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  خدا به نام  

 سازمان ملي استاندارد ايران با آشنايي

و  اسـتاندارد  مؤسسـة  مقـررات  و قـوانين  اصـالح  قـانون  3مـادة  يـك  بند موجب به ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسة
دهاي اسـتاندار  نشـر  و تدوين تعيين، وظيفه كه است كشور رسمي مرجع تنها 1371 ماه بهمن مصوب ايران، صنعتي تحقيقات

   .دارد عهده به را ايران) رسمي(ملي 
بـه   29/6/90دومين جلسه شوراي عالي اداري مـورخ   و موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران به موجب يكصد و پنجاه نام

   .جهت  اجرا ابالغ شده است  24/7/90مورخ  35838/206سازمان ملي استاندارد ايران تغيير و طي نامه شماره 
مؤسسـات   و مراكز نظران صاحب سازمان ،كارشناسان  از مركب فني هاي كميسيون در مختلف هاي حوزه در تاندارداس تدوين
توليـدي،   به شرايط توجه با و ملي مصالح با همگام وكوششي شود مي انجام مرتبط و آگاه اقتصادي و توليدي پژوهشي، علمي،
كننـدگان،  مصـرف  توليدكننـدگان،  شـامل  نفـع،  و حـق  صـاحبان  ةمنصـفان  و آگاهانـه  مشـاركت  از كـه  است تجاري و فناوري

نويس  پيش  .شود مي حاصل دولتي غير و دولتي هاي سازمان نهادها، تخصصي، و علمي مراكز كنندگان، وارد و صادركنندگان
از  پـس  و شـود مـي  ارسـال  مربـوط  فنـي  هاي كميسيون اعضاي و نفع ذي مراجع به نظرخواهي براي ايران ملي استانداردهاي

ايـران   )رسمي( ملي استاندارد عنوان به تصويب صورت در و طرح رشته آن با مرتبط ملي كميتة در پيشنهادها و نظرها دريافت
  .شود مي منتشر و چاپ
كننـد   مي تهيه شده تعيين ضوابط رعايت با نيز صالح ذي و مند عالقه هاي سازمان و مؤسسات كه استانداردهايي نويس پيش

،  بـدين ترتيـب    .شـود  مـي  منتشـر  و چـاپ  ايـران  ملي استاندارد عنوان به ، تصويب درصورت و بررسي و طرح ليم دركميتة
ملـي   كميتـة  در و تـدوين  5 شـمارة  ايـران  ملي استاندارد در شده نوشته مفاد اساس بر كه دنشو مي تلقي ملي استانداردهايي

  .باشد رسيده تصويب به دهدمي تشكيلسازمان ملي استاندارد ايران  كه مربوط استاندارد
المللـي الكتروتكنيـك    بـين  كميسـيون ، 1(ISO)اسـتاندارد   المللـي  بـين  سـازمان  اصلي اعضاي از ايران سازمان ملي استاندارد

2(IEC) 3 قـانوني  شناسي اندازه المللي بين سازمان و(OIML)  كـدكس غـذايي    كميسـيون  4رابـط  تنهـا  بـه عنـوان   و اسـت 
5(CAC)خـاص  هـاي  نيازمنـدي  و كلـي  شرايط به توجه ضمن ايران ملي استانداردهاي تدوين در . كند مي تفعالي كشور در 

   .شودمي گيريبهره المللي بين استانداردهاي و جهان صنعتي و فني ، علمي هاي رفتپيش آخرين از ، كشور
 ، حفـظ  كننـدگان  مصـرف  از حمايـت  براي ، قانون در شده بيني پيش موازين رعايت با تواند ميايران  سازمان ملي استاندارد

 اجراي بعضي ، اقتصادي و محيطي زيست مالحظات و محصوالت كيفيت از اطمينان حصول ، عمومي و فردي ايمني و سالمت

 استاندارد، اجباري عالي شوراي تصويب اب وارداتي، اقالم يا /و كشور داخل توليدي محصوالت براي را ايران ملي استانداردهاي از

و  صـادراتي  كاالهـاي  اسـتاندارد  اجـراي  ، كشـور  محصوالت براي المللي بين بازارهاي حفظ منظور به تواند مي سازمان . ايدنم
 فعال مؤسسات و ها سازمان خدمات از كنندگان استفاده به بخشيدن اطمينان براي همچنين . نمايد اجباري را آن بنديدرجه

 ، محيطـي زيسـت  مـديريت  و كيفيـت  مـديريت  هـاي  سيسـتم  گـواهي  صدور و يزيمم ، بازرسي ، آموزش ، مشاوره در زمينة
 را مؤسسات و ها سازمان گونه اين سازمان ملي استاندارد ايران ، سنجش وسايل ) واسنجي (كاليبراسيون  و مراكز ها آزمايشگاه

 ها آن به صالحيت تأييد گواهينامة ، الزم شرايط احراز صورت در و كند مي ارزيابي ايران تأييد صالحيت نظام ضوابط اساس بر

 تعيـين  ، سنجش وسايل ) واسنجي (كاليبراسيون  ، يكاها المللي بين دستگاه ترويج . كند نظارت مي ها آن عملكرد بر و اعطا

  . تاس سازمان اين وظايف ديگر از ايران ملي استانداردهاي سطح ارتقاي براي تحقيقات كاربردي انجام و گرانبها فلزات عيار
  

                                                 
1- International Organization for Standardization 
2 - International Electrotechnical Commission 
3-  International Organization of  Legal Metrology (Organisation Internationale de Metrologie Legale)  
4 - Contact point 
5 - Codex Alimentarius Commission 



 ج 

  

  استانداردتدوين كميسيون فني 
    -ايمني - و مشابه خانگيبرقي  وسايل "

بستني ساز  ،)يخچال، فريزر و يخچال فريزر ( وسايل برودتي ويژه  الزامات :24- 2 قسمت
  "و يخ ساز 

  )دومتجديد نظر (
  

  نمايندگييا / سمت و   :رئيس
  كارگهي ، محمد رضا

                              )                   دكتراي مكانيك(

 سازمان بهروري انرژي ايران -وزارت نيرو 

    

    :دبير
   ايرج ، ابويي مهريزي

  )قدرت ،برق مهندسيليسانس (
  

  سازمان ملي استاندارد ايران
  

   )اسامي به ترتيب حروف الفبا( :اعضاء
  سعيد  ،  ابويي مهريزي

  )ليسانس مهندسي الكترونيك(
  

  كارشناس

   كاظم، ميانسالا
  )الكترونيكليسانس مهندسي (
  

  )سهامي خاص(شركت توليدي يخساران

  اشراقي، زهرا 
  )مكانيكليسانس مهندسي فوق (
  

  سازمان ملي استاندارد ايرانپژوهشگاه 

  باباصفري، مريم 
  )ليسانس مهندسي الكترونيك(
 

 كارشناس

  پيرستاني ، محمد
  )فوق ليسانس مهندسي برق ، قدرت(
 

 )سهامي خاص(توليدي سرايششركت 

  حقيقي، رؤيا
  )ليسانس مهندسي الكترونيك(
 

آزمايشگاه همكار شركت آزمون دقيق كوشا 
 )سهامي خاص(

  ساالري، محمد امير
  )ايفوق ليسانس مهندسي هسته(
 

 )سهامي خاص(شركت توليدي سينجر گاز



 د 

  

  ظريف رفتار ، علي 
  )ليسانس مديريت(
 

سهامي (شركت توليدي پرتو شيوا صنعت
 )خاص

     عبدي ، جواد
 )كنترل -فوق ليسانس مهندسي برق(

واحد (عضو هيات علمي دانشگاه آزاد اسالمي 
  )كرج

 
  آرش قلمي،

  )فوق ليسانس مكانيك(
 

 سازمان بهروري انرژي ايران -وزارت نيرو 

  كامل زاده، مهدي
 )ليسانس مهندسي كامپيوتر(

آزمايشگاه همكار فرا مجريان داده پرداز 
 )سهامي خاص(

    
  محسن مداحي،

  )فوق ليسانس انرژي(
 

 )سهامي خاص(آزمايشگاه همكار آروين آزما 

    
    
    
    
    
    
    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
    
  
  
  
  



 ه 

  

  فهرست مندرجات

 صفحه عنوان

 ب استاندارد ملي سازمان با آشنايي

  ج  استاندارد تدوين فني كميسيون
  ز  پيش گفتار

  ح  مقدمه
      1  و دامنه كاربرد هدف      1
  2  الزامي مراجع      2
  3  و تعاريف    اصطالحات      3
  7  مات عموميالزا      4
  7  آزمونها در موردعمومي  شرايط      5
  9  طبقه بندي      6
  9  هانشانه گذاري و دستورالعمل      7
  14  حفاظت در برابر دسترسي به قسمتهاي برقدار      8
  14  اندازي وسايل موتوردارراه       9

  15  جريانو توان ورودي      10
  16  گرمايش     11
  19  خالي     12
  19  جريان نشت و استقامت الكتريكي در دماي كار     13
  20  اضافه ولتاژهاي گذرا     14
  20  مقاومت در برابر رطوبت     15
  21  لكتريكيجريان نشت الكتريكي و استقامت ا     16
  22  حفاظت ترانسفورماتورها  و مدارهاي مربوطه در برابر اضافه بار     17
  22  دوام     18
  22  كار غير عادي       19
  25  پايداري و خطرات مكانيكي       20
  27  استقامت مكانيكي        21
  28  ساختمان     22



 و 

  

  ادامه فهرست مندرجات

 صفحه عنوان

  41  داخلي سيم كشي     23
  41  اجزاء متشكله       24
  43    بيرونيها و بندهاي قابل انعطاف  اتصاالت تغذيه و كابل     25
  44    بيرونيهاي  هاي هادي ترمينال     26
  45  بيني اتصال زمين   پيش     27
  45  ها و اتصاالت   پيچ     28
  45  و عايق بندي جامدفواصل خزشي  ،فواصل هوايي     29
  45  آتش   گرما و مقاومت در برابر      30
  46  زدگي   مقاومت در برابر زنگ     31
  46  مسموميت و خطرات مشابه   ،تابش     32
  49  هاپيوست     33
  59  نامه كتاب     34

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ز 

  

  يش گفتارپ
يخچـال،  ( وسـايل برودتـي    ويـژه  الزامـات  :24-2قسمت   -ايمني -وسايل برقي خانگي و مشابه  " استاندارد

ايـن اسـتاندارد بـر     .شـد دوين تـ  1383بار در سال  نخستين " بستني ساز و يخ ساز ،)فريزر و يخچال فريزر 
 ميسـيون ييـد ك مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايـران و تأ توسط اساس پيشنهادهاي رسيده و بررسي 

ــاي ــوط ه ــراي  مرب ــينب ــت و    دوم ــرار گرف ــدنظر ق ــورد تجدي ــار م ــت و در  ب ــد و بيس ــين ششص                     هفتم
 اسـتناد  به اين استاندارد  اينك  .شد تصويب 19/6/91 مورخ برق و الكترونيك استاندارد ملي كميتة اجالس

 مـاه  بهمن مصوب ايران، صنعتي تحقيقات و استاندارد مقررات مؤسسة و قوانين اصالح قانون 3 مادة يك بند

  .شودمنتشر مي ايران ملي دارداستان عنوان به ،1371
خـدمات،   و علـوم  صـنايع،  زمينة در جهاني و ملي هايپيشرفت و تحوالت با هماهنگي و همگامي حفظ براي

 و اصـالح  بـراي  كـه  پيشـنهادي گونـه   هـر  و شد خواهد نظر تجديد لزومصورت  در ايران ملي استانداردهاي
 .گرفت خواهد قرار توجه مورد مربوط فني كميسيون در ظرن تجديد هنگام شود، ارائه اين استانداردها تكميل
   .كرد استفاده ملي استانداردهاي تجديدنظر آخرين از همواره بايد ،بنابراين

  .شودمي 1387سال  :1562- 2- 24شماره  استاندارد ملي ايراناين استاندارد جايگزين 
  :است زير شرح به گرفته قرار استفاده مورد استاندارد اين تهية براي كه خذيابع و ممن

IEC 60335-2-24: 2010, Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-24: 
Particular requirements for refrigerating appliances, ice-cream appliances and ice-makers. 
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  مقدمه
اين بـايـد همـراه بـا  است و 1562- 1تانداردهاي ملي ايران شماره يكي از مجموعه اس استـانـدارد اين

 - مشابه  وسايل برقي خانگي و  "عنوان تحت )  IEC 60335-1: 2010 بـا مـرجـع( استاندارد ملي ايران 
  .بكار رود " عمومي الزامات: قسمت اول -ايمني 

طوري تغيير داده شده يا تكميل  1562- 1 استاندارد ملي ايران شمارهدر اين استاندارد بندهاي نظير در 
بستني  ،)يخچال، فريزر و يخچال فريزر ( وسايل برودتي الزامات ويژه  "را به عنوان  گردند تا بتوان آن مي

  .بكار برد " ساز و يخ ساز
ن بند اي نشده باشد، آ اشاره 1562-1 استاندارد ملي ايران شمارهچنانچه در اين استاندارد درباره يك بند از 

  .بدون تغيير به همان صورت كاربرد دارد
در مورد يك بند بيان "جايگزين شود"يا  "اصالح شود" ،"اضافه شود"در متن اين استاندارد هرجا كه عبارت 

  .شود بايد به همان صورت تطبيق داده  1562- 1  استاندارد ملي ايران شمارهشده باشد مقررات مربوط در 
با عدد  ،شرح داده شده است 1562- 1 استاندارد ملي ايران شمارههايي كه عالوه بر و بند شكلها گذاري شماره
  .شود ميشروع  101

استاندارد اين استاندارد و يا  3در بند  ،نوشته شده 1هايي كه به صورت درشت و سياهواژه ،در اين استاندارد
هر گاه يك تعريف به صفتي وابسته  .اندتعريف شده) بند اصطالحات و تعاريف (  1562-1 ملي ايران شماره

   .اندآن صفت و اسم مربوطه نيز به صورت درشت و سياه درج شده ،باشد
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   -ايمني -و مشابه خانگيبرقي  وسايل
   ،)يخچال، فريزر و يخچال فريزر ( وسايل برودتي ويژه  الزامات :24-2قسمت 

  بستني ساز و يخ ساز

  و دامنه كاربرد هدف  1
  :با مطالب زير جايگزين شود 1562-1 استاندارد ملي ايران شمارهاز  1 بند 

فاز  براي وسايل تك آنها  ولتاژ اسمي وسايل زير است كهايمني  تعيين الزامات اين استانداردهدف از تدوين 
 V 24 كنند بيش ازو براي وسايلي كه با باتري كار مي V 480و براي ساير وسايل بيش از  V 250بيش از 
  .نباشدمستقيم 

  ؛براي استفاده خانگي و مشابه برودتيوسايل  -

هاي نگهداري  در محفظه منظور قرار گرفتنبه كه  سازهايي يخو  مجهز به موتوركمپرسور يخ سازهاي -
  ؛انددر نظر گرفته شدهمواد غذايي منجمد 

 .روند كار مي ههاي تفريحي ب قكاروانهاي مسافرتي و قاي ،كه در اردوگاهها سازهايي يخو  برودتيوسايل  -
  . يا هر دوي آنها كار كنند ريتبا ،با برق شهرممكن است اين وسايل 

آنها براي  ولتاژ اسميخانگي كه  وسايل بستني سازتعيين الزامات ايمني  اين استانداردهدف از تدوين 
  .باشدنباشد نيز مي V 480و براي ساير وسايل بيش از  V 250فاز بيش از  وسايل تك 

كنند استفاده مي مبردهاي قابل اشتعالخانگي و مشابه كه از  تراكمينوع وسايل  شاملاين استاندارد 
  .شودمينيز 

كه در ساير استانداردهاي ملي  وسايل برودتياين استاندارد ويژگيهاي ساختاري و عملكردي آن دسته از 
 .گيرد ارائه شده را در بر نمي

توانند منشاء خطر  اند اما با اين حال ميرف عادي خانگي در نظر گرفته نشدهمصا برايكه  يبرودت وسايل
  :عموم باشند مانند براي

    هاي كاري استفاده و ساير محيطادارات دفاتر و  ،آشپزخانه فروشگاهها قسمتدر  كه يبرودت وسايل  -
  شوند؛مي

                 ها و ساير اماكن اقامتي ، متلهاهتلكه در  روند و همچنين آنهاييبه كار ميدر مزارع  كه يبرودت وسايل  -
  شوند؛استفاده ميتوسط مشتري 

  روند؛ و هاي صرف صبحانه به كار ميهاي خواب و محلدر اتاق كه يبرودت وسايل  -
و  1هاپزي و تحويل آن در محل جهت مجالس و ميهمانيهاي خوراككه در كاربري يبرودت وسايل  -

  ؛شونداستفاده مي هاي عمده فروشي مشابهكاربرد

                                                 
1- Catering 
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  .گيرند در دامنه كاربرد اين استاندارد قرار مي
عادي كه توسط وسايل براي افراد در خانه يا اطراف آن به وجود اين استاندارد تا حد ممكن به خطرات 

  .زير را در بر نمي گيرد واردم به طور كلي اين استاندارد .كندآيد توجه مي مي
- از جمله كودكانِ (  افراد( 

  داراي ناتواني جسمي، حسي يا عقلي؛ يا -     
  فاقد تجربه و دانش -     

  دارد؛كه آنها را، بدون حضور سرپرست يا بدون وجود دستورالعمل، از استفاده وسيله به طور ايمن باز مي
  بازي كردن كودكان با وسايل -

  :به اين نكات توجه شود   - 1يادآوري 
ممكن است به الزامات تكميلي نياز  ،اندها يا هواپيماها در نظر گرفته شدهكشتي ،يلي كه براي استفاده در وسايل نقليهوسا  -

  .داشته باشند
آب و فاضالب را به عهده دارند و مراجع قانوني و ذيصالح كشور كه مسئوليت سالمت و بهداشت جامعه و حفاظت نيروي كار   -

    .مشخص نموده باشند همالزامات ديگري را ممكن است در اين مورد 

  :گيردزير را در بر نمي وسايلاين استاندارد  - 2يادآوري 
  ؛انددر نظر گرفته شدهبراي استفاده در هواي آزاد وسايلي كه   - 
  ؛اندوسايلي كه فقط براي استفاده صنعتي در نظر گرفته شده  -
در ) بخار يا گاز  ،گردوخاك(  1هاي خورنده يا قابل انفجاريط خاص مانند محيطوسايلي كه براي استفاده در نقاطي با شرا  -

   ؛اندنظر گرفته شده
    ؛شودعمليات تبريد استفاده ميانجام  جهتعنوان منبع تغذيه ه وسايلي كه در آنها از باتري ب -
  ؛شوندوسايلي كه در محل توسط نصاب مونتاژ مي -
  ؛شودكه با فاصله زياد نصب ميداراي موتوركمپرسوري وسايل  -
  ؛) 1562-2-34شماره استاندارد ملي ايران ( موتوركمپرسورها  -
ها، به صورت خرده فروشي استفاده هاي غذايي، شامل انواع نوشيدنيها و فريزرهاي تجاري كه براي نمايش فرآوردهيخچال -

  ؛)1562-2-89شماره استاندارد ملي ايران  ( شوندمي
  ؛) 1562-2-75شماره استاندارد ملي ايران ( اي تجاري هاي سكهو ماشينزيع تو لوازم -
  .وسايل بستني ساز تجاري -

 مراجع الزامي  2

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

   - ايمني -ابه ـگي و مشـل برقي خانـايوس ،1388سال  :1562- 2-5 ران شمارهـي ايـاستاندارد مل 1- 2

                                                 
1-Explosive 
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  هاي ظرفشوييماشين الزامات ويژه -5-2قسمت   
 - ها آزمون: 11-2قسمت  - هاي محيطي آزمون ،1377سال  :1307-11 استاندارد ملـي ايران شماره 2-2 

  مه نمك :Ka آزمون
قابل هاي گازي براي محيط الكتريكي هايدستگاه ،1379سال  :5505- 15 استاندارد ملـي ايران شماره 3- 2

  هاي الكتريكيدستگاه" n" حفاظتساختمان، آزمون و نشانه گذاري نوع – 15قسمت  -انفجار

قسمت  - ايمني -وسايل برقي خانگي و مشابه ،1389سال  :1562- 2-34 استاندارد ملـي ايران شماره 4- 2
  الزامات ويژه موتور كمپرسورها :34- 2
  تركيب شيميايي -آلومينيوم و آلياژهاي آلومينيوم ،1387سال  :11845 مارهاستاندارد ملـي ايران ش 5- 2
 سيستم شناسه گذاري -)مبرد(گازهاي خنك كننده ،1386سال : 10049 استاندارد ملـي ايران شماره 6- 2

