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  برق يروين عيتوز يشركتها ـهيكل 
  

استفاده در  مورد LEDيها چراغ يها و آزمون يفن يابيارز يارهايالزامات، مع نيي: دستورالعمل تع موضوع
  )01 شيراي(و يمعابر محل

 سالم با

الزامـات، معيارهـاي ارزيـابي     تعيين« دستورالعمل) 01به پيوست ويرايـش شماره (
منظـور ايجاد رويه  به  كه »مورداستفاده در معابر محلي LEDهاي چراغ هاي فني و آزمون

مهندسـي  تخصصــي  در كميـته  ها چراغاين يكسـان در نحوه انتخاب، خريـد و تحويل 
، هـا  هاي توزيع نيروي برق، آزمايشگاه شركت، شركت(متشكل از نمايندگان اين  روشنايي

است، جهت اجراي آزمايشي بـراي   مشاورين و سازندگان) مورد بررسي و تصويب قرار گرفته 
  شود. سال ارسال مي   مدت يك

 هـاي  چـراغ از اين پـس انتخـاب و خريـد     يد تااست ترتيـبي اتخـاذ فرماي مقتـضي 
درخصـوص  نظرات و پيشنهادات   بر مبناي دستورالعمل ابالغي انجام و هرگونه نقطه رالذك فوق

  هماهنگي توزيع اين شركت ارسال نمايند. معاونرا به   مفاد آن
 www.tavanir.org.ir/de ر به نشانيـاً متن كامل اين دستورالعمل در سايت توانيـضمن

    .باشد قابل دريافت ميها  و دستورالعملقسمت مصوبات 
  

    
  آرش كردي

  رئيس هيئت مديره و مديرعامل 
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  يتخصص تهيمشاركت كننده در جلسات كم ياعضا
   كننـدة  نيتـأم سـازنده و   يهـا  شـركت هـا،   آزمايشـگاه برق،  يرويع نيتوز يها شركتندگان محترم يبا تشكر از نما

 يها يبررسس و انجام ينو شيپ يه و بازنگريلف تهر كه در مراحل مختير به شرح زيشركت توانن و يزات، مشاوريتجه
موجبات هرچه پربارتر  ين دستورالعمل با حضور در جلسات و اعالم نقطه نظرات كارشناسيكردن ا ييو نها يتخصص

اي مركب از آقاي مهندس مهردادصمدي  در كميتهن دستورالعمل يه ايس اولينو شيشدن مطالب را فراهم آورند؛ ضمناً پ
مهنـدس سـيد محسـن ميرصـدري و مهنـدس سـامان جمشـيدي         انهندس سارا قرشي(شركت توانير) و آقايو خانم م

  است. ه شدهيته ))EPIL(هاي صنايع انرژي  (شركت آزمايشگاه
  

آقاي دكتر مجتبي خدرزاده شركت توانير  1. 
 .2 آقاي مهندس مهرداد صمدي  شركت توانير
 .3 خانم مهندس سارا قرشي  شركت توانير
 .4 آقاي مهندس سيد محسن ميرصدري  )EPIL(هاي صنايع انرژي  يشگاهشركت آزما

 .5 آقاي مهندس سامان جمشيدي  )EPIL( هاي صنايع انرژي شركت آزمايشگاه
 .6 خانم مهندس نيكي مسلمي  پژوهشگاه نيرو 
 .7 آقاي مهندس سعيد محقق  پژوهشگاه نيرو

 .8 خانم مهندس زهره حصاري  شركت نورگستر 
 .9 پورآقاي مهندس  محمد حسين  توزيع نيروي برق استان آذربايجان شرقي شركت

 .10 آقاي مهندس ابراهيم  احمدي پور  شركت توزيع نيروي برق شهرستان مشهد 
 .11 آقاي مهندس سيد يعقوب حسيني سفيدان   يغرب جانيشركت توزيع نيروي برق استان آذربا

 .12 عليرضا مباركي آقاي مهندس  شركت توزيع نيروي برق استان همدان 
 .13 آقاي مهندس اميد ريحاني طلب  شركت توزيع نيروي برق استان تهران 

 .14 آقاي مهندس مسعود رحماني دهخوارقاني  نيروي برق تبريز  شركت توزيع
 .15 بيطرفآقاي مهندس فرشيد  استان سمنان شركت توزيع نيروي برق 
 .16 رئيسيآقاي دكتر ياسر   ستان اصفهانشهر شركت توزيع نيروي برق

 .17 آقاي مهندس جمال عليدادي  شركت توزيع نيروي برق استان چهارمحال و بختياري 
 .18 آقاي مهندس احمد اصغري  گيالن شركت توزيع نيروي برق استان

 .19 آقاي مهندس اميد گروئي  شركت توزيع نيروي برق استان قزوين 
 .20 خانم مهندس نجمه محمدي   البرزشركت توزيع نيروي برق استان 

 .21 آقاي مهندس نادر توكل  كت توزيع نيروي برق استان خراسان شمالي شر
 .22 آقاي مهندس محمد لوحي  هرمزگانشركت توزيع نيروي برق استان 

 .23 محمديآقاي مهندس عبيد علي  استان كردستان شركت توزيع نيروي برق
 .24 مهندس هادي ميرزازاده شيرواني يآقا نور شركت صنايع روشنايي مازي

 .25 الرحمان سوادكوهيانآقاي مهندس خليل  نور ايع روشنايي مازيشركت صن
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 .26 آقاي مهندس مجتبي شفيعي  نايي گلنورشركت صنايع روش
 .27 آقاي مهندس محمد جواد كالني  شركت صنايع روشنايي جهان نور
آقاي مهندس علي فقيه شركت صنايع روشنايي شب فروز 28. 

آقاي مهندس حسن زحمتكش گوهري شركت صنايع روشنايي آرم 29. 
آقاي مهندس رامين احمدي اصفهاني شركت صنايع روشنايي اطلس نور 30. 

 .31 آقاي مهندس حميد بيرانوند  گروه صنعتي شايان برق
 .32 آقاي مهندس محمد رضا اقدامي  نور شركت تك
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  مقدمه
مؤثر بر  يفن يارهايتوجه به معبا زات و يت تجهيفيكنترل كو  ين مشخصات فنييتعت موضوع ينظر به اهم

د ياسناد مناقصه خر ي هيرندگان سند موظفند در هنگام تهيشود. گ يابالغ م ،م و جهت اجراين سند تنظيها، ا عملكرد آن
 يابيو ارز يو هنگام انجام مراحل بررس نمودهاسناد منظور  وستيپآن را در  ،LEDيمعابر با فناور ييروشنا يها چراغ

 هاشنهاديپ يدهازيو امت يابيشده، نسبت به ارز  هيمدارك و مستندات اراوجه به ن دستورالعمل و با تيا، براساس يفن
  د.كنناقدام 

، يد دانشگاهياسات(متشكل از  ييروشنا يمهندس يتخصص تهيد در كميين دستورالعمل پس از طرح و تايا
 ع،يتوز يهاته شركي، جهت ابالغ به كل)صنعت برق نيمشاور و سازندگان برق، يروينع يتوز يها شركت كارشناسان

  .استشده  يينها

  و دامنه كاربرد هدف -1
 معابر ييروشنا يها چراغد يدر انتخاب و خر يفيك يها يژگين وييه در تعيجاد وحدت روين سند با هدف ايا
جهت  يرقابت يجاد فضايو ا زاتيتجه ديد و خريت در امر توليو شفاف يز، هماهنگ سااسناد مناقصه ي هيو تهمحلي 

ر از يغ ييكه كاربردها LEDيبا فناور يها ر چراغيالزم به ذكر است، سا است. م شدهيتنظآنها يفيسطح ك ياارتق
ها و  ، بزرگراه2و  1درجه  يانيشر يها (راه يمعابر اصل يبرا ييروشنا يها چراغدارند اعم از  يمحلمعابر  ييروشنا
فعالً  LEDها با فناوري  مپ پربازده بخارسديم، جايگزيني آنهاي با ال كه عموماً به دليل استفاده از چراغ ها راه آزاد

ن ير آن در شمول ايو و نظاي، دكورات1يمصارف داخل يها ، چراغيصنعت يپروژكتورها)، توجيه اقتصادي ندارد
  دستورالعمل قرار ندارند.

  محدوده اجرا -2
  د.باش يم برق كشور يرويع نيتوز يها شركتشركت توانير و  دستورالعملن يا يمحدوده اجرا

  مورد استناد ياستانداردها -3
موردنظر، به  يهاكنترل شاخص يها براشيانجام آزما يه هاين دستوركار و رويدر ا يفن يهايژگيو يمبنا

) و IECد بريكباتا( يالمللنيب يكشور، استانداردها يمل يدهابرق كشور، استاندار صنعت يب استانداردهايترت
  فته است . شريپ يصنعت يكشورها ياستانداردها
شرفته يپ يصنعت يا كشورهاي يالمللنيب يرق  كه مرجع آن استانداردهاصنعت ب ياز استانداردها يهربخشدر 

ته يد نظر و طرح دركمي، براساس تجدگرددن يمرجع تدو ين استانداردهاياز ا يديش جديراياست، چنانچه و

                                                                                                                                                                          
1 Indoor use 
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 العملن دستورير در ايز يهان اساس، استانداردياواهد شد. برابالغ خ ،تهيد آن كمييو تا معابر ييروشنا يتخصص
  اند: استناد قرارگرفتهمورد

و  يابانيخ يها ژه چراغي: مقررات و3-2قسمت -ها چراغ« ،  5920INSO-2-3شمارهران يا ياستاندارد مل -١
  1392 ،» يا جاده

 لوازم AC اي DC يمدولها يبرا LED – يعملكرد الزامات« ،   16075INSO شمارران يا ياستاندارد مل -٢
  1392 ،» هيباتغذ يكيالكترون كنترل

قسمت  –عملكرد چراغ « ، رانياستاندارد ا يسازمان مل،   20873INSO-2- 1ه شمارران يا ياستاندارد مل -٣
 LED  «، 1394 يها چراغ يژه برايالزامات و -1- 2

 - 1قسمت  –لكرد چراغ عم« ران؛ياستاندارد ا يسازمان مل ،  20873INSO- 1ه شمارران يا ياستاندارد مل -۴
 1394، » ي.الزامات عموم

 يبا كاربر LED يها مدول« ، رانياستاندارد ا يسازمان مل،  INSO 21006 هشمارران يا ياستاندارد مل -۵
 1394 ،» يالزامات عملكرد – يعموم ييروشنا

  1387 ، »پالم يها ها و سامانه المپ يستيپرتوز يمنيا«،  11722ISIRIه  شمارران يا ياستاندارد مل -۶
د ي(تمد 1381 ،» يعملكرد يژگيو -فلورسنت دو كالهك يها المپ« ،  ISIRI 687شماره  ياستاندارد مل -٧

 ) 1388خرداد 
 1371ن) ، يد مالمين الكيه رزيآزمون بر پا  يها روش«،   4971INSO شمارران يا ياستاندارد مل -٨
 ،» ها راه ييروشنا ييواجرا يعموم يفن صاتمشخ« ، كشور يزير ت و برنامهيريسازمان مد 614ه شماره ينشر -٩

1392 
ها،  عمومي و اجرايي پست مشخصات فني« ،كشور يزير ت و برنامهيريسازمان مد 456نشريه شماره  -١٠

  1387،  »اقليمي و محيطي شرايط خطوط فوق توزيع و انتقال طبقه بندي
11- IEC 62717 , "LED modules for general lighting - Performance requirements"  , AMD1:2015 

CSV  
12- IEC 60598-1 , " Luminaires - Part 1: General requirements and tests" ,  2014  
13- IEC 61547 , "Equipment for general lighting purposes - EMC immunity , requirements" , 

2009 
14- BS EN 55015 , "Limits and methods of measurement of radio disturbance characteristics of 

electrical lighting and similar equipment"  ,  2013+A1:2015 
15- IEC 61347-1 , "Lamp controlgear – Part 1: General and safety requirements" ,  Edition 2.2 

2012-11 
16- IEC 61347-2-13 , "Lamp controlgear– Part 2-13: Particular requirements for d.c. or a.c. 

supplied electronic controlgear for LED modules" , 2014+AMD1 2016  CSV 
17- IEC 62031 , "LED modules for general lighting - Safety specifications" , 2008+AMD1:2012+ 

AMD2:2014 CSV    
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18- ANSI UL 1598 , Luminaires , 2012 
19- IEC 62384 , "DC or AC supplied electronic control gear for LED modules - Performance 

requirements" , 2006+AMD1:2009CSV   
20- IEC 61000-3-2 , "Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 3-2: Limits - Limits for 

harmonic current emissions (equipment input current ≤ 16 A per phase)"   , 2014 
21- IEC 61000-3-3 , "Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 3-3: Limits – Limitation of 

voltage changes, voltage fluctuations and flicker in public low-voltage supply systems, for 
equipment with rated current ≤ 16 A per phase and not subject to conditional connection  ", 
2013  

22- IEC 61000-4-2 , "Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4-2: Testing and measurement 
techniques - Electrostatic discharge immunity test" , 2008 

23- IEC 61000-4-3  , "Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4-3: Testing and 
measurement techniques - Radiated, radio-frequency, electromagnetic field immunity test" , 
2006+AMD1:2007+AMD2:2010 CSV 

24- IEC 61000-4-4 , "Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 4-4: Testing and measurement 
techniques – Electrical fast transient/burst immunity test" , 2012 RLV 

25- IEC 61000-4-5 , "Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4-5: Testing and measurement 
techniques - Surge immunity test"  ,  2014  

26- IEC 61000-4-6 , "Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4-6: Testing and measurement 
techniques - Immunity to conducted disturbances, induced by radio-frequency fields " , 2013  

27- IEC 61000-4-8 , "Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 4-8: Testing and measurement 
techniques – Power frequency magnetic field immunity test"  , 2009 RLV 

28- IEC 61000-4-9 , "Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4-9: Testing and measurement 
techniques - Impulse magnetic field immunity test" , 2016 RLV 

29- IEC 61000-4-11 , "Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4-11: Testing and 
measurement techniques - Voltage dips, short interruptions and voltage variations immunity 
tests" , 2004   

30- IEC 60068-2-75 , "Environmental testing - Part 2-75: Tests - Test Eh: Hammer tests" ,  2014  
31- ASTM G 154 – 06 , "Standard Practice for Operating Fluorescent Light Apparatus for UV 

Exposure of Nonmetallic Materials" , 2006 
32- IES LM-80-08 , "IES approved method for measuring lumen maintenance of LED light 

sources" ,  2008 
33- IES LM-79-08 , "IES approved method for electrical and photometric measurements of 

solid-state lighting products" , 2008 
34- IES TM-21-11 , "Projecting long term lumen maintenance of LED light sources" , 2011 
35- IES TM-26-15 , "Method for projecting catastrophic failure rate of LED packages" , 2015 
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  دستور انجام كار -4

  ل جداوليروش تكم -4-1
دار در يخرشود.  يانجام م» يازات فنيامت ي حاسبهم«و » يمشخصات اجبار«ش در دوبخ يمشخصات فن يبررس

ط و مشخصات محل نصب و ين شرايو همچنازيچراغ موردنخود در ارتباط با نوع  يها ) خواسته1جدول شماره (
 ي د و عرضهيتول  ي و سابقه يشنهاديپ ياز كاال يالعات) فروشنده اط2در جدول شماره (د. ينما يرا اعالم م يبردار بهره

الزامات و  د يو فروشنده بااست  ي) الزام3ر قابل قبول مندرج در جدول شماره (يمقاد  ي هياراكند.  يه ميآن ارا
درصورت عدم  د.ين نمايشنهاد خود تضميدر پن جدول يل صفحات ايبا درج مهر و امضا در ذرا  يمشخصات اجبار

) 4در جدول شماره (. نخواهد شدانجام  يبعد يها يود شده و بررسشنهاد مردي، پيك از مشخصات اجبارين هريمتا
آنها درج شده است.  يب وزنيمورد نظر به همراه ضرا يكاال يفيعوامل ك يازدهيو امت يابيثر در ارزمو يها مشخصه

با توجه به  و ديخر يفن ي تهيتوسط كم» يينهااز يامت«شود و ستون  ليتوسط فروشنده تكم ديبا »يشنهاديپمقدار «ستون 
د توسط فروشنده مهر و يز باين جدول نيصفحات مربوط به ا گردد.يم لي) تكم2-4ن شده در بند(ييتع يابيروش ارز

  امضا شود.

