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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 ایرانملی )رسمی( 

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 سازمان ملی استاندارد
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 
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 پیش گفتار

اا  گرمازا  : الزامات ویژه المنت26-9قسمت  -ی کایمن –وسای  برقکی خانکگی و مشکابه  " استاندارد

تدوی  شد . ای  استاندارد بر اساس  1336نخستی  بار در سا  " ا  قاب  انعطا  برا  گرم کردن اتاق صفحه

بار  اولی ربو  برا  م اا استاندارد ایران و تأیید کمیسیون سازمان ملیپیشنهاداا  رسیده و بررسی توسط 

 استاندارد برق و الکترونی  مور  ملی کمیتۀ اجحس افتصد و شانزدامی مورد تجدیدنظر قرار گرفت و در 

مقررات  و قوانی  اصح  قانون 3 ماد  ی  بند استناد به این  ای  استاندارد  شد .  تصویب 91/19/29

منتشر  ایران ملی استاندارد عنوان به ، 1331 ماه بهم  مصوب ایران، صنعتی تحقیقات و استاندارد مؤسسۀ

  .شودمی

خدمات،  و علوم صنایع، زمینۀ در جهانی و ملی اا پیشرفت و تحوالت با اماانگی و امگامی حف  برا 

 و اصح  برا  که گونه پیشنهاد  ار 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 استانداردااای   تکمی 

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

 

 شود .می 1336: سا   1369-9-26ای  استاندارد جایگزی  استاندارد ملی ایران شماره 

 

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

 
IEC 60335-2-96: 2009, Household and similar electrical appliances- Safety- Part 2-96: 

Particular requirements for flexible sheet heating elements for room heating 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



   

 

 مقدمه

 بکا مکرجکع شش ) تجکدیکد نکظر  1369-1استاندارد ملی ایران شماره بکایکد امکراه بکا  استکانکدارد ای 

60335-1 : 2010 IEC   قسمت او : مقررات عمومی -ایمنی وسای  برقی خانگی و مشابه  "( تحت عنوان " 

 بکار رود .

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

ا  قاب  انعطا  برا  گرم کردن اا  گرمازا  صفحهالزامات ویژه المنت "گردند تا بتوان آنرا به عنوان  می

 بکار برد . " اتاق

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

 ون تغییر به امان صورت کاربرد دارد .بد

در مورد ی  بند  "جایگزی  شود"یا  "اصح  شود"،  "اضافه شود"در مت  ای  استاندارد ارجا که عبارت 

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

 شود. 

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

 . شود میشروع  191عدد 

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

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

اي قابل انعطاف براي گرم هاي گرمازاي صفحهالمنتويژه  الزامات:  69-2 قسمت

 كردن اتاق

 و دامنه كاربرد هدف 2

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

است که  اي قابل انعطافهاي گرمازاي صفحهالمنتالزامات ایمنی تعیی   استاندارد ای اد  از تدوی  

ولتاژ اسمی و در نظر گرفته شده ، نصب مح  در گرم کردن اتاق را  در داخ  ساختمان بقرار گرفت  برا  

 . نباشد V 239 بیش از تاسیساتو برا  سایر  V 939 بیش ازت  فاز  1تاسیساتبرا  آنها 

د که ای  نشوجا  داده می واحدهاي گرمازاداخ   در اي قابل انعطافهاي گرمازاي صفحهالمنت

 در برابر خطرات مورد نیاز حفاظت دستورالعم  سازنده پس از دستیابی به سطح  مطاب  باواحدهاي گرمازا 

   شوند .قرار داده می در داخ  ساختمان

 ای  نکات توجه شود  : به  - 212 يادآوري

 رود ؛بسیار  از کشوراا قوانی  سی  کشی متفاوتی به کار می در  -

اند ، گرفته شده نظراا یا اواپیمااا در اا ، کشتیاتومبی که برا  استفاده در  اي قابل انعطاف هاي گرمازاي صفحهالمنت  -

 ا  نیاز داشته باشند . دیگر  الزاماتممک  است به 

 کهو مراجع قانونی و ذیصح  کشور  مربو  به مقررات ساختمان ، مراجع ذیصح  سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی  -

 ا را ممک  است در ای  مورد الزامات دیگر   ،کار را به عهده دارند نیرو  مسئولیت سحمت و بهداشت جامعه و حفاظت 

 . مشخص نموده باشند 

 گیرد :بر نمی درزیر را  وسای استاندارد  ای  - 212 يادآوري

 اند ؛که فقط برا  استفاده صنعتی در نظر گرفته شده یگرمازاي واحدهاي -

اا  خورنده یا قاب  انفجار ) گردوخاك ، بخار با شرایط خا  مانند محیط اماکنیکه برا  استفاده در  گرمازايی واحدهاي  -

  ؛اند یا گاز ( در نظر گرفته شده

 ( ؛ 1369-9-13استاندارد ملی ایران شماره انعطا  مشابه )اا و وسای  گرمازا  قاب  پتواا ، تشکچه -

 ( ؛ 1369-9-31استاندارد ملی ایران شماره اا  پا )ک شونده و گرماا  گرمکفپوش -

 وسای  گرمازا  مورد استفاده در زیر فرش ؛ -

 قرار داده شده در سایر وسای  . اا  گرمازا  قاب  انعطا  المنت -

 الزامی مراجع 2

 کاربرد دارد .نظر گرفت  مطالب زیر  دربا  1369-1استاندارد ملی ایران شماره از   9بند 

                                                 
1- Installations 



9 

 

 شود : اضافه

 اا و طر نشانه اندازه -تابلواا  ایمنی ، 1613استاندارد ملی ایران شماره  2-2

 
2-2 IEC 60364-7-701, Electrical installations of buildings – part 7: Requirements for special 

installations or locations – Section 701: Electrical installations in bathrooms 

 

2-3 IEC 60884-1:1995, Plugs and socket-outlets for household and similar purposes – Part 1: 

General requirement  

 

  تعاريف و اصطالحات 9

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

 شود : جايگزين 9-2-6

 عادي كار

 است .در داخ  ساختمان مطاب  دستورالعم  سازنده آن جادادن پس از  گرمازاواحد  کار

 تغییر کند وتواند بسته به طو  المنت گرمازا می کهی اي قابل انعطافهاي گرمازاي صفحهالمنت جریان

 ا  بارگیار  را تغییه کنند به گونه اي قابل انعطافهاي گرمازاي صفحهالمنتتوانند سایر آنهایی که می

 عبور کند .واحد گرمازا گیار  شده بر رو  المنت گرمازا از شوند که جریان نشانهمی

      شارژ می کدوره شارژ اس 33 % زانکبه میاي ازاي ذخیرهـكاربردهاي گرم برا ازا ـواحدهاي گرم

 شوند .می

 شود : جايگزين   9-2-7

 هاي تغذيهسیم سر

 مجموعه سی  اایی که برا  اتصا  وسیله به سی  کشی ثابت در نظر گرفته شده است .

 شود : اضافه  9-2-8

 شوند .به عنوان وسای  ثابت بررسی می واحدهاي گرمازا

9- 212  

 اي قابل انعطاف المنت  گرمازاي صفحه

  مقاوم الکتریکی تشککی  شکده یکا یک  مکاده       هبا مادمورق عای  الکتریکی از  یالمنت گرمازایی که از صفحات

 وند .شمیبر رو  آن نصب ، الکتریکی عای  بند  شده از نظر   اا  گرمازاسی که  مبنا

 شود .ای  تعریف مانع سایر روش اا  ترکیب عای  بند  و مواد مقاوم نمی – يادآوري
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9- 212  

 گرمازا  واحد

 در برگیرندهمجهز به وسیله اتصا  به منبع تغییه و عای  بند   اي قابل انعطافالمنت گرمازاي صفحه

  قسمت اا  برق دار 

 تواند به صورت جزئی یا کلی از پیش ساخته باشد.واحد گرمازا می – يادآوري

9- 219  

 2ي مدوالرواحد گرمازا

شک  ی  ساختمان سخت برا  تو سایر مواد برا   واحد گرمازا از ی ا  متشک  مجموعه پیش ساخته

 نصب رو  سقف

9- 211   

  ايذخیرهگرمازاي كاربرد 

 حرارتی ذخیره کنندهبرا  گرم کردن ماده واحدهاي گرمازا استفاده از 

 کند .ورود  تغییر میانرژ  شود ، خروجی گرما با تنظی  گرما به طور طبیعی تخلیه می – يادآوري

9- 216  

 دوره شارژ اسمی 

 توسط سازنده واحد گرمازاپیوسته تعیی  شده برا  دوره شارژ طوالنی تری  

9- 219  

 کترود ال

 برا  تغییه ماده گرمازااي قابل انعطاف المنت  گرمازاي صفحهشده در  نصبقسمت رسانا  

 عمومی الزامات 1

 دارد.  کاربرد 1369-1استاندارد ملی ایران شماره از   2 بند

 هامورد آزمون درعمومی  شرايط 6

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

 شود : جايگزين 6-2

 اا مورد نیاز است .به طور کلی ، اشت نمونه برا  آزمون

 شود .بر رو  ی  نمونه انجام می 16و 13و  3-13 اا اا  بندآزمون

 شود .بر رو  ی  نمونه انجام می 39و  191-13 اا آزمون بند

                                                 
1- Modular heating unit 
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 191-99شود. یکی از ای  دو نمونه برا  آزمون بندبر رو  دو نمونه انجام می 39و  199-91آزمون بنداا  

 شود .نیز استفاده می

 شود .بر رو  ی  نمونه انجام می 193-99آزمون بنداا 

کردن مقدمات آزمون  فراا شود . دو نمونه دیگر برا  ششمی  نمونه انجام میآزمون اا  باقیمانده بر رو  

 ی مورد نیاز الزم است .یبرا  ایجاد محیط گرما

 د .باشدر صورت نیاز به تکرار آزمون اا ممک  است به نمونه اا  دیگر نیاز  -2 12 يادآوري

 مورد نیاز است . 199-9-11برا  آزمون اا  بند  واحد گرمازاي مدوالرنه نمونه 

 ، نمونه اا  دیگر  مورد نیاز است .199-13در صورت انجام آزمون اا  بند 

 ممک  است نمونه اا  دیگر  مورد نیاز باشد . تفاوتدر اندازه اا  م واحدهاي گرمازابرا  آزمون 

 به کار رفته است . 9-13برا  آزمون بند شود که ا  انجام میبر رو  امان نمونه 193-99آزمون بند 

واحد ، دو نمونه از الیه اضافی ماده به اندازه کافی برا  پوشاندن  192-91در صورت انجام آزمون بند 

 مورد نیاز است . گرمازا

   شود : اضافه 6-9

 شود .انجام می 9-13پس از آزمون بند  193-99آزمون بند 

اند در در نظر گرفته شده m 3/9که برا  نصب بر رو  دیوار در ارتفاع بیش از واحدهاي گرمازايی   6-212

 گیرند . معرض آزمون اا  نصب در سقف قرار می

  شود : اضافه 6-9

، در صورتی  اما شوند .اتصا  کوتاه می، حساس به دما  اوا  محیط یا دما  اوا  بیرون  ترموستات هاي

 . شوداتصا  کوتاه نمی دعم  کنمتناوب  طورا  تنظی  شود که به بتواند به گونه ترموستاتکه 

اتصا  کوتکاه شکود ،    ترموستاتبه جا  اینکه در مورد کنتر  کننده اا  الکترونیکی ، ممک  است الزم شود  -2 12 يادآوري

 اجزاء حسگر به صورت غیر فعا  در آیند .

