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 نام خدابه 

  آشنايي با سازمان  استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران
 قانون اصالح قوانين و مقررات سازمان  استاندارد و 3ازمان استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران به موجب بند يك مادة س

 تنها مرجع رسمي كشوراست كه وظيفه تعيين، تدوين ونشراستانداردهاي 1371ماه تحقيقات صنعتي ايران، مصوب بهمن
  . عهده دارد به ايران را) رسمي(ملي

* نظران مراكز و مؤسسات  صاحبهاي فني مركب از كارشناسان سازمان هاي مختلف در كميسيوندارد در حوزهتدوين استان
شود وكوششي همگام با مصالح ملي و با توجه به شرايط علمي، پژوهشي، توليدي و اقتصادي آگاه و مرتبط انجام مي

- حبان حق و نفع، شامل توليدكنندگان، مصرفتوليدي، فناوري و تجاري است كه از مشاركت آگاهانه و منصفانة صا

. شوددولتي حاصل ميهاي دولتي و غيركنندگان، مراكز علمي و تخصصي، نهادها، سازمانكنندگان، صادركنندگان و وارد
شود  هاي فني مربوط ارسال مي نفع و اعضاي كميسيوننويس استانداردهاي ملي ايران  براي نظرخواهي به مراجع ذي پيش

پس از دريافت نظرها و پيشنهادها در كميتة ملي مرتبط با آن رشته طرح و در صورت تصويب به عنوان استاندارد ملي و 
  .شود ايران چاپ و منتشر مي) رسمي(

كنند صالح نيز با رعايت ضوابط تعيين شده تهيه ميمند و ذيهاي عالقهنويس استانداردهايي كه مؤسسات و سازمان پيش
ترتيب، بدين. شودعنوان استاندارد ملي ايران چاپ و منتشر ميي طرح و بررسي و درصورت تصويب، بهدركميتة مل

 تدوين و در كميتة ملي 5 شده در استاندارد ملي ايران شمارة شود كه بر اساس مفاد نوشته استانداردهايي ملي تلقي مي
  .يب رسيده باشددهد به تصواستاندارد مربوط كه سازمان استاندارد  تشكيل مي

المللي   ،كميسيون بين1(ISO)المللي استاندارد سازمان  استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران از اعضاي اصلي سازمان بين
4 (OIML)شناسي قانونيالمللي اندازه و سازمان بين) (IECالكتروتكنيك  3  كميسيون عنوان تنها رابط است و به2
در تدوين استانداردهاي ملي ايران ضمن تـوجه به شرايط كلي و . كندت مي در كشور فعالي5(CAC)كدكس غذايي

- گيري ميالمللي  بهرههاي علمي، فني و صنعتي جهان و استانداردهاي بينهاي خاص كشور، از آخرين پيشرفتنيازمندي

  .شود
- در قانون، براي حمايت از مصرفبيني شده تواند با رعايت موازين پيشسازمان  استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مي

محيطي و كنندگان، حفظ سالمت و ايمني فردي و عمومي، حصول اطمينان از كيفيت محصوالت و مالحظات زيست
يا اقالم وارداتي، با تصويب / اقتصادي، اجراي بعضي از استانداردهاي ملي ايران را براي محصوالت توليدي داخل كشور و

سازمان مي تواند به منظور حفظ بازارهاي بين المللي براي محصوالت كشور، اجراي . باري نمايدعالي استاندارد، اجشوراي
كنندگان از همچنين براي اطمينان بخشيدن به استفاده. بندي آن را اجباري نمايداستاندارد كاالهاي صادراتي و درجه

مميزي و صدورگواهي سيستم هاي مديريت كيفيت ها و مؤسسات فعال در زمينة مشاوره، آموزش، بازرسي، خدمات سازمان
گونه وسايل سنجش ، سازمان  استاندارد اين) واسنجي(ها و مراكز كاليبراسيون محيطي، آزمايشگاهو مديريت زيست

كند و در صورت احراز شرايط الزم، ها و مؤسسات را بر اساس ضوابط نظام تأييد صالحيت ايران ارزيابي ميسازمان
ترويج دستگاه بين المللي يكاها، كاليبراسيون . ها اعطا و بر عملكرد آنها نظارت مي كند تأييد صالحيت به آنگواهينامة

وسايل سنجش، تعيين عيار فلزات گرانبها و انجام تحقيقات كاربردي براي ارتقاي سطح استانداردهاي ملي ايران ) واسنجي(
  .از ديگر وظايف اين سازمان است

                                     
*   سازمان استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران

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

ب  



  تدوين استانداردكميسيون فني 
  وسايل برقي خانگي و مشابه ـ ايمني ـ  "
  "خشك كن هاي چرخشيالزامات ويژه  : 11-2قسمت 

 تجديد(  )نظر اول

  يا نمايندگي/ سمت و   :رئيس 
  عبدي ، جواد  واحد كرج -عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسالمي 

  ) كنترل–فوق ليسانس مهندسي برق (  

  
 

  
    :دبير

  عال دقتي ، بهارهيوسف زاده ف  موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران
  ) الكترونيك–ليسانس مهندسي برق (  
  

 
  

    )اسامي به ترتيب حروف الفبا( : اعضاء
  ابوئي مهريزي ، ايرج  موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران

  ) قدرت–ليسانس مهندسي برق (  
    

  حميد بهنام ، غزال   و تحقيقات صنعتي ايرانموسسه استاندارد
  )ليسانس فيزيك(  
  

 فرشته
  

  زماني امير ذكريا ،  موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران
  )ليسانس مهندسي برق و الكترونيك(  
    

(شركت كياتل   )سهامي خاص   فاميل خليلي ، اعظم
  )ليسانس مهندسي كامپيوتر(  
  

 محسن
  

  مداحي ،  دآزمايشگاه آروين آزماي سرم
  )فوق ليسانس مهندسي انرژي(  
    

  مهرپور ،شيدا  )سهامي عام(شركت آبسال 
  )ليسانس فيزيك(  
  

 مونا
  

  )سابا( سازمان بهره وري انرژي ايران -وزارت نيرو  مرادي ، 
  

  
 

  )ليسانس مهندسي برق(

ج  



  فهرست مندرجات 
  عنوان   صفحه

  ب  آشنايي با موسسه استاندارد
  ج  نداردكميسيون فني تدوين استا

  و  پيش گفتار 
  ز  مقدمه 

  1      هدف و دامنه كاربرد 1
  2      مراجع الزامي 2
  2      اصطالحات و تعاريف 3
  3       الزامات عمومي 4
  3  ها        شرايط عمومي در مورد آزمون5
  3  بندي       طبقه6
  3  ها  العمل گذاري و دستور       نشانه7
  5  هاي برقدار  دسترسي به قسمت      حفاظت در برابر 8
  5  دار  اندازي وسايل موتور       راه9

  5       جريان و توان ورودي 10
  5       گرمايش 11
  6       خالي 12
  6       جريان نشت و استقامت الكتريكي در دماي كار 13
  7  هاي گذرا        اضافه ولتاژ14
  7        مقاومت در برابر رطوبت 15
  7     جريان نشت و استقامت الكتريكي    16
  7  ها و مدارهاي مربوط در برابر اضافه بار  ماتور       حفاظت ترانسفور17
  7        دوام 18
  8        كار غيرعادي 19
  9         پايداري و خطرات مكانيكي 20
  10         استقامت مكانيكي 21
  10         ساختمان 22
  10  خلي كشي دا        سيم23

د  



 فهرست مندرجاتادامه 

  صفحه  عنوان 
  11         اجزاء متشكله 24
  11  ها و بندهاي قابل انعطاف بيروني         اتصاالت تغذيه و كابل25
  11  هاي بيروني  هاي هادي        ترمينال26
  11         پيش بيني اتصال زمين 27
  11  ها و اتصاالت         پيچ28
  11  ل خزشي ، هوايي و فواصل از ميان عايق         فواص29
  12          مقاومت در برابر گرما و آتش30
  12  زدگي          مقاومت در برابر زنگ31
  12          تابش ، مسموميت و خطرات مشابه 32

  14  ها  پيوست
    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ه  



 پيش  گفتار
    هـاي الزامـات ويـژه خـشك كـن    : 11-2سمت وسـايل برقـي خـانگي و مـشابه ـ ايمنـي ـ قـ        « استاندارد 

اين استاندارد بر اساس پيشنهادهاي رسيده و بررسي و       .  تهيه شد  1384، نخستين بار در سال       » خشيچر
 اجالسـيه   پانصد و هجدهمين  ين بار مورد تجديدنظر قرار گرفت و در         اولهاي مربوطه براي      تأييد كميسيون 

اينك به اين استاندارد به اسناد بند يـك مـاده           .  تصويب شد    4/12/88كميته ملي برق و الكترونيك مورخ       
 بـه  1371مـاه    قانون اصالح قوانين و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مـصوب بهمـن      3

  . شود عنوان استاندارد ملي ايران منتشر مي
 صـنايع ، علـوم و       هـاي ملـي و جهـاني در زمينـه           براي حفظ همگامي و هماهنگي با تحـوالت و پيـشرفت          

خدمات، استانداردهاي ملي ايران در مواقع لزوم تجديدنظرخواهد شد و هرگونه پيشنهادي كه براي اصالح               
بنـابراين بـراي   . نظر بعدي مورد توجه قـرار خواهـد گرفـت        و تكميل اين استانداردها ارائه شود ، در تجديد        

  . ن تجديدنظرآنها استفاده گرددمراجعه به استانداردهاي ملي ايران بايد همواره از آخري
  . است1384سال  : 1562-2-11اين استاندارد جايگزين استاندارد ملي ايران شماره 

  : منبع و مأخذي كه براي تهيه اين استاندارد به كار رفته به شرح زير است 
IEC 60335-2-11: 2008, Household and similar electrical appliances – Safety – Part 2-11: 
Particular requirement tumble dryers.  

