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  به نام خدا 

 سازمان ملی استاندارد ايران با آشنايی

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

اسۀتاندارداا میۀیسرسۀمی  نشۀر و تدوین تعیین، وظیفه که است کشور رسمی مرجع تنها 1331 ماه بهمن مصوب ایران، صنعتی

.دارد عهده به را ایران

بۀه92/6/29نامموسسهاستانداردوتحقیقاتصنعتیایرانبهموجبیکصدوپنجاهودومۀینجیسۀهرۀورا عۀادیادار مۀور 

جهتاجراابالغردهاست.92/3/29مور 33333/996سازمانمییاستانداردایرانتغییروطینامهرماره

 مؤسساتعیمی، و مراکز نظران صاحب کاررناسانسازمان، از مرکب فنی اا  کمیسیون در مختیف اا  حوزه در استاندارد تدوین

 و تودیۀد ،فنۀاور  بهرۀرایط توجه با و میی مصادح با امگام وکورشی رود می انجام مرتبط و آگاه اقتصاد  و تودید  پژواشی،

 و کننۀدگان،صۀادرکنندگانمصۀر  تودیدکننۀدگان، رۀام  نفۀع، و حۀ  صۀاحبان منصۀفانۀ و آگااانۀه مشارکت از که است تجار 

 ایران میی نویساستاندارداا رود.پیش می حاص  دودتی غیر و دودتی اا  سازمان نهاداا، تخصصی، و عیمی مراکز واردکنندگان،

 کمیتۀ در پیشنهاداا و نظراا ازدریافت پس و رودمی ارسال مربوط فنی اا  کمیسیون اعضا  و نفعذ  مراجع به نظرخواای برا 

.رود می منتشر و ایرانچاپ مییسرسمی  استاندارد عنوان به تصویب صورت در و طرح ررته آن با مرتبط میی

 کننددرکمیتۀمی تهیه رده تعیین ضوابط رعایت با نیز صالحذ  و مند عالقه اا سازمان و مؤسسات که استاندارداایی نویس پیش

 تیقی میی رود.بدینترتیب،استاندارداایی می منتشر و چاپ ایران میی استاندارد عنوان به تصویب، درصورت و بررسی و طرح میی

سۀازمانمیۀی مربوطکۀه مییاستاندارد کمیتۀ در و تدوین 3 رمارۀ ایران میی استاندارد در رده نورته مفاد اساس بر که روند می

.بارد رسیده تصویب به دادمی استانداردایرانتشکی 

(ISO)استاندارد ادمییی بین سازمان اصیی اعضا  از ایران مییاستانداردسازمان
9ادمییۀیادکتروتکنیۀک بۀین ،کمیسیون1

(IEC)و 

3قانونی رناسی اندازه ادمییی بین سازمان
(OIML)2رابۀط تنهۀا بهعنوان و است

 کۀدکسغۀیایی کمیسۀیون 
3
(CAC)کشۀور در 

 آخۀرین از کشۀور، خۀا  اۀا نیازمنۀد  و کیۀی رۀرایط بۀه توجۀه ضۀمن ایۀران میۀی اسۀتاندارداا  تدوین کند.در می فعادیت

 د.رومی گیر بهره ادمیییبین استاندارداا  و جهان صنعتی و فنی عیمی، پیشرفتاا 

 و سۀالمت کنندگان،حفۀ  مصر  از حمایت قانون،برا  در رده بینی پیش موازین رعایت با تواند سازمانمییاستانداردایرانمی

 استاندارداا  از اجرا بعضی اقتصاد ، و محیطی زیست مالحظات و محصوالت کیفیت از اطمینان عمومی،حصول و فرد  ایمنی

 سۀازمان نمایۀد. اسۀتاندارد،اجبۀار  عۀادی رۀورا  تصویب با وارداتی، اقالم یا/و کشور داخ  تودید  محصوالت برا  را ایران میی

