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 یتخصص تهیمشارکت کننده در جلسات کم یاعضا

ان ازندگی سها، مشاورین، انجمن صنفی توزیع نیروی برق، آزمایشگاههاشرکتبا تشکر از نمایندگان محترم 

نویس ری پیشی سازنده و شرکت توانیر به شرح زیر که در مراحل مختلف تهیه و بازنگهاشرکتهای روشنایی، چراغ

ی ارشناسکی تخصصی و نهایی کردن این دستورالعمل با حضور در جلسات و اعالم نقطه نظرات هایبررسو انجام 

دس سعید ی مهنمناً ویرایش این دستورالعمل با همکاری آقابارتر شدن مطالب را فراهم آورند؛ ضموجبات هرچه پر

 محقق از پژوهشگاه نیرو انجام شده است.
 

 .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 ی مهندس رسول نورانآقا
 .6 شایگانامیرعباس آقای دکتر  آزمایشگاه روشنایی دانشگاه تهران

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

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

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

 .13 خانم مهندس مینا فالح شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ
 .14 آقای مهندس ابراهیم احمدی پور شرکت توزیع نیروی برق شهرستان مشهد 
 .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 خانم مهندس پریسا قدسی نورشرکت صنایع روشنایی مازی

 .19 آقای مهندس مجتبی شفیعی لنورشرکت صنایع روشنایی گ
 .20 آقای مهندس مسعود رهنما شرکت صنایع روشنایی گلنور

 .21 آقای مهندس هادی جوادی  شرکت شهاب توشه
 .22 خانم مهندس سعیده حسینی 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 یتجه تیفیکنترل 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  وستیپآن را در  ،محلیمعابر مورد استفاده در  LEDهاي چراغ

 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

اسداتید  ، هدا آزمایشدگاه متشدکل از  ) ییروشدنا  یمهندسد  یتخصصد  تهید در کمیین دستورالعمل پس از طرح و تایا

 ،سدازندگان ، هدای روشدنایی  انجمدن صدنفی سدازندگان چدراغ     ی بدرق، های توزیع نیرودانشگاهی، کارشناسان شرکت

 یینهدا  ،عید توز یهدا ته شرکی، جهت ابالغ به کل(و پژوهشگاه نیرو  کارشناسان شرکت توانیرو  مشاورین صنعت برق

 .استشده 

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

جهدت   یرقابت یجاد فضایو ا زاتیتجه دید و خریت در امر تولیو شفاف یز، هماهنگ سااسناد مناقصه یهیو تهمحلی 

ر از ید غ ییکده کاربردهدا   LEDیبدا فنداور   یهار چراغیالزم به ذکر است، سا است. م شدهیتنظآنها یفیسطح ک یارتقا

هدا و  ، بزرگدراه 2و  1درجده   یانیشر یها)راه یمعابر اصل یبرا ییروشنا یهاچراغاز دارند اعم  یمحلمعابر  ییروشنا

ن دسدتورالعمل قدرار   ید ر آن در شدمول ا یو و نظای، دکورات1یمصارف داخل یها، چراغیصنعت یپروژکتورهاها(، راهآزاد

 ندارند.

 محدوده اجرا -2
 باشد.یم برق کشور یرویع نیوزت 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

 یداردهاسدتان ا( و IECد بریکباتا) 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 یرق  که مرجع آن استانداردهاصنعت ب یاز استانداردها یهربخشدر 

ه تد یکم د نظدر و طدرح در  ید ، براسداس تجد گدردد ن یمرجع تددو  ین استانداردهایاز ا یدیش جدیرایاست، چنانچه و

 العملتورن دسد ید ر در اید ز یهان اسداس، اسدتاندارد  یواهد شد. براابالغ خ ،تهین کمد آییو تا معابر ییروشنا یتخصص

 اند: استناد قرارگرفتهمورد

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

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

 ، « و آزمون ها یمقررات عموم -1قسمت -چراغ ها » ،  5920INSO-1 رهشماایران استاندارد ملی  -2

 (IEC 60598-1:2020)معادل 1399

قسمت  –اغ عملکرد چر» ، رانیاستاندارد ا یسازمان مل،   20873INSO-2-1ه شمارران یا یاستاندارد مل -3

 (IEC 62722-2-1: 2014)معادل LED  »، 1394 یهاچراغ یژه برایالزامات و -2-1

 -1قسمت  – عملکرد چراغ» ران؛یاستاندارد ا یسازمان مل ،  20873INSO-1ه شمارران یا یاستاندارد مل -4

 (IEC 62722-1: 2014)معادل  1394، « ی.الزامات عموم

)معادل  1387 ، «المپ یهاها و سامانهالمپ یستیپرتوز یمنیا»،  11722ISIRIه  شمارران یا یاستاندارد مل -5

IEC 62471 (2006 )) 

 1371ن( ، ید مالمین الکیه رزیآزمون بر پا  یهاروش»،   4971INSO شمارران یا یاستاندارد مل -6

« هاراه ییاروشن ییاجرا و یعموم یفن مشخصات» ،کشور یزیرت و برنامهیریسازمان مد ، 614ه شماره ینشر -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   

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 

https://webstore.iec.ch/publication/23403
https://webstore.iec.ch/publication/6952
https://webstore.iec.ch/publication/6952
https://webstore.iec.ch/publication/4149
https://webstore.iec.ch/publication/4149
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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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 دستور انجام كار -4

 ل جداولیروش تكم -1-4

دار در ید خرشدود.  یانجام مد « یازات فنیامت یحاسبهم»و « یمشخصات اجبار»بخش  در دو یمشخصات فن یبررس

ط و مشخصدات محدل نصدب و    ین شدرا یو همچن ازیاغ موردنچرخود در ارتباط با نوع  یها( خواسته1جدول شماره )

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

ت و الزامدا د ید 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 وزنیرد نظر به همراه ضرامو 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 

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

 ا شود.امض

 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 یازی( امت4

 مد.آبدست خواهد  100م بر یتقس یینها یازهایاز کل از مجموع امتیاست امت یهیبد مربوطه بدست خواهد آمد.
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 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

 

 

 يبردارصات محل نصب و بهرهدار و مشخیخر يهاخواسته( 1جدول شماره )

 داریخر يهاخواسته :اولبخش 

 طیشرا شرح مشخصه فیرد

 دستگاه .……… تعداد چراغ 1

2 
 (K)رنگ هم بسته یدما

(CCT)1 
4000□    3000□ 

 يبرداربخش دوم: مشخصات محل نصب و بهره

 مقدار واحد شرح مشخصه ردیف مقدار واحد شرح مشخصه ردیف

 2 m( Wعرض معبر) 3

6 W≤       □ 
8<W≤6    □ 

12<W≤8   □ 
16<W≤12 □ 

4 
حداقل تعداد روزهای با رطوبت 

 در سال %95باالی 
---  

 □ 0.85     □ 0.75 - 3 ضریب نگهداری 5

  m ارتفاع از سطح دریا V 230 7 ولتاژ نامی 6

  --- 4سطح آلودگی منطقه Hz 50 9 فرکانس نامی 8

 11 3 --- تعداد فازها 10
متوسط ساالنه کارکرد در 

 روزشبانه
 12 ساعت

12 
 نوع سیستم زمین

 شبکه
 طرفهیک --- 5آرایش نصب 13 موثر زمین شده --

 m 5/6  - 5/5 ارتفاع نصب m/s  15 حداکثر سرعت باد 14

                                                                                                                                                                              

1Correlated colour temperature          

ها )در بازه اول باشد، براي هر دو عرض معبر پايين و باال در هر يك از بازهمي 3روشنايي مندرج در جدول شماره ارايه نتايج محاسبات كه تأمين كننده الزامات  2

 متر( الزامي است. 6براي عرض 
درصد  10، در محاسبات طراحی ضریب نگهداری ای تخت نباشددر صورتیکه نورگذر بیرونی چراغ از جنس شیشه گردد.توجه به آلودگي محل نصب، تعيين مي با 3

 پایینتر بایستی در نظر گرفته شود.
 (( انتخاب شود.1يکي از شرايط: سبك، متوسط، سنگين، فوق سنگين و ويژه )مطابق پيوست شماره ) 4
اين جدول،  20تا  18هاي هاي رديف( در تمام بازه3با توجه به شرايط خاص معابر محلي و عدم امکان تأمين الزامات روشنايي مندرج در جدول شماره ) 5

  هاي فوق انجام دهد.هتواند محاسبات روشنايي چراغ پيشنهادي را در هر مقدار ممکن در محدودپيشنهاددهنده مي



 

 
 وزارت نیـرو
 شركت توانیر

 

 عنوان دستورالعمل:

 هايالزامات، معیارهاي ارزیابی فنی و آزمون تعیین

 استفاده در معابر محلی مورد LEDهايچراغ

 52از  9 صفحة

 1شماره ویرایش : 

 1399ماه اسفند:  تهیهتاریـخ 

 

 

 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

 

 

16 
حداکثر ضخامت الیه 

 برف
mm  17 1آمدگیمقدار پیش m 3– 5/1 

18 
شدت احتمالی  حداکثر

 2(g) زلزله
 0 - 15 درجه زاویة نصب 19  ---

 m 30 فاصله نصب Co  21 محیط دمایحداقل  20

22 
در  محیط دمایحداکثر 

 شب
Co  23 3کالس روشنایی معبر --- S4 

 25  % رطوبت محیطحداکثر  24
 کد رنگ بدنه چراغ /

 درب چراغ
 

RAL------- / 

RAL------- 

26 

محدودة قطر 

پذیرش در 4قابل

 گیرهقسمت لول
mm 

62-48□ 

48-40□     

40-30□ 

    

                                                                                                                                                                              
1 Overhang 

 انتخاب شود. 35/0يا  3/0، 25/0، 2/0ز مقادير يکي ا2
 ريزي كشورسازمان مديريت و برنامه 614مطابق تعاريف نشريه شماره 3
 در صورتیکه معبر مورد نظرجدید االحداث باشد، هر سه گزینه می تواند انتخاب گردد. 4



 

 
 وزارت نیـرو
 شركت توانیر

 

 عنوان دستورالعمل:

 هايالزامات، معیارهاي ارزیابی فنی و آزمون تعیین

 استفاده در معابر محلی مورد LEDهايچراغ

 52از  10 صفحة

 1شماره ویرایش : 

 1399ماه اسفند:  تهیهتاریـخ 

 

 

 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 )
  چراغکشور سازنده  1

  )نام شرکت(چراغ نام سازنده  2

  سال ساخت 3

 نام فروشنده و نوع ارتباط با سازنده  4

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

 

   1چراغدل م نوع و 5

  2LEDمنبع نورنام سازندة  6

   3LEDمنبع نور نوع ومدل 7

کنندة آزمون طول یشگاه گواهینام و مشخصات آزما 8

مه یضم ILACت در ی)مستندات عضو منبع نورعمر 

 شود(

 

   4(Driver)  هینام سازندة منبع تغذ 9

  با ذکر کد سفارشه یپ منبع تغذینوع و ت 10

ان ی)مقدار جر هیتغذمنبع  یئمنقطه کار دامشخصات  11

 (یو محدودة ولتاژ خروج یدائم خروج

 

زان یخ و میداران با ذکر نام، کشور، تاریفهرست خر 12

 فروش

 

  زات ین نوع تجهیسابقه کارخانه در ساخت ا 13

  ضیتعو یمدت زمان گارانت 14

                                                                                                                                                                              
در  و... كه Order Code ، Product Code ،.Reference No ،.Article No ،Type هر نوع كد شناسايي معرفي شده از سوي سازنده چراغ تحت عنوان  1

 گواهي تايپ تست سازنده درج شده است.
مربوط به آن، مبناي كار و  80LMدر اينجا عبارت منبع نور شامل هريك از عناوين پکيج، ماژول، آرايه و... است كه توسط سازندة منبع نور ساخته و گواهي 2

 گيرد.قرار مي محاسبات سازندة چراغ
 Order Code ، Product Code ،.Reference No ،.Article No ،Type تحت عنوان LEDهر نوع كد شناسايي معرفي شده از سوي سازنده منبع نور  3

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



 

 
 وزارت نیـرو
 شركت توانیر

 

 عنوان دستورالعمل:

 هايالزامات، معیارهاي ارزیابی فنی و آزمون تعیین

 استفاده در معابر محلی مورد LEDهايچراغ

 52از  11 صفحة

 1شماره ویرایش : 

 1399ماه اسفند:  تهیهتاریـخ 

 

 

 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

 

 

  مدت و نحوه ارائه خدمات پس از فروش 15

  یارنصب و نگهدحمل، نحوة ارائة آموزش  16

  ینوع بسته بند 17

  ل بر حسب روزیحداکثر زمان تحو 18

  نیدر دوره تضمساالنه  ینرخ خرابحداکثر  19

کنندة آزمون  یشگاه گواهینام و مشخصات آزما 20

نور چراغ )گزارش آزمون به همراه لوح فشرده پخش

 مه شود(یپخش نور ضم یهالیفا یحاو

 

خصات در معبر با مش ییمقدار متوسط شدت روشنا 21

 1داریاعالم شده از طرف خر

 

در معبر با مشخصات اعالم شده  ییحداقل شدت روشنا 22

 داریاز طرف خر

 