  

و  



ز  

  مقدمه 
تحـت   ) IEC 60335-1 : 2006بـا مرجـع    ( 1562-1اين استاندارد بايد همراه استاندارد ملـي ايـران   

  . به كار رود» الزامات عمومي : وسايل برقي خانگي و مشابه ـ ايمني ـ قسمت اول « عنوان 
 بايد طوري تغييـر داده شـده يـا تكميـل            1562-1استاندارد ملي ايران    در اين استاندارد بندهاي نظير در       

  . به كار برد»  خشيخشك كن چرالزامات ويژه «گردد تا بتوان آن را به صورت، 
 توضـيحي داده نـشده    1562-1چنانچه در اين استاندارد در مورد بند نظير خود در استاندارد ملـي ايـران                

  .  بدون تغيير به همان صورت كاربرد دارد1562-1يران باشد، اين بند از استاندارد ملي ا
در » جـايگزين شـود   « يـا   » تغييـر داده شـود      « ،  » اضافه شود   « در متن اين استاندارد، هرجا كه عبارت        

هاي ارائه شده در بند نظيـر   هاي آزمون يا يادآوري مورد يك بند بيان شده باشد ، الزامات مربوطه و ويژگي         
  .  بايد به همان ترتيب تطبيق داده شوند1562-1 ايران در استاندارد ملي

  . شود  شروع مي101اند با عدد  هايي كه عالوه بر قسمت اول آمده ها و بند گذاري شكل شماره
گـذاري   و ماننـد آن اسـم  ) ب ـ ب  (، ) الـف ـ الـف   (هايي كه عالوه بر قسمت اول باشند با حـروف   پيوست

  . شوند مي
  
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  سايل برقي خانگي و مشابه ـ ايمني ـ و
    چرخشي هايخشك كنالزامات ويژه  : 11-2قسمت 

  
  هدف و دامنه كاربرد  1

1بند   :  با مطالب زير جايگزين شود 1562ـ1  شماره استاندارد ملي ايران
خشك كن هاي برقي چرخشي براي مصارف خـانگي         هدف از تدوين اين استاندارد ، تعيين الزامات ايمني          

 و بـراي سـاير مـصارف        V 250فـاز حـداكثر     ولتاژ اسمي اين وسايل بـراي مـصارف تـك          مشابه است كه     و
  . باشد  ميV 480حداكثر

  
، ي سيكل خشك كن مي باشند     ااين استاندارد ، در مورد عملكرد خشك كن ماشين هاي لباسشويي كه دار             -101يادآوري  
  .معتبر است

 
 كـه بـراي     بـسته  كمپرسور هـاي     -ي چرخشي مجهز به موتور    اين استاندارد در مورد ايمني خشك كن ها       

در اين وسايل ممكن است از      . استفاده مي كنند نيز معتبر است      ١مبردخشك كردن منسوجات از سيستم      
  . پيوست ب آورده شده استراي اين وسايل دربالزامات اضافي .  قابل اشتعال استفاده شودمبردهاي

 اند، اما با اين حال ممكـن اسـت منبـع ايجـاد              ي در نظر گرفته نشده    وسايلي كه براي استفاده عادي خانگ     
خطر براي عامه مردم باشند ، از قبيل وسايل مورد استفاده توسط افراد غيـر حرفـه اي در فروشـگاه هـا ،                        

     .صنايع سبك و مزارع ، شامل اين استاندارد مي باشند
  

اي چرخشي مورد استفاده عمومي در آپارتمـان هـا و مجتمـع             هايي از اين گونه وسايل، خشك كن ه        مثال -102يادآوري  
  .هاي مسكوني مي باشند

  
 تا جايي كه قابل اجرا باشد، به معرفي خطرات عمومي ناشـي از وسـايلي كـه در ارتبـاط بـا                       استاندارداين  

ه به هر حال در كليات ، موارد زير بـه حـساب نيامـد             .  داخل و پيرامون خانه است ، مي پردازد        دراشخاص  
  :است

ذهنـي ، يـا نداشـتن آشـنايي و          قابليت هـاي     فيزيكي ، حسي و      از لحاظ كه  ) شامل كودكان  ( ياشخاص -
  .  منع شده اند قبلي،تجربه كافي در استفاده از وسيله، بدون نظارت يا آموزش

  . بازي كردن كودكان با وسيله-
  

  : به نكات زير بايد توجه داشت  ـ103يادآوري 
اند، ممكن است بـه الزامـات          كه براي استفاده در وسايل نقليه زميني، دريايي يا هوايي درنظر گرفته شده             ـ در مورد وسايلي   

  . ديگري هم نياز باشد

                                     
1- Refrigerating system 

 1



ـ مراجع قانوني و ذيصالح كشور كه مسئوليت سالمت، بهداشت جامعه، حفاظت نيروي كـار، تـأمين آب و مـشابه آن را بـه                         
  .لزامات ديگري نيز داشته باشندعهده دارند، در اين رابطه ممكن است ا

  :موارد زير به كار گرفته نمي شوداين استاندارد در   ـ104يادآوري 
  . وسايلي كه به منظور مصارف صنعتي ، در نظر گرفته شده اند-
 نظـر    وسايلي كه به منظور استفاده در مكان هايي با شرايط ويژه ، از قبيل محيط هاي با قابليت خورندگي يـا انفجـار، در                        -

  .گرفته شده اند
  
  مراجع الزامي 2

2بند  :  با درنظرگرفتن مطالب زير كاربرد دارد 1562-1  شماره استاندارد ملي ايران
 

ISO 3864-1, Graphical symbols – Safety coloures and safety signs- part 1: 
Design principles for safety signs in workplaces and public areas. 

  
  الحات و تعاريفطاص  3

3بند   :  با درنظرگرفتن مطالب زير كاربرد دارد 1562-1  شماره استاندارد ملي ايران
  :    جايگزين شود 3-1-9

  : كارعادي 
 : به كار انداخته مي شود زير تحت شرايطوسيله 

 خشك پـر     تعيين شده در دستورالعمل از منسوجات       در حالي كه با حجمي معادل با مقدار بيشينه         يلهوس
  .شده ، به كار انداخته مي شوند

 داراي ابعـاد تقريبـــي     بالبه هاي دوخته شـده كـه قبالنيـز شـسته شـده اسـت               پارچه پنبه اي  منسوج از   
cm70× cm70  جرم ويژه اي بينو g/m2140 تاg/m2 175آبـي   منسوجات بـا . در حالت خشك مي باشد

  .، با آن منسوجات ، خيس مي شوندده  معادل با مقدار تعيين شي و جرم) Cº) 5±٢5با دماي
در صورتي كه عمل خشك كردن به صورت خودكار به دنبال عمل شستشو در ماشـين لباسـشويي باشـد،                

، )شستشو و خشك كـردن    ( در اين گونه ماشين هاي تركيبي       . وسيله به طور جداگانه بارگذاري نمي شود      
  .عمل به كار انداخته مي شودوسيله با بيشينه مقدار منسوجات تعيين شده در دستورال

  
  . خشك در نظر گرفته مي شود آب داشته باشد ، به عنوان حالت10% ي كه كمتر از منسوج-101يادآوري  

 mbar 860 و با فشاري بين      70% و 60% و رطوبت نسبي     ) Cº)  2±20 و دماي  ماليم در هواي    h 24منسوجي كه به مدت   
  . آب خواهد بود7  %راي قرار گرفته است ، حدودا داmbar 1060 تا
  
3-101      

  خشك كن چرخشي
وسيله اي كه در آن عمل خشك كردن منسوجات، از طريق دميده شدن هواي گرم در يك استوانه انجـام              

  .مي شود
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3-102      
  كندانسوريخشك كن چرخشي 

  .خشك كن چرخشي كه در آن هواي مورد استفاده جهت عمل خشك كردن، سرد مي باشد
  
  يالزامات عموم  4

  .  كاربرد دارد1562-1  شماره استاندارد ملي ايران4بند 
  
  ها شرايط عمومي در مورد آزمون  5

5بند   .  كاربرد دارد1562-1  شماره استاندارد ملي ايران
  
  بندي طبقه  6

6بند   :  با درنظرگرفتن مطالب زير كاربرد دارد 1562ـ1  شماره از استاندارد ملي ايران
  :  اضافه شود  6-2

   .  باشندIPX4 درجه حفاظتي دارايبايد دست كم  وسايل
  
  ها العمل گذاري و دستور نشانه  7

   :   با درنظرگرفتن مطالب زير كاربرد دارد1562ـ1 از استاندارد ملي ايران 7بند 
   : اضافه شود  7-1

  :زير نشانه گذاري شودعبارت  يا  ISO 7000-0073(2004-01)   نمادبايد باوسيله 
"  " ها را بخوانيد دستورالعمل

   :ضافه شود ا    7-6

                                 اخطار، سطح داغ       ) 1380سال  (5496-2 از استاندارد ملي ايران شماره 5041 نماد 
  :  اضافه شود    7-10

  . استفاده شود"OFF"هرگاه وضعيت خاموشي ، باحروف نشان داده شود ، بايد از كلمه 
  :  اضافه شود   7-12

  :استفاده بايد شامل موارد زير باشددستورالعمل 
  . بيشينه جرم منسوج خشك مورد استفاده در وسايل برحسب كيلوگرم-
شيميايي صنعتي  براي شستـشو ، خـشك كـن چرخـشي مـورد                پاك كننده هاي      در صورت استفاده از    -

