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 ب 

  نام خدا به
 سازمان ملي استاندارد ايران با آشنايي

و  استاندارد مؤسسه مقررات و قوانين اصالح قانون 3مادة  كي بند موجب به ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسه
 نشر و تدوين، تعيين وظيفه كه است كشور رسمي مرجع تنها 1371 ماه بهمن مصوب، ايران تحقيقات صنعتي

   . دارد عهده به را ايران) رسمي(استانداردهاي ملي 
اه و دومين جلسه شوراي عالي اداري مورخ موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران به موجب يكصد و پنج نام
جهت اجرا ابالغ شده  24/7/90مورخ  35838/206به سازمان ملي استاندارد ايران تغيير و طي نامه شماره  29/06/90

   . است
 و مراكز نظران صاحب، كارشناسان سازمان از مركب فني هاي كميسيون در مختلف هاي حوزه در استاندارد تدوين

به  توجه با و ملي مصالح با همگام وكوششي شود مي انجام مرتبط و آگاه اقتصادي و توليدي، پژوهشي، يمؤسسات علم
- مصرف، توليدكنندگان شامل، نفع و حق صاحبان منصفانة و آگاهانه مشاركت از كه است و تجاري فناوري، توليدي شرايط

 . شود مي حاصل دولتي غير و دولتي هاي سازمان، ادهانه، تخصصي و علمي مراكز، صادركنندگان و واردكنندگان، كنندگان
-مي ارسال مربوط فني هاي كميسيون اعضاي و نفع ذي مراجع به نظرخواهي براي ملي ايران  نويس استانداردهاي پيش

 استاندارد عنوان به تصويب صورت در و طرح رشته آن با مرتبط ملي پيشنهادها در كميتة و نظرها از دريافت پس و شود

  . شود مي منتشر و ايران چاپ )رسمي(ملي 
 مي تهيه شده تعيين ضوابط رعايت با نيز صالح ذي و مند عالقه سازمان هاي و مؤسسات كه استانداردهايي نويس پيش

، بدين ترتيب . شود مي منتشر و چاپ ايران ملي استاندارد عنوان به، تصويب درصورت و بررسي و طرح ملي كنند در كميتة
ملي  كميتة در و تدوين 5 شمارة ايران ملي استاندارد در شده نوشته مفاد اساس بر كه شوند مي تلقي اردهايي ملياستاند

  . باشد رسيده تصويب به دهدمي مربوط كه سازمان ملي استاندارد ايران تشكيل استاندارد
المللي الكتروتكنيك  بين كميسيون، 1(ISO)استاندارد  المللي بين سازمان اصلي اعضاي از ايران سازمان ملي استاندارد

2(IEC) 3قانوني  شناسي اندازه المللي بين و سازمان(OIML) كدكس غذايي  كميسيون 4رابط تنها به عنوان و است
5(CAC) خاص هاي نيازمندي و كلي شرايط به توجه ضمن ايران ملي استانداردهاي تدوين در . كند مي كشور فعاليت در 

   . شودمي گيريبهره المللي بين استانداردهاي و جهان صنعتي و فني، هاي علمي يشرفتآخرين پ از، كشور
 حفظ، كنندگان مصرف از حمايت براي، قانون در شده بيني پيش موازين رعايت با تواند سازمان ملي استاندارد ايران مي

اجراي ، اقتصادي و محيطي ستزي مالحظات و محصوالت كيفيت از اطمينان حصول، عمومي و فردي و ايمني سالمت
 عالي شوراي تصويب اب، وارداتي اقالم يا/و كشور داخل توليدي محصوالت براي را ايران استانداردهاي ملي از بعضي

 استاندارد اجراي، كشور محصوالت براي المللي بين بازارهاي حفظ منظور به تواند سازمان مي  . نمايد اجباري، استاندارد

 خدمات از كنندگان استفاده به بخشيدن اطمينان براي همچنين  . اجباري نمايد را آن بنديو درجه صادراتي كاالهاي

 و كيفيت مديريت هاي سيستم صدورگواهي و مميزي، بازرسي، آموزش، مشاوره در زمينة فعال مؤسسات و سازمان ها
 گونه اين سازمان ملي استاندارد ايران، سنجش وسايل) واسنجي(كاليبراسيون  و مراكز ها آزمايشگاه، محيطيزيست مديريت

، الزم شرايط احراز صورت در و كند ارزيابي مي تأييد صالحيت ايران نظام ضوابط اساس بر را مؤسسات و ها سازمان
ن كاليبراسيو، يكاها المللي دستگاه بين ترويج . كند نظارت مي آن ها عملكرد بر و اعطا ها آن به صالحيت تأييد گواهينامة

 ايران ملي سطح استانداردهاي براي ارتقاي تحقيقات كاربردي انجام و گرانبها فلزات عيار تعيين، سنجش وسايل )واسنجي(

  . است سازمان اين وظايف ديگر از

                                                 
1-  International Organization for Standardization 
2 - International Electrotechnical Commission 
3-  International Organization of  Legal Metrology (Organisation Internationale de Metrologie Legale)  
4 - Contact point 
5 - Codex Alimentarius Commission 



 ج 

  كميسيون فني تدوين استاندارد
  -ايمني –وسايل برقي خانگي و مشابه  «

  »ها ، درها و پنجره هامحرك هاي مخصوص دروازه  الزامات ويژه :103-2قسمت  

  )اولتجديدنظر (
   

  يا نمايندگي/سمت و  :رئيس
 مداحي، محسن

  )فوق ليسانس مهندسي انرژي(
  
  

  مدير عامل آزمايشگاه همكار آروين آزماي سرمد
  
 
  

   :دبير
 حميد بهنام، غزال

  )ليسانس فيزيك كاربردي(
  

  كارشناس اداره كل نظارت براجراي سازمان ملي استاندارد 
  

 
 )اسامي به ترتيب حروف الفبا(: اعضاء

 

 ايرانمنش، ليال 
  )الكترونيك -ليسانس مهندسي برق(
  

  زهرا ، ضيايي
  )فوق ليسانس مهندسي صنايع (
  

  جواد، عبدي
 )كنترل -مهندسي برق دكتري (
  

  مهدي ، كامل زاده
 )ليسانس مهندسي كامپيوتر(
 

 معصومي، مجتبي
  )الكترونيك -ليسانس مهندسي برق(
  

  بهاره، زاده فعال دقتي يوسف
  )الكترونيك -ليسانس مهندسي برق(

  كارشناس آزمايشگاه همكار آماج گستر بندر
  
  

  )سهامي خاص(رئيس مهندسي كيفيت شركت پارس خزر
  
  

  واحد كرج -عضو هئيت علمي دانشگاه آزاد اسالمي 
  
  

  مدير عامل آزمايشگاه همكار فرامجريان داده پرداز
 
  

  ه همكار آروين آزماي سرمدكارشناس آزمايشگا
 
 
  

  كارشناس اداره كل نظارت براجراي سازمان ملي استاندارد 
  
  
  
 
 
 
 
 
  
 



 د 

  فهرست مندرجات
   

 صفحه عنوان

  ب    استانداردملي  سازمانآشنايي با 
  ج  كميسيون فني تدوين استاندارد

  و  گفتار پيش
  ز  مقدمه

 1  هدف و دامنه كاربرد 1

  2 مراجع الزامي 2
 2 ات وتعاريفاصطالح 3

 2 الزامات عمومي 4

 2 شرايط عمومي در مورد آزمون ها 5

 2 طبقه بندي  6

  2  نشانه گذاري و دستور العمل ها  7
  3  حفاظت در برابر دسترسي به قسمت هاي برقدار  8
  3  راه اندازي وسايل موتور دار  9

  3  توان ورودي و جريان 10
  3  گرمايش 11
  4  باشددر حال حاضر خالي مي  12
  4  جريان نشت و استقامت الكتريكي در دماي كار 13
  4  اضافه ولتاژهاي گذرا 14
  4  مقاومت در برابر رطوبت 15
  4  جريان نشت و استقامت الكتريكي 16
  5  حفاظت ترانسفور ماتور ها و مدارهاي مربوط در برابر اضافه بار 17
  5  دوام 18
  5  كار غير عادي 19
  6  ت مكانيكيپايداري و خطرا 20
  6  استقامت مكانيكي 21
  6  ساختمان 22
  6  سيم كشي داخلي 23
  7  اجزاء متشكله 24
  7  اتصاالت تغذيه و كابل ها و بندهاي قابل انعطاف بيروني 25



 ه 

    ادامه فهرست مندرجات  

 صفحه  عنوان

  7  پيش بيني اتصال زمين 27
  7  پيچ ها و اتصاالت 28
  7  و عايق بندي جامد فواصل خزشي، فواصل هوايي 29
  7  مقاومت در برابر گرما و آتش  30
  7  مقاومت در برابر زنگ زدگي 31
  7  مسموميت و خطرات مشابه، تابش 32

  9  پيوست 
  10  نامه كتاب

    
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 و 

  گفتار پيش
وص محـرك هـاي مخصـ    الزامات ويژه :103-2قسمت  -ايمني –وسايل برقي خانگي و مشابه  «استاندارد 

اين استاندارد بر اسـاس پيشـنهادهاي   . تهيه شد1386نخستين بار در سال »  دروازه ها ، درها و پنجره ها
هـاي مربـوط بـراي     رسيده و بررسي توسط موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران و تاييد كميسـيون 

يتـه ملـي بـرق و    اجالسـيه كم  ششصـد و هفتـاد و پنجمـين    اولين بار مورد تجديدنظر قـرار گرفـت و در  
قـانون اصـالح    3اينك اين استاندارد به اسـناد بنـد يـك مـاده     . تصويب شد 26/1/1391الكترونيك مورخ

