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  خدا به نام

 سازمان ملي استاندارد ايران با آشنايي

و  استاندارد مؤسسه مقررات و قوانين اصالح قانون 3 ي هماد يك بند موجب به ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسه
استانداردهاي  نشر و تدوين تعيين، وظيفه كه است كشور رسمي مرجع نهات 1371 ماه بهمن مصوب ايران، صنعتي تحقيقات

   .دارد عهده به را ايران) رسمي(ملي 
به  29/06/90دومين جلسه شوراي عالي اداري مورخ  و موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران به موجب يكصد و پنجاه نام

   .جهت اجرا ابالغ شده است 24/7/90مورخ  35838/206ه سازمان ملي استاندارد ايران تغيير و طي نامه شمار
مؤسسات  و مراكز نظران صاحب ،سازمانكارشناسان  از مركب فنيهاي  كميسيون در مختلفهاي  حوزه در استاندارد تدوين
توليدي،  به شرايط توجه با و ملي مصالح با همگام وكوششي شود مي انجام مرتبط و آگاه اقتصادي و توليدي پژوهشي، علمي،
كنندگان،  مصرف توليدكنندگان، شامل نفع، و حق صاحبان ي همنصفان و آگاهانه مشاركت از كه است تجاري و فناوري

نويس  پيش. شود مي حاصل دولتي غير و دولتي هاي سازمان نهادها، تخصصي، و علمي مراكز كنندگان،ردو وا صادركنندگان
 از دريافت پس و شود مي ارسال مربوط فني هاي كميسيون اعضاي و نفع ذي مراجع به نظرخواهي براي رانملي اي استانداردهاي

 و ايران چاپ )رسمي( ملي استاندارد عنوان به تصويب صورت در و طرح رشتهآن  با مرتبط ملي ي هكميت در پيشنهادها و نظرها
  .شود مي منتشر
 كنند در مي تهيه شده تعيين ضوابط رعايت با نيز صالح ذي و مند عالقههاي  سازمان و مؤسسات كه استانداردهايي نويس پيش
ترتيب،  بدين .شود مي منتشر و چاپ ايران ملي استاندارد عنوان به تصويب، درصورت و بررسي و طرح ملي ي هكميت

ملي  ي هميتك در و تدوين 5 ي هشمار ايران ملي استاندارد در شده نوشته مفاد اساس بر كه دنشو مي تلقي ملي استانداردهايي
  .باشد رسيده تصويب به دهد مي تشكيلكه سازمان ملي استاندارد ايران  مربوط استاندارد

 و (IEC)2المللي الكتروتكنيك  بين كميسيون،1(ISO)استاندارد  المللي بين سازمان اصلي اعضاي از ايران سازمان ملي استاندارد
 كشور در (CAC)5كدكس غذايي  كميسيون 4رابط تنها عنوان به و است (OIML)3 قانوني شناسي اندازه المللي بين سازمان
 آخرين از كشور، خاص هاي نيازمندي و كلي شرايط به توجه ضمن ايران ملي استانداردهاي تدوين در .كند مي فعاليت

   .شود مي گيري بهره المللي بين استانداردهاي و جهان صنعتي و فني علمي، هاي يشرفتپ
 سالمت كنندگان، حفظ مصرف از حمايت براي قانون، در شده بيني پيش موازين رعايت با تواند ميايران  اردسازمان ملي استاند

 از اجراي بعضي اقتصادي، و محيطي زيست مالحظات و محصوالت كيفيت از اطمينان حصول عمومي، و فردي ايمني و

 استاندارد، اجباري عالي شوراي تصويب اب وارداتي، قالما يا/و كشور داخل توليدي محصوالت براي را ايران ملي استانداردهاي

و  صادراتي كاالهاي استاندارد اجراي كشور، محصوالت براي المللي بين بازارهاي حفظمنظور  به تواند ميسازمان . نمايد
در  فعال مؤسسات وها  Ĥنسازم خدمات از كنندگان استفاده به بخشيدن اطمينان براي همچنين .نمايد اجباري راآن  بندي درجه
و  ها هآزمايشگا محيطي، زيست مديريت و كيفيت مديريت هاي سيستم صدورگواهي و مميزي بازرسي، آموزش، مشاوره، ي هزمين
 ضوابط براساس را مؤسسات وها  Ĥنسازم گونه اين سازمان ملي استاندارد ايران سنجش، وسايل )واسنجي( كاليبراسيون مراكز

 بر و اعطاها  آن به صالحيت تأييد ي هگواهينام الزم، شرايط احراز صورت در و كند مي ارزيابي اناير تأييد صالحيت نظام

 فلزات عيار تعيين سنجش، وسايل )واسنجي(كاليبراسيون  يكاها، المللي بين دستگاه ترويج .كند مينظارت ها  آن عملكرد

  .است سازمان اين وظايف ديگر از ايران ملي اياستاندارده سطح ارتقاي براي تحقيقات كاربردي انجام و گرانبها

                                                 
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 كميسيون فني 
  -ايمني - وسايل برقي خانگي و مشابه«

هاي گرمايش، تهويه  سازهاي مورد استفاده با سيستم الزامات ويژه رطوبت: 88- 2قسمت 
  »يا تهويه مطبوع