  .استفاده قرار نگيرد
  .پرزگير ، محفظه مربوطه بايد به طور مرتب تميز شود درصورت وجود -
اين مورد در وسايل مجهز به دريچـه خروجـي   .(  پرزها نبايد در اطراف خشك كن چرخشي انباشته شود       -

  ).به بيرون از ساختمان كاربرد ندارد
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١  درون   بـه    از برگشت جريان گازهاي ناشي از وسايل سوختي ، شامل شعله هاي باز             جلوگيري به منظور  -
  .اتاق ، تهويه مناسب بايد پيش بيني شود

  
  . در صورتي كه خشك كن، هواي خود را به درون اتاق تخليه نمايد ، اين دستورالعمل ضروري نمي باشد-101يادآوري 

 
 مـورد اسـتفاده   5496-2 از اسـتاندارد ملـي ايـران شـماره     5041 و 5036درصورتي كه نمادهاي شـماره     

  .يم آن نيز توضيح داده شودقرارگيرند ، بايد مفاه
  : باشد بايد شامل موارد زيرهادستورالعمل 

  .ازخشك كردن اقالم شسته نشده در خشك كن چرخشي خودداري گردد -
 اقالمي كه با موادي از قبيل روغن آشپزي ، استن ، الكل ، بنزين ، نفت سـفيد ، لكـه برهـا ، تربـانتين ،                     -

داغ همـراه بـا   در آب ، خشك كن چرخشي باايد قبل از خشك كردن  ب آغشته شده اند،موم ها و موم برها 
  .مقدار زيادي مواد شوينده، شسته شوند

، كاله حمام ، منسوجات ضد آب ، لباس ها و پارچـه هـايي               )فوم التكس (  اقالمي از قبيل فوم الستيكي       -
 ها از تكـه هـاي فـوم    كه يك طرف آن ها داراي اليه فوم الستيكي مي باشد و يا بالش هايي كه داخل آن          

  . الستيكي پر شده اند ، نبايد در خشك كن هاي چرخشي خشك شوند
  . مواد نرم كننده و فرآورده هاي مشابه بايد در دستورالعمل هاي مربوطه مشخص شوند-
عـدم   كه به منظور اطمينان از       گرما مي باشد   قسمت پاياني دوره كاري يك خشك كن چرخشي ، بدون            -

  .انجام مي گيردم خشك شده كه در مجاورت دما بوده اند ، اقالآسيب ديدگي 
  . موجود در جيب لباس ها از قبيل فندك و كبريت، بايد خارج شوندوسايل كليه -

  :دستورالعمل ها بايد شامل جمله هشدار دهنده زير باشند 
كليـه  ه هرگز يك خشك كن چرخشي را قبل از پايان دوره كـاري متوقـف نكنيـد ، مگـر آن كـ        : هشدار  

   .  سريعا خارج شود و به منظور خنك كردن ، پهن گرددمنسوجات
  :اضافه شود  1- 7-12

  :شامل موارد زير باشد بايد نصبدستورالعمل هاي 
  . در وسايلي با منفذهاي تهويه در سطح زيرين ، پرزهاي فرش نبايد منافذ آن را مسدود نمايد-
وخت هاي ناشي از وسايل بـا سـوخت گـاز يـا              هواي خروجي نبايد به داخل دودكشي كه براي تهويه س          -

  .وارد شودديگر سوخت ها استفاده مي شود ، 
  

    . نمايد ، اين دستورالعمل ضروري نمي باشدوارد در صورتي كه خشك كن، هواي خود را به درون اتاق -101يادآوري 
  
در جهـت مقابـل      وسيله نبايد در پشت يك درب قفل شونده ، يك درب كشويي يا دربي كه لـوالي آن                    -

   .خشك كن قرار گرفته است ، نصب شود

                                     
1- Open fires 
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 نصب خشك كـن ، بتـوان آن را بـر روي سـطح بـااليي ماشـين                   دستورالعمل هاي در صورتي كه براساس     
.  بـه نـوع ماشـين لباسـشويي هـاي مناسـب بـراي ايـن منظـور ، اشـاره شـود                      لباسشويي قـرار داد، بايـد       

. رخـشي و ماشـين لباسـشويي بايـد ارائـه شـود            دستورالعمل هاي مربوط بـه سـواركردن خـشك كـن چ           
 مورد نياز بوده ، مگر آن كه همـراه بـا            ملحقات كردن   دستورالعمل بايد شامل چگونگي فراهم نمودن ثابت      

      .تحويل داده شودوسيله 
  :  اضافه شود     7-14

 mm15 بايد دست كـم    ISO 7000-0790(2004-01) و IEC 60417-5041(2002-10) هايبلندي نماد
  .باشد

  .مطابقت با اندازه گيري بررسي مي شود
  :  اضافه شود     7-15

بايد بعد از نصب وسـيله قابـل    " دستورالعلمل ها را بخوانيد" يا عبارت ISO 7000-0790(2004-01)نماد 
  .مشاهده باشد

 تجـاوز    براي سطوح جلـويي قابـل دسـترس ،         8-11 در بند    اگر افزايش دما از حدود تعيين شده         7-101
 عالمـت  IEC 60417-5041 (2002-10)سطح پشتي وسايل ، به جز وسايل ثابـت ، بايـد بـا نمـاد     نمايد، 

  . گذاري شده باشد
بايد با موارد ذكر شده براي عالمت هشدار اشاره شـده در  IEC 60417-5041(2002-10) طرح بندي نماد

ISO 3864-1 كند مطابقت.  
  .مطابقت با بازرسي بررسي مي شود

  
  هاي برقدار  حفاظت در برابر دسترسي به قسمت  8

8بند   .  كاربرد دارد 1562ـ1  شماره از استاندارد ملي ايران
  
  دار  اندازي وسايل موتور راه 9

9بند   .  كاربرد ندارد1562ـ1  شماره از استاندارد ملي ايران
  
  جريان و توان ورودي 10

10بند   . ربرد دارد كا1562-1  شماره از استاندارد ملي ايران
  
  گرمايش 11

  :  با درنظرگرفتن مطالب زير كاربرد دارد 1562-1  شماره از استاندارد ملي ايران11بند 
  :اضافه شود    11-2

  . از سطح صافي مسدود مي شود 50%محفظه پرزگيرها تميز و سپس
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  :اضافه شود     11-3
پـروب بـا    .  انـدازه گيـري شـود      101كل  افزايش دماي سطح جلويي قابل دسترس ، با استفاده از پروب ش           

 به سطح و با روشي كه بهترين امكان تماس بـين پـروب و سـطح را اطمينـان                    ) N) 1± 4 اعمال نيروي 
  .دهد، به كار مي رود

  
  . از هر وسيله اندازه گيري كه نتايج مشابه پروب را برآورده سازد ، مي توان استفاده كرد-101يادآوري 

   
  :  جايگزين شود    11-7

كـاري  هاي  وسايلي شامل زمان سنج ، حس گر ميزان رطوبت يا ديگر كنترل كننده هاي زمان ، در دوره                   
هر دوره كاري شامل يك دوره با مدت زماني معادل بيشينه زمان پيش بينـي شـده                 . راه اندازي مي شوند   

  .مي شود  است كه طي آن وسيله دوباره بارگذاري min4توسط كنترل كننده و يك دوره استراحت
 ، آزمون بـه  بيشتر نشود K8درصورتي كه افزايش دماي هر قسمت، از مقدار تعيين شده در دوره كاري از       

  .پايان مي رسد
 خشك كن هستند، با برنامه خشك كن در باالترين دما ،            –وسايلي كه داراي دوره كاري تركيبي شستشو        

  . شوندبه كار انداخته مي
  .شوندمي  به كار انداختهته تا رسيدن به شرايط پايدار ، وسايل ديگر بايد به طور پيوس

  :اضافه شود      11-8
  :افزايش دماي سطح جلويي قابل دسترس ، نبايد از مقادير زير تجاوز نمايد

  K60 قسمت هاي فلزي و فلزي رنگ شده                                                                         -
   K65                                                                    گونه هاي فلزي با روكش شيشه قسمت -
  K65 قسمت هاي سراميكي و شيشه اي                                                                           -
  mm  3/ 0                                                    K80 قسمت هاي پالستيكي با ضخامت بيش از-

. نيزبه كار رود  mm 1/0 در مورد مواد پالستيكي با روكش فلزي به ضخامت كمتر از          K80حد افزايش دماي  
 ، حـدود افـزايش دمـاي مـواد سـطح            بيـشتر نـشود    mm 3/0در صورتي كه ضخامت روكش پالستيكي از      

  .نگهدارنده به كار رود
  .ر وضعيت درب بسته ، اندازه گيري شودافزايش دماها د

  
   خالي  12
  

  جريان نشت و استقامت الكتريكي در دماي كار  13
 :با درنظرگرفتن مطالب زير كاربرد دارد  1562ـ1شماره  از استاندارد ملي ايران 13بند 

وات  بـه ازاي هـر كيلـو    mA 1 يـا  mA 5/3    در مورد وسايل ثابت طبقه يك ، جريان نشت نبايد         13-2
  . ، هر كدام كه باالتر است، بيشتر باشدmA 5توان اسمي ورودي تا حد
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  هاي گذرا   ولتاژ اضافه  14
14بند   .  كاربرد دارد1562-1  شماره از استاندارد ملي ايران

  
  مقاومت در برابر رطوبت  15

15بند   : با درنظرگرفتن مطالب زير كاربرد دارد 1562ـ1  شماره از استاندارد ملي ايران
  :   تغيير داده شود15-2

