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 خدا نام به 

 سازمان ملی استاندارد ايران با آشنايی

 استاندارد مؤسسه مقررات و قوانین اصالح قانون 3یماده یک بند موجب به ایران صنعتی تحقیقات و استاندارد مؤسسه تحقیقاتو

 را استانداردهایملی)رسمی(ایران نشر و تدوین تعیین، وظیفه که است کشور رسمی مرجع تنها 1331 ماه بهمن مصوب ایران، صنعتی

.دارد عهده به

بهسازمان92/60/26موسسهاستانداردوتحقیقاتصنعتیایرانبهموجبیکصدوپنجاهودومینجلسهشورایعالیاداریمورخنام

جهتاجراابالغشدهاست.92/3/26مورخ33333/960ملیاستانداردایرانتغییروطینامهشماره

 مؤسساتعلمی، و مراکز نظران صاحب کارشناسانسازمان، از مرکب فنیهایکمیسیون در مختلفهایحوزه در استاندارد تدوین

 تجاری و تولیدی،فناوری بهشرایط توجه با و ملی مصالح با همگام وکوششی شودمی انجام مرتبط و آگاه اقتصادی و تولیدی پژوهشی،

 مراکز کنندگان،صادرکنندگانوواردکنندگان،مصرف تولیدکنندگان، شامل نفع، و حق صاحبان یمنصفانه و آگاهانه مشارکت از که است

 مراجع به نظرخواهی برای نویساستانداردهایملیایرانشود.پیشمی حاصل دولتی غیر و دولتی هایسازمان نهادها، تخصصی، و علمی

 طرح رشتهآنبا مرتبط ملی یهکمیت پیشنهادهادر و نظرها ازدریافت پس و شودمی ارسال مربوط فنی هایکمیسیون اعضای و نفعذی

.شودمیمنتشر و ایرانچاپ ملی)رسمی( استاندارد عنوانبه تصویب صورت در و

 یکننددرکمیتهمی تهیه شده تعیین ضوابط رعایت با نیز صالح ذی و مند هایعالقهسازمان و مؤسسات که استانداردهایی نویسپیش

استانداردهاییملیبدین شود.می منتشر و چاپ ایران ملی استاندارد عنوانبه تصویب، درصورت و بررسی و طرح ملی  تلقی ترتیب،

مربوطکهسازمانملی ملیاستاندارد یکمیته در و تدوین 3 یشماره ایران ملی استاندارد در شده نوشته مفاد اساس بر که شوندمی

.باشد رسیده تصویببه دهدمی استانداردایرانتشکیل

 وسازمان(IEC)9المللیالکتروتکنیکبین ،کمیسیون1(ISO)استاندارد المللیبین سازمان اصلی اعضای از ایران سازمانملیاستاندارد

 در.کندمی کشورفعالیت در(CAC)3کدکسغذایی کمیسیون 2رابط تنها عنوانبه و است(OIML)3قانونی شناسی اندازه المللیبین

 صنعتی و فنی علمی، هایآخرینپیشرفت از کشور، خاص هاینیازمندی و کلی شرایط به توجه ضمن ایران ملی ایاستاندارده تدوین

 شود.می گیریبهره المللیبین استانداردهای و جهان

 وایمنی سالمت کنندگان،حفظمصرف از حمایت برای قانون، در شده بینیپیش موازین رعایت با تواندسازمانملیاستانداردایرانمی

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

 حفظمنظوربهتواندنماید.سازمانمی استاندارد،اجباری عالی شورای تصویب اب وارداتی، اقالم یا/و کشور داخل تولیدی محصوالت برای

 اطمینان برای همچنین اجبارینماید. راآنبندیودرجه صادراتی کاالهای استاندارد اجرای کشور، محصوالت برای المللیبین زارهایبا

وسازمآن خدمات از کنندگاناستفاده به بخشیدن زمینه فعال مؤسسات ها بازرسی، مشاوره، یدر  صدورگواهی و ممیزی آموزش،

مراکز هاآزمایشگاه محیطی،زیست مدیریت و کیفیت مدیریت هایسیستم )واسنجی( و ملی سنجش، وسایل کالیبراسیون سازمان