  شود : اضافه 6-21

اند ، آزمون اا پس شده جدادر مح  که اي قابل انعطاف گرمازاي صفحههاي المنتدر مورد به ار حا  ، 

 شود .دستورالعم  سازنده انجام میمطاب   و برنده تیزقسمت اا  و حفاظت  سر سیم هاي تغذيهاز اتصا  

 بندي طبقه 9

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

 شود : اضافه 9-2

طبقه بند  شکود الزامکات    يیواحدگرمازا، در صورتی که  اما نیاز به طبقه بند  ندارند . گرمازا واحدهاي

 شود . مربوطه به کار برده می
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 شود : اضافه 9-2

باشکند .   IPX7برا  نصب در کف بتنی یا ماده مشابه باید دست ک  دارا  طبقه حفاظتی واحدهاي گرمازا 

 باشند . IPX1باید دست ک  دارا  طبقه حفاظتی واحدهاي گرمازا سایر 

 دستورالعمل و گذاري نشانه 7

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

 شود : صالحا 7-2

 به جا  نشانه گیار  توان ورود  اسمی یا جریان اسمی مطالب زیر کاربرد دارد :

 خود نشانه گیار  شوند ؛توان ورود  اسمی باید با واحدهاي گرمازا  -

با فاقد اتصا  بی  المنت اا  مجاور باید به صورت مجزا اي قابل انعطاف المنت هاي گرمازاي صفحه -

 توان ورود  اسمی خود نشانه گیار  شوند ؛

 ، متر طو به ازاء ی  ود  اسمی خود باید با توان وراي قابل انعطاف المنت هاي گرمازاي صفحهسایر  -

 نشانه گیار  شوند ؛ 

 باید با بیشینه جریان خود نشانه گیار  شوند اگر :اي قابل انعطاف المنت هاي گرمازاي صفحه

 جریان می تواند بسته به طو  المنت گرمازا تغییر کند ؛ -

 می توانند از طری  آنها تغییه شوند . اي قابل انعطافالمنت هاي گرمازاي صفحهسایر  -

 شود : اضافه

 باید نشانه گیار  شوند با :  اي قابل انعطافالمنت هاي گرمازاي صفحه

 متقارن باشند ؛ واحدهاي گرمازانشان جهت یابی ، مگر ای  که  -

 نصب مورد نظر ) سقفی ، دیوار  یا زمینی ( ؛ -

 ا  ( ، مگر ای  که برا  ار دو شیوه در نظر گرفته شده باشد .یرهشیوه گرمازایی) گرمازایی مستقی  یا ذخ -

ر نظر گرفته شده باشد ، دفقط برا  کاربرد در کف اا  بتنی یا مواد مشابه واحدهاي گرمازا در صورتی که 

 د .نباید بر طب  آن نشانه گیار  شو

تواند از واحد گرمازا جدا  که می یاز المنت گرمازا یا رو  ار قسمت m 3/9دست ک  ار گیار  باید نشانه

 د .گردشود ، تکرار 

در ای  عم  باید و شوند قطع کان نصب توانند در مکه می اي قابل انعطافالمنت هاي گرمازاي صفحه

 گیار  شوند .، باید به طور مناسب نشانه بر رو  المنت انجام شودمح  اا  مشخص شده 
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 شود : اضافه 7-9

 

 از سقف گرمازایی مستقی  

              

 گرمازایی مستقی  از کف  

                   

 ا  از کفگرمازایی ذخیره  

        

 نصب در بت      

 

 1613ملی ایران شماره ای  نماداا عحئ  اطحعاتی استند و به جز در مورد رنگ اا ، قوانی  استاندارد 

 کاربرد دارد .

 شود : اضافه    7-22-2

 د :نباید شام  مطالب زیر باش آنهاارائه شود . استفاده باید  اا  دستورالعم 

 گیار  و نماداا ، در صورت لزوم ؛نشانه توضیح در بارهالف ( 

 در داخ  ساختمان به ویژه در باره :واحدهاي گرمازا   ساز اطحعاتی برا  جاب ( 

برا  جلوگیر  از آسیب در حی  نصب در نظر گرفته شود از قبی  افتادن اشیاء باید که اقدامات احتیاطی  -

  ؛ ریز  یا بی دقتی در بت  واحد گرمازاقدم گیاشت  بر رو  تیز یا 

 ابعاد و فواصلی که باید مورد نظر قرار گیرد ؛ -

 نورافک  و بخار  جدا باشند ؛باید از سایر منابع گرمازا از قبی   واحدهاي گرمازاعبارتی در مورد ای  که  -

 واحد گرمازا توضیح در باره مح  اا  نصب -

 کف اا  بتنی  1سطح تراز کنندهراانمایی در باره چگونگی جلوگیر  از فواص  اوایی بی  المنت گرمازا و  -

تیکر  ترمینا  اا  آن در سکاختمان اکا    المنت گرمازا و  به راانمایی در باره چگونگی جلوگیر  از آسیب -

 چوبی ناشی از جابجایی نسبی پس از نصب ؛

در داخ  دیوار یا داخ  سقف  m  3/9 ارتفاع کمتر از دارا ي واحدهاي گرمازا ساز جا در مورداشدار   -

 نسبت به قائ  ؛ º 23با شیب کمتر از 

 واحدهاي گرمازا ؛کمتری  دما  محیط در انگام نصب  -

 کمینه شعاع خمش المنت گرمازا , در صورت کاربرد . -

 دستور العم  باید شام  مطالب زیر باشد :واحدهاي گرمازاي مدوالر به جز در مورد 

                                                 
1- Screed 
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 المنت گرمازا در نظر گرفته شود ؛ 1زخمی شدناقدامات احتیاطی که باید برا  جلوگیر  از  -

 نباید بر رو  سطو  نااموار نصب شوند ؛ واحدهاي گرمازاعبارتی در مورد ای  که  -

در باید بدی  ترتیب نصب شکود )   واحد گرمازاجهت یابی در نظر گرفته شده وعبارتی که توضیح در باره  -

 ( ؛ نامتقارندارا  ساختمان  يواحدهاي گرمازا مورد

  یاااید شام  مفک رت بای  عباعبارتی در مورد ای  که نصب باید مطاب  با قوانی  سی  کشی ملی باشد .  (پ

 زیر باشد :

دارا  جریکان ککار    تغییه شوند که (   RCDاز طری  ی  وسیله جریان پسماند )  باید واحدهاي گرمازا -

اسکت   مجکاز اسکتخراا  شکنا ،   نصب در کف اکا   یا به جز در موارد است  mA 39باقیمانده اسمی کمتر از 

واحـدهاي گرمـازاي   ر ایزوله تغییه شوند . ای  عبکارت بکرا    اتواز طری  ی  ترانسفورم واحدهاي گرمازا

 و برا  کاربرداا  زیر نیاز نیست . 9طبقه 

 واحـد   ی  فاصله اوایی بکی   باید  شودبیان  آندستور العم  در  کف اا  تیر چوبی کهنصب در

 و ای  کف وجود داشته باشد ؛گرمازا 

  سقف اا  تیر چوبینصب در 

  مکان اا  خشک  نکواحی خکارج از     خش  )مکان اا  کف اا  بتنی یا ماده مشابه در نصب در

 ا  کهگونهبه  اند (تعریف شده IEC 60364-7-701امان گونه که در استاندارد استند  3محدوده 

 3-16 آزمون اسکتقامت الکتریککی بنکد   ار ی  ، و عای  بند  الکتریکی اضافی  عايق بندي پايه

 تحم  کنند . را  دي تقويت شدهعايق بن مربو  به

 به منبع تغییه و بیان سطح مقطع سر سی  اا ، در صورت کاربرد ؛واحدهاي گرمازا چگونگی اتصا   -

 و بیان سطح مقطع سر سی  اا ، در صورت کاربرد ؛واحدهاي گرمازا داخلی چگونگی اتصا   -

از طریک  آن  واحـدهاي گرمـازا    که سایرانگامی واحد گرمازا برا  عبور از ی   ( بیشینه جریان مجازت

 کند ؛زمانی که جریان بسته به طو  آن تغییر میشوند یا تغییه می

 باشند ؛قرار گرفته واحد گرمازا ث( فهرست کنتر  کننده اا مگر اینکه آنها در داخ  

  .با ای  استاندارد ضرور  استندکه برا  اطمینان از مطابقت مورد نیاز است کنتر  کننده اایی فهرست فقط   -2 12 يادآوري

 و محیط ؛واحد گرمازا بیشینه مقاومت حرارتی بی   ج(

بکه ایک    بکه انضکمام عبکارتی     واحدهاي گرمـازا با  امزمانچ( نوع مواد پوشش دانده مجاز برا  استفاده 

آنهایی ککه   شود عحوه بر گرفتهتوصیه سازنده مورد استفاده قرار گیرند ، که باید قب  از اینکه مواد مضمون 

 باشد ؛ mm 3 را  کف اا باید دست ک باند ؛ ضخامت مواد پوشش دانده شده توصیه 

ککه  به کار برده شود در انگکامی  مجزا  واحدهاي گرمازايبند  حرارتی که باید بی   ( ویژگی اا  عای 

 د ؛نشومی نصببرا  گرم کردن کف و سقف زیر آن واحدهاي گرمازا ای  

                                                 
1- Creasing 
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 گیرد ؛ویژگی ار چسبی که مورد استفاده قرار می ( 

توزیع قرار داده شود و اینککه ایک  بکر چسکب بایکد       تابلو عبارتی به ای  مضمون که برچسبی در مجاور د( 

 باشد ؛  واحدهاي گرمازاشام  موقعیت 

 اسکتند ، بکام در دسکترس   پشت در فضا   باید از سقف آویزان شوند یاواحدهاي گرمازا ذ( در صورتی که 

برچسبی حاو  ای  اطحعات باید در نقطه ا  قاب  دسترس از سکقف چسکبانده   ، عبارتی به ای  مضمون که 

 شود.

 الف ارائه شده است .-مختصر  از الزامات نصب ویژه برا  کاربرداا  متفاوت در پیوست الف  -2 12 يادآوري

که فقط واحدهاي گرمازايی ساختمان ، عبارتی که نشان داد چوبی اا  کفاستفاده در در کاربرداا   ر(

شوند یا از طری  ی  ترانسفورماتور یده پوشبند  الکتریکی دیگر  بند  پایه استند باید با عای عای  دارا 

  ایزوله تغییه شوند .

