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  خدا نامبه

 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

 نويس پيش .شود مي حاصل دولتي غير و دولتي هاي سازمان نهادها، تخصصي، و علمي مراكز كنندگان، وارد و صادركنندگان

 از پـس  و شـود مـي  ارسـال  مربـوط  فنـي  هاي كميسيون اعضاي و نفع ذي عمراج به نظرخواهي براي ايران ملي استانداردهاي

 ايران )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  شده تعيين ضوابط رعايت با نيز ذيصالح و مند عالقه هاي سازمان و مؤسسات كه استانداردهايي نويس پيش

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

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

  .باشد رسيده تصويب به دهدمي تشكيل استاندارد مؤسسه كه مربوط دارداستان

(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) 4رابط تنها عنوان به و است
 كـدكس  كميسـيون  

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

 .شودمي گيريبهره بينالمللي استانداردهاي و جهان صنعتي و فني علمي، پيشرفتهاي آخرين از كشور، خاص

 مصـرف  از حمايـت  بـراي  قـانون،  در شـده  بينـي  پيش موازين رعايت با تواند مي اناير صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسة

 و محيطـي  زيسـت  مالحظـات  و محصـوالت  كيفيـت  از اطمينـان  حصـول  عمـومي،  و فردي ايمني و سالمت حفظ كنندگان،

ـ  وارداتـي،  اقـالم  يا / و ر كشو 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

 از كننـدگان  اسـتفاده  بـه  بخشـيدن  اطمينـان  بـراي  همچنين . نمايد اجباري را آن بنديدرجه و صادراتي كاالهاي استاندارد

 و كيفيـت  مديريت هاي سيستم صدورگواهي و مميزي بازرسي، آموزش، مشاوره، زمينة در فعال ؤسساتم و زمانها سا خدمات

 و ها سازمان گونه اين استاندارد مؤسسة ، سنجش وسايل )واسنجي( كاليبراسيون مراكز و ها آزمايشگاه محيطي،زيست مديريت

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

 وسـايل  )واسـنجي ( كاليبراسـيون  يكاهـا،  المللي بين دستگاه ترويج .كند مي نظارت آنها 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 



  

  استانداردتدوين كميسيون فني 

  »اتو كننده ها ويژه  الزامات:  44- 2 قسمت -ايمني - و مشابه خانگيبرقي  وسايل «

  

  نمايندگييا / سمت و   :رئيس

  محمد رضا،  كارگهي

  )مكانيك دكتراي(

                                                      

  

   ي انرژي ايران سازمان بهرور - وزارت نيرو 

    :دبير

   ايرج ،  ابويي مهريزي

  )برق ، قدرت مهندسيليسانس (

  

  مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران

  

    )اسامي به ترتيب حروف الفبا( :اعضاء

  سعيد  ،  ابويي مهريزي

  )ليسانس مهندسي الكترونيك(

  

  كارشناس

  پيرستاني ، محمد

  )سي برق ، قدرتفوق ليسانس مهند(

  )سهامي خاص(شركت توليدي سرايش

  

  غزال ،  حميد بهنام

  )ليسانس فيزيك(

  

  مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران

  كاظم  ،  دهقان بنادكي

  )برق ، قدرت مهندسيليسانس (

  

  مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران

  روحانيان ، داريوش         

  )ونيكالكتر ليسانس مهندسي(

  

  )سهامي خاص(شركت توليدي پاكشوما 

  ضيائي، زهرا                                

  )ليسانس فيزيك(

  

  )سهامي خاص(شركت  توليدي پارس خزر 

     عبدي ، جواد

  )كنترل - فوق ليسانس مهندسي برق(

  

  )واحد كرج(دانشگاه آزاد اسالمي 

  فتحعلي بيگي ، جمال 

  )كالكتروني ليسانس مهندسي(

  )سهامي خاص(توليدي گرماي جنوب شركت



  

  

  فضائي ، سعيد 

  )مهندسي مكانيكليسانس (

  

  )سهامي خاص(شركت توليدي پارس بهشرق

  قرباني ، اكرم    

  )ليسانس فيزيك(

  

  )سهامي خاص(شركت توليدي پارس بهشرق

  عبدالرضا محمدي ،

  )مهندسي مكانيك يسانسفوق ل(

  

  )عامسهامي (شركت توليدي ارج 

      ال احمد ، خسروم

  )مهندسي صنايعليسانس (

  

