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  به نام خدا

 سازمان ملی استاندارد ايران با آشنايی

 ایران، صنعتی و تحقیقات استاندارد مؤسسۀ مقررات و قوانین اصالح قانون 3مادۀ  یک بند موجب به ایران صنعتی تحقیقات و استاندارد مؤسسۀ

  .دارد عهده به را استانداردهای ملی )رسمی( ایران نشر و تدوین تعیین، وظیفه که است کشور رسمی مرجع تنها 1331 ماه بهمن مصوب

باه سااامان ملای     92/6/29و دومین جلسه شورای عاایی اداری ماور    نام موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به موجب یکصد و پنجاه 

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

 پژوهشای،  مؤسسات علمی، و مراکز نظران صاحب کارشناسان ساامان، اا مرکب فنی های کمیسیون در مختلف های حواه در استاندارد تدوین

 اا کاه  اسات  تجااری  و توییادی، فنااوری   به شارایط  توجه با و ملی مصایح با همگام و کوششی شود می انجام مرتبط و آگاه اقتصادی و توییدی

 تخصصای،  و علمی مراکز واردکنندگان، و کنندگان، صادرکنندگانمصرف توییدکنندگان، شامل نفع، و حق صاحبان منصفانۀ و آگاهانه مشارکت

 اعضاای  و نفاع  ذی مراجاع  باه  نظرخاواهی  بارای  ایران ملی نویس استانداردهای شود. پیش می حاصل دویتی غیر و دویتی های ساامان نهادها،

 باه  تصاویب  صورت در و طرح رشته آن با مرتبط ملی کمیتۀ در پیشنهادها و نظرها اا دریافت پس و شودمی ارسال مربوط فنی های کمیسیون

 .شود می منتشر و ایران چاپ ملی )رسمی( استاندارد عنوان

 و طرح ملی کنند درکمیتۀ می تهیه شده تعیین ضوابط رعایت با نیز صالح ذی و مند عالقه های ساامان و مؤسسات که استانداردهایی نویس پیش

 اساا   بر که شوند می تلقی ملی استانداردهاییشود. بدین ترتیب،  می منتشر و چاپ ایران ملی استاندارد عنوان به تصویب، درصورت و بررسی

 باه  دهاد می ساامان ملی استاندارد ایران تشکیل مربوط که ملی استاندارد کمیتۀ در و تدوین 3 شمارۀ ایران ملی استاندارد در شده نوشته مفاد

 .باشد رسیده تصویب

(ISO)استاندارد  ایمللی بین ساامان اصلی اعضای اا ایران ساامان ملی استاندارد
9ایمللی ایکتروتکنیک  بین ،کمیسیون1

(IEC) باین  سااامان  و 

3قانونی  شناسی اندااه ایمللی
(OIML) 2رابط تنها به عنوان و است

 کدکس غذایی  کمیسیون 
3
(CAC)تادوین  کناد. در  مای  فعاییات  کشور در 

  آخااارین اا کشاااور، خاااا  هاااای نیاامنااادی و کلااای شااارایط باااه توجاااه ضااامن ایاااران ملااای اساااتانداردهای

 د.شومی گیریبهره ایمللی بین استانداردهای و جهان صنعتی و فنی علمی، پیشرفت های

 و فردی ایمنی و سالمت کنندگان، حفظ مصرف اا حمایت قانون، برای در شده بینی پیش موااین رعایت با تواند ساامان ملی استاندارد ایران می

 بارای  را ایاران  ملای  اساتانداردهای  اا اجارای بعضای   اقتصاادی،  و محیطای  ایست مالحظات و محصوالت کیفیت اا اطمینان عمومی، حصول

 بااارهاای  حفاظ  منظور به تواند می ساامان نماید.  استاندارد، اجباری عایی شورای تصویب با وارداتی، اقالم یا /و کشور داخل توییدی محصوالت

 باه  بخشایدن  اطمیناان  برای نماید. همچنین اجباری را آن بندیو درجه صادراتی کاالهای استاندارد اجرای کشور، محصوالت برای ایمللی بین

 کیفیت مدیریت های سیستم صدور گواهی و ممیزی باارسی، آمواش، مشاوره، در امینۀ فعال مؤسسات و ها ساامان خدمات اا کنندگان استفاده

