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بهنام خدا
آشنايی با سازمان ملی استاندارد ايران
مادهی 3قانون اصالح قوانین و مقررات مؤسسه استاندارد وتحقیقات
مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به موجب بند یک 
صنعتی ایران ،مصوب بهمن ماه  1331تنها مرجع رسمی کشور است که وظیفه تعیین ،تدوین و نشر استانداردهایملی(رسمی)ایران را
به عهده دارد .
نام  موسسهاستانداردوتحقیقاتصنعتیایرانبهموجبیکصدوپنجاهودومینجلسهشورایعالیاداریمورخ 26/60/92بهسازمان
ملیاستانداردایرانتغییروطینامهشماره960/33333مورخ26/3/92جهتاجراابالغشدهاست .
کمیسیونهای فنی مرکب از کارشناسان سازمان ،صاحب نظران مراکز و مؤسسات علمی،

حوزههای مختلف در

تدوین استاندارد در
میشود وکوششی همگام با مصالح ملی و با توجه بهشرایط تولیدی،فناوری و تجاری
پژوهشی ،تولیدی و اقتصادی آگاه و مرتبط انجام 
مصرفکنندگان،صادرکنندگانوواردکنندگان ،مراکز

منصفانهی صاحبان حق و نفع ،شامل تولیدکنندگان،

است که از مشارکت آگاهانه و
شود.پیشنویساستانداردهایملیایران برای نظرخواهی به مراجع

سازمانهای دولتی و غیر دولتی حاصل 
می

علمی و تخصصی ،نهادها،
میشود و پس ازدریافت نظرها و پیشنهادهادر کمیتهی ملی مرتبط باآنرشته طرح
کمیسیونهای فنی مربوط ارسال 

ذینفع و اعضای

میشود .
بهعنوان استاندارد ملی(رسمی) ایرانچاپ و منتشر 
و در صورت تصویب 
کننددرکمیتهی

سازمانهایعالقه مند و ذی صالح نیز با رعایت ضوابط تعیین شده تهیه 
می

پیشنویس استانداردهایی که مؤسسات و

بدینترتیب ،استانداردهایی ملی تلقی

میشود.
بهعنوان استاندارد ملی ایران چاپ و منتشر 
ملی طرح و بررسی و درصورت تصویب ،
کمیتهی ملیاستاندارد مربوطکهسازمانملی

شمارهی  3تدوین و در

میشوند که بر اساس مفاد نوشته شده در استاندارد ملی ایران

بهتصویب رسیده باشد .
میدهد 
استانداردایرانتشکیل 
9
1
بینالمللیالکتروتکنیک) (IECوسازمان
بینالمللی استاندارد)، (ISOکمیسیون 
سازمانملیاستاندارد ایران از اعضای اصلی سازمان 
3
2
میکند.در
بهعنوان تنها رابط کمیسیون کدکسغذایی) (CACدر کشورفعالیت 
بینالمللی اندازه شناسی قانونی)3(OIMLاست و 

آخرینپیشرفتهای علمی ،فنی و صنعتی

نیازمندیهای خاص کشور ،از

تدوین استانداردهای ملی ایران ضمن توجه به شرایط کلی و
میشود .
بهرهگیری 
بینالمللی 
جهان و استانداردهای 
مصرفکنندگان،حفظ سالمت وایمنی

پیشبینی شده در قانون ،برای حمایت از

سازمانملیاستانداردایرانمیتواند با رعایت موازین

فردی و عمومی ،حصول اطمینان از کیفیت محصوالت و مالحظات زیست محیطی و اقتصادی ،اجرایبعضی از استانداردهایملی ایران را
بهمنظورحفظ
نماید.سازمانمیتواند 

برای محصوالت تولیدی داخل کشور و/یا اقالم وارداتی ،با تصویب شورای عالی استاندارد،اجباری
ودرجهبندیآنرا اجبارینماید .همچنین برای اطمینان

بینالمللی برای محصوالت کشور ،اجرای استاندارد کاالهای صادراتی
بازارهای 
سازمآنها و مؤسسات فعال در زمینهی مشاوره ،آموزش ،بازرسی ،ممیزی و صدورگواهی

