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  بسمه تعالي
  
  

  .هيم گسترده اي يافته اند و از كارائي مطلوبي برخوردار مي باشندامروزه استانداردها مفا
بدون ترديد مباني وزير ساخت هاي علمي و فني يك توليد خوب، تجارت سـالم و مـصرف مطمـئن                    
مستلزم رعايت استانداردها مي باشد بنحويكه كشورهاي توسـعه يافتـه، موفقيـت و پيـشرفت هـاي                  

  .ي مي دانندخويش را مديون نظام استاندارد ساز
  .خوشبختانه تعاليم غني اسالمي نيز حكايت از اهميت و حساسيت مقوله استاندارد دارد

   در قرآن كريم آمده است
"راً  قَدءٍ قَدلَ اهللاُ لِكُلِّ شَيعج "   

  .براستي كه خداوند براي هر چيز حد و اندازه نهاده است
.  اشـكال مختلـف مـورد تأكيـد قـرار گرفتـه اسـت              و اين امر در سوره هاي مختلفي از قرآن كريم به          

نقل ) ص(پيشوايان دين ما نيز بر اين معنا توجه ويژه اي داشته اند تا آنجا كه از پيامبر گرامي اسالم        
  :شده است

"           نَع صـ ف قولون كَيـل يب ،نَعص ه، فَاِنَّ الناس الَيشائونَ كَمنْعالً، فاَتْقِنْ صمع لْتمرالحكم و غـر ("اِذا ع
  )دررالكلم

وقتي كاري را انجام دادي آن را نيكو و استوار انجام بده به درستي كه مردم نمي پرسند چقـدر كـار                      
  .انجام دادي) با چه كيفيتي(كردي بلكه مي گويند چگونه 

  :به عنوان پيشواي مسلمين جهان نيز در ساعات پاياني حيات پربركتش مي فرمايد) ع(و علي 
  "وي اهللا و نظم امركماوصيكم به تق"

قدر مسلم فرهنگ غني ديني و سابقه درخشان تمدن در ايران، دستيابي به جديدترين اسـتانداردها                
و رعايت آن به عنوان عامل مؤثر در عرصه رقابت پيچيده اقتصادي سهل و آسان خواهد نمود گرچـه                   

  .انجام اين مهم نيازمند اراده و عزم ملي مي باشد
  

  ):ساتصا(ن استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران آشنائي با سازما
سازمان استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران، طبق قـانون تنهـا مرجـع رسـمي كـشور بـراي تـدوين                     

، ) ISO(از طرفي با توجه به عضويت در سازمان بين المللي اسـتاندارد             . استانداردهاي ملي مي باشد   
) OIML(مان بين المللي اندازه شناسـي قـانوني         و ساز ) IEC(كميسيون بين المللي الكتروتكنيك     

در تدوين استانداردهاي بين المللي مشاركت و نقش دارد و به عنوان تنها رابـط كميـسيون كـدكس     
  .در كشور فعاليت مي كند) CAC(غذائي 

را داشـته   ) شبه استاندارد (براي اينكه واحدهاي توليدي و خدماتي بتوانند استانداردهاي خاص خود           
  . آنها را راهنمائي مي كندباشند

 براي تدوين استانداردها از افراد ذينفع و ذيربط اعم از حقيقي و حقوقي كمك مي گيـرد و                   "ساتصا"
از نظرات خبرگان در بخش صـنعت، خـدمات و تجـارت اسـتفاده مـي كنـد و همچنـين از نظـرات                        

  : تا تالش مي نمايد تامتخصصين، صاحب نظران و اساتيد دانشگاه بهره مند مي شود و در اين راس
عملكردي متعهدانه و سازمان يافته در مواجهه با چالش هاي اقتصادي در عرضه رقابت ملي                -

  .و جهاني داشته باشد



  .استانداردهاي ملي ايران عادالنه، مسئوالنه و كارآمد تدوين شود -

ق از هـيچ    در آموزش، ترويج و اجراي استانداردهاي ملي و فعاليت هاي بهينه ارزيابي انطبـا              -
 .كوششي دريغ ننمايد

