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  نام خدابه
  آشنایی با مؤسسۀ استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران

 قانون اصالح قوانین و مقـررات مؤسـسۀ     3یقات صنعتی ایران به موجب بند یک مادۀ         مؤسسۀ استانداردوتحق 
وظیفه تعیین،    تنها مرجع رسمی کشوراست که     1371ماه  استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، مصوب بهمن      

  .عهده دارد  به ایران را) رسمی(تدوین ونشراستانداردهای ملی
نظـران   صـاحب  *های فنی مرکب از کارشناسان مؤسسه      در کمیسیون های مختلف   تدوین استاندارد در حوزه   

شـود وکوشـشی همگـام بـا     مراکز و مؤسسات علمی، پژوهشی، تولیدی و اقتصادی آگاه و مرتبط انجـام مـی         
مصالح ملی و با توجه به شرایط تولیدی، فناوری و تجاری است که از مشارکت آگاهانه و منـصفانۀ صـاحبان          

کنندگان، مراکز علمـی و تخصـصی،       کنندگان، صادرکنندگان و وارد   دکنندگان، مصرف حق و نفع، شامل تولی    
نـویس اسـتانداردهای ملـی ایـران  بـرای            پـیش . شـود دولتـی حاصـل مـی     های دولتی و غیر   نهادها، سازمان 

شود و پس از دریافـت نظرهـا و          های فنی مربوط ارسال می     نفع و اعضای کمیسیون   نظرخواهی به مراجع ذی   
) رسـمی (نهادها در کمیتۀ ملی مرتبط با آن رشته طرح و در صورت تصویب به عنـوان اسـتاندارد ملـی                 پیش

  .شود ایران چاپ و منتشر می
صالح نیز با رعایت ضوابط تعیین شده       مند و ذی  های عالقه نویس استانداردهایی که مؤسسات و سازمان      پیش

عنوان استاندارد ملی ایران چاپ و منتـشر  صویب، بهکنند درکمیتۀ ملی طرح و بررسی و درصورت ت        تهیه می 
 شده در استاندارد ملی ایران شود که بر اساس مفاد نوشته ترتیب، استانداردهایی ملی تلقی میبدین. شودمی

دهد به تصویب رسـیده      تدوین و در کمیتۀ ملی استاندارد مربوط که مؤسسه استاندارد  تشکیل می             5شمارۀ  
  .باشد

 ،کمیسیون 1(ISO)المللی استاندارد ندارد و تحقیقات صنعتی ایران از اعضای اصلی سازمان بین مؤسسۀ استا 
عنـوان   است و بـه    3 (OIML)شناسی قانونی المللی اندازه  و سازمان بین   IEC) (2المللی  الکتروتکنیک    بین

دهای ملی ایران   در تدوین استاندار  . کند در کشور فعالیت می    5(CAC) کمیسیون کدکس غذایی   4تنها رابط 
هـای علمـی، فنـی و صـنعتی     های خاص کشور، از آخرین پیـشرفت ضمن تـوجه به شرایط کلی و نیازمندی   

  .شودگیری میالمللی  بهرهجهان و استانداردهای بین
بینی شده در قانون، برای حمایت      تواند با رعایت موازین پیش    مؤسسۀ استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران می      

کنندگان، حفـظ سـالمت و ایمنـی فـردی و عمـومی، حـصول اطمینـان از کیفیـت محـصوالت و                       از مصرف 
محیطی و اقتصادی، اجرای بعضی از استانداردهای ملی ایران را بـرای محـصوالت تولیـدی                مالحظات زیست 

 منظـور   مؤسسه می تواند به   . عالی استاندارد، اجباری نماید   یا اقالم وارداتی، با تصویب شورای     / داخل کشور و  
بنـدی آن را    حفظ بازارهای بین المللی برای محصوالت کشور، اجرای استاندارد کاالهـای صـادراتی و درجـه               

ها و مؤسسات فعـال     کنندگان از خدمات سازمان   همچنین برای اطمینان بخشیدن به استفاده     . اجباری نماید 
-یریت کیفیت و مدیریت زیـست     در زمینۀ مشاوره، آموزش، بازرسی، ممیزی و صدورگواهی سیستم های مد          

ها گونه سازمانوسایل سنجش ، مؤسسۀ استاندارد این) واسنجی(ها و مراکز کالیبراسیون محیطی، آزمایشگاه
کنـد و در صـورت احـراز شـرایط الزم،     و مؤسسات را بر اساس ضوابط نظام تأیید صالحیت ایران ارزیابی می      

ترویج دستگاه بین المللـی یکاهـا،       . ر عملکرد آنها نظارت می کند     ها اعطا و ب   گواهینامۀ تأیید صالحیت به آن    
وسایل سنجش، تعیین عیار فلزات گرانبها و انجام تحقیقات کاربردی بـرای ارتقـای              ) واسنجی(کالیبراسیون  

  ران از دیگر وظایف این مؤسسه استسطح استانداردهای ملی ای

                                                 
  موسسۀ استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران* 

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  



  
  
  
  
  
 
 

   و تحقیقات صنعتی ایراناستانداردۀ مؤسس
   14155- 6139:  پستیصندوق، 1294، پالک  جنوبی میدان ونکضلعخیابان ولیعصر،   -  انتهر

  88879461-5  :تلفن
  88887103 و88887080:  دورنگار

  31585-163صندوق پستی   صنعتی،شهر - کرج
   )0261(2806031 -8:  تلفن

  )0261 (2808114:   دورنگار
  ir.org.isiri@standard :پیام نگار

 www.isiri.org:  گاهوب
  )0261 (2818787 :دورنگار، ) 0261 (2818989 :تلفن،  فروشبخش

       ریال4250  : بها
 
Institute of Standards and Industrial Research of IRAN 
Central Office: No.1294 Valiaser Ave. Vanak corner, Tehran, Iran 
P. O. Box: 14155-6139, Tehran, Iran 
Tel: +98 (21) 88879461-5 
Fax: +98 (21) 88887080, 88887103 
Headquarters: Standard Square, Karaj, Iran 
P.O. Box: 31585-163 
Tel: +98 (261) 2806031-8 
Fax: +98 (261) 2808114 
Email: standard @ isiri.org.ir 
Website: www.isiri.org 
Sales Dep.: Tel: +98(261) 2818989, Fax.: +98(261) 2818787 
Price       4250     Rls. 
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  استاندارد فنی تدوین کمیسیون 
  –  ایمنی–وسایل برقی خانگی و مشابه  «

   »ماشین های آشپزخانهالزامات ویژه :  14-2قسمت 
 ) سومتجدید نظر(

  
  یا نمایندگی/ سمت و  :رئیس

  عبدی، جواد
  ) کنترل- لیسانس مهندسی برق فوق(

  واحد کرج -عضو هئیت علمی دانشگاه آزاد اسالمی 

   
   :دبیر

  مید بهنام، غزالح
 )لیسانس فیزیک کاربردی(

  موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران

   
    )اسامی به ترتیب حروف الفبا(: اعضاء

  ابراهیمی، سمیه
  ) الکترونیک-لیسانس مهندسی برق(

  )سهامی خاص( نور توشه  بین المللی شرکت

    
  ابویی مهریزی، ایرج

 ) قدرت-لیسانس مهندسی برق(
   استاندارد و تحقیقات صنعتی ایرانموسسه

   
  پیرستانی ، محمد 

 ) قدرت-مهندسی برقفوق لیسانس (
  )سهامی خاص(شرکت سرایش 

   
  فرشته، زمانی

 ) الکترونیک-لیسانس مهندسی برق(
  موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران

   
  فامیل خلیلی، اعظم

 )لیسانس مهندسی کامپیوتر(
  )ی خاصسهام(شرکت کیاتل 

   
  فضایی ، سعید

 )مکانیکلیسانس مهندسی (
  )سهامی خاص (پارس بهشرقشرکت 

   
  قاسمی ، محمد

 )لیسانس فیزیک کاربردی (
  )سهامی عام(شرکت بوتان 

   
  ضیایی، زهرا

 )لیسانس فیزیک(
  )سهامی خاص(شرکت پارس خزر 

   
  زاده فعال دقتی، بهاره یوسف

 ) الکترونیک-لیسانس مهندسی برق(
  موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران

   
   

  
   
   

  
 د
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  فهرست مندرجات
  صفحه  عنوان

  ج  آشنایی با موسسه استاندارد
  د  نی تدوین استانداردفکمیسیون 

  ز  گفتار پیش
  ح  مقدمه

  1  هدف و دامنه کاربرد  1
  2  مراجع الزامی  2
  3  اصطالحات و تعاریف  3
  8  الزامات عمومی  4
  8  ها شرایط عمومی در مورد آزمون  5
  8  بندی  طبقه 6
  9  ها گذاری و دستورالعمل   نشانه7
  10  های برقدار   حفاظت در برابر دسترسی به قسمت8
  10  اندازی وسایل موتودار   راه9

  10   توان ورودی و جریان10
  11   گرمایش11
  14   حذف شده است12
  14   دمای کار  جریان نشت و استقامت الکتریکی در13
  14    اضافه ولتاژهای گذرا14
  14   مقاومت در برابر رطوبت15
  15    جریان نشت و استقامت الکتریکی16
  15    حفاظت ترانسفورماتورها و مدارهای مربوطه در برابر اضافه بار 17
  15    دوام18
  15    کار غیر عادی 19
  16    پایداری و خطرات مکانیکی20
  24  انیکی  استقامت مک21
  24    ساختمان22
  25    سیم کشی داخلی23
  25    اجزاء متشکله24
  25   اتصاالت تغذیه و بندهای قابل انعطاف بیرونی25
  27  های بیرونی های هادی   ترمینال26
  27  بینی اتصال زمین   پیش27

  27  ها و اتصاالت   پیچ28 
  27    فواصل خزشی، هوایی و فواصل از میان عایق29
  27     مقاومت در برابر گرما و آتش30
  27     مقاومت در برابر زنگ زدگی31
  27  ، مسمومیت و خطرات مشابهابش   ت32

  31  هاپیوست 
  31  آزمون کهنگی موتورها) لزامیا (پپیوست 

  32  آزمون هایی دیگربرروی صفحات مشبک آبمیوه گیرهای ازنوع گریزاز مرکز) اطالعاتی(الف  -پیوست الف
  34  کتاب نامه

 و
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  گفتار پیش

» الزامات ویژه ماشین هـای آشـپزخانه       : 14-2 قسمت   – ایمنی   –وسایل برقی خانگی و مشابه      «استاندارد  
این استاندارد بر اساس پیشنهادهای رسیده و بررسی توسط موسسه          .  تهیه شد  1356نخستین بار در سال     

ای مربوط برای سومین بـار مـورد تجدیـدنظر قـرار     ه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و تایید کمیسیون       
 22/12/1386و در چهار صد و بیست و نهمـین اجالسـیه کمیتـه ملـی بـرق و الکترونیـک مـورخ                       گرفت  

 قانون اصالح قوانین و مقررات موسسه استاندارد     3به اسناد بند یک ماده      این استاندارد   اینک  . تصویب شد   
  . شود ، به عنوان استاندارد ملی ایران منتشر می1371ماه و تحقیقات صنعتی ایران، مصوب بهمن 

های ملی و جهانی در زمینه صنایع، علوم و خدمات،            برای حفظ همگامی و هماهنگی با تحوالت و پیشرفت        
 پیـشنهادی کـه بـرای اصـالح و          گونه لزوم تجدید نظر خواهد شد و هر       صورتاستانداردهای ملی ایران در     

ارائه شود، هنگام تجدید نظر در کمیسیون فنی مربوط مـورد توجـه قـرار خواهـد                 تکمیل این استانداردها    
  .بنابراین باید همواره از آخرین تجدیدنظر استانداردهای ملی استفاده کرد. گرفت

  :بع و مĤخذی که برای تهیه این استاندارد مورد استفاده قرار گرفته به شرح زیر استامن
ایمنی وسایل برقی خانگی    « ،   1386سال  : 1562-2-14ی ایران شماره     استاندارد مل  1 اصالحیه شماره    -1

  .»مقررات ویژه ماشین های برقی آشپزخانه:  قسمت دوم-های مشابه و دستگاه
هـای    ، ایمنـی وسـایل برقـی خـانگی و دسـتگاه           1384سال  : 1562-2-14 استاندارد ملی ایران شماره      -2

  . ن های برقی آشپزخانهمقررات ویژه ماشی: 14-2 قسمت - ایمنی -مشابه

3- IEC 60335-2-14: 2006, Household and similar electrical appliances- Safety- Part 2-14: 
Particular requirements for Kitchen machines.  
 