به عنوان استاندارد ، 1371مصوب بهمن ماه ، قوانين و مقررات موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران
  . شود ملي ايران منتشر مي

، علوم و خدمات، هاي ملي و جهاني در زمينه صنايع و پيشرفت براي حفظ همگامي و هماهنگي با تحوالت
استانداردهاي ملي ايران در صورت لزوم تجديد نظر خواهد شد و هرگونه پيشـنهادي كـه بـراي اصـالح و     

هنگام تجديد نظر در كميسيون فني مربوط مـورد توجـه قـرار خواهـد     ، تكميل اين استانداردها ارائه شود
  .همواره از آخرين تجديدنظر استانداردهاي ملي استفاده كردبنابراين بايد . گرفت

 
  .شده است1386سال  1562-2-103اين استاندارد جايگزين استاندارد ملي ايران 

  
   :منبع و مĤخذي كه براي تهيه اين استاندارد مورد استفاده قرار گرفته به شرح زير است

IEC 60335-2-103, 2011 : Household and similar electrical appliances - Safety - 
Part 2-103: Particular requirements for drives for gates, doors and windows. 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 



 ز 

  مقدمه
 –وسـايل برقـي خـانگي و مشـابه     «تحـت عنـوان    1562-1ندارد ملي ايران اين استاندارد بايد همراه استا

  .به كار رود» الزامات عمومي: قسمت اول –ايمني 
بايد طوري تغييـر داده شـده يـا تكميـل      1562-1در اين استاندارد بندهاي نظير در استاندارد ملي ايران 

به كـار  »  ص دروازه ها ، درها و پنجره هامحرك هاي مخصوالزامات ويژه  «گردد تا بتوان آن را به عنوان 
  .برد

توضـيحي داده نشـده    1562-1چنانچه در اين استاندارد در مورد بند نظير خود در استاندارد ملـي ايـران   
  .بدون تغيير به همان صورت كاربرد دارد 1562-1اين بند از استاندارد ملي ايران ، باشد

در مـورد  » جـايگزين شـود  «يـا  » تغيير داده شود«، »ضافه شودا«هر جا كه عبارت ، در متن اين استاندارد
هاي ارائه شـده در بنـد نظيـر در     هاي آزمون يا يادآوري الزامات مربوطه به ويژگي، يك بند بيان شده باشد

  . بايد به همان ترتيب تطبيق داده شوند 1562-1استاندارد ملي ايران 
  . شوند شروع مي 101اند با عدد  مت اول آمدهها و بندهايي كه عالوه بر قس شماره گذاري شكل

گـذاري   و ماننـد آن اسـم  ) ب ـ ب  (، )الـف ـ الـف   (هايي كه عالوه بر قسمت اول باشند بـا حـروف    پيوست
  . شوند مي
  

  
  
  
  
  
  
  

 



١ 

  -ايمني –وسايل برقي خانگي و مشابه 
  دروازه ها، درها و پنجره ها  محرك هاي مخصوص  الزامات ويژه :103- 2قسمت  

  كاربرده هدف و دامن  1
  :شود با مطالب زير جايگزين  1562-1از استاندارد ملي ايران  1بند 

ها و  ها، در هاي الكتريكي مخصوص دروازه هدف از تدوين اين استاندارد ، تعيين الزامات ايمني ويژه محرك
ل تحت ولتاژ اسمي وساي. هاي متحرك عمودي و افقي براي مصارف خانگي و مشابه آن است پنجره

. باشد مي V480و براي ساير مصارف حداكثر V 250حداكثر پوشش اين استاندارد براي مصارف تك فاز
  .نيز در دامنه كاربرد اين استاندارد قرار  مي گيرد تحريك شونده قسمتخطرات مربوط به حركت 

نند منشاء خطري توا اند ، ولي با اين حال مي وسايلي كه براي مصارف عادي خانگي در نظر گرفته نشده
ها،  ها، رستوران اي در مغازه ها، اداره ها، هتل براي عموم باشند، مانند وسايلي كه افراد غير حرفه

  .گيرند ها، صنايع و مزارع استفاده مي كنند، در دامنه ي كاربرد اين استاندارد قرار مي بيمارستان
الف آمده .ستفاده شوند، در پيوست الفهايي كه ممكن است در مواقع اضطراري ا هاي در الزامات محرك

  .است

  :گيرند، عبارتند از هايي كه در دامنه كاربرد اين استاندارد قرار مي نمونه ي محرك – 101يادآوري 
 .1هاي تاشو  در -

 .2هاي گردان در -

 .3هاي رول شونده در -

 .هاي سقفي پنجره -

 .4هاي كركره اي متصل به سقف  در -

  .5هاي لواليي و كشويي ها يا در دروازه -
  .اند نشان داده شده 101ها در شكل  نمونه

  .ها ممكن است با قسمت تحريك شده عرضه شوند محرك - 102يادآوري 
اين استاندارد تا حد امكان خطرات عمومي موجود را كه ممكن است در حين استفاده از اين وسايل براي 

                                                 
1- Folding doors 
2-Revolving doors 
3- Rolling doors 
4-Sectional overhead doors  
5-Swinging and sliding gates or doos  

 



٢ 

هاي زير را  اين استاندارد به طور كلي موضوع.گيرد در برميتمام افراد و محيط اطراف آن ها پيش بيايد، را 
  :گيرد در بر نمي

  ) از جمله كودكان(استفاده ايمن از وسايل توسط افراد 
  حسي يا عقلي؛ يا ، با ناتواني فيزيكي ●
  نداشتن تجربه و دانش  ●

  بدون حضور سرپرست يا دستورالعمل ؛
 .بازي كردن كودكان با وسايل

هايي كه مسئوليت سالمت ، بهداشت جامعه و حفاظت كار را به  به اين نكته بايد توجه داشت كه سازمان – 103يادآوري 
  .عهده دارند، در اين ارتباط ممكن است الزامات ديگري نيز داشته باشند

  :اين استاندارد درارتباط با مطالب زير كاربرد ندارد - 104يادآوري 
طبق استاندارد         (روند  هاي مسكوني به كار مي هاي پاركينگ در ساختمان ي درهايي كه براي باز كردن عمود محرك -

  )1562-2-95ملي ايران 
ها و تجهيزات مشابه به كار  ها، پرده ، سايبان)شامل دري كه پشت كركره قرار دارد ( ها  هايي كه براي بستن كركره محرك -

  ). 1562-2-97طبق استاندارد ملي ايران (روند  مي
  . m2 25/6و مساحت باز شوندگي بيش از m3محرك هايي درهاي عبوري عمودي با پهناي باز شوندگي بيش از  -
  .هاي صنعتي و تجاري در نظر گرفته   شده اند ديده درساختمان هايي كه منحصراًبراي استفاده توسط افراد آموزش محرك -
  .اند نظر گرفته شده در 1هايي كه براي اهداف خاص، مانند موانع آتش  محرك -
غبار، بخار (هاي حاوي مواد خورنده يا قابل انفجار  هايي با شرايط ويژه، مانند محيط هايي كه براي استفاده در مكان محرك -

  .اند در نظر گرفته شده) يا گاز

استفاده  2دهاين استاندارد براي محرك هاي درهاي عبوري كه حركت آن ها منحصرا از انرژي ذخيره ش – 105يادآوري 
  .كاربرد ندارد ،مي كنند 

  مراجع الزامي  2
  :با در نظر گرفتن مطالب زير كاربرد دارد 1562-1استاندارد ملي ايران از  2بند 

  :اضافه شود 
مه : Kbآزمون  –ها  آزمون: قسمت دوم –آزمون محيطي ): 1377(1307 - 52ايران  استاندارد ملي) 1- 2

  )محلول كلريد سديم(اي  نمك، چرخه
2-2 ) IEC 60825-1 : 1993 + Amd 1: 1997+ Amd 2: 2001  ، Safety of laser products- Part1 : 

Equipment classification ، requirements and user's guide. 

  تعاريفاصطالحات و   3
  :با در نظر گرفتن مطالب زير كاربرد دارد 1562-1از استاندارد ملي ايران  3بند 

                                                 
 1-Fire barriers 
2-Stored energy 
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  :جايگزين شود 3-1-9
  كار عادي

  :شود محرك تحت شرايط زير به كار انداخته مي
  .شوند خود به كار انداخته مي هايي كه بدون قسمت تحريك شونده عرضه مي شوند، با بار اسمي محرك

ر حالي كه قسمت تحريك شونده طبق د هايي كه با قسمت تحريك شونده عرضه مي شوند ، محرك 
  .شوند انداخته ميها نصب شده است، به كار  دستورالعمل

3-101     
  محرك 

    .كند موتور يا اجزاي ديگري كه حركت قسمت تحريك شونده را كنترل مي

هاي حفاظت از گير كردن بين درها و قسمت هاي  و سيستم 1ها ها، ترمزها، باركش كننده ها، كنترل دنده - يادآوري
  .متحرك، نمونه هايي از اين اجزا هستند

3-102    
  دهقسمت تحريك شون

  .شود قسمت متحركي از دروازه، در يا پنجره كه به كمك  محرك به كار انداخته مي
3-103     
  پنجره 

شود و براي عبور و تردد در نظر گرفته نشده  قسمتي از ساختمان كه براي تبادل جريان هوا باز و بسته مي
  .است

3-104    
  بار اسمي

  .شده است نيرو يا گشتاوري كه از طرف سازنده براي محرك مشخص
3-105    

  زمان كار اسمي
  .اي كه از طرف سازنده براي محرك مشخص شده است مدت زمان كارپيوسته

  .تواند معكوس گردد مسير محرك مي در حين كار پيوسته، - يادآوري
3-106    

  هاي كار تعداد اسمي دوره
  .اي كه از طرف سازنده براي محرك مشخص شده است هاي بي وقفه تعداد دوره

