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  به نام خدا  

 سازمان ملی استاندارد ايران با آشنايی

و  اسکتاندارد  مؤسسکۀ  مقکررات  و قکوانی   اصکح   قکانون  3مکاد   یک   بند موجب به ایران صنعتی تحقیقات و استاندارد مؤسسۀ

اسکتاندارداا    نشکر  و تدوی  تعیی ، وظیفه که است کشور رسمی مرجع تنها 1331 ماه بهم  مصوب ایران، صنعتی تحقیقات

  .دارد عهده به را ملی )رسمی( ایران

بکه   92/6/29موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به موجب یکصد و پنجاه و دومی  جلسه شورا  عالی ادار  مکور    نام

 جهت  اجرا ابحغ شده است .  92/3/29مور   33333/996سازمان ملی استاندارد ایران تغییر و طی نامه شماره 

مؤسسکات   و مراکز نظران صاحب کارشناسان سازمان ، از مرکب فنی اا  کمیسیون در مختلف اا  حوزه در استاندارد تدوی 

تولیکد ،   به شرایط توجه با و ملی مصالح با امگام وکوششی شود می انجام مرتبط و آگاه اقتصاد  و تولید  پژواشی، علمی،

کننکدگان،  مصکر   تولیدکننکدگان،  شکام   نفکع،  و حک   صکاحبان  منصکفانۀ  و آگااانکه  مشکارکت  از ککه  اسکت  تجار  و فناور 

نویس  پیش  .شود می حاص  دولتی غیر و دولتی اا  سازمان نهاداا، تخصصی، و علمی مراکز کنندگان، وارد و صادرکنندگان

از  پکس  و شکود مکی  ارسکا   مربکو   فنکی  اا  کمیسیون اعضا  و نفع ذ  مراجع به نظرخواای برا  ایران ملی استاندارداا 

ایکران   ملی )رسمی( استاندارد عنوان به تصویب صورت در و طر  رشته آن با مرتبط ملی کمیتۀ در پیشنهاداا و نظراا دریافت

 .شود می منتشر و چاپ

کننکد   می تهیه شده تعیی  ضوابط رعایت با نیز صح  ذ  و مند عحقه اا  سازمان و مؤسسات که استاندارداایی نویس پیش

بکدی  ترتیکب ،     .شکود  مکی  منتشکر  و چکاپ  ایکران  ملی استاندارد عنوان به تصویب ، درصورت و بررسی و طر  ملی درکمیتۀ

ملکی   کمیتکۀ  در و تکدوی   3 شکمار   ایکران  ملی استاندارد در شده نوشته مفاد اساس بر که شوند می تلقی ملی استاندارداایی

 .باشد رسیده تصویب به دادمی سازمان ملی استاندارد ایران تشکی  مربو  که استاندارد

(ISO)اسکتاندارد   المللکی  بکی   سکازمان  اصلی اعضا  از ایران استانداردسازمان ملی 
المللکی الکتروتکنیک     بکی   ،کمیسکیون  1

9
(IEC) 3 قکانونی  شناسی اندازه المللی بی  سازمان و

(OIML)  2رابکط  تنهکا  بکه عنکوان   و اسکت
 ککدکس غکیایی    کمیسکیون  

3
(CAC)خکا   اکا   نیازمنکد   و کلکی  شرایط به توجه ضم  ایران ملی استاندارداا  تدوی  در .کند  می فعالیت کشور در 

  .شودمی گیر بهره المللی بی  استاندارداا  و جهان صنعتی و فنی علمی ، پیشرفت اا  آخری  از کشور ،

 کننکدگان ، حفک    مصکر   از حمایکت  برا  قانون ، در شده بینی پیش موازی  رعایت با تواند سازمان ملی استاندارد ایران می

 اجرا  بعضی اقتصاد  ، و محیطی زیست مححظات و محصوالت کیفیت از اطمینان حصو  عمومی ، و فرد  ایمنی و سحمت

 استاندارد، اجبار  عالی شورا  تصویب اب وارداتی، اقحم یا /و کشور داخ  تولید  محصوالت برا  را ایران ملی استاندارداا  از

و  صکادراتی  کاالاکا   اسکتاندارد  اجکرا   کشکور ،  محصوالت برا  المللی بی  بازاراا  حف  منظور به تواند می سازمان نماید. 

