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คานา
ข้อกำหนดส ำหรั บ กำรติดตั้งเฉพำะ หรือสถำนที่เฉพำะ-แหล่ งจ่ำยไฟส ำหรับยำนยนต์ไฟฟ้ำ เป็น
สิ่งจำเป็น เนื่องจำกปัจจุบันประเทศไทยจะมียำยนต์ไฟฟ้ำมำทดแทนรถยนต์น้ำมันเชื้อเพลิงมำกขึ้น กำรใช้
ยำนยนต์ไฟฟ้ำนั้น จะใช้ไฟฟ้ำโดยกำรอัดประจุจำกระบบไฟฟ้ำจำกอำคำรทั่วไปและสถำนีบริกำรไฟฟ้ำ
วสท. ยังคำนึงถึงควำมปลอดภัยในกำรใช้ไฟฟ้ำที่มีผลกระทบต่อทรัพย์สินและควำมปลอดภัยของชีวิต จึงได้
จัดทำข้อกำหนดสำหรับกำรติดตั้งเฉพำะ หรือสถำนที่เฉพำะ-แหล่งจ่ำยไฟสำหรับยำนยนต์ไฟฟ้ำ เพื่อควำม
ปลอดภัย ต่อทรัพย์สินและชีวิตของบุคคลผู้ใช้ยำนยนต์ไฟฟ้ำดังกล่ำว
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ข้อกาหนดสาหรับการติดตั้งเฉพาะ หรือ
สถานทีเ่ ฉพาะ – แหล่งจ่ายไฟ
สาหรับยานยนต์ไฟฟ้า
1. ขอบข่าย
ข้อกำหนดสำหรับกำรติดตั้งเฉพำะ หรือสถำนที่เฉพำะนี้ ครอบคลุมถึงวงจรที่มีจุดมุ่งหมำยเพื่อจ่ำย
พลังงำนให้ยำนยนต์ไฟฟ้ำและ วงจรที่มีจุดมุ่งหมำยสำหรับจ่ำยไฟฟ้ำย้อนกลับจำกยำนยนต์ไฟฟ้ำ วงจรที่
ครอบคลุมโดยเอกสำรนี้สิ้นสุดที่จุดต่อ
หมายเหตุ 1. ข้อกำหนดนี้สำหรับบริภัณฑ์แหล่งจ่ำยไฟยำนยนต์ไฟฟ้ำสำหรับกำรอัดประจุไฟฟ้ำ ผ่ำนทำงสำยตัวนำและโหมดกำรอัดประจุ
ไฟฟ้ำที่เกี่ยวข้องได้อธิบำยไว้ในอนุกรมมำตรฐำน IEC 61851 (ทุกส่วน) ข้อกำหนดสำหรับบริภัณฑ์แหล่งจ่ำยไฟยำนยนต์ไฟฟ้ำ
สำหรับกำรถ่ำยโอนกำลังไฟฟ้ำแบบไร้สำย ได้อธิบำยไว้ในอนุกรมมำตรฐำน IEC 61980 (ทุกส่วน)
หมายเหตุ 2. เอกสำรนี้ไม่ครอบคลุมกำรประเมินควำมเสี่ยงของกำรระเบิดที่อำจเกิดจำกก๊ำซไฮโดรเจน/ก๊ำซที่ติดไฟได้อื่น ๆ ที่อำจเกิดขึ้นใน
ระหว่ำงช่วงเวลำที่มีกำรอัดประจุแบตเตอรี่ใหม่ได้

2. เอกสารอ้างอิง
เอกสำรต่อไปนี้มีกำรอ้ำงอิงในข้อควำมในลักษณะที่เนื้อหำบำงส่วนหรือทั้งหมดเป็นข้อกำหนดของ
เอกสำรนี้ สำหรับกำรอ้ำงอิงลงวันที่ใช้เฉพำะกำรเผยแพร่ ที่อ้ำงอิง กรณีกำรอ้ำงอิงที่ไม่ลงวันที่ใช้กำร
เผยแพร่ล่ำสุดของเอกสำรที่ได้อ้ำงอิง (รวมถึงกำรแก้ไขใด ๆ)
IEC 60269
(all parts), Low voltage fuses.
IEC 60309-1:1999, Plugs, socket- outlets and couplers for industrial purposes- Part 1:
General requirements.
IEC 60309-2,
Plugs, sockets- outlets and couplers for industrial purposes- Part 2:
Dimensional interchangeability requirements for pin and contact-tube
accessories.
IEC 60364
(all parts), Low-voltage electrical installations.
IEC 60364- 4- 41: 2005, Low- voltage electrical installations- Part 4- 41: Protection for safetyProtection against electric shock.
IEC 60364-4-41:2005/AMD:2017
IEC 60364-8-2,
Low-voltage electrical installations- Part 8-2: Prosumer’s low-voltage
electrical installtions1.
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IEC 60898
IEC 60947-2,
IEC 60947-6-2,