 
2-7   IEC 60079-4A, Electrical apparatus for explosive gas atmospheres – Part 4: Method of 
test for ignition temperature – First supplement   

  
2-8   IEC/TR 60079-20, Electrical apparatus for explosive gas atmospheres – Part 20: Data for 
flammable gases and vapours, relating to the use of electrical apparatus 
 
2-9   ISO 4126-2:2003, Safety devices for protection against excessive pressure – Bursting 
disc safety devices 

  
2-10 ISO 5149:1993, Mechanical refrigerating systems used for cooling and heating – Safety 
requirements 

  تعاريفاصطالحات و   3
 .نظر گرفتن مطالب زير كاربرد دارد با در 1562-1 استاندارد ملي ايران شمارهاز  3بند  

  :جايگزين شود   3-1-9
  كار عادي

  :كاركرد وسيله تحت شرايط زير
3-1-9-101     

  برودتيكار عادي وسيله 
وسايل  .اندها بستهدرها و درپوش و به صورت خالي و در حالي كه 7- 5بند با كار در دماي محيط مطابق 

موتوركمپرسور را  عملكرد وسايل نوع تراكميدر  هستند وقابل تنظيم توسط كاربر  كه كنترل كننده دما
  .گردنداي ديگر غير فعال ميشوند يا به گونهاتصال كوتاه مي ،كنندكنترل  مي
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3-1-9-102     
  ساز يخكار عادي 

  .باشدمي )ºC )215در حالي كه دماي آب تغذيه  ،7-5بند كار در دماي محيط مطابق با 
3-1-9-103     

  تعبيه شده در وسيلهكار عادي يخ ساز 
  .باشدمي )ºC )215در حالي كه دماي آب تغذيه ،فظه نگهداري مواد غذايي منجمدحكار در دماي عادي م

3-1-9-104     
  دي وسيله بستني ساز كار عا

مخلوط  .شوداستفاده مياجزاء تعيين شده در دستورالعمل  از وسيله در حالي كه از بيشينه مقدار مخلوط ركا
  .باشد )ºC )223اي است كه نامساعدترين نتايج حاصل شود و دماي اوليه آنبه گونه مورد استفاده

3-101     
  برودتيوسيله 
توسط  و خانگي بوده استفادهداراي حجم مناسبي براي محصور شده، بندي حرارتي  با عايقكه است  ايوسيله
، از غذايي داراي يك يا چند محفظه به منظور نگهداري مواد اين وسيله. شود سرد ميوسيله يكپارچه يك 
   .باشد مي ها نيزخنك سازي انواع نوشيدني جمله

3-102     
  وسيله نوع تراكمي

ايجاد ) 1اواپراتور(مايع در فشار پايين در يك مبدل حرارتي مبرد اي كه در آن برودت در اثر تبخير  يلهوس
شود و بخاري كه به اين صورت تشكيل شده توسط تراكم مكانيكي افزايش فشار يافته و متعاقباً عمل  مي

  .كند يم تبديل اوليهحالت آنرا به   ،) كندانسور (سرمايش در مبدل حرارتي ديگر 
3-103     

  يخ ساز
شود  ساخته مي الكتريكياي كه در آن يخ توسط انجماد آب به وسيله يك دستگاه مصرف كننده انرژي  وسيله

  .اي براي نگهداري يخ است و داراي محفظه
3-104     

  تعبيه شده در وسيلهيخ ساز 
فاقد وسايل احي شده و درون محفظه نگهداري مواد غذايي منجمد طر قرار گرفتنكه مخصوص  سازي يخ

  .آب است مستقلي براي انجماد
                                                 

1-Evaporator 
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3-105     
  سيستم گرمازا

  .هاترموستات و ساير كنترل كننده ،كليد ،به انضمام اجزاء مربوطه از قبيل تايمرگرمازا  المنت
3-106     

  وسيله نوع جذبي
ايجاد  ،در حالت مايع ،) توراواپرا (يك مبدل حرارتي مايع در مبرد كه در آن برودت در اثر تبخير  ايوسيله

شود كه  جذب مي ،سپس بخاري كه به اين صورت تشكيل شده توسط يك محيط واسط جاذب .شود مي
در مبدل حرارتي شده سپس توسط سرمايش  خارجتوسط گرمايش از آن  ،فشار بخار جزئي باالتر با متعاقباً
  .شود مايع مي  ،) كندانسور (ديگر 

3-107     
  )ر كنندهتقطي(كندانسور

مايع  ،فع گرما به محيط واسط سرد خارجيدبا  ،بعد از تراكمتبخير شده  مبردمبدل حرارتي كه در آن 
  .شود مي

3-108     
  )ندهتبخيركن( اواپراتور 

  ،با جذب گرما از محيط واسطي كه بايد برودت يابدكاهش فشار بعد از  مبرد مايعمبدل حرارتي كه در آن 
  .شود بخار مي

3-109     
  مبرد قابل اشتعال

  .باشدمي  ISO 5149مطابق با استاندارد  كه  3يا  2مبردي با يك طبقه بندي قابليت اشتعال پذيري گروه 

نامساعدترين طبقه بندي در نظر  ،طبقه بندي قابليت اشتعال پذيريبيش از يك  باهاي مبرد مخلوطورد در م - يادآوري
   .شودگرفته مي

3-110     
  ساز بستنيوسيله 

  .رودكه براي تهيه بستني به كار مي وسيله نوع تراكمي
3-111     

  1آزاد فضاي

                                                 
1-Free space 
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و  هحبس شددر آن يك كودك مي تواند كه شود اطالق مي  l  60با حجم بيش از قابل دسترس فضايي به 
شامل  ،قسمت داخلي جداشدنيو برداشتن هر  درپوش يا كشو ،درهر پس از گشودن دسترسي به آن 

در يا درپوشي در  هربه تنهايي پس از باز كردن خود ها يا كشوهاي قابل برداشت كه آنها محفظه ،هاقفسه
   .گرددفراهم مي ،باشنددسترس مي

دو بعد عمود بر هم طول هر يك از نباشد يا  mm 150بيش از  ي كه هر بعد آناز فضاي ،براي محاسبه اين حجم - يادآوري
  .شودنظر ميصرف ،تجاوز نكند mm 200از آن 

3-112     
   1سيستم تبريد فرا بحراني

هاي بخار و مايع سيستم تبريدي كه در آن فشار در قسمت فشار باال، بيشتر از فشاري است كه در آن حالت
 .توانند در تعادل ترموديناميكي سازگاري نمايندمبرد مي

3-113     
  خنك كننده گاز 

بدون تغيير  ،خنك ساز خارجي وسيلهبا انتقال گرما به يك  پس از تراكممبدل حرارتي كه در آن، مبرد 
  .شودخنك مي ،حالت

  .رودكار ميه خنك كننده گاز در سيستمهاي تبريد فرابحراني ب معموالً -يادآوري

3-114     
  DP (2(فشار طراحي

 .شودتعيين مي سيستم تبريد فرا بحرانيي يك در قسمت فشار باالاي كه فشار برآورد شده

3-115     
   3قطع كن ةصفح

فشار در سيستم تبريد كاهش  شود تااي كه در يك فشار از پيش تعيين شده از هم پاشيده مييا ورقهگرد  ةصفح
 .يابد

3-116     
  )فشار شكن(وسيله رهاساز فشار 

هنگامي كه فشار در داخل سيستم تبريد از فشار تنظيمي وسيلة حسـگر فشاري كه در نـظر گرفته شده تا 
  .به طور خودكار فشـار را كاهش دهدوسيله تجاوز نمايد، 

                                                 
1- Transcritical refrigeration system 
2- Design pressure  
3- Bursting disc 
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  الزامات عمومي  4
  .كاربرد داردنظر گرفتن مطالب زير  با در 1562-1 استاندارد ملي ايران شمارهاز  4بند  
  :شود ضافها

ي كه از كند كه اين خطرات در وسايلخطرات مضاعفي را ايجاد مي ،مبردهاي قابل اشتعالاستفاده از  -101يادآوري 
  .شودمشاهده نمي ،كنندمبردهاي غير قابل اشتعال استفاده مي

 موجود در وسيلهتوسط منابع احتراق نشت پيدا كرده  مبردهاي قابل اشتعال 1احتراق ناشي ازخطرات مذكور اين استاندارد 
  .مورد مالحظه قرار مي دهد را

در آن وسيله  ي كهمحيط موجود درخارجي وسط منابع احتراق تنشت پيدا كرده  مبردهاي قابل اشتعالاحتراق ناشي از خطر 
 .يابدكاهش مي ،حتراقااحتمال پايين بودن به دليل قرار گرفته 

  آزمونها در موردعمومي  شرايط  5
  :كاربرد داردنظر گرفتن مطالب زير  با در 1562-1 استاندارد ملي ايران شمارهاز  5بند  

  :شود ضافها  2- 5
   .مورد نياز است 107- 22ويژه اضافي براي آزمون هاي بنداده سازي شده يك نمونه آم حداقل

شد مگر اينكه ابمورد نياز   1-19 براي آزمون بندممكن است يك نمونه آماده سازي شده ويژه اضافي  حداقل -101يادآوري 
  .مطابقت داشته باشد 1562-2-34 استاندارد ملي ايران شمارهموتوركمپرسور با 

  .شدابمورد نياز  1-19 براي آزمون بندو محافظ حرارتي آن ممكن است اضافي موتور بادبزن يك نمونه  حداقل -102يادآوري 

  .هاي جداگانه انجام شودنمونهبر روي  7-22آزمون بند  ممكن است -103يادآوري 

اقدامات  شودم ممكن است الز 109-22و  108-22 ،107-22 بند هايآزمونماهيت خطرناك به دليل  -104يادآوري 
  .ها لحاظ شوداي هنگام انجام اين آزموناحتياطي ويژه

  :شود ضافها  3- 5
  ها ع آزمونوقبل از شر

يا حداكثر زمان قابل تنظيم بر روي  h 1به مدت  ولتاژ اسميبه صورت خالي در  وسايل بستني ساز -
  .شوندبه كار انداخته مي ،هر كدام كوتاهتر باشد ،تايمر وسيله

سپس خاموش  ،به كار انداخته شوند h 24به مدت حداقل  ولتاژ اسميبايد در  وسايل نوع تراكمي ساير -
  .متوقف بمانند h 12اجازه داده شود تا به مدت  شده و 
  .ودش مي  انجام 13بند   هايزمونبالفاصله پس از آ 102-11بند   آزمون
  .ودش مي  امانج 102- 11بند  زمونبالفاصله پس از آ 105-15بند   آزمون

                                                 
1-Ignition 
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  انجام 2-15بند  زمونبالفاصله پس از آ  104- 15و  103-15 ،102-15هاي مربوط به بندهاي آزمون
  .ودش مي

  :شود جايگزين  4- 5
وسايل  .شود انجام ميبه ترتيب ) ها سوخت سايرگازي يا  ،الكتريكي(هر منبع انرژي استفاده از آزمونها با 

  .شوندميبا فشار اسمي مناسب تغذيه گازسوز 
با گيرد به جز در مواردي كه  منابع تغذيه بطور همزمان انجام مي كليهآزمونها در حالت تركيب  ،عالوه بر اين

  .آيدجلوگيري بعمل از اين امر ل داخلي فوسايل ق
  :شود ضافها 7- 5

 )ºC )2±23ي در دماي محيط 13و  11 ،10هايبندتعيين شده در آزمونهاي  ،وسايل بستني سازدر مورد 
  .شودنجام ميا

 يي محيطهادر دما 103- 19و زير بند  13 ،11 ،10هايبندتعيين شده در آزمونهاي  ،وسايلساير در مورد 
  :شودزير انجام مي

  ؛)1±32( ºCمحيطي دماي  ،)N(معتدل و ) SN(معتدل نيمه طبقه براي وسايل  
  ؛)1±38( ºCمحيطي دماي  ،)ST( نيمه گرمسيريطبقه براي وسايل 

  .) 1±43( ºCمحيطي دماي  ،)T( گرمسيريطبقه يل براي وسا
از دماي محيطي تعيين  K 2تا محدوده دمايي  هاي باز وسيله با درها يا درپوش ،هاقبل از شروع اين آزمون

  .شودشده آورده مي
مربوط به باالترين طبقه آب و  ياند در دماي محيط مشخص شدهطبقه آب و هوايي  ينوسايلي كه براي چند

  .شوند آزمون ميي هواي
  .شود انجام مي) ºC )5±20ي ساير آزمونها در دماي محيط

در يك نقطه  ، min 60 سه قرائت متوالي از دما در فواصل زماني تقريباًدر  شرايط پايدار هنگامي است كه -101يادآوري 
  .هر سيكل كاري تغييرات دما از يك كلوين تجاوز نكند ازيكسان 

  :شود ضافها   8-1- 5
هاي اي براي تعيين قطبيت ترمينالفاقد هر گونه نشانهسايلي كه مي توانند با باتري كار كنند وچنانچه 

  .شونددر نامساعدترين قطبيت آزمون مي ،هاي اتصال باتري باشندتغذيه يا ترمينال
  :شود ضافها 9- 5

نتايج را ايجاد  نامساعدترين بستني سازشوند كه عملكرد اي آزمون ميبه گونه بستني سازوسايل مجهز به 
    .نمايد

  :شود ضافها 10- 5
و به طور خالصه به صورت زير نصب      بوده وسيله خالي  109-22و  108- 22 ،107- 22هاي بند در آزمون
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  :شودمي
  .مطابق با دستورالعمل نصب استقرار مي يابندوسايل توكار 

ن نزديك به همه جوانب آن و باالي ديوارها تا حد امكا ،شوندساير وسايل در يك محفظه آزمون قرار داده مي
تا ديوارها يا فاصله خالي بايد مگر اينكه سازنده در دستورالعمل نصب بيان كند كه وسيله را در بر مي گيرند 
  .شوددر اين صورت اين فاصله در طي آزمون رعايت مي كهسقف در نظر گرفته شود 

به همراه وسايل نصب ثابت تحويل داده  ،مانند پيچ و مهره ،دسترسبزار ثابت كننده متداول در االزم نيست  – 101يادآوري 
  .شود

 ساز يخبا مربوطه مجهز شوند همراه  ساز يختوانند به اند كه مياي طراحي شدهوسايلي كه به گونه  101- 5
  .گردندآزمون مي

)  1هپلتي با اثر( هاي ترمو الكتريكي سردكنندهو  هاي گرمازاسيستمبا  نوع تراكمي وسايل    102- 5
  .شوندمي آزمون وسايل تركيبيمانند 

كنند و وسايلي كه مطابق كه از مبردهاي قابل اشتعال استفاده مي نوع تراكمي وسايل    103- 5
توانند به همراه ساير وسايل الكتريكي در داخل محفظه نگهداري مواد غذايي استفاده دستورالعمل سازنده مي

آزمون مي گردند و مانند استفاده عادي به كار انداخته  ،اندشده تجهيز ياينچنين وسايل ابدر حالي كه  ،شوند
  .شوندمي

  .هستند  2بستني سازها و بوزداها ،هايي از اين وسايل الكتريكينمونه – يادآوري

  طبقه بندي  6
  :كاربرد داردنظر گرفتن مطالب زير  با در 1562-1 استاندارد ملي ايران شمارهاز   6بند  

  :يك يا چند طبقه آب و هوايي زير باشندجزء بايد  ساير وسايل ،ساز وسايل بستنيبه غير از   6-101
  ؛)SN( معتدلنيمه طبقه داراي وسايل  -
  ؛)N(طبقه معتدل  دارايوسايل  - 
  ؛)ST(طبقه نيمه گرمسيري  دارايوسايل  -
  .)T(طبقه گرمسيري  دارايوسايل  -

 .دشو مي  بررسي ،بازرسيبا   مطابقت

  .مشخص شده است 13700ملي ايران شماره هاي آب و هوايي در استاندارد  بقهط – يادآوري

  هانشانه گذاري و دستورالعمل  7
  :نظر گرفتن مطالب زير كاربرد دارد با در 1562-1 استاندارد ملي ايران شمارهاز   7بند  

                                                 
1- Peltier-type appliances 
2- Deodorizers 
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  :شود ضافها  7-1
  :هاي زير نيز باشندگذاري عالوه بر اين وسايل بايد داراي نشانه

  ؛ بيشتر باشد W 100 كه از در صورتي ،بر حسب وات  ،هاي گرمازاسيستمورودي توان  -
  ؛ باشد توان ورودي اسميكه بيشتر از  صورتيدر  ،برحسب وات ،برفك زداييتوان ورودي  -
 كه وسايل نوع تراكميبه استثناي  ،بر حسب آمپر جريان اسمييا  برحسب وات اسميتوان ورودي  -

از نوع تراكمي، شامل اين  وسايل بستني ساز. بر حسب آمپر نشانه گذاري شوند جريان اسميا فقط ب بايد
  ؛باشنداستثناء نمي

  ؛باشند كه مشخص كننده طبقه آب و هوايي وسيله مي  Tيا  SN، N ، ST حروف -
  ؛حداكثر توان ورودي اسمي المپها برحسب وات -
  ؛جرم كل مبرد -

  .باشدجرم آمونياك مورد استفاده مي ،جرم كل مبرد ،كنندكه از آمونياك استفاده مي جذبي وسايل نوعدر  – 101يادآوري 
  :حداقل يكي از موارد زير ،در مورد مبرد تك جزئي -

 ؛نام شيميايي 

  ؛شيمياييفرمول 

  ؛مبردشماره 

  :حداقل يكي از موارد زير ،1در مورد مبرد مخلوط  -
  ؛اء متشكلهو نسبت نامي هر يك از اجزنام شيميايي 

  ؛و نسبت نامي هر يك از اجزاء متشكلهفرمول شيميايي 

  ؛و نسبت نامي هر يك از اجزاء متشكله مبردشماره 

  ؛مخلوط مبردشماره 

  عايق 2منبسط كننده  گازاصلي جزء مبرد  شمارهنام شيميايي يا  -
  .بيان شده است 10049ملي ايران شماره  هاي مبرد در استانداردشماره

بيش از جريان اسمي  در صورتي كه جريان متناسب با توان ورودي برفك زدايي ،نوع تراكمي وسايل در
  .توان ورودي برفك زدايي بر حسب وات به طور جداگانه نشانه گذاري شودبايد وسيله باشد، 

  .شودآنها ذكر نشانه گذاري در وسايلي كه مي توانند با برق شهر و باتري كار كنند بايد ولتاژ باتري 
هاي قابل شارژ و تفاوت بين باتري ،و در صورت نيازباتري  نوعوسايلي كه مي توانند با باتري كار كنند بايد 

  .عملكرد وسيله مرتبط نباشد باباتري مگر اينكه نوع شود آنها بيان نشانه گذاري غير قابل شارژ در 
تغذيه در  نوعشوند بايد ولتاژ و داده مي هر تغذيه الكتريكي اضافي در اختيار قراربا وسايلي كه براي اتصال 

  .نشانه گذاري آنها ذكر شود
بيشتر  W 100 كه اين توان از در صورتي باشند،مي تعبيه شده در وسيله ازـس يخ مجهز بهوسايلي كه 

                                                 
1- Blended 
2- Blowing gas 
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  .نيز باشند تعبيه شده در وسيله ساز يختوان ورودي مخصوص حداكثر گذاري  بايد داراي نشانه باشد،
  .شوندبدون كنترل كننده خودكار سطح آب با حداكثر سطح آب مجاز نشانه گذاري مي سازهاي يخ

  .شودقيد نشانه گذاري جزئيات آن در بايد  ،منبع تغذيه الكتريكيدر صورت وجود منبع تغذيه ديگري غير از 
رد وسايل بايد با جرم مبرد مخصوص هر مسير گردش جداگانه مب ،هاي برودتي نوع تراكميسيستمدر 
  .نشانه گذاري شوندنيز 

احتمال خطر  "كنند بايد با نماد هشداري استفاده مي مبردهاي قابل اشتعالكه از  وسايل نوع تراكمي
  .نشانه گذاري شوند  "آتش سوزي 
كنند بايد داراي نشانه گذاري با مفهوم زير استفاده مي سيستم تبريد فرابحرانيدر  R-744از وسايلي كه 

  :باشند

اين سيستم بايد . نكنيد 1در اين سيستم دستكاري. اين سيستم داراي مبرد تحت فشار باال است :هشدار
  . فقط توسط افراد واجد شرايط و متخصص تعمير و نگه داري شود

كنند بايد داراي نشانه گذاري با نماد                    استفاده مي سيستم تبريد فرابحرانيدر  R-744از وسايلي كه 
ISO 7000 – 1701 (2004-01) باشند.  

