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  به نام خدا 

 سازمان ملی استاندارد ايران با آشنايی

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

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

  .دارد عهده به را ایران

بۀه   92/6/29نام موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به موجب یکصد و پنجاه و دومۀین جیسۀه رۀورا  عۀادی ادار  مۀور       

 جهت  اجرا ابالغ رده است.  92/3/29مور   33333/996سازمان میی استاندارد ایران تغییر و طی نامه رماره 

 مؤسسات عیمی، و مراکز نظران صاحب کاررناسان سازمان، از مرکب فنی اا  کمیسیون در مختیف اا  حوزه در استاندارد تدوین

 و تودیۀد ، فنۀاور    بۀه رۀرایط   توجه با و میی مصادح با امگام و کورشی رود می انجام مرتبط و آگاه اقتصاد  و تودید  پژواشی،

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

 ایۀران  میی نویس استاندارداا  . پیشرود می حاص  دودتی غیر و دودتی اا  سازمان نهاداا، تخصصی، و عیمی مراکز واردکنندگان،

 کمیتۀ در پیشنهاداا و نظراا از دریافت پس و رودمی ارسال مربوط فنی اا  کمیسیون اعضا  و نفع ذ  مراجع به نظرخواای برا 

 .رود می منتشر و ایران چاپ میی سرسمی  استاندارد عنوان به تصویب صورت در و طرح ررته آن با مرتبط میی

 کنند درکمیتۀ می تهیه رده تعیین ضوابط رعایت با نیز صالح ذ  و مند عالقه اا  سازمان و مؤسسات که استاندارداایی نویس پیش

 تیقی میی . بدین ترتیب، استانداردااییرود می منتشر و چاپ ایران میی استاندارد عنوان به تصویب، درصورت و بررسی و طرح میی

سۀازمان میۀی    مربوط کۀه  میی استاندارد کمیتۀ در و تدوین 3 رمارۀ ایران میی استاندارد در رده نورته مفاد اساس بر که روند می

 .بارد رسیده تصویب به دادمی استاندارد ایران تشکی 

(ISO)استاندارد  ادمییی بین سازمان اصیی اعضا  از ایران میی استانداردسازمان 
9ادکتروتکنیۀک   ادمییۀی  بۀین  ،کمیسۀیون 1

(IEC) و 

3قانونی  رناسی اندازه ادمییی بین سازمان
(OIML) 2رابط تنها به عنوان و است

 کدکس غذایی  کمیسیون 
3
(CAC)فعادیت کشور در 

  آخۀرین  از کشۀور،  خۀا   اۀا   نیازمنۀد   و کیۀی  رۀرایط  بۀه  توجۀه  ضۀمن  ایۀران  میۀی  اسۀتاندارداا   تۀدوین  کنۀد. در  مۀی 

 د.رومی گیر بهره ادمییی بین استاندارداا  و جهان صنعتی و فنی عیمی، پیشرفت اا 

 و سۀالمت  کنندگان، حفۀ   مصر  از حمایت قانون، برا  در رده بینی پیش موازین رعایت با تواند سازمان میی استاندارد ایران می

 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  و درجه صادراتی کاالاا  استاندارد اجرا  کشور، محصوالت برا  ادمییی بین بازاراا  حف  منظور به تواند می

 آمۀوز،،  مشۀاوره،  در زمینۀۀ  فعۀال  مؤسسۀات  و اۀا  سازمان خدمات از کنندگان استفاده به بخشیدن اطمینان برا  نماید. امچنین

 کادیبراسیون سواسنجی  و مراکز اا آزمایشگاه محیطی،زیست مدیریت و کیفیت مدیریت اا  سیستم صدور گواای و ممیز  بازرسی،

 ارزیۀابی  ایۀران  تأیید صۀالحیت  نظام ضوابط اساس بر را مؤسسات و اا سازمان گونه این سازمان میی استاندارد ایران سنجش، وسای 

 دسۀتگاه  کنۀد. تۀروی    نظارت مۀی  اا آن عمیکرد بر و اعطا اا آن به صالحیت تأیید گوااینامۀ ، الزم ررایط احراز صورت در و کند می

 سۀطح  ارتقۀا   بۀرا   تحقیقات کاربرد  انجام و گرانبها فیزات عیار تعیین سنجش، وسای  کادیبراسیون سواسنجی  ، یکااا ادمییی بین

 .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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 نورصادحی، رهرام

  دیسانس مهندسی برقس
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 رورنایی و نورپرداز  ایرانیان

 

 وکیییان، آرمان

  دیسانس مهندسی برقس

 مدیر عام  ررکت آرمان ماندگار نیرو

 



 ه 

 

 فهرست مندرجات

 صفحه عنوان

 ب آرنایی با سازمان میی استاندارد

 ج استاندارد تدوین فنی کمیسیون

 و پیش گفتار

 1 داد  و دامنه کاربر 99-1

 9 مراجع ادزامی 99-9

 9 اا مقررات عمومی و آزمون 99-3

 3 تعاریف 99-2

 3 اا طبقه بند  چراغ 99-3

 3 گذار  نشانه 99-6

 3 ساختار 99-3

 19 فواص  خزری و اوایی 99-3

 19 پیش بینی اتصال زمین 99-2

 19 اا ترمینال 99-19

 19 سیم کشی درونی و بیرونی 99-11

 13 حفاظت در برابر روک ادکتریکی 99-19

 13 آزمون دوام و گرمایش 99-13



 و 

 

 12 مقاومت در برابر گرد و غبار،اجسام سخت و رطوبت 99-12

 12 مقاومت عایقی و استقامت ادکتریکی     99-13

 12 مقاومت در برابر حرارت ، آتش و ایجاد مسیر خزری     99-16

 99 آزمون بشکه گردان   ساطالعاتی  پیوست ادف     

  

 ادامه فهرست مندرجات
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 پیش گفتار 

تدوین رد.  1339نخستین بار در سال " رورنایی  اا  ریسه - ویژه  : مقررات99-9قسمت  -اا چراغ "استاندارد 

اا   این استاندارد بر اساس پیشنهاداا  رسیده و بررسی توسط سازمان میی استاندارد ایران و تایید کمیسیون

