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به نام خدا
آشنايی با سازمان ملی استاندارد ايران
مؤسسۀ استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به موجب بند یک مکاد  3قکانون اصکح قکوانی و مقکررات مؤسسکۀ اسکتاندارد و
تحقیقات صنعتی ایران ،مصوب بهم ماه  1331تنها مرجع رسمی کشور است که وظیفه تعیی  ،تدوی و نشکر اسکتاندارداا
ملی (رسمی) ایران را به عهده دارد.
نام موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به موجب یکصد و پنجاه و دومی جلسه شورا عالی ادار مکور  29/6/92بکه
سازمان ملی استاندارد ایران تغییر و طی نامه شماره  996/33333مور  29/3/92جهت اجرا ابحغ شده است .
تدوی استاندارد در حوزه اا مختلف در کمیسیون اا فنی مرکب از کارشناسان سازمان  ،صاحب نظران مراکز و مؤسسکات
علمی ،پژواشی ،تولید و اقتصاد آگاه و مرتبط انجام می شود وکوششی امگام با مصالح ملی و با توجه به شرایط تولیکد ،
فناور و تجار اسکت ککه از مشکارکت آگااانکه و منصکفانۀ صکاحبان حک و نفکع ،شکام تولیدکننکدگان ،مصکر کننکدگان،
صادرکنندگان و وارد کنندگان ،مراکز علمی و تخصصی ،نهاداا ،سازمان اا دولتی و غیر دولتی حاص می شود  .پیش نویس
استاندارداا ملی ایران برا نظرخواای به مراجع ذ نفع و اعضا کمیسیون اا فنکی مربکو ارسکا مکیشکود و پکس از
دریافت نظراا و پیشنهاداا در کمیتۀ ملی مرتبط با آن رشته طر و در صورت تصویب به عنوان استاندارد ملی (رسمی) ایکران
چاپ و منتشر می شود.
پیش نویس استاندارداایی که مؤسسات و سازمان اا عحقه مند و ذ صح نیز با رعایت ضوابط تعیی شده تهیه می کننکد
درکمیتۀ ملی طر و بررسی و درصورت تصویب  ،به عنوان استاندارد ملی ایکران چکاپ و منتشکر مکی شکود  .بکدی ترتیکب ،
استاندارداایی ملی تلقی می شوند که بر اساس مفاد نوشته شده در استاندارد ملی ایکران شکمار  3تکدوی و در کمیتکۀ ملکی
استاندارد مربو که سازمان ملی استاندارد ایران تشکی میداد به تصویب رسیده باشد.
سازمان ملی استاندارد ایران از اعضا اصلی سکازمان بکی المللکی اسکتاندارد )، 1(ISOکمیسکیون بکی المللکی الکتروتکنیک
) 9(IECو سازمان بی المللی اندازه شناسی قکانونی ) 3(OIMLاسکت و بکه عنکوان تنهکا رابکط 2کمیسکیون ککدکس غکیایی
)3(CACدر کشور فعالیت می کند  .در تدوی استاندارداا ملی ایران ضم توجه به شرایط کلکی و نیازمنکد اکا خکا
کشور  ،از آخری پیشرفت اا علمی  ،فنی و صنعتی جهان و استاندارداا بی المللی بهرهگیر میشود .
سازمان ملی استاندارد ایران می تواند با رعایت موازی پیش بینی شده در قانون  ،برا حمایکت از مصکر کننکدگان  ،حفک
سحمت و ایمنی فرد و عمومی  ،حصو اطمینان از کیفیت محصوالت و مححظات زیست محیطی و اقتصاد  ،اجرا بعضی
از استاندارداا ملی ایران را برا محصوالت تولید داخ کشور و /یا اقحم وارداتی ،با تصویب شورا عالی استاندارد ،اجبار
نماید .سازمان می تواند به منظور حف بازاراا بی المللی برا محصوالت کشکور  ،اجکرا اسکتاندارد کاالاکا صکادراتی و
درجهبند آن را اجبار نماید  .امچنی برا اطمینان بخشیدن به استفاده کنندگان از خدمات سازمان اا و مؤسسات فعا
در زمینۀ مشاوره  ،آموزش  ،بازرسی  ،ممیز و صدور گکواای سیسکت اکا مکدیریت کیفیکت و مکدیریت زیسکتمحیطکی ،
آزمایشگاه اا و مراکز کالیبراسیون ( واسنجی ) وسای سنجش  ،سازمان ملی استاندارد ایران ای گونه سازمان اا و مؤسسات را
بر اساس ضوابط نظام تأیید صححیت ایران ارزیابی می کند و در صورت احراز شرایط الزم  ،گوااینامۀ تأیید صححیت به آن اا
اعطا و بر عملکرد آن اا نظارت می کند  .ترویج دستگاه بی المللی یکااا  ،کالیبراسیون ( واسنجی ) وسای سنجش  ،تعیکی
عیار فلزات گرانبها و انجام تحقیقات کاربرد برا ارتقا سطح استاندارداا ملی ایران از دیگر وظایف ای سازمان است .
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پیش گفتار
استاندارد " وسای برقی خانگی و مشابه  -ایمنی  -قسمت  : 93-9الزامات ویژه وسای مراقبت از پوست یا
مو " نخستی بار در سا  1333تدوی شد  .ای استاندارد بر اساس پیشنهاداا رسیده و بررسی توسط
سازمان ملی استاندارد ایران و تأیید کمیسیوناا مربو برا چهارمی بار مورد تجدیدنظر قرار گرفت و در
افتصد و شانزدامی اجحس کمیتۀ ملی استاندارد برق و الکترونی مور  29/19/91تصویب شد .این
ای استاندارد به استناد بند ی ماد  3قانون اصح قوانی و مقررات مؤسسۀ استاندارد و تحقیقات صنعتی
ایران ،مصوب بهم ماه  ، 1331به عنوان استاندارد ملی ایران منتشر میشود .
برا حف امگامی و اماانگی با تحوالت و پیشرفتاا ملی و جهانی در زمینۀ صنایع ،علوم و خدمات،
استاندارداا ملی ایران در صورت لزوم تجدید نظر خوااد شد و ار گونه پیشنهاد که برا اصح و
تکمی ای استاندارداا ارائه شود ،انگام تجدید نظر در کمیسیون فنی مربو مورد توجه قرار خوااد گرفت
.بنابرای  ،باید امواره از آخری تجدیدنظر استاندارداا ملی استفاده کرد.
ای استاندارد جایگزی استاندارد ملی ایران شماره  : 1369-9-93سا  1336میشود.
منبع و ماخی که برا تهیۀ ای استاندارد مورد استفاده قرار گرفته به شر زیر است:
IEC 60335-2-23: 2012, Household and similar electrical appliances- Safety- Part 2-23:
Particular requirements appliances for skin or hair care

