
 

 

  

 
 

 جمهوري اسالمی ايران ايران ملی استاندارد

Islamic Republic of Iran 
INSO 

 4-2-1562 استاندارد ايران ملی سازمان 4-2-2652

 Iranian National Standardization Organization 1st.Revision اول تجديد نظر

2932  

 

 -ايمنی –وسايل برقی خانگی و مشابه 

 هاي(کن)خشک آبگیر: الزامات ويژه  4-2قسمت 

 داراي مخزن چرخان 

 
 

 
Household and similar electrical appliances – 

Safety – Part 2-4 : Particular requirement for 

spin extractors 
 

 

 
 

 

 
 

ICS:13.120  

2013 



 ب 
 

  خدا به نام 

 سازمان ملی استاندارد ايران با آشنايی

 و تحقیقتات  استتاندارد  مؤسسۀ مقررات و قوانین اصالح قانون 3مادۀ یک بند موجب به ایران صنعتی تحقیقات و استاندارد مؤسسۀ

استتاندارداا  میتی سرستمی      نشر و تدوین تعیین، وظیفه که است کشور رسمی مرجع تنها 1331 ماه بهمن مصوب ایران، صنعتی

  .دارد عهده به را ایران

بته   92/6/29دومتین جیسته رتورا  عتادی ادار  متور        و استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به موجب یکصد و پنجاهموسسه  نام

  جهت  اجرا ابالغ رده است . 92/3/29مور   33333/996سازمان میی استاندارد ایران تغییر و طی نامه رماره 

مؤسستات   و مراکت   نظتران  صتاحب  ستازمان ، کاررناستان   از مرکب فنی اا  کمیسیون در مختیف اا  حوزه در استاندارد تدوین

تودیتد ،   بته رترایط   توجته  بتا  و میتی  مصادح با امگام وکورشی رود می انجام مرتبط و آگاه اقتصاد  و تودید  پژواشی، عیمی،

 و کنندگان، صادرکنندگانمصرف تودیدکنندگان، رامل نفع، و حق صاحبان منصفانۀ و آگااانه مشارکت از که است تجار  و فناور 

 میتی  نویس استتاندارداا   پیش  .رود می حاصل دودتی غیر و دودتی اا  سازمان نهاداا، تخصصی، و عیمی مراک  کنندگان، وارد

 پیشتنهاداا  و نظراا از دریافت پس و رودمی ارسال مربوط فنی اا  کمیسیون اعضا  و نفع ذ  مراجع به نظرخواای برا  ایران

 .رود می منتشر و ایران چاپ رسمی س میی استاندارد عنوان به تصویب صورت در و طرح ررته آن با مرتبط میی کمیتۀ در

کننتد   متی  تهیته  رتده  تعیتین  ضتوابط  رعایت با نی  صالح ذ  و مند عالقه اا  سازمان و مؤسسات که استاندارداایی نویس پیش

،  بتدین ترتیتب    .رتود  متی  منتشتر  و چتاپ  ایتران  میتی  استتاندارد  عنتوان  بته  ، تصتویب  درصورت و بررسی و طرح میی درکمیتۀ

 میی استاندارد کمیتۀ در و تدوین 3 رمارۀ ایران میی استاندارد در رده نورته مفاد اساس بر که دنرو می تیقی میی استاندارداایی

 .بارد رسیده تصویب به دادمی تشکیلسازمان میی استاندارد ایران  که مربوط

(ISO)استاندارد  ادمییی بین سازمان اصیی اعضا  از ایران استانداردسازمان میی 
9ادمییی ادکتروتکنیتک   بین کمیسیون، 1

(IEC) و 

3 قانونی رناسی اندازه ادمییی بین سازمان
(OIML) 2رابتط  تنها به عنوان و است

 کتدکس غتیایی    کمیستیون  
3
(CAC)کشتور  در 

  آخترین  از ، کشتور  ختا   اتا   نیازمنتد   و کیتی  رترایط  بته  توجته  ضمن ایران میی استاندارداا  تدوین در . کند می فعادیت

  .رودمی گیر بهره ادمییی بین استاندارداا  و جهان صنعتی و فنی ، عیمی اا  پیشرفت

 و سالمت ، حفظ کنندگان مصرف از حمایت برا  ، قانون در رده بینی پیش موازین رعایت با تواند میایران  سازمان میی استاندارد

 از اجترا  بعضتی   ، اقتصتاد   و محیطتی  زیستت  مالحظتات  و محصتوتت  کیفیتت  از اطمینتان  حصتول  ، عمتومی  و فترد   ایمنی

 استتاندارد، اجبتار    عتادی  رتورا   تصتویب  ابت  وارداتی، اقالم یا /و کشور داخل تودید  محصوتت برا  را ایران میی استاندارداا 

-و درجته  صتادراتی  کاتاا  استاندارد اجرا  ، کشور محصوتت برا  ادمییی بین بازاراا  حفظ منظور به تواند می سازمان نماید. 