  )سهامي خاص(شركت توليدي لعران 

     بهاره ،  يوسف زاده

  )الكترونيك ليسانس مهندسي(

  

  مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران

    

    

    

    

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  فهرست مندرجات

 صفحه عنوان

 ج استاندارد مؤسسة با آشنايي

  د  استاندارد تدوين فني كميسيون

  ح  پيش گفتار

  ط  مقدمه

      1  و دامنه كاربرد هدف      1

  2  الزامي مراجع      2

  2  و تعاريف    اصطالحات      3

  3  مات عموميالزا      4

  3  آزمونها در موردعمومي  شرايط      5

  3  طبقه بندي      6

  4  نشانه گذاري و دستورالعمل ها      7

  4  در برابر دسترسي به قسمتهاي برقدارحفاظت       8

  4  راه اندازي وسايل موتوردار       9

  4  جريانو توان ورودي      10

  4  گرمايش     11

  5  حذف شده است     12

  5  جريان نشت و استقامت الكتريكي در دماي كار     13

  5  اضافه ولتاژهاي گذرا     14

  5  مقاومت در برابر رطوبت     15

  5  جريان نشت الكتريكي و استقامت الكتريكي     16

  6  حفاظت ترانسفورماتورها  و مدارهاي مربوطه در برابر اضافه بار     17

  6  دوام     18

  6  كار غير عادي       19

  6  پايداري و خطرات مكانيكي       20

  7  استقامت مكانيكي        21

  7  ساختمان     22



  

  اتادامه فهرست مندرج

 صفحه عنوان

  8  سيم كشي داخلي     23

  8  اجزاء متشكله       24

  8    بيرونيها و بندهاي قابل انعطاف  اتصاالت تغذيه و كابل     25

  8    بيرونيهاي  هاي هادي ترمينال     26

  10  بيني اتصال زمين   پيش     27

  10  ها و اتصاالت   پيچ     28

  10  و فواصل از ميان عايق  فواصل خزشي، هوايي      29

  10  مقاومت در برابر حرارت، آتش و ايجاد مسير جريان خزشي       30

  10  زدگي   مقاومت در برابر زنگ     31

  10  تابش ، مسموميت و خطرات مشابه       32

  12  پيوست ها     33

  12  نامه كتاب     34
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  يش گفتارپ

 پـيش  كـه  " الزامات ويژه اتوكننـده هـا  :  44-2قسمت  -ايمني  -ي خانگي و مشابه وسايل برق " استاندارد

 و شـده  تدوين و تهيه ايران تحقيقات صنعتي و استاندارد توسط مؤسسة مربوط هاي دركميسيون آن نويس

 گرفتـه  قـرار  تصـويب  مورد  24/9/86 مورخ برق و الكترونيك استاندارد ملي كميتة اجالس چهارصدميندر 

 صـنعتي  تحقيقات و استاندارد مقررات مؤسسة و قوانين اصالح قانون 3 مادة يك بند استناد به اينك ، است

   .شودمنتشر مي ايران ملي استاندارد عنوان به ، 1371 ماه بهمن مصوب ايران،

خـدمات،   و علوم صنايع، زمينة در جهاني و ملي هاي پيشرفت و تحوالت با هماهنگي و همگامي حفظ براي

اين  تكميل و اصالح براي كه پيشنهادي هر و شد خواهد نظر تجديد لزوم مواقع در ايران ملي ستانداردهايا

بنـابراين،   . گرفت خواهد قرار توجه مورد مربوط فني كميسيون در نظر تجديد هنگام شود، ارائه استانداردها

   .كرد استفاده ملي استانداردهاي تجديدنظر آخرين از همواره بايد

 : است زير شرح به گرفته قرار استفاده مورد استاندارد اين تهية براي كه خذيبع و مأمن

  
IEC 60335-2-44: 2002 Household and similar electrical appliances- Safety- Part 2-44: 

Particular requirements for ironers. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  مقدمه

 بـا مـرجـع چهــارمتجـديـد نـظر (  1562- 1بـا استـاندارد ملـي ايــران  بـايـد همـراه استـانـدارد اين

60335-1 : 2001 IEC   ( مقررات عمومي: قسمت اول -ايمني وسايل برقي خانگي و مشابه  «تحت عنوان  «

