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  ايمني ترانسفورماتورهاي قدرت, واحدهاي منبع تغذيه

  و تجهيزات مشابه ـ

  : الزامات ويژه براي ترانسفورماتورهاي ١٩- ٢قسمت 

  تضعيف كننده پريشيدگي
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 اول چاپ

 



 

  
مرجع رسمی  نعتی ایران به موجب قانون، تنهاتحقیقات ص و مؤسسه استاندارد

استانداردهاي ملی (رسمی)  نشر وظیفه تعیین، تدوین و است که عهده دار کشور
  میباشد.

تدوین استاندارد در رشته هاي مختلف توسط کمیسیون هاي فنی مرکب از 
کارشناسان مؤسسه، صاحبنظران مراکز و مؤسسات علمی، پژوهشی، تولیدي 

اه ومرتبط با موضوع صورت میگیرد. سعی بر این است که واقتصادي آگ
استانداردهاي ملی، در جهت مطلوبیت ها و مصالح ملی وبا توجه به شرایط تولیدي، 
فنی و فن آوري حاصل از مشارکت آگاهانه و منصفانه صاحبان حق و نفع شامل: 

دها و تولیدکنندگان ،مصرف کنندگان، بازرگانان، مراکز علمی و تخصصی و نها
سازمانهاي دولتی باشد.پیش نویس استانداردهاي ملی جهت نظرخواهی براي مراجع 
ذینفع واعضاي کمیسیون هاي فنی مربـوط ارسال میشود و پس از دریـافت نظـرات 
وپیشنهادهـا در کـمیته ملـی مرتبـط بـا آن رشته طرح ودر صورت تصویب به عنوان 

  ی شود.استاندارد ملی (رسمی) چاپ و منتشر م
پیش نویس استانداردهایی که توسط مؤسسات و سازمانهاي عالقمند و ذیصالح و با 
رعایت ضوابط تعیین شده تهیه می شود نیز پس از طرح و بـررسی در کمیته ملی 
مربوط و در صورت تصویب، به عنوان استاندارد ملی چاپ ومنتشرمی گردد. بدین 

ه بر اساس مفاد مندرج در استاندارد ملی ترتیب استانداردهایی ملی تلقی می شود ک
)) تدوین و در کمیته ملی مربوط که توسط مؤسسه تشکیل میگردد به 5شماره ((

  تصویب رسیده باشد.
مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران از اعضاي اصلی سازمان بین المللی 

ایط کلی استاندارد میباشد که در تدوین استانداردهاي ملی ضمن تـوجه به شر
ونیازمندیهاي خاص کشور، از آخرین پیشرفتهاي علمی، فنی و صنعتی جهان و 

  استانداردهـاي بین المـللی استفـاده می نماید.
مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران می تواند با رعایت موازین پیش بینی 

ردي شده در قانون به منظور حمایت از مصرف کنندگان، حفظ سالمت و ایمنی ف
وعمومی، حصول اطمینان از کیفیت محصوالت و مالحظات زیست محیطی و 
اقتصادي، اجراي بعضی از استانداردها را با تصویب شوراي عالی استاندارد اجباري 



 

نماید. مؤسسه می تواند به منظور حفظ بازارهاي بین المللی براي محصوالت کشور، 
  ي آنرا اجباري نماید.اجراي استاندارد کاالهاي صادراتی و درجه بند

همچـنین بمنظـور اطـمینان بخـشیدن به استفاده کنندگـان از خـدمات سازمانها و 
مؤسسات فعال در زمینه مشاوره، آموزش، بازرسی، ممیزي و گواهی کنندکان 
سیستم هاي مدیریت کیفیت ومدیریت زیست محیطی، آزمایشگاهها و کالیبره کنندگان 

ندارد اینگونه سازمانها و مؤسسات را بر اساس وسایل سنجش، مؤسسه استا
ضوابط نظام تأیید صالحیت ایران مورد ارزیابی قرار داده و در صورت احراز 
شرایط الزم، گواهینامه تأیید صالحیت به آنها اعطا نموده و بر عملکرد آنها نظارت 

ین عیار می نماید. ترویج سیستم بین المللی یکاها ، کالیبراسیون وسایل سنجش تعی
فلزات گرانبها و انجام تحقیقات کاربردي براي ارتقاي سطح استانداردهاي ملی از 

  دیگر وظایف این مؤسسه می باشد.
 

