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به نام خدا
آشنايی با سازمان ملی استاندارد ايران
مؤسسۀ استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به موجب بند یک مکاد  3قکانون اصکح قکوانی و مقکررات مؤسسکۀ اسکتاندارد و
تحقیقات صنعتی ایران ،مصوب بهم ماه  1331تنها مرجع رسمی کشور است که وظیفه تعیی  ،تدوی و نشکر اسکتاندارداا
ملی (رسمی) ایران را به عهده دارد.
نام موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به موجب یکصد و پنجاه و دومی جلسه شورا عالی ادار مکور  29/6/92بکه
سازمان ملی استاندارد ایران تغییر و طی نامه شماره  996/33333مور  29/3/92جهت اجرا ابحغ شده است .
تدوی استاندارد در حوزه اا مختلف در کمیسیون اا فنی مرکب از کارشناسان سازمان  ،صاحب نظران مراکز و مؤسسکات
علمی ،پژواشی ،تولید و اقتصاد آگاه و مرتبط انجام می شود وکوششی امگام با مصالح ملی و با توجه به شکرایط تولیکد ،
فناور و تجار اسکت ککه از مشکارکت آگااانکه و منصکفانۀ صکاحبان حک و نفکع ،شکام تولیدکننکدگان ،مصکر کننکدگان،
صادرکنندگان و وارد کنندگان ،مراکز علمی و تخصصی ،نهاداا ،سازمان اا دولتی و غیر دولتی حاص می شود  .پیش نویس
استاندارداا ملی ایران برا نظرخواای به مراجع ذ نفع و اعضا کمیسیون اا فنکی مربکو ارسکا مکیشکود و پکس از
دریافت نظراا و پیشنهاداا در کمیتۀ ملی مرتبط با آن رشته طر و در صورت تصویب به عنوان استاندارد ملی (رسمی) ایکران
چاپ و منتشر می شود.
پیش نویس استاندارداایی که مؤسسات و سازمان اا عحقه مند و ذ صح نیز با رعایت ضوابط تعیی شده تهیه می کننکد
درکمیتۀ ملی طر و بررسی و درصورت تصویب  ،به عنوان استاندارد ملکی ایکران چکاپ و منتشکر مکی شکود  .بکدی ترتیکب ،
استاندارداایی ملی تلقی می شوند که بر اساس مفاد نوشته شده در استاندارد ملکی ایکران شکمار  3تکدوی و در کمیتکۀ ملکی
استاندارد مربو که سازمان ملی استاندارد ایران تشکی میداد به تصویب رسیده باشد.
سازمان ملی استاندارد ایران از اعضا اصلی سکازمان بکی المللکی اسکتاندارد )، 1(ISOکمیسکیون بکی المللکی الکتروتکنیک
) 9(IECو سازمان بی المللی انکدازه شناسکی قکانونی ) 3(OIMLاسکت و بکه عنکوان تنهکا رابکط 2کمیسکیون ککدکس غکیایی
)3(CACدر کشور فعالیت می کند  .در تدوی استاندارداا ملی ایران ضم توجه به شکرایط کلکی و نیازمنکد اکا خکا
کشور  ،از آخری پیشرفت اا علمی  ،فنی و صنعتی جهان و استاندارداا بی المللی بهرهگیر میشود .
سازمان ملی استاندارد ایران می تواند با رعایت موازی پیش بینی شده در قانون  ،برا حمایکت از مصکر کننکدگان  ،حفک
سحمت و ایمنی فرد و عمومی  ،حصو اطمینان از کیفیت محصوالت و مححظات زیست محیطی و اقتصاد  ،اجرا بعضی
از استاندارداا ملی ایران را برا محصوالت تولید داخ کشور و /یا اقحم وارداتی ،با تصویب شورا عالی استاندارد ،اجبار
نماید .سازمان می تواند به منظور حف بازاراا بی المللی برا محصوالت کشکور  ،اجکرا اسکتاندارد کاالاکا صکادراتی و
درجهبند آن را اجبار نماید  .امچنی برا اطمینان بخشیدن به استفاده کنندگان از خدمات سازمان اا و مؤسسات فعا
در زمینۀ مشاوره  ،آموزش  ،بازرسی  ،ممیز و صدور گکواای سیسکت اکا مکدیریت کیفیکت و مکدیریت زیسکتمحیطکی ،
آزمایشگاه اا و مراکز کالیبراسیون ( واسنجی ) وسای سنجش  ،سازمان ملی استاندارد ایران ای گونه سازمان اا و مؤسسات را
بر اساس ضوابط نظام تأیید صححیت ایران ارزیابی می کند و در صورت احراز شرایط الزم  ،گوااینامۀ تأیید صححیت به آن اا
اعطا و بر عملکرد آن اا نظارت می کند  .ترویج دستگاه بی المللی یکااا  ،کالیبراسیون ( واسنجی ) وسای سنجش  ،تعیکی
عیار فلزات گرانبها و انجام تحقیقات کاربرد برا ارتقا سطح استاندارداا ملی ایران از دیگر وظایف ای سازمان است.
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پیشگفتار
استاندارد "ایمنی تأسیسات گرمایش الکتریکی -قسمت :1الزامات عمومی" نخستی بار در سا 1331
تدوی شد .ای استاندارد بر اساس پیشنهاداا رسیده و بررسی توسط سازمان ملی استاندارد ایران و تأیید
کمیسیوناا مربو برا اولی بار مورد تجدید نظر قرار گرفت و در افتصد و چه و ششمی اجحس
کمیتۀ ملی استاندارد برق و الکترونی مور  1329/19/12تصویب شد .این ای استاندارد به استناد بند
ی ماد  3قانون اصح قوانی و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران  ،مصوب بهم ماه
 1331به عنوان استاندارد ملی ایران منتشر میشود.
برا حف امگامی و اماانگی با تحوالت و پیشرفتاا ملی و جهانی در زمینه صنایع ،علوم و خدمات،
استاندارداا ملی ایران در مواقع لزوم تجدیدنظر خوااد شد و ار پیشنهاد که برا اصح و تکمی ای
استاندارداا ارائه شود ،انگام تجدیدنظر در کمیسیون فنی مربو مورد توجه قرار خوااد گرفت .بنابرای  ،باید
امواره از آخری تجدیدنظر استاندارداا ملی استفاده کرد.
ای استاندارد جایگزی استاندارد ملی ایران شمار  :6222-1سا  1331میشود.
منبع و مأخی که برا تهیه ای استاندارد مورد استفاده قرار گرفته به شر زیر است:
IEC 60519-1 : 2010 ، Safety in electroheating installations – Part 1: General requirements

مقدمه
استاندارد ملی ایران شماره  ، 6222ایمنی تأسیسات گرمایش الکتریکی شام قسمتاا مختلفی است.
قسمت 1شام بنداا ویژگی عمومی و مقررات مشترک برا انواع مختلف تأسیسات و تجهیزات گرمایش
الکتریکی صنعتی میباشد .قسمتاا بعد مجموعه استاندارد ملی ایران شماره ( 6222از ای پس الزامات
ویژه گفته میشود) شام مقررات مخصو برا انواع خا تأسیسات یا تجهیزات گرمایش الکتریکی است.
 قسمت : 1الزامات عمومی؛ قسمت : 9الزامات ویژه برا تجهیزات گرمایش مقاومتی؛ قسمت : 3الزامات ویژه برا گرمایش القایی و رسانشی و تأسیسات ذوب القایی؛ قسمت : 2الزامات ویژه تأسیسات کوره قوس الکتریکی؛ قسمت : 3ویژگیاا ایمنی تأسیسات پحسما؛ قسمت : 6ویژگیاا ایمنی تجهیزات گرمایش ریزموج صنعتی؛ قسمت : 3الزامات ویژه تأسیسات با تفنگاا الکترونی؛ قسمت : 3مقررات ویژه برا کورهاا ذوب مجدد سرباره الکتریکی؛ قسمت : 2الزامات ویژه برا تأسیسات گرمایش د الکتریکی بسامد باال؛ قسمت : 19الزامات ویژه برا سیست اا پیمایش گرمایی مقاومت الکتریکی برا کاربرداا صنعتی وتجار ؛
 قسمت : 11الزامات ویژه تأسیسات که از تأثیر نیرواا الکترومغناطیسی بر فلزات مایع استفاده میکنند. قسمت : 91الزامات ویژه برا تجهیزات گرمایش مقاومتی -تجهیزات گرم و ذوب کردن شیشه؛يادآوري -قسمتاا اضافی در برگیرنده تأسیسات یا تجهیزات گرمایش الکتریکی صنعتی ممک است در آینده تهیه شود.

ايمنی تأسیسات گرمايش الکتريکی -قسمت : 1الزامات عمومی
1

هدف و دامنه کاربرد

اد از تدوی ای استاندارد تعیی الزامات ایمنی عمومی برا تأسیسات گرمایش الکتریکی است .ای
الزامات ایمنی مربو به حفاظت افراد و محیط اطرا در مقاب خطرات با منشاء الکتریکی و نیز برخی
خطرات با منشاء غیرالکتریکی ،مشترک برا تمام انواع تجهیزات و تأسیسات میشود.
برخی بنداا ای استاندارد فقط به ایمنی افراد مربو نمیشود بلکه حفاظت محیط را نیز شام میشود.
الزامات ایمنی کلی ،از کاربرداا مشترک الزامات عمومی مشخص شده در ای استاندارد و الزامات ویژه در
باره کاربرداا صنعتی خا گرمایش الکتریکی نتیجه میشود .ای الزامات ویژه تکمیلی ،با الزامات عمومی
اصح یا جایگزی میشود.
الزامات ویژه ،مشخصه ویژگیاا مرتبط با ایمنی ویژه از قبی ولتاژ باال و میداناا الکتریکی یا جریاناا
الکتریکی باال و میداناا مغناطیسی را امچنی با توجه به بسامداا ،پوشش میداد.
يادآوري -1اطحعات در باره خطرات غیرالکتریکی ناشی از بکارگیر

تجهیزات گرمایش الکتریکی را میتوان از استاندارد

( EN 746-1به کتابنامه مراجعه شود) گرفت  ،که در آن الزامات ایمنی عمومی برا تجهیزات فرآیند گرمایی صنعتی مشخص
شده است.

ای قسمت از استاندارد ملی ایران شماره  6222کاربرد الزامات ایمنی در تأسیسات گرمایش الکتریکی را
مشخص میکند.
چنانچه ای الزامات با سایر موارد دیگر در استاندارداا ملی ایران تفاوت داشته باشد ،باید درجه معادلی از
ایمنی تضمی شود.
ای الزامات برا تأسیسات صنعتی که از تأسیسات زیر استفاده می کنند کاربرد دارند:
 تجهیزات گرمایش مقاومتی مستقی و غیرمستقی ؛ تجهیزات گرمایش با اثر مقاومت الکتریکی؛ تجهیزات گرمایش القایی؛ تجهیزات با استفاده از اثر نیرواا  1EMرو فلزات مایع؛ تجهیزات گرمایش قوس الکتریکی ،شام گرمایش قوس الکتریکی غوطهور ؛ تجهیزات ذوب مجدد سرباره الکتریکی؛ تجهیزات گرمایش پحسما؛ تجهیزات گرمایش ریزموج؛ تجهیزات گرمایش د الکتری ؛ تجهیزات گرمایش پرتو الکترونی؛1- Electromagnetism
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 تجهیزات گرمایش لیزر؛ تجهیزات گرمایش تابش فروسر ؛يادآوري -3فهرست موجود مثا اا نمونها از تجهیزات استفاده شده در تأسیساتی است که توسط ای استاندارد پوشش
داده شده است و جامع نیست.