 اجبۀار  را آن بنۀد ودرجه صادراتی کاالاا  استاندارد اجرا  کشور، محصوالت برا  ادمییی بین بازاراا  حف  منظور به تواندمی

 آمۀوز،، مشۀاوره، درزمینۀۀ فعۀال مؤسسۀات و اۀاسازمان خدمات از کنندگان استفاده به بخشیدن اطمینان برا  نماید.امچنین

 کادیبراسیونسواسنجی  ومراکز ااآزمایشگاه محیطی،زیست مدیریت و کیفیت مدیریت اا سیستم صدورگواای و ممیز  بازرسی،

 ارزیۀابی ایۀران تأییدصۀالحیت نظام ضوابط اساس بر را مؤسسات و ااسازمان گونه این سازمانمییاستانداردایران سنجش، وسای 

 دسۀتگاه کنۀد.تۀروی  نظارتمۀی ااآن عمیکرد بر و اعطا ااآن به صالحیت تأیید گوااینامۀ ،الزم ررایط احراز صورت در و کندمی

 سۀطح ارتقۀا  بۀرا  تحقیقاتکاربرد  انجام و گرانبها فیزات عیار تعیین سنجش، وسای  کادیبراسیونسواسنجی  ،یکااا ادمیییبین

.است سازمان این وظایف دیگر از ایران میی استاندارداا 

                                                           
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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دانشکدهفنیو-عضوایئتعیمیدانشگاهتهران

کاررناستدویناستاندارد



 دبیر :

نسیمی،پیمانه

 فوقدیسانسزبانفرانسه،دیسانسفیزیکس
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مصیحی،حمید

 دیسانسمهندسیبرقس

مشاوروطراحرورنایی،عضوایئتمدیرهانجمن

مهندسیرورناییونورپرداز ایرانیان



مهرراد،مسعود

سدیسانسمکانیک 


مدیرتحقی وتوسعهوآزمایشگاهگینور

میرزازاده،ااد 

سدیسانسفیزیک 
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)ادامه( کمیسیون فنی تدوين استاندارد

نورصادحی،رهرام

 دیسانسمهندسیبرقس



سیستم-غدیر طراح و مشاور و رورناییاا 

مهندسی انجمن مدیره ایئت رئیس ادکتریکی،

رورناییونورپرداز ایرانیان



وکیییان،آرمان

 دیسانسمهندسیبرقس

مدیرعام ررکتآرمانماندگارنیرو





  



 ه
 

 فهرست مندرجات
 عنوان



 صفحه

 ب آرناییباسازمانمییاستاندارد

جاستاندارد تدوین فنی کمیسیون

وپیشگفتار

1داد ودامنهکاربر13-1

1مراجعادزامی13-1-1
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1تعاریف13-3

9طبقهبند 13-2

9نشانهگیار 13-3

3ساختار13-6

 2"ادف"ابعادپایهمشخصردهدرپیوست1رک 

 2وسای آزمونبارایستا9رک 

 6نمایشآزمونگشتاور3رک 

 3بُرِریتصویرآزمونبار2رک 

 2فواص خزریواوایی13-3

 2 تمهیداتیبرا زمینکردن13-3

 2ااترمینال13-2
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 فهرست مندرجات ادامه
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 صفحه

 2 کشیبیرونیودرونیسیم13-19

19حفاظتدربرابرروكادکتریکی13-11

مقاومتدربرابرنفوذگردوغبار،اجسامسختورطوبت13-13

مقاومتعایقیواستقامتادکتریکی13-12

19

19

19مقاومتدربرابرحرارت،آتشوایجادمسیرخزری13-13

13راانمابرا نصبصحیحساطالعاتی پیوستادف
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 گفتارپیش

-ااچراغ"استاندارد 13-9قسمت ویژه: دفنیچراغ -مقررات  مربوط اا درکمیسیون آن نویسپیش که"اا 

استانداردبرقو کمیتۀمیی اجالسیه بیستوچهارمینودرافتصدو رده تدوین و تهیهکمیسیونفنیتوسط

