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  به نام خدا

 سازمان ملي استاندارد ايران با آشنايي
و  استاندارد مؤسسه مقررات و قوانين اصالح قانون 3مادة  يك بند موجب به ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسه

استانداردهاي  رنش و تدوين تعيين، وظيفه كه است كشور رسمي مرجع تنها 1371 ماه بهمن مصوب ايران، تحقيقات صنعتي
   .دارد عهده به را ايران) رسمي(ملي 
به  29/06/90موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران به موجب يكصد و پنجاه و دومين جلسه شوراي عالي اداري مورخ  نام

  . جهت اجرا ابالغ شده است 24/7/90مورخ  35838/206سازمان ملي استاندارد ايران تغيير و طي نامه شماره 
مؤسسات  و مراكز نظران صاحب كارشناسان سازمان، از مركب فني هاي كميسيون در مختلف هاي حوزه در استاندارد تدوين

توليدي،  به شرايط توجه با و ملي مصالح با همگام وكوششي شود مي انجام مرتبط و آگاه اقتصادي و توليدي علمي، پژوهشي،
كنندگان، مصرف توليدكنندگان، شامل نفع، و حق صاحبان منصفانة و آگاهانه مشاركت از كه است و تجاري فناوري

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

ايران  )رسمي(ملي  استاندارد عنوان به تصويب صورت در و طرح رشته آن با مرتبط ملي پيشنهادها در كميتة و نظرها دريافت
  .شود مي منتشر و چاپ
كنند  مي تهيه شده تعيين ضوابط رعايت با نيز صالح ذي و مند عالقه سازمان هاي 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 كميتة در
ملي  كميتة در و تدوين 5 شمارة ايران ملي استاندارد در شده نوشته مفاد اساس بر كه شوند مي تلقي استانداردهايي ملي

  .باشد رسيده تصويب به دهدمي شكيلمربوط كه سازمان ملي استاندارد ايران ت استاندارد
المللي الكتروتكنيك  بين ،كميسيون 1(ISO)استاندارد  المللي بين سازمان اصلي اعضاي از ايران سازمان ملي استاندارد

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

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

 از اجراي بعضي اقتصادي، و محيطي زيست مالحظات و محصوالت كيفيت از اطمينان حصول عمومي، و فردي و ايمني سالمت

 استاندارد، اجباري عالي شوراي تصويب اب وارداتي، اقالم يا/و كشور داخل توليدي محصوالت براي را ايران استانداردهاي ملي

و  صادراتي كاالهاي استاندارد اجراي كشور، محصوالت براي المللي بين بازارهاي حفظ منظور به تواند سازمان مي . نمايد
 فعال مؤسسات و سازمان ها خدمات از كنندگان استفاده به بخشيدن اطمينان براي همچنين . اجباري نمايد را آن بنديدرجه

 ها آزمايشگاه محيطي،زيست مديريت و كيفيت مديريت هاي سيستم دورگواهيص و مميزي آموزش، بازرسي، مشاوره، در زمينة

 اساس بر را مؤسسات و ها سازمان گونه اين سازمان ملي استاندارد ايران سنجش، وسايل) واسنجي(كاليبراسيون  و مراكز

 بر و اعطا ها آن به صالحيت تأييد گواهينامة الزم، شرايط احراز صورت در و كند ارزيابي مي تأييد صالحيت ايران نظام ضوابط

 فلزات عيار تعيين سنجش، وسايل )واسنجي(كاليبراسيون  يكاها، المللي دستگاه بين ترويج .كند نظارت مي آن ها عملكرد

  .است سازمان اين وظايف ديگر از ايران ملي سطح استانداردهاي براي ارتقاي تحقيقات كاربردي انجام و گرانبها
 
 

                                           
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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  تدوين استاندارد كميسيون فني
  ايمني –وسايل برقي خانگي و مشابه  "

  الزامات ويژه اجاق هاي خوراك پز برقي ثابت، :  6-2قسمت 
  "واحدهاي گرمازاي صفحه اي، فرها و وسايل مشابه

  )دومتجديدنظر (

  
  يا نمايندگي/ سمت و  : رئيس 

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

 ازمان ملي استاندارد ايرانس

    :دبير 
  كاظمي سنگدهي ، محمود

  )فوق ليسانس مهندسي برق( 
  كارشناس استاندارد

    )اسامي به ترتيب حروف الفبا : ( اعضاء 
  آخوندي، فاطمه

 )ليسانس مهندسي برق(
  )سهامي خاص(گروه صنعتي انتخاب 

 
  ليال، ايرانمنش

 )و الكترونيكليسانس مهندسي برق(
  )سهامي خاص( ماج گستر بندرآ

  
  توكلي، محمد

  )ليسانس مهندسي مكانيكفوق (
 )سهامي خاص(گروه صنعتي انتخاب 

 
  مريم السادات، جزايري

  ) برق ليسانس مهندسيفوق (
  مركز تحقيقات صنايع انفورماتيك ايران

    
  حميد بهنام ، غزال

 )ليسانس فيزيك(

 سازمان ملي استاندارد ايران

   

  زاده، مهديكامل 
  )كامپيوترليسانس مهندسي (

  مدير عامل شركت فرامجريان داده پرداز

  
  احمدرضا، كليشادي

  ) برق ليسانس مهندسي(
  مركز تحقيقات صنايع انفورماتيك ايران

  
  مداحي، محسن

 )فوق ليسانس مهندسي انرژي(

 مدير عامل شركت آروين آزماي سرمد



 د 
 

  سعيد، محدث
  )برق ليسانس مهندسي(
 

 شركت آروين آزماي سرمد كارشناس فني



 ه 
 

  فهرست مندرجات 
  صفحه  عنوان 

  ب  ايران سازمان ملي استانداردآشنايي با 
  ج  كميسيون فني تدوين استاندارد

  ز  پيش گفتار 
  ح  مقدمه 

  1  هدف و دامنه كاربرد     1
  2  مراجع الزامي     2
  2  اصطالحات و تعاريف     3
  7   الزامات عمومي     4
  7  ها  شرايط عمومي در مورد آزمون      5
  8  بندي  طبقه     6
  8  ها  العمل گذاري و دستور نشانه      7
 12  هاي برقدار  حفاظت در برابر دسترسي به قسمت      8

 12  دار  اندازي وسايل موتور راه      9

 12  جريان و توان ورودي      10

  12  گرمايش      11
  18  باشدحال حاضر خالي مي در     12
  18  جريان نشت و استقامت الكتريكي در دماي كار      13
  19  هاي گذرا  اضافه ولتاژ      14
  19  مقاومت در برابر رطوبت       15
  21  جريان نشت و استقامت الكتريكي       16
  21  ر ها و مدارهاي مربوط در برابر اضافه با ماتور حفاظت ترانسفور      17
  22  دوام       18
  22  كار غيرعادي       19
  24  پايداري و خطرات مكانيكي        20
  25  استقامت مكانيكي        21
  27  ساختمان        22
  33  كشي داخلي  سيم       23



 و 
 

 ادامه فهرست مندرجات

  صفحه  عنوان 
  33  اجزاء متشكله        24
  34  ها و بندهاي قابل انعطاف بيروني  لاتصاالت تغذيه و كاب       25
  34  هاي بيروني  هاي هادي ترمينال       26
  34  پيش بيني اتصال زمين        27
  34  ها و اتصاالت  پيچ       28
  34  بندي جامدفواصل هوايي ، فوصل خزشي و عايق        29
  35  مقاومت در برابر گرما و آتش          30
  35  زدگي  ومت در برابر زنگمقا        31
  35  تابش ، مسموميت و خطرات مشابه         32

  41  ها  پيوست
  42  كتاب نامه

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ز 
 

  گفتار پيش
الزامات ويـژه اجـاق هـاي خـوراك     :  6-2قسمت -ايمني –وسايل برقي خانگي و مشابه « استاندارد 

ايـن  . تهيه شـد  1381، نخستين بار در سال » اي، فرها و وسايل مشابهپزي ثابت، اجاق هاي صفحه
ــد كميســيون    ــيده و بررســي و تأيي ــر اســاس پيشــنهادهاي رس ــتاندارد ب ــراي   اس ــه ب ــاي مربوط   ه

اجالسـيه كميتـه ملـي بـرق و      ششصد و پنجاه و دومينبار مورد تجديدنظر قرار گرفت و در  دومين
قـانون   3اسـناد بنـد يـك مـاده      اينك به اين استاندارد به. تصويب شد 14/11/91 الكترونيك مورخ

به عنوان  1371ماه  اصالح قوانين و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مصوب بهمن
  . شود استاندارد ملي ايران منتشر مي

هاي ملي و جهاني در زمينه صـنايع ، علـوم و    براي حفظ همگامي و هماهنگي با تحوالت و پيشرفت
لي ايران در مواقع لزوم تجديدنظرخواهد شد و هرگونه پيشنهادي كه بـراي  خدمات، استانداردهاي م

. نظر بعـدي مـورد توجـه قـرار خواهـد گرفـت       اصالح و تكميل اين استانداردها ارائه شود ، در تجديد
  . بنابراين براي مراجعه به استانداردهاي ملي ايران بايد همواره از آخرين تجديدنظرآنها استفاده گردد

  .است 1386سال ، 1562-2-6اندارد جايگزين استاندارد ملي ايران شماره اين است
  : منبع و مأخذي كه براي تهيه اين استاندارد به كار رفته به شرح زير است 

  
IEC 60335-2-6 : 2008, Household and similar electrical appliances – Safety – Part 6 : 
Particular requirement for stationary cooking ranges , hobs , ovens and similar 
appliances. 
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  مقدمه 
)  IEC 60335-1 : 2006بـا مرجـع   (  1562-1اين استاندارد بايد همراه اسـتاندارد ملـي ايـران    

  . به كار رود» الزامات عمومي: وسايل برقي خانگي و مشابه ـ ايمني ـ قسمت اول «تحت عنوان 
بايـد طـوري تغييـر داده شـده يـا       1562-1هاي نظير در استاندارد ملي ايـران  در اين استاندارد بند

الزامات ويژه اجاق هـاي خـوراك پـزي ثابـت، اجـاق هـاي        «تكميل گردد تا بتوان آن را به صورت، 
  . به كار برد» اي، فرها و وسايل مشابه صفحه

توضـيحي داده   1562-1ايـران  چنانچه در اين استاندارد در مورد بند نظير خود در اسـتاندارد ملـي   
  . بدون تغيير به همان صورت كاربرد دارد 1562-1نشده باشد، اين بند از استاندارد ملي ايران 

» جـايگزين شـود  « يا » تغيير داده شود « ، » اضافه شود « در متن اين استاندارد، هرجا كه عبارت 
هاي ارائه شـده در   اي آزمون يا يادآوريه در مورد يك بند بيان شده باشد ، الزامات مربوطه و ويژگي

  . بايد به همان ترتيب تطبيق داده شوند 1562-1بند نظير در استاندارد ملي ايران 
  . شود شروع مي 101اند با عدد  هايي كه عالوه بر قسمت اول آمده ها و بند گذاري شكل شماره
گذاري  و مانند آن اسم) ب ـ ب  (، ) الف ـ الف (هايي كه عالوه بر قسمت اول باشند با حروف  پيوست

  . شوند مي
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  ايمني –وسايل برقي خانگي و مشابه 
،  1اي اجاق هاي صفحه ،ثابت ياجاق هاي خوراك پز الزامات ويژه:  6-2قسمت 

  ، فرها و وسايل مشابه
 
  هدف و دامنه كاربرد  1

  : زير جايگزين شود با مطالب 1562-1 شماره از استاندارد ملي ايران 1بند 
واحـدهاي  ، ثابـت اجاق هاي خـوراك پـز برقـي    هدف از تدوين اين استاندارد، تعيين الزامات ايمني 

هـا از   كـه ولتـاژ اسـمي آن    ، فرها و وسايل مشابه براي استفاده خانگي مي باشـد گرمازاي صفحه اي
V250 شوند و  براي وسايل تك فاز كه بين يك فاز و نول متصل ميV480 ي ساير وسابل بيشتر برا

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

  2تابه ها -
 كباب پزها -

 صفحه اي القايي اجاق هاي -

  3مقعر القايي هايالمنت -

 4پيروليتيكهاي خود تميز كننده فر -

 فرهاي بخار -

طرات عمومي كه در حين استفاده از اين وسـايل بـراي تمـام افـراد در     اين استاندارد تا حد امكان خ
اين استاندارد به طور كلي مطالب زير را در بـر  . آيد را دربر مي گيرد داخل و خارج از منزل پيش مي

  : نمي گيرد 
  ) از جمله كودكان(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 اين وسايل ـ 

  :به نكات زير بايد توجه داشت -102يادآوري 
اند، ممكن است به الزامات  ها يا هواپيماها در نظر گرفته شده ها، كشتي وسايلي كه براي استفاده در اتومبيل -

  . ديگري هم نياز باشد
آب و فاضـالب  كار و نيروي كه مسئوليت سالمت، بهداشت جامعه، حفاظت راجع قانوني و ذيصالح كشور م -

  . را به عهده دارند، در اين رابطه ممكن است الزامات ديگري نيز داشته باشند
  

                                           
1 - Hobs 
2 - Griddles 
3 - Induction wok elements 
4 - Pyrelytic self-cleaning ovens 



٢ 
 

  : اين استاندارد در ارتباط با وسايل زير كاربرد ندارد -103يادآوري 
  .درنظر گرفته شده اند خوراك پزي تجاريوسايلي كه براي  -
گرد و خاك، بخار (وسايلي كه براي استفاده در اماكني با شرايط خاص، مانند محيط خورنده يا قابل انفجار  -

 .درنظر گرفته شده اند) يا گاز

 ).1562-2-9استاندارد ملي ايران (كباب پزها، برشته كن ها و وسايل پخت وپز قابل حمل مشابه  -

 ).1562-2-25ندارد ملي ايران استا(رير موج هاي  اجاق -

-  

  مراجع الزامي    2
  :با در نظر گرفتن مطالب زير كاربرد دارد 1562-1 شماره از استاندارد ملي ايران 2بند 

  : اضافه شود
ايمنـي و روشـهاي    ـ الزامـات  تجهيزات آشپزخانه "، 1382: 6927استاندارد ملي ايران شماره  2-1

  "كار روميزي آزمون كابينتهاي آشپزخانه، صفحات
2-2 IEC 60584-1 , Thermocouples – Part 1 : Reference tables. 