  .بكار رود 

گردند تا  كميل ميطوري تغيير داده شده يا ت 1562-1در اين استاندارد بندهاي نظير در استاندارد ملي ايران 

  .بكار برد  "الزامات ويژه اتوكننده ها  "بتوان آنرا به عنوان 

اي نشده باشد، آن بند بدون  اشاره 1562-1چنانچه در اين استاندارد درباره يك بند از استاندارد ملي ايران 

  .تغيير به همان صورت كاربرد دارد 

در مورد يك بند » جايگزين شود«يا » اصالح شود«،  »اضافه شود«در متن اين استاندارد هرجا كه عبارت 

  .شود بايد به همان صورت تطبيق داده   1562-1بيان شده باشد مقررات مربوط در استاندارد ملي ايران  

 101با عدد  شرح داده شده است ، 1562-1و بندهايي كه عالوه بر استاندارد ملي ايران  شكلها گذاري شماره

  . شود ميشروع 

اين استاندارد و يا   3نوشته شده ، در بند  1ين استاندارد ، واژه هايي كه به صورت درشت و سياهدر ا

هر گاه يك تعريف به صفتي . تعريف شده اند ) بند اصطالحات و تعاريف (  1562-1استاندارد ملي ايران  

   .وابسته باشد ، آن صفت و اسم مربوطه نيز به صورت درشت و سياه درج شده اند 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

                                                
1- Bold  



  

   - ايمني -و مشابه خانگيبرقي  وسايل

  اتو كننده هاويژه  الزامات:  44-2 قسمت

  و دامنه كاربرد هدف  1

  :با مطالب زير جايگزين شود  1562-1از استاندارد ملي ايران  1بند  

ابه است كه برقي خانگي و وسايل مش 1هاي هاتو كنندالزامات ايمني تعيين  اين استانداردهدف از تدوين 

 . نباشدولت  480و براي ساير وسايل بيش از ولت  250بيش از براي وسايل تك فاز آنها ولتاژ اسمي 

 برايتوانند منشاء خطر  مصارف عادي خانگي در نظر گرفته نشده اند اما با اين حال مي برايكه  وسايلي

مزارع استفاده  وا ، صنايع سبك اي در فروشگاهه عموم باشند مانند وسايلي كه توسط افراد غير حرفه

   . گيرند در دامنه كاربرد اين استاندارد قرار مي شوند مي

  

  :نمونه هايي از وسايلي كه در دامنه كاربرد اين استاندارد قرار مي گيرند عبارتند از  -  101يادآوري 

  براي كار توسط يك نفر   2پرسيهاي  هاتو كنند -

 3هماشين هاي اتو كنند -

 براي كار توسط يك نفر  4غلتكياي اتو كننده ه -

 5هاي شلوار هاتو كنند -

 

وسايل براي افراد در خانه يا اطراف آن به وجود اين توسط  كه عاديمكن به خطرات حد ماستاندارد تا  اين

  .به طور كلي مطالب زير را در بر نمي گيرد  استاندارد اين .كند  آيد توجه مي مي

  .دكان و افراد ناتوان بدون حضور سرپرست وسايل توسط كواين  ازاستفاده  -

  .وسايل توسط كودكان اين با  كردنبازي  -

  :اين نكات توجه شود   به - 102 يادآوري

هم  ديگري الزاماتگرفته شده اند ، ممكن است به  نظرها ، كشتي ها يا هواپيماها در  اتومبيلكه براي استفاده در  وسايلي  -

  .نياز داشته باشند 

كار را به عهده دارند ممكن است در نيروي مسئوليت سالمت و بهداشت جامعه و حفاظت  كهع قانوني و ذيصالح كشور مراج  -

  . مشخص نموده باشند  همرا اين مورد الزامات ديگري 

  

                                                
1- Ironers  
2-Ironing presses 

3- Mangles 

4- Rotary ironers 

5- Trouser presses 



  

  :بر نمي گيرد  دراستاندارد مطالب زير را  اين -  103 يادآوري

  .  متر در طول است  6/1طول غلتك اينگونه وسايل غالبا بيش از . براي كار با بيش از يك نفر  غلتكياتو كننده هاي 

 .وسايلي كه فقط براي مصارف صنعتي در نظر گرفته شده اند 

در نظر ) بخار  گاز  ،گرد و غبار (در نقاطي با شرايط خاص مانند محيط هاي خورنده يا قابل انفجار  استفادهوسايلي كه براي 