  
  

                                                 
1-Trolleys 
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3-107    
  سيستم حفاظت از گير كردن 

  .قسمتي از محرك كه براي حفاظت از گير كردن افراد در نظر گرفته شده است
هاي حساس به فشار، وسايل  مانند لبه(سيستم حفاظت از گير كردن ممكن است از يك يا چند وسيله - 1 يادآوري

  .تشكيل شده باشد) موتوردار پايش جريان سايل، كليدهاي قطع باياس يا وحساس به نور فعال و مادون قرمز غير فعال
  .تواند درون موتور يا به طور مجزا نصب شده باشد سيستم حفاظت از گير كردن مي - 2 يادآوري

3-108    
  1كليد قطع باياس

گردد و حركت  به طور خودكار به وضعيت خاموش برمي آن انداز كليدي كه در هنگام آزاد شدن عضو كار
  .كند محرك را متوقف مي

3-109    
  محرك خودكار

  . محركي كه قسمت تحريك شونده را بدون كار اندازي عمدي كاربر حداقل در يك جهت به كار مي اندازد
3-110  

  درهاي عبوري عمودي
          و مساحت باز شوندگي كمتر m 3كشويي يا غلتكي با پهناي باز شوندگي كمتر از،در هاي لواليي 

m2   25/6، ر و مرور طراحي شده اندكه براي عبو.  
3-111    

  محرك برگشت پذير
با فشار قسمت تحريك شونده در هر دو جهت به  ،محركي كه به صورت دستي با اعمال نيرو يا بدون آن

  .مي افتد كار

  الزامات عمومي  4
  .كاربرد دارد 1562-1از استاندارد ملي ايران  4بند 

  ها شرايط عمومي در مورد آزمون  5 
  :با در نظر گرفتن مطالب زير كاربرد دارد 1562-1ستاندارد ملي ايران از ا 5بند 

  :اضافه شود  2- 5
زماني كه آزمون بايد به همراه قسمت تحريك شونده انجام شود، از قسمت تحريك شونده  مشخص شده 

محرك . شود دهد، استفاده مي براي نصب با محركي كه نامساعدترين شرايط براي آزمون را نتيجه مي
  .شود ها تنظيم مي بق دستورالعملط

                                                 
1- Biased-off switch  
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  .سازي شود تواند به كمك بار مصنوعي شبيه قسمت تحريك شونده مي
  :اضافه شود  5- 5

  .شود در حين آزمون، دريچه بسته نگه داشته مي
  :اضافه شود  7- 5

،  13، 11بندهاي   گذاري شود ، آزمون نشانه+ Cº40تا + Cº5اگر محرك با دماي محيطي فراتر از گستره 
  .شود گذاري شده انجام مي در نامساعدترين دماي نشانه 21و  109- 20تا  105 -20

  :اضافه شود      10- 5
  .محرك در نا مساعدترين شرايط مطابق با دستورالعمل تنظيم مي شود

  بندي طبقه  6
  :با در نظر گرفتن مطالب زير كاربرد دارد 1562-1از استاندارد ملي ايران  6بند 

  :شود تغيير داده  6-1
  .باشند   3يا  2،  1  ها بايد از طبقه ي حفاظتي  محرك

  :اضافه شود  6-2
اند، بايد  هايي از آن ها، كه براي قرار گرفتن در معرض هواي آزاد در نظر گرفته شده ها، يا قسمت محرك

  .باشند  IPX4 دست كم از  طبقه ي حفاظتي

  ها گذاري و دستورالعمل نشانه  7
  :با در نظر گرفتن مطالب زير كاربرد دارد 1562-1ملي ايران از استاندارد  7بند 

  :تغيير داده شود  7-1
  .گذاري شوند ها بايد با توان ورودي اسمي نشانه محرك

  :اضافه شود
  .گذاري شوند ها بايد با گستره ي دماي محيطي خود نشانه محرك
  :گذاري شوند ات زير نشانههايي كه بدون قسمت تحريك شونده عرضه مي شوند، بايد با اطالع محرك

  ؛)Nm( متر يا نيوتن)N( بار اسمي، بر حسب نيوتن -
 .زمان كار اسمي، بر حسب دقيقه، مگر آن كه محرك براي كار پيوسته در نظر گرفته شده باشد -

گذاري  هاي كار نشانه هايي كه با قسمت تحريك شونده عرضه مي شوند ، بايد با تعداد اسمي دوره محرك
  .گر آن كه محرك براي كار پيوسته در نظر گرفته شده باشدشوند، م

  :اضافه شود  7-6

 
  .دماي بيشينه]  4957 شماره استاندارد ملي ايران از 0533نماد [ 
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  .دماي كمينه] 4957 شماره  استاندارد ملي ايراناز  0534 نماد[ 

  :اضافه شود  7-12
  :ها بايد حاوي هشدار زير باشند دستورالعمل

پيروي از اين  ، براي حفظ ايمني افراد. هاي مهم ايمني دستورالعمل  :هشدار
ها را براي مراجعات  اين دستورالعمل. باشد ها مهم مي دستورالعمل

  .بعدي نگهداري كنيد
  :ها بايد حاوي جمالتي با مضامين زير باشند دستورالعمل

هاي از راه دور را از دسترس        كننده كنترل. ندهيد هاي ثابت را كننده به كودكان اجازه بازي با كنترل -     
  كودكان دور نگه داريد؛     

 توضيح نشانگرهاي حالت؛ -

دستي، و در صورت كاربرد، اشاره به اين نكته كه   يجزئيات نحوه  استفاده از خالص كننده -
تواند باعث  تعادل ميهاي مكانيكي يا شرايط خارج از  سازي خالص كننده دستي به دليل عيب فعال

 .اي از قسمت تحريك شونده شود بروز حركات كنترل نشده

 اند؛ ، اطمينان حاصل نماييد كه ساير افراد دور نگه داشته شدههنگام به كاراندازي كليد قطع باياس -

كه ساير افراد مطمئن شويد باز شده است،  كنترل دوداي كه به وسيله سيستم  هنگام بستن پنجره -
 اند؛ نگه داشته شدهدور 

 ها؛ كننده جزئيات مربوط به نحوه تنظيم مجدد كنترل -

ها، فنرها و نحوه سوار  ديدگي كابل هاي فرسودگي يا آسيب تأسيسات را از نظر عدم تعادل و نشانه -
 در صورت نياز به تعمير يا تنظيم از آن استفاده نكنيد؛. كردن  همواره بررسي نماييد

شود، هنگام تميز كردن يا انجام ساير امور حفظ  خودكار كنترل مي صورتله به در صورتي كه وسي -
  .و نگهداري، برق وسيله را قطع نماييد

 
  :اضافه شود  1 - 7-12

  :هاي نصب بايد حاوي هشدار زير باشند دستورالعمل
زيرا نصب  ،ها پيروي نماييد از كليه دستورالعمل. هاي مهم ايمني دستورالعمل  :هشدار

  .تواند صدمات شديدي دربرداشته باشد ست مينادر
  

تواند نصب  هاي نصب بايد نوع، اندازه و جرم قسمت تحريك شونده و مكاني كه محرك مي در دستورالعمل
بايد بررسي كند كه آيا گستره ي دماي  نصابها بايد ذكر شود كه  در دستورالعمل. شود، مشخص باشد

  .ن مكان مناسب استگذاري شده بر روي محرك براي آ نشانه
  :هاي نصب بايد حاوي اطالعات زير باشند دستورالعمل

 استفادهاين اطالعات بايد نحوه . وزن دارد kg 20 اطالعات الزم براي جابجايي ايمن محركي كه بيش از -
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  را شرح دهد؛) ها ها و طناب مانند قالب( وسايل جابجايي
تعادل دقيق و باز  ،ه در شرايط مكانيكي مناسب پيش از نصب محرك، قرارگيري قسمت تحريك شوند -

  و بسته شدن دقيق آن بررسي شود؛
باالتر از سطح زمين يا سطوح  m 5/2اين كه آيا محرك براي نصب در ارتفاع دست كم  ارهربداطالعاتي  -

 دسترسي ديگر در نظر گرفته شده است؛

مگر آن كه محرك (است، استفاده شودتواند با قسمت تحريك شونده اي كه داراي دريچه  محرك نمي -
 ؛)نتواند با دريچه ي باز به كار انداخته شود

اطمينان حاصل نماييد كه از گير كردن افراد بين قسمت تحريك شونده  ،افقيبه غير از درهاي عبوري  -
ي قسمت تحريك شونده، جلوگيري به عمل آمده هاي ثابت مجاورآن به دليل حركت باز شونده و قسمت

 ت؛اس

شامل هر گونه وسايل فرعي حفاظت از گير كردن ( اره نصب محرك و اجزاي مربوط به آنبجزئياتي در -
  ؛) هاي با قابليت تغيير شكل يا لبه

مطمئن شويد كه از گير كردن افراد بين قسمت تحريك شونده و  ،براي درهاي عبوري با حركت افقي -
اين اطمينان در  .عمل آمده استه جلو گيري ب ،ه قسمت هاي ثابت به دليل حركت قسمت تحريك شوند

هر چند فاصله هاي زير جهت جلوگيري . بيشتر نشود mm8 صورتي حاصل مي شود كه فاصله مربوطه از
  :از گير افتادن قسمت هاي مشخصي از بدن كافي مي باشند

  .mm 25 فاصله اي بزرگتر از ،براي انگشتان  -      
  .mm 50 اي بزرگتر از فاصله ،براي پاها  -      

