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اعضای مشارکت کننده در جلسات کمیته تخصصی
با تشکر از نمایندگان محترم شرکتهای توزیع نیروی برق ،آزمایشگاهها ،مشاورین ،انجمن صنفی سازندگان
چراغهای روشنایی ،شرکتهای سازنده و شرکت توانیر به شرح زیر که در مراحل مختلف تهیه و بازنگری پیشنویس
و انجام بررسیها ی تخصصی و نهایی کردن این دستورالعمل با حضور در جلسات و اعالم نقطه نظرات کارشناسی
موجبات هرچه پربارتر شدن مطالب را فراهم آورند؛ ضمناً ویرایش این دستورالعمل با همکاری آقای مهندس سعید
محقق از پژوهشگاه نیرو انجام شده است.
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

آقای دکتر مسعود صادقی
آقای مهندس مهرداد صمدی
خانم مهندس سارا قرشی
آقای مهندس نوید ریاضی
آقای مهندس رسول نوران
آقای دکتر امیرعباس شایگان
آقای مهندس سامان جمشیدی
آقای مهندس رضا اعالیی

شرکت توانیر
شرکت توانیر
شرکت توانیر
شرکت توانیر
شرکت توانیر
آزمایشگاه روشنایی دانشگاه تهران
شرکت آزمایشگاههای صنایع انرژی ()EPIL
شرکت آزمایشگاههای صنایع انرژی ()EPIL

.9

خانم مهندس نیکی مسلمی

پژوهشگاه نیرو

.10
.11

آقای مهندس سعید محقق
آقای مهندس سیدعلی میرفخرایی

پژوهشگاه نیرو
انجمن صنفی سازندگان چراغهای روشنایی

.12

آقای مهندس محمدفرید حنیفی

شرکت نورگستر

.13
.14
.15
.16
.17

خانم مهندس مینا فالح
آقای مهندس ابراهیم احمدی پور
آقای مهندس حسن آرش
آقای مهندس مهدی پیرپیران
آقای مهندس هادی میرزازاده شیروانی

شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ
شرکت توزیع نیروی برق شهرستان مشهد
شرکت توزیع نیروی برق شهرستان مشهد
شرکت توزیع نیروی برق استان اصفهان
شرکت صنایع روشنایی مازینور

.18
.19
.20
.21
.22
.23

خانم مهندس پریسا قدسی
آقای مهندس مجتبی شفیعی
آقای مهندس مسعود رهنما
آقای مهندس هادی جوادی
خانم مهندس سعیده حسینی
آقای مهندس محمدرضا اقدامی

شرکت صنایع روشنایی مازینور
شرکت صنایع روشنایی گلنور
شرکت صنایع روشنایی گلنور
شرکت شهاب توشه
شرکت شهاب توشه
شرکت تکنور
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مقدمه
نظر به اهمیت موضوع تعیین مشخصات فنی و کنترل کیفیت تجهیزات و با توجه به معیارهای فنی مؤثر بر عملکرد
آنها ،این سند تنظیم و جهت اجرا ،ابالغ میشود .گیرنددگان سدند مونفندد در هنگدام تهیدهی اسدناد مناقصده خریدد
چراغهاي  LEDمورد استفاده در معابر محلی ،آن را در پیوست اسناد منظور نموده و هنگام انجام مراحل بررسدی و
ارزیابی فنی ،براساس این دستورالعمل و با توجه به مدارك و مستندات ارایده شدده ،نسدبت بده ارزیدابی و امتیدازدهی
پیشنهادها اقدام کنند.
این دستورالعمل پس از طرح و تایید در کمیته تخصصدی مهندسدی روشدنایی (متشدکل از آزمایشدگاههدا ،اسداتید
دانشگاهی ،کارشناسان شرکتهای توزیع نیروی بدرق ،انجمدن صدنفی سدازندگان چدراغهدای روشدنایی ،سدازندگان،
مشاورین صنعت برق و کارشناسان شرکت توانیر و پژوهشگاه نیرو ) ،جهت ابالغ به کلیه شرکتهدای توزیدع ،نهدایی
شده است.

 -1هدف و دامنه كاربرد
این سند با هدف ایجاد وحدت رویه در تعیین ویژگیهای کیفی در انتخاب و خریدد چدراغهدای روشدنایی معدابر
محلی و تهیهی اسناد مناقصه ،هماهنگ سازی و شفافیت در امر تولید و خرید تجهیزات و ایجاد فضای رقابتی جهدت
ارتقای سطح کیفی آنهاتنظیم شده است .الزم به ذکر است ،سایر چراغهای بدا فنداوری LEDکده کاربردهدایی غیدر از
روشنایی معابر محلی دارند اعم از چراغهای روشنایی برای معابر اصلی (راههای شریانی درجده  1و  ،2بزرگدراههدا و
آزادراهها) ،پروژکتورهای صنعتی ،چراغهای مصارف داخلی ،1دکوراتیو و نظایر آن در شدمول ایدن دسدتورالعمل قدرار
ندارند.

 -2محدوده اجرا
محدوده اجرای این دستورالعمل شرکت توانیر و شرکتهای توزیع نیروی برق کشور میباشد.

 -3استانداردهاي مورد استناد
مبنای ویژگیهای فنی در این دستورکار و رویه های انجام آزمایشها برای کنترل شاخصهای موردنظر ،به ترتیدب
استانداردهای صنعت برق کشور ،استانداردهای ملی کشور ،استانداردهای بینالمللی (باتاکید بر )IECو اسدتانداردهای
کشورهای صنعتی پیشرفته است .

Indoor use

1
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در هربخشی از استانداردهای صنعت برق که مرجع آن استانداردهای بینالمللدی یدا کشدورهای صدنعتی پیشدرفته
است ،چنانچه ویرایش جدیدی از این استانداردهای مرجع تددوین گدردد ،براسداس تجدیدد نظدر و طدرح در کمیتده
تخصصی روشنایی معابر و تایید آن کمیته ،ابالغ خواهد شد .براین اسداس ،اسدتانداردهای زیدر در ایدن دسدتورالعمل
مورداستناد قرارگرفتهاند:
 -1استاندارد ملی ایران شماره« ، INSO 5920-2-3چراغها-قسمت  :3-2مقررات ویژه چراغهای خیابانی و
جادهای» (1392 ،معادل )IEC 60598-2-3: 2011
 -2استاندارد ملی ایران شماره  « ، INSO 5920-1چراغ ها-قسمت  -1مقررات عمومی و آزمون ها » ،
(1399معادل )IEC 60598-1:2020
 -3استاندارد ملی ایران شماره  ، INSO 20873-2-1سازمان ملی استاندارد ایران « ،عملکرد چراغ – قسمت
 -2-1الزامات ویژه برای چراغهای (1394 ، »LEDمعادل )IEC 62722-2-1: 2014
 -4استاندارد ملی ایران شماره  ، INSO 20873-1سازمان ملی استاندارد ایران؛ «عملکرد چراغ – قسمت -1
.الزامات عمومی» ( 1394 ،معادل )IEC 62722-1: 2014
 -5استاندارد ملی ایران شمار ه « ، ISIRI11722ایمنی پرتوزیستی المپها و سامانههای المپ» ( 1387 ،معادل
) )IEC 62471 (2006
 -6استاندارد ملی ایران شمار « ، INSO 4971روشهای آزمون بر پایه رزین الکید مالمین) 1371 ،
 -7نشریه شماره  ، 614سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور« ،مشخصات فنی عمومی و اجرایی روشنایی راهها»
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
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
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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- 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
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
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 -4دستور انجام كار
 -1-4روش تكمیل جداول
بررسی مشخصات فنی در دو بخش «مشخصات اجباری» و «محاسبهی امتیازات فنی» انجام مدیشدود .خریددار در
جدول شماره ( )1خواستههای خود در ارتباط با نوع چراغ موردنیاز و همچنین شدرایط و مشخصدات محدل نصدب و
بهرهبرداری را اعالم مینماید .در جدول شماره ( )2فروشنده اطالعاتی از کاالی پیشنهادی و سابقهی تولید و عرضهی
آن ارایه میکند .ارایهی مقادیر قابل قبدول منددرد در جددول شدماره ( )3الزامدی اسدت و فروشدنده بایدد الزامدات و
مشخصات اجباری را با درد مهر و امضا در ذیل صفحات این جدول در پیشنهاد خود تضمین نماید .درصورت عددم
تامین هریک از مشخصات اجباری ،پیشنهاد مردود شده و بررسیهای بعدی انجام نخواهد شد .در جدول شدماره ()4
مشخصههای موثر در ارزیابی و امتیازدهی عوامل کیفی کاالی مورد نظر به همراه ضرایب وزنی آنها درد شدده اسدت.
ستون «مقدار پیشنهادی» باید توسط فروشنده تکمیلشود و ستون «امتیاز نهایی» توسط کمیتهی فنی خرید و با توجه به
روش ارزیابی تعیین شده در بند( )4-2تکمیل میگردد .صفحات مربوط به این جدول نیز باید توسط فروشنده مهدر و
امضا شود.

 -2-4روش تعیین امتیاز نهایی
برای تعیین امتیاز کیفی ،کمیته فنی خرید باید با توجه به مقادیر پیشنهادی فروشنده برای هرکدام از بندهای جدول
امتیاز دهی کاال(جدول شماره  )4و مطابق با روش ارزیابی و امتیازدهی هر کدام از بندهای فوق(در ذیل جدول شماره
 )4امتیازی را بر مبنای  100منظور نماید .سپس امتیاز نهایی هر آیتم با ضدرب امتیداز تعیدین شدده در ضدریب وزندی
مربوطه بدست خواهد آمد .بدیهی است امتیاز کل از مجموع امتیازهای نهایی تقسیم بر  100بدست خواهد آمد.
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چراغهاي LEDمورد استفاده در معابر محلی

جدول شماره ( )1خواستههاي خریدار و مشخصات محل نصب و بهرهبرداري
بخش اول :خواستههاي خریدار
ردیف شرح مشخصه
1
2

شرایط
 ……….دستگاه

تعداد چراغ
دمای رنگ هم بسته()K

□4000

(1)CCT

□3000

بخش دوم :مشخصات محل نصب و بهرهبرداري
ردیف

شرح مشخصه

3

عرض معبر()W

واحد

مقدار

m

□
W≤ 6
□ 6<W≤8
□ 8<W≤12
□ 12<W≤16

2

ردیف
4

شرح مشخصه

واحد

حداقل تعداد روزهای با رطوبت
باالی  %95در سال

---

5

ضریب نگهداری

3

-

6

ولتاژ نامی

V

230

7

ارتفاع از سطح دریا

m

8

فرکانس نامی

Hz

50

9

10

تعداد فازها

---

3

11

--

موثر زمین شده

13

آرایش

15

ارتفاع نصب

12
14

نوع سیستم زمین
شبکه
حداکثر سرعت باد

m/s

سطح آلودگی

منطقه4

متوسط ساالنه کارکرد در
شبانهروز
نصب5

مقدار

□ 0.85

□ 0.75

--ساعت

12

---

یکطرفه

m

5/5 - 6/5

1Correlated colour temperature
2

ارايه نتايج محاسبات كه تأمين كننده الزامات روشنايي مندرج در جدول شماره  3ميباشد ،براي هر دو عرض معبر پايين و باال در هر يك از بازهها (در بازه اول

براي عرض  6متر) الزامي است.
 3با توجه به آلودگي محل نصب ،تعيين ميگردد .در صورتیکه نورگذر بیرونی چراغ از جنس شیشهای تخت نباشد ،در محاسبات طراحی ضریب نگهداری  10درصد
پایینتر بایستی در نظر گرفته شود.
 4يکي از شرايط :سبك ،متوسط ،سنگين ،فوق سنگين و ويژه (مطابق پيوست شماره ( ))1انتخاب شود.
5

با توجه به شرايط خاص معابر محلي و عدم امکان تأمين الزامات روشنايي مندرج در جدول شماره ( )3در تمام بازههاي رديفهاي  18تا  20اين جدول،

پيشنهاددهنده مي تواند محاسبات روشنايي چراغ پيشنهادي را در هر مقدار ممکن در محدودههاي فوق انجام دهد.

این جدول توسط پیشنهاددهنده تکمیل و مهر می شود .ضمناً در صورت کمبود فضا برای درج مطالب ،با ذکر شماره صفحه ،از
برگههای ضمیمه استفاده شود.
نام شركت تكميل كننده:

مهرشركت:

تاريخ تكميل:

نام ونام خانوادگي مدير:

امضاء

عنوان دستورالعمل:

16
18
20
22
24

برف
حداکثر شدت احتمالی
زلزله

(2)g

حداقل دمای محیط
حداکثر دمای محیط در
شب
حداکثر رطوبت محیط

26
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چراغهاي LEDمورد استفاده در معابر محلی

مقدار

پیشآمدگی1

mm

17

---

19

زاویة نصب

oC

21

فاصله نصب

oC

23

%

25

کالس روشنایی

معبر3

کد رنگ بدنه چراغ /
درب چراغ

m

1/5 –3

درجه

0 - 15

m

30

---

S4
RAL------- /
RAL-------

□62-48

محدودة قطر
قابل4پذیرش در

شماره ویرایش 1 :

تعیین الزامات ،معیارهاي ارزیابی فنی و آزمونهاي

وزارت نیـرو
شركت توانیر

حداکثر ضخامت الیه

صفحة  9از 52

mm

□48-40
□40-30

قسمت لولهگیر

Overhang

1

2يکي از مقادير  0/3 ،0/25 ،0/2يا  0/35انتخاب شود.
3مطابق تعاريف نشريه شماره  614سازمان مديريت و برنامهريزي كشور
 4در صورتیکه معبر مورد نظرجدید االحداث باشد ،هر سه گزینه می تواند انتخاب گردد.