  :اضافه شود     7-6

  قطب مثبت ؛مثبت                  IEC 60417-5005 (2002-10) نماد                                

 قطب منفي ؛منفي                IEC 60417-5006 (2002-10) نماد                             

  
  احتمال خطر آتش سوزي :توجه                                ISO 3864-B.3.2نماد                                               

 

  فشار                ISO 7000–1701 (2004-01) نماد                               

                                 

احتمال خطر آتش  :توجه "در باره رنگ و شكل نماد    ISO 3864-1شدار دهنده در استاندارد قواعد نمادهاي ه -يادآوري  
  .كاربرد دارد "سوزي 

  
  

                                                 
1- Tamper 
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  :اضافه شود     7-10
  .مقادير دما بر حسب درجه سيلسيوس مي تواند بر روي صفحه كنترل نشان داده شود ،به عنوان يك گزينه – 101يادآوري 

  :شود ضافها  7-12
بايد  مشابهموارد ها يا در اردوگاه استفاده موردي هاساز يخو  برودتي وسايل هاي مربوط بهلدستورالعم

  :دنشامل مفهوم زير باش
  ؛استفاده در اردوگاهمناسب براي  -
  ؛ش از يك منبع انرژي متصل شوديبه باين وسيله ممكن است  -

  .اند كاربرد نداردتريكي در نظر گرفته شدهاين مطلب در مورد وسايلي كه فقط براي تغذيه الك – 101يادآوري 
  .اين وسيله نبايد در معرض بارندگي قرار گيرد -

  IPX4عادل ـي حداقل مـلي كه در برابر نفوذ زيان آور آب داراي درجه حفاظتـاين مطلب در مورد وساي – 102يادآوري 
  .كاربرد ندارد ،هستند

اند بايد مفهوم ي اتصال به منبع آب در نظر گرفته نشدهكه برايي هاساز يخ هاي مربوط بهدردستورالعمل
  :هشداري زير بيان شود

  .فقط با آب آشاميدني پر شود :هشدار
كنند بايد شامل اطالعاتي استفاده مي مبردهاي قابل اشتعالكه از  نوع تراكمي وسايلدستورالعمل هاي 

  .باشدوسيله  نحوه معدوم كردنتعمير و نگهداري و  ،جابجايي ،در مورد نصب
كنند بايد استفاده مي مبردهاي قابل اشتعالكه از  نوع تراكمي وسايلهاي دستورالعمل ،عالوه بر اين

  :شامل مفاهيم هشداري زير باشد
 را برطرف) انسداد (داريد و گرفتگي  منافذ تهويه را در محفظه يا در ساختار توكار وسيله باز نگه :هشدار -

 .نماييد

به غير از مواردي كه توسط  ،ايل مكانيكي يا ساير وسايل براي تسريع در فرآيند برفك زدايياز وس :هشدار -
 .استفاده نكنيد ،سازنده توصيه شده

  .به مسير گردش مبرد آسيب نرسانيد :هشدار -

  .ندمسير گردش تبريد در دسترس كاربر باشاين هشدار فقط در مورد وسايلي كاربرد دارد كه داراي  – 103يادآوري 

هاي نگهداري مواد غذايي وسيله استفاده نكنيد مگر              هاي الكتريكي در داخل محفظهاز دستگاه :هشدار -
 .اينكه از مواردي باشد كه توسط سازنده توصيه شده است

ل كنند بايد شامعايق قابل اشتعال استفاده ميمنبسط كننده استفاده در وسايلي كه از گازهاي  دستورالعمل
  .وسيله باشدنحوه معدوم كردن اطالعاتي در رابطه با 

بايد شامل اجزاء تركيبي و حداكثر مقدار مخلوطي باشد كه  استفاده  دستورالعمل ،وسايل بستني سازدر 
  .مي تواند در وسيله مورد استفاده قرار گيرد



 

13 

  

  .استفاده بايد مفهوم زير را بيان كند دستورالعمل
را در اين وسيله ) هااسپري(قابل اشتعال  و 1هاي حاوي گازهاي پخش شوندهقوطي مانند ،مواد قابل انفجار

  .ذخيره نكنيد
  .كاربرد دارد، بايد مفهوم آن شرح داده شود ISO 7000–1701 (2004-01)در صورتي كه نماد 

  .استفاده بايد مفهوم زير را بيان كند دستورالعمل
  :ماننددر نظر گرفته شده است مشابه  موارداين وسيله به منظور استفاده خانگي و 

 هاي كاري؛دفاتر و ادارات و ساير محيط ،قسمت آشپزخانه  فروشگاهها  -

  شود؛وسيله توسط مشتري استفاده ميدر آن ها و ساير اماكن اقامتي كه ها، متلمزارع و هتل  -
    ؛هاي صرف صبحانههاي خواب و محلاتاق  -
ها و كاربردهاي عمده فروشي حويل آن در محل جهت مجالس و ميهمانيپزي و تهاي خوراككاربري -

  ؛مشابه

به ، اين مطلب بايد نمايدحالتهاي فوق از تر محدوددر صورتي كه سازنده در نظر دارد استفاده از اين وسيله را  – 104يادآوري 
  .در دستورالعمل سازنده بيان شودوضوح 

  :شود ضافها    1- 7-12
  .هاي روشنايي باشداستفاده بايد شامل روشي براي تعويض المپ هايدستورالعمل

سازهايي كه  اند بايد نوع يخ طراحي شده ساز يخوسايلي كه براي مجهز شدن به هاي استفاده دستورالعملدر 
  .كار روند تعيين شده باشد توانند به مي

باشد  زهاي تعبيه شده در وسيلهيخ ساهاي استفاده بايد شامل اطالعاتي در رابطه با نصب دستورالعمل
     باشند و براي نصب توسط كاربر در نظر گرفته به عنوان تجهيزات الحاقي اختياري در دسترس مي كه

كار مجاز  سرويسفقط توسط سازنده يا  يخ سازهاي تعبيه شده در وسيله قرار استدر صورتي كه  .اندشده
  .اين مطلب بايد بيان شود ،آن نصب شوند

اند بايد مفهوم كه براي اتصال به شبكه آب در نظر گرفته شدهي ييخ سازهااستفاده دستورالعمل  در 
  :هشداري زير بيان شود

  .فقط به شبكه آب آشاميدني متصل كنيد :هشدار
  :بايد شامل مفهوم هشداري زير باشد وسايل نصب ثابت استفاده دستورالعمل 

 هايدستورالعملبايد آن را مطابق با  ،شي از ناپايداري وسيلهبه منظور جلوگيري از بروز خطر نا :هشدار
  .ثابت كنيداستفاده 

كنند بايد مفهوم زير استفاده مي سيستم تبريد فرابحرانيدر  R-744از وسايلي كه استفاده دستورالعمل در 
  :وجود داشته باشد

                                                 
1-Aerosol cans 
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با افراد  معدوم كردن وسيله،ل از قب. آن را دستكاري نكنيد. اين سيستم تبريد تحت فشار باال است: هشدار
  . واجد شرايط و متخصص تماس حاصل نماييد

  :شود صالحا    4- 7-12
  .نيز كابرد دارد وسايل نصب ثابت اين زير بند در مورد 

  :اضافه شود  7-14
   .باشد mm 15بايد حداقل  "  آتش سوزياحتمال خطر  :توجه  "نماد ارتفاع مثلث در 

  :اضافه شود  7-15
  .بايد به راحتي قابل رؤيت باشد اسمي آنهاتوان حداكثر نشانه گذاري   ،هاي روشناييالمپ تعويض هنگام

                  نمادال و همچنين ـقابل اشتع قـعايط كننده ـمنبس گازو  الـل اشتعـرد قابـمبنوع نشانه گذاري 
دسترسي به موتوركمپرسورها  نگامبايد در ه نوع تراكمي وسايلدر  "  آتش سوزياحتمال خطر  :توجه  "

  .قابل رؤيت باشد
  .قابل اشتعال بايد بر روي محفظه خارجي باشد گاز منبسط كننده عايقنوع نشانه گذاري  ،در ساير وسايل

هاي مخصوص اتصاالت به هاي تغذيه يا ترمينالدر وسايلي كه مي توانند با باتري كار كنند، ترمينال  7-101
  .نشان داده شوندبا نماد  باتري بايد به وضوح

 IEC 60417-5006 (2002-10) و ترمينال منفي با نماد IEC 60417-5005 (2002-10)ترمينال مثبت بايد با نماد 
  .نمايش داده شود

  .شودمطابقت با بازرسي بررسي مي

اين وسيله نبايد در محل  اي قيد شود كه نشان دهدباشند بايد جملهمي 1طبقه كه داراي  وسايليدر نشانه گذاري  :توجه
  .هايي كه سيستم اتصال زمين وجود ندارد به كار گرفته شود

  حفاظت در برابر دسترسي به قسمتهاي برقدار  8
  .كاربرد داردنظر گرفتن مطالب زير  با در 1562-1 استاندارد ملي ايران شمارهاز   8بند  

  :شود صالحا    8-1-1
  :بارت زير جايگزين شودهاي آزمون با عپاراگراف دوم ويژگي

 بـا ايـن  . شـوند ها برداشته نميالمپ ،اگر بتوان وسيله را توسط دوشاخه يا كليد تمام قطب از تغذيه جدا نمود
كالهـك المـپ    هاي بـرق دار قسمتها بايد حفاظت در برابر تماس بـا  المپ ازكردنيا ب بستنهنگام  ،حال

  .تامين شده باشد

  ردا اندازي وسايل موتورراه  9
  .داردنكاربرد  1562-1 استاندارد ملي ايران شمارهاز  9بند  
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  جريانو توان ورودي   10
  :نظر گرفتن مطالب زير كاربرد دارد با در 1562-1 استاندارد ملي ايران شمارهاز  10بند 

  :شود صالحا 10-1
  :هاي آزمون با مطلب زير جايگزين شودسومين خط تيره از اولين پاراگراف ويژگي

هاي دماي قابل نندهككه كنترل  به استثناء اين شودكار عادي به كار انداخته ميشرايط حت وسيله ت -
  .شوند كه كمترين دما حاصل شوداي تنظيم ميبه گونه ،تنظيم توسط كاربر

  :اضافه شود
فعال اي هر تايمر تعبيه شدهشود كه شرايط پايدار برقرار شود يا توان ورودي هنگامي پايدار شده محسوب مي

  .هر كدام زودتر رخ دهد ،شود
كنترل كننده دما يا بيشترين و كمترين مقدار توان ورودي اندازه گيري شده  قطع و وصلبين  ،دوره انتخابي

در صورت  ،در وسيلهساز تعبيه شده  يخاندازي است اما شامل توان ورودي به استثناي توان ورودي راه
  .باشد مي ،وجود

سيستم برفك زدايي كه به طور جداگانه بر روي وسيله نشانه گذاري شده در طي اين آزمون رودي توان و – 101يادآوري 
  .شوددرنظر گرفته نمي

  :شود صالحا  10-2
  :هاي آزمون با مطلب زير جايگزين شودسومين خط تيره از اولين پاراگراف ويژگي

هاي دماي قابل نندهككه كنترل  ينبه استثناء ا شودكار عادي به كار انداخته ميشرايط وسيله تحت  -
  .شوند كه كمترين دما حاصل شوداي تنظيم ميتنظيم توسط كاربر به گونه

  :اضافه شود
به جز  .شودبه كار انداخته مي ،هر كدام كوتاه تر باشد ،تايمر تعبيه شدهتنظيم يا حداكثر  h 1به مدت وسيله 

فواصل زماني  .شوديري ميگ هانداز min 5ر طي هر دوره  متوسط بيشترين مقدار جريان د ،اندازيجريان راه
  .شودبيشتر  s30هاي جريان نبايد از بين اندازه گيري

، اين جريان به عنوان جريان اندازي انجام شودپس از راه min 1جريان تقريبا  يريگ هاندازاولين در صورتي كه  – 101يادآوري 
  .شوداندازي در نظر گرفته نميراه

روي وسيله  گذاري شده بر نشانهبرفك زدايي از توان ورودي  زدائي نبايد تم برفكستوان ورودي سي     10-101
  .انحراف داشته باشد 1مقدار تعيين شده در جدول بيش از 

پس از زدائي  تم برفكسسيگيري توان ورودي  اندازهو  ولتاژ اسميبه كار انداختن وسيله در مطابقت با 
   .شود بررسي ميار در توان ورودي برقراري شرايط پايد

براي اين روي وسيله  شده بر گذاري نشانهتوان ورودي نبايد از  سيستم گرمازا هر توان ورودي  10-102
  .انحراف داشته باشد 1مقدار تعيين شده در جدول بيش از سيستم 
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گرمازا پس از برقراري تم سسيگيري توان ورودي  اندازهو  ولتاژ اسميبه كار انداختن وسيله در مطابقت با 
   .شود بررسي ميشرايط پايدار در توان ورودي 

  گرمايش  11
  :نظر گرفتن مطالب زير كاربرد دارد با در 1562-1 استاندارد ملي ايران شمارهاز  11بند 

  :شود اصالح  11-1
 7- 11تا  2-11تحت شرايط مشخص شده در بندهاي  ،هاي مختلفتعيين افزايش دماي قسمتمطابقت با 
   .شود بررسي مي

مطابقت  ،تجاوز نمايد 101در صورتي كه دماهاي سيم پيچ موتوركمپرسورها از مقادير ارائه شده در جدول 
  .شودبررسي مي 101- 11آزمون بند  با

به انضمام (  1562- 2- 34شماره استاندارد ملي ايران افزايش دماهاي سيم پيچ موتوركمپرسورهاي منطبق با 
  .شوداندازه گيري نمي) آن الف -پيوست الف

  :جايگزين شود  11-2
  .شوندگذاري مي مطابق با دستورالعمل نصب جاي توكار وسايل

شوند مگر اينكه سازنده در هاي كنج آزمون قرار داده ميتا حد امكان نزديك به ديواره وسايل بستني ساز
در اين صورت  .يوارها در نظر گرفته شوداعالم كرده باشد كه بايد يك فاصله آزاد از داستفاده  دستورالعمل

از طرف سازنده در اختيار گذاشته شده وسايل تهويه اگر  .شوداين فاصله در طي اين آزمون در نظر گرفته مي
  .آنها بايد به همان صورت قرار داده شوند ،باشد

در وسيله جوانب و باالي نزديك به همه ها ديوارهتا حد امكان  .گيرند آزمون قرار ميمحفظه ساير وسايل در 
اعالم كرده باشد كه بايد يك فاصله آزاد از  نصب مگر اينكه سازنده در دستورالعمل شودنظر گرفته مي

  .شوددر اين صورت اين فاصله در طي اين آزمون در نظر گرفته مي .وجود داشته باشديا سقف ديوارها 
وسايل ها و نصب نگهدارنده ،كنج آزمونساخت ي برا mm20تقريبي سياه مات به ضخامت  يهتخته چندالاز 

  .دشواستفاده ميساير وسايل مخصوص محفظه آزمون و  توكار
  :جايگزين شود  11-7

  .شودبه كار انداخته ميپايدار  شرايط يتا برقراره وسيل
  :شود اصالح  11-8

  :با مطلب زير جايگزين شود 3متن باالي جدول 
 با وصل مجدد خودكار موتوركمپرسورها هاي حرارتي ه غير از محافظب يوسايل حفاظت ،آزموناين در طي 

 هاي حرارتي با وصل مجدد خودكار موتوركمپرسورها محافظشرايط پايدار  پس از برقراري .كنندعمل نبايد 
   .عمل نمايندنبايد 

  .نبايد جاري شوند ،در صورت وجود ،مواد پركننده ،در حين اين آزمون
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  .شودافزايش دما به طور پيوسته پايش مي ،در حين اين آزمون
بيشتر  3ارائه شده در جدول افزايش دما نبايد از مقادير  ،)N(معتدل يا ) SN(معتدل نيمه طبقه براي وسايل 

  .شود
 كمتر از K 7 تا تواند حداكثر ميافزايش دما  ،)T( گرمسيري يا) ST( نيمه گرمسيريطبقه براي وسايل 

  .شود  3ول ارائه شده در جدمقادير 
  :اضافه شود

الف -به انضمام پيوست الف(  1562- 2- 34شماره استاندارد ملي ايران با طبق نا من موتوركمپرسورهايبراي 
  دماهاي  ،)آن 

  و موتوركمپرسورها هايمحفظه -
  موتوركمپرسورها يپيچها سيم -

  .شودبيشتر  101ارائه شده در جدول مقادير از نبايد 
 الف -به انضمام پيوست الف(  1562-2-34شماره استاندارد ملي ايران منطبق با ي موتوركمپرسورهابراي 

  دماهاي  ،)آن 
   ؛موتوركمپرسورها هايمحفظه -
  ي آنها وموتوركمپرسورها يپيچها سيم -
  وركمپرسور ـرل آن و همه اجزاء ديگري كه با موتـكنتسيستم م حفاظت و ـها از قبيل سيستساير قسمت -

  ؛شوندون ميـآزم الف آن- وست الفـو پي 1562-2-34شماره ران ـاندارد ملي ايـاستهاي وني آزمـدر ط
  .شوند گيري نمي اندازه

براي همه وسايل تحت  وسايل موتورداردر ارتباط با افزايش دماي محفظه خارجي  3جدول  بتدايامطالب 
  :كاربرد ندارد ذيلبه شرح  يلاجي وساز محفظه خار ييهاپوشش اين استاندارد كاربرد دارد اما براي قسمت

  ؛در دسترس نيستندمربوطه مطابق با دستورالعمل نصب پس از كه  يهايقسمت ،توكاروسايل  در مورد  -
ديوار با  در مقابلقسمتي از وسيله كه مطابق با دستورالعمل نصب براي قرارگيري  ،در مورد ساير وسايل -

  .شده است در نظر گرفته mm 75يك فاصله آزاد تا 
  حداكثر دماها براي موتوركمپرسورها – 101جدول 

 دما
ºC 

 موتوركمپرسورقسمتهاي       

  
140  
130  
150  

  دارايسيم پيچهاي 
  عايق بندي تركيبي -
  عايق بندي سلولزي يا شبيه آن -

  محفظه خارجي 
  

از شوند ر اندازه گيري ميهنگامي كه تحت شرايط پايداهاي مربوطه نبايد باالست و سيمپيچهاي  دماي سيم
  .تجاوز نمايد  IEC 1-60598 استاندارد  4- 12مقادير تعيين شده در بند 
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استاندارد ملي ايران ها به غير از آنهايي كه با هاي موتوركمپرسورصورتي كه دماهاي سيم پيچيدر    11-101
حدود دماي ارائه شده در جدول بيشتر از  ،الف آن انطباق دارند-به انضمام پيوست الف 1562-2-34 شماره
يا وسيله كنترل كننده مشابه در پايين ترين دما  ترموستات .شودانجام مي ين آزمون مجدداًا ،باشد 101

  .شودبرداشته مي ،شود و اتصال كوتاه وسيله كنترل كننده دماي قابل تنظيم توسط كاربرتنظيم مي
  .شودي ميدماهاي سيم پيچ در انتهاي چرخه كار اندازه گير

  .بيشتر باشد 101از حدود دماي ارائه شده در جدول  اين دماها نبايد

  .داشته باشددماي بيش از حد  نبايد افزايشسيستم برفك زدايي  ره   11-102
   .شود ررسي ميآزمون زير بمطابقت با 

  :شودتغذيه مي ولتاژ اسميبرابر  06/1و  94/0وسيله با نامساعدترين ولتاژ بين 
اي از برفك با اليه اواپراتورتا زماني كه شود حالتي كه برفك زدايي وسايل به صورت دستي كنترل ميدر  -

  ؛پوشانده شود
 اواپراتورشود تا زماني كه در حالتي كه برفك زدايي وسايل به صورت خودكار يا نيمه خودكار كنترل مي -

ايد ضخيم تر ازآنچه باشد كه در استفاده عادي در اين اليه نب ،به هر حال ؛اي از برفك پوشانده شودبا اليه
در طي  ،فواصل زماني بين عملكردهاي برفك زدايي خودكار متوالي يا در مورد برفك زدايي نيمه خودكار

  .رخ مي دهد ،در صورت وجود ،فواصل زماني بين عملكردهاي برفك زدايي توصيه شده توسط سازنده

  .ب ارائه شده است -در پيوست ب برودتيفك براي وسايل روشي براي جمع آوري بر – 1يادآوري 
  :به صورت زيربا عملكرد سيستم برفك زدايي 

، زماني كه وسيله در حال استراحت و بي برقي است ،تراكميوسايل نوع و  وسايل نوع جذبي در مورد -
  ؛خواهد بود ،ين شدهتعي 4-11ولتاژ تغذيه مانند آنچه در بند  وسيستم برفك زدايي بتواند برق دار شود 

