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  به نام خدا

 سازمان ملي استاندارد ايران با آشنايي

و  اسـتاندارد  مؤسسـة  مقـررات  و قـوانين  اصالح قانون 3مادة يك بند موجب به ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسة
 نشـر  و تـدوين  تعيـين،  وظيفـه  كـه  اسـت  كشـور  رسـمي  مرجـع  تنهـا  1371 مـاه  بهمن مصوب ايران، صنعتي تحقيقات

  .دارد عهده به را ايران) رسمي(اي ملي استاندارده

 29/6/90نام موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران به موجب يكصد و پنجاه و دومين جلسه شوراي عالي اداري مورخ 
  . جهت  اجرا ابالغ شده است  24/7/90مورخ  35838/206به سازمان ملي استاندارد ايران تغيير و طي نامه شماره 

 و مراكـز  نظـران  صـاحب  ،كارشناسـان سـازمان    از مركـب  فني هاي كميسيون در مختلف هاي حوزه در ندارداستا تدوين
بـه   توجـه  بـا  و ملـي  مصالح با همگام وكوششي شود مي انجام مرتبط و آگاه اقتصادي و توليدي پژوهشي، مؤسسات علمي،

-مصرف توليدكنندگان، شامل نفع، و حق صاحبان منصفانة و آگاهانه مشاركت از كه است تجاري و توليدي، فناوري شرايط

 مـي  حاصـل  دولتـي  غيـر  و دولتي هاي سازمان نهادها، تخصصي، و علمي مراكز كنندگان، وارد و كنندگان، صادركنندگان

 ارسـال  مربوط فني هاي كميسيون اعضاي و نفع ذي مراجع به نظرخواهي براي ايران ملي نويس استانداردهاي پيش .شود

 عنـوان  بـه  تصـويب  صـورت  در و طـرح  رشـته  آن بـا  مـرتبط  ملي كميتة در پيشنهادها و نظرها از دريافت سپ و شودمي

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

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

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

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

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

اجـراي   اقتصـادي،  و محيطـي  زيسـت  مالحظـات  و محصوالت كيفيت از اطمينان حصول عمومي، و فردي ايمني و سالمت
 عـالي  شـوراي  تصـويب  بـا  وارداتـي،  اقـالم  يـا /و كشـور  داخل توليدي محصوالت براي را ايران ملي استانداردهاي از بعضي

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

 خـدمات  از كننـدگان  اسـتفاده  بـه  بخشيدن اطمينان براي همچنين . نمايد اجباري را آن بنديو درجه صادراتي كاالهاي

 و كيفيـت  مـديريت  هـاي  سيسـتم  صدورگواهي و مميزي بازرسي، آموزش، مشاوره، در زمينة فعال مؤسسات و سازمان ها
 ايـن  سازمان ملـي اسـتاندارد ايـران    سنجش، وسايل )واسنجي(كاليبراسيون  و مراكز ها آزمايشگاه محيطي،زيست مديريت

 الزم، شـرايط  احراز صورت در و كند مي ارزيابي ايران تأييد صالحيت نظام ضوابط اساس بر را مؤسسات و ها سازمان گونه

كاليبراسـيون   يكاها، المللي بين دستگاه ترويج .كند نظارت مي آن ها عملكرد بر و اعطا ها آن به حيتصال تأييد گواهينامة
 ايران ملي استانداردهاي سطح ارتقاي براي تحقيقات كاربردي انجام و گرانبها فلزات عيار تعيين سنجش، وسايل )واسنجي(

  .است سازمان اين وظايف ديگر از

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

  » الزامات ويژه دهان شويه هاي برقي:  52-2قسمت  - ي ايمن - وسايل برقي خانگي و مشابه «
  )سومتجديدنظر (

  
 يا نمايندگي/سمت و  :رئيس

  مداحي، محسن 
 )فوق ليسانس مهندسي انرژي(
  

  مدير عامل آزمايشگاه همكار آروين آزماي سرمد
  
 
 

   :دبير
  غزال ،حميد بهنام

  )ليسانس فيزيك كاربردي(
  
 

