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สถาบนัไฟฟ้าและอเิลก็ทรอนิกส ์
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มาตรฐานการทดสอบ 

1. IEC 61817 Edition 1.1 :2004-11 
          Household portable appliances 
2. IEC 60350-2 Edition 1.0 :2011-12 
          Household electric cooking appliances 
3. (ร่าง) วธีิทดสอบและการหาค่าประสิทธิภาพการทําความ 
          ร้อนของเตาไฟฟ้าประสิทธิภาพสูง (อ้างองิ IEC 60350:2005) 
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1. ควบคุมอุณหภูมิหอ้งทดสอบใหมี้ค่าเท่ากบั 20  5 C 
2. ควบคุมแรงดนัไฟฟ้าใหมี้ค่าท่ีพิกดัแรงดนัเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า  1 % 
3. เซ็นเซอร์วดัอุณหภูมิมีค่าความแม่นย  า 0.5 K  
 ในการทดสอบ ทดสอบท่ีแรงดนั 220 โวลต ์ 

สภาพแวดล้อมในการทดสอบ 

L

N

Power
Meter
V,I,E

เตาไฟฟ้า

C.B

Data
Recorder

Thermocouple

รูปวงจรการทดสอบ 
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 1. ตัง้คา่ความรอ้นของเตาไฟฟ้าแบบเหน่ียวน าไวท้ีอุ่ณหภมูสิงูสดุ 

 2. ใสน่ ้าอุณหภูม ิ15±1 °C ปรมิาณดงัตารางที ่2 ลงในกระทะทีเ่ตรยีมไว ้
 ขนาดดงัตารางที ่1 (ขนาดของกระทะและปรมิาณน ้าทีใ่ชข้ึน้อยูก่บั
 ขนาดของเสน้ผา่นศนูยก์ลางเตาไฟฟ้าแบบเหน่ียวน า) ปิดฝา 

 3. วางกระทะลงกลางวงของเตาไฟฟ้าแบบเหน่ียวน า 

 4. ตดิตัง้เทอรโ์มคปัเป้ิลวดัอุณหภูมขิองน ้า (ทีต่ าแหน่งประมาณ 10 mm 
 เหนือจุดกึง่กลางของกน้กระทะ) 

 5. จา่ยแรงดนัไฟฟ้าทีพ่กิดัแรงดนัเตาไฟฟ้า (ทดสอบ 220 V) 
 

วิธีการทดสอบ IEC 61817 

4 



 6. ในระหวา่งทดสอบใหค้นน ้าอยา่งต่อเน่ือง โดยอุปกรณ์ทีไ่มใ่ชโ่ลหะ 
 7. บนัทกึคา่พลงังานไฟฟ้าป้อนเขา้ โดยเริม่ตัง้แต่ตม้น ้าจนกระทัง่       
    อุณหภูมขิองน ้าเพิม่ขึน้ 75 K และเวลาทีใ่ชใ้นการทดสอบ  
 8. ท าการทดสอบซ ้าอกีครัง้ โดยหมุนกระทะไป 90 องศา บนัทกึคา่  
      พลงังานไฟฟ้าป้อนเขา้ และเวลาทีใ่ชใ้นการทดสอบ  
 9. ค านวณหาค่าเฉลีย่ของเวลาทีใ่ชใ้นการทดสอบ และการใชพ้ลงังาน      
      ป้อนเขา้จากการทดสอบทัง้ 2 ครัง้ 

วิธีการทดสอบ (ต่อ) 
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                                                   ตารางที ่1 ขนาดของกระทะ(Saucepan) 
 

 

 

 

 

      

 รปูที ่2 รปูรา่งกระทะ (Saucepan) ทีใ่ชใ้นการทดสอบ 

a

b

c

mm0.2

Diameter of 
cooking zone 

(mm) 

Dimensions of saucepan 
(mm) 

a b c 

145 145 140 3 

145180 180 140 35 

180220 220 120 35 

กระทะ (saucepan) ที่ใช้ในการทดสอบ 
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    ปรมิาณน ้าทีใ่ชใ้นการทดสอบขึน้อยูก่บัขนาดของเสน้ผา่นศนูยก์ลางเตา
ไฟฟ้าแบบเหน่ียวน า  

ตารางที ่2 ปรมิาณน ้าทีเ่ตมิลงในกระทะ (saucepan) 

 

ปริมาณน า้ที่ใช้ในการทดสอบ 

Diameter of cooking zone 
(mm) 