  .گرفته شده اند 

  )  1562- 3استاندارد ملي ايران ( ي اتوهاي برق

  الزامي مراجع  2

  .كاربرد دارد  1562-1ايران  از استاندارد ملي  2بند 

   تعاريف و اصطالحات  3

  .نظر گرفتن مطالب زير كاربرد دارد  دربا  1562-1ايران  از استاندارد ملي  3بند 

  :شود  جايگزين 1-9- 3

  عادي كار

  :شرايط زير  تحتوسيله  كار

  .ن لباس شسته شده به كار گرفته مي شوند وسايل بدو

وسايلي كه . با سطوح فشاري كه تا حد امكان از هم جدا شده اند ، كار مي كنند  پرسياتوها كننده هاي 

هر دوره كار . بخار توليد مي كنند در دوره هايي با مخزن پر از آب و بيشترين پخش بخار كار مي نمايند 

وسايلي كه توانايي . ثانيه سطوح جدا از هم مي باشد  10ري با يكديگر و ثانيه تماس سطوح فشا 10شامل 

  .توليد بخار يا پاشش آب دارند با مخزن خالي از آب هم به كار انداخته مي شوند 

با سطح متحرك كه طي دوره هايي به باال و پايين حركت داده مي شود ، كار مي  غلتكياتو كننده هاي 

  .ثانيه سطوح جدا از هم مي باشد  6انيه تماس سطوح فشاري با يكديگر و ث 24كنند  هر دوره شامل 

  .، كار مي كنند  سطوح فشاري كه در تماس با يكديگر هستندبا  اتو كننده هاي شلوار

  .كار مي كنند كه در تماس با يكديگر هستند با غلتك هايي  ماشين هاي اتو كننده

  .برداشته نمي شود  كننده اتو ماشين هايپارچه مربوط به   - 1 01 يادآوري

3 - 101    

 اتو كننده 

وسيله اي كه با استفاده از يك سطح نرم تودوزي و اليي گذاري شده منسوج هاي شسته شده را تثبيت 

  .نموده  و داراي يك سطح گرم شونده مي باشد كه مي تواند با منسوج شسته شده در تماس باشد 

  

  

  



  

3 - 102    

   غلتكياتو كننده  

ننده اي كه در آن منسوج هاي شسته شده از ميان يك سطح گرم شونده و يك غلتك تودوزي و اليي اتو ك

  .گذاري شده كه به وسيله يك موتور مي چرخد ، عبور مي كند 

    .بيش از يك سطح گرم شونده داشته باشند  غلتكياتو كننده هاي ممكن است  : ادآوريي

3 -103    

  پرسياتو كننده 

اي كه در آن سطحي كه منسوج هاي شسته شده را تثبيت مي نمايد و سطح گرم شونده ، اساسا اتو كننده 

  .صاف و مسطح مي باشند 

    .وسايلي براي توليد بخار يا پاشش آب داشته باشند  پرسياتو كننده هاي ممكن است :  ادآوريي

3 -104    

  اتو كننده شلوار

كه يك يا هر دو سطح مي توانند گرم شوند و با هم با وسيله اي كه داراي دو سطح صاف بوده به طوري 

  .شلواري كه در بين آنها است ، بسته شوند 

3 -105    

  ماشين اتو كننده

وسيله اي براي اتو كردن منسوج هاي شسته شده با غلتك هايي كه گرم نمي شوند و بر روي هم فشار وارد 

  .آورده و به وسيله يك موتور به چرخش در مىĤيند 

باشد كه يك طرف از اين پارچه به يكي از غلتك ها چسبانده شده و داشته ماشين اتو كننده ممكن است پارچه اي :  ريادآوي

    .منسوج شسته شده براي اتو شدن بر روي آن قرار داده شود 

  عمومي الزامات  4

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

  امورد آزمونه درعمومي  شرايط  5

  . دارد كاربرد 1562-1ايران  از استاندارد ملي  5بند 

  بندي طبقه  6

  . دارد كاربرد 1562-1ايران  از استاندارد ملي  6بند 

  



  

  دستورالعمل و گذاري نشانه  7

  .نظر گرفتن مطالب زير كاربرد دارد  دربا  1562-1ايران  از استاندارد ملي  7بند 

  :شود  اضافه  7-1

ايد بر روي سرپيچ هاي المپ هاي روشنايي قابل تعويض  و يا در نزديكي آنها به شكل بيشينه توان ورودي ب