 و تحقيقات صنعتي ايران جراي سازمان استاندارداداره كل نظارت براكارشناس
  

 )اسامي به ترتيب حروف الفبا(: اعضاء
 

  ابراهيمي، سميه
  )الكترونيك -ليسانس مهندسي برق(
  

  زماني اميرذكريا، فرشته
  )الكترونيك -ليسانس مهندسي برق(
 

  ضيايي، زهرا 
  )فوق ليسانس مهندسي صنايع (
  

  عبدي، جواد
 )كنترل -ي برقليسانس مهندس  فوق(
  

  كامل زاده، مهدي 
  )كامپيوترليسانس مهندسي (
  

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

 )سهامي خاص(مدير تضمين كيفيت شركت بين المللي نور توشه 
  
  

  كارشناس پژوهشگاه سازمان استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران
 
 

  )سهامي خاص(شركت پارس خزررئيس مهندسي كيفيت 
  
  

  واحد كرج -عضو هئيت علمي دانشگاه آزاد اسالمي 
  
  

  مدير عامل آزمايشگاه همكار فرامجريان داده پرداز
 
  

  كارشناس اداره كل نظارت بر اجراي سازمان استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران 
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 فهرست مندرجات
  

 صفحه عنوان

  ب    ايران استاندارد يسازمان ملآشنايي با 
  ج  كميسيون فني تدوين استاندارد

  و  گفتار پيش
  ز  مقدمه

 1  هدف و دامنه كاربرد 1

  1 مراجع الزامي 2
 2 اصطالحات وتعاريف 3

 2 الزامات عمومي 4

 2 شرايط عمومي در مورد آزمون ها 5

 2 طبقه بندي  6

  2  نشانه گذاري و دستور العمل ها  7
  3  بر دسترسي به قسمت هاي برقدارحفاظت در برا  8
  3  راه اندازي وسايل موتور دار  9

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



 ه 

   
 فهرست مندرجاتادامه

  

 صفحه  عنوان

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

  7  پيوست 
  8  نامه كتاب
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  گفتار پيش

»  دهان شـويه هـاي برقـي   الزامات ويژه  :52-2قسمت  -ايمني -برقي خانگي و مشابه  وسايل«استاندارد 
اين استاندارد بر اساس پيشنهادهاي رسيده و بررسي توسط موسسه . تهيه شد 1382نخستين بار در سال 

بـار مـورد تجديـدنظر قـرار      سومينهاي مربوط براي  تاييد كميسيوناستاندارد و تحقيقات صنعتي ايران و 
اينـك   .تصويب شد 21/12/1390اجالسيه كميته ملي برق و الكترونيك مورخ  در ششصدونهمينگرفت و 

قانون اصـالح قـوانين و مقـررات موسسـه اسـتاندارد و تحقيقـات        3ناد بند يك ماده تاين استاندارد به اس
  . شود ، به عنوان استاندارد ملي ايران منتشر مي1371من ماه صنعتي ايران، مصوب به

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

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

  .استشده 1386سال  1562-2-52اين استاندارد جايگزين استاندارد ملي ايران 
  :مورد استفاده قرار گرفته به شرح زير استمنبع و مĤخذي كه براي تهيه اين استاندارد 

1- IEC 60335-2-52 : 2008  , Household and similar electrical appliances- Safety- Part 2-52 

: Particular requirements for oral hygiene appliance.   
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  مقدمه
 –وسـايل برقـي خـانگي و مشـابه     «تحـت عنـوان    1562-1اين استاندارد بايد همراه استاندارد ملي ايران 

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

  .به كار برد» هاي برقيدهان شويهالزامات ويژه «گردد تا بتوان آن را به عنوان 
توضـيحي داده نشـده    1562-1نچه در اين استاندارد در مورد بند نظير خود در استاندارد ملـي ايـران   چنا