  
  اصطالحات و تعاريف  3

  :  با در نظر گرفتن مطالب زير كاربرد دارد 1562-1شماره از استاندارد ملي ايران  3بند 
  :شود اضافه   3-1-6

هنگام تعيين جريـان مـورد اسـتفاده بـه      ه باشد،در هر فاز  بيش از سه واحد گرمازا داشتاگر وسيله  -101يادآوري 
براي جريـان اسـمي يـا      1يك ضريب اختالفو سطح مقطع نامي كابل يا بند تغذيه، ها منظور تعيين اندازه ترمينال 

تعـداد   Nاز رابطه زيـر محاسـبه شـده، كـه در آن      F اختالفضريب اين . به كار گرفته مي شود ،توان ورودي اسمي
  :در هر فاز مي باشد كه مي تواند به صورت همزمان برقدار شود واحدهاي گرمازا 

  

N

/
/F

650350   
  :جايگزين شود   3-1-9

  كار عادي
مشخص شده است، به كار انداخته  107-9-1-3تا  101-9-1-3مطابق با آن چه در بندهاي  يلهوس

  .مي شود
المنـت القـايي    و صفحه اي القـايي اق اجهاي بجز المنت ،صفحه اي اجاق هايالمنت   101 -3-1-9

ظـرف از جـنس آلومينيـوم تجـاري     . شـوند محتوي آب سرد به كار انداختـه مـي   با يك ظرف ،مقعر
روي هـاي حرارتـي   كننـده كنتـرل . باشـد با كف تخت بوده و داراي يك درپوش مـي  2پرداخت نشده

كـه آب بـه   اي پس به گونه س .تا زماني كه آب به جوش آيد باالترين وضعيت خود تنظيم مي شوند،

                                           
1 - Diversity factor 
2 - Unpolished 



٣ 
 

براي ثابت نگه داشتن سطح در طول جوشيدن، آب . آرامي در حال جوشيدن باشد، تنظيم مي شوند
  .اضافه مي شود

  .درپوش به گونه اي قرار داده مي شود كه بخار بر روي آزمون تأثيري نداشته باشد -1يادآوري
  .مي شوداستفاده  101ترديد، از ظروف مشخص شده در شكل  در صورت

كـه بـا   و درحـالي مشخص شده اسـت   102با ظروفي كه در شكل  اي القاييصفحه اجاق هايالمنت
كنترل كننده هـاي حرارتـي تـا     .كار انداخته مي شوندهبدماي محيط  درپر شده اند، روغن خوراكي 

 و سـپس  روي باالترين وضعيت خود تنظيم مي شـوند برسد،  )oC)4±180زماني كه دماي روغن به 
باالتر از مركز كف ظرف  mm10دماي روغن در  .شوند كه دما ثابت باقي بماندبه گونه اي تنظيم مي
  .اندازه گيري مي شود

كه قطر انحناي معادل آن بيش از صفر تا منفي يك درصـد از   1گوديبا ظرف  القايي مقعر المنتهاي
  .داخته مي شوندكار انهاختالف ندارد ، ب القايي مقعر المنتقطر انحناي معادل 

  .ساخته شده است)  08/0%حداكثر (ظرف گود آزمون از فوالد ي با كربن پايين  
كنتـرل  .شـود روغن خوراكي در دمـاي محـيط پـر مـي     باتا نيمي از ظرفيت خود  آزمونگود ظرف  

روي بـاالترين وضـعيت خـود    برسـد،  ) oC)4±180هاي حرارتي تا زماني كه دماي روغـن بـه   كننده
 mm10دمـاي روغـن    .كه دما ثابت بـاقي بمانـد   شوندتنظيم مي ايسپس به گونه شوند،تنظيم مي 

  .شودگيري ميباالي مركز كف ظرف اندازه
قطر كف ظرف تقريبـاً برابـر بـا     القايي مقعر، المنتهايهاي اجاق صفحه اي بجز در مورد تمام المنت

ظـرف در  . مي باشـد  101ده در جدول پخت بوده و مقدار مايع برابر با مقادير مشخص ش ناحيهقطر 
  .پخت قرار داده مي شود ناحيهمركز 

 بـراي  ناحيهشده باشد، نامساعدترين  مشخص صفحه اي اجاقالمنت پخت براي يك  ناحيهاگر چندين  -2يادآوري
  .آزمون مورد استفاده قرار مي گيرد

كـه تـا حـد    رد استفاده قرار مي گيـرد  كوچكترين ظرف غير دواري مودر مورد مناطق پخت غير دوار،  -3يادآوري 
  .پخت تعيين مي شود ناحيهمقدار مايع بر روي براساس كمترين قطر  .امكان ناحيه پخت را بپوشاند

  درون ظرفمورد استفاده در مقدار مايع  -101جدول 
 (l) مقدار آب يا روغن (mm)پختناحيهقطر 

≥ 110  
  145 ≤و  110 >
  180 ≤و  145 >
  220 ≤و  180 >
  300 ≤و  220 >

6/0  
0/1  
5/1  
0/2  
0/3  

  

                                           
1 - wok 



۴ 
 

كنترل كننده هاي حرارتـي  . فرها به صورت خالي با در بسته به كار انداخته مي شوند  3-1-9-102
  :به گونه اي تنظيم مي شوند كه ميانگين دما در مركز فر در مقادير زير باقي بماند 

oC)4±220(  گردش هواي اجباري براي فرهاي داراي،  
oC)4±240( براي ساير فرها.  

  .روي باالترين وضعيت خود تنظيم مي شوند ،دمااگر رسيدن به اين دما امكان پذير نباشد، كنترل كننده  -يادآوري
به گونه اي روشن و خاموش مي شوند كه دما در مركز فـر در مقـدار    دمافرهاي بدون كنترل كننده 

oC )15±240( باقي بماند.  
 كنتـرل كننـده هـا تـا زمـان     . مـي شـوند  رالعمل استفاده به كار انداخته فرهاي بخار مطابق با دستو

تـرين  و سـپس بـر روي پـايين     روي باالترين وضعيت خود تنظيم مي شـوند رسيدن به دماي پخت 
  . مقداري كه اين دما را ثابت نگه مي دارد، تنظيم مي شوند

  ده پـر شـده و بـه منظـور     ، مطـابق بـا دسـتورالعمل اسـتفا    با دست پر مـي شـوند  مولدهاي بخار كه 
  .توليد بخار، آب به آن اضافه مي شود فرآيند ادامه

، به منبع آبي كـه فشـار آن مطـابق بـا دسـتورالعمل      به طور خودكار پر مي شوندمولدهاي بخار كه 
  .استفاده تنظيم شده است، متصل مي شوند

  :مطابق زير مي باشد تغذيه دماي آب 
oC)5±15( ع آب سرد متصل مي شوندبراي وسايلي كه به منب.  
oC)5±60(  يا دماي ذكر شده در دستورالعمل استفاده، هر كدام كه بيشتر باشد، براي وسايلي كه به

  .منبع آب گرم متصل مي شوند
توليد بخار، در حالي كه كنترل كننـده هـاي حرارتـي بـراي كـاركرد       حينفرهاي بخار در چنين هم

  .داخته مي شوندبدون بخار تنظيم شده اند، به كار ان
كباب پزها به صورت خالي در حـالي كـه تابـه كبـاب پـز و نگهدارنـده هـاي غـذا در           3-1-9-103

 ديگـر هـر گونـه ملحقـات    و در حالي كه در  و نامساعدترين وضعيت در استفاده عادي قرارگرفته اند
ي كـه چنـين   در صـورت . ، به كـار انداختـه مـي شـوند    گرفته اند جايمطابق با دستورالعمل استفاده 

   ، قـرار داده ممكـن ساير ملحقـات در نامسـاعدترين وضـعيت     ، در ودستورالعملي وجود نداشته باشد
اگرچه، در صورتي كـه  . روي باالترين وضعيت خود تنظيم مي شوند دماهاي كنترل كننده. شوندمي

باشـد، ايـن   تنظيم كمتري را مشخص كـرده   ،دستورالعمل استفاده كباب پزهاي تعبيه شده در فرها
كـه بـه منظـور قرارگيـري در بـاالي      اي هرگونه منعكس كننده . تنظيم مورد استفاده قرار مي گيرد

  .، در اين حالت قرار داده مي شوداستالمنت هاي گرمازا درنظر گرفته شده 
بر روي  103نشان داده شده در شكل  بار كباب پزها با ياسيخ هاي گردان درون فرها   3-1-9-104

درنظر گـرفتن مـوارد   و با توجه به دستورالعمل سازنده  هوسيل. به كار انداخته مي شوند دان،سيخ گر
  :زير به كار انداخته مي شود 

  المنت هاي گرمازا ؛ به كار انداختن -
  ؛ دماكنترل كننده تنظيم  -
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  .در و تابه كباب پزوضعيت  -
و در به  ن وضعيت خود تنظيم شدهروي باالتري، كنترل كننده يدر صورت نبودن چنين دستورالعمل
  .رها شود، قرار داده مي شوداست كه ممكن  وضعيت مؤثرصورت كامالً باز يا در نامساعدترين 

  .قرار داده مي شودخود وضعيت ترين هرگونه تابه كباب پز در پايين 
ل سته در حالي كـه كنتـر  در وضعيت ب ،هاي مشابهمحفظه كشوهاي گرم نگهدارنده و   3-1-9-105

  .، به كار انداخته مي شوندروي باالترين وضعيت خود تنظيم شده اندها كننده
دمـاي  تابه ها به گونه اي كه دما در مركز سطح گرم شونده توسط كنترل كننده هاي   3-1-9-106

  ثابت نگه داشـته شـود، بـه كـار انداختـه      ) oC)15±275تغذيه در يا با روشن و خاموش كردن خود 
  .مي شوند

تحت شـرايط بيـان شـده در كـار     گرمازاي منفرد با واحدهاي اجاق هاي خوراك پزي   3-1-9-107
  .عادي خود به كار انداخته مي شوند

3-101      
  فر

ممكن است درون در آن كه غذا ساخته شده  چنانو  دردارگرم شونده يك محفظه وسيله اي داراي 
  .ار داده شوداي قرمي تواند بر روي قفسه  كه باشد ظرفي

3-102      
  كباب پز

 ابشي پختروي شبكه يا سيخ قرار گرفته و با حرارت ت ساخته شده كه غذا چنانكه  ييواحد گرمازا
  .مي گردد

  .برشته شدن يا كباب شدن مي باشد ،غذا در يك كباب پز پختعمل  -يادآوري
3-103      

  صفحه اي اجاق
جاسـازي  كه به صورت صفحه اي  اجاق و يك يا چند المنت سطح اجاق مانند يك وسيله اي شامل 

  .قسمتي از اجاق خوراك پزي استيا مي باشد  شونده
3-104      

  اجاق خوراك پزي
  .و يك فر كه مي تواند داراي كباب پز يا تابه نيز باشد صفحه اي اجاقوسيله اي شامل يك 

3- 105      
  پيروليتيكخود تميز كننده فر 

 oC350دن فر به مقـداري بـيش از   شيه غذا با گرم فري است كه در آن باقي مانده هاي ناشي از ته
  .برداشته مي شود

  
  



۶ 
 

3- 106      
  فر بخار

وسيله درنظر گرفتـه شـده    توليد شده در فشار جو دربخار توسط فري است كه به منظور پخت غذا 
  .است

3- 107      
  تابه

  .شود مستقيماً بر روي آن قرار گرفته ميبراي پخت داراي يك سطح كه غذا  يواحد گرمازا
3-108      

  القايي صفحه اي اجاق
 المنـت القـايي مقعـر   يا يـك   القاييصفحه اي  اجاقكه دست كم داراي يك المنت  صفحه اياجاق 

  .باشدمي
3- 109      

  واحد گرمازا
  .دهي را به طور مستقل انجام مي دهدگرماهر قسمتي از وسيله كه عمل خوراك پزي يا 

 هايواحد ي از، فرها، كباب پزها و كشوهاي گرم نگهدارنده مثال هايحه ايي صفگرمازاواحد المنت هاي  -يادآوري
  .گرمازا مي باشند

3-110      
  صفحه اي اجاقسطح 
  .افقي وسيله كه ظروف مي توانند بر روي آن قرار گيرند بخش

3-111      
  صفحه اياجاق المنت 

  .قرار داده مي شود پخت ناحيهشده يا در زير  متصل صفحه اي اجاقكه به سطح  ييواحد گرمازا
3-112      

  صفحه اي القايياجاق المنت 
  .كه ظروف فلزي را با استفاده از جريان هاي گردابي گرم مي كند المنت اجاق صفحه اي 

  .جريان هاي گردابي در كف ظرف به وسيله ميدان الكترومغناطيسي يك سيم پيچ القا مي شود -يادآوري
3-113      

  ردياب تابه
منظور جلوگيري از عملكرد المنت اجاق صفحه اي تا قبل از قرار گرفتن ظرف روي هكه ب وسيله اي 

  .است تعبيه شده پخت ، در اين المنت ناحيه
3-114      

  پخت ناحيه
غذا بـر روي  گرم كردن كه ظرف به منظور اجاق صفحه اي سطح يك شده بر روي  ي مشخصناحيه

  .آن قرار داده مي شود
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پخـت همـان    ناحيـه اجاق صفحه اي باالتر از سطح اجاق صفحه اي قرار گرفته باشد ،  كه المنتهنگامي–يادآوري 
  .سطح المنت مي باشد

3-115      
  كنترل كننده تماسي

يك انگشت، با جابه جايي اندك يا بـدون جابـه جـايي سـطح     كنترل كننده اي كه با تماس يا اشاره 
  .عمل مي كندتماس، 

3-116      
  حس كننده دما پراب

فرو برده مي شود و قسمتي از كنتـرل كننـده فـر     آندر  ي غذا كهجهت اندازه گيري دما وسيله اي
  .مي باشد

3-117      
  فشار آب اسمي

  .فشار آبي كه از طرف سازنده براي وسيله تعيين مي شود
3-118      

  المنت القايي مقعر
  در برگرفتن يك ظرف گود  تالمنت صفحه اي القايي است با شكل تقريباً كروي جه

  
  الزامات عمومي  4

  . كاربرد دارد 1562-1 شماره از استاندارد ملي ايران 4بند 
  
   عمومي در مورد آزمون ها شرايط  5

  : با در نظر گرفتن مطالب زير كاربرد دارد 1562-1شماره از استاندارد ملي ايران  5بند 
  :اضافه شود  5-3

قبـل از آزمـون    111-22تـا   108-22 بند، آزمون هاي پيروليتيكخود تميز كننده در مورد فرهاي 
  .انجام مي گيرد 19هاي بند 

  :اضافه شود  5-4
ظروفي كه داراي . تغذيه مي شوندمناسب داراي فشار اسمي  ي كه گازسوز نيز مي باشند با گازوسايل

مشعل و برروي  شدهپوشانده درپوش  و با يك ليتر آب پرشده دومي باشند با  mm220قطر تقريبي 
تـا زمـاني كـه    روي باالترين وضعيت خود ها كنترل كننده. قرار داده مي شوند فحه ايص اجاقهاي 

بـه  كه آب به طور آهسته  مي شوندتنظيم اي به گونه آنها سپس . شوندمي تنظيمآب به جوش آيد 
  .در صورت نياز براي ثابت نگه داشتن سطح، آب به آن اضافه مي شود. جوش آيد

  .قرار مي گيرند 19تحت آزمون هاي بند فقط  3ه دماي طبقه كنندحس پراب هاي     5-101
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  بندي  طبقه  6
  : با در نظر گرفتن مطالب زير كاربرد دارد 1562-1 شماره از استاندارد ملي ايران 6بند 

  : شودتغيير داده   6-1
  .باشند 3يا  2، 1وسايل بايد از طبقه حفاظتي 

  
  ها  دستورالعملو گذاري  نشانه  7

  : با در نظر گرفتن مطالب زير كاربرد دارد 1562-1 شماره استاندارد ملي ايراناز  7بند 
  : اضافه شود  7-1

 القايي مقعـر  هايالمنتو صفحه اي القايي  اجاقيا جريان اسمي المنت هاي  كل توان ورودي اسمي
  .بايد نشانه گذاري شود

 ،Dنـوع  غيـر از فيوزهـاي    ،چه يك اجاق خوراك پزي مجهز به پريز حفاظت شده توسـط فيـوز  چنان
هنگـامي كـه   . گـذاري شـود   نشـانه بر روي اجاق خوراك پزي مربوطه باشد، بايد جريان اسمي فيوز 

كه فيـوز ظرفيـت شكسـت بـااليي     نشان دهد نشانه گذاري بايد  اينمجهز به فيوز مينياتوري باشد، 
  .دارد

  : اضافه شود  7-6
  ).با فشار دادن(خاموش  /روشن    5496-1از استاندارد ملي  5010نماد 

  : اضافه شود  7-10
 و   نمـاد بايـد بـا   اي واحدهاي گرمـازاي صـفحه اي   وضعيت خاموش كنترل كننده هاي تماسي 

