
 

 

  

 

 

 جمهوري اسالمی ايران استاندارد ملی ايران

Islamic Republic of Iran 
INSO 

81-2-0225  18-2-5920 سازمان ملی استاندارد ايران 

اول تجديد نظر  Iranian National Standardization Organization 1st.Revision 

8922  

 -هاچراغ

 - ويژه  : مقررات81-2قسمت 

مصارف  شنا وهاي ويژه استخرهاي  چراغ

  مشابه

 

 

Luminaires – 

Part 2-18: Particular requirements -  

Luminaires for swimming  pools 

and similar applications 

 

 

 

ICS: 29.140.50 ; 97.220.10 

2014 



 ب

  به نام خدا 

 سازمان ملی استاندارد ايران با آشنايی

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

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

باهسااامانملای92/6/29نامموسسهاستانداردوتحقیقاتصنعتیایرانبهموجبیکصدوپنجاهودومینجلسهشورایعااییاداریماور 

جهتاجراابالغشدهاست.92/3/29مور 33333/996استانداردایرانتغییروطینامهشماره

 پژوهشی، مؤسساتعلمی، و مراکز نظران صاحب کارشناسانساامان، اا مرکب فنی های کمیسیون در مختلف های حواه در استاندارد تدوین

 اا کاه اسات تجااری و توییدی،فنااوری بهشرایط توجه با و ملی مصایح با همگام وکوششی شود می انجام مرتبط و آگاه اقتصادی و توییدی

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

 اعضاای و نفاعذی مراجاع باه نظرخاواهی برای ایران ملی نویساستانداردهایشود.پیش می حاصل دویتی غیر و دویتی های ساامان نهادها،

 به تصویب صورت در و طرح رشته آن با مرتبط ملی کمیتۀ در پیشنهادها و نظرها اادریافت پس و شودمی ارسال مربوط فنی های کمیسیون

.شود می منتشر و ایرانچاپ ملی)رسمی( استاندارد عنوان

 طرح ملی کننددرکمیتۀمی تهیه شده تعیین ضوابط رعایت با نیز صالحذی و مند عالقه هایساامان و مؤسسات که استانداردهایی نویس پیش

 بار کاه شاوند مای تلقی ملی شود.بدینترتیب،استانداردهایی می منتشر و چاپ ایران ملی استاندارد عنوان به تصویب، درصورت و بررسی و

-مای ساامانملیاستانداردایرانتشکیل مربوطکه ملیاستاندارد کمیتۀ در و تدوین 3 شمارۀ ایران ملی استاندارد در شده نوشته مفاد اساس

.باشد رسیده تصویب به دهد

(ISO)استاندارد ایمللی بین ساامان اصلی اعضای اا ایران ملیاستانداردساامان
9ایمللیایکتروتکنیک بین ،کمیسیون1

(IEC)بین ساامان و 

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

 کدکسغذایی کمیسیون 
3
(CAC)تادوین کند.در می فعاییت کشور در 

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

 د.شومی گیریبهره ایمللیبین استانداردهای و جهان صنعتی و فنی علمی، پیشرفتهای

 فردی ایمنی و سالمت کنندگان،حفظ مصرف اا حمایت قانون،برای در شده بینی پیش موااین رعایت با تواند ساامانملیاستانداردایرانمی

 بارای را ایاران ملای اساتانداردهای اا اجرایبعضای اقتصادی، و محیطی ایست مالحظات و محصوالت کیفیت اا اطمینان عمومی،حصول و

 بااارهای حفظ منظور به تواندمی ساامان نماید. استاندارد،اجباری عایی شورای تصویب با وارداتی، اقالم یا/و کشور داخل توییدی محصوالت

 باه بخشایدن اطمینان برای نماید.همچنین اجباری را آن بندیودرجه صادراتی کاالهای استاندارد اجرای کشور، محصوالت برای ایمللی بین

 کیفیت مدیریت هایسیستم صدورگواهی و ممیزی باارسی، آمواش، مشاوره، درامینۀ فعال مؤسسات و هاساامان خدمات اا کنندگان استفاده