 کاشی یا زیر آجر و کاربرداا  در کف اا  بتنی یا مواد مشابه یا اا  مربو  به دستورالعم  در   7-22-212

 :شود که باید بیان 

 :. ای  شبکه باید   نصب شودواحدگرمازا الف( ی  شبکه باید در باال  

 تریکی عای  نباشد ؛در برابر خوردگی محافظت شود اما از نظر الک -

 بکا ابعکاد بیشکینه               یدارا  سکوراخ باشکد ککه   شکبکه فکوالد    یک   از نظر الکتریکی و مکانیکی معکاد  بکا    -

mm 39× mm 39   و قطر سی  mm 1 در بر گیرد : واحداا  زیر راشبکه ای  مگر اینکه  است 

  ؛  2واحدهاي گرمازاي طبقه 

 ؛ اضافیبند  الکتریکی نصب شده با عای  واحدهاي گرمازاي 

رفتکه  در بکر گ واحـدگرمازا  را در بر گیرد . ممک  است چندی   اطرا  فضا و واحدگرمازا به طور کام   -

 ؛ شود

 به زمی  متص  شود ؛ -

mm که ار ی  دارا  سطح مقطع برا  اتصا  دو ااد  یترمینا  مناسب هب -
 باشند، مجهز باشد؛می 3/9  2

 نصب بررسی شود . و از نظر اتصا  الکتریکی در ط -

 شبکه نیاز نیست برا  :ای  

 ؛ 9واحدهاي گرمازاي طبقه  -

 د ؛نشوکه از طری  ترانسفورماتور ایزوله تغییه می 2واحدهاي گرمازاي طبقه  -

از  خکارج خش  نواحی  مکان اا شوند )خش  نصب می کان اا که در م 2واحدهاي گرمازاي طبقه  -

(   RCD)  ان پسماندد ( و از طری  ی  وسیله جرینباشمی IEC 60364-7-701مطاب  استاندارد  3محدوده 

 شوند ؛تغییه می
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خشک  نکواحی خکارج از     مککان اکا   شوند )خش  نصب می مکان اا در صورتی در واحدهاي گرمازا  -

و عکای  بنکد  الکتریککی     بندي پايهعايقد ( که نباشمی IEC 60364-7-701مطاب  استاندارد  3محدوده 

 د ؛نرا تحم  کن بندي تقويت شدهعايقمربو  به  3-16زمون استقامت الکتریکی بند ار ی  آ،  اضافی

بکا          معکاد   یدارا  مقکاومت ککه در یک  متکر طکو      فلز  یا مغز   محفظهمجهز به واحدهاي گرمازاي  -

mm
   .باشد سی  مسی  3/9  2

بکرا  حفاظکت مککانیکی     ورد نیکاز نصب شدند ، باید با ی  الیه اضافی مک واحدهاي گرمازا ب( انگامی که 

واحد شوند ، ی  الیه مشابه باید بی  بر رو  بت  نهاده می واحدهاي گرمازاپوشیده شوند . در صورتی که 

تا سکطح  ای  الیه  شوند .و بت  قرار گیرد . الیه اا  مجاور رو  ا  قرار گرفته و به یکدیگر ثابت می گرمازا

 یابد . ای  مطالب نیاز نیست اگر :ار دیوار امتداد می تراز کننده 

 د ؛نپوشیده شده باش 193-91بند  شده پوشش دار با غحفی مطاب  با بند سی  اا  گرمازا  عای  -

 مطابقت داشته باشد . 199-91بند  الکتریکی اضافی با آزمون بند عای  -

ولتـاژ خیلـی   آنهکایی ککه بکا     باشند ، به غیر از بندي پايهعايقفقط دارا  واحدهاي گرمازا پ( چنانچه 

بند  الکتریککی  ای  عای  .بند  الکتریکی اضافی در نظر گرفته شوند عای  باشوند ، تغییه می ضعیف ايمن

 د ؛داده شوقرار واحد گرمازا اضافی باید به طور مستقی  بر رو  

از قسمت اا  رسانا  ساختمان از قبی   mm 39 باید دست ک  در فاصله 2واحدهاي گرمازاي طبقه ت( 

 لوله اا  آب قرار داده شوند .

شکود ،   ای  دستورالعم  اا برا  کاربرداایی که در آن بت  یا مواد مشکابه بکر رو  ککف سکاختمان قکرار داده مکی        - يادآوري

 گردد .استفاده می

واحدهاي گرمازايی سقف یا کف اا  فلز  برا  در دستورالعم  اا  مربو  به کاربرداا  در   7-22-212

شوند تغییه می ولتاژ خیلی ضعیف ايمنباشند ، به غیر از آنهایی که با می بندي پايهعايقکه فقط دارا  

 باید بیان شود که :، 

 باید به طور کام  توسط سقف یا کف پوشیده شوند ؛اي قابل انعطاف المنت هاي گرمازاي صفحهالف( 

در دستورالعم  اا باید بیکان شکود ککه آنهکا بایکد بکه       باید زمی  شوند .  فاا  فلز  سقف یا کب( قسمت 

mmترمینا  اا  مناسبی برا  اتصا  دو ااد  که ار ی  دارا  سکطح مقطکع   
باشکند ، مجهکز   مکی  3/9  2

ذککر   . د و چگونگی اتصا  به ترمینا  زمی  برا  اطمینان از دستیابی به مقاومت ک  شکر  داده شکود  نباش

الکتریککی  بنکد   زمی  کردن الزم نیست در صورتی که اشاره شود ی  الیه عکای   مربو  به ضرورت مطالب

بند  در نظر گرفته نشود ، نام سازنده و و سقف نصب شود . چنانچه ای  عای  واحد گرمازااضافی باید بی  

 بند  باید ارائه شود .مرجع عای 

 باید توسط آجر و واحدهاي گرمازا در دستورالعم  اا  مربو  به کاربرداا  در کف اایی که   7-22-219

  بند  الکتریکی اضافیعای باید به وسیله  واحدهاي گرمازاکاشی پوشیده شوند باید بیان شود که یا 
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 باشند . 9یا  2،2طبقه از  واحدهاي گرمازاپوشیده شوند مگر ای  که 

که می توانند در اي قابل انعطاف المنت هاي گرمازاي صفحهدر دستورالعم  اا  مربو  به   7-22-211

 باید بیان شود که  ای  کار فقط باید توسط افراد مجاز از طر  سازنده انجام شود و اطحعاتشوند  جدامح  

 :داده شودموارد ذی  در باره چگونگی زیر 

 ؛ برش المنت -

 ؛ ت ااحفاظت لبه اا  ای  المن -

 . اتصاالتبند  عای سر سی  اا  اتصاالت داخلی و اتصا  سر سی  اا  منبع تغییه و  -

دوره باید اي كاربردهاي گرمازاي ذخیرهبرا   واحدهاي گرمازادر دستورالعم  اا  مربو  به   7-22-216

 مشخص شود .شارژ اسمی 

 شود : تغییر داده 7-21

 شود .مشتقات نفت خام انجام نمیآزمون با 

 شود : اضافه

ستطی  اضافه بند  مورد نظر یا شیوه گرمازایی به کار رفته باشد ، مدر صورتی که نماداا  مربو  به عای 

 باشد .  mm 13دارا  ارتفاع باید دست ک  شده 

 شود : تغییر داده 7-26

 فقط الزامات مربو  به کلید اا  قطع و وص  و کنتر  کننده اا کاربرد دارد .

نصب وضعیت برا  ار  که واحدهاي گرمازا مختلف فضا  کافی برا  وضعیت اا دارا  برچسبی  7-212

 : دباشمطالب زیر شام  باید ارائه شده 

 شناسایی سازنده یا فروشنده مسئو  ؛عحمت نام ، عحمت تجار  یا  -

 مد  یا مرجع نوع .  -

 مفاای  زیر باید بیان شود :در ای  برچسب 

 شوند ؛کف نصب مییا در سقف  اي قابل انعطافگرمازاي صفحهواحدهاي  -

 تابش حرارتی سقف یا کف گرم شده را محدود نکنید ؛ -

 کاربرد خا  باید در برچسب بیان شود . – يادآوري

 اضافه نکنید ؛مواد دیگر  به غیر از مواد  که توصیه شده  -

 نکنید .وارد  داخ به میخ یا پیچ  -
 شود .  مطابقت با بازرسی ، بررسی می

باشند می 1که دارا  طبقه  اي قابل انعطاف براي گرم كردن اتاقالمنت هاي گرمازاي صفحه در نشانه گیار  توجه :

 ا  قید شود که نشان داد ای  وسیله نباید در مح  اایی که سیست  اتصا  زمی  وجود ندارد به کار گرفته شود .باید جمله
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 دسترسی به قسمتهاي برقدار برابردر  حفاظت 8

 دارد .  کاربرد 1369-1استاندارد ملی ایران شماره از   3بند 

 موتور دار وسايل اندازي راه 6

 دارد .نکاربرد  1369-1استاندارد ملی ایران شماره از   2بند 

  جريانو  ورودي توان 21

 دارد .  نظر گرفت  مطالب زیر کاربرد دربا  1369-1استاندارد ملی ایران شماره از   19بند 

 شود : اضافه     21-2

 اي قابـل انعطـاف  صفحهالمنت هاي گرمازاي طو  به ازاء ی  متر  توان ورودي اسمی الزامات برا اين   -2 12 يادآوري

   رود .ا  به کار می

 گرمايش 22

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

 شود : اضافه     22-2

 د .گردشود ، انجام مینگه داشته می ºC 9 ºC 99 آزمون اا در اتاقی که دما  محیط آن در

 شود : جايگزين     22-2

ککار گیاشکته    191-9-11بنکد  اند مطاب  با سقف در نظر گرفته شده نصب درکه برا  واحدهاي گرمازايی 

  شوند .می

  شوند .کار گیاشته می 199-9-11بند مطاب  با برا  سقف اا  معل  واحدهاي گرمازاي مدوالر 

ککار گیاشکته     193-9-11بنکد  اند مطاب  بکا  که برا  نصب در کف در نظر گرفته شدهواحدهاي گرمازايی 

  شوند .می

اند مطکاب  بکا   کردن کف ساختمان و زیر سقف در نظر گرفته شدهکه برا  گرم مجزایی واحدهاي گرمازاي 

  شوند .کار گیاشته می 192-9-11بند 

ای  حسگر در خط مرککز    مجهز باشد ،دارا  حسگر مجزا  ترموستاتی   هبواحد گرمازا در صورتی که 

ککف قکرار داده         بنکد  حرارتکی نهکاده شکده در     مجاور اما خارج از فضکا  عکای    واحدهاي گرمازايیکی از 

 . شودمی

رچوب یک  چکا  در انکد  که برا  نصب در سقف چوبی در نظکر گرفتکه شکده   واحدهاي گرمازايی   22-2-212

آن  ضلع کوتاه ترشوند . مساحتی دست ک  معاد  چهار متر مربع که قرار داده می 191مطاب  شک   1آزمون

قرار  وسطواحد تحت آزمون در شود . پوشش داده می واحد گرمازابیش از دو متر باشد به وسیله کمینه سه 

                                                 
1-Test framework 
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توجه شود تا آنجایی که آنها  .شوند استفاده نصب میستورالعم  دمطاب  با واحدهاي گرمازا شود . داده می

قطعکه   یکا  ساختمانى بکرا  اتصکا  دو سکتون    جزاءچوبی از قبی  ااا  توانند در زیر قسمت اایی ازسازه می

1طولى
بند  حرارتی ککه دارا   ا  از عای به طور کام  با الیه واحدهاي گرمازاقرار داده شوند . لبه باالیی  

mمقاومت حرارتی تقریبی 
2
 K/W 3  با نامسکاعدتری    واحدهاي گرمازالبه پائینی شود . است ، پوشیده می

