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 دابنام خ

 آشنايي با سازمان ملي استاندارد ايران
و  اسـتاندارد  مؤسسـه  مقـررات  و قـوانين  اصالح قانون 3مادة  يك بند موجب به ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسه

 نشـر  و تـدوين  تعيـين،  وظيفـه  كـه  اسـت  كشـور  رسـمي  مرجـع  تنهـا  1371 مـاه  بهمن مصوب ايران، تحقيقات صنعتي

   .دارد عهده به را ايران) رسمي(استانداردهاي ملي 
نام موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايـران بـه موجـب يكصـد و پنجـاه و دومـين جلسـه شـوراي عـالي اداري مـورخ           

جهـت اجـرا ابـالغ شـده      24/7/90مـورخ   35838/206به سازمان ملي استاندارد ايران تغيير و طي نامه شماره  29/06/90
  . است

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

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

. شود مي حاصل دولتي غير و دولتي هاي سازمان نهادها، تخصصي، و علمي مراكز كنندگان، صادركنندگان و واردكنندگان،
-مـي  ارسال مربوط فني هاي كميسيون اعضاي و نفع ذي مراجع به نظرخواهي براي ملي ايران  نويس استانداردهاي پيش

 اسـتاندارد  عنـوان  به تصويب صورت در و طرح رشته آن با مرتبط ملي پيشنهادها در كميتة و نظرها تاز درياف پس و شود

  .شود مي منتشر و ايران چاپ )رسمي(ملي 
پيش نويس استانداردهايي نيز كه مؤسسات و سازمانهاي عالقه مند و ذي صالح آنها را با رعايت ضوابط تعيين شـده تهيـه   

  طــرح و بررســي و در صــورت تصــويب، بــه عنــوان اســتاندارد ملــي ايــران چــاپ و منتشــر مــي كننــد و در كميتــة ملــي 
تدوين و  5بدين ترتيب، استانداردهايي ملي تلقي مي شود كه براساس مفاد مندرج در استاندارد ملي ايران شمارة . مي شود

  .در كميتة ملي مربوط كه مؤسسه تشكيل مي دهد به تصويب رسيده باشد
المللـي الكتروتكنيـك    بـين  ،كميسيون 1(ISO)استاندارد  المللي بين سازمان اصلي اعضاي از ايران انداردسازمان ملي است

2(IEC) 3قانوني  شناسي اندازه المللي بين و سازمان(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 كشور فعاليت در 

   .شودمي گيريبهره المللي بين استانداردهاي و جهان صنعتي و فني هاي علمي، آخرين پيشرفت از كشور،
 كننـدگان، حفـظ   مصرف از حمايت 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 و ايمني سالمت
 عـالي  شـوراي  تصـويب  بـا  وارداتـي،  اقـالم  يـا /و كشـور  داخل توليدي محصوالت براي را ايران استانداردهاي ملي از بعضي

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

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

 و كيفيـت  مـديريت  هـاي  سيسـتم  صدورگواهي و مميزي آموزش، بازرسي، مشاوره، در زمينة فعال مؤسسات و سازمان ها
 گونه اين سازمان ملي استاندارد ايران سنجش، وسايل) واسنجي(كاليبراسيون  و مراكز ها آزمايشگاه حيطي،مزيست مديريت

 الزم، شـرايط  احـراز  صـورت  در و كنـد  ارزيـابي مـي   تأييد صالحيت ايران نظام ضوابط اساس بر را مؤسسات و ها سازمان

كاليبراسـيون   يكاها، المللي دستگاه بين ترويج .كند ارت مينظ آن ها عملكرد بر و اعطا ها آن به صالحيت تأييد گواهينامة
 ايران ملي سطح استانداردهاي براي ارتقاي 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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  ايمني –وسايل برقي خانگي و مشابه 
  هاي مشابهژكتورها و دستگاهالزامات ويژه پرو:  56-2قسمت 

  )اولتجديدنظر ( 

  
  يا نمايندگي/ سمت و   :رئيس 

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

  سازمان استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران

  
  :دبير 

  