ای استاندارد برا وسای گرمایش خانگی (مث وسای آشپز الکتریکی) ،آزمایشگاای ،کاربرداا پزشکی
یا برا تجهیزات جوشکار کاربرد ندارد ،اگر توسط سایر استاندارداا ویژه پوشش داده شود ،یا برا سایر
گرمایش محیطی بکار نرود.
ای استاندارد عملکرد عاد تأسیسات گرمایش الکتریکی صنعتی را در بر میگیرد ،و به منظور ایمنی افراد
نیز در حالت عملکرد غیرعاد و امچنی زمانی که در تأسیسات گرمایش الکتریکی خطایی اتفاق میافتد
مربو میشود .در ای استاندارد فرض بر ای است که بهره بردار و تعمیر و نگهدار تأسیسات فقط توسط
افراد آموزش دیده و ماار به طور مرتب انجام شود.
3

مراجع الزامی

مدارک الزامی زیر حاو مقرراتی است که در مت ای استاندارد ملی ایران به آناا ارجاع داده شده است.
بدی ترتیب آن مقررات جزئی از ای استاندارد ملی ایران محسوب میشود.
در صورتی که به مدرکی با ذکر تاریخ انتشار ارجاع داده شده باشد ،اصححیهاا و تجدیدنظراا بعد آن
مورد نظر ای استاندارد ملی ایران نیست .در مورد مدارکی که بدون ذکر تاریخ انتشار به آناا ارجاع داده
شده است ،امواره آخری تجدیدنظر و اصححیهاا بعد آناا مورد نظر است.
استفاده از مراجع زیر برا ای استاندارد الزامی است:
 1-3استاندارد ملی ایران شماره  : 3333-1سا  ،1333خازناا قدرت برا تأسیسات گرمایش القایی-
قسمت او  -کلیات؛
 3-3استاندارد ایران -آ سیسی شماره  : 69992-11سا  ،1321ایمنی ماشی آالت  -تجهیزات الکتریکی
ماشی اا  -قسمت  -11الزامات تجهیزات فشار قو ) (HVبرا ولتاژاا باال  1999 V ACیا V DC
 1 399و کمتر و شام 36 kV؛
 2-3استاندارد ملی ایران شماره  :1233-2-29سا  ،1332تأسیسات الکتریکی ساختماناا -قسمت 29-2
 :حفاظت برا ایمنی -حفاظت در مقاب اثراا حرارتی؛
 6-3استاندارد ملی ایران شماره  : 2262-2سا  ،1333تأسیسات الکتریکی ساختماناا قسمت چهارم -
بخش شش  :جداساز و کلیدزنی؛
 5-3استاندارد ملی ایران شماره  : 2262-2سا  ،1333تأسیسات الکتریکی ساختماناا  -قسمت پنج :
بخش چهارم  -روشاا اتصا زمی و ااد اا حفاظتی؛
 4-3استاندارد ملی ایران شماره  : 3226سا  ،1332نماداا ترسیمی مورد استفاده بر رو دستگاهاا؛
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 7-3استاندارد ملی ایران شماره  : 11913سا  ،1333اصو پایه و ایمنی برا شناسایی و نشانه گیار با
ماشی آالت  -شناسایی ااد اا با رنگاا یا حرو ؛
 8-3استاندارد ملی ایران شماره  :9363سا  ،1336درجات حفاظت تامی

شده توسط محفظهاا (کد (IP؛

 9-3استاندارد ملی ایران شماره  : 6993-1سا  ،1333اماانگی عای بند برا تجهیزات در سیست اا
ولتاژ پایی  -قسمت  :1اصو  ،الزامات و آزموناا؛
 10-3استاندارد ملی ایران شماره  :19923سا  ،1336حفاظت در مقاب شوک الکتریکی -جنبه اا
عمومی برا تأسیسات و تجهیزات؛
 11-3استاندارد ملی ایران شماره  :2123سا  ،1336حدود و روشاا
الکترومغناطیسی تجهیزات فرکانس رادیویی پزشکی ،علمی و صنعتی) (ISU؛

اندازهگیر

مشخصات اغتشاش

 13-3استاندارد ملی ایران شماره  :1613سا  ،1339نشانه اندازهاا و طر برا تابلواا ایمنی؛
 12-3استاندارد ملی ایران شماره  :2233سا  ،1333نماداا ترسیمی مورد استفاده بر رو تجهیزات؛
2-14 IEC 60050-841:2004, International Electrotechnical Vocabulary – Part 841: Industrial
;Electroheat
;2-15 IEC 60071-1, Insulation co-ordination – Part 1: Definitions, principles and rules
2-16 IEC 60204-1:20051, Safety of machinery – Electrical equipment of machines – Part 1:
;)General requirements; Amendment 1 (2008
2-17 IEC 60364-1:2005, Low-voltage electrical installations – Part 1: Fundamental
;principles,assessment of general characteristics, definitions
– 2-18 IEC 60364-4-41, Low-voltage electrical installations – Part 4-41: Protection for safety
;Protection against electric shock
2-19 IEC 60364-5-53, Electrical installations of buildings – Part 5-53: Selection and erection
;of electrical equipment – Isolation, switching and control
;2-20 IEC 61936-1, Power installations exceeding 1 kV a.c. – Part 1: Common rules
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اصطالحات و تعاريف

در ای استاندارد عحوه بر اصطححات و تعاریف زیر ،اصطححات و تعاریف بکار رفته در استاندارد
 IEC 60050-841:2004نیز کاربرد دارد.
يادآوري  -1اصطححات "ولتاژ" و "جریان" در حالت  a.c.بصورت مقادیر مؤثر  r.m.sبکار می رود مگر در موارد غیر از ای
اعحم شده باشد.
يادآوري  -3اصطححات الکتریکی و مقادیر مربو به آن با کلمه "اسمی" به خود تجهیزات گرمایش الکتریکی اشاره دارد.
اصطححات "ولتاژ اسمی"،جریان اسمی" یا " توان اسمی" به ولتاژ  ،جریان و توان اسمی تآمی شده توسط سازنده (در حالت
برق سه فاز ،ولتاژ بی فازاا) اشاره دارد .مشخص میشود و رو تجهیزات گرمایش الکتریکی نشانه گیار میگردد .در ای
استاندارد منظور از "امبند "" ،امبند الکتریکی" است.
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1-2
تماس مستقیم

تماس الکتریکی افراد یا حیوانات با قسمتاا برقدار؛
][IEC 60050-195:1998, 195-06-03

3-2
هادي اتصال زمین
هادي زمین (کمتر استفاده میشود)

ااد ا که برا مسیر ادایت ،یا قسمتی از مسیر ادایت ،بی
تأسیسات یا در تجهیزات و ی الکترود زمی پیشبینی میشود.

نقطه معی

در ی

سامانه یا در ی

][IEC 60050-195:1998, 195-02-03

2-2
نشتی به زمین

جریانی که از قسمتاا برقدار تأسیسات به زمی  ،در غیاب ی

اتصا عای بند  ،جریان دارد.

][IEC 60050-442:1998, 442-01-24

6-2
اتصال الکتريکی

وسای یا شرایط واقعی که عبور جریان الکتریکی بی دو قسمت ااد را مجاز یا تضمی میکند.
5-2
تجهیزات الکتريکی

اقحم استفاده شده برا چنی اد اایی نظیر ساخت ،تبدی  ،ارسا  ،توزیع یا استفاده از انرژ الکتریکی ،از
قبی مبد اا ،ترانسفورماتوراا ،خازناا ،وسای کلیدزنی و کنتر  ،ابزاراا اندازهگیر  ،افزارهاا حفاظتی و
سامانهاا سی کشی ،می باشد.
[استاندارد ملی ایران شماره  ،19293-396بخش  16-396زیربند  ،91-16-396اصح شده]
4-2
تأسیسات الکتريکی

مجموعه تجهیزات الکتریکی مرتبط به برا انجام اد خا که دار ویژگیاا مشترکی میباشند.
[استاندارد ملی ایران شماره  ،19293-396بخش 19-396زیربند ]91-19-396
7-2
فرد آموزش ديده (از نظر الکتريکی)

فرد که به اندازه کافی نسبت به خطرات مشااده شده آگاای دارد یا توسط افراد مهارت دیده از نظر
الکتریکی سرپرستی میشود و قادر است از خطراتی که تأسیسات گرمایش الکتریکی میتواند برا او ایجاد
کند ،جلوگیر نماید (متصد عملیاتی و تعمیر و نگهدار ).
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[استاندارد ملی ایران شماره  ،19293-396بخش  13-396زیربند  ،99-13-396اصح شده]
8-2
فرد ماهر (از نظر الکتريکی)

فرد با دانش فنی و تجربه مناسب نسبت به خطرات مشااده شده که قادر است از خطراتی که تأسیسات
گرمایش الکتریکی میتواند برا او ایجاد کند ،جلوگیر نماید.
[استاندارد ملی ایران شماره  ،19293-396بخش 13-396زیربند  ،91-13-396اصح شده]
9-2
گرمايش الکتريکی

شاخها از عل و ف آور است که با تبدی انرژ الکتریکی به انرژ گرمایی برا اد اا مفید سروکار
دارد.
] ، IEC 60050-841:2004, 841-21-22اصح شده[
10-2
تجهیزات گرمايش الکتريکی

تجهیزاتی که در آن انرژ الکتریکی به انرژ گرمایی برا اد اا مفید ،تبدی میشود.
يادآوري -ای اصطح امچنی تجهیزاتی را که بر اساس اثر نیرواا الکترومغناطیسی رو فلزات مایع کار میکند را پوشش
میداد.
] ، IEC 60050-841:2004, 841-22-01اصح شده[

11-2
تأسیسات گرمايش الکتريکی

تأسیسات ساخته شده از تجهیزات گرمایش الکتریکی ،تجهیزات الکتریکی و مکانیکی جانبی که برا عملکرد
و استفاده آنها مورد نیاز است.
] ، IEC 60050-841:2004, 841-22-02اصح شده[
13-2
قطع کردن اضطراري

عملیات در نظر گرفته شده برا قطع ار توان الکتریکی از تأسیسات الکتریکی برا جلوگیر یا کااش
موقعیت خطرناک میباشد.
[استاندارد ملی ایران شماره  ،19293-396بخش  13-396زیربند  ،93-13-396اصح شده]
12-2
محفظه

تهیه بدنها از نوع و درجه مناسب حفاظت برا کاربرد در نظر گرفته شده ،میباشد.
] ، IEC 60050-195:1998, 195-02-35اصح شده[
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يادآوري -برا طبقهبند درجه حفاظت تهیه شده توسط محفظهاا (کد  .) IPبه استاندارد ملی ایران شماره  : 9363سا
 1336مراجعه شود.

16-2
همبندي همپتانسیلی

تدارک اتصاالت الکتریکی بی قسمتاا ااد که به منظور ا پتانسی کردن آنها میباشد.
] ، IEC 60050-195:1998, 195-01-10اصح شده[
15-2
سامانه همبندي همپتانسیلی
EBS

اتصا داخلی قسمتاا ااد  ،به منظور امبند ا پتانسی کردن بی قسمتاا ااد آن است.
يادآوري -اگر ی

سامانه امبند ا پتانس اتصا زمی شود ،ای سامانه قسمتی از اتصا زمی میشود.

] ، IEC 60050-195:1998, 195-02-22اصح شده[

14-2
هادي در معرض تماس

برقدار نیست ،ولی تحت شرایط خطا

ااد تجهیزات الکتریکی که میتواند لمس شود و در کار عاد
میتواند برقدار شود.
[استاندارد ملی ایران شماره  ،19293-396بخش  19-396زیربند  ،11-19-396اصح شده]
17-2
هادي فرعی

ااد که بخشی از تأسیسات الکتریکی را تشکی نمیداد و مستعد برا نشان دادن پتانسی الکتریکی می
باشد و عموماً ای پتانسی الکتریکی پتانسی شبکه زمی محلی ،است.
[استاندارد ملی ایران شماره  ،19293-396بخش  19-396زیربند ]11-19-396
18-2
خرابی

عدم توانایی ی

مورد برا انجام ی

عم مورد نیاز؛

][IEC 60204-1:2005, 3.25
يادآوري  -1بعد از ی
يادآوري " -3خرابی" ی

خرابی ،مورد ی

خطا دارد.

حادثه است و متمایز از "خطا" است که ی

حالت است.

يادآوري  -2ای مفهوم امانطور که مشخص شده است برا مورداایی شام فقط نرم افزار ،کاربرد ندارد.
يادآوري  -6در عم  ،اصطح خطا و خرابی اغلب به صورت مترافت استفاده میشود.
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19-2
خطا

حالتی از ی مورد مشخص شده با ناتوانی در انجام عم مورد نیاز میباشد ،به استثنا عدم توانایی در طو
تعمیر و نگهدار پیشگیرانه و یا سایر اقدامات برنامهریز شده  ،و یا به دلی فقدان منابع خارجی؛
يادآوري  -1خطا اغلب نتیجه ی

خرابی در خود مورد میباشد ،ولی ممک است بدون خرابی قبلی وجود داشته باشد.

