพ่ือใชอางอิงกันสําหรับจุดประสงคของการ

ซิงโครไนซ 

9.12.13.2 การทวนสอบ RCBO ภายหลังการทดสอบการตอและการตัดกระแสเหลือ 

ภายหลังการทดสอบตามขอ 9.12.13  RCBO D ตองไมเสียหายจนมีผลตอการใชงานตอไป

และโดยไมมีการซอมบํารุง ตองสามารถ 

− เปนไปตามขอกําหนดในขอ 9.7.3 แตที่แรงดันไฟฟาเทากับ 2 เทาของแรงดันไฟฟาที่

กําหนด เปนเวลา 1 นาที โดยไมตองอบความชื้นกอน และ 

− ตอและตัดวงจรกระแสไฟฟาที่กําหนดทีแ่รงดันไฟฟาที่กําหนด 
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ภายใตภาวะในขอ 9.9.1.2 (3) RCBO ตองทริปที่กระแสไฟฟาทดสอบเทากับ 1.25 IΔn 

ใหทดสอบเพยีงครั้งเดียวกับขั้วใดขั้วหนึ่งที่ไดจากการสุม โดยไมตองวัดเวลาตดัวงจร 

แผนพอลิเอทิลีน ตองไมมีรูที่มองเห็นไดตามปกติหรือเห็นไดชัดเจนโดยไมมีการชวยขยาย

การมองเห็น 

นอกจากนี ้ RCBO ที่ข้ึนกับแรงดันไฟฟาตองสามารถเปนไปตามการทดสอบขอ 9.17 ตาม

ความเหมาะสม 

9.13 การทวนสอบความทนการช็อกและแรงกระแทกทางกล 

9.13.1 การช็อกทางกล 

9.13.1.1 อุปกรณทดสอบ 

ใหทดสอบ RCBO ดวยการช็อกทางกลโดยใชเครื่องทดสอบดังแสดงในรูปที่ 11 ซึ่งประกอบดวย

ฐานแผนไม A ติดตั้งบนแทนคอนกรีต และยึดกับแผนไม B ดวยบานพบั แผนไม C ตดิตั้งใน

แนวตั้งฉากกับแผนไม B ซึ่งสามารถเปลี่ยนระยะในแนวระดบัจากบานพบั และสามารถหมุน

เปลี่ยนตําแหนงที่ตั้งฉากกันได  ที่ปลายแผนไม B รองรับดวยแผนหยุดทาํดวยโลหะ (metal 

stop-plate) D ซึ่งวางอยูบนสปริงขดที่มีคาของสปริงเทากับ 25 นิวตันตอมิลลิเมตร 

ยึด RCBO เขากับแผนไม C ใหแนน โดยมีระยะในแนวระดับจากจุดกึ่งกลางของตัวอยางกับ

แผนไม B เทากับ 180 มิลลิเมตร เล่ือนแผนไม C จนกระทั่งระยะดานหนาที่ตดิตั้งตัวอยางอยู

หางจากบานพบัเทากับ 200 มิลลิเมตร ดังแสดงในรูปที่ 11 

ใหยึดมวลตดิกับอีกดานหนึง่แผนไม C ที่ตรงขามกับดานที่ตดิตั้ง RCBO เพ่ือใหเกิดแรงสถิตบน

แผนหยุดทาํดวยโลหะ D เทากับ 25 นิวตนั และไดโมเมนตความเฉือ่ยของระบบมีคาคงที ่

9.13.1.2 วิธีทดสอบ 

ใหทดสอบในขณะที่ RCBO อยูในตําแหนงปดวงจร แตไมตองตอกับแหลงจายไฟฟา ยกแผนไม 

B ที่ปลายอิสระแลวปลอยใหตกลงมาจํานวน 50 ครั้ง จากความสูง 40 มิลลิเมตร ชวงระหวาง

การตกลงมาแตละครั้งตองใหตัวอยางหยุดนิ่ง 

หลังจากนั้นยึด RCBO เขากับอีกดานหนึ่งของแผนไม C และปลอยแผนไม B ใหตกลงมาอีก 

50 ครั้ง เหมือนกับการทดสอบครั้งแรก 

ภายหลังการทดสอบ หมุนแผนไม C ไป 90 องศารอบแกนแนวดิ่ง ถาจาํเปนใหปรับตาํแหนง

จนกระทั่งแกนแนวดิ่งที่สมมาตรกันของ RCBO อยูหางจากบานพบัเทากับ 200 มิลลิเมตร 

ปลอยแผนไม B ใหตกลงมาอกี 50 ครั้งเหมือนการทดสอบครั้งแรกสําหรับ RCBO ที่ยึดกับดาน

หนึ่งของแผนไม C  และอีก 50 ครั้ง สําหรับ RCBO ที่ยึดกับอีกดานหนึ่งของแผนไม C  

กอนการเปลี่ยนตาํแหนงแตละครั้ง RCBO ตองสามารถปดวงจรและเปดวงจรไดดวยมือ 

ในระหวางการทดสอบ RCBO ตองไมเปดวงจรเอง 

9.13.2  แรงกระแทกทางกล 
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การทดสอบใหทําโดยตรวจสอบกับชิ้นสวนที่เผยตัวของ RCBO ที่ติดตั้งเหมือนการใชงานตามปกติ 

(ดูหมายเหตุของขอ 8.2) ซึ่งอาจจะไดรับแรงกระแทกทางกลในการใชงานตามปกติ โดยการทดสอบ

ตามขอ 9.13.2.1 สําหรับ RCBO ทุกแบบ  และใหทดสอบเพิ่มเติมดังนี้ 

− ขอ 9.13.2.2  สําหรับ RCBO ที่มีจุดประสงคตดิตั้งกับราง 

− ขอ 9.13.2.3  สําหรับ RCBO แบบใชเสียบ 

หมายเหตุ  เฉพาะ RCBO ท่ีมีจุดประสงคใหมีเปลือกหุมทั้งหมด ไมตองทดสอบตามขอนี้ 

9.13.2.1 ใหทดสอบตัวอยางดวยการกระแทกดวยเครื่องทดสอบการกระแทก ดังแสดงในรูปที่ 12 ถึง

รูปที่ 14 

หัวกระแทกรูปครึ่งทรงกลมมีรัศมี 10 มิลลิเมตร ทําดวยสารพอลิแอไมดซึ่งมีความแข็งรอกเวลล 

HR100 หัวกระแทกมีมวล (150 ± 1) กรัม ยึดหัวกระแทกอยางมั่นคงกับปลายดานลางของทอ

เหล็กกลาที่มีเสนผานศนูยกลางภายนอก 9 มิลลิเมตร และหนา 0.5 มิลลิเมตร ปลายบนสวมอยู

กับเดือย เพ่ือใหแกวงไดในระนาบดิ่งเทานั้น 

แกนของเดือยหมุนอยูเหนือแกนของหัวกระแทก (1 000 ± 1) มิลลิเมตร 

ในการพิจารณาความแข็งรอกเวลลของพอลิแอไมดทีใ่ชทําหัวกระแทก ใหใชภาวะที่กําหนดดังนี ้

− เสนผานศูนยกลางของลูกกลม : (12.7 ± 0.0025) มิลลิเมตร 

− โหลดเริ่มตน (100 ± 2) นวิตัน 

− โหลดเกิน (500 ± 2.5) นวิตัน 

หมายเหตุ  ขอมูลเพ่ิมเติมที่เก่ียวของกับการพิจารณาความแข็งรอกเวลลของพลาสติก ใหเปนไปตาม ASTM 

D 785 

ในการออกแบบเครื่องทดสอบ ตองออกแบบใหใชแรงระหวาง 1.9 กับ 2.0 นิวตัน เพ่ือดันหนา

หัวกระแทกขึ้นใหแกนทอเหล็กอยูในแนวระดับ 

RCBO แบบตดิตั้งบนพื้นผิว ใหติดตั้งกับแผนไมอัดขนาด 175 มิลลิเมตร × 175 มิลลิเมตร และ

หนา 8 มิลลิเมตร ยึดแผนไมอัดที่ขอบบนและขอบลางเขากับแขนรับน้าํหนัก ซึ่งเปนสวนของ

ฐานรองรับ ดงัแสดงในรูปที ่14 

ฐานรองรับตองมีมวล (10 ± 1) กิโลกรัม และตองติดตัง้อยูกับโครงรองรับแข็งโดยใชเดือย ใหยึด

โครงรองรับเขากับผนังแข็งอยางมั่นคง 

RCBO แบบติดตั้งแบบฝง ใหติดตั้งในอุปกรณทดสอบ ดังแสดงในรูปที่ 15 ซึ่งยึดเขากับ

ฐานรองรับอยางมั่นคง 

RCBO แบบติดตั้งกับแผงไฟฟา ใหติดตั้งในอปุกรณทดสอบ ดังแสดงในรูปที่ 16 ซึ่งยึดเขากับ

ฐานรองรบัอยางมั่นคง 

RCBO แบบใชเสียบใหตดิตั้งในเตารับที่เหมาะสม ซึ่งยึดเขากับแผนไมอัดหรืออุปกรณทดสอบ ดัง

แสดงในรูปที่ 15 หรือรูปที่ 16 ตามความเหมาะสม 

RCBO สําหรับติดตั้งกับราง ใหติดตั้งกับรางที่เหมาะสมซึ่งยึดเขากับฐานรองรับอยางมั่นคง ดัง

แสดงในรูปที่ 17 

การออกแบบของเครื่องทดสอบ ตองทาํให 
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− สามารถเลื่อนตัวอยงในแนวระดับและหมุนรอบแกนทีต่ัง้ฉากกับผิวหนาของแผนไมอัด 

− สามารถหมุนแผนไมอัดรอบแกนแนวดิ่งได 

ติดตั้ง RCBO พรอมฝาครอบ (ถามี) เหมือนการใชงานตามปกติ เขากับแผนไมอัดหรือในอุปกรณ

ทดสอบที่เหมาะสม จนกระทั่งจุดกระแทกอยูในระนาบดิ่งผานแกนของเดือยของหัวกระแทก 

ทางเขาสายไฟฟาที่ไมมีชองกระทุงออกใหเปดชองทางสายเขาไว ถาเปนแบบกระทุงออกใหกระทุง

ออกเปดไว 2 รู 

กอนการกระแทก ใหขันหมุดเกลียวยึดฐาน ฝาครอบ และส่ิงอ่ืนที่คลายกัน ดวยแรงบิด 2 ใน 3 

ของคาที่กําหนดในตารางที ่12 

ใหปลอยหัวกระแทกตกจากความสูง 10 เซนติเมตร จากผิวหนาซึ่งเผยตัวเมื่อติดตั้ง RCBO 

เหมือนการใชงานตามปกต ิ

ความสูงที่ปลอยตกดังกลาวเปนระยะทางในแนวดิ่งระหวางตําแหนงของจุดตรวจสอบขณะที่

ปลอยหัวกระแทกกับตาํแหนงของจุดที่หัวกระแทกกระทบกับตัวอยาง 

จุดตรวจสอบคือจุดที่อยูบนผิวดานขางของหัวกระแทก โดยลากเสนผานจุดตัดของแกนของทอ

เหล็กของหัวกระแทกกับแกนของหัวกระแทกใหตั้งฉากกับระนาบของแกนทั้งสองไปบรรจบผิว

ดานขางของหัวกระแทก 

หมายเหตุ  ในทางทฤษฎี จุดศูนยถวงของหัวกระแทกจะเปนจุดตรวจสอบแตจุดศูนยถวงพิจารณาไดยาก จึง

เลือกจุดตรวจสอบตามที่กําหนดขางตน 

แตละ RCBO ใหทดสอบตวัอยางละ 10 ครั้ง โดยทดสอบกับอุปกรณบังคับกลไก 2 ครั้ง และ

ทดสอบกับบริเวณทั่วๆ ไปของตัวอยางที่อาจไดรับการกระแทกโดยกระจายใหสม่ําเสมออีก 8 ครั้ง 

ไมตองทดสอบบริเวณรูกระทุงออกหรือชองเปดใดๆ ทีค่รอบไวดวยวัสดุโปรงใส  

โดยทั่วไป ใหทดสอบที่แตละดานขางของตัวอยางภายหลังหมุนไปมากที่สุดเทาทีเ่ปนไปไดแตไม

เกิน 60 องศารอบแกนแนวดิ่ง ดานละ 1 ครั้ง และทดสอบที่ประมาณจุดกึ่งกลางระหวางจุด

กระแทกดานขางกับจุดกระแทกอุปกรณบงัคับกลไก ตาํแหนงละ 2 ครั้ง 

จากนั้นใหทดสอบ 2 ครั้งที่เหลือในลักษณะเดียวกัน ภายหลังหมุนตวัอยางไป 90 องศารอบแกน

ที่ตั้งฉากกับแผนไมอัด 

ถามีทางเขาสายไฟฟาหรือรูกระทุงออก ใหตดิตั้งตัวอยางในตําแหนงที่ทําใหแนวกระแทกทั้งสอง

มีระยะหางจากชองเปดเทากันมากที่สุด 

การทดสอบกบัอุปกรณบังคบักลไก 2 ครั้ง ครั้งแรกใหทดสอบขณะที่อุปกรณบังคบักลไกอยูใน

ตําแหนงปดวงจร และใหทดสอบอีกครั้งในขณะที่อุปกรณบังคับกลไกอยูในตาํแหนงเปดวงจร 

ภายหลังการทดสอบ ตัวอยางตองไมเสียหายตามขอกําหนดของมาตรฐานนี้ โดยเฉพาะฝาครอบ

ซึ่งถาแตกแลวทําใหเขาถึงสวนที่มีไฟฟาได หรือเสียหายจนมีผลตอการใชงานตอไปของ RCBO 

อุปกรณบังคับกลไก วัสดุรองใน (lining) หรือแผนกั้นที่ทําดวยวัสดุฉนวน และอุปกรณอ่ืนที่

คลายกันตองไมเสียหาย 

ในกรณีที่มีขอสงสัย ใหทวนสอบโดยการถอดและประกอบสวนภายนอกใหม เชน เปลือกหุม 

และฝาครอบ ช้ินสวนเหลานีห้รือวัสดุรองในตองไมมคีวามเสียหาย 
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หมายเหตุ  ความเสียหายที่เกิดขึ้น รอยบุบเล็กๆ ซึ่งไมทําใหระยะหางในอากาศหรือระยะตามผิวฉนวนลดลง

จากคาท่ีกําหนดในขอ 8.1.3 และรอยเล็กๆ ซึ่งไมมีผลตอการปองกันช็อกไฟฟา ไมถือวาเปน

ความเสียหาย 

RCBO ที่ออกแบบใหยึดติดโดยใชหมดุเกลียวยึดและตดิตั้งกับรางใหทดสอบ RCBO 2 ชุด ชุด

แรกใหทดสอบโดยยึดดวยหมุดเกลียว และอีกชุดใหทดสอบโดยติดตั้งกับราง 

9.13.2.2 RCBO ที่ออกแบบใหตดิตั้งกับราง ใหตดิตั้งเหมือนการใชงานตามปกติกับรางที่ยึดไวกับผนังแข็ง

แนวดิ่งอยางมัน่คง แตไมตองตอสายไฟฟา และไมมีฝาครอบหรือแผนฝาครอบใดๆ  

ใชแรงดึงลงโดยไมมีการกระตุก 50 นิวตนั กระทําที่ผิวหนาของ RCBO เปนเวลา 1 นาที จากนัน้

ใหใชแรงดึงข้ึน 50 นิวตันโดยทันทีเปนเวลา 1 นาที ดังแสดงในรูปที่ 17  

ในระหวางการทดสอบ RCBO ตองไมหลุดหลวม และภายหลังการทดสอบ RCBO ตองไม

เสียหายจนมีผลตอการใชงานตอไป 

9.14  การทดสอบความทนความรอน 

9.14.1 ใหอบตัวอยางที่ไมมีฝาครอบที่ถอดออกได (ถาม)ี ในตูอบที่ควบคุมอุณหภูมิไดที่ (100 ± 2) องศา

เซลเซียส เปนเวลา 1 ช่ัวโมง และอบฝาครอบที่ถอดออกไดในตูอบทีค่วบคุมอุณหภูมิที่ได (70 ± 2) 

องศาเซลเซียส เปนเวลา 1 ช่ัวโมง 

ในระหวางการทดสอบ ตัวอยางตองไมมีความเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่มีผลเสียหายตอการใชงานตอไป 

และสารปดผนึก (ถามี) ตองไมไหลเยิ้มออกมาจนทาํใหสวนที่มีไฟฟาอยูในสภาพเผยตัว  

ภายหลังการทดสอบและภายหลังที่ปลอยใหตัวอยางเยน็ลงจนใกลเคยีงกับอุณหภมูิหองตองไม

สามารถเขาถึงสวนที่มีไฟฟาซึ่งตามปกตไิมสามารถเขาถึงไดเมื่อตดิตัง้ตัวอยางเหมือนการใชงาน

ตามปกติ ถึงแมวาจะทดสอบดวยนิ้วทดสอบมาตรฐานที่ใชแรงไมเกิน 5 นิวตัน  

ภายใตภาวะทดสอบตามขอ 9.9.1.2 ค) 1)  RCBO ตองทริปที่กระแสไฟฟาทดสอบเทากับ 1.25 IΔn  

โดยใหทดสอบเพียงครั้งเดียวที่ข้ัวใดขั้วหนึ่งโดยการสุม โดยไมตองวดัเวลาตดัวงจร 

ภายหลังการทดสอบ ตองยังคงเห็นเครื่องหมายไดอยางชัดเจน 

สารปดผนึกทีม่ีสีผิดไปจากเดิม เกิดฟอง หรือเกิดการเคลื่อนตัวเพียงเล็กนอย ไมตองนํามาพิจารณา 

หากความปลอดภัยไมเสียไปตามความหมายของมาตรฐานนี ้

9.14.2  ช้ินสวนภายนอกของ RCBO ที่ทําดวยวัสดุฉนวนที่จาํเปนใชยึดสวนที่มีกระแสไฟฟาหรือช้ินสวนของ 

วงจรปองกันใหอยูในตาํแหนง ใหทดสอบดวยเครื่องทดสอบแบบกดดวยลูกกลมเหล็ก ดังแสดงในรูป

ที่ 18 ยกเวนในกรณีที่เก่ียวของ ช้ินสวนที่เปนวัสดุฉนวนที่จําเปนใชยึดขั้วตอสายของตัวนําปองกันให

อยูในตาํแหนงภายในกลอง ตองทดสอบตามขอ 9.14.3 

ใหวางชิ้นสวนที่ทดสอบบนแทนรองรับที่ทําดวยเหล็กมีผิวหนาอยูในแนวระดบั และใชลูกกลมเหล็กที่

