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 به نام خدا

 سازمان ملی استاندارد ايران با آشنايی

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

استانداردهایملایررسامی  نشر و تدوین تعیین، وظیفه که است کشور رسمی مرجع تنها 1331 ماه بهمن مصوب ایران، صنعتی

.دارد عهده به را ایران

باه92/6/29نامموسسهاستانداردوتحقیقاتصنعتیایرانبهموجبیکصدوپنجاهودوماینجلساهراورایعاادیاداریماور 

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

مؤسساات و مراکا  نظاران صااحب کاررناساانساازمان، از مرکب فنی های کمیسیون در مختلف های حوزه در استاندارد تدوین

تودیادی، باهرارایط توجاه باا و ملی مصادح با همگام وکورشی رود می انجام مرتبط و آگاه اقتصادی و تودیدی پژوهشی، علمی،

 کنندگان،صادرکنندگانمصرف تودیدکنندگان، رامل نفع، و حق صاحبان منصفانۀ و آگاهانه مشارکت از که است تجاری و فناوری

 ملای نویساساتانداردهایرود.پیش می حاصل دودتی غیر و دودتی های سازمان نهادها، تخصصی، و علمی مراک  واردکنندگان، و

 پیشانهادها و نظرهاا ازدریافت پس و رودمی ارسال مربوط فنی های کمیسیون اعضای و نفعذی مراجع به نظرخواهی برای ایران

.رود می منتشر و ایرانچاپ ملیررسمی  استاندارد عنوان به تصویب صورت در و طرح ررته آن با مرتبط ملی کمیتۀ در

کننادمای تهیاه راده تعیاین ضاوابط رعایات باا نی  صالحذی و مند عالقه هایسازمان و مؤسسات که استانداردهایی نویس پیش

 رود.بدینترتیب،استانداردهایی می منتشر و چاپ ایران ملی استاندارد عنوان به تصویب، درصورت و بررسی و طرح ملی درکمیتۀ

 مرباوطکاه ملیاساتاندارد کمیتۀ در و تدوین 3 رمارۀ ایران ملی استاندارد در رده نورته مفاد اساس بر که روند می تلقی ملی

.بارد رسیده تصویب به دهدمی سازمانملیاستانداردایرانتشکیل

(ISO)استاندارد ادمللی بین سازمان اصلی اعضای از ایران ملیاستانداردسازمان
9ادمللیادکتروتکنیک بین ،کمیسیون1

(IEC)و 

3قانونی رناسی اندازه ادمللی بین سازمان
(OIML)2رابط تنها بهعنوان و است

 کادکسغایایی کمیسیون 
3
(CAC)کشاور در 

 آخارین از کشاور، خاا  هااینیازمنادی و کلای رارایط باه توجاه ضامن ایاران ملای استانداردهای تدوین کند.در می فعادیت

 د.رومی گیریبهره ادمللیبین استانداردهای و جهان صنعتی و فنی علمی، پیشرفتهای

 و سالمت کنندگان،حفظ مصرف از حمایت قانون،برای در رده بینی پیش موازین رعایت با تواند سازمانملیاستانداردایرانمی

 استانداردهای از اجرایبعضی اقتصادی، و محیطی زیست مالحظات و محصوالت کیفیت از اطمینان عمومی،حصول و فردی ایمنی

 ساازمان نمایاد. اساتاندارد،اجبااری عادی رورای تصویب با وارداتی، اقالم یا/و کشور داخل تودیدی محصوالت برای را ایران ملی

 اجباری را آن بندیودرجه صادراتی کاالهای استاندارد اجرای کشور، محصوالت برای ادمللی بین بازارهای حفظ منظور به تواندمی

 آماوز،، مشااوره، درزمیناۀ فعاال مؤسسات و هاسازمان خدمات از کنندگان استفاده به بخشیدن اطمینان برای نماید.همچنین

کادیبراسایون ومراکا  هااآزمایشاگاه محیطای،زیسات مادیریت و کیفیات مادیریت هاایسیستم صدورگواهی و ممی ی بازرسی،

 تأییادصاالحیت نظاام ضوابط اساس بر را مؤسسات و هاسازمان گونه این سازمانملیاستانداردایران سنجش، وسایل رواسنجی 