   .خواهد بود ،تعيين شده 6-11ولتاژ تغذيه مانند آنچه در بند  ،تراكميوسايل نوع ساير در مورد   -

اين كه در صورتي شود  تواند بطور جداگانه برق دارمي شود كه در نظر گرفته مي اين گونهسيستم برفك زدايي  – 2يادآوري 
  .دبتواند بدون كمك ابزار انجام شوكار 

اين وسيله براي زمان توصيه شده  ،اي قابل تنظيم كنترل شوددر صورتي كه زمان برفك زدايي توسط وسيله
چنانچه وسيله كنترل كننده هنگامي بكار مي افتد كه برفك زدايي در دما يا  .شودتوسط سازنده تنظيم مي
عمل كند بطور خودكار پايان مي  دوره زماني برفك زدايي هنگامي كه كنترل كننده ،فشار معين متوقف شود

  .پذيرد
      اين آزمون تا برقراري شرايط پايدار ادامه  ،شوددر صورتي كه برفك زدايي به صورت دستي كنترل مي

كند تا زماني كه دوره برفك زدايي به طور خودكار توسط در غير اين صورت آزمون ادامه پيدا مي ،يابدمي
  .دوسيله كنترل كننده پايان ياب

كه احتمال تاثير پذيري از عملكرد برفك زدايي در آنها وجود دماهاي مواد قابل اشتعال و اجزاء الكتريكي 
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  .شوددارد با ترموكوپل اندازه گيري مي
  .تجاوز نمايد 8-11نبايد از مقادير ارائه شده در بند  هادماها و افزايش دما

عمل تواند ميمحافظ اضافه جريان حرارتي موتوركمپرسور  ،زدايي پس از برفك )مكث( فتدر طي دوره بازيا – 3يادآوري 
  .كند

نبايد افزايش اند كه در وسيله تعبيه شدهبرفك زدايي هاي به غير از سيستم ،هاي گرمازاسيستم   11-103
  .دنته باششدابيش از حد دماي 

   .شود ررسي ميآزمون زير بمطابقت با 
  :شوندبه صورت زير برق دار مي برفك زداييهاي به غير از سيستم ،هاي گرمازاسيستم

، زماني كه وسيله در حال استراحت و بي برقي است ،تراكميوسايل نوع و  وسايل نوع جذبيدر مورد  -
  ؛خواهد بود ،تعيين شده 4- 11بتواند برق دار شود و ولتاژ تغذيه مانند آنچه در بند  سيستم گرمازا

   .خواهد بود ،تعيين شده 6-11ولتاژ تغذيه مانند آنچه در بند  ،ميتراكوسايل نوع  سايردر مورد   -

شود در صورتي كه اين كار  شود كه مي تواند بطور جداگانه برق داردر نظر گرفته مي اين گونهسيستم برفك زدايي  -يادآوري 
  .بتواند بدون كمك ابزار انجام شود

   .يابداين آزمون تا برقراري شرايط پايدار ادامه مي
نصب      هاي گرمازاسيستمهايي كه بر روي سطح بيروني عايق بندي توسط ترموكوپل دماهاافزايش 

  .شوداندازه گيري مي ،اندشده
  .تجاوز نمايد 8- 11نبايد از مقادير ارائه شده در بند  هاافزايش دما

  خالي  12

  جريان نشت و استقامت الكتريكي در دماي كار  13
  :نظر گرفتن مطالب زير كاربرد دارد با در 1562-1 لي ايران شمارهاستاندارد ماز  13بند 
  :شود ضافها  1- 13

  .براي مدارهاي باتري كاربرد ندارد 2-13آزمون بند 
  :اصالح شود  2- 13

مقادير زير كاربرد     ،1وسايل طبقه و انواع مختلف  01وسايل طبقه به جاي مقادير مشخص شده براي 
  :دارد

mA  75/0  01وسايل طبقه براي  -

وسايل مقادير مشخص شده براي انواع مختلف   1طبقه  برودتيوسايل براي  -
  ثابت 1طبقه 

mA  5/1  1وسايل طبقه براي ساير  -
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  :شود ضافها  3- 13
مجزاي مربوط به عملكرد بين مدارهاي  ،4در جدول براي عايق بندي تقويت شده ولتاژ آزمون مشخص شده 
  .شودمي اعماللي باتري و عملكرد تغذيه اص

  اضافه ولتاژهاي گذرا  14
  .كاربرد دارد 1562-1 استاندارد ملي ايران شمارهاز  14بند  

  مقاومت در برابر رطوبت  15
  .با در نظر گرفتن مطالب زير كاربرد دارد 1562-1 استاندارد ملي ايران شمارهاز  15بند 
  :شود اضافه  15-2

  .شوندهاي المپ برداشته نميپوشش
كابين يا محفظه يا باالي  هاي داخلي ديوارهبر روي  ظروفاز آب  سرريزدر معرض  وسايلي كه    15-101

  .بندي الكتريكي آنها تأثير نگذارد آب برعايق سرريزبايستي طوري ساخته شوند كه   ،هستندكابين 
  .شودبررسي مي 104-15و  103- 15 ،102- 15هاي مربوط به بندهاي مطابقت با آزمون

ماده  6/0% و كلريد سديم   1 % يبا ًَمحتوي تقرتوسط آب  101دستگاه نشان داده شده در شكل      15-102
تا  ،مشخص شده1562-2-5شماره استاندارد ملي ايران الف  –همانگونه كه در پيوست الف  ،1شوينده اسيدي

نگه  3گاه پل سب و تكيهمنا رهاسازدر باالي آب توسط مكانيزم  2جابجا شونده قطعهشود و  سطح لبه پر مي
  .شود داشته مي

جدا از منبع تغذيه شوند و وسيله مي برداشته  ،ابزار بدون كمك ي قابل برداشتها ها و محفظه تمامي قفسه
  .شوندپوشش هاي المپ برداشته نمي .مي گردد

   ،مكانيزم رهاسازتا هنگام عمل گيرد  نان ارتفاعي قرار ميخود در چبه صورت افقي روي تكيه گاه دستگاه اين 
همه اجزاء الكتريكي نصب شده بر روي آن  شاملهاي داخلي كابين يا محفظه و لبه ديوارهباالي قطعه از  آب

 دشو انجام مي وضعيتهر دستگاه در با اين بار  آزمون فقط يكاين  .شودبا نامساعد ترين وضعيت تخليه مي
مشروط بر اين كه ت موقعيتهاي مختلف تكرار شود تحو ممكن است آزمون به دفعات زياد بر حسب نياز اما 

  .باشد داشتهوجود نآزمونهاي قبلي در اثر  ،باقيمانده در قسمتهاي تحت عمليات رطوبتي آبهيچ 
بازرسي بايد را تحمل كند و  3-16وسيله بايد آزمون استقامت الكتريكي بند  ،بالفاصله پس از اين آزمون

 فواصل هوايي و خزشي اي كه بتواند باعث كاهشروي عايق بندي به گونهنشان دهد كه هيچ اثري از آب 
  .وجود نداشته است ،شود 29به ميزان كمتر از مقادير مشخص شده در بند 

آب در تماس با المنت گرمازاي برفك زدايي يا عايق بندي آن در صورتي كه بازرسي نشان دهد  ،عالوه بر اين
  .را تحمل كند 102-22د وسيله بايد آزمون بن ،قرار دارد

                                                 
1-Acid rinsing agent 
2-Displacement block 
3- Bridge support 
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  º  2حداكثر زاويهتحت يك  وسايل بستني سازو  سازها يخ ،وسايل توكاروسايل به جز    15-103
نيم ليتر  .شوند ميكج  ،آزمون باشداين درجهتي كه بدترين حالت براي  عادي و استفادهنسبت به وضعيت 
الف  –همانگونه كه در پيوست الف  ،ديماده شوينده اسي 6/0% و كلريد سديم  1% يباًَآب محتوي تقر

 s 60به مدت تقريبي به طور يكنواخت از باالي وسيله  ،مشخص شده1562-2-5شماره استاندارد ملي ايران 
 و ها در وضعيت روشن هستند در حالي كه كنترل كننده mm 50در نامساعدترين محل از ارتفاع تقريبي 

  .شود مي ريخته ،استقطع شده وسيله از منبع تغذيه 
را تحمل كند و بازرسي بايد  3-16وسيله بايد آزمون استقامت الكتريكي بند  ،بالفاصله پس از اين آزمون

 فواصل هوايي و خزشي اي كه بتواند باعث كاهشنشان دهد كه هيچ اثري از آب روي عايق بندي به گونه
  .ستوجود نداشته ا ،شود 29به ميزان كمتر از مقادير مشخص شده در بند 

مخزن يا آن قسمت  ،شوند كه به طور مستقيم به منبع تغذيه آب وصل مي سازهايي يخدر مورد    15-104
شير ورودي باز گذاشته سپس  .شود مانند استفاده عادي با آب پر مي ،از وسيله كه به عنوان مخزن است

  .يابدپس از اولين مشاهده سرريز ادامه مي دقيقهيك و پر شدن تا شود  مي
شير ورودي پس از عملكرد آن وسيله  ،ر گاه به دليل عمل كردن يك وسيله هيچگونه سرريزي اتفاق نيفتده

  .شود گذاشته مي باز ديگردقيقه پنج به مدت 
را تحمل كند و بازرسي بايد  3-16وسيله بايد آزمون استقامت الكتريكي بند  ،بالفاصله پس از اين آزمون

 فواصل هوايي و خزشي اي كه بتواند باعث كاهشوي عايق بندي به گونهنشان دهد كه هيچ اثري از آب ر
  .وجود نداشته است ،شود 29به ميزان كمتر از مقادير مشخص شده در بند 

 هاي گرمازاي برفك زدايي المنت  الكتريكي  بندي عايق  رويعملكرد سيستم برفك زدايي نبايد   15-105
  .باشد  داشته  اثري

 .دشو مي  زير بررسي  نبا آزمو  مطابقت

را تحمل كند و  3-16وسيله بايد آزمون استقامت الكتريكي بند  ،102-11 بند  از آزمون  پس  بالفاصله
فواصل  اي كه بتواند باعث كاهشبازرسي بايد نشان دهد كه هيچ اثري از آب روي عايق بندي به گونه

  .وجود نداشته است ،شود 29د به ميزان كمتر از مقادير مشخص شده در بن هوايي و خزشي
در صورتي كه بازرسي نشان دهد آب در تماس با المنت گرمازاي برفك زدايي يا عايق بندي آن  ،عالوه بر اين

  .را تحمل كند 102-22وسيله بايد آزمون بند  ،قرار دارد

  جريان نشت الكتريكي و استقامت الكتريكي  16
  .با در نظر گرفتن مطالب زير كاربرد دارد 1562-1 استاندارد ملي ايران شمارهاز  16بند  

  :شود اضافه  16-1
  .براي مدارهاي باتري كاربرد ندارد 2-16آزمون بند 

  :شود اصالح  16-2
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مقادير زير كاربرد     ،1وسايل طبقه و انواع مختلف  01وسايل طبقه به جاي مقادير مشخص شده براي 
  :دارد

mA  75/0  01وسايل طبقه براي  -

وسايل مقادير مشخص شده براي انواع مختلف   1طبقه  برودتيوسايل اي بر -
  ثابت 1طبقه 

mA  5/1  1وسايل طبقه براي ساير  -

  :شود اضافه  16-3
بين مدارهاي مجزاي مربوط به عملكرد  ،7ولتاژ آزمون مشخص شده براي عايق بندي تقويت شده در جدول 

  .شودمي اعمالباتري و عملكرد تغذيه اصلي 

  حفاظت ترانسفورماتورها  و مدارهاي مربوطه در برابر اضافه بار  17
  .كاربرد دارد 1562-1 استاندارد ملي ايران شمارهاز  17بند  

  دوام  18
  .داردنكاربرد  1562-1 استاندارد ملي ايران شمارهاز  18بند 

  كار غير عادي  19
  .تن مطالب زير كاربرد داردبا در نظر گرف 1562-1 استاندارد ملي ايران شمارهاز  19بند 

  :اضافه شود  19-1
  .كاربرد ندارد هاي گرمازاسيستم براي 3-19و  2-19بندهاي 

تحت آزمـون مشـخص شـده در     ،ها، در صورت وجودحرارتي آن هايبادبزن و محافظ هايموتور ،عالوه بر اين
  .گيرندالف قرار مي-پيوست الف

  .شوداين آزمون فقط يك بار انجام مي ،موتور بادبزن و محافظ حرارتي آناز در مورد هر نوع تركيب  – 101يادآوري 
هـاي مشـخص   تحت آزمون 1562-2-34شماره استاندارد ملي ايران با  تطبيق داده نشده موتوركمپرسورهاي

آن اسـتاندارد نيـز    104-19گيرند و بايد بـا بنـد   اين استاندارد قرار مي 102-19 و101-19شده در بندهاي 
  .قت داشته باشندبامط

  .شوداين آزمون فقط يك بار انجام مي ،ارائه شده موتوركمپرسوربراي هر نوع  – 102يادآوري 

  .گيرندالف قرار نمي- تحت آزمون قفل رتور پيوست الف وسايل بستني ساز موتورهاي بادبزن
  :اضافه شود  19-7

  .شوندآزمون مي min 5به مدت  وسايل بستني ساز موتورهاي بادبزن
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  :اضافه شود  19-8
  .كاربرد ندارد 1562-2-34شماره استاندارد ملي ايران با طبق منسه فاز  موتوركمپرسورهاياين آزمون براي 

  .كاربرد ندارد  19-9
  :اضافه شود  19-13

در پايـان   1562-2-34شـماره  اسـتاندارد ملـي ايـران    با  تطبيق داده نشده موتوركمپرسورهايدماي محفظه 
  .تجاوز نمايد ºC 150شود و نبايد از يين ميدوره آزمون تع

حتي  آتش سوزيكه خطر جاي گذاري شوندشده و سنجي بايد چنان اندازه  گرمازاهاي سيستم   19-101
  .در شرايط كار غيرعادي وجود نداشته باشد

  .شود بازرسي و آزمون زير بررسي مي امطابقت ب
  .شودميش بسته و سيستم تبريد خامووسيله درها و درپوشهاي 

    .شودروشن مي ،توسط كاربر روشن و خاموش شودمي تواند هر سيستم گرمازايي كه 
      قرار پايدار برقراري شرايط تا  خودري اكولتاژ برابر  1/1بطور پيوسته تحت ولتاژ  گرمازاهاي سيستم

كار به نها به نوبت وجود داشته باشد هر كدام از آ گرمازاسيستم بيش از يك  در صورتي كه .مي گيرند
كه  شود دو يا چند  جزء با هم عمل نمايند خرابي مربوط به تنها يك جزء باعث شوند مگر اينكه  ميانداخته 
   .گردندآنها بصورت تركيبي با هم آزمون ميحالت در اين 

در طي  هاي گرمازامسيستمكن است الزم شود يك يا چند جزء اتصال كوتاه شوند تا اطمينان حاصل شود كه م – يادآوري
اتصال كوتاه مي شوند مگر  هاي حرارتي با وصل مجدد خودكارقطع كننده .به طور پيوسته برق دار مي مانند كار عادي

  .باشدمي 100000هاي كاري تعداد چرخه .منطبق باشند 2-1-24اينكه آنها با بند 
  .شودمي گرمازاسيستم از عملكرد  شود اگر باعث ممانعتسيستم تبريد خاموش نمي

  .مطابقت داشته باشد 13-19وسيله بايد با بند  ،در طي اين آزمون و پس از آن
خطر  ،آتش سوزيه خطر اي ساخته شده باشند كبه گونهبايد  وسايل بستني سازو  سازها يخ     19-102

  .وجود نداشته باشدحتي در حالت كار غير عادي گرفتگي   مكانيكي يا خطر برق
ساز تعبيه  يخ ،ساز يخكه  حالي در ،عادي پيش آيد استفادهكه ممكن است در  يهر نقصايجاد ا مطابقت ب

هر بار فقط  .شود بررسي مي ،است ولتاژ اسمي در ار عاديكتحت  وسيله بستني سازيا  شده در وسيله
  .گيرند متوالي انجام ميبه طور آزمونها  و آيد ط خطا بوجود مياييك شر

يا  وسيله بستني سازيا  ساز تعبيه شده در وسيله يخ ،يخ سازهاي هاي سيم پيچدما ،آزمونهاطي در 
  .بيشتر شود  8شده در جدول  ارائهاز مقادير د نباي يخ سازهمراه  هوسيل

  .مطابقت داشته باشد 13-19وسيله بايد با بند  ،هاها و پس از آندر طي اين آزمون

  :رتند ازعباخطا  هايحالتمثالهايي از  – 1 يادآوري
  ؛تايمر در هر موقعيتيتوقف  -
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  ؛برنامهاز يك يا چند فاز منبع تغذيه در هر قسمت مجدد قطع و اتصال  -
  ؛اجزاءباز يا اتصال كوتاه  مدار -
  ؛شير مغناطيسينقص يك  -
  .كار تحت شرايط مخزن خالي -

  .دنايج را بدهعمدتاً آزمونها محدود به آنهايي هستند كه ممكن است بدترين نت – 2 يادآوري

  هر كدام كه شرايط نامساعدتري را ايجاد  ،شوند كه شير آب بسته يا باز باشد ها در حالي انجام مي آزمون – 3 يادآوري
   .كند مي

  .شوند نميحرارتي اتصال كوتاه  هاي كننده كنترل ،در اين آزمونها – 4 يادآوري

استاندارد مربوطه  شوند مشروط براينكه باز نمي مدارصال كوتاه يا ات ،مربوطه هايبا استاندارد نطبقاجزاي م – 5 يادآوري
  .افتد دربر گيرد شرايطي را كه در وسيله اتفاق مي

در حين اين آزمونها اتصال  ،3796 - 1 ايران شماره طبق با استاندارد ملينكليدهاي كنترل كننده سطح آب م – 6 يادآوري
  .شوند كوتاه نمي

شده انجام  104-15بند آزمون قبال طي شود  شته نگه دادر طي آن وسيله خودكار پركننده آب باز آزموني كه  – 7 يادآوري
  .است

اي ساخته شده به گونهاند بايد  مشابه آن در نظر گرفته شده و استفادهوسايلي كه براي اردوگاه    19-103
بر طرف شده باشد حتي در تا حد امكان گرفتگي   خطر مكانيكي يا خطر برق ،آتش سوزيه خطر باشند ك

  .صورتي كه وسيله در حالت شيب دار كار كند
  .شود آزمون زير بررسي مي امطابقت ب

 كار عادي تحت وشود  قرار داده مي º5  دار در نامساعدترين وضعيت با زاويه وسيله روي يك نگهدارنده شيب
  .شود كار انداخته مي بها برقراري شرايط پايدار، ت ولتاژ اسميدر 

كه فقط با كمك ابزار قابل  غير قابل وصل مجدد خودكارهاي حرارتي  قطع كننده ،در حين آزمون
نبايد عمل نمايند و نبايد بخار يا گازهاي قابل اشتعال  ،باشند يا نياز به تعويض يك قطعه دارند ميسي دستر

  .وسيله جمع شود رد
  .طابقت داشته باشدم 13-19وسيله بايد با بند  ،در طي اين آزمون و پس از آن

  .خطر شوند شرايط كار غير عادي باعث د تحتنباي تجهيزات روشنايي   19-104
ها به درپوش ياسيستم تبريد خاموش و در  ،در حالي كه وسيله خالي شود بررسي مي آزمون زير بامطابقت 

  .هر كدام نامساعدتر باشد ،اندطور كامل باز يا بسته
       مدت  هبا يك المپ مطابق دستورالعمل سازنده ب ،پوشش محافظ آن نضمامبه اروشنايي كامل جهيزات ت

h 12  شوند ميبه كار انداخته  ولتاژ اسميبرابر  06/1در.   
توان ورودي حداكثر رسيدن به ولتاژ تا  ،حاصل نشود ولتاژ اسمياگر توان ورودي اسمي ماكزيمم المپ در 
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  .شود برابر اين ولتاژ افزايش داده مي 06/1 تاولتاژ آنگاه شود و  تغيير داده مي اسمي
بند )  eو )  a (، dاي تحت شرايط خطاي مشخص شده در بخش تخليههاي داراي المپ تجهيزات روشنايي

تا پايداري  ولتاژ اسميبه كار انداخته مي شوند و وسيله با  5920-1ملي ايران شماره استاندارد  1- 12-5
  .شودشده تغذيه ميهاي اندازه گيري دماي قسمت

  .مطابقت داشته باشد 13-19وسيله بايد با بند  ،در طي اين آزمون و پس از آن
استاندارد  5- 12هاي مربوطه نبايد از مقادير مشخص شده در بند كشي هاي باالست و سيمدماهاي سيم پيچ
  .هنگام اندازه گيري تحت شرايط مشخص شده تجاوز نمايد 5920-1ملي ايران شماره 

