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 نام خدابه 

  ي با سازمان  استاندارد و تحقيقات صنعتي ايرانآشناي
 قانون اصالح قوانين و مقررات سازمان  استاندارد و تحقيقات 3سازمان استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران به موجب بند يك مادة 

  ايران را) رسمي(ملي تنها مرجع رسمي كشوراست كه وظيفه تعيين، تدوين ونشراستانداردهاي 1371ماه صنعتي ايران، مصوب بهمن
  . عهده داردبه

* نظران مراكز و مؤسسات علمي،  صاحبهاي فني مركب از كارشناسان سازمان هاي مختلف در كميسيونتدوين استاندارد در حوزه
 و تجاري شود وكوششي همگام با مصالح ملي و با توجه به شرايط توليدي، فناوريپژوهشي، توليدي و اقتصادي آگاه و مرتبط انجام مي

كنندگان، كنندگان، صادركنندگان و وارداست كه از مشاركت آگاهانه و منصفانة صاحبان حق و نفع، شامل توليدكنندگان، مصرف
نويس استانداردهاي ملي ايران  براي نظرخواهي  پيش. شوددولتي حاصل ميهاي دولتي و غيرمراكز علمي و تخصصي، نهادها، سازمان

شود و پس از دريافت نظرها و پيشنهادها در كميتة ملي مرتبط با آن  هاي فني مربوط ارسال مي  و اعضاي كميسيوننفعبه مراجع ذي
  .شود ايران چاپ و منتشر مي) رسمي(رشته طرح و در صورت تصويب به عنوان استاندارد ملي 

كنند دركميتة  رعايت ضوابط تعيين شده تهيه ميصالح نيز بامند و ذيهاي عالقهنويس استانداردهايي كه مؤسسات و سازمان پيش
 ترتيب، استانداردهايي ملي تلقي ميبدين. شودعنوان استاندارد ملي ايران چاپ و منتشر ميملي طرح و بررسي و درصورت تصويب، به

مربوط كه سازمان استاندارد   تدوين و در كميتة ملي استاندارد 5 شده در استاندارد ملي ايران شمارة شود كه بر اساس مفاد نوشته
  .دهد به تصويب رسيده باشدتشكيل مي

1 المللي  الكتروتكنيك  ،كميسيون بين(ISO)المللي استاندارد سازمان  استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران از اعضاي اصلي سازمان بين
IEC) (5 4 3 (CAC) كميسيون كدكس غذايي2 (OIML)شناسي قانونيالمللي اندازه و سازمان بين  در ا رابطعنوان تنه است و به

هاي خاص كشور، از آخرين در تدوين استانداردهاي ملي ايران ضمن تـوجه به شرايط كلي و نيازمندي. كندكشور فعاليت مي
  .شودگيري ميالمللي  بهرههاي علمي، فني و صنعتي جهان و استانداردهاي بينپيشرفت

كنندگان، حفظ بيني شده در قانون، براي حمايت از مصرفتواند با رعايت موازين پيشي ايران ميسازمان  استاندارد و تحقيقات صنعت
محيطي و اقتصادي، اجراي بعضي از سالمت و ايمني فردي و عمومي، حصول اطمينان از كيفيت محصوالت و مالحظات زيست

. عالي استاندارد، اجباري نمايدالم وارداتي، با تصويب شوراييا اق/ استانداردهاي ملي ايران را براي محصوالت توليدي داخل كشور و
بندي آن را سازمان مي تواند به منظور حفظ بازارهاي بين المللي براي محصوالت كشور، اجراي استاندارد كاالهاي صادراتي و درجه

و مؤسسات فعال در زمينة مشاوره، آموزش، ها كنندگان از خدمات سازمانهمچنين براي اطمينان بخشيدن به استفاده. اجباري نمايد
) واسنجي(ها و مراكز كاليبراسيون محيطي، آزمايشگاهبازرسي، مميزي و صدورگواهي سيستم هاي مديريت كيفيت و مديريت زيست

كند و در ي ميها و مؤسسات را بر اساس ضوابط نظام تأييد صالحيت ايران ارزيابگونه سازمانوسايل سنجش ، سازمان  استاندارد اين
ترويج دستگاه بين المللي يكاها، . ها اعطا و بر عملكرد آنها نظارت مي كندصورت احراز شرايط الزم، گواهينامة تأييد صالحيت به آن

وسايل سنجش، تعيين عيار فلزات گرانبها و انجام تحقيقات كاربردي براي ارتقاي سطح استانداردهاي ملي ) واسنجي(كاليبراسيون 
  .ن از ديگر وظايف اين سازمان استايرا

                                                 
*   سازمان استاندارد و تحقيقات صنعتی ايران

1 - International Organization for Standardization  
2 - International Electrotechnical Commission  
3 - International Organization for Legal Metrology (Organization International  de Metrologie Legal)  
4 - Contact point 
5 - Codex Alimentarius Commission  

ب 



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

  "اي تجاري هاي سكه الزامات ويژه لوازم توزيع و ماشين :75-2قسمت 

 تجديد (  )نظر اول
  يا نمايندگي/ سمت و   :رئيس 

  عبدي ، جواد  حد كرج وا-عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسالمي 
    ) كنترل–فوق ليسانس مهندسي برق (

    
    :دبير 

  يوسف زاده فعال دقتي ، بهاره  موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران
    ) الكترونيك–ليسانس مهندسي برق (

    
    )اسامي به ترتيب حروف الفبا(:  اعضاء 

  ابوئي مهريزي ، ايرج  موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران
    ) قدرت–ليسانس مهندسي برق (
    

  حميد بهنام ، غزال  موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران
    )ليسانس فيزيك(
    

  زماني امير ذكريا ،  موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران فرشته
    )برق و الكترونيكليسانس مهندسي (
    

(شركت كياتل   )سهامي خاص   فاميل خليلي ، اعظم
    )سانس مهندسي كامپيوترلي(
    

  مداحي ،  )سهامي خاص(آزمايشگاه آروين آزماي سرمد  محسن
    )فوق ليسانس مهندسي انرژي (
    

  مرادي ،  )سابا( سازمان بهره وري انرژي ايران -وزارت نيرو  مونا
  )ليسانس مهندسي برق(  

  

ج 



  فهرست مندرجات
  عنوان  صفحه

  ب  آشنايي با موسسه استاندارد
  ج  سيون فني تدوين استانداردكمي

  و  پيش گفتار 
  ز  مقدمه 

  1      هدف و دامنه كاربرد 1
  2      مراجع الزامي 2
  3      اصطالحات و تعاريف 3
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  9  بندي       طبقه6
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  13  هاي برقدار   حفاظت در برابر دسترسي به قسمت     8
  13  دار  اندازي وسايل موتور       راه9

  13       جريان و توان ورودي 10
  13       گرمايش 11
  15       خالي 12
  15       جريان نشت و استقامت الكتريكي در دماي كار 13
  15  هاي گذرا        اضافه ولتاژ14
  16  ر برابر رطوبت       مقاومت د15
  21        جريان نشت و استقامت الكتريكي 16
  21  ها و مدارهاي مربوط در برابر اضافه بار  ماتور       حفاظت ترانسفور17
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  32  ها و بندهاي قابل انعطاف بيروني         اتصاالت تغذيه و كابل25
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  33         پيش بيني اتصال زمين 27
  33  ها و اتصاالت   پيچ      28
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  34          مقاومت در برابر گرما و آتش30
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 پيش  گفتار
هـاي   الزامات ويژه لوازم توزيع و ماشـين  :75-2قسمت – ايمني -وسايل برقي خانگي و مشابه     « استاندارد  

اين استاندارد بر اسـاس پيـشنهادهاي رسـيده و          .  تهيه شد  1384، نخستين بار در سال       » اي تجاري   سكه
 پانصدو هجـدهمين    و در    هاي مربوطه براي اولين بار مورد تجديدنظر قرار گرفت          بررسي و تأييد كميسيون   

ناد بنـد   تاينك به اين استاندارد به اسـ      .  تصويب شد    4/12/88اجالسيه كميته ملي برق و الكترونيك مورخ      
مـاه     قانون اصالح قوانين و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايـران مـصوب بهمـن                3يك ماده   

  . شود  به عنوان استاندارد ملي ايران منتشر مي1371
هـاي ملـي و جهـاني در زمينـه صـنايع ، علـوم و                  اي حفظ همگامي و هماهنگي با تحـوالت و پيـشرفت          بر

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

  . مراجعه به استانداردهاي ملي ايران بايد همواره از آخرين تجديدنظرآنها استفاده گردد
  . است1384سال  : 1562-2-75اين استاندارد جايگزين استاندارد ملي ايران شماره 

  : منبع و مأخذي كه براي تهيه اين استاندارد به كار رفته به شرح زير است 
 

IEC 60335-2-75 : 2009 , Household and similar electrical appliances – Safety – Part 2-75: 
Particular requirements for commercial dispensing appliances and vending machines 

و 



ز 

  مقدمه 

تحـت   ) IEC 60335-1 : 2006بـا مرجـع    ( 1562-1اين استاندارد بايد همراه استاندارد ملـي ايـران   
  . به كار رود» الزامات عمومي : وسايل برقي خانگي و مشابه ـ ايمني ـ قسمت اول « ان عنو

 بايد طوري تغييـر داده شـده يـا تكميـل            1562-1در اين استاندارد بندهاي نظير در استاندارد ملي ايران          
  . به كار برد»  اي تجاري هاي سكه الزامات ويژه لوازم توزيع و ماشين« گردد تا بتوان آن را به صورت، 

 توضـيحي داده نـشده    1562-1چنانچه در اين استاندارد در مورد بند نظير خود در استاندارد ملـي ايـران                
  .  بدون تغيير به همان صورت كاربرد دارد1562-1باشد، اين بند از استاندارد ملي ايران 

در » جـايگزين شـود   « يـا   » تغييـر داده شـود      « ،  » اضافه شود   « در متن اين استاندارد، هرجا كه عبارت        
هاي ارائه شده در بند نظيـر   هاي آزمون يا يادآوري مورد يك بند بيان شده باشد ، الزامات مربوطه و ويژگي         

  .  بايد به همان ترتيب تطبيق داده شوند1562-1در استاندارد ملي ايران 
  . شود  شروع مي101اند با عدد  هايي كه عالوه بر قسمت اول آمده ها و بند گذاري شكل شماره
گـذاري   و ماننـد آن اسـم  ) ب ـ ب  (، ) الـف ـ الـف   (هايي كه عالوه بر قسمت اول باشند با حـروف   پيوست

  . شوند مي
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



  –ايمني  -  و مشابهوسايل برقي خانگي
 :75-2قسمت    تجارياي هاي سكه  توزيع و ماشينلوازم ويژه الزامات

  

  د كاربرةهدف و دامن    1
  :شود  با در نظر گرفتن موارد زير جايگزين مي1562-1 از استاندارد ملي ايران 1الزامات بند 

اي   هـاي سـكه     وسايل توزيع تجاري برقي و ماشين     ويژه  ايمني   الزاماتتعيين   اين استاندارد هدف از تدوين    
وسـايل تحـت   ولتـاژ   .دباشـ   ميروند،  بكار مييها و محصوالت مصرف كه براي تهيه يا تحويل غذا، نوشيدني     

 ولـت   480  حـداكثر  وسـايل و بـراي سـاير       ولـت    250  حـداكثر  تك فاز  وسايلپوشش اين استاندارد براي     
  .باشد مي

 

  :باشند، عبارتند از كه در دامنة كاربرد اين استاندارد مي ييلهايي از وسا نمونه - 101 يادآوري 
 ماشين -  هاي چاي فله يا جوشاندن قهوه؛

  فروش سيگار؛اي هاي سكه ماشين -

١ساب ها قهوه - ؛

 هاي مايع تجاري؛ گرم كننده -

  اسپرسو؛ة قهودستگاه -

 اي فروش نوشيدني سرد يا گرم؛ هاي سكه ماشين -

 ماشين - هاي توزيع كننده آب گرم؛
 ماشين - هاي توزيع كننده بستني و خامه زده شده؛

 ماشين - هاي توزيع كننده يخ؛
 يا تصويري يا صفحه؛اي فروش روزنامه، نوار صوتي  هاي سكه ماشين -

 بندي شده يا نوشيدني؛ اي فروش غذاي بسته هاي سكه ماشين -

٢وسايل تحويل نوشيدني سرد - .