 .با نظارت بر هماهنگي فعاليت ها از اعتبار نام و نشان ساتصا صيانت كند -

به تدوين استاندارد به صورت فراگير در گستره صنعت، خدمات، تجـارت، مـديريت و حـوزه        -
 .انساني توجه نمايد

 .از مشركت ذينفعان در فعاليت هاي استاندارد سازي اطمينان حاصل نمايد -

شكوفائي اقتصادي و رفاه ملـي از طريـق ارتقـاء كيفيـت محـصوالت               : و در مجموع ميتوان گفت    
 .ايراني از آرمان هاي بلند خانواده بزرگ استاندارد در سطح كشور مي باشد

 تالش مي نمايـد بـا تأييـد صـالحيت شـركت هـاي بازرسـي فنـي، مـشاوره اي، مميـزي،                 "ساتصا"
ز ظرفيت هاي علمي، فني و اجرائي كشور براي انجام بهينه مأموريت            آزمايشگاهها و مراكز آموزشي، ا    

هاي خود، گسترش و تعميق استاندارد سازي در سطح ملي استفاده نمايد و از انجمـن هـا و تـشكل                   
  .هاي ايجاد شده براي سازماندهي و نهادينه كردن فرهنگ استاندارد سازي حمايت كند
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  پيش گفتار
صفحات گرم نگه دارنده الزامات ويژه  : 12- 2 قسمت -  ايمني-  وسايل برقي خانگي و مشابه ”استاندارد

اين استاندارد بر اساس پيشنهادهاي رسيده و .  تهيه شد1356 نخستين بار در سال "مشابه ل يوساو 
سيصد و نود و  بار مورد تجديدنظر قرار گرفت و دردوميناي بررسي و تاييد كميسيون هاي مربوطه بر

اندارد به استاين اينك  .تصويب شد 18/9/86مورخ  اجالسيه كميته ملي برق و الكترونيك ششمين 
 موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مصوب مقررات قانون اصالح قوانين و 3 بند يك ماده اسناد

  .  ملي ايران منتشر مي شود ندارداستا بعنوان 1371بهمن ماه 
براي حفظ همگامي و هماهنگي با تحوالت و پيشرفت هاي ملي و جهاني در زمينة صنايع، علوم و 
خدمات، استانداردهاي ملي ايران در مواقع لزوم تجديدنظر خواهد شد و هرگونه پيشنهادي كه براي 

تجديدنظر در كميسيون فني مربوط مورد توجه اصالح يا تكميل اين استاندارد ها ارائه شود، در هنگام 
بنابراين براي مراجعه به استانداردهاي ملي ايران بايد همواره از آخرين تجديدنظر . قرار خواهد گرفت

  . استفاده كردآن ها
در تهيه و تدوين اين استاندارد سعي شده است كه ضمن توجه به شرايط موجود ونيازهاي جامعه، در 

  .ن استاندارد و استاندارد ملي كشورهاي صنعتي و پيشرفته هماهنگي ايجاد شودحد امكان بين اي
  . شده و آن استاندارد باطل اعالم مي گردد 1562- 12اين استاندارد جايگزين استاندارد ملي 

  :خذي كه براي تهيه اين استاندارد به كار رفته به شرح زير است ابع و مĤمن
1-IEC 60335-2-12  : 2005   , Household and similar electrical appliances- 
Safety  - Part 2-  12   : Particular requirements for warming plates and 
similar  appliances.  