اند و داراي قطبيت نشانه گذاري شده بر رو يا در شده وسايلي كه براي كار با باتري در نظر گرفته   19-105
خطر مكانيكي يا  ،اي ساخته شده باشند كه خطر آتش سوزيباشند بايد به گونهها ميها و پايانهكنار ترمينال

  .ته باشدوجود نداشصورت تغيير اتصال قطبيت حتي در گرفتگي   خطر برق
 وشده شارژ كامل كه به طور  Ah 70 ياما با باتر 11تحت شرايط مشخص شده در بند با كار وسيله مطابقت 

  .شود بررسي مي ،اتصال داده شدهنيز با قطبيت معكوس 
  .مطابقت داشته باشد 13-19وسيله بايد با بند  ،در طي اين آزمون و پس از آن

  پايداري و خطرات مكانيكي  20
  .با در نظر گرفتن مطالب زير كاربرد دارد 1562-1 استاندارد ملي ايران شمارهاز  20بند 

   :اصالح شود 20-1
  :مطلب زير كاربرد دارد ،به جاي اين الزام

  .بايد پايداري كافي داشته باشند وسايل بستني ساز

در باز اگر پايداري وسيله با يك  .بايد پايداري كافي داشته باشند بستني سازهاو  برودتيوسايل    20-101
  .اين در بايد براي ايجاد تكيه گاه در نظر گرفته شده باشد ،شودتامين مي

  .اين الزام براي وسايل توكار كاربرد ندارد
پس بدين صورت كه  ،شودانجام مي 104- 20و  103- 20، 102- 20 هايهاي بندمطابقت با بازرسي و آزمون

شود و مطابق دستورالعمل ميبر روي يك تكيه گاه افقي قرار داده  ،منبع تغذيه وسيله خالي ازجداسازي از 
هم  هيا تنظيم شد شتهدر نامساعدترين وضعيت قرار دا ،در صورت وجود ،در حالي كه چرخ يا غلتكنصب 

هستند مطابق دستورالعمل نصب مستقر  m 3/1كه داراي ارتفاعي بيش از  وسايل نصب ثابت .گرددميتراز 
  .شونديم

  .شوندايستاده آزاد آزمون ميبه عنوان وسايل باشند مي m 3/1داراي ارتفاع تا كه  وسايل نصب ثابت  -1 يادآوري

نبايد  29و  16 ،8مطابقت با بندهاي  ،هاها وسيله نبايد واژگون شود و پس از اين آزموندر طي اين آزمون
  .مختل شود
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  .شودواژگوني محسوب مي وسيله از وضعيت افقي  º 2هرگونه جابجايي بيش از   -2 يادآوري

  .وسايلي كه داراي در هستند بايد تحت آزمون زير قرار گيرند   20-102
اند بايد با استفاده از به غير از آنهايي كه براي نگهداري تخم مرغ در نظر گرفته شده ،هاي داخل درهمه قفسه

  .بارگذاري شوند kg 5/0و جرم   mm 80اي داراي قطر هاي استوانهوزنه

براي نگهداري  به طور خاصقفسه مربوطه كه  به حساب نمي آيداين گونه  ،اگر جا تخم مرغي بتواند برداشته شود -1 يادآوري
  .تخم مرغ در نظر گرفته شده است

      ادهقرار دو تا حد امكان دور از لوال هاي در قفسهدر ابتداي هاي زيادي به طور افقي تا حد امكان وزنه
در  mm 80به جز در مورد فضايي با پهناي كمتر از  ،هر يك در طول قفسه به طور يكنواختشود و مي

  .تا آن سوي قفسه تخم مرغ امتداد يافته باشدشود در صورتي كه مماس مي ،انتهاي قفسه
 mm 340االي قفسه شود كه ارتفاع آزاد بهايي قرار داده ميها در هر محل روي قفسهسه عدد از اين وزنه

يا بيشتر  mm 340و  mm 170هايي كه ارتفاع آزاد باالي قفسه بين دو وزنه در هر محل روي قفسه .باشد
      قرار ،باشد  mm 170هايي كه ارتفاع آزاد باالي قفسه كمتر از در هر محل روي قفسه وزنه باشد و يك

 هاي مختلفي تنظيم شوند در موقعيتي قرار داده يتتوانند توسط كاربر در وضعهايي كه ميقفسه .گيردمي
  .شوند كه نامساعدترين نتايج حاصل شودمي

ها مجازند اين وزنهخيلي باريك باشد  ،قرار داده شده صافهايي كه روي سطح براي جا دادن وزنهقفسه اين اگر  -2 يادآوري 
  .باشند ،از قفسه آويزان شوند يا يا به صورت كج شده

شوند يا در ظرفيت كامل آن پر مياند با مقداري از آب تا نشانه عي كه بر روي در قرار داده شدهظروف ماي
  .گردندصورت فقدان اين نشانه به طور كامل پر مي

 kg 3/2يك وزنه شود و باز مي º 90اين در تا زاويه تقريبي  ،در مورد وسايلي كه فقط داراي يك در هستند
  .شوددورتر از لوال در باالي در قرار داده مياز لبه  mm 40به فاصله  

 º 90در نامساعدترين تركيب تا زاويه تقريبي  ،هر دو در ،در مورد وسايلي كه داراي بيش از يك در هستند
از لبه دورتر از  mm 40به فاصله   kg 3/2وزنه يك  .شوندهاي درهاي بسته بارگذاري نميقفسه .دنشوباز مي

  .كه بدترين شرايط آزمون را ايجاد نمايدشود قرار داده مي  يهاي بازدراز  يكيلوال در باالي 
هر كدام زاويه كمتري را  ،تا محدوده توقف دريا  º 180اين آزمون با در يا درهاي باز شده تا زاويه تقريبي 

  .شودتكرار مي ،فراهم كند
آزمون با درهاي باز شده تا زاويه  ،ستندچنانچه وسايلي داراي درهاي قابل چپگرد و راستگرد شدن از لوال ه

سازنده تكرار يا تا محدوده توقف در با درهاي لوالدار شده در طرف ديگر مطابق دستورالعمل  º 180تقريبي 
  .كندنتايج را فراهم مينامساعدترين شود اگر مي
هستند تحت آزمون هاي نگهداري مواد غذايي كشوهاي ريلي در داخل محفظهوسايلي كه داراي      20-103

  .گيرندميزير قرار 
بارگذاري  kg/l 5/0  كشو معادلمواد غذايي توزيع شده بر واحد حجم نگهداري  يكنواختهر كشو با يك بار 
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  .شودمي

حجم هندسي كشو است كه بر مبناي ارتفاع آزاد فضاي باالي كشو در نظر گرفته  ،حد حجم نگهداري مواد غذايياو – يادآوري
  .شودمي
يكي از كشوها كـه نامسـاعدترين    ،هاي نگهداري مواد غذاييمحفظهر كاربردهاي تا سه كشو ريلي در داخل د

در  ،مجهـز اسـت  بـه آن  اگر  ،شودكند تا بدترين وضعيت يا توقفگاه آن به بيرون كشيده مينتايج را ايجاد مي
  .شده است باز º 90زاويه تقريبي بوطه تا رمحالي كه در 

كـه   دو كشو غير مجـاور   ،هاي نگهداري مواد غذاييمحفظهبا بيش از سه كشو ريلي در داخل در كاربردهاي 
       تـا بـدترين وضـعيت يـا توقفگـاه آن بـه بيـرون كشـيده         انتخاب شده و ،دنكننامساعدترين نتايج را ايجاد مي

زاويـه  تـا  حاصل شـود   ي كه الزم است تا دسترسي به كشوهادرهر در حالي كه  ،نداگر به آن مجهز ،دنشومي
  .شوندمي باز º 90تقريبي 
  .شوندبارگذاري مي 102-20هاي در بر روي درهاي باز شده مطابق با بند قفسه

  .گيرندتحت آزمون زير قرار مي ،قابل دسترس بدون باز كردن دروسايل داراي كشوهاي ريلي    20-104
 kg/l 5/0ها معادل اري مواد غذايي محفظههر كشو با يك بار يكنواخت توزيع شده بر واحد حجم نگهد

  .شودبارگذاري مي

حجم هندسي كشو است كه بر مبناي ارتفاع آزاد فضاي باالي كشو در نظر گرفته  ،واحد حجم نگهداري مواد غذايي – يادآوري
  .شودمي

 ،شـود كشيده ميكند تا بدترين وضعيت يا توقفگاه آن به بيرون يك كشو كه نامساعدترين نتيجه را ايجاد مي
  .شودو يا از آن آويزان مي واردبه آرامي به مركز كشو  kg 23و يك وزنه  ،اگر به آن مجهز است

هاي در همان گونـه  قفسه ،مگر غير از اين مشخص شده باشد ،اگر وسيله داراي يك يا چند در باشدهمچنين 
  .شوندتعيين شده بارگذاري مي 102-20كه در بند 

 kg 3/2شود و يك وزنه باز مي º 90اين در تا زاويه تقريبي  ،كه فقط داراي يك در هستنددر مورد وسايلي 
  .شوداز لبه دورتر از لوال در باالي در قرار داده مي mm 40به فاصله  

 º 90در نامساعدترين تركيب تا زاويه تقريبي  ،هر دو در ،در مورد وسايلي كه داراي بيش از يك در هستند
از لبه دورتر از  mm 40به فاصله   kg 3/2يك وزنه  .شوندهاي درهاي بسته بارگذاري نميقفسه .باز مي شوند

  .شود كه بدترين شرايط آزمون را ايجاد نمايدلوال در باالي يكي از درهاي بازي  قرار داده مي

  استقامت مكانيكي  21
  .الب زير كاربرد داردبا در نظر گرفتن مط 1562-1 استاندارد ملي ايران شمارهاز  21بند 

  شوند كه احتماال در استفاده عادي آسيب هاي داخل وسيله اين گونه در نظر گرفته مي- هاي المپپوشش –101 يادآوري
  .شوندالمپ ها آزمون نمي .بينندمي

  .تحمل كنندبايد اثرات ناشي از سقوط و ارتعاش را  مشابهاستفاده وسايل مخصوص اردوگاه يا  21-101
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   .شود مي بررسي زير  آزمونبا   مطابقت
برروي يك پايه سخت  mm 50 از ارتفاع مرتبه 50و شود قرار داده ميوسيله روي يك تخته چوب افقي 

  .كند چوبي سقوط مي
 بستهبه يك منبع نوسان كننده محفظه اطراف هاي  توسط تسمهدر وضعيت عادي استفاده خود  هوسيل آنگاه
  :باشد و دشواري شرايط به شرح زير است عمودي مي نآجهت نوع نوسان سينوسي و  .شود مي

  min 30   مدت -
  mm  35/0  دامنه -
  Hz 10، Hz 55، Hz 10   جاروب كننده گستره فركانس -
  دقيقهدر  1يك اكتاو  جاروب كردنفركانس نرخ تغييرات  -

نبايد  ،ژهوي هب .شاهده گرددمدر وسيله  ،نبايد هيچ آسيبي كه ايمني را تحت تأثير قرار دهد ،آزمونپس از اين 
  .رخ دهد ،هيچ اتصال يا قسمتي كه احتمال دارد ايمني را مختل كندشل شدن 

  .ها بايد در برابر خطرات مكانيكي محافظت شوندالمپ   21-102
  ،جاي خـود براي تماس با المپ و پوشش آن در  mm  5/0 mm 75 وارد كردن يك كره با قطربا   مطابقت

  .شود ميبررسي بدون اعمال نيروي قابل مالحظه 
  .كره نبايد با المپ تماس پيدا كند

  ساختمان  22
  .با در نظر گرفتن مطالب زير كاربرد دارد 1562-1 استاندارد ملي ايران شمارهاز  22بند 
  :اصالح شود  22-6

مگر اينكه حفاظت كافي  ،اواپراتور باشندبا  تماسنبايد در  ،دمايي آنها گرجز قسمتهاي حس  به ،ها  ترموستات
  .تأمين شده باشدناشي از برفك زدايي در برابر تقطير در سطوح سرد و در برابر تأثير آب 

  .ترموستات جاري شودلوله و دنباله  قسمتهايي مانند در بايد دقت شود كه آب –101 يادآوري

  :شوديگزين اج  22-7

مبردهاي هاي حفاظتي سيستم خنك سازي محافظت شده كه از حفظهانضمام م  به ،وسايل نوع تراكمي
  :فشارهاي زير را تحمل كنندكنند بايد استفاده مي قابل اشتعال

 2 جانبي باالمعرض فشار هايي كه در براي قسمت ºC 70برابر فشار بخار اشباع مبرد در  5/3فشاري معادل  -
  ؛در طي كار عادي قرار دارند 2
 3جانبي پايينفشار هايي كه در معرض براي قسمت ºC 20برابر فشار بخار اشباع مبرد در  5فشاري معادل  -

  .در طي كار عادي قرار دارند 3پايين
                                                 

 .يك به دو است تبفاصله بين دو فركانس با نسيك اكتاو  -1

2-High-side pressure 
3-Low-side pressure 
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  .ارائه شده است 107- 22در بند  لزامات ساختماني ويژه وسايل داراي سيستم خنك سازي محافظت شدها –101 يادآوري

   .باشندفشارهاي اندازه گيري مي ،فشارها همه –102 يادآوري
   .شود مي بررسي زير  با آزمون  مطابقت

  كي تادروليـج به طور هيـاري قرار مي گيرد كه به تدريـله تحت آزمون در معرض فشـقسمت مرتبط با وسي
 از قسمت .شودنگه داشته مي min 1اين فشار به مدت  .يابدرسيدن به فشار آزمون مورد نياز افزايش مي

  .د مشاهده شودتحت آزمون هيچ نشتي نباي

  .شودانجام نمي 1562-2-34بر روي موتوركمپرسورهاي منطبق با استاندارد ملي ايران شماره اين آزمون  –103 يادآوري

  :اصالح شود     22-17
  .كاربرد ندارد بستني سازو  برودتيوسايل اين الزام براي 

  :شود ضافها    22-33

در تماس مستقيم با در طي استفاده عادي ق بندي هستند نبايد هاي گرمازا كه فقط داراي يك اليه عايهادي
  .آب يا يخ باشند

  .شودآب يخ زده به عنوان مايع هادي در نظر گرفته مي –101 يادآوري
  .باشند كه در استفاده عادي شل نشوند  شدهمحكم ها بايد چنان  سرپيچ المپ    22-101

  .دشوها مي شامل تعويض المپاستفاده عادي  –يادآوري
در مورد  Nm 15/0 آزمون قرار دادن سرپيچ در معرض گشتاورتحت مطابقت با بازرسي و در صورت لزوم با 

سپس  .شود بررسي مي  22Bو  E 27در مورد سرپيچهاي  Nm 25/0گشتاور و  15Bو E 14 سرپيچهاي
در جهت محور  min 1 به مدترا هر يك  N 1 N 10معادل  كششيفشاري و بعد ها بايد نيروي  سرپيچ

  .سرپيچ تحمل كنند
  .شل شوندسرپيچ ها نبايد  ،هاپس از اين آزمون

  .منطبق باشند IEC 60598-1استاندارد  )  i 4-4-4المپ فلورسنت بايد با آزمون بند  سرپيچهاي
به صورت يكپارچه د و انآنها كه در آن قرار گرفته ملحقاتهاي سيمي عايق بندي شده و گرم كن   22-102

  .باشندمحافظت شده آب نفوذ  در برابربايد در تماس با آن هستند و عايق بندي حرارتي 
) ºC )520 سديم با دماييد كلر 1 % حاوي آبكامل در المنت گرمازاي وري سه نمونه  مطابقت با غوطه 

  .شود بررسي مي h 24 به مدت 
  .گردد آب اعمال مياين و  برق دار المنت گرمازا) هاي ( قسمت بين  min 15ت مد به V 1250سپس ولتاژ 

  .رخ دهدعايق الكتريكي نبايد شكست  ،آزموناين در حين 

  .دنشو عنوان ملحقات محسوب نمي  بهي الكتريكي اتصاالت ترمينالها –يادآوري
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فشار باالي سيستم بايد در قسمت  نندكاستفاده ميسيستم تبريد فرا بحراني  وسايلي كه از    22-103
نبايد . داشته باشند خنك كننده گازبر روي كمپرسور يا بين كمپرسور و  وسيله رهاساز فشارتبريد، يك 

وجود داشته  وسيله رهاساز فشاروسايل قطع كننده يا تجهيزات ديگري به جز لوله كشي بين كمپرسور و 
  .دگردافت فشار باعث ايجاد تواند بكه  باشد

آزاد شده از سيستم، نتواند سبب هيچ گونه آسيبي  اي نصب شود كه مبردبايد به گونه وسيله رهاساز فشار
اي قرار گرفته باشد كه مسدود شدن آن در استفاده عادي اين منفذ بايد به گونه. به استفاده كننده شود

  .امكان پذير نباشد
  .نهايي باشداستفاده كننده اي تنظيم توسط گونه تمهيدي بررهفاقد بايد  وسيله رهاساز فشار

  .قسمت فشار باال باشد فشار طراحيِنبايد بيش از  وسيله رهاساز فشارفشار عملكردي 

باالي مورد نياز در جدول  قسمتآزمون  فشار يك سوم حداقلقسمت فشار باال نبايد كمتر از  فشار طراحي
  .باشد 1562-2- 34استاندارد ملي ايران شماره  101

توقف  مدتغير عادي و در  تفاده عادي،در اسرا سيستم تبريد، شامل كليه اجزاء، بايد فشارهاي مورد انتظار 
  .تحمل نمايد
تواند بطور جداگانه بر روي ، اگر چه اين آزمون ميكامل انجام شود بايد بر روي سيستم تبريدآزمون فشار 

  .قسمت فشار پايين و قسمت فشار باال انجام شود
   .شود مي زير بررسي  آزمونبازرسي و با   قتمطاب

  :يابدغير فعال شده و فشار آزمون به تدريج افزايش مي وسيله رهاساز فشار
در قسمت فشار باال، تا زماني كه فشار آن به كمتر از حداقل فشار آزمون قسمت باالي مورد نياز در جدول  -

 نباشد؛ فشار طراحيدر حالي كه كمتر از سه برابر نرسد و  1562-2- 34استاندارد ملي ايران شماره  101

تا زماني كه فشار آن به كمتر از  حداقل فشار آزمون قسمت پايينِ مورد نياز در  ،در قسمت فشار پايين -
 نرسد؛ 1562- 2- 34استاندارد ملي ايران شماره  102جدول 

باشد كليه ت فشار پايين ميدر سيستم تبريدي كه داراي فشار متوسط، بين قسمت فشار باال و قسم -
در نظر گرفته اند تا در قسمت فشار متوسط باشند، در قسمت فشار پايين هايي كه در نظر گرفته شدهقسمت

 .شوندمي

  .بايد هيچ نشتي را نشان دهندنهاي تحت آزمون شود و قسمتاين فشار به مدت يك دقيقه نگه داشته مي

مطابقت دارند، انجام      1562-2-34مپرسورهايي كه با استاندارد ملي ايران شماره اين آزمون بر روي موتور ك – يادآوري
  .شودنمي

كنند نبايد باعث داراي دو يا چند كنترل كننده دما كه يك موتوركمپرسور را كنترل ميوسايل     22-104



 

31 

  

  .عملكرد نامناسب و بيش از اندازه محافظ حرارتي موتوركمپرسور شوند
   .شود مي بررسي زير  مونبا آز  مطابقت

شود به جز اين كه كنترل كننده دماي قابل تنظيم وسيله در ولتاژ اسمي و تحت كار عادي به كار انداخته مي
  .اي ايجاد شودشود كه كار دورهاي تنظيم ميتوسط كاربر به گونه

دومين وسيله كنترل  ،هد و بالفاصله پس از قطع اولين وسيله كنترل كنندوهر گاه شرايط پايدار فراهم ش
  .نبايد عمل كند محافظ حرارتي موتوركمپرسور .شودكننده فعال مي

كه ممكن است بر روي يك موتوركمپرسور عمل  دارندبيش از دو وسيله كنترل كننده  ،در حالتي كه وسايل
  .شوداين آزمون به طور جداگانه با هر تركيبي از وسايل كنترل كننده انجام مي ،كنند

مدار باتري  ،كنند و مي توانند با باتري نيز عمل نمايندي كه با برق شهر كار ميوسايلدر مورد     22-105
  .جدا شده باشد  تقويت شدهيا  عايق بندي مضاعفتوسط  هاي برق دارقسمتبايد از 