 در زمینۀ فعال مؤسسات و اا سازمان خدمات از کنندگان استفاده به بخشیدن اطمینان برا  امچنین . نماید اجبار  را آن بند 

 و مراکت   اا آزمایشگاه ، محیطیزیست مدیریت و کیفیت مدیریت اا  سیستم گواای صدور و ممی   ، بازرسی ، آموزش ، مشاوره

 نظتام  ضتوابط  استاس  بر را مؤسسات و اا سازمان گونه این سازمان میی استاندارد ایران ، سنجش وسایل   واسنجی کادیبراسیون س

 اتا  آن عمیکترد  بر و اعطا اا آن به صالحیت تأیید گوااینامۀ ، تزم ررایط احراز صورت در و کند می ارزیابی ایران تأیید صالحیت

 انجتام  و گرانبهتا  فیت ات  عیتار  تعیین ، سنجش وسایل   واسنجی کادیبراسیون س ، یکااا ادمییی بین دستگاه ترویج . کند نظارت می

 . است سازمان این وظایف دیگر از ایران میی استاندارداا  سطح ارتقا  برا  تحقیقات کاربرد 

                                                 
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 
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 ارداستاندکمیسیون فنی تدوين 

 -ايمنی  –وسايل برقی خانگی و مشابه »

 «داراي مخزن چرخان  هاي(کن)خشک : الزامات ويژه آبگیر 4-2قسمت 
 

 سمت و / يا نمايندگی رئیس :
 سازمان میی استاندارد ایران یوسف زاده ، بهاره

  فوق دیسانس مدیریت کارآفرینی   -سدیسانس مهندسی برق 

  

  دبیر :
 سنگدای ، محمودکاظمی 

   فوق دیسانس مهندسی برقس 

 کاررناس استاندارد

  

  ساسامی به ترتیب حروف ادفبا  اعضاء : 
 گروه صنعتی انتخاب سسهامی خا   آخوند ، فاطمه

  سدیسانس مهندسی برق 

  

 دیال، ایرانمنش
  و ادکترونیک سدیسانس مهندسی برق

 سسهامی خا   آماج گستر بندر

  

 مرتضی،  حداد 

 سدیسانس فی یک 

 مرک  تحقیقات صنایع انفورماتیک ایران

  

 سازمان میی استاندارد ایران حمید بهنام ، غ ال
  سدیسانس فی یک 

  

 محمد رضاسییمی، 

   فی یک کاربرد سدیسانس 

  گروه صنعتی انتخاب سسهامی خا 

  

 طیوع دل، سوگل

 سدیسانس مهندسی برق  

 صنایع انفورماتیک ایرانمرک  تحقیقات 

  

 واحد کرج -عضو ایئت عیمی دانشگاه آزاد اسالمی  عبد  ، جواد
  مهندسی برق  دکترا س
  

 مدیر عامل ررکت آروین آزما  سرمد مداحی، محسن

  سفوق دیسانس مهندسی انرژ  
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 صفحه عنوان 

 ب آرنایی با سازمان میی استاندارد ایران

 ج کمیسیون فنی تدوین استاندارد

 ز پیش گفتار 

 ح مقدمه 

 1 ادف و دامنه کاربرد     1

 9 مراجع اد امی     9

 9 اصطالحات و تعاریف     3

 9 اد امات عمومی      2

 9 اا  ررایط عمومی در مورد آزمون      3

 3 بند   طبقه     6

 3 اا  ادعمل گیار  و دستور نشانه      3

 2 اا  برقدار  حفاظت در برابر دسترسی به قسمت      3

 2 دار  انداز  وسایل موتور راه      2

 2 جریان و توان ورود       19

 2 گرمایش      11

 3 بارددر حال حاضر خادی می     19

 3 جریان نشت و استقامت ادکتریکی در دما  کار      13

 3 اا  گیرا  اضافه ودتاژ      12

 3 مقاومت در برابر رطوبت       13

 6 جریان نشت و استقامت ادکتریکی       16

 6 اا و مداراا  مربوط در برابر اضافه بار  ماتور حفاظت ترانسفور      13
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 ادامه فهرست مندرجات

 

 صفحه عنوان 

 6 دوام       13

 3 کار غیرعاد        12

 3 پایدار  و خطرات مکانیکی        99

 19 استقامت مکانیکی        91

 19 ساختمان        99

 11 کشی داخیی  سیم       93

 11 اج اء متشکیه        92

 11 اا و بنداا  قابل انعطاف بیرونی  اتصاتت تغییه و کابل       93

 11 اا  بیرونی  اا  ااد  ترمینال       96

 11 پیش بینی اتصال زمین        93

 19 اا و اتصاتت  پیچ       93

 19 بند  جامدفواصل اوایی ، فوصل خ ری و عایق        92

 19 مقاومت در برابر گرما و آتش          39

 19 زدگی  مقاومت در برابر زنگ        31

 19 تابش ، مسمومیت و خطرات مشابه         39

 13 اا  پیوست

 13 کتاب نامه
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 یش گفتارپ

اتا  دارا  مخت ن   کتن : اد امتات ویتژه خشتک    2-9قستمت   -ایمنتی  -وسایل برقی خانگی و مشابه» استاندارد 

تهیه رد. این استاندارد بر اساس پیشتنهاداا  رستیده و بررستی و تأییتد      1336، نخستین بار در سال «چرخان

اجالستیه کمیتته میتی     افتصد و رشمینبار مورد تجدیدنظر قرار گرفت و در  اودینمربوطه برا   اا  یونسکمی

قتانون اصتالح    3تصویب رد. اینک به این استاندارد به اسناد بند یتک متاده    93/19/29 برق و ادکترونیک مور 

یتی  بته عنتوان استتاندارد م    1331ماه  قوانین و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مصوب بهمن

 رود.  ایران منتشر می

اا  میتی و جهتانی در زمینته صتنایع ، عیتوم و ختدمات،        برا  حفظ امگامی و اماانگی با تحوتت و پیشرفت

استاندارداا  میی ایران در مواقع د وم تجدیدنظرخوااد رد و ارگونه پیشنهاد  که برا  اصالح و تکمیتل ایتن   

مورد توجه قرار خوااد گرفت. بنابراین برا  مراجعه به استاندارداا  نظر بعد   استاندارداا ارائه رود ، در تجدید

 میی ایران باید امواره از آخرین تجدیدنظرآنها استفاده گردد. 