برق و اجالس کمیته میی استاندارد  اجدامینافتصد و  بار مورد تجدیدنظر قرار گرفت و دراودین مربوط برا  

قانون اصالح قوانین و مقررات  3تصویب رد. اینک به استناد بند یک ماده  96/11/1329مور   ادکترونیک

، به عنوان استاندارد میی ایران منتشر 1331مصوب بهمن ماه   موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران،

 .رود می

اانگی با تحوالت و پیشرفت اا  میی و جهانی در زمینه صنایع، عیوم و خدمات، برا  حف  امگامی و ام

استاندارداا  میی ایران در موقع دزوم تجدید نظر خوااد رد و ار پیشنهاد  که برا  اصالح و تکمی  این 

براین، باید استاندارداا ارائه رود، انگام تجدید نظر در کمیسیون فنی مربوط مورد توجه قرار خوااد گرفت. بنا

 امواره از آخرین تجدید نظر استاندارداا  میی استفاده کرد.

 است. 1339: سال  3299-9-99این استاندارد جایگزین استاندارد میی ایران رماره 

 منبع و ماخذ  که برا  تهیه این استاندارد مورد استفاده قرار گرفته به ررح زیر است:

 

IEC 60598-2-20 : 2010, Luminaires – Part 2-20: Particular requirements – Lighting chains 
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  روشنايی  هاي ريسه -  ويژه  مقررات : 02-0  قسمت -هاچراغ

 

 کاربرد  و دامنه  هدف  02-1

  صورت  به  رده  متص   ادتهابی  المپبا   اا  ریسه  معتبر برا   استاندارد، تعیین مقررات  ایناد  از تدوین 

استاندارد   ، است. اینV939کمتر از   تغذیه  و با ودتاژاا   یا خارجی  داخیی  استفاده  برا   یا مواز   سر 

 قرار گیرد.  مورد استفاده IEC 60598-1 ادمییی بیناستاندارد   امراه  به  بایستی

 

 بارد. ،می رده  بسته  سر   اا  با المپ  از ریسه  مثادی اا و اعیاد، در جشن  تزیین  برا   ریسه - 1  يادآوري

 بارد. ، می رده  بسته  مواز   اا  المپ با  از ریسه  اا مثادی گردرگاه یا  اسکی  پیست  رورنایی  برا   ریسه - 0  يادآوري

 بارد. معتبر می  " فشار " از نوع  المپ  اا  دارنده نگه  مجهز به  نور   اا  ریسه  برا  استاندارد،  این  مقررات - 2  يادآوري

 کنند.  می  استفاده "  ریسه"  بجا  "  ررته"  کشوراا از واژه  برخی - 4  يادآوري

 

   الزامی  مراجع  02-0

  ترتیب این  . به است  رده  داده  آنها ارجاع  استاندارد به  این  در متن  که  است  مقرراتی  زیر حاو   ادزامی  مدارک

و / یا تجدیدنظر،   چاپ  تاریخ  دارا   در مورد مراجعرود .   می  استاندارد محسوب  از این  جزئی  مقررات  آن

استاندارد   این  ذینفع  کاربران . معهذا بهتر است مورد نظر نیست  مدارک  این  بعد   اا و تجدیدنظراا  اصالحیه

  مراجعقرار داند. در مورد   زیر رامورد بررسی  ادزامی  مدارک  اا و تجدیدنظراا  اصالحیه  کاربرد آخرین  امکان

مورد   رده  داده  ارجاع  ادزامی  مدارک  و / یاتجدید نظر آن  چاپ  و / یا تجدید نظر، آخرین  چاپ  تاریخ  بدون

 . نظر است

 : است  استاندارد ادزامی  کاربرد این  زیر برا   از مراجع  استفاده
 

20-1  IEC 60083, Plugs and socket-outlets for domestic and similar general use standardized 

in member countries of IEC 

20-2  IEC 60227 (all parts), Polyvinyl chloride insulated cables of rated voltages up to and 

including 450/750 V 

20-3  IEC 60238:2004, Edison screw lampholders1)Amendment 1 (2008) 
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20-4  IEC 60245 (all parts), Rubber insulated cables – Rated voltages up to and including 

450/750 V 

20-5  IEC 60529, Degrees of protection provided by enclosures (IP Code) 

20-6  IEC 60598-1:2008, Luminaires – Part 1: General requirements and tests 

20-7  IEC 60811-3-1:1985, Common test methods for insulating and sheathing materials of 

electric cables – Part 3: Methods specific to PVC compounds – Section One: Pressure test at 

high temperature – Tests for resistance to cracking Amendment 1 (1994) Amendment 

2(2001) 

20-8   IEC 61184, Bayonet lamp holders 

20-9    IEC 61347-2-11, Safety of lamp control-gear – Part 2-11: Particular requirements for 

miscellaneous electronic circuits used with luminaires 

 ها  آزمون  عمومی  مقررات  02-2

آنها در   جزئیات که  اایی معتبر استند. آزمون IEC60598-1 ادمییی بینصفر از استاندارد   بخش  مقررات  تمامی

  در این  ذکر رده  ترتیب اند، باید به رده  تشریح IEC 60598-1 ادمییی بیناز استاندارد   مربوط  اا  بخش

 روند.  استاندارد انجام

  تعاريف  02-4

 ي روشنايی   ريسه 02-4-1

اا   دارنده که بصورت سر ، مواز  یا ترکیبی از سر / مواز  و ااد  نگهچراغ ساخته رده از یک مجموعه 

 اند. عای  رده با اتصال داخیی، بسته رده

اا  از نوع فشار    عنوان مثال: المپ هسب اا  غیر استاندارد برا  ریسه اا  رورنایی استفاده رده با المپ – 1يادآوري 

 روند. می گرفته  اا بخشی از ریسه رورنایی درنظر المپ

اا بخشی از ریسه رورنایی درنظر گرفته  اا  غیر قاب  تعویض، المپ برا  ریسه اا  رورنایی مجهز به المپ – 0يادآوري 

 روند. می

مراجعه  16-3-99عنوان مثال: فالرر، به بند  هسب ریسه رورنایی می تواند با دوازم تغذیه المپ یکپارچه بارد – 2يادآوري 

نمایید .
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  شده  درز بندي  ريسه 02-4-0

  ، آب انعطا  یا قاب   ، محکم عای   رفا   نیمه  یا ریینگ  دوده  داخ   که  ا  رده  یکپارچه  ا  ریسه  رورنایی

 بارد.  مفص   در دو انتها و بدون  رده  بند 

 ها  چراغ  بندي  طبقه  02-0

 و 1-3-99 بنداا   با مقررات  امزمان IEC 60598-1 ادمییی بیناز استاندارد  9  بخش  باید با مقرراتاا   چراغ

 بارند.  دارته  امین استاندارد مطابقت 99-2-9

 III و II  درکالس  ادکتریکی  اا   در برابر روک  حفاظت  نوع  باید برحسب  رورنایی  اا  ریسه 02-0-1

 قرار گیرند.