 و هااسااامان گوناه ایان ساامانملیاستانداردایاران سنجش، وسایل کاییبراسیون)واسنجی( ومراکز هاآامایشگاه محیطی،ایست مدیریت و

 و اعطا هاآن به صالحیت تأیید گواهینامۀ ،الام شرایط احراا صورت در و کندمی ارایابی ایران تأییدصالحیت نظام ضوابط اساس بر را مؤسسات

 انجاام و گرانبهاا فلازات عیار تعیین سنجش، وسایل کاییبراسیون)واسنجی( ،یکاها ایمللیبین دستگاه کند.ترویج نظارتمی هاآن عملکرد بر

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

  

                                                           
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 



 ج

 کمیسیون فنی تدوين استاندارد

 «و مصارف مشابه  شناهاي هاي ويژه استخر چراغ - ويژه  مقررات: 81-2قسمت  -ها چراغ »

)تجديد نظر اول(

 سمت و/ يا نمايندگی رئیس : 

ثابتمراوقی،اسحق

قدرت(فوقییسانسمهندسیبرق)


دانشکدهفنیو-عضوهیئتعلمیدانشگاهتهران

کارشناستدویناستاندارد



 دبیر :

نسیمی،پیمانه

(فوقییسانسابانفرانسه،فیزیکییسانس)

کارشناستدویناستاندارد



))اسامیبهترتیبحروفایفبا:اعضاء 

حسینیتهرانی،سیدسعید

(ییسانسمهندسیبرق)


نمایندهشرکتمهندسیدانشنورآذین

فرامرای،بهرنگ

قدرت(ییسانسمهندسیبرق)


هاایسرپرستآامایشگاهچراغشرکتآامایشگاه

صنایعبرق

فقیه،علی

ایکترونیک(-)ییسانسبرق

مدیرفنیومهندسیصنایعروشناییشبفروا



مصلحی،حمید

(ییسانسمهندسیبرق)

مشاوروطراحروشنایی،عضوهیئتمدیرهانجمن

مهندسیروشناییونورپرداایایرانیان



مهرشاد،مسعود

)ییسانسمکانیک(


وآامایشگاهگلنورمدیرتحقیقوتوسعه



 د



)ادامه( کمیسیون فنی تدوين استاندارد

میرااااده،هادی

)ییسانسفیزیک(

سرپرستآامایشگاهصنایعروشناییمااینور



نورصایحی،شهرام

(ییسانسمهندسیبرق)



سیستم-غدیر طراح و مشاور و روشناییهای

مهندسی انجمن مدیره هیئت رئیس ایکتریکی،

روشناییونورپرداایایرانیان



وکیلیان،آرمان

(ییسانسمهندسیبرق)

مدیرعاملشرکتآرمانماندگارنیرو
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 فهرست مندرجات

 صفحهعنوان

 ب آشناییباساامانملیاستاندارد

جاستاندارد تدوین فنی کمیسیون

وگفتارپیش

1دهدفودامنهکاربر13-1

1راتعمومیآامونهارمق13-9

1اصطالحاتوتعاریف13-3

9طبقهبندیچراغها13-2

13-3  9نشانهگذاری 

13-6  2ساختار 

13-3  3فواصلخزشیوهوایی 

13-3  3پیشبینیاتصالامین 

13-2  3ترمینایها 

13-19  3سیمکشیبیرونیودرونی 

13-11  6حفاظتدربرابرشوکهایایکتریکی 

13-19  6آاموندواموآامونگرمایش 

13-13  3 مقاومتدربرابرگردوغبارورطوبت 

13-12  3مقاومتعایقیواستقامتایکتریکی 



 و

 فهرست مندرجاتادامه 

 صفحه عنوان

 3 مقاومتدربرابرحرارت،آتشوایجادمسیرخزشی13-13

 3 هاییکهقسمتجلوییآنهاباآبدرتماسهستندوسیلهمناسببرایچراغ1شکل

 

  



 ا

 پیش گفتار 

نخستینبار"ومصارفمشابه شناهایهایویژهاستخرچراغ-ویژه:مقررات9-13قسمت-هاچراغ"استاندارد

ایناستانداردبراساسپیشنهادهایرسیدهوبررسیتوسطساامانملیاستاندارد1333درسال تدوینشد.