  )تجديد نظر اول(
  

 يا نمايندگي/ سمت و :رئيس
  پيرستاني، محمد

 )فوق ليسانس مهندسي برق، قدرت(

 )سهامي خاص) (ثاني(مدير كنترل كيفيت شركت سرايش 

  
  :دبير

  عبدي، جواد
 )فوق ليسانس مهندسي برق، كنترل(

 واحد كرج -كارشناس استاندارد و عضو هيأت علمي دانشگاه آزاد اسالمي 

  
  )اسامي به ترتيب حروف الفبا( :اعضاء

  عبادتگر، نادر
 )انس مهندسي برق، الكترونيكليس(

 )سهامي خاص(رئيس كنترل كيفيت شركت پارس خزر 

  
  عرفاني، علي

 )فوق ليسانس مهندسي برق، مهندسي پزشكي(

 واحد كرج -عضو هيأت علمي دانشگاه آزاد اسالمي 

  
  فاميل خليلي، اعظم

 )افزار ليسانس مهندسي كامپيوتر، نرم(

 لبرزكارشناس مؤسسه ارتباط پژوهان ا

  
  فضايي، سعيد

 )مكانيكليسانس مهندسي (

 )سهامي خاص(شركت پارس بهشرق كارشناس 

  
  مسلمي، نادر

  )ليسانس مهندسي برق، قدرت(
سهامي (مدير كنترل كيفيت و مدير تحقيقات گروه لوازم خانگي نانيوا 

  )خاص
  

  دقتي، بهاره زاده فعال يوسف
  )ليسانس مهندسي برق، الكترونيك(

  استاندارد ايرانملي ناس سازمان كارش



 

 د 

  

  فهرست مندرجات
  

  صفحه  عنوان
 

  ب  ايران استاندارد سازمان با آشنايي
  ج  استاندارد تدوين فني كميسيون

  و  گفتار پيش
  1  كاربرد دامنهو  هدف  1
  2  الزامي مراجع  2
  2  اصطالحات و تعاريف  3
  2  الزامات عمومي  4
  3  ها شرايط عمومي آزمون  5
  3  بندي هطبق  6
  3  ها گذاري و دستورالعمل نشانه  7
  4  دار هاي برق حفاظت در برابر دسترسي به قسمت  8
  4  اندازي وسايل مو توردار راه  9

  4  دي و جريانوتوان ور  10
  5  گرمايش  11
  5  خالي  12
  5  جريان نشت و استقامت الكتريكي در دماي كار  13
  5  اضافه ولتاژهاي گذرا  14
  5  برابر رطوبت مقاومت در  15
  5  جريان نشت و استقامت الكتريكي  16
  6  حفاظت ترانسفورماتورها و مدارهاي مربوط در برابر اضافه بار  17
  6  دوام  18
  6  كار غيرعادي  19
  6  پايداري و خطرات مكانيكي  20
  7  استقامت مكانيكي  21
  7  ساختمان  22
  8  كشي داخلي سيم  23
  9  متشكله  اجزاء  24
  9  بيروني  ف ل تغذيه و بندهاي قابل انعطااتصا  25



 

 ه 

  

  ادامه-فهرست مندرجات
  

  صفحه  عنوان
 

  9  هاي بيروني هاي هادي ترمينال  26
  9  بيني اتصال زمين پيش  27
  9  ها و اتصاالت پيچ  28
  9  هوايي و فواصل از ميان عايق فواصل خزشي،  29
  9  مقاومت در برابر گرما و آتش  30
  10  زنگ زدگيمقاومت در برابر   31
  10  تابش، مسموميت و خطرات مشابه  32

  11  ها پيوست
  11  واشرها) الزامي(پيوست الف الف 

  13  آزمون مخازن مايع )الزامي( پيوست ب ب
  15  نامه كتاب
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  گفتار پيش
ا سازهاي مورد استفاده ب الزامات ويژه رطوبت: 88- 2قسمت  -ايمني - وسايل برقي خانگي و مشابه" استاندارد
اين استاندارد براساس . تدوين شد 1382نخستين بار در سال  "هاي گرمايش، تهويه يا تهويه مطبوع سيستم
براي اولين بار مورد هاي مربوط  كميسيونو تأييد  موسسه ارتباط پژوهان البرزي رسيده و بررسي هاپيشنهاد

ارد برق و الكترونيك مورخ اجالس كميتة ملي استاند و دوازدهمين دصششدر تجديدنظر قرار گرفت و 
 مقرراتقانون اصالح قوانين و  3 ةبه استناد بند يك ماد اين استاندارد اينك. شد تصويب 10/02/1391

  .شود مي ملي ايران منتشر استانداردعنوان  هب ،1371مصوب بهمن ماه  ،ايران استانداردملي سازمان 
 ،خدماتعلوم و   صنايع، ةملي و جهاني در زمين هاي و هماهنگي با تحوالت و پيشرفت همگاميحفظ  براي

كه براي اصالح و تكميل  پيشنهادينظر خواهد شد و هر گونه لزوم تجديدصورت استانداردهاي ملي ايران در 
.  كميسيون فني مربوط مورد توجه قرار خواهد گرفت دراين استانداردها ارائه شود، در هنگام تجديد نظر 

  .ردك استفادهاستانداردهاي ملي ايران از آخرين تجديدنظر همواره بايد  ،بنابراين
  .شود مي 1382سال : 1562- 88اين استاندارد جايگزين استاندارد ملي ايران شمارة 

  :است زير شرح به گرفته قرار استفاده مورد استاندارد اين تهية براي كه منبع و مأخذي
IEC 60335-2-88: 2002, Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-88: 
Particular requirements for humidifiers intended for use with heating, ventilation, or air-
conditioning systems 
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  -ايمني -وسايل برقي خانگي و مشابه
، هاي گرمايش سازهاي مورد استفاده با سيستم الزامات ويژه رطوبت :88-2قسمت 

  تهويه يا تهويه مطبوع

  هدف و دامنه كاربرد  1
  :شود جايگزين مي زير با مطالب 1562- 1ي  استاندارد ملي ايران شمارهاز  1بند 

هاي الكتريكي است كه براي استفاده با ساز رطوبتهدف از تدوين اين استاندارد، تعيين الزامات ايمني ويژه 
اند  مصارف خانگي، تجارتي و صنايع سبك در نظر گرفته شده هاي گرمايش، تهويه يا تهويه مطبوع در سيستم

 3يا افشاندن 2كه براساس سيستم تبخير )بزرگ را نيز در برگيرند 1و ممكن است تجهيزاتي تجارتي مستقل(
  ها براي مصارف تك فاز حداكثرساز رطوبتولتاژ اسمي اين . كنند كار ميآن  ، بخار و مانند4پاشش آب

V 250 مصارف حداكثر و براي ساير V 600 باشد مي.  