 فعا  مؤسسات و سازمان اا خدمات از کنندگان استفاده به بخشیدن اطمینان برا  امچنی  نماید . اجبار  را آن بند درجه

 محیطکی ، زیسکت  مکدیریت  و کیفیکت  مکدیریت  اکا   سیسکت   صدور گکواای  و ممیز  بازرسی ، آموزش ، مشاوره ، در زمینۀ

 را مؤسسات و اا سازمان گونه ای  سازمان ملی استاندارد ایران سنجش ، وسای  کالیبراسیون ) واسنجی ( و مراکز اا آزمایشگاه

 اا آن به صححیت تأیید گوااینامۀ الزم ، شرایط احراز صورت در و کند می ارزیابی ایران تأیید صححیت نظام ضوابط اساس بر

 تعیکی   سنجش ، وسای  کالیبراسیون ) واسنجی ( یکااا ، المللی بی  دستگاه ترویج .کند  نظارت می آن اا عملکرد بر و اعطا

 .است  سازمان ای  وظایف دیگر از ایران ملی استاندارداا  سطح ارتقا  برا  تحقیقات کاربرد  انجام و گرانبها فلزات عیار

 

                                                 
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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 استانداردتدوين کمیسیون فنی 

 هافنويژه  الزامات:  08-2 قسمت -ايمنی -و مشابه خانگیبرقی  سايلو " 

 "(هاو مكنده هادمنده)

 (دوم)تجديد نظر 

 

 سمت و/ يا نمايندگی  رئیس:
 صادق شاملو ،

 (دکترا  برق)

 طوسی الدی دانشگاه خواجه نصیر

  

  دبیر:

  ایرج ،  ابویی مهریز 

 (برق ، قدرت مهندسیلیسانس )

 

 ایران سازمان ملی استاندارد

 

  ))اسامی به ترتیب حرو  الفبا اعضاء:

 احسان  ،  ابویی مهریز 

 کامپیوتر(لیسانس مهندسی )

 

 کارشناس

 ایرانمنش ، لیح 

 مهندسی الکترونی (لیسانس )

 

 آزمایشگاه امکار آماج گستر بندر

 باباصفر  ، مری  

 الکترونی (مهندسی لیسانس )فوق 

 

 کارشناس

 پیرستانی ، محمد

 )فوق لیسانس مهندسی برق ، قدرت(

 

 )سهامی خا (شرکت تولید  سرایش

 رؤیا، حقیقی

 )لیسانس مهندسی الکترونی (

 

آزمون دقی  کوشا شرکت آزمایشگاه امکار 

 )سهامی خا (

 دامغانی ، حمیدرضا

 (سیست  -مخابرات -سانس مهندسی برق)فوق لی

 

 صنایع گلدیران)سهامی خا (شرکت 

 شجاعیان ، آنوشا 

 الکترونی ( )لیسانس مهندسی

 

 

آزمایشگاه امکار مرکز تحقیقات صنایع 

 انفورماتی  )سهامی عام(



 د 

 

 ضیابر  ، فرید

 فیزی (لیسانس )

 شرکت تولید  آبسا  )سهامی خا (

 

 

 کام  زاده، مهد 

 )لیسانس مهندسی کامپیوتر(

 

 عبدالرضا محمد  ،

 (مهندسی مکانی  یسانسلفوق )

 

 

مدیریت کیفیت شرکت آزمایشگاه امکار 

 جنوب)سهامی خا (

 

 استان تهرانسازمان نظام مهندسی 
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 فهرست مندرجات

 صفحه عنوان

 ب سازمان ملی استاندارد ایران با آشنایی

 ج استاندارد تدوی  فنی کمیسیون

 ز پیش گفتار

   مقدمه

     1 و دامنه کاربرد اد       1

 9 الزامی مراجع      9

 9 و تعاریف    اصطححات      3

 9 مات عمومیالزا      2

 9 آزمونها در موردعمومی  شرایط      3

 3 طبقه بند       6

 3 گیار  و دستورالعم  اانشانه      3

 2 برقدارحفاظت در برابر دسترسی به قسمتها        3

 2 انداز  وسای  موتوردارراه       2

 2 جریانو توان ورود       19

 2 گرمایش     11

 3 خالی     19

 3 جریان نشت و استقامت الکتریکی در دما  کار     13

 3 اضافه ولتاژاا  گیرا     12

 3 مقاومت در برابر رطوبت     13

 3 جریان نشت الکتریکی و استقامت الکتریکی     16

 3 حفاظت ترانسفورماتوراا  و مداراا  مربوطه در برابر اضافه بار     13

 6 دوام     13

 6 کار غیر عاد        12

 6 پایدار  و خطرات مکانیکی       99

 3 استقامت مکانیکی        91

 3 ساختمان     99



 و 

 