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

هاي ارائه شـده در بنـد نظيـر در     هاي آزمون يا يادآوري يك بند بيان شده باشد، الزامات مربوطه به ويژگي
  . بايد به همان ترتيب تطبيق داده شوند 1562-1استاندارد ملي ايران 
  . شوند شروع مي 101اند با عدد  ها و بندهايي كه عالوه بر قسمت اول آمده شماره گذاري شكل
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   -ايمني -وسايل برقي خانگي و مشابه
  الزامات ويژه دهان شويه هاي برقي :  52-2قسمت 

  كاربرد ههدف و دامن     1
  :شود بامطالب زير جايگزين  1562-1از استاندارد ملي ايران  1بند  

 انگي وبراي مصارف خ اي برقيه هدف از تدوين اين استاندارد، تعيين الزامات ايمني ويژه دهان شويه
  .بيشتر باشد V250از  ولتاژ اسمي دهان شويه هاي تحت پوشش اين استاندارد نبايد .مشابه آن است

  :عبارتند از  ،هايي از دهان شويه ها كه در دامنه كاربرد اين استاندارد قرار مي گيرندمثال – 101يادآوري 
  .1نوسايل برقي شستشوي دها -
  .برقي 2مسواك -

را كه ممكن است در حين استفاده از دهان اين استاندارد تا حد امكان خطرات عمومي موجود 
  .دربر مي گيردبيايد، پيش دهانه شويه اطراف فراد و محيط ا براي تمام هاي برقي شويه

  :زير را دربر نمي گيرد  مطالب ، به طور كلياين استاندارد
  ) ه كودكاناز جمل(استفاده ايمن از وسايل توسط افراد  -

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

  بدون حضور سرپرست يا دستورالعمل ؛
 .بازي كردن كودكان با وسايل -

  :به نكات زير بايد توجه داشت    - 102يادآوري 

شده اند، ممكن  درنظر گرفته اييوسايل نقليه زميني، دريايي يا هودهان شويه هاي برقي كه براي استفاده در  ر موردد -
 .است به الزامات ديگري هم نياز باشد

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

اسـتاندارد ملـي ايـران    (نـدارد   مخصوص مصـارف پزشـكي كـاربرد    هاي اين استاندارد در مورد دهان شويه - 103يادآوري 
3368.( 

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

                                                 
1-Oral irrigators   
2-Toothbrushes  
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  تعاريفاصطالحات و      3
  :با در نظر گرفتن مطالب زير كاربرد دارد 1562-1از استاندارد ملي ايران  3بند   

  :جايگزين شود   3-1-9
  :كار انداخته مي شوند ه دهان شويه ها تحت شرايط زير ب : اديكار ع

تا حد تعيين شده   C°45 ها با آبي با دماي تقريبي كه مخزن آن وسايل برقي شستشوي دهان در حالي
، مخزن العمليدر صورت نداشتن چنين دستور .مي شوند به كار انداخته ،سازنده پرشدهالعمل در دستور

  .گنجايش پر مي شودآن ها تا بيشينه حد 
  .بدون بار به كار انداخته مي شوند وسايلساير 

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

  ها نكات عمومي در مورد آزمون      5
  .كاربرد دارد 1562-1از استاندارد ملي ايران  5بند   

  بندي طبقه  6
  :با در نظر گرفتن مطالب زير كاربرد دارد 1562-1ايران از استاندارد ملي  6بند   

  :تغيير داده شود   6-1
  .باشند  3يا  2دهان شويه ها بايداز طبقه 

  :اضافه شود   6-2

هايي از آن ها  باشند، مگر قسمت IPX7بايد دست كم داراي درجه حفاظتي 2دهان شويه هاي از طبقه 
و ترانسفورماتورهايي كه داراي شاخك هايي براي قرارگيري در  اند گرفته شده نظر كه براي نصب ثابت در

  .باشند IPX4 پريزها مي باشند، دست كم بايدداراي درجه حفاظتي
چنانچه ولتاژ  ،با اين وجود. باشند IPX4بايد دست كم داراي درجه حفاظتي  3دهان شويه هاي از طبقه 

