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 ب 

  نام خدا به
 سازمان ملي استاندارد ايران با آشنايي

و  استاندارد مؤسسه مقررات و نينقوا اصالح قانون 3مادة  يك بند موجب به ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسه
 نشر و تدوين، تعيين وظيفه كه است كشور رسمي مرجع تنها 1371 ماه بهمن مصوب، ايران تحقيقات صنعتي

   . دارد عهده به را ايران) رسمي(استانداردهاي ملي 
لي اداري مورخ موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران به موجب يكصد و پنجاه و دومين جلسه شوراي عا نام
جهت اجرا ابالغ شده  24/7/90مورخ  35838/206به سازمان ملي استاندارد ايران تغيير و طي نامه شماره  29/06/90

   . است
 و مراكز نظران صاحب، كارشناسان سازمان از مركب فني هاي كميسيون در مختلف هاي حوزه در استاندارد تدوين

به  توجه با و ملي مصالح با همگام وكوششي شود مي انجام مرتبط و آگاه ادياقتص و توليدي، پژوهشي، مؤسسات علمي
- مصرف، توليدكنندگان شامل، نفع و حق صاحبان منصفانة و آگاهانه مشاركت از كه است و تجاري فناوري، توليدي شرايط

 . شود مي حاصل دولتي غير و دولتي هاي سازمان، نهادها، تخصصي و علمي مراكز، صادركنندگان و واردكنندگان، كنندگان
-مي ارسال مربوط فني هاي كميسيون اعضاي و نفع ذي مراجع به نظرخواهي براي ملي ايران  نويس استانداردهاي پيش

 استاندارد عنوان به تصويب صورت در و طرح رشته آن با مرتبط ملي پيشنهادها در كميتة و نظرها از دريافت پس و شود

  . شود مي منتشر و ايران چاپ )رسمي(ملي 
 مي تهيه شده تعيين ضوابط رعايت با نيز صالح ذي و مند عالقه سازمان هاي و مؤسسات كه استانداردهايي نويس پيش

، بدين ترتيب . شود مي منتشر و چاپ ايران ملي استاندارد عنوان به، تصويب درصورت و بررسي و طرح ملي كنند در كميتة
ملي  كميتة در و تدوين 5 شمارة ايران ملي استاندارد در شده نوشته مفاد اساس بر كه شوند مي تلقي استانداردهايي ملي

  . باشد رسيده تصويب به دهدمي مربوط كه سازمان ملي استاندارد ايران تشكيل استاندارد
الكتروتكنيك المللي  بين كميسيون، 1(ISO)استاندارد  المللي بين سازمان اصلي اعضاي از ايران سازمان ملي استاندارد

2(IEC) 3قانوني  شناسي اندازه المللي بين و سازمان(OIML) كدكس غذايي  كميسيون 4رابط تنها به عنوان و است
5(CAC) خاص هاي نيازمندي و كلي شرايط به توجه ضمن ايران ملي استانداردهاي تدوين در . كند مي كشور فعاليت در 

   . شودمي گيريبهره المللي بين استانداردهاي و جهان عتيصن و فني، هاي علمي آخرين پيشرفت از، كشور
 حفظ، كنندگان مصرف از حمايت براي، قانون در شده بيني پيش موازين رعايت با تواند سازمان ملي استاندارد ايران مي

ي اجرا، اقتصادي و محيطي زيست مالحظات و محصوالت كيفيت از اطمينان حصول، عمومي و فردي و ايمني سالمت
 عالي شوراي تصويب اب، وارداتي اقالم يا/و كشور داخل توليدي محصوالت براي را ايران استانداردهاي ملي از بعضي

 استاندارد اجراي، كشور محصوالت براي المللي بين بازارهاي حفظ منظور به تواند سازمان مي  . نمايد اجباري، استاندارد

 خدمات از كنندگان استفاده به بخشيدن اطمينان براي همچنين  . ي نمايداجبار را آن بنديو درجه صادراتي كاالهاي

 و كيفيت مديريت هاي سيستم صدورگواهي و مميزي، بازرسي، آموزش، مشاوره در زمينة فعال مؤسسات و سازمان ها
 گونه اين رد ايرانسازمان ملي استاندا، سنجش وسايل) واسنجي(كاليبراسيون  و مراكز ها آزمايشگاه، محيطيزيست مديريت

، الزم شرايط احراز صورت در و كند ارزيابي مي تأييد صالحيت ايران نظام ضوابط اساس بر را مؤسسات و ها سازمان
كاليبراسيون ، يكاها المللي دستگاه بين ترويج . كند نظارت مي آن ها عملكرد بر و اعطا ها آن به صالحيت تأييد گواهينامة

 ايران ملي سطح استانداردهاي براي ارتقاي تحقيقات كاربردي انجام و گرانبها فلزات عيار عيينت، سنجش وسايل )واسنجي(

  . است سازمان اين وظايف ديگر از

                                                 
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 

  كميسيون فني تدوين استاندارد
شامل فرهاي ريزموج الزامات ويژه  :25- 2قسمت  –ايمني –وسايل برقي خانگي و مشابه  «

  »فرهاي ريزموج تركيبي
  )سوم تجديدنظر(

   
 

  يا نمايندگي/سمت و  :رئيس
 غزال، حميد بهنام

  )ليسانس فيزيك كاربردي(
  
  

  ملي استاندارد  كارشناس اداره كل نظارت براجراي سازمان
  
 
  

   :دبير
 مجيد،مستوفي سركاري

  )ليسانس شيمي كاربردي(
  

  كارشناس استاندارد
  

 
 )اسامي به ترتيب حروف الفبا(: اعضاء

 

  ايرانمنش، ليال
  )الكترونيك -ليسانس مهندسي برق(
  

  زهرا ، ضيايي
  )فوق ليسانس مهندسي صنايع (
  

  حداد، مرتضي 
  )الكترونيك -ليسانس مهندسي برق(
  

  ، سعيدشيخ االسالمي
  )مخابرات -ليسانس مهندسي برق(
  

  جواد، عبدي
 )كنترل -ليسانس مهندسي برق  فوق(
  

  مهدي ، كامل زاده
  )ليسانس مهندسي كامپيوتر(
  

  محسن ، مداحي
  )فوق ليسانس مهندسي انرژي(
  

  بهاره، زاده فعال دقتي يوسف
  )الكترونيك -ليسانس مهندسي برق(

  كارشناس آزمايشگاه همكار آماج گستر بندر
  
  

  )سهامي خاص(رئيس مهندسي كيفيت شركت پارس خزر
  
  

  هرمزگان- كيانفورمات عيصنا قاتيمركز تحقمدير 
  
  

  روين آزماي سرمدآزمايشگاه همكار آ كارشناس
  
  

  واحد كرج -عضو هئيت علمي دانشگاه آزاد اسالمي 
  
  

  مدير عامل آزمايشگاه همكار فرامجريان داده پرداز
 
  

  مدير عامل آزمايشگاه همكار آروين آزماي سرمد
  
  

  كارشناس اداره كل نظارت براجراي سازمان ملي استاندارد 
  
  
  
 



 د 

  فهرست مندرجات
   

 صفحه عنوان

  ب    استاندارد ملي سازمان آشنايي با
  ج  كميسيون فني تدوين استاندارد

  و  گفتار پيش
  ز  مقدمه

 1  هدف و دامنه كاربرد 1

  2 مراجع الزامي 2
 2 اصطالحات وتعاريف 3

 2 الزامات عمومي 4

 2 شرايط عمومي در مورد آزمون ها 5

 2 طبقه بندي  6

  2  نشانه گذاري و دستور العمل ها  7
  3  برابر دسترسي به قسمت هاي برقدار حفاظت در  8
  3  راه اندازي وسايل موتور دار  9

  3  توان ورودي و جريان 10
  3  گرمايش 11
  4  در حال حاضر خالي مي باشد 12
  4  جريان نشت و استقامت الكتريكي در دماي كار 13
  4  اضافه ولتاژهاي گذرا 14
  4  مقاومت در برابر رطوبت 15
  4  قامت الكتريكيجريان نشت و است 16
  5  حفاظت ترانسفور ماتور ها و مدارهاي مربوط در برابر اضافه بار 17
  5  دوام 18
  5  كار غير عادي 19
  6  پايداري و خطرات مكانيكي 20
  6  استقامت مكانيكي 21
  6  ساختمان 22
  6  سيم كشي داخلي 23
  7  اجزاء متشكله 24
  7  ل انعطاف بيرونياتصاالت تغذيه و كابل ها و بندهاي قاب 25



 ه 

    ادامه فهرست مندرجات  

 صفحه  عنوان

  7  پيش بيني اتصال زمين 27
  7  پيچ ها و اتصاالت 28
  7  فواصل خزشي و عايق بندي جامد، فواصل هوايي 29
  7  مقاومت در برابر گرما و آتش  30
  7  مقاومت در برابر زنگ زدگي 31
  7  مسموميت و خطرات مشابه، تابش 32

  9  پيوست 
  10  نامه كتاب

    
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 و 

  گفتار پيش
شـامل   فرهـاي ريـز مـوج   الزامات ويژه : 25-2قسمت  –ايمني  –وسايل برقي خانگي و مشابه «استاندارد 

ايـن اسـتاندارد بـر اسـاس پيشـنهادهاي      . تهيه شـد 1377نخستين بار در سال »  هاي ريز موج تركيبيفر
بـار مـورد    سومينهاي مربوط براي  و تاييد كميسيونايران  نداردسازمان ملي استارسيده و بررسي توسط 

 اجالسـيه كميتـه ملـي بـرق و الكترونيـك مـورخ       ششصد و شصت و سـومين  تجديدنظر قرار گرفت و در
قـانون اصـالح قـوانين و مقـررات      3اينك اين استاندارد به اسناد بند يك ماده . تصويب شد 07/12/1391

به عنوان استاندارد ملي ايران منتشر ، 1371مصوب بهمن ماه ، صنعتي ايران موسسه استاندارد و تحقيقات
  . شود مي

، علوم و خدمات، هاي ملي و جهاني در زمينه صنايع براي حفظ همگامي و هماهنگي با تحوالت و پيشرفت
و استانداردهاي ملي ايران در صورت لزوم تجديد نظر خواهد شد و هرگونه پيشـنهادي كـه بـراي اصـالح     

هنگام تجديد نظر در كميسيون فني مربوط مـورد توجـه قـرار خواهـد     ، تكميل اين استانداردها ارائه شود
  .بنابراين بايد همواره از آخرين تجديدنظر استانداردهاي ملي استفاده كرد. گرفت

 
  .شده است1386سال  1562-2-25اين استاندارد جايگزين استاندارد ملي ايران 

  
   :راي تهيه اين استاندارد مورد استفاده قرار گرفته به شرح زير استمنبع و مĤخذي كه ب

IEC 60335-2-25: 2010, Household and similar electrical appliances-Safety Part 2-25: 
Particular requirements for  microwave ovens, including combination microwave ovens. 