  .رد داشته باشندكوسايل ممكن است بيش از يك كار
 

ساير استانداردهايي كه ممكن است براي بعضي كاركردها از قبيل آنچه كه در ذيل آمده است، قابل اجرا  - 102 يادآوري
  : عبارتند ازباشند

 - -  ؛)1562-2-24استاندارد ملي ايران شماره ( ها يخچال

  ؛)1562-2-25استاندارد ملي ايران شماره ( اجاق هاي ريز موج وسيلة ه  گرم كردن ب- -
  ؛)1562-64( ها ساب  قهوه- -
  

                                                 
1- Coffee grinders 

2- Refrigerated merchandisers 
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   .كاربرد دارد بهداشت اين وسايل را نيز رابطه بادر ،اين استاندارد هم چنين 
حد امكان خطرات عمومي موجود را كه ممكن است در حين استفاده از اين وسايل بـراي                 اين استاندارد تا    

طـور كلـي بـازي        هر چند كه اين استاندارد به     . گيرد  ، را در بر مي    آيدكاربران و افراد نگهداري كننده پيش       
  .گيرد كردن كودكان با اين وسايل را در برنمي

  

  : به اين نكات توجه شود- 103 يادآوري
بر -   ديگري هم نياز باشد؛الزاماتشوند، ممكن است   وسايلي كه در وسايط نقليه زميني، هوايي و دريايي استفاده مياي

   ديگري هم نياز باشد؛الزاماتباشند، ممكن است   فشار ميهاي  براي وسايلي كه داراي مخزن-
ت كار را به عهده دارند ممكن است هايي كه مسئوليت سالمتي و بهداشت جامعه و حفاظ سازمانبايد توجه داشت  -

  .اشته باشند ديگري نيز دالزامات
  

  : اين استاندارد در موارد زير كاربرد ندارد- 104 يادآوري
  اند؛ وسايلي كه منحصراً براي مصارف خانگي در نظر گرفته شده -
  اند؛ وسايلي كه منحصراً براي اهداف صنعتي در نظر گرفته شده -
) غبار، بخار يا گاز(ي با مواد خورنده يا قابل انفجار يها هايي با شرايط ويژه مانند محيط تفاده در مكان وسايلي كه براي اس-

  باشند؛ مي
  ؛)1562-47استاندارد ملي ايران شماره ( تجاريتابه هاي جوشان برقي -

 بن -  ؛)1562-50استاندارد ملي ايران شماره ( هاي برقي تجاري ماري
  ؛)1562-82استاندارد ملي ايران شماره ( هاي خدمات شخصي ماشينهاي سرگرمي و   ماشين-
  روند؛ بكار مي وسايلي كه منحصراً براي توزيع پول -
  هاي نمايش؛  اتاقك-
 .هاي آب از نوع الكترودي دارند  وسايلي كه گرم كننده-

  

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

  :ضافه شودا
ــور 34-2ايمنــي قــسمت-وســايل برقــي خــانگي و مــشابه "،  34-2-1562 1- 2 ــژه موت  الزامــات وي

  1385  سال،" كمپرسورها
2-2 ISO 1817:1999, Rubber, Vulcanized – Determination of the effect of liquids.    
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  تعاريفو  اصطالحات      3
 : با در نظر گرفتن موارد زير كاربرد دارد1562-1دارد ملي ايران استان از 3الزامات بند 

جايگزين    9-1- 3  : شود
  كار عادي

  تحت شرايط زيرعملكرد وسيله 
ترين روش كار توزيع بكار  نامساعدوسيله تا رسيدن به شرايط پايدار در حالت آماده، و سپس تحت 

 يا دستورالعمل حفظ و نگهداري استفادهعمل دستورالبا وسيله در صورت لزوم مطابق . شود انداخته مي
  .شود اندازي مي  بعدي راهكاريشود و تا حد امكان هر چه سريعتر دورة  مجدداً پر مي

هاي وسايل از نوع نظارت شده در  ها و پوشش اي و درپوش هاي وسايل از نوع حرفه ها و پوشش درپوش
 .شوند قرار داده ميه، هاي در نظر گرفته شد وضعيت

 :جايگزين شود   2- 6- 3
  جدا شدنيقطعة 

 يا استفادههاي  كه طبق دستورالعملاي  توان آن را جدا يا باز كرد، قطعه ميابزار كمك  كه بدون اي طعهق
دستورالعمل حفظ و نگهداري قابل جدا شدن باشد، حتي اگر براي برداشتن آن نياز به ابزار يا كليد 

  .تحمل نكند را 11- 22فرعي كه آزمون بند اي  قطعهدسترسي باشد، يا 
  

جداشدني قطعه  به عنوان قطعهبرداشته شود، اين اي  قطعهكه هنگام نصب الزم باشد كه  در صورتي - 101 يادآوري
  .شود حتي اگر در دستورالعمل ذكر شده باشد كه بايد برداشته شود محسوب نمي

  
  .تواند برداشته شود گردد كه مي محسوب مياي   طعهقباشد، به عنوان  كه قابل باز شدن مياي   قطعه - 102 يادآوري

  

 :جايگزين شود    3- 7- 3
  قطع كننده حرارتي

 يا كاهش مداردماي وسيله يا قسمتي از آن را با باز كردن خودكار طور ب كار غير عادي حيناي كه  وسيله
 محلتواند   نميكاربر يا فرد نگهداري كنندهاي ساخته شده است كه  به گونه و دنك محدود مي جريان

 .را تغيير دهدنصب آن 
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 :جايگزين شود    5- 8- 3
  نگهداري و تعمير توسط استفاده كننده 

كليه عمليات انجام شده در محدوده كاربر يا محدوده حفظ و نگهداري ، مانند آماده سازي وسيله براي 
آوري سكه ها،و تنظيم فرآورده ها يا روش هاي جديد ، پاكسازي، تغيير قيمت، ذخيره سازي مجدد، جمع 

  . كنترل ها و عمليات مشابه را شامل مي شود

  

  .   ،عمليات اجرايي در محدوده سرويس را شامل نمي شودنگهداري و تعمير توسط استفاده كننده – 101 يادآوري
  

3 -101     

  فشار اسمي
  .هاي تحت فشار وسيله اختصاص داده شده است فشاري كه توسط سازنده به قسمت

3 -102     

   الت آمادهح
 گردد ،تغذيه مييا محصوالت پر شدهمواد اوليه  كه در نظر گرفته شده با اي گونه بهحالتي است كه وسيله 

  .هستندخالي هاي سرريز  هاي پول و محفظه صندوقكه  ، در حاليباشد  مياستفادهو آمادة 
3 -103     

  كليد دسترسي
وليكن امكان دسترسي دهد  فظ و نگهداري را ميكليد يا وسايل ديگري كه اجازة دسترسي به محدودة ح

  .دهد به محدودة سرويس را نمي
  

 هاي توليد شده توسط منابع نوري يا الكترومغناطيسي ابزار يا عملياتي با كدها يا سيگنال شامل "وسايل ديگر" - يادآوري
  .باشد مي

  
3 -104     

  كليد غيرفعال كردن
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  .شود ردن قفل داخلي بكار برده ميبراي غير فعال ككليد يا وسايل ديگري كه 
3 -105     

   توزيعدستگاه
 در نظر يها يا ساير محصوالت مصرف اي كه براي تحويل يا در دسترس قرار دادن غذا، نوشيدني وسيله

  .گرفته شده است
  

  .نيز توسط وسيله انجام گرددحصوالت مسازي  عمليات آمادهممكن است  - 1 يادآوري
  

  .هاي اعتباري آغاز شود ها يا كارت تواند به طور دستي يا از طريق وسايلي مانند سكه يع مي عمليات توز- 2 يادآوري
  

3 -106     

  اي ماشين سكه
  .شود وسيلة توزيعي كه توسط سكه، كارت اعتباري يا ساير وسايل پرداخت بكار انداخته مي

3 -107     

  دستورالعمل حفظ و نگهداري
ها و   كنترلتنظيمآوري سكه،  ، جمع مجددكردنپر، هايي كه چگونگي تميز كردن دستورالعمل

  .دهند ميتوضيح مشابه را هاي  عمليات
3 -108     

  فرد نگهداري كننده
  .آورد عمل ميه مراقبت و نگهداري بوسيله از دستورالعمل حفظ و نگهداري مطابق فردي كه 

3 -109     

  محدودة كاربر
  .باشد ميسي، قابل دسترسي اي كه بدون استفاده از ابزار يا كليد دستر محدوده

  

هاي جدا شدني و ساير  قسمتشود كه   محدودة كاربر در حالي تعيين مي وسايل از نوع نظارت شده در- 1يادآوري 
  .باشند همانند كار عادي ميها، در وضعيتي  ها يا درپوش  دربمانندهاي متحرك،  قسمت
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  .بري ندارد محدودة كارگونه اي هيچ  وسايل از نوع حرفه- 2يادآوري 
  

3 -110     

  محدودة حفظ و نگهداري
  .باشد مياي كه تنها با استفاده از كليد دسترسي، قابل دسترسي  محدوده

3 -111     

  محدودة سرويس
  .باشد به تنهايي قابل دسترسي نميكليد دسترسي با استفاده از اي كه  محدوده

3 -112     

  اي از نوع حرفهدستگاه 
 در ها شاپ كافيستفاده توسط افراد آموزش ديده مانند كاركنان آشپزخانه يا ه توزيعي كه تنها براي اوسيل

  .نظر گرفته شده است
3 -113     

   از نوع نظارت شدهدستگاه
تواند توسط  وسيله توزيعي كه براي حفظ و نگهداري توسط افراد آموزش ديده در نظر گرفته شده ولي مي

  .شود، بكار برده شود  نظارت مي آناستفاده ازبر نحوه ساير افراد در محلي كه 
  

  .دنباش ها مي هايي از اين قبيل محل ها نمونه خوري در رستورانغذا  هاي سالن -يادآوري 
  

3 -114        

 بالقوه پرخطرغذاي  1
نده  مي باشد و داراي قابليت تامين سريع وپيشرو مواد اوليه طبيعي يا مصنوعيكه شامل  استغذايي
  . زا يا توليد كننده سم ، هستند  بيماري 2ه ذره بينيموجودات زند رشد شرايط

