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 »بسمه تعالی «

 آشنایی با مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران
 

 است که عهده دار    مرجع رسمی کشور   تحقیقات صنعتی ایران به موجب قانون، تنها       و مؤسسه استاندارد 

 .میباشد) رسمی ( استانداردهای ملی  نشر وظیفه تعیین، تدوین و

ای مختلف توسط کمیسیون های فنی مرکب از کارشناسان مؤسسه، صاحبنظران تدوین استاندارد در رشته ه
سعی بر این   . مراکز و مؤسسات علمی، پژوهشی، تولیدی واقتصادی آگاه ومرتبط با موضوع صورت میگیرد            

است که استانداردهای ملی، در جهت مطلوبیت ها و مصالح ملی وبا توجه به شرایط تولیدی، فنی و فن                      
تولیدکنندگان ،مصرف کنندگان،   : ز مشارکت آگاهانه و منصفانه صاحبان حق و نفع شامل           آوری حاصل ا  

پیش نویس استانداردهای ملی جهت     .بازرگانان، مراکز علمی و تخصصی و نهادها و سازمانهای دولتی باشد          
 نظرخواهی برای مراجع ذینفع واعضای کمیسیون های فنی مربوط ارسال میشود و پس از دریافت نظرات                 

) رسمی( وپیشنهادها در کمیته ملی مرتبط با آن رشته طرح ودر صورت تصویب به عنوان استاندارد ملی                   
 .چاپ و منتشر می شود

پیش نویس استانداردهایی که توسط مؤسسات و سازمانهای عالقمند و ذیصالح و با رعایت ضوابط تعیین                 
بوط و در صورت تصویب، به عنوان         شده تهیه می شود نیز پس از طرح و بـررسی در کمیته ملی مر                  

بدین ترتیب استانداردهایی ملی تلقی می شود که بر اساس مفاد              . استاندارد ملی چاپ ومنتشرمی گردد     
تدوین و در کمیته ملی مربوط که توسط مؤسسه تشکیل میگردد به             )) 5((مندرج در استاندارد ملی شماره      

 .تصویب رسیده باشد

صنعتی ایران از اعضای اصلی سازمان بین المللی استاندارد میباشد که در               مؤسسه استاندارد و تحقیقات      
تدوین استانداردهای ملی ضمن تـوجه به شرایط کلی ونیازمندیهای خاص کشور، از آخرین پیشرفتهای                 

 .علمی، فنی و صنعتی جهان و استانداردهـای بین المـللی استفـاده می نماید

 ایران می تواند با رعایت موازین پیش بینی شده در قانون به منظور                مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی    
حمایت از مصرف کنندگان، حفظ سالمت و ایمنی فردی وعمومی، حصول اطمینان از کیفیت محصوالت و 
مالحظات زیست محیطی و اقتصادی، اجرای بعضی از استانداردها را با تصویب شورای عالی استاندارد                  

ه می تواند به منظور حفظ بازارهای بین المللی برای محصوالت کشور، اجرای                   مؤسس. اجباری نماید 
 .استاندارد کاالهای صادراتی و درجه بندی آنرا اجباری نماید

همچنین بمنظور اطمینان بخشیدن به استفاده کنندگان از خدمات سازمانها و مؤسسات فعال در زمینه                     
کان سیستم های مدیریت کیفیت ومدیریت زیست          مشاوره، آموزش، بازرسی، ممیزی و گواهی کنند          

محیطی، آزمایشگاهها و کالیبره کنندگان وسایل سنجش، مؤسسه استاندارد اینگونه سازمانها و مؤسسات را               
بر اساس ضوابط نظام تأیید صالحیت ایران مورد ارزیابی قرار داده و در صورت احراز شرایط الزم،                        

ترویج سیستم بین المللی    . طا نموده و بر عملکرد آنها نظارت می نماید        گواهینامه تأیید صالحیت به آنها اع     
یکاها ، کالیبراسیون وسایل سنجش تعیین عیار فلزات گرانبها و انجام تحقیقات کاربردی برای ارتقای سطح                

 .استانداردهای ملی از دیگر وظایف این مؤسسه می باشد
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  ایمنی- وسایل برقی خانگی و مشابه "کمیسیون استاندارد 

وری در روغن ، تابه   غوطهکن ها به روش سرخویژه الزامات :  13-2قسمت 
 "   کن و وسایل مشابهسرخ های