  يياز نهاين امتييروش تع -4-2
 يهركدام از بندها يفروشنده برا يشنهادير پيبا توجه به مقاد ديباد يخر يته فني، كميفياز كين امتييتع يبرا
جدول  ليذفوق(در  يهر كدام از بندها يدهازيو امت يابيمطابق با روش ارز و )4كاال(جدول شماره  ياز دهيامت جدول
 يب وزنين شده در ضريياز تعيتم با ضرب امتيهر آ يياز نهايسپس امت د.يمنظور نما 100 يرا بر مبنا يازي) امت4شماره 

  بدست خواهد آمد. 100م بر يتقس يينها يازهايموع امتاز كل از مجياست امت يهيبد مربوطه بدست خواهد آمد.
  



 

  وزارت نيـرو 
 شركت توانير

 
  

  عنوان دستورالعمل:

  هاي ي و آزمونالزامات، معيارهاي ارزيابي فن تعيين

  استفاده در معابر محلي مورد LEDهاي چراغ

  45 از 9 صفحة
  01شماره ويرايش : 

  1395 ماه اسفندتاريـخ تهيه: 

  

توسـط  برداري  هاي خريدار و مشخصات محل نصب و بهره مطابقت كاالي پيشنهادي با خواستهاين جدول توسط خريدار تكميل و 
  شود. تضمين مياددهنده پيشنه

  نام شركت تكميل كننده:

  

  مهرشركت:

 

  تاريخ تكميل:

 

  نام ونام خانوادگي مدير:

  

  امضاء

  
 

  يبردار دار و مشخصات محل نصب و بهرهيخر يها خواسته) 1جدول شماره (
  داريخريهابخش اول: خواسته

  طيشرا  شرح مشخصه  فيرد
  دستگاه .………  تعداد چراغ  1
 □K( )CCT(1 5000 □       4000□    3500□     3000(بسته هم رنگ يدما  2

  يبردار بخش دوم: مشخصات محل نصب و بهره
  مقدار  واحد  شرح مشخصهفيرد

 
  مقدار  واحد  شرح مشخصه فيرد

 W( 2  m(عرض معبر 1

6W≤     □ 
 8<W≤6    □  

12<W≤8   □  
16<W≤12 □ 

با رطوبـت   يحداقل تعداد روزها  12
    ---   % در سال95 يباال

  75/0 -    ينگهدار بيضر 13

  m ايارتفاع از سطح در V 230  14  يولتاژ نام  2
  --- 3منطقه يسطح آلودگ Hz 50  15  يفركانس نام  3
4  

  تعداد فازها
---  3  

متوســـط ســـاالنه كـــاركرد در    16
  روز شبانه

  12 ساعت

 طرفه كي    ---  4ش نصبيآرا 17  ن شده يموثر زم --  شبكه نيستم زمينوع س  5
  m  5/6  - 5/5  ارتفاع نصب m/s   18  سرعت بادحداكثر   6
   m 3– 5/1  5يآمدگ شيمقدار پ mm   19  ه برفيحداكثر ضخامت ال  7
 0 - 15 درجه  ة نصبيزاو g(6 ---  20زلزله ( يشدت احتمال حداكثر 8
 m 30  فاصله نصب  oC 21  طيمح يدماحداقل  9
 S4  ---  7معبر ييكالس روشنا oC  22 در شب طيمح يدماحداكثر  10
 m 30  فاصله نصب  23 % طيرطوبت مححداكثر  11

                                                                                                                                                                          
1Correlated colour temperature          

ها (در بازه اول  باال در هر يك از بازهباشد، براي هر دو عرض معبر پايين و  مي 3روشنايي مندرج در جدول شماره ارايه نتايج محاسبات كه تأمين كننده الزامات  2
 متر) الزامي است. 6براي عرض 

  )) انتخاب شود.2شماره (يكي از شرايط: سبك، متوسط، سنگين، فوق سنگين و ويژه (مطابق پيوست  3
اين جدول،  20تا  18هاي  هاي رديف ) در تمام بازه3با توجه به شرايط خاص معابر محلي و عدم امكان تأمين الزامات روشنايي مندرج در جدول شماره ( 4

  دهد. هاي فوق انجام ه تواند محاسبات روشنايي چراغ پيشنهادي را در هر مقدار ممكن در محدود پيشنهاددهنده مي
5 Overhang 

  انتخاب شود. 35/0يا  3/0، 25/0، 2/0يكي از مقادير 6
  ريزي كشور سازمان مديريت و برنامه 614مطابق تعاريف نشريه شماره 7



 

  وزارت نيـرو 
 شركت توانير

 
  

  عنوان دستورالعمل:

  هاي ي و آزمونالزامات، معيارهاي ارزيابي فن تعيين

  استفاده در معابر محلي مورد LEDهاي چراغ

  45 از 10 صفحة
  01شماره ويرايش : 

  1395 ماه اسفندتاريـخ تهيه: 

  

  
شود. ضمناً در صورت كمبود فضا براي درج مطالب، با ذكر شماره صفحه، از  اين جدول توسط پيشنهاددهنده تكميل و مهر مي

  هاي ضميمه استفاده شود. برگه

  ل كننده:نام شركت تكمي

  

  مهرشركت:

  

  تاريخ تكميل:

  

  نام ونام خانوادگي مدير:

  

  امضاء

  

 

 

  يشنهاديپ يشناسنامه كاال)2جدول شماره (
    چراغكشور سازنده 1
    (نام شركت)چراغ نام سازنده 2
    سال ساخت 3
  نام فروشنده و نوع ارتباط با سازنده 4

  و ...) يصارعرضه كننده انح - ينده رسمي(نما
  

    1چراغمدل  نوع و5
    2LEDمنبع نورنام سازندة 6
3منبع نور نوع ومدل7

LED     
كنندة آزمون طول  يشگاه گواهينام و مشخصات آزما8

مه يضم ILACت در ي(مستندات عضو منبع نورعمر 
  شود)

  

)Driver(  هينام سازندة منبع تغذ 9
4     

    با ذكر كد سفارشه يپ منبع تغذينوع و ت 10
ان ي(مقدار جر هيتغذمنبع  ينقطه كار دائممشخصات  11

  )يو محدودة ولتاژ خروج يدائم خروج
  

زان يخ و ميداران با ذكر نام، كشور، تاريفهرست خر 12
  فروش

  

    زات ين نوع تجهيسابقه كارخانه در ساخت ا 13

                                                                                                                                                                          
در  كهو...  Order Code  ،Product Code  ،Reference No. ،Article No. ،Typeهر نوع كد شناسايي معرفي شده از سوي سازنده چراغ تحت عنوان  1

  گواهي تايپ تست سازنده درج شده است.
مربوط به آن، مبناي كار و  LM80در اينجا عبارت منبع نور شامل هريك از عناوين پكيج، ماژول، آرايه و... است كه توسط سازندة منبع نور ساخته و گواهي 2

  گيرد. محاسبات سازندة چراغ قرار مي
 Order Code  ،Product Code  ،Reference No. ،Article No. ،Typeتحت عنوان LEDنده منبع نور هر نوع كد شناسايي معرفي شده از سوي ساز 3

 و... كه در گواهي تايپ تست سازنده درج شده است.
 جدول فوق الزامي است.  11الي   9مجزا از منبع نور تكميل بندهاي  ) Driver( ) در صورت وجود منبع تغذيه 4



 

  وزارت نيـرو 
 شركت توانير

 
  

  عنوان دستورالعمل:

  هاي ي و آزمونالزامات، معيارهاي ارزيابي فن تعيين

  استفاده در معابر محلي مورد LEDهاي چراغ

  45 از 11 صفحة
  01شماره ويرايش : 

  1395 ماه اسفندتاريـخ تهيه: 

  

  
شود. ضمناً در صورت كمبود فضا براي درج مطالب، با ذكر شماره صفحه، از  اين جدول توسط پيشنهاددهنده تكميل و مهر مي

  هاي ضميمه استفاده شود. برگه

  ل كننده:نام شركت تكمي

  

  مهرشركت:

  

  تاريخ تكميل:

  

  نام ونام خانوادگي مدير:

  

  امضاء

  

 

    ضيتعو يمدت زمان گارانت 14
    مدت و نحوه ارائه خدمات پس از فروش 15
    ينصب و نگهدارحمل، آموزش  نحوة ارائة 16
    ينوع بسته بند 17
    ل بر حسب روزيحداكثر زمان تحو 18
   نيدر دوره تضمساالنه  ينرخ خرابحداكثر  19
كنندة آزمون  يشگاه گواهينام و مشخصات آزما 20

نور چراغ (گزارش آزمون به همراه لوح فشرده  پخش
  مه شود)يپخش نور ضم يها ليفا يحاو

  

در معبر با مشخصات  ييروشنا مقدار متوسط شدت 21
  1دارياعالم شده از طرف خر

  

در معبر با مشخصات اعالم شده  ييحداقل شدت روشنا 22
  دارياز طرف خر

  

 ----RAL----/ RAL  / درب چراغ كد رنگ بدنه چراغ  23

    (W)چراغ ينام يورود يمصرفتوان  24
   )kg(وزن چراغ  25
   ابعاد چراغ 26
   پ تستيه در تاشد يريگ اندازه THDزان يم  27
   2يكد نورسنج 28
   )Lm( ياسم يشار نور 29
درصد  70د  چراغ با حفظ حداقل يطول عمر مف 30

ها  درصد چراغ10  يه، با  حداكثر  خرابياول يشارنور
)L70 B10(  

 

                                                                                                                                                                          
 614(مرجع اصلي نشرية  EN13201كه ضوابط طراحي آن مطابق استاندارد  DIALUXيا   CALCULUXافزارهاي  جي نرممستندات طراحي شامل خرو1

  ريزي و مديريت) منظور شده، ضميمه گردد. سازمان برنامه
 IEC 62717استاندارد   Dپيوست  از  2



 

  وزارت نيـرو 
 شركت توانير

 
  

  عنوان دستورالعمل:

  هاي ي و آزمونالزامات، معيارهاي ارزيابي فن تعيين

  استفاده در معابر محلي مورد LEDهاي چراغ

  45 از 12 صفحة
  01شماره ويرايش : 

  1395 ماه اسفندتاريـخ تهيه: 

  

  
شود. ضمناً در صورت كمبود فضا براي درج مطالب، با ذكر شماره صفحه، از  اين جدول توسط پيشنهاددهنده تكميل و مهر مي

  هاي ضميمه استفاده شود. برگه

  ل كننده:نام شركت تكمي

  

  مهرشركت:

  

  تاريخ تكميل:

  

  نام ونام خانوادگي مدير:

  

  امضاء

  

 

   1يكد حفظ شار نور 31
ن يه و در حياول ي(فام) اسم يبند ر مختصات رنگيمقاد 32

  2 يبردار بهره
 

   )Kبر حسب  CCTسته (رنگ همب يدما 33
   ) CRI( يشاخص نمود رنگ اسم 34
در طول  مرتبط با عملكرد چراغ )tq( طيمح ياسم يدما 35

  oCبرحسباظهار شده عمر 
   oCبرحسب )tc(اظهار شده منبع نور   ينه دمايشيب 36
   oCبرحسب )tp(لكرد اظهار شده منبع نورمع يدما 37
   )اگر صفر ساعت نباشد(  3يزمان كاركردگ 38
    يشنهاديپ يرقابت ياير مزايسا 39

  

  

  

  

                                                                                                                                                                          
 IEC 62717استاندارد   6جدول  از 1
 IEC 62717استاندارد   5جدول  از 2

3 Aging time 



 

  وزارت نيـرو 
 شركت توانير

 
  

  عنوان دستورالعمل:

  هاي ي و آزمونالزامات، معيارهاي ارزيابي فن تعيين

  استفاده در معابر محلي مورد LEDهاي چراغ

  45 از 13 صفحة
  01شماره ويرايش : 

  1395 ماه اسفندتاريـخ تهيه: 

  

  
  شود. كننده تضمين مي نيموارد مندرج در جداول مشخصات اجباري، توسط تام هيمطابقت كاالي پيشنهادي با كل

  نام شركت تكميل كننده:

  

  مهرشركت:

 

  تاريخ تكميل:

 

  نام ونام خانوادگي مدير:

  

  امضاء

  

 

 

  جباريمشخصات ا  )3جدول شماره (
  يا نوع اجباريسطح       واحد  شرح  مشخصهفيرد

  ---  جنس بدنه1
  اكسترود آلومينيم دايكاست تحت فشار يا 

  UVپلي كربنات مقاوم به  يا
 3B ---  اغرنگ بدنه و درب چر يحداقل درجه چسبندگ2

 +45 تا  -    oC    20  1كار مجاز يمحدودة دما3

 IP65 ---  حداقل درجه حفاظت دربرابر آب و خاك4

هاي غيـرحداقل درجه حفاظت ضربه مكانيكي براي بخش5
 IK07  ---  شكستني

  Lm/W 100  ور) ي(شامل درا 2چراغ ينام ينور حداقل بهره6
  ±10 %  يت مقدار نامها نسب  چراغ 3يشارنور يروادارحداكثر 7
  ±10  %  يچراغ نسبت به مقدار نام ينور بهره يروادارحداكثر 8
  95تا    0  %  4(عملكرد) از نظر رطوبت يمحدوده كار9

  kV  4  5قابل تحمل يحداقل ولتاژ گذرا10

11
70چراغ بـا حفـظ حـداقلشدةنتضميحداقل طول عمر 

ـ اول يدرصد شـارنور  ـ هي ـ حـداكثر     ا، ب  درصـد 10  يخراب
 )L70 B10( ها   اغچر

  50،000 ساعت

سـاعت000،22پـس ازيشار نور حفظ قلن حدايتضم12
  80  %  از زمان نصب كاركرد

سـاعت000،6پـس ازيشـار نـورحداقل حفظ ن يتضم13
  6)9 ي(معادل كد حفظ شار نور  90  %  از زمان نصب كاركرد

  10  SDCM٧ ه)يمختصات رنگ چراغ (مقدار اول يروادار14

                                                                                                                                                                          
هاي الزم توسط سازندة چراغ، جهت تضمين كاركرد مناسب چراغ مطابق  ) اعدادي خارج از محدودة فوق اعالم نمود، ارايه تأييديه1چنانچه خريدار در جدول ( 1

  شرايط محل نصب چراغ الزامي است.
2Luminaire luminous efficacy  

هاي الزم و حد مثبت به جهت  اي، توجه شود حد منفي بدليل رعايت حداقل هاي تايپ ، روتين و نمونه نگام تستگيري شده در ه حداكثر رواداري شارنوري اندازه 3
 رعايت رواداري هنگام توليد محصول درج شده است.