کناد. نظاارتمای هااآن عملکرد بر و اعطا هاآن به صالحیت تأیید گواهینامۀ ،الزم ررایط احراز صورت در و کندمی ارزیابی ایران

 برای تحقیقاتکاربردی انجام و گرانبها فل ات عیار تعیین سنجش، وسایل کادیبراسیونرواسنجی  ،یکاها ادمللیبین دستگاه ترویج

.است سازمان این وظایف دیگر از ایران ملی استانداردهای سطح ارتقای

                                                           
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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 کمیسیون فنی تدوين استاندارد

 «توکار   هاي چراغ- ويژه  مقررات: 2-2قسمت  -ها چراغ »

)تجديد نظر اول(

 سمت و/ يا نمايندگی رئیس : 

ثابتمرزوقی،اسحق

قدرت فوقدیسانسمهندسیبرقر


دانشکدهفنیو-عضوهیئتعلمیدانشگاهتهران

کاررناستدویناستاندارد



 دبیر :

نسیمی،پیمانه

 فوقدیسانسزبانفرانسه،دیسانسفی یکر

کاررناستدویناستاندارد



)راسامیبهترتیبحروفادفبا:اعضاء 

حسینیتهرانی،سیدسعید

 دیسانسمهندسیبرقر


نمایندهررکتمهندسیدانشنورآذین

فرامرزی،بهرنگ

قدرت دیسانسمهندسیبرقر


سرپرستآزمایشگاهچراغررکتآزمایشگاههاای

صنایعبرق

فقیه،علی

ادکترونیک -برقردیسانس

مدیرفنیومهندسیصنایعرورناییربفروز



مصلحی،حمید

 دیسانسمهندسیبرقر

تمدیرهانجمنئمشاوروطراحرورنایی،عضوهی

مهندسیرورناییونورپردازیایرانیان



مهرراد،مسعود

ردیسانسمکانیک 


مدیرتحقیقوتوسعهوآزمایشگاهگلنور





 د

 

)ادامه( تدوين استانداردکمیسیون فنی 

میرزازاده،هادی

ردیسانسفی یک 

سرپرستآزمایشگاهصنایعرورناییمازینور



نورصادحی،رهرام

 دیسانسمهندسیبرقر



سیستم-غدیر طراح و مشاور و رورناییهای

مهندسی انجمن مدیره هیئت رئیس ادکتریکی،

رورناییونورپردازیایرانیان



آرمانوکیلیان،

 دیسانسمهندسیبرقر

مدیرعاملررکتآرمانماندگارنیرو
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 فهرست مندرجات

 صفحهعنوان

 ب آرناییباسازمانملیاستاندارد

جاستاندارد تدوین فنی کمیسیون

وپیشگفتار

1دهدفودامنهکاربر9-1

1مراجعاد امی9-9

9مقرراتعمومیآزمونها9-3

9تعاریف9-2

9-3  9طبقهبندی 

 9نشانهگیاری9-6

 9ساختار9-3

 9فواصلخ ریوهوایی9-3

 9پیشبینیاتصالزمین9-2

 3ترمینادها9-19

 3سیمکشیبیرونیودرونی9-11

 3حفاظتدربرابرروکهایادکتریکی9-19

آزموندواموآزمونگرمایش9-13
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 و

 

 3 مقاومتدربرابرنفوذگردوغبارورطوبت9-12

 3مقاومتعایقیواستقامتادکتریکی9-13

 3 حرارت،آتشوایجادمسیرخ ریمقاومتدربرابر9-16

6اندازهگیریدمایمحیطدرحیننصبراطالعاتی پیوستادف



  

 ادامه فهرست مندرجات

 



 ز

 

 پیش گفتار 

تدوینرد.این1331نخستینباردرسال"توکارهایچراغ-:مقرراتویژه9-9قسمت-هاچراغ"استاندارد

کمیسیون تایید و ایران استاندارد ملی توسطسازمان بررسی و اساسپیشنهادهایرسیده بر هایاستاندارد

