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ج   

  خدا نام به

 ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسة با آشنايي

 و اسـتاندارد  مؤسسـة  مقـررات  و قـوانين  اصـالح  قـانون  3مـادة  يـك  بند موجب به ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسة

 اسـتانداردهاي  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

 مؤسسـات  و مراكز نظران صاحب *مؤسسه كارشناسان از مركب فني هاي كميسيون در مختلف هاي حوزه در استاندارد تدوين

 يـدي، تول شرايط به 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  منصـفانة  و آگاهانـه  مشـاركت  از كـه  است تجاري و فناوري

 نـويس  پـيش . 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  هـاي  كميسيون اعضاي و نفع ذي عمراج 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  مـي  تهيـه  شـده  تعيين ضوابط رعايت با نيز صالح ذي و مند عالقه يها Ĥنسازم و مؤسسات كه استانداردهايي نويس پيش

 ترتيـب،  بـدين  .شـود  مـي  منتشـر  و چـاپ  ايـران  ملـي  اسـتاندارد  عنـوان  به تصويب، درصورت و بررسي و طرح ملي دركميتة

 ملـي  كميتـة  در و تـدوين  5 شـمارة  ايـران  ملـي  استاندارد در شده نوشته مفاد اساس بر كه شود مي تلقي ملي استانداردهايي

  .باشد رسيده تصويب به دهد مي تشكيل استاندارد مؤسسه كه مربوط ندارداستا

(ISO)اسـتاندارد   المللـي  بـين  سازمان اصلي اعضاي از ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسة
 المللـي  بـين  كميسـيون  1

2الكتروتكنيك 
(IEC) 3 قانوني شناسي اندازه المللي بين سازمان و

(OIML) 4رابـط  اتنه عنوان به و است
 كـدكس  كميسـيون  

 غذايي 
5
(CAC) هـاي  نيازمنـدي  و كلي شرايط به توجه ضمن ايران ملي استانداردهاي تدوين در .كند مي فعاليت كشور در 

 .شود مي گيري بهره المللي بين استانداردهاي و جهان صنعتي و فني علمي، پيشرفتهاي آخرين از كشور، خاص

 از حمايـت  بـراي  قـانون،  در شـده  بينـي  پـيش  مـوازين  رعايـت  بـا  توانـد  مـي  يـران ا صـنعتي  تحقيقـات  و استاندارد مؤسسة

 و محيطـي  زيسـت  مالحظات و محصوالت كيفيت از اطمينان حصول عمومي، و فردي ايمني و سالمت حفظ كنندگان، مصرف

ـ  وارداتـي،  ماقـال  يـا  / و كشور داخل توليدي محصوالت براي را ايران ملي استانداردهاي از بعضي اجراي اقتصادي،  تصـويب  اب

 اجـراي  كشـور،  محصـوالت  براي المللي بين بازارهاي حفظ منظور به تواند مي مؤسسه .نمايد اجباري استاندارد، عالي شوراي

 خدمات از كنندگان استفاده به بخشيدن اطمينان براي همچنين. نمايد اجباري را آن بندي درجه و صادراتي كاالهاي استاندارد

 مديريت و كيفيت مديريت هاي سيستم صدورگواهي و مميزي بازرسي، آموزش، مشاوره، زمينة در فعال سساتمؤ و ها Ĥنسازم

 و هـا  سـازمان  گونـه  ايـن  اسـتاندارد  مؤسسـة  ، سـنجش  وسايل )واسنجي( كاليبراسيون مراكز و ها آزمايشگاه محيطي، زيست

 تأييـد  گواهينامـة  الزم، شـرايط  احـراز  صـورت  در و نـد ك مي ارزيابي ايران صالحيت تأييد نظام ضوابط اساس بر را مؤسسات

 وسـايل  )واسـنجي ( كاليبراسـيون  يكاهـا،  المللي بين دستگاه ترويج .كند مي نظارت ها آن عملكرد بر و اعطا ها آن به صالحيت

 ايـن  وظايف يگرد از ايران ملي استانداردهاي سطح ارتقاي براي كاربردي تحقيقات انجام و گرانبها فلزات عيار تعيين سنجش،

 .است مؤسسه

  

                                                
  ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد موسسة *

1- International organization for Standardization 

2- International Electro technical Commission 

3- International Organization for Legal Metrology (Organization International de Metrology Legal)  

4- Contact point 

5- Codex Alimentarius Commission 



د   

  استانداردتدوين كميسيون فني 

  - ايمني  -  و مشابه وسايل برقي خانگي«

  »و دو طرفه الكتريكي تجاري ههاي يك طرف كن الزامات ويژه برشته :38- 2قسمت 

  )تجديد نظر اول(

  

 سمت يا نمايندگي :رئيس

  پيرستاني، محمد

 )فوق ليسانس مهندسي برق، قدرت(

 )سهامي خاص( شركت سرايش

  

  :دبير

  عبدي، جواد

 )دانشجوي دكتري مهندسي برق، كنترل(

 كارشناس استاندارد

  

   )اسامي به ترتيب حروف الفبا( :اعضاء

  سعيد، احمدي

 )فيزيك كاربرديليسانس (

 كارشناس آزاد

  

  عرفاني، علي

 )فوق ليسانس برق، مهندسي پزشكي(

 واحد كرج - دانشگاه آزاد اسالمي 

  

  فاميل خليلي، اعظم

 )افزار ليسانس مهندسي كامپيوتر، نرم(

 )سهامي خاص(شركت كياتل 

  

  علي بيگي، جمال فتح

 )ليسانس مهندسي برق، الكترونيك(

 )سهامي خاص(شركت توليدي گرماي جنوب 

  

  سعيد ،فضايي

 )مكانيكليسانس مهندسي (

 )سهامي خاص( شركت پارس بهشرق

  

  علي بهرام، كلهر

 )ليسانس مهندسي برق، الكترونيك(

كارشناس سازمان نظام مهندسي ساختمان استان 

 تهران

  

  مسلمي، نادر

  )ليسانس مهندسي برق، قدرت(

 )سهامي خاص(شركت لوازم خانگي نانيوا 



ه   

 

  نجدي، اردشير

 )ليسانس مهندسي مكانيك(

 )سهامي خاص(شركت توليدي پارس خزر 

  

  رهزاده فعال دقتي، بها يوسف

 )ليسانس مهندسي برق، الكترونيك(

 مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران



و   

 مندرجات فهرست

  صفحه  عنوان
 

  ج  استاندارد مؤسسة با آشنايي

 د  استاندارد تدوين فني كميسيون

 ح  گفتار پيش

 ط  مقدمه

  1  كاربرد دامنهو  هدف  1

  2  الزامي مراجع  2

  2  اصطالحات و تعاريف  3

  3  ت عموميالزاما  4

  4  ها آزمون در موردعمومي  نكات  5

  4  بندي طبقه  6

  4  ها گذاري و دستورالعمل نشانه  7

  7  دار برقهاي  برابر دسترسي به قسمتحفاظت در   8

 8  وسايل موتورداراندازي  راه  9

 8  توان ورودي و جريان  10

 8  گرمايش  11

 9  خالي  12

 9  اي كارو استقامت الكتريكي در دم جريان نشت  13

 10  اضافه ولتاژهاي گذرا  14

 10  مقاومت در برابر رطوبت  15

 13  جريان نشت و استقامت الكتريكي  16

 14  طه در برابر اضافه بارحفاظت ترانسفورماتورها و مدارهاي مربو  17

 15  دوام  18

 15  كار غير عادي  19

 16  پايداري و خطرات مكانيكي  20

  16  استقامت مكانيكي  21

  17  ساختمان  22

  18  سيم كشي داخلي  23

  19  اجزاء متشكله  24

  19  اتصاالت تغذيه و بندهاي قابل انعطاف بيروني  25

  20  هاي بيروني هاي هادي ترمينال  26

  20  بيني اتصال زمين پيش  27

  20  ها و اتصاالت پيچ  28

  



ز   

 مندرجات فهرستادامة 

  صفحه  عنوان

  

 20  يان عايقفواصل خزشي، هوايي و فواصل از م  29

 21  مقاومت در برابر گرما و آتش  30

 21  مقاومت در برابر زنگ زدگي  31

 21  تابش، مسموميت و خطرات مشابه  32

 23  ها پيوست

 23  اي مقاومت در برابر ايجاد مسير جريان خزشي آزمون شاخص مقايسه: پيوست ژ

  23  نامه كتاب

  