دربرابر   حفاظت  نوع  بر حسب  بیرونی  استفاده  برا   رده  طراحی  رورنایی  اا  ریسه 02-0-0

،  ور در آب  موقتاً غوطه با فشار، و  آب  ، ضد پارش آب  ، ضد پارش ضد باران  عنوان ، باید به گردوغبار و رطوبت

 روند.  بند   طبقه

   گذاري  نشانه  02-6

 و 1-6-99  بنداا   با مقررات  امزمان IEC 60598-1 ادمییی بین استاندارداز  3  بخش  مقررات  تمامی

 استاندارد معتبر استند .  امین 99-6-9

 اطالعات زیر باید رو  ریسه اا  رورنایی درج رود: 02-6-1

  اا  مشخصهیا   نوعی  مرجع  اا  باید مشخصه  رده  بسته  سر   اا   با چراغ  رورنایی  اا  ریسه -  ادف

گذار  بر رو  ریسه  درج کردن نشانه که انگامیرا دارا بارند.   ریسه  مجموعه  و ودتاژ اسمی اا المپ  ادکتریکی

پذیر نبارد، اطالعات باید بر رو  یک غال  یکپارچه رده با ریسه یا بر رو  یک برچسب  رورنایی امکان

 صورت دائمی درج رود.  چسبیده به سیم، به

 دارا بارند: را زیر  خود اشداراا   امراه باید به  رورنایی  اا  ریسه -  ب

 نشود؛یا باز   بسته  المپی ، تغذیه  منبع  به  ریسه  اتصال  انگام - 1

از   پیشگیر   برا   نامی  توان  ودتاژ و امان  با امان  با المپی  سوخته  اا  ، المپ سر   اا  المپ  برا  - 9

 بارد؛ معتبر نمی  رده  بند   آب  اا  ریسه  برا   مقررات  روند. این  تعویض  بالفاصیه  گرمایش
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نشود، اگرچه بسته بند  برا  ترمینال تغذیه پیش   وص   برق  قرار دارد به  ا، در بسته  که  انگامی  ریسه - 3

 بینی نشده بارد؛

  امین 3-13-99با بند   از مطابقت  اناطمین  فیوز، برا   و مجهز به  رده  بسته  سر   اا  المپ  برا  - 2

 کنید ؛    مراجعه مورد سث  نشود سبه  فیوز تعویض  بدون  فیوز با المپ  دارا   استاندارد، المپ

 دارنده ران مطمئن روید. اا به نگه از بسته بودن تمامی المپ -3

 ند:زیر را دارا بار اضافی  ، باید اشداراا  معمودی  رورنایی  اا  ریسه -  پ

 "فقط براي استفاده داخلی"

 اند باید دارا  اشداراا  اضافی زیر بارند: اا  رورنایی که برا  اتصال داخیی پیش بینی نشده ریسه

 "بايد فقط در صورتی مورد استفاده قرار بگیرد که تمام اتصاالت  آن درزبندي شده باشند.  ريسه  اين -احتیاط"

 3-13-99بند   با مقررات  از مطابقت  اطمینان  برا   فیوزدار که  المپ  مجهز به  رورنایی  اا  ریسه -  ث

  دار بارند سبهفیوز  اا  المپ  رورنایی  وسای   کننده  مشخص  دستورادعم   یک  امراه  اند، باید به رده  طراحی

  نمائید .   مراجعه 3-6-99بند 

فیوز   یک  توسط  چه  جریان افزایش  مدار در صورت  دنکر  قطع  برا   که  ستا  فیوزدار، المپی  استاندارد، المپ  این در -  يادآوري

 اند. رده  ، طراحی   ویژه اا  سفییمان  اا  ررته مثال  عنوان  دیگر به  وسای   توسط  ، چه با المپ  رده  و یکپارچه  جداگانه

ارا  اشدار  بارند که مشخص کند اا  غیر استاندارد باید د اا  رورنایی استفاده رده با المپ ریسه -ج

اا  جایگزین باید از امان نوع المپ مورد استفاده در ریسه بوده و یا از نوعی بارند که سازنده تعیین  المپ

 مراجعه نمایید .   9-6-99کرده است سبه بند 

کند که  اا  غیر قاب  تعویض، باید دارا  اشدار  بارد که مشخص اا  رورنایی مجهز به المپ ریسه –چ 

 اا غیرقاب  تعویض استند. المپ

  ، سج  و سچ   باید رو  بسته بند  درج روند.-3-اطالعات ذکر رده در موارد سب

  یک  یا رو   تعویض دائمی غیر قاب   یا روکش  المپ یا کاب   دارنده نگه  زیر باید بر رو   اطالعات  02-6-0

 بارد:  رده  درج  کاب   به  چسبیده  برچسب

 نماد مبداء ساین نماد می تواند تجار  یا نماد رناسایی سازنده یا نام فرورنده مسئول بارد ، -  فاد
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 ،کاربرد  ، در صورتIII یا II   کالسنماد  -  ب

کاربرد، یا اطالعاتی که مشخص کند   و گرد وغبار، در صورت  در برابر رطوبت  حفاظت  اا  هدرج  نشانه -  پ