  

                                                 
1- Potentially hazardous food 
2- Micro-organisms 
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ماهي، صدف خوراكي، سخت   تخم مرغ، گوشت، مرغ،شير،: خطر عبارتند از پر مثال هايي از غذاهاي بالقوه – 1يادآوري 
اهي آماده پوستان، و فرآورده هاي آنها، بصورت خام يا فرآوري شده توسط حرارت، وهمچنين كليه مواد غذايي با منشاء گي

  .مصرف كه بدون نياز به هرگونه فرآوري اضافي مصرف مي شوند
  

مواد اوليه اي كه آرد شده و : براي مثال . غذاهايي كه مي توانند درحين فرآوري بصورت بالقوه پرخطر باشند – 2يادآوري 
  . با آب مخلوط مي شوند و يا مواد اوليه اي كه در دماي نامناسب نگهداري مي گردند

  

  :موارد زير شامل غذاهاي بالقوه پرخطر نمي باشند – 3ادآوري ي
  . آب نبات ، آجيل ، آدامس و تنقالت مشابه آن ها-
  . كلوچه ها ، بيسكوئيت ها و ساير فرآورده هاي قنادي-
  . قهوه فوري ، شكوالت ، كاكائو و شكر-

1 (Aw) غذاهايي كه - . نمي باشد85/0 آن ها بيش از PHدر دماي  يا   و6/4 باالتر از  آن هاCº 25اليت آبي مقدار فع
 5كه نبايد بيش از (، در دوره زماني مشخص شده توسط توليد كننده سلسيوس درجه 5 غذاهايي كه در دماي كمتر از -

  .نگه داري مي شوند) روز باشد
  . داري مي شوندنگه  -Cº 18 يا پايين تر از Cº 65 غذاهايي كه در دماي باالتر از -
  .اهايي كه بسته بندي آن ها به نحو غيرقابل نفوذي محكم شده باشدغذ -
  .فرآوري شده اند غذاهايي كه به منظور پيشگيري از فساد -
 

   عموميالزامات       4
  . كاربرد دارد1562- 1استاندارد ملي ايران  از 4الزامات بند 

  

  ها  عمومي در مورد آزمونشرايط       5
  : با در نظر گرفتن موارد زير كاربرد دارد1562- 1ملي ايران استاندارد  از 5الزامات بند 

 :اضافه شود   2- 5
  

  .باشد مي سه نمونه اضافي ديگر نياز ،انجام شودبايد  102-15 در صورتي كه آزمون بند فرعي - 101يادآوري 
  

                                                 
1- Water activity 
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 :جايگزين شود   6- 5
  .شوند ظيم قرار داده ميترين تن نامساعدها يا وسايل قطع و وصل محدودة كاربر روي  كنترل كننده

ترين  نامساعدهاي محدودة حفظ و نگهداري روي  ها، وسايل قطع و وصل يا ساير قسمت كننده كنترل
  .شوند  قرار داده مي ذكر گرديده، در دستورالعمل حفظ و نگهدارياي كه محدودهتنظيم 

  

  .شوند مي ن تنظيم،وسايل قطع و وصل محدودة سرويسيا ها  كننده  كنترل- 101 يادآوري
  

 :اضافه شود   9- 5
مورد افزاري   وسيله با نرم قرار داده باشد، ديگري در دسترس هايافزار نرمكه سازندة وسيله در صورتي 

 .دهد مييج را انتترين  نامساعدكه گيرد  آزمون قرار مي

 :اضافه شود     10- 5
  

  . شوندتغذيه جدا از وسيله هاي دسترسي و كليدهاي غير فعال كردن ممكن است  كليد- 101يادآوري 
  

  .شوند ، نصب مياند كه همراه وسيله تهيه شدههايي  مطابق با دستورالعملقبل از آزمون كردن، وسايل 
، تأثير اين گرددتواند همراه با ساير وسايل نصب  ها بيان شده كه وسيله مي كه در دستورالعمل در صورتي

 .شود تركيب به حساب آورده مي

 و )Cº ) 5 ± 15 اند، با آبي كه دماي كه براي اتصال به منبع آب در نظر گرفته شدهوسايلي   101- 5
 وسايلي كه به طور  در مورد.شود ها را دارد، تغذيه مي ترين فشار تعيين شده در دستورالعمل نامساعد

  .باشد  مي)Cº ) 5 ± 15شوند، دماي آب  دستي با آب پر مي
  .باشد  مي) Cº ) 5 ± 25 اند، دماي آب ب در نظر گرفته شدهدر مورد وسايلي كه براي خنك كردن آ

اين استاندارد براي محدودة حفظ و نگهداري، در صورت پيروي از دستورالعمل  الزامات   102- 5
براي دسترسي به محدودة حفظ و اگر . باشد ميقابل اجرا  نگهداري و تعمير توسط استفاده كننده

تر بودن، قبل از انجام  نامساعددر صورت ، كليد بي اثر كردن شده ارائهنگهداري كليد غيرفعال كردن 
  .شود مياستفاده آزمون 

المللي  بين از استاندارد 18 آزمون شود، پروب  ارجاع داده ميBپروب آزمون  دبركاره بوقتي    103- 5
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IEC 61032 دوش كار برده ميه ب نيز در محدودة كاربر. 

شوند حتي   آزمون ميگرمازاايل از نوع نظارت شده به عنوان وسايل و وساي  از نوع حرفهوسايل   104- 5
  .موتور باشندمجهز به اگر 

  

  .شوند باشند، به عنوان وسايل موتوردار آزمون مي  نميگرمازالمنت  اشامل در صورتي كه اين وسايل -يادآوري 
  

  بندي طبقه        6
 :ظر گرفتن موارد زير كاربرد دارد با در ن1562- 1استاندارد ملي ايران  از 6الزامات بند 

  : شودتغيير داده    6-1
 .شند با3 و يا 2، 1 حفاظتي طبقةوسايل بايد از 

 :اضافه شود    6-2
4  . باشندIPXحفاظتي درجة اند، بايد حداقل از  وسايلي كه براي استفاده در هواي آزاد در نظر گرفته شده

هايي كه امكان استفاده از فوران آب وجود   آب تميز شوند، يا در مكانوسايلي كه ممكن است با فوران
  . باشندIPX5 حفاظتي صب شوند، بايد حداقل از درجةدارد ن

  
  دستورالعملگذاري و  نشانه      7

  : با در نظر گرفتن موارد زير كاربرد دارد1562- 1استاندارد ملي ايران  از 7الزامات بند 
 :شود ضافها    7-1

  :گذاري شوند وسايل بايد با موارد زير نشانه
 فشار اسمي آنها، برحسب مگا پاسكال، در صورت امكان؛ -

بيشينه فشار آب مجاز، برحسب مگا پاسكال، براي وسايلي كه به منظور اتصال به منبع آب در  -
  .اند نظر گرفته شده

اشند كه نشان دهد چه زماني سطح مورد نياز شوند بايد تجهيزاتي داشته ب  دست پر ميبوسيلهوسايلي كه 
  .آيد عملكرد صحيح بدست مي
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  .دنباش  يا سيگنال سمعي يا بصري از جمله تجهيزات مناسب مي، نشانة سطح- 101يادآوري 
  

باشند، ولتاژ، نوع تغذيه و جريان يا توان خروجي بايد در مجاورت پريز   پريز ميمجهز بهبراي وسايلي كه 
  .شده باشدگذاري  نشانه

وري و با  شوند بايد با بيشينة سطح غوطه وسايلي كه براي تميز كردن به طور جزئي در آب فرو برده مي
  :گذاري شوند عبارت زير نشانه

  .باالتر از اين سطح در آب فرو برده نشود    
  

  :اضافه شود   7-3
  .درو كار ميه  هنگام انجام تنظيمات توسط فرد نگهداري كننده نيز بالزامات

  :اضافه شود    7-8
 5496-2ملي ايران شماره از استاندارد  5021نماد شماره پتانسيل بايد با  بند هم هاي هم ترمينال
  . شوندگذاري نشانه

 يتوانند هنگام كه ميقرار داشته باشد هايي  ها، واشرهاي برداشتني يا ساير قسمت اين نماد نبايد روي پيچ
  .ته شوندباشند، برداش متصل ميها  هاديكه 

 :شوداضافه  7-12-1
مشخص شوند و بايد به بايد  وسايل اتصال شوند، متصل ميوسايلي كه به منبع آب   نصبدستورالعملدر 

  .قابل اجرا باشند، توجه شودد نتوان يكليه قوانين ملي كه م
 .باشد در هواي آزاد مناسب ميبراي استفاده نصب بايد ذكر شود كه آيا وسيله در دستورالعمل 

   .عملكرد مناسب ، بايد ذكر شوددر دستورالعمل نصب بايد بيشينه و كمينه دماي محيط براي 
 شود كه وسيله براي قيدباشند، بايد   نميIPX5در دستورالعمل وسايلي كه حداقل از درجة حفاظتي 

  .باشد يمفضايي كه امكان استفاده از فوران آب وجود دارد، مناسب ندر نصب 
  .من آن ذكر شودينصب بايد بيشينة شيب وسيله براي عملكرد ادر دستورالعمل 
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 "وسيله بايد در وضعيت افقي قرار داده شود" ماننددستورالعملي . باشد  نميº 2 نيازي به ذكر شيب كمتر از- 101يادآوري 
  .باشد كافي مي

  

هايي كه استفاده و  مكاناي بايد ذكر شود كه وسيله بايد تنها در  در دستورالعمل نصب وسايل از نوع حرفه
  . نصب شود،گرديدهحفظ و نگهداري آن به افراد آموزش ديده محدود 

هايي كه  در دستورالعمل نصب وسايل از نوع نظارت شده بايد ذكر شود كه وسيله بايد تنها در مكان
  .دشو گردد، نصبتواند توسط افراد آموزش ديده نظارت  مي

كشي ثابت متصل  اي كه به طور دائم به سيم حفاظتي نوع حرفه طبقةدر دستورالعمل نصب وسايل از 
  بيشتر شود، بايد ذكر شود mA10 آنها ممكن است از جريان نشت الكتريكي و براي وسايلي كه شوند مي

بيشتر  mA 30 ماند اسمي آن نبايد از  پسكاري كه جريان ١(RCD)ماند  كه نصب يك وسيله جريان پس
  .گردد ، توصيه ميشود

اقدامات احتياطي  نگهداري و تعمير توسط استفاده كنندهاگر ضروري است كه در حين     7-12-101
 ،در دستورالعمل حفظ و نگهداري. عمل آيد، جزئيات اين اقدامات بايد توضيح داده شوده باي  ويژه

 غير  شامل چگونگي استفاده از كليد دسترسي و كليدحفظ و نگهداري چگونگي دسترسي به محدودة
هايي دربارة چگونگي دسترسي به محدودة سرويس  لعملا و نبايد حاوي دستور. ذكر شودفعال كردن، بايد

  .باشد
  .شود ميبازرسي،  بررسي مطابقت با 

 . وسيله را مشخص نمايدروش و دفعات تميز كردندستورالعمل حفظ و نگهداري بايد   1- 7-12-101
مادة پاك باقيمانده رفع هرگونه شستشو و همچنين هرگونه جزئياتي دربارة جرم گيري، ضدعفوني و 