ز

مقدمه
ای استکانکدارد بکایکد امکراه بکا استاندارد ملی ایران شماره  ( 1369-1تجکدیکد نکظر شش بکا مکرجکع
 ) IEC 60335-1 : 2010تحت عنوان " ایمنی وسای برقی خانگی و مشابه  -قسمت او  :مقررات عمومی"
بکار رود .
در ای استاندارد بنداا نظیر در استاندارد ملی ایران شماره  1369-1طور تغییر داده شده یا تکمی
میگردند تا بتوان آنرا به عنوان " الزامات ویژه وسای مراقبت از پوست یا مو " بکار برد .
چنانچه در ای استاندارد درباره ی بند از استاندارد ملی ایران شماره  1369-1اشارها نشده باشد ،آن بند
بدون تغییر به امان صورت کاربرد دارد .
در مت ای استاندارد ارجا که عبارت "اضافه شود" " ،تغییر داده شود" یا "جایگزی شود" در مورد ی
بند بیان شده باشد مقررات مربو در استاندارد ملی ایران شماره  1369-1باید به امان صورت تطبی
داده شود.
شمارهگیار شکلها و بنداایی که عحوه بر استاندارد ملی ایران شماره  1369-1شر داده شده است  ،با
عدد  191شروع میشود .
در ای استاندارد  ،واژهاایی که به صورت درشت و سیاه 1نوشته شده  ،در بند  3ای استاندارد و یا استاندارد
ملی ایران شماره شماره  ( 1369-1بند اصطححات و تعاریف ) تعریف شدهاند  .ار گاه ی

تعریف به صفتی

وابسته باشد  ،آن صفت و اس مربوطه نیز به صورت درشت و سیاه درج شدهاند .

1- Bold

وسايل برقی خانگی و مشابه -ايمنی-
قسمت  : 32-3الزامات ويژه وسايل مراقبت از پوست يا مو
2

هدف و دامنه کاربرد

بند  1از استاندارد ملی ایران شماره  1369-1با مطالب زیر جایگزی شود :
اد از تدوی ای استاندارد تعیی الزامات ایمنی وسای برقی مراقبت از پوست یا مو انساناا یا حیوانات
است که برا استفاده خانگی و مشابه آن بوده و ولتاژ اسمی آنها بیش از  939Vنباشد .
يادآوري  – 202مثا اایی از وسایلی که در دامنه کاربرد ای استاندارد قرار میگیرند  ،عبارتند از :
 شانهاا فرزن؛ اتواا فرزن؛ غلت اا فرزن مجهز به گرم کنندهاا مجزا ؛ دستگاه بخور صورت ؛ موخش ک اا ؛ دست خش ک اا ؛ گرم کنندهاا مجهز به فر زناا جداشدنی ؛ وسای مخصو فر شش مااه .يادآوري  - 203ممک است وسایلی که تحت پوشش ای استاندارد قرار دارند به دستگاهاا تولید بخار یا پاشش ذرات آب
مجهز باشند .

وسایلی که برا مصار عاد خانگی در نظر گرفته نشدهاند اما با ای حا میتوانند منشاء خطر برا عموم
باشند مانند وسایلی که توسط افراد غیر حرفها در مغازهاا  ،صنایع سب و مزارع استفاده میشوند در
دامنه کاربرد ای استاندارد قرار میگیرند .
يادآوري  - 202مثا اایی از چنی وسایلی  ،وسای مورد استفاده در سال اا زیبایی ( آرایشگاهاا ) میباشد .

