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  ايمني ترانسفورماتورهاي قدرت, واحدهاي منبع تغذيه

  و تجهيزات مشابه ـ

  : الزامات ويژه براي ترانسفورماتورهاي بكار رفته٢٣- ٢قسمت 
 در كارگاههاي ساختماني

 
 اول چاپ

 



 

مرجع رسمی  تحقیقات صنعتی ایران به موجب قانون، تنها 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 

اقتصادي آگاه ومرتبط با موضوع صورت میگیرد. سعی بر این است که و
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: 

خصصی و نهادها و تولیدکنندگان ،مصرف کنندگان، بازرگانان، مراکز علمی و ت
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 

  و منتشر می شود. استاندارد ملی (رسمی) چاپ
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 

ی می شود که بر اساس مفاد مندرج در استاندارد ملی ترتیب استانداردهایی ملی تلق
)) 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 

ـوجه به شرایط کلی استاندارد میباشد که در تدوین استانداردهاي ملی ضمن ت
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 

و ایمنی فردي  شده در قانون به منظور حمایت از مصرف کنندگان، حفظ سالمت
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، 
  و درجه بندي آنرا اجباري نماید.اجراي استاندارد کاالهاي صادراتی 

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 

مؤسسه استاندارد اینگونه سازمانها و مؤسسات را بر اساس وسایل سنجش، 
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 

ل سنجش تعیین عیار می نماید. ترویج سیستم بین المللی یکاها ، کالیبراسیون وسای
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 

  “ ار رفته در كارگاههاي ساختماني: الزامات ويژه براي ترانسفورماتورهاي بك ٢٣-٢قسمت 

  سمت يا نمايندگي  رئيس

  دانشگاه آزاد اسالمي علميهيئت  عضو  )قدرت، علي اكبر(فوق ليسانس برق ـ  حلوايي

    اعضا



 

توكل ، محمد سعيد (ليسانس مهندسي برق ـ 

  الكترونيك)

معاون عمران و تاسيسات بنياد مستضعفان و جانبازان 

  انقالب اسالمي

سيروس(ليسانس مهندسي برق ـ  توكلي ،

  الكترونيك)

  شركت صنايع الكترونيك وزارت دفاع

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

درباري ، محمد حسن(ليسانس مهندسي 

  مكانيك)

  شركت ملي صنايع پتروشيمي

شهشهاني ، محمدعلي(فوق ليسانس مهندسي 

  برق ـ الكترونيك)

  صنايع الكترونيك وزارت دفاعشركت 

محمدي كاشاني ،  محمدرضا(ليسانس برق ـ 

  الكترونيك)

  مركز تحقيقات مخابرات ايران

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

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

    دبیر

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

  
  صفحه                  فهرست مندرجات

  پ                      پيشگفتار

  ت                         مقدمه



 

  ١                   هدف و دامنة كاربرد    ١

  ٣                     مراجع الزامي    ٢

  ٣                   اصطالحات و تعاريف    ٣

  ٤                     مقررات عمومي    ٤

  ٤                 نكات عمومي در مورد آزمونها   ٥

  ٤                     مقادير اسمي   ٦

  ٦                       طبقه بندي   ٧

  ٦                 عالمت گذاري و اطالعات ديگر   ٨

  ٨           حفاظت در مقابل دسترسي به بخشهاي هاي برقدار خطرناك    ٩

  ٨                 تغيير تنظيم هاي ولتاژ ورودي   ١٠

  ٩               ولتاژ خروجي و جريان خروجي تحت بار   ١١

  ٩                     ولتاژ خروجي بي باري    ١٢

  ١١                      ولتاژ اتصال كوتاه   ١٣

  ١١                       گرمايش    ١٤

  ١٢             حفاظت  در برابر اتصال كوتاه و اضافه شود بار   ١٥

  ١٢                     استقامت مكانيكي   ١٦

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

  صفحه                  فهرست مندرجات

  ١٥                 مقاومت عايقي و استقامت دي الكتريك   ١٨

  ١٦                       ساختمان   ١٩

  ٢٠                       اجزاء    ٢٠

 الف



 

  ٢٠                     سيم كشي داخلي   ٢١

  ٢٠           اير سيم ها يا كابل انعطاف پذير بيروني اتصال منبع و س   ٢٢

  ٢١                 ترمينال ها براي هادي هاي بيروني   ٢٣

  ٢١                   پيش بيني زمين حفاظتي   ٢٤

  ٢١                      پيچها و اتصاالت    ٢٥

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

  ٢١        ما ، حرارت غير عادي، آتش و ايجاد مسير جريان خزشيمقاومت در برابر گر   ٢٧

  ٢١                 مقاومت در برابر زنگ زدگي   ٢٨

  ٢٣                       پيوست ها

  پيش گفتار

:  ٢٣-٢قسمت   -ايمني ترانسفورماتورهاي قدرت ، واحدهاي منبع تغذيه و تجهيزات مشابه  “استاندارد 

هاي مربوط  كه توسط كميسيون  ”رهاي بكار رفته در كارگاههاي ساختمانيالزامات ويژه براي ترانسفورماتو

تهيه وتدوين 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

  بعنوان استاندارد ملي ايران منتشر مي شود. ١٣٧١ارد و تحقيقات صنعتي ايران مصوب بهمن ماه استاند

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

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

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

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

 ب



 

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

  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 61558-2-23 : 2000 , Safety of power transformers, power supply units and similar 

devices - Part 2-23 : Particular requirements for transformers for construction sites . 