ح   

  گفتار پيش

هاي يك طرفه و دو  كن الزامات ويژه برشته :38- 2قسمت  - ايمني  -مشابه وسايل برقي خانگي و  "استاندارد 

اساس پيشنهادهاي رسيده اين استاندارد بر. تدوين شد 1375نخستين بار در سال  " طرفه الكتريكي تجاري

هاي مربوط براي  اولين بار مؤسسة استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران و تأييد كميسيون(توسط  و بررسي

استاندارد برق و الكترونيك مورخ  ملي كميتة چهارصد و پنجاهمين اجالس رد تجديدنظر قرار گرفت مو

قانون اصالح قوانين و مقررات مؤسسه  3اينك اين استاندارد به استناد بند يك مادة. تصويب شد  27/06/87

  .شودلي ايران منتشر  ميبه عنوان استاندارد م 1371استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران، مصوب بهمن ماه،

هاي ملي و جهاني در زمينه صنايع ، علوم و خدمات ، تحوالت و پيشرفت باحفظ همگامي و هماهنگي  براي

اين  تكميلايران در مواقع لزوم تجديد نظر خواهد شد و هر پيشنهادي كه براي اصالح و  مليهاي استاندارد

 ،بنابراين. قرار خواهد گرفت توجهكميسيون فني مربوط مورد نظر در استانداردها ارائه شود، هنگام تجديد

  .استفاده كرداستانداردهاي ملي نظر آخرين تجديد ازبايد همواره 

  

باطـل اعـالم    4143شده و استاندارد  1375سال : 4143اين استاندارد جايگزين استاندارد ملي ايران شمارة 

  .گردد مي
 

  :است زير شرح به گرفته قرار استفاده مورد اندارداست اين تهية براي كه خذيأبع و مامن
1 IEC 60335-2-38: 2002 + Am1: 2008, Household and similar electrical appliances - 

Safety- Part 2-38: Particular requirements for commercial electric griddles and griddle grills 

 - هاي مشابه  مقررات ايمني وسايل خانگي برقي و دستگاه، 1375: 4134ملي ايران شماره استاندارد   2

  و دو طرفه الكتريكي تجاري ههاي يك طرف كن مقررات ويژه برشته



ط   

  مقدمه

تحت عنوان ) IEC 60335-1: 2006ا مرجع ب( 1562-1 استاندارد ملي ايران شمارةاين استاندارد بايد همراه 

  .رود به كار» مقررات عمومي: قسمت اول -مني اي -وسايل برقي خانگي و مشابه «

بايد طوري تغيير داده شده يا تكميل  1562-1 استاندارد ملي ايران شمارةدر اين استاندارد بندهاي نظير در 

  .به كار برد »و دو طرفه الكتريكي تجاري ههاي يك طرف كن الزامات ويژه برشته«گردد تا بتوان آن را به عنوان  

توضيحي داده نشده  1562-1 استاندارد ملي ايران شمارةن استاندارد در مورد بند نظير خود در چنانچه در اي

  .بدون تغيير به همان صورت كاربرد دارد 1562-1 استاندارد ملي ايران شمارةباشد، اين بند از 

در مورد يك  »دجايگزين شو«يا » تغيير داده شود«، »اضافه شود«در متن اين استاندارد، هر جا كه عبارت 

استاندارد هاي ارائه شده در بند نظير در  هاي آزمون يا يادآوري الزامات مربوطه و ويژگي بند بيان شده باشد،

  .بايد به همان ترتيب تطبيق داده شوند 1562- 1 ملي ايران شمارة

  .شود شروع مي 101اند با عدد  ها و بندهايي كه عالوه بر قسمت اول آمده گذاري شكل شماره

  .شود شروع مي 201اند با عدد  گذاري بندهاي پيوست كه عالوه بر پيوست قسمت اول آمده شماره

 .شوند گذاري مي و مانند آن اسم) ب-ب(، )الف- الف(هايي كه عالوه بر قسمت اول باشند با حروف  پيوست

  



  1

  -ايمني  - و مشابه خانگيوسايل برقي 

  و دو طرفه الكتريكي تجاري هرفهاي يك ط كن برشته ويژهالزامات  :38-2قسمت 

  

  كاربرد ههدف و دامن  1

  :شود با در نظر گرفتن مطالب زير جايگزين مي 1562-1 استاندارد ملي ايران شمارةاز  1الزامات بند 

و دو طرفه الكتريكي تجاري  ههاي يك طرف كن برشتهاستاندارد، تعيين الزامات ايمني ويژه هدف از تدوين اين 

براي ولتاژ اسمي وسايل تحت پوشش اين استاندارد . اند نشده در نظر گرفتهي مصارف خانگي برا باشد كه مي

  .باشد مي V480  و براي ساير وسايل V250 حداكثر وسايل تك فاز بين يك فاز و سيم خنثي 

  

ها و  جاري از قبيل نانواييها و مؤسسات ت ها، بيمارستان ها، اغذيه فروشي اين وسايل به عنوان مثال در رستوران - 101يادآوري 

  .شوند ها و غيره به كار برده مي ها، قصابي پزي شيريني

  

شود نيز در دامنة  هاي ديگري غير از انرژي الكتريكي تغذيه مي هاي الكتريكي وسايلي كه با انرژي قسمت

  .باشد كاربرد اين استاندارد مي

وسايل پيش نوع كن است در حين استفاده از اين اين استاندارد تا حد امكان خطرات عمومي موجود را كه مم

  .گيرد ميدر بر آيد، 

  

  :شود توجهنكات زير به  - 102يادآوري 

اند، ممكن است الزامات  براي وسايلي كه به منظور استفاده در وسايط نقليه زميني، هوايي و دريايي در نظر گرفته شده -

  ديگري هم نياز باشد؛

مين آب و مشابه آن را به عهده أكه مسئوليت سالمت، بهداشت جامعه، حفاظت كار، تكشور صالح  ذيقانوني و مراجع  -

 .دارند، در اين رابطه ممكن است الزامات ديگري نيز داشته باشند

  

  :اين استاندارد در رابطه با وسايل زير كاربرد ندارد -  103يادآوري 

 اند؛ وسايلي كه منحصراً براي مصارف صنعتي طراحي شده -

غبار، بخار (هاي حاوي مواد خورنده يا قابل انفجار  يي با شرايط ويژه، مانند محيطها ناكه براي استفاده در مكوسايلي  -

 اند؛ در نظر گرفته شده) يا گاز

  كنند؛ يي را توليد ميانبوه مواد غذا ،پيوستهي كه به طور وسايل -



  2

 ؛)1562- 2-48استاندارد ملي ايران شمارة (ها و توسترها  گريل -

 .شامل منابع گرمايشي القاييايل وس -

  

  مراجع الزامي  2

  .كاربرد دارد 1562-1 استاندارد ملي ايران شمارةاز  2الزامات بند 

  

  تعاريفاصطالحات و   3

  :با در نظر گرفتن مطالب زير كاربرد دارد 1562-1 استاندارد ملي ايران شمارةاز  3الزامات بند 

  

  :شود اضافه  1-4- 3

توانند به طور  هاي ورودي كلية اجزاء منفرد در وسيله كه مي دي اسمي برابر است با مجموع توانتوان ورو -  101يادآوري 

ها وجود داشته باشد، تركيبي كه بيشترين توان  همزمان روشن باشند، در صورتي كه امكان وجود بسياري از اين نوع تركيب

  .رود دهد، براي تعيين توان ورودي اسمي به كار مي ورودي را مي

  

  :جايگزين شود  1-9- 3

  كار عادي

  تحت شرايط زيرعملكرد وسيله 

اند كه  ها روي حالتي تنظيم شده هاي سازنده بدون بار و در حالي كه كنترل كننده وسايل مطابق دستورالعمل

شوند، دما در گرمترين نقطة هر سطح پخت  دهند، به كار انداخته مي دماهايي كه در زير مشخص شده را مي

  .شود گيري مي ه اندازهكنترل شد

0 اي روي اولين وضعيتي كه دمايي مساوي يا بزرگتر از هاي پله كنترل كننده
C 275 دهد، تنظيم  را مي

شوند كه مقدار ميانگين دما روي چرخه  اي تنظيم مي هاي چرخشي به گونه كنترل كننده. شوند مي