  –مقررات ايمني وسايل برقي و دستگاه هاي مـشابه          ) :1374( سال 1562-12 رني ا ي استاندارد مل  -2
     .دستگاه هاي مشابه و فحات گرم نگه دارصمقررات ايمني : قسمت دوازدهم 

  
پ

پ



 

  مقدمه

 تحت ) IEC 60335-1 : 2006 مرجعبا (1562-1ايران اين استاندارد بايد همراه استاندارد ملي 

  .به كار رود» الزامات عمومي:  قسمت اول - ايمني-وسايل برقي خانگي و مشابه« عنوان 
 بايد طوري تغيير داده شده يا تكميل 1562-1لي ايران در اين استاندارد بندهاي نظير در استاندارد م

  . به كار برد“ صفحات گرم نگه دارنده و مشابه  ويژهايمنيالزامات  ” عنوانگردد تا بتوان آن را به 
 توضيحي داده نشده 1562-1چنانچه در اين استاندارد در مورد بند نظير خود در استاندارد ملي ايران 

  . بدون تغيير به همان صورت كاربرد دارد1562- 1ندارد ملي ايران باشد، اين بند از استا
در مورد » جايگزين شود«يا » تغيير داده شود«، » اضافه شود«در متن اين استاندارد، هرجا كه عبارت 

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

  .شود  شروع مي101اند با عدد  ها و بندهايي كه عالوه بر قسمت اول آمده شماره گذاري شكل
و مانند آن اسم گذاري ) ب ـ ب(، ) الف ـ الف(هايي كه عالوه بر قسمت اول باشند با حروف  پيوست

  .شوند مي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ت



 

 - ايمني-سايل برقي خانگي و مشابه و "ستاندارد كميسيون ا

  " مشابه  وسايلالزامات ويژه صفحات گرم نگه دارنده و : 12-2قسمت 
  )تجديد نظر (

  رئيس                                           سمت يا نمايندگي                        
  )واحد كرج(     عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسالميعبدي ،جواد                                      

  ) كنترل -فوق ليسانس مهندسي برق ( 
  

   اعضا

  ابويي مهريزي ،  ايرج                                  مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران
  ) قدرت -ليسانس مهندسي برق (

  

  رد و تحقيقات صنعتي ايران             مؤسسه استاندا      امينيان ، آفريده
  ) ليسانس مهندسي صنايع فوق( 
  

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

                           
   ) سهامي خاص( جمال                                  شركت گرماي جنوب ، فتح علي بيگي

  ) الكترونيك -ليسانس مهندسي برق (
  

  مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران                يوسف زاده فعال دقتي ، بهاره
  ) الكترونيك-ليسانس  مهندسي برق (

 دبير                                                            

     مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران             حميد بهنام ، غزال 
  )         ليسانس فيزيك كاربردي(

  
 



 

  ايمني–وسايل برقي خانگي و مشابه 

  مشابه وسايل  صفحات گرم نگه دارنده و الزامات ويژه  :12-2قسمت 
  
  

  هدف و دامنه كاربرد     1                  
 :لب زير جايگزين شود  بامطا1562 -1  از استاندارد ملي ايران1بند 

هدف از تدوين اين استاندارد ، تعيين الزامات ايمني ويژه صفحات گرم نگه دارنده براي گرم نگه 
صفحات گرم نگهدارنده  ولتاژ اسمي .راي مصارف خانگي و مشابه آن است داشتن  غذا يا ظروف ب

 .  ولت بيشتر باشد 250 نبايد از ن استاندارد يتحت پوشش ا
 ءه براي مصارف عادي خانگي در نظر گرفته نشده اند ، ولي با اين حال مي توانند منشاوسايلي ك

خطري براي عموم باشند ، مانند وسايلي كه افراد غير حرفه اي در مغازه ها ، صنايع سبك و 
  .مزارع استفاده مي كنند ، در دامنه كاربرد اين استاندارد قرار مي گيرند 

ن استفاده از صفحات ي موجود را كه ممكن است در حين خطرات عمومن استاندارد تا حد امكايا
  .ردي گيد در بر ميش آيط اطراف آن ها پي تمام افراد و محيگرم نگهدارنده برا

