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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 
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  استانداردتدوين كميسيون فني 

وسايل تميز كننده ويژه  الزامات:  54- 2 قسمت - ايمني - و مشابه خانگيبرقي  وسايل "

  " سطح با استفاده از مايع يا بخار براي مصارف خانگي

  )اولتجديد نظر (

  

  نمايندگييا / سمت و   :رئيس

  عبدالرضا محمدي ،
  )ندسي مكانيكمه يسانسفوق ل(

  

  )سهامي عام(شركت ارج 

    

    :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
  )انس مهندسي برق ، قدرتفوق ليس(

  

  )سهامي خاص(شركت توليدي سرايش

  عبدالرضا،  تقوي
  )فيزيكليسانس (

  

آزمايشگاه همكار لوازم برقي خانگي 
  )سهامي خاص(بوتان

  غزال ،  حميد بهنام
  )ليسانس فيزيك(

  

  مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران

           ...عطاء ا، حواري نسب 
  )ليسانس فيزيك(

  

سهامي ( گرماي جنوبشركت توليدي 
  )خاص

  خسروي ، سعيد
  )شيميليسانس (

  

  سازمان بهروري انرژي ايران - وزارت نيرو 

   آنوشا،  شجاعيان
  )الكترونيك ليسانس مهندسي(

  

آزمايشگاه همكار لوازم برقي خانگي مركز 
  )عامسهامي (تحقيقات صنايع انفورماتيك 

  



ه   

     عبدي ، جواد
  )كنترل - دسي برقفوق ليسانس مهن(

واحد (دانشگاه آزاد اسالمي عضو هيات علمي 
  )كرج

  
      حمدم، قاسمي 

  )فيزيكليسانس (
  

آزمايشگاه همكار لوازم برقي خانگي 
  )سهامي خاص(بوتان

  محسن ،داحي م
  )فوق ليسانس انرژي(

  

  

  

آزمايشگاه همكار لوازم برقي خانگي آروين 
  )سهامي خاص( آزما

     رهبها ،  يوسف زاده
  )الكترونيك ليسانس مهندسي(

  

  مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران
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  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  اميالز مراجع      2
  2  و تعاريف    اصطالحات      3
  2  مات عموميالزا      4
  3  آزمونها در موردعمومي  شرايط      5
  3  طبقه بندي      6
  3  نشانه گذاري و دستورالعمل ها      7
  4  حفاظت در برابر دسترسي به قسمتهاي برقدار      8
  4  راه اندازي وسايل موتوردار       9

  4  جريانو ورودي  توان     10
  4  گرمايش     11
  5  خالي     12
  5  جريان نشت و استقامت الكتريكي در دماي كار     13
  5  اضافه ولتاژهاي گذرا     14
  5  مقاومت در برابر رطوبت     15
  6  جريان نشت الكتريكي و استقامت الكتريكي     16
  6  ه در برابر اضافه بارحفاظت ترانسفورماتورها  و مدارهاي مربوط     17
  6  دوام     18
  6  كار غير عادي       19
  7  پايداري و خطرات مكانيكي       20
  7  استقامت مكانيكي        21
  9  ساختمان     22
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  ادامه فهرست مندرجات

 صفحه عنوان

  11  سيم كشي داخلي     23

  11  اجزاء متشكله       24

  11    بيرونيها و بندهاي قابل انعطاف  لاتصاالت تغذيه و كاب     25

  12    بيرونيهاي  هاي هادي ترمينال     26

  12  بيني اتصال زمين   پيش     27

  12  ها و اتصاالت   پيچ     28

  12  بندي جامد فواصل هوايي ، فواصل خزشي و عايق     29

  12  آتش    گرما ومقاومت در برابر      30

  12  زدگي   ابر زنگمقاومت در بر     31

  12  تابش ، مسموميت و خطرات مشابه       32

  16  پيوست ها     33

          16                                                                                  نامه كتاب     34
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  يش گفتارپ

وسايل تميز كننده سطح بـا  ويژه  الزامات:  54-2 قسمت  -يايمن -وسايل برقي خانگي و مشابه  " استاندارد
ايـن اسـتاندارد بـر     .شـد  دوين تـ  1384بار در سال  نخستين " استفاده از مايع يا بخار براي مصارف خانگي

 ميسـيون ييـد ك مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايـران و تأ توسط اساس پيشنهادهاي رسيده و بررسي 

ــاي ــوط ه ــراي  مرب ــب ــت و     يناول ــرار گرف ــدنظر ق ــورد تجدي ــار م ــمين در ب ــاه و شش ــد و پنج                       چهارص
 استناد به اين استاندارد  اينك . شد  تصويب 22/8/87 مورخ برق و الكترونيك استاندارد ملي كميتة اجالس

 ماه بهمن مصوب ايران، صنعتي تحقيقات و استاندارد مقررات مؤسسة و قوانين اصالح قانون 3 مادة يك بند

   .شودمنتشر مي ايران ملي استاندارد عنوان به ، 1371
خـدمات،   و علوم صنايع، زمينة در جهاني و ملي هاي پيشرفت و تحوالت با هماهنگي و همگامي حفظ براي

 و اصـالح  بـراي  كـه  پيشـنهادي گونـه   هر و شد خواهد نظر تجديد لزومصورت  در ايران ملي استانداردهاي
 .گرفت خواهد قرار توجه مورد مربوط فني كميسيون در نظر تجديد هنگام شود، ارائه استانداردهااين  تكميل