ايمني ترانسفورماتورهاي قدرت ، واحدهاي منبع تغذيه و تجهيزات مشابه “كميسيون استاندارد 

  “ پريشيدگي  : الزامات ويژه براي ترانسفورماتورهاي تضعيف كنندة ١٩-٢قسمت 

  سمت يا نمايندگي  رئيس

  دانشگاه آزاد اسالمي علميهيئت  عضو  برق)مهندسي ، منصور(دكتراي  شيخان

    اعضا

توكل ، محمد سعيد(ليسانس مهندسي برق ـ 

  الكترونيك)

معاون عمران و تاسيسات بنياد مستضعفان و جانبازان 

  انقالب اسالمي

توكلي ، سيروس (ليسانس مهندسي برق ـ 

  لكترونيك)ا

  شركت صنايع الكترونيك وزارت دفاع

  شركت ملي صنايع پتروشيمي  توكلي ، الله(فوق ليسانس مهندسي شيمي)

  شركت ملي صنايع پتروشيمي  درباري ، محمد حسن(ليسانس مهندسي مكانيك)



 

شهشهاني ، محمدعلي(فوق ليسانس مهندسي برق ـ 

  الكترونيك)

  شركت صنايع الكترونيك وزارت دفاع

محمدي كاشاني ،  محمدرضا(ليسانس برق ـ 

  الكترونيك)

  مركز تحقيقات مخابرات ايران

  مركز تحقيقات مخابرات ايران  مير صراف ، محمدرضا(دكتراي مهندسي برق)

  ايران صنعتهيئت علمي دانشگاه علم و  عضو  ، كاظم(دكتراي مهندسي صنايع) نقندريان

    دبیر

  عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسالمي  رق ـ قدرت)حلوايي ، علي اكبر(فوق ليسانس ب

  
  صفحه                  فهرست مندرجات

  ٩                 مقاومت عايقي و استقامت دي الكتريك   ١٨

  ٩                       ساختمان   ١٩

  ١٤                       اجزاء    ٢٠

  ١٤                     سيم كشي داخلي   ٢١

  ١٥           پذير بيروني  اتصال منبع و ساير سيم ها يا كابل انعطاف   ٢٢

  ١٥                 ترمينال ها براي هادي هاي بيروني   ٢٣

  ١٥                   پيش بيني زمين حفاظتي   ٢٤

  ١٥                      پيچها و اتصاالت    ٢٥

  ١٥           فواصل خزشي ، فواصل هوايي و فواصل از ميان عايق   ٢٦

  ١٥       و ايجاد مسير جريان خزشيمقاومت در برابر گرما ، حرارت غير عادي، آتش    ٢٧



 

  ١٥                 مقاومت در برابر زنگ زدگي   ٢٨

  ١٦                       پيوست ها

  پيش گفتار

:  ١٩-٢قسمت   -ايمني ترانسفورماتورهاي قدرت ، واحدهاي منبع تغذيه و تجهيزات مشابه  “استاندارد 

كه توسط كميسيون هاي مربوط تهيه و   ”الزامات ويژه براي ترانسفورماتورهاي تضعيف كنندة پريشيدگي

  تدوين شده و در دويست و شصت و سومين جلسه كميته ملي استاندارد برق و الكترونيك مورخ

قانون اصالح قوانين و مقررات مؤسسه  ٣مورد تائيد قرار گرفته است، اينك به استناد بند يك مادة  ٦/١٠/٨٢

  شود. بعنوان استاندارد ملي ايران منتشر مي ١٣٧١اه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مصوب بهمن م

براي حفظ همگامي و هماهنگي با تحوالت و پيشرفت هاي ملي و جهاني در زمينة صنايع، علوم و خدمات 

استانداردهاي ملي ايران در مواقع لزوم تجديدنظر خواهد شد و هرگونه پيشنهادي كه براي اصالح يا تكميل 

ئه شود، در هنگام تجديدنظر در كميسيون فني مربوطه مورد توجه قرار خواهد گرفت. اين استاندارد ها ارا

  بنابراين براي مراجعه به استانداردهاي ايران بايد همواره از آخرين تجديدنظر آنها استفاده كرد.

 در تهيه و تدوين اين استاندارد سعي شده است كه ضمن توجه به شرايط موجود ونيازهاي جامعه، در حد

  امكان بين اين استاندارد و استاندارد ملي كشورهاي صنعتي و پيشرفته هماهنگي ايجاد شود.

  منبع و مآخذي كه براي تهيه اين استاندارد به كار رفته به شرح زير است :

IEC 61558-2-19 : 2000 , Safety of power transformers, power supply units and similar 

devices - Part 2-19 : Particular requirements for perturbation attenuation transformers . 