 
           رئیس

 نمایندگی   
         عبدالرضا محمدى ،
 سهامى عام_ شرکت توليدى ارج  

 ) مهندسى مکانيک يسانسفوق ل(
 

 اعضاء
                  زهره ، اولياء

 وزارت نيرو_ سازمان بهرورى انرژى اىران  
 )ندسى الکترونيک مهليسانس  فوق (
 

         پيرستانى ، محمد
 سهامى خاص_  ) ثانى ( شرکت توليدى سراىش  

      )                    فوق ليسانس مهندسى برق ، قدرت  (
      

 
رکت      عبادتگر، نادر                                 يدىش زر  تول ارس خ _   پ

 سهامى خاص
 )ک  الکترونيمهندسىليسانس ( 
 

          عبدى ، جواد
 دانشگاه آزاد اسالمى واحد کرج  

 ) کنترل- برقمهندسىفوق ليسانس (
 

               فضائى ، سعيد
 سهامى خاص_   پارس بهشرق توليدىشرکت  

  ) مکانيک مهندسىليسانس  (
 

 شرکت توليدى                      قربانى ، اکرم    
 سهامى خاص _  پارس بهشرق

 ) يسانس فيزىکل( 
 

        مسلمى ، نادر         
 سهامى خاص_  شرکت توليدى لوام خانگى نانيوا  

 )ليسانس مهندسى برق ( 
 

 دبیر
        اىرج ،  ابوىى مهرىزى

 مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتى اىران 
 ) برق ، قدرتمهندسىليسانس (
 
 
 
 
 
 
 



 
 

  گفتارپیش

  ویژه سرخ  الزامات:  13-2 قسمت  - ایمنی – ی و مشابه  وسایل برقی خانگ   " استاندارد

 توسط کمیسیون   که "  کن و وسایل مشابه    سرخ وری در روغن ، تابه های      کن ها به روش غوطه    

  استاندارد ملی کمیته   جلسۀ سیصد و پنجاه و دومین    و تدوین شده و در      های مربوط تهیه    
، اینک به استناد بند      ه است  قرار گرفت  صویب ت مورد 30/2/85 برق و الکترونیک مورخ   

 قانون اصالح قوانین و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران،            3 مادهیک  
 . بعنوان استاندارد ملی ایران منتشر می شود1371 ماه بهمنمصوب 

، علوم و     تحوالت و پیشرفت های ملی و جهانی در زمینۀ صنایع          با حفظ همگامی و هماهنگی      برای
 ایـران در مواقع لزوم تجدیدنظر خواهد شد و هرگونه پیشنهادی که             ملـی  اسـتانداردهای    ، خدمـات 

، در هنگام تجدیدنظر در کمیسیون فنی مربوط   این استانداردها ارائه شود    تکمـیل بـرای اصـالح یـا       
 .  قرار خواهد گرفتتوجهمورد 

 . ن تجدیدنظر آنها استفاده کرد، از آخری  ایران باید هموارهاستانداردهای برای مراجعه به بنابراین

   شده است که ضمن توجه به شرایط موجود و نیازهای جامعه          سعی تهـیه و تدوین این استاندارد        در
 . و استاندارد ملی کشورهای صنعتی و پیشرفته هماهنگی ایجاد شوداستاندارددر حد امکان بین این 

 : به شرح زیر است  استاندارد به کار رفتهاینخذی که برای تهیه و ما منبع

IEC 60335-2-13  2002 /Amd.1: 2004  
Household and similar electrical appliances- Safety 

Part 2-13 : Particular requirements for deep fat 
fryers, frying pans and similar appliances. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 مقدمه
   بـا مـرجـع    چهـــارمتجـدىـد نـظـر      ( ١٥٦٢-١ـا استــاندارد ملـى اىــران          بـاىـد همــراه ب      استــانـدارد اىن

60335-1 : 2001 IEC   (مقررات :  قسمت اول   - وساىل برقى خانگى و مشابه           اىمنى « عنوان    تحت
 . بکار رود » عمومى

 مى گردند تا   تکميل  طورى تغيير داده شده ىا       ١٥٦٢-١ بندهاى نظير در استاندارد ملى اىران           استاندارد اىن   در
 ، تابه هاى سرخ کن و وساىل         روغن در   ىغوطه وربه روش    وىژه سرخ کن  ها     الزامات "بتوان آنرا به عنوان     