 مندرجاتادامه فهرست 

 صفحه عنوان

 3 سی  کشی داخلی     93

 3 اجزاء متشکله       92

 3   بیرونیاا و بنداا  قاب  انعطا   اتصاالت تغییه و کاب      93

 3   بیرونیاا   اا  ااد  ترمینا      96

 3 بینی اتصا  زمی    پیش     93

 3 اا و اتصاالت   پیچ     93

 2 فواص  خزشی، اوایی و فواص  از میان عای        92

 2 آتش    و گرمامقاومت در برابر      39

 2 زدگی   مقاومت در برابر زنگ     31

 2 تابش ، مسمومیت و خطرات مشابه       39

 19 ااپیوست

 11 نامهکتاب
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 پیش گفتار

 "اا(اا و مکنده)دمنده ااف ویژه  الزامات:  39-9قسمت -ایمنی  -وسای  برقی خانگی و مشابه  " استاندارد

سازمان تدوی  شد. ای  استاندارد بر اساس پیشنهاداا  رسیده و بررسی توسط  1332نخستی  بار در سا  

افتصد و  بار مورد تجدیدنظر قرار گرفت و دردومی  مربو  برا   اا ایران و تأیید کمیسیون استاندارد ملی

این  ای   شد .  تصویب 91/19/29مور   برق و الکترونی  استاندارد ملی کمیتۀ اجحسشانزدامی  

 صنعتی تحقیقات و استاندارد مقررات مؤسسۀ و قوانی  اصح  قانون 3 ماد  ی  بند استناد به استاندارد 

  .شودمنتشر می ایران ملی استاندارد عنوان به ، 1331 ماه بهم  مصوب ایران،

خکدمات،   و علکوم  صنایع، زمینۀ در جهانی و ملی اا  پیشرفت و تحوالت با اماانگی و امگامی حف  برا 

 و اصکح   بکرا   ککه  گونکه پیشکنهاد    اکر  و شد خوااد نظر تجدید صورت لزوم در ایران ملی استاندارداا 

 گرفت خوااد قرار توجه مورد مربو  فنی کمیسیون در نظر تجدید انگام شود، ارائه ای  استاندارداا تکمی 

  .کرد استفاده ملی استاندارداا  تجدیدنظر آخری  از امواره بنابرای ، باید .

 

 شود.می 1336: سا   1369-9-39شماره  ملی ایران شمارهای  استاندارد جایگزی  استاندارد 

 

 :است زیر شر  به گرفته قرار استفاده مورد استاندارد ای  تهیۀ برا  که خی امنبع و م

IEC 60335-2-80: 2008, Household and similar electrical appliances- Safety- Part 2-80: 

Particular requirements for fans 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 مقدمه

 بکا مکرجکع چهککارم) تجکدیکد نکظر  1369-1 ملی ایران شمارهبکایکد امکراه بکا استکاندارد  استکانکدارد ای 

60335-1 : 2001 IEC   قسمت او : مقررات عمومی -ایمنی وسای  برقی خانگی و مشابه  "( تحت عنوان " 

 بکار رود .

طور  تغییر داده شده یا تکمی   1369-1 ملی ایران شمارهدر ای  استاندارد بنداا  نظیر در استاندارد 

 بکار برد . "(ااو مکنده ااهدمند) ااف ویژه  الزامات "گردند تا بتوان آنرا به عنوان  می

ا  نشده باشد، آن بند  اشاره 1369-1 ملی ایران شمارهچنانچه در ای  استاندارد درباره ی  بند از استاندارد 

 بدون تغییر به امان صورت کاربرد دارد .

در مورد ی   "جایگزی  شود"یا  "تغییر داده شود"،  "اضافه شود"در مت  ای  استاندارد ارجا که عبارت 

باید به امان صورت تطبی    1369-1  ملی ایران شمارهبند بیان شده باشد مقررات مربو  در استاندارد 

 شود. داده 

با  شر  داده شده است ، 1369-1 ملی ایران شمارهو بنداایی که عحوه بر استاندارد  شکلها گیار  شماره

 . شود میشروع  191عدد 

استاندارد ای  استاندارد و یا  3نوشته شده ، در بند  1اایی که به صورت درشت و سیاه در ای  استاندارد ، واژه

