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 خدا نامبه
 ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسة با آشنايي

 و اسـتاندارد  مؤسسـة  مقـررات  و قـوانين  اصـالح  قـانون  3مـادة  يـك  بند موجب به ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسة
 اسـتانداردهاي  نشـر  و تدوين تعيين، وظيفه كه است كشور رسمي مرجع تنها 1371 ماه بهمن مصوب ايران، صنعتي تحقيقات

  .دارد عهده به را ايران) رسمي( ملي
 مؤسسـات  و مراكز نظران صاحب *مؤسسه كارشناسان از مركب فني هاي كميسيون در مختلف هاي حوزه در استاندارد تدوين
 يـدي، تول شرايط به توجه با و ملي مصالح با همگام وكوششي شود مي انجام مرتبط و آگاه اقتصادي و توليدي پژوهشي، علمي،
 كننـدگان، مصـرف  توليدكننـدگان،  شـامل  نفـع،  و حـق  صـاحبان  منصـفانة  و آگاهانـه  مشـاركت  از كـه  است تجاري و فناوري

 نـويس  پيش .شود مي حاصل دولتي غير و دولتي هاي سازمان نهادها، تخصصي، و علمي مراكز كنندگان، وارد و صادركنندگان
 از پـس  و شـود مـي  ارسـال  مربـوط  فنـي  هاي كميسيون اعضاي و نفع ذي عمراج به نظرخواهي براي ايران ملي استانداردهاي

 ايـران  )رسمي( ملي استاندارد عنوان به تصويب صورت در و طرح رشته آن با مرتبط ملي كميتة در پيشنهادها و نظرها دريافت
  .شود مي منتشر و چاپ
 كننـد  مـي  تهيـه  شده تعيين ضوابط رعايت با نيز ذيصالح و مند عالقه هاي سازمان و مؤسسات كه استانداردهايي نويس پيش

 ترتيـب،  بـدين  .شـود  مـي  منتشـر  و چـاپ  ايـران  ملـي  اسـتاندارد  عنـوان  به تصويب، درصورت و بررسي و طرح ملي دركميتة
 ملـي  كميتـة  در و تـدوين  5 شـمارة  ايـران  ملـي  استاندارد در شده نوشته مفاد اساس بر كه شود مي تلقي ملي استانداردهايي

  .باشد رسيده تصويب به دهدمي تشكيل استاندارد مؤسسه كه مربوط دارداستان
 المللـي  بـين  كميسـيون  1(ISO)اسـتاندارد   المللـي  بـين  سازمان اصلي اعضاي از ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسة

 كـدكس  كميسـيون  4رابط تنها عنوان به و است (OIML)3 قانوني شناسي اندازه المللي بين سازمان و (IEC)2الكتروتكنيك 
 هـاي  نيازمندي و كلي شرايط به توجه ضمن ايران ملي استانداردهاي تدوين در .كند مي فعاليت كشور در (CAC)5 غذايي 
 .شودمي گيريبهره بينالمللي استانداردهاي و جهان صنعتي و فني علمي، پيشرفتهاي آخرين از كشور، خاص

 مصـرف  از حمايـت  بـراي  قـانون،  در شـده  بينـي  پـيش  موازين رعايت با تواند مي اناير صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسة
 و محيطـي  زيسـت  مالحظـات  و محصـوالت  كيفيـت  از اطمينـان  حصـول  عمـومي،  و فردي ايمني و سالمت حفظ كنندگان،
ـ  وارداتـي،  اقـالم  يـا  / و ر كشو داخل توليدي محصوالت براي را ايران ملي استانداردهاي از بعضي اجراي اقتصادي،  تصـويب  اب

 اجـراي  كشـور،  محصـوالت  براي المللي بين بازارهاي حفظ منظور به تواند مي مؤسسه . نمايد اجباري استاندارد، عالي شوراي
 از كننـدگان  اسـتفاده  بـه  بخشـيدن  اطمينـان  بـراي  همچنين . نمايد اجباري را آن بنديدرجه و صادراتي كاالهاي استاندارد
 و كيفيـت  مديريت هاي سيستم صدورگواهي و مميزي بازرسي، آموزش، مشاوره، زمينة در فعال ؤسساتم و زمانها سا خدمات
 و ها سازمان گونه اين استاندارد مؤسسة ، سنجش وسايل )واسنجي( كاليبراسيون مراكز و ها آزمايشگاه محيطي،زيست مديريت
 تأييـد  گواهينامـة  الزم، شـرايط  احـراز  صـورت  در و كنـد  مـي  ارزيابي ايران صالحيت تأييد نظام ضوابط اساس بر را مؤسسات
 وسـايل  )واسـنجي ( كاليبراسـيون  يكاهـا،  المللي بين دستگاه ترويج .كند مي نظارت آنها عملكرد بر و اعطا ها آن به صالحيت
 ايـن  وظايف يگرد از ايران ملي استانداردهاي سطح ارتقاي براي كاربردي تحقيقات انجام و گرانبها فلزات عيار تعيين سنجش،
 .است مؤسسه