IEC 61008-1,

IEC 61009-1,

IEC 61557-8,

IEC 61558-2-4,

IEC 61851
IEC 61980
IEC 62196
IEC 62196-1,

IEC 62196-2,

IEC 62196-3,

( all parts) , Electrical accessories - Circuit- breakers for overcurrent
protection for household and similar installations.
Low-voltage switchgear and controlgear-Part 2: Circuit-breakers.
Low- voltage switchgear and controlgear- Part 6- 2: Multiple function
equipment - Control and protective switching devices (or equipment)
(CPS).
Residual current circuit- breakers without integral overcurrent
protection for household and similar uses ( RCCBs) - Part 1: General
rules.
Residual current operated circuit- breakers with integral overcurrent
protection for household and similar uses ( RCBOs) - Part 1: General
rules.
Electrical safety in low voltage distribution systems up to 1000 V a.c.
and 1500 V d. c. – Equipment for testing, measuring or monitoring of
protective measures – Part 8: Insulation monitoring devices for IT
systems.
Safety of transformers, reactors, power supply units and similar
products for supply voltages up to 1 100 V – Part 2- 4: Particular
requirements and tests for isolating transformers and power supply
units incorporating isolating transformers.
(all parts), Electric vehicle conductive charging system.
(all parts), Electric vehicle wireless power transfer (WPT) systems.
( all parts) , Plugs, socket- outlets, vehicle connectors and vehicle
inlets-Conductive charging of electric vehicles.
Plugs, socket- outlets, vehicle connectors and vehicle inlets –
Conductive charging of electric vehicles – Part 1: General
requirements.
Plugs, socket- outlets, vehicle connectors and vehicle inletsConductive charging of electric vehicles- Part 2: Dimensional
compatibility and interchangeability requirements for a. c. pin and
contact-tube accessories.
Plugs, socket- outlets, vehicle connectors and vehicle inletsConductive charging of electric vehicles- Part 3: Dimensional
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IEC TS 62196-4,

IEC 62262,
IEC 62423,

IEC 62955,

compatibility and interchangeability requirements for d. c. and
a.c./d.c. pin and contact-tube vehicle couplers.
Plugs, socket- outlets, vehicle connectors and vehicles inletConductive Charging of electric vehicles- Part 4: Dimensional
compatibility and interchangeability requirements for DC pin and
contact-tube accessories for class II or class III applications2.
Degrees of protection provided by enclosures for electrical
equipment against external mechanical impacts (IK code).
Type F and type B residual current operated circuit-breakers with and
without integral overcurrent protection for household and similar
uses.
Residual direct current detecting device ( RDC- DD) to be used for
Mode 3 charging of electric vehicle.

3. บทนิยาม
3.1 บทนิยามทั่วไป
สำหรับวัตถุประสงค์ของเอกสำรนี้ใช้ศัพท์และนิยำมต่อไปนี้
ISO และ IEC คงฐำนข้อมูลทำงกำรใช้ถ้อยคำสำหรับกำรใช้ในกำรจัดทำมำตรฐำนตำมที่อยู่ดังต่อไปนี้
IEC Electropidea : available at http://electropidea.org/
ISO online browsing platform: available at http://www.ISO.org/obp.
3.1.1 ยำนยนต์ไฟฟ้ำ ยำนยนต์ไฟฟ้ำทำงถนน (Electric Vehicle, Electric road Vehicle, EV)
ยำนพำหนะใด ๆ ที่ขับโดยมอเตอร์ไฟฟ้ำที่ดึงกระแสจำกระบบสะสมพลังงำนแบบอัดประจุใหม่ได้ที่
จุดมุ่งหมำยหลักสำหรับกำรใช้บนถนนสำธำรณะ
3.1.2 จุดต่อ (Connecting point) จุดปลำยทำง (จุดสิ้นสุด) ของกำรติดตัง้ ทำงไฟฟ้ำที่อยู่กับที่ซึ่งมีกำรถ่ำย
โอนพลังงำนไป/ออกจำกยำนยนต์ไฟฟ้ำหนึ่ง คัน ตัวอย่ำงเช่น เต้ำรับหัวต่อยำนยนต์ ไฟฟ้ำ หรือ
อุปกรณ์ถ่ำยโอนกำลังไฟฟ้ำแบบไร้สำย
หมายเหตุ 1. จุดต่ออำจเป็นส่วนหนึ่งของบริภัณฑ์แหล่งจ่ำยไฟยำนยนต์ไฟฟ้ำทีไ่ ด้ติดตั้งแบบอยู่กับทีก่ ็ได้