0
C)5±275( نداشته باشد، كنترل كننده روي بيشينه در صورتي كه امكان رسيدن به اين دما وجود . باشد

  .شود تنظيم مي

در . شود باز يا بسته، هر كدام كه نامساعدتر است، به كار انداخته ميدر وضعيت هاي دو طرفه  كن برشته
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 mm10 كه  1يك صفحة جدا كننده با رسانايي كم و مقاوم در برابر گرما به وسيلهها  وضعيت بسته، صفحه

 .شوند بر با مساحت كوچكترين سطح پخت دو صفحة حرارتي دارد، جدا ميضخامت و مساحتي برا

شوند، كنترل كننده به  هاي دو طرفه در صورتي كه هر دو صفحه به طور مجزا كنترل نمي كن براي برشته

در صورتي كه . شود، بدست آيد اي كه مستقيماً كنترل مي شود كه شرايط فوق روي صفحه اي تنظيم مي گونه

  .شود شوند، شرايط تعيين شده براي هر دو صفحه به كار برده مي به طور مجزا كنترل ميفحه هر دو ص

توان انتظار داشت، با در  ترين شرايطي كه در استفادة عادي مي موتورهاي به كار رفته در وسيله تحت سخت

  .شود هاي سازنده، به كار انداخته مي نظر گرفتن دستورالعمل

3 -101  

  هكن يك طرف برشته

اي كه براي پختن، از طريق تماس مستقيم بين يك طرف غذا و يك سطح گرم شده، در نظر گرفته  وسيله

  .شده است

3 -102  

  كن دو طرفه برشته

اي كه براي پختن، از طريق تماس همزمان و مستقيم هر دو طرف غذا با دو سطح گرم شده، در نظر  وسيله

  .گرفته شده است

3 -103  

  نصب  ديوارة

  .شوند اي شامل امكانات تغذيه براي وسايلي كه همراه با آن نصب مي ثابت ويژهساختمان 

3 -104  

  واحد گرمايشي

  .دهد هر قسمتي از وسيله كه كار گرم كردن يا پخت مستقلي را انجام مي

  

  الزامات عمومي  4

  .كاربرد دارد 1562-1 استاندارد ملي ايران شمارةاز  4الزامات بند 

  

                                                
1- Heat-resistant low-conductivity spacer panel 
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  ها د آزمونعمومي در مور نكات  5

  :با در نظر گرفتن مطالب زير كاربرد دارد 1562-1 استاندارد ملي ايران شمارةاز  5الزامات بند 

  :اضافه شود  10- 5

گرفته شوند و وسايلي كه براي نصب روي ديوارة نصب در نظر  وسايلي كه در كنار ساير وسايل نصب مي

شوند، مانند حفاظتي كه  آور آب محصور مي زيان اند، براي حفاظت در برابر خطر برق گرفتگي و نفوذ شده

  .آيد هاي همراه آن، بدست مي هنگام نصب وسيله مطابق دستورالعمل

  

  .هاي مناسب يا وسايل ديگري ضروري باشد ممكن است براي انجام اين آزمون، استفاده از محفظه -  101يادآوري 

  

  .تي اگر مجهز به موتور الكتريكي باشندشوند، ح زا آزمون مي وسايل به عنوان وسايل گرما  101- 5

شوند، مطابق با الزامات اين استاندارد  وسايل هنگامي كه در تركيب يا تلفيق با ساير وسايل مونتاژ مي  102- 5

  .شوند ساير وسايل همزمان مطابق با الزامات استانداردهاي مربوطه به كار انداخته مي. شوند آزمون مي

  .هاي دو طرفه كاربرد دارند كن مات براي هر دو سطح گرم شدة برشتهشرايط آزمون و الزا  103- 5

  

  بندي طبقه  6

  :با در نظر گرفتن مطالب زير كاربرد دارد 1562-1 استاندارد ملي ايران شمارةاز  6الزامات بند 

  :شود جايگزين  1- 6

  .باشند 1 حفاظتي ةطبقوسايل بايد از نظر حفاظت در برابر خطر برق گرفتگي از 

  .شود هاي مربوطه بررسي مي بقت با بازرسي و با آزمونمطا

  :شود اضافه  2- 6

ساير . باشند IPX3شوند بايد دست كم از درجه حفاظتي  سايلي كه به طور عادي روي ميز به كار برده ميو

  .باشند IPX4بايد دست كم از درجه حفاظتي وسايل 

  

  ها گذاري و دستورالعمل نشانه  7

  :با در نظر گرفتن مطالب زير كاربرد دارد 1562-1 ندارد ملي ايران شمارةاستااز  7الزامات بند 
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  :اضافه شود  7-1

، براي وسايلي كه به منظور برحسب كيلو پاسكالعالوه بر اين، وسايل بايد با فشار آب يا گسترة فشارها، 

ستورالعمل به آن اشاره در برگة د كه اينگذاري شوند مگر  اند، نشانه اتصال به منبع آب در نظر گرفته شده

  .شده باشد

  :اضافه شود  7-6

  :نماد زير اضافه شود

  
  ).5496-1از استاندارد ملي ايران شماره  5021نماد شماره (پتانسيلي  هم

  :اضافه شود  7-12

را  دار برقهاي  سراميك يا مواد مشابهي باشد كه محفظة قسمت - ر صورتي كه وسيله شامل سطح شيشه د

  :دنها بايد شامل عبارت هشدار زير باش دستورالعمل ،دهد تشكيل مي

در صورت ترك خوردن سطح، بالفاصله وسيله يا قسمت مقتضي   هشدار

  .آن از تغذيه قطع شود

ويل فسراميك يا مواد مشابه بايد ذكر شود كه  -هاي وسايل با سطوح پخت شيشه  دستورالعملدر 

همچنين بايد ذكر شود از اين سطوح براي . ر داده نشوندآلومينيومي يا ظروف پالستيكي روي سطح گرم قرا

  .نگهداري و انبار كردن استفاده نشود

د كه از نگاه كردن مستقيم به نبايد به كاربر هشدار دههاي هالوژن  المپهاي وسايل شامل  دستورالعمل

  .شودها وقتي روشن هستند، اجتناب  المپ

، معنا و مفهوم آن بايد توضيح 5496-1به  د ملي ايران شمارةاستانداراز  5021صورت استفاده از نماد در 

  .داده شود

  :جايگزين شود    1- 7-12

ضروري براي نصب را ويژه و هايي باشد كه جزئيات كليه اقدامات احتياطي  وسيله بايد حاوي دستورالعمل

اند و  گرفته شده اي از وسايل در نظر براي وسايلي كه به منظور نصب در كنار مجموعه. شرح داده باشد

شوند، بايد جزئيات چگونگي حصول اطمينان از حفاظت مناسب در  وسايلي كه بر روي ديواره نصب ثابت مي

هاي بيش از يك وسيله در  اگر كنترل كننده. برابر خطر برق گرفتگي و نفوذ زيان آور آب فراهم شده باشد

. باشد وجود داشتهنصب با جزئيات  هاي ي تركيب شده باشند، بايد دستوالعملا هنامحفظه جداگ

در . شده باشد ارائههاي حفظ و نگهداري كاربر، به عنوان مثال تميز كردن، نيز بايد  دستورالعمل
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  .ها بايد عبارتي با اين مضمون ذكر شود كه وسيله نبايد با فوران آب تميز شود دستورالعمل

باشند و براي تميز كردن درون آب فرو برده  ه ميهاي وسايلي كه مجهز به ورودي وسيل بايد در دستورالعمل

قبل از استفاده  كه اينشوند، ذكر شود كه اتصال دهنده بايد قبل از تميز كردن وسيله برداشته شود و  مي

  .مجدد از وسيله، بايد ورودي وسيله خشك شود

براي تميز كردن به  هاي الكتريكي جدا شدني، كه هاي وسايل غير ثابت و وسايل با قسمت در دستورالعمل

شوند، بايد ذكر شود كه وسيله يا قسمت آن نبايد درون آب فرو  طور جزئي يا كامل درون آب فرو برده نمي

  .برده شود

 ها آني نشت الكتريكي ها ناشوند و وسايلي كه جري كشي ثابت وصل مي براي وسايلي كه به طور دائم به سيم