   .كرد استفاده ملي استانداردهاي تجديدنظر آخرين از همواره ، بايد بنابراين
  

  .مي شود  1384سال :  1562-2-54شماره  استاندارد ملي ايراناين استاندارد جايگزين 
  
 :است زير شرح به گرفته قرار استفاده مورد استاندارد اين تهية براي كه خذيĤبع و مامن

      وسايل برقي خانگي و مشابه ـ ايمني ـ ، 1384سال:  1562-2-54 استاندارد ملي ايران شماره - 1
        وسايل تمييز كننده سطح با استفاده از مايع يا بخار براي مصارف خانگي ـ الزامات ويژه:  54-2قسمت  

  
2-IEC 60335-2-54: 2007, Household and similar electrical appliances- Safety- Part 2-54: 

Particular requirements for surface-cleaning appliances for household use employing liquids 

or steam 
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  مقدمه

اين بـايـد همـراه بـا  است و 1562- 1ايران شماره يكي از مجموعه استانداردهاي ملي  استـانـدارد اين

 - وسايل برقي خانگي و مشابه  "عنوان تحت )   IEC  2006 : 1-60335 بـا مـرجـع(  استاندارد ملي ايران 

  .بكار رود  " عمومي الزامات: قسمت اول -ايمني 

ي تغيير داده شده يا تكميل طور 1562- 1 استاندارد ملي ايران شمارهدر اين استاندارد بندهاي نظير در 
وسايل تميز كننده سطح با استفاده از مايع يا بخار براي ويژه  الزامات "گردند تا بتوان آنرا به عنوان  مي

  .بكار برد  " مصارف خانگي
اي نشده باشد، آن بند  اشاره 1562-1 استاندارد ملي ايران شمارهچنانچه در اين استاندارد درباره يك بند از 

  .تغيير به همان صورت كاربرد دارد  بدون
در مورد يك بند "جايگزين شود"يا  "اصالح شود"،  "اضافه شود"در متن اين استاندارد هرجا كه عبارت 

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

با  شرح داده شده است ، 1562- 1 استاندارد ملي ايران شمارهه عالوه بر و بندهايي ك شكلها گذاري شماره

  . شود ميشروع  101عدد 

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

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

   .صفتي وابسته باشد ، آن صفت و اسم مربوطه نيز به صورت درشت و سياه درج شده اند 
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   -ايمني -و مشابه خانگيبرقي  وسايل

  وسايل تميز كننده سطح با استفاده از مايع يا بخار ويژه  الزامات:  54-2قسمت 

  براي مصارف خانگي

  و دامنه كاربرد هدف  1

  :با مطالب زير جايگزين شود  1562-1 استاندارد ملي ايران شمارهاز  1بند  
ايمني وسايل تميز كننده برقي براي مصارف خانگي است كه  تعيين الزامات اين استانداردهدف از تدوين 

        اد وـاستفاده از م هاي شناي بدون آب با خرـ، ديوارها و است ها  وحي مانند پنجرهـز كردن سطـبراي تمي

اين استاندارد . نباشد  V 250بيش از آنها  ولتاژ اسمي و اند تميز كننده مايع يا بخار در نظر گرفته شده
  .را هم در بر مي گيرد  1 ن هاكاغذ ديواري كَ

  . ندمايع باشمخزن براي تحت فشار قراردادن وسيله اي زا  يا  هاي گرما تاين وسايل ممكن است داراي المن - 101يادآوري

عادي كه توسط وسايل براي افراد در خانه يا اطراف آن به وجود اين استاندارد تا حد ممكن به خطرات 
  .مطالب زير را در بر نمي گيرد  به طور كلي اين استاندارد .آيد توجه مي كند  مي

  )كودكان  جملهز ا( يمن از وسايل توسط افراد استفاده ا -
  سي يا عقلي ؛ ياداراي ناتواني جسمي ، ح -     
  فاقد تجربه و دانش -     

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

  :به اين نكات توجه شود    - 102يادآوري 

ت تكميلي وسايلي كه براي استفاده در وسايل نقليه ، كشتي ها يا هواپيماها در نظر گرفته شده اند ، ممكن است به الزاما  -
  .نياز داشته باشند 

مراجع قانوني و ذيصالح كشور كه مسئوليت سالمت و بهداشت جامعه و حفاظت نيروي كار را به عهده دارند ممكن است در   -
   .  مشخص نموده باشند هماين مورد الزامات ديگري را 

  :اين استاندارد مطالب زير را در بر نمي گيرد  -  103يادآوري 

  ) IEC 60335-2-10استاندارد   (و شوينده زمين   كننده پاك ماشين هاي -

  .باشند مي نصباي كه همواره در يك ساختمان  وسايل تميز كننده -
  :باشند زير ميي كه داراي ويژگي هاي وسايل يعني،  IEC 60335-2-79وسايل تميز كننده تحت پوشش استاندارد  -

  ؛ MPa 5/2 فشار بيش  از •
  ؛ ºC 160دماي مايع بيش از  •

                                                
1-Wallpaper strippers 
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  ؛ W 3500 توان ورودي اسمي بيش از •
 ؛ l5  تحت فشار بيش از حجم •

  ؛ اند اي كه  براي مصارف صنعتي  يا تجاري در نظر گرفته شده  وسايل تميز كننده -
ر د) گردوخاك ، بخار يا گاز ( وسايلي كه براي استفاده در نقاطي با شرايط خاص مانند محيط هاي خورنده يا قابل انفجار   -