 است. 1336، سال 1369-9-2این استاندارد جایگ ین استاندارد میی ایران رماره 

 : ته به ررح زیر استمنبع و ماخی  که برا  تهیه این استاندارد مورد استفاده قرار گرف

 
IEC 60335-2-4: 2012, Household and similar electrical appliances – Safety – Part 2-4: Particular 

requirement for spin extractors. 
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 مقدمه 

وستایل  »  تحت عنوان  IEC 60335-1 : 2010س با مرجع  1369-1این استاندارد باید امراه استاندارد میی ایران 

 به کار رود. « برقی خانگی و مشابه ت ایمنی ت قسمت اول : اد امات عمومی

باید طور  تغییر داده رده یا تکمیتل گتردد تتا     1369-1در این استاندارد بنداا  نظیر در استاندارد میی ایران 

 کار برد.  به« اا  دارا  مخ ن چرخانکناد امات ویژه خشک» بتوان آن را به صورت، 

توضیحی داده نشده بارد، این  1369-1چنانچه در این استاندارد در مورد بند نظیر خود در استاندارد میی ایران 

 بدون تغییر به امان صورت کاربرد دارد.  1369-1بند از استاندارد میی ایران 

در متورد یتک   « جایگ ین رود» یا « تغییر داده رود » ، « اضافه رود » در متن این استاندارد، ارجا که عبارت 

اا  ارائه رده در بند نظیر در استاندارد میی  اا  آزمون یا یادآور  بند بیان رده بارد ، اد امات مربوطه و ویژگی

 باید به امان ترتیب تطبیق داده روند.  1369-1ایران 

 رود.  رروع می 191اند با عدد  اایی که عالوه بر قسمت اول آمده اا و بند گیار  رکل رماره

 روند.  گیار  می اایی که عالوه بر قسمت اول بارند با حروف سادف ت ادف  ، سب ت ب   و مانند آن اسم پیوست
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 ايمنی  –وسايل برقی خانگی و مشابه 

 مخزن چرخان  داراي هاي(کن)خشکالزامات ويژه آبگیرهاي:  4-2قسمت 

 دامنه کاربرد هدف و  2

 با درنظر گرفتن مطادب زیر کاربرد دارد : 1369-1از استاندارد میی ایران  1بند 

 :استاندارد، تعیین اد امات ایمنی ویژهادف از تدوین این 

 ،1مستقلبرقی اا  دارا  مخ ن چرخان کنخشک -

کن اا  مج ا برا  رستشو و خشکاا  دارا  مخ ن چرخان در مارین دباسشویی که دارا  مخ نکنخشک -

 .بارد

بیشتر  m/s39و سرعت محیطی آن از  kg19که ظرفیت منسوج خشک آن از است برا  مصارف خانگی و مشابه 

 بارد. V239و برا  سایر وسایل  V939ودتاژ اسمی آنها برا  وسایل تک فاز حداکثر  ،نبارد

توانند منشأ خطر  برا  عموم اایی که برا  مصارف عاد  خانگی درنظر گرفته نشده اند، اما میکنخشک

  و اا، صنایع سبک و م ارع استفاده می روند بارند، مانند وساییی که توسط افراد غیر حرفه ا  در مغازه

در  خانه اا مورد استفاده قرار می گیرند،اا  آپارتمانی یا رختشو اایی که به طور مشترک در مجتمعکنخشک

 دامنه کاربرد این استاندارد قرار می گیرند.

اایی که توسط افراد و دستگاه لتوسط وسای ایجاد رده، این استاندارد خطرات عمومی تا جایی که قابل اجرا بارد

    طور کیی این استاندارد موارد زیر را دربر گیرد. با این حال، بهرود را دربر میدر خانه و اطراف آن استفاده می

 گیرد:نمی

 استفاده ایمن از وسایل توسط افراد ساز جمیه کودکان  -

 با ناتوانی جسمی، حسی یا عقیی؛ یا 

 ندارتن تجربه و دانش 

 بدون حضور سرپرست یا دستورادعمل؛

 باز  کردن کودکان با این وسایل. -

 زیر باید توجه دارت : به نکات -202يادآوري 

که برا  استفاده در وسایل نقییه زمینی، دریایی یا اوایی درنظر گرفته رده اند، ممکن است بته اد امتات دیگتر      وسایییدر مورد  -

 ام نیاز بارد.

ذیصالح کشور که مسئودیت سالمت، بهدارت جامعه، حفاظت نیرو  کار، تتأمین آب را بته عهتده دارنتد، در ایتن      مراجع قانونی و  -

 رابطه ممکن است اد امات دیگر  نی  دارته بارند.

                                                 
1- 

Stand alone  
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 استاندارد در ارتباط با مطادب زیر کاربرد ندارد : این -202يادآوري 

 اند.که منحصراً برا  مصارف صنعتی طراحی رده  وساییی که -

که به منظور استفاده در محیط اایی با ررایط خا  مانند محیط خورنده یا قابل انفجار سگرد و غبار، بخار یا گتاز  درنظتر    وساییی -

 گرفته رده اند.

 مراجع الزامی 2

 با درنظر گرفتن مطادب زیر کاربرد دارد : 1369-1از استاندارد میی ایران  9بند 

 اضافه رود :
2-2 IEC 60730-2-12: 2005, Automatic electrical for household and similar use – Part 2: Particular 

requirements for electrically operated door locks. 

 

 اصطالحات و تعاريف       9

 با درنظر گرفتن مطادب زیر کاربرد دارد : 1369-1از استاندارد میی ایران  3بند 

 جايگزين شود :      9-2-3

 کار عادي

 خشک کن دارا  مخ ن چرخان تحت ررایط زیر به کار انداخته می رود :

مخ ن با منسوجی که جرم آن در حادت خشک برابر با حداکثر جرمی که در دستورادعمل استفاده مشخص رده، 

ده است و دارا  ابعاد تقریبی پر می رود. منسوج از پارچه پنبه ا  با دبه دوخته رده می بارد که قبالً رسته ر

cm9ی بتتتتتتتتتینمتتتتتتتتت  و جر39×39س
gr/m129  9تتتتتتتتتتا

gr/m 133  در رتتتتتتتتترایط خشتتتتتتتتتک 

 متتی بارتتد. منستتوج پتتیش از ایتتن کتته بتته طتتور یکنواختتت درون مختت ن قتترار گیتترد، کتتامالً درون آب ختتیس  

 می رود.