  .mm 300 فاصله اي بزرگتر از ،براي سر  -       
  .mm 300فاصله اي بزرگتر از  ،براي كل بدن  -      

  .دستگاه هاي حفاظتي تهيه شودبايد  ،در صورتي كه رعايت اين فاصله ها امكان پذير نباشد 
حركت كشويي به طرف خارج قسمت  جزئيات مربوط به حداكثر فاصله مجاز از ديواري كه موازي با -

  . هاي تحريك شونده كشويي افقي است
شامل جزئيات لوازم جانبي مورد نياز براي ( جزئيات مربوط به نصب محرك و اجزاي مربوط به آن  -

  ).حاالت كاري جايگزين 
هاي  ولي دور از قسمت تحريك شوندهبايد در ديد مستقيم قسمت  انداز كليد قطع باياس عضو راه  -

و غيرقابل دسترس براي عموم نصب  m 5/1 انداز بايد در ارتفاع كمينه عضو راه. متحرك قرار داده شود
 شود؛ شود، مگر آن كه با كليد كاراندازي مي

 ها؛ كننده جزئيات مربوط به نحوه تنظيم كردن كنترل -

سيستم حفاظتي و پس از نصب، اطمينان حاصل نماييد كه مكانيزم به درستي تنظيم شده است و  -
 كنند؛ خالص كننده دستي به درستي كار مي

 .انداز آن به طور ثابت نصب شود برچسب مربوط به خالص كننده دستي در مجاورت عضو راه -

هاي مجهز به خالص كننده دستي ، بايد برچسبي داشته باشند كه نحوه استفاده از آن را  محرك  101 - 7
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  .روي وسيله نشانه گذاري شده باشد ، مگر آن كه اطالعات برتوضيح دهد
  .شود مطابقت با بازرسي بررسي مي

اي قيد گردد كه نشان دهد، وسيله نبايد در  آن ها بايد جمله دستورالعمل باشند، در  مي Iطبقهدر مورد وسايلي كه :  توجه
  .هايي كه سيستم اتصال زمين وجود ندارد،  به كار گرفته شود محل

  هاي برقدار رسي به قسمتحفاظت در برابر دست  8
  .كاربرد دارد 1562-1از استاندارد ملي ايران  8بند 

  اندازي وسايل موتوردارراه   9
    .كاربرد ندارد 1562- 1از استانداردملي ايران  9بند  

  جريان و توان ورودي  10
  :با در نظر گرفتن مطالب زير كاربرد دارد 1562-1از استاندارد ملي ايران  10بند  

  :غيير داده شودت  10-1
هاي هجومي  شود، از تأثير جريان به جاي تعيين مقدار ميانگين، مقدار بيشينه ي توان ورودي تعيين مي

  .شود صرف نظر مي

  گرمايش  11
  :با در نظر گرفتن مطالب زير كاربرد دارد 1562-1از استاندارد ملي ايران  11بند 

  :جايگزين شود  11-7
هاي پي در پي به كار انداخته  زمان برقراري شرايط پايدار ، با دوره هاي مخصوص كار پيوسته تا محرك

  .شوند مي
  :شوند ها به صورت زير به كار انداخته مي ساير محرك

هاي استراحت براي زمان  هايي كه بدون قسمت تحريك شونده عرضه مي شوند، بدون دوره محرك -
به كار انداخته ) تر باشد هر كدام كه طوالني( كاراسمي ولي براي كمينه پنج دوره كار يا چهار دقيقه 

  شوند؛ مي
هاي استراحت به تعداد اسمي  هايي كه با  قسمت تحريك شونده عرضه مي شوند، بدون دوره محرك -

  .شوند هاي كار ولي براي كمينه پنج دوره به كار انداخته مي دوره

  در حال حاضر خالي مي باشد  12

  يكي در دماي كارجريان نشت و استقامت الكتر  13
  .كاربرد دارد 1562-1از استاندارد ملي ايران  13بند 
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  اضافه ولتاژهاي گذرا  14
  .كاربرد دارد 1562-1از استاندارد ملي ايران  14بند 

  مقاومت در برابر رطوبت  15
  :با در نظر گرفتن مطالب زيركاربرد دارد 1562-1از استاندارد ملي ايران  15بند 

  :وداضافه ش    15-1-2
شده در  اي با بزرگترين قطرتعيين لوله درون IPX4درجة حفاظتي با 1اياستوانه هاي محرك

طول لوله دو برابر طول موتور است و روي . شوند  نصب مي ها كه هر دو سر آن باز است، دستورالعمل
  .دور در دقيقه چرخانده مي شودنگهدارنده با سرعت يك .شود گاهي همانند استفاده عادي نصب مي تكيه

  جريان نشت و استقامت الكتريكي  16
  .كاربرد دارد 1562-1از استاندارد ملي ايران  16بند 

  حفاظت ترانسفورماتورها و مدارهاي مربوط در برابر اضافه بار  17
  .كاربرد دارد 1562-1از استاندارد ملي ايران  17بند 

  دوام  18
  .كاربرد ندارد 1562-1ان از استاندارد ملي اير 18بند 

  كار غير عادي  19
  :با در نظر گرفتن مطالب زير كاربرد دارد 1562-1از استاندارد ملي ايران  19بند 

  :اضافه شود  19-1
  .شود بررسي مي 101-19همچنين مطابقت با آزمون بند 

  :اضافه شود  19-10
  .شود ريك شونده، انجام ميدر مورد محرك مجهز به خالص كننده دستي ، آزمون با قطع قسمت تح

  :اضافه شود    19-11-2
هاي  در صورتي كه محرك بتواند هنگام شبيه سازي هر گونه شرايط نقصي بكار انداخته شود، آزمون

  .شود شوند، اما محرك با ولتاژ اسمي تغذيه مي  انجام مي 108-20و  107-20،  104-20بندهاي 
بايد توسط قسمت  ،كند يا پس از حداكثر يك دوره كاري  در حالي كه محرك الزامات را برآورده مي

هنگامي كه . تعويض شود ت ايمن متوقف شود يا محرك بايد با كليد قطع باياسعيتحريك شونده در وض

                                                 
1- Tubular drives 
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خود دچار نقص شود كليد قطع باياس نبايد در اولين عملكرد  ،محرك توسط يك دكمه كنترل  مي شود 
  .در آخرين وضيعت حركت خود قرار گرفته باشدمگر آن كه قسمت تحريك شونده  ،

  :اضافه شود  19-13
  .تجاوز كند 9-19پيچ نبايد از مقادير تعيين شده در بند  ، دماي سيم101- 19بند   در حين آزمون

هاي با كار پيوسته، با ولتاژ اسمي تغذيه شده و به طور پيوسته تحت كار  ها به جز محرك محرك  19-101
  .شوند ته ميعادي به كار انداخ

  پايداري و خطرات مكانيكي  20
  :با در نظر گرفتن مطالب زير كاربرد دارد 1562-1از استاندارد ملي ايران  20بند 

 :اضافه شود  20-2

زمين يا ساير  از باالي سطح m  5/2كه به منظور نصب در ارتفاع حداقل قسمت هاي متحرك وسيله
اي قرار داده شوند كه در هنگام كار عادي محافظت كافي ي شده اند، بايد بگونه سطوح در دسترس طراح

   .فرد را تامين نماينددر برابر آسيب به 

سطوحي كه به طور معمول براي ايستادن . هايي از سطوح دسترسي هستند نمونه 1ها ها و تراس پلكان - 101 يادآوري
به عنوان سطوح دسترسي در نظر گرفته ) ها نند نردبانما( و تجهيزات قابل حركت) ها مانند لبه ي پنجره( شوند  استفاده نمي

  .شوند نمي
يا بيشتر از  mm 8 اگر فاصله بين قسمت هاي ثابت و متحرك كمتر از ،براي درهاي متحرك عبوري افقي  -102 يادآوري

mm 25  باشد يا حداقلm2  اظت قسمت هاي متحرك شامل بخش هاي يكپارچه محرك نيازي به حف ،باالي زمين باشد
 .نيز كاربرد دارد ،اين يادآوري در مورد فاصله بين قسمت هايي كه امكان حركت با سرعت هاي متفاوت را دارند . ندارند

هاي تحريك شونده هنگام بسته شدن ناگهاني  ها بايد از حركت عمودي قسمت محرك    20-101
  .لوگيري كنندج

  .شود مطابقت با آزمون زير بررسي مي
شود ولي بكار انداخته  برابر ولتاژ اسمي تغذيه مي 06/1تا  94/0دترين ولتاژ بين محرك تحت نامساع

برابر بار اسمي به مدت  2/1محرك با .عملكرد خودكار محرك هاي خودكار غير فعال مي شود. شود نمي
min 30 در صورتي كه محرك با قسمت تحريك شونده عرضه شده باشد، بار به . دقيقه بارگذاري مي شود

  .مت تحريك شونده اعمال شده و ميزان آن  برابر با بيشينه نيروي اعمالي توسط آن استقس
  .هيچ گونه حركتي به غير از براي رفع اوليه هر گونه بازي در سيستم، نبايد وجود داشته باشد

قدار نيست ، بيشينه نيرو درحالتي كه قسمت تحريك شونده درنامساعدترين وضعيت قرار دارد و محرك بر - 1 يادآوري
  .شود تعيين مي

. دهدبايد توجه داشت كه مطابقت با اين بند الزامات خطرهاي مربوط به قسمت تحريك شونده را پوشش نمي -2 يادآوري

                                                 
1-Terraces  
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  .وسايل ايمني جهت جلوگيري از سقوط ممكن است الزم باشد ،براي درهاي متحرك عمودي 
  