 الزم، شرایط احراز صورت در و کندمی ارزیابی تأییدصالحیتایران نظام ضوابط براساس را مؤسسات هاوسازمآن گونهاین استانداردایران

اعطاآن به صالحیت تأیید یگواهینامه نظارتمیآن عملکرد بر و ها  کالیبراسیون)واسنجی( یکاها، المللیبین دستگاه ترویج.کندها

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

 .است سازمان

                                                 
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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 اردکميسيون فنی تدوين استاند

هاي اصالح  ها، ماشين: الزامات ويژه ريش تراش 8-2قسمت  –ايمنی-وسايل برقی خانگی و مشابه »

 « )موزن( و وسايل مشابه

 تجديدنظر سوم        

 سمت و/ يا نمايندگی :  رئيس
 اردشیرنجدی،

(فوقلیسانسمهندسیمکانیک)

شرکتصنعتیپارسخزرTQMمدیریت



 : دبير
نقویجورشری،فسانه

(الکترونیک-لیسانسمهندسیبرق)

ادارهکلاستاندارداستانگیالن

 

 ) اسامی به ترتيب حروف الفبا ) :ء اعضا



جمالپور،مجتبی

(لیسانسمهندسیبرق)

مدیریتبخشمهندسیشرکتخزرسنتیک



شفارودی،محمدرضا

(فوقلیسانسمهندسیمکانیک)

ادارهکلاستاندارداستانگیالن



شمساحمر،محمود

(لیسانسشیمیکاربردی)

مدیریتکنترلکیفیتشرکتالکسیم



قدرجانی،مهکامه

 (الکترونیک-لیسانسمهندسیبرق)



مداحی،محسن

انرژی(–)فوقلیسانسمهندسیمکانیک

ادارهکلاستاندارداستانگیالن





مدیریتعاملشرکتآروینآزمایسرمد



مقیمی،شارخ

(الکترونیک-لیسانسمهندسیبرق)





ادارهکلاستاندارداستانگیالن
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 فهرست مندرجات

 عنوان


 صفحه

 ب استانداردملیآشناییباسازمان

استاندارد تدوین فنی کمیسیون

پیشگفتار

مقدمه

دهدفودامنهکاربر1

مراجعالزامی9

اصطالحاتوتعاریف3

الزاماتعمومی2

شرایطعمومیدرموردآزمونها3

بندیطبقه0

هانشانهگذاریودستورالعمل3

هایبرقدارحفاظتدربرابردسترسیبهقسمت3

اندازیوسایلموتوردارکار2

وجریانورودیتوان16

گرمایش11

باشد.میخالیدرحالحاضر19

جریاننشتواستقامتالکتریکیدردمایکار13

اضافهولتاژهایگذرا12

مقاومتدربرابررطوبت13

واستقامتالکتریکیالکتریکیجریاننشت10

ترانسفورماتورهاومدارهایمربوطهاضافهباردرموردحفاظت13

دوام13

کارغیرعادی12

پایداریوخطراتمکانیکی96

استقامتمکانیکی91

ساختمان99

سیمکشیداخلی93
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 فهرست مندرجاتادامه 

 

اجزاءمتشکله

یخارجهاوبندهایقابلانعطافکابلاتصاالتتغذیهو

یخارجهایهایهادیترمینال

پیشبینیاتصالزمین

هاواتصاالتپیچ

بندیجامدوعایق،فواصلخزشیفواصلهوایی

مقاومتدربرابرگرماوآتش

مقاومتدربرابرزنگزدگی

،مسمومیتوخطراتمشابهابشت

هاپیوست

کتابنامه








 



   صفحه
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16

16

16

16

11
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 يش گفتارپ

هایاصالحها،ماشین:الزاماتویژهریشتراش3-9قسمت–ایمنی-وسایلبرقیخانگیومشابه"استاندارد

تدوینشد.ایناستانداردبراساسپیشنهادهایرسیدهو1333درسالنخستینبار")موزن(ووسایلمشابه

بارموردتجدیدنظرقرارنسومیبررسیتوسطسازمانملیاستانداردایرانوتأییدکمیسیونهایمربوطبرای

 در هشتمینگرفتو و پنجاه و هفتصد ملیاستاندارد الکترونیکاجالسکمیته برقو 31/61/1323مورخ

اینکایناستانداردبهاستنادبندیکماده  و استاندارد مؤسسۀقانوناصالحقوانینومقررات3تصویبشد.