  

 ز
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  مقدمه
 تحـت عنـوان  ) IEC 60335-1:2006بـا مرجـع    (1562-1این استاندارد باید همراه استاندارد ملی ایـران  

  .به کار رود» الزامات عمومی:  قسمت اول– ایمنی –وسایل برقی خانگی و مشابه «
 باید طوری تغییـر داده شـده یـا تکمیـل            1562-1در این استاندارد بندهای نظیر در استاندارد ملی ایران          

  .به کار برد » الزامات ویژه ماشین های آشپزخانه«گردد تا بتوان آن را به عنوان 
 توضـیحی داده نـشده    1562-1 استاندارد در مورد بند نظیر خود در استاندارد ملـی ایـران              چنانچه در این  

  . بدون تغییر به همان صورت کاربرد دارد1562-1باشد، این بند از استاندارد ملی ایران 
در مـورد  » جـایگزین شـود  «یـا  » تغییر داده شود«، »اضافه شود«در متن این استاندارد، هر جا که عبارت     

های ارائه شـده در بنـد نظیـر در            های آزمون یا یادآوری     ند بیان شده باشد، الزامات مربوطه به ویژگی       یک ب 
  .  باید به همان ترتیب تطبیق داده شوند1562-1استاندارد ملی ایران 
  . شوند  شروع می101اند با عدد  ها و بندهایی که عالوه بر قسمت اول آمده شماره گذاری شکل

  . شوند ومانند آن اسم گذاری می)  ب-ب(، ) الف-الف(الوه بر قسمت اول باشند باحروف هایی که ع پیوست
  

 ح
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  –  ایمنی–وسایل برقی خانگی و مشابه 
  ماشین های آشپزخانهالزامات ویژه :  14-2قسمت 

  
  هدف و دامنه کاربرد  1

  :  شود  با مطالب زیر جایگزین 1562-1شماره  از استاندارد ملی ایران 1بند 
ماشین های برقی آشـپزخانه بـرای مـصارف خـانگی و     ف از تدوین این استاندارد، تعیین الزامات ایمنی      هد

  . باشدV250 که ولتاژ اسمی آن ها حداکثر  استمشابه آن
  

  :مثال هایی از وسایلی که در دامنه کاربرد این استاندارد قرار می گیرند، عبارتند از  -101یادآوری 
   لوبیا ؛ هایبرش دهنده -
 آبمیوه گیرهای میوه های حبه ای ؛ -

  ؛1مخلوط کن ها -
 قوطی بازکن ها ؛ -
 آبمیوه گیرهای از نوع گریز از مرکز ؛ -
 کره گیرها ؛ -
 آبمیوه گیرهای فشاری برای مرکبات ؛ -
  ؛  g500   حداکثر خوراکآسیاب های قهوه با ظرفیت -
 خامه زن ها ؛ -
 تخم مرغ زن ها ؛ -

  ؛2غذا های همزن -

  ؛3 هاغذاساز -
  ؛  l 3  حداکثر  خوراک حبوبات و غالت با ظرفیت هایآسیاب -

  ؛4هارنده  -
 بستنی سازها، شامل آن هایی که در یخچال ها و فریزرها مورد استفاده قرار می گیرند ؛ -
 چاقو تیزکن ها ؛ -
 چاقوها ؛ -
 چرخ گوشت ها ؛ -
 رشته سازها؛ -
 سیب زمین پوست کن ها ؛ -
 ها ؛ریز کننده  -
  الک ها  ؛ -
 .ده ماشین های برش دهن -

                                                 
1 - Blenders 
2 - Food mixers 
3 - Food processors 
4 - Graters 
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 توسـط   و همچنـین مـی تواننـد       اند   شدهدرنظر گرفته   و مشابه آن    وسایلی که برای استفاده عادی خانگی       
در دامنه کاربرد این استاندارد      نیز   افراد غیرحرفه ای در مغازه ها، صنایع سبک و مزارع استفاده می شوند،            

ی مصرف تجـاری درنظـر گرفتـه         برا حرفه ای  تهیه غذا به صورت      جهت  ای  وسیله چنانچه. قرار می گیرند  
  . وسیله فقط برای استفاده خانگی و موارد مشابه درنظر گرفته نمی شود آنشده باشد،

  
 صرف مکان هایی که امکانات آن در حد محل خواب و از یک ماشین آشپزخانه در  برای مثال استفاده -102یادآوری 

  .، استفاده خانگی درنظر گرفته می شودصبحانه است
  

ستاندارد تا حد امکان خطرات عمومی موجود را که ممکن است در حین استفاده از وسایل برای تمام                  این ا 
اگرچه این استاندارد به طور کلی موضوعات زیـر را          . افراد و محیط اطراف آن ها پیش بیاید، دربر می گیرد          

  :دربر نمی گیرد 
   سرپرست ؛استفاده از وسایل توسط کودکان یا افراد ناتوان بدون حضور -
  .بازی کردن کودکان با وسایل -
  

  :به نکات زیر باید توجه داشت  -103یادآوری 
در مورد وسایلی که برای استفاده در وسایل نقلیه زمینی، دریایی یا هوایی درنظر گرفته می شوند، ممکـن اسـت                      -

  .به الزامات دیگری هم نیاز باشد
کار را به عهـده دارنـد، در         نیروی    بهداشت جامعه و حفاظت    مراجع قانونی و ذیصالح کشور که مسئولیت سالمت،        -

 .این مورد ممکن است الزامات دیگری نیز داشته باشند
  

  :این استاندارد در ارتباط با وسایل زیر کاربرد ندارد  -104یادآوری 
   باشد ؛o45ماشین های برش دهنده دارای تیغه مدور که زاویه تیغه نسبت به محور قائم بیشتر از  -
 ؛) 1562-2-16موضوع استاندارد ملی ایران شماره (خردکن های ضایعات مواد غذایی  -
 ؛) 1562-2-24موضوع استاندارد ملی ایران شماره (کمپرسورها  موتوربستنی سازهای مجهز به -
 ؛) 1562-2-64استاندارد ملی ایران شماره (ماشین های آشپزخانه مخصوص مصارف تجاری  -
 رای مصارف صنعتی درنظر گرفته شده اند ؛ماشین های آشپزخانه که ب -
گـرد و   (ماشین های آشپزخانه که برای استفاده در اماکنی با شرایط خاص ماننـد محـیط خورنـده، قابـل انفجـار                       -

  .درنظر گرفته شده اند) خاک، بخار یاگاز
  
  مراجع الزامی  2

  : کاربرد دارد با در نظر گرفتن مطالب زیر 1562-1  شماره از استاندارد ملی ایران2بند 
  : اضافه شود

IEC 60811-1-4 : 1985 , Common test methods for insulating and sheathing materials of 
electric cables – Part 1 : Methods for general application – Section Four – Tests at low 
temperature 
Amendment 1  (1993) 
Amendment 2  (2001) 
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  صطالحات و تعاریفا  3
  :  با در نظر گرفتن مطالب زیر کاربرد دارد1562-1  شماره از استاندارد ملی ایران3بند 

  :جایگزین شود     3-1-9
  کار عادی

در (می  یـا در تـوان ورودی اسـ   119-9-1-3 تـا  101-9-1-3  بندوسیله تحت شرایط تعیین شده درکار  
  .)صورتی که نامساعدتر باشد

  
در صورتی که شرایط تعیین نشده باشد، وسیله با نامساعدترین بار که در دستورالعمل ها داده شـده اسـت،                     -101یادآوری  

  .به کار انداخته می شود
  

 در مکان عادی استفاده   این وسیله  یک گشتاور ثابت به وسیله در حالی که       توان ورودی اسمی توسط اعمال       -102یادآوری  
 از آن چه در استفاده عادی        تر  بیش سیله تحت تأثیر نیروهای نامتعادل    که و  بدون این . اش قرار گرفته است، بدست می آید      

  .رخ می دهد، قرار بگیرد
  

ــادآوری  ــوان ورودی     -103ی ــه مــی شــود کــه ت ــوان ورودی اســمی در صــورتی نامــساعدتر درنظــر گرفت   عملکــرد در ت
  : باشد تفاوت داشتهمقادیر زیر  از  بیش توان ورودی اسمیاز 1-10  بنداندازه گیری شده در طی آزمون

   می باشند ؛W300 که دارای توان ورودی اسمی حداکثر ی در مورد وسایل-20 %-
  . می باشندW300 که دارای توان ورودی اسمی بیشتر از یدر مورد وسایل)  در صورتی که بزرگ تر باشد-W60یا  (-%15 -
  
 انگـور فرنگـی      میوه های حبه ای  مانند     کیلوگرم  آبمیوه گیرهای میوه های حبه ای با یک             3-1-9-101

  . بر روی حبه ها فشار داده می شودN5فشار دهنده با نیروی .  انگور تغذیه می شوندیا انواع دیگر
مخلوط کن های غذا در حالی به کـار انداختـه مـی شـوند کـه ظـرف تـا حـداکثر سـطح                             3-1-9-102

.  هویج خیسانده شده و سه قـسمت آب پـر شـده اسـت              جرمیعالمتگذاری شده با مخلوطی از دو قسمت        
هویج ها بـه    . چنانچه حداکثر سطح عالمتگذاری نشده باشد، ظرف تا دو سوم ظرفیت کل آن پر می گردد               

. بیـشتر نباشـد   mm15  در آب خیسانده شده و به گونه ای خرد می شوند که ابعاد تکه ها از h 24ت مد
نشده باشد، از یک ظرف استوانه ای شکل با ظرفیت تقریباً یـک              تحویل    همراه وسیله  در صورتی که ظرف   

  . استفاده می شود mm 110لیتر و قطر داخلی تقریباً 
  .با آب به کار انداخته می شوندفوق مخلوط کن های مایعات به جای مخلوط 

     یکـه دارای قطـر تقریبـ   شده قوطی بازکن ها با قوطی های از جنس فوالد قلع اندود     3-1-9-103
mm 100می باشند، به کار انداخته می شوند .  

در آب خیسانده    h 24 از نوع گریز از مرکز با هویج هایی که تقریباً به مدت              یآبمیوه گیرها    3-1-9-104
ــوند    ــی شـ ــه مـ ــار انداختـ ــه کـ ــد، بـ ــده انـ ــه   kg 5 .شـ ــدریج بـ ــه تـ ــده بـ ــسانده شـ ــویج خیـ    هـ

سـایر  .  مـی شـود    ریختهآب میوه و تفاله می باشند،       آب میوه گیرهایی که دارای خروجی های مجزا برای          
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 هویج تغذیه می شوند مگر آن که در دستورالعمل ها طور دیگری تعیین kg5/0 آب میوه گیرها با مقادیر 
  . بر روی هویج ها فشار داده می شوندN5 فشار دهنده ها با نیروی . شده باشد

 می باشد و کهنگـی      g250پارمیزان سفت که وزن آن       ها با قطعه ای از پنیر        رنده کن پنیر     3-1-9-105
 N10 یک نیـروی  .  ماه بوده و حداقل دارای یک سطح صاف باشد، به کار انداخته می شوند16آن حدود 

  .به پنیر اعمال می گردد مگر این که نیرو به طور خودکار اعمال شود
   پر  1 آب دوغ  جرمی یک قسمت     خامه غلیظ و   جرمیکره گیرها با مخلوطی از هشت قسمت           3-1-9-106

  .، به کار بیفتد شدن مقدار مخلوط برابر با حداکثر مقدار مجازی است که کره گیر بدون سرریز. می شوند
 بـر روی    N50آبمیوه گیرهای فشاری برای مرکبات با پرتقال های نیمه شده که با نیـروی                  3-1-9-107

  . کار انداخته می شوندبرآمدگی متحرک آبمیوه گیر فشار داده می شود، به
آسیاب های قهوه که دارای یک مخزن مجزا برای جمع آوری قهوه سائیده شده می باشـند                    3-1-9-108

  . آن با دانه های قهوه بو داده شده، پر شده باشد2محفظه خوراکدر حالی به کار انداخته می شوند که 
داکثر مقدار دانه های قهـوه بـو داده شـده           آن ها با ح    محفظه خوراک سایر آسیاب های قهوه در حالی که        

  .، پر شده و به کار انداخته می شوندطبق دستورالعمل ها
  

قـرار داده   ) 60± 2%(و رطوبـت نـسبی    oC 2 ±oC 30   در دمایh 24ت در صورت لزوم، دانه های قهوه به مد -یادآوری
  .می شوند

  
  .ین اندازه خرده ها را ایجاد کندکنترل کننده ها در وضعیتی قرار داده می شوند که کوچکتر