 . برد بکار " مشابه
 بند بدون    آن اشاره اى نشده باشد،       ١٥٦٢-١ استاندارد درباره ىک بند از استاندارد ملى اىران                اىن در    چنانچه

 .برد دارد تغيير به همان صورت کار
 بند  ىکدر مورد   » جاىگزىن شود «ىا  »  شود اصالح«،  » اضافه شود « هرجا که عبارت      استاندارد متن اىن    در

 . به همان صورت تطبيق داده  شودباىد  ١٥٦٢-١بيان شده باشد الزامات مربوط در استاندارد ملى اىران  
 ١٠١ با عدد    شرح داده شده است ،      ١٥٦٢-١ان   و بندهاىى که عالوه بر استاندارد ملى اىر          شکلها شماره گذارى

  .مى شودشروع 
  اىن استاندارد و ىا          ٣ نوشته شده ، در بند             ١در اىن استاندارد ، واژه هاىى که به صورت درشت و سياه                         

هر گاه ىک تعرىف به صفتى       . تعرىف شده اند     ) بند اصطالحات و تعارىف      (  ١٥٦٢-١استاندارد ملى اىران       
  . آن صفت و اسم مربوطه نيز به صورت درشت و سياه درج شده اند وابسته باشد ،

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1- bold  



 
 

  ایمنی- و مشابهخانگی برقی وسایل

 وری در روغن  ویژه سرخ کن ها به روش غوطهالزامات : 13-2 قسمت

  کن و وسایل مشابهسرخ تابه های
 

  و دامنه کاربردهدف 1
 : با موارد زىر جاىگزىن شود ١٥٦٢-١ملى اىران  بند از استاندارد اىن

 مقدار اىن استاندارد تعيين الزامات اىمنى سرخ کن ها به روش غوطه ورى در روغن با بيشينه                   تدوىن از   هدف
 وساىلى است که در آنها روغن        ساىر و ليتر ، تابه هاى سرخ کن ، ماهى تابه هاى چينى               ٥روغن توصيه شده    

 ولت بيشتر   ٢٥٠ از آنها  اسمى ولتاژاده قرار مى گيرد و فقط مصرف خانگى داشته و             مورد استف  آشپزىبراى  
 .نباشد 
 توسط وساىل براى افراد در خانه ىا           که عادىباشد به خطرات     پذىر  ن  امکاعمل  در   استاندارد تا حدى که        اىن

 .کند  اطراف آن به وجود مى آىد توجه مى
 .در بر نمى گيرد  موارد زىر را به طور کلى استاندارد اىن

 . وساىل توسط کودکان و افراد ناتوان بدون حضور سرپرست از استفاده -
 . با وساىل توسط کودکان کردن بازى -
 

 : این نکات توجه شود  به -101 یادآوری

 گرفته شده اند ، ممکن است به           نظر  ها ، کشتى ها يا هواپيماها در          اتومبيل که براى استفاده در        وسايلى  -
 . هم نياز داشته باشند ديگرى اماتالز

 مسئوليت سالمت و بهداشت کهمراجع قانونى و ذيصالح کشور   -
 ممکن ،جامعه و حفاظت کار را به عهده دارند و سازمان هاى مشابه 

. است در اين مورد الزامات ديگرى هم داشته باشند   
 : بر نمى گيرد در استاندارد موارد زير را اين - 102 یادآوری

  ) .١٥٦٢-٢-٣٧ ملى استاندارد( در روغن براى مصارف تجارى سرخ کن هاى غوطه ور  -
  ) .......... ١ استاندارد ملى ايران ( تجارى  چندمنظوره هاى آشپزى تابه -
 ،گرد و غبار ( در نقاطى با شرايط خاص مانند محيط هاى خورنده يا قابل انفجار استفاده وسايلى که براى -

 .در نظر گرفته شده اند  ) بخار ، گاز
 

  الزامیمراجع 2
 . کاربرد دارد ١٥٦٢-١ از استاندارد ملى اىران بند اىن

 

                                                 
       .مراجعه شود   IEC 60335-2-39 بين املللى تا تدوين استاندارد ملى ايران ،  به استاندارد -١
 



   تعاریف واصطالحات 3
 . نظر گرفتن موارد زىر کاربرد دارد در با ١٥٦٢-١ بند از استاندارد ملى اىران اىن

 