 الزامات عمومی 4

 کاربرد دارد. 1369-1از استاندارد میی ایران  2بند

 

 هار مورد آزمونشرايط عمومی د 6

 با درنظر گرفتن مطادب زیر کاربرد دارد : 1369-1از استاندارد میی ایران  3بند 

 اضافه شود : 6-2

متورد   13ا  کته در آزمتون بنتد     باید بر رو  امان وستییه  191-99و  199-91، 191-91آزمون اا  بنداا  

 استفاده قرار گرفته است. انجام رود.
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 اضافه شود : 6-9

بعتد از   191-99انجتام متی رتوند. آزمتون بنتد       13قبل از آزمون بند  199-91و 191-91اا  بنداا  آزمون 

 انجام می رود. 13آزمون بند 

 طبقه بندي 5

 با درنظر گرفتن مطادب زیر کاربرد دارد : 1369-1از استاندارد میی ایران  6بند 

 تغییر داده شود : 5-2

 ارند.ب 3یا  9، 1وسایل باید از طبقه حفاظتی

 اضافه شود : 5-2

 بارند. IPX4وسایل باید دست کم دارا  درجه حفاظتی 

 نشانه گذاري و دستورالعمل ها 7

 با درنظر گرفتن مطادب زیر کاربرد دارد : 1369-1از استاندارد میی ایران  3بند 

 اضافه شود : 7-20

مورد استفاده  "خاموش"یا  "off"در صورتی که وضعیت خاموش فقط با یک کیمه مشخص رده بارد، باید کیمه 

 قرار گیرد.

 اضافه شود : 7-22

حداکثر جرم منسوج خشک برحسب کییوگرم که در وسییه مورد استفاده قترار متی   باید در دستورادعمل استفاده 

 گیرد، مشخص رود.

 اضافه شود :          7-22-2

ر دستورادعمل نصب بیان رتود کته ایتن    امراه وسییه ارائه رود، باید د 191-3اگر برچسب مشخص رده در بند 

 برچسب به صورت دائمی بر رو  دیوار ن دیک وسییه نصب گردد.

دارا  انتد و  در مورد وساییی که به منظور استفاده به طور مشترک در مجتمع اا  آپارتمانی درنظر گرفته رده 

رود، در دستورادعمل نصب باید بیان  می 2که برا  آزاد کردن در، برقدار  ا  گونه  استند به 2امبند سیستم قفل 

 ا  در مدار تغییه نصب رود. رود که برا  خاموش ردن خودکار وسییه نباید قطعه

وساییی که به منظور استفاده به طور مشترک در مجتمع اا  آپارتمانی درنظر گرفته رتده انتد، و دارا     7-202

به امراه وسییه برچسبی ارائه رتود  رود، باید  می 9برقدارکه برا  آزاد کردن در،   ا  گونه  بهسیستم قفل داخیی 

 بارد : که در آن مفهوم زیر بیان گردد مگر در صورتی که دستورادعمل بر رو  وسییه، نشانه گیار  رده

                                                 
1. Interlock system 

2. Energized 
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کن به منبع تغییه اصیی وصل رود. از اعمال فشتار بته   کن بتواند باز رود، باید خشکقبل از این که در خشک "

 "بازکردن در خوددار  کنید.منظور 

م بر رو  وسییه   می بارند، در نشانه گیار  آن اا به صورت برچسبی با دوا1در مورد وساییی که دارا  طبقه حفاظتی ستوجه : 

 گرفته رود.که سیستم اتصال زمین وجود ندارد، به کار محل اایی دد که نشان داد، وسییه نباید در گرباید جمیه ا  قید 

 در برابر دسترسی به قسمت هاي برقدار حفاظت 8

 کاربرد دارد. 1369-1از استاندارد میی ایران  3بند 

 راه اندازي وسايل موتوردار 3

 کاربرد ندارد. 1369-1از استاندارد میی ایران  2بند 

 جريان و توان ورودي 20

 کاربرد دارد. 1369-1از استاندارد میی ایران  19بند 

 گرمايش 22

 با درنظر گرفتن مطادب زیر کاربرد دارد : 1369-1استاندارد میی ایران از  11بند 
 جايگزين شود : 22-7

    روند. این دوره اتا بتا یتک دوره استتراحت از یکتدیگر مجت ا      وسایل برا  سپنج  دوره آبگیر  به کار انداخته می
یتک دقیقته ا  بته ازاء اتر     بارد دارا  یتک متدت زمتان    روند. ار دوره استراحت که رامل زمان توقف میمی

، ار کدام که طوتنی تر است، می بارتد. در طتی دوره استتراحت، منستوجات     min 2کییوگرم منسوج خشک یا 
 روند.مجدداً با آب خیس می

      دوره آبگیر  برابتر بتا بیشتینه زمتان مجتاز توستط کنتترل کننتده          دارا  کیید برنامه یا زمان سنج،وسایل برا  
 می بارد.