تصویب96/11/1329ادکترونیکمور  اینک ا قرارگرفته مورد یکمادۀ به ست، بند 3استناد  اصالح قانون

مقرراتمؤسسۀ تحقیقات قوانینو و مصوب صنعتی استاندارد به1331ماه بهمن ایران، میی عنوان ،  استاندارد

رود.منتشرمی ایران

اماانگی امگامی حف  برا  تحوالت و پیشرفتها  با جهانی میی و عیوم درزمینۀ و خدمات، صنایع، و

و دزوم درمواقع ایران میی استاندارداا  رد پیشنهاد  تجدیدنظرخوااد تکمی  اصالح برا  که ار این و

ارائه درکمیسیون انگام رود، استاندارداا توجه مربوط فنی تجدیدنظر باید قرارخواادگرفت. مورد بنابراین،

.کرد استفاده میی تجدیدنظراستاندارداا  ازآخرین امواره

:است زیر ررح به قرارگرفته مورداستفاده استاندارد تهیۀاین برا  که منبعوماخی 

IEC 60598-2-13: 2012, Luminaires -Part 2-13:Particular requirements - Ground recessed 

luminaires 
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 هاي دفنی چراغ -مقررات ويژه: 31-2قسمت  -ها چراغ

 هدف و دامنه کاربرد  31-3

مقرراتمربوطبهچراغها دفنیکهبامنابعنور ادکتریکیکهباتعییناا،استانداردچراغاد ازتدویناین

 از کمتر باغV1999ودتاژ ازجمیه وبیرونی داخیی کاربرداا  باغچهبرا  راهاا، پارکینگاا، عبور ، اا،اا 

مهد،SELVبجزمناطقیبرا  ررو ،مناط اطرا استخاا،مناط پیادهروپیاده اا دوچرخهسوار ،پیست

.باردمی،وکاربرداا مشابهااکودك

چراغ استاندارد از قسمت جادهاین برا  دفنی اتومبی اا  اا  برا  و بهباندرو فرودگاه، درصورتیاا  که

روند.مینذکرردهاست،استفادهIEC61827استانداردبینادمییی



مراجع الزامی31-3-3

معتبراستند.IEC60598-1ادمیییبینمقرراتصفرازاستاندارد



 ها مقررات عمومی آزمون  31-2

معتبراستند. IEC60598-1ادمیییبینمقرراتصفرازاستاندارد

 

تعاريف  31-1

امراهتعاریفزیرمعتبراستند.،بهIEC60598-1ادمیییبینازاستاندارد1تعاریفبخش
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 هاي دفنی چراغ 31-1-3

برا نصبدرزمیندارا اتصاالتمنبعتغییهوقطعاتادکتریکیقراردادهردهدرزیرسطحاا مناسبچراغ

زمین.



 حداکثر دماي اسمی سطح 31-1-2

T 

.19-13باالتریندما سطحبیرونیدردسترسدرررایطاستفادهعاد مطاب بابند

بندي طبقه31-4

بند روند.طبقه IEC60598-1ادمیییبینازاستاندارد9اابایدمطاب بابخشچراغ



گذاري نشانه31-0

3مقرراتبخش استاندارد بهIEC60598-1ادمیییبیناز مقرراتبنداا ، 1-3-13امراه این3-3-13تا

استانداردمعتبراستند:

سذکرردهدردستورادعم سازنده .1-6-13بندباراسمیبرحسبنیوتن،مطاب با31-0-3

بایدرو چراغمطاب باستونTبرحسبدرجهسیسیوس:نمادTحداکثردما اسمیسطح31-0-2

صورتیکهدردستورادعم سازندهقیدردهو/یابهIEC60598-1بینادمیییازاستاندارد1-3سب ازجدول

است،درجردهبارد.