استفادهکنندگان از خدمات

بخشیدن به
آزمایشگاهها و مراکز کالیبراسیون (واسنجی) وسایل سنجش ،سازمان ملی

زیستمحیطی،

سیستمهای مدیریت کیفیت و مدیریت

میکند و در صورت احراز شرایط الزم،
سازمآنهاو مؤسسات را براساس ضوابط نظام تأییدصالحیتایران ارزیابی 

اینگونه
استانداردایران 
بینالمللی یکاها ،کالیبراسیون(واسنجی)
هانظارتمیکند .ترویج دستگاه 

آنهااعطا و بر عملکرد 
آن
گواهینامهی تأیید صالحیت به 

وسایل سنجش ،تعیین عیار فلزات گرانبها و انجام تحقیقاتکاربردی برایارتقای سطح استانداردهای ملی ایران از دیگر وظایف این
سازمان است.

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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فهرست مندرجات
صفحه

عنوان


آشناییباسازمانملیاستاندارد
کمیسیون فنی تدوین استاندارد 
پیشگفتار 
مقدمه 
1هدفودامنهکاربرد 
9مراجعالزامی 
3اصطالحاتوتعاریف 
2الزاماتعمومی 
3شرایطعمومیدرموردآزمونها 
0طبقهبندی 
3نشانهگذاریودستورالعملها 
3حفاظتدربرابردسترسیبهقسمتهایبرقدار 
2کاراندازیوسایلموتوردار 
16توانورودیوجریان 
11گرمایش 
19درحالحاضرخالیمیباشد .
13جریاننشتواستقامتالکتریکیدردمایکار 
12اضافهولتاژهایگذرا 
13مقاومتدربرابررطوبت 
10جریاننشتالکتریکیواستقامتالکتریکی 
13حفاظتاضافهباردرموردترانسفورماتورهاومدارهایمربوطه 
13دوام 
12کارغیرعادی 
96پایداریوخطراتمکانیکی 
91استقامتمکانیکی 
99ساختمان 
93سیمکشیداخلی 
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ادامه فهرست مندرجات

صفحه 

عنوان
  92اجزاءمتشکله 
  93اتصاالتتغذیهوکابلهاوبندهایقابلانعطافخارجی 
  90ترمینالهایهادیهایخارجی 
  93پیشبینیاتصالزمین 
  93پیچهاواتصاالت 
 92فواصلهوایی،فواصلخزشیوعایقبندیجامد 
  36مقاومتدربرابرگرماوآتش 
  31مقاومتدربرابرزنگزدگی 
  39تابش،مسمومیتوخطراتمشابه 
 پیوستها 
کتابنامه 
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پيش گفتار
استاندارد" وسایلبرقیخانگیومشابه -ایمنی–قسمت: 3-9الزاماتویژهریشتراشها،ماشینهایاصالح
(موزن)ووسایلمشابه " نخستینبار درسال 1333تدوینشد.ایناستانداردبراساسپیشنهادهایرسیدهو
بررسیتوسطسازمانملیاستانداردایرانوتأییدکمیسیونهایمربوطبرایسومین بارموردتجدیدنظرقرار
گرفت و در هفتصد و پنجاه و هشتمین اجالس کمیته ملی استاندارد برق و الکترونیک مورخ 1323/61/31
تصویبشد.اینکایناستانداردبهاستنادبندیکماده 3قانوناصالحقوانینومقرراتمؤسسۀ استاندارد و
تحقیقات صنعتی ایران،مصوببهمنماه،1331بهعنواناستانداردملیایرانمنتشرمیشود .
برای حفظ همگامی و هماهنگی با تحوالت و پیشرفتهای ملی و جهانی در زمینه صنایع ،علوم و خدمات،
استانداردهای ملی ایراندرمواقع لزومتجدید نظر خواهد شد و هر پیشنهادیکه برای اصالح وتکمیل این
استانداردها ارائه شود ،هنگام تجدید نظر در کمیسیون فنی مربوط مورد توجه قرار خواهد گرفت .بنابراین ،
بایدهموارهازآخرینتجدیدنظراستانداردهایملیاستفادهکرد .
ایناستانداردجایگزیناستانداردملیایرانشماره:1309-9-3سال1330است .

