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  به نام خدا 

 سازمان ملي استاندارد ايران با آشنايي

 ايران، صنعتي و تحقيقات استاندارد مؤسسة مقررات و قوانين اصالح قانون 3مادة يك بند موجب به ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسة

   .دارد عهده به را ايران) رسمي(استانداردهاي ملي  نشر و تدوين تعيين، وظيفه كه است كشور رسمي مرجع تنها 1371 ماه بهمن مصوب

بـه سـازمان ملـي     29/6/90موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران به موجب يكصد و پنجاه و دومين جلسه شوراي عالي اداري مـورخ   نام
  . جهت  اجرا ابالغ شده است 24/7/90مورخ  35838/206استاندارد ايران تغيير و طي نامه شماره 

 پژوهشي، مؤسسات علمي، و مراكز نظران صاحب كارشناسان سازمان، از مركب فني هاي كميسيون در مختلف هاي حوزه در استاندارد تدوين

 از كـه  اسـت  تجـاري  و توليـدي، فنـاوري   به شرايط توجه با و ملي مصالح با همگام وكوششي شود مي انجام مرتبط و آگاه اقتصادي و توليدي

 تخصصي، و علمي مراكز واردكنندگان، و كنندگان، صادركنندگانمصرف توليدكنندگان، شامل نفع، و حق صاحبان منصفانة و آگاهانه مشاركت

 اعضـاي  و نفـع  ذي مراجـع  بـه  نظرخواهي براي ايران ملي نويس استانداردهاي پيش .شود مي حاصل دولتي غير و دولتي هاي سازمان نهادها،

 تصـويب  صـورت  در و طـرح  رشته آن با مرتبط ملي كميتة در پيشنهادها و نظرها از دريافت پس و شود مي ارسال مربوط فني هاي كميسيون

  .شود مي منتشر و ايران چاپ )رسمي(ملي  استاندارد عنوان به

 ملـي  دركميتـة  كنند مي تهيه شده تعيين ضوابط رعايت با نيز صالح ذي و مند عالقه هاي سازمان و مؤسسات كه استانداردهايي نويس پيش

 بر كه شوند مي تلقي ملي بدين ترتيب، استانداردهايي .شود مي منتشر و چاپ ايران ملي استاندارد عنوان به تصويب، درصورت و بررسي و طرح

-مي سازمان ملي استاندارد ايران تشكيل مربوط كه ملي استاندارد كميتة در و تدوين 5 شمارة ايران ملي استاندارد در شده نوشته مفاد اساس

  .باشد رسيده تصويب به دهد

 سازمان و (IEC)2المللي الكتروتكنيك  بين ،كميسيون 1(ISO)استاندارد  المللي بين سازمان اصلي اعضاي از ايران استانداردسازمان ملي 

 در .كند مي فعاليت كشور در(CAC)5 كدكس غذايي  كميسيون 4رابط تنها عنوان به و است (OIML)3 قانوني شناسي اندازه المللي بين

 جهان صنعتي و فني علمي، پيشرفت هاي آخرين از كشور، خاص هاي نيازمندي و كلي شرايط به توجه ضمن ايران ملي استانداردهاي تدوين

  .شود مي گيريبهره المللي بين استانداردهاي و

 فردي ايمني و سالمت كنندگان، حفظ مصرف از حمايت براي قانون، در شده بيني پيش موازين رعايت با تواند سازمان ملي استاندارد ايران مي

 بـراي  را ايـران  ملـي  اسـتانداردهاي  از اجراي بعضـي  اقتصادي، و محيطي زيست مالحظات و محصوالت كيفيت از اطمينان حصول عمومي، و

 بازارهـاي  حفظ منظور به تواند مي سازمان . نمايد استاندارد، اجباري عالي شوراي تصويب اب وارداتي، اقالم يا /و كشور داخل توليدي محصوالت

 بـه  بخشـيدن  اطمينان براي همچنين .نمايد اجباري را آن بنديو درجه صادراتي كاالهاي استاندارد اجراي كشور، محصوالت براي المللي بين

 مـديريت  هـاي  سيسـتم  گـواهي  صدور و مميزي بازرسي، آموزش، مشاوره، در زمينة فعال مؤسسات و سازمان ها خدمات از كنندگان استفاده

 گونـه  ايـن  سـازمان ملـي اسـتاندارد ايـران     ،سـنجش  وسـايل  )واسنجي(كاليبراسيون  و مراكز ها آزمايشگاه محيطي،زيست مديريت و كيفيت

 به صالحيت تأييد گواهينامة الزم، شرايط احراز صورت در و كند مي ارزيابي ايران تأييد صالحيت نظام ضوابط اساس بر را مؤسسات و ها سازمان

 انجام و گرانبها فلزات عيار تعيين سنجش، كاليبراسيون وسايل يكاها، المللي بين دستگاه ترويج . كند مينظارت  آن ها عملكرد بر و اعطا ها آن

  .است سازمان اين وظايف ديگر از ايران ملي استانداردهاي سطح ارتقاي براي تحقيقات كاربردي

   

                                                 
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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 كميسيون فني تدوين استاندارد

  » ها و آزمونمقررات عمومي : 1قسمت  - ها چراغ «
  

  يا نمايندگي/ سمت و  :  رئيس
  نسيمي، پيمانه

 ، فوق ليسانس زبان فرانسهليسانس فيزيك

  

  كارشناس تدوين استاندارد

  :دبير
  ثابت مرزوقي، اسحق

  )قدرت(فوق ليسانس مهندسي برق
  

  
 -ت علمــي دانشــگاه تهــراناعضــو هيــ

ــدوين    ــناس ت ــي و كارش ــكده فن دانش
  استاندارد

    ) به ترتيب حروف الفبا اسامي (: ء اعضا
  اميني، مريم

  فيزيكليسانس فوق  

ــناس  ــل كارشـ ــتاندارداداره كـ و  اسـ
  تحقيقات صنعتي استان تهران

  

  حسيني تهراني، سيد سعيد

  ليسانس برق

نماينــده شــركت مهندســي دانــش    
  نورآذين

  

  حصاري، زهره

  فوق ليسانس برق

  شركت نورگستر معاونت فني

  

  حنيفي، محمد فريد

  ليسانس مهندسي برق

  مدير عامل شركت نورگستر

 

  رثايي، حامد

 ليسانس مهندسي برق

  ايران استانداردملي كارشناس سازمان 
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  مصلحي، حميد

  ليسانس مهندسي برق
  

  نورصالحي، شهرام
  ليسانس مهندسي برق

  
  

 

، عضـو هيـات   مشاور و طراح روشـنايي 
مــديره انجمــن مهندســي روشــنايي و 

 ايرانياننورپردازي 

 

و   روشناييهاي  سيستممشاور و طراح 
ت مديره انجمن االكتريكي، رئيس هي

مهندسي روشنايي و نورپردازي 
  ايرانيان
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  فهرست مندرجات
صفحه  عنوان

 ب استانداردملي آشنايي با سازمان

  ج استاندارد تدوين فني كميسيون
  ع  پيش گفتار

  1 دهدف و دامنه كاربر  0-1
  2 الزامي مراجع  0-2
  7 مقررات عمومي  0-3
0-4  
0 -5  
0 -6  

 1بخش
1 -1  

 ها و بازرسيمقررات عمومي آزمون
  اجزاي چراغ

  هاي قسمت دوم فهرست بخش
  تعاريف
  كليات

7  
9  
10  
11  
11  

1-2  
 2بخش

  تعاريف
  ها طبقه بندي چراغ

11  
27  

  27  كليات  2-1
 طبقه بندي بر حسب نوع حفاظت  2-2

  هاي الكتريكي در برابر شوك
27  

 ي حفاظتطبقه بندي بر حسب درجه  2-3
  در برابر گرد و غبار، اجسام سخت و رطوبت

28 

 ايطبقه بندي بر حسب جنس سطح نگهدارنده  2-4
  كه چراغ براي آن طراحي شده است

28 

 28 طبقه بندي بر حسب شرايط محيط مورد استفاده  2-5
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 29 گذاري نشانه 3بخش

 29 كليات  3-1

3-2  
3 -3  
3 -4  

 4بخش
4 -1  
4 -2  
4 -3  
4 -4  
4 -5  
4 -6  
4 -7  
4 -8  
4 -9  
4 -10  
4 -11  
4 -12  
4 -13  
4 -14  
4 -15  
4 -16  
4 -17  
4 -18  
4 -19  

 هاگذاري روي چراغ نشانه
  اطالعات تكميلي

  گذاري آزمون نشانه
  ساختار
  كليات

  اجزاي قابل تعويض
  مسيرهاي سيم كشي

  هاي المپ دارنده نگه
  پايه راه اندازها

  مجموعه ترمينال
  ها و اتصاالت تغذيه ترمينال
  كليدها
  هاي عايقي ها و پوشش غالف

  عايق تكميلي و تقويت شده
  هاي عامل جريان اتصاالت الكتريكي و قسمت

  و گلندها) مكانيكي(پيچ ها، اتصاالت
  استقامت مكانيكي

  وسايل آويز و تنظيم
  مواد قابل اشتعال

  ها براي نصب چراغ
  هاي تخليه سوراخ

  خوردگي مقاومت در برابر
  ها زن جرقه

29  
35  
37  
38  
38  
38  
38  
38  
38  
41  
42  
45  
45  
46  
48  
50  
54  
58  
62  
64  
66  
66  
67 



 ز 

  

  68  هاي استفاده در شرايط سخت چراغ       20- 4
  مقررات ارتعاشي  

  69   پوشش محافظ    21- 4
  69   ها اضافه كردن قطعات به المپ  22- 4
  69   گونه چراغ  23- 4
  69   فرابنفش تابش  24- 4
  69   خطرات مكانيكي  25- 4
  69   حفاظت در برابر اتصال كوتاه  26- 4
  70   هاي با اتصاالت زمين يكپارچه ترمينال  27- 4

  بدون پيچ  
  70  كشي دروني و بيروني سيم    5بخش

  70  كليات  1- 5
  70  هاي كشي اتصال منبع تغذيه و سيم  2- 5

  بيروني ديگر  
  77   كشي دروني سيم  3- 5

  80   كاربرد ندارد  6بخش
  80   بيني اتصال زمين پيش  7بخش

   80   كليات  1- 7
  83   اتصال زمين  2- 7

  83   حفاظت در برابر شوك الكتريكي  8بخش
  83   كليات  1- 8
  83   حفاظت در برابر شوك الكتريكي  2- 8

  88   مقاومت در برابر نفوذ گرد و غبار، اجسام سخت  9بخش
  و رطوبت  

  88   كليات  1- 9



 ح 

  

  88  اجسام سختآزمون براي نفوذ گرد و غبار،   2- 9
  و رطوبت  

  94  آزمون رطوبي  3- 9
  95  مقاومت عايقي و استقامت الكتريكي    10بخش

  95  كليات     10-1
  95  مقاومت عايقي و استقامت الكتريكي     10-2
  100  جريان تماس، جريان هادي محافظ و سوختگي      10-3

  100  فواصل هوايي و خزشي            11بخش
  100  كليات           11-1
  101  فواصل هوايي و خزشي       11-2

  104  آزمون دوام و گرمايش    12بخش
  104  كليات  12-1
  104  باالستها و  انتخاب المپ  12-2
  105  آزمون دوام  12-3
  106  )كاركرد عادي(آزمون گرمايش  12-4
  116  )كاركرد غيرعادي(آزمون گرمايش  12-5
  120  آزمون گرمايش  12-6

  )در لوازم كنترل المپهاي خراب شده  پيچ سيم(  
  122   آزمون دمايي مربوط به شرايط خطا   12-7

  هاي ترموپالستيكي در لوازم كنترل المپ با تجهيزات الكتريكي داراي چراغ  
  126  مقاومت در برابر حرارت آتش و ايجاد مسير خزشي    13بخش

  126  كليات  13-1
  126  مقاومت در برابر حرارت   13-2
  127  شعله و جرقهمقاومت در برابر   13-3
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  129   هاي پيچي ترمينال        14بخش
  129   كليات  14-1
     129   تعاريف  14-2
  130   مقررات عمومي و اوليه  14-3
  133   هاي مكانيكي آزمون  14-4

  138   هاي بدون پيچ و اتصاالت الكتريكي ترمينال    15بخش
  138   كليات  15-1
  138   تعاريف  15-2
  139   مقررات عمومي  15-3
  140   ها دستورالعمل عمومي در مورد آزمون  15-4
  141   كشي دروني ها و اتصاالت جهت سيم ترمينال  15-5
  142   هاي الكتريكي آزمون  15-6
  144   كشي بيروني ها و اتصاالت براي سيم ترمينال  15-7
  145   آزمون مكانيكي  15-8
  146   آزمون هاي الكتريكي  15-9

  179   هاي هادي ممكن است يا قسمتآزمون تعيين اين كه آ  پيوست الف
  )الزامي.(سبب ايجاد شوك الكتريكي شوند   

  180   )الزامي(المپ آزمون  پيوست ب
  184   )الزامي(شرايط كار غيرعادي مدار  پيوست پ
  189   )الزامي(ي مقاوم در برابر جريان هوا  محفظه  پيوست ت
  193   تعيين افزايش دماي سيم پيچ به روش مقاومت  پيوست ث
  195   هاي ناشي از خوردگي آزمون مقاومت در برابر تنش    پيوست ج

  مس و آلياژهاي مس  
  197  گيري جريان لمسي و جريان حفاظتي اندازه    پيوست چ

  203  حذف شده است    پيوست ح



 ي 

  

  204  حذف شده است    پيوست خ
  205  براي درجات حفاظت IPتوضيح اعداد     پيوست د
  208  گيري دما اندازه    پيوست ذ
  211  راهنمايي در مورد طراحي بهينه ي چراغ    پيوست ر
  218  تعيين فواصل خزشي و هوايي    پيوست ز
  219  هايي كه نصب گذاري چراغ توضيح درباره ي نشانه    پيوست ژ

  قابل اشتعال هستند و از روي سطوحي كه معموالً  
  .مواد عايقي ساخته نشده اند  

  223   باطل شده است  پيوست س
  گيري حفاظت اندازه منظور بهها  مقررات براي پوشش  پيوست ش

  224  هايي كه با المپ  فرابنفش در چراغ تابشدر برابر   
  .كنند دارند كار مي UVباالي  تابشمتال هاليدي كه   

  226  آزمون تاييد در طول ساخت  پيوست ص
  229  بحراني/فهرست بندهاي حذف شده كه شامل مقررات ويژه مهم  پيوست ض

  .آزمون شوند محصوالتي كه بايد مجدداًبراي   
  230  هاي ي چراغ مقررات براي شناسايي خانواده يا گستره  پيوست ط

  مخصوص آزمون نوعي  
  231 0مرجع كالس   پيوست ظ
  233  هايي كه هنگام قابليت فواصل هوايي و خزشي در چراغ    پيوست ع

 ) III كالسهاي  شوك.(توانند مناسب باشند يك درجه باالتر مي  

  هايي كه با اتصال زمين  مقررات آزمون اضافي براي ترمينال    پيوست غ
  235   بدون پيچ يكپارچه براي اتصال مستقيم به چهارچوب  
  .هايي از بدنه چراغ با قسمت  

  239   هايي كه با مواد آزمون گرمايشي جايگزين براي چراغ  پيوست ف
  .ترموپالستيك ساخته شده اند  
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  148  نمادها  1شكل 
  150  ها براي آزمون نصب چراغ با اتصال  ترمينال  2شكل 

  )دنباله( ها به هادي  
  150   حذف شده است  3شكل 
  151   15-4تصوير روش آزمون بند   4شكل 
  151   حذف شده است  5شكل 
  152   دستگاه حفاظت در برابر گرد و خاك  6شكل 
  153   دستگاه بررسي آزمون حفاظت در برابر ريزش  7شكل 

  آبباران و پاشش   
  154  نازل براي آزمون آب پودر شده  8شكل 
  155  رابطه ي بين دماي سيم پيچ و دماي سطح نصب  9شكل 
  156  دستگاه آزمون فشار ساچمه    10شكل 
  156  چيدمان و ابعاد الكترودهاي آزمون مقاومت در برابر     11شكل 

  جريان خزشي  
  157  هاي ستوني ترمينال    12شكل 
  158  اي هاي ميله ترمينال هاي پيچي و ترمينال    13شكل 
  160  هاي زيني ترمينال    14شكل 
  161  ترمينال براي كابل شو يا شمش    15شكل 
  162  وششيپترمينال     16شكل 
  163  ساختار اتصاالت الكتريكي    17شكل 
  164  هاي فنري بدون پيچ هايي از ترمينال مثال    18شكل 
  165  هاي بدون پيچ هاي ترمينال نمونه    19شكل 
  166  )تغذيه دروني ( الف   نمايش اتصال حلقوي- 20شكل 
  166  كشي بين دو چراغ با اتصال بين ترمينال سيم ب     نمايش سيم- 20شكل 
  167  كشي كشي بين دو چراغ بدون اتصال بين ترمينال سيم پ      نمايش سيم- 20شكل 



 ل 

  

  168  دستگاه آزمون ضربه ساچمه    21شكل 
  169  و دنده شونده و هايي از پيچ خودكار مثال    22شكل 

  دنده كننده  
  169  حذف شده است    23شكل 
  170  هاي فواصل خزشي و هوايي نمايش اندازه    24شكل 

    در سطح ترمينال  
  171   بشكه چرخان    25شكل 
  172    مدار آزمون براي ايمني در هنگام جاگذاري    26شكل 
  173   دماي اشتعال چوب به صورت تابعي از زمان    27شكل 
  174   مثالي از قلع اندود كاري قابل قبول    28شكل 
  175   زنجير آزمون    29شكل 
   176   مثالي از پيچ دنده شده استفاده شده در شيار    30شكل 

  يك ماده فلزي  
   177   مكانيكي با اتصال -سيستم اتصال الكترونيكي    31شكل 

  مادگي / فيش نري  
   178  هاي در نظر گرفته شده مدار آزمون براي چراغ    32شكل 

  w70 ≤با المپ   

  187  مدار آزمون براي اثر يكسوسازي   1-شكل پ
  )فقط بعضي باالست خازني بدون راه اندازي(  

  187  مدار آزمون براي اثر يكسوسازي   2-شكل پ
  )براي باالست با المپ هاي تك پين(  

  188  مدار آزمون براي عمل يكسوسازي براي برخي  3-شكل پ
  و برخي از انواعهاي متال هاليد  از المپ  
  هاي سديم فشار زياد المپ  

  191  مثال آزمون براي چراغ با محفظه جداگانه  1-شكل ت



 م 

  

  192  هاي ابعاد مناسب قوطي آزمون براي چراغ  2-شكل ت
  )سقف عايقي(قابل تنظيم  

    200    مدار آزمون به وسيله ي تك فاز در سيستم  1-شكل چ
  TN  ياTT 

    201   برقراري جريان تماسيگيري براي  مدار اندازه  2-شكل چ
  براي تمامي(بارگذاري شده براي كنش و واكنش   
  )I و چراغ هاي ثابت كالس  IIچراغ كالس   

  201  گيري جريان تماسي بارگذاري شده مدار اندازه  3-شكل چ
  )Iبراي چراغ هاي سيار كالس (براي خروجي  

  202    گيري جريان در هادي محافظ  مدار اندازه  4-شكل چ
  بارگذاري شده براي فركانس باال  

  210   دارنده المپ نوعي محل استقرار ترموكوپل برروي نگه    1-شكل ذ

   236   قرارگيري براي آزمون افت ولتاژ  1-شكل غ

  30    گذاري نشانه  1-3جدول 

  51    ها آزمون گشتاور بر روي پيچ  1-4جدول 

  53    آزمون گشتاور برروي گلندها  2-4جدول 

  54    ي ضربه و فشردگي فنرانرژ  3-4جدول 

  60    ها آزمون برروي چراغ گونه  4-4جدول 

  61    آزمون روي لوازم تنظيم  5-4جدول 

  71    بندهاي تغذيه  1-5جدول 

  76    هاي بست سيم آزمون  2-5جدول 

  91    هاي مقاوم در برابر نفوذ اجسام سخت آزمون چراغ  1-9جدول 

  96    حداقل مقاومت عايقي  1- 10جدول



 ن 

  

  99   استقامت الكتريكي  2- 10جدول

  100   هاي جريان تماس، جريان هادي و سوختگي الكتريكي محدوده  3- 10جدول

  a.c.  )Hz50(   103حداقل فواصل هوايي براي ولتاژهاي سينوسي   1- 11جدول

  104   اي سينوسي يا غير سينوسي حداقل فواصل هوايي براي ولتاژها ضربه  2- 11جدول 

  111   براي قطعات اصلي 2-4-12دما در شرايط آزمون بند حداكثر   1- 12جدول 

  115   2-4-12حداكثر دما در شرايط آزمون بند   2- 12جدول 

  118   1-5-12حداكثر دما در شرايط آزمون بند   3- 12جدول 

  119   ها در شرايط كاركرد غيرعادي حداكثر دماي سيم پيچ  4- 12جدول 

  المپولتاژ اسمي براي لوازم كنترل % 110و در   

  119   حداكثر دماي سيم پيچ در شرايط كار غيرعادي و در  5- 12جدول 

  گذاري شده اند نشانه "dG"ولتاژ اسمي براي كنترل المپي كه % 110  

  122  ي زماني افزايش دما محدوده  6- 12جدول 

  132  ها  ها برحسب اندازه ترمينال سطوح مقاطع نامي هادي  1- 14جدول 

  133  ها بر حسب حداكثر جريان هادي سطوح مقاطع نامي  2- 14جدول 

  134  ها ساختار هادي  3- 14جدول 

  134  ها ها و مهره كشش اعمال شده به پيچ  4- 14جدول 

  137  كشش اعمال شده به هادي  5- 14جدول 

  144  ها مقادير نامي هادي  1- 15جدول 

  145  هاديي كششي ونير  2- 15جدول 

  195  مربوط به حالل PH  1- جدول ج

  199  هاي مختلف ها در كالس گيري چراغ براي اندازه p,n,eوضعيت كليد   1- جدول چ



 س 

  

  206  درجه ي حفاظت نشان داده شده توسط عدد اول  1-جدول د

  207  درجه ي حفاظت نشان داده شده توسط عدد دوم  2-جدول د

  210  اثرات زيان بار  1- جدول ر

  219  چراغ راهنماي استفاده از نمادها و توضيحات تصوير شده روي  1- جدول ژ

  يا درج شده در دستورالعمل ارائه شده به همراه چراغ  

  222    كاركرد محافظ حرارتي  2- جدول ژ

  228    حداقل مقادير براي آزمون هاي الكتريكي  1-جدول ص

  a.c.  )Hz50(    234حداقل فواصل براي ولتاژهاي سينوسي   1- جدول ع
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 يش گفتارپ

اين استاندارد بر . تدوين شد 1382نخستين بار در سال  "ها مقررات عمومي و آزمون: 1قسمت  -ها چراغ"استاندارد 
بار هاي مربوط براي اولين  اساس پيشنهادهاي رسيده و بررسي توسط سازمان ملي استاندارد ايران و تاييد كميسيون

ق و الكترونيك مورخ اجالس كميته ملي استاندارد بر ر ششصد و هشتاد و دومينمورد تجديدنظر قرار گرفت و د
قانون اصالح قوانين و مقررات موسسه استاندارد و  3اينك به استناد بند يك ماده . تصويب شد 13/7/1392

  .شود مياستاندارد ملي ايران منتشر  عنوان به، 1371مصوب بهمن ماه   تحقيقات صنعتي ايران،
اني در زمينه صنايع، علوم و خدمات، براي حفظ همگامي و هماهنگي با تحوالت و پيشرفت هاي ملي و جه

استانداردهاي ملي ايران در موقع لزوم تجديد نظر خواهد شد و هر پيشنهادي كه براي اصالح و تكميل اين 
بنابراين، بايد . استانداردها ارائه شود، هنگام تجديد نظر در كميسيون فني مربوط مورد توجه قرار خواهد گرفت

  .استانداردهاي ملي استفاده كرد همواره از آخرين تجديد نظر
  .شود مي 1382سال :  5920-1اين استاندارد جايگزين استاندارد ملي ايران شماره 

  :ن استاندارد مورد استفاده قرار گرفته به شرح زير استاي همنبع و ماخذي كه براي تهي
 

IEC 60598-1:2008 Ed.7.0, Luminaires - Part 1: General requirements and tests 
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  ها مقررات عمومي و آزمون: 1قسمت  -ها چراغ
  مقدمه عمومي: بخش صفر

  هدف و دامنه كاربرد  1- 0
ها، همچنين ساختار  گذاري چراغ مقررات عمومي براي طبقه بندي و نشانهتعيين اين استاندارد، هدف از تدوين 

هاي مجهز به منابع نوري  اين استاندارد، براي چراغ. باشد هاي مربوط به آنها مي مكانيكي و الكتريكي و آزمون
ن قسمت اي ههاي بعدي، در هنگام نياز ب قسمت. باشد ، معتبر ميV1000الكتريكي با ولتاژهاي تغذيه كمتر از 

  .شوند ميافزوده 
، شود ميي مربوط كه به آنها ارجاع داده ها بخشي اين استاندارد، بايد با بخش صفر و با ساير ها بخشهر يك از 

  .مورد استفاده قرار گيرند
ها يا گروهي از  يك از انواع ويژه چراغها، مقررات قابل اجرا براي هر  استاندارد چراغ 1هر بخش از قسمت دوم

، براي سهولت بازنگري و ها بخشاين . را ارائه مي دهد V1000هاي تغذيه شده تحت ولتاژهاي كمتر از  چراغ
  .اند جداگانه چاپ شده طور بهي جديد، به تناسب ضرورت، ها بخشاجازه افزودن 

  .توجه شده است) حرارتي و مكانيكي اعم از الكتريكي،(هاي ايمني  در اين قسمت، به همه جنبه
ن اي هدر نتيج. باشد تحت بررسي مي (CIE) المللي روشنايي  ها در كميسيون بين هاي نورسنجي چراغ داده

  .گيرد ها را در بر نمي استاندارد، اين داده
اژ كمتر از مقادير اي نامي پالس ولت انداز يكپارچه با مقدار قله هايي كه راه قسمت اول، شامل مقررات براي چراغ

زن يكپارچه با باالست دارند، همچنين  هايي كه جرقه اين مقررات براي چراغ. باشد دارند، نيز مي 2- 11جدول 
زن  كه المپ جرقه ييها اين مقررات، براي چراغ .باشد زن آنها از باالست جداست معتبر مي هايي كه جرقه چراغ

  .سرخود دارند، تحت بررسي مي باشند
  .باشد نيز مي 2ها گونه اين استاندارد شامل چراغ مقررات

موضوع قسمت اول، تهيه يك مجموعه مقررات و . ها است بطور كلي قسمت اول، شامل مقررات ايمني براي چراغ
ها است و در صورت نياز به مشخصات  هاي عمومي در نظر گرفته شده براي استفاده در برخي از انواع چراغ آزمون

                                                 

نيز به ) 5920-2(ها و قسمت دوم يعني  آزمون و تحت عنوان مقررات عمومي) 5920-1(شامل قسمت اول  5920ها  استاندارد چراغ -1
بايد توجه داشت، استانداردهايي كه . تقسيم شده است 5920-2-25…و  5920-2-2و  5920-2-1هاي  هاي جزئي ديگري با شماره قسمت

ناميده ” قسمت اول ” تاندارد باشد، كه در همه جاي اين اس مي 5920-1مبناي تدوين اين استاندارد ملي قرار گرفته اند، فقط قسمت اول يعني 
 ) 5920-2(شود، منظور مجموعه استانداردهاي قسمت دوم يعني” قسمت دوم”ه اشاره به چبديهي است درهرجاي اين متن چنان. شود مي

 .خواهد بود
2- Semi – luminaires 
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آيد، بلكه  مشخصات هر نوع چراغ به حساب نمي عنوان بهاين استاندارد . جزئي، مي توان به قسمت دوم رجوع كرد
  .ي مرتبط در قسمت دوم آمده استها بخشها در  مشخصات انواع ويژه چراغ

از يي ها بخشي استاندارد حاضر، مشخص مي نمايد كه چه ها بخشي قسمت دوم با ارجاع به هر يك از ها بخش
ترتيبي .باشد و در صورت لزوم شامل مقررات اضافي، مي ها چگونه است ارند و ترتيب آزموناين استاندارد كاربرد د

هيچ نوع ويژگي خاصي ندارند، زيرا ترتيبي كه برطبق  شوند ميگذاري  ي قسمت اول شمارهها بخشآن  برطبقكه 
ها، به وسيله بخش مربوط در قسمت دوم، تعيين  غ، براي هر نوع چراغ يا گروه چراشوند ميآن مقررات اعمال 

ي قسمت دوم به يكديگر ها بخشيك از  ي قسمت دوم مستقل بوده ودر نتيجه هيچها بخشتمامي . شده است
  .شوند نميارجاع داده 

از …تمامي مقررات بخش  "ي قسمت اول با قيد اين عبارت ها بخشهرگاه در بخشي از قسمت دوم به هر يك از 
ارجاع شود، بدان معنا خواهد بود كه تمامي مقررات آن بخش از  "معتبر هستند 5920-1استاندارد ملي شماره 

هاي ويژه در آن بخش از قسمت دوم  قسمت اول معتبر هستند، بجز آن مواردي كه به روشني براي انواع چراغ
  .كاربرد ندارند
اند، مقررات اين استاندارد ملي به همراه مقررات  احي شدههاي قابل اشتعال طر هايي كه براي مكان در مورد چراغ

بين مقررات اين دو استاندارد تضادي  كه صورتي در. ،كاربرد دارد IEC 60079ارائه شده در استاندارد بين المللي 
  .اولويت خواهند داشت IEC 60079ديده شود، قوانين استاندارد بين المللي 

. اند نداردهاي جديد براي پوشش دادن شرايط ايمني و عملكردي از هم جدا شدهمطابق با قواعد استاندارد، استا
بايستي اين . اند ها داده شده براي كاركرد ايمن المپ "ها اطالعات طراحي چراغ"ها،  در استانداردهاي ايمني المپ

در اين استاندارد ملي، . ندها در اين استاندارد، در نظر گرفته شو به هنگام آزمون چراغ "الزامي" عنوان بهمقررات 
  .ها در نظر گرفته شود پذيرش آزمون نوعي براي چراغ عنوان بهها  بررسي عملكرد المپ ستني ضروري

ساختارهاي . بهبود وضعيت ايمني با توجه به فن آوري بر مبناي اصالحات در استانداردهاي مرتبط آمده است
هايي كه با  دهاي فرعي خود آنهاست، براي پوششاي كه شامل مقررات استاندار استانداردهاي منطقه

اند تا هر نوع محصول با  ن دليل ارائه شدهاي هاين مقررات ب. شود مياستانداردهاي ملي مطابقت دارند، پذيرفته 
ن قوانين براي هر محصول اي  هك استاندارد قبلي خود هم چنان مطابق در نظر گرفته شود، با در نظر گرفتن اين

  .، الزم االجرا خواهند ماندشود ميتا تاريخ معيني كه استاندارد جديدي تدوين 
  مراجع الزامي  0-2

  . مدارك الزامي زير حاوي مقرراتي است كه در متن اين استاندارد ملي ايران به آن ها ارجاع داده شده است
  .شود ميلي ايران محسوب بدين ترتيب آن مقررات جزئي از اين استاندارد م
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  به مدركي با ذكر تاريخ انتشار ارجاع داده شده باشد، اصالحيه ها و تجديد نظرهاي بعدي آن  كه صورتي در
در مورد مداركي كه بدون ذكر تاريخ انتشار به آن ها ارجاع داده شده . مورد نظر اين استاندارد ملي ايران نيست
  .حيه هاي بعدي آن ها مورد نظر استاست، همواره آخرين تجديد نظر و اصال

  :استفاده از مراجع زير براي اين استاندارد الزامي است
  اسيستم هاي مسير تغذيه الكتريكي چراغ ه: 1390سال  60570آي اي سي  -استاندارد ايران  0-2-1
- هارم بخش چ-مقررات ويژه-قسمت دوم-چراغها: 1381سال  5920- 2- 4استاندارد ملي ايران شماره   0-2-2

  مصارف عمومي چراغهاي سيار براي
هماهنگي عايق بندي براي تجهيزات در سيستم هاي : 1388سال  6205- 1استاندارد ملي ايران شماره    0-2-3

  الزامات و آزمون ها -اصول  - 1قسمت  - ولتاژ پايين
 و جريان هاديروشهاي اندازه گيري جريان تماس : 1387سال  11208استاندارد ملي ايران شماره   0-2-4

  حفاظتي
پروب هاي -حفاظت افراد و تجهيزات توسط محفظه ها: 1386سال  10432استاندارد ملي ايران شماره   0-2-5

 تصديق مخصوص

  مقررات عمومي-قسمت اول - كليد هاي برقي دستگاه : 1386سال  3796-1استاندارد ملي ايران شماره   0-2-6
جنبه هاي عمومي -حفاظت در برابر شوك الكتريكي: 1386سال  10248استاندارد ملي ايران شماره   0-2-7

 تجهيزات براي تاسيسات و

-كاغذ،مقوا،خميرهاي كاغذ و واژه هاي مربوط: 1385سال  4317- 4استاندارد ملي ايران شماره   0-2-8
 انواع كاغذ و مقوا و محصوالت تبديلي :4 اصطالحات قسمت

0-2-9 IEC 60061, Lamp caps and holders together with gauges for the control of 
interchangeability and safety1 

0-2-10 IEC 60061-2, Lamp caps and holders together with gauges for the control of 
interchangeability and safety - Part 2: Lampholders 

0-2-11 IEC 60061-3:2007, Lamp caps and holders together with gauges for the control of 
interchangeability and safety - Part 3: Gauges 

0-2-12 IEC 60065: 2001, Audio, video and similar electronic apparatus - Safety requirements2 

                                                 

 كنترل تعويض پذيري و) شاخص هاي(ج هاي كالهك ها و نگهدارنده هاي المپ به همراه گي: 1390سال   INSO-IEC 60061 استاندارد -  1
 ايمني

 .تدوين شده است 2011با منبع 1391سال  4582استاندارد ملي ايران شماره  -  2
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0-2-13 IEC 60068-2-75, Environmental testing - Part 2-75: Tests - Test Eh: Hammer tests1 
0-2-14 IEC 60079 (all parts), Electrical apparatus for explosive atmospheres2 
0-2-15 IEC 60083, Plugs and socket-outlets for domestic and similar general use standardized in 

member countries of IEC3 
0-2-16 IEC 60085, Electrical insulation - Thermal evaluation and designation4 
0-2-17 IEC 60112: 2003, Method for the determination of the proof and the comparative tracking 

indices of solid insulating materials5 
0-2-18 IEC 60155, Glow-starters for fluorescent lamps6 
0-2-19 IEC 60227 (all parts), Polyvinyl chloride insulated cables of rated voltages up to and 

including 450/750 V 7 
0-2-20 IEC 60238: 2004, Edison screw lampholders8 

0-2-21 IEC 60245 (all  parts), Rubber insulated cables - Rated voltages up to and including 
450/750 V 9 

0-2-22 IEC 60269 (all  parts), Low-voltage fuses 10 

0-2-23 IEC 60320 (all  parts), Appliance couplers for household and similar general purposes 11 

0-2-24 IEC 60357, Tungsten halogen lamps (non vehicle) - Performance specifications 12 

0-2-25 IEC 60360, Standard method of measurement of lamp cap temperature rise 13 

0-2-26 IEC 60364-4-41: 2005, Low-voltage electrical installations - Part 4-41: Protection for 
safety - Protection against electric shock 

                                                 
  .تدوين شده است 1997با منبع 1391سال  1307-2- 75استاندارد ملي ايران شماره  -  1

 5509استانداردهاي ملي ايران سري  -  2

  .تدوين شده است 2009با منبع  1390سال  6721 استاندارد ملي ايران شماره -  3

  .تدوين شده است 2007با منبع  1386سال  2110استاندارد ملي ايران شماره  -  4

 .تدوين شده است 2009با منبع 1390سال  14433استاندارد ملي ايران شماره  -  5

 .تدوين شده است 1560استاندارد ملي ايران شماره  -  6

  607ملي ايران سري استانداردهاي  -  7

  .تدوين شده است 2008با منبع 1389سال  688استاندارد ملي ايران شماره  -  8

 1926استانداردهاي ملي ايران سري  -  9

  3109استانداردهاي ملي ايران سري  -  10

  2457استانداردهاي ملي ايران سري  -  11

  .ين شده استتدو 2002با منبع  1384سال  8290استاندارد ملي ايران شماره  -  12

 .تدوين شده است 1971با منبع  1354سال  1559استاندارد ملي ايران شماره  -  13
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0-2-27 IEC 60384-14, Fixed capacitors for use in electronic equipment - Part 14: Sectional 
specification: Fixed capacitors for electromagnetic interference suppression and 
connection to the supply mains 

0-2-28 IEC 60400, Lampholders for tubular fluorescent lamps and starterholders 1 

0-2-29 IEC 60417, Graphical symbols for use on equipment 2 

0-2-30 IEC 60432-1: 1999, Incandescent lamps - Safety specifications - Part 1: Tungsten 
filament lamps for domestic and similar general lighting purposes               
+ Amendment 1 (2005) 

0-2-31 IEC 60432-2: 1999, Incandescent lamps - Safety specifications - Part 2: Tungsten halogen 
lamps for domestic and similar general lighting purposes                
+ Amendment 1 (2005) 

0-2-32 IEC 60432-3, andescent lamps - Safety specifications - Part 3: Tungsten halogen lamps 
(non-vehicle) 

0-2-33 IEC 60449:1973, Voltage bands for electrical installations of buildings    
+ Amendment 1 (2005) 

0-2-34 IEC 60529, Degrees of protection provided by enclosures (IP Code) 3 

0-2-35 IEC 60598-2 (all  parts), Luminaires. Part 2: Particular requirements 4 

0-2-36 IEC 60634, Heat test source (H.T.S.) lamps for carrying out heating tests on luminaires 

0-2-37 IEC 60662, High-pressure sodium vapour lamps 5 

0-2-38 IEC 60682, Standard method of measuring the pinch temperature of quartz-tungsten-
halogen lamps 

0-2-39 IEC 60684 (all  parts), Flexible insulating sleeving 6 
 

0-2-40 IEC 60692-2 (all  parts), Fire hazard testing - Part 2: Glowing/hot-wire based test 
methods 7 

0-2-41 IEC 60695-2-10, Fire hazard testing - Part 2-10: Glowing/hot-wire based test methods - 
Glow-wire apparatus and common test procedure 

                                                 
  .تدوين شده است 2011با منبع  1390سال  2610استاندارد ملي ايران شماره  -  1

 5496استانداردهاي ملي ايران سري  -  2

  .شده استتدوين  2001با منبع  1386سال  2868استاندارد ملي ايران شماره  -  3

  5920استانداردهاي ملي ايران سري  -  4

  .تدوين شده است 1997و اصالحيه هاي تا  1997با منبع  1378سال  5191استاندارد ملي ايران شماره  -  5

 8300استانداردهاي ملي ايران سري  -  6

  3134استانداردهاي ملي ايران سري  -  7
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0-2-42 IEC 60695-11-5, Fire hazard testing - Part 11-5: Test flames - Needle-flame test method - 
Apparatus, confirmatory test arrangement and guidance 

0-2-43 IEC 60838 (all  parts), Miscellaneous lampholders 

0-2-44 IEC 60989, Separating transformers, autotransformers, variable transformers and reactors1 

0-2-45 IEC 61167, Metal halide lamps 2 

0-2-46 IEC 61184, Bayonet lampholders 

0-2-47 IEC 61199: 1999, Single-capped fluorescent lamps - Safety specifications 

0-2-48 IEC 61249 (all  parts), Materials for printed boards and other interconnecting structures 

0-2-49 IEC 61347 (all  parts), Lamp controlgear 3 

0-2-50 IEC 61347-2-9, Lamp controlgear - Part 2-9: Particular requirements for electromagnetic 
controlgear for discharge lamps (excluding fluorescent lamps) 4 

0-2-51 IEC 61558 (all  parts), Safety of power transformers, power supplies, reactors and similar 
products 5 

0-2-52 IEC 61558-1: 2005, Safety of power transformers, power supplies, reactors and similar 
products - Part 1: General requirements and tests 6 

0-2-53 IEC 61558-2 (all  parts), Safety of power transformers, power supplies, reactors and 
similar products - Part 2: Particular requirements 7 

0-2-54 IEC 61558-2-5, Safety of power transformers, power supply units and similar - Part 2-5: 
Particular requirements for shaver transformers and shaver supply units 8 

0-2-55 IEC 61558-2-6, Safety of power transformers, power supply units and similar - Part 2: 
Particular requirements for safety isolating transformers for general use 9 

0-2-56 IEC 62031, LED modules for general lighting - Safety specifications 10 
 

                                                 
  .تدوين شده است 1991با منبع  1391سال  60989آي اي سي  - استاندارد ايران -  1

  .تدوين شده است 1995با منبع  1378سال  5217استاندارد ملي ايران شماره  -  2

  7644استانداردهاي ملي ايران سري  -  3

  .تدوين شده است 2009با منبع  1386سال  7644-2- 9استاندارد ملي ايران شماره  -  4

  6920استانداردهاي ملي ايران سري  -  5

  .تدوين شده است 1998با منبع  1382سال  6920- 1استاندارد ملي ايران شماره  -  6

  6920-2استانداردهاي ملي ايران سري  - 7

 .تدوين شده است 1997با منبع  1382سال  6920-2- 5استاندارد ملي ايران شماره  -  8

 .تتدوين شده اس 1997با منبع  1382سال  6920-2- 6استاندارد ملي ايران شماره  -  9

 .تدوين شده است 2007با منبع  1387سال  11721استاندارد ملي ايران شماره  -  10
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0-2-57 IEC 62035, Discharge lamps (excluding fluorescent lamps) - Safety specifications 1 

0-2-58 IEC 62471, Photobiological safety of lamps and lamp systems 2 

0-2-59 IEC 80416-1, Basic principles for graphical symbols for use on equipment - Part 1: 
Creation of graphical symbols for registration 3 

  مقررات عمومي  3– 0

خطري  گونه هيچايمن عمل كند و اي طراحي و ساخته شود كه در استفاده عادي بطور  گونه بهچراغ بايد  1- 0-3
  .شود ميهاي تعريف شده بررسي  عموماً، مطابقت با انجام كليه آزمون. براي شخص يا محيط اطرافش نداشته باشد

اگر چنانچه، يك بخش مشخص از قسمت . چراغ بايد با يك بخش از قسمت دوم مطابقت داشته باشد   3-2–0
تواند  هاي معتبر از قسمت دوم مي ها وجود نداشته باشد، نزديكترين قسمت دوم براي يك چراغ يا گروهي از چراغ

  .ها در نظر گرفته شوند راهنما براي مقررات و آزمون عنوان به
باشد كه دو بخش يا بيشتر از قسمت دوم معتبر باشند، چراغ بايد با دو يا  صورتي بهراحي يك چراغ كه ط هنگامي
  .ي مربوط مطابقت داشته باشدها بخشتمامي 

  .ها آزمون شوند ها بايد همانند چراغ گونه چراغ  3- 0-3

  ها آزمون و مقررات عمومي  4 – 0

از همين  1به بخش  "آزمون نوعي"در مورد عبارت . هستند هاي نوعي هاي اين استاندارد، آزمون آزمون  1–4–0
  .يدياستاندارد، مراجعه نما

است  "نمونه آزمون نوعي"هاي مجاز شده در اين استاندارد ، مربوط به آزمون يك  مقررات و رواداري - يادآوري
كل توليد "مطابقت مطابقت نمونه آزمون نوعي ، اطمينان از . هاي نوعي عرضه شده است كه جهت انجام آزمون

هاي  باشد و ممكن است عالوه بر انجام آزمون مسئوليت انطباق محصول با سازنده مي. را تأمين نمي كند "سازنده
  .و بكارگيري روشهاي تضمين كيفيت باشد  اي ههاي تك به تك كارخان نوعي، شامل انجام آزمون

اي ديگر در  گونه هايي كه به آزمون شوند، مگر آن C30و  C10ها بايد در دماي محيطي بين  چراغ  2–4–0
اند، آزمون  اي كه تحويل شده ها بايد به همان گونه چراغ. اند هاي اول يا دوم بيان شده ي مربوط در قسمتها بخش

                                                 
 .تدوين شده است 2003با منبع  1387سال  11556استاندارد ملي ايران شماره  -  1

 .تدوين شده است 2006با منبع  1387سال  11722استاندارد ملي ايران شماره  -  2

 .تدوين شده است 2008با منبع  1389سال  7137- 1استاندارد ملي ايران شماره  -  3
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، شوند نمينصب ) ها(المپ. شده و مانند استفاده عادي با در نظر گرفتن دستورالعمل نصب سازنده نصب شوند
  .كه براي انجام آزمون ضرورت داشته باشدمگر اين

  .شوند نميها، مطابق با مقررات اين استاندارد در نظر گرفته  ها كامل نباشد، چراغ اگر سيم كشي دروني چراغ
 ، يا اگر يك گستره چراغ مشابه درنظرگرفته شده باشد، باشود ميها روي تنها يك نمونه چراغ انجام  عموماً، آزمون
 ،شود ميآن گستره انجام  روي يك انتخاب از بر توان نامي گستره يا هر روي يك چراغ از بر تنها توافق سازنده،

ترين مجموعه را  همچنين كليه لوازم نصب كه نامناسبو  اين انتخاب بايد شامل چراغ). به پيوست مراجعه شود(
  .باشد سازند، مي آزمون مي نقطه نظر از

در . اند اردهاي جديد بر مبناي مقررات ايمني و عملكردي تقسيم شده، استاندIECدر مطابقت با مقررات 
اين اند؛  كاركرد مطمئن المپ ارائه شده منظور به "ها  ها براي طراحي چراغ مشخصه "استانداردهاي ايمني المپ 

  .درنظر گرفته شود با اين استاندارد بايد هاي چراغ  مورد در هنگام آزمون
در نظر گرفتن  ابراي كاهش زمان آزمون و ب. هاي مرتبط مطابقت داشته باشد كليه آزمون با  هرنمونه چراغ بايد

يي از چراغ را ارائه ها بخشهاي اضافي يا  تواند چراغ توانند مخرب باشند، سازنده مي هايي كه مي بعضي از آزمون
مشابه نتايج آزمون بر  ،زموننمايد، به شرطي كه با مواد و طراحي مشابه همچون چراغ اصلي باشند، كه نتايج آ

توصيه شده باشد، اين عبارت  "توسط بازرسي"در موردي كه آزمون مطابقت با عبارت . روي چراغ مورد نظر شود
  . شود ميروي چراغ را شامل  هرگونه دستكاري بر

دهنده هاي نصب شده بر روي ريل، سازنده چراغ بايد يك نمونه ريل، اتصال دهنده و تطبيق  در مورد چراغ
  .، را به همراه چراغ ارائه نمايدشود مياي كه به وسيله آن چراغ وصل  مربوطه
  .گيرند قرار مي ايمني د، تحت آزموننآور نتايج را به بار ترين نصب قطعات نامناسب در حالتي كههاي مركب  چراغ

توانند جداگانه آزمون  مشابه، مي ها يا اجزاء ها، مثالً اتصاالت، وسايل باال و پايين بردن چراغ برخي اجزاء چراغ
  .باشد كه عملكرد آنها به ساير اجزاء چراغ بستگي نداشته باشد صورتي بهشوند، به شرط اينكه طراحي آنها 

هاي طراحي شده براي استفاده با كابل يا بند قابل انعطاف جدا نشدني، بايد به همراه كابل يا بند قابل  چراغ
  .شود انعطاف متصل به چراغ، آزمون

سازنده چراغ  ،به حباب نيستندعادي مجهز درشرايط، اما اند شده بيني پيشهايي كه براي استفاده با حباب  چراغ
 .را ارائه نمايد شود ميبايد نوع حبابي كه با چراغ استفاده 

  ها بازرسي و آزمون   0-4-3

مرتبط با چراغ، با آزمون كردن نمونه جديد هاي  بكار انداختن اتصاالت داخلي مطابق با اين استاندارد براي آزمون
  .باشد زمان با گزارش آزمون قبلي مجاز مي هم
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بندهاي  يد براساسبااي قبلي هنتايج آزمون  محصول ومعموالً انجام دادن يك آزمون نوعي كامل ضرورت ندارد، 
  .شوداند، بازبيني  فهرست شده "ض"نشانه گذاري و در پيوست  "ض"اصالح شده كه با نماد 

  .استاندارد بعدي، خواهند آمد/در اصالحات بعدي "ض"و فهرست شده در پيوست  "ض" نشانه گذاري شدهبندهاي  -ريويادآ

  ها اجزاء چراغ   5 – 0

اجزاء ديگري به جز اجزاء يكپارچه شده، بايد با مقررات استانداردهاي مرتبط، در صورت وجود،     1- 0-5
  .مطابقت داشته باشند

كه (اجزاء يكپارچه با چراغ مطابقت  ،توانند در هنگام استفاده پيش بيايند برآورده كردن شرايطي كه مي منظور به
با استانداردهاي مربوط به  )اند اگانه نامي نشانه گذاري شدهبا استانداردهاي مربوط مطابقت دارند و با مقادير جد

  .قطعات چراغ، بايد بررسي شوند
  .شود ميهاي مرتبط بررسي  مطابقت، با بازرسي و آزمون

  .قطعات چراغ بايد در كليه موارد با استانداردهاي مرتبط با چراغ مطابقت داشته باشند

  .باشد جداگانه پيش از قبولي چراغ آزمون شوند ، معتبر نمي طور بهاين قواعد براي اجزايي كه بايد  – 1يادآوري 

  .مراجعه كنيد "ر"ه پيوست ها ب براي انتخاب اجزاء در انواع چراغ -2يادآوري 

  .مطابقت داشته باشد 3-5سيم كشي داخلي چراغ بايد با مقررات بند 
  .كند ميرا منتفي ن استاندارد هاي از كابلاين مورد استفاده  -3يادآوري

اجزائي كه با مقررات استانداردهاي خود مطابقت دارند و برحسب مورد جهت استفاده در چراغ انتخاب    0-5-2
ي كه در استاندارد مرتبط آن مقرراتي وجود نداشته باشد بايد با مقررات اين استاندارد آزمون يدرجا شوند مي

  ).عناوين مقررات استاندارد را پوشش دهند(شوند 

  .يك گزارش آزمون معتبر، بايستي به اندازه كافي مطابقت را نشان دهد –  يادآوري

مربوط در  "اجزاء"هاي تعويض پذيري  هاي شاخص بايد با مقررات آزمون انداز، راهدارنده  نگهو  المپ دارنده نگه، عالوه به
  .ه پس از الحاق به داخل چراغ نيز قابل استفاده باقي بمانندك طوري بهاستانداردهاي مرتبط، مطابقت داشته باشند، 

هايي از آن  به  بدنه چراغ و يا قسمت هايي كه براي اتصال زمين بدون پيچ براي اتصاالت مستقيم براي ترمينال
  .دمطابقت داشته باش "غ"پيوست  بااند، مقررات بايد  درنظر گرفته شده
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 عنوان بهاجزائي كه هيچ استانداردي برايشان وجود ندارد بايد نيازهاي مقررات مربوط از استاندارد چراغ  0-5-3
مطابق با مقررات شاخص  عالوه بهبايد  انداز، راهدارنده  نگهو  المپ دارنده نگه. يك قطعه از چراغ را برآورده سازند

  .پذيري و تعويض پذيري استاندارد مربوط به آن جزء، در صورت كاربرد، باشد

انعطاف، هاي قابل  ها، كابل ها، باالست كليدها، مبدل: ، عبارتند ازانداز راهدارنده  نگهو  المپ دارنده نگههايي از اجزاء،  نمونه –5يادآوري 
  .ها بندها و دوشاخه

  .هاي يكسان، تأمين شود هاي حفاظتي با مشخصه مطابقت با اين استاندارد، بايد فقط با روكش 4- 0-5

  ي قسمت دومها بخشفهرست    6 – 0

1- Fixed general purpose luminaries   1-هاي ثابت براي استفاده عمومي چراغ              
2- Recessed Luminaires 2-هاي توكار  چراغ   
3- Luminaires for road and street lighting 3-ايهاي خياباني و جاده چراغ 
4- Portable general purpose luminaires 4-هاي سيار براي مصارف عمومي چراغ 
5- Floodlights 5-ها نورافكن  
6-Luminaires with built-in transformer for  
tugsten filament lamp 

هاي اربراي المپكهاي مجهز به مبدل تو چراغ-6
  اي تنگستن رشته

7- Portable luminaries for garden use 7-هاي پاركي سيار چراغ 
8- Hand lamps 8-چراغ دستي  
9- Photo and film luminaires ( non – 
professional ) 

 )ايغيرحرفه(فيلمبرداري هاي عكاسي و چراغ-9

10- Portable luminaires for children 10-كودكانبراي هاي سيار  چراغ 
11-Aquarium Luminaires 11- هاي آكواريوم چراغ  
12-Mains socket-outlet mounted nightlights 12-پريز برقهاي شب قابل نصب شدن روي چراغ

  شهر
13- Ground recessed luminaires 13-هاي دفني چراغ  
14- Not used at present 14-فعالً وجود ندارد  
15- Not used at present 15-فعالً وجود ندارد  
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16- Not used at present 16-فعالً وجود ندارد  
17- Luminaires for stage lighting / television 
and film / studio (outdoor and indoor ) 

نمايش،صحنهروشناييبراي  هايي چراغ-17
نصب درفضاي (استوديوهاي تلويزيون و سينما 

  )سرپوشيده و سرباز
18- luminaires for swimming – pools and  
similar applications 

 هايي براي استخرها و مصارف مشابه چراغ-18

19- Air–handling luminaires (safety 
requirements) 

 )مقررات ايمني(هاي هواگذر چراغ-19

20- lighting chains 20-هاي روشنايي ريسه  
21- Not used at present 21–فعالً وجود ندارد  
22- Luminaires for emergency lighting 22-هاي روشنايي اضطراري چراغ 
23- Extra low voltage lighting systems for

filament lamps 

ولتاژ بسيار پايين برايهاي روشنايي با سيستم-23
  اي هاي رشته المپ

24- liminaires with limited  surface 
temperatures 

 هاي با محدوديت دمايي سطحي چراغ-24

25- Luminaires for use in clinical areas of 
hospitals and health care building 

ايي براي واحدهاي كلينيكي بيمارستاني وه چراغ-25
  ها درمانگاه

  تعاريف:  1بخش 

  كليات  1 – 1
  .ها است اين بخش شامل تعاريف عمومي براي چراغ

  تعاريف  2 – 1
ها بايد در  ساير تعاريف مربوط به المپ. باشد ي قسمت اول معتبر ميها بخشتعاريف زير، براي كليه 

  .جستجو شوندهاي مربوط  استانداردهاي المپ
، منظور مقدار مؤثر آنها است، مگر اينكه بصورت شود مياستفاده  "جريان  "و  "ولتاژ  "هنگامي كه عبارت

  .ديگري بيان شده باشد
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  چراغ  1– 1-2
دهد و شامل  يا انتقال مي فيلترشدهدستگاهي است كه نورهاي منتشر شده توسط يك يا چند المپ را توزيع، 

ها و مدارهاي كمكي و وسايل  باشد، اما المپ ها مي تمامي قطعات الزم براي پشتيباني، نصب و حفاظت المپ
  .شود نمياتصال آنها به منبع تغذيه، را شامل 

ها روي المپ  ه آزمون، مگر آنكشود ميچراغ در نظر گرفته  عنوان به 1المپ يكپارچه غير قابل تعويض بايك چراغ  - يادآوري 
  .ده باشندانجام نش 2يكپارچه يا المپ يكپارچه باالست سر خود

  )چراغ(ي اصلي ها بخش 1-2-2
اين بخش ( ن سطح، يا قرار داده شده بر روي آن اي هبخش نصب شده روي سطح نصب يا مستقيماً آويزان شده ب

  ).شد يا نباشدها و وسايل كمكي با المپ دارنده نگهها،  تواند شامل المپ مي

  .باشد است، معموالً بخش اصلي مي المپ دارنده نگهاي تنگستن، بخشي كه شامل  هاي رشته هاي المپ براي چراغ -يادآوري 

  چراغ معمولي  3 – 2 – 1
گونه حفاظت  هاي برقدار را تأمين مي كند، اما هيچ قسمت باچراغي است كه حفاظت در برابر تماس تصادقي 

  .گرد و غبار، اجسام سخت يا رطوبت را نداردويژه در برابر 
  چراغ براي استفاده عمومي  4 – 2 – 1

  .چراغي است كه براي استفاده ويژه طراحي نشده است

هاي ثابت شده  و بعضي چراغ اي ههاي با نور نقط هاي آويز، چراغ چراغ: ها عبارتند از هايي از استفاده عادي چراغ مثال -ادآوريي
استفاده در شرايط سخت، عكاسي، : هايي براي استفاده ويژه  عبارتند از هايي از چراغ مثال. ح يا نصب توكار جهت نصب روي سط

  .صنعت سينما يا استخرها

  چراغ قابل تنظيم   5 – 2 – 1
هاي تلسكوپي يا  تواند به وسيله يك مفصل، وسايل باال و پايين بردن، لوله چراغي است كه بخش اصلي آن مي

  .ابه، جهت داده يا جا به جا شودوسايل مش

  .هاي قابل تنظيم، ممكن است ثابت يا سيار باشند چراغ  -يادآوري 

  چراغ ساده    6 – 2 – 1
  .بخش از مقررات هربخش قسمت دوم را تشكيل بدهند كمترين تعداد اجزايي كه با هم يك مجموعه رضايت

  

                                                 
1 - Integral non-replaceable lamp 
2 - Integral self ballasted lamp 
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  چراغ مركب   7 – 2 – 1 
يك چراغ ساده به همراه يك يا چند قطعه ، قابل تعويض با قطعات ديگر يا قابل استفاده از يك تركيب متفاوت با 

  .شوند مييا توسط يك ابزار عوض  كه با دستباشد ها  ساير قسمت
  چراغ ثابت   8 – 2 – 1

 صورتي بهن دليل كه اي هواه بباشد، خ چراغي است كه به سادگي قابل جا به جا كردن از مكاني به مكان ديگر نمي
توان جا به جا كرد خواه به دليل استفاده در محلي كه به  نصب شده كه فقط چراغ را به كمك يك ابزار مي

  .سختي قابل دسترس است، طراحي شده باشد

ممكن است توسط يك دو  چنين هماند يا اتصال  هاي ثابت براي اتصال دائمي به منبع تغذيه طراحي شده معموالً ، چراغ -  يادآوري
  .شاخه يا يك وسيله مشابه انجام شود

  چراغ سيار  9 – 2 – 1
تواند از مكاني به مكان ديگر جا به جا شود، در حالي كه همچنان به منبع  چراغي است كه در استفاده عادي مي

  .ماند تغذيه متصل مي

هاي  نصب روي ديوار، براي اتصال به يك دو شاخه و چراغ چراغ مجهز به كابل يا بند قابل انعطاف جدا نشدني براي - يادآوري 
چراغ  عنوان بههايشان با دست جدا نمود،  كه بتوان آنها را از پايه صورتي به، گيره يا قالب 1ثابت بر روي پايه توسط پيچ خروسك 

  .شوند ميسيار در نظرگرفته 

  چراغ توكار   10 – 2 – 1
  .شود ميتوكار مشخص شده و تمامي يا بخشي از آن درون سطح، نصب  عنوان بهچراغي است كه توسط سازنده 

هاي نصب شده از ميان سطح مانند  كنند و نيز براي چراغ بسته كار مي هاي هايي كه در حفره اين عبارت،  براي چراغ -يادآوري 
  .سقف كاذب، اعتباردارد

  ولتاژ اسمي   11 – 2 – 1
  .را براي آنها طراحي كرده است كه سازنده، چراغ اي هتغذي) هاي(ولتاژ

  جريان تغذيه   12 -2 – 1
كه چراغ در استفاده عادي خود، تحت ولتاژ و فركانس اسمي خود تثبيت شده است،  جرياني است كه، هنگامي

  .هاي ورودي وجود دارد در ترمينال
  توان اسمي   13 – 2 – 1

  .حي شده استهايي است كه چراغ براي آنها طرا تعداد و توان اسمي المپ

                                                 
1 – Wing Screw 
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  بند تغذيه    14- 2 – 1
  .تغذيه چراغ به آن وصل شده است منظور بهاي است كه  كابل يا بند قابل انعطاف بيروني

طراحي شده  Zيا  X،Yتوانند داراي كابل يا بند قابل انعطاف باشند يا براي استفاده با بندهاي تغذيه از نوع  ها مي چراغ - 1 يادآوري
  .باشند

، اين در صورتي است كه هر بخش از قسمت دوم به شود مي بيني پيشاصالح هر بخش از قسمت دوم با اين اصالحات  -2 يادآوري
  بهدهد بايد  ارجاع مي "كابل يا بند قابل انعطاف جدانشدني"در ضمن، هر بخش از قسمت دوم كه به . شوند ميداليل ديگري اصالح 

  .در نظر گرفته شود "بند تغذيه" منظور

  قسمت برقدار      15 – 2  -  1
هادي خنثي   در اين هنگام، ،تواند يك شوك الكتريكي توليد كند قسمت برقداري است كه در استفاده عادي مي

  .قسمت برقدار در نظر گرفته شود عنوان بهبايد 

سبب شوك الكتريكي بشود يا نه، تواند  هادي جريان برقدار شده است يا نه و مي  آزموني كه تعريف مي كند آيا قسمت -يادآوري 
  .آمده است "الف"در پيوست 

  عايق بندي ساده   16 – 2 – 1
  .هاي الكتريكي طراحي شده است هاي برقداري است كه براي حفاظت ساده در برابر شوك عايق بندي قسمت

  .گيرد را در بر نميعايق بندي ساده، لزوماً عايق بندي مورد استفاده انحصاري براي موارد عملكردي  -يادآوري 

  عايق بندي تكميلي   17 – 2 – 1
هاي الكتريكي در  عايق بندي مستقلي است كه اضافه بر عايق بندي ساده، براي تأمين حفاظت در برابر شوك

  .شود ميشرايط خرابي عايق بندي ساده، اعمال 

  عايق بندي مضاعف   18 - 2 – 1
  .است عايق بندي كه شامل عايق بندي ساده و تكميلي

  عايق بندي تقويت شده   19 - 2 – 1
هاي  در برابر شوك كالس حفاظتيهاي برقدار، كه  يك سيستم عايق بندي تكي، اعمال شده بر روي قسمت

  .كند الكتريكي معادل با يك عايق بندي تكميلي را تأمين مي

باشد، بلكه ممكن است متشكل از  مي بدين معنا نيست كه عايق بندي يك قطعه همگن "سيستم عايقي  "عبارت  -يادآوري 
  .عايق بندي ساده يا تكميلي آزمون شوند عنوان بهتوانند به تنهايي  چندين اليه بوده كه نمي

  .فعالً وجود ندارد   20 – 2 – 1
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  )هاي معمولي كاربرد دارد  فقط براي چراغ(  Oچراغ كالس    21 – 2 – 1
  .هاي الكتريكي فقط داراي عايق بندي ساده است شوكچراغي است كه براي حفاظت در برابر 

هادي وجود  كه هر چند هاي برقدار وجود ندارد قسمت دسترسي به براي راهيگر آنست كه هيچ ناين نكته بيا 
قرار گرفته باعث اطمينان  در محيط كه پايهعايق  در هنگام خرابي ثابتدر تاسيسات  هاي كشي سيمحفاظتي در 

  .است
  .مراجعه كنيدآزمون  مرجع  "ظ"به پيوست  0ات كالس براي مقرر 

ممكن است داراي يك محفظه از مواد عايقي كه بخشي يا همه عايق بندي ساده را تشكيل مي  Oهاي كالس  چراغ - 1يادآوري 
  .باشدجدا شده كه از قطعات برقدار توسط حداقل يك عايق بندي ساده باشد، يا داراي محفظه فلزي بوده دهد

از مواد عايقي باشد كه مجهز به قطعات داخلي زمين شدني است از كالس  اي هدر صورتي كه يك چراغ داراي محفظ - 2يادآوري 
I  شود ميمحسوب.  

  .توانند داراي قطعاتي كه عايق بندي تكميلي يا تقويت شده دارند، باشند مي Oهاي كالس  چراغ – 3يادآوري 

  .ددرايران كاربرد ندار – 4يادآوري 

  Iچراغ كالس    22 – 2 – 1
، شود نميهاي الكتريكي فقط روي عايق بندي ساده تكيه  چراغي است كه در آن براي حفاظت در برابر شوك

ظتي هادي حفا هاي برقدار قابل دسترس به يك هاي ايمني اضافي است كه متصل به قسمت بلكه شامل احتياط
هاي برقدار قابل دسترس نتوانند در  كه قسمت صورتي به باشد،) زمين شده(متصل به سيم كشي جدا نشدني 

  .صورت خراب شدن عايق بندي ساده برقدار شوند

هادي حفاظتي درون  كابل  استفاده بهمراه كابل يا بند قابل انعطاف،  يك منظور بههاي در نظر گرفته شده  براي چراغ - 1يادآوري 
  .شود مي بيني پيشيا بند قابل انعطاف  

روي عملكرد خيلي  هاي عايقي تكميلي يا تقويت شده باشند كه بر ، ممكن است داراي قسمت Iهاي كالس  چراغ -2 يادآوري
  .بنا شده باشد) SELV(پايين ولتاژ ايمن 

 IIچراغ كالس    23 – 2 – 1

 ،شود نميهاي الكتريكي فقط روي عايق بندي ساده تكيه  چراغي است كه در آن براي حفاظت در برابر شوك
منظور  به تمهيد گونه هيچ. هاي ايمني اضافي همانند عايق بندي تكميلي يا تقويت شده است بلكه شامل احتياط

  .الزم نيست حفاظت از طريق زمين كردن يا تكيه بر شرايط عايقي
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  :تواند يكي از انواع زير باشد يك چنين چراغي مي - 1يادآوري 

هاي فلزي، به  قي اساساً محكم و يك تكه باشد، كه تمامي قسمتچراغي كه شامل يك محفظه از مواد عاي –الف 
ي، پيچ و پرچ در يك عايق بندي تقويت شده يهاي شناسا گيرد، از جمله پالك هاي كوچك را در برمي جز قسمت

 "با محفظه عايقي  II چراغ كالس" عنوان بهچراغ را  ههاي برقدار عايق شده، اين گون يا مشابه آن از قسمت
  .مندنا مي
چراغي كه داراي يك محفظه فلزي اساساً يك تكه با عايق بندي تكميلي در تمام نقاطش باشد، بجز  –ب 

توانند عايق بندي تكميلي داشته باشند ، براي آنها عايق بندي تقويت شده استفاده  هائي كه عمالً نمي قسمت
  .مي نامند "ي با محفظه فلز  IIچراغ كالس " عنوان بهاين گونه چراغ را . شود مي
  .باال تشكيل شده باشد) ب(و ) الف(چراغي كه از تركيب دو نوع  –پ 

  .، ممكن است  قسمتي يا تمامي مجموعه عايق بندي تكميلي يا تقويت شده باشد IIمحفظه يك چراغ كالس  -2يادآوري 

شده باشد، اما به يك قسمت فلزي قابل دسترس  بيني پيش   EMCاندازي يا به داليل اگر زمين شدن براي سهولت راه -3يادآوري
هاي فلزي قابل دسترس المپ كه مطابق با استاندارد  قسمت. شود ميدر نظر گرفته  IIكالس  عنوان بهمتصل نباشد، چراغ هم چنان 

 عنوان هبهاي فلزي كه به صورت عادي قابل دسترس نيستند،  ساير قسمت چنين هم هستند، مرتبط با المپ IECبين المللي 
اثبات  "الف"هاي پيوست   ، مگر اينكه آزمونشوند نميي عادي كه ممكن است باعث شوك الكتريكي شوند، درنظر گرفته ها بخش

  .باشند هاي برقدار مي نمايند كه آنها قسمت

هاي زمين يا اتصال  بندي تقويت شده در تمام نقاط شامل ترمينال عايق بندي تكميلي و يا عايق داراياگر يك چراغ  -4يادآوري 
متوالي در نظر گرفته شده باشد، كه  طور به، براي نصب   IIچنانچه يك چراغ ثابت كالس . باشد مي Iزمين باشد، اين چراغ از كالس 

ممكن است داراي يك ترمينال داخلي جهت برقراري ارتباط الكتريكي زمين بطور پيوسته و بدون قطع شدن در درون چراغ باشد، 
  .جدا شده است IIهاي فلزي قابل دسترس با كالس عايقي  از قسمتترمينال 

هاي الكتريكي با عملكرد يك  ، ممكن است داراي قطعاتي باشند كه در آنها حفاظت در برابر شوكIIهاي كالس  چراغ - 5يادآوري 
SELV )شود ميتأمين ) ايمني با ولتاژ بسيار ضعيف.  