اند . ار گاه ی  تعریف به صفتی وابسته ) بند اصطححات و تعاریف ( تعریف شده 1369-1  ملی ایران شماره

  اند .باشد ، آن صفت و اس  مربوطه نیز به صورت درشت و سیاه درج شده

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

                                                 
1- Bold  
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    -ايمنی -و مشابه خانگیبرقی  وسايل

 (هاو مكنده هادمنده) هافنويژه  الزامات : 08-2 قسمت

 و دامنه کاربرد هدف 2 

 با مطالب زیر جایگزی  شود : 1369-1 ملی ایران شمارهاز استاندارد  1بند  

 استفادهبرا   اا(و مکنده اادمنده)برقی  اا ف یژه والزامات ایمنی تعیی   ای  استاندارداد  از تدوی  

 بیش از و برا  سایر وسای  V939 بیش ازبرا  وسای  ت  فاز آنها ولتاژ اسمی که  خانگی و مشابه آن است

V 239 نباشد . 

 عبارتند از : گیرندکه در دامنه کاربرد ای  استاندارد قرار می ااف اایی از نمونه – 282يادآوري 

 ؛  سقفی ااف  -

 (قاب  نصب در داانه کانا ) 1کانالی  اا ف -

9کابینی  اا ف -
 ه(قاب  نصب بر رو  دیوار) 

3دار    پایهاا ف -
  

 ؛   رومیز اا ف -

 کنتر  کننده مجزا نیز کاربرد دارد. دارا   اا فای  استاندارد در مورد 

طر  برا  عموم ختوانند منشأ  اند ولی با ای  حا  می یی که برا  مصار  عاد  در نظر گرفته نشدهاا ف

ای  ند نیز در دامنه کاربرد شو استفاده میمزارع و ، صنایع سب   اا در مغازهیی که اا فمانند ،  باشند

 د.نگیر استاندارد قرار می

وسای  برا  افراد در خانه یا اطرا  آن به وجود ای  توسط  که عاد مک  به خطرات حد ماستاندارد تا  ای 

 گیرد .زیر را در بر نمی مواردبه طور کلی  استاندارد ای  کند .آید توجه می می

 افرادِ ) از جمله کودکانِ ( -

 یا عقلی؛ یادارا  ناتوانی جسمی، حسی  -

 آگاایفاقد تجربه و  - 

 دارد؛که آنها را، بدون حضور سرپرست یا بدون وجود دستورالعم ، از استفاده وسیله به طور ایم  باز می

 باز  کردن کودکان با وسای  -

 ای  نکات توجه شود  : به - 282 يادآوري

ا  نیاز  دیگر  الزاماتاند ، ممک  است به گرفته شده نظراا یا اواپیمااا در اا ، کشتیاتومبی که برا  استفاده در  وسایلی  -

 داشته باشند .

کار را به عهده دارند ممک  است در نیرو  مسئولیت سحمت و بهداشت جامعه و حفاظت  کهمراجع قانونی و ذیصح  کشور   -

 . مشخص نموده باشند  ا را ای  مورد الزامات دیگر  

                                                 
1- Duct fans 

2- Partition fans  
3- Pedestal fans 
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 گیرد :بر نمی درزیر را  وسای استاندارد  ای  - 289 يادآوري

 اند ؛ یی که منحصرا برا  مصار  صنعتی در نظر گرفته شدهاا ف -

گاز (  اا  خورنده یا قاب  انفجار ) گردوخاك ، بخار یا با شرایط خا  مانند محیط ااییمکانیی که برا  استفاده در اا ف  -

 اند ؛در نظر گرفته شده

 .سایر دستگااها تعبیه شده در   اا ف -

 الزامی مراجع 2

 کاربرد دارد . 1369-1 ملی ایران شمارهاز استاندارد   9بند 

  تعاريف و اصطالحات 9

 نظر گرفت  مطالب زیر کاربرد دارد . دربا  1369-1 ملی ایران شمارهاز استاندارد   3بند 

 شود : جايگزين 9-2-3

 عادي کار

 شرایط زیر : تحتوسیله  کار

 . نوسانی آنها عم  نماید اا مزمکانیتمام شوند که  ا  به کار انداخته می دار و رومیز  به گونه   پایهاا ف

 شوند.   سقفی به سقف نصب میاا ف

 . شوند ، در مرکز مح  مناسبی به ابعاد حداق  چهار برابر قطر داانه ورود  اوا نصب میکابینی  اا ف