  
 ده تكرار گردد.) است و بايد آزمون نوعي مرتبط در شرايط خواسته ش1مقادير بيشتري درج شده بود، مالك جدول شماره ( 1چنانچه در جدول 4

5 EMC Surge 
6lumen maintenance code (INSO 21006از استاندارد ملي  )6بر اساس تعاريف جدول(  ) 
7 Standard deviation of color matching 



 

  وزارت نيـرو 
 شركت توانير

 
  

  عنوان دستورالعمل:

  هاي ي و آزمونالزامات، معيارهاي ارزيابي فن تعيين

  استفاده در معابر محلي مورد LEDهاي چراغ

  45 از 14 صفحة
  01شماره ويرايش : 

  1395 ماه اسفندتاريـخ تهيه: 

  

  
  شود. كننده تضمين مي نيموارد مندرج در جداول مشخصات اجباري، توسط تام هيمطابقت كاالي پيشنهادي با كل

  نام شركت تكميل كننده:

  

  مهرشركت:

 

  تاريخ تكميل:

 

  نام ونام خانوادگي مدير:

  

  امضاء

  

 

  جباريمشخصات ا  )3جدول شماره (
  يا نوع اجباريسطح       واحد  شرح  مشخصهفيرد

  SDCM  15 )1يبردار ن بهرهيمختصات رنگ چراغ (ح يروادار15
  CRI(  --- 672(يبردار ن بهرهيحو هياولشاخص نمود رنگ حداقل 16
  Lux  5  ييحداقل مقدار متوسط شدت روشنا17
  Lux 5/7  ييحداكثر مقدار متوسط شدت روشنا18
  Lux 1  ييحداقل شدت روشنا19
  50 %  3گيري حداقل ضريب بهره20
 G6ا ي G4   ،G5 ---  يطرا ح يمجاز برا يرگيكالس خ21
  mm 40 - 30  ريگ رش در قسمت لولهيمحدودة قطر قابل پذ22
  است يالزام ---  منبع نور و برد آن يخوانا بودن مشخصات مندرج رو23

   وريدرا يرو يگذار اقالم الزم در نشانه24

  وريا نشان سازنده دراينام و/ -
  اليشماره سر -
  وريدرا يتوان نام -
  نوع ولتاژ ثابت)( يولتاژ اسم -
  ان ثابت)ي(نوع جر يان اسميجر -
  هاناليت ترميو موقع يكشمينمودار س -
ور ياز درا ين مقدار در چراغ به قسمتي(اگر ا tcمقدار -

  شود) يور نشانه گذاريدرا يد بر رويمربوط باشد با
 ور(سال و ماه)يخ ساخت درايتار -
  يقيعالمت كالس عا -

25
 يرو ي(نشانه گـذار  دنه چراغب يگذار اقالم الزم در نشانه

  چراغ) يا داخلي يرونيسطح ب
  سازنده چراغ يا نشان تجاري /نام و  - - 

  چراغ مدل   -
  اليشماره سر -
  چراغ يولتاژ نام -

                                                                                                                                                                          
  ود.ش ساعت عملكرد انجام مي 6000هايي است كه پس از  منظور از عبارت حين بهره برداري در تمام بندهاي اين دستورالعمل كنترل 1
 باشد. اين عدد با احتساب رواداري محاسبه شده و كمتر از اين مجاز نمي 2
(كه در مورد شار نوري رسيده به سطح معبر تقسيم بر شار نوري توليدشده توسط المپ  برابر با) CU )Coefficient of Utilizationگيري يا  بهرهضريب  3

حاصل ضرب مساحت مستطيل . شار نوري رسيده به سطح معبر، باشد مي حتساب ضريب نگهداريبا ا شود) با شار چراغ يكسان فرض مي LEDهاي  چراغ
   در مقدار متوسط شدت روشنايي سطح معبراست. ها) محاسباتي (عرض معبر ضرب در فاصلة پايه



 

  وزارت نيـرو 
 شركت توانير

 
  

  عنوان دستورالعمل:

  هاي ي و آزمونالزامات، معيارهاي ارزيابي فن تعيين

  استفاده در معابر محلي مورد LEDهاي چراغ

  45 از 15 صفحة
  01شماره ويرايش : 

  1395 ماه اسفندتاريـخ تهيه: 

  

  
  شود. كننده تضمين مي نيموارد مندرج در جداول مشخصات اجباري، توسط تام هيمطابقت كاالي پيشنهادي با كل

  نام شركت تكميل كننده:

  

  مهرشركت:

 

  تاريخ تكميل:

 

  نام ونام خانوادگي مدير:

  

  امضاء

  

 

  جباريمشخصات ا  )3جدول شماره (
  يا نوع اجباريسطح       واحد  شرح  مشخصهفيرد

  چراغ يبسامد نام -
 چراغ يتوان نام -
  يب توان ناميضر-
 رنگ يدما-
 IPكد درجه حفاظت  -
 )يخ ساخت چراغ (سال و ماه شمسيتار -
  يانتخ خاتمه گاريتار -
 »نام شركت سفارش دهنده«عبارت:  -
 يقيعالمت كالس عا -
  چراغ يكد حفظ شار نور-

 -   همراه محصول يدرج در برگه اطالعات ياقالم الزم برا26

  سازنده چراغ يا نشان تجارينام و/ -
  مدل چراغ -
  چراغ يولتاژ نام-
 چراغ يبسامد نام -
  چراغ يان ناميجر -
 چراغ يتوان نام -
  يب توان ناميضر-
 IPدرجه حفاظت كد -
  چراغ ياسم يشار نور-
  چراغ ياسم يبهره نور -
  كاركرد يمحدوده دما -
  وزن محصول -
  ابعاد محصول -
  يرنگ اسم يدما -
  هيشاخص نمود رنگ اول -
 يقيعالمت كالس عا -
  وريا عالمت مقاوم در برابر اتصال كوتاه درايعبارت  -



 

  وزارت نيـرو 
 شركت توانير

 
  

  عنوان دستورالعمل:

  هاي ي و آزمونالزامات، معيارهاي ارزيابي فن تعيين

  استفاده در معابر محلي مورد LEDهاي چراغ

  45 از 16 صفحة
  01شماره ويرايش : 

  1395 ماه اسفندتاريـخ تهيه: 

  

  
  شود. كننده تضمين مي نيموارد مندرج در جداول مشخصات اجباري، توسط تام هيمطابقت كاالي پيشنهادي با كل

  نام شركت تكميل كننده:

  

  مهرشركت:

 

  تاريخ تكميل:

 

  نام ونام خانوادگي مدير:

  

  امضاء

  

 

  جباريمشخصات ا  )3جدول شماره (
  يا نوع اجباريسطح       واحد  شرح  مشخصهفيرد

     منبع نور ينشانه گذار27

 را نشان سازنده منبع نوينام و/ -
  )2(پ منبع نور مطابق جدول شماره ينوع و ت -
  1ا محموله يال يشماره سر -
  tcت نقطه  ين موقعييتع-

    چراغ يكارتن محتو يعالئم و مشخصات مندرج بر رو28

 سازنده چراغ  يا نشان تجارينام و/ -
  مدل چراغ -
  ) داخل جعبهيها ال چراغ(يشماره سر -
  چراغ يولتاژ نام -
  چراغ يبسامد نام -
 چراغ ينامتوان  -
  يب توان ناميضر-
 IPكد درجه حفاظت -
 وزن -
 ابعاد چراغ -
 چراغ يرنگ اسم يدما-
 )يخ ساخت چراغ (سال و ماه شمسيتار -
  نام شركت سفارش دهنده -
 يانبارش و نگهدار يمحدوده دما-
 شماره قرارداد -
 آدرس سازنده  -
  يمنيو ا يدرج عالئم حفاظت-

  مقاوم در برابر شعله    يكيتو پالس يمرية قطعات و مواد پليت كليفيك29
 Full Cut-Off ---   نور پ پخشيت30

  است يالزام  وريض درايسهولت امكان تعو31

در هنگـام بـاز وينال وروديترمييا جابجايعدم چرخش 32
  است يالزام ---  مياتصال س يها چيبست پ

33
و  ينـال ورود يبـه ترم  يچة دسترسـ يا دريت درپوش يفيك

درطول عمر  IPباز و بست آسان با حفظ درجة  قابل   وريبه درا يدسترس
  چراغ

                                                                                                                                                                          
1 Batch No. 



 

  وزارت نيـرو 
 شركت توانير

 
  

  عنوان دستورالعمل:

  هاي ي و آزمونالزامات، معيارهاي ارزيابي فن تعيين

  استفاده در معابر محلي مورد LEDهاي چراغ

  45 از 17 صفحة
  01شماره ويرايش : 

  1395 ماه اسفندتاريـخ تهيه: 

  

  
  شود. كننده تضمين مي نيموارد مندرج در جداول مشخصات اجباري، توسط تام هيمطابقت كاالي پيشنهادي با كل

  نام شركت تكميل كننده:

  

  مهرشركت:

 

  تاريخ تكميل:

 

  نام ونام خانوادگي مدير:

  

  امضاء

  

 

  جباريمشخصات ا  )3جدول شماره (
  يا نوع اجباريسطح       واحد  شرح  مشخصهفيرد

  1 %  ساالنه در مدت طول عمر يحداكثر نرخ خراب34

35
 , IES يهـا  ارائة اطالعات پخش نور چراغ در قالب فرمت

LDT شگاه معتبـر  يآزما يبا مهر اصل يبه همراه نسخه چاپ
  است يالزام --- 1داخل كشور

36
نصب چـراغ بـه   ل يحداقل سرعت باد قابل تحمل در وسا

  km/h 150  2ه متناسب با وزن و سطح بادخور چراغيپا

37
 يهـا  ها و حبـاب  نور گذر (پوشش يت جدارهايفينوع و ك

  ) يشه ايش
ه شوند كه در هنگام شكست به يته 3يا شهيد از شيبا - 

با  يك حفاظ توريا به يز خرد شوند، يذرات ر
ك پوشش محافظ كه يا يكوچك،  يها چشمه
  كند، مجهز باشند. يرا نگهدار شه هايش خرده

38
نــور گــذر  يجــدارها يكيحــداقل درجــه حفاظــت مكــان

كـه از نـوع    يدر مـوارد  يا شـه يش يها ها و حباب (پوشش
  )شكننده نباشد

-- IK08 

39
 چـراغ  يخارج درسطح ساده قيعا قطعات يريعدم قرارگ

  يتصادف دربرابرتماس حفاظت دارابودن بدون
  است يالزام 

40
هـم و   بـه  دار متصل ن قطعات برقيب يقيعاحداقل مقاومت 

  در دسترس)  يها ا بدنه و قسمتين (ياتصال زم
MΩ 4  

  است يالزام ---   وجود نشان و محل اتصال ارت 41

42
خ اعتبار از شركت يتار يت دارايد صالحييتا يارئه گواه

  ل شدهيمدل ارائه شده و نمونه تحو ير برايتوان
  است يالزام --- 

                                                                                                                                                                          
و در آينده در صورت قابليت انجام آن در  ه روشنايي دانشگاه تهران بودهدر زمان تهيه اين سند تنها آزمايشگاه معتبر داخل كشور جهت ارائة اطالعات فوق آزمايشگا 1

  معتبر داخل كشور) پذيرفته خواهد شد.  )  يا پژوهشگاه نيرو اسناد ارايه شده آن مراكز (بعنوان آزمايشگاهEPILساير مراكز مانند آزمايشگاه صنايع انرژي (
 انجام آزمون بار استاتيكي (مقاومت در برابر باد، خمش و گردش) آورده شده است.اين رديف به منظور تعيين معياري براي چگونگي  2

3 Tempered Glass 



 

  وزارت نيـرو 
 شركت توانير

 
  

  عنوان دستورالعمل:

  هاي ي و آزمونالزامات، معيارهاي ارزيابي فن تعيين

  استفاده در معابر محلي مورد LEDهاي چراغ

  45 از 18 صفحة
  01شماره ويرايش : 

  1395 ماه اسفندتاريـخ تهيه: 

  

  
  شود. كننده تضمين مي نيموارد مندرج در جداول مشخصات اجباري، توسط تام هيمطابقت كاالي پيشنهادي با كل

  نام شركت تكميل كننده:

  

  مهرشركت:

 

  تاريخ تكميل:

 

  نام ونام خانوادگي مدير:

  

  امضاء

  

 

  جباريمشخصات ا  )3جدول شماره (
  يا نوع اجباريسطح       واحد  شرح  مشخصهفيرد

43

 1شگاه معتبرياز آزما ينوع يها آزمون يدارا بودن گواه
) و اعالم 5كاال (جدول شماره يها مطابق با فهرست آزمون

ا دستگاه يدار ينده خريد نمايجاد امكان بازديد و ايزمان تول
  يجار يها نظارت از مراحل انجام آزمون

  است يالزام  --- 

44
  ي) براLM80(موسوم به   يحفظ شار نور يه گواهيارا

شگاه معتبر يكه توسط سازندة منبع نور از آزمامنبع نور 
  اخذ شده باشد

  است يالزام  

  12 سال  يبانيپشتحداقل زمان خدمات پس از فروش و 45

 ماه  ) دستگاهيحداقل زمان ضمانت (گارانت46
ل هر محموله از يخ تحويماه وشروع زمان ضمانت از تار60

  باشد. يهر قرارداد م

چراغ  ين به جايگزيجال چراغ يحداكثر مدت زمان تحو47
  يوب در طول مدت گارانتيمع

  20  روز

  چراغ توسط سازنده ينيگزيجا ---   يچراغ در زمان گارانت يدر صورت خراب ينوع خدمات گارانت48

پ تست يو تا يارسال نمونه چراغ به همراه مشخصات كامل فن49
  مربوطه

  ستيالزام --- 

به زبان  ينگهدارو  يبردار نصب، بهره يها ارائه دستورالعمل50
  يفارس

  ستيالزام --- 

 ---   چراغ در بدنه چراغ يرقم 10ال يت فرمت  شماره سريرعا51
  ستيالزام

رقم  6 – يچهار رقم سمت چپ سال و ماه ساخت شمس
  د در سال يال توليشماره سر يبعد

  25 %  انيجر THDحداكثر 52

53
ـ نه جريشيب  يكيان هـارمون ي

از  يمجاز (برحسب درصد
فركــانس  يان وروديــجر

   2ك يهارمون
%  

2  
 30 2    3ك يهارمون

  10  5ك يهارمون

                                                                                                                                                                          
باشد. در هر حال اين گزارشات آزمون بايد در فرآيند تاييد  يا پژوهشگاه نيرو مي ILACمعتبر بين المللي عضوهاي آزمايشگاهمنظور از آزمايشگاه معتبر،    1

  ير مورد تاييد قرار گرفته باشد.صالحيت توسط شركت توان
2  است ضريب توان مدار.  



