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 خدا نامبه

 ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسة با آشنايي

 و اسـتاندارد  مؤسسـة  مقـررات  و قـوانين  اصـالح  قـانون  3مـادة  يـك  بند موجب به ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسة
 اسـتانداردهاي  نشـر  و تدوين تعيين، وظيفه كه است كشور رسمي مرجع تنها 1371 ماه بهمن مصوب ايران، صنعتي تحقيقات

  .دارد عهده به را ايران) رسمي( ملي
 مؤسسـات  و مراكز نظران صاحب *مؤسسه كارشناسان از مركب فني هاي كميسيون در مختلف هاي حوزه در استاندارد تدوين
 يـدي، تول شرايط به توجه با و ملي مصالح با همگام وكوششي شود مي انجام مرتبط و آگاه اقتصادي و توليدي پژوهشي، علمي،
 كننـدگان، مصـرف  توليدكننـدگان،  شـامل  نفـع،  و حـق  صـاحبان  منصـفانة  و آگاهانـه  مشـاركت  از كـه  است تجاري و فناوري

 نـويس  پيش .شود مي حاصل دولتي غير و دولتي هاي سازمان نهادها، تخصصي، و علمي مراكز كنندگان، وارد و صادركنندگان
 از پـس  و شـود مـي  ارسـال  مربـوط  فنـي  هاي كميسيون اعضاي و نفع ذي عمراج به نظرخواهي براي ايران ملي استانداردهاي

 ايـران  )رسمي( ملي استاندارد عنوان به تصويب صورت در و طرح رشته آن با مرتبط ملي كميتة در پيشنهادها و نظرها دريافت
  .شود مي منتشر و چاپ
 كننـد  مـي  تهيـه  شده تعيين ضوابط رعايت با نيز ذيصالح و مند عالقه هاي سازمان و مؤسسات كه استانداردهايي نويس پيش

 ترتيـب،  بـدين  .شـود  مـي  منتشـر  و چـاپ  ايـران  ملـي  اسـتاندارد  عنـوان  به تصويب، درصورت و بررسي و طرح ملي دركميتة
 ملـي  كميتـة  در و تـدوين  5 شـمارة  ايـران  ملـي  استاندارد در شده نوشته مفاد اساس بر كه شود مي تلقي ملي استانداردهايي

  .باشد رسيده تصويب به دهدمي تشكيل استاندارد مؤسسه كه مربوط دارداستان
 المللـي  بـين  كميسـيون  1(ISO)اسـتاندارد   المللـي  بـين  سـازمان  اصلي اعضاي از ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسة

 كـدكس  كميسـيون  4رابط تنها عنوان به و است (OIML)3 قانوني شناسي اندازه المللي بين سازمان و (IEC)2الكتروتكنيك 
 هـاي  نيازمنـدي  و كلي شرايط به توجه ضمن ايران ملي استانداردهاي تدوين در .كند مي فعاليت كشور در (CAC)5 غذايي 

 .شودمي گيريبهره بينالمللي استانداردهاي و جهان صنعتي و فني علمي، پيشرفتهاي آخرين از كشور، خاص

 مصـرف  از حمايـت  بـراي  قـانون،  در شـده  بينـي  پـيش  موازين رعايت با تواند مي اناير صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسة

 و محيطـي  زيسـت  مالحظـات  و محصـوالت  كيفيـت  از اطمينـان  حصـول  عمـومي،  و فـردي  ايمني و سالمت حفظ كنندگان،
ـ  وارداتـي،  اقـالم  يـا  / و كشـور  داخل توليدي محصوالت براي را ايران ملي استانداردهاي از بعضي اجراي اقتصادي،  تصـويب  اب

 اجـراي  كشـور،  محصـوالت  براي المللي بين بازارهاي حفظ منظور به تواند مي مؤسسه . نمايد اجباري استاندارد، عالي شوراي

 از كننـدگان  اسـتفاده  بـه  بخشـيدن  اطمينـان  بـراي  همچنـين  . نمايد اجباري را آن بنديدرجه و صادراتي كاالهاي استاندارد

 و كيفيـت  مديريت هاي سيستم صدورگواهي و مميزي بازرسي، آموزش، مشاوره، زمينة در فعال سساتمؤ و زمانها سا خدمات
 و ها سازمان گونه اين استاندارد مؤسسة ، سنجش وسايل )واسنجي( كاليبراسيون مراكز و ها آزمايشگاه محيطي،زيست مديريت
 تأييـد  گواهينامـة  الزم، شـرايط  احـراز  صـورت  در و نـد ك مـي  ارزيابي ايران صالحيت تأييد نظام ضوابط اساس بر را مؤسسات