 

  مقدمه

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

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

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  بند فرعي بيان شده باشد، مقررات مربوط ، ويژگيهاي آزمون يا يادآوري

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

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

 شود. مي

  
  ايمني ترانسفورماتورهاي قدرت ، واحدهاي منبع تغذيه و تجهيزات مشابه

 : الزامات ويژه براي ترانسفورماتورهاي بكار رفته در كارگاههاي ساختماني ٢٣-٢قسمت 

  

 پ



 

  هدف و دامنه كاربرد  ١

  جايگزين شود : 

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

اين استاندارد به ترانسفورماتورهاي ايستا يا قابل حمل ، تك فاز يا چند فاز با خنك شوندگي توسط هوا 

(طبيعي يا مصنوعي) ، مستقل يا وابسته، جداساز يا جداساز ايمن كه به منظور استفاده در كارگاههاي 

  و فركانس اسمي كمتر از ١٠٠٠ .Va.cاي ولتاژ اسمي منبع كمتر از ساختماني منظور شده اند و دار

Hzمي باشند، اعمال مي گردد. ٥٠٠  

  خروجي اسمي نبايد از مقادير زير بيشتر شود :

- kVA براي ترانسفورماتورهاي تك فاز ٢٥  

- kVA براي ترانسفورماتورهاي چندفاز ٤٠  

ي بايستي ولتاژ خروجي بي باري و ولتاژ اسمي ترانسفورماتورهاي جداساز براي كارگاههاي ساختمان

  داشته باشند. ٢٥٠ .Va.cو كمتر از  ٥٠ .Va.cخروجي بيشتر از 

ترانسفورماتورهاي جداساز ايمن براي كارگاههاي ساختماني بايستي ولتاژ خروجي بي باري و ولتاژ اسمي 

  داشته باشند. ٥٠ .Va.cخروجي كمتر از 

  

ه ترانسفورماتورهایی که براي تامین الکتریسیته در مکانهایی که در این استاندارد ب  -١ يادآوري

مشخص شده اند نیز اعمال می شود. در استاندارد اخیر، نحوة IEC 60364-7-704 استاندارد بین المللی

  حفاظت توسط سروسط زمین شده یا نقطۀ ستارة سیم پیچ خروجی، مشخص شده است.

  



 

رگاههاي ساختماني وقتيكه براي اهداف حفاظتي استفاده شوند به قوانين ترانسفورماتورهاي بكار رفته در كا

  ولتاژ نصب يا مشخصات وسيله نياز دارند.

ولتاژ پايين براي  ٢و ابزار ادوات قطع و وصل ١وقتيكه ترانسفورماتورها در داخل مجموعه هاي ادوات فرمان

، مشخص شده  IEC 60439-4ين المللي كارگاههاي ساختماني مجتمع شوند، همانطوريكه در استاندارد ب

  است، الزامات اضافي به قطعات سوار شده اعمال مي شود.

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

  بدون محفظه باشند.

  

 نکات زیر نیز قابل توجه می باشد.  -٢ يادآوري

رماتورهایی که براي استفاده در مناطق گرمسیري منظور شده اند، الزامات خاص براي ترانسفو -

 تواند مورد نیاز باشد. می

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

 

  ز اعمال مي شود.اين استاندارد به ترانسفورماتورهايي كه با مدارهاي الكترونيكي مجتمع شده اند ني

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

  پريزهاي ترانسفورماتور منظور شده اند، اعمال نمي گردد.

  

                                                
1-  Controlgear 

2-  Switch gear 



 

  مراجع الزامي  ٢

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

IEC 60068-2-27 : 1987 , Environmental testing – Part 2 : tests – Test Ea and 

guidance : Shock 

IEC 60364-7-704 : 1989 , Electrical installations of buildings – Part 7 : 

Requirements for special installations – Section 704 : Construction and 

demolition site installations 

IEC 60439-4 : 1990 , Low – voltage switchgear and controlgear assemblies – 

Part 4 : Particular requirements for assemblies for construction sites (ACS) 

 

  اصطالحات و تعاريف  ٣

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

  اضافه شود :

يك يا چند  ١ (ACS)مجموعه ابزار كنترل و ابزار سوئيچ ولتاژ پائين براي كارگاههاي ساختماني   ١٠١-٣

قطعة تبديل كننده يا سوئيچينگ كه با تجهيزات كنترل كننده، اندازه گيري، سيگنالينگ ، حفاظتي و تنظيم 

لكتريكي و مكانيكي و بخشهاي ساختاري تكميل شده و براي مربوط تركيب شده و با تمامي اتصاالت ا

  استفاده در تمامي كارگاههاي ساختماني، اعم از درون بنا يا بيرون بنا ، طراحي و ساخته مي شود.

