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 یتخصص تهیمشاركت كننده در جلسات كم ياعضا 
ازندگان سصنفی انجمن  مشاورین، ها،آزمایشگاهبرق،  یرویع نیتوز یهاشرکتندگان محترم یبا تشکر از نما

س ینوشیپ یه و بازنگریر که در مراحل مختلف تهیر به شرح زیشرکت توانو  سازنده یهاشرکت های روشنایی،چراغ

 یسارشنات کن دستورالعمل با حضور در جلسات و اعالم نقطه نظرایکردن ا ییو نها یتخصص یهایبررسو انجام 

سعید دس ی مهناین دستورالعمل با همکاری آقا لب را فراهم آورند؛ ضمناً ویرایشبارتر شدن مطاموجبات هرچه پر

 است. انجام شدهمحقق از پژوهشگاه نیرو 
 

 .1 آقای دکتر مسعود صادقی شرکت توانیر
 .2 آقای مهندس مهرداد صمدی شرکت توانیر
 شرکت توانیر

 

 

 .3 خانم مهندس سارا قرشی
 شرکت توانیر

 

 

 

 .4 آقای مهندس نوید ریاضی
 شرکت توانیر

 

 .5 آقای مهندس رسول نوران
 .6 شایگانامیرعباس آقای دکتر  آزمایشگاه روشنایی دانشگاه تهران

 .7 آقای مهندس سامان جمشیدی (EPIL) های صنایع انرژیشرکت آزمایشگاه
 .8 اعالیی رضا آقای مهندس (EPIL) های صنایع انرژیشرکت آزمایشگاه

 .9 خانم مهندس نیکی مسلمی  پژوهشگاه نیرو 
 .10 آقای مهندس سعید محقق پژوهشگاه نیرو

 .11 میرفخراییسیدعلی آقای مهندس  های روشناییانجمن صنفی سازندگان چراغ
 .12 حنیفی محمدفرید آقای مهندس شرکت نورگستر 

 .13 فالح مینا خانم مهندس شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ
 .14 آقای مهندس ابراهیم احمدی پور وزیع نیروی برق شهرستان مشهد شرکت ت

 .15 آقای مهندس حسن آرش شرکت توزیع نیروی برق شهرستان مشهد 
 .16 آقای مهندس مهدی پیرپیران استان اصفهانشرکت توزیع نیروی برق 

 .17 آقای مهندس هادی میرزازاده شیروانی  نورشرکت صنایع روشنایی مازی
 .18 قدسی پریسا خانم مهندس نورنایی مازیشرکت صنایع روش

 .19 یآقای مهندس مجتبی شفیع شرکت صنایع روشنایی گلنور
 .20 آقای مهندس مسعود رهنما شرکت صنایع روشنایی گلنور

 .21  جوادی هادی آقای مهندس شرکت شهاب توشه
 .22 حسینیسعیده خانم مهندس  شرکت شهاب توشه

 .23 آقای مهندس محمدرضا اقدامی نورشرکت تک
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 مقدمه
ر عملکرد مؤثر ب یفن یارهایتوجه به معبا زات و یت تجهیفیکنترل کو  ین مشخصات فنییتعت موضوع ینظر به اهم

د ید ه خراسدناد مناقصد   یهید رنددگان سدند مونفندد در هنگدام ته    یشود. گیابالغ م ،م و جهت اجراین سند تنظیها، اآن

و  یل بررسد و هنگام انجام مراح نمودهاسناد منظور  وستیپا در آن ر ،اصلیمعابر مورد استفاده در  LED يهاچراغ

 یدهازید امت و یابید شدده، نسدبت بده ارز    هید مدارك و مستندات اران دستورالعمل و با توجه به یا، براساس یفن یابیارز

 د.کنناقدام  هاشنهادیپ

د یاسدات هدا،  آزمایشدگاه )متشدکل از   ییروشدنا  یمهندسد  یتخصصد  تهید در کمییأن دستورالعمل پس از طرح و تیا

 ،سدازندگان هدای روشدنایی،   انجمدن صدنفی سدازندگان چدراغ     بدرق،  یروینع یتوز یهاشرکت کارشناسان، یدانشگاه

 .استشده  یینها ع،یتوز یهاته شرکی، جهت ابالغ به کل(و کارشناسان شرکت توانیر صنعت برق نیمشاور

 و دامنه كاربرد هدف -1
 معدابر  ییروشدنا  یهدا چدراغ د ید در انتخاب و خر یفیک یهایژگین وییه در تعیوجاد وحدت رین سند با هدف ایا

جهدت   یرقدابت  یجاد فضایو ا زاتیتجه دید و خریت در امر تولیو شفاف یز، هماهنگ سااسناد مناقصه یهیو ته اصلی

ر از ید غ ییردهدا کده کارب  LEDیبدا فنداور   یهار چراغیالزم به ذکر است، سا است.م شدهیتنظ آنها یفیسطح ک یارتقا

مصدارف   یهدا ، چراغیصنعت یپروژکتورها ،های مورد استفاده در معابر محلیچراغدارند اعم از  اصلیمعابر  ییروشنا

 ن دستورالعمل قرار ندارند.یر آن در شمول ایو و نظای، دکورات1یداخل

 محدوده اجرا -2
 باشد.یم برق کشور یوریع نیتوز یهاشرکتشرکت توانیر و  دستورالعملن یا یمحدوده اجرا

 مورد استناد ياستانداردها -3
ب ید ، به ترتموردنظر یهاکنترل شاخص یها براشیانجام آزما یه هاین دستورکار و رویدر ا یفن یهایژگیو یمبنا

 یاسدتانداردها  ( وIECد بریکأت با) یالمللنیب یکشور، استانداردها یمل یدهابرق کشور، استاندارصنعت یاستانداردها

 شرفته است. یپ یصنعت یکشورها

                                                                                                                                                                              
1 Indoor use 
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شدرفته  یپ یصدنعت  یا کشدورها ید  یالمللد نیب یکه مرجع آن استانداردها رقصنعت ب یاز استانداردها یبخش هردر 

 تده ید نظدر و طدرح درکم  ید ، براسداس تجد گدردد ن یمرجدع تددو   ین استانداردهایاز ا یدیش جدیرایاست، چنانچه و

 العملتورن دسد ید ر در اید ز یهان اسداس، اسدتاندارد  یواهد شد. براابالغ خ ،تهید آن کمییأو ت معابر ییروشنا یتخصص

 اند: استناد قرارگرفتهمورد

و  یابانیخ یهاژه چراغی: مقررات و3-2قسمت -هاچراغ» ، 5920INSO-2-3 شمارهران یا یاستاندارد مل -1

 (IEC 60598-2-3: 2011)معادل 1392 ،« یاجاده

 IEC)معادل  1399 ،« هاو آزمون یمقررات عموم -هاچراغ» ،  5920INSO-1 شمارهایران استاندارد ملی  -2

60598-1:2020) 

قسمت  –غ عملکرد چرا»، استاندارد ایرانسازمان ملی  ، 20873INSO-2-1ه شماراستاندارد ملی ایران  -3

 (IEC 62722-2-1: 2014)معادل LED »  ،1394هایالزامات ویژه برای چراغ

الزامات  –عملکرد چراغ » استاندارد ایران؛، سازمان ملی  20873INSO-1 هشماراستاندارد ملی ایران  -4

 (IEC 62722-1: 2014)معادل  1394، « عمومی

)معادل  1387، « های المپها و سامانهایمنی پرتوزیستی المپ»،  11722ISIRIه شمارایران استاندارد ملی  -5

IEC 62471 (2006 )) 

 1371،  «های آزمون بر پایه رزین الکید مالمینروش»،  4971INSO هشماراستاندارد ملی ایران  -6

« هاراه ییروشنا واجرایی عمومی فنی مشخصات»ریزی کشور، سازمان مدیریت و برنامه ، 614نشریه شماره  -7

 ،1392 

8- IEC 62717 , "LED modules for general lighting - Performance requirements" , 

2015+AMD2:2019 CSV  

9- IEC 61547 , "Equipment for general lighting purposes - EMC immunity , requirements" , 

2020 

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

electrical lighting and similar equipment" , 2019 

11- IEC 61347-1 , "Lamp controlgear – Part 1: General and safety requirements" ,  

2015+AMD1:2017 CSV 

12- 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 

13- IEC 62031 , "LED modules for general lighting - Safety specifications" , 2018     

14- ANSI UL 1598 , Luminaires , 2018 

15- IEC 62384 , "DC or AC supplied electronic control gear for LED modules - Performance 

requirements" , 2020  

https://webstore.iec.ch/publication/23403
https://webstore.iec.ch/publication/6952
https://webstore.iec.ch/publication/6952
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16- IEC 61000-3-2 , "Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 3-2: Limits - Limits for 

harmonic current emissions (equipment input current ≤ 16 A per phase)"   , 

2018+AMD1:2020 CSV 

17- 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+AMD1:2017 CSV 

18- IEC 61000-4-2 , "Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4-2: Testing and measurement 

techniques - Electrostatic discharge immunity test" , 2008 

19- IEC61000-4-3  , "Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4-3: Testing and measurement 

techniques - Radiated, radio-frequency, electromagnetic field immunity test" , 

2006+AMD1:2007+AMD2:2010 CSV  

20- IEC 61000-4-4 , "Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 4-4: Testing and measurement 

techniques – Electrical fast transient/burst immunity test" , 2012 RLV 

21- IEC 61000-4-5 , "Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4-5: Testing and measurement 

techniques - Surge immunity test"  ,  2014+AMD1:2017 CSV    

22- IEC 61000-4-6 , "Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4-6: Testing and measurement 

techniques - Immunity to conducted disturbances, induced by radio-frequency fields " , 2013  

23- IEC 61000-4-8 , "Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 4-8: Testing and measurement 

techniques – Power frequency magnetic field immunity test"  , 2009 RLV 

24- IEC 61000-4-9 , "Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4-9: Testing and measurement 

techniques - Impulse magnetic field immunity test" , 2016 RLV 

25- IEC 61000-4-11 , "Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4-11: Testing and 

measurement techniques - Voltage dips, short interruptions and voltage variations immunity 

tests" , 2020 

26- IEC 60068-2-75 , "Environmental testing - Part 2-75: Tests - Test Eh: Hammer tests" ,  2014  

27- IES LM-80-08 , "IES approved method for measuring lumen maintenance of LED light 

sources" ,  2008 

28- IES LM-79-08 , "IES approved method for electrical and photometric measurements of 

solid-state lighting products" , 2008 

29- IES TM-21-11 , "Projecting long term lumen maintenance of LED light sources" , 2011 

30- IES TM-26-15 , "Method for projecting catastrophic failure rate of LED packages" , 2015 

 

https://webstore.iec.ch/publication/4149
https://webstore.iec.ch/publication/4149
https://webstore.iec.ch/publication/4189
https://webstore.iec.ch/publication/4212
https://webstore.iec.ch/publication/22271
https://webstore.iec.ch/publication/4223
https://webstore.iec.ch/publication/4224
https://webstore.iec.ch/publication/22272
https://webstore.iec.ch/publication/25407
https://webstore.iec.ch/publication/558
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 دستور انجام كار -4

 ل جداولیروش تكم -1-4

دار در ید خرشدود.  یانجدام مد  « یازات فنیامت یحاسبهم»و « یمشخصات اجبار»در دوبخش  یمشخصات فن یبررس

ط و مشخصدات محدل نصدب و    ین شرایو همچن ازین چراغ موردنوع  خود در ارتباط با یها( خواسته1جدول شماره )

 ید و عرضهیتول یو سابقه یشنهادیپ یاز کاال یالعات( فروشنده اط2در جدول شماره )د. ینمایرا اعالم م یبرداربهره

الزامدات و   دید و فروشدنده با اسدت   ی( الزامد 3ر قابل قبدول منددرد در جددول شدماره )    یمقاد یهیاراکند. یه میآن ارا

درصورت عددم   د.ین نمایشنهاد خود تضمیدر پن جدول یل صفحات ایبا درد مهر و امضا در ذرا  یمشخصات اجبار

( 4در جدول شدماره ) . نخواهد شدانجام  یبعد یهایشنهاد مردود شده و بررسی، پیک از مشخصات اجبارین هریمتا

آنها درد شدده اسدت.    یب وزنیمورد نظر به همراه ضرا یکاال یفیعوامل ک یازدهیو امت یابیثر در ارزمو یهامشخصه

و با توجه به  دیخر یفن یتهیتوسط کم« یینهااز یامت»شود و ستون لیتوسط فروشنده تکم دیبا «یشنهادیپمقدار »ستون 

هدر و  د توسط فروشنده میز باین جدول نیصفحات مربوط به ا گردد.یم لی( تکم2-4ن شده در بند)ییتع یابیروش ارز

 امضا شود.

 ییاز نهاین امتییروش تع -2-4

جدول  یاز بندها هرکدام یفروشنده برا یشنهادیر پیبا توجه به مقاد دیباد یخر یته فنی، کمیفیاز کین امتییتع یبرا

جدول شماره  لیذفوق)در  یهر کدام از بندها یدهازیو امت یابیمطابق با روش ارز و (4کاال)جدول شماره  یاز دهیامت

 یب وزند یرضد ن شدده در  یدی از تعید تم با ضدرب امت یهر آ ییاز نهایسپس امت د.یمنظور نما 100 یرا بر مبنا یازیامت (4

 مد.آبدست خواهد  100م بر یتقس یینها یازهایاز کل از مجموع امتیاست امت یهیبد مربوطه بدست خواهد آمد.
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ببرداری  و مشخصات محل نصب  و بهبر    های خریداراین جدول توسط خریدار تکمیل و مطابقت کاالی پیشنهادی با خواسته

 شود.توسط پیشنهاددهند  تضمین می

 نام شركت تكميل كننده:

 

 مهرشركت:

 

 تاريخ تكميل:

 

 نام ونام خانوادگي مدير:

 

 امضاء

 
 

 يبردارار و مشخصات محل نصب و بهرهدیخر يهاخواسته( 1جدول شماره )

 داریخر يهابخش اول: خواسته

 طیشرا شرح مشخصه فیرد

 دستگاه .……… تعداد چراغ 1

2 
 بستهرنگ هم یدما

(CCT( )K)1 
4000□    3000□ 

 يبرداربخش دوم: مشخصات محل نصب و بهره

 مقدار واحد شرح مشخصه ردیف مقدار واحد شرح مشخصه ردیف

3 
ت مشخصا

 3و2(Wمعبر)
- 

 □1شریانی درجه
 □2شریانی درجه

 نوع راه................
مشخصه اختصاصی معبر 

..................... 
میانگین ترافیک روزانه 

(ADT )              
............. 

کالس روشنایی معبر 
........... 