  یضریب بهره گیر 23

   (W)چراغ ینام یورود یمصرفتوان  24

  (kgوزن چراغ ) 25

  ابعاد چراغ 26

  پ تستیشده در تا یریگاندازه THDزان یم 27

  2یکد نورسنج 28

  (Lm) یاسم یشار نور 29

درصد  70د  چراغ با حفظ حداقل یطول عمر مف 30

ها   درصد چراغ10  یه، با  حداکثر  خرابیاول یشارنور

(L70 B10) 

 

  3یکد حفظ شار نور 31

                                                                                                                                                                              
 614)مرجع اصلي نشرية  13201ENكه ضوابط طراحي آن مطابق استاندارد  DIALUXيا  XCALCULU افزارهاي مستندات طراحي شامل خروجي نرم1

 ريزي و مديريت( منظور شده، ضميمه گردد.سازمان برنامه
  62717IECاستاندارد  D پيوست  از  2

  62717IECتاندارد اس  6جدول  از 3



 

 
 وزارت نیـرو
 شركت توانیر

 

 عنوان دستورالعمل:

 هايالزامات، معیارهاي ارزیابی فنی و آزمون تعیین

 استفاده در معابر محلی مورد LEDهايچراغ

 52از  12 صفحة

 1شماره ویرایش : 

 1399ماه اسفند:  تهیهتاریـخ 

 

 

 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

 

 

ن یه و در حیاول ی)فام( اسم یبندر مختصات رنگیمقاد 32

 1 یبرداربهره

 

  (Kبر حسب  CCTرنگ همبسته ) یدما 33

  ( CRI) یشاخص نمود رنگ اسم 34

در طول  مرتبط با عملکرد چراغ (tq) طیمح یاسم یماد 35

 Coبرحسبانهار شده عمر 

 

  Coبرحسب (tc)انهار شده منبع نور   ینه دمایشیب 36

  Coبرحسب (tp)لکرد انهار شده منبع نورمع یدما 37

  (اگر صفر ساعت نباشد)  2یزمان کارکردگ 38

  یشنهادیپ یرقابت یایر مزایسا 39

ل فاده به همراه داده برگ آن شاممشخصات لنز مورد است 40

 ویژگی خاص در ،مدل ،شرکت تولیدکننده ،زاویه ،جنس

از قبیل مقاوم در برابر  صورت دارابودن

 ، ضد خش و ...(UVماورابنفش)

 

 ندارد دارد شیشه تخت محافظ در الیه بیرونی قسمت اپتیک چراغ 41

 

 

 

 

                                                                                                                                                                              
  62717IECاستاندارد   5جدول  از 1

2 Aging time 



 

 
 وزارت نیـرو
 شركت توانیر

 

 عنوان دستورالعمل:

 هايالزامات، معیارهاي ارزیابی فنی و آزمون تعیین

 استفاده در معابر محلی مورد LEDهايچراغ

 52از  13 صفحة

 1شماره ویرایش : 

 1399ماه اسفند:  تهیهتاریـخ 

 

 

 شود.كننده تضمين مي نيموارد مندرج در جداول مشخصات اجباري، توسط تام هييشنهادي با كلمطابقت كاالي پ

 نام شركت تكميل كننده:

 

 مهرشركت:

 

 تاريخ تكميل:

 

 نام ونام خانوادگي مدير:

 

 امضاء

 

 

 

 جباريشخصات ام  (3جدول شماره )

 یا نوع اجباریسطح  واحد مشخصه شرح فیرد

 نیم دایکاست تحت فشار یا اکسترودآلومی --- جنس بدنه  1

2  
در  غ چرا اپتیک قسمت در بیرونی محافظ الیه جنس

 تخت ایشیشه  وجود صورت

 3B --- رنگ بدنه و درب چراغ یحداقل درجه چسبندگ  3

 ستالزامی  (UVبنفش)ی ماورامقاومت لنز در برابر اشعه  4

 +45 تا  -    Co 20 1کار مجاز یمحدودة دما  5

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

7  
های ت ضربه مکانیکی برای بخشحداقل درجه حفان

 IK07 --- شکستنیغیر

 Lm/W ور(ی)شامل درا 2چراغ ینام ینورحداقل بهره  8
 4000رنگ نور  يبرا 110

 3000نور رنگ  يبرا 100

 ±10 % یها نسبت مقدار نامچراغ 3یشارنور یروادارحداکثر   9

 ±10 % یچراغ نسبت به مقدار نام ینوربهره یروادارحداکثر   10

 95تا    0 % 4)عملکرد( از نظر رطوبت یمحدوده کار  11

 kV 4 5قابل تحمل یحداقل ولتاژ گذرا  12

13  
 70چراغ با حفظ حداقل شدة تضمینحداقل طول عمر 

 درصد10 یخرابحداکثر    ا، بهیاول یرصد شارنورد
 (L70 B10) ها  چراغ

 50،000 ساعت

14  
ساعت   22000پس از  یشار نور حفظ قلن حدایتضم

 از زمان نصب کارکرد
% 80 

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

 شرايط محل نصب چراغ الزامي است.

2Luminaire luminous efficacy  
هاي الزم و حد مثبت به جهت اي، توجه شود حد منفي بدليل رعايت حداقلهاي تايپ ، روتين و نمونهگيري شده در هنگام تستحداكثر رواداري شارنوري اندازه 3

 رعايت رواداري هنگام توليد محصول درج شده است.

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

5 EMC Surge 



 

 
 وزارت نیـرو
 شركت توانیر

 

 عنوان دستورالعمل:

 هايالزامات، معیارهاي ارزیابی فنی و آزمون تعیین

 استفاده در معابر محلی مورد LEDهايچراغ

 52از  14 صفحة

 1شماره ویرایش : 

 1399ماه اسفند:  تهیهتاریـخ 

 

 

 شود.كننده تضمين مي نيموارد مندرج در جداول مشخصات اجباري، توسط تام هييشنهادي با كلمطابقت كاالي پ

 نام شركت تكميل كننده:

 

 مهرشركت:

 

 تاريخ تكميل:

 

 نام ونام خانوادگي مدير:

 

 امضاء

 

 

 جباريشخصات ام  (3جدول شماره )

 یا نوع اجباریسطح  واحد مشخصه شرح فیرد

15  
 ساعت  6000پس از  یشار نورحداقل حفظ ن یتضم

 از زمان نصب کارکرد
 1(9 ی)معادل کد حفظ شار نور  90 %

 2SDCM 7 ه(یت رنگ چراغ )مقدار اولمختصا یروادار  16

 SDCM 10 (3یبردارن بهرهیمختصات رنگ چراغ )ح یروادار  17

 674 --- (CRI)یبردارن بهرهیحو هیاولشاخص نمود رنگ حداقل   18

 Lux 5 ییحداقل مقدار متوسط شدت روشنا  19

 Lux 5/7 ییحداکثر مقدار متوسط شدت روشنا  20

 Lux 1 ییحداقل شدت روشنا  21

 50 % 5گیریضریب بهره حداقل  22

 G6ا ی G4   ،G5 --- یطراح یمجاز برا یرگیکالس خ  23

 است یالزام --- منبع نور و برد آن یخوانا بودن مشخصات مندرد رو  24

  وریدرا یرو یگذاراقالم الزم در نشانه  25

 وریا نشان سازنده دراینام و/-

 الیشماره سر-

 وریدرا یتوان نام-

 ()نوع ولتاژ ثابت یولتاژ اسم-

 ان ثابت(ی)نوع جر یان اسمیجر-

 هانالیت ترمیو موقع یکشمینمودار س-

ور یاز درا ین مقدار در چراغ به قسمتی)اگر ا tcمقدار-

 شود( یور نشانه گذاریدرا ید بر رویمربوط باشد با

 ور)سال و ماه(یخ ساخت درایتار-

                                                                                                                                                                              
1lumen maintenance code (INSO 21006از استاندارد ملي  (6بر اساس تعاريف جدول)  ) 

2 Standard deviation of color matching 

 شود.ساعت عملکرد انجام مي 6000هايي است كه پس از عمل كنترلمنظور از عبارت حين بهره برداري در تمام بندهاي اين دستورال 3
 باشد.اين عدد با احتساب رواداري محاسبه شده و كمتر از اين مجاز نمي 4
در مورد )كه شار نوري رسيده به سطح معبر تقسيم بر شار نوري توليدشده توسط المپ  برابر باCU (Coefficient of Utilization )گيري يا بهرهضريب  5

حاصل ضرب مساحت مستطيل . شار نوري رسيده به سطح معبر، باشدمي با احتساب ضريب نگهداري شود(با شار چراغ يکسان فرض مي LEDهاي چراغ

  در مقدار متوسط شدت روشنايي سطح معبراست. ها(محاسباتي )عرض معبر ضرب در فاصلة پايه



 

 
 وزارت نیـرو
 شركت توانیر

 

 عنوان دستورالعمل:

 هايالزامات، معیارهاي ارزیابی فنی و آزمون تعیین

 استفاده در معابر محلی مورد LEDهايچراغ

 52از  15 صفحة

 1شماره ویرایش : 

 1399ماه اسفند:  تهیهتاریـخ 

 

 

 شود.كننده تضمين مي نيموارد مندرج در جداول مشخصات اجباري، توسط تام هييشنهادي با كلمطابقت كاالي پ

 نام شركت تكميل كننده:

 

 مهرشركت:

 

 تاريخ تكميل:

 

 نام ونام خانوادگي مدير:

 

 امضاء

 

 

 جباريشخصات ام  (3جدول شماره )

 یا نوع اجباریسطح  واحد مشخصه شرح فیرد

 یقیعالمت کالس عا-

26  
 یرو یر)نشانه گذا بدنه چراغ یگذاراقالم الزم در نشانه

 چراغ( یا داخلی یرونیسطح ب
- 

 سازنده چراغ یا نشان تجاری /نام و -

 چراغ مدل -

 الیشماره سر-

 چراغ یولتاژ نام-

 چراغ یبسامد نام-

 چراغ یتوان نام-

 یب توان نامیضر-

 رنگ یدما-

 IPکد درجه حفانت -

 (یخ ساخت چراغ )سال و ماه شمسیتار-

 یخ خاتمه گارانتیتار-

 «هندهنام شرکت سفارش د»عبارت: -

 یقیعالمت کالس عا-

 چراغ یکد حفظ شار نور-



 

 
 وزارت نیـرو
 شركت توانیر

 

 عنوان دستورالعمل:

 هايالزامات، معیارهاي ارزیابی فنی و آزمون تعیین

 استفاده در معابر محلی مورد LEDهايچراغ

 52از  16 صفحة

 1شماره ویرایش : 

 1399ماه اسفند:  تهیهتاریـخ 

 

 

 شود.كننده تضمين مي نيموارد مندرج در جداول مشخصات اجباري، توسط تام هييشنهادي با كلمطابقت كاالي پ

 نام شركت تكميل كننده:

 

 مهرشركت:

 

 تاريخ تكميل:

 

 نام ونام خانوادگي مدير:

 

 امضاء

 

 

 جباريشخصات ام  (3جدول شماره )

 یا نوع اجباریسطح  واحد مشخصه شرح فیرد

 - همراه محصول یدرد در برگه اطالعات یاقالم الزم برا  27

 سازنده چراغ یا نشان تجارینام و/-

 مدل چراغ-

 چراغ یولتاژ نام-

 چراغ یبسامد نام-

 چراغ یان نامیجر-

 چراغ یتوان نام-

 یب توان نامیضر-

 IPکد درجه حفانت -

 چراغ یاسم یشار نور-

 چراغ یاسم ینور بهره-

 کارکرد یمحدوده دما-

 وزن محصول-

 ابعاد محصول-

 یرنگ اسم یدما-

 هیشاخص نمود رنگ اول-

 یقیعالمت کالس عا-

 وریا عالمت مقاوم در برابر اتصال کوتاه درایعبارت -

  منبع نور ینشانه گذار  28

 ا نشان سازنده منبع نورینام و/-

 (2)پ منبع نور مطابق جدول شماره ینوع و ت-

 1ا محموله یال یسر شماره-

 tcت نقطه  ین موقعییتع-

یه ولتاژ یا جریان اسمی مدول بسته به نوع تغذ-

 درایور

                                                                                                                                                                              
1 Batch No. 



 

 
 وزارت نیـرو
 شركت توانیر

 

 عنوان دستورالعمل:

 هايالزامات، معیارهاي ارزیابی فنی و آزمون تعیین

 استفاده در معابر محلی مورد LEDهايچراغ

 52از  17 صفحة

 1شماره ویرایش : 

 1399ماه اسفند:  تهیهتاریـخ 

 

 

 شود.كننده تضمين مي نيموارد مندرج در جداول مشخصات اجباري، توسط تام هييشنهادي با كلمطابقت كاالي پ

 نام شركت تكميل كننده:

 

 مهرشركت:

 

 تاريخ تكميل:

 

 نام ونام خانوادگي مدير:

 

 امضاء

 

 

 جباريشخصات ام  (3جدول شماره )

 یا نوع اجباریسطح  واحد مشخصه شرح فیرد

  چراغ یکارتن محتو یعالئم و مشخصات مندرد بر رو  29

 سازنده چراغ یا نشان تجارینام و/-

 مدل چراغ-

 ( داخل جعبهیهاال چراغ)یشماره سر-

 چراغ یولتاژ نام-

 چراغ یبسامد نام-

 راغچ یتوان نام-

 یب توان نامیضر-

 IPکد درجه حفانت -

 وزن-

 ابعاد چراغ-

 چراغ یرنگ اسم یدما-

 (یخ ساخت چراغ )سال و ماه شمسیتار-

 نام شرکت سفارش دهنده-

 یانبارش و نگهدار یمحدوده دما-

 شماره قرارداد-

 آدرس سازنده-

 یمنیو ا یدرد عالئم حفانت-

 و جرقهر برابر شعله مقاوم د  یکیو پالست یمریة قطعات و مواد پلیت کلیفیک  30

 Full Cut-Off --- نورپ پخشیت  31

32  

بطوریکه مستقل باشد  یاز محفظه نور وریمحفظه درا
 ضیتعودرپوش آن مستقل از بخش نوری چراغ باشد و