يادآوري  -3در انگلیسی اصطح "خطا" و تعریف مربو به آن با آنچه در استاندارد  1 IEV 191-05-01آمده است یکسان
است.
][IEC 60204-1:2005, 3.26

30-2
اتصال الکتريکی ثابت

اتصا الکتریکی است که نصب و برداشت آن نیاز به ابزار دارد.
يادآوري -در تمام موارد دیگر ،اتصا قاب برداشت است.

31-2
همبندي عملیاتی

امبند ا پتانسی  ،برا کارکرد درست تجهیزات الکتریکی ضرور است.
][IEC 60204-1:2005, 3.27

33-2
کلیدزنی عملیاتی

عملیات مربو به وص یا قطع یا تغییر منبع تغییه انرژ الکتریکی به تمام یا قسمتی از تأسیسات الکتریکی
به منظور کارکرد عاد می باشد.
[استاندارد ملی ایران شماره  ،19293-396بخش  13-396زیربند ]93-13-396
32-2
خسارت

آسیب یا ضرر فیزیکی رساندن به سحمتی مردم ،یا ضرر زدن به دارایی یا محیط؛
][ISO/IEC Guide 51:1999, 3.3

36-2
خطر

منبع بالقوه خسارت؛
] ، ISO/IEC Guide 51:1999, 3.5اصح شده[

1- International Electrotechnical Vocabulary
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يادآوري -اصطح خطر را می توان به منظور تعیی منشأ آن (به عنوان مثا ؛ خطر الکتریکی ،خطر مکانیکی) یا به منظور
ماایت خسارت بالقوه (به عنوان مثا ؛ خطر برق گرفتگی ،خطر بریدگی ،خطر مواد سمی ،خطر آتش سوز ) توصیف کرد.

35-2
تماس غیرمستقیم

تماس الکتریکی افراد یا حیوانات با قسمتاا ااد که تحت شرایط خطا ،برقدار میشوند.
][ IEC 60050-195:1998, 195-06-04

34-2
بسامد ورودي

بسامد ولتاژ تغییه به تأسیسات گرمایش الکتریکی؛
37-2
عايقبندي

تمام مواد عای کار که برا اطمینان از عملکرد درست تجهیزات و حفاظت در مقاب برق گرفتگی مورد نیاز
است.
يادآوري -1ای مورد امچنی به عم عای بند اشاره دارد.
يادآوري -3در شرایط خا  ،مواد عای بند حرارتی که در تجهیزات گرمایش الکتریکی استفاده میشود ،ممک است برا
عم عای بند الکتریکی نیز بکار رود.

38-2
جداسازي

عم قطع تغییه تمام یا بخش مجزایی از تأسیسات الکتریکی به دالی ایمنی که با جداساز
الکتریکی یا بخشی از آن ،از ار منبع انرژ الکتریکی انجام میشود.
[استاندارد ملی ایران شماره  ،19293-396بخش  13-396زیربند ]91-13-396

تأسیسات

39-2
جريان نشتی
جريان اتصال زمین (نامطلوب)

جریان الکتریکی در ی

مسیر ناخواسته در شرایط کار عاد ؛

][ IEC 60050-195:1998, 195-05-15

20-2
قسمت برقدار

ااد یا بخش رسانا در نظر گرفته شده برا برقدار شدن در کار عاد از جمله ااد نو میباشد اما بر
طب قرارداد ،ااد  PENیا ااد  PEMیا ااد  PELنمیباشد.
][IEC 60050-195:1998, 195-02-19
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يادآوري -ای مفهوم لزوماً اشاره به خطر برق گرفتگی ندارد.

21-2
تولید کننده

سازنده تجهیزات یا تأسیسات گرمایش الکتریکی (شخصی که ممک
نماینده باشد) که مسئولیت انطباق تولیدات با ای استاندارد را دارد.
يادآوري -از دیدگاه مصر کننده ،تولیدکننده ی

است تأمی

کننده ،وارد کننده یا

گروه پاسخگو برا طراحی ،توسعه ،تولید ،تأمی و راه انداز تجهیزات یا

تأسیسات دارد.

23-2
کارکرد عادي

عملکرد تأسیسات یا تجهیزات گرمایش الکتریکی مشخص شده توسط تولیدکننده و با موافقت مصر کننده
میباشد.
22-2
هادي PEL

1

ااد ترکیب شدها که کار ار دو ااد زمی حفاظتی و ااد خط را انجام میداد.
][IEC 60050-195:1998, 195-02-14

26-2
هادي PEM

3

ااد ترکیب شدها که کار ار دو ااد زمی حفاظتی و ااد مرکز را انجام میداد.
][IEC 60050-195:1998, 195-02-13

25-2
هادي PEN

2

ااد ترکیب شدها که کار ار دو ااد زمی حفاظتی و ااد نو را انجام میداد.
][IEC 60050-195:1998, 195-02-12

24-2
اتصال دهنده نوري

ی قطعه الکتریکی نور است که انگام تابش نور ،ورود
سیگنا اا الکتریکی را منتق کند.

جداساز

شده آن به خروجی وص

و

][IEC 60050-521:2002, 521-04-45

1-Protective Earthing conductor and a Line
2-Protective Earthing conductor and a Mid-point
3-Protective Earthing conductor and a Neutral

2

يادآوري -ای افزاره ممک است برا مصونیت در مقاب تأثیر امواج الکترومغناطیس و نیز مستق بودن فاصله دو سطح ولتاژ
در نظر گرفته شود.

27-2
بسامد فرآيند

بسامد ولتاژ یا جریان بکار رفته در فرآیند که در آن انرژ الکتریکی به انرژ گرمایی تبدی میشود.
28-2
هادي حفاظتی

(با شناسه )PE :
ااد تعبیه شده به منظور ایمنی ،به عنوان مثا  ،حفاظت در مقاب برق گرفتگی؛
][IEC 60050-195:1998, 195-02-09
يادآوري -در تأسیسات الکتریکی ،ااد  ، PEمعموالً به عنوان ااد زمی حفاظتی در نظر گرفته میشود.

29-2
اتصال زمین حفاظتی

اتصا زمی ی

نقطه یا نقا در ی

سامانه یا در ی

تأسیسات یا در تجهیزات ،به منظور ایمنی الکتریکی؛

][IEC 60050-195:1998, 195-01-11

60-2
سامانه همبندي همپتانسیلی حفاظتی
PEBS

سامانه امبند ا پتانسیلی ،امبند ا پتانسی حفاظتی را تأمی می کند.
[استاندارد ملی ایران شماره  ،19293-396بخش  13-396زیربند ]31-13-396
61-2
هادي اتصال زمین حفاظتی

تأمی ااد حفاظتی برا اتصا زمی حفاظتی؛
][IEC 60050-195:1998, 195-02-11

63-2
ولتاژ اسمی

ولتاژ اسمی ،ولتاژ است که تأسیسات (یا قسمتی از تأسیسات) بر اساس آن طراحی شده است.
62-2
استفاده نادرست قابل پیش بینی منطقی

استفاده از ی محصو  ،فرآیند یا خدمات به روشی که مورد نظر تأمی کننده نبوده ،ولی ممک است از
رفتار انسانی به آسانی قاب پیش بینی باشد.
][ISO/IEC Guide 51:1999, 3.14
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66-2
ولتاژ پسماند (در يک خازن)

ولتاژ که بی ترمینا اا ی خازن بعد از قطع تغییه آن باقی میماند.
[استاندارد ملی ایران شماره  ،3333-1زیربند  ،92-3-1اصح شده]
65-2
شرايط تک خطا

1

شرایطی که در آن ی

وسیله برا حفاظت در مقاب خطر ،معیوب شود.

][IEC 60050-851:2008, 851-11-20
يادآوري -اگر نتایج شرایط ت

خطا در شرایط دیگر ت

خطا ،اجتناب ناپییر باشد ،دو خطا به عنوان ی

شرایط ت

خطا در

نظر گرفته میشود.

64-2
شبکه تغذيه
سامانه تغذيه

سامانه انتقا توان الکتریکی یا توزیع ،منحصراً برا تغدیه تأسیسات گرمایش الکتریکی استفاده نمیشود.
67-2
خاموش کردن براي تعمیرات مکانیکی

عملیات باز کردن ی افزاره کلیدزنی است که با اد جلوگیر از بروز خطر ،غیر از موارد برق گرفتگی یا
بروز جرقه الکتریکی ،برا غیرفعا کردن ی یا چند قطعه از تجهیزاتی که با برق کار میکنند در طو کار
غیرالکتریکی بر رو ای تجهیزات ،در نظر گرفته میشود.
[استاندارد ملی ایران شماره  ،19293-396بخش  13-396زیربند ]99-13-396
68-2
مصرف کننده

مسئو بخش یا بخشاایی برا استفاده و تعمیر و نگهدار تجهیزات یا تأسیسات گرمایش الکتریکی ،که از
زمان شروع بکار تا از کار افتادن آن در انتها طو عمر محصو را در خدمات آنها قرار میداد.
69-2
بار کاري

شی یا ماده فرآیند شونده؛
6
1-6

طبقه بندي تجهیزات گرمايش الکتريکی
کلیات

1-Single fault

11

تجهیزات گرمایش الکتریکی بطور کلی بر اساس بسامد فرآیند امانطور که زیربند  9-2مشخص شده است
طبقه بند میشود.
3-6

طبقه بندي تجهیزات گرمايش الکتريکی مطابق بسامد فرآيند

 1-3-6تجهیزات جريان مستقیم

تجهیزاتی با بسامد فرآیند اسمی صفر ارتز ؛
 3-3-6تجهیزات بسامد پايین

تجهیزاتی با بسامداا فرآیند اسمی که بزرگتر از  69 Hzنیستند (به استثنا تجهیزات بسامد شبکه اصلی)؛
 2-3-6تجهیزات بسامد شبکه

تجهیزاتی با بسامداا
 39 Hzیا  69 Hzاست.

فرآیند اسمی که مساو

با بسامد شبکه تغییه عمومی  a.c.میباشند ،که معموالً

يادآوري -ای بسامد مستقیماً از شبکه استفاده میشود.

 6-3-6تجهیزات بسامد متوسط

تجهیزاتی با بسامداا فرآیند اسمی بزرگتر از بسامد شبکه ،ولی کمتر یا مساو  199 kHzاستند.
5-3-6

تجهیزات بسامد باال

تجهیزاتی با بسامداا فرآیند اسمی بزرگتر از  ،199 kHzولی کمتر یا مساو  399 MHzاستند.
4-3-6

تجهیزات ريزموج

تجهیزاتی با بسامداا فرآیند اسمی بزرگتر از  ،399 MHzولی کمتر یا مساو  399 GHzاستند.
7-3-6

تجهیزات فروسرخ

تجهیزاتی با بسامداا فرآیند اسمی بزرگتر از  ،399 GHzولی کمتر یا مساو  299 THzاستند.
يادآوري -1ای بسامداا به ترتیب مربو

به طو موجاا

فضا

آزاد ریزموجاا ( )1 mmو نور مرئی (تقریباً )339 nm

میباشند.
يادآوري -3تجهیزات گرمایش اشعه لیزر نیز در ای گستره بسامد کار میکند.
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الزامات عمومی

1-5

کلیات

 1-1-5تأسیسات گرمایش الکتریکی باید طور طراحی و ساخته شوند که در زمان نصب و بهره بردار ،
مطاب با دستورالعم اا تولیدکننده ،از ارگونه خطر برا افراد یا محیط حتی االمکان جلوگیر شود.
 3-1-5تأسیسات گرمایش الکتریکی باید طور طراحی و ساخته شوند که بتوانند در شرایط کارکرد عاد و
شرایط ت خطا بطور ایم کار کنند.
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يادآوري -مقررات مشرو مربو به شرایط کار عاد و شرایط ت

خطا در الزامات ویژه داده شده است.