 برا  استفاده داخیی است،ریسه رورنایی فقط 

 .III  کالس  اا  ریسه  برا   ودتاژ نامی -  ت

 اا  جایگزین، ودتاژ نامی المپ -ث

 اایی از امان نوع المپی که در ریسه استفاده رده است، استفاده رود. فقط از المپ -ج

  وسییه  یک وند باید بهر بکار می 3-13-99با بند   مطابقت  تامین  برا   که  فیوزدار   اا   چراغ 02-6-2

 .، مجهز بارد ویژه  رنگ  مثال یک  عنوان  مناسب، به  رناسایی

 ساختار  02-7

 تا 1-3-99بند   با مقررات  ، امزمان IEC 60598-1 ادمییی بین از استاندارد 2بند   مقررات  تمامی

 بارند. معتبر می 3-16- 99

 IECادمییی  بیناستاندارد   باید با مقررات  E27و  E10  ،E14  ادیسون  المپ  اا  دارنده نگه 02-7-1

 بارد.  دارته  مطابقت 60238

 بارد.  دارته  مطابقت  IEC 61184ادمییی بیناستاندارد   باید با مقررات میخی  اا  دارنده نگه

اایی از نوع فشار    مثال: المپ عنوان بهاا  غیر استاندارد س ریسه رورنایی با المپ ازدر مورداستفاده 

بخشی از ریسه  عنوان بهعنوان بخشی از ریسه اا  رورنایی درنظر گرفته رده و در نتیجه  هاا ب المپ

 روند. رورنایی آزمون می

ادمییی  بینباید با مقررات استاندارد    فشار   از نوع  مشابه  المپ  اا  دارنده و نگه E5  المپ  اا  دارنده نگه

IEC 60238 بارد.  دارته  مطابقت 

،  رده  نصب مواز    رورنایی  اا  در ریسه  نافذ قرار گرفته  عایقی  اتصاالت، B22 و E27  المپ  اا  دارنده نگه

 بارند.  دارته  استاندارد مطابقت  این  باید با مقررات

معتبر   ترمینال مجموعه   به  مربوط IEC 60598-1ادمییی بیناز استاندارد  2  از بخش 6-2بند  02-7-0

 بارد. نمی
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  اا و اتصاالت ترمینال  به  مربوط IEC 60598-1 ادمییی بین استاندارداز  2از بخش  3-2 بند 02-7-2

 رود: می  زیر اعمال  مقررات  امراه  به  تغذیه

عمر اجزاء   طول  مدت  باید در تمام  ریسه  اجزاء سازنده  به  کشی  سیم  یا  بیرونی  درونی  اتصال  اا  رو،

 نمایند.  را تأمین  مناسبی  ادکتریکی  ، اتصال المپ  سازنده

 رود. اا  این استاندارد، بررسی می مطابقت، با بازرسی و انجام آزمون

 ادمییی بین استاندارد از  2  از بخش 11-2از بند  3-11-2و  2-11-2  بنداا   مقررات  فقط 02-7-4

IEC 60598-1  جریان، معتبر استند.  حام   اا  و قسمت  ادکتریکی  اتصاالت  به  مربوط 

در   در برابر گرد وغبار ورطوبت  الزم  حفاظت  درجه  مینأت  برا   رده  استفاده  درزگیراا  02-7-0

بارند.   مقاوم  جو   ، باید در برابر تغییراتیبیروناا   محیط  برا   رده  طراحی  رورنایی  اا  مورد ریسه

  اطرا   سختی  د و باید بهبمانن ثابت   ریسه  خود رو   باید در جا   المپ  تعویض  در انگام  درزگیراایی  چنین

 نمایند. خود قرار دارند، را احاطه   اا در جا  المپ  که  در انگامی  المپ

 رود . می  بررسی  دستی  و با آزمون  آزمون  ، با انجام مطابقت

 وجود ندارد.  اتصاالت  جو   در برابر تغییرات  مقاومت  بررسی  برا   مقرراتیحاضر ر حال د

  برا  IEC60598-1 ادمییی بیناز استاندارد  2  از بخش 13-2بند   با مقررات  مطابقت  02-7-6

از  13بند   اا  آزمون  کمک  به  مکانیکی  مقاومت  اا  با آزمون  باید در رابطه  فشار   المپ  اا  دارنده نگه

 انجام گیرد. IEC 60238ادمییی  بیناستاندارد 

 بند  تمطابق ، مقررات  از آزمون  رود . پس  می  ، انجام فاقد المپ  المپ  دارنده نگه  نمونه  سه  اا بررو  آزمون

 بارند.   رده  باید برآورده  IEC60598-1 ادمییی بیناز استاندارد  2  از بخش 2-13

جز  هنباید ب فشار    با نوع  مشابه  المپ  اا  دارنده با نگه  E10و E5 المپ   اا  دارنده نگه 02-7-7

 قرار گیرند:  استفادهرود ، مورد   از مقادیر زیر بیشتر می  ار المپ  ودتاژ اسمی  که  انگامی

 ،V93  مشابه  کوچک  المپ  اا  دارنده نگه و  E5  المپ  اا  دارنده نگه  برا  -

 ،V69  سر  بسته رده  کوچک  المپ  اا  دارنده نگه و E10  المپ  اا  دارنده نگه  برا  -

 . V 939مواز   بسته رده  E10 اا  المپ  دارنده برا  نگه -
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 رود.  بررسی  ، باید با بازرسی مطابقت 

اا در  اند، مقاومت رده  بسته  سر   صورت  آنها به  اا  المپ  که  رورنایی  اا  درمورد ریسه 02-7-8

روند. حفاظت دربرابر روک   اا قرار داده المپ  باید در درون  المپ  اا  ررته  کردن  پ   وجود، برا   صورت

 اا در حال کار استند، به خطر بیفتد. مقاومت که انگامیادکتریکی وآتش نباید 

اا قطع  المپ    اا  سفییمان  ررته  آن  در طی  که  با آزمونی  دزوم  و در صورت  آزمون  با انجام مطابقت،

 رود .  می  روند، انجام می 

  پوریده  ارتعال رقاب غی  اند، باید با مواد عایقی رده  یکپارچه  با ریسه  که  اایی  زن  چشمک 02-7-2

 روند.  نصب  ریسه  کاب   به  مطمئن  ا  گونه  و باید به  رده

  بررسی 16 -99  آزمون  وسییه  به    از مواد عایقی سفییمانی  ا  غیر ررته  اا  المپ  و برا   ، با بازرسی مطابقت