اطالعاتدستورادعم سازنده،بادرنظردارتنجعبهاتصالبیرونی،درصورتدزوم. 31-0-1

رود.مطابقت،بابازرسیوبررسیانجاممی
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 ساختار  31-6

معتبر3-6-13تا1-6-13امراهمقرراتبنداا ،بهIEC60598-1ادمیییبینازاستاندارد2مقرراتبخش

استند:

 

 روند.خرابمیازآنهاااالزمبارد،چونتعداد تعداد نمونهاضافیبرا انجامآزمونممکناست -يادآوري

 

 مقاومت در برابر بارهاي ايستا  31-6-3

اابایددربرابرحداق بارایستا ذکرردهدردستورادعم سازندهمقاومتکنند.چراغ

رود:مطابقت،باانجامآزمونزیربررسیمی

رود.ردهدردستورادعم سازندهنصبمیبااستفادهعاد ذکرنمونهمطاب 

الستیکیدرتماسباچراغنواربهوسییهیکاستوانهاستی نوخادیکهدارا یک،±%3بارآزمونباروادار 

.روداعمالچراغبهنوكبایدبارد،می

توخادیباید استوانه mm39قطر از درصورتیکهکوچکتر یا mm39بارد، قطر انداره به چراغDبارد

مراجعهرود .1باردسبهرک 

بارد. mm39ضخامتاستوانهتوخادیاستی باید

بایدبهررحزیربارد:یالستیکنوارمشخصات

 ؛“Aرور”دستورادعم طب  63±3سختی= -

 متر.مییی19ضخامت= -

طولآزمون در عمود ،باید منطب ،محور و عمود سبهرک اندسیمرکزبر مراجعه9پورشماتبارد

کنید .





2 

 

بانر کمترازیالستیکنوارباربایدبصورتیکنواختبایک ،N/min3999اعمالرود.حداکثرباربایدبه

رود.یکدقیقهاعمالمدت



مقرراتآزمونسیعنیIEC 60598-1بینادمیییازاستاندارد1-13-2پسازآزمون،نمونهبایدبامقرراتبند

ضربهمکانیکی مطابقتدارتهبارد.



"ادف"ابعاد پايه مشخص شده در پیوست  – 3شکل 

  

 چراغ

 راس
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  وسايل آزمون بار ايستا – 2شکل 

 نگهدارندهآزمون نگهدارندهآزمون

 چراغ

 چراغ

 نگهدارندهآزمون نگهدارندهآزمون

 استوانهالستیکی

 استوانهفوالد 

 نوارالستیکی
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 3بُرِشیبارهاي مقاومت در برابر گشتاور و  31-6-2 

برا استفادهچراغ موتور میاا طراحیرده وسای نقییه مناطقیکه کنند،در آنرفتوآمد در توانند

 مراجعهکنید بایددربرابر1- ازجدولادف2 وس3،پارکینگوغیرهسبهمواردسروغیرماریناا راهامانند:

گیر مقاومبارند.درحالحرکت،درحالترمزورتاببهوسییهچر خودرونیرواا اعمالرده

رود.بررسیمی9-9-6-13و1-9-6-13اا بنداا مطابقت،باانجامآزمون



 آزمون گشتاور 6-2-3- 31

گیرندبایدقابییتپییر،تنشمکانیکیرادارتهبارند.میقرار9چرخشیتحتنیرو کهااییازچراغقسمت

مراجعهکنید .ار3تحم کنندسبهرک یکدقیقهنیوتنیبهمدت39اابایدنیرو اتصاالتبیناینقسمت

اتصالبایدجداگانهآزمونرود.

سیعنیمقرراتآزمونIEC60598-1بینادمیییازاستاندارد 1-13-2پسازآزمون،نمونهبایدبامقرراتبند

ضربهمکانیکی مطابقتدارتهبارد.