  

                                                 
 ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد موسسة *

1- International organization for Standardization 
2 - International Electro technical Commission 
3-  International Organization for Legal Metrology (Organization International de Metrology Legal)  
4 - Contact point 
5 - Codex Alimentarius Commission 
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  يش گفتارپ
   "تميـز كننـده هـوا   وسـايل  ويـژه   الزامات:  65-2ايمني   قسمت  -وسايل برقي خانگي و مشابه  " استاندارد

اين استاندارد بر اساس پيشنهادهاي رسيده و بررسي توسط مؤسسـه  . تدوين شد  1382نخستين بار در سال 
ين بار مورد تجديدنظر قرار گرفـت  اولبراي  مربوط هاي ميسيوناستاندارد و تحقيقات صنعتي ايران و تأييد ك

                   14/12/86  مــورخ بــرق والكترونيــك ارداســتاند ملــي كميتــة اجــالس چهارصــد و بيســت و دومــينو در 
 استاندارد مقررات مؤسسة و قوانين اصالح قانون 3 مادة يك بند استناد به اين استاندارد  اينك . شد  تصويب

   .شودمنتشر مي ايران ملي استاندارد عنوان به ، 1371 ماه بهمن مصوب ايران، صنعتي تحقيقات و
خـدمات،   و علـوم  صنايع، زمينة در جهاني و ملي هاي پيشرفت و تحوالت با هماهنگي و همگامي حفظ براي

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

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

  .مي شود  1382سال :  1562-65 ملي ايران شمارهاين استاندارد جايگزين استاندارد 
  
  :است زير شرح به گرفته قرار استفاده مورد استاندارد اين تهية براي كه خذيĤبع و مامن
 ، ايمني وسايل برقي خانگي و دستگاههاي مشابه 1382سال:  1562- 65ران شماره استاندارد ملي اي - 1

 وسايل تميز كننده هوا ـ الزامات ايمني ويژه: قسمت شصت و پنجم 

2-IEC 60335-2-65: 2005 Household and similar electrical appliances- Safety- Part 2-65: 
Particular requirements for air-cleaning appliances 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

  مقدمه
 بـا مـرجـع چهــارمتجـديـد نـظر (  1562- 1ملي ايران شمارهبـايـد همـراه بـا استـاندارد  استـانـدارد اين

60335-1 : 2001 IEC   ( مقررات عمومي: قسمت اول -برقي خانگي و مشابه  ايمني وسايل "تحت عنوان " 
  .بكار رود 

طوري تغيير داده شده يا تكميل  1562-1ملي ايران شمارهندهاي نظير در استاندارد در اين استاندارد ب
  .بكار برد  "وسايل تميز كننده هوا ويژه  الزامات "گردند تا بتوان آنرا به عنوان  مي

اي نشده باشد، آن بند  اشاره 1562- 1ملي ايران شمارهچنانچه در اين استاندارد درباره يك بند از استاندارد 
  .بدون تغيير به همان صورت كاربرد دارد 
در مورد يك  "جايگزين شود"يا  "تغيير داده شود"،  "اضافه شود"در متن اين استاندارد هرجا كه عبارت 

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

با عدد  شرح داده شده است ، 1562- 1ملي ايران شمارهندهايي كه عالوه بر استاندارد و ب شكلها گذاري شماره
  . شود ميشروع  101

اين استاندارد و يا   3نوشته شده ، در بند  1در اين استاندارد ، واژه هايي كه به صورت درشت و سياه
هر گاه يك تعريف به . ه اند تعريف شد) بند اصطالحات و تعاريف (  1562- 1 ملي ايران شمارهاستاندارد 