 : اين استاندارد به طور كلي مطالب زير را در بر نمي گيرد 
 ؛  استفاده ازاين وسايل توسط كودكان يا افراد ناتوان بدون حضور سرپرست–
 .بازي كردن كودكان با اين وسايل  -
  

  :به نكات زير بايد توجه داشت  -101يادآوري 
 در مورد وسايلي كه براي استفاده در وسايل نقليه زميني ،دريايي يا هوايي در نظر گرفته مي -

  .شوند ممكن است به الزامات ديگري هم نياز باشد 
هداشت جامعه و حفاظت كار را به  كه مسئوليت سالمت، بصالح كشوري و ذيمراجع قانون -

  . عهده دارند ،در اين مورد ممكن است الزامات ديگري نيز داشته باشند
  

 :اين استاندارد در ارتباط با وسايل زير كاربرد ندارد  - 102يادآوري 
 ؛وسايل ساخته شده از مواد قابل انعطاف مانند مواد منسوج  -

  
گرد و (  قابل انفجار اي اشرايط خاص مانند محيط خورنده وسايلي كه براي استفاده در اماكني ب-

 ؛   در نظر گرفته شده اند)خاك، بخار يا گاز



 

       در نظر گرفته1اريجصورت ته وسايلي كه منحصراً براي مصارف صنعتي يا حمل غذا ب -
 .شده اند 

 

 راجع الزامي    م2      

  .دارد   كاربرد1562-1 از استاندارد ملي ايران 2بند 
  

  صطالحات و تعاريف     ا3                
  : با در نظر گرفتن مطالب زير كاربرد دارد1562-1 از استاندارد ملي ايران 3بند 

  : جايگزين شود 3-1-9
  :كارعادي 

  :وسيله تحت شرايط زير به كار انداخته مي شود 
ارداده شده و تا ارتفاع  ميلي متر بر روي آن قر150وسيله درحالي كه يك ظرف تابه اي به قطر 

به جز در حالتي كه .  ميلي متري با آب پر شده است، به كار انداخته مي شود 25دست كم 
ظروف همراه با وسيله تحويل داده شده يا در دستور العمل هاي استفاده مشخص شده اند ، از 

  .ظروف فوق الذكر استفاده مي شود 
  .كه اين وضعيت نامساعدترباشد  وسيله بدون ظرف به كار انداخته مي شود ، در صورتي

  
  الزامات عمومي   4                

  . كاربرد دارد 1562-1 راني ا از استاندارد ملي4بند 
 

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

  : اضافه شود5-2
  

  . نياز مي باشد گريد انجام شود ، به سه نمونه 101-15در صورتي كه آزمون بند  -101يادآوري 
  طبقه بندي     6                 

  . كاربرد دارد 1562-1 از استاندارد ملي ايران 6بند 
  

  ور العمل ها دست ونشانه گذاري     7                 
  :  با در نظر گرفتن مطالب زير كاربرد دارد 1562-1  از استاندارد ملي ايران 7بند 

                                                 
1- Commercial catering 



 

  : اضافه شود 7-1
نه يشيد با بي با، شونديز كردن در داخل آب فرو برده مي تميبرا از آن ها ي كه قسمتيليوسا

  :  شوند ير نشانه گذاري و عبارت زيسطح غوطه ور
   "آب نشود ن حد داخل يش از اي ب"

  : اضافه شود 7-12
    بوده و تمام يا قسمتي از1 ورودي اتصال در دستورالعمل هاي استفاده وسايلي كه داراي قطعه

آن ها براي تميز كردن در آب فروبرده مي شوند ، بايد قيد گردد كه اتصال دهنده قبل از تميز 
  .خشك شود ، استفاده مجدد وسيلهورودي بايد قبل از اتصال بايد جدا شود و قطعه له ي وسكردن

در دستور العمل هاي استفاده وسايلي كه براي استفاده با يك اتصال دهنده مجهز به ترموستات 
 استفاده مناسببا اتصال دهنده د يبادر نظر گرفته شده اند ، بايد قيد شود كه چنين وسايلي فقط 