واحـدهاي  اگر هيچگونـه كنتـرل كننـده تماسـي بـراي      . نشانه گذاري شوند I نمادوضعيت روشن با 
واحـد  نـده هـاي تماسـي هـر المنـت      كنترل كن در موردموجود نباشد، اين الزام گرمازاي صفحه اي 
  .كاربرد داردگرمازاي صفحه اي 

نماد  مي توان از اگر از كنترل كننده تماسي مشابه براي وضعيت هاي روشن و خاموش استفاده شود،  -101يادآوري
  .استفاده كرد 5496-1رد ملي ايران از استاندا 5010

  : اضافه شود  7-12
-شيشه يا ساير مواد مشابه بوده و قسمت –نس سراميك از جواحد گرمازاي صفحه اي اگر سطح 

  :باشد  اي با مضمون زير جمله حاوي دستورالعمل بايدهاي برقدار را حفاظت كند، 
  به منظور جلوگيري ،اگر سطح ترك خورده باشد:  هشدار

  .از خطر برق گرفتگي احتمالي وسيله را خاموش نماييد
  :زير باشند  مفهومپزي بايد شامل  دستورالعمل هاي فرها و اجاق هاي خوراك

  در طول استفاده وسيله داغ مي شود، بايد مراقبت شود
  .درون فر جلوگيري گردد ا زاياز تماس با المنت هاي گرم

 :باشد اي با مضمون زير جمله حاوي دستورالعمل بايددستورالعمل هاي فرها بايد 
:  
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  .ده داغ شونددسترس در طول استفادر هاي ممكن است قسمت:  هشدار
  .كودكان بايد از اين وسايل دور نگه داشته شوند

 حاوي دستورالعمل بايداي بايد هاي استفاده فرهاي داراي در با قاب هاي شيشهدستورالعمل
  :باشد اي با مضمون زير جمله

  ده تيز فلزي به دليل اين كه اين اشياء نيا وسايل خراش 1زبرساينده از تميز كننده هاي 
و منجر به شكسته شدن شيشه شوند، جهت تميز كردن در  برروي سطح خراش ايجاد كنندد ننمي توا

  .شيشه اي فر استفاده نكنيد
، افزايش دماي مركز كف سطح داخلي كشـوي ذخيـره سـازي، از آن چـه     11آمون بند اگر در طول 

شـده اسـت،   در استفاده عـادي مشـخص   مدت براي دستگيره هاي نگهدارنده براي دوره هاي كوتاه 
  .بيشتر باشد، در دستورالعمل بايد جمله اي قيد گردد كه اين سطوح مي توانند داغ شوند

هاي سـرريز بايد جملـه اي بيـان شـود كـه      وليتيكزپيخود تميز كننده هاي فرهاي در دستورالعمل
  فـر در طــول   داخـل د و وسـايلي كـه مـي تواننـد از     نشـو  پـاك بايـد قبـل از تميـز كـردن      2اضـافي 

  .مشخص گردد بايد كردن خارج شوند،تميز 
در صورتي كه براي تميز كردن، سازنده به استفاده كننده توصيه كرده باشد كه كنترل كننـده را در  
وضعيت باالتر از حالت پخت عادي قرار دهد، در دسـتورالعمل بايـد ذكـر شـود كـه در ايـن حالـت،        

  .سيله نزديك شوندسطوح گرمتر از حالت عادي خواهند بود كودكان نبايد به و
شامل بادزن بـوده و داراي يـك محـافظ مـي باشـند كـه ايـن         ي كههاي استفاده فرهايدستورالعمل

جمله اي ذكر شود كه قبل از برداشـتن  در در هنگام تميز كردن برداشته شود بايد  محافظ مي تواند
سـازنده در جـاي    ظ مطابق با دسـتورالعمل فحام، تميز كردنخاموش شود و پس از فر بايد  ،محافظ

  .خود قرار داده شود
حسـگر دمـا بايـد شـامل      پـراب جهت استفاده از  امكاناتيهاي استفاده فرهاي مجهز به دستورالعمل

  :زير باشند  مفهوم
  .كنيدهاي پيشنهاد شده براي اين فر استفاده قرار  پراباز فقط 

و فرهـا بايـد    ي صـفحه اي واحـدهاي گرمـازا  هاي استفاده اجاق هاي خوراك پـزي،  دستورالعملدر 
  .اي ذكر شود كه از تميز كننده هاي بخار استفاده نشودجمله

  :باشد اي با مضمون زير جمله حاويالقايي بايد صفحه اي گرمازاي واحد هاي استفاده دستورالعمل
  اجسام فلزي مانند چاقو، چنگال، قاشق و درپوش ها نبايد بر روي سطح واحد گرمازاي 

  .گيرند چون كه ممكن است داغ شوندصفحه اي قرار 
مجهز به يك درپوش بايد جملـه اي ذكـر    واحدهاي گرمازاي صفحه ايهاي استفاده در دستورالعمل

همچنـين بايـد جملـه اي    . ز بايد از روي درپوش قبل از بازشدن برداشته شودسرريشود كه هرگونه 
قبـل از بسـتن درپـوش     صفحه ايواحد گرمازاي ذكر شود كه توصيه مي شود اجازه دهيد تا سطح 

  . خنك شود
                                           

1 - Harsh abrasive cleaners 
2 - Spillage 
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هاي استفاده واحدهاي گرمـازاي صـفحه اي مجهـز بـه المـپ هـاي هـالوژن ، بايـد         در دستورالعمل
  .هشداري داده شود كه استفاده كننده به المنت هاي واحدهاي گرمازاي صفحه اي خيره نشود

  بـه المـپ هـاي هـالوژن     كـه مجهـز    واحـدهاي گرمـازاي صـفحه اي   هـاي اسـتفاده   در دستورالعمل
 واحـدهاي گرمـازاي صـفحه اي   داده شود، استفاده كننده به المنـت هـاي    يمي باشند، بايد هشدار

  .شودنيره خ
 مفهـوم تابه بايـد شـامل    آشكارسازمجهز به  واحدهاي گرمازاي صفحه ايدستورالعمل هاي استفاده 

  :زير باشد 
ه وسيله كنترل كننده آن خاموش كرده و به پس از استفاده، المنت واحد گرمازاي صفحه اي را ب

  آشكارساز تابه اطمينان نكنيد
اضافه ولتـاژ  رده اگر وسيله جهت روشنايي مجهز به المپ باشد و كليدي براي قطع كامل در شرايط 

  :بايد شامل مفهوم زير باشد دستورالعمل نداشته باشد،  3
يري از خطرات احتمالي برق گرفتگـي  مطمئن شويد وسيله قبل از تعويض المپ جهت جلوگ: خطر 

  .خاموش شود
اي بايد جمله اي ذكر شود كه اين وسيله نبايد با هاي استفاده واحدهاي گرمازاي صفحهلدستورالعم

  .دور مجزا به كار انداخته شودتايمر خارجي يا سيستم كنترل از راه
بايـد شـامل    لمنت القايي مقعرااي مجتمع با در دستورالعمل هاي استفاده واحدهاي گرمازاي صفحه

 گـود ظـرف   ، مگر اين كه سازنده يـك فهرستي از ظروفي باشد كه مي تواند مورد استفاده قرار گيرد
  .به همراه وسيله قرار داده باشد مخصوصي

  .هاي استفاده فرهاي داراي قفسه بايد شامل جزئيات نصب صحيح قفسه ها باشددستورالعمل
  :اضافه شود       7-12-1
قرار داده مي شوند بايد جملـه اي   كفهاي نصب اجاق هاي خوراك پزي كه بر روي دستورالعمل در

جهت جلوگيري از سرخوردن وسيله  تدابيريقرار داده شود،  پايهذكر شود كه اگر اجاق بر روي يك 
  .شود درنظر گرفتهبايد  پايهاز روي 

قـرار داده   پايـه شده باشد كه اجاق نبايـد بـر روي    اين جمله در صورتي كه در دستورالعمل مشخص -101يادآوري 
  .شود، كاربرد ندارد

ل به منبع آب درنظر گرفته شده انـد، بايـد شـامل    اهاي نصب وسايلي كه به منظور اتصدستورالعمل
  .بيشينه فشار اسمي آب برحسب مگاپاسكال باشد

  :اضافه شود     7-12-3
د، در دستورالعمل بايـد نـوع بنـد مـورد اسـتفاده، بـا       پزي مجهز به بند تغذيه نباشاگر اجاق خوراك

  .احتساب دماي سطح پشت وسيله، مشخص شود
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  :اضافه شود     7-12-4
كه داراي صفحه كنترل جداگانه مي باشند بايـد   جاسازي شوندههاي استفاده وسايل در دستورالعمل

ي، فقـط بـه واحـدهاي    جمله اي ذكر شود كه صفحه كنترل به منظور پيش گيري از خطرات احتمال
  .گرمازاي مشخص شده متصل شود

  : اضافه شود  7-15
امكـان مشـاهده آن پـس از نصـب     عمالً هنگامي كه نشانه گذاري وسايل نصب ثابت طوري بوده كه 

بايد در دستورالعمل هاذكر شوديا بر روي يك برچسب اضافي  مربوطهوسيله موجود نباشد، اطالعات 
  .بيان شودثابت كرد، وسيله پس از نصب كه بتوان آن را در نزديكي 

  .مي باشد جاسازي شونده واحد گرمازاي صفحه اينمونه اي از اين وسايل،  -101يادآوري 
  .داده شوداز پريز بايد نزديك يا بر روي پريز قرار كننده عالمت گذاري جريان اسمي فيوز حفاظت 

بايد با بيشـينه سـطح    ،ت دستي پر شوندكه درنظر گرفته شده اند تا بصورهاي بخار مولد     7-101
  .دنآب نشانه گذاري شده و در طول پرشدن قابل مشاهده باش

  .مطابقت با بازرسي بررسي مي شود
بايد به وسيله يك نشانه گذاري مناسـب   واحدهاي گرمازاي صفحه ايپخت سطوح  ناحيه     7-102

  .باشندو آشكار مشخص شوند، مگر اين كه معلوم 
  .ازرسي بررسي مي شودمطابقت با ب

شـوند و فـر   پزي كه در استفاده عادي روي كف زمين قـرار داده مـي  هاي خوراكبراي اجاق  7-103
باشد ، درصورتيكه فاصله محور افقـي لـوالي در تـا كـف زمـين      آنها مجهز به دري با لوالي افقي مي

داشتن ي براي ثابت نگهله، وسي 102-20بوده  و  به منظور مطابقت با آزمون بند  mm430كمتر از 
  :در فر الزم باشد

اي كـه شـامل   دارند با جمله ارتفاع  mm3در بايد با حروفي كه حداقل دارنده  نگهي وسيله -
  :هشدار زير باشد، نشانه گذاري شود

  .ي ثابت كننده بايد نصب شود، وسيلهاجاق از كج شدن  به منظور جلوگيري:  هشدار
 .مراجعه شود هاي نصببه دستورالعمل 

وسايل ثابت نگهدارنده قابل دسترس و عمومي همچون پيچ و مهره هـا ، نشـانه گـذاري     نيازي نيست كه -وريآياد
  .  شده يا همراه محصول تحويل داده شوند

ي ديگر از اجاق براي جلب توجـه بيشـتر   بايد در محل ورودي تغذيه و حداقل در يك نقطه -
ثابت كننده اي براي اجاق، هشداري با حروفي كـه حـداقل   استفاده كننده نسبت به نياز به 

mm3 گذاري شودارتفاع دارد نشانه.  

  .مطابقت با بازرسي بررسي مي شود
ها به صورت برچسبي با دوام بـر   گذاري آن باشند، در نشانه مي) 1(در مورد وسايلي كه داراي طبقه حفاظتي  :توجه 

هايي كه سيستم اتصال زمين وجود ندارد، به  ن دهد، وسيله نبايد در محلاي قيد گردد كه نشا روي وسيله بايد جمله
  . كار گرفته شود
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  دار  هاي برق حفاظت در برابر دسترسي به قسمت  8
  : با در نظر گرفتن مطالب زير كاربرد دارد 1562-1 ايران از استاندارد ملي ايران 8بند 

  :اضافه شود    8-1-2
بـه كليـه نقـاطي كـه مـي توانـد در        10432 ايران شـماره  مليندارد استااز  12آزمون شماره  پراب

به طور اتفاقي با قسـمت هـاي برقـدار تمـاس      مشابهچنگال يا يك شيء تيز  وسيلههباستفاده عادي 
در ايـن صـورت نبايـد امكـان تمـاس بـا       . پيدا كند، بدون اعمال نيروي قابل توجهي وارد مـي شـود  

  .دوجود داشته باشهاي برقدار قسمت
  :شودتغيير داده     8-1-3

فقط هنگامي مجاز مـي باشـد    13آزمون  پرابو  Bآزمون  پراببه جاي  41آزمون  پراباستفاده از 
  .گرفته باشدقرار  محفظه كباب پزيكه المنت هاي گرمازاي ملتهب قابل رويت در باالي فر يا 

  
  اندازي وسايل موتوردار راه  9

  . كاربرد دارد 1562-1 ارهشم از استاندارد ملي ايران 9بند 
  
  توان و جريان ورودي   10

  .ظر گرفتن مطالب زير كاربرد داردبا در ن 1562-1شماره از استاندارد ملي ايران  10بند 
  : اضافه شود  10-1

گيـري  به صورت مجـزا انـدازه  اي القايي اجاق صفحه هايالمنت و القايي ايصفحه اجاقتوان ورودي 
  .وسايل موتوردار كاربرد داردبه بوط مرهاي شده و رواداري

  .سهم پريز خروجي در توان ورودي درنظر گرفته مي شود كه يك كيلووات باشد
  .بار قرار نمي گيرندر يزآزمون طول در  ي خروجيپريزها -101يادآوري 

  : اضافه شود  10-2
صورت مجزا اندازه به  اي القايياجاق صفحهو  القايي واحدهاي گرمازاي صفحه ايهاي جريان المنت
  .برد داردروسايل موتوردار كامربوط به رواداري هاي گيري شده و 

سهم پريز خروجي در جريان درنظر گرفته مي شودكه حاصل تقسيم يك كيلووات بـر ولتـاژ اسـمي    
  .باشد

  .ر بار قرار نمي گيرنديپريزهاي خروجي در طول آزمون ز -101يادآوري 

  گرمايش   11
  :ظر گرفتن مطالب زير كاربرد داردبا در ن 1562-1 شماره رد ملي ايراناز استاندا 11بند 

  : اضافه شود  11-1
  .بررسي مي شود نيز 101-11در مورد اجاق هاي خوراك پزي و فرها مطابقت با آزمون بند 

  : اضافه شود  11-2
ه تـا  يك جعبه مسـتطيل شـكل بسـت    در مورد وسايلي كه بطور ايستاده بر روي كف قرار مي گيرند،

جايي كه امكان پذير باشد در نزديكي سمت آزاد وسيله و در مقابل ديوار عقبـي كـنج آزمـون قـرار     
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عـرض  . مـي باشـد   mm10جعبه از تخته چند اليه به رنگ سياه مات و بـا ضـخامت   . داده مي شود
باالي آن با سطح واحد گرمـازاي صـفحه اي و جلـوي آن بـا سـطح جلـويي       بوده و  mm150جعبه 

  .م تراز مي شودوسيله ه
مي باشند در حالي كه  واحد گرمازاي صفحه ايوسايلي كه داراي يك درپوش جهت پوشاندن سطح 

درپوش هايي كه مي توانند بدون كمك ابزار برداشته شـوند،  . درپوش باز مي باشد،  آزمون مي شوند
  .كار كندنتواند  با درپوش برداشته شده واحد گرمازاي صفحه ايجدا مي شوند، مگر اين كه المنت 