منبعومأخذیکهبرایتهیۀایناستانداردمورداستفادهقرارگرفتهبهشرحزیراست :

IEC 60335-2-8 :2012, Household and similar electrical appliances – Safety – Part 2-8: Particular
requirements for shavers , hair clippers and similar appliances



و


مقدمه
ایناستانداردبایدهمراهآخرینویرایشاستانداردملیایرانشماره1309-1تحتعنوان"وسایلبرقیخانگیو
مشابه-ایمنی-قسمتاول:الزاماتعمومی"بهکاررود.
درایناستانداردبندهاینظیردراستانداردملیایرانشماره 1309-1بایدطوریتغییردادهشودیاتکمیل
گرددتابتوانآنرابهعنوان"الزاماتویژهریشتراشها،ماشینهایاصالح(موزن)ووسایلمشابه"بهکاربرد .
چنانچهدرایناستاندارددرموردبندنظیرخوددراستانداردملیایرانشماره 1309-1توضیحیدادهنشده
باشد،اینبندازاستانداردملیایرانشماره1309-1بدونتغییربههمانصورتکاربرددارد .
درمتنایناستاندارد،هرجاکهعبارت"اضافهشود""،تغییردادهشود" یا"جایگزینشود" درموردیکبند
بیانشدهباشد،الزاماتمربوطهبهویژگیهایآزمونیایادآوریهایارائهشدهدربندنظیردراستانداردملی
ایرانشماره1309-1بایدبههمانترتیبتطبیقدادهشوند .
شمارهگذاریشکلهاوبندهاییکهعالوهبرقسمتاولآمدهاندباعدد161شروعمیشوند .
پیوستهاییکهعالوهبرقسمتاولباشندباحروف(الف-الف)(،ب-ب)ومانندآناسمگذاریمیشوند .




ز


وسايل برقی خانگی و مشابه -ايمنی– قسمت :8-2الزامات ويژه ريشتراشها،
ماشين هاي اصالح(موزن) و وسايل مشابه
هدف و دامنه کاربرد

2

اینبندازاستانداردملیایرانشماره1309-1بامطالبزیرجایگزینشود :
هدفازتدوینایناستاندارد،تعیینالزاماتایمنیریشتراشهایبرقی،ماشینهایاصالح(موزنها)ووسایل
مشابهبرایاستفادهخانگیومشابهآناستکهولتاژاسمیآنهابیشاز936Vنباشد .
ياد آوري  -202مثالهاییازوسایلمشابه،وسایلمورداستفادهبرایناخنآراییدست1وپا9میباشند .

وسایلیکهبرایمصارفعادیخانگیدرنظرگرفتهنشدهاندامابااینحال میتوانندمنشاءخطربرایعموم
باشندمانندوسایلیکهتوسطافرادعادیدرمغازههاومزارعاستفادهمیشوند ،دردامنهکاربردایناستاندارد
قرارمیگیرند .
ياد آوري  -202مثالهاییازچنینوسایلی ،موزنهایمخصوصحیوان ،3ماشینهایمخصوصچیدنپشمحیوان 2ووسایل

مورداستفادهآرایشگرانمیباشند .
ایناستانداردتاحدممکنبهخطراتعـــادیکهتوسطاینوسایلبرایافراددرخانهویااطرافآنبهوجود
میآیدتوجهمیکند.اگرچهایناستانداردبهطورکلیمواردزیررادربرنمیگیرد :
 افراد(شاملکودکان)دارای  ناتوانیهایجسمی،حسییامغزی؛یا

 فاقدتجربهواطالعات
ممانعتازاستفادهایمنوسیلهبدونحضورسرپرستیادستورالعمل 
 بازیکردنکودکانباوسایل ياد آوري  -203بهایننکاتتوجهشود :
-

برایوسایلیکهبرایاستفادهدروسایلنقلیهیابررویکشتیهایاهواپیمادرنظرگرفتهشدهاند،ممکناستبهالزامات
دیگرینیازباشد.