  .شوند 
 يسراميك يا موادمشابه -ي از جنس شيشه دستور العمل هاي استفاده وسايلي كه داراي صفحات

  : ،بايد حاوي جمله زير باشند  دهنديل ميتشك قسمت هاي برقدار را  از محفظهي بخشهستند كه

  . در صورت ترك خوردن صفحه ، از وسيله استفاده نشود: هشدار 
  

  ليرند كه تحوي مورد استفاده قرار گيد با ظروف خاصي كه بايلياستفاده وسا يدستورالعمل ها      
  . بايد ظروف مورد استفاده را تعيين كنند ،     نشده اند 

    
به  آن هامي باشند، در نشانه گذاري ) 1( كه داراي طبقه حفاظتي يوسايلدر مورد  - توجه

 نبايد در محل وسيلهجمله اي قيد گردد كه نشان دهد  بايدبرچسبي بر روي وسيله     صورت 
  .ين وجود ندارد ، به كار گرفته شودهايي كه سيستم اتصال زم

  حفاظت دربرابر دسترسي به قسمت هاي برقدار    8                
  .   كاربرد دارد1562-1  از استاندارد ملي ايران 8بند 

  
  راه اندازي وسايل موتوردار   9                

  .   كاربرد ندارد 1562-1  از استاندارد ملي ايران 9بند 
  

  جريان وتوان ورودي    10                 
  .   كاربرد دارد1562-1  از استاندارد ملي ايران 10بند 

                                                 
1- Appliance inlet  



 

  
  گرمايش   11                 

  :  با در نظر گرفتن مطالب زير كاربرد دارد 1562-1 از استاندارد ملي ايران 11بند 
  : تغييرداده شود 11-2

  .رارداده مي شوندوسايل سيار دور از ديواره هاي كنج آزمون ق
  : جايگزين شود 11-7

  .وسايل تا برقراري شرايط پايدار به كار انداخته مي شوند 
  : اضافه شود 11-8

هنگامي كه اتصال دهنده وسيله مجهز به ترموستات باشد ، حد افزايش دما براي شاخك هاي 
  .ورودي كاربرد ندارد اتصال قطعه 

  
   خالي    12     

  
 استقامت الكتريكي در دماي كار جريان نشت و    13

  :  با در نظر گرفتن مطالب زير  كاربرد دارد 1562-1 از استاندارد ملي ايران 13بند 
  : تغيير داده شود 13-2

 ظروف بر روي  اينوسايلي كه براي استفاده با ظروف فلزي مخصوص در نظر گرفته شده اند ،
 ورقه نازك .زي در دسترس متصل مي شوند سطح گرم شونده قرار داده شده و به قسمت هاي فل

  . باشدي در تماس با سطح گرم شونده نميفلز
فلزي كه با سطوح در دسترس مواد عايق در تماس است ، بدون نازك براي ساير وسايل ، ورقه 

  . به كار مي رود  ،كه ظروف روي سطح گرم شونده قرارداده شوند اين
  

  اي گذرااضافه ولتاژ ه    14               
  .   كاربرد دارد 1562-1  از استاندارد ملي ايران 14بند      

  
  مقاومت در برابر رطوبت    15               

  : با در نظر گرفتن مطالب زير كاربرد دارد 1562-1  از استاندارد ملي ايران 15بند 
  : اضافه شود 15-2

 سانتيمتر مربع از 100نمكي به ازاي هر  ليتر از محلول 01/0وسايلي كه فاقد ظرف مي باشند با 
محلول در مدت يك دقيقه به طور يكنواخت بر روي سطح . سطح گرم شونده آزمون مي شوند 

  .ريخته مي شود 
  



 

 استفاده مي شوند، تحت اين آزمون 1وسايلي كه تنها براي گرم كردن سفال – 101يادآوري 
  .گيرند  قرار نمي