 شوند.   طب  دستورالعم  استفاده نصب میف، در کانالی با طو  تقریبی چهار برابر قطر  کانالی  اا ف 

9- 282  

  کانالین ف

ا  که جریان اوا در ار دو سمت ورود  و محصور شده به گونه مسیر اوا نی برا  نصب در داخ  ی  ف

 .  دبر قرار شو کانا  از طری خروجی 

 عمومی الزامات 4

 دارد.  کاربرد 1369-1 ملی ایران شمارهاز استاندارد   2 بند

 مورد آزمونها درعمومی  شرايط 6

 :کاربرد دارد نظر گرفت  مطالب زیر  با در 1369-1 ملی ایران شمارهاز استاندارد  3بند 

 شود : اضافه 6-7

اا  آزمون،  اند شدهیی که برا  استفاده در شرایط آب و اوایی گرم و مرطوب در نظر گرفته اا فدر مورد 

 . شود انجام می  ºC  9 ºC ±29 در دما  محیطی 13 و11 ، 19بنداا  

 و11، 19، آزمونها  بنداا   اند شدهگیار  نشانهخاصی ی  دما  کار  محیط یی که برا  اا فدر مورد 

 . شود انجام می  ºC 9± با در نظر گرفت  روادار شده گیار  نشانهدر دما   13
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 بندي طبقه 5

 :کاربرد دارد نظر گرفت  مطالب زیر  با در 1369-1 ملی ایران شمارهاز استاندارد  6بند 

 شود : اضافه 5-2

 باشند .   IPX2درجه حفاظتی  باید دست ک  دارا  کانالی  اا ف

5-282  

 باشند: شتهباید یکی از طبقات آب و اوایی زیر را دا اا ف

   مخصو  آب و اوا  معتد  اا ف -

   مخصو  آب و اوا  گرم و مرطوب اا ف -

 شود . مطابقت با بازرسی بررسی می

 دستورالعمل و گذاري نشانه 7

 نظر گرفت  مطالب زیر کاربرد دارد . دربا  1369-1 ملی ایران شمارهاز استاندارد   3بند 

 شود : اضافه 7-2

 گیار  شوند. نشانه" T "   مخصو  آب و اوا  گرم و مرطوب باید با حر  اا ف

است باید با دما  محیط  ºC29اایی که دما  محیط محلی در آنجا بیش از ی که برا  کار در مکانیاا ف

 گیار  شوند .نشانهکار  

 شود : اضافه 7-22

دستورالعم  ای  صورت در برداشته شود ، در باید محاف  بیان شود که برا  تمیز کردن  دستورالعم در  اگر

 : ذکر گرددباید مفهوم زیر 

 "  از منبع تغییه قطع شده است فقب  از برداشت  محاف  ، مطمئ  شوید که  "

 شود : اضافه 7-22-2

 زیر باشد: شام  مفاای باید  اا فدستورالعم  نصب 

 .اند و برا  ای  منظور ساخته شده شوند   نصب فدر استند  که مجازا  ویژه  اامد  یا نوع چراغ -

 .اایا دیواراا  بیرونی   بر رو  پنجرهف، مح  نصب کابینی  اا فدر مورد  -

کف باال   m 3/9 بیش ازاا  ا  نصب گردد که پره   به گونهف  نصب شده در ارتفاع باال، اا فدر مورد  -

 . دنباش

به داخ  اتاق از  ااباید لحاظ شود که از برگشت جریان گاز، تمهیداتی  کابینیو  کانالی  اا فدر مورد  -

 لوگیر  شود.جباز  طری  دودکش باز وسای  گازسوز یا سایر وسای  مجهز به کوره رو

ا  قید شود که نشان داد ای  وسیله نباید در ، باید جمله 2هاي دمنده و مكنده طبقه باد بزنگیار  در نشانهتوجه : 

 اتصا  زمی  وجود ندارد به کار گرفته شود.اایی که سیست  مح 
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 دسترسی به قسمتهاي برقدار برابردر  حفاظت 0

 دارد .  کاربردنظر گرفت  مطالب زیر  دربا  1369-1 ملی ایران شمارهاز استاندارد   3بند 

 : تغییر داده شود  0-2-2

دسترسی به  برابردر  حفاظتاا از المپدر حی  بست  یا باز کردن  اگر چه بایدشوند . اا برداشته نمیالمپ