 : شود جایگزین 3-1-9

  عادیکار

 : شراىط زىر تحت وسيله کار
 شده بر   گذارىدر روغن در حالى که تا عالمت کمترىن سطح روغن نشانه               روش غوطه ورى     سرخ کن ها به   

 .  پر شده اند نآفتاب گرداروى وسيله با روغن 
 سطح ميلى متر باالى بلند ترىن نقطه از            ١٠تا ارتفاع   ى  نرد کن در حالى که با روغن سرخ ک           سرخ هاى   تابه

 روغن در            دماى.  درجه سيلسيوس در مرکز آن سطح برسد              ٢٥٠گرم شونده پر شده اند تا دماى روغن به                
 داشته مى شود در صورتى که         نگه ترموستات درجه سيلسيوس ىا در باالترىن دماى مجاز توسط              ٢٥٠± ١٥

 حفظ ، با قطع و وصل کردن تغذىه دما            نباشد ترموستاتاگر وسيله داراى    .  باشد   کمتراز دماى فوق     دمااىن    
 .مى گردد 

      هاى ميلى متر پر شده و همان طورى که براى تابه                ١٠ تا عمق     ىنرد چينى با روغن سرخ ک       هاى تابه   هىما
 . کن مشخص گردىده کار مى کنند سرخ

  عمومیالزامات 4
 .  داردکاربرد ١٥٦٢-١ بند از استاندارد ملى اىران اىن

 

  مورد آزمونهادر عمومی شرایط 5
 . نظر گرفتن موارد زىر کاربرد دارد در با ١٥٦٢-١ن  بند از استاندارد ملى اىرااىن

 : شود اضافه 5-2

 .  نیاز است مورد ، سه نمونه دیگر 101-15 صورت لزومِ انجام آزمون بند در  -1 01 یادآوری

 

 استفاده قرار گیرند ،     موردکه می توانند به عنوان تابه های سرخ کن هم            در روغن سرخ کن ها به روش غوطه وری         5-101

  .باشد تر نامساعد قرار می گیرند هر کدام کنت آزمون سرخ کن ها به روش غوطه وری در روغن یا تابه های سرخ تح

 

 ظرف روغن در آنها     کهدر روغنِ مجهز به المنت های گرمازا         سرخ کن ها به روش غوطه وری          - یادآوری

ه عنوان تابه های سرخ کن بررسی        ، ب  اندپیش بینی نشده وبا عالمت کمترین سطح روغن نشانه گذاری نشده             

 . می شوند 

 

 طبقه بندی 6
 .  داردکاربرد ١٥٦٢-١اىران   بند از استاندارد ملىاىن

 



  دستورالعملو نشانه گذاری 7
 . نظر گرفتن موارد زىر کاربرد دارد در با ١٥٦٢-١اىران   بند از استاندارد ملىاىن

 : شود اضافه 7-1

 .  باىد با عالمت بيشترىن سطح روغن نشانه گذارى شوند روغن درسرخ کن ها به روش غوطه ورى 
 نشانه گذارى شوند مگر بتوانند به عنوان تابه هاى سرخ کن مورد                نيز  سطح روغن  کمترىنآنها باىد با عالمت     

 . قرار گيرند استفاده
المت بيشينه سطح    براى تميز شدن به صورت جزئى در آب فرو روند ، باىد با ع               تا که طراحى شده اند      وساىلى

 . در آب وبا مفهومى به صورت زىر نشانه گذارى شوند رفتنفرو 
 

  ". آب فرو نبريد در از اين سطح بيش" 
 
 : شود اضافه 7-12

 و براى تميز شدن به گونه اى طراحى شده اند تا به                   بوده ١ وساىلى که مجهز به ىک ورودى         دستورالعمل در
اتصال دهنده          باىد بيان شود که باىستى قبل از تميز کردن وسيله              ، روندصورت جزئى ىا کلى در آب فرو        

 . وسيله قبل از استفاده مجدد از آن خشک شود ورودىبرداشته و 
 ساىر وساىلى که طراحى نشده اند تا براى تميز               و ور در روغن       غوطه کن هاى سيار       سرخ دستورالعمل    در

 . ه نباىد در آب فرو برده شود  باىد بيان شود که وسيلروندشدن در آب فرو 
 

 که طراحی شده اند تا برای شوند های سرخ کن سیار به عنوان وسایلی در نظر گرفته می تابه -1 01 یادآوری