 از طول قسمت مـؤثر آن هـا در ظـرف آب             80%خامه زن ها و تخم مرغ زن ها در حالی که              3-1-9-109
  .فرو برده شده است، به کار انداخته می شوند

 کیک می باشند، در حالی کـه          مایه  خمیر همزن های غذا که دارای پره هایی برای آمیختن           3-1-9-110
ابعـاد دانـه    .  تا حد امکان به ته یک ظرف حاوی ماسه خشک نزدیک باشد، به کار انداخته می شوند                 ا ه پره

   طول قسمت مـؤثر پـره       80% ماسه در ظرف تقریباً      ارتفاع می باشند    µm250 تا   µm170های ماسه بین    
  .می باشد

 هـا  خمیـر گیـر  ی که همزن های غذا که دارای خمیرگیرهایی برای آمیختن مایه خمیر می باشند، در حال             
  .در ظرفی پر از مخلوط آرد و آب قرار دارند، به کار انداخته می شوند

  
) 10±1%(، آرد شـامل      باشـد   افزودنـی شـیمیایی    فاقـد   و  ، ناچیز   میزان رطوبت موجود در آرد    این که   براساس   -1یادآوری
  .است پروتئین 

  

                                                 
1 - Buttermilk 
2 - Hopper 
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آرد در کیسه هـای پالسـتیکی       . ه اما کمتر از چهارماه باشد     در صورت تردید، کهنگی آرد باید بیشتر از دو هفت          -2یادآوری
  .نگهداری شده و مقدار هوای موجود در کیسه ها حداقل ممکن باشد

 g 72  آرد،g 100پر می شود و به ازاء هر) 3cmبرحسب ( ظرفیت ظرف 35%معادل با ) برحسب گرم( ظرف با مقداری آرد 
  .د به آن اضافه می شو oC1± oC 25آب با دمای 

  
برای مخلـوط  ) 1دربنبرحسب واحد برا (500 برابر مقدار الزم برای تأمین غلظت    2/1در صورت تردید مقدار آب     -3یادآوری
  .که توسط دستگاه فارینوگراف اندازه گیری می شود می باشد oC1 ± oC 29در دمای 

  
 جابجـا  در دقیقـه   حرکـت 15 تـا  10 و با سرعت 8 ها به شکل خمیر گیردر مورد همزن های دستی غذا،  

 ها با دیواره ظرف در نقاط مقابل به هم تماس پیدا کنند و با ته ظـرف نیـز           خمیر گیر به گونه ای که     شده  
 و قطـر    mm130چنانچه همزن بدون ظرف تحویل شده باشد، ظرفـی بـا ارتفـاع تقریبـاً                . در تماس باشند  

ــه  mm170داخلــی  ــه تــدریج قطــر آن ب ــاالی آن، کــه ب ــایین کــم  mm150 در قــسمت ب   در قــسمت پ
و محل اتصال دیواره ها و کـف دارای         سطح داخلی ظرف صاف بوده      . می شود، مورد استفاده قرار می گیرد      

 .مناسب باشدانحنای 

غذاسازها همان گونه که در مورد همزن های غذا کـه دارای خمیرگیرهـایی بـرای آمیخـتن                    3-1-9-111
امـا مقـدار مخلـوط، حـداکثر مقـدار          .  انداخته می شوند   ، به کار  است  مایه خمیر می باشند، مشخص شده       

 بـرای    بـا دور بـاال     2 دوار   لـوازم جـانبی   ،  چنانچه برای تهیه خمیر     . اعالم شده در دستورالعمل ها می باشد      
  . آرد استفاده می شودg100 آب به ازاء هر g60به کار رود، فقط آماده کردن 

  
برحـسب   (500 با دور باال، مقدار آب برای تـأمین غلظـت             دوار  لوازم جانبی  در صورت تردید هنگام استفاده از      -1 یادآوری
  .توسط دستگاه فارینوگراف اندازه گیری می شودمی باشد که   oC1 ± oC 29 در دمای  برای مخلوط)دربنواحد برا

  
ز روشی که نامـساعدترین      نشده باشد، غذاساز با استفاده ا      ارائهآمیختن مایه خمیر    ی برای   چنانچه دستورالعمل  -2 یادآوری

  .شرایط را ایجاد کند، به کار انداخته می شود
  
 آن از گنـدم پـر شـده اسـت، بـه کـار               محفظه خوراک آسیاب حبوبات و غالت در حالی که          3-1-9-112

کنترل کننده ها در وضعیتی قرار داده می شوند که کوچکترین اندازه خـرده هـا ایجـاد         .انداخته می شوند  
  .شود

  
  .قرار داده می شود) 60±2( % و رطوبت نسبی  oC2 ± oC 30 در دمای h 24 در صورت لزوم گندم به مدت -1 یادآوری

  

                                                 
  1 - Blenders 
2 - Rotating accessory   
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  چنانچه در دستورالعمل اعالم شده باشد که ذرت را می توان آسیاب کـرد، بـه جـای گنـدم از ذرت اسـتفاده                         -2 یادآوری
  .می شود

  
 سفیده تخـم مـرغ زده       5% آب لیمو و     5% شکر،   30% آب،   60% از   یبستنی سازها با مخلوط     3-1-9-113

مقدار مخلوط برابر بـا حـداکثر مقـدار تعیـین      . ، به کار انداخته می شوند     )جرمیاز هر یک به نسبت      (شده  
چنانچه حداکثر مقدار تعیـین نـشده باشـد، مخـزن آن هـا تـا حـداکثر        . شده در دستورالعمل ها می باشد 

  .ظرفیت پر می شود
از   oC  5  ± oC 20در دمـای  h 24 به مـدت  ه برای خنک کردن بستنی می باشند، کاجزا قابل برداشت

  .پیش خنک می شوند
  در مورد وسایلی که توسط یخ خنک می شوند، مخزن سـرد کننـده مطـابق دسـتورالعمل هـا بـا یـخ پـر                          

  . نمک به ازاء هر کیلوگرم یخ به آن افزوده می شودg200 می شود و
تفاده در یخچال ها و فریزرهـا مـی باشـند بـر روی مـاده عـایق حرارتـی بـه                      بستنی سازهایی که برای اس    

  -oC 1  ± oC  4 محیطـی    دمـای این بستنی سازها بدون بـار در        .  قرار می گیرند   mm20ضخامت تقریباً   
  .به کار انداخته می شوند

 کار انداخته دادن طولی سوسیس سفت به  هنگام اندازه گیری توان ورودی، چاقوها با بر ش         3-1-9-114
.  بریـده مـی شـود      mm5، به باریکه هایی به ضخامت تقریبی        mm55سوسیس با قطر تقریبی     . می شوند 

 سـاعت در  4قبل از بـرش، سوسـیس حـداقل بـه مـدت           .  به چاقو اعمال می شود     N10یک نیروی تقریباً    
  . نگه داشته می شود  oC  2  ± oC 23دمای 

  
  .سب محسوب می شود یک سوسیس سفت منا1ساالمی – یادآوری

  
  طول  تیغه آن ها بر روی برندهبرای انجام سایر آزمون ها، چاقوها در حالی به کار انداخته می شوند که لبه

نیرو به تدریج روی . فشار داده می شود  mm100× mm500 یک قطعه چوب نرم به سطح مقطع تقریبی
شده برابر با توان ورودی شود که در حین برش چاقو اعمال می شود تا زمانی که توان ورودی اندازه گیری 

  .دادن سوسیس بدست آمده بود
   چرخ گوشت ها با گوشت گاو بدون استخوان، بـدون رگ و ریـشه و بـدون چربـی کـه بـه                          3-1-9-115

فشار دهنـده بـا یـک    .  برش داده شده اند، تغذیه می شوندmm60× mm 20  ×mm20قطعه های تقریباً 
  .وشت فشار داده می شود بر روی گN5 نیروی 

  
دو دقیقـه اسـت ، از یـک ترمـز           که همان چرخ کردن گوشت به مـدت          ،می توان برای اعمال مقدار متوسط بار       – یادآوری
  . نموداستفاده 

  

                                                 
1- Salami 
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 ، ) g55   تقریبیجرمبه ( آرد گندم، یک عدد تخم مرغ g225 رشته سازها با خمیری که از 3-1-9-116
 ml15 روغن خوراکی و  ml45 فشار دهنده ها با نیروی . آب درست شده است، تغذیه می شوند N5 بر 

  .روی خمیر فشار داده می شوند
 سیب زمینی پوست کن های نوع مخزن دار در حالی که با آب و سیب زمینی پر شده انـد،                       3-1-9-117

نـه ای کـه هـر        از سیب زمینی تقریباً کروی شکل استفاده می شود بـه گو            kg5. به کار انداخته می شوند    
  . عدد سیب زمینی باشد15 تا 12کیلوگرم شامل 

  سیب زمینی پوست کن های دستی در حالی کـه پوسـت سـیب زمینـی را مـی کننـد، بـه کـار انداختـه                           
  .می شوند

 در آب   h 24 ها با هویج هـایی کـه بـه مـدت تقریبـاً            ریز کننده    خردکن های سبزیجات و        3-1-9-118
 از kg5/0  بار و در هـر بـار   5. اسب بریده شده اند، به کار انداخته می شوندخیسانده شده و به قطعات من

  . برروی هویج ها فشار داده می شوندN5فشار دهنده ها با نیروی . هویج خیسانده شده، استفاده می شود
  برش دهنده های لوبیا، چاقو تیزکن ها، الک ها و ماشین های برش دهنده بدون بار به کـار                     3-1-9-119

  .انداخته می شوند
3-101  

  همزن غذا
  ..در نظر گرفته شده استوسیله ای که برای آمیختن مواد غذایی با یکدیگر 

3-102  
  غذاساز

خرد کردن مواد غذایی مانند گوشت، پنیر، سـبزیجات و سـایر مـواد غـذایی                بسیار ریز   وسیله ای که برای     
  .گرفته شده استدر نظر توسط تیغه های برش که در داخل ظرفی می چرخند، 

  
سایر کارها می تواند توسط تیغه های دوار، صفحه ها، پره ها یا نظایر آن انجام شـودکه بـه جـای تیغـه هـای                           -١ یادآوری

  .برش گذاشته می شوند
  

  .خرد کن ها به عنوان غذاساز درنظر گرفته می شوند -٢ یادآوری
  
3-103  

  چرخ گوشت
 1گوشت و سایر مواد غـذایی توسـط عملکـرد یـک مـارپیچ             ن  چرخ کرد بسیار ریز   وسیله ای است که برای      

  . شده استدر نظر گرفته شده است، تیغه و صفحه های مشبک )حلزونی(
  

                                                 
1 - Feed screw 
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3-104  
  1کلید قطع بایاس

  .کلیدی که پس از آزاد شدن عضو کارانداز، به طور خودکار به وضعیت خاموش برمی گردد
3-105  

  مخلوط کن
مواد غذایی سخت ماننـد یـخ، سـبزیجات یـا میـوه هـا، و                پودر کردن   له کردن و    وسیله ای است که برای      

ایـن وسـیله همچنـین بـرای ترکیـب          .  شده است  در نظر گرفته  ها با هم و تهیه مخلوط        ترکیب کردن آن  
و یا تنها ترکیـب کـردن   ) مخلوط کن های غذایی(ها  کردن مایعات و مواد غذایی جامد و تهیه مخلوط آن 

  .استدرنظر گرفته شده ) ایعمخلوط کن های م(مایعات 
3-106  

  مخلوط کن بدون سیم
    تغذیه متصل شده است و تنهـا در صـورتی بـه کـار انداختـه           منبع مخلوط کنی مجهز به یک موتور که به       

  .گیردب خود قرار  بر روی پایه مربوط بهمی شود که
  
  الزامات عمومی   4

  . رد کاربرد دا1562-1شماره  از استاندارد ملی ایران 4بند 
  
  ها شرایط عمومی در مورد آزمون  5

  :  با در نظر گرفتن مطالب زیر کاربرد دارد1562-1  شماره از استاندارد ملی ایران5بند 
  :اضافه شود   5-2
  

  . می باشدمورد نیاز 102-19سه نمونه اضافی از آسیاب قهوه و آسیاب حبوبات و غالت برای آزمون بند  -١٠١ یادآوری
  

  . بر روی یک وسیله جداگانه انجام می شود14-25زمون تکمیلی بند آ -١٠٢ یادآوری
  
  :تغییر داده شود    5-6

  .کنترل کننده های سرعت بر طبق دستورالعمل ها تنظیم می شوند
  
  بندی  طبقه  6

  :  با در نظر گرفتن مطالب زیر کاربرد دارد1562-1شماره از استاندارد ملی ایران 6بند 
  :اضافه شود   6-1