اين . باشداتصاالت به باتري وجود داشته  وصلهنگام  هاي برق دارقسمتنبايد امكان تماس با  ،عالوه براين
هاي قسمت  ،هايي كه جهت برقراري اتصال بايد برداشته شوندها يا ساير قسمتموضوع حتي اگر پوشش

  .كاربرد دارد ،باشند جدانشدني
  عايق بنـدي تقويـت شـده   يـا   عايق بندي مضاعف هاي مشخص شده براي آزمونبازرسي و با   مطابقت
   .شود مي بررسي

در سيستم خنك سازي ها آنكه از  نوع تراكمي وسايل در تعالمبردهاي قابل اشجرم    22-106
  .بيشتر شودمسير گردش جداگانه در هر  g150نبايد از  شوداستفاده مي

  .شود مي بازرسي بررسيبا   مطابقت
 مبردهاي قابل اشتعالكه از فظت شده اداراي سيستم خنك سازي مح نوع تراكمي وسايل   22-107

  ت مبرد از ـدر نتيجه نش 1طر انفجارـيا خ وزيـآتش سري از هر گونه ـه منظور جلوگيبكنند بايد استفاده مي
  .سيستم خنك سازي ساخته شده باشند

گاز قابل اشتعال هستند به تنهايي مستعد ايجاد  g 5/0كه محتوي كمتر از  ترموستات مجزا از قبيل قطعات – 1 يادآوري
  .باشنداز آن جزء نمي يا خطر انفجار در نتيجه نشت مبرد آتش سوزي

  :خنك سازي وسايلي هستند كهمحافظت شده وسايل داراي سيستم  – 2 يادآوري
  ؛باشندسيستم خنك سازي در داخل محفظه نگهداري مواد غذايي مي بدون هيچ بخشي از -
اي ساخته شده باشد هر قسمت از سيستم خنك سازي كه در داخل محفظه نگهداري مواد غذايي قرار گرفته به گونهدر آنها  -

 mm 1/0بايد حداقل داراي ضخامت هر اليه  .شودجدا فلزي از محفظه نگهداري مواد غذايي  دو جداره اليهبا حداقل كه مبرد 
وجود نداشته و مجراي عبور گاز مبرد در  اواپراتورديگري به به جز مجاري ورود و خروج گاز مبرد هيچ گونه اتصال  .باشد

  .باشدمي mm 6پهناي حداقل داراي اواپراتور 
كه در  باشدهر قسمت از سيستم خنك سازي كه در داخل محفظه نگهداري مواد غذايي قرار گرفته داراي مبردي در آنها  -

                                                 
1-Explosion 
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اگر نشتي در محفظه  .باشدكه آن نيز خود در يك محفظه محافظت شده جداگانه قرار گرفته يك محفظه نگهداري شود 
شود و وسيله مانند استفاده عادي مبرد نشت پيدا كرده در داخل محفظه محافظت شده محصور مي ،نگهداري اوليه بوجود آيد

هيچ نقطه بحراني در محفظه محافظت شده  .را نيز تحمل كند 7-22محفظه محافظت شده بايد آزمون بند  .عمل نخواهد كرد
  .به وجود آيدنبايد در داخل محفظه نگهداري مواد غذايي 

  .شوندداراي گردش هواي مشترك به عنوان محفظه واحد در نظر گرفته مي ةهاي جداگانمحفظه – 3 يادآوري
 بررسي 3-107- 22و در صورت لزوم بند  2- 107-22و  1-107-22هاي بند و آزمونبازرسي با   مطابقت

  .شود مي

نطباق با الزامات مشخص شده آزمون شود و عدم ا ،ك وسيله داراي سيستم خنك سازي محافظت شدههر گاه ي – 4 يادآوري
براي سيستم خنك سازي محافظت شده حاصل شود مي تواند به عنوان يك سيستم خنك سازي محافظت نشده در نظر گرفته 

  .آزمون شود و انطباق با الزامات سيستم خنك سازي محافظت نشده بوجود آيد 108-22شود در صورتي كه بر اساس بند 

در خصوص  .شودشبيه سازي ميتم خنك سازي ي ترين نقطه سيسبحرانيك نشت در    22-107-1
اي كند، يك نشت نيز در نقطهرا برآورده نمي 3-107-22مسيرهاي گردش مبردي كه الزامات خوردگي بند 

از مسير خنك سازي كه نزديك ترين نقطه به ورودي يك لوله يا كابل به يك محفظه نگه داري مواد غذايي 
 .شودشبيه سازي مي است،

نيمه موتوركمپرسور  1به انضمام درزبند نقاط بحراني فقط اتصاالت داخلي بين قسمت هايي از مسير گردش مبرد – 1 يادآوري
 روكشمس نيز نقاط بحراني هستند مگر اين كه آنها در برابر خوردگي توسط يك پوشش يا  -اتصاالت آلومينيم .بسته است

 ،اتصاالت تلسكوپي جوشكاري شده محفظه موتوركمپرسور. شونددن اكسيژن ميمحافظت شوند كه در اين صورت مانع رسي
به عنوان اتصاالت )  2 جوشكاري شيشه(   درزبندي فلزات به وسيله شيشههاي مياني محفظه موتوركمپرسور و جوشكاري لوله

است الزم شود بيش از يك  ممكن ،براي يافتن بحراني ترين نقطه سيستم خنك سازي .شوددر نظر گرفته نمي 3كشيلوله
  .آزمون انجام گردد

لوله مويين  .در نقطه بحراني است 4لوله مويينتزريق بخار مبرد از ميان يك  ،روش شبيه سازي يك نشت
  .اشدب m 3و  m 2و طول بين  mm  05/0 mm  7/0داراي قطر بايد 

ويين تحت تاثير زياد نتايج آزمون قرار نگيرد و فوم در حين عمليات تزريق فوم مراقب باشيد عايق بندي لوله م – 2 يادآوري 
  .شود جاي گذاريممكن است الزم شود قبل از تزريق فوم لوله مويين  .به داخل لوله مويين وارد نشود

 يولتاژ اسمدر  كار عاديهاي بسته و در حالت خاموش يا تحت وسيله با درها و درپوش ،در طي اين آزمون
  .هر كدام نتايج نامساعدتري را ايجاد كند ،شودآزمون مي

  .شودتزريق گاز در همان لحظه نخست روشن شدن وسيله آغاز مي ،كنددر حين آزمون كه وسيله كار مي
با رواداري نسبي       شارژ نامي مبرد  80 %مقدار مبرد جهت تزريق از نوعي كه سازنده تعيين كرده معادل 

g 5/1 باشدمي ،هر كدام كمتر است ،يا ماكزيمم مقداري كه مي تواند در يك ساعت تزريق شود.  

                                                 
1- Gasket 
2-Fusite 
3-Pipework 
4-Capillary tube 
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شود كه براي اطمينان از اين كه در پايان آزمون هنوز گرفته مي 1از طرف بخار مخزن گاز ،مقدار تزريق شده
  .بايد حاوي مبرد مايع كافي باشد ،مبرد مايع در مخزن باقي مانده است

را  2پايين تر حد احتراقشي كه كمترين مقدار اين آزمون با استفاده از بخ ،اگر يك مخلوط بتواند تجزيه شود
  .شوددارد انجام مي

  :شودمخزن گاز در دماي زير نگه داشته مي
  براي شبيه سازي نشت در مسير گردش فشار جانبي پايين ) ºC ) 1 32دماي  - الف
  براي شبيه سازي نشت در مسير گردش فشار جانبي باال ) ºC ) 1 70دماي  -ب

  .شود مقدار گاز تزريق شده ترجيحا با وزن مخزن اندازه گيري شودتوصيه مي – 3 يادآوري
 زريقپس از توقف ت h 24حداقل به مدت از شروع آزمون و پس  s30حداقل هر نشت پيدا كرده چگالي مبرد 

كار تا حد امكان نزديك به اجزاء الكتريكي در طي  وداخل و خارج محفظه نگهداري مواد غذايي در گاز 
  .شوداندازه گيري مي ،نمايدايجاد ميجرقه يا قوس كه يا غير عادي  عادي
  :شودزير اندازه گيري نميهاي و قسمتدر نزديكي وسايل  چگالي

در حتي اگر آنها  الزم هستند 19كه براي انطباق با بند  ودكاروسايل محافظ غير قابل وصل مجدد خ -
   ؛حين كار ايجاد قوس يا جرقه نمايند

حتي اگر آنها  شوندبه طور دائم مدار باز مي  19هاي بند در طي آزمونهاي عمدا ضعيف شده كه قسمت -
   ؛در حين كار ايجاد قوس يا جرقه نمايند

  .پ انطباق دارند-اند و حداقل با الزامات پيوست پدههاي الكتريكي كه آزمون شدستگاه -

از قبيل وسايلي كه از فن آوري  ،شوندتجهيزاتي كه براي پايش چگالي گاز استفاده ميشود توصيه مي – 4 يادآوري
  .رندتاثير نامطلوب بر نتايج آزمون نگذا وباشند  s 3تا  s 2گيرند داراي پاسخ سريع مانند مادون قرمز بهره ميحسگر

به ميزان نمونه برداري گاز در فضاي بسته و  ،شوداستفاده ميگاز  3در صورتي كه از رنگ نگاريشود توصيه مي – 5 يادآوري
   .باشد s 30در هر  ml 2حداكثر 

  .ها به شرطي كه تاثير نامطلوب بر نتايج نگذارند مانعي ندارداستفاده از ساير دستگاه – 6 يادآوري
حد  50%و از  102مبرد مشخص شده در جدول پايين تر  حد احتراق 75 %از بايد ي شده نمقدار اندازه گير

   .تجاوز نمايد min 5براي يك دوره بيش از  102پايين تر مبرد مشخص شده در جدول  احتراق

تريكي هيچ الزام كاربردي ديگري براي اجزاء الك ،در مورد وسايل داراي سيستم خنك سازي محافظت شده – 7 يادآوري
  .جود نداردوهاي نگهداري مواد غذايي داخل محفظه

                                                 
1-Gas bottle 
2-Lower explosive limit 
3-Chromatography 
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همه سطوح در دسترس اجزاء سيستم خنك سازي محافظت شده به انضمام سطوح در    22-107-2
نشان  102با استفاده از ابزاري كه نوك آن در شكل  ،با سيستم خنك سازي محافظت شده نزديكدسترس 

   .شودخراشيده مي ،داده شده است
  :رودبزار با استفاده از پارامترهاي زير به كار مياين ا

  N 3 N 35  سطح تحت آزمون رنيروي عمودي وارده ب -
  N 250حداكثر   سطح تحت آزمون رنيروي موازي وارده ب -

  .شودكشيده مي mm/s 1سطح تحت آزمون با سرعت تقريبي  كلاين ابزار در 
و در سه  در سه وضعيت مختلف به طور عمودي نسبت به محور شيار ،جهتسطح تحت آزمون در يك 

طول خراش  ،اخيردر حالت  .شوددر يك جهت موازي با آن خراش داده مي ،وضعيت مختلف بر روي شيار
  .باشد mm 50بايد 

  .ها نبايد همديگر را قطع كنندخراش
  .يابدكاهش مي 50% ر آزمون را تحمل كند و فشا 7-22اين قسمت از وسيله بايد آزمون بند 

ملي ايران شماره  مطابق استاندارد 5/99% درصورتي كه از آلومينيمِ داراي خلوص كمتر از    22-107-3
تعبيه شده اي كه در عايق بندي حرارتي حفاظت شده استفاده شود به گونه در سيستم خنك سازي ،11845
به  1307-11ملي ايران شماره نمك طبق استاندارد  اي از سيستم خنك سازي تحت آزمون مهنمونهباشد، 
  .شودميقرار داده  h 48مدت 

اي از تورم، ايجاد حفره و سوراخ يا خوردگي فعال ديگري در آلومينيم يا هيچ نشانهنبايد پس از اين آزمون، 
  .در صورت وجود، مالحظه شود ،پوشش آن

  .باشدمي 5/99% خلوص داراي  A 1050 يا ثبت بين المللي Al 99,5ا شناسه ب ISO يحاطرآلومينيم بر اساس   -يادآوري 
كه از فظت نشده و آنهايي اهاي خنك سازي محداراي سيستم نوع تراكمي وسايل مورد در   22-108

قرار محفظه نگهداري مواد غذايي هر جزء الكتريكي كه در داخل  ،كننداستفاده مي مبردهاي قابل اشتعال
حداقل بايد آزمون شوند و  ،نمايدايجاد مي روشناييو يا غير عادي جرقه يا قوس  عاديكار طي گرفته و در 

  .انطباق حاصل شود ،يا مبرد استفاده شده IIAپ در مورد گازهاي گروه   - با الزامات پيوست پ
  :هاي زير كاربرد نداردوسايل و قسمت اين الزامات براي

الزم هستند حتي اگر آنها در  19كه براي انطباق با بند  وسايل محافظ غير قابل وصل مجدد خودكار -  
  و براي ؛حين كار ايجاد قوس يا جرقه نمايند

ند حتي اگر آنها در شوبه طور دائم مدار باز مي 19هاي بند هاي عمدا ضعيف شده كه در طي آزمونقسمت -
  .حين كار ايجاد قوس يا جرقه نمايند

قابل احتراق در بيرون از  محيطيك نبايد به ايجاد  ي مواد غذايينگهدار هايمحفظهنشت مبرد به داخل 
يا  كار عاديطي در اجزاء الكتريكي كه در فضاهايي منجر شود كه در آنجا  نگهداري مواد غذايي هايمحفظه

  ها بسته باقيدرها يا درپوشقرار دارند در هنگامي كه  ،نمايدايجاد ميروشنايي قوس و  وغير عادي جرقه 
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و حداقل با  داين اجزاء آزمون شده باشنمگر اين كه  ،هاباز يا بسته بودن درها يا درپوش مانند يا هنگام مي
  .انطباق حاصل شود ،يا مبرد استفاده شده IIAپ در مورد گازهاي گروه  - الزامات پيوست پ

  :هاي زير كاربرد ندارداين الزامات براي وسايل و قسمت 
الزم هستند حتي اگر آنها در  19كه براي انطباق با بند  وصل مجدد خودكار وسايل محافظ غير قابل -  

  و براي ؛حين كار ايجاد قوس يا جرقه نمايند
ند حتي اگر آنها شوبه طور دائم مدار باز مي 19هاي عمدا ضعيف شده كه در طي آزمون هاي بند قسمت -

  .در حين كار ايجاد قوس يا جرقه نمايند

 گاز قابل اشتعال هستند به تنهايي مستعد ايجاد  g 5/0كه محتوي كمتر از  ترموستات ء مجزا از قبيلجزاا – 1 يادآوري
  .باشنديا خطر انفجار در نتيجه نشت مبرد از آن جزء نمي آتش سوزي

وسايل داراي سيستم خنك سازي محافظت نشده وسايلي هستند كه در آنها حداقل يك قسمت از سيستم  – 2 يادآوري
  .انطباق ندارند 107-22سازي در داخل يك محفظه نگهداري مواد غذايي قرار گرفته يا با بند خنك 

كه در دامنه كاربرد  انفجارهاي قابل هاي الكتريكي مورد استفاده در محيطنواع ديگر حفاظت مخصوص دستگاها – 3 يادآوري
  .باشندقبول مي قرار دارند نيز قابل  5505ملي ايران شماره  مجموعه استانداردهاي

     يا درپوش در حين اين عملكرد باز  شود زيرا دردر نظر گرفته نمي انفجاراحتمال خطر  ،در تعويض المپ – 4 يادآوري
  .باشدمي

  .شود مي بررسي و آزمون زير  5505-15ملي ايران شماره  ويژه استانداردهاي و آزمونبازرسي با   مطابقت

، مبرد به كار رفته 1تواند با استفاده از چگال سازي آميزه شناسيپ مي-ئه شده توسط پيوست پهاي اراآزمون – 5 يادآوري
گازهاي گروه  استفاده براي پ مورد -پيوست پهايي كه به طور مستقل آزمون مي شوند و با دستگاه ،در هر حال .جام شودان

IIA  دارند نياز به آزمون ندارندانطباق.  

 110-22حدود دماي سطح در بند  5505-15ملي ايران شماره  استاندارد 4-5زامات ارائه شده در بند عليرغم ال – 6 يادآوري
  .مشخص شده است

تحت شرايط  ولتاژ اسميو در حالي كه وسيله خاموش است يا در  2اين آزمون در وضعيت بدون كوران هوا 
  .اعدتري ايجاد نمايدهر كدام نتايج نامس ،شودانجام مي ،به كار انداخته شده كار عادي

  .شودتزريق گاز در همان لحظه نخست روشن شدن وسيله آغاز مي ،كنددر طي آزمون كه وسيله كار مي
در صورتي كه يكي از اولين آزمونها شود براي سومين مرتبه تكرار ميشود و انجام مي مرتبه اين آزمون دو

  .را ارائه كند پايين تر حد احتراق  40%بيش از 
در حالت بخار به داخل يك محفظه  g 5/1با رواداري نسبي شارژ نامي مبرد  80% ،يق يك روزنه ويژهاز طر

اين تزريق تا  .شودسپس اين روزنه بسته مي .شوديق ميرتز min10در مدت حداكثر نگهداري مواد غذايي 
تقريبي معادل يك سوم ارتفاع محفظه از باالي  حد امكان نزديك به مركز ديوار پشتي محفظه در يك فاصله

                                                 
1-Stoichiometric 
2-Draught-free 
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با يك سرعت يكنواخت در زماني شود و در يا درپوش پس از سي دقيقه تزريق تكميل مي .شودآن انجام مي
  .شودباز مي ،هركدام كوچكتر است ،يا تا حداكثر مقدار ممكن º90تا زاويه  s 4و  s 2بين 

ها يا نامساعدترين ترتيب يا تركيب براي باز كردن درپوش ،رپوشدر مورد وسايل داراي بيش از يك در يا د
  .شودآزمون با نامساعدترين تركيب عملكرد موتور انجام مي ،در مورد وسايل مجهز به موتور بادبزن

تا حد امكان نزديك به اجزاء هايي در محلاز شروع آزمون  s30 چگالي مبرد نشت پيدا كرده حداقل هر 
  :شودزير اندازه گيري نميهاي لحمچگالي در  ،در هر حال .شودگيري مي الكتريكي اندازه

الزم هستند حتي اگر آنها در  19كه براي انطباق با بند  وسايل محافظ غير قابل وصل مجدد خودكار -
   ؛حين كار ايجاد قوس يا جرقه نمايند

ند حتي اگر آنها در شومدار باز ميبه طور دائم  19هاي بند هاي عمدا ضعيف شده كه در طي آزمونقسمت -
  .حين كار ايجاد قوس يا جرقه نمايند

  .شودثبت مي ،پس از مشاهده ثبات كاهش min 15مقادير چگالي به مدت 
حد  50%و از  102پايين تر مبرد مشخص شده در جدول  حد احتراق 75% از بايد مقدار اندازه گيري شده ن

   .تجاوز نمايد min 5براي يك دوره بيش از  102جدول پايين تر مبرد مشخص شده در  احتراق
در معرض يك توالي باز يا بسته شدن با يك اين كه در يا درپوش استثناء به شود آزمون فوق تكرار مي

يا تا حداكثر مقدار  º90تا زاويه در يا درپوش گيرد و قرار مي s 4و  s 2در زماني بين سرعت يكنواخت 
  .شودو در طي اين توالي بسته مي شودباز مي ،استهركدام كوچكتر  ،ممكن

اي ساخته شده كنند بايد به گونهاستفاده مي مبردهاي قابل اشتعالكه از  نوع تراكمي وسايل   22-109
در فضاهاي بيروني  آتش سوزييا  انفجارراكد نشود و بدين ترتيب باعث خطر  ،يافتهباشند كه مبرد نشت 

ايجاد  روشناييكه در آنجا اجزائي قرار گرفته كه قوس يا جرقه يا نشوند غذايي هاي نگهداري مواد محفظه
  .كنندمي

حتي اگر آنها در حين كاربرد ندارد ،قرار گرفتههاي زير اين الزامات براي فضاهايي كه در آنها وسايل و قسمت 
  .كار ايجاد قوس يا جرقه نمايند

  يا ،الزم هستند 19براي انطباق با بند كه  وسايل محافظ غير قابل وصل مجدد خودكار -
  .ندشوبه طور دائم مدار باز مي 19هاي بند هاي عمدا ضعيف شده كه در طي آزمونقسمت -

  گاز قابل اشتعال هستند به تنهايي مستعد ايجاد g 5/0كه محتوي كمتر از  ترموستات جزاء مجزا از قبيلا – 1 يادآوري
  .باشنده نشت مبرد از آن جزء نمييا خطر انفجار در نتيج آتش سوزي
يا غير عادي  كار عاديطي ها و اجزائي كه در مگر اين كه روشنايي شود مي آزمون زير بررسيبا   مطابقت