1-Manicure
2-Pedicure
3- Animal clippers
4- Animal shearers

1


-

مراجعقانونیوذیصالحکشورکهمسئولیتسالمتوبهداشتجامعهوحفاظتنیرویکاررابهعهدهدارند،ممکناست
دراینموردالزاماتدیگریهممشخصکردهباشند.

ياد آوري  -201ایناستانداردوسایلزیررادربرنمیگیرد :
 -وسایلکهبرایاستفادهدرمکانهاییباشرایطخاصمانندمحیطهایخورندهیاقابلانفجار(گردوخاک،بخاریاگاز)
درنظرگرفتهشدهاند .
-وسایلماساژدهنده(موضوعاستانداردملیایرانشماره )1309-9-39
-وسایلمخصوصمصارفپزشکی(موضوعاستانداردملیایرانشماره )3303

مراجع الزامی

2

اینبندازاستانداردملیایرانشماره1309-1کاربرددارد .
اصطالحات و تعاريف

3

اینبندازاستانداردملیایرانشماره1309-1بادرنظرگرفتنمطالبزیرکاربرددارد .
 9-2-3جايگزين شود:
کار عادي

کارکردوسیلهتحتشرایطزیر :
وسیله با یک گیره بهگونهای نگه داشته میشود که محور اصلی آن و محور اصلی سر کوتاه کننده یا سایر
ملحقاتآندرصفحهافقیقرارگیردوبدوناعمالهیچباریبهکارانداختهمیشود .
وسایلیکهمجهزبهسرهایقابلتنظیممخصوصچیدنو کوتاهکردنمیباشندباتنظیمتیغههابهگونهایبه
کارانداختهمیشوندکهتوانورودی 6/3برابرتوانورودیاسمییا1/9برابرتوانورودیبدستآمدهپساز
برداشتنقسمتهایجداشدنیتأثیرگذاردربار باشد ،هرکدامکهنامساعدتراست.هیچتنظیمدیگریانجام
نمیگیرد .
يادآوري  -202اینگیرهبهگونهایانتخابمیشودکهدرانتقالگرماازوسیلهتأثیرناچیزیداشتهباشد .

202-3
ماشين مخصوص چيدن پشم حيوانات

وسیلهایبرایاستفادهتجاریومخصوصچیدنپشمحیوانیمانندگوسفند 
202-3
ماشين مخصوص کوتاه کردن موي حيوانات

وسیلهایبرایاستفادهتجاریدرسالنهایااستفادهخانگیبرایحیوانیمانندسگ 

2


203-3
1

ريشتراش قابل شستشو 
9

ریشتراشیکهقسمتدستی آنمیتواندزیرآبتمیزشود .
201-3
ريشتراش قابل استفاده در محيطهاي مرطوب

3

ریشتراشیکهقسمتدستیآنمجازاستدرحمامیازیردوشمورداستفادهقرارگیرد .
الزامات عمومی

1

اینبندازاستانداردملیایرانشماره1309-1کاربرددارد .
شرايط عمومی براي آزمونها

6

اینبندازاستانداردملیایرانشماره1309-1بادرنظرگرفتنمطالبزیرکاربرددارد :
 2-8-6اضافه شود:

اگریکوسیلهبرایاستفادهدردوولتاژاسمیمختلفنشانهگذاریشدهباشدودستورالعملنشاندهدکهبرای
استفادهدردوگسترهمختلفولتاژمناسباست،وسیلهبهعنوانوسیلهایبادوگسترهولتاژاسمیدرنظرگرفته
میشود .
طبقه بندي

5

اینبندازاستانداردملیایرانشماره1309-1بادرنظرگرفتنمطالبزیرکاربرددارد :
تغيير داده شود:

2-5

ماشینهایمخصوصچیدنپشمحیوانبایدطبقه9،1یا3باشد .
ریشتراشهایقابلشستشووریشتراشهایقابلاستفادهدرمحیطهایمرطوببایدطبقه9یا3باشند .
سایروسایلیکهولتاژاسمیآنهااز136Vتجاوزنکند،بایدطبقهصفر9،1،یا3باشند .
سایروسایلبایدطبقه9یا3باشند .
اضافه شود:

2-5

ریشتراشهایقابلشستشووریشتراشهایقابلاستفادهدرمحیطهایمرطوببایددستکمدارای درجه
حفاظتیIPX7باشند.اماقسمتهاییکهثابتدرنظرگرفتهشدهاندوترانسفورماتورهاییکهدارایپینهایی 
2

1-Washable shaver
2-Hand-held part
3-Wet shaver
4-Pins
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برای قرارگیری در پریز هستند ،باید دستکم دارای درجه حفاظتی  IPX4باشند .این طبقه بندی برای
قسمتهایساختارطبقه3کاربردندارد .
نشانه گذاري و دستورالعمل

7

اینبندازاستانداردملیایرانشماره1309-1بادرنظرگرفتنمطالبزیرکاربرددارد .
اضافه شود:

2-7

قسمتهایدستیریشتراشهایقابلشستشوبایدبانماد3332ازاستانداردملیایرانشماره13220-1نشانه
گذاریشوند .
قسمتهایدستیریشتراشهایقابلاستفادهدرمحیطهایمرطوببایدبانماد3339ازاستانداردملیایران
شماره3220-1نشانهگذاریشوند .
اضافه شود:

5-7

(نماد3332ازاستانداردملیایرانشماره)3220-1مناسببرایتمیزکردندرزیرشیرآبباز 
(نماد3339ازاستانداردملیایرانشماره)3220-1مناسببرایاستفادهدرحمامیازیردوش 
22-7

اضافه شود:

دردستورالعملموزنهایمخصوصحیواناتبایدقیدشودکهاینوسیلهتنهابرایکوتاهکردنموهایحیوانات
درنظرگرفتهشدهاست .
اگرموزنهایمخصوصحیوانات،برایاستفاده خانگیدرنظرگرفتهشدهباشد،اینموضوعبایددردستورالعمل
قیدگردد .
دردستورالعملموزنهایمخصوصحیواناتکهبرایمصرفتجاریمیباشندوهمچنینماشینهای مخصوص
چیدنپشمحیواناتبایداینجملهقیدشود :
"هشدار:تیغههایمخصوصکوتاهکردن،پسازاستفادهطوالنیمدت،ممکناستگرمشوند ".
اگرازنمادهای3332و3339استفادهشود،بایدمعنیآنهاتوضیحدادهشود .
دستورالعملریشتراشها،بهغیرازریشتراشهایقابلشستشووریشتراشهایقابلاستفادهدرمحیطهای
مرطوببایدشاملعبارتزیرباشند :
"هشدار:اینوسیلهراخشکنگهدارید ".
دستورالعملهایریشتراشهایقابلشستشویدارایبندهایاتصاالتمیانیجداشدنی 9بایدشاملعبارتزیر
باشند :
"هشدار:قبلازتمیزکردنقسمتهایدستیباآب،آنقسمتراازبندتغذیهجداکنید ".
-1تاتدوینآخرینتجدیدنظرایناستاندارد،بهاستانداردبینالمللیIEC 60417-1:2002-10مراجعهگردد.
2-Detachable interconnection cords
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 2-22-7اضافه شود:

دردستورالعملنصبریشتراشهایقابلشستشووریشتراشهایقابلاستفادهدرمحیطهایمرطوب،بهغیر
ازآنهاییکهدارایدرجهحفاظتیIPX7میباشند،بایدبیانشودکهقسمتهایثابتبایدبهگونهاینصبشوند
کهنتوانندبهداخلآببیفتند .
21-7

اضافه شود:

ارتفاعنماد3332و3339بایدحداقل3mmباشد .
توجه :درموردوسایلیکهدارایطبقهحفاظتی()1میباشند،درنشانهگذاریآنهابهصورتبرچسبیبادوام
بررویوسیلهبایدجملهایقیدگرددکهنشاندهد،وسیلهنبایددرمحلهاییکهسیماتصالزمینوجودندارد،
بهکارگرفتهشود .
حفاظت در برابر دسترسی به قسمتهاي برقدار