هاي طوالني استفاده نشوند، يا  اگر قطع شوند يا براي دوره بيشتر شود، به خصوص mA10 ممكن است از 

هاي  هايي راجع به مشخصات اسمي وسايل حفاظتي مانند رله ها بايد توصيه حين نصب اوليه، دستورالعمل

  .نشت زمين كه بايد نصب شوند، داشته باشند

  .شود مطابقت با بازرسي بررسي مي

  :اضافه شود  4- 7-12

ي دارند، بايد ذكر شود ا نهاگچند وسيله صفحه كنترل كننده جدا سايل توكاري كه برايهاي و در دستورالعمل

  .كه براي جلوگيري از خطر احتمالي، صفحه كنترل فقط بايد به وسايل مشخص شده متصل شود

  :تغيير داده شود

و دانش كاربرد با ناتواني جسمي، حسي و ذهني يا نبود تجربه ) شامل كودكان(دستورالعمل مربوط به افراد 

  .ندارد

  :اضافه شود  7-15

اي كه پس از نصب وسيله قابل رويت باشد عملي  گذاري وسايل ثابت به گونه زماني كه قرار گرفتن نشانه

هاي مصرف يا روي برچسب ديگري كه بتواند بعد از  نيست، اطالعات مربوطه همچنين بايد در دستورالعمل

  .باشد موجود  نصب كنار وسيله چسبانده شود،

  

  .باشد توكار مثالي از اين گونه وسيلة نصب ثابت مي ةوسيل -  101يادآوري 

  

، افزايش دماي ديوارهاي كناري و پشتي كنج آزمون باالي سطح پخت از 11اگر حين آزمون بند   7-101

K65 يا  افزايش دماي ديوارهاي باال و زير سطح يا افزايش دماي كف 19يا حين آزمون بند /بيشتر شود، و
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هاي نصب ارائه شده توسط سازنده بايد شامل عبارتي به صورت زير  بيشتر شود، دستورالعمل K125سقف از 

  .اي، نيز روي وسيله چسبانده شود باشند كه بايد روي يك برچسب غير دائمي، مثالً نوع گره

ئيني و غيره قرار داده تز وسايلورتي كه اين وسيله بايد در مجاورت ديوار، ديواره، وسايل آشپزخانه، در ص

عايق حرارتي غير قابل   شود كه از مواد غير قابل احتراق ساخته شوند، اگر نه، بايد با يك مادة شود، توصيه مي

  .سوزي، توجه شود به الزامات جلوگيري از آتش كه اينپوشانده شوند، و احتراق مناسب 

  .شود مطابقت با بازرسي مي

 5496-1از استاندارد ملي ايران  5021پتانسيل بايد با نماد شماره  بند هم هاي هم ترمينال  7-102

  .گذاري شوند نشانه

توانند هنگام وصل بودن  هايي كه مي ها، واشرهاي برداشتني يا ساير قسمت ها نبايدروي پيچ گذاري اين نشانه

  .ها برداشته شوند، قرار داده شوند هادي

  .شود مطابقت با بازرسي بررسي مي

هاي الكتريكي جداشدني وسايلي كه براي تميز كردن به طور جزئي درون آب فرو  ايل يا قسمتوس  7-103

باشد، همراه با جملة هشداري  شوند، بايد با خطي كه نشان دهندة بيشينة عمق فرو رفتن در آب مي برده مي

  .گذاري شوند زير، نشانه

  .باالتر از اين خط درون آب فرو برده نشود

آن عمليات مشخص شده در  ي ازشود وسيله يا قسمت يا درزبندي وجود دارد كه باعث مي در صورتي كه درز

، باشد ميرا تحمل نكند، هنگامي كه وسيله يا قسمت آن در وضعيتي كه بايد تميز شود  102-15زير بند 

  .زير چنين درز يا درزبندي باشد mm 50عمق فرو رفتن در آب بايد دست كم  هيشينبدهندة  خط نشان

  .شود گيري بررسي مي مطابقت با بازرسي و اندازه

  

به صورت برچسبي با  ها آنگذاري  باشند، در نشانه مي 1در مورد وسايلي كه داراي طبقه حفاظتي  :توجه

هايي كه سيستم اتصال زمين  اي قيد گردد كه نشان دهد، وسيله نبايد در محل دوام بر روي وسيله بايد جمله

  .گرفته شودوجود ندارد، به كار 

  

  دار برقهاي  حفاظت در برابر دسترسي به قسمت  8

  .كاربرد دارد 1562-1 استاندارد ملي ايران شمارةاز  8الزامات بند 
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  راه اندازي وسايل موتوردار  9

  :با در نظر گرفتن مطالب زير كاربرد دارد 1562-1 استاندارد ملي ايران شمارةاز  9الزامات بند 

بايد تحت كليه  11د براي مطابقت با الزامات بند نن كه تأثير خنك كنندگي دارموتورهاي بادبز  9-101

  .اندازي شوند شرايط ولتاژي كه ممكن است هنگام مصرف رخ دهند، راه

شود، در اين حالت  برابر ولتاژ اسمي بررسي مي 85/0اندازي موتور تحت ولتاژي معادل  مطابقت با سه بار راه

  .باشد ر دماي اتاق ميموتور در ابتداي آزمون د

دهد، يا براي وسايل خودكار تحت شرايطي كه در  موتور هر بار تحت شرايطي كه در ابتداي كار عادي رخ مي

هاي پي در پي به موتور اجازة  اندازي شود، بين راه اندازي مي دهد راه ابتداي چرخة عادي عملكرد رخ مي

اندازي  ه داراي موتورهايي با كليدهايي غير از كليدهاي راهاين آزمون براي وسايلي ك. شود استراحت داده مي

  .شود برابر ولتاژ اسمي تكرار مي 06/1گريز از مركز هستند، تحت ولتاژ 

اي كار كند كه ايمني تحت تأثير قرار نگيرد و  اندازي شود و بايد به گونه در تمام موارد، موتور بايد راه

  .ندنتور نبايد عمل كتجهيزات حفاظت در برابر اضافه بار مو

  

  .باشد كه افت ولتاژ حين آزمون از يك درصد بيشتر نشود اي مي گونه منبع تغذيه به -  يادآوري

  

  توان ورودي و جريان  10

  :با در نظر گرفتن مطالب زير كاربرد دارد 1562-1 استاندارد ملي ايران شمارةاز  10الزامات بند 

  :اضافه شود  1- 10

گيري توان ورودي هر واحد  تواند با اندازه سايلي كه بيش از يك واحد گرمازا دارند، توان ورودي كل ميبراي و -  101 يادآوري

  ).نيز مراجعه شود 4-1- 3 زير بندبه (گرمازا به طور مجزا تعيين شود 

  

  گرمايش  11

  :ردبا در نظر گرفتن مطالب زير كاربرد دا 1562-1 استاندارد ملي ايران شمارةاز  11الزامات بند 

  :اضافه شود  11-2

دارند و  Kg40 اند و وسايلي كه جرمي بيشتر از  وسايلي كه براي نصب ثابت به زمين در نظر گرفته شده

در . شوند هاي سازنده نصب مي باشند مطابق دستورالعمل ها يا وسايل مشابه نمي ها، چرخ مجهز به غلتك
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ل مانند وسايلي كه به طور عادي روي زمين قرار صورتي كه هيچ دستورالعملي ارائه نشده باشد، اين وساي

  .شوند گيرند، در نظر گرفته مي مي

  :جايگزين شود  11-4

برابر توان ورودي  15/1شوند كه توان ورودي كل وسيله  اي به كار انداخته مي وسايل تحت كار عادي به گونه

ي گرمازا به طور همزمان وجود نداشته باشد، ها نادر صورتي كه امكان روشن كردن تمام الم. اسمي باشد

بار بيشترين شود كه  دهد در حالي انجام مي هايي كه چيدمان كليد اجازه مي يك از تركيبهر آزمون با 

  .ممكن با هر ترتيب كليدزني در مدار باشد

ون با هر كند، آزم اي باشد كه توان ورودي كل را محدود مي در صورتي كه وسيله مجهز به كنترل كننده

ترين شرايط را تحميل  تواند توسط كنترل كننده انتخاب شود و سخت تركيبي از واحدهاي گرمازا كه مي

  .شود كند، انجام مي مي

د، ندر صورتي كه حدود افزايش دماي موتورها، ترانسفورماتورها يا مدارهاي الكترونيكي از حد تجاوز كن