آزمون شده باشند و حداقل  ،اندو آنهايي كه در فضاهاي تحت بررسي قرار گرفتهنمايد جرقه يا قوس ايجاد مي
  .يا مبرد استفاده شده انطباق داشته باشند IIAازهاي گروه پ در مورد گ- با الزامات پيوست پ

       حدود دماي سطح در بند ،5505-15ملي ايران شماره  استاندارد 4-5عليرغم الزامات ارائه شده در بند  – 2 يادآوري
  .مشخص شده است 22-110
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كه در دامنه كاربرد  انفجارهاي قابل محيط هاي الكتريكي مورد استفاده درانواع ديگر حفاظت مخصوص دستگاه – 3 يادآوري
  .باشندقرار دارند نيز قابل قبول مي  5505ملي ايران شماره  مجموعه استانداردهاي

تحت شرايط  ولتاژ اسمياين آزمون در وضعيت بدون كوران هوا و در حالي كه وسيله خاموش است يا در 
  .ام نتايج نامساعدتري ايجاد نمايدهر كد ،شودانجام مي ،به كار انداخته شده كار عادي

  .شودتزريق گاز در همان لحظه نخست روشن شدن وسيله آغاز مي ،كنددر طي آزمون كه وسيله كار مي
  .شودميتزريق به داخل فضاهاي تحت بررسي  g 5/1شارژ مبرد با رواداري نسبي  50% معادل  يمقدار

با جزء الكتريكي زير  قطعات برخوردنقطه نزديك ترين و  h 1ت و بيش از يك دوره تزريق بايد با سرعت ثاب
  :باشدتحت بررسي 

  يا ،در قسمت هاي بيروني مسير گردش خنك سازي لوله كشياتصاالت  -
  .نيمه بسته هايدرزبند موتوركمپرسور -

   .شود از هر گونه تزريق مستقيم بايد اجتنابدر خصوص اجزاء الكتريكي تحت بررسي، 

هاي مياني محفظه موتوركمپرسور و جوشكاري لوله ،اتصاالت تلسكوپي جوشكاري شده محفظه موتوركمپرسور – 4 يادآوري
   .شوددر نظر گرفته نميشيشه به عنوان اتصاالت لوله كشي جوشكاري 

ه اجزاء هايي تا حد امكان نزديك باز شروع آزمون در محل s30چگالي مبرد نشت پيدا كرده حداقل هر 
   .شوداندازه گيري مي ،پس از مشاهده ثبات كاهش min 15تا الكتريكي 

حد  50%و از  102پايين تر مبرد مشخص شده در جدول  حد احتراق 75% از بايد مقدار اندازه گيري شده ن
   .تجاوز نمايد min 5براي يك دوره بيش از  102پايين تر مبرد مشخص شده در جدول  احتراق

نبايد از دماي قرار گيرند  مبردهاي قابل اشتعالماهاي سطوحي كه مي توانند در معرض نشت د   22-110
  .كمتر تجاوز نمايد K 100به ميزان  ،مشخص شده 102همان گونه كه در جدول  ،احتراق مبرد

 بررسي 19 و11اندازه گيري دماهاي سطح مربوطه در طي آزمون هاي مشخص شده در بندهاي با   مطابقت
  .ودش مي

و باعث عملكرد اين وسايل مشخص شده  19در بند هايي كه در طي آزمونهاي زير وسايل و قسمتدماهاي 
  .دگرداندازه گيري نمي ،مي شوند

  يا ،الزم هستند 19كه براي انطباق با بند  وسايل محافظ غير قابل وصل مجدد خودكار -
  .ندشوبه طور دائم مدار باز مي 19هاي بند ضعيف شده كه در طي آزمون هاي عمداًقسمت -
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  قابل اشتعال هايمبرد ياهويژگي -102جدول 

شماره 
  مبرد

  دماي احتراق   فرمول مبرد  نام مبرد
  الف و پ مبرد

ºC  

  پايين تر  حد احتراق
  ب و پ و ت مبرد

%v/v 

R50 متان   CH4  537  4/4  

R290  پروپان  CH3CH2CH3   470  7/1  

R600  بوتان- ان  CH3 CH2 CH2 CH3  372  4/1  

R600a  ايزوبوتان  CH(CH3)3  494  8/1  

 استاندارديا  5505-4استاندارد ملي ايران شماره توان از را مي ردهاي قابل اشتعالـمبوط به ساير ـر مربـمقادي )الف
IEC 60079-4A 20-60079  استاندارد  و IEC  بدست آورد.  

  .بدست آورد ISO 5149و  IEC 60079-20را مي توان از استانداردهاي   تعالمبردهاي قابل اشمقادير مربوط به ساير  )ب
اطالعات مورد نياز استفاده كرد كه  ISO 5149در صورتي مي توان از استاندارد  .استاندارد مرجع است IEC 60079-20استاندارد  )پ
  .موجود نباشد IEC 60079-20استاندارد در 
  چگالي مبرد در هواي خشك )ت

  
به كار رفته، بايد هر  مبرد قابل اشتعالكه در سيستم خنك سازي آنها  وسايل نوع تراكميدر    22-111

هاي مسي يا در نقاط تماس ناخواسته بين آلومينيم غير پوشش دار و لوله 1اتصال از طريق الكتروليتگونه 
 .ه عايق، غير ممكن ساختفلزات مختلف مشابه را توسط وسايل مثبت از قبيل استفاده از روكش يا جداكنند

 .شود با آزمون زير بررسي مي  مطابقت

  .بايد بتوانند از داخل باز شوندهاي وسايل داراي فضاي آزاد هاي محفظهرها و درپوشد   22-112
  .شود مي بررسيآزمون زير با   مطابقت

گيرد ومطابق با شود و بر روي تكيه گاه افقي قرار ميوسيله به صورت خالي، از منبع تغذيه جدا مي
شود به تنظيم يا قفل مي وجهت دار  ،دستوالعمل نصب تراز مي گردد و با چرخ و غلتك، در صورت وجود

آنها به صورت باز  ،هادر صورت وجود قفل بر روي درها يا درپوش. اي كه از حركت وسيله جلوگيري شودگونه
  .مانندمي

  .شوندبسته مي min 15ها براي يك مدت درها و درپوش
 مركزهر در يا درپوش اختصاصي وسيله در معادل با نقطه داخلي در دسترس  ،سپس نيرويي به يك نقطه

  .شودوارد ميسطح صاف درپوش يا در  ردورترين لبه از محور لوال در جهت عمود ب

                                                 
1- Galvanic coupling 
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نمايد درپوش يا  تجاوز N 70وارد شود و بايد قبل از اين كه اين نيرو از  N/s 15كثر ااين نيرو بايد با نرخ حد
  .در باز شود

اي بر روي سطح به نقطه 1يك نيروسنج فنري و در صورت نياز با كمك يك اليه مكندهتوسط  ي تواندين نيرو ما – 1 يادآوري
  .وارد شود ،كه مطابق با نقطه داخلي در دسترس استخارجي در يا درپوش 

ين نيرو مي تواند توسط يك ا ،قرار داردورترين لبه از محور لوال درپوش در مركز ددر صورتي كه دستگيره در يا  – 2 يادآوري
مي تواند  ،مقدار نيروي مورد نياز براي باز كردن در يا درپوش از داخل ،در اين حالت .نيروسنج فنري به دستگيره وارد شود

  .شودتعيين  از محور لوال  دستگيره و نقطه داخلي در دسترس توسط محاسبه نسبي رابطه فاصله
فضاي باشند بايد داراي يك كشوهايي كه فقط پس از باز كردن يك در يا درپوش در دسترس مي   22-113
  .باشند آزاد

  .شود مي بررسي بازرسي و اندازه گيريبا   مطابقت
   فضاي آزادباشند و داراي يك كشوهايي كه بدون باز كردن يك در يا درپوش در دسترس مي   22-114
  بايد ،باشندمي

ي معادل دو پهنايحداقل و  mm 250ارتفاع حداقل اي در ديواره پشتي خود داشته باشند كه داراي دريچه -
  ؛سوم پهناي داخلي كشو باشد

  .بتواند از داخل باز شود -
در داخل كشو  Kg 23با قرار دادن يك وزنه  كهشود  مي بررسيو آزمون زير اندازه گيري  ،بازرسيبا   مطابقت
  .شودانجام مي

گيرد ومطابق با شود و بر روي تكيه گاه افقي قرار مياز منبع تغذيه جدا مي ،وسيله به صورت خالي
شود به تنظيم يا قفل مي وجهت دار  ،در صورت وجود ،هاها و غلتكگردد و با چرخدستوالعمل نصب تراز مي

آنها به صورت باز  ،هايا درپوشدر صورت وجود قفل بر روي درها  .اي كه از حركت وسيله جلوگيري شودگونه
  .مي مانند

  .بسته نگه داشته شوند min 15ها بايد براي يك مدت كشو
 ،سپس نيرويي به كشوي وسيله در مركز هندسي سطح صاف جلويي كشو معادل با نقطه داخلي در دسترس

  .شودوارد مي كشوسطح صاف  ردر جهت عمود ب
باز  كشوتجاوز نمايد  N 70رد شود و بايد قبل از اين كه اين نيرو از وا N/s 15اين نيرو بايد با نرخ حداكثر 

  .شود
  فضاي آزادهايي با اند و داراي محفظهخانگي در نظر گرفته شدهوسايلي كه براي استفاده  در   22-115
 2خود بنديك قفل  هنبايد ب نمايدها را مقدور مييا كشويي كه دسترسي به اين محفظه در هر ،باشندمي

  .مجهز باشد

                                                 
1-Suction pad 
2-Self-latching lock 
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از داشته باشد يا از نوعي باشد كه كليد يدو حركت مستقل ن ،نمايد بايد براي قفل كردنكليدي كه قفل مي
    .زندپس از بازكردن قفل به طور خودكار بيرون مي

  .شوداي از دو حركت مستقل در نظر گرفته ميفشار دادن و چرخاندن نمونه –  يادآوري
  .شود مي بررسيزمون آبازرسي و با   مطابقت

 mm  75با سطحي كه هر دو ضلع عمود بر هم آن بيش از  در دسترس ايِهاي شيشهپنل   22-116
اي باشد شود يا از شيشهاي باشد كه هنگام شكسته شدن به قطعات كوچك خرد ميد بايد يا از شيشهنباش

  .كام مكانيكي افزايش يافته و مضاعف باشدحكه داراي است

به  ،اندبيروني ساخته شده از شيشه كه توسط يك پوشش چسبنده شفاف رويه گذاري شده بهاي درپرداخت – 1 يادآوري
  .شوندعنوان در دسترس محسوب مي

هنگام شكسته شدن به قطعات اند كه اي ساخته شدهكه از شيشه ايِ در دسترسهاي شيشهپنلمطابقت 
  .شوددو نمونه بررسي مي شوند، با انجام آزمون زير بر رويكوچك خرد مي

اي تحت آزمون برداشته شده و شيشه بر روي يك سطح هاي متصل شده به پنل شيشهها يا ساير قسمتقاب
  .شودصاف افقي سخت قرار داده مي

 پس از شكست، كهاي شوند به گونهنگه داشته ميهاي نمونه تحت آزمون در داخل يك قاب از نوار چسبنده لبه – 2 يادآوري
  .اما بدون ممانعت از انبساط و بازشدگي نمونهقطعات شكسته شده  در محل باقي بمانند 

و نوكي  g 5 g 75شود كه داراي سري به جرم شكسته مي 1به وسيله يك پانچ آزموننمونه تحت آزمون  
از  mm 13اين پانچ بايد در فاصله تقريبي  .باشدمي 5° 60°مخروطي از جنس كربيد تنگستن با زاويه 

اي سپس اين پانچ توسط يك چكش به گونه. در نقطه وسط آن لبه قرار داده شودو ترين لبه شيشه بلند
  .كند كه شيشه شكسته شودبرخورد مي

بر  اين پوشش .شودبر روي شيشه شكسته شده قرار داده مي mm50  × mm50يك پوشش شفاف با ابعاد 
از نقطه  mm100 اي كه داراي شعاع از لبه نمونه و سطح نيم دايره mm25 روي حاشيه جانبي به فاصله 

 .گيردضربه است، قرار نمي

و ناحيه انتخاب شده بايد شامل بزرگترين  پذيرفته شودارزيابي بايد دست كم بر روي دو ناحيه از نمونه 
  .باشد هاتكهقطعات و 

 40و براي هر ارزيابي نبايد كمتر از  در داخل پوشش مذكور شمارش شده ك و شكستترتعداد قطعات بدون 
  .باشد

تواند براي آزمون مورد استفاده مي جنسدر صورتي كه شيشه خم و انحنا داشته باشد، قطعات مسطح از همان  – 3 يادآوري
  .قرار گيرد

                                                 
1- Test punch 
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كام مكانيكي حداراي استاند كه ساخته شدهاي از شيشهكه  ايِ در دسترسهاي شيشهپنل در مورد
                انداردـمطابق است) Eha( 1يـش پاندولـت با آزمون چكـ، مطابقدنباشميته و مضاعف ـش يافـافزاي

IEC 60068-2-75 شودبررسي مي. 

  .شوداي، مطابق روش جاي گيري آنها در وسيله نگه داشته ميهاي شيشهبراي اين آزمون، پنل
 اعمالاي كه اين ضربات به بحراني ترين نقطه بر روي دو نمونه شود به گونها سه ضربه انجام مياين آزمون ب

  .باشد j 5انرژي هر ضربه بايد . گردد
  .ها، شيشه نبايد شكسته شده يا ترك بخورددر نتيجه اين آزمون

  سيم كشي داخلي  23
  .ن مطالب زير كاربرد داردبا در نظر گرفت 1562-1 استاندارد ملي ايران شمارهاز  23بند 
  :شود صالحا  23-3

شود اي انجام مياين آزمون با وسيله به جاي اين كه آزمون هنگامي انجام شود كه وسيله در حال كار است،
  .كه از منبع تغذيه جدا شده است

  .يابدمرتبه افزايش مي100 000هاي قابل انعطاف در استفاده عادي تا تعداد خمش براي هادي
   :فه شوداضا

  .هاي خارجي كاربرد نداردبراي هادي 2باز شپيچبا فنرهاي الزامات مربوط به  – 101 يادآوري

  اجزاء متشكله  24
  .با در نظر گرفتن مطالب زير كاربرد دارد 1562-1 استاندارد ملي ايران شمارهاز  24بند 
  :اضافه شود  24-1

آزمون شوند  1562-2-34استاندارد ملي ايران شماره  الزم نيست موتوركمپرسورها به طور جداگانه بر اساس
  .و الزامات اين استاندارد را برآورده  نمايند اگر آنها الزامات اين استاندارد را تامين نمايند

  :اضافه شود  24-1-3
  :ساير كليدها به شرح زير استتعداد عملكرد براي 

 مرتبه 300  3مخصوص انجماد سريعكليدهاي  -
 مرتبه 300  فك زدايي دستي و نيمه خودكاركليدهاي بر -
 مرتبه 50 000  كليدهاي در -
  كليدهاي قطع و وصل -
  

 مرتبه 300

                                                 
1- Pendulum hammer test 
2-Open-coil springs 
3-Quick-freeze switches 
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  :اضافه شود  24-1-4
كه  هاي حرارتي با وصل مجدد خودكارقطع كننده -

تاثير نمايند و در طي  101- 19مي توانند بر نتايج آزمون بند 
  نمي شوند اتصال كوتاه 101-19آزمون بند 

 مرتبه 100 000

 مرتبه 100 000  نمايندنترل ميككه موتوركمپرسور را  هاييترموستات -
 مرتبه 100 000  كنند اندازي ميها را راهموتوركمپرسورهايي كه رله -
      بسته و  يهاي حرارتي خودكار موتوركمپرسورهامحافظ -

  نيمه بسته
ــداقل   ــه 2000ح ــا، مرتب ــيش ا ام ز ب

آزمون روز  15تعداد عملكردها در طي 
   ، هر كدام بيشتر باشدقفل رتور

 يهاي حرارتي با وصل مجدد دستي موتوركمپرسورهامحافظ -
  بسته و نيمه بسته

 مرتبه 50

 مرتبه 2000  هاي حرارتي خودكار به جز براي موتورهاي بادبزنساير محافظ -
  هاي حرارتي با وصل مجدد دستيساير محافظ -
  ،صفحه قطع كناز نوع  وسايل رها ساز فشار -

هاي مناسب سيستم تبريد، آزمون سه نمونه جداگانه از قسمت
به همان ترتيب به ازاء هر نمونه  بايدصفحه قطع كن شده و 

  تحت آزمون به كار انداخته شود
                                       رها ساز فشار  الكتريكيوسايل -

 ا عملكرد خودكارب 

 دستي 1با بازگرد  

 مرتبه 30
  مرتبه 1                                      

 
 
 

 مرتبه 30 000
 
 

  طابقت داشته باشند و م 5039-6ملي ايران شماره  بايد با استاندارد  رها ساز فشارالكتريكي  وسايل
   باشند؛ 2N و  2Bبايد از نوع  -
  داشته باشند؛  2Eع آزاد از نوع  بايد سازوكار قط -
    .نبايد بيش از صفر درصد باشد 2انحراف و راندگي -

 اند، فشارقرار نگرفته  IEC 60730 كه در دامنه كاربرد استاندارد رها ساز فشارمكانيكي  وسايل در مورد
  .باشد 10% عملكرد نبايد بيش از تنظيم وسيله به اضافه 

داراي تاييديه         ISO 4126-2كه بر اساس استاندارد  صفحه قطع كن از نوعوسايل رها ساز فشار 
                         .آزمون شوند ISO 4126-2استاندارد  4- 3-14باشند بايد به عنوان بخشي از وسيله مطابق بند نمي

                                                 
1- Reset 
2-Drift 
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  :اضافه شود  24-3
ابه بايد داراي يك كنتاكت مجزا در همه ها يا استفاده مشكليدهاي انتخاب ولتاژ مورد استفاده براي اردوگاه

  .را تامين نمايند IIIها باشند كه قطع كامل از منبع تغذيه تحت شرايط اضافه ولتاژ رده قطب
  :اضافه شود  24-5

ولتاژ برابر  1/1برابر ولتاژ اسمي خازن در هنگامي كه وسيله با  3/1نبايد از  ،اندازيهاي راهولتاژ در خازن
  .ند تجاوز نمايدككار مي اسمي

  :اضافه شود  24-101
  .هاي المپ بايد از نوع عايق باشندسرپيچ
  .شود مي  بررسي  با بازرسي  مطابقت

اي باشد كه بتواند مقدار كافي از مبرد را آزاد بايد به گونهوسيله رها ساز فشار  ظرفيت تخليه    24-102
يابد حتي اگر افزايش نميوسيله رها ساز فشار فشار  كند لذا فشار در طي آزاد سازي مبرد، فراتر از تنظيم

  .كمپرسور در حال كار باشد
  .شود مي  اعتبار بخشي محاسبات سازنده يا آزمون اختصاصي بررسيبا   مطابقت

  بيرونيها و بندهاي قابل انعطاف  اتصاالت تغذيه و كابل  25
  .كاربرد داردن مطالب زير با در نظر گرفت 1562-1 استاندارد ملي ايران شمارهاز  25بند 

  :اضافه شود  
هايي كاربرد ندارد كه مربوط به در مورد آن قسمت 1562-1بند از استاندارد ملي ايران شماره اين 

استاندارد موتوركمپرسورهايي هستند كه داراي امكاناتي براي اتصال كابل و بند تغذيه مطابق با الزامات ويژه 
  .باشنديم 1562- 2- 34 ملي ايران شماره

  :شود صالحا  25-2
  :مطالب زير جايگزين شودالزامات با 

نبايد داراي بيش از يك وسيله براي اتصال به منبع تغذيه باشند مگر  1كنندوسايلي كه با برق شهر كار مي
  :اين كه

  ؛ندباشمستقل باشد به طوري كه با هم در يك محفظه ساخته شده  وسيله شامل دو يا چند واحد كامالً -
  .باشند به طور مناسبي از هم عايق شده وابسته به هممدارهاي  -

يك وسيله جداگانه براي اتصال به برق  همي توانند هم با برق شهر و هم با باتري كار كنند بايد بوسايلي كه 
  .شهر و باتري مجهز باشند

  

                                                 
1-Mains-operated 
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  :شود صالحا  25-7
 ) 607اندارد ملي ايران شماره ـاز است 52ه ـصكد مشخ( ك ـد سبـل كلرايـغالف پلي وني دارايد ـكابل و بن

از استـاندارد  56كد مشخصـه ( و كابل و بنـد داراي غالف پلي ونيـل كلرايـد سبـك مقاوم در برابر گرما 
  .باشدصرفنظر از جرم وسيله مجاز مي ،) 607ملي ايران شماره 