 .باشد ریامکان پذ ،در فضای نصب چراغ یبه آسان وریدرا
در  ،وریبه دار دولسوکت اتصال م ای نالیترمهمچنین 

 .ود داشته باشدوج وریدرا یفضا

 است یالزام 

33  
در هنگام باز و  ینال ورودیترم ییا جابجایعدم چرخش 

 میاتصال س یهاچیبست پ
 است یالزام ---

34  
و  ینال ورودیبه ترم یچة دسترسیا دریت درپوش یفیک

 وریبه درا یدسترس
 

درطول عمر  IPقابل باز و بست آسان با حفظ درجة 

 چراغ



 

 
 وزارت نیـرو
 شركت توانیر

 

 عنوان دستورالعمل:

 هايالزامات، معیارهاي ارزیابی فنی و آزمون تعیین

 استفاده در معابر محلی مورد LEDهايچراغ

 52از  18 صفحة

 1شماره ویرایش : 

 1399ماه اسفند:  تهیهتاریـخ 

 

 

 شود.كننده تضمين مي نيموارد مندرج در جداول مشخصات اجباري، توسط تام هييشنهادي با كلمطابقت كاالي پ

 نام شركت تكميل كننده:

 

 مهرشركت:

 

 تاريخ تكميل:

 

 نام ونام خانوادگي مدير:

 

 امضاء

 

 

 جباريشخصات ام  (3جدول شماره )

 یا نوع اجباریسطح  واحد مشخصه شرح فیرد

 1 % 1ه در مدت طول عمرساالن یحداکثر نرخ خراب  35

36  

 ، IES یهاارائة اطالعات پخش نور چراغ در قالب فرمت

LDT شگاه معتبر یآزما یبا مهر اصل یبه همراه نسخه چاپ

 2داخل کشور

 است یالزام ---

37  
ل نصب چراغ به یحداقل سرعت باد قابل تحمل در وسا

 3ه متناسب با وزن و سطح بادخور چراغیپا
km/h 150 

38  
 یهاها و حبابنور گذر )پوشش یت جدارهایفینوع و ک

 (یشه ایش
- 

ه شوند که در هنگام شکست به یته 4یاشهید از شیبا

با  یک حفاظ توریا به یز خرد شوند، یذرات ر

ک پوشش محافظ که یا یکوچک،  یهاچشمه

 کند، مجهز باشند. یشه ها را نگهداریشخرده

39  

ر نور گذ یجدارها یکیحداقل درجه حفانت مکان

که از نوع  یدر موارد یاشهیش یهاها و حباب)پوشش

 (شکننده نباشد

-- IK08 

40  
 چراغ یخارج درسطح ساده قیعا قطعات یریعدم قرارگ

 یتصادف دربرابرتماس حفانت دارابودن بدون
 است یالزام 

41  
هم و بهدار متصلن قطعات برقیب یقیحداقل مقاومت عا

 دسترس( در یهاا بدنه و قسمتین )یاتصال زم
MΩ 4 

 است یالزام --- وجود نشان و محل اتصال ارت  42

43  
ت خ اعتبار از شرکیتار یت داراید صالحییتأ یارئه گواه

 ل شدهیمدل ارائه شده و نمونه تحو یر برایتوان
 است یالزام ---

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

4 Tempered Glass 



 

 
 وزارت نیـرو
 شركت توانیر

 

 عنوان دستورالعمل:

 هايالزامات، معیارهاي ارزیابی فنی و آزمون تعیین

 استفاده در معابر محلی مورد LEDهايچراغ

 52از  19 صفحة

 1شماره ویرایش : 

 1399ماه اسفند:  تهیهتاریـخ 

 

 

 شود.كننده تضمين مي نيموارد مندرج در جداول مشخصات اجباري، توسط تام هييشنهادي با كلمطابقت كاالي پ

 نام شركت تكميل كننده:

 

 مهرشركت:

 

 تاريخ تكميل:

 

 نام ونام خانوادگي مدير:

 

 امضاء

 

 

 جباريشخصات ام  (3جدول شماره )

 یا نوع اجباریسطح  واحد مشخصه شرح فیرد

44  

 1شگاه معتبریاز آزما ینوع یهاآزمون یدارا بودن گواه

( و اعالم 5شماره کاال )جدول یهامطابق با فهرست آزمون

ا دستگاه یدار ینده خرید نمایجاد امکان بازدید و ایزمان تول

 یجار یهانظارت از مراحل انجام آزمون

 است یالزام ---

45  

  ی( براLM80)موسوم به   یحفظ شار نور یه گواهیارا

ر شگاه معتبیمنبع نور که توسط سازندة منبع نور از آزما

 اخذ شده باشد

 است یالزام 

 12 سال یبانیپشتاقل زمان خدمات پس از فروش و حد  46

 ماه ( دستگاهیحداقل زمان ضمانت )گارانت  47
ل هر یخ تحویماه وشروع زمان ضمانت از تار60

 باشد.یمحموله از هر قرارداد م

48  
چراغ  ین به جایگزیل چراغ جایحداکثر مدت زمان تحو

 یوب در طول مدت گارانتیمع
 20 روز

49  
چراغ در زمان  یدر صورت خراب ینوع خدمات گارانت

 یگارانت
 چراغ توسط سازنده ینیگزیجا ---

50  
پ یو تا یارسال نمونه چراغ به همراه مشخصات کامل فن

 تست مربوطه
 ستیالزام ---

51  
به  یو نگهدار یبردارنصب، بهره یهاارائه دستورالعمل

 یزبان فارس
 ستیالزام ---

 --- در بدنه چراغچراغ  یرقم 10ال یت فرمت  شماره سریرعا  52

 ستیالزام

 6 – یچهار رقم سمت چپ سال و ماه ساخت شمس

 د در سالیال تولیشماره سر یرقم بعد

 20 % انیجر THDحداکثر   53

54  
 یکیان هارمونینه جریشیب

از  یمجاز )برحسب درصد

 2ک یهارمون
% 

2 

 27 3ک یهارمون

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

 صالحيت توسط شركت توانير مورد تاييد قرار گرفته باشد.



 

 
 وزارت نیـرو
 شركت توانیر

 

 عنوان دستورالعمل:

 هايالزامات، معیارهاي ارزیابی فنی و آزمون تعیین

 استفاده در معابر محلی مورد LEDهايچراغ

 52از  20 صفحة

 1شماره ویرایش : 

 1399ماه اسفند:  تهیهتاریـخ 

 

 

 شود.كننده تضمين مي نيموارد مندرج در جداول مشخصات اجباري، توسط تام هييشنهادي با كلمطابقت كاالي پ

 نام شركت تكميل كننده:

 

 مهرشركت:

 

 تاريخ تكميل:

 

 نام ونام خانوادگي مدير:

 

 امضاء

 

 

 جباريشخصات ام  (3جدول شماره )

 یا نوع اجباریسطح  واحد مشخصه شرح فیرد

فرکانس  یان ورودیجر

 یدر ولتاژ نام (یاصل
 10 5ک یهارمون

 7 7ک یهارمون

 5 9ک یهارمون

11≤ n ≤39 
 3 فرد( یک های)فقط هارمون

 9/0 --- فاز(شیا پیفاز توان )پسبیحداقل ضر  55

 V 265 - 180 محدودة ولتاژ کارکرد چراغ  56

57  
ور در مقابل قطع یدرا یطبقه حفانت خروج ینیش بیپ

 LED یهاولژمدت مدار ما یطوالن
 است یالزام -

58  
 یطبقه حفانت در مقابل اتصال کوتاه خروج ینیش بیپ

 ضیه قطعه محافظ قابل تعویا تعبیور یدرا
 است یالزام -

59  

 بدنه مانند قفل و لوال )در یقطعات جانب نحوة محافظت

کپارچه نباشد( در طول مدت یکه با بدنه  یصورت

 عمرچراغ

--- 
 یبرا یا آبکاریل ینلس استیرنگ، استاستفاده از 

 یومینیرآلومیغ یلزقطعات ف

 یاک کورهیالکترواستات یرنگ پودر --- بودن( یومینینوع پوشش بدنه )درصورت آلوم  60

 120و حداکثر 1...حداقل  کرونیم بودن( یومینیضخامت رنگ بدنه )درصورت آلوم  61

62  
 ةیر زاوییت تغیر درصورت وجود قابلیگساختار قطعة لوله

 نصب
--- 

 یر منفیمدرد و عدم تأث و یار پلهییزم تغیوجود مکان

 در استحکام

 --- یبندت لوازم آبیفیک  63
ها  و ثابت در تمام قسمت یکیت االستیخاص یدارا

 ت پس از بازوبست دربیت و وضعیفیحفظ ک

 --- هاچ و مهرهیپ  64
 ای یک و استفاده از واشر فنریاستاندارد متر یدارا

 از باز شدن یریجلوگ یخاردار برا

 است یالزام --- هیال 5ش از یب ییکارتن مقواستفاده از  با ا یبسته بند  65

 است یالزام --- ریضربه گبعنوان  یا کاغذی ییاستفاده از قطعات مقوا  66

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



 

 
 وزارت نیـرو
 شركت توانیر

 

 عنوان دستورالعمل:

 هايالزامات، معیارهاي ارزیابی فنی و آزمون تعیین

 استفاده در معابر محلی مورد LEDهايچراغ

 52از  21 صفحة

 1شماره ویرایش : 

 1399ماه اسفند:  تهیهتاریـخ 

 

 

 دد.گرين مين كننده تضمي، توسط تاميشنهاديپ يبا كاال« يشنهاديمقدار 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 

 يشنهادیپ

ب یضر

 )%(یوزن
 ازیامت

از یامت

 یینها

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

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

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 تستیمندرد در تا چراغ یرفتوان مص  4

5  
در برابدر اضدافه ولتداژ     یطدوالن وجود حفاندت  

 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 بدا گدواهی تایدپ    

   22  7-3-5مطابق بند  Lm/W تست

   100  جمع

 



 

 
 وزارت نیـرو
 شركت توانیر

 

 عنوان دستورالعمل:

 هايالزامات، معیارهاي ارزیابی فنی و آزمون تعیین

 استفاده در معابر محلی مورد LEDهايچراغ

 52از  22 صفحة

 1شماره ویرایش : 

 1399ماه اسفند:  تهیهتاریـخ 

 

 

 یفن يازهایامت يهمحاسب ينحوه -3-4

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

 رد.یگ یر 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 یدر خارد از اارائه سابقه فروش  2

ع یتوز یهاتگر شرکیا دیگزار گزار( با توجه به سوابق استفاده از محصول در شرکت مناقصهبردار )مناقصه ت بهرهیرضا 3

 رانیاستاندارد ا یسازمان مله یدییا تایمعتبر  یبا ارائه گواه
26 

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

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

 ازیامت اریمع فیرد

 20 *لیض از زمان تحویتعو یمدت زمان گارانت 1

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

 5 برق( یروین عیو توز یه ابرق منطق یهاشرکتر یا استعالم از سایشرکت و  ی)در مناقصات قبل یگارانت یحسن اجرا 3

 5 تیفیت کیریستم 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.ميامتياز لحاظ  4ماه اضافه،  6ماه، به ازای هر  60نحوه امتيازدهي سطر اول: به ازای گارانتي بيش 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

امتياز پيشنهاد دهنده   = (( اندازه گيري شده در گواهي تايپ تستمقدار  -50000  / 50000) × 08 )+60 

سداعت   50000. بطوریکه به طول عمدر  باشد یم 100از یحداکثر امتانجام شده و تیاز دهی بر اساس فرمول فوق ام

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

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

 امتياز پيشنهاد دهنده =100- (40×( (مقدار پيشنهادي-)كمترين مقدار پيشنهادي(/مقدار پيشنهاديبيشترين -كمترين مقدار پيشنهادي))  (

 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

ائمدی  به طوری که یدا چدراغ کدارکرد د    ، V400در صورت پیش بینی حفانت چراغ در برابر ولتاژ ورودی حداقل 

برای حفانت  شود.داشته و یا منجر به قطع ارتباط چراغ با شبکه گردد به نحوی که اضافه ولتاژ موجب خرابی چراغ ن

 در نظر گرفته می شود. 100و برای بیشتر از یک ساعت امتیاز  70امتیاز  ،دقیقه  5به میزان 

 های ذکر شده در این دستورالعمل دارد.نیاز به اخذ گواهی آزمون از آزمایشگاه،اثبات این حفانت  

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

 امتياز پيشنهاد دهنده =60(+5/2×مقدار اجباري(  - يمقدار پيشنهاد))  

 THDبده   وامتیاز  60درصد، 20برابر  THDشود. به نحوی که به میزان اساس فرمول فوق انجام می امتیازدهی بر

 گیرد.امتیاز )حداکثر امتیاز( تعلق می 100درصد  4برابر 

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

 : 4000برای چراغ با رنگ نور  

 = امتياز پيشنهاد دهنده60( +گيري شدهاندازهمقدار  - 110)

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

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

 

 : 3000برای چراغ با رنگ نور 

 = امتياز پيشنهاد دهنده60( +گيري شدهاندازهمقدار  - 100)

امتیداز   Lm/W 100 ،60   . به نحوی که به بهره نوری برابرشودامتیازدهی براساس بر اساس فرمول فوق انجام می

 یرد.گ)حداکثر امتیاز( تعلق می 100امتیاز  ،Lm/W 140  برابر و  به بهره نوری
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 هاآزمون -5
 هاآزمون( 5جدول شماره )

 رشیشرط پذ /مقدار نام و شماره استاندارد شرح آزمون فیرد 

 1ینوع يهاآزمون -1

1 - 1   

 :ینشانه گذار

د به صورت واضح و با یاز بایاطالعات مورد ن

شوند. دوام  یگذارها نشانهچراغ یدوام بر رو

ه مدالش پارچده   یثان 15له یه وسب ینشانه گذار

س آغشته به آب و پس از خشک شددن بدا   یخ

بدر   یه مالش پارچه آغشته با حالل نفتد یثان 15

 شود. یم یآن بررس یرو

INSO 5920-2-3 
 5-3بند 

دستورالعمل  3و جدول 

 توانیر

، خوانا و با دوام یدکافیاطالعات مندرد با

 باشند.