                                                 
1 - Biased – off switch 
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 نباشـد  V150اما اگر ولتاژ اسمی آنهـا بیـشتر از        .  باشند 3 یا   2ن های آشپزخانه دستی باید از طبقه        ماشی
  . باشند1 یا 0می توانند از طبقه 

  
  ها گذاری و دستورالعمل نشانه  7

  :  با در نظر گرفتن مطالب زیر کاربرد دارد1562-1  شماره از استاندارد ملی ایران7بند 
  :تغییر داده شود   7-1

  . نشانه گذاری شونداسمی خودوسایل باید با توان ورودی 
  :اضافه شود 

  :پایه های تحویل شده با مخلوط کن های بدون سیم باید با موارد زیر نشانه گذاری شوند 
   نام ، عالمت تجاری یا عالمت شناسایی سازنده یا فروشنده مسئول ؛-
  . مدل یا نوع مرجع-
  : اضافه شود  7-12

  . جانبی داده شده باشدلوازم کارکرد و تنظیمات سرعت  هایمل ها باید زماندر دستورالع
د، بایـد دارای دسـتورالعمل      ن می شو  در اختیار گذاشته   وسیله   همراه با ی که   ی ها ن جانبی، به غیر از آ     لوازم

  .هایی برای استفاده ایمن داشته باشند
ی یـک سـطح صـاف زیـر صـفحه کـشویی             در دستورالعمل های ماشین های برش دهنده پایه دار که دارا          

  : زیر وجود داشته باشد مفهومخوراک دهنده می باشند، باید 
 در محـل    ماده غذایی قطعات  وسیله باید همراه با صفحه کشویی خوراک دهنده و نگهدارنده           

 مورد استفاده قرار گیرد مگر این که به علت اندازه و شکل ماده غذایی، این امـر امکـان                    خود
  .پذیر نباشد

در دستورالعمل های غذاسازها و مخلوط کن ها باید در مورد صـدمات اجتنـاب ناپـذیر ناشـی از اسـتفاده                      
در این دستورالعمل ها باید اعالم شده باشد که هنگـام دسـت زدن   . نادرست وسیله هشدار داده شده باشد     

  .یاط شودبرش در حین خالی کردن ظرف و تمیز کردن آن بایستی دقت و احتتیز به تیغه های 
  :دستورالعمل های مخلوط کن های دستی باید حاوی مفهوم زیر باشند 

 قبل از سوار کردن و باز کردن قطعات وسیله یا تمیز کردن  آن و زمانی کـه وسـیله بـدون مراقـب رهـا                             -
  .می شود، باید همواره تغذیه دستگاه را قطع نمود

  .کن استفاده کننداجازه ندهید کودکان بدون حضور سرپرست از مخلوط  -
  :دستورالعمل های آبمیوه گیرهای از نوع گریز از مرکز باید حاوی مفهوم زیر باشند 

  .از وسیله استفاده نکنید 1 دوارصافی دیدن  آسیبدر صورت
العمل های مخلوط کن های بدون سیم باید بیان شده باشد که مخلوط کن فقـط بایـد بـا پایـه                      توردر دس 

  .ه قرار گیردتحویل شده مورد استفاد

                                                 
1- Rotating sieve  
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با در دست گرفتن دستگیره با هم بلند        در صورتی که مخلوط کن و پایه مخلوط کن بدون سیم می توانند              
  :دستورالعمل ها باید حاوی مفهوم زیر باشد شوند ، 
  .قبل از جدا کردن مخلوط کن از پایه مطمئن شوید که مخلوط کن خاموش شده است : هشدار

  .تمیز کردن سطوح در تماس با ماده غذایی باشندچگونگی زئیات مربوط به  جشاملدستورالعمل ها باید 
 الزم است که مجهز به یک کلیـد باشـند، بایـد             40-22دستورالعمل های وسایلی که برای مطابقت با بند         

  : مفهوم زیر باشند شامل
، وسـیله را خـاموش      دسترسی به قطعات متحرک در حین کار       جانبی یا    لوازمقبل از تعویض    

  . کنیدجداکرده و از تغذیه 
در مورد وسایلی که طبقه یک می باشند در نشانه گذاری آنها بصورت برچسبی با دوام باید جمله ای قید گردد که                       : توجه

 .نشان دهد، وسیله نباید در محل هایی که سیستم اتصال زمین وجود ندارد، به کار گرفته شود
  

  داررقهای ب سترسی به قسمتحفاظت در برابر د  8
  .کاربرد دارد 1562-1  شماره از استاندارد ملی ایران8بند 

  
  اندازی وسایل موتوردار راه  9

  .  کاربرد ندارد1562-1شماره  از استاندارد ملی ایران 9بند 
  
  توان ورودی و جریان   10

  : با در نظر گرفتن مطالب زیر کاربرد دارد1562-1  شماره از استاندارد ملی ایران10بند 
  : اضافه شود  10-1

 بـرای یـک چرخـه       7-11 یا زمان مشخص شده در بند        min2 عبارت از یک دوره زمانی       حقیقییک دوره   
  .هر کدام که کوتاه تر باشد، کارکرد است 

  :تغییر داده شود 
  .می شود) انحراف مربوط به توان ورودی (  1جدول زیر جایگزین جدول 

  
   انحراف مربوط به توان ورودی-1جدول 

  انحراف Wتوان ورودی اسمی   ع وسیلهنو
  +20%  25تا وخود   تمام وسایل

وسایل گرماده و وسایل   ±10%  200 تا وخود 25بیشتر از 
  -10%و ) هر کدام که بزرگتر است (W20یا + 5%  200بیشتر از   ترکیبی

  +20%  300 تا وخود 25بیشتر از 
  وسایل موتوردار  -%25

  -25%و ) ر کدام که بزرگتر استه (W60یا + 15%  300 بیشتر از 
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  :تغییر داده شود  10-2
  .شود) انحراف مربوط به جریان (  2جدول زیر جایگزین جدول 

  
   انحراف مربوط به جریان-2جدول 

  انحراف A اسمی جریان  نوع وسیله
  +20%  2/0تا وخود   تمام وسایل

وسایل گرماده و وسایل   ±10%  0/1 تا وخود 2/0بیشتر از 
  -10%و ) هر کدام که بزرگتر است (A10/0یا + 5%  0/1تر از بیش  ترکیبی

  +20%  5/1 تا وخود 2/0بیشتر از 
  وسایل موتوردار  -%25

  -25%و ) هر کدام که بزرگتر است (A30/0یا + 15%  5/1 بیشتر از 
  
  گرمایش   11

  : ارد با در نظر گرفتن مطالب زیر کاربرد د1562-1  شماره از استاندارد ملی ایران11بند 
  : شودجایگزین   11-7

با این حال، اگر ایـن دوره از آنچـه کـه در             .  برای دوره زمانی مشخص شده، به کار انداخته می شود          وسیله
 بیـشتر باشـد،     3دستورالعمل ها تعیین شده اند، بیشتر باشد و اگر حدود افـزایش دمـا از مقـادیر جـدول                    

  :ر دستورالعمل ها به شرح زیر انجام می شود  متشکله تعیین شده داجزاءآزمون با حداکثر مقدار 
، حـداکثر دوره زمـانی اعـالم شـده در      min 7مشخص شـده حـداکثر تـا     در مورد دوره های عملکردی       -

  .دستورالعمل ها به اضافه یک دقیقه
، حـداکثر دوره زمـانی اعـالم شـده در      min7 مـشخص شـده بـیش از    در مورد دوره هـای عملکـردی    -

  .دستورالعمل ها
اگر ضروری باشد که برای حصول ایـن دوره هـای زمـانی، چنـد دوره عملکـرد انجـام شـود، دوره زمـانی                         

  .استراحت برابر با زمان الزم برای خالی کردن و پر کردن مجدد مخزن می باشد
  .وسایلی که مجهز به تایمر می باشند، برای حداکثر دوره زمانی مجاز توسط تایمر به کار انداخته می شوند

 بـه   min30برش دهنده های لوبیا، کره گیره ها، ماشین های برش دهنده و الک ها به مدت                     11-7-101
  .کار انداخته می شوند

بـه کـار    min15  میوه های حبه ای، چرخ گوشت ها و رشته سازها به مدت  هایوه گیربمیآ    11-7-102
  .انداخته می شوند

شن نگه داشته می شوند و مخلوط کن های دستی به مدت            مخلوط کن هایی که با دست رو          11-7-103
این . یک دقیقه در حالی که کنترل کننده در باالترین وضعیت تنظیم شده است، به کار انداخته می شوند                 

در زمان استراحت مخلـوط بایـد عـوض       . عمل پنج بار با دوره های استراحت یک دقیقه ای انجام می شود            
  .شود
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      بـار انجـام  10 می باشـد و ایـن عمـل    min3  کرد، مدت زمان هر دوره عمل  هادر مورد سایر مخلوط کن
  .می شود

این عمل  . قوطی بازکن ها تا زمانی که قوطی به طور کامل باز شود، به کار انداخته می شوند                    11-7-104
  . انجام می شودS15  با دوره های استراحت   بار5
یز از مرکز که دارای خروجی های جداگانه بـرای آب میـوه و تفالـه          آبمیوه گیرهای از نوع گر        11-7-105

  . به کار انداخته می شوندmin30می باشند، به مدت 
   بـار بـا     10ایـن عمـل     .  به کار انداخته می شـوند      min2سایر آبمیوه گیرهای از نوع گریز از مرکز به مدت           

  . انجام می شودmin2دوره های استراحت 
  .ه کن  ها تا زمانی که پنیر رنده شود، به کار انداخته می شوندپنیر رند    11-7-106
 که در طی آن دو نیمه از میوه فشار داده           S15آبمیوه گیرهای فشاری برای مرکبات به مدت            11-7-107

  . انجام می شودS15 بار با دوره های استراحت 10این عمل . می شوند، به کار انداخته می شوند
  

  . کار می کند مگر این که به طور خودکار خاموش شودبی بارره استراحت، وسیله به صورت در دو -١ یادآوری
  

  .در صورت لزوم، تفاله میوه در زمان استراحت برداشته می شود -٢ یادآوری
  
آسیاب های قهوه که برای جمع آوری قهوه سائیده شده، دارای مخزن مجزا مـی باشـند، تـا                       11-7-108

ایـن  .  آن خـالی شـود     محفظه خوراک  شود، به کار انداخته می شوند مگر این که ابتدا            زمانی که مخزن پر   
  .عمل دوبار با یک استراحت یک دقیقه ای انجام می شود

چنانچه طوالنی تر باشد ، بـه       ، S30 قهوه تا سائیده شدن تمام دانه های قهوه یا به مدت              های سایر آسیاب 
  .با دوره های زمانی استراحت یک دقیقه ای انجام می شوداین عمل سه بار . کار انداخته می شوند

 دقیقـه در حـالی کـه کنتـرل کننـده آن هـا در                10خامه زن ها و تخم مرغ زن ها به مدت               11-7-109
  .باالترین وضعیت تنظیم قرار دارد، به کار انداخته می شوند

کیـک مـی باشـند، بـه مـدت      ایـه  خمیـر م همزن های غذا که دارای پره هایی برای آمیختن            11-7-110
min15                          به کار انداخته می شوند مگر آن که این وسایل مجهز به کلیـد قطـع بایـاس باشـند کـه در ایـن 

  . به کار انداخته می شوندmin5وضعیت برای مدت 
  یرگیرهایی برای آمیختن مایه خمیر می باشند به شرح زیر بـه کـار انداختـه         مکه دارای خ   همزن های غذا  

   :می شوند
-  min5 دستی ؛ غذایبرای همزن های   
- min10  ی غذابرای سایر همزن ها.  