  كارشناس استاندارد  كاظمي سنگدهي، محمود
  فوق ليسانس مهندسي برق و الكترونيك

  
  

   )اسامي به ترتيب حروف الفباء( : اعضاء 
 )سهامي خاص(گروه صنعتي انتخاب  آخوندي، فاطمه

   )ليسانس مهندسي برق(

  
 )سهامي خاص(گروه صنعتي انتخاب  توكلي، محمد

  )ليسانس مهندسي مكانيكفوق (

  
  حميد بهنام، غزال

 )ليسانس فيزيك(

  سازمان ملي استاندارد ايران

  
  وادعبدي، ج

 )كنترل -فوق ليسانس مهندسي برق (

 واحد كرج -عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسالمي 

  
 پردازفرا مجريان دادهمدير عامل شركت  كامل زاده، مهدي

   
  

  

 مدير عامل شركت آروين آزماي سرمد مداحي، محسن

  )فوق ليسانس مهندسي انرژي(
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  فهرست مندرجات 
  صفحه  عنوان 

  ب  استاندارد سازمان مليآشنايي با 
  ج  كميسيون فني تدوين استاندارد
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  ح  مقدمه 
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  10  ها و بندهاي قابل انعطاف بيروني  اتصاالت تغذيه و كابل       25
  10  هاي بيروني  هاي هادي ترمينال       26
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  گفتار پيش
هـاي  الزامات ويژه پروژكتورها و دسـتگاه :  56-2قسمت -ايمني –وسايل برقي خانگي و مشابه «استاندارد 

اين استاندارد بر اسـاس پيشـنهادهاي رسـيده و بررسـي و     . تهيه شد 1383نخستين بار در سال  ،»مشابه
 پانصـد و هشـتاد و ششـمين   ديدنظر قرار گرفت و در بار مورد تج  اولينهاي مربوطه براي  تأييد كميسيون

تصويب شد، اينك به اين استاندارد به اسناد بنـد   19/10/90خ راجالسيه كميته ملي برق و الكترونيك مو
مـاه   قانون اصالح قوانين و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايـران مصـوب بهمـن    3يك ماده 

  . شود يران منتشر ميبه عنوان استاندارد ملي ا 1371
هـاي ملـي و جهـاني در زمينـه صـنايع ، علـوم و        براي حفظ همگامي و هماهنگي با تحـوالت و پيشـرفت  

خدمات، استانداردهاي ملي ايران در مواقع لزوم تجديدنظرخواهد شد و هرگونه پيشنهادي كه براي اصالح 
بنـابراين بـراي   . توجه قـرار خواهـد گرفـت    نظر بعدي مورد و تكميل اين استانداردها ارائه شود ، در تجديد

  . مراجعه به استانداردهاي ملي ايران بايد همواره از آخرين تجديدنظرآنها استفاده گردد
  .است 1383سال :  1562-2-56اين استاندارد جايگزين استاندارد ملي ايران شماره 

  : است منبع و مأخذي كه براي تهيه اين استاندارد به كار رفته به شرح زير 
IEC 60335-2-56: 2002+A1:2008, Household and similar electrical appliances – Safety – 
Part 2-56: Particular requirement for projectors and similar appliances. 
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  مقدمه
برقـي   وسـايل «تحـت عنـوان   )  ويـرايش پـنجم  (  1562-1اين استاندارد بايد همراه استاندارد ملي ايران 

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

  . برد به كار»  هاي مشابهالزامات ويژه پروژكتورها و دستگاهالزامات ويژه «گردد تا بتوان آن را به صورت، 
توضـيحي داده نشـده    1562-1چنانچه در اين استاندارد در مورد بند نظير خود در استاندارد ملـي ايـران   

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

هاي ارائه شده در بند نظيـر   هاي آزمون يا يادآوري مورد يك بند بيان شده باشد ، الزامات مربوطه و ويژگي
  . بايد به همان ترتيب تطبيق داده شوند 1562-1در استاندارد ملي ايران 