 .تمیز شدن در آب فرو روند 

 
 استفاده قرار   مورد ترموستات وساىلى که طراحى شده اند تا با ىک اتصال دهنده مجهز به ىک                دستورالعمل در
  .شودد باىد بيان شود که فقط اتصال دهنده مناسب باىد به کار برده گيرن

 . شامل جزئيات چگونگى تميز کردن سطوحِ در تماس با غذا ىا روغن باشد باىد دستورالعمل
 

 در نشانه گذارى آنها بايد جمله اى قيد شود            ، مى باشند    ١ داراى طبقه حفاظتى      وسايلى که  مورد   در  :توجه

 . که سيستم اتصال زمين وجود ندارد به کار گرفته شود هايىين وسيله نبايد در محل که نشان دهد ا
 

  دسترسی به قسمتهای برقداربرابر در حفاظت 8
 .  دارد کاربرد ١٥٦٢-١اىران   بند از استاندارد ملىاىن

 

  موتور داروسایل راه اندازی 9
 .  ندارد کاربرد ١٥٦٢-١اىران   بند از استاندارد ملىاىن

 

  جریان و  ورودیتوان 10
 .  دارد کاربرد ١٥٦٢-١ بند از استاندارد ملى اىران اىن

 

                                                 
1-Inlet 



 گرمایش 11
 . نظر گرفتن موارد زىر کاربرد دارد در با ١٥٦٢-١ بند از استاندارد ملى اىران اىن

 : شود اصالح 11-2

 . از دىواره هاى کنج آزمون قرار داده مى شوند دور  سياروسايل

 : شود اضافه 11-3

 هاى متصل شده به      ترموکوپلدر روغن به وسيله      سرخ کن ها به روش غوطه ورى           دماى روغن در      فزاىشا
 .   متر تعيين مى شود ميلى ١ ميلى متر و ضخامت ١٥پولک هاى مسى ىا برنجى به قطر 

 : شود جایگزین 11-7

 .  شراىط پاىدار کار مى کنند برقرارى تا وساىل

 : شود اضافه 11-8

 ميلى متر   ١٠ از فاصله دست کم      مشابهدر روغن و وساىل      کن ها به روش غوطه ورى         سرخ روغن در    دماى
ظرف به هر حال ، در صورتى که            .  گيرى مى شود       اندازه ميلى متر باالى کف آن          ١٠از دىواره ظرف و       

 زه گيرى   گرمازا اندا  هاىالمنت  اىن   ميلى متر باالى بلندترىن نقطه از        ١٠دما  ،   باشد   داراى المنت هاى گرمازا   
 اولين درجه سيلسيوس براى     ٢٤٣ ، مگر اىنکه دماى       بيشتر شود  درجه سيلسيوس    ٢٢٥ از   نباىددما  . مى شود   

 . باشد مجاز ترموستاتچرخه کارى 
شده تماس دارند سر رىز    روغن که احتماالً با روغن       در دماى اجزاء سرخ کن ها به روش غوطه ورى           افزاىش

  . کندتجاوز  ٢٧٥  Kنباىد از   
 باشد ، حد افزاىش دما براى پين هاى ورودى به کار                 مجهز ترموستات به ىک     دهنده اتصال    ىک که    هنگامى

 . رود نمى

  شده استحذف 12
 

  استقامت الکتریکی در دمای کارو  نشت جریان 13
 .  دارد کاربرد ١٥٦٢-١ بند از استاندارد ملى اىران اىن

 

 گذرا  ولتاژ های اضافه 14
 .  دارد کاربرد ١٥٦٢-١استاندارد ملى اىران  بند از اىن

 

  رطوبتبرابر در مقاومت 15
 . نظر گرفتن موارد زىر کاربرد دارد در با ١٥٦٢-١ بند از استاندارد ملى اىران اىن

اىلى       15-101 يز شدن                  وس راى تم ا ب د ت ه طراحى شده ان ه  ک رو روند باىد             ب ى در آب ف ا کل ى ى  صورت جزئ

 . داشته باشند آبابر تاثيرات فرو رفتن در حفاظت کافى در بر
  .گيرد با آزمون هاى زىر بررسى مى شود که بر روى سه وسيله دىگر انجام مى مطابقت



ار  تحت    وساىل  ر    ١٥/١ در  عادى  ک  اولين بار به کار   براى ترموستات تا   کنند مى   کار  ورودى اسمى  توان براب
تد    اقد     . اف ا  ترموستات وساىل ف رارى شراىط    ت ند         برق ار مى کن اىدار ک اىلى که از منبع تغذىه قطع  .  پ  مىدر وس