 آزمون با اين هدف انجام می شود که کنترل اجزاء قطعات محکم کننده و چراغ در زمین، بررسی شود. -يادآوري







                                                           
1 - shear loads 

2- rotational force 
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نمايش آزمون گشتاور – 1شکل 

  بُرِشیآزمون بار  31-6-2-2

بهقبییاا بهامانقسمتکییونیوتن3کششیتدری نیرو ه،ب1-9-6-13بندمشابهباوسییهآزمونهب

درجهترک بهاماندرصورتتردید،سپسبایداعمالرود،ثانیه19امانهبیشترازثانیه3دستکممدت

.مراجعهکنید 2سبهرک دوبارهرااروددرجهتمحورمرکز نصبچراغمرتبه99برا درازا مییه

مطابقتدارتهبارد.IEC60598-1بینادمیییازاستاندارد1-13-2پسازآزمون،نمونهبایدبامقرراتبند

سیعنیمقرراتآزمونضربهمکانیکی .





 سمثال ثانیه69نیوتنبهمدت39نیرو فشار اعمالردهبهمییه=
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 بُرِشیتصوير آزمون بار  -4شکل 

 

 هاي حرارتی مقاومت در برابر شوک 31-6-1

اا حرارتیمقاومبارد.ریشهبایددربرابرتأثیرروك

رود:مطابقت،باانجامآزمونزیربررسیمی

گیار ررطایناستاندارد،پیش19-13ا بایدبرا آزموندوامحرارتیذکرردهدربندچراغوپورشریشه

روند.

دما زمانیکهچراغتاد.بگیرا آنبصورتافقیقرارچراغبایدتاحدامکانروبهباالوسطحپورشریشه

درریشه دماییکه به حرارتی دوام آزمون برسد، بود گیر رده میاندازه انداخته سپسچراغ.رودبکار

میرود منبعادکتریکیجدا از .خامو،ردهو ساز منبعادکتریکی، یخیکدیترآببالفاصیهپسازجدا

یکمتر رو پورشریشهC˚3سحداکثر ا ریختهرود.زمانالزمبرا ریختن بایدازیکبیند تقریباً

بیشتررود.ثانیه3آبنبایداز



 ریشه-ادف

 حیقه-ب

 قسمتاصیی-پ

 زمین-ث

 مرتبه 20کیلو نیوتن بر  5= نیرو کششیاعمالردهبهمییه
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اا ایمنیمناسببرا محافظتازاحتیاطبایستیا رود.ردیدپورشریشهتواندموجبترکیدناینآزمونمی -يادآوري

انجا حین اطرا در محیط بهارخا و رود. گرفته درنظر آزمون دباسم پوریدن مثال: ماسکعنوان ازو استفاده ایمنی،

ظرفیدستهبیندبهمنظوربهمنظورمحافظتازپیرامونوارخا وبکارگیر اا عمود پبرامونچراغتحتآزمونصفحه

 ریختنآبازفاصیهزیاد.

 

نبایدرکستهرود.رودوریشهمطابقت،بابازرسیچشمیوبررسیمی



 ها لبه 31-6-4

روند.1پخمعادلآنمترگردردهیامییی3/1دسترسبایدبایکرعاعبیشازاا درتمامدبه

ونظایرآنبارند.براقسواررده،بایدصا وبدونزبر ،باالییاا سطوحدبه

رود.مطابقت،بابازرسیبررسیمی



 مقاومت مکانیکی 31-6-0

بهIEC60598-1ادمیییبینازاستاندارد13-2اا مقرراتبخش نیوتن3جدیدا انرژ ضربهامراهیک،

.روداعمالمیمتر،



 فواصل خزشی و هوايی  31-7

معتبراستند.IEC60598-1ادمیییبینازاستاندارد11مقرراتبخش



 تمهیداتی براي زمین کردن  31-8

معتبراستند.IEC60598-1ادمیییبینازاستاندارد3مقرراتبخش

                                                           
1 -chamfering. 
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 ها  ترمینال  31-2

معتبراستند.IEC60598-1ادمیییبینازاستاندارد13و12اا مقرراتبخش



 اين يادآوري در ايران کاربرد ندارد. -يادآوري

 

 درونی بیرونی و کشی  سیم  31-35

:امراهموردزیر،معتبراست،بهIEC60598-1ادمیییبینازاستاندارد3مقرراتبخش

اند،بایدحداق باکهبوسییهسازندهتداركدیدهردهبرا اتصالبهمنبع،انگامیاابرا استفادهبیرونی،کاب 

خصوصیاتمکانیکیوادکتریکیازنوعزیرمعادلبارند.