ای استاندارد تا حد ممک به خطرات عاد که توسط ای وسای برا افراد در خانه یا اطرا آن به وجود
میآید توجه میکند  .ای استاندارد به طور کلی موارد زیر را در بر نمیگیرد .
 افرادِ ( از جمله کودکانِ ) دارا ناتوانی جسمی ،حسی یا عقلی؛ یا فاقد تجربه و آگاایکه آنها را ،بدون حضور سرپرست یا بدون وجود دستورالعم  ،از استفاده وسیله به طور ایم باز میدارد؛
 باز کردن کودکان با وسایيادآوري  -204به ای نکات توجه شود :
 -وسایلی که برا استفاده در اتومبی اا  ،کشتیاا یا اواپیمااا در نظر گرفته شدهاند  ،ممک است به الزامات دیگر ا نیاز

1

داشته باشند .
 مراجع قانونی و ذیصح کشور که مسئولیت سحمت و بهداشت جامعه و حفاظت نیرو کار را به عهده دارند ممک است درای مورد الزامات دیگر را ا مشخص نموده باشند .
يادآوري  - 206ای استاندارد وسای زیر را در بر نمیگیرد :
 وسایلی که فقط برا مصار صنعتی در نظر گرفته شدهاند ؛ وسایلی که برا استفاده در اماکنی با شرایط خا مانند محیطاا خورنده یا قاب انفجار ( گردوخاك  ،بخار یا گاز ) درنظر گرفته شدهاند ؛
 ریشتراشاا  ،ماشی اا اصح ( موزن ) و وسای مشابه (استاندارد ملی ایران شماره  )1369-9-3؛ پتواا  ،تشکچهاا و وسای گرمازا قاب انعطا مشابه (استاندارد ملی ایران شماره ) 1369-9-13؛ وسای مجهز به دستگاه تولید اشعه مادون قرمز و ماوراء بنفش (استاندارد  ) IEC 60335-2-27؛ وسای گرمازا سونا (استاندارد ملی ایران شماره ، )1369-9-33 -وسای مخصو مصار پزشکی (استاندارد ملی ایران شماره . ) 3363

3

مراجع الزامی

بند  9از استاندارد ملی ایران شماره  1369-1با در نظر گرفت مطالب زیر کاربرد دارد .
اضافه شود :
ISO 3864-1, Graphical symbols - safety colours and safety signs-part 1: Design principles for
safety signs in workplaces and public areas.

2

اصطالحات و تعاريف

بند  3از استاندارد ملی ایران شماره  1369-1با در نظر گرفت مطالب زیر کاربرد دارد .
 3-2-2جايگزين شود :
کار عادي

کار وسیله تحت شرایط زیر :
2

مو خشكکنهاي با کالهخود  ,در حالی که محور کحاخود با اف زاویه  69 ºمیسازد یا در صورتیکه بر
اساس ساختمان وسیله ای زاویه کوچکتر باشد با بیشینه زاویه مجاز به کار انداخته میشود  .ی کره چوبی
تو پر سیاه رنگ به قطر  999 mmبه گونها در داخ کحاخود قرار میگیرد که مرکز کره بر محور کحاخود
منطب شود و کوتاهتری فاصله بی سطح کره چوبی و صفحه مشب واقع در جریان خروجی اوا کحاخود
 39 mmگردد .
مو خش ک اا مجهز به کحهاا قاب انعطا  ،در حالی که ای کحه بر رو ی حفاظ سیمی مطاب
شک  191کشیده شده و ای حفاظ بر رو کره چوبی قرار گرفته  ،به کار انداخته میشوند .
يادآوري  – 202موخشكکنهاي مجهز به کالهخود که توسط سر نگهداشته میشوند  ،مانند موخش ک اا مجهز به کحه

1- Helmet-type

9

قاب انعطا به کار انداخته میشوند .

مو خشكکنهاي دستی در حالی که جهت جریان اوا

خروجی از آنها به طر

پائی است و بدون

محدود کردن جریان اوا خروجی به کار انداخته میشوند .
وسای مخصو فر شش مااه  ،در وضعیت استفاده عاد و در حالی که غلت اا فرزن به طور آزاد آویزان
استند  ،به کار انداخته میشوند .
گرمکنندههاي مخصوص فر زنهاي جداشدنی در وضعیت استفاده عاد

به امراه فرزناا  ،به کار

انداخته میشوند .
اتواا فرزن  ,شانهاا فرزن و وسای مشابه در حالی که محور اصلی آنها در صفحه اف قرار دارد  ،به کار
انداخته میشوند .
وسای مجهز به دستگااها تولید بخار یا پاشش ذرات آب با مخزن پر یا خالی  ،ار کدام نامساعدتر است  ،به
کار انداخته میشوند  .اما در صورتی که وسیله به گونها نشانهگیار شده باشد که نشان داد باید با مخزن
پر مورد استفاده قرار گیرد  ،مخزن آن پر میشود  .در صورت لزوم  ،برا جبران آب تبخیر شده  ،آب اضافه
میشود .
دست خش ک اا در وضعیت استفاده عاد و بدون محدود کردن جریان اوا خروجی  ،به کار انداخته
میشوند .
دستگاهاا بخور صورت در وضعیت استفاده عاد و با مخزن پر از آب به کار انداخته میشوند  .در صورت
لزوم  ،به منظور تامی بخار خروجی  ،آب اضافه میشود .
202 -2
مو خشكکنهاي با کالهخود

مو خش

ک مجهز به کحاخود است که سر کاربر در استفاده عاد درون آن قرار میگیرد .

يادآوري – کحاخود ممک است با ی

پایه نگه داشته شود یا وسیلها بکرا آویکزان ککردن آن بکه یک

نگهدارنکده داشکته

باشد .