 ي روند، در دامنه ميكار  بهسازهاي تحت پوشش اين استاندارد  تجهيزات تهويه مطبوعي كه همراه با رطوبت -101يادآوري 
  .گيرند قرار مي 1562-2-40ايران  كاربرد استاندارد ملي

فاده از اين نوع وسايل براي اين استاندارد تا حد امكان خطرات عمومي موجود را كه ممكن است حين است
هاي زير را در بر  كلي موضوعطور  بهاين استاندارد  .گيرد پيش آيد، دربر ميها  آنتمام افراد و محيط اطراف 

  :گيرد نمي
  ؛استفاده از اين وسايل توسط كودكان يا افراد ناتوان بدون حضور سرپرست -
  .بازي كردن كودكان با اين وسايل -

  :زير بايد توجه داشت به نكات -102يادآوري 
ممكن است به  ،شوند زميني، دريايي يا هوايي در نظر گرفته مي ي در مورد وسايلي كه براي استفاده در وسايل نقليه -

  .الزامات ديگري نيز نياز باشد
عهده  را بهآن  صالح كشور كه مسئوليت سالمت، بهداشت جامعه، حفاظت كار و مراجع مانند مراجع قانوني و ذي -

  .ند، در اين مورد ممكن است الزامات ديگري نيز داشته باشنددار

  :اين استاندارد در ارتباط با وسايل زير كاربرد ندارد -103يادآوري 
سازهاي بدون تجهيزات تهويه، گرمايش يا تهويه مطبوع اتاق كه تنها براي مصارف خارنگي در نظر گرفته  رطوبت -

  .)1562-2- 98 ي هاستاندارد ملي ايران شمار(اند  شده
  .اند وسايلي كه تنها براي مصارف صنعتي در نظر گرفته شده -
در ) و خاك، بخار يا گاز گرد(وسايلي كه براي استفاده در اماكني با شرايط خاص مانند محيط خورنده يا قابل انفجار  -

  .اند نظر گرفته شده
                                                 

1- Stand alone 
2- Evaporative 
3- Atomization 
4- Water injection 
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مراجعه  IEC 60601 المللي استاندارد بين همجموع به(اند  سازهايي كه براي اهداف پزشكي در نظر گرفته شده رطوبت -
  .)شود

  مراجع الزامي  2
  :گرفتن مطالب زير كاربرد دارد با در نظر 1562- 1ي  استاندارد ملي ايران شمارهاز  2بند 

  :اضافه شود
2-1 IEC 60068-2-521: 1996, Environmental testing – Part 2: Tests – Test Kb: Salt mist, 
cyclic (sodium chloride solution) 

  اصطالحات و تعاريف  3
  :با در نظرگرفتن مطالب زير كاربرد دارد 1562- 1ي  استاندارد ملي ايران شمارهاز  3بند 

  :جايگزين شود  3-1-9
  كار عادي

ترين شرايط محيطي كار مشخص  عادي نصب شده و تحت سخت ي شرايطي است كه وسيله طبق استفاده
  .شود انداخته مي كار بهشده توسط سازنده، 

3-101  
  سازها رطوبت

  .شوند وسايلي هستند كه براي افزايش رطوبت هوا در نظر گرفته مي
3-102  

  توسط افراد عادي دسترس قابلوسايل 
  .شوند هاي تجاري يا مسكوني در نظر گرفته مي وسايلي هستند كه براي نصب در ساختمان

3-103  
  توسط افراد عادي دسترس قابلوسايل غير

در آن  و مانند 2ها شوند و در موتورخانه كاران مجاز، حفظ و نگهداري مي ايلي هستند كه توسط سرويسوس
  .گيرند قرار مي 3بام از سطح زمين يا در نواحي امن پشت m 5/2ارتفاع  ي كمينه

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

                                                 
). محلول كلريد سديم( اي مه نمك چرخه KB آزمون - ها  آزمون: هاي محيطي قسمت دوم آزمون، 1375: 1307- 52استاندارد ملي ايران شماره  - 1

  .است IEC 60068-2-52: 1984المللي  مرجع اين استاندارد ملي ايران، استاندارد بين
2- Machine rooms 
3- Secured rooftop areas 
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  ها نآزموشرايط عمومي   5
  .كاربرد دارد 1562- 1ي  استاندارد ملي ايران شمارهاز  5بند 

  بندي طبقه  6
  :گرفتن مطالب زير كاربرد دارد با در نظر 1562- 1ي  استاندارد ملي ايران شمارهاز  6بند 

  :جايگزين شود  6-1
  .دنباش 3يا  2، 1 ي تگي از طبقهگرف حفاظت در برابر برق ي وسايل بايد از نظر درجه

  .شود هاي تكميلي مربوطه بررسي مي آزمونقت با بازرسي و با مطاب
،  تعريف شده 103- 3و  102-3كه در بندهاي  گونه همانپذيري،  وسايل بايد مطابق با دسترس  6-101