มีเสนผานศูนยกลาง 5 มิลลิเมตร กดที่ผวิหนาของชิ้นสวนที่ทดสอบดวยแรง 20 นิวตัน 

การทดสอบใหอบในตูอบความรอนที่ควบคุมอุณหภูมิไดที่ (125 ± 2) องศาเซลเซียส 

ภายหลัง 1 ช่ัวโมง นาํลูกเหล็กกลมออกและทาํช้ินสวนที่ทดสอบใหเย็นลงจนมีอุณหภูมิใกลเคียงกับ

อุณหภูมิหองภายใน 10 วินาทีโดยการจุมในน้าํเย็น  
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วัดเสนผานศูนยกลางของรอยกดที่เกิดจากลูกเหล็กกลม เสนผานศูนยกลางที่วัดไดตองไมเกิน 2 

มิลลิเมตร 

9.14.3  ช้ินสวนภายนอกของ RCBO ที่ทําดวยวสัดุฉนวนทีไ่มจําเปนใชยึดสวนที่มีไฟฟาหรือช้ินสวนของวงจร

ปองกันใหอยูในตําแหนงถึงแมวาจะสัมผัสกัน ใหทดสอบดวยเครื่องทดสอบแบบกดดวยลูกกลม

เหล็ก ตามที่กําหนดในขอ 9.14.2 แตใหทดสอบที่อุณหภูมิ (70 ± 2) องศาเซลเซยีส หรือที่อุณหภูม ิ

(40 ± 2) องศาเซลเซียส บวกดวยอุณหภูมิที่เพ่ิมขึ้นสูงสุดที่หาไดจากชิ้นสวนที่เก่ียวเนื่องในระหวาง

การทดสอบตามขอ 9.8 แลวแตคาใดจะมากกวา 

หมายเหตุ  สําหรับจุดประสงคของการทดสอบตามขอ 9.14.2 และขอ 9.14.3 ใหถือวาฐานติดตั้งของ RCBO 

แบบติดตั้งบนพ้ืนผิว เปนชิ้นสวนภายนอก 

ช้ินสวนที่ทําดวยเซรามิก ไมตองทดสอบตามขอ 9.14.2 และขอ 9.14.3 

ถามีช้ินสวนวสัดุฉนวนที่กลาวถึงในขอ 9.14.2 และขอ 9.14.3 ที่ทําดวยวัสดุเดยีวกันตั้งแต 2 ช้ิน

หรือมากกวา ใหทดสอบตามขอ 9.14.2 หรือขอ 9.14.3 เพียงชิ้นเดียวตามความเหมาะสม 

9.15  การทดสอบความทนความรอนผิดปกตแิละไฟ 

การทดสอบดวยลวดรุงแสง (glow-wire test) ใหเปนไปตามที่กําหนดใน IEC 60695-2-1 ขอ 4 ถึง 

ขอ 10 ภายใตภาวะที่กําหนดดังตอไปนี ้

− สําหรับชิ้นสวนภายนอกของ RCBO ที่ทําดวยวัสดฉุนวนที่จําเปนใชยึดสวนทีม่ีไฟฟาหรือช้ินสวนของ

วงจรปองกันใหอยูในตาํแหนง ใหทดสอบที่อุณหภูมิ (960 ± 15) องศาเซลเซียส 

− สําหรับชิ้นสวนภายนอกอื่นๆ ทั้งหมดที่ทาํดวยวัสดุฉนวน ใหทดสอบที่อุณหภูมิ (650 ± 10) องศา

เซลเซียส 

หมายเหตุ  สําหรับจุดประสงคสําหรับการทดสอบตามขอนี้ ใหถือวาฐานติดตั้งของ RCBO แบบติดตั้งบนพื้นผิว เปน

ชิ้นสวนภายนอก 

ถามีช้ินสวนวสัดุฉนวนตามกลุมขางตนทําดวยวัสดุเดียวกัน ใหทดสอบเพียงชิ้นเดียวตามอุณหภูมขิองการ

ทดสอบลวดรุงแสงที่เหมาะสม 

ช้ินสวนที่ทําดวยเซรามิก ไมตองทดสอบ 

การทดสอบดวยลวดรุงแสง มีวัตถุประสงคเพ่ือใหมั่นใจวาลวดทดสอบที่ทาํใหเกิดความรอนทางไฟฟา

ภายใตภาวะการทดสอบที่กําหนด ไมเปนสาเหตใุหเกิดการจดุตดิไฟของวัสดุฉนวน หรือเพ่ือใหมั่นใจได

วาวัสดุฉนวนซึง่อาจจุดติดไฟไดดวยลวดทดสอบที่ทาํใหเกิดความรอนภายใตภาวะการทดสอบที่กําหนด

นั้น มีขีดจาํกัดของเวลาการไหมโดยไมมีการแพรกระจายของไฟดวยเปลวไฟ หรือช้ินที่ไหม หรือหยดจาก

ช้ินสวนที่ทดสอบ 

การทดสอบตามขอนี้ ใหทดสอบเพียงตัวอยางเดียว 

ในกรณีที่มีขอสงสัย ใหทดสอบซ้ํากับตัวอยางใหม 2 ตัวอยาง 

การทดสอบตามขอนี้ ใหทดสอบดวยลวดรุงแสงเพียงครั้งเดียว 

ในระหวางการทดสอบ ตัวอยางตองอยูในตาํแหนงที่ใหผลเลวที่สุดตามจุดประสงคของการใชงาน 

(ผิวหนาที่ทดสอบอยูในแนวดิ่ง) 
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ใหปลายของลวดรุงแสงกระทํากับผิวหนาที่กําหนดของชิ้นทดสอบ โดยพิจารณาถึงภาวะการใชงานตาม

วัตถุประสงค ที่สวนที่มีความรอนหรือสวนที่ตดิไฟอาจมาสัมผัสกับตวัอยาง 

ใหถือวาตัวอยางเปนไปตามขอกําหนดของการทดสอบดวยลวดรุงแสง ถา 

− ไมมีทั้งเปลวไฟที่มองเห็นได และไมมีการรุงแสงอยางตอเนื่อง 

− หรือเปลวไฟและการรุงแสงบนตัวอยาง ดบัไดเองภายใน 30 วินาที หลังจากนําลวดรุงแสงออก 

ตองไมมีการจดุตดิไฟของกระดาษเนื้อเย่ือหรือการไหมเกรียมของแผนไมสน 

9.16 การทวนสอบการทํางานของอุปกรณทดสอบที่ขีดจํากัดของแรงดันไฟฟาที่กําหนด 

ก) ใหปอนแรงดนัไฟฟาเขากับ RCBO เทากับ 0.85 เทาของแรงดันไฟฟาที่กําหนด ใหอุปกรณทดสอบ

ทํางานในขณะนั้นจํานวน 25 ครั้ง แตละคร้ังหางกัน 5 วินาที กอนการทํางานแตละคร้ังใหปดวงจร

ของ RCBO ใหม 

ข) ใหทดสอบซ้ําตามขอ ก)  ดวยแรงดันไฟฟาเทากับ 1.1 เทาของแรงดันไฟฟาที่กําหนด 

ค) ใหทดสอบซ้ําตามขอ ข) แตใหทดสอบเพียงครั้งเดียว โดยใหอุปกรณบังคับกลไกของอุปกรณทดสอบ

อยูในตาํแหนงปด เปนเวลา 30 วินาท ี

แตละครั้งของการทดสอบ  RCBO ตองทาํงาน  ภายหลังการทดสอบตองไมมีความเสียหายที่มีผลตอการ

ใชงานตอไป 

เพ่ือตรวจสอบวาแอมแปร-รอบที่เกิดขึ้นของอุปกรณทดสอบนอยกวา 2.5 เทาของแอมแปร-รอบที่เกิด

จากกระแสเหลือเทากับ IΔn ที่แรงดันไฟฟาที่กําหนด ใหวัดอิมพีแดนซของวงจรของอุปกรณทดสอบ และ

คํานวณหากระแสไฟฟาทดสอบโดยพิจารณาจากวงจรของอุปกรณทดสอบ 

ถาการทวนสอบขางตนจําเปนตองถอดชิน้สวนของ RCBO  ใหใชตัวอยางที่แยกตางหาก 

หมายเหตุ  ใหถือวาการทดสอบตามขอ 9.10 ครอบคลุมเรื่องการทวนสอบความทนทานการใชงานของอุปกรณทดสอบ 

9.17  การทวนสอบการทํางานของ RCBO ที่ข้ึนกับแรงดนัไฟฟา ตามประเภทที่แบงในขอ 4.1.2.1 ในกรณีที่

แรงดันไฟฟาลมเหลว 

หมายเหตุ ไมตองทวนสอบคา Uy (ดูขอ 3.4.23.2) 

9.17.1  การหาคาของขีดจํากัดของแรงดันไฟฟา (Ux) 

ใหปอนแรงดนัไฟฟาที่เทากับแรงดันไฟฟาที่กําหนดเขากับขั้วตอสายดานเขาของ RCBO หลังจากนั้น

ใหปรับแรงดนัไฟฟาใหลดลงจนเทากับ 0 ภายในชวงเวลาประมาณ 30 วินาท ีหรือภายในชวงเวลาที่

นานพอเมื่อเทยีบกับการเปดวงจรที่มีการหนวงเวลา (ถามี) (ดูขอ 8.12) แลวแตคาใดจะมากกวา 

จนกระทั่งเกิดการเปดวงจรอยางอัตโนมัต ิ

ใหวัดแรงดนัไฟฟาที่เกิดการเปดวงจรอยางอัตโนมตั ิ จํานวน 5 ครั้ง 

ทุกคาที่วัดไดตองนอยกวา 0.85 เทาของแรงดันไฟฟาที่กําหนด (หรือ 0.85 เทาของคาต่าํสุดของ

พิสัยแรงดันไฟฟาที่กําหนด) 

หลังจากสิ้นสุดการวัดครั้งสุดทาย ใหทวนสอบการทํางานของ RCBO วาเปนไปตามที่กําหนดในตาราง

ที่ 2 ในกรณีที่มีแรงดันไฟฟาตก โดยใหกระแสเหลือเทากับ IΔn และปอนแรงดันไฟฟาซึ่งมีคาพอดีสูง

กวาคาสูงสุดทีว่ัดไดที่ทําให RCBO เปดวงจร 
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หลังจากนั้น ตองตรวจสอบวาที่คาใดๆ ของแรงดันไฟฟาที่นอยกวาคาต่าํสุดที่วัดไดในการทดสอบ

ขางตน  ตองไมสามารถปด RCBO โดยอปุกรณบังคับกลไกดวยมือ 

9.17.2  การทวนสอบการเปดวงจรอยางอัตโนมัตใินกรณีที่แรงดันไฟฟาลมเหลว 

ใหปอนแรงดันไฟฟาที่กําหนดเขากับดานเขาของ RCBO (หรือแรงดันไฟฟาที่มีคาภายในพิสัยของ

แรงดันไฟฟาที่) และปดวงจร  

หลังจากนั้นใหเปดวงจรของแรงดันไฟฟาดานเขา 

ใหวัดชวงเวลาระหวางการเปดวงจรกับการเปดวงจรของหนาสัมผัสหลัก  

ใหทําการวดัจาํนวน 5 ครั้ง ดังนี ้

ก)  RCBO ที่เปดวงจรโดยไมมกีารหนวงเวลา คาที่วดัไดตองไมเกิน 0.5 วินาท ี

ข)  RCBO ที่เปดวงจรโดยมีการหนวงเวลา คาสูงสุดและคาต่ําสุดที่วัดไดตองอยูภายในพิสัยที่ผูทําระบ ุ

9.17.3  การทวนสอบความถูกตองของการทาํงานในขณะที่มีกระแสเหลือ สําหรับ RCBO ที่เปดวงจรโดยมี

การหนวงเวลา ในกรณีที่แรงดันไฟฟาลมเหลว 

ตอ RCBO เขากับวงจรทดสอบตามรูปที่ 4ก และปอนแรงดันไฟฟาที่กําหนดเขากับดานเขา (หรือ

แรงดันไฟฟาใดๆ ที่มีคาภายในพิสัยของแรงดันไฟฟาที่กําหนด)  

หลังจากนั้นใหเปดวงจรทุกเฟสยกเวนหนึ่งเฟสดวยสวิตช S3 

ในระหวางการหนวงเวลา (ดูตารางที ่ 9) ที่ผูทําระบ ุ ใหทดสอบ RCBO ตามขอ 9.9.1.2  กอนการ

วัดแตละครั้ง ตองมีการปดและเปดสวติช S3 ในเวลาตอมา 

หมายเหตุ  การทดสอบตามขอ 9.9.1.2 ก) ใหทดสอบกับการหนวงเวลาที่มากกวา 30 วินาทีเทานั้น 

9.17.4  การทวนสอบความถูกตองของการทํางานของ RCBO ที่มีทางเดินไฟฟา 3 ทางหรือ 4 ทาง ในขณะที่

มีกระแสเหลือ ใหกําลังเฉพาะข้ัวตอสายกลาง และข้ัวตอสายดานเขาข้ัวใดขั้วหนึ่งเทานั้น 

ในกรณีของ RCBO ที่มีทางเดินไฟฟา 3 ทางหรือ 4 ทาง (ดูขอ 4.3) ใหทดสอบตามขอ 9.9.1.2 ค) 

แตใหกําลังเฉพาะข้ัวตอสายกลางและข้ัวตอสายดานเขาข้ัวใดขั้วหนึ่งเทานั้น การตอวงจรทดสอบให

เปนไปตามรูปที่ 4ก 

ใหทําการทดสอบซ้ํา โดยหมุนเวยีนกันไปทกุข้ัวตอสาย 

9.18  การทวนสอบขีดจํากัดคาของกระแสเกินในกรณีที่โหลดเฟสเดียวไหลผาน RCBO แบบ 3 ข้ัวหรือแบบ 4 ข้ัว 

หมายเหตุ  สําหรับ RCBO ท่ีมีการตั้งไดหลายคา ใหทดสอบที่การตั้งคาต่ําสุด 

ใหตอ RCBO เขากับวงจรทดสอบ ดังแสดงในรูปที ่19 สวิตช S1 อยูในตาํแหนงเปด  

ปรับคาความตานทาน R จนไดกระแสไฟฟาเทากับ 0.8 เทาของขีดจํากัดลางของพิสัยการทริปกระแสเกิน

แบบทนัทีทันใด ซึ่งเปนไปตามแบบ B C หรือ D ตามความเหมาะสม 

หมายเหตุ  สําหรับจุดประสงคของการปรับกระแสไฟฟาตามขอนี้ ใหแทนที่ RCBO โดยการตอดวยอิมพีแดนซท่ีมีคา

นอยมาก 

สวิตช S1 เร่ิมตนทีต่ําแหนงเปด ใหปดและเปดใหมภายหลัง 1 วินาที  

ใหทดสอบซ้ําจํานวน 3 ครั้ง สําหรับแตละคูของทางเดนิไฟฟาที่เปนไปได ชวงเวลาระหวางการทํางานปด 

2 ครั้งที่ตอเนือ่งกัน ตองไมนอยกวา 1 นาที 
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RCBO ตองไมเปดวงจร 

RCBO ที่ข้ึนกับแรงดันไฟฟา ใหปอนแรงดันไฟฟาที่กําหนดเขากับดานเขา (หรือแรงดันไฟฟาใดๆ ที่มีคา

อยูภายในพิสัยของแรงดันไฟฟาที่กําหนด) 

9.19  การทวนสอบการทํางานของ RCBO ในกรณีของกระแสเสิรจที่เกิดจากแรงดันอิมพลัส 

9.19.1 กระแสเสิรจทดสอบสาํหรับ RCBO ทุกประเภท (คลื่นแกวงหนวง 0.5 ไมโครวนิาทีตอ 100 

กิโลเฮิรตซ) 

ใหทดสอบ RCBO ดวยเครื่องกําเนดิเสิรจที่สามารถทําใหเกิดคลื่นกระแสไฟฟาแกวงหนวง (damped 

oscillator current) ดังแสดงในรูปที่ 23  ตัวอยางแผนภาพวงจรสําหรับการตอ RCBO ดังแสดงใน

รูปที่ 24  

เลือกสุมขั้วหนึ่งของ RCBO ใหทดสอบดวยกระแสเสิรจจํานวน 10 ครั้ง ใหกลับขั้วของคลื่นเสิรจ

ภายหลังทุกการทดสอบ 2 ครั้ง ชวงเวลาระหวางการทดสอบ 2 ครั้งที่ติดกันตองมีคาประมาณ 30 

วินาท ี

ใหวัดกระแสอมิพัลสดวยวิธีที่เหมาะสม และปรับโดยใช RCBO เพ่ิมเติมที่เปนแบบเดียวกัน มี In 

และ IΔn เทากัน เพ่ือใหเปนไปตามขอกําหนดดังนี้  

− คายอด 200 แอมแปร
10
0   

+
% หรือ 

 25 แอมแปร
10
0   

+
% สําหรับ RCBO ที่มี IΔn ≤ 10 มิลลิแอมแปร 

− เวลาหนาคลืน่ 0.5 ไมโครวนิาที ± 30 % 

− ชวงเวลาของคลื่นที่แกวงถัดมา 10 ไมโครวินาที ± 20 % 

− แตละคายอดที่ตอเนื่องกันมา ประมาณ 60 % ของคายอดที่อยูกอนหนา 

ในระหวางการทดสอบ  RCBO ตองไมทริป  ภายหลังการทดสอบดวยคลื่นแกวงหนวง ใหทวนสอบ

ความถูกตองของการทํางานของ RCBO ตามขอ 9.9.1.2 ค) โดยใหวดัเวลาทริปที่ IΔn เทานัน้ 

9.19.2  การทวนสอบการทํางานทีก่ระแสเสิรจไมเกิน 3 000 แอมแปร (กระแสเสริจทดสอบ 8/20 

ไมโครวินาท)ี 

9.19.2.1 ภาวะทดสอบ 

ใหทดสอบ RCBO ดวยเครื่องกําเนิดเสิรจที่สามารถทําใหเกิดอิมพัลสกระแสเสิรจ 8/20 ไมโคร 

วินาที (IEC 60060-2) ดังแสดงในรูปที่ 25  ตัวอยางแผนภาพวงจรทดสอบสาํหรับการตอ 

RCBO ดังแสดงในรูปที ่26 

เลือกสุมขั้วหนึ่งของ RCBO ใหทดสอบดวยกระแสเสิรจจํานวน 10 ครั้ง ใหกลับขั้วของคลื่น

กระแสเสิรจทุกการทดสอบ 2 ครั้ง ชวงเวลาระหวางการทดสอบ 2 ครั้งที่ติดกันตองมีคาประมาณ 

30 วินาที  

ใหวัดกระแสอมิพัลสดวยวิธีที่เหมาะสม และปรับโดยใช RCBO เพ่ิมเติมที่เปนแบบเดียวกนั ม ี