 وسـايل  )واسـنجي ( كاليبراسـيون  يكاهـا،  المللي بين دستگاه ترويج .كند مي نظارت آنها عملكرد بر و اعطا ها آن به صالحيت

 ايـن  وظـايف  گردي از ايران ملي استانداردهاي سطح ارتقاي براي كاربردي تحقيقات انجام و گرانبها فلزات عيار تعيين سنجش،

 .است مؤسسه

  

                                                 
 ايرانصنعتيتحقيقاتواستانداردموسسة *

1- International organization for Standardization 
2 - International Electro technical Commission 
3-  International Organization for Legal Metrology (Organization International de Metrology Legal)  
4 - Contact point 
5 - Codex Alimentarius Commission 
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  استانداردتدوين كميسيون فني 
  " اوليه آزمون هاي تصديقو  نوع دييتا يآزمون ها: وم دقسمت  –گرماسنج ها "

  
  يا نمايندگي/ سمت و         : رئيس

  آذرمنش، محمد نقي
  )دكتري برق(
  

  دانشگاه اروميه/ عضو هيئت علمي 

    :دبير
  فخري گمچي، ابراهيم

  )انس فيزيكفوق ليس(
  

 كارشناس امور استاندارد      

  اداره كل استاندارد و تحقيقات صنعتي استان آذربايجان غربي

    )اسامي به ترتيب حروف الفبا: (اعضاء
  بيرامي، شيرزاد

  )مخابرات -ليسانس مهندسي برق  (
  تيموري، شيرزاد

  )مخابرات -ليسانس مهندسي برق  (
  رستگارنيا، مهدي

  )ي مكانيكليسانس مهندس(
  سلماسي، تورج

  )ليسانس فيزيك (
  عليزاده، حميدرضا

  )فوق ليسانس فيزيك(
  نجف پور ، حامد

  )فوق ليسانس، فيزيك(
  
  

  مديرعامل       
  شركت فناوري صنعتي آذربايجان 
  كارشناس امور استاندارد          

  اداره كل استاندارد و تحقيقات صنعتي استان آذربايجان غربي
  ور استاندارد          كارشناس ام

  اداره كل استاندارد و تحقيقات صنعتي استان آذربايجان غربي
  مدير كنترل كيفي

  شركت راما الكتريك 
  كارشناس اداره كل امور استانها          

  سازمان استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران      
  كارشناس امور استاندارد          

  يقات صنعتي استان آذربايجان غربياداره كل استاندارد و تحق
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  پيش گفتار
 نـويس  پيش كه " هياول صديقتآزمون هاي  و نوع تاييد يآزمون ها: وم دقسمت  –گرماسنج ها " استاندارد

اوزان و  اسـتاندارد  ملـي  كميتة اجالسيكصدوسي امين  در و شده تدوين و تهيه مربوط هاي دركميسيون آن
 اصـالح  قـانون  3 مادة يك بند استناد به اينك ، است گرفته قرار تصويب مورد 19/11/1388 مورخ مقياسها

 اسـتاندارد  عنـوان  به ، 1371 ماه بهمن مصوب ايران، صنعتي تحقيقات و استاندارد مقررات مؤسسة و قوانين

   .شودمنتشر مي ايران ملي
خـدمات،   و علـوم  صنايع، زمينة در جهاني و ملي هاي پيشرفت و تحوالت با هماهنگي و همگامي حفظ براي

ايـن   تكميل و صالحا براي كه پيشنهادي هر و شد خواهد نظر تجديد لزوم مواقع در ايران ملي استانداردهاي
بنـابراين،   . گرفـت  خواهد قرار توجه مورد مربوط فني كميسيون در نظر تجديد هنگام شود، ارائه استانداردها

   .كرد استفاده ملي استانداردهاي تجديدنظر آخرين از همواره بايد
  

Ĥاست زير شرح به گرفته قرار استفاده مورد استاندارد اين تهية براي كه خذيمنبع و م:  
OIML R 75-2 : 2002, Heat meters, Part 2: Type approval tests and initial 
verification tests 
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  اوليه آزمون هاي تصديقو  نوع دييتا آزمون هاي: قسمت دوم  –گرماسنج ها 

  و دامنه كاربرد هدف   1
استاندارد مطابق با ي گرماسنج هابراي است كه  شخصيمآزمون هاي هدف از تدوين اين استاندارد تعيين 

ارائه مي شوند، كاربرد  اوليه صديقتيا / نوع وتاييد  وگرماسنج هايي كه به منظور12075-1ملي ايران شماره 
اوليه براي اطمينان از مطابقت تجهيزات با مشخصه هاي اندازه شناسي تعيين شده ، در  صديقآزمون ت .دارد

