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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 سسه استاندارد مؤ

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

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

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

پیش نویس استانداردهای ملی جهت     .ن، مراکز علمی و تخصصی و نهادها و سازمانهای دولتی باشد          بازرگانا
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                 
شده تهیه می شود نیز پس از طرح و بـررسی در کمیته ملی مربوط و در صورت تصویب، به عنوان                           

یی ملی تلقی می شود که بر اساس مفاد           بدین ترتیب استانداردها  . 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

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

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

مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران می تواند با رعایت موازین پیش بینی شده در قانون به منظور                    
 حفظ سالمت و ایمنی فردی وعمومی، حصول اطمینان از کیفیت محصوالت و حمایت از مصرف کنندگان،

مالحظات زیست محیطی و اقتصادی، اجرای بعضی از استانداردها را با تصویب شورای عالی استاندارد                  
مؤسسه می تواند به منظور حفظ بازارهای بین المللی برای محصوالت کشور، اجرای                   . اجباری نماید 

 .ی صادراتی و درجه بندی آنرا اجباری نمایداستاندارد کاالها

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

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

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

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

 "خرد کن های ضایعات مواد غذایی ویژه الزامات :  16-2قسمت 
 

           رئیس

 نمایندگی   
         الرضاعبد محمدى ،
 سهامى عام_ شرکت توليدى ارج  

 ) مهندسى مکانيک يسانسفوق ل(
 

 اعضاء
                  زهره ، اولياء

 وزارت نيرو_ سازمان بهرورى انرژى اىران  
 )مهندسى الکترونيک ليسانس  فوق (
 

         پيرستانى ، محمد
 سهامى خاص_  ) ثانى ( شرکت توليدى سراىش  

      )                    انس مهندسى برق ، قدرت فوق ليس (
      

 
رکت      عبادتگر، نادر                                 يدىش زر  تول ارس خ _   پ

 سهامى خاص
 ) الکترونيک مهندسىليسانس ( 
 

          عبدى ، جواد
 دانشگاه آزاد اسالمى واحد کرج  

 ) کنترل- برقمهندسىفوق ليسانس (
 

               ئى ، سعيدفضا
 سهامى خاص_   پارس بهشرق توليدىشرکت  

  ) مکانيک مهندسىليسانس  (
 

 شرکت توليدى                      قربانى ، اکرم    
 سهامى خاص _  پارس بهشرق

 ) ليسانس فيزىک( 
 

        مسلمى ، نادر         
 سهامى خاص_  شرکت توليدى لوام خانگى نانيوا  

 )سانس مهندسى برق لي( 
 
 
 
 

 دبیر
        اىرج ،  ابوىى مهرىزى

 مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتى اىران 
 ) برق ، قدرتمهندسىليسانس (
 
 
 
 
 
 
 



 
 

  گفتارپیش

ویژه الزامات  :  16 -2 قسمت - ایمنی   -وسایل برقی خانگی و مشابه      " استاندارد
ن های مربوط تهیه و تدوین شده و         توسط کمیسیو  که " خردکن های ضایعات مواد غذایی    

/30/2 برق و الکترونیک مورخ     استاندارد ملی کمیته   جلسۀسیصد و پنجاه و دومین      در  
 قانون اصالح   3 ماده، اینک به استناد بند یک           قرار گرفته است    صویب ت مورد  85

 1371 ماه   بهمنقوانین و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، مصوب            
 .وان استاندارد ملی ایران منتشر می شودبعن

، علوم و     تحوالت و پیشرفت های ملی و جهانی در زمینۀ صنایع          با حفظ همگامی و هماهنگی      برای
 ایران در مواقع لزوم تجدیدنظر خواهد شد و هرگونه پیشنهادی که               ملی، استانداردهای    خدمات

ر هنگام تجدیدنظر در کمیسیون فنی مربوط        ، د   این استانداردها ارائه شود     تکمیلبرای اصالح یا    
 .  قرار خواهد گرفتتوجهمورد 

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

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

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

IEC 60335-2-16 : 2002  Household and similar electrical appliances- Safety- 
Part 2-16 : Particular requirements for food waste disposers . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 مقدمه
-60335  بـا مـرجـع  چهــارمتجـدىـد نـظر    ( ١٥٦٢-١ بـاىـد همـراه بـا استـاندارد ملـى اىــران         استـانـدارد اىن