  مقدمه

ايمني ترانسفورماتورهاي قدرت، «تحت عنوان  ٦٩٢٠-١اين استاندارد بايد همراه با استاندارد ملي ايران 

در اين بكار رود. » آزمونها  واحدهاي منبع تغذيه و تجهيزات مشابه، قسمت اول : مقررات عمومي و
 پ

ب



 

گردد تا بتوان  طوري تغيير داده شده و يا تكميل مي ٦٩٢٠-١استاندارد بندهاي نظير در استاندارد ملي ايران 

  هاي خاص بكار برد. آن را بعنوان مقررات ايمني مبدل

در مورد يك » جايگزين شود«و يا » تغيير داده شود«، » اضافه شود«در متن اين استاندارد هرجا كه عبارت 

هاي داده شده در بند فرعي نظير در  فرعي بيان شده باشد، مقررات مربوط ، ويژگيهاي آزمون يا يادآوريبند 

  بايد به همان ترتيب تطبيق داده شوند. ٦٩٢٠-١استاندارد ملي 

به باال مشخص  ١٠٠هاي تكميلي در اين استاندارد نيز با شمارة  شماره بندهاي فرعي تكميلي و پيوست

 شود. مي

  
  ي ترانسفورماتورهاي قدرت ، واحدهاي منبع تغذيه و تجهيزات مشابهايمن

 : الزامات ويژه براي ترانسفورماتورهاي تضعيف كنندة پريشيدگي ١٩-٢قسمت 

  

  هدف و دامنه كاربرد  ١

  جايگزين شود : 

  اين استاندارد با تمامي جوانب ايمني از جمله الكتريكي، حرارتي و مكانيكي در ارتباط است.

ستاندارد به ترانسفورماتورهاي ايستا يا قابل حمل، تك فاز يا چند فاز، با خنك كنندگي هواي (طبيعي يا اين ا

، فركانس ١٠٠٠.Va.cمصنوعي)، مستقل يا وابسته ، جداساز يا جداساز ايمن كه داراي ولتاژ اسمي كمتر از

گردد. ترانسفورماتورهاي  مي باشند، اعمال مي ١٠ kVAو خروجي اسمي كمتر از  ٥٠٠ Hzاسمي كمتر از 

به منظور تامين تغذيه ماشينهاي دفتري و ساير موارد مشابه درنظر گرفته شده اند  ١تضعيف كنندة پريشيدگي

                                                
1- Perturbation 

 ت



 

و به منظور تضعيف اغتشاش هاي منبع تغذيه اصلي داراي پايه خارج شده سروسط در مدار خروجي مي 

  باشند.

ا مشخصات وسيله، اگر توسط اين ترانسفورماتور برآورده عالوه بر اين بين مدارها توسط قوانين نصب ي

  عايق بندي مضاعف يا تقويتي مورد نياز مي باشد. شوند، 

  

  

اتصال وسیله از طریق ترانسفورماتورهاي اشاره شده در اینجا بدین معنی نیست که   -١ يادآوري

 الزامات این وسیله با سخت گیري کمتري دنبال شود.

  

  جداساز تضعيف كنندة پريشيدگي :ترانسفورماتورهاي 

بدون موجك و  ١٢٠.Vd.cيا  ٥٠ .Va.cداراي ولتاژ خروجي بي باري و ولتاژ اسمي خروجي بيشتر از  -

بدون موجك هستند. ولتاژ خروجي بي باري و ولتاژ اسمي خروجي  ٧٠٨.Vd.cيا  ٥٠٠.Va.cكمتر از 

اف خاص از اين محدوده ها بيشتر باشد، ممكن است به منظور تطابق با قوانين سيم كشي ملي يا اهد

  بدون موجك بيشتر باشند. ١٤١٥ .Vd.cيا  ١٠٠٠ .Va.cبهرحال آنها نبايد از 

  ترانسفورماتورهاي جداساز ايمن تضعيف كنندة پريشيدگي

بدون موجك  ١٢٠.Vd.cيا  ٥٠ .Va.cداراي ولتاژ خروجي بي باري و ولتاژ اسمي خروجي كمتر از  -

  باشند. مي

ستاندارد به ترانسفورماتورهاي نوع خشك نيز اعمال مي شود. سيم پيچ ها مي توانند درون محفظه يا اين ا

  بدون محفظه باشند.

دو يا چند قلم از تجهيزات را تغذيه كند، اتصال بخشهاي هادي در   در جائيكه ترانسفورماتور جداسازي،

  باشد. IEC 60364-4-41ارد بين المللي از استاند ٥-٤١٣معرض چنين تجهيزاتي بايستي مطابق با بخش 



 

  

براي ترانسفورماتورهایی که با دي الکتریک مایع یا مواد پودر شونده از جمله شن پر می   -٢ يادآوري

  شوند، الزامات اضافی تحت بررسی می باشد.