 برابـر   5/1 آب تقريبـا     مآزمون با مخزن پر از منسوجات خيس  مشخص شده به منظور كارعادي كـه جـر                
  .جرم منسوجات خشك است ، انجام شود

١ مـسدود   تقطيـر در حالي كـه خروجـي مـدار    در نظر گرفته شده اند اتصال به منبع آب وسايلي كه براي  
بعد از اولين نشانه سـر ريـز        min 1شير ورودي باز نگه داشته شود و به مدت        . دشده باشد ، راه اندازي شون     

بايد درها بـاز    .   بعد از عملكرد وسيله حفاظتي براي توقف جريان آب، پر كردن ادامه يابد             min 5  شدن يا 
  .شندو قفل هاي داخلي آزاد با

                                    

، ده شوينده ، مطابق پيوست الـف         ما 6/0 % كلريد سديم و   1 % ليتر آب محتوي   l 5/0،درمورد كليه وسايل    
سـپس كنتـرل    . در قسمت باالي وسيله ريخته شود و كنترل كننده ها نيز در موقعيت روشن قرار گيرنـد                

   . تكرار شودmin 5كننده ها در گستره كاري خود به كار انداخته و اين عملكرد ، بعد از يك دوره
 اجرا شود ودر بازرسي ، هيچ گونه اثـري از آب   در مورد وسيله 3-16سپس آزمون استقامت الكتريكي بند      

 29 بنـد كاهش فواصل خزشي و عايقي پايين تر از مقادير مـشخص شـده در                 به     عايق كه منجر    بر روي 
 . مي شود ، نبايد مشاهده شود

  
  جريان نشت و استقامت الكتريكي  16

16بند   :ير كاربرد دارد  با درنظرگرفتن مطالب ز1562ـ1  شماره از استاندارد ملي ايران
  :   تغيير داده شود 16-2

 به ازاي هر كيلو وات توان اسـمي ورودي          mA 1 يا mA 1 ، جريان نشت نبايد از     1براي وسايل ثابت طبقه     
  . ، هر كدام باالتر است ، بيشتر باشدmA 5با حد

  
  بار ها و مدارهاي مربوط در برابر اضافه ماتور حفاظت ترانسفور  17

17بند   .  كاربرد دارد1562-1  شمارهارد ملي ايران از استاند
  

  دوام  18
18بند   .  كاربرد ندارد1562-1  شماره از استاندارد ملي ايران

  

 
1- Condensation circuit  
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  كار غيرعادي  19
19بند   :  با درنظرگرفتن مطالب زير كاربرد دارد 1562-1  شماره از استاندارد ملي ايران

   1-19  : شود تغيير داده
 تحت آزمون هاي موجـود      3-19 و   2-19هاي  بند  آزمون  به جاي   ايل بايد   وسدر صورت قابل اجرا بودن ،       

  .قرار گيرند  102-19 و 101-19در بند هاي 
  :اضافه شود 

در صورتي كه كاركرد بدون آب ، شرايط نامساعدتري را براي وسـايل متـصل بـه منبـع آب فـراهم كنـد،
  . نمي شودبستهشروع به كار وسيله ، اين شير آب ، بعد از .آزمون ها با شير آب بسته انجام شوند

                        

  : جايگزين شود   19-4
كنتـرل  .  ، اما با منسوجات خشك ، به كار انداخته مي شـود            11وسيله تحت شرايط مشخص شده در بند        

 دما را محدود مي كنند و تمام قطع كننده هاي حرارتـي بـا وصـل                 11كننده هايي كه در طي آزمون بند        
 .زاي گرمايي را به عهده دارند ، به طـور هـم زمـان ،اتـصال كوتـاه شـوند                   مجدد خودكار كه حفاظت از اج     

  .در پايان بيشينه دوره اندازه گيري شده با يك زمان سنج ، خاتمه داده شود آزمون
 هـواي خروجـي از كندانـسور،        75 % ، آزمون با مسدود كـردن      كندانسوريبراي خشك كن هاي چرخشي      

  .ي خروجي كامال مسدود شده ، انجام شودسپس آزمون دوباره با هوا. تكرار شود
  . حذف شود  19-9
  : اضافه شود   19-13

  . منسوجات نبايد مشتعل شود يا به حالت نيم سوخته در آيد
  

  . از تغيير رنگ منسوجات به رنگ قهوه اي روشن يا انتشار جزئي دود ، صرف نظر شود-101يادآوري 
  

 با منسوجات خـشك وجـدا كـردن تـسمه مخـزن             11  وسيله تحت شرايط مشخص شده در بند          19-101
 يا بيشينه دوره زماني مجاز توسط min  90مدت زمان انجام آزمون بايد. خشك كن ، به كار انداخته شود

  .زمان سنج باشد
در صورتي كه احتماال جريان هوا در اثر وجود يكي از شرايط نقص متوقف شود، آزمـون همـراه بـا تـسمه                       

  . جريان هوا تكرار شودمخزن خشك كن و با توقف
 

در صورت نياز ، بايد دقت الزم به منظور اطمينان از عمل چرخش مناسـب منـسوجات بـه وسـيله كـاهش بـار                       –يادآوري  
  .صورت گيرد آزمون ،

  
   .در صورتي كه احتماال هر دو شرط به طور همزمان وجود داشته باشند ، آزمون ها تركيب شوند

بـراي   IEC 61032 از اسـتاندارد بـين لمللـي    Cتفاده از پـروب آزمـون     وسايلي كه در آن ها اس19-102
  در زير سوراخ هاي موجود در مخزن خشك كـن ،           واقع,دسترسي به فضاهاي شامل قسمت هاي برق دار         

اتصال كوتـاه ، در نامـساعدترين وضـعيت ، بـين            . مجاز مي باشد ، براي شرايط اتصال كوتاه ، آزمون شوند          
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  همچنين بين قسمت هاي برق دار و ساير قسمت هاي فلزي، در صـورتي كـه ايـن        قسمت هاي برق دار و    
 .گـردد مي  ، اعمال   ايجاد شود  mm 50 و هر طولي بيش از     mm 1  با قطر تقريبا   ميلهاتصال كوتاه بين يك     

  . و با منسوجات خشك به كار انداخته شود11وسيله مطابق با شرايط مشخص شده در بند 
  . ناشي از تماس منسوجات با پوشش المپ، نبايد وجود داشته باشد  خطر آتش سوزي 19-103

  :مطابقت با آزمون زير بررسي مي شود
ده اليه از پارچه درشت باف، روي پوشش المپ قرارداده و وسيله با درب باز و ولتاژ اسمي تغذيه شـود تـا                       

  .   بيشتر شودK150افزايش دماي پوشش نبايد از . شرايط پايدار تثبيت گردد
  

  پايداري و خطرات مكانيكي  20
20بند   : با درنظرگرفتن مطالب زير كاربرد دارد 1562-1  شماره از استاندارد ملي ايران

  :    تغيير داده شود20-1
  . ، انجام نمي شودº15آزمون با زاويه شيب افزايش يافته تا 

، مگر آن كه بـراي قطـع موتـور           باز نمودن درب نبايد امكان پذير باشد         ، هنگام كار كردن وسيله      20-101
در صورت باز بودن    .  ، يك قفل داخلي پيش بيني شده باشد        mm 75قبل از باز نمودن درب هاي بيشتر از       

در مورد وسايل بـا درب بـاز شـونده كـه            .  ، راه اندازي موتور نبايد امكان پذير باشد        mm 75درب بيشتر از  
 ، راه اندازي موتور قبل از وارد        dm3 60م بيش از   و مخزن خشك كني با حج      mm 200داراي ابعاد بيش از   

ه حركت مخزن خشك كـن مـي باشـد ، نبايـد             د كنن لعمل شدن دستي يك وسيله جداگانه اي كه كنتر        
  .امكان پذير باشد

 بـا ولتـاژ اسـمي و در شـرايط           صورت تغذيه وسـيله   مطابقت با بازرسي ، اندازه گيري و آزمون دستي ، در            
  .دكارعادي ، بررسي مي شو

در صورتي كه وسايل مورد استفاده به منظور جلوگيري از باز نمودن درب ، شـامل سـيم پـيچ يـا اجـزاي                       
 بار ، شش بار در هر دقيقـه يـا در نـرخ              6000مشابه براي قفل كردن ، در وضعيت بسته باشند ، اين اجزا             

  . مي شوندتعيين شده توسط ساختار وسيله ، هر كدام كه كوچك تر باشد ، فعال و غير فعال
   . وسايل قفل كردن و اجزاي تشكيل آن بايد براي مصارف ديگر نيز مناسب باشند

  
در صورتي كه باز و بسته نمودن درب ، براي كاركرد مكانيكي قفل داخلي ضروري باشد ، ايـن عمـل در خـالل                        –يادآوري  

  .آزمون انجام شود
  

 و مخزن خشك كني با حجم بيـشتر         mm 200از در مورد وسايل با درب باز و داراي ابعاد بيشتر            20-102
  . ، جود داشته باشدN 70 ، بايد امكان باز نمودن درب از داخل با نيروي بيشينه3dm 60از

  .ردن هستند ، الزامي نيست خشك ك عمللباسشويي كه دارايهاي  براي ماشين مورداين 
 دورتـرين نقطـه از       صـورت عمـودي بـر       به N 70بامطابقت با بازرسي ، اندازه گيري و اعمال فشاري برابر           

  .  سطح درب ، بررسي مي شودلوالي
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  .اين نيرو مي تواند بر خارج درب نيز اعمال شود–يادآوري 