  IIIچراغ كالس     24 – 2 – 1
از  است و در آن ولتاژهاي باالتر SELVهاي الكتريكي بر عهده بر يك  چراغي است كه حفاظت در برابر شوك

SELV  آورد را بوجود نمي.  
  حداكثر دماي محيطي   25 – 2 – 1
 ( ta  ) 

تواند  دماي محيطي تعيين شده چراغ توسط سازنده، كه نشان دهنده بيشترين دماي محيطي است كه چراغ مي
  .عادي تحمل نمايد كاركرددر خالل 
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  .كار كند)  C)10 + taاين بدين معني نيست كه چراغ نتواند براي مدت كوتاهي در دماي كمتر از  -يادآوري 

  اندازي بدنه باالست، خازن يا وسيله راهحداكثر دماي كار اسمي    26- 2 – 1
 ( tc )  

در ) گذاري هاي مشخص، درصورت نشانه در مكان(تواند روي سطح بيروني يك قطعه  حداكثر دماي مجازي كه مي
  .شرايط كار عادي تحت ولتاژ اسمي يا حداكثر مقدار گستره نامي، رخ دهد

  ( tw )پيچ سيمحداكثر دماي كار اسمي    27 – 2 – 1
 Hz 50طراحي شده به وسيله سازنده، باالترين دمايي است كه لوازم كنترل المپ با فركانس  پيچ سيمدماي كار 

  .م كار كنداومد طور بهسال  10در آن پيوسته  تواند مي
  باالست  28 – 2 – 1

تفاده از خاصيت اسبا گيرد تا  اي گازي قرار مي است كه بر سر راه منبع تغذيه يك يا چند المپ تخليه اي هوسيل
  .را به مقدار مورد نياز محدود كند) ها(جداگانه يا تركيبي، جريان المپ  طور بهسلفي، خازني و مقاومتي 

 جاد ولتاژاي هاي كه ب تبديل ولتاژ تغذيه و تنظيم كننده منظور بهاي  تواند شامل وسيله باالست، همچنين مي
اندازي سرد، كاهش اثر استروبوسكوپي،  پيشگيري از راهو  كند، مي كمك گرم كننده اندازي و جريان پيش راه

  .تصحيح ضريب قدرت و حذف تداخل امواج راديويي باشد
  1لوازم كنترل المپ، مستقل   29 – 2 – 1

توانند جداگانه  اند كه مي طراحي شده اي هگون لوازم كنترل المپ، مركب از يك يا چند عضو جداگانه هستند و به
  . گونه پوشش اضافي نصب شوند گذاري بر روي آن و بدون هيچ در بيرون چراغ با حفاظت مشخص شده با نشانه

  لوازم كنترل المپ، توكار   30 – 2 – 1
ن اند و براي نصب بيرون چراغ بدو لوازم كنترل المپ، توكار كه براي نصب در داخل چراغ طراحي شده

  .شوند نميهاي ويژه در نظر گرفته  بيني پيش
  يكپارچهاز نوع  المپ دارنده نگه   31 – 2 – 1

يك قطعه از چراغ  عنوان بهدارد و اتصال الكتريكي را تأمين كرده و  مي قسمتي از چراغ است كه المپ را نگه
 .طراحي شده است

  2فضاي باالست  32 – 2 – 1
   .نصب باالست در نظر گرفته شده است محل عنوان بهبخشي از چراغ  كه 

  

                                                 
1 - Independent Lamp Control Gear 
2 - Ballast Compartment 
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  1پوشش مشجر    33 – 2 – 1
اين بخش . ها و ساير قطعات را تأمين كند چنين، حفاظت المپ تواند هم قسمت انتقال دهنده نور در چراغ كه مي

  .باشد ها، عدسي و اجزاء مشابه جهت كنترل نور مي شامل پخش كننده
  كابل تغذيه   34 – 2 – 1

  .باشد و چراغ به آن متصل شده است كه يك قسمت از تجهيزات نصب ثابت ميكابلي است 

هاي  هايي وصل شوند كه شامل ترمينال توانند به داخل چراغ كشيده شده و به ترمينال هاي تغذيه مي كابل -يادآوري
  .، كليدها يا تجهيزات مشابه استالمپ دارنده نگه

  2فيش رابط  35 – 2 – 1

  . باشد اتصال الكتريكي كابل قابل انعطاف به چراغ مي منظور بهه وسيله طراحي شد
ي شكل تهيه شده و به صورت يكپارچه  اي كه با يك اتصال لوله اتصال دهنده: اين وسيله شامل دو قسمت است

 و شود ميطراحي شده كه به كابل قابل انعطاف متصل شده به منبع تغذيه، وصل  اي گونه بهباشد يا  با كابل مي
  .دار كه بخش يكپارچه يا ثابت چراغ است هاي پين يك ورودي مجهز به كنتاكت

  سيم كشي بيروني   36 – 2 – 1
  .باشد ولي همراه آن است در بيرون چراغ مي سيم كشي كه معموالً

باالست بيروني متصل هاي ديگر يا به هر  توانند براي اتصال چراغ به منبع تغذيه ، به چراغ هاي بيروني مي سيم كشي - 1يادآوري 
  .شوند

  .گيرد تمامي طول سيم كشي بيروني، الزاماً بيرون چراغ قرار نمي - 2يادآوري 

  سيم كشي دروني  37 – 2 – 1
هاي سيم كشي بيروني يا  باشد و همراه آن است و اتصال بين ترمينال سيم كشي كه معموالً درون چراغ مي

  .كند ، كليدها و ساير اجزاء مشابه را، تأمين ميالمپ دارنده نگههاي  هاي تغذيه و ترمينال كابل

  .گيرد تمامي طول سيم كشي دروني، الزاماً درون چراغ قرار نمي -يادآوري  

  موادي كه معموالً قابل اشتعال هستند  38 – 2 – 1
  .شوند نمياست و تا اين دما، تغيير شكل نداده يا نرم  C200موادي كه دماي اشتعال آنها دست كم 

  . mm 2چوب و مواد ساخته شده از چوب با ضخامت بيشتر از : مثال

                                                 
1 - Translucent Cover 
2 - Appliance Coupler 
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، از مقادير شوند ميدماي اشتعال و مقاومت در برابر تغيير شكل يا نرم شدگي موادي كه در حالت عادي مشتعل  -يادآوري 
  .شوند مي، تعيين  min15پذيرفته شده و تعريف شده توسط يك آزمون به مدت 

  شوند ميموادي كه به آساني مشتعل   39 – 2 – 1
، طبقه بندي مواد غيرقابل احتراقيا  شوند ميتوانند، مانند آنهايي كه در حالت عادي مشتعل  موادي كه نمي

  .شوند
  .هستند mm 2 فيبر چوبي و تمام موادي كه مشتق از چوب با ضخامت تا: مثال

  مواد غير قابل احتراق   40 – 2 – 1
  .باشند احتراق نمي موادي كه قابل

  .شوند ميمواد غير قابل احتراق در نظر گرفته  عنوان بهدر تعاريف اين استاندارد، موادي مانند فلز، گچ و بتون  -يادآوري 

  مواد آتش گير   41 – 2 – 1
  .، مطابقت نداشته باشند 2 – 3 – 13موادي كه با مقررات آزمون سيم ملتهب تعريف شده در بند 

  ار ضعيففش   1-2-42
  ) ELV(ايمني با ولتاژ  ضعيف     1-2-42-1

باند (هادي و زمين بيشتر نشود   ها يا بين هر هادي  بين بدون موجك، d.c V120يا  .a.cمؤثر  V50ولتاژي كه از 
  ).IEC60449گفته شده در استاندارد بين المللي  Iولتاژ 

% 10كه به معني يك ولتاژ سينوسي است كه موجك آن كمتر ازشود ميقرارداد درنظرگرفته  عنوان به "بدون موجك" - يادآوري 
و براي  V70نامي بدون موجك،  d.c V60.و براي سيستم  V 140نامي،V d.c.120  هاي حداكثر مقدار قله براي سيستم: است

  .نبايد بيشتر شود V35، بدون موجكنامي   V30هاي  سيستم

  )SELV(ف ايمني با ولتاژ بسيار  ضعي    1-2-42-2
SELV اوليه و ثانويه يك ترانسفورماتور عايقي ايمن  يهادر مداري كه از منبع تغذيه عايق شده، نبايد از مدارا

  . ، كمتر باشد 5920-2-6مطابق با استاندارد ملي شماره  
  ولتاژ كار    43- 2 – 1

اسمي، صرفنظر  از حاالت گذرا، باالترين ولتاژ مؤثري كه در مجاورت هر عايق ممكن است تحت ولتاژ تغذيه 
  .شرايط مدار باز يا هنگام كار عادي، رخ دهد

  آزمون نوعي  44 – 2 – 1
، با اين هدف كه مطابقت طراحي محصول با شود ميهايي كه بر روي يك آزمونه  انجام  آزمون يا مجموعه آزمون

  .مقررات استاندارد مربوط به آن، بررسي شود
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  ن نوعينمونه آزمو  45 – 2 – 1
منظور انجام آزمون نوعي ارائه  اي متشكل از يك يا چند واحد مشابه كه توسط سازنده يا فروشنده مسئول به نمونه
  .شود مي

  "به وسيله دست "   46 – 2 – 1
  .عدم لزوم استفاده از يك ابزار، سكه يا هر شيء ديگر

  ترمينال  47 – 2 – 1
  .هادي برقرار كند  الزم است اتصال الكتريكي بهبخشي از يك چراغ يا اجزاء سازنده آن، كه 

  .مراجعه كنيد 15و  14ي ها بخشبه 
  )تغذيه سراسري ( اتصاالت حلقوي   48 – 2 – 1

هادي منبع تغذيه به ترمينال مشابهي رفته و از آن خارج  سيستم اتصال منبع تغذيه دو يا چند چراغ كه در آن هر
  .شود

  ).مراجعه كنيد 20به شكل ( ممكن است براي سهولت اتصال به ترمينال قطع شود هادي منبع تغذيه، هر -يادآوري 

  سيم كشي سراسري   49 – 2 – 1
  .گذرد و براي اتصال دروني يك سري چراغ طراحي شده است سيم كشي كه از چراغ مي

  .باشد در برخي كشورها، اتصاالت در سيم كشي سراسري مجاز نمي - 1يادآوري 

  ).    مراجعه كنيد  20به شكل ( ها ممكن است به خط سراسري وصل شوند يا نشوند  چراغ - 2يادآوري 

  اندازي وسيله راه   50 – 2 – 1
اندازي يك  از ساير قطعات مدار، شرايط الكتريكي مناسب براي راه اي اي است كه توسط آن يا با مجموعه وسيله

  .آيد اي، بوجود مي نوع المپ تخليه
  انداز راه   51 – 2 – 1

هاي فلورسنت، پيش گرمايش الزم براي الكترودها را تأمين نموده و  اندازي است كه عموماً براي المپ وسيله راه
  .شود ميولتاژ اعمال شده به المپ  در 1جسرباعث ايجاد  ها تركيب امپدانس سري باالستدر 

  زن جرقه   52 – 2 – 1
ايجاد نموده ولي پيش گرمايش  را اي اندازي المپ تخليه اي راههاي ولتاژ بر اندازي است كه پالس وسيله راه

  .كند الكترودها را تأمين نمي

                                                 
1 - Surge 
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  مجموعه ترمينال   53 – 2 – 1
از جنس مواد عايقي، كه براي سهولت اتصال  اي هاست شامل يك يا چند ترمينال در يا روي بدن اي همجموع

  .باشد ها مي هادي بين
  1چراغ استفاده در شرايط سخت  54 – 2 – 1

  .اند هايي هستند كه براي استفاده در شرايط سخت طراحي شده چراغ

  :چراغ ممكن است  - 1يادآوري 

  ـ به طريق دائمي ثابت شود ، يا

  موقتي روي يك سازه يا پايه نصب شود ، يا طور بهـ 

  .باشد صورت يكپارچه با يك پايه يا دستهـ  ب

هايي براي استفاده در شرايط سخت كه عموماً وجود دارد، يا هنگامي كه روشنايي موقتي مورد نياز  نين چراغيك چ - 2يادآوري 
  .اند هاي مشابه، طراحي شده ها يا استفاده براي بناهاي در حال ساخت، كارگاه:ً مثال عنوان بهاست، 

  سيستم اتصال الكترومكانيكي   55 – 2 – 1
است، بصورت الكتريكي و  المپ دارنده نگهكه توسط آنها قسمت اصلي كه شامل  هاي اتصال دروني چراغ سيستم

  .شود ميمكانيكي به پايه فلزي يا آويزه متصل 
  .تواند مجهز به وسيله تنظيم باشد يا نباشد اين سيستم مي

ن سيستم اختصاصاً براي يك نوع چراغ ويژه طراحي شده كه اتصاالت بيشترين انواع اي هاست ك شده پذيرفته
  .كند ميچراغ را تأمين 

و  6- 11- 4مقررات بندهاي  .، را نشان ميدهدبند  بيان شدهاين سيستم اتصال الكترومكانيكي كه در  31شكل 
  .نيز معتبر هستند 1- 2- 7

نشانه گذاري . و شاسي و دستگاه تغذيه جداگانه و غيرقابل تعويض هستند سقفدرواقع وضعيت تشريح شده 
  . باشد ضروري نمي 2- 3مطابق با بند  ،پايهجريان اسمي اتصال الكتريكي بر روي 

  .d.c چراغ فلورسنت با امكان تغذيه با ولتاژخيلي پايين   56 – 2 – 1
با ولتاژ و مجهز به يك مبدل ترانزيستوري  d.c. V48 زچراغي براي كار كردن با يك باطري با ولتاژ نامي كمتر ا

a.c./d.c. باشد براي تغذيه يك المپ فلورسنت يا بيشتر مي.  

                                                 
1- Rough  Service  Luminaire  
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هاي داخلي بيشتر از ولتاژ تغذيه  توانند ولتاژ ، مي .d.cخيلي پايين  هاي با المپ فلورسنت با امكان تغذيه با ولتاژ چراغ - 1يادآوري 
هايي خطر شوك الكتريكي بايد در نظر  در چنين چراغ. تعلق داشته باشند IIIن دليل به كالس اي هند بتوان را توليد نموده و نمي

  .گرفته شود و حفاظت در برابر آنرا تأمين  نمايد

  .   تحت بررسي است  V48مقدار  - 2يادآوري 

  سطح نصب   57 – 2 – 1
تواند برروي آن نصب  شود، آويزان شود،  هايي است كه چراغ به هر طريقي مي قسمتي از بنا، مبلمان يا ساير سازه

  .نگه داري از چراغ در نظر گرفته شده است منظور بهتكيه داده شود، يا در باالي آن قرار گيرد و 
  جزء يكپارچه   58 – 2 – 1

  .را جدا از چراغ آزمون كردتوان آن جزء غير قابل تعويض چراغ كه نمي
  هاي باالست سرخود المپ   59 – 2 – 1

اي است كه در صورت برداشتن پوشش بطور دائم خراب شود، اين مجموعه شامل يك كالهك المپ و  مجموعه
  .باشد اندازي و عملكرد دائمي منبع نور مي منبع نور و هر جزء اضافي مورد نياز براي راه

  .باشد ور المپ باالست سر خود، قابل تعويض نميجزء منبع ن - 1يادآوري 

باشد و پس از پايان عمر قطعه به دور  جزء باالست، يك قطعه از المپ باالست سر خود است و قسمتي از چراغ نمي -2يادآوري 
  .شود ميانداخته 

  .نظر گرفته شوند هاي معمولي در هاي باالست سر خود همانند المپ براي اهداف آزمون، بايستي المپ -3يادآوري 

  .مراجعه كنيد 3808براي كسب اطالعات بيشتر و مثالها ، به استاندارد ملي ايران  -4يادآوري 

  گونه چراغ   60 – 2 – 1
اند كه منبع نور و يا يك وسيله  طراحي شده اي گونه بهاي مشابه يك المپ باالست سرخود است كه  مجموعه

  .باشد اندازي آن، قابل تعويض مي راه

  .اندازي يك چراغ گونه به سادگي قابل تعويض است  يا وسيله راه/ جزء منبع نور و – 1يادآوري 

  .از بين نمي رود  ،هر بار تعويض منبع نور باالست قابل تعويض نيست و با - 2يادآوري 

  .براي ايجاد اتصال به منبع مورد نياز است المپ دارنده نگه - 3يادآوري 

  .مراجعه كنيد 3808ها ، به استاندارد ملي شماره  براي  كسب اطالعات بيشتر و مثال – 4يادآوري 
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  باالست يا ترانسفورماتور با دوشاخه    61 – 2 – 1
اتصال به يك منبع تغذيه الكتريكي  منظور بهباالست يا ترانسفورماتور يكپارچه با يك محفظه دوشاخه سرخود، 

  .باشد مي
  ابل نصب در پريز منبع برقچراغ ق    62 – 2 – 1

  .نصب و اتصال به منبع الكتريكي تجهيز شده است منظور بهچراغي كه با يك دوشاخه، 
  چراغ بست دار   63 – 2 – 1

اينكه چراغ را با يك حركت دست، روي سطح  منظور بهاي است از يك چراغ و يك بست با فنر  مجموعه يكپارچه
  .نصب محكم نمايد

  الت المپاتصا   64 – 2 – 1
اي است از اتصاالت المپ، كه به ويژه براي تجهيز يك وسيله رابط الكتريكي، اما نه براي نگه داري المپ،  مجموعه

  .طراحي شده است
  پريز برق    1-2-65

هاي يك دو شاخه  ها يا تيغه مادگي اتصال در يك پريز كه براي پذيرفتن پين عنوان بهشده  بيني پيشمتعلقات 
  .باشد هايي براي اتصال كابل يا بندها مي و داراي ترمينالطراحي شده 

  چراغ با قابليت سيم كشي مجدد  66 – 2 – 1
تواند  ساخته شده است كه كابل يا بند قابل انعطاف آنها، با استفاده از ابزارهاي معمولي مي صورتي بهچراغي كه 
  .تعويض شود

  چراغ بدون قابليت سيم كشي مجدد  67 – 2 – 1
ساخته شده است كه كابل يا بند قابل انعطاف آنها، نتواند بدون ايجاد خرابي دائمي چراغ، به  صورتي بهچراغي كه 

  .وسيله ابزار از چراغ جدا شود
  لوازم كنترل المپ  68 – 2 – 1

اي كاهنده ه ها، ترانسفورماتورها و مبدل باالست: مثال عنوان بهها  وسايل مورد استفاده جهت تأمين عملكرد المپ
  .ولتاژ

  .باشد نور روز، نمي حسگر وروشنايي مانند ديمر  شدت تعريف باال، شامل لوازم كليد زني المپ ، يا كنترل -يادآوري 

  كاربرد ندارد  69 – 2 – 1

  المپ ساختگي  70 – 2 – 1
  .داردمطابقت  3086وسيله يكپارچه با كالهك كه با مقررات ذكر شده در استاندارد ملي شماره 
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  تنگستن خود محافظ -هالوژن هاي المپ  2-71- 1
لزوماً داراي صفحه  هاليد طراحي شده است، نبايد تنگستن يا المپ متال-هالوژن  چراغي كه براي كار با المپ

  .يا انفجارات المپ باشد UV هاي تابشمحافظ در برابر 
  بند قابل انعطاف بيروني  كابل يا  2-72- 1

  :اند هاي زير به چراغ نصب شده انعطاف بيروني كه به صورت دائمي به يكي از صورتبند قابل  كابل يا
  .روش نصب كابل يا بندي كه به راحتي قابل تعويض است :Xنصب از نوع   -

  .بند قابل انعطافي با طراحي ويژه كه تعويض آن فقط توسط سازنده يا تعميركاران مجاز وي امكان پذير است كابل يا -1يادآوري 

  .يك قسمت از چراغ باشد ،چنين همتواند  بند قابل انعطاف با طراحي ويژه كه مي كابل يا -2يادآوري 

تعويض آن فقط توسط سازنده يا تعميركاران مجاز وي و يا  كه صورتي بهروش نصب كابل يابند  :Yنصب از نوع   -
  .فردي معادل آنها امكان پذير است

  .  مي توان از كابل يا بند  قابل انعطاف ويژه يا معمولي استفاده كرد Yدر نصب از نوع  -3يادآوري

  .كه تعويض آن بدون شكستن و خرابي چراغ ممكن نباشد اي گونه بهروش نصب كابل يا بند، :  Zنصب از نوع  -
  اتصال زمين كاربردي  2-73- 1

اركرد بهتر آن صورت گرفته است اتصال زمين كردن يك بخش از يك سيستم يا وسيله يا دستگاه كه به جهت ك
  .كند مين تأمينهاي الكتريكي را  ولي حفاظت در برابر شوك

  كابل اتصال داخلي  2-74- 1
تواند  هاي بين دو قسمت اساسي چراغ، كه توسط سازنده چراغ تحويل شده است و مي از كابل اي هكابل يا مجموع

  .بخشي از چراغ درنظر گرفته شود عنوان به

اتصال به منبع ، اتصال زمين، : مثال عنوان بههاي مختلفي تشكيل شده باشد،  تواند از تركيب كابل ها مي جموعه كابلم -يادآوري
بين چراغ و يك محفظه براي منبع تغذيه، : هايي از اين كاربردها عبارتند از مثال. اندازي و عملكردي، اتصاالت كاركردي ولتاژهاي راه

  .يستم تغذيه به ريلجعبه اتصال يا جعبه اتصال س

  لوال   2-75- 1
  .هاي سخت درنظر گرفته شده براي نگه داري انتهاي لخت كابل كلي لوله طور بهضمائم مكانيكي، 

 )طبقه بندي ولتاژ: عبارت قبلي(      ولتاژ ضربهطبقه بندي مقاوم در برابر    2-76- 1

  عدد توضيح دهنده شرايط ولتاژ گذرا
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  .شوند مياستفاده   ولتاژ ضربهمقاومت در برابر  براي ،VIو  I ،II ،III طبقه بندي – 1يادآوري

  .برگرفته شده است IEC364-4-443 اين تأكيدات از استانداردبين المللي  -2يادآوري 

  ضربه ولتاژدر برابر  مقاومبندي  طبقهروش  -الف
براي تشخيص درجات مختلف قابليت تجهيزات درنظر گرفته شده براي دستيابي به  ضربه  ولتاژطبقه بندي 

موادي كه ادامه سرويس و رواداريهاي آنها براساس احتمال خطاي قابل قبول هستند، مورد استفاده قرار 
  .گيرند مي

ن احتمال خطا در براي كم كردباالتري تجهيزات، مي توان عايق بندي  عايق ولتاژ ضربه با انتخاب سطوح تحمل
  .افزايش ولتاژ ، را انجام داد براي كنترل مبنا  عنوان بهسطح قابل قبولي  

عدد مشخصه باالتر براي طبقه بندي تحمل ولتاژ ضزبه ،  تحمل ولتاژ ضربه ي ويژه  باالتري  براي تجهيزات را 
  . ولتاژ، درنظر گرفته شود يك روش انتخابي گسترده تر براي كنترل افزايش شود مينياز دارد و پيشنهاد 

بكارگرفته  از شبكه تغذيه مي شوند، براي تجهيزاتي كه مستقيماً  ولتاژ ضربهطبقه بندي مقاوم در برابر  نظريه
  .مي شوند

  مقاوم در برابر ولتاژ ضربه هاي طبقه بنديتشريح -ب
هستند كه براي اتصال به ، تجهيزاتي كنند ميتحمل  را I كالس ولتاژ ضربههايي كه  تجهيزات طبقه بندي

 داخل تأسيسات ياوسايل حفاظتي در بيرون تجهيزات، . اند ثابت ساختمان طراحي شده الكتريكي تأسيسات
  .اند شده تعبيهثابت و تجهيزات،  الكتريكي بين تأسيسات يا ثابت  الكتريكي

هستند كه براي اتصال به ، تجهيزاتي كنند ميتحمل  را II كالس ولتاژ ضربههايي كه  تجهيزات طبقه بندي
  .اند ثابت ساختمان طراحي شده الكتريكي تأسيسات

، تجهيزاتي هستند كه بخشي از تأسيسات كنند ميتحمل  را IIIكالس ولتاژ ضربههايي كه  تجهيزات طبقه بندي
  . باالتري دارند، را تشكيل مي دهند درجه حفاظتثابت ساختمان و ساير تجهيزاتي كه  الكتريكي

، تجهيزاتي هستند كه براي استفاده در كنند ميتحمل  را VI كالس ولتاژ ضربههايي كه  تجهيزات طبقه بندي
  .شوند ميتقسيم برق، استفاده  جعبه ساختمان، باالتر از الكتريكي نزديكي يا دردرون تأسيسات

  يخصات مدارشمدارها و م   2-77- 1
  مدار اوليه   2-77-1- 1

  .منبع تغذيه با جريان متناوب متصل استمداري كه مستقيماً به 
هاي اوليه ترانسفورماتورها، موتورها و ساير لوازم مصرف  پيچ سيموسايل ارتباط به منبع تغذيه با جريان متناوب، 

  .هايي از اين نوع مدار هستند كننده انرژي، مثال
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  ]IEC60950       1-4- 8- 4تعريف [                                                          
  مدار ثانويه  2-77-2- 1

مداري كه مستقيماً به مدار اوليه متصل نيست و توسط يك ترانسفورماتور، يك مبدل يا وسيله معادل آنها يا يك 
  . شود ميباتري تغذيه 

  ]IEC60950 1-      1-2- 4- 5تعريف [                                                          
ها، هرچند كه يك اتصال مستقيم با مدار اوليه وجود دارد، قسمت متصل شده  در اتو ترانس: استثناء

  .مدار ثانويه مدار گفته شده در باال، را تشكيل مي دهد ،به ترانس
ندي ولتاژ ، مقدار بلچنين همهاي القايي  باالست. كند مياوليه مربوط كاهش پيدا  پيچ سيمحاالت گذراي شبكه توسط  -يادآوري

توانند براي استقامت در  بنابراين، قطعات قرار داده شده بعد از مدار اوليه يا بعد از باالست القايي، مي. منبع گذرا را كاهش مي دهند
  .مراجعه كنيد "ع"د، به پيوست نبرابر شوك با مرتبه پايين تر  مناسب باش

  جريان اتصال  2-78- 1
ن جسم در اتصال با يك يا چند قسمت قابل اي هك هنگاميجريان الكتريكي گذرنده از جسم انسان يا حيوان، 

  . دسترس از تأسيسات يا مواد قرار داشته باشد
                                                                               ]IEV195-05-21[ 

  .نمايش داده شده است 3-و چ 2-رد، جسم انسان به صورت يك مدار الكتريكي در تصاوير چاين استاندا در  -يادآوري

  هادي حفاظتي  جريان  2-79- 1
    .هادي محافظ جريان عبوري از 

متصل به مدار مشابه ) هاي حفاظتي جريان پسماند دستگاه( RCDAتواند روي كاركرد  اين جريان مي - يادآوري
  .تأثير بگذارد

  سوختگي الكتريكي  80 -2- 1
  .ي يا عمقي يك جريان الكتريكيحسوختگي پوست يا يك عضو، به دليل عبور سط

                                                                               ]IEV604-04-18[ 

  وسايل تنظيم      2-81- 1
قطعي براي كاربر چراغ در هنگام كار بر روي  طور بهتواند محل استقرار المپ باشد كه  قسمتي از چراغ كه مي 

  .نوري چراغ، طراحي شده است اصالح جهت شار منظور به: مثال  عنوان بهآن، 
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  دسترسي  1-2-82
منطقه قابل دسترسي در گستره قابل لمس كه افراد روي آن به صورت عادي درحال حركتند و يا ايستاده اند و 

  .ه دست در تمام جهات بدون داشتن ابزار اضافي، به آن دسترسي پيدا كندتواند به وسيل حدي كه شخص مي
                                                                               ]IEV195-06-12[ 

 5/2لي با ارتفاع يك شكل ك. تصويري از فضاي قابل دسترسي داده شده است IEC60364-4-41در استاندارد بين المللي  -يادآوري
  .متري در تمام جهات افقي با توجه به وضعيت شخص 25/1متر از كف و فاصله 

  ترمينال با كنتاكت اتصال زمين بدون پيچ الحاقي   1-2-83
ترمينالي كه اتصال زمين آن به وسيله يك اتصال الحاق شده به يك كنتاكت كمكي بدون عمليات سرهم بندي 

  .شود مينصب ) يچاندنپ: مثال عنوان به( اضافي
  بند جدانشدني  1-2-84

كابل يا بند قابل انعطاف براي تغذيه يا اتصال داخلي كه براي وصل شدن به چراغ به وسيله يك اتصال دهنده 
  .مناسب، درنظر گرفته شده است

  .كه همواره به آساني قابل تعويض است شود ميدر نظر گرفته  صورتي بهبند جدانشدني  -يادآوري

  ابزار   1-2-85
  . پيچ گوشتي، سكه يا هر شئ ديگر كه بتواند براي پيچاندن پيچ يا ساير لوازم ثابت سازي مشابه، استفاده شود

  بند ويژه آماده شده  1-2-86
  .كابل يا بند قابل انعطافي كه تعويض آن با يك كابل يا بند غير ويژه، بتواند ايجاد خطر كند يا ايمني را كم سازد

  ها طبقه بندي چراغ    2بخش 

  كليات  1 – 2
  .كند ها را تشريح مي هاي طبقه بندي چراغ اين بخش، روش

غبار، اجسام  و هاي الكتريكي، درجه حفاظت در برابر نفوذ گرد ها بر مبناي نوع حفاظت در برابر شوك چراغ
  .شوند ميسخت، رطوبت و جنس سطح نصب، طبقه بندي 

  هاي الكتريكي ت در برابر شوكاظحفطبقه بندي بر حسب نوع   2 – 2
به (  شوند ميطبقه بندي  IIIو  I ، II هاي كالسدرهاي الكتريكي  برابر شوك در حفاظتها بر حسب نوع  چراغ

  ).تعاريف بخش يك  مراجعه كنيد 
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لي كه ترانسفورماتور ولتاژ خي در مورد چراغي: مثال عنوان به. هر چراغ بايد تنها در يك طبقه بندي قرارگيرد
هاي آن  قرار گيرد و هيچ كدام از قسمت Iپايين توكار با امكان اتصال به زمين را دارد، اين چراغ بايد در كالس 

 .يك جداره از ترانسفورماتور جدا شده باشد گيرند، حتي اگر فضاي المپ با قرار نمي IIIدر كالس 

  .، مطابقت داشته باشند IIهاي كالس  ها، بايد با كليه مقررات مربوط به چراغ چراغ گونه
به صورت  كه ها هاي ويژه را با چراغ گونه تعويض كرده باشد، بجز  چراغ مصرف كننده انواع المپ  كه هنگامي

  5920-1، سازنده چراغ براي تأمين مطابقت با استاندارد ملي شوند ميها مصرف  گونه خاص به همراه چراغ
  .اطالعات مربوط به حدود استفاده را ارائه نمايد تاه چراغ گونه است ع به عهده سازنداين موضو. مسئوليتي ندارد

ها استفاده شده است، بكار نرود، نماد  گونه هاي كامل كه در آنها از چراغ ن نماد براي چراغاي هاجتناب از اينك منظور به - يادآوري 
  .شود ميحذف  IIكالس 

  رد و غبار ، اجسام سخت و رطوبتطبقه بندي بر حسب درجه حفاظت در برابر نفوذ گ  2-3
طبقه  2868از سيستم طبقه بندي تشريح شده در استاندارد ملي شماره  " IPاعداد  "ها بايد مطابق با  چراغ

  .بندي شوند

  .اند مشخص شده 3نمادهاي درجه بندي حفاظتي در بخش 
  .آمده اند  9هايي براي تعريف درجه بندي در بخش  آزمون

هاي  چراغ .شوند نميور در آب، لزوماً براي استفاده در زير آب توصيه  موقتاً غوطه عنوان بهاي طبقه بندي شده ه چراغ - 1يادآوري 
  .ور در آب، براي اين منظور مناسب هستند دائماً غوطه

در  IPه بر اعداد توانند عالو اما نمادها مي شوند ميها استفاده  گذاري روي چراغ نشانه عنوان به، در اصل  IPاعداد - 2يادآوري 
  .صورت انتخاب، استفاده شوند

  كه چراغ براي آن طراحي شده است اي هدارند نگهطبقه بندي بر حسب جنس سطح    4 – 2
 منظور بهدر كليه حاالت، يا اساساً  قابل اشتعالمعموالً سطح ها بايد به صورت زير، براي نصب مستقيم روي  چراغ

  :بندي شوند شده، يا فقط براي نصب روي سطوح غير قابل احتراق طبقه بيني پيشكاربرد خاص 
  طبقه بندي  نماد

 ندارد                        
   

روي سطوحمستقيمهاي  مناسب براي نصب چراغ
  قابل اشتعال معموالً

  نماد مناسب،                        
  .مراجعه كنيد 1به شكل                         

سطوح  مستقيم روي مناسب براي نصبناهاي  چراغ
   قابل اشتعال معموالً
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 هايي كه در مقررات براي چراغ. شوند نميها توصيه  ، براي نصب مستقيم چراغشوند ميسطوحي كه به آساني مشتعل  -يادآوري 
داده  12مربوط به آنها در بخش  هاي اند، در بخش چهار و آزمون ابتدا براي نصب مستقيم روي سطوح قابل اشتعال طراحي شده

  .اند شده

  طبقه بندي برحسب شرايط محيط مورد استفاده  5 – 2
 :اند، طبقه بندي شوند شده بيني پيشها بايد برطبق روشي كه براي استفاده عادي يا  شرايط سخت  چراغ

  
   طبقه بندي  نماد

 چراغ براي استفاده عادي  بدون نماد
مراجعه  1 شمارهشكل داراي نماد، به 

  .كنيد
 چراغ براي استفاده در شرايط سخت

  گذاري نشانه –  3بخش 

  كليات  1 – 3
  .دهد ها ارائه مي گذاري چراغ اين بخش، اطالعاتي درباره نشانه

  ها نشانه گذاري روي چراغ  2 – 3
  ).جعه كنيدامر 1- 3به جدول ( گذاري شوند ها نشانه اطالعات زير بايد به صورت واضح و با دوام روي چراغ

ها يا در پشت روكشي كه در خالل تعويض  ها در بيرون چراغ گذاري كه بايد هنگام تعويض المپ نشانه –الف 
  ).به استثناي سطح نصب(، قابل رؤيت باشد شود ميالمپ و هنگام نبود آن، برداشته 

، شود مييا پشت روكش يا قسمتي كه در حين نصب برداشته   گذاري كه بايد در حين نصب چراغ ، نشانه –ب 
  .قابل رؤيت باشد

گذاري بايد پس از نصب قابل رؤيت باشد، هنگامي كه چراغ مونتاژ شده با المپ در وضعيت قرارگيري  نشانه –پ 
  .معمولي نصب شده باشد

مناسب مشخص شده  طور بهدر باال، ) ب  (و ) الف ( ها، با در نظر گرفتن موارد  تواند روي باالست گذاري مي نشانه
  .مراجعه كنيد 1-3براي جزئيات بيشتر به جدول . باشد
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  نشانه گذاري -1-3جدول 
  نشانه گذاري براي مورد

  )پ(
 نشانه گذاري براي مورد

  )ب(
  نشانه گذاري براي مورد

  )الف(
اشيايي كه به آنها نور تابيده  3-2-13

  تشود مي
  آ توان اسمي 8-2-3 ب3-2-2،  3-2-1

  شرايط استفاده سخت 3-2-14
  

  دماي محيطي 3-2-3
  

  هاي  ويژه المپ 3-2-10

  وسايل تنظيم 3-2-20
  
  

3-2-4 ،3-2-5   
   IPكدهاي   3-2-6

  پرتو سرد 3-2-11
                                                  

  مرجع نوعي 3-2-7  
  

  اي هحباب آيين 3-2-15

  پوشش محافظ16-2-3 نمادها3-2-9  
  نماد هشداردهنده  

هايي كه براي نصب روي  مربوط به چراغ
  اند سطوح معموالً قابل اشتعال طراحي نشده

  ها ترمينال   3-2-12
  هاي اتصال داخلي چراغ  پ3-2-17
  نماد هشداردهنده   3-2-21

هايي كه براي پوشش داده  مربوط به چراغ
  اند نشدهشدن با ماده عايقي حرارتي طراحي 

  

  هشدار جرقه زدن 3-2-18
  المپ خود محافظ  3-2-19
داخلي قابل ) هاي(فيوز  3-2-22

  تعويض

تواند با اين عبارت  گذاري مي اي به همراه وسايل كنترل جداگانه، نشانههاي با المپ تخليهبراي چراغ. توان اسمي 8-2-3 -آ
  ."كنترل مراجعه كنيد براي انتخاب نوع المپ، به لوازم  ": شود ميجايگزين 

اي، زماني كه باالست داخل چراغ تعبيه نشده است، بايد به جاي ولتاژ شبكه،  هاي با المپ تخليه براي چراغ. ولتاژ اسمي 2-2-3 -ب
- 2-6اي تنگستن، به استاندارد ملي شماره  هاي رشته هايي با ترانسفورماتور توكار با المپ براي چراغ. ولتاژ كار نشانه گذاري شود

  .مراجعه كنيد 5920
  .دستورالعمل نصب پذيرفته شود عنوان بهتواند  هاي ثابت، اين اطالعات مي در مورد چراغ. هاي با اتصال داخلي چراغ 17- 2-3 -پ
چنانچه توضيحات بر روي خود چراغ داده نشده . چراغ بايد فقط داراي نماد باشد.شود مياشيايي كه نور به آنها تابيده  13-2-3 -ت

  . ، درج شده باشدشود ميباشد، بايد در دستورالعملي كه به همراه چراغ ارائه 
  

تواند به جاي اينكه بر روي  ، مي12-2- 3داده شده در بند  "زمين"نماد   اگر باالست از نوع غيرقابل تعويض باشد،
هاي  هاي چراغ چراغ نشانه گذاري شود، روي باالست نشانه گذاري شود،  بلندي نمادهاي تصويري به جز نماد

كه فضاي كافي براي نشانه گذاري  موجود نيست، تواند در جايي  كمتر باشد و مي mm5نبايد از  IIIو  IIكالس 
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بلندي كلمات و اعداد بايد جداگانه نشان داده شوند و چنانچه بخشي از يك نماد . كاهش يابد mm3تا حداقل 
  .كمتر باشند mm2هستند نبايد از  

هاي اسمي خروجي آنها براي تركيبات مختلف، متفاوت  يا توان  ينوعهاي مركب، درجايي كه مراجع  در چراغ
گذاري شود، هر  هاي اسمي نشانه هستند، قطعه اصلي و قطعات ديگري نيز ممكن است با يكي از انواع ورودي

تواند نشانگر نوع چراغ باشد و ورودي اسمي مجموعه كامل ممكن است از كاتالوگ  كدام كه مناسب باشد، كه مي
  .رك مشابه تأمين شوديا مدا

گذاري  هاي با سيستم اتصال الكترومكانيكي، مقدار جريان اسمي مجاز بايد برروي صفحه اصلي، نشانه براي چراغ
  .شود

  ).نشان تجاري، مشخصه سازنده يا نام فروشنده مسئول(نشان مبدأ   1 – 2 – 3
تنگستن، بايد در مواردي  اي هاي رشته مپا الهايي ب در مورد چراغ. اسمي برحسب ولت) هاي(ولتاژ   2 – 2 – 3

  .گذاري شوند ، نشانهباشد V250 التر ازبا  كه ولتاژ اسمي
  .بايد داراي نشانه گذاري ولتاژ اسمي در بيرون چراغ باشند هاي سيار كالس  چراغ

  ).مراجعه كنيد  1به شكل (  C 25به غير از ta حد اكثر دماي محيطي اسمي   3 – 2 – 3
  .ي مختلف قسمت دوم تعريف شده باشندها بخشتوانند در  استثناهاي اين مقررات عمومي مي -يادآوري 

  ).مراجعه كنيد 1به شكل (، در صورت كاربرد، IIهاي كالس  نماد چراغ    4 – 2 – 3
رت كاربرد، ، درصوIIهاي سيار مجهز به يك كابل يا بند قابل انعطاف جدا نشدني، نماد ساختار كالس  براي چراغ

  .بايد در بيرون چراغ قرار داشته باشد
  .ها اعمال شود گونه ، نبايد براي چراغ IIنماد كالس 

  ).مراجعه كنيد  1به شكل شماره ( صورت كاربرد،  ، درIIIهاي كالس  نماد چراغ    5 – 2 – 3
رابر نفوذ گرد و غبار، اجسام براي درجه حفاظت در ب IPبا اعداد ) در صورت كاربرد ( نشانه گذاري   6 – 2 – 3

استفاده  1شكل  IPدر اعداد   Xاگر ). مراجعه كنيد "د "و پيوست 1به شكل (سخت و رطوبت و نمادهاي اضافي 
شده باشد، بدين معني است كه يك عدد در مثال كم است، اما دو عدد مورد نظر بايد روي چراغ نشانه گذاري 

  .شوند
بايد روي بر  عدد ينپايين تر به كار مي رود، ي مجزاي چراغ ها بخشبراي  IPدر مواردي كه اعداد مختلف 

مثال  عنوان بهيا وسايل مشابه  ها محفظه كه  مواردي در .نشانه گذاري شود، باشد IP20حتي اگر نوع چراغ چسب 
حث بدون بمورد  ي وسيله بايد روي IP20نشانه گذاري  باعث ارتقاء چراغ نصب شده شود،، IP20با يك چراغ 

 .اسمي جديد قابل رويت براي وسيله در نظر گرفته شود IPبوده و غير قابل رؤيت  نابود كردن نشانه گذاري
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. هاي مختلف چراغ را مشخص نمايد معتبر براي قسمت IPدستور العمل ارائه شده به همراه چراغ، بايد اعداد 
باالترين درجه : مثال عنوان بههاي مختلف چراغ يا وسايل افزوده شده،  مختلف بر روي قسمت IPاستفاده از اعداد 

IP هاي ثابت معتبر است ، فقط براي چراغ.  
، هر دو مقدار بايد در حين نصب قابل رؤيت باشند و بايد دقيقاً مشخص شده IPهاي با دو عدد  در مورد چراغ

  .ر از آن باشد، بايد به صورت معمول داده شوديا مقداري كمت IP20باشد،حتي اگر عدد 
  .هاي معمولي ضرورت ندارد بر روي چراغ  IP20 نماد 

  شماره مدل سازنده يا مرجع نوعي  7 – 2 – 3
 هايي كه چراغ براي آنها برگ نوع يا انواع المپداده بر روي  هك صورتي بهتوان اسمي يا نشان  آن،   8 – 2 – 3

ها و نوع آنها نيز بايد  هنگامي كه توان المپ به تنهايي ناكافي است، تعداد المپ. طراحي شده است، مشخص شود
  .قيد شود

  .گذاري شوند اي تنگستن، بايد با حداكثر توان اسمي و تعداد المپ، نشانه هاي با المپ رشته چراغ
المپ   دارنده نگهاي تنگستن كه داراي بيش از يك  هاي با المپ رشته گذاري حداكثر توان اسمي براي چراغ نشانه

  :دتواند بصورت زير باش هستند مي
"MAX… W  ×n "  كه در آنn  استالمپ هاي دارنده نگهتعداد.  

 مناسبت يا عدم مناسبت، در مورد )مراجعه كنيد  1به شكل شماره ( درصورت كاربرد، نماد مرتبط   9 – 2 – 3
. توانند چراغ را بپوشانند ، ميمواد عايق شده دماييطح  قابل اشتعال، هنگاميكه براي نصب در درون يا روي س

كوچكترين اندازه . مراجعه كنيد "ژ"به جدول . نماد بايد بر روي چراغ يا در دستورالعمل سازنده، درج شده باشد
  .باشد mm25نماد بايد از هر طرف 

  .ورت كاربردهاي ويژه، در ص اطالعات مربوط به المپ  10 – 2 – 3
هاي طراحي شده براي استفاده با  مربوط به چراغ) مراجعه كنيد  1به شكل ( اين موضوع بويژه براي نمادهاي 

اندازي دروني يا ضرورتاً يك جرقه زن بيروني دارند،  هاي بخار سديم فشار زياد كاربرد دارد كه وسيله راه المپ
  .گذاري شود ازد كه المپ بايد با همين نماد نشانهس مقرر مي 5191هنگاميكه استاندارد ملي شماره 

منعكس  دارايهاي  هاي مشابه با المپ ، درصورت كاربرد، براي چراغ)مراجعه كنيد 1به شكل (نماد   11 – 2 – 3
  .، جايي كه استفاده از يك المپ با پرتو سرد ايمني را به مخاطره بياندازد1كننده

ها  ، كليه ترمينالاز ايمني يا از كاركرد رضايت بخش اطمينان براي حصول ،Zبجز براي نصب از نوع    12 – 2 – 3
  .گذاري شوند بايد به وضوح براي فاز، نول و زمين، نشانه

                                                 
1 - Dichroic 



33 

  

هاي منبع تغذيه براي استفاده بايد با نماد درج شده در استاندارد ملي شماره  نمادهاي مشخص كننده ترمينال
  .، مشخص شوند4957

  .نشانه گذاري شوند 4957نبايد بجز با نماد زمين متناسب درج شده در استاندارد ملي شماره هاي زمين  ترمينال

  .زمين، زمين كاركردي و زمين حفاظتي: عبارتند از 4957استاندارد ملي شماره  در مناسب درج شدهنمادهاي  -1يادآوري 

تقيم، بايد با رنگ قرمز كه نشانگر  بندهاي تغذيه مورد استفاده براي منابع تغذيه با ولتاژ بسيار ضعيف مس
در چنين مواردي، . ترمينال اتصال مثبت و سياه كه نشانگر ترمينال اتصال منفي است، مشخص شوند

  .شوند ميمشخص  " -  "  و "+"هاي ثابت با نماد ترمينال

  .دونسازه ديگر نشان داده شقطعه اتصال يا تغذيه و ترمينال يك  توانند به صورت بند تغذيه، ها مي ترمينال -2يادآوري 

هايي كه بند تغذيه آنها دوشاخه ندارند، بايد در  چراغ برايتمامي اطالعات ضروري براي اتصال مطمئن 
هاي مربوط به  تفاوت: مثال عنوان به، داده شده باشد، كند ميدستورالعملي كه سازنده به همراه چراغ ارائه 

هايي است كه وضعيت خطرناكي درحين نصب، استفاده يا  براي زمانهاي استاندارد شده،  كدگذاريهاي ملي رنگ
  . نگه داري بوجود مي آيد

دوشاخه  و نه / اتصال به منبع بواسطه سيستم پريز  منظور به  اي ههايي كه داراي بند تغذي در برخي كشورها، چراغ -3يادآوري 
  .فقط دوشاخه هستند، مجاز نيستند

بدليل نوع المپ ، شكل  كه هايي در صورت كاربرد، براي چراغ) مراجعه كنيد  1به شكل ( نماد   13 – 2 – 3
منعكس كننده ، قابليت تنظيم تجهيزات نصب يا وضعيت نصب، امكان افزايش دما در اشيايي كه نور به آنها مي 

بايد در دستورالعمل سازنده روشن شده مشخص كند،  شيءتابد ، را دارند نمادي كه حداقل فاصله مجاز را از 
  .آمده باشد

  .تعريف شود) د ( در مورد  1-4- 12هاي ذكر شده در بند   حداقل فاصله نشانه گذاري شده بايد به وسيله آزمون
گيري  فاصله از محور نوري چراغ، تا قسمتي از چراغ يا المپ كه نزديكترين محل به شيء روشن شده است، اندازه

  .شود مي
هاي  العمل يا در دستوردرج شده ننده حداقل فاصله و توضيحات مربوط به آن، بايد روي چراغ نماد مشخص ك

  .مربوط به چراغ داده شده باشد
  .هاي استفاده شده در شرايط سخت ، درصورت كاربرد، براي چراغ)مراجعه كنيد  1به شكل ( نماد   14 – 2 – 3
  .اي ، در صورت كاربرد، طراحي شده براي المپ پشت جيوه)مراجعه كنيد  1به شكل ( نماد   15 – 2 – 3



34 

  

اي كه روي المپ معمولي قابليت نصب ثابت دارند و براي آنها مرجع آزموني وجود ندارد، در دامنه  هاي جداگانه حباب –ياد آوري 
  .گيرند تعريف اين استاندارد قرار نمي

  :گذاري شوند بايد بصورت زير نشانه اي هداراي پوشش محافظ شيشهاي  چراغ  16 – 2 – 3
  ).مراجعه كنيد  1به شكل ( يا  با  يك نماد  "پوشش محافظ ترك خورده تعويض شود  "
توانند به يكديگر متصل شوند، يا حداكثر جريان كلي ناشي از اتصال  هايي كه مي حداكثر تعداد چراغ  17 – 2 – 3

هاي  اين اطالعات در مورد چراغ. تواند تحمل كند كه  اتصال دهنده اصلي به  شبكه تغذيه مي 1ها به يكديگر چراغ
  .شوند ميدر دستورالعمل نصب سازنده داده شده باشد،پذيرفته  كهثابت، درصورتي

دهنده يا يك  قله بيشتر شود، يك نماد هشدار V34از   26شكل  برطبقگيري  اگر ولتاژ اندازه  18 – 2 – 3 
اي دو سر با فشار باال،   هاي تخليه شده براي استفاده به همراه المپ بيني پيشزن  هاي با جرقه دآوري، براي چراغيا

  .الزم است
كه در خالل  4957داده شده در استاندارد ملي شماره  5036 داده برگنماد هشدار دهنده، مطابق با  –الف 

نماد بايد بر روي چراغ يا در دستورالعملي كه سازنده به همراه المپ ارائه مي . تعويض المپ قابل رؤيت است
  نمايد، توضيح داده شود، يا

جرقه زن قابل تعويض  يا جزء كليدزن  قابل تعويض،  دارنده نگهيك يادآوري هشدار دهنده نزديك  –ب 
توجه، وسيله قابل تعويض را قبل از تعويض المپ جدا كنيد،  ": شود بيني پيش درصورت وجود، بايد به شرح زير

  ."بعد از تعويض المپ، وسيله برداشته شده را در جاي خود قرار دهيد
- هاي تنگستن استفاده با المپ  منظور بههايي كه منحصراً  براي چراغ) مراجعه كنيد 1به شكل (نماد   3-2-19

  .اند هاليد خود محافظ، طراحي شده هاي متال پهالوژن خود محافظ يا الم
  .اگر وسايل تنظيم به وضوح مشخص نشده باشند، الزم است مشخص شوند    20 -2- 3 

ها،  براي مشخص كردن جهت حركت، متن توصيفي و رنگ) پيكان: مثال عنوان به(نشانه گذاري مناسب شامل نمادها  -يادآوري
  .است

هايي كه براي روكش شدن با مواد عايقي حرارتي  براي چراغ) مراجعه كنيد 1 به شكل(نماد مربوط    2-21- 3
. نماد بايد روي چراغ يا در دستورالعمل ارائه شده توسط سازنده به همراه چراغ، درج شده باشد. مناسب نيستند

  .باشد mm25حداقل اندازه نماد بايد از هر طرف . مراجعه كنيد 1-به جدول ژ

                                                 
1-Looping   
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  .تواند با مواد عايقي حرارتي پوشيده شود، مورد نياز است چراغ نمي كه هنگاميك نوشته هشدار دهنده، نماد و ي -يادآوري

در صورت لزوم، براي ) مراجعه كنيد IEC61558-1از استاندارد  بين المللي  1به شكل ( نماد    3-2-22
عات مربوط به جريان اسمي شامل اطالهايي بايد  چنين چراغ. هاي داراي فيوزهاي قابل تعويض داخلي چراغ

جريان فيوز براي ايمني اهميت دارند، مقادير /هاي زمان هنگاميكه مشخصه. باشند نيز فيوز) mAيا  Aبرحسب (
هر فيوز يا مجاور آن، مطابق با استاندارد ملي مرتبط با فيوز، درج شده  دارنده نگهاسمي و نوع فيوز بايد روي 

  .باشد
  تكميلياطالعات    3-3

روي چراغ يا يا بر داري،  عالوه بر نشانه گذاري باال، كليه جزئيات ضروري براي تأمين نصب مناسب، استفاده و نگه
: مثال عنوان بههاي يكپارچه يا در دستورالعملي كه سازنده به همراه چراغ ارائه مي نمايد، درج شود،  باالست

رسمي كشوري كه قرار است وسيله در آن نصب شود،  مني بايد به زباناي ههاي نوشتاري مربوط ب دستورالعمل
  .تنظيم شود

هاي مركب، دماي محيطي مجاز، كالس حفاظتي يا حفاظت در برابر نفوذ گرد و غبار،  براي چراغ   1 – 3 – 3
  .اجسام سخت و رطوبت، يا هر قسمت ديگر، اگر حداقل برابر دماي پايه چراغ نباشد

  ب هرتزفركانس نامي  بر حس   2 – 3 – 3
  دماي كار   3 – 3 – 3

  بر حسب درجه سلسيوس، Tw )   پيچ سيم( اسمي  كار حد اكثر دماي  –الف 
  بر حسب درجه سلسيوس، Tc ) خازن ( اسمي كار حد اكثر دماي  -ب 
هاي اتصال دروني  هاي تغذيه و كابل بيشتر شود، حداكثر دمايي كه در آن عايق كابل C90اگر اين دما از  –پ 

مربوط به  2-12از جدول  3به يادآوري ( ترين شرايط كاركرد عادي قرار بگيرند  به داخل چراغ در نامناسب
  .ده شده استن مورد در شكل نشان دااي هنماد مشخص كنند). كشي جدا نشدني بدون روكش مراجعه كنيد سيم
  .فواصل الزمي كه بايد در حين نصب مشاهده شوند –ت 
در حالي كه چراغ تنها براي نصب مستقيم بر روي سطح معموالً غيرقابل احتراق طراحي نشده است    4 – 3 – 3

شود، يا در  درج، بايد يك نماد يا نوشته هشدار دهنده بر روي چراغ شود نميو نماد مربوط به كار برده 
تواند تحت هر شرايط محيطي روي سطوح قابل اشتعال نصب شود،  چراغ مي كند ميورالعمل سازنده كه بيان دست

  ).مراجعه كنيد  1به شكل . ( داده شده باشد
 طور بههايي كه داراي آداپتور براي نصب روي ريل هستند، بايد با مقررات نصب  با توجه به نوع كاربرد، چراغ

  .روي سطوح معموالً قابل اشتعال مطابقت داشته باشند بر مستقيم
  .منبع تغذيه مناسب باشد تي كه چراغ براي اتصال مستقيم بهسيم كشي مدار، مگر در صور   5 – 3 – 3
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براي اينكه چراغ : مثال عنوان بههاي به همراه  باالست، مناسب هستند،  اي كه براي  چراغ شرايط ويژه  6 – 3 – 3
  .ر حلقوي متصل بشود يا نشودبه مدا

هاليد، در صورت كاربرد، ارائه  هاي داراي المپ متال يادآوري هشدار دهنده زير بايد به همراه چراغ  7 – 3 – 3
  :شوند

  ."كامل به همراه پوشش محافظ خود مورد استفاده قرار گيرد طور بهچراغ بايد  "
هاي استفاده از اين وسيله را به ويژه در مورد  بوط به محدوديتها بايد اطالعات مر سازنده چراغ گونه   8 – 3 – 3

گيري يا توزيع دماي منبع روشنايي در هنگام تعويض آن با موردي متفاوت را، گوشزد رافزايش دما به دليل قرا
  .كند

  .عالوه بر آن، سازنده بايد اطالعاتي درباره ضريب توان و جريان تغذيه ارائه نمايد  9 – 3 – 3
بار القايي بايد داخل پرانتز مشخص شود و  ي مقاومتي يا القايي، جريان اسميبراي انجام اتصاالت مناسب بارها

  :تواند به صورت زير باشد نشانه گذاري مي. مقاومتي قيد شود براي بار الفاصله در ادامه آن، جريان اسميبايد ب
3(1)A 250V   (1)3    يا/  250/(1)3      يا   250

  .مطابقت دارد  IEC61058-1اين نشانه گذاري  با  استاندارد بين المللي  - 1ري يادآو

اسمي كل چراغ در نظر گرفته  كلي مقادير اسمي جريان به مدارها اعمال نشده بلكه فقط بر حسب مقادير طور به - 2ري ويادآ
  .شوند مي

  .شامل دماي محيطي مربوط "محيط سر پوشيده "مناسبت براي استفاده در   10 – 3 – 3
  .هايي كه چراغ براي آنها طراحي شده است هاي با لوازم كنترل جداگانه، گستره المپ براي چراغ  11 – 3 – 3
، يك باشد مناسب نمي اي لولهاي، هنگامي كه چراغ براي نصب روي اجسام  هاي گيره براي چراغ  12 – 3 – 3

  .شود هشدار داده 
  .هاي محافظ را ارائه نمايد سازنده بايد مشخصات تمامي پوشش   13 – 3 – 3
ن مورد به جهت كاركرد صحيح ضرورت پيدا اي هك چراغ بايد با نوع تغذيه نشانه گذاري شود، هنگامي  14 – 3 – 3

  ).مراجعه كنيد 1به شكل ( كند
هاي جريان همراه با چراغ،  جريان اسمي در ولتاژ تغذيه بايد توسط سازنده براي تمامي پريز  15 – 3 – 3

  .درصورتي كه از مقدار اسمي كمتر باشد، اظهار شود
  :هاي استفاده در شرايط سخت اطالعاتي درباره چراغ  16 – 3 – 3
 ،IPX4هاي  اتصال به پريز -
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  ،شود مينصب صحيح كه شامل  نصب موقت  -
پايداري مورد نياز  باشد، حداكثر بلندي ممكن پايه و نصب صحيح به پايه، و اگر پايه به همراه چراغ ارائه نشده -

 .ها با مشخص شدن تعداد و حداقل طول پايه

  :اطالعات زير بايد در دستورالعمل نصب درج شده باشند Zو  X،Yهاي با روش نصب  براي چراغ    3-3-17
  .كابل يا بند ويژه آماده شده باشد ،Xبراي نصب از نوع  -

بوسيله يك كابل ويژه يا كابلي كه توسط سازنده يا  بايد اگر كابل يا بند انعطاف پذير بيروني چراغ خراب شود،
  .گيرد، جايگزين شود تعميركار مجاز در دسترس قرار مي

   :Yبراي نصب از نوع  -
به وسيله يك كابل ويژه يا كابلي كه توسط سازنده يا  بايد شود،اگر كابل يا بند انعطاف پذير بيروني چراغ خراب 

  .گيرد، جايگزين شود تا از هرگونه خطري پيشگيري شود تعميركار مجاز يا شخص مجرب در دسترس قرار مي
  :Zاي نصب از نوع رب -

  .شود مياگر كابل يا بند انعطاف پذير بيروني چراغ قابل تعويض نباشد، در صورت خرابي كابل، چراغ تخريب 
كه  "فقط براي كاربرد داخلي"هستند، بايد با عبارت  PVCهاي غير معمولي كه داراي بند تغذيه  چراغ  3-3-18
  .دنهاي خاص است، نشانه گذاري شو كاربرد منظور به
است و براي اتصال دائمي درنظرگرفته  mA 10هايي كه جريان حفاظتي آنها بيشتر از  چراغبراي   3-3-19

  .اند، جريان حفاظتي بايد به روشني در دستورالعمل سازنده درج شده باشد شده
اند،  هاي قابل تنظيم كه براي نصب در فضاهاي دردسترس درنظرگرفته نشده ها  و چراغ براي ديواركوب  3-3-20

  :زير دقيقاً روش صحيح نصب را توضيح دهد بارت درج شده دربايد ع
  "تنها بيرون از دسترس نصب شود "
  آزمون نشانه گذاري 4 – 3

  :شود ميبا بازرسي و به وسيله آزمون زير بررسي  3-3و  2- 3مطابقت، با مقررات بندهاي 
پارچه خيس شده با آب و پس از با   s1دوام نشانه گذاري بايد با سعي در محو آن با مالش آهسته به مدت 

با پارچه آغشته به حالل نفتي و با انجام يك آزمون پس از اقدام به  s15خشك شدن، مالش دوباره به مدت 
  .شود ، انجام 12هاي ذكر شده در بخش  آزمون

بايد چين گذاري نبايد به آساني كنده شده و ن هاي نشانه گذاري بايد خوانا باشد، بر چسب پس از آزمون، نشانه
  .خورده شده باشند
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مقدار "حجمي از هيدروكربورهاي آروماتيك و % 1/0حالل نفتي مورد استفاده بايد شامل حالل هگزاني با حداكثر  –يادآوري  
 g/cm3 68/0و جرم حجمي حدود  C 69، نقطه خشك شدن حدود C 65نقطه جوش اوليه حدود  "%29 1عددي كوري بوتانول

 .باشد

  ساختار - 4بخش 

  كليات  1 –4
  .نيز مراجعه كنيد  "ر"به پيوست. ها را تشريح مي كند اين بخش، مقررات عمومي ساختمان چراغ

  اجزاء قابل تعويض  2 – 4
اي طراحي شده باشند كه داراي يك  گونه بههاي تعويض پذير هستند، بايد  هايي كه شامل اجزاء يا قسمت چراغ

  .مني به خطر بيفتداي هها باشند، بدون اينك اجزاء يا قسمتفضاي كافي براي تعويض آسان اين 

  .شوند نميهاي پرچ شده، اجزاء قابل تعويض محسوب  اجزاء آب بندي شده يا قسمت -ياد آوري 
  هاي سيم كشي مسير  3 – 4

عايقي ش كمسيرهاي سيم كشي بايد هموار بوده و عاري از هرگونه مانع، لبه تيز يا مورد مشابهي كه بتواند رو
  .كشي باشند ها و مشابه آن نبايد داخل مسير سيم هاي فلزي پيچ قسمت. سيم را خراش بدهد، باشند

  .شود چراغ، انجام  2مطابقت، با بازرسي به وسيله آزمون و در صورت لزوم، با پايين آوردن و دوباره نصب كردن
  هاي المپ دارنده نگه  4 – 4
با چراغ همانند مجموعه چراغ و  يكپارچهالمپ  هاي دارنده نگهمني الكتريكي اي همقررات مربوط ب  1 – 4 – 4

، هنگامي كه در چراغ يكپارچه  المپ هاي دارنده نگهعالوه برآن، . المپ، در استفاده كار عادي معتبر است دارنده نگه
ر استاندارد مربوط مني در حين نصب المپ، به صورت مشخص شده داي ه، بايد با مقررات مربوط بشوند مينصب 

  .مطابقت داشته باشند   المپ هاي دارنده نگهبه 
مني درحين اي هبا مقررات مربوط ب شوند مييكپارچه  بايد هنگامي كه در چراغ نصب المپ  هاي دارنده نگه، عالوه به

  .باشندالمپ مرتبط مشخص شده است، مطابقت داشته  دارنده نگهكه در استاندارد  صورتي بهدخول المپ، 
هايي كه اتصال الكتريكي  ، بايد با انجام تمامي روشيكپارچهالمپ  دارنده نگهها به اتصاالت  اتصال سيم  2 – 4 – 4

  .تضمين مي كند، بررسي شود المپ دارنده نگهرا در طول عمر 

                                                 
 .هاي نفتي جهت كدر نمودن محلول بوتيل اكليل يا صمغ كوري است الزم از مواد رنگي يا وارنيش مقدار ميلي ليتر -  1

2 - Dismantling 
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اي  گونهب اند، بايد شده بيني پيشفلورسنت كه براي نصب پشت سرهم  اي لولههاي  هاي المپ چراغ  3 – 4 -4
در . ها، تعويض شود بتواند بدون بهم زدن تنظيم بقيه چراغ يك رديف ، از وسطيطراحي شوند كه المپ در چراغ 

  .ها را به مخاطره بياندازد فلورسنت، تعويض هر المپ نبايد ايمني ساير المپ اي لولههاي با چند المپ  چراغ
  .شود ميبررسي ا   3- 4-4تا  1- 4-4هاي  قررات بندم با بازرسي ،مطابقت

، بايد براي قرارگيري شوند ميالمپي كه توسط مصرف كننده در محل خود قرار داده  هاي دارنده نگه  4 – 4 – 4
مپ متصل به يك المپ فلورسنت، كه براي ال دارنده نگهفاصله بين دو . شده باشند بيني پيشآسان و صحيح 

يا اگر اين ( 3086استاندارد ملي  آمده درهاي  برگداده اند، بايد با  ت ثابت طراحي شدهقرارگيري در وضعي
 المپ دارنده نگهوسيله نصب . ، مطابق باشدالمپ دارنده نگههاي نصب سازنده  با دستورالعمل) ها معتبر نبودند برگ

كه در استفاده سخت همان گونه كه در استفاده عادي از  صورتي بهبايد داراي يك مقاومت مكانيكي مناسب باشد، 
توسط سازنده چراغ  مصرف شده و آنهايي كههاي المپ  دارنده نگهاين مقررات براي . رود، عمل كند آن انتظار مي

  .معتبر استاند،  نصب شده
  :شود ميتوسط آزمون مكانيكي زير بررسي  ،گيري و در صورت كاربرد مطابقت با بازرسي، اندازه

I  (هاي المپ مخصوص المپ فلورسنت، با كالهك آزمون قرار گرفته در جاي خود،  به مدت  دارنده نگهmin1  
  :تحت نيروي اعمال شده به مركز كالهك، در جهت محور آن به شرح زير است 

N15 المپ دارنده نگه، براي G5  

N30 المپ دارنده نگه، براي G13 

N 30 لورسنت تك كالهك ف المپ دارنده نگه، براي)… , GR8,G10q , G 23 .( 

  .هاي المپ تحت بررسي است دارنده نگهمقادير براي ساير 
باشد و  3087در استاندارد ملي شماره  آمده داده برگبايد مطابق  المپ هاي دارنده نگهپس از آزمون، فاصله بين 

 آمده داده برگآزمون كالهك براي اين آزمون بايد مطابق با  .نبايد هيچگونه خرابي را نشان دهد المپ دارنده نگه
  :باشد 3087در استاندارد ملي شماره 

C 47 – 7006  -3087  المپ دارنده نگهبراي G5 ، 

C 60 - 7006  -3087  المپ دارنده نگهبراي G13 .  
  .المپ تحت بررسي است هاي دارنده نگهكالهك آزمون براي ساير 
نبايد تغيير  المپ دارنده نگههاي فلورسنت تك كالهكي،  المپ، براي المپ يها دارنده نگهپس از انجام آزمون روي 

كه المپ هنگام برداشتن فشار به وضعيت  صورتي بهجهت داده باشد و وسيله نصب نبايد تغيير شكل دائمي، 
  .قبلي برگردد، پيدا كند
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II  ( گشتاور خمشي به مدتmin1 با رزوه اديسون يا ميخي   هاي المپ دارنده نگهير بر روي پايه نصب بشرح ز
  : شود مياعمال 

- Nm0/1   هاي  المپ   دارنده نگهبرايE14  ،B15،  
- Nm 0/2   هاي  المپ   دارنده نگهبرايB22 ،E27 ،  
- Nm 0/4   هاي  المپ   دارنده نگهبرايE40 . 

نبايد از وضعيت ثابت  قرارگيري خود جابه جا شده باشد و وسيله ثابت نصب نبايد هيچ  دارنده نگهپس از آزمون، 
كه المپ پس از جايگذاري دوباره، در وضعيت مناسب خود قرار  اي گونه بهتغيير شكل دائمي پيدا كرده باشد، 

  .بگيرد
ها  كه به مدار اين پالس المپ دارنده نگهزن، ولتاژ قله پالس در دو سر اتصاالت  هاي با جرقه براي چراغ  5 – 4– 4

بوده و يا در نبود چنين  المپ هاي دارنده نگهتعلق دارند، نبايد بيشتر از ولتاژ پالس نشانه گذاري شده بر روي 
  :گذاري، نبايد از مقادير زير بيشتر شود نشانه
kV-5/2  با  ولتاژ اسمي  اديسون المپ هاي دارنده نگهبرايV250،  
kV- 4  اديسون با ولتاژ اسمي  المپ هاي دارنده هنگبرايV500،  
kV- 5  اديسون با ولتاژ اسمي  المپ هاي دارنده نگهبرايV750. 