 رود . می

 وجود ندارد. 02-7-12

 بارند.  دارته از مواد عایقی  ا  باید بدنه  فشار   اا  المپ  تعویض  برا   المپ  اا  دارنده نگه 02-7-11

 رود.  بررسی  بازرسی  ، باید با انجام مطابقت

  دارنده ه نگهب نسبتنباید   تعویض  قاب   فشار   المپ  حبابوجود، و   ، در صورت کالاک 02-7-10

 کالاک پیچانده رود.و نگه دارنده المپ نباید نسبت به د رون  پیچانده  المپ

. رود  می  بررسی  دارنده و نگه  المپ  حباب ، مابینmin1  بمدت Nm 993/9  گشتاور پیچشی  ، با اعمال مطابقت

 جایی در طول آزمون نباید ر  داد. هجاب گونه ایچ

  المپ  ودی روند،  و بردارته  جایگذار   آسانی  باید به فشار ،  از نوع  تعویض  قاب   اا  المپ 02-7-12

فشار  باید   از نوع  تعویض  قاب   اا  بماند. المپ  خود باقی  باید در جا   N 3  نیرو  کششی  اعمال  در انگام

ستحت بررسی  N 19 تاN   3که تحت یک نیرو  کششی حادی دارنده، در یک اتصال ادکتریکی با کنتاکت نگه

 N   3گیرد که یک نیرو  کششی  دارنده انگامی صورت می قرار دارند، دارته بارند. جدا کردن المپ از نگه

 ستحت بررسی  اعمال رود.N 19  تا

که المپ باید در  مقاومت کنند، درحادی N  1 ±   N19اا  غیر قاب  تعویض باید در برابر یک نیرو   المپ

 دارته بارد و نباید ناایمن رود.وضعیت خود قرار 
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خصو   هخطر بیاندازد، ب هخرابی که ایمنی را ب گونه ایچانگام اعمال ارکدام از نیرواا  گفته رده، 

 رکستن یا جداردن حباب المپ از کالاک نباید اتفاق بیفتد. گونه ایچ

 رود.  بررسی ، رده  اعمال  نیرو   گیر  و اندازه  دستی  آزمون  ، باید با انجام مطابقت

رود  ستحت بررسی  قرارداده می C ± 5˚C˚120  حرارتی با دما   نمونه سپس به مدت دو ساعت در محفظه

 رود. و در ادامه تا رسیدن به دما  اتاق سرد می

گیرد با این ررط که ادزامات و مطابقت تحت ررایط بحرانی،  اا قرار می نمونه مجدداً تحت امین آزمون

 که برا  نمونه قب  از عمییات دمایی بیان رد، رعایت رود. چنان ام

 بارند.  دارته  کافی  مکانیکی  باید مقاومت  رده  درزبند   رورنایی  اا  ریسه 02-7-14

  اا  از آزمون  ار کدام  تحت  ریینگ  بار قراردادن 23محکم، با   رده  درزبند   رورنایی  اا  ریسه  مطابقت

 د:رو  می  زیر بررسی

 .رود می  اعمال  min1  مدت  به ارتعا،،  بدون دو سر ریینگ،  به ، N 69  کشش -  ادف

  ، به ارتعا، تردید  بدون  درصورت سمتناوباً  جهت  ترین در نامناسب  دو سر ریینگ  ، بهNm 13/9 گشتاور -  ب

 رود . می  اعمال  min 1  مدت

  باال و    و سب سادف  اا  آزمون  باید با انجام  ، مطابقت انعطا   قاب   رده  درزبند   رورنایی  اا  در مورد ریسه

 :رود می  زیر، بررسی  آزمون  آنها با انجام  دنبال  به

 : آزمون

زیر   ررح  و دما به  رود تعداد دفعات  پیچانده N 69  با نیرو  mm 939با قطر   استوانه  یک  رو   ریینگ

 بارد: می

   C ± 5˚C˚25 در دما    مرتبه 19  است 99  آنها کمتر یا مساو  IPد عد  که  رورنایی  اا  ریسه  برا  -

   C ± 5˚C˚25  در دما   مرتبه 19  است 99آنها بیشتر از  IPعدد   که  رورنایی  اا  ریسه  برا  -

   C ± 5˚C˚15-  در دما   مرتبه 19  سپس
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داد و   خطر بیاندازد، از خود  نشان  را به  ریسه  ایمنی  که  خرابی  گونه نباید ایچ  ، ریینگ آزمون  از انجام  پس

  دارته  ، مطابقت برقدار و بدنه  اا  قسمت  ما بین  رده  اعمال 13-99بند   ادکتریکی  مقاومت  باید با آزمون

 بارد.

 . مجاز است  آزمون  اا در حین مپال  ردن  خراب - 1  يادآوري

 . است  رده  داده نشان 3  در رک   انعطا   قاب   ریینگ  یک   پیچاندن  برا   مناسب  آزمون  از وسییه  مثادی - 0  يادآوري

از  1-13-2اا  ریسه اا  رورنایی باید با مقررات مکانیکی گفته رده در بند  حباب المپ 02-7-10

 که: زمانی مطابقت دارته بارند.  Nm 9/9با استفاده از نیرو  فشار  IEC60598-1ادمییی  بیناستاندارد 

 اا قاب  تعویض نیستند؛ المپ -ادف

 یا

 اند. صورت مواز  بسته رده هاا استاندارد نبوده و ب المپ -ب

اا  باید  زن مثال: بخش کنترل کننده چشمک عنوان بهتمامی دوازم کنترل ادکترونیکی س 02-7-16

 نیز بارند.. 11-2-61347ادمییی بینامراه مقررات این استاندارد، مطاب  با مقررات استاندارد  به

 رود. می  اا بررسی و انجام آزمون   ، با بازرسی مطابقت

   و هوايی  خزشی  فواصل  02-8

و   ادیسون  با رزوه  المپ  اا  دارنده نگه  برا  جز به IEC 60598-1 ادمییی بین از استاندارد 11بند   مقررات

دارند،   مطابقت IEC 60238ادمییی  بیناز استاندارد  13با بند   که  فشار   نوع از  کوچک  المپ  اا  دارنده نگه