  :اضافه شود
اتصال وسيله به منبع هاي مورد استفاده براي بل و بنديا كاهاي قابل انعطاف اين زير بند در مورد سر سيم

  .كاربرد ندارد"  SELV" تغذيه ولتاژ خيلي ضعيف ايمن 

  :اضافه شود  25-13
هاي قابل انعطاف يا كابل و بندهاي مورد استفاده براي اتصال وسيله به منبع اين زير بند در مورد سر سيم

  .برد نداردكار"  SELV" تغذيه ولتاژ خيلي ضعيف ايمن 

  :اضافه شود  25-23
سر  ،در صورتي كه باتري در يك محفظه جداگانه قرار دارد ،در مورد وسايلي كه مي توانند با باتري كار كنند

بند يا به عنوان  ،قابل انعطاف مورد استفاده براي اتصال اين محفظه به وسيله سيم قابل انعطاف يا كابل و بند
  .شوددر نظر گرفته مي )رابط ( كابل اتصاالت داخلي 

  :اضافه شود  25-101
  .بايد وسيله مناسبي براي اتصال باتري داشته باشند وسايلي كه مي توانند با باتري كار كنند

ترمينالهاي  يا يك كابل و بند قابل انعطاف براي اتصال به ،هاي قابل انعطافوسايل بايد به ترمينال يا سرسيم
نوع باتري نشانه گذاري يا وسايل مناسب ديگري براي استفاده با  بستنند با باتري مجهز باشند كه مي توا

   .شده بر روي وسيله محكم شوند
 .شود مي  بررسي  با بازرسي  مطابقت

  بيرونيهاي  هاي هادي ترمينال  26
  .كاربرد داردبا در نظر گرفتن مطالب زير  1562-1 استاندارد ملي ايران شمارهاز  26بند 

  :اضافه شود
هايي كاربرد ندارد كه مربوط به در مورد آن قسمت 1562-1بند از استاندارد ملي ايران شماره اين 

استاندارد موتوركمپرسورهايي هستند كه داراي امكاناتي براي اتصال كابل و بند تغذيه مطابق با الزامات ويژه 
  .باشندمي 1562- 2- 34 ملي ايران شماره

  :اضافه شود    26-11
   Xروش اتصال داراي هاي قابل انعطاف يا كابل و بند ترمينال در يك وسيله براي اتصال سر سيم تجهيزات

اي قرار گرفته يا حفاظت شده شوند بايد به گونهباتري متصل مي )جاي ( محفظهكه به يك باتري بيروني يا 
  .شدهاي تغذيه باتري وجود نداشته باباشند كه هيچ خطر اتصال تصادفي بين ترمينال
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  بيني اتصال زمين پيش  27
  .كاربرد داردبا در نظر گرفتن مطالب زير  1562-1 استاندارد ملي ايران شمارهاز  27بند 

  :اضافه شود
ورتي كه ـدر ص شود مين  يـبررسهستند  ورهاـوركمپرسـوتـوط به مـه مربكايي ـهمتـروي قس  تـابقـمط

  .انطباق داشته باشد 1562- 2-34استاندارد ملي ايران شماره موتوركمپرسور با 

  ها و اتصاالت پيچ  28
  .كاربرد داردبا در نظر گرفتن مطالب زير  1562-1 استاندارد ملي ايران شمارهاز  28بند 

  :اضافه شود
روي   مطابقت ،انطباق داشته باشد 1562- 2-34در صورتي كه موتوركمپرسور با استاندارد ملي ايران شماره 

  .شود مين  موتوركمپرسورها هستند بررسي هايي كه مربوط بهقسمت

  عايق بندي جامدخزشي  و فواصل  ،هواييفواصل   29
  .با در نظر گرفتن مطالب زير كاربرد دارد 1562-1 استاندارد ملي ايران شمارهاز  29بند 

  :اضافه شود
روي   مطابقت ،دانطباق داشته باش 1562- 2-34در صورتي كه موتوركمپرسور با استاندارد ملي ايران شماره 

با يي كه موتوركمپرسورهادر مورد  .شود مين  هايي كه مربوط به موتوركمپرسورها هستند بررسيقسمت
  .كاربرد دارد 34- 2ها و اصالحات مشخص شده در قسمت افزودني ،مطابقت ندارند 34-2قسمت 

  :اضافه شود  29-2
بايد داراي مقادير  ،يخ سازهاو  برودتيل وسايباشد و عايق بندي مي 3درجه آلودگي شرايط ريز محيطي 

 اي به گونهمگر اينكه عايق بندي باشد  250بيش از  (CTI)اي ايجاد مسير جريان خزشي  شاخص مقايسه
عايق بندي  ،در طي استفاده عادي وسيلهدر اثر تقطير محصور يا بسته باشد كه در اين صورت احتمال اينكه 

  .نداردوجود  ،در معرض آلودگي قرار گيرد

  گرما و آتشمقاومت در برابر   30
  .با در نظر گرفتن مطالب زير كاربرد دارد 1562-1 استاندارد ملي ايران شمارهاز  30بند 

  :اضافه شود    30-1

 هاي خارجيبه عنوان قسمت 1)مواد غذايي( غير فلزي در داخل محفظه نگهداري هاي در دسترسقسمت – 101 يادآوري
  .ندشودر نظر گرفته مي

آزمون فشار  ،انطباق داشته باشد 1562-2-34در صورتي كه موتوركمپرسور با استاندارد ملي ايران شماره 

                                                 
1-Storage comment 
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  .كاربرد ندارد ،هستند هايي كه مربوط به موتوركمپرسورقسمتبراي ساچمه 

  .شوددر نظر گرفته نمي 101-19افزايش دماهاي حاصل شده در طي آزمون بند  – 102 يادآوري

  :اصالح شود
 ) ºC ) 2 65دماي  ،مواد غذايي داخل محفظه نگهداريغير فلزي در  هاي در دسترسقسمتدر مورد 

                               .شودمي ) ºC ) 2 75 جايگزين دماي
  :اضافه شود    30-2

انطباق داشته  1562-2-34استاندارد ملي ايران شماره  اب ،بدون مشتعل شدنموتوركمپرسور در صورتي كه 
  .كاربرد ندارد ،هستند هايي كه مربوط به موتوركمپرسورقسمتها براي اين آزمون باشد

  .كاربرد ندارد      30-2-2

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

  و خطرات مشابه مسموميت ،تابش  32
  .داردنكاربرد  1562-1 استاندارد ملي ايران شمارهاز  32بند 
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  ابعاد بر حسب ميلي متر
    
 
 

 
 

 

 
 

 
 

  
  :راهنما

A   قطعه جابجا شونده  
B    سازميله رها  
C    متحركنگهدارنده پل  
  
  

     .است  g  10 g 200 و جرم  ml   5 ml 140اين قطعه جابجا شونده داراي حجم 
  .باشدمي mm 25 ×  mm50 ×  mm112  ابعاد آن تقريبا

  .باشدمي  2 با رواداري نسبي  يداخلهمان ابعاد ابعاد ظرف 
  

        دستگاه آزمون مخصوص سرريز -101شكل 
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  ابعاد بر حسب ميلي متر

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  :راهنما

A    نوك كاربيد با لحيم كاري سخت  
B   جهت حركت  
  
  

  

        شرح كامل نوك ابزار خراش  -102شكل 
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  ها پيوست
  .با در نظر گرفتن مطالب زير كاربرد دارد 1562-1 استاندارد ملي ايران شمارههاي  پيوست

  پپيوست 
  )الزامي ( 

  آزمون طول عمر مربوط به موتورها
  :اضافه شود

  .كاربرد نداردموتوركمپرسورها اين پيوست براي 
  

 

 

   تپيوست 
  )الزامي ( 

 هاي حرارتي موتورحفاظت كننده
 

  :اضافه شود
  .كاربرد نداردكندانسوريا موتورهاي بادبزن  موتوركمپرسورها اين پيوست براي 

 
 

 

   صپيوست 
  ) طالعاتيا( 

  وسايل در آب و هواي معتدل شرجيراهنماي به كار بردن اين استاندارد براي 
  

  .با در نظر گرفتن مطالب زير كاربرد دارد 1562-1اين پيوست استاندارد ملي ايران شماره 

  آزمونها در موردعمومي  شرايط  5
  :شود صالحا  7- 5

 7-5در زير بند )  T( گرمسيريطبقه همان گونه كه براي وسايل  13و  11 ،10هاي بند دماي محيط آزمون
  .باشدمي ) C ْ)1±43 ،شدهمشخص 
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  گرمايش  11
  :شود اصالح  11-8
  .يابدكاهش مي K 18 ،3قادير جدول م
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  الف-الفپيوست 
  )الزامي ( 

  آزمون قفل رتور موتورهاي بادبزن
  

ماي بيش سيم پيچ موتور بادبزن نبايد به د ،اندازي دچار اشكال گردددر صورتي كه موتور قفل شود يا در راه
  .از حد برسد

 .شود مي  بررسي  آزمون زيربا   مطابقت

هاي بادبزن و پره .شودرتور موتور قفل مي .شودبادبزن و موتور آن بر روي چوب يا ماده مشابه قرار داده مي
  .شوندموتور برداشته نمينصب هاي پايه

  .شده است نشان داده 1- الف-مدار تغذيه در شكل الف .شودموتور با ولتاژ اسمي تغذيه مي
در  ،تيظامگر اين كه وسيله حف كندميكار )  h 360( تحت اين شرايط به مدت پانزده روز اين مجموعه 
آزمون  ،در اين حالت .قبل از اين كه اين زمان به پايان برسد مدار را به طور دائم قطع كند ،صورت وجود

  . يابدادامه نمي
آزمون پايان يافته  ،باشد ºC 90صورتي كه دماي سيم پيچ موتور كمتر از در  ،پس از برقراري شرايط پايدار

  .شودتلقي مي
  .شوداندازه گيري مي 3- 11دماها تحت شرايط مشخص شده در بند 

  .تجاوز نمايد 8دماهاي سيم پيچ نبايد از مقادير ارائه شده در جدول  ،در طي اين آزمون
  .را تحمل كند 3- 16وتور بايد آزمون استقامت الكتريكي بند م ،هفتاد و دو ساعت پس از شروع اين آزمون

صورت رخ در شود كه اي اتصال داده ميبه گونه mA30با جريان پسماند اسمي   1يك وسيله جريان پسماند
  .قطع نمايدمنبع تغذيه را ، حد مجازجريان نشت زمين بيش از داد 

دنه در ولتاژي معادل دو برابر ولتاژ اسمي اندازه گيري ها و بجريان نشت بين سيم پيچ ،در پايان اين آزمون
  .تجاوز كند mA 2اين مقدار نبايد از  .شودمي
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
1- Residual current device (RCD) 
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  :راهنما
S    منبع تغذيه  
H    محفظه 

R    وسيله جريان پسماند )mA 30= IΔn( 

P     اگر نصب شده باشد ،)خارجي يا داخلي(محافظ حرارتي موتور 

M    موتور 

  

  .شودمدار براي موتور بادبزن سه فاز اصالح مي – 1 يادآوري

                    دقت نمود  تكميل سيستم زمين جهت اجازه عملكرد صحيح وسيله جريان پسماندبايد نسبت به  – 2 يادآوري
) RCCB/RCBO (.  
  

        مدار تغذيه آزمون قفل رتور موتور بادبزن تك فاز  – 1-الف –الفشكل 
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  ب - بپيوست 
  ) طالعاتيا( 
  برفك انباشتگيروش 

  
با استفاده از اين . شود توليد با استفاده از يك وسيله داراي منبع حرارتي قابل كنترل مي تواند جمع برفك ت

 تبخير در يك دوره زماني از قبل تعيين شده با حداقل تلفات حرارتي برايگيري شده  اندازهآب مقدار وسيله 
  .شودمشخص مي برودتيوسيله كابين  جيخار

شده از ماده عايق حرارتي است كه داراي يك گيري  شامل يك محفظه قالب ،يك شكل مناسب از دستگاه
مستقيمًا در يك  نصب شده و سرپيچالمپ بر روي سوراخ يك و در آن  باشد سوراخ عمودي در مركز مي

هدايت آن داراي  هاي ديواره داراي هدايت حرارتي باال وف ظر كفكه اي به گونهقرار دارد  ظرف تبخير كننده
  .) مراجعه شود 2-ب -و ب 1-ب -بهاي  به شكل (باشد  ميحرارتي پايين 

نصب شده و اتصال الكتريكي به  برودتيوسيله كابين الذكر در مركز هندسي  وسيله فوقشود توصيه مي
در حالي كه ورودي توان و تغيير كند  بتوانداعمال شده  كه ولتاژ طوري  بهود طور مناسبي به بيرون آورده ش

  .شود گيري  بسته است اندازه برودتيوسيله   در
به ظرف تبخير وارد  پس از عبور از كابينسوراخ كوچك  دارايسپس آب به ميزان مورد نياز از يك لوله 

  .تزريق شود  مناسب  زماني واصلآب در فشود توصيه ميضروري نيست ولي و دائمي جريان پيوسته  .شود مي
معادل دو گرم آب در ميزاني مي تواند  ،تبخير آب تحت شرايط عادي استفادهنرخ براي اطمينان از اينكه 

مثال  براي ( تمهيداتي در نظر گرفته شود شودتوصيه مي ،نگه دارد برقراردر هفته را كل كابين از حجم  ليتر
  .) وسيله انرژي الكتريكيتغذيه كنترل  با

كافي  ،باشد اما بايد به منظور اطمينان از تبخير كامل آبن بيش از حدانرژي الكتريكي وسيله  شودتوصيه مي
  .باشد

و فاصله  نرخ تبخيرشروع آزمون برفك زدايي بر اساس  تجمع يافته اوليه برايبرفك مقدار  شودتوصيه مي
  .باشدسازنده  العملدستور مطابقمتوالي زدايي  زماني بين دو برفك

 برودتيوسيله  دراين صورت يك ،برفك زدايي را در هفته توصيه كند دوبار ،اگردستورالعمل سازنده ،براي مثال  – 1 يادآوري
  :نياز خواهد داشت به  l 140 كابين معادل كل  حجمداراي 

2 g × 140/2= 140 g        آب 
  

  .افزايش يابد ويژهدر شرايط ي تواند فوق م نرخ تبخير
كند و آب كار مي W 4باشد زماني كه با توان ورودي مي g/h 2تقريبي  حداكثر تبخيرمذكور داراي ه دستگا

  .نمايدتبخير مي ،ورودي را در حالي كه داراي دماي كابين است
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                                 ابعاد بر حسب ميلي متر
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :راهنما
A    ماده عايق  
B   يصفحه مس  
C    لوله مسي  
D    فوم عايق حرارتي 

  

  
         نماي دستگاه تبخير آب براي جمع آوري برفك  -1-ب -بشكل 
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        دستگاه تبخير آب  و جمع آوري برفك   -2-ب -بشكل 
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  پ- پپيوست 
  )الزامي ( 

  " n" الكتريكي ضد جرقه  هايدستگاه
  

  .ست كه بندهاي اصالح شده آن به شرح زير كاربرد داردا 5505-15ملي ايران شماره  استاندارد ،مرجع

  هاي ضد جرقهروشناييبراي الزامات تكميلي   21
      ،10-2-21 ،9-2-21 ،8- 2-21 ،7-2-21 ،5-5-2- 21 ،1-5-2-21به جز  21همه زير بندهاي بند 

  .كاربرد دارند 3-21و  12- 2- 21 ،11- 21-2

  جرقه يا سطوح داغ ،توليد كننده قوس هايدستگاهالزامات تكميلي عمومي براي   26
  .كاربرد دارد 26بند 

جرقه  ،توليد كننده قوس 2نسوزو اجزاء  1 حفاظ شكست تجهيزات الزامات تكميلي براي  27 
  يا سطوح داغ

  .كاربرد دارد 27بند 

جرقه يا سطوح  ،توليد كننده قوسدرزبندي شده و بسته  تجهيزاتالزامات تكميلي براي   28
  داغ
  .كاربرد دارد 28بند 

 توليـد  3 در محفظـه گذاشـته شـده   يا شده درزبندي  تجهيزاتالزامات تكميلي براي   29
  جرقه يا سطوح داغ ،قوس

  .شودكه بندهاي زير جايگزين آنها مي 8-29و  1-29بند كاربرد دارند به جز  29همه زير بندهاي بند 

  مواد غير فلزي  29-1
بند  ،گيردتحت آزمون قرار مي ،در وسيله ،شوند اما اگر تجهيزآزمون مي 5- 33با استفاده از بند  4درزبندها

       استاندارد ملي ايران شماره 19بند هاي به هر حال پس از آزمون .كاربرد ندارند 2- 5- 33و  1- 33-5
به  مشاهده گردد حفاظدر  با بازرسي نبايد هيچ آسيبي كه بتواند نوع حفاظت را مختل كند ،1562- 24-2

                                                 
1-Enclosed-break devices 
2-Non-incendive components 
3-Encapsulated devices 
4-Seals 
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اشاره  ،دار شده حفاظهاي هايي در رزين يا در معرض ديد قرار گرفتن قسمتتركعنوان مثال مي توان به 
  .كرد

  هاي نوعيآزمون  29-8
  .بايد در محل مربوطه انجام شود ،5-33هاي نوعي ارائه شده در بند آزمون

جرقه  ،كننده قوستوليد هاي محدودكننده انرژي مدارهاي الزامات تكميلي براي دستگاه  30
  يا سطوح داغ

  .كاربرد دارند 10-30و  6-30و  5-30به جز بند  ،30همه زير بندهاي بند 

به  )تهويه( هاي محدود كننده جريان هوا و گازهاي خروجيالزامات تكميلي براي محفظه  31
  جرقه يا سطوح داغ ،توليد كننده قوسهاي منظور حفاظت دستگاه

  .شودكه بند زير جايگزين آن ميكاربرد دارند  6-31به جز بند  ،31همه زير بندهاي بند 

  تعمير و نگهداريمالحظاتي براي   6- 31
هاي محدود كننده جريان هوا و گازهاي خروجي به انضمام تجهيزات ورودي كابل بايد تحت آزمون محفظه

  .نوعي قرار گيرند
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  ت- پيوست ت
  )اطالعاتي ( 

  در وسايل نوع تراكمي كه قص و مطمئن بي نشيوه  توليد 
  كنندمبرد قابل اشتعال استفاده مي

هاي توصيه ،شوددر سيستم خنك سازي آنها استفاده مياز مبرد قابل اشتعال   كهوسايل نوع تراكمي  در
 .آيدفرآيند توليد آنها به عمل مي زير در زمينه

تحت آزمون  ،ه در عايق بندي حرارتي وسيلهشود كليه مسيرهاي گردش گاز مبرد جاسازي شدتوصيه مي
 .اوليه نشت يابي گاز مبرد قبل از جاسازي آن قرار گيرد

هاي بازرسي به عمل آيد تا اطمينان حاصل شود كه به قسمت ،شود قبل از فرايند تزريق فومتوصيه مي
هاي مسي و بين لوله وليتيمحافظت شده دربرابر خوردگي يا به وسايلي كه براي جلوگيري از اتصال الكتر

 .هيچ آسيبي وارد نشده است ،اندآلومينيومي بدون حفاظ درنظر گرفته شده
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  نامه كتاب
  .با در نظر گرفتن مطالب زير كاربرد دارد 1562-1 استاندارد ملي ايران شمارهنامه  كتاب

  :اضافه شود
 75-2 قسمت –ايمني  - ي خانگي و مشابه وسايل برق ،1388سال: 1562- 2- 75 استاندارد ملي ايران شماره

  اي تجاريهاي سكهلوازم توزيع و ماشين الزامات ويژه -
       )يخچال، فريزر و يخچال فريزر(وسايل برودتي خانگي  ،1390سال: 13700استاندارد ملي ايران شماره 

  هاي آزمونها و روشويژگي -
  قابل انفجارهاي محيط ،)هاكليه قسمت( 5505 ملـي ايران شماره استاندارد

      قسمت –ايمني  –وسايل برقي خانگي و مشابه  ،1390سال: 60335- 2-89استاندارد ملي ايران شماره 
الزامات ويژه وسايل برودتي  تجاري مجهز به كمپرسور يا واحد مبرد نصب شده در داخل وسيله يا  :89- 2

 مجزا از آن

 هاي ارزيابي پاسخروش–هاي حرارتي ارگونومي محيط ،1387سال: 10150- 1استاندارد ملي ايران شماره 
 سطوح داغ -اول  قسمت-هاي افراد به تماس با سطوح 

ISO 3864-1, Graphic symbols-Safety colours and safety signs –Part 1: Design principles for 

safety signs in workplaces and public areas  
 

 