در اين حالت . شود تكرار مي  برابر ولتاژ اسمي تغذيه شده، 06/1آزمون در حالي كه وسيله با ولتاژي معادل 

  .شوند گيري مي فقط افزايش دماهاي موتورها، ترانسفورماتورها يا مدارهاي الكترونيكي اندازه

  :جايگزين شود  11-7

  .شوند وسايل تا برقراري شرايط پايدار به كار انداخته مي

  

  .بيش از يك چرخة عملكرد را در برگيردمدت زمان آزمون ممكن است  -  101 يادآوري

  

  :اضافه شود  11-8

يوارهاي آزمون كناري و پشتي، شامل قسمتي از كنج آزمون كه در جلوي وسيله براي د K65افزايش دماي 

در صورتي كه افزايش دما در باالي سطح از حد تجاوز . دارد كاربردپيش آمده است، تنها زير سطح پخت 

  .كاربرد دارد 101-7 ير بندزكند، آنگاه الزامات 

  

  .خالي  12

  

  جريان نشت و استقامت الكتريكي در دماي كار  13

  :با در نظر گرفتن مطالب زير كاربرد دارد 1562-1 استاندارد ملي ايران شمارةاز  13الزامات بند 
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  :تغيير داده شود  2- 13

  :الب زير كاربرد دارد، مط1حفاظتي  ةطبق ساكنبه جاي جريان نشت الكتريكي مجاز براي وسايل 

براي وسايلي كه با بند و دو شاخه متصل  -

  شوند مي

وات توان  آمپر به ازاي هر كيلو يك ميلي  

  mA10 مي وسيله، با بيشينه ورودي اس

وات توان  آمپر به ازاي هر كيلو يك ميلي    براي ساير وسايل -

  اي ورودي اسمي وسيله، بدون هيچ بيشينه

از يك صفحة فلزي به جاي فويل فلزي سراميك يا مواد مشابه،  -با سطوح شيشه  براي واحدهاي گرمازا

عد اصلي صفحه نبايد از فرو رفتگي ب. شود متر استفاده مي متر با ضخامت دو ميلي ميلي 100در  200تخت 

mm 1/0 بيشتر شود.  

هر وضعيتي روي سطح قرار اي در  گيري جريان نشت الكتريكي، صفحه براي يك دورة يك دقيقه قبل از اندازه

  .شود داده مي

  :شود اضافه  3- 13

سراميك يا مواد مشابه، فلز اتصال زمين شده وجود دارد، صفحة  -و سطح شيشه  دار برقهاي  اگر بين قسمت

  .شود فلزي تخت به فلز اتصال زمين شده متصل مي

  .شود ميكار برده  بهو صفحة فلزي  دار برقهاي  بين قسمت V 1000سپس ولتاژ آزموني برابر 

سراميك يا مواد مشابه وجود  -و سطح شيشه  دار برقهاي  اي بين قسمت فلز اتصال زمين شده اگر هيچ

  .شود ندارد، صفحه فلزي به فلز اتصال زمين شده متصل نمي

  .شود مي به كار بردهو صفحة فلزي  دار برقهاي  بين قسمت V 3000سپس ولتاژ آزموني برابر 

  

  .ها فشار بيش از اندازه وارد نكند بايد مراقب بود تا اطمينان حاصل گردد كه ولتاژ اعمال شده، به ساير عايق -  101 يادآوري

  

  اضافه ولتاژهاي گذرا  14

  .كاربرد دارد 1562-1 استاندارد ملي ايران شمارةاز  14الزامات بند 

  

  مقاومت در برابر رطوبت  15

  :با در نظر گرفتن مطالب زير كاربرد دارد 1562-1 شمارة استاندارد ملي ايراناز  15الزامات بند 
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  :اضافه شود    15-1

وسايل يا هر قسمت الكتريكي جدا شدني كه براي تميز كردن به طور كامل يا جزئي درون آب فرو برده 

  .شوند قرار داده مي 102-15هاي زير بند  همچنين در معرض آزمون  شوند، مي

  

يا هر قسمت الكتريكي جدا شدني كه با خط نشان دهندة بيشينة عمق فرو بردن ساكن  ز وسايلا وسايل غير - 101 يادآوري

شان هيچ هشداري براي به طور جزئي يا كامل فرو بردن در آب  هاي يي كه در دستورالعملها آناند، يا  گذاري نشده در آب نشانه

فرو برده در آب نند براي تميز كردن به طور جزئي يا كامل توا  شوند كه مي وجود ندارد، به عنوان وسايلي در نظر گرفته مي

  .شوند

  

  :اضافه شود 1- 15-1

 تحتدقيقه  پنجبه مدت  IPX4و  IPX0 ،IPX1 ،IPX2 ،IPX3حفاظتي  ةعالوه بر اين، وسايل با درج

  .شوند آزمون ترشح آب به شرح زير قرار داده مي

اي  حين آزمون، فشار آب به گونه. شود نشان داده شده است، به كار برده مي 101دستگاهي كه در شكل 

براي وسايلي كه به طور عادي روي زمين . باالتر از ته ظرف پاشيده شود mm150 شود كه آب  تنظيم مي

 mm50 گاه افقي،  براي ساير وسايل، ظرف روي يك تكيه. شود ن قرار داده ميگيرند، ظرف روي زمي قرار مي

شود كه آب از همه جهات روي وسيله پاشيده  اي به اطراف حركت داده مي ترين لبه وسيله، به گونه زير پايين

  .بايد مراقب بود كه وسيله تحت فوران مستقيم آب قرار نگيرد. شود

  :تغيير داده شود  2- 15-1

بيشتر از  )cm)5±15 گاهي كه ابعادي  شوند، روي تكيه ي كه در استفاده عادي روي ميز به كار برده ميوسايل

  .دنشو گاه دارد، قرار داده مي ابعاد برآمدگي قائم وسيله روي تكيه

  :شود تغيير داده  15-2

  .به جاي الزامات، مطالب زير كاربرد دارد

  .دتأثيري نگذارمايع در كار عادي روي عايق الكتريكي  اي ساخته شوند كه ريزش وسايل بايد به گونه

  :به جاي پاراگراف مشخصات آزمون دربارة مخزن مايع، مطالب زير كاربرد دارد

اي روي  به طور يكنواخت در يك دورة يك دقيقه كلريد سديميك درصد يك ليتر آب سرد حاوي تقريباً 

  .شود كن يك طرفه ريخته مي مركز سطح صفحة برشته
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  :اضافه شود  15-3

هايي كه شامل اجزاء الكتريكي  اگر امكان قرار دادن كل وسيله در محفظة رطوبت وجود نداشته باشد، قسمت - 101 يادآوري

  .شوند دهد، آزمون مي باشند به طور مجزا با در نظر گرفتن شرايطي كه در وسيله رخ مي مي

  

اي ساخته شده باشند  باشند بايد به گونه به شير ميوسايلي كه براي پر كردن يا تميز كردن مجهز   15-101

  .تماس پيدا كند دار برقهاي  كه آب خارج شده از شير نتواند با قسمت

  .شود مطابقت با آزمون بررسي مي

يك دقيقه در حالي كه وسيله به منبع آبي با بيشينة فشار آب مشخص شده توسط سازنده  به مدتشير 

، شامل متحركهاي  هاي قابل كج شدن و قسمت قسمت. شود  باز قرار داده ميباشد، در حالت كامالً متصل مي

مجراهاي خروجي گردان شيرها به . شوند شوند يا در نامساعدترين وضعيت قرار داده مي ها، كج مي درپوش

. شوددهند، ريخته  هايي كه نامساعدترين نتيجه را مي كه آب مستقيماً روي قسمت شوند اي قرار داده مي گونه

  .را تحمل كند 3- 16 زير بندبالفاصله پس از اين كار، وسيله بايد آزمون استقامت الكتريكي تعيين شده در 

تميز كردن به طور جزئي يا كامل درون آب فرو هاي الكتريكي جدا شدني كه براي  يل يا قسمتوسا  15-102

  .ر آب، محافظت شوندشوند، بايد به اندازة كافي در برابر تأثيرات فرو رفتن د برده مي

  .شود هاي زير بررسي مي مطابقت با آزمون

هاي چرخشي، در صورت وجود، روي باالترين وضعيت  كننده كنترل كه ايننمونه تحت كار عادي، به جز 