 در صورت قابل اجرا بودن، بايد نوع مواد . ، بايد ارائه شودگير از وسيله كننده، ضدعفوني كننده يا جرم
  .شوينده و ضدعفوني كننده نيز بايد مشخص گردد

  
  . مواد را مي توان با نام شيميايي آن ها مشخص نمود– 101يادآوري 

  

                                                 
1- Residual Current Device 
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باشد، در دستورالعمل حفظ و نگهداري بايد ذكر شود كه   نميIPX5له حداقل از درجة حفاظتي اگر وسي
  .وسيله نبايد با فوران آب تميز شود

باشند و براي تميز كردن به طور  ورودي ميقطعة در دستورالعمل حفظ و نگهداري وسايلي كه داراي 
ه اتصال دهنده بايد قبل از تميز كردن وسيله شوند، بايد ذكر شود ك جزئي يا كامل در آب فرو برده مي

  . ورودي بايد خشك شود قطعةبرداشته شود و اينكه قبل از استفادة مجدد از وسيله،
  .شود ميبازرسي،  بررسي مطابقت با 

استفاده از كليد غير فعال كردن مجاز هاي متحرك  اگر براي دسترسي به قسمت  2- 7-12-101
  . و نگهداري بايد هشدار مناسبي در اين زمينه داده شده باشدباشد، در دستورالعمل حفظ مي

  .شود ميبازرسي،  بررسي مطابقت با 
در دستورالعمل حفظ و نگهداري بايد فهرست كليه لوازمي كه ممكن است همراه وسيله   3- 7-12-101

  .د، وجود داشته باشدناستفاده شو
  .شود ميبازرسي،  بررسي مطابقت با 

تورالعمل حفظ و نگهداري بايد بيشينه و كمينه دماي محيط براي عملكرد صحيح در دس  4- 7-12-101
  .وسيله ذكر شود

زدگي يا  كنند، جزئيات جلوگيري از يخ در دستورالعمل حفظ و نگهداري وسايلي كه از آب استفاده مي
  .باشدداده شده  وسيله در صورت بروز يخ زدگي، بايد ايمنچگونگي اطمينان از عملكرد 

  .شود ميبازرسي،  بررسي بقت با مطا
باشند، بايد  در دستورالعمل حفظ و نگهداري وسايلي كه حاوي گاز تحت فشار مي  5- 7-12-101

  . باشدداده شده ،تحت فشار گازهاي   تحت فشار و مخزنهاي جزئياتي دربارة جابجايي ايمن مخزن
  .شود ميبازرسي،  بررسي مطابقت با 

حفظ و نگهداري بايد انواع غذاهايي كه مناسب استفاده در هر يك از در دستورالعمل   6- 7-12-101
  .وسايل هستند همراه با جزئيات مربوط به اطمينان از عملكرد بهداشتي آن ها ،ارائه شود

 سالمت استفاده مي شوند ، درصورتي كه بالقوه  خطر ساز غذاهايبراي وسايلي كه در  7- 7-12-101
باشد ، جزئيات مربوط به حفظ سالمت آن ها در دستورالعمل حفظ نگه داري  وابسته به دما و دوره غذاها
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  .و نگهداري بايد ارائه شود
  .شود ميبازرسي،  بررسي مطابقت با 

در دستورالعمل ها بايد بيان شود كه دسترسي به محدوده سرويس فقط منحصر به افرادي    7-12-102
ل ــ ، به ويژه اطالع از سالمت و بهداشت را نيز شاممي باشنداست كه داراي دانش فني و تجربه عملي 

    .مي شود

  

ها به صورت برچـسبي بـا دوام بـر روي      گذاري آن   باشند، در نشانه    مي) 1(در مورد وسايلي كه داراي طبقه حفاظتي         :توجه  
د ندارد، به كار گرفتـه      هايي كه سيستم اتصال زمين وجو       اي قيد گردد كه نشان دهد، وسيله نبايد در محل           وسيله بايد جمله  

  . شود

  

  هاي برقدار حفاظت در برابر دسترسي به قسمت      8
  . كاربرد دارد1562- 1استاندارد ملي ايران  از 8الزامات بند 

  

  راه اندازي وسايل موتوردار      9
  . كاربرد ندارد1562- 1استاندارد ملي ايران  از 9الزامات بند 

  
  جريان و توان ورودي      10

  . كاربرد دارد1562-1استاندارد ملي ايران  از 10 الزامات بند
  

  گرمايش      11
  : با در نظر گرفتن موارد زير كاربرد دارد1562-1استاندارد ملي ايران  از 11الزامات بند 

  

  : شودتغيير داده    11-2
 دارند و مجهز به kg40وسايلي كه جرمي بيشتر از و شوند،  نصب مي كف رويبه طور معمول ي كه وسايل
  .شوند ، مطابق دستورالعمل سازنده نصب ميباشند يم چرخ ن ياغلتك

  

داده قرار امكان نزديك به ديوارها روي كف  تا حد، وسايل هايي دستورالعملدر صورت عدم وجود چنين  - 101يادآوري 
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  .شوند يامكان روي كف نزديك به ديوارها قرار داده م ساير وسايل، به جز وسايل نصب ثابت، تا حد.شوند يم
  

 : شوداضافه   11-4
موتورها، ترانسفورماتورها يا مدارهاي الكترونيكي  در وسايلي كه داراي افزايش دمادر صورتي كه 

آزمون با در صورتي كه توان ورودي كمتر از توان ورودي اسمي باشد،   تجاوز كند، مجازاز حدباشند،  مي
  .شود ، تكرار ميه شدهاسمي تغذي برابر ولتاژ 06/1ولتاژ  دراي كه  وسيله

 :جايگزين شود   11-7
 وسيله مجدداً پر ،در صورت نياز. شود كار انداخته ميه وسيله تحت كار عادي تا رسيدن به شرايط پايدار ب

  .شود مي
  

  . ممكن است پر كردن مجدد مستلزم استفاده از كليد دسترسي باشد- 101يادآوري 
  

  :اضافه شود    11-8
ها و  ها، دستگيره ، برآمدگيها د تعيين شده براي دستهمحدودة كاربر نبايد از حدوافزايش دماي سطوح در 

  .بيشتر شودشوند،   كوتاه در دست گرفته ميهاي مدت زمانهاي مشابهي كه تنها براي  قسمت
  

ار  انجام كاركرد خود الزم است كه گرم باشد، بكرايهايي كه وسيله ب  اين شرايط براي سطح قسمت- 101 يادآوري
  .رود نمي

  

هايي كه مستقيماً   مدارهاي الكترونيكي، شامل قسمتيسفورماتورها و اجزانتراافزايش دماي موتورها، 
بكار انداخته  برابر توان ورودي اسمي 15/1 درتحت تأثير آنها هستند، ممكن است هنگامي كه وسيله 

  .تعيين شده، بيشتر شودشود، از حدود  مي
كه با استاندارد باشند  ميي يكمپرسورها-موتورز به تجهيزات خنك كننده و وسايلي كه مجه    11-101

  :شوند  نيز تحت دماي محيط زير آزمون مي،مطابقت ندارد 34- 2- 34ملي ايران شماره 
- Cº 32 معتدل؛مناطق ، براي وسايل در   
- Cº 43 گرمسيري؛مناطق  ، براي وسايل در  

 14



  .شوند  در سيستم خنك كننده بكار انداخته مي شرايطترين دنامساعهاي وسيله براي ايجاد  ساير قسمت
  .دنشو ، تعيين نميپرسورهاكم-جز موتورهاي وسيله، ب  قسمتيدماافزايش 

  :بيشتر شودنبايد از مقادير زير كمپرسور -موتورها و محفظة  پيچ ماي سيمد
- Cº 140؛مصنوعيبندي  با عايقكمپرسورهاي - موتورهاي  پيچ  ، براي سيم  
- Cº 130 بندي سلولزي؛ با عايقكمپرسورهاي - موتورهاي  پيچ ، براي سيم  
- Cº 150 كمپرسورها- موتورهاي خارجي  ، براي محفظه.  
  

  خالي    12
  

  استقامت الكتريكي در دماي كارو جريان نشت     13
  : با در نظر گرفتن موارد زير كاربرد دارد1562-1استاندارد ملي ايران  از 13الزامات بند 

  
  : شودتغيير داده   13-2
  :بيشتر شودمقادير زير  نبايد از جريان نشت الكتريكي، 1  حفاظتيطبقةراي وسايل گرمايشي ثابت ب

mA 1به ازاي هر كيلو وات توان ورودي اسمي 
  .بدون محدوديت در بيشينه، وسيله

  وراي كه بط از نوع حرفهبراي وسايل  -
  .باشند كشي ثابت متصل مي  سيم به دائم

mA 1 به ازاي هر كيلو وات توان ورودي اسمي
  .mA 10بيشينه تا وسيله، 

  . اي براي ساير وسايل از نوع حرفه -

mA 75/0  ياmA 75/0  به ازاي هر كيلو وات
 هر كدام كه بيشتر ، وسيلهتوان ورودي اسمي

  mA ۵بيشينه تا است، 

  . گرمايشيبراي ساير وسايل -

  

  اضافه ولتاژهاي گذرا       14
  . كاربرد دارد1562-1استاندارد ملي ايران  از 14الزامات بند 
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 مقاومت در برابر رطوبت     15

  : با در نظر گرفتن موارد زير كاربرد دارد1562-1استاندارد ملي ايران  از 15الزامات بند 
  :اضافه شود    1- 15-1

ر نظر دفتن روي كف آشپزخانه متر، كه براي قرار گريا ك IPX3اي از درجة حفاظتي  از نوع حرفهوسايل 
اند، در معرض آزموني كه در آن آب تحت فشار به طور غير مستقيم روي وسيله پاشيده  گرفته شده

ظرف روي كف قرار داده . نشان داده شده است) 101(ابزار پاشش در شكل . گيرند شود، قرار مي مي
ابزار دور . التر از ته ظرف پاشيده شود با mm 150آبشود كه  اي تنظيم مي شود و فشار آب به گونه مي

  . روي وسيله پاشيده شودmin  5مجموعاًشود تا آب از تمام جهات به مدت  وسيله چرخانده مي
  : شودجايگزين   15-2

اي ساخته شوند  باشند بايد به گونه  مايعات يا جامدات ميسر ريز در معرض عادي  كه در استفادة يوسايل
نبايد با بندي الكتريكي  عايق. آنها تأثيري نگذاردبندي الكتريكي  مدات روي عايقمايعات يا جاسر ريز كه 

  .گيردتحت تأثير قرار هاي مشابه  گيري و عمليات تميز كردن، ضد عفوني كردن، جرم
ها  آبي كه براي آزمون. شود  بررسي مي113-2-15 تا 101- 2-15هاي بندهاي فرعي  مطابقت با آزمون

  .باشد  درصد نمك طعام مي1اوي تقريباً شود، ح استفاده مي
، باشند ميكابل آمادة مخصوص مجهز به آنهايي كه جز  ب هستند،X اتصال نوعي كه مجهز به روش وسايل

 11 يا كابل قابل انعطاف با كوچكترين سطح مقطع مشخص شده در جدول بندترين نوع مجاز  با سبك
  .شوند تجهيز مي