 

  مقررات عمومي  ٤

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

  

                                                
1-  Assembly for Construction Sites 



 

  نكات عمومي در مورد آزمونها  ٥

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

  

  مقادير اسمي  ٦

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

  اضافه شود :

  ولتاژ اسمي خروجي نبايد از مقادير زير بيشتر شود :  ١٠١-٦

- Va.c.سروسط زمين نشده (تك فاز) يا نقطة ستاره زمين نشده  براي ترانسفورماتورهاي جداساز با ٢٥٠

  (سه فاز) يا اتصال مثلث (سه فاز)

- Va.c. براي ترانسفورماتورهاي جداساز با سروسط زمين شده (تك فاز) در ساختمان يا نقطة ستاره  ١١٠

  (سه فاز) زمين شده در ساختمان

- Va.c. براي ترانسفورماتورهاي جداساز ايمن ٥٠  

  بيشتر باشد. ٥٠ .Va.cسمي خروجي بايد براي ترانسفورماتورهاي جداساز از ولتاژ ا

  مقادير ترجيحي براي ولتاژ اسمي خروجي عبارتند از :

- Vو  ١١٠V براي ترانسفورماتورهاي جداساز تك فاز ، قابل حمل ٢٣٠  

- V ٧٢  ،V و  ١١٠V براي ساير ترانسفورماتورهاي جداساز ٢٣٠  

- V ٦  ،V ١٢  ،V ٢٤   ،V و  ٤٢V براي ترانسفورماتورهاي جداساز ايمن ٤٨  

  خروجي اسمي نبايد از مقادير زير بيشتر باشد :   ١٠٢-٦

- kVA براي ترانسفورماتورهاي جداساز ايمن و جداساز تك فاز ٢٥  

- kVA براي ترانسفورماتورهاي جداساز ايمن و جداساز چند فاز ٤٠  



 

  از : مقادير ترجيحي براي خروجي اسمي عبارتند

- VA ٢٥  ،VA ٤٠  ،VA ٦٣  ،VA ١٠٠  ،VA ١٦٠  ،VA ٢٥٠  ،VA ٤٠٠  ،VA ٦٣٠  ،VA ١٠٠٠  ،VA 

١٦٠٠  ،VA ٢٥٠٠  ،VA ٤٠٠٠  ،VA ٦٣٠٠  ،kVA ١٠  ،kVA و  ١٦kVA براي ترانسفورماتورهاي  ٢٥

  تك فاز

- VA ٦٣٠  ،VA ١٠٠٠  ،VA ١٦٠٠  ،VA ٢٥٠٠  ،VA ٤٠٠٠  ،VA ٦٣٠٠  ،kVA ١٠  ،kVA و  ١٦

kVA و   ٢٥kVA براي ترانسفورماتورهاي چند فاز ٤٠  

 ٣/٦ kVAكار متناوب فقط مي تواند به ترانسفورماتورهاي قابل حملي كه داراي خروجي اسمي كمتر از 

  هستند، اختصاص يابد.

  بيشتر شود. ٥٠٠ MHzفركانس اسمي نبايد از    ١٠٣-٦

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

و زمان  ”روشن“دقيقه   ٥ترانسفورماتورهاي با كار متناوب بايد براي زمان اسمي كار بصورت    ١٠٥-٦

  منظور شوند. ”خاموش“بازنشاني پانزده دقيقه 

،  A٦٣، و در صورت استفاده از كابل انعطاف پذير يا پريز به  A١٢٥جريان منبع، حداكثر به    ١٠٦-٦

  محدود مي شود.

  

  طبقه بندي  ٧

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

  جايگزين شود :  ٥-٧

  مطابق با زمان كاري آنها :

  كار مداوم -



 

  كار متناوب -

  

  عالمت گذاري و ساير اطالعات  ٨

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

  جايگزين شود :

ح) ترانسفورماتورهاي بكار رفته در كارگاههاي ساختماني بايد با يكي از نمادهاي گرافيكي نشان   ١-٨

  ، عالمت گذاري شوند . ١١-٨داده شده در بند 

  اضافه شود :   ١١-٨

 توضيح نماد
شمارة نماد در استاندارد 

 ٥٤٩٦ملي ايران 

اوم در برابر اتصال كوتاه براي ترانسفورماتور جداساز نامق  
  كارگاههاي ساختماني

  

  
ترانسفورماتور جداساز مقاوم در برابر اتصال كوتاه براي 

  كارگاههاي ساختماني
  (ذاتي يا غيرذاتي)

  

  
ترانسفورماتور جداساز ايمن در برابر خرابي براي 

  كارگاههاي ساختماني
  

  
اتصال كوتاه ترانسفورماتور جداساز ايمن نامقاوم در برابر 

  براي كارگاههاي ساختماني

  

ترانسفورماتور جداساز ايمن مقاوم در برابر اتصال كوتاه   
  براي كارگاههاي ساختماني

  (ذاتي يا غيرذاتي)

  

      



 

  ترانسفورماتور جداساز امن و ايمن در برابر خرابي
  

  
ترانسفورماتور جداساز نامقاوم در برابر اتصال كوتاه براي 

  زمين شده اختماني با سروسط يا نقطة ستارةكارگاههاي س

  

  
ترانسفورماتور جداساز مقاوم در برابر اتصال كوتاه براي 
كارگاههاي ساختماني (ذاتي يا غير ذاتي) با سروسط يا 

  زمين شده نقطة ستارة

  

  
ترانسفورماتور جداساز ايمن در برابر خرابي براي 

  زمين شده ستارة كارگاههاي ساختماني با سروسط يا نقطة

  

  حفاظت در مقابل دسترسي به بخشهاي برقدار خطرناك  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 

  جايگزين شود :

ماتورهاي ايستا با بيشتر از يك ولتاژ اسمي منبع بايد طوري ساخته شوند كه تنظيم ولتاژ را بدون ترانسفور

  كمك از ابزار نتوان انجام داد.