شود.بهعنواناستانداردملیایرانمنتشرمی،1331ببهمنماه،مصوایران صنعتی تحقیقات

پیشرفت تحوالتو با هماهنگی و برایحفظهمگامی زمینه در جهانی ملیو خدمات،های و علوم صنایع،

مو تکمیلاینااستانداردهایملیایراندر برایاصالحو پیشنهادیکه هر قعلزومتجدیدنظرخواهدشدو

بنابراین، گرفت. خواهد قرار توجه مورد مربوط فنی کمیسیون در نظر تجدید هنگام شود، ارائه استانداردها

.ایملیاستفادهکردبایدهموارهازآخرینتجدیدنظراستاندارده

است.1330:سال1309-9-3ایناستانداردجایگزیناستانداردملیایرانشماره



ایناستانداردمورداستفادهقرارگرفتهبهشرحزیراست:تهیۀخذیکهبرایأمنبعوم


IEC 60335-2-8 :2012,  Household and similar electrical appliances – Safety – Part 2-8: Particular 

requirements for shavers , hair clippers and similar appliances                                          


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 ز



 مقدمه

خانگیووسایلبرقی"تحتعنوان1309-1ایناستانداردبایدهمراهآخرینویرایشاستانداردملیایرانشماره

بهکاررود."قسمتاول:الزاماتعمومی-ایمنی-شابهم  

 استانداردملیایرانشماره بندهاینظیردر ایناستاندارد تکمیل1309-1در یا بایدطوریتغییردادهشود

کاربرد.به"هایاصالح)موزن(ووسایلمشابهها،ماشینتراشریشالزاماتویژه"رابهعنوانگرددتابتوانآن

توضیحیدادهنشده1309-1نشمارهایراچنانچهدرایناستاندارددرموردبندنظیرخوددراستانداردملی

بدونتغییربههمانصورتکاربرددارد.1309-1باشد،اینبندازاستانداردملیایرانشماره

کهعبارت هرجا "تغییردادهشود"،"اضافهشود"درمتنایناستاندارد، درموردیکبند"یگزینشودجا"یا

الزاماتمربوطهبهویژگی هایارائهشدهدربندنظیردراستانداردملیهایآزمونیایادآوریبیانشدهباشد،

بایدبههمانترتیبتطبیقدادهشوند.1309-1ایرانشماره

شوند.شروعمی161اندباعددهاوبندهاییکهعالوهبرقسمتاولآمدهشمارهگذاریشکل

شوند.گذاریمیب(ومانندآناسم-الف(،)ب-هاییکهعالوهبرقسمتاولباشندباحروف)الفپیوست
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      ، هاتراش:الزامات ويژه ريش8-2 قسمت –ايمنی -وسايل برقی خانگی و مشابه

 ماشين هاي اصالح)موزن( و وسايل مشابه 

 هدف و دامنه کاربرد 2

بامطالبزیرجایگزینشود:1309-1اینبندازاستانداردملیایرانشماره

ووسایل(موزنهاهایاصالح)ماشینهایبرقی،هدفازتدوینایناستاندارد،تعیینالزاماتایمنیریشتراش

نباشد.V936مشابهبرایاستفادهخانگیومشابهآناستکهولتاژاسمیآنهابیشاز

.باشندمی9وپا1هاییازوسایلمشابه،وسایلمورداستفادهبرایناخنآراییدستمثال -202 ياد آوري

نظرگرفتهنشدهکهوسایلی اینحالبرایمصارفعادیخانگیدر با برایعموممیانداما توانندمنشاءخطر

دردامنهکاربردایناستاندارد،شوندهاومزارعاستفادهمیباشندمانندوسایلیکهتوسطافرادعادیدرمغازه

گیرند.قرارمی

ووسایل2مخصوصچیدنپشمحیوانماشینهای،3موزنهایمخصوصحیوانهاییازچنینوسایلی،مثال -202 ياد آوري

باشند.مورداستفادهآرایشگرانمی

وجودهادیکهتوسطاینوسایلبرایافراددرخانهویااطرافآنبـــایناستانداردتاحدممکنبهخطراتع

گیرد:زیررادربرنمیواردطورکلیمهکند.اگرچهایناستانداردبآیدتوجهمیمی

دارایافراد)شاملکودکان( -

 ؛یایامغزیناتوانیهایجسمی،حسی 

 فاقدتجربهواطالعات 

ممانعتازاستفادهایمنوسیلهبدونحضورسرپرستیادستورالعمل

بازیکردنکودکانباوسایل -

:بهایننکاتتوجهشود -203 ياد آوري

گرفتهشدهاند،ممکناستبهالزاماتبررویکشتیهایاهواپیمادرنظریابرایوسایلیکهبرایاستفادهدروسایلنقلیه -

 دیگرینیازباشد.