  .محدوده بيشينه خطاهاي مجاز، مي باشند

  الزامي مراجع     2
بدين . مدارك الزامي زير حاوي مقرراتي است كه در متن اين استاندارد ملي ايران به آن ها ارجاع شده است

  .ترتيب آن مقررات جزئي از اين استاندارد ملي ايران محسوب مي شود
ظرهاي بعدي آن در صورتي كه به مدركي با ذكر تاريخ انتشار ارجاع داده شده باشد، اصالحيه ها و تجديدن

در مورد مداركي كه بدون ذكر تاريخ انتشار به آن ها ارجاع داده . موردنظر اين استاندارد ملي ايران نيست
  .شده است، همواره آخرين تجديدنظر و اصالحيه هاي بعدي آنها مورد نظر است

  :استفاده از مراجع زير براي اين استاندارد الزامي است
2-1 OIML  R  49-2 (2002), Water  meters intended for the metering of cold potable water . 
Part 2: Test methods. 
2-2 IEC 60068-2-2 (1974-01), Amendments IEC 60068-2-2-am1(1993-02) and IEC 
60068-2-2-am2(1994-05). Enviromental testing. Part 2: Tests. Test B: Dry heat. 
International Electrotechnical Commission, Geneva. 
2-3 IEC 60068-2-1 (1990-05),  Amendments IEC 60068-2-1-am1(1993-02) and IEC 
60068-2-1-am2(1994-06). Enviromental testing. Part 2: Tests. Test A: Cold. International 
Electrotechnical Commission, Geneva. 
2-4 IEC 60751 (1995-07), Amendments IEC 60751-am1(1986-01) and IEC 60751-
am2(1995-07). Industrial platinum resistance thermometer sensors. International 
Electrotechnical Commission, Geneva. 
2-5 IEC 60068-2-30 (1980-01), Amendment IEC 60068-2-30-am1(1985-08). 
Enviromental testing. Part 2: Tests. Test Db and guidance: Damp heat, cyclic (12+12-hour 
cycle). International Electrotechnical Commission, Geneva. 
2-6 IEC 61000-4-11 (1994-06), Amendment IEC 61000-4-11-am1(2000-11). 
Electromagnetic compability (EMC). Part 4: Testing and measurement techniques. 
Section 11: Voltage dips, short interruptions and voltage variation immunity tests. 
International Electrotechnical Commission, Geneva. 
2-7 IEC 61000-4-4 (1995-01), Amendments IEC 61000-4-4-am1(2000-11) and IEC 
61000-4-4-am2(2001-07). Electromagnetic compability (EMC). Part 4: Testing and 
measurement techniques. Section 4: Electrical fast transient / burst immunity tests. Basic 
EMC publication. International Electrotechnical Commission, Geneva. 
2-8 IEC 61000-4-5 (2001-04) Ed. 1.1 Consolidated Edition, Amendments IEC 61000-4-5-
am1(2001-11). Electromagnetic compability (EMC). Part 4: Testing and measurement 
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techniques. Section 5: Surge immunity test. International Electrotechnical Commission, 
Geneva. 
2-9 IEC 61000-4-3 (1995-02), Amendments IEC 61000-4-3-am1(1998-06) and IEC 
61000-4-3-am2(2000-11). Electromagnetic compability (EMC). Part 4: Testing and 
measurement techniques. Section 3: Radiated, radio-frequency, electromagnetic field 
immunity test. International Electrotechnical Commission, Geneva. 
2-10 IEC60870-5-1(1990-02), Telecontrol equipment and systems.    Part 5: Transmission 
protocols. Section 1: Transmission frame formats. International Electrotechnical 
Commission, Geneva. 
2-11 IEC 61107 (1996-03), Data exchange for meter reading. Tariff and local control – 
Direct local data exchange. International Electrotechnical Commission, Geneva. 
2-12 IEC 61000-4-2 (2001-04) Ed. 1.1 Consolidated Edition, Amendments IEC 61000-4-
2-am1(2000-11). Electromagnetic compability (EMC). Part 4: Testing and measurement 
techniques. Section 2Electrstatic discharge immunity test. International Electrotechnical 
Commission, Geneva. 
2-13 IEC / TR 61000-2-7 (1998-01), Electromagnetic compability (EMC). Part 2: 
Enviroment. Section 7: Low frequency magnetic fields in various environments. 
International Electrotechnical Commission, Geneva. 