   
  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ز 

  مقدمه
 –وسـايل برقـي خـانگي و مشـابه     «تحـت عنـوان    1562-1استاندارد بايد همراه استاندارد ملي ايران  اين

  .به كار رود» الزامات عمومي: قسمت اول –ايمني 
بايد طوري تغييـر داده شـده يـا تكميـل      1562-1در اين استاندارد بندهاي نظير در استاندارد ملي ايران 

  .به كار برد»  هاي ريز موج تركيبيشامل فر فرهاي ريز موجالزامات ويژه  «گردد تا بتوان آن را به عنوان 
توضـيحي داده نشـده    1562-1چنانچه در اين استاندارد در مورد بند نظير خود در استاندارد ملـي ايـران   

  .بدون تغيير به همان صورت كاربرد دارد 1562-1اين بند از استاندارد ملي ايران ، باشد
در مـورد  » جـايگزين شـود  «يـا  » تغيير داده شود«، »اضافه شود«هر جا كه عبارت ، دارددر متن اين استان

هاي ارائه شـده در بنـد نظيـر در     هاي آزمون يا يادآوري الزامات مربوطه به ويژگي، يك بند بيان شده باشد
  . بايد به همان ترتيب تطبيق داده شوند 1562-1استاندارد ملي ايران 
  . شوند شروع مي 101اند با عدد  بندهايي كه عالوه بر قسمت اول آمده ها و شماره گذاري شكل

گـذاري   و ماننـد آن اسـم  ) ب ـ ب  (، )الـف ـ الـف   (هايي كه عالوه بر قسمت اول باشند بـا حـروف    پيوست
  . شوند مي
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  - ايمني  -خانگي و مشابهلوازم 

  ز موج تركيبيهاي ريشامل فر فرهاي ريز موجالزامات ويژه :   25 -2قسمت 

  هدف و دامنه كاربرد  1
    :با موارد زير جايگزين شود  1562-1از استاندارد ملي ايران شماره  1 بند

ولتـاژ  . استفرهاي ريز موج  براي مصارف خانگي ايمني ويژه  اتهدف از تدوين اين استاندارد، تعيين الزام
  .بيشتر باشد ولت 250ي ريز موج تحت پوشش اين استاندارد نبايدازفرهااسمي 

 .كاربرد دارد نيز، الف آمده است-اين استاندارد در مورد فرهاي ريز موج تركيبي كه در پيوست الف

 ب-بكـه در پيوسـت   ، مورد استفاده استفاده در كشتي ها اين استاندارد در مورد فرهاي ريز موج تركيبي
  .كاربرد دارد نيز، آمده است

 ي ريزمـوج فرهـا را كه ممكن است در حين استفاده از ومي موجود اين استاندارد تا حد امكان خطرات عم
  .را دربر مي گيرد، بيايدپيش فر اطراف فراد و محيط ا براي تمام

  :گيرد هاي زير را در بر نمي اين استاندارد به طور كلي موضوع 
  ) از جمله كودكان(استفاده ايمن از وسايل توسط افراد 

  لي؛ يا حسي يا عق، با ناتواني فيزيكي ●
  نداشتن تجربه و دانش  ●

  يا دستورالعمل ؛ نظارتبدون 
 .بازي كردن كودكان با وسايل

  :توجه داشت  بايد به نكات زير - 101يادآوري 

ممكن است به ، ها يا هواپيماها درنظر گرفته شده اند كشتي، ها استفاده در اتومبيل ي كه برايي ريزموجفرهادر مورد  -
  .از باشديگري هم نيدالزامات 

در اين مورد ، كار را به عهده دارندنيروي كه مسئوليت سالمت و بهداشت جامعه و حفاظت مراجع قانوني ذيصالح كشور   -
  .ممكن است الزامات ديگري هم داشته باشند

  :بر نمي گيرد  اين استاندارد موارد زير را در - 102يادآوري 
  ).1562-2-90شماره استاندارد ملي ايران (يفرهاي ريز موج تجار -
  )6444-6استاندارد ملي ايران شماره (هاي ريز موج گرمازاي صنعتيه دستگا -
  ). 3368موضوع استاندارد ملي ايران  شماره  ( ي ريزموج مورد استفاده در مصارف پزشكيفرها - 
بخار يا ، گردو خاك(انفجار  خورنده يا قابل با شرايط خاص مانند محيط اماكنيكه براي استفاده در  يي ريزموجفرها -  

 .درنظر گرفته شده اند) گاز
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  مراجع الزامي  2
  :با درنظر گرفتن موارد زير كاربرد دارد 1562-1از استاندارد ملي ايران شماره  2بند 

  :اضافه شود 
  ارتعاش:   FCآزمون –آزمون ها: آزمون هاي محيطي قسمت دوم: 1307- 6ايران شماره ملي  استاندارد-
  ).سيسينو(
 الزامات ويژه :6-2قسمت  - ايمني -مشابه ووسايل برقي خانگي : 1562-2- 6ايران شمارهاستاندارد ملي  -

  مشابه واحدهاي گرمازاي صفحه اي، فرها و وسايل، اجاق هاي خوراك پز برقي ثابت
مات الزا: 9-2قسمت - ايمني -وسايل برقي خانگي و مشابه:  1562- 2-9ايران شماره  استاندارد ملي -

  .كباب پزها، برشته كن ها و دستگاههاي پخت قابل حمل ويژه

  تعاريفاصطالحات و   3
  :با درنظر گرفتن موارد زير كاربرد دارد 1562-1از استاندارد ملي ايران شماره  3بند 

  :اضافه شود   3-1-7

  .فركانس اسمي همان فركانس ورودي است - 101يادآوري 

   :جايگزين شود   3-1-9
  كار عادي

كه در ، )2±20(°C و دماي اوليه) gr )50±1000  فر ريز موج با مقدار معيني آب آشاميدني به جرم 
و  mm 3ضخامت  بيشينه به شكل استوانه و داراي ، )پيركس(يك ظرف شيشه اي از جنس سيليكات بور 

    داده  قرار11هدر مركز طبق ظرف .به كار انداخته مي شود، ريخته شده mm190 ي تقريببيروني قطر 
   .شود مي

               فر ريز موج  3-101
    بين  ISM 2ي كه با استفاده از انرژي الكترومغناطيسي در يك يا چند باند فركانس است  وسيله اي 

MHz 300  تا GHz 30  درنظر گرفته شده  پخت غذا و انواع نوشيدني در يك محفظه گرم كردنبراي
  .است

  يفر ريز موج تركيب   3-102
با عملكرد ، هاي گرمازاي مقاومتي كه محفظه پخت آن مي تواند با كمك المنت فر ريز موجي است

  .همزمان يا متوالي گرم شود

  .به كار مي رود تبخير آبيا گرماي همرفتي ، گرماي تابشيمقاومتي براي تأمين ي گرمازا يالمنت ها -يادآوري

                                                 
1-Shelf 

 يسي است كه توسط اتحاديه بين المللي مخابرات عبارت است از فركانس هاي الكترومغناط ISMباند فركانسي -2

 )ITU  (  مشخص شده اند 4145منتشر شده ودر استاندارد ملي ايران شماره.  
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  محفظه پخت     3-103
، قرار مي گيرد) غذا و نوشيدني(هاي دروني و دري كه از طريق آن بار ديواره  است كه توسطفضايي 

  .محصور شده است
  طبقه    3-104

  .قرار گرفته و بار روي آن گذاشته مي شود پخت نگهدارنده اي افقي كه در داخل محفظه
  1در قفل همبندي    3-105

  .مگنترون جلوگيري مي كندهنگام بسته بودن در فر از عمل نمودن  بهكه بجز  سيستم يا قطعه اي 
  .مگر آنكه در فر بسته شده باشد. سيستم يا قطعه اي كه از فعال شدن مگنترون جلوگيري مي كند

  2 قفل داخلي حفاظتي در    3-106
    .مي باشد اظتيفحي از قفل داخلي در است كه مجهز به يك قطعه سيستم

  پروب حس كننده دما    3-107

     از كنترل كننده فر يرا اندازه گيري كند وقسمت تا دماي آنده شته شكه در داخل غذا گذا قطعه اي
  .مي باشد

  الزامات عمومي          4
  .كاربرد دارد 1562-1از استاندارد ملي ايران شماره   4بند 

  ها آزمون موردعمومي در  شرايط  5
  :كاربرد داردبا درنظر گرفتن موارد زير  1562-1از استاندارد ملي ايران شماره   5بند 

  :اضافه شود   2- 5

  .يك نمونه ديگر نياز باشدممكن است  ، 104-19براي آزمون بند  - 101يادآوري 

  .مورد نياز است، شش نمونه قفل داخلي در، 4-1-24 بند براي آزمون - 102يادآوري 
  :تغيير داده شود  3- 5

  :به ترتيب بندهاي زير انجام شود  دباي آزمون ها
 19، 18، )105-21تا  101-21بجز ( 21، 20، 17تا  7، 116- 22، 115- 22، 22-108، 113- 22، 32

 - 21تا  101 -21 ، 31تا  23، )116- 22و 115-22، 113-22، 108-22جز ه ب( 22، )104-19بجز (
  .104-19 و  105

  .فرهاي ريز موج همانند وسايل موتوردار آزمون مي شوند  101- 5
قرار  112- 22هاي بند  تحت آزمونتنها ، مي باشند 3طبقه  از پروب هاي حس كننده دما كه   102- 5

  .مي گيرند

                                                 
1-Door interlock 
2- Monitored door interlock 
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  طبقه بندي  6
  :با درنظر گرفتن موارد زير كاربرد دارد  1562-1از استاندارد ملي ايران شماره   6بند 

  :تغيير داده شود   6-1
  .باشند 2يا  1فرهاي ريزموج بايد از طبقه حفاظتي 

  نشانه گذاري و دستورالعمل ها  7
  :با درنظر گرفتن موارد زير كاربرد دارد 1562-1از استاندارد ملي ايران شماره   7د بن
  :اضافه شود   7-1

گذاري  نشانه، كه در آن كار مي كنند  ISMباند   )برحسب مگاهرتز( ناميفركانس  با بايد فرهاي ريزموج
  .شوند

به بيشتراز مقادير تعيين  زموجچنانچه برداشتن هرگونه پوششي از فر ريز موج موجب افزايش نشت ري 
  .نشانه گذاري شود برروي آن پوشش بايدگردد، جمله هشدار دهنده زير 32شده در بند 

  هشدار
  انرژي ريز موج

  اين پوشش برداشته نشود
به  جريان اسمي فيوز، باشد) Dبجز فيوزهاي نوع (ي با فيوز حفاظتي به پريز مجهز فر ريز موجچنانچه 
اين شود،  غذيهت 1يفيوز مينياتور رابط از طريق چنانچه فر. نشانه گذاري شود فرروي بايد بر  كار رفته