ترانسفورماتورهاي ايستا كه مي توانند به ولتاژهاي اسمي منبع متفاوتي تنظيم شوند بايد طوري ساخته 

  ترانسفورماتور خوانا باشد. ورماتور براي استفاده،براي تنظيمشوندكه نشانه ولتاژ درزمان آماده بودن ترانسف

  مطابقت توسط بازرسي ، بررسي مي شود.

  



 

به عنوان مثال، در صورتیکه براي خارج کردن پوشش قبل از اینکه ولتاژ بتواند تنظیم شود   - يادآوري

 الزامات مرتبط با تنظیم ولتاژ برآورده می شود.  و به ابزاري نیاز باشد،

  

ترانسفورماتورهاي قابل حمل بايد فقط يك ولتاژ اسمي منبع داشته باشند مگر اينكه ترانسفورماتور قادر به 

توليد ولتاژ خروجي مازاد بر محدوده مجاز در دامنة كاربرد نباشد وولتاژ باالي عالمت خوردة به سيم پيچ 

  ولتاژ پائين وصل شود.

راي تنظيم اتصاالت ورودي (براي مثال، توسط سرهاي وسط سيم ترانسفورماتور قابل حملي كه با قطعه اي ب

% مقدار متناظر با مقدار مياني گستره اعمال ١٠پيچ) ارائه شود تا ولتاژهاي منبع مناسب در گستره اي كمتر از 

  شود، به عنوان ترانسفورماتور با بيشتر از يك ولتاژ منبع تلقي نمي شود.

  ت بارولتاژ خروجي و جريان خروجي تح  ١١
  ، كاربرد دارد.٦٩٢٠-١مقررات اين بند از استاندارد ملي ايران 

  

  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. براي ترانسفورماتورهاي جداساز با سروسط زمين نشده (تك فاز) يا نقطه ستاره زمين نشده  ٢٥٠

  (سه فاز) يا اتصال مثلث (سه فاز)

- Va.c. براي ترانسفورماتورهاي جداساز با سروسط زمين شده (تك فاز) در ساختمان يا نقطه ستاره  ١١٦

  (سه فاز) زمين شده در ساختمان



 

100×
−
U

UU

- Va.c. انسفورماتورهاي جداساز ايمنبراي تر ٥٠  

حتي در هر شرايط وقتي كه سيم پيچ هاي خروجي مستقل كه براي اتصال سري درنظر گرفته نشده اند ولي 

  بدين صورت متصل شوند نيز شرايط فوق صادق است.

  بيشتر باشد. ٥٠ .Va.cولتاژ خروجي بي باري بايد براي ترانسفورماتورهاي جداساز از 

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

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

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

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

كه بصورت درصدي از ولتاژ اخير بيان مي شود، نبايد از مقادير نشان داده  ١١گيري شده در طول آزمون بند 

  ، بيشتر شود. ١٠٢يا جدول  ١٠١شده در جدول 

  

  شود :نسبت تعریف شده بصورت زیر تعیین می   -يادآوري 

  بي باري           تحت بار                       
  تحت بار                        

  نسبت ولتاژهاي خروجي براي ترانسفورماتورهاي جداساز ايمن -١٠١جدول 

  خروجي اسمي  -نوع ترانسفورماتور 
(VA) 

  نسبت بين ولتاژ خروجي بي باري و ولتاژ خروجي
 تحت بار (%)  

  اي مقاوم ذاتي در برابر اتصال كوتاه  :ترانسفورماتوره
  و شامل آن ٦٣تا  -
  و شامل آن ٦٣٠تا  ٦٣بيش از  -
  ٦٣٠بيش از  -

  

١٠٠  
٥٠  



 

  ساير ترانسفورماتور ها :
  و شامل آن ١٠تا  -
  و شامل آن ٢٥تا  ١٠بيش از  -
  و شامل آن ٦٣تا  ٢٥بيش از  -
  و شامل آن ٢٥٠تا  ٦٣بيش از  -
  و شامل آن ٦٣٠تا  ٢٥٠بيش از  -
  ٦٣٠بيش از  -

٢٠  
  

١٠٠  
٥٠  
٢٠  
١٥  
١٠  
٥ 

  

  نسبت ولتاژهاي خروجي براي ترانسفورماتورهاي جداساز -١٠٢جدول 

  خروجي اسمي  -نوع ترانسفورماتور 
(VA) 

  نسبت بين ولتاژ خروجي بي باري و ولتاژ خروجي
 تحت بار  (%) 