 اول در پایین ترین وضعیت تنظیم قـرار مـی گیـرد، پـس از آن کنتـرل کننـده در                 S30کنترل کننده در    
  .وضعیتی که در دستورالعمل ها برای آمیختن مایه خمیر بیان شده است، قرار داده می شود
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  .به طور خودکار متوقف شود، آزمون پایان یافته تلقی می شودعمل همزدن  آماده شدن خمیر   هنگامچنانچه – یادآوری
  
غذاسازها در حالی که کنترل کننده تنظیم شده اسـت و بـرای دوره زمـانی تعیـین شـده در                         11-7-111

 تعداد دفعـاتی     بار یا به   5این عمل   . یر به کار انداخته می شوند     مدستورالعمل ها به منظور آمیختن مایه خ      
بـا ایـن    . ، انجام مـی شـود      هر کدام که کوتاهتر باشد    ،  یک کیلوگرم آرد کافی باشد    فرایند  که حداقل برای    

  . استراحت داده شودmin2 کرد بین هر دوره عمل که. انجام شود عملکردحداقل دو دوره، حال 
اشد، غذاساز تحـت نامـساعدترین      نشده ب مطلبی ارائه   تهیه مایه خمیر    در مورد   چنانچه در دستورالعمل ها     

  .این عمل سه بار تکرار می شود. شرایط داده شده در دستورالعمل ها به کار انداخته می شود
  آسیاب های حبوبات و غالت تا زمانی که یک کیلوگرم گندم آسیاب شـود، بـه کـار انداختـه                        11-7-112

 ثانیـه ای دوبـاره      30دوره های زمانی استراحت     با   خوراک دهنده آسیاب در صورت لزوم        محفظه.می شوند 
  .پر می شود

 بعـد از    min 25 بستنی سازهایی که در یخچال ها و فریزرهـا اسـتفاده مـی شـوند، پـس از                     11-7-113
  . به کار انداخته می شوندmin5، به مدت متوقف شدن عمل همزدن 

  . به کار انداخته می شوندmin30سایر بستنی سازها به مدت 
  . به کار انداخته می شوندmin10چاقو تیزکن ها به مدت     11-7-114
 بـرش در دقیقـه   10عمل برش بـا سـرعت   . به کار انداخته می شوند min15چاقوها به مدت        11-7-115
  . بی بار می شوندS2تیغه ها پس از هر برش برای . جام می شودنا

زمانی که پوست سیب زمینـی هـا بـه انـدازه            سیب زمینی پوست کن های نوع مخزن دار تا              11-7-116
پوست کندن سیب زمینی ها می تواند در بـیش از یـک             . کافی گرفته شده باشد، به کار انداخته می شوند        

 از یکـدیگر    min2دوره های پوست کندن سیب زمینی ها با دوره های زمانی اسـتراحت              . نوبت انجام شود  
  .جدا می شود

  
 های آن صرف نظـر      چشمینکه آیا سیب زمینی ها به اندازه کافی پوست گرفته شده اند، از              در هنگام بررسی ا    -١ یادآوری
  .می شود

  
  .در صورت لزوم تایمرها بازنشانی می شوند -٢ یادآوری

  
  . به کار انداخته می شوندmin10سیب زمینی پوست کن های دستی به مدت 

ی که یک نوبت هویج خرد شود، به کار ها و خرد کن های سبزیجات تا زمانریز کننده     11-7-117
  . انجام می شودmin2 بار با دوره های استراحت 5این عمل . انداخته می شوند

  :تغییر داده شود   11-8
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 K30در مورد بستنی سازهایی که در داخل یخچال و فریزر به کار برده می شوند، به مقادیر افزایش دمـا،                     
  .افزوده می شود

 
  . حذف شده است  12
  

  استقامت الکتریکی در دمای کارجریان نشت و   13
  .کاربرد دارد 1562-1  شماره از استاندارد ملی ایران13بند 

  
  اضافه ولتاژهای گذرا  14

  .  کاربرد دارد1562-1شماره  از استاندارد ملی ایران 14بند 
  

  مقاومت در برابر رطوبت  15
  :ر گرفتن مطالب زیر کاربرد دارد با در نظ1562-1  شماره از استاندارد ملی ایران15بند 
  : تغییر داده شود  15-2

  :زیر انجام می شود ریز مخزن مایع، آزمون به صورت به جای سر
سپس وسـیله بـا     . مخزن مایع وسیله به طور کامل با آب حاوی تقریباً یک درصد کلرید سدیم پر می شود                

درها در جای خود قرار گرفته یا برداشته . د به کار انداخته می شوS15  مدت بهولتاژ اسمی تغذیه شده و 
 جریان نشت نباید از مقادیر تعیین شـده در بنـد            ،در حین آزمون  . هر کدام که نامساعدتر باشد    ،  می شوند   

  . بیشتر شود13
یک مقـدار اضـافی معـادل       .  نمکی تا پر شدن کامل دوباره مخزن مایع به آن اضافه می شود             محلولسپس  

یـک  بـیش از   به صـورت یکنواخـت در مـدت    ، هر کدام که بزرگتر باشد،  l25/0    ظرفیت مخزن یا%15
  .دقیقه ریخته می شود

  : اضافه شود 
  . می شوندمسدوددر مورد سیب زمینی پوست کن ها، خروجی های آب 

در مورد مخلوط کن های بدون سیم آزمون بر روی یک سطح افقی یک بار بر روی پایه و بار دیگـر بـدون                   
  .جام می شودپایه، ان

  .قطعه های اتصال دهنده پایه های مخلوط کن های بدون سیم نباید تحت تأثیر آب قرار گیرند    15-101
  :مطابقت با آزمون زیر بررسی می شود 

 آب حاوی تقریبا یک درصد کلرید سدیم بـر روی           ml30وی یک سطح افقی قرار داده می شود و          رپایه بر   
 mm8محلول به صورت یکنواخت از میان لوله ای بـا قطـر داخلـی    .  شودقطعه اتصال دهنده ریخته می    هر

 بـاالی قطعـه اتـصال    mm200 ریخته می شود در حالی کـه انتهـای پـایینی لولـه ،     S  2 بیش ازدر مدت
  .دهنده قرار گرفته است
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  . نشان داده شده است103نمایش شماتیک از چگونگی آزمون در شکل  – یادآوری
  

  . را تحمل کند3-16  بندتقامت الکتریکی آزمونسپس پایه باید اس
  

  جریان نشت و استقامت الکتریکی  16
  . کاربرد دارد1562-1شماره  از استاندارد ملی ایران 16بند 

  
  حفاظت ترانسفورماتورها و مدارهای مربوط در برابر اضافه بار  17

  .  کاربرد دارد1562-1  شماره از استاندارد ملی ایران17بند 
  

  ام دو  18
  . داردن کاربرد 1562-1  شماره از استاندارد ملی ایران18بند 

  
  کار غیر عادی   19

  : با در نظر گرفتن مطالب زیر کاربرد دارد1562-1  شماره از استاندارد ملی ایران19بند 
  : اضافه شود  19-1

آبمیوه گیرهـای    فقط در مورد آبمیوه گیرهای میوه های حبه ای، مخلوط کن های غذا،               7-19  بند آزمون
از نوع گریز از مرکز، کره گیره ها، همزن های غذا، غذاسازها، بستنی سازها، چرخ گوشت ها و رشته سازها             

  .کاربرد دارد
   نیـز قـرار     102-19 و   101-19  بنـد  آسیاب های قهوه و آسیاب های غالت و حبوبات تحت آزمـون هـای             

  .شوندمی گیرند مگر این که به وسیله دست روشن نگه داشته 
  : اضافه شود  19-7

نگه داشته می شوند، آبمیـوه گیرهـای میـوه هـای حبـه ای،                آسیاب های قهوه که به وسیله دست روشن       
مخلوط کن های غذا، آبمیوه گیرهای از نوع گریـز از مرکـز بـرای میـوه و سـبزیجات، همـزن هـای غـذا،                          

  . به کار انداخته می شوندS30غذاسازها و چرخ گوشت ها به مدت 
  . آزمون می شوندmin5سیاب های حبوبات و غالت، رشته سازها و سایر آسیاب های قهوه به مدت آ

  .کره گیرها و بستنی سازها تا رسیدن به شرایط پایدار به کار انداخته می شوند
  :  شوداضافه  19-10

  .شودآزمون در حالی که ضمائم در جای خود قرار داده شده اند اما بدون بار اضافی، تکرار می 
  . به کار انداخته می شوندS30آسیاب های قهوه و آسیاب های غالت و حبوبات فقط به مدت 

 بار تحت شرایط    5آسیاب های قهوه و آسیاب های غالت و حبوبات با ولتاژ اسمی تغذیه شده و                    19-101
  .کار عادی با دوره های استراحت به کار انداخته می شوند
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  :ت است از  عبارکردمدت زمان دوره عمل
  در مورد وسایل مجهز به تایمر، طوالنی ترین دورۀ مجاز توسط تایمر ؛ -
 :در مورد سایر وسایل به شرح زیر می باشد  -

 بیشتر از زمـان الزم      S30برای آسیاب های قهوه از نوع ساییدنی و آسیاب های غالت و حبوبات،               
هـر کـدام کـه      محفظه خـوراک ،     ن  ن مخزن جمع آوری یا زمان الزم برای خالی شد         ردبرای پر ک  

  . کوتاهتر است
  .برای سایر آسیاب های قهوه، یک دقیقه 

  :دوره زمانی استراحت عبارت است از 
-  S10برای وسایل مجهز به مخزن جمع آوری ؛ ،   
- S60 برای سایر وسایل ،.  

  . بیشتر شود8دمای سیم پیچی ها نباید از مقادیر نشان داده شده در جدول 
 هآسیاب های قهوه و آسیاب های غالت و حبوبات تحت آزمون زیر که بر روی سه نمونـه اضـاف                       19-102

  .دیگر انجام می شود، قرار می گیرند
 عبـور  mm8که از میان یک غربال ( از دانه های قهوه که به آن دو تراشه گرانیت    g40آسیاب های قهوه با     

آسیاب های غالت و حبوبات تحت      .  است، پر می شود    افزوده شده )  عبور نمی کند   mm7کرده اما از غربال     
 عبور  mm3 عبور کرده اما از غربال       mm4که از میان یک غربال      (شرایط کار عادی اما با دو تراشه گرانیت         

وسیله با ولتاژ اسمی تغذیه شده و تا زمانی که سـاییدن کامـل شـود،                . به کار انداخته می شوند    ) نمی کند 
  .کار خواهند کرد

  . قرار می گیرد7-19  بند یک از موتورها از کار بیفتند، وسیله اصلی تحت آزموناگر هر
  

  پایداری و خطرات مکانیکی  20
  : با در نظر گرفتن مطالب زیر کاربرد دارد1562-1  شماره از استاندارد ملی ایران20بند 

  : اضافه شود  20-2
  :ر باز گذاشته می شوند ضمائم جدا شدنی برداشته شده و درپوش ها به جز در موارد زی

در آب میوه گیرهای از نوع گریز از مرکز دریا درپوش ها و مخزن جمع آوری تفاله در جـای خـود قـرار                         -
  می گیرند ؛

  هـا، فقـط ضـمائمی برداشـته مـی شـوند کـه در هنگـام کـار وسـیله برداشـته                       ریز کننده   ها و   رنده  در   -
  .می شوند

  
  .لی از ضمائمی است که برداشته می شودفشار دهنده خوراک مثا -101یادآوری 

  
  :انگشتک آزمون به وسایل زیر اعمال نمی گردد 

  برش دهنده های لوبیا ؛ -
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 قوطی بازکن ها ؛ -
 وه گیرهای فشاری برای مرکبات ؛بمیآ -
 همزن های غذا ؛ -
 مخلوط کن های دستی ؛ -
 ار می گیرند ؛بستنی سازها ، شامل آن هایی که در یخچال ها و فریزرها مورد استفاده قر -
 چاقو تیز کن ها ؛ -
 چاقوها ؛ -
 سیب زمینی پوست کن ها ؛ -
 الک ها ؛ -
 ماشین های برش دهنده ؛ -
 :قطعات زیر از سایر وسایل  -

 مـی چرخنـد و بـه    r/min  1500 که بـا سـرعت حـداکثر    mm8محورهای صاف با قطر حداکثر  
   می آیند ؛، به گردش درمی باشد  W200 حداکثروسیله موتوری که توان ورودی آن 

     r/min  1500 کـه حـداکثر بـا سـرعت     هـا ریز کننده ها و صفحات گردان رنده مجرای خروجی  
 می چرخند ؛

 و قطعـات مـشابه بـا         یا مخروطی های آسیاب کـن      صفحاتسطح  قسمت های بیرون زده شده از        
   .mm4ارتفاع کمتر از 

  
یله ممکن است استفاده نشوند، می توانند توسط یک         محورهای متحرک قابل دسترسی که در حین کار وس         -102یادآوری  

  . و یا قرارگیری در یک فرو رفتگی حفاظت شوندحلقه
  

  : ابعاد زیر باشد، اعمال نمی شود دارایانگشتک آزمون به مجرای ورود مواد غذایی که گلویی آن ها 
  ود ؛ که از لبه باالیی تیغه برش دهنده، اندازه گیری می شmm100 ارتفاع حداقل  -
  بیشتر نباشد ؛mm5/65 میانگین حداکثر و حداقل ابعاد سطح مقطع مجرای ورود مواد غذایی که از  -
  . بیشتر نباشدmm76 حداکثر ابعاد سطح مقطع مجرای ورود مواد غذایی که از  -