  . شود ع ميشرو 101اند با عدد  هايي كه عالوه بر قسمت اول آمده ها و بند گذاري شكل شماره
گـذاري   و ماننـد آن اسـم  ) ب ـ ب  (، ) الـف ـ الـف   (هايي كه عالوه بر قسمت اول باشند با حـروف   پيوست

  . شوند مي
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   -ايمني  -وسايل برقي خانگي و مشابه 
 هاي مشابهالزامات ويژه پروژكتورها و دستگاهالزامات ويژه :  56-2قسمت 

  هدف و دامنه كاربرد 1
  : با مطالب زير جايگزين شود  1562-1 ايران شمارهتاندارد ملي از اس 1بند 

است آن و مشابه  پروژكتورهاي برقي براي استفاده خانگيتعيين الزامات ايمني هدف از تدوين اين استاندارد، 
  .بيشتر نباشد V250 ازآنها كه ولتاژ اسمي 

  :تاندارد قرار دارند به شرح زير است اربرد اين اسمثال هايي از وسايلي كه در دامنه ك -101يادآوري 
  ؛ 1افكت پروژكتورها -
 ؛  2پروژكتورهاي فيلم نواري -

 ؛  3نمايشگرهاي فيلم -

 ؛ 4 پروژكتورهاي ميكروسكوپ -

 ؛ 5پروژكتورهاي تصوير متحرك -

 ؛ 6پروژكتورهاي اوپك -

 ؛ 7ترانسپارنت -پروژكتورهاي اوپك  -

 ؛ 8پروژكتورهاي اورهد -

 ؛ 9دستگاه تكثير عكس -

 ؛ 10پروژكتورهااساليد  -

 ؛ 11اساليد پروژكتورها -

 ؛ 12دستگاه مرتب كردن اساليد -

 .13نمايشگرهاي ثابت -

  .هاي صوتي همراه باشندكنندهتواند با تقويتها مياين دستگاه

                                     
1- Effect projectors 
2- Film-strip projectors 
3- Film viewers 
4-Microscope projectors 
5- Motion-picture projectors 
6 –Opaque projectors(episcopes) 
7- Opaque- transparency projectors(epidiascopes) 
8- Overhead projectors 
9- Photographic enlargers 
10- Photo-reproduction appliances 
11- Slide projectors (diascopes) 
12- Slide sorting appliances 
13- Still viewers 
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  وسايلي كه براي استفاده خانگي عادي درنظر گرفته نشده اند، ولي با اين حال مي توانند منشا خطري براي 
     زارع اسـتفاده  مـ سايلي كه توسط افـراد غيـر متخصـص در كارگـاه هـا، صـنايع سـبك و        عموم باشند، مانند و

  .شوند، در دامنه كاربرد اين استاندارد قرار مي گيرندمي
اين استاندارد تا حد امكان خطرات عمومي موجود را كه ممكن است در حين اسـتفاده از ايـن وسـايل بـراي     

 اين استاندارد بـه طـور كلـي مطالـب زيـر را دربـر        .يد، دربر مي گيردتمام افراد و محيط اطراف آن ها پيش آ
  :گيرد نمي

  :كه ) شامل كودكان(افرادي ـ استفاده از اين وسايل توسط 
    توانائي هاي جسمي، حسي يا ذهني آنها ؛ يا  
    كمبود تجربه و دانش آنها  
  سرپرست يا راهنما مي باشد ؛ مانع بهره برداري آنها از وسيله به طور ايمن بدون حضور  -
  . وسايلاين با كودكان كردن بازي  ـ 

  : به نكات زير بايد توجه داشت  -102يادآوري 
در مورد وسايلي كه براي استفاده نقليه زميني، دريايي يا هوايي درنظر گرفته شده اند، ممكن است به الزامات ديگري هم نياز  -

  .باشد
كار را بـه عهـده دارنـد، در ايـن رابطـه      نيروي ر كه مسئوليت سالمت، بهداشت جامعه، حفاظت مراجع قانوني و ذيصالح كشو -

  .ممكن است الزامات ديگري نيز داشته باشند
  .نيز ممكن است نياز شود IEC 60598-11در شرايطي استفاده از استاندارد  -