  
 در آب فرو برده مي شوند ، بايد براي تميز كردن  بخشي از آن هاوسايلي كه تمام يا    15-101

  .حفاظت كافي در برابر اثرات غوطه وري داشته باشند 
 مي   انجام مي گيرد ، بررسيگريصفحه گرم نگهدار دمطابقت با آزمون هاي زير كه بر روي سه 

  :شود 
 اولين عملكرد ترموستات به  برابر توان ورودي اسمي تا15/1وسايل تحت شرايط كار عادي با 

.  بدون ترموستات تا برقراري شرايط پايدار به كار انداخته مي شوندليوسا. شوند  كارانداخته مي
سپس به طور كامل .  جدا مي شودلهيوسوسايل از منبع تغذيه قطع شده و هر گونه اتصال دهنده 

 مي       غوطه ور  ،وسيسلس درجه 25 تا 10درون آب حاوي يك درصد كلريد سديم بادماي بين 
در اين حالت تا كه  سطح غوطه وري نشانه گذاري شده باشند نهيشيب بانشان آن كهمگر ، شوند 

  . ميلي متر باالتراز اين سطح غوطه ور مي شوند 50
 خشك مي شوندوتحت آزمون جريان ، پس از يك ساعت ، وسايل از محلول نمكين خارج شده 

  .يرند  قرار مي گ2- 16نشت بند 
  

 شاخك هاي قطعه اتصال ورودي وسيله اطراف رطوبت عايق  همهبايد دقت كرد تا –يريادآو
  .خشك شود 

  
امت قبعد از هر آزمون وسيله بايد آزمون است.  انجام مي شود گري داين آزمون چهار مرتبه

  . مشخص شده است 4ولتاژ آزمون در جدول .  راتحمل كند 3-16الكتريكي بند 
از مي شود و  بار غوطه وري بيشترين جريان نشت را داشته باشد ، ب5كه پس از وسيله اي 

ود ندارد ، به گونه اي كه جد كه هيچ اثري از مايع بر روي عايق بندي وبازرسي بايد نشان ده
  . شود 29باعث كاهش فواصل خزشي و هوايي به مقدار كمتر از مقادير مشخص شده در بند 

 ساعت به كار 240 برابرتوان ورودي اسمي براي 15/1حت كار عادي با دو وسيله باقيمانده ، ت
 و به مدت يك ساعت غوطه هعذيه قطع شدتپس از اين مدت ، وسايل از منبع . انداخته مي شوند 

  قرار مي3-16سپس آن ها خشك شده و تحت آزمون استقامت الكتريكي بند . ور مي شوند 
  .ص شده است  مشخ4جدول در ولتاژ آزمون . گيرند 

به گونه اي كه باعث  بازرسي بايدنشان دهد كه هيچ اثري از مايع بر روي عايق بندي وجود ندارد ،
  . شود 29كاهش فواصل خزشي و هوايي به مقدار كمتراز مقادير مشخص شده در بند 

  
                                                 

1- Crockery 



 

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

  
   در برابر اضافه بار و مدارهاي مربوطترانسفورماتور هاحفاظت     17                

  .كاربرد دارد  1562-1ايران   از استاندارد ملي 17بند 
  

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

  
  

 دي كار غير عا    19
  : با در نظر گرفتن مطالب زير كاربرد دارد1562 از استاندارد ملي ايرن 19بند 

  : تغيير داده شود 19-1
 آزمون 101-19 قرار گيرند ، با بند 3-19 و 2- 19به جاي آن كه وسايل تحت آزمون هاي بند 

  .مي شوند
      ور كامل با وسيله باتوان ورودي اسمي در حالي كه سطح گرم كننده آن به ط    19-101

  . به كار انداخته مي شود  ساعت7 به مدت پوشيده شده است ،) گاز نخي ( تنظيف هايي 
  .يلي متر بوده وداراي يك اليه آستر از جنس پارچه اي مي باشد م100گازهاي نخي داراي پهناي 