این جدول توسط پیشنهاددهنده تکمیل و مهر می شود .ضمناً در صورت کمبود فضا برای درج مطالب ،با ذکر شماره صفحه ،از
برگههای ضمیمه استفاده شود.
نام شركت تكميل كننده:

مهرشركت:

تاريخ تكميل:

نام ونام خانوادگي مدير:

امضاء

عنوان دستورالعمل:
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تعیین الزامات ،معیارهاي ارزیابی فنی و آزمونهاي

وزارت نیـرو
شركت توانیر

چراغهاي LEDمورد استفاده در معابر محلی

شماره ویرایش 1 :
تاریـخ تهیه  :اسفندماه 1399

جدول شماره ()2شناسنامه كاالي پیشنهادي
 1کشور سازنده چراغ
 2نام سازنده چراغ (نام شرکت)
 3سال ساخت
 4نام فروشنده و نوع ارتباط با سازنده
(نماینده رسمی -عرضه کننده انحصاری و )...
 5نوع و مدل

چراغ1

 6نام سازندة منبع نورLED2
 7نوع ومدل منبع نورLED3
 8نام و مشخصات آزمایشگاه گواهیکنندة آزمون طول
عمر منبع نور (مستندات عضویت در  ILACضمیمه
شود)
 9نام سازندة منبع تغذیه

(4)Driver

 10نوع و تیپ منبع تغذیه با ذکر کد سفارش
 11مشخصات نقطه کار دائمی منبع تغذیه (مقدار جریان
دائم خروجی و محدودة ولتاژ خروجی)
 12فهرست خریداران با ذکر نام ،کشور ،تاریخ و میزان
فروش
 13سابقه کارخانه در ساخت این نوع تجهیزات
 14مدت زمان گارانتی تعویض
 1هر نوع كد شناسايي معرفي شده از سوي سازنده چراغ تحت عنوان  Type ،Article No. ،Reference No. ،Product Code ،Order Codeو ...كه در
گواهي تايپ تست سازنده درج شده است.
 2در اينجا عبارت منبع نور شامل هريك از عناوين پکيج ،ماژول ،آرايه و ...است كه توسط سازندة منبع نور ساخته و گواهي  LM80مربوط به آن ،مبناي كار و
محاسبات سازندة چراغ قرار ميگيرد.
 3هر نوع كد شناسايي معرفي شده از سوي سازنده منبع نور  LEDتحت عنوان Type ،Article No. ،Reference No. ،Product Code ،Order Code
و ...كه در گواهي تايپ تست سازنده درج شده است.
 ) 4در صورت وجود منبع تغذيه ( )Driverمجزا از منبع نور تکميل بندهاي  9الي  11جدول فوق الزامي است.

این جدول توسط پیشنهاددهنده تکمیل و مهر می شود .ضمناً در صورت کمبود فضا برای درج مطالب ،با ذکر شماره صفحه ،از
برگههای ضمیمه استفاده شود.
نام شركت تكميل كننده:

مهرشركت:

تاريخ تكميل:

نام ونام خانوادگي مدير:

امضاء

عنوان دستورالعمل:
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تعیین الزامات ،معیارهاي ارزیابی فنی و آزمونهاي

وزارت نیـرو
شركت توانیر

چراغهاي LEDمورد استفاده در معابر محلی

شماره ویرایش 1 :
تاریـخ تهیه  :اسفندماه 1399

 15مدت و نحوه ارائه خدمات پس از فروش
 16نحوة ارائة آموزش حمل ،نصب و نگهداری
 17نوع بسته بندی
 18حداکثر زمان تحویل بر حسب روز
 19حداکثر نرخ خرابی ساالنه در دوره تضمین
 20نام و مشخصات آزمایشگاه گواهی کنندة آزمون
پخشنور چراغ (گزارش آزمون به همراه لوح فشرده
حاوی فایلهای پخش نور ضمیمه شود)
 21مقدار متوسط شدت روشنایی در معبر با مشخصات
اعالم شده از طرف

خریدار1

 22حداقل شدت روشنایی در معبر با مشخصات اعالم شده
از طرف خریدار
 23ضریب بهره گیری
 24توان مصرفی ورودی نامی چراغ )(W
 25وزن چراغ ()kg
 26ابعاد چراغ
 27میزان  THDاندازهگیری شده در تایپ تست
 28کد

نورسنجی2

 29شار نوری اسمی ()Lm
 30طول عمر مفید

چراغ با حفظ حداقل  70درصد

شارنوری اولیه ،با حداکثر خرابی 10درصد چراغها
()L70 B10
 31کد حفظ شار

نوری3

1مستندات طراحي شامل خروجي نرمافزارهاي  CALCULUXيا  DIALUXكه ضوابط طراحي آن مطابق استاندارد ( EN13201مرجع اصلي نشرية 614
سازمان برنامهريزي و مديريت) منظور شده ،ضميمه گردد.
2

از پيوست  Dاستاندارد IEC 62717

 3از جدول  6استاندارد IEC 62717

این جدول توسط پیشنهاددهنده تکمیل و مهر می شود .ضمناً در صورت کمبود فضا برای درج مطالب ،با ذکر شماره صفحه ،از
برگههای ضمیمه استفاده شود.
نام شركت تكميل كننده:

مهرشركت:

تاريخ تكميل:

نام ونام خانوادگي مدير:

امضاء

عنوان دستورالعمل:
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تعیین الزامات ،معیارهاي ارزیابی فنی و آزمونهاي

وزارت نیـرو
شركت توانیر
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شماره ویرایش 1 :
تاریـخ تهیه  :اسفندماه 1399

 32مقادیر مختصات رنگبندی (فام) اسمی اولیه و در حین
بهرهبرداری

1

 33دمای رنگ همبسته ( CCTبر حسب )K
 34شاخص نمود رنگ اسمی ()CRI
 35دمای اسمی محیط ( )tqمرتبط با عملکرد چراغ در طول
o

عمر انهار شده برحسبC

o

 36بیشینه دمای انهار شده منبع نور ( )tcبرحسبC

o

 37دمای عملکرد انهار شده منبع نور( )tpبرحسبC
 38زمان کارکردگی( 2اگر صفر ساعت نباشد)
 39سایر مزایای رقابتی پیشنهادی

 40مشخصات لنز مورد استفاده به همراه داده برگ آن شامل
جنس ،زاویه ،شرکت تولیدکننده ،مدل ،ویژگی خاص در
صورت

دارابودن

از

قبیل

مقاوم

در

برابر

ماورابنفش( ،)UVضد خش و ...
دارد ندارد

 41شیشه تخت محافظ در الیه بیرونی قسمت اپتیک چراغ

 1از جدول  5استاندارد

IEC 62717
Aging time

2

این جدول توسط پیشنهاددهنده تکمیل و مهر می شود .ضمناً در صورت کمبود فضا برای درج مطالب ،با ذکر شماره صفحه ،از
برگههای ضمیمه استفاده شود.
نام شركت تكميل كننده:

مهرشركت:

تاريخ تكميل:

نام ونام خانوادگي مدير:

امضاء

عنوان دستورالعمل:
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وزارت نیـرو
شركت توانیر
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شماره ویرایش 1 :
تاریـخ تهیه  :اسفندماه 1399

جدول شماره ( )3مشخصات اجباري
ردیف

شرح مشخصه

واحد

سطح یا نوع اجباری

جنس بدنه

---

آلومینیم دایکاست تحت فشار یا اکسترود

1

جنس الیه محافظ بیرونی در قسمت اپتیک چرا غ در

2

شیشهای تخت

صورت وجود

3

حداقل درجه چسبندگی رنگ بدنه و درب چراغ

4

مقاومت لنز در برابر اشعهی ماورابنفش()UV
محدودة دمای کار

5

---

3B
الزامیست

مجاز1

o

C

 - 20تا +45

6

حداقل درجه حفانت در برابر آب و خاك

---

IP66

7

حداقل درجه حفانت ضربه مکانیکی برای بخشهای
غیرشکستنی

---

IK07

8

حداقل بهرهنوری نامی چراغ( 2شامل درایور)

Lm/W

9

حداکثر رواداری شارنوری 3چراغها نسبت مقدار نامی

%

10±

10

حداکثر رواداری بهرهنوری چراغ نسبت به مقدار نامی

%

10±

%

 0تا 95

kV

4

11
12
13
14

محدوده کاری (عملکرد) از نظر
حداقل ولتاژ گذرای قابل

رطوبت4

تحمل5

حداقل طول عمر تضمینشدة چراغ با حفظ حداقل 70
درصد شارنوری اولیه ،با حداکثر خرابی 10درصد
چراغها ()L70 B10
تضمین حداقل حفظ شار نوری پس از  22000ساعت
کارکرد از زمان نصب

 110براي رنگ نور 4000
 100براي رنگ نور 3000

ساعت

50،000

%

80

 1چنانچه خريدار در جدول ( )1اعدادي خارج از محدودة فوق اعالم نمود ،ارايه تأييديه هاي الزم توسط سازندة چراغ ،جهت تضمين كاركرد مناسب چراغ مطابق
شرايط محل نصب چراغ الزامي است.

2Luminaire luminous efficacy
 3حداكثر رواداري شارنوري اندازهگيري شده در هنگام تستهاي تايپ  ،روتين و نمونهاي ،توجه شود حد منفي بدليل رعايت حداقلهاي الزم و حد مثبت به جهت
رعايت رواداري هنگام توليد محصول درج شده است.
4چنانچه در جدول  1مقادير بيشتري درج شده بود ،مالك جدول شماره ( )1است و بايد آزمون نوعي مرتبط در شرايط خواسته شده تکرار گردد.

5 EMC Surge
مطابقت كاالي پيشنهادي با كليه موارد مندرج در جداول مشخصات اجباري ،توسط تامين كننده تضمين ميشود.
نام شركت تكميل كننده:

مهرشركت:

تاريخ تكميل:

نام ونام خانوادگي مدير:

امضاء

عنوان دستورالعمل:

صفحة  14از 52

تعیین الزامات ،معیارهاي ارزیابی فنی و آزمونهاي

وزارت نیـرو
شركت توانیر
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شماره ویرایش 1 :
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جدول شماره ( )3مشخصات اجباري
ردیف

شرح مشخصه

واحد

15

تضمین حداقل حفظ شار نوری پس از  6000ساعت
کارکرد از زمان نصب

%

16

رواداری مختصات رنگ چراغ (مقدار اولیه)

SDCM2

7

17

رواداری مختصات رنگ چراغ (حین بهرهبرداری)3

SDCM

10

18

حداقل شاخص نمود رنگ اولیه وحین بهرهبرداری()CRI

---

467

19

حداقل مقدار متوسط شدت روشنایی

Lux

5

20

حداکثر مقدار متوسط شدت روشنایی

Lux

7/5

21

حداقل شدت روشنایی

Lux

1

%

50

23

کالس خیرگی مجاز برای طراحی

---

 G5 ، G4یا G6

24

خوانا بودن مشخصات مندرد روی منبع نور و برد آن

---

الزامی است

25

اقالم الزم در نشانهگذاری روی درایور

22

حداقل ضریب

بهرهگیری5

سطح یا نوع اجباری
( 90معادل کد حفظ شار نوری

1)9

نام و/یا نشان سازنده درایورشماره سریالتوان نامی درایورولتاژ اسمی (نوع ولتاژ ثابت)جریان اسمی (نوع جریان ثابت)نمودار سیمکشی و موقعیت ترمینالهامقدار( tcاگر این مقدار در چراغ به قسمتی از درایورمربوط باشد باید بر روی درایور نشانه گذاری شود)
-تاریخ ساخت درایور(سال و ماه)

)بر اساس تعاريف جدول( )6از استاندارد ملي1lumen maintenance code (INSO21006
Standard deviation of color matching

2

 3منظور از عبارت حين بهره برداري در تمام بندهاي اين دستورالعمل كنترلهايي است كه پس از  6000ساعت عملکرد انجام ميشود.
 4اين عدد با احتساب رواداري محاسبه شده و كمتر از اين مجاز نميباشد.
 5ضريب بهرهگيري يا  )Coefficient of Utilization( CUبرابر با شار نوري رسيده به سطح معبر تقسيم بر شار نوري توليدشده توسط المپ (كه در مورد
چراغهاي  LEDبا شار چراغ يکسان فرض ميشود) با احتساب ضريب نگهداري ميباشد .شار نوري رسيده به سطح معبر ،حاصل ضرب مساحت مستطيل
محاسباتي (عرض معبر ضرب در فاصلة پايهها) در مقدار متوسط شدت روشنايي سطح معبراست.

مطابقت كاالي پيشنهادي با كليه موارد مندرج در جداول مشخصات اجباري ،توسط تامين كننده تضمين ميشود.
نام شركت تكميل كننده:

مهرشركت:

تاريخ تكميل:

نام ونام خانوادگي مدير:

امضاء

عنوان دستورالعمل:
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وزارت نیـرو
شركت توانیر
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شماره ویرایش 1 :
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جدول شماره ( )3مشخصات اجباري
شرح مشخصه

ردیف

واحد

سطح یا نوع اجباری
عالمت کالس عایقینام و  /یا نشان تجاری سازنده چراغمدل چراغشماره سریالولتاژ نامی چراغبسامد نامی چراغ-توان نامی چراغ

26

اقالم الزم در نشانهگذاری بدنه چراغ (نشانه گذاری روی
سطح بیرونی یا داخلی چراغ)

-

ضریب توان نامیدمای رنگکد درجه حفانت IPتاریخ ساخت چراغ (سال و ماه شمسی)تاریخ خاتمه گارانتیعبارت« :نام شرکت سفارش دهنده»عالمت کالس عایقی-کد حفظ شار نوری چراغ

مطابقت كاالي پيشنهادي با كليه موارد مندرج در جداول مشخصات اجباري ،توسط تامين كننده تضمين ميشود.
نام شركت تكميل كننده:

مهرشركت:

تاريخ تكميل:

نام ونام خانوادگي مدير:

امضاء

عنوان دستورالعمل:

صفحة  16از 52

تعیین الزامات ،معیارهاي ارزیابی فنی و آزمونهاي

وزارت نیـرو
شركت توانیر

شماره ویرایش 1 :
تاریـخ تهیه  :اسفندماه 1399

چراغهاي LEDمورد استفاده در معابر محلی

جدول شماره ( )3مشخصات اجباري
ردیف

شرح مشخصه

واحد

27

اقالم الزم برای درد در برگه اطالعاتی همراه محصول

-

28

نشانه گذاری منبع نور

سطح یا نوع اجباری
نام و/یا نشان تجاری سازنده چراغمدل چراغولتاژ نامی چراغبسامد نامی چراغجریان نامی چراغتوان نامی چراغضریب توان نامیکد درجه حفانت IPشار نوری اسمی چراغبهره نوری اسمی چراغمحدوده دمای کارکردوزن محصولابعاد محصولدمای رنگ اسمیشاخص نمود رنگ اولیهعالمت کالس عایقیعبارت یا عالمت مقاوم در برابر اتصال کوتاه درایورنام و/یا نشان سازنده منبع نورنوع و تیپ منبع نور مطابق جدول شماره ()2-شماره سریال یا محموله

1

تعیین موقعیت نقطه tcولتاژ یا جریان اسمی مدول بسته به نوع تغذیهدرایور

Batch No.