 2-1-5کار غیرعاد حتی االمکان باید مدنظر بوده و از آن اجتناب شود.
يادآوري -1کار غیرعاد ممک است مثحً از عدم توجه کاربر ،نشت ،دفع یا خرد کردن بار کار  ،قطع جریان بار کار در
تجهیزات برا کار پیوسته یا کار بدون بار کار در تجهیزات برا کار منقطع ،ناشی شود.
يادآوري -3ویژگیاا کار غیرعاد و الزامات بدست آمده در الزامات ویژه داده شده است.

 6-1-5مونتاژ و عملکرد قطعات باید مطاب دستورالعم اا تولید کننده باشد.
 5-1-5برا تأسیسات گرمایش الکتریکی از ولتاژاا باالتر از  1 999 V a.c.یا  1 399 V d.c.صا و
بسامد باالتر از  ،69 Hzبخشاا زیر از استاندارد  IEC 60364باید بکار رود:
استاندارد ملی ایران شماره  ،1233-1استاندارد ملی ایران شماره  ،1233-2-21استاندارد ملی ایران شماره
 ،1233-2-29استاندارد ملی ایران شماره  ،2262-3استاندارد  IEC 60364-5-53و استاندارد ملی ایران
شماره  .2262-2برا تجهیزات گرمایش الکتریکی از ولتاژاا باالتر از  1 999 V a.c.یا 1 399 V d.c.
صا  ،الزامات ویژه ای استاندارد باید با استاندارد ایران -آ ا سی شماره  69192-11و استاندارد
 IEC 61936-1مطابقت داشته باشد و ممک است بعنوان راانما بکار رود.
برا تجهیزات الکتریکی از ولتاژاا باالتر از  1 999 V a.c.یا  1 399 V d.c.صا و بسامد باالتر از
 ،999 Hzاستاندارد IEC 60204-1ممک است بعنوان راانما بکار رود .با وجود ای  ،استانداردIEC 60204-1
مداراا توان را در جایی که انرژ الکتریکی به عنوان وسیله کار استفاده میشود ،پوشش نمیداد.
 4-1-5جنبهاا ایمنی با گستره بسامد تغییر میکند.
يادآوري -به عنوان مثا  ،اتصاالتی که برا

ولتاژ  ،d.c.بسامداا

شبکه یا پایی

ا پتانسی استند ،ممک

است برا

بسامداا باالتر از  199 kHzا پتانسی نباشد.

 7-1-5اقدامات حفاظتی در مقاب اضافه جریان باید مطاب با استاندارداا مربوطه در نظر گرفته شود ،به
عنوان مثا  ،استاندارد ملی ایران شماره  1233-2-23و زیربند  9-3از استاندارد  IEC 60204-1؛
 8-1-5اقدامات حفاظتی در مقاب برق گرفتگی باید اتخاذ شود (به بند  3مراجعه شود).
 9-1-5جایی که خطر یا خسارت ممک است در رابطه با قطع تغییه اتفاق بیفتد ،تدارکات الزم باید
پیشبینی شود (به زیربند  3-3از استاندارد  IEC 60204-1مراجعه شود).
 10-1-5در مداراا ایدرولی برا جلوگیر از اضافه فشار خطرناک باید اقدامات الزم بعم آید ،به
عنوان مثا  ،توسط شیراا ایمنی یا محدود کنندهاا فشار .شیراا کلیدزنی جهت جلوگیر از اضافه
فشار و خسارت به برخی قطعات حساس ،باید در مح مطمئنی قرار داده شوند.
 11-1-5مسیراا فرار برا خروج سریع افراد از محیط کار در صورت بروز ارگونه اتفاق خطرناک نظیر
آتش سوز  ،انتشار گاز سمی ،انفجار بار کار و نظایر اینها باید در نظر گرفته شود.
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3-5

تجهیزات گرمايش الکتريکی

 1-3-5تمام بخشاا تجهیزات گرمایش الکتریکی باید با در نظر گرفت ولتاژاا و بسامداا (شام بسامد
صفر نیز میشود) ،طرز کار ،استاندارداا و دستورالعم اا مناسب ،مطاب با شیوه عملی مهندسی ،طراحی،
ساخته و نصب شوند.
تجهیزات باید فقط برا اد اا و شرایط کار که برا آن طراحی شده اند ،استفاده شود.
 3-3-5برا تجهیزات گرمایش الکتریکی با ولتاژاا بیش از  ،1 999 Vبرا جلوگیر از پدیده یونش که
در دمااا باال تحت میداناا الکتریکی باال اتفاق میافتد ،باید تدابیر در طراحی فواص عای بند در
امتداد سطو و /یا در اوا ،اتخاذ شود .در حالت انتشار بخار فلز ،پاشیده شدن ،آلودگی و غیره مطاب
استاندارد ملی ایران شماره  9693-1باید اقدامات خاصی در نظر گرفته شود.
يادآوري -الزامات خا

تکمیلی ،در بخش الزامات ویژه آمده است.

 2-3-5در تجهیزاتی که بسامد فرآیند آن ممک است در محدوده بسامد اسمی فرآیند در ی
خا تغییر کند ،الزامات ایمنی باید برا نامساعدتری بسامد در نظر گرفته شود.

گستره

يادآوري – 1به ای واقعیت باید توجه خاصی شود که در بعضی حالتاا ،بعنوان مثا  ،در تجهیزات دارا مداراا تشدید ،به
دلی پدیده تشدید ،ولتاژ ممک است از مقدار اسمی خود بیشتر شود .نتایج برا مطابقت با حدود بیشینه ولتاژ مطل در
الزامات ویژه مشخص شده است.
يادآوري -3برا

تجهیزاتی که شام

بخشاایی تحت ولتاژ باال استند (به عنوان مثا  ،از ولتاژ پایی

) (LVتوسط

ترانسفورماتور افزاینده ،ولتاژ از شبکه ولتاژ متوسط یا باال که دارا ترانسفورماتور اختصاصی است ،تغییه گردد) بهتر است،
اطحعات داده شده در استاندارد ایران -آ ا سی شماره  69992-11مححظه شود.

 6-3-5تجهیزات گرمایش الکتریکی باید طور طراحی ،ساخته و نصب شوند که در طو عملکرد به اندازه
کافی پایدار باشند بطور که تمام وضعیتاا ممک بخشاا متحرک ،دستهاا ،اارماا کار و نظایر آنها
باید بطور مطمئ ثابت شده و محک باشند.
حرکت اارماا و فرماناا باید حتی االمکان با جهت حرکتاا مکانیکی فرمان آنها مطاب باشد.
 5-3-5تجهیزات گرمایش الکتریکی که امکان کج شدن ،چرخیدن یا حرکت را دارند ،باید طور طراحی
شوند که تجهیزات الکتریکی و بخشاا جانبی مربو به آن در ابتدا و انتها و یا در انگام حرکت ،تحت
فشار مکانیکی زیاد قرار نگیرند.
2-5

تجهیزات الکتريکی تأسیسات گرمايش الکتريکی

 1-2-5تجهیزات الکتریکی باید طور طراحی و ساخته شود که ایمنی افراد در مقاب خطرات الکتریکی و
نیز سایر خطرات مطاب بند  19تأمی شود.
تجهیزات الکتریکی باید مطاب استاندارداا مربوطه تا آنجا که وجود و کاربرد دارد ،باشد .ای تجهیزات باید
با الزامات تأسیسات گرمایش الکتریکی و /یا تجهیزات مطابقت داشته باشد.
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تجهیزات الکتریکی باید طور طراحی شود که جریاناا جار شده در طو کار عاد باعث ایجاد
گرمایش خطرناک برا ااد اا ،عای بند یا بخشاا نزدی تأسیسات گرمایش الکتریکی نشود.
 3-2-5مداراایی که شام ترانسفورماتوراا ،القاگراا و خازناا استند باید طور طراحی شوند که خطرات
وجود ولتاژاا یا جریاناا بیش از اندازه را (مثحً توسط اثر تشدید) که در صورت باقی ماندن به علت خراب
شدن تأسیسات گرمایش الکتریکی باعث خطر می شوند ،برطر کند.
 2-2-5برا جلوگیر از خطرات مربو به ذخیره انرژ در خازناا و قطعات القایی در طو یا بعد از
قطع شدن ،مقرراتی باید تنظی شود .اقداماتی در مقاب ولتاژاا باقیمانده در خازناا با تخلیه مؤثر آنها باید
انجام شود .از استاندارداا مربوطه ممک است راانمایی گرفته شود ،به عنوان مثا  ،از استاندارد ملی ایران
شماره  3333-1و استاندارد  IEC 60204-1یا استاندارداا خا برا مولداا توان و /یا خازناا که
توسط استاندارد ملی ایران شماره  3333-1پوشش داده نمیشود .دستورالعم اا مناسب برا کاربران ،در
صورت لزوم ،در دفترچه راانما و مطاب با شرایط ،با نصب برچسپ اشدار رو تجهیزات ،باید ارئه شود.
 6-2-5تجهیزات الکتریکی باید طور طراحی شود که در طو کار عاد به علت آثار فیزیکی و شیمیایی
ایجاد شده ،مثحً نیرواا الکترومغناطیسی ،اشعه ماوراء بنفش ،گرما از محیط اطرا  ،پاشیدن مواد میاب و
نم  ،رطوبت ،روغ  ،ضربهاا یا سایش ،خراب نشود .در صورت لزوم ،اقداماتی در خصو ساختار مناسب
اتخاذ شود .به عنوان مثا  ،با در نظر گرفت آب رواا ،کانا اا یا مجرااا حفاظتی و مانند آن؛
 5-2-5برا بازرسی و تعمیر و نگهدار  ،تجهیزات الکتریکی و بخشاا مربو به آن و به خصو
که مشمو خوردگی استند ،حتی االمکان ،باید به راحتی در دسترس باشند.

آنهایی

 4-2-5در جایی که سرمایش اجبار قطعات بکار گرفته میشود ،برا پایش عم سرمایش باید مقرراتی
ایجاد شود .در صورتی که سرمایش کافی نباشد ،باید با زنگ اشدار اعحم شود ،و در صورت لزوم تجهیزات
گرمایش الکتریکی باید خاموش شود یا ایمنی به گونه ا دیگر تضمی شود.
 7-2-5حسگراا ار کمیت فیزیکی و راه اندازاا باید به گونها انتخاب و نصب شود که تمام شرایط
عمکرد ممک در نظر گرفته شود (مثحً دما ،کنش مکانیکی یا پدیده الکترومغاطیسی)؛
 8-2-5کلیداا فشار باید مطاب زیربند  9-19از استاندارد  IEC 60204-1باشند.
 9-2-5چراغاا نشانگر و صفحه نمایش باید مطاب زیربند  3-19از استاندارد  IEC 60204-1باشند.
 10-2-5افزارهاا قطع اضطرار باید مطاب زیربند  3-19از استاندارد  IEC 60204-1باشند.
6-5

بارهاي الکتريکی ساکن

باراا الکتریکی ساک  ،که ممک است به کارکرد مؤثر تجهیزات گرمایش الکتریکی آسیب بزند و یا برا
افراد خطرناک باشد ،باید خنثی یا بیخطر شوند ،به عنوان مثا با اتصا به زمی وسای  ،حفاظدار کردن یا
ایجاد فاصله کافی؛
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يادآوري -ویژگیاا تخلیه بیضرر تحت بررسی است.

5-5

میدانهاي مغناطیسی ،الکتريکی و الکترومغناطیسی

تجهیزات گرمایش الکتریکی باید طور طراحی و کار کنند که افراد و محیط اطرا از اثرات مضر میداناا
مغناطیسی ،الکتریکی و الکترومغناطیسی و ساتع شده از آنها ،محافظت شوند .پدیدهاا ثانویه نظیر
جریاناا گردابی و /یا ولتاژاا القاء شده نیز باید در نظر گرفته شود.
يادآوري -تدارکاتی در الزامات ویژه معی شده است .در صورت امکان ،اطحعات را میتوان مثحً در استاندارد ایران -آ ا سی
شماره  69311یا استاندارد راانمااا ( 1 ICNIRPبه کتابنامه مراجعه شود) ،و در مقررات ملی و /یا منطقها پیدا کرد.