                                                 

1-Manicure 

2-Pedicure 

3- Animal clippers  

4- Animal shearers 
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عهدهدارند،ممکناستهمراجعقانونیوذیصالحکشورکهمسئولیتسالمتوبهداشتجامعهوحفاظتنیرویکارراب -

 دراینموردالزاماتدیگریهممشخصکردهباشند.

گیرد:وسایلزیررادربرنمیایناستاندارد -201 ياد آوري

وسایلکهبرایاستفادهدرمکانهاییباشرایطخاصمانندمحیطهایخورندهیاقابلانفجار)گردوخاک،بخاریاگاز(-

اند.درنظرگرفتهشده

(1309-9-39وسایلماساژدهنده)موضوعاستانداردملیایرانشماره-

(3303استانداردملیایرانشمارهموضوعشکی)وسایلمخصوصمصارفپز-

 مراجع الزامی 2

کاربرددارد.1309-1اینبندازاستانداردملیایرانشماره

 تعاريف  واصطالحات  3

.بادرنظرگرفتنمطالبزیرکاربرددارد1309-1اینبندازاستانداردملیایرانشماره

 جايگزين شود: 3-2-9

 کار عادي

تحتشرایطزیر:کارکردوسیله

به یکگیره با میگونهوسیله داشته نگه سایرای یا کننده کوتاه اصلیسر محور و اصلیآن محور که شود

شود.کارانداختهمیملحقاتآندرصفحهافقیقرارگیردوبدوناعمالهیچباریبه

ایبهگونهباشندباتنظیمتیغههابهکوتاهکردنمیوسایلیکهمجهزبهسرهایقابلتنظیممخصوصچیدنو

برابرتوانورودیبدستآمدهپساز9/1برابرتوانورودیاسمییا3/6شوندکهتوانورودیکارانداختهمی

باربرداشتنقسمت در ،باشدهایجداشدنیتأثیرگذار هیچتنظیمدیگریانجاماستهرکدامکهنامساعدتر .

گیرد.نمی

شودکهدرانتقالگرماازوسیلهتأثیرناچیزیداشتهباشد.ایانتخابمیاینگیرهبهگونه -202يادآوري 

3-202  

 ماشين مخصوص چيدن پشم حيوانات

ایبرایاستفادهتجاریومخصوصچیدنپشمحیوانیمانندگوسفندوسیله

3-202 

 حيوانات اشين مخصوص کوتاه کردن مويم

هایااستفادهخانگیبرایحیوانیمانندسگایبرایاستفادهتجاریدرسالنوسیله

 



3 



3-203 

1تراش قابل شستشوريش

تواندزیرآبتمیزشود.آنمی9تراشیکهقسمتدستیریش

3-201 

3هاي مرطوبتراش قابل استفاده در محيطريش

زیردوشمورداستفادهقرارگیرد.استدرحمامیاتراشیکهقسمتدستیآنمجازریش

 لزامات عمومیا 1

کاربرددارد.1309-1اینبندازاستانداردملیایرانشماره

 شرايط عمومی براي آزمونها  6

بادرنظرگرفتنمطالبزیرکاربرددارد:1309-1یرانشمارهااینبندازاستانداردملی

 اضافه شود: 6-8-2

کهبراینشاندهدودستورالعملباشداگریکوسیلهبرایاستفادهدردوولتاژاسمیمختلفنشانهگذاریشده

ایبادوگسترهولتاژاسمیدرنظرگرفتهاستفادهدردوگسترهمختلفولتاژمناسباست،وسیلهبهعنوانوسیله