  . نشانه گذاري شود زير 

 )وات (  W.... بيشينه توان ورودي المپ 

  .جايگزين شود  5496 -1استاندارد ملي ايران   5012با نماد شماره  "المپ  "ممكن است عبارت 

ده در نظر گرفته شده اند بايد با بيشينه فشار هوا بر حسب مگا پاسكال وسايلي كه براي تغذيه با هواي فشر

  .نشانه گذاري شوند 

  :شود  اضافه  7-12

و در زمان از اين وسايل بايد بيان شود كه در مواقع عدم استفاده  ماشين هاي اتو كننده دستورالعمل در

  .تعويض پارچه ، ماشين  اتو كننده بايد از برق جدا شود 

كه در آنها بخار تحت فشار توليد مي شود ، بايد بيان گردد كه  پرسياتو كننده هاي  ورالعملدست در

دستورالعمل هايي بايد براي پر كردن . هنگام استفاده نبايد درپوش مخصوص پر كردن آب برداشته شود 

  .مجدد مخزن آب به صورت ايمن ارائه شود 

مي باشند بايد جمله اي قيد شود كه نشان دهد اين وسيله نبايد  1طبقه راي كه دا اتو كننده هاييدر نشانه گذاري : توجه 

  .در محل هايي كه سيستم اتصال زمين وجود ندارد به كار گرفته شود 

  دسترسي به قسمتهاي برقدار برابردر  حفاظت  8

  . دارد  كاربرد 1562-1ايران  از استاندارد ملي  8بند 

  موتور دار وسايل اندازي راه  9

  . ندارد  كاربرد 1562-1ايران  از استاندارد ملي  9د بن

   جريانو  ورودي توان  10

 . دارد  كاربرد 1562-1ايران  از استاندارد ملي  10بند 

  گرمايش  11

  .نظر گرفتن مطالب زير كاربرد دارد  دربا  1562-1ايران  از استاندارد ملي  11بند 

  :شود  اصالح     11-2

  .ي گيرند مروي كف زمين يا ميز استفاده مي شوند دور از ديواره هاي كنج آزمون قرار ي كه معموال بر وسايل

تا حدي كه ممكن است در نزديكي ديواره هاي كنج آزمون  پرسياتو كننده هاي مولدهاي بخار جدا از 

  .قرار داده مي شوند 



  

  :شود  اضافه  11-4

از مقادير  مدارهاي الكترونيكيترانسفورماتور يا در وسايل داراي موتور ،  دما افزايشدر صورتي كه حدود 

برابر  06/1كمتر شود ، آزمون در حالي كه وسيله با توان ورودي اسمي مجاز فراتر رود و توان ورودي از 

  .تغذيه مي شود ، تكرار مي گردد ولتاژ اسمي 

  :شود  جايگزين    11-6

  .وند به كار انداخته مي ش وسايل گرمازامانند  وسايل تركيبي

  :شود  اضافه    11-7

به كار انداخته كه مجهز به تايمر هستند ، سه دوره كاري بدون دوره هاي توقف  اتو كننده هاي شلواري

  .مي شوند 

  .يك دوره عبارت از بيشينه دوره كاري مجاز توسط تايمر است   -1 01 يادآوري 

  . شرايط پايدار كار مي كنند  برقراريتا  وسايلساير 

  :شود  اضافه    11-8

موتورها ،  دمايكار مي كند ، حدود افزايش توان ورودي اسمي برابر  15/1هنگامي كه وسيله در 

و قسمتهايي كه به طور مستقيم تحت تاثير آنها قرار دارند مدارهاي الكترونيكي ترانسفورماتورها و اجزاء 

  .ممكن است از مقادير مجاز بيشتر شود 

  شده است حذف  12

  استقامت الكتريكي در دماي كار و  نشت نجريا  13

  . دارد  كاربرد 1562-1ايران  از استاندارد ملي  13بند 

  گذراهاي  ولتاژ  اضافه  14

  . دارد  كاربرد 1562-1ايران  از استاندارد ملي  14بند 

  رطوبت برابردر  مقاومت  15

  .دارد  كاربرد 1562-1ايران  از استاندارد ملي  15بند 

  و استقامت الكتريكي الكتريكينشت  جريان  16 

  . دارد  كاربرد 1562-1ايران  از استاندارد ملي  16بند 

  