 سایر وسایل، مدت زمان دوره آبگیر  عبارتست از : برا 

- min 13می بارند. 2برا  وساییی که دارا  آبکشی پیوسته 
-  min3 .برا  سایر وسایل 

 رود.تر بارد، این دوره جایگ ین مقدار فوق میدر صورتی که در دستورادعمل استفاده دوره طوتنی

 باشد.در حال حاضر خالی می 22

                                                 
1- Continuous – flow rinsing 
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 و استقامت الکتريکی در دماي کار جريان نشت 29

 کاربرد دارد. 1369-1از استاندارد میی ایران  13بند 

 اضافه ولتاژهاي گذرا 24

 کاربرد دارد. 1369-1از استاندارد میی ایران  12بند 

 مقاومت در برابر رطوبت 26

 با درنظر گرفتن مطادب زیر کاربرد دارد : 1369-1از استاندارد میی ایران  13بند 

 جايگزين شود : 26-2

وسایل باید طور  ساخته روند که سرری  مایع در استفاده عاد  بر رو  عایق بند  ادکتریکی آنها اثر  ندارته 

 بارد.
 رود :اا  زیر بررسی میمطابقت با انجام آزمون

بارتند، بته   ، به ج  آن اایی که دارا  کابل یا بند آماده ساز  رده مخصتو  متی  Xوسایل دارا  اتصال از نوع 
متصتل          13ترین نوع مجاز کابل یا بند قابل انعطاف بتا کتوچکترین ستطح مقطتع معتین رتده در جتدول        سبک
 روند.می

مسدود می رود. مخ ن مطابق با آنچه برا  استفاده عتاد  درنظتر گرفتته     2ورود  پمپ تخییه یا تخییه گرانشی

بارد. ار مقدار آبتی کته پتس از مرحیته ختیس      منسوج خشک میرود، جرم آب دو برابر جرم رده است، پر می
ماند به درون وسییه ریخته می رود که با ودتاژ اسمی تغییه رده است و به مدت یتک دقیقته یتا    کردن باقی می

 رود.بیشینه دوره مجاز کیید برنامه یا زمان سنج، ار کدام که کوتااتر است، به کار انداخته می
روند دارا  آبکشی پیوسته که محور عمود  دارند، به طور کامل با منسوج خیس خورده پر میبه عالوه، وسایل 

رود. سپس وسییه در حادی که با ودتاژ اسمی تغییه رده است به ریخته می s 99 یک دوره از آب در بیش l19 و
 رود.کار انداخته می

 l3/9ا در وضعیت رورن قرار داده می رتوند و  بوده، کنترل کننده ا 2در مورد وساییی که دارا  یک سطح کار 

ادف مشخص -، مطابق با آنچه در پیوست ادف9درصد سمایع رستشو  6/9درصد کیرید سدیم و 1آب رامل تقریباً 

روند، می اا در طول گستره کاریشان، به کار انداختهوسییه ریخته می رود. سپس کنترل کننده رو رده است، 
 رود.ا  تکرار میدوره پنج دقیقهاین عمیکرد پس از یک 

                                                 
2- Gravity drain 

1- Working surface 

2- Rinsing agent 
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را تحمل نماید و بازرسی باید نشان داد  3-16سپس وسییه باید آزمون استقامت ادکتریکی معین رده در بند 

ایچ اثر  از آب، بر رو  عایق بند  که باعث کم ردن فواصل خ ری و اوایی از مقادیر مشخص رده در بند 

 بارد، وجود ندارد. 92

 استقامت الکتريکی جريان نشت و 25

 کاربرد دارد. 1369-1از استاندارد میی ایران  16بند 

 حفاظت ترانسفورماتورها و مدارهاي مربوطه در برابر اضافه بار 27

 کاربرد دارد. 1369-1از استاندارد میی ایران  13بند 

 دوام 28

 دارد :با درنظر گرفتن مطادب زیر کاربرد  1369-1از استاندارد میی ایران  13بند 
که می توانند در انگامی که مخ ن در حال چرخش است، باز روند، باید بته گونته   اایی درپوش مجه  به وسایل

ا  ساخته روند که مکانی م ترم  و قفل داخیی درپوش، در مقابل فشاراایی که ممکن استت در استتفاده عتاد     
 وارد روند، مقاوم بارد.

 مطابقت با آزمون زیر بررسی می رود :

برابر ودتاژ اسمی تغییه رده و تحت ررایط کار عاد  تا زمانی که موتور به بیشترین سرعت ختود   96/1وسییه با 

 برسد، به کار انداخته می رود.

بترا  اطمینتان از   متوقف رد سپس درپوش کامالً باز می رود. پس از اینکه مخ ن برا  یک دوره نسبتاً طوتنی 

 آزمون تکرار می رود. ،د نمی رسدکه وسییه به دما  بیش از حاین

 آزمون انجام می رود :

 برا  مکانی م اا  ترم  : -

  3399 .مرتبه برا  خشک کن اا  مج ا 

  1999 .مرتبه برا  خشک کن اا  مجه  به مارین دباسشویی 

 مرتبه. 6999برا  قفل داخیی درپوش،  -

 بار مجدداً با آب خیس می روند. 939منسوجات حداقل ار 

 پس از این آزمون، وسییه باید برا  استفاده بعد  مناسب بوده و مطابقت با این استاندارد نباید مختل رود.
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تحت فشار  1برا  جیوگیر  از اف ایش دما  بیش از حد و کوتاه کردن زمان این آزمون، می توان از خنک ساز  –يادآوري 

 استفاده کرد.

 عادي غیرکار  23

 با درنظر گرفتن مطادب زیر کاربرد دارد : 1369-1یی ایران از استاندارد م 12بند 

 .کاربرد ندارد 23-7

 کاربرد ندارد. 23-3

 پايداري و خطرات مکانیکی 20

 با درنظر گرفتن مطادب زیر کاربرد دارد : 1369-1از استاندارد میی ایران  99بند 

 اضافه شود : 20-2

برا  کار عاد  مشخص رده است، ار کدام که نامساعدتر است، مخ ن به صورت خادی یا پر رده مطابق با آنچه 

 می بارد.