3.1.3 ดีมำนด์แฟคเตอร์ (demand factor) อัตรำส่วน อธิบำยเป็นค่ำตัวเลขหรือเปอร์เซ็นต์ของดีมำนด์
สูงสุดของวงจรหรือกลุ่มของวงจรภำยในคำบเวลำที่เฉพำะที่สมนัยกับวงจรโหลดทั้งหมดที่ได้ติดตั้ง
หมายเหตุ 1. กำรใช้คำศัพท์นี้จำเป็นต้องกำหนดว่ำระดับไหนของระบบที่สัมพันธ์กัน

3.1.4 สถำนีอัดประจุยำนยนต์ไฟฟ้ำ (EV Charging Station) ส่วนของบริภัณฑ์แหล่งจ่ำยไฟยำนยนต์ไฟฟ้ำ
ที่ติดตั้งอยู่กับทีซ่ ง่ึ ต่อเข้ำกับโครงข่ำยแหล่งจ่ำยไฟ
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3.1.5 บริ ภั ณ ฑ์ แ หล่ ง จ่ ำ ยไฟยำนยนต์ ไ ฟฟ้ ำ (EV supply equipment) บริ ภั ณ ฑ์ ห รื อ กำรรวมกั น ของ
บริภัณฑ์ที่มีฟังก์ชันเฉพำะเพื่อจ่ำยพลังงำนไฟฟ้ำจำกกำรติดตั้งทำงไฟฟ้ำที่ อยู่กับที่หรือโครงข่ำย
แหล่งจ่ำยไฟให้กับยำนยนต์ไฟฟ้ำเพื่อวัตถุประสงค์ของกำรอัดประจุไฟฟ้ำ
3.1.6 กำรควบคุมโหลด (load control) ระบบกำรจัดกำร (พลังงำน) ไฟฟ้ำ : เพื่อให้แน่ใจว่ำผลรวมของ
กระแสโหลดของวงจรที่จ่ำยไฟเฉพำะนั้นไม่เกินค่ำที่ได้กำหนดไว้
3.2 วัตถุประสงค์ แหล่งจ่ายไฟและโครงสร้าง
3.2.1 ดีมำนด์สูงสุดและไดเวอร์ซิตีสูงสุด (Maximum demand and diversity)
ต้องพิจำรณำว่ำในกำรใช้งำนปกติแต่ละจุดต่อเดี่ยวมีกำรใช้ที่พิกัดกระแสหรือที่กระแสอัดประจุไฟฟ้ำ
สูงสุดที่ได้กำหนดค่ำไว้ของสถำนีอัดประจุ ไฟฟ้ำ วิธีกำรสำหรับกำรตั้งค่ำอัดประจุสูงสุดต้องทำโดย
กำรใช้กุญแจหรือเครื่องมือเท่ำนั้น และเข้ำถึงได้เฉพำะบุคคลที่มีทักษะหรือได้รับมอบหมำยเท่ำนั้น
หมำยเหตุ กรณีกำรประยุกต์ใช้ดีมำนด์แฟคเตอร์ของวงจรสุดท้ำยที่จ่ำยไฟให้กับจุดต่อ (เช่น เต้ำรับ) เท่ำกับ 1

เนื่องจำกจุดต่อทั้งหมดของกำรติดตั้งสำมำรถใช้พร้อมกันได้ ตัวประกอบไดเวอร์ซิตีของวงจรจำหน่ำย
ต้องให้เท่ำกับ 1 ยกเว้น มีกำรรวมกำรควบคุมโหลดไว้ในบริภัณฑ์แหล่งจ่ำยไฟยำนยนต์ไฟฟ้ำหรือมี
กำรติดตัง้ ไว้ที่ด้ำนต้นทำง หรือมีทั้งสองอย่ำง
3.3 การจัดวางสายตัวนาและการต่อลงดินระบบ
3.3.1 ระบบ TN
ในระบบ TN วงจรที่จ่ำยให้กับจุดต่อจะต้องไม่รวมสำยตัวนำที่เป็นแบบ PEN*
หมำยเหตุ * สำยตัวนำที่ทำหน้ำที่เป็นทั้งสำยนิวทรัลและสำยตัวนำป้องกัน (สำยดินป้องกัน) อยู่ในตัวนำเดียวกัน