ي متر مي يلم 25كيلوگرم بر متر مربع و ضخامت تقريبي ) 4 ± 4/0(  ويژه جرمداراي  ينخگاز 
 175 تا 140جنس پارچه ازنخ قابل شستشو مي باشد كه در حالت خشك داراي جرم بين . باشد 

  .گرم بر متر مربع مي باشد 
 ياز المان حساس به دماسطح گرم شونده ن يدورتراگرترموستات به كار افتاد ، آزمون بايك سوم 

  .تكرار مي شود پوشانده شده 
  

  يداري و خطرات مكانيكي پا     20                 
  .    كاربرد دارد 1562-1  از استاندارد ملي ايران 20بند 

  
  استقامت مكانيكي      21                 

  :ر گرفتن مطالب زير كاربرد دارد   با در نظ1562-1 از استاندارد ملي ايران 21بند 
  :اضافه شود 



 

 از ي بخش كه هستنديميك يا ماده مشابهدرمورد وسايلي كه داراي سطوحي از جنس شيشه ، سرا
 ژول  به قسمت هايي از 70/0 ، سه ضربه با انرژي  دهنديل ميتشكبرقدار را  يمحفظه قسمت ها

  . نيز اعمال مي شود  ،  قرار نمي گيرند101-21اين سطوح كه در معرض ضربات آزمون 
     هستند ي يا ماده مشابهسراميك -در مورد وسايلي كه داراي سطوحي از جنس شيشه     21-101

بايد تنش هاي ناشي از استفاده    ، دهنديل مي برقدار را تشكي از محفظه قسمت هايبخشكه 
  .عادي راتحمل كنند 

  :مطابقت با آزمون زير بررسي مي شود
 در حالي كه كف ظرف به حالت افقي باشد ، بر روي سطح رها ي ميلي متر150از ارتفاع  ظرفي

 (            قطر سطح صاف وي دارا و اين كفهكف ظرف از مس يا آلومينيوم بودجنس . مي شود 
   .ميلي متر مي باشد10گوشه هاي مدوري به شعاع حداقل  ميلي متري بوده و داراي )120 ± 10

 )80/1 ± 01/0(تا جرم كلي  1 كيلوگرم سنگ يا گلوله3/1اين ظرف به طور يكنواخت با حداقل 
  . مرتبه رها مي شود 10ظرف . پر مي شود لوگرم يك

سپس . و تا برقراري شرايط پايدار به كار انداخته مي شود  سپس وسيله با ولتاژ اسمي تغذيه شده
 و در نامساعدترين قسمت مربع ميلي متر100×100مرطوب داراي ابعاد تقريبي شتك لبايك 

 كه  مربع ميلي متر400×400از يك اليه پنبه اي يا نخي به ابعاد بالشتك .سطح گذاشته مي شود 
.  گرم بر متر مربع مي باشد ، تشكيل شده است 175 تا 140در حالت خشك داراي جرمي بين 

 درصد كلريد 1باً يتقرسپس با آب حاوي . اليه پنبه اي چهار تاشده تا به فرم بالشتك در آيد 
  .سديم خيسانده ميشود 

  . راتحمل كند 2- 16جريان نشت بند سطح گرم كننده نبايد بشكند و وسيله بايد آزمون 
  

  ساختمان     22                 
 : با در نظر گرفتن مطالب زير كاربرد دارد 1562-1 از استاندارد ملي 22بند 
وچك ك ءوسايل سيار نبايد داراي دريچه هايي در اطراف خود باشند به گونه اي كه اشيا   22-101

   . قسمت هاي برقدارتماس داشته باشندوبا  بتوانند به داخل آن نفوذ كنند
چه ها ي برقدار از درين صفحه نگهدارنده و قسمت هاي فاصله بيري و اندازه گيمطابقت با بازرس

  . شود ي ميبررس
  اگر وسيله با پايه هايي نصب شده ،با اين وجود.  ميلي متر باشد شش دست كم اين فاصله بايد 