  
 وسايل داراي درب هاي لواليي افقي ، هنگامي كه به صورت درب باز ، بارگذاري مي شوند ، بايد                    20-103

  .پايداري كافي داشته باشند
 در حالي كـه خـشك كـن چرخـشي روي يـك سـطح افقـي و يـا بـر روي ماشـين                     مطابقت با آزمون زير   

  :لباسشويي قرار گرفته باشد ، بررسي مي شود
وسـيله نبايـد    .  به مركز درب باز اعمال مي شـود        kg 23 وسيله خالي در سطح افقي قرار داده شده و جرم         

  .  اين استاندارد مختل شودكج شود و درب و لوالها نبايد به حدي آسيب ببينند كه مطابقت آن ها با
   

  استقامت مكانيكي   21
21بند   .  كاربرد دارد1562-1  شماره از استاندارد ملي ايران

  
  ساختمان   22
  :  با درنظرگرفتن مطالب زير كاربرد دارد 1562-1  شماره از استاندارد ملي ايران22بند 
  .ظت شوند كه با منسوجات تماس پيدا نكنند به گونه اي قرار گرفته و حفا المان هاي گرمازا بايد22-101

  .مطابقت با بازرسي ، بررسي مي شود
  قفل هاي داخلي بايد به گونه اي ساخته شوند كه كاركرد پيش بيني نشده وسيله ، در موقع باز       22-102

  .بودن درب، امكان پذير نباشد
    يـــ المللبـين   از اسـتاندارد   Bالش براي آزادسازي قفل به وسـيله ميلـه آزمـون   ــت مطابقت با بازرسي و

IEC  61032بررسي مي شود ، .  
 ، خشك كن چرخشي بتواند بر روي ماشـين لباسـشويي قـرار گيـرد ،               اگر براساس دستورالعمل   22-103

  .امكان كج شدن يا افتادن خشك كن نبايد وجود داشته باشد
  :مطابقت با بازرسي و آزمون زير بررسي مي شود

ايـن  .  خشك كن چرخشي بايد مطابق بـا دسـتورالعمل هـا بـه يكـديگر سـوار شـوند                   ماشين لباسشويي و  
هـر كـدام از     .  نسبت به افق قرار داده شـود         º5مجموعه در نامساعد ترين جهت ، روي يك سطح با شيب            

  .وسايل به نوبت در ولتاژ اسمي تغذيه شده و در شرايط عادي به كار انداخته شوند
  . كن چرخشي نبايد از روي ماشين لباسشويي بيفتدوسايل نبايد كج شوند و خشك

  .  يك وسيله حفاظتي گرم شده نبايد مانع از خاتمه يافتن دوره كاري شودعملكرد  22-104
  . ، بررسي مي شود19آزمون هاي ارائه شده در بند مطابقت با 

  
  كشي داخلي سيم   23

23بند   : تن مطالب زير كاربرد دارد  با درنظرگرف1562-1  شماره از استاندارد ملي ايران
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 عايق بندي و روكش سيم كشي داخلي براي تغذيه شيرهاي برقي و اجزاي مـشابه يكپارچـه در                   23-101
 52كـد شناسـايي     . (شيلنگ هاي بيروني بايد دست كم معادل با بند قابل انعطاف پلي وينيل كلرايد باشد              

  )   1369 سال 607از استاندارد ملي ايران شماره 
  .قت با بازرسي بررسي مي شودمطاب

  
  . ، بررسي نمي شود607 ويژگي هاي مكانيكي مشخص شده در استاندارد ملي ايران شماره –يادآوري 

  
  اجزاء متشكله  24

24بند   :  با درنظرگرفتن مطالب زير كاربرد دارد 1562-1  شماره از استاندارد ملي ايران
  :اضافه شود  24-1-4

١   . مي باشد3000، هاراي برنامه ريزتعداد چرخه هاي كاركرد ب
 4-19 قطع كننده هاي حرارتي متصل به خشك كن هاي چرخشي، به منظور مطابقت بـا بنـد                   101 -24

  .نبايد مجدداً به طور خودكار وصل شوند
  .مطابقت با بازرسي بررسي مي شود

   
   بيروني ها و بندهاي قابل انعطاف اتصاالت تغذيه و كابل  25

25بند   .  كاربرد دارد1562-1  شمارهندارد ملي ايران از استا
  

  هاي بيروني هاي هادي ترمينال  26
26بند   .  كاربرد دارد1562-1  شماره از استاندارد ملي ايران

  
  بيني اتصال زمين پيش  27

26بند   .  كاربرد دارد1562-1  شماره از استاندارد ملي ايران
  

  ها و اتصاالت پيچ  28
  .  كاربرد دارد1562-1  شمارهي ايران از استاندارد مل28بند 

  
  

  عايق بندي جامد و فواصل خزشي، هواييفواصل   29
29بند   :  با درنظرگرفتن مطالب زير كاربرد دارد 1562-1  شماره از استاندارد ملي ايران

  :   اضافه شود29-2

                                     
1- Programmers  
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باشد ، مگـر آن كـه    ن250 كمتر از   CTI بوده و عايق بندي بايد داراي        3 داراي درجه    يريز محيط آلودگي  
عايق به گونه اي قرار گرفته يا محصور شده باشد كه احتمـال قـرار گـرفتن در معـرض آلـودگي ناشـي از                         

  .بخارتقطير شده كه در استفاده عادي از وسيله توليد مي شود ، وجود نداشته باشد
  

  مقاومت در برابر گرما و آتش   30
30بند   : با درنظرگرفتن مطالب زير كاربرد دارد  1562-1  شماره از استاندارد ملي ايران

   .كاربرد ندارد   30-2-2
 هاي گرمازا كه پرزها مي توانند بـر روي آن جمـع شـوند ، بايـد در                   المنت  مواد غيرفلزي مجاور      30-101

اين الزامات براي قسمت هايي كه امكان افتادن پرزهاي مشتعل بـر روي             . برابر گسترش آتش مقاوم باشند    
  .د دارد نيز به كار مي روندآن ها وجو

 المنـت مطابقت با انجام آزمون شعله سوزني موجود در پيوست ج بر روي سطوح غيرفلـزي واقـع در زيـر                     
به هر حال ، قسمت هاي روكش دار شده به وسيله مانع كه آزمون شعله سوزني    . گرمازا نيز به كار مي رود     

  .را رعايت مي كنند ، آزمون نمي شوند
  

  . ، پايين نيفتدmm 3ايد توجه داشت كه پرز در حال سوختن از راه منفذ ديواره داراي ابعاد كمتر از ب–يادآوري 
  :آزمون شعله سوزني براي موارد زير انجام نمي شود

 ، مشروط بـر ايـن       IEC  60695-11-10 مطابق با استاندارد بين المللي       V-1 يا   V-0 مواد طبقه بندي شده به صورت        -
  . كمتر از قسمت مربوطه باشدكه ضخامت آزمونه

  . قسمت هاي گردان هواكش ها-
   .IEC  60695-2-11 قسمت هاي كوچك تعيين شده در استاندارد بين المللي -
  

  زدگي مقاومت در برابر زنگ  31
31بند   .  كاربرد دارد1562-1  شماره از استاندارد ملي ايران

  
  تابش ، مسموميت و خطرات مشابه  32

32بند   .  كاربرد دارد1562-1  شمارهدارد ملي ايران از استان
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  :راهنما
       A  . محل اتصال

B   سيم هاي ترموكوپل به قطر    mm 3/0استاندارد ر ب IEC 60584-1 نوع K) آلومل كروم.(  
N) 1±4 (.  C        دسته تنظيم به منظور اعمال نيروي تماس

D قطر داخلي:كربنات       لوله پلي mm 3قطر خارجي ، mm 5.  
E قطر:شده       صفحه مسي قلع اندود mm 5و ضخامت mm 5/0.  
  

  . سطح تماس صفحه ، صاف مي باشد–يادآوري 
  

   پروب براي اندازه گيري دماي سطح-101شكل 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  هاپيوست 
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  :  با درنظرگرفتن مطالب زير كاربرد دارد 1562-1پيوست هاي استاندارد ملي ايران 

  
  پيوست الف

  )الزامي(
  مواد شوينده 

هر يك از شوينده هاي تجاري در دسترس ، مي تواند استفاده شود ، اما در صورت وجود ترديد در نتايج 
  :تركيب ماده شوينده بايد به صورت زير باشدآزمون ، 

  
  مواد  درصد جرمي

  
1221 LF  پلورافاك

  )40  %محلول( سولفونات كومن 
  )بدون آب(اسيد سيتريك 
  آب بدون يون

15  
5/11  

3  
15/70  

اين اطالعات به .  عرضه مي شودBASF نام تجاري فرآورده شوينده اي است كه توسط شركت 221LF پلورافاك-1
  .         نمي باشدIECمنظور راحتي كاربران  اين استاندارد ارائه شده است و به منزله تأييد فرآورده توسط

  
  :زير باشندمواد شوينده بايد داراي خواص 

  . mPa.s17 : ويسكوزيته  -
 ( PH :  2/2 -  ).يك درصد در آب

  
  . استخراج شده استIEC 60436 تركيب ماده شوينده از استاندارد بين المللي  –يادآوري 

  
  
  
  
  
  
  
  

  پيوست ب
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  )الزامي(
رسورهاي بسته براي ـكمپ-  و مجهز به موتورمبردخشك كن هاي چرخشي كه داراي سيستم 

  ك كردن ـناشي از فرآيند خشارات ـخروج بخ
  

 مجهز به موتور مبرداين استاندارد با تغييرات زير در مورد خشك كن هاي چرخشي كه از يك سيستم 
  :كمپرسور هاي بسته استفاده مي كنند ، كاربرد دارد

  
  . آغاز مي شود201بندهاي فرعي اضافي ، يادآوري ها و جدول هاي اين پيوست با شماره   –يادآوري  

  
      مراجع الزامي  2

  :اضافه شود
2-1 IEC 60068-2-6, Environmental testing – Part 2: Tests – Test Fc: Vibration      
(sinusoidal). 
2-2 IEC 60079-4A, Electrical apparatus for explosive gas atmospheres – Part 4: Method of 
test for ignition temperature – First supplement. 
2-3 IEC 60079-15:2005, Electrical apparatus for explosive gas atmospheres – Part 15: 
Construction, test and making of type of protection “n” electrical apparatus. 
2-4 IEC/TR 60079-20:1996, Electrical apparatus for explosive gas atmospheres – Part 20: 
Data for flammable gasses and vapors, relating to use of electrical apparatus. 
2-5 IEC 60335-2-34, Household and similar electrical appliances – Safety – Part 2-34: 
Particular requirements for motor – compressors. 
2-6 ISO 817, Refrigerants – Designation system. 
2-7 ISO 5149, Mechanical refrigerating systems used for cooling and heating – Safety 
requirements. 