8

اینبندازاستانداردملیایرانشماره1309-1کاربرددارد .
راهاندازي وسايل موتوردار
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اینبندازاستانداردملیایرانشماره1309-1کاربرددارد .
توان ورودي و جريان

20

اینبندازاستانداردملیایرانشماره1309-1کاربرددارد .
گرمايش

22

اینبندازاستانداردملیایرانشماره1309-1بادرنظرگرفتنمطالبزیرکاربرددارد .
7-22

جايگزين شود:

وسایلیکهفقطبرایاستفادهخانگیدر نظرگرفتهشدهاندبهمدت  16 minبهطورپیوستهبهکارانداخته
میشوند .
ماشینهایمخصوصچیدنپشمحیواناتتابرقراریشرایطپایداربهکارانداختهمیشوند .
موزنهای مخصوص حیوانات و سایر وسایل به مدت   16 minبهکار انداخته شده و   16 minاستراحت
دادهمیشوند.ایندورهکارتابرقراریشرایطپایدارتکرارمیشود .
8-22

اضافه شود:

افزایشدمایقسمتهاییکهدر استفادهعادیباپوستوموتماسدارندویادردستنگهداشتهمیشوند
نبایدازحدتعیینشدهبرایدستگیرههاییکهدراستفادهعادیبهطورپیوستهدردستنگهداشتهمیشوند
5


بیشترشود.افزایشدمابرایتیغههایماشینهایمخصوصچیدنپشمحیواناتدراستفادهتجاریوموزنهای
مخصوصحیواناتدراستفادهعادیکهمجازاستباپوستومویحیواناتدرتماسباشد36K،میباشد .
22

در حال حاضر خالی میباشد.

23

جريان نشت و استقامت الكتريكی در دماي کار

اینبندازاستانداردملیایرانشماره1309-1کاربرددارد .
اضافه ولتاژهاي گذرا

21

اینبندازاستانداردملیایرانشماره1309-1کاربرددارد .
مقاومت در برابر رطوبت

26

اینبندازاستانداردملیایرانشماره1309-1کاربرددارد .
جريان نشت الكتريكی و استقامت الكتريكی

25

اینبندازاستانداردملیایرانشماره1309-1کاربرددارد .
حفاظت اضافه بار در مورد ترانسفورماتورها و مدارهاي مربوطه

27

اینبندازاستانداردملیایرانشماره1309-1کاربرددارد .
دوام

28

اینبندازاستانداردملیایرانشماره1309-1کاربردندارد .
کار غيرعادي

29

اینبندازاستانداردملیایرانشماره1309-1بادرنظرگرفتنمطالبزیرکاربرددارد .
2-29

اضافه شود:

وسایلدستیتحتآزمونبند161-12نیزقرارمیگیرند .
7-29

اضافه شود:

وسایلیکهدستینبودهویابادستروشننگهداشتهنمیشوندبهمدت3minآزمونمیشوند .
 20-29اضافه شود:
يادآوري  -202کمترینبارممکن،درهنگامکار عادیوسیلهوبابرداشتنتمامیقسمتهایجداشدنیکهممکناستدرمقدار
بارتأثیرگذارند،بهدستمیآید .
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 202-29وسایلدستیبررویتختهچوبینرم1درنامساعدترینوضعیتقرارمیگیرند.اینوسایلباولتاژاسمی
تغذیهشدهوتابرقراریشرایطپایداربهکارانداختهمیشوند .
پايداري و خطرات مكانيكی

20

اینبندازاستانداردملیایرانشماره1309-1کاربرددارد .
استقامت مكانيكی

22

اینبندازاستانداردملیایرانشماره1309-1بادرنظرگرفتنمطالبزیرکاربرددارد .
2-22

اضافه شود:

ضربههایی با انرژی برخورد  ،6/3 Jتنها به قسمتهایی که با افتادن وسیله ،با زمین برخورد میکنند ،اعمال
میشوند.برایسایرقسمتهاسهضربهباانرژیبرخورد6/33Jاعمالمیشود .
ضربههابهسرهایکوتاهکنندهواردنمیشوند .
ساختمان