مطابقت كاالي پيشنهادي با كليه موارد مندرج در جداول مشخصات اجباري ،توسط تامين كننده تضمين ميشود.
نام شركت تكميل كننده:

مهرشركت:

تاريخ تكميل:

نام ونام خانوادگي مدير:

امضاء

1

عنوان دستورالعمل:

صفحة  17از 52

تعیین الزامات ،معیارهاي ارزیابی فنی و آزمونهاي

وزارت نیـرو
شركت توانیر

چراغهاي LEDمورد استفاده در معابر محلی

شماره ویرایش 1 :
تاریـخ تهیه  :اسفندماه 1399

جدول شماره ( )3مشخصات اجباري
واحد

ردیف

شرح مشخصه

29

عالئم و مشخصات مندرد بر روی کارتن محتوی چراغ

30

کیفیت کلیة قطعات و مواد پلیمری و پالستیکی

31

تیپ پخشنور

سطح یا نوع اجباری
نام و/یا نشان تجاری سازنده چراغمدل چراغشماره سریال چراغ(های) داخل جعبهولتاژ نامی چراغبسامد نامی چراغتوان نامی چراغضریب توان نامیکد درجه حفانت IPوزنابعاد چراغدمای رنگ اسمی چراغتاریخ ساخت چراغ (سال و ماه شمسی)نام شرکت سفارش دهندهمحدوده دمای انبارش و نگهداریشماره قراردادآدرس سازنده-درد عالئم حفانتی و ایمنی

32

33
34

مقاوم در برابر شعله و جرقه
---

محفظه درایور از محفظه نوری مستقل باشد بطوریکه
درپوش آن مستقل از بخش نوری چراغ باشد وتعویض
درایور به آسانی در فضای نصب چراغ ،امکان پذیر باشد.
همچنین ترمینال یا سوکت اتصال مدول به داریور ،در
فضای درایور وجود داشته باشد.
عدم چرخش یا جابجایی ترمینال ورودی در هنگام باز و
بست پیچهای اتصال سیم

Full Cut-Off

الزامی است

---

الزامی است

کیفیت درپوش یا دریچة دسترسی به ترمینال ورودی و

قابل باز و بست آسان با حفظ درجة  IPدرطول عمر

دسترسی به درایور

چراغ

مطابقت كاالي پيشنهادي با كليه موارد مندرج در جداول مشخصات اجباري ،توسط تامين كننده تضمين ميشود.
نام شركت تكميل كننده:

مهرشركت:

تاريخ تكميل:

نام ونام خانوادگي مدير:

امضاء

عنوان دستورالعمل:
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تعیین الزامات ،معیارهاي ارزیابی فنی و آزمونهاي

وزارت نیـرو
شركت توانیر

چراغهاي LEDمورد استفاده در معابر محلی

شماره ویرایش 1 :
تاریـخ تهیه  :اسفندماه 1399

جدول شماره ( )3مشخصات اجباري
شرح مشخصه

ردیف
35

حداکثر نرخ خرابی ساالنه در مدت طول

عمر1

واحد

سطح یا نوع اجباری

%

1

ارائة اطالعات پخش نور چراغ در قالب فرمتهای ،IES
36

 LDTبه همراه نسخه چاپی با مهر اصلی آزمایشگاه معتبر
داخل

37

---

الزامی است

کشور2

حداقل سرعت باد قابل تحمل در وسایل نصب چراغ به
پایه متناسب با وزن و سطح بادخور

چراغ3

150

km/h

باید از شیشهای 4تهیه شوند که در هنگام شکست به
38

نوع و کیفیت جدارهای نور گذر (پوششها و حبابهای
شیشه ای)

-

ذرات ریز خرد شوند ،یا به یک حفاظ توری با
چشمههای کوچک ،یا یک پوشش محافظ که
خردهشیشه ها را نگهداری کند ،مجهز باشند.

حداقل درجه حفانت مکانیکی جدارهای نور گذر
39

--

(پوششها و حبابهای شیشهای در مواردی که از نوع

IK08

شکننده نباشد)
40

41
42
43

عدم قرارگیری قطعات عایق ساده درسطح خارجی چراغ

الزامی است

بدون دارابودن حفانت دربرابرتماس تصادفی
حداقل مقاومت عایقی بین قطعات برقدار متصلبههم و

MΩ

4

---

الزامی است

---

الزامی است

اتصال زمین (یا بدنه و قسمتهای در دسترس)
وجود نشان و محل اتصال ارت
ارئه گواهی تأیید صالحیت دارای تاریخ اعتبار از شرکت
توانیر برای مدل ارائه شده و نمونه تحویل شده

 1سازنده متعهد مي گردد كه نرخ خرابي ساالنه بيش از مقدار اعالم شده نباشد.
 2شامل آزمايشگاه روشنايي دانشگاه تهران ،آزمايشگاه صنايع انرژي ( )EPILيا پژوهشگاه نيرو
 3اين رديف به منظور تعيين معياري براي چگونگي انجام آزمون بار استاتيکي (مقاومت در برابر باد ،خمش و گردش) آورده شده است.
Tempered Glass

مطابقت كاالي پيشنهادي با كليه موارد مندرج در جداول مشخصات اجباري ،توسط تامين كننده تضمين ميشود.
نام شركت تكميل كننده:

مهرشركت:

تاريخ تكميل:

نام ونام خانوادگي مدير:

امضاء

4

عنوان دستورالعمل:

صفحة  19از 52

تعیین الزامات ،معیارهاي ارزیابی فنی و آزمونهاي

وزارت نیـرو
شركت توانیر

چراغهاي LEDمورد استفاده در معابر محلی

شماره ویرایش 1 :
تاریـخ تهیه  :اسفندماه 1399

جدول شماره ( )3مشخصات اجباري
شرح مشخصه

ردیف

واحد

دارا بودن گواهی آزمونهای نوعی از آزمایشگاه
44

سطح یا نوع اجباری

معتبر1

مطابق با فهرست آزمونهای کاال (جدول شماره )5و اعالم
زمان تولید و ایجاد امکان بازدید نماینده خریدار یا دستگاه

---

الزامی است

نظارت از مراحل انجام آزمونهای جاری
ارایه گواهی حفظ شار نوری (موسوم به  )LM80برای
45

الزامی است

منبع نور که توسط سازندة منبع نور از آزمایشگاه معتبر
اخذ شده باشد

46

حداقل زمان خدمات پس از فروش و پشتیبانی

سال

47

حداقل زمان ضمانت (گارانتی) دستگاه

ماه

48
49
50
51

حداکثر مدت زمان تحویل چراغ جایگزین به جای چراغ
معیوب در طول مدت گارانتی
نوع خدمات گارانتی در صورت خرابی چراغ در زمان
گارانتی
ارسال نمونه چراغ به همراه مشخصات کامل فنی و تایپ
تست مربوطه
ارائه دستورالعملهای نصب ،بهرهبرداری و نگهداری به
زبان فارسی

12
60ماه وشروع زمان ضمانت از تاریخ تحویل هر
محموله از هر قرارداد میباشد.

روز

20

---

جایگزینی چراغ توسط سازنده

---

الزامیست

---

الزامیست
الزامیست

52

رعایت فرمت شماره سریال  10رقمی چراغ در بدنه چراغ

---

53

حداکثر  THDجریان

%

چهار رقم سمت چپ سال و ماه ساخت شمسی – 6
رقم بعدی شماره سریال تولید در سال

54

1

بیشینه جریان هارمونیکی

هارمونیک 2

مجاز (برحسب درصدی از

هارمونیک 3

20
2

%

27

منظور از آزمايشگاه معتبر ،آزمايشگاههاي معتبر بين المللي عضو ILACيا پژوهشگاه نيرو مي باشد .در هر حال اين گزارشات آزمون بايد در فرآيند تاييد

صالحيت توسط شركت توانير مورد تاييد قرار گرفته باشد.

مطابقت كاالي پيشنهادي با كليه موارد مندرج در جداول مشخصات اجباري ،توسط تامين كننده تضمين ميشود.
نام شركت تكميل كننده:

مهرشركت:

تاريخ تكميل:

نام ونام خانوادگي مدير:

امضاء

عنوان دستورالعمل:
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تعیین الزامات ،معیارهاي ارزیابی فنی و آزمونهاي

وزارت نیـرو
شركت توانیر

شماره ویرایش 1 :
تاریـخ تهیه  :اسفندماه 1399

چراغهاي LEDمورد استفاده در معابر محلی

جدول شماره ( )3مشخصات اجباري
شرح مشخصه

ردیف

جریان ورودی فرکانس

واحد

سطح یا نوع اجباری

هارمونیک 5

10

هارمونیک 7

7

هارمونیک 9

5

11≤ n ≤39
(فقط هارمونیک های فرد)

3

اصلی) در ولتاژ نامی

55

حداقل ضریبتوان (پسفاز یا پیشفاز)

---

0/9

56

محدودة ولتاژ کارکرد چراغ

V

180 - 265

-

الزامی است

-

الزامی است

57
58

پیش بینی طبقه حفانت خروجی درایور در مقابل قطع
طوالنی مدت مدار ماژولهای LED
پیش بینی طبقه حفانت در مقابل اتصال کوتاه خروجی
درایور یا تعبیه قطعه محافظ قابل تعویض
نحوة محافظت قطعات جانبی بدنه مانند قفل و لوال (در

59

---

صورتی که با بدنه یکپارچه نباشد) در طول مدت
عمرچراغ

استفاده از رنگ ،استینلس استیل یا آبکاری برای
قطعات فلزی غیرآلومینیومی

60

نوع پوشش بدنه (درصورت آلومینیومی بودن)

---

رنگ پودری الکترواستاتیک کورهای

61

ضخامت رنگ بدنه (درصورت آلومینیومی بودن)

میکرون

حداقل 1...و حداکثر 120

62

ساختار قطعة لولهگیر درصورت وجود قابلیت تغییر زاویة
نصب

---

وجود مکانیزم تغییر پلهای و مدرد و عدم تأثیر منفی
در استحکام
دارای خاصیت االستیکی ثابت در تمام قسمتها و

63

کیفیت لوازم آببندی

---

64

پیچ و مهرهها

---

65

بسته بندی با استفاده از کارتن مقوایی بیش از  5الیه

---

الزامی است

66

استفاده از قطعات مقوایی یا کاغذی بعنوان ضربه گیر

---

الزامی است

حفظ کیفیت و وضعیت پس از بازوبست درب
دارای استاندارد متریک و استفاده از واشر فنری یا
خاردار برای جلوگیری از باز شدن

 1حداقل ضخامت  45ميكرون مي باشد ولي با توجه به شرايط آب و هوايي و به درخواست خريدار قابل افزايش مي باشد.

مطابقت كاالي پيشنهادي با كليه موارد مندرج در جداول مشخصات اجباري ،توسط تامين كننده تضمين ميشود.
نام شركت تكميل كننده:

مهرشركت:

تاريخ تكميل:

نام ونام خانوادگي مدير:

امضاء

عنوان دستورالعمل:
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تعیین الزامات ،معیارهاي ارزیابی فنی و آزمونهاي

وزارت نیـرو
شركت توانیر

چراغهاي LEDمورد استفاده در معابر محلی

شماره ویرایش 1 :
تاریـخ تهیه  :اسفندماه 1399

جدول شماره ( )4مشخصات فنی پیشنهادي و امتیازدهی كاال
شرح مشخصه

مقدار

ضریب

پیشنهادي

وزنی()%

واحد

روش امتیازدهی

1

سوابق فروشنده و رضایت بهره بردار

---

مطابق بند 1-3-4

4

2

گارانتی ،آموزش و خدمات پس از فروش

---

مطابق بند 2-3-4

12

%

مطابق بند 3-3-4

34

W

مطابق بند 4-3-4

9

---

مطابق بند 6-3-4

9

%

مطابق بند 7-3-4

10

مطابق بند 7-3-5

22

ردیف

3
4
5
6
7

حداقل طول عمر چراغ با حفظ حداقل
70درصد شارنوری اولیه مطابق تایپ تست
توان مصرفی چراغ مندرد در تایپ تست
وجود حفاندت طدوالنی در برابدر اضدافه ولتداژ
ورودی
میزان  THDاندازهگیری شده در تایپ تست
میزان بهره نوری چراغ مطابق بدا گدواهی تایدپ

Lm/W

تست

100

جمع

مطابقت موارد مندرج در بخش«مقدار پيشنهادي» با كاالي پيشنهادي ،توسط تامين كننده تضمين ميگردد.
نام شركت تكميل كننده:

مهرشركت:

تاريخ تكميل:

نام ونام خانوادگي مدير:

امضاء

امتیاز

امتیاز
نهایی

عنوان دستورالعمل:
وزارت نیـرو
شركت توانیر

تعیین الزامات ،معیارهاي ارزیابی فنی و آزمونهاي
چراغهاي LEDمورد استفاده در معابر محلی

صفحة  22از 52
شماره ویرایش 1 :
تاریـخ تهیه  :اسفندماه 1399

 -3-4نحوهي محاسبهي امتیازهاي فنی
 -1-3-4سوابق فروشنده و رضایت بهره بردار
امتیازدهی در این بخش به صورت جدول زیر صورت می گیرد.
سوابق فروشنده و رضایت بهره بردار

ردیف

امتیاز

1

ارائه سابقه فروش در ایران (در  5سال اخیر)

8

2

ارائه سابقه فروش در خارد از ایران(در  5سال اخیر)

6

3

رضایت بهره بردار (مناقصهگزار) با توجه به سوابق استفاده از محصول در شرکت مناقصهگزار یا دیگر شرکتهای توزیع
با ارائه گواهی معتبر یا تاییدیه سازمان ملی استاندارد ایران

26

امتیاز نهایی ،مجموع امتیازات کسب شده از جدول فوق به اضافه  60می باشد.
 -2-3-4گارانتی ،آموزش و خدمات پس از فروش
معیار

ردیف

امتیاز

1

مدت زمان گارانتی تعویض از زمان تحویل*

20

2

ارائه دستورالعمل و آموزش نصب ،بهره برداری و تست

5

3

حسن اجرای گارانتی (در مناقصات قبلی شرکت و یا استعالم از سایر شرکتهای برق منطقه ای و توزیع نیروی برق)

5

4

ارایه گواهیهای سیستم مدیریت کیفیت

5

5

دارا بودن قابلیت پشتیبانی و دانش فنی (مانند نمایندگی خدمات پس از فروش در محل خریدار و )...

5

* نحوه امتيازدهي سطر اول :به ازای گارانتي بيش از  60ماه ،به ازای هر  6ماه اضافه 4 ،امتياز لحاظ ميگردد.

امتیاز نهایی این بخش ،مجموع امتیازات کسب شده از جدول فوق به اضافه  60می باشد.
 -3-3-4حداقل طول عمر چراغ با حفظ حداقل  70درصد شارنوري اولیه مطابق تایپ تست
 -50000 / 50000) ×80)+60مقدار اندازه گيري شده در گواهي تايپ تست(( = امتياز پيشنهاد دهنده
امتیاز دهی بر اساس فرمول فوق انجام شده و حداکثر امتیاز  100می باشد .بطوریکه به طول عمدر  50000سداعت
امتیاز  60داده میشود و به طول عمر  75000ساعت امتیاز  100تعلق می گیرد.
 -4-3-4توان مصرفی چراغ مندرج در تایپ تست
)((كمترين مقدار پيشنهادي-بيشترين مقدار پيشنهادي)(/كمترين مقدار پيشنهادي-مقدار پيشنهادي)) × =100- )40امتياز پيشنهاد دهنده

امتیازدهی براساس بر اساس فرمول فوق و مقایسه بین پیشنهادهای ارایه شده و اختصاص حداکثر امتیاز  100امتیاز
به کمترین مقدار پیشنهادی انجام میشود .در هر حال حداقل امتیاز این بند معادل  60امتیاز می باشد.