   
  الحات و تعاريفط     اص3
3-201      

  قابل اشتعالمبرد 
   .، دسته بندي شود اشتعالقابلمواد  3 يا 2گروه در  ISO 5149  كه بر اساس استانداردمبردي

  
، نـامطلوب تـرين گـروه دسـته         مواد قابل اشتعال باشند    تركيبي كه شامل بيش از يك گروه         مبردهاي در مورد     –يادآوري  

    . بندي فوق ، در نظر گرفته مي شود
  
  الزامات عمومي  4

  :اضافه شود
  

ي كنند ، استفاده م هاي غير قابل اشتعال مبرد هاي قابل اشتعال در وسايلي كه از مبرد  استفاده از – 201يادآوري  
  .مخاطره آميز مي باشد
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 هاي قابل اشتعال را ارائه مي مبرد مربوط به آتش سوزي و منابع بالقوه بروز آن، در وسايل مجهز به خطراتاين استاندارد، 
  .كند

 هاي قابل اشتعال با منشاء اشتعال بالقوه خارجي كه از محيط وسايل نصب شده ناشي مبرد  مربوط به آتش سوزيخطرات
   . قانون احتمال بروز آتش سوزي جبران مي شودباود، مي ش

  
  ها شرايط عمومي در مورد آزمون  5

   2-5  :اضافه شود
  . مورد نياز است202-22حداقل يك نمونه آماده سازي شده اضافي براي انجام آزمون هاي مربوط به بند 

  
، حداقل يك نمونه آماده سازي 1562-2-34ملي   كمپرسور هاي اشاره شده در استاندارد–  به جز موتور – 201يادآوري  

  . مورد نياز است1-19شده اضافي براي انجام آزمون مربوط به بند 
 1-19حداقل يك نمونه موتور فن اضافي ومحافظ موتور حرارتي مربوط به آن، مي تواند براي آزمون   – 202يادآوري  
  .نياز باشد

  .  ي نمونه هاي مجزا انجام شود مي تواند بررو7-22آزمون   – 203يادآوري  
 ، ممكن است در زمان انجام 204-22 و 202-22  با توجه به مخاطره بالقوه موجود در آزمون هاي – 204يادآوري  
  .  نياز باشد به مالحظات ويژه ايآزمون ها

  
  :اضافه شود   5-7

   .  انجام مي گيرد )C º )2±23 محيطي در شرايط دماي13 و 11،10آزمون هاي اشاره شده در بند هاي 
  
  بندي طبقه  6
  :تغيير داده شود    6-1

  . باشند1طبقه  قابل اشتعال استفاده مي كنند ، بايد مبردهايخشك كن هاي چرخشي كه از 
  
  ها العمل گذاري و دستور نشانه  7
  :اضافه شود    7-1

  :با موارد زير نيز نشانه گذاري شوندوسايل بايد 
  .مبرد جرم كلي -
  : ، حداقل يكي از موارد زيرتك جزئي هاي مبرد مورددر  -

 نام شيميايي. 

 فرمول شيميايي. 

  مبردشماره. 
 مخلوط هاي مبرد در مورد -  :، حداقل يكي از موارد زير١

                                     
1- Blended refrigerant   
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  هر يك از تركيباتنامينام شيميايي و نسبت . 

 فرمول شيميايي و نسبت عددي هر يك از تركيبات. 

  ز تركيبات و نسبت عددي هر يك امبردشماره. 

  مبرد مخلوط شدهشماره.  
  . باشدISO 817 ، شماره ها بايد مطابق با استاندارد مبرددر صورت استفاده از شماره 

  .  مربوط به هر مدار مجزا بايد بر روي وسيله، به طورجداگانه نشانه گذاري شودمبردجرم 
 " احتياط ، خطر آتش سوزي "مادبا ن  قابل اشتعال استفاده مي كنند  ، بايد مبردهايوسايلي كه از 

  .نشانه گذاري شوند
  :اضافه شود    7-6
  

  
   ، خطر آتش سوزياحتياط                           

  
  :  اضافه شود7-12

  . ، معني آن نيز بايد شرح داده شود" احتياط ، خطر آتش سوزي "درصورت به كار گيري از نماد
  :ز باشنددستورالعمل ها بايد شامل موارد زير ني

در وسايل داراي محفظه و يا در وسايل توكار ، منفذ تهويه را از هرگونه انـسداد بايـد پـاك نگـه            :هشدار  
  .داشت

  . را از آسيب محافظت نماييدمبرد مدار :هشدار
  

  . در دسترس كاربر باشد ، الزامي استمبرد اين هشدار، فقط در مواقعي كه مدار – 201يادآوري  
  
  :د  اضافه شو7-14

  .  ميلي متر باشدmm 15  بايد حداقل" احتياط ، خطر آتش سوزي "ارتفاع عمودي مثلث نماد
  :  اضافه شود7-15

 بايد در زمان دسترسي   " احتياط ، خطر آتش سوزي       " قابل اشتعال و نماد    مبردنشانه گذاري در مورد نوع      
  .  كمپرسورها ، قابل رؤيت باشد–به موتور 

   
  گرمايش 11 

  :فه شود  اضا11-8
 –مربوط به موتور موتور  حرارتي  هاي محافظ به غير از موتورهاي محافظتجهيزاتدرطول آزمون ، 

  موتورحرارتيمحافظ هاي خودبازگرد زماني كه شرايط پايدار برقرار شد، . نبايد فعال شوند، كمپرسورها 
  .به كار انداخته شوند كمپرسورها نبايد –مربوط به موتور 
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 201 كمپرسورها نبايد از مقادير مشخص شده در جدول –ه سيم پيچ ها و محفظه موتور دماي مربوط ب
 3 كمپرسور نبايد از مقادير داده شده در جدول –باالتر باشد و همچنين افزايش دماي ديگر اجزاي موتور 

  .بيشتر باشد
  

  )سلسيوسدرجه ( دما   كمپرسور-اجزاي موتور 
  :سيم پيچ هاي با پوشش

  سنتتيكعايق بندي  -
 عايق بندي سلولزي يا مشابه -

  محفظه 

  
140  
130  
150  

   كمپرسورها- بيشينه دما در اجزاي موتور-201جدول 
  

محرك ،براي كليه وسايل  ، مربوط به افزايش دماي پوشش خارجي موتور3مطالب ذكر شده در جدول 
 پوشش خارجي با  اين امر در خصوص بخش هايي از هرچند.تحت پوشش اين استاندارد كاربرد دارد

  :مشخصات زير كاربرد ندارد
دسترسي به اين قسمت ها اگر بر اساس دستورالعمل مربوطه ، نصب شده باشند ،  در وسايل توكار كه -

  .امكان پذير نمي باشد
    فاصلهحداكثروار با ــد در برابر يك ديــايلي كه بر اساس دستورالعمل نصب ، بايــدربخش هايي از وس -

mm 75 آن قرار گيردزا .  
    

  كار غيرعادي  19
  :  اضافه شود19-1
آزمون هاي مشخص شده تحت مطابقت ندارند،  1562- 2-34كمپرسورهايي كه با استاندارد ملي - تورمو

د ــ و همچنين بايد مطابق با بنگرفته قرار102 - 19 و 101-19، بندهاي  1562- 2-34در استاندارد 
   . باشند نيز همان استاندارد19-104
  

  . ، اين آزمون فقط يك بار انجام مي شودمعين كمپرسور هاي – براي كليه انواع موتور – 201يادآوري  
  

  :  اضافه شود19-7
  . كمپرسور ها كاربرد ندارد-  اين آزمون براي موتور

  
  

  استقامت مكانيكي   21
مقاومـت   اثـرات لـرزش       در برابـر   اشتعال استفاده مي كننـد ، بايـد        قابل   مبردهايوسايلي كه از      21-201

    .نمايد
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بـا اسـتفاده از تـسمه بـه دور     در وضعيت عادي وسيله  IEC 60068-2-6 ، مطابق با استاندارد مولد نوسان
  : سينوسي با جهت عمودي و با شدتي به شرح زير مي باشدنوسان نوع .پوشش وسيله بسته مي شود

   min30 دوره زماني                - 
   2m/s 5                     شتاب -
  ).Hz 60  ياHz 50( بر اساس فركانس مجاز وسيله Hz120 يا Hz100 فركانس                     -