  : در ارتباط با موضوع هاي زير كاربرد ندارد اين استاندارد -103يادآوري 

-LCD ؛)4582استاندارد ملي (و ويدئو پروژكتور  
  ؛)5233ملي  استاندارد( 2سازي اداريتجهيزات ريزنگاره -
  ؛mm 16هاي با عرض بيشتر از پروژكتورهاي تصوير متحرك براي فيلم -
در نظـر  ) ار يـا گـاز  گرد وخـاك، بخـ  (وسايلي كه براي استفاده در اماكني با شرايط خاص، مانند محيط خورنده يا قابل انفجار -

  اند؛گرفته شده
  ؛ وسايل پزشكي -

  اجع الزاميمر 2
  .كاربرد دارد 1562-1 ايران شمارهاز استاندارد ملي  2بند 

  اصطالحات و تعاريف  3
  : بادرنظرگرفتن مطالب زير كاربرد دارد  1562-1 ايران شمارهاز استاندارد ملي  3بند 

                                     
  .شده است تدوين" مقررات عمومی- ای روشنايیهچراغ"استاندارد ملي معادل اين استاندارد بين المللي تحت عنوان -1
  .تدوين شده است" مقررات عمومی- های روشنايیچراغ"استاندارد ملي معادل اين استاندارد بين المللي تحت عنوان -1
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  :شود جايگزين   3-1-9
  كار عادي
  :شوندكار انداخته ميها تحت شرايط زير به طور عادي بهدستگاه

كـار  بـه  s10، با مخزن پر از اساليد همراه با مكانيزم تعويض اساليد در هـر  اساليد پروژكتورهاي نيمه خودكار
  .شوندانداخته مي

ويض اساليد، با پروژكتورهاي تمام خودكار، با مخزن پر از اساليد همراه با قابليت كنترل مكانيزم تع اساليد
در صورت نياز مخزن پروژكتور به سرعت با اساليد پر . كار انداخته مي شوندنامساعدترين سرعت نمايش به

  .شود
توان بر روي آن قرار داد و همراه با نواري نيمه خودكار، با بيشترين طول فيلمي كه ميفيلم  پروژكتورهاي

  .ته مي شوندكار انداخبه s10مكانيزم تعويض تصوير در هر 
پروژكتورهاي فيلم نواري تمام خودكار، با بيشترين طول فيلمي كه مي توان بـرروي آن قـرار داد و همـراه بـا     

 ،در صورت نيـاز . شوندكار انداخته ميپذير، براي رسيدن به نامساعدترين دوره نمايش تصوير، بهكنترل تنظيم
  .مخزن پروژكتور به سرعت با نوار فيلم پر شود

توان بر هاي كاري كه بيشترين طول فيلم را ميمتحرك و نمايشگرهاي فيلم در چرخهتصوير  كتورهايپروژ
فيلم نمايش باشد كه در طول آن هر چرخه شامل مدت زماني مي. شوندكار انداخته ميروي آن قرار داد، به

  .شوندصورت دستي خاموش نميها بهفن. شودطور كامل جمع ميشود و در پي آن فيلم دوباره بهداده مي
هاي هاي تكثير عكس در چرخهو دستگاه) نوار فيلم در جاي خودبه همراه ( بزرگنمايي عكس هايدستگاه

  .يك دقيقه وقفه در نمايش است اي، همراه باي نمايش يك دقيقهكاري، كه هر چرخه شامل يك دوره
ي مناسـب بـراي پوشـاندن كامـل     ، با انـدازه "كارت خاكستري بدون بار الكتريكي"پروژكتورهاي اوپك كه با 

    .كار انداخته مي شوندهايي از موضوع به-بخش

ف آن بـه رنـگ   ساخته شده است كه يك طر mm2كارت خاكستري بدون بار الكتريكي از يك مقوا با ضخامت  ـ  101يادآوري
  .باشدانعكاس نور مي 90% انعكاس نور و طرف ديگر به رنگ سفيد با  18%خاكستري با 