 شود . ستورالعم  استفاده پوشیده میدماده اعحم شده در 

در بکاال  سکطح فوقکانی و     m 3/9 شود که فضایی دارا  ارتفاع تقریبیا  آویزان میبه گونه چارچوب آزمون

      بکا تختکه اکا  چکوبی محصکور      در زیر سطح زیری  آن بوجود آید . ای  چکارچوب آزمکون   m 3/1 دست ک 

 بند .یامیامتداد زیر سطح زیری  آن  m 9/9که ای  تخته اا تقریبا تا شود می

را به عنوان ماده پوششی مجاز شمارد ، آزمکون دیگکر  بکه     9ستورالعم  نصب استفاده از گچ تختهدچنانچه 

 شود .دلی  استفاده از ای  ماده انجام می

ستورالعم  استفاده نصکب  داند مطاب  که برا  نصب در سقف فلز  در نظر گرفته شده واحدهاي گرمازايی

 شوند .می

شکوند . آنهکا بکه صکورت     نصکب مکی   واحدهاي گرمازاي مدوالرنه ستورالعم  استفاده دمطاب    22-2-212

گیکرد . بکه   قرار می 199تحت آزمون در مرکز ، مطاب  شک   واحد گرمازايشوند و چیده می 3×3ماتریس 

شکود .  دیگکر  نصکب مکی    واحد گرمازايباشکد ،   m 3/1 ار حا  ، در صورتی که ی  بعد ماتریس کمتر از

شود که مقاومت حرارتکی  می وشیدها  پا  از عای  حرارتی به گونهطور کام  با الیهسطح باالیی ماتریس به 

mتقریبا  اي قابل انعطافالمنت هاي گرمازاي صفحهباال  
2
 K/W 3 . ا  قکرار  عای  بند  به گونکه  باشد

 باشد . واحدهاي گرمازا شود که در تماس کام  با سطو  باالیی داده می

در بکاال  سکطح فوقکانی و     m 3/9 شود که فضایی دارا  ارتفاع تقریبیا  آویزان میبه گونه چارچوب آزمون

      اکا  چکوبی محصکور   بکا تختکه   در زیر سطح زیری  آن بوجود آید . ایک  چکارچوب آزمکون    m 3/1 دست ک 

 یابند .امتداد میتا سقف اتاق  و حداکثرزیر سطح زیری  آن  m 9/9 اا تقریبا تاشود که ای  تختهمی

در ی  چارچوب آزمون اند چوبی در نظر گرفته شده کفکه برا  نصب در واحدهاي گرمازايی   22-2-219

که برا  نصکب در بکاال  ککف چکوبی در نظکر      واحدهاي گرمازايی شوند .  قرار داده می 193مطاب  شک  

مسکاحتی دسکت کک  معکاد      شوند .  قرار داده می 193در ی  چارچوب آزمون مطاب  شک  اند گرفته شده

 پوشش داده  واحد گرمازاه کله کمینه سکبیش از دو متر باشد به وسیع کوتاه تر آن کضلع که کچهار متر مرب

بند  حرارتی که دارا  مقاومت حرارتی تقریبی عای شود . قرار داده می وسطشود . واحد تحت آزمون در می

m
2
 K/W 3  ستورالعم  نصب مطاب  با دواحدهاي گرمازا  شود .قرار داده میواحدهاي گرمازا باشد در زیر

اا  چوبی از قبیک   سازه اایی ازقسمت باال آنها در ممک  است توجه شود تا آنجایی که  .یابند میاستقرار 

چکارچوب بکا نامسکاعدتری     قرار داده شوند . لبه باالیی  طولىقطعه  یا ساختمانى برا  اتصا  دو ستون جزاءا

                                                 
1-Cross-members 

2- Gypsum board 
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در صکورتی ککه در   شکود و  ستورالعم  نصب پوشیده میدکف بدون در نظر گرفت  مقاومت حرارتی ، مطاب  

 شود.اا  نشان داده شده بر قرار میشک ی  فاصله اوایی مطاب  ستورالعم  استفاده مشخص شده باشد ، د

زیر سطح پایی  تر خود و دست ک  معکاد    m 1/9 دارا  ی  فضا  خالی دست ک  معاد  چارچوب آزمون

m 3/1 شکود ککه ایک     اا  چوبی محصکور مکی  با تخته ای  چارچوب آزمونباشد . باال  سطح باالتر خود می

 یابند .امتداد می باال  سطح باالتر خودمتر  ی تا دست ک  اا تخته

mی  قطعه عای  حرارتی که دارا  مقاومت حرارتی تقریبی 
2
 K/W  93/1و  193اا  مطاب  شک باشد می

بنکد  دارا   ایک  عکای    شود .قرار داده میواحدهاي گرمازا رو  کف در سرتاسر  بر ، به طور مرکز  193

 باشد .میواحد گرمازا و پهنایی معاد   m 3/9 طو 

قرار  192اند مطاب  شک  ه برا  نصب در کف بتنی یا ماده مشابه در نظر گرفته شدهکواحدهاي گرمازايی 

انکد  ه برا  نصب در باال  کف بتنی یا ماده مشابه در نظر گرفته شکده کواحدهاي گرمازايی شوند . داده می

یاشکته     سکتورالعم  نصکب ککار گ   ده مطکاب   کک واحدهاي گرمازايی شکوند .  قرار داده می 193مطاب  شک  

مسکاحتی دسکت کک     شکود .  قرار داده میاند ، ار گونه عای  الکتریکی اضافی تعیی  شده در باال  آنها شده

پوشکش   واحد گرمـازا معاد  چهار متر مربع که ضلع کوتاه تر آن بیش از دو متر باشد به وسیله کمینه سه 

بند  حرارتکی ککه دارا  مقاومکت حرارتکی     عای  د .شوداده می و واحد تحت آزمون در وسط قرارداده شده 

mتقریبی 
2
 K/W 3/9  ه بکرا   کک واحدهاي گرمازايی در  شود .قرار داده میواحدهاي گرمازا باشد در زیر

اند ، عای  حرارتی با ی  تخته چند الیی به رنگ سیاه مات به نصب در بت  یا ماده مشابه در نظر گرفته شده

 شود .نگه داشته می mm 99 ضخامت تقریبی

شده باشد  مشخصستورالعم  استفاده دکه در شوند میبا الیه اضافی پوشیده در صورتی ، واحدهاي گرمازا 

ستورالعم  استفاده بیان شکده  د یا ضخامتی که در mm 29 ا  از بت  به ضخامت تقریبیسپس آنها با الیه .

شام  صکفحات   الیه بت  ، ممک  است  به جا  بت  ریز د .نشواست ، ار کدام بزرگ تر باشد ، پوشیده می

بکا   باشد فاصله بی  ای  صکفحات   mm 399  × mm 399و دارا  ابعاد دست ک   mm 29 بتنی به ضخامت

در نظر گرفته شده باشد اي كاربرد گرمازاي ذخیرهبرا  ی   واحد گرمازا شود . چنانچهماسه خش  پر می

که برا  نصب در باال  یک   واحدهاي گرمازايی کااش می یابد .الیه بت  برا   mm  39، ضخامت بت  تا

در چیکدمان  در صورتی که مشخص شده باشد ی  شبکه  ف بتنی در نظر گرفته شده ، منظور نشده است .ک

ستورالعم  نصب آمده است ، پوشکیده  د.کف با نامساعدتری  ماده کف ساز  که در  شودآزمون قرار داده می

     باال  کف وجود دارد . m 3/1  شود . ی  فضا  خالی دست ک  معادمی

 قرار گیرد .استفاده مورد ای  عای  حرارتی ممک  است به جا  ارائه نامساعدتری  ماده کف ساز    -2  يادآوري

mی  قطعه عای  حرارتی که دارا  مقاومت حرارتی تقریبی 
2
 K/W  93/1و  192اا  باشد مطاب  شک می

بنکد  دارا   ایک  عکای    شود .قرار داده میواحدهاي گرمازا ، به طور مرکز  بر رو  کف در سرتاسر  193

 باشد .میواحد گرمازا و پهنایی معاد   m 3/9 طو 

 .کند ، جایگزی  شود میتامی  ا  که مقاومت حرارتی را ضخامت بت  با ماسه ی ازممک  است بخش  -2  يادآوري
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 شود که فواص  اوایی در کف و بی  صفحات بت  به حداق  رسانده شود . دقتباید   -9  يادآوري

کمتری  به منظور اندازه گیر  بیشتری  افزایش دما  کف ، ممک  است تکرار آزمون با پوشاندن ماده ا  که   -1  يادآوري 

 . الزم باشد را دارد ، ضخامت مشخص شده در دستورالعم  استفاده

ه دسکتورالعم  اسکتفاد  انکد مطکاب    اا  فلز  در نظر گرفته شدهکه برا  نصب در کفواحدهاي گرمازايی 

 شوند .نصب می

در ی  اند که برا  گرم کردن کف چوبی و سقف زیر آن در نظر گرفته شدهواحدهاي گرمازايی   22-2-211

مساحتی دست ک  معاد  چهار  شوند .نصب می، و دستورالعم  استفاده  193چارچوب آزمون مطاب  شک  

 واحد گرمازاباشد به وسیله دو مجموعه شام  دست ک  سه   m 9/9 متر مربع که ضلع کوتاه تر آن بیش از

ون در وسط ککتحت آزم دهاي گرمازايـواح شود .ش داده میکاند ، پوشدا شدهرارتی جک  حککه توسط عای

 اومت حرارتی تقریبیکدارا  مق، د  کبن. عای باشد  ر کیکی در باال  دیگوند به طور  که کشقرار داده می 

  m2
 K/W23/1 باشد مگر اینکه در دستورالعم  استفاده مقدار کمتر  مشخص شده باشد . سایر جزئیات می

، اا  چوبی مشخص شده برا  سازه 193-9-11و  191-9-11گونه که در بند امان، مربو  به چیدمان 

 باشد . می

 شود : جايگزين     22-7

 د . نشو میتا برقرار  شرایط پایدار به کار انداخته گرمازا  واحدهاي

گونه که برا  کار عاد  مشخص شده یا امان ايكاربردهاي گرمازاي ذخیرهمربو  به  گرمازاي واحدهاي

ر  داد ، به کار انداخته  زودترتا زمانی که کنتر  کننده شارژ برا  اولی  بار عم  کند در صورتی که ای  

 شوند . می

 شود : اضافه     22-8 

 تجاوز نماید . 191از مقادیر ارائه شده در جدو    سطو  نباید افزایش دما
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 حدود افزايش دماي سطوح -212جدول 

 افزايش دما قسمت

K 

 کف ، پنج سانتی متر بیرون از لبه قطعه عای  حرارتی

 چوب چارچوب آزمون

 بسطح المنت گرمازا و عای  الکتریکی اضافی

 99الف

69 

- 

 بیشتر شود .   K 2ممک  است برا  ی  دوره کمتر از سه ساعت ، افزایش دما تا  ايكاربردهاي گرمازاي ذخیرهدر الف( 

تواند انجکام شکود ، بایکد    اا  استاندارد  که می، برا  سایر آزمون اماایچ حدود افزایش دمایی مشخص نشده است .  ب (

 دما تعیی  گردد .