  اصطالحات و تعاريف  3
  .مراجعه كنيد12075- 1ايران شماره براي اصطالحات و تعاريف به استاندارد ملي 

  كليات 4
ايران شماره  ملي مطابق با استاندارد يت اندازه شناسبا الزاما دستگاهنوع انطباق تاييد نوع بايد  اجرايي روش

ي ايسه نوع با الزامات اندازه شناسو مق) 9ند ب(به عالوه براي بررسي مستند سازي  .را ثابت كند12075- 1
در هنگام آزمون گرماسنج به . شوند  انجامبايد  7آزمون هاي بند  ،12075- 1شماره  رانيا ملي استاندارد

بايد به ، نها محاسبه گر يا تركيبي از آ,  ي دوتاييرهاگ حس, گر جريان  حس, تركيبي  دستگاهعنوان يك 
  . قرار گيرند طور جداگانه مورد آزمون 

است كه براي  چشميهاي   آزمايشاندازه گيري شامل يك سري از آزمون ها و  دستگاهاوليه يك  تصديق
ي آن در دازه شناسو مشخصات ان اشتهساخته شده با نوع و مقررات ارائه شده مطابقت د دستگاهتعيين اينكه 

  .مي شود  انجام, خطاهاي مجاز قرار دارد بيشينه محدوده 
 اييداز نظر حقوقي مورد ت ،انگ زنييا / و تصديقصدور گواهي  بااز تمامي آزمون ها  دستگاهقبولي  ورتدر ص

  .قرار مي گيرد 
گرماسنج به عنوان  تصديقدر هنگام . فني و اجرايي تقسيم مي شود ,  ياندازه شناس مراحلبه  تصديق اوليه

 مهر كدا, محاسبه گر يا تركيبي از اين ها  , ي دوتاييگرها حس, گر جريان  حس,  تركيبي  دستگاهيك 
  .شوند  صديقتبايد به صورت جداگانه 

 صديقتبا اين استاندارد و بندهايي كه براي  مطابقبايد  تصديق, در صورت عدم اظهار در گواهي تاييد نوع 
  .باشد , بعدي گرماسنج ها به كار مي رود 
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  الزامات   5
ي آنها نبايد از بيشينه خطاهاي مجموعه هااي گرماسنج ها يا زير خطاه,  رده بندي شدهتحت شرايط كاري 

زماني كه گرماسنج ها . تجاوز نمايند  12075-1ايران شماره  ملي استانداردمشخص شده در  MPE(1(مجاز 
  . رخ دهد  معناداريهاي نقص نبايد , آنها مورد اختالل قرار مي گيرند  مجموعه هاييا 

  مشخصات شرايط كاري   6
  شرايط كاري اسمي    1- 6

  .نشان داده شده اند  1در جدول  اسميشرايط كاري 
  شرايط مرجع     2- 6

   +C35°تا  +  C15°اي محيط                  دم گستره -

       75 %تا            25 %رطوبت نسبي                گستره -
   Kpa 100 تا     Kpa 86   فشار هواي محيط        گستره -

 ، اندازه گيرييك  در حين دوره تناوب ه ويژه، به مشخص شده گستررطوبت نسبي واقعي در درون دما و 
  .درصد اختالف داشته باشد  ± 5و   ± C5/2° نبايد بيشتر از

  . باشد كه تحت آن كار مي كند  يگرماسنج تركيبي بايد شرايط مجموعهشرايط مرجع يك زير 
  

  اسميشرايط كاري  – 1جدول 
  طيمحي رده    

AB  C  
 + 55تا  +   5  + 55تا    - 25 + 55تا  +   C  5°                      دماي محيط         

  > 93  %                           رطوبت نسبي   
 V  Vnom                      اصلي     منبع ولتاژ

15

10




 % 

     Hz 2% ± fnom                           اصلي  بسامد

  )> V50 (خارجي ولتاژ پايين
AC  VVnom 

50

50




 % 

Vnom 
50

75




 %  DC  V 

  ولتاژ يك باتري در حال كار تحت شرايط عادي  باتري  ولتاژ
  
  RVM  2, اندازه دهمقادير مرجع براي      3- 6
 m3/h   5/3 ≤ qpبراي     RVM, اندازه دهمقادير مرجع براي  2- 3- 6 

  
1- Maximum Permissible Error (MPE) 
2- Reference Values for the Measurand (RVM) 
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  :ا دماختالف  گستره -
 K  )2±40 (   يا∆Tmax 

2

0


 K 

  .باشد K 40كمتر از  Tmax∆  در صورتي كه

  : جريان  آهنگ گستره -
  qp )75/0  بر حسب )  7/0تاm3/h  

  : دماي برگشتي  -
  . بااليي دماي برگشتي  حديا )  C )5 ±50°, باشد   C 50°كمتر از  حد در صورتي كه

  ,  مجموعه هار مرجع براي زير مقادي. مقادير مرجع يك گرماسنج كامل هستند , شرايط ذكر شده باال 
  . قسمت هاي مناسب شرايط باال است 