 و هاا  سااامان  گوناه  ایان  ساامان ملی اساتاندارد ایاران   سنجش، وسایل )واسنجی(کاییبراسیون  و مراکز ها آامایشگاه محیطی،ایست مدیریت و

 و اعطا ها آن به صالحیت تأیید گواهینامۀ ، الام شرایط احراا صورت در و کند می ارایابی ایران تأیید صالحیت نظام ضوابط اسا  بر را مؤسسات

 انجاام  و گرانبهاا  فلازات  عیاار  تعیاین  سنجش، وسایل کاییبراسیون )واسنجی( ، یکاها ایمللی بین دستگاه کند. ترویج نظارت می ها آن عملکرد بر

 .است ساامان این وظایف دیگر اا ایران ملی استانداردهای سطح ارتقای برای تحقیقات کاربردی

  

                                                           
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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 کميسيون فنی تدوين استاندارد

 «ويژه کودکانسيار   هاي چراغ - ويژه  ررات: مق01-2  قسمت -ها  چراغ »

 )تجديد نظر اول(

 سمت و/ يا نمايندگی رئيس : 

 ثابت مراوقی، اسحق

 قدرت( فوق ییسانس مهندسی برق)
 

دانشکده فنی و  -عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

 کارشنا  تدوین استاندارد

 

  دبير :

 نسیمی، پیمانه

 (فوق ییسانس ابان فرانسه ،ییسانس فیزیک)

 کارشنا  تدوین استاندارد

 

  )) اسامی به ترتیب حروف ایفبا  :اعضاء 

 حسینی تهرانی، سید سعید

 (ییسانس مهندسی برق)
 

 نماینده شرکت مهندسی دانش نورآذین

 فرامرای، بهرنگ

 قدرت( ییسانس مهندسی برق)
 

سرپرست آامایشگاه چراغ شرکت آامایشگاه هاای  

 صنایع برق

 فقیه، علی

 ایکترونیک( -)ییسانس برق

 مهندسی صنایع روشنایی شب فروامدیر فنی و 

 

 مصلحی، حمید

 (ییسانس مهندسی برق)

مشاور و طراح روشنایی، عضو هیئت مدیره انجمن 

 مهندسی روشنایی و نورپرداای ایرانیان

  

 مهرشاد، مسعود

 )ییسانس مکانیک(
 

 مدیر تحقیق و توسعه و آامایشگاه گلنور



 

 د 

 

 )ادامه( کميسيون فنی تدوين استاندارد

 میرااااده، هادی

 )ییسانس فیزیک(

 سرپرست آامایشگاه صنایع روشنایی ماای نور

 

 نورصایحی، شهرام

 (ییسانس مهندسی برق)

 

و   روشناییهای  مشاور و طراح سیستم -غدیر

ایکتریکی، رئیس هیئت مدیره انجمن مهندسی 

 روشنایی و نورپرداای ایرانیان

 

 وکیلیان، آرمان

 (ییسانس مهندسی برق)

 مدیر عامل شرکت آرمان ماندگار نیرو
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 فهرست مندرجات

 عنوان

 

 صفحه

 ب آشنایی با ساامان ملی استاندارد

 ج استاندارد تدوین فنی کمیسیون

 و پیش گفتار

 1 مقررات عمومی 19-1

 1 هدف و دامنه کاربرد 19-1-1

 9 مراجع ایزیمی 19-1-9

 3 مقررات عمومی آامونها 19-9

19-3  3 تعاریف 

19-2  2 طبقه بندی 

19-3  3 نشانه گذاری 

 6 ساختار 19-6

19-3  3 فواصل خزشی و هوایی 

19-3  3 پیش بینی اتصال امین 

19-2  3 ترمینایها 

19-19  3 سیم کشی بیرونی و درونی 

19-11  3 حفاظت در برابر شوک ایکتریکی 

19-19  2 آامون دوام و گرمایش 

 

 



 

 و 

 

 فهرست مندرجاتادامه 

 عنوان

 

 صفحه

 2 مقاومت در برابر گرد و غبار وروطوبت  19-13

 19 مقاومت عایقی و استقامت ایکتریکی  19-12

 19 مقاومت در برابر حرارت ،آتش و ایجاد مسیر خزشی  13 -19
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 پيش گفتار 