   ؛نظر گرفته شده اند 

 . )1562- 2-85شماره  استاندارد ملي ايران (منسوج بخار دهنده هاي   -

 مراجع الزامي  2

  .نظر گرفتن مطالب زير كاربرد دارد  با در 1562-1 استاندارد ملي ايران شمارهاز  2بند 
  :اضافه شود 

 

ISO 6344-2: Coated abrasives – Grain size analysis – Part 2: Determination of grain size 

distribution of macrogrits, P12 to P220 

  تعاريفاصطالحات و   3

 .نظر گرفتن مطالب زير كاربرد دارد  با در 1562-1 استاندارد ملي ايران شمارهاز  3بند  

  :جايگزين شود    1-9- 3

  كار عادي

  استفادهلعمل ترين شرايط مشخص شده در دستورا تحت نامساعد كار وسيله
به ميزان و فشار داده مي شود عمودي  شيشه سادهيك قطعه  بر روي N 30نيرويي برابر با با سر تميز كننده 

بـر روي ايـن قطعـه    يك اليه نـازكي از آب  .  شود طول يك متر باال و پايين برده مي دردر دقيقه  چرخه 15
  .نگه داشته مي شود )  ºC ) 5± 20دماي  با آبياز  مداوم شيشه با استفاده

رطوبـت   ، بدون ، يك صفحه از جنس فوالد زنگ نزنو كاغذ ديواري كن ها  بخاربا هاي  در مورد تميز كننده
سـطح  فشار داده شدن به با اين حال اگر خروجي بخار به منظور .  شود ه مياضافي به جاي شيشه به كار برد

 º 45 با زاويه تقريبيو پايين هواي آزاد به سمت خروجي اين يله در حالي كه ، وس در نظر گرفته نشده باشد
  . شود ، به كار انداخته مي شود هدايت مي

3 -101     

  بخار تحت فشار دارايوسيله 

هنگامي كه بخار توليد مي شود و  KPa 50فشاري بيش از  بادر يك مولد بخار بخار ، اي كه در آن  وسيله
  .كاهش نمي يابد  اتمسفراين فشار تا فشار ،  نگيرد مورد استفاده قرار

  .وسيله تعبيه شده باشد يا توسط يك لوله الستيكي به وسيله متصل شود  ونمولد بخار مي تواند دراين  - يادآوري 

  الزامات عمومي  4

  .كاربرد دارد  1562-1 استاندارد ملي ايران شمارهاز  4بند  
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  آزمونها در موردعمومي  شرايط  5

  .كاربرد دارد نظر گرفتن مطالب زير  با در 1562-1 استاندارد ملي ايران شمارهاز  5بند  

  :شود  ضافها  2- 5

  . شود برده مي به كار 104-21تا  101- 21 بندنو براي هر يك از آزمونهاي  لوله خرطومييك 

  .باشند موتور اگر داراي حتي  شوند هاي گرمازا مانند وسايل گرمازا آزمون مينت الممجهز به وسايل   5-101

  طبقه بندي  6

  .كاربرد دارد نظر گرفتن مطالب زير  با در 1562- 1 استاندارد ملي ايران شمارهاز   6بند  

  :شود  صالحا  1- 6

  . دنباش 3يا  2، 1طبقه بايد از  وسايل

  :شود  ضافها  2- 6

 IPX7درجه حفاظتي  بايد حداقل داراي  2طبقه و  1طبقه پخش كننده مايعات داراي  وسايل دستي

 V  24از كه ولتاژ آنها 3طبقه وسايل .  باشند IPX4ساير وسايل بايد حداقل داراي درجه حفاظتي .  باشند
  . باشند IPX0توانند از درجه حفاظتي  مي،  تجاوز نكند

  نشانه گذاري و دستورالعمل ها  7

  .طالب زير كاربرد دارد نظر گرفتن م با در 1562- 1 استاندارد ملي ايران شمارهاز   7بند  

  :شود  صالحا  7-1

  . گذاري شوند برحسب وات نشانه،  خود  وسايل بايد با توان ورودي اسمي

  : اضافه شود

         برحسب ، حداكثر فشار مجاز آب بايد با اند  آب در نظر گرفته شدهشبكه كه براي اتصال به وسايلي 
 .نشانه گذاري شوند  مگا پاسكال

  ºC 50 كننده مايعات كه دماي آنها بيش از پخشو وسايل ، كاغذ ديواري كن ها هاي بخار  تميز كننده
  : گذاري شوند نشانهبا هشدار زير يا  5496- 1 شماره از استاندارد ملي ايران 5597، بايد با نماد  باشد مي

  خطر سوختگي:   هشدار

  .  در مورد آن كاربرد دارد  ISO 3864-1اندارد  استقواعد و  استعالمت هشدار دهنده يك اين نماد  -101يادآوري

خود ، لوازم جانبي بايد با بيشترين مقدار بار ملحقات و  خصوصوسيله م قطعات اتصال دهنده خروجي
  . گذاري شوند نشانه برحسب وات

  .  رار داشته باشددر مجاورت قطعه اتصال دهنده خروجي وسيله ق وروي وسيله  است بر جازگذاري م اين نشانه -102يادآوري
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و بيشترين بار قطعه اتصال دهنده خروجي وسيله نيز بايد برروي آن   توان ورودي اسميمجموع 
  . گذاري شود  نشانه

  : اضافه شود    7-6

  

  ]5496- 1 شماره از استاندارد ملي ايران 5597نماد [     
  

  : اضافه شود    7-12

اجزاء تجهيزات داراي ايع يا بخار نبايد مستقيما به داخل شود كه م بيانبايد  استفاده در دستورالعمل
  . مانند قسمتهاي داخلي فرها هدايت شودالكتريكي ، 