In และ IΔn เทากัน เพ่ือใหเปนไปตามขอกําหนด ดังนี ้

− คายอด 3 000 แอมแปร
10
0   

+
% 

− เวลาหนาคลืน่ 8 ไมโครวินาท ี± 20 % 
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− เวลาที่มีคาครึง่คลื่น 20 ไมโครวินาที ± 20 % 

− คายอดของกระแสยอนกลับ นอยกวา 30 % ของคายอด 

ใหปรับกระแสไฟฟาจนมีรูปรางที่ไมสมมาตรกัน สําหรับการทดสอบกับตัวอยางอ่ืนที่เปนแบบ

เดียวกัน มี In และ IΔn เทากัน กระแสยอนกลับ (ถาม)ี ตองไมเกินรอยละ 30 ของคายอด 

9.19.2.2 ผลทดสอบสาํหรับ RCBO แบบ S 

ในระหวางการทดสอบ  RCBO ตองไมทริป 

ภายหลังการทดสอบดวยกระแสเสิรจ ใหทวนสอบความถูกตองของการทํางานของ RCBO ตาม

ขอ 9.9.1.2 ค) โดยใหวัดเวลาตดัวงจรที่ IΔn เทานั้น 

9.19.2.3 ผลการทดสอบสําหรับ RCBO แบบทั่วไป 

ในระหวางการทดสอบ  RCBO อาจจะทริป  ภายหลังการทริปใดๆ ตองตอวงจรกลับเขาไปใหม 

ภายหลังการทดสอบดวยกระแสเสิรจ ใหทวนสอบความถูกตองของการทํางานของ RCBO ตาม

ขอ 9.9.1.2 ค) โดยใหวัดเวลาตดัวงจร ที่ IΔn เทานั้น 

9.20  การทวนสอบความทนของฉนวนตอแรงดันอิมพัลส 

ใหทดสอบ RCBO ที่ยึดอยางมั่นคงกับแทนรองรับโลหะ ตอสายเหมือนการใชงานตามปกติ และอยูใน

ตําแหนงปด 

อิมพัลสบวกและลบ ที่ไดจากเคร่ืองกําเนดิอิมพัลส มีเวลาดานหนา 1.2 ไมโครวินาที และเวลาที่มีคาครึ่ง

คลื่น 50 ไมโครวินาที มีเกณฑความคลาดเคลื่อน ดังนี ้

− ± รอยละ 5 สําหรับคายอด 

− ± รอยละ 30 สําหรับเวลาหนาคลืน่ 

− ± รอยละ 20 สําหรับเวลาทีม่ีคาครึ่งคลื่น 

อนุกรมที่ 1 ของการทดสอบ ใหทดสอบดวยแรงดันอมิพัลส 6 กิโลโวลตคายอด โดยใหปอนอิมพัลส

ระหวางข้ัวเฟสที่ตอเขาดวยกัน กับขั้วสายกลาง (หรือทางเดิน) ของ RCBO 

อนุกรมที่ 2 ของการทดสอบ ใหทดสอบดวยแรงดันอมิพัลส 8 กิโลโวลตคายอด โดยใหปอนอิมพัลส

ระหวางแทนรองรับโลหะที่ตอเขากับขั้วตอสายที่มีจุดประสงคสําหรับตวันําปองกัน (ถามี) กับขั้วเฟสและ

ข้ัวสายกลาง (หรือทางเดิน) ที่ตอเขาดวยกัน 

หมายเหตุ 1.  อิมพีแดนซของเสิรจของเครื่องทดสอบ ตองเทากับ 500 โอหม 

หมายเหตุ 2. คา 6 กิโลโวลต และ 8 กิโลโวลต เปนคาท่ีเผื่อไว 

ในทั้ง 2 กรณี ใหปอนอิมพลัสบวก 5 ครั้ง และอิมพัลสลบ 5 ครั้ง ชวงเวลาระหวางอิมพัลสที่ตอเนื่องกัน

ตองไมนอยกวา 10 วินาที 

ตองไมเกิดการปลอยประจุทําลายที่ไมเจตนา (unintentional disruptive discharge) 

อยางไรก็ตาม ถาเกิดการปลอยประจุทําลาย 1 ครั้ง ใหทดสอบเพิ่มเตมิอีก 10 ครั้ง ดวยอิมพัลสที่มีสภาพ

ข้ัวเดียวกันกับที่ทําใหเกิดการปลอยประจุทําลาย การตอใหเหมือนกบัการตอที่เกิดความลมเหลวขึ้น 

ตองไมเกิดการปลอยประจุทําลายอีก 

หมายเหตุ 3.  คําวา “การปลอยประจุทําลายที่ไมเจตนา” ใชครอบคลุมถึงปรากฏการณของการลมเหลวของฉนวน

ภายใตความเคนทางไฟฟา ซึ่งรวมทั้งการลดลงของแรงดันไฟฟา และการไหลผานของกระแสไฟฟา 
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หมายเหตุ 4.  การปลอยประจุท่ีเจตนา ครอบคลุมถึงการปลอยประจุท่ีเกิดจากการรวมกันของกับดักเสิรจใดๆ 

ใหปรับรูปรางของอิมพัลสขณะที่ RCBO ที่ทดสอบตอเขากับเครื่องกําเนิดอิมพัลส สําหรับจดุประสงคนี ้

ตองใชตัวแบงแรงดันไฟฟาและตัวรับรูแรงดันไฟฟา  

ยอมใหเกิดการแกวงในอิมพัลสไดเล็กนอย ถาหากแอมพลิจูดของการแกวงใกลคายอดของอิมพัลสมีคา

นอยกวารอยละ 5 ของคายอด 

ยอมใหมีการแกวงที่ครึ่งแรกของดานหนา ที่มีแอมพลจิูดของการแกวงไมเกินรอยละ 10 ของคายอด 

9.21  การทวนสอบความถูกตองของการทํางานที่กระแสเหลือที่มีองคประกอบไฟฟากระแสตรง 

ใหใชภาวะทดสอบตามขอ 9.9.1.1 และขอ 9.9.1.5  ยกเวนวงจรทดสอบตองเปนไปตามรูปที่ 4ข หรือ

รูปที่ 4ค ตามความเหมาะสม 

9.21.1  อุปกรณตัดวงจรกระแสเหลือ แบบ A 

9.21.1.1 การทวนสอบความถูกตองของการทํางาน ในกรณกีารเพิ่มตอเนือ่งของกระแสไฟฟาตรงพัลส

ตอเนื่องเหลือ  

การทดสอบตองเปนไปตามรูปที่ 4ข 

สวิตชชวย S1 และ S2 และ RCBO D ตองอยูในตําแหนงปด ควบคุมไทริสเตอรที่เก่ียวเนื่อง

เพ่ือใหไดลักษณะของมุมประวิงกระแส α เทากับ 0 องศา 90 องศา และ 135 องศา แตละข้ัว

ของ RCBO ตองทดสอบ 2 ครั้งที่มุมประวิงกระแสแตละมุม  ขณะที่สวิตชชวย S3 อยูใน

ตําแหนง I และตําแหนง II 

การทดสอบทุกครั้ง ใหเพ่ิมกระแสไฟฟาอยางสม่ําเสมอดวยอัตราสวนประมาณ 1.4 IΔn/30 

แอมแปรตอวินาที  สําหรับ RCBO ที่มี IΔn > 0.01 แอมแปร  และดวยอัตราสวนประมาณ 2 

IΔn/30 แอมแปรตอวินาท ี สําหรับ RCBO ที่มี IΔn ≤ 0.01 แอมแปร โดยใหเร่ิมตนจาก 0  

กระแสไฟฟาทริป (และเวลาตดัวงจรที่เก่ียวเนื่อง) ตองเปนไปตามที่กําหนดในตารางที่ 22 

ตารางที่ 22  พิสัยของกระแสไฟฟาทริปสาํหรับ RCBO แบบ A 

(ขอ 9.21.1.1) 

กระแสไฟฟาทริป 

A มุม α 

ขีดจํากัดลาง ขีดจํากัดบน 

0° 0.35 IΔn 

90° 0.25 IΔn 

135° 0.11 IΔn 

1.4 IΔn หรือ 2 IΔn 

(ตามขอ 5.3.8) 

9.21.1.2 การทวนสอบความถูกตองของการทํางาน ในกรณีที่กระแสไฟฟาตรงพัลสตอเนื่องเหลือเกิดขึ้น

ทันที  
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การทดสอบใหเปนไปตามรูปที่ 4ข 

ใหสอบเทียบวงจรที่คาที่กําหนดดังตอไปนี้ และสวิตชชวย S1 และ RCBO อยูในตาํแหนงปด 

ทําใหเกิดกระแสเหลือทันทีดวยการปดสวติชชวย S2 

หมายเหตุ  ในกรณีของ RCBO ท่ีขึ้นกับแรงดันไฟฟาตามการแบงประเภทในขอ 4.1.2.2 ก) วงจรควบคุม

ไดรับแรงดันไฟฟาจากดานเขาของวงจรประธาน การทวนสอบนี้ไมรวมเวลาที่จําเปนสําหรับการ

ปอนทางไฟฟาให RCBO  ในกรณีนี้ การทวนสอบใหพิจารณาโดยใหสวิตชชวย S2 และ RCBO 

อยูในตําแหนงปด ทําใหเกิดกระแสเหลือทันทีดวยการปดสวิตชชวย S1 

ใหทดสอบทีแ่ตละคาของกระแสเหลือตามที่กําหนดในตารางที่ 2 ตามแบบของ RCBO  

ใหวัดเวลาตัดวงจร 2 ครั้ง ที่คากระแสเหลือเทากับ IΔn คูณดวย 1.4 สําหรับ RCBO ที่มี 

IΔn > 0.01 แอมแปร  และคูณดวย 2 สําหรับ RCBO ที่มี IΔn ≤ 0.01 แอมแปร  ที่มุมประวิง

กระแส α = 0 องศา ขณะที่สวิตชชวย S3 อยูในตาํแหนง I สําหรับการวัดครั้งแรก และอยูใน

ตําแหนง II สําหรับการวัดครั้งที่สอง 

ตองไมมีคาเกินคาขีดจํากัดที่กําหนด 

 

9.21.1.3 การทวนสอบความถูกตองของการทํางานขณะมีโหลดทีอุ่ณหภูมิอางอิง 

ใหทดสอบซ้ําตามขอ 9.21.1.1 ข้ัวที่ทดสอบและขั้วอื่นอีกหนึ่งข้ัวของ RCBO ใหปอนโหลดดวย

กระแสไฟฟาที่กําหนด เปนเวลาสั้นกอนการทดสอบ 

หมายเหตุ  การปอนโหลดดวยกระแสไฟฟาท่ีกําหนด ไมไดแสดงไวในรูปที่ 4ข 

9.21.1.4 การทวนสอบความถูกตองของการทํางาน ในกรณีที่กระแสไฟฟาตรงพัลสตอเนื่องเหลือพรอม

ดวยกระแสไฟฟาตรงเรียบเทากับ 0.006 แอมแปร 

การทดสอบใหเปนไปตามรูปที่ 4ค ที่กระแสเหลือเร็กติไฟรูปครึ่งคลืน่ (มุมประวิงกระแส α = 0 

องศา) พรอมดวยกระแสไฟฟาตรงเรียบเทากับ 0.006 แอมแปร  

ใหทดสอบแตละข้ัวของ RCBO หมุนเวียนกันไป จาํนวนขั้วละ 2 ครั้งที่แตละตําแหนง I และ II 

กระแสไฟฟารูปครึ่งคลื่น I1 ใหเร่ิมตนจาก 0 แลวเพิ่มขึ้นอยางสม่ําเสมอดวยอัตราประมาณ 

1.4 IΔn/30 แอมแปรตอวินาที สําหรับ RCBO ที่มี IΔn > 0.01 แอมแปร  และ 2 IΔn/30 

แอมแปรตอวินาที สําหรับ RCBO ที่มี IΔn ≤ 0.01 แอมแปร อุปกรณตองทริปกอนกระแสไฟฟานี้

มีคาเกิน 1.4 IΔn + 6 มิลลิแอมแปร หรือ 2 IΔn + 6 มิลลิแอมแปร ตามลาํดับ 

9.22  การทวนสอบความเชื่อถือได 

การตรวจสอบใหเปนไปตามขอ 9.22.1 และขอ 9.22.2 

สําหรับ RCBO ที่มีการตั้งคาไดหลายคา ใหทดสอบที่การตั้งคาต่ําสุด 

9.22.1  การทดสอบความทนสภาพอากาศ 

การทดสอบใหเปนไปตาม IEC 60068-2-30 และ IEC 60068-2-28 

9.22.1.1 ตูอบทดสอบ 
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ตูอบตองเปนไปตามที่กําหนดใน IEC 60068-2-30 ขอ 3 น้ําที่เกิดจากการควบแนนตองปลอย

ออกจากตูอบอยางตอเนื่อง และตองไมนํามาใชอีกจนกวาจะทําใหบริสุทธิ์กอน ใหใชเฉพาะน้าํ

กล่ันเทานัน้สําหรับการบํารุงรักษาตูอบความชื้น 

กอนนาํเขาไปในตูอบ น้าํกล่ันตองมีคาความตานทานจําเพาะไมนอยกวา 500 โอหมเมตร และ

คาความเปนกรด-ดาง (pH) เทากับ 7.0 ± 0.2 ในระหวางและภายหลังการทดสอบ คาความ

ตานทานจําเพาะตองไมนอยกวา 100 โอหมเมตร และคา pH ยังคงอยูภายใน 7.0 ± 1.0 

9.22.1.2 ภาวะรุนแรง 

วัฏจักรที่ใหผลภายใตภาวะตอไปนี ้

− อุณหภูมิดานสูง :  (55 ± 2) องศาเซลเซียส 

− จํานวนวัฏจักร :  28 

9.22.1.3 วิธีทดสอบ 

วิธีทดสอบ ใหเปนไปตาม IEC 60068-2-30 ขอ 4 และ IEC 60068-2-28 

ก)  การทวนสอบเบื้องตน 

ใหทวนสอบเบื้องตน โดยการทดสอบ RCBO ตามขอ 9.9.1.2 8) ที่ IΔn เทานั้น 

 

ข)  การปรับภาวะ 

1)  ติดตั้ง RCBO และตอสายเหมือนการใชงานตามปกติ และนําไปไวในตูอบโดยใหอยูใน

ตําแหนงปด 

2)  คาบเวลาคงตวั (ดูรูปที่ 20) 

อุณหภูมิของ RCBO ตองคงตัวที่ (37 ± 3) องศาเซลเซียส 

ก)  โดยการวาง RCBO ไวในตูอบที่แยกตางหากกอนนาํไปไวในตูอบทดสอบ หรือ 

ข)  โดยการปรับอุณหภูมิของตูอบทดสอบใหเทากับ (37 ± 3) องศาเซลเซียส ภายหลัง

นํา RCBO ไปไวในตูอบทดสอบ และรักษาอุณหภูมไิวทีร่ะดับนีจ้นอุณหภูมิคงตัว 

ในระหวางการทําอุณหภูมใิหคงตัวทั้งสองวิธี ความชื้นสมัพัทธตองมีคาอยูภายในขีดจํากัด

ที่กําหนดของภาวะบรรยากาศมาตรฐานสาํหรับการทดสอบ (ดูตารางที่ 4) 

ในระหวางช่ัวโมงสุดทาย ขณะที่ RCBO อยูในตูอบทดสอบ ความชื้นสัมพัทธตองเพ่ิมข้ึน

จนมีคาไมนอยกวารอยละ 95 ที่อุณหภมูิโดยรอบเทากับ (37 ± 3) องศาเซลเซียส 

3)  ขอกําหนดของวัฏจักร 24 ช่ัวโมง (ดูรูปที่ 21) 

ก) อุณหภูมิของตูอบ ตองเพ่ิมขึ้นจนถึงคาอุณหภูมิดานสูงตามที่กําหนดในขอ 9.22.1.2 

ภายในชวงเวลา 3 ช่ัวโมง ± 30 นาที  ดวยอัตราภายในขีดจํากัดที่กําหนดโดยพื้นที่

แลเงา ในรูปที ่21 

ในระหวางคาบเวลานี ้ความชื้นสัมพัทธตองไมนอยกวารอยละ 95  การควบแนนตอง

เกิดขึ้นบน RCBO  

หมายเหตุ  ภาวะท่ีตองเกิดการควบแนนแสดงวาอุณหภูมิท่ีผิวหนาของ RCBO ต่ํากวาจุดน้ําคาง

ของบรรยากาศ หมายความวาความชื้นสัมพัทธตองมีคาสูงกวารอยละ 95 ถาคาคง
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ตัวเวลาของความรอน (thermal time-constant) มีคาต่ํา ตองระวังไมใหมีหยดน้ําท่ี

เกิดจากการควบแนนตกลงบนตัวอยาง 

ข)  ตองรักษาอุณหภูมิไวใหคงที่ภายในขีดจาํกัดที่กําหนด ± 2 องศาเซสเซียส สําหรับคา

อุณหภูมิดานสูง เปนเวลา 12 ช่ัวโมง ± 30 นาทีจากจดุเริ่มตนของวัฏจักร 

ในระหวางคาบเวลานี้ ความชื้นสัมพัทธตองมีคาเทากับรอยละ 93 ± 3 ยกเวนสําหรับ 

15 นาทีแรก และ 15 นาทีสุดทาย ซึ่งอาจจะมีคาอยูระหวางรอยละ 90 กับรอยละ 

100 

ตองไมมีการควบแนนเกดิขึน้บน RCBO ในระหวางชวงเวลา 15 นาทสุีดทาย 

ค)  ลดอุณหภูมิจนถึง (37 ± 3) องศาเซลเซยีส ภายในเวลา 3 ช่ัวโมงถึง 6 ช่ัวโมง 

อัตราการลดลงสําหรับ 1 ช่ัวโมง 30 นาทีแรก ตองมีอัตราในลักษณะที่หากรักษาไว

ดังแสดงในรูปที่ 21 จะถึงอุณหภูมิที่ (37 ± 3) องศาเซลเซียส ภายในเวลา 3 ช่ัวโมง 

± 15 นาที  

ในระหวางคาบเวลาที่อุณหภูมิลดลง ความชื้นสัมพัทธตองมีคาไมนอยกวารอยละ 95 

ยกเวนสําหรับ 15 นาทีแรกตองมีคาไมนอยกวารอยละ 90  

ง)  ตองรักษาอุณหภูมิไวที่ (37 ± 3) องศาเซลเซียส ที่ความชื้นสัมพัทธมีคาไมนอยกวา

รอยละ 95 จนกระทั่งครบวฏัจักร 24 ช่ัวโมง 

9.22.1.4 การคืนตัว 

เมื่อส้ินสุดวัฏจักรสุดทาย ไมตองนํา RCBO ออกจากตูอบทดสอบ 

ใหเปดประตูของตูอบทดสอบ และหยดุการปรับอุณหภมูิและความชืน้สัมพัทธ  

ปลอยใหอุณหภูมิและความชื้นคืนสูภาวะโดยรอบ เปนเวลา 4 ช่ัวโมงถึง 6 ช่ัวโมง กอนวัดครั้ง