 شده است حذف 22

 كاراستقامت الکتريکی در دماي  و  نشت جريان 29

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

 شود : اضافه     29-2

نامساعدتری  ماده پوششی با شوند و نصب می، مشخص شده  9-11گونه که در بند امانگرمازا  واحدهاي

 شود .اا  عای  الکتریکی آن استفاده میرعایت ویژگی

 بت  باید قب  از آزمون کامح خش  باشد .  -2 12 يادآوري

 شود : ضافها 29-2

  ،بند  پایه استندکه فقط دارا  عای گرمازايی  واحدهايدر مورد  1وسايل طبقه شده برا  تعیی  مقدار 

 کاربرد دارد .

در که برا  نصب بر رو  سطح رسانا گرمازايی  واحدهايدر مورد  2وسايل طبقه شده برا   تعیی مقدار 

 کاربرد دارد .اند ، و آنهایی که با بت  یا ماده مشابه پوشیده شدهنظر گرفته شده 

در نظر با بت  یا ماده مشابه پوشیده شده سطح یا برا  نصب بر رو  سطح رسانا  واحد گرمازادر صورتی که   -2 12 يادآوري

 شود .قرار داده می ح دیگر  که در دستورالعم  استفاده مشخص شده در ای  مگرفته شده باشد ، ار عای  الکتریکی 

 د .نشوبند  شده از زمی  جدا میاا  گرمازا  عای اا و صفحات سی شبکه

گرمازاي  واحدهاي در انگام آزمون شود .قرار داده می سطوح در دسترسورقه نازك فلز  بر رو  

 اا با ترمینا  رقه نازك فلز ای  وشود . فلز  چیدمان آزمون متص  میای  ورقه به نگهدارنده ،  مدوالر

 د .کننمی تماس پیدا بند  شدهاا  گرمازا  عای اا یا صفحات سی شبکه
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 تغییر داده شود : 29-9

. پس از اینکه آنها  شودانجام میو عای  الکتریکی اضافی  گرمازا واحدی    آزمون به طور مستقی  بر رو 

، ولتاژ آزمون إعما      قرار گرفتند 11دما  تعیی  شده در طی آزمون بند  تحت تأثیربرا  مدت ی  ساعت 

  شود .می

 گذراهاي  ولتاژ  اضافه 21

 دارد .  کاربرد 1369-1استاندارد ملی ایران شماره از   12بند 

 رطوبت برابردر  مقاومت 26

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

 شود : اضافه     26-2

 شود .انجام می گرمازا واحدی    آزمون به طور مستقی  بر رو 

 شود : اضافه     26-2-2

 شوند .در آب فرو برده می h  39به مدت IPX7دارا  درجه حفاظتیگرمازاي  واحدهاي

 شود : جايگزين     26-2-2

بر رو  ی   به طور افقی ، IPX7دارا  درجه حفاظتیگرمازاي  واحدهاي، به غیر از گرمازا  واحدهاي

قرار ، ضم  توجه به نشانه گیار  جهت یابی 9363ایران شماره استاندارد ملی مطاب  با  دارنگهدارنده سورا  

 شوند .می نشده باشد، آنها در ار دو وضعیت آزمون. در صورتی که جهت یابی نشانه گیار  شوندداده می

 شود : هتغییر داد 26-9

 شود .و عای  الکتریکی اضافی انجام می گرمازا واحدی    آزمون به طور مستقی  بر رو 

 و استقامت الکتريکی الکتريکینشت  جريان 29

 دارد .  کاربردنظر گرفت  مطالب زیر  دربا  1369-1استاندارد ملی ایران شماره از   16بند 

 شود : تغییر داده    29-2

 شود .و عای  الکتریکی اضافی انجام می گرمازا واحدی    اا به طور مستقی  بر رو آزمون

 شود : ضافها 29-2

  ،بند  پایه استندفقط دارا  عاق کهگرمازايی  واحدهايدر مورد  1 وسايل طبقهشده برا   تعیی مقدار 

 کاربرد دارد .
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که برا  نصب بر رو  سطح رسانا و گرمازايی  واحدهايدر مورد  2وسايل طبقه شده برا   تعیی مقدار 

 آنهایی که با بت  یا ماده مشابه پوشیده شده کاربرد دارد .

پوشیده شده با بت  یا ماده مشابه در نظر سطح برا  نصب بر رو  سطح رسانا یا  واحد گرمازادر صورتی که   -2 12 يادآوري

 شود .قرار داده می ح باشد ، ار عای  الکتریکی دیگر  که در دستورالعم  استفاده مشخص شده در ای  مگرفته شده 

 شود : اضافه    29-9

 بندي پايهعاقفقط دارا   کهگرمازايی  واحدهايدر مورد  1 وسايل طبقهشده برا   تعیی مقدار 

 کاربرد دارد .  ،استند

که برا  نصب بر رو  سطح رسانا و گرمازايی  واحدهايدر مورد  2وسايل طبقه شده برا   تعیی مقدار 

 آنهایی که با بت  یا ماده مشابه پوشیده شده کاربرد دارد .

پوشیده شده با بت  یا ماده مشابه در نظر سطح برا  نصب بر رو  سطح رسانا یا  واحد گرمازادر صورتی که   -2 12 يادآوري

 شود .قرار داده می ح ی دیگر  که در دستورالعم  استفاده مشخص شده در ای  مگرفته شده باشد ، ار عای  الکتریک

ولتاژ خیلـی  استند ، به غیر از آنهایی که با  بندي پايهقيعافقط دارا   کهگرمازايی  واحدهايدر مورد 

کف اکا  بتنکی یکا مکاده مشکابه      در شوند ، که با عای  الکتریکی اضافی برا  کاربرد تغییه می ضعیف ايمن

 را تحم  کند . بندي تقويت شدهعايقمشخص شده برا   آزمونولتاژ اند ، ار عایقی باید شده مجهز

با ولتاژ خیلی استند ، به غیر از آنهایی ککه   بندي پايهعايقفقط دارا   کهگرمازايی  واحدهايدر مورد 

انکد ،  اا  فلز  مجهز شکده اضافی برا  کاربرد در سقفشوند ، که با عای  الکتریکی تغییه میضعیف ايمن 

 را تحم  کند . بندي تکمیلیعايقای  عای  اضافی باید ولتاژ آزمون مشخص شده برا  

استند ، به غیر از آنهایی ککه از طریک  یک      بندي پايهعايقفقط دارا   کهگرمازايی  واحدهايدر مورد 

  اکا  چکوبی مجهکز   ه با عای  الکتریکی اضافی بکرا  ککاربرد در ککف   شوند ، کترانسفورماتور ایزوله تغییه می

 را تحم  کند . بندي تکمیلیعايقاند ، ای  عای  اضافی باید ولتاژ آزمون مشخص شده برا  شده

 بار و مدارهاي مربوطه در برابر اضافه ترانسفورماتورها حفاظت 27

 دارد .  کاربرد 1369-1استاندارد ملی ایران شماره از   13بند 

 دوام 28

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

اتصاالت داخلی باید قاب  اطمینان  اا و سر سی  هاي تغذيهسر سیماتصاالت از المنت گرمازا به    28-212

  باشد .

 . شودبررسی میآزمون زیر مطابقت با 
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معاد   یشود و با ولتاژ  که جریانقرار داده می ºC 9 ºC99در دما   محفظه گرماییدر ی  گرمازا واحد

 شود.تغییه می کاربرد، مطاب جریان اسمی ایجاد نماید ، گیار  شده بر رو  المنت گرمازا یا با مقدار نشانه

 شود .گیر  میافت ولتاژ در ار اتصا  اندازه

 ، باشد . m 3/9 از ولی بیشباید کوتاه ،  واحد گرمازاطو   تا حد امکان  -2  يادآوري

 در کابی  قرار داده شد نباید جابجا شود . واحد گرمازاپس از اینکه   -2 يادآوري

، اندازه گیر  بی  سر سی  تغییه و شود میانجام   1اا  پیچیاتصاالت با استفاده از اتصا  داندهدر صورتی که   -9 يادآوري

گیرد . نقا  اندازه گیر  تا حد امکان به اتصاالت و به امی  ترتیب بی  اتصا  دانده و المنت گرمازا صورت میاتصا  دانده 

 باشد .نزدی  می

 : مشتم  است برشود . ار چرخه دارا  زمان ی  ساعت است و اایی گرم میطی چرخهگرمازا واحد 

 که در طی آن : min39ی  دوره  -

 شود که در انگام اندازه گیر  افت ولتاژ إعما  شده است ؛با ولتاژ  تغییه میگرمازا واحد 

   تا   محفظه گرماییدر بیست دقیقه نخست ، دماºC 33  یا تا دما  المنت گرمازایی که در طی

 شود ؛تعیی  شده ، ار کدام کمتر باشد ، باال برده می 11آزمون بند 

  در محدوده  محفظه گرماییدما  ،  آخردر ده دقیقهK 3   شود ؛ای  دما نگه داشته میاز 

 شود ؛کااش داده می ºC 39که در طی آن دما تقریبا تا  min 99  ی  دوره -

 . min 19 پایدار به مدتی  دوره  -

 شود .اندازه گیر  می واحد گرمازااز  mm  39در فاصله دست ک  محفظه گرماییدما در   -1  يادآوري

 مورد استفاده قرار گیرد . اجبار ممک  است خن  ساز    -6 يادآوري

     کااش داده  ºC 9 ºC99تا  محفظه گرماییدما  سپس  شود .چرخه انجام می 299ای  آزمون برا  

 شود .در ار اتصا  اندازه گیر  می شود و مجددا افت ولتاژمی

 برابر اولی  مقدار اندازه گیر  شده ، ار کدام کوچکتر است ، تجاوز  3/1یا  mV 3/99 افت ولتاژ نباید از

 نماید .

انطباق با ای  استاندارد را مخت  کند ر  نداده پس از ای  آزمون ، بازرسی باید نشان داد که ایچ آسیبی که 

 است .

                                                 
1-Crimp connectors 
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 اي قابل انعطافهاي گرمازاي صفحهالکترودهاي المنتاتصاالت الکتریکی بی  ماده مقاوم و    28-212

 باید قاب  اطمینان باشد .