   RVM,  اندازه دهمقادير مرجع براي   2- 3- 6
 m3/h   5/3  >qpبراي 

با اينحال آزمون با آب هميشه  مي باشدگر جريان مجاز  جريان بخش الكترونيك حس آهنگشبيه سازي 
  . مي گيرد انجام 1-3-6ترجيح داده ميشود و مطابق با بند 

  : زير كاربرد دارد  RVMمقادير , جريان مورد استفاده قرار گيرد  آهنگاگر شبيه سازي 
  ه اختالف دما گستر -

 Tmax∆يا )  K  )2 ± 40, باشد  K40 كمتر از  Tmax∆ اگر   
2

0


 K  

  گر جريان  دماي آب در حس -
    °C )5 ± 50  (ماي محيط يا د  

  : جريان  آهنگ گستره -
qp )75/0  بر حسب )  7/0تاm3/h  
گر جريان شامل بخش  حس. گر جريان بايد وصل شوند  از حس خارج شدهو سيم هاي سيگنال  منبع تغذيه
  . كار كند )  كننده جريان پايين قطع وسيلهبدون ( جريان صفر  آهنگگر جريان بايد در  حس الكترونيك

  ندازه گيري هاي تاييد نوع آزمون ها و ا  7
  كليات    1- 7

. الزامات آزمون كاربرد دارد  محيطي گرماسنج ، رده، صرف نظر از در صورت عدم اظهار در مشخصات آزمون 
  ) .را ببينيد 12075-1ايران شماره  ملي استاندارد 10بند ( 

)  سنجشت و برگشت وسيله بخش هاي مستقيم لوله كشي رف( همه اندازه گيري ها بايد تحت شرايط نصب 
همه آزمون ها مايع انتقال دهنده حرارت بايد آب  در. انجام گيرند,  اندازه گيرقيد شده بوسيله تامين كننده 

  . باشد مگر اينكه مورد ديگري مشخص شده باشد 
 گر گر جريان وجود داشته باشد بايد در حين آزمون هاي كارائي حس گر دما در حس اگر امكان نصب حس

بايد در تمامي  باشدگر جريان  بخش داخلي حسدر حالتي كه فيلتر يا صافي . جريان اين كار انجام گيرد



5 

  

, اگر خطاي تعيين شده خارج از بيشينه خطاهاي مجاز قرار داشته باشد . در نظر گرفته شود, آزمون ها 
  . آزمون بايد دوبار تكرار شود مگر اينكه حالت ديگري قيد گردد 

  : ني رضايتبخش در نظر گرفته مي شود كهآزمون زما
  حسابي نتيجه سه آزمون  و  ميانگين -
  . تا از نتايج آزمون در حدود بيشينه خطاي مجاز باشد  2حداقل  -

  . اندازه گيري ها و آزمون ها بشرح زير انجام خواهند شد , گر جريان  بسته به اندازه حس
  . مامي اندازه ها انجام شود بايد بر روي ت 16- 7و  4- 7 هايبندزيرآزمون هاي 
  . است داراي بلندترين پوشش برروي اندازه هايي از يك نوع انجام ميگيرد كه بايد  8- 7آزمون  بند 

انجام  tminآزمون ها بايد در  < 200DNبراي . بايد براي همه اندازه ها انجام گيرد  17-7آزمون هاي بند 
 . گيرند 

 7- 7 ، 6- 7 ، 5-7:زير بايد تنها روي يك اندازه انجام گيرد  زيربندهاي هايآزمون ،  اندازه گيربراي هر مدل 
  .15-7و  14- 7 ، 7-13 ، 7-12 ، 7-11 ، 7-10 ، 7-9 ،

 برنامه آزمون   2- 7

آزمون هايي براي  بايد در معرض, شده براي تاييد نوع  آن ارسال مجموعه هاينمونه هايي از گرماسنج يا زير 
ام گيرد و آزمون ها بايد در شرايط مرجع انج, در صورت عدم اظهار . قرار گيرد  5ا بند تاييد انطباق آنها ب

يا اختالالت مشخص شده براي آزمون هاي مربوطه بشرح  تاثيرگذارفاكتورهاي  نمونه ها بايد در معرض
  . قرار گيرند  2جدول 

يا بر اساس توافق  2شده در جدول  مورد استفاده يا بايد به صورت شرح داده بندهايترتيب آزمون و تعداد 
  . باشد) آزمون شماره گذاري شده توسط آزمايشگاه, پذيرش سه نمونه ( آزمونمابين توليد كننده و آزمايشگاه 

تركيبي يا زير , كامل ( ون تحت آزم تجهيزاتاگر .در هر زمان به كار گرفته شود كميت تاثيرگذارتنها بايد 
يا انرژي باشد اين نتايج را مي توان براي /اختالف دما و ،ن براي مقدار آب داراي نتايج آزمو) مجموعه ها