  .بندي شوند طبقه
  .شود هاي مربوطه بررسي مي آزمونمطابقت با بازرسي و 

  ها گذاري و دستورالعمل نشانه  7
  :با در نظر گرفتن مطالب زير كاربرد دارد 1562- 1ي  رد ملي ايران شمارهاستاندااز  7بند 

  :اضافه شود  7-1
  :گذاري شوند بايد با عبارت زير نشانه ،شوند آب شهري متصل مي ي سازهايي كه به شبكه رطوبت

  .سيستم شبكه آب شهريمجاز ) برحسب پاسكال(فشار   ي بيشينه
  :گذاري شوند كنند، بايد با عبارت زير نشانه توليد مي C 60˚ ي بيش ازهايي كه بخار يا آب با دماساز رطوبت

  .پيش از سرويس، آب بايد تخليه شود. خطر آب داغ: هشدار
 :اضافه شود  7-12

  .بايد لحاظ شود 101-6ابق با بند بندي مط توسط افراد عادي، طبقه دسترس قابلبراي وسايل 
  :اضافه شود  1- 7-12
  :بايد ارائه شوداطالعات زير  ،ويژه به

  نصب شود؛ كشي سيمي ملوسيله بايد مطابق با مقررات  
 هاي مجاور؛ اصل مجاز نسبت به سازهفو ي ابعاد فضاي ضروري براي نصب درست وسيله شامل كمينه  
 هوايي صفر  ي وسايلي كه فراتر از فاصلهآن  هاي مقاومت الكتريكي و براي كننده براي وسايل با گرم

  ز وسيله تا سطوح قابل اشتعال؛هوايي ا ي فاصله ي مينهشوند، ك مي آزمون
 ؛1بيروني ي كننده هاي كنترل كشي تا افزاره با نمايش واضحي از سيم همراه كشي وسيله نمودار سيم  

                                                 
1- External control devices  
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 تنها در (شود  مي آزمون ،وسيلهآن  كه در 2در جريان حجمي هوا 1فشار ايستاي بيروني ي گستره
  ؛)مقاومت الكتريكيهاي  كننده وسايل مجهز به گرمو  3هاي گرمايي افزونه مورد پمپ

 جزئيات نوع و مقدار اسمي فيوزها.  
  :اضافه شود  7-15

مشروط بر . تواند براي نصب يا سرويس برداشته شود قرار گيرد كه مي 4گذاري ممكن است روي تابلويي نشانه
  .ظر وسيله، در جاي خود قرار گيردكه تابلو بايد براي كار موردن اين

  :اضافه شود  7-16
  .نيز كاربرد دارد 5بار  هاي حفاظتي اضافه اين الزامات براي افزاره

بايد در  ،هاي آلومينيومي مناسب است كشي با سيم محصول براي اتصال دائم به سيم كه صورتيدر   7-101
  .گذاري، اين مطلب ذكر شود نشانه

  .شود مطابقت با بازرسي بررسي مي
بايد ها  آنگذاري  باشند، در نشانه مي 1حفاظتي  ي اي طبقهبراي وسايلي كه دار: توجه
هايي كه سيستم اتصال زمين وجود  اي قيد شود كه نشان دهد وسيله نبايد در محل جمله

  .گرفته شودكار  بهندارد، 

  دار برقهاي  حفاظت در برابر دسترسي به قسمت  8
  .كاربرد دارد 1562- 1ي  استاندارد ملي ايران شمارهاز  8بند 

  تورداراندازي وسايل مو راه  9
  .كاربرد ندارد 1562- 1ي  استاندارد ملي ايران شمارهاز  9بند 

  دي و جريانوورتوان   10
  :نظر گرفتن مطالب زير كاربرد داردبا در  1562- 1ي  استاندارد ملي ايران شمارهاز  10بند 

  اضافه شود  10-1
كه ممكن است غلظت مواد  مقاومتي لخت دارند، جايي يسازهايي كه الكترود يا وسايل گرمايش براي رطوبت

 C 15˚ در دمايآن  شود كه مقاومت ويژه اي انجام مي با آب ويژه آزمونهادي در آب پسماند افزايش يابد، 
  .است Ω cm 2000 برابر با

                                                 
1- External static pressure 
2- Volumetric air flow 
3- Add-on head pumps 
4- Panel 
5- Overload protective device 
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ك مها، مانند ن ير افزودنياز سا .مذكور برسد ي مقدار مقاومت ويژه اند با افزودن فسفات آمونيوم، بهتو آب مي -101يادآوري 
  .معمولي نيز ممكن است استفاده شود

  گرمايش  11
  :با در نظر گرفتن مطالب زير كاربرد دارد 1562- 1ي  استاندارد ملي ايران شمارهاز  11بند 

  :جايگزين شود  11-7
  .شود انداخته ميكار  بهوسيله تا رسيدن به شرايط پايدار 

  خالي  12

  لكتريكي در دماي كارجريان نشت و استقامت ا  13
  :با در نظر گرفتن مطالب زير كاربرد دارد 1562- 1ي  استاندارد ملي ايران شمارهاز  13بند الزامات 

  :اضافه شود  1- 13

د نشو انجام مياي  گونه بهها  نسازهايي كه الكترود و وسايل گرمايش مقاومتي لخت دارند، آزمو براي رطوبت
شرح  1- 10بند مطابق آنچه در  آزمونآب ويژه كه  حاليدر و شده مشخص  3-13و  2- 13كه در بندهاي 
  .باشد داده شده، مي