پركننده نبايد در حين استفاده باز  دهانهشود كه  بيانبايد  وسايل داراي بخار تحت فشار دردستورالعمل
مخزن آب بايد ارائه  پركردن مجدد ر ايمنبه طومرتبط با هاي  ، دستورالعمل  ايمنيرعايت به منظور .  شود

  .ود ش

استفاده تعمير توسط نگهداري و شود كه وسيله بايد پس از استفاده و پيش از  بياندر دستورالعمل بايد 

  . از تغذيه قطع شود كننده
  : دباشمفهوم زير بايد شامل در نظر گرفته شده اند شنا  هاياستخرتميز كردن  برايدستورالعمل وسايلي كه 

  .كنيد استفاده نهستند ، آب  داراي شنا هايستخرااز اين وسيله در هنگامي كه 
  . معني آن بايد توضيح داده شود مي شود ،استفاده  5496-1شماره استاندارد  ملي ايران   5597اگر از نماد 

ن دهد اين وسيله نبايد در محل مي باشند بايد جمله اي قيد شود كه نشا 1داراي طبقه وسايلي كه  در نشانه گذاري :توجه 
  .هايي كه سيستم اتصال زمين وجود ندارد به كار گرفته شود 

  حفاظت در برابر دسترسي به قسمتهاي برقدار  8

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

  دار راه اندازي وسايل موتور  9

  .دارد نكاربرد  1562-1 استاندارد ملي ايران شمارهاز  9بند  

  جريانو توان ورودي   10

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

  گرمايش  11

  :نظر گرفتن مطالب زير كاربرد دارد  با در 1562- 1 استاندارد ملي ايران شمارهاز  11بند 
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  :شود  ضافها 11-4

بيش از حـد و   مدارهاي الكترونيكياتور يا مجهز به موتور، ترانسفورم وسايلچنانچه حدود افزايش دما در 

تغذيه  ولتاژ اسميبرابر  06/1، آزمون در حالي كه وسيله با  كمتر باشد توان ورودي اسميتوان ورودي از 
  . شود ، تكرار مي شده

  : جايگزين شود  11-7

  . دنشو پايدار به كار انداخته ميبرقراري شرايط يل تا اوس

  . شود پاشش مايع يا بخار ، آب اضافه مي برقرار نگه داشتنندر صورت نياز به منظور ثابت  - 101يادآوري

  . شوند بدون پاشش بخار نيز به كار انداخته ميمولد بخار ،  يلاوس
به  min 30 به مدت،  شدهكابل باز از طول كل يك سوم كن خودكار در حالي كه  وسايل مجهز به كابل جمع

  .شود پس از آن كابل به طور كامل باز مي . ندشو كار انداخته مي

  : اضافه شود  11-8

 نگهدر دست كه مي رسانند به قسمتهايي را كه بخار  خرطومي هاي لوله سطوح در دسترسافزايش دماي 
براي مدت كوتاهي فقط كه  داشته باشندمطابقت هايي  بايد با حدود افزايش دماي دستگيره، شود  داشته مي

با منسوج و غيرفلز از جنس  لوله خرطوميكه  در صورتياما .  شوند داشته مي نگهدر دست ادي در استفاده ع
  . تجاوز كند K 80، افزايش دماي سطح منسوج نبايد از  پوشيده شده باشد

،  حدود افزايش دماي موتورها، شود  مي به كار انداخته توان ورودي اسميبرابر  15/1هنگامي كه وسيله با 

قسمتهايي كه مسـتقيماً تحـت تـأثير آنهـا قـرار      به انضمام ،  مدارهاي الكترونيكياتورها و اجزاء ترانسفورم
  .ي تواند از حدود مجاز بيشتر شود مگيرند ،  مي

گيري   اندازهكه مي تواند انجام شود ،  7- 22مطابق با آزمون بند  وسايل داراي بخار تحت فشارفشار در  - 101يادآوري
  . شود مي

  خالي  12

  جريان نشت و استقامت الكتريكي در دماي كار  13

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

  اضافه ولتاژهاي گذرا  14

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

  مقاومت در برابر رطوبت  15

  .نظر گرفتن مطالب زير كاربرد دارد با در  1562- 1 استاندارد ملي ايران شمارهاز  15بند 
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  :شود  اضافه    1- 15-1

شوند و قسمتهايي از  داشته مي دست نگه درهايي از وسايل توزيع كننده مايعات كه در استفاده عادي  قسمت
  IPX7، تحت آزمون تعيين شده براي وسايل با درجه حفاظتي  باشند وسايل كه داراي اجزاء الكتريكي مي

 . باشند V 24 با حداكثر ولتاژ 3، مگر اين وسايل داراي ساختار طبقه  ندگير قرار مي

  : اضافه شود  15-2

باشد چنانچه مخزن در قسمتي .  شوند پر ميكلريد سديم يك درصد تقريباً ا آب حاوي بهاي مايعات  مخزن
كه  يياير قسمتهاس.  شود شود ، اين قسمت در نامساعدترين وضعيت قرارداده مي داشته مي دست نگه دركه 

پايدار واژگون و تا نامساعدترين وضعيت  ، برروي يك سطح افقي قرار مي گيرند باشند داراي مخزن مي
  . شود ، اين قسمت به وضعيت عادي بازگردانده مي min 5 پس از.  شوند مي