 1339نخستین بار در سال  "ویژه کودکانسیار   های چراغ -ویژه  مقررات :19-9  قسمت -ها چراغ "استاندارد 

تدوین شد. این استاندارد بر اسا  پیشنهادهای رسیده و بررسی توسط ساامان ملی استاندارد ایران و تایید 

اجال  کمیته ملی  هفتصد و هجدهمینبار مورد تجدیدنظر قرار گرفت و در اویین های مربوط برای  کمیسیون

قانون اصالح قوانین  3تصویب شد. اینک به استناد بند یک ماده  96/11/1329مور   برق و ایکترونیکاستاندارد 

، به عنوان استاندارد ملی ایران 1331مصوب بهمن ماه   و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران،

 منتشر می شود.

خدمات، برای حفظ همگامی و هماهنگی با تحوالت و پیشرفت های ملی و جهانی در امینه صنایع، علوم و 

استانداردهای ملی ایران در موقع یزوم تجدید نظر خواهد شد و هر پیشنهادی که برای اصالح و تکمیل این 

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

 رد.همواره اا آخرین تجدید نظر استانداردهای ملی استفاده ک

 است. 1339: سال  3299-9-19این استاندارد جایگزین استاندارد ملی ایران شماره 

 منبع و ماخذی که برای تهیه این استاندارد مورد استفاده قرار گرفته به شرح ایر است:

IEC 60598-2-10 :2003, Luminaires -Part 2 :-10:Particular requirements - portable luminaires for 

children  
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 ويژه کودکانسيار   هاي  چراغ - ويژه  مقررات: 01-2  قسمت -ها  چراغ

 

 مقررات عمومی  01-0

 کاربرد  و دامنه  هدف  01-0-0

ویژه  سیار  های  چراغ  به  مربوط  مقرراتتعیین ها،   استاندارد چراغ  دوم  اا قسمت  بخش  نهدف اا تدوین ای

با ویتاژ کمتر های فلورسنت تک کالهک  یا المپ  تنگستن  ای  رشته  های با المپ  استفاده  قابل  که  انکودک

 IEC60598-1  بین ایمللیاستاندارد   همراه  به  استاندارد بایستی  . اینباشد می( هستند، (V92SELVاا

 قرار گیرد .  مورد استفاده

 

 این قسمت در موارد ایر کاربرد ندارد:

های سیار که نوعًا به عناوان جازت تزئینای اضاافی، بطاور ماوقتی باه صاور تازئین در جشانها            چراغ -

 شوند؛و مراسم اضافه 

های محیطی با پایه های ساطح روشانایی یکرارچاه شاده باا یاک دوشااخه، یعنای جزئای اا           چراغ -

 یک وسیله ی دو شاخه دار باشند؛

هااای تغذیااه شااده بااا پیاال یااا باااتری کااه باارای اتصااال مسااتقیم بااه منبااع درنظاار گرفتااه   چااراغ -

 اند؛ نشده

 ها؛ اسباب باای -

 ی بزرگساالن؛ شده برای استفادهمشخصاً در نظرگرفته طراحی شده یا  های چراغ -

 باارای اشااخا  و حیوانااات دوبعاادیهااای حباباادار جداگانااه، شااامل تزئینااات گرافیکاای   چااراغ -

 )واقعی یا تخیلی( روی صفحات قابل جابه جایی.
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 مراجع الزامی  01-0-2

است. بادین ترتیاب   مدارک ایزامی ایر حاوی مقرراتی است که در متن این استاندارد به آنها ارجاع داده شده 

شود. در مورد مراجع دارای تاریخ چاپ و/ یاا تجدیاد نظار،     که، آن مقررات جزئی اا این مقررات محسوب می

ها و تجدید نظرهای بعدی این مدارک مورد نظر نیست. با این وجود، بهتر است کاربران ذینفع ایان   اصالحیه

ظرهای مدارک ایزامی ایر را مورد بررسی قرار دهند. در ها و تجدید ن استاندارد، امکان کاربرد آخرین اصالحیه

مورد مراجع بدون تاریخ چاپ و/ یا تجدید نظر، آخرین چاپ و/ یا تجدید نظر آن مدارک ایزامای ارجااع داده   

 شده، مورد نظر است.