  :تغيير داده شود  2- 13
  وات از توان ورودي اسمي از كشي ثابت، جريان نشت نبايد به ازاي هر كيلو براي وسايل متصل به سيم

mA 2  ط افراد عادي، توس دسترس قابلمقدار براي وسايل  ي بيشينهكه  حاليبيشتر شود، درmA 5  و
  .باشد مي mA 10توسط افراد عادي،  دسترس قابلمقدار براي وسايل غير ي بيشنيه
  :از مقادير زير بيشتر شود بايدننشت الكتريكي الكترودهاي فيلتر  جريان
 1 ي براي وسايل طبقه:    mA0/1  
  mA50/0  :3 و 2 ي براي وسايل طبقه -

  اضافه ولتاژهاي گذرا  14
  .كاربرد دارد 1562- 1ي  استاندارد ملي ايران شمارهاز  14بند الزامات 

  رطوبت در برابر مقاومت  15
  .كاربرد دارد 1562- 1ي  استاندارد ملي ايران شمارهاز  15الزامات بند 

  جريان نشت و استقامت الكتريكي  16
  :با در نظر گرفتن مطالب زير كاربرد دارد 1562- 1ي  استاندارد ملي ايران شمارهاز  16بند الزامات 
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  :اضافه شود  1- 16
مشخص  16شوند كه در بند  انجام مياي  گونه بهها  آزمونبراي الكترود و وسايل گرمايشي مقاومتي لخت، 

  .باشد مي ،شرح داده شده 1-10مطابق آنچه در بند  آزمون ي آب ويژهكه  حاليدر و شده 
  :اضافه شود  16-2

وات ساعت توان ورودي  جريان نشت الكتريكي نبايد به ازاي هر كيلو ،ثابت كشي سيموسايل متصل به  براي
  توسط افراد عادي، دسترس قابلايل مقدار براي وس ي بيشينهكه  حاليبيشتر شود، در  mA 2اسمي از 

mA 5 توسط افراد عادي،  دسترس قابلمقدار براي وسايل غير ي و بيشينهmA 10 باشد مي.  

  حفاظت ترانسفورماتورها و مدارهاي مربوط در برابر اضافه بار  17
  .كاربرد دارد 1562- 1ي  استاندارد ملي ايران شمارهاز  17بند الزامات 

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

  كار غيرعادي  19
  :با در نظر گرفتن مطالب زير كاربرد دارد 1562- 1ي  شمارهاستاندارد ملي ايران از  19بند الزامات 

  :اضافه شود  19-2
  .شود انجام مي) بدون آب(آبي درون وسيله وجود ندارد كه  حاليدر  آزمون

  :اضافه شود  19-3
  .شود انجام مي) بدون آب(د ندارد آبي درون وسيله وجوكه  حاليدر  آزمون

  :اضافه شود  19-4
مجهز به  يها ساز براي رطوبت. شوند ير فعال ميكنند، غ عمل مي 11بند  آزمونحين هايي كه  كننده كنترل
  .شود، هر كدام كه نامساعدتر است جريان هوا وقفه ايجاد مي مولد شود يا در ، بادبزن خاموش مي1بادبزن

پس شير آب س. هاي گرمايشي يا الكترودها فقط پوشيده شوند شوند كه المنت پر مياي  گونه بهوسايل با آب 
  .يابد كه وسيله خشك شود تبخير آب تا زماني ادامه مي. شود بسته مي

  خطرات مكانيكي پايداري و  20
  .كاربرد دارد 1562- 1ي  استاندارد ملي ايران شمارهاز  20بند الزامات 

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

  اختمانس  22
  :با در نظر گرفتن مطالب زير كاربرد دارد 1562- 1ي  استاندارد ملي ايران شمارهاز  22بند الزامات 

  :اضافه شود  22-6
در غير اين  ،ساخته شوند كه آب ناشي از تقطير يا نشت بتواند به بيرون جريان يابداي  گونه بهوسايل بايد 

براي اين منظور در   سوراخ تخليه كه صورتيدر  .وجود دارد اين آب روي عايق الكتريكي تأثيرصورت احتمال 
  كم دستبا پهناي  mm2 30 با قطر يا مساحتي برابر mm 6 كم دستنظرگرفته شده باشد، اين سوراخ بايد 

mm 5  قرار گرفته باشد كه آب بتواند بدون مختل كردن عايق الكتريكي، تخليه شوداي  گونه بهداشته باشد و.  
  .شود گيري بررسي مي با اندازه ،صورت لزوممطابقت در 

  :اضافه شود  22-7
صورت اين واشر  در اين  ضروري باشد، 1بندي براي مطابقت از الزامات اين بند، وجود واشر آب كه درصورتي

  .بايد الزامات پيوست الف الف مطابقت داشته باشد
  .شود گيري بررسي مي مطابقت در صورت لزوم، با اندازه

  :يير داده شودتغ  22-33
  .باشد مجاز مي از الكترودها براي مايعات گرمايش، استفاده

به  2ساخته شوند كه مخزن همواره از طريق يك منفذاي  گونه بهها بايد ساز رطوبتهاي آب  سيستم   22-101
اين . باز باشد) هواي آزاد(، رو به جو mm 5 كم دستبا پهناي  mm2 30يا مساحت  mm 6 كم دستقطر 

  .ه باشدتشنداوجود آن  عادي، احتمال مسدود شدن ي قرار گيرد كه در استفادهاي  گونه بهفذ بايد من
  .شود دستي، بررسي مي آزمونمطابقت با بازرسي و 

هاي  هايي باشند كه تمام قطب هاي داراي وسايل گرمايش الكترودي بايد مجهز به افزارهساز رطوبت   22-102
  .ندوان ورودي اسمي بيشتر شود، قطع كت 150 % كه توان ورودي از آن گرمايشي را پيش از ي وسيله