203 -2
گرمکننده مخصوص فر زنهاي جداشدنی

وسیلها است برا گرم کردن اتواا فرزن یا غلت اا فرزن که گرما را در خود ذخیره میکند .
202-2
اتصال قابل چرخش

قابلیتی برا اتصا بند تغییه است که بر اساس آن  ،وسیله میتواند بدون تاب برداشت بند تغییه به طور
پیوسته بچرخد .

3

4

الزامات عمومی

بند  2از استاندارد ملی ایران شماره  1369-1کاربرد دارد.
6

شرايط عمومی در مورد آزمونها

بند  3از استاندارد ملی ایران شماره  1369-1با در نظر گرفت مطالب زیر کاربرد دارد :
 3 -6اضافه شود :
يادآوري  – 202در وسايل دستی  ،آزمون تکمیلی بند  12-93بر رو ی

5

وسیله جداگانه انجام میشود .

طبقهبندي

بند  6از استاندارد ملی ایران شماره  1369-1با در نظر گرفت مطالب زیر کاربرد دارد :
2-5

جايگزين شود :

وسای باید با توجه به حفاظت در برابر خطر برق گرفتگی دارا یکی از طبقات حفاظتی زیر باشند :
 -موخش ک اا  ،اتواا

فرزن  ،دستگاهاا

فرزن  ،شانهاا

بخور صورت و سایر وسای

مجهز به

دستگاهاا تولید بخار یا پاشش ذرات آب باید از طبقه  3یا طبقه  2باشند  .اما مو خشكکنهاي ثابت
که برا اتصا دائ به سی کشی ثابت در نظر گرفته شدهاند و موخشكکنهاي با کالهخود و وسای
مجهز به دستگاهاا

تولید بخار یا پاشش ذرات آب مورد استفاده در سال اا

زیبایی و آرایشگاهاا

میتوانند از طبقه  2باشند .
 سایر وسای باید از طبقه  3 ، 2یا  2باشند .مطابقت با بازرسی و آزموناا مربوطه بررسی میشود .
3-5

اضافه شود :

دست خش ک اا باید دست ک دارا درجه حفاظتی  IPX1باشند .
غلت اا فرزن وسای مخصو فر شش مااه باید دست ک دارا درجه حفاظتی  IPX4باشند .
7

نشانهگذاري و دستورالعمل

بند  3از استاندارد ملی ایران شماره  1369-1با در نظر گرفت مطالب زیر کاربرد دارد .
2-7

اضافه شود :

موخشكکنهاي سیار  ،اتواا

فرزن و وسای مشابه باید با نماد  3339از استاندارد ملی ایران شماره

 3226-1به امراه عحمت باز دارنده استاندارد  ، ISO 3864-1بجز در مورد رنگاا خا
نشانهگیار شوند .
هشدار  :از ای وسیله نزدی
يادآوري  – 202ای نشانهگیار ممک است بر رو

ی

آب استفاده نشود .

برچسب و به طور دائ بر رو وسیله نصب شود .

2

 ،یا با مفهوم زیر

5-7

اضافه شود :

( نماد  3339از استاندارد ملی ایران شماره ) 3226-1

مناسب برا استفاده در حمام یا
زیر دوش

 23-7اضافه شود :

دستورالعم استفاده مو خشك کنهاي سیار باید شام مفاای زیر باشد .
 در صورت استفاده از موخش ک در حمام  ،پس از استفاده  ،به علت مخاطره آمیز بودن فضا مرطوبحمام و حتی به انگام خاموش بودن مو خش ک  ،دو شاخه آن را از پریز خارج کنید .
 برا حفاظت بیشتر  ،نصب ی وسیله جریان پسماند ( )RCDبا جریان عملکرد پسماند اسمی کمتر از 39 mAدر مسیر جریان الکتریکی مورد استفاده در حمام توصیه میشود  .برا آگاای بیشتر از شخص
نصاب وسیله خود سئوا کنید .
در دستورالعم استفاده از دستگاه بخور صورت باید بیان شود که برا جلوگیر از جمع شدن چربی و زوائد
دیگر  ،دستگاه بخور صورت باید پس از استفاده تمیز شود .
در صورتی که نماد  3339از استاندارد ملی ایران شماره  3226-1به امراه عحمت باز دارنده مورد استفاده
قرار گیرد  ،مفهوم آن باید شر داده شود  .در دستورالعم استفاده مفهوم زیر نیز باید بیان شود .
هشدار  :از ای وسیله نزدی

وان حمام  ،دوش  ،دستشویی یا سایر ظرو محتو آب استفاده نشود .

 2-23-7اضافه شود :

استفاده در حمام در نظر گرفته شدهاند باید شام

دستورالعم نصب مو خشكکنهاي ثابت که برا
مفهوم زیر باشد :
ای مو خش

ک باید به دور از دسترس فرد استحمام کننده نصب شود .

چنانچه قسمتی از مو خش ک که در دست قرار میگیرد  ،شام اجزاء الکتریکی باشد  ،در دستورالعم
استفاده آن برا نصب مو خش ک باید بیان شود که ای قسمت به طور کام به دور از دسترس فرد
استحمام کننده باشد .
 24-7اضافه شود :

قطر دایره اضافه شده بر رو نماد  3339از استاندارد ملی ایران شماره  3226-1باید دست ک 19 mm
باشد .
مطابقت با اندازه گیر بررسی میشود .

3

توجه  :در نشانهگیار وسای مراقبت از پوست یا مو که دارا طبقه  2میباشند باید جملها قید شود که نشان داد ای
وسیله نباید در مح اایی که سیست اتصا زمی وجود ندارد به کار گرفته شود .