1 - 2   

 مدارك همراه: یبررس

ت یت و کفایفیودن، کبموجود یبررس

و  ینصب، نگهدار یهادستورالعمل

د، شامل وزن، ابعا یو برگه اطالعات یبرداربهره

و بررسی  یو نور یکیمشخصات الکتر

مدارك مربوط به خرید قطعات )به خصوص 

 منبع نور( 

INSO 5920-2-3 

 5-3بند 

دستورالعمل  3و جدول 

 توانیر

 باشد. یکاف دیبااطالعات مندرد 

1 - 3   
 :رنگ یت سنجضخام

 ضخامت پوشش رنگ  یریگاندازه
 3جدول شماره  61مطابق رديف  دستورالعمل توانیر

                                                                                                                                                                              
ها براساس ضوابط و گردش كارهاي مصوب شركت هاي نوعي و پذيرش آنارايه گواهي معتبرِ آزمون –در صورت ارايه گواهي معتبر براي چراغ، مادول و درايورِ  -1

به  –و گردش كارهاي مصوب شوراي ارزيابي و مطابقت با استانداردهاي توليد شركت توانير(  توزيع )و پس از انتشار فهرست وندور شركت توانير براساس ضوابط

 باشد.نميهاي نوعي فوق تشخيص آن مرجع نيازي به انجام مجدد بخشي يا تمام آزمون

رای ارزیابی و گردش کار شو –ده باشد ش احراز IEC 62717در مواردی که مطابقت مادول با استاندارد   INSO 20873-2-1بر اساس استاندارد  همچنین

 55الی  51های ردیف مندرد در« LEDعملكردي خاص براي چراغ»های نوعی نیازی به انجام آزمون -به شرح فوق مطابقت با استانداردهای تولید شرکت توانیر 

 باشد. نمی ،اند()که توسط عالمت* مشخص شده
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1 - 4   

 :رنگ یقدرت چسبندگ

 یب بدر رو  یمتقاطع مربعد  یجاد خراش هایا

دن به سدطح  یلم رنگ )صفحه آزمونه( تا رسیف

رندگ در   یچسدبندگ  یر کدار و بررسد  ید فلز ز

 ها  با نوار چسبسطح مربع

INSO 4971 

 21-4بند 

ا در ید ارها یشد  یهدا ه رنگ در طدول لبده  یال 

 یارهایخطدوط شد   یکه از مقطع داخل ینقاط

از  یا در صددورت امکددان بعضددیددمتقدداطع و 

جدا شدده اسدت    یا کلی یمربعات بطور جزئ

 (.3B  ین درجه چسبندگی)معادل تأم

1 - 5   

، هدداچینددوع و جددنس پدد  یبررسدد – سدداختار

 :یکیو مکان یکیاتصاالت الکتر

 قطعدات  اتصدال  یبرا دینبا رخودکا یها چیپ

 بده  آنکده  مگدر  شدوند،  استفاده انیجر حامل

 انیجر حامل قطعات ها، چیگونه پ نیا لهیوس

 و باشند تماس در گریکدی با میمستق طور به

 مجهدز شدده   مناسب کننده قفل لهیوس کی به

  .باشند

هددای هددای خدود قالویددز شدیاردار و پددیچ  پدیچ 

مدل  کدردن قطعدات حا  خودکار که برای وصدل 

همانندد   یا مستعد خزش جریانی که از فلز نرم

اندد، نبایدد مدورد    روی یا آلومینیوم ساخته شده

 استفاده قرار گیرند. 

کدردن مکدرر   اگر در استفاده عادی باز و بسدته 

تدوان بدرای   پیچ ضدرورت نداشدته باشدد، مدی    

از پدیچ خودکدار    حفدانتی  اتصال پیوسته زمین

 استفاده کرد.

INSO 5920-2-3 

 6-3بند 

INSO 5920-1 

 2-11-4بند 

تدا   شدود  یمد  انجدام  یبازرسد  بدا  مطابقدت، 

چ هدا و اتصداالت   ینان حاصدل شدود پد   یاطم

هدا  منجدر بده    که خدراب شددن آن   یکیمکان

 یهاشود، در مقابل تنشیمن شدن چراغ میناا

 .بوجودآمده مقاوم باشند یکیمکان
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1 - 6   

بررسی گستره ولتاژ عملکرد چراغ در محدودة 

ة ادعدا شددة سدازنده ضدمنا در     کمینه و بیشدین 

صورتی که سازنده محافظدت در برابدر اضدافه    

ولدت   400ولتاژ را ادعا کرده باشدد، در ولتداژ   

 موضوع احراز شود. 

 عملکرد چراغ مختل نشود. دستورالعمل توانیر

1 - 7   

 :ها و گلندهاچیپ یبررس –ساختار 

 منتقل را اتصال فشار که ییهامهره و ها چیپ

 کاربر توسط مشابه یا گونه به ای کنندیم

 بسته و باز بار پنج دیبا شوند یم محکم

 .شوند

شده یا محکم شده بین قطعات اتصاالت پیچ

ای ساخته شوند گونهها، باید بهمختلف چراغ

، پیچش و ارتعاش یخمش هایکه در اثر تنش

دهد، و مانند آن، که در کاربرد عادی رخ می

های آویز، شل نشوند. بازوهای ثابت و لوله

 .باید به طور مطمئن 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

 مهره و ها چیپ کردن، بسته و باز هر درهنگام

 طور به دیبا یقیعا مواد از شده ساخته یها

 .شوند انداخته دور کامل

 که 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

 خود، محل در یقیعا ماده از شده ساخته

 .باشد داشته وجود دیبا

1 - 8   

 :یکیاستقامت مکان-ساختار

 که یا گونه به آزمونه یضربه مطابقت،بااعمال

-IEC 60068-2  یالمللددنیدراسددتانداردب

 جینتا گرکهید مناسب یاروشهای است آمده75

 شود.یم یبررس ند،ینما راحاصل یمشابه

 

INSO 5920-2-3 

 6-3بند 

IEC TR 62696 

 داشته یکاف یکید استقامت مکانیچراغ ها با

 طیدرشرا که کردسختبعد از کارباشند که 

 منیطورا به دهد، رخ است ممکن یمعمول

 .کارکنند

https://webstore.iec.ch/publication/558
https://webstore.iec.ch/publication/558
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1 - 9   

 :یخوردگمقامت در برابر  -ساختار

 یهاموجود در چراغ، در محلول یقطعات آهن

ور و ن شده در اسدتاندارد غوطده  ییتع ییایمیش

معدرض  در د و متعاقبداً  یسپس در رطوبت شد

دن بده  یس از رسد د قرارگرفته و پیحرارت شد

 شود.  یم یها بررست آنی، وضعیط عادیشرا

INSO 5920-2-3 

 6-3بند 

 چیدهینبا قطعات سطحپس از انجام آزمون 

 .باشد داشته یزدگ اززنگ ینشان

1 - 10   

 :یکیبار استات -ساختار

بدا مقددار و    یو عمدود  یافقد  یهدا روین -الف

 یط مندرد در استاندارد به نمونده چراغد  یشرا

شدده،  ه نصدب ید پا یرو یادط عد یکه در شدرا 

 یگدردد و نحدوة عملکدرد آن بررسد    یاعمال م

 شود.یم

له یکدم بدا دو وسد   که دسدت  یة قطعاتیکل -ب

چ، زبانده، لدوال و مانندد آن( محکدم     ی)مانند پد 

 ،لین وسدا ید ک از اید اند، با جدداکردن هر شده

 قدرار  از نظر اسدتحکام و سدقوط   یمورد بررس

 رند.یگیم

INSO 5920-2-3 

 3-6-3بند 

شرایط انجام آزمون مطابق با الزامات جددول  

3  ( (150Km/h.این دستورالعمل باشد 

در بخش )الف( نباید هیچ تغییر شکل دائمی 

سانتی متر در یک متر  ایجاد شده  2بیشتر از 

باشد و هیچگونه چرخشی در اطدراف نقطده   

 نصب نباید وجود داشته باشد.

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

ا افتدادن  ید له، یمذکور، منجر به افتادن آن وس

 از چراغ گردد. یاقطعه

 

1 - 11   

  باشد : شهیاگر جنس نور گذر ش

 30در  یضددربه در فاصددله ا کیددبددا  شددهیش

لبده   نیاز درازتدر  یکی ینقطه مرکز یمتریلیم

به سمت مرکز آن خرد شود. تا  یا شهیش یها

 یهدا  شهیپس از شکستن ، خرده ش قهیپنج دق

شددمارش  mm 50بدده ابعدداد  یعددداخددل مرب

 .شودیم

INSO 5920-2-3 
 5-6-3بند 

IEC TR 62696 

 بده ابعداد   یشه ها در مربعد یتعداد خورده ش

mm 50  عدد نباشد 40کمتر از. 
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1 - 12   

 :یو خزش ییفواصل هوا

 ین قطعدات برقددار و قطعدات فلدز    یفواصل ب

انددازه   یو خزشد  ییمجاور در دو حالت هدوا 

 شوند. یم یریگ

INSO 5920-2-3 
 7-3بند 

شدده   یرید انددازه گ  یو خزش ییفواصل هوا

-11ر مشخص شده در جدول یاز مقاد دینبا

  5920INSO-1 از استاندارد  3-11و  1

 باشند.کمتر 

1 - 13   

 :چ اتصالیجنس پ یبررس -نیاتصال زم

 نیزم اتصال نالیترم قطعات ریسا ای ها چیپ

 با یمواد ای نزن زنگ فلز ای برنج از دیبا

 لخت یفلز تماس سطح و نزن زنگ سطح

 .باشند

 

5920-2-3INSO 

 و 8-3بند 

5920-1INSO 

 8-2-7بند 

ثابت(  یکش می)س هیتغذ کابل به که یچراغ

 اتصال است، شده متصل هیتغذ بند کی به

 .باشد یاصل یها نالیترم کنار د دریبا نیزم

 یها چراغ از ریغ به ییها چراغ یبرا

 نیزم اتصال نالیترم قطعات تمام ،یمعمول

 از حاصل یتیالکترول یخوردگ نیکمتر دیبا

 اتصاالت ریسا ای نیزم اتصال میس با تماس

 داشته را هستند، تماس در آن با که یفلز

 .باشند

 یآزمون ها لهیو بوس یمطابقت با بررس

 15و  14 یذکر شده در بخش ها یکیمکان

 انجام می شود.اINSO 5920-1 استاندارد

1 - 14   

 :تمقاوم یبررس  -نیاتصال زم

ک منبدع کده ولتداژ    یبا  A10زان یبه م یانیجر

حدداقل   یباشد طیم V12آن کمتر از  یباریب

 ن بدا یا اتصال زمین و ینال زمین ترمیقه، بیدق 1

در دسترس عبدور داده   یک از قطعات فلزیهر

شدود، مقاومدت بدر اسداس افدت ولتداژ و        یم

 شود. یان محاسبه میشدت جر

INSO 5920-2-3 
 8-3بند 

5920-1INSO 

 3-2-7بند 

 Ω0.5 ن مقاومدت از ید د اینبا یچ حالتیدر ه

 شتر شود.یب



 

 
 وزارت نیـرو
 شركت توانیر

 

 عنوان دستورالعمل:

 هايالزامات، معیارهاي ارزیابی فنی و آزمون تعیین

 استفاده در معابر محلی مورد LEDهايچراغ

 52از  29 صفحة

 1شماره ویرایش : 

 1399ماه اسفند:  تهیهتاریـخ 

 

 

 هاآزمون( 5جدول شماره )

 رشیشرط پذ /مقدار نام و شماره استاندارد شرح آزمون فیرد 

1 - 15   

 :نال هایترم

ن سدطح  ین و بزرگتدر یبا کدوچکتر  ییهایهاد

 یکیمقطع مجاز وصل شدده واسدتحکام مکدان   

نال، یپس از اتصال و نصب، متناسب با نوع ترم

 رد.یگیقرارم یمورد بررس

INSO 5920-2-3 
 9-3بند 

م یدر اتصال سد  یتگا دررفیچگونه لغزش یه

 د مشاهده گردد.ینال نبایو ترم

1 - 16   

 :یو درون یرونیب یم کشیس

مطددابق بددا اسددتاندارد بددر  یکشددش و گشددتاور

ور به بدرد  یمختلف داخل )اتصال درا یهامیس

هددا ت آنیو...( و خددارد چددراغ وارد و وضددع 

 شود. یم یبررس

INSO 5920-2-3 
 10-3بند 

م یسد در اتصال  یا دررفتگیچگونه لغزش یه

 د مشاهده گردد.یها نبانالیو ترم

1 - 17   

 :یکیك الکتروش

بده   یبا اسدتفاده از انگشدتک آزمدون، دسترسد    

ن یشدود. همچند  یم یدار بررسبرق یهاقسمت

 درسدطح  سداده  قیعدا  قطعات یریعدم قرارگ

 حفاندت  دارابدودن  بددون  چدراغ  یخدارج 

 شوند.ی، کنترل میتصادف دربرابرتماس

INSO 5920-2-3 
 11-3بند 

 یهدداقسددمت بدده یدسترسدد ونددهچگیه

 ست.یدارمجازنبرق

1 - 18   

 دوام:

ساعت که از  240چراغ باید به مدت زمان کل 

 21کدده  سدداعته  تشددکیل شددده   24دوره  10

ساعت آن خاموش باشد  3ساعت آن روشن و 

 کار کند.