  تمامي انواع ترانسفورماتورها :
  و شامل آن ٦٣تا  -
  و شامل آن ٢٥٠تا  ٦٣بيش از  -
  و شامل آن ٦٣٠تا  ٢٥٠بيش از  -
  ٦٣٠بيش از  -

  

٢٠  
١٥  
١٠  
٥ 

  براي ترانسفورماتورهاي تك فاز با سروسط زمين شده، ولتاژ بين هر قطب مدار خروجي و زمين نبايد از 

%2/5
2

±



 .بيشتر شود ،  

ن شده، ولتاژ بين هر قطب مدار خروجي و زمين نبايد براي ترانسفورماتورهاي چند فاز با نقطه ستارة زمي

2/5%از
3

±






 .بيشتر شود ،  

 ولتاژ خروجي بي باري

 ولتاژ خروجي بي باري



 

مطابقت توسط اندازه گيري ولتاژ خروجي بي باري وقتيكه ترانسفورماتور در دماي محيط به ولتاژ اسمي 

  منبع در فركانس اسمي متصل شود، بررسي مي گردد.

  

  ولتاژ اتصال كوتاه  ١٣

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

  

  گرمايش  ١٤

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

  حفاظت در برابر اتصال كوتاه و اضافه شود بار  ١٥

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

  

  استقامت مكانيكي  ١٦

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

  جايگزين شود :    ١-١٦

ترانسفورماتورهاي بكار رفته در كارگاههاي ساختماني بايد استقامت مكانيكي كافي داشته باشند و طوري 

  ر را داشته باشند.ساخته شوند كه همانند استفادة عادي مورد انتظار ، قابليت حمل و نقل ناهنجا

 ٤-١٦و  ٣- ١٦،  ٢- ١٦براي ترانسفورماتورهاي ايستا و توسط آزمونهاي  ٢- ١٦مطابقت توسط آزمونهاي بند 

  به تناسب براي ترانسفورماتورهاي قابل حمل، بررسي مي شود.



 

برقدار بعد از آزمونها، ترانسفورماتور نبايد مطابق با مفهوم اين استاندارد خراب شود. بخصوص ، بخشهاي 

پذير شوند.  مورد آزمون قرار گرفتند دسترس ٢- ٩خطرناك نبايد وقتيكه همانند توصيف آورده شده در بند 

موانع عايق كننده نبايد خراب شده باشند و دستگيره ها، اهرم ها، دگمه ها و ساير موارد مشابه نبايد نسبت 

  به محورهاي آنها جابجا شوند.

  

ن، دندانه هاي کوچک که فواصل خزشی یا فواصل هوایی را به زیر خرابی رنگ و روغ  -١ يادآوري

کاهش ندهند و چیپ هاي کوچک که اثر معکوس بر روي حفاظت در  26مقدار مشخص شده در بند 

 مقابل شوك الکتریکی یا رطوبت ندارند، نادیده گرفته می شوند.

  

بینایی اصالح شده بدون بزرگنمایی و  ترك هایی که با توانایی بینایی معمولی یا توانایی  -٢ يادآوري

  تقویتی و سایر موارد مشابه قابل مشاهده نباشند، نادیده گرفته ترك هاي سطحی در قالب رشتۀ

 می شوند.

  

  ، خم كردن پينها در طي آزمون ناديده گرفته مي شود. ٤-١٦عالوه بر اين، با درنظر گرفتن آزمون بند 

  جايگزين شود :    ٢-١٦

  ن ضربه و آزمون شوكآزمو    ٢-١٦

  آزمون ضربه   ١-٢-١٦

  

ها  این آزمون بین ترانسفورماتور وتجهیزات حمل مکانیکی براي کارگاه ساختمانی، تصادم - يادآوري

  را شبیه سازي می کند.



 

  

شود، قرار  كه مطابق بازيربه محفظه اعمال مي J٦با اندازه  ترانسفورماتور كامل بايدتحت مجموعه ازضربه ها

  گيرد.

شود تا  ترانسفورماتوري كه قرار است مورد آزمون قرار گيرد، بر روي صفحة پشتيبان با سختي كافي ثابت مي

، تحت تاثير ضربه مقرر، محدود شود. سه ضربه متوالي بايد به  mm١/٠جابجايي ترانسفورماتور به ميزان 

  نامناسب ترين نقطه محفظه با يكي از روشهاي زير اعمال شود :

بايد بصورت آزادانه از  ٥٠٠⋅g٢٥gو جرم ،  mm٥٠ي فوالدي صلب همواري با قطر تقريبي الف) گو

به سطح محفظه كه در صفحة افقي نگه داشته شده است، سقوط  m٢/١وضعيت سكون و از ارتفاع عمودي 

  مراجعه كنيد). ١٠١بيشتر باشد (به شكل  HR٥٨كمتر و از  HR٥٠كند. سختي گوي نبايد از 

دي مشابه حالت قبل كه بايد توسط سيمي معلق شده و همانند آونگي به منظور اعمال ضربة ب) گوي فوال

  مراجعه كنيد). ١٠٢پرتاب شود (به شكل  m٢/١افقي تاب بخورد و از فاصلة عمودي 

سطوح شيب دار با استفاده از آونگ مي تواند مورد آزمون قرار گيرند ولي اگر مناسب نباشد، سطح موردنظر 

افقي توسط چرخاندن ترانسفورماتور بر روي صفحة پشتيبان تراز شده و آزمون الف) استفاده مي  در صفحة

شود. قبل از هر آزمون، بازرسي گوي بايد انجام شود تا اينكه مطمئن شويم گوي بدون برآمدگي ها و 

  نقايص باشد.