3.4 การแบ่งส่วนการติดตั้ง
3.4.1 ต้องจัดให้มีวงจรที่จ่ำยไฟเฉพำะสำหรับกำรถ่ำยโอนพลังงำนไป/ออกจำกยำนยนต์ไฟฟ้ำ

4. การป้องกันเพื่อความปลอดภัย
4.1 การป้องกันการช็อกทางไฟฟ้า
4.1.1 ข้อกาหนดทั่วไป
4.1.1.1 ห้ำมใช้มำตรกำรป้องกันโดยใช้สิ่งกีดขวำงตำมที่กำหนดในข้อ B.2 ของ IEC 60364-4-41:2005
มำตรกำรป้องกัน โดยกำรจัดวำงให้ พ้นจำกกำรเอื้อมถึง ตำมที่กำหนดไว้ในข้อ B.3 ของ IEC
60364-4-41:2005 อำจนำมำใช้ในกรณีทรี่ ะบบกำรต่ออัตโนมัติเป็นไปตำม IEC 61851-23-13
4.1.1.2 ห้ำมใช้มำตรกำรป้ องกันตำมที่กำหนดในภำคผนวก C ของ IEC 60364-4-41:2005 และ IEC
60364-4-41:2005/AMD1:2017
4.2 มาตรการป้องกัน: การปลดแหล่งจ่ายไฟโดยอัตโนมัติ
4.2.1 ข้อกาหนดสาหรับการป้องกัน(เมื่อเกิด)ความผิดพร่อง
4.2.1.1 การป้องกันเพิ่มเติม
-ร่าง- มาตรฐานข้อกาหนดสาหรับการติดตั้งเฉพาะ หรือสถานที่เฉพาะ – แหล่งจ่ายไฟสาหรับยานยนต์ไฟฟ้า
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ต้องมีกำรป้องกันจุดต่อไฟฟ้ำกระแสสลับแต่ละจุดต่อด้วยอุปกรณ์กระแสเหลือ (RCD) ที่พิกัด
ทำงำนของกระแสเหลือไม่เกิน 30 mA
หมายเหตุ ข้อกำหนดนี้ หมำยควำมว่ำ ไม่มีกำรนำอุปกรณ์ป้องกันกระแสเหลือตัวนี้ไปใช้สำหรับป้องกันจุด
ต่ออื่นหรือบริภณ
ั ฑ์ที่ใช้กระแสอื่น ๆ

4.3 มาตรป้องกัน : การแยกทางไฟฟ้า
4.3.1 ข้อกาหนดสาหรับการป้องกัน ความผิดพร่อง
4.3.1.1 วงจรที่มีกำรแยกต้องจ่ำยผ่ำนหม้อแปลงแยกขดลวดที่เป็นไปตำมมำตรฐำน IEC 61558-2-4 และ
แรงดันของวงจรที่แยกต้องไม่เกิน 500 โวลต์
4.4 การป้องกันต่อการรบกวนแรงดันและการรบกวนแม่เหล็กไฟฟ้า
4.4.1 การป้องกันต่อแรงดันเกินทรานเซียนต์ของแหล่งกาเนิดทางบรรยากาศหรือเนื่องจากสวิตชิง
4.4.1.1 การควบคุมแรงดันเกิน
จุดต่อที่เข้ำถึงได้โดยสำธำรณะให้พิจำรณำว่ำเป็นส่วนหนึ่งของกำรบริกำรสำธำรณะดังนั้นต้องมี
กำรป้องกันแรงดันเกินทรำนเซียนต์
4.5 มาตรการต่ออิทธิพลแม่เหล็กไฟฟ้า
4.5.1 ข้อกาหนดทั่วไป
4.5.1.1 บริ ภัณฑ์ส ำหรั บกำรถ่ำยโอนกำลังแบบไร้สำยต้องไม่กระทบต่อ ควำมปลอดภัยและฟังก์ชันที่
ถูกต้องของกำรติดตั้งทำงไฟฟ้ำและต้องติดตั้งตำมคำแนะนำของผู้ผลิต