شود.می

 طبقه بندي  5

بادرنظرگرفتنمطالبزیرکاربرددارد:1309-1شمارهاینبندازاستانداردملیایران

 تغيير داده شود: 5-2

باشد.3یا1،9هایمخصوصچیدنپشمحیوانبایدطبقهماشین

باشند.3یا9هایمرطوببایدطبقههایقابلاستفادهدرمحیطهایقابلشستشووریشتراشریشتراش

باشند.3یا1،9،صفرتجاوزنکند،بایدطبقهV136ازیکهولتاژاسمیآنهاسایروسایل

باشند.3یا9سایروسایلبایدطبقه

 شود: هاضاف 5-2

 درجه هایمرطوببایددستکمدارایمحیطهایقابلاستفادهدرتراشریشهایقابلشستشووتراشریش

2پینهاییاندوترانسفورماتورهاییکهدارایشدههاییکهثابتدرنظرگرفته.اماقسمتباشندIPX7حفاظتی

                                                 
1-Washable shaver 

2-Hand-held part 

3-Wet shaver 

4-Pins 

 

 



4 



هستند پریز در قرارگیری دست،برای باید حفاظتی درجه دارای برایIPX4کم بندی طبقه این باشند.

کاربردندارد.3هایساختارطبقهقسمت

 نشانه گذاري و دستورالعمل 7

کاربرددارد.بادرنظرگرفتنمطالبزیر1309-1مارهشاستانداردملیایراناینبنداز

 اضافه شود: 7-2

نشانه32201-1ازاستانداردملیایرانشماره3332بایدبانمادهایقابلشستشوتراشریشدستیهایقسمت

گذاریشوند.

ازاستانداردملیایران3339بایدبانمادهایمرطوبهایقابلاستفادهدرمحیطریشتراشیدستهایقسمت

نشانهگذاریشوند.3220-1شماره

 اضافه شود:  7-5

شیرآبباز(مناسببرایتمیزکردندرزیر3220-1ازاستانداردملیایرانشماره3332)نماد

درحمامیازیردوشاستفاده(مناسببرای3220-1ازاستانداردملیایرانشماره3339)نماد

 اضافه شود:     7-22

اینوسیلهتنهابرایکوتاهکردنموهایحیواناتکههایمخصوصحیواناتبایدقیدشوددردستورالعملموزن

.درنظرگرفتهشدهاست

خانگیدرنظرگرفتهشدهباشد،اینموضوعبایددردستورالعملهایمخصوصحیوانات،برایاستفادهاگرموزن

قیدگردد.

مخصوصهایدوهمچنینماشیننباشهایمخصوصحیواناتکهبرایمصرفتجاریمیدستورالعملموزندر

پشمحیواناتبایداینجملهقیدشود:چیدن

"گرمشوند.ممکناستپسازاستفادهطوالنیمدت،:تیغههایمخصوصکوتاهکردن،هشدار"

دمعنیآنهاتوضیحدادهشود.استفادهشود،بای3339و3332اگرازنمادهای

بتراشدستورالعملریش هایهایقابلاستفادهدرمحیطتراشهایقابلشستشووریشتراشیرازریشهغها،

مرطوببایدشاملعبارتزیرباشند:

"اینوسیلهراخشکنگهدارید.:هشدار"

بایدشاملعبارتزیر9هایاتصاالتمیانیجداشدنیبندهایقابلشستشویدارایتراشهایریشدستورالعمل

باشند:

".راازبندتغذیهجداکنید،آنقسمتباآبهایدستی:قبلازتمیزکردنقسمتهشدار"

                                                 
 مراجعهگردد.IEC 60417-1:2002-10ایناستاندارد،بهاستانداردبینالمللیآخرینتجدیدنظرتاتدوین-1

2-Detachable  interconnection  cords 
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 اضافه شود: 7-22-2

هایمرطوب،بهغیرهایقابلاستفادهدرمحیطتراشهایقابلشستشووریشتراشدردستورالعملنصبریش

اینصبشوندگونههایثابتبایدبهباشند،بایدبیانشودکهقسمتمیIPX7ازآنهاییکهدارایدرجهحفاظتی

کهنتوانندبهداخلآببیفتند.