4 
حداقل تعداد روزهای 

 %95با رطوبت باالی 
 در سال

---  

  --- 4آلودگی منطقه سطح 5

 □ 0.85   □ 0.75 - 5ضریب نگهداری 6

  m ارتفاع از سطح دریا V 230 8 ولتاژ نامی 7

 Hz 50 10 فرکانس نامی 9
متوسط ساالنه کارکرد 

 روزدر شبانه
 12 ساعت

 -- --- آرایش نصب 12 3 --- تعداد فازها 11

13 
 نوع سیستم زمین

 شبکه
 -- m تفاع نصبار 14 شدهموثر زمین --

                                                                                                                                                                              

1Correlated colour temperature  

 باشد، الزامی است.می 3روشنایی مندرد در جدول شماره ارایه نتایج محاسبات که تأمین کننده الزامات  2

 2جدول مندرد در پیوست شماره براساس  3
 (( انتخاب شود.1یکی از شرایط: سبک، متوسط، سنگین، فوق سنگین و ویژه )مطابق پیوست شماره ) 4
درصد  10، در محاسبات طراحی ضریب نگهداری ای تخت نباشدگردد. در صورتیکه نورگذر بیرونی چراغ از جنس شیشهبا توجه به آلودگی محل نصب، تعیین می 5

 یینتر بایستی در نظر گرفته شود.پا



 

 
 وزارت نیـرو
 شركت توانیر

 

 

 رالعمل:عنوان دستو

 هايالزامات، معیارهاي ارزیابی فنی و آزمون تعیین

 مورد استفاده در معابر اصلی LEDهايچراغ

 53 از 9 صفحة

 01شماره ویرایش : 

 1399ماه تاریـخ تهیه: اسفند

 

ببرداری  و مشخصات محل نصب  و بهبر    های خریداراین جدول توسط خریدار تکمیل و مطابقت کاالی پیشنهادی با خواسته

 شود.توسط پیشنهاددهند  تضمین می

 نام شركت تكميل كننده:

 

 مهرشركت:

 

 تاريخ تكميل:

 

 نام ونام خانوادگي مدير:

 

 امضاء

 
 

 -- m 1آمدگیمقدار پیش m/s  16 حداکثر سرعت باد 15

17 
حداکثر ضخامت 

 الیه برف
mm  18 درجه زاویة نصب -- 

19 

شدت  حداکثر

احتمالی زلزله 

(g)2 

 -- m فاصله نصب 20  ---

21 
 دمایحداقل 

 محیط
Co  22 

 کد رنگ بدنه چراغ/

 درب چراغ
 

RAL------- /  

----- RAL 

23 
 دمایداکثر ح

 در شب محیط
Co    24 

 3محدددودق قطددر قابددل 

پدددذیرش در قسدددمت 

 گیرلوله

mm 

62-48□ 

   48-40□   

     40-30□ 

25 

 

رطوبت حداکثر 

 محیط
%  

                                                                                                                                                                              
1 Overhang 

 انتخاب شود. 35/0یا  3/0، 25/0، 2/0یکی از مقادیر 2
 در صورتیکه معبر مورد نظرجدید االحداث باشد، هر سه گزینه میتواند انتخاب گردد. 3



 

 
 وزارت نیـرو
 شركت توانیر

 

 

 رالعمل:عنوان دستو

 هايالزامات، معیارهاي ارزیابی فنی و آزمون تعیین

 مورد استفاده در معابر اصلی LEDهايچراغ

 53 از 10 صفحة

 01شماره ویرایش : 

 1399ماه تاریـخ تهیه: اسفند

 

 

 فحه، ازصشود. ضمناً در صورت کمبود فضا برای درج مطالب، با ذکر شماره این جدول توسط پیشنهاددهنده تکمیل و مهر می

 های ضمیمه استفاده شود.برگه

 نام شركت تكميل كننده:

 

 مهرشركت:

 

 تاريخ تكميل:

 

 نام ونام خانوادگي مدير:

 

 امضاء

 

 

 

 يشنهادیپ يشناسنامه كاال(2جدول شماره )

  چراغكشور سازنده  1

  )نام شركت(چراغ نام سازنده  2

  اختسال س 3

 نام فروشنده و نوع ارتباط با سازنده  4

 و ...( یعرضه كننده انحصار -ینده رسمی)نما

 

   1چراغمدل  نوع و 5

  2LEDمنبع نورنام سازندة  6

   3LEDمنبع نور مدل نوع و 7

كنندة آزمون طول یشگاه گواهینام و مشخصات آزما 8

مه یضم ILACت در ی)مستندات عضو منبع نورعمر 

 شود(

 

   4(Driver)ه ینام سازندة منبع تغذ 9

  با ذكر كد سفارشه یپ منبع تغذینوع و ت 10

ان ی)مقدار جر هیتغذمنبع  ینقطه كار دائممشخصات  11

 (یو محدودة ولتاژ خروج یدائم خروج

 

زان یخ و میداران با ذكر نام، كشور، تاریفهرست خر 12

 فروش

 

  زات ین نوع تجهیسابقه كارخانه در ساخت ا 13

                                                                                                                                                                              
در  و... كه Order Code ، Product Code، .Reference No ،.Article No ،Type هر نوع كد شناسایی معرفی شده از سوی سازنده چراغ تحت عنوان  1

 گواهی تایپ تست سازنده درج شده است.
مربوط به آن، مبنای كار و  80LMول، آرایه و... است كه توسط سازندة منبع نور ساخته و گواهی ور شامل هریك از عناوین پکیج، مددر اینجا عبارت منبع ن2

 گیرد.محاسبات سازندة چراغ قرار می
 Order Code، Product Code ،.Reference No ،.Article No ،Type تحت عنوان LEDهر نوع كد شناسایی معرفی شده از سوی سازنده منبع نور  3

 و... كه در گواهی تایپ تست سازنده درج شده است.
 امی است.جدول فوق الز 11 الی 9بع نور تکمیل بندهای مجزا از من( Driver) در صورت وجود منبع تغذیه 4



 

 
 وزارت نیـرو
 شركت توانیر

 

 

 رالعمل:عنوان دستو

 هايالزامات، معیارهاي ارزیابی فنی و آزمون تعیین

 مورد استفاده در معابر اصلی LEDهايچراغ

 53 از 11 صفحة

 01شماره ویرایش : 

 1399ماه تاریـخ تهیه: اسفند

 

 

 فحه، ازصشود. ضمناً در صورت کمبود فضا برای درج مطالب، با ذکر شماره این جدول توسط پیشنهاددهنده تکمیل و مهر می

 های ضمیمه استفاده شود.برگه

 نام شركت تكميل كننده:

 

 مهرشركت:

 

 تاريخ تكميل:

 

 نام ونام خانوادگي مدير:

 

 امضاء

 

 

  ضیتعو یدت زمان گارانتم 14

  مدت و نحوه ارائه خدمات پس از فروش 15

  ینصب و نگهدارحمل، نحوة ارائة آموزش  16

  ینوع بسته بند 17

  ل بر حسب روزیحداكثر زمان تحو 18

  نیدر دوره تضمساالنه  ینرخ خرابحداكثر  19

نور كنندة آزمون پخشیشگاه گواهینام و مشخصات آزما 20

 ین به همراه لوح فشرده حاوچراغ )گزارش آزمو

 مه شود(یپخش نور ضم یهالیفا

 

مقدار متوسط درخشندگی در معبر با مشخصات اعالم  21

 (Laveشده از طرف خریدار )

 

ز مقدار یکنواختی كلی در معبر با مشخصات اعالم شده ا 22

 (Uoطرف خریدار )

 

مقدار یکنواختی طولی در معبر با مشخصات اعالم شده  23

 (LUیدار )از طرف خر

 

ز عالم شده اامقدار آستانه افزایش در معبر با مشخصات  24

 (TIطرف خریدار )

 

مقدار ضریب محیط در معبر با مشخصات اعالم شده از  25

 (SRطرف خریدار )

 

  1گیریضریب بهره 26

   (W)چراغ ینام یورود یمصرفتوان  27

  (kgوزن چراغ ) 28

  ابعاد چراغ 29

                                                                                                                                                                              
شار نوری رسیده به سطح معبر تقسیم بر شار نوری تولیدشده توسط المپ )كه در مورد  برابر باCU (Coefficient of Utilization )گیری یا بهرهضریب  1

ب مساحت مستطیل . شار نوری رسیده به سطح معبر، حاصل ضرباشدمی با احتساب ضریب نگهداری شود(با شار چراغ یکسان فرض می LEDهای چراغ

 است. در مقدار متوسط شدت روشنایی سطح معبر ها(ضرب در فاصلة پایهبا احتساب پیاده رو محاسباتی )عرض معبر 



 

 
 وزارت نیـرو
 شركت توانیر

 

 

 رالعمل:عنوان دستو

 هايالزامات، معیارهاي ارزیابی فنی و آزمون تعیین

 مورد استفاده در معابر اصلی LEDهايچراغ

 53 از 12 صفحة

 01شماره ویرایش : 

 1399ماه تاریـخ تهیه: اسفند

 

 

 فحه، ازصشود. ضمناً در صورت کمبود فضا برای درج مطالب، با ذکر شماره این جدول توسط پیشنهاددهنده تکمیل و مهر می

 های ضمیمه استفاده شود.برگه

 نام شركت تكميل كننده:

 

 مهرشركت:

 

 تاريخ تكميل:

 

 نام ونام خانوادگي مدير:

 

 امضاء

 

 

  پ تستیشده در تا یریگاندازه THDزان یم 30

  1یكد نورسنج 31

  (Lm) یاسم یشار نور 32

 یدرصد شارنور70چراغ با حفظ حداقل  دیطول عمر مف 33

 (L70 B10ها)درصد چراغ10 یخرابه، با حداكثر یاول

 

  2یكد حفظ شار نور 34

ن یه و در حیاول ی)فام( اسم یبندر مختصات رنگیمقاد 35

 3 یبرداربهره

 

  (Kبر حسب  CCTرنگ همبسته ) یدما 36

  ( CRI) یشاخص نمود رنگ اسم 37

در طول  مرتبط با عملکرد چراغ (tq) طیمح یاسم یدما 38

 Coبرحسباظهار شده عمر 

 

  Coبرحسب (tc) اظهار شده منبع نور ینه دمایشیب 39

  Coبرحسب (tp)لکرد اظهار شده منبع نورمع یدما 40

  (اگر صفر ساعت نباشد) 4یزمان كاركردگ 41

  یشنهادیپ یرقابت یایزار میسا 42

ل مشخصات لنز مورد استفاده به همراه داده برگ آن شام 43

ویژگی خاص  ،مدل ،شركت تولید كننده ،زاویه ،جنس

 صورت دارا بودن در

 

 ندارد دارد شیشه تخت محافظ در الیه بیرونی قسمت اپتیك چراغ 44

 

 

                                                                                                                                                                              
  62717IECاستاندارد  D پیوست از 1

  62717IECاستاندارد  6جدول  از 2
  62717IECاستاندارد  5جدول  از 3

4 Aging time 



 

 
 وزارت نیـرو
 شركت توانیر

 

 

 رالعمل:عنوان دستو

 هايالزامات، معیارهاي ارزیابی فنی و آزمون تعیین

 مورد استفاده در معابر اصلی LEDهايچراغ

 53 از 13 صفحة

 01شماره ویرایش : 

 1399ماه تاریـخ تهیه: اسفند

 

 

 شود.کننده تضمین می نیموارد مندرج در جداول مشخصات اجباری، توسط تام هیمطابقت کاالی پیشنهادی با کل

 نام شركت تكميل كننده:

 

 مهرشركت:

 

 تاريخ تكميل:

 

 نام ونام خانوادگي مدير:

 

 امضاء

 

 

 

                                                                                                                                                                              
های الزم توسط سازندة چراغ، جهت تضمین كاركرد مناسب چراغ مطابق دادی خارج از محدودة فوق اعالم نمود، ارایه تأییدیه( اع1چنانچه خریدار در جدول ) 1

 شرایط محل نصب چراغ الزامی است.
2Luminaire luminous efficacy  

های الزم و حد مثبت به جهت جه شود حد منفی بدلیل رعایت حداقلای، توهای تایپ، روتین و نمونهگیری شده در هنگام تستحداكثر رواداری شارنوری اندازه 3

 رعایت رواداری هنگام تولید محصول درج شده است.
 ( است و باید آزمون نوعی مرتبط در شرایط خواسته شده تکرار گردد.1مقادیر بیشتری درج شده بود، مالك جدول شماره ) 1چنانچه در جدول 4

5 EMC Surge 

 جباريمشخصات ا (3جدول شماره )

 یا نوع اجباریسطح  واحد مشخصه شرح فیرد

 آلومینیم دایکاست تحت فشار یا اكسترود --- جنس بدنه  1

2  
در  جنس الیه محافظ بیرونی در قسمت اپتیك چراغ

 صورت وجود
 ای تختشیشه ---

 ستالزامی  (UVی ماورابنفش)مقاومت لنز در برابر اشعه  3

 3B --- رب چراغحداقل درجه چسبندگی رنگ بدنه و د  4

 +45 تا - Co 20 1محدودة دمای كار مجاز  5

 IP66 --- حداقل درجه حفاظت در برابر آب و خاك  6

7  
های غیر حداقل درجه حفاظت ضربه مکانیکی برای بخش

 شکستنی
--- IK07 

 Lm/W )شامل درایور(2نوری نامی چراغحداقل بهره  8
 4000برای رنگ نور  110

 3000برای رنگ نور  100

 10± % ها نسبت به مقدار نامیچراغ 3حداكثر رواداری شارنوری  9
 10± % نوری چراغ نسبت به مقدار نامیحداكثر رواداری بهره  10
 95 تا 0 % 4محدوده كاری )عملکرد( از نظر رطوبت  11

 kV 6 5حداقل ولتاژ گذرای قابل تحمل  12

13  
 70شدة چراغ با حفظ حداقل حداقل طول عمر تضمین

ها درصد چراغ10 خرابی وری اولیه، با حداكثرشارن درصد
(L70 B10) 

 50،000 ساعت



 

 
 وزارت نیـرو
 شركت توانیر

 

 

 رالعمل:عنوان دستو

 هايالزامات، معیارهاي ارزیابی فنی و آزمون تعیین

 مورد استفاده در معابر اصلی LEDهايچراغ

 53 از 14 صفحة

 01شماره ویرایش : 

 1399ماه تاریـخ تهیه: اسفند

 

 

 شود.کننده تضمین می نیموارد مندرج در جداول مشخصات اجباری، توسط تام هیمطابقت کاالی پیشنهادی با کل

 نام شركت تكميل كننده:

 

 مهرشركت:

 

 تاريخ تكميل:

 

 نام ونام خانوادگي مدير:

 

 امضاء

 

 

                                                                                                                                                                              
1lumen maintenance code (IEC 62717 استاندارد )(بر اساس تعاریف جدول)6 
2 Standard deviation of color matching 

 شود.ساعت عملکرد انجام می 6000هایی است كه پس از منظور از عبارت حین بهره برداری در تمام بندهای این دستورالعمل كنترل 3
 باشد.از این مجاز نمی این عدد با احتساب رواداری محاسبه شده و كمتر 4

14  
ساعت  22000تضمین حداقل حفظ شار نوری پس از 

 كاركرد از زمان نصب
% 80 

15  
ساعت  6000تضمین حداقل حفظ شار نوری پس از 

 كاركرد از زمان نصب
 1(9)معادل كد حفظ شار نوری 90 %

 2SDCM 7 ر اولیه(رواداری مختصات رنگ چراغ )مقدا  16

 SDCM 10 (3برداریرواداری مختصات رنگ چراغ )حین بهره  17

 674 --- (CRIبرداری)حداقل شاخص نمود رنگ اولیه وحین بهره  18

 50 -- گیریحداقل ضریب بهره  19

20  
( در Laveحداقل و حداكثر مقدار متوسط درخشندگی )