Quantity of water (litre) 

145 
145180 
180220 

 

1 
1.5 
2 
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Input 

Energy 

Water 
Saucepan 

Electric hob C115 

K 75C115  

• เทอร์โมคปัเป้ิลวางไว ้10  mm เหนือต าแหน่งก่ึงกลางกน้กระทะ 
• ระหวา่งการทดสอบท าการคนน ้าตลอดเวลาโดยอุปกรณ์ท่ีไม่ใช่โลหะ 

Water 

รูปแบบการทดสอบ  
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Water Vapour Saucepan 

การหาค่าประสิทธิภาพ (พพ.) 
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Cpw : Specific heat of water   J/(kg.K) 
Cps : Specific heat of  steel ทีใ่ชท้ า Saucepan J/(kg.K) 
mWS : มวลน ้าเริม่ตน้    kg 
mWF : มวลน ้าสดุทา้ย    kg 
hvap : Heat of vaporization (2260 kJ/kg)   
ms : Mass of saucepan    kg 
TA : อุณหภูมหิอ้ง    °C 
TS : อุณหภูมเิริม่ตน้     °C 
TF : อุณหภูมสิดุทา้ย     °C 
E : Energy consumption    W.s หรอื J 
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ความแตกต่างระหว่างมาตรฐาน 

1. IEC 61817 กับ IEC 60350-2 ต่างกันที่ขนาดหม้อทดสอบ 
2. IEC กับ ร่างวิธีทดสอบ เร่ืองต าแหน่งวัดอุณหภมูิน า้ และ

เอาท์พุตการทดสอบ 
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Question? 
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การทดสอบเตาไมโครเวฟ 
ด้านประสิทธิภาพพลงังาน 
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มาตรฐานการทดสอบ 

1.  IEC 60705 Edition 4.0 2010-04 
 Household microwave ovens –  
 Methods for measuring performance 
2. มอก.2578-2555  
 เตาไมโครเวฟส าหรับใช้ในที่อยู่อาศัย: 
 คุณลักษณะที่ต้องการด้านประสิทธิภาพพลังงาน 
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1. ค่าก าลงัไฟฟ้าออกของไมโครเวฟ (Power output, W) 
2. ระยะเวลาจุดไส้หลอดของแมกนิตรอน (s) 

ข้อมูลประกอบการทดสอบ IEC 60705 
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1. ควบคุมอุณหภูมิหอ้งทดสอบใหมี้ค่าเท่ากบั 20  5 C 
2. ควบคุมแรงดนัไฟฟ้าใหมี้ค่าท่ีพิกดัแรงดนัเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า  1 % 
  
 ในการทดสอบ ทดสอบท่ีแรงดนั 220 โวลต ์ 

สภาพแวดล้อมในการทดสอบ 

L

N

Power
Meter
V,I,E

เตาอบ
ไมโครเวฟ

C.B

รูปวงจรการทดสอบ 
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 1. ตัง้ค่าความรอ้นของเตาไมโครเวฟ ทีร่ะดบัพลงังงานสงูสุด 

 2. ใสน่ ้าอุณหภูม ิ10±1 °C ปรมิาณ 1000±5 g ลงในภาชนะแกว้รปู
ทรงกระบอกขนาดเสน้ผา่นศนูยก์ลางดา้นนอก 190 mm สงู 90 mm  

 3. วางภาชนะใสน่ ้าลงกลางถาดของเตาไมโครเวฟ 

 4. จา่ยแรงดนัไฟฟ้าทีพ่กิดัแรงดนัไฟฟ้าเตาไมโครเวฟ (ทดสอบ 220 V) 
ดว้ยเวลาทีค่ านวณไดจ้ากสมการที ่1   

                                

                                                                             ------------- 1 

วิธีการทดสอบ IEC 60705 

t

TTmTTm
P CW )(55.0)(187.4 0212 
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      mW : มวลของน ้า     g 
  mC : มวลของภาชนะบรรจุ    g 
  T0 : อุณหภมูหิอ้ง     °C 