สุดทาย 

ในระหวาง 28 วัฏจักร   RCBO ตองไมทริป 

9.22.1.5 การทวนสอบครั้งสุดทาย 

ภายใตภาวะการทดสอบตามขอ 9.9.1.2 ค) 1) RCBO ตองทริปที่กระแสไฟฟาทดสอบเทากับ 

1.25 IΔn ใหทดสอบเพียงคร้ังเดียวกับขั้วใดขั้วหนึ่งโดยการสุมและไมตองวัดเวลาตัดวงจร 

9.22.2  การทดสอบทีอุ่ณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส 

ติดตั้ง RCBO เหมือนการใชงานตามปกติกับผนังไมอัดทาสีดําดาน ที่มีความหนาประมาณ 20 

มิลลิเมตร  

ใชสายไฟฟาแกนเดี่ยวยาว 1 เมตร และมีพ้ืนที่หนาตัดระบุตามที่กําหนดในตารางที่ 6 ตอเขากับ

แตละข้ัวของ RCBO ทั้ง 2 ดาน ขันหมดุเกลียวขั้วตอสายหรือแปนเกลียวใหแนนดวยแรงบิดเทากับ 

2 ใน 3 ของคาที่กําหนดในตารางที่ 12  หลังจากนั้นใหนําไปวางไวในตูอบความรอน 

ใหปอนโหลดที่มีกระแสไฟฟาเทากับกระแสไฟฟาที่กําหนดที่แรงดนัไฟฟาใดๆ ใหทดสอบที่อุณหภูมิ 

(40 ± 2) องศาเซลเซียส จาํนวน 28 วัฏจักร แตละวัฏจักรประกอบดวยชวงเวลาที่มีกระแสไฟฟาไหล

ผาน 21 ช่ัวโมง และชวงเวลาที่ไมมีกระแสไฟฟาไหลผาน 3 ช่ัวโมง ใหใชสวิตชชวยตัดกระแสไฟฟา

ทดสอบโดย RCBO ตองไมทํางาน 
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RCBO แบบ 4 ข้ัวที่มีข้ัวปองกันกระแสเกิน 3 ข้ัว ใหปอนโหลดเฉพาะขั้วปองกันกระแสเกิน 3 ข้ัว 

เทานั้น 

RCBO แบบ 4 ข้ัวที่มีข้ัวปองกันกระแสเกิน 4 ข้ัว ใหปอนโหลดเฉพาะ 3 ข้ัว เทานั้น 

เมื่อส้ินสุดคาบเวลาสุดทายของ 21 ช่ัวโมงที่มีกระแสไฟฟาไหลผาน อุณหภูมิที่เพ่ิมขึ้นที่ข้ัวตอสายซึ่ง

วัดดวยเทอรมอคับเปลชนดิลวดละเอียด ตองไมเกิน 65 เคลวิน 

ภายหลังการทดสอบตามขอนี้ ปลอยให RCBO ที่อยูในตูอบเย็นลงจนมีอุณหภูมิใกลเคียงกับ

อุณหภูมิหองโดยไมมีกระแสไฟฟาไหลผาน 

ภายใตภาวะการทดสอบตามขอ 9.9.1.2 ค) 1)  RCBO ตองทริปที่กระแสไฟฟาทดสอบเทากับ 

1.25 IΔn ใหทดสอบเพียงคร้ังเดียวกับขั้วใดขั้วหนึ่งโดยการสุมและไมตองวัดเวลาตัดวงจร 

9.23  การทวนสอบการเสื่อมสภาพตามอายุการใชงานของสวนประกอบอิเล็กทรอนิกส 

หมายเหตุ 1. การปรับปรุงแกไขการทดสอบนี้ อยูระหวางการพิจารณา 

ใหวาง RCBO ในที่ที่มีอุณหภูมิโดยรอบ (40 ± 2) องศาเซลเซียส เปนเวลา 168 ช่ัวโมง และปอนโหลด

ดวยกระแสไฟฟาที่กําหนด  แรงดันไฟฟาของชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสตองเทากับ 1.1 เทาของแรงดันไฟฟา

ที่กําหนด 

ภายหลังการทดสอบตามขอนี้ ปลอยให RCBO ที่อยูในตูอบเย็นลงจนมีอุณหภูมิใกลเคียงกับ

อุณหภูมิหอง โดยไมมีกระแสไฟฟาไหลผาน ช้ินสวนอิเล็กทรอนิกสตองไมเสียหาย 

ภายใตภาวะการทดสอบตามขอ 9.9.1.2 ค) RCBO ตองทริปที่กระแสไฟฟาทดสอบเทากับ 1.25 IΔn ให

ทดสอบเพียงคร้ังเดียวกับขั้วใดขั้วหนึ่งโดยการสุม และไมตองวัดเวลาตดัวงจร 

หมายเหตุ 2. ตัวอยางของวงจรทดสอบสําหรับการทวนสอบนี้ ดังแสดงในรูปที่ 22 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

รูปที่ 1  หมุดเกลียวปลอยแบบเกลียวเต็ม  

(ขอ 3.6.10) 
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รูปที่ 2  หมุดเกลียวปลอยแบบเกลียวตดั  

(ขอ 3.6.11) 
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รูปที่ 3  นิ้วทดสอบแบบมีขอตอ 

(ขอ 9.6) 

ท่ีจับ 

พ้ืนผิวหยุด 

วัสดุฉนวน 

ภาคตัด A-A 

แผนก้ัน 

มุมมนทั้งหมด 

ทรงกลม 

วัสดุ : เปนโลหะ ยกเวนสวนที่กําหนดไวเปนอยางอ่ืน 

มิติเชิงเสน หนวยเปนมิลลิเมตร 

เกณฑความคลาดเคลื่อนของมิติ 

- ของมุม    : 0
10
 
−   ลิปดา 

- ของมิติเชิงเสน : ≤ 25 มิลลิเมตร  : 0
05.0

 
−

 มิลลิเมตร 

 > 25 มิลลิเมตร   :   ± 0.2 มิลลิเมตร 

ขอตอท้ังสองตองสามารถปรับไดในระนาบและทิศทางเดียวกันเปนมุม 90 องศา โดยมี

เกณฑความคลาดเคลื่อน 0 ถึง +10 องศา 

ขอตอ 

ทรงกระบอก 

ภาคตัด B-B 
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S  = แหลงจาย    S1 =  สวิตชตัดตอทุกขั้ว 

V  = โวลตมิเตอร    S2 =  สวิตชตัดตอขั้วเดี่ยว 

A  = แอมมิเตอร    S3 =  สวิตชทํางานทุกเฟสยกเวน 1 เฟส 

R  = ตัวตานทานปรับคาได    D =  RCBO ท่ีทดสอบ 

หมายเหตุ  S3 ยังคงอยูในตําแหนงปด ยกเวนการทดสอบตามขอ 9.17.3 

รูปที่ 4ก  วงจรทดสอบการทวนสอบ 

-  ลักษณะเฉพาะการทํางานภายใตภาวะกระแสไฟฟาเหลือ (ขอ 9.9.1) 

-  กลไกทริปอิสระ (ขอ 9.11) 

-  การทํางานในกรณีที่แรงดันไฟฟาลมเหลว (ขอ 9.17.3 และ ขอ 9.17.4) 

สําหรับ RCBO ที่ข้ึนกับแรงดันไฟฟา 
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S  = แหลงจาย    S1 =  สวิตชตัดตอทุกขั้ว 

V  = โวลตมิเตอร    S2 =  สวิตชตัดตอขั้วเดี่ยว 

A  = แอมมิเตอร (วัดเปน    S3 =  สวิตชสองทาง 

  คารากกําลังสองเฉลี่ย)    Di =  ไทริสเตอร 

R  = ตัวตานทานปรับคาได    D =  RCBO ท่ีทดสอบ 

รูปที่ 4ข  วงจรทดสอบการทวนสอบความถูกตองของการทํางานของ RCBO 

ในกรณีของกระแสไฟฟาตรงพัลสตอเนื่องเหลือ 

(ขอ 9.21.1.1 และขอ 9.21.1.2) 
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S  = แหลงจาย    S1 =  สวิตชตัดตอทุกขั้ว 

V  = โวลตมิเตอร    S2 =  สวิตชตัดตอขั้วเดี่ยว 

A  = แอมมิเตอร (วัดเปน    S3 =  สวิตชขั้วคูสองทาง 

  คารากกําลังสองเฉลี่ย)    Di =  ไทริสเตอร 

D  =  RCBO ท่ีทดสอบ    R1, R2 =  ตัวตานทานปรับคาได  

รูปที่ 4ค  วงจรทดสอบการทวนสอบความถูกตองของการทํางานของ RCBO       

ในกรณีของกระแสไฟฟาตรงพัลสตอเนื่องเหลือพรอมดวยกระแสไฟฟาตรงเรียบ 

(ขอ 9.21.1.4) 
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N  =  ตัวนําเปนกลาง 

S  = แหลงจาย 

Z  = อิมพีแดนซปรับคาได 

D  =  RCBO ท่ีทดสอบ 

G1 = การตอชั่วคราวสําหรับการสอบเทียบ 

G2  =  การตอสําหรับการทดสอบดวยกระแสไฟฟาลัดวงจรที่กําหนดตามแตละเงื่อนไข 

A  =  อุปกรณทําใหเกิดการลัดวงจร 

O1  =  ตัวรับรูกระแสไฟฟาแบบบันทึกได 

O2  =  ตัวรับรูแรงดันไฟฟาแบบบันทึกได 

F  = อุปกรณสําหรับตรวจจับกระแสไฟฟาผิดพรอง 

R1 = ตัวตานทานสําหรับตอขนานรีแอกเตอร 

R2  =  ตัวตานทานสําหรับจํากัดกระแสในอุปกรณ F 

Z1 = อิมพีแดนซปรับคาไดเพ่ือใหกระแสไฟฟามีคานอยกวาคากระแสไฟฟาลัดวงจร

ท่ีกําหนดตามแตละเงื่อนไข 

Z2  =  อิมพีแดนซปรับคาไดสําหรับสอบเทียบ IΔ 

S1  =  สวิตชชวย 

B และ C  =  จุดสําหรับการตอกับกริดที่แสดงในภาคผนวก ค. 

คําอธบิายสญัลักษณพยัญชนะที่ใชในรูปที ่5 ถึง 9 
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รูปที่ 5  วงจรทดสอบการทวนสอบความทนกระแสไฟฟาลัดวงจรที่กําหนด 

ของ RCBO แบบขั้วเดี่ยว มทีางเดินไฟฟา 2 ทาง 

(ขอ 9.12) 
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รูปที่ 6  วงจรทดสอบการทวนสอบความทนกระแสไฟฟาลัดวงจรที่กําหนด 

ของ RCBO แบบ 2 ข้ัว ในกรณีของวงจรเฟสเดียว  

(ขอ 9.12) 
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รูปที่ 7  วงจรทดสอบการทวนสอบความทนกระแสไฟฟาลัดวงจรที่กําหนด 

ของ RCBO แบบ 3 ข้ัว กับวงจร 3 เฟส 

(ขอ 9.12) 
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รูปที่ 8  วงจรทดสอบการทวนสอบความทนกระแสไฟฟาลัดวงจรที่กําหนด 

ของ RCBO แบบ 3 ข้ัว มีทางเดินไฟฟา 4 ทาง กับวงจร 3 เฟสที่มีสายกลาง  

(ขอ 9.12) 
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รูปที่ 9  วงจรทดสอบการทวนสอบความทนกระแสไฟฟาลัดวงจรที่กําหนด 

ของ RCBO แบบ 4 ข้ัว กับวงจร 3 เฟสที่มีสายกลาง  

(ขอ 9.12) 
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กระแสไฟฟา 

แรงดันไฟฟา 

รูปที่ 10  ตัวอยางบันทึกผลการสอบเทียบการทดสอบการลัดวงจร 

(ขอ 9.12.8) 

 

   มวลที่เพ่ิม 

ตัวอยาง 

บานพับ แผนหยุดทําดวยโลหะ 

แทนคอนกรีต 

ตําแหนงในการทดสอบที่ตอเนื่องกัน 

หนวยเปนมิลลิเมตร 

รูปที่ 11  เครื่องทดสอบการช็อกทางกล 

(ขอ 9.13.1) 
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โครง 

ฐานติดตั้ง 

ตัวอยาง 

  หนวยเปนมิลลิเมตร 

รูปที่ 12  เครื่องทดสอบแรงกระแทกทางกล 

(ขอ 9.13.2.1) 

หนวยเปนมิลลิเมตร 

รูปที่ 13  หัวกระแทกเครื่องทดสอบแรงกระแทกแบบเหวี่ยง 

(ขอ 9.13.2.1) 
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แผนไมอัด เดือยหมุน 

เดือยหมุน 

หนวยเปนมิลลิเมตร 

รูปที่ 14  ฐานยึดตดิตัวอยางเพ่ือทดสอบแรงกระแทกทางกล 

(ขอ 9.13.2.1) 

ต่ําสดุ 200 
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หนวยเปนมิลลิเมตร 

1.  แผนเหล็กปรับเปลี่ยนได หนา 1 มิลลิเมตร 

2.  แผนอะลูมิเนียม หนา 8 มิลลิเมตร 

3.  แผนติดตั้ง 

4.  รางท่ีออกแบบสําหรับติดตั้ง RCBO 

5.  ชองแผนเหล็กสําหรับ RCBO 

 ระยะระหวางขอบของชองกับผิวนอกของ RCBO ตองมีคาระหวาง 1 มิลลิเมตร (א 

กับ 2 มิลลิเมตร 

 ความสูงของแผนอะลูมิเนียมตองทําใหแผนเหล็กวางอยูบนฐานรองรับของ RCBO (ב 

หรือถา RCBO ไมมีฐานรองรับ ระยะจากสวนที่มีไฟฟาซึ่งตองปองกันดวยแผนฝา

ครอบเพิ่มเติมกับดานลางของแผนเหล็กเทากับ 8 มิลลิเมตร 

รูปที่ 15  ตัวอยางของการยึดตดิ RCBO แบบไมมีเปลอืกหุม 

สําหรับการทดสอบแรงกระแทกทางกล  

(ขอ 9.13.2.1) 
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หนวยเปนมิลลิเมตร 

1.  แผนเหล็กปรับเปลี่ยนได หนา 1.5 มิลลิเมตร 

2.  แผนอะลูมิเนียม หนา 8 มิลลิเมตร 

3.  แผนติดตั้ง 

4.  ชองแผนเหล็กสําหรับ RCBO 

หมายเหตุ   ในกรณีพิเศษ อาจเพ่ิมมิติไดตามความเหมาะสม 

รูปที่ 16  ตัวอยางของการยึดตดิ RCBO แบบยึดติดในแผงสวิตช 

สําหรับการทดสอบแรงกระแทกทางกล 

(ขอ 9.13.2.1) 
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สายออน 

ราง 

รูปที่ 17  แรงที่กระทําของการทดสอบแรงกระแทกทางกลของ RCBO แบบยดึตดิกบัราง 

(ขอ 9.13.2.2) 

ทรงกลม 

ตัวอยาง 

รูปที่ 18  เครื่องทดสอบแบบกดดวยลูกกลมเหล็ก 

(ขอ 9.14.2) 
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 S  = แหลงจาย 

 S1  = สวิตช 2 ขั้ว 

 V  = โวลตมิเตอร 

 A  = แอมมิเตอร 

 D  = RCBO 

 R  = ตัวตานทานปรับคาได 

รูปที่ 19  วงจรทดสอบการทวนสอบของคาขีดจาํกัดของกระแสเกิน 

ในกรณีของโหลดเฟสเดียวไหลผาน RCBO แบบ 3 ข้ัวหรือแบบ 4 ข้ัว 

(ขอ 9.18) 
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 ค
ว
าม
ช
ื้น
ส
ัม
พั
ท
ธ
  

%
 

อุ
ณ
ห
ภ
ูมิ
โด
ย
ร
อ
บ

  
o
C
 

ชวงเวลาใหตัวอยางถึงอุณหภูมิคงตัว 

จุดเริ่มตนของวัฏจักรแรก 

ชวงเวลาใหความชื้นสัมพัทธมีคา 95% ถึง 100% 

(ไมเกิน 1 h) 

วัฎจักรแรก คาบเวลาคงตัว 

เวลา 

รูปที่ 20  คาบเวลาคงตัวสําหรับการทดสอบความเชื่อถือได  

(ขอ 9.22.1.3) 

55 – 

50 – 

45 – 

40 – 

35 – 

30 – 

25 – 

40  

34  
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จุดสิ้นสุดการเพ่ิมอุณหภูมิ 
ค
ว
าม
ช
ื้น
ส
ัม
พั
ท
ธ
  

%
 

จุดเริ่มตนการลดอุณหภูมิ 

คาอุณหภูมิดานสูง 

คาอุณหภูมิดานต่ํา 

อุ
ณ
ห
ภ
ูมิ
โด
ย
ร
อ
บ

  
o
C
 

+ 40  

+ 34  

รูปที่ 21 วัฎจักรการทดสอบความเชื่อถือได  

(ขอ 9.22.1.3) 

+ 37 

เวลา 
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แหลงจายกระแสไฟฟา 

D = RCBO ท่ีทดสอบ 

แหลงจายที่ 1.1 เทาของ Un 

รูปที่ 22  ตัวอยางของวงจรทดสอบการทวนสอบการเสื่อมสภาพตามอายุการใชงาน 

ของสวนประกอบอิเล็กทรอนิกส  

(ขอ 9.23) 
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ตัวจุดชนวน 

ตัว

กรอง 

1) ถา RCBO มีขั้วตอสายดิน ใหตอเขากับขั้วตอสายกลาง (ถามี)  และถามีการทําเครื่องหมายบน RCBO 

หรือไมมีการทําเครื่องหมาย ใหตอเขากับขั้วตอสายเฟสใดเฟสหนึ่ง  

รูปที่ 24  วงจรทดสอบการทดสอบดวยคลื่นแกวงหนวงที่ RCBO 

(ขอ 9.19.1) 

เครื่องกําเนิดคลื่นแกวงหนวง 

แหลงจาย 

รูปที่ 23  คลืน่กระแสไฟฟาแกวงหนวง 0.5 ไมโครวินาที/100 กิโลเฮิรตซ 

(ขอ 9.19.1) 
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รูปที่ 25  อิมพัลสกระแสเสิรจ 8/20 ไมโครวินาท ี

(ขอ 9.19.2.1) 

 

ตัว

กรอง 

1) ถา RCBO มีขั้วตอสายดิน ใหตอเขากับขั้วตอสายกลาง (ถามี)  และถามีการทําเครื่องหมายบน RCBO หรือ 

