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มาตรฐานวิธีการระบายความรอนมอเตอร    
SSttaannddaarrdd  TTyyppee  ooff  MMoottoorr  CCoooolliinngg  ((IICC))  

    
 

ตารางที่ 1 แสดงรายละเอียดวิธีการระบายความรอนตามมาตรฐาน IEC 34-6 
 

เลขตัวแรก เลขตัวท่ีสอง 

0 

 เคร่ืองจักรกลมีอากาศไหลเขาและ
ไหลออกโดยอสิระ  
(machine with free opening for 
the ventilating air inlet and 
outlet) 

0

 ระบายความรอนดวยลมตามธรรมชาติ 
(Non ventilated) 

1 
 ระบายความรอนดวยลมแบบมทีอลม

ไหลเขาได หนึง่ทอ  
(machine with pipe adapter, one 
inlet duct) 

1
 ระบายความรอนดวยลมภายในตัวเอง 

(Self ventilated) 

2 
 ระบายความรอนดวยลมแบบมทีอลม

ไหลออกไดหนึง่ทอ  
(machine with pipe adapter one 
outlet duct) 

2
 ระบายความรอนดวยลมตัวเองแตพัด

ลมไมติดท่ีเพลามอเตอร 

3 
 ระบายความรอนดวยลมแบบมทีอมี

ทอลมไหลเขาและไหลออก 
(machine with pipe adapter inlet 
and outlet duct) 

3
 ระบายความรอนดวยลมแบบแยก

อิสระ  โดยอุปกรณระบายความ รอน
จะติดกับเคร่ืองจักรกลมีระบบขับพัด
ลมข้ึนอยูกับเคร่ืองจักรกล 

4 
 

เคร่ืองจักรกลปดมิดชิดระบายความ
รอนดวยพัดลม ดวยอากาศรอบขาง  
(Totally enclosed machine frame 
cooled by surrounding air) 

4
 

สํารอง 

5 

 เคร่ืองจักรกลมีตัวแลกเปลีย่นความ
รอนรวมในตัว ดวยอากาศรอบขาง
(Integral Nature of heat exchanger 
rib or tubes or etc.) 

5

 ระบายความรอนดวยลมแบบแยก
อิสระโดยอุปกรณระบายความ รอน
รวมภายในแตระบบขับพัดลมไมข้ึนอยู
กับเคร่ืองจักรกล 

6 

 

เคร่ืองจักรกลมีตัวแลกเปลีย่นความ
รอนรวมอยูภายนอก (ระบายความรอน
ดวยอากาศรอบขาง) 
(Machine mount heat exchanger.) 

6
 ระบายความรอนดวยลมแบบแยก

อิสระโดยอุปกรณระบายความรอนติด
รวมกับเคร่ืองจักรกล 

7 

 

เคร่ืองจักรกลมีตัวแลกเปลีย่นความ
รอนรวมอยูในตัว ระบายความรอนโดย
ไมใชอากาศรอบขาง 
(Integral heat exchanger using 
remote medium) 

7

 ระบายความรอนดวยลมแบบแยก
อิสระ อุปกรณระบายความรอนไมติด
รวมกับเคร่ืองจักรกล แยกระบบขับ
โดยแรงอัดอากาศออกจากแหลงจาย
ระบบ 

8 

 เคร่ืองจักรกลมีตัวแลกเปลีย่นความ
รอนรวมอยูภายนอก (ระบายความรอน
โดยไมใชอากาศรอบขาง) 
(Machine mounted heat exchanger 
using remote medium.) 

8

 ระบายความรอนโดยการเคล่ือนท่ี
สัมพัทธ ตัวอยางเชนโดยการ
เคลื่อนท่ีของมอเตอรผานอากาศ 
(Cooling by relative displacement) 

9 
 เคร่ืองจักรกลมีตัวแลกเปลีย่นความ

รอนติดแยกอยูภายนอก ระบายความ
รอนโดยไมใชอากาศรอบขาง 
(Separate heat exchanger.) 

9
  

การระบายความรอนท่ีไมไดระบุไว
ดังกลาวขางตน 

 



ผูเขียน : พิรพงศ ล้ิมประสิทธ์ิวงศ  www.Tinamics.com   หนาท่ี 2 / 2 

 
 
ตารางที่ 2 แสดงการเปรียบเทียบการระบายความรอนตามมาตรฐานของ NEMA และ IEC สําหรับมอเตอรมาตรฐาน 

มาตรฐาน NEMA MG1-1.26 การระบายความรอมตามมาตรฐาน IEC-34-6 

Open Drip-proof and/or weather 
protected motor 

IC 01 หรือ 
IC 0A1 

มอเตอรมีอากาศไหลเขาและไหลออกโดยอิสระ และระบาย
ความรอนดวยลมภายในตัวเอง  

Open inlet ducted, separate 
blower 

IC 17 
หรือ 

IC 1A7 

ระบายความรอนดวยลมแบบมทีอลมไหลเขาได หนึ่งทอ และ
ระบายความรอนดวยลมแบบแยกอิสระโดยอุปกรณระบาย
ความรอนไมตดิรวมกับเคร่ืองจักรกลมีระบบขับไมข้ึนอยูกับ
เคร่ืองจักรกลหรือโดยแรงอัดอากาศจากของแหลงจายระบบ  

Open outlet ducted, separate 
blower 

IC 27หรือ 
IC 2A7 

ระบายความรอนดวยลมแบบมทีอลมไหลออกไดหนึ่งทอ และ
ระบายความรอนดวยลมแบบแยกอิสระโดยอุปกรณระบาย
ความรอนไมตดิรวมกับเคร่ืองจักรกลมีระบบขับไมข้ึนอยูกับ
เคร่ืองจักรกลหรือโดยแรงอัดอากาศจากของแหลงจายระบบ  

Pipe inlet ventilated, self 
ventilated 

IC 11หรือ 
IC 1A1 

ระบายความรอนดวยลมแบบมทีอลมไหลเขาได หนึ่งทอ และ
ระบายความรอนดวยลมภายในตัวเอง  

Pipe outlet ventilated, self 
ventilated 

IC 21หรือ 
IC 2A1 

ระบายความรอนดวยลมแบบมทีอลมไหลออกไดหนึ่งทอ และ
ระบายความรอนดวยลมภายในตัวเอง 

Pipe inlet and outlet ventilated, 
self ventilated 

IC 31หรือ 
IC 3A1 

ระบายความรอนดวยลมแบบมทีอมีทอลมไหลเขาและไหล
ออก โดยระบายความรอนดวยลมภายในตัวเอง  

Totally enclosed, non-ventilated IC 40 มอเตอรปดมิดชิดระบายความรอนดวยพัดลม ระบายความรอน
ดวยอากาศรอบขาง โดยระบายความรอนดวยลมตาม
ธรรมชาติ 

Totally enclosed, fan cooled 
ribbed frame 

IC 41หรือ 
IC 4A1A1 

มอเตอรปดมิดชิดระบายความรอนท่ีผิวเฟรมดวยพัดลม 
ระบายความรอนดวยอากาศรอบขางและระบายความรอนดวย
ลมภายในตัวเอง  

Totally enclosed, air over IC 48 มอเตอรปดมิดชิดระบายความรอนดวยพัดลม ระบายความรอน
ดวยอากาศรอบขาง โดยระบายความรอนผานการเคลื่อนท่ี
สัมพัทธ 
ตัวอยางเชนโดยการเคลื่อนท่ีของมอเตอรผานอากาศ  

           