 دنمناسب در جاي خود يا بدون قرار دابه طور  ه اتصال دهنددادنقرار ورودي با قطعه وسايل مجهز به 
  .شوند تر است، آزمون مي نامساعدآن، هر كدام كه 

ي كه به منبع آب متصل هاي مخزن. شود  انداخته ميبكارقبل از هر آزمون، وسيله در حالت آماده 
  .شوند باشند، از قبل با محلول نمك پر مي مي

 را تحمل 3-16 يا استفادة مايع، وسيله بايد آزمون استقامت الكتريكي بند فرعي شدنبعد از هر بار پر 
تواند باعث كاهش  بندي، كه مي  از مايع يا جامدات روي عايقاثريكند و بازرسي بايد نشان دهد كه هيچ 

سپس كليه .  شود، وجود ندارد29 مقادير تعيين شده در بند كمتر ازفواصل خزشي و هوايي به 
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  .شود شوند و وسيله خشك مي ها برداشته مي مانده پس
  .شوند ميترين وضعيت قرار داده  نامساعدشده يا در برداشته  كاربر  در محدودةهاي جدا شدني  قسمت
پيرو يك عمليات حفظ و نگهداري در وضعيت  حفظ و نگهداري  هاي جدا شدني در محدودة قسمت

  .شوند معمول خود قرار داده مي
 خشك، با صرف  هاي ه دانهدانصورت  ه يا دانه دانه بي مواد يا محصوالت پودرهاي مخزن    15-2-101

 از گنجايش كل مخزن به طور 15 %سپس مقدار اضافي برابر. دنشو نظر از هرگونه نشانة سطح، پر مي
  .شود اي درون آن ريخته مي يكنواخت در يك دورة يك دقيقه

، بدون برداشتن هرگونه شكر اضافه از بيرون شوند پر ميسيله ي كه براي پر شدن از بيرون وهاي مخزن
  .شوند ها بعد از پر شدن تعويض مي درپوش. شوند مخزن تعويض مي

 و مقدار اضافي شدهشوند، با محلول نمك پر   مايع كه به طور دستي پر ميهاي مخزن    15-2-102
 است، به طور يكنواخت در يك شتربيكدام كه هر ،  l  25/0 درصد گنجايش كل هر مخزن يا15برابر 

  .شود مياي دورن آن ريخته  دورة يك دقيقه
 با محلول نمك پر ها مخزن و شده مخلوط مايع مسدود هاي مخزن خروجي مجراهاي    15-2-103
است، به طور بيشتر  ، هر كدام كه l 25/0 گنجايش كل هر مخزن يا15 %مقدار اضافي برابر. شوند مي

  .شود  درون آن ريخته ميs  15 ي هيكنواخت در يك دور
  

  .شوند  به نوبت مسدود ميمجراها در صورتي كه مخزن بيش از يك مجراي خروجي مستقل دارد، اين -يادآوري 

  
 با محلول نمك پر ها مخزن و شدهماند مايع مسدود   پسهاي تخليه مخزن مجراهاي    15-2-104
است، به طور بيشتر  ، هر كدام كه l 25/0زن يا گنجايش كل هر مخ15 %مقدار اضافي برابر. شوند مي

  .شود   درون آن ريخته ميs 15ه ي يكنواخت در يك دور
  

  .شوند  به نوبت مسدود ميمجراها در صورتي كه مخزن بيش از يك مجراي تخليه مستقل دارد، اين - 1يادآوري 
  

  .شوند آزمون مينوبت  به ها زنيش از يك مخزن وجود دارد، اين مخ در صورتي كه ب- 2يادآوري 
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شوند،   ميكار بردهه بهاي حفظ و نگهداري  كه حين عملياتي هاي تخليه مخزنشيرهاي       15-2-105
شود و تحت كار   ولتاژ اسمي تغذيه ميدروسيله . دگردن ترين وضعيت تنظيم مي نامساعدبه نوبت روي 

  .شود كار انداخته ميه عادي تا تثبيت جريان محلول نمك ب
 اجازه داده .شود سازي مي خرابي دريچة ورودي وسيله كه به منبع آب متصل است، شبيه    106- 15-2
شود تا آب يك دقيقه بعد از اولين سرريز جاري باشد، مگر اينكه جريان دروني به طور خودكار متوقف  مي
  .شود

  

  .شود يك وسيله آزمون ميتنها  هر بار خرابي -يادآوري 
  

با ريختن سريع كنند  توزيع مي، بطريمانند فنجان يا ه مايع را به ظرف سرو، ي كوسايل      15-2-107
l5/0شود، آزمون   محلول نمك روي سطحي كه ظرف پر انتقال داده شده و توسط كاربر برداشته مي

  .گردد مي
اي و وسايل از نوع نظارت  وسايل از نوع حرفههاي قابل دسترسي، بجز  يل با دهانهوسا    15-2-108

در صورتي كه دهانه درسطح . شوند  محلول نمك درون هر دهانه آزمون ميl 25/0 ، با ريختن آرامشده
  .شود عموي قرار دارد، محلول به سوي دهانه پاشيده مي

  

  .باشند هاي سكه يا كارت مي شامل شكافهاي قابل دسترسي   دهانه-يادآوري 
  

، روي آن بطريدادن ظرف، مانند فنجان يا  امكان قرار و سطوح خارجي دارند كه يوسايل   15-2-109
اي در  براي وسايل از نوع حرفه. شوند  محلول نمك روي سطح آزمون ميl 5/0 وجود دارد، با ريختن سريع

  .شود  افزايش داده ميl 5 محلول نمك تاباشد،   ميm 5/1ترين سطح آنها كمتر از صورتي كه بلند
  

  .شود  انجام مي نيزتوزيع نكند، آزمون حتي اگر وسيله مايع - 1يادآوري 
  

  .شوند  در صورتي كه بيش از يك سطح وجود دارد، اين سطوح به نوبت آزمون مي- 2يادآوري 
  

 m 2/1 باالترين سطح پس از نصب ، زيركهصورتي براي دستگاه هاي حرفه اي قهوه اسپرسو ، فقط در 
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   . افزايش داده شودl 5 باشد ، مقدار آب به
سازي نشت از  دهند، براي شبيه تحويل ميرا بندي شده  بستهلي كه محصوالت از قبل وساي   15-2-110

  .شوند شود، آزمون مي  كه بسته نگه داري شده يا انتقال داده ميسطحيبسته روي هر 
نشت از محصوالت مايع با ريختن سريع مقداري محلول نمك، برابر با حجم بزرگترين محصول از

  .شود سازي مي تواند تحويل دهد، روي سطح شبيه سيله ميبندي شده كه و بسته
 قبل 

 خشك، برابر با حجم بزرگترين بسته از ةنشت از محصوالت خشك با ريختن سريع مقداري شكر دانه دان
  .شود سازي مي شبيهسطح  روي  تواند تحويل دهد، بندي شده كه وسيله مي قبل بسته

  

ا براي تحويل محصوالت جامد مثل روزنامه، فيلم يا سيگار در نظر گرفته  اين آزمون در مورد وسايلي كه تنه-يادآوري 
  .باشد اند، قابل اجرا نمي شده

  

  .شوند ، سه بار انجام ميباشند مياز مايعات شامل استفاده حفظ و نگهداري كه هاي  عمليات   15-2-111
 محلول اب )mm3 )50× 75×150اد تقريباً ابعهاسفنجي ببا شوند، بايد تميز هايي كه  قسمت   15-2-112

راي  بs  10مدت تقريباًاي براي  اعمال نيروي قابل مالحظهاسفنج بدون . شوند مياشباع شده پاك نمك 
  .شود ميكار برده ه هر سطح ب

  

كار ه بتميز كردن آنها داده شده است، هاي  كه دستورالعمل اين آزمون براي سطوح محدودة حفظ و نگهداري - يادآوري
  .شود ينمبرده 

  

 بار 10مطابق با دستورالعمل حفظ و نگهداري  باشند،  ميگيري  در معرض جرمي كهوسايل   113- 2- 5
  .شود كار انداخته ميه وسيله سپس در حالت آماده ب. شوند گيري مي جرم
  :اضافه شود   15-3
  

مجزا به طور الكتريكي هاي  تقسمامكان قرار دادن وسيله در محفظة رطوبت وجود ندارد، در صورتي كه  - 101 يادآوري
  .ندشو ميآزمون 

ساخته اي  ه گونه ب بايدباشند، وسايلي كه براي پر شدن يا تميز كردن مجهز به شير آب مي   15-101
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  .بندي الكتريكي تأثير گذارد كند يا روي عايقهاي برقدار تماس پيدا  با قسمتنتواند   كه آبشده باشند
مطابقت با   .شود  بررسي ميآزمون زير

، گذاري شده روي وسيله تنظيم شده است روي بيشينة فشار آب نشانهوسيله به منبع آبي كه فشار آن 
يت قرار  وضعترين نامساعدروي ، ها  درپوش، شاملهاي قابل كج شدن و متحرك قسمت. شود صل ميمت

 شيرها طوري اند و مجراهاي خروجي گردوش  باز ميبه طور كاملشير به مدت يك دقيقه . شوند ميداده 
ترين جهت هدايت كننده وسيله سپس بايد آزمون استقامت  نامساعدشوند كه آب را در  تنظيم مي

  . را تحمل كند3- 16الكتريكي بند فرعي 
توانند به طور جزئي يا كامل درون آب فرو برده شوند، بايد به   كه براي تميز كردن مييوسايل    15-102
  .رو رفتن در آب حفاظت شوند كافي در برابر تأثيرات فقدر

  .گردد ميشوند، بررسي   انجام ميديگر، كه روي سه وسيلة هاي زير مطابقت با آزمون
براي اولين بار، بكار عمل كردن ترموستات ، تا برابر توان ورودي اسمي 15/1 درو تحت كار عادي وسايل 

در حالي كه . دنشو  بكار انداخته ميرسيدن به شرايط پايدارتا وسايل بدون ترموستات . شود انداخته مي
حاوي در آبي كه سپس به طور كامل . دنشو ميقطع تغذيه وسايل از  ه،برداشته شدوسيله اتصال دهنده 

شود، مگر اينكه با  مي دارد، فرو برده Cº 25  تاCº 10تقريباً يك درصد نمك طعام است و دماي آن بين 
د، كه در اين صورت تا نگذاري شده باش در آب است، نشانهخطي كه نشان دهندة بيشينة عمق فرو رفتن 

  .دنشو در آب فرو برده مي  بيشتر از اين سطح mm 50 عمق
جريان  و در معرض آزمون دنشو خشك ميوسايل از محلول نمك برداشته و  ،بعد از گذشت يك ساعت

  .گيرند  قرار مي2- 16 بند فرعي نشت الكتريكي
  

هاي وسيله  هاي ورودي بندي اطراف پين تمام رطوبت از روي عايقو اطمينان حاصل شود كه  بايد مراقب بود -يادآوري 
  . شده استبرطرف

  

استقامت الكتريكي شود، كه بعد از هر كدام از آنها وسايل بايد آزمون   بار ديگر انجام مي4اين آزمون براي 
  .دن، را تحمل كن4تعيين شده در جدول  ولتاژ با، 3-16بند فرعي 