عنوان دستورالعمل:
وزارت نیـرو
شركت توانیر

تعیین الزامات ،معیارهاي ارزیابی فنی و آزمونهاي
چراغهاي LEDمورد استفاده در معابر محلی

صفحة  23از 52
شماره ویرایش 1 :
تاریـخ تهیه  :اسفندماه 1399

 -5-3-4وجود حفاظت طوالنی مدت در برابر اضافه ولتاژ ورودي
در صورت پیش بینی حفانت چراغ در برابر ولتاژ ورودی حداقل  ، 400Vبه طوری که یدا چدراغ کدارکرد دائمدی
داشته و یا منجر به قطع ارتباط چراغ با شبکه گردد به نحوی که اضافه ولتاژ موجب خرابی چراغ نشود .برای حفانت
به میزان  5دقیقه  ،امتیاز  70و برای بیشتر از یک ساعت امتیاز  100در نظر گرفته می شود.
اثبات این حفانت ،نیاز به اخذ گواهی آزمون از آزمایشگاههای ذکر شده در این دستورالعمل دارد.
 -6-3-4میزان  THDاندازهگیري شده در تایپ تست
((مقدار پيشنهادي  -مقدار اجباري) × =60+)2/5امتياز پيشنهاد دهنده
امتیازدهی بر اساس فرمول فوق انجام میشود .به نحوی که به میزان  THDبرابر 20درصد 60 ،امتیاز و بده THD
برابر  4درصد  100امتیاز (حداکثر امتیاز) تعلق میگیرد.
 -7-3-4میزان بهره نوري چراغ مطابق با گواهی تایپ تست
برای چراغ با رنگ نور : 4000
( - 110مقدار اندازهگيري شده)  =60+امتياز پيشنهاد دهنده
امتیازدهی براساس بر اساس فرمول فوق انجام میشود .به نحوی که به بهره نوری برابر  60 ،110 Lm/Wامتیاز و
به بهره نوری برابر  ،150 Lm/Wامتیاز ( 100حداکثر امتیاز) تعلق میگیرد.
برای چراغ با رنگ نور : 3000
( - 100مقدار اندازهگيري شده)  =60+امتياز پيشنهاد دهنده
امتیازدهی براساس بر اساس فرمول فوق انجام میشود .به نحوی که به بهره نوری برابر  60 ،100 Lm/Wامتیداز
و به بهره نوری برابر  ،140 Lm/Wامتیاز ( 100حداکثر امتیاز) تعلق میگیرد.

عنوان دستورالعمل:
تعیین الزامات ،معیارهاي ارزیابی فنی و آزمونهاي

وزارت نیـرو
شركت توانیر

چراغهاي LEDمورد استفاده در معابر محلی

صفحة  24از 52
شماره ویرایش 1 :
تاریـخ تهیه  :اسفندماه 1399

 -5آزمونها
جدول شماره ( )5آزمونها
ردیف

شرح آزمون

 -1آزمونهاي

مقدار /شرط پذیرش

نام و شماره استاندارد

نوعی1

نشانه گذاری:
اطالعات مورد نیاز باید به صورت واضح و با
دوام بر روی چراغ ها نشانهگذاری شوند .دوام
1-1

نشانه گذاری به وسیله  15ثانیه مدالش پارچده
خیس آغشته به آب و پس از خشک شددن بدا

INSO 5920-2-3
بند 5-3
و جدول  3دستورالعمل

اطالعات مندرد بایدکافی ،خوانا و با دوام
باشند.

توانیر

 15ثانیه مالش پارچه آغشته با حالل نفتدی بدر
روی آن بررسی می شود.
بررسی مدارك همراه:
بررسی موجودبودن ،کیفیت و کفایت
دستورالعملهای
2-1

نصب،

نگهداری

و

بهرهبرداری و برگه اطالعاتی شامل وزن ،ابعاد،
مشخصات الکتریکی و نوری و بررسی

INSO 5920-2-3
بند 5-3
و جدول  3دستورالعمل

اطالعات مندرد باید کافی باشد.

توانیر

مدارك مربوط به خرید قطعات (به خصوص
منبع نور)
3-1

ضخامت سنجی رنگ:
اندازهگیری ضخامت پوشش رنگ

دستورالعمل توانیر

مطابق رديف  61جدول شماره 3

 -1در صورت ارايه گواهي معتبر براي چراغ ،مادول و درايورِ – ارايه گواهي معتبرِ آزمونهاي نوعي و پذيرش آنها براساس ضوابط و گردش كارهاي مصوب شركت
توزيع (و پس از انتشار فهرست وندور شركت توانير براساس ضوابط و گردش كارهاي مصوب شوراي ارزيابي و مطابقت با استانداردهاي توليد شركت توانير) – به
تشخيص آن مرجع نيازي به انجام مجدد بخشي يا تمام آزمونهاي نوعي فوق نميباشد.
همچنین بر اساس استاندارد  INSO 20873-2-1در مواردی که مطابقت مادول با استاندارد  IEC 62717احراز شده باشد – گردش کار شورای ارزیابی و
مطابقت با استانداردهای تولید شرکت توانیر به شرح فوق  -نیازی به انجام آزمونهای نوعی «عملكردي خاص براي چراغ »LEDمندرد در ردیفهای  51الی 55
(که توسط عالمت* مشخص شدهاند) ،نمیباشد.

عنوان دستورالعمل:
تعیین الزامات ،معیارهاي ارزیابی فنی و آزمونهاي

وزارت نیـرو
شركت توانیر

چراغهاي LEDمورد استفاده در معابر محلی

صفحة  25از 52
شماره ویرایش 1 :
تاریـخ تهیه  :اسفندماه 1399

جدول شماره ( )5آزمونها
ردیف

4-1

شرح آزمون

نام و شماره استاندارد

مقدار /شرط پذیرش

قدرت چسبندگی رنگ:

الیه رنگ در طدول لبدههدای شدیارها یدا در

ایجاد خراش های متقاطع مربعدی ب بدر روی

نقاطی که از مقطع داخلی خطدوط شدیارهای

فیلم رنگ (صفحه آزمونه) تا رسیدن به سدطح
فلز زیدر کدار و بررسدی چسدبندگی رندگ در

INSO 4971
بند 21-4

متقدداطع و ی دا در صددورت امکددان بعض دی از
مربعات بطور جزئی یا کلی جدا شدده اسدت
(معادل تأمین درجه چسبندگی .) 3B

سطح مربعها با نوار چسب
سدداختار – بررسددی نددوع و جددنس پددیچهددا،
اتصاالت الکتریکی و مکانیکی:
پیچ های خودکار نباید برای اتصدال قطعدات
حامل جریان استفاده شدوند ،مگدر آنکده بده
وسیله این گونه پیچ ها ،قطعات حامل جریان
به طور مستقیم با یکدیگر در تماس باشند و
به یک وسیله قفل کننده مناسب مجهدز شدده
باشند.
5-1

پدیچهددای خدود قالویددز شدیاردار و پددیچهددای
خودکار که برای وصدلکدردن قطعدات حامدل
جریانی که از فلز نرم یا مستعد خزش همانندد
روی یا آلومینیوم ساخته شدهاندد ،نبایدد مدورد
استفاده قرار گیرند.
اگر در استفاده عادی باز و بسدتهکدردن مکدرر
پیچ ضدرورت نداشدته باشدد ،مدیتدوان بدرای
اتصال پیوسته زمین حفدانتی از پدیچ خودکدار
استفاده کرد.

مطابقدت ،بدا بازرسدی انجدام مدی شدود تدا
INSO 5920-2-3
بند 6-3
INSO 5920-1
بند 2-11-4

اطمینان حاصدل شدود پدیچ هدا و اتصداالت
مکانیکی که خدراب شددن آنهدا منجدر بده
ناایمن شدن چراغ میشود ،در مقابل تنشهای
مکانیکی بوجودآمده مقاوم باشند.

عنوان دستورالعمل:
تعیین الزامات ،معیارهاي ارزیابی فنی و آزمونهاي

وزارت نیـرو
شركت توانیر

چراغهاي LEDمورد استفاده در معابر محلی

صفحة  26از 52
شماره ویرایش 1 :
تاریـخ تهیه  :اسفندماه 1399

جدول شماره ( )5آزمونها
ردیف

شرح آزمون

مقدار /شرط پذیرش

نام و شماره استاندارد

بررسی گستره ولتاژ عملکرد چراغ در محدودة
کمینه و بیشدینة ادعدا شددة سدازنده ضدمنا در
6-1

صورتی که سازنده محافظدت در برابدر اضدافه

عملکرد چراغ مختل نشود.

دستورالعمل توانیر

ولتاژ را ادعا کرده باشدد ،در ولتداژ  400ولدت
موضوع احراز شود.
هیچ گونه خرابی برای استفاده بعدی در

ساختار – بررسی پیچها و گلندها:

اتصاالت پیچی نباید رخ دهد.

پیچ ها و مهرههایی که فشار اتصال را منتقل

درهنگام هر باز و بسته کردن ،پیچ ها و مهره

میکنند یا به گونه ای مشابه توسط کاربر
محکم می شوند باید پنج بار باز و بسته
شوند.
7-1

اتصاالت پیچشده یا محکم شده بین قطعات

های ساخته شده از مواد عایقی باید به طور
INSO 5920-2-3
بند 6-3

مختلف چراغها ،باید بهگونهای ساخته شوند

INSO 5920-1

که در اثر تنشهای خمشی ،پیچش و ارتعاش

بند 12-4

و مانند آن ،که در کاربرد عادی رخ میدهد،

چراغ ها باید استقامت مکانیکی کافی داشته

مطابقت،بااعمال ضربهی آزمونه به گونه ای که

مشابهی راحاصل نمایند ،بررسی میشود.

پیچ اتصال تأثیر بگذارد.

باید وجود داشته باشد.

ساختار-استقامت مکانیکی:

75آمده است یاروشهای مناسب دیگرکه نتایج

بر روی استفاده بعدی در نصب یا در بستن

ساخته شده از ماده عایقی در محل خود،

باید به طور مطمئن متصل شده باشند.

8-1

در حین آزمون هیچ خرابی نباید رخ دهد که

پس از آزمون ،امکان استفاده از پیچ یا مهره

شل نشوند .بازوهای ثابت و لولههای آویز،

دراسددتانداردبینالمللددی IEC 60068-2-

کامل دور انداخته شوند.

INSO 5920-2-3

باشند که بعد از کارکردسخت که درشرایط

بند 6-3

معمولی ممکن است رخ دهد ،به طورایمن

IEC TR 62696

کارکنند.

عنوان دستورالعمل:
تعیین الزامات ،معیارهاي ارزیابی فنی و آزمونهاي

وزارت نیـرو
شركت توانیر

چراغهاي LEDمورد استفاده در معابر محلی

صفحة  27از 52
شماره ویرایش 1 :
تاریـخ تهیه  :اسفندماه 1399

جدول شماره ( )5آزمونها
ردیف

شرح آزمون

نام و شماره استاندارد

مقدار /شرط پذیرش

ساختار -مقامت در برابر خوردگی:
قطعات آهنی موجود در چراغ ،در محلول های
9-1

شیمیایی تعیین شده در اسدتاندارد غوطدهور و

INSO 5920-2-3

سپس در رطوبت شدید و متعاقبداً در معدرض

بند 6-3

پس از انجام آزمون سطح قطعات نبایدهیچ
نشانی اززنگ زدگی داشته باشد.

حرارت شدید قرارگرفته و پس از رسدیدن بده
شرایط عادی ،وضعیت آنها بررسی میشود.
ساختار -بار استاتیکی:

شرایط انجام آزمون مطابق با الزامات جددول

الف -نیروهدای افقدی و عمدودی بدا مقددار و

 (150Km/h( 3این دستورالعمل باشد.

شرایط مندرد در استاندارد به نمونده چراغدی

در بخش (الف) نباید هیچ تغییر شکل دائمی

که در شدرایط عدادی روی پایده نصدبشدده،

بیشتر از  2سانتی متر در یک متر ایجاد شده

اعمال میگدردد و نحدوة عملکدرد آن بررسدی
10 - 1

میشود.
ب -کلیة قطعاتی که دسدتکدم بدا دو وسدیله

INSO 5920-2-3
بند 3-6-3

باشد و هیچگونه چرخشی در اطدراف نقطده
نصب نباید وجود داشته باشد.
در بخش (ب) نباید باز کردن یکی از وسایل

(مانند پدیچ ،زبانده ،لدوال و مانندد آن) محکدم

مذکور ،منجر به افتادن آن وسیله ،یدا افتدادن

شدهاند ،با جدداکردن هریدک از ایدن وسدایل،

قطعهای از چراغ گردد.

مورد بررسی از نظر اسدتحکام و سدقوط قدرار
میگیرند.
اگر جنس نور گذر شیشه باشد :
شیشدده بددا یددک ضددربه در فاصددله ای در 30

11 - 1

میلیمتری نقطه مرکزی یکی از درازتدرین لبده

INSO 5920-2-3

های شیشه ای به سمت مرکز آن خرد شود .تا

بند 5-6-3

پنج دقیقه پس از شکستن  ،خرده شیشه هدای

IEC TR 62696

داخددل مربعددی بدده ابعدداد  50 mmشددمارش
میشود.

تعداد خورده شیشه ها در مربعدی بده ابعداد
 50mmکمتر از  40عدد نباشد.

عنوان دستورالعمل:
تعیین الزامات ،معیارهاي ارزیابی فنی و آزمونهاي

وزارت نیـرو
شركت توانیر

چراغهاي LEDمورد استفاده در معابر محلی

صفحة  28از 52
شماره ویرایش 1 :
تاریـخ تهیه  :اسفندماه 1399

جدول شماره ( )5آزمونها
ردیف

شرح آزمون

نام و شماره استاندارد

فواصل هوایی و خزشی:
12 - 1

مقدار /شرط پذیرش
فواصل هوایی و خزشی انددازه گیدری شدده

فواصل بین قطعدات برقددار و قطعدات فلدزی

INSO 5920-2-3

نباید از مقادیر مشخص شده در جدول -11

مجاور در دو حالت هدوایی و خزشدی انددازه

بند 7-3

 1و  3-11از استاندارد INSO 5920-1

گیری می شوند.

کمتر باشند.