 وسيله براي قرار گرفتن بر مشروط بر آن كه،   افزايش پيدا كند متري ميل10اين فاصله بايد  باشد ،
كه مشروط بر آن  ميلي مترافزايش پيدا ميكند ،20اين فاصله تا . باشد  روي ميز طراحي شده

  . شده باشد در نظر گرفتهوسيله براي قرار گرفتن بر روي زمين 

                                                 
1- Shot 



 

 
  سيم كشي داخلي    23
  . كاربرد دارد  1562-1  ايران از استاندارد ملي23بند 

  
  اجزاء متشكله     24                 

  : با در نظر گرفتن مطالب زير كاربرد دارد 1562-1  ايران از استاندارد ملي24بند 
   : اضافه شود24-1-5

ي ي اتصال دهنده هاي وسايل مجهز به ترموستات ها ، قطع كننده هاي حرارتي يا فيوزهادر مورد
   :كاربرد دارد 2457استاندارد ملي ايران  ،زير  ر از موارداتصال دهنده به غيدر 
كه در   بر آنطمشرو،  ل زمين اتصال دهنده مجازاستقابل دسترس بودن كنتاكت اتصا -

هنگام بيرون كشيدن يا داخل كردن اتصال دهنده ،احتمال تماس دست به كنتاكت اتصال 
  ؛زمين وجود نداشته باشد 

ش يگرماهاي ورودي وسيله در حين آزمون   ، بر روي شاخك18بند  دماي مورد نياز در آزمون -
 ؛ اين استاندارد اندازه گيري مي شود11بند 

 ؛ه اتصال ورودي وسيله انجام مي شودع با استفاده از قط19 آزمون قدرت قطع بند -
 . مشخص شده اند ، تعيين نمي شوند 21افزايش دماي قطعات حامل جريان كه در بند  -
  

 ملي ايران دكنترل كننده هاي حرارتي در اتصال دهنده هاي مطابق بااستاندار – 101يادآوري 
  . مجازنمي باشد 2457

  
  اتصاالت تغذيه و كابل ها وبندهاي قابل انعطاف بيروني    25                 

  : با در نظر گرفتن مطالب زير كاربرد دارد 1562-1ايران  از استاندارد ملي 25بند
  :ه شود  اضاف25-1

 ، بايد با مطابقت ندارند 2457استاندارد ملي ايران كه با وسايل مجهز به قطعه اتصال ورودي 
  . تحويل گردند رابطبند مجموعه 

  : اضافه شود 7-25
، بدون در نظر  )607 از استانداردملي ايران 52كد مشخصه (  پلي وينيل كلرايد  با غالفبند سبك

   .گرفتن جرم وسيله،مجازمي باشد
  

  ترمينال هاي هادي هاي بيروني     26                 
  .    كاربرد دارد 1562-1  از استاندارد ملي ايران 26بند 



 

  
  پيش بيني اتصال زمين    27                

  .    كاربرد دارد 1562-1  از استاندارد ملي ايران 27بند 
  

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

  
  فواصل خزشي ، هوايي  و فواصل از ميان عايق      29
  .   كاربرد دارد 1562-1  از استاندارد ملي ايران 29بند 

  
  و آتش  مقاومت در برابر گرما   30                 

   :رفتن مطالب زير  كاربرد دارد ر گ  با در نظ1562-1 از استاندارد ملي ايران  30بند 
  .كاربرد ندارد  30-2-2
  

  مقاومت در برابر زنگ زدگي      31                 
  .   كاربرد دارد 1562-1  از استاندارد ملي ايران 31بند 

  
   ، مسموميت و خطرات مشابه تابش     32                 

   .   كاربرد دارد1562-1  از استاندارد ملي ايران 32بند 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  پيوست ها
  . كاربرد دارد 1562-1پيوست هاي استاندارد ملي ايران 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  كتابنامه
  

  . كاربرد دارد1562-1ران ي ايكتابنامه استاندارد مل
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