22

اینبندازاستانداردملیایرانشماره1309-1بادرنظرگرفتنمطالبزیرکاربرددارد .
 25-22اضافه شود:

قسمتهایدستیریشتراشهایقابلشستشوبایددارایساختارطبقه3بابیشینهولتاژکاریتا92Vباشند .
قسمتهایدستیریشتراشهایقابلاستفادهدرمحیطهایمرطوببایددارایساختارطبقه3بابیشینهولتاژ
کاریتا 19 Vباشند،بجزهنگامیکهدرحالشارژهستندکهدراینزمانولتاژکارینبایداز 92 Vبیشتر
شود .
مطابقتبابازرسیواندازهگیریبررسیمیشود .
 35-22اضافه شود:

قسمتهایدستیبایددارایساختارطبقه9یا3باشند .
قسمتهایدستیوسایلیکهولتاژاسمیآنهابیشاز136 Vنمیباشد،بهغیرازریشتراشهایقابلشستشوو
ریشتراشهایقابلاستفادهدرمحیطهایمرطوب،میتواننددارایساختارطبقهصفرباشند .
 10-22جايگزين شود:

ماشینهای مخصوص چیدن پشم حیوانات و موزنهای مخصوص حیوانات باید مجهز به کلیدی برای کنترل
موتورباشند .
مطابقتبابازرسیبررسیمیشود .
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 1-Soft-wood

 202-22وسایلنبایددارایشکافهایی باشندبهگونهایکهامکاننفوذوتماساجسامکوچکباقسمتهای
برقداربهوجودآورد .
مطابقتازطریقبازرسیواندازهگیریفاصلهبینسطحنگهدارندهوقسمتهایبرقدارازبینشکافهابررسی
میشود.اینفاصلهبایدحداقل  0 mmباشد.بااینوجوداگروسیلهدارایپایهباشد،اینفاصلهبرایوسیلهای
کهبررویمیزقرارمیگیردتا16mmوبرایوسیلهایکهبررویسطحزمینقرارمیگیردتا96mmافزایش
مییابد .
202-22ریشتراشهاوماشینهایاصالح(موزن)بایدبهگونهایساختهشوندکهنفوذموهایکوتاهشدهنتواند
موجباشکالالکتریکییامکانیکیشود .
مطابقتبابازرسیبررسیمیشود .
203-22ریشتراشهایقابلشستشووریشتراشهایقابلاستفادهدرمحیطهایمرطوببهغیرازآنهاییکه
دارایدرجهحفاظتی IPX7میباشند،بایدبهگونهایساختهشوندتاقسمتهاییکهثابتدرنظرگرفتهشدهاند
بتوانندبهطورمطمئنثابتشوند .
مطابقتبابازرسیبررسیمیشود .
يادآوري -سوراخهایکلید،قالبها ووسایلمشابه،بدونوسایلاضافیدیگربرایجلوگیریازبلندشدنناخواستهوسیلهازروی
نگهدارندهآن،بهعنوانوسایلمناسبیبرایتثبیتمطمئنوسیلهمحسوبنمیشوند .

سيم کشی داخلی

23

اینبندازاستانداردملیایرانشماره1309-1کاربرددارد .
اجزاء متشكله

21

اینبندازاستانداردملیایرانشماره1309-1بادرنظرگرفتنمطالبزیرکاربرددارد .
 3-2-21اضافه شود:

برای کلیدهای قطع و وصل بهکاررفته در ماشینهای مخصوص چیدن پشم حیوانات برای استفاده تجاری و
موزنهای مخصوص حیوانات ،ماشینهای اصالح آرایشگاهها ،تعداد دوره کار اعالم شده برای بند 2-1-3
استانداردملیایرانبهشماره3320-1بایددستکم36666مرتبهباشد .
در مورد کلیدهای قطع و وصل بهکاررفته در موزنها و ماشینهای مخصوص چیدن پشم حیوانات که فقط
استفادهخانگیدارند،تعداددورهکاراعالمشدهبرایبند 2-1-3استانداردملیایرانبهشماره 3320-1باید
دستکم3666مرتبهباشد .
درموردکلیدهایقطعووصلریشتراشهاکهفقطاستفادهخانگیدارند،تعداددورهکاراعالمشدهبرایبند
2-1-3استانداردملیایرانبهشماره3320-1بایددستکم0666مرتبهباشد .
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اتصاالت تغذيه و کابلها و بندهاي قابل انعطاف خارجی