فـر   درون ممكن است در طول استفاده عادي رخ دهد،كه دما، در هر وضعيتي  آشكارسازهاي  پراب
آزمـون در مـورد   ايـن  . ها جهت كنترل دماي فـر متصـل نمـي شـوند     پراباين . دنقرار داده مي شو

دما در وضعيت  آشكارسازهاي  پرابدر حالي انجام مي شود كه  پيروليتيكخود تميز كننده فرهاي 
   .مگر اين كه در دستورالعمل استفاده طور ديگري مشخص شده باشد، قرار داشته باشندخود 

درنظـر گرفتـه شـده انـد،     كننده قسمت هاي جدا شدني كه به منظور كاهش دماي صفحات كنترل 
  .برداشته مي شوند

  .مي شودجداشدني درنظر گرفته ن سمتبه عنوان ق 1يك قسمت جمع شدني -101يادآوري 

  : اضافه شود  11-3
هاي مشخص شده دماي مركز فر و افزايش دماي سطح جعبه مستطيل شكل با استفاده از ترموكوپل

  .هاي كنج آزمون تعيين مي شوندهبراي ديوار

القايي ناخواسته نتايج را تحت تـأثير قـرار    واحد گرمازاي صفحه اياگر ميدان مغناطيسي يك المنت  -101يادآوري 
 هـر وسـيله   افزايش دماها مي توانند با استفاده از مقاومت هاي پالتينيومي با سيم هاي اتصال به هم تابيده يـا  دهد، 

  .دنتعيين شو مشابهي
  : اضافه شود  11-4

به صورت جداگانه تغذيه شـده و  اي القايي اجاق صفحهو  القاييواحد گرمازاي صفحه اي هاي المنت
  .ردار مشخص شده است به كار انداخته مي شوندمطابق با آن چه براي وسايل موتو

  تـوان ورودي اسـمي بـه كـار انداختـه      برابر  15/1اجاق هاي خوراك پزي، تحت شرايط كار عادي با 
اين ولتاژ براي تغذيـه  . ولتاژ تغذيه زماني كه توان ورودي ثابت شده اندازه گيري مي شود. مي شوند

  .آزمون ها مورد استفاده قرار مي گيردواحدهاي گرمازاي اجاق خوراك پزي در طول 
  : جايگزين شود  11-6

  .وسايل تركيبي مطابق با آن چه براي وسايل گرمازا مشخص شده است، به كار انداخته مي شوند
يا مـدارات الكترونيكـي بيشـتر شـود، و      ترانسفورماتوراگر حدود افزايش دما در وسايل شامل موتور، 

برابـر ولتـاژ اسـمي     06/1اسمي باشد، آزمون در حالي كه وسيله با  يتوان ورودي كمتر از توان ورود
  .تغذيه شده است، تكرار مي شود

  

                                           
1 - Retractable 
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  : جايگزين شود  11-7
ــدهاي     ــده در بن ــخص ش ــراي دوره مش ــايل ب ــا  101-7-11وس ــه   106-7-11ت ــار انداخت ــه ك   ب

  .مي شوند

  .افزايش نيابد min15در مدت زمان  K1شرايط پايدار زماني برقرار مي شود كه دما بيشتر از  -101يادآوري 
به كار  min30به اي القايي اجاق صفحه و القايي واحد گرمازاي صفحه ايالمنت هاي     11-7-101

-به كار انداخته مي min60مدت  به واحد گرمازاي صفحه ايساير المنت هاي . دنانداخته مي شو

  .شود
اگر مجهز به سيخ گـردان باشـند، ايـن    . شوند به كار انداخته مي min60مدت  بهفرها     11-7-102

  .شودسيخ گردان نيز به كار انداخته مي

  .به كار انداخته مي شوند عملكرديفرهاي بخار در هر يك از وضعيت هاي  -1يادآوري 

  .المپ هاي درون فرها به صورت دستي روشن نمي شوند -2يادآوري 
  بـا هـم آزمـون    آن دو ر همزمـان برقـدار شـوند،    اگر وسيله مجهز به دو فر باشد كه بتواننـد بـه طـو   

تحـت شـرايط تميـز كننـدگي مشـخص شـده در        پيروليتيـك خود تميـز كننـده   فرهاي . مي شوند
براي بيشينه مدت زمان مجاز توسط كنترل كننده يا تا زمان برقـراري شـرايط   استفاده دستورالعمل 

در طول اين دوره، ساير واحدهاي گرمازا . دپايدار، هر كدام كه كوتاهتر باشد، به كار انداخته مي شون
  .شرايط كار عادي به كار انداخته مي شوند كه مي توانند برقدار شوند، تحت

گرچه، كباب پزهـايي كـه داراي   . به كار انداخته مي شوند min30مدت  بهكباب پزها     11-7-103
هايشـان  ه كنترل كننده در حالي ك min15 مدت  بهتوان ورودي مي باشند  كاهشتجهيزاتي جهت 

 بـا  min15مـدت   بـه باالترين وضعيت خود تنظيم شده است به كار انداخته مـي شـوند، سـپس    در 
  .به كار انداخته مي شوند كاهش مي دهد،درصد  50تا  اًتقريب راميانگين توان ورودي كه  يتنظيم

بـه كـار    min 60مـدت   هاي در حالـت چـرخش بـه    با سيخهم كباب پزهاي مجهز به سيخ گردان 
  .انداخته مي شوند

تا زمان برقراري شرايط پايدار به كار انداخته مـي   دماتابه هاي مجهز به كنترل كننده     11-7-104
رسيد، به كـار   oC275دماي مركز سطح گرمازا به  اينكهپس از  min30مدت  بهساير تابه ها . شوند

  .انداخته مي شوند
  بـه كـار انداختـه     min30مـدت   بـه مشـابه   محفظـه هـاي  و كشوهاي گرم نگهدارنده     11-7-105

  .مي شوند
در مورد اجاق هاي خوراك پزي تركيب شده با واحدهاي گرمازا كه مي توانند به طـور      11-7-106

 105-7-11تا  101-7-11دوره مشخص شده در بندهاي  به مدت زمان هايهمزمان برقدار شوند، 
انتهـاي آزمـون    min30 دردارند  min30كه دوره آزمون  ييازاواحدهاي گرم. با هم آزمون مي شوند

  .به كار انداخته مي شوند
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ترتيب آزمون در مورد اجاق خوراك پزي مجهز به يك كباب پـز درون فـر و يـك سـيخ     مثال،  عنوانبه  –يادآوري 
  :گردان به شرح زير مي باشد

  .min60مدت  بهسيخ گردان  با ،و در صورت امكانو فر  واحد گرمازاي صفحه اي به كارانداختن
 .خنك سازي تا دماي تقريبي اتاق -

پاياني بـه   min30، كباب پز به طور همزمان در  min60مدت  هب واحد گرمازاي صفحه اي به كارانداختن -
 .كار انداخته مي شود

 .خنك سازي تا دماي تقريبي اتاق -

  .min60مدت  بهگردان،  سيخو كباب پز به همراه  واحد گرمازاي صفحه اي به كارانداختن -
بـه   IEC 60083دوشاخه مناسب مطابق با يك باشد، خروجي اگر وسيله مجهز به پريز     11-7-107

بند قابل انعطاف غالف دار پلي وينيل كلريد معمولي كه يك دو شاخه به وسيله . كار گرفته مي شود
به يك بـار  ) 607شماره  استاندارد ملي ايراناز  227كد مشخصه (است  2mm75/0سطح مقطع آن 

  .پاياني آزمون تعيين مي شود min30افزايش دماي دو شاخه در  .متصل مي شود kW 1مقاومتي 
  :تغيير داده شود  11-8

  :براي چوب، مقادير زير كاربرد دارد  3به جاي افزايش دماي داده شده در جدول 
عبـه مسـتطيل شـكل نبايـد از     افزايش دماي كف و ديواره هاي كنج آزمون، كابنيت هاي چوبي و ج

  :مقادير زير بيشتر شود 
  K 65  بر روي ميز درنظر گرفته شده اندبطور ايستاده وسايلي كه به منظور قرارگيري  -
  K 75                  كباب پزها -
  K 70                  ساير وسايل -

قطـر   ي بـا پراببا  كه، جاسازي شونده واحدهاي گرمازاي صفحه ايافزايش دماي قسمت هاي زيرين 
mm 75  نبايـد از  قابـل دسـترس اسـت    ،كـروي انتهـاي نـيم  و ،K 70       بيشـتر شـود، مگـر ايـن كــه

  .نصب شود واحد گرمازاي صفحه ايدر زير اي تخته بايد دستورالعمل مشخص كندكه 
  :اضافه شود 

هـاي حسـگر دمـا و     پـراب هاي كباب پز، به، تاداخلييره هاي درهاي شيشه اي افزايش دماي دستگ
  .اي گردان درون فرها يا كباب پزها محدود نمي شودهقسمت

  ، افـزايش دمـاي سـطح    پيروليتيـك خـود تميـز كننـده    در طول آزمون هاي اضافي در مورد فرهاي 
  :ها و اهرمها نبايد بيشتر از مقادير زير باشد ها، دستگيرهشستي 

  K 55                   فلزي -
  K 65          اگر از چيني يا مواد شيشه گون باشد -
  K 80        اگر از مواد قالب گيري، الستيك يا چوب باشد -

تميـز  دستگيره ها و اهرم ها كه به طريقي نصب شده اند كه در طول دوره ها، شستي افزايش دماي 
  .به كار گرفته نمي شوند، تعيين نمي شود كردن
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قسـمت هـايي    امبه انضـم ها و اجزاء مدارات الكترونيكي، ترانسفورماتورحدود افزايش دماي موتورها، 
برابـر تـوان    15/1كه مستقيماً تحت تأثير آن ها قرار مي گيرند، ممكن است هنگامي كه وسـيله در  

  .ورودي اسمي به كار انداخته مي شود، افزايش يابد
  سـطح درگيـري  زيـر سـطح در مركـز    فاصـله دو ميلـي متـري در    افزايش دمـاي دوشـاخه، كـه در    

  .بيشتر شود K 45اندازه گيري مي شود، نبايد از  
مشخص شده است قرار داده  2-11اجاق هاي خوراك پزي و فرها مطابق با آن چه در بند     11-101

در حالي كـه   به طور ايستاده بر روي كف قرار داده مي شوند،در مورد وسايلي كه  ،اگرچه. مي شوند
يواره ها دور مـي باشـد،   پشت آن ها در مقابل يكي از ديواره هاي كنج آزمون قرار گرفته و از ساير د

در مقابـل يكـي از وجـوه     2-11جعبه مستطيل شكل مشخص شده در بنـد   .گذاري مي شوند جاي
وسيله با ولتاژ اسمي تغذيه شده و تحت شرايط كار عادي به كـار انداختـه   . وسيله قرار داده مي شود

  .مي شود
اصلي به طـور همزمـان در   تغذيه بع همه واحدهاي گرمازا، به غير از كباب پزها، كه مي توانند به من

  .طول استفاده عادي متصل شوند، روشن مي شوند
نگـه  ثابـت  ) oC)4±200دماي متوسط در مركز فر در . به كار انداخته مي شوند متعلقاتفرها بدون 

  .داشته مي شود
  .دنبه كار انداخته مي شو 7-11وتابه ها مطابق با بند  واحد گرمازاي صفحه ايهاي المنت

در حالي كه كنترل كننده هـا در بـاالترين وضـعيت    محفظه هاي مشابه شوهاي گرم نگه دارنده و ك
  .تنظيم شده اند، به كار انداخته مي شوند

-يا تا برقراري شرايط پايدار، هر كدام كه كوتاهتر باشد، به كار انداختـه مـي   min60مدت به وسيله 

  . شود
گيـري  انـدازه  104نشان داده شده در شكل  پراباده از ح جلويي و جانبي با استفوافزايش دماي سط

سطح اعمال مي شود كه بهترين تماس ممكـن  اين طوري به ) N)1±4با نيروي  پراباين  .مي شود
  .و سطح ايجاد شود پراببين 

  .را بدهد، استفاده كرد پرابمي توان از هر وسيله اندازه گيري ديگر كه نتايج مشابه با  -1يادآوري
  :شود گيري نميدماي نقاط زير اندازهافزايش 

قابل دسترسـي نباشـند، مگـر     mm75نيم كروي به قطر  انتهايبا  پرابسطوحي كه توسط  -
  .اين كه اين سطوح توسط يك محافظ جداشدني حفاظت شده باشند

  واحـد گرمـازاي  صـفحه  سـطح  زيـر   mm25سطوح اجاق هاي خوراك پزي كـه در فاصـله    -
 .دارند يا باالي آن قرار صفحه اي

كه پهناي سطوح در دسترس  1، لوالها و زهي فرقسمت هاي كوچك مانند خروجي هاي هوا -
 .است mm10دسترس آن ها كمتر از 

                                           
1 - Trim 
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  .از لبه در فر mm10سطوح در فاصله  -
  .بيشتر شود 102آزمون، افزايش دماي سطوح نبايد از مقادير مشخص شده در جدول اين طول در 
  

  در دسترسافزايش دماي سطوح  حدود -102جدول 
  
  سطح

 افزايش دما 
K  

  ساير قسمت ها  سطوح جلويي درهاي فر
  فلزي و فلزي رنگ شده

  )گونشيشه (فلزي با لعاب كاري 
  شيشه اي و سراميكي

 mm3/0آن هـا از   ضخامتپالستيكي كه 
  .بيشتر باشد

45  
50  
60  
80  

60  
65  
80  
100  

 كـه داراي انتهـاي فلـزي بـه ضـخامت كمتـر از       نيـز در مورد مواد پالستيكي  K 100فزايش دماي حد ا -1يادآوري 
mm 1/0 مي باشند، كاربرد دارد.  