  

  بار و مدارهاي مربوطه در برابر اضافه ترانسفورماتورها حفاظت  17

  . دارد  كاربرد 1562-1ايران  از استاندارد ملي  17بند 

  دوام  18

  . رد ندا كاربرد 1562-1ايران  از استاندارد ملي  18بند 

  غيرعادي  كار  19

  .نظر گرفتن مطالب زير كاربرد دارد  دربا  1562-1ايران  از استاندارد ملي  19بند 

  :شود  اضافه 2- 19

وسايل در حالي كه سطوح فشاري آنها در تماس با يكديگر هسـتند آزمـون مـي شـوند مگـر اينكـه پـس از        

  .  هم جدا شوند  زدكار ابرداشته شدن نيروي نزديك كننده سطوح به هم ، آنها به طور خو

  :شود  اضافه  4- 19

محدود مي كند  11در وسايلي كه بخار توليد مي كنند ، هر كنترل كننده اي كه فشار را در طي آزمون بند 

  .غير فعال مي شود 

  :شود  اضافه      7- 19

  .دقيقه به كار انداخته مي شوند  5به مدت  ماشين هاي اتو كننده

  .كاربرد ندارد   9- 19

  :شود  اضافه   13- 19

منسوج شسته شده در نظر گرفته شده است نبايد پنج دقيقه پس تثبيت  ي كه براي حــسط ايـدمافزايش 

  .تجاوز كند  K  150ازظ ا فحموسيله از عملكرد 

  مكانيكي خطراتو  پايداري  20

  .نظر گرفتن مطالب زير كاربرد دارد  دربا  1562-1ايران  از استاندارد ملي  20بند 

  :شود  اضافه    1- 20

  .درجه انجام نمي شود  15آزمون با زاويه شيب افزايش يافته تا 

  .به وسيله آزمون زير هم بررسي مي شوند  ماشين هاي اتو كننده

يك نيروي . در هر وضعيت استفاده عادي ، روي يك سطح صاف افقي قرار داده مي شود ماشين اتو كننده 

نيوتن به  180اين نيرو برداشته شده و نيرويي معادل . وارد مي شود اتو كننده ماشين نيوتني به باالي   90



  

  .طور عمودي و رو به پايين به نامساعدترين محل اعمال مي شود 

  .نبايد واژگون شود ماشين اتو كننده 

  .در طول آزمون از لغزيدن ماشين اتو كننده  جلوگيري مي شود  -1 01 يادآوري 

  مكانيكي استقامت  21

  . دارد  كاربرد 1562-1ايران  از استاندارد ملي  21بند 

  1ساختمان  22

 .نظر گرفتن مطالب زير كاربرد دارد  دربا  1562-1ايران  از استاندارد ملي  22بند 

  :شود  جايگزين    7- 22

برابر كه در آنها بخار تحت فشار توليد مي شود بايد مجهز به محافظ ايمني مناسب در  پرسياتوكننده هاي 

  .احتمال خطر فشارهاي بيش از اندازه باشند

 انجام شود ، نبايد عايق بندي الكتريكي وسايل محافظدر صورتي كه پاشش بخار يا آب داغ به بيرون توسط 

  .تحت تاثير قرار گيرند يا كاربر در معرض خطر واقع شود 

  .شود مطابقت، با بازرسي و با آزمون زير بررسي مي

      فشار در مخزن آب اندازه گيري . ولي بدون پخش بخار به كار انداخته مي شود  11 وسيله مطابق بند

كليه وسايل تنظيم كننده فشار كه در طي اين آزمون عمل مي كنند به صورت غير فعال در آمده . مي شود 

  .كيلو پاسكال تجاوز كند  200فشار نبايد از . و مجددا فشار اندازه گيري مي شود 

محدود كننده فشار به صورت غير فعال در آمده و فشار در مخزن آب به صورت  ه محافظوسيلهر 

هيدروليكي تا پنج برابر فشار اندازه گيري شده ابتدايي ، يا دو برابر فشار اندازه گيري شده در حالتي كه 

  .برده مي شود  وسايل تنظيم كننده فشار به صورت غير فعال در آمده اند ، هر كدام بزرگ تر باشد ، باال