اتصال زمین -بررسی جنس پیچ اتصال:

چراغی که به کابل تغذیه (سیم کشی ثابت)

پیچ ها یا سایر قطعات ترمینال اتصال زمین

به یک بند تغذیه متصل شده است ،اتصال

باید از برنج یا فلز زنگ نزن یا موادی با

زمین باید در کنار ترمینال های اصلی باشد.

سطح زنگ نزن و سطح تماس فلزی لخت

برای چراغ هایی به غیر از چراغ های

باشند.
13 - 1

INSO5920-2-3

معمولی ،تمام قطعات ترمینال اتصال زمین

بند  8-3و

باید کمترین خوردگی الکترولیتی حاصل از

INSO5920-1

تماس با سیم اتصال زمین یا سایر اتصاالت

بند 8-2-7

فلزی که با آن در تماس هستند ،را داشته
باشند.
مطابقت با بررسی و بوسیله آزمون های
مکانیکی ذکر شده در بخش های  14و 15
استاندارد INSO 5920-1اانجام می شود.

اتصال زمین -بررسی مقاومت:
جریانی به میزان  10Aبا یک منبدع کده ولتداژ
بیباری آن کمتر از  12Vمیباشد طی حدداقل
14 - 1

 1دقیقه ،بین ترمینال زمین و یا اتصال زمین بدا
هریک از قطعات فلزی در دسترس عبدور داده
می شدود ،مقاومدت بدر اسداس افدت ولتداژ و
شدت جریان محاسبه می شود.

INSO 5920-2-3
بند 8-3
INSO5920-1
بند 3-2-7

در هیچ حالتی نباید ایدن مقاومدت از0.5 Ω
بیشتر شود.

عنوان دستورالعمل:
تعیین الزامات ،معیارهاي ارزیابی فنی و آزمونهاي

وزارت نیـرو
شركت توانیر

چراغهاي LEDمورد استفاده در معابر محلی

صفحة  29از 52
شماره ویرایش 1 :
تاریـخ تهیه  :اسفندماه 1399

جدول شماره ( )5آزمونها
ردیف

شرح آزمون

نام و شماره استاندارد

مقدار /شرط پذیرش

ترمینال ها:
هادی هایی با کدوچکترین و بزرگتدرین سدطح
15 - 1

مقطع مجاز وصل شدده واسدتحکام مکدانیکی
پس از اتصال و نصب ،متناسب با نوع ترمینال،

INSO 5920-2-3
بند 9-3

هیچگونه لغزش یا دررفتگی در اتصال سدیم
و ترمینال نباید مشاهده گردد.

مورد بررسی قرارمیگیرد.
سیم کشی بیرونی و درونی:
کشددش و گشددتاوری مطددابق بددا اسددتاندارد بددر
16 - 1

سیم های مختلف داخل (اتصال درایور به بدرد
و )...و خددارد چددراغ وارد و وضددعیت آنهددا

INSO 5920-2-3
بند 10-3

هیچگونه لغزش یا دررفتگی در اتصال سدیم
و ترمینالها نباید مشاهده گردد.

بررسی میشود.
شوك الکتریکی:
با اسدتفاده از انگشدتک آزمدون ،دسترسدی بده
17 - 1

قسمتهای برقدار بررسی میشدود .همچندین

INSO 5920-2-3

عدم قرارگیری قطعات عدایق سداده درسدطح

بند 11-3

هیچگوندده دسترس دی بدده قسددمتهددای
برقدارمجازنیست.

خدارجی چدراغ بددون دارابدودن حفاندت
دربرابرتماس تصادفی ،کنترل میشوند.
دوام:
چراغ باید به مدت زمان کل  240ساعت که از
18 - 1

 10دوره  24سدداعته تشددکیل شددده کدده 21
ساعت آن روشن و  3ساعت آن خاموش باشد
کار کند.

INSO 5920-2-3
بند 12-3
و INSO1-5920
بند 12

چراغ نباید خطرناك شدده و همچندین نبایدد
زودتر از موقع از کار بیافتد.

عنوان دستورالعمل:
تعیین الزامات ،معیارهاي ارزیابی فنی و آزمونهاي

وزارت نیـرو
شركت توانیر

چراغهاي LEDمورد استفاده در معابر محلی

صفحة  30از 52
شماره ویرایش 1 :
تاریـخ تهیه  :اسفندماه 1399

جدول شماره ( )5آزمونها
ردیف

شرح آزمون

نام و شماره استاندارد

مقدار /شرط پذیرش
دمای هیچ یک از اجزا چراغ نبایدد از مقددار
تعیدددین شدددده در جدددداول  1-12و 2-12

گرما:
19 - 1

استاندارد بیشتر شدود و نبایدد دارای دمدایی
INSO 5920-2-3

درشرایط کارکرد عدادی ،دمدای کلیدة اجدزای

بند  12-3و

چراغ شامل المپ ،سیمکشی تغذیده دردرون

INSO5920-1

چراغ ،و سطح بدنه چراغ اندازهگیری میشود.

بند 4-15-2

باشند کده ایمندی را بده مخداطره بیاندازندد.
(مطدددابق اسدددتاندارد INSO 5920-2-3
دماهای اندازه گیری شده بدر روی چدراغ در
محفظه آزمون ،بعلت تغییدرات جابده جدایی
هوای طبیعی محل استفاده چراغ ،باید 10°c
کاهش داده شوند).

درجه :IP
مقاومت دربرابرنفوذگردوغبار،اجسدام سدخت
20 - 1

ورطوبت به همان صورت ذکر شده در آزمون

INSO 5920-2-3

«ساختار »IP-سنجیده میشدود .عدالوهبدر آن،

بند 13-3

هیچ گونه نفوذ آب و خاك و شکست عایقی
نباید مشاهده شود.

اسددتقامت عددایقی نیدز پددس از اعمددال شددرایط
آزمون ،مورد بررسی قرارمیگیرد.
مقاومت عایقی:
قبددل از انجددام آزمددون ،مطددابق بددا بنددد 9-3
استاندارد  INSO 5920-1نمونه در محفظده
21 - 1

رطوبت قرار گیرد سپس یدک ولتداژ  DCبده

INSO 5920-2-3

میدزان  500ولددت بدده مددت یدک دقیقدده بدین

بند 14-3

قطعات برق دار متصلبه هم و اتصال زمین (یدا
بدندده و قسددمتهددای در دسددترس) اعمددال و
مقاومت الکتریکی اندازه گیری میشود.

مقاومت عایقی نباید از  4MΩکمتر باشد.

عنوان دستورالعمل:
تعیین الزامات ،معیارهاي ارزیابی فنی و آزمونهاي

وزارت نیـرو
شركت توانیر

چراغهاي LEDمورد استفاده در معابر محلی

صفحة  31از 52
شماره ویرایش 1 :
تاریـخ تهیه  :اسفندماه 1399

جدول شماره ( )5آزمونها
ردیف

شرح آزمون

مقدار /شرط پذیرش

نام و شماره استاندارد

استقامت الکتریکی:
قبددل از انجددام آزمددون ،مطددابق بددا بنددد 9-3
استاندارد  INSO 5920-1نمونه در محفظه
رطوبت قرار گیرد سپس یک ولتداژ سینوسدی
22 - 1

برابر با  U( 2U+1000 Vمعادل ولتاژ نامی
نمونه می باشد ) .با فرکانس  50به مدت یدک

INSO 5920-2-3

درخالل آزمون مقاومت الکتریکی،هیچگونه

بند 14-3

تخلیه سدطحی یاپدیدده شکسدت نبایددرخ
دهد.

دقیقه بده تجهیدز اعمدال مدی کندیم .درابتددای
آزمون باید کمتر از نصف ولتداژ تعیدین شدده،
اعمال شود و سپس بده تددریج بده بداالترین
مقدار افزایش داده شود.
مقاومددددت دربرابرحددددرارت،آتش وایجدددداد

در آزمون های شعله سوزنی و سدیم ملتهدب

مسیرخزشی:

طول مدت سوختن نبایدد بدیش از  30ثانیده

مقاومت قطعات ساخته شده ازمواد عایقی

شود .ضمناً هر قطره سوزانده یا مذاب شدده

نگهدارنده قسمتهای حامل جریان وقطعات
23 - 1

از نمونه نباید دسدتمال کاغدذی را شدعله ور

 SELVدرجای خود و قطعات بیرونی

INSO 5920-2-3

موادعایقی که حفانت در برابر شوك

بند 15-3

الکتریکی را به وجود میآورند،در برابر شعله
و حرارت بررسی میشود.
ایدن آزمددون توسددط فشددار سدداچمهای ،شددعله
سوزنی و سیم ملتهب انجام می شود.

نماید.
در آزمون فشار ساچمه ای بعد از اعمال دمدا
و فشار قطر اثر به جا ماندده از آزمدون بایدد
انددازهگیدری شدده و مقددار آن از 2mm
تجاوز نکند.

عنوان دستورالعمل:
تعیین الزامات ،معیارهاي ارزیابی فنی و آزمونهاي

وزارت نیـرو
شركت توانیر

چراغهاي LEDمورد استفاده در معابر محلی

صفحة  32از 52
شماره ویرایش 1 :
تاریـخ تهیه  :اسفندماه 1399

جدول شماره ( )5آزمونها
ردیف

شرح آزمون

مقدار /شرط پذیرش

نام و شماره استاندارد

مقاومت در برابر ارتعاش:
چراغ در نامناسدب تدرین وضدعیت ولدی بده
حالت موقعیت نصب عادی به دستگاه مولدد
ارتعاش متصل می شود.
24 - 1

جهت لرزش در سخت ترين جهت است و
مدت زمان 30 :دقيقه

INSO 5920-1

بعد از آزمون هیچ قطعه شدل شدده ای کده

بند 20-4

ایمنی را به مخاطره بیانددازد ،نبایدد وجدود
داشته باشد.

دامنه 0،35 :ميلي متر
دامنه فركانس 10 :هرتز  55 ،هرتز  10 ،هرتز
ميزان رفت و برگشتت :تقريبتای يتك اكتتاو در
دقيقه
اندازه گیری ضریب توان:
 25 - 1ضریب توان  در حالت پایدار چراغ انددازهگیدری

دستورالعمل توانیر

میشود

ضریب توان اندازهگیری شده نبایدد کمتدر از
 0/9باشد.

آزمونهای سازگاری الکترومغناطیسی– مصونیت 1
آزمون مصونیت در برابر تخلیه الکتریسیته
ساکن (:)ESD
این آزمون برای بررسی تاثیر تخلیه الکتریسیته

26 - 1

ساکن از بدن انسان بر روی تجهیزات

IEC 61547
بند 2-5

در این آزمون بوسیله یک ژنراتور تفنگی،

و

الکتریکی انجام میشود.
پالس های مشابهی با دامنه 15 kV

به

صورت هوایی و  8 kVبه صورت مستقیم،

IEC 61000-4-2

نمونه تحت آزمون باید حداقل شرایط مطابق
معیار عملکرد  Bرا داشته باشد .یعنی پس از
انجام آزمون و توقف اعمال پدالسهدا بددون
دخالت کاربر باید چراغ عملکرد عادی خود
را داشته باشد.

در تمامی نقاط در دسترس کاربران و به
تعداد 20مرتبه تخلیه میگردد.

Immunity

1EMS-

عنوان دستورالعمل:
تعیین الزامات ،معیارهاي ارزیابی فنی و آزمونهاي

وزارت نیـرو
شركت توانیر

چراغهاي LEDمورد استفاده در معابر محلی

صفحة  33از 52
شماره ویرایش 1 :
تاریـخ تهیه  :اسفندماه 1399

جدول شماره ( )5آزمونها
ردیف

شرح آزمون
آزمون

مصونیت

در

نام و شماره استاندارد
برابر

مقدار /شرط پذیرش

امواد

الکترومغناطیسی تشعشعی  ،با فرکانس
رادیویی ):(EMS Radiated
این آزمون برای بررسی مصونیت کلیه
تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی در برابر
27 - 1

امواد رادیویی ساطع شده از آنتن های متعدد
مخابراتی انجام میشود .بدین شکل که تجهیز

IEC 61547
بند 3-5
و
IEC 61000-4-3

نمونه تحت آزمون باید حداقل شرایط مطابق
معیار عملکدرد  Aرا داشدته باشدد .یعندی در
حین و پس از انجام آزمدون بددون دخالدت
کاربر بایدد چدراغ عملکدرد عدادی خدود را
داشته باشد.

در داخل یک اطاق کامالایزوله قرارگرفته و
مود  3V/mدر دامنه فرکانسی 80 MHzتا
 1GHzبه آن اعمال میشود.
آزمون مصونیت در برابر میدان مغناطیسی با
فرکانس قدرت:
این آزمون برای بررسی اثر میدانهای

28 - 1

نمونه تحت آزمون باید حداقل شرایط مطابق

مغناطیسی ناشی از جریانهای الکتریکی در

IEC 61547

حال عبور در کابل ها و سیمکشی های مربوط

بند 4-5

به تجهیزات توان باال مانند ترانسهای فشار

و

قوی انجام میشود .در این آزمون بوسیله

IEC 61000-4-8

ایجاد میدانهای مغناطیسی با فرکانس  50هرتز
و سطح  ، 3 A/mمحصوالت مورد ارزیابی
قرار می گیرند.

معیار عملکدرد  Aرا داشدته باشدد .یعندی در
حین و پس از انجام آزمدون بددون دخالدت
کاربر بایدد چدراغ عملکدرد عدادی خدود را
داشته باشد.

عنوان دستورالعمل:
تعیین الزامات ،معیارهاي ارزیابی فنی و آزمونهاي

وزارت نیـرو
شركت توانیر

چراغهاي LEDمورد استفاده در معابر محلی

صفحة  34از 52
شماره ویرایش 1 :
تاریـخ تهیه  :اسفندماه 1399

جدول شماره ( )5آزمونها
ردیف

شرح آزمون

مقدار /شرط پذیرش

نام و شماره استاندارد

آزمون مصونیت در برابر رگباره
(:)Electrical Fast Transient Burst

29 - 1

نمونه تحت آزمون باید حداقل شرایط مطابق

انجام این آزمون برای شبیه سازی اثر قطار

IEC 61547

های پالس گذرایی است که در هنگام قطع و

بند 5-5

وصل بوبین کنتاکتور ها و رله ها به طور

و

رگباره ای در شبکه برق ایجاد شده ودامنه آنها

IEC 61000-4-4

1kVدر  5/50 nsبا فرکانس تکرار 5kHz

معیار عملکرد  Bرا داشته باشد .یعنی پس از
انجام آزمون و توقف اعمال پدالسهدا بددون
دخالت کاربر باید چراغ عملکرد عادی خود
را داشته باشد.