ไมมีการทําเครื่องหมาย ใหตอเขากับขั้วตอสายเฟสใดเฟสหนึ่ง  

รูปที่ 26  วงจรทดสอบการทดสอบกระแสเสิรจที่ RCBO 

(ขอ 9.19.2.1) 

เครื่องกําเนิด 

คลื่นแกวงหนวง 

แหลงจาย 
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ภาคผนวก ก. 
(ขอกําหนด) 

ลําดับการทดสอบและจํานวนของตัวอยางที่ใชทดสอบสาํหรับจุดประสงคการรับรอง 

ก.1 ลําดบัการทดสอบ 

ใหทดสอบตามที่กําหนดในตารางที่ ก.1  การทดสอบในแตละลําดับใหเปนไปตามที่กําหนด 

ตารางที่ ก.1  ลําดบัการทดสอบ 

ลําดับการ

ทดสอบ 
หัวขอ การทดสอบ (หรือการตรวจพินิจ) 

A 6 เครื่องหมาย 

 8.1.1 ทั่วไป 

 8.1.2 กลไก 

 9.3 ความคงทนของเครื่องหมาย 

 8.1.3 ระยะหางในอากาศและระยะตามผิวฉนวน (เฉพาะชิ้นสวนภายนอก) 

 8.1.6 การสับเปลี่ยนกันไมได 

 9.11 กลไกทริปอิสระ 

 9.4 ความเชื่อถือไดของหมุดเกลียว สวนนํากระแสไฟฟา และการตอ 

 9.5 ความเชื่อถือไดของขั้วตอสายสําหรับตัวนําภายนอก 

 9.6 การปองกันช็อกไฟฟา 

 9.14 ความทนความรอน 

 8.1.3 ระยะหางในอากาศและระยะตามผิวฉนวน (เฉพาะชิ้นสวนภายใน) 

 9.15 ความทนความรอนผิดปกติ และไฟ 

B 9.7 สมบัติไดอิเล็กทริก 

 9.8 อุณหภูมิทีเ่พิ่มขึ้น 

 9.20 ความทนของฉนวนตอแรงดันอิมพัลส 

 9.22.2 ความเชื่อถือไดที่อุณหภูม ิ40 องศาเซลเซียส 

 9.23 การเสื่อมสภาพตามอายุการใชงานของสวนประกอบอิเล็กทรอนิกส 

C 9.10 ความทนทานการใชงานทางกลและทางไฟฟา 

 9.12.11.2 

(และ 9.12.12) 

สมรรถนะที่กระแสไฟฟาลัดวงจรลดลง 

D
0
 9.9.1 ลักษณะเฉพาะการทํางานภายใตภาวะกระแสเหลือ 

D
1
 9.17 การทํางานในกรณีที่แรงดันไฟฟาลมเหลว 

 9.19 การทํางานในกรณีของกระแสเสิรจ 

 9.21 องคประกอบของไฟฟากระแสตรง 

 9.12.13 สมรรถนะที่ IΔm 

 9.16 อุปกรณทดสอบ 
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ตารางที่ ก.1  ลําดบัการทดสอบ (ตอ) 

ลําดับการ

ทดสอบ 
หัวขอ การทดสอบ (หรือการตรวจพินิจ) 

E
0
 9.9.2 ลักษณะเฉพาะการทํางานภายใตภาวะกระแสเกิน 

 9.18 คาขีดจํากัดของคากระแสเกินในกรณีที่โหลดเฟสเดียวไหลผาน RCBO 

แบบ 3 ขั้วหรือแบบ 4 ขั้ว 

E
1
 9.13 ความทนการช็อกและแรงกระแทกทางกล 

 9.12.11.3 

(และ 9.12.12) 

สมรรถนะที่กระแสไฟฟาลัดวงจร 1 500 แอมแปร 

F
0
 9.12.11.4 ข) 

(และ 9.12.12.2) 

สมรรถนะที่ความทนกระแสไฟฟาลัดวงจรใชงาน 

F
1
 9.12.11.4 ค)  

(และ 9.12.12.2) 

สมรรถนะที่ความทนกระแสไฟฟาลัดวงจรทีกํ่าหนด 

G 9.22.1 ความเชื่อถือได (การทดสอบความทนสภาพอากาศ) 

ก.2 จํานวนตัวอยางสําหรับทดสอบครบทุกรายการ 

ถา RCBO แตละแบบ (จํานวนขั้ว การทริปทันที) ที่สงทดสอบ มีพิกัดกระแสไฟฟาพิกัดเดียว และพิกัด

กระแสเหลือที่ทํางานพิกัดเดยีว จํานวนตัวอยางที่ใชสําหรับทดสอบตามอนุกรมที่แตกตางกันใหเปนไป

ตามที่กําหนดในตารางที่ ก.2 ซึ่งไดกําหนดเกณฑสมรรถนะต่าํสุดไวเชนกัน 

ถาตัวอยางทดสอบทั้งหมดตามที่กําหนดในสดมภที่ 2 ของตารางที่ ก.2 เปนไปตามขอกําหนดทกุขอ ใหถือ

วาเปนไปตามมาตรฐานนี ้ ถาตัวอยางทดสอบจํานวนต่ําสุดตามสดมภที่ 3 ของตารางที่ ก.2 เปนไปตามที่

กําหนด ใหใชตัวอยางทดสอบเพิ่มเติมตามที่กําหนดในสดมภที ่4 มาทดสอบเพิ่มเติม และตัวอยางทดสอบ

เพ่ิมเติมทั้งหมดตองเปนไปตามขอกําหนดทุกขอ จึงจะถือวาเปนไปตามมาตรฐานนี้ 

สําหรับ RCBO ที่มีพิกัดกระแสไฟฟาพิกัดเดียว แตมีพิกัดกระแสเหลือที่ทาํงานมากกวา 1 พิกัด ใหใช

ตัวอยางทดสอบ 2 ชุด สําหรับแตละลําดับการทดสอบ ตวัอยางทดสอบชุดแรกใหตัง้ที่กระแสเหลือที่ทํางาน

สูงสุด และตัวอยางทดสอบชุดที่สองใหตั้งที่กระแสเหลือที่ทํางานต่ําสุด 
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ตารางที่ ก.2  จํานวนตัวอยางที่ใชสําหรับทดสอบครบทุกรายการ 

ลําดับการทดสอบ จํานวนตัวอยาง 
จํานวนตัวอยางต่ําสุดที่  

เปนไปตามขอกําหนด 
ก)
 
ข)
 

จํานวนตัวอยางสูงสุดที่

นํามาทดสอบซ้ํา 
ค)

 

A 1 1 - 

B 3 2 3 

C 3 2 
ง)
 3 

D 3 2 
ง)
 3 

E 3 2 
ง)
 3 

F
0
 3 2 

ง)
 3 

F
1
 3 2 

ง)
 3 

G 3 2 3 

ก) 
โดยรวมแลว อาจทดสอบซ้ําไดไมเกิน 3 ลําดับการทดสอบ 

ข) 
ใหสันนิษฐานวาตัวอยางทดสอบที่ไมเปนไปตามขอกําหนดเนื่องจากความบกพรองในการประกอบหรือความ

ชํานาญ ไมใชเปนความบกพรองในการออกแบบ 
ค)

 ในกรณีของการทดสอบซ้ํา ผลการทดสอบทั้งหมดตองเปนไปตามขอกําหนด 

ง)
 ยกเวนการทดสอบตามขอ 9.12.10 ขอ 9.12.11.2 ขอ 9.12.11.3 ขอ 9.12.11.4 และขอ 9.12.13 ตามความ

เหมาะสม ซึ่งตัวอยางทดสอบทั้งหมดตองเปนไปตามขอกําหนด 

ก.3 จํานวนตัวอยางที่ใชสําหรับวิธีทดสอบอยางงาย ในกรณทีี่ RCBO มีพ้ืนฐานการออกแบบเดียวกันและพิสัย

เดียวกันสงทดสอบพรอมกัน 

ก.3.1 ถา RCBO มีพ้ืนฐานการออกแบบเดียวกันและมีพิสัยเดียวกัน หรือมีการสงเพ่ิม RCBO ที่มีพิสัย

ดังกลาวมาใหการรับรอง จาํนวนตัวอยางที่ใชทดสอบอาจลดลงไดตามที่กําหนดในตารางที่ ก.3 ตาราง

ที่ ก.4 และตารางที่ ก.5 

หมายเหต ุ สําหรับจุดประสงคของภาคผนวกนี้ คําวา “พ้ืนฐานการออกแบบเดียวกัน” ครอบคลุมถึงพิสัยของ 

RCBO ท่ีมีอนุกรมของกระแสไฟฟาท่ีกําหนด (In) อนุกรมของกระแสเหลือท่ีทํางานที่กําหนด (IΔn) 

และจํานวนขั้วที่แตกตางกัน 
ใหถือวา RCBO มีพ้ืนฐานการออกแบบเดยีวกัน ถา 

1) มีพ้ืนฐานการออกแบบเหมอืนกัน ไดแก แบบขึ้นกบัแรงดันไฟฟา และแบบไมข้ึนกบัแรงดันไฟฟา 

ตองไมอยูดวยกันในพิสัยเดยีวกัน 

2) อุปกรณบังคับกลไกของกระแสเหลือมีกลไกทริปเหมือนกัน และมีรีเลยหรือโซลีนอยดเหมือนกนั 

ยกเวนการแปรผันที่ยอมใหตามที่กําหนดในขอ ค) และ ง) ตามขางลาง 

3) ใชวัสดุ การตกแตงและมติขิองชิ้นสวนที่นําไฟฟาภายในเหมือนกัน นอกเหนือจากรายละเอียดการ

แปรผันที่กําหนดในขอ ก) 

4) ข้ัวตอสาย มีการออกแบบเหมือนกัน (ดูขอ ข) ขางลาง) 
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5) มีขนาดหนาสัมผัส วัสดุ โครงราง และวิธกีารประกอบเหมือนกัน 

6) มีกลไกทํางานดวยมือ วัสดุ และลักษณะเฉพาะทางกายภาพเหมือนกนั 

7) การขึ้นรูป และวัสดุฉนวนเหมือนกัน 

8) วิธี วัสดุ และโครงสรางของอุปกรณดับอารกเหมือนกัน 

9) มีพ้ืนฐานการออกแบบอปุกรณรับรูกระแสเหลือเหมือนกัน สําหรับลกัษณะเฉพาะของแตละแบบ

ที่กําหนด นอกเหนือจากการแปรผันที่ยอมใหตามที่กําหนดในขอ ค) 

10) มีพ้ืนฐานการออกแบบอปุกรณทริปกระแสเหลือเหมือนกัน ยกเวนสําหรับการแปรผันที่ยอมให

ตามที่กําหนดในขอ ง) 

11) มีพ้ืนฐานการออกแบบอุปกรณทดสอบเหมือนกัน ยกเวนสําหรับการแปรผันที่ยอมใหตามที่

กําหนดในขอ จ) 

ยอมใหมีการแปรผันดังตอไปนี ้ถา RCBO เปนไปตามขอกําหนดอืน่ๆ ทั้งหมดดังรายละเอียดขางตน 

ก) พ้ืนที่หนาตัดของการตอที่นาํกระแสไฟฟาภายใน และความยาวของการตอโตรอยด 

ข) ขนาดของขั้วตอสาย 

ค) จํานวนรอบและพื้นที่หนาตดัของขดลวด และขนาดและวัสดุของแกนของหมอแปลงไฟฟาผลตาง 

(differential transformer) 

ง) ความไวของรีเลยและ/หรือวงจรอิเล็กทรอนิกสที่เก่ียวเนื่อง (ถาม)ี 

จ) คาความตานทาน (โอหม) ของอุปกรณที่ใหจํานวนแอมแปร-รอบสูงสุด ที่จําเปนสําหรับการ

ทดสอบตามขอ 9.16  วงจรอาจตอระหวางเฟส หรือเฟสกับสายกลาง 

ก.3.2 RCBO ที่เปนประเภทเดียวกันตามการทํางานเกี่ยวกับองคประกอบไฟฟากระแสตรง (ขอ 4.6) และ

เปนประเภทเดียวกันตามการหนวงเวลา (ขอ 4.7) จํานวนตัวอยางที่ใชทดสอบอาจลดลงไดตามที่

กําหนดในตารางที่ ก.3 
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ตารางที่ ก.3 จํานวนตัวอยางที่ใชสําหรับวิธีทดสอบอยางงาย 

จํานวนตัวอยางตามจํานวนขั้ว 
ก)

 
ลําดับการทดสอบ 

2 ขั้ว 
ข) ค)

 3 ขั้ว 
ง) ฉ)

 4 ขั้ว 
จ)
 

A   1   พิกัด In สูงสุด 

 พิกัด IΔn ต่ําสุด 

   1   พิกัด In สูงสุด 

 พิกัด IΔn ต่ําสุด 

   1   พิกัด In สูงสุด 

 พิกัด IΔn ต่ําสุด 

B   3   พิกัด In สูงสุด 

 พิกัด IΔn ต่ําสุด 

   3   พิกัด In สูงสุด 

 พิกัด IΔn ต่ําสุด 

   3   พิกัด In สูงสุด 

 พิกัด IΔn ต่ําสุด 

C   3   พิกัด In สูงสุด 

 พิกัด IΔn ต่ําสุด 

   3   พิกัด In สูงสุด 

 พิกัด IΔn ต่ําสุด 

   3   พิกัด In สูงสุด 

 พิกัด IΔn ต่ําสุด 

D
0 
+ D

1
   3   พิกัด In สูงสุด 

 พิกัด IΔn ต่ําสุด 

   3   พิกัด In สูงสุด 

 พิกัด IΔn ต่ําสุด 

   3   พิกัด In สูงสุด 

 พิกัด IΔn ต่ําสุด 

D
0
   1  สําหรับพิกัด IΔn อ่ืน

ท้ังหมดที่มี In สูงสุด 
  

E
0 
+ E

1
   3   พิกัด In สูงสุด 

 พิกัด IΔn ต่ําสุด 

   3   พิกัด In สูงสุด 

 พิกัด IΔn ต่ําสุด 

   3   พิกัด In สูงสุด 

 พิกัด IΔn ต่ําสุด 

E
0
   1  สําหรับพิกัด IΔn อ่ืน

ท้ังหมดที่มี In สูงสุด 
  

F
0
   3   พิกัด In สูงสุด 

 พิกัด IΔn ต่ําสุด 

  3 

ช)
  พิกัด In ต่ําสุด 

 พิกัด IΔn สูงสุด 

   3   พิกัด In สูงสุด 

 พิกัด IΔn ต่ําสุด 

   3 
ช)

 พิกัด In ต่ําสุด 

 พิกัด IΔn สูงสุด 

   3   พิกัด In สูงสุด 

 พิกัด IΔn ต่ําสุด 

   3 
ช)

 พิกัด In ต่ําสุด 

 พิกัด IΔn สูงสุด 

F
1
   3   พิกัด In สูงสุด 

 พิกัด IΔn ต่ําสุด 

  3 

ช)
 พิกัด In ต่ําสุด 

 พิกัด IΔn สูงสุด 

   3   พิกัด In สูงสุด 

 พิกัด IΔn ต่ําสุด 

   3 
ช)

 พิกัด In ต่ําสุด 

 พิกัด IΔn สูงสุด 

   3   พิกัด In สูงสุด 

 พิกัด IΔn ต่ําสุด 

   3 
ช)

 พิกัด In ต่ําสุด 

 พิกัด IΔn สูงสุด 

G   3   พิกัด In สูงสุด 

 พิกัด IΔn ต่ําสุด 

   3   พิกัด In สูงสุด 

 พิกัด IΔn ต่ําสุด 

   3   พิกัด In สูงสุด 

 พิกัด IΔn ต่ําสุด 

ก)
  ถาตองการทดสอบซ้ําตามเกณฑสมรรถนะต่ําสุดที่กําหนดในขอ ก.2 ใหใชชุดตัวอยางใหมสําหรับการทดสอบ

ท่ีเก่ียวเนื่อง ในการทดสอบซ้ํา ผลการทดสอบทั้งหมดตองเปนไปตามขอกําหนด 

ข)
  ถามีเพียง RCBO แบบ 3 ขั้วหรือแบบ 4 ขั้ว ท่ีใชทดสอบ ใหใชสดมภนี้กับชุดตัวอยางท่ีมีจํานวนขั้วนอยที่สุด 

ค)
  ใชไดกับ RCBO แบบ 1 ขั้วที่มีสายกลางที่ไมมีการตัดตอ และ RCBO แบบ 2 ขั้วที่มีขั้วปองกัน 1 ขั้ว 

ง)
  ใชไดกับ RCBO แบบ 3 ขั้ว ท่ีมีขั้วปองกัน 2 ขั้ว 

จ)
  ใชไดกับ RCBO 3 ขั้ว ท่ีมีสายกลางที่ไมมีการตัดตอ และ RCBO แบบ 4 ขั้วที่มีขั้วปองกัน 3 ขั้ว 

ฉ)
  เม่ือทดสอบกับ RCBO แบบ 4 ขั้ว สดมภนี้สามารถตัดทิ้งได 

ช)
  ถามีคา IΔn เพียงคาเดียวที่ใชทดสอบ ไมตองใชชุดตัวอยางนี้ 
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ก.3.3 RCBO พิสัยยอยที่มีพ้ืนฐานการออกแบบเดียวกันตามที่กําหนดในขอ ก.3.1 และทดสอบตามขอ ก.3.2 

แตมีประเภทของการทริปทันทีตามที่กําหนดในขอ 4.11 ที่แตกตางกัน  ลําดับทดสอบที่เพ่ิมเติมอาจ

ลดลงไดตามที่กําหนดในตารางที่ ก.4  จํานวนตัวอยางใหเปนไปตามตารางที่ ก.3 

ตารางที่ ก.4  ลําดบัการทดสอบสําหรับ RCBO ที่มีกระแสไฟฟาทริปทันทีที่แตกตางกัน 

ลําดับการทดสอบสําหรับ RCBO แบบอื่น แบบ RCBO 

ที่ทดสอบครั้งแรก แบบ B แบบ C แบบ D 

แบบ B - (E
0
+E

1
) + F (E

0
+E

1
) + F 

แบบ C E
0 
+ B

ก)
 - (E

0
+E

1
) + F 

แบบ D E
0 
+ B

ก)
 (E

0
+E

1
) + F - 

ก)
  สําหรับลําดับการทดสอบนี้  ใหทดสอบเฉพาะขอ 9.8 และขอ 9.9.2.2 เทานั้น 

ก.3.4 RCBO พิสัยยอยที่มีพ้ืนฐานการออกแบบเดียวกันตามที่กําหนดในขอ ก.3.1 และทดสอบตามขอ ก.3.2 