  .هيچگونه نشتي نبايد از مخزن آب وجود داشته باشد 

بايد به گونه اي ساخته شوند كه دهانه تغذيه آنها در طي كاركرد داراي پهناي  غلتكياتوكننده هاي  101- 22

ميلي  20بيش از هشت ميلي متر نباشد و اين پهنا  هنگامي كه سطوح به طور كامل جدا شدند دست كم 

ميلي متر  10هر گاه وسايل جداكننده سطوح فعال شوند ، غلتك بايد قبل از اينكه بيش از . شد متر با

  .بچرخد ، متوقف شود 

                                                
1- Construction 



  

داراي سطوحي باشند كه توسط موتور به باال و پايين مي روند ، بايد به  غلتكيدر صورتي كه اتوكننده هاي 

هر گاه . داشته شود اين سطوح از هم جدا شوند گونه اي ساخته شوند تا به محض اينكه نيروي نگهدارنده بر

  .منبع تغذيه قطع شود ، اين امكان بايد وجود داشته باشد تا سطوح جدا شوند 

  .شود مطابقت، با بازرسي ، اندازه گيري و با آزمون دستي بررسي مي

يك دست،  آرنج  بايد به گونه اي ساخته شوند كه سطوح فشاري با استفاده از پرسياتوكننده هاي   102- 22

، زانو يا پا در تماس با يكديگر قرار گيرند و همچنين هنگامي كه نيروي نگهدارنده برداشته شد از هم جدا 

با اين وجود ، سطوح فشاري وسايلي كه براي كار به طور مستقيم با دو دست در نظر گرفته شده اند ، . شوند 

 15بر اينكه المنت هاي گرمازا بطور خودكار پس از  مجاز هستند در تماس با يكديگر قفل شوند ، مشروط

ثانيه توسط وسايل غير قابل وصل مجدد خودكار از مدار قطع شوند و هنگامي كه وسايل قفل كننده رها 

اينگونه وسايل بايد به گونه اي ساخته شوند كه سطوح فشاري . شدند ، سطوح فشاري از هم جدا شوند 

  . ها از هم جدا شوند حتي هنگامي كه منبع تغذيه قطع شود بتوانند بدون استفاده از دست

  .شود مطابقت، با بازرسي ، اندازه گيري و با آزمون دستي بررسي مي

بايد به گونه اي ساخته شوند تا اتصال مكانيكي بين قسمت هاي متحرك  ماشين هاي اتو كننده 103- 22

  .حين استفاده عادي مقاوم باشد  كه دهانه تغذيه را محافظت مي كند ، در برابر تنش هاي

دوره در  15دوره حركت با بيشينه زاويه اي كه ساختمان آن اجازه مي دهد ، با سرعت   10000مطابقت با  

  .دقيقه ، بررسي مي شود 

  . پس از آزمون ، ماشين اتو كننده نبايد به ميزاني آسيب ببيند كه مطابقت با اين استاندارد به مخاطره بيفتد

  .ي باشد ميك دوره شامل دو حركت ، هر حركت در يك جهت ،   -  رييادآو

بايد به وسايلي براي جلوگيري از تماس با غلتك ها در هنگام تغذيه از  ماشين هاي اتو كننده 104- 22

  .پارچه هاي شسته شده ،  مجهز باشند 

يك مانع متحركي كه با غلتك  هر گاه دهانه تغذيه توسط. باشد  101ابعاد دهانه تغذيه بايد مطابق با شكل 

ها به هم قفل شده اند ،  محافظت شود در اين صورت ابعاد با وضعيت مانع در هنگام توقف غلتك ها مطابقت 

  .دارد 

  . شود مطابقت، با بازرسي و اندازه گيري بررسي مي

د قطع كننده حرارتي از نوع غير قابل وصل مجدمولد هاي بخار بايد دست كم به يك  105- 22

  .در دسترس باشد  ابزارمجهز باشند كه فقط توسط يك  خودكار



  

  .شود  مطابقت، با بازرسي بررسي مي

فوران آب يا  سرريزوسايلي كه بخار توليد مي كنند بايد به گونه اي ساخته شوند كه هيچ گونه  106- 22

مطابق ستفاده از وسيله  كاربر به هنگام اكه احتماالًبه طوري  دداشته باشننناخواسته بخار يا آب داغ 

  . گيردقرار ، در معرض خطر دستورالعمل سازنده 

پر كردن مخزن آب در پايان اين مخصوص و با برداشتن درپوش  11مطابقت، با بازرسي در طي آزمون بند 