5. การเลือกและการสร้างบริภัณฑ์ไฟฟ้า
5.1 กฎทั่วไป
5.1.1 การปฏิบัติตามมาตรฐาน
5.1.1.1 สำหรับสถำนีอัดประจุยำนยนต์ไฟฟ้ำ ที่ใช้กำรถ่ำยโอนกำลังแบบผ่ำนสำยตัวนำ ต้องเป็นไปตำม
อนุกรมมำตรฐำน IEC 61851 เฉพำะส่วนที่เหมำะสม
5.1.1.2 ระบบกำรถ่ ำ ยโอนก ำลั ง แบบไร้ส ำย (WPT) ส ำหรั บ ยำนยนต์ ไ ฟฟ้ ำ ต้ อ งเป็น ไปตำมอนุกรม
มำตรฐำน IEC 61980 เฉพำะส่วนที่เหมำะสม
5.2 ภาวะการใช้งานและอิทธิพลภายนอก
5.2.1 อิทธิพลภายนอก
5.2.1.1 การมีอยู่ของน้า (AD)
เมื่อติดตั้งภำยนอกอำคำร ต้องเลือกบริภัณฑ์ที่มีระดับกำรป้องกันอย่ำงน้อย IPX4 เพื่อป้องกัน
ต่อน้ำสำด (AD4)
5.2.1.2 การมีอยู่ของวัตถุแปลกปลอมแบบแข็ง (AE)
เมื่อติดตั้งภำยนอกอำคำร ต้องเลือกบริภัณฑ์หรือจัดให้มีระดับกำรป้องกันอย่ำงน้อย IP4X เพื่อ
ป้องกันกำรเข้ำของวัตถุขนำดเล็ก (AE3)
- ร่าง - ข้อกาหนดสาหรับการติดตั้งเฉพาะ หรือสถานที่เฉพาะ – แหล่งจ่ายไฟสาหรับยานยนต์ไฟฟ้า
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5.2.1.3 การกระแทก (AG)
บริภัณฑ์ที่ติดตั้งในบริเวณสำธำรณะต้องป้องกันควำมเสียหำยทำงกลจำกกำรกระแทกที่พิจำรณำ
แล้วว่ำอยู่ในระดับควำมรุนแรงสูง (AG3) ต้องจัดเตรียมกำรป้องกันด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งหรือหลำยวิธี
ดังต่อไปนี้
 โดยวำงตำแหน่งบริภัณฑ์เพื่อหลีกเลี่ยงควำมเสียหำย จำกกำรกระแทกที่สำมำรถคำดกำรณ์
ได้อย่ำงสมเหตุสมผล
 โดยกำรจัดให้มีกำรป้องกันทำงกลต่อบริภัณฑ์เฉพำะที่หรือทั่วไป
 โดยกำรเลือกและกำรสร้ำงบริภัณฑ์ที่มี ระดับ กำรป้องกันต่อกำรกระแทกทำงกลภำยนอก
เป็นไปตำมข้อกำหนดมำตรฐำน IEC 62262 ไม่น้อยกว่ำระดับ IK08
5.3 การเลือกและการสร้างบริภัณฑ์ไฟฟ้า-การแยกขดลวดสวิตชิงและการควบคุม
5.3.1 การแนะนา
5.3.1.1 ข้อกาหนดร่วมและทั่วไป
5.3.1.1.1 ข้อกำหนด 722.530.3.102 และจำก 722.531 ถึง 722.535.3 ต้องบรรลุผลทั้งกำรเลือกและ
กำรสร้ำงของบริภัณฑ์ที่เหมำะสมในกำรติดตั้งประจำที่หรือกำรเลือกสถำนีอัดประจุยำนยนต์
ไฟฟ้ำทีร่ วมบริภัณฑ์ที่เหมำะสมเข้ำด้วยกันหรือกำรร่วมกันของทั้งสองอย่ำงดังกล่ำวข้ำงต้น
หมายเหตุ 1 ข้อกำหนดสำหรับกำรเลือกและกำรสร้ำงอุปกรณ์สำหรับกำรแยก กำรสวิตชิงและกำรควบคุม
ระบบถ่ำยโอนกำลังแบบไร้สำย อยูใ่ น IEC 60364-5-53
หมายเหตุ 2 อุปกรณ์ควบคุมและป้องกันในสำย (IC-CPD) เป็นไปตำม IEC 62752 ซึ่งไม่ได้ออกแบบมำให้
ใช้กับกำรติดตั้งประจำที่