بيشتر نباشد، حدود افزايش دمـاي مـواد نگهدارنـده،     mm3/0هنگامي كه ضخامت روكش پالستيكي از  -2يادآوري 
  .كاربرد دارد

ه بـراي سـطح جلـويي    اگر در به وسيله يك حفاظ، محافظت شده باشد، افزايش دماهاي مشخص شـد  -2يادآوري 
  .دارددرهاي فر در مورد حفاظ كاربرد 

مشخص شده براي ساير قسمت ها، براي مـوارد   يدر مورد درهاي فر، حدود افزايش دمابه هر حال، 
  :رود به كار ميزير 

  .قسمت هاي محافظت شده توسط حفاظ جدا شدني -
، پس از نصب فـر  كفباالي  mm850كه بيش از  شوندهجاسازي قسمت هايي از در فرهاي  -

 .واقع مي شوند

  .كار درنظر گرفته شده اند سطحفرها كه به منظور استفاده بر روي  -
جملـه اي بيـان   اسـتفاده  اگر بتوان فر را براي كباب كردن مورد استفاده قرار داد و در دسـتورالعمل  

اما با فري كه تكرار مي شود، بسته باشد، آزمون  شده باشد كه توصيه مي شود براي كباب كردن در
. تنظيم شـده انـد  استفاده كنترل كننده هاي آن مطابق با دستورالعمل  در حالت كباب كردن بوده و

اگـر فـر    ،بـه هـر حـال    .به كار انداخته مي شود 103-7-11مطابق با بند  min30مدت  بهكباب پز 
هـا بـه گونـه اي    بوده در حالي كه كنترل كننده  min60آزمون دوره داراي سيخ گردان باشد، طول 

 .شـود  فـراهم شـرايط مشـخص شـده در دسـتورالعمل اسـتفاده      تنظيم شده باشند كه نامساعدترين 
ا فقط برروي سطوحي انجام مي شود كـه بـراي آن هـا افـزايش دمـاي سـطح جلـويي        هاگيرياندازه

  .كاربرد دارددرهاي فر 
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  .در حال حاضر خالي مي باشد  12
  

  امت الكتريكي در دماي كار جريان نشت الكتريكي و استق  13
  :ظر گرفتن مطالب زير كاربرد داردبا در ن 1562-1 شماره استاندارد ملي ايران 13بند 
  :اضافه شود  13-1

هر كدام كه شـرايط نامسـاعدتري را    ،، فر يا كباب پزباشد جاي گرفتهكباب پز در درون فر يك اگر 
  . شود به كار انداخته ميكند،  ايجاد

 101-9-1-3، آزمون ها با ظرفي كه مطابق با آن چه در بنـد  هاي گرمازاي صفحه ايواحددر مورد 
  .و بر روي هر يك از مناطق پخت قرار داده مي شود مي شودپر مشخص شده، 

ن چـه بـراي وسـايل    آمطابق بـا  اي القايي اجاق صفحهو  القايي واحد گرمازاي صفحه ايهاي المنت
  .شوند موتوردار تعيين شده است آزمون مي

  : شود تغيير داده  13-2
به كار انداخته شد، كنترل كننـده هـا بـر     7-11بند براي دوره تعيين شده در يله پس از اين كه وس

  كـه بـه بـاالترين مقـدارش      s10قرار داده شده و جريـان نشـت در طـول     خود روي باالترين تنظيم
  .رسد اندازه گيري مي گرددمي 

  :جريان نشت نبايد از مقادير زير بيشتر شود ،  1ثابت طبقه  در مورد وسايل
 در مــورد وســايلي كــه المنــت هــاي گرمــازاي -

آن ها جدا شدني بـوده يـا مـي تواننـد بـه طـور       
  .جداگانه خاموش شود

  mA1  ياmA1     به ازاي هـر كيلـووات تـوان
ورودي براي هر المنت، هر كدام كه بيشـتر  

بيشـتر   mA10باشد، مشروط بر آن كـه از  
ر وسيله بيش از سه واحـد گرمـازا   اگ. نشود

جريان نشت انـدازه   75%داشته باشد، فقط 
  .گيري شده، محاسبه مي شود

به ازاي هـر كيلـووات تـوان     mA1يا  mA1    براي ساير وسايل -
ورودي اسمي، هر كـدام كـه بيشـتر باشـد،     

 .بيشتر نشود mA10مشروط بر آن كه از 

  
  واحـدهاي گرمـازاي   سـراميكي يـا مـواد مشـابه      – اگر بين قسمت هاي برقـدار و سـطح شيشـه اي   

، فلز زمين شده وجود داشته باشد، جريان نشت به نوبت بين قسمت هاي برقدار و هر يك صفحه اي
چنـان چـه فلـز    . اندازه گيري مي شوداتصال داده شده اند، زمين شده فلز ه از ظروف در حالي كه ب

بين قسمت هاي برقدار و هـر  به نوبت ه گيري شده زمين شده وجود نداشته باشد، جريان نشت انداز
  .بيشتر شود mA 25/0يك از ظروف نبايد از 
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  : اضافه شود  13-3
  واحـدهاي گرمـازاي  سـراميكي يـا مـواد مشـابه      –اگر بين قسمت هاي برقـدار و سـطح شيشـه اي    

تمـامي   بين قسمت هاي برقدار و V1000، فلز زمين شده وجود داشته باشد، ولتاژ آزمون صفحه اي
آزمون اگر فلز زمين شده وجود نداشته باشد، ولتاژ . ظروف متصل به فلز زمين شده، اعمال مي گردد

V3000 بين قسمت هاي برقدار و ظروف اعمال مي گردد.  
  

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

  
  مقاومت در برابر رطوبت   15

  .ظر گرفتن مطالب زير كاربرد داردبا در ن 1562-1 شماره از استاندارد ملي ايران 15بند 
  :اضافه شود  15-2

واحـد  طـوري قـرار مـي گيرنـد كـه سـطح        واحدهاي گرمازاي صـفحه اي اجاق هاي خوراك پزي و 
   101يك ظرف كه داراي بزرگترين قطر نشـان داده شـده در شـكل    . افقي باشد گرمازاي صفحه اي

كلريد سديم  1%باشد، كامالً از آب شامل مقدار تقريبي نپخت  ناحيهقطر قطر آن بيشتر از ولي  بوده
محلـول آب نمـك    l5/0تقريبـاً مقـدار    .پخت قرار مي گيرد ناحيهپرشده و به طور هم مركز بر روي 

اين آزمون بـه نوبـت بـر روي هـر     . ظرف ريخته مي شود داخل s15ديگر به طور يكنواخت به مدت 
  .محلول باقيمانده ظرف، انجام مي شودهرگونه پخت، پس از خالي كردن  احيهن

از ايـن   l02/0 ،دمـا مجهز به كليد يـا كنتـرل كننـده     واحد گرمازاي صفحه ايدر مورد المنت هاي 
كنتـرل كننـده    يابه گونه اي كه بر روي كليد  واحد گرمازاي صفحه ايمحلول نمكي بر روي المنت 

بـه منظـور    واحد گرمـازاي صـفحه اي  سپس يك ظرف بر روي المنت . مي شود سرازير شود، ريخته
واحـد  اگر كنترل كننده ها زيـر سـطح   . تحت فشار قرار دادن هر قسمت متحرك قرار داده مي شود

واحـد  محلول نمكي به طور يكنواخت بر باالي از اين  l5/0قرار داده شده باشند،  گرمازاي صفحه اي
اگـر  . مـي شـود   ريختـه  s 15بيش از ديكي كنترل كننده ها در طول مدت در نز گرمازاي صفحه اي

محلول نمكي بـر  اين قرار داده شده باشند،  واحد گرمازاي صفحه ايكنترل كننده ها بر روي سطح 
  .ها ريخته مي شودروي آن

 ازl2/0 ،واحد گرمازاي صـفحه اي تهويه در سطح  فذامنداراي  واحدهاي گرمازاي صفحه ايدر مورد 
ــن  ــر روي     اي ــف ب ــك قي ــق ي ــور يكنواخــت از طري ــه ط ــي ب ــول نمك ــذمنمحل ــه  اف ــه ريخت   تهوي

 mm200باشد و به طـور عمـودي بـا خروجـي     مي  mm8قيف داراي خروجي به قطر اين . مي شود
عمودي به گونـه اي قـرار    منافذباالي قيف . قرار داده مي شود واحد گرمازاي صفحه ايباالي سطح 

  .وارد وسيله شود روشنامساعدترين  با داده مي شود كه محلول

 واحـد محافظت شده باشد، قيف به گونه اي قرار داده مي شود كه محلـول بـر روي سـطح     منفذاگر  -101يادآوري 
  .ريخته مي شود اين منفذتا جايي كه ممكن باشد نزديك به  گرمازاي صفحه اي



٢٠ 
 

تهويـه   منافـذ نده هاي قرار داده شده در نزديكي محلول نمكي بر روي كنترل كناين شود كه  توجه -102يادآوري 
  . ريخته نشود

ي برجسته كباب پـز محفظه محلول نمكي بر روي كف فر يا  از اين l5/0در مورد فرها و كباب پزها، 
  .ريخته مي شود

از محلول  ظرفدر مورد وسايل مجهز به سيني يا ظروف ديگر براي جمع كردن مايعات سرريز شده، 
سـطح  بـااليي   فضـاي از  2cm100 ظرفدر  l 01/0مقدار اضافي از محلول معادل . دنمكي پر مي شو

 به هرحـال، . ريخته مي شود ظرفبر روي  واحد گرمازاي صفحه ايسطح  منافذ، از طريق اين ظرف
  . بيشتر شود l 3محلول نبايد از  كلمقدار 

مكي به طور يكنواخـت در  از محلول ن l 5/0 ،مجهز به درپوش واحدهاي گرمازاي صفحه ايدر مورد 
دارد،  1راه خـروج هنگامي كـه محلـول   . مي شود حالي كه درپوش بسته مي باشد، بر روي آن ريخته

از محلـول بـه طـور يكنواخـت از ارتفـاع       l 125/0معـادل  سطح خشك مي شود و مقدار اضافي اين 
پس درپـوش  سـ . ريخته مي شود s 15بيش از بر روي مركز درپوش در طول مدت  mm 50تقريبي 

  .مطابق با استفاده عادي باز مي شود
بخار كه به منظور اتصال به منبع اصلي آب درنظر گرفته شده اند تحـت فشـار آب اسـمي     مولدهاي

اجازه داده مـي شـود آب   . لوازم كنترل كننده ي تغذيه آب باز نگه داشته مي شوند. تغذيه مي شوند
، مگر اين كه جاري شدن آب به طـور خودكـار   ان يابدجري بعد از اولين نشانه سرريز min 1مدت  به

  .قطع شود

  .باز نگه داشته مي شودهر لحظه فقط يكي از لوازم در  -103يادآوري
باشند كه عايق بندي آن هـا تحـت    ساخته شدهي ا دما بايد به گونه آشكارسازهاي  پراب    15-101

  .تأثير آب قرار نگيرد
  :مي شود  زير بررسي مطابقت با انجام آزمون

ــراب ــل در آب    پ ــور كام ــه ط ــاً  ب ــوي تقريب ــديم   1%محت ــد س ــاي آن  كلري ــه دم   )oC)5±20ك
سـپس  . تا نقطه جوش گرم مـي شـود   min 15مدت تقريبي  بهآب اين . مي باشد فرو برده مي شود

مي باشـد بـه مـدت     )oC)5±20از آب در حال جوشيدن خارج شده و در آبي كه داراي دماي  پراب
min30 ه مي شودفرو برد .  
سـپس  . از داخل آب خـارج مـي شـود    پرابمرتبه انجام مي شوند و پس از هر مرحله  5 فرآينداين 

  .تمامي اثرات آب از روي سطح برداشته مي شود
  .را تحمل نمايد 2-16بايد جريان نشت آزمون بند  پرابسپس 

هـاي   پـراب . وسيله متصـل نمـي شـوند   دماي جدا شدني، براي انجام اين آزمون به  آشكارسازهاي  پراب -يادآوري
  .تا جايي كه امكان پذير باشد غوطه ور مي شود پرابدماي جدا نشدني در درون فر آزمون مي شوند،  آشكارساز

  
                                           

1 - Run off 



٢١ 
 

  جريان نشت و استقامت الكتريكي   16
  : با در نظر گرفتن مطالب زير كاربرد دارد 1562-1شماره از استاندارد ملي ايران  16بند 

  : شوداضافه   16-1
و پـر شـده    101-9-1-3با ظرفي كه مطابق با بند ها آزمون  ،واحدهاي گرمازاي صفحه ايدر مورد 

  .، انجام مي گرددشدهروي هر يك از مناطق پخت قرار داده بر
مطابق بـا آن چـه بـراي وسـايل     اي القايي اجاق صفحهو  القايي واحد گرمازاي صفحه ايهاي المنت

  .زمون مي گردندموتوردار مشخص شده است، آ
  :تغيير داده شود   16-2

  :، جريان نشت نبايد از مقادير زير بيشتر شود 1در مورد وسايل ثابت طبقه 
  
درمورد وسايلي كه المنت هاي گرمازاي آن ها  -

جدا شدني بوده يا مي تواننـد بـه طـور جداگانـه     
  .خاموش شوند

  mA1  ياmA1     به ازاي هـر كيلـووات تـوان
منت، هر كدام كه بيشـتر  ورودي براي هر ال

بيشـتر   mA10باشد، مشروط بر آن كـه از  
اگر وسيله بيش از سه واحـد گرمـازا   . نشود

جريان نشت انـدازه   75%داشته باشد، فقط 
  .گيري شده، محاسبه مي شود

به ازاي هـر كيلـووات تـوان     mA1يا  mA1    براي ساير وسايل -
ورودي اسمي، هر كـدام كـه بيشـتر باشـد،     

 .بيشتر نشود mA10آن كه از مشروط بر 

اگر فر مجهز به كباب پز باشد، يا اگر وسيله مجهز به لوازمي جهت محدود كردن توان ورودي كل مي  -101يادآوري
  .باشد، فقط جريان نشت المنت هايي كه مي توانندبه طور همزمان روشن شوند، موردنظر مي باشد

  ميكي يـا مـواد مشـابه واحـدهاي گرمـازاي      سـرا  –اگر بين قسمت هاي برقـدار و سـطح شيشـه اي    
صفحه اي، فلز زمين شده وجود داشته باشد، جريان نشت به نوبت بين قسمت هاي برقدار و هر يك 

چنان چه فلز زمـين  . از ظروف در حالي كه به زمين شده اتصال داده شده اند، اندازه گيري مي شود
به نوبت بين قسمت هاي برقدار و هر يك از  شده وجود نداشته باشد، جريان نشت اندازه گيري شده

  .بيشتر شود mA 25/0ظروف نبايد از 
  : اضافه شود  16-3

  سـراميكي يـا مـواد مشـابه واحـدهاي گرمـازاي       –اگر بين قسمت هاي برقـدار و سـطح شيشـه اي    
بين قسمت هاي برقدار و تمامي  V 1250صفحه اي، فلز زمين شده وجود داشته باشد، ولتاژ آزمون 

اگر فلز زمين شده وجود نداشته باشد، ولتاژ آزمون . وف متصل به فلز زمين شده، اعمال مي گرددظر
V3000 بين قسمت هاي برقدار و ظروف اعمال مي گردد.  
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  حفاظت ترانسفورماتورها و مدارهاي مربوطه در برابر اضافه بار   17
  . كاربرد دارد 1562-1 شماره از استاندارد ملي ايران 17بند 

  
  دوام  18

  .داردنكاربرد  1562-1 شماره از استاندارد ملي ايران 18بند 
  

  كار غير عادي   19
  :ظر گرفتن مطالب زير كاربرد دارد با در ن 1562-1 شماره از استاندارد ملي ايران 19بند 

  : اضافه شود  19-1
 102-19و  101-19در مورد واحدهاي گرمازاي القـايي، مطابقـت همچنـين بـا آزمـون هـاي بنـد        

اي اجـاق صـفحه   براي 101-19به عالوه آزمون بند  .كاربرد ندارد 4-19بررسي شده، اما آزمون بند 
  .كاربرد نداردالقايي 
هاي حس كننده دما در نامساعدترين وضعيت احتمـالي در طـول اسـتفاده عـادي بـه جـز در        پراب

  .وضعيت تماس با كنترل كننده، در داخل فر قرار داده مي شود
  : اضافه شود  19-2

هاي تابـه  آشكارسـاز بدون ظـرف بـه كـار انداختـه مـي شـوند،        واحد گرمازاي صفحه ايهاي المنت
. كنـد  ايجـاد غيرفعال مي شوند، درهاي فر باز يا بسته مي شوند، هر كدام كه شرايط نامساعدتري را 

  ازاي واحـد گرمـ  هـاي  د مگـر ايـن كـه المنـت    نبسته مي شـو  واحد گرمازاي صفحه ايدرپوش هاي 
واحـد  وضعيت روشن بودن المنت  آشكارسازيا يك المپ  همبندي داشته باشندبا درپوش  ايصفحه

  .را مشخص نمايد ايگرمازاي صفحه

وضـعيت روشـن    ،روشن و خاموش مـي شـود   يا تنظيم كننده انرژي كه توسط يك ترموستات يالمپ -101يادآوري
  .كنند را نمايان نمي واحد گرمازاي صفحه ايبودن المنت 

در كـه   باشند، آزمون فقط با واحد گرمـازا  در مورد وسايلي كه به بيش از يك واحد گرمازا مجهز مي
روي باالترين وضعيت تنظـيم  ، در حالي كه كنترل كننده آن شودنتايج حاصل شرايط نامساعدترين 