است.
آزمون مصونیت در برابر امواد هدایتی ناشی
از میدانهای الکترومغناطیسی با فرکانس
رادیویی:
دراین آزمون با ایجاد سیگنال ولتاژی از
فرکانس  150کیلو هرتز تا  80مگا هرتز و به
صورت مدوله شده  AMتوسط ژنراتور
30 - 1

سیگنالهای رادیویی و سپس تقویت آن تا
سطح ولتاژ  3ولت توسط آمپلی فایر و
درنهایت القای آن بر روی خطوط تغذیه و
 I/Oبوسیله شبکه های کوپالژی ،مصونیت
تجهیزات را در برابر اثر القایی امواد رادیویی
ساطع شده از دکل ها و آنتنها و تجهیزات
مخابراتی مورد ارزیابی قرار می گیرد.

نمونه تحت آزمون باید حداقل شرایط مطابق
IEC 61547
بند 6-5
و
IEC 61000-4-6

معیار عملکرد  Aرا داشته باشد .یعنیدر حین
و پس از انجام آزمون بدون دخالدت کداربر
باید چدراغ عملکدرد عدادی خدود را داشدته
باشد.

عنوان دستورالعمل:
تعیین الزامات ،معیارهاي ارزیابی فنی و آزمونهاي

وزارت نیـرو
شركت توانیر

چراغهاي LEDمورد استفاده در معابر محلی

صفحة  35از 52
شماره ویرایش 1 :
تاریـخ تهیه  :اسفندماه 1399

جدول شماره ( )5آزمونها
ردیف

شرح آزمون

مقدار /شرط پذیرش

نام و شماره استاندارد

آزمون مصونیت در برابر امواد گذرا
(فراتاخت:)1

31 - 1

نمونه تحت آزمون باید حداقل شرایط مطابق

در این آزمون پالسهای گذرا با سطح ولتاژ

IEC 61547

 4kVبا مشخصه پالس ، 1.2/50 µsبه منظور

بند  7-5و

شبیهسازی شرایط وقوع صاعقه و تاثیر آن

IEC 61000-4-5

روی خطوط شبکه برق به طور مستقیم و غیر

و دستورالعمل توانير

مستقیم و یا تخلیه بانکهای خازنی انجام

معیددار عملکددرد  Cرا داشددته باشددد .یعنددی
دستگاه می تواند در حین آزمون دچار نقدص
شده ولدی پدس از آن بدا دخالدت کداربر بده
عملکرد صحیح خود ادامه دهد.

میشود.
 برای بررسی افدت ولتداژ  -نمونده تحدتآزمون مصونیت در برابر افت و قطع لحظهای

آزمددون بایددد حددداقل شددرایط مطددابق معیددار

ولتاژ ورودی:

عملکددرد  Bرا داشددته باشددد .یعنددی دسددتگاه
میتواند در حین آزمدون دچدار نقدص شدده

این آزمون برای بررسی اثر افت ولتاژهای

32 - 1

ولی پس از آن با دخالت کداربر بده عملکدرد

ناگهانی و قطعی های لحظهای بدلیل بروز

IEC 61547

مشکالت مختلف در شبکه برق رسانی انجام

بند  8-5و

میشود .افت ولتاژ  %70ولتاژ نامی و مدت

IEC 61000-4-11

اعمال  10سیکل و قطع لحظه ای  %0ولتاژ

صحیح خود ادامه دهد.
 برای بررسی قطع لحظه ای -نمونه تحدتآزمددون بایددد حددداقل شددرایط مطددابق معیددار

نامی و مدت اعمال  0.5سیکل بر روی تجهیز

عملکرد  Bرا داشته باشد .یعنی پس از انجام

اعمال و اثر این نوسانات بررسی میشود.

آزمون و توقف اعمال پالسها بدون دخالدت
کاربر بایدد چدراغ عملکدرد عدادی خدود را
داشته باشد.

آزمونهای سازگاری الکترومغناطیسی– اندازهگیری تداخالت رادیویی 2

Surge
2 EMI- Emission

1

عنوان دستورالعمل:
تعیین الزامات ،معیارهاي ارزیابی فنی و آزمونهاي

وزارت نیـرو
شركت توانیر

چراغهاي LEDمورد استفاده در معابر محلی

صفحة  36از 52
شماره ویرایش 1 :
تاریـخ تهیه  :اسفندماه 1399

جدول شماره ( )5آزمونها
ردیف

شرح آزمون

نام و شماره استاندارد

مقدار /شرط پذیرش

آزمون تداخالت الکترومغناطیسی رسانشی:
مقادیر به دست آمده بر واحد  dB/µVباید

در ایددن آزمددون در حالددت عملکددرد عددادی ،
33 - 1

دستهای از تداخالت کده در بدازه  9 kHzتدا
 30MHzاز طریق نمونه به شبکه انتقدال پیددا

BS EN 55015
بند 1-3-4

از حددددود تعیدددین شدددده در جددددول  1از
استاندارد کمتر باشد.

میکند اندازهگیری می شود.
آزمون تداخالت الکترومغناطیسی تابشی:

این تست تنها در شرایطی کاربرد دارد که بدا

این آزمون به منظدور سدنجش ایدن دسدته از

توجدده بدده کدداربرد  ،اطالعددات و تکنولددوژی

تداخالت که در بازه  9 kHzتا  30MHzکده

تجهیز ،گشتاور دو قطبی مغناطیسی بزرگدی

از طریق دستگاه به محیط اطراف تابش میکند

در تجهیز تشکیل شود.

انجام میشود.
34 - 1
آزمون تداخالت الکترومغناطیسی تابشی:

BS EN 55015

مقادیر به دست آمده بر واحد  dB/µAباید

بند  2-5-4و

از حدود تعیدین شدده در جددول  8یدا  9از

بند 3-5-4

استاندارد کمتر باشد.

این آزمون بده منظدور سدنجش ایدن دسدته از
تداخالت که در بازه  MHz 30تدا GHz 1

مقادیر به دست آمده بر واحدد  μV/mبایدد

که از طریق دستگاه بده محدیط اطدراف تدابش

از حدددود تعیددین شددده در ایددن جدددول 10

میکند انجام میشود.

استاندارد کمتر باشد.

آزمون هارمونیک و :THD
35 - 1

هارمونیدک هدای تولیددی و  THDتوسدط
چراغ اندازهگیری میشود

IEC 61000-3-2
بند 2-6
و دستورالعمل توانیر

مقادیر به دست آمده باید با الزامدات جددول
 3این دستورالعمل مطابقت داشته باشد.

عنوان دستورالعمل:
تعیین الزامات ،معیارهاي ارزیابی فنی و آزمونهاي

وزارت نیـرو
شركت توانیر

چراغهاي LEDمورد استفاده در معابر محلی

صفحة  37از 52
شماره ویرایش 1 :
تاریـخ تهیه  :اسفندماه 1399

جدول شماره ( )5آزمونها
ردیف

شرح آزمون

مقدار /شرط پذیرش

نام و شماره استاندارد

آزمون محدودیت تغییرات ولتاژ ،افدت و خیدز
ولتاژ و سوسوی 1ولتاژ:

مقادیر به دست آمده برای هرکددام از مدوارد

در این آزمون ویژگی مربوط به تغییرات ولتداژ
36 - 1

و همچنین سوسدو ( )Flickerدر یدک دوره

IEC 61000-3-3

افت و خیز جریدان و سوسدو هدای کوتداه و

بند 4

بلند مدت با محدودیت هدای قیدد شدده در

کوتاه چند دقیقه  Pstو در یک دوره طدوالنی

استاندارد مطابقت داشته باشند.

چنددد سدداعته  Pltبددا اسددتفاده از مقددادیر Pst
متوالی اندازه گیری میشود.
آزمون پرتوزیستی2
آزمون ایمنی پرتوزیستی المپها و چراغ:
این آزمون به منظور ارزیابی ایمندی چراغهدا و
به طور خاص آسدتانههدای خطدر مواجهده بدا

37 - 1

تابش ،تعیین روش مرجع اندازه گیری و طرح

مقددادیر اندددازه گیددری شددده در بددازه هددای

طبقهبنددی بدرای ارزیدابی و کنتدرل خطدرات

مختلف فرکانسی باید با حدود ارائه شدده در

فتوبیولوژیکی ناشی از تمام «چشمه های طیف

ISIRI11722

گسددتردة ناهمدددوس تددابش اپتیک دی» کدده بدده

این استاندارد بدرای آن طیدف تطدابق داشدته
باشد.

صورت الکتریکی تغذیه مدیشدوند در گسدترة
طدول مدود  200nmتدا  3000 nmانجدام
میشود.
آزمون های درایور -ایمنی

Flicker

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

1

عنوان دستورالعمل:
تعیین الزامات ،معیارهاي ارزیابی فنی و آزمونهاي

وزارت نیـرو
شركت توانیر

چراغهاي LEDمورد استفاده در معابر محلی

صفحة  38از 52
شماره ویرایش 1 :
تاریـخ تهیه  :اسفندماه 1399

جدول شماره ( )5آزمونها
ردیف

شرح آزمون

مقدار /شرط پذیرش

نام و شماره استاندارد

نشانه گذاری:
اطالعات مورد نیاز باید به صورت واضح و با
دوام بر روی چراغ ها نشانه گذاری شوند .دوام
38 - 1

نشانه گذاری به وسیله  15ثانیه مدالش پارچده
خیس آغشته به آب و پس از خشک شددن بدا

IEC61347-2-13
بند 7

اطالعات مندرد بایدکافی ،خواندا و بدا دوام
باشند.

 15ثانیه مالش پارچه آغشته با حالل نفتدی بدر
روی آن بررسی می شود.
شوك الکتریکی:
با اسدتفاده از انگشدتک آزمدون ،دسترسدی بده

39 - 1

قسمتهای برقدار بررسی میشدود .همچندین

IEC61347-2-13

عدم قرارگیری قطعدات عدایق سداده درسدطح

بند 8

خددارجی چددراغ بدددون دارابددودن حفانددت

IEC 61347-1

دربرابرتماس تصادفی ،کنترل میشوند.

هیچگونددده دسترسدددی بددده قسدددمتهدددای
برقدارمجاز نیست.

بند 10

بررسی تکمیلی مطابق با بندد  10از اسدتاندارد
 IEC 61347-1صورت پذیرد.
ترمینال ها:
هادی هایی با کدوچکترین و بزرگتدرین سدطح
مقطع مجاز وصل شدده و اسدتحکام مکدانیکی
40 - 1

پس از اتصال و نصب ،متناسب با نوع ترمینال،
مورد بررسی قرارمیگیرد.
بررسی تکمیلی مطابق با بند  8از استاندارد
 IEC 61347-1صورت پذیرد.

IEC61347-2-13
بند 9
IEC 61347-1
بند 8

هیچگونه لغزش یا دررفتگی در اتصال سدیم
و ترمینال نباید مشاهده گردد.

عنوان دستورالعمل:
تعیین الزامات ،معیارهاي ارزیابی فنی و آزمونهاي

وزارت نیـرو
شركت توانیر

چراغهاي LEDمورد استفاده در معابر محلی

صفحة  39از 52
شماره ویرایش 1 :
تاریـخ تهیه  :اسفندماه 1399

جدول شماره ( )5آزمونها
ردیف

شرح آزمون

مقدار /شرط پذیرش

نام و شماره استاندارد

اتصال زمین:
جریانی به میزان  10Aبا یک ولتداژ بدی بداری
که از  12Vتجاوز نمی کند به مددت  1دقیقده
بین ترمینال زمین و یا اتصال زمین با هریک از
41 - 1

قطعات فلزی در دسترس عبور داده می شدود،
مقاومت بر اساس افت ولتاژ و شددت جریدان
محاسبه می شود.

IEC61347-2-13
بند 10
IEC 61347-1

در هیچ حالتی نباید این مقاومدت از 0.5 Ω
بیشتر شود.

بند 9

بررسی تکمیلی مطابق بدا بندد  9از اسدتاندارد
 IEC 61347-1صورت پذیرد.
مقاومت در برابر رطوبت و عایق بندی
قبل از انجام آزمون ،نمونه در محفظه رطوبدت
مطابق با بندد  11اسدتاندارد IEC 61347-1
قرار گیرد سپس یک ولتاژ  DCبه میزان 500
42 - 1

ولت به مدت یک دقیقه بین قطعات برقددار و
بدنه فلزی ،ترمینال های کنتدرل در جدایی کده
مرتبط است ،بین مدارهای ورودی و خروجی
اعمددال و مقاومددت الکتریکددی اندددازه گیددری
میشود.

مقاومت عایقی نبایدد از مقددار  2مگدا اهدم
IEC61347-2-13
بند  11و
IEC 61347-1
پیوست ر2-8-

برای تجهیز کالس ( Iعایق بندی پایه) و 4
مگااهم برای تجهیز کالس ( IIعایق بنددی
مضدداعف یددا تقویددتشددده) و جدددول ر3-
استاندارد  IEC 61347-1کمتر باشد.

عنوان دستورالعمل:
تعیین الزامات ،معیارهاي ارزیابی فنی و آزمونهاي

وزارت نیـرو
شركت توانیر

چراغهاي LEDمورد استفاده در معابر محلی

صفحة  40از 52
شماره ویرایش 1 :
تاریـخ تهیه  :اسفندماه 1399

جدول شماره ( )5آزمونها
ردیف

شرح آزمون

مقدار /شرط پذیرش

نام و شماره استاندارد

استقامت الکتریکی:
قبل از انجام آزمون ،مطابق با بند  11استاندارد
 IEC 61347-1نمونده در محفظده رطوبدت
قرار گیرد سپس یک ولتاژ سینوسی مطابق بدا
43 - 1

جدول  3با فرکانس  50به مدت یک دقیقه بده
تجهیز اعمال می کنیم .در ابتدای آزمدون بایدد
کمتر از نصف ولتاژ تعیین شده ،اعمال شود و

IEC61347-2-13
بند  12و
IEC 61347-1
پیوست ر3-8-

درخالل آزمون مقاومت الکتریکی،هیچگونده
تخلیده سدطحی یاپدیدده شکسدت نبایددد رخ
دهد.

سپس به تدریج به باالترین مقدار افزایش داده
شود.
شرایط خطا:
اتصال کوتاه بر روی مسدیرهدایی کده فواصدل
هوایی و خزشدی کدمتدر از حددود اسدتاندارد
44 - 1

دارند ،دو سر عناصر نیمه هادی ،بین عایقهای
تشکیل شده از الك و منسدوجات و همچندین

نمونه میبایست ضمن حفظ مقاومت عدایقی
IEC61347-2-13
بند 14

حددداقل  ،1MΩباعددا انتشددار شددعله ،مددواد
ذوب شده و یا گازهای قابل اشتعال نشود.

دو سر خازنهای الکترولیتی ایجاد میشود.

ساختار:
موادی که در ساختار دستگاه به کار رفته است
45 - 1

توسط بازرسی بررسی خواهد شد.
بررسی تکمیلی مطابق با بندد  15از اسدتاندارد
 IEC 61347-1صورت پذیرد.