اجالسکمیتهملیاستانداردبرقوهفتصدوهجدهمینمربوطبرایاودینبارموردتجدیدنظرقرارگرفتودر

ادکترون 96/11/1329یکمور  یکماده بند استناد اینکبه مقررات3تصویبرد. قوانینو اصالح قانون

ایران، تحقیقاتصنعتی و استاندارد موسسه ماه منتشر1331مصوببهمن ایران ملی استاندارد عنوان به ،

رود.می

زمی جهانیدر پیشرفتهایملیو تحوالتو هماهنگیبا خدمات،برایحفظهمگامیو علومو نهصنایع،

تکمیلاین پیشنهادیکهبرایاصالحو هر تجدیدنظرخواهدردو موقعد وم استانداردهایملیایراندر

استانداردهاارائهرود،هنگامتجدیدنظردرکمیسیونفنیمربوطموردتوجهقرارخواهدگرفت.بنابراین،باید

هایملیاستفادهکرد.هموارهازآخرینتجدیدنظراستاندارد

است.1331:سال3299-9-9ایناستانداردجایگ یناستانداردملیایرانرماره

 منبعوماخییکهبرایتهیهایناستانداردمورداستفادهقرارگرفتهبهررحزیراست:

IEC 60598-2-2: 2011, Luminaires – Part 2-2: Particular requirements –Recessed luminaire 
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 توکار  هاي چراغ -  ويژه  مقررات :2-2  قسمت -ها چراغ

 

 کاربرد  و دامنه  هدف  2-2

یاستکهبامنابعنوریادکتریکیکهباودتاژهایتوکارهایچراغاستاندارد،تعیینمقرراتاینهدفازتدوین

1هاییکهباجریانهوایامایعاتاستاندارد،چراغبارد.اینکارکردهویکپارچهردهاند،میV1999تغییهتا

گیرد.روندرادربرنمیخنکمی

 مراجع الزامی  2-2

اد امیزیرحاویمقرراتیاستکهدرمتنایناستانداردبهآنهاارجاعدادهردهاست.بدینترتیبکاه،مدارك

هارود.درموردمراجعدارایتاریخچاپو/یاتجدیدنظر،اصالحیهآنمقرراتج ئیازاینمقرراتمحسوبمی

تراستکاربرانذینفعایناستاندارد،امکانوتجدیدنظرهایبعدیاینمداركموردنظرنیست.بااینوجود،به

هاوتجدیدنظرهایمداركاد امیزیرراموردبررسیقراردهند.درموردمراجاعبادونکاربردآخریناصالحیه

تاریخچاپو/یاتجدیدنظر،آخرینچاپو/یاتجدیدنظرآنمداركاد امیارجاعدادهرده،موردنظراست.

مراجعزیربرایکاربردایناستاندارداد امیاست:استفادهاز

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

450/750 V 

IEC 60245 (all parts), Rubber insulated cables – Rated voltages up to and including 

450/750 V 

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

  

                                                           
1 - Liquid-Cooled Luminaires 
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 ها آزمون  عمومی  مقررات  2-9

هاادرآنج ئیااتکاههااییمعتبارهساتند.آزماونIEC60598-1صافرازاساتانداردبخاشمقارراتتمامی

درایاانذکاارراادهترتیاابانااد،بایاادبااهراادهتشااریحIEC60598-1ازاسااتانداردمربااوطهااایبخااش

 روند.استانداردانجام

رو،اندازهگیریدمایمحیطیکهچراغدرآننصبردهاست،راارائهمینماید."ادف"پیوست

   تعاريف  2-4

 ،معتبرهستند.IEC60598-1ازاستاندارد1بخشاستاندارد،تعاریفدراین

 ها چراغ  بندي  طبقه   2-0

طبقهبندیروند.IEC60598-1ازاستاندارد9هابایدبرطبقمقرراتبخشتمامیچراغ

 نشانه گذاري  2-6

،معتبرهستند.IEC60598-1ازاستاندارد3تمامیمقرراتبخش

 ساختار  2-7

معتبرهستند.IEC60598-1ازاستاندارد2تمامیمقرراتبخش

 فواصل خزشی و هوايی   2-8

معتبرهستند.IEC60598-1ازاستاندارد11تمامیمقرراتبخش

 پیش بینی اتصال زمین    2-2

معتبرهستند.IEC60598-1ازاستاندارد3تمامیمقرراتبخش
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 ها  ترمینال   2-25