اجالسهجدهمینوهفتصدبارموردتجدیدنظرقرارگرفتودراویینهایمربوطبرایایرانوتاییدکمیسیون

اینکبهاستنا96/11/1329مور وایکترونیک برقکمیتهملیاستاندارد قانون3دبندیکمادهتصویبشد.

،بهعنواناستاندارد1331مصوببهمنماهاصالحقوانینومقرراتموسسهاستانداردوتحقیقاتصنعتیایران،

ملیایرانمنتشرمیشود.

خدمات، و علوم امینهصنایع، جهانیدر پیشرفتهایملیو تحوالتو هماهنگیبا برایحفظهمگامیو

تکمیلایناستانداردهایملی برایاصالحو پیشنهادیکه هر و خواهدشد نظر تجدید موقعیزوم ایراندر

بنابراین،باید استانداردهاارائهشود،هنگامتجدیدنظردرکمیسیونفنیمربوطموردتوجهقرارخواهدگرفت.

هموارهااآخرینتجدیدنظراستانداردهایملیاستفادهکرد.

است.1333:سال3299-9-13ناستانداردملیایرانشمارهایناستانداردجایگزی

منبعوماخذیکهبرایتهیهایناستانداردمورداستفادهقرارگرفتهبهشرحایراست:

 

IEC 60598-2-18: 1993  + amd1 : 2011 + corrigendum1 : 2013,  Luminaires - Part 2-18: Particular 

requirements - Luminaires for swimming pools and similar applications 
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و مصارف مشابه شناهاي استخر ويژه هاي چراغ - مقررات ويژه :81-2قسمت  -ها چراغ

 

 هدف و دامنه کاربرد  81-8

درآبویادرتماس هایثابتمخصو استفادهتعیینمقرراتمربوطبهچراغ هدفااتدوینایناستاندارد،

به داخلاستخرباآب، رانی،استخرهایباغیکهدار،استخرهایقایقهایشنا،استخرهایفوارهعنوانمثال:

باشد.ایهستند،میهایرشتهبرایاستفادهباالمپ

استخرها –يادآوري ایکتریکی یشناتأسیسات ایمللی بین استاندارد IEC364-702در ایکتریکی تأسیسات تحتعنوان:

اندآمدههایشنا،استخر399بخش–هایخا هایامکانها،قسمتهفتممقرراتبراینصبساختمان

ایعنوانمثال:آنهاییکهدرپشتتابلوهاییشیشههاییراکهدرتماسباآبنیستند)بهاینمقرراتچراغ

ااچراغنصبشده چراغچنینچراغاند(همجدا شاملنمیهایدستییا را ایناستانداردهایسیار شوند.

مقرراتعمومی،مورداستفاده-متاولقس-هاتحتعنوان:چراغIEC 60598-1همراهاستانداردبایستیبه

قرارگیرد.

 ها  مقررات عمومی آزمون 81-2

هاییکهجزئیاتآنها.آامونمعتبرهستندIEC 60598-1ایمللیبین تمامیمقرراتبخشصفراااستاندارد

اند،بایدبهترتیبذکرشدهدراینتشریحشدهIEC 60598-1ایمللیبینهایمربوطاااستاندارددربخش

 استانداردانجامشوند.

 اصطالحات و تعاريف 81-9

 .معتبرهستندIEC 60598-1ایمللیبیناااستاندارد1درایناستاندارد،اصطالحاتوتعاریفبخش

 ها طبقه بندي چراغ 81-4

چراغ باید برطبقها بخش استاندارد9مقررات بندهایهمIEC 60598-1ایمللیبیناا مقررات چنین

 ایناستاندارد،طبقهبندیشوند.3-2-13تا13-2-1

هاقرارگیرند.چراغIIIهابایددرکالسهایایکتریکی،چراغحفاظتدربرابرشوكنظراا 81-4-8

بدونموجکDCV39حداکثریاV AC19بایددارایمدارهایدرونیوبیرونیباشندکهباویتاژحداکثر

کارکنند.
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81-4-9 نظر چراغاا ورطوبت، گردوغبار برابر درجهمقاومتدر درباره ایر در آنچه طبق باید ها

حفاظتآمدهاستطبقهبندیشوند.