که ار ی  دارا  طولی بیش از ی  متکر   واحد گرمازاکه بر رو  دو شود بررسی میاایی آزمونمطابقت با 

 شود .استند ، انجام می

 9-199-13قرار گرفت ، تحت آزمون بند   3-199-13در معرض آزمون بند  واحد گرمازا ی  پس از اینکه

 گیرد .قرار می

        در وضکعیتی ککه خمکش در طکی آزمکون اکا  بنکد        دوم  واحد گرمـازاي اا ، افت ولتکاژ  پس از ای  آزمون

تعیی   واحد گرمازا برابر افت ولتاژ  که رو  اولی  3/1نباید از شود که تعیی  میإعما  شده ،  13-199-9

دوم  واحـد گرمـازاي  اا  شده تجاوز نماید . عحوه بر ای  ، افت ولتاژ متوسط تعیی  شده در سایر وضعیت

 تجاوز کند . واحد گرمازا برابر افت ولتاژ متوسط اولی  3/1نباید از 

آسکیب دیکدگی   یا  الکترودهاایچ تنز  درجه تماس از قبی  ایجاد حفره در زیر  بازرسی باید نشان داد که

 وجود ندارد .الکترودها در مجاورت 

ا  که دارا  قطر  معاد  دو برابر کمینه شعاع خمش    استوانهبر رو  ی  میله  واحد گرمازا  28-212-2

شود و در دستورالعم  استفاده مشخص شده ، پیچیده می کهاي قابل انعطاف المنت گرمازاي صفحه

 شود .میله تکرار میرو   بردیگر المنت گرمازا  طر سپس باز می گردد . ای  عم  با 

 شود .ای  آزمون سه بار انجام می

فقط در ی  جهت پیچیده شود ، آزمون  واحد گرمازادر صورتی که در دستورالعم  استفاده بیان شود که 

 شود .شش مرتبه در ای  جهت انجام می

و اندازه کافی برا  پوشش کام   mm 199 ی  دو تخته با ضخامتب واحد گرمازابخشی از   28-212-2

شود . ای  گرد می mm 39 اا با شعاعاا  تختهشود . ی  جفت از لبهپهنا  المنت گرمازا نگه داشته می

 کمتری  دما  محیط مشخص شده برا  نصب ، ار کدام کمتر است ،یا  -ºC 3دما  محیط  رمجموعه د

اا  گرد شده د ، انتها  آزاد آن بر رو  لبهیانگامی که المنت گرمازا به ای  دما رسشود . قرار داده می

   و به وضعیت عاد  خود در ار دو جهت بر گردانده بوده  º139به اندازه  خ  ای   شود .اا خ  میتخته

 شود .شود . ای  عم  خ  شدن سه بار انجام میمی

               و دما  3 %39 %در ی  محفظه رطوبت که دارا  رطوبت نسبی  گرمازاواحد   28-212-9

ºC 9 ºC29 تغییه شده و پس از اینکه منبع تغییه  ولتاژ اسمیشود . ای  واحد با باشد ، قرار داده میمی

 شود .به مدت ی  ساعت قطع شد به مدت ی  ساعت به کار انداخته می

  شود .چرخه انجام می 1999ای  آزمون برا  

  چرخه انجام  9999شود که برا  قرار داده می 191-13معرض آزمون بند ر د واحد گرمازا  28-212-1
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 افت ولتاژ و بازرسی در مورد آسیب دیدگی تعیی  نشده است . اما شود .می

گردد . ی  تغییه می ولتاژ اسمیبا شود و سطح افقی قرار داده میبر رو  ی   واحد گرمازا  28-212-6

 الکترودمتر  ازلبه داخلی و در فاصله پنج میلی º23سوزن به داخ  ماده مقاوم المنت گرمازا تحت زاویه 

 شود . وارد می
 شود .در نظر گرفته می الکترودو ماده مقاوم به عنوان بخشی از  الکترود ار ماده رسانا بی   -2  يادآوري

 نشان داده شده ممک  است برا  تعیی  مح  سوزن استفاده شود . 196راانما مانند آنچه در شک  ابزار ی    -2 يادآوري

 شود .اندازه گیر  می الکترود( بی  سوزن و اتصا  تغییه به Umولتاژ )

 به تنهایی مجاز است .  الکترودجبران افت ولتاژ در   -9  يادآوري

 شود :( در اتصا  از رابطه زیر تعیی  میU∆افت ولتاژ )

∆U= Um- (5Ur/d) 

 که در آن :

Ur :   واحد گرمازا ولتاژ اسمیعبارت است از 

d متر . در صورتی که مسیر رسانا بر حسب میلی الکترودهااا  داخلی : عبارت است از فاصله بی  لبه

 شود .گیر  میدر طو  خط مرکز  مسیر اندازهعمود  نباشد ای  فاصله  الکترودبه نسبت 

شود . در بیش از خمش إعما  می 9-199-13شود که در طو  آزمون بند افت ولتاژ در وضعیتی تعیی  می

 گردد .شود و مقدار متوسط محاسبه میتعیی  میشش وضعیت دیگر ا  ای  افت ولتاژ 

 تجهیزات تصویر بردار  حرارتی انتخاب شود . یت نقا  آزمون ممک  است با کم  وضع  -1  يادآوري

 نباید به طور قاب  توجهی در طی استفاده کااش یابد . واحد گرمازا مقاومت  28-219

 شود .آزمون زیر بررسی میمطابقت با 

االتر از دما  رو  سطح المنت گرمازا ب  K 5 یکه دارا  دمایگیرد قرار میدر محفظه گرمایی واحد گرمازا 

 شود ، باشد .تعیی  می 11که در طی آزمون بند 

شود . ای  مقاومت مجددا در فواص  زمانی گیر  میاندازهواحد گرمازا پس از ی  دوره دو ساعته، مقاومت 

شود . در محفظه گرمایی قرار داده می h 3999 به مدتواحد گرمازا . شوداندازه گیر  می h 39کمتر از 

مقدار اندازه گیر  شده پس از  کمتر ازنباید بیش از پنج درصد  واحد گرمازادر طی ای  آزمون ، مقاومت 

 کااش یابد .، دوره اولیه دو ساعته 
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 غیرعادي  كار 26

 نظر گرفت  مطالب زیر کاربرد دارد . دربا  1369-1استاندارد ملی ایران شماره از   12بند 

 شود : اضافه 26-2

mمقاومت حرارتکی تقریبکی   در کاربرداا  سقفی ، ی  قطعه عای  حرارتی که دارا  
2
 K/W  2/9   بکر  باشکد

بنکد   شود . ای  عکای  قرار داده میواحدهاي گرمازا و به طور مرکز  در سرتاسر ماده پوشش سقفی  رو 

 باشد .میواحد گرمازا و پهنایی معاد   m 3/9 دارا  طو 

m قطعه عای  حرارتی نصب شده بر رو  کف تقریبکا تکا    مقاومت حرارتیدر کاربرداا  کفی ، 
2
 K/W 23/1 

 شود . افزایش می یابد و در نامساعدتری  وضعیت قرار داده می

 شوند .پر می دوره شارژ اسمی به مدت  واحدهاي گرمازااي ، كاربردهاي گرمازاي ذخیرهدر 

 اضافه شود :    26-29

 تجاوز نماید . K 139افزایش دما  کف و چوب چارچوب آزمون نباید از 

 مکانیکی خطراتو  پايداري 21

  دارد . ن کاربرد 1369-1ایران شماره استاندارد ملی از   99بند 

 مکانیکی استقامت 22

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

 شود : اضافه 22-2

 د .نشووارد میواحد گرمازا  سخت و محک اا  اا فقط به قسمتضربه

 باشد .استفاده عاد  شام  انتقا  و نصب می  -212  يادآوري

 گیرند .قرار می 191-91اا  بند تحت آزمونواحدهاي گرمازا 

 گیرند. قرار می 199-91اند تحت آزمون بند که برا  نصب در کف در نظر گرفته شدهواحدهاي گرمازايی 

اند استند که برا  نصب در کف در نظر گرفته شده داراا  عای که مجهز به سی واحدهاي گرمازايی 

 گیرند .ا  قرار می 193-91تحت آزمون بند 

تحت اا  بتنی یا ماده مشابه ، یا زیر آجر و یا کاشی ،  در کف گرمازاواحدهاي الیه اضافی ماده پوششی 

 گیرد .قرار می 192-91آزمون بند 

 کاربرد ندارد .واحدهاي گرمازاي مدوالر اا برا  ای  آزمون

و اندازه کافی برا  پوشش کام  پهنا   mm 199 بی  دو تخته با ضخامت المنت گرمازابخشی از    22-212 

شود . ای  مجموعه گرد می mm 39 اا با شعاعاا  تختهشود . ی  جفت از لبهالمنت گرمازا نگه داشته می

یا کمتری  دما  محیط مشخص شده برا  نصب ، ار کدام کمتر است ، قرار داده  -ºC 3در دما  محیط 

اا خ  اا  گرد شده تختهد ، انتها  آزاد آن بر رو  لبهیبه ای  دما رسشود . انگامی که المنت گرمازا می
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شود . ای  و به وضعیت عاد  خود در ار دو جهت بر گردانده می بوده º139به اندازه  خ  شود . ای  می

 شود .عم  خ  شدن سه بار انجام می

ه ا  آسیب نبیند کبه گونهتحم  کند و  3-16باید آزمون استقامت الکتریکی بند  واحد گرمازا سپس

 انطباق با ای  استاندارد مخت  شود .

بر رو  ی  صفحه فوالد  افقی  واحد گرمازاشود . انجام می واحد گرمازا ای  آزمون بر رو  دو   22-212

سطح المنت گرمازا به وسیله ی  سنجاق فوالد  سخت شود و که دارا  ی  سطح صا  است قرار داده می

                  اعک. نوك آن با شعود کشده میکخراشی، است º29ه کی با زاویک  مخروطکشکه کبها  آن ککه انت

mm  99/9 mm 93/9 در نیرو  وارد شده شود که ا  بارگیار  میشود . ای  سنجاق به گونهگرد می

اا و برا  کاربرداا  در سایر کف N 3/9 N 19اا  مشابه طو  محور آن برا  کاربرداا  در بت  و کف

N 3/9 N  3 . خراشیدگی با کشیدن سنجاق در طو  سطح با سرعت تقریبی  باشدmm/s99  ایجاد     

 شود .نگه داشته می ، جهت حرکت برعمود نسبت به  º 19تا   º 3شود . ای  سنجاق در زاویه می

شود . آنها به از ا  ، بر رو  ار دو لبه ی  المنت گرمازا ایجاد می mm 39 سه خراش ، دست ک  به فاصله

طو  ای  د . نشواا ایجاد میاز یکی از لبه mm 19 به فاصلهو دست ک   واحد گرمازاصورت مواز  با طو  

 الکتروددر صورتی که المنت گرمازا مجهز به چندی   است . واحد گرمازااا تقریبا معاد  با پهنا  خراش

  شود . ایجاد می الکترودها اا در طو  یکی ازباشد ، یکی از خراش

 شود .  ایجاد میدر تمام پهنا اا  گرمازا دو خراش مشابه بر رو  ار دو لبه سایر المنت

 تحم  کند . 3-16باید آزمون استقامت الکتریکی بند  واحد گرمازا سپس

بند  شده است بر رو  ی  صفحه که شام  ی  سی  گرمازا  عای  واحد گرمازابخشی از    22-219

بند  شده محاف  دار با ی  غح  پوشیده اا  عای سی شود . در صورتی که فوالد  سخت قرار داده می

متر در سرتاسر سی  گرمازا قرار ی  میله فوالد  به قطر شش میلی شود .شده باشد ، ای  غح  برداشته می

 باشد . ح ا  که فقط در تماس با ی  مشود به گونهداده می

 شود :با مقادیر زیر به ای  میله وارد می  s 39 نیرویی به مدت

- N 699 ،   اا  بتنی ؛دارا  کاربرد در کفواحدهاي گرمازاي برا 

- N  399   دارا  سایر کاربرداا  در کف ؛واحدهاي گرمازاي ، برا 

 شود .از ا  وارد می mm 39 ای  نیرو به پنج موقعیت مختلف به فاصله دست ک 

تحم  کند . در صورتی که سی  گرمازا  را  3-16باید آزمون استقامت الکتریکی بند  واحد گرمازا سپس

     بند  پایه ا  بی  رسانااا انجامباشد ، آزمون مربو  به عای بند  شده شام  بیش از ی  رسانا عای 

 شود .می
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بند  شده محاف  دار با ی  غح  پوشیده شده باشد ، آزمون در حالی که اا  عای در صورتی که سی 

 شود .غح  در جا  خود قرار دارد تکرار می

 ایچگونه نفوذ  در غح  نباید وجود داشته باشد .