در آن نقاط بيشتر است آزمون بايد طوري ترتيب داده شود كه ضربه ها در محل هايي كه احتمال ضعف 

  اعمال گردد. در كل حداقل هجده ضربه بايد به ترانسفورماتور اعمال شود.

المپ هاي روشنايي، دگمه هاي فشاري، تحريك  آزمون به اجزايي چون پريزها، دستگيره هاي كاري، 

طوريكه فاصلة ها و غيره در صورتيكه اين اجزاء نسبت به سطوح اصلي در تورفتگي ها نصب شوند،  ب كننده

  قابل اعمال نمي باشد.  باشد،  mm١٠بين باالترين بخشهاي اين اجزاء و سطوح گفته شده حداقل 



 

را تداوم بخشد، هرگونه  ١٦-١٩بعد از آزمون، محفظه بايد درجه هاي حفاظتي مشخص شده در بند 

ماتور وارد سازد و همچنين اعوجاج يا تغيير شكلهاي محفظه و اجزا نبايد زياني به كاركرد مناسب ترانسفور

ها، دستگيره ها و  كاهشي در فواصل خزشي و فواصل هوايي زير مقدار مورد نياز پديد آورد، تحريك كننده

  غيره بايد هنوز قابليت كار داشته باشند.

قطع دندانه هاي خنك كننده يا بخشهاي مشابه، تورفتگي هاي كوچك، تركي  خرابي سطحي، برآمدگي رنگ،

توانايي بينايي معمولي يا اصالح شدة بدون بزرگنمايي اضافي قابل مشاهده نباشد يا تركهاي كه توسط 

  سطحي نبايد باعث خرابي آزمون شوند.

  آزمون شوك   ٢-٢-١٦

  

این آزمون ، شوك هاي دریافت شده توسط ترانسفورماتورهایی که در وسایط نقلیه بر روي  - يادآوري

شوند را  یه ریلی به مدت طوالنی بطور محکم نشده و شل حمل میجاده هاي عادي یا در وسایط نقل

 شبیه سازي می کند.

  

  و با شدت شتاب قلة ١٣٠٧-٢ترانسفورماتور كامل بايد به ترتيب كار مطابق با استاندارد ملي ايران 
٢m/sو دورة  ٥٠٠msمورد آزمون قرار بگيرد. ١١ ،  

را تداوم بخشد، هرگونه  ١٦- ١٩شده در بند  بعد از آزمون، محفظه بايد درجه هاي حفاظت مشخص

اعوجاج يا تغيير شكل محفظه و اجزا نبايد زياني به كاركرد مناسب ترانسفورماتور وارد سازد و همچنين 

ها، دستگيره  كاهشي در فواصل خزشي و فواصل هوايي به زير مقادير مورد نياز پديد آورد و تحريك كننده

  ار داشته باشند.ها و غيره بايد هنوز قابليت ك



 

خرابي سطحي، برآمدگي رنگ ، قطع دندانه هاي خنك كننده يا بخشهاي مشابه، تورفتگي هاي كوچك، 

تركي كه توسط توانايي بينايي معمولي يا اصالح شدة بدون بزرگنمايي اضافي قابل مشاهده نباشد يا تركهاي 

  سطحي نبايد باعث خرابي آزمون شوند.

  

  گرد و غبار، اشياي جامد و رطوبت مضر حفاظت در مقابل ورود  ١٧
  كاربرد دارد. ٦٩٢٠-١مقررات اين بند از استاندارد ملي ايران 

  

  مقاومت عايقي و استقامت دي الكتريك  ١٨
  كاربرد دارد. ٦٩٢٠-١مقررات اين بند از استاندارد ملي ايران 

  ساختمان  ١٩

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

  جايگزين شود :   ١-١٩

مدارهاي ورودي وخروجي بايد از لحاظ الكتريكي از يكديگر جدا شده و ساختار بايد طوري باشد كه بين 

اين مدارها از طريق بخش هاي فلزي هيچگونه اتصال ممكني (چه مستقيم يا غيرمستقيم) وجود نداشته 

  باشد.

  ، بررسي مي شود. ٢٦و  ١٨و اندازه گيري ها با درنظر گرفتن بندهاي مطابقت توسط بازرسي 

عايق بندي بين سيم پيچ (هاي) ورودي و خروجي بايد شامل عايق مضاعف يا تقويتي باشد، مگر    ١-١-١٩

  مطابق باشد. ٣-١-١٩اينكه با الزامات 

  عالوه بر اين موارد زير نيز اعمال مي شود :



 

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

  بندي بين سيم پيچ هاي خروجي و بدنه بايد شامل عايق تكميلي باشد.

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

  ضاعف و تقويتي باشد.خروجي و بدنه بايد شامل عايق م

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

نبوده و بين سيم پيچ هاي ورودي و خروجي قرار مي گيرند، عايق بندي بين بخش فلزي مياني و سيم پيچ 

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

  

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

  جدا نشده اند، به بخش (هاي) مربوط متصل می شوند.