فوارهوغیرههستند،طبقه که چراغ اا هاییقسمت 81-4-2-8 آباستخر، ارتباطبا بندیحفاظتیدر

 باشد.(IPX8)اببافشارایادمقاومدربرابرچراغباید

هاییااچراغکهدرارتباطباآباستخر،فوارهوغیرهنیستند،طبقهبندیحفاظتیقسمت 81-4-2-2

 باشد.IP54چراغبایدحداقل

هابایدبراساسروشنصب،تعویضالمپواتصالبهمنبعتغذیهبهشرحایرطبقهچراغ 81-4-9

بندیشوند:

هاااطرفدیگرچراغکهباآباتصالبهمنبعوتعویضالمپدرآنهاهاییکهچراغ:Aدهر 81-4-9-8

.شود،انجاممیتماسندارد

81-4-9-2  چراغBرده : هاییکه آنها در و منبع به انجامتعویضالمپاتصال چراغ طرفدیگر اا

.قسمتییاتمامیآباستخرتخلیهشدهباشداماپسااآنکهشود،انجاممیشودکهباآبتماسدارد،می

شوند.هاییاستکهبهمنظورتعویضالمپکامالًااآببیرونآوردهمی:چراغCرده 81-4-9-9

 نشانه گذاري  81-0

2-3-13تا1-3-13همراهمقرراتبندهایبهIEC 60598-1ایمللیبیناااستاندارد3تمامیمقرراتبخش

معتبرهستند.

صورتایرنشانهاندوبایدبههاییاستکهفقطبرایاستفادهدرآبپیشبینیشدهچراغ 81-0-8

گذاریشوند)بهفارسییاالتین(:

“فقطجهتاستفادهبهصورتغوطهوردرآب”
1

 

اندوهمراهترانسفورماتورهایایمنپیشبینیشدههاییاستکهفقطبرایاستفادهبهچراغ 81-0-2

صورتایرنشانهگذاریشوند:بهباید



                                                           
1-For Use Only When Immersed in Water
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“ایزویهایمنترانسفورماتورهایباهمراهفقطاستفاده”

.6299مطابقباایزاماتمجموعهاستانداردهایملی



همراهخروجیترانسفورماتور)برحسبویتآمپر(بایدرویچراغدرجشدهویادردستورایعملارائهشدهبه

 چراغدادهشدهباشد.

ایندستورایعملبایدهمراهچراغبه 81-0-9 ارائهشود. بایددستورایعملیتوسطشرکتساانده ها

شاملکلیهاطالعاتجزئیالامبراینصبچراغ،اتصالآنبهمنبع،کارکردوتعمیرآنباشد.

خصو دربارههاییرابراینصبچراغ،بهدردستورایعملهمراهچراغ،سااندهبایدتوصیه 81-0-4

به پدیدهخوردگی، درباره موادمشابههستندو بتونیا تماسبا آییاژهاییکهدر عنوانمثالآیومینیومو

ایکتروشیمیاییمابینفلزاتغیرهمنام،رادرجنماید.

چراغ صحیح نصب مورد در اطالعاتی ارائه برای استاندارد مقررات باید ساانده ایمللیبینها،

IEC 364-7-702.رادرنظربگیرد 

 ساختار  81-6

9-6-13و1-6-13 ،همزمانبامقرراتبندهایIEC 60598-1ایمللیبیناااستاندارد2تمامیمقرراتبخش

 .معتبرهستند

هابایدتحتآاموناستقامتمکانیکیایرقرارگیرند:چراغ 81-6-8

تماسباآبهستند،بایدتحتآامونضربههاییااچراغشاملشیشهمحافظکهدراستفادهعادیدربخش

Nm3/9نباید نمونه آن پساا و شود انجام آااد هوای در باید آامون گیرند. قرار آب جهتفشار در