 

  وزارت نيـرو 
 شركت توانير

 
  

  عنوان دستورالعمل:

  هاي ي و آزمونالزامات، معيارهاي ارزيابي فن تعيين

  استفاده در معابر محلي مورد LEDهاي چراغ

  45 از 19 صفحة
  01شماره ويرايش : 

  1395 ماه اسفندتاريـخ تهيه: 

  

  
  شود. كننده تضمين مي نيموارد مندرج در جداول مشخصات اجباري، توسط تام هيمطابقت كاالي پيشنهادي با كل

  نام شركت تكميل كننده:

  

  مهرشركت:

 

  تاريخ تكميل:

 

  نام ونام خانوادگي مدير:

  

  امضاء

  

 

  جباريمشخصات ا  )3جدول شماره (
  يا نوع اجباريسطح       واحد  شرح  مشخصهفيرد

  7  7ك يهارمون  يدر ولتاژ نام )ياصل
  5  9ك يهارمون

11≤ n ≤39 
  فرد) يك هاي(فقط هارمون

3  

  9/0  ---   فاز) شيا پيفاز  توان (پس بيحداقل ضر54

  V  265 - 180  محدودة ولتاژ كاركرد چراغ55

56
ور در مقابـل قطـع   يـ درا يقه حفاظت خروجـ طب ينيش بيپ

  است يالزام -  LED يها ولژمدت مدار ما يطوالن

57
 يطبقه حفاظت در مقابل اتصـال كوتـاه خروجـ    ينيش بيپ

  ض يه قطعه محافظ قابل تعويا تعبيور يدرا
  است يالزام - 

 يبدنه مانند قفل و لوال (در صورت يقطعات جانب نحوة محافظت58
 نباشد) در طول مدت عمرچراغكپارچه يكه با بدنه 

 ---  
قطعات  يبرا يا آبكاريل ينلس استيرنگ، استاستفاده از 

  يومينيرآلوميغ يفلز
   يا ك كورهيالكترواستات يرنگ پودر  ---   بودن) يومينينوع پوشش بدنه (درصورت آلوم59
  100تا  30ن يب  كرونيم  بودن) يومينيضخامت رنگ بدنه (درصورت آلوم60

  ---   ة نصبير زاوييت تغير درصورت وجود قابليگ لولهساختار قطعة 61
در  ير منفيو مدرج و عدم تأث يا ر پلهييزم تغيوجود مكان

  استحكام 

  ---   يبند ت لوازم آبيفيك62
ها  و حفظ  ثابت در تمام قسمت يكيت االستيخاص يدارا

  ت پس از بازوبست درب يت و وضعيفيك

  ---   ها چ و مهرهيپ63
ا خاردار ي يك و استفاده از واشر فنريراستاندارد مت يدارا

  از باز شدن يريجلوگيبرا
  است  يالزام  ---   هيال 5ش از يب ييكارتن مقوابا استفاده از   يبسته بند64
  است  يالزام  ---   ريضربه گبعنوان  يا كاغذي يياستفاده از قطعات مقوا65



 

  وزارت نيـرو 
 شركت توانير

 
  

  عنوان دستورالعمل:

  هاي ي و آزمونالزامات، معيارهاي ارزيابي فن تعيين

  استفاده در معابر محلي مورد LEDهاي چراغ

  45 از 20 صفحة
  01شماره ويرايش : 

  1395 ماه اسفندتاريـخ تهيه: 

  

  
  گردد. ين مين كننده تضمي، توسط تاميشنهاديپ يبا كاال» يشنهاديمقدار پ«قت موارد مندرج در بخشمطاب

  نام شركت تكميل كننده:

  

  مهرشركت:

 

  تاريخ تكميل:

 

  نام ونام خانوادگي مدير:

  

  امضاء

  

 

 

  كاال يازدهيو امت يشنهاديپ يمشخصات فن) 4جدول شماره (

  يازدهيروش امت واحد  شرح مشخصه فيرد
مقدار 

 يشنهاديپ
ب يضر
  (%)يوزن

 ازيامت
از يامت
  يينها

      5    1- 3- 4مطابق بند ---  ت بهره برداريسوابق فروشنده و رضا  1
      15    2- 3- 4مطابق بند --- ، آموزش و خدمات پس از فروشيگارانت  2
      20    3- 3- 4بند مطابق   %  ين نرخ خرابيتضم  3
      16    4- 3- 4مطابق بند  W  پ تستيمندرج در تا چراغ يتوان مصرف  4
      18    5- 3- 4مطابق بند  ---   درجه حفاظت در برابر آب و خاك  5

6  
در برابـر اضـافه ولتـاژ     يطـوالن وجود حفاظـت  

      10    6- 3- 4مطابق بند   ---   يورود

      16    7- 3- 4د مطابق بن  % پ تستيشده در تا يريگ اندازه THDزان يم  7

      100    جمع

  



 

  وزارت نيـرو 
 شركت توانير

 
  

  عنوان دستورالعمل:

  هاي ي و آزمونالزامات، معيارهاي ارزيابي فن تعيين

  استفاده در معابر محلي مورد LEDهاي چراغ

  45 از 21 صفحة
  01شماره ويرايش : 

  1395 ماه اسفندتاريـخ تهيه: 

  

 

  يفن يازهايامت ي همحاسب ي نحوه -4-3
  ت بهره برداريسوابق فروشنده و رضا -4-3-1
  رد.يگ ير صورت مين بخش به صورت جدول زيدر ا يازدهيامت
 ازيامت  ت بهره برداريسوابق فروشنده و رضا فيرد

  8  ر)يسال اخ 5ران (در يارائه سابقه فروش در ا  1
  6  ر)يسال اخ 5ران(در يابقه فروش در خارج از اارائه س  2
ع يتوز يها گر شركتيا ديگزار  گزار) با توجه به سوابق استفاده از محصول در شركت مناقصه بردار (مناقصه  ت بهرهيرضا  3

  رانياستاندارد ا يسازمان مله يدييا تايمعتبر  يبا ارائه گواه
26  

  باشد. يم 60ز جدول فوق به اضافه ازات كسب شده اي، مجموع امتيياز نهايامت
  
  ، آموزش و خدمات پس از فروشيگارانت -4-3-2
 ازيامت اريمع فيرد

  20 *ليض از زمان تحويتعو يمدت زمان گارانت  1
  5  و تست يارائه دستورالعمل و آموزش نصب، بهره بردار  2
  5  برق) يرويع نيو توز يبرق منطقه ا ياه شركتر يا استعالم از سايشركت و  ي(در مناقصات قبل يگارانت يحسن اجرا  3
  5  تيفيت كيريستم مديس يها يه گواهيارا  4
 گردد. ياز لحاظ ميمتا 4ماه اضافه،  6هر  يماه، به ازا 60ش از يب يگارانت يسطر اول: به ازا يازدهينحوه امت *  5  دار و ...)يخدمات پس از فروش در محل خر يندگي(مانند نما يو دانش فن يبانيت پشتيدارا بودن قابل  5
  باشد. يم 60ازات كسب شده از جدول فوق به اضافه ين بخش، مجموع امتيا يياز نهايامت
  
امتياز پيشنهاد دهنده     ين نرخ خرابيتضم -4-3-3 = (( )3ذكر شده در جدول( يمقدار اجبار -يشنهاديقدار پم يمقدار اجبار /  ) ×50)+60 

  باشد. يم 100از يحداكثر امتده و انجام شامتياز دهي بر اساس فرمول فوق 
  
امتياز پيشنهاد دهنده    پ تستيمندرج در تا چراغ يتوان مصرف -4-3-4 =100- (( يشنهاديمقدار پ  – يشنهادين مقدار پيكمتر يشنهادين مقدار پيكمتر / ) ×80) 
بـه   ازيامت 100 ازيامت كثرحداه شده و اختصاص يارا يشنهادهاين پيسه بيمقا بر اساس فرمول فوق و براساس يازدهيامت

  باشد. ياز ميامت 60ن بند معادل ياز ايامت حداقلدر هر حال  شود. يانجام م يدشنهايمقدار پ نيكمتر
  



 

  وزارت نيـرو 
 شركت توانير

 
  

  عنوان دستورالعمل:

  هاي ي و آزمونالزامات، معيارهاي ارزيابي فن تعيين

  استفاده در معابر محلي مورد LEDهاي چراغ

  45 از 22 صفحة
  01شماره ويرايش : 

  1395 ماه اسفندتاريـخ تهيه: 

  

 

  درجه حفاظت در برابر آب و خاك -4-3-5
    رد.يگ يتعلق ماز) ياكثر امت(حد ازيامت IP66 100 به درجهاز و يامت IP65   ،60به درجه 

  
  يدر برابر اضافه ولتاژ ورودمدت  ينطوالوجود حفاظت  -4-3-5

بـه   -  V400حداقل  يولتاژ ورود ساعته) چراغ در برابر 24مدت (آزمون  يطوالن حفاظت ينيش بيدر صورت پ
ـ  يبه نحو شده با شبكهچراغ قطع ارتباط منجر به ا يو داشته  يچراغ كاركرد دائميا كه  ينحو  يكه موجب خراب

   رد.يگ ياز تعلق ميامت 60ن صورت ير ايرد.در غيگ ياز تعلق ميامت 100 -چراغ نشود
امتياز پيشنهاد دهنده      پ تستيشده در تا يريگ اندازه THDزان يم -4-3-6  = (( يمقدار اجبار   – يشنهاديمقدار پ ) ×2)+60 

 واز يامت 60، درصد 25 برابر  THDزان يمنحوي كه به به شود.  انجام ميبراساس بر اساس فرمول فوق  يازدهيامت

  گيرد. تعلق مياز) يكثر امت(حدااز يامت 100درصد   5 رابرب THD  هب



 

  وزارت نيـرو 
 شركت توانير

 
  

  عنوان دستورالعمل:

  هاي ي و آزمونالزامات، معيارهاي ارزيابي فن تعيين

  استفاده در معابر محلي مورد LEDهاي چراغ

  45 از 23 صفحة
  01شماره ويرايش : 

  1395 ماه اسفندتاريـخ تهيه: 

  

 

  ها آزمون -5
  ها آزمون) 5جدول شماره (

فيرد
نام و شماره شرح آزمون

  استاندارد
  رشيشرط پذ/ مقدار

  1ينوعيهاآزمون

1

  :ينشانه گذار

دوام بـر   د به صـورت واضـح و بـا   ياز باياطالعات مورد ن

بـه   يشوند. دوام نشـانه گـذار   يگذار ها نشانه چراغ يرو

س آغشته به آب و پس از يه مالش پارچه خيثان 15له يوس

 يه مالش پارچه آغشته با حالل نفتـ يثان 15خشك شدن با 

  شود. يم يآن بررس يبر رو

INSO 5920-2-3 

  ۵-٣بند 

 

  ، خوانا و با دوام باشند.يدكافياطالعات مندرج با

2

  مدارك همراه: يررسب

 يها ت دستورالعمليت و كفايفيموجود بودن، ك يبررس

شامل  يو برگه اطالعات يبردار و بهره ينصب، نگهدار

 يو نوريكيوزن، ابعاد، مشخصات الكتر

INSO 5920-2-3

  ۵-٣بند 

 

  باشد. يكاف ديبااطالعات مندرج 

3
  :رنگ يضخامت سنج

  كرونيم100تا  30ن يامت بن ضخيتأم   -  ضخامت پوشش رنگ  يريگ اندازه

4

  :رنگ يقدرت چسبندگ

لم رنـگ  يفـ  يب بـر رو  يمتقاطع مربع يجاد خراش هايا

 ير كار و بررسـ يدن به سطح فلز زي(صفحه آزمونه) تا رس

 ها  با نوار چسبرنگ در سطح مربع يچسبندگ

INSO 4971 

 ٢١٫۴بند 

كـه از   يا در نقاطيارها يش يها ه رنگ در طول لبهيال 

ا در صورت يمتقاطع و  يارهايخطوط ش يخلمقطع دا

جدا شده  يا كلي ياز مربعات بطور جزئ يامكان بعض

  ).3B  ين درجه چسبندگياست (معادل تأم

                                                                                                                                                                          
براساس ضوابط و  ها هاي نوعي و پذيرش آن ارايه گواهي معتبرِ آزمون –چراغ، مادول و درايورِ ارايه گواهي معتبر براي در صورت  - 1

تشخيص آن شورا نيازي به انجام مجدد  به –شوراي ارزيابي و مطابقت با استانداردهاي توليد شركت توانير گردش كارهاي مصوب 
  باشد. نميهاي نوعي فوق  بخشي يا تمام آزمون

گردش كار   –شده باشد  احراز IEC 62717در مواردي كه مطابقت مادول با استاندارد   INSO 20873-2-1بر اساس استاندارد  همچنين
عملكردي خاص براي «هاي نوعي  نيازي به انجام آزمون - ح فوق به شرشوراي ارزيابي و مطابقت با استانداردهاي توليد شركت توانير 

  باشد.  نمي ،اند) (كه توسط عالمت* مشخص شده 55الي  51هاي  مندرج در رديف» LEDچراغ



 

  وزارت نيـرو 
 شركت توانير

 
  

  عنوان دستورالعمل:

  هاي ي و آزمونالزامات، معيارهاي ارزيابي فن تعيين

  استفاده در معابر محلي مورد LEDهاي چراغ

  45 از 24 صفحة
  01شماره ويرايش : 

  1395 ماه اسفندتاريـخ تهيه: 

  

 

  ها آزمون) 5جدول شماره (

فيرد
نام و شماره شرح آزمون

  استاندارد
  رشيشرط پذ/ مقدار

5

 يكـ ي، اتصاالت الكترها چينوع و جنس پ يبررس – ساختار
  :يكيو مكان

 انيجر حامل قطعات اتصال يبرا دينبا خودكار يها چيپ

ـ   نيـ ا لهيوسـ  به آنكه مگر شوند، استفاده  هـا،  چيگونـه پ

 تماس در گريكدي با ميمستق طور به انيجر حامل قطعات

 مجهـز شـده   مناسـب  كننـده  قفل لهيوس كي به و باشند

ـ  يكـ يالكتر اتصـال  يبرا كه ييپرچها و ها چيپ .باشند  اي
   ديبا روند يم كار به يكيمكان

ط منـدرج در اسـتاندارد بـه    يمطابق شـرا  يكيگشتاور مكان
ــكل ــيالكتر ته اتصــاالي ــان و  يك ــده و  يكيمك ــال ش اعم

 شـل  اسـتحكام مقابـل   تـا   شود يم يها بررس ت آنيوضع

  شود. يشدن آن ها بررس

INSO 5920-2-3
  ۶-٣بند 

IEC 60598-1 
 ٢-١١-۴بند 

نان حاصل يتا اطم شود يم انجام يبازرس با مطابقت،
كـه خـراب شـدن     يكيچ ها و اتصـاالت مكـان  يشود پ

شـود، در مقابـل   يشدن چـراغ م  منيها  منجر به ناا آن
  .بوجودآمده مقاوم باشند يكيمكان يها تنش

6

  :ها و گلندهاچيپ يبررس –ساختار 

 اي كنند يم منتقل را اتصال فشار كه ييها  مهره و ها چيپ
 پنج ديبا شوند يم محكم كاربر توسط مشابه يا گونه به

 .شوند بسته و باز بار
IEC 60598-2-3 

  ۶-٣بند 

IEC 60598-1 

 ١٢-۴بند 

 اتصاالت در يبعد استفاده يبرا يخراب گونه چيه

  . دهد رخ دينبا يچيپ
 يها مهره و ها چيپ كردن، بسته و باز هر درهنگام
 دور كامل طور به ديبا يقيعا مواد از شده ساخته

  .شوند انداخته
 يرو بر كه دهد رخ دينبا يخراب چيه آزمون نيح در

 ريتأث اتصال چيپ نبست در اي نصب در يبعد استفاده
  .بگذارد

 ساخته مهره اي چيپ از استفاده امكان آزمون، از پس

 داشته وجود ديبا خود، محل در يقيعا ماده از شده

  .باشد



 

  وزارت نيـرو 
 شركت توانير

 
  

  عنوان دستورالعمل:

  هاي ي و آزمونالزامات، معيارهاي ارزيابي فن تعيين

  استفاده در معابر محلي مورد LEDهاي چراغ

  45 از 25 صفحة
  01شماره ويرايش : 

  1395 ماه اسفندتاريـخ تهيه: 

  

 

  ها آزمون) 5جدول شماره (

فيرد
نام و شماره شرح آزمون

  استاندارد
  رشيشرط پذ/ مقدار

7

  :يكياستقامت مكان-ساختار

 كــه يا گونــه بــه آزمونــه ي ضــربه مطابقت،بااعمــال

 اسـت  آمـده IEC 60068-2-75  يالملل نيدراستانداردب

 نـد، ينما راحاصل يمشابه جينتا گركهيد مناسب ياروشهاي

  شود. يم يبررس

  

INSO 5920-2-3

 ۶-٣بند 

داشته باشند كه  يكاف يكيد استقامت مكانيچراغ ها با

 ممكن يمعمول طيدرشرا كه كردسختبعد از كار

  .كاركنند منيطورا به دهد، رخ است

8

  :يخوردگمقامت در برابر  -رساختا

 ييايميشـ  يهـا  موجود در چراغ، در محلـول  يقطعات آهن

ور و سـپس در رطوبـت    ن شـده در اسـتاندارد غوطـه   ييتع

د قرارگرفته و پس يمعرض حرارت شددر د و متعاقباً يشد

 شود.يميها بررست آني، وضعيط عاديدن به شراياز رس

INSO 5920-2-3

 ۶-٣بند 

ـ نبا قطعات سطحمون پس از انجام آز  ينشـان  چيدهي

  .باشد داشته يزدگ اززنگ

9

  :يكيبار استات -ساختار

ط منـدرج  يبا مقدار و شـرا  يو عمود يافق يها روين -الف

 يرو يط عـاد يكـه در شـرا   يدر استاندارد به نمونه چراغ

 يگردد و نحوة عملكرد آن بررس يشده، اعمال م ه نصبيپا

  شود. يم

ـ  يكم بـا دو وسـ   كه دست ية قطعاتيكل -ب چ، يله (ماننـد پ

ك يـ اند، با جداكردن هر زبانه، لوال و مانند آن) محكم شده

 از نظـر اسـتحكام و سـقوط    يمورد بررسـ  ،لين وساياز ا

  رند.يگ يقرارم

INSO 5920-2-3

  ٣- ۶-٣بند 

شتر از يب ير شكل دائمييچ تغيد هينبادر بخش (الف) 

  جاد شده باشد.يا 1˚

ل مـذكور،  ياز وسا يكيدن د باز كريدر بخش (ب) نبا

از چـراغ   يا ا افتادن قطعـه يله، يمنجر به افتادن آن وس

  گردد.