دن وضـعيت  جهت نشـان دا  آشكارسازمجهز به فر، بدون المپ  اگر وسيلة. شود، انجام ميشده است
، روي باالترين وضعيت تنظيم شده استآن كننده كه كنترل هم باشد، فر در حالي بودن فر، روشن 

  .به كار انداخته مي شود

از طريق در قابل مشاهده بوده و به صورت  و فر مورد استفاده قرار مي گيرد اييالمپي كه جهت روشن -102يادآوري
  .محسوب مي شود آشكارسازود، به عنوان المپ خودكار به همراه فر روشن و خاموش مي ش

يـك  داراي درپوش فلزي باشد، اي القايي اجاق صفحه يا  القايي واحد گرمازاي صفحه اياگر المنت 
از اسـتاندارد   Bآزمـون   پـراب در نامسـاعدترين وضـعيت بـه وسـيله     بسـته  درپوش به  N30نيروي 

  .، اعمال مي شود10432استاندارد ملي ايران شماره 
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بـه كـار انداختـه مـي شـوند،       نيـز تحـت شـرايط تميـز كـردن      پيروليتيكخود تميز كننده فرهاي 
  .گردندمي قطع تغذيه ازخاموش شده يا مي كنند به نوبت طول تميز كردن كار  در موتورهايي كه

رهـا مثـال   موتورهاي هواكش هـا يـا تايم   .، موتورهاي هواكش ها يا تايمرها مي باشندمثال عنوانبه  -103يادآوري
  .هايي از اين قبيل مي باشند

ولـي بـا    11تحـت شـرايط بنـد    اي القايي اجاق صفحهو  القايي واحد گرمازاي صفحه ايهاي المنت
   .در باالترين وضعيت تنظيم مي شوندها كنندهكنترل  و ظروف خالي به كار انداخته مي شوند

  .بدون آب به كار انداخته مي شوند ،فرهاي بخار
   بـاز يـا بسـته   جـاي گرفتـه انـد    در اجاق هاي خوراك پـزي  كه هاي كباب پز مجزا فظه محدرهاي 

  .هر كدام كه نامساعدتر باشد ،مي شوند
  . كاربرد ندارد  19-9
  : اضافه شود      19-11-2

بـرق دار   واحد گرمازاي صفحه اي، بايد خاموش كردن هر المنت اشكالدر طول شبيه سازي شرايط 
  .امكان پذير باشد

وسيله و د نخاموش مي باش نيز ايواحد گرمازاي صفحهدر حالي كه همه المنت هاي  رايط اشكالش
تابه باشـد، يـك ظـرف     آشكارسازاگر مجهز به . شبيه سازي مي شود ،با ولتاژ اسمي تغذيه مي گردد

  . پخت قرار داده مي شود ناحيهمناسب بر روي 
  .شوندبرقدار نبايد  ايواحد گرمازاي صفحههاي المنت

  : اضافه شود      19-11-4
ي ي پخت مجهز به آشكارساز تابـه باشـد، يـك وسـيله    در طول آزمون حالت آماده به كار، اگر ناحيه

  .مناسب روي آن قرار داده مي شود
  :اضافه شود      19-13

هـم  براي كابينت هاي چوبي و جعبه هـاي مسـتطيل شـكل     K 150همچنين حدود افزايش دماي 
  .دكاربرد دار

حتي اگر در فـر بتوانـد بـاز     ،بيشتر شود oC425نبايد از  4-19در طول آزمون بند فرها دماي مركز 
  .باشد

 اي القـايي اجـاق صـفحه   و القايي واحد گرمازاي صفحه ايهاي المنت هاي سيم پيچ افزايش دماي 
  . بيشتر شود 7-19نبايد از مقادير مشخص شده در بند 

بالفاصـله پـس از خـاموش    القـايي   واحد گرمازاي صـفحه اي نت هاي آزمون استقامت الكتريكي الم
  .كردن وسيله انجام مي شود

  .ببيندشيشه روي درهاي فر نبايد آسيب 
صـفحه  تغذيه شـده و بـا يـك    ولتاژ اسمي  باالقايي واحد گرمازاي صفحه اي المنت هاي      19-101

صـفحه داراي  ايـن  . انداختـه مـي شـوند   ، به كار شدهپخت قرار داده  ناحيهفوالدي كه بر روي مركز 
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سانتي متر گـرد شـده اسـت و     طر بوده كه به نزديكترين مقدار برحسبو كمترين ق mm 6ضخامت 
  .امكان كاراندازي المنت صفحه در برگيرنده گرمازا را ميسر مي نمايد

اسـمي تغذيـه   ولتاژ  بااي القايي اجاق صفحه و القايي واحد گرمازاي صفحه ايهاي المنت     19-102
انـد، بـه   در حالي كه كنترل كننده هاي حرارتي اتصال كوتاه شـده اما شده و تحت شرايط كار عادي 

  .دنكار انداخته مي شو
  .بيشتر شود K 270افزايش دماي روغن نبايد از 

  
  پايداري و خطرات مكانيكي  20

  : ير كاربرد داردبا در نظر گرفتن مطالب ز 1562-1شماره از استاندارد ملي ايران  20بند 

-هـا قـرار مـي   ي آنهنگامي كه بار بر روي در باز شده بايدو فرها اجاق هاي خوراك پزي    20-101

  .كافي داشته باشند ، پايداريگيرد
  .شود بررسي مي در صورت ارتباط موضوع، 102-20و آزمون بند  ابقت با آزمون زيرمط

ي قرار داده مي شوند و جرمي بـر روي مركـز در   وسايل داراي درهاي لواليي افقي بر روي سطح افق
 در مورد درهاي غير مستطيل شكل، جرم بر روي دورترين قسمت از لوال. قرار داده مي شودشده باز 

  .مي گيرد جايداده شود،  جايكه مي تواند در استفاده عادي 
  :عبارتست از دي بر روي كف قرار داده مي شوند، در مورد وسايلي كه در استفاده عااين جرم 

- kg 5/22  در مورد درهاي فر ،.  
- kg 7 در مورد ساير درها ،.  

  .مي باشد kg 7جرم اين در مورد وسايلي كه در استفاده عادي بر روي ميز قرار داده مي شوند، 
  وسايلي كه در استفاده عادي بر روي كف قرار داده مـي شـوند و داراي درهـايي بـا لـوالي عمـودي       

  .قرار داده مي شودباز شده در نامساعدترين شرايط بر روي در  kg 15مي باشند، جرم 

  .قفسه هاي فر در نامساعدترين وضعيت قرار داده مي شوند -1 يادآوري

  .يك كيسه شن ممكن است به عنوان بار مورد استفاده قرار گيرد -2يادآوري

هر يك از درها به طور جداگانه انجام  در مورد وسايلي كه داراي بيش از يك در هستند، آزمون بر روي -3يادآوري
  .مي شود
كه در دستورالعمل استفاده مشـخص   اجاق كنندهتثبيت وسايلپزي بدون هرگونه هاي خوراكاجاق

  .شده است، تحت آزمون قرار مي گيرند
قفسه هـا  در آن  كهفر در كنار  1يك محفظه ذخيره سازيدر مورد اجاق هاي خوراك پزي مجهز به 

قفسه هـا در نامسـاعدترين شـرايط    . ، قفسه ها نيز بارگذاري مي شوندخارج مي شوندن همزمابطور 
بار مورد اسـتفاده برحسـب گـرم برابـر     . دنقرار گرفته و با جرمي با توزيع يكنواخت بارگذاري مي شو

  :است با مساحت قفسه بر حسب سانتي مترمربع ضرب در مقادير زير 

                                           
1 - Storage compartment 
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  .بيشتر نشود cm 20از ، اگر ارتفاع آزاد باالي قفسه  5/7 -
  .بيشتر شود cm 20، اگر ارتفاع آزاد باالي قفسه از  15 -

  .وسيله نبايد كج شود
  .از خرابي و تغيير شكل درها و لوالها صرف نظر مي شود

داراي  و شـود مـي  ي عادي روي كف قـرار داده كه در استفادهاجاق هاي خوراك پزي  براي  20-102
از سطح زمين كمتـر اسـت،    mm430ها از باشند كه ارتفاع لوالي آنمي لوالي افقي ي با درهاي فر

  :شود، به غير از موارد زيرتكرار مي 101-20آزمون بند 
 شود،پزي كه با يك وسيله تثبيت كننده نصب ميهاي خوراكاجاق -

در مركز لبه خـارجي در فـر    kg 5/22افزايش يابد، يا جرم  kg50جرم بار بر روي در فر به  -
 .اده شود، هر كدام كه شرايط نامساعدتري را ايجاد مي كندقرار د

  .پزي نبايد كج شوداجاق خوراك
  .از خرابي و تغيير شكل درها و لوالها صرف نظر مي شود

  
  استقامت مكانيكي  21

  .ظر گرفتن مطالب زير كاربرد داردبا در ن 1562-1شماره از استاندارد ملي ايران  21بند 
  : اضافه شود  21-1
در حالي كـه در بسـته مـي باشـد     ضربه در مركز شيشه  3هاي شيشه اي باشد، روسيله داراي د اگر

ــه  . وارد مــي شــود   در هنگــامي كــه در  داخــلاگــر در لوالهــاي افقــي داشــته باشــد، ضــربه هــا ب
  .وارد مي شود نيزمي باشد باز 

  .بشكندشيشه نبايد 
محصور شده داخل لوله هاي شيشـه اي   اگر وسيله مجهز به المنت هاي گرمازاي ملتهب قابل رويت

  :باشد، ضربه ها به لوله هاي نصب شده بر روي وسيله وارد مي شود اگر آن ها 
قابـل   IEC 61032از استاندارد بين المللـي   41آزمون  پرابو با باشند باالي فر تعبيه شده  -

  ند ؛دسترسي باش
  اسـتاندارد بـين المللـي    از Bآزمـون   پـراب در جاي ديگري از فـر تعبيـه شـده باشـد و بـا       -

IEC 61032 قابل دسترسي باشد.  
ضـربه بـه    سـه شـابه،  مسراميك يا مواد  –شيشه از جنس  واحد گرمازاي صفحه ايدر مورد سطوح 

. قرار نمي گيرند وارد مـي شـود   ضربهتحت  102-21بند در طول آزمون  كه از سطوحي يقسمت ها
از  mm 20ضـربه هـا در فاصـله    . ايش مـي يابـد  افـز  J05/0±J7/0 تـا در اين حالت انرژي ضـربه اي  

  .اعمال نمي شود ها به سطوحشستي

يكپارچه باشد، اين آزمون قطعه اي به صورت به جز قاب خارجي،  واحد گرمازاي صفحه اياگر سطح  -101يادآوري
  .انجام نمي شود

  .نمي شود فراهماضافي براي درها در وضعيت باز  نگهدارنده -102يادآوري
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  بنـد  دمـا در معـرض يـك دوره فرآينـد توضـيح داده شـده در       آشكارسـاز هـاي   پرابآزمون، بعد از 
  .مقاومت داشته باشند 2-16جريان نشت آزمون در مقابل قرار گرفته و سپس بايد  15-101
  .آن ها بايد استقامت مكانيكي كافي داشته باشند نگهدارندههاي فر و قفسه    21-101

  : شود داده مي يبررسمطابقت با آزمون زير 
جـرم كـل برحسـب    . يك ظرف كه با شن يا ساچمه پر شده بر روي قفسه فـر قـرار داده مـي شـود    

، هر كـدام كـه كمتـر    kg 24برحسب متر مكعب يا فر برابر حجم مفيد فضاي  220كيلوگرم معادل 
  .مي باشد ،است

تـا  تـا حـد امكـان     درون فـر گذاشـته مـي شـود و     ،مركز آن قرار گرفته درقفسه در حالي كه ظرف 
قفسه به مدت يك دقيقه در ايـن وضـعيت    .يكي از ديواره هاي كناري حركت داده مي شود ينزديك
مي شـود و تـا حـد    فرو برده سپس قفسه دوباره داخل فر . شده و سپس بيرون كشيده مي شود رها

 رهـا وضعيت  ديواره كناري ديگر حركت داده مي شود و به مدت يك دقيقه در اين ينزديكتا امكان 
  .شودمي

نبايـد تغييـر حـالتي    نگهدارنده هـا  قفسه و . قفسه تكرار مي شود نگهدارندهآزمون براي هر وضعيت 
  .خود بيفتندنگهدارنده هاي دهند كه استفاده بعدي آن را مختل نمايد و قفسه ها نبايد از روي 

 .شـوند روش زير نيز آزمون مـي  اند، باهايي كه با ترمز نصب شدهي و آنهاي خارج شدنقفسهبا  فرها
بـه طـور    N80يـك نيـروي  . دهند، باز مـي شـوند  اي كه ترمزها اجازه ميفاصله نها تا بيشتريقفسه

ي جلـويي آن  در جهـت لبـه  ، mm200اي با ابعاد جانبي با استفاده از وسيله يكنواخت به هر قفسه،
  .از مي شودي جلويي قفسه تردر امتداد لبهيك طرف وسيله . اعمال مي شود

  .به سمت پايين كج شود º6 اي بيشتر از در طول آزمون وسيله نبايد با زاويه
را  ضربه هـايي سراميكي يا مواد مشابه بايد  –شيشه  واحدهاي گرمازاي صفحه ايسطوح     21-102

  .استفاده عادي ممكن است پيش آيد، تحمل كنندحين كه در 
  .شودمطابقت با انجام آزمون زير بررسي مي 

  تحت توان ورودي اسمي در حالي كه كنترل واحد گرمازاي صفحه ايهر يك از المنت هاي 
واحد المنت هاي . به كار انداخته مي شوند ،اندوضعيت خود تنظيم شدهكننده ها در باالترين 

مشخص شده است،  11مطابق با آن چه در بند اي القايي اجاق صفحهو  القاييگرمازاي صفحه اي 
 واحد گرمازاي صفحه اي، المنت شدهنگامي كه شرايط پايدار برقرار . ر انداخته مي شوندبه كا

بطور پخت  ناحيهبر روي  mm 150مرتبه از ارتفاع  10خاموش شده و ظرف بارگذاري شده 
  . ستقيم سقوط مي كندم

، اي القـايي اجـاق صـفحه   هاي واحد گرمازا بـه غيـر از  و المنتهاي واحد گرمازاي القايي براي المنت
  مـي باشـد و   ) mm )10±120كـف آن  قطـر  بـوده كـه   صـاف  ظرف داراي كف مسي يا آلومينيومي 

 kg 3/1اين ظرف به طور يكنواخت بـا حـداقل   . گرد شده است mm 10لبه هاي آن با شعاع حداقل 
  .باشد) kg )01/0±80/1شن يا ساچمه پر مي شود، به طوري كه جرم كل آن 
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قرار گرفـت، ظـرف برداشـته شـده و      اين ضربهز مناطق پخت به نوبت تحت پس از اين كه هر يك ا
  به طور همزمان تا برقراري شرايط پايدار به كار انداختـه   واحد گرمازاي صفحه ايتمامي المنت هاي 

  .مي شوند
l/10مقدار 

01  آب داراي دمايoC)5±15 ( روي سـطح   كلريد سديم به آرامي بـر  1%محتوي تقريباً و
تمـام   ،min 15 پس از. سپس وسيله قطع تغذيه مي شود. ريخته مي شود واحد گرمازاي صفحه اي

بعـد از  . خنك شـود  محيطسپس صبر مي كنيم تا وسيله در حدود دماي  و شودمي پاكآب اضافي 
كه آب اضافي مجدداً پاك شد همين مقدار محلول نمكي بر روي سطح واحد گرمازاي صفحه اي اين