8

حفاظت در برابر دسترسی به قسمتهاي برقدار

بند  3از استاندارد ملی ایران شماره  1369-1با در نظر گرفت مطالب زیر کاربرد دارد .
 2-2-8کاربرد ندارد .

3

راهاندازي وسايل موتور دار

بند  2از استاندارد ملی ایران شماره  1369-1کاربرد ندارد .
20

توان ورودي و جريان

بند  19از استاندارد ملی ایران شماره  1369-1با در نظر گرفت مطالب زیر کاربرد دارد .
2-20

اضافه شود :

دوره انتخابی براي المنتهاي گرمازاي  39min ،PTCاست.
3-20

اضافه شود :

دوره انتخابی برا المنتهاي گرمازاي  39min ،PTCاست.
22

گرمايش

بند  11از استاندارد ملی ایران شماره  1369-1با در نظر گرفت مطالب زیر کاربرد دارد .
2-22

اضافه شود :

در مورد وسای مجهز به اتصال قابل چرخش  ،مطابقت با آزمون بند  191-11ا بررسی میشود .
3-22

اضافه شود :

وسای مجهز به پایه یا ی
وسايل دستیِ دارا

نگهدارنده  ،در وضعیتی قرار میگیرند که نامساعدتری نتایج حاص شود .
1

تکیهگاه یکپارچه نیز در حالی آزمون میشوند که بر رو

تکیهگاه خود و دور از

دیوارهاا کنج آزمون قرار گرفته باشند.
4-22

اضافه شود :

چنانچه حدود افزایش دما در وسای دارا موتور  ،ترانسفورماتور یا مدارهاي الكترونیكی افزایش یابد و
توان ورود ای وسای کمتر از توان ورودي اسمی باشد  ،آزمون در حالی که وسیله با  1/96برابر ولتاژ
اسمی تغییه گردیده  ،تکرار میشود.

1- Integral rest
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5-22

جايگزين شود :

وسايل ترکیبی مانند وسايل گرمازا به کار انداخته میشوند .
جايگزين شود :

7-22

وسای بدون تایمر به مدت زیر به کار انداخته میشوند :
 وسايل دستی  39 min؛ دست خش ک اایی که انگام قرار گرفت دست در مح ویژه به طور خودکار کنتر میشوند  ،تا رسیدنبه شرایط پایدار با دورهاا زمانی  39 sروش و  3 sخاموش ؛
 سایر وسای تا رسیدن به شرایط پایدار.وسای مجهز به تایمر در دورهاا زمانی مشخص تا رسیدن به شرایط پایدار به کار انداخته میشوند  .ار
دوره شام بیشینه زمان کار تایمر و ی دوره استراحت  3 sمیباشد .
8-22

اضافه شود :

چنانچه وسیله در  1/13برابر توان ورودي اسمی به کار انداخته شود  ،در ای صورت حدود افزایش دما
موتوراا  ،ترانسفورماتوراا یا اجزاء مدارهاي الكترونیكی و قسمتاایی که مستقیما تحت تاثیر آنها قرار
دارند  ،ممک است بیشتر شود .
افزایش دما

دستگیرهاا

اتواا

فرزن که توسط گرم کنندههاي مخصوص فرزن هاي جداشدنی

مجهز به تایمر گرم میشوند  ،در پایان اولی دوره کار تعیی میشود .
 202-22وسای مجهز به اتصال قابل چرخش به گونها قرار میگیرند که محور اصلی آنها در راستا اف
نیرو کششی معاد ی

بوده و بند تغذيه آنها به طور عمود آویزان شود  .ی

نیوت به بند تغذيه وارد

میشود .
وسیله با ولتاژ اسمی تغییه شده و جریان عبور از آن به گونها تنظی میشود که معاد  1/93برابر
جريان اسمی باشد .
يادآوري  – 2اين حالت را میتوان با قرار دادن مقاومتی به جا المنت گرمازا بدست آورد .

وسیله با سرعت تقریبی  39 rev/minحو محور اصلی خود چرخانده میشود و جهت چرخش پس از ار
 99دور عوض میشود  .ای آزمون برا  1399دور انجام میشود .
افزایش دما اتصاالت لغزنده نباید از  63 Kبیشتر شود .
يادآوري  – 3افزایش دما میتواند از طری نشانگراا تغییر دانده رنگ 1یا مواد ذوب شونده 9تعیی شود .

1-Colour changing indicators
2- Melting particles

3

23

حذف شده است

22

جريان نشت و استقامت الكتريكی در دماي کار

بند  13از استاندارد ملی ایران شماره  1369-1کاربرد دارد .
24

اضافه ولتاژهاي گذرا

بند  12از استاندارد ملی ایران شماره  1369-1کاربرد دارد .
26

مقاومت در برابر رطوبت

بند  13از استاندارد ملی ایران شماره  1369-1کاربرد دارد .
25

جريان نشت الكتريكی و استقامت الكتريكی

بند  16از استاندارد ملی ایران شماره  1369-1کاربرد دارد .
27

حفاظت ترانسفورماتورها و مدارهاي مربوطه در برابر اضافهبار

بند  13از استاندارد ملی ایران شماره  1369-1کاربرد دارد .
28

دوام

بند  13از استاندارد ملی ایران شماره  1369-1کاربرد ندارد .
23

کار غیرعادي

بند  12از استاندارد ملی ایران شماره  1369-1با در نظر گرفت مطالب زیر کاربرد دارد .
2-23

اضافه شود :

موخش ک اا تحت آزموناا

بند  191-12و  199-12نیز قرار میگیرند .