INSO 5920-2-3 
 12-3بند 

 1INSO-5920و 

 12بند 

خطرناك شدده و همچندین نبایدد    د یچراغ نبا

 موقع از کار بیافتد.زودتر از 



 

 
 وزارت نیـرو
 شركت توانیر

 

 عنوان دستورالعمل:

 هايالزامات، معیارهاي ارزیابی فنی و آزمون تعیین

 استفاده در معابر محلی مورد LEDهايچراغ

 52از  30 صفحة

 1شماره ویرایش : 

 1399ماه اسفند:  تهیهتاریـخ 

 

 

 هاآزمون( 5جدول شماره )

 رشیشرط پذ /مقدار نام و شماره استاندارد شرح آزمون فیرد 

1 - 19   

 گرما:

 یة اجدزا ید کل ی، دمدا یعداد  ط کارکردیدرشرا

 دردرون هید تغذ یکشمیس المپ، چراغ شامل

 شود.یم یریگاندازه چراغ، و سطح بدنه چراغ

INSO 5920-2-3 
 و 12-3بند 

5920-1INSO 

 4-15-2بند 

د از مقددار  ید ک از اجزا چراغ نبایچ یه یدما

 2-12 و 1-12ن شدددده در جدددداول  یدددیتع

 ییدمدا  یدارا دید نباشتر شدود و  یاستاندارد ب

 .اندازندد یب مخداطره  بده  را یمند یا کده  باشند

 INSO 5920-2-3)مطدددابق اسدددتاندارد 

دماهای اندازه گیری شده بدر روی چدراغ در   

محفظه آزمون، بعلت تغییدرات جابده جدایی    

 c°10هوای طبیعی محل استفاده چراغ، باید 

 کاهش داده شوند.(

1 - 20   

 :IPدرجه 

 سدخت  دربرابرنفوذگردوغبار،اجسدام  مقاومت

به همان صورت ذکر شده در آزمون  ورطوبت

بدر آن،  شدود. عدالوه  یده میسنج« IP-ساختار»

ط یز پددس از اعمددال شددرایددن یقیاسددتقامت عددا

 رد.یگیقرارم یآزمون، مورد بررس

INSO 5920-2-3 
 13-3بند 

 یقیگونه نفوذ آب و خاك و شکست عاچیه

 د.د مشاهده شوینبا

1 - 21   

 :یقیمقاومت عا

 9-3مطددابق بددا بنددد   ،انجددام آزمددون قبددل از

در محفظده   نمونه INSO 5920-1استاندارد 

بده   DCک ولتداژ  ید  قرار گیرد سپس رطوبت 

ن یبدد قددهیک دقیددولددت بدده مددت   500زان ید م

ا ید ن )یهم و اتصال زمبهدار متصلقطعات برق

در دسددترس( اعمددال و  یهددابدندده و قسددمت

 شود.یم یریاندازه گ یکیمقاومت الکتر

INSO 5920-2-3 
 14-3بند 

 کمتر باشد. MΩ4د از ینبا یقیمقاومت عا



 

 
 وزارت نیـرو
 شركت توانیر

 

 عنوان دستورالعمل:

 هايالزامات، معیارهاي ارزیابی فنی و آزمون تعیین

 استفاده در معابر محلی مورد LEDهايچراغ

 52از  31 صفحة

 1شماره ویرایش : 

 1399ماه اسفند:  تهیهتاریـخ 

 

 

 هاآزمون( 5جدول شماره )

 رشیشرط پذ /مقدار نام و شماره استاندارد شرح آزمون فیرد 

1 - 22   

 :یکیاستقامت الکتر

 9-3مطددابق بددا بنددد   ،انجددام آزمددون قبددل از

در محفظه  نمونه  1INSO-5920استاندارد 

یک ولتداژ سینوسدی    قرار گیرد سپس رطوبت 

معادل ولتاژ نامی  2U+1000 V  (Uبرابر با 

به مدت یدک   50ه می باشد. ( با فرکانس نمون

 یدرابتددا دقیقه بده تجهیدز اعمدال مدی کندیم.      

 شدده،  نیدی تع ولتداژ  نصف از کمتر دیبا آزمون

 نیبداالتر  بده  جیتددر  بده  سپس و شود اعمال

 .شود داده شیافزا مقدار

INSO 5920-2-3 
 14-3بند 

 

 چگونهی،هیکیالکتر مقاومت آزمون درخالل

 درخید نبا شکسدت  دهید اپدی یسدطح  هیتخل

 .دهد

1 - 23   

 جددددادیوا دربرابرحددددرارت،آتش مقاومددددت

 :یرخزشیمس

 یقیعا شده ازمواد ساخته مقاومت قطعات

وقطعات  انیجر حامل یهاقسمت نگهدارنده

SELV یرونیقطعات ب و خود یدرجا 

 شوك برابر در حفانت که یقیموادعا

 شعله برابر آورند،دریم وجود به را یکیالکتر

 .شودیم یرسبر و حرارت

، شددعله یان آزمددون توسددط فشددار سدداچمهیددا

 شود. یم ملتهب انجام میو س یسوزن

INSO 5920-2-3 
 15-3بند 

م ملتهدب  یو سد  یشعله سوزن یدر آزمون ها

ثانیده   30طول مدت سوختن نبایدد بدیش از   

شود. ضمناً هر قطره سوزانده یا مذاب شدده  

از نمونه نباید دسدتمال کاغدذی را شدعله ور    

 نماید. 

آزمون فشار ساچمه ای بعد از اعمال دمدا  در 

بایدد  از آزمدون   اثر به جا ماندده و فشار قطر 

 mm 2و مقددار آن از  شدده  گیدری هاندداز 

 تجاوز نکند.



 

 
 وزارت نیـرو
 شركت توانیر

 

 عنوان دستورالعمل:

 هايالزامات، معیارهاي ارزیابی فنی و آزمون تعیین

 استفاده در معابر محلی مورد LEDهايچراغ

 52از  32 صفحة

 1شماره ویرایش : 

 1399ماه اسفند:  تهیهتاریـخ 

 

 

 هاآزمون( 5جدول شماره )

 رشیشرط پذ /مقدار نام و شماره استاندارد شرح آزمون فیرد 

1 - 24   

 مقاومت در برابر ارتعاش: 

 بده  ولدی  وضدعیت  تدرین  نامناسدب  در چراغ

 مولدد  دستگاه به عادی نصب موقعیت حالت

 .شود می متصل ارتعاش

 ترين جهت است و جهت لرزش در سخت

 دقيقه 30مدت زمان: 

 ميلي متر 0،35دامنه: 

 هرتز 10هرتز ،  55هرتز ،  10دامنه فركانس: 

ميزان رفت و برگشتت: تقريبتای يتك اكتتاو در     

 دقيقه

INSO 5920-1 
 20-4بند 

 

 کده  ای شدده  شدل  قطعه هیچ آزمون از بعد

 وجدود  نبایدد  بیانددازد،  مخاطره به را ایمنی

 .باشد داشته

1 - 25   

 دازه گیری ضریب توان:ان

گیدری  در حالت پایدار چراغ انددازه  ضریب توان 

 شودمی

 دستورالعمل توانیر
گیری شده نبایدد کمتدر از   ضریب توان اندازه

 باشد. 9/0

 1 مصونیت –های سازگاری الکترومغناطیسیآزمون  

1 - 26   

 تهیسیالکتر هیدر برابر تخل تیآزمون مصون

 :(ESDساکن )

ته تخلیه الکتریسیرسی تاثیر این آزمون برای بر

ساکن از بدن انسان بر روی تجهیزات 

 شود.انجام میالکتریکی 

بوسیله یک ژنراتور تفنگی، در این آزمون 

به   kV 15با دامنه مشابهی  پالس های

، به صورت مستقیم kV 8صورت هوایی و 

در تمامی نقاط در دسترس کاربران و به 

 د.گردتخلیه می مرتبه 20تعداد

IEC 61547 

 2-5بند 

 و

IEC 61000-4-2 

نمونه تحت آزمون باید حداقل شرایط مطابق 

را داشته باشد. یعنی پس از  Bمعیار عملکرد 

هدا بددون   انجام آزمون و توقف اعمال پدالس 

دخالت کاربر باید  چراغ عملکرد عادی خود 

 را داشته باشد.

                                                                                                                                                                              
1EMS- Immunity  



 

 
 وزارت نیـرو
 شركت توانیر

 

 عنوان دستورالعمل:
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1 - 27   

آزمون مصونیت در برابر امواد 

، با فرکانس  الکترومغناطیسی تشعشعی

 :(EMS Radiated)رادیویی 

مصونیت کلیه این آزمون برای بررسی 

تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی در برابر 

متعدد  آنتن هایرادیویی ساطع شده از  امواد

بدین شکل که تجهیز  شود.انجام میمخابراتی 

و در داخل یک اطاق کامالایزوله قرارگرفته 

تا   MHz80 در دامنه فرکانسی V/m3مود 

GHz 1 شود.به آن اعمال می 

IEC 61547 

 3-5بند 

 و

IEC 61000-4-3 

نمونه تحت آزمون باید حداقل شرایط مطابق 

را داشدته باشدد. یعندی در     Aمعیار عملکدرد  

حین و  پس از انجام آزمدون بددون دخالدت    

کاربر بایدد  چدراغ عملکدرد عدادی خدود را      

 داشته باشد.

1 - 28   

میدان مغناطیسی با آزمون مصونیت در برابر 

 :فرکانس قدرت

های میداناین آزمون برای بررسی اثر 

های الکتریکی در مغناطیسی ناشی از جریان

مربوط حال عبور در کابل ها و سیمکشی های 

تجهیزات توان باال مانند ترانسهای فشار به 

بوسیله آزمون در این  شود.قوی انجام می

هرتز  50 ایجاد میدانهای مغناطیسی با فرکانس

، محصوالت مورد ارزیابی  A/m 3و سطح 

 قرار می گیرند.

IEC 61547 
 4-5بند 

 و

IEC 61000-4-8 

نمونه تحت آزمون باید حداقل شرایط مطابق 

را داشدته باشدد. یعندی در     Aمعیار عملکدرد  

حین و  پس از انجام آزمدون بددون دخالدت    

کاربر بایدد  چدراغ عملکدرد عدادی خدود را      

 داشته باشد.



 

 
 وزارت نیـرو
 شركت توانیر

 

 عنوان دستورالعمل:

 هايالزامات، معیارهاي ارزیابی فنی و آزمون تعیین
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 52از  34 صفحة

 1شماره ویرایش : 
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 رشیشرط پذ /مقدار نام و شماره استاندارد شرح آزمون فیرد 

1 - 29   

 آزمون مصونیت در برابر رگباره

 (Electrical Fast Transient Burst:) 

قطار اثر شبیه سازی برای آزمون م این انجا

که در هنگام قطع و گذرایی است  های پالس

وصل بوبین کنتاکتور ها  و رله ها به طور  

ا دامنه آنهورگباره ای در شبکه برق ایجاد شده 

kV1 درns 50/5 با فرکانس تکرار kHz5 

 .است

IEC 61547 
 5-5بند 

 و

IEC 61000-4-4 

نمونه تحت آزمون باید حداقل شرایط مطابق 

را داشته باشد. یعنی پس از  Bمعیار عملکرد 

هدا بددون   انجام آزمون و توقف اعمال پدالس 

دخالت کاربر باید  چراغ عملکرد عادی خود 

 را داشته باشد.

1 - 30   

شی نا امواد هدایتی آزمون مصونیت در برابر

از میدانهای الکترومغناطیسی با فرکانس 

 :رادیویی

دراین آزمون با ایجاد سیگنال ولتاژی از 

مگا هرتز و به  80کیلو هرتز تا  150فرکانس 

توسط ژنراتور  AMصورت مدوله شده 

سیگنالهای رادیویی و سپس تقویت آن تا 

ولت توسط آمپلی فایر و  3سطح ولتاژ 

ط تغذیه و درنهایت القای آن بر روی خطو

I/O  بوسیله شبکه های کوپالژی، مصونیت

 وییتجهیزات را در برابر اثر القایی امواد رادی

ها و تجهیزات ساطع شده از دکل ها و آنتن

 مخابراتی مورد ارزیابی قرار می گیرد.