   .ريخته مي شود
باشد و وسيله بايد آزمون استقامت الكتريكـي بنـد   ترك خورده نبايد  واحد گرمازاي صفحه ايسطح 

  .را تحمل كند 16-3
هاي حسگر دما بايد به گونه اي ساخته شده باشند كه هنگام گيـر كـردن درون در    پراب    21-103

  .دنفر، آسيب نبين
  .ا آزمون زير بررسي مي شودمطابقت ب

در هـر حـالتي كـه ممكـن      كابـل مانند استفاده عادي وصل مي گردد و قسمت حس كننده يا  پراب
قسـمت   بـرروي  s5و به مدت  N90در فر با نيروي . است در استفاده عادي پيش آيد، قرار مي گيرد

  .نيرو در نامساعدترين محل به در وارد مي شود شده و اينبسته  كابلحس كننده يا 
  .مطابقت داشته باشد 29و  101-15، 1-8بند  بايد با پرابسپس 

  .شوددر حين اين آزمون فر نبايد به كار انداخته شده  -يادآوري
كه در اسـتفاده عـادي   را قاب هاي شيشه اي درهاي فر با لوالي افقي بايد شوك حرارتي     21-104

  .در معرض آن قرار مي گيرند، تحمل نمايند
  .ودآزمون زير بررسي مي شمطابقت با 

سپس در را باز كرده . مشخص شده است به كار انداخته مي شود 11وسيله مطابق با آن چه در بند 
اي ريخته بر روي مركز قاب شيشه s 5مي باشد در طول مدت ) oC)5±15آب كه دماي آن  l 2/0و 
  .شودمي

  .بشكنددر اين صورت شيشه نبايد 

  .انجام نمي شود پيروليتيكخود تميز كننده  آزمون بعد از دوره تميز كنندگي فرهاي -يادآوري

  ساختمان  22
  .ظر گرفتن مطالب زير كاربرد داردبا در ن 1562-1 شماره از استاندارد ملي ايران 22بند 

  
  
  
  



٢٨ 
 

  :اضافه شود   22-21

اكسيد منيزيم و فيبرهاي سراميكي معدني مورد استفاده در عايق بندي الكتريكي المنت هاي گرمـازا   -101يادآوري
  .درنظر گرفته نمي شود 1گيرعنوان مواد رطوبت به 

  :اضافه شود   22-51
  .منظور خاموش كردن وسيله نمي باشدبه به تنظيم دستي كاركرد كنترل از راه دور  نيازي

ــفحه      22-101 ــاي ص ــاق ه ــده    اي اج ــاخته ش ــه اي س ــه گون ــد ب ــندباي ــرخش   باش ــه از چ   ك
تنظيمـات پايـه هـا و    و  شـود دي جلـوگيري  حول محور عمـو اي هاي صفحهاجاقواحد المنت هاي 

  .نگهدارنده ها در تمام وضعيت هاي ممكن به حد كافي قابل اطمينان باشد

اضـافي   يك وسيلهثابت شده باشد،  بر روي پيچ مركزييك مهره توسط اي اجاق هاي صفحهالمنت اگر  –يادآوري 
  .باشدميبر روي پيچ مركزي به منظور جلوگيري از چرخش آن مورد نياز 

  جــدا شــدني بايــد بــه    اي اجــاق هــاي صــفحه  داراي المنــت هــاي  اي اجــاق هــاي صــفحه  
  واحـد گرمـازاي   ا برداشـتن المنـت هـاي    يـ گونه اي ساخته شده باشند كه در هنگـام جابـه جـايي    

  .، آسيب ديدگي ايجاد نشودصفحه اي
  .مطابقت با بازرسي بررسي مي شود

المنت گرمازا درنظر گرفته شده اند،  كار اندازيبهتأخير در تايمرهايي كه به منظور ايجاد     22-102
ازنظر حرارتي كنترل شود و  كباب پزشي به كار روند، مگر اين كه ابنبايد براي كنترل كباب پزهاي ت

  .تعبيه شده باشد محفظه ديگرفر يا يك در 
  .مطابقت با بازرسي بررسي مي شود

خـارج  ساخته شده باشند كه هر گونه رطوبت يا گـريس   فر بايد به گونه اي هواكش هاي    22-103
بر روي فواصل هوايي و خزشي بين قسمت هـاي برقـدار و سـاير قسـمت هـاي      از آن ها نتواند  شده

  .وسيله تأثير بگذارد
  . شود مطابقت با بازرسي بررسي مي

رد و خـاك  فرهاي بخار بايد به گونه اي ساخته شده باشند كه خروجي هـاي بخـار و گـ        22-104
  .مسدود شدن آن ها در طول استفاده عادي غير ممكن باشد

  . شود مطابقت با بازرسي بررسي مي
  بايد فقط داراي خروجـي از سـمت جلـو باشـند، مگـر ايـن كـه         جاسازي شوندهفرهاي      22-105

  .از طريق يك كانال داشته باشندتهويه پيش بيني 
  . شود مطابقت با بازرسي بررسي مي

بـه آسـاني و   بتوانند كباب پزها بايد به گونه اي ساخته شده باشند كه تابه هاي كباب پز     22-106
  .بدون فشار اضافي در جاي خود قرار داده شوند

  .بيفتند نگهدارندهمي شوند از روي حركت داده پهلوها  ازتابه هاي كباب پز نبايد هنگامي كه 
                                           

1 - Hygroscope 
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  .مطابقت با بازرسي و آزمون دستي بررسي مي شود
بايد در انتهاي فرايند تميز كـردن بـه طـور خودكـار      پيروليتيكخود تميز كننده فرهاي     22-107

  .دستي باشند كاراندازيبعدي تميز كنندگي نيازمند  هخاموش شوند و جهت شروع دور
  . شود مطابقت با بازرسي بررسي مي

بسـته  ه شده باشند كـه بـاز و   بايد به گونه اي ساخت پيروليتيكخود تميز كننده فرهاي     22-108
  .نرساند يا درزبندي در را خراب نكند هم بندي آسيبدر به سيستم  كردن

  . شود بررسي مي آزمون زيرمطابقت با 
. به دستگيره بسـته مـي شـود    N90معادل  يكردن نيروي واردباز شده و سپس با  cm10در حداقل 

  بـراي عملكـرد خـود     هـم بنـدي  ، سيستم دوره 1000هر . مي شودانجام مرتبه  5000 عملكرداين 
  .تميز كنندگي به كار انداخته مي شود

بايد براي استفاده بعـدي مناسـب باشـد و درزبنـدي در نبايـد       هم بنديپس از اين آزمون، سيستم 
  .باشدآسيب ديده 

بـه گونـه اي باشـند كـه      هـم بنـدي  بايد مجهز بـه   پيروليتيكخود تميز كننده فرهاي      22-109
  مي باشـد، مقـدور نباشـد، حتـي اگـر       oC350ي به فر هنگامي كه دما در مركز آن بيشتر از دسترس

  .معيوب باشدهم بندي 
  .آزمون زير بررسي مي شودمطابقت با بازرسي و 

فر با ولتاژ اسمي تغذيه شده و تحت شرايط تميز كنندگي به كار انداخته مي شود، سپس اجازه داده 
به  N 90باشد، يك نيروي  oC350كه دما در مركز فر بيشتر از صورتي در . تا فر سرد شودمي شود 

نبايـد امكـان بـاز    . وارد مـي شـود  شستي هاي دوار به  Nm 2دسته ها و دستگيره ها و يك گشتاور 
  . كردن در وجود داشته باشد

كه ممكـن اسـت در اسـتفاده عـادي ايجـاد       هم بنديبه سيستم نقصي آزمون با وارد كردن هرگونه 
  .د، تكرار مي شودشو

بـه  قسمتي كه بر اثر وزنش عمـل مـي كنـد،    عدم بازگشت شكستن فنر يا  ،شرايط اشكالمثال هايي از  -1يادآوري
  .وضعيت اوليه مي باشد

  .كاربرد دارد، تكرار نمي شود 19كه در طول آزمون بند  ياشكالشرايط  -2يادآوري
  شـوند كـه در طـي فرآينـد     گونـه اي سـاخته    بهبايد  پيروليتيكخود تميز كننده فرهاي     22-110

  .نتوانند از طريق خروجي ها تخليه شوندزا گازهاي اشتعال ، تميز كردن
  .آزمون زير بررسي مي شودبا مطابقت 

روغن جامدبه طور يكنواخـت بـر روي سـطح درون     g 15 خوراك گوشت وعصاره  g 30مخلوطي از 
  تنظـيم ترموسـتات بـه كـار انداختـه       در بـاالترين  h 3فر به مدت . در آغشته مي شودبه انضمام فر 

  .مي شود
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3شامل خوراك گوشت عصاره  -1يادآوري
3جرم عصاره گوشت گاو و  2

  .آب مي باشد 1

گازهاي كنندگي به كار انداخته مي شود و در طي اين عمل، سـعي شـود  تميزسپس فر تحت شرايط 
طـول   mm 3جرقه هـا نزديـك بـه    . ا از خروجي ها با جرقه هاي شعله ور شده خارج شونداشتعال ز

  .است J 5/0دارند، هر جرقه داراي انرژي تقريبي 
باشـد، كـاربرد    k50رسيده باشـد و و افـزايش دمـا     oC300جرقه ها هنگامي كه دما در مركز فر به 

  .دارند

  خروجـي هـايي كـه گازهـا از آن تخليـه      بـر روي  كـار مـي رونـد     الكترودهايي كه براي ايجاد جرقه به -2يادآوري 
  .حركت داده مي شونديا اطراف آن مي گردند، 

  .بسوزند پيوستهنبايد گازها به طور 
دود باشد، اين آزمون در حالي كه المنت گرمازا قطع  از بين بردنفر مجهز به المنت گرمازا براي  اگر

  .بيشتر گردد، تكرار مي شود oC 450يز كردن از دماي مركز فر تحت شرايط تم و شده است
د كه در طي فرآيند نبايد به گونه اي ساخته شده باش پيروليتيكخود تميز كننده فرهاي     22-111

  .تميز كردن، هيچگونه خطر انتشار شعله ها از فر، وجود نداشته باشد
  .مطابقت با آزمون زير بررسي مي شود

  .ه بدون نمك بر روي مركز كف فر قرار داده مي شودكر g 100يك ظرف مناسب شامل 
  .باالي سطح كره قرار داده مي شوند cm 5/7الكترودهاي جرقه زن تقريباً 

سپس فر تحت شرايط تميزكنندگي به كار انداخته مي شود و در طي اين عمل، سـعي شـودگازهاي   
طـول   mm 3هـا نزديـك بـه     جرقه. اشتعال زا از خروجي ها با جرقه هاي شعله ور شده خارج شوند

  .است J 5/0دارند، هر جرقه داراي انرژي تقريبي 
رسيده باشد و افـزايش دمـا تقريبـاً     oC300جرقه ها هنگامي توليد مي شوند كه دما در مركز فر به 

K50 گردد.  
  .مشاهده گردد منافذ، خروجي ها يا ساير هاي درگونه انتشار شعله از درزنبايد هيچ

بايد بـه گونـه اي سـاخته شـده باشـند كـه        واحدهاي گرمازاي صفحه ايلوالدار ي درها    22-112
  .شوند بستهنتوانند به طور اتفاقي 

  .شود دستي بررسي ميآزمون  بازرسي ومطابقت با 

 كه لوال مجهز به نگه دارنده يـا لـوازم مشـابه بـوده يـا در     برآورده گردد اين الزام ممكن است در صورتي  –يادآوري 
  .باز شود o100يك زاويه حداقل تحت ديوار قرار داده مي شود  مقابلبتواند هنگامي كه وسيله در كه درپوش صورتي 

كنتـرل   عملكرد ناخواستهبايد به گونه اي ساخته شوند كه  واحدهاي گرمازاي صفحه اي    22-113
آفـرين  ركننده هاي تماسي امكان پذير نباشد در صورتي كه اين عمل منجـر بـه وضـعيت هـاي خط    

  :ناشي از موارد زير گردد 
  مي ريزد ،بيرون كه بر اثر جوشيدن از ظرف  مايعاتيسر رفتن مايعات، شامل  -
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  .قرار گرفتن پارچه مرطوب بر روي صفحه كنترل  -
  :مطابقت با آزمون زير بررسي مي شود 
احـد گرمـازاي   وآزمون در حالي كه هر يك از المنت هاي  و وسيله تحت ولتاژ اسمي تغذيه مي شود

 واحـدهاي گرمـازاي صـفحه اي   به نوبت برقدار مي گردنـد و سـپس در حـالي كـه همـه       صفحه اي
  .خاموش مي باشند، انجام مي گيرد

  ميلـي متـر بپوشـاند، حـداقل     بيشـينه دو  آب كافي براي اين كه كامالً صـفحه كنتـرل را تـا عمـق     
ml 140   وري كـه بـين فواصـل كنتـرل     ، به طور يكنواخت روي صفحه كنترل ريخته مـي شـود، طـ  

  .كننده هاي تماسي پل ايجاد شود
2mيك پارچه داراي جرم بين 

g140  2تاm
g170  تقريبي و ابعادmm400×mm400    كـه بـا آب

اشباع شده و چهار بار تاخورده و بـه شـكل مربـع درآمـده اسـت، بـر روي صـفحه كنتـرل در تمـام          
  . ها قرار داده مي شودوضعيت

هاي نوري ايـن آزمـون بـا    پيشنهاد مي شود به منظور آزمون سيستم هايي مانند مادون قرمز يا سيستم –يادآوري 
  .هاي مختلف مي تواند مورد استفاده قرار گيرددر صورت ترديد، پارچه با رنگ. پارچه سفيد انجام شود

  .طول بكشد S 10احد گرمازايي صفحه اي بيش از نبايد هيچ عملكردي از هر يك از المنت هاي و
بـه وسـيله كارانـدازي كنتـرل      واحد گرمازاي صـفحه اي در طول آزمون، بايد خاموش كردن المنت 

  .كننده هاي تماسي امكان پذير باشد، مگر اين كه به صورت خودكار خاموش گردد
دو عمـل  بـا  ي، بايد حـداقل  تماسهاي داراي كنترل كننده  واحدهاي گرمازاي صفحه اي    22-114

 .گـردد يك عمل دستي خـاموش  با ولي فقط كنند، روشن را  واحد گرمازاي صفحه ايدستي المنت 
يـك عمـل دسـتي روشـن     تنهـا بـا   اضافي ممكن است  واحد گرمازاي صفحه ايگرچه، المنت هاي 

، دو ه ايواحد گرمازاي صفحدقيقه پس از خاموش شدن كليه المنت هاي  يكدر اين صورت  .شوند
  .مورد نياز مي باشد واحد گرمازاي صفحه ايعمل دستي جهت برقدار شدن مجدد يك المنت 

  .عمل دستي محسوب نمي شود دوسطح تماس به عنوان يك نقطه از دو بار لمس كردن  –يادآوري 
قابـل رويـت جهـت     وسـايل بايد مجهز به  تماسيداراي كنترل كننده  واحدهاي گرمازاي صفحه اي

  .دنباش واحد گرمازاي صفحه ايادن وضعيت برقدار بودن هر يك از المنت هاي نشان د
  .مطابقت با بازرسي و آزمون دستي بررسي مي شود

و سـاير المنـت هـاي     المنت القـايي مقعـر  و  القايي واحد گرمازاي صفحه ايالمنت هاي     22-115
ي سـاخته شـده باشـند كـه المنـت      تابه، بايد به گونه ا آشكارسازمجهز به  واحد گرمازاي صفحه اي
به كار بتواند پخت قرار داده مي شود،  ناحيهفقط هنگامي كه ظرف بر روي  واحد گرمازاي صفحه اي

  .انداخته شود
  .ابقت با آزمون زير بررسي مي شودمط

و ابعاد تقريبـي   mm 2ميله آهني به ضخامت يك . وسيله تحت ولتاژ اسمي به كار انداخته مي شود
mm20×mm100  پخت بـه نوبـت قـرار داده مـي شـود      ناحيهدر نامساعدترين وضعيت بر روي هر. 