 استفاده اا مراجع ایر برای کاربرد این استاندارد ایزامی است:

 -مقااررات ویااژه  -قساامت دوم  -هااا  تحاات عنااوان: چااراغ IEC60598-2-4 بااین ایمللاایاسااتاندارد 

 های سیار برای مصارف عمومی چراغ –بخش چهارم 

 -مقااررات ویااژه  -قساامت دوم  -هااا  تحاات عنااوان: چااراغ IEC60598-2-6 بااین ایمللاایاسااتاندارد 

 های رشته ای تنگستن چراغ مجهز به مبدل توکار برای المپ -بخش ششم 

 -مقااررات ویااژه  -قساامت دوم  -هااا  تحاات عنااوان: چااراغ IEC60598-2-7 بااین ایمللاایاسااتاندارد 

 های پارکی سیار بخش هفتم چراغ

: مقااررات 9-9قساامت  -تحاات عنااوان: یااواام کنتاارل المااپ  IEC61347-2-2 بااین ایمللاایاسااتاندارد 

هااای  باارای المااپ d.c یااا a.c ای بااا منبااع تغذیااه ویااژه باارای کنورتورهااای ایکترونیکاای کاهنااده پلااه

 ای هرشت

گیااری  اناادااه –رفتااار در براباار سااوختن   -منسااوجات تحاات عنااوان:   2333اسااتاندارد ملاای شااماره  

 روش آامون -شوند  هایی که به طور عمودی آویخته می گسترش شعله در آامونه

مقاررات ایمنای اا نقطاه نظار فیزیکای و      -تحات عناوان: ایمنای اساباب بااای      6992استاندارد ملی شماره 

 مکانیکی
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 انتشار عناصر خا  3قسمت ---تحت عنوان: ایمنی اسباب باای  3192ارد ملی شماره استاند

قاباال اشااتعال  -9قساامت  -تحاات عنااوان: ایمناای اسااباب باااای ISO 8124-2اسااتاندارد بااین ایمللاای 

 بودن.

 

 ها آزمون  عمومی  مقررات  01-2

  کاه   هاایی  معتبار هساتند. آاماون   IEC60598-1 باین ایمللای  صافر  اا اساتاندارد     بخاش   مقاررات   تمامی

  اناد، بایاد باه    شاده   تشاریح IEC60598-1 باین ایمللای  اا اساتاندارد    مرباوط   هاای  ها در بخش آن جزئیات 

 شوند .  استاندارد انجام  در این ذکر شده   ترتیب

 

   تعاريف  01-2

  بااا تعاااریف  همزمااانIEC60598-1 بااین ایمللاایاا اسااتاندارد    1  بخااش  اسااتاندارد، تعاااریف  در  ایاان

 ایر، معتبرهستند :

 

 ويژه کودکانسيار   هاي  چراغ 01-2-0

  باه   تواناد اا محلای   مای  ییکاه باه منباع تغذیاه خاود متصال اسات       در حا  عادی  در استفاده  که  است  چراغی

دیگر جاباه جاا شاود، بطوریکاه باا یاک ساطح ایمنای ایااد همانناد یاک چاراغ قابال حمال جهات                  محل

 شود.  طراحی می 3299-9-2استاندارد ملی شماره  مصارف عمومی مطابق با

 

کودکاانی طراحای شاده کاه ممکان       چراغای اسات کاه بارای اساتفاده ی      انکودکا  ویاژه  منظاور اا چاراغ سایار    -  يادآوري

 در هنگام استفاده تحت نظارت فرد بزرگسال نباشند.است 
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 کودکان 01-2-2

 .استسال  12کلیه افرادی که سن آنها کمتر اا 

 

 اجزاء جداشدنی 01-2-2

 قابل برداشتن باشند. ،اند که بدون ابزار ای طراحی شده اجزایی اا چراغ که به گونه

 

   بندي  طبقه  01-4

    بااین ایمللاای اا اسااتاندارد  9بایااد برطبااق مقااررات بخااش     انکودکااویااژه هااای ساایار   چااراغ

IEC60598-1 این استاندارد، طبقه بندی شوند. 1-2-19همچنین مقررات بند  و 

 

 ان کودکا ویاژه  هاای سایار    هاای ایکتریکای، چاراغ    بر طباق ناوع حفاظات در برابار شاوک       01-4-0