  

  .ودش در حالتي كه برق قطع شده است، تكرار مي  آزمون
عملكرد خالص . خالص كننده دستي يا محرك برگشت پذير بايد به آساني به كار انداخته شود    20-102

كننده دستي نبايد باعث افزايش خطراتي مانند  برگشت ناگهاني يا عملكرد پيش بيني نشده ي محرك 
  .شود

  .گونه خطري ايجاد كند محرك نبايد در حين فعال شدن خالص كننده دستي، هيچ
نبايد  ،عملكرد محرك برگشت پذير كه به عنوان يك وسيله براي خالص كننده دستي استفاده مي شود 

  .باعث ايجاد خطر شود
  .شود مطابقت با آزمون زير بررسي مي

برابر ولتاژ اسمي  06/1تا 94/0دترين ولتاژ بين محرك با قسمت تحريك شونده نصب شده و تحت نامساع
ها مطالب مربوط به تنظيمات قيد شده باشد،محرك براي بيشينه ي  اگر در دستورالعمل. شود تغذيه مي

خالص كننده دستي زماني كه قسمت تحريك شونده به نوبت در . شود نيروي باز و بسته شدن تنظيم مي
عملكرد خالص كننده محرك برگشت پذير بايد با . شود ر انداخته ميهر موقعيت ترمينال توقف كند، به كا

نيرو همان طور كه در دستورالعمل .امكان پذير باشد Nm 6/1يا بيشينه گشتاور   N 220 بيشينه نيروي
  .اعمال مي شود ،ها آمده است 

  .آزمون در حالي كه برق قطع شده است تكرار مي شود
محرك نبايد . شود شده است، برق وصل شده  و محرك فعال ميزماني كه خالص كننده دستي فعال 

  .كليه الزامات اين استاندارد بايد در نظر گرفته شود، حركت كند يا در صورت حركت آن
  . به كار خطرناك شود منجر اشكال مكانيكي در محرك نبايد      20-103

  .شود مطابقت با بازرسي و در صورت لزوم با آزمون بررسي مي
توانند روي ايمني كار تأثير بگذارند و آيا احتمال شكستن   هايي مي سي بايد ارزيابي كند كه چه قسمتبازر

توانند قسمتي از محرك بوده يا براي اتصال   ها مي اين قسمت. و شل شدن آن قسمت ها وجود دارد
  .محرك به  قسمت تحريك شونده استفاده شده باشند

هاي مورد ارزيابي  نمونه هايي از قسمت  هاي نگهدارنده ، زنجيرها و قسمت  ها، ها، چرخ ها، شاخك ها، ميله پيچ- يادآوري
  .هستند

خود  عاديدر صورتي كه توسط بازرسي نتوان تعيين كرد كه آيا هنگام خرابي قسمت، محرك به كار 
  .شود زير انجام مي  ايستد، آزمون  ادامه خواهد داد يا از حركت باز مي

ها  شود، نيروي اعمال شده توسط محرك طبق دستورالعمل حريك شونده نصب ميمحرك با قسمت ت
برابر ولتاژ  06/1تا 94/0محرك تحت نامساعدترين ولتاژ بين . شود روي بيشينة مقدار خود تنظيم مي

  .شود اسمي تغذيه مي
  .شود اعمال شده  و محرك همانند استفاده عادي به كار انداخته مي  در هر بار يك نقص
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  :كليه شرايط زير بايد برقرار باشد ،ر صورتي كه محرك يا قسمت تحريك شونده به كار عادي ادامه دهد د
  محرك بايد دست كم در انتهاي دوره حركت از كار بايستد؛ -
 امكان عملكرد ديگري نبايد وجود داشته باشد؛ -

 افزايش يابد؛%  20سرعت قسمت تحريك شونده نبايد بيشتر از  -

 .ه محرك و قسمت تحريك شونده به طور عادي به كار خود ادامه دهند مگر آن ك

كليد انداز  راهشوند، هنگام رها شدن عضو  كنترل مي كليد قطع باياسهايي كه توسط  محرك       20-104
  .بايد متوقف گردند

  .شود مطابقت با آزمون زير بررسي مي
برابر ولتاژ اسمي  06/1تا  94/0تاژ بين محرك با قسمت تحريك شونده نصب و تحت نامساعدترين ول

  . شود تغذيه شده و  براي بستن قسمت تحريك شونده به كار انداخته مي
ها در  شود، لبه ي خارجي قسمت تحريك شونده بايد براي پنجره انداز كليد رها مي هنگامي كه عضو راه

  :قف شودهاي تحريك شونده در فاصله زير متو و براي ساير قسمت  mm 20 فاصله
- mm 50 در صورتي كه شكاف دهانه بيشينه ، mm  500  نباشد؛  
- mm 100 در صورتي كه شكاف دهانه بيشتر از ، mm 500  باشد؛  

  .شود در حين حركت بازشدن قسمت تحريك شونده تكرار مي  آزمون
رود كه نيروي   الزامات قسمت تحريك شونده براي توقف در فاصله تعيين شده تنها در صورتي به كار مي

گيري  اندازه 1- 108-20همان طور كه در بند ( N 150بستن اعمالي توسط قسمت تحريك شونده از
  .بيشتر نباشد) شود مي
در صورتي كه دكمه جداگانه اي براي توقف عمليات  ،در حين حركت محرك در هر راستا     20-105

  .ب توقف حركت شوددستي بايدموج  كننده موجود نباشد، به كار اندازي كنترل
داراي يك دكمه براي كنترل حركت باشد، به كار اندازي مجدد بايد راستاي حركت  در صورتي كه محرك 

  .را معكوس نمايد
  .باشد توقفبايد دكمه  هادكمه ي ازدر صورتي كه محرك داراي سه دكمه براي كنترل حركت باشد، يك

  .يرحالت عملكردي خودكارمي باشند، كاربرد ندارداين الزامات براي كنترل كننده هايي كه تحت تاث
  .نيازي به كليد براي متوقف كردن محرك ندارد ،هر دكمه اي كه متوقف كننده باشد 

  .شود دستي بررسي مي  مطابقت با آزمون
  .داد توان بدون قسمت تحريك شونده انجام  مي  اين آزمون را - يادآوري

  .سهوي حركت، به طور خودكار دوباره شروع به كار نمايند محرك ها نبايد پس از توقف     20-106
  .تواند ناشي از قطع برق يا عملكرد قطع كننده حرارتي باشد توقف سهوي مي -  1 يادآوري

  .شود زير بررسي مي  مطابقت با آزمون هاي
. شود سپس برق قطع مي. شود محرك با ولتاژ اسمي تغذيه شده و تحت كار عادي به كار اندخته مي

هاي خودكار  اما محرك. محرك نبايد پس از ذخيره مجدد تغذيه به طور خودكار دوباره شروع به كار نمايد
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  .توانند دوباره شروع به كار نمايند، به شرط آن كه همانند استفاده عادي كار كنند  مي
ز برطرف شدن پس ا. شود سازي مي محرك دوباره به كار انداخته شده و عملكرد قطع كننده حرارتي شبيه

توانند شروع به  هاي خودكار مي اما محرك. شرايط نقص ، محرك نبايد به طور خودكار شروع به كار نمايد
  .كار نمايند، به شرط آن كه همانند استفاده عادي كار كنند

  .توان بدون قسمت تحريك شونده انجام داد را مي  اين آزمون - 2 يادآوري

  .كنند كار مي 1هايي هستند كه دست كم در يك راستا بدون فعال سازي عمدي محرك ،هاي خودكار محرك - 3 يادآوري
صورت يكپارچه داراي ه بايد ب ،محرك هايي كه توسط كليد قطع باياس كنترل نمي شوند      20-107

  .د تا خطر حركت قسمت تحريك شونده را كاهش دهدنسيستم حفاظت از گير كردن باش
كه از تماس قسمت تحريك  2سيستم حفاظت از گير كردن با وسايل حسگرهاي داراي  در خصوص محرك

  .بررسي مي شود 1- 107-20كنند، مطابقت با آزمون هاي مربوطه در بند  شونده با شخص جلوگيري مي

توانند براي  ها مي و سفيد رنگ تشكيل شده است ولي ديگر مواد و رنگ 3موانع معموالً از چوب رنده نشده -  1 يادآوري
  .سازي نامساعدترين شرايط به كار برده شوند بيهش

كه در  به غير از محرك هاي پنجره ها،  يكپارچه شده با سيستم حفاظت از گير كردني براي محرك ها
  مطابقت با آزمون هاي مربوطه در بند، مجاز مي باشد آن ها تماس شخص يا قسمت تحريك شونده 

  .بررسي مي شود 2- 20-107
در آن ها تماس شخص يا كه  يكپارچه شده با سيستم حفاظت از گير كردن پنجره هايمحرك هاي براي 

به غير از بند  2- 107-20  در بند مطابقت با آزمون هاي مربوط، مجاز مي باشد قسمت تحريك شونده 
  .بررسي مي شود 2-3- 20-107

مناسب باشد ودر خالف جهت  1-107-20مي تواند بند در يك جهت  ،براي حركت قسمت تحريك شونده  – 2يادآوري
  .مناسب باشد 2-107-20مي تواند بند 

شود، نيروي اعمال شده توسط محرك طبق  محرك با قسمت تحريك شونده نصب مي    20-107-1
 06/1تا 94/0محرك تحت نامساعدترين ولتاژ بين . شود ها روي بيشينه مقدار خود تنظيم مي دستورالعمل

  .شود يبرابر ولتاژ اسمي تغذيه م
آزمون هاي مشخص شده در بندهاي  ،در صورتي كه وسايل حسگر به غير از صفحات حساس فشار باشند