 معبر با كالس روشنایی ....
2Cd/m (3ول پیوست شماره اجدبق اط......... )م 

21  
( در معبر با كالس Uoحداقل مقدار یکنواختی كلی)

 روشنایی ......
 (3ول پیوست شماره ابق جداط......... )م --

22  
( در معبر با كالس LUحداقل مقدار یکنواختی طولی )

 روشنایی ......
 (3ول پیوست شماره ابق جداط......... )م --

23  
( در معبر با كالس TI)حداكثر مقدار آستانه افزایش 

 روشنایی ......
 (3ول پیوست شماره ابق جداط......... )م %

24  
( در معبر با كالس SRحداقل مقدار ضریب محیط )

 روشنایی ......
 (3ول پیوست شماره ابق جداط......... )م --

 الزامی است --- خوانا بودن مشخصات مندرج روی منبع نور و برد آن  25

  گذاری روی درایورنشانهاقالم الزم در   26

 نام و/یا نشان سازنده درایور-

 شماره سریال-

 توان نامی درایور-

 ولتاژ اسمی )نوع ولتاژ ثابت(-

 جریان اسمی )نوع جریان ثابت(-

 هاكشی و موقعیت ترمینالنمودار سیم-

)اگر این مقدار در چراغ به قسمتی از درایور  tcمقدار-



 

 
 وزارت نیـرو
 شركت توانیر

 

 

 رالعمل:عنوان دستو

 هايالزامات، معیارهاي ارزیابی فنی و آزمون تعیین

 مورد استفاده در معابر اصلی LEDهايچراغ

 53 از 15 صفحة

 01شماره ویرایش : 

 1399ماه تاریـخ تهیه: اسفند

 

 

 شود.کننده تضمین می نیموارد مندرج در جداول مشخصات اجباری، توسط تام هیمطابقت کاالی پیشنهادی با کل

 نام شركت تكميل كننده:

 

 مهرشركت:

 

 تاريخ تكميل:

 

 نام ونام خانوادگي مدير:

 

 امضاء

 

 

 ه گذاری شود(مربوط باشد باید بر روی درایور نشان

 تاریخ ساخت درایور)سال و ماه(-

 عالمت كالس عایقی-

27  
 گذاری بدنه چراغ اقالم الزم در نشانه

 )نشانه گذاری روی سطح بیرونی یا داخلی چراغ(
- 

 نام و / یا نشان تجاری سازنده چراغ-

 چراغ مدل-

 شماره سریال-

 ولتاژ نامی چراغ-

 بسامد نامی چراغ-

 توان نامی چراغ-

 امیضریب توان ن-

 دمای رنگ-

 IPكد درجه حفاظت -

 تاریخ ساخت چراغ )سال و ماه شمسی(-

 تاریخ خاتمه گارانتی-

 «نام شركت سفارش دهنده»عبارت: -

 عالمت كالس عایقی-

 كد حفظ شار نوری چراغ-



 

 
 وزارت نیـرو
 شركت توانیر

 

 

 رالعمل:عنوان دستو

 هايالزامات، معیارهاي ارزیابی فنی و آزمون تعیین

 مورد استفاده در معابر اصلی LEDهايچراغ

 53 از 16 صفحة

 01شماره ویرایش : 

 1399ماه تاریـخ تهیه: اسفند

 

 

 شود.کننده تضمین می نیموارد مندرج در جداول مشخصات اجباری، توسط تام هیمطابقت کاالی پیشنهادی با کل

 نام شركت تكميل كننده:

 

 مهرشركت:

 

 تاريخ تكميل:

 

 نام ونام خانوادگي مدير:

 

 امضاء

 

 

                                                                                                                                                                              
1 Batch No. 

 - اقالم الزم برای درج در برگه اطالعاتی همراه محصول  28

 نام و/یا نشان تجاری سازنده چراغ-

 مدل چراغ-

 چراغولتاژ نامی -

 بسامد نامی چراغ-

 جریان نامی چراغ-

 توان نامی چراغ-

 ضریب توان نامی-

 IPكد درجه حفاظت -

 شار نوری اسمی چراغ-

 بهره نوری اسمی چراغ-

 محدوده دمای كاركرد-

 وزن محصول-

 ابعاد محصول-

 دمای رنگ اسمی-

 شاخص نمود رنگ اولیه-

 عالمت كالس عایقی-

 وردرای عبارت یا عالمت مقاوم در برابر اتصال كوتاه-

  گذاری منبع نورنشانه  29

 نام و/یا نشان سازنده منبع نور-

 (2نوع و تیپ منبع نور مطابق جدول شماره )-

 1شماره سریال یا محموله -

 tcتعیین موقعیت نقطه -

ولتاژ یا جریان اسمی مدول بسته به نوع تغذیه -

 درایور

  عالئم و مشخصات مندرج بر روی كارتن محتوی چراغ  30
 ان تجاری سازنده چراغنام و/یا نش-

 مدل چراغ-



 

 
 وزارت نیـرو
 شركت توانیر

 

 

 رالعمل:عنوان دستو

 هايالزامات، معیارهاي ارزیابی فنی و آزمون تعیین

 مورد استفاده در معابر اصلی LEDهايچراغ

 53 از 17 صفحة

 01شماره ویرایش : 

 1399ماه تاریـخ تهیه: اسفند

 

 

 شود.کننده تضمین می نیموارد مندرج در جداول مشخصات اجباری، توسط تام هیمطابقت کاالی پیشنهادی با کل

 نام شركت تكميل كننده:

 

 مهرشركت:

 

 تاريخ تكميل:

 

 نام ونام خانوادگي مدير:

 

 امضاء

 

 

                                                                                                                                                                              
 سازنده متعهد می گردد كه نرخ خرابی ساالنه بیش از مقدار اعالم شده نباشد. 1

 های( داخل جعبهشماره سریال چراغ)-

 ولتاژ نامی چراغ-

 بسامد نامی چراغ-

 توان نامی چراغ-

 ضریب توان نامی-

 IPكد درجه حفاظت -

 وزن-

 ابعاد چراغ-

 دمای رنگ اسمی چراغ-

 تاریخ ساخت چراغ )سال و ماه شمسی(-

 نام شركت سفارش دهنده-

 ریمحدوده دمای انبارش و نگهدا-

 شماره قرارداد-

 آدرس سازنده-

 درج عالئم حفاظتی و ایمنی-

 مقاوم در برابر شعله و جرقه  كیفیت كلیة قطعات و مواد پلیمری و پالستیکی  31

 Full Cut-Off --- نورتیپ پخش  32

33  

مستقل باشد  یاز محفظه نور بایستمی وریمحفظه درا
بطوریکه درپوش آن مستقل از بخش نوری چراغ باشد 

امکان  در فضای نصب چراغ، یبه آسان وریدرا ضیتعوو
به  دولسوكت اتصال م ای نالیترم. همچنین باشد ریپذ

 .وجود داشته باشد وریدرا یدر فضا ،وریدار

 الزامی است 

34  
عدم چرخش یا جابجایی ترمینال ورودی در هنگام باز و 

 های اتصال سیمبست پیچ
 الزامی است ---

35  
رسی به ترمینال ورودی و كیفیت درپوش یا دریچة دست

  دسترسی به درایور
در طول عمر  IPقابل باز و بست آسان با حفظ درجة 

 چراغ

 1 % 1حداكثر نرخ خرابی ساالنه در مدت طول عمر  36

 لزامی استا --- , IESهایارائة اطالعات پخش نور چراغ در قالب فرمت  37



 

 
 وزارت نیـرو
 شركت توانیر

 

 

 رالعمل:عنوان دستو

 هايالزامات، معیارهاي ارزیابی فنی و آزمون تعیین

 مورد استفاده در معابر اصلی LEDهايچراغ

 53 از 18 صفحة

 01شماره ویرایش : 

 1399ماه تاریـخ تهیه: اسفند

 

 

 شود.کننده تضمین می نیموارد مندرج در جداول مشخصات اجباری، توسط تام هیمطابقت کاالی پیشنهادی با کل

 نام شركت تكميل كننده:

 

 مهرشركت:

 

 تاريخ تكميل:

 

 نام ونام خانوادگي مدير:

 

 امضاء

 

 

                                                                                                                                                                              
 یا پژوهشگاه نیرو  (EPILآزمایشگاه صنایع انرژی )تهران، آزمایشگاه روشنایی دانشگاه شامل  1
 استاتیکی )مقاومت در برابر باد، خمش و گردش( آورده شده است.این ردیف به منظور تعیین معیاری برای چگونگی انجام آزمون بار  2

3 Tempered Glass 
 باشد. یا پژوهشگاه نیرو می ILACمعتبر بین المللی عضوهای آزمایشگاهمنظور از آزمایشگاه معتبر،  4

LDT  به همراه نسخه چاپی با مهر اصلی آزمایشگاه معتبر

 1داخل كشور

38  
حداقل سرعت باد قابل تحمل در وسایل نصب چراغ به 

 2پایه متناسب با وزن و سطح بادخور چراغ
km/h 188 

39  
 نوع و كیفیت جدارهای نورگذر

 ای(های شیشهها و حباب)پوشش 
- 

تهیه شوند كه در هنگام شکست به  3ایباید از شیشه

ذرات ریز خرد شوند، یا به یك حفاظ توری با 

های كوچك، یا یك پوشش محافظ كه مهچش

 شیشه ها را نگهداری كند، مجهز باشند.خرده

40  

حداقل درجه حفاظت مکانیکی جدارهای نورگذر 

ای در مواردی كه از نوع های شیشهها و حباب)پوشش

 (شکننده نباشد

-- IK08 

41  
سطح خارجی چراغ  قطعات عایق ساده درعدم قرارگیری 

 ربرابرتماس تصادفیبدون دارابودن حفاظت د
 الزامی است 

42  
هم و بهدار متصلحداقل مقاومت عایقی بین قطعات برق

 های در دسترس(اتصال زمین )یا بدنه و قسمت
MΩ 4 

 الزامی است --- وجود نشان و محل اتصال ارت  43

44  

 4های نوعی از آزمایشگاه معتبردارا بودن گواهی آزمون

( و اعالم 5دول شمارههای كاال )جمطابق با فهرست آزمون

زمان تولید و ایجاد امکان بازدید نماینده خریدار یا دستگاه 

 های جارینظارت از مراحل انجام آزمون

 الزامی است ---

45  

 ( برایLM80ارایه گواهی حفظ شار نوری )موسوم به 

بر منبع نور كه توسط سازندة منبع نور از آزمایشگاه معت

 اخذ شده باشد

 الزامی است 

 12 سال پشتیبانیداقل زمان خدمات پس از فروش و ح  46



 

 
 وزارت نیـرو
 شركت توانیر

 

 

 رالعمل:عنوان دستو

 هايالزامات، معیارهاي ارزیابی فنی و آزمون تعیین

 مورد استفاده در معابر اصلی LEDهايچراغ

 53 از 19 صفحة

 01شماره ویرایش : 

 1399ماه تاریـخ تهیه: اسفند

 

 

 شود.کننده تضمین می نیموارد مندرج در جداول مشخصات اجباری، توسط تام هیمطابقت کاالی پیشنهادی با کل

 نام شركت تكميل كننده:

 

 مهرشركت:

 

 تاريخ تكميل:

 

 نام ونام خانوادگي مدير:

 

 امضاء

 

 

 ماه حداقل زمان ضمانت )گارانتی( دستگاه  47
ماه وشروع زمان ضمانت از تاریخ تحویل هر 60

 باشد.محموله از هر قرارداد می

48  
حداكثر مدت زمان تحویل چراغ جایگزین به جای چراغ 

 معیوب در طول مدت گارانتی
 20 روز

49  
در صورت خرابی چراغ در زمان  نوع خدمات گارانتی

 گارانتی
 جایگزینی چراغ توسط سازنده ---

50  
ارسال نمونه چراغ به همراه مشخصات كامل فنی و تایپ 

 تست مربوطه
 الزامیست ---

51  
برداری و نگهداری به های نصب، بهرهارائه دستورالعمل

 زبان فارسی
 الزامیست ---

 --- در بدنه چراغرقمی چراغ  10شماره سریال  ت فرمترعای  52

 الزامیست

 6 –چهار رقم سمت چپ سال و ماه ساخت شمسی

 در ماه رقم بعدی شماره سریال تولید

 20 % جریان THDحداكثر   53

54  

یشینه جریان هارمونیکی ب

مجاز)برحسب درصدی از 

جریان ورودی فركانس 

 اصلی(در ولتاژ نامی

 2هارمونیك 

% 

2 

 27 3هارمونیك 

 10 5هارمونیك 

 7 7هارمونیك 

 5 9هارمونیك 

11≤ n ≤39 
 3 )فقط هارمونیك های فرد(

 9/0 --- فاز(فاز یا پیشتوان )پس حداقل ضریب  55

 V 265 - 180 محدودة ولتاژ كاركرد چراغ  56

57  
بینی طبقه حفاظت خروجی درایور در مقابل قطع پیش

 LEDهای طوالنی مدت مدار مدول
 الزامی است -

58  
ینی طبقه حفاظت در مقابل اتصال كوتاه خروجی بپیش

 درایور یا تعبیه قطعه محافظ قابل تعویض
 الزامی است -

استفاده از رنگ، استینلس استیل یا آبکاری برای  ---نحوة محافظت قطعات جانبی بدنه مانند قفل و لوال)در   59



 

 
 وزارت نیـرو
 شركت توانیر

 

 

 رالعمل:عنوان دستو

 هايالزامات، معیارهاي ارزیابی فنی و آزمون تعیین

 مورد استفاده در معابر اصلی LEDهايچراغ

 53 از 20 صفحة

 01شماره ویرایش : 

 1399ماه تاریـخ تهیه: اسفند

 

 

 شود.کننده تضمین می نیموارد مندرج در جداول مشخصات اجباری، توسط تام هیمطابقت کاالی پیشنهادی با کل

 نام شركت تكميل كننده:

 

 مهرشركت:

 

 تاريخ تكميل:

 

 نام ونام خانوادگي مدير:

 

 امضاء

 

 

                                                                                                                                                                              
 ل افزایش می باشد.ب و هوایی و به درخواست خریدار قاببا توجه به شرایط آمیکرون می باشد ولی  45حداقل ضخامت  1

صورتی كه با بدنه یکپارچه نباشد(در طول مدت عمر 

 چراغ

 یرآلومینیومیقطعات فلزی غ

 ایرنگ پودری الکترواستاتیك كوره --- نوع پوشش بدنه  60

 120و حداكثر  1حداقل .... میکرون ضخامت رنگ بدنه  61

62  
ة گیر درصورت وجود قابلیت تغییر زاویساختار قطعة لوله

 نصب
--- 

فی ای و مدرج و عدم تأثیر منوجود مکانیزم تغییر پله

 در استحکام

 --- دیبنكیفیت لوازم آب  63
ها و دارای خاصیت االستیکی ثابت در تمام قسمت

 حفظ كیفیت و وضعیت پس از بازوبست درب

 --- هاپیچ و مهره  64
ا دارای استاندارد متریك و استفاده از واشر فنری ی

 خاردار برای جلوگیری از باز شدن

 است الزامی --- هالی 5كارتن مقوایی بیش از بسته بندی با استفاده از   65

 است الزامی --- گیرضربهبه عنوان استفاده از قطعات مقوایی یا كاغذی   66



 