4-5

سازگاري الکترومغناطیسی

 1-4-5اختح اا الکترومغناطیسی ایجاد شده توسط تجهیزات گرمایش الکتریکی تا جایی که کاربرد دارد
باید در محدودهاا داده شده در استاندارد ملی ایران شماره  2123باشد.
 3-4-5نوسانات ولتاژ 9و سوسو زدن 3در صورت لزوم باید در نظر گرفته شود.
يادآوري -1برا ارزیابی نوسانات ولتاژ و سوسو زدن ،مشخصهاا سامانه تغییه باید در نظر گرفته شود.
يادآوري -3اطحعات الزم در مورد نوسانات ولتاژ و سوسو زدن برا تجهیزات با جریان ورود اسمی کمتر یا مساو  16 Aرا
میتوان در استاندارد ایران -آ ا سی شماره  61999-3-3پیدا کرد.
يادآوري -2اطحعات الزم در مورد محدودیت نوسانات ولتاژ و سوسو زدن برا تجهیزات با جریان ورود اسمی بزرگتر از
 16 Aرا میتوان در استاندارد ایران -آ ا سی شماره  61999-3-3پیدا کرد ،و برا تجهیزات با جریان ورود اسمی کمتر یا
مساو  33 Aرا میتوان در استاندارد ایران -آ ا سی شماره  61999-3-11پیدا کرد.
يادآوري -6اطحعات الزم در مورد تغییرات باراا در سامانهاا

توان ولتاژ متوسط و ولتاژ باال را میتوان در استاندارد

ایران -آ ا سی شماره  61999-3-3پیدا کرد.

 2-4-5در صورت لزوم ،آثار جریاناا اارمونی

باید در نظر گرفته شود.

يادآوري -1برا ارزیابی نوع و مقدار اارمونی اا ،ویژگیاا سامانه تغییه باید در نظر گرفته شود.
يادآوري -3اطحعات الزم در مورد گسی میدان برا تجهیزات ولتاژ پایی با جریان ورود اسمی کمتر یا مساو  16 Aرا
میتوان در استاندارد ملی ایران شماره  3969-3-9پیدا کرد.
يادآوري -2اطحعات الزم در مورد محدود ساز جریاناا اارمونی

برا تجهیزات با جریان اسمی بزرگتر از  16 Aرا

میتوان در استاندارد  IEC 61000-3-4پیدا کرد.
يادآوري -6اطحعات الزم در مورد محدودیتاا اعوجاج باراا در سامانهاا توان ولتاژ متوسط و ولتاژ باال را میتوان در
استاندارد ایران -آ ا سی شماره  61999-3-6پیدا کرد.
1- International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection
2-Fluctuation
3-Flicker
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 6-4-5در صورت لزوم مصونیت در مقاب میداناا الکترومغناطیسی را باید در نظر گرفت.
يادآوري -اطحعات عمومی در مورد الزامات مصونیت برا تجهیزات صنعتی را ممک است از استاندارد ملی ایران شماره
 3969-6-9بدست آورد.

7-5

تابش يونیزه کننده

افزارهاا و قطعات مورد استفاده اندازهگیر یا پایش ،تابش یونیزه کننده گسی شده از تأسیسات گرمایش
الکتریکی ،باید با مقررات قانونی مربوطه مطابقت داشته باشد .ای مورد در بار کار تجهیزات گرمایش
الکتریکی ویژه نیز کاربرد دارد.
يادآوري -1بخش الزامات مخصو

در الزامات ویژه داده شده است.

يادآوري -3اطحعات الزم را میتوان به عنوان مثا در نشریه  1ICRPشماره ( ،69به کتابنامه مراجعه شود) و در مقررات ملی
و /یا مقررات منطقها پیدا کرد.

 8-5سرمايش مايع

 1-8-5در جایی که بخشاا برقدار ،به عنوان مثا القاگراا ،ترانسفورماتوراا ،خازناا ،شینهاا جریان،
کاب اا و نیز دیگ بخار یا بخشاا از ماشی آالت ،مایع سرد کننده وجود دارد ،کیفیت سردک  ،طو
شیلنگاا و ماده مورد استفاده برا لولهاا و شیلنگاا باید طور باشد که ولتاژ تماس ناشی از جریاناا
نشتی ،ایمنی را مخت نکند.
يادآوري -به اتصاالت شیلنگاا بکار رفته باید توجه خا

شود.

 3-8-5دادهاا زیر از سامانه سردک و سرمایش امراه با نمایش ترسی نمودار از سامانه سرمایش که
نشان دانده مداراا سرمایش اختصاصی باشد ،توسط تولید کننده باید در مدارک فنی ارائه شود (به زیربند
 2-13مراجعه شود).
 نوع و خوا سردک (فیزیکی ،شیمیایی و الکتریکی)؛ نر جریان مایع مورد نیاز؛ دما ورود سردک (کمینه و بیشینه)؛ دما خروجی سردک (بیشینه)؛ فشار ورود (کمینه و بیشینه)؛ فشار خروجی (بیشینه)؛ اختح فشار کمینه مورد نیاز بی ورود و خروجی؛ 2-8-5از تشکی حباب در سامانهاا سرمایش و کااش اثر سرمایش حتی االمکان ،باید اجتناب شود.
 6-8-5برا کااش خطر آلودگی محیط اطرا و تلفات سردک  ،مدار بسته سرمایش ترجیح داده میشود.
1-Internatiol Commission On Radiological Protection
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 5-8-5تمام بخشاایی که دارا جریاناا مایع سردک استند ،حداق باید ی
اسمی ،استقامت داشته باشد.
يادآوري -مقرراتی برا

افزاره اا

خا

و نی برابر فشار کار

که با توجه به دستورالعم تولید کننده ،ای آزمون فشار ممک است استقامت

نداشته باشد ،باید در الزامات ویژه ارائه شود.

 4-8-5برا محدود کردن تشکی رسوباا ،خوردگی و نشت گازاا ،که ممک است برا سامانه سرمایش
زیانآور باشد ،بهتر است تمهیداتی اتخاذ شود .تا جایی که ممک است از شک گیر تراک باید جلوگیر
شود .ضربه ناشی از اثرات آبکار رو اتصاالت شیلنگ باید بطور منظ بررسی شود.
4
1-4

جداسازي و کلیدزنی
کلیات

نحوه جداساز  ،خاموش کردن دستگاه برا تعمیر و نگهدار  ،کلیدزنی اضطرار  ،و کلیدزنی عملیاتی
(فرمان) باید مطاب استاندارداا مربوطه به عنوان مثا  ،استاندارد  ، IEC 60364-4-41استاندارد
 IEC 60364-5-53و استاندارد  IEC 60204-1باشد.
 3-4قطع مدارهاي فرمان و يدکی

مثا اایی از مداراا فرمان و کمکی ،بسته به کاربرد آنها که نیاز نیست قطع شوند ،بصورت زیر است:
الف -مداراا روشنایی و پریزاا برا اتصا وسای تعمیر و نگهدار  ،به عنوان مثا  ،المپاا یا دستگاه
سورا کار (صرفنظر از ولتاژ آنها)؛
ب -مداراا تغییه باز کننده در ولتاژ ک و قطع کننده جریان نهایی و افزارهاا قطع که در ولتاژ شبکه کار
میکنند ،ولی برا اد اا فرمان استفاده نمیشوند.
پ -مداراا کمکی با ولتاژاایی که از  39 V a.c.یا  199 V d.c.صا بیشتر نشوند.
ت -سایر مداراا کمکی تغییه قطعات اصلی ،بعنوان مثا  ،پمپاا ،ف اا و گردانندهاا ،در طو مدت قطع
تغییه شبکه ،نباید قطع شوند.
در حالت ولتاژاا بیشتر از  39 V a.c.یا  199 V d.c.صا  ،در مداراا اشاره شده فوق باید از کاب اا یا
ااد اا عای بند شده مجزا شده از کلید قطع کننده تغییه آنها ،استفاده شود .آنها باید از طری
ترمینا اا جداگانه ویژه ،قطع شوند و باید با کلید قطع جداگانه در نظر گرفته شوند.
در حالت مشخص شده تحت مورد ب ،ای کلید قطع کاربرد ندارد .مداراایی که توسط کلید قطع تغییه قطع
نشدهاند باید به وضو در مدارک فنی نشان داده شود.
 2-4کلیدزنی در سطوح ولتاژ باال

قطع کنندهاا مدار برا تغییه ،قطع و جداساز با فراا کردن شرایط زیر مجاز است:
 فاصله جداساز  ،تأمی شده و قاب دیدن باشد (بطور مثا  ،کلید قطع یا قطع کننده مدار خارج )1؛1-Withdrawn circuit-breaker
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از بسته شدن کلیداا

 امکاناتی برا جلوگیرشینهاا جریان ،فراا شود.
تجهیزات کلیدزنی استفاده شده در مداراا توان باال با ولتاژاا بیشتر از 1 999 V a.c.یا 1 399 V d.c.
صا باید طور طراحی و نصب شود که ایمنی افراد در کار عاد و غیرعاد تضمی شود .راانما
جداساز برا ولتاژاا بیشتر از  1 999 V a.c.یا  1 399 V d.c.صا امچنی ممک است از استاندارد
 IEC 61936-1و استاندارد ایران -آ ا سی شماره  69992-11گرفته شود.
7

جداساز و نیز اتصاالت زمی

کاب اا

خروجی یا

اتصال به شبکه تغذيه الکتريکی و اتصاالت داخلی

يادآوري -بند  3در عملکرد اتصاالت داخلی در بسامداا تا  199 KHzکاربرد دارد .اقدامات ویژها برا بسامداا باالتر
در صورت لزوم در الزامات ویژه داده شده است.

 1-7الزامات عمومی

 1-1-7اتصا به شبکه تغییه الکتریکی بستگی به نوع و ولتاژ سامانه تغییه مطاب بند  319از استاندارد ملی
ایران شماره 1233-1دارد .ااد اا باید مطاب با استاندارداا مربوطه ،بعنوان مثا  ،بند  19از استاندارد
 IEC 60204-1باشند .ااد اا باید مطاب استاندارد ملی ایران شماره  19913شناسایی شوند.
 3-1-7ااد اا اتصاالت داخلی باید طور طراحی و مرتب شوند که در کار عاد دستخوش تنشاا
مکانیکی غیرعاد نشوند .بعنوان مثا  ،تنشاا مربو به کشش ،انعطا پییر  ،پیچش ،سایش یا ارتعاش،
یا تأثیرات گرما ،رطوبت یا بخار که منجر به آسیب دیدن آنها شود.
شرایط ت خطا باید بخوبی در نظر گرفته شود.
 2-1-7محفظه ااد اا باید طور باشد که از موارد زیر اطمینان حاص شوند:
 حفاظت عای بند ااد در مقاب خراش و پارگی؛ حفاظت ااد اا در مقاب کشش و پیچش؛ 3-7اتصال الکتريکی ثابت

 1-3-7افزارهاایی که برا جلوگیر از تنش کششی در اتصاالت الکتریکی ثابت اختیار میشود نباید برقدار
شوند .آنها امچنی باید طور طراحی شوند که مطاب زیربند  9-1-3در صورت وجود تنشاا کششی
غیرعاد  ،از ارگونه آسیبی به ااد مورد نظر جلوگیر شود.
 3-3-7در نقط ورود  ،شعاع خمیدگی ااد اا  /کاب اا باید به اندازه کافی زیاد باشد تا از ارگونه آسیب
دیدگی جلوگیر کند .وارد کردن اتصا ااد اا دارا پوشش ،باید بدون خطر آسیب دیدگی امکانپییر
باشد.
 2-7اتصال برداشتنی و هاديهاي انعطافپذير

 1-2-7تجهیزات گرمایش الکتریکی که بطور دائ به شبکه تغییه متص نیست ،باید دارا ااد اتصا
انعطا پییر ثابت دائمی باشد که تنها با استفاده از ابزار برداشته شود.
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 3-2-7تمام سی کشیاا انعطا پییر مطاب الزامات زیربند  9-1-3باید دارا غح محاف باشند و
اقدامات انجام شده برا اطمینان از محافظت در مقاب تنش کششی و پیچشی باید به راحتی قاب شناسایی
باشد.
 2-2-7ااد اا انعطا پییر باید در مقاب خمش بیش از حد در مح ورود محافظت شوند .افزارهاا
حفاظتی باید به اندازه کافی مناسب و بطور مطمئ ثابت شده باشند.
 6-2-7مح ورود ااد اا اتصا باید طور باشد که پوشش محاف
وارد شود.