  .قطع بااليي است ظرفيتداراي  فيوزرابط نشان دهد كه  بايد نشانه گذاري
  :اضافه شود   7-12

   :باشد  ذكر شدهدستورالعمل بايد جمله اي با مضمون زيردر 
  مهم ايمنيدستورالعمل هاي 

  هداري كنيدبعدي نگمراجعات و آنرا براي  با دقت بخوانيد
  : دستورالعمل هاي  استفاده بايد داراي هشدارهاي زير باشد 

  بوسيله تعميركار مجرب از  فرتا زمان تعمير  آندر صورت خرابي در يا درزبندي هاي  :هشدار  -
  .استفاده آن خودداري كنيد

هايي باشد كه درجه  نياز به برداشتن پوشش فردر صورتي كه براي تعمير يا سرويس كردن  :هشدار  -
براي ساير افراد ، اين كار بجز براي تعميركاران مجاز، حفاظت در برابر امواج ريز موج را تأمين مي كنند

  .خطرناك است
زيرا امكان ، گرم شوند ي كه كامال بسته مي شوندمايعات و ساير مواد غذايي نبايد در ظروف :هشدار  -

  .دانفجار وجوددار
  
  

                                                 
1-Miniature fuse-link 
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  :دستورالعمل هاي  استفاده بايد داراي اطالعات زير باشد 
  :اين وسيله براي استفاده خانگي و موارد زير كاربرد دارد  -
 ؛ اداره ها و ديگر محيط هاي كاري، ها آشپزخانه مخصوص كاركنان در فروشگاه ●

  ؛ مزارع خانه هاي  ●
  ؛ هاي مسكونيمتل ها و ساير محيط ، استفاده مشتريان در هتل ها ●
  .كه امكانات آن در حد محل خواب و  صرف صبحانه است مهمانپذيرهايي ●

چنانچه سازنده تمايل دارد كه استفاده از وسيله محدود تر از موارد باال باشد در اينصورت بايد  - يادآوري
  .بطور واضح در دستورالعمل ها قيد شود

  .طح فوقاني فر ريز موج مشخص شودباالي س در ارتفاع فضاي آزاد مورد نياز كمينه -
  .استفاده كنيد، هستند مناسب استفاده در فر ريز موج جهتاز ظروفي كه  تنها -
علت ه ب، هنگامي كه مواد غذايي داخل ظروف پالستيكي يا كاغذي در فر قرار گرفته و گرم مي شوند -

  .ستا مراقبت چشمي از فر درهنگام ضروري، زدن امكان جرقه
خشك كردن غذا يا لباس و . ج براي گرم كردن و غذا و نوشيدني ها در نظر گرفته شده استريزمو فر -

ها، لباس هاي مرطوب و ساير موارد مشابه   هاي راحتي، اسفنج كننده، كفشگرم كردن تشكچه هاي گرم 
  .احتراق يا آتش سوزي شود، ممكن است باعث ايجاد خطر جراحت

دوشاخه را از برق بكشيد و تا زمان خاموش شدن و خاموش كرده وسيله را ، در صورت مشاهده دود -
  .در را بسته نگه داريد، شعله ها

چون امكان سرريز با يك تأخير كوتاه پس از جوش ، ها توسط فر ريز موج هنگام گرم كردن نوشيدني -
  .از اين رو بايد هنگام بيرون آوردن ظرف دقت شود، آمدن وجود دارد

مراقب كار فر ، به علت امكان شعله ور شدن ظرف، ذا در ظروف پالستيكي يا كاغذيهنگام گرم كردن غ -
  .باشيد

از استفاده تكان داده شود و جهت پيش بايد كودكان محتويات درون ظروف غذاو بطري هاي شير -
  .از استفاده كنترل شودپيش  دماي آن، كودكانجلوگيري از هرگونه سوختگي در 

شوند زيرا ندر داخل فر ريز موج حرارت داده  هاي آب پز شده نبايد تخم مرغوهاي با پوست تخم مرغ  -
  .حتي پس از اتمام گرمادهي فر ريز موج امكان انفجار در آن ها وجود دارد

  . بيان شود مجاور آنمحفظه پخت و قسمت هاي ، جزئيات مربوط به تميز كردن درزبندي هاي در -
  .و مواد غذايي باقيمانده در آن خارج شودبطور منظم تميز شده  بهتر استفر  -
مي تواند باعث خراب شدن سطح داخلي آن شود و تأثير نامطلوبي  فر سهل انگاري در تميز نگه داشتن -

  .همچنين ممكن است باعث ايجاد شرايط خطرناك گردد، بگذارد فردر عمر 
قابليت استفاده از  با براي فرهايي(د هاي دمايي توصيه شده براي اين فر ريز موج استفاده شو پروب تنها -

  ).دماپروب حس كننده 
سازنده بايد در دستورالعمل هاي استفاده بيان كرده باشد كه فر ريزموج به منظور قرار گيري بر روي پايه 

  هاي خود يا نصب توكار يا قرار گيري داخل كابين در نظر گرفته شده است، 
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  و، ه ارائه شده باشدحداقل ابعاد كابين بايد توسط سازند ●
در دستورالعمل ها بايد بيان شده باشد كه وسيله بايد در حالي كه درهاي كابين باز هستند به كار   ●

  .انداخته شوند
هاي ريزموج داراي در تزئيني، در دستورالعمل هاي استفاده بايد بيان شده باشد كه وسيله  فردر مورد 

  .ر تزئيني آن باز باشدبايد در حالي به كار انداخته شود كه د
بايد بيان شود كه وسيله نبايد ، هاي ريزموج كه در داخل كابين استفاده نمي شوندفردر دستورالعمل هاي 

  .در داخل كابين قرار گيرد
  :اضافه شود     7-14

  .ميلي متر باشد سهبايد  دست كم، 1-7ارتفاع حروف هشداري مشخص شده در بند 
  .رسي مي شوداندازه گيري بربا  مطابقت 

جمله اي قيد شود كه نشان   در نشانه گذاري آن ها بايد، مي باشند 1كه طبقه  ي ريزموجفرهادر مورد  -  توجه
  .شودنكار گرفته ه در محل هايي كه سيستم اتصال زمين وجود ندارد، ب فر ريز موج، دهد

  حفاظت در برابر دسترسي به قسمت هاي برقدار  8
  :با درنظر گرفتن موارد زير كاربرد دارد 1562-1ايران شماره از استاندارد ملي  8بند 

  :اضافه شود   8-1-1
با اين ، مي شود به كار برده Bآزمون  ميلههمانند  10432استاندارد ملي ايران شماره از  18آزمون  ميله

  .مي شود  اعمال آن به قسمت هاي قابل دسترس، تفاوت كه اين ميله تنها در استفاده عادي از فر
  :اضافه شود     8-2

با اين ، به كار برده مي شود Bآزمون ميله همانند   10432استاندارد ملي ايران شماره از  18آزمون  ميله
  .مي شود اعمال آن به قسمت هاي قابل دسترس، تفاوت كه اين ميله تنها در استفاده عادي از فر

  راه اندازي وسايل موتوردار  9
  .داردنكاربرد  1562-1ران شماره  از استاندارد ملي اي 9بند 

  توان ورودي و جريان   10
  .كاربرد دارد 1562-1از استاندارد ملي ايران شماره   10بند 

  گرمايش  11
  :با درنظر گرفتن موارد زير كاربرد دارد 1562-1از استاندارد ملي ايران شماره   11بند 

  :اضافه شود   11-2
  . مانند وسايل گرمازا مي باشد، از انواع توكار غير، شرايط قرار گرفتن فرهاي ريز موج
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عمق اين سقف از ديواره . بايد مطابق دستورالعمل باشد، مي گيردقرار بر روي فرارتفاع سقفي كه كمينه 
  .بيشتر از پهناي فر ريز موج باشد mm150 دست كمبوده و درازاي آن   mm300 پشتي كنج آزمون بايد

داخل كابيني با ، م قرارگيري در داخل كابين مورد استفاده قرار گيرندفرهايي كه مي توانند در هنگا
در اين كابين از تخته چند اليي . قرار مي گيرند، حداقل ابعاد داده شده در دستورالعمل ها توسط سازنده

فر در مقابل ديوار پشتي و يكي از ديواره هاي جانبي . استفاده مي شود، كه براي كنج آزمون تعيين شده
  . رار مي گيردق

    .در كابين باز نگه داشته مي شود
  :جايگزين شود   11-7

 به همراه min 10هر دوره شامل يك برنامه گرمادهي . فر ريز موج براي سه دوره به كار انداخته مي شود
مي  بار آن تعويضباز شده و  در فر، استراحت حين دوره هايدر. يك استراحت يك دقيقه اي مي باشد

  .شود
  :اضافه شود   11-8

بر روي سطوحي كه در مقابل ديوار و كف كنج آزمون  تنها، افزايش دماي سطوح بيروني فرهاي ريز موج
  .اندازه گيري مي شود، قرار نگرفته اند

  .محدوديت افزايش دما وجود ندارد، آن ها از  mm 25براي دريچه تهويه گريل ها و سطوح تا فاصله 

  .ء اين سطوح محسوب نمي شونددستگيره ها جز - 101يادآوري 

  خالي است  12

  جريان نشت و استقامت الكتريكي در دماي كار  13
  .كاربرد دارد 1562-1از استاندارد ملي ايران شماره   13بند 

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

  مقاومت در برابر رطوبت  15
  :با درنظر گرفتن موارد زير كاربرد دارد 1562-1ستاندارد ملي ايران شماره  از ا 15بند 
   :اضافه شود   15-2

 فر دقيقه بطور يكنواخت بر روي طبقه ه مدت يكحاوي تقريبا يك درصد كلريد سديم، بآب  l5/0  مقدار
را با محلول آب  آن بايد ابتدا، باشد سر ريز شدهچنانچه طبقه قادر به جمع آوري مايعات .ريخته مي شود

  .دقيقه بر روي آن سرريز  شود ديگر از همين محلول به مدت يك l 5/0نمك پركرده و سپس 
ب هاي حس كننده دما بايد طوري ساخته شده باشند كه عايق بندي آن ها تحت تأثير آ پروب   15-101 

 .قرار نگيرند
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  :آزمون زير بررسي مي شود بامطابقت 
 فرو برده  )C )5±20°با دماي حاوي تقريبا يك درصد كلريد سديم  يپروب بطور كامل در آب

سپس پروب را از آب . تا رسيدن به نقطه جوش حرارت داده مي شود min15  محلول تقريباً .مي شود
  .فرو برده مي شود )C )5±20°در آبي با دماي min 30  جوش خارج كرده و به مدت