 
 وزارت نیـرو
 شركت توانیر

 

 

 رالعمل:عنوان دستو

 هايالزامات، معیارهاي ارزیابی فنی و آزمون تعیین

 مورد استفاده در معابر اصلی LEDهايچراغ

 53 از 21 صفحة

 01شماره ویرایش : 

 1399ماه تاریـخ تهیه: اسفند

 

 

 گردد.ین مین کننده تضمی، توسط تامیشنهادیپ یبا کاال« یشنهادیمقدار پ»مطابقت موارد مندرج در بخش

 نام شركت تكميل كننده:

 

 مهرشركت:

 

 تاريخ تكميل:

 

 نام ونام خانوادگي مدير:

 

 امضاء

 

 

 

 كاال یازدهیو امت يشنهادیپ یمشخصات فن( 4جدول شماره )

 یازدهیروش امت واحد شرح مشخصه فیرد
مقدار 

 یشنهادیپ

ب یضر

 یوزن

)%( 

 ازیامت
از یامت

 یینها

   4  1-3-4مطابق بند  --- ت بهره برداریسوابق فروشنده و رضا  1

   12  2-3-4مطابق بند  --- ، آموزش و خدمات پس از فروشیگارانت  2

3  
قل طول عمر چراغ با حفظ حداقل حدا

 درصد شارنوری اولیه مطابق تایپ تست70
   34  3-3-4مطابق بند  %

   9  4-3-4مطابق بند  W پ تستیمندرج در تا چراغ یتوان مصرف  4

5  
در برابر اضافه ولتاژ  یطوالنوجود حفاظت 

 یورود
   9  6-3-4مطابق بند  ---

   10  7-3-4مطابق بند  % پ تستیشده در تا یریگاندازه THDزان یم  6

7  
میزان بهره نوری چراغ مطابق با گواهی تایپ 

   22  7-3-5مطابق بند  Lm/W تست

   100  جمع

 



 

 
 وزارت نیـرو
 شركت توانیر

 

 

 رالعمل:عنوان دستو

 هايالزامات، معیارهاي ارزیابی فنی و آزمون تعیین

 مورد استفاده در معابر اصلی LEDهايچراغ

 53 از 22 صفحة

 01شماره ویرایش : 

 1399ماه تاریـخ تهیه: اسفند

 

 

 یفن يازهایامت يهمحاسب ينحوه -3-4

 بردارت بهرهیسوابق فروشنده و رضا -1-3-4

 رد.یگیر صورت مین بخش به صورت جدول زیدر ا یازدهیامت

 ازیامت ت بهره برداریسوابق فروشنده و رضا فیرد

 8 ر(یسال اخ 5ران )در یارائه سابقه فروش در ا 1

 6 ر(یسال اخ 5ران)در یارائه سابقه فروش در خارج از ا 2

3 
ع یتوز یهاتگر شركیا دیگزار گزار( با توجه به سوابق استفاده از محصول در شركت مناقصهردار )مناقصهب ت بهرهیرضا

 معتبر یبا ارائه گواه
26 

 باشد. یم 60ازات کسب شده از جدول فوق به اضافه ی، مجموع امتییاز نهایامت

 ، آموزش و خدمات پس از فروشیگارانت -2-3-4

 ازیامت اریمع فیرد

 20 *لیض از زمان تحویتعو یزمان گارانت مدت 1

 5 و تست یارائه دستورالعمل و آموزش نصب، بهره بردار 2

 5 برق( یروین عیو توز یبرق منطقه ا یهاشركتر یا استعالم از سایشركت و  ی)در مناقصات قبل یگارانت یحسن اجرا 3

 5 تیفیت كیریستم مدیس یهایه گواهیارا 4

 5 (دار و ...یخدمات پس از فروش در محل خر یندگی)مانند نما یو دانش فن یبانیت پشتیدارا بودن قابل 5

 گردد.امتیاز لحاظ می 4ماه اضافه،  6ماه، به ازای هر  60نحوه امتیازدهی سطر اول: به ازای گارانتی بیش از  *

 باشد. یم 60ازات کسب شده از جدول فوق به اضافه ین بخش، مجموع امتیا ییاز نهایامت

 تست پیمطابق تا هیاول يدرصد شارنور 70حداقل طول عمر چراغ با حفظ حداقل  -3-3-4

 = امتیاز پیشنهاد دهنده60+(80×( (تست اندازه گیری شده در گواهی تایپمقدار  -50000) /50000)) 

سداعت   50000مدر  . بطوریکه به طول عباشد یم 100از یحداکثر امتانجام شده و امتیاز دهی بر اساس فرمول فوق 

 گیرد.تعلق می 100ساعت امتیاز  75000داده میشود و به طول عمر  60امتیاز 

 پ تستیمندرج در تا چراغ یتوان مصرف -4-3-4

 امتیاز پیشنهاد دهنده =100- (40× ((یشنهادیمقدار پ-یشنهادین مقدار پیكمتر)(/یشنهادیمقدار پبیشترین -كمترین مقدار پیشنهادی))  (

 ازیامت 100 زایامت کثرحداه شده و اختصاص یارا یشنهادهاین پیسه بیمقا بر اساس فرمول فوق و براساس یازدهیامت

 .باشد یاز میامت 60ن بند معادل یاز ایامت حداقلدر هر حال  شود.یانجام م یدشنهایمقدار پ نیکمتربه 
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 يدر برابر اضافه ولتاژ ورودمدت  یطوالنوجود حفاظت  -5-3-4

 یئمد چدراغ کدارکرد دا  یدا  که  طوریبه ، V400حداقل  یولتاژ ورود چراغ در برابر حفانت ینیش بیدر صورت پ

برای حفانت  .چراغ نشود یموجب خراباضافه ولتاژ که  یبه نحو گردد با شبکهچراغ قطع ارتباط منجر به ا یو داشته 

 شود.ر گرفته میدر نظ 100یک ساعت امتیاز و برای بیشتر از  70امتیاز  ،دقیقه 5به میزان 

 . های ذکر شده در این دستورالعمل داردنیاز به اخذ گواهی آزمون از آزمایشگاهاثبات این حفانت،  

  پ تستیشده در تا يریگاندازه THDزان یم -6-3-4 

 امتیاز پیشنهاد دهنده =60(+5/2×( یمقدار اجبار - یشنهادیمقدار پ))  

 THD هب واز یامت 60، درصد 20 برابر THDزان یمنحوی که به به شود. یاساس فرمول فوق انجام م بر یازدهیامت

 گیرد.تعلق میاز( یکثر امت)حدااز یامت 100درصد  4 رابرب

 تست پیتا یچراغ مطابق با گواه يبهره نور زانیم -7-3-4

 : 4000برای چراغ با رنگ نور 

 = امتیاز پیشنهاد دهنده60( +گیری شدهاندازهمقدار  - 110) 

امتیاز و   Lm/W 110 ،60 شود. به نحوی که به بهره نوری برابرامتیازدهی براساس بر اساس فرمول فوق انجام می

 گیرد.)حداکثر امتیاز( تعلق می 100امتیاز  ،Lm/W 150به بهره نوری برابر 

 : 3000برای چراغ با رنگ نور 

 = امتیاز پیشنهاد دهنده60( +گیری شدهاندازهمقدار  - 100)

متیداز و  ا Lm/W 100 ،60شود. به نحوی که به بهره نوری برابرامتیازدهی براساس بر اساس فرمول فوق انجام می

 گیرد.)حداکثر امتیاز( تعلق می 100امتیاز  ،Lm/W140 به بهره نوری برابر 
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 هاآزمون -5
 هاآزمون( 5جدول شماره )

 رشیشرط پذ /مقدار شماره استاندارد نام و شرح آزمون فیرد

 1ینوع یهاآزمون

1  

 :ینشانه گذار

م د به صورت واضح و با دوایاز بایاطالعات مورد ن

شوند. دوام  یگذارها نشانهچراغ یبر رو

س یه مالش پارچه خیثان 15له یبه وس یگذارنشانه

ه یثان15آغشته به آب و پس از خشك شدن با 

آن  یبر رو یل نفتمالش پارچه آغشته با حال

 شود.یم یبررس

INSO 5920-2-3 
 5-3بند 

 3و جدول 

 دستورالعمل توانیر

، خوانا و با دوام یكاف دیاطالعات مندرج با

 باشند.

2  

 مدارك همراه: یبررس

ت یت و كفایفیبودن، ك موجود یبررس

و  یبردارو بهره ینصب، نگهدار یهادستورالعمل

، مشخصات شامل وزن، ابعاد یبرگه اطالعات

 یو نور یکیالکتر

INSO 5920-2-3 

 5-3بند 

 3و جدول 

 دستورالعمل توانیر

 باشد. یكاف دیبااطالعات مندرج 

3  
 :رنگ یضخامت سنج

 ضخامت پوشش رنگ یریگاندازه
 3جدول شماره  60مطابق ردیف  -

4  

 :رنگ یقدرت چسبندگ

لم رنگ یف یبر رو یمتقاطع مربع یهاجاد خراشیا

ر كار و یدن به سطح فلز زیتا رس)صفحه آزمونه( 

با نوار  هارنگ در سطح مربع یچسبندگ یبررس

 چسب

INSO 4971 

 21-4بند 

 یا در نقاطیارها یش یهاه رنگ در طول لبهیال

متقاطع و  یارهایخطوط ش یكه از مقطع داخل

از مربعات بطور  یا در صورت امکان بعضی

ن یجدا شده است )معادل تأم یا كلی یجزئ

 (.3B یسبندگدرجه چ

                                                                                                                                                                              
شركت ها براساس ضوابط و گردش كارهای مصوب های نوعی و پذیرش آنارایه گواهی معتبرِ آزمون –در صورت ارایه گواهی معتبر برای چراغ، مادول و درایورِ  -1

به  – (طابقت با استانداردهای تولید شركت توانیرشورای ارزیابی و متوزیع )و پس از انتشار فهرست وندور شركت توانیر براساس ضوابط و گردش كارهای مصوب 

 باشد.نمیهای نوعی فوق نیازی به انجام مجدد بخشی یا تمام آزمونمرجع تشخیص آن 

 نیازی به -فوق  گردش كار مطابق–احراز شده باشد  IEC 62717در مواردی كه مطابقت مادول با استاندارد   INSO 20873-2-1همچنین بر اساس استاندارد

 باشد. اند(، نمی)كه توسط عالمت* مشخص شده 55الی  51های مندرج در ردیف« LED عملکردی خاص برای چراغ»های نوعی انجام آزمون
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5  

، اتصاالت هاچینوع و جنس پ یبررس – ساختار

 :یکیو مکان یکیالکتر

 حامل قطعات اتصال یبرا دینبا خودكار یها چیپ

ه گون نیا لهیوس به آنکه مگر شوند، استفاده انیجر

 با میمستق طور به انیجر حامل قطعات ها، چیپ

 كننده قفل لهیوس كی به و باشند تماس در گریکدی

 .باشند مجهز شده بمناس

 های خودكار كههای خود قالویز شیاردار و پیچپیچ

كردن قطعات حامل جریانی كه از فلز برای وصل

همانند روی یا آلومینیوم  یا مستعد خزش نرم

 اند، نباید مورد استفاده قرار گیرند.ساخته شده

كردن مکرر پیچ اگر در استفاده عادی باز و بسته

توان برای اتصال پیوسته د، میضرورت نداشته باش

 از پیچ خودكار استفاده كرد. حفاظتی زمین

 

INSO 5920-2-3 

 6-3بند 

INSO 5920-1 

 2-11-4بند 

نان یتا اطم شودیم انجام یبازرس با مطابقت،

كه  یکیها و اتصاالت مکانچیحاصل شود پ

من شدن چراغ یمنجر به ناا هاخراب شدن آن

 یکیمکان یهاشود، در مقابل تنشیم

 د.بوجودآمده مقاوم باشن

6  

 :ها و گلندهاچیپ یبررس –ساختار 

 كنندیم منتقل را اتصال فشار كه ییهامهره و هاچیپ

 شوندیم محکم كاربر توسط مشابه یا گونه به ای

 .شوند بسته و باز بار پنج دیبا

شده یا محکم شده بین قطعات اتصاالت پیچ

 ای ساخته شوند كه درگونهها، باید بهمختلف چراغ

، پیچش و ارتعاش و مانند آن، یخمش هایاثر تنش

دهد، شل نشوند. كه در كاربرد عادی رخ می

ئن های آویز، باید به طور مطمبازوهای ثابت و لوله

 متصل شده باشند.

INSO 5920-2-3 
 6-3بند  

INSO 5920-1 

 12-4بند 

 در یبعد استفاده یبرا یخراب گونه چیه

 .دهد رخ دینبا یچیپ اتصاالت

 و ها چیپ كردن، بسته و باز هر درهنگام

 به دیبا یقیعا مواد از شده ساخته یهامهره

 .شوند انداخته دور كامل طور

 كه دهد رخ دینبا یخراب چیه آزمون نیح در

 بستن در ای نصب در یبعد استفاده یرو بر

 .بگذارد ریتأث اتصال چیپ

 مهره ای چیپ از استفاده امکان آزمون، از پس

 دیبا خود، محل در یقیعا ماده از شده ساخته

 .باشد داشته وجود
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7  

 :یکیاستقامت مکان-ساختار

 در كه یا گونه به آزمونه یضربه اعمال با مطابقت،

 است آمدهIEC60068-2-75 یالمللنیب استاندارد

 را یمشابه جینتا كه گرید سبمنا یهاروش ای

 شود.یم یبررس ند،ینما حاصل

 

INSO 5920-2-3 

 6-3بند 

IEC TR 62696 

داشته  یكاف یکید استقامت مکانیچراغ ها با

 طیشرا در كه سخت كردبعد از كارباشند كه 

 منیا طور به دهد، رخ است ممکن یمعمول

 .كنند كار

8  

 :یخوردگمقامت در برابر  -ساختار

 یهاموجود در چراغ، در محلول ینقطعات آه

ور و سپس ن شده در استاندارد غوطهییتع ییایمیش

معرض حرارت در د و متعاقباً یدر رطوبت شد

، یط عادیدن به شراید قرارگرفته و پس از رسیشد

 شود.یم یها بررست آنیوضع

INSO 5920-2-3 

 6-3بند 

 چیدهینبا قطعات پس از انجام آزمون سطح

 .باشد داشته یزدگ زنگ از ینشان

9  

 :یکیبار استات -ساختار

ط یبا مقدار و شرا یو عمود یافق یهاروین -الف

 طیكه در شرا یمندرج در استاندارد به نمونه چراغ

گردد و نحوة یشده، اعمال مه نصبیپا یرو یعاد

 شود.یم یعملکرد آن بررس

له )مانند یكم با دو وسكه دست یة قطعاتیكل -ب

اند، با لوال و مانند آن( محکم شدهچ، زبانه، یپ

از  یمورد بررس ،لین وسایك از ایجداكردن هر

 رند.یگیقرارم نظر استحکام و سقوط

INSO 5920-2-3 

 3-6-3بند 

 3جام آزمون مطابق با الزامات جدولشرایط ان

(Km/h 188 ).این دستورالعمل باشد 

 یر شکل دائمییچ تغید هینبادر بخش )الف( 

انتی متر در یك متر ایجاد شده س 2شتر از یب

باشد و هیچگونه چرخشی در اطراف نقطه 

 نصب نباید وجود داشته باشد.