  

  نکات زیر نیز قابل توجه می باشند :  -٣يادآوري 

تواند  مناطق گرمسیري استفاده شوند، الزامات خاصی میبراي ترانسفورماتورهایی که قرار است در  -

  مورد نیاز باشد.

  در مکانهایی که شرایط محیطی خاصی حاکم است، الزامات ویژه می تواند مورد نیاز باشد. -

این استاندارد از استفادة انواع دیگر ترانسفورماتورها به عنوان ترانسفورماتور تضعیف   -٤يادآوري 

  ط در مدار خروجی، جلوگیري نمی کند.کننده بدون سروس

  

را تحت پوشش قرار نمي دهد. اين كاركرد مي تواند توسط  ”تضعيف“اين استاندارد عملكردهاي كاركرد 

  ويژگي هاي متفاوتي، براي مثال، توري يا ورق مخصوص، بدست آيد.

  ه اند، اعمال مي گردد. اين استاندارد به ترانسفورماتورهايي كه با مدارهاي الكترونيكي نيز مجتمع شد

اين استاندارد به مدارهاي بيروني و اجزاي آنها كه براي اتصال به ترمينال هاي ورودي يا پريزهاي 

  ترانسفورماتور درنظر گرفته شده اند، اعمال نمي شود.

  

  مراجع الزامي  ٢

  كاربرد دارد. ٦٩٢٠-١مقررات اين بند از استاندارد ملي ايران 

  



 

  يفاصطالحات و تعار  ٣

  با درنظر گرفتن موارد زير كاربرد دارد : ٦٩٢٠-١مقررات اين بند از استاندارد ملي ايران 

  اضافه شود :

  ترانسفورماتور تضعيف كننده پريشيدگي     ١٠١-٣

ترانسفورماتوري با سروسط در سيم پيچ ثانويه كه براي تضعيف پريشيدگي تحميلي منبع تغذيه اصلي بكار 

اند،  ردن تاثير گذارهاي موجود در تغذيه به وسايلي كه به ترانسفورماتور متصل شدهرفته و براي محدود ك

  منظور شده است.

  مقررات عمومي  ٤

  كاربرد دارد. ٦٩٢٠-١مقررات اين بند از استاندارد ملي ايران 

  

  نكات عمومي در مورد آزمونها  ٥

  كاربرد دارد. ٦٩٢٠-١مقررات اين بند از استاندارد ملي ايران 

  

  مقادير اسمي  ٦
  با درنظر گرفتن موارد زير كاربرد دارد : ٦٩٢٠-١مقررات اين بند از استاندارد ملي ايران 

  اضافه شود :

  ولتاژ خروجي بي باري نبايد از مقادير آورده شده در زير بيشتر شود :  ١٠١-٦

- Va.c. يا  ٥٠٠Vd.c. ريشيدگيبدون موجك براي ترانسفورماتورهاي جداساز تضعيف كننده پ ٧٠٨  



 

- Va.c. و / يا  ٥٠Vd.c. بدون موجك براي ترانسفورماتورهاي جداساز ايمن تضعيف كنندة  ١٢٠

  پريشيدگي

  عبارتند از : .a.cمقادير ترجيحي براي ولتاژ اسمي  خروجي 

V ٧٢  ،V ١٢٠  ،V ٢٣٠  ،V و  ٤٠٠V براي ترانسفورماتورهاي جداساز تضعيف كنندة پريشيدگي ٤٤٠  

V ٦  ،V ١٢  ،V ٢٤  ،V و  ٤٢V براي ترانسفورماتورهاي جداساز ايمن تضعيف كنندة پريشيدگي ٤٨  

  بيشتر شود. ١٠ kVAخروجي اسمي نبايد از    ١٠٢-٦

  مقادير ترجيحي براي خروجي اسمي عبارتند از :

VA ١٠  ،VA ١٦  ،VA ٢٥  ،VA ٤٠  ،VA ٦٣  ،VA ١٠٠  ،VA ١٦٠  ،VA ٢٥٠  ،VA ٤٠٠ ،  

 VA٦٣٠ ،VA ١٠٠٠ ،VA ١٦٠٠ ،VA ٢٥٠٠ ،VA ٤٠٠٠ ،VA و٦٣٠٠VA ١٠٠٠٠  

  بيشتر شود. ٥٠٠ Hzفركانس هاي اسمي نبايد از    ١٠٣-٦

  بيشتر شود. ١٠٠٠ .Va.cولتاژ اسمي منبع نبايد از    ١٠٤-٦

  توسط بازرسي عالمت گذاري ، بررسي مي شود. ١٠٤- ٦تا  ١٠١-٦مطابقت با الزامات 

  