 اطمینان حاص  کرد .  1المپکحا   هاي برقدارقسمت

 شود : اضافه 0-2

که ممک   توسط استفاده کننده نگهداريو  تعمیر به منظور هاي جداشدنیقسمتپس از برداشت  

رابط مطاب  با  بندبند  کشی داخلی لمس شود از نظر الکتریکی با عای سی  بندي پايهعايق است

 باشد .برابر  1296  یا  693  ملی ایران شماره استاندارد

 موتور دار وسايل اندازي راه 3

 ندارد .  کاربرد 1369-1 ملی ایران شمارهاز استاندارد   2بند 

  جريانو  ورودي توان 28

 دارد .  کاربردنظر گرفت  مطالب زیر  دربا  1369-1 ملی ایران شمارهاز استاندارد   19بند 

 شود : اضافه     28-2

 اا  مسدود کننده اوا   مجهز به دریچهاا ف
9

اا شوند که ای  قسمت یا وسای  مشابه در حالی آزمون می 

 در وضعیت باز قرار داشته باشند.

 شود : اضافه     28-2

اا در که ای  قسمتشوند  یا وسای  مشابه در حالی آزمون میکننده اوا اا  مسدود هز به دریچه  مجاا ف

 وضعیت باز قرار داشته باشند.

 گرمايش 22

 نظر گرفت  مطالب زیر کاربرد دارد . دربا  1369-1 ملی ایران شمارهاز استاندارد   11بند 

 شود : جايگزين     22-7

 شوند. اا تا رسیدن به شرایط پایدار به کار انداخته می ف

 شود : اضافه     22-0

کمتر در  K 13افزایش دما به مقدار  ود، حد مخصو  شرایط آب و اوایی گرم و مرطوباا   فدر مورد 

 . نظر گرفته شود

                                                 
1- Lamp cap 

2-Shutters 
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اختح  به اندازه افزایش دما  ود، حد اند شدهگیار  نشانهکار  ی  دما  محیط یی که برا  اا فدر مورد 

 . شودااش داده میک،  ºC 93 گیار  شده ونشانهمقدار بی   

 خالی 22

 استقامت الكتريكی در دماي کار و  نشت جريان 29

 دارد .  کاربرد 1369-1 ملی ایران شمارهاز استاندارد   13بند 

 گذراهاي  ولتاژ  اضافه 24

 دارد .  کاربرد 1369-1 ملی ایران شمارهاز استاندارد   12بند 

 رطوبت برابردر  مقاومت 26

 دارد . کاربردنظر گرفت  مطالب زیر  دربا  1369-1 ملی ایران شمارهاز استاندارد   13بند 

 شود : ضافها  26-2-2

     بنددر معرض آزمون است برا  نصب در بیرون ساختمان در نظر گرفته شده که  اا فقسمت بیرونی 

قرار در بیرون ساختمان   که فقسمتی از  و گیرد قرار می 9363 ملی ایران شمارهاستاندارد  )الف( 12-9-2

در شود و سپس  ر حالت سکون آزمون می  دفابتدا شود. میدر برابر پاشش لوله نوسانی محافظت  گیرد نمی

اا  مسدود کننده اوا یا قسمتها  مشابه در  تغییه شده و دریچه ولتاژ اسمیبا که در حالی حالت کار 

 د.گیرمیقرار  آزمونتحت ،  وضعیت باز قرار دارند

ملی استاندارد تعیی  شده در اند در معرض آزمون گیار  شدهنشانه  IPکه با رق  دوم سیست   ییاا ف

 د . نگیر قرار میتغییه شده ،  ولتاژ اسمیدر ار دو حالت سکون و کار که با  9363 ایران شماره

 و استقامت الكتريكی الكتريكینشت  جريان 25 

 دارد .  کاربرد 1369-1 ملی ایران شمارهاز استاندارد   16بند 

 بار و مدارهاي مربوطه در برابر اضافه ترانسفورماتورها حفاظت 27

 دارد .  کاربرد 1369-1 ملی ایران شمارهاز استاندارد   13بند 

 دوام 20

 ندارد .  کاربرد 1369-1 ملی ایران شمارهاز استاندارد   13بند 

 غیرعادي  کار 23

 رفت  مطالب زیر کاربرد دارد .نظر گ دربا  1369-1 ملی ایران شمارهاز استاندارد   12بند 
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 شود : اضافه 23-2

، در  شوند انداز  می اا  مسدودکننده اوا یا وسای  مشابه که با کنتر  کننده راه   دارا  دریچهاا ف