ل یاز وسا یکید باز كردن یدر بخش )ب( نبا

ا افتادن یله، یمذكور، منجر به افتادن آن وس

 از چراغ گردد. یاقطعه

 

https://webstore.iec.ch/publication/558
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10  

 :شهیشکست ش -ساختار

 یترمیلیم 30در  یك ضربه در فاصله ایشه با یش

به  یاشهیش یهان لبهیاز درازتر یکی ینقطه مركز

قه پس از یپنج دقتا سمت مركز آن خرد شود. 

 به ابعاد یداخل مربع یهاشهی، خرده ششکستن

 mm 50 شود.یشمارش م 

INSO 5920-2-3 
 5-6-3بند 

 mm به ابعاد یشه ها در مربعیتعداد خورده ش

 .عدد نباشد 40كمتر از  50

11  

 :یو خزش ییفواصل هوا

مجاور  ین قطعات برقدار و قطعات فلزیفواصل ب

 یم یریاندازه گ یو خزش ییدر دو حالت هوا

 شوند.

INSO 5920-2-3 
 7-3بند 

 دینباشده  یریاندازه گ یو خزش ییفواصل هوا

و  1-11ر مشخص شده در جدول یاز مقاد

كمتر  INSO 5920-1 از استاندارد 11-3

 باشند.

12  

 :چ اتصالیس پجن یبررس -نیاتصال زم

 زا دیبا نیزم اتصال نالیترم قطعات ریسا ای ها چیپ

 و نزن زنگ سطح با یمواد ای نزن زنگ فلز ای برنج

 .باشند لخت یفلز تماس سطح

 

INSO 5920-2-3 
 8-3بند 

INSO 5920-1 

 8-2-7بند 

 ثابت( به یكش می)س هیتغذ كابل به كه یچراغ

 نیزم اتصال است، شده متصل هیتغذ بند كی

 یبرا .باشد یاصل یها نالیترم كنار د دریبا

 تمام ،یمعمول یهاچراغ از ریغ به ییهاچراغ

 نیكمتر دیبا نیزم اتصال نالیترم قطعات

 میس با تماس از حاصل یتیالکترول یخوردگ

 آن با كه یفلز اتصاالت ریسا ای نیزم اتصال

 .باشند داشته را هستند، تماس در

 یهازمونآ لهیو بوس یمطابقت با بررس

 15و  14 یهاذكر شده در بخش یکیمکان

 شود.انجام میINSO 5920-1  استاندارد
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13  

 :مقاومت یبررس -نیاتصال زم

 یباریك منبع كه ولتاژ بیبا  A10زان یبه م یانیجر

ن یقه، بیدق 1حداقل  یباشد طیم V12آن كمتر از 

 ك از قطعاتین با هریا اتصال زمین و ینال زمیترم

شود، مقاومت بر  یسترس عبور داده مدر د یفلز

 شود. یان محاسبه میاساس افت ولتاژ و شدت جر

INSO 5920-2-3 
8-3بند   

INSO 5920-1 

 3-2-7بند 

 Ω0.5 ن مقاومت ازید اینبا یچ حالتیدر ه

 شتر شود.یب

14  

 :نال هایترم

ن سطح مقطع ین و بزرگتریبا كوچکتر ییهایهاد

از اتصال  پس یکیمجاز وصل شده واستحکام مکان

 ینال، مورد بررسیو نصب، متناسب با نوع ترم

 رد.یگیقرارم

INSO 5920-2-3 
 9-3بند 

م و یدر اتصال س یا دررفتگیچگونه لغزش یه

 د مشاهده گردد.ینال نبایترم

15  

 :یو درون یرونیب یم كشیس

 یهامیمطابق با استاندارد بر س یكشش و گشتاور

..( و خارج ور به برد و.یمختلف داخل )اتصال درا

 شود.یم یها بررست آنیچراغ وارد و وضع

INSO 5920-2-3 
 10-3بند 

م و یدر اتصال س یا دررفتگیچگونه لغزش یه

 د مشاهده گردد.یها نبانالیترم

16  

 :یکیك الکتروش

به  یبا استفاده از انگشتك آزمون، دسترس

ن عدم یشود. همچنیم یدار بررسبرق یهاقسمت

 یساده درسطح خارج قیقطعات عا یریقرارگ

 چراغ بدون دارابودن حفاظت دربرابرتماس

 شوند.ی، كنترل میتصادف

INSO 5920-2-3 
 11-3بند 

 مجاز داربرق یهاقسمت به یدسترس چگونهیه

 ست.ین

17  

 دوام:

   ساعت كه از 240چراغ باید به مدت زمان كل 

ساعت آن  21كه  تشکیل شده ساعته 24دوره  10

 اموش باشد كار كند.ساعت آن خ 3روشن و 

INSO 5920-2-3 
 12-3بند 

INSO 5920-1 

 12بند 

خطرناك شده و همچنین نباید د یچراغ نبا

 زودتر از موقع از كار بیافتد.



 

 
 وزارت نیـرو
 شركت توانیر
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 هايالزامات، معیارهاي ارزیابی فنی و آزمون تعیین

 مورد استفاده در معابر اصلی LEDهايچراغ

 53 از 29 صفحة

 01شماره ویرایش : 

 1399ماه تاریـخ تهیه: اسفند
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 رشیشرط پذ /مقدار شماره استاندارد نام و شرح آزمون فیرد

18  

 گرما:

چراغ  یة اجزایكل ی، دمایعاد ط كاركردیشرا در

چراغ، و  درون در هیتغذ یكشمیس المپ، شامل

 شود.یم یریگاندازه سطح بدنه چراغ

INSO 5920-2-3 
 12-3بند 

INSO 5920-1 

 4-15-2بند 

د از مقدار یك از اجزا چراغ نبایچ یه یدما

استاندارد  2-12و  1-12ن شده در جداول ییتع

 یمنیا باشندكه ییدما یددارایشتر شود و نبایب

)مطابق استاندارد  .اندازندیب مخاطره رابه

INSO 5920-2-3  دماهای اندازه گیری شده

در محفظه آزمون، بعلت بر روی چراغ 

تغییرات جابه جایی هوای طبیعی محل استفاده 

 كاهش داده شوند.( c°10چراغ، باید 

19  

 :IPدرجه 

 سخت و اجسام غبار، و گرد نفوذ برابر مقاومت در

به همان صورت ذكر شده در آزمون  رطوبت

بر آن،  شود. عالوهیده میسنج« IP-ساختار»

ط آزمون، یل شراز پس از اعماین یقیاستقامت عا

 رد.یگیم قرار یمورد بررس

INSO 5920-2-3 
 13-3بند 

 یقیگونه نفوذ آب و خاك و شکست عاچیه

 د مشاهده شود.ینبا

20  

 مقاومت عایقی:

د استاندار 9-3مطابق با بند  ،انجام آزمون قبل از

INSO 5920-1 قرار در محفظه رطوبت  نمونه

به  ولت 500به میزان  DCیك ولتاژ  گیرد سپس

هم و بهدار متصلمدت یك دقیقه بین قطعات برق

های در دسترس( اتصال زمین)یا بدنه و قسمت

 شود.اعمال و مقاومت الکتریکی اندازه گیری می

INSO 5920-2-3 
 14-3بند 

 4MΩ مقدار اندازه گیری شده نباید كمتر از

 باشد



 

 
 وزارت نیـرو
 شركت توانیر
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 53 از 30 صفحة
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 استقامت الکتریکی:

استاندارد  9-3مطابق با بند  ،انجام آزمون قبل از

INSO 5920-1 قرار در محفظه رطوبت  نمونه

 2U+1000یك ولتاژ سینوسی برابر با  گیرد سپس

V (U با معادل ولتاژ نامی نمونه می ).باشد

به مدت یك دقیقه به تجهیز اعمال  50فركانس 

ولتاژ  باید كمتر از نصف كنیم. در ابتدای آزمونمی

 به ریجتد به شود و سپس شده، اعمال تعیین

 .شود داده مقدار افزایش باالترین

INSO 5920-2-3 
 14-3بند 

 الکتریکی، هیچگونه مقاومت آزمون درخالل

 .دهد نباید رخ شکست یا پدیده سطحی تخلیه

22  

 مسیر ایجاد و آتش حرارت، برابر در مقاومت

 :خزشی

 شده از مواد عایقی ساخته مقاومت قطعات

قطعات و  جریان حامل هایقسمت نگهدارنده

SELV مواد  خود و قطعات بیرونی در جای

 را به الکتریکی در برابر شوك حفاظت كه عایقی

و حرارت بررسی  آورند، در برابر شعلهوجود می

 .شودمی

ای، شعله سوزنی و این آزمون توسط فشار ساچمه

 سیم ملتهب انجام می شود.

INSO 5920-2-3 
 15-3بند 

ملتهب های شعله سوزنی و سیم در آزمون

ثانیه شود.  30طول مدت سوختن نباید بیش از 

ه ضمناً هر قطره سوزانده یا مذاب شده از نمون

 نباید دستمال كاغذی را شعله ور نماید.

 در آزمون فشار ساچمه ای بعد از اعمال دما و

از آزمون باید  فشار قطر اثر به جا مانده

تجاوز  mm2و مقدار آن از شده گیریاندازه

 نکند.



 

 
 وزارت نیـرو
 شركت توانیر
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 قاومت در برابر ارتعاش:م

 حالت به ولی وضعیت تریننامناسب در چراغ

 ارتعاش مولد دستگاه به عادی نصب موقعیت

 .شود می متصل

 جهت لرزش در سخت ترین جهت است و

 دقیقه 30مدت زمان: 

 میلی متر 0،35دامنه: 

 هرتز 10هرتز ،  55هرتز ،  10دامنه فركانس: 

 اكتاو در دقیقهمیزان رفت و برگشت: تقریباً یك 

INSO 5920-1 
 20-4بند 

 

 ایمنی كه ای شده شل قطعه هیچ آزمون از بعد

 .شدبا داشته وجود نباید بیاندازد، مخاطره به را

24  

 اندازه گیری ضریب توان:

گیری در حالت پایدار چراغ اندازه ضریب توان 

 شودمی

 دستورالعمل توانیر
ز گیری شده نباید كمتر اضریب توان اندازه

 باشد. 9/0

 1 مصونیت –های سازگاری الکترومغناطیسیآزمون

25  

ساكن  تهیسیالکتر هیدر برابر تخل تیآزمون مصون

(ESD): 

تخلیه الکتریسیته این آزمون برای بررسی تاثیر 

ساكن از بدن انسان بر روی تجهیزات الکتریکی 

 شود.انجام می

پالس بوسیله یك ژنراتور تفنگی، در این آزمون 

به صورت هوایی و  kV 15با دامنه مشابهی  های

kV 8 در تمامی نقاط در به صورت مستقیم ،

تخلیه  مرتبه 20تعداددسترس كاربران و به 

 د.گردمی

IEC 61547 

 و 2-5بند 

IEC 61000-4-2 

نمونه تحت آزمون باید حداقل شرایط مطابق 

را داشته باشد. یعنی پس از  Bمعیار عملکرد 

ها بدون ل پالساعما انجام آزمون و توقف

چراغ عملکرد عادی خود را  دخالت كاربر باید

 داشته باشد.

                                                                                                                                                                              
1EMS- Immunity  



 

 
 وزارت نیـرو
 شركت توانیر
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26  

الکترومغناطیسی آزمون مصونیت در برابر امواج 

) EMS، با فركانس رادیوییتشعشعی

Radiated): 

مصونیت كلیه تجهیزات این آزمون برای بررسی 

رادیویی  امواجالکتریکی و الکترونیکی در برابر 

انجام متعدد مخابراتی  هایآنتن ساطع شده از

بدین شکل كه تجهیز در داخل یك اطاق  شود.می

در دامنه  V/m3و موج ایزوله قرارگرفته  كامال

 شود.به آن اعمال می GHz 1تا MHz80فركانسی

IEC 61547 

 و 3-5بند 
IEC 61000-4-3 

نمونه تحت آزمون باید حداقل شرایط مطابق 

 شد. یعنی در حینرا داشته با Aمعیار عملکرد 

 دو پس از انجام آزمون بدون دخالت كاربر بای

 چراغ عملکرد عادی خود را داشته باشد.

27  

آزمون مصونیت در برابر میدان مغناطیسی با 

 :فركانس قدرت

میدانهای مغناطیسی این آزمون برای بررسی اثر 

ل ناشی از جریانهای الکتریکی در حال عبور در كاب

تجهیزات توان باال بوط به مرها و سیمکشی های 

در این  شود.قوی انجام میمانند ترانسهای فشار 

نس بوسیله ایجاد میدانهای مغناطیسی با فركاآزمون 

، محصوالت مورد A/m 3هرتز و سطح  50

 ارزیابی قرار می گیرند.

IEC 61547 
 و 4-5بند 

IEC 61000-4-8 

نمونه تحت آزمون باید حداقل شرایط مطابق 

 را داشته باشد. یعنی در حین Aکرد معیار عمل

 ام آزمون بدون دخالت كاربر بایدپس از انج و

 چراغ عملکرد عادی خود را داشته باشد.

28  

 آزمون مصونیت در برابر رگباره

(Electrical Fast Transient Burst): 

قطار های اثر شبیه سازی برای آزمون م این انجا

صل كه در هنگام قطع و وگذرایی است  پالس

ای در رگباره ها به طورین كنتاكتورها و رلهبوب

 ns50/5در  kV1دامنه آنها وشبکه برق ایجاد شده 

 .است kHz5با فركانس تکرار 

IEC 61547 
 و 5-5بند 

IEC 61000-4-4 

نمونه تحت آزمون باید حداقل شرایط مطابق 

را داشته باشد. یعنی پس از  Bمعیار عملکرد 

ها بدون ال پالسانجام آزمون و توقف اعم

دخالت كاربر باید چراغ عملکرد عادی خود را 

 داشته باشد.



 

 
 وزارت نیـرو
 شركت توانیر
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29  

ناشی از  امواج هدایتی آزمون مصونیت در برابر

 :میدانهای الکترومغناطیسی با فركانس رادیویی

 دراین آزمون با ایجاد سیگنال ولتاژی از فركانس

مگاهرتز و به صورت مدوله  80كیلو هرتز تا  150

ط ژنراتور سیگنالهای رادیویی و توس AMشده 

ولت توسط آمپلی  3سپس تقویت آن تا سطح ولتاژ 

فایر و درنهایت القای آن بر روی خطوط تغذیه و 

I/O  بوسیله شبکه های كوپالژی، مصونیت

 تجهیزات را در برابر اثر القایی امواج رادیویی

ها و تجهیزات ساطع شده از دكل ها و آنتن

 بی قرار می گیرد.مخابراتی مورد ارزیا

IEC 61547 
 و 6-5بند 

IEC 61000-4-6 

نمونه تحت آزمون باید حداقل شرایط مطابق 

ن در حی را داشته باشد. یعنی Aمعیار عملکرد 

 دپس از انجام آزمون بدون دخالت كاربر بای و

 چراغ عملکرد عادی خود را داشته باشد.