يله برداشته              نده وس ه طور کامل در آب حاوى تقرىبًا     .  شود  مى شوند ، هر اتصال ده ا ب کلرىد % ١ سپس آنه
ن    ) Nacl(سدىم    اى بي ا  ١٠و دم  بيشترىن درجه سيلسيوس فرو برده مى شوند مگر اىنکه آنها با عالمت   ٢٥ ت

رو رف     ذارى شده باشند که در اىن صورت                سطح ف انه گ ن در آب نش  تر از اىن سطح در   عميق    ميلى متر    ٥٠ت
 .   آب فرو برده مى شوند 

د  يرون آورده شده ،                ١ از   بع ن ب ول نمکي  و سپس تحت آزمون جرىان نشت مطابق     خشک ساعت وساىل از محل
 . قرار مى گيرند ٢-١٦بند  

 

 ورودی های وسیله برداشته     هایه رطوبت از عایق بندی اطراف پین          حاصل شود که هم    اطمینان - یادآوری

 . شده است 

 
نکه وساىل آزمون استقامت الکترىکى بند            پس   ، کردند تحمل  ٤ ولتاژ مشخص شده در جدول   با را   ٣-١٦ از اى

 .اىن آزمون چهار بار دىگر انجام مى شود 
اىلى  ه    وس ن در آب داراى باالترى           پس  ک رو رفت ن ف  باىد  بازرسىن جرىان نشت هستند از هم باز شده و           از پنجمي

  هوايى و  خزشىفواصل کاهش بهنشان دهد که اثرى از آب برروى عاىق بندى وجود ندارد به طورى که بتواند     
 . منجر شود ٢٩ مقدار کمتر از مقادىر تعيين شده در بند به
يله  دو يمانده  وس ار  تحت  باق ر  ١٥/١ در  عادى ک وان براب ه مى  ورودى اس ت ار  ساعت  ٢٤٠  مدت ب مى         ک

ند  ن دوره ، وساىل از منبع تغذىه قطع شده و مجددًا به مدت               .کن .  ساعت در آب فرو برده مى شوند ١  پس از اى
 قرار ٤ جدول ولتاژ تعيين شده در   و  ٣-١٦ بند   مطابقسپس آنها خشک شده و تحت آزمون استقامت الکترىکى          

 .مى گيرند 
اىد  بازرسى  ندى وجود ندارد به طورى که بتواند به            نشان    ب رروى عاىق ب رى از آب ب ه اث د ک  فواصل کاهشده
 . منجر شود ٢٩ مقدار کمتر از مقادىر تعيين شده در بند به  هوايى و خزشى

 

  و استقامت الکتریکیالکتریکی نشت جریان 16
 .  دارد کاربرد ١٥٦٢-١ بند از استاندارد ملى اىران اىن

 

  و مدارهای مربوطه در برابر اضافه بارفورماتورهاترانس حفاظت 17
 .  دارد کاربرد ١٥٦٢-١ بند از استاندارد ملى اىران اىن

 

 دوام 18
 .  ندارد کاربرد ١٥٦٢-١ بند از استاندارد ملى اىران اىن

 

  غیرعادی کار 19
 . نظر گرفتن موارد زىر کاربرد دارد در با ١٥٦٢-١ بند از استاندارد ملى اىران اىن



 : شود اضافه 19-1

 تحت آزمون   هستند ١ نوع موىين  از  کن حرارتى  قطع بهدر روغن که مجهز     سرخ کن ها به روش غوطه ورى         
 . مى گيرند قرار  ١٠١-١٩بند  

 نيز تحت آزمون    هستند  جداشدنى گرمازاى هاى المنتدر روغن که داراى      سرخ کن ها به روش غوطه ورى         
 . قرار مى گيرند ١٠٢-١٩  بند

 : شود افهاض 19-2

ه روش غوطه ورى        ا ب اع    سرخ کن ه ا ارتف ن نقطه از      ١٠در روغن ت االى بلندترى تر ب ى م  ظرف با  کف  ميل
ر    ميلى     ١٠ که المنت حرارتى در ظرف قرار گرفته باشد ، وسيله تا ارتفاع              صورتىدر  .  شوند    مى  روغن پ