 شود .آزمون استقامت الکتریکی انجام نمی ـيادآوري 

بر رو  ی  صفحه فوالد  افقی که دارا  ی  سطح صا  است قرار ا  از الیه اضافی ماده نمونه   22-211

است   º 29بکه شکک  مخروطکی با زاویکه شود و به وسیله ی  سنجاق فوالد  سخت که انتها  آن داده می

شود . ای  سنجاق به گونه ا  گرد می mm  99/9 mm 93/9شکود . نوك آن با شعکاع خراشیکده می

         هکاا  مشاب  و کفکرداا  در بتکور آن برا  کاربکو  محکرو  وارد شده در طککود که نیکشبارگیار  می

 N 3/9 N 19 اا کف و برا  کاربرداا  در سایرN 3/9 N  3  . ای  سنجاق در زاویه باشدº 39  تاº 33  

 خراشیدگی با کشیدن سنجاق در طو  سطح با سرعت تقریبیشود و نسبت به سطح افقی نگه داشته می

mm/s 99 شود . ایجاد می 

از  mm 19 دست ک  به فاصله اا بایدخراششود . از ا  ایجاد می mm 39سه خراش ، دست ک  به فاصله 

 است .  واحد گرمازاد . طو  ای  خراش اا تقریبا معاد  با پهنا  ناا ایجاد شویکی از لبه

اا بر رو  اولی  نمونه ، ایجاد با زوایا  قائمه نسبت به جهت خراشنمونه دوم اما مشابه بر رو  اا  خراش

 .  شودمی

 ه باشد .ایچگونه نفوذ  در غح  نباید وجود داشت

 ساختمان 22

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

 شود : اضافه

 وسای  اتصا  به منبع تغییه باید به طور مطمئ  به المنت گرمازا ثابت شوند .  22-212

 د . گردبررسی می شود ، انجام می واحد گرمازامطابقت با آزمون زیر که بر رو  دو 

 شود که تقریباوضعیتی نگه داشته میشود و در به صورت صا  بر رو  سطح افقی قرار داده می واحد گرمازا

mm 199  طو  آزاد  لبه سطح آویزان شوند .باالتر از بر  هاي تغذيهسر سیماز طو  المنت گرمازا به امراه

 است . mm 399 تقریبا هاي تغذيهسر سیم

. ای   شودبه مدت ی  دقیقه إعما  می سر سیم تغذيهاا  شدید به ار بدون وارد کردن تکان N 69 ی  نیرو 

 شود .ا  تکرار میآزمون پس از ی  دوره استراحت ی  دقیقه

واحد  انطباق با ای  استاندارد را مخت  نماید .وارد شود که سی  ، اتصا  یا المنت گرمازا سرنباید ایچگونه آسیبی به 

 را تحم  کند . 3-16باید آزمون استقامت الکتریکی بند  گرمازا
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   اا  المنت گرمازا نباید بر ماده المنت گرمازا اثرو لبه اندپوشمی بند  که اتصاالت را ی عا 22-212

 د .نگیارب
 شود .  مطابقت با آزمون زیر بررسی می

،  11افزایش دما  تعیی  شده در طی آزمون بنکد   به عحوه  ºC 23یا  ºC 39دما   بادر ی  محفظه  واحد گرمازا

 شود .انجام می h 336آزمون به مدت  شود .ار کدام بیشتر است ، قرار داده می

را تحم   3-16باید آزمون استقامت الکتریکی بند تقریبا تا دما  اتاق خن  شد ،  واحد گرمازاپس از اینکه 

 کند .

به طور مطمئ   بایدا  ورقهاي قابل انعطاف هاي گرمازاي صفحهالمنت  الکتریکیاا  عای  الیه 22-219

    بکرا  ککاربرد در ککف بکت  یکا مکاده مشکابه         واحدهاي گرمازا، در صورتی که  امابه یکدیگر متص  شوند . 

 المنت گرمازا باید به ا  وص  شوند .اا  ، فقط لبه باشندمی

 شود .  مطابقت با آزمون زیر بررسی می

باشند از ی  المنت گرمازا  جدید می mm 139×  mm 13دو مجموعه از سه نمونه که دارا  ابعاد تقریبی 

 یک  لبکه برداشکته         ابک  از لبه و از سکطح گرمکازا  عمکود  و مکواز     ، ار مجموعه اا  نمونهشوند . می جدا

اا بریده ا  است که از لبهبت  یا ماده مشابه ، ای  مجموعه شام  ی  نمونهکف در اا  د . در کاربردنشومی

 شده است .

در محفظه گرمایی مطاب  با دما  المنت گرمازا  تعیی  شده در طکی آزمکون    h 336 ی  مجموعه به مدت

 شود .قرار داده می 11بند 

 اا  ی  دستگاه کششی وص بستد و به نوبت به نشواا  عای  در ی  انتها از ار نمونه جدا میسپس الیه

 د .گردنمی
ـ  انکد  شده ساز اایی که به طور ویژه آمادهممک  است نمونهاا امکان پییر نباشد ، در صورتی که جداساز  ای  الیه يادآوري 

 مورد استفاده قرار گیرند .

 شوند .جدا میاز ا    mm/min 39  mm/min 939 سرعتاا با بست

 باشد . N 3/1  استقامت اتصا  ار نمونه باید دست ک 

     متوسکط اسکتقامت اتصکا  غیکر     39% نبایکد کمتکر از    آماده سکاز  شکده  اا  متوسط استقامت اتصا  نمونه

 باشد . ساز  شدهآماده

اکا  اتصکا  داخلکی بایکد دارا      و سکی   هاي تغذيـه سر سیموسای  اتصا  دانده نصب شده به  22-211

 وجود داشته باشد .  ابزارباشند . نباید امکان جداساز  آنها بدون کم  گرفت  از  2ساختار طبقه 

 شود .  مطابقت با بازرسی بررسی می

دار در نظکر  اا  ن در مکان زیر کفدر که برا  نصب  2ساختار طبقه دارا   واحدهاي گرمازاي 22-216

 اا  خازنی بیش از حد قرار گیرند .نباید استفاده کننده در معرض جریاناند گرفته شده
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ـ   اند به عنوان بند  پایه استند ولی با عای  الکتریکی اضافی پوشیده شدهکه فقط دارا  عای  واحدهاي گرمازايی يادآوري 

 شوند . بررسی می 2ساختار طبقه 

دستورالعم  نصب مشخص نماید که ی  فاصله اوایی بکی   ، در صورتی که  اماشود .  مطابقت با آزمون زیر بررسی می

 شود .و کف مورد نیاز است ای  آزمون انجام نمی واحد گرمازا

   اسکت از طریک  دسکتگاه    mm 199× mm 999 به زمی  و ورقه نازك فلز  که دارا  سکطح تقریبکی  شبکه 

 l 93/9 بکا  واحد گرمازا در باال طور مستقی  سطح کف به  شود .متص  می 192اندازه گیر  مطاب  شک  
شود و به مدت دو ساعت در ای  حالت باقی مکی مانکد .   آب شام  تقریبا ی  درصد کلرید سدی  پوشیده می

     تغییکه   ولتاژ اسمیبرابر  96/1با  واحدهاي گرمازاورقه نازك فلز  بر رو  سطح مرطوب قرار داده شده و 
 شوند .می

 تجاوز نماید . mA 93/9 نباید ازجریان خازنی 

 داخلی كشی سیم 29

 کاربرد دارد . 1369-1ایران شماره استاندارد ملی از   93بند 

 متشکله اجزاء 21

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

مورد نیاز استند باید از نوع غیکر قابک  وصک      12 که برا  انطباق با بندهاي حرارتی قطع كننده  21-212

 مجدد خودکار با مکانیس  قطع آزاد باشند .

  جهت انطباق با ای  اسکتاندارد بایکد بکا     واحد گرمازااا و سایر اجزا  مورد نیاز برا  کنتر  کننده  21-212

در دستورالعم  نصب مشخص  مناسببه طور یا تحوی  داده شوند اي قابل انعطاف المنت گرمازاي صفحه

 ا  که بتوان آنها را به طور جداگانه فراا  نمود .شوند به گونه
 شود .  بررسی می بازرسیمطابقت با 

 كابلها و بندهاي قابل انعطاف بیرونی وتغذيه  اتصال 26

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

 شود :جايگزين     26-9

اتصا   را شوند ، باید به یکی از وسای  زیر ب جدا، به غیر از آنهایی که می توانند در مح   واحدهاي گرمازا

 دائ  برا  سی  کشی ثابت مجهز باشند : 

 ا  از ترمینا  ؛مجموعه -

 ؛ سر سیم هاي تغذيها  از مجموعه -

 . كابل يا بند تغذيه -
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مناسبی برا  اتصا  به منبع تغییه که می توانند در مح  جدا شوند باید با وسای  يیواحدهاي گرمازا

اا  عای  مجهز بند  مضاعف باشند یا به روکشعای دارا  باید  هاي تغذيهسر سیمعرضه شوند . اصلی 

باشند  هكابل يا بند تغذيدرازا و دارا  ضخامتی متناظر با پوشش  mm 399 اا باید دست ک باشند . روکش

  ( .1296از استاندارد ملی ایران شماره   33کد مشخصه )
 شود .  مطابقت با بازرسی بررسی می

 شود : تغییر داده     26-6

 مجاز است .   Zروش اتصال 

 بیرونی هاديهايهاي ترمینال 29

 دارد .  کاربرد نظر گرفت  مطالب زیر دربا  1369-1ایران شماره استاندارد ملی از   96بند 

 اضافه شود :  29-2

 نباید به ترمینا  اا  پیچی مجهز باشند . واحدهاي گرمازا

 شود : تغییر داده     29-6

 ، کاربرد دارد . ودشمیآنها در انگام نصب برقرار  اتصاالتکه اایی ترمینا  کلیه ای  الزام در مورد

 اضافه شود :  29-22

 ، کاربرد دارد . باشنداا  تغییه مجهز میکه به سر سی واحدهاي گرمازايی  ای  الزام در مورد

 زمین اتصال بینی پیش 27

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

 اضافه شود :  27-2

بکه عنکوان تکامی         انکد  پیش بینی شده و آنهائی ککه زمکی  شکده   ، اا  خازنی اجزائی که برا  کااش جریان

 شوند .پیش بینی اتصا  زمی  در نظر گرفته نمی

 اتصاالتو  ها پیچ 28

 دارد .  کاربرد 1369-1ایران شماره استاندارد ملی از   93بند 

 هوايی و فواصل از میان عايق ،خزشی  فواصل 26

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

 تغییر داده شود :  26-2

 باشند .می 3در رده اضافه ولتاژ  واحدهاي گرمازا سایرو  9در رده اضافه ولتاژ  واحدهاي گرمازاي مدوالر

 شود :  تغییر داده 26-9
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بنکد  الکتریککی   یکا عکای    اي قابل انعطـاف گرمازاي صفحه هايالمنتبند  ایچ الزام ابعاد  برا  عای 

 اضافی وجود ندارد . 