IEC 61547 
 6-5بند 

 و

IEC 61000-4-6 

نمونه تحت آزمون باید حداقل شرایط مطابق 

داشته باشد. یعنیدر حین  را Aمعیار عملکرد 

و  پس از انجام آزمون بدون دخالدت کداربر   

باید  چدراغ عملکدرد عدادی خدود را داشدته      

 باشد.



 

 
 وزارت نیـرو
 شركت توانیر

 

 عنوان دستورالعمل:
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1 - 31   

امواد گذرا  آزمون مصونیت در برابر

 (:1فراتاخت)

سطح ولتاژ های گذرا با آزمون پالسدر این 

kV4 با مشخصه پالس µs50/1.2  به منظور ،

و تاثیر آن اعقه صوقوع سازی شرایط شبیه

روی خطوط شبکه برق به طور مستقیم و غیر 

انجام مستقیم و یا تخلیه بانکهای خازنی 

 شود.می

IEC 61547 
 و 7-5بند 

IEC 61000-4-5 
 دستورالعمل توانير و

نمونه تحت آزمون باید حداقل شرایط مطابق 

را داشددته باشددد. یعنددی   Cمعیددار عملکددرد 

نقدص   تواند در حین آزمون دچاردستگاه می

شده ولدی پدس از آن بدا دخالدت کداربر بده       

 عملکرد صحیح خود ادامه دهد.

1 - 32   

ای آزمون مصونیت در برابر افت و قطع لحظه

 :ولتاژ ورودی

افت ولتاژهای برای بررسی اثر این آزمون 

بدلیل بروز  ایناگهانی و قطعی های لحظه

انجام مشکالت مختلف در شبکه برق رسانی 

و مدت  یولتاژ نام %70افت ولتاژ شود. می

ولتاژ  %0 یو قطع لحظه ا کلیس 10اعمال 

بر روی تجهیز  کلیس 0.5و مدت اعمال  ینام

 .شودمی اثر این نوسانات بررسی اعمال و 

IEC 61547 
 و 8-5بند 

IEC 61000-4-11 

نمونده تحدت    -برای بررسی افدت ولتداژ    -

آزمددون بایددد حددداقل شددرایط مطددابق معیددار 

اشددد. یعنددی دسددتگاه را داشددته ب Bعملکددرد 

تواند در حین آزمدون دچدار نقدص شدده     می

ولی پس از آن با دخالت کداربر بده عملکدرد    

 صحیح خود ادامه دهد.

نمونه تحدت   -برای بررسی قطع لحظه ای -

آزمددون بایددد حددداقل شددرایط مطددابق معیددار 

را داشته باشد. یعنی پس از انجام  Bعملکرد 

لدت  ها بدون دخاآزمون و توقف اعمال پالس

کاربر بایدد  چدراغ عملکدرد عدادی خدود را      

 داشته باشد.

 2 رادیویی تداخالت گیریاندازه –های سازگاری الکترومغناطیسیآزمون  

                                                                                                                                                                              
1 Surge 

2 EMI- Emission 
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 آزمون تداخالت الکترومغناطیسی رسانشی:

در ایددن آزمددون در حالددت عملکددرد عددادی ،  

تدا   kHz 9ای  از تداخالت کده در بدازه   دسته

MHz30 بکه انتقدال پیددا   از طریق نمونه به ش

 گیری می شود.کند اندازهمی

BS EN 55015 

 1-3-4بند 

باید  dB/µVمقادیر به دست آمده بر واحد 

از   1از حددددود تعیدددین شدددده در جددددول 

 استاندارد کمتر باشد.

1 - 34   

 آزمون تداخالت الکترومغناطیسی تابشی:

این آزمون به منظدور سدنجش ایدن دسدته از      

کده   MHz30تا  kHz 9تداخالت که در بازه 

کند از طریق دستگاه به محیط اطراف تابش می

 شود.انجام می

 

 :یتابش یسیآزمون تداخالت الکترومغناط

دسدته از   نید آزمون بده منظدور سدنجش ا    نیا

 GHz 1تدا   MHz 30تداخالت که در بازه 

اطدراف تدابش    طیدستگاه بده محد   قیکه از طر

 .یشودانجام م یکندم

BS EN 55015 

 و 2-5-4بند 

 3-5-4ند ب

این تست تنها در شرایطی کاربرد دارد که بدا  

توجدده بدده کدداربرد ، اطالعددات و تکنولددوژی 

تجهیز،  گشتاور دو قطبی مغناطیسی بزرگدی  

 در تجهیز تشکیل شود.

باید  dB/µAمقادیر به دست آمده بر واحد 

از  9یدا   8از حدود تعیدین شدده در جددول    

 استاندارد کمتر باشد.

 

بایدد   μV/mده بر واحدد  مقادیر به دست آم

 10از حدددود تعیددین شددده در ایددن جدددول  

 استاندارد کمتر باشد.
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 :THDآزمون هارمونیک و 

توسدط  THD  و   هارمونیدک هدای تولیددی   

 شودگیری میچراغ اندازه

IEC 61000-3-2 

 2-6بند 

 دستورالعمل توانیرو 

مقادیر به دست آمده باید با الزامدات جددول   

 طابقت داشته باشد.این دستورالعمل م 3
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محدودیت تغییرات ولتاژ، افدت و خیدز   آزمون 

 :ولتاژ 1ولتاژ و سوسوی

در این آزمون ویژگی مربوط به تغییرات ولتداژ  

( در یدک دوره  Flickerو همچنین سوسدو ) 

و در یک دوره طدوالنی   Pstکوتاه چند دقیقه 

 Pstبددا اسددتفاده از مقددادیر  Pltچنددد سدداعته 

 شود.میمتوالی اندازه گیری 

IEC 61000-3-3 

 4بند 

مقادیر به دست آمده برای هرکددام از مدوارد   

افت و خیز جریدان و سوسدو هدای کوتداه و     

بلند مدت با محدودیت هدای قیدد شدده در    

 استاندارد مطابقت داشته باشند.

 2پرتوزیستی آزمون  
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 چراغ:ایمنی پرتوزیستی المپها و آزمون 

و یمندی چراغهدا   ارزیابی ااین آزمون به منظور 

هدای خطدر مواجهده بدا     به طور خاص آسدتانه 

گیری و طرح  روش مرجع اندازهتعیین تابش، 

بنددی بدرای ارزیدابی و کنتدرل خطدرات      طبقه

 های طیف چشمه»فتوبیولوژیکی ناشی از تمام 

کدده بدده « یگسددتردة ناهمدددوس تددابش اپتیکدد 

گسدترة  در شدوند  صورت الکتریکی تغذیه مدی 

انجدام   nm 3000تدا   nm 200طدول مدود   

 شود.می

11722 ISIRI 

مقددادیر اندددازه گیددری شددده در بددازه هددای   

مختلف فرکانسی باید با حدود ارائه شدده در  

این استاندارد بدرای آن طیدف تطدابق داشدته     

 باشد.

 ایمنی -آزمون های درایور  

                                                                                                                                                                              
1 Flicker 

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

اطالعات مورد نیاز باید به صورت واضح و با 

گذاری شوند. دوام شانهها ندوام بر روی چراغ

ثانیه مدالش پارچده    15نشانه گذاری به وسیله 

خیس آغشته به آب و پس از خشک شددن بدا   

ثانیه مالش پارچه آغشته با حالل نفتدی بدر    15

 روی آن بررسی می شود.

IEC61347-2-13 

 7بند 

اطالعات مندرد بایدکافی، خواندا و بدا دوام   

 باشند.

1 - 39   

 :ك الکتریکیوش

ز انگشدتک آزمدون، دسترسدی بده     با اسدتفاده ا 

شدود. همچندین   دار بررسی میهای برققسمت

 درسدطح  سداده  عدایق  قطعدات عدم قرارگیری 

 حفانددت دارابددودن بدددون چددراغ خددارجی

 شوند.، کنترل میتصادفی دربرابرتماس

 از اسدتاندارد  10مطابق با بندد   یلیتکم یبررس

IEC 61347-1  ردیصورت پذ. 

IEC61347-2-13 

 8بند 

IEC 61347-1 

 10بند 

هدددای هیچگونددده دسترسدددی بددده قسدددمت 

 دارمجاز نیست.برق

1 - 40   

 :ترمینال ها

هایی با کدوچکترین و بزرگتدرین سدطح    هادی

مقطع مجاز وصل شدده و اسدتحکام مکدانیکی    

پس از اتصال و نصب، متناسب با نوع ترمینال، 

 گیرد.مورد بررسی 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 سدیم  

 و ترمینال نباید مشاهده گردد.
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 اتصال زمین:

با یک ولتداژ بدی بداری     A10جریانی به میزان 

دقیقده   1تجاوز نمی کند به مددت   V12که از 

ا هریک از بین ترمینال زمین و یا اتصال زمین ب

قطعات فلزی در دسترس عبور داده می شدود،  

مقاومت بر اساس افت ولتاژ و شددت جریدان   

 محاسبه می شود.  

از اسدتاندارد    9مطابق بدا بندد    یلیتکم یبررس

IEC 61347-1  ردیصورت پذ. 

IEC61347-2-13 

 10بند 

IEC 61347-1 

 9بند 

 Ω 0.5در هیچ حالتی نباید این مقاومدت از  

 بیشتر شود.
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 بندی مقاومت در برابر رطوبت و عایق

 در محفظه رطوبدت  نمونه ،انجام آزمون قبل از

 IEC 61347-1اسدتاندارد   11مطابق با بندد  

 500به میزان  DCیک ولتاژ  قرار گیرد سپس 

ولت به مدت یک دقیقه بین قطعات برقددار و  

بدنه فلزی، ترمینال های کنتدرل در جدایی کده    

ای ورودی و خروجی مرتبط است، بین مداره

اعمددال و مقاومددت الکتریکددی اندددازه گیددری  

 شود.می

IEC61347-2-13 

 و 11بند 

IEC 61347-1 

 2-8-پیوست ر

مگدا اهدم    2مقاومت عایقی نبایدد از مقددار   

 4)عایق بندی پایه(  و   Iبرای تجهیز کالس 

)عایق بنددی    IIمگااهم برای تجهیز کالس  

 3-شددده( و جدددول رمضدداعف یددا تقویددت 

 کمتر باشد. IEC 61347-1استاندارد 
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 استقامت الکتریکی:

رد استاندا 11مطابق با بند  ،انجام آزمون قبل از

IEC 61347-1  در محفظده رطوبدت    نمونده

یک ولتاژ سینوسی مطابق بدا   قرار گیرد سپس 

به مدت یک دقیقه بده   50با فرکانس  3جدول 

بایدد   در ابتدای آزمدون تجهیز اعمال می کنیم. 

شود و  شده، اعمال ولتاژ تعیین متر از نصفک

 داده مقدار افزایش باالترین به تدریج به سپس

 .شود

IEC61347-2-13 

 و 12بند 

IEC 61347-1 

 3-8-پیوست ر

درخالل آزمون مقاومت الکتریکی،هیچگونده  

تخلیده سدطحی یاپدیدده شکسدت نبایددد رخ     

 .دهد

1 - 44   

 شرایط خطا:

واصدل  هدایی کده ف  اتصال کوتاه بر روی مسدیر 

تدر از حددود اسدتاندارد    هوایی و خزشدی کدم  

های دارند، دو سر عناصر نیمه هادی، بین عایق

تشکیل شده از الك و منسدوجات و همچندین   

 شود.  های الکترولیتی ایجاد میدو سر خازن

 

IEC61347-2-13 

 14بند 

بایست ضمن حفظ مقاومت عدایقی  نمونه می

، باعددا انتشددار شددعله، مددواد MΩ1حددداقل 

 ب شده و یا گازهای قابل اشتعال نشود.ذو

1 - 45   

 ساختار:

موادی که در ساختار دستگاه به کار رفته است 

 توسط بازرسی بررسی خواهد شد.

از اسدتاندارد    15مطابق با بندد   یلیتکم یبررس

IEC 61347-1  ردیصورت پذ. 

IEC61347-2-13 

 و 16بند 

IEC 61347-1 

 15بند 

الیدافی   چوب، پنبده، ابریشدم، کاغدذ و مدواد    

 مشابه، نباید به عنوان عایق به کار روند.

1 - 46   

 :فواصل هوایی و خزشی

فواصل بین قطعات برقددار و قطعدات فلدزی     

مجددداور در دو حالدددت هدددوایی و خزشدددی  

 شوند.گیری میاندازه

IEC61347-2-13 

 و 17بند 

IEC 61347-1 

فواصل هوایی و خزشی انددازه گیدری شدده    

و  7جددول  نباید از مقادیر مشخص شده در 

 کمتر باشند. IEC 61347-1از استاندارد  8
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 های برقدار و اتصاالت:پیچ ها، قسمت

گشددتاور مکددانیکی مطددابق شددرایط مندددرد در 

استاندارد به کلیده اتصداالت مکدانیکی اعمدال     

 شود.ها بررسی میشده و وضعیت آن

IEC61347-2-13 

 18بند 

پیچ ها و اتصاالت مکانیکی که خراب شددن  

شود، باید  درایور منجر به ناایمن شدن  هاآن

هددای مکددانیکی بوجودآمددده در مقابددل تددنش

 .مقاوم باشند

1 - 48   

 ایجدداد و آتددش حددرارت، برابددر در مقاومددت

 :مسیرخزشی

عدایقی   مقاومت قطعات سداخته شدده ازمدواد   

قطعات  های حامل جریان ونگهدارنده قسمت

SELV قطعات بیرونی مدواد  و جای خود در 

 شوك الکتریکدی را  برابر ت درعایقی که حفان

شدعله و حدرارت    برابر در آورند،می به وجود

 .شودبررسی می

ای، شددعله ایددن آزمددون توسددط فشددار سدداچمه

 سوزنی و سیم ملتهب انجام می شود.