 

  عالوه بر اين، موارد زير نيز اعمال مي شود :

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

  مياني بايد شامل عايق مضاعف يا تقويتي باشد.

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

ي و بدنه و بين سيم پيچ مياني بايد شامل عايق مضاعف يا تقويتي باشد. عايق بندي بين سيم پيچ هاي ورود

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

با توري بندي حفاظتي، عايق بندي بين سيم پيچ هاي ورودي و  ١براي ترانسفورماتورهاي طبقه   ٣-١-١٩

يا تقويتي باشد مشروط بر  خروجي ممكن است شامل عايق پايه بعالوه توري حفاظتي بجاي عايق مضاعف

  اينكه با موارد زير مطابق باشد :



 

عايق بندي بين سيم پيچ ورودي و توري حفاظتي بايد با الزامات عايق پايه (اسمي شده براي ولتاژ  -

  ورودي) مطابق باشد.

ژ عايق بندي بين توري حفاظتي و سيم پيچ خروجي بايد با الزامات عايق پايه (اسمي شده براي ولتا -

  خروجي) مطابق باشد.

توري حفاظتي بايد شامل ورق فلزي يا توري پيچيده سيمي كه عرض كل سيم پيچ ورودي را بپوشاند  -

  بوده و شكاف يا حفره هايي نداشته باشد، مگر اينكه در غير اين صورت مشخص شده باشد.

ندة اضافي يا مشابه آن در جائيكه توري حفاظتي عرض كل سيم پيچ ورودي را نپوشاند، نوارهاي چسب -

  بايد به منظور ايجاد كردن عايق بندي مضاعف در آن ناحيه، استفاده شود.

اگر توري حفاظتي از ورق فلزي درست شده باشد، دورها بايد از يكديگر عايق بندي شده باشند و در  -

  .هم پوشاني عايق بندي داشته باشد mm٣صورتيكه فقط يك دور موجود باشد، بايد حداقل 

سيم توري پيچيدة سيمي و سيم پايه خارج شده از توري حفاظتي بايد حداقل سطح مقطع متناظر با  -

جريان اسمي قطعة اضافه شود بار را داشته باشد تا اينكه در صورت پارگي عايق، قطعة اضافي بار قبل از 

  اينكه سيم پاية خارج شده خراب شود، مدار را باز كند.

  بايد به توري حفاظتي لحيم شده يا به روشي مطمئن ثابت شود.سيم پاية خارج شده  -

  

  شامل مدارهاي داخلی نمی شود. ”سیم پیچ ها“براي اهداف مقررات این بند، واژة   - يادآوري

  

  ، آورده شده است. ١قسمت  ”ز“مثالهايي از ساختار سيم پيچ ها در پيوست 

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

  يكديگر متصل مي كنند، ارائه شوند.



 

  اضافه شود :   ١٦-١٩

براي  IP44حفاظتي بيشتر از  ترانسفورماتورهاي بكار رفته در كارگاههاي ساختماني بايد با نماية 

ابق داشته باشند، بجز اينكه براي ترانسفورماتورهاي قابل حمل تط IP54ترانسفورماتورهاي ثابت و بيشتر از 

  را داشته باشند. IP44پريزها بايد نماية حفاظتي بيشتر از 

  اضافه شود :

مگر اينكه توسط   بين مدار خروجي و مدار حفاظتي نبايد هيچگونه اتصالي وجود داشته باشد،  ١٠١-١٩

  مجاز باشد.استاندارد تجهيزات مربوط براي ترانسفورماتورهاي وابسته يا قوانين سيم كشي 

بين مدار خروجي و بدنه نبايد هيچگونه اتصالي وجود داشته باشد، مگر اينكه توسط استاندارد   ١٠٢-١٩

  تجهيزات مربوط براي ترانسفورماتورهاي وابسته يا قوانين سيم كشي مجاز باشد.

  مطابقت توسط بازرسي، بررسي مي شود.

يم كشي بيروني بايد طوري جاي داده شوند كه ترمينال هاي ورودي و خروجي براي اتصال س  ١٠٣-١٩

فاصله اندازه گيري شده نقاط قرار گرفتن هادي ها بداخل اين ترمينال ها بين ترمينال هاي ورودي و 

مذكور  توسط مانعي تامين شود ، اين مانع بايد از مواد عايق  نباشد. اگر فاصلة  mm٢٥خروجي كمتر از 

  سفورماتور تثبيت شود.كننده بوده و بطور دائم به تران

  مطابقت توسط بازرسي و اندازه گيري و صرفنظر از بخشهاي فلزي ، بررسي مي گردد.

  باشند. ٢، بايد از طبقه  VA٦٣٠ترانسفورماتورهاي قابل حمل داراي خروجي اسمي كمتر از   ١٠٤-١٩

از آن) به منبع تغذيه اصلي براي ترانسفورماتورهايي كه توسط هر نوع دو شاخة اي (الحاقي يا غير   ١٠٥-١٩

  متصل شوند، جايگزين با عايق بندي پايه بعالوه توري بندي حفاظتي، مجاز نمي باشند.