แตมีประเภทของเวลาหนวงตามที่กําหนดในขอ 4.7 ที่แตกตางกัน จํานวนตัวอยางเพิ่มเติมและลําดบั

การทดสอบใหเปนไปตามตารางที่ ก.3 ยกเวนลําดบัการทดสอบ A B และ E
0
 อาจตัดทิ้งได 

ก.3.5 RCBO พิสัยยอยที่มีพ้ืนฐานการออกแบบเดียวกันตามที่กําหนดในขอ ก.3.1 และทดสอบตามขอ ก.3.2 

แตมีประเภทของการทํางานเนื่องจากองคประกอบของไฟฟากระแสตรง (ตามขอ 4.6) ที่แตกตางกัน  

จํานวนตัวอยางเพ่ิมเติมและลําดบัการทดสอบอาจลดลงไดตามที่กําหนดในตารางที ่ก.5 

ตารางที่ ก.5  ลําดบัการทดสอบสําหรับ RCBO ที่มีประเภทตามขอ 4.6 ที่แตกตางกัน 

จํานวนตัวอยางที่เปนไปตามจํานวนขั้ว 
ก)
 

ลําดบัการทดสอบ 

2 ข้ัว 
ข)  ค)

 3 ข้ัว 
ง) ฉ)

 4 ข้ัว 
จ)
 

D
0
+D

1
 

  1   พิกัด In สูงสุด 

 พิกัด IΔn ต่ําสุด 

   1   พิกัด In สูงสุด 

 พิกัด IΔn ต่ําสุด 

   1   พิกัด In สูงสุด 

 พิกัด IΔn ต่ําสุด 

D
0
 

  1  สําหรับพิกัด IΔn อ่ืน

ท้ังหมดที่มี In สูงสุด 
  

ก)
  ถาตองการทดสอบซ้ําตามเกณฑสมรรถนะต่ําสุดที่กําหนดในขอ ก.2 ใหใชชุดตัวอยางใหมสําหรับการทดสอบ

ท่ีเก่ียวเนื่อง ในการทดสอบซ้ํา ผลการทดสอบทั้งหมดตองเปนไปตามขอกําหนด 

ข)
  ถามีเพียง RCBO แบบ 3 ขั้วหรือแบบ 4 ขั้ว ท่ีใชทดสอบ ใหใชสดมภนี้กับชุดตัวอยางท่ีมีจํานวนขั้วนอยที่สุด 

ค)
  ใชไดกับ RCBO แบบ 1 ขั้วที่มีสายกลางที่ไมมีการตัดตอ และ RCBO แบบ 2 ขั้วที่มีขั้วปองกัน 1 ขั้ว 

ง)
  ใชไดกับ RCBO แบบ 3 ขั้ว ท่ีมีขั้วปองกัน 2 ขั้ว 

จ)
  ใชไดกับ RCBO 3 ขั้ว ท่ีมีสายกลางที่ไมมีการตัดตอ และ RCBO แบบ 4 ขั้วที่มีขั้วปองกัน 3 ขั้ว 

ฉ)
  เม่ือทดสอบกับ RCBO แบบ 4 ขั้ว สดมภนี้สามารถตัดทิ้งได 
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ภาคผนวก ข. 
(ขอกําหนด) 

การวัดระยะหางในอากาศและระยะตามผิวฉนวน 

ในการวดัระยะหางในอากาศ และระยะตามผิวฉนวน แนะนาํใหพิจารณาจุดตางๆ ดังตอไปนี ้ 

ถาระยะหางในอากาศหรือระยะตามผิวฉนวนไดรับอิทธิพลจากช้ินสวนโลหะหนึ่งสวนหรือมากกวา ผลรวมของ

ภาคตดัควรมคีาอยางนอยเทากับคาต่ําสุดที่กําหนด 

ภาคตดัแตละภาคที่มคีวามยาวนอยกวา 1 มิลลิเมตร  ไมควรนํามาพิจารณาในการคํานวณความยาวทั้งหมดของ

ระยะหางในอากาศและระยะตามผิวฉนวน 

ในการวดัระยะตามผิวฉนวน 

- รองที่มีความกวางอยางนอย 1 มิลลิเมตร และความลกึอยางนอย 1 มิลลิเมตร ใหวัดตามแนวเสนขอบเขต 

- รองที่มีมิติใดๆ นอยกวามติิเหลานี ้ไมควรนํามาคดิ 

- สันที่มีความสงูอยางนอย 1 มิลลิเมตร 

•  ใหวัดตามแนวเสนขอบเขต ถาเปนชิ้นสวนที่รวมหนวยกัน (integral part) ของสวนประกอบของวัสดุฉนวน 

(เชน การขึ้นรูป การเชื่อม หรือ การยึดกันแนน) 

•  ใหวัดระยะที่ส้ันกวาของ 2 ทางเดินตอไปนี้ : ตามแนวตอหรือตามแนวดานขางของสัน ถาสันไมไดเปน

ช้ินสวนที่รวมกันของสวนประกอบของวัสดุฉนวน 

ขอแนะนาํตางๆ ขางตน แสดงดวยรูปดังนี้ 

- รูปที่ ข.1 รูปที่ ข.2 และรูปที่ ข.3 แสดงการวัดรวมหรือไมวัดรวมรอง ในการวัดระยะตามผิวฉนวน 

- รูปที่ ข.4 และรูปที่ ข.5 แสดงการวัดรวมหรือไมวัดรวมสัน ในการวัดระยะตามผิวฉนวน 

- รูปที่ ข.6 แสดงการพิจารณาแนวตอเมื่อสันเกิดจากการเสียบแผนกั้นฉนวน และทําใหแนวดานขางของดาน

นอกยาวกวาความยาวของแนวตอ 

- รูปที่ ข.7  รูปที่ ข.8  รูปที่ ข.9  และรูปที่ ข.10 แสดงวิธีการวัดระยะตามผิวฉนวน ในกรณีที่ตัวยึดฝงอยูใน

ช้ินสวนฉนวนของวัสดุฉนวน 
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หนวยเปนมิลลิเมตร 

A = วัสดุฉนวน C = ช้ินสวนตวันํา F = ระยะตามผิวฉนวน 

รูปที่ ข.1 ถึงรูปที่ ข.6 แสดงการวัดระยะตามผิวฉนวน 

รูปที่ ข.1 รูปที่ ข.2 

รูปที่ ข.3 รูปที่ ข.4 

รูปที่ ข.5 รูปที่ ข.6 
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หนวยเปนมิลลิเมตร 

A = วัสดุฉนวน C = ช้ินสวนตวันํา F = ระยะตามผิวฉนวน 

รูปที่ ข.7 ถึงรูปที่ ข.10 แสดงการวัดระยะตามผิวฉนวน 

รูปที่ ข.7 รูปที่ ข.8 

รูปที่ ข.9 รูปที่ ข.10 
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ภาคผนวก ค. 
(ขอกําหนด) 

การเตรียมการสําหรับการตรวจจับการแพรกระจายของกาซที่แตกตัวเปนไอออนระหวางการทดสอบการลัดวงจร 

ใหตดิตั้งอุปกรณที่ทดสอบ (RCBO) ดังแสดงในรูปที่ ค.1 ซึ่งอาจมีการปรับเปลี่ยนใหเหมาะสมกับการออกแบบ

เฉพาะของ RCBO และเพ่ือใหเปนไปตามคําแนะนาํของผูทํา 

เมื่อตองใชแผนพอลิเอทิลีนระหวางการทํางาน “O” ใหยึดตดิแผนพอลิเอทิลีนใสหนา (0.05 ± 0.01) มิลลิเมตร 

ที่มีขนาดใหญกวามิติทั้งหมดของพื้นผิวดานหนาของ RCBO ในทุกทศิทางไมนอยกวา 50 มิลลิเมตร (แตตองไม

เล็กกวา 200 มิลลิเมตร × 200 มิลลิเมตร) ไวในโครงใหตึงพอสมควร โดยใหวางที่ระยะหาง 10 มิลลิเมตร จาก 

- สวนที่ย่ืนสูงสุดของอุปกรณบังคับกลไกของ RCBO ที่ไมมีชองฝงอุปกรณบังคับกลไก หรือ 

- ขอบของชองฝงอุปกรณบังคบักลไกของ RCBO ที่มีชองฝงอุปกรณบังคับกลไก 

แผนพอลิเอทลีินตองมีสมบตัิทางกายภาพ ดังตอไปนี ้

ความหนาแนนที่อุณหภูมิ 23 องศาเซลเซยีส : (0.92 ± 0.05) กรัมตอลูกบาศกเซนติเมตร 

จุดหลอมเหลว : 110 องศาเซลเซียส ถึง120 องศาเซลเซยีส 

เมื่อตองใชแผนกั้นที่ทําดวยวัสดุฉนวน ใหวางแผนกัน้ที่ทําดวยวัสดฉุนวนที่มีความหนาต่าํสุด 2 มิลลิเมตร ไวดัง

แสดงในรูปที่ ค.1 ระหวางชองระบายอารก (arc vent) กับแผนพอลิเอทิลีน เพ่ือปองกันแผนพอลิเอทิลีนเสียหาย

อันเนื่องมาจากอนุภาคความรอนที่แพรกระจายออกมาจากชองระบายอารก  

เมื่อตองใชกริด ใหวางกริดตามที่กําหนดในรูปที ่ ค.2 ไวที่ระยะหาง “a” มิลลิเมตร จากแตละดานขางของชอง

ระบายอารกของ RCBO ตามรูปที่ ค.1 

วงจรกริด (ดูรูปที่ ค.3) ตองตอเขากับจดุ B และจุด C (ดูรูปที่ 5 ถึงรูปที่ 9) 

พารามิเตอรสําหรับวงจรกริด ใหเปนดังนี ้

ตัวตานทาน R
/

 : 1.5 โอหม 

ลวดทองแดง F
/

 : ยาว 50 มิลลิเมตร และเสนผานศูนยกลางใหเปนไปตามขอ 9.12.9.1 
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โครงของวัสดุฉนวน 

โลหะสําหรับตอระหวางลวดทองแดง 

ลวดทองแดง 

หนวยเปนมิลลิเมตร 

รูปที่ ค.2  กริด 

 

จุด B และ C  

(ดูรูปที่ 5 ถึงรูปที่  9) 

รูปที่ ค.3  วงจรกริด 

ไปยังฟวส F 
 โครง 

แผนก้ัน 

แผนโลหะ 

สายไฟฟา 

ชองระบายอารก 

กริด 

แผนพอลิเอทิลีน 

หนวยเปนมิลลิเมตร 

รูปที่ ค.1  การเตรียมการทดสอบ 

แผนก้ัน 

ตํ่าสุด 50 ตํ่าสุด 50 

ต
่ําสุ
ด
 5

0
 

ต
่ําสุ
ด
 5

0
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ภาคผนวก ง. 
(ขอกําหนด) 

การทดสอบประจํา 

การทดสอบตามที่กําหนดในมาตรฐานนี ้ มีจุดประสงคเพ่ือใหทราบถึงการแปรผันที่ยอมรับไมไดของวัสดุหรือการ

ผลิตที่เก่ียวเนือ่งกับความปลอดภัย 

โดยทั่วไป เพ่ือใหมั่นใจวา RCBO ทุกตัวเปนไปตามตัวอยางที่ผานการทดสอบตามมาตรฐานนี้ ตองมีการทดสอบ

รายการอื่นๆ อีกตามประสบการณของผูทํา 

ง.1 การทดสอบการทริป 

ปอนกระแสเหลือไหลผานแตละข้ัวของ RCBO หมุนเวียนไปจนครบทุกข้ัว  RCBO ตองไมทริปที่กระแส

ไฟฟานอยกวาหรือเทากับ 0.5 IΔn แตตองทริปที่ IΔn ภายในเวลาที่กําหนด (ดูตารางที่ 2) 

ใหปอนกระแสไฟฟาทดสอบกับ RCBO แตละตัวไมนอยกวา 5 ครั้ง และตองปอนเขาแตละข้ัวไมนอยกวา 

2 ครั้ง 

ง.2 การทดสอบความทนทางไฟฟา 
ปอนแรงดันไฟฟาที่มีรูปคลืน่ใกลไซน 1 500 โวลต ความถี่ 50 เฮิรตซ เปนเวลา 1 นาที ที่สวนตางๆ ดังนี ้

ก) ขณะที่ RCBO อยูในตาํแหนงเปด ใหปอนระหวางข้ัวตอสายที่มีการตอทางไฟฟาเมื่อ RCBO อยูใน

ตําแหนงปด 

ข) RCBO ที่ไมมีสวนประกอบอิเล็กทรอนิกสตออยู ขณะที่ RCBO อยูในตาํแหนงปด ใหปอนระหวาง

ข้ัวตอสายขั้วใดขั้วหนึ่งกับขั้วอื่นๆ ที่ตอเขาดวยกัน หมุนเวียนกันไป 

ค) RCBO ที่มีสวนประกอบอิเล็กทรอนิกสตออยู ขณะที่ RCBO อยูในตาํแหนงเปด ใหปอนระหวางข้ัวตอ

สายดานเขาทั้งหมดหมุนเวียนกันไป หรือระหวางขั้วตอสายดานออกทั้งหมดหมุนเวียนกันไป (ให

ทดสอบเฉพาะดานที่ไมมีสวนประกอบอิเล็กทรอนิกสตออยู) 

ตองไมเกิดการวาบไฟตามผวิหรือเสียสภาพฉับพลัน 

ง.3 สมรรถนะของอุปกรณทดสอบของ RCBO 

ขณะที่ RCBO อยูในตาํแหนงปด และตอเขากับแหลงจายไฟฟาที่แรงดันไฟฟาที่เหมาะสม เมื่ออุปกรณ

ทดสอบของ RCBO ทํางาน  RCBO ตองเปดวงจร 

เมื่ออุปกรณทดสอบของ RCBO มีจุดประสงคใหทํางานที่แรงดันไฟฟาที่กําหนดมากกวา 1 คา การทดสอบ

ใหทดสอบทีแ่รงดันไฟฟาทีกํ่าหนดคาต่าํสุด 
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ภาคผนวก จ. 
(ขอกําหนด) 

ขอกําหนดพิเศษสําหรับวงจรชวยท่ีมีแรงดันไฟฟาต่ําพิเศษขั้นปลอดภยั 

ขอ 8.1.3  ระยะหางในอากาศและระยะตามผิวฉนวน 

ใหเพ่ิมหมายเหตุตอไปนี้สําหรับตารางที่ 5 

หมายเหต ุ สวนที่มีไฟฟาของวงจรชวยที่มีจุดประสงคใหตอกับแรงดันไฟฟาต่ําพิเศษขั้นปลอดภัย ตองแยกจากวงจรที่มี

แรงดันไฟฟาสูงกวา ตามท่ีกําหนดใน IEC 60364-4-41 ขอ 411.1.3.3 

ขอ 9.7.4  ความตานทานของฉนวนและความคงทนไดอิเล็กทริกของวงจรชวย 

ใหเพ่ิมขอความตอไปนี้ทายขอ ข) 

หมายเหต ุ การทดสอบสําหรับวงจรที่มีจุดประสงคใหตอกับแรงดันไฟฟาต่ําพิเศษขั้นปลอดภัย อยูระหวางการพิจารณา 

ใหเพ่ิมขอความตอไปนี้เปนหมายเหตุทายขอ ค) 

หมายเหต ุ5. คาของแรงดันไฟฟาทดสอบสําหรับวงจรที่มีจุดประสงคใหตอกับแรงดันไฟฟาต่ําพิเศษขั้นปลอดภัย อยูระหวาง

การพิจารณา 
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ภาคผนวก ฉ. 
(ขอกําหนด) 

การประสานสมัพันธระหวาง RCBO กับฟวสท่ีแยกตางหากในวงจรเดียวกัน 

ขอมูลที่กําหนดใน IEC 60898 ภาคผนวก D เพ่ือใหมั่นใจในการประสานสัมพันธระหวางเครื่องตัดวงจรกับฟวส

ที่แยกตางหากในวงจรเดียวกัน อาจสามารถใชเพ่ือใหมั่นใจในการประสานสัมพันธระหวาง RCBO กับฟวสที่แยก

ตางหากในวงจรเดียวกัน 
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ภาคผนวก ช. 
(ขอกําหนด) 

ขอกําหนดและการทดสอบเพิ่มเติมสําหรับ RCBO ท่ีประกอบดวยเคร่ืองตดัวงจร 
และหนวยกระแสเหลือท่ีออกแบบใหประกอบ ณ สถานที่ใชงาน 

ช.1 ทั่วไป 

ขอกําหนดหลกัของมาตรฐานนี้สามารถใชกับอุปกรณทั้งหมดที่ครอบคลุมโดยภาคผนวกนี้ นอกจากจะระบุ

ไวเปนอยางอ่ืน 

ช.1.1 ขอบขาย 

ภาคผนวกนีค้รอบคลุมถึง RCBO ที่ประกอบดวยเครื่องตดัวงจรทีเ่ปนไปตามขอกําหนดของ IEC 60898 

และหนวยกระแสเหลือที่เปนไปตามขอกําหนดที่เก่ียวเนื่องของมาตรฐานนี้ ซึ่งออกแบบใหประกอบ ณ 

สถานที่ใชงาน ที่เปนไปตามคําแนะนาํของผูทํา 

ช.2 บทนิยาม 

ใหเพ่ิมขอความตอไปนี้ไวในขอ 3. ของมาตรฐานนี ้

3.3.23 หนวยกระแสเหลือ (r.c. unit) หมายถึง อุปกรณที่ทําหนาที่ในเวลาเดียวกัน ทั้งหนาที่การตรวจจับ

กระแสเหลือและการเปรียบเทียบคาของกระแสไฟฟานี้กับคากระแสเหลือที่ทํางาน และรวมเขา

ดวยกันกับวธิกีารทํางานของกลไกทริปของเครื่องตัดวงจร ซึ่งออกแบบไวใหประกอบเขาดวยกัน 

ช.3 การทําเครื่องหมายและฉลาก 

ช.3.1 ช่ือผูทําหรือเคร่ืองหมายการคา 

อางอิงตามขอ 6 (1) ของมาตรฐานนี้  เครื่องตัดวงจรและหนวยกระแสเหลือซึ่งตองประกอบเขาดวยกัน 

ตองมีช่ือผูทําหรือเคร่ืองหมายการคาเดียวกัน 

ช.3.2 เครื่องหมาย 

ช.3.2.1 เครื่องหมายของเครื่องตัดวงจร 

เครื่องหมายของเครื่องตัดวงจร ใหเปนไปตาม IEC 60898 

ช.3.2.2 เครื่องหมายของหนวยกระแสเหลือ 

หนวยกระแสเหลือ ตองทําเครื่องหมายดังขอตอไปนี้ อางอิงตามขอ 6. ของมาตรฐานนี ้

1)  2)  3)  5)  6)  7)  10)  12)  13)  15)  และถาจําเปน 11) 

นอกจากนี ้หนวยกระแสเหลือ ตองทําเครื่องหมายดังตอไปนี ้

-  กระแสไฟฟาที่กําหนดสงูสุดของเครื่องตัดวงจรที่ประกอบเขาดวยกัน (เชน 60 A max.) 