 15/1اي است كه توان ورودي وسيله  كه ولتاژ تغذيه به گونهشود  به كار انداخته ميشوند، در حالي  تنظيم مي

  .باشد ورودي اسمي مي توانبرابر 

زماني كه شرايط پايدار برقرار شد يا زماني كه كنترل كننده چرخشي براي اولين بار عمل كرد، اتصال دهنده 

0شود و نمونه بالفاصله به طور كامل درون آبي كه دماي بين  برداشته شده يا تغذيه خاموش مي
C 10  تا

0
C25 گذاري شده  نشان دهندة بيشينة عمق فرو بردن در آب نشانهبا خط  كه اينشود، مگر  دارد فرو برده مي

  .شود تا عمق مشخص شده در آب فرو برده مي صورت اينباشد، كه در 

شود، بايد مراقب بود كه  پس از يك ساعت از فرو بردن در آب، نمونه از آب برداشته شده و خشك مي

سپس . ز روي عايق برداشته شده استاتمام رطوبت هاي وسيله  اطمينان حاصل شود در مجاورت شاخك

گيري  شرح داده شده، اندازه 2-16اي كه در زير بند  جريان نشت الكتريكي روي وسيلة مونتاژ شده، به گونه

  .شود مي
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  .مشخص شده، بيشتر شود 2-16جريان نشت الكتريكي نبايد از مقداري كه در زير بند 

گيري جريان نشت الكتريكي، نمونه بايد آزمون استقامت  ازهپس از عملياتي كه در باال توضيح داده شد و اند

كاهش داده  V 1000را تحمل كند، هر چند كه ولتاژ آزمون تا  3- 16الكتريكي مشخص شده در زير بند 

  .شود مي

 15/1اي است كه توان ورودي اسمي وسيله  نمونه سپس تحت كار عادي، در حالي كه ولتاژ تغذيه به گونه

در طول اين دوره، نمونه . شود  به كار انداخته مي) h 240(روز  10براي  ،باشد ودي اسمي ميبرابر توان ور

  .شود سردمجاز است كه پنج بار در فواصل منظم تا تقريباً دماي اتاق 

شود و نمونه  شود يا در غير اين صورت تغذيه خاموش مي مونه برداشته ميه نپس از اين دوره، اتصال دهند

فرو برده بار ديگر به مدت يك ساعت، همان گونه كه در باال توضيح داده شد، درون آب بالفاصله يك 

شرح داده شد،  2-16كه در زير بند اي  شود و جريان نشت الكتريكي دوباره به گونه سپس خشك مي. شود مي

  .شود گيري مي اندازه

  .بيشتر شودمشخص شده،  2-16جريان نشت الكتريكي نبايد از مقداري كه در زير بند 

نمونه سپس بايد آزمون استقامت الكتريكي كه قبالً توضيح داده شد، را تحمل كند و بازرسي بايد نشان دهند 

  .كه هيچ مقدار محسوسي آب وارد وسيله نشده است

  

قرار  ها آنر هايي از وسيله كه اجزاء الكتريكي د اي به قسمت هنگام بازرسي وسيله براي وجود آب، بايد توجه ويژه - يادآوري 

  .دارند، شود

  

  جريان نشت و استقامت الكتريكي  16

  :با در نظر گرفتن مطالب زير كاربرد دارد 1562-1 استاندارد ملي ايران شمارةاز  16الزامات بند 

  :شود اضافه  16-1

ا ب 3-16و  2-16هاي زير بندهاي  سراميك يا مواد مشابه، آزمون -راي واحدهاي گرمايشي با سطوح شيشه ب

  .شوند شرح داده شد، انجام مي 2-13صفحة فلزي تخت، همان گونه كه در زير بند 

  :تغيير داده شود  16-2

  :، مطالب زير كاربرد دارد1حفاظتي  ةطبق ساكنبه جاي جريان نشت الكتريكي مجاز براي وسايل 

براي وسايلي كه با بند و دو شاخه متصل  -

  شوند مي

ورودي  وات توانآمپر به ازاي هر كيلو يك ميلي  

  mA10 اسمي وسيله، با بيشينة 
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آمپر به ازاي هر كيلووات توان ورودي  يك ميلي    براي ساير وسايل -

  اي اسمي وسيله، بدون هيچ بيشينه

  :شود اضافه

سراميك يا مواد مشابه، فلز اتصال زمين شده وجود دارد، جريان  - و سطح شيشه  دار برقهاي  بين قسمتاگر 

در حالي كه صفحة فلزي تخت به فلز اتصال زمين   ،گرمازاي به نوبت براي هر يك از واحدهاي نشت الكتريك

  .شود گيري مي شده متصل است، اندازه

تحت آزمون، گرمازا آمپر به ازاي هر كيلو وات توان ورودي واحد  جريان نشت الكتريكي نبايد از يك ميلي

  .بيشتر شود

سراميك يا مواد مشابه وجود  -و سطح شيشه  دار برقهاي  ن قسمتاي بي اگر هيچ فلز اتصال زمين شده

بين هر قطب تغذيه و صفحة فلزي گرمازا هاي  ندارد، جريان نشت الكتريكي به نوبت براي هر يك از واحد

  .شود گيري مي تخت، در حالي كه صفحة فلزي به فلز اتصال زمين شده متصل نيست، اندازه

  .بيشتر شود mA 25/0نشت الكتريكي نبايد از  گيري، جريان براي هر اندازه

  

اند و وسايلي كه براي تميز كردن به طور  كه جهت استفاده با اتصال دهنده در نظر گرفته شدهوسايلي  براي -  101 يادآوري

زمون را تحمل ورودي وسيله اگر وسيله در غير اين صورت آ ،شوند، قبل از اعمال ولتاژ آزمون جزئي يا كامل در آب فرو برده مي

  .تواند به عنوان مثال به وسيلة كاغذ خشك كن، خشك شود كند، مي نمي

  

  :شود اضافه  16-3

سراميك يا مواد مشابه، فلز اتصال زمين شده وجود دارد، صفحة  –و سطح شيشه  دار برقهاي  قسمت اگر بين

  .شود فلزي تخت به فلز اتصال زمين شده متصل مي

  .شود مي به كار بردهو صفحة فلزي  دار برقهاي  بين قسمت V 1250سپس ولتاژ آزموني برابر 

سراميك يا مواد مشابه، وجود  - و سطح شيشه  دار برقهاي  اي بين قسمت اگر هيچ فلز اتصال زمين شده

  .شود ندارد، صفحة فلزي به فلز اتصال زمين شده متصل نمي

  .شود ميبه كار برده صفحة فلزي و  دار برقهاي  سمتبين ق V 3000سپس ولتاژ آزموني برابر 

  

  حفاظت ترانسفورماتورها و مدارهاي مربوطه در برابر اضافه بار  17

  .كاربرد دارد 1562-1 استاندارد ملي ايران شمارةاز  17الزامات بند 
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  دوام  18

  :با در نظر گرفتن مطالب زير كاربرد دارد 1562-1 استاندارد ملي ايران شمارةاز  18الزامات بند 

هاي حرارتي كه احتمال دارد  سراميك يا مواد مشابه بايد تنش -شيشه وسايل شامل سطوح     18-101

  .در كار عادي رخ دهند را تحمل كنند

  .شود مطابقت با آزمون زير بررسي مي

دار شده، به  سراميك يا مواد مشابه به طور همزمان انرژي - زير شيشه  زاوسيله در حالي كه كليه منابع گرما

  .شوند هاي دو طرفه در وضعيت باز به كار انداخته مي كن برشته. شود انداخته ميكار 

روشن و  min 10چرخه، هر چرخه شامل  500وسيله براي . شوند ها روي بيشينه تنظيم مي كنترل كننده

min 20  آزمون از  حينشود،  برابر ولتاژ اسمي است، به كار انداخته مي 1/1خاموش، در حالي كه تغذيه

  .شود هاي دما صرف نظر مي ها يا محدود كننده عملكرد ترموستات

0 ليتر آب سرد بين دماي 1 0+1/0 با استفاده از دار شده، سطح پخت ژيانر  بالفاصله پس از آخرين دورة
C 10 

0تا 
C 15 شود، در معرض آزمون ريزش قرار  كه به طور يكنواخت به مدت يك دقيقه روي سطح ريخته مي

  .ودش  داده مي

Min 15 شود بعد، تمام آب اضافي از روي سطح برداشته مي.  