ااد اا بدون ایچگونه آسیبی

يادآوري -توصیه میشود از روکشاا عای بند استفاده شود.

 5-2-7فاصله در نظر گرفته شده برا رابطاا تغییه در داخ تأسیسات باید طور باشد که آنها بتوانند
به راحتی وارد و وص شوند ،و اگر ی پوشش یا سرپوش در نظر گرفته شده است ،باید به صورت مطمئ در
موقعیتی که خطر آسیب دیدگی به ااد اا به وجود نیاید ،محک شود.
 4-2-7اتصاالت مورد استفاده ی اتصا لغزنده باید غیرقاب دسترس باشد و توسط انگشت آزمون
استاندارد مطاب استاندارد ملی ایران شماره  9363در دو حالت وص شده و قطع شده اما برقدار بررسی
شود.
 7-2-7بخشاا برقدار افزارهاا دوشاخه و پریز پس از وص شدن یا قطع شدن در صورت برقدار بودن،
نباید در دسترس باشند.
 8-2-7خطو اتصا برداشتنی باید شام ااد اا
شناسایی و از کار بیفتند.

فعا و حفاظتی الزم باشند و به وضو با ا

 9-2-7در تأسیساتی که در آن دوشاخهاا متعدد استفاده میشود ،باید با نشانه گیار درست و واضح
از اتصا اشتباه دوشاخه ،جلوگیر شود.
8

حفاظت در مقابل برق گرفتگی

1-8

کلیات

در مقاب برق گرفتگی باید اقدامات حفاظتی در نظر گرفته شود .برا تأسیساتی که ولتاژاا آن بیشتر از
 1 999 V a.c.یا  1 399 V d.c.صا و بسامداا آن بیشتر از  69 Hzنباشد ،الزامات استاندارد
 IEC 60364-4-41کاربرد دارد .برا تأسیساتی با ولتاژاا بیشتر از  1 999 V a.c.یا  1 399 V d.c.صا
و بسامداا که بیشتر از  69 Hzنباشد ،الزامات استاندارد ملی ایران شماره  19923کاربرد دارد.
يادآوري -1برا بسامداا بی  69 Hzو  199 kHzویژگیاایی در الزامات ویژه داده شده است.
يادآوري -3ولتاژ تماس مجاز به عنوان تابعی از بسامد ،تحت بررسی است.
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 3-8تماس مستقیم – اقدامات خاص

در حالت تماس مستقی  ،ویژگیاایی در باره اقدامات خا
پیوست الف ،بند الف 1-مراجعه شود).

در الزامات ویژه مربوطه داده شده است (به

 2-8تماس غیرمستقیم – اقدامات خاص

در حالت تماس غیرمستقی  ،ویژگیاایی در باره اقدامات خا
پیوست الف ،بند الف 9-مراجعه شود).
9

در الزامات ویژه مربوطه داده شده است (به

همبندي همپتانسیلی

 1-9کلیات

ای بند ،الزامات را برا دو مورد امبند حفاظتی و عملیاتی فراا میکند.
3-9

مدارهاي همبندي حفاظتی

 1-3-9کلیات

مداراا امبند حفاظتی شام موارد زیر است:
 ترمینا (اا )  PE؛ بخش اا رسانا سازها تأسیسات گرمایش الکتریکی؛ افزارهاا شارژ آماده کار ،زمانی که تأسیسات گرمایش الکتریکی روش است. ااد اا حفاظتی در تأسیسات گرمایش الکتریکی شام اتصا اا لغزنده ،در حالتی که آنها بخشی ازمدار استند.
تمام بخشاا مداراا امبند حفاظتی باید طور طراحی شوند که قادر به بیشتری استقامت در مورد
تنشاا گرمایی و مکانیکی باشند ،که ممک است باعث جریاناا اتصا زمی شود که بتواند در ار
بخشی از مداراا امبند حفاظتی جریان یابد.
ار بخش ساختار تجهیزات الکتریکی ممک است به عنوان بخشی از مدار امبند حفاظتی استفاده شود،
در حالت اتصا زمی  ،سامانه پایش باید نصب شود.
 3-3-9هاديهاي حفاظتی

ااد اا حفاظتی باید مطاب زیربند  9-9-3از استاندارد  IEC 60204-1باشند.
 2-3-9پیوستگی سامانه همبندي حفاظتی

پیوستگی سامانه امبند حفاظتی باید مطاب زیربند  3-9-3از استاندارد  IEC 60204-1باشند.
 6-3-9جدا کردن افزارههاي کلیدزنی از سامانه همبندي حفاظتی

زیربند  2-9-3از استاندارد  IEC 60204-1کاربرد دارد.
5-3-9

قسمتهايی که الزم نیست به سامانه همبندي حفاظتی وصل شوند
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بخشاا شر داده شده در زیربند  3-9-3از استاندارد  IEC 60204-1نیاز نیست به سامانه امبند
حفاظتی وص شود.
4-3-9

تعلیق سامانه همبندي حفاظتی

زیربند  2-9-3از استاندارد  IEC 60204-1کاربرد دارد.
 7-3-9نقاط اتصال هادي حفاظتی

زیربند  6-9-3از استاندارد  IEC 60204-1کاربرد دارد.
 8-3-9همبندي حفاظتی براي تأسیسات گرمايش الکتريکی با جريان نشتی به زمین باالي 10 mA

برا تأسیسات گرمایش الکتریکی با جریان نشت زمی بیشتر از (19 mA a.c.بسامد شبکه) یا 19 mA d.c.
 ،زیربنداا  3-9-3و  2-3از استاندارد  IEC 60204-1کاربرد دارد.
2-9

همبندي عملیاتی

زیربند  3-3از استاندارد  IEC 60204-1کاربرد دارد.
6-9

عدم استفاده از سیم زمین به عنوان قسمتی از مدار فعال

 1-6-9از اتصا زمی  ،ااد اا حفاظتی ،غح اا و سازهاا به عنوان بخشی از ی مدار فعا  ،نباید
استفاده شود ،مگر در شرایطی که در الزامات ویژه مشخص شده باشد .با ای وجود ،اتصا زمی نقا نو یا
پییرش افزارهاا ایمنی مورد استفاده اتصا زمی به عنوان ی مدار برگشت مجاز است.
 3-6-9از شینهاا فلز ا ممک است به عنوان ی مدار برگشت استفاده شود ،به شر آنکه تحت
شرایط خطا ،مقاومت ظاار مدار به اندازه کافی ک باشد تا ولتاژ بی شینهاا فلز و اتصا زمی مجاور
بیشتر از  93 Vمؤثر نشود.
برا تجهیزاتی با ولتاژاا بیشتر از  1 999 V a.c.یا  1 399 V d.c.صا  ،از شینهاا فلز نباید به عنوان
مدار برگشت استفاده کرد.
10

مدارها و عملیات فرمان

 1-10مدارهاي فرمان

 1-1-10مداراا فرمان باید با زیربند  1-2از استاندارد  IEC 60204-1مطابقت داشته باشد.
 3-1-10مداراا فرمان میتوانند مستقیماً از شبکه نوع  TNیا  TTتغییه شوند (به زیربند  319-9از
استاندارد  IEC 60204-1مراجعه شود).
 2-1-10افزارهاا حفاظتی برا اتصا کوتاه در اجزاء کلیدزنی مداراا فرمان باید بطور مناسب کالیبره
شوند.
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 6-1-10در مداراا فرمان تغییه شده از طری ترانسفورماتور با ی سر سی پیچ ثانویه متص شده به
زمی  ،حفاظت اتصا کوتاه باید در ااد زمی نشده طر ثانویه در نظر گرفته شود .اگر اجزاء حفاظت
اتصا کوتاه در طر اولیه ایمنی معاد را تضمی کنند ،نیاز به چنی حفاظتی نیست.
 5-1-10در مداراا فرمان تغییه شده از طری ترانسفورماتور با سر وسط زمی شده سی پیچ ثانویه ،در
ار دو قطب طر ثانویه مداراا فرمان ،حفاظت در مقاب اتصا کوتاه باید پیش بینی شود.
 4-1-10زمانی که اتصا داندهاا نور به عنوان وسیله جداساز برقی استفاده می شوند ،بطور مثا  ،در
مبد اا نیمه ااد  ،فواص اوایی و خزشی باید مشخص شود بطور که کمینه مقادیر بر اساس اصو
استاندارد ( IEC 60071-1در طر باال :طر شبکه توان) و استاندارد ملی ایران شماره ( 6993-1در طر
پایی  :طر مبد ) باشد.
3-10

اتصال زمین مدارهاي فرمان

 1-3-10خطا اتصا زمی در ار مدار فرمان نباید باعث وص غیرعمد تأسیسات گرمایش الکتریکی یا
بخشی از آن یا مانع قطع آن شود.
به منظور انجام ای الزام ،توصیه میشود که ی طر ترانسفورماتور(اا ) فرمان به زمی وص شوند و
پیچهاا و اتصا اا مطاب زیربند  3-9-19وص شوند .مداراا فرمانی که به زمی وص نیستند و از ی
ترانسفورماتور تغییه میشوند باید به ی افزاره پایش عای بند مجهز شوند که یا خطا اتصا به زمی را
نشان داد و یا بعد از ی خطا اتصا به زمی  ،مدار بطور خودکار قطع شود .مقاومت داخلی جریان d.c.
افزاره پایش عای بند باید حداق  13 kΩباشد .برا افزارهاا الکترونیکی مشخص مقدار بیشتر از ای
مقاومت ممک است الزم باشد.
در حالت ترانسفورماتوراا فرمان با اتصا سر وسط به زمی  ،باید از کلید قطع کننده مدار جریان تفاضلی
استفاده شود.
يادآوري -عملکرد ی

افزاره پایش عای بند ممک است توسط اجزایی با بسامد صفر ارتز ،در صورت وجود ،تحت تأثیر قرار

گیرد.

 3-3-10در مداراا فرمان که به دالی کاربرد به اتصا زمی ت قطبی نیاز دارند ،تولید کننده باید
اتصا زمی را پیشبینی کند .چنی دالی کاربرد ممک است مثحً ،از کحجاا الکترومغناطیسی که
دارا ی اتصا داخلی به زمی یا از مداراا فرمان با قطعات الکترونیکی استفاده شود .در ای حالت باید
از ترانسفورماتوراا فرمان جداگانه یا ی ترانسفورماتور فرمان با چندی سی پیچ ثانویه جداساز شده
استفاده کرد.
 2-3-10اتصال پیچهها 1و تیغهها

3

1-Coils
2-Contacts
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در حالت تغییهاا مداراا فرمان زمی شده ،ااد مشترک به مدار امبند حفاظتی در مح تغییه
وص میشود ،تمام تماساا ،اجزاء حالت جامد و غیره که برا کار الکترومغناطیسی یا سایر افزارهاا در نظر
گرفته شده است (برا مثا  ،ی رله یا چراغ نمایشگر) بی ی طر ااد وص شده از تغییه مدار فرمان
و ی ترمینا پیچه یا افزاره ،قرار میگیرد .سایر ترمینا اا پیچه یا افزاره (ترجیحاً امیشه دارا
نشانهگیار یکسانی استند) مستقیماً به ااد مشترک تغییه مدار فرمان بدون ایچ اجزاء کلیدزنی ،وص
میشود (به شک  3از استاندارد  IEC 60204-1مراجعه شود).
در مورد ای قاعده استثناءاا زیر وجود دارد:
الف -تیغهاا رلهاا حفاظتی مثحً رلهاا اضافه بار ،ممک است بی پیچهاا و طرفی که مدار حفاظتی
وص است ،متص گردد .بشر آنکه ااد اا بی چنی اتصاالتی و پیچهاا افزاره فرمان که تیغهاا رله بر
رو آن کار میکنند ،در امان محفظه فرمان قرار داشته باشد.
ب -در حالتاا خا  ،در جایی که چیدمان مختلف تیغهاا اتصا به ساده ساز لوازم فرمان بیرونی
(ترناا برقی ،سی پیچاا کاب  ،پریزاا چندخانه و غیره) منجر میشود ،بشر آنکه الزامات اولی
پاراگرا زیربند  1-9-19انوز در حا اجرا باشد.
در حالت شر داده شده در مورد ب ،برا جلوگیر از خطر اتصا  ،طراحی خیلی دقیقی مطاب زیربند
 1-3-2-2از استاندارد  IEC 60204-1الزم است.
 2-10عملیات فرمان
 1-2-10کلیات