  طبقه بندي  ٧
  با درنظر گرفتن موارد زير كاربرد دارد : ٦٩٢٠-١دارد ملي ايران مقررات اين بند از استان

  تغيير داده شود :  ٢-٧
  مطابق با حفاظت در برابر اتصال كوتاه يا حفاظت در برابر استفادة غير عادي :

  ترانسفورماتورهاي مقاوم در برابر اتصال كوتاه ذاتي -

  غير ذاتي ترانسفورماتورهاي مقاوم در برابر اتصال كوتاه -

  ترانسفورماتورهاي ايمن در برابر خرابي -



 

  

  عالمت گذاري و ساير اطالعات  ٨

  با درنظر گرفتن موارد زير كاربرد دارد : ٦٩٢٠-١مقررات اين بند از استاندارد ملي ايران 

  تغيير داده شود :  ١-٨

- ٨نشان داده شده در بند ح) ترانسفورماتورهاي تضعيف كنندة پريشيدگي بايد با يكي از نمادهاي گرافيكي 

  عالمت گذاري شوند : ١١

  اعمال نمي شود. ٦٩٢٠- ١مقررات اين بند از استاندارد ملي ايران    ٣-٨

  اعمال نمي شود. ٦٩٢٠- ١مقررات اين بند از استاندارد ملي ايران    ٤-٨

  اضافه شود : ١١-٨

 توضيح نماد
شمارة نماد در استاندارد 

 ٥٤٩٦ملي ايران 

پريشيدگي جداساز   ضعيف كنندةترانسفورماتور ت  

  ايمن در برابر خرابي

  

پريشيدگي جداساز   ترانسفورماتور تضعيف كنندة  

  مقاوم در برابر اتصال كوتاه (ذاتي يا غير ذاتي)

  

پريشيدگي جداساز   ترانسفورماتور تضعيف كنندة  

  ايمن در برابر خرابي

  

پريشيدگي جداساز   ترانسفورماتور تضعيف كنندة  

  امن مقاوم در برابر اتصال كوتاه

  

  

 يا

 يا



 

  اضافه شود :

تمامي ترانسفورماتورها بايد با صفحة دستورالعمل همراه باشند كه كاربرد ترانسفورماتور را نيز    ١٠١-٨

  مشخص كرده و كاربران را به عدم اتصال به نقاط زير هشدار دهد :

  سروسط به زمين حفاظتي با نصب ثابت  -

  فورماتور به سيم كشي ثابتطرف ثانويه ترانس -

  نسبت بين ولتاژهاي ورودي و خروجي  ١٠٢-٨

،  ١:١در حالت ترانسفورماتورهاي جداساز مستقل با نسبت بين ولتاژ خروجي و ورودي كمتر از 

ترانسفورماتور بايد با صفحه دستورالعملي همراه باشد تا مشخص كند كه تضعيف بايستي به كاربرد درست 

  اعمال شود.

  

  فاظت در مقابل دسترسي به بخشهاي برقدار خطرناكح  ٩

  كاربرد دارد. ٦٩٢٠-١مقررات اين بند از استاندارد ملي ايران 

  

  تغيير تنظيم هاي ولتاژ ورودي  ١٠

  با درنظر گرفتن موارد زير كاربرد دارد : ٦٩٢٠-١مقررات اين بند از استاندارد ملي ايران 

  اسمي منبع مجاز نمي باشند. ترانسفورماتورهاي با بيشتر از يك ولتاژ

ترانسفورماتورهايي كه با قطعه تنظيم اتصاالت ورودي (براي مثال سرهاي سيم پيچ) به منظور تامين 

  ولتاژهاي منبع مناسب ارائه مي شوند نيز مجاز نمي باشند.

  



 

  ولتاژ خروجي و جريان خروجي تحت بار  ١١

  درنظر گرفتن موارد زير كاربرد دارد : با ٦٩٢٠-١مقررات اين بند از استاندارد ملي ايران 

  دو پاراگراف اول را با پاراگراف زير جايگزين كنيد :  ١-١١

  هرگاه ترانسفورماتور در فركانس اسمي به ولتاژ اسمي منبع متصل شودوثانويه توسط خروجي اسمي در

١=Cosϕ  ته باشد.% با مقدار اسمي اختالف داش٣بارگذاري شود، ولتاژ خروجي نبايد بيشتر از  

  ولتاژ خروجي بي باري  ١٢

  با درنظر گرفتن موارد زير كاربرد دارد : ٦٩٢٠-١مقررات اين بند از استاندارد ملي ايران 

  اضافه شود :

  ولتاژ خروجي بي باري نبايد از مقادير زير بيشتر شود :    ١٠١-١٢

- Va.c. يا  ٥٠٠Vd.c. يف كننده پريشيدگيبدون موجك براي ترانسفورماتورهاي جداساز تضع ٧٠٨  

- Va.c. يا  ٥٠Vd.c. بدون موجك براي ترانسفورماتورهاي جداساز امن تضعيف كننده پريشيدگي ١٢٠  

حتي وقتيكه تحت هر شرايط ، سيم پيچ هاي خروجي مستقل كه براي اتصال سري درنظرگرفته نشده اند 

  ولي بدين صورت متصل شوند، شرط فوق صادق است.