  

10

  :شهيشكست ش -ساختار

نقطـه   يمتـر  يليم 30در  يك ضربه در فاصله ايشه با يش

بـه سـمت    يشـه ا يش ين لبه هـا ياز دراز تر يكي يمركز

، خـرده   شكستنقه پس از يپنج دقتا مركز آن خرد شود . 

شـمارش   mm 50بـه ابعـاد    يداخـل مربعـ   يشه هـا يش

  شود. يم

INSO 5920-2-3 

 ۵- ۶-٣بند 

 mm 50 بـه ابعـاد   يشه ها در مربعـ يتعداد خورده ش

  .عدد نباشد 40كمتر از 



 

  وزارت نيـرو 
 شركت توانير

 
  

  عنوان دستورالعمل:

  هاي ي و آزمونالزامات، معيارهاي ارزيابي فن تعيين

  استفاده در معابر محلي مورد LEDهاي چراغ

  45 از 26 صفحة
  01شماره ويرايش : 

  1395 ماه اسفندتاريـخ تهيه: 

  

 

  ها آزمون) 5جدول شماره (

فيرد
نام و شماره شرح آزمون

  استاندارد
  رشيشرط پذ/ مقدار

11

  :يو خزش ييفواصل هوا

مجـاور در دو   ين قطعات برقدار و قطعات فلـز يفواصل ب

 شوند.يميرياندازه گيو خزش ييحالت هوا

INSO 5920-2-3 

  ٧-٣ بند

ـ نباشـده   يريـ انـدازه گ  يو خزش ييفواصل هوا از  دي

از  3-11و  1-11ر مشــخص شــده در جــدول يمقــاد

  باشند.كمتر  IEC 60598-1 استاندارد 

12

  :چ اتصاليجنس پ يبررس -نياتصال زم

 برنج از ديبا نيزم اتصال ناليترم قطعات ريسا اي ها چيپ

 و سطح نزن زنگ سطح با يمواد اي نزن زنگ فلز اي

 .باشند لخت يفلز تماس

IEC 60598-2-3  

 ٨-٣بند 

  

IEC 60598-1 

  ٨٫٢٫٧بند 

 كي ثابت) به يكش مي(س هيتغذ كابل به كه يچراغ

 كنار د دريبا نيزم اتصال است، شده متصل هيتغذ بند

 از ريغ به ييها چراغ يبرا .باشد ياصل يها ناليترم

 نيزم اتصال ناليترم قطعات تمام ،يمعمول يها چراغ

 با تماس از حاصل يتيالكترول يخوردگ نيكمتر دياب

 در آن با كه يفلز اتصاالت ريسا اي نيزم اتصال ميس

  .باشند داشته را هستند، تماس

13

  :مقاومت يبررس  -نياتصال زم

ـ   يبا  A10زان يبه م يانيجر آن  يبـار  يك منبع كـه ولتـاژ ب

ـ  يدق 1حداقل  يباشد ط يم V12كمتر از  نـال  ين ترميقـه، ب

ـ ن بـا هر يا اتصـال زمـ  يو ن يزم در  يك از قطعـات فلـز  ي

شود، مقاومت بر اساس افت ولتـاژ   يدسترس عبور داده م

  شود. يان محاسبه ميو شدت جر

INSO 5920-2-3 

  ٨-٣بند 

IEC 60598-1 

 ٣٫٢٫٧بند 

ـ د ايـ نبا يچ حـالت يدر ه شـتر  يب Ω0,5 ن مقاومـت از ي

  شود.

14

 :نال هايترم

سـطح مقطـع مجـاز     نين و بزرگتريبا كوچكتر ييها يهاد

پـس از اتصـال و نصـب،     يكيوصل شده واستحكام مكـان 

  رد.يگ يقرارم ينال، مورد بررسيمتناسب با نوع ترم

INSO 5920-2-3 

 ٩-٣بند 

نال يم و ترميدر اتصال س يا دررفتگيچگونه لغزش يه

  د مشاهده گردد.ينبا

15

  :يو درون يرونيب يم كشيس

مختلف  يها ميسمطابق با استاندارد بر  يكشش و گشتاور

ور به بـرد و...) و خـارج چـراغ وارد و    يداخل (اتصال درا

  شود.  يم يها بررس ت آنيوضع

INSO 5920-2-3 

 ١٠-٣بند 

ــه لغــزش يه ــچگون ــي ــ يا دررفتگ م و يدر اتصــال س

  د مشاهده گردد.يها نبا ناليترم



 

  وزارت نيـرو 
 شركت توانير

 
  

  عنوان دستورالعمل:

  هاي ي و آزمونالزامات، معيارهاي ارزيابي فن تعيين

  استفاده در معابر محلي مورد LEDهاي چراغ

  45 از 27 صفحة
  01شماره ويرايش : 

  1395 ماه اسفندتاريـخ تهيه: 

  

 

  ها آزمون) 5جدول شماره (

فيرد
نام و شماره شرح آزمون

  استاندارد
  رشيشرط پذ/ مقدار

16

  :يكيك الكتروش

 يهـا  بـه قسـمت   يبا استفاده از انگشتك آزمـون، دسترسـ  

 قطعـات  يرين عدم قرارگيشود. همچن يم يررسدار ب برق

 حفاظت دارابودن بدون چراغ يخارج درسطح ساده قيعا

  شوند. ي، كنترل ميتصادف دربرابرتماس

INSO 5920-2-3 

 ١١-٣بند 

  ست.يدارمجازن برق يها قسمت به يدسترس چگونهيه

17

  دوام:

ساعت كه از هفت دوره  240چراغ بايد به مدت زمان كل 

 3سـاعت آن روشـن و    21كـه   شـكيل شـده  ساعته  ت 24

  ساعت آن خاموش باشد كار كند.

INSO 5920-2-3 

  ١٢-٣بند 

  

IEC 60598-1 

 ١٢بند

خطرناك شده و همچنين نبايـد زودتـر از   د يچراغ نبا

  موقع از كار بيافتد.

18

  گرما:

 چـراغ شـامل   ية اجـزا يكل ي، دمايط كاركردعاديدرشرا

 سطح بدنه چراغ چراغ، و دردرون هيتغذ يكش ميالمپ،س

  شود. يم يريگ اندازه

INSO 5920-2-3 

  ١٢-٣بند 

IEC 60598-1 

  ٢٫١۵٫۴بند 

ن يـي د از مقـدار تع يـ ك از اجزا چـراغ نبا يچ يه يدما

شتر شـود  ياستاندارد ب 2-12و  1-12شده در جداول 

 مخـاطره  رابـه  يمنـ يا باشـندكه  ييدمـا  يدداراينباو 

  .اندازنديب

19

  :IPدرجه 

بـه   ورطوبـت  سخت ذگردوغبار،اجسامدربرابرنفو مقاومت

ده يسـنج » IP-ساختار«همان صورت ذكر شده در آزمون 

ز پـس از اعمـال   يـ ن يقيبر آن، استقامت عـا  شود. عالوهيم

 رد.يگيقرارميط آزمون، مورد بررسيشرا

INSO 5920-2-3 

  ١٣-٣بند 

ـ نبا يقيگونه نفوذ آب و خـاك و شكسـت عـا    چيه د ي

  مشاهده شود.

20

  :يقيمقاومت عا

ن يب قهيك دقيولت به مدت  500زان يبه م DCك ولتاژ ي

ـ ن (يهـم و اتصـال زمـ    بـه  دار متصل قطعات برق ا بدنـه و  ي

اندازه  يكيدر دسترس) اعمال و مقاومت الكتر يها قسمت

  شود. يم يريگ

INSO 5920-2-3 

 ١۴-٣بند 

  كمتر باشد.MΩ 4د از ينبا يقيمقاومت عا



 

  وزارت نيـرو 
 شركت توانير

 
  

  عنوان دستورالعمل:

  هاي ي و آزمونالزامات، معيارهاي ارزيابي فن تعيين

  استفاده در معابر محلي مورد LEDهاي چراغ

  45 از 28 صفحة
  01شماره ويرايش : 

  1395 ماه اسفندتاريـخ تهيه: 

  

 

  ها آزمون) 5جدول شماره (

فيرد
نام و شماره شرح آزمون

  استاندارد
  رشيشرط پذ/ مقدار

21

  :يكياستقامت الكتر

ـ به مدت  50با فركانس  ينوسيك ولتاژ سي قـه بـه   يك دقي

 دكمترازنصـف يبا آزمون يدرابتدام. يكن يز اعمال ميتجه

 نيبـاالتر  به جيتدر به شودوسپس شده،اعمال نييولتاژتع

  .شود داده شيمقدارافزا

INSO 5920-2-3 

 ١۴-٣بند 

 هيـ تخل چگونـه ي،هيكيالكتر مقاومت آزمون درخالل

  .دهد درخينبا شكست دهياپدي يسطح

22

  :يرخزشيمس جاديوا دربرابرحرارت،آتش قاومتم

 نگهدارنـده  يقيشـده ازموادعـا   سـاخته  مقاومت قطعـات 

ـ جر حامـل  يهـا  قسـمت   يدرجـا SELVوقطعـات   اني

 دربرابرشوك حفاظت كه يقيموادعا يرونيخودوقطعات ب

 و حـرارت  آورند،دربرابرشـعله  يوجـودم  رابـه  يكـ يالكتر

 .شود يم يرسبر

م يو سـ  ي، شـعله سـوزن  يا ن آزمون توسط فشار ساچمهيا

  شود. يملتهب انجام م

INSO 5920-2-3 

 ١۵-٣بند 

م ملتهـب ، ازمونـه   يو س يشعله سوزن يدر آزمون ها

  شعله را خاموش كند. يد بتواند در مدت محدوديبا

بعد از اعمال دمـا و فشـار    يدر آزمون فشار ساچمه ا

 ومقـدارآن  شـده  يريگ هداندازيبااز آزمون  اثربجامانده

  تجاوز نكند. mm 2از

23

  اش: مقاومت در برابر ارتع

 تيـ موقع حالت به يول تيوضع نيتر نامناسب در چراغ

  .شود يم متصل ارتعاش مولد دستگاه به يعاد نصب

IEC 61598-1 

  ٢٠-۴بند 

٢-٣-۵٩٢٠INSO  

مه رياز ضم ٩-بند ر

 به را يمنيا كه يا شده شل قطعه چيه آزمون از بعد

  .باشد داشته وجود دينبا اندازد،يب مخاطره

24
  :اندازه گيري ضريب توان

  باشد. 9/0 گيري شده نبايد كمتر ازضريب توان اندازه ---  شود گيري ميدر حالت پايدار چراغ اندازه ضريب توان 



 

  وزارت نيـرو 
 شركت توانير

 
  

  عنوان دستورالعمل:

  هاي ي و آزمونالزامات، معيارهاي ارزيابي فن تعيين

  استفاده در معابر محلي مورد LEDهاي چراغ

  45 از 29 صفحة
  01شماره ويرايش : 

  1395 ماه اسفندتاريـخ تهيه: 

  

 

  ها آزمون) 5جدول شماره (

فيرد
نام و شماره شرح آزمون

  استاندارد
  رشيشرط پذ/ مقدار

 1 تيمصون –يسيالكترومغناط يسازگار يها آزمون

25

ساكن  تهيسيالكتر هيدر برابر تخل تيآزمون مصون
)ESD(:  
ته ساكن از يسيه الكتريتخلر يتاث يبررس يان آزمون بريا

  شود. يانجام م يكيزات الكتريتجه يبدن انسان بر رو
 يپالس ها، يك ژنراتور تفنگيله يبوسن آزمون يدر ا
به  kV 4و  ييبه صورت هوا  kV 8با دامنه  يمشابه

نقاط در دسترس كاربران و به  ي، در تمامميصورت مستق
  د.گرد يه ميتخل مرتبه 20تعداد

IEC 61547 
  ٢-۵بند 

  و 
IEC 61000-4-2

ار يـ ط مطـابق مع يد حداقل شـرا ينمونه تحت آزمون با
پس از انجام آزمون و  يعنيرا داشته باشد.  Bعملكرد 

د  چـراغ  يها بدون دخالت كاربر با توقف اعمال پالس
 خود را داشته باشد. يعملكرد عاد

26

 يشعشعت يسيالكترومغناطت در برابر امواج يآزمون مصون
  :(EMS Radiated) ييوي، با فركانس راد

 يكيزات الكتريه تجهيت كليمصون يبررس ين آزمون برايا
آنتن ساطع شده از  ييويراد امواجدر برابر  يكيو الكترون

ز ين شكل كه تجهيبد شود. يانجام م يمتعدد مخابرات يها
 V/m3و موج زوله قرارگرفته يك اطاق كامالايدر داخل 

به آن اعمال  GHz 1 تا  MHz80 يكانسدر دامنه فر
  شود. يم

IEC 61547 
  ٣-۵بند 

  
  و 

IEC 61000-4-3

ار يـ ط مطـابق مع يد حداقل شـرا ينمونه تحت آزمون با
ن و  پـس از  يدر حـ  يعنـ يرا داشته باشد.  Aعملكرد 

د  چراغ عملكـرد  يانجام آزمون بدون دخالت كاربر با
  خود را داشته باشد. يعاد

27

با فركانس  يسيدان مغناطيبرابر م ت دريآزمون مصون
  :قدرت

از  يناش يسيمغناط يدانهايماثر  يبررس ين آزمون برايا
 يمكشيدر حال عبور در كابل ها و س يكيالكتر يانهايجر
فشار  يزات توان باال مانند ترانسهايتجهمربوط به  يها
 يدانهايجاد ميله ايبوسآزمون ن يدر ا شود. يانجام م يقو