در حالت بیشتر از ی ایستگاه فرمان برا تجهیزات ،برا اطمینان از اینکه ار فرمان از ار ایستگاه فرمان
به موقعیتاا خطرناک ادایت نمیشود باید اقداماتی پیشبینی شود (به زیربند  1-3-9-2از استاندارد
 IEC 60204-1مراجعه شود).
 3-2-10عملیات شروع و توقف

عملیات شروع باید با برقدار کردن مدار مربوطه کار کند .عملیات توقف باید عملیات شروع مربو را لغو کند.
اگر کلیداا فشار استفاده میشود ،ای کلیداا برا عملیات شروع و توقف باید جداگانه درنظر گرفته
شود .برا تضمی ترتیب راه انداز  ،قف اا داخلی 1باید پیش بینی شود.
زمانی که بیش از ی ایستگاه فرمان در نظر گرفته میشود ،دستور توقف از ار ایستگاه فرمان باید قاب اجرا
باشد.
2-2-10

مدهاي کارکردي

زیربند  3-9-2از استاندارد  IEC 60204-1کاربرد دارد.
 6-2-10توقف عملیات ايمنی و  /يا اقدامات حفاظتی

1-Interlocks

92

عحوه بر مطالب گفته شده در زیربند  2-9-2از استاندارد  IEC 60204-1اصطح "حرکت" به معنی فرآیند
حرکت و /یا گرمایش میباشد.
 5-2-10عملیات اضطراري

زیربند  2-3-9-2از استاندارد  IEC 60204-1کاربرد دارد.
 4-2-10فرمان بدون سیم

زیربند  3-9-2از استاندارد  IEC 60204-1کاربرد دارد.
6-10

عملیات فرمان در زمان وقوع خرابی

زیربند  2-2از استاندارد  IEC 60204-1کاربرد دارد.
11

حفاظت در مقابل تأثیرات گرمايی

 1-11اقدامات حفاظتی در مقاب تأثیرات گرمایی باید مطاب استاندارد ملی ایران شماره 1233-2-29
تأمی شود.
 3-11بخشاایی از تأسیسات گرمایش الکتریکی که ممک است در کار عاد به دما باالیی برسد ،مقادیر
حد اضافی مربو به افراد و محیط اطرا در استاندارد ملی ایران شماره  1233-2-29داده شده است .برا
اطمینان از حفاظت افراد و محیط باید اقداماتی در طراحی و کار تجهیزات به عم آید.
الکتریکی و

 2-11بخشاا ساخته شده از مواد عای بند آلی یا غیرآلی  ،برا اطمینان از اینکه خوا
مکانیکی آنها توسط دمااا کار ،بی جهت معیوب نمیشود ،باید مقاوم به گرما باشند.

 6-11در جایی که افزایش دما موضعی بیش از حد اتفاق میافتد ،اتصا اا بی ااد اا به بخشاایی از
تجهیزات ،باید متناسب طراحی شود.
اثرات مربو به توزیع جریان غیر یکنواخت و اثر مجاورت باید در نظر گرفته شود.
 5-11برا جلوگیر از افزایش دما بیش از حد در ااد اا ،اتصاالت و بخشاا
جریاناا ناشی از جریاناا القایی ،باید پیش بینی الزم به عم آید.
 4-11لوازم جانبی الکتریکی تأسیسات گرمایش الکتریکی باید طور
دمااا بیش از دما طراحی شده برا آنها ،قرار نگیرند.
13

فلز

مجاور با

نصب شوند که در معرض افزایش

حفاظت در مقابل خطرات ديگر

عحوه بر خطرات بالقوها مربو به عوام الکتریکی ،مکانیکی ،مغناطیسی ،میداناا الکتریکی و
الکترومغناطیسی و تابش توضیح داده شده در بنداا  3 ،3و  ،11خطرات زیر باید مححظه شود و در کتانچه
راانما تعمیر و نگهدار آورده شود:
 ضربهاا مکانیکی و ارتعاش؛ آتش؛93

-

انفجار ناشی از خود تجهیزات گرمایش الکتریکی یا توسط بار کار ؛
انفجار داخلی1؛
فوران (یا انبسا ناگهانی) بار کار ؛
نشتی آب؛
اشعه فروصوت یا فراصوت؛
نوفه 9صوتی؛
پدیدهاا مضر زیستی و /یا شیمیایی؛
انتشار ،تولید و /یا استفاده از مواد خطرناک (بطور مثا  ،گازاا سمی ،مایعات ،گرد و غبار ،مه ،بخار آب)؛

يادآوري -سایر خطرات مث  ،زمی لرزهاا ،ممک است با تواف تولید کننده و مصر کننده مححظه شود.

اگر تجهیزات مورد استفاده در ترکیب با سایر تجهیزات در نظر گرفته شده است ،ار خطر ناشی از ترکیب
تجهیزات باید مححظه شود .دستورالعم اا باید برا کار تجهیزات در وضعیت ترکیب آماده شوند.
12

نشانه گذاري ،برچسب گذاري و مستندات فنی

 1-12نشانه گذاري

 1-1-12نشانه گیار قرار گرفته رو پحک(اا ) تأسیسات و /یا تجهیزات باید شام دادهاا زیر باشد
(مگر اینکه به طری دیگر در الزامات ویژه مشخص شده باشد):
الف -نام یا نماد تولید کننده؛
ب -نوع یا شماره کاتالوگ؛
پ -تاریخ تولید (یا کد تاریخ)؛
ت -شماره سریا ؛
ث -تعداد فازاا و ولتاژ ورود اسمی؛
زمانی که تجهیزات برا استفاده در ولتاژاا تغییه اسمی مختلف در نظر گرفته شدهاند ،رابط ولتاژ ویژه و
ترمینا اا تغییه مربوطه و نیز نوع اتصا باید رو پحک مشخصات نشان داده شود.
ج -نوع و مقدار جریان ورود اسمی؛
چ -توان ورود اسمی؛
در حالتی که تجهیزات گرمایش الکتریکی برا چندی گستره ولتاژ باشد ،بیشینه مقادیر برا توان ورود
وابسته به گستره ولتاژ باید اظهار شود.
 بسامد ورود و یا گستره بسامد اسمی فرآیند ،که مناسب است ،باید اظهار شود .نماداا ترسیمی بایدمطاب استاندارد ملی ایران شماره  3226استفاده شود.
 کحس و طبقه تجهیزات باید مطاب استاندارد ملی ایران شماره  2123باشد.1-Implosion
2-Noise
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د -سایر دادهاا ضرور  ،شام دادهاا غیرالکتریکی ،برا شناسایی تجهیزات؛
 3-1-12نشانه گیار خا برا تجهیزات با ولتاژاا اسمی بیشتر از  1 999 V a.c.یا 1 399 V d.c.
صا  ،باید توسط تولید کننده مشخص شود .مقررات محلی باید در نظر گرفته شود.
 2-1-12نشانه گیار اا مشخص شده در زیربنداا  1-1-13و  9-1-13باید با دوام ،خوانا ،و بطور واضح
در پحک مشخصات رو بخش اصلی تأسیسات یا تجهیزات گرمایش الکتریکی وص شود .نشانه گیار باید
به زبان کشور باشد که تجهیزات در آنجا نصب شدهاند مگر بطری دیگر تواف شده باشد.
 3-12نشانه گذاري هشدار

عحی اشدار دانده مناسب باید نشان داده شود ،به خصو اشداراایی در مقاب خطراتی که ممک است
بحفاصله مشااده نشود ،از قبی ولتاژ باال ،تابش غیر یونساز یا یونساز .استفاده از نماداا ترسیمی مربوطه
از استاندارد ملی ایران شماره  3226یا استاندارد  ISO 7000و اصو طراحی برا عحی  ،برچسباا یا
اعحناا مطاب استاندارد  ISO 3864-1ترجیح داده میشود.
يادآوري -جزئیات مربوطه در الزامات ویژه داده شده است.

2-12

برچسب گذاري

 1-2-12تمام وضعیتاا به کارانداز و افزارهاا فرمان باید به وضو توسط حرو  ،کلمات ،عدداا یا
نماداا نشان داده شود .استفاده از نماداا ترسیمی مربوطه از استاندارد ملی ایران شماره  3226یا استاندارد
و اصو طراحی مطاب استاندارد  ISO 7000ترجیح داده میشود.
 3-2-12قطعات الکتریکی و مراجع نمودار آنها باید بطور با دوام نشانه گیار
مطاب عحیمی رو نمودار باشد.

شود .شناسه گیار

باید

 2-2-12افزارهاا فرمان و عحمت دای باید با حرو  ،کلمات یا نماداا مشخص شود.
 6-2-12شناسایی ااد اا باید مطاب زیربند  9-13از استاندارد  IEC 60204باشد.
6-12

مستندات فنی

مستندات فنی برا تأسیسات گرمایش الکتریکی مطاب بند  13از استاندارد  IEC 60204باید توسط تولید
کننده فراا شود.
ار نوع استفاده غلط یا مخاطره قاب پیش بینی معقو و خطر ناشی از استفاده تأسیسات گرمایش الکتریکی،
و نیز اطحعات مربوطه یا دادهاا مورد نیاز با مقررات ملی ،باید توسط تولید کننده مشخص شود ،جهت
توجه مصر کننده در دستورالعم اا کار  ،نظر به اقدامات و طرز کار آنها باید اقداماتی انجام شود.
ار نوع ضربه بالقوه منفی قاب پیش بینی در محیط باید در مستندات فنی نشان داده شود.
يادآوري -1اطحعات در مورد از کار انداخت تجهیزات یا بخشاا خطرناک آن /اشیاء ،که نقشی در حفاظت محیط دارند،
بهتر است در مستندات فنی آورده شود.

93

يادآوري -3اطحعات مربو به حم و نق  ،نصب و نحوه جابجایی نظیر وزن و ابعاد نیز بهتر است در مستندات فنی آورده
شود.

مستندات فنی باید به زبان کشور باشد که تجهیزات در آنجا نصب شدهاند مگر بطری دیگر تواف شده
باشد.
16

راه اندازي ،بازرسی ،بهره برداري  ،تعمیر و نگهداري

 1-16الزامات عمومی

 1-1-16در مورد تمام اطحعات تهیه شده توسط تولید کننده با رعایت ایمنی افراد و حفاظت محیط ،باید
توسط مصر کننده در زمان مطابقت دستوالعم اا کار با مقررات محلی اقداماتی انجام شود.
 3-1-16تأسیسات گرمایش الکتریکی نیز باید نظارت ،بازرسی و نگهدار شود ،که در مطابقت با تجهیزات
ایمنی ای استاندارد باقی بماند .امه اقدامات احتیاطی الزم برا جلوگیر از ار گونه خطر برا افراد در
طو زمان تعمیر و نگهدار باید در نظر گرفته شود .دستورالعم اا نگهدار  ،بازرسی یا فاصله تعمیر و
نگهدار و ثبت دادهاا ضرور باید در مستندات فنی آورده شود.
 2-1-16ترمینا اا اتصا زمی در مجاورت بخشاایی از تأسیسات گرمایش الکتریکی باید در دسترس
باشند ،در جایی که الزم است برا تعمیر و نگهدار آن ،ااد اا و بخشاا ااد لخت بعد از قطع تغییه
اتصا زمی شوند.
 3-16راه اندازي و بازرسی

تأسیسات گرمایش الکتریکی باید قب از اولی بهره بردار  ،راه انداز شود .بازرسیاا امچنی باید بعد از
انجام اصححات مه یا روش شدن و پس از آن در فواص زمانی معی  ،بسته به شرایط کار و
دستوالعم اا تولید کننده ،باید انجام شود .اد از ای بازرسیاا ای است که آیا تأسیسات ساخته شده و
نگهدار شده با ای الزامات مطابقت دارد.
مقاومت مداراا اتصا زمی  ،امبند ا پتانس و مقادیر مقاومت عای بند ااد اا اتصا به زمی و
ار مورد دیگر که باید آزمون و در گزارش بازرسی ثبت شود .ای بازرسیاا باید توسط افراد آموزش دیده و
فقط مطاب الزامات ویژه و دستورالعم اا تعمیر و نگهدار تأسیسات فراا شده توسط تولید کننده انجام
شود.
پس از راه انداز  ،تأسیسات گرمایش الکتریکی به منظور اندازهگیر و بازرسی ،در صورتی که باعث تنش
بیش از حد به عای بند الکتریکی ،که میتواند نظیر عای بند گرمایی بکار رود ،نباید برقدار شوند .ای
مورد مثحً برا ار آزمون عای بند بکار میرود .به عنوان ی قاعده ،بیشینه ولتاژ اسمی مجاز نباید بیشتر
شود.
اطحعات مربو به راه انداز و بازرسی باید در مستندات فنی فراا شده توسط تولید کننده گنجانده شود.
امچنی روش تخلیه کردن خازناا و بررسی عدم وجود ولتاژ رو خازناا در صورت لزوم باید فراا شود.
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2-16

دستورالعملهاي ايمنی براي بهره برداري

ایمنی برا

 1-2-16مصر کننده مسئو تهیه دستورالعم اا
ایمنی رعایت میشود.