  T1 : อุณหภูมเิริม่ตน้ของน ้า    °C 

  T2 : อุณหภมูสิดุทา้ยของน ้า    °C 

  t : เวลาการท าความรอ้น  (ไมร่วมเวลาอุ่นไสห้ลอด) s 
  P : ก าลงัไฟฟ้าขาออกของไมโครเวฟ   W 

t

TTmTTm
P CW )(55.0)(187.4 0212 



วิธีการทดสอบ IEC 60705 (ต่อ) 
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 5. หยุดจ่ายแรงดนัไฟฟ้าทดสอบ วดัอุณหภูมขิองน ้าหลงัการทดสอบ 
โดยท าการคนน ้าก่อน และวดัอุณหภูมภิายในเวลา 60 s อุณหภูมนิ ้าที่
วดัไดต้อ้งอยูใ่นชว่ง 20±2 °C 

 6. บนัทึกค่าการใช้พลงังานไฟฟ้าน าข้อมูลที่ได้จากการทดสอบมา
ค านวณหาค่าพลงังงานขาออก โดยใชส้มการที ่1 

 7. หาค่าประสทิธภิาพพลงังานของเตาไมโครเวฟไดจ้ากสมการที ่2 

                                 

                                                                         ------------- 2 

วิธีการทดสอบ IEC 60705 (ต่อ) 

in

100%
W

tP 
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  Win  : การใชพ้ลงังานป้อนเขา้   W.s 

  ɳ    : ประสทิธภิาพ    % 

วิธีการทดสอบ IEC 60705 (ต่อ) 

in

100%
W

tP 
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1. ค่าประสิทธิภาพของเตาไมโครเวฟ (%) 
2. ระยะเวลาจุดไส้หลอดของแมกนิตรอน (s) 

ข้อมูลประกอบการทดสอบ มอก.2578-2555 
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 1. ตัง้ค่าความรอ้นของเตาไมโครเวฟ ทีร่ะดบัพลงังงานสงูสุด 

 2. ใสน่ ้าอุณหภูม ิ10±1 °C ปรมิาณ 1000±5 g ลงในภาชนะแกว้รปู
ทรงกระบอกขนาดเสน้ผา่นศนูยก์ลางดา้นนอก 190 mm สงู 90 mm  

 3. วางภาชนะใสน่ ้าลงกลางถาดของเตาไมโครเวฟ 

 4. จา่ยแรงดนัไฟฟ้าทีพ่กิดัแรงดนัไฟฟ้าเตาไมโครเวฟ (ทดสอบ 220 V) 
ดว้ยเวลาทีค่ านวณไดจ้ากสมการที ่3  

                                

                                                                             ------------- 3 

วิธีการทดสอบ มอก.2578-2555 






P

Tmm
t CW )20(55.078.41 0
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      t : เวลาโดยประมาณทีใ่ชใ้นการทดสอบ  s 
  mW : 1000g 
  mC : มวลของภาชนะบรรจุ    g 
  T0 : อุณหภูมหิอ้ง     °C 

  P : ก าลงัไฟฟ้าทีก่ าหนด    W 
  n : ประสทิธภิาพพลงังานทีก่ าหนดของเตาไมโครเวฟ  






P

Tmm
t CW )20(55.078.41 0

วิธีการทดสอบ มอก.2578-2555 
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 5. หยุดจ่ายแรงดนัไฟฟ้าทดสอบ วดัอุณหภูมขิองน ้าหลงัการทดสอบ 
โดยท าการคนน ้าก่อน และวดัอุณหภูมภิายในเวลา 60 s อุณหภูมนิ ้าที่
วดัไดต้้องอยู่ในช่วง 20±2 °C หากอุณหภูมขิองน ้าไม่อยู่ในพกิดัที่
ก าหนด ใหท้ดสอบใหม ่โดยปรบัเวลาใหเ้หมาะสม 

 6. บนัทึกค่าการใช้พลงังานไฟฟ้าน าข้อมูลที่ได้จากการทดสอบมา
ค านวณหาค่าพลงังงานขาออก โดยใชส้มการที ่1 

  

         ------- 1 t

TTmTTm
P CW )(55.0)(178.4 0212 



วิธีการทดสอบ มอก.2578-2555 
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 7. หาค่าประสทิธภิาพพลงังานของเตาไมโครเวฟไดจ้ากสมการที ่2 

                                 

                                                                         ------------- 2 

  in

100%
W

tP 


วิธีการทดสอบ มอก.2578-2555 
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Question? 
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คุณอรกานต ์ลีลานุวิทย ์ hous.2@thaieei.com 
คุณยทุธนา มูลดี  yoottanam@thaieei.com  
 
โทร.0 2709 4860-8 ต่อ 214 
โทรสาร 0 2324 0917-8 
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ตดิต่อข้อมูลและประสานงาน 