آن اثرات مايع از سطح  س پروب از آب خارج شده و تمام سپ.مرتبه تكرار مي شود پنجاين عمليات 
  . برداشته مي شود
  .مطابقت نمايد 2-16آزمون جريان نشت بند با  سپس پروب بايد

حس كننده دماي  هاي پروب .در اين آزمون به فر وصل نمي شوند، پروب هاي حس كننده دماي جداشدني -يادآوري 
  .مي شود پروب تا حد امكان داخل بار فروبرده و در اين حالت داخل فر آزمون مي شوند در جدا نشدني

  جريان نشت و استقامت الكتريكي  16
  :با درنظر گرفتن موارد زير كاربرد دارد 1562-1از استاندارد ملي ايران شماره   16بند 

بندي  داراي عايقبايد ، دنهاي ترانسفورماتورهاي قدرت كه مگنترون را تغذيه مي كن سيم پيچ  16-101
  .باشند مناسب

ساير  در موردو  1-101- 16 بند با آزمون مطابقتكليد زني،  وضعيت تغذيه درمنابع  در مورد
  .بررسي مي شوند 2- 101-16 بند رهاي قدرت مطابقت با آزموناتوترانسفورم

ت كليد تغذيه در وضيعمنابع  هايراتوهاي اوليه و ثانويه ترانسفورم عايق بندي بين سيم پيچ   16-101-1
قرار مي  Hz60  يا Hz50  سينوسي با فركانس اساسابه مدت يك دقيقه تحت ولتاژ با شكل موج  زني
  .مي باشد) V1250 كمينه( V750بعالوهولتاژ كار ثانويه  قلهبرابر مقدار  414/1ولتاژ  اين مقدار. گيرد
  .رخ دهدسيم پيچ  همانر ها يا بين حلقه هاي مجاور د بين سيم پيچ الكتريكي نبايد گونه شكست هيچ

اعمال  ترانسفورماتور هاي اوليه ولتاژ سينوسي با فركانسي بيش از فركانس اسمي به ترمينال  16-101-2
  .القاء شوددو برابر ولتاژ كار در سيم پيچ ثانويه ترانسفورماتور  تا، مي شود

  :است به شرح زيرآزمون  زمان مدت
- s 60 ،يا، فركانس اسمي هاي تا دو برابر براي فركانس  
- s )

 آزمونفرآانس

  ).s 15كمينه (هاي باالتر  براي فركانس، )120×  اسمي فرآانس

  .مي باشد فركانس ولتاژ آزمون بيشتر از فركانس اسمي ، تحريك اضافيبه منظور جلوگيري از جريان  -يادآوري 
در پايان . قفه اي ولتاژ افزايش داده مي شودبدون هيچ و به سرعت ولتاژ آزمون اعمال شده و سپسبيشينه يك سوم ابتدا 
  .مي شود اهش دادهمقدار آن به همان طريق تقريبا به يك سوم ولتاژ آزمون ك، ولتاژ آزمون قطع، پيش از آزمون

  .رخ دهدسيم پيچ  همانبين سيم پيچها يا بين حلقه هاي مجاور در  الكتريكي نبايدگونه شكست  هيچ
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  ها و مدارهاي مربوط در برابر اضافه باراظت ترانسفورماتورفح    17
  :با درنظر گرفتن موارد زير كاربرد دارد 1562-1از استاندارد ملي ايران شماره   17بند 

  :اضافه شود 
  انجام ، را تغذيه مي كند بر روي ترانسفورماتور قدرت كه مگنترون و مدارهاي مربوطه آن اين آزمون ها

  .بررسي مي شود 19هاي بند  نآزمو حيندر  موضوعاين .نمي شود

  دوام    18
  :زير جايگزين شود  با موارد 1562-1از استاندارد ملي ايران شماره   18بند 

درزبندهاي فر و ساير متعلقات آن مي باشد بايد به نحوي ساخته شوند كه در ، سيستم در كه شامل لوالها
  .برابر فرسودگي ناشي از استفاده عادي مقاوم باشند

  :آزمون زير بررسي مي شود  با مطابقت
و حاوي باري به ميزان مناسب جهت  شده تغذيه اسميمرتبه در حالي كه فر با ولتاژ  50000سيستم در 

مرتبه ديگر در حالي كه فر خاموش  50000سپس  .مي شود باز و بسته، جذب امواج ريز موج مي باشد
  .باز و بسته مي شود، است

درجه مانده به  10در بايد ازحالت بسته تا زاويه تقريباً  .شودو بسته مي عادي باز  استفادهدر مانند 
در صورت موافقت سازنده در حالي كه   .هر دقيقه است دوره در 6عملكرد  نرخ.  باز شود، بازشدن كامل

  دوره در دقيقه مي تواند افزايش يابد  12نرخ عملكرد تا ، فر خاموش است
مچنان ه و سيستم در بيشتر شود 32مجاز مشخص شده در بند  حدازد نباي نشت ريزموج، از آزمون پس

  .بايد كار كند

  .غيرفعال نمودمي توان  كنترل كننده هارا، براي انجام اين آزمون - 101يادآوري 

  اجزاء متشكله فر كه خراب شدن آن ها مطابقت با اين استاندارد را مختل نمي كنند،  - 102يادآوري 
  .جام كامل آزمون تعويض شوندمي توانند براي ان

اضافه كردن  يا   ها مي توان از بلوك، جهت جلوگيري از توقف آزمون در حين گرم شدن، در صورت لزوم – 103يادآوري 
  .گرم استفاده كرد g 500آب تا حداكثر 

  كار غيرعادي  19
  :رد داردبا درنظر گرفتن موارد زير كارب 1562-1از استاندارد ملي ايران شماره   19بند 

  :تغيير داده شود    19-1
  تا 101- 19هاي  آزمون بامطابقت ، قرار گيرد 10- 19تا  2-19هاي  تحت آزمون فربجاي آنكه 

  .تحت ولتاژ اسمي تغذيه مي شود در اين حالت فر.بررسي مي شود 19-105
  :اضافه شود     19-11-2
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باعث  اشكاليكي از اين شرايط  چنانچه. ودنوبت باز و اتصال كوتاه مي شه مگنترون ب آندبه  مدار كاتد
برابر ولتاژ اسمي تغذيه   94/0با  فركه  آزمون در حالي، شودكاهش ولتاژ در اثرافزايش جريان ورودي 

، جريان ورودي افزايش يافته بيشتر از ولتاژ متناسب آن باشدچنانچه ، با اين وجود. انجام مي شود، دهش
  .غذيه مي شودبرابر ولتاژ اسمي ت 06/1با  فر
  .نمي شودمگنترون اتصال كوتاه 1ن مالفي

  :اضافه شود       19-13
مي توان كه  يي ريزموجفرهاتنها  .بيشتر شود  8از مقادير مندرج در جدول  نبايد ها سيم پيچ دماي

، دنيز هستن برنامه گرم نگهدار داراي كه يي ريزموجفرهاو نمود  نتخابآن ها را از قبل ازمان كاراندازي 
  .برسندشرايط پايداربايستي به حالت  كهمحسوب مي شوند  يي ريزموجفرهابه عنوان 

اندازه گيري  32نشت ريز موج در حالي كه با بارهاي مشخص شده براي هربند طبق بند ، در حين آزمون
د با باي، ها بتواند به كار انداخته شود از آزمونچنانچه فر پس .بيشتر شود  W/m2 100 نبايد از، مي شود

   .مطابقت داشته باشد 32بند 

بدون  وكه كنترل كننده ها در نامساعدترين شرايط تنظيم شده اند ي ريزموج در حاليفرها  19-101
  .به كار انداخته مي شوند پخت وجود بار در محفظه

دام كه هر ك(زمان مجاز تايمر يا تا زمان برقراري شرايط پايدار مي باشد بيشينه ، مدت زمان كاركرد 
  ).كوتاهتر باشد

فر ريز موج تحت كار عادي در حالي به كار انداخته مي شوند كه تايمر يا هر كنترل كننده    19-102
  .اتصال كوتاه شده باشد، ديگري كه در استفاده عادي عمل مي كند

  .مي شوند بت اتصال كوتاهكنترل كننده ها به نو، به بيش از يك كنترل كننده باشدمجهز  فر ريز موجچنانچه  - يادآوري

 اشكاليفر ريز موج تحت كار عادي در حالي به كار انداخته مي شوند كه هر بار يكي از شرايط   19-103
كنترل كننده ها در نامساعدترين شرايط . شبيه سازي شده باشد، آن وجود داردرخ دادن  كه احتمال

به كار ، )هركدام كه كوتاهتر است( min90 زمان مجاز تايمر يا بيشينهبه مدت  فرتنظيم مي شوند و 
  .انداخته مي شود

  :عبارتند از  اشكالهايي از شرايط  مثال -يادآوري
    .ي واقع در سطح مشابهمسدود كردن دريچه هاي تهويه هوا -
  .چنانچه گشتاور قفل روتور كمتر از گشتاور بار كامل باشد، قفل كردن روتور موتورها -
  .متحرك كه امكان غير فعال شدن آن ها وجود داردقفل كردن قسمت هاي  -

                                                 
Filament-1   
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به كار ، كه كنترل كننده ها در نامساعدترين شرايط تنظيم شده اند فر ريز موج در حالي      19-104
و يك عدد سيب زميني بر روي طبقه در جايي كه احتمال اشتعال و انتشار شعله به ساير  شدهانداخته 

   .مي شود ار دادهقر، قابل احتراق وجود دارد مواد
طول كوچكترين محور . مي باشد g150 تا g125 ن سيب زميني به شكل تقريباً بيضي گون با جرمي بي

اين طول مي تواند  .باشد mm140بيشينه و طول بزرگترين محور آن بايد  mm40 دست كم آن بايد 
و به طول  )mm )5/0±5/1  يك سيم فوالدي باقطر.بطور متقارن كاهش يافته تا جرم موردنظر بدست آيد

   .در داخل سيب زميني قرار داده مي شود راستاتقريبي بزرگترين محور سيب زميني در همين 
خاتمه ، پس از اينكه توليد ريز موج قطع شده يا آتش در محفظه پخت خاموش گرديد min 15 آزمون

  .مي يابد
  .موج باقي بماند فر ريزداخل هر شعله اي در محفظه پخت بايد در، آزمون حيندر 

  .انجام نمي شوداين آزمون  حيندر  13-19بند  - 1يادآوري 
تعويض مي گردد و آزمون ، هرگونه طبقه جدا شدني آسيب ديده، هنوز كار كند چنانچه فر، از آزمون پس
 فر جديدآزمون بر روي يك ، با اين آزمون مطابقت نداشته باشد فرچنانچه . انجام مي شود 13-19بند 
  .ار مي شودتكر

  .هاي قبلي باشد عدم مطابقت ممكن است ناشي از تأثير آزمون -2يادآوري
مورد استفاده  كابينت آشپزخانهوسايل توكار داراي در تزئيني اضافه و وسايلي كه در داخل      19-105

  . مي شودبه كار انداخته ، تحت كار عادي در حالي كه در تزئيني يا در كابينت بسته است، قرار مي گيرند
هر كدام كه كوتاه تر ( حداكثر زمان مجاز تايمر يا تا زمان برقراري شرايط پايدار مي باشد ، دوره كاركرد

  ).باشد 

  پايداري و خطرات مكانيكي  20
  :با درنظر گرفتن موارد زير كاربرد دارد 1562-1از استاندارد ملي ايران شماره   20بند 

كه  بطوري، قرار دارد آنپاييني  لبهآن ها به صورت افقي در  كه لوالي در يفرهاي ريزموج  20-101
  .بايد پايداري كافي داشته باشند، احتمال گذاشتن بار بر روي در وجود داشته باشد

  :مطابقت با آزمون زير بررسي مي شود 
داده مي يك وزنه به آرامي روي مركز هندسي در قرار گرفته و فر با در باز بر روي يك سطح افقي قرار 

  .شود
   :وزنه عبارت است از جرم 

- kg 7 ، ثابت ي ريزموجفرهادر مورد.  
- kg 5/3 ، قابل حمل ي ريزموجفرهادر مورد.  