30  

 (:1فراتاختامواج گذرا ) آزمون مصونیت در برابر

 kV6سطح ولتاژ های گذرا با آزمون پالسدر این 

سازی ، به منظور شبیهµs 50/1.2با مشخصه پالس

اعقه و تاثیر آن روی خطوط شبکه صوقوع شرایط 

برق به طور مستقیم و غیر مستقیم و یا تخلیه 

 شود.انجام میهای خازنی بانك

IEC 61547 
 و 7-5بند 

IEC 61000-4-5 و 

 دستورالعمل توانیر

مونه تحت آزمون باید حداقل شرایط مطابق ن

 را داشته باشد. یعنی دستگاه Cمعیار عملکرد 

تواند در حین آزمون دچار نقص شده ولی می

پس از آن با دخالت كاربر به عملکرد صحیح 

 خود ادامه دهد.

                                                                                                                                                                              
1 Surge 
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 شركت توانیر

 

 

 رالعمل:عنوان دستو

 هايالزامات، معیارهاي ارزیابی فنی و آزمون تعیین

 مورد استفاده در معابر اصلی LEDهايچراغ

 53 از 34 صفحة

 01شماره ویرایش : 

 1399ماه تاریـخ تهیه: اسفند

 

 

 هاآزمون( 5جدول شماره )
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آزمون مصونیت در برابر افت و قطع لحظه ای 

 :ولتاژ ورودی

ی ولتاژهای ناگهان افتبرای بررسی اثر این آزمون 

بدلیل بروز مشکالت  ایو قطعی های لحظه

افت  شودانجام میمختلف در شبکه برق رسانی 

و  کلیس 10و مدت اعمال  یولتاژ نام %70ولتاژ 

 0.5و مدت اعمال  یولتاژ نام %0 یقطع لحظه ا

اثر این نوسانات  بر روی تجهیز اعمال و کلیس

 .شودمی بررسی

IEC 61547 
 و 8-5بند 

IEC 61000-4-11 

نمونه تحت آزمون  -برای بررسی افت ولتاژ -

را  Bباید حداقل شرایط مطابق معیار عملکرد 

تواند در حین داشته باشد. یعنی دستگاه می

آزمون دچار نقص شده ولی پس از آن با 

دخالت كاربر به عملکرد صحیح خود ادامه 

 دهد.

نمونه تحت  -برای بررسی قطع لحظه ای-

 د حداقل شرایط مطابق معیار عملکردآزمون بای

B را داشته باشد. یعنی پس از انجام آزمون و 

ها بدون دخالت كاربر باید پالس توقف اعمال

 چراغ عملکرد عادی خود را داشته باشد.

 1 رادیویی تداخالت گیریاندازه –های سازگاری الکترومغناطیسیآزمون

32  

 آزمون تداخالت الکترومغناطیسی رسانشی:

از ای در حالت عملکرد عادی ، دسته در این آزمون

از طریق  MHz30تا  kHz9تداخالت كه در بازه 

گیری كند اندازهنمونه به شبکه انتقال پیدا می

 شود.می

BS EN 55015 

 1-3-4بند 

باید از  dB/µVمقادیر به دست آمده بر واحد 

از استاندارد  1حدود تعیین شده در جدول

 كمتر باشد.

                                                                                                                                                                              
1 EMI- Emission 
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 رالعمل:عنوان دستو

 هايالزامات، معیارهاي ارزیابی فنی و آزمون تعیین

 مورد استفاده در معابر اصلی LEDهايچراغ

 53 از 35 صفحة

 01شماره ویرایش : 

 1399ماه تاریـخ تهیه: اسفند

 

 

 هاآزمون( 5جدول شماره )

 رشیشرط پذ /مقدار شماره استاندارد نام و شرح آزمون فیرد

33  

 ون تداخالت الکترومغناطیسی تابشی:آزم

این آزمون به منظور سنجش این دسته از تداخالت 

كه از طریق  MHz30تا  kHz 9كه در بازه 

كند انجام دستگاه به محیط اطراف تابش می

 شود.می

 

 :یتابش یسیآزمون تداخالت الکترومغناط

دسته از تداخالت  نیآزمون به منظور سنجش ا نیا

 قیكه از طر GHz1تا  30MHz كه در بازه

 .یشودانجام م كندیاطراف تابش م طیدستگاه به مح

BS EN 55015 

 و 2-5-4بند 

 3-5-4بند 

این تست تنها در شرایطی كاربرد دارد كه با 

 توجه به كاربرد، اطالعات و تکنولوژی تجهیز،

گشتاور دو قطبی مغناطیسی بزرگی در تجهیز 

 تشکیل شود.

باید از  dB/µAواحد  مقادیر به دست آمده بر

از  9یا  8حدود تعیین شده در جدول 

 .استاندارد كمتر باشد

 

باید از  μV/mمقادیر به دست آمده بر واحد 

استاندارد  10حدود تعیین شده در این جدول 

 كمتر باشد.

34  

 :THDآزمون هارمونیك و 

توسط چراغ  THDو  های تولیدیهارمونیك

 .شودگیری میاندازه

IEC 61000-3-2 

 2-6بند 

 و الزامات توانیر

 3مقادیر به دست آمده باید با الزامات جدول 

 این دستورالعمل مطابقت داشته باشد.

35  

محدودیت تغییرات ولتاژ، افت و خیز ولتاژ آزمون 

 :ولتاژ 1و سوسوی

در این آزمون ویژگی مربوط به تغییرات ولتاژ و 

( در یك دوره كوتاه Flickerهمچنین سوسو )

و در یك دوره طوالنی چند ساعته  Pstقیقه چند د

Plt  با استفاده از مقادیرPst یری متوالی اندازه گ

 شود.می

IEC 61000-3-3 

 4بند 

مقادیر به دست آمده برای هركدام از موارد 

افت و خیز جریان و سوسو های كوتاه و بلند 

مدت با محدودیت های قید شده در استاندارد 

 مطابقت داشته باشند.

                                                                                                                                                                              
1 Flicker 



 

 
 وزارت نیـرو
 شركت توانیر

 

 

 رالعمل:عنوان دستو

 هايالزامات، معیارهاي ارزیابی فنی و آزمون تعیین

 مورد استفاده در معابر اصلی LEDهايچراغ

 53 از 36 صفحة

 01شماره ویرایش : 

 1399ماه تاریـخ تهیه: اسفند

 

 

 هاآزمون( 5جدول شماره )

 رشیشرط پذ /مقدار شماره استاندارد نام و شرح آزمون فیرد

 1پرتوزیستی آزمون

36  

 چراغ:ایمنی پرتوزیستی المپها و آزمون 

به و ارزیابی ایمنی چراغها این آزمون به منظور 

های خطر مواجهه با تابش، طور خاص آستانه

بندی گیری و طرح طبقه روش مرجع اندازهتعیین 

 برای ارزیابی و كنترل خطرات فتوبیولوژیکی ناشی

ة ناهمدوس گسترد های طیف چشمه»از تمام 

كه به صورت الکتریکی تغذیه « یتابش اپتیک

 nmتا  nm 200گسترة طول موج در شوند می

 شود.انجام می 3000

11722 ISIRI 

مقادیر اندازه گیری شده در بازه های مختلف 

فركانسی باید با حدود ارائه شده در این 

 استاندارد برای آن طیف تطابق داشته باشد.

 ایمنی -آزمون های درایور

37  

 نشانه گذاری:

م اطالعات مورد نیاز باید به صورت واضح و با دوا

گذاری شوند. دوام نشانه ها نشانهبر روی چراغ

 ثانیه مالش پارچه خیس آغشته 15گذاری به وسیله 

ثانیه مالش  15به آب و پس از خشك شدن با 

پارچه آغشته با حالل نفتی بر روی آن بررسی می 

 شود.

IEC61347-2-13 

 7بند 

اطالعات مندرج بایدكافی، خوانا و با دوام 

 باشند.

                                                                                                                                                                              
 در طول مدت اجرای آزمایشی این دستورالعمل انجام این بند آزمون الزامی نیست. 1



 

 
 وزارت نیـرو
 شركت توانیر

 

 

 رالعمل:عنوان دستو

 هايالزامات، معیارهاي ارزیابی فنی و آزمون تعیین

 مورد استفاده در معابر اصلی LEDهايچراغ

 53 از 37 صفحة

 01شماره ویرایش : 

 1399ماه تاریـخ تهیه: اسفند

 

 

 هاآزمون( 5جدول شماره )

 رشیشرط پذ /مقدار شماره استاندارد نام و شرح آزمون فیرد

38  

 :ك الکتریکیوش

با استفاده از انگشتك آزمون، دسترسی به 

شود. همچنین عدم دار بررسی میهای برققسمت

 خارجی درسطح ساده عایق قطعاتقرارگیری 

 دربرابرتماس حفاظت دارابودن بدون چراغ

 شوند.، كنترل میتصادفی

 داز استاندار 10مطابق با بند  یلیمتک یبررس

IEC 61347-1 ردیصورت پذ. 

IEC61347-2-13 

 8بند 

IEC 61347-1 

 10بند 

دار مجاز های برقهیچگونه دسترسی به قسمت

 نیست.

39  

 :ترمینال ها

هایی با كوچکترین و بزرگترین سطح مقطع هادی

مجاز وصل شده و استحکام مکانیکی پس از اتصال 

با نوع ترمینال، مورد بررسی و نصب، متناسب 

 گیرد.قرارمی

 از استاندارد 8مطابق با بند  یلیتکم یبررس

IEC 61347-1 ردیصورت پذ. 

IEC61347-2-13 

 9بند 

IEC 61347-1 

 8بند 

هیچگونه لغزش یا دررفتگی در اتصال سیم و 

 ترمینال نباید مشاهده گردد.

40  

 اتصال زمین:

 ی باری كه ازبا یك ولتاژ ب A10جریانی به میزان 

V12  دقیقه بین ترمینال 1تجاوز نمی كند به مدت 

زمین و یا اتصال زمین با هریك از قطعات فلزی 

در دسترس عبور داده می شود، مقاومت بر اساس 

 افت ولتاژ و شدت جریان محاسبه می شود.

 از استاندارد 9مطابق با بند  یلیتکم یبررس

IEC 61347-1 ردیصورت پذ. 

IEC61347-2-13 

 10بند 

IEC 61347-1 

 9بند 

 Ω 0.5در هیچ حالتی نباید این مقاومت از 

 بیشتر شود.



 

 
 وزارت نیـرو
 شركت توانیر

 

 

 رالعمل:عنوان دستو

 هايالزامات، معیارهاي ارزیابی فنی و آزمون تعیین

 مورد استفاده در معابر اصلی LEDهايچراغ

 53 از 38 صفحة

 01شماره ویرایش : 

 1399ماه تاریـخ تهیه: اسفند

 

 

 هاآزمون( 5جدول شماره )

 رشیشرط پذ /مقدار شماره استاندارد نام و شرح آزمون فیرد

41  

 بندی مقاومت در برابر رطوبت و عایق

 در محفظه رطوبت نمونه ،انجام آزمون قبل از

قرار  IEC 61347-1استاندارد  11مطابق با بند 

ولت به  500به میزان  DCیك ولتاژ  گیرد سپس

قطعات برقدار و بدنه فلزی،  مدت یك دقیقه بین

ترمینال های كنترل در جایی كه مرتبط است، بین 

مدارهای ورودی و خروجی اعمال و مقاومت 

 شود.الکتریکی اندازه گیری می

IEC 61347-2-13 

 و 11بند 

IEC 61347-1 

 2-8-پیوست ر

مگا اهم برای  2مقاومت عایقی نباید از مقدار 

مگااهم  4( و یه)عایق بندی پا Iتجهیز كالس 

)عایق بندی مضاعف یا  II برای تجهیز كالس

 IECاستاندارد  3-شده( و جدول رتقویت

 كمتر باشد. 61347-1

42  

 استقامت الکتریکی:

 داستاندار 11مطابق با بند  ،انجام آزمون قبل از

IEC 61347-1 قرار در محفظه رطوبت  نمونه

با  3یك ولتاژ سینوسی مطابق با جدول  گیرد سپس

به مدت یك دقیقه به تجهیز اعمال می  50فركانس 

ولتاژ  باید كمتر از نصف كنیم. در ابتدای آزمون

 به تدریج به شود و سپس شده، اعمال تعیین

 .شود داده مقدار افزایش باالترین

IEC61347-2-13 

 و 12بند 

IEC 61347-1 

 3-8-پیوست ر

در خالل آزمون مقاومت الکتریکی، هیچگونه 

 .یا پدیده شکست نباید رخ دهد تخلیه سطحی

43  

 شرایط خطا:

 هایی كه فواصل هوایی واتصال كوتاه بر روی مسیر

تر از حدود استاندارد دارند، دو سر خزشی كم

های تشکیل شده از عناصر نیمه هادی، بین عایق

های الك و منسوجات و همچنین دو سر خازن

 شود.الکترولیتی ایجاد می

 

IEC61347-2-13 

 14بند 

بایست ضمن حفظ مقاومت عایقی نمونه می

، باعث انتشار شعله، مواد ذوب MΩ1حداقل 

 شده و یا گازهای قابل اشتعال نشود.



 

 
 وزارت نیـرو
 شركت توانیر

 

 

 رالعمل:عنوان دستو

 هايالزامات، معیارهاي ارزیابی فنی و آزمون تعیین

 مورد استفاده در معابر اصلی LEDهايچراغ

 53 از 39 صفحة

 01شماره ویرایش : 

 1399ماه تاریـخ تهیه: اسفند

 

 

 هاآزمون( 5جدول شماره )

 رشیشرط پذ /مقدار شماره استاندارد نام و شرح آزمون فیرد

44  

 ساختار:

موادی كه در ساختار دستگاه به كار رفته است 

 توسط بازرسی بررسی خواهد شد.

 از استاندارد 15مطابق با بند  یلیتکم یبررس

IEC 61347-1 ردیصورت پذ. 

IEC61347-2-13 

 16بند 

IEC 61347-1 

 15بند 

چوب، پنبه ، ابریشم ، كاغذ و مواد الیافی 

 مشابه ، نباید به عنوان عایق به كار روند.