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

  وسايل تميز كننده هواويژه  الزامات : 65-2 قسمت
  و دامنه كاربرد هدف  1 

  :با مطالب زير جايگزين شود  1562-1 رهملي ايران شمااز استاندارد  1بند  
 استفادهبراي  برقيي وسايل تميز كننده هوايژه والزامات ايمني تعيين  اين استانداردهدف از تدوين 

و براي ساير وسايل بيش  V 250 بيش ازبراي وسايل تك فاز آنها ولتاژ اسمي كه  خانگي و مشابه آن است
  . نباشد V 480 از

طري براي ختوانند منشأ  اند ولي با اين حال مي در نظر گرفته نشده خانگي كه براي مصارف عادي وسايلي
ند نيز در دامنه كاربرد اين شو استفاده مي مزارعو ، صنايع سبك  ها در مغازهكه  وسايليمانند ،  عموم باشند

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

  .وسايل توسط كودكان و افراد ناتوان بدون حضور سرپرست اين  ازاستفاده  -
  .وسايل توسط كودكان اين با  كردنبازي  -

  :ين نكات توجه شود  ا به - 101 يادآوري
هم  ديگري الزاماتگرفته شده اند ، ممكن است به  نظرها ، كشتي ها يا هواپيماها در  اتومبيلكه براي استفاده در  وسايلي  - 

  .نياز داشته باشند 
است در كار را به عهده دارند ممكن نيروي مسئوليت سالمت و بهداشت جامعه و حفاظت  كهمراجع قانوني و ذيصالح كشور   - 

  . مشخص نموده باشند  همرا اين مورد الزامات ديگري 

  :بر نمي گيرد  درزير را  وسايلاستاندارد  اين - 102 يادآوري
 ؛ اند كه منحصرا براي مصارف صنعتي در نظر گرفته شده وسايلي - 
) گردوخاك ، بخار يا گاز ( نفجار با شرايط خاص مانند محيط هاي خورنده يا قابل ا مكان هاييكه براي استفاده در  وسايلي  - 

  ؛در نظر گرفته شده اند 
  .ساختمان ايجاد شده است  زهسيستم هاي تميز كننده هوا كه در سا - 

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

   تعاريف و اصطالحات  3
  .نظر گرفتن مطالب زير كاربرد دارد  دربا  1562-1 ملي ايران شمارهاز استاندارد   3بند 



  

  :شود  جايگزين 3-1-9
  عادي كار

اتصال  مدارهاي خروجي ولتاژ باالدر حالي كه يا شده تحويل داده كه گونه  همان، وسيله كار عبارت است از 
  . هر كدام كه نا مساعدتر باشد،  شده اندكوتاه 

3- 101    
  يله تميز كننده هواوس

يونيزه كردن هوا وسيله اي براي و ممكن است به  سيستم تصفيه كننده مي باشدكه داراي يك  كاملي وسيله
  .مجهز باشد 

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

  مورد آزمونها درعمومي  شرايط  5
  :رد دارد كاربنظر گرفتن مطالب زير  با در 1562-1ملي ايران شمارهاز استاندارد  5بند 

  . آزمون مي شوند وسايل موتورداروسايل تميزكننده هوا مانند    101- 5

  بندي طبقه  6
  :كاربرد دارد  1562-1 ملي ايران شمارهاز استاندارد  6بند 

  دستورالعمل و گذاري نشانه  7
  .نظر گرفتن مطالب زير كاربرد دارد  دربا  1562-1 ملي ايران شمارهاز استاندارد   7بند 

  :شود  اضافه  7-12
وسيله  نگهداري و تعمير توسط استفاده كنندهتميزكردن و مربوط به بايد شامل جزئيات رالعمل دستو
تغذيه اصلي   وسيله بايد از ،يا تعمير ونگهداري ديگر كه پيش از تميز كردن  ودقيد شدر آنها بايد . باشد 

 . قطع شود

      بايد جمله اي قيد شود كه نشان دهد اين وسيله نبايد در  ، 1طبقه  ييل تميز كننده هوااوسدر نشانه گذاري : توجه 
  .محل هايي كه سيستم اتصال زمين وجود ندارد به كار گرفته شود 

  دسترسي به قسمتهاي برقدار برابردر  حفاظت  8
  . دارد  كاربردنظر گرفتن مطالب زير  دربا  1562-1 ملي ايران شمارهاز استاندارد   8بند 

  :شود  ضافها  8-1-4
  . بيشتر باشد mj 350 ، انرژي تخليه نبايد از kV 15 در مورد ولتاژهايي با مقدار قله بيش از