  .شود مطابقت با بازرسي بررسي مي
به  بايدناند،  هايي كه براي نصب و اتصال مستقيم به شبكه آب شهري طراحي شدهساز رطوبت   22-103

 ،براي مثال( كننده محكمآب شهري باقي بمانند و بايد مجهز به وسايل  ي تنهايي در وضعيت متصل به شبكه

                                                 
1- Gasket 
2- Aperture 
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ثري نيز براي جلوگيري از برگشت جريان در نظر گرفته ؤهوايي م ي بايد فاصله .باشند) يبراي نصب ديوار
  .شود

  .شود مطابقت با بازرسي بررسي مي

شوند،  نميساز محسوب  براي نصب رطوبت 3هاي ايمن افزاره عنوان بهآن  و مانند2ها ، قالب1منافذ به شكل جاي كليد -يادآوري
  .نصب اتخاذ شودساز از محل  جلوگيري از برداشته شدن رطوبتمنظور  به كه تمهيدات ديگري مگر اين

در نظر آن  كه براي تعويض پس از عملكرد 4كننده حرارتي ناخودبازگرد متصل به قطع كشي سيم   22-104
المنت  ي ننده حرارتي يا مجموعهك محكم شود كه در اثر تعويض خود قطعاي  گونه بهگرفته شده است، بايد 

داخلي آسيبي  كشي سيمنصب شده است، به ساير اتصاالت يا آن  حرارتي بر روي كننده قطعگرمايشي كه 
  .وارد نشود
  .دستي بررسي شود آزمونبازرسي و در صورت لزوم با  مطابقت با

د تا پس از عملكردشان تعويض ان طراحي شدهاي  گونه بههاي حرارتي ناخودبازگرد كه  كننده قطع   22-105
هاي  دار با قطبيت مختلف و بدون ايجاد تماس قسمت هاي برق قسمت ، بايد مدار را بدون غيرفعال كردنشوند
  .دار با محفظه، باز نمايند برق

  .شود زير بررسي مي آزمونمطابقت با 
ساير كه  حالي ر، دخودبازگرد جديدحرارتي نا كننده يك قطعهر بار با  شود، انداخته ميكار  بهوسيله پنج بار 

  .اند صورت غيرفعال شده اين شده يا در غير كوتاه اتصالحرارتي،  ي كننده كنترلهاي  افزاره
  .مناسبي عمل نمايدطور  بهكننده حرارتي بايد  در هر مرتبه، قطع

  .شود به زمين متصل مي A 3وسيله از طريق يك فيوز  ي ، محفظهآزمونحين 
  .د بسوزداين فيوز نباي
را  3-16استقامت الكتريكي تعيين شده در بند  آزمونهاي گرمايشي تكميلي بايد  ، المنتآزمونپس از اين 
  .تحمل كنند

بندها يا اجزاي مشابه ممكن است خطر خرابي يا شكست مخزن مايع، درز كه در صورتي   22-106
ي از مايع موردنظر براي استفاده از تماس با آن اين اجزا بايد در برابر خرابي ناش، گرفتگي را افزايش دهد برق
  .دنمقاوم باش ،جزء

  .شود هاي پيوست ب ب بررسي مي مطابقت با آزمون

  كشي داخلي سيم  23
  .كاربرد دارد1562- 1ي  از استاندارد ملي ايران شماره 23بند الزامات 

                                                 
1- Keyhole 
2- Hooks 
3- Safe devices 
4- Non- self resetting thermal cut-out 
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  متشكله  اجزاء  24
  .كاربرد دارد1562- 1ي  از استاندارد ملي ايران شماره 24بند الزامات 

  بيروني  ف اتصال تغذيه و بندهاي قابل انعطا  25
  :نظر گرفتن مطالب زير كاربرد دارد ربا د 1562- 1ي  د ملي ايران شمارهاز استاندار 25بند الزامات 

  :جايگزين شود  25-1
  :وسايل مورد ارجاع در اين بند در صورتي ممكن است به بند تغذيه متصل شوند كه

  اي استفاده در فضاي بسته باشند؛بروسايل تنها  
  يا كمتر باشد؛ A 25گذاري شده آنها،  جريان اسمي نشانه -
آن  مناسب براي كشوري كه در ي كاربرد براي وسايل متصل به بند تغذيه وسايل با الزامات كد قابل -

  .بايد استفاده شوند، مطابقت داشته باشند
  .باشند 1ورودي  وسايل نبايد مجهز به قطعه

  .شود ت با بازرسي بررسي ميمطابق

  هاي بيروني هاديهاي  ترمينال  26
  .كاربرد دارد 1562- 1ي  استاندارد ملي ايران شمارهاز  26بند الزامات 

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

  ها و اتصاالت پيچ  28
  .كاربرد دارد 1562- 1ي  ارد ملي ايران شمارهاستانداز  28بند الزامات 

  هوايي و فواصل از ميان عايق فواصل خزشي،  29
  :ظر گرفتن مطالب زير كاربرد داردبا در ن 1562- 1ي  استاندارد ملي ايران شمارهاز  29بند الزامات 

  :اضافه شود  29-2
كه عايق  مگر اين ،باشد مي 3ودگي آل ي هرگونه جريان هوايي، ريز محيط از درجه مسير براي عايق واقع در

عادي از  ي گيري در معرض آلودگي به دليل استفادهيا واقع شده باشد كه امكان قرار محصور شدهاي  گونه به
  .وسيله وجود نداشته باشد

  مقاومت در برابر گرما و آتش  30
  :زير كاربرد دارد نظر گرفتن مطالب ربا د1562- 1ي  استاندارد ملي ايران شمارهاز  30بند الزامات 