، پياده باشد دارا ميوري   را بعد از پنجمين غوطهجريان نشت الكتريكياي كه بيشترين  طعات وسيلهق
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تواند باعث كاهش فواصل  بندي كه مي  از مايع روي عايقاثري و بازرسي بايد نشان دهد كه هيچ گردند مي
  . شود، وجود ندارد29خزشي و هوايي به زير مقادير تعيين شده در بند 

كار انداخته ه  بh240 برابر توان ورودي اسمي به مدت 15/1 در باقيمانده تحت كار عادي و ةدو وسيل
ور  شوند و مجدداً به مدت يك ساعت غوطه وسايل از تغذيه قطع مي، بعد از طي اين دوره. دنشو مي
ده ، با ولتاژ تعيين ش3-16سپس خشك شده و در معرض آزمون استقامت الكتريكي بند فرعي . شوند مي

  .گيرند ، قرار مي4در جدول 
تواند باعث كاهش فواصل خزشي و  بندي كه مي  از مايع روي عايقاثريبازرسي بايد نشان دهد كه هيچ 

  . شود، وجود ندارد29 مقادير تعيين شده در يند كمتر ازهوايي به 
  

   و استقامت الكتريكيجريان نشت     16
  : با در نظر گرفتن موارد زير كاربرد دارد1562-1استاندارد ملي ايران  از 16الزامات بند 

  : شودتغيير داده   2- 16
ب  :بيشتر شودنبايد از مقادير زير  جريان نشت الكتريكي، 1  حفاظتيطبقةوسايل گرمايشي ثابت  راي

 mA 2رودي اسمي به ازاي هر كيلو وات توان و
  .وسيله، بدون محدوديت در بيشينه

  اي كه بطور براي وسايل از نوع حرفه -
  .كشي ثابت متصل هستند  سيم به دائم

mA 2 به ازاي هر كيلو وات توان ورودي اسمي
  . mA 10  بيشينهتا وسيله، 

  . اي براي ساير وسايل از نوع حرفه -

mA 75/0 ياmA 75/0  به ازاي هر كيلو وات
توان ورودي اسمي وسيله، هر كدام كه بيشتر 

  .mA 5 شينهاست، بي

  .براي ساير وسايل گرمايشي -

  
  

   در برابر اضافه بارترانسفورماتورها و مدارهاي مربوطهحفاظت      17
  . كاربرد دارد1562-1استاندارد ملي ايران  از 17الزامات بند 
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     18  دوام

  . كاربرد ندارد1562-1استاندارد ملي ايران  از 18الزامات بند 
  

    19  كار غير عادي

  : با در نظر گرفتن موارد زير كاربرد دارد1562-1 ايران استاندارد ملي از 19الزامات بند 
  :اضافه شود    19-1

 قرار  نيز102-19 و 101-19هاي بندهاي فرعي   همچنين در معرض آزمون در صورت امكان،وسايل
  .گيرند مي

  .شوند ترين وضعيت قرار داده مي نامساعدهاي جداشدني محدودة كاربر برداشته شده و در  قسمت
 عادي جداشدني محدودة حفظ و نگهداري پيرو يك عمليات حفظ و نگهداري در وضعيت هاي قسمت

  .شوند خود قرار داده مي
  .شوند ترين سطح پر مي نامساعد تا ها مخزن

 دارند، در حالي كه اين 11هاي بند   آزموندر طول براي محدود كردن فشار اي  كنندهوسايلي كه كنترل
  .گيرند  قرار مي4-19هاي بند فرعي  معرض آزمون غير فعال شده در كننده كنترل

  :اضافه شود    19-2
  

  :هايي از رسيدن به اتالف گرمايي محدود عبارتند از  نمونه- 101يادآوري 
   كار كردن بدون آب؛-  
  ها؛  خاموش شدن بادبزن-  
  .هاي تهويه  پوشاندن سوراخ-  

  

  : شودضافها   19-4
  

دهد، تنها قسمتي كه دما يا فشار را كنترل   كاركردهاي ديگر نيز انجام مياي ندهكن در صورتي كه كنترل - 101 يادآوري
  .شود كند غير فعال مي مي
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  :اضافه شود   19-6
  

 ولتاژ اعمال كههاي وسيله  ساير قسمتدر طول اين آزمون،  بايد مراقب بود و اطمينان حاصل نمود كه - 101يادآوري 
  . مجزا باشد  از يك تغذيةتواند مي PTCه جزء گرمايي ولتاژ اعمال شده ب. شده آسيب نبينند

  
  :اضافه شود   19-7

  .شود  بكار انداخته مي، توزيع براي موتور تحت آزموندورةترين  نامساعدوسيله با 
  : شودتغيير داده   19-11-2

  .دنشو سازي مي حاالت نقص تا رسيدن به شرايط پايدار شبيه
  :اضافه شود    19-13

  .بايد پالستيك ذوب شده از وسيله خارج شود آزمون، ندر طول
اي  هاي غير منتظره به گونه نبايد از محل درجة سلسيوس، بخار يا اشياء جامد 80دماي بيش از  با مايع

  . داشته باشدوجود كردن افراد مجروحخارج شوند كه احتمال 
  . نبايد مختل شود2-15 و 1- 15ها، مطابقت با بندهاي فرعي  بعد از آزمون

  

تواند  بندي الكتريكي تحت تأثير قرار گيرد، آزمون استقامت الكتريكي مي رود عايق  در صورتي كه انتظار مي- 101يادآوري 
  .بعد از هر آزمون انجام شود

  
هر حالت نقص يا . شود  انداخته ميكاره بشود و تحت كار عادي  وسيله با ولتاژ اسمي تغذيه مي   19-10

  .شود دهد، اعمال مي  استفاده از وسيله رخ ميدر طولماالً خواسته كه احتعملكرد نا
  

  .توانند بعد از هر آزمون تعويض شوند هاي آسيب ديده مي  اجزاء يا قسمت- 1 يادآوري
  

  :هايي از حاالت نقص يا عملكرد ناخواسته عبارتند از  نمونه- 2 يادآوري
  :ها در وسيله  نقص-

    توقف برنامه ريز در هر وضعيتي؛   
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     هر بخشي از برنامه؛در طول قطع و وصل مجدد يك يا چند فاز از منبع تغذيه   
    مدار باز يا اتصال كوتاه شدن اجزاء؛   

 گرمايشي المنت، در صورتي كه براي برقدار كردن "روشن" قفل شدن اتصاالت اصلي يك كنتاكتور در وضعيت 
 مستقل از اتصاالت وجود داشته باشد،  داقل دو مجموعةهر چند، اين نقص در صورتي كه ح. شوند ميكار برده ه ب

كنند و يا بوسيلة يك  تواند بوسيله دو كنتاكتوري كه مستقل از يكديگر عمل مي اين نقص مي. شود اعمال نمي
كنند، حاصل  كنتاكتور كه دو آرميچر مستقل دارد كه به صورت دو مجموعة مستقل از اتصاالت اصلي عمل مي

  شود؛
    و نقص دريچة مغناطيسي؛ خرابي   
     و نقص در كنترل بادي يا هيدروليك خرابي.  

           تحويل ديگر تواند از بيرون وسيله ديده شود،   در صورتي كه انسداد مي.يا محصولهاي سكه  مسدود شدن كانال   
بندي  بسته. شود  بكار انداخته ميپذير نباشد، صورت وسيله تا زماني كه تحويل ديگر امكان شود، در غير اين انجام نمي

   بايد به حساب آورده شود؛هاديمحصوالت در مواد 
  : عملكرد ناقص توسط كاربر يا افراد نگهداري كننده-

    ي؛ دادنهاي فشار هاي يا دكمه  كليد ها، ها، دسته اندازي نادرست دكمه  راه  
    وقفه در عملكرد توزيع توسط تسهيالت موجود؛   
    ها؛ ها يا درپوش ن يا بستن نادرست درب باز كرد  
    كاربرد نامناسب دستورالعمل حفظ و نگهداري؛   

           كار برده ه  كاربر ب  روي تمام سطوح در محدودة112-2-15آزمون اسفنج بند فرعي . معمولنادرست تميز كردن    
آنها داده شده  تميز كردن هاي كه دستورالعمل آنهايي جزهمچنين روي تمام سطوح محدودة حفظ و نگهداري، ب. شود مي

  .شود است، نيز اعمال مي
    ترين وضعيت؛ نامساعدريزها در  ها يا برنامه ها، كليد  تنظيم كنترل  
    بارگذاري نادرست؛   
    وري نادرست سكه؛آ  جمع  
     توسط كاربر؛نادرست  استفاده  

       هاي توزيع؛  دريچهبرداشته شدن
    هاي متحرك  قسمت مسدود آردن.  

  

شوند  انجام ميها در حالي  تري ايجاد كند، آزمون نامساعد در صورتي كه عملكرد بدون آب در وسيله شرايط - 3يادآوري 
  .شود  عملكرد توزيع بسته نميدر طول دريچة تغذيه آب .باشد  دريچة تغذية آب بسته ميكه
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  .نتايج را دهندترين  نامساعدرود   كه انتظار ميشوند مي محدود ها به حاالت نقصي عموماً آزمون - 4يادآوري 

  

 در حالي كه لولة 4-19وسايلي كه قطع كنندة حرارتي از نوع مويين دارند مطابق بند فرعي      19-102
  .شوند مويين قطع شده است، آزمون مي

  
  پايداري و خطرات مكانيكي   20

  :در نظر گرفتن موارد زير كاربرد دارد با 1562-1استاندارد ملي ايران  از 20الزامات بند 
  : شودتغيير داده    20-1

داري  هاي مشابه در محدودة حفظ و نگه ها و قسمت ها، درپوش دربشوند كه  آزمون ميوسايل در حالي 
  . قرار دارنداستفاده معمولوضعيت در 

  .شود  دارد، انجام نميº 15اي كه شيب آزمون با وسيله
  :اضافه شود

هاي مشابه در محدودة حفظ و نگهداري در  ها و قسمت ها، درپوش كه دربشود  تكرار ميي آزمون در حال
  .شود  كج ميº 5ترين وضعيت قرار دارند، البته وسيله تنها به اندازة نامساعد

  :اضافه شود   20-2
ه درهم گير كرداي  به گونه انرژي جنبشي دارند، بايد J 4هاي متحرك كه بيش از هاي روي قسمت پوشش

 هستند، مگر اينكه اين ثابتها  باشند كه تنها راه ممكن براي برداشتن آنها زماني باشد كه قسمت
  . ابزار قابل برداشتن باشندبه كمكها تنها  قسمت

  

  استقامت مكانيكي     21
  : با در نظر گرفتن موارد زير كاربرد دارد1562-1استاندارد ملي ايران  از 21الزامات بند 

  :افه شوداض      21-1
ر ا كاربر، اين مقد در محدودة. شود  مياعمال در محدودة حفظ و نگهداري J  5/0اي برابر با انرژي ضربه

J1/0باشد مي .  