  .به عنوان بار استفاده كردمي توان  از كيسه شن  -يادآوري 
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  .فر ريز موج نبايد كج شود

  استقامت مكانيكي  21
  :با درنظر گرفتن موارد زير كاربرد دارد 1562-1از استاندارد ملي ايران شماره   21بند 

  :اضافه شود 
  : نيز بررسي مي شود 105-21تا  101- 21 بند هاي آزمون بامطابقت 

به درهاي كشويي . باز مي شوند، مانده به باز كامل 30°اي لواليي به حالت نيمه باز تا زاويههدر  21-101
به سطح داخلي در  N35  سپس نيروي. ت باز باشدگونه اي قرار مي گيرند كه تقريبا دو سوم در به حال

در مورد درهاي كشويي اين نيرو به . از لبه آزاد آن وارد مي شود mm 25 ه در نقطه اي به فاصل، لواليي
     .دسته در اعمال مي شود

رو يك نيبا در ابتدا اين نيرو همراه . اعمال مي شود N/mm 05/1 اين نيرو توسط يك نيروسنج با ثابت فنر
سپس . مي شود اعمال، كشويي وارد شده درلواليي يا به دسته  دردر جهت مخالف كه به طرف ديگر 

  .طي كند تا وضيعت باز كاملمخالف حذف مي شود تا به در اجازه دهد مسير خود را  ينيرو
  .انجام مي شود مرتبه 5اين آزمون 

توكار، با در نظر گرفتن موارد زير  موجي ريز فرهانصب ثابت و  اين آزمون بر روي در فرهاي ريز موج
  :تكرار مي شود

  .مي گيردحالت نيمه باز قرار  به درابتدا   -
با اين . است)باشدهر كدام كه بزرگتر( N65 برابر نيروي الزم براي باز كردن در يا 5/1نيروي اعمال شده  -

  .مي شود اعمال N65 نيروي، زشودمستقيم با غيرنيرو قابل اندازه گيري نبوده يا در بطورچنانچه ، وجود
  .مي شود مرتبه انجام 5اين آزمون 

درهاي  بيرونيبراي بستن در به سطح  N 90يك نيروي. سپس درها به حالت نيمه باز قرار مي گيرند
. مي شود و در مورد درهاي كشويي به دسته آن اعمال آناز لبه آزاد mm25  لواليي در نقطه اي به فاصله

  .وارد مي شود، نيرو به همراه يك نيرو در جهت مخالف همانطور كه در باال توضيح داده شددر ابتدا اين 
  .مرتبه انجام مي شود 10اين آزمون 

  .مطابقت داشته باشد 32فر ريز موج بايد با بند ، پس از اين آزمون
رو به پايين يا  N140 يك نيروي. كامالً باز قرار مي گيرند يتدرهاي با لوالي كناري در وضع    21-102

هر كدام (كه موجب كج شدن فر ريز موج شود  هر وضعيتي بدون ايندر ، نيروي قابل اعمال به در بيشينه
كه هنوز اين نيرو وجود  سپس در حالي. به لبه آزاد در اعمال مي شود و در بسته مي شود) كه كمتر باشد

  .دوباره در كامالً باز مي شود، دارد
  .جام مي شودانمرتبه  5اين آزمون 

نيرويي كه بتواند بدون  بيشينهيا  N 140 نيروي. ي در وضيعت باز قرار مي گيرنددرهاي با لوالي پايين
  به سطح داخلي در وارد ) هر كدام كه كمتر باشد(اينكه موجب كج شدن فر ريز موج شود 

  .مي شود مالاع آناز لبه آزاد  mm 25  اين نيرو در نامناسب ترين وضعيت در فاصله. مي شود
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  .وارد مي شود min 15 اين نيرو به مدت
  .مطابقت داشته باشد 32فر ريز موج بايد با بند ، پس از اين آزمون

، به گوشه داخلي در كه دورترين فاصله را از لوال دارد mm 20 يك مكعب چوبي به ابعاد      21-103
در راستاي ، صله را نسبت به لوال داردبه گوشه ديگر كه دورترين فاN90  سپس يك نيروي. وصل مي شود

  .وارد مي شودعمود بر سطح در جهت بستن آن 
  .مي شود نگه داشته s 5  اين نيرو به مدت

سپس در و . شود امكان پذيرتا توليد ريز موج  شده در آهسته بسته . مي شودمكعب برداشته اين سپس 
تا بتوان وضعيتي را كه در آن بيشترين نشت ونه اي به كار گرفته مي شوند ه گوسايل باز كننده آن ب

  .تعيين كرد، امواج ريزموج وجود دارد
  .مطابقت داشته باشد 32سپس فر ريزموج بايد با بند 

  .مكعب چوبي در دورترين فاصله از لوال براي گوشة ديگر تكرار مي شود اتصال آزمون بااين 

  .ردداناين آزمون در مورد درهاي كشويي كاربرد  -يادآوري 
 سهضربه با انرژي هر  ، آن در معرض سه ضربهبيروني  محفظه پخت بسته مي شود و سطح درِ      21-104

مي توانند هر سه  اين سه ضربه اين ضربه ها به قسمت مركزي در اعمال مي شوند و. قرار مي گيرد، ژول 
  .به يك نقطه وارد شوند

اين . وارد مي شوند Kg 5/0 و جرم تقريبي mm50  وسيله يك گلوله فوالدي به قطره اين ضربه ها ب
از فاصله اي رها مي  پاندولگلوله را مانند يك . آويزان مي شود در محورگلوله بوسيله يك بند مناسب در 

  .بر روي سطح فر تأمين شود، كنيم كه انرژي ضربه مشخص شده
  .مي گيرد تحت سه ضربه مشابه قرار جفت شده آن بر روي فرسپس در باز شده و سطح 

اين آزمون در حالي كه در كامالً باز ، سطح داخلي درهاي لواليي تحت سه ضربه مشابه قرار مي گيرند
 نيزاعمال به قسمت مركزي در وارد مي شوند و مي توانند به يك نقطه ه هاضرب. است انجام مي شود

افقي باشند ، باز قرار مي گيرند با لوالي پاييني وقتي در وضعيت كامالً اين وجود چنانچه درهايبا . شوند
كه انرژي مشخص شده  صورت ضربات توسط رها شدن گلوله فوالدي از فاصله مناسب بطوري در اين

  .وارد مي شوند، تأمين گردد
ضربات به سه  .با لوالي پاييني نيز در معرض سه ضربه مشابه قرار مي گيرند چارچوب در درزبندهاي

  .نقطه مختلف وارد مي شوند
  .مطابقت داشته باشد 32س فر ريز موج بايد با بند سپ
  به طول و mm10قطر و يك استوانه از جنس چوب سخت به  شدهباز ، با لوالي پاييني در         21-105

mm300  بيرونيدر راستاي لوالي پاييني طوري قرار داده مي شود كه يك انتهاي آن هم سطح با  لبه 
 s5  به مدت درو در جهت عمود بر سطح  دربه مركز دسته  درتن جهت بس N90 يك نيروي. باشد در

  .وارد مي شود
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هم سطح باشد و  درديگر  بيرونيسپس استوانه چوبي به نحوي گذاشته مي شود كه انتهاي آن با لبه 
  .نيز تكرار مي شود، آزمون در حالي كه استوانه بين دو لوال قرار دارد. تكرار مي شود وندوباره آزم

اندازه گيري مي شود  32بند  مشخص شده در تحت شرايط ريز موجنشت ، هاي فوق انجام آزمون از پس
  .بيشتر شود W/m2100 ازو مقدار آن نبايد 

  ساختمان  22
  :با درنظر گرفتن موارد زير كاربرد دارد 1562-1از استاندارد ملي ايران شماره   22بند 
  ز جلو تهويه شوند مگر آنكه يك كانال تهويه براي بايد ا تنهانصب توكار ريز موج فرهاي   22-101

  .آن ها درنظر گرفته شده باشد
  .مطابقت با بازرسي بررسي مي شود

روغن بر فواصل خزشي  بخاريا گونه رطوبت  منافذ تهويه بايد چنان ساخته شده باشند كه هيچ  22-102
  .دتأثيري نگذار فرين قسمت هاي برقدار و ديگر قسمت هاي ب و هوايي

  .مطابقت با بازرسي بررسي مي شود
مطابقت  2- 103-22يا بند  1-103- 22هاي بند  گونه اي باشد كه با آزمونه ساختار وسايل ب  22-103

  .داشته باشند
باشند كه با باز كردن  در همبنديسيستم قفل مجهز به دو  دست كمفرهاي ريز موج بايد     22-103-1
حداقل يكي از اين قفل  .باشدحفاظتي  نوع قفل داخليدو سيستم بايد از  يكي از اين. فتندمي ابه كار  در

  . هاي همبندي در بايد از نوع پنهان بوده و نبايد قابل دستكاري باشد
  .بررسي مي شود 105-22و پنهان بودن مطابق با بند  مطابقت با بازرسي

 .باشندشده  حفاظتي تعبيه خليقفل دا در سيستممي توانند  در همبنديسيستم قفل هر دو  - يادآوري 

باشند كه با باز بطورمستقل  ،حفاظتي در دو قفل داخليفرهاي ريز موج بايد مجهز به     22-103-2
  .كاربرد ندارد 105-22در اين مورد بند . فتندمي ابه كار  دركردن 