اانظار مناساب باودن جهات اساتفاده      عاالوه بایاد    هشاوند و با   طبقاه بنادی مای     IIIیا     IIدر کال باید 

 ، طبقه بندی شوند.معموییبر روی سطوح قابل اشتعال یا قرارگیری تقیم مس

 (  بیشتر شود.SELV)V 92ویتاژ اسمی نباید اا   IIIهای کال   برای چراغ

ای تنگساتن بایاد بوسایله      هاای رشاته   در نظار گرفتاه شاده بارای اساتفاده باا الماپ        II های کاال   چراغ

( باشااند و بایااد بااه شااکل دائماای بااه    SELV)V 92یااک ترانساافورماتور/مبدل دارای ویتاااژ کمتاار اا   

 .چراغ، متصل باشد III ی کال  های عایق شده قسمت

فلورسانت تاک کالهاک بایاد بطاور       هاای  درنظر گرفتاه شاده بارای اساتفاده باا الماپ       II های کال  چراغ

 مناسب، فقط برای آن کار مورد استفاده قرارگیرند.
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   گذاري  نشانه  01-0

 1-3-19 بنااد  بااا مقااررات  همزمااانIEC60598-1 بااین ایمللاایاا اسااتاندارد  3  بخااش  مقااررات  تمااامی

 باشند: استاندارد معتبر می همین 3-3-19تا 

 

بااا     منظااور  اسااتفاده  کااه بااه III کااال  انکودکااویااژه ساایار   هااای  چااراغ تمااامی 01-0-0

 شوند:  گذاری  ایر نشانه  ای تنگستن طراحی شده اند باید بصورت های رشته المپ

ترانسفورماتورهای عایق شده ی ایمن  و مقاوم در برابر اتصال کوتاه ذکر شده در استاندارد   همراه  به  فقط"

   6299-9-3ترانسفورماتور مخصو  اسباب باای مطابق با استاندارد ملی شماره یا   6299-9-6ملی شماره 

بق با افقط به همراه مبدل های کاهنده ایکترونیکی با جریان متناوب مط"یا بر حسب مورد،  "شود  استفاده

 ."استفاده شود " "پیوست مندرج در ، IEC61347-2-2 بین ایمللیاستاندارد 

یااا در بروشااور ارائااه  )برحسااب ویاات آمراار( بایااد روی چااراغ ماتور یااا مباادلحااداک ر خروجاای ترانساافور

 شده توسط ساانده درج شده باشد.

 

نمااادی باارای روش نصااب باار روی سااطوح معمااوالً غیاار قاباال اشااتعال، مقاارر نشااده       01-0-2

 است.

 

اما این استاندارد مطابقت ندارند،  2-6-19هایی که با بند  های شامل قسمت برای چراغ 01-0-2

علت  به "ماه مناسب نیستند، عبارت هشدار  36برای کودکان ایر  ،بدییل داشتن قطعات جداشدنی کوچک

، باید بر روی بسته بندی و تمامی "ماه استفاده نشود 36برای کودکان ایر  ،های جداشونده قسمتداشتن 

 ها درج شده باشد. دستورایعمل
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 ساختار  01-6

 تا  1-6-19بندهای   با مقررات  همزمانIEC60598-1 بین ایمللیبند چهار اا استاندارد   مقررات  تمامی

 .استاندارد معتبر هستند   این  19-6-3

 

ای تنگستن باید  های رشته پسند طراحی شده برای استفاده با المپ  کودک سیار  های چراغ  01-6-0

 داده شوند.تحویل  SELV با ترانسفورماتور/ مبدل

 

 باشند.  داشته  مناسب  پسند باید پایداری  سیار کودک  های  چراغ 01-6-2

  افقاای  صاافحه  باار روی  عااادی  اسااتفاده  وضااعیت  تاارین هااا در نامناسااب   چااراغ  ، بااا قااراردادن  مطابقاات

شاود.   مای   ، بررسای  افقای   وضاعیت   باه   درجاه  نسابت   13 هنباشاد، باا ااویا     یغزناده   آن  سطح  که  ای گونه به

 شود.  نباید واژگون  چراغ

 