،  A/m 3هرتز و سطح  50ركانس با ف يسيمغناط
  رند.يگ يقرار م يابيمحصوالت مورد ارز

IEC 61547  

  ۴-۵بند 

  و 

IEC 61000-4-8

ار يـ ط مطـابق مع يد حداقل شـرا ينمونه تحت آزمون با

ن و  پـس از  يدر حـ  يعنـ يرا داشته باشد.  Aعملكرد 

د  چراغ عملكـرد  يانجام آزمون بدون دخالت كاربر با

  شد.خود را داشته با يعاد

                                                                                                                                                                          
1EMS- Immunity  



 

  وزارت نيـرو 
 شركت توانير

 
  

  عنوان دستورالعمل:

  هاي ي و آزمونالزامات، معيارهاي ارزيابي فن تعيين

  استفاده در معابر محلي مورد LEDهاي چراغ

  45 از 30 صفحة
  01شماره ويرايش : 

  1395 ماه اسفندتاريـخ تهيه: 

  

 

  ها آزمون) 5جدول شماره (

فيرد
نام و شماره شرح آزمون

  استاندارد
  رشيشرط پذ/ مقدار

28

  ت در برابر رگبارهيآزمون مصون

 )Electrical Fast Transient Burst(:  

 پالس يقطار هااثر  يه سازيشب يبراآزمون ن يم اانجا
ن كنتاكتور ها  يكه در هنگام قطع و وصل بوباست  ييگذرا

جاد شده يدر شبكه برق ا يو رله ها به طور  رگباره ا
 kHz5تكرار  با فركانس ns 50/5در kV1دامنه آنها و

  .است

IEC 61547  

  ۵-۵بند 

  

  و 

IEC 61000-4-4

ار يـ ط مطـابق مع يد حداقل شـرا ينمونه تحت آزمون با

پس از انجام آزمون و  يعنيرا داشته باشد.  Bعملكرد 

د  چـراغ  يها بدون دخالت كاربر با توقف اعمال پالس

  خود را داشته باشد. يعملكرد عاد

29

 يدانهاياز م يناش يتيداامواج ه ت در برابريآزمون مصون
  :ييويبا فركانس راد يسيالكترومغناط

 150از فركانس  يگنال ولتاژيجاد سين آزمون با ايدرا
 AMمگا هرتز و به صورت مدوله شده  80لو هرتز تا يك

ت آن تا يو سپس تقو ييويراد يگنالهايتوسط ژنراتور س
آن  يت القاير و درنهايفا يولت توسط آمپل 3سطح ولتاژ 

 يله شبكه هايبوس I/Oه و يخطوط تغذ يرو بر
امواج  ييزات را در برابر اثر القايت تجهي، مصونيكوپالژ

زات يها و تجهساطع شده از دكل ها و آنتن ييويراد
  رد.يگ يقرار م يابيمورد ارز يمخابرات

IEC 61547  

  ۶-۵بند 

  

  و

IEC 61000-4-6

ار يـ ط مطـابق مع يد حداقل شـرا ينمونه تحت آزمون با

ن و  پـس از  يدر حـ يـ عنيرا داشـته باشـد.    Aلكرد عم

د  چراغ عملكـرد  يانجام آزمون بدون دخالت كاربر با

 خود را داشته باشد. يعاد

30

  ):1فراتاختامواج گذرا ( ت در برابريآزمون مصون

با kV4 سطح ولتاژگذرا با  يآزمون پالسهان يدر ا
ط يشرا يساز هي، به منظور شب µs 50/1,2 مشخصه پالس

خطوط شبكه برق به طور  ير آن روياعقه و تاثصع وقو
انجام  يخازن يه بانكهايا تخليم و ير مستقيم و غيمستق

  شود. يم

IEC 61547  

  ۶-۵بند 

  و 

IEC 61000-4-5

ار يـ ط مطـابق مع يد حداقل شـرا ينمونه تحت آزمون با

توانـد در   يدستگاه مـ  يعنيرا داشته باشد.  Cعملكرد 

ـ     يح پـس از آن بـا    ين آزمـون دچـار نقـص شـده ول

 ح خود ادامه دهد.يدخالت كاربر به عملكرد صح

                                                                                                                                                                          
1 Surge 



 

  وزارت نيـرو 
 شركت توانير

 
  

  عنوان دستورالعمل:

  هاي ي و آزمونالزامات، معيارهاي ارزيابي فن تعيين

  استفاده در معابر محلي مورد LEDهاي چراغ

  45 از 31 صفحة
  01شماره ويرايش : 

  1395 ماه اسفندتاريـخ تهيه: 

  

 

  ها آزمون) 5جدول شماره (

فيرد
نام و شماره شرح آزمون

  استاندارد
  رشيشرط پذ/ مقدار

31

ولتاژ  يت در برابر افت و قطع لحظه ايآزمون مصون
  :يورود

و  يناگهان يافت ولتاژهااثر  يبررس يبرا ن آزمونيا
ل بروز مشكالت مختلف در يبدل يا لحظه يها يقطع

ولتاژ  %70شود. افت ولتاژ يانجام م يشبكه برق رسان
 ز اعمال و يتجه يكل بر رويس 0,5 يلحظه ا يو قطع ينام

  .شود يم ين نوسانات بررسياثر ا

IEC 61547  

  ٨-۵بند 

  و 

IEC 61000-4-11

ـ نمونه تحت آزمـون با  -افت ولتاژ  يبررس يبرا - د ي

را داشته باشد.  Cار عملكرد يط مطابق معيحداقل شرا

ن آزمـون دچـار نقـص    يتواند در حـ  يدستگاه م يعني

پـس از آن بـا دخالـت كـاربر بـه عملكـرد        يشده ول

 ح خود ادامه دهد.يصح

نمونـه تحـت آزمـون     -يقطع لحظه ا يبررس يبرا -

را داشـته   Bار عملكـرد  يط مطابق معيد حداقل شرايبا

پـس از انجـام آزمـون و توقـف اعمـال       يعنـ يباشد. 

 يد  چراغ عملكرد عاديها بدون دخالت كاربر با پالس

 خود را داشته باشد.

  1 ييويراد تداخالت يريگ اندازه –يسيالكترومغناط يسازگار يها نآزمو

32

  :يرسانش يسيآزمون تداخالت الكترومغناط

از   يا ، دســته ين آزمــون در حالــت عملكــرد عــاديــدر ا

ق نمونه ياز طر MHz30تا  kHz 9تداخالت كه در بازه 

 شود.يميريگكند اندازهيدا ميبه شبكه انتقال پ

BS EN 55015 

 ٣-۴ بند

د از حدود يبا dB/µVر به دست آمده بر واحد يمقاد

  ن بند از استاندارد كمتر باشد.ين شده در اييتع

33

  :يتابش يسيآزمون تداخالت الكترومغناط

ن دسته از تداخالت كه در ين آزمون به منظور سنجش ايا 

ط يق دسـتگاه بـه محـ   يكه از طر MHz30تا  kHz 9بازه 

 شود.يكند انجام مياطراف تابش م

BS EN 55015 

  ۴٫۴بند 

د از حدود يبا dB/µAر به دست آمده بر واحد يمقاد

  .ن بند از استاندارد كمتر باشدين شده در اييتع

                                                                                                                                                                          
1 EMI- Emission 



 

  وزارت نيـرو 
 شركت توانير

 
  

  عنوان دستورالعمل:

  هاي ي و آزمونالزامات، معيارهاي ارزيابي فن تعيين

  استفاده در معابر محلي مورد LEDهاي چراغ

  45 از 32 صفحة
  01شماره ويرايش : 

  1395 ماه اسفندتاريـخ تهيه: 

  

 

  ها آزمون) 5جدول شماره (

فيرد
نام و شماره شرح آزمون

  استاندارد
  رشيشرط پذ/ مقدار

34

  :THDو  آزمون هارمونيك

توســط چــراغ THD   و  هارمونيــك هــاي توليــدي

  شود گيري مي اندازه

IEC 61000-3-2

  ٢-۶بند 

ايـن   3جـدول  مقادير به دست آمده بايد بـا الزامـات   

  دستورالعمل مطابقت داشته باشد.

35

محدوديت تغييـرات ولتـاژ، افـت و خيـز ولتـاژ و      آزمون 

  :ولتاژ 1سوسوي

در اين آزمون ويژگي مربوط به تغييرات ولتاژ و همچنـين  

و  Pst) در يك دوره كوتاه چند دقيقـه  Flickerسوسو (

با استفاده از مقـادير   Pltدر يك دوره طوالني چند ساعته 

Pst شود. متوالي اندازه گيري مي  

IEC 61000-3-3

 ۴بند 

مقادير به دست آمده براي هركـدام از مـوارد افـت و    

خيز جريـان و سوسـو هـاي كوتـاه و بلنـد مـدت بـا        

محدوديت هاي قيد شده در استاندارد مطابقت داشـته  

  باشند.

  2يستيپرتوز  آزمون

36

  چراغ:المپها و  يستيپرتوز يمنياآزمون 

بـه طـور   و چراغهـا   يمنـ يا يابيـ ارزون به منظور ن آزميا

روش ن يـي تعخطـر مواجهـه بـا تـابش،      يهاخاص آستانه

و  يابيـ ارز يبـرا  يبنـد و طـرح طبقـه   يريگ مرجع اندازه

 يهـا  چشـمه «از تمام  يناش يكيولوژيكنترل خطرات فتوب

كـه بـه صـورت     »يكـ يگستردة ناهمدوس تـابش اپت  فيط

 nm 200ة طول موج گستردر شوند  يه ميتغذ يكيالكتر

  شود. يانجام م nm 3000تا 

١١٧٢٢ ISIRI 

ــدازه گيمقــاد ــازه هــا يريــر ان مختلــف  يشــده در ب

ـ د با حدود ارائـه شـده در ا  يبا يفركانس ن اسـتاندارد  ي

  ف تطابق داشته باشد.يآن ط يبرا

                                                                                                                                                                          
1 Flicker 

 ست.در طول مدت اجراي آزمايشي اين دستورالعمل انجام اين بند آزمون الزامي ني 2



 

  وزارت نيـرو 
 شركت توانير

 
  

  عنوان دستورالعمل:

  هاي ي و آزمونالزامات، معيارهاي ارزيابي فن تعيين

  استفاده در معابر محلي مورد LEDهاي چراغ

  45 از 33 صفحة
  01شماره ويرايش : 

  1395 ماه اسفندتاريـخ تهيه: 

  

 

  ها آزمون) 5جدول شماره (

فيرد
نام و شماره شرح آزمون

  استاندارد
  رشيشرط پذ/ مقدار

  يمنيا -وريدرا يآزمون ها

37

  :ينشانه گذار

ام بـر  د به صـورت واضـح و بـا دو   ياز باياطالعات مورد ن

بـه   يشوند. دوام نشـانه گـذار   يگذار ها نشانه چراغ يرو

س آغشته به آب و پس از يه مالش پارچه خيثان 15له يوس

 يه مالش پارچه آغشته با حالل نفتـ يثان 15خشك شدن با 

 شود.يم يآن بررس يبر رو

IEC61347-2-13

 ٧بند 

  ، خوانا و با دوام باشند.يدكافياطالعات مندرج با

38

  :يكيترك الكوش

 يهـا  بـه قسـمت   يبا استفاده از انگشتك آزمـون، دسترسـ  

 قطعـات  يريـ ن عدم قرارگيشود. همچن يم يدار بررس برق

 حفاظت دارابودن بدون چراغ يخارج درسطح ساده قيعا

  شوند. ي، كنترل ميتصادف دربرابرتماس

IEC61347-2-13

  ٨بند 

  ست.يدارمجاز ن برق يها به قسمت يچگونه دسترسيه

39

 :ال هانيترم

ن سـطح مقطـع مجـاز    ين و بزرگتريبا كوچكتر ييها يهاد

پـس از اتصـال و نصـب،     يكيوصل شده و استحكام مكان

 رد.يگيقرارمينال، مورد بررسيمتناسب با نوع ترم

IEC61347-2-13

 ٩بند 

نال يم و ترميدر اتصال س يا دررفتگيچگونه لغزش يه

  د مشاهده گردد.ينبا

40

  ن:ياتصال زم

 V12كـه از   يبـار  يك ولتاژ بيبا  A10زان يمبه  يانيجر

ن بـا  يا اتصـال زمـ  يـ ن و ينال زمـ ين ترميكند ب يتجاوز نم

شـود،   يدر دسترس عبـور داده مـ   يك از قطعات فلزيهر

 يان محاسبه مـ يمقاومت بر اساس افت ولتاژ و شدت جر

  شود. 

IEC61347-2-13

  ١٠بند 

ـ نبا يچ حالتيدر ه شـتر  يب Ω 0,5ن مقاومـت از  يـ د اي

  ود.ش



 

  وزارت نيـرو 
 شركت توانير

 
  

  عنوان دستورالعمل:

  هاي ي و آزمونالزامات، معيارهاي ارزيابي فن تعيين

  استفاده در معابر محلي مورد LEDهاي چراغ

  45 از 34 صفحة
  01شماره ويرايش : 

  1395 ماه اسفندتاريـخ تهيه: 

  

 

  ها آزمون) 5جدول شماره (

فيرد
نام و شماره شرح آزمون

  استاندارد
  رشيشرط پذ/ مقدار

41

ـ بـا   -يق بنـد يو عـا  يمقاومت رطـوبت  ـ ك ولتـاژ جر ي ان ي

ـ ولـت بـه مـدت     500زان يم به ميمستق قـه انـدازه   يك دقي

  شود. يم يريگ

IEC61347-2-13

  ١١بند 

ز يـ تجه يمگا اهم برا 2د از مقدار ينبا يقيمقاومت عا

ز يـ تجه يمگااهم برا 4ه)  و يپا يق بندي(عا  Iكالس 

شده) كمتر  تيا تقويمضاعف  يق بندي(عا  IIكالس  

  باشد.

42

  :يكياستقامت الكتر

ـ به مدت  50با فركانس  ينوسيك ولتاژ سي قـه بـه   يك دقي

دكمترازنصـف  يĤزمون بايدرابتـدا م. يكنـ  يز اعمال مـ يتجه

ن يج بـه بـاالتر  ين شده،اعمال شودوسپس به تـدر ييولتاژتع

  .ش داده شوديمقدارافزا

IEC61347-2-13

 ١٢بند 

ه يـ چگونـه تخل ي،هيكيلكتردرخالل آزمـون مقاومـت ا  

  .د رخ دهديده شكست نباياپدي يسطح

43

  شرايط خطا:

هـايي كـه فواصـل هـوايي و      اتصال كوتاه بـر روي مسـير  

تر از حدود استاندارد دارند، دو سر عناصر نيمه  خزشي كم

هاي تشكيل شده از الك و منسـوجات و   هادي، بين عايق

  شود. هاي الكتروليتي ايجاد مي همچنين دو سر خازن

  

IEC61347-2-13

 ١۴بند 

بايست ضمن حفظ مقاومت عـايقي حـداقل   نمونه مي

MΩ1      باعث انتشـار شـعله، مـواد ذوب شـده و يـا ،

  گازهاي قابل اشتعال نشود.