نهوودتاژاسمیاا جریاناا باعای پالستیکیباااد تحتعنوان:کاب 1296استانداردمییرماره-

.V339 ازبیشتر

کاب - سایر پالستیکی غالفدار سیمV339/239اا  قوانین با سبهمطاب  محیی، مثال:کشی عنوان

HO7RN8F. ....و

رود.مطابقت،باانجامآزمونچشمیواستفادهازکاب مناسببرا چراغ،بررسیمی



 حفاظت در برابر شوک الکتريکی  31-33

معتبراستند.IEC60598-1ادمیییبینازاستاندارد3مقرراتبخش







11 

 

 هاي دوام و گرمايش آزمون  31-32

امراهمواردزیر،معتبراستند.،بهIEC60598-1ادمیییبینازاستاندارد"ت"وپیوست19مقرراتبخش

ادمیییبینازاستاندارد3-19و6-3،19-2،19-19اا ذکرردهدربنداا اا دفنیبایدتحتآزمونچراغ

IEC60598-1ادمیییبینازاستاندارد2ازبخش3-2اا بنداماقب ازآزمون9-2ساا  بندپسازآزمون

IEC60598-1روند.گفتهرده،قراردادهمی13-13کهدربندصورتی،به

،چراغIEC60598-1ادمیییبینازاستاندارد3-19و6-3،19-2،19-3،19-19اا بنداا برا آزمون

 باید در استاندارد مطاب با و عاد نصبرده موقتیIEC60598-1ادمیییبینوضعیتکار پایه درآزمون

 پیوست با "ت"مطاب  استاندارد از ادمییی IEC60598-1بین کی برا برا  یا رود تغییه کاربرداا یه

کاربرداا محدود،مطاب بادستورادعم سازندهبارد.

موردزیرمعتبراست:3-19و2-19اا بنداا برا آزمون

اندازه بارد، رده فیز نازكپورانده یکصفحه یکتور با بوسییه تابشنور سطح رو گیر اگر باید اا

اا رو قسمتصورتبراینغیربوسییهانگشتکآزمونقاب دمسبودهودرکهاا مات،درصورتیقسمت

رود.بیرونی،انجاممی

اا فیز دردسترس،نبایدازاندازهدما مشخصردهدربند ماتوقسمتااگیر ،دما پورشاندازهبا

بیشتررود.13-3-9



 و رطوبتنفوذ گرد و غبار، اجسام سخت  مقاومت در برابر  31-31

امراهموردزیر،معتبراستند.،بهIEC60598-1ادمیییبینازاستاندارد2مقرراتبخش

آزمون ترتیب بخش در ذکررده 2اا  استاندارد بیناز آزمونIEC60598-1ادمییی ترتیب با اا باید

جایگزینروند.19-13ذکرردهدربند

مطابقتدارتهبارند.سبرحسبکاربر  IP67یا IP65بامقرراتحداق بایدااچراغ
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کهدردستورادعم سازندهمشخصرده،انجامروند.صورتیآزادیابهفضا دراابایدآزمون

عنوانمثال:محفظهدادهردهسبها،رو وسییهآزمونپارشآبقرارچراغبایدبادوازمجانبی IPX5برا 

 بند با مطاب  سازنده، دستورادعم  مقررات با مطاب  یا 6-9-2بیرونی  استاندارد ادمیییبیناز

IEC60598-1.بارد

عاد IPX7برا  بصورتاستفاده باید به،چراغ حرارتپورشنصبو درجه اینکه تا و رود انداخته کار

بندا آندرخاللآزموندماییریشه سپسچراغبایدخامو،ردهوبالفاصیهمطاب با بهحداکثربرسد.