  .شود  آزمون بررسي مي

كنند بايد  عمل مي 7-22و  4 -19وسايل محافظ محدود كننده فشار كه در طي آزمون هاي بند  107- 22

      3ميلي متر مربع و پهناي حداقل  20ميلي متر يا مساحت  5داراي يك دهانه ورودي با قطر حداقل 

  . مساحت دهانه در خروجي نبايد از ورودي كمتر باشد . ميلي متر باشند 

  .شود  مطابقت، با اندازه گيري بررسي مي

  داخلي كشي سيم  23

  .نظر گرفتن مطالب زير كاربرد دارد  دربا  1562-1ايران  از استاندارد ملي  23بند 

   : شود اضافه 23-3

براي هاديهايي كه در استفاده عادي خم در تمامي وسايل به غير از اتوكننده هاي شلوار ، تعداد خمش 

  .بار افزايش مي يابد  000/100شوند تا  مي

  متشكله اجزاء  24

  .رفتن مطالب زير كاربرد دارد نظر گ دربا  1562-1ايران  از استاندارد ملي  24بند 

  :شود  اضافه  3- 1- 24

        كه توسط وسيله محافظ دهانه تغذيه به كار انداخته  ماشين هاي اتو كنندهكليدهاي قطع و وصل 

  .  دوره كاري قرار مي گيرند  000/50مي شوند ، تحت 

  بيرونيكابلها و بندهاي قابل انعطاف  وتغذيه  اتصال  25

  . دارد  كاربرد 1562-1ايران  تاندارد ملياز اس  25بند 

  بيروني هاديهايهاي  ترمينال  26

  . دارد  كاربرد 1562-1ايران  از استاندارد ملي  26بند 



  

  زمين اتصال بيني پيش  27

  . دارد  كاربرد 1562-1ايران  از استاندارد ملي  27بند 

  اتصاالتو  ها پيچ  28

  . دارد  كاربرد 1562-1ايران  از استاندارد ملي  28بند 

  هوايي و فواصل از ميان عايق ،خزشي  فواصل  29

  . دارد  كاربرد 1562-1ايران  از استاندارد ملي  29بند 

  حرارت ، آتش و ايجاد مسير جريان خزشي برابردر  مقاومت  30

  .نظر گرفتن مطالب زير كاربرد دارد  دربا  1562-1ايران  از استاندارد ملي  30بند 

  :شود  فهاضا    30-2

  .دارد  كاربرد  2-2- 30 بند ساير وسايل مورددر  و  3-2-30بند  هاي شلوار هاتو كنند مورد در

  زدگي زنگ برابردر  مقاومت  31

  . دارد  كاربرد 1562-1ايران  از استاندارد ملي  31بند 

  و خطرات مشابه مسموميت،  ابشت  32

  . ارد د كاربرد 1562-1ايران  از استاندارد ملي  32بند 



  

  

  (l)  طول

 ميلي متر

  (h) ارتفاع

 ميلي متر

  15بزرگتر و يا خود 

  40بزرگتر و يا خود 

  95بزرگتر و يا خود 

 120بزرگتر و يا خود 

  4كوچكتر و يا خود 

  8كوچكتر و يا خود 

  15كوچكتر و يا خود 

  20كوچكتر و يا خود 

 

  .انه تغذيه است ارتفاع ده  h  - يادآوري

l ميلي متري باالي ميز تغذيه است  20دهانه تغذيه و نقطه اي بر روي غلتك واقع در  بين بيرون غلتك در فاصله  

  :راهنما 

 : Aمانع  

: B دهانه تغذيه 

: C صفحه تغذيه 

: D غلتك 

  ماشين هاي اتو كنندهابعاد دهانه تغذيه  - 101شكل 

  

 



  

  ها پيوست

  .دارد  كاربرد 1562-1لي ايران م استاندارد هاي پيوست

   نامه كتاب

  .نظر گرفتن مطالب زير كاربرد دارد دربا  1562- 1استاندارد ملي ايران  كتابنامه

  :شود  اضافه

     ويژه  الزامات:   3-2قسمت  -ايمني  - مشابهبرقي خانگي و  ايلسو " 1562-2- 3ملي ايران  استاندارد

  " اتو هاي برقي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

ICS: 97.060 

  12 :حه صف 

 

  