 3-23اضافه شود :

ادر رفت حرارت در حالتاا زیر بدست میآید :
 موتوراا قطع شوند . موخشكکنهاي دستی بر رو کف کنج آزمون در ار وضعیت پایدار که احتماال ر میداد  ،قرارگیرند .
 وسایلی که برا پر شدن با آب در نظر گرفته شدهاند  ،به صورت خالی به کار انداخته شوند . -وسای دستی بدون تکیهگاه یکپارچه بر رو

کف کنج آزمون ،در ار وضعیت پایدار که احتماال ر

3

میداد قرار داده شوند.
مو خش ک اا مجهز به کحه قاب انعطا

در وضعیت کارکرد موتور و در حالتی که جریان اوا لوله

خروجی به گونها محدود شده است که نامناسب تری نتیجه را ایجاد کند  ،آزمون میشوند .
گرم کنندههاي مخصوص فرزن هاي جداشدنی بر رو عایقی از جنس فایبر گحس با چگالی پایی که
دارا ضریب عای حرارتی تقریبی  9/3 m2 K/Wاست  ،قرار میگیرند .
7-23

اضافه شود :

ای آزمون به مدت پنج دقیقه انجام میشود به جز در مورد وسای زیر :
 وسايل دستی وسایلی که با دست روش نگه داشته میشوند . وسای مجهز به تایمريادآوري  -2 02تنها در صورتی که گشتاور رتور قف شده دست خش ک اا کمتر از گشتاور بار کام آنها باشد  ،در معرض
ای آزمون قرار میگیرند .

3-23

کاربرد ندارد .

 20-23اضافه شود :

ای آزمون در حالی که المنتاا گرمازا قطع یا خاموش استند  ،انجام میشود .
 202-23موخش ک اا مطاب بند  11تا برقرار شرایط پایدار به کار انداخته میشوند .سپس ولتاژ در
ترمینا اا

موتور کااش داده میشود تا سرعت کارکرد موتور دقیقا به اندازها

شود که قطع کننده

حرارتی عم نکند و توان ورود المنت گرمازا در  1/3برابر توان ورودي اسمی نگه داشته شود.
ولتاژ به صورت زیر کااش داده میشود:
 -ی

ولت در دقیقه ،برا موتوراا دارا ولتاژ کار تا  39 v؛

 پنج ولت در دقیقه ،برا موتوراا دارا ولتاژ کار بیش از . 39 vسپس ای وسیله تا رسیدن به شرایط پایدار به کار انداخته میشود .
 203-23موخشكکنهاي سیار تحت کار عادي و در  1/13برابر توان ورودي اسممی بکه ککار انداختکه
میشوند .

2

ورقها از جنس پلی اتیل به ابعاد تقریبی  999 mm ×999 mmو به ضخامت  39 µmدر برابر دریچه عبور
اوا قرار میگیرد و در تمام جهات برا کااش جریان اوا عبور به حرکت در مکی آیکد تکا نامسکاعدتری
شرایط حاص شود .
ای آزمون به مدت  39 minانجام میشود .
ای آزمون در حالی که دریچه عبور جریان اوا در راستا افقی قرار گرفته  ،تکرار میشود .
يادآوري – معموال نامساعدتری شرایط در صورتی حاص میشود که ورقه پلی اتیل مانع عملکرد قطمع کننمده حرارتمی
شود.

30

پايداري و خطرات مكانیكی

بند  99از استاندارد ملی ایران شماره  1369-1کاربرد دارد .
32

استقامت مكانیكی

بند  91از استاندارد ملی ایران شماره  1369-1با در نظر گرفت مطالب زیر کاربرد دارد .
 2-32اضافه شود :

وسايل دستی تحت آزمون بند  191-91ا قرار میگیرند .
 202-32وسیله بر رو ی

سطح افقی به فاصله  399 mmاز باال ی

تخته چوبی که به طور محک نگه

داشته شده  ،قرار میگیرد و در حالی که با ولتاژ اسمی تغییه شده  ،به کار انداخته میشود .
وسیله از سطح میکور با کشیدن بند تغذيه آن به طور آزادانه سقو میکند  .ای آزمون پنج مرتبه انجام
میشود و وسیله در وضعیتاا مختلف احتمالی بر رو سطح افقی قرار میگیرد .
وسیله نباید چنان آسیب ببیند که مطابقت آن با ای استاندارد مخت شود  .به ویژه  ،الزامات بنداا  3و92
باید برآورده شود .
33

ساختمان

بند  99از استاندارد ملی ایران شماره  1369-1با در نظر گرفت مطالب زیر کاربرد دارد .
 34-33اضافه شود :

المنت گرمازا در صورت گسیختگی و تخریب نباید با پوست یا مو تماس پیدا کند .
 23-33اضافه شود :

عايق بندي تكمیلی و تقويت شده در اتواا فرزن طبقه  9باید در مقاب کهنه شدن مقاوم باشند .
مطابقت با آزمون زیر بررسی میشود .