تر    االى م ر مى شود            ب ى پ ن نقطه از المنت حرارت  باشد ، داره ظرف داراى کف شيب در صورتى ک .  بلندترى
ادل        دار روغن مع ياز تا پر شدن وسيله تا عالمت     % ٦٠مق ورد ن دار م نشانه گذارى           سطح کمترىناز مق

 . باشد مىشده  
 . کار مى کنند رىخته شود ، روغن در ظرف اىنکه  هاى سرخ کن بدون تابه

 : شود اصالح 19-3

 باالترىن تنظيم خود    در ترموستات مى شوند و      آزمون  اسمى ورودى وانت برابر   ١٥/١ هاى سرخ کن در       تابه
 .  شود مىقرار داده 

 : شود اضافه 19-13

 ده درـرم شونـح گــ سطمرکزاى ـن و دمــدر روغه ورى ــسرخ کن ها به روش غوط روغن در اىـدم
 ، دماى   ٣-١٩ و ٢-١٩در طى آزمون هاى بند       .  تجاوز کند    سيلسيوس درجه   ٢٩٥ هاى سرخ کن نباىد از        تابه 

 ميلى متر زىر سطح روغن و در فاصله بيش از             ٥ که   روغندر  سرخ کن ها به روش غوطه ورى         روغن در   
.  سيلسيوس تجاوز کند     درجه ٢٦٥ اندازه گيرى مى شود ، نباىد از          ظرف ميلى مترى از هر سطح در داخل          ٥

 . باشد مى       مجاز ستاتترمو سيلسيوس براى اولين چرخه کار درجه ٢٨٠ صورت ، دماى هردر 
١٩      د ـون بنـه از آزمـيقـن دقـول اوليـون در طـج آزمـواره هاى کنـ کف و دىراىـب K٢٠٠ اى ـ دمزاىشـ اف
 . باشد مى مجاز  ١٠٢-

  4-19 نوع مویین هستند مطابق بند  از  کن حرارتیقطعدر روغن که مجهز به سرخ کن ها به روش غوطه وری  19-101

 .  قرار می گیرند آزمون تحتبا لوله مویین قطع شده   ولیکن

 طور خودکار از منبع به  کن غوطه ور در روغنسرخ  هنگام برداشتن آنها ازکهجدا شدنی ی المنت های گرمازا 19-102

کنند  می کار ورودی اسمی توان  و دره قرار داده  شدوضعیتتغذیه قطع نمی شوند ، روی کف کنج آزمون در نامساعدترین 

. 

 

  مکانیکیخطرات و پایداری 20
 .  دارد کاربرد ١٥٦٢-١ بند از استاندارد ملى اىران اىن

                                                 
1-Capillary  type 



 

 مکانیکی استقامت 21
 .  دارد کاربرد ١٥٦٢-١ بند از استاندارد ملى اىران اىن

 

 1ساختمان 22
 . نظر گرفتن موارد زىر کاربرد دارد در با ١٥٦٢-١ بند از استاندارد ملى اىران اىن

 : شود هاضاف 22-35

 الکتریکی نیستند از این اجزاء ها و قسمت های مشابه مربوط به ضمائم که مجهز به ستگیره د- 1 01 یادآوری

 .  قرار نمی گیرند بررسی مورد شوندنظر که شاید در هنگام بروز نقص عایق بندی برق دار 

 

 داخلی سیم کشی 23
 .  دارد کاربرد ١٥٦٢-١ بند از استاندارد ملى اىران اىن

 

 متشکله اجزاء 24
 . نظر گرفتن موارد زىر کاربرد دارد در با ١٥٦٢-١ بند از استاندارد ملى اىران اىن

 : شود اضافه 24-1-5

  کننده های حرارتی   قطع ، ترموستات که مجهز به     وسیله 2دهنده های مورد اتصال    در

رد مگر   دا کاربرد 2457-1 اتصال دهنده هستند ، استاندارد ملی ایران             فیوز در    یا

 : اینکه 

که احتمال  باشد   شده دهنده در دسترس به گونه ای پیش بینی           اتصال کنتاکت زمین    -

 .  داخل یا خارج شدن اتصال دهنده وجود نداشته باشد حین این کنتاکت در گیر کردن

 دمای اندازه گیری شده بر روی پین های ورودی             معادل 18 دمای مورد نیاز برای آزمون بند          -
. استاندارد باشد این 11ر طی آزمون گرمایش بند وسیله د  