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

 طورى تغيير داده شده ىا تکميل مى گردند تا            ١٥٦٢-١در اىن استاندارد بندهاى نظير در استاندارد ملى اىران             
 .بکار برد "  خردکن هاى ضاىعات مواد غذاىى الزامات وىژه "بتوان آنرا به عنوان 

ى نشده باشد، آن بند بدون          اشاره ا ١٥٦٢-١چنانچه در اىن استاندارد درباره ىک بند از استاندارد ملى اىران                   
 .تغيير به همان صورت کاربرد دارد 

در مورد ىک بند    » جاىگزىن شود «ىا  » اصالح شود «،  » اضافه شود «در متن اىن استاندارد هرجا که عبارت         
 .  باىد به همان صورت تطبيق داده  شود١٥٦٢-١بيان شده باشد مقررات مربوط در استاندارد ملى اىران  

 ١٠١ با عدد    شرح داده شده است ،      ١٥٦٢-١ و بندهاىى که عالوه بر استاندارد ملى اىران            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       . ده اند   تعرىف ش ) بند اصطالحات و تعارىف      (  ١٥٦٢-١استاندارد ملى اىران       

  .وابسته باشد ، آن صفت و اسم مربوطه نيز به صورت درشت و سياه درج شده اند 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1- bold  



  ایمنی- و مشابهخانگی برقی وسایل

مواد غذایی   کن های ضایعاتخردالزامات ویژه  : 16-2 قسمت  

 

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

 مصارف خانگى و    براى  کن هاى ضايعات مواد غذايى      خرد اىن استاندارد تعيين الزامات اىمنى        تدوىن از   هدف
 . ولت بيشتر نباشد ٢٥٠ از آنها اسمى ولتاژمشابه است که 

 براى اند اما با اىن حال مى توانند منشاء خطر                 مصارف عادى خانگى در نظر گرفته نشده            براى که    وساىلى
 مزارع استفاده     وعموم باشند مانند وساىلى که توسط افراد غير حرفه اى در فروشگاهها ، صناىع سبک                                  

 .مى شوند، در دامنه کاربرد اىن استاندارد قرار مى گيرند
سط وساىل براى افراد در خانه ىا          تو که عادىباشد به خطرات     در عمل امکان پذىر       استاندارد تا حدى که        اىن

 .اطراف آن به وجود مى آىد توجه ميکند
 . موارد زىر را به طور کلى در بر نمى گيرداستاندارد اىن

 . وساىل توسط کودکان و افراد ناتوان بدون حضور سرپرستاز استفاده -
 . با وساىل توسط کودکانکردن 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 الزامات

 مسئوليت سالمت و بهداشت کهمراجع قانونى و ذيصالح کشور   -
 سازمان وجامعه و حفاظت کار را به عهده دارند و همچنين سازمان آب 

. ى مشابه ممکن است در اين مورد الزامات ديگرى هم داشته باشند ها  
 . شده يا مجاز شمرده نشده باشد محدود است نصب خردکن هاى ضايعات مواد غذايى ممکن  -

 : بر نمى گيرد در استاندارد موارد زير را اين - 102 یادآوری

 مواد غذايى ضايعات  هاى سيار خردکن -
 اد غذايى از نوع سوزاندنى هاى ضايعات موخردکن -
  مصارف صنعتى يا تجارى در نظر گرفته شده اند براى  فقطکه وسايلى  -
 ،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
  .دارد کاربرد ١٥٦٢-١دارد ملى اىران  از استانبند اىن

 

    تعاریف واصطالحات 3
 .نظر گرفتن موارد زىر کاربرد دارد   با در١٥٦٢-١ بند از استاندارد ملى اىران اىن



 : شود جایگزین 3-1-9

  عادیکار

 : شراىط زىر تحت وسيله کار
  ± ٢       داراى طول   مکعب از چوب کاج نرم پر مى شود به طورى که وجه هر مکعب                ٣٠ با   ورودى گلوىى
 درجه سيلسيوس مى باشد ، کار مى کند بطورى            ٢٤ تا   ١٠وسيله با آبى که دماى آن بين          .  متر باشد    ميلى ١٢
در صورتى که گلوىى قادر به در بر گرفتن            .  عبور کند     وسيله ليتر بر دقيقه از داخل         ٨ اىن آب به ميزان        که