مراجعهنمائید(.13-12بند3299-1ایپیداکند)بهاستانداردملیشمارهگونهخرابیقابلمالحظههیچ

خوردگیایرقرارگیرند:هابایدتحتآامونچراغ 81-6-2
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ساایروادرآبمشابه12مدتهاییااچراغکهدراستفادهعادیدرتماسباآبهستندبایدبهقسمت

گونهاثرغوطهورشوند.پساااینعملیاتهیچقسمتینبایدهیچC9±°C93°شدهباآبدریا،دردمای

باش سطوحنبایدانگاده یا و کرده میخوردگیپیدا مایشمحو با اثراتخوردگیکه نظرند. در شوند،

شوند.گرفتهنمی

شود:ساایشدهباآبدریاباترکیباتایرساختهمیآبمشابه

:Aمحلول

NaCL    g9/93

MgCl2.6H2Og9/3

CaCl2.H2Og2/9 

شود.آبمقطرحلمیml333در

:Bمحلول

MgSo4.7H2Og9/3

NaHCO3g9/9

شود.آبمقطرحلمیml199در

ساعتاستراحت،92افزودهشدهوکامالًمخلوطشود.مخلوطپسااAبایدبهآرامیبهمحلولBمحلول

(NaHCO3کربناتسدیم)باافزودنبی3و3محلولتامقداریمابینpHااصافیعبوردادهشود.سپس

اامیانمحلولعبوردادهشوند.pHهایهوادرحینپایدارشدنمقدارشود.بهتراستحبابپایدارمی



گونهتأثیریبرنتایجآاموننداشتهباشند.ایباشندکههیچگونهموادتشکیلدهندهتجهیزاتآامونبایدبه

 فواصل خزشی و هوايی  81-7

 معتبرهستند.IEC 60598-1ایمللیبیناااستاندارد11تمامیمقرراتبخش

 پیش بینی اتصال زمین  81-1

معتبرنیستند.IEC 60598-1ایمللیبیناااستاندارد3مقرراتبخش
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 ترمینال ها  81-2

استاندارد13و12هایتمامیمقرراتبخش مقرراتبندIEC 60598-1ایمللیبیناا 1-2-13همزمانبا

 معتبرهستند.

هادیترمینال 81-2-8 اتصال اجااه باید منبع به متصل نامیهای مقاطع سطوح دارای که هایی

mmمابین
mmتاوخود23/1

 هستند،رابدهد.29/2

 سیم کشی بیرونی و درونی  81-85

3-19-13تا1-19-13همراهمقرراتبندبهIEC 60598-1ایمللیبیناااستاندارد3تمامیمقرراتبخش

  معتبرهستند.

باشد.مجاانمی1هااستفادهااسرسیم 81-85-8

باشد.راهیرویکابلیابندقابلانعطافمجاانمیاستفادهااکلیدبین81-85-2

بندهایهایکابلسطحمقطعنامیهادی 81-85-9 یا بهچراغیبیرونها ثابتشده mmنبایداا
2

موردکابل9/1 در باشد. شاملهایچندرشتهکمتر چراغسهای، بیشترکهدر جریانهادییا هایهایبا

ااکم سطحمقطعنامیهرهادیاستفادهشدهA9تر بهمیاند، کهمجموعمقاطعیشرطتواندکمترشود

mmهابیشتریابرابرهادی
گاهااهانبایدهیچباشد.درهرصورتسطحمقطعنامیهریکااهادیمسی29

mm
کمترباشد.23/9

چراغ 81-85-4 رده Bهای بند به کابل13-2-3-9) باید نمائید( جدامراجعه انعطاف قابل های

عایقالستیکیباویتاژاسمیتاوخودهایاانوعنشدنیباخوا مکانیکیوایکتریکیحداقلمعادلکابل

V339/239استاندارددر923نوعمطابقIEC 57 داراباشند.را

بندهایقابلهاومراجعهنمائید(کلیهکابل3-3-2-13)بهبندCهایردهدرموردچراغ 81-85-0

عایقالستیکیباویتاژاسمیتاوهایاانوعبایدخوا ایکتریکیحداقلمعادلکابلانعطافجدانشدنی

 راداراباشند. IEC 57استاندارددر923نوعمطابقV339/239خود

 هاي الكتريكی  برابر شوكحفاظت در  81-88

 معتبرهستند.IEC 60598-1ایمللیبیناااستاندارد3تمامیمقرراتبند
                                                           
1-Leads 
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 آزمون دوام و آزمون گرمايش 81-82