  . شود انجام نمي  IPX7طبقه حفاظتي داراي اين آزمون برروي قسمتهاي  - 101يادآوري

  ان نشت الكتريكي و استقامت الكتريكيجري  16

  .با در نظر گرفتن مطالب زير كاربرد دارد  1562- 1 استاندارد ملي ايران شمارهاز  16بند  

  :شود  اضافه  16-3

تقريباً در آب حاوي  h 1 به مدت ،جز اتصاالت الكتريكي آنها ه ب، حامل جريان الكتريكي  خرطوميلوله هاي 
خرطومي هنوز در آب  لولهدر حالي كه .  شوند ور مي غوطه  ) ºC ) 5±20دماي با كلريد سديم يك درصد 

عمال  إبين هر هادي و تمام هاديهاي ديگر متصل به هم  min 5 به مدت V 2000 ، ولتاژ ور است غوطه
  . شود مي عمالإبين تمام هاديها و محلول نمكي  min 1 به مدت V 3000 سپس ولتاژ.   شود مي

  حفاظت ترانسفورماتورها  و مدارهاي مربوطه در برابر اضافه بار  17

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

  دوام  18

  .دارد نكاربرد  1562- 1 استاندارد ملي ايران شمارهاز  18بند 

  كار غير عادي  19

  .ا در نظر گرفتن مطالب زير كاربرد دارد ب 1562-1 استاندارد ملي ايران شمارهاز  19بند 

  :اضافه شود  2- 19

  .است كه مخزنهاي آنها خالي به كار انداخته مي شوند حالي د و در نمتصل نمي شوآب شبكه وسايل به 

  :اضافه شود   4- 19

 11اي كه در حين آزمون بند  كنترل كننده هر، و كاغذ ديواري كن ها  بخاربا هاي  در مورد تميز كننده
  . دشو غيرفعال مي ،  كند ر را محدود ميفشا
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  پايداري و خطرات مكانيكي  20

  .با در نظر گرفتن مطالب زير كاربرد دارد  1562- 1 استاندارد ملي ايران شمارهاز  20بند 

  : اضافه شود  2- 20

  . مشابه كاربرد ندارد تجهيزاتها و  درمورد برس ،الزامات مربوط به قسمتهاي متحرك  - 101يادآوري

  .  عملكرد ناخواسته در آنها وجود نداشته باشداحتمال اي ساخته شوند كه  وسايل بايد به گونه    20-101
       بررسـي  ، ي بـه كليـد   وكـر  بـا انتهـاي نـيم    mm 40 اي به قطـر  ميله استوانهيك عمال إمطابقت با بازرسي و 

  . وسيله نبايد به كار انداخته شود.  مي شود

  .مي شود تلقي شده ، اين الزام برآورده  1سقطع باياكليد يل مجهز به در مورد وسا -يادآوري

  استقامت مكانيكي  21

  .با در نظر گرفتن مطالب زير كاربرد دارد  1562-1 استاندارد ملي ايران شمارهاز  21بند 

  : اضافه شود 1- 21

        روي  بـر  و سـقوط آنهـا   m 2 در نامسـاعدترين وضـعيت در ارتفـاع    وسـايل دسـتي  داشتن  مطابقت با نگه
  . شود ي از چوب سخت نيز بررسي ميكف پوش

  . شود اين آزمون سه مرتبه انجام مي
در نامسـاعدترين وضـعيت در   داشـتن   با نگهكاربر حمل مي شوند  بر روي بدنِوسايلي كه در مورد مطابقت 

  . شود نيز بررسي مي بتنيكف يك و سقوط آنها برروي  m 1 ارتفاع
  . شود ه انجام مياين آزمون سه مرتب

  . شدگي مقاوم باشند بايد در برابر لهالكتريكي خرطومي حامل جريان لوله هاي    21-101
  : شود مطابقت با آزمون  زير بررسي مي

 mm 50 و عرض آن mm 100 طول هر صفحهكه  گيرد لوله خرطومي بين دو صفحه فوالدي موازي قرار مي
اضـالع  محور لولـه خرطـومي عمـود بـر     .  اند يك ميليمتر گرد شده اعشعآن با اضالع بلندتر  هاي و لبهبوده 

  . گيرند از يك سر لوله خرطومي قرار مي mm 350 صفحات در فاصله تقريبي.  صفحات استبلندتر 
د تـا زمـاني كـه نيـروي     نشـو   فشرده مينزديك و يكديگر  به ) mm/min ) 5±50 صفحات فوالدي با سرعت

بـين هاديهـاي    3-16 آزمون اسـتقامت الكتريكـي بنـد    ه شده وبرداشتاين نيرو پس س.  گردد kN5/1  ردهوا
  . شود متصل به هم و محلول نمكي انجام مي

  

                                                
1-Biased-off 
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  . لوله خرطومي حامل جريان الكتريكي بايد در مقابل سايش  مقاوم باشد  21-102
  . شود مطابقت با آزمون زير بررسي مي

  عتاين مـيل لنگ با سر.  شود متصل مي 101كل ـلنگ نشان داده شده در ش به ميلومي ـيك سر لوله خرط
 rev/min30 سر لوله خرطومي به طور افقي در طولي به فاصلهاين ، در نتيجه چرخد و  مي mm 300  جلو و
  . رود عقب مي

روي  m/min 1/0 اي بـا سـرعت   غلتك گردان صافي كه نواري از سنباده پارچهيك لوله خرطومي برروي اين 
ي جرمـ .  اسـت  ISO 6344-2مطابق اسـتاندارد   100Pبندي نوار سنباده  دانه.  دارد ، قرار  كند آن حركت مي