 .مکنه در طى کار وسيله اضافه مى شوند  بيشينه سرعت مباهمه مکعب ها نباشد ، آنها 

  ضایعات مواد غذاییخردکن 3-101

ه  در خروجى ظرفشوىى نصب شده و براى تبدىل ضاىعات مواد غذاىى به ذرات کوچک که ب                            که اى    وسيله
 . در سيستم فاضالب تخليه مى شود ، بکار مى رود آب هاهمر

 

 عمومی الزامات 4
 .  کاربرد دارد١٥٦٢-١ بند از استاندارد ملى اىران اىن

 

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

 است با بار گذاری وسیله توسط یک دینامومتر یا            ممکن عادی کار ، شرایط    102-20 و   10 بندهای   استثنای به 5-101

 .شتن سطح فوقانی آب در یک مقدار ثابت شبیه سازی شود  خروجی و نگهداکردنمسدود 

 
 طبقه بندی 6
  .دارد با در نظر گرفتن موارد زىر کاربرد ١٥٦٢-١ بند از استاندارد ملى اىران اىن

  :اصالح شود 6-1

  .باشد  ٣ ىا ٢ ، ١ طبقه داراى باىد وسيله
 
  دستورالعملو نشانه گذاری 7
  .دارد با در نظر گرفتن موارد زىر کاربرد ١٥٦٢-١ن    بند از استاندارد ملى اىرااىن

 : شود اضافه 7-12

 : استفاده باىد مفهوم زىر بيان شود دستورالعمل در
 . و فلز استفاده نکنيد شيشه اىن وسيله براى خردکردن مواد سخت از قبيل از -
آن را خاموش ىا قطع     يد ،   اقدام نماى  وسيلهبا ىک ابزار براى آزاد کردن رتور گير کرده           اىنکه   از   قبل -

 .   تغذىه کنيد 
  .شود براى کار وسيله کمينه جرىان آب مشخصى مورد نياز باشد ، اىن اطالعات باىد بيان که صورتى در



 : شود اضافه 7-12-1

 کليدهاى  و ١مجدد باىستى بيان شود که وسيله باىد به گونه اى نصب شود که دکمه هاى وصل                      دستورالعمل در
 .  باشند دسترسده دور به آسانى در معکوس کنن

 

 در نشانه گذارى     ، مى باشند     ١ داراى طبقه حفاظتى       که غذايى هاى ضايعات مواد       خردکن مورد    در  :توجه

 که سيستم اتصال زمين وجود ندارد به هايىآنها بايد جمله اى قيد شود که نشان دهد اين وسيله نبايد در محل           
 .کار گرفته شود 

 

  دسترسی به قسمتهای برقداررابرب در حفاظت 8
 .  کاربرد دارد١٥٦٢-١ بند از استاندارد ملى اىران اىن

 

  موتورداروسایل راه اندازی 9
 .  کاربرد ندارد١٥٦٢-١ بند از استاندارد ملى اىران اىن

 

    جریان و ورودیتوان 10
 .برد دارد  با در نظر گرفتن موارد زىر کار١٥٦٢-١ بند از استاندارد ملى اىران اىن

 : شود اضافه 10-1

 . بين پنجمين و پانزدهمين ثانيه از کار مى باشد انتخابى دوره

 : شود اضافه 10-2

 . بين پنجمين و پانزدهمين ثانيه از کار مى باشد انتخابى دوره
 

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

 : شود جایگزین 11-7

 . کنند مى دائم هستند ، به مدت چهار دقيقه کار  - نوع تغذىهاز که وساىلى
  ٣٠ مدت دو دوره دو دقيقه اى با ىک دوره سکون به ، هستند ١ دوره اى- نوع تغذىهاز که وساىلى

  .کنندثانيه اى در حالت خاموش کار مى 
 

  شده استحذف 12
 

                                                 
1-reset buttons 

1- batch-feed 



 یکی در دمای کار استقامت الکترو  نشت جریان 13
 .  کاربرد دارد١٥٦٢-١ بند از استاندارد ملى اىران اىن

 

 گذرا  ولتاژ های اضافه 14
 .  کاربرد دارد١٥٦٢-١ بند از استاندارد ملى اىران اىن

 