  . آزمون پارامترهاي مشابه به كار برد 
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  آنها مجموعه هايبرنامه آزمون براي گرماسنج ها و زير  – 2جدول 

زير   آزمون
  در معرض  بند

گر  حس
ي دما

  دوتايي

گر  حس
  جريان

محاسبه 
  گر

 اندازه
 گير
  كامل

  تعداد 
  *)نمونه ها 

            تاثيرگذارفاكتورهاي    
MPE 7 -4  آزمون كارايي  X X X  X  2  
MPE 7 -5  گرماي خشك    X(a)  X  X  2  
MPE 7 -6  سرما    X(a)  X  X  2  

MPE  7 -7   در ولتاژ ايستا انحرافات
  X(a)  X  X  2    تغذيه

            اختالالت    
NSFa 7 -8  دوام  X X   X  2  
NSFd 7 -9   يشگرد, گرماي مرطوب    X(a)  X  X  1  

NSFd  7 -10  در ولتاژ  سريعكاهش
  X(a)  X  X  3    تغذيه

NSFa 7 -11  الكتريكي هايناپايداري    X(a)(b)  X(b)  X  3  
NSFd 7 -12 ميدان الكترومغناطيسي    X(a)(b)  X(b)  X  3  

NSFa  7 -13  تخليه  
  X(a)  X  X  3    الكترو استاتيكي

NSFd 7 -14  ايستاميدان مغناطيسي    X X  X  3  

NSFd  7 -15  ميدان الكترومغناطيسي در
  X(a)  X  X  3    اصلي بسامد

NSFa 7 -16 فشار دروني    X   X  1  
  X   X  1    فشار افت 17- 7  

MPE12075-1شمارهرانياملياستاندارد9بيشينه خطاي مجاز بر اساس بند. 

NSFd  نبايد در حين آزمون رخ دهد  معناداري نقصهيچ .  
NSFa  د پس از آزمون رخ دهد نباي معناداري نقصهيچ .  

X  خواهد شد  انجامآزمون .  
a  وسايل الكترونيكيهاي جريان يا حس گرتنها براي   
b  اين آزمون بايد با كابل هاي متصل انجام شود .  
   .توصيه مي شود *)
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  )  تصديق اوليهبراي تاييد نوع و آزمون هاي ( آزمون  تجهيزاتيافته  بسطعدم قطعيت     3- 7

بايد  تصديق اوليهو روشهاي مورد استفاده در آزمون هاي تاييد نوع يا در آزمون هاي  دستگاه ها, نداردها استا
قابل رديابي به استانداردهاي بين المللي يا استانداردهاي ملي قابل رديابي به استانداردهاي , سازگار با هدف 

  .معتبر باشند بين المللي باشند و همچنين بخشي از يك برنامه كالبيراسيون
اندازه گيري همواره بايد شناخته شده  دستگاه هايروش ها و , عدم قطعيت هاي مرتبط با اين استانداردها 

  :آنها بايد . باشند 
  يا ) شرط پيشنهادي (  مجموعه ها فراتر نرودبيشينه خطاهاي مجاز گرماسنج يا زير  5/1 از) الف
شرط تنها . ( جديد كم شوند  MPEبراي ايجاد يك  مجموعه هار از بيشينه خطاهاي مجاز گرماسنج يا زي) ب

 )3K ≤ ∆Tكه  است براي حالتي

  آزمون كارائي     4- 7
تعيين  4- 4-7و  3- 4- 7 ، 2-4-7 ، 1-4-7بندهاي زيرخطاي ذاتي اوليه بايد حداقل در شرايط مندرج در 

  . شود 
 گر جريان  حس   1- 4- 7

  . انجام گيرند   1-1-4- 7بند زيرجريان بر اساس  هاي آهنگآزمون هاي كارائي بايد در 
  كليات 1-1- 4- 7

  :هاي جريان  آهنگ
q1 

10

0


 % , q2 ±5% , q3 ±5% , q4±5% , q5 

0

10
 %  

 كه 

q1=qs , q5=qi  , q1/q2 = q2/q3= q3/q4 = q4/q5 = K 
  كه

K= 4

i

s

q

q
 

بايد تغيير  qp 75/0تا qp 7/0نزديكترين نقطه به محدوده ,  RVMبه منظور ايجاد يك نقطه در درون شرايط 
  . قرار گيرد qp 75/0تا qp 7/0محدوده كند تا در درون 

  :دماهاي آب 
  . ) نباشد  C 10°كمتر از ) (  5 +  tmin(  C°تا   C tmin°) الف

  )  5 ± 50(  C°) ب
  ) 5± 85(  C°) پ

  . اختالف داشته باشد  K2دماي آب در گرماسنج در حين اندازه گيري نبايد بيشتر از 
) الفمطابق با دماي زيربند  آزمون ممكن است تنها در دماي،  DN 250گرهاي جريان بزرگتر از  براي حس

  : در صورتي كه شرايط زير رضايتبخش باشد , انجام گيرد 
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 درونگرهاي جريان كوچكتر همان مدل براي همه دماهاي آب در  نتايج  آزمون براي حس -
MPE  مي باشند .  