 بارد. معتبر می

  زمین  اتصال  بینی  پیش  02-2

 معتبر استند. IEC 60598-1 ادمییی بین از استاندارد  3  بخش  مقررات  تمامی

 ها  ترمینال  02-12

 معتبر استند. IEC 60598-1 ادمییی بین از استاندارد 13  بخش  مقررات  تمامی

  و بیرونی  درونی  کشی  یمس  02-11
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اا   بارد. کاب  معتبر نمی IEC 60598-1 ادمییی بین استاندارد از  3 از بخش 9-9-3بند  02-11-1

  اا  ریسه خروجی   اا  و کاب   رده  درزبند   رورنایی  اا   ریسه جز بهرورنایی،   اا  ریسه  و درونی  بیرونی 

   کمتر بارند:1نباید از مقادیر داده رده درزیرسجدول رماره   رده  درز بند 

  اا  دارنده نگه  که رده درزبند و ریسه اا  رورنایی معمودی   II  کالس  معمودی  رورنایی  اا  در مورد ریسه

 است رده  بسته  سر   صورت در آنها به  المپ

 23ISIRI  693 
 ISIRI 52* 693 
 

  رده  بسته سر    صورت در آنها به  المپ  اا  دارنده نگه  که  II  کالس  غیرمعمودی  رورنایی  اا  در مورد ریسه

  است

 ISIRI 57* 693 
 

  رده  بسته مواز   صورت در آنها به  المپ  اا  دارنده نگه  که  II  کالس  غیر معمودی رورنایی  اا  در مورد ریسه

 رده غیر معمودی درزبند ، امچنین برا  کاب  اا  اتصال ریسه اا  رورنایی  است

 ISIRI 57* 693 
 

از   بیش  المپ  دارنده نگه  ترین و نزدیک  پریز تغذیه  ابینآنها م  کاب   طول  که  رورنایی  اا  درمورد سایر ریسه

m3  از کاب    قسمت  آن  برا  -بارد 

607 ISIRI 66 
 

حداکثر توان اسمی اند،  تغذیه رده (SELV)اایی از ریسه که با  و قسمت III کالساا  رورنایی  برا  ریسه

 بیشتر نشود   50Wاز 

 ISIRI 42* 693 
 

حداکثر توان اسمی اند،  تغذیه رده (SELV)اایی از ریسه که با  و قسمت III کالساا  رورنایی  برا  ریسه

 بیشتر نشود    50Wاز 

عای  بند  مطاب  با بند 

 از استاندارد 3-3-1

 ادمییی بین

IEC60598-1  انجام

 رود می

  مقررات داده برگ مربوط ساخته شده است. م محکم و دو اليه عايق، مطابق با*کابل از يک سی

. 

 رود . می  ، بررسی و محاسبه  گیر  ، اندازه با بازرسی  مطابقت

 از مقادیر زیر کمتر بارد:  اا نباید از یکی ااد   مقطع  سطح

  اا  دارنده یا سایر نگه E5 ،E10  المپ  اا  دارنده با نگه   IIکالس   رورنایی  اا  ریسه  برا  9mm3/9- ادف

 کوچک؛  المپ

  که B22یا  E14 ،E27،B15  المپ  اا  دارنده با  نگه  IIکالس   رورنایی  اا  ریسه  برا  9mm 33/9-  ب

 استند؛  رده  بسته  سر   اا  المپ  دارا 

  که B22یا   E14 ،E27،B15  المپ  اا  دارنده با  نگه  IIکالس   رورنایی  اا  ریسه  برا  9mm 3/1 -  پ

 استند؛  رده  بسته  سر   اا  المپ  دارا 

با توانی بیشتر از  SELV و قسمت اایی از ریسه که با  IIIکالس   رورنایی  اا  ریسه  برا  9mm 3/9-ت

50W روند؛ تغذیه می 
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با توانی کمتر از  SELVو قسمت اایی از ریسه که با   IIIکالس   رورنایی  اا  ریسه  برا  9mm2/9-ث

50W روند؛ تغذیه می 

 اا  بسته رده بین دوراخه و ریسه رورنایی بدون درزبند .؛ کاب   برا  9mm 1 -ج

 امراه درزبند . اا  بسته رده بین دوراخه و ریسه رورنایی به کاب   برا  9mm 3/1-چ

 با توانی کمتر از استند SELVاایی از ریسه که با  و قسمت IIIکالس   رورنایی  اا  اگر توان اسمی ریسه

 W 39 توانند سطح مقطعی برابر یا کمتر از اا  سیم کشی درونی و بیرونی می ااد  روند، تغدیه می 
9

mm 2/9  پیش بینی رده برا  ادایت جریان وخصوصیات مکانیکی مناسب، دارته بارند.اگر حداکثر توان

 1 جدولستاره مطابقت دارته بارند سبه  ISIRI 42 693  اا باید با مقررات کاب ، بارد W 39اسمی بیش از 

از  1-3-3اا باید با مقررات بند  کمتر بارد، عای  بند  کاب  W 39آمده در باال مراجعه رود . اگر توان از 

 مطابقت دارته بارند. IEC 60598-1ادمییی بیناستاندارد 

کمتر از  اسمی  حداکثر توان  دارا   که III  کالس  رورنایی  اا  ریسه  و درونی  بیرونی  کشی  سیم  که  جایز است

W39 9کمتر از   صا   مقطع  با سطح  رورنایی  اا  ریسه  درونی  اا  ااد  بارند و می
mm 2/9آنکه  ررط ، به  

  اا  ریسه  بارند. برا   رده دارا بارند، درزبند   را بحد کافی  مکانیکی  و خوا   جریان  حم   ظرفیت

 جهت به کافی  اا  احتیاط  آنکه  استند، به ررط  پذیرفته  نشده  عای   اا  ، ااد III  کالس  رده  درزبند 

 رود.   رعایت IEC 60598-1 ادمییی بین از استاندارد 1-3-3بند   با مقررات  مطابقت

 رود. مطابقت با بازرسی و انجام اندازه گیر  و محاسبه، انجام می 

از  3-19-9-3 در بند   ذکر رده  ررته، آزمون  تک  کاب   دارا   رورنایی  اا   در مورد ریسه 02-11-0

 رود . می  زیر انجام  صورت  به IEC 60598-1ادمیی بیناز استاندارد   3  بخش

 رود. نمی  گشتاور انجام  آزمون رود.  می  کشیده N39  با نیرو  بار 39  کاب 

  دارته  مطابقت 3691استاندارد میی رماره   باید با مقررات  رورنایی  اا  ریسه  اا  دو راخه 02-11-2

 بارند.