معتبرهستند.IEC60598-1ازاستاندارد13و12هایتمامیمقرراتبخش

 سیم کشی بیرونی و درونی    2-22

معتبرهستند.IEC60598-1ازاستاندارد3تمامیمقرراتبخش

روند،هایقابلانعطافمورداستفادهبرایاتصالبهربکهتغییه،چنانچهتوسطسازندهچراغارائهبندهایاکابل

ادکتریکیدستبایدمشخصه استانداردهایهایمکانیکیو در آنچهکه با  IEC 60245 یاIEC 60227کم

کهممکناستتحتررایطکارعادی بایدقابلیتتحملبیشتریندماییرا برابربارندو تعیینردهاست،

والستیکچنانچهررایطقبلیرابرآوردهسازندPVCغیرازه.موادیبایجادرود،بدونتخریب،دارتهبارند

مناسبهستند.

بررسیمیرود.13-9تعریفردهدربندمطابقت،باانجامآزمون

هایتوکاربهدالیلزیرمجازاست:هاویابندهایقابلانعطافباچراغاستفادهازکابل -يادآوري

 راحتیقابلدسترسنیست.همراهچراغدرونکارقرارمیگیرد،پسبهکابلیابندقابلانعطاف،به -1

 آسانسازینصبچراغدردرونکار؛ -9

 هایتوکارقابلتنظیم.ودنتنظیمچراغمجازب -3



 هاي الكتريكی  حفاظت در برابر شوك   2-22

معتبرهستند.IEC60598-1ازاستاندارد3تمامیمقرراتبند

روكقسمت برابر حفاظتیدر درجه دارایهمان باید حفره، داخلسقفکاذبیا در چراغ اج اء و هایها

روند.چراغدرزیرسقفدرنظرگرفتهمیهایادکتریکیبارندکهبرایقسمت

حفرهسقف -يادآوري بههایکاذبیا مکانها نگهداریتلقیمیعنوان دسترسبراینصبو مهایقابل و جهتانعیروند

 .روندادکتریکیمحسوبنمیدربرابرروكحفاظت

 

رود.مطابقت،بابازرسیبررسیمی
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 آزمون دوام و آزمون گرمايش    2-29

معتبرهستند.1-13-9هم مانبامقرراتبندهایIEC60598-1ازاستاندارد19تمامیمقرراتبخش

کشیبرایاتصالبهمنبعتغییهکهبهچراغواردردهویامیتواندباچراغتماسپیداسیم2-29-2

کند،نبایدبهدماهایناایمنبرسد.

رود:هایزیربررسیمیمطابقت،باانجامآزمون

گیاریوسیلهکابلیکهمشخصاتآنرویچراغنشانههمراهآنارائهمیرودیابهچراغبهوسیلهکابلیکهبه

یککابل غیراینصورت، در بهربکهمتصلمیرود. است، استانداردPVCرده مورد IEC 60227 مطابقبا

گیرد.استفادهقرارمی

داغ یکعملکردعادیردرطولمسیرداخلییاتریننقطهچراغکهممکناستبا در کابلدرتماسبارد،

دارتهمیرودرود.کابلبدوناعمالهیچگونهفشاریدرایننقطهنگهسطحخارجیچراغ رویآنتعیینمی

نقطه در عایق دمای تماسبو پیوستهی در رده "ج"صورتذکر استاندارد گیریاندازهIEC60598-1از

رود.می

بیشتررود.1مایکارکردکابلنبایدازحدودمشخصردهدرجدولد

ازبخش3-19و6-3،19-2،19-19هایبندهایبارد،بایدباآزمونIP20آنهابیشترازIPعددکههاییچراغ 

،اماقبلیابههمراهآزمونرهای 9-2،همچنینبعدیابههمراهآزمونرهای بندIEC60598-1ازاستاندارد19

همیناستانداردارارهرده،مطابقتدارته12-9کهدربندIEC60598-1ازاستاندارد2ازبخش3-2بند

بارند.
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 دماي عملكرد کابل– 2جدول 