 گیرند. قرار می  191-12معرض آزمون بند 

 شود : اضافه     23-7

ار از سطح   39%شوند . تقریبا  اا  مجزا بر رو  تخته چند الیه به رنگ سیاه مات نصب می کنتر  کننده

و دما  تخته  افزایش یافته  3نباید از مقادیر مندرج در جدو   ااپیچ. دما  سی شود یه بسته میتهو  دریچه

 بیشتر شود : رمقادیر زینباید از 

- K 39   گیار  نشانه   دارا اا فکلوی  برا T  

-K  63  اا فکلوی  برا  سایر 

 کاربرد ندارد .    23-3

ولتاژ ، با  کنندکار می  دارا  دریچه مسدودکننده اوا یا وسای  مشابه که به طور خودکار اا ف 23-282

که ار کدام (اا  مسدودکننده اوا یا وسای  مشابه در وضعیت باز یا بسته  تغییه شده و با دریچه اسمی

 . شوند به کار انداخته می) نامساعدتر باشد

 مكانیكی خطراتو  پايداري 28

 دارد .  کاربردنظر گرفت  مطالب زیر  دربا  1369-1 ملی ایران شمارهاز استاندارد   99بند 

 شود : اضافه  28-2

رو  سطح بر باشند می kg 19 از بیشترو جرمی  m  3/1 ارتفاعی بیش ازکه دارا   سیاردار  ي پايههانف

حالت  . در ای  شود   اعما  میفبه  m  3/1 در ارتفاع N 29 نیرو  افقی معاد  . شوند افقی قرار داده می

   نباید واژگون شود.ف

   استفاده کرد .فمجاز است از وسای  مناسبی برا  جلوگیر  از لغزیدن  – 282يادآوري 

، مگر آنکه  باید مجهز به حفاظ باشند،  شوند که در ارتفاع باال نصب می اایی فغیر از  ،  فاا   پره 28-282

 اا  آنها گرد بوده و یکی از شرایط زیر را داشته باشد: نوك و لبه

  باشد ، یا D 1شور   69 کمتر از دارا  سختی  -

 ، یا باشد m/s  13   کمتر ازفاا   ، سرعت محیطی پره ولتاژ اسمی  با فانگام تغییه  -

 تجاوز نکند. W 9   ازف، توان خروجی  ولتاژ اسمی  با فانگام تغییه  -

 شوند. اا  گرد در نظر گرفته می به عنوان لبه mm  3/9 کمینهاا  با شعاع  لبه -يادآوري 

 . ررسی می شودو اندازه گیر  ب مطابقت با بازرسی

                                                 
1-D 60 shore 
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 مكانیكی استقامت 22

 نظر گرفت  مطالب زیر کاربرد دارد . دربا  1369-1 ملی ایران شمارهاز استاندارد   91بند 

 شود : اضافه     22-2

 گیرند .نیز قرار می 191-91تحت آزمون بند  اا ف

  فگیرند که در راستا  محور موتور قرار می N 99   تحت نیرو  فشار  و کششیفاا  حفاظ 22-282

 یاا  متحرك خطر آفری  با پروب آزمونقسمتپس از ای  آزمون ، نباید امکان تماس  شود .إعما  می

به جا   mm 39 اما دارا  سطح متوقف کننده مدور با قطر ، IEC 61032استاندارد   Bمشابه پروب آزمون 

 شود.اعما  می N 3ای  پروب آزمون با نیرویی کمتر از  . وجود داشته باشدسطح غیر مدور ، 

 . کافی باشند  سقفی باید دارا  استقامت اا ف 22-282

 شود: مطابقت با آزمون زیر بررسی می

  از بدنه آن آویزان ف. بار  معاد  چهار برابر جرم  شوند   سقفی طب  دستورالعم  سازنده نصب میاا ف

 .  شود . ای  بار به مدت ی  دقیقه اعما  می شود می

آزمون در ی  ا. شود    به مدت ی  دقیقه اعما  میفشتاور  معاد  ی  نیوت  متر به بدنه ثابت سپس گ

 گردد. ، تکرار می شود حالی که گشتاور در جهت عکس حالت قب  اعما  می

 3-16 ،  1-3بیند که مطابقت آن با بنداا  با  آسیب به گونه  نباید فسیست  آویز نباید شکسته شده و 

 ز بی  رود.ا 92و 

 ساختمان 22

 نظر گرفت  مطالب زیر کاربرد دارد . دربا  1369-1 ملی ایران شمارهاز استاندارد   99بند 