  

نگهداري و تعمير توسط تميز كردن يا  براي يك پوششتخليه از قسمتهايي كه تنها پس از برداشتن اين 
  . اندازه گيري مي شود ين پوششاثانيه پس از برداشتن  دو،  در دسترس قرار مي گيرند استفاده كننده

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

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

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

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

  :شود  اضافه     11-8

  .محدود كننده جريان در مدار ولتاژ باال مجاز استيك وسيله استفاده از  - 101يادآوري

  خالي  12

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

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

  رطوبت برابردر  مقاومت  15
  .دارد  كاربرد 1562-1 ملي ايران شمارهاز استاندارد   15بند 

  و استقامت الكتريكي تريكيالكنشت  جريان  16 
  . دارد  كاربردنظر گرفتن مطالب زير  دربا  1562-1 ملي ايران شمارهاز استاندارد   16بند 

  .ترانسفورماتورهاي ولتاژ باال بايد داراي عايق بندي داخلي مناسب باشند   16-101
  . مطابقت با آزمون زير بررسي مي شود
تا دو  به ترمينالهاي اوليه ترانسفورماتور اعمال مي شود انس اسميفركولتاژ سينوسي با فركانسي بيش از 

  .در سيم پيچ ثانويه ترانسفورماتور القاء شود يولتاژ كاربرابر 



  

  :مدت زمان آزمون به شرح زير است 
- s 60  يا فركانس اسمي، براي فركانسهاي تا دو برابر ،  

      - s  )
آزمون فرآانس

  .براي فركانسهاي باالتر ،  s 15 مينهك ، با ) 120×  اسميفرآانس

  .مي باشد فركانس اسمي، فركانس ولتاژ آزمون بيشتر از  براي جلوگيري ازجريان تحريك اضافي -يادآوري 
 يك سوم ولتاژ آزمون اعمال شده و سپس به سرعت بدون هيچ وقفه اي ولتاژ افزايش داده تا ابتدا بيشينه 

يك سوم ولتاژ  تا تقريباً ترتيبز قطع ولتاژ آزمون ، مقدار آن به همان در پايان آزمون ، قبل ا.  مي شود
  . آزمون كاهش داده مي شود

  .  سيم پيچ رخ دهد يكهيچگونه شكست الكتريكي نبايد بين سيم پيچها يا بين حلقه هاي مجاور 

  بار و مدارهاي مربوطه در برابر اضافه ترانسفورماتورها حفاظت  17
  . دارد  كاربرد 1562-1 ملي ايران شمارهرد از استاندا  17بند 

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

  غيرعادي  كار  19
  .كاربرد دارد  1562-1 ملي ايران شمارهاز استاندارد   19بند 

  مكانيكي خطراتو  پايداري  20
  . دارد  ربردكا 1562-1 ملي ايران شمارهاز استاندارد   20بند 

  مكانيكي استقامت  21
  .كاربرد دارد  1562-1 ملي ايران شمارهاز استاندارد   21بند 

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

ز طريق آن نفوذ اشياء د كه انباشداشته در سطح زيرين خود  يايهيل نبايد شكاف يا روزنه اوس 22-101
  . امكان پذير شود قسمتهاي برقداركوچك و تماس آنها با 

، بررسي  قسمتهاي برقدار ودر سطح نگهدارنده  شكاف موجود بينمطابقت با بازرسي و اندازه گيري  فاصله 
ه بوده و ، چنانچه وسيله مجهز به پاي با اين وجود.  ميليمتر باشدشش  اين فاصله دست كم  بايد.  مي شود



  

و در صورتي كه براي قرارگيري  mm 10 براي قرارگيري بر روي ميز در نظر گرفته شده باشد ، اين فاصله به
  . افزايش مي يابد mm 20بر روي سطح زمين در نظر گرفته شده باشد  به 

نگهداري و تعمير توسط درحين  قسمتهاي برقداربه  دسترسي كه از 1هاي همبنديكليد 22-102
مدار ورودي متصل شده و بگو نه اي قرار گيرند كه از هرگونه  درجلو گيري مي كنند  بايد  ده كنندهاستفا

  . جلو گيري كنندناخواسته افتادن  كاربه 
  . بررسي مي شود   IEC 61032 از استاندارد Bمطابقت با بازرسي و با اعمال ميله آزمون 