هـيچ يـك از     بعد از آزمون ، وسيله نبايد هيچ گونه آسيبي از نظر ايمني را نشان دهد و به طور مـشخص                     
له ، آسيب برساند ، نبايد شل شـده    رابط ها يا بخش هايي كه شل شدن آن ها ،ممكن است به ايمني وسي              

 .  انجام مي شود ،نبايد هيچ گونه جريان نشتي مشاهده شود7-22مطابق بررسي هايي كه دربند . باشد

  
 ساختمان  22

  7-22  :اضافه شود
  : كمپرسورها بايد درشرايط زير مقاوم باشند-وسايل ، شامل موتور 
 ، بر روي بخـش هـايي        مبرد براي همان    C º70 در دماي  دمبر اشباع برابر فشار بخار     5/3 فشاري معادل    -

  . هستندجانبي زياد، كه در معرض فشار 
 ، بر روي بخش هايي كه در معرض فـشار           C º 25 در دماي  مبرد اشباع برابر فشار بخار     5 فشاري معادل    -

  . هستندجانبي كم،
 قابل اشتعال استفاده مي كنند      مبردهاي كمپرسور مي باشند و از       –در هر صورت وسايلي كه داراي موتور        

  :، بايد درشرايط زير مقاوم باشند
زيـاد ،    برابر مقدار وارده از وسايل محافظ براي بخش هايي كه در معرض فشار جـانبي                 3 فشاري معادل    -

  .هستند
 براي بخـش هـايي كـه فقـط در معـرض فـشار          C º25 در دماي    مبرد اشباع برابر بخار    5 فشاري معادل    -

   . هستندجانبي كم ،
  

  .  منظور فشاري است كه فشارسنج ها نشان مي دهند– 201يادآوري  
  

  :مطابقت با بازرسي و آزمون زير بررسي مي شود
فـشار  در معـرض  به نحوي آزمون شودكه تا رسيدن به فشار مورد نياز در آزمون ،  بخش اختصاصي وسيله    

بخش تحت آزمـون نبايـد   .  ادامه يابد min 1 دتاين فشار براي م.آبي قرار گيرد كه به تدريج افزايش يابد      
  .هيچ گونه نشتي نشان دهد

 اسـتفاده مـي     مبرد خود در سيستم    قابل اشتعال    مبردهايدر خشك كن هاي چرخشي كه از          22-201 
  . بيشتر باشدgr150 جداگانه نبايد از مبرددر هر مدار  مبردكنند، جرم 

  .مطابقت با بازرسي بررسي مي شود
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 قابل اشـتعال اسـتفاده مـي     مبردهاياز   شان   مبرددر سيستم   كه   ر خشك كن هاي چرخشي    د  22-202
 ايجاد جرقـه    ،جزاي برقي موجود در داخل وسيله، كه در طول كار عادي يا كار غيرعادي             كنند، هر يك از ا    

ئـه شـده در     رند و با حداقل الزامات ارا     ، بايد مورد آزمون قرار گي     ، قوس الكتريكي يا نقاط نوراني مي كنند         
  . ، مطابقت كنندمبرد يا براي IIAپيوست ج براي گاز هاي گروه 

  :اين الزام در موارد زير كاربرد ندارد
 ، چه در طول كار عادي ايجاد جرقـه يـا   19ضروري براي مطابقت با بند     بازگرد   خودنا وسايل محافظتي    -

  .قوس الكتريكي كنند يا خير
 بـاز شـده انـد ، حتـي در         - مـدار   به طـور پايـدار،     19مون بند    در طول آز   ا بخش هاي ضعيفي كه عمد     -

   .در طول كار ، جرقه يا قوس الكتريكي، ايجاد كنندصورتي كه 
 اجزاي برقي توليـد كننـده جرقـه يـا            به داخل پوشش وسيله نبايد درفضاي بيروني  محلي كه          مبردنشت  

انفجار شود، چه در اند منجر به ايجاد نصب شده در آن  قوس الكتريكي درطول كار عادي يا كار غير عادي        
 ها باز و چه زماني كه بسته باشند ، مگر آنكه اجزاي آزمون شـده بـا حـداقل                    درپوشزماني كه درب ها و      

  . ، مطابقت كنندمبرد يا براي IIAالزامات اشاره شده در پيوست ج براي گاز هاي گروه 
  :اين الزام در موارد زير كاربرد ندارد

 ، چه در طول كار عادي ايجاد جرقـه يـا   19  ضروري براي مطابقت با بند      گردبازخودناظتي   وسايل محاف  -
  .قوس الكتريكي كنند يا خير

 بـاز شـده انـد ، حتـي در         - به طـور پايـدار، مـدار       19 در طول آزمون بند      ا بخش هاي ضعيفي كه عمد     -
  . صورتي كه در طول كار ، جرقه يا قوس الكتريكي، ايجاد كنند

  
صـورت   گاز قابل اشـتعال مـي باشـند، در       gr 5/0 اجزاي جداگانه اي از قبيل ترموستات ها ،كه داراي كمتر از           – 1ي  يادآور

  .بروز نشت از اجزاي مربوطه ، شامل موارد قابل توجه در مورد خطر آتش سوزي نمي شوند
  

 IEC 60079 هاياسـتاندارد  سـري  ساير روش هاي محافظت ازفضاهاي قابل انفجار در وسايل برقي كـه در -2ياد آوري 
   .ارائه شده اند، در اين استاندارد نيز قابل قبول است

  
  .بررسي مي شودو با آزمون زير   IEC 60079-15اشاره شده در استاندارد   آزمون هاي،مطابقت با بازرسي

   
 .، مـي توانـد انجـام شـود         مورد استفاده    مبردوزن اتمي   جمع كردن   آزمون هاي ارائه شده در پيوست ج ، با           -3ياد آوري   

 استفاده مي   IIAالبته ، وسايلي كه به صورت مجزا آزمون مي شوند ومطابق با پيوست ج از گازهاي مشخص شده در گروه                     
  .كنند، نيازي به آزمون ندارند

  
د ، حدود دمـاي سـطحي در بنـ     IEC 60079-15 استاندارد 4-5صرف نظر از الزامات اشاره شده در بند  -4ياد آوري  

  .مشخص شده است 22-203
  

  :بطري محتوي گاز بايد در دماهاي زير نگه داري شود
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-C º) 1±32 ( ،براي شبيه سازي نشت در مدارهاي با فشار جانبي كم.  
)  C º) 1±70 -   . براي شبيه سازي نشت در مدارهاي با فشار جانبي زياد،

  
  . ا توزين بطري ، اندازه گيري شودمقدار گازي كه تزريق مي شود ، ترجيحا بايد ب -5ياد آوري 

  
 شرايط كـار عـادي بـا ولتـاژ          تحت در حالتي كه وسيله خاموش است يا         كامال خشك آزمون در يك مكان     

  . ، انجام مي شودرا حاصل كند نتيجه نامطلوب تري  هر كدام كه اسمي
ن شدن وسـيله بـراي      با روش زمان  هم  گاز  تزريق  ،  در حال كار مي باشد       وسيله   حالي كه در درطول آزمون 

   .صورت مي گيرد، اولين بار
 انفجـار  محدوده پايين  بيش از    40 % در صورتي كه يكي از آزمون هاي اوليه          شده و  انجام   دو مرتبه آزمون  

  .را نشان دهد، آزمون براي بار سوم تكرار مي شود
 minزماني كمتـر از  ، در حالت بخار ، در ±  gr 5/1 مبرد مقدار اسمي 80 % مناسب ،سوراخاز راه يك 

تزريق بايد در نزديك تـرين فاصـله        . سپس سوراخ مسدود گردد   .   به داخل پوشش وسيله، تزريق شود      10
  .ممكن به خطرناك ترين نقاط وسيله ، صورت گيرد

  
  .نقاط خطرناك مي باشد  مثالي از ايناتصاالت لحيم شده -6ياد آوري 

  
   .ي وسيله بسته باشند ، انجام مي شود هادرپوشآزمون در زماني كه تمامي درب ها و 

آزمون براي وسايلي كه در آن ها موتور هواكش جاسازي شده است ، در نامطلوب تـرين شـرايط تركيبـي                     
  . فعاليت موتور ، انجام مي شود

 .انـدازه گيـري مـي شـود        زاي بـرق دار،   ـــ نزديك ترين محل به اج      يك باردر  s30رــ ه مبرد نشت   غلظت
   :جام نمي شودي در موقعيت هاي زير ان اندازه گيراگرچه

كـاركرد  تي اگر در طول     ح،   مطابقت داشته    19 ناخود بازگرد الزم است با الزامات بند       تجهيزات حفاظتي  -
  . توليد جرقه يا قوس الكتريكي نمايند

  باز شده اند ، حتي اگر كه       -،  مدار  19 بخش هاي ضعيفي كه به طور عمدي براي انجام آزمون هاي بند              -
  .در طول عملكردشان ،توليد جرقه يا قوس الكتريكي نمايند

  . بعد از مالحظه كاهش تحمل ،اندازه گيري مي شودmin  15مقادير غلظت در دوره هاي
 ارائه شده اسـت ، بيـشتر        202 كه در جدول     مبردحد پاييني انفجار    75 %نبايد از  ،مقدار اندازه گيري شده   

 202 كه در جـدول  مبرد حد پاييني انفجار 50%قيقه اي ، نبايد از دmin  5باشد و همچنين در يك دوره
  .ارائه شده است ، بيشتر باشد

 يـا  º90 بـا زاويـه   s2 تـا s1د بـين  ـ و درب يا درپوش وسيله، در يك دوره زماني واح       شدهآزمون باال تكرار    
ر بيش ترين مقـدار     غلظت ، در زمان باز شدن درب يا درپوش ،بايد د          . بيش ترين زاويه ممكن باز مي شود      