5.3.1.1.2 กรณีวงจรที่ได้อธิบำยไว้ใน 722.531.3.101 และหำกใช้ยำนยนต์ไฟฟ้ำมำกกว่ำหนึ่งคันที่รับไฟ
จำกแหล่งจ่ำยที่ไม่ต่อลงดินเดียวกัน แนะนำให้ใช้ ระบบระบุตำแหน่งควำมผิดพร่องทำงฉนวน
(IFLS) ตำมมำตรฐำน IEC 61557-9 เพื่อตรวจจับวงจรผิดพร่องภำยในเวลำที่สั้นที่สุด
5.3.2 อุปกรณ์สาหรับการป้องกันต่อการสัมผัสทางอ้อมโดยการปลดแหล่งจ่ายไฟโดยอัตโนมัติ
5.3.2.1 อุปกรณ์ป้องกันกระแสเหลือ
5.3.2.1.1 อุปกรณ์กระแสเหลือที่ใช้ป้องกันแต่ละจุดต่อตำมข้อ 722.411.3.3 ต้องเป็นไปตำมข้ อกำหนด
ของอุปกรณ์กระแสเหลือ แบบ A เป็นอย่ำงน้อยและต้องมีกระแสเหลือทำงำนไม่เกิน 30 mA
ต้องมีมำตรกำรป้องกันต่อไฟฟ้ำกระแสตรงผิดพร่องสำหรับ สถำนีอัดประจุยำนยนต์ไฟฟ้ำที่
ประกอบไปด้วยเต้ำรับหรือตัว ต่อยำนยนต์ไฟฟ้ำที่เป็นไป ตำมมำตรฐำน IEC 62196 (ทุกส่วน)
ยกเว้นสถำนีอัดประจุยำนยนต์ไฟฟ้ำที่มีกำรจัดเตรียมมำตรกำรไว้แล้ว โดยมำตรกำรที่เหมำะสม
นั้นสำหรับแต่ละจุดต่อต้องเป็นไปดังนี้
 ใช้อุปกรณ์กระแสเหลือ (RCD) แบบ B หรือ
 ใช้อุปกรณ์กระแสเหลื อ (RCD) แบบ A ร่วมกับอุปกรณ์ตรวจจับกระแสเหลื อ แบบไฟฟ้ำ
กระแสตรง (RDC-DD) ที่เป็นไปตำมมำตรฐำน IEC 629555 หรือ
-ร่าง- มาตรฐานข้อกาหนดสาหรับการติดตั้งเฉพาะ หรือสถานที่เฉพาะ – แหล่งจ่ายไฟสาหรับยานยนต์ไฟฟ้า
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 ใช้อุปกรณ์กระแสเหลื อ (RCD) แบบ F ร่วมกับอุปกรณ์ ตรวจจับกระแสเหลื อ แบบไฟฟ้ำ
กระแสตรง (RDC-DD) ที่เป็นไปตำมมำตรฐำน IEC 62955
 อุปกรณ์กระแสเหลือต้องเป็นไปตำมหนึ่งในมำตรฐำนดังต่อไปนี้ IEC 61008-1 (มอก.2425)
IEC 61009-1(มอก.909) IEC 60947-2 หรือ IEC 62423
หมายเหตุ หัวข้อย่อย 722.531.2.101 ไม่นำไปใช้ในกรณีที่จุดต่อที่ได้รับกำรป้องกันโดยมำตรกำรป้องกันอื่นต่อกำรช็อก
ทำงไฟฟ้ำ เช่น แรงดันต่ำพิเศษแบบแยก (SELV) หรือกำรแยกทำงไฟฟ้ำ