  .شوندكار انداخته ميساير وسايل با رسانه تصويري مناسب مربوطه به
  .شوندبه كار انداخته مي 4852استاندارد ملي  6-2-4هاي صدا مطابق با شرايط و كار عادي بند كنندهتقويت
ي ديگر حركت لنز ازيك نقطه انتهايي به نقطه جهتبراي زمان الزم  ،براي تنظيم لنزها  دستي رهايموتو
) تصوير(فريم 18بار براي پروژكتورهاي دستي و هر اين عمل هر چهار دقيقه يك. شوندميكار انداخته به

 . پذيردانجام مي پروژكتورها ديگر بار، در مورديك

3-101       
  توراساليد پروژك

  .مي باشد اي براي نمايش ثابت اساليدهاوسيله
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3-102  
  دستي اساليد پروژكتور

  .انجام مي شود دستاساليد پروژكتوري است كه در آن تعويض اساليدها با 
3-103  

   اساليد پروژكتور نيمه خودكار
-تعـويض بـه   شود و هر عملتعويض اساليدها به صورت خودكار انجام مياساليد پروژكتوري است كه در آن 

  .شودطور دستي آغاز مي
3-104     

  كارخود تماميدپروژكتور اسال
شـود و هـر عمـل تعـويض     اساليد پروژكتوري است كه در آن تعويض اساليدها به صورت خودكار انجـام مـي  

  .شودنوار و يا ديگر وسايل خودكار آغاز ميكنندهسنج، ضبطتوسط زمان
3-105     

  اورهد پروژكتور
  .يك سطح بزرگ براي نمايش طلق شفاف استاي با وسيله

3-106     
  اوپك پروژكتور

  .هاي شفاف استجز طلقاي براي نمايش صفحات بهوسيله
3-107     

  اوپك ترانسپارانت
  .تركيبي از اساليد پروژكتور و اوپك پروژكتور است

3-108     
  ميكروسكوپ پروژكتور

  .باشداي براي نمايش اساليدهاي ميكروسكوپ ميوسيله
3-109     

  افكت پروژكتور
  .باشدهاي نوري مياي براي ايجاد جلوهوسيله

ـ  هاي گردان يـا سـاير وسـايل ديگـر ايجـاد      توسط تكرار نمايش يك قطعه فيلم، ديسكهاي نوري ممكن است جلوه يادآوري 
  .شود

3-110     
  نمايشگرهاي ثابت
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  .اي براي نمايش مستقيم تصوير از فيلم يا اساليد استوسيله
  
3-111     

  نمايشگر فيلم
  .اي براي نمايش نوار فيلم بر روي پرده استوسيله

3-112     
  پروژكتورهاي تصوير متحرك

  .اي براي نمايش تصاوير متحرك استوسيله
3-113     

  ي تكثير عكسوسيله
  .هاي شفاف، صفحات چاپ شده و سايراشيا استها، طلقاي براي عكسبرداري از نقشهوسيله

3-114     
  نمايي عكسي بزرگهوسيل
  .ي عكس استهاي بزرگ شدهاي براي توليد نسخهوسيله

3-115     
  فيلم نواري پروژكتور

  .ها يا نوارهاي فيلم استتصاوير مجزا به صورت ترتيبي يا تصادفي در حلقهاي براي نمايش وسيله
3-116     

  پروژكتور فيلم نواري دستي
  .شوندصورت دستي انتخاب مير مجزا بهاست كه در آن تصاوي پروژكتور فيلم نواري

3-117     
  پروژكتور فيلم نواري نيمه خودكار

د و انجام هر عمل تعويض شونصورت خودكار انتخاب مياست كه در آن تصاوير مجزا به پروژكتور فيلم نواري
  .شودصورت دستي آغاز ميبه
3-118     

  پروژكتور فيلم نواري تمام خودكار
شوند و انجام هر عمل تعويض صورت خودكار انتخاب مياست كه در آن تصاوير مجزا به يپروژكتور فيلم نوار