  .قرار داده مي شوندخود كنترل كننده ها بر روي باالترين تنظيم 
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ايـن ميلـه   ، افزايش دماي  المنت القايي مقعرو  القايي واحد گرمازاي صفحه ايدر مورد المنت هاي 
  .نبايد به كار انداخته شوند واحد گرمازاي صفحه اياي ساير المنت ه. بيشتر شود K 35بايد از ن

تابـه بايـد بـه گونـه اي سـاخته       آشكارسازمجهز به  واحد گرمازاي صفحه ايالمنت هاي     22-116
گذشـته باشـد، المنـت واحـد گرمـازاي       min 10كه اگر در برداشتن ظرف از روي آن بيش از شوند 

  .صفحه اي توسط ظرف روشن نشود
  .آزمون دستي بررسي مي شودمطابقت با 

بايد نشـان دهـد كـه كنتـرل     ، نشانگرتابه، يك المپ  آشكارسازدر مورد وسايل مجهز به     22-117
   .كننده المنت واحد گرمازاي صفحه اي در وضعيت خاموش قرار نگرفته باشد

  .مطابقت با بازرسي بررسي مي شود
در پريزي كه مستقيماً باالي در كبـاب پـز قـرار    دو شاخه بند تغذيه  قرار گرفتنتا زمان     22-118

  .كباب پز امكان پذير باشد به كار انداختندارد، نبايد 
  .مطابقت با بازرسي و آزمون دستي بررسي مي شود

دماهـاي  جلوگيري از جمع شدني، براي  1اجاق هاي خوراك پزي مجهز به منحرف كننده    22-119
بايد به گونه اي ساخته شده باشند كه هنگام كـار كنتـرل   هاي كنترل كننده شستي بر روي  اضافي

  .با سطح داغ وجود نداشته باشد استفاده كنندهاحتمال تماس  ،كننده ها
 شسـتي منحرف كننـده در بـازترين مـوقعيتش و قسـمتي از      اينمطابقت با اندازه گيري فاصله بين 

  ايـن فاصـله بايـد حـداقل     .گـردد كنترل كننده كه در استفاده عادي لمس مي شـود، بررسـي مـي    
mm 25     فاصـله   داخـل ايـن  باشد يا افزايش دماي قسـمت هـايي كـه درmm 25  قـرار  شسـتي  از  

قسـمت هـاي   شستي، دسـتگيره و   ،براي دسته 3مي گيرند، نبايد از حدود مشخص شده در جدول 
  .نگه داشته مي شوند، بيشتر شوددر دست  يبراي مدت زمان كوتاهفقط مشابه كه 

سطح خارجي قاب هاي شيشه اي درهاي فر بايد از جنس شيشه اي ساخته شـده باشـد       22-120
  .شود تبديلكه در صورت شكستن به قطعات كوچك 

حداقل . بررسي مي شود ISO 15717از استاندارد  10-8مطابقت با آزمون مشخص شده در زير بند 
  .وجود داشته باشد mm 50× mm50قطعه در هر سطح  60بايد 

در  تـا سطح خارجي قاب هاي شيشه اي درهاي فر كه طـوري درنظـر گرفتـه شـده انـد          22-121
برداشته شوند، بايد به گونـه اي سـاخته شـوند كـه امكـان       استفاده كنندههنگام تميز كردن توسط 

  .، وجود نداشته باشدجهت غير صحيحآن ها در  نصب
  .مطابقت با بازرسي و آزمون دستي بررسي مي شود

هـا، بـر روي   هاي جداشدني، به منظور جلوگيري از خروج غيرعمدي قفسـه فرها با قفسه    22-122
  .شوندصب مينگاه تكيه

اي ساخته شده باشند كه از لغزش ظروف پخت و پـز يـا ماننـد آن بـه     گونهها بايد بههمچنين قفسه
  .ي عقبي جلوگيري كنندسمت لبه

  .دمطابقت با بازرسي و آزمون دستي بررسي مي شو

                                           
1 - Deflector 
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  سيم كشي داخلي   23
  .ب زير كاربرد داردبا در نظر گرفتن مطال 1562-1شماره از استاندارد ملي ايران  23بند 
  : اضافه شود  23-3

اگر براي جابجايي وسيله ، مجبور باشيم تا قسمت هايي از اجاق هاي خـوراك پـزي  را روي سـطح    
  .، اين الزام همچنين كاربرد داردد جدا كنيميا آنها را از وضعيت عادي خو اجاق صفحه اي قرار دهيم

  
  اجزاء متشكله  24
  .ظر گرفتن مطالب زير كاربرد داردبا در ن 1562-1شماره از استاندارد ملي ايران  24بند 
  :اضافه شود    24-1-3

دوره كاركرد قـرار داده   30000را كنترل مي كنند، تحت  صفحه اي اجاقكليدهايي كه المنت هاي 
  .مي شوند

   .وضعيت بسته مي باشند، كاربرد ندارد ياين الزام در مورد كليدهاي كه فقط دارا –يادآوري 
  :اضافه شود     24-1-4

  تنظيم كننده هاي انرژي -
  100 000              براي عملكرد خودكار  
  10 000              براي عملكرد دستي  

  خودكار قابل وصل مجدداز نوع قطع كن هاي حرارتي  -
  100 000  شيشه اي  –سراميك  واحدهاي گرمازاي صفحه اي گرمازاياي براي المنت ه

  10 000        واحدهاي گرمازاي صفحه ايساير  گرمازايبراي المنت هاي 
  3000    فرآيند تميز كنندگي در فرهاي خود  هايكنندههاي كنترل ترموستات -

  تميز كننده پروليتيك
باشـند،   مـي  قطـع كامـل  وضـعيت   يك ي كه مجهز بههاي انرژ كننده و تنظيمها  ترموستات   24-101

  .وشن شدن بدهندفرمان ردماي محيط تغييرات در نبايد در نتيجه 
   .شود بررسي ميكنترل كننده انجام مي شود، بر روي سه نمونه كه مطابقت با آزمون زير 

Cساعت در دماي محيطي  دوكنترل كننده در وضعيت خاموش تنظيم مي شود و به مدت 
oo

520 
  : شود و سپس در قرار داده مي

- oC tكه در آن ،، t گذاري  دما مطابق با نشانهT باشد ؛ مي  
- oC 55 گذاري  بدون نشانه كنترل كننده هاي، در موردT.  

  .حفظ شودبايد  قطع كامل، وضعيت در طول آزمون 
 گونه شكسـت  هيچنبايد . شود دقيقه اعمال مي يكمدت  اتصاالت بهبه همه  V 500آزمونولتاژ يك 

  .مشاهده شود عايقي
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با اتصال زمين  فازتعبيه شده در اجاق هاي خوراك پزي بايد از نوع تك خروجي پريزهاي    24-102
هر دو قطب بايد توسط فيوز يا كليد مينيـاتوري خودكـار بـا    . باشند A16و جريان اسمي تا حداكثر 

ها بايد در پشت يـك پوشـش   آن . محافظت شوند جين اسمي كمتر از جريان اسمي پريز خروجريا
سـيم كشـي ثابـت     بهدائم اگر اجاق خوراك پزي به منظور اتصال به هرحال،  .گيرندجدانشدني قرار 

نيـازي نيسـت قطـب متصـل بـه      مي باشـد،   1و يا مجهز به دو شاخه پالريزه ستدرنظر گرفته شده ا
دن يك كشو يا سـاير محفظـه هـا در دسـترس     اگر فيوزها بعد از باز كر .هادي خنثي محافظت شود

  .باشند، پوشش جدا نشدني مورد نياز نمي باشد
  . شود مطابقت با بازرسي بررسي مي

  .باشد در دسترسرانداز كليدهاي خودكار مينياتوري مي تواند عضو كا -يادآوري 

  
  ها و بندهاي قابل انعطاف بيروني  اتصال تغذيه و كابل  25
  .نظر گرفتن مطالب زير كاربرد داردبا در  1562-1شماره ملي ايران  از استاندارد 25بند 
  :اضافه شود  25-3

مي توانند قبل از  جاسازي شوندهو فرهاي  جاسازي شونده، اجاق هاي واحدهاي گرمازاي صفحه اي
  .نصب وسيله به منبع تغذيه اصلي متصل شوند

  :اضافه شود  25-14
داراي بند تغذيه هاي  پراب. بار است 5000د كل خمش ها هاي حس كننده دما، تعداپرابدر مورد 

  .درجه چرخانده مي شوند 90خمش  2500پس از  مدورسطح مقطع  با
  

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

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

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

  
  بندي جامدفواصل هوايي ، فوصل خزشي و عايق  29
  .ظر گرفتن مطالب زير كاربرد داردبا در ن 1562-1 شماره از استاندارد ملي ايران 29بند 

  
                                           

1 - Ploarized plug 
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  :اضافه شود  29-2
مي باشد، مگر اينكه عايق بندي به گونه اي محصـور يـا بسـته     3رايط ريز محيطي درجه آلودگي ش

باشد كه در اين صورت احتمال اينكه در طي استفاده عادي وسيله، عايق بندي در معـرض آلـودگي   
  .قرار گيرد، وجود ندارد

  :اضافه شود     29-3
از   41آزمون  پراببا دسترس  ابلغير قملتهب قابل رويت گرمازاي المنت روكش در مورد اين الزام 
  . كاربرد ندارد، 10432ملي ايران شمارهاستاندارد 

  
  مقاومت در برابر گرما و آتش   30

  .ظر گرفتن مطالب زير كاربرد داردبا در ن 1562-1شماره از استاندارد ملي ايران  30بند 
  : اضافه شود  30-2

كاربرد  2-2-30كه مجهز به تايمر نمي باشند، بند كباب پزها و تابه ها  ،المنت القايي مقعر در مورد
  .كاربرد دارد 3-2-30در مورد ساير وسايل بند . دارد

  
  مقاومت در برابر زنگ زدگي   31

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

  ، مسموميت و خطرات مشابهتابش  32
  .ظر گرفتن مطالب زير كاربرد داردبا در ن 1562-1 شماره از استاندارد ملي ايران 32بند 
بايد به گونه اي ساخته شوند كه گاز منواكسيد كـربن   پيروليتيكخود تميز كننده فرهاي    32-101

  .خارج نشود كردنتميز در حين فرآيند به ميزان خطرناك 
  .ابقت با آزمون زير بررسي مي شودمط

. مي شـود  ريخته درو باالي داخل فر ور يكنواخت به ط 110-22دو برابر مخلوط تعيين شده در بند 
تنظيم شده  الي كه ترموستات در بيشينه مقداردر ح h 3فر تحت ولتاژ اسمي تغذيه شده و به مدت 

  .است به كار انداخته مي شود
اتاق آزمون بسـته شـده كـه     رخنك مي گردد و سپس د محيطبعد از اين دوره، فر تا دماي تقريبي 

بـادبزن  در اين اتاق توسـط يـك    كه هوا مي باشد، قرار داده مي شود m25 3تا  3m 20داراي حجم 
به كار انداخته مي شـود و غلظـت    كردنفر تحت شرايط تميز  .مي يابدجريان  ،سرعت پايينمكنده 

  .مونو اكسيد كربن در يك متري باالي مركز كف اتاق آزمون اندازه گيري مي شود
  .درصد بيشتر شود 015/0ز غلظت مونو اكسيد كربن نبايد ا

دود باشد، اين آزمون در حـالي كـه    از بين بردندر صورتي كه فر مجهز به يك المنت گرمازا جهت 
فقط هنگامي كه المنت  تميز كردنالمنت گرمازا قطع شده است تكرار مي شود، مگر اين كه فرآيند 

  .گرمازا در مدار باشد، انجام گيرد
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براي محاسبه غلظت مونواكسيد كربن به كار مـي رود، آزمـون در   نيكي يك كنترل بازخور الكترواگر 
  .اتصال كوتاه شده است، تكرار مي شود كنترل بازخور الكترونيكي حالي كه

  
  

  ابعاد برحسب ميلي 
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

 پخت  ناحيهقطر 
mm  

  ابعاد تقريبي
a 

mm 
b 

mm  
c 

mm  
≥ 110  110  140 8 

 8 140 145  145 ≤و  110 >

 9 140 180 180 ≤و  145 >

 10 120 220  220 ≤و  180 >

 10 100 300  300 ≤و  220 >

  
  .محدب باشدظرف نبايد ته . بيشتر شود  mm  05/0ظرف نبايد از كه بيشينه تقعر  -يادآوري

  
  واحد گرمازاي صفحه ايظرف به منظور آزمون المنت هاي  -101شكل 
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  :راهنما 

A   قاعده و ديواره ها  ضخامت ،mm 5/0±mm 2  
B   بيشينه تقعر  
C    ظرفته صاف  ناحيهقطر  
  

ظـرف بـه   . ساخته شده اسـت  ،درصد كربن مي باشد 08/0 دارايكربن كه حداكثر كم از فوالد  اين ظرف -يادآوري
ف حداقل بايـد  ظر تهصاف  ناحيهقطر . صورت استوانه اي بدون دستگيره هاي فلزي با هرگونه بيرون زدگي مي باشد

  .ته ظرف نبايد محدب باشد. مي باشد d006/0 بيشينه تعقر ته ظرف ، . پخت باشد ناحيهبرابر با قطر 
  

  ظرف به منظور آزمون المنت هاي صفحه در برگيرنده گرمازاي القايي -102شكل 
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  متر ابعاد برحسب ميلي
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :راهنما 
A    بار ، جرم تقريبيkg 5/4    
B   كننده محكمچ پي  
C  محور بار  
D   كننده محكممحور پيچ  
  

  .كننده با قطر سيخ در تماس باشدمحكم كه پيچ قرار داده مي شود بار بر روي سيخ گردان به گونه اي  -يادآوري
  

  بار براي آزمون سيخ هاي گردان -103شكل 
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  :راهنما 
A  چسب  
B    سيم هاي ترموكوپل با قطرmm 3/0 با  مطابقIEC 60584-1  نوعK )از جنس كروم آلومل(  
C  مجاز  يدستگيره با نيروي تماس طرحN )1±4(  
D   قطر داخلي : لوله پلي كربناتmm 3  قطر خارجي ،mm 5  
E  قطر : شده اندود صفحه مسي قلعmm 5 ضخامت ،mm 5/0  
  

  .سطح تماس صفحه بايد مسطح باشد -يادآوري
  

  ي سطحهاگيري دما به منظور اندازه پراب -104شكل 
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  ها پيوست
  .كاربرد دارد 1562-1 شماره هاي استاندارد ملي ايران پيوست
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  نامه كتاب
  : مطالب زير كاربرد دارد با در نظر گرفتن 1562-1 شماره نامه استاندارد ملي ايران كتاب

  : اضافه شود
 –گاه هـاي مشـابه   ، ايمنـي وسـايل برقـي خـانگي و دسـت      1562-9 شماره استاندارد ملي ايران -1

  مقررات ويژه ، برشته كن ها، كباب پزها، بريان كن ها و دستگاه هاي مشابه: قسمت نهم 
 –ايمنـي   –، وسايل برقي خانگي و دستگاه هـاي مشـابه    1562-25 شماره استاندارد ملي ايران -2

  الزامات ويژه –اجاق هاي ريز موج شامل اجاق هاي ريز موج تركيبي  – 25-2قسمت 
3- ISO 13732- Ergonomics of the thermal environments Methods for the assessment 
of human responses to contact with surfaces - Part 1:Hot surfaces   