استاندارد2-9-3 آبغرIEC60598-1بینادمیییاز چراغاطالعاترورنیدرقدر چنانچهسازنده رود.

IP65مورداینکهچراغبتوانددربرابرتماسباریز،قطراتنصبرود،دادهبارد،بنابراینچراغبایدتنهابا

ازاینروانجاماینآزمونضرور نیست.مطابقتدارتهبارد.

IEC60598-1بینادمیییازاستاندارد9-9-2دامراهدوازمجانبیوکابیشمطاب بابنچراغبهIP6Xبرا 

رود. گردوغبارقراردادهمیدرمحفظه

مکاناتدرنظرگرفتهردها -يادآوري فشارجیوگیر بهمنظور حداز بابیشاز اینکهچراغ مشروطبر مطابقتIP67آزمون،

،مجازاست.دارتهبارد

رود.مطابقت،بابازرسیبررسیمی



 مقاومت عايقی و استقامت الکتريکی  31-34

معتبراستند.IEC60598-1بینادمیییازاستاندارد19مقرراتبخش



 مقاومت در برابر حرارت، آتش و ايجاد مسیر خزشی  31-30

معتبراستند.IEC60598-1بینادمیییازاستاندارد13مقرراتبخش
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 پیوست الف

 )اطالعاتی(

 راهنما براي نصب صحیح

 



به راانما اطالعاین سیستممنظور طراحان ویژهرسانی درکاربرداا  رورنایی مورداا  در بویژه چراغ،  

بارد.اا دمایی،ابعادومقاومتدربرابربارایستامیدودیتمح

ارتباطبا انتخابدر مطاب قوانینسیمباا نصرو،اریکاز مقرراتمیّینصب، اودویتبا کشیکشور ،

خواادبود.
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 هاي دمايی، ابعاد و مقاومت در برابر بارهاي ايستا ها و محدوديت کاربردهاي ويژه چراغ  3-جدول الف

 

 موارد مورد استفاده

 دما

T 

˚C 

a 

 ارتفاع

H 

mm 

b 

 بار ايستا

 

kN 

c 
در مناطقی که در حالت   -3

دسترس نیستند  عادي در

کشی( )مطابق قوانین سیم

X XX

محدودمناط  در -2 دردسترس

مخصو سبه فقط مثال: عنوان

دوچرخهسوارااوافرادپیاده 

1999 
d

3

1-  دردرتمامی نقاط سایر

سبه جادهعنواندسترس اا مثال،

ااوغیره وپارکینگروغیرمارین

 39یا63

e 

3399

امانندباال،امادرمناط برفی -4

زداییبادارا عوام یخ

 39یا63

e
. 
d

99

کهدر -0 جااایی خا : مناط 

می دما رودتواند آسیب باعث

سبه مثال: استخرمهدکودكعنوان ،

رناوغیره 

29. 
d

3

زدايی و  جوّ نمکی  هاي الزم بايستی در مورد سازگاري شرايط محیطی خاص و ساختار چراغ و حضور عوامل  يخ دقت –يادآوري 

 و... لحاظ شود.
مراجعهکنید.19-13و9-3-13حداکثرمقدار؛بهبنداا  -الف

اا باالییبیرونزدهردهاززمینبایستی،قسمتمترمییی33تا مترصفرمیییمراجعهکنید.از1حداکثرمقدار؛بهجدول -ب

دبهباالییباردسبرا ایجاددبهمناسب . 3mm ازفاصیه˚max=35دارا ریبحداکثر

راببینید1-6-13حداق مقدار؛بند -پ

-ت  مترمییی3تا تا اینمناط و مناط غیرپیادهمیییمتر93در انگامیکهدر نصبمی، بهرو نزدیکروند، عنوانمثال:

اا.دیوارااوساختمان

برا قسمتC˚63 -ث  و فیز حفاظتنشده  برا تخمینC˚39اا  عم  خا نصبسدر برحسبنوع برا ریشه.

 خطرپییر  .

 