-10بند  برطبقدر خالل آزمون پالس  المپ دارنده نگهگيري ولتاژ ايجاد شده در دو سر اتصاالت  مطابقت، با اندازه
  .شود ميزن، بررسي  هاي با جرقه براي چراغ  2- 2
باشند، كنتاكت ته  المپ با رزوه اديسون مي هاي دارنده نگهزن كه داراي  هاي با جرقه در چراغ  6 – 4 – 4

  .ي كه حامل ولتاژ پالس است، وصل شودا هادي  بايد به المپ دارنده نگه
  .شود ميمطابقت، با بازرسي بررسي 

يكپارچه با چراغ استفاده در شرايط سخت، هاي  المپ و دو شاخه هاي دارنده نگههاي عايقي  قسمت  7 – 4 – 4
  .بايد از موادي ساخته شده باشند كه در برابر ترك خوردگي مقاوم باشند

  .شود ميبررسي  4-13مطابقت، با انجام آزمون بند 
هاي المپ مطابقت داشته باشند، به  دارنده نگههاي المپ بايد با تمامي مقررات مربوط به  اتصال دهنده  8 – 4 – 4
وسايل استقرار المپ بايد . شوند ميير از آن بخشي از مقررات كه مربوط به استقرار المپ در موقعيت خود غ

  .ي چراغ تأمين شوندها بخشتوسط  ديگر 
  .شود ميبررسي   7- 4- 4تا  1-4-4هاي مقرر شده در بندهاي  مطابقت، با بازرسي و انجام آزمون
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مرتبط، در استانداردهاي ملي شماره   هاي داده برگروي  هاي المپ به روشني بر دارنده هنگها و  تفاوت بين اتصال دهنده -يادآوري 
  .آمده اند 3087و  3086

هاي  اند نبايد در چراغ تك كالهكي ساخته شده ELVهاي  ها يا پريزهايي كه از ابتدا براي المپ كالهك    4-4-9
  V50با ولتاژهاي باالتر از   هالوژن براي روشنايي عمومي-هاي تنگستن استفاده با المپ منظور بهطراحي شده 
  .استفاده شوند

  . G5.3و  G4 ،GU4 ،GY4 ،GX5.3 ،GU5.3 ،G6.35 ،GY6.35 ،GU7: عبارتند از  ELVهاي هايي از سيستم مثال –يادآوري 

، فقط بايد به )با منعكس كننده آلومينيومي( GU10هاي  هاي طراحي شده فقط براي استفاده با  المپ چراغ
  .مجهز شوند  GU10 المپ دارنده نگه

  .شود ميمطابقت، با بازرسي بررسي  -يادآوري

  اندازها پايه راه 4-5
  .را بپذيرند 1560اندازهاي مطابق با استاندارد ملي شماره   ، بايد راه IIها، به غير از كالس  اندازها در چراغ راه پايه

  .باشندداشته  IIكالس  اندازهاي ، ممكن است نياز به راهIIهاي كالس  چراغ
باشد، هنگامي  انداز قابل دسترسي به وسيله انگشتك آزمون استاندارد مي كه در آنها راه IIهاي كالس  براي چراغ

يد از نوعي باشد كه فقط انداز با ، پايه راهشود مياندازها باز  ها يا راه كه چراغ كامل است، يا براي تعويض المپ
  .را بپذيرد 1560داده شده در استاندارد ملي شماره  IIهاي كالس  اندازهاي چراغ اندازهاي مطابق با مقررات راه راه

  .شود ميبا بازرسي  بررسي  مطابقت،
  مجموعه ترمينال 4-6

نال جداگانه براي اتصال به باشند، يك مجموعه ترمي) ها خروجي(هاي اتصال دهنده  هادي  مجهز به ها اگر چراغ
فضاي مناسب براي اين مجموعه ترمينال بايستي در داخل چراغ يا در  قوطي .  هاي تغذيه مورد نياز است كابل

  .ارائه شده به همراه چراغ و يا به صورت گفته شده توسط سازنده، تعبيه شود
ه  سطح مقطع آن  اي ك هادي با) خروجي( هاي اتصال دهنده هادي  هايي براي اين مقررات براي مجموعه ترمينال

  .شود ميكنند، اعمال  تجاوز نمي 2mm 5/2از 
هادي وصل شده  ها و با آزمون نصب، با استفاده از يك مجموعه ترمينال براي هر جفت گيري مطابقت، با اندازه

طول، بررسي  mm 80اي باحدوداً  هاي تغذيه نشان داده شده است، و كابل 2كه در شكل  صورتي بهبيكديگر 
  :ها، برابر يا در نبود مشخصهابعاد مجموعه ترمينال  مقاديري هستند كه توسط سازنده، و  .شود مي

mm25  ×mm20  ×mm10 باشند ، مي.  
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خزشي و هوايي آنها مطابق  كه فواصل اي هگونبدر صورتي كه طراحي  و عايق بندي آنها  ،هاي ناايمن مجموعه ترمينال -1ياد آوري
، مجاز محسوب ري مجموعه ترمينال پيشگيري نمايدكشي دروني در هر وضعيت قرارگي خرابي سيمباشد و نيز از 11 بخشبا 
  .شود مي

  .مطابق با كليه مقررات مربوط، پذيرفته شود عنوان بهتواند  متصل به منبع به وسيله سيم اتصال، مي IIچراغ كالس  -2يادآوري

  ها و اتصاالت تغذيه ترمينال 4-7
، شوند ميكه به دفعات تنظيم  IIو  Iهاي ثابت كالس  و در چراغ IIو  Iهاي سيار كالس  در چراغ 4-7-1

هاي فلزي درصورت جدا شدن يك سيم يا پيچ، بايد  هاي كافي به جهت پيشگيري از برقدار شدن قسمت احتياط
  ).هاي تغذيه به انضمام ترمينال( شود ميها اعمال  اين مقررات براي تمامي ترمينال. بعمل آيد

اسب بين فواصل من بيني پيشوسيله هاي ترمينال، ب مجاور به ورودي هاي توانند با ايمن كردن سيم اين مقررات مي –ياد آوري 
  .از جنس ماده عايقي يا به كمك يك روكش عايقي، برآورده شوند اي ه، با استفاده از محفظها محفظه بر روي ترمينال

  :، عبارتند ازشوند ميها، در نظر گرفته  هايي كه براي پيشگيري از جدا شدن سيم ايي از روشه مثال
  .شوند ميها با يك بست سيم نگه داشته  ها به ترمينال سيم –الف 
  .گيرد هادي توسط فنر ترمينال بدون پيچ، تحت فشار قرار مي  – ب

، مگر اينكه بر اثر ارتعاش، احتمال شكستگي نزديك شود ميهادي قبل از لحيم كاري به زبانه محكم   سيم –پ 
  .نقطه لحيم كاري وجود داشته باشد

  .اند ها بطور مطمئن بهم تابيده شده سيم –ت 
  .شوند ميها به كمك يك نوار عايقي، غالف يا وسيله مشابه به هم بسته  سيم –ث 
هادي   ، قطر اين سوراخ  بيشتر از قطرشود ميهادي در سوراخ مدار چاپي قرار گرفته، خم و لحيم   سيم  –ج 
  .باشد مي
  ).مراجعه كنيد 19به شكل (  شود ميبه دور ترمينال پيچانده به وسيله ابزار ويژه مطمئن  طور بههادي  سيم –چ 
  ).مراجعه كنيد 19به شكل ( شود ميبه دور ترمينال فشرده  به وسيله ابزار ويژه هادي  سيم –ح 

در مورد بندهاي قابل انعطاف بيروني كه ) ب ( و ) الف ( در مورد سيم كشي و موارد ) ح ( و ) الف ( موارد 
  .باشند توانند دوباره سيم كشي شوند، معتبر مي مي

  .تواند جدا شود هادي مي  ، با اين فرض كه در هر لحظه تنها يكشود ميمطابقت، با بازرسي  بررسي 
هادي در جاي خود  اي جايگذاري يا محافظت شوند كه، وقتي بگونههاي اتصال به منبع بايد  ترمينال  2 – 7 – 4

خطر اتصالي  گونه هيچهاي سيم افشان از ترمينال جدا شوند،  قرار داشته باشد، چنانچه يك يا چند تار از رشته
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هاي فلزي قابل دسترس به وسيله انگشتك آزمون استاندارد،  هنگامي كه چراغ  هاي برقدار و قسمت بين قسمت
  .، وجود نداشته باشدشود مياندازها باز  ها يا راه طوركامل سرهم شده يا براي تعويض المپب

  :شود ميمطابقت ، با بازرسي و انجام آزمون زير بررسي 
mm8 باشد،  مي 5هادي قابل انعطاف كه داراي بيشترين سطح مقطع تعريف شده در بخش  از انتهاي روكش

و بقيه كامالً داخل شده و در ترمينال  شود مياي به هم تابيده، آزاد گذاشته ه يك تار از سيم. شود ميبرداشته 
 خم مي شود رشته آزاد شده بدون كمترين پارگي در عايق سيم، در هر جهتي كه ممكن است،. شوند ميبسته 

  .كه هيچ لبه تيز در اثر اين خمش بوجود آيد بدون آن
به يك ترمينال برقدار متصل است، نبايد با يك قسمت فلزي برقدار هادي كه   سيم افشان آزاد مربوط به گونه هيچ

هادي   قابل دسترس تماس داشته باشد و يا به يك قسمت فلزي قابل دسترس متصل شود، و هيچ سيم افشان
  .متصل به يك ترمينال زمين نبايد با يك قسمت برقدار تماس پيدا كند

 جداگانه با مقررات استاندارد مربوط مطابقت دارند و طور هبالمپي كه  هاي دارنده نگهاين مقررات، براي 
هاي اجزايي كه ساختمان آنها براي نصب سيم به طول كوتاهتري از سيم بدون روكش نيازمند است،  ترمينال

  .باشد معتبر نمي
براي اتصال به هاي منبع تغذيه، شامل آنهايي كه كابل يا بند قابل انعطاف جدا نشدني دارند،  ترمينال  3 – 7 – 4

  .وسيله پيچ و مهره يا وسايلي كه عملكرد مشابه دارند، مناسب هستند
  .هاي اتصال بايد با مقررات بخش پنج مطابقت داشته باشند سرسيم

هاي بدون پيچ از نوع  اند، ترمينال طراحي شده) اي  مفتولي يا رشته( هادي  هايي كه جهت اتصال توسط يك براي چراغ - 1يادآوري 
هايي  در حال حاضر هيچ مقرراتي براي استفاده از چنين ترمينال. شوند ميري،  وسايل مناسبي هستند كه شامل  اتصال زمين نيز فن

  .وجود ندارد براي اتصال كابل يا بند قابل انعطاف ثابت،

اند و داراي يك جريان  شدههايي كه جهت اتصال توسط يك كابل يا بند قابل انعطاف جدا نشدني طراحي  براي چراغ - 2يادآوري 
،  شود مينيز  1باشند، اتصاالت لحيم شده، فشرده شده و جوش شده و مشابه آن كه شامل اتصاالت فشاري مي A 3نامي كمتر از 

  .شوند ميدر نظر گرفته   شود ميوسايل مناسب، كه شامل اتصال زمين نيز  عنوان به

كه اتصاالت بدون  دارند، اتصاالت فشاري در صورتي مناسبند A 3هايي كه جريان اسمي بيشتر از  در مورد چراغ - 3يادآوري 
  .شده است بيني پيشيك اتصال پيچي با سوراخ دندانه دار كه در زبانه : مثال عنوان بهاستفاده از يك پريز مادگي بتوانند ايجاد شوند، 

  
  روش و مواد لحيم كاري     4-7-3-1

                                                 

 .ار فنر عمل مي كنندها بين دو سطح كه تحت فش هادي  شود كه در آنها هايي گفته مي به ترمينال  (snap-on)اتصاالت فشاري   -  1
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تواند  هاي نازك، سرسيم  مي براي رشته. هاي سخت يا افشان از جنس مس ساخته شود هادي بايد از رشته
  .استفاده شود

  .به كار مي رود اي هلحيم كاري به روش نقط فقط

  .هاي لحيم كاري  تحت بررسي هستند ساير روش -يادآوري

  . مجاز نيست ه يكديگربها   باشد، اما لحيم كاري سيم يك مجاز ملحيم كاري سيم و صفحه كوچ
  .شود مياستفاده  Zاتصال لحيم شده  فقط در مورد نصب از نوع 

  .اتصال لحيم شده بايد با مقررات مكانيكي و الكتريكي و گرمايشي در استفاده عادي، مطابقت نمايد
  :شود ميهاي زير بررسي  انجام آزمون ، همچنينمطابقت، با بازرسي و انجام آزمون

  آزمون مكانيكي - الف
  .شود مياعمال  2-8-15آزمون بند 

  .شود نمياگر سيم با يك مهاربند ثابت شده باشد، آزمون مكانيكي اعمال 
  آزمون الكتريكي  -ب

  .شود مياعمال  9-15آزمون بند 
  آزمون گرمايش  -پ

  .شوند ميال اعم 4-2- 9-15و  3-2- 9-15هاي بندهاي  آزمون
ها، بجز آنهايي كه براي اتصال تغذيه بكار مي روند و تحت پوشش استانداردهاي جداگانه  ترمينال  4 – 7 – 4

  .، مطابقت داشته باشند15يا  14ي ها بخشگيرند، بايد با مقررات  براي اجزاء قرار نمي
هاي دروني بكار  صاالت چند گانه سيمها كه براي ات هاي المپ، كليدها و ساير قسمت دارنده نگههاي  ترمينال

هاي بيروني مورد استفاده قرار  كشي ابعاد مناسب باشند و نبايد براي اتصال سيم براي استفاده دراي روند، بايد مي
  .گيرند

  .شود ميانجام  15و  14ي ها بخشهاي  مطابقت، با بازرسي و انجام آزمون
چنانچه سيم كشي بيروني يا كابل تغذيه براي دماي دروني چراغ مناسب نباشد، بايد اتصال، درست   5 – 7 – 4

در نقطه ورود سيم كشي بيروني به چراغ انجام شود و سيم كشي مقاوم در برابر حرارت، پس از اين نقطه بكار 
از سيم كشي را كه در درون چراغ با رود، يا قطعات مقاوم در برابر حرارت به همراه چراغ ارائه شود تا آن قسمت 

  .دماي بيش از حد مقاومت سيم قرار دارد، را پوشش دهد
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  .شود ميمطابقت، با بازرسي انجام 
اگر به هنگام نصب يا تعميرات چراغ، اتصاالت الكتريكي توسط دو شاخه و پريز چندتايي انجام شود،   6 – 7 – 4

  .شوداتصاالت ناايمن پرهيز از بايد از استفاده 
مطابقت، با بازرسي و تالش براي بوجود آوردن اتصال ناايمن همانند جا به جا كردن محل چند شاخه و مشابه آن 

در تمام جهات،  N30نيروي اعمال شده بر روي دوشاخه درحين آزمون، بايد بتواند با حداكثر . شود ميانجام 
  .مطابقت كند

  كليدها  8 – 4
اي محكم شوند كه در مقابل چرخش ايمن شده و نتوان با دست آنها را جدا  گونهكليدها بايد مناسب بوده و ب

  .نمود
نبايد به  المپ دارنده نگهكليدهاي نصب شده روي  چنين همهاي قابل انعطاف،  ها يا كابل بند سيم كليدهاي ميان

و غبار، اجسام سخت يا معمولي چراغ استفاده شوند، مگر اينكه درجه حفاظت آنها در برابر گرد  همراه انواع
  .رطوبت منطبق بر طبقه  بندي چراغ باشد

هايي كه داراي كليدهاي قطع و  چراغ  روند، كار مي بههايي كه براي استفاده با قطبيت در تغذيه  در مورد چراغ
  .وصل تك پل هستند، كليد بايد بر سر راه سيم فاز يا برقدار تغذيه و غير سيم خنثي قرار گيرد

اند، بايد با مقررات استاندارد  و يا به آن تعبيه شده شوند ميلكترونيكي كه به همراه چراغ تحويل داده كليدهاي ا
  .مطابقت داشته باشند IEC 61058-1بين المللي 

  .شود ميمطابقت، با بازرسي انجام 
  هاي عايقي ها و پوشش غالف  9 – 4
هاي  دارنده نگهاي طراحي شوند كه به هنگام نصب كليدها،  گونه هاي عايقي بايد به ها و پوشش غالف  1 – 9 – 4

  .ها يا ساير قطعات مشابه، از محل خود  جا به جا نشوند المپ، سيم

  .هاي ثابت استفاده شوند توانند براي پوشش هاي اپوكسي، مي هاي خود سخت شونده همانند رزين رزين -يادآوري 

  .شود ميهاي دستي انجام  بقت، با بازرسي و آزمونمطا
هاي عايقي و قطعات مشابه بايد مقاومت مكانيكي، الكتريكي و گرمايي  كافي داشته  ها و غالف پوشش  2 – 9 – 4

  .باشند
خواص گرمايي . شود ميانجام  10مطابقت، با بازرسي و آزمون دستي و آزمون استقامت الكتريكي مطابق با بخش 

هايي كه  عنوان پوشش سيمرابر دما بدر ب هاي مقاومي كه غالف. شوند ميبررسي  12و غالف، براساس بخش سيم 
، بايد با مقررات استاندارد شوند مياست ، استفاده  12از بخش  2-12دماي آنها بيش از مقادير مندرج در جدول 
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غالف . گردد منظور بهوي سيم بايددر محاسگيري شده ر دماي اندازه. مطابقت داشته باشند IEC60684المللي  بين
  :، يا براساس آزمون زير مقاوم باشد  C20گيري شده روي سيم  بايد در برابر افزايش دما نسبت به دماي اندازه

و سپس آزمون مقاومت  3- 9تحت آزمون رطوبتي بند  cm 15آزمونه، به طول تقريبي  عنوان بهسه غالف  –الف 
هادي آهني يا مسي عايق نشده مناسب،  يك مفتول. گيرند قرار مي 10عايقي و استقامت الكتريكي مطابق بخش 

ونه قوس گ كه هيچ اي گونه بهورق نازك فلزي درون غالف گذاشته شده و قسمت بيروني آن به وسيله يك 
گيري مقاومت عايقي يا  آزمون استقامت  اندازه. شود مينتهاي آن بوجود نيايد، پوشانده الكتريكي خزشي در دو ا

  .شود ميهادي آهني يا مسي و ورق نازك فلزي انجام  الكتريكي بين
آهني و ورقه نازك فلزي برداشته شدند، آزمونه در محفظه حرارتي / هادي مسي  هاي س از آنكه مفتولپ –ب 

  .گيري شده روي كابل است دماي اندازه T . گيرد ساعت قرار مي 240مدت  به C20+  Tتحت دماي 
  .شود ميباال، آماده ) الف ( آزمونه با رسيدن به دماي محيط خنك شده و سپس براساس مورد  –پ 

  .شود ميهادي مسي يا آهني و ورقه نازك فلزي انجام  گيري مقاومت عايقي و استقامت الكتريكي بين مفتول اندازه
، در بخش 2- 10و  1- 10هاي طابقت، به وسيله مقادير مقاومت عايقي و ولتاژهاي آزمون تعيين شده در جدولم

  .شود ميبررسي  10
  عايق تكميلي و تقويت شده  10 – 4
  : جايگذاري شده در قوطي فلزي، اتصال بين IIهاي كالس  براي چراغ  1 – 10 – 4
  فقط سطح نصب و قطعات با عايق بندي ساده؛ -
  قطعات فلزي قابل دسترس با عايق بندي ساده؛  - 

  .مؤثر پرهيز شود طور بهبايد   

  .گيرد هاي خشك را اگر با حفاظت مناسبي تجهيز شده باشند، نيز در بر مي اين مقررات، استفاده از سيم -يادآوري 

  .باشد مياين سيم كشي در برگيرنده سيم كشي دروني و بيروني چراغ و سيم كشي ثابت براي نصب 
طراحي شده باشند كه در نتيجه نصب چراغ، درجه حفاظت آنها در برابر   اي گونه به، بايد  IIهاي ثابت كالس چراغ

  .به وسيله تماس با لوله فلزي يا سيني فلزي كابل: مثال عنوان به. شوك الكتريكي آسيب نبيند
ها و كليدهاي  غير از خازن متصل شوند، به IIهاي برقدار و بدنه فلزي چراغ كالس  ها نبايد بين قسمت خازن

  .8-4محدود كننده تداخل امواج مطابق بامقررات بند 
مطابقت داشته    IEC60384-14هاي محدود كننده تداخل امواج، بايد با مقررات استاندارد بين المللي خازن

  .ته باشدمطابقت داش 4582از استاندارد ملي شماره  4-3-9باشند و روش نصب بايد با بند 
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ها و يا قطعات  از اتصال بين قطعات فلزي قابل دسترس و عايق ساده سيم كشي دروني، مي توان به وسيله غالف - 2يادآوري 
  .هاي تكميلي مطابقت نمايند ، استفاده كرد مشابه كه با مقررات مربوط به عايق

  .شود ميمطابقت، با بازرسي انجام 
درون يك عايق بندي تكميلي نبايد با هيچ شكاف  mm3/0اي بيشتر از با پهن 1هر شكاف تنظيم 2 – 10 – 4

تنظيمي در درون يك عايق بندي پايه منطبق شود و هيچ شكاف تنظيمي در درون يك عايق بندي تقويت شده 
  .هاي برقدار را ايجاد كند دسترسي مستقيم به قسمت

، هاي برقدار را ممكن سازد به قسمتستقيم ها در عايق بندي تكميلي يا تقويت شده، نبايد دسترسي م مدخل
از استاندارد  8مشخص شده در شكل  13هاي برقدار بتوانند با پين مخروطي شاخص آزمون  كه قسمت اي گونه به

  .تماس حاصل نمايند IEC61032  بين المللي 
ها انجام  چراغ IPبندي طبقه  برطبقهاي الكتريكي،  ، مطابقت بايد با درجه حفاظت مناسب در برابر شوكعالوه به

  .شود
هاي الكتريكي،  داراي درجه حفاظت مناسب در برابر شوك) هاي(گيري به كمك پروب ازرسي و اندازهمطابقت، با ب

  .شود ميانجام 
، شود ميعايق بندي تكميلي يا تقويت شده استفاده  عنوان بهكه  IIهاي كالس  هايي از چراغ قسمت   4-10-3

  :بايد
  كه، نتوان آنها را بدون خرابي جدي برداشت، اي گونه بهيا  -
 .يا نتوان آنرا در يك وضعيت نادرست جا به جا نمود -

و هنگاميكه  شود ميكشي دروني انجام  عايق بندي تكميلي روي سيم عنوان بههنگامي كه استفاده از غالف 
كشي بيروني يا دروني استفاده  يلي بر روي سيمعايق بندي تكم عنوان بهالمپ  هاي دارنده نگههاي عايقي در  پوشش

  .ها بايد با وسايل مناسب در وضعيت خود نگه داشته شوند ها و پوشش ، غالفشوند مي
  .شود ميمطابقت، با بازرسي و با انجام آزمون دستي بررسي 

                                                 
1-Assembly gap  
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توانند به آساني با خراش برداشته  كه مي اي ههاي فلزي پوشش داده شده با يك اليه الك يا ساير مواد الي محفظه  -ياد آوري 
رسد كه غالف با وسايل مناسب محكم شده است، اگر بتوان فقط  به نظر مي. شوند نميشوند، مطابق با اين مقررات در نظر گرفته 

روني غالف را با شكستن يا بريدن از جاي خود برداشت، يا اگر دو سر آن محكم شده باشد، يا اگر جا به جايي آن روي سيم كشي د
برداشت ، مي  المپ دارنده نگهاگر بتوان پوشش را تنها با شكستن يا بريدن يا پياده سازي . در مجاورت با اجزاء محدود شده باشد

  .توان درنظر گرفت كه پوشش با ابزار مناسب در جاي خود محكم شده است

يك روكش  عنوان بهاند، و  خته شدهسا دارنده نگهيك  عنوان بهقطعاتي مثل  لوله ساخته شده از مواد عايقي كه 
برداشته شوند،  المپ دارنده نگه، اگر فقط با پياده سازي شوند مياستفاده  المپ دارنده نگهغالف دروني نوك انتهايي 

  .شوند ميكشي بيروني و دروني در نظر گرفته  عايق بندي تكميلي براي سيم عنوان به
  جريانهاي حامل  اتصاالت الكتريكي و قسمت  4-11
نشود طراحي شوند كه فشار به محل اتصال، به مواد عايقي انتقال داده  اي گونه بهاتصاالت الكتريكي بايد   4-11-1
در ) هاي دست كم معادل آنها به غير از اتصاالتي همچون سراميك، ميكاي خالص يا ساير مواد مشابه با مشخصه(

  .جبران نمودن تغيير شكل مواد عايقي را دارا باشند منظور بههاي فلزي بايد انعطاف كافي  غير اين صورت قسمت
  .شود ميمطابت، با بازرسي انجام 

ن گونه اي هنبايد براي اتصال قطعات حامل جريان استفاده شوند، مگر آنكه به وسيل 1هاي خودكار پيچ 4-11-2
مجهز  وسيله قفل كننده مناسب مستقيم با يكديگر در تماس باشند و به يك طور بهها، قطعات حامل جريان  پيچ

  .شده باشند
همانند روي يا  هاي خودكار كه براي وصل كردن قطعات حامل جرياني كه از فلز نرم  اي و پيچ هاي خود رزوه پيچ

  .اند، نبايد مورد استفاده قرار گيرند آلومينيوم ساخته شده
توان براي اتصال پيوسته زمين از پيچ  شد، مياگر در استفاده عادي باز و بسته كردن مكرر پيچ ضرورت نداشته با
  .خودكار استفاده كرد كه دستكم دو پيچ براي هر اتصال الزم است

  .شود ميمطابقت، با بازرسي انجام 

  . ها مراجعه كنيد براي مشاهده چند نمونه از پيچ 22به شكل  -يادآوري 

كانيكي به كار مي روند بايد در مقابل شل شدن هايي كه براي اتصال الكتريكي يا م ها و پرچ پيچ  3 – 11 – 4
ها، يك  براي پرچ. تواند استحكام رضايت بخش را تأمين نمايد استفاده از واشر فنري مي. استحكام داشته باشند

  .تواند كافي باشد واشر يا پولك غير گرد يا خاردار مي
هايي كه در كاربرد عادي نياز به  كردن پيچ ، براي قفلشوند ميتركيبات آب بندي كننده كه به وسيله حرارت نرم 

  .باشد باز و بسته شدن ندارند، قابل قبول مي
                                                 

1-Self tapping screw 
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  .شود ميمطابقت، با انجام بازرسي و آزمون دستي انجام 
مس يا فلزي با %  50قطعات حامل جريان، بايد از جنس مس باشند يا آلياژي كه دست كم   4 – 11 – 4

  .مشخصات مشابه  باشد

فلزي كه حداقلٍ مشخصات معادل را داراست، قابل قبول باشد، به شرطي كه  عنوان بهتواند  هادي آلومينيومي، مي - 1يادآوري
  .مناسبت آن، در هر مورد بررسي شود

  .گيرد هايي كه اساساً حامل جريان نيستند ، مانند پيچ ترمينال را در بر نمي اين مقررات، پيچ
  .نسبي حفاظت شده باشند طور بهردگي مقاوم يا قطعات حامل جريان بايد در مقابل خو

  .شوند ميمس دارند، مشمول اين مقررات % 50مس و آلياژهاي آن كه دست كم  - 2يادآوري

  . شود ميمطابقت، با بازرسي و درصورت لزوم، تجزيه شيميايي انجام 
  .ه باشندقطعات حامل جريان، نبايد مستقيماً با سطح نصب يا چوب، تماس داشت  5 – 11 – 4

  .شود ميمطابقت، با بازرسي انجام 
دهد،  هاي الكتريكي كه در كاربرد عادي رخ مي وسيله قطع و وصل الكترومكانيكي بايد در مقابل تنش  6 – 11 – 4

  .مقاوم باشد
و به سرعت انجام  شود ميمطابقت، به وسيله يكصد بار عمل كردن با وسيله قطع و وصل الكترومكانيكي بررسي 

و  شود ميآزمون با جريان متناوب اسمي انجام ). هر عمل، معادل يك قطع يا وصل اتصال است(ستگي دارد، آن ب
باشد،  6/0ضريب توان بار بايد تقريباً . برابر جريان اسمي وسيله اتصال الكتريكي باشد 25/1جريان آزمون بايد 

باشد، در هر حالت ضريب توان بايد برابر  مگر اينكه جريان اسمي ديگري براي بارهاي اهمي نشانه گذاري شده
  .يك باشد

و  1چنانچه چراغ براي بارهاي اهمي و القايي نشانه گذاري شده باشد، در هنگام آزمون بايد هر دو ضريب توان 
  .در نظر گرفته شوند 6/0

مي تحت  بار قرار برابر جريان اس 5/1قبل و بعد از هر آزمون وسيله قطع و وصل الكترومكانيكي بايد با جرياني 
  .باشد mV50گيرد و افت ولتاژ هر اتصال نبايد بيش از 

ها، وسيله قطع و وصل الكترومكانيكي بايد آزمون استقامت الكتريكي مطابق با  در ادامه، جهت تكميل اين آزمون
  .، راتحمل نمايد2-10بند 

  :ها مشاهده نمود پس از انجام آزمون بايد موارد زير را در نمونه
  عدم تخريب ناشي از فرسايش براي كاركردهاي بعدي، -
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  ها، ها و ديواره عدم تخريب در محفظه -
  .عدم شل شدن و لقي در اتصاالت الكتريكي يا مكانيكي -

براي وسيله قطع و وصل الكترومكانيكي به وسيله آزمون الكتريكي مشابه سازي  3- 14-4آزمون مكانيكي بند 
  .شود مي

  و گلندها) مكانيكي ( ها، اتصاالت  پيچ  12 – 4
ها ممكن است منجر به نا ايمن شدن چراغ شود، بايد در  ها و اتصاالت مكانيكي كه خرابي آن پيچ  1 – 12 – 4

  .بوجود آمده به هنگام كاربرد عادي، مقاوم باشند مكانيكيهاي  مقابل تنش
  .ده باشندها نبايد از مواد نرم يا قابل انعطاف ساخته ش پيچ

  .مثال نام برد عنوان بهها مي توان  از روي، برخي انواع آلومينيوم و بسياري از ترموپالستيك -يادآوري

هاي فلزي به عايق  داري است، اگر در هنگام تعويض با پيچ هايي كه كاركرد آنها براي مقاصد تعمير و نگه پيچ
  .د عايقي ساخته شده باشندبندي مضاعف يا تقويت شده آسيب برسانند، نبايد از موا

ها و ساير قطعات، بايد با اولين  پيچ نصب براي باالست: مثال عنوان بههايي كه براي پيوستگي اتصال زمين  پيچ
باالست، درصورت منظور شدن،  دارنده نگهبند از همين پاراگراف مطابقت داشته باشند، زيرا حداقل يك پيچ 

  .كاركرد مكانيكي و الكتريكي دارد
ر اين بند، به دليل اينكه حداقل يك پيچ باالست را نگه مي دارد، اين كاركرد مكانيكي يا الكتريكي درنظر گرفته د

  .شود مي
  .شود نميداري محسوب تعمير و نگهباالست،  دارنده نگهتعويض پيچ 

كابل يا بند به كار هاي ساخته شده از  مواد عايقي كه براي  بستن مستقيم روي  براي مهاربندها مي توان از پيچ
  .شود نميبخشي از تعمير و نگهداري محسوب  عنوان بههايي  مي روند، استفاده كرد، زيرا تعويض چنين پيچ

مشابه  اي گونه بهيا  كنند ميهايي كه فشار اتصال را منتقل  ها و مهره و پيچ شود ميمطابقت، با بازرسي انجام 
خرابي براي استفاده بعدي در اتصاالت پيچي  گونه هيچبايد پنج بار باز و بسته شوند،  شوند ميتوسط كاربر محكم 

كامل دور  طور بههاي ساخته شده از مواد عايقي بايد  ها و مهره درهنگام هر باز و بسته كردن، پيچ. نبايد رخ دهد
ي در نصب يا در بستن پيچ در حين آزمون هيچ خرابي نبايد رخ دهد كه بر روي استفاده بعد. انداخته شوند

پس از آزمون، امكان استفاده از پيچ يا مهره ساخته شده از ماده عايقي در محل خود، بايد . اتصال تأثير بگذارد
  . وجود داشته باشد
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 1-4، مقادير گشتاور پيچشي اعمال شده در جدول شود ميآزمون به وسيله پيچ گوشتي و آچار مناسب انجام 
و مستقيماً روي  شوند ميهاي ساخته شده از مواد عايقي كه در مهاربند به كار برده  براي پيچ داده شده است، بجز

 .است Nm 5/0، گشتاور پيچشي، برابر با شوند ميبند يا كابل بسته 

  ها آزمون گشتاور بر روي پيچ -  1-4جدول 
  قطر نامي پيچ  گشتاور

mm Nm3  Nm 2  Nm 1  
40/0  
50/0  
50/0  
60/0  
60/1  
90/1  
00/1  
25/1  
00/4  
50/8  
50/14  
00/24  
00/57  

40/0  
50/0  
60/0  
80/0  
20/1  
80/1  
00/2  
50/2  
00/8  
00/17  
00/29  
00/48  
00/114  

20/0 
25/0  
30/0  
40/0  
70/0  
80/0  
80/0  
-  
-  
-  
-  
-  
-  

  8/2تا و خود 
  0/3تا و خود    8/2باالتر از 
  2/3تا و خود    0/3باالتر از 
  6/3تا و خود    2/3باالتر از 
 1/4تا و خود    6/3باالتر از 

  7/4تا و خود    1/4باالتر از 
  3/5تا و خود    7/4باالتر از 
  0/6تا و خود    3/5باالتر از 
  0/8تا و خود    0/6باالتر از 
  0/10تا و خود    0/8باالتر از 
  0/12تا و خود  0/10باالتر از 
  0/14تا و خود  0/12باالتر از 
  0/16 تا و خود 0/14باالتر از 

  
از . پيچ نبايد با زور باز و بسته شود. مورد آزمون مناسبت داشته باشد 1شكل تيغه پيچ گوشتي بايد با گُل پيچ

  .شود ميها چشم پوشي  خرابي پوشش
  .)گيرد باشد كه آچار يا پيچ گوشتي در آن قرار مي منظور از گُل پيچ، قسمت بااليي پيچ مي(

باشد كه هنگام  هاي مغزي معتبر مي هاي بدون گُل پيچ، همانند پيچ براي پيچ، 1- 4مقاديرستون يك از جدول 
  . دنسفت شدن نبايد ازسوراخ بيرون بزن

  :  براي موارد زير به كار مي رود 2ستون 
  ها؛ ها ي فلزي و مهره ساير پيچ -
  .هاي ساخته شده از مواد عايقي پيچ -

                                                 
1 - Head of screw 
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  ).آچارخور(داراي يك سر شش وجهي كه ابعاد آن بزرگتر از قسمت دنده شده پيچ باشد  .

پيچ (با شياري براي اعمال آچار آلن، كه ابعاد آن بزرگتر از قسمت دنده شده پيچ باشد  اي هداراي يك سر استوان.
  ).آلن

ابر قطر بخش دنده شده پيچ باشد بر 5/1داراي يك سر با يك شيار يا  شيارهاي متقاطع كه ابعاد  كالهك آن  .
  ).سورپيچ دوسو يا پيچ چها(

  .هاي ساخته شده از مواد عايقي به كار مي رود براي ساير پيچ 3ستون 

هاي فوالدي يا مشابه كه معموالً  براي پيچ mm 0/6هاي با قطر بيش از  براي پيچ 1- 4مقادير داده شده در جدول 
  . د دارندها بكار مي روند، كاربر در نصب چراغ

هاي  دارنده نگهبراي نوك دنده شده   mm 0/6هاي با قطر بيش از  براي پيچ 1- 4مقادير داده شده در جدول 
  .مطابقت دارند، كاربرد ندارند IEC60238از استاندارد بين المللي  15كه با مقررات بند   المپي

، كاربرد شوند ميكليد دگمه فشاري استفاده  وسيله ثابت كردن عنوان بههاي فلزي كه  مقررات اين بند براي مهره
  .ندارند

هايي كه در هنگام نصب و اتصال چراغ به  هايي كه انتقال دهنده فشار در اتصال هستند و پيچ پيچ    2 – 12 – 4
  .هستند، بايد در داخل بخش فلزي پيچ  شوند mm 3كار مي روند و داراي قطر نامي كمتر از 

ها براي محكم  ها يا مهره روند، شامل پيچ ها به كار مي به هنگام نصب چراغ يا تعويض المپهايي كه  ها يا مهره پيچ
هايي كه براي نصب  هاي رزوه شده، پيچ اتصاالت لوله. باشند ها و غيره مي هاي محكم شونده، سيم كردن درپوش

هادي، شامل  هاي اي و پيچ هاي شيشه هاي محكم كننده پوشش هاي يا مهره روند، پيچ چراغ روي سطح به كارمي
  .شوند نمياين مقررات 

، به شوند ميهايي كه در هنگام نصب يا تعويض المپ به كار گرفته  و براي پيچ شود ميمطابقت، با بازرسي انجام 
  .شود مي، انجام  1-12-4وسيله آزمون داده شده در بند 

  .ندارد كاربرد  3 – 12 – 4

اي  ساخته شوند كه در اثر  گونه بهها، بايد  اتصاالت پيچ شده يا محكم شده بين قطعات مختلف چراغ  4 – 12 – 4
هاي  بازوهاي ثابت و لوله. دهد، شل نشوند تنش، خمش، پيچش و ارتعاش و مانند آن، كه در كاربرد عادي رخ مي

  .مطمئن متصل شده باشند طور بهآويز، بايد 
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هاي جلوگيري  از شل شدن  هايي  ازروش هاي محكم شونده مثال هاي قفل شونده و پيچ لحيم كاري، جوشكاري مهره - يادآوري 
  .اتصاالت هستند

مطابقت،با بازرسي و سعي در شل كردن اتصاالت قفل شونده با اعمال گشتاوري كه از مقاديرزير تجاوز نكند، 
  :شود ميبررسي 

Nm5/2   براي اندازه كوچكتر ازM10 ،و خود آن يا قطرهاي مشابه  
Nm   5  هاي بيش از  براي اندازهM10 يا قطرهاي مشابه. 

،  مطابقت بايد با شوند ميهاي المپي كه در هنگام عمل چرخش جهت تعويض المپ بدون حفاظ  دارنده نگهبراي 
( ز يك وسيله نصب هاي المپ ثابت شده به چراغ توسط  بيش ا دارنده نگهبازرسي بررسي شود، آزمون برروي 

هاي  در جهت عقربه min  1گشتاور آزمون بايد به مدت زمان. شود نميانجام ) دو مهره نصب : مثال عنوان به
  :ي كه از مقادير زير بيشتر نشودطور به، شود ميساعت و برعكس آن اعمال 

-Nm  0/4  المپ دارنده نگهبراي E40 ،  
-Nm 0/2  المپ دارنده نگهبراي  B22  ، E27،  
-Nm 2/1  المپ دارنده نگهبرايB15   ،E14   ) به جز نوع شمعي(،  
- Nm5/0  شمعي   المپ دارنده نگهبرايB15  ، E14.  

  .گيرند كند، قرار مي تجاوز نمي Nm8/0براي كليدهاي دگمه فشاري، وسايل محكم كننده تحت گشتاوري كه از  
  .در خالل آزمون ، اتصاالت پيچ شده نبايد شل شود

  :گلندهاي پيچي، بايد با آزمون زير مطابقت نمايند  5 – 12 – 4
به ميزان ناچيزي ) مقدار بر حسب ميلي متر ( هاي پيچي، بايد به يك بوش فلزي مجهز باشند كه قطر آن  گلند

نيروي داده شده در . سپس گلندها بايد با آچار مناسبي سفت شوند. از قطر داخلي قطعه آببندي  كمتر است
  .شود مياز محور گلند به آچار اعمال  mm250به فاصله  اي هدر نقط min1، به مدت 2-4 جدول

  هاي گشتاور روي گلندها آزمون    2-4جدول 
  قطر ميله آزمون  نيرو

mm 
  گلندهاي ساخته شده از مواد ريخته گري

N  
  گلندهاي فلزي

N 
25/3  

     5   
50/7  

  25/6  
50/7  
10  

  14تا و خود 7
  20تا و خود  14باالتر از 
  20باالتر از 
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  .ها، بعد از آزمون نبايد مشاهده شود خرابي در گلندها و چراغ گونه هيچ
  استقامت مكانيكي     13 – 4
ها بايد استقامت مكانيكي كافي داشته باشند و داراي آن چنان ساختاري باشند كه بعد از  چراغ  13-1 – 4

  .ايمن كار كنند طور بهكاركرد سخت كه در شرايط معمولي ممكن است رخ دهد، 
استاندارد بين كه در  اي گونه بهمطابقت، با اعمال ضربه به آزمونه توسط فنر تحت فشار دستگاه آزمون ضربه، 

نمايند، بررسي  هاي مناسب ديگر كه نتايج مشابهي را حاصل آمده است يا روش IEC60068-2-63لمللي ا
  .شود مي

  .هاي مختلف، نتيجه آزمون يكساني را بدهد باشد، انرژي ضربه معادل از روش ضروري نمي -يادآوري 

. شود mm20ميزان تراكم  N 1000 فنر چكش بايد آن چنان فشرده شود، برحسب ميلي متر، كه به ازاي نيروي
 برطبقفنرها بايد آن چنان قابل تنظيم باشند كه بتوانند باعث ضربه زدن چكش با انرژي ضربه و فشردگي فنر 

  .شوند 3-4جدول 
  انرژي ضربه و فشردگي فنر  -  3-4جدول 

فشردگي برحسب       
mm 

  انرژي ضربه
Nm  

  
  ها انواع چراغ

  ساير
  ها بخش

ي ها بخش
  شكستني

  ساير
  ها بخش

ي ها بخش
  شكستني

  
17  
  

20  
  

24  

  
13  
  

17  
  

20  

  
35/0  
  

50/0  
  

70/0  

  
2/0  
  

35/0  
  
5/0  

هاي  هاي معمولي و چراغ هاي توكار، انواع چراغ چراغ
  .سيار ديواركوب براي نصب روي ديوار

هاي قابل حمل كفي و روميزي،  چراغ
  .هاي مخصوص عكاسي و فيلمبرداري چراغ
ها،  ها و خيابان ي جادهيهاي روشنا ها، چراغ افكن نور

هاي  و چراغ)متحرك ( هاي استخري، پاركي سيار  چراغ
  .كودك پسند

هاي دستي،هاي استفاده در شرايط سخت المپ چراغ  هاساير آزمون
  روشنايي ريسه

وجه . گيرند كه از محدوده چراغ بيرون زده باشند هاي المپ و اجزاي ديگر تنها وقتي مجدداً مورد آزمون قرار مي دارنده نگه –يادآوري 
  .شود ميها توسط المپ پوشانده  گيرد زيرا در شرايط كار عادي، اين قسمت هيچگاه مورد آزمون قرار نمي المپ دارنده نگهداخلي 

همچنين قطعات ) جهت حفاظت در برابر گرد و غبار، اجسام سخت و رطوبت(مشجر  شيشه و پوشش: قطعات شكستني عبارتند از
  .تجاوز نمي كند m2 c4از محفظه بيرون زده اند يا سطح مقطع آنها از  mm 26سراميكي وقطعات كوچكي از بدنه چراغ كه كمتر از 

  .شوند ميدر نظر گرفته هاي شكستني،  قسمت عنوان به،  21- 4هاي محافظ مورد نياز مطابق با بند  پوشش
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 اي هكنند، و قطع يا پرتو ماوراء بنفش را تأمين مي/ هاي مشجري كه حفاظت در برابر شوك الكتريكي و پوشش
باشند كه حفاظت در برابرگرد و غبار، اجسام سخت و رطوبت و همچنين المپ را به عهده دارند، تحت آزمون  مي

  .شوند نميقرار داده 
هاي كابل بازگذاشته  ، وروديشود ميعادي روي يك تخته سخت، نصب يا نگه داشته  نمونه دروضعيت كار

هاي مشابه با نيرويي معادل دو سوم  ، ثابت كننده پوشش و پيچشوند ميهاي شكستني باز  ، خروجيشوند مي
  .شوند ميبيان شده است، سفت  1-4مقداري كه در جدول 

هاي  ، به مواد عايقي محفظه قطعات برقدار و بوشينگشود ميد در حالي كه سه ضربه به ضعيفترين نقطه  وار
هاي اضافي براي دستيابي به ضعيف  نمونه. هاي ويژه معمول شود متشكل از مواد عايقي، درصورت وجود، دقت

  .ترين نقطه ممكن است مورد نياز باشند، در صورت ترديد  آزمون روي نمونه جديد  با سه ضربه بايد تكرار شود
  :ز آزمون، نمونه نبايد دچار خرابي شود، به خصوص بعد ا
  قطعات برقدار نبايد قابل دسترس شوند، - الف
  هاي عايقي نبايد به مخاطره بيفتد، هاي عايقي و ديواره اثربخشي اليه -ب
نمونه بايد درجه حفاظت خود را در برابر گرد و غبار، اجسام سخت و رطوبت مطابق با جدول طبقه بندي  -پ

  موده باشد،حفظ ن
هاي عايقي  ها يا اليه ن پوششاي هامكان جا به جايي يا تعويض پوشش خارجي وجود داشته باشد بدون آنك -ت

  .آنها دچار شكستگي شوند
  .شكستگي محفظه درصورتي مجاز است كه جا به جايي آن، ايمني را به مخاطره نيندازد

آزمون استقامت الكتريكي بر روي عايق تكميلي آمده است،  10درصورت هرگونه ترديد، طبق آنچه در بخش 
  .شود ميياتقويت شده انجام 

 11مقادير تعريف شده در بخش  برطبقهاي كوچك كه فواصل خزشي يا هوايي را  از خرابي پوشش رويي، خراش
گذارند و گرد و  هاي كوچك كه مستقيماً بر حفاظت در برابر شوك الكتريكي تأثير نمي دهند، يا براده كاهش نمي

  .شود ميغبار يا رطوبت، صرفنظر 
شته گيرند، بايد به حد كافي استقامت مكانيكي دا هاي فلزي كه قطعات  برقدار را در بر مي درپوش  2 – 13 – 4

  .باشند
  .شود مي، بررسي  5- 13- 4تا  3-13- 4هاي بندهاي  مطابقت، با آزمون

. شود مياستفاده  2868از انگشتك آزمون خم نشده با ابعاد داده شده در استاندارد ملي شماره   4-13-3
  .شود ميروي سطح فشرده  N 30انگشتك با نيروي 
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  .برقدار در تماس باشندهاي فلزي نبايد با قطعات   در خالل آزمون، قسمت
مطابقت  11ها نبايد زياد تغيير شكل داده باشد و چراغ بايد هم چنان با مقررات بخش  بعد از آزمون، پوشش

  .داشته باشد
  هاي استفاده در شرايط سخت چراغ 4 – 13 – 4

  .باشند IP54اقل هاي استفاده در شرايط سخت، بايد داراي درجه حفاظت در برابر نفوذ اجسام يا رطوبت حد چراغ
  .شود ميبررسي  0- 2-9مطابقت، با بازرسي و آزمون بند 

هاي استفاده در شرايط سخت بايد به حد كافي استقامت مكانيكي داشته باشند و نبايد در شرايط كار عادي  چراغ
  .ي كافي باشندكنند بايد داراي استقامت مكانيك ، لوازم نصبي كه پايه را به چراغ وصل ميعالوه به. واژگون شوند

  .شود ميبه شرح زير بررسي ) ت ( تا ) الف ( هاي  مطابقت، با آزمون
  براي استفاده در  شرايط  سخت) هاي دستي  غير از چراغ( هاي ثابت و سيار  چراغ –الف 

رسد، روي هر سطحي كه در  به هر يك از سه نمونه، سه ضربه مجزا در نقاطي كه ضعيف ترين نقطه بنظر مي
 دارنده نگههمانند كار عادي روي يك سطح ) ها(نمونه بدون المپ. ادي بدون حفاظ باشد، بايد وارد شودحالت ع

  .شود ميسخت، نصب 
  Hاز ارتفاع  Kg51/0و وزن  mm 50ضربات با سقوط يك گلوله فوالدي به قطر 

 )m 3/1( ،نشان داده شده است، براي ايجاد انرژي ضربه معادل  21كه در شكل  صورتي به Nm5/6  اعمال
  .شوند مي

نيز خنك  - C2 5، بايد تا شوند ميهريك ازسه نمونه چراغ كه براي كاربرد روشنايي بيروني در نظر گرفته 
در دماي مذكور هستند، ها  در خالل زماني كه نمونه .شوند و تحت اين دما به مدت سه ساعت نگه داشته شوند

  .گيرد آنچه در باال به آن اشاره شد انجام مي برطبقآزمون ضربه 
  هاي دستي چراغ –ب 

ها از  چهار ارتفاع  متفاوت صورت  سقوط. شوند ميها چهار بار از ارتفاع يك متري روي يك كف سيماني رها  چراغ
ها بدون المپ ولي با  ، چراغشوند ميط چرخانده حول محور افقي بين هر سقو  90ها به ميزان گيرند، چراغ مي

  .شوند ميهاي محافظ، درصورت وجود، آزمون  شيشه
ب ، بايد ايمني چراغ به مخاطره نيفتاده يا چراغ براي استفاده  - 4-13-4الف يا  -4-13- 4هاي  بعد از آزمون بند

  .شوند هاي محافظ المپ، در برابر خرابي نبايد شل قسمت. بعدي خراب نشده باشد

در صورتي كه شيشه يا پوشش، تنها حفاظ المپ در برابر خرابي . ها ممكن است دچار تغيير شكل شوند اين قسمت -يادآوري 
  .شود مينباشد، از شكستگي شيشه محافظ يا پوشش مشجر صرفنظر 
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  .شوند ميارائه  دارنده نگههايي كه با پايه  چراغ –پ 
  ). شوند مي(  شود ميقبل از آزمون جدا ) ها(هر المپ

  .از حالت عمودي واژگون شوند  6تحت زاويهچراغ و پايه نبايد 
  .از حالت عمودي مقاومت كند   15چراغ ، بايد در مقابل چهار بار واژگوني تحت زاويه 

  .لوازم نصب پايه بايد درمقابل نيرويي چهار برابر وزن چراغ در نامناسب ترين جهت مقاومت كنند
 1-5-12درجه از حالت عمودي واژگون شود، آزمون   15ر هنگام آزمون روي سطح مايل تحت زاويه اگر چراغ د

  .گيرد با چراغ روي سطح افقي در نامناسب ترين موقعيت واژگوني كه ممكن است در عمل پيش آيد، صورت مي
  ها براي كار موقتي و قابل نصب روي پايه چراغ –ت 

  .ناشي از آزمون زير مقاومت كندچراغ بايد در برابر چهار ضربه 
  ).شوند مي(شود ميقبل از آزمون جدا ) ها(المپ 

اي است كه در  طول ميله به اندازه پايه. شود ميچراغ با يك ميله آلومينيومي در برابر ديوار بتوني يا آجري آويزان 
  .حالت نصب روي پايه در مشخصات چراغ داده شده است

  .كه ميله در صفحه افقي قرار گيرد وسپس آزادانه در برابر ديوار سقوط كندتا آن شود ميچراغ باال برده 
  .پس از آزمون، نبايد ايمني به مخاطره بيافتد

  .كاربرد ندارد  5 – 13 – 4

و چراغ وصل شده به پريز منابع تغذيه، بايد داراي استقامت  1ترانسفورماتور فيش دار/ باالست  6 – 13 – 4
  .مكانيكي كافي باشند

  .شود ميگيرد، بررسي  نشان داده شده و در يك بشكه گردان انجام مي 25مطابقت، با آزمون زير كه در شكل 
  .دور در دقيقه مي چرخد ، بنابراين ده سقوط در هر دقيقه رخ مي دهد 5بشكه با نرخ 

  :  شوند ميها ر mm3بر روي يك صفحه فوالدي با ضخامت  cm 50ها به دفعات مندرج در ذيل از ارتفاع  نمونه
  بيشتر نباشد، g250بار، اگر جرم نمونه از  50 -
  .بيشتر باشد g250بار، اگر جرم نمونه از  25 -

                                                 
 

1- Plug – in  Transformer 
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خرابي در چهار چوب اين استاندارد را نشان دهد، اما لزومي ندارد كه  گونه هيچپس از انجام آزمون، نمونه نبايد 
در صورتي كه . اي صرفنظر شود شده به وسيله حباب شيشهحتماً قابل استفاده باشد و بايد از هر خرابي ايجاد 

هاي كوچكي از نمونه كه ممكن است شكسته شده  هاي الكتريكي انجام نشده باشد، از تكه حفاظت در برابر شوك
  .شود ميباشد، صرفنظر 

يي و هاي كوچك كه باعث كاهش فواصل هوا ها و خرابي دندانه و خرابي پوشش رويي و خراش از كج شدن پين
  .شود مي، صرفنظر شوند مي 11خزشي كمتر از مقادير داده شده در بخش 

  وسايل آويز و تنظيم   14 – 4
  .هاي مكانيكي، بايد ضرايب ايمني كافي را دارا باشند آويز  1 – 14 – 4

  .شود ميهاي مناسب زير بررسي  مطابقت، با انجام آزمون
ثابتي  بطور يكنواخت توزيع شده است و چهار برابر وزن چراغي  بار: هاي آويز براي تمامي چراغ "الف  "آزمون

در پايان اين دوره، اجزاء آويزه، . است كه بايد به جهت استفاده عادي بار به مدت يك ساعت به آن افزوده شود
شوند، هر يك از  بيني پيشاگر وسايل نصب ثابت يا آويز گوناگوني . نبايد تغيير شكل محسوسي پيدا كرده باشد

  .جداگانه آزمون شوند طور بهآنها بايد 
  .براي آويز قابل تنظيم، بار بايد هنگامي كه كابل حامل كامالً باز شده باشد، اعمال شود

هاي  ، ابتدا در جهت عقربه min 1به مدت  Nm 5/2يك گشتاور : هاي با آويز محكم براي چراغ "ب"آزمون 
براي اين آزمون، نبايد امكان چرخش چراغ بيش از يك دور در . شود ميل ساعت سپس در جهت عكس آن اعما

  .ي ثابت شده ، وجود داشته باشدها بخشهر جهت نسبت به 
  :باشند جزئيات آزمون بازوهاي آويز محكم به قرار زير مي: براي بازوهاي آويز محكم "پ  "آزمون 

اند، بازو  شده بيني پيش) مثال براي استفاده در كارگاه  بطور( در مورد بازوهايي كه براي كاربردهاي سخت  –الف 
در جهات مختلف به انتهاي آزاد آن  min1به مدت  N40، يك نيروي شود ميبه صورت استفاده عادي نصب 

هنگامي كه نيروي آزمون حذف . باشد Nm5/2گشتاور خمشي حاصل از اين آزمون نبايد كمتر از . شود مياعمال 
جا به جايي دائمي يا تغيير شكل محسوسي ايمني را به  مخاطره بياندازد از خود   گونه هيچيد ، بازو نباشود مي

  .نشان دهد
اند، بايد  شده بيني پيش) بطور مثال براي استفاده خانگي(در مورد بازوهايي كه براي كاربردهاي ضعيف  –ب 

تاور خمشي حاصل از اين آزمون نبايد از ، اعمال شود و گش N10، ولي با نيروي min1همان آزمون باال به مدت 
Nm0/1 كمتر باشد.  

جرم چراغ نبايد از مقداري كه سازنده ريل پيشنهاد كرده است : هاي نصب شده روي ريل براي چراغ " ت "آزمون 
  .شده، بيشتر باشد بيني پيشو براي حداكثر باري كه وسايل آويز چراغ براي آن 
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در نامناسب ترين  min1بر روي كابل بدون هيچ  گونه تكاني به مدت : دارهاي گيره  براي چراغ "ث  "آزمون 
آزمون استاندارد كه با  "ميز  "در طول آزمون، گيره برروي يك . شود ميجهت استفاده عادي، يك كشش انجام 

 و بار ديگر با ضخامت حداكثري كه گيره mm10معمولي ساخته شده و يكبار با ضخامت نامي   اي هصفحه شيش
گيره . افزايش مي يابد mm10براي اين آزمون، ضخامت ميز آزمون با ضريب . شود ميتواند داشته باشد، نصب  مي

  .روي شيشه شروع به حركت نمايد N 20نبايد تحت نيروي كشش 
 mm20هاي گيره دار روي يك ميله فلزي داراي پوشش كرم صيقلي يك دست و با قطر نامي  بايد چراغ عالوه به

، شود ميروي كابل اعمال  N20چراغ نبايد تحت وزن خود چرخيده و ميله نبايد وقتيكه كشش . آزمون شود
نامناسب براي نصب روي  "هايي كه با عبارت  آزمون روي ميله فلزي صيقلي نبايد بر روي چراغ. سقوط كند
  .اند، انجام شود نشانه گذاري شده  " 1اجسام مدور

براي رسيدن به حداكثر ضخامت، امكان وارد كردن نيرو mm10هاي  افزايش ضخامت صفحه آزمون به وسيله گام - 1يادآوري 
  .توسط گيره به داخل پوسته آزمون را محدود مي سازد

  هاي فشرده آزمون پوسته براي آزمون حداكثر ضخامت، ممكن است شامل اليه - 2يادآوري 

  .ح درگير با گيره از جنس شيشه باشدشيشه و چوب باشد، مشروط بر اينكه سطو
تأمين نصب و بكارگيري چراغ ثابت يا  منظور بهدر هنگام وجود راهنما و  يا در صورت ارائه وسايلي توسط سازنده 

توانند مطابق با  اين تجهيزات مي) مراجعه كنيد 3- 3به بند ...)( سوراخ، بست و (لوازم كنترل المپ بدون لوازم 
  .فته شوندمقررات در نظر گر

. تجاوز كند kg 5نبايستي از  شوند ميجرم چراغي كه با يك بند تغذيه به صورت آويزان نگه داشته   2 – 14 – 4
بيشتر  N/mm2 15ها از  هادي هادي بند تغذيه آويزان، بايد آن چنان باشد كه تنش در سطح مقطع كل نامي

  .نشود
  .شوند ميها در نظر گرفته  هادي براي محاسبه تنش، فقط

، طراحي چراغ يا يا بندهاي تغذيه بايد آن چنان باشد  شود ميآويزان  kg 5وقتي كه يك چراغ با جرم بيشتر از 
  .هادي جلوگيري كند كه از اعمال هرگونه تنش بر

  .بر آورده گرددهاي تحمل كننده بار وزني هستند،  تواند با استفاده از يك كابل مناسبي كه داراي رشته اين مقررات، مي -يادآوري 
جرم و گشتاور خمشي مؤثر نبايد از  شوند مياديسون يا ميخي متصل  المپ دارنده نگههايي كه به  براي چراغ گونه

گشتاور خمشي بستگي به نقطه تماس دارد، تماس چراغ گونه با . تجاوز كند 4- 4مقادير حداكثر در جدول 
  . باشد ميخي در موقعيت كامالً قفل شده، مي المپ دارنده نگهاديسون يا خار  المپ دارنده نگهكنتاكت مركزي 

                                                 
1-Not suitable for mounting on tublar material  
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  ها گونه آزمون بر روي چراغ  -  4-4جدول 
  ها چراغ

  هاي المپ دارنده نگه
  

  بيشينه گشتاور خمشي
Nm 

  بيشينه جرم
kg

9/0  8/1  B15  , E14 

8/1 0/2 B22 , E27 

من مورد استفاده قرار اي هعادي براي ايجاد حاشي طور بهبايد  المپ دارنده نگهين مقادير كمتر از مقاديري است كه ا - 2يادآوري 
  .دهد

  .شود ميگيري و محاسبه بررسي  مطابقت، با بازرسي، اندازه
4-14-3    

  .تنظيم كننده در زير آمده است لوازم مقررات براي
هاي تلسكوپي بايد داراي آن چنان  يا لولهها، لوازم باالبر، بازوي تنظيم و  مفصل: مثال عنوان بهلوازم تنظيم - الف

ها تحت فشار قرار نگرفته، درگير نشده، خراب نشده يا در امتداد محور طولي  ساختاري باشند كه بندها يا كابل
  .در خالل كار چرخانده  نشوند 360بيش از 

در صورتي كه . گيرد استفاده قرار مي براي هر مفصل مورد   360اگر يك چراغ داراي بيش از يك مفصل باشد، حد  -يادآوري 
  .خيلي به هم نزديك نباشد، الزم است هر مورد در جاي خود مورد قضاوت قرار گيرد

  :شود ميمطابقت، با آزمون زير انجام 
در  يك دوره كاري، .مورد استفاده قرار گيرند 5-4لوازم تنظيم مجهز به كابل يا بند مناسب، بايد مطابق با جدول 

نرخ حركت نبايد . اندازي است يك نقطه بحراني در گستره به نقطه ديگر و برگشت به نقطه وضعيت راهحركت از 
  .بار در هر ساعت تجاوز كند 600باعث گرم شدن قابل مالحظه وسيله شده و نبايد از 

، مشابه 6- 11-4هاي اتصال الكترومكانيكي، با آزمون اتصال الكتريكي  ذكر شده در بند  اين آزمون براي سيستم
  .شود ميسازي  

  .شود ميمطابقت، با بازرسي انجام 
هادي  هاي تابيده در يك از رشته% 50در صورت وجود بندهاي قابل انعطاف، بعد از انجام آزمون، نبايد بيش از 

ولتاژ هاي مقاومت عايقي و  بند يا كابل بايد با آزمون. پاره شده باشد يا اشكال جدي در عايق نبايد حاصل شود
  .، منطبق باشد10زياد ذكر شده در بخش 
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ضعيف براي جلوگيري از  طور بهها  تواند تنظيم شود، با مفصل و نظاير آن، جايي كه بست مي اي لولههاي گ مفصل
درصورت نياز، سطوح بست مجدداً در هنگام آزمون تنظيم . شود مياصطكاك اضافي درگير شده وآزمون 

  .شوند مي
در    135عادي طور بهي كه شامل يك لوله قابل انعطاف است، گستره تنظيم براي اين آزمون براي لوازم تنظيم

  .دو جهت از حالت عمودي است
ن تنظيم بدون استفاده از نيروي ناخواسته حاصل شود لوله قابل انعطاف فقط تا جايي كه اي هك هنگاميهر چند 

  . شود ميممكن است، خم 
شده براي نصب در دسترس، بايد امكان كاركرد براي چراغ  بيني پيشظيم هاي داراي لوازم تن چراغ -ب
تغييري در هيچ يك از  گونه هيچشده است را، بدون برهم زدن پايداري يا بدون  بيني پيشي كه براي آن منظور به

  .آمده است، فراهم نمايد 4- 12هاي آن يا به دليل سوختگي با دماي زياد مطابق با آنچه در جدول  قسمت
شده براي موارد استفاده عادي و با دماسنجي در طول  بيني پيشمطابقت، با دستكاري چراغ به وسيله يك تنظيم 

  .شود مي، بررسي 4-12آزمون بند 
حدود  cm5لوازم تبظيم بايد در فاصله  اطرافشده براي نصب در دسترس،  بيني پيشهاي  براي چراغ -پ

همين حدود . )هاي پرتوهاي نور به استثناي چشمه(را رعايت نمايند  1-12دماهاي لوازم تنظيم مطابق با جدول 
  .اند، كاربرد دارند ، براي كليه لوازم تنظيمي كه پس از قرارگيري چشمه پرتوهاي نور روشن شدهچنين همدمايي 

  .شود ميبررسي  4-12ماسنجي در طول آزمون بند مطابقت، توسط قرارگيري چشمه پرتوهاي نور چراغ و با د
  آزمون روي لوازم تنظيم  -  5-4جدول 

  نوع چراغ  هاي كار تعداد دوره
1500  
150  
45  

  .هاي تخته رسماند، مانند چراغساخته شدهپيدرپيهايي كه براي تنظيم چراغ
  .اي هنور نقطهاي ويتريني با  ، مانند چراغشوند ميهايي كه گاه گاه تنظيم  چراغ
  .ها ، مانند نور افكنشوند ميهايي كه فقط در هنگام نصب تنظيم  چراغ

  
لوازمي . كنند، نبايد به لوله بيروني متصل شوند هاي تلسكوپي عبور مي هايي كه از لوله بندها يا كابل  4 – 14 – 4

  .ها در ترمينال، بايد تهيه شود هادي براي جلوگيري از كشش بر روي
  .شود ميبا بازرسي انجام مطابقت، 

هاي هدايت كننده براي بندهاي قابل انعطاف، براي جلوگيري از صدمه به بندها، بايد داراي خم   قرقره  5 – 14 – 4
ها بايد مدور باشد، قطر قرقره در پايين شيار بايد حداقل سه برابر قطر  شيارها در قرقره. با  شعاع بيشتري باشند 

  .هاي فلزي قابل دسترس بايد زمين شوند قرقره. بند باشد
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  .شود ميابقت، با بازرسي انجام مط
هاي وصل شده به پريز منابع تغذيه، نبايد كشش غير الزم را  و چراغ 1دار ترانسفورماتور فيش/باالست  6 – 14 – 4

  .روي پريز وارد كنند
هاي وصل شده به پريز منابع  ترانسفورماتور فيش دار با چراغ/باالست. شود ميمطابقت، با انجام آزمون زير بررسي 

پشت سطح درگير شده با پريز حول محور  mm 8تغذيه در شرايط كار عادي در پريز محكم شده و از فاصله 
  .شود ميگذرد، چرخانده  هادي دو شاخه مي افقي كه از خط مركزي پين

 Nm25/0د براي نگه داري سطح مورد نظر در صفحه عمودي نبايد از گشتاور اضافي كه بايد به پريز اعمال شو
  .تجاوز كند

هاي قابل نصب به پريز، كل گشتاور منتقل شده به پريز در هنگام تنظيم  در مورد وسايل  قابل تنظيم براي چراغ
  .بيشتر شود Nm 5/0نبايد از 

هاي پريز داراي  جدا شود، مگر اينكه سوراخ مورد استفاده براي آزمون بايد) درصورت وجود(اتصال زمين پريز 
  .درپوشي باشند كه تنها به هنگام ورود پين اتصال زمين باز شوند

  مواد قابل اشتعال  15 – 4
سيم  2- 3- 13ها و قطعات مشابه كه خاصيت عايقي ندارند و در برابر آزمون بند  ها، حباب پوشش   4-15-1

دازه كافي از قطعات گرم شده چراغ كه امكان افزايش دماي مواد تا حد مقاوم نيستند، بايد به ان C650ملتهب 
اند بايد داراي  اين قطعات كه از مواد قابل اشتعال ساخته شده. دماي آتش گرفتن را دارند، فاصله داشته باشند

  .حفظ فاصله باشند منظور بهاي  هاي مناسب بوده يا داراي وسايل محكم كننده بست
ن مواد به وسيله يك صفحه با فاصله اي هآنك باشد، مگر mm30شده باال بايد حداقل رمفاصله از قطعات گ

شعله سوزني مطابقت 1- 3- 13صفحه بايد با آزمون بند اين. از قطعات گرم شده، حفاظت شده باشد mm3حداقل
اين صفحه . داشته باشدداشته، بدون سوراخ بوده و بايد ارتفاع و طولي حداقل برابر ابعاد مشابه قطعات گرم شده 

  .باشد هايي كه مانع مؤثري در ريزش قطرات آتش زا دارند، الزم نمي در چراغ

  .نشان داده شده است 4مقررات اين بند، در شكل  -يادآوري 

  .گيرند ، نبايد استفاده شوند موادي همانند سلولوئيد كه به سرعت آتش مي
اند و در  اي سيم و قطعاتي كه از كاغذهاي رزيني ساخته شدهه مقررات اين بند، براي قطعات كوچك مانند بست

  .شوند نمي، اعمال شوند ميدرون چراغ استفاده 

                                                 
1-Plug-ballast/transformers  
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جريان % 10حفظ اين فاصله از مدارهاي الكترونيكي، به شرطي كه در شرايط كار غير عادي، جريان عملكردي از 
  .باشد در شرايط كار عادي بيشتر نشود، الزم نمي

ها و قطعات  ها، حباب حرارتي جهت حفاظت پوشش حسگرهايي كه داراي  ز قطعات، در چراغحفظ اين فاصله ا
  .باشد باشند، الزم نمي مشابه در برابر افزايش دما مي

مطابق با ( يا باالتر  IP20باشد و درجه حفاظت آن  اين مقررات بر روي ترانسفورماتوري كه محفظه دار مي
  .شود نمياست، اعمال )    IEC60989يا   IEC61558-2استانداردهاي بين المللي 

گيري و با عملكرد چراغ در شرايط غير عادي و افزايش آرام و پيوسته جريان  مطابقت، به وسيله بازرسي، با اندازه
در خالل و . شود ميحرارتي عمل كند، بررسي  حسگرهاي باالست يا ترانسفورماتور، تا زماني كه  پيچ سيماز ميان 
ها ياقطعات مشابه نبايد آتش گرفته  و قطعات قابل دسترس نبايد برقدار  ها، حباب ن آزمون، پوششبعد از اي

  .شوند
  .شود ميانجام  "الف  "اند، آزموني مطابق پيوست  ا قطعات قابل دسترس برقدار شدهاي هبراي بررسي اينك

در برابر افزايش دما به علت شرايط خطا اند ، بايد  هايي كه از مواد ترموپالستيك ساخته شده چراغ  2 – 15 – 4
اند  ترانسفورماتور و وسايل الكترونيكي مقاوم باشند، تا زماني كه در شرايط كار عادي نصب شده/در كار باالست

  .هيچ خطري رخ ندهد
  :هاي زير مطابقت داشته باشند  گيري اين مقررات، بايد با يكي از اندازه

  :ن مي دهد كه هاي ساختاري اطمينا اندازه –الف 
هاي غير  دارنده نگهبه وسيله : مثال عنوان بهاند،  در خالل شرايط خطا، اجزاء در جاي خود نگه داشته شده -

  .وابسته به حرارت
  .ي كه قطعات برقدار قابل دسترس شوندطور بهها نبايد به حدي گرم شوند  قطعات چراغ -

  .شود مي، بررسي  1-7-12يا آزمون بند / مطابقت، با بازرسي و 
هاي  ترانسفورماتور و محل اتصال قطعات الكترونيكي و قسمت/جهت محدود كردن دماي باالست حسگراز  –ب 

تواند يك قطع كننده حرارتي  با وصل  حرارتي مي حسگر. شود ميها، براي  باال بردن حفاظت استفاده  لخت چراغ
  .خودكار، يك قطع كننده حرارتي با وصل مجدد دستي يا فيوز حرارتي باشدمجدد 

  .شود ميبررسي  2-7-12مطابقت، با آزمون بند 
ها، بايد براي بيشترين حرارت سطحي مجاز شناخته شده براي  مواد ترموپالستيك به كار رفته در چراغ –پ 

  .مناسب باشند) وط به باالستمطابق با استانداردهاي مرب(هاي با محافظ حرارتي  باالست
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  .شود ميبررسي  2- 7-12مطابقت، با انجام آزمون بند 
  هاي براي نصب روي سطوح قابل اشتعال  چراغ  16 – 4

- 4يا  2- 16- 4، 1- 16-4توانند روي سطوح قابل اشتعال نصب شوند، بايد با مقررات بندهاي  هايي كه مي چراغ
  .مطابقت داشته باشند 16-3

  .باشد هاي هشداردهنده مي ژ  يك راهنما براي استفاده از نمادها و نمايه -1جدول  –يادآوري 

مطابق (يا باالتر  IP20باشند و درجه حفاظت آنها  مقررات اين بند، بر روي ترانسفورماتورهايي كه محفظه دار مي
تراش يا  هاي ماشين ريش براي مبدل. شود نمياست، اعمال )  IEC60989يا   IEC61558با استاندارد بين المللي

 IEC61558-2-5اند و مطابق با استانداردبين المللي  تراش كه در داخل چراغ تعبيه شده منبع تغذيه ماشين ريش
اين مقررات، وسايل الكترونيكي تغذيه براي المپ و وسايل كوچك . شود مياعمال  1-16-4هستند، مقررات بند 
  .گيرند ه لوازم الحاق شوند، را در بر نميتوانند ب بوبين داري كه مي

آنها معموالً بر روي . هاي يكپارچه است هاي با هسته فريت يا هسته پيچ سيمي كوچك ، پيچ سيمهايي از لوازم  با  مثال – 2يادآوري 
  .اند يك صفحه مدار چاپي نصب شده

بايد با فاصله دادن لوازم كنترل المپ از  هاي همراه با لوازم كنترل المپ مطابقت با مقررات اين بند براي چراغ
- 16- 4يا مطابق با بند  2-16-4يا با استفاده از محافظ حرارتي مطابق با بند  1-16-4سطح نصب مطابق با بند 

  .باشد 3
  .شود ميانجام    12باشد، مطابقت با مقررات بخش  هايي كه لوازم كنترل المپ در درون آن نمي براي چراغ

  :هاي زير را دارا باشد وازم كنترل المپ از سطح نصب بايد حداقل يكي از فاصلهل  1 – 16 – 4
  ن فاصله حداقلاي هبا احتساب ضخامت مواد محفظه چراغ وقتي ك mm10  –الف 
mm3 حداقل  درناحيه لوازم كنترل المپ، فاصله هوايي بين سطح بيروني بدنه چراغ و سطح نصب چراغmm3 

  .ازم كنترل المپ و سطح دروني بدنه چراغ، باشدفاصله هوايي بين بدنه لو
: مثال عنوان بهبايد از قطعات برقدار  mm10درصورتي كه محفظه لوازم كنترل وجود نداشته باشد، فاصله 

  .هاي لوازم كنترل المپ رعايت شود پيچ سيم

يكه يك مسير مستقيم به طول طور بهبدنه چراغ اساساً بايد در ناحيه تصوير لوازم كنترل المپ، يك تكه باشد ،   - 1يادآوري 
اعمال )  ب ( بين قطعات برقدار لوازم كنترل المپ و سطح نصب بوجود آيد، در غير اين صورت مقررات مورد  mm35حداقل 

  .شود مي

  يا
  . mm35  – ب
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اصوالً در جايي كه  فاصله بين لوازم كنترل المپ با سطح نصب اغلب بيش  mm35دستگيره دار فاصله  هاي در چراغ - 2يادآوري 
  .باشد، به حساب مي آيد mm10از 

خودكار، هر طور بهنصب شود كه در حالت نصب در شرايط عادي  اي گونه بهدر هر دو فاصله يادشده، چراغ بايد 
  .فاصله هوايي الزم بدست آيد

  .شود ميگيري بررسي  بازرسي و اندازهمطابقت، با 
محدود كردن حرارت  منظور بهحرارتي كه در درون آن نصب شده است،  حسگرچراغ بايد با يك   2 – 16 – 4

تواند خارج از لوازم كنترل المپ يا يك  حرارتي مي حسگر.سطح نصب چراغ تا يك مقدار مطمئن مجهز گردد
  .باشد) مطابق با استانداردهاي مرتبط ( جزء از محافظ حرارتي لوازم كنترل المپ 

تواند يك قطع كننده حرارتي با وصل مجدد خودكار، يك قطع كننده حرارتي با وصل مجدد  حرارتي مي حسگر
  .باشد) كه فقط يكبار عمل مي كند و نياز به تعويض  دارد  يك قطع كننده حرارتي( دستي يا فيوز حرارتي

يا يك نوعي كه به راحتي  اي هباشد، نبايد از نوع دو شاخ حرارتي كه خارج از لوازم كنترل المپ مي حسگر
  .در موقعيت محكمي نگه داشته شود حسگرترانسفورماتور بايد اين /در مورد باالست. جايگزين شود، باشد

  .باشند ترانسفورماتور مجاز نمي/هاي مشابه ، به باالست اندن يا روشچسب-يادآوري 

  .شود مي، بررسي  2- 6-12مطابقت، با بازرسي و انجام آزمون بند 
كه  " Pكالس  "هاي  ها ، براي  چراغ رسد كه مقررات اين بند بدون انجام سايرآزمون به نظر مي

/ و باالست شوند مينشانه گذاري     ت شده در برابر حرارت داشته و با نماد    حفاظ )ها(رترانسفورماتو/باالست
ن مقدار برابر يا كمتر اي هك(اي محافظت شده و با نماد        ترانسفورماتوري كه دربرابر حرارت با مقدار اظهار شده

  . شود ميپذيرفته   ،)كه با استانداردهاي كمكي مربوط مطابقت دارند( شوند مينشانه گذاري ) است  C 130از 
درون آنها قرار دارند و بدون نماد باالست با محافظ حرارتي ) ها(ترانسفورماتور)/ها(هايي كه باالست چراغ
 3- 16-4يا  1-16- 4اند، بايد با مقررات بندهاي  نشانه گذاري شده  C130باشند، يا با مقداري بيشتر از مي

  .مطابقت داشته باشند
باشند و قطع كننده حرارتي توكار مطابق  نمي 1- 16- 4بند  1اي ههايي كه مطابق با مقررات فاصل چراغ  3 – 16 – 4

  .مطابقت داشته باشند 6- 12طراحي شوند كه با مقررات آزمون بند  اي گونه بهندارند، بايد  2- 16- 4با بند 

                                                 
1- Spacing  Requirements 

… 
 p   
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به علت اتصال كوتاه : مثال عنوان بهترانسفورماتور، /اي آن براساس اينكه در خالل خرابي باالسته اين مقررات و آزمون  -يادآوري 
 C 150بيش از   min 15ترانسفورماتور در مدت زمان بيش از / باالست پيچ سيميا يك اتصال كوتاه در بدنه، حرارت  پيچ سيمشدن 

  .بيشتر شود C 180از  min15دت  زمان بيش از نبايد تجاوز كند، بنابراين حرارت سطح نصب نبايد در  م

  هاي تخليه سوراخ 4-17
 مقاوم در برابر هاي وچراغ 3پاشش آب  مقاوم در برابر،  2بارانمقاوم در برابر ،  1چكه آب مقاوم در برابرهاي  چراغ

مناسب از آن  طور بهطراحي شوند كه اگر آب در داخل چراغ جمع شود،  اي گونه بهبايد  4پاشش آب با فشار
، هيچ 5با باز كردن يك يا چند دريچه در چراغ موقتاً غوطه ور در آب : مثال عنوان بهسوراخ تخليه شود، 

  .به جهت تخليه آب درنظر گرفته نشده است  بيني پيش
  .شود ميبررسي  9مطابقت، با بازرسي و انجام آزمون بخش 

با سطح  mm5طراحي شود كه حداقل يك فاصله  اي گونه بهچراغ بايد  هاي روكار در پشت سوراخ تخليه جهت چراغ -يادآوري 
  .با ايجاد برجستگي در پشت چراغ: مثال عنوان بهنصب داشته باشد، 

  مقاومت در برابر خوردگي  18 – 4

بر روي يك نمونه توانند  ها مي باشند، اين آزمون از نوع مخرب مي "ج  "و آزمون پيوست  18-4از آنجائيكه آزمون بند   -يادآوري 
  .انجام شوند 2-4-0جداگانه مطابق با بند 

مقاوم ترشح،  مقاوم در برابرباران،  مقاوم در برابرچكه آب،  مقاوم در برابرهاي  قطعات آهني در چراغ  1 – 18 – 4
ها امكان نا ايمن شدن چراغ بوجود  كه در اثر زنگ زدن آن 6پاشش آب با فشار، دائماً غوطه ور در آب در برابر

  .مناسب در برابر زنگ زدگي محافظت شوند طور بهآيد، بايد  مي
  :شود ميمطابقت، با آزمون زير بررسي 

% 10در محلول  min10ها از روي قطعات تحت آزمون برداشته شده سپس قطعات به مدت  ها و گريس چربي
قطعات را بدون خشك كردن ولي با تكان دادن ، . شوند ميغوطه ور  C 520ر دماي كلرور آمونيوم در آب د

است، به مدت  C 520جهت ريزش قطرات، در يك جعبه كه در آن هوا با رطوبت اشباع شده و دماي آن  
min 10 قرار مي دهيم.  