 اضافه شود: 7-21

باشد.mm3بایدحداقل3339و3332ارتفاعنماد

هابهصورتبرچسبیبادوامباشند،درنشانهگذاریآنمی(1)درموردوسایلیکهدارایطبقهحفاظتیتوجه :

هاییکهسیماتصالزمینوجودندارد،ایقیدگرددکهنشاندهد،وسیلهنبایددرمحلبررویوسیلهبایدجمله

بهکارگرفتهشود.

 قدارهاي برحفاظت در برابر دسترسی به قسمت 8

.کاربرددارد1309-1اینبندازاستانداردملیایرانشماره

اندازي وسايل موتوردارراه 9

.کاربرددارد1309-1اینبندازاستانداردملیایرانشماره

 توان ورودي و جريان 20

کاربرددارد.1309-1اینبندازاستانداردملیایرانشماره

 گرمايش 22

بادرنظرگرفتنمطالبزیرکاربرددارد.1309-1استانداردملیایرانشمارهاینبنداز

 جايگزين شود: 22-7

بهطورپیوستهبهکارانداخته min 16 اندبهمدتنظرگرفتهشدهوسایلیکهفقطبرایاستفادهخانگیدر

شوند.می

شوند.حیواناتتابرقراریشرایطپایداربهکارانداختهمیپشمچیدنهایمخصوصماشین

مدتموزن به وسایل سایر و مخصوصحیوانات به min 16های و شده انداخته ستراحتاmin 16کار

شود.یشرایطپایدارتکرارمیرشوند.ایندورهکارتابرقرادادهمی

 اضافه شود: 22-8

دردستنگهداشتهمیهاییکهدرافزایشدمایقسمت یا پوستوموتماسدارندو شونداستفادهعادیبا

شوندهاییکهدراستفادهعادیبهطورپیوستهدردستنگهداشتهمینبایدازحدتعیینشدهبرایدستگیره



6 



هایتفادهتجاریوموزنحیواناتدراسهایمخصوصچیدنپشمهایماشینبیشترشود.افزایشدمابرایتیغه

باشد.میK36دراستفادهعادیکهمجازاستباپوستومویحیواناتدرتماسباشد،مخصوصحیوانات

 باشد.می خالیدر حال حاضر  22

 جريان نشت و استقامت الكتريكی در دماي کار 23

کاربرددارد.1309-1اینبندازاستانداردملیایرانشماره

 گذرا هايولتاژ اضافه 21

کاربرددارد.1309-1اینبندازاستانداردملیایرانشماره

 مقاومت در برابر رطوبت 26

کاربرددارد.1309-1مارهشاینبندازاستانداردملیایران

 و استقامت الكتريكی الكتريكی جريان نشت 25

کاربرددارد.1309-1اینبندازاستانداردملیایرانشماره

 ترانسفورماتورها و مدارهاي مربوطه اضافه بار در مورد حفاظت  27

کاربرددارد.1309-1اینبندازاستانداردملیایرانشماره

 دوام 28

کاربردندارد.1309-1اینبندازاستانداردملیایرانشماره

 کار غيرعادي  29

مطالبزیرکاربرددارد.بادرنظرگرفتن1309-1اینبندازاستانداردملیایرانشماره

 اضافه شود: 29-2

گیرند.نیزقرارمی161-12دستیتحتآزمونبندوسایل

 اضافه شود: 29-7

شوند.آزمونمیmin3شوندبهمدتکهدستینبودهویابادستروشننگهداشتهنمیوسایلی

 اضافه شود: 29-20

هایجداشدنیکهممکناستدرمقدارعادیوسیلهوبابرداشتنتمامیقسمتکمترینبارممکن،درهنگامکار-202يادآوري 

آید.بارتأثیرگذارند،بهدستمی
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باولتاژاسمیاینوسایلگیرند.درنامساعدترینوضعیتقرارمی1وسایلدستیبررویتختهچوبینرم29-202

شوند.مییشرایطپایداربهکارانداختهرتغذیهشدهوتابرقرا

 پايداري و خطرات مكانيكی 20

کاربرددارد.1309-1اینبندازاستانداردملیایرانشماره

 استقامت مكانيكی 22

کاربرددارد.بادرنظرگرفتنمطالبزیر1309-1اینبندازاستانداردملیایرانشماره

 اضافه شود: 22-2

انرژیبرخوضربه J3/6درهاییبا ، به میقسمتتنها زمینبرخورد با افتادنوسیله، با اعمالهاییکه کنند،