  .كاربرد دارد 3-1-107-20تا  1-1- 20-107
      آزمون هاي مشخص شده در بند،در صورتي كه وسايل حسگر از نوع صفحات فشاري حساس باشد

  .كاربرد دارد 1-4- 20-107
  s30سيستم حفاظت از گير افتادن بايد يك مانع ساكن را در حداقل زمان  ،براي  درهاي عبوري 

  .شناسايي كند
                                                 

1-Deliberate activation  
2-Sensing devices 
3-Unplaned wood 
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هر جايي روي زمين در   mm  700و ارتفاع)  mm )300×200 2 مانعي به ابعاد تقريبي   2-107-1-1
  .شود مسير  لبه ي جلويي قسمت تحريك شونده و تحت نامساعدترين وضيعت قرار داده مي

  .تحريك شونده در راستاي حركت در هنگام باز يا بسته شدن مي باشدلبه قسمت  ،ه جلوييلب – يادآوري
محرك تا باز يا بسته شدن قسمت تحريك شونده به كار انداخته  ،براي قسمت هاي تحريك شونده افقي 

 در اين صورت بايد متوقف شود يا بدون برخورد با مانع ،اگر قسمت تحريك شونده حركت كند. مي شود
  .در جهت معكوس حركت كند

به صورت عمودي در مركز بازشوندگي قسمت تحريك شونده  mm700  آزمون در حالي كه مانعي با ابعاد
 mm 2500  پايين تر از قسمت تحريك شونده يا mm 300و باالي زمين در بدترين وضيعت بين زمين و 

  .شودتكرار مي   ، قرار داده مي شود )هر كدام كه پايينتر باشد (
بر روي زمين به نحوي قرار  mm 100 و ارتفاع) mm )300×80 مانعي به ابعاد تقريبي     2- 20-107-1

به موازات باز شوندگي قسمت  mm 300  داده مي شود كه در هرجايي از مسير لبه جلويي در امتداد
  .تحريك شونده باشد

محرك براي بستن قسمت  ،ند در مورد قسمت هاي تحريك شونده كه به صورت عمودي حركت مي كن
به كار  ،و وضيعت باز كامل قسمت تحريك شونده  mm 1000 وmm 100 تحريك شونده از ارتفاع هاي

قسمت تحريك شونده نبايد حركت كند يا فقط در جهت باز شدن مي تواند حركت . انداخته مي شود
  .كند
به صورت عمودي قرار داده  mm 700 اد با ابع 1-1-107- 20مانع استفاده شده در بند       3- 20-107-1

  .حركت داده مي شود) m/s )6/0 ± 3 با سرعت شده و 
، مانع به صورت صورت عمودي و افقي حركت مي كننددو در مورد قسمت هاي تحريك شونده كه به 

   .داده مي شود تمستقيم از ميان قسمت متحرك باز شونده در نامساعدترين زاويه حرك
باز قرار داده شده و سپس به صورت مستقيم از  عيتوض m 5بوري، در ابتدا مانع در در مورد درهاي ع

  . درجه در هر طرف در ، حركت داده مي شود 45ميان مركز سطح باز شونده و همچنين در هر زاويه 
قسمت تحريك شونده بايد متوقف شده . محرك نزديك به قسمت تحريك شونده به كار انداخته مي شود

  .به صورت معكوس حركت كند برخورد با مانع يا بدون 
باشد، از مانع چوبي به  فشار اگر سيستم حفاظت از گير كردن داراي صفحة حساس      107-1-4- 20 

  .شود ، استفاده مي  mm 60 و با قطر تقريبي )kg )5/0±15 جرم
  :صفحات زميني غير فعال زير شامل اين الزامات نمي شود

  .از عرض باز شوندگي قسمت تحريك شونده  طرفاز هر دو  پاياني mm 38 فاصله -
  .از عرض باز شوندگي قسمت تحريك شونده  طرفپاياني از هر دو  mm 60 فاصله -
  .از عرض باز شوندگي قسمت تحريك شونده  طرفپاياني از هر دو  mm 90 فاصله -
  .يك شونده از عرض باز شوندگي قسمت تحر طرفپاياني از هر دو   mm 150  فاصله -

  .نشان داده شده است 102در شكل  فشارحساس  صفحات – يادآوري
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شود، نيروي اعمال شده توسط محرك در صورت  محرك با قسمت تحريك شونده نصب مي     20-107-2
در . شود ، روي بيشينه مقدار خود تنظيم ميحفظ و نگهداري هنگامدر توسط كاربر قابل تنظيم بودن نيرو 

 94/0محرك تحت نامساعدترين ولتاژ بين . نيرو مطابق با دستوالعمل نصب تنظيم مي شود غير اينصورت
  .شود برابر ولتاژ اسمي تغذيه مي 06/1تا  

  كاربرد دارد و  1- 2- 107-20آزمون بند 
 داراي دريچه هايي ،عمودي حركت مي كنند اگر محرك قسمت هاي تحريك شونده كه به صورت  -

براي دريچه هاي متحرك  2- 2- 107- 20 بند آزمون ،را در آن قرار داد  mm 50اي  لوله بتوان  كه باشد
  .كاربرد دارد

از نوع اتوماتيك بوده يا محرك براي قسمت هاي تحريك  به غير از محرك درهاي عبوري، اگر محرك -
به  N 400شونده اي كه به غير از درهاي عبوري استفاده مي شود، باشددر جايي كه آخرين نيرو بيش از 

  .كاربرد دارد 20-107- 2- 3باشد ، آزمون  s 75/0مدت 
از وضعيت كامالً باز و كامالً بسته، به  محرك براي باز و بسته كردن قسمت تحريك شونده  20-107-2-1

  :نيروها نبايد از مقادير زير بيشتر شوند. شود كار اندخته مي
-   N 150  در حين اولين ، s5  ز مرزپس از اين كه نيرو ا N 25 گذشت؛  
- N 25 پس از آن؛  
  يا
- N 400  در حين اولين ،s 75/0 پس از آن كه نيرو از مرز N 150 گذشت؛  
- N 150 در حين يك دوره ي تكميلي ، s 25/4 ؛  
- N 25 پس از آن.  

      در مورد قسمت هاي تحريك شونده كه به صورت عمودي حركت مي كنند و به عنوان در استفاده 
  :د مي شون

- N 600 در حين اولين s2  پس از اين كه نيرو از مرزN 150 سمت هاي تحريك شونده براي ق ،گذشت
  .لواليي كه به بيرون باز نمي شوند 

- N 400  نيوتن در حين اولينs2  پس از اين كه نيرو از مرزN 150 سمت هاي تحريك براي ق ،گذشت
  .شونده لواليي كه به بيرون باز مي شوند 

- s 150 در حين  زمان s 3  بعدي.  
- N 25 پس از آن.  

نيروها ممكن است به كمك عملكرد سيستم حفاظت از گير كردن افراد داراي وسايل حسگر كه متكي به قسمت  - يادآوري
  .تحريك شونده در تماس با مانع است، محدود شود

) mm N )50±500/تو يك فنر با نسب  mm 80 نيروتوسط ابزاري متصل به يك صفحه صلب به قطر
اي با بيشينه زمان صعود و نزول پنج  فنر روي المان حسگري كه به تقويت كننده. شود گيري مي اندازه
  .كند ثانيه متصل است، عمل مي ميلي

كنند، مقادير روي اجزاء عمودي  اي كه به طور عمودي حركت مي هاي تحريك شونده در مورد قسمت
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  .لبه هاي روبرويي قسمت هاي متحرك اعمال مي شودنيروهاي بستن و باز كردن و بين 
در مورد قسمت هاي تحريك شونده كه بصورت عمودي حركت مي كنند نيرو روي لبة جلويي قسمت 

  : شود كه ابعاد شكاف به شرح زير است گيري مي تحريك شونده، زماني اندازه
- mm 50 ؛  
- mm 300 ؛  
-  mm 500 ؛  
-  mm 2500 يا mm 3000 در صورت كمتر بودن ( بيشينه مقدار كمتراز.( 

هاي زير  كنند، نيرو در موقعيت اي كه به طور عمودي حركت مي هاي تحريك شونده در مورد قسمت
  :شود گيري مي اندازه

  در مركز لبه ي جلويي؛  -
 .باشد  mm 800 كه اين لبه بلندتر از از هر سمت لبه ي جلويي، در صورتي  mm 200 در -

كنند، نيرو بر روي لبه جلويي قسمت  اي كه به طور افقي حركت مي ت هاي تحريك شوندهدر مورد قسم
گيري  اندازه ،باشد  mm 500و  mm 50تحريك شونده در ارتفاع هاي زير هنگامي كه ابعاد شكاف 

  :شود مي
- mm 50 ؛  
- mm 300  اي كه بين هاي تحريك شونده از باال، براي قسمت m   2/1  تاm 5  ع دارند،ارتفا  
- mm 2500 اي كه بيش از هاي تحريك شونده ، براي قسمت m  8/2 ،ارتفاع دارند  
  .ارتفاع دارند m 8/2اي كه بيشينه  هاي تحريك شونده در مركز، براي قسمت -

اي كه به طور عمودي  هاي تحريك شونده هايي كه به منظور استفاده با قسمت محرك  20-107-2-2
تواند درون آن ها گذاشته شود ، در  مي mm 50 هايي دارند كه استوانه اي به قطر كند و دهانه  حركت مي

 kgقسمت تحريك شونده با جرمي برابر. گيرند در معرض آزمون باز كردن قرار مي ،نظر گرفته شده اند 
در قسمت تحريك ) 200×200×200( mm3جرمي به ابعاد تقريبي . شود بارگذاري مي) 5/0±15(