                                                 
1- Appliance inlet 
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  .كاربرد ندارد   30-2-2

  مقاومت در برابر زنگ زدگي  31
  :با در نظر گرفتن مطالب زير كاربرد دارد 1562- 1ي  استاندارد ملي ايران شمارهاز  31بند الزامات 

  :اضافه شود
 ي درجهه ك حاليشود، در  بررسي مي IEC 60068-2-52المللي  بين غبار نمك استاندارد آزمونمطابقت با 

  .استاجرا  قابل، 2گيري  سخت
، كه ته اين سوزن ،دنشو يك سوزن فوالدي سخت خراشيده مي ي ها به وسيله پوشش ،آزمونپيش از 

سوزن . شود گرد مي )mm )02/0 ± 25/0 به شعاعآن  نوك. باشد مي 40 ˚ي  مخروطي شكل با زاويه
 ها با خراش. باشد )N )5/0 ± 10 متداد محور آن،شود كه نيروي اعمال شده در ا بارگذاري مياي  گونه به

 ي خراش با فاصله 5. شود  مي ايجاد ،mm/s20سوزن در امتداد سطح پوشش با سرعت تقريباً  كشيدن
  .شوند ها ايجاد مي از لبه mm 5 كم دست از يكديگر و mm 5 كم دست

  ،27و  8 هايبا بندويژه  به استاندارد، اي خراب شود كه مطابقت با اين ، وسيله نبايد به اندازهآزمونپس از 
  .پوشش نبايد شكسته شود و نبايد از سطح فلز شل شده باشد. مختل شود

  تابش، مسموميت و خطرات مشابه  32
  :با در نظرگرفتن مطالب زير كاربرد دارد 1562- 1ي  استاندارد ملي ايران شمارهاز  32بند الزامات 

  :اضافه شود

  .دنگونه خطري ايجاد نماي هاي توصيه شده توسط سازنده نبايد هيچ افزودني -101يادآوري 
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  ها پيوست
  :نظرگرفتن مطالب زير كاربرد دارد با در 1562- 1ي  استاندارد ملي ايران شمارههاي  پيوست

  

  پيوست الف الف

  )الزامي(

  واشرها
هاي الكتريكي  ظهكه براي واشرهاي مخصوص درزبندي محف 1-جدول الف الف رنشان داده شده د ي ماده

داراي  2 -بايد قبل و بعد از كهنگي سريع تحت شرايط تعيين شده در جدول الف الف ،شود استفاده مي
  .باشد 1 - فيزيكي تعيين شده در جدول الف الف خواص

بايد غيرجاذب بوده و بايد در برابر  1 - اي غير از ماده تعيين شده در جدول الف الف واشر از جنس ماده
  .دما مقاوم باشدكهنگي و 

  خواص فيزيكي مواد واشر -1جدول الف الف 

  قبول حدود قابل  خواص فيزيكي  مواد
  بعد از آمادگي  قبل از آمادگي

نئوپرن، (االستومترها 
الستيك، اتيلن، پروپلين و 

  )مانند آن

ي ازدياد طول  كمينه
  مقدار اصلي 65%   250%   الفقبول قابل

استقامت كششي  ي هكمين
  مقدار اصلي 75%   ت MPa 3/10  قبول قابل

    mm 4/6  بقبول قابلي تنظيم  بشينه

ي تنظيم فشردگي  بشينه
    15%   پقبول قابل

پلي وينيل (غير االستومترها 
آن، به مانند رايد جامد و كل

جز چوب پنبه، الياف و مواد 
  )مشابه

 ازدياد طولي  كمينه
  مقدار اصلي 65%   200%   قبول قابل

استقامت كششي ي  كمينه
  مقدار اصلي MPa 3/10   %75  قبول قابل

ي  نئوپرن اسفنجي يا آميزه
اي خراب شود كه خواص درزبندي  نبايد به اندازه 1اين آميزه    الستيكي

  .تحت تأثير قرار گيرد
 

                                                 
1- Compound 
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 1جدول الف الف ادامه 

  قبول حدود قابل  خواص فيزيكي  مواد
  بعد از آمادگي  قبل از آمادگي

    يكترموپالست
اين آميزه نبايد تغيير شكل يافته يا ذوب شود يا در غير 

خراب شود كه خواص درزبندي آن  اي اندازه صورت، به اين
  .تحت تأثير قرار گيرد

براي . باشد مي mm 4/25 ي اوليه ي پارگي نسبت به فاصله ي هاي شاخص در نقطه بين نشانه ي درصد افزايش در فاصله الف
  .است 250% ، ازدياد طول برابر با mm 9/88ه پارگي مثال، فاصله در نقط

هاي شاخص  نشانه ي هاي كشيده شده است كه فاصل گونه به هكه آزمون باشد، زماني ي نهايي مي و فاصله mm 5/63اختالف بين  ب
گيري  اندازه پس از رهاسازي، min 2داشته شده و  نگه min 2رسيده و در اين وضعيت  mm 5/63بود به  mm 4/25كه ابتدا 

  .شود
سوم ضخامت اصلي و آمادگي گرمايي  تا يك 1اي نوع  هاي دكمه هگيري شده، پس از فشرده شدن آزمون تنظيم درصد اندازه پ

تنظيم  آزمون ي باالتر از دماي عادي، هر كدام كه بيشتر است، به دنبال آن رويه C 10˚يا  C 70˚در دماي  h 24به مدت 
  .باشد مي ،ه شده تحت انحراف ثابتكانيزلفشردگي الستيك و

كه در معرض استفاده نادرست مكانيكي ) نوسيلوگزاناداراي جز اصلي پلي ارگ(براي يك واشر الستيكي سيليكوني  MPa 4/3 ت
  .گيرد نمي ، قرارپس از مونتاژ در محصول