-  สัญลักษณ 

 

หมายเหต ุ แนะนําใหทําเครื่องหมายที่หนวยกระแสเหลือระบุเครื่องตัดวงจรอางอิงท่ีสามารถใชประกอบเขา

ดวยกัน 
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ช.3.2.3 เครื่องหมายของเครื่องตัดวงจรและหนวยกระแสเหลือที่ประกอบแลว (RCBO) 

หลังจากประกอบแลว ตองไมสามารถเห็นเครื่องหมายตามขอ ช.3.2.2  ดังนี ้

− ขอ 3) 

− กระแสไฟฟาที่กําหนดสูงสุดของเครื่องตัดวงจร ซึ่งหนวยกระแสเหลือสามารถประกอบเขา

ดวยกัน 

− ขอ 10) 

หลังจากประกอบแลว เครื่องหมายตามขอ 11) ของหนวยกระแสเหลือ ตองยังคงเห็นไดงาย 

ช.3.3 คําแนะนาํสําหรับการประกอบและใชงาน 

ผูทําตองจดัเตรียมคําแนะนําสําหรับหนวยกระแสเหลืออยางเพียงพอ 

คําแนะนาํตองมีขอมูลอยางนอยดังตอไปนี้ 

− อางอิงแบบและหมายเลขแคต็ตาล็อก ครอบคลุมถึงพิกัดกระแสไฟฟาและแรงดนัไฟฟา จํานวนขั้ว 

ของเครื่องตัดวงจรซึ่งหนวยกระแสเหลือถูกออกแบบใหประกอบเขาดวยกัน 

หมายเหต ุ จํานวนทางเดินไฟฟาของ RCBO สมนัยกับจํานวนทางเดินไฟฟา ขั้วตอสายกลางหรือการเชื่อมตอ

ขั้วสายกลางของหนวยกระแสเหลือ อาจใชเปนขั้วสายกลางของเครื่องตัดวงจร 

− ตัวคูณลดพิกัด (derating factor) (ถาม)ี 

− วิธีการประกอบ 

− ความจําเปนในการตรวจสอบการทํางานภายหลังการประกอบเพื่อทวนสอบการทาํงานทางกล 

− การทวนสอบการทํางานทรปิ โดยใชปุมกดทดสอบ 

ช.4 ขอกําหนดเกี่ยวกับการสราง 

ช.4.1 ทั่วไป 

การออกแบบ ตองเปนดังนี ้

ก)  ตองสามารถประกอบ RCBO ณ สถานที่ใชงานไดเพียงครั้งเดียว และ 

ข)  การถอดออกใดๆ ตองมีความเสียหายถาวรที่เห็นไดงาย 

ช.4.2 ระดับชั้นการปองกัน 

ระดับชั้นการปองกันของหนวยกระแสเหลือตองไมต่ํากวาระดบัชั้นการปองกันของเครื่องตัดวงจรที่

ประกอบเขาดวยกัน 

ช.4.3 ขอกําหนดทางกล 

เครื่องตัดวงจรและหนวยกระแสเหลือตองประกอบดวยกันไดงายในลกัษณะที่ถูกตอง และการออกแบบ

ตองมีการปองกันการประกอบที่ไมถูกตอง 

ตองไมมีช้ินสวนที่หลุดหลวมสําหรับการตอเขาดวยกันของกลไกทริป 

อุปกรณยึดสาํหรับการประกอบ ตองเปนแบบที่ยึดมัน่คง 

หมายเหต ุ ขอกําหนดนี้ไมครอบคลุมฝาครอบขั้วตอสาย (ถามี) 

ช.4.4 ความเขากันไดทางไฟฟา 
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ตองไมสามารถประกอบเครือ่งตัดวงจรที่กําหนดแรงดันไฟฟาที่กําหนดไวกับหนวยกระแสเหลือที่มี

แรงดันไฟฟาที่กําหนดต่าํกวาได 

ตองไมสามารถประกอบเครือ่งตัดวงจรที่กําหนดกระแสไฟฟาที่กําหนดไวกับหนวยกระแสเหลือที่มี

กระแสไฟฟาสูงสุดต่ํากวาได (ดู ช.3.2.2) 

ข้ัวตอสายของหนวยกระแสเหลือตองสามารถยึดกับตัวนาํที่มีพิสัยของพื้นที่หนาตัดระบุตามที่กําหนด

ใน IEC 60898 ตารางที่ IV สําหรับกระแสไฟฟาที่กําหนดของเครื่องตัดวงจรที่ถูกออกแบบใหประกอบ

เขาดวยกัน 

การตอกันทางไฟฟาระหวางหนวยกระแสเหลือกับเครื่องตัดวงจรที่ประกอบเขาดวยกนั ตองเปนสวน

ของหนวยกระแสเหลือ 

ตองไมสามารถประกอบเครือ่งตัดวงจรที่กําหนดความทนกระแสไฟฟาลัดวงจรที่กําหนดไวกับหนวย

กระแสเหลือที่มีสมรรถนะลัดวงจรต่ํากวาได 

ช.5 การทดสอบเฉพาะแบบและการทวนสอบ 

ช.5.1 การทดสอบกบัเครื่องตัดวงจร 

เครื่องตัดวงจร ตองเปนไปตามการทดสอบเฉพาะแบบของ IEC 60898 

ช.5.2 การทดสอบกบัหนวยกระแสเหลือ 

หนวยกระแสเหลือ ตองเปนไปตามการทดสอบเฉพาะแบบที่กําหนดในตารางที่ 10 ขอ 9.1.1 ของ

มาตรฐานนี ้

การทดสอบตามขอ 9.3 ขอ 9.4 ขอ 9.5 ขอ 9.11 (ถาเก่ียวเนื่อง) ขอ 9.14 และขอ 9.15 

ช.5.3 การทดสอบกบัเครื่องตัดวงจรและหนวยกระแสเหลือที่ประกอบแลว 

การทดสอบเฉพาะแบบที่กําหนดในตารางที่ 10 ขอ 9.1.1 ของมาตรฐานนี ้ ใหใชกับ RCBO ที่

ครอบคลุมโดยภาคผนวกนี ้นอกจากรายการดังนี ้

− ไมตองใชขอ 9.3  ขอ 9.5  ขอ 9.14  และขอ 9.15 

− ขอ 9.4  ตองทดสอบการตอกันระหวางเครื่องตัดวงจรกับหนวยกระแสเหลือ   

− ใชขอ 9.12 ยกเวนขอ 9.12.11.3 ถา Icn ไมเทากับ 1 500 แอมแปร และยกเวนขอ 9.12.11.4 

(2) 

ช.5.4 การทวนสอบเครื่องหมายและขอกําหนดเกี่ยวกับโครงสรางของ RCBO 

การเปนไปตามขอกําหนดขอ ช.3.1  ขอ ช.3.2  ขอ ช.3.3  ขอ ช.4.1  ขอ ช.4.2  และขอ ช.4.4  ตอง

ตรวจสอบโดยการตรวจพินิจและทดสอบดวยมือตามความเหมาะสม 

การเปนไปตามขอกําหนดขอ ช.4.3 ใหตรวจสอบเฉพาะโดยการทวนสอบวาในตําแหนงใดๆ ของ

เครื่องตัดวงจรและหนวยกระแสเหลือที่ประกอบแตกตางจากตาํแหนงที่ถูกตองตองไมสามารถ

ประกอบเขากันได และใหใชวิธีนี้กับตาํแหนงที่แตกตางกันของอุปกรณบังคับกลไกและอุปกรณ

เช่ือมตอเขาดวยกัน (coupling mean) 

ช.6 การทดสอบประจํากับหนวยกระแสเหลือ 
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ใชภาคผนวก ง.  แตใหทดสอบกับหนวยกระแสเหลือที่ใชงานรวมกับเครื่องตัดวงจรทดสอบที่ปรบัใหอยูใน

ภาวะที่หนักทีสุ่ด 
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ภาคผนวก ซ. 
(ขอกําหนด) 

รายการทดสอบ ลําดับการทดสอบเพิ่มเติม และจํานวนตวัอยางสําหรับการทวนสอบ 
การเปนไปตามขอกําหนดความเขากันไดทางแมเหล็กไฟฟา (EMC) ของ RCBO 

ภาคผนวกนี้แสดงการทดสอบทั้งหมดและลําดบัการทดสอบของ RCBO สําหรับการทวนสอบความเขากันไดทาง

แมเหล็กไฟฟา 

ขอ ซ.1 รายงานการทดสอบอางอิงที่มีกําหนดไวแลวในมาตรฐานนี้ และรวมถึงลําดับของการทดสอบและภาวะ

สมรรถนะต่ําสุดกําหนดไวในภาคผนวก ก. 

ขอ ซ.2 กําหนดการทดสอบเพิ่มเติม จาํนวนตัวอยาง ลําดับการทดสอบ และภาวะต่าํสุดที่ตองการสําหรับการ

ทวนสอบการเปนไปตามขอกําหนด EMC แบบสมบูรณของ RCBO  

ภาวะการทดสอบและเกณฑสมรรถนะ EMC ไดกําหนดไวใน IEC 61543 : Residual current-operated 

protective devices (RCDs) for household and similar use – Electromagnetic compatibility 

ความเขากันไดทางแมเหล็กไฟฟาของ RCBO 

ซ.1 การทดสอบ EMC ที่กําหนดไวแลวในมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม  

ตารางที่ ซ.1 ในสดมภที ่ 3 แสดงหวัขอการทดสอบที่ไดรวมไวในลําดบัการทดสอบของภาคผนวก ก. 

เพ่ือใหมั่นใจวามีระดับของภูมิคุมกันการรบกวนทางแมเหล็กไฟฟาแสดงดังไวในสดมภที่ 2 อยาง

เพียงพอ สดมภที่ 1 แสดงความสัมพันธอางอิงตารางที่ 1 และตารางที่ 2 ของ IEC 61543 

ตารางที่ ซ.1  รายการทดสอบความเขากันไดทางแมเหล็กไฟฟา 

อางอิงตารางที่ 1 และ 2 

ของ IEC 61543 
ปรากฎการณของแมเหล็กไฟฟา การทดสอบตามมาตรฐานนี ้

T1.3 การแปรผันขนาดแรงดันไฟฟา 

(voltage amplitude variation) 

ขอ 9.9.1.5 และขอ 9.17 

T1.4 ความไมสมดุลของแรงดันไฟฟา 

(voltage unbalance) 

ขอ 9.9.1.5 และขอ 9.17 

T1.5 การแปรผันความถี่กําลังไฟฟา (power 

frequency variation) 

ขอ 9.2 

T1.8 สนามแมเหล็กที่แผกระจายเปนคลื่น 

(radiated magnetic field) 

ขอ 9.12 และขอ 9.18 

T2.4 กระแสชั่วครูแบบแกวง (current 

oscillatory transient) 

ขอ 9.19 
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ซ.2 ใชการทดสอบเพิ่มเติมของมาตรฐาน EMC สําหรับกลุมผลิตภณัฑ (EMC product family standard) ที่ใช 

ใหทดสอบตามการทดสอบของ IEC 61543 โดยใหเปนไปตามตารางที่ ซ.2 

หากมิไดกําหนดไวเปนอยางอ่ืน แตละลําดับการทดสอบ ใหทดสอบกับตัวอยางใหม 3 ตัวอยาง 

ถาตัวอยางทดสอบทั้งหมดตามที่กําหนดในสดมภที่ 5 ของตารางที่ ซ.2 เปนไปตามขอกําหนดทกุขอ ใหถือ

วาเปนไปตามมาตรฐานนี ้ ถาตัวอยางทดสอบจํานวนต่ําสุดตามสดมภที่ 6 ของตารางที่ ซ.2 เปนไปตามที่

กําหนด ใหใชตัวอยางทดสอบเพิ่มเติมตามที่กําหนดในสดมภที ่7 มาทดสอบเพิ่มเติม และตัวอยางทดสอบ

เพ่ิมเติมทั้งหมดตองเปนไปตามขอกําหนดทุกขอ จึงจะถือวาเปนไปตามมาตรฐานนี้ 

ตารางที่ ซ.2 

ลําดับ

การ

ทดสอบ 

ตารางของ 

IEC 61543 

ภาวะอางอิง

ตาม      

IEC 61543

ขอ 

ปรากฏการณ 
จํานวน    

ตัวอยาง 

จํานวน       

ตัวอยางต่ําสุด  

ที่ตองเปนไป

ตามขอกําหนด 

จํานวน       

ตัวอยางสูงสุด

ที่นํามา

ทดสอบซ้าํ 

ซ.2.1* 4 

4 

 

5 

1.1 

1.2 

 

2.3 

ฮารมอนิกส (harmonics) 

อินเตอรฮารมอนิกส 

(interharmonics) 

แรงดันสัญญาณ (signalling 

voltage) 

ภาวะชั่วครูทิศทางเดียวที่นํามาตาม

สาย หนวยเปน ms และ μs 

(conducted unidirectional 

transients of the ms and μs time 

scale) 

 

3 IΔn ต่ําสุด 

ท่ี In ใดๆ 

 

2 

 

3 

ซ.2.2 5 

 

 

5 

2.1 และ 

2.5 

 

2.2 

แรงดันไฟฟาหรือกระแสไฟฟาแบบ

แกวงท่ีนํามาตามสาย (conducted 

oscillatory voltages or current) 

ภาวะชั่วครูทิศทางเดียวที่นํามาตาม

สาย หนวยเปน ns (conducted 

unidirectional transients of the ns 

time scale (burst)) 

 

3 IΔn ต่ําสุด 

ท่ี In ใดๆ 

 

2 

 

3 

ซ.2.3 6 3.1 การปลอยประจุไฟฟาสถิต 

(electrostatic discharge) 

3 IΔn ต่ําสุด 

ท่ี In ใดๆ 

2 3 

* สําหรับอุปกรณท่ีประกอบดวยออสซิลเลเตอรแบบทํางานแบบตอเนื่อง ตองทดสอบตาม CISPR 14 กับตัวอยางกอน

การทดสอบตามลําดับนี้ 

หมายเหต ุ  เพ่ือใหเปนไปตามความตองการของผูทํา อาจใชตัวอยางชุดเดียวกันทดสอบมากกวา 1 ลําดับการทดสอบ 
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ภาคผนวก ญ. 
(ขอแนะนํา) 

วิธีการหาตัวประกอบกําลังของการลัดวงจร 

การหาตัวประกอบกําลังของการลัดวงจรไมมีวิธีใดวธิีหนึ่งที่สามารถหาไดอยางถูกตองแมนยํา ตัวอยางที่เปนที่

ยอมรับไดสองวิธีไดกําหนดไวในภาคผนวกนี้  

วิธีที่ 1  การหาจากองคประกอบไฟฟากระแสตรง 

ใหหามุม ϕ จากเสนโคงขององคประกอบไฟฟากระแสตรงที่มีคลื่นกระแสไฟฟาไมสมมาตรระหวางขณะลัดวงจร

กับขณะหนาสัมผัสแยกออกจากกัน ดังนี ้

ญ.1 สูตรสําหรับองคประกอบทางไฟฟากระแสตรง ไดแก 

id =  ido . e
–Rt/L

 

เมื่อ id คือ คาขององคประกอบไฟฟากระแสตรง ที่เวลา t 

 ido คือ คาขององคประกอบไฟฟากระแสตรง ที่เวลาเริ่มตน 

 L/R คือ คาคงตัวเวลา (time-constant) ของวงจร เปนวินาที 
 t คือ เวลา เปนวินาที ใหนับตั้งแตขณะเริ่มตน 

 e คือ ฐานของลอการิทึม เนพเีรียน (Nepierian logarithm) 

คาคงตัวเวลาสามารถคาํนวณหาไดจากสูตรขางตน ดังนี้ 

ก) วัดคาของ ido ที่ขณะลัดวงจร และวัดคาของ id ที่ขณะเวลา t กอนที่หนาสัมผัสจะแยกออกจากกนั 

ข) หาคาของ e–Rt/L
 โดยหาร id ดวย ido 

ค) จากตารางแสดงคาของ e-x  สามารถหาคาของ –x ที่สมนัยกับอัตราสวนของ id/ido 

ง) จากคา x หรือ Rt/L  สามารถหาคา L/R ได 

ญ.2 การหาคามุม ϕ จาก  

ϕ = arctan ω L/R 

เมื่อ  ω คือ 2π × ความถี่จรงิ 

ไมควรใชวิธีนีเ้มื่อวัดกระแสไฟฟาโดยใชหมอแปลงกระแส (current transformer) 

วิธีที่ 2  การหาดวยเครื่องกําเนิดไฟฟาอางอิง (pilot generator) 

ใหเครื่องกําเนดิไฟฟาอางอิงอยูบนเพลาเดยีวกันกับเครื่องกําเนิดไฟฟาทดสอบ ใหเปรียบเทียบมุมแรงดันไฟฟา

ของเครื่องกําเนิดไฟฟาอางอิงที่เกิดบนออสซิลโลแกรมกับมุมแรงดันไฟฟาของเครื่องกําเนิดไฟฟาทดสอบกอน 

แลวจึงเปรียบเทียบมุมกระแสไฟฟาของเครื่องกําเนิดไฟฟาทดสอบตอไป 

ความแตกตางระหวางมุมเฟสของเครื่องกําเนิดไฟฟาอางอิงกับเครื่องกําเนิดไฟฟาทดสอบ ในดานหนึ่ง และเคร่ือง

กําเนิดแรงดันไฟฟาอางอิง และเคร่ืองกําเนิดกระแสไฟฟาทดสอบ  ในอีกดานหนึง่ สามารถใหคามุมเฟสระหวาง

แรงดันไฟฟา และกระแสไฟฟาของเครื่องกําเนิดไฟฟาทดสอบ จากนัน้สามารถหาตวัประกอบกําลัง 
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ภาคผนวก ฎ. 
(ขอแนะนํา) 
สัญลักษณ 

กระแสไฟฟาที่กําหนด In 

กระแสเหลือ IΔ 

กระแสเหลือที่ทํางานที่กําหนด IΔn 

กระแสเหลือไมทํางานที่กําหนด IΔno 

แรงดันไฟฟาที่กําหนด Un 

แรงดันไฟฟาทํางานที่กําหนด Ue 

แรงดันไฟฟาฉนวนที่กําหนด Ui 

วิสัยสามารถการตอและการตัดกระแสไฟฟาที่กําหนด Im 

วิสัยสามารถการตอและการตัดกระแสเหลอืที่กําหนด IΔm 

กระแสไฟฟาลัดวงจรภาวะทีกํ่าหนด Inc 

กระแสไฟฟาลัดวงจรเหลือภาวะที่กําหนด IΔc 

คาขีดจาํกัดของแรงดันไฟฟาซึ่ง RCBO ที่ข้ึนกับแรงดนัไฟฟา Ux 

ยังคงทํางานได 

คาขีดจาํกัดทีแ่รงดันไฟฟาที่ต่ํากวาคานี ้RCBO ที่ข้ึนกับแรงดันไฟฟา Uy 

จะเปดวงจรอยางอัตโนมัต ิ
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ภาคผนวก ฐ. 
(ขอแนะนํา) 