IEC 61347-2-13 

 19بند 

 5920INSO-1 و

 13بند 

ملتهب ،  میو س یشعله سوزن یدر آزمون ها

 هید ثان 30از  شیبد  دید طول مدت سوختن نبا

مذاب شدده   ایشود. ضمناً هر قطره سوزانده 

را شدعله ور   یدسدتمال کاغدذ   دیاز نمونه نبا

 . دینما

بعد از اعمال دمدا   یآزمون فشار ساچمه ا در

 دید و فشار قطر اثر به جا ماندده از آزمدون با  

 mm2 شددده و مقدددار آن از  یریددگاندددازه
 تجاوز نکند

1 - 49   

 مقامت در برابر خوردگی:

های موجود دردرایور، در محلولقطعات آهنی 

ور و شیمیایی تعیین شده در اسدتاندارد غوطده  

سپس در رطوبت شدید و متعاقبداً در معدرض   

گرفته و پس از رسیدن بده   حرارت شدید قرار

 شود.  ها بررسی میشرایط عادی، وضعیت آن

IEC61347-2-13 

 و 20بند 

5920-1INSO 

 1-18-4بند 

هدیچ   ت نبایدسطح قطعاپس از انجام آزمون 

 .زنگ زدگی داشته باشد نشانی از

 ایمنی -آزمون های مدول  

1 - 50   

 نشانه گذاری:

بایسدت بده صدورت    اطالعات مورد نیاز مدی   

واضددح و بددا دوام بددر روی مدددول هددا نشددانه  

 15گذاری شوند. دوام نشانه گذاری به وسیله 

آب پدس از  تانیه مالش پارچه خیس آغشته به 

لش پارچه آغشدته بدا   ما هیثان15خشک شدن با 

 ی بر روی آن بررسی می شود.حالل نفت

IEC 62031 

 7بند 

 دستورالعمل توانیر

اطالعات مندرد می بایست کدافی و بدا دوام   

 باشند.  



 

 
 وزارت نیـرو
 شركت توانیر

 

 عنوان دستورالعمل:

 هايالزامات، معیارهاي ارزیابی فنی و آزمون تعیین

 استفاده در معابر محلی مورد LEDهايچراغ

 52از  42 صفحة

 1شماره ویرایش : 

 1399ماه اسفند:  تهیهتاریـخ 

 

 

 هاآزمون( 5جدول شماره )

 رشیشرط پذ /مقدار نام و شماره استاندارد شرح آزمون فیرد 

1 - 51   

 ساختمان:

موادی که در ساختمان دسدتگاه بده کدار رفتده     

 است توسط بازرسی بررسی خواهد شد.

از اسدتاندارد   15بررسی تکمیلی مطابق بدا بندد   

IEC 61347-1  .صورت پذیرد 

IEC 62031 

 15بند 

IEC 61347-1 

 15بند 

چوب، پنبه ، ابریشدم ، کاغدذ و مدواد الیدافی     

 مشابه ، نباید به عنوان عایق به کار روند.

 LEDبرای چراغ مات عملکردیالزا  

1 - 52   

 *تغییرات دمای دوره ای:

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

 1000بدار )  250طول دوره ساعت و  4زمانی 

گیرد. زمان ماندگاری در دمای ساعت( قرار می

سداعت و زمدان    1و بیشینه هدر کددام    1کمینه

انتقال بین ایدن دو نیدز هرکددام یدک سداعت      

دقیقده   17است.چراغ هر  2(K/min 1)معادل

 خاموش و روشن شود.

INSO 20873-2-1 

 3-10بند 

 

نه هیچگونه خرابی فیزیکی دیده نشود و نشدا 

گذاری ها آسدیب ندیدده باشدند و کدد شدار      

( جدددول 13)مندددرد در ردیددف ) 9نددوری 

این دستورالعمل(، در حداقل مددت   3شماره 

 دقیقه کارکرد حفظ شود. 15

 

1 - 53   

 *کلید زنی:

 S 30روشن و  S 30کلیدزنی به صورت

خاموش به تعداد نصف طول عمر نامی 

و رطوبت  C25˚ تجهیز، در شرایط محیطی

 شود.انجام می %65از  نسبی کمتر

INSO 20873-2-1 

 3-10بند 

 

هیچگونه خرابی فیزیکی دیده نشود و نشدانه  

گذاری ها آسدیب ندیدده باشدند و کدد شدار      

( جدددول 13)مندددرد در ردیددف ) 9نددوری 

این دستورالعمل(، در حداقل مددت   3شماره 

 دقیقه کارکرد حفظ شود. 15

                                                                                                                                                                              

 
مطابق استاندارد نيز انجام شود كه در اين صورت بايد ساير شرايط مندرج در بند مربوط به اين  K/min  10تواند با نرخ تغيير دماياين آزمون مي2

 روش نيز رعايت گردد.  



 

 
 وزارت نیـرو
 شركت توانیر

 

 عنوان دستورالعمل:
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1 - 54   

 *طول عمر تسریع یافته کارکردی :

س از بای پس نمودن هر گونه وسیله دستگاه پ

سداعت در   1000محافظ دمدایی،  بده  مددت    

 شود.قرار داده می K10 + qt1دمای 

INSO 20873-2-1 

 3-10بند 

 

شددارنوری اولیدده، در حددداقل   %80حددداقل 

 دقیقه کارکرد باید حفظ شود. 15مدت 

1 - 55   

 :2های نور سنجی*بررسی صحت داده

ی شدده و  گیدر شار نور خروجی چدراغ انددازه  

جدول منحندی پخدش ندور چدراغ بده دسدت       

آید. همچنین جدول پخدش ندور چدراغ در    می

قالددب فایددل الکترونیکددی و نسددخه چدداپی از  

 گردد.سازنده اخذ می

INSO 20873-1 
 6بند 

-ندیم  5مقایسه اعداد جدول پخدش ندور در   

صفحه اصلی، و همچنین کفایدت رزولوشدن   

زوایای عمدودی و افقدی بده شدرحی کده در      

-اندارد آمده است مورد بررسی قرار مدی است

گیرد. همچنین کلیه اعدداد منددرد در فایدل    

الکترونیکی جدول پخش ندور چدراغ، ارائده    

شده توسط سازنده، نباید هیچگونه تفاوتی با 

 اعداد متنانر در نسخه چاپی آن داشته باشند.

1 - 56   

 :3*کنترل مختصات رنگ بندی

 اندازه گیری پارامترهای: 

( و شاخص نمود CCTبسته )دمای رنگ هم 

 (CRIرنگ )

INSO 20873-2-1 

 9بند 

بدا    CCTگیری شددة و  اندازهCRI مقادیر 

)ضدمن تدأمین     2مقادیر منددرد در جددول   

 3جددول   16خواسته های مندرد در ردیف 

ایدن   1و خواسته خریدار در جدول  شدماره  

 دستورالعمل(  مطابقت داشته باشد.

1 - 57   

 : بررسی صحت بهره نوری چراغ

بهره نوری  چراغ از تقسیم مقدار شار ندوری   

اولیه خروجی بر توان مصدرفی ورودی چدراغ   

 گردد.محاسبه می

INSO 20873-2-1 

 3-8بند 

مقدار به دست آمده نباید در هدیچ حدالتی از   

مقدار ادعا شدده توسدط سدازنده کمتدر      90%

 باشد.  

                                                                                                                                                                              
1 qt توسط خريدار اعالم شده  1ت از باالترين دماي محيط اطراف چراغ مربوط به عملکرد اسمي چراغ تحت شرايط كاركرد عادي، كه در جدول شماره عبارت اس

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

3Chromaticity coordinates 



 

 
 وزارت نیـرو
 شركت توانیر

 

 عنوان دستورالعمل:

 هايالزامات، معیارهاي ارزیابی فنی و آزمون تعیین

 استفاده در معابر محلی مورد LEDهايچراغ

 52از  44 صفحة

 1شماره ویرایش : 

 1399ماه اسفند:  تهیهتاریـخ 

 

 

 هاآزمون( 5جدول شماره )

 رشیشرط پذ /مقدار نام و شماره استاندارد شرح آزمون فیرد 

1 - 58   

 :1آزمون طول عمر چراغ

ه و دمدای  چراغ درون چمبر محیطی قرار گرفت

نقطه مشخص شده بدر روی چیدپ در دمدای    

˚C25   محددیط و بعددد از رسددیدن بدده شددرایط

شدود. بدا اسدتفاده از    پایداری دمایی، ثبدت مدی  

و  LM-80-08نتددایج ارایدده شددده از آزمددون 

 تحلیدددددددددددددددددددددددددددددددددل آن در

 TM-21-11     طول عمدر چدراغ تخمدین زده

 شود.می

ANSI UL 1598 
 و 7-19بند 

TM-21-11 

 

ده از ایدن روش بایدد   طول عمر محاسدبه شد  

بدوده و   2مطابق مقدار ادعا شده در جددول  

جددول   11مقدار حداقلی مندرد در ردیف  

 ( این دستورالعمل را جوابگو باشد.3شماره )

 

1 - 59   

 توان کل مدار:

 در ولتاژ اسمی زمانی که لوازم کنترل با مدول 

کار میکنند توان کل مددار انددازه   LED های 

 شود.  گیری می

INSO 20873-2-1 

 و  7بند 

IEC 62717 
 7بند 

مقددار   %110توان کدل مددار نبایدد بدیش از     

 انهار شده سازنده باشد.

1 - 60   

 ضریب جابجایی:  

که لوازم کنترل در توان اسمی با مددول  زمانی 

کند و کل مجموعه با ولتاژ کار میLED های 

شود ضدریب تدوان   و فرکانس اسمی تغذیه می

 شود.گیری میمدار اندازه

INSO 20873-2-1 
 و پیوست الف 7بند 

IEC 62717 
 A.2بند 

از   05/0ضریب جابجایی مدار نباید بیش از 

 مقدار نشانه گذاری شده کمتر باشد.

                                                                                                                                                                              
1 In Situation Temperature Measurment Test (ISTMT) 
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 52از  45 صفحة
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1 - 61   

 ولتاژ و جریان تغذیه:

که لوازم کنترل در توان اسمی با مددول  زمانی 

کند جریدان تغذیده انددازه    کار می LEDهای 

 شود.گیری می

 265ولدت و   180ر دو حدد  ولتاژ تغذیه نیز د

ولت و یا رنج گسترده تری کده سدازنده ادعدا    

می کند، با توجه به نوع خروجی درایور مدورد  

 ارزیابی قرار می گیرد.

INSO 20873-2-1 

 ریدستورالعمل توان

INSO 16075 

 7بند

+ از مقددار  %10جریان تغذیده نبایدد بدیش از   

 نشانه گذاری شده تفاوت داشته باشد.

غ در محدوده ولتداژ ذکدر شدده    عملکرد چرا 

نبایستی دچار اختالل گردد و همچندین پدس   

از انجام آزمون ، چراغ در ولتاژ اسدمی خدود   

 کارکرد عادی خود را خواهد داشت.

 عملکرد –آزمون های درایور   

1 - 62   

 بررسی نشانه گذاری و محفظه درایور :

 ورید درا یبدر رو  دید با ازید اطالعات مدورد ن   

و همچنین محفظده درایدور    شوند یگذارنشانه

 نیز بازرسی می گردد.

IEC 62384 
 6بند 

 دستورالعمل توانیر

 اطالعات مندرد می بایست کافی باشند. 

مشخصات محفظه درایور مطابق بدا الزامدات   

 توانیر باشد.

1 - 63   

 الزاامات راه اندازی و اتصاالت:

 LEDبعد از راه اندازی یا اتصال یک مدول  

 ندازه گیری می شود.ولتاژ و جریان خروجی ا

IEC 62384 

 1-7بند 

مقدار نامی  %110ثانیه به 2خروجی در طول 

 برسد.

1 - 64   

 ولتاژ و جریان خروجی:

ولتاژ و جریان خروجی لوازم کنترلی هنگامی  

شوند انددازه  که با ولتاژ تغذیه اسمی تغذیه می

 گیری می شود.

IEC 62384 

 2-7بند 

از  نوسان ولتاژ و جریان خروجی نباید بدیش 

 با مقادیر نامی تفاوت داشته باشند. 10%

1 - 65   

 آزمون عملکردی برای شرایط غیرعادی:

لوازم کنترل با ولتاژ اسمی بدرای یدک سداعت    

 شود. داخلی تغذیه میLEDبدون مدول های 

IEC 62384 

 1-12بند 
 لوازم کنترل نباید آسیب ببیند.
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1 - 66   

 آزمون برای لوازم کنترل مقاوم در برابر اتصدال 

 کوتاه:

لوازم کنترل برای یک ساعت یا تا زمدانی کده    

وسیله محافظ مدار عمدل کندد، اتصدال کوتداه     

 شود.می

IEC 62384 

 2-12بند 

لوازم کنترل نباید آسیب ببیند )بدا جدایگزینی   

 وسیله محافظ در صورت عملکرد آن( 

1 - 67   

 آزمون دوام :

 آزمون شوك چرخه دمایی: -

مقدار  ایو  -C°10 لوازم کنترل ابتدا در دمای 

، به مدت یدک سداعت   سازنده یبه ادعا نترییپا

به مدت یک  ctای به دمای و سپس در محفظه

شود و ایدن چرخده   ساعت دیگر نگه داشته می

 شود.بار تکرار می 5

 آزمون کلید زنی ولتاژ تغذیه: -

یه ثان30در ولتاژ تغذیه اسمی لوازم کنترل باید  

ثانیه خاموش شدود. ایدن چرخده     30روشن و 

بدار بدا شدرایط بدار      800بار بدون بدار و   200

 شود.بیشینه تکرار می

 

IEC 62384 

 1-13بند 

 LEDلددوازم کنتددرل بایددد بددا مدددول هددای  

دقیقه به طور صدحیح کدار    15مناسب، برای 

 کند.