  .را تحمل نمايد 3-16پس از آزمون، سطح نبايد ترك خورده يا شكسته باشد و وسيله بايد آزمون زير بند 

  

  كار غير عادي  19

  :با در نظر گرفتن مطالب زير كاربرد دارد 1562-1 استاندارد ملي ايران شمارةاز  19الزامات بند 

  :اضافه شود  1- 19

مطابق با كاركردهاي متفاوت قسمت مشابه وسيله در نترل كننده كه براي تنظيمات مختلفي يا كوسيله كليدزني 

باشند، عالوه بر اين بدون در نظر گرفتن دستورالعمل  نظر گرفته شده و تحت پوشش استانداردهاي مختلف مي

  .شود ترين شرايط تنظيم مي سازنده روي سخت

  :اضافه شود  2- 19

  .شوند ها روي بيشينه تنظيم مي كنترل كننده

  :اضافه شود  4- 19

در نظر گرفته  عاديدر استفادة  زاگرما) هاي(نااتصاالت اصلي كنتاكتور كه براي روشن و خاموش كردن الم - 101 يادآوري
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يا اگر يك كنتاكتور دو  كنند مل ميع كنتاكتور مستقل از يكديگرهر چند اگر دو . شوند قفل مي "روشن"اند، در وضعيت  شده

  .شوند قفل مي "روشن"اندازد، اين اتصاالت به نوبت در وضعيت  مجموعة مستقل از اتصاالت اصلي را به كار مي

  

  :اضافه شود  13- 19

بيشتر شود، الزامات  K125 از هاي باال و پايين سطح پخت يا افزايش كف يا سقف  ديوارافزايش دماي اگر 

  .كاربرد دارد 101-7زير بند 

  

  پايداري و خطرات مكانيكي  20

  .كاربرد دارد 1562-1 استاندارد ملي ايران شمارةاز  20الزامات بند 

  

  استقامت مكانيكي  21

  :با در نظر گرفتن مطالب زير كاربرد دارد 1562-1 استاندارد ملي ايران شمارةاز  21الزامات بند 

هايي را كه احتمال دارد در كار  مشابه بايد تنش سراميك يا مواد -سطوح پخت شيشه     101- 21

  .عادي رخ دهند، تحمل نمايند

  .شود آزمون زير بررسي مي  مطابقت با

تا برقراري شرايط پايدار  11سراميك يا مواد مشابه مطابق شرايط بند  -زير يك سطح شيشه  منابع گرمازاي

  .شود فاصله در معرض آزمون زير قرار داده ميپس از خاموش شدن، سطح پخت بال. شوند به كار انداخته مي

هاي آن با شعاع دست كم  باشد و لبه تخت مي )mm)10±220 ظرفي با ته مسي يا آلومينيومي كه به قطر 

mm 10 شود كه جرم كل، چهار  اي پر مي گرد شده است، به طور يكنواخت با شن يا ساچمه به گونه

  .شود ي سطح انداخته ميرو mm 150ظرف از ارتفاع . كيلوگرم باشد

  .شود هاي كنترل كننده، انجام مي دسته mm 20بار روي هر قسمت از سطح پخت، ولي نه در  10آزمون 

  .شوند تا برقراري شرايط پايدار به كار انداخته مي 11سپس دوباره مطابق شرايط بند گرمازا منابع 

+1/0بالفاصله پس از خاموش كردن، مقدار 
سپس به طور يكنواخت طي  )C )5±15 ر دمايليتر آب سرد د 1 0

وسيله . شود بعد، تمام آب اضافي برداشته مي min 15شود؛  اي روي سطح ريخته مي يك دورة يك دقيقه

+1/0سپس مقدار اضافي . سپس مجاز است كه تقريباً تا دماي اتاق سرد شود
ليتر آب سرد دوباره به طور  1 0

  .شود وي سطح ريخته مياي ر دورة يك دقيقهيكنواخت طي يك 
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Min 15 شود شود و سطح خشك مي بعد، تمام آب اضافي برداشته مي.  

را تحمل  3-16ها سطح نبايد ترك خورده يا شكسته باشد و وسيله بايد آزمون زير بند  پس از انجام آزمون

  .كند

  

  ساختمان  22

  :تن مطالب زير كاربرد داردبا در نظر گرف 1562-1 استاندارد ملي ايران شمارةاز  22الزامات بند 

حفاظت گرمازا هاي  ناكه از مدارهاي با المقطع كننده حرارتي  ،براي وسايل سه فاز    101- 22

ممكن است باعث بروز خطر شود،  ها آناخواسته اندازي ن حرارتي موتورهايي كه راههاي  كننده كنند و قطع مي

مربوطه ها از منبع تغذيه  باشند و بايد قطع تمام قطب بايد از نوع بدون لغزش و غير قابل وصل مجدد خودكار

  .دنرا ميسر ساز

يا موتورهايي كه بين يك فاز و سيم خنثي يا بين / زاي تك فاز و  هاي گرما المانبراي وسايل تك فاز و براي 

كنند و  هاي گرمازا حفاظت مي قطع كننده حرارتي كه از مدارهاي با المان اند، فاز و فاز وصل شده

ها ممكن است باعث بروز خطر شود، بايد از نوع  اندازي ناخواسته آن هاي حرارتي موتورهايي كه راه كننده قطع

  .بدون لغزش و غير قابل وصل مجدد خودكار باشند و بايد قطع دست كم يك قطب را ميسر سازند

 بوسيله ابزار قابل ها وصل مجدد خودكار تنها بعد از برداشتن قسمت قطع كننده حرارتي غير قابل اگر

  .دسترسي است، قطع كنندة حرارتي نوع بدون لغزش الزم نيست

  

انداز وصل مجدد دارند بايد به  هاي حرارتي نوع بدون لغزش كه عملكرد خودكار، با يك عضو راه قطع كننده - 1يادآوري 

  .جدد باشداي ساخته شوند كه عملكرد خودكار مستقل از كاركرد يا وضعيت مكانيزم وصل م گونه

  

اي باشند  كنند، بايد به گونه عمل مي 19هاي بند  آزمون حينهاي حرارتي حبابي و نوع مويين كه  قطع كننده

  .را مختل نكند 13-19مويين مطابقت با الزامات زير بند  هلول قطعكه 

  .شود بررسي ميلوله مويين  قطعو با مطابقت با بازرسي و آزمون دستي 

  

  .باعث مسدود شدن آن نشودمويين  لوله قطعراقب بود كه بايد م -  2يادآوري 
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اجسام  ها آنداشته باشند كه از طريق  ينهايي در سطح زير قابل حمل نبايد سوراخوسايل     103- 22

  .دنتماس پيدا كن دار برقهاي  كوچك به داخل نفوذ كرده و با قسمت

بررسي  ها درون سوراخ دار برقهاي  قسمت گاه و گيري فاصلة بين سطح تكيه اندازهمطابقت با بازرسي و 

اين فاصله تا هر چند اگر وسيله مجهز به پايه باشد، . متر باشد اين فاصله بايد دست كم شش ميلي. شود مي

mm 10 تا  و باشدبراي قرار گرفتن روي ميز در نظر گرفته شده  وسيله در صورتي كهmm 20  در صورتي

  .يابد نظر گرفته شده است، افزايش ميدر  زمينكه براي قرار گرفتن روي 

  .هاي دو طرفه بايد در برابر افتادن اتفاقي حفاظت شوند كن پخت لوالدار برشتهسطوح     104- 22

. شود وضعيت و راستاي سطح پخت باالبرده شده بررسي ميدر نامساعدترين  N 20مطابقت با اعمال نيروي 

  .يدسطح پخت نبايد به وضعيت عملياتي خود سقوط نما

  

درجه باز شوند، حتي اگر در مقابل ديوار قرار داده  100دست كم   توانند تا زاوية سطوح پخت لوالداري كه مي -يادآوري 

  .دنگير شوند، در معرض اين آزمون قرار نمي

  

  سيم كشي داخلي  23

  :دارد با در نظر گرفتن مطالب زير كاربرد 1562-1 استاندارد ملي ايران شمارةاز  23الزامات بند 

  :اضافه شود  23-3

  :ترموستات در استفادة عادي خم شود، مطالب زير كاربرد دارد زماني كه احتمال دارد لوله مويين 