ي آزمون شده و اندازه هاي بزرگتر بكار مابين مدلها فنيه مشابهت شواهد مستندي ارائه شده ك -
  . رفته براي آن وجود دارد 

  گرهاي جريان نوع الكترومغناطيسي  حس  1-2- 4- 7
 S/cmμ 200جريان نوع الكترومغناطيسي بايد با آب كه داراي رسانندگي الكتريكي بزرگتر از گرهاي  حس
  . مورد آزمون قرار گيرند , است 

    آزمون ها بايد در آن رسانندگي در , اگر توليد كننده رسانندگي مجاز پايين تري را در نظر گرفته باشد 
رسانندگي بايد در گزارش آزمون نوع قيد . نجام گيرند ا) الف(و در دماي آب  q5و  q1هاي جريان  آهنگ
  . گردد 

نوع و بيشينه مدل كابل اتصالي به , گر جدا شده باشد  گر جريان از سر حس اگر بخش الكترونيكي حس
الكترودها بايد توسط توليد كننده اظهار شود و براي آزمون رسانندگي پايين گزارش شده در گزارش آزمون 

  . ستفاده قرار گيرد مورد ا, نوع  
  واكنش سريع  اندازه گيرهاي  1-3- 4- 7

 ايد با ب m3/h   5/2 ≤ qpگرهاي جريان با اندازه  رفتار گذاري حس, واكنش سريع  يرهاياندازه گبراي 
م اين چرخه ها هر كدا. آب داده شده در حداقل ده چرخه مورد بررسي قرار گيرد  اندازه گيري مقدار كل

جريان صفر  آهنگثانيه اي در  30و يك دوره تناوب  qsجريان  آهنگدر  يناوب ده ثانيه اشامل يك دوره ت
  . مي باشند 

        بندزيردر  qsمقدار كل آب اندازه گيري شده بايد حداقل دو برابر مقدار مورد استفاده براي آزمون در 
  . باشد  1-1- 4- 7

  . باشد يه ثان)  1 ± 2/0( مدت دوام شروع و توقف آزمون بايد 
  . باشد  1- 1-4-7بند ) الف(دماي آب بايد مشابه 

  .  فراتر رود MPEخطا نبايد از 
اختالف دما بايد . دماي آب مشخص شده باال دماي آب برگشتي است , كامل يا تركيبي  اندازه گيربراي يك 

  . تجاوز ننمايد   K 42  باشد ولي از دارارا  آن بيشينه قابليت حصول
  اسبه گر مح   2- 4- 6

  . محاسبه گر بايد در دماهاي شبيه سازي شده زير مورد آزمون قرار گيرد 
  اختالف دما  دما  

Cttreturn  )الف
)(

5

0min


 KTTT RVM maxmin ,,20,5,   

Ctt  )ب RVMreturn
)5(  KTT RVM ,20,5,min  

Ctt  )پ flow
)(

0

5max 
  KTTRVM max,,20   
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 . تجاوز نمايد  tmaxبيشينه براي اين آزمون ها نبايد از دماي 

  :رواداري ها  
 ±  20%  : براي همه اختالف هاي دما

 :      بجز براي
0

20
%  ∆Tmin     و     : 

20

0


%   ∆Tmax  

جاد نمايد كه از بيشينه سيگنال قابل جريان شبيه سازي شده نبايد سيگنالي اي آهنگبراي همه نقاط آزمون 
  .  فراتر رود, تبديل بوسيله محاسبه گر 

  گرهاي دما  حس    3- 4- 7
   غوطه وريكمينه عمق  3-1- 4- 7

بايد  ) را ببينيد12075- 1شماره  رانيااستاندارد  16- 3زير بند ( مشخص شده  غوطه وريمقدار كمينه عمق 
  . شود  تصديق

   يگرماي واكنشزمان  3-2- 4- 7
. شوند  جداجعبه ها بايد  .مورد آزمون قرار گيرند   IEC 60751گرهاي دما بايد بر اساس استاندارد  حس
  . كننده تجاوز نمايد  تاميننبايد از مشخصات  واكنشزمان 

يا عمق فرورفتگي جعبه  mm 125/0گر و جعبه بيشتر از  در صورتي كه فاصله رواداري شده مابين حس
آزمون بايد در حضور جعبه  ،گر هاي مد نظر براي نصب در داخل جعبه  براي حس, شد با mm 70كمتر از 