5.3.2.1.2 อุปกรณ์กระแสเหลือ (RCD) ต้องปลดตัวนำที่มีไฟทั้งหมด
5.3.3 อุปกรณ์เฝ้าตรวจระดับความเป็นฉนวน
5.3.3.1 ต้องจัดหำอุปกรณ์เฝ้ำตรวจระดับควำมเป็นฉนวน (IMD) ตำมมำตรฐำน IEC 61557-8 ยกเว้นมี
กำรติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันเพื่อตัดวงจรในเหตุกำรณ์ควำมผิดพร่องลงดินครั้งแรก
ถ้ำอุปกรณ์เฝ้ำตรวจระดับควำมเป็นฉนวน (IMD) ไม่ใช่ส่วนใดส่วนหนึ่งของสถำนี อัดประจุย ำน
ยนต์ไฟฟ้ำ แนะนำให้อุปกรณ์เฝ้ำตรวจระดับควำมเป็นฉนวน (IMD) แสดงกำรตอบสนอง 2 ค่ำ
ดังต่อไปนี้
 กำรเตือนล่วงหน้ำ
ควรเตือนผู้ใช้ด้วยสัญญำณแสง และ/หรือ เสียง ถ้ำมีควำมต้ำนทำนควำมเป็นฉนวนลดลงต่ำ
กว่ำ 300 Ω/V โดยกำรอัดประจุไฟฟ้ำที่อยู่ระหว่ำงดำเนินกำรอำจทำต่อได้แต่ต้องไม่มีกำรอัด
ประจุไฟฟ้ำใหม่ครั้งต่อไป
 สัญญำณเตือนภัย
ควรเตือนผู้ใช้ด้วยสัญญำณแสง และ/หรือ เสียง ถ้ำมีควำมต้ำนทำนควำมเป็นฉนวนลดลงต่ำ
กว่ำ 100 Ω/V และวงจรอัดประจุไฟฟ้ำควรปิดภำยใน 10 วินำที
5.3.4 อุปกรณ์สาหรับการป้องกันต่อกระแสเกิน
5.3.4.1 แต่ละจุดต่อต้องได้รับกำรจ่ำยไฟแต่ละจุดต่อด้วยวงจรสุดท้ำยที่มีกำรป้องกันโดยอุปกรณ์ป้องกัน
กระแสเกินที่เป็นไปตำมมำตรฐำน IEC 60947-2 IEC 60947-6-2 หรือ IEC 61009-1 หรือส่วนที่
เกี่ยวข้องของอนุกรมมำตรฐำน IEC 60898 หรืออนุกรมมำตรฐำน IEC 60269 ยกเว้นบริภัณฑ์
แหล่งจ่ำยไฟยำนยนต์ ไฟฟ้ำที่เป็นไปตำมมำตรฐำน IEC 61851-1 ที่ติดตั้งจุดต่อมำกกว่ำหนึ่งจุด
ต่อและทำงำนร่วมกับ อุปกรณ์ป้องกันกระแสเกินที่จำเป็น ที่กำหนดตำมมำตรฐำน IEC 618511:2017 หัวข้อ 13.1
หมายเหตุ บริภัณฑ์แหล่งจ่ำยไฟยำนยนต์ไฟฟ้ำสำมำรถมีหลำยจุดต่อ

5.3.5 การประสานสัมพันธ์อุปกรณ์ป้องกันต่าง ๆ
5.3.5.1 การกาหนดความแตกต่าง(Discrimination) ระหว่างอุปกรณ์ป้องกันกระแสเหลือ
กำรเลือก (เชิงประสำนสัมพันธ์) ต้องคงไว้ซึ่งกำรป้องกันระหว่ำงอุปกรณ์กระแสเหลือ (RCD) ที่
ป้องกันจุดต่อกับอุปกรณ์ป้องกันกระแสเหลือที่ติดตั้งต้นทำง ด้วยเหตุผลด้ำนกำรให้บริกำร
5.4 การจัดวางการต่อลงดินและตัวนาป้องกัน
- ร่าง - ข้อกาหนดสาหรับการติดตั้งเฉพาะ หรือสถานที่เฉพาะ – แหล่งจ่ายไฟสาหรับยานยนต์ไฟฟ้า
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5.4.1 ตัวนาป้องกัน
5.4.1.1 สัญญำณควบคุมผ่ำนตัวนำป้องกัน (PE) ต้องไม่ไหลเข้ำไปด้ำนต้นทำงของกำรติดตั้ง ทำงไฟฟ้ำที่
ประจำทีข่ องสถำนีอัดประจุยำนยนต์ไฟฟ้ำ บริภัณฑ์ต้องมีกำรเลือกอย่ำงสมนัย
หมายเหตุ 1. ข้อกำหนด คือ เพื่อเป็นกำรป้องกันสัญญำณดังกล่ำวและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องทำให้ฟังก์ชันที่
ถูกต้องของอุปกรณ์ที่ติดตั้ง มำตรกำรป้องกันของกำรปลดแหล่งจ่ำยอัตโนมัติเสียไป (เช่น RCD)
หมายเหตุ 2. ข้อกำหนดนีส้ ำมำรถบรรลุผลได้โดยใช้กำรแยกกัลวำนิกของกำรควบคุมอิเล็กทรอนิกส์
หมายเหตุ 3. กระแสชั่ ว ครำวที่ ใ ช้ เ พื่ อ ด ำเนิ น กำรทดสอบควำมต่ อ เนื่ อ งของสำยตั ว น ำป้ อ งกั น ส ำหรั บ
วัตถุประสงค์ควำมปลอดภัยไม่พิจำรณำเป็นกระแสสัญญำณ