26

اینبندازاستانداردملیایرانشماره1309-1بادرنظرگرفتنمطالبزیرکاربرددارد .
 6-26اضافه شود:

روشاتصالZبرایوسایلیکهتنهابرایاستفادهخانگیدرنظرگرفتهشدهاند،مجازمیباشد .
روشاتصالXبرایوسایلیکهدرجهحفاظتیبیشازIPX4دارند،مجازنمیباشد .
 7-26اضافه شود:

بندهایتختدوتاییباانعطافپذیریباال،1برایوسایلیکهتنهابهمنظوراستفادهخانگیدرنظرگرفتهشدهاند،
مادامیکهمجهزبهدوشاخهغیرقابلتعویضباشند،مجازاست .
بندهای تغذیه با عایق الستیکی در ماشینهای مخصوص چیدن پشمهای حیوانات ،باید دارای غالف
پلیکلروپرین9بودهونبایدازبندهایقابلانعطافباغالفپلیکلروپرینمعمولی(کدمشخصه33استانداردملی
ایرانبهشماره)1290سبکترباشند .
طولبندهایتغذیهبایدحداقل 1/3 mباشد.اینالزام برایبندهایتغذیهماشینهایاصالحکهتوسطباتری
شارژمیشوندوتنهااستفادهخانگیدارندکاربردندارد .
 21-26تغيير داده شود:

برایروشاتصالZتعدادخمشها166666وبرایسایرروشهایاتصال36666،مرتبهمیباشد .
 21-26اضافه شود:

بندهایاکابلهایاتصاالتمیانی(رابط)ریشتراشهایقابلشستشوبایدجداشدنیباشند .
ریشتراشهایقابلاستفادهدرمحیطهایمرطوبنبایددارایبندیاکابلاتصاالتمیانی(رابط)باشندمگراینکه
درزماناتصالبهمنبعتغذیه،نتوانندبهکارانداختهشوند.
ترمينالهاي هاديهاي خارجی

25

اینبندازاستانداردملیایرانشماره1309-1کاربرددارد .
پيش بينی اتصال زمين

27

اینبندازاستانداردملیایرانشماره1309-1کاربرددارد .
پيچها و اتصاالت

28

اینبندازاستانداردملیایرانشماره1309-1کاربرددارد .

1-Tinsel
2-Polychloroprene
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فواصل هوايی ،خزشی و عايق بندي جامد

29

اینبندازاستانداردملیایرانشماره1309-1کاربرددارد .
مقاومت در برابر گرما و آتش

30

اینبندازاستانداردملیایرانشماره1309-1بادرنظرگرفتنمطالبزیرکاربرددارد .
3-2-30کاربرد ندارد.

مقاومت در برابر زنگ زدگی

32

اینبندازاستانداردملیایرانشماره1309-1کاربرددارد .
تابش ،مسموميت و خطرات مشابه

32

اینبندازاستانداردملیایرانشماره1309-1کاربرددارد .
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پيوستها
پیوستهایاستانداردملیایرانشماره1309-1بادرنظرگرفتنمطالبزیرکاربرددارد .
پيوست پ
(الزامی) 
آزمون طول عمر مربوط به موتورها
تغيير داده شود:

مقدارpدرجدولپ1-برابراستبا :
366برایوسایلیکهتنهابرایاستفادهخانگیدرنظرگرفتهشدهاند .9666برایسایروسایل 
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کتابنامه
 .بادرنظرگرفتنمطالبزیرکاربرددارد1309-1کتابنامهاستانداردملیایرانبهشماره
:اضافه شود
IEC 60335-2-32 , Household and similar electrical appliances – safety-part 2-32:particular
requirements for massage appliances.
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