 تاثیر نامناسب بار نامتعادل قرار گیرند.تحت وسایل نباید     20-202

 مطابقت با انجام آزمون زیر بررسی می رود :

جرم منسوج مشخص  حداکثر 19%یا  kg9/9وسییه بر رو  یک تکیه گاه افقی قرار داده می رود و بار  به وزن 

 رده در دستورادعمل استفاده، ار کدام بیشتر است، به دیواره داخیی مخ ن در وسط طول آن ثابت می رود.

 دوره مجتتاز بتته وستتییه کییتتد برنامتته یتتا  حتتداکثریتتا  min 3 وستتییه یتتا ودتتتاژ استتمی تغییتته رتتده و بتته متتدت

 رود.زمان سنج، ار کدام کوتااتر است، به کار انداخته می

 در اطتتراف دیتتواره مختت ن جابجتتا   º29 آزمتتون چهتتار مرتبتته انجتتام متتی رتتود و بتتار اتتر مرتبتته بتته انتتدازه   

 می رود.

تکترار   9-11-12اگر مطابقت متکی بر کارکرد یک مدار ادکترونیکی بارد، آزمون با ررایط خطا  ادف تا چ بنتد  

 گردد.رود، در حادی که ار بار یک خطا اعمال می

 اا برخورد کند.ن رود و مخ ن نباید به غیر از بدنه به سایر قسمتوسییه نباید واژگو

 پس از آزمون وسییه باید برا  استفاده بعد  مناسب بارد.

ا  که وسییه تنها وقتی که درپتوش یتا در وضتعیت    درپوش یا در باید قفل داخیی دارته بارد به گونه    20-202

 بارد، به کار انداخته رود.بسته می

 رود :زیر بررسی می دستی انجام آزمون بازرسی و امطابقت ب

                                                 
1. Forced cooling 
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 تواند آزاد رود، این اد امات را تأمین  IEC61032از استاندارد  Bقفل داخیی که توسط پروب آزمون 

 قفل داخیی نباید آزاد رود. نمی نماید.

 ، یاJ1399در مورد وساییی که مخ ن آن اا انرژ  جنبشی دورانی بیشتر از     20-209

 ؛دارد m/s99سرعت محیطی بیشتر از  برا  وساییی که دارا  درپوش بوده و حداکثر -

 دارد؛   m/s93و حداکثر سرعت محیطی بیشتر از  وساییی که مجه  به دو درپوش بوده -

 پییر بارد.نباید بازکردن درپوش در انگام چرخش مخ ن امکان

انجام آزمون زیتر بررستی    با محاسبه انرژ  جنبشی با و حداکثر سرعت محیطی طابقت با بازرسی، اندازه گیر م

 .رودمی

   رتود. نیترو  تعیتین رتده در آزمتون بنتد      وسییه با ودتاژ اسمی تغییه رده و به صورت خادی به کار انداخته می

جهت درپوری که دارا  قفل داخیی است برا  درپوش، براساس نیرو  تزم برا  بازکردن آن به کتار   99-191

 رود.می

 :رودتکرار می زیر به طور مج اررایط  تحتاگر مطابقت متکی بر کارکرد یک مدار ادکترونیکی بارد، آزمون 

 گردد.رود، در حادی که ار بار یک خطا اعمال میتکرار می 9-11-12آزمون با ررایط خطا  ادف تا چ بند  -

 رود.بر رو  وسییه اعمال می 6-2-11-12تا  1-2-11-12اا  سازگار  ادکترومغناطیسی آزمون -

اگر وسییه مجه  به در یا درپوری بارد که با یتک یتا تعتداد بیشتتر  قفتل داخییسسیستتم امبنتد   کنتترل              

 اا ممکن است برا  تامین ررایط زیر آزاد رود:رود، یکی از قفلمی

 یت باز قرار گیرند؛ وطور اتوماتیک در وضعدر یا درپوش نباید در انگام آزاد ردن قفل داخیی به -

 انداز  رود.رود، مجددا راها  که قفل آزاد میوسییه نباید پس از دوره -

 نباید امکان باز کردن درپوش در طول زمان چرخش مخ ن وجود دارته بارد.

 اگر مخ ن استوانه ا  نبارد، سرعت محیطی متوسط سرعت محیطی می بارد.

 استفاده از رابطه زیر محاسبه می رود :  جنبشی دورانی با ژانر -يادآوري 

t

mv
E

4
2

 

 که در آن :

E  برحسب ژول می بارد. دورانی: انرژ  جنبشی 

m  :رده در دستورادعمل استفاده برحسب کییوگرم می بارد. جرم منسوج مشخص 

V  سرعت محیطی مخ ن برحسب متربرثانیه می بارد.: بیشینه 

اا را برا  کنترل ررایط خطا/ارکال مشخص گیر اف ار باید اندازهری   بارد، نرمبل برنامهاگر مدار ادکترونیکی قا

 ارزیابی نماید. "ض"و مطابق با اد امات مربوطه در پیوست  ذخیره کند "1-ض"رده در جدول 

 و، J1399در مورد وساییی که مخ ن آن اا انرژ  جنبشی دورانی بیشتر از     20-204

 دارد؛ m/s99برا  وساییی که دارا  درپوش بوده و حداکثر سرعت محیطی بیشتر از  -

 دارد؛   m/s93و حداکثر سرعت محیطی بیشتر از  وساییی که مجه  به دو درپوش بودهبرا   -



2 
 

است،   r/min69مخ ن بیش از چرخش در انگام برقدار بودن موتور یا تا زمانی که سرعت اا  متحرک قسمت 

 در دسترس بارند.نباید 

 سیستم ترم  نباید متأثر از نفوذ آب رود.