، نقطه ترين  در پايين.  معادل يك كيلوگرم از سر ديگر لوله خرطومي آويزان شده تا مانع از چرخش آن شود
  .  است mm 600 ، حداكثر فاصله وزنه از مركز غلتك

  . شود مرتبه چرخش ميل لنگ  انجام مي 100 زايإبه آزمون  اين

قرار گرفته و لوله خرطومي بايد آزمـون اسـتقامت    معرض ديدنبايد در  بندي پايه عايق،  آزموناين پس از 
  . هاديهاي  متصل به هم و محلول نمكي را تحمل كند  بين 3-16الكتريكي تعيين شده در بند 

  . مقاوم باشد خمشبايد در مقابل ل جريان الكتريكي لوله خرطومي حام   21-103
  . شود مطابقت با  آزمون  زير بررسي مي

نشان داده شده از يك بازوي متحرك تشكيل شـده اسـت كـه     102گونه كه در شكل  همان  تجهيزات آزمون
ه بين  محور فاصل. ه آن متصل مي شود ب 1سر تميز كننده موتوردارمخصوص اتصال به  انتهاي لوله خرطوميِ
                     mm 5± mm 300 شود اي كه لوله خرطومي به قسمت سخت غيرقابل انعطاف وارد مي چرخش بازو و نقطه

انتهـاي   كيلـوگرم از  پنجي معادل جرم. رود  باال  º1± º40  از وضعيت افقي تا زاويه دتوان بازو مياين .  است
شود كه وقتي بـازو   اي آويزان مي ديگري در طول خرطومي به گونه مناسبديگر لوله خرطومي يا از هر نقطه 

  . لوله خرطومي وارد نشود بههيچ تنشي  وداشته شود  نگه ثابت اين جرم،  در وضعيت افقي است

  . در حين آزمون تغيير محل قرارگيري وزنه ضروري باشدممكن است  - 1يادآوري

اين .  درجه باشد º 3 انحراف لوله خرطوميحداكثر لغزد كه مي سطح شيبدار طوري يك ر مقابل د اين جرم
  . رود ، باال و پايين مي است  rev/min 1±10لنگي كه سرعت چرخش آن   بازو توسط ميل

ثابت شـده لولـه خرطـومي بـه     ي انتهاپس و سشود  لنگ انجام مي چرخش ميلمرتبه  1250زاي إآزمون به 
در هر آزمون اين  .ادامه مي يابد ديگر چرخش مرتبه  1250 آزمون براي و  هدرجه چرخانده شد º 90 اندازه

  . شود تكرار مي،  º 90 به اندازه چرخش ديگر دو وضعيت

  .  ان مي يابد خمش پاي،  چرخش ميل لنگ پاره شودمرتبه  5000در صورتي كه لوله خرطومي قبل از  - 2يادآوري

                                                
1- Motorized cleaning head 
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  . را تحمل كند 3-16بند   يلوله خرطومي بايد آزمون استقامت الكتريك، پس از آزمون 

  . بايد در مقابل پيچش مقاوم باشندحامل جريان الكتريكي  هاي لوله خرطومي     104 -21
  . شود مطابقت با آزمون  زير بررسي مي

كه باقيمانـده آن بـه طـور آزاد آويـزان      ته مي شودنگه داشيك سر لوله خرطومي در وضعيت افقي به نحوي 
چرخش در  پنجدوره شامل به گونه اي كه هر شود  هايي چرخانده مي دوره طيلوله خرطومي اين سر .  باشد

  .مي باشد دقيقه  چرخش در دهسرعتي برابر با  باچرخش در جهت مخالف  پنجيك جهت و 
  . شود دوره انجام مي 1000  زايإبه آزمون اين 

به گونه اي نبايد و  را تحمل كند 3-16بند  يالكتريك ، لوله خرطومي بايد آزمون استقامت  آزموناين پس از 
  .مختل شود  اين استانداردكه انطباق با ببيند  آسيب

  . مقاوم باشند ماهاي پايين بايد در مقابل دحامل جريان الكتريكي  لوله خرطومي هاي    21-105
  . شود بررسي مي مطابقت با آزمون زير

بـه   mm 25 شـود و دو  انتهـاي آن بـه طـول     خم مي 103خرطومي مطابق با شكل لوله از  mm 600 طول
                                ) -ºC ) 2± 15كـه دمـاي آن    كـابيني در  h 2 خرطـومي بـه مـدت    لولـه سپس .  1شود مي محكميكديگر 

  خرطوميلوله سه مرتبه خارج شد كابين از   خرطوميبالفاصله پس از اين كه لوله .  شود مي ، قرار داده باشد 
  . شود خم و راست مي 104شكل مطابق  با سرعت يك خمش در ثانيه

  . شود مرتبه  انجام مي 3اين آزمون 
اسـتقامت   خرطـومي آزمـون   لولـه خرطومي ايجاد شـود و بايـد    لولهخوردگي يا شكستگي نبايد در  آثار ترك

  . را تحمل كند 3-16بند  يالكتريك 

  . شود از هرگونه تغيير رنگ صرف نظر مي -يادآوري

  ساختمان  22

  .با در نظر گرفتن مطالب زير كاربرد دارد  1562-1 استاندارد ملي ايران شمارهاز  22بند 

 : شود  ضافها  6- 22

mm آن يا مساحت mm 5 تخليه بايد حداقل جرايقطر م
  . باشد mm 3 اقل عرضبا حد 20 2

 : جايگزين شود 7- 22

  .  بايد داراي حفاظت كافي در برابر خطر فشار بيش از حد باشند وسايل داراي بخار تحت فشار