  .شودكننده نوار و يا ساير وسايل خودكار آغاز ميسنج، ضبطتوسط زمان
3-119     

  ي مرتب كردن اساليدهاوسيله
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  .شوندميهاي شفاف كه توسط يك نور مصنوعي از پشت روشن اي است براي انتخاب دستي طلقوسيله

  ت عموميالزاما  4
  . كاربرد دارد 1562-1 ايران شمارهاز استاندارد ملي  4بند 

  ها عمومي درمورد آزمون شرايط  5
  : با درنظرگرفتن مطالب زير كاربرد دارد  1562-1 ايران شمارهاز استاندارد ملي  5بند 

  :اضافه شود    5-6
  .شودها در بيشترين مقدار تنظيم ميشدت نور المپ

  .شونداين وسايل مانند وسايل موتوردار، آزمون مي  5-101

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

  ها العمل گذاري و دستور نشانه  7
  : بادرنظرگرفتن مطالب زير كاربرد دارد  1562-1 ايران شمارهاز استاندارد ملي  7بند 

  : اضافه شود   7-1
  :گذاري برروي و يا در نزديكي پايه المپ قابل تعويض، همراه با درج توان ورودي، بايد به شكل زير باشدنشانه
  يا W................... المپ

Lamp…………..W  
  .جايگزين شود IEC 60417(2002)لي لمبين الدارد ناستااز 5012واژه المپ مي تواند با نماد 

  : اضافه شود   7-12
هـاي تهويـه در زمـان كـار دسـتگاه نبايـد       اي باشد كه بيان كند دريچهه بايد شامل جملهدستورالعمل استفاد

  .مسدود شود
هاي قابـل تعـويض مشـخص    در دستورالعمل استفاده بايد ولتاژ اسمي، توان ورودي اسمي و مدل يا نوع المپ

  :اين دستورالعمل ها بايد شامل جمالت زير باشد. شود
  .دستگاه را قطع كنيدقبل از تعويض المپ، برق  -
  .هاي مربوط به سيستم نوري صبر كنيد دستگاه خنك شودقبل از تماس دست با المپ يا قسمت -
  :اضافه شود   7-15

  .هاي قابل تعويض بايد قابل مشاهده باشدگذاري مربوط به المپها نشانهدر هنگام تعويض المپ
م بر روي باشند، در نشانه گذاري آن ها به صورت برچسبي با دوا مي) 1(در مورد وسايلي كه داراي طبقه حفاظتي : توجه 

گرفته كه سيستم اتصال زمين وجود ندارد، به كار محل هايي دد كه نشان دهد، وسيله نبايد در گروسيله بايد جمله اي قيد 
  .شود
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  . هاي برقدار ه قسمتحفاظت در برابر دسترسي ب  8
  . كاربرد دارد 1562-1از استاندارد ملي ايران شماره  8بند 

  دار اندازي وسايل موتور راه  9.
  . داردنكاربرد  1562-1 ايران شمارهاز استاندارد ملي  9بند 

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

  گرمايش  11
  :الب زير كاربرد دارد نظر گرفتن مطبا در  1562-1 ايران شمارهاز استاندارد ملي  11بند 

  :جايگزين شود   11-7
  .تا زمان برقراري شرايط پايدار به كار انداخته مي شوند وسايل

  :اضافه شود   11-8
  .بيشتر شود 101افزايش دماي سطوح نبايد از مقادير نشان داده شده در جدول 

  
  ي سطحافزايش دما -101جدول

 (k)افزايش دما  سطح
  80 ل دسترسهاي تهويه فلزي قابشبكه
  100 هاي تهويه غيرفلزي قابل دسترسشبكه

  1501 كارت خاكستري بدون بار الكتريكي
  1202 لنزهاي قابل دسترس در اورهد

  .باشدشود و طرف خاكستري آن به طرف المپ ميگيري ميافزايش دما در طرف سفيد كارت اندازه-1
 .باشدK100ايد بيشتر ازافزايش دما سه دقيقه پس از خاموش كردن المپ نب-2

  