در   رده  حفاظت  دوراخه  یک  به باید  یبیروناا   در محیط  استفاده  برا   رده  طراحی  رورنایی  اا  ریسه

 ، مجهز بارد. اتصال  جعبه  یک  وسییه  به  ثابت  با سیم  مییدا  اتصال  برا   یا مناسب  آب برابر تررح 

 متر کمتر بارد. 3/1نباید از   المپ  دارنده نگه  و اودین  دوراخه  مابین  کاب   طول
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 .رود می  بررسی  گیر  با اندازه  مطابقت

  بارند، ممکن می  نصب  جهت مواز   اا  المپ  دارا   که  تعویض  غیرقاب   رورنایی  اا  ریسه  المپ  اا  دارنده نگه - 1  يادآوري

  مینأرا ت  با ااد   ادکتریکی  و اتصال  کاب   ، و نفوذ عای  است  رده  وص   یا تیغه  پین  یک  توسط  که  تخت  کاب   یک  به  است

 کند، مجهز بارد. می

را مجاز  6391با استاندارد میی رماره   مطاب   اا  از دوراخه  کشوراا، استفاده  در برخی  کشی سیم  مقررات -0 دآورييا

 رمارند. نمی

  الکتريکی  در برابر شوك  حفاظت  02-10

 تا 1-19-99  بنداا   با مقررات  امزمان  IEC60598-1 ادمییی بیناز استاندارد   3بند   مقررات  تمامی

 معتبر استند. 99-19-3

 با   که  آنهایی جز به  اایی در المپ  قرارگیر   برا   که  رورنایی  اا  در مورد ریسه 02-10-1

  اا  در برابر روک  اند، حفاظت رده  بینی  روند، پیش می  یا بزرگتر استفاده E10المپ   اا  دارنده نگه

   المپ  اا  دارنده نگه  مجهز به  رورنایی  اا  ریسه  برا   بارد که  با مقدار   معادل  باید حداق   ادکتریکی

E10 استند، بارند.  مناسب 

  سهودت جهت   به  ریسه  از سراا   یکی  قطع  برا   هوسیی  یک  دارا   رورنایی  ریسه  دو راخه  در صورتیکه

اتکا   و سطح  قطر ورود   بارد که  مادگی  بخش  یک  باید  دارا   در سر کاب  هرد  نصب  بارند، ااد   نصب

نباید   دانده  اتصال  بارد. دو قسمت 1در رک    با ابعاد ذکر رده  باید مساو   برقدار آن  اا  قسمت  رو 

 جدا روند.  گیرند، از ام قرار می N19  کشش  نیرو   تحت  که  یانگام

  آزمون انگشتک   با آزمون  ، مطابقت میخی  المپ  اا  کالاک  و برا   المپ  دارنده نگه  فیز   اا  قسمت  برا 

 .  رود  می  ، بررسی IEC 60529ادمییی  بیندر استاندارد   استاندارد ذکر رده

  پایه  موجود در بازار، باید دراین  رود، کالاک  می  بررسی  میخی  المپ  دسترسی  عدم  قابییت  که  در انگامی

 رود.  قرار داده

با   تصادفی  اا  در برابر تماس  حفاظت  توانند برا  می رود می  داده  آنها ارجاع  به 3-3-99در بند   که  اتصاالتی -  يادآوري

 قرار گیرند.  مورد استفاده  میخی  اا با کالاک المپ  اا  کالاک

  اا  در برابر روک  حفاظت  ، درجه سر ریسه  جدا کردن  برا   ا  وسییه  دارا   جریان  اا  دو راخه  برا 

استاندارد در   استاندارد ذکر رده  آزمون  با انگشتک  اتصال  طعهق  دمس  بارد که  صورتی  باید به  ادکتریکی
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  یا وسییه  دوراخه  با بدنه  پین  این  است  پین  یک  اتصال  طعهنبارد. عموماً ق  ممکن  IEC 60529ادمییی  بین

 .  است  رده  داده  پورش  دیگر   حفاظتی

اند را،  قرار گرفته  مورد استفاده  که  فیز   تزئینات یا سایر  نباید تزئینات  رورنایی  اا  ریسه 02-10-0

 برقدار کند.

رد گ mm 2  با رعاع  آن  نوک  که mm 3  و پهنا  mm 3/9  ضخامت  به  تخت  پروب  یک  وسییه  ، به مطابقت

با   جهات  درتمام  آن  اعمال  انگام  انگشتک  برقدار با این  قسمت اا   به  رود. دستیابی می  ، بررسی است  رده

 اند. رده  وص   آن  به  ریسه  اا  المپ  که ، در حادی است N 3/9کمتر از   نیرو 

  ، نصب اصطکاک جز به  با روری  بدنه  رو   مطمئن  ا  گونه باید به  المپ  دارنده نگه  اتصاالت 02-10-2

از   رود. مثادی دارند، پیشگیر    آمادگی  ردن  دسترس  قاب   برا   که  دارنده نگه  اتصاالت  روند، تا از جابجایی

 .  است  المپ دارنده  نگه  اا  نتاکتک  رو  پورش   ، اعمال پورش  توسط  مناسب  ساز   ایمن  رو،

 . رود  می  زیر بررسی  آزمون  مطابقت، با انجام

 ادمییی بیناز استاندارد  19  از بخش 3-19بند   مقررات  ، بر طب  ساعت 3  بمدت  المپ  دارنده نگه  رش

 IEC60598-1تا دما   المپ  اا  دارنده نگه،  روند. سپس می  دما برسد، گرم  باالترین  به  که  ، در جهتی  

  رده  متص  ار ااد    به N 13  نیرو  min 1  مدت و به  را بردارته  ا  ررته  اا  و المپ  رده  خنک  محیط