  حذف شود.    ١١٠-١٩تا  ١٠٦-١٩



 

  مدارهاي خروجي بايدتوسط يكي ازروشهاي زيرحفاظت درمقابل شوك الكتريكي رافراهم كنند :  ١١١-١٩

  ، تامين شوند. SELVپريز ها توسط   -

كه سروسط يا نقطة ستاره به زمين متصل شده  ١١٠ .Va.cپريز ها توسط مدار خروجي با ولتاژ كمتر از   -

سه فاز فراهم شود، تامين  ٥/٦٣ .Va.cتك فاز يا  ٥٥ .Va.cباشد تا ولتاژ خط نسبت به زمين كمتر از 

  شوند.

نيز بيشتر باشند تامين گردند  ٥٠ .Va.cپريز ها توسط مدارهاي خروجي كه به زمين متصل نباشند و از   -

  (هر مدار خروجي بايد فقط يكي از پريز ها را تامين كند).

نیازي ندارند (به بند  RCDروشهاي حفاظتی فوق به حفاظت اضافی توسط روشهاي  - يادآوري

  مراجعه کنید). IEC 60364-7-704از استاندارد بین المللی  704-471

  

ايي كه داراي سروسط يا نقطة ستاره سيم پيچ هاي خروجي به منظور اتصال براي ترانسفورماتوره  ١١٢-١٩

به زمين هستند، اتصال به زمين بايد در ساختمان انجام شود. اين ترانسفورماتورها نبايد داراي سيم پيچ 

  خروجي با سرهايي در هر نقطة ديگري باشند.

  

  اجزاء  ٢٠

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

  

  سيم كشي داخلي  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 

  جايگزين شود :

سفورماتورهايي كه براي استفاده در كارگاههاي ساختماني منظور شده اند، بايد حداقل با تران  ٥-٢٢

  فراهم شوند. IEC 60245ازاستاندارد بين المللي  ٦٦هاي سنگين پلي كلروپرين مطابق با كدمشخصه  سيم

  

  ترمينال ها براي هادي هاي بيروني  ٢٣

  ربرد دارد.كا 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

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

  ، قابل اعمال نمي باشد. ١-و جدول ت ١-، جدول پ ١٣رديف اول جدول 



 

 

  آتش و ايجاد مسير جريان خزشي مقاومت در برابر گرما ، حرارت غير عادي،  ٢٧

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

  

  مقابل زنگ زدگي مقاومت در  ٢٨

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



 

  شكلها

  اضافه شود :
  

 مكان شروع    صفحه پشتيان محكم عقبي      مكان شروع  

  

  

  مكان برخورد                    

  

  

  نمونه              نمونه      مكان برخورد     

  

  نندهصفحه محكم پشتيبان ك      صفحه محكم پشتيبان كننده

  آزمون ضربه براي سطح افقي -١٠١شكل     آزمون ضربه براي سطح عمودي -١٠٢شكل      
  

  



 

  پيوست ها
  با درنظر گرفتن موارد زير قابل اعمال مي باشند : ، ٦٩٢٠-١پيوست هاي متناظر از استاندارد ملي ايران 

  

  پيوست پ

 IIگروه مواد   -فواصل خزشي و فواصل هوايي 
  با درنظر گرفتن موارد زير كاربرد دارد :  ،٦٩٢٠-١تاندارد ملي ايران پيوست متناظر از اس

  ، قابل اعمال نمي باشد. ١-رديف اول جدول پ

  

  پيوست ت

 Iگروه مواد   -فواصل خزشي و فواصل هوايي 
  با درنظر گرفتن موارد زير كاربرد دارد :  ،٦٩٢٠-١پيوست متناظر از استاندارد ملي ايران 

  ، قابل اعمال نمي باشد. ١-رديف اول جدول ت

  

  پيوست ر

  آزمونهاي معمولي (آزمونهاي محصول)
  با درنظر گرفتن موارد زير كاربرد دارد :  ،٦٩٢٠-١پيوست متناظر از استاندارد ملي ايران 

  آزمون تداوم زمين  ١-ر

  اضافه شود :

پذير بوده و لوله هاي تماس زمين مربوط به پريز هاي مدار(هاي) خروجي، بخشهاي فلزي دسترس 

  همانطوريكه به بدنه متصل مي شوند، در آزمون نيز شامل مي گردند.



 

  ولتاژ خروجي

  بررسي ولتاژ خروجي بي باري  ٢-ر

  اضافه شود :

بيشتر  ١١٦ .Va.cترانسفورماتورهاي با سروسط يا نقطه ستارة مدارهاي خروجي كه زمين شده اند نبايد از 

يد در حالت تك فاز از باشند. ولتاژ سيم پيچ خروجي نسبت به زمين نبا
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و در  

حالت سه فاز از 
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  بيشتر شود. 

  

  

 ولتاژ خروجي



 

  

  
 

ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN 
 

Institute of Standards and Industrial Research of Iran 
 

ISIRI NUMBER 
 

_6920-2-23  

  
  
 

Safety of power transformers, power supply 
units and similar – 

Part 2-23: Particular requirements for 
transformers for construction sites 

 
_  

  
1st. Revision 

 
  

  