الزم نيست كه هيچ يك از قفل ، مستقل مجهز به قطعات ناظر وجود داردحفاظتي  قفل داخليكه دو  ياز آنجاي –يادآوري 
  .باشند مخفيهاي همبندي بصورت 
  .بررسي مي شودو انجام آزمون زير  مطابقت با بازرسي

هر قفل ،  Bدر به آرامي باز مي شود و به طور همزمان يك بار سعي مي شود كه بصورت دستي با پروب
  .همبندي در دسترس شكسته شود

  .مگنترون امكانپذير باشددر حين آزمون نبايد به كار اندازي 



15 

در موضوع  حفاظتيقفل داخلي دو و هر  1- 103-22بند همبندي هاي يكي از قفل  دست كم   22-104
قطع  آن را تغذيهشبكه اصلي بايد مجهز به كليدي باشد كه مولد امواج ريز موج يا مدار  2-103- 22بند 
  .كند

  .مطابقت با بازرسي بررسي مي شود
اين قفل . مخفي بوده و قابل دستكاري نباشد بايد همبندي درقفل هاي يكي از  دست كم     22-105

  .عمل نمايد، همبندي بايد پيش از خراب شدن هر قفل همبندي قابل دسترس 
  :آزمون زير بررسي مي شود  بامطابقت 

ي ايران شماره استاندارد ملاز  B ميله آزمونمحفظه پخت در وضعيت باز يا بسته قرار گرفته و با اعمال  درِ
. به كار انداخته شود در مخفي همبنديسعي مي شود تا قفل ، ها روزنه ها و شكاف تمامبه  10432

هاي مكانيسم قفل  روزنه ها و شكاف تمامبه  101نشان داده شده در شكل  1همچنين ميله مستقيم
  .اعمال مي شوددر  همبندي

با اعمال آهنربا به پوشش روي  همچنين، مايندعمل مي ن كه به صورت مغناطيسي در همبنديقفل هاي 
 كه باشدمشابه آهنربايي  مغناطيسي آهنرباميدان و جهت  ساختار .مي شوند ارزيابي ،كليد قفل داخلي

            به ابعاد آرميچر از جنس فوالد نرماين آهنربا وقتي به . در عمل مي كند همبنديقفل  داخل
mm 8× mm 50×mm 80  بايد بتواند نيرويي معادل ، دمي شواعمالN5±N50 بعالوه. وارد كند ،

  .وارد كند N 5/0± N 5 نيرويي معادل، سمم پيچ با هسته آهني از mm 10  آهنربا بايد بتواند در فاصله
به صورت ، آن دسترسقابل  همبندي هاي قفل تا شودمي  سعي، محفظه پخت درهمزمان با باز كردن 

  .دستي به كار انداخته شود
  .مخفي امكانپذير باشد همبندينبايد به كار انداختن قفل ، ها آزمونحين در  

دچار ،  براي كنترل مولد ريز موج، در حفاظتي داخليقفل قسمت قطع و وصل كليد چنانچه    22-106
  .در ، بايد فر را از كار بياندازد حفاظتي داخليقفل دراينصورت بخش كنترلي از هر ، خرابي شده باشد

  .آزمون زير بررسي مي شود بابقت مطا
وسيله با ولتاژ اسمي از يك منبع . در غير فعال مي شود حفاظتي داخليقسمت قطع و وصل كليد قفل 

 kA 0/1و   V150 براي وسايل با ولتاژ اسمي بيش از kA 5/1تغذيه اي با قدرت اتصال كوتاه  حداقل 
  .براي ساير وسايل

سپس به روش عادي سعي مي شود تا به . به كار انداخته مي شود، تآن بسته اس دردر حالي كه  وسيله
كه مولدريز  مگر اين، باشد نبايد امكان پذير دردر اين حالت باز كردن . محفظه پخت دسترسي پيدا كرد

  .كنترل كننده نبايد در وضعيت مدار باز خراب شود قطعه. موج قطع شده و غير فعال باقي بماند

مي  براي انجام بقيه آزمون ها تعويض ، كنترل كننده در وضعيت مدار بسته خراب شده باشد قطعه چنانچه - 1يادآوري 
  .شود

                                                 
1-Straight rod 
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  .ضروري باشد در همبنديساير قفل هاي غير فعال كردن  براي انجام اين آزمون ممكن است  - 2يادآوري 

دو بار ديگر  زمونه و آفيوز تعويض شداين شود،  1عفيوز داخلي در مدار تغذيه مولد ريز موج قط چنانچه
  .قطع شود بايد هر بار فيوز داخلي. تكرار مي شود

بطور سري  ) )j 25/0+4/0يك امپدانس در اين حالتولي ، شودمي  اين آزمون سه بار ديگر نيز تكرار
  .قطع شود هر بار فيوز داخلي بايد .با منبع تغذيه قرار داده مي شود

، دارند A16بوده و آن هايي كه جريان اسمي بيش از V150هايي كه ولتاژ اسمي آن ها كمتر ازر مورد فرد -3يادآوري 
  .انجام نمي شودسري شده  آزمون با امپدانس

مي را تحت تأثير قرار  در همبنديالكتريكي يا مكانيكي كه عملكرد قفل  جزءمعيوب شدن هر    22-107
 حفاظتيكننده قفل داخلي كنترل قطعه يا  در همبندير قفل هاي نبايد موجب از كار افتادن ساي، دهد
  .كه فر از كار بيفتد مگر اين، شود در

استفاده  و به كار انداختن فر همانندجزء هرنقص درشبيه سازي بازرسي و در صورت لزوم با  بامطابقت 
  .عادي  بررسي مي شود

  .ددارنمطابقت دارند، كاربرد  106-22بند  كننده كه با آزمون كنترل  قطعهاين الزامات در مورد اجزايي از  -يادآوري 

پيش از اين كه بايد ، به كار رفته اند 103-22جهت مطابقت با بند  در كه همبندي قفل هاي    22-108
  .عمل كنندنشت قابل مالحظه اي از ريز موج رخ دهد، 

  :آزمون زير بررسي مي شود با مطابقت
فر با ولتاژ اسمي تغذيه شده و با بار . جز يكي از آن ها غير فعال مي شودب در همبنديقفل هاي تمام 

آن نشت امواج  حينبا سرعت كمي باز مي شود و در  در .به كار انداخته مي شود 32تعيين شده در بند 
  .شودمي ريز موج اندازه گيري 

  .نمايدمطابقت  32 بند فر بايد با
  .مي شود تكرار در همبنديفل هاي اين آزمون به ترتيب بر روي هر يك از ق

  .ضرروي باشد 103-22تنها هنگامي آزمون مي شوند كه مطابقت با بند ، درقفل هاي داخلي  - 1يادآوري 

 ضروريي ظتافح كنترل كننده قفل داخلي قطعهممكن است غير فعال كردن  انجام اين آزمون در حين -2يادآوري 
  .باشد

گونه نشت ريز موج قابل مالحظه  هيچ، و چارچوب فر قرار گيرد درن نانچه يك ورقه نازك بيچ  22-109
  .شودايجاد  نبايد اي

   :مطابقت به صورت زير بررسي مي شود 

                                                 
1-Rupture 
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  ضخامت و mm5±mm60پهناي كاغذي به  كه يك نوار بسته مي شوددر به گونه اي 
 mm 05/0± mm 15/0   و چارچوب فر قرار گرفته باشد دربين.  

  .نمايدمطابقت  32ند با ب بايد سپس فر
  .محل قرارگيري كاغذ تغيير داده مي شود مرتبهدر هر . انجام مي شود مرتبه 10اين آزمون 

به ميزان  نبايد موجب افزايش نشت ريزموج، بوسيله باقيمانده غذا درآلوده شدن درزبندهاي          22-110
  .شود قابل مالحظه اي

  :آزمون زير بررسي مي شود  بامطابقت 
داخل آن با روغن ، باشد 1از نوع توخالي دردرزبند  چنانچه. پوشيده مي شود آشپزيروغن  اب درزبند در

  .طبخ پر مي شود
  .مطابقت داشته باشد 32سپس فر بايد با آزمونهاي بند 

  .فر نبايد موجب افزايش نشت ريز موج شود درتغيير شكل گوشه هاي          22-111
  :مي شود آزمون زير بررسي  امطابقت ب

باز  وسايل و در.به كار انداخته مي شود 32فر با ولتاژ اسمي تغذيه شده و تحت بار تعيين شده در بند 
جدايي مجازِ در براي توليد امواج ريز موج به  بيشترين فاصله تابه گونه اي دستكاري مي گردند  كننده آن
اين  .مي شود هر يك از گوشه ها وارد نوبت به به ،درعمود بر سطح  راستاي نيروي كششي در .دست آيد

  .افزايش مي يابد  N40  تدريج تاه نيرو ب
 W/m2100 نبايد  از و مقدار آن اندازه گيري مي شود 32نشت ريز موج تحت شرايط بند ، آزمون حيندر 

  .باشدبيشتر 
  .مطابقت داشته باشد 32فر بايد با آزمونهاي بند  ، پس از آزمون

نبايد ، و چارچوب آن گير مي كند دركه پروب يا سيم پروب حس كننده دما بين هنگامي       22-112
  .آسيبي برسد نيز نبايد به پروب حس كننده دما قابل مالحظه اي   بوجود آيدو نشت ريز موج

  :آزمون زير بررسي مي شود  امطابقت ب
ترين وضعيتي  نامناسبقسمت حس كننده دما يا سيم آن در  .پروب همانند استفاده عادي وصل مي شود
در نامناسـب تـرين    s5  به مـدت  N 90 فر با نيرويي معادل درِ. كه ممكن است اتفاق بيفتد قرار مي گيرد

  ســـپس نيـــرو . وضـــعيت بـــر روي قســـمت حـــس كننـــده يـــا ســـيم پـــروب بســـته مـــي شـــود  
شده در  نشت ريز موج تحت شرايط مشخص، كه فر قادر به كاركردن باشد در صورتيو  مي شود بر داشته

  .باشدبيشتر W/m2100نبايد از  مقدار آن  اندازه گيري مي شود كه 32بند 
- 8مطابقت داشته باشد و همچنين پروب حس كننده دما بايد با بندهاي  32فر بايد با بند ، پس از آزمون

  .نمايدمطابقت  29و  15-101، 1
  .مالحظه اي را ايجاد كندجداشدني نبايد نشت ريزموج قابل  قسمت هاي رداشتن ب     22-113

  :آزمون زير بررسي مي شود  امطابقت ب
                                                 

1-Open choke  
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سطح افقي  مگراينكه وقتي طبقات برداشته شوند .شوند برداشته مي، غير از طبقات جداشدني هاي قسمت
  .در دسترس قرار بگيرد mm 85از با قطر بيش

ترين  نزديكدر سطح افقي  يك امكان بار بر روي حدتا ، مطابقت داشته باشد 32سپس فر بايد با بند 
  .مي شود فاصله ممكن به مركز محفظه پخت قرار داده 