استاندارد ملي ايران شود، الزامات  كشي داخلي نصب مي لوله مويين به عنوان قسمتي از سيم اگر -

 كاربرد دارد؛ 1562-1 شمارة

بار در دقيقه قرار  30پذيري با نرخ حداكثر  انعطاف 1000 تحتيد باشد، با لوله مويين مجزا مي اگر -

 .گيرد

  

فوق، جابجايي قسمت متحرك وسيله با نرخ تعيين شده امكان پذير  هاي حالتدر صورتي كه در هر يك از  -  101 يادآوري

  .تواند كاهش داده شود پذيري مي جرم آن قسمت، نرخ انعطاف به دليلنباشد، به عنوان مثال 

  

ي از آسيب ديدگي و آسيبي كه استفادة ا نهاهيچ نشدر لوله مويين پس از آزمون، طبق اين استاندارد نبايد 

  .بعدي آن را مختل نمايد، وجود داشته باشد
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هاي مويين مجزا آزمون  ، لوله)نقص امن(لوله مويين باعث غيرفعال شدن وسيله شود  قطعهر چند اگر 

اين الزامات باشند براي مطابقت با  كشي داخلي مي ه به عنوان قسمتي از سيمهاي موييني ك شوند، و لوله نمي

  .شوند استاندارد بازرسي نمي

  .شود مطابقت در اين حالت با قطع لوله مويين بررسي مي

  

  .بايد مراقب بود كه قطع لوله مويين باعث مسدود شدن آن نشود - 102 يادآوري

  

  اجزاء متشكله  24

  :با در نظر گرفتن مطالب زير كاربرد دارد 1562-1 ستاندارد ملي ايران شمارةااز  24الزامات بند 

  .هاي تجهيز شده در وسايل نبايد شامل ترموستات باشند اتصال دهنده    101- 24

  .شود مطابقت با بازرسي بررسي مي

  

  اتصاالت تغذيه و بندهاي قابل انعطاف بيروني  25

  :با در نظر گرفتن مطالب زير كاربرد دارد 1562-1 شمارةاستاندارد ملي ايران از  25الزامات بند 

  :اضافه شود  25-3

باشند،  ها و وسايل مشابه نمي ها، چرخ كه مجهز به غلتك Kg40 وسايل نصب ثابت و وسايلي با جرم بيش از 

تصل هاي سازنده م اي ساخته شوند كه بند تغذيه را بتوان پس از نصب وسيله طبق دستورالعمل بايد به گونه

  .كرد

بند تغذيه نيز  Xتوانند براي نصب نوع  كشي ثابت مي ها به سيم هاي مخصوص اتصال دائم كابل ترمينال

  .باشد 16-25 زير بنددر اين حالت وسيله بايد مجهز به مهاربندي مطابق با . مناسب باشند

ز يجهتآورند،  اف را فراهم ميها كه امكان اتصال بند قابل انعط اي از ترمينال مجموعه ادر صورتي كه وسيله ب

  .بند مناسب باشند Xها بايد براي نصب نوع  ، اين ترمينالشده است

  .ها داده شده باشد در هر دو حالت، بايد مشخصات كامل بند تغذيه در دستورالعمل

  .تواند پس از نصب شدن وسيله انجام شود هاي تغذيه وسايل توكار مي اتصال سيم

  .شود ي ميمطابقت با بازرسي بررس
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  :تغيير داده شود  25-7

  .به جاي انواع بندهاي تغذيه مشخص شده، مطالب زير كاربرد دارد

تر از بند پلي  دار، نبايد سبك غالف قابل انعطافروغن مقاوم بوده و كابل نفوذ بندهاي تغذيه بايد در برابر 

استاندارد ملي ايران از  57مشخصه  با كد(كلروپرن معمولي يا بند با غالف االستومتر تركيبي مشابه ديگر 

  ).دباش 697 شمارة

  

  هاي بيروني هاي هادي ترمينال  26

  .كاربرد دارد 1562-1 استاندارد ملي ايران شمارةاز  26الزامات بند 

  

  بيني اتصال زمين پيش  27

  :ردبا در نظر گرفتن مطالب زير كاربرد دا 1562-1 استاندارد ملي ايران شمارةاز  27الزامات بند 

  :اضافه شود  2- 27

اين ترمينال بايد با تمام . باشندداشته  پتانسيل بيروني بايد ترمينالي براي اتصال به هادي هم ساكنوسايل 

 هاي فلزي ثابت بدنه وسيله، تماس الكتريكي مؤثر داشته باشد و بايد هادي با سطح مقطع نامي تا  قسمت

mm
بند پس از نصب  يد در محلي مناسب قرار گيرد تا هادي هماين ترمينال با. بتواند به آن وصل شود 210

  .وسيله بتواند به آن وصل شود

  

هاي فلزي كوچك ثابت بدنه، به عنوان مثال پالك مشخصات و مشابه آن، نيازي به تماس الكتريكي با  قسمت - 101 يادآوري

  .ترمينال ندارند

  

  ها و اتصاالت پيچ  28

  .كاربرد دارد 1562-1 ي ايران شمارةاستاندارد ملاز  28الزامات بند 

  

 فواصل خزشي، هوايي و فواصل از ميان عايق  29

  :با در نظر گرفتن مطالب زير كاربرد دارد 1562-1 استاندارد ملي ايران شمارة 29الزامات بند 
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  :اضافه شود  2- 29

(CTI)اي  باشد و عايق بايد داراي شاخص رديابي مقايسه مي 3ريز محيط از درجه آلودگي 
 250حداقل  1

آلودگي حين  تحتاي محصور شود يا قرار گرفته باشد كه احتمال قرارگيري  عايق به گونه اين كهباشد، مگر 

  .كار عادي وسيله وجود نداشته باشد

  

 مقاومت در برابر گرما و آتش  30

  :برد داردبا در نظر گرفتن مطالب زير كار 1562-1 استاندارد ملي ايران شمارةاز  30الزامات بند 

  :تغيير داده شود    1- 30-2

 آزمون سيم ملتهب در دماي 
0
C650 شود انجام مي.  

  .كاربرد ندارد  3- 30-2

اند، در  هاي، در صورت وجود، از مواد غير فلزي كه براي جذب روغن در نظر گرفته شدهفيلتر  3- 30-2

، در صورت مربوط HBFستة مواد براي د ISO 9772المللي  معرض آزمون اشتعال مشخص شده در استاندارد بين

باشند، مگر  HB40دست كم از طبقة  ISO 60695-11-10المللي  گيرند و يا بايد طبق استاندارد بين بودن، قرار مي

  .خامت نمونه برابر با ضخامت وسيله باشدض كه اين

  

  .ممكن است نگه داشتن نمونه ضروري باشد -  يادآوري

  

 مقاومت در برابر زنگ زدگي  31

  .كاربرد دارد 1562-1 استاندارد ملي ايران شمارةاز  31امات بند الز

  

 تابش، مسموميت و خطرات مشابه  32

  .كاربرد دارد 1562-1 استاندارد ملي ايران شمارةاز  32الزامات بند 

                                                
1- Comparative tracking index 
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  .متر است ابعاد برحسب ميلي

  
  

  :راهنما

A ظرف  

  

  

  شمايي از دستگاه آزمون ترشح آب - 101شكل 
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  ها پيوست

  :با در نظر گرفتن مطالب زير كاربرد دارد 1562- 1 استاندارد ملي ايران شمارةهاي  يوستپ

  

  ژ  پيوست

  )الزامي(

  اي مقاومت در برابر ايجاد مسير جريان خزشي آزمون شاخص مقايسه

  :اضافه شود  3- 6

  .به فهرست ولتاژهاي مشخص شده اضافه شود V 250ولتاژ 

  

  نامه كتاب

  :زير كاربرد داردبا در نظر گرفتن مطالب  1562-1 ي ايران شمارةاستاندارد مل ةكتابنام

 -ايمني  -  و مشابه ، وسايل برقي خانگي1386سال : 1562- 2-48استاندارد ملي ايران شماره  -

 تجاري و توسترهاي ها كن برشته الزامات ويژه :48-2قسمت 

- ISO 13732-1, Ergonomics of the thermal environments - Methods for the assessment 

of human responses to contact with surfaces - Part 1: Hot surfaces 
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