  ای گونه و باید به  بوده  مناسب  مکانیکی  مقاومت  پسند باید دارای  کودکسیار   های  چراغ 01-6-2

 نمایند.  را تحمل  با چراغ  کودک  باای  در حین  و خطرناک  غیر عادی  های بتوانند دستکاری  شوند که  ساخته

 

ها یا قطعات مشابه آن که برای حفاظت در برابر افزایش گرمایش یا دسترسی به  پوشش 01-6-2-0

ها(  ساختمان )بجز المپ یا المپ ای مورد استفاده در های شیشه های داغ چراغ، همچنین قسمت قسمت

بین اا استاندارد  2اا بخش  13-2مطابق با بند  Nm  3/9باید تحت یک ضربه با نیرویاند  طراحی شده

 آامون شوند.IEC60598-1 ایمللی
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در نامناسب ترین باید با یکبار سقوط  مبدل،جز ترانسفورماتور/ هب انکودکویژه سیار  چراغ 6-2-2 -01

 روکش شده با الستیک  بامیلی متری  9دی برروی صفحه ی فوال 850mm±50mm وضعیت اا ارتفاع

 ، آامون شود.  A 75±5سختی شور 

 

های  باید شامل قسمت انکودکویژه ، چراغ سیار 3-3-19عالوه بر نشانه گذاری بند 01-6-4

اا استاندارد ملی  13جداشدنی کوچک/ اجزائی باشد که در هنگام عبور اا استوانه ی مشخص شده در شکل 

 کامالً گیر کنند.  6992شماره 

 جزت، بدون اعمال فشار در تمام جهات در استوانه، انجام شود./ قسمتآامون برای قرارگیری 

 شود. کامالً اا استوانه نگذرد، بررسی می /جزت مطابقت برای اینکه قسمت

 

 باشد. متر 9طول کلی بند یا کابل قابل انعطاف جدانشدنی، باید حداک ر  01-6-0

 شود. گیری بررسی می مطابقت، با انجام اندااه

 

های المپ کلید دار یکرارچه شده باشند.  نباید با نگه دارنده انکودکویژه های سیار  چراغ 01-6-6

طوریکه به  هیا روی بدنه چراغ ب کلید باید اا نوع بین راهی بوده چنانچه با یک کلید یکرارچه شده باشد،

 آسانی برای کودک قابل دسترسی باشد، نصب شود.

 شود. مطابقت، با آامون بررسی می

 

باید دارای وسایل پیشگیری کننده اا تما  مستقیم  با  انکودکویژه های سیار  چراغ 01-6-7

 های داغ باشند. قسمت

 

اا اساتاندارد ملای    13گیاری و باارسای و اساتفاده  اا انگشاتک آاماون آماده در شاکل         مطابقت، باا انادااه  

  های داغ، بررسی می شود. برای تعریف دسترسی به قسمت 19239شماره 
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ررات گفته شده در استاندارد اجزات اسباب باای یکرارچه در ساختمان چراغ باید کامالً با مق 01-6-8

 مطابقت داشته باشند. 6992شماره ملی 

 

  و هوايی  خزشی  فواصل  01-7

 معتبر هستند.IEC60598-1 بین ایمللیاا استاندارد  11بند   مقررات  تمامی

 

   زمين  اتصال  بينی  پيش  01-8

 عملکردی باشند.  امین  یا اتصال  حفاظتی  امین  اتصال  وسایل  پسند نباید دارای  سیار کودک  های  چراغ

 

 ها  ترمينال  01-2

 معتبر هستند.IEC60598-1 بین ایمللیاا استاندارد  13و  12  های بخش  مقررات  تمامی

 

   و درونی  بيرونی  کشی  سيم  01-01

 معتبر هستند.IEC60598-1 بین ایمللیاا استاندارد   3  بخش  مقررات  تمامی

 

   الكتريكی  در برابر شوك  حفاظت  01-00

 معتبر هستند.IEC60598-1 بین ایمللیاا استاندارد    3  بخش  مقررات  تمامی
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   و گرمايش  دوام  آزمون  01-02

این  1-19-19 مقررات بند  همچنینIEC60598-1 بین ایمللیاا استاندارد  19  بخش  مقررات  تمامی

 استاندارد، معتبر هستند.