آزمـون بـا انگـشتک    . در مورد مخلوط کن ها، قسمت های جدا شدنی به غیر از درها برداشته نمـی شـوند      
 که به جای صفحه غیر مـدور، دارای  IEC 61032 از استاندارد بین المللی Bمون مشابه انگشتک آزمون آز

فاصله بین نوک انگـشتک آزمـون و   .  می باشد، انجام می شودmm125 صفحه متوقف کننده مدور با قطر 
  . می باشدmm100صفحه متوقف کننده 

ن ها و همزن های غذای دستی نبایـد دارای لبـه هـای              خامه زن ها، تخم مرغ ز     مربوط به   لوازم      20-101
تیز باشند، مگر این که دارای حفاظ مناسبی باشند که از تمـاس ناخواسـته بـا قـسمت هـای دوار آن هـا                         

  .جلوگیری کند
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مشابه، نباید مـادامی کـه   جانبی  لوازم ها و گیردر مورد همزن های غذای دستی، آزاد شدن پره ها، خمیر    
 یـا عملـی مـشابه    همی چرخند، با فـشار دادن دکمـه مربوطـ    r/min  1500رعت بیش از این قطعات با س
  .امکان پذیر باشد

  .مطابقت با بازرسی، با اندازه گیری و با آزمون دستی، بررسی می شود
اشند و نباید این تیغـه هـا بتواننـد    ستی باید از باال کامالً پوشیده ب     تیغه های مخلوط کن های د         20-102

  . قرار گیرند پایینیبا سطح صاف گام چرخش، در تماسدر هن
 نـسبت بـه     o45 زاویـه  قـائم و     خطمطابقت با بازرسی و با اعمال یک میله استوانه ای در هر وضعیت بین               

  .و طول آن نامحدود است  mm1/0± mm0/8قطر میله . سطح باالیی تیغه مخلوط کننده، اعمال می شود
  .زمون نباید امکان پذیر باشدتماس تیغه ها با انتهای میله آ

در یـک    مخلوط کن های دستی باید مجهز به یک کلید قطع بایاس باشند که عضو کارانداز آن                   20-103
  . جلوگیری کندناخواستهشیار یا حفاظ دیگر قرار بگیرد تا از به کار افتادن 

  
  .ط کن تحویل می شوند، کاربرد نداردکه همراه با یک مخلو این الزام در مورد همزن های غذای دستی –یادآوری 

  
 که دارای انتهای نیم کروی شـکل اسـت، بـه عـضو              mm40مطابقت با اعمال یک میله استوانه ای به قطر          

وسـیله  .  نباشد، اعمال می شـود     N5میله آزمون با یک نیرویی که بیشتر از         . کارانداز کلید بررسی می شود    
  .نباید به کار بیفتد

خلوط کن ها به غیر از مخلوط کن های دستی نباید به کار افتادن سهوی تیغه هـای                  در مورد م      20-104
  .برش هنگامی که در دسترس هستند امکان پذیر باشد

  .مطابقت با انجام آزمون زیر بر روی مخلوط کن ها به غیر از مخلوط کن های دستی، بررسی می شود
 های برش مخلوط کـن بـا انگـشتک آزمـون            پس از برداشتن قسمت های جدا شدنی، در صورتی که تیغه          

 برای مخلوط کن ها تماس پیدا کند، نباید به کار افتادن وسـیله امکـان پـذیر                  2-20مشخص شده در بند     
  .باشد

 از اسـتاندارد    Bکلیدها به غیر از کلیدهای قطع بایاس در وضعیت روشن قرار می گیرند و انگشتک آزمون                 
به انضمام کلید های دارای     زمان یا متوالی به کلیدهای قطع بایاس        به صورت هم     IEC 61032بین المللی 

 به منظور به کار انـداختن      N20انگشتک آزمون به آرامی با حداکثر نیروی        . اعمال می شود   1قفل همبندی 
  .تیغه های برش اعمال می شود

  .در حین آزمون، کاراندازی وسیله نباید امکان پذیر باشد
   از نوع گریز از مرکز بایـد چنـان طراحـی و سـاخته شـوند کـه در حـین کـار،                        آبمیوه گیرهای     20-105

  .درپوش ها در اثر ارتعاش باز نشوند
  .قسمتهای دوار باید به گونه ای محکم شوند که امکان شل شدن آن ها در حین کار وجود نداشته باشد

                                                 
1- Interlock switch 
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  . کافی محسوب می شوددوار، قسمت های محکم کردن پیج و مهره ها در جهت خالف جهت دوران –یادآوری 

  
بچرخند، ابزار محکم کننده آن ها باید به گونه ای  r/min   5000اگر قسمت های دوار با سرعت بیشتر از 

  .باشد که بستن درپوش ها فقط پس از برداشتن ابزار، امکان پذیر باشد
رجستگی های بیـرون زده  ب.  بیشتر باشدmm5/1کن نباید از  ریز کننده   ارتفاع دندانه های صفحات گردان      

  . بیرون زده باشدmm4از روی صافی استوانه ای شکل، نباید بیشتر از 
  .باید در اختیار گذاشته شود  را پر می کند، محفظه خوراکیک فشار دهنده مواد غذایی که گلویی 

ین جهـت    در نامـساعدتر   N5نیروی  . مطابقت با بازرسی، با اندازه گیری و با آزمون دستی بررسی می شود            
  .درپوش ها نباید باز شوند. به درپوش ها اعمال می شود

 لبـه  mm100 که از محفظه خوراک حداکثر سطح مقطع گلویی ،در مورد وسایل دارای مارپیچ     20-106
وسیله بایـد دارای فـشار دهنـده مـواد     .  بیشتر باشدmm45 باالیی حلزونی اندازه گیری می شود نباید از 

  .را پر می کند، باشدحفظه خوراک مغذایی که گلویی 
  .مطابقت با بازرسی و اندازه گیری بررسی می شود

  ماشین های برش دهنـده بـه غیـر از وسـایل ثابـت وآن هـایی کـه دارای کلیـد قطـع بایـاس                              20-107
می باشند، باید دارای ابزاری برای نگه داشتن وسیله در جای خود باشندو به وسیله اجازه دهد که پـس از                     

  .استفاده آزاد شود
  

  .مکنده ها نمونه ای از ابزاری هستند که برای نگه داشتن وسیله در جای خود مناسب می باشند - 1یادآوری
  

  :مطابقت با آزمون زیر بررسی می شود 
   جـای ماشین های برش بر روی صفحه صاف شیشه ای که بر روی یک سطح افقی قرار داده شـده اسـت،                      

  .می گیرند
  

  .از لیز خوردن شیشه به وسیله یک متوقف کننده جلوگیری می شود -٢یادآوری 
  

 پایین تر از سطح باالیی پایه نگهدارنده        mm10 در امتداد صفحه چاقو به صورت افقی در          N30نیروی  یک  
  .صفحه کشویی خوراک دهنده به ماشین برش اعمال می شود

  .ماشین برش نبایدروی صفحه شیشه ای حرکت کند
شین های برش باید مجهز به حفاظ احاطه کننده تیغه مدور بوده و بزرگی دریچه کار آن هـا                   ما    20-108

 نـشان داده شـده   101به گونه ای باشد که برای استفاده از ماشین برش الزم است، همانگونه که در شکل   
  . است
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به کار  .  روشن شود  حفاظ های تیغه نباید جدا شدنی باشد مگر آن که پس از برداشتن آن ها، موتور نتواند                
نبایـد امکـان     IEC 61032استاندارد بـین المللـی    از Bانداختن سیستم همبندی توسط انگشتک آزمون 

  .پذیر باشد
بـا ایـن    .  بیـشتر باشـد    o75است نبایـد از     شده   نشان داده    102 مربوط به دریچه کار که در شکل         Өزاویه  
 o90پوشیده شـده باشـد، ایـن زاویـه مـی توانـد تـا                 از باال    o75 چنانچه قسمت بیرونی تیغه بیش از        ،حال

  .افزایش یابد
  :نباید بیش از مقادیر زیر باشد ) 102 در شکل a(فاصله شعاعی بین محیط خارجی چاقو و حفاظ تیغه 

- mm2 اگر صفحه تیغه هم سطح با حفاظ باشد ، :  
- mm3 اگر حفاظ حداقل ، mm2/0از صفحه تیغه عقب تر باشد .  
  

  . نشان داده شده استb به صورت 102فاصله بین صفحه تیغه و برجستگی های حفاظ در شکل  -١یادآوری 
  

وقتی که ضخامت برش ها روی صفر تنظیم شود، فاصله بین محیط خارجی تیغه و صفحه تنظـیم کننـده                    
ار در هر دو محدوده باال و پایین دریچه ک.  بیشتر باشدmm6نباید از ) 102 در شکل  c(ضخامت برش ها 

) 102 در شـکل   e(فاصله بین صفحۀ تنظیم کننده ضخامت برش ها و هر قسمت محافظت کننده دیگـر  
  . بیشتر باشدmm5نباید از 

  
  .غالف دار باشد، این محدودیت اعمال نمی شود  eچنانچه فاصله  -٢یادآوری 

  
   امکـان پـذیر    راmm15چنانچه تنظیم کننده ضخامت برش ها، داشتن برش هایی بـا ضـخامت بیـشتر از         

  .می سازد، ماشین برش باید مجهز به حفاظ تکمیلی باشد
  

 صفحه تنظیم کننده ضخامت برش ها یا افزایش محافظ تیغـه، مثـال هـایی از                  انتهای ییافزایش محدوده باال   -٣یادآوری  
  .حفاظت تکمیلی می باشند

ار گـرفتن دسـت، حفـاظ       ماشین های برش باید مجهز به صفحه کشویی خوراک دهنده با محلی برای قـر              
ست بایـد تمـامی ارتفـاع دریچـه کـار را بپوشـاند و               شحفاظ  . قطعه ماده غذایی باشند    ست و نگه دارنده   ش

 در f( از تیغـه دور باشـند       mm30ساخته شده باشد که باقی انگشتان در فاصـله حـداقل            و  طوری طراحی   
در انتهـای    . بیـشتر باشـد    mm5ز  نبایـد ا  ) 102 در شکل    d(ست و تیغه    ش فاصله بین حفاظ      .)102شکل  

ست بایـد حـداقل   شمحلی که صفحه کشویی خوراک دهنده حداکثر حرکت به جلو را داشته است، حفاظ              
mm8جلوتر از محیط خارجی تیغه، بیرون زده باشد .  

نگهدارنده قطعه ماده غذایی باید امکان برش قطعات کوچک ماده غـذایی را فـراهم کنـد و بایـد قـادر بـه                        
این نگهدارنده قطعه ماده غـذایی      .  باشد mm5/1 توسط خارهایی با ارتفاع تقریبی        برای مثال   غذا نگهداری

 از محل قرارگـرفتن     mm20 باشد و باید حداقل      mm70 و ارتفاع حداقل     mm120باید دارای طول حداقل     
 .دست بیرون زده باشد
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ـ             د بـرای نگـه داشـتن مـاده غـذایی           پایه نگهدارنده صفحه کشویی خوراک دهنده نباید در موارد زیـر بتوان
  :مناسب باشد 

   باشد، یاmm170تیغه دارای قطر بیشتر از  -
 باشد ، یا  r/min  200سرعت دوران بدون بار تیغه بیش از  -
  . W200توان ورودی اسمی بیش از  -

  . اندازه گیری و آزمون دستی بررسی می شودمطابقت با بازرسی، 
 چنان طراحی و ساخته شده باشند که از به کـار افتـادن اتفـاقی وسـیله                  ماشین های برش باید       20-109

  .جلوگیری شده باشد
  

  .شی تأمین شودشاین الزام می تواند با به کار بردن یک کلید ک –یادآوری 
  

چنانچه یک کلید دکمه فشاری، غلتکی، کشویی یا االکلنگی به کار رفته باشد، نیروی الزم بـرای بـه کـار                     
 بـا ایـن حـال در    . باشد و عضو کارانداز باید در یک فرورفتگی قرارگرفته باشد   N2باید حداقل   اندازی کلید   

 بوده و کلید طوری قرار گرفتـه باشـد کـه احتمـال بـه کارانـدازی            N5مورد کلید کشویی اگر نیرو حداقل       
ر گرفتـه   سهوی آن وجود نداشته باشد، در این صورت ضرورتی ندارد که عضو کارانـداز در فرورفتگـی قـرا                  