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

 : شود ایگزینج 15-2

 . ندهد قرار گونه اى ساخته شوند که انسداد خروجى ، عاىق بندى الکترىکى آنها را تحت تاثير به باىد وساىل
 . با آزمون زىر بررسى مى شودمطابقت
    ظرفشوىى ميلى مترى که از پاىين ترىن نقطه در داخل                     ٢٠٠ مسدود و ظرفشوىى تا عمق             وسيله خروجى
  حفاظتى وسيله شده و تا فعال شدن ىک        تغذىه  اسمى ولتاژوسيله با   .  گردد   مى، با آب پر      گيرى مى شود     اندازه

به  اى   دقيقه  ١٥ دوره سکون    ىکمجددًا بعد از    نماىد و    دقيقه ، هر کدام کوتاه تر باشد ، کار مى             ١٥ به مدت    ىا
 .کار انداخته مى شود 

 ازو بازرسى باىد نشان دهد که هيچ اثرى           کند  حمل   را ت  ١٦-٣ آزمون استقامت الکترىکى بند       باىد وسيله   سپس
 ميزان پاىين تر از مقادىر        به خزشى و  هوايى فواصلآب روى عاىق بندى به گونه اى که بتواند باعث کاهش                

 .    شود ، وجود نداشته است ٢٩مشخص شده در بند 
 

  و استقامت الکتریکیالکتریکی نشت جریان 16
 .  کاربرد دارد١٥٦٢-١ران  بند از استاندارد ملى اىاىن

 

  و مدارهای مربوطه در برابر اضافه بارترانسفورماتورها حفاظت 17
 .  کاربرد دارد١٥٦٢-١ بند از استاندارد ملى اىران اىن

 

 دوام 18
 .  کاربرد ندارد١٥٦٢-١ بند از استاندارد ملى اىران اىن

 

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

 : شود اصالح 19-7

 : کار مى کنند به مدت آب بدون وساىل
  دائم- انواع وساىل داراى تغذىهدر ثانيه ٣٠ -
  دوره اى- انواع وساىل داراى تغذىهدر ثانيه ٥ -



 . ندارد کاربرد 19-9

 

  مکانیکیخطرات و پایداری 20
  .دارد با در نظر گرفتن موارد زىر کاربرد ١٥٦٢-١ىران  بند از استاندارد ملى ااىن

  :اضافه شود 20-2

 . ورودى وسيله إعمال نمى شود به آزمون پروب

 بطور خودکار به موتور به قسمت های متحرک از طریق دهانه ورودی باید جلوگیری شود مگر اینکه دسترسی 20-101

 . هنگام برداشتن پوشش خاموش شود 

 ىک نيروى   با.....  ١ اىران  استاندارد ملى  از  ٣١ بررسى مى شود و به وسيله پروب آزمون         رسىباز با   مطابقت
 وجود داشته و     پروب تماس قسمت هاى متحرک نباىد با          امکان. د  گرد ورودى إعمال مى      دهانه نيوتنى به     ٥٠

 . ميلى متر از باالى ورودى واقع شده باشند ١٠٠باىد آنها دست کم 
 

 . کف ظرفشویی تنظیم می شود از برای دور ترین فاصله یلهوس - 1 یادآوری

 ریختن ضایعات مواد غذایی یا از سقوط وسایل بیرون های جداشدنی که مانع از قسمت - 2 یادآوری

 .د ، بر داشته می شوند گردن میآشپزخانه به داخل محفظه آسیاب 

 

 .  د مواد غذاىى نباىد از دهانه ورودى بيرون برىزضاىعات  20-102
قطعات مکعب چوبى نباىد به داخل .  مى شود بررسى عادى کار تحت و اسمى ولتاژ با تغذىه وسيله در مطابقت

 .ظرفشوىى پرتاب شود 
 

 مکانیکی استقامت 21
 .  کاربرد دارد١٥٦٢-١ بند از استاندارد ملى اىران اىن

 1 ساختمان 22
  .داردرفتن موارد زىر کاربرد  با در نظر گ١٥٦٢-١ بند از استاندارد ملى اىران اىن

 . شده باشند تشکيل  حفاظتىوسيله از ىک باىد وساىل 22-101

 . بررسى مى شودبازرسى با مطابقت

رفته ىا به گونه اى دىگر محافظت شده           رفتگى قرار گ   فرودر   باىد  حفاظتى وسيله مجدد    وصل دکمه 22-102

 .باشد 

                                                 
       .مراجعه شود    IEC 61032 للىبين امل تا تدوين استاندارد ملى ايران ،  به استاندارد -١
 