 

اا  19اا بخش  6-19و  2-19های  های بند باید تحت آامون  IP20باالتر اا IP ها با طبقه بندی چراغ

همین استاندارد، قبل اا  1-19-19)ها( بند و هم چنین آامون IEC60598-1 بین ایمللیاستاندارد 

، IEC60598-1 بین ایمللی اا استاندارد 2اا بخش  3-2آامون)ها( بند  اما قبل اا 9-2آامون)ها( بند 

 قرار گیرد. 13-19مشخص شده در بند 

های  برای قسمت C˚69های قابل دستر ، شامل المپ در صورت دسترسی، نباید اا  حداک ر دمای قسمت

 شوند. کارعادی انجام میها در هنگام  گیری ها بیشتر باشد، اندااه برای سایر قسمت C˚33فلزی و 

 

  تخته  روی  که  باید با چراغیIEC60598-1 بین ایمللیاا استاندارد  3-19بند   آامون 01-02-0

  انجام  است  شده  رنگ  مات  مشکی  رنگ  به  که20mm تا 15mm  چوبی چند الیه)تخته سه ال(، با ضخامت

یا   پوشیده  نخی  پارچه  ( با یک وضعیت  ترین )در نامناسب  اا آن  یا بخشی  چراغ  کل،  آامون  شود. در حین می

kg/m   و وان mm3 mm±93 ضخامت  باید دارای  پوشش  شود. این می  پیچیده
و پارچه نخی  (2/9±2) 2

kg/m  گرم/مترمربع و 129خشک باید دارای وانی بین 
  باید با مقررات  چراغ ، آامونپس اا باشد.  133 2

تغییر شکل در چراغ و   گونه باشد. و هیچ  داشته  مطابقت IEC60598-1 بین ایمللیاا استاندارد  19  بخش

 شود.  نباید دیده  پارچه نخی  برروی  مچایه شدگی یا اثر جرقه

 

   در برابر گرد و غبار و رطوبت  مقاومت  01-02

 .معتبر هستندIEC60598-1 بین ایمللیاا استاندارد   2  بخش  مقررات  تمامی

اا   2  در بخش  شده  مشخص  های آامون  باشد، ترتیب IP20آنها بیشتر اا  IPعدد   که  هایی  در مورد چراغ

 استاندارد باید جایگزین شود.  این 19-19با بند IEC60598-1 بین ایمللیاستاندارد 
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   الكتريكی  و استقامت  عايقی  مقاومت  01-04

 معتبر هستند.IEC60598-1 بین ایمللیاا استاندارد  19  بخش  مقررات  تمامی

 

    و ايجاد مسيرخزشی  ، آتش در برابر حرارت  مقاومت  01-00

و  1-13-19به همراه مقررات بندهای  IEC60598-1 بین ایمللیاا استاندارد  13  بخش  مقررات  تمامی

 این استاندارد معتبر هستند. 19-13-9

 

1فلش"مواد تویید کننده  01-00-0
 مورد استفاده قرار گیرند. درمجاورت شعله نباید "

 

های دارای سطح پرا دار ) م الً کرک، مخمل و خز( یا سایر  که چراغ همراه قسمت جایی 01-00-2

ر گیرد. نر  گسترش مورد آامون قرا 1-9-13-1 آامونه اا سطح باید مطابق با بند ای باشد، یک سطوح پارچه

 بیشتر باشد. mm/s 39اا مورد آامون نباید شعله روی سطح 

 

قرار  2333های آامون شونده باید تحت آامون رفتار آتش اا استاندارد ملی شماره  قسمت 01-00-2-0

صورتی که فاصله بین مشعل و آامونه تقریباً  هدرجه، ب 23در ااویه عله آامون باید به مدت سه ثانیه گیرند. ش

mm 3  باشد، اعمال شود و شعله با آامونه حداقلmm 99 کند.  باالتر اا یبه پایینی آامونه تما  پیدا می

گیری  اندااهای که  هایی که برای رسیدن به یبه باالیی آامونه اا نقطه بعد اا برداشتن شعله، امان کل شعله

که شعله قبل اا رسیدن به یبه  شود. جایی نظر گرفته می شود، در برای تعیین گسترش شعله انجام می

 شود. میش شود، آن قطعه مطابق با مقررات درنظر گرفته خامو

                                                           
1 -flash effect 