افراد است و اطمینان از اینکه الزامات

 3-2-16افراد که درگیر فعالیتاا کار در تأسیسات گرمایش الکتریکی یا کار در مجاورت آنها استند
باید تعلی اا و آموزشاایی مربو به موضوعاا ایمنی و روش انجام آنها برا رعایت کردن در طو کار
تأسیسات با وسای سفارش شده ،دیده باشند .دستورالعم اا کار باید برا توجه آنها توسط آگهیاا
کام آورده شود و ،در صورت لزوم ،با جایگزی کردن آنها به عنوان کتاب دستورالعم اا برا آنکه اعحمیه
مکتوب بدست آید.
 2-2-16دستورالعم اا کاربرد کم اا اولیه برا
دستورالعم اا کار برا توجه افراد باید آورده شود.
 6-2-16تجهیزات ایمنی مورد نیاز برا مداخله در مورد ی

مصدومی

در مقاب

اتفاقات با منشاء برقی در

اتفاق یا حادثه باید در اختیار افراد باشد.

يادآوري -اطحعات اضافی در الزامات ویژه ارائه شده است.

 6-16دستورالعملهاي کار تعمیر و نگهداري

 1-6-16تعمیر و نگهدار وسای الکتریکی باید فقط توسط افراد آموزش دیده و ماار انجام شود.
نباید با تجهیزات برقدار انجام شود مگر برا

 3-6-16ایچگونه کار تعمیر و نگهدار
تنظیمات؛
قب از شروع کار تعمیر و نگهدار  ،تأسیسات باید خاموش شود و اتصا زمی مطاب شیوهاا زیر انجام
شود:
 قطع از شبکه تغییه؛ معلوم کردن ،بطور مثا با مشخص کردن ی عحمت و ضام در کلید قطع کننده اصلی مبنی بر اینکهتأسیسات نباید برقدار باشند.
 تصمی گیر برا جلوگیر از دوباره بسته شدن کلیداا جداساز ؛ بررسی عدم وجود ولتاژ؛ اطمینان از اتصا زمی و اتصا کوتاه مدار؛ حفاظت بخشاا مجاور برقدار با روکشاا و حصاراا؛در حالت تعمیر و نگهدار که کار با تجهیزات اجتناب ناپییر است ،باید اقدامات مربو به عم آید (به
الزامات ویژه و مقررات محلی مراجعه شود).
کار تعمیر و نگهدار با تجهیزات برقدار بطور کلی برا تجهیزات با ولتاژاا بیشتر از  1 999 V a.c.یا
 1 399 V d.c.صا  ،باید منع شود .در حالتاا خا  ،زمانی که کار تعمیر و نگهدار با تجهیزات برقدار
ضرورت دارد ،بطور مثا  ،برا بررسی و تطبی تنظیمات فرمان و عیبیابی (جستجو دالی عیب فنی و
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بازرسی ،نصب و

موضعیابی منابع ارتعاشاا /نوفه و /یا تخلیه الکتریکی غیرعاد ) ،اقدامات ایمنی مناسب مطاب
دستورالعم اا مربو و مقررات محلی باید انجام شود.
يادآوري -راانما ممک از استاندارد  EN 50191گرفته میشود.

 2-6-16در مناط در معرض خطر انفجار مطاب بند  ،19کار با قسمتاا برقدار نباید انجام داد ،بطور
مثا  ،حتی جابجایی ی المپ یا کلید خودکار نباید انجام شود ،مگر اقداماتی برا برطر کردن خطر
انفجار انجام شود.
اجازه برا کار در چنی مناطقی باید کنتر شود (بطور مثا  ،با مجوز کار) و در جایی که برا باز گرداندن
تغییه به قب ضرور است که تجهیزات دوباره مونتاژ شود ،باید تدابیر خاصی اتخاذ شود (بطور مثا  ،با
صدور ی "گواای عار از گاز قاب انفجار").
 6-6-16در مناط در معرض محتو گازاا سمی ،کار با برق نباید انجام شود ،مگر گازاا سمی حی
شوند.
اجازه برا کار در چنی مناطقی باید کنتر شود (بطور مثا  ،با مجوز کار) و در جایی که برا باز گرداندن
تغییه به قب ضرور است تجهیزات دوباره مونتاژ شود ،باید تدابیر خاصی اتخاذ شود (بطور مثا  ،با صدور
ی " گواای عار از گاز قاب انفجار").
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پیوست الف
(الزامی)
حفاظت در مقابل برق گرفتگی – اقدامات خاص
الف 1-تماس مستقیم – اقدامات خاص

الف 1-1-انحرا از الزامات استاندارد  IEC 60364-4-41در خصو تماس مستقی با بخشاا برقدار در
ولتاژ باال  93 V a.c.یا  69 V d.c.در صورتی مجاز است که در صورت ضرورت توسط نوع تأسیسات یا
شرایط کار  ،شرایط درنظر گرفته شده زیر امزمان تأمی شود:
الف -ولتاژ اسمی تأسیسات نباید از  1 999 V a.c.یا  1 399 V d.c.صا  ،بیشتر شود.
ب -اقدامات مؤثر در مقاب اثرات تماس با بخشاا ااد که در شرایط عاد برقدار استند باید درنظر
گرفته شود.
يادآوري -به عنوان مثا  ،چنی اقدامات حفاظتی شام  :سکواا عای بند  ،ابزار عای شده ،ابزار اتصا زمی شده یا سایر
امکانات اتصا زمی  ،به نوع تأسیسات گرمایش الکتریکی بستگی دارد.

الف 3-1-در تجهیزات با ولتاژاا تغییه بیشتر از  1 999 V a.c.یا  1 399 V d.c.صا  ،از تماس مستقی
با بخشاا برقدار باید اکیداً جلوگیر شود.
الف 2-1-ابزار استفاده شده در عملکرد تجهیزات گرمایش الکتریکی با ولتاژاا بیشتر از  1 999 V a.c.یا
 1 399 V d.c.صا  ،به صورت زیر میباشد:
الف -ابزار که ممک است در تماس با بخشاا برقدار باشند باید فقط توسط بازو مکانیکی با کنتر از
راه دور عم کند.
ب -در صورتی که دستی عم کند نباید اجازه تماس با بخشاا برقدار داده شود.
الف 6-1-در مقاب پی آمداا اثراث الکتریکی غیرمستقی نظیر پتانسی الکتریکی القاء شده در قطعه کار
یا ی حمام فلز باید اقدامات مؤثر انجام شود .چنی اقدامات حفاظتی برا مثا سکواا عای بند یا
ابزار عای شده میباشند .استفاده از ابزار زمی شده باید منع شود.
الف 3-تماس غیرمستقیم – اقدامات خاص

الف 1-3-انحرا از الزامات استاندارد  IEC 60364-4-41در خصو تماس غیرمستقی در صورتی مجاز
است که در صورت ضرورت توسط نوع تأسیسات یا شرایط کار باشد .ولتاژ به زمی بخشاا ااد در
معرض و در دسترس ممک است از حدود ولتاژ تماس قرارداد بیشتر شود ،در ای صورت شرایط زیر باید
بطور امزمان تأمی شود:
الف -ولتاژ اسمی تأسیسات نباید از  1 999 V a.c.یا  1 399 V d.c.صا  ،بیشتر شود.
ب -سایر اقدامات حفاظتی در مقاب پیآمد برق گرفتگی در حالت خطا باید پیش بینی شود.

31

يادآوري -1ای موارد ،به عنوان مثا  ،اقدامات فرد مانند لباس عای  ،دستکش ،کفش ،کحه ایمنی ،عین

محاف و اقدامات

جمعی نظیر سکواا عای شده ،ابزار عای شده ،ابزار زمی شده یا سایر تسهیحت اتصا زمی را شام میشود.
يادآوري -3در مورد مقادیر ولتاژ تماس قرارداد  ،اطحعات را ممک است از استاندارد  IEC/TS 61201گرفت.

الف 3-3-برا تجهیزات با ولتاژاا بیشتر از  1 999 V a.c.یا  1 399 V d.c.صا  ،الزامات استاندارد
 IEC 60364-4-41مربو به سامانه  ITباید بکار رود.
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کتابنامه
 تأسیسات: 396 – قسمت

 واژگان الکتروتکنی،1336  سا: 19293-396 ] استاندارد ملی ایران شماره1[
الکتریکی؛

 تأسیسات گرمایش الکتریکی صنعتی – روشاا،1332  سا: 3311 ] استاندارد ملی ایران شماره3[
آزمون عمومی؛
:3-9  قسمت- )EMC(  سازگار الکترومغناطیسی،1321  سا: 3969-3-9 ] استاندارد ملی ایران شماره2[
 به16 A  محدود اارمونی اا گسیلی جریان (تجهیزات با جریان ورود کمتر یا مساو- محدودهاا
ازا ار فاز)؛
:9-6  قسمت- )EMC(  سازگار الکترومغناطیسی،1332  سا: 3969-6-9 ] استاندارد ملی ایران شماره6[
 مصونیت محیطاا صنعتی؛-استاندارداا عام
- )EMC(  سازگار الکترومغناطیسی،1333  سا: 61999-3-11  آ ا سی شماره-] استاندارد ایران5[
 افت و خیز ولتاژ و سوسو ولتاژ در سامانهاا عمومی، محدودیت تغییرات ولتاژ- محدودهاا11-3 : قسمت
 و با اتصا مشرو ؛33 A  تجهیزات با جریان اسمی کوچکتر یا مساو- تغییه ولتاژ پایی
- )EMC( الکترومغناطیسی

 سازگار،1333  سا: 61999-3-3  آ ا سی شماره-] استاندارد ایران4[

 افت و خیز ولتاژ و سوسو ولتاژ در سامانهاا عمومی، محدودیت تغییرات ولتاژ-  محدودهاا:3-3 بخش
در ار فاز و بدون اتصا مشرو ؛16 A تغییه ولتاژ پایی برا تجهیزات با جریان اسمی کوچکتر یا مساو
[7] IEC 60050-195:1998, International Electrotechnical Vocabulary – Part 195: Earthing and
protection against electric shock; Amendment 1(2001)
[8] IEC 60050-521:2002, International Electrotechnical Vocabulary – Part 521:
Semiconductor devices and integrated circuits
[9] IEC 61000-3-4, Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 3-4: Limits – Limitation of
emission of harmonic currents in low-voltage power supply systems for equipment with rated
current greater than 16 A
[10] IEC 61000-3-5, Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 3-5: Limits – Limitation of
voltage fluctuations and flicker in low-voltage power supply systems for equipment with
rated current greater than 75 A
[11] IEC/TR 61000-3-6, Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 3-6: Limits –
Assessment of emission limits for the connection of distorting installations to MV, HV and
EHV power systems
[12] IEC/TR 61000-3-7, Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 3-7: Limits –
Assessment of emission limits for the connection of fluctuating installations to MV, HV and
EHV power systems
[13] IEC/TS 61201, Use of conventional touch voltage limits – Application guide
[14] IEC 62311:2007, Assessment of electronic and electrical equipment related to human
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