 .باشند IPX0حفاظت  بيشترنباشد، مي توانند داراي درجه V 24اسمي آن ها از

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

  : اضافه شود  7-12-1
  : نصب بايد عبارت زير مشخص شود العملدر دستور
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صب شوند كه احتمال افتادن نه اي نگو بايدبه ،هايي كه براي نصب ثابت در نظر گرفته شده اندآن قسمت
  .باشد  IPX7 كه درجه حفاظتي آن ها با ساختار مگر آن. آن ها در آب وجود نداشته باشد

  هاي برقدار حفاظت در برابر دسترسي به قسمت  8
  .كاربرد دارد 1562-1از استاندارد ملي ايران  8بند   

  راه اندازي وسايل موتوردار  9
  .كاربرد ندارد 1562-1ن از استاندارد ملي ايرا 9بند   

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

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

    :جايگزين شود     11-7
هر دوره شامل سه دقيقه كار و يك دقيقه استراحت  دهان شويه متناوباً پنج دوره به كار انداخته مي شود،

  .باشد مي
  .در حين دوره استراحت، مخزن وسايل برقي شستشوي دهان دوباره پر مي شود

  .كند چنانچه مخزن در حين دوره كار خالي شود، دوباره آنرا پر كرده و آزمون ادامه پيدا مي - 101يادآوري 

  .در حال حاضر خالي مي باشد  12

  ان نشت و استقامت الكتريكي در دماي كارجري  13
  .كاربرد دارد 1562-1از استاندارد ملي ايران  13بند   

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

  مقاومت در برابر رطوبت  15
  .كاربرد دارد 1562-1از استاندارد ملي ايران  15بند   

  استقامت الكتريكي جريان نشت و  16
  .كاربرد دارد 1562-1از استاندارد ملي ايران  16بند   
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  حفاظت ترانسفورماتورها و مدارهاي مربوط در برابر اضافه بار  17
  .كاربرد دارد 1562-1از استاندارد ملي ايران  17بند   

  دوام  18
  .كاربرد ندارد 1562-1از استاندارد ملي ايران  18بند   

  ديكار غير عا  19
  :با در نظر گرفتن مطالب زير كاربرد دارد 1562-1از استاندارد ملي ايران  19بند   

  :اضافه شود   19-1
  .نيز قرار مي گيرند 101-19تحت آزمون  ،2وسايل برقي شستشوي دهان از طبقه حفاظتي 

  :اضافه شود   19-2
  .كه مخزن بدون آب است، انجام مي شود آزمون در حالي

لوله هاي .واقع در محفظه دهان شويه ها از نامناسبترين مكان آن سوراخ مي شود) لنگيش(لوله    19-101
لوله هاي ترموپالستيكي بوسيله سـوزن  . سوراخ مي شوند mm8/0 الستيكي بوسيله سوزني با قطر تقريبي

  .دقت شود كه سوراخ  از اين مقدار بزرگتر نشود .سوراخ مي شوند mm 5/0 داغ شده اي با قطر

مي توان براي اطمينان از نفوذ  سيليكوني رزين هايدرزبندهايي مانند هنگام سواركردن مجدد دهان شويه، از  -آوري ياد
  .استفاده كرد در برابر آب ناپذيري محل هاي اتصال

كار ه ب) يك درصد كلريد سديم(مشخص شده با محلول آب نمك  11صورتي كه در بند ه دهان شويه ب
به بيشينه  ،حين آخرين دوره كار، فشار آب درون لوله بوسيله بستن راه خروجي آبدر .انداخته مي شود

  .كاهش داده مي شودآن  سپس فشار تا حد عادي. مقدارممكن افزايش مي يابد
   يك ظرف از جنس عايق با محلول آب نمك پر شده و قسمتهايي از دهان شويه كه در دست گرفته  

پس از خالي شدن  S30دهان شويه تا  .در آن فرو برده مي شوند  mm 100مي شوند تا عمق تقريبي
در حين آزمون، جريان نشت . به كار انداخته مي شود ،مخزن آن در حالي كه در آب غوطه ور مي باشد