  .باشد
 و انتهای نیم کروی ، به عضو کارانداز کلید بررسـی            mm40مطابقت با اعمال یک میله استوانه ای به قطر          

  .وسیله نباید به کار بیفتد.  اعمال می شودN5میله آزمون با نیروی حداکثر . می شود
 دریچـه ورودی لوبیـا    از صـفحه  mm30دهنده های لوبیا باید حـداقل        های برش در بر ش     تیغه    20-110

 mm30طول بزرگتر و کوچکتر محور دریچه های ورودی و خروجی نباید به ترتیب از        . فاصله داشته باشند  
با این حال، ابعاد دریچه خروجی در صورتی محدود نمی شود که انگـشتک نتوانـد                .  بیشتر باشد  mm15و  

ه خروجی جا زده شده است، برش داده        به داخل کشیده شود و یک قطعه کاغذ آهار دار که از طریق دریچ             
  .نشود

  .مطابقت با اندازه گیری و با آزمون دستی بررسی می شود
هـا بایـد چنـان بـسته شـده باشـند کـه              ریز کننده   ها و   رنده  قسمت های دوار مخلوط کن ها،           20-111

  .احتمال شل شدن آن ها در حین کارکرد وجود نداشته باشد
  

  .ها و مهره ها در جهت عکس دوران قسمت های دوار کافی محسوب می شودمحکم کردن پیچ  –یادآوری 
  

  . ، باید در اختیار گذاشته شودکندمی  را پر  محفظه خوراکفشار دهنده ماده غذایی که گلویییک 
  .مطابقت با بازرسی و با آزمون دستی، بررسی می شود

  .ه درپوش باز یا برداشته شده متوقف شود پس از این کS5/1 تیغه برش در غذاسازها باید تا     20-112
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  .مطابقت با به کار انداختن وسیله بدون بار و در باالترین سرعت بررسی می شود
درپوش غذاسازها باید چنان طراحی و ساخته شده باشند کـه از بـه کـار افتـادن       همبندی   قفل    20-113

  .اید از نوع کلیدهای قطع بایاس باشندکلیدهای قفل همبندی درپوش ، ب. وسیله جلوگیری شودناخواسته
 باشد، هنگامی که کلید در وضـعیت روشـن قـرار مـی گیـرد،                همبندیچنانچه بین درپوش و کلید اصلی       

هنگامی که درپوش به طـور صـحیح بـسته نـشده اسـت، کلیـد بایـد در وضـعیت                     . درپوش باید قفل شود   
  .خاموش، قفل باقی بماند

 بررسی می IEC 61032 از استاندارد بین المللی B اعمال پروب آزمون مطابقت با بازرسی، آزمون دستی و
  .شود

باید از دسترسی به قسمت های متحرک خطرساز در غذاسـازها بـرای تمـام وضـعیت هـایی از                        20-114
  .مونتاژ قسمت های جداشدنی که می تواند موتور را به کار بیندازد، جلوگیری شده باشد

  :سی می شود مطابقت با آزمون زیر برر
قسمت های جداشدنی برداشته شده و یا به طور ناصحیح همان طور که ممکـن اسـت در اسـتفاده عـادی                

  گرفتن قطعات در سر جای خود یا پس و پیش قرار گـرفتن قطعـات، متـصل       قرارپیش آید، مانند ناصحیح     
  .می شوند

ی شود و نباید تماس قسمت هـای   در تمامی جهات به قسمت ها اعمال م، بیشتر نباشدN5 نیرویی که از 
  . امکان پذیر باشدIEC 61032 از استاندارد بین المللی Bمتحرک خطرساز توسط پروب آزمون 

 باشند که در یک فرورفتگی قرار گرفتـه یـا دارای چنـان           وها باید مجهز به کلید قطع بایاس      چاق    20-115
  .ده باشد آن جلوگیری شناخواستهحفاظی باشد که از به کار افتادن 

 دارای انتهای نیم کـروی، بـه عـضو کارانـداز         mm40مطابقت با بازرسی و با اعمال میله استوانه ای با قطر            
وسیله نباید بـه کـار      .  بیشتر نباشد، اعمال می شود     N5میله آزمون با نیرویی که از       . کلید بررسی می شود   

  .بیفتد
ی میـوه و سـبزیجات مـی باشـند بایـد بـه گونـه ای         وه گیرهای از نوع گریز از مرکز که برا        بمیآ    20-116

   نتوانند در هنگامی کـه وسـیله بـا سـرعت بـاال بـه کـار انداختـه                    قطعاتساخته و طراحی شده باشند که       
  . شوندجدامی شوند، 

  .بدون بار بررسی می شودو مطابقت با انجام آزمون زیر 
در باالترین سرعت تنظیم شده اسـت، بـا         وسیله در حالی که درپوش آن برداشته شده و کنترل کننده آن             

  . بار به کار انداخته می شود10وسیله . ولتاژ اسمی تغذیه می شود
  . شودجداهیچ قسمتی از وسیله نباید 

هنگامی کـه سـرعت   . وسیله مجدداً به کار انداخته می شود اما این بار درپوش در جای خود قرار می گیرد      
  . بار انجام می شود10آزمون .  به آرامی برداشته می شودبه باالترین مقدار خود رسید، درپوش

  . شودجدااز وسیله نباید قطعه ای هیچ 
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 از جـنس  1 قـاب  کـه بـا یـک      صـافی دوار بـوده    آبمیوه گیرهای از نوع گریز از مرکز کـه دارای               20-117
 باال را تحمـل      با سرعت  ی در حال دوران   پالستیک نگه داشته می شوند، باید فشارهای ناشی از قسمت ها          

  .کنند
الـف  - مطابق با پیوسـت الـف      صافیمطابقت با انجام آزمون زیر بر روی سه وسیله جدید یا با آزمون کردن               

  .بررسی می شود
وسیله با ولتاژ اسمی تغذیه شده و با قرار گرفتن          .  را نگه می دارد، بریده می شود       صافیپالستیکی که   قاب  
  . به کار انداخته می شود و درپوش همانند استفاده عادی،صافی

  .کنترل کننده های سرعت در باالترین وضعیت تنظیم می شوند
ده و آزمون تکرار می شـود و تـا متالشـی            پالستیکی بیشتر بریده ش   قاب  ماند،  ب محفوظ   صافیاگر ساختار   

  .ادامه پیدا می کندشدن 
  

 ایـن صـافی در      متالشـی شـدن   ده به گونه ای که      و در صورت لزوم توری آن ، به تدریج زیاد ش           قاببرش این     –یادآوری  
  .سرعت باال رخ دهد

  
  . نباید از وسیله پرتاب شودقطعاتدر حین آزمون، 

   از اسـتاندارد    B وسایل بدون سیم که مجهز به تیغه های برنـده بـوده و پـروب آزمـون                   عملکرد    20-118
و حرکت جداگانه داشته باشند مگـر ایـن   ، باید نیاز به دتماس پیدا کند به آن ها IEC 61032بین المللی 

 .که دسترسی پروب به کنترل کننده وسیله به طور مستقیم امکان پذیر نباشد
  

یا حرکت وسیله مشابه در دو جهت متفاوت، مثـال هـایی از دو حرکـت                یک حرکت از دو وسیله کنترل کننده         –یادآوری  
  .جداگانه می باشند

  
  .رسی می شودمطابقت با بازرسی و آزمون دستی بر

ظرف و تیغه های برنده مخلوط کن های غذا و مخلوط کن های دستی باید استقامت مکـانیکی                     20-119
  .کافی داشته باشند

  .مطابقت با آزمون زیر بررسی می شود
    در ظـرف قـرار داده        -oC18 و بـا دمـای در حـدود          mm20یخ های مکعبی شـکل بـا پهنـای در حـدود             

مـی باشـد،که بـر     ) برحـسب مترمکعـب   (ایش ظرف    گنج 025/0ای یخی برابر با     تعداد مکعب ه  . می شوند 
  .حسب یک عدد کامل گرد می شود

  

                                                 
1-Rim 
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گنجایش ظرف، بدون هرگونه تیغه جداشدنی با حداکثر مقدار آبی که می تواند بـدون سـرریز داشـته باشـد،                      -١یادآوری  
در مورد مخلـوط کـن      . فته شده است بسته می شود      درنظر گر   محور گردان  هرگونه سوراخی که برای   . اندازه گیری می شود   

  . استفاده می شود110-9-1-3های دستی که بدون ظرف تحویل می شوند، ظرف مشخص شده در بند 
  

 اسمی تغذیه شده و تا بدست آمدن بهترین نتایج تخریبی به صورت پیوسته یا متنـاوب بـه                    ولتاژ وسیله با 
  .کار انداخته می شود

در مورد سایر   . ای مجهز به تایمر، آزمون با حداکثر مقدار زمان تایمر انجام می شود            در مورد مخلوط کن ه    
 در دستورالعمل ها مشخص شده است به         که مخلوط کن ها، آزمون برای یک دوره با حداکثر دوره کارکرد          

  :صورت زیر انجام می شود 
   ، حداکثر دوره مشخص شده بعالوه یک دقیقه ؛min7برای مدت حداکثر  -
  . ، حداکثر دوره مشخص شدهmin7برای مدت بیشتر از  -

  .پس از آزمون، ظرف و تیغه های برنده نباید شکسته شده باشد
  

  .از لبه های کُند شده و کج شده چشم پوشی می شود -٢یادآوری 
  

  .گیر نکرده باشدباید اطمینان حاصل کرد که تیغه به وسیله یخ های مکعبی  -٣یادآوری 
  

  کانیکی استقامت م  21
  : با در نظر گرفتن مطالب زیر کاربرد دارد1562-1  شماره از استاندارد ملی ایران21بند 

   :اضافه شود   21-1
آزمون بر روی قسمت های جدا شدنی که برای حفاظت در برابر خطرات مکـانیکی ضـروری هـستند، نیـز                 

  .انجام می شود
  

  ساختمان   22
  : با در نظر گرفتن مطالب زیر کاربرد دارد1562-1  شماره از استاندارد ملی ایران22بند 
  :  اضافه شود  22-40

 آن ها مطابقـت بـا ایـن    درست کار نکردنهرگونه کلید کنترل کننده موتور باید مدارات الکترونیکی را که  
  . می کند، نیز قطع نمایدضاستاندارد را نق

  . بررسی می شود19 آزمون های بند حینمطابقت در 
 1با روان کننده ها   مواد غذایی   محفظه  ایل بایدچنان طراحی وساخته شوند که از آلوده شدن          وس    22-101

  .جلوگیری شده باشند
  .مطابقت با بازرسی، بررسی می شود
                                                 

1-Lubricants 
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وسایل باید چنان طراحی و ساخته شوندکه از نفوذ مواد غذایی یا مایعات به جاهایی که امکـان                      22-102
  .ی وجود دارد، جلوگیری شده باشدایجاد نقص الکتریکی یا مکانیک

  .مطابقت با بازرسی، بررسی می شود
کوپلرهای مخلوط کن های بدون سیم باید چنان طراحی و ساخته شده باشـند کـه فـشارهای                      22-103

  .حین استفاد ه عادی را تحمل کنند
  :مطابقت با آزمون زیر بررسی می شود 

ده و یک بار مقاومتی خارجی به صورت سری بـا تغذیـه        دو شاخک برقدار مخلوط کن به یکدیگر متصل ش        
  . برابر جریان اسمی می باشد1/1 به گونه ای است که جریان خارجیبار . وصل می شود

رداشـته    ب بـار بردقیقـه   10 مرتبه با سـرعت تقریبـی      10000مخلوط کن بر روی پایه اش قرار می گیرد و           
  .ون جریان ادامه داده می شود بار اضافی دیگر بد10000آزمون برای .  شودمی

د، بـه   ند برقـدار شـو    نـ د نتوان ن می شـو    یا وصل   اتصال دهنده هنگامی که اتصال قطع       کنتاکت های  چنانچه
  . بار بدون جریان انجام می شود20000جای مراحل فوق، آزمون 

، 3-16 ،1-8 مناسب باشد و مطابقـت بـا بنـدهای           بعدیآزمون، مخلوط کن باید برای استفاده       این  پس از   
  . شودض نباید نق29 و 27-5
  

  سیم کشی داخلی   23
  .  کاربرد دارد1562-1شماره  از استاندارد ملی ایران 23بند 

  
  اجزاء متشکله  24
  : با در نظر گرفتن مطالب زیر کاربرد دارد1562-1شماره  از استاندارد ملی ایران 24بند 
  : شود    تغییر داده  24-1-3