 محدوده دماي کارکرد شرح کابل

همراهچراغرباغالف بهکابلارائهرده





همراهچراغ:کابلارائهنشدهبه



هایداراینماددمایکابلچراغ-ادف

هایبدوننماددمایکابلچراغ-ب

ازاساااتاندارد9-19حاااداکدردماااایدادهرااادهدرجااادول

IEC60598-1



گیاریردهدماینشانه

ازاساااتاندارد9-19حاااداکدردماااایدادهرااادهدرجااادول

IEC60598-1بااارایPVCمعماااودیکاااهتحاااتکشاااش
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1- Tracking 
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"الف"پیوست   

 )اطالعاتی(

 اندازه گیري دماي محیط در حین نصب

 

ضروریاستتادقتکافیبعملآیدتاچراغتوکاردردرجهحرارتیبکارگرفتهرودکهبرایآنساختهرده

معموال1ًبارد.دیاوجودیکرابلناست.اصوالًپیشبینیاینکهآیاچراغپیشنهادردهمناسباست،مشکلمی

اف ایشدمایچراغ درگیرتهمواردیاز بهضرورتدارد. وجوددارتهاست، بخاطرها اف ایشدما مدال: طور

هایگرمایشیپشتسقفکاذب.وجودسیستم

چراغبایدtaیریدمایمحیطیاستکهچراغدرآنکارمیکند.دمایمحیطیاسمیگرو،زیربرایاندازه

حفره میانی نقطه در نصب  سطوح سایر ریا سقف سطح در محیط دمای بارد. محیط دمای برابر دستکم

دماییکهرویررایطعواملدیگرینصبردهوهمههایدیگررود.اینکههمهچراغاندازهگیریمی9متداول

بهمنظورپیشگیریازتبادلهوایغیرمعمول،حفرهروی چراغمؤثرهستند،درحالکاربارنداهمیتدارد.

اندازه مینقطه پورانده جیبگیری چراغ توسط که را اضافی گرمای است پورشممکن بنابراین و رود،

رود،جیبنماید.می



 تربارد.ممکناستبرایاینمنظورمناسبپورشعنوانچراغبهجعبهاستفادهاز-يادآوري

  

                                                           
1 -Mock-up 

هایکاذب،جهتنصبچراغدرآنهااستفادهمیروندمنظورازحفرهمتداولحفرههاییاستکهبهارکالمعمولدرسقف- 9
Typical Cavity. 
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1استفادهازحفرهتوکارآزمون
منظورنشاندادندماهایهایتوکار،بهگیریدمایعملکردیچراغبرایاندازه 

ایبارد.یکچراغتوکارنبایددرحفرهدروارربدونمنبعحرارتیدیگر همانندررایطتجربیدرحینکار،می

بخشاغرضایتباحجمیکوچکترازمحلنصب،نصبرود،مگراینکهسازندهچراغتأئیدنمایدکهکارکردچر

است.

اگرحجمزیادیازهوابوسیلهحرارتناریازسایرتجهی اتگرمازاجبرانرود،ممکناستحفرهتوکارآزمون

تقریبیررایطحرارتی کهررایطحرارتیمیتواند9بیانکننده نصبهایویژه در باالیسقفکاذببارد.

رود.برعکسدرفضایباالیسقف،جابجاییمیهمانجاممیبوجودبیایدیاوجوددارد،ضرورتاًیکبررسیعل

اسمیچراغtaزایدیگریوجودندارتهبارد.برایچنیننصبیتگونهتأسیساتحرارهواآزادانهنبودهوهیچ

توانددرصورتیبیشترروداسمیمیtaرودویدماییتعیینمیهمراهیکمحدودهدرحفرهتوکارآزمون،به

بخشاست.سازندهچراغتأئیدنمایدکهکارکرددراینحادتنصبویژهرضایتکه

بهدرخاللآزمون اندازهtaمنظورتعیینیابررسیها، یدمایمحیطیدرداخلمحفظهبدونهاگیریاسمی،

IEC60598-1ازاستاندارد"ت"جابجاییهوا،ودرخارجازآنمطابقحفرهتوکارآزموندادهردهدرپیوست

رود.انجاممی



 

                                                           
1 -The Test Recess 

2 -Thermal Condition 