شود.اعمالمیJ33/6هاسهضربهباانرژیبرخوردشوند.برایسایرقسمتمی

شوند.هابهسرهایکوتاهکنندهواردنمیضربه

 ساختمان 22

کاربرددارد.بادرنظرگرفتنمطالبزیر1309-1اینبندازاستانداردملیایرانشماره

 اضافه شود:  22-25

باشند.V92بابیشینهولتاژکاریتا3بایددارایساختارطبقههایقابلشستشوتراشیریشدستهایقسمت

بابیشینهولتاژ3هایمرطوببایددارایساختارطبقههایقابلاستفادهدرمحیطتراشیریشدستهایقسمت

بیشترV92باشند،بجزهنگامیکهدرحالشارژهستندکهدراینزمانولتاژکارینبایدازV19کاریتا

شود.

شود.مطابقتبابازرسیواندازهگیریبررسیمی

 اضافه شود: 22-35

باشند.3یا9یبایددارایساختارطبقهدستهایقسمت

هایقابلشستشووتراشغیرازریشهباشد،بنمیV136 وسایلیکهولتاژاسمیآنهابیشازهایدستیقسمت

باشند.صفرتواننددارایساختارطبقهمی،هایمرطوبهایقابلاستفادهدرمحیطتراشریش

 جايگزين شود: 22-10

موزنهایمخصوصچیدنپشمحیواناتماشین کلیدیبرایکنترلو به هایمخصوصحیواناتبایدمجهز

موتورباشند.

شود.مطابقتبابازرسیبررسیمی

                                                 
1-Soft-wood
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قسمتگونهباشندبههاییفوسایلنبایددارایشکا22-202 تماساجسامکوچکبا هایایکهامکاننفوذو

برقداربهوجودآورد.

هابررسیهایبرقدارازبینشکافگیریفاصلهبینسطحنگهدارندهوقسمتمطابقتازطریقبازرسیواندازه

ایباشد.بااینوجوداگروسیلهدارایپایهباشد،اینفاصلهبرایوسیلهmm0شود.اینفاصلهبایدحداقلمی

افزایشmm96یردتاگایکهبررویسطحزمینقرارمیوبرایوسیلهmm16گیردتاکهبررویمیزقرارمی

یابد.می

ایساختهشوندکهنفوذموهایکوتاهشدهنتواندگونههایاصالح)موزن(بایدبههاوماشینتراشریش22-202

الکتریکییامکانیکیشود.اشکالموجب

شود.مطابقتبابازرسیبررسیمی

غیرازآنهاییکهههایمرطوببقابلاستفادهدرمحیطهایتراشهایقابلشستشووریشتراشریش22-203

اندثابتدرنظرگرفتهشدههاییکهایساختهشوندتاقسمتگونهباشند،بایدبهمیIPX7دارایدرجهحفاظتی

.بتوانندبهطورمطمئنثابتشوند

شود.مطابقتبابازرسیبررسیمی

ووسایلمشابه،بدونوسایلاضافیدیگربرایجلوگیریازبلندشدنناخواستهوسیلهازرویهاهایکلید،قالبسوراخ -يادآوري

شوند.نوسیلهمحسوبنمیانوسایلمناسبیبرایتثبیتمطمئنگهدارندهآن،بهعنو

 سيم کشی داخلی 23

کاربرددارد.1309-1اینبندازاستانداردملیایرانشماره

 اجزاء متشكله 21

بادرنظرگرفتنمطالبزیرکاربرددارد.1309-1نبندازاستانداردملیایرانشمارهای

 اضافه شود: 21-2-3

بهبرای وصل و کلیدهایقطع تجاریوماشیندرکاررفته حیواناتبرایاستفاده پشم هایمخصوصچیدن

ماشینموزن حیوانات، مخصوص آرایشگاههای اصالح های تعداد ها، بند برای شده اعالم کار 2-1-3دوره

مرتبهباشد.36666کمبایددست3320-1استانداردملیایرانبهشماره

به وصل و کلیدهایقطع مورد موزندر در ماشینکاررفته و فقطها حیواناتکه پشم هایمخصوصچیدن