44

  ساختمان:

كه در ساختمان دستگاه به كار رفتـه اسـت توسـط     يمواد

  خواهد شد. يبررس يبازرس

IEC61347-2-13

 ١۶بند 

مشـابه ،   يافيـ م ، كاغـذ و مـواد ال  شيچوب، پنبه ، ابر

  ق به كار روند.يد به عنوان عاينبا

45

  :يو خزش ييفواصل هوا

مجـاور در دو   ين قطعات برقدار و قطعات فلزيفواصل ب 

  شوند. يم يرياندازه گ يو خزش ييحالت هوا

IEC61347-2-13

   ١٧بند 

  و 

IEC 61347-1 

از  نبايـد شـده   يريـ انـدازه گ  يو خزش ييفواصل هوا

از اسـتاندارد   4و  3ر مشخص شـده در جـدول   يقادم

IEC 61347-1 .باشند  



 

  وزارت نيـرو 
 شركت توانير

 
  

  عنوان دستورالعمل:

  هاي ي و آزمونالزامات، معيارهاي ارزيابي فن تعيين

  استفاده در معابر محلي مورد LEDهاي چراغ

  45 از 35 صفحة
  01شماره ويرايش : 

  1395 ماه اسفندتاريـخ تهيه: 

  

 

  ها آزمون) 5جدول شماره (

فيرد
نام و شماره شرح آزمون

  استاندارد
  رشيشرط پذ/ مقدار

46

  برقدار و اتصاالت: يها چ ها، قسمتيپ
ط منـدرج در اسـتاندارد بـه    يمطابق شـرا  يكيگشتاور مكان

هـا   ت آنياعمـال شـده و وضـع    يكيه اتصـاالت مكـان  يكل
  شود. يم يبررس

IEC61347-2-13
 ١٨بند 

هـا    راب شـدن آن كـه خـ   يكيچ ها و اتصاالت مكانيپ
ـ درا من شـدن يمنجر به نـاا  د در مقابـل  يـ شـود، با  وري

  .بوجودآمده مقاوم باشند يكيمكان يها تنش

47

  :يرخزشيمس جاديوا آتش دربرابرحرارت، مقاومت
نگهدارنــده  يقيمقاومــت قطعــات ســاخته شــده ازموادعــا

ــمتها ــل جر يقس ــحام ــات ي ــاSELVان وقطع  يدرج
اظت دربرابرشـوك  كه حف يقيموادعا يرونيخودوقطعات ب

آورند،دربرابرشــعله و حــرارت  يرابــه وجــودم يكــيالكتر
 .شود يم يبررس

م يو سـ  ي، شـعله سـوزن  يا ن آزمون توسط فشار ساچمهيا
  شود. يملتهب انجام م

IEC61347-2-13
 ١٩بند 

م ملتهـب ، ازمونـه   يو س يشعله سوزن يدر آزمون ها
  شعله را خاموش كند. يد بتواند در مدت محدوديبا
بعد از اعمال دمـا و فشـار    يآزمون فشار ساچمه ا در

 شده ومقـدارآن  يريداندازه گيبااز آزمون اثربجامانده 
  تجاوز نكند.  2mmاز

48

  :يمقامت در برابر خوردگ
 ييايميشـ  يهـا  ور، در محلوليموجود دردرا يقطعات آهن

ور و سـپس در رطوبـت    ن شـده در اسـتاندارد غوطـه   ييتع
د قرارگرفته و پس يحرارت شد د و متعاقباً در معرضيشد

 شود.  يم يها بررس ت آني، وضعيط عاديدن به شراياز رس

IEC61347-2-13
  ٢٠بند 

ـ سـطح قطعـات نبا  پس از انجام آزمون   يچ نشـان يدهي
  .داشته باشد ياززنگ زدگ

  يمنيا -مدول يآزمون ها

49

  :ينشانه گذار

ست بـه صـورت واضـح و بـا     يبا ياز مياطالعات مورد ن  

شـوند. دوام نشـانه    يمدول ها نشـانه گـذار   ير رودوام ب

س آغشـته بـه   يه مالش پارچه خـ يتان 15له يبه وس يگذار

ه مالش پارچه آغشـته  يثان 15آب و پس از خشك شده با 

  شود. يم يآن بررس يبر رو يبا حالل نفت

IEC 62031 

  ٧بند 

  و با دوام باشند.  يست كافيبا ياطالعات مندرج م



 

  وزارت نيـرو 
 شركت توانير

 
  

  عنوان دستورالعمل:

  هاي ي و آزمونالزامات، معيارهاي ارزيابي فن تعيين

  استفاده در معابر محلي مورد LEDهاي چراغ

  45 از 36 صفحة
  01شماره ويرايش : 

  1395 ماه اسفندتاريـخ تهيه: 

  

 

  ها آزمون) 5جدول شماره (

فيرد
نام و شماره شرح آزمون

  استاندارد
  رشيشرط پذ/ مقدار

50

  ساختمان:

ه در ساختمان دستگاه به كار رفتـه اسـت توسـط    ك يمواد

 خواهد شد. يبررس يبازرس

IEC 62031 

 ١۵بند 

مشـابه ،   يافيـ شم ، كاغـذ و مـواد ال  يچوب، پنبه ، ابر

  ق به كار روند.يد به عنوان عاينبا

 LEDچراغ يخاص برا يمات عملكرد الزا

51

  :يدوره ا يرات دماييتغ*
ـ  يچراغ در دما  4 ير بـازه زمـان  د C 50˚و  -C 10˚ن يب

-يسـاعت) قـرار مـ    1000بار ( 250ساعت و طول دوره 
 1نه هر كدام يشيو ب 1نهيكم يدر دما يرد. زمان ماندگاريگ

ـ ز هركدام ين دو نين ايساعت و زمان انتقال ب ك سـاعت  ي
قـه خـاموش و   يدق 17است.چراغ هر  K/min1(2 (معادل

  روشن شود.

INSO 20873-2-1
  ٣- ١٠بند 

 

 يده نشود و نشـانه گـذار  يد يكيزيف يچگونه خرابيه
(منـدرج در   9 يده باشند و كد شار نوريب نديها آس

ـ ا 3) جدول شـماره  13ف (يرد ن دسـتورالعمل)، در  ي
 قه كاركرد حفظ شود.يدق 15حداقل مدت 

  

52

  :يد زنيكل*

به  خاموش ٣٠ Sروشن و  ٣٠ Sبه صورت يدزنيكل

 يطيط محيز، در شرايتجه يتعداد نصف طول عمر نام

˚C 25 شود.ي% انجام م65كمتر ازيو رطوبت نسب 

INSO 20873-2-1

  ٣-١٠بند 

 

 يده نشود و نشـانه گـذار  يد يكيزيف يچگونه خرابيه

(منـدرج در  9 يده باشند و كد شار نـور يب نديها آس

ـ ا 3) جدول شـماره  13ف (يرد ن دسـتورالعمل)، در  ي

  قه كاركرد حفظ شود.يدق 15حداقل مدت 

53

  : يكاركردفته ايع يتسرطول عمر *

له محـافظ  يپس نمودن هـر گونـه وسـ    يدستگاه پس از با

قرار  K10 tq +3 يساعت در دما 1000،  به  مدت ييدما

  شود. يداده م

INSO 20873-2-1

  ٣-١٠بند 

 

 15، در حـداقل مـدت   هيـ اول ي%  شـارنور 80حداقل 
  دقيقه كاركرد بايد حفظ شود.

                                                                                                                                                                          
  
مطابق استاندارد نيز انجام شود كه در اين صورت بايد ساير شرايط مندرج در بند مربوط به اين  ١٠ K/min تواند با نرخ تغيير دماي اين آزمون مي2

  روش نيز رعايت گردد.  
3 tq  توسط خريدار اعالم شده  1ي، كه در جدول شماره عبارت است از باالترين دماي محيط اطراف چراغ مربوط به عملكرد اسمي چراغ تحت شرايط كاركرد عاد

  هر كدام كه بيشتر باشد. 2يا مقدار ادعا شده توسط سازنده در جدول شماره   است



 

  وزارت نيـرو 
 شركت توانير

 
  

  عنوان دستورالعمل:

  هاي ي و آزمونالزامات، معيارهاي ارزيابي فن تعيين

  استفاده در معابر محلي مورد LEDهاي چراغ

  45 از 37 صفحة
  01شماره ويرايش : 

  1395 ماه اسفندتاريـخ تهيه: 

  

 

  ها آزمون) 5جدول شماره (

فيرد
نام و شماره شرح آزمون

  استاندارد
  رشيشرط پذ/ مقدار

54

  :1ينور سنج يها صحت داده يبررس*

 يشده و جدول منحنـ  يريگ چراغ اندازه يخروج شار نور

ن جـدول پخـش   يد. همچنيآ يپخش نور چراغ به دست م

از  يو نسـخه چـاپ   يكـ يل الكترونيـ نور چراغ در قالب فا

 گردد. يسازنده اخذ م

INSO 20873-1   

  ۶بند 

، يصفحه اصلمين 5ول پخش نور در دسه اعداد جيمقا

 يو افقـ  يعمـود  يايت رزولوشن زواين كفايو همچن

 يكه در استاندارد آمده اسـت مـورد بررسـ    يبه شرح

ـ ه اعـداد منـدرج در فا  يـ ن كليرد. همچنيگيقرار م ل ي

جدول پخش نور چراغ، ارائه شده توسط  يكيالكترون

بـا اعـداد متنـاظر در     يچگونه تفـاوت يد هيسازنده، نبا

  آن داشته باشند. ينسخه چاپ

55

  :2يكنترل مختصات رنگ بند*
  :يپارامترها يرياندازه گ 

) و شاخص نمود رنگ CCTرنگ هم بسته ( يدما
)CRI(  

INSO 20873-2-1

 ٩بند 

بـا مقـادير     CCTگيـري شـدة و    اندازهCRI مقادير 

(ضــمن تــأمين خواســته هــاي   2منــدرج در جــدول 

و خواسته خريـدار در   3جدول  16مندرج در رديف 

اين دسـتورالعمل)  مطابقـت داشـته     1جدول  شماره 

  باشد.

56

  چراغ : يصحت بهره نور يبررس

ه يـ اول يم مقـدار شـار نـور   يچـراغ از تقسـ    يبهره نـور  

  گردد.يچراغ محاسبه م يورود يبر توان مصرف يخروج

INSO 20873-2-1

  ٣-٨بند 

 %90از  يچ حـالت يد در هـ يـ مقدار به دسـت آمـده نبا  

  مقدار ادعا شده توسط سازنده كمتر باشد. 

57

  :3آزمون طول عمر چراغ

نقطــه  يقــرار گرفتــه و دمــا يطــيرون چمبــر محچــراغ د

ط و بعد يمح C25˚ يپ در دمايچ يمشخص شده بر رو

ـ ط پايدن به شراياز رس شـود. بـا   ي، ثبـت مـ  ييدمـا  يداري

و  LM-80-08ه شــده از آزمــون يــج اراياســتفاده از نتــا

ن زده يطول عمر چراغ تخمـ  TM-21-11ل آن در يتحل

 شود. يم

ANSI UL 1598 

  ٧-١٩بند 

  و 

TM-21-11 

 

مطابق مقدار د ين روش بايطول عمر محاسبه شده از ا

منـدرج   يمقدار حـداقل بوده و  2ادعا شده در جدول 

ن دسـتورالعمل را  ي) ا3جدول شماره ( 11 ف يدر رد

  جوابگو باشد.

  

                                                                                                                                                                          
1 Photometric Data 
2Chromaticity coordinates 
3 In Situation Temperature Measurment Test (ISTMT) 



 

  وزارت نيـرو 
 شركت توانير

 
  

  عنوان دستورالعمل:

  هاي ي و آزمونالزامات، معيارهاي ارزيابي فن تعيين

  استفاده در معابر محلي مورد LEDهاي چراغ

  45 از 38 صفحة
  01شماره ويرايش : 

  1395 ماه اسفندتاريـخ تهيه: 

  

 

  ها آزمون) 5جدول شماره (

فيرد
نام و شماره شرح آزمون

  استاندارد
  رشيشرط پذ/ مقدار

58

  توان كل مدار:

 يكـه لـوازم كنتـرل بـا مـدول هـا       يزمان يدر ولتاژ اسم 

LEDشود.يميريه گكنند توان كل مدار اندازيكار م 

INSO 620873-2-1
   ٧بند 
  و

 IEC 62717   
  ٧بند 

% مقدار اظهـار شـده   110ش از يد بيتوان كل مدار نبا

  سازنده باشد.

59

  ب توان مدار: يضر

 يبـا مـدول هـا    يكه لـوازم كنتـرل در تـوان اسـم     يزمان 

LEDيكند و كل مجموعه با ولتاژ و فركانس اسم يكار م 

 شود.يميريگمدار اندازهب توانيشود ضر يه ميتغذ

INSO 620873-2-1

  پيوست الف 
  و

 IEC 62717   

  A.2بند 

از مقدار نشـانه    05/0ش از يد بيب توان مدار نبايضر

  شده كمتر باشد. يگذار

60

  :هيان تغذيجر

 يبـا مـدول هـا    يكه لـوازم كنتـرل در تـوان اسـم     يزمان 

LEDشود. يم يريه اندازه گيان تغذيكند جر يكار م  

INSO 620873-2-1

  پيوست الف 
  و

 IEC 62717   

 A.2بند 

%+ از مقــدار نشــانه 10ش ازيد بــيــه نبايــان تغذيــجر

  شده تفاوت داشته باشد. يگذار

  عملكرد –ور يدرا يآزمون ها

61

  :يت نشانه گذاريفيك يبررس

ست بـه صـورت واضـح و بـا     يباياز مياطالعات مورد ن  

دوام نشـانه   شـوند.  يمدول ها نشـانه گـذار   يدوام بر رو

س آغشـته بـه   يه مالش پارچه خـ يتان 15له يبه وس يگذار

ه مالش پارچه آغشـته  يثان 15آب و پس از خشك شده با 

  شود. يم يآن بررس يبر رو يبا حالل نفت

IEC 62384  

 ۶بند 

  و با دوام باشند.  يست كافيبا ياطالعات مندرج م

62

  و اتصاالت: يالزاامات راه انداز

ـ ا اتصـال  ي يزبعد از راه اندا  ولتـاژ و   LEDك مـدول  ي

  شود. يم يرياندازه گ يان خروجيجر

IEC 62384 

  ١-٧بند 

  برسد. ي% مقدار نام110ه به يثان2در طول  يخروج

63

  :يان خروجيولتاژ و جر

كه با ولتـاژ   يهنگام يلوازم كنترل يان خروجيولتاژ و جر 

 شود. يم يريشوند اندازه گ يه ميتغذ يه اسميتغذ

IEC 62384 

 ٢-٧بند 

ـ ينبا يان خروجينوسان ولتاژ و جر % بـا  10ش از يد ب

  تفاوت داشته باشند. ير ناميمقاد



 

  وزارت نيـرو 
 شركت توانير

 
  

  عنوان دستورالعمل:

  هاي ي و آزمونالزامات، معيارهاي ارزيابي فن تعيين

  استفاده در معابر محلي مورد LEDهاي چراغ

  45 از 39 صفحة
  01شماره ويرايش : 

  1395 ماه اسفندتاريـخ تهيه: 

  

 

  ها آزمون) 5جدول شماره (

فيرد
نام و شماره شرح آزمون

  استاندارد
  رشيشرط پذ/ مقدار

64

  :يرعاديط غيشرا يبرا يآزمون عملكرد

ك ساعت بـدون مـدول   ي يبرا يلوازم كنترل با ولتاژ اسم

  شود. يه ميتغذ يداخلLED يها

IEC 62384 

 ١-١٢بند 

  ند.يب ببيد آسيلوازم كنترل نبا

65

  لوازم كنترل مقاوم در برابر اتصال كوتاه: يبرا آزمون

ـ ك سـاعت  ي يلوازم كنترل برا  له يكـه وسـ   يا تـا زمـان  ي

  شود.يمحافظ مدار عمل كند، اتصال كوتاه م

IEC 62384 

 ٢-١٢بند 

له يوسـ  ينيگزينـد (بـا جـا   يب ببيد آسيلوازم كنترل نبا

  محافظ در صورت عملكرد آن)  

66

  آزمون دوام :

  :ييدماآزمون شوك چرخه  

ـ به مدت  -C°10 يلوازم كنترل ابتدا در دما  ك سـاعت  ي

ـ بـه مـدت   tc يبه دمـا  يا و سپس در محفظه ك سـاعت  ي

  شود. يبار تكرار م 5ن چرخه يشود و ايگر نگه داشته ميد

  ه:يولتاژ تغذ يد زنيآزمون كل 

ه روشـن و  يـ ثان30د يلوازم كنترل با يه اسميدر ولتاژ تغذ 

بـار بـدون بـار و     200چرخـه  ن يه خاموش شود. ايثان 30

  شود. ينه تكرار ميشيط بار بيبار با شرا 800

IEC 62384 

 ١-١٣بند 

 يمناسـب، بـرا   LED يد با مدول هايلوازم كنترل با

  ح كار كند.يقه به طور صحيدق 15

67

  آزمون دوام:

لوازم  يد زنيو كل ييشوك چرخه دما يپس از آزمون ها 

ـ اژ تغذمناسب در ولتLED يكنترل با مدول ها  يه اسـم ي

ك دوره ي يبران گردد و يآن تأم يور برايدرا  tc يدما كه 

  كار كند.  يساعت 200

IEC 62384 

 2-١٣بند 

اتاق سرد  يد تا دماين زمان لواز م كنترل بايان ايدر پا

 15 يمناسـب، بـرا   LED يشود سپس با مدول هـا 

  ح كار كند.يقه به طور صحيدق

  يا نمونه يهاآزمون

1

  :يهرظا يبررس
و قطعـات   يكيو مكـان  يكـ يالكتر اتصاالت وزن و  ،ابعاد 

 يبررس يبه صورت ظاهرور و ...) يمنفصله (منبع نور، درا
  شود.