IEC61347-2-13
بند  16و
IEC 61347-1

46 - 1

مجددداور در دو حالدددت هدددوایی و خزشدددی
اندازهگیری میشوند.

مشابه ،نباید به عنوان عایق به کار روند.

بند 15

فواصل هوایی و خزشی:
فواصل بین قطعات برقددار و قطعدات فلدزی

چوب ،پنبده ،ابریشدم ،کاغدذ و مدواد الیدافی

IEC61347-2-13

فواصل هوایی و خزشی انددازه گیدری شدده

بند  17و

نباید از مقادیر مشخص شده در جددول  7و

IEC 61347-1

 8از استاندارد  IEC 61347-1کمتر باشند.

عنوان دستورالعمل:
تعیین الزامات ،معیارهاي ارزیابی فنی و آزمونهاي

وزارت نیـرو
شركت توانیر

چراغهاي LEDمورد استفاده در معابر محلی

صفحة  41از 52
شماره ویرایش 1 :
تاریـخ تهیه  :اسفندماه 1399

جدول شماره ( )5آزمونها
ردیف

شرح آزمون

نام و شماره استاندارد

پیچ ها ،قسمتهای برقدار و اتصاالت:
47 - 1

گشددتاور مکددانیکی مطددابق شددرایط مندددرد در
استاندارد به کلیده اتصداالت مکدانیکی اعمدال

پیچ ها و اتصاالت مکانیکی که خراب شددن
IEC61347-2-13
بند 18

مقاومددت در برابددر حددرارت ،آتددش و ایجدداد

در مقابددل تددنشهددای مکددانیکی بوجودآمددده

در آزمون های شعله سوزنی و سیم ملتهب ،

مسیرخزشی:

طول مدت سوختن نبایدد بدیش از  30ثانیده

مقاومت قطعات سداخته شدده ازمدواد عدایقی

48 - 1

آن ها منجر به ناایمن شدن درایور شود ،باید
مقاوم باشند.

شده و وضعیت آنها بررسی میشود.

نگهدارنده قسمت های حامل جریان و قطعات

IEC 61347-2-13
بند 19

عایقی که حفانت در برابر شوك الکتریکدی را

و INSO5920-1

به وجود می آورند ،در برابر شدعله و حدرارت

بند 13

 SELVدر جای خود و قطعات بیرونی مدواد

مقدار /شرط پذیرش

بررسی میشود.

شود .ضمناً هر قطره سوزانده یا مذاب شدده
از نمونه نباید دسدتمال کاغدذی را شدعله ور
نماید.
در آزمون فشار ساچمه ای بعد از اعمال دمدا
و فشار قطر اثر به جا ماندده از آزمدون بایدد

اندددازهگیددری شددده و مقدددار آن از 2mm

ایددن آزمددون توسددط فشددار سدداچمهای ،شددعله

تجاوز نکند

سوزنی و سیم ملتهب انجام می شود.
مقامت در برابر خوردگی:

49 - 1

قطعات آهنی موجود دردرایور ،در محلولهای

IEC61347-2-13
بند  20و

سپس در رطوبت شدید و متعاقبداً در معدرض

INSO5920-1

حرارت شدید قرار گرفته و پس از رسیدن بده

بند 1-18-4

شیمیایی تعیین شده در اسدتاندارد غوطدهور و

پس از انجام آزمون سطح قطعات نباید هدیچ
نشانی از زنگ زدگی داشته باشد.

شرایط عادی ،وضعیت آنها بررسی میشود.
آزمون های مدول -ایمنی
نشانه گذاری:
اطالعات مورد نیاز مدیبایسدت بده صدورت

50 - 1

واضددح و بددا دوام بددر روی مدددول هددا نشددانه

IEC 62031

گذاری شوند .دوام نشانه گذاری به وسیله 15

بند 7

تانیه مالش پارچه خیس آغشته به آب پدس از

دستورالعمل توانیر

خشک شدن با 15ثانیه مالش پارچه آغشدته بدا
حالل نفتی بر روی آن بررسی می شود.

اطالعات مندرد می بایست کدافی و بدا دوام
باشند.

عنوان دستورالعمل:
تعیین الزامات ،معیارهاي ارزیابی فنی و آزمونهاي

وزارت نیـرو
شركت توانیر

چراغهاي LEDمورد استفاده در معابر محلی

صفحة  42از 52
شماره ویرایش 1 :
تاریـخ تهیه  :اسفندماه 1399

جدول شماره ( )5آزمونها
ردیف

شرح آزمون

نام و شماره استاندارد

مقدار /شرط پذیرش

ساختمان:
موادی که در ساختمان دسدتگاه بده کدار رفتده
51 - 1

است توسط بازرسی بررسی خواهد شد.
بررسی تکمیلی مطابق بدا بندد 15از اسدتاندارد
 IEC 61347-1صورت پذیرد.

IEC 62031
بند 15
IEC 61347-1

چوب ،پنبه  ،ابریشدم  ،کاغدذ و مدواد الیدافی
مشابه  ،نباید به عنوان عایق به کار روند.

بند 15

الزامات عملکردی برای چراغLED
*تغییرات دمای دوره ای:
چراغ در دمای بین  -10 ˚Cو  50 ˚Cدر بازه
زمانی  4ساعت و طول دوره  250بدار (1000
52 - 1

ساعت) قرار میگیرد .زمان ماندگاری در دمای
کمینه 1و بیشینه هدر کددام  1سداعت و زمدان

هیچگونه خرابی فیزیکی دیده نشود و نشدانه
INSO 20873-2-1
بند 3-10

انتقال بین ایدن دو نیدز هرکددام یدک سداعت

گذاری ها آسدیب ندیدده باشدند و کدد شدار
نددوری ( 9مندددرد در ردیددف ( )13جدددول
شماره  3این دستورالعمل) ،در حداقل مددت
 15دقیقه کارکرد حفظ شود.

(معادل 2)1 K/minاست.چراغ هر  17دقیقده
خاموش و روشن شود.
*کلید زنی:

53 - 1

هیچگونه خرابی فیزیکی دیده نشود و نشدانه

کلیدزنی به صورت 30 Sروشن و 30 S

INSO 20873-2-1

گذاری ها آسدیب ندیدده باشدند و کدد شدار

خاموش به تعداد نصف طول عمر نامی

بند 3-10

نددوری (9مندددرد در ردیددف ( )13جدددول

تجهیز ،در شرایط محیطی 25 ˚Cو رطوبت

شماره  3این دستورالعمل) ،در حداقل مددت

نسبی کمتر از  %65انجام میشود.

 15دقیقه کارکرد حفظ شود.

2اين آزمون ميتواند با نرخ تغيير دماي 10 K/minمطابق استاندارد نيز انجام شود كه در اين صورت بايد ساير شرايط مندرج در بند مربوط به اين
روش نيز رعايت گردد.

عنوان دستورالعمل:
تعیین الزامات ،معیارهاي ارزیابی فنی و آزمونهاي

وزارت نیـرو
شركت توانیر

چراغهاي LEDمورد استفاده در معابر محلی

صفحة  43از 52
شماره ویرایش 1 :
تاریـخ تهیه  :اسفندماه 1399

جدول شماره ( )5آزمونها
ردیف

شرح آزمون

مقدار /شرط پذیرش

نام و شماره استاندارد

*طول عمر تسریع یافته کارکردی :
54 - 1

دستگاه پس از بای پس نمودن هر گونه وسیله

INSO 20873-2-1
بند 3-10

محافظ دمدایی ،بده مددت  1000سداعت در

حددداقل  %80شددارنوری اولیدده ،در حددداقل
مدت  15دقیقه کارکرد باید حفظ شود.

دمای  1tq + 10Kقرار داده میشود.
مقایسه اعداد جدول پخدش ندور در  5ندیم-

55 - 1

*بررسی صحت دادههای نور سنجی:2

صفحه اصلی ،و همچنین کفایدت رزولوشدن

شار نور خروجی چدراغ انددازهگیدری شدده و

زوایای عمدودی و افقدی بده شدرحی کده در

جدول منحندی پخدش ندور چدراغ بده دسدت

INSO 20873-1

استاندارد آمده است مورد بررسی قرار مدی-

می آید .همچنین جدول پخدش ندور چدراغ در

بند 6

گیرد .همچنین کلیه اعدداد منددرد در فایدل

قالددب فایددل الکترونیکددی و نسددخه چدداپی از

الکترونیکی جدول پخش ندور چدراغ ،ارائده

سازنده اخذ میگردد.

شده توسط سازنده ،نباید هیچگونه تفاوتی با
اعداد متنانر در نسخه چاپی آن داشته باشند.
مقادیر  CRIاندازهگیری شددة و  CCTبدا

*کنترل مختصات رنگ بندی:3
56 - 1

اندازه گیری پارامترهای:

مقادیر منددرد در جددول ( 2ضدمن تدأمین
INSO 20873-2-1

دمای رنگ هم بسته ( )CCTو شاخص نمود

بند 9

رنگ ()CRI

خواسته های مندرد در ردیف  16جددول 3
و خواسته خریدار در جدول شدماره  1ایدن
دستورالعمل) مطابقت داشته باشد.

بررسی صحت بهره نوری چراغ :
57 - 1

مقدار به دست آمده نباید در هدیچ حدالتی از

بهره نوری چراغ از تقسیم مقدار شار ندوری

INSO 20873-2-1

اولیه خروجی بر توان مصدرفی ورودی چدراغ

بند 3-8

محاسبه میگردد.

 90%مقدار ادعا شدده توسدط سدازنده کمتدر
باشد.

 tq 1عبارت اس ت از باالترين دماي محيط اطراف چراغ مربوط به عملکرد اسمي چراغ تحت شرايط كاركرد عادي ،كه در جدول شماره  1توسط خريدار اعالم شده
است يا مقدار ادعا شده توسط سازنده در جدول شماره  2هر كدام كه بيشتر باشد.
Photometric Data

2

3Chromaticity coordinates

عنوان دستورالعمل:

صفحة  44از 52

تعیین الزامات ،معیارهاي ارزیابی فنی و آزمونهاي

وزارت نیـرو
شركت توانیر

چراغهاي LEDمورد استفاده در معابر محلی

شماره ویرایش 1 :
تاریـخ تهیه  :اسفندماه 1399

جدول شماره ( )5آزمونها
ردیف

شرح آزمون

نام و شماره استاندارد

مقدار /شرط پذیرش

آزمون طول عمر چراغ:1
چراغ درون چمبر محیطی قرار گرفته و دمدای
نقطه مشخص شده بدر روی چیدپ در دمدای
 25˚Cمحددیط و بعددد از رسددیدن بدده شددرایط
58 - 1

پایداری دمایی ،ثبدت مدیشدود .بدا اسدتفاده از
نتددایج ارایدده شددده از آزمددون  LM-80-08و

طول عمر محاسدبه شدده از ایدن روش بایدد
ANSI UL 1598
بند  7-19و
TM-21-11

مطابق مقدار ادعا شده در جددول  2بدوده و
مقدار حداقلی مندرد در ردیف  11جددول
شماره ( )3این دستورالعمل را جوابگو باشد.

تحلیدددددددددددددددددددددددددددددددددل آن در
 TM-21-11طول عمدر چدراغ تخمدین زده
میشود.
توان کل مدار:
59 - 1

در ولتاژ اسمی زمانی که لوازم کنترل با مدول
های  LEDکار میکنند توان کل مددار انددازه
گیری میشود.

INSO 20873-2-1
بند  7و
IEC 62717
بند 7

توان کدل مددار نبایدد بدیش از  %110مقددار
انهار شده سازنده باشد.

ضریب جابجایی:

60 - 1

زمانی که لوازم کنترل در توان اسمی با مددول

INSO 20873-2-1

های  LEDکار میکند و کل مجموعه با ولتاژ

بند  7پیوست الف و

و فرکانس اسمی تغذیه میشود ضدریب تدوان

IEC 62717

ضریب جابجایی مدار نباید بیش از  0/05از
مقدار نشانه گذاری شده کمتر باشد.

بند A.2

مدار اندازهگیری میشود.

)Situation Temperature Measurment Test (ISTMT

1 In

عنوان دستورالعمل:
تعیین الزامات ،معیارهاي ارزیابی فنی و آزمونهاي

وزارت نیـرو
شركت توانیر

چراغهاي LEDمورد استفاده در معابر محلی
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شماره ویرایش 1 :
تاریـخ تهیه  :اسفندماه 1399

جدول شماره ( )5آزمونها
ردیف

شرح آزمون

مقدار /شرط پذیرش

نام و شماره استاندارد

ولتاژ و جریان تغذیه:
زمانی که لوازم کنترل در توان اسمی با مددول
های  LEDکار میکند جریدان تغذیده انددازه
61 - 1

جریان تغذیده نبایدد بدیش از +%10از مقددار
INSO 20873-2-1

نشانه گذاری شده تفاوت داشته باشد.

گیری میشود.

دستورالعمل توانیر

ولتاژ تغذیه نیز در دو حدد  180ولدت و 265

INSO 16075

نبایستی دچار اختالل گردد و همچندین پدس

ولت و یا رنج گسترده تری کده سدازنده ادعدا

بند7

از انجام آزمون  ،چراغ در ولتاژ اسدمی خدود

می کند ،با توجه به نوع خروجی درایور مدورد

عملکرد چراغ در محدوده ولتداژ ذکدر شدده

کارکرد عادی خود را خواهد داشت.

ارزیابی قرار می گیرد.
آزمون های درایور – عملکرد
بررسی نشانه گذاری و محفظه درایور :
62 - 1

اطالعات مدورد نیداز بایدد بدر روی درایدور
نشانهگذاری شوند و همچنین محفظده درایدور
نیز بازرسی می گردد.

IEC 62384
بند 6
دستورالعمل توانیر

الزاامات راه اندازی و اتصاالت:
63 - 1

بعد از راه اندازی یا اتصال یک مدول LED
ولتاژ و جریان خروجی اندازه گیری می شود.

IEC 62384
بند 1-7

اطالعات مندرد می بایست کافی باشند.
مشخصات محفظه درایور مطابق بدا الزامدات
توانیر باشد.

خروجی در طول 2ثانیه به  %110مقدار نامی
برسد.

ولتاژ و جریان خروجی:
64 - 1

ولتاژ و جریان خروجی لوازم کنترلی هنگامی

IEC 62384

که با ولتاژ تغذیه اسمی تغذیه میشوند انددازه

بند 2-7

نوسان ولتاژ و جریان خروجی نباید بدیش از
 10%با مقادیر نامی تفاوت داشته باشند.

گیری می شود.
آزمون عملکردی برای شرایط غیرعادی:
65 - 1

لوازم کنترل با ولتاژ اسمی بدرای یدک سداعت
بدون مدول های LEDداخلی تغذیه میشود.

IEC 62384
بند 1-12

لوازم کنترل نباید آسیب ببیند.