  : دوره کاری آزمون می شوند 3000زیر به کار رفته اند برای کلیدهایی که در وسایل 
   برش دهنده های لوبیا ؛-
   مخلوط کن های مایعات ؛-
   پنیر تراش ها ؛-
  ها ؛رنده  -
   بستنی سازهای مورد استفاده در یخچال ها و فریزرها ؛-
   الک ها ؛-
  .هاریز کننده  -
  

  نی بیرو اتصاالت تغذیه و بندهای قابل انعطاف  25
  : با در نظر گرفتن مطالب زیر کاربرد دارد1562-1 از استاندارد ملی ایران شماره 25بند 
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  : اضافه شود  25-1
بستنی سازهایی که در داخل یخچال و فریزر استفاده می شوند و وسایل دسـتی نبایـد مجهـز بـه قطعـه                       

  . باشند1 دستگاه اتصال ورودی
  :  شود  اضافه  25-5

  :سایل زیر مجاز است  برای وZاتصال نوع 
   قوطی بازکن ها ؛-
   ؛kg5/1 حداکثر جرم آسیاب های قهوه و آسیاب های حبوبات و غالت با -
   خامه زن ها ؛-
   تخم مرغ زن ها ؛-
   بستنی سازها، شامل آن هایی که در یخچال ها و فریزرها مورد استفاده قرار می گیرند ؛-
  . چاقو تیزکن ها-

 هایی که دارای کابل یا بند آماده سازی شده هستند، نبایـد در بـستنی سـازهایی    ، به جز آن  Xاتصال نوع   
  .که در یخچال ها و فریزرها استفاده می شوند، به کار روند

  :  شود   اضافه 25-7
 در بستنی سازهایی که در یخچال ها و فریزرهـا مـورد             (P.V.C)بندهای تغذیه با غالف پلی وینیل کلراید        

  .گیرند، باید در برابر دماهای پایین مقاوم باشنداستفاده قرار می 
   بررسـی   5525-4 از اسـتاندارد ملـی ایـران شـماره           3-8 و   2-8،  1-8مطابقت بـا آزمـون هـای بنـدهای          

  . انجام می شود-oC2± oC25این آزمون ها در دمای . می  شود
  :  شود   اضافه 25-14 

 در حالی که بـر روی وسـیله ای مـشابه             هم مخلوط کن های دستی و همزن های دستی تحت آزمون زیر          
  . شده اند، قرار می گیرندنصب 8شکل 

بند تغذیه به صورت عمودی از وسیله آویزان می شود و به گونه ای بارگذاری مـی شـود کـه یـک نیـروی                     
N10    قسمت نوسان کننده از زاویـه       .  به آن اعمال شودo180               حرکـت داده شـده و بـه وضـعیت اولیـه بـر   

  . بار بوده و سرعت خمش شش بار بر دقیقه می باشد2000 خمش ها عدادت. می گردد
  

برای جمع کردن به دور  می شود که جهت خمش مشابه حالتی باشد که بند تغذیه       نصبوسیله به گونه ای      -101یادآوری  
  .وسیله پیچیده می شود

  
  :  شود   اضافه 25-22

گرفته باشند که احتمال ایجاد آلـودگی توسـط مـواد           قطعه های اتصال ورودی دستگاه باید در مکانی قرار          
  . استفاده عادی وجود نداشته باشدحینغذایی و مایعات در 

                                                 
1 - Appliance Inlet 
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  های بیرونی های هادی ترمینال  26
  .  کاربرد دارد1562-1  شماره از استاندارد ملی ایران26بند 

  
  بینی اتصال زمین  پیش  27
  . اربرد دارد ک1562-1  شماره از استاندارد ملی ایران27بند 

  
  ها و اتصاالت  پیچ  28
  .  کاربرد دارد1562-1  شماره از استاندارد ملی ایران28بند 

  
  فواصل خزشی، هوایی و فواصل از میان عایق  29
  : با در نظر گرفتن مطالب زیر کاربرد دارد1562-1 از استاندارد ملی ایران شماره 29بند 
  :  شود   اضافه 29-2

، مگر عایق بندی به گونه ای قرار گرفته یا محصور شده باشد که در               می باشد  3طی  آلودگی ریز محی  درجه  
  .حین استفاده عادی از وسیله، قرارگیری آن در معرض آلودگی امکان پذیر نباشد

  
  مقاومت در برابر گرما و آتش   30

  :ردبا در نظر گرفتن مطالب زیر کاربرد دا 1562-1  شماره از استاندارد ملی ایران30بند 
  : اضافه شود   30-1

 جـایگزین   oC10در مورد بستنی سازهایی که در یخچال ها و فریزرها مورد استفاده قرار می گیرند، دمای                 
oC40می شود .  
  : اضافه شود   30-2

 کـاربرد   2-2-30وسایل بنـد    سایر  در مورد   .  در مورد بستنی سازها و کره گیرها کاربرد دارد         3-2-30بند  
  .دارد

  
   در برابر زنگ زدگی مقاومت   31

  .  کاربرد دارد1562-1  شماره از استاندارد ملی ایران31بند 
  

  ش، مسمومیت و خطرات مشابه ابت  32
  .  کاربرد دارد1562-1  شماره از استاندارد ملی ایران32بند 
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  : راهنما
A   نگهدارنده  
B    خوراک دهندهصفحه کشویی  
C  دستری محل قرارگی  
D   شستحفاظ انگشت  
E صفحه تنظیم کننده ضخامت برش ها  
F حفاظ تیغه  
G تیغه دوار  
H نگهدارنده قطعه مواد غذایی  

  
  شمای ماشین برش -101شکل 
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  : راهنما
A   بیشترین ارتفاع قسمت باز  
B   صفحه تنظیم کننده ضخامت برش ها  
C  انگشت شستظحفا   
D  دوارتیغه   
E حفاظ تیغه  
F ضخامت برش ها  
G  خوراک دهندهصفحه کشویی   

  
  شمای وسایل حفاظتی برای ماشین های برش -102شکل 
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  : راهنما
A    لوله قیف با قطر داخلیmm8  
B   قطعه تحت آزمون  
C  قیف  
D   ظرف محتویml30محلول نمکی   
E سطح افقی  

  
  ml30 ماتیک از آزمون سرریز  شنمایش -103شکل 
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  ها پیوست 
  :  با در نظر گرفتن مطالب زیر کاربرد دارد1562-1های استاندارد ملی ایران  پیوست

  
  پیوست پ

  )الزامی(
  آزمون کهنگی موتورها

 
  :تغییر داده شود 

 درنظـر   500 برابـر    P می باشد، به جز در مورد وسایل زیر کـه مقـدار              2000 برابر   1. در جدول پ   Pمقدار  
  .گرفته می شود

  برش دهنده های لوبیا ؛ -
 مخلوط کن ها ؛ -
 قوطی بازکن ها ؛ -
 های پنیر ؛رنده  -
 آب میوه گیرهای فشاری برای مرکبات ؛ -
 ها ؛رنده  -
 بستنی سازهای مخصوص استفاده در یخچال ها و فریزرها ؛ -
 چاقو تیزکن ها ؛ -
 چاقوها ؛ -
 الک ها ؛ -
  .هاریز کننده  -
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   الف-پیوست الف 
  )میالزا(

   آبمیوه گیرهای از نوع گریز از مرکزصافی هایآزمون هایی دیگر بر روی 
  

 آبمیوه گیرهای از نوع گریز از مرکز اطمینان از تحمـل تـنش              صافیهدف از انجام این آزمون ها، در مورد         
  .تأثیر آن ها قرار می گیرندتحت هایی است که در طول عمر وسیله، 

       انجـام  صـافی   بـوده و بـر روی سـه       117-20مطابقـت بـا الزامـات بنـد         این آزمون ها وسیله دیگری برای       
  .می شود

  .آزمون ها طبق دستور مشخص شده انجام می شوند
  آزمون تنش شیمیایی) 1

پـاک  . قـرار داده مـی شـوند     oC1± oC65 و دمـای  g/l  3در محلول پاک کننده ای با غلظتصافی  های 
  : است کننده مورد استفاده شامل موارد زیر

  وزن برحسب درصد  مشخصات  ماده شیمیایی
  N 1560 / Jungbunzlaure 0/30  دی هیترات سدیم

کـوپلیمر اسـید اکلیریـک نمـک        / اسید مالیک 
  سدیم

   :1نوع 
Sokalan CP 5 Compound / Henkel 

   کربنات سدیم50%فعال کننده 
Nora Sol WL 4/Noroso hass 

   کربنات سدیم30%فعال کننده 

0/12  
  
  

0/20  

  0/5  ........  منو هیدرات پر بُرات سدیم
  TAED/Warwick 0/2   یا مین تترا اسیتیلنینداتیل ا

  الکل چرب خطی اتوکسیلیت 
  )سورفکتانت غیر یکنواخت ، (

Plurafac LF 403/BASF 0/2  

  Savinase X.0T/NOVO ‡ KNPU/kg40  پروتئاز
  )Savinase 8.0T %)5/0/ مثال 

  TermamyL XXT/NOVO ‡ KNPU/kg300  آمیالز
 )Termamyl 60T %)5/0/ مثال 

   اضافه شود100به  Soda , Leicht/Mathes & Weber  کربنات سدیم، بدون آب
 واحدهای فعال کننده = ‡

  
 مشخص شده است، IEC 60436 که در استاندارد بین المللی Bاین پاک کننده مطابق با پاک کننده نوع  -101یادآوری 
  .می باشد

  
، "Jungbunzlauer" ، "Sokalan" ، "Henkel"، "Norsohaas" ، "Norasol" ،"Warwick" -102آوری یاد

"Portil" ، "Cognis" ،"Plurafac"، "BASF"  ،"TermamyL"،  "NOVO"و "Mathis & Webber"      
سمی رد بوده و یک تصدیق ر این استاندااین اطالعات داده شده برای آسودگی استفاده کنندگان. نام های تجاری می باشند

چنانچه اقالم مشابه مشخصات داده شده منجر به نتایج . از طرف مؤسسه استاندارد برای این نام های تجاری نمی باشد
  .دنمی توانند مورد استفاده قرار گیر، مشابه شود 
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مـی   داخل محلول نگهداری می شوند سپس از آن خـارج شـده و بـا آب شـسته                    h  24  به مدت  صافی ها 
  .شوند

  .در دمای اتاق نگهداری می شوند  روز14برای  صافی ها
  آزمون تنش حرارتی) 2

سپس داخل آبی بـا  . به مدت یک ساعت قرار داده می شوند oC2± oC83 خشک و دمای هوا در صافی ها
  . قرار داده می شوندoC2± oC20دمای 

  .این آزمون سه مرتبه تکرار می شود
  آزمون ضربه) 3

، محـور  برخـورد   ارتفاع یک متری بر روی یک کف چوبی رها شوند به گونه ای کـه در لحظـه              ازصافی ها   
  . افقی باشددوران

  برخورد  نقطه 12 چرخانده می شوند تا      o30هر بار به اندازه     صافی ها   .  مرتبه انجام می شود    12این آزمون   
  .مختلف بدست آید

  آزمون راه اندازی) 4
 برابر ولتاژ اسمی تغذیه شده و کنترل کننده         06/1وسیله با   . اده می شود  در داخل وسیله قرار د    صافی  یک  

 بـه کـار   S45  با یک دوره استراحت S15 وسیله برای . های سرعت در باالترین وضعیت تنظیم می شوند
  .انداخته می شود

  .انجام می شودصافی  مرتبه بر روی هر 25این آزمون 
  .یا دیگر صدمات قابل مشاهده وجود داشته باشدخوردگی ترک بعد از این آزمون ها، نباید هیچ گونه 

  
  . اهمیت داده نمی شوددر توری صافی ،به تورفتگی ها  –یادآوری 
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  نامه  کتاب
  

  : با در نظر گرفتن مطالب زیر کاربرد دارد1562-1  شمارهنامه استاندارد ملی ایران کتاب
  :اضافه شود

 : 16-2 قـسمت  – ایمنـی  –وسایل برقی خـانگی و مـشابه        : 1562-2-16 استاندارد ملی ایران شماره      -1
  .الزامات ویژه خردکن های ضایعات مواد غذایی

 : 24-2 قـسمت    –ایمنـی وسـایل برقـی خـانگی و مـشابه             : 1562-2-24 استاندارد ملی ایران شماره      -2
  .مقررات ویژه یخچال ها، فریزرها و یخ سازها

 : 64-2 قـسمت  – ایمنـی  –وسایل برقی خـانگی و مـشابه        : 1562-2-64 استاندارد ملی ایران شماره      -3
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