هاي  روزنه ها و شكافبه داخل  پروب نوك ، غير قابل انتشار ايستاي امواج  آشكار شدنبه منظور جلوگيري از  -يادآوري 
  .فرو برده نمي شود، برداشتن قسمت هاي جدا شدنيحاصل از

ه عيبي نظير نقص در عايق بندي پايه يا حذف شدن سيستم عايق بندي ب در صورت وجود هر   22-114
  .پذير باشد توليد ريز موج امكان، درنبايد در صورت باز بودن ، علت شل بودن سيم

اتصاالتي كه امكان شل . مي شود بررسيها  نقص با شبيه سازي مطابقت با بازرسي و در صورت لزوم
اين اتصاالت . صورت دستكاري نمي شوند در غير اين، جدا مي شوند از محل خود، شدن آن ها وجود دارد

  داشته باشند به نبايد هيچ تماسي با قسمت هاي برقدار يا قسمت هاي زمين شده 
  .باشد همبنديكه نتيجه آن از كار افتادن قفل هاي  گونه اي كه 

  .شوند دو نقص محسوب مي به عنوان، نقص درعايق بندي تقويت شده يا عايق بندي مضاعف -1يادآوري

عنوان اتصاالتي كه امكان شل شدن آن ها ه ب، كه توسط دو تثبيت كننده مستقل محكم شده اند اتصاالتي - 2يادآوري 
  .محسوب نمي شوند، وجود دارد

  .باشد  وجود داشته نبايد، دراز طريق صفحه مشاهده به محفظه پخت  دسترسي      22-115
  :م آزمون زير بررسي مي شود مطابقت با بازرسي و انجا

  كه داراي سرتخت يك ميلي متر وسيله ميله مستقيم فوالدي به قطر ه نيوتن ب دونيرويي معادل 
ميله نبايد به داخل محفظه پخت وارد . مي باشد به صورت عمودي به صفحه مشاهده فشار داده مي شود

  .شود
كاروان ها  و ساير وسايل نقليه مشابه در نظر ، اي وسايلي كه براي نصب در وسايل نقليه جاده      22-116

  .بايد ارتعاش هايي را كه ممكن است در معرض آن ها قرار گيرند، تحمل كنند، گرفته شده اند
تحت ، تعيين شده است  1307- 6مطابقت با انجام آزمون هاي ارتعاش كه در استاندارد ملي ايران شماره 

  : شرايط زير بررسي مي شود 
تحت تاثير ، شي به دور وسيله به گونه اي محكم مي شود كه در وضيعت ا ستفاده  عادي خودتسمه ك

  : نوع ارتعاش سينوسي و شدت آن به صورت زير است . مولد ارتعاش قرار مي گيرد
    ، جهت ارتعاش عمودي -
              ، mm 35/0دامنه ارتعاش  -
  ، Hz 55تا   Hz 10اندازه فركانس  -
  .min 30ون مدت آزم -
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نشان بدهد ، را نقص كند 32و  29، 3- 16، 1- 8وسيله نبايد هيچ گونه صدمه اي را كه مطابقت با بندهاي 
  .و اتصاالت نبايد شل شده باشند

، چنانچه مدارهاي الكترونيكي براي محافظت در برابر نشت امواج ريزموج استفاده مي شوند      22-117
  .خطا در حفاظت از نشت ريزموج تاثير نگذارد روز شرايطشوند كه ببايد بگونه اي طراحي 

،  105-22هاي تعيين شده در زيربندهاي  همراه با الزامات و آزمون 19مطابقت با انجام آزمون هاي بند 
  .بررسي مي شود 108- 22و  22-106

  سيم كشي داخلي  23
  .كاربرد دارد 1562-1از استاندارد ملي ايران شماره   23بند 

  ء متشكلهاجزا  24
  :با درنظر گرفتن موارد كاربرد دارد 1562-1از استاندارد ملي ايران شماره   24بند 
  :اضافه شود    24-1

، در مورد ترانسفورماتورهاي قدرت كه مگنترون را تغذيه مي كنند IEC60989استاندارد بين المللي  -101يادآوري 
  .معتبر نمي باشد

  :اضافه شود   24-1-4
  .نمونه انجام مي شود ششاين آزمون بر روي . تحت آزمون زير قرار مي گيرند همبنديهاي قفل 

   در ولتاژ اسمي تغذيه فربه باري وصل مي شوند كه شرايط را مانند وقتي كه  همبنديقفل هاي 
دوره در دقيقه به كار انداخته مي  با نرخ تقريبي شش همبنديقفل هاي . كند مي شبيه سازي، مي شود

  .شوند
 :دوره ها عبارتند از  تعداد

   50000 ، در همبنديقفل هاي  در مورد -
  .5000  ، به كار مي افتندكاربر  تعمير و نگهداري توسطكه تنها در هنگام  همبنديقفل هاي در مورد  -

  .سازدمختل  را آن ها از نبايد چنان آسيب ديده باشند كه استفاده بعدي همبنديپس از آزمون قفل هاي 
بيشينه اتصال زمين و داراي  مجهز به، بايد از نوع تك فاز فرهاپريزهاي به كار رفته براي          24-101

وسيله فيوز يا قطع كننده مينياتوري مدار كه در پشت ه هر دو قطب بايد ب .باشد A16 جريان اسمي
  :ندحفاظت شو، به شرح زير استجريان اسمي  بيشينه تعبيه شده وداراي برداشتنپوشش غيرقابل 

- A 20 ، ولتاژ اسمي كمتر از  يي بافرهادر موردV 130 .  
- A 10 فرهاساير در مورد.  

يا داراي دو شاخه با قطبيت در نظر گرفته شده باشنداتصال دائم به سيم كشي ثابت  چنانچه فر براي 
  .اظت نداردفبه ح يقطب نول نياز، باشدمشخص 

  .مطابقت با بازرسي بررسي مي شود
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  .مينياتوري مي تواند در دسترس باشد هاي قطع كننده عضو كار انداز  - يادآوري

  بيرونيها و بندهاي قابل انعطاف  اتصاالت تغذيه و كابل   25
  :با درنظر گرفتن موارد زير كاربرد دارد 1562-1از استاندارد ملي ايران شماره   25بند 
  :اضافه شود   25-14

بند هايي كه داراي  پروب. مي باشد مرتبه 5000دما  هاي حس كننده ها براي پروب خمش كل تعداد
  .چرخانده مي شوند  90˚ خمش به اندازة مرتبه 2500پس از ، گرد هستند تغذيه

  بيرونيهاي  هاي هادي ترمينال  26
  .كاربرد دارد 1562-1از استاندارد ملي ايران شماره   26بند 

  پيش بيني اتصال زمين  27
  .كاربرد دارد 1562-1ان شماره  از استاندارد ملي اير 27بند 

  ها و اتصاالت پيچ   28
  .كاربرد دارد 1562-1از استاندارد ملي ايران شماره   28بند 

  فواصل خزشي و عايق بندي جامد، فواصل هوايي      29
  .كاربرد دارد 1562-1از استاندارد ملي ايران شماره   29بند 

  مقاومت در برابر گرما و آتش   30
  :با درنظر گرفتن موارد زير كاربرد دارد  1562-1تاندارد ملي ايران شماره  از اس 30بند 
  :اضافه شود     30-2

  ي ريز موج كه قابليت برنامه ريزي با روشن شدن تأخيري را دارند و فرها در مورد 3- 2- 30بند 
 ي ريز موج فرهابراي ساير . كاربرد دارد، كه داراي عملكرد گرم نگهداشتن مي باشند فرهاي ريز موجيآن 
  .كاربرد دارد 2-2-30بند 

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

  مسموميت و خطرات مشابه، تابش  32
  :با درنظر گرفتن موارد زير كاربرد دارد  1562-1از استاندارد ملي ايران شماره   32بند 

  :اضافه شود 
  :آزمون زير بررسي مي شود  ابراي نشت ريز موج ب مطابقت

شيشه اي از جنس در يك ظرف  C°2±C°20 از آب آشاميدني با دماي g15±g 275 باري به ميزان
. طبقه گذاشته مي شود مركزدر  mm5 يقطر داخلي تقريب بابا ديواره هاي نازك  )پيركس (سيليكات بور 
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آن به كار انداخته مقدار  بيشينهكنترل توان ريز موج در تنظيم  بافر ريز موج با ولتاژ اسمي تغذيه شده و 
  .مي شود

صورت مي گيرد كه وقتي سيگنال  ابزاريمقدار نشت ريز موج با اندازه گيري چگالي شار ريز موج توسط 
. حالت پايدار خود مي رسد% 90به  s3تا  s2 ورودي تك پله اي شكل به آن اعمال مي شود در عرض

 بيروني فرجهت يافتن نقاطي كه بيشترين نشت امواج ريز موج را دارا هستند روي سطح  رابزاآنتن 
  .دقت بيشتري مي شود ي آن هاها و درزبندها در در مورد به خصوص . حركت داده مي شود

  .بيشتر شود  W/m250نبايد از  بيروني فريا بيشتر از سطح  mm50  مقدار نشت ريز موج در فاصله
  

آزمون با آب ، ترديد ايجاد مي كند، چنانچه مطابقت با اين آزمون بخاطر دماي باالي آب -101يادآوري 
  .شود دماي پايين تر تكرار

  
                             ابعاد برحسب ميلي متر

  

  مخفي همبنديميله آزمون براي قفل  - 101شكل 
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  ها پيوست
  :موارد زير كاربرد دارد  با در نظر گرفتن 1562-1استاندارد ملي  ي ها كليه پيوست

  
  پيوست الف

  آزمون هاي معمول
  )اطالعاتي(

  :با درنظر گرفتن موارد زير كاربرد دارد  1562-1اين پيوست از استاندارد ملي ايران شماره  الزامات 
  آزمون استقامت الكتريكي  2-الف

  :تغيير داده شود 
  .افزايش يابد mA 100تا  ممكن است جريان مدار آزمون

  ها نشانه گذاري و دستورالعمل      101-الف
  .ها جهت اطمينان از درج هشدارهاي مهم مربوط به انرژي ريز موج بررسي مي شوند كليه پوشش

  .بررسي الزم انجام مي شود، فرجهت اطمينان از مرتبط بودن دستورالعمل با خود 
  ساختمان    102-الف

  .مي شود بررسي در سيستم قفل داخليعملكرد ، درز موج هنگام بازشدن جهت اطمينان از قطع انرژي ري
  نشت ريز موج       103-الف

در بيشترين مقدار خود تنظيم  ي توان ريزموجفر ريز موج تحت ولتاژ اسمي در حاليكه كنترل كننده ها
از  mm 50 تقريبيچگالي شار انرژي نشت ريز موج در هر نقطه اي به فاصله . به كار مي افتد، شده اند
اندازه  ابزار. استفاده كرد مي توان )غذا و نوشيدني(از بار مناسب . اندازه گيري مي شود بيروني فرسطح 