 شود : اضافه 22-2

 شود .  نمیفاا  اا  پرهشام  حفاظ 9363 ملی ایران شمارهمحفظه شر  داده شده در استاندارد   - يادآوري

 : تغییر داده شود 22-22

 N معاد  ی  به کار رفته، نیرویفاا  اایی که برا  محک  کردن حفاظ به گیره N 39 به جا  اعما  نیرو 

 . شود اا برا  رااساز  آنها اعما  می در ار جهت به گیره 13 

 باید مناسب باشند. 1چراغنورپرداز  و   مجهز به اا فکشی داخلی و ترمینالها   سی  22-282 

 شود. مطابقت با بازرسی بررسی می

 داخلی کشی سیم 29

 کاربرد دارد .نظر گرفت  مطالب زیر  دربا  1369-1 شمارهملی ایران از استاندارد   93بند 

                                                 
1-Luminaire 
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 :تغییر داده شود    29-9

به طر  جلو و عقب ،   اایی که دارا  مکانیزم نوسانی استند ، به جا  جابجایی قسمت متحرك فدر 

 آزمون زیر انجام می شود .

 بیشینه. زاویه نوسان برابر با  شوند به کار انداخته می کار عاديو تحت  شدهتغییه  ولتاژ اسمی با اا ف

 شود. دوره نوسان انجام می 199 999 . آزمون برا   باشد می  فساختمان ا توجه به بمقدار مجاز 

 متشكله اجزاء 24

 نظر گرفت  مطالب زیر کاربرد دارد . دربا  1369-1 ملی ایران شمارهاز استاندارد   92بند 

 شود : اضافه   24-2

توانند به کلید  بر رو  بند  باشند ، میمی W 93 معاد  توان ورودي اسمییی که دارا  بیشینه اا ف

 باشند.مجهز تغییه 

نباید از  کانالیاا   فمورد استفاده در  هاي حرارتیقطع کننده،  12منظور مطابقت با بند  به  24-282

 نوع قاب  وص  مجدد خودکار باشند .  

 شود. بازرسی بررسی میمطابقت با  

 کابلها و بندهاي قابل انعطاف بیرونی وتغذيه  اتصال 26

 دارد .  کاربردنظر گرفت  مطالب زیر  دربا  1369-1 ملی ایران شمارهاز استاندارد   93بند 

 شود : اضافه     26-6

 . باشدمجاز میاا  سیار  فبرا   Z اتصالروش 

 بیرونی هاديهايهاي ترمینال 25

 دارد .  کاربرد 1369-1 ملی ایران شمارهاز استاندارد   96بند 

 زمین اتصال بینی پیش 27

 دارد .  کاربرد 1369-1 ملی ایران شمارهاز استاندارد   93بند 

 اتصاالتو  ها پیچ 20

 دارد .  کاربرد 1369-1 ملی ایران شمارهاز استاندارد   93بند 

 هوايی و فواصل از میان عايق ،خزشی  فواصل 23

 دارد .  کاربردنظر گرفت  مطالب زیر  دربا  1369-1 ملی ایران شمارهاز استاندارد   92بند 



2 

 

 شود : اضافه     23-2

بند  محصور یا بسته باشد که در ای  صورت باشد مگر اینکه عای می 3درجه آلودگی شرایط ریز محیطی 

 . ، وجود ندارد در معرض آلودگی قرار گیردبند  ، عای در طی استفاده عاد  وسیله اینکه احتما  

 آتش و  گرما برابردر  مقاومت 98

 نظر گرفت  مطالب زیر کاربرد دارد . دربا  1369-1 ملی ایران شمارهاز استاندارد   39بند 

 کاربرد ندارد .    98-2-2

 زدگی زنگ برابردر  مقاومت 92

 دارد .  کاربرد 1369-1 ملی ایران شمارهاز استاندارد   31بند 

 و خطرات مشابه مسمومیت،  ابشت 92

 دارد .  کاربرد 1369-1 ملی ایران شمارهاز استاندارد   39بند 
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 ها پیوست

 دارد . کاربرد 1369-1ملی ایران شماره  استاندارد اا  پیوست
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  نامه کتاب

 .دارد کاربردنظر گرفت  مطالب زیر  دربا  1369-1استاندارد ملی ایران شماره  نامه کتاب

 شود : اضافه 

 قسمت -اا نیازاا  ارگونومی  در طراحی نشانگراا و فعا  کننده، 19131-1استاندارد ملی ایران شماره 

 ااارتبا  متقاب  انسان با نشانگراا و فعا  کننده -او  

 