بندي الكتريكي نبايد تحـت   ، عايقخارج شود  حفاظتي وسايلاز طريق  اتبخار يا مايع فوران ي كهدر صورت
  . گيردتأثير قرار گرفته يا كاربر در معرض خطر قرار 

  

                                                
1-Tied 
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  . شود هاي زير بررسي مي مطابقت با بازرسي و آزمون
فشـار   نظيم كننـده ت تجهيزاتتمامي .  شود گيري مي اندازه 11حداكثر فشار پديد آمده در حين  آزمون بند 

فشـار  ايـن  .  شـود  گيري مـي  شوند و فشار مجدداً اندازه ، غير فعال ميعمل مي كنند آزمون اين كه در حين 

 وسايل حفـاظتي سپس تمامي . تجاوز نمايد  11فشاراندازه گيري شده در طي آزمون بند  ه برابرسنبايد از 
گيري شـده   اندازه برابر فشارِ پنجبصورت هيدروليكي تا بخار محدود كننده فشار غيرفعال شده و فشار مخزن 

هـر كـدام   ، غيرفعال اسـت   فشار نظيم كنندهت در حالتي كه وسيلهگيري شده  اندازه يا دو برابر فشارابتدايي 
هيچگونه نشتي نبايد در مخـزن  . نگه داشته مي شود  s 60اين فشار به مدت .  يابد افزايش مي ، بيشتر باشد

  . وجود داشته باشدبخار 
، مطابق بـا آنچـه در   تغذيه بخار وسيله تنظيم كننده لوله خرطومي و داراي  مجهز به بخارِبا هاي  تميز كننده

كننده فشار كه در حـين آزمـون بنـد     وسايل تنظيماما تمامي  شوند ميبه كار انداخته ده مشخص ش 11بند 
  .  دنآي ، به صورت غيرفعال در ميعمل مي كنند  11

ن ـجايگزيـ  "مخزن بخار "واژه  "ظرف  "اي واژه ـژگي هاي آزمون ، به جـپاراگراف سوم وي در جمله سومِ -
  ؛ شود 

  :اي آزمون ، جمله دوم با مطلب زير جايگزين شود ويژگي ه در پاراگراف چهارمِ -
بسـته  خروجـي بخـار   . تجاوز نمايد  11اين فشار نبايد از سه برابر فشار اندازه گيري شده در طي آزمون بند 

نبايد هيچگونه نشتي در لوله خرطومي وجود داشـته  .  شود باز ميوسيله تنظيم كننده تغذيه بخار شود و  مي
، آزمون چنين شود اگر اين . باشد مخزن محفظه اي كه در داخل  مت عمداً ضعيف شدهقسدر يك باشد مگر 

  . شود ، تكرار مي كندپيدا ديگر كه بايد به همين طريق نشت  وسيلهبرروي يك 
افـزايش  بـه صـورت هيـدروليكي    آب مخـزن   درشود و فشـار   بخار بسته مي تميز كننده فوريِ بخارِخروجي 

بيشـتر   kPa 200 فشـار نبايـد از  اين .  دنعمل كنمحدود كننده فشار  سايل حفاظتيوتا زماني كه يابد  مي

. يابـد  شود و فشار به ميزان دو برابر مقدار قبلي افزايش مـي  بسته مي وسايل حفاظتيسپس خروجي .  شود
  . وجود داشته باشدبخار هيچگونه نشتي نبايد در مخزن . نگه داشته مي شود  s 60اين فشار به مدت 

آب اين شود و زماني كه  اي است كه در آن مقدار كمي آب از مخزن آب پمپ مي بخار وسيله فوريِتميز كننده  - 101ادآوريي
  . قرار دارند اتمسفريمخزن آب و محفظه بخار در فشار .  شود ، بخار ايجاد مي كند محفظه بخار برخورد مي هشدبا سطح گرم 

  . باشند مطمئنشل شدن بايد در مقابل  دوارقسمتهاي    22-101
  . شود مطابقت با بازرسي بررسي مي

 .شود تأمين 1رزوه در جهت عكس دوراناين الزام ممكن است با استفاده از  -يادآوري

  خالي      22-102

  

                                                
1-Counter-rotating thread 



  11

ناگهاني بخار  فورانآب يا  سرريزد كه نساخته شو به گونه ايبايد  وسايل داراي بخار تحت فشار    103- 22
، كاربر را در معرض خطر قرار به كار مي رود  استفادهاني كه وسيله مطابق با دستورالعمل ، زم يا آب داغ

  . متوقف شود پخش بخار بايد،  دوشمي  رهازماني كه محرك كليد .  ندهد
درپوش پركننده مخـزن  برداشتن  در هنگامناگهاني بخار يا آب داغ هاي  فورانانتشار به منظور جلوگيري از 

بـا  ، فشـار    در پوش كامالً برداشته شوداين قبل از اينكه بايد ،  دهد ر را در معرض خطر قرار ميكه كارببخار 
  . هش يابداي كا شده كنترلاستفاده از يك روش 

آزمـون بررسـي   ايـن  و با برداشـتن درپـوش پركننـده در انتهـاي      11مطابقت با بازرسي در حين آزمون بند 
  . شود مي

، عمل مي كننـد   7-22و   4-19بند كه در حين آزمونهاي دود كننده فشار مح وسايل حفاظتي  104 -22
mm يـا  مسـاحت   mm 5 روزنه ورودي با حداقل قطريك بايد داراي 