  . باشد
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 قابل اشتعال باشد ، نبايد بيش تـر از          مبردهاي  دماي سطوحي كه ممكن است در معرض نشت           22-203
   . ، باشدK  10 ارائه شده است ، با احتساب  كاهش202كه در جدول مبرد مقدار دماي اشتعال 

 19 و   11ص شده در بند هـاي       مطابقت با اندازه گيري دماي سطوح مورد نظر، در طول آزمون هاي مشخ            
  .،بررسي مي شود

  
  مبردشماره ماده   مبردنام ماده   فرمول شيميايي   دماي اشتعال

(˚C )الف پ

 نفجارحد پاييني ا
V\V%)ب پ ت(  

  R50 CH4 537  4/4  متان
R290  پروپان  CH3CH2CH3  470  7/1  
R600  بوتان-ان   CH3CH2CH2 CH3  372  4/1  
R600a  ايزوبوتان  CH (CH3)3  494  8/1  

 IEC            وIEC 60079-4A قابـل اشـتعال را مـي تـوان از اسـتاندارد هـاي       مبردهايالف   مقادير مربوط به ساير 

  .دريافت نمود  60079-20
 ISO 5149          و  IEC 60079-20 از استاندارد هاي  را مي توان قابل اشتعالمبردهايب    مقادير مربوط به ساير 

   .دريافت نمود
  IEC 60079-20 در صـورتي كـه اطالعـات مـورد نيـاز در اسـتاندارد       .  مرجع است IEC 60079-20پ    استاندارد 

  . مراجعه شودISO 5149موجود نبود به استاندارد 
  . در هواي خشكمبردت    غلظت 

 يـك قطــع كـن        قابل اشتعال استفاده مي كننـد،      مبردهاي خشك كن هاي چرخشي كه از        در  22-204
  .  نياز مي باشدمورد ،مبرد براي باز شدن دريچه سيستم هاي فشاربه  قي حساسبر
  

،  نيازي به وسايل ايمني اضافي نمي          در اين گونه موارد   . مناسب نيست   ، مويين از لحاظ ايمني ، يك سيستم        – يادآوري
  .باشد

  
 اسـاس شـرايط موجـود در        اين مورد نبايد بر   . عمل مي كند  ،  خود بازگرد فشار به عنوان يك نوع      قطع كن   

مسدود و قطـع كـن فـشار، تحـت ايـن             پرزگير   75 % ، 4-19البته در طول آزمون     . راه اندازي شود   11بند  
   .شرايط كار غيرعادي، راه اندازي مي شود

  .، بررسي مي شود4-19 و بند11مطابقت با بازرسي در طول آزمون هاي بند 
گردان موتور محرك بايد به     همچنين بين بدنه و محور        بين مخزن و بدنه و     بندي  مقاومت عايق     22-205

  .اندازه كافي كم باشد تا از بوجود آمدن بار الكتريكي ساكن ، ممانعت كند
مطابقت با اندازه گيري عايق كاري بين مخزن و بدنه و همچنين بين بدنه و محور گردان موتور محـرك ،                     

اندازه گيري يك دقيقـه بعـد از بـه كـار            .ررسي مي شود   ، ب  V500با استفاده از ولتاژ برق مستقيم تقريبي        
  .، انجام مي شودبردن ولتاژ 

   .بيشترشود MΩ1مقاومت عايق كاري نبايد از 
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 اتصاالت   بايد  قابل اشتعال استفاده مي كنند، فقط      مبردهاي  در خشك كن هاي چرخشي كه از          22-206
  .ه شود به كار بردمبرد ،در مدار بسته شده توسط كارخانه سازنده

  
به وسيله جـوش ، لحـيم و يـا           دستگاه هستند كه     مبرد  اتصاالت بسته شده توسط كارخانه ، اتصاالتي در مدار            – يادآوري

  .ساير اتصاالت دائمي مشابه در فرآيند توليد كارخانه، بسته مي شوند
  

  .مطابقت با بازرسي ، بررسي مي شود
      

  اجزاء متشكله  24
  :  اضافه شود24-1

نيـازي بـه آزمـون     كمپرسورها ، با الزامات ايـن اسـتاندارد مطابقـت داشـته باشـند،        -تي كه موتور  در صور 
 وهمچنـين مطابقـت بـا الزامـات اسـتاندارد          1562-2-34 ملـي    اساس استاندارد روي آن ها بر     جداگانه بر 

  . مذكور نمي باشد
  :اضافه شود  24-1-4

  :وره ها به شرح زير مي باشند مي باشند، تعداد دمبرد سيستم در وسايلي كه داراي
 قطع كننده هاي حرارتي خود بازگرد كه ممكن است بر روي نتـايج آزمـون بنـد                  -

   بـه صـورت مـدار اتـصال           101-19 تاثير داشته باشند و در طول آزمـون        19-101
  كوتاه نشده باشند

  
  

10,000 
 30,000  كمپرسور- ترموستات هاي كنترل كننده موتور-
 30,000   كمپرسور- موتوردازراه ان رله هاي -
 hermetic   2000كمپرسورهاي نوع - حرارتي خودكارمربوط به موتور هاي محافظ-
 hermetic  50كمپرسورهاي نوع - حرارتي دستي مربوط به موتور هاي محافظ-
 2000   حرارتي خودكار هاي ساير محافظ-
 30  حرارتي دستيهاي  ساير محافظ -
 قابـل اشـتعال     مبردهايفقط در مورد وسايلي كه از       ( گرد   قطع كن فشار خود باز     -

  )استفاده مي كنند
1000 

 قابـل اشـتعال     مبردهـاي فقـط در مـورد وسـايلي كـه از           (  قطع كن فشار دستي 300      -
 ا  )ستفاده مي كنند

  
  

  پيوست ج
(  )الزامي

  "n"دستگاه برقي بدون جرقه 
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هيه شده باشد ، بند هاي زير با تغييرات مربوطه  تIEC 60079-15هر جا كه مرجع بر اساس استاندارد 
  :كاربرد دارد 

  
يا سـطوح داغ    كي،جرقه  ــمومي دستگاه هايي كه توليد قوس الكتري      ــالزامات تكميلي ع   26

 .مي كنند

  . كاربرد داردIEC 60079-15 استاندارد 26بند 
  

ـ اجزاالزامات تكميلي بـراي وسـايلي كـه بدنـه آن هـا شكـسته و                27   قـوس   توليـد  ي كـه  ي
 .الكتريكي،جرقه يا سطوح داغ مي كنند

  . كاربرد داردIEC 60079-15 استاندارد 27بند 
  

 قــوس  و توليــدسربــسته و محكــم مــي باشــندالزامــات تكميلــي بــراي وســايلي كــه  28
 .الكتريكي،جرقه يا سطوح داغ مي كنند

  . كاربرد داردIEC 60079-15 استاندارد 28بند 
  

 قـوس    توليـد  ي يـا وسـايل كپـسوله شـده كـه          الزامات تكميلي بـراي وسـايل بـسته ا         29
  .الكتريكي،جرقه يا سطوح داغ مي كنند

  :با در نظر گرفتن موارد زيركاربرد داردIEC 60079-15 استاندارد 29بند  
  مواد غير فلزي 29-1

  :جايگزين شود
بندهاي  ، اگروسيله مطابق با استاندارد بود    به هر حال  .  آزمون مي شود   5-33 با استفاده از بند      درپوش ها  

تاندارد ـــ  اس 19 ،در بازرسي بعـد از آزمـون هـاي بنـد             الــبه هر ح   .رد ندارد ــ كارب 2-5-33 و   33-5-1
IEC 60335-2-11   مشخص شدن بخش هـاي  نبايد هيچ گونه آسيبي مثل ترك خوردگي در رزين يا
  .تواند عمل محافظت را مختل نمايد ، مشاهده شود كپسوله شده كه مي

  آزمون هاي نوعي 29-8
ج  :ايگزين شود

  .  بايد در موارد مربوطه انجام شود5-33آزمون هاي نوعي شرح داده شده در بند 
  

الزامات تكميلي براي دسـتگاه هـايي كـه داراي محـدوديت انـرژي مـي باشـند وداراي                     30
  .قوس الكتريكي،جرقه يا سطوح داغ مي كنندتوليد مدارهايي هستند كه 

  :موارد زيركاربرد دارد ه جزبIEC 60079-15 استاندارد 30بند 
  . كاربرد ندارند10-30 و 6-30 ، 5-30زير بندهاي 

 24



  
  توليـد   شـده و   هواكش آنها محـدود    دستگاه محافظ كه     پوشش هاي الزامات تكميلي براي     31

  .قوس الكتريكي،جرقه يا سطوح داغ مي كنند
  :به جز مورد زيركاربرد داردIEC 60079-15 استاندارد 31بند 
  داري  مالحظات نگه 31-6

  :جايگزين شود
  . بايد تحت آزمون نوعي قرار گيرد وسايل كابل ورودي شده،همراه با هواكش آن ها محدودپوشش هاي 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
 
  
  نامه  كتاب

  :  با درنظرگرفتن مطالب زير كاربرد دارد 1562-1نامه استاندارد ملي ايران  كتاب
  : اضافه شود 

1-IEC 60079 (all parts), Explosive atmospheres. 
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2-IEC 60436, Electric dishwashers for household use – Methods for 
measuring the performance. 
3- IEC 60584-1, Thermocouples – Part 1 : Reference tables. 
4- ISO 13732-1, Ergonomics of the thermal environment – Methods for the 
assessment of human responses to contact with surfaces-part 1: Hot surfaces. 
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