45  

 :فواصل هوایی و خزشی

فواصل بین قطعات برقدار و قطعات فلزی مجاور 

در دو حالت هوایی و خزشی اندازه گیری 

 شوند.می

IEC61347-2-13 

 و 17بند 

IEC 61347-1 

فواصل هوایی و خزشی اندازه گیری شده نباید 

از  8و  7از مقادیر مشخص شده در جدول 

 كمتر باشند. IEC 61347-1استاندارد 

46  

 های برقدار و اتصاالت:پیچ ها، قسمت

د گشتاور مکانیکی مطابق شرایط مندرج در استاندار

به كلیه اتصاالت مکانیکی اعمال شده و وضعیت 

 شود.می ها بررسیآن

IEC61347-2-13 

 18بند 

صاالت مکانیکی كه خراب شدن پیچ ها و ات

ر شود، باید د درایور منجر به ناایمن شدن هاآن

های مکانیکی بوجودآمده مقاوم مقابل تنش

 .باشند

47  

 ایجاد و آتش حرارت، برابر در مقاومت

 :مسیرخزشی

مقاومت قطعات ساخته شده از مواد عایقی 

ای حامل جریان وقطعات نگهدارنده قسمته

SELV  در جای خود و قطعات بیرونی مواد

عایقی كه حفاظت در برابر شوك الکتریکی رابه 

آورند، در برابر شعله و حرارت بررسی وجود می

 .شودمی

ای، شعله سوزنی و این آزمون توسط فشار ساچمه

 سیم ملتهب انجام می شود.

IEC61347-2-13 

 و 19بند 
INSO 5920-1 

 13بند 

ملتهب،  میو س یشعله سوزن یدر آزمون ها

شود.  هیثان 30از  شیب دیطول مدت سوختن نبا

ه مذاب شده از نمون ایضمناً هر قطره سوزانده 

 .دیرا شعله ور نما یدستمال كاغذ دینبا

بعد از اعمال دما و  یاآزمون فشار ساچمه در

 دیفشار قطر اثر به جا مانده از آزمون با

تجاوز   2mmه و مقدار آن ازشد یریگاندازه

 نکند



 

 
 وزارت نیـرو
 شركت توانیر

 

 

 رالعمل:عنوان دستو

 هايالزامات، معیارهاي ارزیابی فنی و آزمون تعیین

 مورد استفاده در معابر اصلی LEDهايچراغ

 53 از 40 صفحة

 01شماره ویرایش : 

 1399ماه تاریـخ تهیه: اسفند

 

 

 هاآزمون( 5جدول شماره )

 رشیشرط پذ /مقدار شماره استاندارد نام و شرح آزمون فیرد

48  

 مقامت در برابر خوردگی:

های قطعات آهنی موجود در درایور، در محلول

ور و سپس شیمیایی تعیین شده در استاندارد غوطه

در رطوبت شدید و متعاقباً در معرض حرارت 

شدید قرارگرفته و پس از رسیدن به شرایط عادی، 

 شود.ها بررسی میوضعیت آن

IEC61347-2-13 

 و 20بند 
INSO 5920-1 

 1-18-4بند 

پس از انجام آزمون سطح قطعات نباید هیچ 

 .نشانی از زنگ زدگی داشته باشد

 ایمنی -آزمون های مدول

49  

 نشانه گذاری:

بایست به صورت واضح و اطالعات مورد نیاز می

 گذاری شوند. دوامبا دوام بر روی مدول ها نشانه

 تانیه مالش پارچه خیس 15نشانه گذاری به وسیله 

ثانیه مالش 15آغشته به آب پس از خشك شدن با 

 پارچه آغشته با حالل نفتی بر روی آن بر روی آن

 بررسی می شود.

IEC 62031 

 7بند 

 الزامات توانیر

بایست كافی و با دوام اطالعات مندرج می

 باشند.

50  

 ساختمان:

موادی كه در ساختمان دستگاه به كار رفته است 

 وسط بازرسی بررسی خواهد شد.ت

 از استاندارد15بررسی تکمیلی مطابق با بند 

IEC 61347-1  .صورت پذیرد 

IEC 62031 

 15بند 

IEC 61347-1 

 15بند 

چوب، پنبه ، ابریشم ، كاغذ و مواد الیافی 

 مشابه ، نباید به عنوان عایق به كار روند.

 LEDمات عملکردی برای چراغالزا



 

 
 وزارت نیـرو
 شركت توانیر

 

 

 رالعمل:عنوان دستو

 هايالزامات، معیارهاي ارزیابی فنی و آزمون تعیین

 مورد استفاده در معابر اصلی LEDهايچراغ

 53 از 41 صفحة

 01شماره ویرایش : 

 1399ماه تاریـخ تهیه: اسفند

 

 

 هاآزمون( 5جدول شماره )

 رشیشرط پذ /مقدار شماره استاندارد نام و شرح آزمون فیرد

 ت 51

 ی دوره ای:*تغییرات دما

در بازه  C 50˚و  -C 10˚چراغ در دمای بین 

 1000بار ) 250ساعت و طول دوره  4زمانی 

گیرد. زمان ماندگاری در دمای ساعت( قرار می

ساعت و زمان انتقال بین  1كمینه و بیشینه هر كدام 

 1(K/min1 این دو نیز هركدام یك ساعت)معادل

 د.دقیقه خاموش و روشن شو 17است.چراغ هر 

INSO 20873-2-1 

 3-10بند 
 

هیچگونه خرابی فیزیکی دیده نشود و نشانه 

گذاری ها آسیب ندیده باشند و كد شار 

( جدول شماره 14)مندرج در ردیف ) 9نوری

دقیقه  15این دستورالعمل(، در حداقل مدت  3

 كاركرد حفظ شود.

 

52  

 *كلید زنی:

خاموش  S 30روشن و  S 30كلیدزنی به صورت

نصف طول عمر نامی تجهیز، در شرایط  به تعداد

انجام  %65و رطوبت نسبی كمتر از  C25˚ محیطی

 شود.می

INSO 20873-2-1 

 3-10بند 

 

هیچگونه خرابی فیزیکی دیده نشود و نشانه 

گذاری ها آسیب ندیده باشند و كد شار 

 3جدول شماره  (14) )مندرج در ردیف9نوری

یقه دق 15این دستورالعمل(، در حداقل مدت 

 كاركرد حفظ شود.

53  

 *طول عمر تسریع یافته كاركردی :

دستگاه پس از بای پس نمودن هر گونه وسیله 

ساعت در دمای  1000مدت  به ،محافظ دمایی

K10 +qt2 شود.قرار داده می 

INSO 20873-2-1 

 3-10بند 

 

شارنوری اولیه، در حداقل مدت  %80حداقل 

 دقیقه كاركرد باید حفظ شود. 15

                                                                                                                                                                              
مطابق استاندارد نیز انجام شود كه در این صورت باید سایر شرایط مندرج در بند مربوط به این روش نیز رعایت  K/min 10تواند با نرخ تغییر دمایمیاین آزمون 1

 گردد.
2 qt توسط خریدار اعالم شده  1 عبارت است از باالترین دمای محیط اطراف چراغ مربوط به عملکرد اسمی چراغ تحت شرایط كاركرد عادی، كه در جدول شماره

 هر كدام كه بیشتر باشد. 2یا مقدار ادعا شده توسط سازنده در جدول شماره  است



 

 
 وزارت نیـرو
 شركت توانیر

 

 

 رالعمل:عنوان دستو

 هايالزامات، معیارهاي ارزیابی فنی و آزمون تعیین

 مورد استفاده در معابر اصلی LEDهايچراغ

 53 از 42 صفحة

 01شماره ویرایش : 

 1399ماه تاریـخ تهیه: اسفند

 

 

 هاآزمون( 5جدول شماره )

 رشیشرط پذ /مقدار شماره استاندارد نام و شرح آزمون فیرد

54  

 :1های نور سنجیرسی صحت داده*بر

گیری شده و جدول شار نور خروجی چراغ اندازه

آید. همچنین منحنی پخش نور چراغ به دست می

جدول پخش نور چراغ در قالب فایل الکترونیکی 

 گردد.و نسخه چاپی از سازنده اخذ می

INSO 20873-1 
 6بند 

صفحه نیم 5مقایسه اعداد جدول پخش نور در 

چنین كفایت رزولوشن زوایای و هم اصلی

 عمودی و افقی به شرحی كه در استاندارد آمده

گیرد. همچنین كلیه است مورد بررسی قرار می

اعداد مندرج در فایل الکترونیکی جدول پخش 

نور چراغ، ارائه شده توسط سازنده، نباید 

هیچگونه تفاوتی با اعداد متناظر در نسخه 

 چاپی آن داشته باشند.

55  

 :2مختصات رنگ بندی *كنترل

 اندازه گیری پارامترهای:

( و شاخص نمود رنگ CCTدمای رنگ هم بسته )

(CRI) 

INSO 20873-2-1 

 9بند 

با  CCTگیری شدة و اندازهCRI  مقادیر

)ضمن تأمین  2مقادیر مندرج در جدول 

و  3جدول  17خواسته های مندرج در ردیف 

این  1جدول شماره  خواسته خریدار در

 مطابقت داشته باشد.لعمل( دستورا

56  

 بررسی صحت بهره نوری چراغ :

 بهره نوری چراغ از تقسیم مقدار شار نوری اولیه

خروجی بر توان مصرفی ورودی چراغ محاسبه 

 گردد.می

INSO 20873-2-1 

 3-8بند 

مقدار به دست آمده نباید در هیچ حالتی از 

 مقدار ادعا شده توسط سازنده كمتر باشد. 90%

                                                                                                                                                                              
1 Photometric Data 

2Chromaticity coordinates 



 

 
 وزارت نیـرو
 شركت توانیر

 

 

 رالعمل:عنوان دستو

 هايالزامات، معیارهاي ارزیابی فنی و آزمون تعیین

 مورد استفاده در معابر اصلی LEDهايچراغ

 53 از 43 صفحة

 01شماره ویرایش : 

 1399ماه تاریـخ تهیه: اسفند

 

 

 هاآزمون( 5جدول شماره )

 رشیشرط پذ /مقدار شماره استاندارد نام و شرح آزمون فیرد

57  

 :1ون طول عمر چراغآزم

چراغ درون چمبر محیطی قرار گرفته و دمای نقطه 

محیط  C25˚مشخص شده بر روی چیپ در دمای 

و بعد از رسیدن به شرایط پایداری دمایی، ثبت 

 نشود. با استفاده از نتایج ارایه شده از آزمومی

 LM-80-08  و تحلیل آن درTM-21-11  طول

 شود.عمر چراغ تخمین زده می

ANSI UL 1598 
 و 7-19بند 

TM-21-11 

 

طول عمر محاسبه شده از این روش باید 

بوده و  2مطابق مقدار ادعا شده در جدول 

جدول  12مقدار حداقلی مندرج در ردیف 

 ( این دستورالعمل را جوابگو باشد.3شماره )

 

58  

 توان كل مدار:

های در ولتاژ اسمی زمانی كه لوازم كنترل با مدول

LED گیری كنند توان كل مدار اندازهكار می

 شود.می

INSO 20873-2-1 

 و 7بند 

IEC 62717 
 7بند 

ر مقدار اظها %110توان كل مدار نباید بیش از 

 شده سازنده باشد.

59  

 ضریب جابجایی:

های كه لوازم كنترل در توان اسمی با مدولزمانی 

LED كند و كل مجموعه با ولتاژ و كار می

شود ضریب توان مدار میفركانس اسمی تغذیه 

 شود.گیری میاندازه

INSO 20873-2-1 
 پیوست الف و 7بند 

IEC 62717 
 A.2 بند

از مقدار  05/0ضریب جابجایی نباید بیش از 

 نشانه گذاری شده كمتر باشد.

60  

 ولتاژ و جریان تغذیه:

های كه لوازم كنترل در توان اسمی با مدولزمانی

LED اندازه گیری كند جریان تغذیه كار می

 شود.می

 ولت و 265ولت و  180ولتاژ تغذیه نیز در دو حد 

یا رنج گسترده تری كه سازنده ادعا می كند. با 

ی توجه به نوع خروجی درایور مورد ارزیابی قرار م

 گیرد.

INSO 20873-2-1 

 ریدستورالعمل توان

IEC 62384   
 7بند

 

نه + از مقدار نشا%10جریان تغذیه نباید بیش از

 گذاری شده تفاوت داشته باشد.

عملکرد چراغ در محدوده ولتاژ ذكر شده 

نبایستی دچار اختالل گردد و همچنین پس از 

انجام آزمون . چراغ در ولتاژ اسمی خود 

 كاركرد عادی خود را خواهد داشت.

                                                                                                                                                                              
1 In Situation Temperature Measurment Test (ISTMT) 



 

 
 وزارت نیـرو
 شركت توانیر

 

 

 رالعمل:عنوان دستو

 هايالزامات، معیارهاي ارزیابی فنی و آزمون تعیین

 مورد استفاده در معابر اصلی LEDهايچراغ

 53 از 44 صفحة

 01شماره ویرایش : 

 1399ماه تاریـخ تهیه: اسفند

 

 

 هاآزمون( 5جدول شماره )

 رشیشرط پذ /مقدار شماره استاندارد نام و شرح آزمون فیرد

 عملکرد –آزمون های درایور 

61  

 بررسی نشانه گذاری و محفظه درایور :

 وریدرا یبر رو دیبا ازیاطالعات مورد ن

و همچنین محفظه درایور نیز  شوند یگذارنشانه

 گردد.بازرسی می

IEC 62384 
 6بند 

 دستورالعمل توانیر

 اطالعات مندرج می بایست كافی باشند.

مشخصات محفظه درایور مطابق با الزامات 

 توانیر باشد.

62  

 الزاامات راه اندازی و اتصاالت:

ولتاژ  LEDك مدول بعد از راه اندازی یا اتصال ی

 گیری می شود.و جریان خروجی اندازه

IEC 62384 

 1-7بند 

مقدار نامی  %110ثانیه به 2خروجی در طول 

 برسد.

63  

 ولتاژ و جریان خروجی:

ا ولتاژ و جریان خروجی لوازم كنترلی هنگامی كه ب

گیری شوند اندازهولتاژ تغذیه اسمی تغذیه می

 شود.می

IEC 62384 

 2-7بند 

ن ولتاژ و جریان خروجی نباید بیش از نوسا

 با مقادیر نامی تفاوت داشته باشند. 10%

64  

 آزمون عملکردی برای شرایط غیرعادی:

لوازم كنترل با ولتاژ اسمی برای یك ساعت بدون 

 شود.داخلی تغذیه می LEDمدول های 

IEC 62384 

 1-12بند 
 لوازم كنترل نباید آسیب ببیند.

65  

ترل مقاوم در برابر اتصال آزمون برای لوازم كن

 كوتاه:

ه لوازم كنترل برای یك ساعت یا تا زمانی كه وسیل

 شود.محافظ مدار عمل كند، اتصال كوتاه می

IEC 62384 

 2-12بند 

لوازم كنترل نباید آسیب ببیند)با جایگزینی 

 وسیله محافظ در صورت عملکرد آن(



 

 
 وزارت نیـرو
 شركت توانیر

 

 

 رالعمل:عنوان دستو

 هايالزامات، معیارهاي ارزیابی فنی و آزمون تعیین
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 01شماره ویرایش : 
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 هاآزمون( 5جدول شماره )

 رشیشرط پذ /مقدار شماره استاندارد نام و شرح آزمون فیرد

66  

 آزمون دوام :

 آزمون شوك چرخه دمایی: -

مقدار  ایو  -C°10 ل ابتدا در دمایلوازم كنتر

به مدت یك ساعت و  ،سازنده یبه ادعا نترییپا

به مدت یك ساعت  ctای به دمای سپس در محفظه

 بار تکرار 5شود و این چرخه دیگر نگه داشته می

 شود.می

 آزمون كلید زنی ولتاژ تغذیه: -

 ثانیه30در ولتاژ تغذیه اسمی لوازم كنترل باید 

 200یه خاموش شود. این چرخه ثان 30روشن و 

کرار بار با شرایط بار بیشینه ت 800بار بدون بار و 

 شود.می

IEC 62384 

 1-13بند 

مناسب،  LEDهای لوازم كنترل باید با مدول

 دقیقه به طور صحیح كار كند. 15برای 

67  

 آزمون دوام:

پس از آزمون های شوك چرخه دمایی و كلید زنی 

مناسب در ولتاژ  LEDی لوازم كنترل با مدول ها

درایور برای آن تأمین  ctدمای  تغذیه اسمی كه

 ساعتی كار كند. 200گردد و برای یك دوره 

IEC 62384 

 2-13بند 

ای در پایان این زمان لواز م كنترل باید تا دم

 LEDاتاق سرد شود سپس با مدول های 

دقیقه به طور صحیح كار  15مناسب، برای 

 كند.