  داخلي كشي سيم  23
  .كاربرد دارد  1562-1 ان شمارهملي ايراز استاندارد   23بند 

  متشكله اجزاء  24
  .نظر گرفتن مطالب زير كاربرد دارد  دربا  1562-1 ملي ايران شمارهاز استاندارد   24بند 

  :شود  اضافه  24-1-3
  . مرتبه بكار انداخته مي شوند 1000كليدهاي همبندي 

نگهداري و تعمير توسط ن درحي قسمتهاي برقداركليدهاي همبندي كه ازدسترسي به   24-101
  : جلو گيري مي كنند  بايد استفاده كننده

  ؛ مگر آنكه مدار ثانويه از يك ترانسفورماتور ايزوله تغذيه شده باشد ، ـ تمام قطبها را قطع كنند
        ملي ايران شماره، قطع كامل را بر اساس استاندارد  از يكديگر ـ داراي كنتاكتهايي باشندكه فاصله آنها

  . برآورده سازد 3796- 1
   .مطابقت با بازرسي بررسي مي شود

  بيرونيكابلها و بندهاي قابل انعطاف  وتغذيه  اتصال  25
  . دارد  كاربردنظر گرفتن مطالب زير  دربا  1562-1 ملي ايران شمارهاز استاندارد   25بند 

  :شود  اضافه     25-5
  . مجاز است، سه كيلوگرم نيست  ازبيش آنها  جرمكه  يوسايلبراي   Z اتصالروش 

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

                                                 
 Interlock switches 1- 



  

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

  اتصاالتو  ها پيچ  28
  . دارد  كاربرد 1562-1 هملي ايران شماراز استاندارد   28بند 

  هوايي و فواصل از ميان عايق ،خزشي  فواصل  29
  . دارد  كاربرد 1562-1 ملي ايران شمارهاز استاندارد   29بند 

  آتش  و گرما برابردر  مقاومت  30
  .نظر گرفتن مطالب زير كاربرد دارد  دربا  1562-1 ملي ايران شمارهاز استاندارد   30بند 

  . د نداردكاربر    30-2-2

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

  و خطرات مشابه مسموميت،  ابشت  32
  . دارد  كاربردنظر گرفتن مطالب زير  دربا  1562-1 ملي ايران شمارهاز استاندارد   32بند 

  : اضافه شود
  . زاسيون نبايد بيش از حد باشدغلظت ازن توليد شده بوسيله يوني

  m 5/2 × m 5/3 ×m 0/3اين آزمون در اتاقي بدون پنجره به ابعاد كه مطابقت با آزمون زير بررسي مي شود 
 العمل دستوربا وسيله مطابق  . پلي اتيلن پو شيده شده ، انجام مي شود كه ديواره هاي آن با ورقه هاي

    تقريبي در مركز اتاق و در فاصلهاستفاده مي شوند  بر روي ميزي وسايلي كه. سازنده استقرار مي يابد 
mm  750  دناز كف اتاق قرار مي گير .  
با ولتاژ  h 24 وسيله به مدت. نگه داشته مي شود درصد   50 و رطوبت نسبي ºC 25 دماي تقريبي دراتاق 

،  شودايجاد نامساعد تري  شرايط  برداشتقابل با برداشتن فيلترهاي در صورتي كه و  اسمي تغذيه مي شود
  .آن فيلترها برداشته مي شوند 

.  از خروجي هواي وسيله و در مسير جريان هوا قرار داده مي شود  mm 50 لوله نمونه برداري ازن در فاصله
غلظت ازن موجود در لوله نمونه برداري پيش از انجام آزمون ، از بيشينه غلظت اندازه گيري شده در حين 



  

  . ون كاسته مي شودآزم
  .تجاوز نمايد  5× 10- 8درصد ازن موجود در اتاق نبايد از 

 ، نصب شود m3 30 وسيله در اتاقي با فضاي بيش ازاين اين نكته ذكر شده باشد كه  العملچنانچه دردستور  -101يادآوري
  . شود در اين صورت ابعاد اتاق آزمون افزايش داده مي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

  ها پيوست
  .دارد  كاربرد 1562-1 ملي ايران شماره استاندارد هاي پيوست

  
  

   نامه كتاب
  .كاربرد دارد 1562-1 ملي ايران شمارهاستاندارد  نامه كتاب

  



  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
ICS: 23.120 

  8:  صفحه  

  