گيرند،  رار   ميجهت خشك شدن، ق C 5100در محفظه حرارتي در دماي  min 10سپس قطعات به مدت 
  .سطح قطعات نبايد هيچ نشاني از زنگ زدن داشته باشد

                                                 
1- Drip-Proof 
2- Rain- Proof 
3- Splash –Proof 
4- Jet- Proof 
5- Water Tight 
6- Pressure-Water-Tight 
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  .شود ميهاي تيز و هر زنگاري كه به وسيله مالش پاك شود، صرفنظر  از اثرات زنگ زدگي در لبه  -يادآوري 

باشند، يك  براي فنرهاي مارپيچ كوچك و مشابه آن و براي قطعاتي كه در معرض سايش و غير قابل دسترس  مي
اگر در مورد اثراليه روغن يا گريس . اليه از روغن يا گريس، مقاومت كافي در برابر خوردگي را تأمين مي كند

ن بدون زدودن  روغن يا گريس قبلي انجام ترديدي وجود داشته باشد، براي قطعاتي كه بايد آزمون شوند، آزمو
  .شود مي

اند كه خرابي آنها باعث نا  اتصاالت و ديگر قطعاتي كه از ورق آلياژ مس يا مس نورد شده ساخته شده  2 – 18 – 4
  .، بايد در برابر خوردگي تنشي مقاوم باشندشود ميايمن شدن چراغ 

هايي كه قبالً روي آنها آزمون  كه بايد روي نمونه شود مي بررسي  "ج "  مطابقت با آزمون ذكر شده در پيوست
  .شود ميديگري انجام نشده، انجام 

هاي ضد چكه آب، ضد ترشح آب، ضد پاشش آب  قطعات آلومينيومي يا آلياژ آلومينيومي براي چراغ  3 – 18 – 4
شوند، بايد در برابر خوردگي مقاوم  با فشار، موقتاً غوطه ور در آب و دائماً غوطه ور در آب كه ممكن است نا ايمن

  .باشند

  .داده شده است "ر  " مقررات مقاومت در برابر خوردگي در پيوست  -يادآوري 

  ها جرقه زن  19 – 4
  .ها بكار مي روند، از نظر الكتريكي بايد با باالست مناسب به كار گرفته شوند هايي كه در چراغ جرقه زن

  .دشو ميمطابقت، با بازرسي بررسي 
  مقررات ارتعاشي –هاي استفاده در شرايط سخت  چراغ  20 – 4

  .هاي استفاده در شرايط سخت، بايد مقاومت كافي در برابر ارتعاش داشته باشند چراغ
  :شود ميمطابقت، با انجام آزمون ارتعاش زير بررسي 

  .شود ميگاه مولد ارتعاش متصل دست بهچراغ در نامناسب ترين وضعيت ولي به حالت موقعيت نصب عادي 
  :باشد جهت ارتعاش در نامناسب ترين جهت، به شرح زير مي

  ،min30: مدت آزمون        
  ،mm35/0 : دامنه               
  ،Hz10 ،Hz55 ،Hz10:گستره فركانس  

  .تقريباً يك اُكتاو در دقيقه: نرخ جارو كردن    
  .ني را به مخاطره بياندازد، نبايد وجود داشته باشدماي هاي ك بعد از آزمون هيچ قطعه شل شده
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  پوشش محافظ   21 – 4
–هاي تنگستن هاي طراحي شده براي استفاده با المپ به دليل وجود احتمال خطر انفجار المپ، چراغ    4-21-1

هالوژن محافظ بايد  –هاي تنگستن  براي المپ. هاليد، بايد داراي پوشش محافظ  باشند هاي متال هالوژن و المپ 
  .باشد اي هشيش
هاي خود محافظ، بايد  با نماد مناسب نشانه گذاري شوند، اين  هاي طراحي شده فقط براي استفاده با المپ چراغ

  .گيرد مقررات آنها را در بر نمي

يك بخش ضروري در ساختار آنها وجود دارد، بايد داراي نماد هشداردهنده  عنوان بههايي كه صفحه محافظ  المپ – 1يادآوري 
  :مناسب برروي بسته بندي، به صورت زير باشد

  
  
  

يك بخش ضروري در ساختار آنها وجود ندارد، بايد داراي  عنوان بههايي كه صفحه محافظ  المپ -  2يادآوري 
  :زير باشدنماد هشداردهنده مناسب برروي بسته بندي، به صورت 

  
  
  
مني را به اي ههاي المپ شكست طراحي شده باشد كه خورده اي گونه بههاي مجموعه المپ بايد  قسمت  2 – 21 – 4

  .مخاطره نياندازد
هاي المپ نتواند از يك مسير مستقيم  رداز خ اي هباشند كه هيچ قطع اي گونه بهمنافذ چراغ بايد   3 – 21 – 3

  .شود ميهاي توكار نيز  ند، كه شامل چراغچراغ به بيرون راه پيدا ك
هاي زير بررسي  به وسيله بازرسي و به وسيله آزمون 3-21- 4تا  1-21- 4مطابقت، با بندهاي   4 – 21 – 4

  : شود مي
براي قطعات شكستني  3- 4  با انرژي ضربه ارائه شده در جدول 1- 13– 4پوشش محافظ بايد با آزمون بند  -

  مطابقت داشته باشد
هاي مجموعه المپ، در صورتي كه از مواد عايقي باشد، بايد با آزمون مقاومت در برابر شعله و جرقه ذكر  قسمت -

  .مطابقت داشته باشند 2- 3- 13شده در بند 
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  ها اضافه كردن قطعات به المپ  22 – 4
ش حرارت يا خرابي را به المپ اضافه نمايند زيرا اين قطعات سبب افزاي اي هها نبايد هيچ قطعه يكپارچ چراغ
  .شوند ميها يا ملحقات  ، چراغ المپ دارنده نگهها، كالهك المپ يا  المپ

 عالوه بهوزن كل المپ . باشد هاي فلورسنت در صورت تأييد سازنده آن مجاز مي اضافه كردن قطعات به المپ
  :قطعات اضافه شده نبايد بيشتر ازمقادير زير باشد

-  g200  هك هاي با كال براي المپG5  و 

g  -500  هاي با كالهك  براي المپG13.  
  .شود ميانجام در صورت مناسب بودن، گيري دما  مطابقت با بازرسي، توزين و اندازه

: اي كه ممكن است با اين مقررات مطابقت نداشته باشند عبارتند از هاي رشته هايي از قطعات اضافه شده به المپ مثال  -يادآوري 
قطعاتي كه ممكن است مجاز باشند، فنرهايي براي . هاي اطراف المپ و غيره ، منعكس كنندهاي هكاس اي ههاي آين منعكس كننده

  .مشابه، هستندهاي متصل به المپ يا وسايل  نصب حباب

  چراغ گونه  23 – 4
  .مطابقت داشته باشند IIهاي كالس  ها بايد با تمامي مقررات مربوط به چراغ گونه چراغ

  .يمييك چراغ كامل حذف مي نما عنوان بهجلوگيري از به كارگيري آن  منظور بهرا  IIها نماد كالس  گونه در چراغ  -يادآوري 

  فرا بنفش تابش  24 – 4
هاي طراحي شده براي  استفاده با  هالوژن و چراغ –هاي تنگستن  هاي طراحي شده براي استفاده با المپ چراغ
هاي  در المپ. منتشر نمايند UVبيش از اندازه  تابشهاليد، در خالل استفاده به همراه المپ نبايد  هاي متال المپ

  .خود محافظ، اين الزامات با طراحي المپ تأمين شده است
حفاظت مناسب باشد،  كه صورتي درهاليد،  هاي متال تنگستن و براي اكثريت انواع المپ –هالوژن  هاي راي المپب

   .كند ميرا كم  UV تابششيشه محافظ به حد كافي 

  .مراجعه شود  "ش  "در پيوست ) ب ( و ) الف ( هاي محاسبه  براي محاسبه صفحه محافظ مؤثر، به روش  -يادآوري 

  طرات مكانيكيخ  25 – 4
يكه درهنگام استفاده عادي يا تعمير و نگه داري، براي كاربر طور بهها و يا نقاط تيز داشته باشند،  ها نبايد لبه چراغ

  .ايجاد خطر كنند
  .شود ميمطابقت، با بازرسي بررسي 
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  حفاظت در برابر اتصال كوتاه  26 – 4
پيشگيري از به خطر افتادن ايمني به دليل يك اتصال كوتاه غير  منظور بهوسايل محافظ مناسب،   1 – 26 – 4

  .شوند بيني پيشبا قطبيت مخالف، بايد  SELVهاي  قابل دسترس يك  عمدي قسمت

چنانچه . هادي عايقي داشته باشند جداگانه نا مشخص، بايستي يك SELVتغذيه شده توسط يك  IIIهاي كالس  چراغ  -يادآوري 
را اظهار نمايد و آزمون بند   SELVخروجي و نوع مرجع منبع تغذيه  VAحداكثر شند، توليد كننده چراغ بايد عايق بندي نشده با

  .مبدل انجام شود/بايستي توسط اين ترانسفورماتور 4-26-2

يك زنجير آزمون مقرر . شود ميبرابر ولتاژ اسمي در بار نامي خود انجام   1/1تا  9/0آزمون نوعي در   2 – 26 – 4
زنجير . آويزان شده است SELVهاي قابل دسترس غير عايقي قطعات  بر روي قسمت 3- 26- 4شده در بند 

با وزني معادل )  g250با حداكثر ( آزمون بايد كوتاهترين مسير ممكن را توسط بار گذاري روي هر انتها، قطعات 
  :زير را  تشكيل دهد

g )" X" 15(  
ًx"" باري بر حسب سانتي متر استهاي در حالت بي  هادي فاصله بين.  

- 12هاي  زنجير آزمون نبايد ذوب شود و يا هيچ يك از قطعات نمونه آزمون نوعي از دماي بيش از مقادير جدول
  .نبايد بيشتر شود 2- 12و  1
و با  29يك زنجيرفلزي بدون پوشش و با طول مناسب كه داراي اتصاالت مطابق با شكل : زنجيرآزمون  3- 4-26

بوده، هنگامي كه توسط  Ω/m5/2±%20اين زنجير بايد داراي مقاومت. باشد روي مي% 37مس و % 63تركيبات 
  .شود ميكشيده  g/m200يك بار 

  .گيري بايستي بررسي شود مقدار مقاومت زنجير آزمون، قبل از هر اندازه  -يادآوري 

  هاي با اتصاالت زمين يكپارچه بدون پيچ ترمينال   4-27
  .اين استاندارد باشند "غ"اتصاالت زمين يكپارچه بدون پيچ هاي با  ترمينال

  .شود ميمطابقت، با بازرسي بررسي 

  سيم كشي دروني و بيروني  5بخش 

  كليات  1 – 5

  .كند ها را بيان مي اين بخش، مقررات كلي اتصاالت الكتريكي به يك منبع تغذيه و سيم كشي دروني چراغ
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  هاي بيروني ديگر اتصال منبع تغذيه و سيم كشي  2 – 5

  :هاي زير انجام شود  ها به منبع تغذيه بايد توسط يكي از روش اتصال چراغ  1 – 2 – 5
  هاي ثابت چراغ -

  لوازم براي اتصال به چراغ؛
  ها براي درگيري با پريز، ها، دوشاخه ترمينال

  ؛)خروجي(هاي اتصال  سيم
  بند تغذيه؛
  هاي تغذيه؛ براي درگيري با ريل رابط تغذيه

  .هاي لوازم خانگي ورودي
  
  هاي سيار   چراغ -

  .هاي لوازم خانگي بند تغذيه؛ با دوشاخه؛ ورودي
  
  هاي ريلي   چراغ -

  .ها ها يا اتصال دهنده رابط
  
  ها    گونه چراغ -

  .هاي ميخي اديسون يا كالهك اي ههاي رزو كالهك
  

نصب بر روي ديوار همراه با يك  منظور بههاي سيار  چنانچه دستورالعمل نصب چراغ به همراه آن باشد، در چراغ
  .قوطي اتصال و بست سيم، ممكن است بدون يك كابل يا بند قابل انعطاف جدا نشدني تحويل شود

د سيم كشي بيروني نبايد از هاي ارائه شده توسط سازنده كه براي استفاده بيروني مناسب هستند و نباي چراغ
  .داشته باشد PVCجنس 
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  .در ايران و برخي كشورها براي استفاده در فضاي بيروني قابل قبول است PVCاستفاده از كابل با عايق  -1يادآوري

پايه آن به وسيله پيچ، قالب يا  كه صورتي درچراغ سيار در نظر گرفته شود،  عنوان بهتواند  يك چراغ ديوار كوب مي – 2يادآوري
  ). مراجعه كنيد 9-2- 1به بند (بست، نصب شده باشد 

پريز، بايد داراي يك بند تغذيه و -هاي طراحي شده  براي اتصال به منبع به وسيله دوشاخه در برخي كشورها چراغ – 3يادآوري 
  .يك دوشاخه مناسب باشد

  
يك وسيله اتصال به منبع تغذيه، هنگامي كه توسط سازنده چراغ ارائه شده  عنوان بهبندهاي تغذيه   2 – 2 – 5

، 1926و  607باشد، بايد دست كم برابر خواص مكانيكي و الكتريكي تعيين شده در استانداردهاي ملي شماره 
 بوده و بايد بدون خرابي قادر به تحمل باالترين دمايي كه ممكن است تحت 1- 5نشان داده شده در جدول 

  .شرايط كاركرد عادي بوجود آيد، باشد
د مناسب هستند اما در برخي موارد نيا الستيك چنانچه مقررات باال را شامل شو PVCموادي به غير از 

  .شود نميها اعمال  از قسمت دوم استاندارد چراغ اي همشخصات ويژ
  بندهاي تغذيه 1-5جدول 

PVC  الستيك   
 Iهاي معمولي  كالس چراغ  )1926( 89  )607(42

 IIهاي معمولي كالس چراغ )1926( 53  )607(52

 هاي غير معمولي چراغ  )1926( 57 -
 هاي سيار براي استفاده در شرايط سخت چراغ  )1926( 66 -

  

جدول باال، ممكن است  ها و بندها با درجه ولتاژ باالتر، ارائه شده در ، كابل V250هاي منبع تغذيه بيش از  براي ولتاژ  -يادآوري 
  .الزم باشد

  :ها نبايد كمتر از مقادير زير باشد هادي براي تأمين مناسب استقامت مكانيكي مناسب، سطح مقطع نامي
  ،mm275/0هاي معمولي  براي چراغ -
  .mm20/1ها  براي ساير چراغ -

هادي قابل  در نظر گرفته شده باشد، حداقل سطح مقطع نامي A 16/10در صورتي كه براي يك چراغ، پريز 
  .باشد mm25/1انعطاف بايد 
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  :هاي زير به چراغ وصل شود چراغ داراي بند تغذيه باشد، اين بند بايد به يكي از روش كه هنگامي  3 – 2 – 5
  ؛Xروش نصب از نوع  -
 ؛Yروش نصب از نوع  -

  .Zروش نصب از نوع  -
با بازرسي و در صورت لزوم، با نصب بند تغذيه مناسب  3- 2-5تا  1-2-5مطابقت با مقررات بندهاي   4 – 2 – 5

  .شود ميروي چراغ، بررسي 
  .، نبايد با پيچ انجام شودZاتصال الكتريكي با چراغ با روش نصب از نوع   5 – 2 – 5
كامل محافظت شده،  طور بهها  هاي كابل براي ورود بايد مناسب باشند، به نحوي كه سيم ورودي  6 – 2 – 5

، درجه حفاظت آنها در برابر گرد و غبار يا رطوبت مطابق با شوند ميهنگامي كه كاندويت، بند تغذيه با هم چفت 
  .طبقه بندي چراغ باشد

اي بندهاي تغذيه خروجي بايد داراي لبه صيقل داده هاي كابل از ميان اجسام سخت بر ورودي  7 – 2 – 5
  .باشد mm5/0اي به شعاع حداقل  شده

  .شود ميهاي دستي بررسي  ، با بازرسي وانجام آزمون 7- 2- 5تا  5- 2- 5مطابقت، با مقررات بندهاي 
ها  ديواركوب هاي سيار به غير از هاي قابل تنظيم يا چراغ از نوع چراغ IIهاي كالس  چنانچه چراغ  8 – 2 – 5

و از ميان قطعات فلزي قابل دسترس عبور مي كند يا  شود ميكه به چراغ وارد يا از آن خارج  اي هباشند، بند تغذي
از ميان قطعات فلزي در تماس با قطعات فلزي قابل دسترس مي گذرد، بايد مجهز به بوشينگ محكم از مواد 

هايي كه  بوشينگ. ي كه به آساني جا به جا نشودطور بهد، هاي صيقل داده شده است، باش عايقي كه داراي لبه
  .هاي تيز به كار روند هاي با لبه نبايد در سوراخ شوند ميمواد آنها احتماالً به مرور زمان خراب 

كه بتوان آن را از محل نصب خود به وسيله كشيدن با   شود ميبه بوشينگي گفته  "بوشينگ آسان برداشتني"عبارت   -1يادآوري 
رزين :مثال عنوان بهدست، يا درمورد بوشينگي كه به چراغ پيچ شده، به غير از آنهايي كه با يك مهره قفل كننده يا رزين مناسب 

  .اند، برداشت خود سخت شونده، يا تثبيت كننده با اندازه مناسب محكم شده

  .، الستيك طبيعي استشوند ميموادي كه به مرور زمان تخريب  يك مثال از -2يادآوري 

نظر گرفته در  باشند 1چراغتأمين كننده حفاظت بند تغذيه در ورودي  عنوان بهها ،  دارنده نگهها يا ساير  اگر لوله
  .شوند بايد از مواد عايقي ساخته شده باشند

                                                 

1 -PUSH-FIT 
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روكش  عنوان بههاي خرطومي فلزي و لوازم مشابه، چنانچه اگر از مواد عايقي پوشيده شده باشند، نبايد  لوله
  .حفاظت كننده در نظر گرفته شوند

  .شود ميمطابقت، با انجام آزمون بررسي 

به وسيله  ها اگر بوشينگ. ، بايد در محل خود ثابت شوندشوند ميهايي كه در چراغ پيچ  بوشينگ    9 – 2 – 5
  .، اين چسب بايد از نوع رزين خود سخت شونده باشدشوند ميچسب ثابت 

  .شود ميمطابقت، با انجام آزمون بررسي 
ها  هاي مجهز يا طراحي شده براي به كارگيري با بندهاي تغذيه بايد در محلي كه به ترمينال چراغ    10 – 2 – 5

پوشش آنها در  چنين هم. ها تحت كشش و چرخش نباشند يهاد كه صورتي بهمتصلند، داراي يك بست باشند، 
براي . بايد چگونگي تأثير پذيري از كشش و جلوگيري از چرخش، روشن باشد. مقابل سايش محافظت شود

هاي پيشنهاد شده توسط سازنده  ، آزمون بند با بلندترين و كوتاهترين اندازهشوند ميهايي كه بدون بند ارائه  چراغ
  .نجام شودچراغ، بايد ا

كه بند تحت تنش مكانيكي يا حرارتي قرار گيرد، نبايد امكان پذير  صورتي بهفشار يك بند تغذيه به داخل چراغ 
  .هايي همانند گره زدن بند نبايد به كار گرفته شوند روش. باشد

ت سيم بايد از به لحاظ اينكه عايق بند ممكن است در اثر خرابي، قطعات فلزي قابل دسترس را برقدار كنند، بس
  .مواد عايقي محكم تهيه شده باشد

  :به صورت زير باشد Xبست سيم بايد براي روش نصب از نوع      2-10-1- 5
  .حداقل يك قسمت آن ثابت شده يا يكپارچه با چراغ باشد –الف 

كه روي چراغ محكم شده يا توسط آن نگه داشته شده باشد، هنگامي كه عمالً  شود مياي گفته  بست سيم به وسيله  -يادآوري 
  .كامل نصب شده باشد، سيم از ميان آن عبور كرده باشد طور بهجزئي از چراغ بوده و زماني كه چراغ 

، به شوند ميهاي تغذيه كه مناسب براي اتصال به چراغ هستند، استفاده  ها براي انواع مختلف بند اين بست –ب 
  .جز مواردي كه فقط نوع  بند جهت نصب به چراغ مجاز شده است

  .، نبايد به بند آسيبي وارد شودشوند ميها سفت يا شل  هنگامي كه در استفاده عادي، بست –پ 
  .توانند به بست سيم نصب شوند هاي تغذيه يا پوشش آن، در صورت وجود، مي بند –ت 
الكتريكي متصل به قطعات فلزي قابل  طور بهده و قابل دسترس باشند يا ها فلزي بو ن پيچاي  هدرصورتي ك –ث 

  .هاي بست سيم در تماس باشد دسترس باشند، بند نبايد با پيچ
  .گردد، محكم شوند بند نبايد مستقيماً توسط پيچ فلزي كه باعث زخمي شدن سيم مي –ج 



75 

  

  .ن منظور طراحي شده است، داشته باشداي  هاي ويژه كه ب جايگذاري بند تغذيه نبايد نياز به وسيله –چ 
هاي سيار يا قابل تنظيم به كار گرفته شوند، بجز آنهايي كه داراي  بست سيم در چراغ عنوان بهگلندها نبايد 

هايي كه ممكن است براي اتصال به شبكه تغذيه به  هاي بندها و كابل هايي براي مهار كليه انواع و اندازه بيني پيش
اگر طراحي يا نشانه گذاري مناسب جهت چگونگي نصب بند تغذيه مشخص شده . شوند مياستفاده  كار مي روند،

  .توان استفاده كرد باشد از مهارهاي حلزوني شكل مي
  .شود مي، بررسي 3-10- 2- 5هاي بيان شده در بند  مطابقت، با بازرسي و آزمون

  .هاي كابل بايد مناسب باشند بست، Zو  Yهاي نصب از نوع  براي روش    2 – 10 – 2 – 5
  .شود مي، بررسي 3-10- 2- 5هاي بيان شده در بند  مطابقت، با بازرسي و آزمون

كه در هنگام تحويل به  اي ههاي انجام شده روي بند تغذي مطابقت، با بازرسي و آزمون، و نيز آزمون   2-10-3- 5
 .شود ميچراغ وصل است، بررسي 

هاي ترمينال متصل  ها وپيچ ها كه به ترمينال هادي پيشگيري از جا به جايي آسان منظور بهدرصورت وجود، 
  .مناسب محكم شوند طور بهها بايد  هادي  اند، شده

هاي كلمپ بست سيم به كار رفته در استفاده عادي، با دو سوم گشتاور مقرر شده در جدول  درصورت وجود، پيچ
  .شوند ميسفت  1- 4

كه سبب جا به جايي كابل يا بند در  صورتي بهنبايد فشار كابل يا بند به درون چراغ  سازي آمادهپس از اين 
هايي كه در دماي  هاي متحرك يا قسمت ها شود امكان پذير باشد، يا سبب اتصال كابل يا بند با قسمت ترمينال

  .كنند، شود ها كار مي هادي باالتر از حد مجاز براي عايق بندي
  .گيرد ، قرارمي2-5بار در معرض نيروي كششي با مقادير داده شده در جدول  25كابل يا سيم، سپس 

جا به جايي طولي كابل يا بند در خالل . شوند ميهاي سريع، هر بار براي يك ثانيه، اعمال  ها بدون تكان كشش
در حالي كه در از بست سيم  mm20نماد بر روي كابل يا بند در فاصله تقريباً . شود ميگيري  اين آزمون اندازه

و در طي بيست و پنجمين كشش، نماد مزبور نبايد بيشتر از  شود ميگيرد، گذاشته  معرض اولين كشش قرار مي
mm2 جا به جا شده باشد.  

  .نشان داده شده قرار گيرد 2- 5يا بند، سپس بايد در معرض گشتاوري با مقداري كه در جدول  كابل 
ها حركت كنند و كابل يا بند  ها نبايد به ميزان قابل توجهي در ترمينال هادي هاي باال،  در خالل و پس از آزمون

  .نبايد آسيب ببيند
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  هاي بست سيم آزمون 2-5جدول 
  گشتاور

Nm 

  كشش
N  

 mm2ها با يكديگرهاديسطح مقطع كل نامي تمامي

15/0  
25/0  
35/0  
35/0  

60  
60  
80  

120  

 5/1تا و خود
  3تا و خود  5/1بيشتراز 
  5تا و خود  3از بيشتر 

  8تا و خود  5بيشتر از 
  
كشي دروني  مناسب با سيم طور بهكشي بيروني از درون چراغ عبور كند، بايد با مقررات زير  اگر سيم  11 – 2 – 5

  .مطابقت داشته باشد
  .شود ميبررسي   3-5هاي بند  مطابقت، با انجام آزمون

حفظ تداوم الكتريكي  منظور بههايي  هاي نصب ثابت براي اتصال حلقوي بايد به ترمينال چراغ  12 – 2 – 5
  .مجهز باشند) نه براي قطع مدار ( هاي بعدي  هاي تغذيه چراغ كابل

  .شود ميمطابقت، با بازرسي بررسي 
اما نبايد  لحيم اضافي روي اي ممكن است قلع اندود شده باشند،  هاي قابل انعطاف رشته هادي نوك   13 – 2 – 5

براي حصول اطمينان از شل شدن اتصاالت كلمپ، در هنگام سرد شدن  اي هسيم به وجود آيد، مگر اينكه وسيل
  ).مراجعه كنيد  28به شكل ( لحيم، درنظر گرفته شده باشد 

هاي  محكم كننده  سفت كردن پيچ. هاي فنري استفاده شده باشد، معتبر است اين مقررات هنگامي كه از ترمينال  -يادآوري 
  .باشند هاي قلع اندود شده در برابر شل شدگي ناشي از لحيم كاري سرد، نمي وسيله مناسبي براي حفاظت از اتصال رشته

اگر يك دو شاخه در چراغ توسط سازنده تعبيه شود، دو شاخه بايد همان درجه حفاظت در برابر   14 – 2 – 5
  .غبار، ذرات سخت و رطوبت را داشته باشد كه چراغ داراست  شوك الكتريكي، نفوذ گرد و

هاي معمولي به جز آنهايي كه براي  چراغ IPبه صورت رضايت بخشي با مقررات ) تزريقي(هاي يكپارچه با سيم  دوشاخه -1يادآوري 
  .استفاده عادي هستند، مطابقت دارند

را براي پريزهايي كه درجه حفاظت  اي هملي وسيل  قوانين كه هنگامي) انگلستان و استراليا(در برخي كشورها
منبع تغذيه IPف است كه اطالعات روشني در ارتباط با وظ، سازنده چراغ مكنند ميمناسب ندارند پيشنهاد 

  .چراغ باشدIPن درجه حفاظت در برابر رطوبت و گرد و غبار مشابه اي  هارائه نمايد ك صورتي به
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 IEC60083نبايد با يك دو شاخه كه مجاز به اتصال به يك پريز مطابق با استاندارد بين المللي   IIIچراغ كالس 
  .است، به كار رود

 A3≤ترانسفورماتور ايمن همراه با چراغ است و با جريان اسمي  كه هنگامي، IIIدوشاخه و پريزهاي چراغ كالس 
، فقط مجاز است با مقررات w72با تواني كمتر از  ،.d.cدر جريان  V60و  .a.cدر جريان  V25≤و ولتاژ اسمي 
  :زير به كار رود

  هاي مربوط به ولتاژهاي ديگرشوند دوشاخه نبايد داخل پريزهاي سيستم -
  ،)IEC60083مطابق با استاندارد (
  هاي مربوط به ساير ولتاژها را بپذيرند، هاي سيستم پريزها نبايد دوشاخه -
  .ها نبايد زمين شوند دوشاخه -

  .كاربرد ندارد 13پريز ويژه، آزمون فشار ساچمه مربوط به بخش  –هاي دوشاخه  براي سيستم – 2يادآوري  

  .كاربرد ندارد   15 – 2 – 5
روند بايد با مقررات استاندارد  اتصال به منبع تغذيه به كار مي منظور بههايي كه  هاي چراغ ورودي   16 – 2 – 5

  .مطابقت داشته باشند 2457ملي شماره 
  .شود ميبا بازرسي بررسي  16-2-5تا  13- 2- 5مطابقت، با مقررات بندهاي  

  .فني نيستندهاي  برگداده ، اشكال ديگري را نيز ارائه مي دهد كه مربوط به 2457استاندارد ملي شماره  –يادآوري 

هاي استاندارد با روكش دوگانه استفاده نشوند، بايد  ي اتصال داخلي، درصورتي كه بعد از كابلها كابل    2-17- 5
  .دار، لوله يا سازه مشابه، سازنده چراغ را تشكيل دهند يك مجموعه تعريف شده براي كابل غالف

اند، بايد يك  پريز طراحي شده/ اتصال به منبع با دوشاخه منظور بههاي سيار و ثابت كه  براي چراغ     2-18- 5
يا استانداردهاي ملي يا محلي معتبر كه با كالس بندي چراغ  IEC60083دوشاخه مطابق با استاندارد بين المللي 

  .هماهنگ باشد، منظور شده باشد
  .شود ميمطابقت، با بازرسي، بررسي 

  سيم كشي دروني    3- 5
هاي با اندازه  هادي سيم كشي دروني بايد مناسب باتوان مصرفي چراغ در كاربرد عادي باشد و بايد از   1 – 3 – 5

در هنگام نصب صحيح چراغ به منبع تغذيه ، سيم كشي بايد با موادي كه . و نوع مناسب ساخته شده باشد
را داشته و عايق شده باشد، بدون  شود ميقابليت تحمل ولتاژ و حداكثر حرارتي كه در حين استفاده عادي ايجاد 

  .مني چراغ آسيبي وارد آيداي  هآنكه هنگام وصل شدن به شبكه باعث شود ب
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سيم كشي به كار رفته باشد، در صورتي كه  عنوان به) يا الستيك  PVC(ها با نوع عايق معمولي  اگر كابل
هرچند . رائه آن به همراه چراغ نيستدستورالعمل نصب آن توسط سازنده به وضوح بيان شده باشد، نيازي به ا

ضروري باشند، در اين صورت سيم كشي دروني ) به دليل دماي باال: عنوان مثالب(1ها  هاي ويژه يا غالف اگر كابل
  .پ، بايد در آخرين مرحله به كار رود – 3-3-3  مقررات بند. بايد هميشه توسط كارخانه انجام شود

  .زرد، بايد فقط براي اتصال زمين به كار روند –هاي عايق شده با رنگ سبز  هادي

  .مراجعه كنيد 12براي مقررات محدوده دماي عايق سيم كشي به جداول بخش   - 1يادآوري 

  .براي حفاظت در نقاط داغ مناسب هستند 2-9- 4هاي  مطابق با مقررات بند  غالف -2يادآوري 

، بررسي شود ميانجام  12مطابقت، با بازرسي و انجام آزمون زير كه پس از آزمون گرمايش و دماي بخش 
  .شود مي

و در صورت  شود مياري ذبارگ شود ميپريز خروجي، در صورت وجود، به وسيله جرياني كه توسط سازنده اظهار 
  .شود ميبارگزاري  مشخص نبودن با مقادير جريان و ولتاژ اسمي

  تا هنگامي شود ميامي كه شرايط به حالت پايدار رسيد، ولتاژ افزايش داده هنگ
  .اضافه شود) بستگي به نوع المپ % ( 6يا ولتاژ% 5كه توان 

يك خود  توانند به وسيله ها و غيره كه مي پس از رسيدن به شرايط پايداري جديد، دماي كليه اجزاء ، كابل
  .بررسي شوند 4- 12مقررات بند  رطبقبهادي تأثير گيرند ، بايد  گرمايش از

و   شود ميبراي سيم كشي كه مستقيماً توسط يك قطعه اتصال به سيم كشي ثابت متصل      3-1-1- 5
موارد زير به كار مي : مثال عنوان بهجداشدن از منبع تغذيه بستگي به يك يا چند لوازم حفاظتي داخلي دارد، 

  :روند
  :A2براي جريان كار عادي بيش از 

  ؛mm25/0حداقل :  مقطع نامي      -
  ؛mm25/1حداقل : هاي ثابت هاي عبوري از چراغ براي سيم كشي -
  ).يا الستيك mm 6/0 )PVCحداقل : براي ضخامت عايقي نامي  -

  :شوند ميمحافظت  A2هايي كه به صورت مكانيكي از كاركرد نامي كمتر از  براي سيم كشي
  ؛mm24/0حداقل :  مقطع نامي      -
  ).يا الستيك mm5/0)PVCحداقل : براي ضخامت عايقي نامي  -
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هايي كه در زير آمده است  كه در آنها عايق سيم ممكن است خراب  عايق بندي اضافي به قسمت كه هنگامي
  :شود مي، حفاظت مكانيكي مناسب درنظر گرفته شود ميشود، افزوده 

  ها به داخل سر مي خورند، مهاي كوچك لوله، در  هنگام توليد  سي در ورودي-
  .خم سيم در نزديكي فلز براي ايجاد لبه نرم شكل داده نشده است كه هنگامي -
هايي كه به سيم كشي ثابت به واسطه يك وسيله محدود كننده جريان داخلي تا  در مورد سيم كشي  3-1-2- 5

قطع، فيوزها، مقاومت حفاظت كننده يا لوازم كنترل المپ، كليدهاي : مثال عنوان به، شوند ميمتصل  A2حداكثر 
  :ترانسفورماتور عايقي، به صورت زير كاربرد دارند

انتخاب شود كه در  اي گونه بهكمتر باشد، بايد  mm24/0حداقل سطح مقطع سيم كشي كه ممكن است از  -
رعادي بنظر كه زمان و سطح جريان در وضعيت غي اي گونه بهكاركرد حداكثر جريان در شرايط كاركرد عادي 

  .برسند، يك افزايش دماي عايقي در سيم را در تمامي شرايط نشان دهد
، بايد دركاركرد در ولتاژ )يا الستيك PVC(كمتر باشد  mm25/0حداقل ضخامت عايقي كه ممكن است از  -

  .اعمال شده تعريف شود
ها،  هاي تيز، پرچ اري يا حفاظت شده باشد كه نتواند با لبهذسيم كشي داخلي بايد آن چنان جاگ  2 – 3 – 5 

ها، لوازم باال برنده و پايين آورنده،  ها و اجزاء مشابه يا به وسيله قطعات جا به جا شونده كليدها، مفصل پيچ
  360سيم كشي نبايد در امتداد محور طولي كابل بيش از . هاي تلسكوپي و قطعات مشابه آسيب ببيند لوله

  .ابيده شودت
 3- 14-4و سپس با آزمون بند ) مراجعه كنيد  5- 14-4و  4- 14- 4هاي  به بند چنين هم( مطابقت، با بازرسي 

  .شود ميبررسي 
ها، سيم  هاي سيار  به غير از ديواركوب هاي قابل تنظيم يا چراغ ، چراغ IIهاي كالس  چنانچه در چراغ  3 – 3 – 5

قابل دسترس عبور كند يا از ميان قطعات فلزي در تماس با قطعات فلزي  كشي داخلي كه از ميان قطعات فلزي
هاي گرد يكنواخت هستند  ها بايد داراي بوشينگ محكم از مواد عايقي كه داراي لبه قابل دسترس بگذرد، سوراخ

الً به مرور هايي كه مواد آنها احتما بوشينگ. يكه به آساني جا به جا نشوندطور بهباشند و روي چراغ نصب شوند، 
  .هاي تيز به كار روند ها با لبه نبايد در سوراخ شوند ميزمان خراب 

كه بتوان آن را از محل نصب خود به وسيله كشيدن با   شود ميبه بوشينگي گفته   "بوشينگ آسان برداشتني"عبارت   -1يادآوري 
رزين :مثال عنوان بهيك مهره قفل كننده يا رزين مناسب دست، يا درمورد بوشينگي كه به چراغ پيچ شده، به غير از آنهايي كه با 

  .اند، برداشت خود سخت شونده، يا تثبيت كننده با اندازه مناسب محكم شده
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  .، الستيك طبيعي استشوند مييك مثال از موادي كه به مرور زمان تخريب  -2يادآوري 

كشي دروني در  ضرورتي براي جا به جايي سيمهاي صيقل داده باشند و  هاي ورودي كابل داراي لبه اگر سوراخ
زمان كار نباشد، اين مقررات با استفاده از يك پوشش محافظ جداگانه بر روي كابل بدون پوشش محافظ ويژه يا 

  .با استفاده از يك كابل الحاقي با پوشش محافظ، مطابقت دارد
بايد به آساني قابل   صال به قطعات اصلي،هاي ات ها و اتصاالت در سيم كشي دروني، جز محل مفصل  4 – 3 – 5

  .دسترس بوده و با يك پوشش عايقي كه از مقدار عايق مؤثر سيم كشي كمتر نباشد، تهيه شود
  .شود ميبا بازرسي بررسي   4-3- 5و  3- 3- 5مطابقت، با مقررات بندهاي 

است كه سيم كشي  رتيصو بههنگامي كه سيم كشي دروني از چراغ خارج شده و طراحي وسيله   5 – 3 – 5
مقررات مربوط به سيم كشي بيروني براي . شود ميگيرد ، مقررات سيم كشي بيروني اعمال  تحت كشش قرار مي

. باشد هستند، معتبر نمي mm  80هاي معمولي كه طول سيم كشي دروني آن كمتراز سيم كشي دروني چراغ
ه بايد با مقررات سيم كشي بيروني مطابقت داشته هاي غير معمولي تمام سيم كشي بيروني به محفظ براي چراغ

  .باشد
، بررسي 14-10-2-5گيري  و در صورت لزوم با مطابقت دادن با مقررات بند  مطابقت، با بازرسي، آزمون، اندازه

  .شود مي
 ها يا قطعات مشابه از مواد هاي سيم، گيره هاي قابل تنظيم بايد به وسيله حامل سيم كشي چراغ  6 – 3 – 5

هاي فلزي در جا به جايي معمولي  عايقي در تمامي نقاط ثابت شود، اين امر ممكن است باعث سايش قسمت
  .چراغ به شكلي كه عايق بندي ممكن است آسيب ببيند، بشود

اي ممكن است قلع اندود شده باشند، اما نبايد  لحيم اضافي روي  هاي قابل انعطاف رشته هادي نوك    7 – 3 – 5
براي حصول اطمينان از شل شدن اتصاالت كلمپ، در هنگام سرد شدن  اي هجود آيد، مگر اينكه وسيلسيم به و

  ).مراجعه كنيد 28 به شكل (لحيم، در نظر گرفته شده باشد 

هاي محكم كننده وسيله  سفت كردن پيچ. هاي فنري استفاده شده باشد، معتبر است اين مقررات هنگاميكه از ترمينال - يادآوري
  .باشند هاي قلع اندود شده در برابر شل شدگي ناشي از لحيم كاري سرد، نمي مناسبي براي حفاظت از اتصال رشته

  .شود ميبا بازرسي بررسي  7- 3-5و  6-3- 5مطابقت ، با مقررات بندهاي  
  كاربرد ندارد  6بخش 
  اتصال زمين بيني پيش  7بخش 

  كليات  1 – 7
  .ها را در صورت كاربرد، بيان مي كند غاين بخش، مقررات اتصال زمين چرا
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  اتصال زمين  2 – 7
گيرند يا براي  ، كه در هنگام نصب چراغ، در دسترس قرار مي Iهاي كالس  تمامي قطعات فلزي چراغ   7-2-1

ها ممكن است برقدار گردند، بايد  و در صورت بروز خطا در عايق شوند ميانداز يا نظافت باز  تعويض المپ يا راه
  .هميشگي و قابل اطمينان به ترمينال زمين يا اتصال زمين وصل شده باشند اي گونه به

هاي برقدار و قطعات فلزي جدا شده از  هاي فلزي زمين شده از قسمت قطعات فلزي جدا شده به وسيله صفحه - 1يادآوري 
ن احتمال اي  ه، مگر اينكشوند نميمقررات  هاي برقدار به وسيله عايق بندي تكميلي يا عايق بندي تقويت شده، شامل اين قسمت

  .ها، برقدار شوند وجود داشته باشد كه در صورت خرابي عايق
  

كه در اين بند  اي گونه بهيك خطاي عايق بندي   عنوان بهها بشكند، اين شكستگي  اگر المپي در هنگام تعويض المپ – 2يادآوري 
و پاراگراف چهارم از بند  2-4-0به بند ( شود نميبخشي ازچراغ ديده  عنوان به، زيرا المپ دراين حالت شود نمياشاره شد محسوب 

  ).مراجعه كنيد 8-2-3

و يا هنگام نصب چراغ  قابل دسترس نيستند  شوند ميها برقدار  ها كه در صورت خرابي عايق قطعات فلزي چراغ
هميشگي و قابل اطمينان به  اي گونه بهباشند، بايد  دارنده نگهولي اين امكان وجود دارد كه در تماس با سطوح 

  .ترمينال زمين وصل شده باشند

ها المپ در صورت وجود اتصال زمين بر روي كالهك اجباري نيست ولي  اندازها و كالهك اتصال زمين براي راه  - 3يادآوري 
  .ت ضروري باشداندازي، ممكن اس كمك راه منظور بهاتصال زمين شدن كالهك المپ  

  .اتصاالت زمين بايد داراي مقاومت كم باشند
مطابقت  1- 12-4توانند براي ايجاد اتصال زمين به كار روند، مشروط بر اينكه با مقررات بند  هاي شياردار مي پيچ

  .داشته باشند
  .توانند براي اتصال زمين به كار روند هاي قالويز دار مي پيچ
توانند اتصال زمين را براي چراغ فراهم سازند،  رفته شده در سوراخ داخل فلزات ميهاي قالويزدار به كار گ پيچ

موفقيت آميز پشت سر  طور بههاي مورد نياز در اين استاندارد در رابطه با اتصال زمين را  چنانچه كليه آزمون
  .بگذارند
وازم اتصال مشابه هستند، اتصال ها يا ل كه داراي قطعات جدا شدني از طريق اتصال دهنده Iهاي كالس  در چراغ

زمين بايد قبل از وصل اتصاالت حامل جريان به وجود آمده باشد، و اتصاالت حامل جريان بايد قبل از اينكه 
  .اتصال زمين قطع شود، جدا شود

 هاي مورد استفاده در اتصال زمين خودكار يكپارچه، بايد براي ترمينال "غ"هاي تكميلي آمده در پيوست  آزمون
  .به كار برده شوند
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هاي تلسكوپي و غيره بايد بطور پيوسته اتصال زمين شوند و نقطه  هاي قابل تنظيم، لوله سطوح مفصل  2 – 2 – 7
  .تماس داراي يك ارتباط مطمئن الكتريكي باشد

  :شود ميبا بازرسي و به وسيله آزمون زير بررسي   2- 2-7و  1- 2- 7مطابقت، با مقررات بندهاي  3 – 2 – 7
تجاوز نمي كند، بين ترمينال زمين يا اتصال  V12با يك ولتاژ بي باري كه از  A10جرياني به ميزان دست كم 

  .شود ميزمين و هر يك از قطعات قابل دسترس، به نوبت عبور داده 
گيري شده و مقاومت  افت ولتاژ بين ترمينال زمين يا اتصال زمين و قطعات فلزي قابل دسترس بايد اندازه

در هنگام . بيشتر شود 5/0در هيچ حالتي نبايد اين مقاومت از . راساس افت ولتاژ و شدت جريان محاسبه شودب
  .اعمال شود min 1 آزمون نوعي، شدت جريان بايد به مدت دست كم 

  .در يك چراغ با بند تغذيه ، اتصال زمين در دو شاخه يا انتهاي بند تغذيه قرار دارد –يادآوري 

اتصال بايد بطور مطمئن در برابر . مطابقت داشته باشند 3-7- 4هاي زمين بايد با مقررات بند  ترمينال  4 – 2 – 7
  .هاي تصادفي، محكم شده باشد شل شدن

  .هاي پيچي، شل كردن وسايل اتصال با دست نبايد ممكن باشد در  ترمينال
  .شدهاي بدون پيچ، شل شدن غير عمدي اتصاالت نبايد ممكن با در ترمينال

  .شود ميبررسي  3-7-4مطابقت، با بازرسي، به وسيله آزمون دستي و به وسيله آزمون مشخص شده در بند 

مطابقت با اين  ، درگيري مناسبي را جهتشود ميهاي حامل جريان استفاده  عموماً، طراحي متداول كه براي ترمينال -يادآوري 
هاي گير دهنده كه احتمال برگشت و رها  همانند استفاده از قطعه اي هويژ بيني پيشها ، براي ساير طرح. مقررات فراهم مي كند

  .شدن آنها نيست، ممكن است الزم باشد

  .بايد انجام شوند "غ"هاي تكميلي داده شده در پيوست  ي با اتصال زمين خودكار يكپارچه، آزمونها براي ترمينال
شده است، اتصال زمين بايد بخش  بيني پيشا تغذيه براي چراغي كه در آن پريز اتصال دهنده ب   5 – 2 – 7

  .يكپارچه پريز باشد
به يك بند تغذيه متصل شده است، اتصال زمين بايد ) سيم كشي ثابت(در چراغي كه به كابل تغذيه   6 – 2 – 7

  .هاي اصلي باشد در كنار ترمينال

  .باشند Yيا  Xهاي نصب از نوع  توانند داراي روش ها مي چراغ –يادآوري 

هاي معمولي، تمام قطعات ترمينال اتصال زمين بايد كمترين خوردگي  هايي به غير از چراغ براي چراغ  7 – 2 – 7
  .الكتروليتي حاصل از تماس با سيم اتصال زمين يا ساير اتصاالت فلزي كه با آن در تماس هستند، را داشته باشند
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ها يا ساير قطعات ترمينال اتصال زمين بايد از برنج يا فلز زنگ نزن يا موادي با سطح زنگ نزن و  پيچ  8 – 2 – 7
  .سطح تماس فلزي لخت باشند

  .شود ميبه وسيله بازرسي و آزمون دستي بررسي  8-2-7تا  5-2-7مطابقت، با مقررات بندهاي   9 – 2 - 7
برقراري ارتباط الكتريكي با ديگر چراغ ها طراحي شده  كه براي ،IIاگر يك چراغ نصب ثابت كالس   10 – 2 – 7

كه انتهاي آن در ( برقراري پيوستگي الكتريكي يك هادي زمين  منظور بهدروني ) هاي(باشد، مجهز به ترمينال 
بايد از تمام قطعات فلزي قابل دسترس به وسيله  عايق تكميلي يا ) ها(اين ترمينالباشد، .) چراغ نمي باشد

  .تقويت شده جدا شده باشند
مثال به جهت برقراري  عنوان بهبراي اهداف كاركردي  داراي يك اتصال زمين  IIاگر يك چراغ نصب ثابت كالس

ارتباط با ديگر چراغ ها باشد، براي كمك به راه اندازي المپ براي محدود كردن تداخل امواج راديويي مدار زمين 
 .عايق تكميلي يا تقويت شده جدا شده باشند قابل دسترس به وسيله بايد از تمام قطعات فلزيكاركردي 

  .شود ميمطابقت، با بازرسي بررسي 
، اين بند بايد شود ميبا يك بند تغذيه براي اتصال به تغذيه ارائه    Iهنگامي كه يك چراغ كالس  11 – 2 – 7

  .زرد داشته باشد –سيم اتصال زمين به رنگ سبز 
اند بايد فقط به ترمينال اتصال  زرد مشخص شده –ي يا بيروني كه به وسيله تركيب رنگ سبزهاي درون هادي تمام

  .زمين وصل شوند
 اي گونه بهها بين ترمينال و بست سيم بايد  هادي ها يا طول هاي تغذيه، قرارگيري ترمينال هايي با بند براي چراغ

هادي اتصال زمين  هاي حامل جريان، قبل از هادي ،باشد كه چنانچه كابل يا بند از درون بست سيم بيرون بزند
  .جدا شوند

  .شود ميمطابقت، با بازرسي بررسي 
  حفاظت در برابر شوك الكتريكي - 8بخش 

  كليات  1 – 8
آزمون تعيين . ها را مشخص مي نمايد اين بخش مقررات مربوط به حفاظت در برابر شوك الكتريكي ناشي از چراغ

  .آمده است "الف "هادي كه ممكن است ايجاد شوك الكتريكي نمايد در پيوست  قطعهبرقدار بودن يك 
  حفاظت در برابر شوك الكتريكي  2 – 8
كشي شده  ساخته شوند كه هنگامي كه چراغ براي كاربرد معمولي نصب و سيم اي گونه بهها بايد  چراغ   1- 8-2

، قطعات برقدار نبايد در دسترس شود مياندازها باز  اهها يا ر هنگامي كه چراغ براي تعويض المپ چنين هماست 
قطعات عايق ساده نبايد در سطح خارجي چراغ بدون . باشند حتي اگر اين اقدامات را با دست  نتوان انجام داد

  .دارا بودن حفاظت در برابر تماس تصادفي به كار روند
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رفته در سيم كشي داخلي، لوازم كنترلي كه در داخل چراغ استفاده  هاي به كار هايي از قطعات عايق ساده، كابل مثال -1يادآوري 
  .هستند... اند و شده

هاي برقدار  توسط  دستيابي به قسمت گونه هيچيا براي استفاده عادي سرهم شده باشد، /چراغ نصب و كه هنگامي
  :شوند ميباشد و عالوه بر آن موارد زير در نظر گرفته  انگشتك آزمون مجاز نمي

دسترسي به قطعات عايق ساده توسط انگشتك آزمون مجاز  گونه هيچهاي سيار و قابل تنظيم،  راي چراغب -
  باشد؛ نمي

هاي عايقي به كمك  هاي طراحي شده در دسترس، نبايد از بيرون چراغ دسترسي به قسمت براي ديواركوب -
  .امكان پذير باشد IEC61032از استاندارد بين المللي  1مطابق با شكل  mm50شاخص ويژه با قطر 

با اتصال به منبع مطابق با  كه صورتي در، شوند ميسيار در نظر گرفته  عنوان بهها  در چهاچوب اين بخش، ديواركوب -2يادآوري 
  .همين استاندارد آمده است، نصب شوند 9- 2-1آنچه در تعاريف بند 

و در  شوند ميدرداخل چراغ سيار و چراغ قابل تنظيم استفاده  كه هنگامياندازها،  هاي المپ و راه دارنده نگهبراي 
، بايد با مقررات استقامت الكتريكي و فواصل شوند ميمورد ويژه آمده در زير در نظر گرفته  عنوان بهموردي كه 

  .هوايي و خزشي مربوط به عايق بندي مضاعف و تقويت شده، مطابقت داشته باشند

  .تواند پس از نصب چراغ مورد توجه قرار گيرد فواصل هوايي و خزشي كافي روي سطح بيروني قابل دسترس مي -3يادآوري 

اندازها بايد با مقررات زير كه ممكن است در دستورالعمل سازنده درج  ها و راه ها، المپ دارنده نگهاطالعات مربوط به  – 4يادآوري 
  .شده باشد، مطابقت داشته باشد

  .انداز، قابل اغماض است تعويض المپ يا راه منظور بهعايق بندي درهنگام باز بودن چراغ  دسترسي به
اگر يك وسيله طراحي شده براي الحاق المپ روي قسمت بيروني چراغ كامالً سوارشده استفاده كرد، و بتوان با 

) مراجعه كنيد 29- 2- 1 به بند( دردسترس قرارگيرد، بايد با مقررات مربوط به قطعات مستقل mm50گيره يك 
  .مطابقت داشته باشد

، بايد مطابقت شود مياندازها با استانداردهاي مربوط به خود كه در اين بند به آنها ارجاع  هاي المپ و راه دارنده نگه -5يادآوري 
  .داشته باشند، مگر اينكه عمداً مناسب انتخاب نشده باشند

هاي نصب در استفاده عادي  با توجه به  ها و موقعيت امي روشحفاظت در برابر شوك الكتريكي بايد براي تم
هايي قرار  و همينطور براي تمامي حالت) ارائه شده به وسيله سازنده ( ي كه در دستور العمل نصب يها محدوديت

تمامي قطعات قابل جدا شدن به وسيله  حفاظت بايد پس از جداسازي. هاي قابل تنظيم، حفظ شود گيري چراغ
  :هاي المپي كه در پايين آمده است دارنده نگهها و قطعات  دست برقرار بماند بجز، المپ

  :هاي المپ ميخي  دارنده نگهبراي  - الف 
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  ،)پوشش روي ترمينال ( هاي درپوش  كالهك - 1
  .ها دامن - 2

  :هاي المپ با رزوه اديسون دارنده نگهبراي  –ب 
  فقط براي نوع آويز به سيم،) پوشش روي ترمينال ( هاي درپوش  هككال - 1
  .هاي خارجي پوسته - 2

. توانند با يك حركت تنهاي يك دست جدا شوند، نبايد برداشته شوند هاي  نصب ثابت كه نمي ها در چراغ پوشش
براي اين آزمون برداشته  اندازها برداشته شوند ها يا راه بايست براي تعويض المپ هايي كه مي به هرحال پوشش

  .شوند مي

هاي  هاي داراي واشر خاردار سرخود و يا حلقه هايي مانند پيچ حركت ساده با يك دست ، معموالً شامل باز شدن  -6يادآوري 
  .شوند مي) آباژور(حباب  دارنده نگه

، شوند مينده نگه داشته هاي بدون پيچ يا به وسيله دگمه فشاري رها كن هاي تغذيه كه به وسيله ترمينال هادي
  .در اين آزمون نبايد جدا شوند

هالوژن دو پايه مناسب هستند بايد داراي يك قطع كننده دو   اي لولههاي  كه براي المپ  IIو  I هاي كالس چراغ
، چنانچه شوند نمياين مقررات اعمال . پل خودكار در هر انتها باشند كه به هنگام تعويض المپ قطع شوند

ي شوند كه مقررات مربوط به قطعات برقدار قابل دسترس كه باعث يبا هم شامل استانداردها دارنده نگه كالهك و
  .، را در بر گيرندشوند ميشوك الكتريكي 

خواص عايقي الك، لعاب، كاغذ يا مواد مشابه براي تأمين حفاظت در برابر شوك الكتريكي و حفاظت در برابر 
  .باشد اتصال كوتاه قابل اعتماد نمي

آزمون  26زن براي المپ دو پايه تخليه الكتريكي در گاز با فشار زياد بايد براساس شكل  هاي داراي جرقه چراغ
  .شوند

زن بايد فقط زماني فعال شود كه  بيشتر شود، جرقه)قله( V34از  26گيري شده براساس شكل  اگر ولتاژ اندازه
، درج شده )ب(يا ) الف(يا موارد  18-2-3هشدار براساس بند المپ كامالً در جاي خود قرار گرفته باشد يا يك 

  .باشد
مطابقت  18- 2- 3با دو كالهك، بايد با مقررات نشانه گذاري بند  Fa8 اي لولههاي  هاي مخصوص المپ چراغ

  .داشته باشند
ها كه  هاي سيار، پس از قرار گيري قطعات قابل جا به جايي در نا مناسب ترين حالت در چراغ  2 – 2 – 8

  .تواند به وسيله دست لمس شود، بايد حفاظت در برابر شوك الكتريكي برقرار باشد مي
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  :درموردحفاظت در برابر شوك الكتريكي، مقررات اضافي زير به كار مي روند    3 – 2 – 8
قسمت  عنوان بههاي برقدار جداشده باشد،  كه تنها توسط عايق ساده از قسمت IIلزي چراغ كالسقسمت ف -الف 

  .شوند ميبرقدار در اين استاندارد درنظر گرفته 
مرتبط خود مطابقت  IECايمني  هاي عايق كالهك المپ كه برقدار نيستند و با استاندارد اين مورد شامل قسمت

  .شود نميدارند، 
. هاي الكتريكي داشته باشند المپ نبايد حفاظت بيشتري در برابر شوك اي ههاي شيش ، حبابIIكالسبراي چراغ 

مطابقت نداشته  13-4، اگر با آزمون بند شوند ميكه جايگزيني براي انواع المپ محسوب  اي ههاي شيش پوشش
  . عايق مضاعف درنظر گرفته شوند عنوان بهباشند، بايد برداشته شوند يا نبايد 

  .هاي فلزي المپ ميخي بايد اتصال زمين شوند دارنده نگه داراي  Iهاي كالس چراغ –ب 
  :در شرايط زير را داشته باشد SELVهادي قابل دسترس در مدار  هاي تواند قسمت مي IIIچراغ كالس -پ
بدون موجك نبايد بيشتر شود و  d.c.  V60و .a.cمؤ ثر  V25هاي معمولي، ولتاژ بارگذاري از  براي چراغ -

بدون موجك بيشترشد، اتصال جريان نبايد از مقادير زير بيشتر d.c.  V60و .a.cمؤ ثر  V25ولتاژ از  كه هنگامي
  :شود
  قله؛ a.c.  :mA7/0در جريان  -    
  . d.c.  :mA0/2در جريان  -    

  .نبايد بيشتر شود بدون موجكd.c.  V60يا  .a.cقله در  V35استقامت ولتاژ از  -
با   SELVمدار هادي از  اگر ولتاژ  يا جريان از مقادير گفته شده در باال بيشتر شود، حداقل بايد يك قسمت از

  .مؤثر به مدت يك دقيقه، عايق شود V500يك عايق مقاوم در برابر  ولتاژ آزمون 
بدون موجك، بيشتر d.c.  V30و  .a.cمؤ ثر  V12هاي معمول، ولتاژ نامي نبايد از  از  هايي بجز چراغ براي چراغ -

  .شود

همين استاندارد را نيز  "الف"پيوست  چنين هم. است IEC364-4-41ها برمبناي استاندارد بين المللي  اين محدوده – 1يادآوري
  .ببينيد

  .متصل شود SELV  كه به يك منبع تغذيه  شود ميفقط در صورتي پذيرفته  IIIچراغ كالس 
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چراغ كالس كرد كه يك  بيني پيشدر نتيجه مي توان . دنمي شونها  استفاده  معموالً براي چراغ PELVهاي  تغذيه – 2يادآوري 
III به لوازم حفاظتي اتصال زمين مجهز نباشد.  

شده براي اتصال به منبع تغذيه به وسيله يك بند تغذيه و دو شاخه اتصال  بيني پيشهاي سيار  چراغ  4 – 2 – 8 
  .هاي الكتريكي مستقل از سطح نصب، باشند اي حفاظت در برابر شوكبايد دار

، با بازرسي و درصورت لزوم با انجام آزموني توسط  4-2-8تا  1-2-8مطابقت با مقررات بندهاي   5 – 2 – 8
  .شود ميبررسي   ، 2868ذكر شده در استاندارد ملي  "انگشتك آزمون استاندارد"

، اعمال شود، يك نشانگر الكتريكي  N 10جهات ممكن، و در صورت لزوم با نيروياين انگشتك بايد در تمامي 
ها، بايد با دست  قطعات متحرك، شامل حباب. شود ميهاي برقدار استفاده  براي مشخص كردن اتصال با قسمت

چراغ يا  هاي برقدار در نامناسبترين وضعيت قرار داده شوند، درصورتي كه قطعات فلزي باشند، نبايد با قسمت
  .المپ در تماس باشند

  .باالتر نيست، مورد استفاده قرار گيرد V40يك المپ براي مشخص نمودن اتصال و اينكه ولتاژ از  شود ميتوصيه   -يادآوري 

هاي الكتريكي بايد داراي استقامت  هاي تأمين كننده حفاظت در برابر شوك ها وساير قسمت پوشش   6 – 2 – 8
  .يكه هنگام دستكاري عادي شل نشوندطور بهو به صورت مطمئن محكم شده باشند،  مكانيكي كافي بوده

  .شود ميبررسي  4هاي بخش  مطابقت، با بازرسي و آزمون دستي و توسط آزمون
و بلند  شود نميهاي قابل تنظيمي كه نصب پوشش آنها توسط پيچ انجام  هاي سيار و چراغ ها، چراغ ديواركوب

پايه نصب دارد، بايد با مقررات زير مطابقت داشته / يروي تقريباً مستقيم عمود بر سطح كردن آن احتياج به ن
  :باشد

بازشدن  كه هنگامينيرو بايد . شود ميپايه نصب اعمال / نيرويي تقريباً مستقيم عمود بر سطح نصب 
  .باشد N80قدار هاي بر و براي قسمت N20هاي عايق ساده را ممكن مي سازد  ، دسترسي به قسمت)ها(درپوشش

  .ها نبايد شل شوند درخالل آزمون، پوشش
 F 5/0داراي خازن با ظرفيت بيش از ) شود ميبه غير از آنهايي كه در پايين به آنها اشاره (هاي  چراغ  7 – 2 – 8

پس از جدا كردن چراغ از منبع  min1مجهز به يك وسيله تخليه باشند كه ولتاژ دو سر خازن  اي گونه بهبايد 
  .بيشتر نشود V50تغذيه در ولتاژ نامي، از  

هاي سيار طراحي شده براي اتصال به منبع تغذيه به وسيله  يك دو شاخه يا يك تطبيق دهنده ريلي،  چراغ
استاندارد، كه هاي تغذيه با اتصاالت قابل دسترس به وسيله انگشتك آزمون  هايي با اتصال دهنده همچنين چراغ

هستند، ) V150هاي با ولتاژ اسمي  كمتر از  براي چراغ F 25/0يا ( F 1/0شامل خازني با ظرفيت بيشتر از
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اتصال / هاي تطبيق دهنده به يك وسيله تخليه مجهز باشند كه ولتاژ بين شاخك پريز يا كنتاكت اي گونه بهبايد  
  .بيشتر نشود V34از  پس از جدا كردن چراغ از منبع تغذيه s1دهنده، 

يا ( F1/0هاي متصل به منبع تغذيه به وسيله يك دو شاخه به همراه يك خازن با ظرفيت بيشتر از  ساير چراغ
F 25/0 هاي با تغذيه اسمي كمتر از  براي چراغV150 (هاي ريلي وصل شده به چراغ، بايد  و تطبيق دهنده
  .تجاوز نكند) .V60 )r.m.sهاي دو شاخه از  پينولتاژ بين  s5تخليه شودكه  پس از  اي گونه به

هاي اين استاندارد بايد با يك المپ روشن انجام شود، مگر اينكه بر خالف  كه آزمون كند ميتأكيد  2- 4- 0بند 
، اگر اين شود ميگيري  ولتاژ خازن اندازه كه هنگاميدر مورد اين بند، المپ بايد روشن باشد، . اين گفته شده باشد

  .ا را به سمت يك نتيجه نامناسب هدايت كندمورد م
، بايد تنها روي يك چراغ اعمال شوند، حتي اگر شوند ميولتارهاي مقاومتي كه در اين مقررات مرجع قرار داده 

  .تواند در سيستم چند چراغي نصب شود مشخص شود كه يك چراغ مي
  .شود ميگيري بررسي  مطابقت، با اندازه

  .ممكن است به همراه يا درون خازن يا بطور جداگانه بر روي چراغ وصل شود) ها براي تمامي انواع چراغ(وسيله تخليه  –يادآوري 

  مقاومت در برابرنفوذ گرد و غبار ، اجسام سخت و رطوبت  9بخش 
  كليات  1 – 9

د و غبار، اجسام سخت و هاي طبقه بندي شده مقاوم در برابر گر هاي مربوط به چراغ اين بخش، مقررات و آزمون
  .هاي معمولي است، را بيان مي كند كه شامل چراغ 2رطوبت مطابق با بخش 

  آزمون براي نفوذ گرد و غبار ، اجسام سخت و رطوبت  2 -9
محفظه چراغ بايد داراي همان درجه حفاظتي در برابر نفوذ گرد و غبار، اجسام سخت و رطوبت باشد  كه چراغ 

  .باشد نشانه گذاري شده بر روي آن، دارا مي IPه بندي چراغ و عدد نيز با توجه به طبق

ها  هايي كه براي نفوذ گرد وغبار ، اجسام سخت و رطوبت در اين استاندارد آمده اند ، به علت مشخصات فني چراغ آزمون –يادآوري 
 "در پيوست   IP در مورد سيستم نشانه گذاريتوضيحاتي . باشند ، نمي 2868هاي داده شده در استاندارد ملي شماره  همانند آزمون

  .آمده است "د 
هاي داده شده در  هاي ديگر به وسيله آزمون IPو براي  8- 2- 9تا  0- 2- 9هاي بندهاي  مطابقت، با انجام آزمون

  .شود ميبررسي   2868استاندارد ملي شماره 
ها روشن شده و به دماي  يد به همراه المپ، چراغ با IPX8، به استثناي  IPقبل از انجام آزمون براي عدد دوم 
  .كار پايدار در ولتاژ نامي برده شود

  .باشد C 10  15دماي آب براي آزمون بايد 
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ها بايد همانند شرايط كار عادي نصب و سيم كشي شده و در بدترين وضعيت قرارگيري قرار داده شوند، و  چراغ
  .داراي پوشش مشجر باشند، بايد به همراه آن آزمون شوندچنانچه  8- 2-9تا  0-2-9هاي  براي انجام آزمون

بخشي از كل چراغ در  عنوان به، اين وسيله بايد شود ميجايي كه اتصال با دو شاخه يا وسايل مشابه آن برقدار 
 مشابه براي هر وسيله كنترل المپ جداگانه، مورد استفاده قرار طور بهنظر گرفته شده وبه همراه آن آزمون شود و 

  .گيرد
بدنه آن در تماس با يك   يك چراغ نصب ثابت كه در هنگام نصب، 9-2-9تا  3- 2-9هاي بندهاي  براي آزمون

. گيرد ، با يك فاصله دهنده فلزي واسط كه بين چراغ و سطح نصب قرار دارد، بايد آزمون شود سطح قرارمي
  :ه و داراي ابعاد زير باشدفاصله دهنده فلزي واسط بايد حداقل برابر اندازه تصوير چراغ بود

   mm20تا     mm10  :               توري 1چشمهطول 
  mm  7تا     mm               4:   عرض چشمه توري 
  mm   2تا  mm              5/1:   پهناي رشته         
  mm  5/0  تا  mm  3/0:             ضخامت رشته      

  mm   3 تا  mm       8/1:         ضخامت كل          
نصب شوند كه  اي گونه بهباشند، بايد  هاي تخليه مي ي كه داراي تمهيداتي براي تخليه آب از طريق سوراخيها چراغ

سوراخ باز تخليه در پايين ترين قسمت قرار گيرد، مگر اينكه در دستورالعمل سازنده به طريق ديگري بيان شده 
  .باشد

چكه براي نصب روي سقف يا زير سرپوش در  مقاوم در برابراگر دستورالعمل نصب چراغ نشان دهد كه چراغي 
بيش از محدوده  mm 10كه ابعاد آن از هر طرف  اي هنظر گرفته شده، چراغ بايد به يك تخته صاف يا با صفح

  .چراغ در تماس با سطح نصب است، نصب شود
هر يك بايد مطابق با طبقه قسمت هاي بيرون آمده از كار اند و يي كه توكار شدهها هاي توكار، قسمت براي چراغ

  .مربوط به خود، مشخص شده در دستورالعمل نصب سازنده، آزمون شوند IPبندي 

  .مورد نياز باشد  9-2- 9تا  4-2-9هاي بندهاي  يك قوطي محصور كننده براي قسمت توكار ، ممكن است براي آزمون - 2يادآوري

محفظه به قطعاتي از چراغ كه شامل قسمت اصلي به غير از المپ و بخش اپتيكي هستند،   ،IP2Xهاي  براي چراغ
  .شود ميگفته 

                                                 
mesh-1   
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بيان  2868هايي كه فاقد قطعات متحرك خطرناك نيستند، سطح ايمني آنها در استاندارد ملي شماره  چنين چراغ - 3يادآوري 
  .شده است

  .عمولي ، بايد در بدترين وضعيت كار عادي قرار داده شوندهاي سيار با سيم كشي م چراغ
 5- 12- 4برابرگشتاوري كه به گلندها در آزمون بند  دو سومها، درصورت وجود، بايد با گشتاوري حداقل  گلند

  .، محكم بسته شوندشود مياعمال 
كنند و با دست باز  محكم مي را اي ههاي شيش ي كه پوششيها، به غير از آنها هاي ثابت كننده پوشش پيچ
  .بيان شده است، محكم بسته شوند 1-4، بايد با گشتاوري برابر دو سوم مقداري كه در جدول شوند مي

قطر  نامي يك دهم برابر با  به صورت عددي واحد نيوتن متر، باگشتاوري  با اي گونه بههاي پيچي بايد  درپوش
ها، بايد با گشتاوري  هاي محكم كننده به غير از كالهك پيچ. ، محكم  شوندباشد حسب ميلي مترشيار پيچ بر 

  .آمده است، محكم شوند 1-4برابر دو سوم مقاديري كه در جدول 
را تحمل كند و بازرسي بايد  10ها، چراغ بايد آزمون استقامت الكتريكي ذكر شده در بخش  پس از تكميل آزمون

  :نشان دهد كه 
هادي باشد ، عايق  كه اگر پودر اي گونه بههاي  ضد گردو غبار باقي نماند،  هيچ اثري  از پودر تالك در چراغ  -الف

  .شود ميبندي از نظراين استاندارد مردود محسوب 
  .غبارمشاهده نشود هاي ضد گرد و هاي دروني چراغ هيچ اثري  از پودر تالك در محفظه  -ب
مؤثر  V12كه ولتاژ بارگذاري آن از   SELVهاي هاي حامل جريان يا قسمت روي قسمتاثري از آب  گونه هيچ -پ

a.c.  ياVd.c.30  توانند براي كاربر يا محيط  هاي عايق شده كه مي يا روي قسمتبدون موجك بيشتر نيست
آمده است  11جائي كه بتوان فواصل خزشي را كمتر از آنچه كه در بخش : مثال عنوان بهاطراف خطرناك با شند، 
  .كاهش داد، مشاهده نشود

I   (هاي تخليه، آب نبايد وارد شود هاي بدون سوراخ براي چراغ.  