 25



  ساختمان      22
  : با در نظر گرفتن موارد زير كاربرد دارد1562-1استاندارد ملي ايران  از 22الزامات بند 

  :اضافه شود   22-6
  

 در نظر گرفته هايي كنند، به عنوان قسمت  را تحمل ميالف. الف يي كه آزمون طول عمر پيوست ها  قسمت- 101يادآوري 
  .تواند رخ دهد مين كه نشت در آنها شوند مي
  

  :اضافه شود   22-7
اي ساخته شده باشند كه نتوان آنها را غير فعال كرده يا بدون استفاده از  گونه هاي فشار بايد به ساز رها 

  .باشد، آنها را روي فشار باالتر تنظيم نمود  در دسترس سازنده ميادي طور عابزاري كه به
  :گيرند هاي تحت فشار دارند، در معرض آزمون زير قرار مي وسايلي كه سيستم

سپس فشار به طور هيدروليك تا . شود  فشار غير فعال شده و سيستم با آب پر ميتعديلكليه وسايل 
  .يابد كند، افزايش ميزماني كه رها كنندة فشار عمل 

 سپس رها . برابر فشار اسمي بيشتر شود و وسيله بايد براي استفادة بعدي مناسب باشد2/1فشار نبايد از 
. يابد كنندة فشار غير فعال شده و فشار مجدداً تا زماني كه دو برابر فشار اسمي حاصل شود، افزايش مي

  .دشو  در اين مقدار نگه داشته ميmin 5فشار به مدت
 ممكن هر چند كه. سيستم نبايد خراب شود و نبايد هيچ تغيير شكل دائمي در آن وجود داشته باشد

 برابر فشار اسمي، تا جايي كه افزايش فشار خطري ايجاد 5/1 قسمت ضعيف بعد از رسيدن فشار به است
 ه يگون به يدباقطع . شود در اين مورد، قسمت ضعيف تعويض شده و آزمون تكرار مي. نكند، قطع شود
  .مشابه بروز نمايد

  . را تحمل كند3- 16وسيله بايد سپس آزمون استقامت الكتريكي بند فرعي 
  

هاي مجزايي روي   آزمون ممكنتواند آزادانه در سيستم تحت فشار گردش نمايد، در صورتي كه سيال نمي - 101يادآوري 
  .نفرد سيستم انجام شوندمهاي  قسمت
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ها با هم  كند، رها كننده تي كه بيش از يك رها كنندة فشار روي يك قسمت از سيستم عمل ميدر صور - 102يادآوري 
  .شوند غير فعال مي

  
  .شود هاي خنك كننده انجام نمي اين آزمون روي سيستم - 103يادآوري 

  

  :اضافه شود     22-14
حفظ و نگهداري  عمليات در طولهايي كه  همچنين در محدودة حفظ و نگهداري براي قسمت الزامات

  .رود بايد لمس شوند، نيز بكار مي
  :اضافه شود    22-33

  حفاظتيطبقةهاي برقدار يا، براي ساختمان از   و محصوالت نبايد در تماس مستقيم با قسمتمواد اوليه
  .بندي پايه باشند ، در تماس با عايق2

بدون  مطابقت با استاندارد، برايضرورت  شوند كه در صورت اي ساخته به گونهوسايل بايد      22-101
  .هاي داخلي را غير فعال نمود نتوان قفل كليد غيرفعال كردن كمك

  .شود بررسي مي IEC 61032  از استاندارد B پروب آزمونبكارگيري مطابقت با بازرسي، آزمون دستي و 
 محدودة  كليد دسترسي برايه ازاز طريق استفادتنها نبايد دسترسي به محدودة سرويس     22-102

  .پذير باشد امكانحفظ و نگهداري 
  .شود مطابقت با بازرسي و آزمون دستي بررسي مي

از سوختگي ها،  هنگام باز بودن يكي از درپوشاي ساخته شوند كه  وسايل بايد به گونه    22-103
  .بخار جلوگيري شودبوسيلة 

  .شود  بررسي مي19هاي بند  مطابقت با بازرسي و آزمون
موادي از  ه يوسيله خته شوند كه محصوالت توزيع شده نتوانند بااي س ه گونهيل بايد بوسا    22-104

  .ها آلوده شوند ها و آشغال قبيل چرب كننده
  .شود ميبازرسي،  بررسي مطابقت با 

هاي  اي ساخته شوند كه باز كردن سهوي شيرهاي كم كردن و دريچه وسايل بايد به گونه    22-105
  .پذير نباشد امكانهاي تخليه  رپوشتخليه يا برداشتن د
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  .شود  دستي بررسي ميمطابقت با بازرسي و آزمون
  

 هستند گردانگردند، آنهايي كه از نوع  هايي كه هنگام رها شدن به طور خودكار به وضعيت بسته برمي دريچه -يادآوري 
  .دشون  در نظر گرفته ميالزاماتاند، براي مطابقت با اين  يا در گودي واقع شده

  

ها بايد طوري قرار گيرند يا حفاظت شوند  ف مربوط به ديگر پرداختوهاي سكه و ظر جعبه    22-106
  .كه پر شدن آنها هيچ خطري ايجاد نكند

 مگا پاسكال mPa  6/0 بايد براي فشار آب بيشتر ازشوند متصل ميوسايلي كه به منبع آب     22-107
  .ساخته شده باشند

  .شود ميي بازرسي،  بررسمطابقت با 
 روغن و محصوالت استفاده شده در وسيله به  وسايل بايد طوري حفاظت شوند كه رطوبت،    22-108
  .د كه فواصل خزشي و هوايي تحت تأثير قرار گيرندننباشته نشوااي  گونه

  .شود ميبازرسي،  بررسي مطابقت با 
  .گ قرمز باشنددهندة هشدار در برابر خطر بايد تنها به رن هاي نشان چراغ    22-109

  .شود ميبازرسي،  بررسي مطابقت با 
اي ساخته شوند كه درپوش هنگام بيش   تحت فشار دارند بايد به گونههاي مخزنكه وسايلي     22-110

 كه اي گونهو بايد مجهز به وسايل رهاسازي فشار به . برداشته شودنتواند از حد بودن فشار درون مخزن 
  .ته شود، باشندداشردرپوش بتواند بدون خطر ب

  .شود مطابقت با آزمون زير بررسي مي
هاي فشار براي اولين بار عمل   مشخص شده، تا زماني كه تعديل كننده11گونه كه در بند  وسيله همان

  .شود كار انداخته ميه كنند، ب
 N100  نيرويي برابر. كاهش يابد kPa  4شود كه فشار تا  و اجازه داده ميشدهوسيله سپس از تغذيه قطع 

برداشتن . شود كه درپوش يا دستة آن بتواند در دست گرفته شود، اعمال مياي  ترين نقطه نامساعدبه 
  .باشدپذير  امكاندرپوش نبايد 

نبايد هنگام .  باقي بماندN100كه نيرو شود  به تدريج كاهش داده ميفشار داخلي سپس در حالي 
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  .رهاسازي، درپوش به شكل خطرناك جابجا شود
دهند كه  روي وسايلي كه درپوش در آنها با پيچ بسته شده يا ساير وسايلي كه اطمينان مي آزمون اين

يابد،  فشار به طور خودكار به روشي كنترل شده قبل از اينكه درپوش بتواند برداشته شود، كاهش مي
 .شود انجام نمي

 مي گيرند،  بايد به نحوي  مورد استفاده قرارخطرپروسايلي كه براي عرضه غذاي بالقوه     22-111
مجهز باشند كه اگر تغييرات ناخواسته اي در فرآيند دما يا نگه داري غذا اتفاق افتاد از عرضه آن ممانعت 

  .  نمايند

  .شود ميبازرسي،  بررسي مطابقت با 
اد      سطح محدوده غذا يا محدوده پاشش بايد قابل پاكسازي باشند به نحوي كه بتوان تمام مو22-112

  .در صورت لزوم ، محدوده غذا بايد قابليت ضدعفوني كردن را داشته باشد. ناخواسته را تميز كرد
  

محدوده غذا ،سطوح در تماس با غذا و يا سطوحي كه غذا ممكن است در طول فرآوري با آن تماس داشته  –يادآوري 
 ، بخشي از غذا ممكن است در طول كار محدوده پاشش ، سطوحي را شامل مي شود كه در آن. باشد را شامل مي شود

  .عادي ، پاشيده يا ريخته شود اما بخشي از فرآورده نهايي نباشد
  

پاكسازي و ضدعفوني آن مطابق با مطابقت با بازرسي بعد از راه اندازي وسيله در كارعادي و سپس 
  .دستورالعمل حفظ و نگهداري ، بررسي مي شود

يله كه به طور مناسب از محدوده هاي غذايي مجزا نشده باشند   محدوده هاي غير غذايي وس22-113
جانوران بايد به نحوي ساخته شوند كه رطوبت يا مواد ناخواسته در آن باقي نماند و همچنين از ورود 

 در صورتي كه اين امر امكان پذير نباشد ، سطوح محدوده هاي غير غذايي بايد. موذي ممانعت گردد
  .قابل پاكسازي باشد 112-22مطابق با بند 

  
  .محدوده هاي غيرغذايي شامل محدوده هاي پاشش نمي شوند – 1يادآوري  

  

  . اين الزامات براي وسايلي كه غذاهاي بسته بندي شده در ظروفي مثل قوطي و بطري كاربرد ندارد-2يادآوري  
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  .شود مطابقت با بازرسي، بررسي مي 
  

  سيم كشي داخلي     23
 : با در نظر گرفتن موارد زير كاربرد دارد1562-1استاندارد ملي ايران   از23الزامات بند 

 : شودتغيير داده    23-3
  .رود داري نيز بكار مي  براي عمليات حفظ و نگهالزامات
  : عبارت است ازها خمشتعداد 

200,000 -  شوند؛ خم مي عادية استفاد در طولهايي كه  ، براي هادي
10,000 -   .شوند عمليات حفظ و نگهداري خم ميدر طول كه هايي  ، براي هادي

اي ساخته  به گونهند تعويض شوند بايد نتوا كشي داخلي كه به آساني مي  سيميمهاربندها    23-101
  : گيرند كهقرارشده و 

  در صورت قابل دسترس بودن آنها، تماس داشته باشد،گهدارندة مهاربندها هاي ن كشي نتواند با پيچ سيم -
   شده باشند؛هاي فلزي قابل دسترس جدا بندي تكميلي از قسمت  عايقةكه بوسيلمگر اين

  باشد؛سته نشده كشي مربوط است، ب پيچ فلزي كه مستقيماً به سيموسيلة كشي ب  سيم-
باشند،  ميعايقي مجهز به پوشش يا بوده  يعايقمواد ، مهاربندها از جنس 1  حفاظتيطبقة براي وسايل -

  نكند؛فلزي را قابل دسترسي هاي برقدار  كشي، قسمت بندي سيم ايقعخرابي مگر اينكه 
بودن بوسيلة فلزي در صورت يا بوده  يعايقمواد از جنس مهاربندها ، 2 حفاظتي طبقة براي وسايل -

  .اند بندي شده هاي فلزي قابل دسترسي عايق از قسمتبندي تكميلي  عايق
  .شود ميبازرسي،  بررسي مطابقت با 

كار  در طول و باشد ميكشي داخلي كه در محدودة حفظ و نگهداري قابل دسترسي  سيم    23-102
 مطابقت داشته 21-25 و 15-25، 14-25، 13- 25 فرعي ، بايد با بندهايشود ميعادي حركت داده 

  .باشد
  .شود هاي مربوطه بررسي مي مطابقت با آزمون
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  اجزاء متشكله     24
  : با در نظر گرفتن موارد زير كاربرد دارد1562-1ايران استاندارد ملي  از 24الزامات بند 