  
  1شرايط كهنگي سريع -2جدول الف الف 

  الفگيري شده  افزايش دماي اندازه
K 

  آزمون ي هبرنام
  ترموپالستيك الستيك يا نئوپرن

35  
با بمباران   هروز در يك محفظ 4

در  C 1 ± ˚C 70˚اكسيژني با دماي 
  MPa 1/0 ± MPa 1/2فشار 

روز در اجاقي با گردش هوا در دماي  7
˚C 1 ± ˚C 87  

50  
با بمباران   هروز در يك محفظ 7

در  C 1 ± ˚C 80˚اكسيژني با دماي 
  MPa 1/0 ± MPa 1/2فشار 

روز در اجاقي با گردش هوا در دماي  10
˚C 1 ± ˚C 100  

  C 1 ± ˚C 113˚روز در اجاقي با گردش هوا در دماي  7  55

روز در اجاقي با گردش هوا در دماي  10  65
˚C 1 ± ˚C 121  

روز در اجاقي با گردش هوا در دماي  7
˚C 1 ± ˚C 121 يا  

  C 1 ± ˚C 97˚روز در دماي  60
  C 1 ± ˚C 136˚در اجاقي با گردش هوا در دماي روز  7  80

  .باشد مي ،گيري شده روي واشر افزايش دماي اندازه ي هاين دماها متناظر با بيشين الف
  

                                                 
1- Accelerated 
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  پيوست ب ب

  )الزامي(

  مخازن مايع آزمون
گرفتگي  خرابي يا شكست مخزن مايع، درزبند يا اجزاي مشابه ممكن است خطر برق كه صورتيدر    1-ب ب

جزء مقاوم آن  ا افزايش دهد، اين اجزا بايد در برابر خرابي ناشي از مايع موردنظر براي استفاده در تماس بار
  .باشند
، دهنده، اندازه، شكل تشكيل ي با اين الزامات به ماده  براي تعيين مطابقت يك جزء آزمون ي رويه   2-ب ب

ها،  بايد شامل بازرسي چشمي براي تعيين ترك ونآزم ي رويه. بستگي داردآن  روش كاربرد محصول و مانند
سختي، استقامت كششي و ازدياد طول قبل و  ي مانند آن، پس از كهنگي سريع و يك مقايسه و تغيير شكل

  .بعد از كهنگي سريع باشد
 يا ترموپالستيك بايد در مقايسه با نپرساخته شده از الستيك، نئو  با توجه به اين الزامات، جزء   3-ب ب

. شود آزمون 5 -و ب ب 4-سازي تعيين شده در بندهاي ب ب قبل و بعد از آمادهآن  استقامت كششي
 50 % نبايد كمتر از 4-سازي شرح داده شده در بند ب ب استقامت كششي و ازدياد طول پس از آماده

 60 % متر ازسازي باشد و همچنين نبايد ك گيري شده پيش از آماده استقامت كششي و ازدياد طول اندازه
  .باشد 5 - سازي شرح داده شده در بند ب ب گيري شده پس از آماده استقامت كششي و ازدياد طول اندازه

روز در مايع مورد استفاده با ماده در  7بيان شده بايد براي  3-كه در بند ب ب گونه همانيك جزء    4-ب ب
اما نظر  مورد گيري شده تحت شرايط كار ازهاند ي كار مادهدماي  ي هبيشتر از بيشين C 10˚ دماي حداقل

  .ور شود غوطه C 70˚ حداقل
د با دما و تعدا يهوا بيان شده بايد در يك اجاق با گردش 3-ب ب كه در بند  گونه همان ءيك جز     5-ب ب

  .دسازي شو آماده، 1- روزهاي مشخص شده در جدول ب ب
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  سازي اجاق دماهاي آماده - 1-جدول ب ب
ه حين آزمون دمايدما روي ماد

  عادي
˚C  

  دماي اجاق  تعداد روزها در اجاق
˚C 

60  7  87  
75  7  100  
80  7  113  
90  7  121  
105  7  136  
145  10  150  
150  10  160  
160  30  170  
170  30  180  
180  30  190  
190  30  200  
200  30  210  
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  نامه كتاب
  :ر نظر گرفتن مطالب زير كاربرد داردبا د 1562- 1ي  استاندارد ملي ايران شماره ي نامه كتاب

 :اضافه شود

الستيك ولكانيده يا گرمانرم تعيين مانايي فشاري ، 1383سال : 7605ي  ملي ايران شماره استاندارد  -1
 .آزمون، باال يا پايين روش محيط در دماهاي

2- IEC 60335-2-401, Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2: Particular 
requirements for electric heat pumps, air-conditioners and dehumidifiers 
3- IEC 60335-2-982, Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2: Particular 
requirements for electric heat pumps, air-conditioners and dehumidifiers 

                                                 
ها و  فن كويل ،كولرها ،گيرها رطوبت :مشابه ـ قسمت چهلمهاي  ايمني وسايل برقي خانگي و دستگاه، 1381: 1562- 40استاندارد ملي ايران شماره  - 1

 IEC 60335-2-40:1995 +Amd1:2000المللي  رجع اين استاندارد ملي ايران، استاندارد بينم. ويژه گرمايي الكتريكي ـ مقررات ايمني هاي پمپ
  .است

مرجع اين . سازها رطوبت الزامات ويژه: 98- 2قسمت  -ايمني  -خانگي و مشابه وسايل برقي ، 1386سال : 1562-2- 98ي  ملي ايران شماره استاندارد - 2
  .است IEC 60068-2-52: 1984مللي ال استاندارد ملي ايران، استاندارد بين