  ولتاژ خروجي بي باري و ولتاژ خروجي تحت بار نبايد زياد باشد. اختالف بين   ١٠٢-١٢

توسط اندازه گيري ولتاژ خروجي بي باري وقتيكه ترانسفورماتور در  ١٠٢-١٢و  ١٠١- ١٢مطابقت با الزامات 

  دماي محيط و در فركانس اسمي به ولتاژ اسمي منبع متصل مي شود. بررسي مي گردد.

اري اندازه گيري شده در مقررات اين بند و ولتاژ خروجي تحت بار اندازه اختالف بين ولتاژ خروجي بي ب

  % بيشتر شود.٦، كه بصورت درصدي از ولتاژ اخير بيان مي شود نبايد از  ١١گيري شده در آزمون بند 

  



 

100×
−
U

UU

  نسبت تعریف شده بصورت زیر تعیین می شود :  -يادآوري 

  ريبي با           تحت بار                       
  تحت بار                        

  

  ولتاژ اتصال كوتاه  ١٣

  كاربرد دارد. ٦٩٢٠-١مقررات اين بند از استاندارد ملي ايران 

  

  گرمايش  ١٤

  كاربرد دارد. ٦٩٢٠-١مقررات اين بند از استاندارد ملي ايران 

  

  حفاظت در برابر اتصال كوتاه و اضافه شود بار  ١٥

  كاربرد دارد. ٦٩٢٠-١لي ايران مقررات اين بند از استاندارد م

  

  استقامت مكانيكي  ١٦

  كاربرد دارد. ٦٩٢٠-١مقررات اين بند از استاندارد ملي ايران 

  

  حفاظت در مقابل ورود گرد و غبار، اشياي جامد و رطوبت مضر  ١٧

  كاربرد دارد. ٦٩٢٠-١مقررات اين بند از استاندارد ملي ايران 

  



 

  كتريكمقاومت عايقي و استقامت دي ال  ١٨

  كاربرد دارد. ٦٩٢٠-١مقررات اين بند از استاندارد ملي ايران 

  

  ساختمان  ١٩

  با درنظر گرفتن موارد زير كاربرد دارد : ٦٩٢٠-١مقررات اين بند از استاندارد ملي ايران 

  جايگزين شود :

طوري  مدارهاي ورودي و خروجي بايد از لحاظ الكتريكي از يكديگر جدا شده و ساختمان بايد   ١-١٩

باشد كه بين اين مدارها از طريق بخشهاي فلزي ديگر هيچگونه اتصال ممكني (چه مستقيم يا غير مستقيم) 

  وجود نداشته باشد.

  مورد بررسي قرار مي گيرد. ٢٦و  ١٨مطابقت توسط بازرسي و اندازه گيري ها و با توجه به بندهاي 

  جي بايد شامل عايق مضاعف يا تقويتي باشد.عايق بندي بين سيم پيچ (هاي) ورودي و خرو    ١-١-١٩

  عالوه بر اين موارد زير نيز اعمال مي شود :

، عايق بندي بين سيم پيچ هاي ورودي و بدنه بايد شامل عايق پايه باشد  ١براي ترانسفورماتورهاي طبقه  -

  و عايق بندي بين سيم پيچ هاي خروجي و بدنه بايد شامل عايق مضاعف يا تقويتي باشد.

هاي  ، عايق بندي بين سيم پيچ هاي ورودي و بدنه و بين سيم پيچ ٢براي ترانسفورماتورهاي طبقه  -

  خروجي و بدنه بايد شامل عايق مضاعف يا تقويتي باشد.

  براي ترانسفورماتورهايي كه با بخشهاي فلزي مياني (براي مثال ، هسته آهني) كه به بدنه وصل  ٢-١-١٩

عايق بندي بين سيم پيچ هاي ورودي و  چ هاي ورودي و خروجي قرار دارند،نمي شوند و بين سيم پي

  خروجي يا بين بخش فلزي مياني و سيم پيچ هاي خروجي بايد حداقل شامل عايق پايه باشد. 