ตัวอยางของขัว้ตอสาย 

ภาคผนวกนี้แสดงตัวอยางการออกแบบขั้วตอสาย ตาํแหนงที่ใสตัวนําตองมีเสนผานศนูยกลางที่เหมาะสมสําหรับ

รองรับตัวนําตนัแข็ง และมีพ้ืนที่หนาตัดที่เหมาะสมสําหรับรองรับตัวนาํตีเกลียวแข็ง (ดูขอ 8.1.5) 

 

 

 

 

 

สวนของขั้วตอสายที่ประกอบดวยรูเกลียวและสวนของขั้วตอสายที่ตัวนําจบัยึดดวย

หมุดเกลยีว อาจเปนสวนแยกกัน 2 สวน เชน ขั้วตอสายที่มีแผนยึด 

รูปที่ ฐ.1  ตัวอยางของขั้วตอสายปลายหมุดเกลียว 

ขั้วตอสายชนิดไมมีแผนอัด ขั้วตอสายชนิดมีแผนอัด 

ขั้วตอสายมีแผนยึด 
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ขั้วตอเดือยเกลียว 

A สวนอยูกับที่ 

B แหวนรองหรือแผนจับยึด 

C อุปกรณปองกันการเคลื่อนตัว 

D ชองสอดตัวนํา 

E เดือยเกลียว 

สวนที่ยึดตัวนําใหอยูในตําแหนง อาจทําจากวัสดุฉนวนถาแรงกดยึดตัวนําไมตองสงผานวัสดุฉนวนนั้น 

รูปที่ ฐ.2  ตัวอยางของขั้วตอหัวหมุดเกลียวและขั้วตอเดือยเกลียว 

หมุดเกลียวที่ไมตองใช 

แหวนรองหรือแผนจับยึด 

หมุดเกลียวทื่ใชแหวนรอง แผนจับยึด 

หรืออุปกรณปองกันการเคลื่อนตัว 

เผ่ือเลือก 

ขั้วตอหัวหมุดเกลียว 

เผ่ือเลือก 

เผ่ือเลือก 

เผ่ือเลือก 

เผ่ือเลือก เผ่ือเลือก 
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สําหรับขั้วตอสายแบบนี้ ตองจัดเตรียมแหวนรองแบบสปริง หรืออุปกรณล็อกอ่ืนที่ใหประสิทธิผลเทียบเทากัน และ

ผิวหนาบริเวณพื้นที่ยึดตองเรียบ 

สําหรับบริภัณฑบางประเภท ยอมใหใชขั้วตอหูสายขนาดเล็กกวาท่ีกําหนดได 

รูปที่ ฐ.4  ตัวอยางของขั้วตอหูสาย 

A ประกับ 

B สวนอยูกับที่ 

C เดือยเกลียว 

D ชองสอดตัวนํา 

ผิวหนาท้ังสองดานของแผนประกับ อาจมีรูปรางท่ีแตกตางกันเพ่ือใหเขากับ 

ตัวนําท่ีมีพ้ืนที่หนาตัดเล็กสุดหรือใหญสุดไดโดยการกลับหนาประกับ 

ขั้วตอสาย อาจมีหมุดเกลียวหรือเดือยเกลียวมากกวา 2 ตัวได 

รูปที่ ฐ.3  ตัวอยางของขั้วตอประกับ 

 

A อุปกรณล็อก 

B หูสายหรือแทงตัวนํา 

E สวนอยูกับที่ 

F เดือยเกลียว 
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ภาคผนวก ฑ. 
(ขอแนะนํา) 

โปรแกรมการทดสอบติดตามผลสําหรับ RCBO 

ฑ.1 ขอกําหนดทั่วไป 

เพ่ือเปนการรับประกันวามกีารรักษาระดบัคุณภาพของผลิตภณัฑ ผูทําตองจดัทาํวิธีการตรวจสอบตดิตาม

ผลไวในกระบวนการผลิตดวย 
ภาคผนวกนี้แสดงตัวอยางวธิีการตดิตามผลสําหรับการผลิต RCBO  

ผูทําอาจจะใชเปนแนวทางสําหรับนําไปดัดแปลงวิธีการเฉพาะและองคกรที่มีวัตถุประสงคเพ่ือรักษาระดบั

คุณภาพของผลิตภัณฑทีต่องการ 

ขอกําหนดพิเศษสําหรับการติดตามผลการจําหนายและการตดิตามผลการผลิต อาจใชเพ่ือการรับประกัน

คุณภาพของผลิตภัณฑเก่ียวกับการทํางานของอุปกรณตัดวงจรเมื่อมีกระแสเหลืออยางปลอดภัย 

ฑ.2 โปรแกรมการทดสอบติดตามผล 

โปรแกรมการทดสอบติดตามผล ครอบคลุมอนุกรมของการทดสอบ 2 ชุด 

ฑ.2.1 โปรแกรมการทดสอบติดตามผลรายไตรมาส 

ดูตาราง ฑ.1 ลําดบัการทดสอบ Q 

ฑ.2.2 โปรแกรมการทดสอบติดตามผลประจําป 

ดูตารางที่ ฑ.1 ลําดบัการทดสอบ Y1 ถึง Y3 

หมายเหต ุ การทดสอบติดตามผลประจําป อาจทํารวมกับการทดสอบติดตามผลรายไตรมาส 

ตารางที่ ฑ.1  ลําดบัการทดสอบระหวางการตรวจสอบตดิตามผล 

ลําดับ

การ

ทดสอบ 

ขอ การทดสอบ ขอแนะนํา 

Q 

9.16 

 

9.9.1.2 ก) 

9.9.1.2 ค) 

9.20 

อุปกรณทดสอบ 

 

ลักษณะเฉพาะการทํางานเมื่อมีกระแสเหลือ 

ลักษณะเฉพาะการทํางานเมื่อมีกระแสเหลือ 

ความทนของฉนวนตอแรงดันไฟฟาอิมพัลส 

ขอ ข) และ ค) เทานั้น  ยกเวน

กรณีการทวนสอบแอมแปร-รอบ 

ของวงจรทดสอบ 

 

 

ใหทดสอบระหวางแตละขั้ว

หมุนเวียนกันไปดวย 

Y1 

9.9.1.4 

9.7 

9.10 

ลักษณะเฉพาะการทํางานเมื่อมีกระแสเหลือ 

การทดสอบสมบัติไดอิเล็กทรกิ 

ความทนทานการใชงานทางกลและทางไฟฟา 

 

Y2 9.22.1 ความเชื่อถือได (ความทนสภาพอากาศ)  

Y3 9.23 ความทนตอการเสื่อมสภาพตามอายุการใชงาน  
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ฑ.2.3 วิธีการชักตัวอยาง 

ฑ.2.3.1 โปรแกรมการทดสอบรายไตรมาส 

สําหรับจุดประสงคของโปรแกรมการทดสอบรายไตรมาส ใหใชระดบัการตรวจสอบดังตอไปนี ้

− การตรวจสอบแบบปกต ิ

− การตรวจสอบแบบเขมงวด 

สําหรับการตรวจสอบตดิตามผลครั้งแรก ใหใชการตรวจสอบแบบปกต ิ

สําหรับการตรวจสอบที่ตอเนื่อง จะใชการตรวจสอบแบบปกติ หรือแบบเขมงวด หรือการหยุดการ

ผลิต ใหพิจารณาจากผลการทดสอบทีด่ําเนินการอยู 

ใหใชหลักเกณฑตอไปนีใ้นการปรับการตรวจสอบจากระดับหนึ่งไปยังอีกระดับหนึ่ง 

− คงไวที่ระดบัการตรวจสอบแบบปกต ิ

เมื่อใชการตรวจสอบแบบปกติ ใหคงระดับการตรวจสอบไวที่ระดับปกติถาตัวอยางทั้งหมด

จํานวน 6 ตัวอยาง เปนไปตามเกณฑที่กําหนดในลาํดบัการทดสอบ (ดตูารางที ่ฑ.2 ลําดบั Q)  

ถาตัวอยางจาํนวน 5 ตัวอยาง เปนไปตามเกณฑที่กําหนด ใหตรวจสอบครั้งตอไป 1 เดือน

ภายหลังจากการตรวจสอบครั้งกอนดวยจํานวนตัวอยางที่เทากันและลาํดับการทดสอบเดียวกัน 

− ปรับการตรวจสอบแบบปกตเิปนแบบเขมงวด 

เมื่อใชการตรวจสอบแบบปกติ  ถามีตัวอยางจํานวน 4 ตัวอยางเทานั้นที่เปนไปตามเกณฑที่

กําหนด ใหปรับระดบัการตรวจสอบเปนแบบเขมงวด 

− ปรับการตรวจสอบแบบปกตเิปนใหหยุดการผลิต 

เมื่อใชการตรวจสอบแบบปกติ และมีตัวอยางจํานวนนอยกวา 4 ตัวอยาง ที่เปนไปตามเกณฑที่

กําหนด  ตองหยุดการผลิตและใหมีการดาํเนินการปรับปรุงคุณภาพ 

− ปรับการตรวจสอบแบบเขมงวดเปนแบบปกต ิ

เมื่อใชการตรวจสอบแบบเขมงวด  ถามีตัวอยางจาํนวนไมนอยกวา 12 ตัวอยาง เปนไปตาม

เกณฑที่กําหนด (ดูตารางที่ ฑ.2) ใหปรับระดับการตรวจสอบเปนแบบปกต ิ

− คงไวที่ระดบัการตรวจสอบแบบเขมงวด 

เมื่ออยูในระดบัการตรวจสอบแบบเขมงวด ถามตีัวอยางจํานวน 10 หรือ 11 ตัวอยางเทานั้น ที่

เปนไปตามเกณฑที่กําหนดตามลาํดบัการทดสอบ ใหคงระดับการตรวจสอบแบบเขมงวด และ

ใหตรวจสอบครั้งตอไป 1 เดือนภายหลังจากการตรวจสอบครั้งกอนดวยจํานวนตัวอยางที่เทากัน

และลําดับการทดสอบเดียวกัน 

− ปรับการตรวจสอบแบบเขมงวดเปนใหหยุดการผลติ 

ในกรณีที่การตรวจสอบทั้ง 4 ครั้งติดตอกันยังคงเปนการตรวจสอบแบบเขมงวด หรือมีตัวอยาง

จํานวนนอยกวา 10 ตวัอยางที่เปนไปตามเกณฑที่กําหนด ตองหยุดการผลติและใหมีการ

ดําเนนิการปรบัปรุงคุณภาพ 

− เร่ิมการผลิตใหม 

การผลิตสามารถเริ่มตนใหมไดหลังจากมีการยืนยันการแกไขที่เหมาะสม การเริ่มการผลิตใหม

ใหอยูภายใตภาวะการตรวจสอบแบบเขมงวด 
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ฑ.2.3.2 โปรแกรมการทดสอบประจาํป 

สําหรับจุดประสงคของโปรแกรมการทดสอบประจําป ใหใชระดับการตรวจสอบดังตอไปนี ้

− การตรวจสอบแบบปกต ิ

− การตรวจสอบแบบเขมงวด 

สําหรับการตรวจสอบตดิตามผลครั้งแรก ใหใชการตรวจสอบแบบปกติ  

สําหรับการตรวจสอบที่ตอเนื่อง จะใชการตรวจสอบแบบปกติ หรือแบบเขมงวด หรือการหยุดการ

ผลิต ใหพิจารณาจากผลการทดสอบทีด่ําเนินการอยู 

ใหใชหลักเกณฑตอไปนีใ้นการปรับการตรวจสอบจากระดับหนึ่งไปยังอีกระดับหนึ่ง 

− คงไวที่ระดบัการตรวจสอบแบบปกต ิ

เมื่อใชการตรวจสอบแบบปกติ ถาตัวอยางทั้งหมดเปนไปตามเกณฑที่กําหนดในลําดับการ

ทดสอบ ใหคงระดับการตรวจสอบไวที่ระดับปกต ิถามตีัวอยางจํานวน 2 ตัวอยาง เปนไปตาม

เกณฑที่กําหนดในลาํดับการทดสอบ Y1 และไมมีตัวอยางที่ไมเปนไปตามเกณฑที่กําหนดใน

ลําดบัการทดสอบ Y2 และ Y3 ใหตรวจสอบครั้งตอไป 3 เดือนภายหลังจากการตรวจสอบครั้ง

กอนดวยจํานวนตัวอยางที่เทากันและลาํดบัการทดสอบเดียวกัน 

− ปรับการตรวจสอบแบบปกตเิปนแบบเขมงวด 

เมื่อใชการตรวจสอบแบบปกติ ใหเปลี่ยนระดับการตรวจสอบเปนแบบเขมงวด เมื่อ 

• มีเพียง 1 ตัวอยางเทานั้นทีเ่ปนไปตามเกณฑที่กําหนดในลําดบัการทดสอบ Y1 หรือ 

• มีตัวอยางที่ไมเปนไปตามเกณฑที่กําหนดในลําดบัการทดสอบ Y2 หรือ Y3 

ตองตรวจสอบครั้งตอไปภายใน 3 เดือนหลังจากการตรวจสอบครั้งกอนที่ระดับการตรวจสอบ

แบบเขมงวดสาํหรับลําดับการทดสอบใดๆ ที่มีตัวอยางที่ไมเปนไปตามเกณฑที่กําหนด และท่ี

ระดับแบบปกติสําหรับลาํดบัการทดสอบอื่น 

− ปรับการตรวจสอบแบบปกตเิปนใหหยุดการผลิต 

เมื่อใชการตรวจสอบแบบปกติ และไมมีตัวอยางที่เปนไปตามเกณฑที่กําหนดในลําดับการ

ทดสอบ Y1  หรือมีตัวอยางจํานวนมากกวา 1 ตัวอยางทีไ่มเปนไปตามเกณฑที่กําหนดในลาํดับ

การทดสอบ Y2 หรือ Y3  ตองหยุดการผลิตและใหมกีารดําเนินการปรับปรุงคุณภาพ 

− ปรับการตรวจสอบแบบเขมงวดเปนแบบปกต ิ

เมื่อใชการตรวจสอบแบบเขมงวด ใหเปลี่ยนระดับการตรวจสอบเปนแบบปกต ิเมื่อ 

• มีตัวอยางไมนอยกวา 5 ตัวอยาง เปนไปตามเกณฑที่กําหนดในลาํดบัการทดสอบ Y1 และ 

• ไมมีตัวอยางทีไ่มเปนไปตามเกณฑที่กําหนดในลาํดับการทดสอบ Y2 หรือ Y3 

− คงไวที่ระดบัการตรวจสอบแบบเขมงวด 

เมื่ออยูในระดบัการตรวจสอบแบบเขมงวด ถามตีัวอยางจํานวน 4 ตัวอยางเทานั้น ที่เปนไปตาม

เกณฑที่กําหนดในลาํดับการทดสอบ Y1 และไมมีตัวอยางที่ไมเปนไปตามเกณฑที่กําหนดใน

ลําดบัการทดสอบ Y2 หรือ Y3 ใหคงระดับการตรวจสอบแบบเขมงวด และใหมกีารตรวจสอบ

ติดตามผลครั้งตอไป 3 เดือนภายหลังจากการตรวจสอบครั้งกอนดวยจํานวนตัวอยางที่เทากัน

และลําดับการทดสอบเดียวกัน 
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− ปรับการตรวจสอบแบบเขมงวดเปนใหหยุดการผลติ 

ในกรณีที่การตรวจสอบทั้ง 4 ครั้งติดตอกันยังคงเปนการตรวจสอบแบบเขมงวด หรือเกิดขอผิด

พรองขอใดขอหนึ่งระหวางการตรวจสอบประจําป ดังนี ้

•  มีตัวอยางจํานวนนอยกวา 4 ตัวอยาง เปนไปตามเกณฑที่กําหนดในลาํดบัการทดสอบ Y1  

• มีตัวอยางจาํนวนมากกวา 1 ตัวอยางที่ไมเปนไปตามเกณฑที่กําหนดในลาํดับการทดสอบ 

Y2 หรือ Y3 

ตองหยุดการผลิตและใหมกีารดําเนินการปรับปรุงคุณภาพ 

− เร่ิมการผลิตใหม 

การผลิตสามารถเริ่มตนใหมไดหลังจากมีการยืนยันการแกไขที่เหมาะสม การเริ่มการผลิตใหม

ใหอยูภายใตภาวะการตรวจสอบแบบเขมงวด 

ฑ.2.4 จํานวนตัวอยางที่ใชทดสอบ 
จํานวนตัวอยางสําหรับแตละระดับการตรวจสอบ ใหเปนไปตามตารางที่ ฑ.2  

ตารางที่ ฑ.2  จํานวนตัวอยางที่ใชทดสอบ 

ลําดับการทดสอบ 
จํานวนตัวอยางสําหรับการตรวจสอบ

แบบปกติ 

จํานวนตัวอยางสําหรับการตรวจสอบ

แบบเขมงวด 

Q 6 13 

Y1, Y2, Y3 3  สําหรับแตละลําดับการทดสอบ 6  สําหรับแตละลําดับการทดสอบ 

แตละอนุกรมของ RCBO มีพ้ืนฐานการออกแบบเดียวกัน ใหใชตัวอยางเพียงชุดตัวอยางเดียวสําหรับ

การทดสอบโดยไมคาํนึงถึงพิกัด 

สําหรับจุดประสงคของโปรแกรมการทดสอบตดิตามผล ใหพิจารณาวา RCBO มีพ้ืนฐานการออกแบบ

เดียวกัน  ถามปีระเภทตามทีกํ่าหนดในขอ 4.1 เหมือนกัน และ 

− อุปกรณบังคับกลไกเนื่องจากกระแสเหลือ มีกลไกทริปเหมือนกันและมีรีเลยหรือโซลีนอยด

เหมือนกัน ยกเวนสําหรับ 

•  จํานวนรอบ และพ้ืนที่หนาตดัของขดลวด 

•  ขนาดและวสัดุของแกนเหล็กของหมอแปลงไฟฟาผลตาง 

•  กระแสเหลือที่กําหนด  และ 

− ช้ินสวนอิเล็กทรอนิกส (ถามี) มีการออกแบบเหมือนกันและใชสวนประกอบเหมือนกัน ยกเวน

สําหรับการแปรผันเพื่อใหได IΔn ที่แตกตางกัน 

 

 

 

 