  اعمال  طور امزمان  به  رده  متص   ار دو ااد   به N 39  نیرو  min 1   بمدت  رود. سپس می  اعمال

  ه، نیرواا در فاصی المپ  دارنده نگه  اتصاالت  ردن  از بردارته  اناطمین  منظور حصول  رود. به می

  mm3/9 ±  mm3  روند. می  اعمال  اتصال  نقاط 

  آزمون این  برا   مناسب  وسییه  از یک  جا روند. مثادی هجاب mm 3/9از   نباید بیش  آزمون، اتصاالت  در خالل

 .  است  رده  داده  نشان  9   در رک 
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 ابعاد بر حسب مییی متر

 هاي روشنايی مثالی از اتصال دهنده مناسب براي ريسه—1شکل 
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 ابعاد بر حسب مییی متر

 

 دارنده مثالی از يک وسیله آزمون مناسب براي کنترل سختی کنتاکت نگه -0شکل 

  

 پین دوال
 وزنه متحرک

 دارنده المپنگه

طوریکه بازو  دارنده المپ بهصفحه حمایتی اضافی نگه

 کند نیرو اعمال میاارم در وضعیت افقی قرار دارد و 

منظور سهودت محکم بر، در بازو به

 دارنده المپ نگه دارتن ااد  نگه

 ااسورا  برا  ااد 
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 راانما:

 قطر قرقره چوبی  -1

 ریینگ نور  قاب  انعطا  و وزنه قب  از رروع آزمونفاصیه بین نقطه ثابت رده  -9

 

 مثالی از يک وسیله آزمون مناسب براي غلتاندن شیلنگ قابل انعطاف -2شکل

  

 ابعاد بر حسب مییی متر
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   و گرمايش  دوام  آزمون  02-12

 تا   1-13-99  بنداا   با مقررات  امزمان IEC 60598-1ادمییی بین از استاندارد 19  بخش  مقررات  یتمام

 معتبر استند. 99-13-3 

 از استاندارد 6-19و 3-19، 2-19اا  بنداا   بارد، باید با آزمون IP20آنها بیشتراز  IPعدد   که  اایی  چراغ

از  3-2، اما قب  یا به امراه آزمون بند  9-2چنین بعد یا به امراه آزمون بند  ، ام IEC 60598-1 ادمییی بین

امین استاندارد اراره رده، مطابقت  12-99که در بند   IEC 60598-1 ادمییی بیناز استاندارد  2بخش 

 دارته بارند.

استاندارد  از 19  از بخش 1-2-19  از بند  و مورد ست 1-3-19  از بند  مورد ست  مقررات 02-12-1

 روند: می  زیر جایگزین  با متن IEC 60598-1 ادمییی بین

با   ریسه تغذیه   در انگام  رده  گیر   اندازه  برابر توان 93/1  مساو  را  توان  رود که  انجام  ودتاژ اا با  آزمون

 بکند.  ودتاژ اسمی

استاندارد  19  از بخش 1-2-19  از بند  و مورد سچ 1-3-19  از بند  مورد سث  مقررات 02-12-0

  نشده تعویض  رده  آببند   رورنایی  اا  ریسه  اا  المپ  معتبر استند، مگر اینکه   IEC 60598-1 ادمییی بین

 بارند.

 3-3-99با بند  مطاب   که  ، انگامی   المپ سفییمان  اا  ررته  کردن  پ   برا   کارکرد وساییی 02-12-2

  مخاطره  را به  ایمنی  برسد که  دمایی  به  رورنایی  از ریسه  نقطه  داد تا ایچ  روند، نباید اجازه می  نصب

 بیاندازد.

باید   ریسه  اجزا   رود. دما   بارد، بررسی  نشده  تعویض  که  ار المپی  رو   کردن  پ   ، باید با وسییه مطابقت

اا نباید از مقادیر  و کاب   المپ  اا  دارنده نگه  رود. دما   تثبیت  کردن  پ   از وسای   از کارکرد ار یک  قب 

 بیشتررود. IEC 60598-1 ادمییی بیندر استاندارد   رده  داده 19-9و  19-1  در جداول  ذکر رده

باید  یافته  دست  دما   کند، باالترین  عم   آزمون  فیوزدار  در خالل  مثال: المپ  عنوان بهس  محاف   اگر وسییه

 رود.  در نظر گرفته  نهایی  دما   عنوان به
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   ورطوبت  سخت  در برابر گردوغبار ،اجسام  مقاومت  02-14

زیر معتبر استند. در مورد   با مقررات  امزمان IEC 60598-1 ادمییی بین از استاندارد  بند نه  مقررات

از استاندارد   2در بند   ذکررده  اا  آزمون  انجام  ، ترتیب بیشتر است IP20آنها از  IP  که  اا  چراغ

 استاندارد بارد.  امین 19-99با بند   باید مطاب   IEC 60598-1ادمییی بین

  نصب اا کامالً ، ریسه IEC 60598-1ادمییی بیناز استاندارد  2 از بخش 9-2در بند   ذکر رده  آزمون  در خالل

  تصادفی  صورت به   المپ اا  دارنده اند و نگه خود قرار گرفته  درجا   مناسب  اا  استند، المپ  استفاده  و آماده

 روند. می  بسته

   الکتريکی  و استقامت  عايقی  مقاومت  02-10

 معتبر استند. IEC 60598-1 ادمییی بینازاستاندارد 19  بخش  مقررات  تمامی

  و ايجاد مسیر خزشی  در برابر حرارت ، آتش  مقاومت  02-16

 استثنا :  به معتبر استند، IEC 60598-1ادمییی بیناز استاندارد  13  بخش  مقررات  تمامی

از   3بند   با آزمون 1-9-13بند   آزمون ، رده  درزبند   رورنایی  اا  ریسه  انعطا   قاب   اا   ریینگ در مورد -

 .رود می  جایگزین 3393-3-1استاندارد میی رماره 
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  الف  پیوست

 ( )اطالعاتی

  گردان  بشکه  آزمون

 

 

  . معتبر است II  کالس  رورنایی  اا  ریسه  برا   سفقط

 .نیستادزام آور 

 

 