19

نمونهاا

عایقی که در جدو  3از آنها نام برده نشده است  ،در ی

محفظه گرمایی به گونها آویزان

میشوند که فاصله بی نمونهاا و بی نمونهاا و باال و پایی محفظه کمینه  19 mmباشد  .ای نمونهاا باید
کمینه  39 mmاز دیوارهاا محفظه فاصله داشته باشند  .حج نمونهاا نباید از  9/1ظرفیت محفظه بیشتر
باشد .
تهویه طبیعی اوا در محفظه با نر کمینه سه مرتبه تغییرات اوا در ساعت انجام میشود  .دما محفظه در
دمایی معاد افزایش دما قسمت مورد نظر تعیی شده در حی آزموناا بند  12به اضافه 39 K ±1 K
یا در دما  ، 39 ºC ±9 ºCار کدام بیشتر باشد  ،نگه داشته میشود .
نمکونهاا به مدت  929 hدر محفکظه نگه داشته میشوند و سپس در دمکا محیط برا کمکینه  16 hقرار
میگیرند .
در نمونهاا نباید ایچ ترك خوردگی مشااده شود و باید آزمون استقامت الکتریکی بند  3-16را در مورد
عايق بندي تكمیلی تحم نمایند .
يادآوري  – 202عای اا مشخص شده در جدو  ، 3مقاوم در برابر کهنه شدن در نظر گرفته میشوند .

 25-33اضافه شود :

در مورد وسايل طبقه  ، 2به غیر از دست و صورت خش ک اا  ،قسمتاا فلز که میتوانند در استفاده
عاد

در تماس با پوست یا مو باشند باید از قسمتهاي برق دار توسط عايقبندي مضاعف یا

عايقبندي تقويت شده جدا شوند و نباید زمی شوند .
 40-33اضافه شود :

کلید در وضعیت قطع باید مدارهاي الكترونیكی را جدا کند  ،مگر اینکه انطباق با بند 12به عملکرد قطع
کننده حرارتی از نوع قابل وصل مجدد خودکار بستگی نداشته باشد .
 202-33وسای مجهز به دستگاه تولید بخار یا پاشش ذرات آب باید بهگونها ساخته شده باشند که سرریز
شدن آب یا بیرون زدن ناگهانی بخار یا آب که احتماال خطر آفری میباشد  ،امکان پییر نباشد .
مطابقت در حی آزمون بند  11بررسی میشود .
 203-33غلت اا فرزن وسای مخصو

فر شش مااکه ککه دارا المنکتاکا گرمکازا جکدایی ناپکییر

میباشند باید با ولتاژ خیلی ضعیف ايمن کمتر از  92 Vتغییه شوند .
مطابقت با بازرسی و آزموناا مربوطه بررسی میشود .
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32

سیمکشی داخلی

بند  93از استاندارد ملی ایران شماره  1369-1با در نظر گرفت مطالب زیر کاربرد دارد .
 2-32اضافه شود :

تعداد خمش در مورد ااد اایی که فقط به انگام نگه داشت وسیله خ میشوند  3 999 ،مرتبه میباشند.
34

اجزاء متشكله

بند  92از استاندارد ملی ایران شماره  1369-1با در نظر گرفت مطالب زیر کاربرد دارد .
 2-2-34اضافه شود :

کلیداا به کار رفته در دست خش ک اا برا  39 999دوره کار آزمون میشوند .
 3-34تغییر داده شود :

مو خشكکنهاي با کالهخود و وسای مخصو

فر شش مااه میتوانند مجهکز بکه کلیکد بکر رو بنکد

تغییه قاب انعطا باشند .
36

اتصال تغذيه و کابلها و بندهاي قابل انعطاف بیرونی

بند  93از استاندارد ملی ایران شماره  1369-1با در نظر گرفت مطالب زیر کاربرد دارد .
 6-36اضافه شود :

روش اتصال  Zبرا وسای زیر مجاز میباشد .
 وسايل دستی ؛ موخش ک اا مجهز به کحه قاب انعطا ؛ گرم کنندههاي مخصوص فر زنهاي جداشدنی با بیشینه  19فرزن . 7-36تغییر داده شود :

( کد مشخصکه  39از استکاندارد ملی ایران شماره ) 693

کاب و بنکد دارا غح پلی ونیک کلرایکد سبک
 ،صرفنظر از جرم وسیله مجاز میباشد.
چنانچه افزایش دما در مدت پنج دقیقه پس از خاموش کردن تغییه وسیله به  33 Kککااش یابکد  ،در ایک
صورت حد مجاز افزایش دما از  33 Kبه  139Kافزایش می یابد .
 24-36اضافه شود :

نیرو وارده بر بند تغذيه وسای مجهز به اتصا قاب چرخش به صورت زیر میباشد :
  ، 99 Nدر مورد بنداا تغییه با بیشینه سطح مقطع نامی  9/33 mm2؛  ، 19 Nبرا سایر بنداا تغییه .19

وسايل دستی در حالی که بر رو دستگاای مطاب شک  3نصب شدهاند و بند تغییه آنها به طور عمود
آویزان و با نیرویی معاد  19 Nبارگیار شده آزمون میشوند  .عضو نوسان کننده ای دستگاه به اندازه
 139ºحرکت داده شده و سپس به وضعیت اصلی خود برگردانده میشود  .تعداد نوسانات  19 999مرتبه و
نر آن شش بار در دقیقه میباشد .
يادآوري  – 202وسیله به گونها قرار داده میشود که راستا خمش آن متناسب با راستا احتمالی پیچیدن بند تغذيه به
دور وسیله برا نگهدار باشد .
يادآوري  – 203ای آزمون در مورد وسای مجهز به اتصال قابل چرخش انجام نمیشود .