باید3320-1ستانداردملیایرانبهشمارها2-1-3استفادهخانگیدارند،تعداددورهکاراعالمشدهبرایبند

مرتبهباشد.3666کمدست

هاکهفقطاستفادهخانگیدارند،تعداددورهکاراعالمشدهبرایبندتراشدرموردکلیدهایقطعووصلریش

مرتبهباشد.0666کمبایددست3320-1استانداردملیایرانبهشماره3-1-2
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 یخارجها و بندهاي قابل انعطاف و کابلتغذيه  تاتصاال 26

بادرنظرگرفتنمطالبزیرکاربرددارد.1309-1اینبندازاستانداردملیایرانشماره

 اضافه شود:  26-6

.باشداند،مجازمیبرایوسایلیکهتنهابرایاستفادهخانگیدرنظرگرفتهشدهZروشاتصال

دارند،مجازنمیباشد.IPX4برایوسایلیکهدرجهحفاظتیبیشازXروشاتصال

 اضافه شود: 26-7

اند،،برایوسایلیکهتنهابهمنظوراستفادهخانگیدرنظرگرفتهشده1بندهایتختدوتاییباانعطافپذیریباال

کهمجهزبهدوشاخهغیرقابلتعویضباشند،مجازاست.مادامی

بابندهای ماشینتغذیه در الستیکی پشمعایق چیدن مخصوص غالفهای دارای باید حیوانات، های

استانداردملی33نمعمولی)کدمشخصهریکلروپانعطافباغالفپلیقابلبودهونبایدازبندهای9کلروپرینپلی

د.نترباش(سبک1290ایرانبهشماره

هایاصالحکهتوسطباتریبرایبندهایتغذیهماشینالزامباشد.اینm3/1 طولبندهایتغذیهبایدحداقل

شوندوتنهااستفادهخانگیدارندکاربردندارد.شارژمی

 شود: تغيير داده  26-21

باشد.مرتبهمی36666هایاتصال،وبرایسایرروش166666هاتعدادخمشZبرایروشاتصال

 اضافه شود:  26-21

د.نهایقابلشستشوبایدجداشدنیباشتراشاتصاالتمیانی)رابط(ریشهاییاکابلهابند

کابلاتصاالتمیانی)رابط(باشندمگراینکهیاهایمرطوبنبایددارایبندهایقابلاستفادهدرمحیطتراشریش

 کارانداختهشوند.،نتوانندبهدرزماناتصالبهمنبعتغذیه

 یخارجهاي هادي هايترمينال 25

کاربرددارد.1309-1اینبندازاستانداردملیایرانشماره

 پيش بينی اتصال زمين  27

کاربرددارد.1309-1اینبندازاستانداردملیایرانشماره

 ها و اتصاالتپيچ  28

کاربرددارد.1309-1اینبندازاستانداردملیایرانشماره

 

                                                 
1-Tinsel 

2-Polychloroprene 
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 بندي جامد و عايق ، خزشیواصل هوايیف  29

کاربرددارد.1309-1اینبندازاستانداردملیایرانشماره

 مقاومت در برابر گرما و آتش  30

بادرنظرگرفتنمطالبزیرکاربرددارد.1309-1اینبندازاستانداردملیایرانشماره

 کاربرد ندارد.30-2-3

 مقاومت در برابر زنگ زدگی  32

کاربرددارد.1309-1بندازاستانداردملیایرانشمارهاین

 ، مسموميت و خطرات مشابهتابش  32

کاربرددارد.1309-1اینبندازاستانداردملیایرانشماره
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 هاپيوست

بادرنظرگرفتنمطالبزیرکاربرددارد.1309-1ملیایرانشمارههایاستانداردپیوست

 پيوست پ

)الزامی(

 آزمون طول عمر مربوط به موتورها

 شود: تغيير داده

برابراستبا:1-درجدولپpمقدار

اند.وسایلیکهتنهابرایاستفادهخانگیدرنظرگرفتهشدهبرای366-

سایروسایلبرای9666-
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 مهاکتابن

درنظرگرفتنمطالبزیرکاربرددارد.با1309-1کتابنامهاستانداردملیایرانبهشماره

 اضافه شود:
IEC 60335-2-32 , Household and similar electrical appliances – safety-part 2-32:particular 

requirements for massage appliances. 




