--- 

با نمونه مرجع نداشته و  يچگونه اختالف ظاهريه
ش از پنج يدو درصد و وزن بش از يب ابعاد رواداري

 .مشاهده نگردد درصد



 

  وزارت نيـرو 
 شركت توانير

 
  

  عنوان دستورالعمل:

  هاي ي و آزمونالزامات، معيارهاي ارزيابي فن تعيين

  استفاده در معابر محلي مورد LEDهاي چراغ

  45 از 40 صفحة
  01شماره ويرايش : 

  1395 ماه اسفندتاريـخ تهيه: 

  

 

  ها آزمون) 5جدول شماره (

فيرد
نام و شماره شرح آزمون

  استاندارد
  رشيشرط پذ/ مقدار

2
  رك:وجود مداو   يگذار نشانه يبررس

انجام شده باشـد و   يچراغ به درست يبر رو ينشانه گذار
  ز موجود باشد.يبرگه اطالعات داده، همراه تجه

  .مشاهده نگردد يچگونه نقصيه  ---

3
  د اجزاء و قطعات:يمدارك خر يبررس

د قطعات (به خصـوص منبـع نـور)    يمدارك مربوط به خر
  رد.يقرار گ يمورد بررس

 
د در ييع معتبر (مورد تاد از منبيمدارك مربوط به خر
  پ تست) باشد.يتا

4

نـه و  يگستره ولتاژ عملكرد چـراغ در محـدودة كم   يبررس
كـه سـازنده    يضـمنا در صـورت  نة ادعا شدة سـازنده  يشيب

محافظت در برابر اضافه ولتاژ را ادعا كرده باشد، در ولتاژ 
  ولت موضوع احراز شود.  400

  عملكرد چراغ مختل نشود. ---

5

  دار:توان كل م

 يكـه لـوازم كنتـرل بـا مـدول هـا       يزمان يدر ولتاژ اسم 

LEDشود.يميريكنند توان كل مدار اندازه گ يكار م 

INSO 620873-2-1
   ٧بند 
  و

 IEC 62717   
  ٧بند 

% مقدار اظهار 110ش از يد بيتطابق با مقدار نامي و نبا

  شده سازنده باشد.

6

  ه:يان تغذيجر

ـ    يزمان   يهـا  مـدول بـا   يوان اسـم كه لـوازم كنتـرل در ت

LEDشود. يم يريه اندازه گيان تغذيكند جر يكار م  

INSO 620873-2-1

  پيوست الف 
  و

 IEC 62717   

 A.2بند 

ـ ان تغذيـ تطابق بـا مقـدار نـامي و جر    ـ يـ ه نباي ش يد ب

شـده تفـاوت داشـته     ي%+ از مقدار نشانه گـذار 10از

  باشد.

7
  اندازه گيري ضريب توان:

  شود گيري مي ايدار چراغ اندازهدر حالت پ ضريب توان 

INSO 620873-2-1

  پيوست الف 
  و

 IEC 62717   

  A.2بند 

از مقدار نشـانه    05/0ش از يد بيب توان مدار نبايضر

  شده كمتر باشد. يگذار

8

  :THDآزمون هارمونيك و 

توسـط چـراغ انـدازه    THD  و   هارمونيك هاي توليدي

  .شود گيري مي

IEC 61000-3-2

  ٢-۶بند 

مقادير ادعا شدة سـازنده  و حـدود رواداري مجـاز    با 

 مندرج در استاندارد تطابق داشته باشد.



 

  وزارت نيـرو 
 شركت توانير

 
  

  عنوان دستورالعمل:

  هاي ي و آزمونالزامات، معيارهاي ارزيابي فن تعيين

  استفاده در معابر محلي مورد LEDهاي چراغ

  45 از 41 صفحة
  01شماره ويرايش : 

  1395 ماه اسفندتاريـخ تهيه: 

  

 

  ها آزمون) 5جدول شماره (

فيرد
نام و شماره شرح آزمون

  استاندارد
  رشيشرط پذ/ مقدار

9

  :يقيآزمون مقاومت عا

هـم و   دار متصل بـه  ن قطعات برقيب يقيمقدار مقاومت عا

ولت به مدت   500زان يبه م DCك ولتاژ ين با ياتصال زم

  شود. يم يريگ قه اندازهيدق 1

INSO 5920-2-3

 ١۴-٣بند 

  باشد MΩ 4د كمتر ازيشده نبا يريقدار اندازه گم

10

  :يكيآزمون استقامت الكتر

 1هرتز بـه مـدت    50با فركانس  U 2 ينوسيك ولتاژ سي

 ن قطعات برقدار و بدنه اعمال شود.يقه بيدق

INSO 5920-2-3

 ١۴-٣بند 

و  يولتاژ ورود ي، قطعيقيچگونه شكست عايد هينبا

  مشاهده شود. يآرك سطح

11

  :1IPدرجه 

 ورطوبــت ســخت دربرابرنفوذگردوغبار،اجســام مقاومــت

  شود.يده ميسنج

INSO 5920-2-3

  ١- ۶-٣بند 

  پ تست مطابق باشديد شده در تاييبا كد تا

12

  :2ينور سنج يها صحت داده يبررس

 يشده و جدول منحنـ  يريگ چراغ اندازه يشار نور خروج

ن جـدول پخـش   يد. همچنيآ يپخش نور چراغ به دست م

از  يو نسـخه چـاپ   يكـ يل الكترونيـ غ در قالب فانور چرا

 گردد. يسازنده اخذ م

INSO 20873-1  

  ۶بند 

، يصفحه اصلمين 5سه اعداد جدول پخش نور در يمقا

 يو افقـ  يعمـود  يايت رزولوشن زواين كفايو همچن

 يكه در استاندارد آمده اسـت مـورد بررسـ    يبه شرح

ـ اه اعـداد منـدرج در ف  يـ ن كليرد. همچنيگيقرار م ل ي

جدول پخش نور چراغ، ارائه شده توسط  يكيالكترون

بـا اعـداد متنـاظر در     يچگونه تفـاوت يد هيسازنده، نبا

  آن داشته باشند. ينسخه چاپ

13

  چراغ : يصحت بهره نور يبررس

ه يـ اول يم مقـدار شـار نـور   يچـراغ از تقسـ    يبهره نـور  

  گردد. يچراغ محاسبه م يورود يبر توان مصرف يخروج

INSO 20873-2-1

  ٣-٨بند 

% 90از  يچ حـالت يد در هـ يـ مقدار به دسـت آمـده نبا  

  مقدار ادعا شده توسط سازنده كمتر باشد. 

                                                                                                                                                                          
 اي انجام شود. ههاي نمون اين آزمون بايد پس از ساير آزمون 1

2 Photometric Data 



 

  وزارت نيـرو 
 شركت توانير

 
  

  عنوان دستورالعمل:

  هاي ي و آزمونالزامات، معيارهاي ارزيابي فن تعيين

  استفاده در معابر محلي مورد LEDهاي چراغ

  45 از 42 صفحة
  01شماره ويرايش : 

  1395 ماه اسفندتاريـخ تهيه: 

  

 

  ها آزمون) 5جدول شماره (

فيرد
نام و شماره شرح آزمون

  استاندارد
  رشيشرط پذ/ مقدار

14

  :يكنترل مختصات رنگ بند
  :يپارامترها يرياندازه گ 

) و شاخص نمود رنگ CCTرنگ هم بسته ( يدما
)CRI(  

INSO 20873-2-1

 9بند 

بـا مقـادير     CCTگيـري شـدة و    اندازهCRI مقادير 

(ضــمن تــأمين خواســته هــاي   2منــدرج در جــدول 

و خواسته خريـدار در   3جدول  16مندرج در رديف 

اين دسـتورالعمل)  مطابقـت داشـته     1جدول  شماره 

   .باشد

  يجار يهاآزمون

1
  :يظاهر يبررس

و قطعـات منفصـله (منبـع     يكيو مكان يكياتصاالت الكتر
 شود.يبررسيور و ...) به صورت ظاهرينور، درا

--- 

  طول عمر
با نمونه مرجع وجود  يچگونه اختالف ظاهريه

 نداشته باشد. 

2
  و وجود مدارك:  يگذار نشانه يبررس

انجام شده باشـد و   يچراغ به درست يبر رو ينشانه گذار
 ز موجود باشد.يبرگه اطالعات داده، همراه تجه

  مشاهده نگردد. يچگونه نقصيه  ---

3

  :يقيآزمون مقاومت عا

هـم و   دار متصل بـه  ن قطعات برقيب يقيومت عامقدار مقا

ـ ن با ياتصال زم ولـت بـه    500زان يـ بـه م  DCك ولتـاژ  ي

  شود. يم يريگ اندازهه يثان 1مدت

IEC60598-1 

Annex Q  

 

  باشد MΩ 2د كمتر از يشده نبا يريمقدار اندازه گ

4

  :1يكيآزمون استقامت الكتر

بـه  هرتز  50با فركانس kV 1,5حداقل ينوسيك ولتاژ سي

 ن قطعات برقدار و بدنه اعمال شود.يب هيثان 1مدت 

IEC60598-1 

Annex Q  

 

شتر يآمپر ب يليم  5د از يان شكست نباينه جريشيب

  شود.

                                                                                                                                                                          
  نمايد. مقاومت عايقي و استقامت الكتريكي كفايت مي  انجام يكي از دو آزمون1



 

  وزارت نيـرو 
 شركت توانير

 
  

  عنوان دستورالعمل:

  هاي ي و آزمونالزامات، معيارهاي ارزيابي فن تعيين

  استفاده در معابر محلي مورد LEDهاي چراغ

  45 از 43 صفحة
  01شماره ويرايش : 

  1395 ماه اسفندتاريـخ تهيه: 

  

 

  ها آزمون) 5جدول شماره (

فيرد
نام و شماره شرح آزمون

  استاندارد
  رشيشرط پذ/ مقدار

5

  ن:ياتصال زم

ن يآن ب يبار يك منبع كه ولتاژ بيبا  A10زان يبه م يانيجر

V6 تاV12 ن ينال زمين ترميه، بيثان 1حداقل  يباشد ط يم

در دسـترس   يك از قطعـات فلـز  ين با هريا اتصال زميو 

شود، مقاومت بر اساس افت ولتاژ و شـدت   يعبور داده م

 شود. يان محاسبه ميجر

IEC 60598-1 

Annex Q  

 

ـ نبا يچ حالتيدر ه شـتر  يب Ω 0,5ن مقاومـت از  يـ د اي

  شود.

  



 

  وزارت نيـرو 
 شركت توانير

 
  

  عنوان دستورالعمل:

  هاي ي و آزمونالزامات، معيارهاي ارزيابي فن تعيين

  استفاده در معابر محلي مورد LEDهاي چراغ

  45 از 44 صفحة
  01شماره ويرايش : 

  1395 ماه اسفندتاريـخ تهيه: 

  

 

  2و   1يآلودگ يبند پهنه ينقشه راهنما :)1(شماره وست يپ

                                                                                                                                                                          
ق كل كشور را در برنگرفته يموجود در آن تحق يها ستگاهيرو در خصوص استاندارد مناطق خاص بوده و ايپژوهشگاه ن از تحقيق  جه گزارش جلد اولينقشه فوق نت 1

ن يدر نظر گرفته نشده است ، همچن يبند ن طبقهير قرار دهد در ايآن منطقه را تحت تأث ي... كه ممكن است آلودگآالينده و يل كارخانجات صنعتياز قب يعواملز يو ن
 در بكارگيري اين نقشه رعايت هماهنگي عايقي الزامي است.

 است. يدر مناطق با منابع آلودگي صنعتي و موضعي رعايت موارد فني الزام2

 



 

  وزارت نيـرو 
 شركت توانير

 
  

  عنوان دستورالعمل:

  هاي ي و آزمونالزامات، معيارهاي ارزيابي فن تعيين

  استفاده در معابر محلي مورد LEDهاي چراغ

  45 از 45 صفحة
  01شماره ويرايش : 

  1395 ماه اسفندتاريـخ تهيه: 

  

 

 منطقه يانتخاب سطح آلودگ يراهنما): 2(شماره وست يپ
  

  منطقه يانتخاب سطح آلودگ ي) راهنما6جدول شماره (
  ط منطقهيشرا  يسطح آلودگ

  سبك يآلودگ

  محدود يتراكم مسكون يو دارا يسات صنعتيبدون تاس ينواح - 
  متناوب يباد و باران يدارا يمحدود ول يو خانگ يبا تراكم صنعت ينواح - 
  يكشاورز ينواح - 
  يستانمناطق كوه - 
  وزديا به آنها نمياز در يا كه باديلومتر فاصله از دريك 20با حداقل  ينواح - 

  متوسط يآلودگ
  با تراكم متوسط يكنند و مناطق مسكون يد نميكه دود آلوده كننده تول يصنعت ينواح - 
  متناوب يباد و باران ها يدارا يباال ول يو خانگ يبا تراكم صنعت ينواح - 
  قرار دارند ييايدر يدر معرض وزش بادها يدارند ول يلومترين كياحل فاصله چندكه با س ينواح - 

  نيسنگ يآلودگ
  آلوده كننده باال يشيل گرمايبزرگ با تراكم وسا يباال و حومه شهر يمناطق با تراكم صنعت - 
  ندقرار دار ييايد درينسبتاً شد يكه در هر صورت در معرض بادها يا مناطقيا يك دريمناطق نزد - 

 يلــــيخ يآلــــودگ
  نيسنگ

كنند قرار  يد ميتول يم هاديضخ يه هايكه ال يصنعت يو دودها يهاد يكه در معرض گرد و خاك ها يمناطق - 
 دارند

  
  رنديگ يا قرار ميد آلوده دريشد يا بادهايا يدن آب دريك به ساحل كه در معرض پاشيار نزديبس ينواح -
د همراه با ماسه و نمك يشد يبدون باران و در معرض وزش بادها يطوالن يمدت ها يكه برا يابانيب ينواح - 

  رنديگيبطور منظم قرار م

  ژهيو يآلودگ
  جنوب كشور ينوار ساحل - 
  مانيقرار دارند مانند كارخانجات گچ و س يعيو طب ين صنعتيار سنگيبس يكه در معرض آلودگ يمناطق -

  
  
  
  
  
  