 

  

بخش فلزي میانی که از سیم پیچ هاي خروجی یا ورودي یا بدنه، حداقل توسط عایق پایه  - يادآوري

 (هاي) مربوط متصل می شود.جدا نشده است به بخش 

  

  عالوه بر اين موارد زير نيز اعمال مي شود :

، عايق بندي بين سيم پيچ هاي ورودي و خروجي از طريق بخش فلزي  ١براي ترانسفورماتورهاي طبقه  -

  مياني بايد شامل عايق مضاعف يا تقويتي باشد.

هاي خروجي و ورودي از طريق بخش فلزي ، عايق بندي بين سيم پيچ  ٢براي ترانسفورماتورهاي طبقه  -

مياني بايد شامل عايق مضاعف يا تقويتي باشد و عايق بندي بين سيم پيچ هاي ورودي و بدنه و بين سيم 

  پيچ هاي خروجي و بدنه از طريق بخش فلزي مياني بايد شامل عايق مضاعف يا تقويتي باشد. 

بندي  ن سيم پيچ هاي ورودي و خروجي داراي تورينبايد بي ١براي ترانسفورماتورهاي طبقه    ٣-١-١٩

  حفاظتي باشند.

ترانسفورماتورها نبايد با خازنهايي كه از لحاظ الكتريكي مدارهاي ورودي و خروجي را بيكديگر    ٤-١-١٩

  ارائه شوند. متصل مي كنند، 

  اضافه شود :

  ود داشته باشد.بين مدار خروجي و زمين حفاظتي نبايد هيچگونه اتصالي وج     ١٠١-١٩

  بين مدار خروجي و بدنه نبايد هيچگونه اتصالي وجود داشته باشد.     ١٠٢-١٩

  مطابقت توسط بازرسي، بررسي مي شود.



 

ترمينال هاي ورودي و خروجي براي اتصال سيم كشي بيروني بايد طوري تعبيه شوند كه فاصلة     ١٠٣-١٩

خل اين ترمينال ها و بين ترمينال هاي ورودي و خروجي اندازه گيري شده بين نقاط قرار گرفتن هادي بدا

نباشد. اگر اين فاصله توسط مانعي تامين شود اين مانع بايد از مواد عايق كننده بوده و بطور  mm٢٥كمتر از 

  دائم به ترانسفورماتور تثبيت شود.

  شود.مطابقت توسط بازرسي و اندازه گيري و صرف نظر از بخشهاي فلزي مياني بررسي مي 

  حذف شود    ١١٠-١٩تا  ١٠٤-١٩

براي ترانسفورماتورهاي مستقل، پريز ها، در صورت وجود، بايد بخشي از ترانسفورماتور باشند.     ١١١-١٩

براي ترانسفورماتورهاي وابسته، اتصال به وسيله كابل يا كابل انعطاف پذير با عايق بندي مضاعف، تضمين 

  مي شود.

ايد با اتصال سروسط به ترمينال زمين كنندة پريز ها (در صورت وجود) ارائه سيم پيچ خروجي ب   ١١٢-١٩

بندي مضاعف  گردد. براي ترانسفورماتورهاي با بيشتر  از يك سيم پيچ خروجي سيم پيچ ها بايد توسط عايق

به يا تقويتي از يكديگر مجزا شوند. در روشي ديگر، سروسط سيم پيچ ها مي توانند بيكديگر متصل شده و 

نقطه مشتركي به ترمينال زمين كننده در تمامي پريز ها (در صورت وجود) متصل شود. ترمينال هاي زمين 

  كننده پريز ها در مدارهاي خروجي نبايد به زمين حفاظتي متصل شوند.

  ، بررسي مي شود. ٢٦و اندازه گيري هاي مطابق با بند  ١-٨مطابقت توسط بازرسي و آزمون هاي بند 

  

ترانسفورماتورهاي تضعیف کننده پریشیدگی می توانند با محفظه هاي فلزي و مواد عایق   - يادآوري

 کننده ارائه شوند.

  



 

فراهم شود تا در صورت  ١٠١ترانسفورماتور بايد با مدار حفاظتي قطع كننده مطابق با شكل    ١١٣-١٩

تصل شده يا بين دو هادي فاز)، اتصال كوتاه در وسيله متصل شده (بين هادي فاز و هادي كه به سروسط م

مدار خروجي را قطع كند. در اين حالت، مدار حفاظتي قطع كننده بايد در محدودة زماني بيان شده در 

  ، عمل كند.١٠١جدول 

  استخراج شده است. IEC 60364-4-41.الف استاندارد بین المللی 41این جدول ازجدول - يادآوري

  ر ، بررسي مي شود.مطابقت توسط بازرسي و آزمونهاي زي

برابر ولتاژ  ٠٦/١تا  ٩٤/٠قطع كنندگي مدارهاي حفاظتي توسط اتصال ورودي ترانسفورماتور به ولتاژي برابر 