  :اضافه شود   24-1-5
هاي حرارتي يا فيوزها در اتصال دهنده   كننده كه مجهز به ترموستات، قطعهاي وسيله  اتصال دهندهبراي 
  : به غير از موارد زير قابل اجرا است2457-1ملي به شماره باشند، استاندارد  مي

 در دسترس بودن اين مشروط بر اينكه احتمالوجود دارد، اتصال زمين اتصال دهنده به اجازة دسترسي  -
  ؛وجود نداشته باشداتصال دهنده باز كردن  يا نصبحين اتصال 

 در طولورودي قطعة هاي  شاخك همان دمايي است كه روي 18هاي بند   دماي مورد نياز براي آزمون-
  گيري شد؛ اندازه ، اين استاندارد11آزمون گرمايش بند 

١قدرت قطع آزمون -  شود؛ ورودي انجام ميقطعة  با استفاده از 19 بند 

  .شود  تعيين نمي21 مشخص شده در بند طعات حامل جريان افزايش دماي ق-
  

ها مجاز  هاي حراتي در اتصال دهنده كنترل كننده، استفاده از 2457-1ملي هاي استاندارد  مطابق با برگه - 101يادآوري 
  .باشد نمي

  

  : شودتغيير داده     24-2
مجهز كنند، ممكن است   ميعملايمن پايين بسيار تحت ولتاژ  خودكاري كه هاي  كنندهكنترلكليدها و 

  .ندباشمحدودة حفظ و نگهداري  اتصال در هاي  يا كابلبندهابه 
وسايل ساير با در صورت قابل تعويض بودن اتصال، هاي  كردن بندها يا كابلتصل موسايل      24-101

  .د، بايد شناسايي گردندنمنجر به خطر شود نتوان اتصال دهنده در وسيله، و در صورتي كه مي
  

  .كد گذاري رنگي استفاده شودبراي شناسايي از توان  مي - يادآوري
  

  .شود ميبازرسي،  بررسي مطابقت با 
 الزامات: تحت عنوان" 3796-1 معقول با استاندارد ملي حدكليدهاي قفل داخلي بايد تا     24-102

                                                 
1-Breaking-capacity 
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براي هر چند كه . ها را تضمين كند  بايد قطع تمام قطب و مطابقت داشته باشد"ويژه كليدهاي بين راهي
  .باشد ميات مكانيكي قطع تك قطب مجاز حفاظت در برابر خطر

شود و تعداد   بررسي مي3796- 1مربوطه از استاندارد ملي نمودن كليد مطابق بندهاي با آزمون مطابقت 
ه ب عملكرد يك بار دورةدر هر كليد اگر البته .  استدوره 10,000، 17هاي عملكرد براي آزمون بند  دوره

  .باشد ميدوره  100,000هاي عملكرد  دوره، تعداد شود ميكار انداخته 
  

  .رود كار ميه بتنها براي كليدهاي قفل داخلي  الزامات مطابقت با اين استانداردراي ب - يادآوري

  
يد از نوع وصل ، باندا  قرار داده شده19بند كه براي مطابقت با  حرارتي هاي قطع كننده    24-103

 ناخواستة اندازي  راهوكنند،  و موتورها را قطع ميهاي حرارتي  المنتدر صورتي كه . مجدد خودكار باشند
بايد داراي مكانيزم قطع  يا فرد نگهداري كننده شود، برمنتظرة آنها ممكن است باعث بروز خطر براي كار

  .آزاد باشند
  .شود مطابقت با بازرسي و آزمون دستي بررسي مي

  

  و بندهاي قابل انعطاف بيرونياتصاالت تغذيه      25
  :ا در نظر گرفتن موارد زير كاربرد دارد ب1562-1استاندارد ملي ايران  از 25الزامات بند 

  :ضافه شودا   25-7
ند، بايد غالف پلي كلروپرن ا هاي تغذيه وسايلي كه براي استفاده در هواي آزاد در نظر گرفته شده كابل

 1926 از استاندارد ملي 57با كد مشخصه ( پلي كلروپرن دار تر از كابل غالف سبكد و نبايد نداشته باش
هاي گرد و ولتاژ نامي  بندي الستيكي و هادي  ها و بندهاي قابل انعطاف با عايق  كابل،ها سيم: تحت عنوان"
  . باشند" V 750تا

  :اضافه شود   25-15
شي برابر  نيروي كش،جرم وسيلهنظر از  صرفبا شود،  كشي داخلي انجام مي وقتي كه آزمون روي سيم

 n30و گشتاور Nm 1/0 باشد مي.  
كار برده ه كشي به داخل وسيله ب  براي فشار دادن سيمN 30برابر فشاري كشي داخلي، نيروي سيمبراي 

 32

http://www.isiri.org/asp/account/checklog.asp?ID=3796-2.htm
http://www.isiri.org/asp/account/checklog.asp?ID=1926.htm
http://www.isiri.org/asp/account/checklog.asp?ID=1926.htm
http://www.isiri.org/asp/account/checklog.asp?ID=1926.htm
http://www.isiri.org/asp/account/checklog.asp?ID=1926.htm


  .شود مي
  

  بيرونيهاي  هاي هادي ترمينال   26
  . كاربرد دارد1562-1استاندارد ملي ايران  از 26الزامات بند 

  

  بيني اتصال زمين پيش    27
  : با در نظر گرفتن موارد زير كاربرد دارد1562-1استاندارد ملي ايران  از 27الزامات بند 

  :اضافه شود   27-2
اند، بايد   در نظر گرفته شدهها اي كه براي نصب در آشپزخانه  از نوع حرفه1  حفاظتيطبقةوسايل ثابت 

هاي  به تمام قسمتاين ترمينال بايد . رجي داشته باشندپتانسيل خا هاي هم ترمينالي براي اتصال به هادي
بتواند به آن  mm2 10 تا mm2 5/2امين باشد و بايد هاديي با سطح مقطع متصلفلزي قابل دسترسي 

  .هادي را به آن وصل كردبتوان  از نصب وسيله پسقرار گيرد كه اي  به گونهاين ترمينال بايد . وصل شود
 

  .رود ها بكار نمي  پالك مشخصه از قبيلهاي كوچك قسمت براي ماتالزااين  - 101 يادآوري
  

  ها و اتصاالت پيچ      28
  : با در نظر گرفتن موارد زير كاربرد دارد1562-1استاندارد ملي ايران  از 28الزامات بند 

  :اضافه شود     28-1
  .رود كار برده ميه ز بشوند، ني  عمليات حفظ و نگهداري برداشته ميدر طولهايي كه   براي پيچالزامات

  .رود كار ميه شوند، نيز ب عمليات حفظ و نگهداري بسته ميدر طول هايي كه احتماالً  آزمون براي پيچ
  :اضافه شود     28-3

  .شود شوند، نيز اعمال مي كار برده ميه هايي كه توسط فرد نگهداري كننده ب  براي پيچالزامات
  

 يان عايقفواصل خزشي، هوايي و فواصل از م     29

  : با در نظر گرفتن موارد زير كاربرد دارد1562-1استاندارد ملي ايران  از 29الزامات بند 
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  :اضافه شود   29-2
قرار گرفته محصور شده يا اي  بندي به گونه  است مگر اينكه عايق3شرايط ريزمحيطي از درجة آلودگي 

  :به دليل عاديدة استفادر طول باشد كه امكان در معرض آلودگي قرار گرفتن آن 
   توليد شده توسط وسيله؛ميعان -
  ها؛  مايعات يا جامدات، از قبيل اجزاء، محصوالت يا پاك كنندهفاده است-

  .وجود نداشته باشد
  

 ، آتش و ايجاد مسير جريان خزشيگرمامقاومت در برابر      30

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

  

 مقاومت در برابر زنگ زدگي     31

  . كاربرد دارد1562-1استاندارد ملي ايران  از 31الزامات بند 
  

 ، مسموميت و خطرات مشابهتابش      32

  . كاربرد دارد1562-1استاندارد ملي ايران  از 32الزامات بند 
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  متر ابعاد برحسب ميلي
  

  شسيله پاش و- 101شكل 

 35



 ها پيوست

 دربارة اين استاندارد با در نظر گرفتن 1562-1هاي الزامي و اطالعاتي استاندارد ملي ايران  كليه پيوست
  .موارد زير كاربرد دارد

  

  الف. الف پيوست 
  )الزامي(

  هاي ارتجاعي طول عمر قسمتآزمون 
وري در  م آنها قبل و بعد از غوطهگيري سختي و جر هاي ارتجاعي بوسيلة اندازه قسمتآزمون طول عمر 

  .شود آب در دماي باال، انجام مي
ها و روش كار آزمون مطابق با آنچه در  نمونه. شود  نمونه از هر قسمت انجام ميسهآزمون حداقل روي 

  .باشد  مشخص شده، با در نظر گرفتن اصالحات زير ميISO 1817المللي  استاندارد بين
  
  مايعات آزمون    4

  .شود ا آب انجام ميآزمون ب
  

 گرم به ازاي هر 100اند از  ور شده بايد مراقب بود كه اطمينان حاصل شود كه جرم كل قطعات آزمون كه غوطه -يادآوري 
در . ور شوند و اينكه كل سطح آنها به طور آزاد در تماس با آب باشد  و قطعات آزمون بطور كامل غوطهبيشتر نشودليتر آب 

قطعات آزمون از تركيبات مختلف نبايد همزمان درون . ت آزمون نبايد در معرض نور مستقيم قرار گيرندها قطعا  آزمونطول
  .ور شوند محلول يكسان غوطه

  

  قطعات آزمون    5
  سازي قطعات آزمون آماده    4- 5

  .باشد درصد مي) 50 ± 5( و رطوبت نسبي ) C  º) 2 ± 23دما
  

 غوطه    6  وري درون مايع آزمون
  دما  6-1
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C  º 0ورند، تا دماي به مدت يك ساعت در حالي كه قطعات آزمون در آن غوطهآب 


 حرارت داده شده 75
  .شود براي جبران تبخير آبي با همين دما اضافه مي. شود و در اين دما نگه داشته مي

5



  مدت آزمون  6-2

1  .شوند ور مي غوطه h 048قطعات آزمون براي يك دورة كلي

. شوند قطعات آزمون سپس بالفاصله در آب تازه كه در دماي محيط نگه داشته شده است، فرو برده مي
  .مانند ور مي دقيقه غوطه) 45 ± 15(قطعات به مدت 

  .شوند كن خشك مي قطعات آزمون بعد از اينكه از آب برداشته شدند، با كاغذ خشك
  

  روش كار    7
  تغيير جرم  7-2
  .بيشتر شودوري   درصد مقدار تعيين شده قبل از غوطه10يش جرم قطعات آزمون نبايد از افزا
  تغيير در سختي  7-6

  .شود ريز آزموني براي سختي اجرا مي
سطح آنها نبايد چسبناك باشد و با چشم غير .  شودIRHD 8تغييرات سختي قطعات آزمون نبايد بيش از 

  . ضايعه ديگر روي سطح آنها نبايد ديده شودمسلح، هيچ ترك قابل مشاهده يا هرگونه
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 37



 38

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

assessment of human responses to contact with surfaces – Part 1: Hot 
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