5.5 บริภัณฑ์อื่น
5.5.1 เต้ารับและตัวต่อยานยนต์ไฟฟ้า
5.5.1.1 จุดต่อทีเ่ ป็นเต้ำรับหรือตัวต่อยำนยนต์ไฟฟ้ำต้องเป็นไปตำมมำตรฐำน
 IEC 60309-1 หรือ IEC 62196-1 ทีไ่ ม่ต้องกำรให้สำมำรถสลับเปลี่ยนกันได้หรือ
 IEC 60309-2, IEC 62196-2, IEC 62196-3 หรือ IEC TS 62196-4 ที่ต้องกำรให้สำมำรถสลับ
เปลี่ยนกันได้ หรือ
 มำตรฐำนแห่ง ชำติ สำหรับ เต้ำรับ กำหนดให้พิกัดกระแสไม่เกิน 16 A แต่ละเต้ำรับต้ องมี
หน้ำสัมผัสกำรต่อลงดินที่ต่อกับตัวนำป้องกัน (PE) ยกเว้นที่มีกำรใช้กำรแยกทำงไฟฟ้ำ
5.5.1.2 ทุก ๆ เต้ำรับหรือตัวต่อยำนยนต์ ไฟฟ้ำต้องอยู่ใกล้เท่ำที่ปฏิบัติได้กับสถำนที่จอดยำนยนต์ ไฟฟ้ำที่
จ่ำยไฟให้
5.5.1.3 ต้องไม่ใช้เต้ำรับแบบหยิบยกได้
5.5.1.4 เต้ำรับหรือตัวต่อยำนยนต์ไฟฟ้ำหนึ่งตัว ต้องจ่ำยไฟเฉพำะยำนยนต์ไฟฟ้ำหนึ่งคันที่เวลำเดียวกัน
5.5.2 สถานีอัดประจุยานยนต์ไฟฟ้า
สถำนีอัดประจุยำนยนต์ไฟฟ้ำสำหรับใช้ในที่สำธำรณะต้องออกแบบเพื่อให้ง่ำยต่อกำรเข้ำถึงจุด อัด
ประจุ โดยไม่คำนึงถึงว่ำช่องรับตัวต่อยำนยนต์ไฟฟ้ำอยู่ในตำแหน่งใดของยำนยนต์ไฟฟ้ำ
5.6 ชุดกาเนิดไฟฟ้าแรงต่า
5.6.1 ขอบข่าย
5.6.1.1 - ยำนยนต์ไฟฟ้ำ
5.6.2 ข้อกาหนดทั่วไป
5.6.2.1 ยำนยนต์ไฟฟ้ำที่มีจุดมุ่งหมำยเพื่อป้อนพลังงำนย้อนกลับไปยังกำรติดตั้งทำงไฟฟ้ำ ให้ประยุกต์ใช้
ข้อกำหนด IEC 60364-8-24
4 อยู่ระหว่ำงกำรเตรียม จะปรำกฏเมื่อ IEC RFDIS 60364-8-2:2018 ตีพิมพ์

หมายเหตุ ข้อกำหนดเพิ่มเติมสำหรับวงจรที่มีจุดมุ่งหมำยเพื่อป้อนไฟฟ้ำย้อนกลับจำกยำนยนต์ไฟฟ้ำกำลังอยูใ่ น
ระหว่ำงกำรพิจำรณำ
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5.6.2.2 ข้อกาหนดเพิ่มเติมสาหรับการติดตั้งที่ซึ่งชุดกาเนิดไฟฟ้าอาจทางานขนานกับแหล่งจ่า ยอื่น
รวมถึงระบบสาหรับจาหน่ายไฟฟ้าสู่สาธารณะ
5.6.2.3 b) เต้ำรับหรือตัวต่อยำนยนต์ไฟฟ้ำต้องเป็นไปตำม IEC 62196 (ทุกส่วน) และ (ขำดข้อ a)

6. การทวนสอบ
6.1 การทวนสอบแรกเริ่ม
6.1.1 ข้อกาหนดทั่วไป
6.1.1.1 กำรติดตั้งที่มีอยู่เดิม ที่มีผลกระทบต้องมีกำรทวนสอบเพื่อให้สอดคล้องกับ ข้อกำหนดของ IEC
60364 (ทุกส่วน) หรือมำตรฐำนกำรติดตั้งทำงไฟฟ้ำสำหรับประเทศไทย (เช่น ข้อกำหนดสำหรับ
กำรป้องกันกระแสเกินเนื่องจำกกำรเพิ่มของกระแสโหลด)
หมายเหตุ ข้อกำหนดสำหรับกำรทวนสอบตำมระยะเวลำเป็นสำระสำหรับกำรพิจำรณำของหน่วยงำนที่มีอำนำจ
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