اسمي (هر كدام كه شديدتر باشد) و در حاليكه ترمينال هاي خروجي، هر كدام در يك زمان به نقطة 

اظتي قطع كننده بايد سپس در محدودة سروسط و سپس بيكديگر متصل شوند، بررسي مي شود. مدار حف

  ، عمل كند. ١٠١زماني بيان شده در جدول 

  

  

  مدار حفاظتی قطع کننده     

  

  

  

  

  

  

  حفاظت مدار خروجي در صورت اتصال كوتاه -١٠١شكل 



 

  حداكثر زمان قطع -١٠١جدول 

Uo* 
 (ولت)

  حداكثر زمان قطع
 (ثانيه)

١٢٠  
٢٣٠  
٢٧٧  
٤٠٠  
٤٠٠ > 

٨/٠  
٤/٠  
٤/٠  
٢/٠  
١/٠ 

Uo *  ولتاژ اسمي مؤثرa.c. .نسبت به زمين مي باشد  
هرگاه بين سيم پيچ هاي ورودي و خروجي بنابه داليل كاركردي توري به زمين متصل شود، عايق    ١١٤-١٩

  بندي بين توري و سيم پيچ هاي خروجي بايد شامل عايق مضاعف يا تقويتي باشد.

  

  اجزاء  ٢٠

  با درنظر گرفتن موارد زير كاربرد دارد : ٦٩٢٠-١ايران  مقررات اين بند از استاندارد ملي

  تغيير داده شود :

بين ولتاژهاي ورودي و خروجي و منظور شده براي  ١:  ١براي ترانسفورماتورهاي با نسبت    ٣-٢٠

ولتاژ ، پريز در مدار خروجي بايد طوري باشد كه دو شاخة منظور شده براي اتصال  ٢استفاده در باند 

  ه منبع تغذيه اصلي در كشور را بپذيرد.مستقيم ب

  اضافه شود :

پريشيدگي كه براي اتصال دائمي به سيم كشي ثابت درنظر  در ترانسفورماتورهاي تضعيف كنندة    ١٠١-٢٠

بايد شامل فيوزي مطابق با استاندارد بين  ١١٣- ١٩گرفته شده اند، مدار حفاظتي قطع كنندة مطابق با بند 

مدار مينياتوري باشد. در ترانسفورماتورهاي تضعيف كننده  يا قطع كنندة IEC 60269-3-1المللي 



 

 IEC 60127پريشيدگي قابل حمل، مدار حفاظتي قطع كننده ميتواند فيوزي مطابق با استاندارد بين المللي 

  مي باشد را شامل گردد. A٣/٦، كه جريان اسمي آن تا 

  مطابقت توسط بازرسي ، بررسي مي شود.

  

  كشي داخليسيم   ٢١

  كاربرد دارد. ٦٩٢٠-١مقررات اين بند از استاندارد ملي ايران 

  اتصال منبع و ساير سيم ها يا كابل انعطاف پذير بيروني  ٢٢
  با درنظر گرفتن موارد زير كاربرد دارد : ٦٩٢٠-١مقررات اين بند از استاندارد ملي ايران 

  آن مجاز مي باشد. و شامل ٢٥٠ VA، فقط براي خروجي تا  Zالصاق هاي نوع 

  

  ترمينال ها براي هادي هاي بيروني  ٢٣
  كاربرد دارد. ٦٩٢٠-١مقررات اين بند از استاندارد ملي ايران 

  

  پيش بيني زمين حفاظتي  ٢٤
 كاربرد دارد. ٦٩٢٠-١مقررات اين بند از استاندارد ملي ايران 

  

  پيچها و اتصاالت  ٢٥
 كاربرد دارد. ٦٩٢٠-١مقررات اين بند از استاندارد ملي ايران 

  



 

  فواصل خزشي ، فواصل هوايي و فواصل از ميان عايق  ٢٦
  كاربرد دارد. ٦٩٢٠-١مقررات اين بند از استاندارد ملي ايران 

 

  آتش و ايجاد مسير جريان خزشي مقاومت در برابر گرما ، حرارت غير عادي،  ٢٧
  كاربرد دارد. ٦٩٢٠-١مقررات اين بند از استاندارد ملي ايران 

  

  مقاومت در مقابل زنگ زدگي  ٢٨
  كاربرد دارد. ٦٩٢٠-١مقررات اين بند از استاندارد ملي ايران 

  پيوست ها
  قابل اعمال مي باشند. ٦٩٢٠- ١پيوستهاي متناظر از استاندارد ملي ايران 
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