  .بايد مراقبت شود كه قطرات تقطير با آب  وارد شده به چراغ اشتباه نشود  - يادآوري

(II  شرطي مجاز است كه هاي با سوراخ تخليه، ورود آب به همراه انباشته شدن آن در درون چراغ به  براي چراغ
آب بطور مؤثر از سوراخ تخليه شده و كاهش فواصل خزشي و هوايي از سطوح حداقل داده شده در اين استاندارد 

  .كمتر نشود
  .هاي موقتاً غوطه ور در آب، يا غوطه ور درآب مشاهده نشود هيچ اثري از ورود آب در هيچ قسمت چراغ  -ث
  .باشد هاي برقدار پروب آزمون مجاز نمي اتصالي با قسمت گونه هيچ،  IP2Xهاي  در چراغ -ج
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منفذي در چراغ، كه پروب آزمون از آن بتواند داخل شود، نبايد وجود  گونه هيچ IP4Xو IP3Xهاي  در چراغ
  .داشته باشد
 از ميان تماسي گونه هيچباشند،  مي17-4داراي سوراخ تخليه مطابق با بند  IP4Xو IP3Xهايي كه  براي چراغ

  .باشد هاي برقدار، توسط پروب آزمون مجاز نمي هاي تخليه  با قسمت سوراخ
 كه صورتي بهاند،  هاي المپ كه در برابر پاشش آب حفاظت شده اثري از آب روي هيچ يك از قسمت گونه هيچ -چ

  .ه باشددر استاندارد المپ مرتبط ذكر شده است، نبايد وجود داشت "ها راهنمايي براي طراحي چراغ"در فصل 
ايجاد شكاف يا ترك در صفحه : مثال عنوان بههيچ خرابي نبايد در برابر نفوذ يا توسعه رطوبت ايجاد شود،  -ح

  .يا حفاظت وايمني اي همحافظ يا حباب شيش
  ها آزمون    0ـ2ـ9

مطابق ، 2868بايد با انگشتگ آزمون گفته شده در استاندارد ملي شماره  IP2Xهاي ضد ورود اجسام سخت  چراغ
  .اين استاندارد آزمون شوند 11و  8ي ها بخشبا مقررات 

  .، آزمون شوند 2868ضرورت نداردتوسط كره گفته شده در استاندارد ملي  IP2Xهاي داراي  چراغ -يادآوري 

با يك پروب مطابق ) به جز درزگيرها( بايد در هر نقطه ممكن   IP4Xو  IP3Xهاي ضد ورود اجسام سخت  چراغ
- 9نيروي اعمال شده مطابق باجدول  با IEC61032گفته شده در استاندارد بين المللي )D(يا) C(آزمونبا پروب 

  :شوند ميآزمون  1
05/0+  
00/0 -  

  

  هاي مقاوم در برابر نفوذ اجسام سخت آزمون چراغ – 1ـ 9جدول 
  نيروي مورد استفاده

N 
  قطر سيم پروپ

mm 

پروب آزمون مطابق با 
IEC61032  

  

10%3 05/0+ 
                5/2  

00/0 -  

 
C 

 
IP3X 

10%1 05/0+  
                     1        

00/0 -  

 
D 

IP4X 

  



92 

  

  .نوك پروب، بايد تحت زاويه قائمه در امتداد طولي بريده شده و صاف و يكنواخت باشد
، به نحوي كه شوند مي، آزمون 6در محفظه گردو غبار مشابه با شكل ) IP5X(هاي ضد گردو غبار  چراغ    1ـ2ـ9

محفظه، محتوي دو كيلوگرم پودر تالك . پودر تالك به وسيله جريان هوا در درون آن به صورت معلق باقي بماند
پودر تالك بايد از ميان يك الك توري با سطح مقطع مربع كه . باشد به ازاء هر متر مكعب از حجم محفظه مي

 20ها نبايد براي بيش از  الك. ، عبور داده شودm75بين سيمي  با فضاي آزاد و قطر نامي m 50قطر سيم آن 
  .آزمون مورد استفاده قرار گيرند

  :آزمون بايد به شرح زير انجام شود
  .چراغ، خارج محفظه گردو غبار آويزان شده تحت ولتاژ نامي كار مي كند تا به دماي كار نامي برسد - الف
  . شود ميچراغ در حالت كار با كمترين تكان به اتاقك گرد و غبار منتقل  -ب
  .شود ميدر اتاقك بسته  -پ
  .دمنده، پودر تالك به صورت معلق در مي آيد/ با روشن كردن فن -ت
به مدت سه ساعت در حالتي كه پودر تالك در  شود ميبعد از يك دقيقه، چراغ خاموش شده و اجازه داده  -ث

  .خنك شود  ق باقيمانده،حالت معل

دمنده و خاموش كردن چراغ ، براي اطمينان از اين كه پودر تالك / فاصله زماني يك دقيقه بين روشن كردن كليد فن  -يادآوري 
در نظر ) هاي كوچك بسيار مهم است كه براي چراغ(كامالًدر اطراف چراغ در حالت خنك شوندگي  اوليه به صورت معلق در آيد 

  .گيرد قرار مي) الف(اطمينان از اينكه محفظه بيش از اندازه گرم نشود، چراغ ابتدا در وضعيت مورد  منظور به. شود ميگرفته 

  .شوند ميآزمون  -1-2- 9مطابق با بند ) IP6X(هاي كامالً ضد گردو غبار  چراغ   9-2-2
  mm/min3در يك آبشار مصنوعي با ريزش  min10به مدت ) 1IPX(چكه آب  مقاوم در برابرهاي  چراغ   9-2-3

  .گيرد از باالترين نقطه چراغ صورت مي mm200عمودي از ارتفاع  طور بهگيرد، سقوط آب  قرار مي
توسط وسيله دستگاه پاشش آبي كه در  min10با آب براي ) IPX3(باران  مقاوم در برابرهاي  چراغ    9-2-4

كوچك باشد كه مطابق با اندازه و  اي هشعاع لوله نيم دايره بايد به انداز. شوند مينشان داده شده است،  7شكل 
  .موقعيت چراغ باشد

  .باشد kN/m2 80لوله بايد سوراخ شود تا آب به مركز دايره با فشار پاشيده و فشار آب در ورودي دستگاه تقريباً 
زمان هر چرخش كامل . ، داشته باشدنسبت به محور قائم 60، از هر طرف 120لوله بايد چرخشي در حد زاويه 

  .باشد مي  s4حدود ) 2×120(
ها در مجاورت پوشش كافي فشار آب قرار  يكه انتهاي چراغطور بهچراغ بايد باالي خط چرخش لوله نصب شود، 

  .چراغ بايد حول محور عمودي با نرخ يك دور در دقيقه در هنگام آزمون چرخانده شود. گيرد
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 min10طبيعي خنك شده، در اين هنگام پاشش آب تا  طور بهچراغ بايد خاموش شده و  min10بعد از يك دوره 
  .بايد ادامه داشته باشد

با دستگاه پاشش آبي كه  min10در هر جهت به مدت ) IPX4(ترشح آب  مقاوم در برابر  هاي چراغ    5 – 2 – 9
چراغ بايد زير محور لوله نصب شده، . ندشو ميتشريح شده، آزمون  4-2-9نشان داده شده و در بند  7در شكل 

  .ي كه انتهاي چراغ در مجاورت پوشش كافي از فشار آب قرار گيردطور به
زمان هر چرخش . نسبت به محور قائم، داشته باشد 180، از هر طرف  360لوله بايد چرخشي در حد زاويه 

دور در دقيقه در هنگام آزمون  1خ چراغ بايد حول محور عمودي با نر. است s12حدود )  2×  360(كامل 
  .چرخانده شود

، min10بعد از يك دوره . تحت آزمون بايد مشبك باشند تا صفحه  به صورت محافظ  عمل نكند دارنده نگهلوازم 
  .بايد ادامه داشته باشدmin10طبيعي خنك شده، در اين هنگام پاشش آب تا  طور بهچراغ بايد خاموش و 

  .كاربرد ندارد  -يادآوري 

در كليه  min 15 و بالفاصله به مدت شود ميخاموش ) IPX5(هاي مقاوم در برابر پاشش آب  چراغ    9-2-6
قرار  8جهات درمعرض پاشش آب به وسيله يك لوله داراي يك نازل با شكل و ابعاد نشان داده شده در شكل 

  .دورتر از نمونه قرار گيرد m  3نازل بايد. گيرد مي
  ).kN/m230تقريباً (بايد تنظيم شود  l/min5/12 ±%5ر آب در نازل براي دستيابي به پاشش آب دبي فشا

در  min3بايد خاموش شود و بالفاصله به مدت ) IPX6(چراغ مقاوم در برابر پاشش آب با فشار زياد     9-2-7
نازل . شود مياست، آب پاشيده داده شده  8كليه جهات توسط يك شيلنگ نازل دار كه شكل و ابعاد آن در شكل 

  .بايد سه متر دورتر از نمونه قرار گيرد
  ).kN/m2100تقريباً (بايد تنظيم شود  l/min100 ±%5فشار آب در نازل براي دستيابي به دبي 

دقيقه در آب فرو برده  30خاموش و بالفاصله به مدت  )IPX7(هاي دائماً غوطه ور در آب  چراغ    9-2-8
باالتر از باالترين قسمت چراغ باشد و نيز پايين ترين قسمت چراغ  mm150، به نحوي كه آب دستكم شوند مي

هاي مورد  چراغ. ها بايد در وضعيت كار عادي خود قرار داده شوند چراغ. در فاصله يك متري از سطح آب باشد
شوند، حباب آنها رو به باال و در فاصله  فلورسنت بايد به صورت افقي قرار داده اي لولههاي  استفاده به همراه المپ

  .يك متري سطح آب باشد

  .كنند خيلي باال نيست هايي كه زير آب كار مي دقت اين روش، اصوالً براي چراغ  -يادآوري 

به وسيله روشن كردن المپ يا روش مناسب ديگر ) IPX8(هاي دائماً غوطه ور در آب تحت فشار  چراغ    9-2-9
ها بايد  چراغ. بيشتر شود  10 0تا  5 0اينكه دماي محفظه المپ از دماي آب مخزن آزمون   ، تاشوند ميگرم 
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برابر فشاري است كه مربوط به حداكثر عمق غوطه وري  3/1تحت فشار آبي كه  min30خاموش شده و به مدت 
  .نامي است، قرار گيرند

  آزمون رطوبي   9-3
  .كه ممكن است در حالت كار عادي رخ دهد، مقاوم باشندها بايد در برابر شرايط رطوبي  تمامي چراغ

 10هاي بخش  و بالفاصله پس از آن، آزمون شود ميبررسي  1-3-9مطابقت، با عمليات رطوبي بيان شده در بند 
  .شود ميادامه داده 

 1تنهاي مسدود شده قابل برداش چنانچه ورودي. هاي كابل، درصورت وجود، بايد باز نگه داشته شود ورودي
  .تدارك ديده شده باشد يكي از آنها بايد باز شود

اي، و غيره بايد جا  ها، حفاظ شيشه توانند با دست جدا شوند، همانند اجزاي الكتريكي، پوشش هايي كه مي قسمت
  .به جا شده و در صورت لزوم براي عمليات رطوبي از قسمت اصلي جدا شوند

 %91عادي، در يك محفظه رطوبي شامل هوا با رطوبت نسبي بين چراغ در نامناسب ترين وضعيت كار    9-3-1
از هرمقدار ) با اختالف( C1بايد  شود ميدماي هوا در كليه نقاطي كه نمونه قرار داده . شود ميقرار داده  %95تا 

  .نگه داشته شود C 30و C20بين  " t "مناسب
 48نمونه بايد به مدت . برده شود)  C )4  +tو  "t"بينقبل از قرارگيري در محفظه رطوبي، نمونه بايد به دمايي 

  .ساعت در محفظه نگه داري شود

 4ن دما را به مدت اي  هبا قرار دادن در يك اتاقك ك)   C )4  +tو  "t  "در اكثر حاالت، نمونه  بايد به دمايي ما بين  –يادآوري 
  .ساعت قبل از اعمال رطوبت حفظ مي كند  برده شود

حصول شرايط مشخص شده در داخل محفظه، الزم است از گردش ثابت هواي داخلي و بطور كلي  منظور به
  .اي كه از لحاظ حرارتي كامالً عايق شده است، اطمينان داشت استفاده كردن از محفظه

  .دهد اي در چهارچوب اين استاندارد نشان خرابي قابل مالحظه گونه هيچبعد از اين عمليات، نمونه نبايد 
  مقاومت عايقي و استقامت الكتريكي  10بخش 

  كليات  10-1
  .كند ها را، بيان مي هاي مربوط به مقاومت عايقي و استقامت الكتريكي براي چراغ اين بخش، مقررات و آزمون

  مقاومت عايقي و استقامت الكتريكي  10-2
  .باشدها، بايد به اندازه كافي  مقاومت عايقي و استقامت الكتريكي چراغ

                                                 
1-Knock-out   
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در محفظه رطوبي يا بعد از آنكه قطعات منفك شده  2- 2- 10و  1- 2- 10هاي بندهاي  مطابقت، با انجام آزمون
  .شود ميگيرد تا به دماي از پيش تعيين شده برسد، بررسي  و نمونه در اطاقي قرار مي شوند ميمجدداً مونتاژ 

هاي  هاي بين قسمت ها در وضعيت روشن قرار گيرد، به غير از آزمون كليد، در صورت وجود، بايد در تمامي آزمون
  .شوند ميبرقدار كه به وسيله عمل كليدزني جدا 

ها، بايد اجزاء زير قطع شوند بطوري كه ولتاژهاي آزمون بر روي عايق اجزاء اعمال شود، اما نه  در خالل اين آزمون
  :باشد ي اجزاء با عملكرد سلفي يا خازني، كه بر حسب مورد يكي از موارد زير ميبر رو
  هاي موازي، خازن - الف
  هاي برقدار و  بدنه، هاي بين قسمت خازن -ب
  .هاي برقدار ها يا ترانسفورماتورهاي متصل بين قسمت چوك -پ

ها وجود نداشته باشد، آزمون  ر ديوارههاي برقدا در صورتي كه امكان جاگذاري ورقه فلزي در موقعيت بين قسمت
اي كه بيرون كشيده شده و سپس بين  دو گلوله فلزي با قطر  بايد بر روي سه قطعه از اين پوشش يا جداره

mm20  بايد با نيروي شود ميقرار داده N 5/0  2  شوند ميبه يكديگر فشرده شوند، انجام.  
  .آمده است IEC61347ندارد بين المللي هاي ترانزيستوري در استا شرايط آزمون باالست

ها  هاي عايقي و ديواره هاي برقدار بدنه و بين قطعات فلزي قابل دسترس و ورقه فلزي درون پوشش عايق بين قسمت -1يادآوري 
زي در هاي قابل دسترس و ورقه فل به قطعات فلزي قابل دسترس، پيچ "بدنه"عبارت . شود ميبراساس نوع عايق مورد نياز آزمون 

  .شود ميتماس با قطعات قابل دسترس از مواد عايقي، اطالق 

هايي كه داراي لوازم كنترل المپ هستند، ممكن است ولتاژهاي اسمي  درخالل آزمون مقاومت الكتريكي چراغ
ز يي اها بخشدراين موارد، ولتاژهاي آزمون اعمال شده به . مدار المپ بزرگتراز ولتاژهاي اسمي تغذيه چراغ شوند

  .، محاسبه شودشود ميديده  Uكه روي لوازم كنترل  المپ به جاي  Uoutمدارالمپ، بايد از نشانه گذاري 

  ولتاژ كار= » U«     -2يادآوري 

  آزمون مقاومت عايقي  10-2-1
  .شود ميگيري  پس از اعمال ولتاژ، اندازه min 1به مدت  V500تقريباً  .d.cمقاومت عايقي با يك ولتاژ 

  .گيرد مورد استفاده قرار مي d.c. V100ها، ولتاژ  چراغ SELVبراي عايق بندي قطعات 
  .نبايد كمتر باشد 1- 10مقاومت عايقي از مقادير مشخص شده در جدول 

، IIهاي كالس  بندي عايق بندي ساده و تكميلي بتوانند جداگانه مورد آزمون قرار گيرند، در چراغ اگر عايق
  .شود نميبرقدار و بدنه چراغ آزمون  بندي بين قسمت عايق
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  حداقل مقاومت عايقي  -  1-10جدول 
  مقدارحدا قل مقاومت عايقي

ΩM

  عايق بندي قطعات

  هاي كالس چراغ
III 

  هاي كالس چراغ
II  

  هاي كالس چراغ
I

 SELV:  
a a  a   هاي مختلف بين قطعات حامل جريان با قطبيت
a  a  a  نصببين قطعات حامل جريان وسطح 
a  a  a بين قطعات برقدار و قطعات فلزي چراغ 
a a a در بست سيم قرار  كه هنگاميبين سطوح خارجي بند تغذيه، 

  هاي فلزي دردسترس گيرد و قسمت مي
b b a  5بوشينگ كامل عايق، مطابق با مقررات بند  

  : SELVبه غير از   
-  b  B   هاي مختلف بين قطعات برقدار با قطبيت
-  b  وc ياd  B بين قطعات برقدار وسطح نصب* 

  b  وc   ياd  B بين قطعات برقدار و قطعات فلزي چراغ  
-  b  وc   ياd  B بين قطعات برقداري كه در اثر كليد زني قطبيت آنها تغيير ميكند  
-  c B در بست سيم قرار  كه هنگاميبين سطوح خارجي بند تغذيه، 

  هاي فلزي دردسترس گيرد و قسمت مي
-  b  وc ياd b 5بوشينگ كامل عايق، مطابق با مقررات بند 

 )SELV)aعايق بندي ساده براي ولتاژهاي 1
  )SELV )bعايق بندي ساده براي ولتاژهاي غير   2
  ) c( عايق بندي تكميلي   2
 ) d(عايق بندي تكميلي يا تقويت شده 4

 .شودميبراي اين آزمون سطح نصب به وسيله ورقه فلزي پوشانده*
كه فاصله بين قطعات برقدار و قطعات فلزي قابل  شوند ميهاي عايقي فقط درصورتي آزمون  ها و ديواره پوشش

  .كمتر باشند 11دسترس، در نبود پوشش يا ديواره، از مقادير مشخص شده در بخش 
آزمون شوند، در  1- 10هادي يا مفصل كابل، بايد مطابق با جدول  هاي ، بستهاي سيم ها، بست عايق بوشينگ

  .خالل آزمون كابل يا بند بايد بايك ورقه فلزي پوشانده شده و يا با يك ميله فلزي با همان قطر جايگزين شود
  .روند انداز پس از اتصال به منبع تغذيه برقدار محسوب نشوند، به كار نمي درصورتي كه وسايل كمك راه

  .مراجعه كنيد "الف  "براي آزمون قطعات برقدار، به پيوست  -يادآوري 

  مقاومت الكتريكي  10-2-2
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بين  min1براي مدت  2- 10و مقادير مشخص شده در جدول  HZ50يك ولتاژ كامالً سينوسي، در فركانس 
  .شود ميهاي گفته شده در همان جدول، اعمال  عايق بندي

كمتر از نصف ولتاژ تعيين شده، اعمال شود و سپس به تدريج به باالترين مقدار افزايش در ابتداي آزمون بايد 
  .داده شود

هاي خروجي اتصال كوتاه شود،  براي ترانسفورماتورهاي ولتاژ باالي مورد استفاده در آزمون، هنگامي كه ترمينال
  .باشد mA200ن خروجي بايد دستكم  بعد از آنكه ولتاژ خروجي  درحد ولتاژ آزمون مناسب ميزان گرديد، جريا

  .است، نبايد قطع كند mA  100رله افزايش جريان وقتي كه جريان خروجي كمتر از
  .گيري شود اندازه  % 3ولتاژ آزمون اعمال شده، با خطاي  .r.m.sبايد دقت به عمل آيد كه مقدار 

هاي عايق بندي، تخليه سطحي  شود كه در لبهقرارداده  اي گونه بهبايد دقت به عمل آيد كه  ورقه فلزي  چنين هم
  .رخ ندهد

با عايق بندي تقويت شده و تكميلي، بايد دقت بعمل آيد كه ولتاژ اعمال شده به عايق  IIهاي كالس  براي چراغ
  .تقويت شده باعث تنش اضافي در عايق ساده يا تكميلي نشود

  .شود مياز تخليه روشن بدون افت ولتاژ صرفنظر 
  .تخليه سطحي يا پديده شكست نبايد رخ دهد گونه هيچزمون مقاومت الكتريكي، در خالل آ

اند، درصورتي كه آنها  وصل به منبع تغذيه درنظر گرفته شده منظور بهانداز، كه  اين مقررات براي وسايل كمك راه
  .شوند نميقطعات برقدار محسوب نشوند، اعمال 

كشي و قطعات مشابه،  اطمينان از كافي بودن عايق بندي چراغ، سيمحصول  منظور بهزن،  هاي با جرقه براي چراغ
افتد،  زن بكار مي گيرند، درحالي كه جرقه هاي چراغ كه در اثر ولتاژ پالس در تنش قرار مي مقاومت عايقي قسمت

  .شوند ميآزمون 
 ضربهبه حداكثر  المپ دارنده نگهكه براساس دستورالعمل سازنده  المپ دارنده نگههاي با جرقه زن و  براي چراغ

  .يابند، آزمون بايد با يك المپ ساختگي انجام شود ولتاژ آنها دست مي

  .المپ ساختگي بايستي به همراه نمونه آزمون نوعي ارائه شود   -1يادآوري 

پالس  ظر گرفته شود كهمناسبي در ن اي كالهك المپ به اندازه/دارنده نگهاين مقررات امكان مي دهد كه طراحي   -2يادآوري 
  )به عنوان مثال كارهاي استوديو.(راه اندازي كند يك المپ تخليه گرم را مجددا با اطمينانبه حدي افزايش يابد كه  ولتاژ 

هايي كه  زن ، جرقهشود ميوصل % 100ساعته به منبع تغذيه با ولتاژ اسمي  24زن براي يك دوره  چراغ با جرقه
آزمون استقامت الكتريكي به مقادير مشخص شده در . شوند مي، بالفاصله جايگزين شوند ميحين خراب  در اين
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اعمال ) بجز هر ترمينال زمين ( اند  زن كه بهم وصل شده هاي جرقه بر روي چراغ با تمام ترمينال 2-10جدول 
  .شود مي

و با % 100لتاژ اسمي انداز دستي همچون دگمه فشاري، چراغ به يك منبع تغذيه با و هاي با راه براي چراغ
فقط يك . شود ميبراي مدت يك ساعت وصل  "خاموش s10/ روشن  s 3 " اي هاستفاده از يك كليد دور

  .شود ميزن براي اين آزمون استفاده  جرقه
زن كه وسيله  اند و باالست با يك جرقه گذاري شده انداز هستند و براي مصارف خاص نشانه هايي كه با راه چراغ

باشد، بايد با همان  مي 7644- 2- 9ده زماني در آن تعبيه شده است كه مطابق استاندارد ملي شماره محدود كنن
  .انجام شود min2روشن شدن و با دوره خاموشي  –بار خاموش  250آزمون مشابه اما براي يك دوره با 

  .در خالل آزمون استقامت الكتريكي، هيچگونه تخليه سطحي يا پديده شكست نبايد رخ دهد
هايي كه داراي لوازم كنترل المپ هستند، ممكن است ولتاژهاي اسمي  درخالل آزمون مقاومت الكتريكي چراغ

يي از ها بخشدراين موارد، ولتاژهاي آزمون اعمال شده به . مدار المپ بزرگتراز ولتاژهاي اسمي تغذيه چراغ شوند
  .، محاسبه شودشود ميديده  Uكه روي لوازم كنترل  المپ به جاي  Uoutمدارالمپ، بايد از نشانه گذاري 

  ولتاژ كار= » U«     -2يادآوري 

  
  
  

  
  

  
  
  
  
  
  
  



99 

  

  
  استقامت الكتريكي  -  2-10جدول 

  ولتاژ آزمون
V

  عايق بندي قطعات

  هاي كالس چراغ
III  

 هاي كالس چراغ
II  

 هاي كالسچراغ
I 
  SELV :  

a  a  a   هاي مختلف با قطبيتبين قطعات حامل جريان 
a  a  a بين قطعات حامل جريان وسطح نصب* 
a  a  a بين قطعات برقدار و قطعات فلزي چراغ 

a a a در  كه هنگاميبين سطوح خارجي بند تغذيه، 
هاي فلزي  گيرد و قسمت بست سيم قرار مي

  دردسترس
a a a  5بوشينگ كامل عايق، مطابق با مقررات بند

  : SELVبه غير از 
-  B  b   هاي مختلف بين قطعات برقدار  با قطبيت
-  b  وc ياd  b بين قطعات برقدار وسطح نصب  
-  b  وc ياd  b   بين قطعات برقدار و قطعات فلزي چراغ

-  b  وc   ياd b بين قطعات برقداري كه در اثر كليد زني قطبيت
  آنها تغيير ميكند

-  b  وc   ياd b در  كه هنگاميبين سطوح خارجي بند تغذيه، 
هاي فلزي  گيرد و قسمت بست سيم قرار مي

  دردسترس
-  b  وc ياd  b 5بوشينگ كامل عايق، مطابق با مقررات بند 

 )SELV)aعايق بندي ساده براي ولتاژهاي 500
1000  +**U2  عايق بندي ساده براي ولتاژهاي غيرازSELV 

)b(  
1000 +**U2   عايق بندي تكميلي )c (  
2000 +**U4   عايق بندي تكميلي يا تقويت شده )d  (  

 .شودميبراي اين آزمون سطح نصب به وسيله ورقه فلزي پوشانده*
** u است كه نول آن اتصال زمين شده است اي هدر اين مورد ولتاژ نامي فاز به نول سيستم تغذي.  

  .آمده استIEC60664-1مقررات مرتبط در استاندارد بين المللي 
 

  

* 
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  هادي محافظ و سوختگي الكتريكي جريان تماس، جريان 10-3
 كه هنگاميهادي محافظ كه ممكن است درخالل عملكرد عادي چراغ رخ دهد،  جريان تماس يا جريان  10-3-1

  .بيشتر شود 3- 10جدول  ، نبايد از مقاديرشود ميگيري  اندازه "چ"برطبق پيوست 
  هادي و سوختگي الكتريكي هاي جريان تماس، جريان محدوده -3-10جدول 

  )قله(حداكثر حدود   جريان تماس
نامي A16تا و خودIهاي كالسو چراغIIهاي كالس  تمامي چراغ

تواند به پريزي كه زمين  هستند كه مي اي هبجز آنهايي كه داراي دوشاخ
  نشده، متصل شود

mA7/0  
  

  )مؤثر(حداكثر حدود   هاي تغذيهجريان  هادي محافظجريان
بجز آنهايي كه Iهاي كالس چراغ

تا و  داراي دوشاخه ساده يا چندفاز
  اسمي هستند A32خود 

A4≤ 
، كوچكتر يا مساوي A4بزرگتراز 

A10  
A10 >  

mA2 

mA/A5/0  
mA5  

طراحي شده Iهاي كالس چراغ
  براي اتصال دائم

A7≤ 
، كوچكتر يا مساوي A7بزرگتراز 

A20 

A20>  

mA5/3  
A/mA5/0  

mA10  

  تحت بررسي است   سوختگي الكتريكي
 .شود مي، بررسي "چ"پيوست  برطبقمطابقت، 

انداز  ، جريان نشت ممكن است به فاصله بين المپ و كمك راه  .a.cهاي با باالست الكترونيكي ولتاژ تغذيه براي چراغ - 1يادآوري
  .زمين شده بستگي زيادي داشته باشد، زيرا فركانس عملكرد المپ بسيار باال است

تواند در استانداردهاي بين المللي  هاي جريان اتصال و جريان در مدار حفاظت مي توضيحات ديگري مربوط به اندازه – 2يادآوري 
IEC60990  وIEC61140  مشخص شده باشد "ب  "پيوست.  

  فواصل هوايي و خزشي  11بخش 
  كليات  1 –11

  .ها مشخص مي نمايد اين بخش حداقل فواصل هوايي و خزشي معتبر را در چراغ
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  .بر روي مقادير فواصل هوايي و خزشي كه در اين بخش به حداقل مقدار مطلق نسبت داده شده است، دقت شود -1يادآوري

  .داده شده است IEC60664-1روش محاسبه فواصل هوايي و خزشي در استاندارد بين المللي  -2 يادآوري

تأمين هماهنگي  منظور بهبراي دستيابي به اطالعات مربوط به استفاده از دوباره پوشاندن، كپسول سازي يا له شدگي  -3يادآوري 
مراجعه  IEC60664-3به استاندارد بين المللي  شود ميتوصيه  ده،عايق بندي توسط حفاظت در برابر آلودگي يا تداخل عايق جداكنن

  .شود

  فواصل هوايي و خزشي  2 –11
ها نيز  چراغ SELVقطعات . قطعات برقدار و قطعات فلزي مجاور، بايد به اندازه كافي از هم فاصله داشته باشند

هاي معمولي نبايد كمتر از مقادير  فواصل هوايي و خزشي براي چراغ. بايد به اندازه كافي ازهم فاصله داشته باشند
  . باشد 3-11و  1-11داده شده در جداول 

، برحسب  4- 11و  2- 11يا بيشتر نبايد كمتر از مقادير داده شده در جداول  IPX1براي چراغ با درجه حفاظت 
  .، باشدنياز

  .فواصل بين قطعات حامل جريان با قطبيت مخالف بايد مطابق با مقررات عايق بندي ساده باشند

بايد مد نظر  IEC60664-1براي جزئيات درجه بندي آلودگي يا طبقه بندي افزايش ولتاژ، مقررات استاندارد بين المللي   -يادآوري 
  .قرار گيرد

  :شده استحداقل فواصل براساس موارد زير مشخص 
  باالتر از سطح دريا؛ m2000براي استفاده تا  -
هادي رخ مي دهد، اما گاهي يك هدايت الكتريكي موقت  ، درجايي كه معموالً فقط آلودگي غير2درجه آلودگي  -

  ناشي از تراكم آلودگي به صورت تصادفي پيش بيايد؛
از اند و  ، در داخل چراغ نصب شدهكنند ميكه انرژي را ذخيره  ولتاژ ضربهمقاوم در برابر  II كالستجهيزات  -

  .تاسيسات ثابتي تغذيه شوند
  .شود ميهاي بزرگترين قسمت متصل به ترمينال چراغ بررسي  هادي گيري با  و  بدون ابقت، با اندازهمط 1 – 2 –11

  .شود ميمحدود به اندازه همان عرض  mm 1توزيع هر فاصله خزشي از هر شيار با عرض كمتر از
اگر فاصله . شود ميدر محاسبات كل فواصل هوايي صرفنظر  mm1از هر گونه فاصله هوايي با عرض كوچك تر از 

  .باشد، در اين صورت يك سوم پهناي شيار بايد درنظر گرفته شود mm3كل كمتر از 
گيري پس از قرار دادن دو شاخه مناسب در پريز انجام  هايي كه پريز در آنها تعبيه شده است، اندازه براي چراغ

  .شود مي
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ها در قطعات خروجي از مواد عايقي با ورقه فلزي در تماس با سطوح قابل دسترس،  ها يا دهنه فواصل ميان سوراخ
هاي مشابه به وسيله انگشتك آزمون استاندارد مشخص شده  لها و مح ورقه فلزي به گوشه. شود ميگيري  اندازه

  .شود نميها، فشار اعمال  ، اما به دهنهشود مي، فشرده  2868دراستاندارد ملي شماره 
مثالي براي اجزاء آب بندي شده . شوند نميگيري  فواصل خزشي دروني در اجزاء آب بندي شده دائمي اندازه

  .باشند ر شده از مواد تركيبي ميدائمي، اجزاء آب بندي شده يا پ
هاي جداگانه دارند كاربرد ندارند، اما فقط بر روي  ، براي اجزايي كه استاندارد1-11مقادير داده شده در جدول 

  .شود ميهمراه چراغ است، اعمال  كه هنگاميسطح نصب چراغ و فضاهاي قابل دسترسي قطعه 
گيري  عات برقدار ترمينال به هر نقطه فلزي قابل دسترس اندازهفواصل خزشي در ترمينال منبع تغذيه بايد از قط

گيري شوند، بدين معني  شده و فواصل هوايي بين سيم كشي تغذيه ورودي و قطعات فلزي قابل دسترس اندازه
در طرف سيم كشي . توانند در دسترس قرار گيرند هادي لخت با بزرگترين سطح مقطع قطعات فلزي كه مي كه از

به (گيري شود  ها، فاصله هوايي بايد بين قطعات برقدار ترمينال و قطعات فلزي قابل دسترس اندازه مينالدروني تر
  ).مراجعه شود 24شكل 

گيري فواصل از منبع تغذيه و از سيم كشي دروني متفاوت است، زيرا سازنده چراغ هيچ نظارتي به طول عايق جدا  اندازه –يادآوري 
  .ط نصاب را نداردشده از سيم كشي منبع توس

ها يا  هاي كابل، گيره هاي بست گيري ، اندازهشوند ميها تعيين  فواصل هوايي و خزشي در بوشينگ كه هنگامي
  .ها بايد با كابل ثابت شده انجام شود دوشاخه
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  )a.c.  )Hz50حداقل فواصل  براي ولتاژهاي سينوسي  1-11جدول           
  )مراجعه كنيد "ز"به راهنماي تبديل در پيوست ( هاي معمولي براي چراغ             

1000  750  500  250  150  50  
  

  تاوخود.r.m.sبيشينه ولتاژ كار                    
                                 v 

  فاصله
mm  

  

  
5/5  

10  
5/5  

10  
11  

  
4  
8  
4  
8  
8  

 
3  
5  
3  
5  
6  

  
5 /1  
5 /2  
5 /1  
5 /2  
  5ت

 
8/0  
6/1  
8/0  
6/1  
  2/3ت

 
6/0  
2/1  
-  
-  
-  

  بفواصل خزشي 
  PTI   600 الفعايق بندي ساده        -

>                                        600  
  PTI   600 الفعايق بندي تكميلي      -

>                                       600  
             عايق بندي تقويت شده                   -

  
5/5  
5/5  

11  

  
4  
4  
8  

 
3  
3  
6  

  
5/1  
5/1  
3  

 
8/0  
8/0 

6/1  

 
2/0  
-  
-  

  پفواصل هوايي 
  عايق بندي ساده -
  عايق بندي تكميلي -
  عايق بندي تقويت شده -

  . 3626شاخص آزمون مقاومت در برابر ايجاد مسير جريان خزشي مطابق با استاندارد ملي شماره : PTI-الف
  . براي فواصل خزشي،ولتاژ مستقيم معادل مقدار مؤثر ولتاژ متناوب سينوسي است-ب
  .براي فواصل هوايي، ولتاژمستقيم برابر با مقدار قله ولتاژ متناوب است-پ
  .شود مي، مقدار ولتاژ از دو برابر مقدار ولتاژ عايق ساده مواد كمتر    600براي مواد عايقي با-ت

  

  .كاربرد ندارد-يادآوري 

. ، درون يابي بين مقادير ولتاژ كار آمده در جدول استفواصل هوايي و خزشي كه تعيين مقادير شود ميپذيرفته 
 2-10، ولتاژهاي آزمون داده شده در جدول شود نميدر نظر گرفته  V25هيچ مقدار براي ولتاژهاي كار كمتراز 

    .شوند ميمقدار مناسب درنظر گرفته  عنوان به
، درجايي كه شوند نميو جهت زمين شدن درنظر گرفته  شوند نميدر مورد فواصل خزشي قطعاتي كه برقدار  

) حقيقي  PTIعليرغم ( ، بايد براي تمام مواد   PTI   600ردي ايجاد نكند، مقادير مشخص شده براي مواد با 
  .اعمال شود

  تحت ولتاژ كار قرار گرفته اند،  s60براي فواصل خزشي كه در مدت زمان كمتر از 
  .، بايد براي تمام مواد اعمال شود PTI   600مقادير مشخص شده براي مواد با 

، مقادير مشخص شده براي مواد با شوند نميبراي فواصل خزشي كه مشمول آلودگي توسط خاك يا رطوبت 
600PTI     مستقل از (بايد اعمال شودPTI  حقيقي.(  
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  .اند داده شده 2- 11حداقل فواصل براي ولتاژهاي پالسي سينوسي يا غير سينوسي در جدول 
  سينوسي يا غير سينوسي اي هحداقل فواصل هوايي براي ولتاژهاي ضرب  2-11جدول  

  ولتاژ ضربه قله اسمي                  
kv 

0/2         5/2          0/3              0/4          0/5           0/6           0/8            10           12  
حدا قل فاصله 

  هوايي
Mm

   1    5/1     2      3     4   5/5     8    11   14  

  ولتاژ ضربه قله اسمي 
kv 

  15            20          25           30           40             50           60             80          100  
حداقل فاصله 

  هوايي
Mm 

 18    25   33    40    60   75   90   130   170  

هاي غير  ميدان، شرايط  A، مورد 2، جدول IEC60664-1برگرفته از استانداردبين المللي  2-11فواصل جدول  -يادآوري
  .باشد همگن، مي

  .فاصله خزشي نبايد از مقادير فاصله هوايي حداقل مورد نياز كمتر باشد
غير سينوسي، حداقل فواصل مورد  چنين همسينوسي و  اي هبراي فاصله خزشي قرارگرفته تحت ولتاژهاي ضرب

  .نياز، نبايد كمتر از بيشترين مقادير مشخص شده در يكي از اين جداول باال باشند
  هاي دوام و گرمايش آزمون - 12بخش 

  كليات 12-1
  .ها را بيان ميكند اين بخش، مقررات مربوط به آزمون دوام و آزمون گرمايش چراغ

  ها ها و باالست انتخاب المپ 12-2
  .مطابقت داشته باشد "ب"هاي اين بخش، بايد با مقررات پيوست  هاي مورد استفاده براي آزمون المپ
كنند،  هاي مورد استفاده براي آزمون دوام كه بيشتر از توان اسمي  خود در مدت زمان طوالني عمل مي المپ

توان از  ر وضعيت غير عادي، ميهر چند، براي آزمون گرمايش د. هاي گرمايش استفاده شوند نبايد براي آزمون
  .اند، استفاده كرد هايي كه در آزمون گرمايش در وضعيت عادي مورد استفاده قرار گرفته المپ

ن باالست به همراه چراغ ارائه نشده باشد، بايد اي  هاگر چراغ يك باالست جداگانه نياز داشته باشد و درصورتيك
هاي باالست مربوط مطابقت داشته  عي توليد عادي باشد و با مشخصهها پيشنهاد شود كه نو باالستي براي آزمون

توان المپ مورد نظر   %3توان توليد شده توسط باالست براي المپ مبنا، تحت شرايط مبنا، بايد مساوي . باشد
  .باشد
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  .براي كسب اطالعات در باره شرايط مبنا، به استاندارد ملي كمكي مربوط، مراجعه كنيد - 1يادآوري

اين عبارت در آينده در . ناميده شود "توان موردنظر "تواند بازهم  در استاندارد عملكرد المپ، توان اسمي مي – 2يادآوري 
  .هاي بعدي اين استاندارد اصالح خواهد شد چاپ

  آزمون دوام 12-3
شده،  ، چراغ نبايد خطرناكشود ميهاي در حال كار نشان داده  در شرايطي كه گرمايش و سرمايش دوره

  .نبايد زودتر از موقع از كار بيفتد چنين هم
  .شود ميبررسي  1- 3- 12مطابقت، با انجام آزمون ذكر شده در بند 

  آزمون 12-3-1
  .چراغ بايد  در داخل محفظه گرمايي  كه داراي وسايل كنترل دماي محيط داخل محفظه است، نصب شود - الف

كه در شرايط كار عادي در ) در شرايط كار مشابه (مشابهي قرارداده شود و  دارنده نگهچراغ بايد برروي سطح 
  ).مراجعه شود 1-4- 12به بند (گيرد  آزمون حرارتي قرار مي

  از C 2دماي محيطي در درون محفظه بايد در مدت زمان آزمون روي  -ب
 C )10+ta  ( ،نگه داشته شودta  برابرC 25 وي چراغ بغير از اين مقدار درج شده است، مگر در مواردي كه بر ر

  .باشد
هاي طراحي شده  باالست. گيري شود اندازه "ذ"دماي محيطي در درون محفظه بايد مطابق با مقررات پيوست 

 Cبراي كاركرد در خارج از چراغ بايد در هواي آزاد، و نه لزوماً در محفظه دمايي، نصب شوند و در دماي محيطي 
525 وندبكار انداخته ش.  
ساعته تشكيل يافته است، آزمون  24ساعت كه از هفت دوره  168چراغ بايد در محفظه بمدت زمان كل  -پ

ساعت اول اعمال شده و در سه  21ها در  همين بند، بايد به چراغ "ت"ولتاژ تغذيه تعريف شده در مدت. شود
  .نخستين دوره آزمون استدوره گرمايش اوليه چراغ مربوط به . ساعت باقيمانده هر دوره قطع شود

به پيوست (دوره نخست، و براي كاركرد غيرعادي  6اي باشد كه براي كاركرد عادي براي  گونه بهشرايط مدار بايد 
 عنوان بههايي كه شرايط غير عادي ندارند،  براي چراغ. براي هفتمين دوره تنظيم شده باشد) مراجعه كنيد"پ"

ساعت باشد  240اي تنگستن، ثابت كل دوره آزمون بايد  هاي رشته اي المپچراغ ثابت غيرقابل تنظيم بر: مثال
  ).دوره در كاركرد عادي 24×10يعني (

برابر   05/1 015/0اي تنگستن، ولتاژ تغذيه بايد  هاي با المپ رشته هاي كار كرد براي چراغ در طول زمان -ت
هاي  اي فلورسنت وساير المپ هاي با المپ لوله غآيد و براي چرا ولتاژي باشد كه از توان نامي المپ بدست مي

  .باشد) برابر ولتاژ اسمي يا حداكثر مقدار گستره ولتاژ نامي(  10/1 015/0  اي تخليه
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  :اگر در اثر يك خرابي، چراغ از كار بيفتد، مقررات داده شده زير كاربرد دارند -ث
  .كاربرد دارند 1- 4-12از بند  "چ"مقررات مورد  -
خراب ) شامل المپ(كه يك قسمت از چراغ  شود ميدر حالي اعمال  1- 4- 12از بند "چ"دستورالعمل مورد  -

  .شده باشد
  :شود ميدر مورد كاركرد وسيله حفاظت دمايي در مدت  شش دوره اوليه، آزمون به صورت زير اصالح  -

ايش بايد براي چراغ تا بكار افتادن ، يك زمان سرماي ههاي مجهز به وسايل محافظ در كاركرد دور براي چراغ
فيوزهاي (كنند  هاي با وسيله محافظ دما كه بيش از يكبار عمل نمي براي چراغ. مجدد وسيله، در نظر گرفته شود

  .وسيله محافظ بايد جايگزين شود) حرارتي
ساعت، با مدار و دماي تنظيم شده، تا زماني كه وسيله محافظ  240براي تمامي انواع چراغ، آزمون بايد تا انتهاي 

هاي اسمي چراغ ضرورت داشته باشند تا از قطع  اگر تنظيمات زير بر روي مشخصه. از كار بيفتد، ادامه داده شود
 .شود مي وسيله محافظ پيشگيري كنند، چراغ در آزمون مردود محسوب

قطع شود، يا بايد زمان سرد شدن را ) شرايط كار غيرعادي(براي وسيله حفاظت دمايي در مدت دوره هفتم   -
طي كند يا در صورت استفاده از فيوز يك بار مصرف، فيوز بايد تعويض شود و آزمون با تنظيم جريان و دما در 

  .شود ميحالي كه وسيله محافظ قطع شده باشد، ادامه داده 

، كاركرد )شرايط  كار غيرعادي(كه اگر يك وسيله محافظ قطع كننده، در جريان دوره هفتم قطع شود  شود ميتوصيه  - 2يادآوري 
  .شود ميشده، اثبات  بيني پيش كه صورتي بهوسيله محافظ 

. باشدباشد كه يك نشانه براي مشخص كردن قطع عملكرد مدار وجود داشته  اي گونه بهچيدمان تجهيزات بايد 
  .دوره مؤثر آزمون نبايد بعد از چنين قطعي، كاهش پيدا كند

  مطابقت 12-3-2
هاي اجزاء سيستم  ،چراغ و در صورتي كه روي ريل نصب شود، ريل و قسمت 1-3-12پس از انجام آزمون بند 

در غير اين (هاي چراغ نبايد غير قابل استفاده شده  هيچ يك از قسمت. بازرسي شوند ريل، بايد به صورت چشمي
با رزوه اديسون المپ هاي دارنده نگهو ) 1- 3- 12از بند  "ث"صورت، به غير از خطاي اتفاقي بيان شده در مورد 

. ايمني چراغ نبايد دچار مخاطره شده و نبايد باعث تخريب سيستم ريل شود. پالستيك نبايد تغيير شكل بدهند
  .گذاري چراغ بايد خوانا باشد نشانه

  .ترك خوردگي، سوختگي سطحي و تغيير شكل دادن: ادهاي خرابي خطرناك ممكن، عبارتند ازنم  -يادآوري 

  )كاركرد عادي (آزمون گرمايش  12-4
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، سيم كشي تغذيه در درون )شامل المپ(كنند، هيچ قسمتي از چراغ  در شرايطي كه كاركرد عادي را بيان مي
  .را به مخاطره بياندازند منياي  هچراغ يا سطح نصب نبايد داراي دمايي باشند ك

  .در طول آزمون براي مطابقت، جريان نبايد از سيم عبور كند
هاي تنظيم يا گرفتني با دست، در هنگامي كه چراغ در دماي  هاي قابل لمس، دستگيره عالوه برآن، قسمت

  .كاركرد خود است، نبايد آن چنان داغ شوند كه نتوان آنها را لمس كرد
  . ي خيلي زياد براي اشياء روشن شده، توليد كنندها نبايد گرما چراغ
اند، توليد  هاي نصب شده بر روي ريل نبايد گرماي خيلي زياد، بر روي ريلي كه آنها بر روي آن نصب شده چراغ
  .كنند

گيري دماي ريل ، در بند  شرايط آزمون براي اندازه. شود ميبررسي  1-4-12هاي بند  مطابقت، با انجام آزمون
  .آمده است IEC60570از استاندارد بين المللي  12-1

  .شده است، كار كند بيني پيشهاي داراي موتور الكتريكي، اين موتور بايد در طول آزمون آن چنان كه  براي چراغ
  آزمون -12-4-1

  : گيري شود شرايط زير اندازه برطبقمشخص شده است،  2- 4-12كه در بند  صورتي بهدما بايد 
طراحي شده است كه از تغييرات ناگهاني  اي گونه بهكه در آن هوا جريان ندارد و  اي هد در محفظچراغ باي - الف 

هاي طراحي شده براي نصب روي سطح، بايد روي سطح ذكر  چراغ. كند، آزمون شود دماي محيط جلوگيري مي
اما ساير انواع . آمده است "ت"مثالي از محفظه بدون جريان هوا در پيوست . نصب شوند "ت"شده در پيوست 

ند، در صورتي كه نتايج بدست آمده آنها مطابق با نتايج بدست آمده در توانند استفاده شو ها نيز مي محفظه
همين بند ) ح(هاي جدا شده از چراغ، به مورد  براي باالست(باشد  "ت"استفاده از محفظه ذكر شده در پيوست 

  ).مراجعه كنيد
چراغ ارائه شده است  چراغ بايد به منبع تغذيه، توسط سيم كشي و هر وسيله ديگر كه به همين منظور به همراه

  .وصل شود) هاي عايق روكش: مثال عنوان به(
گذاري شده است، مطابقت  عموماً، اتصال بايد با دستورالعمل ارائه شده به همراه چراغ يا آنچه بر روي چراغ نشانه

ذيه كه به در مواردي به غير از اين، سيم كشي مورد نياز براي اتصال چراغ تحت آزمون به منبع تغ. داشته باشد
چنين سيم كشي ارائه نشده با چراغ، جزء قطعات . همراه آن ارائه نشده است، بايد از انواع متداول انتخاب شود

  . شود ميآزمون محسوب 
  .مطابقت داشته باشند "ذ"و  "ث"هاي  هاي دما بايد با پيوست گيري اندازه
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وضعيت كاركرد بايد در نامناسب ترين وضعيت دمايي قرار داشته باشد كه بتواند به صورت رضايت بخش  -ب
هاي ثابت غير قابل تنظيم، اگر در دستور العمل ارائه شده به  براي چراغ. براي استفاده مورد پذيرش قرار گيرد

يت مجاز نيست، اين وضعيت نبايد انتخاب همراه چراغ يا نشانه گذاري چراغ قيد شده باشد كه انتخاب اين وضع
هاي قابل تنظيم بايد رعايت شود، اگر روي چراغ مشخص شده  فاصله مقرر شده از اشياء روشن توسط چراغ. شود

هاي جلويي  هاي غير مجهز به يك وسيله مكانيكي قفل شونده در تمام جهات، وقتي كه لبه باشد، به غير از چراغ
  .روي سطح نصب قرار داده شوند mm100د يا به عبارت ديگر المپ، بايد در منعكس كننده درصورت وجو

قرار  C 25، ترجيحاً  C 30تا  C 10از  اي هدماي محيطي در داخل محفظه بدون جريان هوا بايد در گستر -پ
كافي طوالني  ها تغيير كند، و در طول يك دوره به قدر گيري در طول اندازه C 1اين دما نبايد بيش از . بگيرد

  .قبلي، بر روي نتايج تأثير بگذارد
  هاي الكتريكي حساس به دما باشد  اگر در اين هنگام، چراغ داراي مشخصه

بيشتر نشود، دماي محيطي در محفظه بدون جريان  C30نامي چراغ از  taيا اگر ) المپ فلورسنت: مثال عنوان به(
  .باشد نامي taن نامي و ترجيحاً هما taاز  C5هوا بايد حداقل 

  :ولتاژ آزمون چراغ بايد به صورت زير باشد -ت
 "ب"به پيوست (برابر توان اسمي المپ آزمون  0/1 5ولتاژي كه : هاELVاي و ساير  هاي رشته چراغ براي المپ -

بر كه هميشه با مقدار ولتاژ درج شده )HTS(هاي آزمون گرمايش  را توليد كند، به استثناي المپ) مراجعه كنيد
  .كنند روي المپ، كار مي

 06/1: اي با المپ رشته ELVهاي  چراغاي و  هاي تخليه اي فلورسنت و ساير المپ هاي لوله چراغ براي المپ -
  .برابر ولتاژ اسمي يا حداكثر مقدار گستره ولتاژ اسمي

  ).گستره ولتاژ اسمييا حداكثر ولتاژ اسمي (برابر ولتاژ اسمي  06/1: ها موتورهاي تعبيه شده داخل چراغ -
  استثنا

اي كه داراي  ، و براي تعيين دماي قوطي قطعهtwگذاري  ي يك قطعه، با نشانهپيچ سيمبراي تعيين دماي متوسط 
اين استثنا فقط براي . باشد برابر ولتاژ اسمي 00/1ها، ولتاژ آزمون بايد  است، به استثناي خازن tcگذاري  نشانه
گيري مثالً دماي ترمينال بر روي همان قطعه،  و براي اندازه شود مييا قوطي اعمال ي پيچ سيمگيري دماي  اندازه

  .شود نمياعمال 
اي كار  هاي تخليه هاي از نوع فلورسنت يا ساير چراغ ، هنگامي كه با چراغ  tcگذاري هاي فاقد يا داراي نشانه خازن
  .برابر ولتاژ اسمي آزمون، آزمون شوند 06/1كنند، بايد در  مي
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اي يا يك  هاي تخليه اي فلورسنت يا ساير المپ اي و يك المپ لوله همزمان داراي يك المپ رشته طور بهاگر چراغ  -يادآوري 
  .موتور باشد، براي انجام اين آزمون ممكن است تغذيه آن با دو منبع تغذيه جداگانه ضروري باشد

ولتاژ آزمون نگه داشته   %5/0، ترجيحاً %1بايد بينگيري، ولتاژ تغذيه  در طول يا بالفاصله قبل از اندازه -ث
گيري تأثير نگذارد، نگه  ي كه بر روي اندازهيو ولتاژ آزمون در طول دوره قبلي تا آنجا %1ولتاژ منبع بايد . شود

  .باشد min10اين دوره نبايد كمتر از . داشته شود
ثبيت شده باشد، انجام گيرد، يعني هنگامي كه نرخ ها نبايد قبل از اينكه چراغ از نظر دما ت گيري اندازه -ج

  .در ساعت كمتر باشد C1تغييرات دما از 
معيوب شده است، از كار بيفتد، اين قسمت   )كه شامل المپ است(اگر چراغ به دليل اينكه يك قسمت آن  -چ

ا چراغ بايد قبل از گرفتن ها نيست، ام گيري نيازي به تكرار اندازه. بايد تعويض شده و آزمون ادامه داده شود
در اين هنگام اگر شرايط خطرناك ايجاد شود يا اگر هر قسمت از چراغ به علت . هاي بعدي تثبيت شود اندازه

اگر وسيله محافظ چراغ . شود ميخرابي نوعي غير قابل استفاده شود، دراين صورت چراغ در آزمون مردود شمرده 
  .شود ميعمل كند، چراغ معيوب محسوب 

اگر لوازم يا اجزاء كنترل از راه دور به همراه چراغ ارائه شوند، آنها بايد مطابق با دستور العمل سازنده نصب و  -ح
  .مطابقت داشته باشند 12ها بايد با محدوده تعريف شده در بخش  دماهاي كليه قسمت. اندازي شوند راه

د، سازنده يك نمونه نوعي در استفاده عادي ارائه خواهد اگر لوازم كنترل از راه دور به همراه چراغ ارائه نشده باش
دماي دستگاه كنترل نبايد . كار كند C 5  25لوازم كنترل بايد در هواي آزاد و در يك  دماي محيطي . كرد

  .گيري شود اندازه
در ) HTS(ش ها براي آزمون گرماي اي، آزمون بايد با المپ ها با المپ رشته در صورت ترديد در آزمون چراغ -خ

) HTS(هاي  براي دماهاي مؤثرتر، به خصوص دماي كالهك المپ، مقاديري كه المپ. صورت وجود، تكرار شود
ها با توليد عادي  هستند، مقاديري كه المپ  مربوط تابشبراي دماهايي كه عمدتاً به . كنند، قطعي است حفظ مي

  .كنند، قطعي است در حباب ساده حفظ مي
، به سمت يك سطح عمودي چوبي رنگ شود ميپوشش داده  13-2-3ها كه توسط بند  چراغپرتوهاي نور  -د

اي از سطح قرار  ها در فاصله چراغ. شوند ميبيان شده است، روانه  "ت"شده مشكي، مشابه با آنچه در پيوست 
  .گذاري شده است ، كه روي چراغ نشانهشوند ميداده 

بيان  13هاي بخش  كه در آزمون صورتي بههاي عايق شده  ي از قسمتگيري دماي بعض ها اندازه در خالل آزمون
  .شود ميشده است، انجام 
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ترموكوپل بايد روي كوتاهترين  حسگرهاي فلورسنت دو كالهكي،  هاي المپ هاي دماي گيري در مورد اندازه -ذ
، بهتر است در ن امر ممكن نباشداي  هدرصورتي ك. سطح كه مجاور كالهك المپ است، قرار داشته باشد

  .ن نقطه، اما بدون تماس با كالهك المپ، قرار گيرداي  هنزديكترين محل نزديك ب

متصل شده  المپ دارنده نگهكه سازنده چراغ، نمونه آزمون نوعي را به همراه يك ترموكوپل كه قبالً به  شود ميتوصيه  -2يادآوري 
  .شود مين صورت تهيه اي  هب المپ دارنده نگهمعموالً تنها يك . است مجهز نمايد

جاد شده در مسير آن بايد با حداكثر مقدار مجاز براي اي هدر خالل آزمون مطابقت، مسير سيم كشي و حلق -ر
  .اندازه كابل، يا در مقدار تعيين شده توسط سازنده در دستورالعمل نصب، بارگذاري شود 

  .كاربرد ندارد -3يادآوري 

  مطابقت 12-4-2
كار مي كند از  taكه چراغ در دماي اسمي  محيطي  هيچ كدام از دماها نبايد هنگامي 1-4-12در آزمون بند 

  .همين بند بيشتر شود)) الف( استثناي مورد به( 2-12و  1-12مقدار مناسب داده شده در جداول 
ه در جداول حدود تعيين شد كه هنگاميمتفاوت است، اين اختالف بايد   taدر مواردي كه دماي محفظه آزمون با

  .شود مياعمال ) 1- 4- 12بند ) پ(با مراجعه به مورد  چنين هم(
 .نبايد بيشتر شود 2- 11و  1- 12از مقادير مشخص شده در جداول  C5دما از  - الف

  .شود ميهاي دماي چراغ منظور  گيري بيني نشده در اندازه ، براي تغييرات پيشC 5رواداري   -يادآوري 

اي چراغ  مستعد براي تغيير دماي در حال كار، از مقدار مربوط به يك دوره كار ه دماي تمامي قسمت -ب
هاي اصلي چراغ در  كلي مقادير تأييد شده براي قسمت طور به. مناسب براي انواع ويژه چراغ نبايد بيشتر شود

، در جدول وندش ميها استفاده  و مقاديري كه براي مواد با تركيبات مشترك، هنگامي كه در چراغ 1- 12جدول 
اند، مقادير با تفاوت جزئي ممكن است هر جا بر  اين مقادير براي يك قائده يكنواخت، ارائه شده. آمده اند 12-2

  .هاي مواد يا براي ساير كاربردها، پذيرفته شوند مبناي ساير انواع آزمون
 2- 12از دماهاي آمده در جدول گيرند در دماهاي بيشتر  اگر اظهار شود كه مواردي كه مورد استفاده قرار مي

مقاوم هستند، يا اگر از مواد ديگري استفاده شود، نبايد تحت دماهايي بيشتر از آنچه ثابت شده كه براي اين مواد 
  .مجازند، قرار گيرند

يا ( C90عايق شده باشد، دما از  PVCاگر ) مراجعه كنيد 1- 4-12از بند ) الف(به مورد (قطعه تحت آزمون  -پ
C 75 نبايد بيشتر شده يا چنين افزايش دمايي ممكن است ) ها جايي كه تحت فشار قرار گيرد، همانند بست

اين حد . ، درج شده باشد3روي چراغ يا در دستورالعمل سازنده ارائه شده به همراه چراغ ومطابق بامقررات بخش 
تي وقتي كه حفاظت اضافي به باشد، ح) كشي دروني و بيروني سيم( PVCبراي سيم با روكش  C120بايد 
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مطابقت داشته  2-9-4اين غالف بايد با مقررات بند . وسيله يك غالف مقاوم حرارتي به همراه چراغ ارائه شود
  .باشد

   براي قطعات اصلي 2-4-12حد اكثر دما در شرايط آزمون بند  1-12جدول 
  حداكثر دما

C   

 قطعات
  

كه در استاندارد المپ مربوط  صورتي به
  .الفاستتعيين شده 

  هاي المپ كالهك

    
tw 
  

 tc ب

50  
  
  
100  
115  
120  
140  
165  

 نشانه گذاري شده باشدtwي باالست،ترانسفورماتور اگرپيچسيم
  ...)هاي الكترونيكي و اندازي ، باالست يا مبدل خازن، وسايل راه( قوطي

  نشانه گذاري شده باشد ب  tcاگر 
  نشانه گذاري نشده باشد  tcها،اگر  براي خازن

مطابق با استانداردبين  پيچ سيماگر سيستم عايقي ...هاي ترانسفورماتور و يپيچ سيم
  : باشدIEC60085المللي 

                             A پدر مواد كالس 

 E پدر مواد كالس 

 B پدر مواد كالس 

 F پدر مواد كالس 

  H پدر مواد كالس 

موارد  2-4-12و بند  2- 12به جدول 
  مراجعه كنيد) پ(و ) ب(

  عايق بندي سيم كشي

  
 2Tبراي  210و 1Tبراي  165

  
 Tنماد 

  
  
  

135  
  

165  
 

225  
  

  :اندازهاهاي  المپ و راهدارندهنگههاي المپ سراميكي و موادعايقي دارنده نگهاتصاالت
1T2ياT )B15  وB22 (ت )IEC601184 (نشانه گذاري شود  

  Tساير انواع با نماد  
)IEC60238  ،IEC60400،IEC60838و  پIEC61184(  
  

  Tساير انواع بدون نماد 
  
)E14 وB15) (IEC60238  وIEC61184  (  
  
)E27  وB22 ) (IEC60238  وIEC61184  (  
  
)40( )IEC60238 (  
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80  
  
  
  
  
  

  
هاي  المپ دارنده نگهانداز و  راه  دارنده نگه/ هاي فلورسنت براي المپ المپ دارنده نگه

    Tمتفرقه  بدون نماد 
  

IEC60400)  وIEC60838 ث(  

  
  

 Tنماد 

 
55  

  :كليدهاي نشانه گذاري شده به صورت منفرد
  

  Tبا نماد 
 

  Tبدون نماد 
مورد  2-4-12و بند  2-12به جدول 

  .مراجعه كنيد) ب(
 ):برحسب ماده و نوع استفاده( ساير قطعات چراغ 

  
90  

  گيري نشده اندازه

   :سطح نصب
  سطح قابل اشتعال

  سطح غير قابل احتراق
  

60  
75  

  جوسايل تنظيم و فضاي پيرامون آن 
  قطعات فلزي

  قطعات غير فلزي
  حداكثر دما

C   

 قطعات

  
  )روي سطح آزمون (  90

 به بند(اي هاشياء روشن شده با نور نقط
  )مراجعه كنيد ) د(مورد 12-4-1

كه توسط سازنده ريل، تعيين  صورتي به
  چشده است

  )هاي نصب شده روي ريل  براي چراغ( ريل 

  
75  
70  
85    

 :باالست دو شاخه دار/هاي نصب شده روي پريز جريان و ترانسفورماتورچراغ
  قوطي قطعات طراحي شده براي فشردن با دست-
  پريز/رابط دوشاخه-
  ساير قطعات-

 قابل تعويضانداز  تخليه روشن راه    ح80
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هاي مربوط به استفاده از المپ ويژه، يا اينكه استفاده از آن قطعي باشد، مقدار  هاي نشانه گذاري شده با مشخصه براي چراغ-الف
داده  5191و  5217 هاي ملي به شماره در استاندارد. باالتري بصورتي كه توسط سازنده المپ مشخص شده است، مجاز است

ها مربوط به عملكرد المپ هستند  گيري اين اندازه. هالوژن داده شده است هاي تنگستن گيري دماي پينچ المپ براي اندازه هايي برگ
اند،  شده بيني پيشگيري در وضعيت عادي  هاي فلورسنت تك كالهكي براي اندازه المپ( گيرند  و مقررات ايمني چراغ را در بر نمي

  ).مراجعه كنيد 3-12به جدول 
داده شده در اين  داده برگ. باشد هستند نمي IEC60432-2هايي كه موضوع استانداردبين المللي  اين موضوع شامل المپ

  .استاندارد بايد براي طراحي چراغ در نظر گرفته شود
  .گيري شود گذاري كرده است، اندازه نشانه كه سازنده وسيله، اي هدر نقط -ب
  .شود ميبررسي IEC60216و مجموعه  IEC60085استانداردهاي بين المللي طبقه بندي مواد در مطابقت با  -پ
  .گيري شود دماي روي لبه كالهك مربوط اندازه-ت
  .گيري دماي كنتاكت مورد استفاده قرار گيرند كه وسايل اندازه شود ميهاي المپ، در صورت ترديد، پيشنهاد  دارنده نگهبراي  -ث
دستورالعمل نصب  كه هنگامي. هاي توكار در داخل سقف كاربرد ندارد ب شده در سقف يا چراغهاي نص براي وسايل تنظيم چراغ -ج

  .يك روند روشن براي نصب چراغ در فضاي در دسترس مشخص كرده باشد، حدود دماي وسايل تنظيم كاربرد ندارند
  .مراجعه كنيد IEC60570از استاندارد بين المللي  1-12گيري دماي ريل به بند  در مورد شرايط اندازه -چ
  .اين محدوديت دما پيشنهادي عملكردي و غير ايمن است -ح
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  ها براي مواد مشترك مورد استفاده در چراغ -2-4-12حداكثر دما در شرايط آزمون بند  2-12جدول 
  حداكثر دما

C   

  قطعات

  
1 200  

250  
200  
170  

1 90  
1 105  
1 140  

   :ب همراه چراغ )دروني يا بيروني( عايق بندي سيم كشي 
  آغشته به الك  سيليكون  اي هفيبر شيش

  ) PTFE(پلي تترا فلوئور اتيلن 
  )فشرده نشده ( الستيك سليكوني 
  )كامالً فشرده شده ( الستيك سليكوني 

 (PVC)پلي وينيل كلرايد معمولي 

 (PVC)پلي وينيل كلرايد مقاوم در برابر حرارت 

  ) EVA(استات وينيل اتيلن  
  
  
3 90  

120  

 عايق بندي سيم كشي نصب ثابت
  :1 )كه قطعه ثابت با چراغ همراه نباشد تا حدي( 

  بدون غالف
  با غالف مناسب ارائه شده بهمراه چراغ

  
95  
95  
90  
75  

100  
130  

  
100  
120  

  :ها ترمو پالستيك
  )ABS(استيرن  –بوتادين  –آكريلو نيتريل 

 (CAB)سلولز استات بوتيرات 

  )آكريليك ( اكريالت پلي متيل متا 
  پلي استيرن
  پلي پروپيلن
  پلي كربنات

هنگامي كه بر روي عايق بندي الكتريكي ) ( PVC(پلي وينيل كلرايد 
  )شود نمياستفاده 

  )نايلن ( پلي آميد 
  

165  
140  
90  

100  
130  

  :هاي ترموست  پالستيك
  )PF( فرم الدئيد فنل معدني غني شده 

  )PF( فرم الدئيد فنل سلولزي غني شده 
 (UF)فرم الدئيد اوره 

  مالمين
  )GRP( اي هپلي استر تقويت شده از فيبر شيش
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  حداكثر دما
C   

  قطعات

  
125  

  
230  

  
70  
90  
  

  :ساير مواد
  اي كاغذ آغشته به رزين كارخانه

هنگامي كه براي عايق بندي الكتريكي استفاده ( الستيك سيليكوني 
  ) شود نمي

  )شود نميهنگامي كه براي عايق بندي الكتريكي استفاده ( الستيك 
  چوب، كاغذ، منسوجات و موارد مشابه

فشردگي يا چين خودگي، به اندازه : مثال عنوان بهجايي كه عايق تحت تنش قرار داده شود، ) 1(
 C 15 كاهش يابد.  
كنند، اما اين دماها براساس دماهاي  قابل قبول را مشخص ميهاي كابل معموالً حداكثر اختالف دماي  مشخصه) 2(

  .كار دائمي است كه از دماي شرايط آزمون گفته شده در اين مشخصات بيشتر است
اين دما حداكثر مقداري است كه در شرايط مصنوعي آزمون مشخص شده در اين استاندارد مجاز شده است، ) 3(

الزم است كه اشاره شود كه در بعضي . لتاژ آزمون بيشتر از ولتاژ اسمي چراغمحفظه بدون جريان هوا و و: بطور مثال
  كشي، دماي كشورها دستورالعمل نصب و شرايط استانداردهاي سيم

 C 70 هاي  مثل حداكثر دمايي كه سيمPVC تواند تحمل كند، را تعريف  نصب ثابت را در شرايط كار عادي مي
  .كنند مي

  
    



116 

  

  )كاركرد غير عادي ( آزمون گرمايش   12-5
دماي قطعات ) در شرايط نصب عادي اما بدون خرابي در چراغ يا كاربري نادرست(تحت شرايط كاركرد غير عادي 

چراغ و سطح نصب نبايد به مقادير باال دست پيدا كند و ايمني سيم كشي دروني چراغ نبايد غير ايمن يا خطر 
  .ساز شود

  .طرناك ممكن است شامل ترك خوردگي، سوختگي سطحي و تغيير شكل باشدانواع شرايط غير ايمن خ -يادآوري 

  .اند، شوند هاي نصب شده روي ريل نبايد سبب ايجاد افزايش گرماي اضافي بر روي ريلي كه نصب شده چراغ
  .شود ميبررسي  1- 5- 12مطابقت، با انجام آزمون ذكر شده در بند 

  آزمون  1- 12-5
  :گيري شوند بايد در شرايط زير اندازه 3- 12دماهاي قطعات مندرج در جدول 

زير مطابقت نمايد و ) 4(يا ) 3(،)2(،)1(در صورتي كه چراغ بتواند با شرايط غيرعادي تعريف شده در موارد  -الف 
اگر اين شرايط باعث افزايش دماي هر قسمت از چراغ بيش از دماي كار عادي شوند، آزمون بايد در شرايط كار 

  ).ممكن است آزمون مقدماتي مورد نياز باشد(د عادي انجام شو
ترين اثر را روي نتايج  كه نامناسب شود مياگر بيش از يك شرط غير عادي وجود داشته باشد، شرطي پذيرفته 

اي به استثناي مورد  هاي رشته هاي ثابت و غير قابل تنظيم، براي المپ آزمون براي چراغ. ها داشته باشد آزمون
  .د نداردزير، كاربر) 3(
 طور بهاگر چراغ قابل تنظيم : مثال  عنوان بهاحتمال غير ايمن شدن به دليل ديگري بجز كاركرد نادرست؛ )  1(

  .كامالً روي سطح نصب خم شود N30اتفاقي با نيروي كمتر از 
از مدار  يحالت: مثال عنوان بهاحتمال غير ايمن شدن به دليل ديگري به جز ساخت ناقص يا كاركرد نادرست )  2(

  ).مراجعه كنيد "پ"به پيوست (دهد  انداز رخ مي كه در پايان طول عمر المپ يا راه
احتمال غير ايمن شدن به سبب استفاده از يك المپ ملتهب در يك چراغ طراحي شده براي يك المپ )  3(

  .توان تعويض شوداگر يك المپ ويژه موقتاً با يك المپ معمولي با همان : مثال عنوان بهاي؛  ويژه رشته
به انضمام (احتمال غير ايمن شدن به دليل يك اتصال كوتاه در مدار ثانويه يك چراغ ترانسفورماتوردار ) 4(

  .متناسب با ولتاژ تغذيه المپ) ترانسفورماتور
نظر اي در  هاي تخليه فلورسنت و ساير المپ اي لولههاي  هايي كه براي المپ باال، فقط با چراغ) 2(آزمون مورد 
  . اند، معتبر است گرفته شده

، )4(در خالل آزمون مورد . اتصال كوتاه شده انجام شود المپ دارنده نگهباال، بايد به همراه يك ) 4(آزمون مورد 
بررسي شود، درحالي كه ) 1(المپ بايد براساس آزمون مورد  زود هنگامافزايش دما روي سطح نصب با گرماي 
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 المپ دارنده نگهرس ترانسفورماتور بايد با اتصال كوتاه كردن اتصاالت  افزايش گرماي حاصل از دماي پيش
  .گيري شود اندازه
  .هاي داراي موتور الكتريكي بايد به يك قفل كننده رتور در مقابل چرخش مجهز باشند چراغ

 "پ"به پيوست (مون بايدبرطبق بدترين شرايط انجام شود آز شود مياگر وجود يك يا چند موتور ذكر شود، پيشنهاد  –يادآوري 
  ).مراجعه كنبد

 عالوه به. آزمون شود 1-4-12از بند ) ر(و ) ح(، )ج(، )ث(، )پ(، )الف(چراغ بايد در شرايط ذكر شده در موارد 
  : بندهاي زير نيز بايد اعمال شوند

  :ولتاژ آزمون بايد به صورت زير اعمال شود –ب 
  .1-4- 12از بند  "ت"مطابق با مورد : اي هاي رشته پهاي الم چراغ

برابر ولتاژ اسمي، يا حداكثر مقدار گستره ولتاژ  1/1: اي هاي تخليه هاي فلورسنت و ساير المپ هاي المپ چراغ 
  .اسمي

  ).يا گستره ولتاژ اسمي چراغ(برابر ولتاژ اسمي  1/1: ها براي موتورهاي تعبيه شده در چراغ
و  9/0ولتاژ منبع تغذيه بين ): 4(مبدل، مطابق با آزمون مورد /هاي داراي ترانسفورماتور تاه چراغهنگام اتصال كو

  .، هر كدام كه نامناسب تر باشد1/1

اي يا يك  هاي تخليه اي فلورسنت يا ساير المپ اي و يك المپ لوله همزمان داراي يك المپ رشته طور بهاگر چراغ  -يادآوري 
  .موتور باشد، براي انجام اين آزمون ممكن است تغذيه آن با دو منبع تغذيه جداگانه ضروري باشد

تعويض شده و  از كار بيفتد ، قسمت خراب بايد) شامل چراغ(اگر چراغ بدليل خرابي يك قسمت از آن  –پ 
هاي بعدي، به پايداري  گيري ولي چراغ بايد قبل از اندازه شوند نميهاي قبلي تكرار  گيري اندازه. آزمون ادامه يابد

در اين هنگام، اگر يك شرط غير ايمن رخ دهد، يا يك قطعه دلخواه بدليل يك خطاي نوعي غير قابل . برسد
  .شود مياستفاده شود، بنابراين چراغ مردود محسوب 

در ) "يكبار مصرف"اي يا  يك كليد قطع دما يا جريان، از نوع دوره: مثال عنوان به(اگر يك وسيله محافظ چراغ 
  .دماي نهايي محسوب شوند عنوان بهطول آزمون عمل كند، بيشترين دماهاي بدست آمده بايد 

) شوند مييماً به دو سر منبع وصل ي كه مستقيها به غير از خازن(در صورتي كه چراغ داراي يك خازن باشد  –ت 
در شرايط  شود ميبايد اتصال كوتاه شود، اگر ولتاژي كه به آن اعمال  "پ"اين خازن عليرغم مقررات پيوست 

هاي غير  برابر ولتاژ اسمي براي خازن 3/1هاي خود ترميم كننده، يا برابر ولتاژ اسمي براي خازن 25/1آزمون از 
  .يابدخود ترميم كننده، افزايش 
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هاليدي كه با تعاريف المپ مطابقت دارند، در افزايش گرماي باالست يا  هاي متال چراغ براي المپ –ث 
  .شوند ميآزمون  "پ"از پيوست ) 2-ب(مورد  برطبقترانسفورماتور 

  مطابقت   5- 12-2
عمل مي كند، هيچ يك از دماها نبايد از   taاسمي، هنگامي كه چراغ در دماي محيطي 1- 5-12درآزمون بند 

در مورد دماي محفظه آزمون، جايي كه . بيشتر شود C°5از  5-12و  4-12، 3-12مقادير داده شده در جداول 
  .نشان دهد، با توجه به حدود داده شده در جدول، اين اختالف بايد در نظر گرفته شود taاختالفي نسبت به 

  1-5-12رايط آزمون بند حداكثر دما در ش  3-12جدول 
  حداكثر دما

C 

 قطعات

  مراجعه كنيد 5-12و  4-12به جدول 
150  
165  
175  
190  
210  

  1ترانسفورماتور پيچ سيمباالست يا 

  
60  
10  +tc 

  :قوطي خازن 
  نشانه گذاري نشده باشد  tcاگر 
  نشانه گذاري شده باشد  tcاگر 

  
175  

  
175  

  
130  
  گيري نشده اندازه

  :سطح نصب 
از  1 –چراغ قابل تنظيم با مورد الف (سطح روشن شده با المپ  -

 )1-5-12بند 

از  4-12چراغ قابل حمل مطابق با بند (سطح گرم شده با المپ  -
 )5920-2-4استاندارد ملي شماره 

  )   چراغ با نماد(معموالً قابل اشتعال  سطح -
)    دهنده  چراغ بدون نماد هشدار   (سطح غير قابل احتراق  -      

  )هاي نصب شده بر روي ريل براي چراغ(ريل   مشخص شده به وسيله سازنده ريل

 
75  

هاي نصب شده روي پريز جريان و قطعات قوطيچراغ
  ترانسفورماتور با دوشاخه طراحي شده براي فشردن با دست/باالست

از  5/4Sحداكثر دماي تعيين شده در ستون   شده است،گذاري  به جز مواردي كه به صورت ديگري بر روي باالست نشانه)  الف(
  .معتبرهستند 5-12يا  4-12جدول 

  .، مطابقت دارندIEC60216و   IEC60085طبقه بندي مواد با استانداردهاي بين المللي ) ب(
  .آمده است) 1199....(از استاندارد ملي شماره "پ"گيري و محدوده دمادر پيوست  اطالعات مربوط به نقطه اندازه) پ(
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  براي لوازم كنترل المپ ولتاژ اسمي%  110ها در شرايط كاركرد غير عادي و در  پيچ سيمحداكثر دماي  4-12جدول 
 حداكثر دما

C 

 

16S  11S  8S  6S  5S  5/4S   ثابتS 

110  119  131  147 161 171 90  tw = 
115  125  138  154 168 178 95   

121  131  144  161  176  186  100   

126  137  150  168  183  194  105    
132  143  156  175 190 201 110   
137  149  163  181 198 209 115   
143  154  169  188  205  217  120    
149  160  175  195  212  224  125    
154  166  182  202  220  232  130    
160  172  188  209 227 240 135   
166  178  195  216  235  248  140    
171  184  201  223  242  256  145    
177  190  207  230  250  264  150    
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  ولتاژ اسمي% 110در شرايط كاركرد غير عادي و در  پيچ سيمحداكثر دماي  5-12جدول 
  اند نشانه گذاري شده " d6 "براي لوازم كنترل المپي كه با 

  حداكثر دما
C 

  

16S  11S  8S  6S  5S  5/4S   ثابتS 

107  115  125  139  150  158  90  Tw =  
112  121  131  145 157 165 95   

118  127  137  152 164 172 100   

123  132  144  158  171  179  105    
129  138  150  165  178  187  110    
134  144  156  171  185  194  115    
140  150  162  178 192 201 120   
145  155  168  184  199  208  125    
151  161  174  191  206  216  130    
156  167  180  198  213  223  135    
162  173  186  204 220 231 140   
168  179  193  211  227  238  145    
173  184  199  218  234  246  150    

معادله  شود ميگيرند، توصيه  روز تحت آزمون دوام قرار مي 60يا  30براي لوازم كنترل المپ كه در مدت زماني به جز  -يادآوري 
تعريف شده در استانداردهاي كمكي مرتبط براي محاسبه حداكثر دماي مربوط به تعداد روزها برابر دو سوم روزهاي آزمون دوام  2

  .تئوري، استفاده شود
  ).و استفاده از آن در استاندارد كمكي مرتبط داده شده است Sتوضيحي در مورد ثابت (

  )خراب شده در لوازم كنترل المپ هاي پيچ سيم(آزمون گرمايش       12-6
هاي طبقه بندي شده براي نصب روي سطوح معموالً قابل اشتعال و به همراه لوازم  ها فقط براي چراغ اين آزمون

 2- 16- 4و با مقررات حفاظت دمايي  1- 16-4مگر آنكه با مقررات فاصله گذاري بند  شود ميكنترل المپ اعمال 
توانند با قطعاتي همراه شوند كه  هاي كوچك مي پيچ سيمنترل الكترونيكي المپ و لوازم ك. مطابقت نداشته باشند

  .شود نميمقررات اين بند شامل آنها 
  هاي بدون قطع كننده حرارتي هاي چراغ آزمون    12-6-1

رايط ش عالوه به. آزمون شود 1-4-12از بند) ح(و ) ج(، )ث(، )پ(، )الف(چراغ بايد درشرايط تعيين شده درموارد 
  :شوند ميزير نيز اعمال 

به (ها در چراغ كه بايد بيشتر از يك مدار المپ باشد، بايد تحت شرايط غيرعادي قرار گيرند  از مدار المپ% 20
  ).مراجعه كنيد 1-5-12از بند ) الف(مورد 
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شوند و ساير هاي قابل رؤيت بايد انتخاب  كه بيشترين تأثير دمايي را روي سطح نصب  و قسمت)  هايي(مدار
  .مدارات المپ بايد در ولتاژ اسمي در شرايط عادي  بكار انداخته شوند