 26-36اضافه شود :

اتصال قابل چرخش در حی آزموناا قف نمیشود .
تغییر داده شود :

در مورد وسای دارا اتصال قابل چرخش  ،مقدار  39 Nدر جدو  19به  69 Nافزایش داده میشود.
 202-36اتصاالت قابل چرخش باید برا استفاده عاد از وسیله مناسب باشد .
مطابقت با آزمون زیر بررسی میشود .
وسیله تحت شرایط تعیی شده در بند  191-11به کار انداخته میشود و ای در حالی است که تعداد
حرکات رفت و برگشت به  99 999مرتبه افزایش مییابد .
پس از ای آزمون  ،اتصال قابل چرخش و بند تغذيه باید برا استفاده بعد مناسب باشند  .قسمتهاي
برق دار نباید قاب دسترس بوده و وسیله باید آزمون استقامت الکتریکی بند  3-16را تحم نماید .
35

ترمینالهاي هاديهاي بیرونی

بند  96از استاندارد ملی ایران شماره  1369-1با در نظر گرفت مطالب زیر کاربرد دارد .
 20-35اضافه شود :

ترمینالها با نگهدارنده پیچی و ترمینالها بدون پیچ نباید برا اتصال نوع  Xدر وسای مجهز به اتصال
قابل چرخش استفاده شوند .
37

پیشبینی اتصال زمین

بند  93از استاندارد ملی ایران شماره  1369-1کاربرد دارد .
38

پیچها و اتصاالت

بند  93از استاندارد ملی ایران شماره  1369-1کاربرد دارد .

13

33

فواصل خزشی  ،هوايی و فواصل از میان عايق

بند  92از استاندارد ملی ایران شماره  1369-1با در نظر گرفت مطالب زیر کاربرد دارد .
 2-33اضافه شود :

در مورد اتواا فرزن  ،فاصله عایقی بی قسمتاا فلز جدا شده توسط عايق بندي تكمیلی ممک
است به  9/6 mmکااش یابد مشرو بر اینکه فاصله از میان عايق بندي پايه کمینه  1 mmباشد.
20

مقاومت در برابر گرما و آتش

بند  39از استاندارد ملی ایران شماره  1369-1با در نظر گرفت مطالب زیر کاربرد دارد .
 2-20اضافه شود :

در مورد موخش ک اا و دستخش ک اا  ،افزایش دما ایجاد شده در حی آزموناا بند  12در نظر
گرفته نمیشود .
 3-20اضافه شود :

در مورد گرمکنهاي مخصوص فر زنهاي جداشدنی  ،بند  3-9-39کاربرد دارد  .در مورد سایر وسای
بند  9-9-39کاربرد دارد .
 202-20موخشكکنهاي با کالهخود باید در برابر آتش مقاومت داشته باشند .
مطابقت با بازرسی و إعما آزمون شعله سوزنی پیوست "ث" به قسمتاا زیر بررسی میشود :
 قسمتاا غیر فلز در بر گیرنده المنت گرمازا و سایر اجزاء الکتریکی ؛ قسمتاا غیر فلز در درون محفظه .استاندارد IEC 60695-11-10

آزمون شعله سوزنی بر رو ماده طبقه بند شده مانند  V- 0یا  V-1مطاب
انجام نمیشود مشرو بر اینکه نمونه آزمون به گونها تهیه شود که ضخی تر از قسمت مربوطه نباشد .
22

مقاومت در برابر زنگزدگی

بند  31از استاندارد ملی ایران شماره  1369-1کاربرد دارد .
23

تابش  ،مسمومیت و خطرات مشابه

بند  39از استاندارد ملی ایران شماره  1369-1کاربرد دارد .

12

ابعاد بر حسب میلیمتر

راهنما :

 : Aحفاظ شام  39سی با فاصله یکسان و قطر 1/3 mm ±9/3 mm
 : Bمح قرار گیر کره چوبی
شكل  - 202حفاظ سیمی

13

پیوستها
پیوستاا استاندارد ملی ایران شماره  1369-1کاربرد دارد .

16

کتاب نامه
کتاب نامه استاندارد ملی ایران شماره  1369-1با در نظر گرفت مطالب زیر کاربرد دارد.
اضافه شود :

استاندارد ملی ایران شماره  ،1369-9-3وسای برقی خانگی و مشابه -ایمنی -قسمت  : 3-9الزامات ویژه
ریش تراشاا  ،ماشی اا اصح (موزن) و وسای مشابه
استاندارد ملی ایران شماره  ،1369-9-13وسای برقی خانگی و مشابه -ایمنی-قسمت -13-9الزامات ویژه
پتواا،تشکچهاا و وسای حرارتی قاب انعطا مشابه
استاندارد ملی ایران شماره  ،1369-9-33وسای برقی خانگی و مشابه -ایمنی -قسمت  : 33-9الزامات ویژه
وسای گرمازا سونا
استاندارد ملی ایران شماره  ،1369-9-63وسای برقی خانگی و مشابه -ایمنی -قسمت  :63-9الزامات ویژه
وسای تمیز کننده اوا
IEC 60335-2-27, Household and similar electrical appliances- Safety- Part 2-27: Particular
requirements for appliances for skin exposure to ultraviolet and infrared radiation.
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