  .باشددر حال حاضر خالي مي  12

  جريان نشت و استقامت الكتريكي در دماي كار   13
  . كاربرد دارد 1562-1 ايران شمارهاز استاندارد ملي  13بند 

  هاي گذرا اضافه ولتاژ  14
  . كاربرد دارد 1562-1 ايران شمارهاز استاندارد ملي  14بند 

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

  جريان نشت و استقامت الكتريكي  16
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  . كاربرد دارد 1562-1 ايران شمارهاز استاندارد ملي  16بند 

  بار ر برابر اضافهها و مدارهاي مربوط د حفاظت ترانسفورماتور  17
  : با درنظرگرفتن مطالب زير كاربرد دارد  1562-1از استاندارد ملي ايران شماره  17بند 

  .شوندعنوان عامل اتصال كوتاه، محسوب نميها بدون فيلمان بهالمپ  -101يادآوري 

  دوام   18
  . داردنكاربرد  1562-1 ايران شمارهاز استاندارد ملي  18بند 

  كار غيرعادي  19
  : مطالب زير كاربرد دارد با درنظرگرفتن  1562-1 ايران شمارهاز استاندارد ملي  19بند 

  :تغيير داده شود   19-1
ــايل  ــدهاي      وس ــاي بن ــون ه ــت آزم ــده، تح ــين ش ــاي تعي ــون ه ــاي آزم ــه ج   و 12-19، 10-19، 7-19ب

  .، قرار مي گيرندكاربرد، برحسب 19-101
  : اضافه شود     19-7

  :بكار انداخته مي شوند min5هاي زير به مدت دستگاه
  نمايشگرهاي فيلم؛ -
  ورهاي فيلم نواري دستي؛پروژكت -
  اساليد پروژكتورهاي دستي؛ -
  پروژكتورهاي ميكروسكوپ؛ -
  پروژكتورهاي اورهد؛ -
  پروژكتورهاي اوپك؛ -
  هاي عكس؛كنندهبزرگ -
  وسايل تكثير عكس؛ -
  پروژكتورهاي فيلم نواري نيمه خودكار؛ -
  اساليد پروژكتورهاي نيمه خودكار؛ -
  وسايل مرتب كردن اساليد؛ -
  .نمايشگرهاي ثابت -

  .به كار انداخته مي شوندتغذيه شده و تحت شرايط كار عادي اسمي  با ولتاژوسايل    19-101
  .بيشتر شود 8ها نبايد از مقادير مشخص شده در جدول پيچدر طول آزمون، دماي سيم

  :هاي خطا شاملهايي از وضعيتمثال –يادآوري 

  .شرايط پايدارادامه مي يابد حتي اگر المپ بسوزد برقراري نتا زما آزمون .پاره شدن تسمه پروانه -
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  .اندهمزمان از يك طرف پوشيده شده كه احتماال به طور تهويهدريچه مسدود شدن  -
  .شوند كه مي تواند نامساعدترين نتايج را به وجود آوردها به شرايط خطايي محدود ميآزمون در كل،

  پايداري و خطرات مكانيكي  20
  : بادرنظرگرفتن مطالب زير كاربرد دارد  1562-1 ايران شمارهاز استاندارد ملي  20بند 

  : شود  اضافه   20-1
كه به دليل طول زياد فيلم، ممكن است فيلم شوند، پروژكتورهاي تصوير متحرك بابيشترين طول فيلم پر مي

  .به طور مناسب  به دور قرقره قرار نگيرد
  .شوندپر مياساليد پروژكتورها با اساليد 

  استقامت مكانيكي  21
  : با درنظرگرفتن مطالب زير كاربرد دارد  1562-1 ايران شمارهاز استاندارد ملي  21بند 

  :  اضافه شود   21-1
هـايي كـه در ولتـاژ    هاي كنترل از راه دوري كه در عملكرد عادي در دست گرفته مي شوند، به جز آندستگاه

  .قرار گيرند 101-21ايد تحت آزمون خيلي ضعيف ايمن عمل مي كنند، ب
از اسـتاندارد ملـي ايـران بـه      2طبـق روش  هاي كنترل از راه دور تحت آزمون سقوط آزاد دستگاه     21-101