يا حداكثر مقدار (ولتاژ اسمي اسمي كار كنند  1/1و  0/1، 9/0مدارها پس از قرار گرفتن در شرايط باال، بايد با 
و  پيچ سيمباالترين دماي  شرايط پايداري براي هريك از سه ولتاژ آزمون فراهم شد، كه هنگامي). گستره ولتاژ

  .گيري شوند باالترين دماي تمام قطعات سطح نصب بايد اندازه
 پيچ سيمكه شامل يك  .a.cهاي با المپ فلورسنت داراي لوازم كنترل الكترونيكي المپ تغذيه شده با  براي چراغ

اين فيلتر بايد در . شخص شودبايد م فيلتر هستند، ولتاژ مورد نياز جهت برقراري جريان عملكرد نامي عنوان به
شرايط پايداري براي هريك از سه ولتاژ آزمون فراهم شد،  كه هنگامي. برابر اين ولتاژ كار كنند 1/1و  0/1، 9/0

تمام قطعات ديگر لوازم . گيري شوند و باالترين دماي تمام قطعات سطح نصب بايد اندازه پيچ سيمباالترين دماي 
  .يد در خالل اين آزمون غير فعال باشندكنترل المپ و خود المپ با

  :شود ميمطابقت، به صورت زير بررسي 
 1/1گيرند اگر با  المپ تحت شرايط كار كرد غير عادي قرار مي) هاي(دماي سطح نصب هنگامي كه جريان –الف 

  .نبايد بيشتر شود C 130از ) كنند(برابر ولتاژ اسمي كار كند
با ) يا حداكثر مقدار گستره ولتاژ(برابر ولتاژ اسمي  1/1و  0/1، 9/0گيري شده در   مقادير دماي اندازه -ب 

ترانسفورماتور از /ي باالستپيچ سيميابي خطي در محاسبات  دماي سطح نصب در رابطه با  استفاده از رابطه برون
C350  كمتر از   1/1و  9/0اي نقاط ها بر پيچ سيماگر اختالف بين دماي . شود ميمحاسبهK30  باشد، يك نقطه

و دماي سطح نصب  ta پيچ سيماند براي دماي  گيري روي منحني اي كه نقاط روي آن ترسيم شده چهارم اندازه
دماي . شود ميبر روي اين منحني بين اين نقاط مناسب ترين خط مستقيم ترسيم  . شود ميدرنظر گرفته 

  .بيشتر شود C180است، نبايد از  C350آن  پيچ سيمشده براي سطح نصب باالستي كه دماي  بيني پيش

 .دماي اسمي چراغ است ta –يادآوري 

مني را به اي  هخرابي ك گونه هيچهاي نصب شده روي ريل پس از آزمون هيچ قسمتي از ريل نبايد  براي چراغ –پ 
  .ا تغيير شكل وجود داشته باشدبياندازد، مانند ترك خوردگي، خراش ي مخاطره

 چنين همهاي مجهز به حس گر دماي خارجي براي باالست يا ترانسفورماتور و  آزمون براي چراغ    12-6-2
  C130هاي با باالست حفاظت شده دمايي با نماد          و مقدار عددي بيشتر از  چراغ

  .شود سازي آمادهبيان شده است بايد  1- 6-12كه در بند  صورتي بهچراغ براي اين آزمون 

…
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تا زماني كه حس  پيچ سيمگيرند با افزايش جريان آهسته و پيوسته درون  مدارهايي كه تحت شرايط باال قرار مي
اي باشند كه تعادل دمايي بين  گونه بههاي جريان بايد  فواصل زماني و افزايش. گر دمايي عمل كند بايد كار كنند

  .هاي ممكن برقرار باشد گيري ها و سطح نصب در تمامي اندازه پيچ سيم
پيوسته   طور بهين قسمت سطحي كه چراغ روي آن نصب شده است، بايد تر گرمدر خالل آزمون، دماي 

  .كند هاي مجهز به محافظ دمايي را تكميل مي اين امر آزمون چراغ. گيري شود اندازه
اي  دقيقه 30هاي  نده حرارتي با وصل مجدد دستي، آزمون بايد سه مرتبه با بازههاي مجهز به قطع كن براي چراغ
  .اي، مدار قطع شده بايد دوباره وصل شود دقيقه 30در پايان هر بازه ي . ها انجام شود بين آزمون
صب هاي مجهز به قطع كننده حرارتي با وصل مجدد خودكار، آزمون بايد تا هنگامي كه دماي سطح ن براي چراغ

تحت اين شرايط مدار قطع شده مجهز به قطع كننده حرارتي با وصل مجدد خودكار . پايدار شود ادامه داده شود
  .بايد سه مرتبه با قطع و سپس قرار دادن در مدار باالست كار كند

ها در  ند زيرا اين مشخصهاند بايد تحت آزمون قرار گير هاي همراه كه با پوشش اصلي خود آزمون نشده ترانسفورماتور   -يادآوري 
  .اند استانداردهاي اجزاء بررسي نشده

  :شود ميمطابقت، به صورت زير بررسي 
شود، و هنگامي كه محافظ C 135  هاي سطح نصب نبايد بيش از در خالل آزمون،  دماي هيچ يك از قسمت

  :د، مگر  اينكهبيشتر شو C 110بندد، نبايد از  مدار را دوباره مي) محافظ از نوع وصل مجدد(
بيشتر شود مشروط بر اينكه  C 135تواند از  هاي كار كرد محافظ در حين آزمون، دماي سطح مي در طول دوره

اي كه به حداكثر دماي  گذرد و لحظه اي كه دماي سطح براي اولين بار از حد مي در طول اين زمان، بين لحظه
  .خص شده در آن جدول بيشتر نشودرسد، از زمان مربوط مش مي 6-12مشخص شده در جدول 
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  محدوده زماني افزايش دما  -  6-12جدول 
  C 135°حداكثر دما براي دستيابي به حداكثر دما از

Min

  حداكثر دماي سطح نصب
°C

  180بيشتر از   0
  180و  175بين   15
  175و  170بين 20
  170و  165بين   25
  165و  160بين   30
  160و  155بين 40
  155و  150بين   50
  150و  145بين 60
  145و  140بين   90

  140و  135بين   120
    

  : شوند ميپس از آزمون موارد زير اعمال 
هاي حرارتي با وصل  بيشترين دماي هر قسمت سطح نصب در خالل آزمون، براي فيوزهاي حرارتي و قطع كننده

نبايد بيشتر  C130يا و در خالل آزمون با قطع كننده حرارتي با وصل مجدد خودكار از  C180مجدد دستي از 
  .شود

مني را به اي  هخرابي ك گونه هيچهاي نصب شده روي ريل پس از آزمون هيچ قسمتي از ريل نبايد  براي چراغ
  .مخاطره بياندازد همانند ترك، خراش، يا تغيير شكل را ارائه دهد

هاي  دمايي مربوط به شرايط خطا در لوازم كنترل المپ يا تجهيزات الكترونيكي داراي چراغ آزمون  12-7
  ترموپالستيكي

هاي مكانيكي مستقل از دماي  دارنده نگههاي داراي بدنه  ترموپالستيك غير مجهز به  آزمون فقط براي چراغ
  .شود ميهستند، انجام  2- 15- 4مطابق با بند 

اين آزمون روي ترانسفورماتورهاي مستقلي كه با پوشش اصلي خود هستند و با استاندارد بين المللي  دشو ميپيشنهاد  -يادآوري
IEC61558  مطابقت دارند و لوازم كنترل المپ مستقلي كه با پوشش اصلي خود مطابق با مقررات مجموعه استانداردهاي ملي

  .باشند، انجام نشود مي 7644شماره 

  هاي بدون كنترل حسي دما غآزمون براي چرا   1- 12-7
   W70≤هاي فلورسنت ويژه المپ) هاي(هاي داراي باالست  آزمون براي چراغ    1-1- 12-7

 عالوه به. آزمون شوند 1-4-12از بند ) ج(و ) ث(، )پ(، )ب(، )الف(سه چراغ بايددر شرايط ذكر شده در موارد 
  :مقررات زير نيز كاربرد دارند
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هاي قابل رؤيتي  ي مهم ترين تأثيرات دمايي بر روي نقاط نصب، سطح نصب و قسمتباالست تحت آزمون كه دارا
برابر ولتاژ اسمي به مدت چهار ساعت  1/1اند بايد مستقيماً با  كه در داخل چراغ براساس طراحي آن تعبيه شده

  .تغذيه شود 32مطابق با شكل  "دوره رسيدن به شرايط آزمون"
  استفاده شود، تنها يكي از آنها بايد در شرايط  اگر بيش از يك باالست در چراغ
، )ند(شود ميبا آن تغذيه ) ها(برابر ولتاژ اسمي كه المپ  1/1ها بايد با ولتاژي  خطا آزمون شود؛ ساير باالست

  ).تا انتهاي آزمون(كاركنند
ولتاژ تغذيه % 20 ، ولتاژ تغذيه باالست تحت آزمون بايد تا"دوره رسيدن به شرايط آزمون "پس از طي اولين 
خرابي در طول اين دوره در باالست مشاهده  گونه هيچاگر . در اين ولتاژ باقي بماند min15اسمي و  به مدت 

باال برده  اي هدقيق 15هاي  ولتاژ اسمي تغذيه با بازه% 10هاي  نشود، ولتاژ تغذيه باالست تحت آزمون بايد با پله
  .شود، تا باالست خراب شود

گيرند در حين انجام آزمون شرايط  هايي از مدار كه تحت آزمون قرار نمي شود تا ولتاژ تغذيه قسمتبايد دقت 
پس از ). گيري شود براي بازرسي اين موضوع، الزم است جريان باالست مرتباً اندازه(خطا افزايش پيدا نكنند  

  .خرابي باالست، چراغ بايد تا دماي محيط سرد شود
  .شامل اين مقررات نمي باشند،  همراه آن يپيچ سيمكي و لوازم كوچك الكتروني كنترلوسايل 
روش مرجع همان مقررات . هاي تشريح شده در اين بخش را ارائه مي دهد روش ديگري براي آزمون "ف"پيوست

  .خواهد بود 1-1-7-12بند 

تفاده شود، اما نبايد نتيجه  آزمون  تحت از يك محافظ مدار تغذيه اس شود ميبراي انجام اين آزمون خرابي، توصيه  –يادآوري 
  .تأثير قرار گيرد

تواند در حين اين آزمون ايجاد شود، يك محافظ مناسب براي مدار آزمون بايد  به دليل ولتاژ  زيادي كه مي
 بايد به عمل آيد تا اطمينان حاصل شود كه كليه وسايل اي هدقت ويژ). به يادآوري باال مراجعه شود(استفاده شود 

محافظ روي نتيجه آزمون تأثير نمي گذارند و از بين رفتن باالست حتماً در انتهاي آزمون اتفاق مي افتد و اين از 
  .مراجعه كنيد 32است، به شكل  پيچ سيمبين رفتن حتماً به دليل خرابي 

  .رودتواند بكار  مي) داده شده است 2868هاي الكتريكي آن در استاندارد ملي  كه مشخصه( A20فيوز 
  .پس از آزمون، چراغ براي اطمينان از اينكه اجزاء آن در جاي خود باقي مانده اند، بايد بازرسي شود

بايد به حفاظت از  كنند ميهاي الكتريكي را تأمين  هاي محفظه چراغ كه حفاظت در برابر شوك قسمت
  .، ادامه دهند8ده در بخش هاي برقدار در مقابل دسترسي به وسيله انگشتك آزمون استاندارد ذكر ش قسمت
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با توان معادل يك ) w70>(هاي فلورسنت  اي، المپ هاي تخليه هاي داراي المپ آزمون براي چراغ   1-2- 12-7
  VA10>ترانسفورماتور

، موردي عالوه به. آزمون شود 1-4-12از بند ) ح(و ) ج(، )ث(، )پ(، )الف(چراغ بايد در شرايط ذكرشده در موارد 
  :آمده است كاربرد داردكه در زير 

به (ها در چراغ كه بايد بيشتر از يك مدار المپ باشد، بايد تحت شرايط غيرعادي قرار گيرند  از مدار المپ% 20
 ).مراجعه كنيد 1-5-12از بند ) الف(مورد 

ساير  هاي قابل رؤيت بايد انتخاب شوند و كه بيشترين تأثير دمايي را روي سطح نصب ثابت و قسمت) هايي(مدار
  .مدارات المپ بايد در ولتاژ اسمي در شرايط عادي  بكار انداخته شوند

ياحداكثر (برابر ولتاژ اسمي  1/1و 0/1، 9/0گيرند، بايد در  هاي كار غير عادي قرار مي مداراتي كه تحت آزمون
، نقاط نصب و پيچ سيمآمد، باالترين دماي روي  دست بهپايداري  كه هنگامي. كار كنند) گستره ولتاژ اسمي

لزومي ندارد كه . شود ميگيري  اند، اندازه هاي قابل رؤيتي را كه بيشترين تأثير دمايي را دريافت نموده قسمت
  .گيري شوند اند، اندازه كه با مدار الكتريكي يكپارچه شده پيچ سيمهاي كوچك  دماي قسمت

با استفاده از ) يا حداكثر مقدار گستره ولتاژ(برابر ولتاژ اسمي  1/1و  0/1، 9/0گيري شده در   مقادير دماي اندازه
 C350ترانسفورماتور از /ي باالستپيچ سيميابي خطي در محاسبات  دماي سطح نصب در رابطه با  رابطه برون

باشد، يك نقطه چهارم  K30كمتر از   1/1و  9/0قاط ها براي ن پيچ سيماگر اختالف بين دماي . شود ميمحاسبه 
و دماي سطح نصب درنظر  ta پيچ سيماند براي دماي  گيري روي منحني اي كه نقاط روي آن ترسيم شده اندازه

 بيني پيشدماي . شود ميبر روي اين منحني بين اين نقاط مناسب ترين خط مستقيم ترسيم  . شود ميگرفته 
 دراين صورت، .بيشتر شود C180است، نبايد از  C350آن  پيچ سيمشده براي سطح نصب باالستي كه دماي 

در دماي تخمين زده شده در رابطه  1-2-13مواد ترمو پالستيك تحت آزمون فشار ساچمه تشريح شده در بند 
گيري شود و نبايد بيش از  ، بايد اندازهقطر اين اثر .كمتر باشد C75گيرند كه نبايد از   برون يابي خطي قرار مي

mm2 باشد.  

  . كاربرد ندارند 1-2-13داده شده در بند   C °25يك آزمون در شرايط غيرعادي و آزمون انجام شده در دماي – 1يادآوري 

  .دماي اسمي چراغ است ta – 2يادآوري

  VA10≤هاي با مقاومت در برابر اتصال كوتاه زياد با توان معادل يك ترانسفورماتور   آزمون براي چراغ  1-3- 12-7

معادل يك  ترانسفورماتورهاي كوچك با توان تا و خود  2- 1- 7-12آزمون خرابي بايد مطابق با روند آزمون بند 
VA10 ،ي ثانويه بايد اتصال كوتاه شوديچپ سيم، انجام شود؛ پس از پايان اولين دوره آزمون چهار ساعته.  
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جريان اتصال كوتاه مدار بايد تا خراب شدن ترانسفورماتور ادامه پيدا كند، ترانسفورماتورهايي كه در محفظه اصلي 
و با استاندارد ايمني مربوط به خود مطابقت دارند، با ) اينورترهاي اضطراري: مثال عنوان به(شوند ميخود نصب 

  .شوند ميبدون آنكه نياز به انجام آزمون باشد، مطابق در نظر گرفته مقررات اين بند، 
  .پس از آزمون، چراغ براي اطمينان از اينكه اجزاء آن در جاي خود باقي مانده اند، بايد بازرسي شود

بايد به حفاظت از  كنند ميهاي الكتريكي را تأمين  هاي محفظه چراغ كه حفاظت در برابر شوك قسمت
  .، ادامه دهند8رقدار در مقابل دسترسي به وسيله انگشتك آزمون استاندارد ذكر شده در بخش هاي ب قسمت

تواند در حين آزمون ايجاد شود، يك محافظ مناسب براي مدار آزمون بايد استفاده  به دليل ولتاژ زيادي كه مي
بايد به عمل آيد تا اطمينان حاصل شود كه كليه  اي هدقت ويژ). مراجعه شود 1-1- 7- 12به يادآوري (شود 

وسايل محافظ روي نتيجه آزمون تأثير نمي گذارند و از بين رفتن باالست حتماً در انتهاي آزمون اتفاق مي افتد و 
  .است پيچ سيماين از بين رفتن حتماً به دليل خرابي 

بيروني براي باالست يا / دمايي دروني  هاي مجهز به وسايل مجهز به حس گرهاي آزمون براي چراغ  2- 12-7
  ترانسفورماتور

  .سازي شوند بيان شده است، آماده 1- 7- 12كه در سه پاراگراف اول بند  صورتي بهها بايد  براي اين آزمون، چراغ
تا زماني كه  پيچ سيمگيرند با افزايش جريان آهسته و پيوسته درون  مدارهايي كه تحت شرايط غيرعادي قرار مي

  . گر دمايي عمل كند بايد كار كنندحس 
ها، دماي نقاط  پيچ اي باشند كه تعادل دمايي بين دماي سيم گونه بههاي زماني و مقادير افزايش درجريان بايد  بازه

تا آنجا كه ممكن است،  كنند ميثابت و دماي قطعات قابل رؤيتي كه بيشترين تأثيرات دمايي را دريافت 
  .گيري شود پيوسته  اندازه طور بهگيري شده، بايد  ن، باالترين دماي نقاط اندازهدر خالل آزمو. برقرارشود
 30هاي  مرتبه با بازه شش هاي مجهز به قطع كننده حرارتي با وصل مجدد دستي، آزمون بايد براي چراغ

  .اره وصل شوداي، مدار قطع شده و بايد دوب دقيقه 30در پايان هر بازه ي . ها انجام شود اي بين آزمون دقيقه
هاي مجهز به قطع كننده حرارتي با وصل مجدد خودكار، آزمون بايد تا رسيدن به دماي پايدار ادامه  براي چراغ
  .داده شوند

مراجعه  IEC61558-1از استاندارد بين المللي  5- 3-15، به بند چنين همبراي انجام آزمون روي ترانسفورماتورها 
از استاندارد بين  6- 20و  5-4،20-20رماتور بايد در مطابقت با بندهايحس گر دمايي داخل ترانسفو .كنيد

  .بررسي شوند IEC61558-1المللي
گيري  اند، اندازه هاي قابل رؤيتي را كه بيشترين تأثير دمايي را دريافت نموده باالترين دماي نقاط نصب و قسمت

در دماي  1- 2-13تشريح شده در بند  مواد ترمو پالستيك تحت آزمون فشار ساچمه دراين صورت،. شود مي
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قطر اين اثر، بايد  .كمتر باشد C75گيرند كه نبايد از   تخمين زده شده در رابطه برون يابي خطي قرار مي
  .باشد mm2گيري شود و نبايد بيش از  اندازه

  . ، كاربرد ندارند1-2-13  داده شده در بند C °25آزمون در شرايط  خطا و آزمون انجام شده در دماي  – 1يادآوري 

همزمان نقاط نصب قطعات و نقاط نصب يك چراغ را روي سطح نصب، مشخص ) 7-12در بند ( "نقاط نصب"– 2يادآوري 
  .كنند مي

  . باشد سطح بيروني محفظه چراغ مي"هاي قابل رؤيت قسمت "منظور از  – 3يادآوري 

هاي   لوازم يا  به قسمت/هاي نصب چراغ هاي قابل رؤيت به قسمت تگيري قسم اندازه ، 7-12مقررات بند برطبق – 4يادآوري 
اين استاندارد بيان شده است، محدود  8كه در بخش  اي گونه بههاي برقدار،  هاي محافظ در برابر تماس اتفاقي با قسمت عايق
  .شود مي

اين قسمت معموالً روي سطح .  شود ميگيري  ين قسمت مواد ترمو پالستيك كه براي آزمون الزم است، اندازهتر گرم – 5يادآوري 
  .داخلي محفظه چراغ و نه برروي سطح بيروني آن قرار دارند

  .محدوده دما، بسته به كاركرد آنها تحت بار مكانيكي يا بدون بار مكانيكي تعريف شده است  - 6يادآوري 

  .، در نظر گرفته شوند15-4همزمان با مقررات بند  "ژ"مقررات  پيوست  شود ميوصيه ت – 7يادآوري 

  
  1مقاومت در برابر حرارت، آتش و ايجاد مسير خزشي  – 13بخش 

  كليات 1- 13
ها براي بررسي مقاومت قطعات مشخصي از مواد عايقي چراغ در برابر حرارت، آتش و  اين بخش، مقررات و آزمون

  .زشي  بيان شده استايجاد مسيرخ
  .مراجعه شود  3650- 1براي مدارهاي چاپي بايد به مقررات استاندارد ملي شماره 

  مقاومت در برابر حرارت 2- 13
ي بيروني مدار عايقي كه حفاظت در برابر شوك الكتريكي را بوجود مي آورند و قطعات از جنس مواد ها بخش

اي اطمينان بخش در برابر  گونه بهدر محل خود بايد  SELVعات هاي حامل جريان يا قط قسمت دارنده نگهعايقي 
  .گرما مقاوم باشند

  .شود نميآزمون فشار ساچمه روي قطعات پالستيكي چراغ كه بخشي از عايق بندي تكميلي هستند، انجام 
  :شود ميمطابقت، با بازرسي و انجام آزمون زير بررسي  2-1- 13

                                                 
1 - Tracking 
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  .شود نميآزمون بر روي قطعات سراميكي و عايق سيم كشي انجام 
( افزون بر دماي كار قطعه مربوط تعيين شده در طول آزمون دما  C 5  25آزمون در محفظه گرمايي با دماي 

ي حامل ها بخش دارنده نگهبراي قطعات : شود مي، با توجه به نكات زير انجام 12مندرج در بخش ) كاركرد عادي 
  .آزمون C 75و ساير قطعات در  C 125در دماي دست كم  SELVريان يا قطعات ج

با  mm 5گيرد بايد در حالت افقي قرار گرفته و يك گلوله فوالدي به قطر  آن سطح قطعه كه مورد آزمون قرار مي
. اده شده استنشان د 10دستگاه مناسب براي اين آزمون در شكل . به آن فشار داده شود N 20نيروي برابر با 

  .آورد بايد زيربندي شود اي كه گلوله بر آن فشار مي چنانچه سطح مورد آزمون خم شود قطعه
 s 10پس از يك ساعت گلوله از روي نمونه بر داشته شده و نمونه و بايد با غوطه ور شدن در آب سرد به مدت 

  .تجاوز نكند mm2گيري شده و مقدار آن از  قطر اثر بجا مانده بايد اندازه. خنك شود
  مقاومت در برابر شعله و جرقه 3- 13

درجاي خود و قطعات  SELVهاي حامل جريان و قطعات  قسمت دارنده نگهقطعات ساخته شده از موادعايقي 
بيروني مواد عايقي كه حفاظت در برابر شوك الكتريكي را به وجود مي آورند، بايد در برابر شعله و جرقه مقاوم 

  .باشند
  .شود ميبر حسب مورد، بررسي  2- 3-13يا  1-3-13ادي به غير از سراميك، مطابقت با آزمون بندهاي براي مو

هاي  هاي حامل جريان در جاي خود بايد آزمون قسمت دارنده نگههاي ساخته شده از مواد عايقي  قطعه  1- 3- 13
  :زير را بگذرانند

بر  s10گيرند و شعله آزمون به مدت  قرار مي 3685قطعات بايد تحت آزمون شعله سوزني استاندارد ملي شماره 
اين دما در صورت لزوم در . شود ميروي نقطه مورد نظر هنگامي كه به باالترين دماي خود رسيده باشد، اعمال 

  .گيري شده است اندازه 12طول آزمون حرارتي بخش 
پس از دور كردن شعله آزمون باشد و هر قطره سوزنده جدا شده از نمونه  s30طول مدت سوختن نبايد بيش از 

را شعله ور نمايد، دستمال  4317از استاندارد ملي شماره   86- 6نبايد دستمال كاغذي مشخص شده دربند     
  .زير نمونه قرار گرفته است mm 5  200كاغذي بر روي يك سطح افقي به فاصله 

  .گردد كنند اعمال نمي جاد مياي  هي كه مانع مؤثردر برابر قطرات سوزنديها ه آن گروه از چراغمقررات اين بند دربار
قطعات مدار درجاي خود نيستند اما بوجود آورنده حفاظت در  دارنده نگهقطعات از مواد عايقي كه  2- 3- 13

بايد درجاي خود آزمون زير  SELV دارنده نگهمقابل شوك الكتريكي هستند و قطعات ساخته شده از مواد عايقي 
  :را بگذرانند

  قطعات در اين آزمون به وسيله يك سيم ملتهب از جنس كرم نيكل كه به دماي
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 C 650 3134گيرد دستگاه آزمون و روش آن در استاندارد ملي شماره  رسيده است مورد آزمون قرار مي 
  .توضيح داده شده است

پس از بر داشتن سيم ملتهب خاموش شود و هر قطره  s30هر شعله يا قطره مستقل از نمونه بايد در مدت 
را  4317استاندارد ملي شماره از  86- 6سوزنده يا مذاب نبايد دستمال كاغذي يك اليه مشخص شده در بند 

  .ور نمايد شعله
  .ر نمونه قرار گرفته استدر زي mm5 200دستمال كاغذي بر روي يك سطح افقي به فاصله 

يكه مواد يكنند يا جا جاد مياي  ههايي كه مانع مؤثر در برابر قطرات سوزند مقررات اين بند درباره آن گروه از چراغ
  .شود نميعايقي سراميكي وجود دارد اعمال 

  مقاومت در برابر ايجاد مسير خزشي 4- 13
قطعات حامل جريان الكتريكي و يا قطعات  دارنده نگههاي معمولي، كه  ها، به غير از چراغ قطعات عايقي چراغ

SELV   درجاي خود يا در تماس با چنين قطعاتي هستند بايد از موادي ساخته شده باشند كه در برابر ايجاد
  .افظت شوندمسير خزشي مقاوم باشند، مگر آنكه در مقابل گرد و خاك و رطوبت مح

  .شود ميمطابقت، با آزمون زير بر روي سه نقطه از قطعه بررسي   4-1- 13
براي موادي غير از سراميك، مطابقت به وسيله  آزمون مقاومت در برابر ايجاد مسير خزشي مطابق با استاندارد 

  :شود ميو بر حسب جزئيات زير انجام  3626ملي شماره 
تواند روي يك سطح صاف با  نباشد، آزمون مي mm 15×15صافي به ابعاد اگر آزمونه داراي دست كم سطح  -

وسيله ساختگي  گونه هيچاز . ابعاد كمتر كه قطرات مايع نتواند از آزمونه در هنگام آزمون بيرون رود انجام شود
اگانه از درصورت ترديد، آزمون ممكن است روي يك نوار جد. نبايد براي نگه داري مايع روي سطح استفاده نمود

 .جنس مواد مشابه داراي ابعاد مورد نياز و ساخته شده با يك روش استفاده نمود

باشد دو و يا در صورت لزوم تعداد بيشتري آزمونه بايد به صورت چند اليه  mm3اگر ضخامت آزمونه كمتر از  -
  .مورد استفاده قرار گيرد mm3براي بدست آوردن ضخامت حداقل 

  .سه نقطه يك آزمونه يا روي سه آزمونه انجام شود آزمون بايد بر روي -
بيان شده است  3626از استاندارد ملي شماره  3-7آزمون كه در بند  Aالكترودها از جنس پالتين و محلول  -

  .بايد مورد استفاده قرار گيرند
  .تحمل كند PTI 175قطره را بدون خطا، در ولتاژ آزمونِ  50آزمونه بايد ريزش     4-2- 13
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هادي  هادي توسط الكترودها روي سطح توسط يك مسير s2يا بيشتر به مدت حداقل  A5/0اگر يك جريان 
ي رخ خواهد داد، بنابراين، رله اضافه جريان عمل كرده يا اينكه بدون عملكرد رله اضافه جريان، يبگذرد خطا
  .سوزد نمونه مي

  .اييدگي،  كاربرد ندارددر رابطه با تعريف س 3626از استاندارد ملي شماره  9بند 
  .سطح كاربرد ندارد حالت رفتارمربوط به  3626از استاندارد ملي شماره  5از بند  3يادآوري 

  هاي پيچي ترمينال - 14بخش 
  كليات 14-1

  .كند ها، را بيان مي پيچي به كارگرفته شده در چراغ هاي  اين بخش مقررات تمامي انواع ترمينال
  .نشان داده شده است 16تا  12هاي  دار، در شكل هاي پيچ ترمينالهائي از  مثال

  تعاريف 2 -14
  1دار پايهترمينال  14-2-1

محكم نگه داشته ) ها(هادي در داخل يك سوراخ يا حفره وارد شده و به وسيله انتهاي پيچ  ترمينالي كه در آن،
ي پيچ و يا يك عضو فشاري واسط فشاردهنده، به وسيله انتهاه فشار براي نگه داري ميتواند مستقيماً ب. شود مي

  .وسيله انتهاي پيچ اعمال شود
  .، نشان داده شده است12در شكل  دار پايهي از ترمينال يها مثال

  2ترمينال پيچي  14-2-2
تواند مستقيماً توسط گل پيچ يا  ، فشار براي نگه داري ميشود ميپيچ محكم 3هادي در زير گُل ترمينالي كه در آن

  .يك قطعه واسطه مانند واشر، صفحه يا جلوگيري كننده از له شدگي، اعمال شود
  .، نشان داده شده است13ي از ترمينال پيچي در شكل يها مثال

  4اي هترمينال دگم 14-2-3
، فشار براي نگه داري ميتواند مستقيماً توسط يك مهره شود ميهادي در زير مهره محكم  ترمينالي كه در آن

  .شدگي، اعمال شود ل داده شده يا يك قطعه واسطه مانند واشر، صفحه يا جلوگيري كننده از لهمناسب شك
  .، نشان داده شده است13اي در شكل  هائي از ترمينال دگمه مثال

  5ترمينال زيني  14-2-4
                                                 

1- Pillar terminal  
2- Screw Terminal 
3- Head 
4- Stud Terminal 
5-- Saddle Terminal 
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  .شود ميهادي در زير يك تسمه زيني شكل به وسيله دو پيچ يا بيشتر و يا مهره محكم  ترمينالي كه در آن
  .، نشان داده شده است14ي از ترمينال زيني در شكل يها مثال

  1ترمينال كابلشو 14-2-5
  .ها يا سرسيم به وسيله پيچ يا مهره طراحي شده است كه براي نگه داري كابل اي هترمينال پيچي يا ترمينال دگم

  .، نشان داده شده است15هائي از ترمينال كابلشو در شكل  مثال
  2ترمينال پوششي  14-2-6

 طور بههادي براي محكم نگه داشته شدن در ته يك شكاف توسط يك واشر شكل داده شده  ترمينالي كه در آن
مناسب زير يك مهره يا به وسيله ميله مياني يك مهره كالهك شكل يا وسيله مشابه مؤثر كه فشار را از مهره به 

  .شود ميسيم متصل مي نمايد، فشرده 
  .، نشان داده شده است16ترمينال پوششي در شكل ي از يها مثال

  مقررات عمومي و اصول اوليه    14-3
و فقط براي  شوند نميبيشتر  A63هاي پيچي كه جريان الكتريكي آنها از  اين مقررات درباره ترمينال  14-3-1

  .شود ميل اند، اعما شده بيني پيشها و بندهاي قابل انعطاف  هاي مسي كابل هادي محكم نگه داشتن
نشان داده شده است  16تا  12هاي  هائي از انواع ديگر به غير از آنچه در شكل اين مقررات شامل ترمينال

  .شود نمي
هادي  ي كه در آنيها ترمينال: هاي مختلف هستند كه شامل هاي گوناگون و به شكل ها در طرح ترمينال  14-3-2

مستقيم يا غير   هادي  ي كه در آنهايها ، ترمينالشوند ميگه داشته مستقيم يا غير مستقيم زير انتهاي پيچ محكم ن
مستقيم يا غير مستقيم زير  طور بههادي   ي كه در آنيها ، ترمينالشوند ميداشته  پيچ محكم نگه مستقيم زير گل

  .شوند مي، اند شده بيني پيشي كه منحصراً براي استفاده با كابلشو و سرسيم يها و ترمينال شوند ميمهره بسته 
  .اند مشخص شده 3- 2- 3- 14تا  1-2-3-14ن مقررات در بندهاي اي  هاصول اولي

ها هر  هادي  هادي هستند، اگر چه به علت گستره وسيع براي اتصالِ فقط يك ها اصوالً ترمينال 14-3-2-1
 داشتن دو محكم نگه يكه ممكن است برخي موارد برايطور بهها  هادي  ترمينال براي پذيرش چند اندازه مختلف از

هادي كه داراي سطح مقطع نامي يكسان هستند، مورد استفاده قرار گيرند، به نحوي كه جمع اين سطوح از  
  .كه ترمينال براي آن طراحي شده است بيشتر نباشد بيني پيشمقدار 

                                                 
1- Lug  Terminal 
2- Mantle Terminal 
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پل ( راي ارتباط حلقوي دار ممكن است ب هاي پوشش دار و ترمينال هاي پايه ها بويژه ترمينال انواع معين ترمينال
هادي با سطوح مقاطع نامي يكسان يا متفاوت  بكار روند، هنگامي كه الزم باشد دو يا چند 1)ها زدن بين ترمينال

هاي مشخص شده در اين استاندارد ممكن  در چنين مواردي اندازه ترمينال. به صورت تركيبي بهم متصل شوند
  .است كاربرد نداشته باشند

هادي،   ويژه سازي آماده گونه هيچها و بندهاي قابل انعطاف بدون  ها براي اتصال  كابل موالً ترمينالمع  14-3-2-2
  .كند كابلشو و سرسيم براي اتصال اطمينان بيشتري ايجاد مي: مناسب هستند اما در مواردي تمهيداتي مانند

در . تواند بپذيرد ست كه ترمينال ميي ايهادي دما ها براساس سطح طبقه بندي عددي براي ترمينال  14-3-2-3
هادي در گستره سطوح مقاطع نامي   پي در پيتواند هر يك از سه اندازه  رابطه با اين طبقه بندي هر ترمينال مي

  .را پذيرا باشد 1926يا  607مشخص شده در استانداردهاي ملي شماره 
قرار گرفته باشد از ترمينالي كه در گستره بعدي قرار دارد استفاده  پي در پيهادي بين دو گستره  چنانچه اندازه

  .شود مي
هادي كه  قطر بزرگترين چنين هم، 1-14هاي مشخص شده براي هر ترمينال در جدول  هادي سطوح مقاطع نامي

  .تواند بپذيرد، نيز داده شده است ترمينال مي
بايست در محل  كوچكتر از گستره نامي قرار گيرند ميهاي  هادي  ي كه ممكن است مورد استفادهيها ترمينال

  .اتصال با فشار كافي كه اتصال الكتريكي و مكانيكي مناسب را تأمين نمايد، محكم شوند
  
  
  
  
  
 

 

  
  

                                                 

توسط سيم  ايجاد ارتباط الكتريكي بين دو ترمينال -  1  
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  ها ها بر حسب اندازه ترمينال هادي سطوح مقاطع نامي 1-14جدول 

  
   هاي مسي را كه داراي سطوح مقاطع نامي داده شده در جدول هادي ها بايد امكان اتصال ترمينال  14-3-3
  .هر كدام كه مناسب است، باشد 16، يا 14، 12،13با شكل هادي دستكم مطابق   را فراهم سازند و فاصله 14-2

  .كاربرد ندارد هاي كابلشو اين مقررات، براي ترمينال
  
  
  
  
  
  
  
  

    هاي قابل انعطاف هادي  هاي ، خشك ، سخت يا بهم تابيده هادي
قطر كلفت 

هادي  ترين
mm  

 سطح مقطع نامي
mm2 

قطر كلفت
هادي  ترين

mm 

 سطح مقطع نامي
mm2 

اندازه 
  ها ترمينال

-  
45/1  
13/2  
72/2  
34/3  
32/4  
46/5  
83/6  

-  
5/1  
5/2  
4  
6  

10  
16  
25  

-  
1  
5/1  
5/2  
4  
6  

10  
16  

-  
75/0  
1  
5/1  
5/2  
4  
6  

10  

45/1  
73/1  
21/2  
84/2  
87/3  
19/4  
31/5  
81/6  

1  
5/1  
5/2  
4  
6  
6  

10  
16  

75/0  
1  
5/1  
5/2  
4  
4  
6  

10  

5/0  
75/0  
1  
5/1  
5/2  
5/2  
4  
6  

0 )1(  
1 )2(  
2  
3  
4 )3(  
5  
6  
7  
 mm24/0هاي قابل انعطاف با سطح مقطع هاديهادي سخت، مناسب براينامناسب براي)   1(
  ).1-3-5شكل( 
هادي روي خودش  اگر انتهاي، mm25/0هاي قابل انعطاف با سطح مقطع نامي  هادي مناسب براي چنين هم)   2(

  .برگردانده شود
  .با ساختارهاي ويژه mm26هادي قابل انعطاف با سطح مقطع  نامناسب براي)   3(
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  ها بر حسب حداكثر جريان هادي سطوح مقاطع نامي 2-14جدول 
حداكثر جريان  هادي قابل انعطاف  هاي خشك ، سخت يا بهم تابيده هادي

 عبوري از ترمينال
A 

   )1(سطح مقطع نامي  اندازه ترمينال  )1( سطح مقطع نامي  ترمينالاندازه 
  
2  
6  

10  
16  
20  
25  
32  
40  
63  

  mm2   mm2

-  
1  
2  
3  
3  
4  
5  
6  
7  

-  
  5/1تا  75/0
  5/2تا  1
  4تا  5/1
  4تا  1/ 5
  6تا  2/ 5
  10تا    4
  16تا    6
  25تا    10

0 
0  
1  
2  
3  
3  

  )2( 5يا    4
6  
7  

4/0 
  1تا   5/0
  5/1تا  75/0
  5/2تا   1
  4تا    5/1
  4تا    1/ 5
  6تا     2/ 5

  10تا    4
  16تا    6

ها و بندهاي قابل  ها با استفاده از كابل هاي به كار رفته در ارتباط دروني اجزاء مختلف چراغ اين مقررات براي ترمينال-1
در صورتي كه ساير مقررات اين  ،شود نمينيستند، اعمال  1926و  607انعطاف كه مطابق با استانداردهاي ملي شماره 

  .استاندارد پذيرفته هستند
با ساختار ويژه مناسب نيستند، در اين مورد  mm26هاي قابل انعطاف با سطح مقطع  هادي براي 4ترمينال اندازه -2

  .استفاده شود 5ترمينال اندازه 
هادي در كوچكترين و بزرگترين سطح مقطع تعيين شده  ها، فروكردن گيري مطابقت، به وسيله بازرسي، اندازه

  .شود ميانجام 
  .ها متصل شده باشند هادي  ها بايد بقدر كافي به ترمينال  14-3-4

  .شود مي، بررسي 4-14هاي بند  مطابقت، با انجام آزمون
  هاي مكانيكي آزمون   14-4
هادي هنگامي كه كامالً داخل شده است   و انتهاي دارنده نگهدار، فاصله بين پيچ  هاي پايه در ترمينال  14-4-1

  .نشان داده شده است 12بايد دست كم مقداري باشد كه در شكل 
تواند از آن عبور نمايد،  هادي نمي كه  يدار پايههادي تنها در ترمينال  و انتهاي دارنده نگهحداقل فاصله بين پيچ 

  .شود مياعمال 
كم  هادي هنگامي كه كامالً داخل شده است بايد دست هاي پوششي فاصله بين قطعه ثابت و انتهاي براي ترمينال

  .نشان داده شده است 16مقداري باشد كه در شكل 
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 2- 14گترين سطح مقطع كه در جدول هادي سخت با بزر ، هنگامي كه يكشود ميگيري انجام  مطابقت، با اندازه
  .داده شده است بطور كامل داخل شده و كامالً محكم گرديده باشد

هاي محكم كننده يا  گونه طراحي يا جاي گذاري شده باشند كه هنگامي كه پيچ ها بايد به ترمينال   14-4-2
  .توانند بيرون بلغزندهادي بهم تابيده، ن  هادي سخت و نه يك رشته از  ، نهشوند ميها سفت  مهره

  .شود نميهاي كابلشو  اين مقررات شامل ترمينال
اند، اين مقررات فقط  شده بيني پيشكشي بيروني  به سيم دار پايههاي ثابت كه تنها براي اتصال دائم و  براي چراغ

بهم تابيده هاي  هادي  آزمون به وسيله. شوند مياي خشك اعمال  هاي سخت يا رشته هادي براساس استفاده از
  .شود ميخشك انجام 

  .شود ميمطابقت، با انجام آزمون زير 
  .شوند مي، محكم 3-14ي با ساختار مندرج در جدول يها هادي  ها با ترمينال

  ها هادي ساختار -  3-14جدول 
    ها و قطر نامي تعداد رشته

  اندازه ترمينال  ) mm  ×n( ها  رشته
    هاي قابل انعطاف هادي  هاي به هم تابيده خشك هادي

-  
7  ×50/0  
7  ×67/0  
7  ×85/0  
7  ×04/1  
7  ×35/1  
7  ×70/1  
7  ×14/2  

32  ×20/0  
30  ×25/0  
50  ×25/0  
56 ×30/0  
84  ×30/0  
84  ×30/0  
80  ×40/0  
126  ×40/0  

0  
1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  

هاي قابل  هادي  و رشته شوند ميهاي بهم تابيده خشك، صاف  هادي قبل از داخل نمودن به ترمينال، مفتول
بوجود  mm20اي كه حلقه تابيده كامل و يكنواختي در طول تقريباً  گونه ، بهشوند ميانعطاف در يك جهت تابيده 

  .آيد
هادي به  هادي در ترمينال با حداقل فاصله از پيش تعيين شده يا چنانچه از پيش تعيين نشده باشد، تا آنجا كه

پيچ . و رفته و در حالتي باشد كه به لغزش رشته به بيرون ترمينال كمك كند، داخل شودطرف ديگر ترمينال فر
  .شود ميمحكم  4-14با گشتاوري برابر با دو سوم مقدار داده شده در ستون مربوط در جدول  دارنده نگه
هادي جديد كه در جهت مخالف به صورت گفته شده در باال تابيده   هاي قابل انعطاف، آزمون با يك هادي  براي
  .شود مي، تكرار شود مي
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  .و اسباب محكم كننده بيرون بلغزد دارنده نگههادي نبايد از فاصله بين وسيله   اي از پس از آزمون هيچ رشته
ويژه بپذيرند و محكم  سازي آمادهگونه  هادي را بدون هيچ بايد بتوانند 5هاي تا و خود  ها با اندازه ترمينال 14-4-3

  .نگهدارند
  .شود ميمطابقت، به وسيله بازرسي انجام 

هادي، استفاده از كابلشو، گلند  هاي ويژه، شامل تمامي كارهاي اضافي مانند لحيم كردن رشته سازي آمادهاصطالح  -ياد آوري 
طور يكپارچه  ها همين هادي براي ورود به ترمينال با تابيدن رشته ه، اما دوباره شكل دادن گيرشود ميو غيره  1فيشي يا سوالي كردن

اي  ويژه سازي آمادههاي قابل انعطاف بدون نياز به  هادي هاي قلع اندود رشته. شود نميو مستحكم نمودن آنها در انتها را شامل 
  .شوند ميلحيم كاري اضافي، با حرارت به يكديگر محكم : همانند

  .ا بايد استقامت مكانيكي داشته باشند ه ترمينال  14-4-4

اي  گونه ها به وقتي كه ترمينال. هاي ايزومتريك باشند ها بايد داراي دنده هادي ها براي محكم كردن ها و مهره پيچ
كشي بيروني ناخواسته جا به جا شوند، نبايد براي سيم كشي بيروني به  قرار گرفته باشند كه هنگام اتصال سيم

  .كشي دروني نيز باشند سيم دارنده نگهداشتن اجزاء ديگر بكار برده شوند مگر آنكه  جهت محكم نگه
  .روي و آلومينيوم باشند: ها نبايد از جنس فلزات نرم و قابل له شدن مانند پيچ

  .شود ميبررسي  8-4-14و  7-4- 14، 6- 4-14، 3- 3-14مطابقت، با بازرسي و انجام آزمون بندهاي 
  .بايد در برابر خوردگي مقاوم باشندها  ترمينال  14-4-5

  .شود ميمطابقت، با انجام آزمون خوردگي مشخص شده در بخش چهار بررسي 
ها  ترمينال. ها بايد در چراغ يا قوطي ترمينال يا به صورت ديگري در جاي خود محكم شوند ترمينال 14-4-6

هاي دروني نبايد عامل  كشي سيم. ، جابه جا شوندشوند مي، محكم يا شل دارنده نگههاي  نبايد هنگامي كه پيچ
  .كمتر شود 11ي و خزشي نبايد از مقادير مشخص شده در بخش يترمينال باشند و فاصله هوا دارنده نگه

ها  ي ترمينالياي طراحي شوند كه از چرخش يا جابه جا گونه بهها  اعمال اين مقررات نبايد باعث شود كه ترمينال
  .اي كه مطابقت با اين استاندارد را تضمين نمايد، محدود گردد گونه بهي بايد ير جابه جاجلوگيري شود اما ه

مواد . باشد ها مي پوشش دادن با تركيبي عايقي يا رزين، روشي مطمئن براي جلوگيري از شل شدن ترمينال
دگي و محكم تركيبي چسبنده يا رزين نبايد در طول كار كرد عادي تحت تنش قرار گيرند و ماهيت چسبن
  .قرار گيرد 12كنندگي آنها نبايد تحت تأثير حرارت ناشي از كار كرد در نامناسب ترين شرايط مندرج در بخش 

  .شود ميگيري و انجام آزمون زير بررسي  مطابقت، با بازرسي، اندازه

                                                 
1 - Formation of eyelet 
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ي در داخل ترمينال جاي گذار 2-14هادي مسي خشك با بزرگترين سطح مقطع داده شده در جدول  يك
گشتاور . شوند ميها پنج بار به وسيله پيچ گوشتي يا آچار مناسب آزمون شل و سفت  ها و مهره پيچ. شود مي

هاي  يا جدول مربوط در شكل 4-14اعمال شده براي سفت كردن با مقادير داده شده در ستون مربوط در جدول 
  .باشد ، هر كدام كه بيشتر هستند، مي 16يا  15، 14، 13، 12

  ها ها و مهره گشتاور اعمال شده به پيچ  -  4-14جدول 
 قطر نامي رزوه Nmگشتاور بر حسب 

mm V  IV  III II I
-  
-  
-  
-  
2/1  
8/1  
0/2  
0/3  
0/4  
0/6  
0/8  

10  

4/0  
5/0  
6/0  
8/0  
2/1  
8/1  
0/2  
0/3  
0/6  

10  
-  
-  

4/0  
5/0  
6/0  
8/0  
2/1  
8/1  
0/2  
5/2  
5/3  
0/4  
-  
-  

-  
-  
-  
-  
2/1  
2/1  
4/1  
8/1  
5/2  
5/3  
0/4  
0/5  

2/0  
25/0  
3/0  
4/0  
7/0  
8/0  
8/0  
-  
-  
-  
-  
-  

  8/2تا و خود 
  0/3تا و خود  8/2بيش از 
  2/3تا و خود  0/3بيش از 
  6/3تا و خود  2/3بيش از 
  1/4تا و خود  6/3بيش از 
  7/4تا و خود  1/4بيش از 
  3/5تا و خود  7/4بيش از 
  0/6تا و خود  3/5بيش از 
  0/8تا و خود  0/6بيش از 

  0/10تا و خود  0/8از بيش 
  0/12تا و خود  0/10بيش از 
  0/15تا و خود  0/12بيش از 

  .شود ميجابه جا   ،شود ميهادي در هر بار كه پيچ يا مهره شل 
هاي بدون گل، چنان چه پيچ هنگام محكم شدن از داخل سوراخ بيرون نزند و براي ساير  براي پيچ   Iستون 

  .شود ميهاي با لبه پهن تر از قطر پيچ سفت شوند، اعمال  گوشتي  له پيچتوانند به وسي هايي كه نمي پيچ
  .شود مي، اعمال شوند ميهاي پوششي كه به وسيله يك پيچ گوشتي سفت  هاي ترمينال براي مهره  IIستون 
  .شود مياعمال  شوند ميهايي كه به وسيله پيچ گوشتي سفت  براي ساير پيچ  IIIستون 
گوشتي سفت  هاي ترمينال پوششي كه با وسايل ديگر بجز پيچ هايي بجز مهره ها و مهره براي پيچ  IVستون 

  .شود مي، اعمال شوند مي
، شوند ميگوشتي سفت  ها توسط وسايل ديگر بجز پيچ هاي ترمينال پوششي كه در آن مهره براي مهره  Vستون 
  .شود مياعمال 

 III،IVو با پيچ گوشتي محكم شده و با مقادير مندرج در ستون  هنگامي كه پيچ داراي گُل شش گوش بوده
بر روي سر شش گوش پيچ   IV، ابتدا گشتاور داده شده در ستونشود ميمتفاوت باشد آزمون دو دفعه  انجام 
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. شود ميها اعمال  به وسيله پيچ گوشتي برروي ساير نمونه IIIو سپس گشتاور داده شده در ستون  شود مياعمال 
  .شود مييكسان باشند، آزمون تنها به وسيله پيچ گوشتي انجام  IVو  IIIن چه مقادير ستون چنا

بريدن پيچ يا از بين رفتن شكاف گُل پيچ، : هايي همانند ها نبايد شل شده و خرابي در خالل آزمون، ترمينال
  .تعمير قرار نگيردها واشرها يا ركاب نبايد بوجود آيد تا ترمينال براي كار كرد بعدي تحت  رزوه

شكل نوك پيچ . هاي پوششي، قطر نامي مشخص شده برابر با قطر شكاف ميله داده شده است براي ترمينال
  .ها بايد آنقدر محكم شوند كه لق نزنند پيچ و مهره. گوشتي آزمون بايد با گُل پيچ مورد آزمون متناسب باشد

  .اطمينان بين سطوح فلزي محكم كنند قابل طور بهها را  هادي ها بايد ترمينال   14-4-7
شود لبه داخلي سوراخ،  بيني پيشهاي كابلشو، يك واشر فلزي يا وسيله قفل كنده مؤثر مشابه بايد  براي ترمينال

  .بايد صاف و صيقلي باشد
برقراري اتصال مطمئن  منظور بهسيم بايد داراي قوس كمي  دارنده نگههاي پوششي، كف محل  براي ترمينال

  .دباش
  .شود ميمطابقت، با بازرسي وانجام آزمون زير بررسي 

به ترمينال فروبرده و  2-14  هاي خشك با كوچكترين و بزرگترين سطح مقطع داده شده در جدول هادي
  .شوند مي، سفت 4-14هاي ترمينال با گشتاور براي دو سوم مقدار داده شده در ستون مربوط جدول  پيچ

گوش با شكاف باشد، گشتاور اعمال شده برابر دو سوم مقدار داده شده در ستون  چنان چه پيچ داراي گُل شش
  .، خواهد بود4- 14مربوط درجدول 

اين كشش بدون . شود ميكشيده  5-14هادي تحت كشش، با مقداري بر حسب نيوتن، برابر مقادير جدول  هر
  .شود ميهادي اعمال  قرارگيري در جهت محور محل min1شدت و به مدت 

  هادي كشش اعمال شده به 5-14دول ج
  اندازه ترمينال  0  1  2  3  4  5  6  7

  )N( نيروي كشش  30  40  50  50  60  80  90  100
  .ي قابل توجهي در ترمينال داشته باشديهادي نبايد جابه جا در خالل آزمون،

  .هادي صدمه وارد آيد آنها را محكم نگه دارند ها بايد بدون آنكه به ترمينال  14-4-8
 2- 14ها با بزرگترين و كوچكترين سطح مقطع داده شده در جدول  هادي ها پس از آنكه هادي مطابقت، با بازرسي

هادي، دو سوم مقادير داده شده  گشتاور وارد شده براي سفت كردن. شود ميكه يكبار شل و سفت شده، بررسي 
  .باشد مي 4-14در جدول 
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 IVگشتاور وارده دو سوم مقادير داده شده در ستون   باشد،اگر يك پيچ داراي گُل شش گوش با يك شيار 
  .باشد مي 4- 14جدول 

  .شود ميهادي كامالً تخريب شده تلقي  ها مشاهده شود، هادي چنانچه شكاف عميق يا تيزي روي -يادآوري 

  هاي بدون پيچ و اتصاالت الكتريكي ترمينال  15بخش 
  كليات 15-1

باشند را در  ها و اتصاالت الكتريكي كه بدون پيچ مي اين بخش، مقررات، به همراه ابعاد تمامي انواع ترمينال
ها و براي  كشي دروني چراغ براي سيم mm25/2هاي مسي سخت يا به هم تابيده تا  هادي گيرد، كه براي  برمي

  .روند ها بكار مي اتصاالت سيم كشي بيروني چراغ
  .اند ، نشان داده شده IEC61210اين نوع اتصاالت الكتريكي در استاندارد بين المللي شماره هائي از  مثال

  تعاريف 15-2
  هاي بدون پيچ ترمينال  1- 15-2

كه به وسيله ابزار مكانيكي بدون پيچ، به مدارهاي الكتريكي  شود ميهاي بدون پيچ به قطعاتي اطالق  ترمينال
  .شوند ميمتصل 

  دائمياتصاالت   2- 15-2
اتصال دهنده : مثال عنوان به(اند  هادي مشابه، طراحي شده يكبار اتصال با همان منظور بهاتصاالتي كه فقط 

  ).2پِرِسييا اتصال دهنده  1مارپيچي
  اتصاالت موقتي  3- 15-2

: مثال عنوان به(هادي روكش عايقي فيش به آن براي چند بار به آن وصل و جدا شوند،  اتصاالتي كه سيم
  ).هاي نر و ماده يا ترمينال فنري شفي

  رو كش عايقي فيش  4- 15-2
  .و اغلب اتصال ثابت هستند شوند ميهايي كه با قطعات كمكي محكم  هادي

  نشده سازي آمادههاي  هادي  5- 15-2
روكش عايقي ممكن است، هر بار براي لخت كردن سيم . ويژه يا قطعات كمكي سازي آمادههاي بدون  هادي

  .دبرداشته شو

                                                 
1  - wrapping 

2- crimping 
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هادي، استفاده از سرسيم،  فيش نر  هاي شامل كارهاي اضافي همانند لحيم كردن رشته "شده ويژه سازي آماده "عبارت  -يادآوري 
ها همين طور يكپارچه  هادي براي ورود به ترمينال يا تابيدن رشته اما دوباره شكل دادن. شود ميو ماده يا سؤالي كردن سيم و غيره 

  .شود نميها در انتها را شامل و مستحكم نمودن آن
  

اي همانند لحيم كاري اضافي، با حرارت  سازي ويژه هاي قابل انعطاف، بدون نياز به آماده هادي هاي قلع اندود رشته
  .شوند ميبه يكديگر محكم 

  جريان آزمون  6- 15-2
  ل قسمتي از اجزاءوقتي ترمينا. شود ميجرياني است كه، توسط سازنده براي يك ترمينال يا اتصال، مشخص 

  .باشد، جريان آزمون بايد مساوي با جريان اسمي آن اجزاء باشد مي
  مقررات عمومي   15-3
  :ها يا اتصاالت كه حامل جريان هستند بايد از يكي از مواد زير ساخته شده باشند قطعات ترمينال  15-3-1
  مس؛-
مس براي % 50سرد كار ميكنند داشته باشد يا حداقل  طور بههاتي كه  مس براي قسمت% 58آلياژي كه حداقل -

  ها؛ ساير قسمت
  .هاي مكانيكي از اندازه مناسب كمتر نباشد ديگر فلزات كه مقاومت خوردگي آنها از مس كمتر نبوده و مشخصه-

  .نندها نز هادي اي به ها را با فشار مناسب سفت كند و هيچ صدمه هادي ها و اتصاالت بايد ترمينال   15-3-2
بيشتر  A2هاي مدارهايي كه مقدارجريان اسمي آنها از  براي ترمينال. هادي بايد بين سطوح فلزي محكم شود

  . را رعايت كند 5-3-15تواند غير فلزي باشد به شرط اينكه مقررات بند  باشد، يكي از سطوح مي نمي
دائمي در اتصاالت، بدون قابليت  طور به ها يا چراغ SELVهاي سوراخ دار درصورتي كه در مدارهاي  عايق ترمينال

  .  شود ميها بكار رفته باشد، پذيرفته  سيم كشي مجدد در ديگر چراغ

  .شود ميشده باشد، خراب محسوب ) زخمي(هادي گود يا تيز  اگر -يادآوري 
، از شوند ميوارد  ها به اندازه كافي به درون آنها هادي طراحي شوند كه وقتي اي گونه بهها بايد  ترمينال  15-3-3

  .ورود بيش از اندازه توسط يك مانع جلوگيري شود
 سازي آمادههايي را كه از قبل  هادي ي كه براي قطعات اتصالي هستند بايديها به غير از آنها ترمينال  15-3-4

  ).مراجعه كنيد 5- 2- 15به بند (اند را بپذيرند  نشده
ها يا اتصاالت بعد از محكم كردن  ، با بازرسي ترمينال 4-3- 15 و 3-3-15،  2- 3-15مطابقت، با مقررات بندهاي 

  .شود ميبررسي  2- 9- 15يا  2- 6-15هاي مناسب و بعد از انجام آزمون گرمايي بندهاي  هادي با
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اي طراحي شوند كه فشارهاي اساسي براي هدايت الكتريكي خوب از  گونه بهاتصاالت الكتريكي بايد   15-3-5
به غير از سراميك، ميكاي خالص و مواد ديگر با مشخصاتي كه نامناسبت تر نباشد منتقل نشود، ميان مواد عايقي 

ي كه ارتجاعيت مناسب در قطعات فلزي براي جبران كردن هر انقباض مناسب مواد عايقي را دارا باشند يمگر آنها
  ).مراجعه كنيد 18و  17هاي  به شكل(

هادي يا جدا شدن آن ، ترمينال بدون پيچ از نوع فنري با  اتصال بايد روشن باشد كه به چه روشي،  15-3-6
  .اتصال موقت را تحت تأثير قرار مي دهد

هادي انجام شده و بايد با دست يا با وسيله ساده كمكي در  هادي بايد با عملي به غير از كشيدن جدا شدن
  .دسترس انجام شود

جداگانه  طور بههادي را  ،  بايد هرشوند مينري بكار برده هادي ف هايي كه براي اتصال  چند ترمينال  15-3-7
  .محكم كند
ها به صورت تكي يا جمعي امكان  هادي اند، بايد كشيده شدن هايي كه براي اتصال موقتي طراحي شده در ترمينال
  .پذير باشد

اين صورت در محل خود  مناسب به لوازم يا به مجموعه ترمينال يا در غير اي گونه بهها بايد  ترمينال  15-3-8
  .نبايد شل شوند شوند ميها به آنها وارد يا كشيده  هادي وقتي كه. محكم شوند

بررسي  8-15يا  5-15مطابقت، با بازرسي و يا درصورت ترديد با انجام آزمون مكانيكي گفته شده در بندهاي 
  .كه كاربرد آتي را مختل نمايندها نبايد شل شده و نبايد خراب شوند  در هنگام آزمون، ترمينال. شود مي

هايي كه جداگانه تحويل  ، بلكه براي ترمينالشوند ميگاه محكم دست بههايي كه  شرايط باال نه تنها براي ترمينال
براي . باشد پوشش با تركيبات آببندي كننده بدون ساير لوازم قفل كننده كافي نمي. شود مي، نيز اعمال شوند مي

  .هاي خود سخت شونده استفاده نمود توان از رزين الت كار عادي نياز به پيچاندن ندارند ميهايي كه در ح ترمينال
هاي مكانيكي، الكتريكي و حرارتي در هنگام استفاده عادي  ها و اتصاالت بايد در برابر تنش ترمينال  9 – 3 – 15

  .مقاوم باشند
  .شود ميبر حسب مورد، بررسي  9-15يا  8-15،  6-15،  5-15هاي  هاي بند مطابقت، با آزمون

هادي،  هايي را كه اجزاء اصلي براي آن طراحي شده است و نوع هادي )هاي(سازندگان بايد اندازه   10 – 3 – 15
  . سخت يا بهم تابيده، را اظهار نمايند: مثال عنوان به

  ها هاي عمومي در مورد آزمون دستورالعمل  4 – 15
  ها نمونه سازي آماده  15-4-1
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ها يا اتصاالت درون  هاي نفوذ گرد و غبار و رطوبت از بخش نه، در صورت لزوم، بايد قبل از آزمون ترمينال آزمون
  .چراغ انجام شوند

  هاي آزمون هادي  15-4-2
ها  هادي اي از هاي مسي از نوع و اندازه پيشنهاد شده توسط سازنده انجام شود، اگر گستره هادي ها بايد با آزمون

  .شده باشد، كوچكترين و بزرگترين سطح مقطع بايد جهت آزمون انتخاب شوندمشخص 
  هادي چندسيمه ترمينال با  15-4-3

اي كه سازنده  هادي هادي را دارند، بايد با آن تعداد هاي بدون پيچ كه مقرراتي براي اتصال همزمان چند ترمينال
  .اظهار مي كند، آزمون شوند

  ههاي چند راه ترمينال  15-4-4
مجموعه ترمينال روي يك باالست ممكن است به : مثال عنوان بهها،  هر ترمينال در يك گروه يا رديفي از ترمينال

  .صورت يك آزمون جداگانه مورد استفاده قرار گيرد
  دفعات آزمون  15-4-5

حداقل سه  .شود ميانجام ) يا اتصال(بر روي چهار ترمينال  8- 15تا  5-15هاي مشخص شده در بندهاي  آزمون
اگر يك ترمينال مردود شود چهار ترمينال ديگر تحت آزمون . ترمينال بايد با مقررات باال مطابقت داشته باشند

  .گيرند و تمامي آنها بايد مطابقت داشته باشند قرار مي
  .شوند ميبر روي ده ترمينال انجام  9-15هاي مشخص شده در بند  آزمون

  الت جهت سيم كشي درونيها و اتصا ترمينال        15-5
  هاي مكانيكي آزمون    1- 15-5

  .ها و اتصاالت بايد استقامت مكانيكي كافي داشته باشند ترمينال
  .شود ميبررسي  12-- 5- 15و  1-1-5-15هاي بندهاي  مطابقت، با انجام آزمون

  اتصاالت موقتي  1- 15-5-1
اگر تمامي . شود ميي ترمينال بررسي يه چهارتابر روي يك دست) يا اتصاالت(ها  استقامت مكانيكي ترمينال

ي ترمينال از هر طراحي تحت آزمون قرار يهاي درون چراغ از يك طراحي مشابه نباشد، يك دسته چهارتا ترمينال
  .گيرد مي

برداري، با آن  اين آزمون بايد فقط بر روي وسايلي انجام شود كه ممكن است كاربر جهت مونتاژ چراغ قبل از بهره
  .ر كندكا
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هاي مسي سخت با  هادي آزمون با) مراجعه كنيد 18به شكل (هاي نوع فنري  در مورد ترمينال  1-1- 15-5-1
ها مشخص شده باشد  هادي اگر يك گستره از. شود ميكه توسط سازنده اظهارشده است انجام ) هايي(اندازه

  .شوند ميكوچكترين و بزرگترين سطح مقطع، جهت آزمون انتخاب 
هايي كه  هادي هايي كه كوچكترين سطح مقطع را دارند و دو ترمينال ديگر با هادي ر ترمينال، دو ترمينال بااز چها

  .شوند ميها پنج بار به ترمينال وصل و جدا  هادي اين. شوند ميبزرگترين سطح مقطع را دارند آزمون 
هادي مشابهي كه براي اتصال چهارم  ل پنجمبراي اتصا. شود ميهاي نو استفاده  هادي براي چهار اتصال اول، هر بار

هادي تا جايي كه مقدور باشد فرو برده  براي هر اتصال،. شود ميرود و به همان محل محكم  استفاده شد، بكار مي
  .شود مي

هادي مسي خشك  هاي بهم تابيده مناسب باشد، يك آزمون اضافي بر روي يك رشته از هادي اگر ترمينال براي
ها مشخص شده باشد، كوچكترين و بزرگترين سطح مقطع آنها جهت آزمون  هادي اي از اگر گستره. شود ميانجام 

هادي سخت، وصل و جدا  هرهادي فقط يكبار به ترمينال مشابه مورد استفاده براي آزمون با. شوند ميانتخاب 
  .شود مي

  .گيرد قرار مي N4هادي تحت آزمون كشش با نيروي  بعد از اتصال آخر هر
  .گيرند تحت آزمون كشش قرار مي N4اي نيز با نيروي  اتصاالت از نوع فيشي نر و ماده   1-2- 15-5-1

هادي لخت يا قطعه اتصال انجام  در خالف جهت كاركرد يا ورود سيمmin1كشيدن بدون تكان براي مدت 
  .شود مي

ها  حركت كند و هيچ يك از ترمينالنبايد از ترمينال ) روكش عايقي فيش(هادي يا قطعه اتصال  در خالل آزمون،
  .استفاده آتي نبايد تحت تعمير قرار گيرد منظور بهها يا قطعات اتصال،  هادي يا

باشد و در مورد اتصاالت از  N50هادي يا قطعه اتصال نبايد بيش از  حداكثر نيروي اعمالي براي عملكرد يا ورود
  .قدار بيشتر باشدنوع فيشي نر و ماده نيروي جدا شدن نبايد از اين م

  اتصاالت دائمي   2- 15-5-1
در خالف جهت كاركرد عمومي  min1به مدت  N20كامالً مؤثر زماني كه يك نيروي كشش  طور بهاتصاالت بايد 

  .، باقي بماندشود ميها اعمال  هادي يا ورود
 عنوان به(گيرد در برخي مواقع يك وسيله مخصوص جهت اعمال نيروي صحيح ممكن است مورد استفاده قرار 

  ).هاي سيم مارپيچي در مورد ترمينال: مثال
  .شود ميهادي با اعمال نيروي باال انجام  هاي چند سيمه آزمون به ترتيب بر روي هر در ترمينال

  هاي الكتريكي آزمون   15-6
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  .ها و اتصاالت بايد عملكرد الكتريكي مناسب داشته باشند ترمينال
  .شود ميبررسي  2-6-15و  1-6-15بندهاي  هاي مطابقت، با انجام آزمون

  تماسيآزمون مقاومت    15-6-1
اگر تمام . شود ميها بررسي  ي ترميناليبرروي يك دسته چهارتا) يا اتصاالت(ها  ترمينال عملكرد الكتريكي

ر ي ترمينال از هر طراحي تحت آزمون قرايهاي چراغ از يك طراحي مشابه نباشند، يك دسته چهارتا ترمينال
  .گيرد مي
هادي مسي سخت بدون  با چهار 3- 1-6-15هاي نوع فنري، آزمون مطابق بند  درمورد ترمينال  15-6-1-1

  .شود ميروكش انجام 
هايي كه كوچكترين سطح مقطع را دارند و دو  هادي ها مشخص شده باشد، دو ترمينال با هادي اگر يك گستره از
  .شوند ميسطح مقطع را دارند، آزمون هايي كه بزرگترين  هادي ترمينال ديگر با

  .شود ميبا قطعه اتصال انجام  3- 1-6- 15هاي فيشي نر و ماده، آزمون بند  در مورد ترمينال  15-6-1-2
يك ساعت در حين  بارگذاري شده و بعد از ).d.cيا  .a.c(هادي خود با جريان آزمون  هر ترمينال با   15-6-1-3

گيري در نزديكترين فاصله ممكن  نقاط اندازه. شود ميگيري  اعمال جريان آزمون، افت ولتاژ دو سر ترمينال اندازه
افت ولتاژ . گيري شده است، بايد قرار داشته باشد نسبت به نقاط اتصال ترمينال كه افت ولتاژ آنها اندازه

  .ودبيشتر ش mV 15گيري شده نبايد از  اندازه
هادي به  هادي به مادگي و اتصال اتصال: مثال عنوان به، شود ميافت ولتاژ هر مفصل يا اتصال جدانشدني منظور 

  .نري بايد جداگانه در نظر گرفته شود
نبايد از دو برابر مقدار داده شده در  شوند ميگيري  افت ولتاژ كل در دو مفصل جدا نشدني زماني كه با هم اندازه

  .وز كنداين بند تجا
  هاي گرمايشي آزمون   15-6-2
 25تحت آزمون كاركردگي، بدون جريان،  A6با جريان اسمي تا و خود ) يا اتصاالت(ها  ترمينال  15-6-2-1

هر كدام كه بيشتر باشد، به دنبال يك دوره  C 5  C 100يا   C5  Tدر دماي  min30دوره، هر دوره 
با جريان ) يا اتصاالت(ها  آزمون كاركردگي ترمينال. گيرند ، قرار مي C30تا  C15ي بين يخنك شدن تا دما

  .باشد دوره مي A6 ،100اسمي بيش از 

  .هاي المپ دارنده نگه: باشد همانند حداكثر دماي اسمي آنها مي Tگذاري شده باشند،  نشانه Tدر اجزايي كه با حرف   -يادآوري 

  :شود ميگيري   افت ولتاژ روي هر ترمينال به شرح زير دوباره اندازه  15-6-2-2
  ؛A6 ها با جريان اسمي تا و خود  بعد از دهمين و بيست و پنجمين دوره براي ترمينال) الف
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  .A6 ها با جريان اسمي بيش از  بعداز پنجاهمين و صدمين دوره براي ترمينال) ب
هاي  گيري شده روي همان ترمينال افت ولتاژ اندازه% 50ر هر حالت بيش از ها افت ولتاژ د براي همه ترمينال اگر،

باشد، ترمينال با اين مقررات مطابقت  mV 2نباشد، يا اگر افزايش افت ولتاژ كمتر از  1- 6-15آزمون شده در بند 
  .دارد

  .شود ميبيشتر شود ترمينال مردود شناخته  mV 5/22اگر افت ولتاژ هر ترمينال از 
 mV 2با حداقل مقدار % 50بيش از ) ب(يا ) الف(گيري شده در موارد  ها افت ولتاژ اندازه براي يكي از ترمينالاگر 

بيشتر نشود،  mV 5/22 از  1-6- 15گيري شده روي همان ترمينال تحت آزمون بند  باشد و افت ولتاژ اندازه
دوره در حالت  100دوره تا  25مي از چهار ترمينال ديگر جهت آزمون جديد كاركردگي مطابق با جريان اس

  .گيرند بدون جريان، تحت آزمون قرار مي
افت ولتاژ دوباره ) براساس جريان اسمي(بعد از دهمين و بيست و پنجمين يا پنجاهمين و صدمين دوره 

  .بيشتر باشد mV 5/22براي هر ترمينال افت ولتاژ نبايد از . شود ميگيري  اندازه
نبايد از دو برابر مقادير داده شده در  شوند ميگيري  مفصل جدا نشدني زماني كه با هم اندازهافت ولتاژ كل در دو 
  .اين بند بيشتر شود

هادي روي سطحي از مواد عايقي محكم شود، اين  اي طراحي شده باشد كه گونه بهاگر يك ترمينال   15-6-2-3
  .هاي گرمايي نبايد تغيير شكل دهد سطح در آزمون

  .شود ميمطابقت، با بازرسي بررسي 
  ها و اتصاالت براي سيم كشي بيروني ترمينال  15-7
  ها هادي 15-7-1

هاي خشك، سخت، يا به هم تابيده با سطوح مقاطع نامي داده  هادي هاي از نوع فنري، بايد براي اتصال ترمينال
  .مطابقت داشته باشند 1-15شده در جدول 

  ها هادي مقادير نامي  -  1-15جدول 
  هادي سطح مقطع اسمي

)mm2  (  
 هاحداكثر جريان اسمي ترمينال

)A  (  
  1تا    5/0
  5/1تا     1  >
  5/2تا    5/1  >

6  
10  
16  
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صفر معموالً براي مقدار  اندازه: عنوان مثال به. شوند ميگذاري  ها معموالً به وسيله يك عامل مشخصه نشانه ترمينال  -يادآوري 
  . A6اسمي 

  .رود مقدار اجزاء اصلي كمتر از ظرفيت فني آنها باشد،  مقدار اسمي آن جزء بكار مياگر 
ها با كوچكترين و بزرگترين سطح مقطع مشخص شده  هادي گيري و با محكم كردن مطابقت، با بازرسي و با اندازه

  .شود ميبررسي 
  آزمون مكانيكي   15-8

  .في داشته باشندها بايد استقامت مكانيكي كا هادي ها و ترمينال
كه هر كدام روي يك ترمينال از هر يك از چهار نمونه  2-8- 15و  1-8- 15هاي  هاي بند مطابقت، با انجام آزمون

  .شود ميانجام خواهد شد، بررسي 
هاي مسي سخت كه بيشترين و سپس كمترين  هادي هاي نوع فنري، آزمون متناوباً با در مورد ترمينال  15-8-1

ها براي هر ترمينال پنج بار وصل و جدا  هادي اين. شود ميرا دارند انجام  7-15شده در بند  سطح مقطع مشخص
هاي چراغ از يك طراحي مشابه نباشند يك ترمينال از هر طرح، جهت آزمون ارائه  اگر تمام ترمينال. شوند مي
  .شود مي

هادي مشابهي كه براي اتصال چهارم  جمبراي اتصال پن. شود ميهادي نو استفاده  براي چهار اتصال اول هر بار
هادي تا جايي كه ممكن باشد داخل  براي هر اتصال،. شود ميرود و در همان محل محكم  استفاده شد، بكار مي