باشد،بایدبهترتیبایرآامونشوند:IP20آنهاIPهاییکهعددچراغ

،IEC 60598-1ایمللیبیناااستاندارد2اابخش9-2آامون)های(بند

،IEC 60598-1ایمللیبیناااستاندارد19اابخش2-19آامون)های(بند

،IEC 60598-1ایمللیبیناااستاندارد19اابخش3-19هایبندآامون

،IEC 60598-1ایمللیبیناااستاندارد19اابخش6-19هایبندآامون

،IEC 60598-1ایمللیبیناااستاندارد19اابخش3-2)های(بندآامون

ایناستانداردنیزاشارهشدهاست.13-13دربندIEC 60598-1ایمللیبینبهمواردبخشنهاااستاندارد



گرمایشبخشبرایآامون81-82-8 و 19هایدوام استاندارد چراغIEC 60598-1ایمللیبیناا ،

اگرجهتصورتاستفادهعادیمطابقبامقرراتباید)تاحدامکان(به ارائهشدهتوسطسااندهنصبشود.

قرارگیریچراغمتغیرباشد،بایدجهتیانتخابشودکهبیشتریندماهاینامناسبرابهوجودآورد.

 در باید جلویی قسمت در آب چراغ±C19ta°دمای آامون برای مناسب وسیله شود. داشته هانگه

نمایشدادهشدهاست.1درشکلکهقستجلوییآندرتماسباآبباشدطوریبه

 مقاومت در برابر گردوغبار و رطوبت  81-89

معتبر1-13-13همراهمقرراتبندهایبهIEC 60598-1ایمللیبینباااستاندارد2تمامیمقرراتبخش

هستند.

انجامIEC 60598-1ایمللیبیناااستاندارد2هایبخشبایستیبههمراهآامون1-13-13هایبندآامون

آامون رابطهبا در 1بندیواشرهایآباطمینانقابلیتشوند. پوششچراغبایدبرای وتجهیزاتمشابه،

به تعویضالمپوسوارکردنمجددآنقبلااتعمیراتمعموییبهاندااهیزومبرداشتهشود، عنوانمثال:

شود.،انجامIEC 60598-1بینایمللیهایبخشنهاااستانداردآامون

چراغ مورد در عدد که IPهایی بIP20آنها بخشترتیبآامونهاست، در شده استاندارد2هایذکر اا

همیناستانداردمطابقتداشتهباشد.19-13بایدبابندIEC 60598-1ایمللیبین

                                                           
1 - Gaskets
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 چراغبایدتحتآامونشوكحرارتیایرقرارگیرد:  81-89-8

تمامs39مدتشود،سپسبهکارانداختهمیهبهدمایپایداردستیابدبکهچراغدرهوایآاادتاجائی

شود.ورمیغوطهC9±°C99° ورهستند،درآبیبادمایهاییکهدراستفادهعادیدرآبغوطهقسمت

 انجامشود.اند،گذاریشدهنشانه1-3-13هاییکهمطابقبابنداینآاموننبایدبررویچراغ

 عايقی و استقامت الكتريكی  مقاومت 81-84

 معتبرهستند.IEC 60598-1ایمللیبیناااستاندارد19تمامیمقرراتبخش

 8مقاومت در برابر حرارت، آتش و ايجاد مسیر خزشی  81-80

معتبرهستند.IEC 60598-1ایمللیبیناااستاندارد13تمامیمقرراتبخش

  

                                                           
1 - Tracking 
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 هايی که قسمت جلويی آنها با آب در تماس هستند وسیله آزمون مناسب براي چراغ – 8شكل 

 

 

واشرآببندی

 مناسب

واشرآببندی

 مناسب

 نمونهآامون

 پرشدهباماسه

 mm1دانهبندیحدود

 آب
 ایدیوارهشیشه