هاي  جريان نشت بين هر يك از قطب.مشخص شده اندازه گيري مي شود 2- 13همانگونه كه در بند 
كه در داخل ) mm2 )50  250 ز جنس فوالد ضد زنگ با ابعاد تقريبيتغذيه و الكترود مستطيل شكل ا

  .اندازه گيري مي شود ،محلول قرار دارد
 .بيشتر شود  mA 5/0جريان نشت نبايد  از 

  پايداري و خطرات مكانيكي  20
  .كاربرد دارد 1562-1از استاندارد ملي ايران  20بند  
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  استقامت مكانيكي  21
  .كاربرد دارد 1562-1ملي ايران از استاندارد  21بند   

  ساختمان  22
  :با در نظر گرفتن مطالب زير كاربرد دارد 1562-1از استاندارد ملي ايران  22بند   

 :اضافه شود    22-36

بوده و  3بايد داراي طبقه حفاظتي  ،هايي از دهان شويه كه در دست نگهداشته مي شوندساختمان قسمت
  .بيشتر شود V 24از نبايد ولتاژ كار آن ها

گرفته  نظر براي نصب ثابت در كه هايي قسمت،  2 اختمان دهان شويه هاي داراي طبقهدر س 22-101
 IPX7دست كم داراي درجه حفاظتيها اند بايد به نحو مطمئني نصب شوند، مگر آنكه اين قسمت شده

  .باشند
  .مطابقت با بازرسي بررسي مي شود

و ساير وسايل مشابه براي ثابت نگه داشتن دهـان شـويه بـه انـدازه كـافي       2قالب ها ،1كليد سوراخ هاي شيار  -يادآوري 
تمهيـد ديگـري در نظـر     ،مگر اين كه به منظور جلو گيري از برداشته شدن سـهوي نگهدارنـده   ،محكم محسوب نمي شوند

 . گرفته شده باشد

  سيم كشي داخلي  23
  .داردكاربرد  1562-1از استاندارد ملي ايران   23بند   

  اجزاء متشكله  24
  .كاربرد دارد 1562-1از استاندارد ملي ايران  24بند   

  ها و بندهاي قابل انعطاف بيروني اتصاالت تغذيه و كابل  25
  :با در نظر گرفتن مطالب زير كاربرد دارد 1562-1از استاندارد ملي ايران  25بند   

  :اضافه شود   25-5

  .استفاده كنند Xمي باشد، نبايد از روش نصب   IPX7 ها دهان شويه هايي كه درجه حفاظتي آن
  .مجاز است Zروش نصب 

  

                                                 
1- Keyhole slots  
2- Hooks  
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  :اضافه شود     25-23
مي باشند،  3طبقه حفاظتي ها كه داراي هايي از دهان شويه قسمت بند يا كابل اتصاالت داخلي در مورد 

  .ضروري نيستبندهاي تغذيه مطابقت با الزامات كابل و 

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

  بيني اتصال زمين پيش  27
  .كاربرد دارد 1562-1از استاندارد ملي ايران  27بند   

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

 فواصل خزشي، هوايي و فواصل از ميان عايق  29

  .كاربرد دارد 1562-1از استاندارد ملي ايران   29د بن  

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

  :با در نظر گرفتن مطالب زير كاربرد دارد 1562-1از استاندارد ملي ايران   30بند   
  .كاربرد ندارد   30-2-3

 مقاومت در برابر زنگ زدگي  31

  .كاربرد دارد1562 -1لي ايران  از استاندارد م 31بند   

 مسموميت و خطرات مشابه ،تابش  32

  .كاربرد دارد  1562-1از استاندارد ملي ايران   32بند   
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  ها پيوست
  .كاربرد دارد1562-1هاي استاندارد ملي ايران   پيوست
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  كتابنامه
  :گرفتن مطالب زير كاربرد دارد با در نظر 1562-1كتاب نامه استاندارد ملي ايران شماره 

  :اضافه شود 

روش هاي ارزيابي پاسخ هاي افراد به -ارگونومي محيط هاي حرارتي:  10150-1استاندارد ملي ايران  
 .سطوح داغ: قسمت اول  –تماس با سطوح 

_______________________ 
 