  .شود ميفرو برده 
مراجعه  10- 3- 15به شكل (هاي به هم تابيده مناسب باشد  هادي اگر ترمينالي توسط سازنده ارائه شود كه براي

، اولين بار با  بزرگترين سطح مقطع داده شده در شود ميهادي مسي خشك انجام  ، يك آزمون اضافي با دو)كنيد
  .شوند ميراي يك وصل و جدا شدن ارائه ها فقط ب هادي اين. بار با كوچكترين سطح مقطع دومين 7-15بند 

  .گيرد قرار مي  2-15هادي تحت آزمون كشش مطابق جدول  ي هريبعد از اتصال نها
  .گيرند قرار مي 2- 15اتصاالت فيشي نر و ماده نيز تحت آزمون كشش مطابق جدول   15-8-2

  هادي نيروي كشش  -  2-15جدول 
 هانالرميتحداكثر جريان اسمي ) N ( نيروي كشش 

(A) نوع فنري  نوع فيشي نر وماده  
8  
15  
15  

20  
30  
30  

6  
10  
16  
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  .رود اگر مقدار اجزاء اصلي كمتر از ظرفيت ترمينال آنها باشد، مقدار اسمي آن جزء بكار مي  -يادآوري

هادي يا قطعه اتصال انجام  در خالف جهت كاركرد عادي يا ورود سيم min1كشيدن بدون شدت براي مدت 
  .شود مي

هادي يا قطعه اتصال نبايد  هادي يا قطعه اتصال نبايد از ترمينال بيرون بزند و نه ترمينال نه در خالل آزمون، سيم
  .دچار هيچ خرابي جهت استفاده بعدي شود

  هاي الكتريكي آزمون  15-9
  .ها و اتصاالت بايد عملكرد الكتريكي مناسب داشته باشند ترمينال

  .شوند ميبررسي  2- 9-15و  1-9-15هاي بندهاي  مطابقت، با انجام آزمون
  تماسيآزمون مقاومت   1- 15-9

هاي  اگر تمام ترمينال. شود ميي ترمينال بررسي يروي يك گروه ده تا) يا اتصاالت(ها  عملكرد الكتريكي ترمينال
  .گيرد ت آزمون قرار ميچراغ از يك طراحي مشابه نباشند، يك گروه از هر گونه ترمينال، تح

هادي مسي سخت بدون روكش  ، با ده3- 1- 9-15هاي نوع فنري، آزمون مطابق بند  در مورد ترمينال   1-1- 15-9
  .شود ميانجام 
اند، هر يك  كه به صورت استفاده عادي وصل شده 7-15هادي با بزرگترين سطح مقطع مشخص شده در بند  پنج

  .شوند ميروي يك ترمينال آزمون 
اند، هر  صورت استفاده عادي وصل شدهه كه ب 7-15هادي با كوچكترين سطح مقطع مشخص شده در بند  پنج

  .شوند مييك با يكي از پنج ترمينال باقي مانده آزمون 
  .شود ميانجام  3-1-9-15  اي، آزمون مطابق بند هاي فيشي نر و ماده يا ميله در ترمينال      1-2- 15-9
بارگذاري شده و بعد از يك ساعت در حين ) .d.cيا  .a.c(هادي خود با جريان آزمون  ينال باهر ترم    1-3- 15-9

گيري در نزديكترين فاصله  نقاط اندازه. شود ميگيري  اعمال جريان آزمون، افت ولتاژ در دو سر ترمينال اندازه
  .بايد قرار داشته باشد گيري شده است، ممكن نسبت به نقاط اتصال ترمينال كه افت ولتاژ آنها اندازه

  .بيشتر شود mV 15گيري شده نبايد از  افت ولتاژ اندازه
نبايد از دو برابر مقدار داده شده  شوند ميگيري  افت ولتاژ كل در دو مفصل جدا نشدني، هنگامي كه با هم اندازه

  .در اين بند تجاوز كند
  هاي حرارتي آزمون  2- 15-9

اند، بررسي  ارائه شده 1-9-15 هايي كه براي آزمون بند روي ترمينال) اتصاالتيا (ها  عملكرد حرارتي ترمينال
  .شود مي
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هادي مسي سخت بدون روكش كه بزرگترين  هادي، با بعد از خنك شدن تا سطح دماي محيط، هر  2-1- 15-9
مناسب  و هر قطعه اتصال با يك قطعه اتصال شود ميرا دارد، جايگزين  7- 15سطح مقطع مشخص شده در بند 

  .شود مينو، كه به ترمينال مربوط به آن قطع و وصل شده، با پنج بار اتصال جايگزين 
  .شوند ميهاي نوي بدون روكش جايگزين  هادي ها سپس به وسيله هادي

گيري  اندازه منظور بهبراي يك زمان كافي ) .d.cيا  .a.c(جريان آزمون هادي خود با  هر ترمينال با   2-2- 15-9
 1-9- 15، مقررات بند 4- 2-9- 15هاي بند   گيري ها و اندازه گيري براي اين اندازه. شود ميافت ولتاژ بارگذاري 

  .شوند مياعمال 
 25آزمون كاركردگي، بدون جريان،  تحت A6با جريان اسمي تا و خود ) يا اتصاالت(ها  ترمينال  2-3- 15-9

هر كدام كه بيشتر باشد، به دنبال يك دوره   C 5  C 100يا   C 5  T، در دماي min 30دوره، هر دوره
با جريان ) يا اتصاالت(ها  آزمون كاركردگي ترمينال. گيرند ، قرار ميC 30تا  C 15 ي بينيخنك شدن تا دما

  .باشد دوره مي A6 ،100اسمي بيش از 

  .هاي المپ دارنده نگه: باشد همانند حداكثر دماي اسمي آنها مي Tگذاري شده باشند،   نشانه Tدر اجزايي كه با حرف   -يادآوري

  :شود ميگيري  افت ولتاژ روي هر ترمينال به شرح زير دوباره اندازه     2-4- 15-9
  ؛ A6و خود ها با جريان اسمي تا  بعد از دهمين و بيست و پنجمين دوره براي ترمينال  - الف
  . A6ها با جريان اسمي بيش از   راي ترمينالبعد از پنجاهمين و صدمين دوره ب   -ب

گيري شده روي همان  افت ولتاژ اندازه% 50ها افت ولتاژ در هردو حالت بيش از  اگر، براي همه ترمينال
باشد، ترمينال با اين  mV2باشد، يا اگر افزايش افت ولتاژ كمتر از  2-2- 9-15هاي آزمون شده در بند  ترمينال

  .مقررات مطابقت دارد
  .شود ميتجاوز كند ترمينال مردود شناخته  mV 5/22اگر افت ولتاژ هر ترمينال از 

 mV 2با حداقل مقدار % 50بيش از ) ب(و ) الف(گيري شده در موارد  ها افت ولتاژ اندازه اگر براي يكي از ترمينال
بيشتر نشود، ده  mV 5/22 از 2- 2- 9-15گيري شده روي همان ترمينال تحت آزمون بند  باشد و افت ولتاژ اندازه

دوره در حالت بدون  100دوره تا  25ترمينال ديگر جهت آزمون جديد كاركردگي مطابق با جريان اسمي از 
  .گيرند جريان، تحت آزمون قرار مي

افت ولتاژ دوباره ) براساس جريان اسمي(بعد از دهمين و بيست و پنجمين يا پنجاهمين و صدمين دوره 
  .بيشتر باشد mV 5/22براي هر ترمينال افت ولتاژ نبايد از . ودش ميگيري  اندازه

نبايد از دو برابر مقادير داده شده در  شوند ميگيري  افت ولتاژ كل در دو مفصل جدا نشدني زماني كه با هم اندازه
  .اين بند بيشتر شود
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ازمواد عايقي بسته شده باشد، هادي روي سطحي  اي طراحي شده باشد كه گونه بهاگر يك ترمينال     2-5- 15-9
  .هاي گرمايي نبايد تغيير شكل دهد اين سطح در آزمون

  .شود ميمطابقت، با بازرسي بررسي 
  A            آمپر

  Hz         )هرتز(فركانس

  V          ولت

  W          وات

       تغذيه با جربان متناوب

       تغذيه با جريان مستقيم

      مستقيم و متناوبتغذيه با جريان 

           IIكالس
        IIIكالس

         حداكثر دماي اسمي محيط
        هشدار در مورد استفاده از المپ با پرتو سرد

         )متر(حداقل فاصله اجسام روشن 
     هاي نامناسب براي نصب مستقيم روي سطوح چراغ

 فقط مناسب براي نصب (معموالً قابل اشتعال

 توكار       روكار                       )  سطوح غير قابل احتراق روي

  
      توانند با يك ماده عايقي دمايي پوشانده شوند هايي كه نمي چراغ

  IP20                         معمولي
  IPX1       محافظت شده در برابر ريزش قطرات آب عمودي

  IPX3         محافظت شده در برابر باران
 IPX4        محافظت شده در برابر پاشش آب 

 IPX5        محافظت شده در برابر جهش آب 

  IPX6       محافظت شده در برابر جهش آب با فشار 

 نمادها - 1شكل
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 IPX7              )فرورفتن در آب(محافظت شده در ورود آب 

  IPX8    )چراغ بر حسب متر است نشاندهنده ي حداكثر ستون آب رويm(محافظت شده در زير آب   
 mm5/2          IP3Xمحافظت شده در برابر اجسام سخت با قطر بزرگتر از 

 mm1      IP4Xمحافظت شده در برابر اجسام سخت با قطر بزرگتر از 

 IP5X        محافظت شده در برابر گرد و غبار

 IP6X        محافظت شده در برابر ورودگرد و غبار

  )هاي كابل اختياري است تعداد رشته(كابل تغذيه مقاومت در برابر گرما               به كارگيري 
  در سيم كشي داخلي و خارجي

  

  اي ههاي حباب آيين هاي طراحي شده براي استفاده با المپ چراغ
  

  ها براي شرايط استفاده سخت   چراغ
  

  با جرقه زن بيروني ها براي استفاده به همراه المپ بخارسديم فشار زياد چراغ
 ها براي استفاده به همراه المپ بخارسديم فشار زياد با جرقه زن داخلي چراغ

  
  تمام صفحه محافظ خورد شده تعويض شود         

  مستطيلي                              
  يا                                                                                      

  گرد                                                                                    
  
  

  هاي طراحي شده براي استفاده با  چراغ
  تنگستن خود محافظ يا -هالوژن هاي المپ

  هاليد خود محافظ -هاي متال همراه المپبه 
  

  ها با فيوز داخلي چراغ
 

  مطابق باشند 60416-1تمام نمادها بايد با مقرات متناسب مشخص شده در استاندارد بين المللي 

  .اختياري است IPنشانه گذاري نمادهاي مربوط به كدهاي  -يادآوري

  )بقيه(نمادها  -1شكل
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  )دنباله(ها  هادي ها براي آزمون نصب چراغ با اتصال به ترمينال -2شكل

  
  
  
  
  

  
  .حذف شده است -3شكل

    

 پهناي هر خط

 ابعاد برحسب ميليمتر

 كابل تغذيه ورودي

هاي  سيم
اتصا
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  15-4تصوير روش آزمون بند  -4شكل

  
  

  
  
  

  
  .حذف شده است -5شكل

    

 ماده قابل اشتعال

  ماده قابل اشتعال

 باالست
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  دستگاه بررسي حفاظت در برابر گرد و غبار -6شكل

    

اي پنجره شيشه  

 لرزاننده

 پمپ جريان

پودر تالك
 محافظ توري

 وسيله
 تحت
آزمون
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  حفاظت شده در برابرچراغ  
  پاشش آب باران

  ±180°  ±60° نيم زاويه نوسان

  ±90° ±60° سوراخ داخلي نيم زاويه

  
  دستگاه بررسي آزمون حفاظت در برابر ريزش باران و پاشش آب  -7شكل

    

 حداقل قطر داخلي
mm15

 تغذيه آب

 چراغ

 صفحه چرخان
 قطر سوراخ
mm 04/0  
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  نازل براي آزمون آب پودرشده -8شكل
    

 ابعاد برحسب ميليمتر

 شلنگ

مانومتر ) فشارسنج(  

 نازل

 جزئيات نازل

mm3/6     5عدد دوم مشخصه ( 6-2-9براي آزمون بند ( D’ =   
mm5/12  6عدد دوم مشخصه ( 7-2-9براي آزمون بند  (D’ =  
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  :راهنما
  .يپيچ سيممحدوده مقادير دماي سطح نصب در شرايط خرابي -1
  ).الف مراجعه كنيد -1-6-12به شكل (  برابر ولتاژ تغذيه 1/1محدوده مقادير دماي سطح نصب در مدت عملكرد غيرعادي با  -2
  ).ب مراجعه كنيد -1-6-12به بند (برابر ولتاژ اسمي  1/1گيري  در  نقطه اندازه -3
  .برابر ولتاژ اسمي 0/1گيري  در  هنقطه انداز -4
  .برابر ولتاژ اسمي 9/0گيري  در  نقطه اندازه -5
براي چراغي كه مقررات  آزمون را برآورده كرده   5و   3،4هاي  گيري شده بر پايه رديف هاي اندازه خط راست گذر كرده از نقطه -6

نصب    رسد، دماي سطح مي C°350به  پيچ سيمدماي  كه هنگامينشانگرآن است كه  Xو امتداد اين خط در سوي محور مثبت 
  .است C°180كمتر از 

براي چراغي كه مقررات  آزمون را برآورده نكرده   5و   3،4هاي  گيري شده بر پايه رديف هاي اندازه خط راست گذر كرده از نقطه -7
نصب    رسد، دماي سطح مي C°350به  پيچ سيمدماي  كه هنگامينشانگرآن است كه  Xو امتداد اين خط در سوي محور مثبت 

  .است C°180كمتر از 
  .هاي معيوب پيچ سيمي در مورد پيچ سيمحداكثر مقدار دماي تخميني  -8
مثال . شود ميباشد نقطه گذاري  k30 برابر ولتاژ اسمي كه كمتر از  1/1و  9/0در   پيچ سيمكه اختالف بين  ta /taمختصات  -9

  .C°25= اسمي  taيك چراغ با نشان داده شده براي

  و دماي سطح نصب پيچ سيمرابطه بين دماي -9شكل
    

 C  ° =Xپيچدماي سيم C  ° =Yدماي سطح نصب 
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  دستگاه آزمون فشار ساچمه -10شكل

  

  
 الكترودهاي آزمون مقاومت در برابر جريان خزشيچيدمان و ابعاد  -11شكل

  

 ابعاد برحسب ميليمتر

  گرد با لبه نيم
ماليم

ونه نم  

 الكترود 

 ابعاد برحسب ميليمتر

ونهنم 5/2شعاع   
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هادي آن به وسيله پيچ فشرده شده است،  هاي بخشي ار ترمينال كه سطوح دنده شده دارد و بخشي از ترمينال كه سيم -يادآوري
  . شود ميهاي با نوار فلزي ديده  توانند دو بخش جدا از هم باشند،همانگونه كه در ترمينال مي

شرط اينكه قطر دايره با قطر مساوي حداقل مقدار مشخص  تواند از آنچه نشان داده شده، متفاوت باشد، به هادي مي شكل جايگذاري
  .را تعيين كند Dشده براي 

  

  

اندازه 
  ترمينال

براي فضاي   Dحداقل قطر 
  هادي 

  

mm  

 و  پيچ و ترمينال  بين G فاصله حداقل
كامل در   طور به  كه نگاميههادي  انتهاي

  ترمينال فرو رفته باشد

 گشتاور

Nm 

I a  III a  IV a  
   يك

  پيچ

  دو

  پيچ

  يك

  پيچ

  دو

  پيچ

  يك

  پيچ

  دو

  پيچ

  يك

  پيچ

  دو

  پيچ

1  5/2  5/1  5/1  2/0  2/0  4/0 4/0  4/0 4/0 

2  0/3  5/1  5/1  25/0  2/0  5/0 4/0  5/0 4/0 

3  6/3  8/1  5/1  4/0  2/0  8/0 4/0  8/0 4/0 

4  0/4  8/1  5/1  4/0  25/0  8/0 5/0  8/0 5/0 

5  5/4  0/2  5/1  7/0  25/0  2/1 5/0  2/1 5/0 

6 5/5  5/2 0/2 8/0  7/0  0/2 2/1  0/2 2/1 

7 0/7  0/3 0/2 2/1  7/0  5/2 2/1  0/3 2/1 
aشود ميداده  پوشش  4-14 جدول هاي  ستون براساس  كه   است ها  ميله يا ها  به پيچ شده   گشتاور اعمال  مقادير مشخص.  

  هاي ستوني ترمينال-12شكل

G        =طور كامل دردرون ترمينال فرو رفته  به كه هنگاميدي ها فاصله بين پيچ ترمينال و انتهاي

D       =ديهاقطر فضاي قرار گرفتن 

 صفحه دونترمينال ب فشار ترمينال با صفحه
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  راهنما

A   قسمت ثابت  
B    واشر يا صفحه فشار سيم 

C   ها از زير پيچ وسيله جلوگيري كننده از در رفتن سيم  
D   هادي فضاي 

E   ميله  
تواند از مواد عايقي باشد، به شرط انكه فشار الزم براي فشردن سيم به واسطه  هادي را در جاي خود نگه مي دارد و مي قسمتي كه  -يادآوري

  يك ماده عايقي اعمال نشود

 اي هاي ميله ترمينالهاي پيچي و  ترمينال -13شكل

 اختياري 

واشرنيازمند بهيها پيچ
 يا صفحه فشار سيم

ايميلههايترمينال  

يهاي پيچترمينال  

 اختياري  اختياري 

 اختياري 

 اختياري  اختياري 

ي بدون نياز به واشر ها پيچ
 يا صفحه فشار سيم



160 

  

  
  

  )بقيه(13شكل
  
  
  
 

براي D حداقل قطر  اندازه ترمينال
 هادي فضاي

 

mm  

 گشتاور

Nm 

III a VI a 

  يك
 پيچ 

  دو
 پيچ

پيچ يا  يك 
 ميله

دو پيچ يا 
 ميله

0  
1  
2  
3  
4  
5  
6 

7  

4/1  
7/1  
0/2  
7/2  
6/3  
3/4  
5/5  
0/7  

4/0  
5/0  
8/0  
2/1  
0/2  
0/2  
0/2  
5/2  

-  
-  
-  
5/0  
2/1  
2/1  
2/1  
0/2  

4/0  
5/0  
8/0  
2/1  
0/2  
0/2  
0/2  
0/3  

-  
-  
-  
5/0  
2/1  
2/1  
2/1  
0/2  

 aپوشش داده  4-14هاي جدول  ها است كه براساس ستونها يا ميلهمقادير مشخص گشتاور اعمال شده به پيچ
  .شود مي
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  راهنما

A   زين  
B   قسمت ثابت  
C   ميله  
D   جاي سيم(هادي  فضاي(  

  

تواند با آنچه در شكل ارائه شده است، متفاوت باشد، به شرط اينكه بتواند داخل آن فرو  شكل سطح مقطع جاي سيم مي -يادآوري
  رود

  

هاي با سطح مقطع كوچك يا بزرگ با وارونه كردن زين جايگذاري  هادي تواند متفاوت باشد، شكل رويه بااليي و پاييني زين مي
  .شوند مي

 .داشته باشد دارنده نگهدارنده يا ميله  پيچ نگه 2 تواند بيش از ترمينال مي

  
 هاي زيني ترمينال -14شكل

   

 هادي براي فضاي D حداقل قطر  اندازه ترمينال

mm  
 گشتاور

Nm  
3  
4  
5  
6  
7  
5  
6  
7  

0/3  
0/4  
5/4  
5/5  
0/7  
3/4  
5/5  
0/7  

5/0  
8/0  
2/1  
2/1  
0/2  
0/2  
5/2  
0/3  
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  راهنما

A   واشر فنري قفل كننده  
B   كابلشو يا شمش  
E   قسمت ثابت  
F   ميله  
G    دارنده نگهفاصله بين لبه سوراخ تا كناره سطح  

  
  .هاي كوچكتر از مقادير مشخص شده مجاز است براي بعضي از انواع تجهيزات، بكارگيري ترمينال -يادآوري

  
  
  

 

  
  
  

 

  ترمينال براي كابلشو يا شمش-15شكل
    

بين لبه سوراخ تا كناره سطحGحداقل فاصله  اندازه ترمينال
 دارنده نگه

mm  

 گشتاور

Nm 

III a VI a  
6 

7  
5/7  
0/9  

0/2  
5/2  

0/2  
0/3  

 aشود ميپوشش داده  4-14هاي جدول  مقادير مشخص گشتاور اعمال شده به ميله است كه براساس ستون.  
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  راهنما

A   قسمت ثابت  
B   هادي فضاي 

  

  

 ترمينال پوششي -16شكل

   

 a هاديفضايبراي Dحداقل قطر  اندازه ترمينال

 

mm  

هادي  حداقل فاصله بين بخش ثابت و انتهاي
 كامل در ترمينال فرو رفته باشد طور به كه هنگامي

mm  
0  
1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  

4/1  
7/1  
0/2  
7/2  
6/3  
3/4  
5/5  
0/7  

5/1  
5/1  
5/1  
8/1  
8/1  
0/2  
5/2  
0/3  

a هاي  اي است كه در ستون شده مقادير گشتاور اعمالII  و V   تعيين شده است 4-14جدول .  
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  ساختار اتصاالت الكتريكي-17شكل

    

 يا لحيم كاريجوشكاري

 قابل قبول

 قابل قبولغير
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  هاي فنري بدون پيچ هايي از ترمينال مثال-18شكل
  

    

قبولقابل

قابل قبولغير

   Bنوع

   Aنوع

  ديد از روبرووپهلديد از

وپهلديد از  ديد از روبرو
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  هاي بدون پيچ هاي ترمينال ديگر نمونه-19شكل

 اتصال زبانه دار

 سر سيم مادگي براي فيش نوي ثابت

 )براي پين (سرسيم مادگي

 دار پيناتصال

اتصاالت له شونده

 با پيچاندن سيمترمينال/اتصال
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  )تغذيه دروني(  "اتصال حلقوي  "نمايش عبارت -الف-20شكل

  

  
  راهنما

  ها ترمينال -1
 تغذيه -2

 باالست -3

  انداز راه -4
  المپ -5
 Aچراغ  -6

 Bچراغ  -7

  با اتصال بين ترمينال سيم "كشي بين دو چراغ سيم"نمايش -ب-20شكل
  

 Aچراغ  

  ها ترمينال

ي خروجيها كابل ي وروديها كابل  

Bچراغ 

هاترمينال



168 

  

و نول به ترتيب بسته  L3و L1،L2سه فاز، كه بين فازهاي  "كشي بين دو چراغ سيم"تواند براي يك  مي(
  ).، بكار رودشود مي

  
  راهنما

  ها ترمينال -1
 تغذيه -2

 باالست -3

  انداز راه -4
  المپ -5
 Aچراغ  -6

 Bچراغ  -7

 

  ....بدون اتصال بين ترمينال سيم كشي و ترمينال   "سيم كشي بين دو چراغ "نمايش  -پ-20شكل
  
  

  سيم كشي بين دو چراغ "اتصال حلقوي"نمايش  -20شكل
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  .كه سطح سخت براي يك آزمون ضربه عمودي مهيا شود شود ميتوصيه  -يادآوري

  
  ساچمهدستگاه آزمون ضربه -21شكل

  
   

سطح سخت

نهومن
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 ) ISO 1891برگرفته از  (هاي خودكار و دنده كننده و دنده شونده  هايي از پيچ مثال -22شكل

  
  
  
 

  حذف شده است -23شكل
  

   

 نوك تيز يا نوك تخت: پيچ خودكار

 پيچ دنده كننده

 پيچ دنده شده



171 

  

  
  راهنما

A   فاصله خزشي  
B    كابل تغذيه(فاصله هوايي(  
C    سيم كشي داخلي(فاصله هوايي(  
D   هادي  
E   عايق  
  

  هاي فواصل خزشي و هوايي در سطح ترمينال تغذيه نمايش اندازه -24شكل
    

 داخلي يكش مسيكابل تغذيه
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  ابعاد برحسب ميليمتر

  
  

  عرض بشكه چرخان مشخص نيست

  
  بشكه چرخان-25شكل

    

 صفحه استيل
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  تواند در صورت لزوم بر عكس شود قطبش ديود مي -يادآوري

  
  ها مدار آزمون براي ايمني در هنگام جاگذاري المپ -26شكل

  
    

ولتمتر با
 امپدانس باال

 زن جرقه

 ستباال

 المپ

  چراغ

 تغذيه

وسيله اندازه گيري
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  دماي اشتعال چوب به صورت تابعي از زمان -27شكل
  

    

دماي اشتعال 

  چوب 

°C 

 زمانها  دقيقههاساعتهاروزها سال
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  مثالي از قلع اندودكاري قابل قبول-28شكل
    

كابل

 پيچ دنده شده 

 نوك قلع اندود 

 هادي چند 

اي افشان رشته
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  زنجير آزمون -29شكل
    

فلز
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  راهنما

  پيچ دنده شده -1
 شيار -2

  ماده فلزي -3

  
 مثالي از پيچ دنده شده استفاده شده در شيار يك ماده فلزي - 30شكل
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  مادگي/مكانيكي با اتصال فيش نري -سيستم اتصال الكترونيكي-31شكل

    

  المپ

 دوشاخه اتصال  تغذيه المپوسيله 

 سقف

 لبه صفحه نصب شده به سقف

متصل شده ( سوكت اتصال 

 ) به منبع تغذيه

شاسي وسيله ( لوالي اتصال 

تغذيه و صفحه اتصال به آساني 

 ) قابل جدا كردن هستند
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  W70≤هاي  هاي درنظرگرفته شده براي المپ مدار آزمون براي چراغ -32شكل

  
  

 باالست

  باالست

  باالست

  المپ

 المپ

براي : شرايط خطا
تحت آزموني  باالست

كه مستقيماٌ تغذيه 
 شده است

تغذيه : ديگر  هاي باالست
برابر ولتاژ  1/1شده با 

هايي  تغذيه اسمي با المپ
 در مدار 
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  الف  پيوست

  شوك الكتريكي شوند هادي ممكن است سبب ايجاد هاي ا قسمتيآ  هك آزمون تعيين اين
  ) الزامي (

هادي برقدار، ممكن است سبب شوك الكتريكي باشد يا خير، چراغ تحت ولتاژ  براي تعيين اينكه يك قسمت
  :شوند ميهاي زير انجام  تغذيه اسمي و فركانس نامي قرار داده شده و آزمون

گيري داراي يك مقاومت  ، مدار اندازهشود ميگيري  هاي موردنظر و زمين اندازه جريان عبوري بين قسمت –الف 
 mAبيش از  .d.c، يا جريان )قله( mA 7/0بيش از  .a.cجريان  اگر يك. است 50  2000غير القايي اهمي 

  .اندازه گرفته شود، قسمت مورد نظر برقدار است 2
، اما نبايد شوند ميدر مقادير فركانس بر حسب كيلو هرتز ضرب  mA 7/0، حد kHz1هاي بيش از  براي فركانس

  .شوند ميهاي جريان نشتي به صورت تجميعي درنظر گرفته  حد مؤلفه. بيشتر شود) قله (  mA70از 
. برقدار شناخته شود "الف"هادي بر پايه ي مقررات مورد  ، چنانچه قسمتشود نميانجام  "ب"آزمون مورد 
برقدار شناخته نشده باشد و  "الف"ررات مورد هادي بر پايه ي مق ، چنانچه قسمتشود ميانجام  "ب"آزمون مورد 
  . هادي است تعيين كننده برقدار بودن يا نبودن قسمت "ب"آزمون مورد 

گيري داراي يك  ، مدار اندازهشود ميگيري  ولتاژ بين قسمت مورد نظر و هر قسمت قابل دسترس اندازه –ب 
اندازه ) قله(ولت  34اگر يك ولتاژ بيش از  قسمت مورد نظر برقدار است،. است 50000مقاومت غير القايي 

  .گرفته شود
    .هاي باال، يك قطب تغذيه بايد هم پتانسيل زمين شود براي آزمون
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  پيوست  ب
  هاي آزمون المپ
  )الزامي ( 

ها از توليد عادي،  اين المپ. يك مجموعه المپ انباري نگهداري شود شود مي،پيشنهاد 12هاي بخش  براي آزمون
هاي انتخاب شده تحت آزمون  المپ. شوند ميهاي مطابق با استانداردهاي مرتبط ، انتخاب  با نزديكترين مشخصه
هاي  ساعت براي المپ 100اي و  حداقل  هاي رشته ساعت براي المپ 24حداقل (گيرند  كاركردگي قرار مي

 منظور بهوسپس تحت يك بازرسي بعدي ) هاي قطع متناوب اي با زمان هاي تخليه اي فلورسنت و ديگر المپ لهلو
هاي انتخاب شده  المپ. گيرند هاي آنها همواره رضايت بخش و پايدار هستند، قرار مي اطمينان از اينكه مشخصه

. المپ آزمون استفاده شوند عنوان بهيد بيش از سه چهارم عمر خود را در حال كار عادي گذرانده باشند نبا
هاي از كار افتادن آتي، تحت بازرسي قرار  ها قبل از هر آزمون براي آشكار شدن هرگونه خرابي و نشانه المپ
توانند  هاي الكتريكي كه مي اي، براي اطمينان از عدم انحراف قابل مالحظه از مشخصه هاي تخليه المپ. گيرند مي

  .شوند ميمنظم بازرسي  طور بهها تأثير بگذارند،  غروي دماي درون چرا
  

  –يك  المپ فلورسنت: مثال عنوان به   –اگر يك المپ بتواند در چندين وضعيت در يك مدار قرار بگيرد
اي  هاي تخليه دقت زيادي بايد انجام شود كه المپ. هاي وضعيت قرارگيري در مدار آزمون درج شده باشند نشانه

  .هاي فلورسنت با ملغمه، درحالي كه هنوز گرم هستند نبايد جا به جا شوند هاليد و المپ سديم و متال
  

باشد، از يك طبقه بندي و داراي  مناسب مي المپ انتخاب شده براي آزمون ويژه بايد با المپي كه چراغ براي آن
اي مشخص از شكل ظاهري المپ، ساختار يا شكل نهايي آن توسط  اگر گزينه. مشخصات الكتريكي يكسان باشد

ترين نوع  در غير اين صورت، متداول. درنظر گرفته شود سازنده توصيه شده باشد، نامناسبترين شرايط دمايي بايد
  .المپ بايد استفاده شود

  .شوند ميهاي مورد استفاده براي آزمون ويژه چراغ، مربوط  هاي آزمون و المپ مقررات زير به انتخاب المپ
  اي هاي رشته المپ –الف 

سازند، الزم است دو حالت اصلي تبادل  هايي كه بدترين شرايط را فراهم مي با تحقيق بر روي آزمون چراغ با المپ
  .فته شوندو هدايت، در نظر گر تابش: حرارتي

و براي منطقه  بالفاصله مجاور آن، به ويژه باالي  شوند ميرشته المپ گرم  تابشمواد چراغ به واسطه : تابش –1
هاي حباب  براي انجام آزمون در اين شرايط، عموماً المپ. يابد المپ، همرفت گرما از سطح حباب، افزايش مي
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ي كمي تابش الگويداراي  HV2هاي  هاي استفاده شده در اغلب المپ شكل رشته المپ. شوند ميستفاده ا 1شفاف
طراحي ) ولت  130تا LV3 )100هاي  انواع زيادي از المپ. باشد نامنظم اما با خواص جهت داده شده بيشتر، مي

هاي  الگوهاي استن هايي در راستا و عمود بر محور المپ، ممك هاي با رشته ي كه المپطور بهشده وجود دارند، 
هاي انعكاسي مورد بحث  هنگامي كه المپ. حرارتي مختلفي را بوجود آورند كه از عوامل مهم طراحي باشند

ها انعكاس دهنده انتقال حرارت  اگر اين المپ. هستند، بايد در نواحي روشن گلويي المپ، دقت به عمل آيد
  .طول مركز نور نيز در اين ميان تأثير دارد. اده قرار گيردها اين نوع المپ بايد مورد استف باشند، براي آزمون

كنند و اگر  و سيم كشي همراه آن، گرما از طريق هدايت كالهك المپ دريافت مي المپ دارنده نگه: هدايت – 2
. شود ميچراغ بتواند به همراه المپ در وضعيت آويز كالهك باال كار كند، همرفت از سطح بيروني المپ انجام 

،مطابق با استاندارد بين المللي HTS4 )(هاي منبع آزمون حرارتي  ون اين شرايط با استفاده از المپآزم
IEC60634  شود ميانجام.  

  .شود مياستفاده  AHTS5هاي  ، از المپدوامبراي انجام آزمون 
و  سازي آمادهتوانند به روش زير  هاي آزمون مي المپ در دسترس نباشند، AHTSيا  HTSهاي  هنگامي كه المپ

  . شوند استفاده
  :گيرد قرار مي IEC60432-2  و IEC60432-1المپ در دامنه كاربرد استانداردهاي  بين المللي 

  :سازي آماده
ها تك تك شناسايي شده و افزايش  المپ. باشند بايد به كار گرفته شوند هايي كه به آساني در دسترس مي المپ

اين . شود ميتعيين  1559آنها مطابق با روش آزمون داده شده در استاندارد ملي شماره )  ∆ts(دماي كالهك 
-IEC60432از استاندارد بين المللي  1و جدول  IEC60432-1از استاندارد بين المللي  2مقادير با مقادير جدول 

  .شود ميثبت ) ∆)∆ts((و اختالف آن با  شود ميبه ترتيب مقايسه  2
بايد  شود ميدما تعيين نشده باشد، پيشنهاد    IEC60432-2و  IEC60432-1استاندارد بين المللي در كه هنگامي
  .هاي آزمون تحويل دهد هاي سازنده استفاده شود يا از سازنده خواسته شود تا المپ از داده

  
  

  :روش بكارگيري
                                                 

1- Clear  Lamp                                                                                                                       آمده است "ساده"عنوان المپ  دربرخي استانداردها به  
2-High voltage  
3-Low voltage  
4 -Heat Test Source 

5 -Alternative Heat Test Source 
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د و دماي كالهك آن ثبت گير المپ آزمون شناسايي شده به صورت كار عادي تحت آزمون گرمايش قرار مي
اين مقدار نهايتاً با . شود ميبراي دستيابي به داده آزمون نهايي، اصالح ) ∆)∆ts((اين داده از طريق . شود مي

  .شود ميمقايسه  12-1مقادير محدوده جدول 
  :توانند در انتخاب المپ مناسب مفيد باشند هاي زير مي راهنمايي

 شوند ميهايي يافت  ها برروي المپ هاي با حباب شفاف يا حباب مات، بيشترين دماهاي كالهك با مقايسه المپ
  :گونه زير باشند كه به

  حبابي با پوشش سفيد يا رنگ تيره، -
  حبابي كوچكتر، -
  .طول مركز نور كوتاهتر -

از استاندارد بين المللي ) 2(جدول مندرج در  tsاختالفات كوچك به وسيله آزمون،  HTSبراي تنظيم المپ
IEC60432-1 المللي  مطابق با استاندارد بينIEC60634  اما اين تنظيم نبايد سبب افزايش توان شود ميتصحيح ،

  ).ولتاژ% 2/103مطابق با ( توان اسمي بشود % 105بيش از 
وني المپ ممكن است با شروع از ، براي آزمون دمايي فقط به روش هدايت، درصورت لزوم، تنها سطح بيرعالوه به

منطقه كالهك و در ادامه تا پوشيده شدن تمامي سطح حباب به وسيله يك رنگ با دماي باالي مناسب، به 
  .صورت دستي رنگ شود

  ، براي تنظيم دما فقط بايد از آزمون ولتاژ استفاده شوداي ههاي انعكاسي و پشت جيو در مورد المپ
  . شوند نمياند، براي آزمون دوام استفاده  كه از نظر افزايش دماي كالهك اصالح شده HTSهاي  المپ

هاي ويژه  هاي ويژه نشانه گذاري شده باشد، يا در صورتي كه استفاده از المپ استفاده با المپ منظور بهاگر چراغ 
  .دشون ميهاي ويژه انجام  ها با چنين المپ براي چراغ اجتناب ناپذير است، آزمون

هايي كه  درصورت ترديد در مورد چراغ. شوند ميگذاري شده بر روي چراغ، انتخاب  ها با حداكثر توان نشانه المپ
هاي  با المپ چنين همها بايد  درج شده است، آزمون)  22Bيا  27Eبا كالهك ( W60روي آنها حداكثر توان 

W40 با حباب كروي انجام شوند.  
اگر چراغ . اي باشند كه چراغ براي آنها طراحي شده است هاي آزمون بايد نوعاً بيانگر ولتاژ نامي ولتاژ نامي المپ

، )ولت 100 تا 130(  و) ولت 200 تا 250 (:  مثال عنوان بهبراي دو گروه مختلف ولتاژ تغذيه طراحي شده باشد، 
ولي با در نظر داشتن ) يعني با شدت جريان باالتر(تر  ينهاي گستره ولتاژ پاي بنابراين آزمون، بايد با المپ

  .همين پيوست انجام شود) الف(توضيحات بند 
  .بايستي در نظر گرفته شوند 8- 2-3هاي آزمون، مقررات بند  براي انتخاب گستره المپ
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هاي اسمي  شخصهاگر يك المپ در چراغ توسط ترانسفورماتور يا وسيله مشابه در درون يا بيرون چراغ كار كند، م
المپ آزمون بايد با آنچه برروي چراغ و ترانسفورماتور ويا ساير وسايل مشابه يا در دستور العمل سازنده درج شده 

  .است، مطابق باشد

  قرار دارند IEC60432-3   هالوژني كه در دامنه كاربرد استاندارد بين المللي هاي المپ -ب
  .شود مياند انجام  اغ تهيه شدههايي كه توسط سازنده چر آزمون با المپ

  .توجه شود... سرد، و  هاي تابش، بازتاب تابشزاويه : مثال عنوان بهها،  هاي ويژه المپ به مشخصه
  اي  هاي تخليه اي فلورسنت و ساير المپ هاي لوله المپ -پ

ژ، جريان و توان المپ ولتا) مطابق با استانداردهاي المپ مرتبط ( هنگامي كه المپ در شرايط مبنا كار مي كند 
  .تجاوز كند% 5/2اختالف اين مقادير نبايد از . بايد تا حد امكان به مقادير المپ مورد نظر نزديك باشند
توانند با باالست توليدي  با جريان  هاي انتخاب شده مي در صورتي كه باالست مبنا در دسترس نباشد، المپ

  .امپدانس باالست مبنا را داشته باشد، مورد استفاده قرار گيرند با %1كاليبراسيون كه اختالف امپدانسي بين 

اي درنظر  هاي تخليه هاي فلورسنت يا ساير  المپ عنوان المپ هاي باالست سرخود به ، المپ12براي اهداف بخش   -1يادآوري 
اي يكپارچه شده با  هاي تخليه هاي باالست سرخود يا المپ اي، المپ هاي رشته اگر چراغ براي استفاده با المپ. شوند ميگرفته 
اي خواهد  كه معموالً المپ رشته(ترين المپ انجام شود  آزمون با مناسب شود ميهاي سري شده، طراحي شده باشد، توصيه  رشته
  ).بود

ترين شرايط  آزمون با نامناسب شود ميبا يك مجموعه از انواع المپ طراحي شده باشد، توصيه اگر چراغ براي استفاده   -2يادآوري 
  ).اي  اي به اضافه المپ تخليه المپ رشته: مثال عنوان به( حرارتي انجام شود 

ترين شرايط انجام  اي طراحي شده باشد، آزمون بايد در نامناسب اي يا المپ تخليه درصورتي كه چراغ براي استفاده با المپ رشته
  ).يا اگر انتخاب مشخص نگرديده باشد، با هر دو به نوبت ( شود 

اي به همراه يك  اي يا المپ رشته هايي كه از مواد شفاف هستند معموالً در استفاده از المپ تخليه براي يك توان معين، چراغ
، بيشتر گرم كنند مياي استفاده  زماني كه از المپ رشتهنسبت به ) باشند هاي گازي مستقيم  مي منظور المپ( فيالمان سري شده 

  .شوند مي

اگر چراغي طراحي شده باشد كه المپ مناسب براي مشخصات آن تعيين نشده است، المپ آزمون را پس از مشورت   - 3يادآوري 
  .با سازنده المپ، بايد انتخاب كرد

4-  LED  

  .مراجعه كنيد  IEC62031به استاندارد بين المللي 
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  پيوست  پ
  شرايط كاركرد غير عادي مدار

  )الزامي ( 
اي فلورسنت يا ساير  هاي لوله هاي مورد استفاده با المپ فهرست زير، شرايط كاركرد غير عادي مدار چراغ

مراجعه  1-5-12به بند (كند  اي كه بدترين شرايط دمايي براي آنها بايد اعمال شود، را بيان مي هاي تخليه المپ
رصورتي كه چراغ بيش از يك المپ داشته باشد، شرايط كاركرد غير عادي بايد فقط به المپي اعمال د). كنيد

) 4(موارد . شرايط كاركرد غيرعادي بايد قبل از شروع آزمون ايجاد شود. دهد شود كه بدترين نتايج را بدست مي
. شود ميارجاع ) لورسنت استهاي ف منظور المپ(گرم شونده  هاي با دو الكترود پيش فقط به المپ) 5(و 

معموالً شرايط كاركرد غيرعادي با يك كليد كنترل از راه دور، . كند ميچيدمان آزمون را بيان   توضيحات روش
ازي نيست  ساختار چراغي كه براي آزمون در شرايط كار عادي آماده ي، بنابراين نشود ميتوليد يا مشابه سازي 

  .شده است، تغيير داده شود
  1انداز اتصال كوتاه اتصاالت راه   - الف

  .شود مياندازهاي يكپارچه با المپ هستند، اعمال  اندازهاي با اتصاالت متحركي كه شامل راه اين شرايط براي راه
  هاي يكسو شده المپ   -ب
  )2 –و پ  1 –هاي پ  شكل(هاي فلورسنت  چراغ براي المپ – 1

انداز با كنترل  اين شرايط خطا كه ممكن است پس از استفاده بيش ازحد از چراغي كه در آن باالست بدون راه
ها براي بررسي اثر يكسوسازي، بايد از مدار  در هنگام آزمون چراغ. كننده راكتانس خازني بكار رفته است، رخ دهد

قطبيت يكسوساز . شود ميعادل مناسب وصل هاي م المپ در نقطه وسط مقاومت. استفاده كرد) 1 -پ (شكل 
درصورت لزوم، المپ به كمك يك . انتخاب شود كه نامناسب ترين  شرايط كاركرد را ايجاد كند اي گونه بهبايد 
  .شود مياندازي  انداز مناسب راه راه

  :صورت زير باشندهاي يكسوساز بايد به  مشخصه
  ولت 800≥ولتاژ قله معكوس                   -
  ميكرو آمپر 10≤جريان نشتي معكوس            -
  برابر جريان نامي كاركرد المپ 3  >                   2جريان مستقيم -

                                                 
1 -Starter Contacts 

2 -Forward Current 
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  ميكرو ثانيه 50  <زمان گذر                             -
  :، بايد به صورت زير آزمون شوندFa6فلورسنت با كالهك  اي لولههاي  هاي المپ چراغ

. شود مياتصال كوتاه شده، به كار انداخته  ي كه مدار آنصورت سري با يكسوسازه در شرايط عادي ب ابتدا المپ
اگر المپ خاموش شود، آزمون به . يكسوساز بايد در هر دو قطبيت قرار گيرد. شود ميسپس اتصال يكسوساز قطع 

  :شود ميآخر رسيده است، در غير اين صورت آزمون زير انجام 
اي انتخاب شود كه  گونه قطبيت يكسوساز بايد به. شود ميبه كار انداخته ) 2 -پ (شكل  المپ مطابق با

اندازي مناسب، روشن  درصورت لزوم، المپ با استفاده از يك وسيله راه. نامناسبترين شرايط كاركرد را ايجاد كند
  .شود مي
 5217كه مطابق با استاندارد ملي شماره هاي بخار سديم فشار زيادي  هاليد و المپ هاي متال هاي المپ چراغ – 2

) مراجعه كنيد 3 –به شكل پ (اندازي  باري براي باالست، ترانسفورماتور يا وسيله راه توانند، اضافه هستند مي
  .ايجاد كند

. شود مينشان داده شده است، به جاي المپ داخل چراغ قرار داده ) 3 –پ (كه در شكل  صورتي بهمدار آزمون 
اند، شروع  مدار با چراغ و لوازم تغذيه المپي كه در دماي محيطي در محفظه با هواي آرام پايدار شدهآزمون با 

، هيچ شود مي، جريان المپ مساوي يا دو برابر جريان عادي المپ  تنظيم Rبا تغيير دادن مقاومت . شود مي
  .شود نمياعمال   Rنظيم ديگري رويت

فاظت دمايي المپ، قبل از اينكه از محدوده دماي مشخص شده در بند اگر شرايط پايداري بدون قطع لوازم ح
تا : مثال عنوان بهمناسب  اي هبايد براي افزايش جريان به صورت پل Rبيشتر شود، به وجود آيد، مقاومت  2- 12-5
در تمام . براي دستيابي به شرايط پايدار در هر پله ، تا آنجا كه ممكن است دقت شود. افزايش، تنظيم شود% 10

  .حاالت مقداري بيش از سه برابر جريان كار عادي المپ را نمي توان به آن اعمال كرد



187 

  

خاموش، قبل از رسيدن به / دادي دوره روشنبراي مدارهاي محافظت شده با لوازم حفاظت خودتنظيم شونده، تع -1يادآوري
  . حداكثر دما مورد نياز است

بندي زير قرار دارند، شامل مقررات آزمون  هاليد و بخار سديم فشار زياد، آنهايي كه در طبقه هاي متال هاي المپ چراغ -2يادآوري 
  :شوند نمييكسوسازي 

  بيشتر؛وات و  1000المپ بخار سديم فشار زياد با توان اسمي  -

  ؛اي ههاي جيو طراحي شده براي داشتن قابليت تعويض  مستقيم با المپ المپ بخار سديم فشار زياد -

نا مناسب ترين تا  عنوان به،   5217مشخص شده در استاندارد ملي شمارههاليد  هاي متال و المپ المپ بخار سديم فشار زياد -
  .انتهاي عمر آزمون يكسوسازي

هاليدي خطراثر يكسوشدگي المپ در انتهاي طول عمر توسط سازنده مشخص  هاي متال يم فشار زياد و المپهاي سد ساير المپ -
  ).تواند مناسب بودن چراغ براي برخي سازندگان المپ را محدود كند اين مي(نشده است 

  .ها برداشته شده، ولي تعويض نشوند المپ -پ
  .يك الكترود المپ، مدار باز شود -ت

يا به روش ديگر يك المپ آزمون ممكن است به صورت (است به وسيله كليدزني ايجاد شود شرايط ممكن 
  ).مناسب اصالح شود

  .الكترود انتخابي بايد الكترودي باشد كه نامناسب ترين نتايج را ايجاد كند
استفاده يا يك براي اين شرط، يك المپ غيرقابل . ، اما دو الكترود سالم هستندشود نمياندازي  المپ راه -ث

  .تواند بكار رود المپ اصالح شده، مي
  .كه داخل چراغ قرار دارند) يا موتورهايي ( بلوكه شدن موتور  -ج
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  مدار آزمون براي اثريكسوسازي – 1 –شكل پ 

  )انداز راههاي خازني بدون  فقط بعضي باالست(
  
  

  
  

  اثر يكسوسازي براي مدار آزمون – 2 –شكل پ            
  )هاي  تك پين  المپ با  براي باالست(        

    

ــت  باالسـ
تحـــــت 

 آزمون

 يكسوساز
 تغذيه 

 اندازراه
 المپ 

باالست 
تحـــت 
 آزمون

المپ

 يكسوساز

مقاومت

 تغذيه 
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  :راهنما

  تغذيه -1
  اندازي باالست، ترانسفورماتور، وسيله راه -2
 چراغ -3

  ها اتصاالت المپ -4
D    100  ،ولت 600آمپر  
R     توان اسمي مقاومت كه دستكم نصف توان المپ باشد(اهم  200از صفر تا(  
  

هاي  هاليد و برخي از انواع المپ هاي متال مدار آزمون براي عمل يكسو سازي براي برخي از انواع المپ -3-شكل پ
  سديم فشار زياد
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  پيوست  ت
  رابر جريان هوامحفظه مقاوم در ب

  )الزامي ( 
ها،  پيشنهادات زير، براي ساير ساختارها و استفاده مناسب از يك محفظه مقاوم در برابر جريان هوا براي چراغ

ساير ساختارها براي . شوند ميها در شرايط عادي و غيرعادي تعيين شده است، ارائه  اي كه براي آزمون گونه به
  .باشند جريان هوا در صورتي  كه نتايج مشابهي ايجاد نمايند، مناسب ميهاي مقاوم در برابر  محفظه

محفظه مقاوم در برابر جريان هوا مستطيل شكل است، داراي سقف و حداقل سه ديواره، كه ديواره بااليي آن 
از  mm150دار، با فاصله تقريبي  هر دو ديواره از فلز سوراخ. داراي پوشش دواليه است و با يك پايه محكم  است

  .گيرد سطح هر ديواره را در برمي% 40است كه در حدود  mm 2تا  mm 1ها  قطر عادي سوراخ. باشند يكديگر مي
فاصله هوايي بايد . هستند mm 900سه بعد اصلي داخلي هر كدام حداقل . سطوح داخلي به رنگ مات هستند

 .هاي داخلي و بزرگترين قسمت چراغ كه محفظه براي آن طراحي شده است، باشد بين جداره mm 200حداقل 

حاصل از  تابشدرصورتي كه مقرر شده باشد كه دو چراغ يا بيشتر در يك محفظه بزرگ آزمون شوند، بايد دقت شود،  –يادآوري 
  .يك چراغ روي چراغ ديگر اثر نگذارد

. بيني شده است پيش  هاي سوراخ دار براي محفظه الي سقف و اطراف ديوارهبا mm 300فاصله هوايي دستكم 
محفظه در مكاني كه تا حد ممكن از جريان هوا و تغييرات ناگهاني دماي هوا محافظت شده باشد، قرار داده 

  .گرمايي محافظت شده باشد تابشمحفظه بايد از تمامي منابع   چنين هم.  شود مي
چراغ همانند وضعيت شرايط . تا حد ممكن از هر شش سطح داخلي محفظه به دور باشدچراغ تحت آزمون بايد 

  ).1 – 5 – 12و  1 – 4 – 12مطابق با مقررات بندهاي ( شود ميكار عادي خود نصب 
براي نصب مستقيم چراغ روي سقف يا ديوار، چراغ را بايستي روي سطح نصبي شامل يك تخته چوبي يا نئوپان  

چراغ براي نصب روي سطح قابل احتراق مناسب نباشد، از يك ماده عايقي غير قابل احتراق اگر . نصب كرد
از هر طرف ) mm 200 تا اما ترجيحاً( mm100 و دستكم  mm 20تا  mm 15ضخامت صفحه . شود مياستفاده 

خته به بين صغحه و سطح داخلي محفظه وجود دارد، ت mm 100هوايي دستكم   چراغ ادامه دارد، يك فاصله
  .رنگ شده است 1رنگ مشكي مات غيرمتاليك

  .شود ميدر محل تالقي دو صفحه مطابق با مقررات پيش گفته، نصب  2چراغ نصب شده در كنج

                                                 

.منظور از رنگ متاليك رنگي است كه در آن ذرات فلزي بكار رفته باشد -1  
2 -Corner Fixing 
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  .چراغ به صورت عمودي در سه كنج بالفاصله زير يك سقف كاذب نصب شود، صفحه سومي الزم است اگر
مطابقت با آزمون زير بررسي . بب خطر آتش سوزي آن شوددماي چراغ نبايد تا دماي اشتعال باال رفته يا س

  .شود مي
هاي  در يك محفظه آزمون ساخته شده از يك سقف آويزان باالي قوطي مستطيل شكل با ديواره1چراغ توكار

  .شود ميعمودي و سقف افقي، نصب 
، كه در آن سوراخ مناسبي براي چراغ تعبيه شده mm 12دار با ضخامت  سقف آويز با يك نئوپان از چوب سوراخ

هاي عمودي قوطي از  جداره. از هر طرف امتداد پيدا ميـكـند mm 100نئوپان دستكم . شود مياست ساخته 
هاي كناري محكم  كه كامالً به ديواره mm 12و سقف آن از نئوپان با ضخامت  mm 19تخته چند ال با ضخامت 

  .شود مياند، درزبندي  شده
  سقف پوشيده شده از مواد عايق حرارتي چراغ توكار نصب شده روي –الف 

عايق حرارتي بايد . قوطي درزبندي شده با مواد عايقي حرارتي در قسمت بيروني بطور كامل درزبندي شده است 
توانند  تر ميهاي نازك  اليه. باشد W(m.K)04/0از پشم معدني با ضريب مقاومت حرارتي  cm10معادل دو اليه 

مقاومت حرارتي قوطي آزمون بايد، در هر . هنگامي استفاده شوند كه داراي مقاومت حرارتي باالتري باشند 
  .باشد m2K/W5صورت، حداقل 

  باشند  سقف كه داراي پوشش عايقي حرارتي نامناسب مي چراغ توكار نصب شده روي –ب 
  .د از مواد مشابه گفته شده در باال، ساخته شودهاي توكار از اين نوع، قوطي آزمون باي براي چراغ

. در دستورالعمل سازنده قيد شده است، فاصله داشته باشند كه صورتي بهها و باالي قوطي بايداز چراغ  ديواره
هنگامي كه اطالعاتي در مورد فاصله تعيين نشده باشد، قوطي آزمون درزبندي شده بايد كامالً به چزاغ چسبيده 

  .باشد
شامل : مثال عنوان به(شده است  بيني پيشاي باشد كه براي نصب توكار  هاي جداگانه اگر اين چراغ داراي قسمت

محفظه آزمون بايد به صورت يك قوطي ) يك محفظه  جداگانه براي المپ و يك  محفظه براي لوازم كنترل
ساخته ) مراجعه كنيد 1 –شكل ت  به(ها  هاي سازنده روي حداقل فاصله بين قسمت ساده، با توجه به توصيه

براي هر قسمت، بايد ) 1-در شكل ت)الف(مورد (هنگامي كه اطالعاتي در مورد فاصله مشخص نشده باشد . شود
  .يك محفظه آزمون جداگانه استفاده شود

  

                                                 
1 -Recess 
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  :راهنما

  هاي سازنده حداقل جداسازي براساس داده  الف،ب،پ و ت....
  مطابقت دارند "ت"ساير فواصل با پيوست 

  
  .هاي جداگانه است از قوطي آزموني كه درآنها چراغ شامل قسمت   مثال  1 –شكل ت 

  
هاي چراغ وجود داشته باشد، در اين صورت اين فاصله  هادر قسمت باال يا ديواره چنانچه تصوير فاصله دهنده

  .ها بايد در تماس مستقيم با سطوح داخلي قوطي آزمون يا مواد عايقي باشند دهنده
بين اين  mm100دستكم  اي هاند و بايد فاصل سقف آويز و داخل قوطي به رنگ مشكي مات غيرمتاليك رنگ شده

  .هاي داخلي، كف و سقف محفظه آزمون وجود داشته باشد مجموعه و جداره
ب توكار روي ديوار طراحي شده باشد، آزمون با استفاده از قوطي آزمون ذكر شده در چراغ براي نص كه هنگامي

  .شوند مي، اما صفحات به صورت عمودي نصب شود ميباال انجام 
هاي طبقه بندي شده براي نصب با اتصال مستقيم روي يك سطح معموالً قابل اشتعال، دماي هيچ  براي چراغ

در هنگام آزمون دمايي در كاركرد عادي و ) 1- 12برطبق جدول(C90°د از  هاي قوطي آزمون نباي يك از قسمت
  .در هنگام آزمون كاركرد غيرعادي، بيشتر شود) 3-12برطبق جدول(C130°از 

ريل همانند استفاده عادي مطابق . شود مييك سيستم ريل مناسب چراغ متصل   چراغ نصب شده بر روي ريل به
چراغ روي ريل در نامناسب ترين وضعيت دمايي استفاده عادي مجاز، . شود مي با دستورالعمل نصب سازنده، نصب

لوازم

تغذيه 

محفظه 

 المپ

پ ب الف

ت
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هاي  چراغ در شرايط تعيين شده در بند .كند گذاري مشخص شده، كار مي كه توسط دستورالعمل نصب يا نشانه
  .شود ميبكار انداخته  1-5-12و  1- 12-4

امي نقاط در طول محور ديگري پس از نصب كامل ها در تمام جهات قابل تنظيم باشند و يا تم چراغ كه هنگامي
 2- به شكل ت(گيري شوند  در كاركرد عادي قرار داشته باشند  تمام نقاط از دورترين نقطه جابه جايي بايد اندازه

  ).مراجعه كنيد
ل تنظيمي كه داراي دو محور است و بنابراين براي تنظيم به ابعاد قوطي آزمون مناسب براي چراغ قاب 2- شكل ت

  .يك فضايي در سقف نياز دارد، را نشان مي دهد

  

  
  )هاي عايقي سقف(هاي قابل تنظيم  ابعاد مناسب قوطي آزمون براي چراغ -2-شكل ت

    

چراغ 350°چرخش

چسبيدگي

ــترين  بيشـــ

مسير چرخش 

 چراغ هنگامي

كــــه داراي   

 زاويه است
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  پيوست  ث
  به روش افزايش مقاومت  پيچ سيمتعيين افزايش دماي 

  )الزامي ( 
  .ها براي قطعات مشابه همانند ترانسفورماتورها، نيز بكار مي رود مرجع مربوط به باالست -يادآوري 

بايست تمهيداتي در نظر گرفته شود كه باالست را  پس  از قطع آن از  قبل از انجام آزمون مندرج در ذيل، مي
ه ابزاري با مقاومت قابل چشم پوشي به يك پل وتستون يا ساير وسايل منبع تغذيه بتوان سريعاً به وسيل

  . گيري مناسب وصل نمود اندازه
  .يك كُرنومتر با عقربه ثانيه شمار دستي كامالً خوانا ضروري است

  :روش آزمون به صورت زير است
نباشد، خاموش باقي بماند تا تمامي قطعات چراغ به  C 3چراغ  بايد  در دماي محيطي كه تغييرات آن  بيش از 

  .برسند)t1(هاي باالست، مطمئناً به دماي محيط  پيچ سيمانضمام 
چراغ تا زماني كه به دماي پايدار . شود ميثبت  1tو دماي  شود ميگيري  باالست سرد  اندازه پيچ سيم 1Rمقاومت

دماي . گيري مناسب دما روي بدنه باالست نصب شده است كند، در حالي كه يك وسيله اندازه برسد، كار مي
  .شود ميدر محفظه بدون جريان هوا ثبت  3tمحيطي هوا 

مقاومت بالفاصله . چراغ بايد از تغذيه جدا شده، زمان ثبت شده و باالست بالفاصله به پل وتستون وصل شود
  .شود ميگيري شده و زمان مربوط ثبت  اندازه
، درصورت نياز، با فواصل مساوي درحين دوباره سرد شدن باالست، شوند مياضافي انجام   متهاي مقاو گيري اندازه
ها ترسيم منحني تغييرات مقاومت بر زمان را ممكن  گيري اين اندازه. شوند ميگيري نيز ثبت  هاي اندازه زمان
  .شود ميائت ي در حالت داغ قرپيچ سيم 2Rسازد كه با روش برون يابي نقطه تغذيه و مقاومت  مي
كند، دماي  تغيير مي -C 5/234  گيري شده نقطه مرجع  تا  دليل اينكه مقاومت مس نسبت به دماي اندازه به

  :از معادله زير، محاسبه شودR 1نسبت به مقاومت سرد  2Rتواند در رابطه از مقاومت داغ  مي 2tداغ 
  

R2/R1 = (t2 +234.5) / (t1+234.5) 

بنابراين براي . است 229براي آلومينيوم، اين مقدار ثابت . هاي مسي است پيچ سيم، مربوط به 5/234ثابت 
 :هاي با سيم مسي داريم پيچ سيم

t2  = (R2/R1) (t1+234.5) - 234.5  
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  :درانتهاي آزمون است، يعني 3tدماي محاسبه شده و دماي هواي محيطي  دما، تفاوت بين افزايش
= (t2 – t3 ) K افزايش دما  
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  ج  پيوست
  هاي ناشي از خوردگي مس و ها در برابر تنش آزمون مقاومت

  آلياژهاي مس
  )الزامي ( 

  محفظه آزمون 1 –ج 
محفظه دسيكاتور يا ظروف : مثال عنوان بهتواند  اين ظرف  مي. شود مياي دردار براي آزمون استفاده   تانك شيشه

چنين نسبتي بين . ليتر باشد 10بايد حداقل حجم ظروف . هاي گرد داراي درپوش باشد اي ساده با لبه شيشه
  ).1به  10تا  1به  20از (حجم و فضاي آزمون و حجم و حالل آزمون بايد رعايت شود 

  حالل آزمون  2 –ج 
  ليتر از حالل 1 سازي آماده

ليتر آب مقطر يا كامالً بدون امالح  75/0در حدود ) ها دسته معرف NH4CL(گرم كلرور آمونيم   107حل كردن 
ها و آب مقطر يا كامالً بدون  دسته معرف NaOHتهيه شده از ( %30معدني و افزودن محلول هيدروكسيد سديم 

ا براي ساير دماها اين حالل ب. شود ميانجام  C 22در دماي  PH10كه ضرورتاً براي دستيابي به) امالح معدني
  :شوند ميمناسب مشخص شده در زير، تنظيم   PHمقادير 

  مربوط به حالل آزمون PH   – 1 –جدول ج 
 ºCدما  ) PH(حالل آزمون 

1/0  0/10  
1/0  9/9  
1/0  8/9  
1/0  7/9  

122 
1  25  
1  27  
1  30  

  
  .شود ميليتر آب مقطر يا كامالً بدون امالح معدني به آن اضافه  PH ،1پس از تنظيم 

  . دهد را تغيير نمي PHاين عمل مقدار  
با ابزاري  PHهاي  گيري اندازه. شود مي، ثابت نگه داشته PHدر تمامي حاالت در خالل تنظيم  C1دما در 

  . باشد 0/0 2كه دقت آن  شود ميانجام 
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ازه غلظت آمونياك در بخار كه اند PHتوانند در مدت زمان طوالني استفاده شوند، اما مقدار  هاي آزمون مي حالل
  .هفته يكبار بازرسي شده و درصورت لزوم تنظيم شود 3دهد، بايد حداقل هر  موجود در هوا را نشان مي

  قطعه آزمون  3 –ج 
  .اند، انجام شود ها برداشته شده آزمون بايد روي قطعات آزموني كه از روي چراغ

  روش آزمون  4 –ج 
سطوح قطعات آزمون بايد به دقت پاك شوند، الك با آستون، چربي و اثر انگشت با حالل نفتي يا محصولي 

  .شوند ميمشابه، برداشته 
گرم  C30 قطعات آزمون كه از قبل تا. باشد  C 1  C30محفظه آزمون بايد حاوي حالل آزمون با دماي 

قطعات آزمون ترجيحاً بايد . ه بخار آمونياك بدون اشكال عمل كنداي قرار گيرند ك اند، بايد سريعاً در محفظه شده
ها يا وسايل آويزان كردن بايد از  پايه. معلق باشند، تا در حالل آزمون خيس نشده و با يكديگر تماس پيدا نكنند

  .شيشه يا چيني، بر آنها اثر نگذارد: مثال عنوان بهموادي ساخته شوند كه بخار آمونياك، 
اي را كه به دليل تغييرات دمايي كه  انجام شود تا تقطير قابل مشاهده C1  C30د در دماي ثابت آزمون باي

دوره آزمون هنگامي كه محفظه به . خطر بياندازد، را خارج كند ممكن است نتايج آزمون را به صورت جدي به
 24. پس از اين دوره، قطعات آزمون بايد با آب جاري شسته شوند. ساعت بسته است، شروع شود 24مدت 

  .برابر مشاهده شود 8شيار با ضريب بزرگ نمايي نوري  گونه هيچبعد، در قطعات آزمون نبايد ساعت 
  .براي اينكه هيچ اثري روي نتايج آزمون رخ ندهد، قطعات آزمون بايد با دقت جا به جا شوند
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  پيوست  چ
  2هادي حفاظتي و جريان 1تماسيگيري جريان  اندازه

  )الزامي(
، 1-با ولتاژ و فركانس اسمي در مدار نمايش داده شده در شكل چ c°5±c°25طي چراغ در دماي محي   1- چ

  .شود ميآزمون 
اند كه در هنگام پايدارشدن در ولتاژ  كه به نحوي طراحي شده شود ميبه كار انداخته ) هايي(چراغ با المپ   2- چ

  .باشد از مقادير اسمي±% 5اي رواداري بين  هاي تخليه اسمي، توان و ولتاز المپ فلورسنت و ساير المپ
نشان داده شده است،  1- 4-12هادي حفاظتي، با چراغ متصل به آن، به نحوي كه در بند  جريان    3- چ

متصل شده در  Bو  A، به همراه  4- گيري نشان داده شده در شكل چ ، مدار اندازهعالوه به. شود ميگيري  اندازه
  .گيرد چراغ و اتصال زمين، مورداستفاده قرار مي PEهاي  هادي بين 1-شكل چ

ه هميش eكليد  IIهاي كالس  آمده انجام شود، اما براي چراغ 5- در بند چ كه صورتي بهتوالي آزمون بايد هم چنان 
  .شود نميگيري انجام  اندازه گونه هيچباز بوده و 

گيري شده سپس با  اندازه RMSبرحسب ) الكترونيك يا اسلوسكوپ( به وسيله ولت متر با مقاومت باال  U4ولتاژ 
  .مي آيد دست به، مقدار جريان مؤثر Rتقسيم بر مقاومت 

مورد استفاده قرار  3-و چ 2- ،  چ1-در شكل چمدار نمايش داده شده  ،تماسيجريان گيري  براي اندازه    4- چ
  .گيرند مي

انگشتك آزمون بايد برطبق استاندارد بين المللي . شود ميآمده است، دنبال  5-در بند چ كه صورتي بهتوالي آزمون 
3IEC60529هايي از  هاي فلزي چراغ يا قسمت ، باشد و مثل شاخص آزمون مورد استفاده قرار گيرد و به قسمت

  . اند،اعمال شود پيچيده شده cm10×cm20چراغ كه عايق دردسترس دارند و در ورقه 
ن بدي - TTيا  TNاست كه چراغ از سيستم ستاره  اي هگيري تشريح شده در اين بند بر مبناي فرضي روش اندازه

هاي ديگر به بندهاي  براي سيستم. كند مياستفاده  -شود مينصب ) N(و خنثي) L(معني كه چراغ در ميان خط
  .مراجعه كنيد IEC60990مرتبط در استاندارد بين المللي 

                                                 

1 -Touch current 

2 -Protective conductor current 

.اين استاندارد مراجعه كنيد براي جزئيات بيشتر به. گرفته شده است60990ها و مقرات اين پيوست از استاندارد  بين المللي نآزمو-3  
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گيري در هر لحظه بر روي يك فاز  و اين اندازه شود ميدر مورد اتصاالت چند فازه چندگانه، همين روند اعمال 
  .شود ميها براي هر فاز اعمال  همين محدوده. شود يمانجام 

- گيرد كه مدار شكل چ در حالي مورد استفاده قرار مي Iهاي سيار كالس  براي چراغ 3-گيري شكل  چ مدار اندازه
  .هادي حفاظتي مورد نظر باشد، قابل استفاده خواهد بود در موارد ديگر به جز در مواردي كه جريان 2

  .، ولتاژهاي قله هستند3-و چ 2-هاي چ گيري شكل هاي اندازه در شبكه U3و  U2ولتاژهاي 
هاي  گيري بايد شامل اندازه تماسيهاي جريان  گيري استفاده شوند، اندازه kHz30هاي بيشتر از  اگر فركانس

، "اثرات سوختگي"براي . ، باشد2- هاي شكل چ گيري هاي الكتريكي عالوه بر اندازه مربوط به اثرات سوختگي
كه از  U1از روي ولتاژ مؤثر  تماسيمقدار ناچيز  جريان . گيرد مورد استفاده قرار مي تماسيمقدار مؤثر جريان 

  .شود ميگيري  اندازه 2- آمده در شكل  چ  Ω500روي مقاومت 
هر . هاي دردسترس اعمال شود بايد متوالياً به همه قسمت) انگشتك آزمون استاندارد(  Aهاي الكترود  ترمينال
پس بايد به هر يك از سبايد اتصال زمين بشود،  Bترمينال الكترود  ،Aترمينال الكترود استفاده از  مرتبه

  .اعمال شود ديگر هاي دردسترس قسمت
  .شود ميهادي حفاظتي صرفنظر  ، ازIIهاي كالس  گيري چراغ هنگام اندازه

  .عايقي استفاده شود، بايد از ترانسفورماتور 1-مدار آزمون داده شده در شكل چ

  .هاي سيم كشي تحت بررسي هستند ها و سيستم ، ريلIIIهاي كالس  مقررات چراغ –يادآوري 

  
  توالي آزمون   5-چ

  :گيري شود جريان اتصال بايد به صورت زير اندازه
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  هاي مختلف ها در كالس گيري چراغ براي اندازه pو e،nوضعيت كليد  -1-جدول چ
  )مراجعه كنيد  1-به شكل چ(وضعيت كليد  نوع چراغ

  en  p 

  1  بسته -  IIكالس ) الف
  2  بسته -  
  1  باز -  
  2  باز -  
       

  1  بسته بسته ، اتصال دائمIكالس )ب
  2  بسته بسته  
  1  باز بسته  
  2  باز بسته  
       

، قابل اتصال Iكالس )پ
  با دو شاخه

  1  بسته بسته

  2  بسته بسته  
  1  بسته باز  
  2  بسته باز  
  1  باز بسته  
  2  باز بسته  
  1  باز باز  
  2  باز باز  

 IIكه داراي قسمتهاي عايقي كالس Iهاي كالسها فقط مربوط به چراغ گيري اين اندازه-الف
  .شود ميهستند،
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هاي  هاي فلورسنت يا ساير المپ هاي سيار يا قابل تنظيم داراي كليد كه براي استفاده با المپ در مورد چراغ
سپس چراغ روشن شده و قبل از . گيري بايد خاموش شود اند، چراغ پس از اندازه اي در نظر گزفته شده تخليه

نمايش داده شده است،  12-جدول  چ اينكه المپ شروع به كار كند دوباره جريان اتصال به نحوي كه در
  .شود ميگيري  اندازه

 
 TTيا  TNوسيله تك فاز در سيستم ستاره : مدار آزمون  1-شكل چ

  

EUT 

آزمونه(

 شبكه اندازه گيري

 )هادي زمين شدهخطاي(

 )خطاي خنثي(

منبع تغذيه

 )قطبيت(

نقطه اتصال به منبع 

 تغذيه

 



  
هاي  غ

  

 مون

  

تمامي چرا(ش 

ترمينال آزمو

ينال آزمون

واكنش كنش و

  روجي

ت

ترمي

كبراي  شده ري
  ) Iكالس 

خربراي  ماسي
  ) Iالس

202 

بارگذار ماسي
ك اغ هاي ثابت

تميري، جريان
هاي سيار كال غ

تم جريان راري
چر و IIكالس

گي مدار اندازه 
براي چراغ( 

 جي

براي برقر يري،
ك

3-شكل چ

ري شده خروج

U3/50= 

/U2=

 ري شده

گي مدار اندازه  

ذار اتصال بارگ

00)مقدار قله 

/ 500) ر قله 

ارذبارگ اتصال 

  

2-شكل چ

جريان

م( 

مقدار( 

جريان
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  هادي محافظ بارگذاري شده براي فركانس باال گيري، جريان در مدار اندازه  4-شكل چ

  
  

U4/R=محافظl  
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  پيوست  ح
  حذف شده است
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  خ  پيوست

  حذف شده است
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  پيوست  د
  براي درجات حفاظت IPتوضيح اعداد 
  )اطالعاتي(

  .باشد، مراجعه كنيد ، كه مقررات زير برآمده از آن مي 2868براي جزئيات كامل به استاندارد ملي شماره 
  :گونه زير است نوع حفاظت پوشش داده شده در اين طبقه بندي به

به (ر و در برابر تماس با قطعات متحرك حفاظت اشخاص در برابر تماس، يا نزديك شدن به قسمت برقدا –الف 
داخل محفظه و حفاظت تجهيزات در برابر نفوذ اجسام ) غير از محورهايي كه به آرامي مي چرخند و نظاير آن

  .سخت خارجي
  .حفاظت تجهيزات داخل محفظه در برابر اثرات زيان آور نفوذ آب –ب 

عدد نشان دهنده كه مطابق با شرايط ذكر شده در  با دو IPبراي تعيين درجات حفاظت شامل حروف  اي همشخص
باال و ) الف(نشان دهنده درجه حفاظت مشخص شده در مورد   عدد اول،. هستند) 2 –د (و ) 1 –د (هاي  جدول

  .باال هستند) ب(درجه حفاظت مشخص شده در مورد   عدد دوم،
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  درجه حفاظت نشان داده شده توسط عدد اول    1 –جدول  د   

عدد  حفاظت درجه
توانند از بيرون محفظه به  درباره اشيايي كه مي اي هتوضيح خالص  اول