تعداد سقوط ها به شرح زير . شودبريده مي mm100ي قرار مي گيرند و هر بندي از فاصله 1307-32شماره 
  :است

  .نباشد mm250رل از راه دور بيش از ، اگر جرم دستگاه كنت100بار  -
  .بار، براي ساير دستگاه هاي كنترل از راه دور 50 -

پس از آزمون، دستگاه كنترل از راه دور نبايد طوري آسيب ديده باشد كه مطابقت با اين استاندارد را مختـل  
  .كند

  ساختمان  22
  : الب زير كاربرد دارد با درنظرگرفتن مط 1562-1 ايران شمارهاز استاندارد ملي  22بند 
هاي تخليه گازي فشـار بـاال دارنـد، بايـد     يا المپ "تنگستني -هالوژن"هاي هايي كه المپدستگاه     22-101

  .هاي شيشه از دستگاه به بيرون پرتاب نشوندطوري ساخته شوند كه در صورت شكستن المپ خرده
  .مطابقت با بازرسي بررسي مي شود

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

  اجزاء متشكله  24
  : با درنظرگرفتن مطالب زير كاربرد دارد  1562-1 ايران شمارهاز استاندارد ملي  24بند 
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  : شود  تغيير داده   24-2
  .باشدعطاف مجاز مينباشد، قرار دادن كليد در بند قابل ان mm500اگر طول بند بين وسيله و كليد بيش از  

  بيروني  بندهاي قابل انعطافها و  كابلو  اتصاالت تغذيه  25
  : با درنظرگرفتن مطالب زير كاربرد دارد  1562-1 ايران شمارهاز استاندارد ملي  25بند 
  : اضافه شود   25-23

  .ارداين الزامات براي بندهاي اتصاالت داخلي نغذيه در ولتاژهاي خيلي ضعيف ايمن كاربرد ند

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

  تصال زمينبيني ا پيش  27
  . كاربرد دارد 1562-1 ايران شمارهاز استاندارد ملي  27بند 

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

  بندي جامدو عايق فواصل هوايي،  خزشيل فواص  29
  . كاربرد دارد 1562-1از استاندارد ملي ايران شماره 29بند 

  مقاومت در برابر گرما و آتش  30
  : بادرنظرگرفتن مطالب زير كاربرد دارد  1562-1 ايران شمارهاز استاندارد ملي  30بند 
  : اضافه شود     30-2

  :، كاربرد دارد2-2-30براي وسايل زير مقررات بند 
  نمايشگرهاي فيلم؛ -
  پروژكتورهاي فيلم نواري دستي؛ -
  اساليد پروژكتورهاي دستي؛ -
  پروژكتورهاي ميكروسكوپ؛ -
  پروژكتورهاي اورهد؛ -
  پروژكتورهاي اوپك؛ -
  هاي عكس؛كنندهبزرگ -
  وسايل تكثير عكس؛ -
  پروژكتورهاي فيلم نواري نيمه خودكار؛ -
  هاي نيمه خودكار؛اساليد پروژكتور -
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  وسايل مرتب كردن اساليد؛ -
  .نمايشگرهاي ثابت -

  .كاربرد دارد 3-2-30بند  براي ساير وسايل،

  زدگي مقاومت در برابر زنگ  31
  . كاربرد دارد 1562-1 ايران شمارهاز استاندارد ملي  31بند 

  ش ، مسموميت و خطرات مشابهابت  32
  . كاربرد دارد 1562-1 ايران شمارهاز استاندارد ملي  32بند 
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  ها پيوست

  . كاربرد دارد 1562-1 ايران شمارههاي استاندارد ملي  پيوست
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  نامه  كتاب

  : بادرنظرگرفتن مطالب زير كاربرد دارد  1562-1 ايران شمارهنامه استاندارد ملي  كتاب
  : اضافه شود 

ISO 13732-1 , Ergonomics of the thermal environment – Methods for the assessment of 
human responses to contact with surfaces – Part 1 : Hot surfaces. 

 