  .فر حركت داده شده و نشت ريز موج اندازه گيري مي شود بيرونيگيري بر روي سطح 
  .باشدبيشتر W/m250  نشت ريز موج نبايداز
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  الف  -پيوست الف 
  موج تركيبيي ريز فرها

  )الزامي(
  .تغييراتي كه به شرح زير در اين استاندارد داده شده براي فرهاي ريز موج تركيبي كاربرد دارد

 در مورد. نيز كاربرد دارد 1562-2-6استاندارد ملي ايران شماره  ، ثابت موج تركيبي ي ريز فرها در مورد
به با اين وجود، . نيز كاربرد دارد 1562- 2- 9ه  استاندارد ملي ايران شمار، سيار تركيبي ي ريز موجفرها

  .اين نكته بايد توجه داشت كه الزامات استانداردهاي فوق الذكر بر اين استاندارد مقدم نمي باشند

در  در اين صورت فر، موج باشد مولد ريزمستقل از عملكرد برنامه پخت فر ريز موج تركيبي داراي يك  چنانچه  -يادآوري 
فر ريز موج تركيبي داراي يك برنامه  چنانچه. مطابق با الزامات استانداردهاي مربوطه آزمون مي شود تنها خاص اين برنامة 

  .مطابق با الزامات اين استاندارد آزمون مي شود، باشدي مقاومتي هاي گرمازا نتپخت بدون به كار افتادن الم

  تعاريفاصطالحات و   3
  :اضافه شود     3-1-9

تنظيم شده  برنامه پختكه كنترل كننده ها مطابق با دستورالعمل در نامناسب ترين  در حالي وسيله
  .به كار انداخته مي شود، دنباش
  ها آزمون موردعمومي در  شرايط  5
  :اضافه شود    3- 5

    .تنها آزمون هايي با نامساعدترين شرايط انجام مي شوند، در حين آزمون انواع مختلف برنامه پخت  - 101يادآوري 
  :اضافه شود    101 - 5

  .فرهاي ريز موج تركيبي همانند وسايل تركيبي آزمون مي شوند

  ها نشانه گذاري و دستورالعمل  7
  :اضافه شود     7-12

  :دستورالعمل استفاده بايد داراي جمله اي به شرح زير باشد 
، به علت ايجاد دما در آن ، در برنامه تركيبي به كار انداخته مي شودريز موج  فر هنگامي كه : هشدار 

  .افراد بزرگسال از فر استفاده نمايندبهتر است كودكان تحت نظا رت 

  گرمايش  11
  :جايگزين شود   11-7

به ، فرهاي ريزموج مجهز به يك گريل كه در آنها گريل مي تواند همزمان با مولد ريزموج عمل نمايد
  .انداخته مي شوند به كار 50%يبا توان خروجي ريز موج تقريب min30  مدت
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به مدت ، ريز موج مي باشند توليدبا كاركرد همزمان  1ريز موجي كه داراي سيستم انتقال حرارتي يفرها
min 60 مي شوند  به كار انداخته، باشد مي 50% تقريبا، كه توان خروجي ريز موج در حالي.  

-ريز موج مي توليد مستقل از  سيستم انتقال حرارتي  با عملكرد يافرهاي ريز موجي كه داراي گريل 
مقدار خود  بيشتريندر حاليكه كنترل كننده هاي انرژي خروجي ريز موج در  min15  به مدت، باشند

  بدون توليد min30  سپس بدون وقفه فر به مدت. به كار انداخته مي شوند، تنظيم شده اند
  .ريز موج به كار انداخته مي شود

بايد . مي شود دوباره پرآب جوش  با ظرف، از آب تبخير شده باشد يمين ، بيش ازآزمونحين در چنانچه
  .باز بماند s10 به اين نكته توجه داشت كه در فر نبايد بيش از

  .مي شوند  انجام، ريزي برنامه مجهز به قابليت ياتايمر  ي ريزموج مجهز بهفرهاها بر روي  اين آزمون  -101يادآوري 

  : اضافه شود   11-8

مقادير حدي مشخص شده در ، فرهاي ريزموج تركيبي كه در حالت تركيبي به كار انداخته مي شوند  در - 101يادآوري 
-2-9حدي مشخص شده در استاندارد ملي ايران شماره  مقادير ،براي وسايل ثابت  1562- 2-6استاندارد ملي ايران شماره 

    . براي وسايل سيار كاربرد دارند 1562

  دوام  18
  : اضافه شود

  :آماده سازي تكميلي زير انجام مي شود، از اندازه گيري نشت ريز موج پيش
  .به كار انداخته مي شوند min 15 براي گرمايش تابشي به مدت  مقاومتيي اي گرمازاالمنت ه -
  .به كار انداخته مي شوند min 30 براي گرمايش همرفتي به مدت  مقاومتيي هاي گرمازاالمنت  -
  .يز كننده براي يكدوره تميز كنندگي به كار انداخته مي شوندي خود تمفرها -

  كار غير عادي       19
  :تغيير داده شود 19-1

  .برابر ولتاژ اسمي تغذيه شده باشد 06/1با  فردر حالي انجام مي شود كه  102- 19آزمون 

  فواصل خزشي و عايق بندي جامد، فواصل هوايي    29
  :جايگزين شود

  :با درنظر گرفتن موارد زير كاربرد دارد  1562-1ست از استاندارد ملي ايران شماره  اين پيوالزامات 
  :به پاراگراف دوم اضافه شود  29-2

عايق بندي باز ، منظور خروج هوا از محفظه پخت فر ريزموجه ب، باشد 3درصورتيكه درجه الودگي  -
  .گذاشته مي شود

                                                 
1- Convection heating  
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  :اضافه شود      29-3
هيچگونه محدوديت ضخامتي براي غالف ، در مجهز به قطع تمام قطب باشد اگر سيستم قفل همبندي

  .ي گرمازاي ملتهب قابل رويت وجود نداردالمنت ها
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  ب-بپيوست 
  )الزامي(

  ويژه استفاده در كشتي هاريز موج  فرهاي
ي كه جهت استفاده در كشتي تغييراتي كه به شرح زير در اين استاندارد داده شده براي فرهاي ريز موج

  .كاربرد داردها طراحي شده اند، 

  اصطالحات و تعاريف  3
   101-ب-ب-3

  عرشه باز 
  .فضايي كه در معرض محيط دريا قرار دارد

   102-ب-ب-3
  اتاق روز

  .فضايي كه دريك مقطع زماني از شبانه روز مي تواند در معرض محيط دريا قرار گيرد
  

  .اوقات در معرض محيط دريا قرار مي گيرد محيطي كه ممكن است  بعضي

  طبقه بندي  6
  :اضافه شود 6-2

  .باشند   IPX6 درجه حفاظتيوسايل مورد استفاده در عرشه باز بايد داراي 

  نشانه گذاري و دستورالعمل  7
  :اضافه شود 7-12

  :دستورالعمل هاي استفاده بايد شامل موارد زير باشند
  نحوه استفاده در كشتي -
  ) اتاق روز محوطه حفاظت شده عرشه باز،( ن نصبمكا-
  لوازم نگهدارنده -

  ساختمان  22
  101-ب- ب-22

  .تحمل كنند، وسايل بايد پالس هايي كه ممكن است در معرض آن قرار گيرند
 تعيين   IEC60068-2-27مطابقت با انجام آزمونهاي پالس نيمه سينوسي كه در استاندارد بين المللي 

  :شرايط زير بررسي مي شوندتحت ، شده است
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دور  توسط تسمه هايي كه دورتا، وسيله در يك وضعيت عادي براي استفاده در ماشين آزمون شوك
  بسته شده است، محفظه قرار دارند

  .نوع پالس نيمه سينوسي بوده و شدت آن به صورت زير مي باشد
  .محور 3كاربرد پالس نيمه سينوسي در هر -
  m/s2  250:  قله شتاب-
  s 6: مدت هر پالس نيمه سينوسي -
  1000 ± 10:  تعداد پالس هاي نيمه سينوسي در هر دوره -

را نقص  32و  29، 3-16، 1-8مطابقت با بندهاي ببيند، به گونه اي كه وسيله نبايد هيچ گونه صدمه اي 
  .و اتصاالت نبايد شل شده باشند كند
  102-ب- ب-22

  .تحمل كنند، ن است در معرض آن ها قرار گيرندوسايل بايد ارتعاش هايي را كه ممك  
تحت ، تعيين شده است  1307- 6مطابقت با انجام آزمون هاي ارتعاش كه در استاندارد ملي ايران شماره 

  : شرايط زير بررسي مي شود 
تحت تاثير ، تسمه كشي به دور وسيله به گونه اي محكم مي شود كه در وضيعت ا ستفاده  عادي خود

  : نوع ارتعاش سينوسي و شدت آن به صورت زير است . عاش قرار مي گيردمولد ارت
    ، جهت ارتعاش عمودي و افقي -
              ، mm 35/0دامنه ارتعاش  -
  ، Hz 150تا   Hz 10اندازه فركانس  -
  .min 30: مدت آزمون -

نشان بدهد ، را نقص كند 32و  29، 3- 16، 1- 8وسيله نبايد هيچ گونه صدمه اي را كه مطابقت با بندهاي 
  .و اتصاالت نبايد شل شده باشند

  مقاومت در برابر زنگ زدگي    31
  :جايگزين شود

  :با درنظر گرفتن موارد زير كاربرد دارد  1562-1از استاندارد ملي ايران شماره   31 بند 
  :اضافه شود

  :انجام مي شود 1307- 52مطابقت با انجام آزمون مه نمك از استاندارد ملي ايران شماره 
  كاربرد دارد 1شدت سختي ، جهت استفاده در عرشه باز-
  .كاربرد دارد 2سختي  شدت، هاي روز استفاده دراتاقجهت -

 40ها با سوزني از جنس فوالد سخت كه انتهاي آن به شكل مخروطي با زاويه ي  پوشش، پيش از آزمون
سوزن به . گرد شده است mm 02/0 mm25/0نوك سوزن با شعاع . شوند درجه است، خراشيده مي

. باشد N5/0N10 شود كه نيروي اعمال شده در امتداد محور آن برابر با  گونه اي بارگذاري مي
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پنج خراش . شوند روي سطح پوشش ايجاد مي mm/s20ها توسط كشيدن سوزن با سرعت تقريبي  خراش
  .ها ايجاد مي شود از لبهmm5از كنار و دست كم  mm5 دست كم  با فاصله ي

و  8به ويژه بندهاي ، اي خراب شده باشد كه مطابقت با اين استاندارد وسيله نبايد به اندازه، پس از آزمون
  .پوشش نبايد شكسته و از سطح فلزي جدا شده باشد. مختل شود 27
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