 ایههای نمونآزمون

1  

 بررسی ظاهری:

اتصاالت الکتریکی و مکانیکی و  ابعاد، وزن و

 قطعات منفصله)منبع نور، درایور و ...( به صورت

 ظاهری بررسی شود.

--- 

هیچگونه اختالف ظاهری با نمونه مرجع 

نداشته و رواداری ابعاد بیش از دو درصد و 

 وزن بیش از پنج درصد مشاهده نگردد.

2  

 و وجود مدارك: گذاریبررسی نشانه

نشانه گذاری بر روی چراغ به درستی انجام شده 

باشد و برگه اطالعات داده، همراه تجهیز موجود 

 باشد.

 هیچگونه نقصی مشاهده نگردد. ---



 

 
 وزارت نیـرو
 شركت توانیر

 

 

 رالعمل:عنوان دستو
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 هاآزمون( 5جدول شماره )

 رشیشرط پذ /مقدار شماره استاندارد نام و شرح آزمون فیرد

3  

 بررسی مدارك خرید اجزاء و قطعات:

مدارك مربوط به خرید قطعات)به خصوص منبع 

 نور( مورد بررسی قرار گیرد.
 

رید از منبع معتبر )مورد مدارك مربوط به خ

 تأیید در تایپ تست( باشد.

4  

بررسی گستره ولتاژ عملکرد چراغ در محدودة 

 كمینه و بیشینة ادعا شدة سازنده ضمنا در صورتی

ا كه سازنده محافظت در برابر اضافه ولتاژ را ادع

 ولت موضوع احراز شود. 400كرده باشد، در ولتاژ 

 عملکرد چراغ مختل نشود. ---

5  

 توان كل مدار:

ای در ولتاژ اسمی زمانی كه لوازم كنترل با مدول ه

LED كنند توان كل مدار اندازه گیری كار می

 شود.می

INSO 620873-2-

1 

 و 7بند 
IEC 62717 

 7بند 

 %110تطابق با مقدار نامی و نباید بیش از 

 مقدار اظهار شده سازنده باشد.

 غ 6

 جریان تغذیه:

های  مدولدر توان اسمی با كه لوازم كنترل زمانی

LED گیری كند جریان تغذیه اندازهكار می

 شود.می

INSO 620873-2-

1 

 پیوست الف

 و
IEC 62717 

 A.2بند 

یش تطابق با مقدار نامی و جریان تغذیه نباید ب

گذاری شده تفاوت + از مقدار نشانه%10از

 داشته باشد.

7  

 اندازه گیری ضریب توان:

گیری پایدار چراغ اندازه در حالت ضریب توان 

 شودمی

INSO 620873-2-

1 

 پیوست الف و
IEC 62717 

 A.2 بند

 از مقدار 05/0ضریب توان مدار نباید بیش از 

 نشانه گذاری شده كمتر باشد.

8  

 :THDآزمون هارمونیك و 

توسط چراغ THD و هارمونیك های تولیدی

 شود.اندازه گیری می

IEC 61000-3-2 

 2-6بند 

و حدود رواداری  ر ادعا شدة سازندهبا مقادی

 مجاز مندرج در استاندارد تطابق داشته باشد.



 

 
 وزارت نیـرو
 شركت توانیر
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 53 از 47 صفحة
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 هاآزمون( 5جدول شماره )

 رشیشرط پذ /مقدار شماره استاندارد نام و شرح آزمون فیرد

9  

 آزمون مقاومت عایقی:

دار متصل مقدار مقاومت عایقی بین قطعات برق

 500به میزان  DCهم و اتصال زمین با یك ولتاژ به

 شود.گیری میدقیقه اندازه 1ولت به مدت 

INSO 5920-2-3 

 14-3بند 

 4MΩ دازه گیری شده نباید كمتر ازمقدار ان

 باشد

10  

 آزمون استقامت الکتریکی:

هرتز به  50با فركانس  U 2یك ولتاژ سینوسی 

دقیقه بین قطعات برقدار و بدنه اعمال  1مدت 

 شود.

INSO 5920-2-3 

 14-3بند 

نباید هیچگونه شکست عایقی، قطعی ولتاژ 

 ورودی و آرك سطحی مشاهده شود.

11  

 :1IPدرجه 

 و سخت اجسام غبار، و گرد نفوذ برابر در متمقاو

 شود.سنجیده می رطوبت

INSO 5920-2-3 

 1-6-3بند 
 با كد تأیید شده در تایپ تست مطابق باشد

12  

 :2های نور سنجیبررسی صحت داده

گیری شده و جدول شار نور خروجی چراغ اندازه

آید. همچنین منحنی پخش نور چراغ به دست می

غ در قالب فایل الکترونیکی جدول پخش نور چرا

 گردد.و نسخه چاپی از سازنده اخذ می

INSO 20873-1 
 6بند 

صفحه نیم 5مقایسه اعداد جدول پخش نور در 

اصلی، و همچنین كفایت رزولوشن زوایای 

 عمودی و افقی به شرحی كه در استاندارد آمده

گیرد. همچنین كلیه است مورد بررسی قرار می

یل الکترونیکی جدول پخش اعداد مندرج در فا

نور چراغ، ارائه شده توسط سازنده، نباید 

هیچگونه تفاوتی با اعداد متناظر در نسخه 

 چاپی آن داشته باشند.

13  

 بررسی صحت بهره نوری چراغ :

 چراغ از تقسیم مقدار شار نوری اولیه بهره نوری

خروجی بر توان مصرفی ورودی چراغ محاسبه 

 گردد.می

INSO 20873-2-1 

 3-8بند 

مقدار به دست آمده نباید در هیچ حالتی از 

 مقدار ادعا شده توسط سازنده كمتر باشد. 90%

                                                                                                                                                                              
 ای انجام شود.های نمونهاین آزمون باید پس از سایر آزمون 1

2 Photometric Data 



 

 
 وزارت نیـرو
 شركت توانیر
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 رشیشرط پذ /مقدار شماره استاندارد نام و شرح آزمون فیرد

14  

 كنترل مختصات رنگ بندی:

 اندازه گیری پارامترهای:

( و شاخص نمود رنگ CCTدمای رنگ هم بسته )

(CRI) 

INSO 20873-2-1 

 9بند 

با  CCTگیری شدة و اندازه CRI مقادیر

)ضمن تأمین  2در جدول مقادیر مندرج 

و  3جدول  17خواسته های مندرج در ردیف 

این  1شماره  جدول خواسته خریدار در

 مطابقت داشته باشد.دستورالعمل( 

 های جاریآزمون

1  

 بررسی ظاهری:

اتصاالت الکتریکی و مکانیکی و قطعات منفصله 

 )منبع نور، درایور و ...( به صورت ظاهری بررسی

 شود.

--- 

 رطول عم

هیچگونه اختالف ظاهری با نمونه مرجع 

 وجود نداشته باشد.

2  

 گذاری و وجود مدارك:بررسی نشانه

نشانه گذاری بر روی چراغ به درستی انجام شده 

باشد و برگه اطالعات داده، همراه تجهیز موجود 

 باشد.

 هیچگونه نقصی مشاهده نگردد. ---

3  

 آزمون مقاومت عایقی:

دار متصل ن قطعات برقمقدار مقاومت عایقی بی

 500به میزان  DCهم و اتصال زمین با یك ولتاژ به

 شود.گیری میاندازهثانیه  1 ولت به مدت

INSO 5920-1 

Annex Q 

 

 2MΩ مقدار اندازه گیری شده نباید كمتر از

 باشد

4  

 :1آزمون استقامت الکتریکی

با فركانس   1.5kVیك ولتاژ سینوسی حداقل

ه بین قطعات برقدار و بدن نیهثا 1هرتز به مدت 50

 اعمال شود.

INSO 5920-1 

Annex Q 

 

آمپر میلی 5بیشینه جریان شکست نباید از 

 بیشتر شود.

                                                                                                                                                                              
 نماید.مقاومت عایقی و استقامت الکتریکی كفایت می انجام یکی از دو آزمون1



 

 
 وزارت نیـرو
 شركت توانیر

 

 

 رالعمل:عنوان دستو
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 مورد استفاده در معابر اصلی LEDهايچراغ
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 هاآزمون( 5جدول شماره )

 رشیشرط پذ /مقدار شماره استاندارد نام و شرح آزمون فیرد

5  

 اتصال زمین:

باری با یك منبع كه ولتاژ بی A10جریانی به میزان 

ثانیه،  1باشد طی حداقل می V12تا V6آن بین 

ز بین ترمینال زمین و یا اتصال زمین با هریك ا

قطعات فلزی در دسترس عبور داده می شود، 

مقاومت بر اساس افت ولتاژ و شدت جریان 

 محاسبه می شود.

INSO 5920-1 

Annex Q 

 

 0.5Ωدر هیچ حالتی نباید این مقاومت از 

 بیشتر شود.

 

 

 



 

 
 وزارت نیـرو
 شركت توانیر

 

 

 رالعمل:عنوان دستو

 هايالزامات، معیارهاي ارزیابی فنی و آزمون تعیین

 مورد استفاده در معابر اصلی LEDهايچراغ

 53 از 50 صفحة

 01شماره ویرایش : 

 1399ماه تاریـخ تهیه: اسفند

 

 

 منطقه یانتخاب سطح آلودگ یراهنما(: 1)شماره وست یپ

 منطقه ( راهنماي انتخاب سطح آلودگی6جدول شماره )

 شرایط نوعی منطقه مثال سطح آلودگی ردیف

 E1 خیلی سبک 1

 از هر دریا، بیابان یا زمین خشک باز km50بیش از  -

 از منابع آلودگی انسانی km10بیش از  -

 در فاصله کمتر از مقادیر فوق نسبت به منابع آلودگی، اما با شرایط زیر: -

 دباد غالب مستقیما از طرف این منابع آلودگی نباش

 و / یا وجود شستشوی منظم ماهانه توسط باران      

 E2 سبک 2

- km50-10 از دریا، بیابان یا زمین خشک باز 

- km10-5 از منابع آلودگی انسانی 

 در فاصله کمتر از مقادیر فوق نسبت به منابع آلودگی، اما با شرایط زیر: -

 باد غالب مستقیما از طرف این منابع آلودگی نباشد

 یا وجود شستشوی منظم ماهانه توسط بارانو /        

 متوسط 3

E3 

- km10-3 از دریا، بیابان یا زمین خشک باز 

- km 5-1 از منابع آلودگی انسانی 

 در فاصله کمتر از مقادیر فوق نسبت به منابع آلودگی، اما با شرایط زیر: -

 باد غالب مستقیما از طرف این منابع آلودگی نباشد

 شوی منظم ماهانه توسط بارانو / یا وجود شست       

E4 

 نسبت به منابع آلودگی، اما با شرایط زیر: E3در فاصله بیشتر از مقادیر  -

 د ماه( رخغالبا مه غلیظ )یا باران ریز( پس از یک فصل انباشت آلودگی خشک طوالنی )چند هفته یا چن

 دهد می

 و / یا باران سنگین با رسانایی باال رخ می دهد

 وجود دارد 2ESDDبرابر  10تا  5، بین  1NSDDیا سطح باالیی از  و /       

 سنگین 4
E5 

 از دریا، بیابان یا زمین خشک باز km 3در محدوده   -

 از منابع آلودگی انسانی km 1در محدوده   -

E6 -  در فاصله بیشتر از مقادیرE5 :نسبت به منابع آلودگی، اما با شرایط زیر 

                                                                                                                                                                              
 شینی غیر قابل انحاللنچگالی ته  1
 چگالی معادل ته نشینی نمک 2



 

 
 وزارت نیـرو
 شركت توانیر

 

 

 رالعمل:عنوان دستو

 هايالزامات، معیارهاي ارزیابی فنی و آزمون تعیین

 مورد استفاده در معابر اصلی LEDهايچراغ

 53 از 51 صفحة

 01شماره ویرایش : 

 1399ماه تاریـخ تهیه: اسفند

 

 

 د ماه( رخریز( پس از یک فصل انباشت آلودگی خشک طوالنی )چند هفته یا چن غالبا مه غلیظ )یا باران

 دهد می

 وجود دارد SDDEبرابر  10تا  5، بین NSDDو / یا سطح باالیی از        

 E7 خیلی سنگین 5

 در همان محدوده مشخص شده برای آلودگی سنگین نسبت به منابع آلودگی :

 ا مه نمکی غلیظمستقیما در معرض پاشش آب دریا ی

وسدط  دن مکرر تشیا مستقیما در معرض آالینده هایی با رسانایی باال یا غبار سیمانی با چگالی باال و مرطوب 

 مه یا باران ریز

 نواحی بیابانی با انباشت سریع ماسه و نمک و چگالش منظم

 - ویژه 6
 نوار ساحلی جنوب کشور -

 مانتی و طبیعی قرار دارند مانند کارخانجات گچ و سیمناطقی که در معرض آلودگی بسیار سنگین صنع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 وزارت نیـرو
 شركت توانیر

 

 

 رالعمل:عنوان دستو

 هايالزامات، معیارهاي ارزیابی فنی و آزمون تعیین

 مورد استفاده در معابر اصلی LEDهايچراغ

 53 از 52 صفحة

 01شماره ویرایش : 

 1399ماه تاریـخ تهیه: اسفند

 

 

 های شریانی(: راهنمای انتخاب کالس روشنایی معابر برای راه2پیوست شماره )

 

                                                                                                                                                                              
 614نشریه  (3-6جدول ) 1

 

 1هاي شریانیراهنماي انتخاب كالس روشنایی معابر براي راه( 7جدول)

 



 

 
 وزارت نیـرو
 شركت توانیر

 

 

 رالعمل:عنوان دستو

 هايالزامات، معیارهاي ارزیابی فنی و آزمون تعیین

 مورد استفاده در معابر اصلی LEDهايچراغ

 53 از 53 صفحة

 01شماره ویرایش : 

 1399ماه تاریـخ تهیه: اسفند

 

 

 های شریانییی معابر برای راه(: راهنمای انتخاب کالس روشنا3پیوست شماره )

 ME1سري روشنایی هايكالس( 8جدول )

 

 MEW 2سري روشنایی هايكالس( 9جدول )

 

 

                                                                                                                                                                              
 614نشریه  (4-1جدول ) 1
 614نشریه  (4-2جدول ) 2
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