.  باشـد  mm 4 حـداقل عـرض   و 20 2
  . مساحت روزنه خروجي نبايد از مساحت روزنه ورودي كمتر باشد

  . بخار كاربرد ندارد با فوري هاي اين الزام در مورد تميز كننده -يادآوري

  . شود گيري بررسي مي مطابقت با اندازه

متصل به هم ، هر مخزن بخار مجهز به المنت  در مورد وسايل داراي بيش از يك مخزن بخارِ  105 - 22

  .مجهز باشد  محدود كننده فشار حفاظتي هوسيلگرمازا بايد به يك 

  . شود بررسي ميبين اين مخازن بخار  ارتباطپس از مسدود كردن  7-22آزمون بند مطابقت با 

  سيم كشي داخلي  23

  .كاربرد دارد  1562- 1 استاندارد ملي ايران شمارهاز  23بند 

  اجزاء متشكله  24

  .با در نظر گرفتن مطالب زير كاربرد دارد  1562- 1 استاندارد ملي ايران شمارهاز  24بند 

، بايد از نوع با  4-19طح براي انطباق با بند نصب شده در تميز كننده هاي س وسايل حفاظتي  101- 24

  .د قرار گيرندر دسترس  ابزاروصل مجدد خودكار نباشند و بايد فقط با استفاده از 

 . شود مي  بررسي  با بازرسي  مطابقت

  بيرونيها و بندهاي قابل انعطاف  اتصاالت تغذيه و كابل  25

  .كاربرد دارد در نظر گرفتن مطالب زير با  1562- 1 استاندارد ملي ايران شمارهاز  25بند 

  :شود  ضافها  25-5

  . باشد مجاز نمي  IPX7داراي درجه حفاظتي وسايل  براي xاتصال روش 
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  : شود اضافه    25-23

       خرطومي قابل انعطاف بايد حداقل با مشخصات بند  هاي موجود در لوله ضخامت عايق و غالف هادي
mm

  . مطابقت نمايد  607-1 شماره  از استاندارد ملي ايران 53خصه با كد مش)  2×  75/0(  2

  . هاي فوالدي با صفحات مسي باشند سيمجاز هستند داراي ها م هادي – 101يادآوري

  بيرونيهاي  هاي هادي ترمينال  26

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

  بيني اتصال زمين پيش  27

  .كاربرد دارد  1562- 1 تاندارد ملي ايران شمارهاساز  27بند 

  ها و اتصاالت پيچ  28

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

  بندي جامد فواصل هوايي ، فواصل خزشي و عايق  29

  .با در نظر گرفتن مطالب زير كاربرد دارد  1562- 1 استاندارد ملي ايران شمارهاز  29بند 

  :ضافه شود ا  2- 29

محصور يا بسته باشد كه در  اي به گونهمگر اينكه عايق بندي مي باشد  3درجه آلودگي شرايط ريز محيطي 
اين صورت احتمال اينكه در طي استفاده عادي وسيله ، عايق بندي در معرض آلودگي قرار گيرد ، وجود 

  .ندارد 

  گرما و آتشمقاومت در برابر   30

  .با در نظر گرفتن مطالب زير كاربرد دارد  1562- 1 ي ايران شمارهاستاندارد ملاز  30بند 

  .كاربرد ندارد       3- 30-2

  زدگي مقاومت در برابر زنگ  31

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

  تابش ، مسموميت و خطرات مشابه  32

  .ارد كاربرد د 1562- 1 استاندارد ملي ايران شمارهاز  32بند 
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  ابعاد بر حسب ميلي متر

  

  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  :راهنما 

A   مكانيسم ميل لنگ  

B   ميله اتصال دهنده  
C   غلتك  
D  نوار سنباده  
  

  

  الكتريكي هاي خرطومي حامل جريان مقاومت در برابر سايش  لولهدستگاه آزمون شماي  - 101شكل 
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  ابعاد بر حسب ميلي متر

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :راهنما 

A   مكانيسم ميل لنگ  
B   بازو  
C  سطح شيب دار  
  

  

  الكتريكي هاي خرطومي حامل جريان لوله خمشمقاومت در برابر دستگاه آزمون شماي  -102شكل 
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  ابعاد بر حسب ميلي متر

  

  

  

  

  

  

  

  شكل لوله خرطومي براي عمليات سرمايش  - 103شكل 

  

  

  

  وضعيت مياني

  

  

  

  

  

  

  

  ومي در وضعيت لوله خرط

  هر خمش پايانو  شروع 

  

  

   يبرودت كابينشماي وضعيتهاي خمش براي لوله خرطومي پس از بيرون آوردن از  - 104شكل 
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  ها پيوست

  .كاربرد دارد  1562- 1 استاندارد ملي ايران شمارههاي  پيوست

  نامه كتاب

  .ر كاربرد دارد با در نظر گرفتن مطالب زي 1562- 1 استاندارد ملي ايران شمارهنامه  كتاب

  :اضافه شود 

:  2- 85قسمت -ايمني - وسايل برقي خانگي و مشابه،  1385 سال: 1562-2- 85 استاندارد ملي ايران شماره
  الزامات ويژه بخار دهنده هاي منسوج

 

IEC 60335-2-10, Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-10: Particular 

requirements for floor treatment machines and wet scrubbing machines 

 

IEC 60335-2-79, Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-79: Particular 

requirements for high pressure cleaners and steam cleaners 

 

ISO 3864-1, Graphic symbols-Safety colours and safety signs –Part 1: Design principles for 

safety signs in workplaces public areas  

 

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

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