  .شود با استفاده از ورودى وسيله انجام ١٩ بند ١ قطعقدرت آزمون -
 . تعيين نشده باشد ٢١ بند در شده مشخص ٢ قسمت هاى حامل جرىاندماىافزاىش -
 

                                                 
1- Construction 

2-Couplers 
1- Breaking-capacity test 

2-Current-carrying 



ای دما در اتصال دهنده ها       کننده ه  کنترل،   2457-1  استاندارد ملی ایران   3های مطابق با برگه     -1 01 یادآوری

 . مجاز شمرده نمی شوند 

 

 19 نصب شده در وسایل برای مطابقت با بند           حرارتی کننده های    قطع 24-101

 . باشند 4از نوع وصل مجدد خودکارنباید 

 . بررسى مى شودبازرسى با مطابقت
 

  کابلها و بندهای قابل انعطاف خارجیو تغذیه اتصال 25
 . نظر گرفتن موارد زىر کاربرد دارد در با ١٥٦٢-١د ملى اىران  بند از استانداراىن

 : شود اضافه 25-1

ه ورودى         وساىل  ران              دستگاه  مجهز ب ى اى تاندارد مل رگه هاى اس ا ب ه ب  ىک مطابقت ندارند باىد با       ٢٤٥٧-١  ک
 .مجموعه بند ىا کابل تغذىه شوند 

 : شود اضافه 25-7

ند قابل انعطاف با غالف الستيکى نباىد سبکتر           -  باشد انعطاف با غالف پلى کلروپرىن معمولى               قابلاز بند    ب
 ) . ١٩٢٦ مطابق استاندارد ملى ٥٧کد مشخصه . ( 

 : ندارد کاربرد 25-14

 

  خارجیهادیهای های ترمینال 26
 .  دارد کاربرد ١٥٦٢-١ بند از استاندارد ملى اىران اىن
 

  زمیناتصال پیش بینی 27
 .  دارد کاربرد ١٥٦٢-١ بند از استاندارد ملى اىران اىن

 

 اتصاالت و پیچ ها 28
 .  دارد کاربرد ١٥٦٢-١ بند از استاندارد ملى اىران اىن

 

  هوایی و فواصل از میان عایق، خزشی فواصل 29
 . نظر گرفتن موارد زىر کاربرد دارد در با ١٥٦٢-١ بند از استاندارد ملى اىران اىن

                                                 
3-Sheets 

4- Self- resetting 



 : شود اضافه 29-2

 که در اىن      باشد مگر اىنکه عاىق بندى محصور ىا محدود شده                 است  ٣لودگى   رىز محيطى درجه آ       شراىط
 . ، وجود ندارد قرار گيرد آلودگى عاىق بندى در معرض ، در طول کار عادى وسيله احتمال اىنکه صورت 

 

  حرارت ، آتش و ایجاد مسیر جریان خزشیبرابر در مقاومت 30
 . نظر گرفتن موارد زىر کاربرد دارد در  با١٥٦٢-١ بند از استاندارد ملى اىران اىن

 

 : شود اضافه 30-2

-٢- ٣٠  سرخ کن ها به روش غوطه ورى در روغن بند          مورد در   و  ٢-٢-٣٠ تابه هاى سرخ کن بند       مورد در
 . دارد کاربرد  ٣
 

  زنگ زدگیبرابر در مقاومت 31
 .  دارد کاربرد ١٥٦٢-١ بند از استاندارد ملى اىران اىن

 

  و خطرات مشابهیتمسموم ، ابشت 32
 .  دارد کاربرد ١٥٦٢-١ بند از استاندارد ملى اىران اىن



 پیوست ها
 . دارد کاربرد ١٥٦٢-١ ملى اىران استاندارد پيوست هاى

 
 

  کتابنامه

 . نظر گرفتن موارد زىر کاربرد دارددر با ١٥٦٢-١ استاندارد ملى اىران کتابنامه

 : شود اضافه

تاندارد ران اس ى اى ى خانگى و اىلسو " ١٥٦٢-٢-٣٧ مل ابه برق ى - مش زامات :         ٣٧-٢ قسمت - اىمن  ال
 وىژه سرخ  کن هاى غوطه ور در روغن براى مصارف تجارى

IEC 60335-2-39, Household and similar electrical appliances – safety – 
Part 2-39: Particular requirements for commercial electric multi-purpose 
cooking pans .  
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