 9-13که پس از تکرار آزمون سرری  بنتد  گیر  سرعت محیطی، محاسبه انرژ  جنبشی دورانی، اندازهمطابقت با 

 انجام می گردد، بررسی می رود.

 .رودمحاسبه می 193-99انرژ  جنبشی ادکتریکی مطابق با فرمول بند  -يادآوري

برا  وسایل مجه  به یک درپوش یا رود. به صورت خادی به کار انداخته می ودتاژ اسمی تغییه رده و وسییه با

یا اودین درپوش  درپوش، رودنمیوسایل متشکل از دو درپوش، اگر درپوش دوم بدون احتیاج به درپوش اول باز 

 به تدریج باز می رود و در صورت مقتضی،

با پروب  r/min69اا  دوار با سرعت بیش از ، نباید امکان تماس با قسمتmm19تا  mm2با باز کردن آن از  -

 وجود دارته بارد. IEC 61032از استاندارد  19آزمون 

، نباید امکان تماس با قسمت اتا  دوار بتا سترعت بتیش از     mm19کمتر از  mm19با بازکردن آن به بیش از  -

r/min69  با مییه آزمون به قطرmm3  طول وmm199         وجود دارتته بارتد. عتالوه بتر ایتن پتروب آزمتونB  از

 اا  دوار برسد؛از قسمت mm99کاربرد دارد و نباید به فاصیه  IEC 61032استاندارد 

سترعت مخت ن نبایتد بتیش از      s3، موتور باید قطع تغییه رتود و در طتول   mm19با باز کردن آن به بیش از  -

r/min69  .بارد 

وسایل مجه  به دو درپوش اگر درپوش دوم مستقل از درپوش اول باز رود، درپوش اول به تدریج باز رده و با باز 

 r/min99سرعت مخت ن نبایتد بتیش از     s9، موتور باید قطع تغییه رود و در طول mm39کردن آن به بیش از 

 بارد.

 درپوش ثانویه به تدریج باز رده و 

پتروب  بتا   r/min69، نباید امکان تماس قسمت اتا  دوار بتا سترعت بتیش از     mm2ز با بازکردن آن به بیش ا -

 وجود دارته بارد؛ IEC 61032از استاندارد  19آزمون 

، نباید امکان تماس با قسمت اتا  دوار بتا سترعت بتیش از     mm19کمتر از  mm19با بازکردن آن به بیش از  -

r/min69  با مییه آزمون به قطرmm3  و طولmm199         وجود دارتته بارتد. عتالوه بتر ایتن پتروب آزمتونB  از

 اا  دوار برسد؛از قسمت mm99کاربرد دارد و نباید به فاصیه  IEC 61032استاندارد 

سترعت مخت ن نبایتد بتیش از      s3، موتور باید قطع تغییه رتود و در طتول   mm19با باز کردن آن به بیش از  -

r/min69 .بارد 

 رود:یک مدار ادکترونیکی بارد، آزمون تحت ررایط زیر به طور مج ا تکرار می اگر مطابقت متکی بر کارکرد

 گردد.رود، در حادی که ار بار یک خطا اعمال میتکرار می 9-11-12آزمون با ررایط خطا  ادف تا چ بند  -

 رود.بر رو  وسییه اعمال می 6-2-11-12تا  1-2-11-12اا  سازگار  ادکترومغناطیسی آزمون -
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اگر وسییه مجه  به در یا درپوری بارد که با یتک یتا تعتداد بیشتتر  قفتل داخییسسیستتم امبنتد   کنتترل              

 اا ممکن است برا  تامین ررایط زیر آزاد رود:رود، یکی از قفلمی

 طور اتوماتیک در وضعیت باز قرار گیرند؛ ودر یا درپوش نباید در انگام آزاد ردن قفل داخیی به -

 انداز  رود.رود، مجددا راها  که قفل آزاد مینباید پس از دوره وسییه -

اا را برا  کنترل ررایط خطا/ارکال مشخص گیر اف ار باید اندازهری   بارد، نرماگر مدار ادکترونیکی قابل برنامه

 ارزیابی نماید. "ض"و مطابق با اد امات مربوطه در پیوست  ذخیره کند "1-ض"رده در جدول 

 وسایل محافظتی که در قسمت باتیی خشک کن دارا  مخت ن چرختان دارا  محتور عمتود  نصتب          20-206

که امکان دارد در استفاده  ا  قرار داده رده یا محافظت روند که وسییه توسط منسوجاتیروند، باید به گونهمی

 عاد  از مخ ن خارج روند، در معرض خطر قرار نگیرد.

 ی می رود.مطابقت با بازرسی بررس

 استقامت مکانیکی 22

 با درنظر گرفتن مطادب زیر کاربرد دارد : 1369-1از استاندارد میی ایران  91بند 

 اا باید استقامت مکانیکی کافی دارته بارند.درپوش     22-202

 رود.مطابقت با انجام آزمون زیر بررسی می

 kg99است، به استوانه ا  به جرم  2راکول 39تا  29و سختی بین  mm39یک نیم کره تستیکی که دارا  قطر 

 به وسط درپوش سقوط می کند.cm  19رود و از ارتفاعبسته می

این آزمون سه مرتبه انجام می رود که پس از ار آزمون درپوش نباید به گونه ا  آسیب ببیند که دسترسی بته  

 قسمت اا  متحرک مقدور رود.