  درون آن راه يابند
  توضيحات كوتاه

 0  حفاظت نشده  بدون حفاظت ويژه
حفاظت  گونه هيچاما بدون (دست : مثال عنوان بهسطح بزرگي از بدن 
  mm 50اشياء سخت با قطر بيش از ) در برابر دسترسي آزاد

حفاظت شده در برابر اجسام سخت بزرگتر از 
mm50  

1  

اشياء سخت .  mm 80انگشت يا وسيله مشابه با طولي نه بيشتر از 
  mm 12 با قطر بيش از

حفاظت شده در برابر اجسام سخت بزرگتر از 
mm 12  

2  

اشياء سخت .  mm 5/2ابزار ، سيم و غيره ، با قطر يا ضخامت بيش از 
  mm 5/2با قطر بيش از 

حفاظت شده در برابر اجسام سخت بزرگتر از 
mm 5/2  

3  

  mm 0/1سيم يا نوارهاي با ضخامت بيش از 
  .mm 0/1اشياء سخت با قطر بيش از 

حفاظت شده در برابر اجسام سخت بزرگتر از
mm 0/1  

4 

از نفوذ گرد وغبار بطور كامل جلوگيري نشده است، اما ورود گرد و 
رضايتبخش تجهيزات را به مخاطره  غبار جزئي چنانچه كاركرد

  .نياندازد، بالمانع است

  5  حفاظت شده در برابر گرد وغبار

 6 ضد ورود گرد و غبار  باشد نفوذ گرد و غبار ميسر نمي



208 

  

  درجه حفاظت نشان داده شده توسط عدد دوم    2 –جدول د 

 

  عدد دوم درجه حفاظت
  توضيحات كوتاه  جزئيات نوع حفاظت بدنه

  0  حفاظت نشده  حفاظت ويژهبدون 
 1 حفاظت شده در برابر ريزش آب  .نبايد اثرات زيان آور داشته باشد) ريزش عمودي قطرات (ريزش آب

ريزش عمودي قطرات آب نبايد اثرات زيان آورر داشته باشد، هنگامي 
نسبت به وضعيت عادي خود چرخيده  15كه محفظه در هر زاويه تا 

  .باشد

برابر ريزش آب حفاظت شده در 
   15تا زاويه

2  

نسبت به وضعيت قائم داشته 60كه زاويه   ايگونهبهريزش افشان
  .باشد، نبايد اثرات زيان آور ايجاد كند

حفاظت شده در برابر پاشش
  افشان آب

3 

آب ترشح شده در تمامي جهات روي محفظه، نبايد اثر زيان آور ايجاد 
  .كند

  4  آبحفاظت شده در برابر ترشح 

آب پاشيده  شده به وسيله نازل در تمامي جهات روي محفظه نبايد 
  .اثرات زيان آور ايجاد كند

حفاظت شده در برابر پاشش با 
  فشار آب

5  

  6  حفاظت شده در درياي نا آرام  .آب نبايد در محفظه به مقدار زيان آور نفوذ كند
در زير آب  نفوذ آب نبايد به مقدار زياد ميسر گردد، وقتيكه محفظه

  .تحت شرايط فشار و زمان معين، غوطه ور شده است
حفاظت شده در برابر اثر ناشي از

  وري در آب غوطه
7 

تجهيزات براي غوطه وري دائم در زير آب در شرايط مشخص شده 
  .باشد توسط سازنده مناسب مي

ن معني است كه تجهيزات كامالً آب بندي اي  همعموأل اين ب –يادآوري 
ن اي  هتواند ب است، اگر چه براي برخي از انواع تجهيزات خاص ميشده 

هيچ اثر زيان  كه صورتي درتواند وارد شود اما فقط  معني باشد كه آب مي
  .آوري را ايجاد نكند

  حفاظت شده در برابر
  وري دائم غـوطـــه

8  

هاي  ، در صورت لزوم، اطالعات مربوط به روششود ميبه سازنده توصيه .شوند نميپوشش داده IPهاي تميز كردن با كدهاي  روش
  .براي تميز كردن هماهنگ باشد 2868هاي داده شده در استاندارد ملي شماره  اين موارد بايد با توصيه. تميز كردن  را ارائه دهد
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  پيوست  ذ
  گيري دما اندازه

  )اطالعاتي ( 
  گيري دماي چراغ  اندازه    1 –ذ 

هاي داخل محفظه بدون جريان هوا مطابق با بند  هاي دماي چراغ گيري روش انجام اندازه هاي زير براي توصيه
ها مناسب  گيري به دليل مناسب بودن، اختصاصاً براي اين چراغ هاي اندازه اين روش. ، كاربرد دارند1- 12-4

دقتي حداقل مساوي با توانند در صورتي مورد استفاده قرار گيرند كه  گيري مي هاي ديگر اندازه روش. هستند
  .دقت اين روش را بدست دهند

ولتاژ خروجي توسط يك وسيله با  . شود ميگيري  دماهاي مواد سخت معموالً به وسيله يك ترموكوپل اندازه
گيري با قرائت مستقيم، مهم است  در يك وسيله اندازه.  شود ميامپدانس  باال مثل يك  پتانسيومتر اندازه گيري 

حاضر   نشانگرهاي دما از نوع شيميايي كه درحال. رودي با امپدانس ترموكوپل تناسب داشته باشدكه امپدانس و
  .هاي غيردقيق مناسب هستند گيري وجود دارند، فقط براي اندازه

كرم  –يك ترموكوپل مناسب از يك سيم نيكل . هاي ترموكوپل بايستي با ضريب هدايت دمايي پايين باشند سيم
هر يك از دوسيم . تشكيل شده   است)  60/40آلومينيوم  –يا نيكل (  60/40مس  -ا نيكل جفت شده ب 20/80

عبور  mm3/0بايد داراي سطح مقطعي باشند كه از سوراخ با قطر ) اي طور متعارف با مقطع مستطيلي يا دايره به(
زي با ضريب انعكاسي باال گيرند، بايد داراي پوشش فل قرار مي) حرارتي( تابشها كه تحت  تمامي سرسيم. كنند
ها بايد به قدر كافي ظريف و  اين سيم. عايق بندي هر سيم بايد داراي دما و ولتاژ اسمي مناسب باشد. باشند

  .محكم باشند
گيري با حداقل اغتشاشات شرايط دمايي و با اتصال دمايي با مقاومت كم، متصل  ها به نقطه اندازه ترموكوپل

گيري معين، تعريف نشده باشد، باالترين نقطه دمايي بايستي به وسيله يك  نقطه اندازه يك كه صورتي در. شوند مي
تواند روي يك پايه ساخته شده از موادي با هدايت دمايي پايين،  براي اين منظور، ترموكوپل مي(بررسي مقدماتي 
در جايي كه دما . شود ميعيين ، ت)باشند كنند نيز مناسب مي ادواتي كه از ترميستور استفاده مي. نصب شده باشد

هايي  ترموكوپل. ممكن است در موقعيتي به سرعت تغييركند، اساسي است تا از موادي مانند شيشه استفاده شود
بايستي . حرارتي قرار گيرند تابشاند، بايستي در معرض حداقل هدايت يا  كه در داخل يا نزديك چراغ نصب شده

  .جريان، تحت ولتاژ قرار نگيرند هادي هاي دقت به عمل آيد تا قسمت
  .باشند مي  گيري مناسب ها به نقاط اندازه هاي زير براي نصب اتصاالت ترموكوپل روش
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هادي جريان  هاي از اتصال قسمت(توسط يك وسيله محكم كننده : عنوان مثال اتصال مكانيكي، به -الف 
  ).شود ميخودداري 

  ).مقدار لحيمبا حداقل (لحيم كاري به يك سطح فلزي  -ب 
جاد اي  هگيري فاصل چسب نبايستي بين ترموكوپل و نقطه اندازه). با حداقل مقدار مورد نياز(به وسيله چسب  -پ 
چسب مناسب براي . ، تا حد ي بايد شفاف باشدكند ميچسب مورد استفاده روي موادي كه نور از آنها عبور . كند

  .شود مييم و دو قسمت سولفات كلسيم تشكيل شيشه، به صورت محلولي از يك قسمت سيليكات سد
گيري به  از ترموكوپل، براي  تعديل جريان گرمايي از نقطه اندازه mm20هاي غير فلزي، دستكم  روي  قسمت

  .شود ميسطح چسبانده 
) هادي بدون تماس با هيچ(رود  عايق بندي برش داده شده و ترموكوپل درداخل آن شيار فرو مي. ها كابل -ت 

  .شود ميبندي نوارپيچي  عايق سپس
 mmقطر و  mm15با تقريباً (ترموكوپل به يك ديسك مسي ).مراجعه كنيد "ت  "به پيوست(سطوح نصب  - ث 
  .گيرد كه در داغ ترين نقطه در سطح نصب قرار مي شود ميمتصل ) ضخامت، با رنگ مشكي مات 1

ست كه در يك نقطه بين يك محفظه و هم دماي محيطي متوسط در محفظه بدون جريان هوا، دماي هوايي ا
اي كه مخزن آن در برابر  اي جيوه اين دما معموالً به وسيله يك دماسنج شيشه. سطح با مركز چراغ قرار دارد

  .شود ميگيري  به وسيله يك ديواره فلزي تكميلي سيلندري از جنس فلز براق محافظت شده است، اندازه تابش
اين روش در پيوست . شود ميگيري  پيچ اندازه افزايش مقاومت در سراسر سيمبا روش  پيچ سيمدماي متوسط 

  .بيان شده است "ث"

گيري  يك بررسي تقريبي مستقل به وسيله  اندازه. بديهي   است كه خطاها  اغلب  ناشي  از  محاسبات  تخميني است –يادآوري  
  .گيرد ه  محفظه، متناسب با ساختار آن، انجام ميپيچ  ب دماي  محفظه اجزاء و  اضافه نمودن اختالف  دماي سيم

مسئولين  شود ميتوصيه  چنين هم. منظم بازرسي شوند طور بهگيري دما  اساسي است كه تمام ابزارهاي اندازه
هاي سطوح مختلف دماي مواد گوناگون،  گيري گيري، اقدام به تعويض چراغ به جهت بهبود يكنواختي اندازه اندازه
  .نمايند

  هاي المپ  دارنده نگههاي عايقي  گيري دماهاي قسمت اندازه  2 – 1 –ذ 

نشان داده شده است، بكار گرفته )  1 –ذ ( كه در شكل  صورتي بهگيري زير،  ترموكوپل بايستي در نقاط اندازه
  :شود
  ؛)فلزي يا سراميكي المپ دارنده نگهبجز ( المپ دارنده نگههاي  لبه –الف 
  ).از مواد عايقي به غير از سراميك باشد المپ دارنده نگهاگر ( المپ دارنده نگهين كالهك و در نقطه اتصال ب –ب 
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تا حد امكان به نقطه اتصال بين  چنين همانجام شود و  المپ دارنده نگهها بايستي روي  گيري بديهي است كه اندازه
  اما بدون تماس با كالهك المپ، نزديك باشد؛ المپ دارنده نگهكالهك و 

درصورت وجود، ( المپ دارنده نگهاز نقطه ترمينال   mm10در محل دو شاخه شدن كابل،  با يك حداكثر   –پ 
  ).ز اهميت استيگيري حا ها با آن در تماس باشند، اين نقطه اندازه هنگامي كه سيم

  
  .كالهكي كه با رزوه اديسون يا ميخي باشد، مجاز است -يادآوري

  
  نوعي المپ دارنده نگهها بر روي  محل استقرار ترموكوپل  -  1 –شكل ذ 
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  پيوست  ر
  راهنمايي در مورد طراحي بهينه چراغ

  )اطالعاتي ( 
  هدف و دامنه كاربرد  1- ر

هايي از طراحي چراغ است كه بسته به  هايي به سازندگان چراغ برروي جنبه ارائه  توصيه منظور بهاين راهنما، 
اين پيوست . گيرند هاي ارزيابي، مورد بررسي قرار نمي هاي استاندارد و سيستم تي در آزمونطبيعتشان به راح

هايي از انتخاب مواد، تخريب مواد پالستيكي بر حسب زمان، اثر عوامل خورنده و محافظ  اطالعاتي بر روي جنبه
مر المپ و مقاومت در برابر هاي آخر ع هاي مربوط به پديده مناسب، درنظر گرفتن دما در طراحي نوري، توصيه

  .مي دهد دست بهلرزش را 
يك  عنوان بهتواند  تغيير مي گونه هيچهاي با كاربرد داخلي و خارجي كاربرد دارد و بدون  اين پيوست براي چراغ

توانند رضايت بخش و حتي  ها مي تا زماني كه ساير راه حل. پيشنهاد كلي براي ساختار چراغ مورد قبول باشد
مقررات، نبايستي در نظر گرفته  عنوان بهبرخي كاربردهاي ويژه باشند، اين راهنما در هيچ موردي  سبت بهارجح ن
  .شود

  .داده شده است IEC60364-5-51طبقه بندي اثرات خارجي در استاندارد بين المللي 
  ها مواد پالستيكي در چراغ  2- ر

كشي، همچنين قطعاتي  ند براي اجزاء داخلي و سيماين ب. قطعات پالستيكي نقش مهمي در ساختار چراغ دارند
ها و اجزاء تأمين كننده مقاومت مكانيكي  ، حفاظ)كند ميموادي كه نور از آنها عبور (هاي مشجر مثل پوشش
  .كاربرد دارد

قطعات ) كارگردگي(چراغ ، تعريف شده در طول عمر عادي چراغ  "عادي"اين عملكرد مربوط به استفاده 
  . پالستيكي است

به جدول  .دهند اثرات زيان بار، مقاومت در برابر كاركردگي را كاهش مي چنين همشرايط استفاده خيلي سخت، 
  .مراجعه كنيد 1-ر
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  اثرات زيان بار)  1 –ر ( جدول 
 اثر زيان بار علت  الفاثرات 

  تغيير شكل
  شكنندگي

  از بين رفتن رنگ
  

  ولتاژ كاركردي بسيار باال
  باال دماي محيطي بسيار

  نصب نادرست

  دماي كاركرد باال

  زرد فامي
  

  شكنندگي

فرابنفش  تابشهاي بخار جيوه با فشار زياد  المپ
  داراي عنصر باال

  هاي گندزدا المپ

  
  فرا بنفش تابش

  ترك خوردگي
  كاهش مقاومت

  تخريب سطح بيروني

  )هاپالستيك كننده(هانرم كننده
  )ها به وسيله گندزدا(نظافت نادرست 

  
  مواد خورنده

  .توانند به اثرات مربوط باشند ها مي كليه علت  الف  
  

  :هاي ويژه زير بايستي رعايت شوند احتياط
  دماي كار پيوسته،

  مرئي، هاي تابشفرا بنفش و  هاي تابش
  ديناميكي و استاتيكي، –ضربات مكانيكي 

 .هاي اكسيد كننده محيط

شده،  بيني پيشتوانند ماده را براي كاربرد  برخي تركيبات اين عوامل داراي اين ويژگي مهم هستند كه مي
روي يك روكش كابل عايق شده با : مثال عنوان بهتوانند،  فرابنفش و گرما مي تابشتركيب . غيرقابل استفاده كنند

PVC براساس رويه ساخت، خواص مواد با افزودن پر  .با ايجاد يك ماده سبز فام، باعث تضعيف عايق بندي شوند
توانند  اند، براي استفاده خاص مي مشخص شده شان عموميهاي  نام برطبقكه  اي ههاي ويژ كننده يا بازدارنده

  .تغيير كند
  زنگ زدگير مقاوم در براب   3 –ر 

  .مي توان يك گستره وسيع از انواع مواد استفاده نمود هاي سرپوشيده معمولي، هاي محيط براي چراغ
سازي شده و سطح آنها رويه سازي نهايي  مناسب پيش آماده طور بهاند، بايد  قطعاتي كه از ورقه فلزي ساخته شده

  .اي لعاب كوره: مثال طور بهشوند، 
  .باشند يدآنُوكش منعكس كننده آلومينيومي رنگ نشده و شبكه بايد با آلياژهاي آلومينيوم با ر

*
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ها و غيره، در زماني كه با مواد مناسب آبكاري شده باشند، در محيط  ها، آويزه گيره: ها همانند اجزاء كمكي چراغ
  .كرم و قلع/ روي ، نيكل : موادآبكاري مناسب عبارتند از. سر پوشيده معمولي داخلي، كاركرد رضايتبخش دارند

  .شوند ميهاي بخش نه، بررسي  راي مصارف داخلي در شرايط رطوبي، با انجام آزمونها ب ايمني الكتريكي چراغ –يادآوري 

  مقاوم در برابر خوردگي   4 –ر 
هاي با ميزان باالي رطوبت، بايستي مقاومت مناسبي در برابر   هاي براي كاربرد داخلي يا خارجي در محيط چراغ

ي يهاي داراي بخارهاي شيميا ها نبايد در محيط گونه چراغن اي  هرسد ك هر چند به نظر مي. خوردگي داشته باشند
دي : ها شامل نسبت ضعيفي از گازهاي خورنده، بطور مثال  كار كنند، ولي بايد به خاطر داشت كه تمامي محيط

توانند در محيط رطوبي و زمان طوالني، يك خوردگي خيلي قوي ايجاد كنند،  اكسيد گوگرد و آنهايي كه مي
  .هستند

سوراخ براي تخليه تعبيه  چند  يا حتي اگر يك (هاي بسته  كه، در چراغ ورد خوردگي چراغ بايد به خاطر داشتدر م
  .، نسبت به خارج آن بسيار كمتر در معرض خوردگي قرار دارد)شده باشد

  :اند ي شدهيمواد يا تركيبات زير براي تأمين مقاومت مناسب در برابر خوردگي شناسا
  مس،% 80يا برنج شامل حداقل  مس يا برنز –الف 
  فوالد زنگ نزن، –ب 
مقاوم در برابر خوردگي  عنوان بهو روي دايكاست شده كه ) گري ورق، اكسترود شده يا ريخته(آلومينيوم  –پ 

  اند، جوي، شناخته شده
فلز روي، بر روي سطوح  mm 05/0ضخامت، پوشيده شده با حداقل mm2/3چدن و چدن ماليبل با حداقل  –ت 

  خارجي ويك اليه مرئي از همين مواد بر روي سطوح داخلي، 
  ،mm02/0ضخامت متوسط  ورق فلزي با پوشش گالوانيزه، با پوششي با –ث 
  .مراجعه كنيد) 1 –ر (مواد پلي مري، به بند  –ج 

ا يكديگر هستند از فلزاتي كه در براي پيشگيري از خوردگي الكتروليتي بهتر است اجزاء فلزي كه در تماس ب
: مثال عنوان بهبرنج يا ساير آلياژهاي مس نبايستي، . سري گالوانيكي در كنار يكديگر قرار گرفته اند، استفاده شود

تماس بين يك يا چند گروه از مواد با فوالد ضد زنگ، ارجح . با آلومينيوم يا آلياژهاي آلومينيوم، در تماس باشند
  .است

آكريليك كه : مواد پالستيك مورد استفاده در كاربرد خارجي، معموالً از بين موادي همانند شود ميتوصيه 
  .هاي طوالني به كارگيري دارند، انتخاب شوند هاي ثابتي در مدت زمان مشخصه
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هاي خيلي مرطوب رضايت بخش نيستند،  دركاربرد داخلي و خارجي، مواد با پايه سلولزي كه معموالً در محيط
جدي در اثر  طور بهباشند،  ز مواردي كه شامل پلي استيرن هستند، در حالي كه مناسب براي كاربرد داخلي ميبج

  .خورشيدي در معرض تخريب قرار دارند هاي تابشتركيب با رطوبت و 
 به انضمام) داخلي يا خارجي(باالي رطوبت  هاي با ميزان  ها از مواد پالستيك براي محيط درمواردي كه چراغ

اتصاالت سيماني ساخته شده باشند، اساساً سيمان مورد استفاده بايد بتواند يك دوره طوالني بدون تخريب، در 
  .برابر رطوبت مقاومت كند

  .شوند ميهاي بخش نه ، بررسي  ها براي مصارف خارجي در شرايط رطوبتي، با انجام آزمون ايمني الكتريكي چراغ –يادآوري 

  ي خورندهياهاي شيمي محيط   5 –ر 
ي غليظ شده داشته باشند، يتوانند بخار يا گاز خورنده شيميا هايي كه مي هاي استفاده شده در محيط براي چراغ

هاي كاربرد خارجي  به خصوص اگر از تقطير توليد شوند، تمهيدات بيشتري نسبت به آنچه در باال براي چراغ
  :گفته شده است، به شرح زير بايد در نظر گرفته شود

هاي ريخته شده مقاوم در برابر خوردگي هستند، كاربرد بهتري  هايي كه داراي بدنه از فلزي معموالً چراغ –الف 
  .نسبت به آنهايي كه با ورقه فلزي هستند، دارند

هاي فلزي مورد نظر است، درصورت امكان بايستي از فلزاتي استفاده شود كه  در جايي كه استفاده از چراغ –ب 
آلومينيوم دايكاست در اغلب كاربردها رضايت بخش . به ويژه مقاومت بيشتري در مقابل حمله مواد خورنده دارند

  .است
اي انتخاب شوند كه در برابر مواد خورنده  گونه بهي حفاظتي بايد ها ها و ساير پوشش مشابه، رنگ طور به –پ 

در برابر : مثال عنوان بهتوانند  توانند مقاومت باال در برابر اسيدها داشته باشند، نمي هايي كه مي رنگ. مقاوم باشند
  .حمالت قليايي، مقاومت كنند

غير ارگانيك و قلياها خيلي  در برابر اغلب اسيدهاي استايرن پليو  PVCآكريليك، : مواد پالستيك همانند –ت 
نوع  به  ايي هستند كه اثرات آنها بستگي هم  اگر چه آنها در معرض مايعات و بخارهاي آلي. مقاوم هستند

  .اي مناسب در شرايط ويژه انتخاب شوند گونه مواد بايد به. خواص شيميائي دارد  به  پالستيك و هم
يي مقاوم است ، اساساً بايد دقت به عمل آيد كه در زمان تعمير  اي در برابر بيشتر مواد شيميا لعاب شيشه –ث 

  .هاي با خورندگي باال، لعاب نشكند يا خش بر ندارد ها در محيط چراغ
  طراحي بازتابنده 6- ر

بازتابنده با  چنين هم. كنند ميرا كامالً همانند نور بازتابش  فروسرخمواد استفاده شده در بازتابنده چراغ، طيف 
  .كنند ميكه اثر تابش را كم  كند ميرا از چراغ بازتاب  فرو سرخ تابشبهره مناسب نوري بيشترين از 
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تواند عملكرد را تحت تأثير قرار  هاي چراغ و المپي كه مي اي گرما روي قسمت بسيار مهم است كه تابش نقطه
)  فروسرخ تابشو ( كه چراغ منعكس كننده  شود ميه به ويژه توصي. دهد يا عمر مواد را كم كند، متمركز نشود

اين موضوع طول عمر را تحت تأثير قرار مي . نبايد روي قسمت پشتي جداره المپ، رشته يا لوله آن متمركز شود
  . تواند يك خرابي روي حباب يا لوله المپ  ايجاد كند دهد و در موارد مهم تر مي

-0به مراجع الزامي بند(كه از حداكثر دماي كاركرد داده شده در استانداردهاي المپ تجاوز نشود  شود ميتوصيه 
    ).مراجعه كنيد 2
  قطعات استفاده شده در انواع چراغ  7- ر

و افزايش ولتاژ سطح  2در استانداردهاي قطعات، فواصل هوايي و خزشي معموالً به شرايطي كه به درجه آلودگي 
موردي كه در حين انتخاب قطعات چراغ مدنظر است بايد به خاطر  .شوند مي، درنظر گرفته ندشو ميمربوط  1

، چنين همتوانند  هاي نشت مي يا در برابر جريان/ساير پارامترها، از جمله مقاومت در برابر آتش و . سپرده شود
اهد بود كه قطعات مورد سؤال ن معني خواي  ه، بچنين هماين موضوع . روي انتخاب قطعات چراغ تأثير بگذارند

: مثال عنوان بهها،  در بعضي از چراغ. هايي كه شرايطشان موجود است، استفاده شوند توانند در بيشتر چراغ مي
اين امر داللت بر اين  .شود ميشرايط سخت گيرانه تري اعمال ... هاي خيابان و جاده، روشنايي ايمني و  چراغ

نكه سازنده اي  هنتيج. به كار روندشرايط سخت گيرانه،  اين ون داشتن مطابقت بانبايد بد نرمالقطعات  دارد كه
هاي طبقه بندي چراغ مورد نظر  را كه مربوط به تفاوت اي هتواند قطعات مطابق با شرايط متفاوت استفاد چراغ مي

  .است را استفاده كند
  :ي استدر آينده، درنظر گرفتن پارامترهاي زير براي انتخاب قطعات ضرور 

  ريز محيطي قطعات - الف
  )3626استاندارد ملي شماره (جريان نشت  -1- الف

  .محيط هاي عادي به آزمون جريان نشتي  نياز ندارند  -
  .نياز دارند )باشد 175CTIاگر  يعني( V175 يجريان نشت ي كه به آزمونمحيط هاي -

  )IEC60664-1استاندارد بين المللي (جريان آلودگي   2- الف
  1درجه آلودگي  -
 2درجه آلودگي  -

 3درجه آلودگي  -

  4درجه آلودگي  -
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  )IEC60664-1استاندارد بين المللي (افزايش ولتاژ طبقه بندي  -ب
 Iطبقه بندي افزايش ولتاژ  -

 IIطبقه بندي افزايش ولتاژ  -

 IIIطبقه بندي افزايش ولتاژ  -

 VI طبقه بندي افزايش ولتاژ -

  
 )IEC60695-2استاندارد بين المللي  سري(  آتشمقاومت در برابر  -ج

 C °650آزمون سيم ملتهب  -

 C °850آزمون سيم ملتهب  -

  
  در پايان طول عمر المپ HIDهاي  ست القايي المپهايي در مورد حفاظت باال توصيه    8- ر

محافظ جريان مناسبي در هنگام استفاده  شود ميباالست در آخر عمر، توصيه  اضافه باربه دليل خطرات احتمالي 
  .هاليد استفاده شود هاي متال ها بخارسديم فشار زياد و برخي المپ از المپ

  .شود ميانجام  3-آزمون طبق مدار داده شده در شكل پ
الزامات اين آزمون را بدون اضافه  القاييهاي  درحال حاضرپذيرفته شده كه به خاطر شرايط غير عادي، باالست

  .طع دمايي بگذرانندق
  مقاومت در برابر ارتعاشات  9- ر

- 2-3استاندارد ملي شماره(ها در برابر اثرات ارتعاشي حاصل از استفاده، به ويژه در چراغ خياباني  ساختار چراغ
ها، در  ها در طراحي چراغ به دليل تفاوت. مقاومت كند) 5920-2- 5استاندارد ملي شماره (ها  و نورافكن) 5920
هاي آزمون ارتعاش  استاندارد سازي روش...) مكان يابي،شرايط آب و هوايي و(نصب و در شرايط استفاده روش 

  .عملي نيست
 بيني پيشهاي ارتعاشي طراحي چراغ، شرايط نصب و شرايط استفاده  سازندگان المپ، مشخصه شود ميتوصيه 

ارتعاشي مناسب بايد براي حصول اطمينان از  هاي ها، آزمون از اين مشخصه شود ميتوصيه . شده را مطالعه كنند
  .ها در طول عمر المپ، انجام شود ايمني چراغ

  :هاي زير پس از آزمون ارتعاشي بايد انجام شوند با درنظر داشتن ايمني چراغ، بازرسي
  .قطعات بايد روي قسمت ثابت چراغ باقي بمانند - الف
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  .يهاي عايق بدون سايش يا خرابي سيم كشي يا قسمت -ب
  .اتصاالت الكتريكي بايد در جاي خود باقي بمانند -پ
 .اتصاالت مكانيكي بايد در جاي خود باقي بمانند -ت

  .لوازم نصب بايد در جاي خود باقي بمانند -ث
  .دستيابي به حفاظت در برابر نفوذ گرد وغبار و رطوبت بايد ممكن باشد –ج 
  .باشدي بايد ممكن شدستيابي به فواصل هوايي و خز -چ
  ).5920-2-5و  5920- 2-3استانداردهاي ملي شماره (در برابر باد نبايد اتفاق بيفتد  "لقي"هيچ تكان يا  -ح
  .خورد شدگي المپ نبايد اتفاق بيفتد گونه هيچ -خ
  .المپ بايد در وضعيت خود باقي بماند -د
  .نشانه زودرس خستگي كه بتواند باعث خطاهاي ايمني شود گونه هيچبدون  -ذ
  .هيچ قسمتي از چراغ نبايد جدا شود -ر

عنوان  بهتور ايمني به حساب آورده شوند، توانند به جاي اينكه فاك ، مي"د"و مورد  "خ"در برخي از موارد، مورد  – 1يادآروري 
  .فاكتور عملكرد درنظر گرفته شوند

  .، درنظر گرفته شونداثرات درجه بندي عملكردي مواد با زمان و استفاده شود ميتوصيه  – 2يادآوري 

  .كاربرد ندارد – 3يادآوري

  غير قابل اشتعال بودن قطعات   10- ر
 بيان 30686 كه در استانداردهاي ملي برقي توليدات ناشي از آتشراهنماي تكميلي براي ارزيابي خطرات 

هاي  اي كه شامل برخي مشخصه هاي آزمون پيش انتخاب براي مواد عايقي اند، شامل استفاده از پروسه شده
  .شود ميمربوط به مقاومت در برابر آتش  و حرارت است، در نظر گرفته 
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  پيوست  ز
  تعيين فواصل خزشي و هوايي

  )اطالعاتي(
  هاي كالس چراغ

III  
  هاي كالس چراغ

II

  كالسهاي  چراغ
I

  :فواصل خزشي و هوايي، بين 
mm

Va.c.50 ياVd.c.120  1000  1000  حداكثر ولتاژ كاركرد)V(  
  عايق بندي ساده

  فاصله خزشي يا هوايي
   PTIيا  > 600

  عايق بندي ساده
  فاصله خزشي يا هوايي

 PTI يا  >600

 عايق بندي ساده
 فاصله خزشي يا هوايي

   PTIيا  > 600

 هاي مختلفبرقدار با قطبيتهاي  قسمت-1

  عايق بندي ساده
  فاصله خزشي يا هوايي

   PTIيا  > 600

  عايق بندي تقويت
شده فاصله خزشي يا 

  هوايي
   PTIيا  > 600

  عايق بندي ساده
  فاصله خزشي يا هوايي

  PTIيا  > 600

هاي فلزي قابل  هاي برقدار و قسمت قسمت -2
هاي برقدار و سطح  قسمت چنين همدسترس و 

  .هاي عايقي بيروني قابل دسترس قسمت

  عايق بندي تكميلي  
  فاصله خزشي يا هوايي

   PTIيا  > 600

توانند به دليل يك  هايي كه مي قسمت – 3  
هاي كالس  در چراغ *شكست عايقي كاركردي

II  هاي فلزي قابل دسترس برقدار  و قسمت
  .شوند

  عايق بندي تكميلي  
  خزشي يا هواييفاصله 

   PTIيا  > 600

  عايق بندي ساده
  فاصله خزشي يا هوايي

  PTIيا  > 600

سطح بيروني يك بند تغذيه و يك قطعه  -  4
فلزي قابل دسترس كه به وسيله يك بست 
سيم پايه يا كابل يا گيره فلزي عايقي محافظت 

  .شده است
  كاربرد ندارد -5      

تكميلي يا عايق بندي   عايق بندي ساده
  مضاعف

هاي  هاي برقدار و ساير قسمت بين قسمت-6  عايق بندي ساده
سقف، (فلزي  بين آنها و سطح نصب آنها

هاي برقدار  يا بين قسمت) ها، ميز و غيره ديواره
هنگامي كه قسمت فلزي  دارنده نگهو سطح 

  .واسطه وجود ندارد
  .باشد ميدر اينجا عايق بندي از نوع، عايق بندي ساده  -*
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  پيوست ژ
هايي كه نصب روي سطوحي كه معموالً قابل اشتعال  توضيح درباره نشانه گذاري چراغ

  اند هستند و از مواد عايقي ساخته نشده
  )اطالعاتي(

  مقدمه   0- ژ
باشد، بدين معني ) اشاره شد 21-2-3و  9- 2-3چنانچه در بندهاي ( هشدار دهندههنگامي كه چراغ داراي نماد 

است كه چراغ براي نصب مستقيم روي سطوحي كه معموالً قابل اشتعال هستند، مناسب است و يا براي روكش 
  ). مراجعه كنيد 1-به جدول ژ(اند  شدن با مواد عايقي طراحي نشده
هاي  هاي مورد استفاده به همراه المپ انواع گوناگون چراغ، بجز چراغتواند براي  استفاده از نماد هشدار دهنده مي

  .تواند مناسب باشد اند، مي وي سطوحي كه معموالً قابل اشتعال طراحي شدهراي كه براي نصب  رشته
  

  1-جدول ژ
  مراه چراغراهنماي استفاده از نمادها و توضيحات تصويرشده روي چراغ يا درج شده در دستورالعمل ارائه شده به ه

  نماد هشدار دهنده  ظرفيت چراغ  
هاي طراحي شده براي نصب روي  چراغ  الف

  سطوح معموالً قابل اشتعال
 ندارد

هاي طراحي شده براي نصب روي  چراغ  ب
طراحي (سطوح معموالً قابل اشتعال 

شده فقط براي نصب روي سطح غير 
  )قابل اشتعال

  نماد و توضيحات استفاده شود

طراحي شده براي نصب رويهايچراغ  پ
  سطوح معموالً قابل اشتعال

 ندارد

هاي توكار طراحي شده براي نصب  چراغ  ت
داخل سطوح معموالً قابل اشتعال، /روي

يك عايق دمايي آنرا پوشانده  كه هنگامي
  باشد

مرتبط و توضيحات ) هاي(نماد
  اعمال شود

هاي طراحي نشده براي نصب  چراغ  ث
معموالً قابل اشتعال، داخل سطوح /روي

  درحالي كه با ساير  موارد مطابقت دارند

  نماد و توضيحات استفاده شود
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  حفاظت در برابر شعله  1 –ژ 
هاي يك  پيچ قطعيتي راجع به تصور انتشار شعله، مربوط به سيم گونه هيچتجربيات عملي در ده سال اخير 

  .باالست در انتهاي طول عمر آن نشان نداده است
يا خير، تحت  شوند مين اجزاء بصورت بي خطر خراب اي  هتشخيص اينك منظور بهها،  اجزاء، همانند خازن رساي

  .گيرند آزمون تخريب قرار مي
، با شوند ميآزمون  15- 4بند  برطبقكه خواص اطفاء مواد قابل اشتعال چراغ،  شود ميكلي خاطر نشان  طور به

دليل اين مقررات،  اين به. پيچي و سطح نصب وجود ندارد اين وجود الزاماتي براي تأييد اين مواد واسط بين سيم
  .حذف شده بودند IEC 60598-1المللي  در دومين چاپ استاندارد بين

  حفاظت در برابر گرما  2 –ژ 
ه در استاندارد مشخص شده كه انتخاب براي حفاظت سطح نصب در برابر ازدياد گرما، سه گزينه حفاظتي مشاب

  :آن به عهده سازنده است
  فاصله گذاري؛

  گيري دما؛ اندازه
  .حفاظت حرارتي

  فاصله گذاري  1 – 2 –ژ 
  :اند باالست يا ترانسفورماتوري كه از سطح نصب با حداقل مقادير زير از يكديگر جدا شده

ي بدنه چراغ و سطح نصب و يك حداقل فاصله بين سطح بيرون mm 3شامل يك فاصله هوايي  mm 10 –الف 
  .بين باالست يا ترانسفورماتور و سطح دروني بدنه چراغ mm 3هوايي 

: هاي برقدار همانند بايد براي قسمت mm 10اگر باالست يا ترانسفورماتور قوطي نداشته باشد، فاصله هوايي 
  .باالست رعايت شود پيچ سيم

 mm 35ي كه يك فاصله طور بهترانسفورماتور پيوسته باشد، /شده باالست بدنه چراغ بايستي تا قسمت محافظت
اعمال ) ب(ترانسفورماتور و سطح نصب حفظ شود، در غير اين صورت، مقررات مورد /بين قسمت برقدار باالست

  .باشد، وجود ندارد 15-4تواند ماده عايقي مطابق با بند  مقررات مربوط به ماده بدنه چراغ كه مي. شود مي
ترانسفورماتور و سطح نصب چراغ قرار نگرفته باشد، فاصله بين اين دو، /درصورتي كه بدنه چراغ بين باالست

  .باشد mm 35دست كم بايستي 
هاي نصب شده روي ركاب، جايي كه فاصله  چراغ عنوان بهتواند  اين فاصله مي:  mm 35 –ب 

  .است، درنظر گرفته شود mm 10ترانسفورماتور از سطح نصب معموالً بيشتر از /باالست



222 

  

  هاي شديد اندازه گيري دماي سطح نصب در شرايط كار غير عادي يا شرايط خرابي   2 – 2 –ژ 
تشخيص اينكه دماي سطح نصب چراغ تحت شرايط كار غيرعادي يا شرايط  منظور بهتواند  گيري دما مي اندازه

يص اينكه دماي سطح نصب چراغ تحت شرايط كار غير تشخ منظور بهتواند  گيري دما مي خرابي باالست اندازه
  .شود ميعادي يا شرايط خرابي باالست به دماي خيلي باال نرسد، انجام 

به : مثال عنوان بهكه در طول خرابي باالست يا ترانسفورماتور  شوند ميها با اين فرض انجام  اين مقررات و آزمون
و اينكه دماي . بيشتر نشود C350از  min15باالست در  پيچ سيمباالست، دماي  پيچ سيمدليل اتصال كوتاه 

  .بيشتر نشودC180از  min15مربوط سطح نصب در 
در دماي . بيشتر شود C 130مشابه، در شرايط غير عادي براي باالست، دماي سطح نصب نبايد از  طور به

گيري شده و روي يك نمودار رسم  پيچ و سطح نصب، اندازه برابر ولتاژ تغذيه، دماي سيم 1/1محيطي و در 
يابي اين خط راست نبايد براي دماي سطح  روش برون. شود مي، سپس يك خط راست بين خطوط رسم شوند مي

  .را نشان دهد) مراجعه كنيد 9به شكل ( C 350 پيچ سيمو براي  C 180نصب 
ماي اشتعال چوب، تابع زمان براي سطوحي كه معموالً قابل اشتعالند، دماهاي محدود سطح نصب نسبت به د

  ).مراجعه كنيد 27به شكل (هستند 
  هاي حرارتي محافظ  3 –ژ 

  .توانند قسمتي از باالست يا بيرون آن باشند هاي حرارتي مي  مقررات محافظ
  .هاي حفاظت شده دمايي در استاندارد باالست مربوط آمده اند مقررات باالست

ها با  عدد  محل نقطه. اند شده گذاري با  نماد            يا         نشانهاند  هايي كه حفاظت دمايي شده باالست
  .شوند ميكه وسيله محافظ مدار را باز ميكند، پر  حداكثر دما برحسب درجه سلسيوس اسمي قوطي، هنگامي

  
، بدون اينكه C130كمتر يا مساوي   با              يا           مقادير  نماد هاي با حفاظت دمايي  باالست

اين موضوع . كنند كلي روي سطح نصب چراغ ايجاد مي وسيله اضافي در چراغ تعبيه شده باشد، حفاظت گونه هيچ
ار غير عادي، دهد كه مطابقت بر اساس زمـان، در رابطه با حداكثر دماي مجاز براي قوطي در شرايط ك   نشان مي

  .شود نميبيشتر  C 180، و در شرايط خرابي باالست با دماي سطح نصب، از  C 130: مثال عنوان به
با چراغ همان گونه  در تركيـب  C  130اند با مقادير باالتر از هايي كه با نماد       حفاظت دمايي شده باالست

  .تعيين شده است، بايد بازرسي شوندكه براي چراغ با يك حفاظت دمايي خارج از باالست 
  

… 

P…

P 

…

…
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 C 130هاي داراي باالست حفاظت شده دمايي كه بيش از  هاي با حفاظت دمايي بيروني باالست و چراغ چراغ
. شوند ميگيري دماي سطح نصب تا باز شدن مدار محافظ حرارتي، بازرسي  اند، به وسيله اندازه گذاري شده نشانه

 C 130و از حداكثر دماي مجاز در شرايط كار غير عادي، يعني  شود ميب ثبت در خالل آزمون، دماي سطح نص
، نبايد )مراجعه كنيد 1-به جدول ژ(ماي مجاز در شرايط خطاي باالست و نه براساس زمان در رابطه با حداكثر د

  .بيشتر شود
  كاركرد محافظ حرارتي  2–جدول ژ 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 Fحذف مقررات مربوط به نماد  4- ژ

 كه صورتي به، كند مياصالح ذكر شده در اين چاپ مستلزم پنج سال مطالعه است كه ساختار مقررات را آسان 
نصب روي  :مثال عنوان بهتمام محصوالت بايد با سخت ترين مقررات مطابقت داشته باشند،  كند ميمشخص 

صالحات از يك مخلوط  نشانه گذاري ،  اچنين هم. سطح معموالً قابل اشتعال، در نتيجه بايد نشانه گذاري شوند
  .، گذشته اندكنند ميپيروي IEC مثبت و منفي به يك نشانه گذاري يكه منفي كه از اصول 

ن محصوالت نبايد نشانه گذاري شوند زيرا بايد با نصب روي سطوح اي  هبيشتر موقعي است ك هاي پيچيدگي
هاي  مقررات مربوط به چراغ: مثال عنوان به(شته باشند ، مطابقت داشوند ميمعموالً قابل اشتعال كه منبعد حذف 

  ). دوشاخه/ خواب داراي پريز

  حداكثر زمان براي دستيابي به
  C 135حداكثر دماي 

  )دقيقه(

  
  حداكثر دماي سطح نصب

)C(  
0  
15  
20  
25  
30  
40  
50  
60  
90  
120  

 180بيشتر از
  180و175بين 
  175و170بين 
  170و 165بين 
  165و160بين 
  160و155بين 
  155و150بين 
  150و145بين 
  145و140بين 
  140و135بين 
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 پيوست  س

  
  )باطل شده است(
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  پيوست ش
فرا بنفش،  تابشگيري حفاظت در برابر  اندازه منظور بههاي محافظ  مقررات براي پوشش

  كنند دارند، كار ميUV تابش سطح باالي هاليدي كه هايي كه با المپ متال در چراغ
  )الزامي(

  مقدمه  1–ش 
هاليدي كه داراي يك پوشش بيروني  هاي متال شده براي استفاده با المپ بيني پيشهاي  براي اغلب چراغ

به UV هاي اضافي مربوط به نفوذ  گيري ، اندازهكنند ميرا متصاعد  UV تابشاي كه فقط سطح ضعيفي از  شيشه
هاليد داراي پوشش خارجي از جنس  هاي متال در اين حال برخي از المپ. ضروري نيستوسيله صفحه محافظ 

مؤثر براي UVي ويژه تابشاز توان  mW/klm6بيش از  UV تابشكوارتز معمولي يا بدون پوشش، درجه بااليي از 
  .كنند ميهاي روشنايي عمومي را منتشر  المپ

در  كه صورتي بهيا  1-12-4از بند  1ار مي دهد، يادآوري را هشد UV تابش سازنده المپ خطرات كه هنگامي 
هاي حفاظت  گيري ، اندازهندآمده ا 5217ه در استاندارد ملي شمار هايي كه المپ فني داده شده براي داده برگ

بايد يكي از دو روش زير اتخاذ  UVبراي انتخاب صفحه جاذب . بايد در چراغ به عمل آيد UVدر برابر جذب 
  .شود

اين روش براي تأثيرات ممكن . كاربرد دارد UV اين روش فقط براي خطرات پتانسيل رو در رو قرار گرفتن جسم انسان با -آوريياد
  .مكانيكي يا رنگ بري مكانيكي، مناسب نيست آسيب: مثال عنوان بهنوري روي مواد،  تابشبراي 

  روش  الف   2 –ش 
براي المپ، از اطالعات داده شده به وسيله سازنده المپ يا  Peff ويژه مؤثر UVيتابشپايداري حداكثر توان    – 1
 5217هاي فني المپ داده شده در استاندارد ملي شماره  هاي برگ داده هاي استاندارد با توجه به ي المپبرا

  . ويژه مؤثر يك المپ بستگي به شار نوري آن دارد UVيتابشتوان . آيد بدست مي
شده براي چراغ محاسبه  بيني پيشاز صفحه چراغ بايد با در نظر گرفتن كاربردهاي  Tمجاز  UVانتشار حداكثر 

  :شود

T≤8000 / (Peff × te × Ee) 

  :كه در آن
   T  : انتشار حداكثرUV هاي بين  مجاز براي طول موجnm200  وnm315،  
 Peff  : يتابشتوانUV برحسب (براي المپ  ويژه مؤثرmW/klm(،  
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te   : برحسب ساعت(شده براي روز بر اساس كاربرد  بيني پيشحداكثر زمان قرارگيري(،  

Ee   : برحسب (شده بر اساس كاربرد  بيني پيشحداكثر روشناييlux(،  
  .مي باشند

 8اگر حداكثر زمان قرارگيري براساس كاربرد قابل تخمين زدن نباشد، و اينكه زمان قرارگيري برحسب روز تا 
  :شود ميها با معادله زير داده  ، نامناسب ترين ويژگيشود مينباشد، درنظر گرفته ساعت الزم 

T≤1000 / (Peff × Ee) 

، حتي اگر UVاظهار سازنده شيشه، انتشار حداكثر  برطبقانتخاب شود كه  صورتي بهيك صفحه محافظ بايد 
  .محاسبه شده بيشتر نشود UV ،T باشد، از مقدار حداكثر انتشار nm315و  nm200طول موج بين 

  روش  ب  3 –ش 
از . مرئي مؤثر يك المپ لخت است تابشمؤثر در رابطه با  UV هاي تابشروش محاسبه باال براساس مقادير 

  .تمامي اثرات طيفي مواد بازتاب كننده در چراغ بايد صرفنظر شود
مرئي هستند را جذب  هاي تابشز هايي كه قوي تر ا UV تابشهرچند، در اغلب موارد بازتاب دروني چراغ، 

درصورت . ، استشود ميپخش شده ضعيف تر از آنچه در روش الف محاسبه  UV تابش، بدين معني كه كنند مي
هاي مخصوص پخش طيف چراغ  گيري انجام دهنده اندازه عنوان بهتوانند  لزوم و در صورت ترديد، اين تأثيرات مي

  .شوند ميو درمنطقه مرئي درنظر گرفته  UVدر 
 UVگيري شده بايد با احتمال خطر  است، انتشار طيف اندازه nm315و  nm200بين  UVاي كه  در منطقه
در منطقه مرئي، و : مؤثر بارگذاري شوندUVهاي غير قابل انتخاب، با دادن مقدار انتشار UVبراي  λ(S(برحسب

نسبت . يعني روشن سازي، بارگذاري شونددادن مقدار انتشار مرئي مؤثر  λ(V( ×683بايد با تأثير طيف نوري 
مؤثر چراغ در كاركرد براي روشن سازي، UV مؤثر ويژه، كه همان انتشارUV است، انتشار Eeff اين دو مقدار 

  .باشد مي

ايمني فتو بيولوزيك  ":تحت عنوانIEC62471المللي  ندراستاندارد بي UV ،)λ(S اطالعات مربوط به كاركرد خطرناك -يادآوري
نقش دارند، اما براي منابع با نور سفيد  nm400و  nm200 از λ(S(تأثير طيفي . داده شده است "ها و وسايل مورد استفاده آنها المپ

  .باشد كافي مي nm315و  nm200 بارگذاري بين

  :رابطه زير مطابقت داشته باشد بايد با Eeffگيري مستقيم براي چراغ  نتيجه اندازه
Eeff ≤8000 / (te × Ee) 

  :كه در آن
Eeff   : يتابشتوانUV برحسب (براي چراغ  ويژه مؤثرmW/m2. klx(،  
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te  : برحسب ساعت(شده براي روز براساس كاربرد  بيني پيشحداكثر زمان قرارگيري(،  

Ee  : برحسب (شده براساس كاربرد  بيني پيشحداكثر روشناييlux(،  
  .مي باشند

ها از معادله زير  ترين ويژگي كاركرد قابل تعيين كردن نباشد، نامناسباگر حداكثر زمان قرارگيري در وضعيت 
  :آيد بدست مي

Eeff ≤1000 / Ee 
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  پيوست  ص
  آزمون تأييد در طول ساخت

  )اطالعاتي(
  كليات  1-ص

 همربوط بهاي مشخص شده در اين پيوست بايد توسط سازنده بر روي هر چراغ پس از توليد تا آنجا كه  آزمون
ها براي  اين آزمون. هاي مواد و ساخت غير قابل پذيرش انجام شود آشكار كردن گونه منظور به، شود ميمني اي 

هاي نوعي در اين استاندارد  اند و با آزمون جلوگيري از صدمه زدن به خواص و قابليت اطمينان چراغ تعيين شده
  .تر، متفاوت هستند با ولتاژ بكار رفته پايين

ي كه هر چراغ با نمونه تأييد شده طور بههاي بيشتري ممكن است در جهت حصول اطمينان انجام شود  ونآزم
ها را براساس تجارب  سازنده بايد اين آزمون. توسط آزمون نوعي براساس اين مشخصات مورد پذيرش قرار گيرد

  .خويش تضمين نمايد
ها را تغيير داده و مقادير بهتر و  ن آزموناي  هوهاي كيفي، سازنده ممكن است شي در چهارچوب دستورالعمل

اي در مراحل مناسب در  هاي ويژه تري را جهت بهبود محصول خود، جايگزين نمايد وممكن است آزمون مناسب
  .مني بيان شده در اين پيوست را ثابت نمايداي  هكم، همان درج كه بتواند دست خالل ساخت انجام شده، بنحوي

  آزمون    2-ص
. آمده، انجام شوند) 1-ش(در جدول  كه صورتي بههاي ساخته شده  هاي الكتريكي بايد روي تمامي نمونه ونآزم

  .محصوالت مردود شده بايد يا دوباره بازسازي شده يا از بين برده شوند
  : بازرسي چشمي بايستي براي اطمينان از موارد زير انجام شود

  اند، خود محكم چسبانده شده ايمن در جاي طور بهها  همه بر چسب –الف 
  هاي سازنده در صورت لزوم همراه چراغ ارائه شود، دستورالعمل –ب 
  .گيرد پس از تكميل چراغ، بررسي مكانيكي با دستورالعمل بررسي براي توليد انجام مي –پ 

  .اند، دقيقاً مشخص شوند ها را پشت سر گذاشته ن آزموناي  هتمامي محصوالتي ك شود ميتوصيه 
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  هاي الكتريكي حداقل مقادير براي آزمون - 1-جدول ص
  
  

  آزمون

  ها و مطابقت كالس چراغ
  

  Iهاي كالس  چراغ
  

  IIهاي كالس  چراغ
با  IIIهاي كالس  چراغ

  روكش فلزي با تغذيه
< V25  

هاي كالس  چراغ
II  وIII دار روكش 

  امتداد مدار/آزمون كاركرد
  )با المپ يا مشابه المپ(

 
  ولتاژ عادي كار معموالً در

  امتداد زمين
  

اعمال شده بين ترمينال 
زمين روي چراغ و قسمت 

  .دردسترس برقدارشده
هاي قابل تنظيم در  چراغ

نامناسب ترين وضعيت 
  .قرارگيري

  Ω50/0حداكثر مقاومت 
  

اندازه گرفته شده با دادن 
مجوز عبور جريان در حداقل 

A10  به مدت حداقلs1 ،
  .V12و V6بين 

  

  
  

  كاربرد ندارد

  مقاومت الكتريكي-الف
  
  يا
  
  استقامت عايقي -ب
  

گيري بين  اندازه
هاي فاز و نول  ترمينال

متصل به هم و ترمينال 
و  Iزمين چراغ كالس 

و چراغ  IIچراغ كالس 
  با روكش فلزي  IIIكالس 

حداكثر جريان فروپاشي
mA5  

  
گيري با بكارگيري  اندازه

، به a.c. kV5/1حداقل ولتاژ
  s1مدت حداقل 

  
  يا 
  

kVd.c.2√5/1  
  
  يا
  

  MΩ2حداقل مقاومت 
  

گيري شده بااعمال  اندازه
d.c.  V500.  

حداكثر جريان فروپاشي 
mA5  

  
گيري با بكارگيري  اندازه

، a.c. kV5/1حداقل ولتاژ
  s1به مدت حداقل 

  
  يا 
  

kVd.c.2√5/1  
  
  يا
  

  MΩ2حداقل مقاومت 
  

گيري شده بااعمال  اندازه
d.c.  V500.  

حداكثر جريان فروپاشي 
mA5  

  
گيري با بكارگيري  اندازه

، a.c. V400حداقل ولتاژ
  s1به مدت حداقل 

  
  يا 
  

kVd.c.2√400  
  
  يا
  

  MΩ2حداقل مقاومت 
  

گيري شده بااعمال  اندازه
d.c.  V100.  

  
  
  
  
  

  كاربرد ندارد
  

 قطبيت
  

  هاي ورودي آزمون ترمينال

 
براي كاركرد  كه هنگامي

  صحيح المپ الزم است

 
  كاربرد ندارد



230 

  

  پيوست  ض
بحراني كه براي محصوالتي / كه شامل مقررات ويژه مهم اي هفهرست بندهاي حذف شد

  كه بايد مجدداٌ آزمون شوند
  )اطالعاتي(

روزسازي برا در هنگام  5920- 1اندارد ملي فهرست بندهاي داده شده در اين پيوست، مقررات چاپ جديد از است
باستثناي . (كند مي، را مشخص شود ميهاي قبلي و اين چاپ درنظرگرفته  گواهي كردن محصوالت بين چاپ

  .ها در تمامي موارد، ضروري نباشد تواند دوباره انجام دادن آزمون مي). تمامي اصالحات
  .UV و حفاظت هاي خود محافظ مقررات براي المپ: "ش"، پيوست24-4، 21-4، 19-2-3، 71-2-1بندهاي -
  .SELV مقررات: 2-9، 3- 2- 8، 16-2- 5، 14- 2- 5، 41- 2-1بندهاي  -
هادي  جريان تماس، جريان محافظ: "چ"، پيوست3-10، 1-10، 3-3، 80- 2- 1، 79-2- 1ف 78- 2- 1بندهاي  -

  .و سوختگي الكتريكي
  .سطوح گرما: 1- 12، جدول 3- 14- 4،  20-2- 3، 76- 2- 1، 75- 2-1بندهاي  -
  .هاي با اتصال زمين توكار ترمينال: "غ"، پيوست83- 2-1، 2-5-0بندهاي -
  .فيوز قابل تعويض: 1، شكل22-2-3بندهاي -
  .ها قابل دسترس بودن عايق بندي چراغ: 6-2- 8، 5-2-8، 4- 2- 8، 1-2-8، 8- 2-1بندهاي  -
هاي طراحي  چراغ گيري اندازه: "ژ"، پيوست"ت"، پيوست16-2-3، 21- 2-3، 9- 2- 3، 6- 12، 4-2بندهاي  -

  .نشده براي نصب روي سطوح معموالً قابل اشتعال و روكش شده با عايق
  .هاي المپ تنها به كمك نصب مربوط به عمل چرخش دارنده نگهمقررات گشتاور براي : 4- 12-4بند  -
  . ها مقررات براي حفاظت در برابر پاشش آب روي المپ: 2-9بند  -
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  پيوست ط
  هاي نوعي هاي مخصوص آزمون خانواده يا گستره چراغمقررات براي شناسايي 

  )اطالعاتي(
  كليات   1-ط

مطابقت انتخاب  منظور بههاي با ساختار مشابه،  يك يا چند نمونه براي آزمون نوعي يك گستره چراغ كه هنگامي
ين وضعيت تر باشند كه تركيب قطعات و نمونه در نامناسب صورتي بهانتخاب شده بايد ) هاي(، چراغشوند مي

  .باشد
  ها گستره يا خانواده چراغ   2-ط

  :ها با ساختار مشابه بايد به صورت زير باشد گستره يا خانواده چراغ
  .در مطابقت با همان قسمت دوم استاندارد مورد استفاده - الف
  : كه صورتي بههاي داراي يك ذات،  مجهز به المپ -ب
  هالوژن؛ هاي  اي تنگستن بجز المپ هاي رشته المپ - 1
  هاي فلورسنت؛ المپ - 2
  .اي هاي تخليه المپ - 3
  .از همان كالس حفاظت در برابر شوك الكتريكي باشند -پ
  .باشند  IPاز همان طبقه بندي -ت

  .انجام شود 2-مطابقت بايد براساس بند ط

هاي يك گستره توسط يك سازنده و با  چراغ شود ميتوصيه . ها يك بررسي مورد به مورد را الزم دارد هر گستره از چراغ –يادآوري 
كه پارامترهاي مختلف يك گستره اساساً از نظر مواد مورد استفاده،  شود ميتوصيه . يك سيستم كنترل كيفيت ساخته شده باشند

يستي ي با هماهنگي سازندگان و مراكز آزمون، باعهاي نو كه آزمون شود ميتوصيه . آوري مورد استفاده يكسان باشند قطعات و فن
  .انتخاب شوند
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  پيوست ظ
 0كالس  ارجاع به

  )اطالعاتي(
  مقدمه 1-ظ

و روش عملي ايمني يكسان،  ICOSبرحسب فشار . ساخته نشده است 0هاي متمادي، هيچ چراغ كالس در سال
به ويژه در  هرچند اين نوع تجهيزات در برخي كشورها،. اند از استانداردهاي جهاني حذف شده 0هاي كالس چراغ
 0هاي كالس هاي چراغ به همين دليل اين پيوست شامل مقررات آزمون. چنان وجود دارند هاي قديمي، هم نصب

  .مسلماً ضروري است
  تعاريف   2-ظ

  .مراجعه كنيد 21- 2- 1به بند 
  ها مقررات و آزمون   3-ظ

پ ششم، انجام در متن چا 0چاپ پنجم، به صورت حذف مراجع كالس IEC60598-1اصالحات زير در استاندارد 
  :شده است

  .شود ميتبديل  2به يادآوري  3يادآوري . را حذف كنيد 2يادآوري    1-2-22
  :جمله اول از بند اول با اين جمله جايگزين شود   2-2

به تعاريف (طبقه بندي شوند III، كالسII، كالسIهاي الكتريكي دركالس نوع حفاظتي در برابر شوكIها بايد در كاركرد از چراغ
  ).مراجعه كنيد 1خش ب

  .جمله دوم از بند اول را حذف كنيد
  .دوم را حذف كنيدبند 

  .بند آخر و يادآوري آخر را حذف كنيد
  :ابتداي اولين جمله را به صورت زير اصالح كنيد    4-7-1

  هستند.....اي كه  IIو  كالس Iهاي نصب ثابت كالس و در چراغ IIو كالس Iهاي سيار كالس در چراغ
  .بند دوم را حذف كنيد    4-13-4

  .خط  اول را حذف كنيد   1-5جدول 
  :ابتداي ششمين بند را به صورت زير اصالح كنيد   8-2-1

  .....طراحي شده براي  IIو كالس Iهاي كالس چراغ
  .را حذف كنيد "يا  0هاي كالس چراغ "عبارت   3-10. 2-10جداول 
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  :كنيداولين خط را به صورت زير اصالح  3-10جدول 
  )II )1كالس 

 .Iهاي كالس چراغ: اولين خط، دومين خانه جدول را به صورت زير اصالح كنيد "ز"پيوست
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  پيوست ع
مقاوم در (دسترسي باالتر هايي كه در هنگام قابليت فواصل هوايي و خزشي در چراغ

  توانند مناسب باشند ، مي)III كالسهاي  شوكبرابر
  )اطالعاتي( 

  مقدمه    1-ع
بر  IEC60664از همين استاندارد با ارجاع به استاندارد بين المللي  11محدوده فواصل هوايي و خزشي در بخش 

براي  III كالسهاي  اين سطح دستيابي به شوك. اند تعريف شده III كالسهاي  مبناي دستيابي به شوك
اين . رسد مناسب به نظر مي 5920ها در جهت دامنه كاربرد استاندارد ملي شماره  استفاده معمولي از چراغ

ها امكان  تواند به چراغ كه مي IEC60664استاندارد بين المللي اي از  پيوست اطالعاتي مقررات سختگيرانه
  .كند ميرا بدهد، تعيين  III كالسمناسب براي  تطابق با مقررات منظور بههاي باالتر را  دستيابي به شوك

  III كالسدر برابر ولتاژ ضربه  مقاوممقررات     2-ع
اند، اين  داده شده 1- 4در جدول  تجهيزات نصب ثابت هستند كه III تجهيزات مقاوم در برابر ولتاژ ضربه كالس

ندارد داده شده است، اعمال از همين استا 11از بخش  1-11ها در محل و جاهايي كه در جدول  محدوده
  .رسيده باشد III كالس ولتاژ ضربه ن استاندارد به سطح مناسب براي اي هك هنگامي، شود مي

  .مراجعه كنيد IEC60664استاندارد بين المللي براي جزئيات درجه آلودگي، به  –يادآوري 

  :شوند ميحداقل فواصل تعريف شده بر مبناي پارامترهاي زير تعيين 
  متر باالتر از سطح دريا؛ m2000براي استفاده تا  -
موقتي به علت يك هدايت  گاهي از اوقات ، امارخ مي دهد بدون هدايت  براي آنهايي كه معموالً تنها آلودگي 2درجه  آلودگي -

   .تراكم قابل انتظار است
در مواردي قابليت اطمينان و قابليت نصب ثابت هستند و  تجهيزات يابند،  دست مي III كالس ولتاژ هاي ضربهتجهيزاتي كه به  -

  .در دسترس بودن تجهيزات موكول به الزامات ويژه است
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  )a.c.  )Hz50حداقل فواصل  براي ولتاژهاي سينوسي  1-جدول ع          

  IIIمقاوم در برابر ولتاژ ضربه كالس 
1000  750  500  250  150  50 

  
 خود و تا .r.m.s كار ولتاژ                        

                                 V 
  فاصله
mm  

 

 
8  

10  
8  

10  
16 

 
5/5  
8  
5/5  
8  

11 

 
4  
5  
4  
5  
8 

 
3  
3  
3  
3  
6 

 
5 /1  
6 /1  
5 /1  
6 /1  
 2/3ت

 
6/0  
2/1  
-  
-  
-  

  بفواصل خزشي 
  PTI   600       الف عايق بندي ساده  -

>                                        600  
  PTI   600    الف عايق بندي تكميلي  -

>                                       600  
             عايق بندي تقويت شده                   -

 
8  
8  

16 

 
5/5  
5/5  

11 

 
4  
4  
8 

 
3  
3  
6 

 
5/1  
5/1  
3 

  
2/0  
-  
-  

  پفواصل هوايي 
  عايق بندي ساده  -
  عايق بندي تكميلي  -
  عايق بندي تقويت شده  -

  . 3626شاخص آزمون مقاومت در برابر ايجاد مسير جريان خزشي مطابق با استاندارد ملي شماره : PTI -الف
  . ولتاژ مستقيم معادل مقدار مؤثر ولتاژ متناوب سينوسي است براي فواصل خزشي، -ب
  .ولتاژمستقيم برابر با مقدار قله ولتاژ متناوب استبراي فواصل هوايي،  -پ
  .شود مي، مقدار ولتاژ از دو برابر مقدار ولتاژ عايق ساده مواد كمتر    600براي مواد عايقي با -ت

  

  .كاربرد ندارد-يادآوري 

    .شوند مياعمال  11-1مدار ثانويه، جدول مقادير جدول  براي مقادير
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  پيوست غ
هاي با اتصال زمين بدون پيچ يكپارچه براي  هاي اضافي براي ترمينال آزمونمقررات 

  هايي از بدنه اتصال مستقيم به چهارچوب چراغ يا قسمت
  )اطالعاتي(

  1- 2-7مقررات اضافي براي بند     1-غ
هادي  المثال، درحين اتص عنوان بهاتصال زمين بايد داراي يك مقاومت كم باشد و نبايد با يك كشش مكانيكي، 

  .خط و خنثي به يك قطعه اتصال مشترك و غيره خراب شود
  :هاي كشش مكانيكي مقررات براي آزمون

هايي از آن، بايد داراي يك  بدنه چراغ يا به قسمت زمين بدون پيچ يكپارچه براي اتصال مستقيم بهيك اتصال 
اتصال . كمك ابزار نبايد ممكن باشدشل كردن اتصال بدون . اتصال دائمي بين  ترمينال و صفحه محافظ باشند

زمين بدون پيچ يكپارچه روي سطوح بيروني چراغ بايد، مطابق با طرح ساختار، در برابر كشش مكانيكي و 
: مثال عنوان بهچراغ به ساير اشياء  كه هنگامي. هاي بوجود آمده از بيرون از چراغ، بايد محافظت شده باشد خرابي

هاي با اتصال زمين بدون پيچ يكپارچه بايد  ترمينال. كنند ميي مكانيكي بروز ها دست يابد، كشش: سطح نصب
  .طبق دستورالعمل سازنده نصب شوند
  :شود ميهاي زير بررسي  مطابقت، با بازرسي به همراه آزمون

ايمني نصب قطعه اتصال به صفحه محافظ با آزمون كشش : بازرسي قابل اطمينان بودن نصب ترمينال ثابت
كه داراي بزرگترين سطح مقطعي است كه ترمينال براي آن صلب هادي   ترمينال با يك. شود ميبررسي 

پس از آزمون، . شود ميدر نامناسب ترين جهت اعمال  N20آزمون كشش . شود ميشده است، نصب  بيني پيش
  .قطعه اتصال بايد در جاي خود باقي بماند
براي انجام اين آزمون، قطعه ترمينال بايد فقط توسط اتصال زمين با : بازرسي اتصال مكانيكي به صفحه محافظ

به مركز اتصال زمين در  N50نيروي كشش . اند، تعويض شوند هاي ثابت كه از مواد عايقي تشكيل شده دارنده نگه
س نبايد پ زمين بدون هيچ يكپارچهاتصال . شود ميجهت مخالف با فرو كردن به مدت حداقل يك دقيقه اعمال 
  .از آزمون خراب شود و اتصال به صفحه محافظ بايد باقي بماند

هاي مكانيكي، مقاومت بين اتصال زمين ترمينال و صفحه محافظ نبايد پس از آزمون از  براي هريك از آزمون
Ω05/0 بيشتر شود.  
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  3- 2-7مقررات اضافي براي بند     1-غ
  :هاي اتصال الكتريكي مقررات براي آزمون

هايي از آن تحت آزمون افت  زمين بدون پيچ يكپارچه براي اتصال مستقيم به بدنه چراغ يا قسمتيك اتصال 
براي آزمون، ترمينال روي صفحه محافظ با كمترين ضخامت مطابق با دستورالعمل سازنده . گيرد ولتاژ قرار مي

شده است نصب  بيني يشپها  هادي محكم كه در آن بيشترين سطح مقطع براي ترمينال و با يك شود مينصب 
گيري  اندازه. شود ميگيري  تعيين شده است، اندازه 1- در شكل غ كه صورتي به UCSافت ولتاژ بين نقاط . شود مي

  اگر مقاومت بين صفحه. شود ميكه در اولين بند اين پيوست ذكر شده است، انجام  نحويب
  .شود ميبيشتر شود، ترمينال دور انداخته  Ω05/0از محافظ و تمامي نقاط قطعه اتصال  

  
  :راهنما

  هادي      1
  ترمينال       2
  صفحه محافظ       3

UCS  هادي و صفحه محافظ    افت ولتاژ بين  
  

  قرارگيري براي آزمون افت ولتاژ 1-شكل غ
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  پيوست ف
  اند ساخته شدههايي كه با مواد ترموپالستيك  هاي گرمايشي جايگزين براي چراغ آزمون

  )اطالعاتي(
  مقدمه   0-ف

هاي بدون  در مورد چراغ 1- 1- 7- 12عنوان جايگزين آزمون مرجع ذكر شده در بند  تواند به روش آزمون زير مي
  .كه به دما حساس است، استفاده شود وات 70وسيله كنترل كننده يكپارچه با المپ فلورسنت 

هاي ساخته شده از مواد ترموپالستيك مرتبط با شرايط خرابي در لوازم كنترل المپ يا  آزمون دمايي چراغ   1-ف
  ها    ادوات الكترونيك غير حساس به درجه حرارت كنترل كننده

، عالوه به. آزمون شود 1- 4- 12از بند  "ح"و "ج"، "ث"، "پ"، "الف"چراغ بايد در شرايط ذكر شده در نقاط 
  :شود ميزير نيز اعمال مورد 

  از بند "الف"به مورد (هاي شرايط غيرعادي  چراغ و حداقل يك مدار المپ بايد تحت آزمون هايمدار% 20
  .قرارگيرند) مراجعه كنيد 124-1
اند بايد انتخاب شوند  هاي ارائه شده دريافت كرده كه بيشترين تأثير دمايي را روي نقطه نصب و قسمت هاييمدار

  . المپ بايد در شرايط عادي با ولتاژ اسمي كار كنند هايدارو ساير م
ياحداكثر (برابر ولتاژ اسمي  1/1و   0/1، 9/0گيرند، نبايد در  هاي كار غير عادي قرار مي كه تحت آزمون هاييمدار

و ، نقاط نصب پيچ سيمآمد، باالترين دماي روي  دست بهپايداري  كه هنگامي. كار كنند) گستره ولتاژ اسمي
لزومي ندارد كه . شود ميگيري  اند، اندازه هاي قابل رؤيتي را كه بيشترين تأثير دمايي را دريافت نموده قسمت

  .گيري شوند اند، اندازه كه با مدار الكتريكي يكپارچه شده پيچ سيمهاي كوچك  دماي قسمت
كترونيكي در جريان متناوب و هاي فلورسنت مجهز به وسيله تغذيه المپ ال هايي كه براي المپ در مورد المپ

، 9/0صافي بايد در . داراي صافي هستند، ولتاژ مناسب براي اعمال يك جريان نامي كاركرد، بايد مشخص شود
آمد، باالترين دماي روي  دست بهپايداري در هر سه نقطه  كه هنگامي. برابر ولتاژ اسمي كار كند 1/1و 0/1

. شود ميگيري  اند، اندازه اي كه بيشترين تأثير دمايي را دريافت نموده دههاي ارائه ش ، نقاط نصب و قسمتپيچ سيم
. گيري شوند اند، اندازه كه با مدار الكتريكي يكپارچه شده پيچ سيمهاي كوچك  لزومي ندارد كه دماي قسمت

  .هاي المپ نبايد در طول اين آزمون در حال كار باشند تمامي ساير قسمت
  :مطابقت

گيري  اندازه) ولتاژ اسمي يا حداكثر مقدار گستره ولتاژ(قاديري كه مدار را برابر ولتاژ حيطي و ممقادير دماهاي م
هاي باز لوازم كنترل مربوط به  يابي خطي براي محاسبه دماي نقاط نصب و ساير قسمت اند در رابطه برون شده
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گيري دماي  اگر تفاوتي بين اندازه. شوند مي، استفاده C 350ترانسفورماتور در دماي /ي باالستپيچ سيم
كه مقادير  كمتر باشد، يك نقطه چهارم بايد افزوده شود به قسمي K30از برابر ولتاژ اسمي  1 /1و 9/0ي پيچ سيم

مواد ترمو پالستيك تحت آزمون  دراين صورت،. باشد ta/، دماي نقطه نصب يا قسمت ارائه شدهta/يپيچ سيمدماي 
گيرند كه  يابي خطي قرار مي در دماي تخمين زده شده در رابطه برون 1- 2-13در بند فشار ساچمه تشريح شده 

  .بيشتر باشد mm2گيري شود و نبايد از  قطر اثر بايد اندازه .بيشتر باشد C75نبايد از 

هنگام . كاربرد ندارند 1-2-13داده شده در بند   C °25يك آزمون در شرايط غيرعادي و آزمون انجام شده در دماي – 1يادآوري 
  .هاي زير رجوع كرد بايد به يادآوري 7-12و  15- 4بندهاي  "مقررات"اعمال 

  .كنند ميهمزمان نقاط نصب قطعات و نقاط نصب يك چراغ را روي سطح نصب، مشخص  "نقاط نصب"– 2يادآوري 

  . باشد سطح بيروني روكش چراغ مي"هاي ارائه شده قسمت "منظور از  – 3يادآوري 

هاي سازنده  لوازم و به قسمت/هاي نصب چراغ هاي ارائه شده به قسمت گيري قسمت اندازه 7-12مقررات بند  برطبق – 4ادآوري ي
اين استاندارد تعيين شده است، اطالق  8كه در بخش  اي گونه بههاي برقدار  هاي محافظ در برابر اتصاالت اتقاقي با قسمت عايق
  .شود مي

ها عموماً روي سطح  اين قسمت. شوند ميين قسمت مواد ترمو پالستيك كه براي آزمون الزم هستند، آزمون تر گرم – 5يادآوري 
  .داخلي روكش چراغ و نه برروي سطح بيروني آن قرار دارند

  .تداده شده اس 7-12محدوده دماي مواد تعريف شده، بستگي به كاركرد آنها با يا بدون كشش مكانيكي، در بند   - 6يادآوري 

  .، در نظر گرفته شوند15-4با مقررات بند  "ژ"مقررات پيوست  شود ميتوصيه  – 7يادآوري 

  .باشد اسمي چراغ مي ta  ،ta– 8يادآوري 
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