1 - 68   

 آزمون دوام:

پس از آزمون هدای شدوك چرخده دمدایی و      

 LEDکلید زنی لوازم کنترل بدا مددول هدای    

  ctیده اسدمی کده  دمدای     مناسب در ولتاژ تغذ

درایور برای آن تأمین گردد و برای یدک دوره  

 ساعتی کار کند.  200

 

 

IEC 62384 

 2-13بند 

ی در پایان این زمان لواز م کنترل باید تا دمدا 

 LEDاتاق سرد شود سپس بدا مددول هدای    

دقیقه به طور صدحیح کدار    15مناسب، برای 

 کند.



 

 
 وزارت نیـرو
 شركت توانیر

 

 عنوان دستورالعمل:
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 هاآزمون( 5جدول شماره )

 رشیشرط پذ /مقدار نام و شماره استاندارد شرح آزمون فیرد 

 ايهاي نمونهآزمون -2

2 -1   

 :بررسی ناهری

ابعاد ، وزن و  اتصاالت الکتریکی و مکدانیکی  

 ور و ...( به`و قطعات منفصله )منبع نور، درای

 صورت ناهری بررسی شود.

--- 

هیچگونه اختالف ناهری با نمونه مرجع 

نداشته و رواداری ابعاد بیش از دو درصد و 

 وزن بیش از پنج درصد مشاهده نگردد.

2 -2   

 و وجود مدارك: گذاریبررسی نشانه

نشانه گذاری بر روی چراغ به درسدتی انجدام   

شده باشد و برگه اطالعات داده، همراه تجهیز 

 موجود باشد.

 هیچگونه نقصی مشاهده نگردد. ---

2 -3   

 بررسی مدارك خرید اجزاء و قطعات:

مدارك مربوط به خرید قطعات )به خصدوص  

 منبع نور( مورد بررسی قرار گیرد.
 

عتبر )مورد مدارك مربوط به خرید از منبع م

 تایید در تایپ تست( باشد.

2 -4   

بررسی گستره ولتاژ عملکرد چراغ در محدودة 

کمینه و بیشدینة ادعدا شددة سدازنده ضدمنا در      

صورتی که سازنده محافظدت در برابدر اضدافه    

ولدت   400ولتاژ را ادعا کرده باشدد، در ولتداژ   

 موضوع احراز شود. 

 عملکرد چراغ مختل نشود. دستورالعمل توانیر

2 -5   

 :1IPدرجه 

 سددخت دربرابرنفوذگردوغبار،اجسددام مقاومددت

 شود.سنجیده می ورطوبت

INSO 5920-2-3 

 1-6-3بند 
 با کد تایید شده در تایپ تست مطابق باشد

2 -6   

 آزمون مقاومت عایقی:

دار مقدار مقاومدت عدایقی بدین قطعدات بدرق     

 DCهم و اتصال زمین با یدک ولتداژ   متصل به

دقیقدده  1 ولددت بدده مدددت   500بدده میددزان  

 شود.گیری میاندازه

INSO 5920-2-3 

 14-3بند 

 MΩ 4مقدار اندازه گیری شده نباید کمتر از

 باشد

                                                                                                                                                                              
 اي انجام شود.هاي نمونهاين آزمون بايد پس از ساير آزمون 1
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 هاآزمون( 5جدول شماره )

 رشیشرط پذ /مقدار نام و شماره استاندارد شرح آزمون فیرد 

2 -7   

 آزمون استقامت الکتریکی:

هرتدز   50با فرکدانس   U 2یک ولتاژ سینوسی 

دقیقه بدین قطعدات برقددار و بدنده      1به مدت 

 اعمال شود.

INSO 5920-2-3 

 14-3بند 

قی، قطعی ولتاژ نباید هیچگونه شکست عای

 ورودی و آرك سطحی مشاهده شود.

2 -8   

 اندازه گیری ضریب توان:

گیدری  در حالت پایدار چراغ انددازه  ضریب توان 

 شودمی

 دستورالعمل توانیر
گیری شده نبایدد کمتدر از   ضریب توان اندازه

 باشد. 9/0

2 -9   

 :THDآزمون هارمونیک و 

توسدط  THD  و   هارمونیدک هدای تولیددی   

 شود.گیری می چراغ اندازه

IEC 61000-3-2 

 2-6بند 

با مقادیر ادعا شدة سازنده  و حدود رواداری 

 مجاز مندرد در استاندارد تطابق داشته باشد.
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 :1های نور سنجیبررسی صحت داده

گیدری شدده و   شار نور خروجی چدراغ انددازه  

جدول منحندی پخدش ندور چدراغ بده دسدت       

آید. همچنین جدول پخدش ندور چدراغ در    می

قالددب فایددل الکترونیکددی و نسددخه چدداپی از  

 گردد.سازنده اخذ می

INSO 20873-1 
 6بند 

-ندیم  5مقایسه اعداد جدول پخدش ندور در   

صفحه اصلی، و همچنین کفایدت رزولوشدن   

زوایای عمدودی و افقدی بده شدرحی کده در      

-استاندارد آمده است مورد بررسی قرار مدی 

گیرد. همچنین کلیه اعدداد منددرد در فایدل    

کترونیکی جدول پخش ندور چدراغ، ارائده    ال

شده توسط سازنده، نباید هیچگونه تفاوتی با 

 اعداد متنانر در نسخه چاپی آن داشته باشند.
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 کنترل مختصات رنگ بندی:

 اندازه گیری پارامترهای: 

( و شاخص نمود CCTدمای رنگ هم بسته )

 (CRIرنگ )

INSO 20873-2-1 

 9بند 

بدا    CCTشددة و  گیری اندازهCRI مقادیر 

)ضدمن تدأمین     2مقادیر منددرد در جددول   

 3جددول   16خواسته های مندرد در ردیف 

ایدن   1و خواسته خریدار در جدول  شدماره  

  دستورالعمل(  مطابقت داشته باشد.

                                                                                                                                                                              
1 Photometric Data 



 

 
 وزارت نیـرو
 شركت توانیر

 

 عنوان دستورالعمل:

 هايالزامات، معیارهاي ارزیابی فنی و آزمون تعیین

 استفاده در معابر محلی مورد LEDهايچراغ

 52از  49 صفحة

 1شماره ویرایش : 

 1399ماه اسفند:  تهیهتاریـخ 

 

 

 هاآزمون( 5جدول شماره )

 رشیشرط پذ /مقدار نام و شماره استاندارد شرح آزمون فیرد 
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 بررسی صحت بهره نوری چراغ :

بهره نوری  چراغ از تقسیم مقدار شار ندوری   

چدراغ  اولیه خروجی بر توان مصدرفی ورودی  

 گردد.محاسبه می

INSO 20873-2-1 

 3-8بند 

مقدار به دست آمده نباید در هدیچ حدالتی از   

مقدار ادعا شدده توسدط سدازنده کمتدر      90%

 باشد.  
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 توان کل مدار:

 در ولتاژ اسمی زمانی که لوازم کنترل با مدول 

کنند توان کل مددار انددازه   کار می LEDهای 

 شود.  گیری می

INSO 620873-2-1 

 و 7بند 

IEC 62717 
 7بند 

 %110تطابق با مقدار ندامی و نبایدد بدیش از    

 مقدار انهار شده سازنده باشد.
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 جریان تغذیه:

 مددول که لوازم کنترل در توان اسمی با زمانی 

کند جریدان تغذیده انددازه    کار میLED های 

 شود.گیری می

INSO 620873-2-1 

 و پیوست الف
IEC 62717 

 A.2بند 

ا مقدار ندامی و جریدان تغذیده نبایدد     تطابق ب

+ از مقددار نشدانه گدذاری شدده     %10بیش از

 تفاوت داشته باشد.

 هاي جاريآزمون -3

3 -1   

 بررسی ناهری:

اتصدداالت الکتریکددی و مکددانیکی و قطعددات   

منفصله )منبع ندور، درایدور و ...( بده صدورت     

 ناهری بررسی شود.

--- 

 طول عمر

ع هیچگونه اختالف ناهری با نمونه مرج

 وجود نداشته باشد. 
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 گذاری و وجود مدارك:بررسی نشانه

نشانه گذاری بر روی چراغ به درسدتی انجدام   

شده باشد و برگه اطالعات داده، همراه تجهیز 

 موجود باشد.

 هیچگونه نقصی مشاهده نگردد. ---
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 آزمون مقاومت عایقی:

دار مقدار مقاومدت عدایقی بدین قطعدات بدرق     

 DCزمین با یدک ولتداژ    هم و اتصالمتصل به

گیدری  اندازهثانیه  1ولت به مدت 500به میزان 

 شود.می

INSO 5920-2-3 

 14-3بند 

 مقدار اندازه گیری شده نباید کمتر 

 باشد MΩ  4از



 

 
 وزارت نیـرو
 شركت توانیر

 

 عنوان دستورالعمل:

 هايالزامات، معیارهاي ارزیابی فنی و آزمون تعیین

 استفاده در معابر محلی مورد LEDهايچراغ

 52از  50 صفحة

 1شماره ویرایش : 

 1399ماه اسفند:  تهیهتاریـخ 

 

 

 هاآزمون( 5جدول شماره )

 رشیشرط پذ /مقدار نام و شماره استاندارد شرح آزمون فیرد 
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 :1آزمون استقامت الکتریکی

بدا فرکدانس   kV 1.5یک ولتاژ سینوسی حداقل

بین قطعات برقدار و  ثانیه 1هرتز به مدت  50

 ال شود.بدنه اعم

INSO 5920-1 

Annex Q 

 

میلی آمپر   5بیشینه جریان شکست نباید از 

 بیشتر شود.

3 -5   

 اتصال زمین:

با یک منبدع کده ولتداژ     A10جریانی به میزان 

باشدد طدی   مدی  V12تدا  V6بداری آن بدین   بی

ثانیه، بین ترمینال زمین و یدا اتصدال    1حداقل 

زمین با هریک از قطعدات فلدزی در دسدترس    

ه می شود، مقاومدت بدر اسداس افدت     عبور داد

 ولتاژ و شدت جریان محاسبه می شود.  

INSO 5920-1 

Annex Q 

 

 Ω 0.5در هیچ حالتی نباید این مقاومدت از  

 بیشتر شود.

 

                                                                                                                                                                              
 نمايد.مقاومت عايقي و استقامت الکتريکي كفايت مي انجام يکي از دو آزمون1



 

 
 وزارت نیـرو
 شركت توانیر

 

 عنوان دستورالعمل:

 هايالزامات، معیارهاي ارزیابی فنی و آزمون تعیین

 استفاده در معابر محلی مورد LEDهايچراغ

 52از  51 صفحة

 1شماره ویرایش : 

 1399ماه اسفند:  تهیهتاریـخ 

 

 

 (: راهنماي انتخاب سطح آلودگي منطقه1پيوست شماره )

 ( راهنماي انتخاب سطح آلودگي منطقه6جدول شماره )

 رایط نوعی منطقهش 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: -

 باد غالب مستقیما از طرف این منابع آلودگی نباشد

 م ماهانه توسط بارانو / یا وجود شستشوی منظ      

 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

 ط بارانو / یا وجود شستشوی منظم ماهانه توس       

 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

 و / یا وجود شستشوی منظم ماهانه توسط باران       

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  1NSDDو / یا سطح باالیی از        

 سنگین 4
E5 

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

 از منابع آلودگی انسانی km 1در محدوده   -

E6 

 نسبت به منابع آلودگی، اما با شرایط زیر: E5در فاصله بیشتر از مقادیر  -

گی خشک طوالنی )چند هفته یا چند ماه( رخ غالبا مه غلیظ )یا باران ریز( پس از یک فصل انباشت آلود

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



 

 
 وزارت نیـرو
 شركت توانیر

 

 عنوان دستورالعمل:

 هايالزامات، معیارهاي ارزیابی فنی و آزمون تعیین

 استفاده در معابر محلی مورد LEDهايچراغ

 52از  52 صفحة

 1شماره ویرایش : 

 1399ماه اسفند:  تهیهتاریـخ 

 

 

 دهد می

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

 E7 خیلی سنگین 5

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

 مستقیما در معرض پاشش آب دریا یا مه نمکی غلیظ

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

 مه یا باران ریز

 نواحی بیابانی با انباشت سریع ماسه و نمک و چگالش منظم

 - ویژه 6
 نوار ساحلی جنوب کشور -

 مانرخانجات گچ و سیمناطقی که در معرض آلودگی بسیار سنگین صنعتی و طبیعی قرار دارند مانند کا
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