1-Construction 



 هستند   بسته وضعيت   در  حفاظتى وسيلهمى که کنتاکت هاى       ىک ميله در همه جهت ها هنگا         إعمال با   مطابقت
 ٥/١ فاصلهباىد دست کم ىک .  متر و نوک مسطح مى باشد ميلى  ٧٦ ±/ . ١ميله داراى قطر    .  مى شود بررسى

 .ميلى مترى بين ميله و دکمه وجود داشته باشد 
 به طور خودکار    نباىدوگيرى کند و     کار خردکن ضاىعات مواد غذاىى جل       از  حفاظتى وسيله نباىد   ميله إعمال   با

 .وصل مجدد شود 

 . تغذىه و حفاظ ها بتوانند تميز شوند محفظه باىد به گونه اى ساخته شوند که وساىل 22-103

 . بررسى مى شودبازرسى با مطابقت

 هاى مکانيکى و صدمات ناشى از ضاىعات مواد غذاىى          آسيب سطح محفظه آسياب باىد در برابر        مواد 22-104

 . مقاوم باشند 
 . با آزمون زىر بررسى مى شود مطابقت

ميلى متر ، به محفظه آسياب وارد و به گونه اى                 ١٠٠ *١٢ * ٣ سبک ، با ابعاد تقرىبى            فوالدى ميله    ىک
 . کم باشد موتور احتمال توقف ار داده مى شود کهتقراس

 . ىنکه موتور در ابتدا متوقف شود  ثانيه کار مى کند مگر ا١٥ و به مدت تغذىه اسمى ولتاژ با وسيله
 . مطابقت داشته باشد ٢٩ و ١٥-٢ و  ٨-١ ، وسيله باىد با بندهاى آزمون از اىن پس

 در برابر آسیب ناشی از ضایعات مواد غذایی مورد نیاز مقاومت است آزمونی برای تایید ممکن - 1 یادآوری

 .باشد 

 .اشی از ضایعات مواد غذایی است  نآسیب طبیعی مشمول بررسی کائوچوی - 2 یادآوری

 

 داخلی سیم کشی 23
 .  کاربرد دارد١٥٦٢-١ بند از استاندارد ملى اىران اىن

 

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

از  شده در وسایل      نصب  حفاظتی وسایل و  کننده های حرارتی   قطع 24-101

 .باشند خودکار  از نوع وصل مجدد نباید 19 دائم برای مطابقت با بند -نوع تغذیه

 . بررسى مى شودبازرسى با مطابقت
 

  کابلها و بندهای قابل انعطاف خارجیو تغذیه اتصال 25
 .  کاربرد دارد١٥٦٢-١ بند از استاندارد ملى اىران اىن

 

  خارجیهادیهای های ترمینال 26
 .  کاربرد دارد١٥٦٢-١تاندارد ملى اىران    بند از اساىن
 

  زمیناتصال پیش بینی 27
 .  کاربرد دارد١٥٦٢-١ بند از استاندارد ملى اىران اىن

 



 اتصاالت و پیچ ها 28
 .  کاربرد دارد١٥٦٢-١ بند از استاندارد ملى اىران اىن

  هوایی و فواصل از میان عایق، خزشی فواصل 29
 .  کاربرد دارد١٥٦٢-١ى اىران  بند از استاندارد ملاىن

 

  حرارت ، آتش و ایجاد مسیر جریان خزشیبرابر در مقاومت 30
  .دارد با در نظر گرفتن موارد زىر کاربرد ١٥٦٢-١ بند از استاندارد ملى اىران اىن

 . ندارد کاربرد 30-2-3

 
  زنگ زدگیبرابر در مقاومت 31
 .  کاربرد دارد١٥٦٢-١ بند از استاندارد ملى اىران اىن

 

  و خطرات مشابهمسمومیت ، شابت 32
 .  کاربرد دارد١٥٦٢-١ بند از استاندارد ملى اىران اىن



 پیوست ها
 . زىر کاربرد دارد موارد در نظر گرفتن با ١٥٦٢-١ اىران ملى استاندارد پيوست هاى

 

 پ  پیوست

  )الزامی( 

  طول عمر مربوط به موتورهاآزمون
  :شود اضافه

 . در نظر گرفته مى شود ٢٠٠٠  جدول ،در P مقدار
 

 کتابنامه

 . کاربرد دارد١٥٦٢-١ استاندارد ملى اىران کتابنامه
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