ترين محل، در حالي كه يك لبه ي آن در مجاورت لبه ي پاييني قسمت تحريك  مساعدشونده، در نا
  .شود شونده باشد، قرار داده مي

در صورتي كه لبه ي پاييني . شود محرك به منظور باز كردن قسمت تحريك شونده به كار انداخته مي
بايد قبل از برخورد كند، حركت قسمت تحريك شونده  حركت   mm 500 قسمت تحريك شونده بيش از

  .متوقف شود )  پيشاني محل نصب ( آزمونه با سر در
بر روي زمـين قـرار داده  مـي     mm100 و ارتفاع) mm )300×80 مانعي به ابعاد تقريبي   20-107-2-3

محـرك تـا بسـته    . عمود بر صفحه فرضي باز شـوندگي باشـد    mm 300  شود به طوري كه راستاي طول
در . به كار انداختـه مـي شـود    ، دركامل  بودنباز عيتو وض mm 1000 وmm 100شدن در از شكاف باز 

  .نبايد حركت كند يا فقط در جهت باز شدن مي تواند حركت كند 
از هر طرف  شكاف در، به  mm 100با قرار گرفتن مانعي در فاصله باز بودن كامل در  عيتآزمون در وض

  .ترتيب تكرار مي شود
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باالي زمين  mm 900سر به ارتفاع از يك  ،mm 850 وطول mm 50 داراي قطر مانعي استوانه اي شكل
  .آويزان مي شود ،ودر مركز بازشوندگي در 

درجه به نوسان در  45شودو استوانه در امتداد در باز از زاويه  محرك براي بستن در به كار انداخته مي
  .  شدن حركت در شودحفاظت از گير كردن نبايد باعث معكوس سيستم  .آورده مي شود

هاي حفاظت از گير كردن در صورت بروز خرابي در سيستم بايد سطح مناسبي از  سيستم      20-108
  .حفاظت را فراهم سازند

شود، مگر آن كه سيستم حفاظت از گير كردن همان كليد قطع باياس  مطابقت با آزمون زير بررسي مي 
  .باشد

محرك براي بستن . نداخته شده و با ولتاژ اسمي تغذيه مي شود محرك با قسمت تحريك شونده به كار ا
كشي ساختمان ،  در حين حركت، در سيستم يا سيم. قسمت تحريك شونده به كار انداخته مي شود

  .شود سازي مي حالت اتصال كوتاه يا مدار باز شبيه
ريك شونده زماني قسمت تحريك شونده در طول يك دوره كاركرد بايد متوقف شود يا حركت قسمت تح

  كه حركت آن كامل شده است، بايد تنها توسط يك كليد قطع باياس كنترل شود، مگر آن كه سيستم به
  .كار عادي خود ادامه دهد

  .شود آزمون در حين  حركت باز شدن قسمت تحريك شونده تكرار مي
  .شود ري، تكرار مي، آزمون با شبيه سازي نقص ديگكار عادي خود ادامه دهد  سيستم بهدر صورتي 

  .سازي چند نقص ممكن است پيش از تكميل آزمون الزم باشد شبيه - يادآوري

اي كار كنند كه احتماالً حركت پنجره باعث بروز جراحت  گونه ها بايد به هاي پنجره محرك     20-109
  .نشود

  :شود مطابقت به صورت زير بررسي مي
  ؛104-20شوند، با آزمون بند  يهايي كه با كليد قطع باياس كنترل م محرك -
 .109- 20تا 107-20هايي كه داراي سيستم حفاظت از گير كردن هستند، با آزمون بندهاي  محرك -

  .گيرند ها در معرض آزمون زير قرار مي ساير محرك
برابر ولتاژ اسمي تغذيه  06/1تا  94/0و تحت نامساعدترين ولتاژ بين شده محرك با پنجره اي نصب 

ها تنظيمات قيد شده باشد، محرك براي بيشترين نيروهاي باز و  در صورتي كه در دستورالعمل .شود مي
  .شود بسته شدن تنظيم مي

سرعت لبة جلويي در حالي كه در فاصله ي بين . شود محرك به منظور باز كردن پنجره به كار انداخته مي
 50اين سرعت نبايد از . شود ري ميگي كند، اندازه متري از موقعيت بسته حركت مي ميلي 50تا  15

  .متر بر ثانيه بيشتر شود ميلي
بيشتر باشد، مگر آن كه حركت باز شونده توسط   mm 200 زماني كه كامالً باز است، شكاف نبايد از

شود و  ها به كار انداخته مي محرك سپس به منظور بستن پنجره. شود كنترل  كنترل دودسيستم 
  .بيشتر شود mm/s 15 سرعت نبايد از. ودش گيري تكرار مي اندازه
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  استقامت مكانيكي  21
  .كاربرد دارد 1562-1از استاندارد ملي ايران  21بند 

  ساختمان  22
  :با در نظر گرفتن مطالب زير كاربرد دارد  1562-1از استاندارد ملي ايران  22بند 
    .كاربرد ندارد    22-40
    :اضافه شود     22-46

وابسته به عملكرد مدار الكترونيكي قابل برنامه ريزي باشد، نرم افزار  20الزامات بند  چنانچه مطابقت با
  .مشخص شده است، باشد 1 -ضاشكال كه در جدول /بايد داراي مقياسي جهت كنترل شرايط خطا

     وزن دارند ، بايد مجهز به وسايل مناسبي براي جابجايي  kg 20 هايي كه بيشتر از محرك      22-101
  .باشند) مانند  قالب ها( 

  .شود مطابقت با بازرسي بررسي مي
هايي كه با محرك عرضه مي شوند ، بايد به طور يكسان براي نشان دادن  كننده تمام كنترل   22-102

  .گذاري شده باشند  نشانه ،كاركردها
  .شود مطابقت با بازرسي بررسي مي

  .دهد، نبايد گمراه كننده باشد ه ي عملكرد را نشان مياي كه حالت انتخاب شد هر گونه نشانه    22-103
  .شود مطابقت با بازرسي بررسي مي

به وسيله ابزار يا با استفاده از كد، تنها بايد اعمال تنظيماتي امكان پذير باشد كه بتواند    22-104
  .مطابقت با اين استاندارد را نتيجه دهد

  .شود مطابقت با بازرسي بررسي مي
اي كه مجهز به دريچه است بايد به نحوي ساخته شده باشد كه محرك  محرك در يا دروازه    22-105

  .هنگام باز بودن دريچه، نتواند به كار انداخته شود
  .شود مطابقت با بازرسي بررسي مي

محرك بايد با تمامي اجزاء ضروري مربوطه براي مطابقت با اين استاندارد جهت مشخص شدن     22-106
اجزاي مورد نياز براي روش هاي مختلف كاراندازي كه در دستورالعمل آمده . اندازي عرضه شود روش كار

  .است مي تواند به صورت جداگانه تحويل شود
  .شود مطابقت با بازرسي بررسي مي

مگر  ،كنترل كننده ها نبايد قادر به خارج كردن سيستم حفاظت از گير كردن از مدار باشند     22-107
  .آن ها فقط محرك رادرنزديكي قسمت تحريك شونده فعال كننداين كه 
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  سيم كشي داخلي  23
  .كاربرد دارد 1562-1از استاندارد ملي ايران  23بند 

  اجزاء متشكله  24
  :با در نظر گرفتن مطالب زير كاربرد دارد 1562-1از استاندارد ملي ايران  24بند 
  :اضافه شود     24-1-3

شود،  محرك هنگام به كار انداخته شدن خالص كننده دستي از كليدي استفاده در صورتي كه براي قطع 
  .گيرد چرخه عملكرد مورد آزمون قرار مي 300اين كليد براي 

  ها و بندهاي قابل انعطاف بيروني اتصاالت تغذيه و كابل  25
  :با در نظر گرفتن مطالب زير كاربرد دارد 1562-1از استاندارد ملي ايران  25بند 

  :تغيير داده شود   25-5
و منابع تغذيه ي مجزا براي استفاده در هواي آزاد  w100هايي با بيشينه توان ورودي اسمي  براي محرك
  .مجاز است Z، نصب نوع 

  :اضافه شود   25-7
ند، بايد ازجنس پلي  هايي كه براي استفاده در هواي آزاد در نظر گرفته شده ا هاي تغذيه محرك غالف بند
از  57با كد مشخصه (باشد و اين بندها نبايد سبك تر از بند با غالف پلي كلروپرن معمولي  كلروپرن

  .باشند) 1926استاندارد ملي ايران 
  :اضافه شود    25-23

  .مجاز است Zهاي مجزا نصب نوع  كننده براي كنترل

  هاي بيروني هاي هادي ترمينال  26
  .د داردكاربر 1562-1از استاندارد ملي ايران  26بند 

  بيني اتصال زمين پيش  27
  .كاربرد دارد 1562-1از استاندارد ملي ايران  27بند 

  ها و اتصاالت پيچ  28
  .كاربرد دارد 1562-1از استاندارد ملي ايران  28بند 

 فواصل هوايي، فواصل خزشي و عايق بندي جامد  29

  .كاربرد دارد 1562-1از استاندارد ملي ايران  29بند 
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 در برابر حرارت، آتش و ايجاد مسير جريان خزشيمقاومت   30

  :با در نظر گرفتن مطالب زير كاربرد دارد 1562-1از استاندارد ملي ايران  30بند 
  :اضافه شود   30-2

  .شوند، كاربرد دارد هايي كه به كمك كليد قطع باياس به كار انداخته مي براي محرك 2- 2-30بند فرعي 
  .ها كاربرد دارد محركبراي ساير  3- 2-30بند فرعي 