عنوان دستورالعمل:
تعیین الزامات ،معیارهاي ارزیابی فنی و آزمونهاي

وزارت نیـرو
شركت توانیر

چراغهاي LEDمورد استفاده در معابر محلی
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نام و شماره استاندارد

آزمون برای لوازم کنترل مقاوم در برابر اتصدال
کوتاه:
66 - 1

لوازم کنترل برای یک ساعت یا تا زمدانی کده
وسیله محافظ مدار عمدل کندد ،اتصدال کوتداه

IEC 62384
بند 2-12

لوازم کنترل نباید آسیب ببیند (بدا جدایگزینی
وسیله محافظ در صورت عملکرد آن)

میشود.
آزمون دوام :
-

آزمون شوك چرخه دمایی:
لوازم کنترل ابتدا در دمای -°10 Cو یا مقدار
پایینتر به ادعای سازنده ،به مدت یدک سداعت
و سپس در محفظهای به دمای  tcبه مدت یک
لددوازم کنتددرل بایددد بددا مدددول هددای LED

ساعت دیگر نگه داشته میشود و ایدن چرخده
67 - 1

 5بار تکرار میشود.
-

آزمون کلید زنی ولتاژ تغذیه:

IEC 62384
بند 1-13

مناسب ،برای  15دقیقه به طور صدحیح کدار
کند.

در ولتاژ تغذیه اسمی لوازم کنترل باید 30ثانیه
روشن و  30ثانیه خاموش شدود .ایدن چرخده
 200بار بدون بدار و  800بدار بدا شدرایط بدار
بیشینه تکرار میشود.

آزمون دوام:
پس از آزمون هدای شدوك چرخده دمدایی و
کلید زنی لوازم کنترل بدا مددول هدای LED
68 - 1

در پایان این زمان لواز م کنترل باید تا دمدای

مناسب در ولتاژ تغذیده اسدمی کده دمدای tc

IEC 62384

اتاق سرد شود سپس بدا مددول هدای LED

درایور برای آن تأمین گردد و برای یدک دوره

بند 2-13

مناسب ،برای  15دقیقه به طور صدحیح کدار

 200ساعتی کار کند.

کند.

عنوان دستورالعمل:
تعیین الزامات ،معیارهاي ارزیابی فنی و آزمونهاي

وزارت نیـرو
شركت توانیر
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صفحة  47از 52
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تاریـخ تهیه  :اسفندماه 1399

جدول شماره ( )5آزمونها
ردیف

شرح آزمون

مقدار /شرط پذیرش

نام و شماره استاندارد

 -2آزمونهاي نمونهاي
بررسی ناهری:
1- 2

ابعاد  ،وزن و اتصاالت الکتریکی و مکدانیکی
و قطعات منفصله (منبع نور ،درای`ور و  )...به

هیچگونه اختالف ناهری با نمونه مرجع
---

نداشته و رواداری ابعاد بیش از دو درصد و
وزن بیش از پنج درصد مشاهده نگردد.

صورت ناهری بررسی شود.
بررسی نشانهگذاری و وجود مدارك:
2- 2

نشانه گذاری بر روی چراغ به درسدتی انجدام
شده باشد و برگه اطالعات داده ،همراه تجهیز

هیچگونه نقصی مشاهده نگردد.

---

موجود باشد.
بررسی مدارك خرید اجزاء و قطعات:
3- 2

مدارك مربوط به خرید از منبع معتبر (مورد

مدارك مربوط به خرید قطعات (به خصدوص

تایید در تایپ تست) باشد.

منبع نور) مورد بررسی قرار گیرد.
بررسی گستره ولتاژ عملکرد چراغ در محدودة
کمینه و بیشدینة ادعدا شددة سدازنده ضدمنا در
4- 2

صورتی که سازنده محافظدت در برابدر اضدافه

عملکرد چراغ مختل نشود.

دستورالعمل توانیر

ولتاژ را ادعا کرده باشدد ،در ولتداژ  400ولدت
موضوع احراز شود.
درجه :IP1
5- 2

مقاومددت دربرابرنفوذگردوغبار،اجسددام سددخت
ورطوبت سنجیده میشود.

INSO 5920-2-3
بند 1-6-3

با کد تایید شده در تایپ تست مطابق باشد

آزمون مقاومت عایقی:
مقدار مقاومدت عدایقی بدین قطعدات بدرق دار
6- 2

متصل بههم و اتصال زمین با یدک ولتداژ DC
بدده میددزان  500ولددت بدده مدددت  1دقیقدده
اندازهگیری میشود.

 1اين آزمون بايد پس از ساير آزمونهاي نمونهاي انجام شود.

INSO 5920-2-3
بند 14-3

مقدار اندازه گیری شده نباید کمتر از4 MΩ
باشد

عنوان دستورالعمل:
تعیین الزامات ،معیارهاي ارزیابی فنی و آزمونهاي

وزارت نیـرو
شركت توانیر

چراغهاي LEDمورد استفاده در معابر محلی
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جدول شماره ( )5آزمونها
ردیف

شرح آزمون

مقدار /شرط پذیرش

نام و شماره استاندارد

آزمون استقامت الکتریکی:
7- 2

یک ولتاژ سینوسی  2 Uبا فرکدانس  50هرتدز

INSO 5920-2-3

نباید هیچگونه شکست عایقی ،قطعی ولتاژ

به مدت  1دقیقه بدین قطعدات برقددار و بدنده

بند 14-3

ورودی و آرك سطحی مشاهده شود.

اعمال شود.
اندازه گیری ضریب توان:
8- 2

ضریب توان  در حالت پایدار چراغ انددازهگیدری

دستورالعمل توانیر

میشود
آزمون هارمونیک و :THD
9- 2

هارمونیدک هدای تولیددی و  THDتوسدط
چراغ اندازه گیری میشود.

ضریب توان اندازهگیری شده نبایدد کمتدر از
 0/9باشد.
با مقادیر ادعا شدة سازنده و حدود رواداری

IEC 61000-3-2
بند 2-6

مجاز مندرد در استاندارد تطابق داشته باشد.
مقایسه اعداد جدول پخدش ندور در  5ندیم-

10- 2

بررسی صحت دادههای نور سنجی:1

صفحه اصلی ،و همچنین کفایدت رزولوشدن

شار نور خروجی چدراغ انددازهگیدری شدده و

زوایای عمدودی و افقدی بده شدرحی کده در

جدول منحندی پخدش ندور چدراغ بده دسدت

INSO 20873-1

استاندارد آمده است مورد بررسی قرار مدی-

می آید .همچنین جدول پخدش ندور چدراغ در

بند 6

گیرد .همچنین کلیه اعدداد منددرد در فایدل

قالددب فایددل الکترونیکددی و نسددخه چدداپی از

الکترونیکی جدول پخش ندور چدراغ ،ارائده

سازنده اخذ میگردد.

شده توسط سازنده ،نباید هیچگونه تفاوتی با
اعداد متنانر در نسخه چاپی آن داشته باشند.
مقادیر  CRIاندازهگیری شددة و  CCTبدا

کنترل مختصات رنگ بندی:
11- 2

اندازه گیری پارامترهای:
دمای رنگ هم بسته ( )CCTو شاخص نمود
رنگ ()CRI

مقادیر منددرد در جددول ( 2ضدمن تدأمین
INSO 20873-2-1
بند 9

خواسته های مندرد در ردیف  16جددول 3
و خواسته خریدار در جدول شدماره  1ایدن
دستورالعمل) مطابقت داشته باشد.

Photometric Data

1

عنوان دستورالعمل:
تعیین الزامات ،معیارهاي ارزیابی فنی و آزمونهاي

وزارت نیـرو
شركت توانیر

چراغهاي LEDمورد استفاده در معابر محلی

صفحة  49از 52
شماره ویرایش 1 :
تاریـخ تهیه  :اسفندماه 1399

جدول شماره ( )5آزمونها
ردیف

شرح آزمون

نام و شماره استاندارد

بررسی صحت بهره نوری چراغ :
12- 2

مقدار به دست آمده نباید در هدیچ حدالتی از

بهره نوری چراغ از تقسیم مقدار شار ندوری

INSO 20873-2-1

اولیه خروجی بر توان مصدرفی ورودی چدراغ

بند 3-8

محاسبه میگردد.
توان کل مدار:
13- 2

در ولتاژ اسمی زمانی که لوازم کنترل با مدول
های  LEDکار میکنند توان کل مددار انددازه
گیری میشود.
جریان تغذیه:

14- 2

INSO 620873-2-1
بند  7و
IEC 62717
بند 7

INSO 620873-2-1

زمانی که لوازم کنترل در توان اسمی با مددول

پیوست الف و

های  LEDکار میکند جریدان تغذیده انددازه

IEC 62717

گیری میشود.

مقدار /شرط پذیرش

بند A.2

 90%مقدار ادعا شدده توسدط سدازنده کمتدر
باشد.

تطابق با مقدار ندامی و نبایدد بدیش از %110
مقدار انهار شده سازنده باشد.

تطابق با مقدار ندامی و جریدان تغذیده نبایدد
بیش از +%10از مقددار نشدانه گدذاری شدده
تفاوت داشته باشد.

 -3آزمونهاي جاري
بررسی ناهری:
1- 3

اتصدداالت الکتریکددی و مکددانیکی و قطعددات
منفصله (منبع ندور ،درایدور و  )...بده صدورت

طول عمر
---

هیچگونه اختالف ناهری با نمونه مرجع
وجود نداشته باشد.

ناهری بررسی شود.
بررسی نشانهگذاری و وجود مدارك:
2- 3

نشانه گذاری بر روی چراغ به درسدتی انجدام
شده باشد و برگه اطالعات داده ،همراه تجهیز

---

هیچگونه نقصی مشاهده نگردد.

موجود باشد.
آزمون مقاومت عایقی:
مقدار مقاومدت عدایقی بدین قطعدات بدرق دار
3- 3

متصل بههم و اتصال زمین با یدک ولتداژ DC
به میزان  500ولت به مدت 1ثانیه اندازهگیدری
میشود.

INSO 5920-2-3

مقدار اندازه گیری شده نباید کمتر

بند 14-3

از  4 MΩباشد

عنوان دستورالعمل:
تعیین الزامات ،معیارهاي ارزیابی فنی و آزمونهاي

وزارت نیـرو
شركت توانیر

چراغهاي LEDمورد استفاده در معابر محلی

صفحة  50از 52
شماره ویرایش 1 :
تاریـخ تهیه  :اسفندماه 1399

جدول شماره ( )5آزمونها
ردیف

شرح آزمون
آزمون استقامت الکتریکی:1

4- 3

یک ولتاژ سینوسی حداقل1.5 kVبدا فرکدانس

مقدار /شرط پذیرش

نام و شماره استاندارد
INSO 5920-1
Annex Q

بیشینه جریان شکست نباید از  5میلی آمپر
بیشتر شود.

 50هرتز به مدت  1ثانیه بین قطعات برقدار و
بدنه اعمال شود.
اتصال زمین:
جریانی به میزان  10Aبا یک منبدع کده ولتداژ

5- 3

بی بداری آن بدین 6Vتدا  12Vمدیباشدد طدی

INSO 5920-1

حداقل  1ثانیه ،بین ترمینال زمین و یدا اتصدال

Annex Q

زمین با هریک از قطعدات فلدزی در دسدترس
عبور داده می شود ،مقاومدت بدر اسداس افدت
ولتاژ و شدت جریان محاسبه می شود.

1انجام يکي از دو آزمون مقاومت عايقي و استقامت الکتريکي كفايت مينمايد.

در هیچ حالتی نباید این مقاومدت از 0.5 Ω
بیشتر شود.

عنوان دستورالعمل:

صفحة  51از 52

تعیین الزامات ،معیارهاي ارزیابی فنی و آزمونهاي

وزارت نیـرو
شركت توانیر

چراغهاي LEDمورد استفاده در معابر محلی

شماره ویرایش 1 :
تاریـخ تهیه  :اسفندماه 1399

پيوست شماره ( :)1راهنماي انتخاب سطح آلودگي منطقه
جدول شماره ( )6راهنماي انتخاب سطح آلودگي منطقه
شرایط نوعی منطقه

ردیف سطح آلودگی مثال

 -بیش از  50kmاز هر دریا ،بیابان یا زمین خشک باز

1

خیلی سبک

E1

2

سبک

E2

3

متوسط

4

سنگین

-

بیش از  10kmاز 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
و  /یا وجود شستشوی منظم ماهانه توسط باران

  50-10kmاز دریا ،بیابان یا زمین خشک باز-

 10-5kmاز 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
و  /یا وجود شستشوی منظم ماهانه توسط باران

 10-3km -از دریا ،بیابان یا زمین خشک باز

E3

-

 5-1 kmاز 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
و  /یا وجود شستشوی منظم ماهانه توسط باران

-

در فاصله بیشتر از مقادیر  E3نسبت به منابع آلودگی ،اما با شرایط زیر:
غالبا مه غلیظ (یا باران ریز) پس از یک فصل انباشت آلودگی خشک طوالنی (چند هفته یا چند ماه) رخ
میدهد

E4

و  /یا باران سنگین با رسانایی باال رخ می دهد
و  /یا سطح باالیی از  ، NSDD1بین  5تا  10برابر  ESDD2وجود دارد
E5

E6

 1چگالی ته نشینی غیر قابل انحالل
 2چگالی معادل ته نشینی نمک

-

در محدوده  3 kmاز دریا ،بیابان یا زمین خشک باز

-

در محدوده  1 kmاز منابع آلودگی انسانی

-

در فاصله بیشتر از مقادیر  E5نسبت به منابع آلودگی ،اما با شرایط زیر:
غالبا مه غلیظ (یا باران ریز) پس از یک فصل انباشت آلودگی خشک طوالنی (چند هفته یا چند ماه) رخ

عنوان دستورالعمل:
تعیین الزامات ،معیارهاي ارزیابی فنی و آزمونهاي

وزارت نیـرو
شركت توانیر

چراغهاي LEDمورد استفاده در معابر محلی

صفحة  52از 52
شماره ویرایش 1 :
تاریـخ تهیه  :اسفندماه 1399

میدهد
و  /یا سطح باالیی از  ،NSDDبین  5تا  10برابر  ESDDوجود دارد
در همان محدوده مشخص شده برای آلودگی سنگین نسبت به منابع آلودگی :
مستقیما در معرض پاشش آب دریا یا مه نمکی غلیظ
5

خیلی سنگین

E7

6

ویژه

-

یا مستقیما در معرض آالینده هایی با رسانایی باال یا غبار سیمانی با چگالی باال و مرطوب شدن مکرر توسدط
مه یا باران ریز
نواحی بیابانی با انباشت سریع ماسه و نمک و چگالش منظم
 نوار ساحلی جنوب کشورمناطقی که در معرض آلودگی بسیار سنگین صنعتی و طبیعی قرار دارند مانند کارخانجات گچ و سیمان