 اضافه شود :    26-9-2

 اي قابل انعطافالمنت گرمازاي صفحهبند  بر رو  ، باید دو الیه عای  2واحدهاي گرمازاي طبقه برا  

بندي عايق مربو  به 3-16اا باید آزمون استقامت الکتریکی بند جود داشته باشد و ار ی  از ای  الیهو

آزمون غیر قاب  تفکی  استند ، ای  ترکیب باید اا ، در صورتی که ای  الیه اما تحم  کند. را  تقويت شده

   تحم  کند .را  بندي تقويت شدهعايقمربو  به  3-16استقامت الکتریکی بند 

 آتش  گرما و برابردر  مقاومت 91

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

 اضافه شود :  91-2

 کاربرد ندارد . اي قابل انعطافهاي گرمازاي صفحهالمنتمورد آزمون در ای  

اا  قاب  انعطا  وسای  اتصا  در مورد قسمت  IEC 60884-1از استاندارد  2-93و  1-93اا  بند آرمون

 دانده کاربرد دارد .

 شود :  تغییر داده    91-2

اا  بتنی یا ماده مشکابه در نظکر گرفتکه    که برا  کاربرداا  در کف واحدهاي گرمازايیای  الزام در مورد 

 اند ،کاربرد ندارد .شده

 تغییر داده شود :     91-2-9-2

 کاربرد ندارد . اي قابل انعطافهاي گرمازاي صفحهالمنتای  زیر بند در مورد 

 زدگی زنگ برابردر  مقاومت 92

 دارد .  کاربرد 1369-1استاندارد ملی ایران شماره از   31بند 

 و خطرات مشابه مسمومیت،  ابشت 92

 دارد .  کاربرد 1369-1استاندارد ملی ایران شماره از   39بند 
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 راهنما :

  mm999× mm 39قاب چوبی به ابعاد  -1

 طولىقطعه  یا ساختمانى برا  اتصا  دو ستون جزء -9

 عای  حرارتی -3

 تخته چوبی -2

  واحد گرمازا -3

 ماده پوششی -6

 

 

 هاي تیر چوبیچیدمان براي آزمون واحدهاي گرمازا در سقف -212شکل 
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 راهنما :

 عای  حرارتی -1

 واحد گرمازا  مدوالر -9

 قاب نگهدارنده -3

 تخته چوبی -2

  mm 999× mm 39قاب چوبی به ابعاد  -3

 

 مدوالرچیدمان براي آزمون واحدهاي گرمازاي  -212شکل 
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 راهنما :

 تخته چوبی -1

 کف-9

 قطعه عای  -3 

 نگهدارنده عای  حرارتی  -2

 عای  حرارتی -3

 mm 999 ×mm 39قاب چوبی به ابعاد  -6

 واحد گرمازا -3

 طولىقطعه  یا ساختمانى برا  اتصا  دو ستون جزء -3

 فاصله اوایی -2

 

 هاي تیر چوبیدر كفچیدمان براي آزمون واحدهاي گرمازا  -219شکل 
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 راهنما :

 قطعه عای  -1

 کف-9

 بت  -3

 شبکه ) در صورتی که تعیی  شده باشد (  -2 

 الیه اضافی ) در صورتی که تعیی  شده باشد ( -3

 عای  الکتریکی اضافی ) در صورتی که تعیی  شده باشد ( -6

 واحد گرمازا -3

 عای  حرارتی -3

 ییچند التخته  -2

 

  

 

 

 زير بتنچیدمان براي آزمون واحدهاي گرمازا در  -211شکل 
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 راهنما :

 تخته چوبی -1

 کف-9

 قطعه عای  -3

 ماده پوششی  -2

 کفواحد گرمازا  -3

 عای  حرارتی  -6

 سقفیواحد گرمازا  -3

 طولىقطعه  یا ساختمانى برا  اتصا  دو ستون جزء -3

 mm 999 ×mm 39قاب چوبی به ابعاد  -2

 فاصله اوایی -19

 

 هاي چوبی ها و سقفواحدهاي گرمازا در كفتركیب چیدمان براي آزمون  -216شکل 
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 1                                                       متر                     ابعاد بر حسب میلی
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 بدنه ابزار راانما از ماده عای  ساخته شده است .  - يادآوري
 

 

 

 

 
 راهنما :

 بدنه ابزار راانما -1

 عجلبه مر -9

 راانما  سوزن -3

 

 

 ابزار راهنما براي تعیین محل سوزن تماس  -219شکل 
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 راهنما :

 تخته چوبی -1

 کف-9

 قطعه عای  -3

 نگهدارنده عای  حرارتی -2

 عای  حرارتی -3

 mm999× mm 39قاب چوبی به ابعاد  -6

 واحد گرمازا  -3

 طولىقطعه  یا برا  اتصا  دو ستونجزء ساختمانى  -3

 فاصله اوایی ) در صورتی که تعیی  شده باشد ( -2

 تخته چند الیی  -19

 شده باشد ( ماده اضافی ) در صورتی که تعیی  -11

 اضافی ) در صورتی که تعیی  شده باشد ( الکتریکیعای   -19

 شبکه -13
 الیه اضافی ) در صورتی که تعیی  شده باشد ( -12

 

 چوبی  يهاكفباالي چیدمان براي آزمون واحدهاي گرمازا در  -217شکل 
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 راهنما :

 قطعه عای  -1

 کف-9

 شبکه -3

 شده باشد (الیه اضافی ) در صورتی که تعیی   -2

 اضافی ) در صورتی که تعیی  شده باشد ( الکتریکیعای   -3

 واحد گرمازا -6

 الیه اضافی ) در صورتی که تعیی  شده باشد ( -3 

 عای  حرارتی -3

 پایه بتنی -2

 

 

 بتنیهاي چیدمان براي آزمون واحدهاي گرمازا در باالي كف -218شکل 
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 راهنما :

C  :  از استاندارد  2مدار شکIEC 60990 
 محلو  نمکی  -1

 ورقه نازك فلز  -9

 پوشش کف -3

 شبکه -2

 الیه اضافی ) در صورتی که تعیی  شده باشد ( -3

 عای  الکتریکی اضافی ) در صورتی که تعیی  شده باشد ( -6

 واحد گرمازا -3

 عای  حرارتی -3

 پایه چوبی چند الیی -2

 

 

 هاي خازنیاندازه گیري جريانچیدمان براي  -216شکل 
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 ها پیوست

 دارد . کاربردنظر گرفت  مطالب زیر  دربا  1369-1استاندارد ملی ایران شماره  اا  پیوست
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 الف-پیوست الف

 )اطالعاتی (

 اي از دستورالعمل نصبخالصه
 كاربرد

 در كف در سقف

 به جز محدوده صفر هامکانساير  خشك هايکانم

 

ساختمان 

واحد 

 گرمازا

زير آجر و يا  فلزي فلزي

 كاشی

بتن يا مواد 

 مشابه

زير آجر و 

 يا كاشی

بتن يا مواد 

 مشابه

 استخر شنا

زير آجر و 

 يا كاشی

بتن يا مواد 

 مشابه

 

 

 

 

عای  

 بند  پایه

وسیله جریان 

 الف پسماند

سقف زمی  

 تشده 

 یا

 ترانسفورماتور

 الفایزوله 

سقف زمی  

 تشده 

 یا

وسیله جریان 

 الف پسماند

عای  بند  

 ثاضافی 

 یا

 ترانسفورماتور

 الفایزوله 

عای  بند  

 ثاضافی 

وسیله جریان 

 الفپسماند 

کف زمی  

 تشده 

 یا

 ترانسفورماتور

 الفایزوله 

کف زمی  

 ت شده

 یا

وسیله جریان 

 الفپسماند 

عای  بند  

 ثاضافی 

 یا

 ترانسفورماتور

 الفایزوله 

عای  بند  

 ثاضافی 

 

وسیله جریان 

 الفپسماند 

  پشبکه 

عای  بند  

 جاضافی 

 یا

 ترانسفورماتور

 الف ایزوله

 پ شبکه 

عای  بند   

 جاضافی 

 یا

عای  بند   

سه کیلو  پایه

  ولتی

عای  بند   

سه  اضافی

 ب  کیلو ولتی

 

وسیله جریان 

 الفپسماند 

 پشبکه 

 یا

 ترانسفورماتور

 الفایزوله 

 پشبکه 

 یا

عای  بند  

پایه سه کیلو 

 ولتی 

عای  بند   

اضافی سه 

 بکیلو ولتی  

 

 

وسیله جریان 

 الفپسماند 

 پشبکه 

عای  بند  

 جاضافی 

 یا

 ترانسفورماتور

 الف ایزوله

 پشبکه 

عای  بند  

 جاضافی 

 

 

 

وسیله جریان 

 الفپسماند 

 پشبکه 

 یا

 ترانسفورماتور

 الفایزوله 

 پشبکه 

 

وسیله 

جریان 

 الفپسماند 

 پشبکه 

عای  بند  

 جاضافی 

 

وسیله جریان 

 الفپسماند 

 پشبکه 

 

 9طبقه 

وسیله جریان 

 الف پسماند

 یا

 ترانسفورماتور

 الفایزوله 

 

وسیله جریان 

 الف پسماند

 یا

 ترانسفورماتور

 الفایزوله 

وسیله جریان 

 الف پسماند

 یا

 ترانسفورماتور

 الفایزوله 

وسیله جریان 

 الف پسماند

 یا

 ترانسفورماتور

 الفایزوله 

وسیله جریان 

 الف پسماند

 پشبکه 

 یا

 ترانسفورماتور

 الفایزوله 

وسیله جریان 

 الف پسماند

 پشبکه 

 یا

 ترانسفورماتور

 الفایزوله 

وسیله 

جریان 

 الف پسماند

 پشبکه 

 

وسیله جریان 

 الف پسماند

 پشبکه 
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 خالصه اي از دستورالعمل نصبادامه جدول 

 تعریف شده است .  IEC 60364-7-701محدوده صفر در استاندارد   - 2 يادآوري

آمده ،  1-19-3ایچ الزام دیگر  برا  کاربرداا  در زیر کف چوبی و سقف چوبی به غیر از آنچه در بند   - 2 يادآوري

 وجود ندارد .

 راهنما :

 پ 1-19-3الف: زیر بند 

 پ ، اولی  خط تیره ، سومی  نقطه 1-19-3بند ب: زیر 

 الف 191-19-3زیر بند پ: 

 ، اولی  جمله 199-19-3زیر بند  ت:

 ب ، سومی  جمله 199-19-3زیر بند  ث:

 193-19-3زیر بند  ج:
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  نامه كتاب

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

 شود : اضافه

: الزامات  13-9قسمت  –ایمنی  –، وسای  برقی خانگی و مشابه 1369-9-13استاندارد ملی ایران شماره 

 اا و وسای  گرمازا  قاب  انعطا  مشابهویژه پتواا ، تشکچه

اا  افراد به اا  ارزیابی پاسخوشر–اا  حرارتی ارگونومی محیط، 19139-1استاندارد ملی ایران شماره 

 سطو  داغ -او   قسمت-تماس با سطو  

 الزامات ویژه:31-9 -قسمت –ایمنی -وسای  برقی خانگی و مشابه ، 1369-9-31استاندارد ملی ایران شماره 

 اا  حرارتیاا  پا و زیرپاییگرم کننده