 مقاومت در برابر زنگ زدگي  31

  :با در نظر گرفتن مطالب زير كاربرد دارد 1562-1از استاندارد ملي ايران  31بند 

  :اضافه شود
اند، مطابقت با آزمون مه نمك  هايي كه براي نصب در هواي آزاد در نظر گرفته شده در مورد قسمت

  .شود بررسي مي)  2ا شدت سختي ب( ، 1307- 52استاندارد ملي ايران 
 40ها با سوزني از جنس فوالد سخت كه انتهاي آن به شكل مخروطي با زاويه ي  پيش از آزمون، پوشش

سوزن طوري . گرد شده است )mm) 02/0 25/0نوك سوزن با شعاع. شوند درجه است، خراشيده مي
ها توسط   خراش. باشد ) N) 5/010در امتداد محور آن برابر با شود كه نيروي اعمال شده بارگذاري مي

پنج خراش با فاصله دست . شوند روي سطح پوشش ايجاد مي mm/s20كشيدن سوزن با سرعت تقريبي 
  .ها ايجاد مي شود از لبه  mm 5 از كنار و دست كم  mm 5كم

و  8خراب شده باشد كه مطابقت با اين استاندارد، به ويژه بندهاي  اي پس از آزمون، وسيله نبايد به اندازه
  .پوشش نبايد شكسته و از سطح فلزي شل شده باشد. مختل شود 27

 تابش ، مسموميت و خطرات مشابه  32

  : با در نظر گرفتن مطالب زير كاربرد دارد 1562-1از استاندارد ملي ايران  32الزامات بند 
اي ساخته شده باشند كه حفاظت كافي را در برابرتشعشع  گونه ه ليزر بايد بهوسايل مجهز ب  32-101

  .ليزري تامين كنند
  .شود مطابقت با آزمون زير بررسي مي

هاي قابل دسترس در وضعيتي كه بيشترين  كننده تمامي كنترل. شوند هاي جداشدني برداشته مي قسمت
كه كنترل  در صورتي. اگر ابزاري براي تنظيم نياز باشدشوند، حتي  تشعشع ليزر را داشته باشند، تنظيم مي

شود كه بيشترين تشعشع ليزر را داشته باشد،  اي تنظيم مي كننده قابل دسترس نباشد، آن هم به گونه
  .انداز آن به بطور مناسب قفل شده باشد مگر آن كه عضو راه

 .مورد نظر هستند، مواد درز بندي يا لحيم كاري  مناسببراي قفل كردن  - يادآوري

از  2- 9تشعشع ليزر طبق بند . شود محرك با ولتاژ اسمي تغذيه شده و تحت كار عادي به كار انداخته مي



٢١ 

طور كه در  همان (شود و سطح تشعشع قابل دسترس  گيري مي اندازه  IEC60825-1 المللي استاندارد بين
مبناي زماني براي . بيشتر شود 1ه نبايد از حدود طبق) آن استاندارد تعيين شده  1 جدول شماره

  .ثانيه است s100 بندي طبقه
سطح . شود گيري مي تكرارشده و تشعشع ليزر دوباره اندازه 19آزمون تحت شرايط مشخص شده در بند 

 400هاي  در مورد طول موج  1تشعشع قابل دسترس نبايد از پنج برابر حدود تعيين شده براي طبقه ي 
المللي  استاندارد بين) 3(ها، همان طور كه در جدول  براي ساير طول موج. شود نانومتر بيشتر 700تا 

IEC60825-1    3مشخص شده، نبايد از حدود طبقهR  بيشتر شود.  
كند، اين  به عملكرد همبندي استناد مي  IEC60825-1 بين الملليدر صورتي كه مطابقت با استاندارد 

آزمون شده  4-1- 24دوره عملكرد تحت شرايط بند  30000ا براي همبندي بايد از نوع خرابي امن بوده ي
  .باشد
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  هاي تحريك شونده هاي قسمت نمونه -101شكل 

A در غلتان  e اي كه به طور عمودي لوال شده  پنجره
  است

B چرخد دري كه بطور افقي مي.  f اي كه بطور افقي لوال شده است پنجره  
C خورد دري كه بطور افقي سر مي.  g خورد ي سر مياي كه بطور افق دروازه.  
D در گردان  
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  صفحه هاي زميني حساس به فشار -102شكل 

  

  
 

 

 

  

 ابعاد بر حسب ميليمتر

  مرز
  

  صفحه غير فعال
  

 راهنما
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  ها پيوست
  :با در نظر گرفتن مطالب زير كاربرد دارد 1562-1هاي استاندارد ملي ايران  پيوست

  
  الف.پيوست الف 

  روند ه در مواقع اضطراري به كار ميهايي عبوري ك هاي مخصوص در محرك
  )الزامي(  

  .هاي اضطراري ، كاربرد دارد هايي در مسيرها و خروجي هاي مخصوص در الزامات اين پيوست براي محرك

هايي كه مسئوليت مقررات ساختمان و حفاظت از حريق را به عهده دارند، ممكن است الزامات   سازمان - 1يادآوري 
 .شندديگري نيز داشته با

 .اند گذاري شده نام 201بندهاي تكميلي در اين پيوست از  -  2يادآوري 

  ها گذاري و دستورالعمل نشانه  7
  .هاي اتصال به سيستم اعالم حريق بايد مشخص شده باشند ترمينال  7-7
  :ها بايد شامل هشدار زير باشند دستورالعمل  7-12
تنها   اي تنظيم شوند، توانند روي وضعيت قفل شده يهايي كه م كننده اطمينان حاصل نماييد كه كنترل  -

  .شوند زماني كه فردي درون اتاق نيست، فعال مي
  :دستورالعمل ها بايد شامل جمالتي با مضامين زير باشند   1- 7-12
 يا مسير فرار بايد به گونه اي متصل شده باشند كه درها به سمت مسير فرار باز شوندمحرك ها   -

  .مگر اينكه خود سيستم  اجازه فرار در اين مسير را بدهده باشد، واضحي تامين شد

  .تلقي مي شوند درهاي كشويي بعنوان مسير فرار واضح  -ياد آوري

  ساختمان  22
اي كه از باز شدن  اي ساخته شده باشند كه نتوانند روي حالت قفل شده ها بايد به گونه محرك  22-201

كد  ،مگر آن كه وضيعت امنيت شبانه بوسيله كليد  ،داده شوند كند، قرار  در از داخل جلوگيري مي
  . انتخاب شود سيستم يا وسايل مشابه

  .شود مطابقت با بازرسي بررسي مي
هايي كه به طور خودكار باز  هاي فرار يا در اي ساخته شده باشند كه در ها بايد به گونه محرك   22-202
  .شوند، را به كار اندازند مي

  .شود بازرسي بررسي ميمطابقت با 
اي ساخته شده باشند كه در را در مواقع اضطراري رها  هاي فرار بايد به گونه هاي در محرك  22-203
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  .سازند
  .شود مطابقت با آزمون زير بررسي مي

 در ارتفاع يك متر با رواداري N220نيرويي برابر . شود محرك به  در نصب و با ولتاژ اسمي تغذيه مي

mm  10 ± در بايد از محرك رها شود. راستاي فرار از لبه جلويي در اعمال مي شود در.  
اي ساخته شده باشند كه در  شوند، بايد به گونه هايي كه به طور خودكار باز مي هاي در محرك     22-204

  .صورت قطع برق، در به طور خودكار باز شودو سيستم نبايد در وضيعت حفاظتي به طور عمدي باز شود
و  2-204- 22، و در صورت نياز به باتري، همچنين با آزمون بندهاي 1-204-22بقت با آزمون بند مطا
  .شود بررسي مي 3- 22-204
برق . شود محرك به در نصب و با ولتاژ اسمي تغذيه و هر گونه باتري به طور كامل شارژ مي   22-204-1

در سپس بايد در . وع به باز شدن كندشر mm/s  200 قطع شده و در بايد بالفاصله دست كم با سرعت
  .وضعيت باز باقي بماند

شود و هر گونه باتري به طور كامل شارژ  محرك به در نصب و با ولتاژ اسمي تغذيه مي  22-204-2
ساعت  4در بايد در طول . شود ظرفيت اسمي آن در ساعت تخليه مي %25باتري با نرخ تقريباً . شود  مي

در سپس بايد در وضعيت باز باقي . است mm/s  200سرعت باز شدن دست كم   ،شروع به باز شدن نمايد 
  .بماند

در بايد در . شود اتصال باتري قطع مي. شود محرك به در نصب و با ولتاژ اسمي تغذيه مي  22-204-3
در سپس بايد در . است mm/s  200سرعت باز شدن دست كم   دقيقه شروع به باز شدن نمايد، 30طول 

  .باز باقي بماند وضعيت
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  كتابنامه
  :با درنظر گرفتن موارد زير كاربرد دارد  1562-1استاندارد ملي ايران شماره   كتابنامه

  :اضافه شود
الزامات  :95- 2قسمت  -ايمني  -وسايل برقي خانگي و مشابه :  1562- 2-95استاندارد ملي ايران  - 1

  .مسكوني  نگ ساختمانهاي مخصوص حركت عمودي در هاي پاركي  ويژه محرك
الزامات ويژه   :97- 2قسمت  -ايمني  -وسايل برقي خانگي و مشابه :  1562-2-97استاندارد ملي ايران  2

  .پرده ها و تجهيزات مشابه ،سايبان ها  ،محرك هاي مخصوص كركره ها 
هاي افراد به  روش هاي ارزيابي پاسخ-ارگونومي محيط هاي حرارتي:  10150-1استاندارد ملي ايران  - 3 

 .سطوح داغ: قسمت اول  –تماس با سطوح 
__________________________  

 