 ا باید مقاومت کافی در برابر کج ردن دارته بارند. ااا و دوتاا  آندرپوش     22-202

 رود.مطابقت با انجام آزمون زیر بررسی می

 رود. به درپوش بار در نامساعدترین جهت و وضعیت وارد می N39 یک نیرو 

آسیب ا  آزمون سه مرتبه انجام می رود، پس از ار آزمون دوتاا نباید رل و گشاد روند و وسییه نباید به گونه

 را مختل کند. 192-19تا  199-19ببیند یا تغییر رکل پیدا کند که مطابقت با اد امات بنداا  

 ساختمان 22

 با درنظر گرفتن مطادب زیر کاربرد دارد : 1369-1از استاندارد میی ایران  99بند 

دراا یا درپوش اا در استفاده عاد   با فشار ا  ساخته روند که باز کردناا  داخیی باید به گونهقفل     22-202

 پییر نبارد.امکان

                                                 
1. IRHD 
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 مطابقت با انجام آزمون زیر بررسی می رود.

 گیتر   رتود، نیترو  بته کتار بترده رتده انتدازه       درپوش یا در به صورت دستی مطتابق استتفاده عتاد  بتاز متی     

 یتا در بته    رود. در و درپوش بستته رتده و قفتل داخیتی بستته متی رتود. ستپس ستعی رتده تتا درپتوش            می

 امان ترتیب باز رود.

وجود  N39برابر مقدار اندازه گیر  رده اودیه با حداقل  19کردن درپوش یا در با نیرویی کمتر از نباید امکان باز

 دارته بارد.

 ، انجام نمی رود.99این آزمون در صورت عدم نیاز به قفل داخیی برا  انطباق با بند   -يادآوري 

 سیم کشی داخلی 29

 کاربرد دارد. 1369-1از استاندارد میی ایران  93ند ب

 اجزاء متشکله 24

 با درنظر گرفتن مطادب زیر کاربرد دارد : 1369-1از استاندارد میی ایران  92بند 

 تغییر داده شود :      24-2-4

 بار اف ایش یابد. 19999تعداد دوره اا  عمل برا  زمان سنج به 

 اضافه رود :

 و  19-6اتتا  داخیتتی درپتتوش، تعتتداد دوره اتتا  عمتتل تعیتتین رتتده بتترا  زیتتر بنتتداا       در متتورد قفتتل

 بارد. 6999نباید کمتر از  IEC 60730-2-12از استاندارد  6-11

 اتصاالت تغذيه و کابل ها و بندهاي قابل انعطاف بیرونی 26

 کاربرد دارد. 1369-1از استاندارد میی ایران  93بند 

 بیرونی ترمینال هاي هادي هاي 25

 کاربرد دارد. 1369-1از استاندارد میی ایران  96بند 

 پیش بینی اتصال زمین 27

 کاربرد دارد. 1369-1از استاندارد میی ایران  93بند 
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 پیچ ها و اتصاالت 28

 کاربرد دارد. 1369-1از استاندارد میی ایران  93بند 

 بندي جامدفواصل هوايی، فواصل خزشی و عايق 23

 کاربرد دارد. 1369-1استاندارد میی ایران  از 92بند 

 مقاومت در برابر گرما و آتش 90

 با درنظر گرفتن مطادب زیر کاربرد دارد : 1369-1از استاندارد میی ایران  39بند 

 کاربرد ندارد.      90-2-9

 مقاومت در برابر زنگ زدگی 92

 کاربرد دارد. 1369-1از استاندارد میی ایران  31بند 

 تابش ، مسمومیت و خطرات مشابه 92

 کاربرد دارد. 1369-1از استاندارد میی ایران  39بند 
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 پیوست ها

 با درنظر گرفتن مطادب زیر کاربرد دارد : 1369-1اا  استاندارد میی ایران پیوست

 

 "پ"پیوست 

 )الزامی(

 آزمون طول عمر مربوط به موتورها

 

 تغییر داده شود :

 می بارد. 9999،  1-در جدول پ Pمقدار 

 

 

 "ض"پیوست 

 )الزامی(

 افزارتصديق نرم

 

 تغییر داده شود: 6-2-2-ض

یا جتدول   1-تعیین رده در جدول ضری   که کنترل ررایط خطا/ارکال برا  مداراا  ادکترونیکی قابل برنامه

-99، 12 که مطابقت بتا بنتداا   این اف ار  نیاز دارند، آرکارساز  خطا/ارکال باید قبل ازبه اقدامات نرم 9-ض

 مختل رود، اتفاق افتد. 99-192، 193

 تغییر داده شود: 3-2-2-ض

 192-99، 193-99، 12که مطابقتت بتا بنتد    اف ار ایمنی تحت کنترل آن باید قبل و پس از ایناف ار و سختنرم

 یابد. کار د، رروع و خاتمهومختل ر
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 "الفالف"پیوست 

 )الزامی( 

 مايع شستشو

 

توان از ار مایع رستشو تجار  در دسترس استفاده نمود، ودی در صورت ارگونه رک و تردید نسبت به می

 :رامل مواد زیر است کهنتایج این آزمون این ترکیب زیر باید استفاده رود 

: 
 نسبت به جرم )درصد( ماده

2
Plurafac LF 221 9/13 

 3/11  29%روینده غیرصابونی سودفونات سمحیول 

 9/3 اسید سیتریک سغیر ایدراته 

 3/39 آب دیونی ه

 

 : استمشخصات زیر  دارا مایع رستشو 

   ، چسبندگیmPa.s 13 . 

  PH  ،9/9 .  سیک درصد در آب 

 گرفته رده است. IEC 6043ترکیب مایع رستشو از استاندارد،   -يادآوري 

                                                 
1- Plurafac LF 221  نام تجار  محصودی است که توسط ررکتBASF   تودید می رود. این اطالعات برا  راحتی کاربران این استاندارد آورده رده و بته

 عنوان تأییدیه ا  برا  این محصول از طرف استاندارد محسوب نمی رود.
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 کتاب نامه

 

 با درنظر گرفتن مطادب زیر کاربرد دارد : 1369-1کتاب نامه استاندارد میی ایران 

 اضافه رود :
IEC 60436 , Electric dishwashers for household use - Methods for measuring the performance. 

 
 