  . انجام گيرد 
 عموميآزمون  3-3- 4- 7

كه براي بهينه حداقل در سه سطح دما از مقياس زير و بايد بدون جعبه  دوتاييگرهاي دماي يك  حس
مورد ننده ، انتخاب شده است ، كردن گستردگي دما فراتر از محدوده دماي مشخص شده توسط توليد ك

  :آزمون قرار  گيرند 
°C  )5 ± 5 (، °C  )5 ± 40 (، °C  )5 ± 70 (، °C  )5 ± 90 (، °C  )5 ± 130 (، °C  )10 ± 160 (  

يا عمق فرورفتگي  mm 125/0گر و جعبه بيشتر از  رواداري شده مابين حس فاصلهدر صورتي كه بيشينه 
آزمون بايد با يك  ،گرهاي مد نظر براي نصب در داخل جعبه ها  براي حس, باشد  mm 70جعبه كمتر از 

  . جعبه انجام  گيرد 
 MPE 3/1شتر از ز مقدار تعيين شده براي حالت بدون جعبه ، بيو نبايد ا MPEنتيجه آزمون بايد در درون 

  . انحراف داشته باشد 
 IEC 60751 مقاومت استاندارد/بت معادله دما راي محاسبه سه ثامقادير مقاومت بدست آمده در آزمون بايد ب

  . در سيستمي از سه معادله مورد استفاده قرار گيرد 
با استفاده از ثابت هاي استاندارد  آرمانيمنحني . گر دما شناخته مي شود  مشخصه حس منحني ،در نتيجه 

IEC 60751  مشخصه  منحنيبايد از  يآرمانمنحني  ،براي بدست آوردن خطا در هر دما . بايد ايجاد شود
  . كم شود , گر دما  براي هر حس
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اختالف دماي  گسترهبايد فراتر از محدوده دما و فراتر از  دوتاييخطاي بدترين حالت , مرحله بعدي در 
  تنها بايد  C 80°براي دماهاي برگشتي بيشتر از . تعيين شود , گرهاي دما  مشخص شده براي حس

  . به حساب آورده شوند  K 10از اختالف هاي دمايي بيشتر 
 ملي استاندارد 2-2-2-9هاي زير بند  شده در باال بايد در درون محدودهخطاي تعيين شده به صورت بيان 

  . باشد  12075-1شماره  رانيا
كامل تاييد شود  اندازه گيرغير قابل تفكيك يا يك  مجموعهو محاسبه گر يك زير  ي دوتاييگر دما حساگر 

  . كامل بايد بكار رود  اندازه گيريا  مجموعهزمون براي زير شرايط آ ،
  تركيبي  مجموعه هايا زير يكامل  دستگاه هاي  4- 4- 7

مطابق با  يهاي دما دماها و اختالف ، 1-4- 7 مطابق با زيربند جريان آهنگبراي  بايدآزمون هاي مناسب 
  . انجام گيرد  3- 4-7و  2- 4-7زيربندهاي 

  ) IEC 60068-2-2استاندارد  : مرجع( گرماي خشك      5- 7
  : گرماسنج ها يا زير اجزاي آنها بايد در معرض گرماي خشك و تحت شرايط زير قرار گيرند 

  )  C  )2 ± 55°: دما -
  ساعت  2: مدت دوام  -

 آهنگ .است به پايداري دمايي رسيده مجموعه هامدت دوام آزمون زماني آغاز ميشود كه گرماسنج يا زير ا
  .  فراتر روددر حين گرم كردن و سرد كردن  min/K 1دما نبايد از تغيير 

  . تجاوز نمايد  درصد 20رطوبت نسبي فضاي آزمون نبايد از 
 2-5-7,  1-5-7 هايبندزيرآزمون هاي , به پايداري دمايي رسيد  مجموعه هاپس از اينكه گرماسنج يا زير 

  . ام گيرد انج،  فراتر رود MPE اينكه ازبدون بايد  3- 5- 7 و
  محاسبه گر    1- 5- 7

 : دماهاي برگشتي شبيه سازي شده 

min  t   وRVM t  
  : جريان شبيه سازي شده  آهنگ
  . جرياني كه بيشينه سيگنال ورودي قابل قبول توسط محاسبه گر را توليد مي كند  آهنگ

  : اختالف هاي دمايي شبيه سازي شده 

min, TTRVM   
  جريان گر  حس   2- 5- 7

  :دماي آب 
°C  )5 ± 50  (  

  : هاي جريان  آهنگ
  .m3/h   3 ≤ qiتنها در حالتي انجام مي گيرد كه )  1تا  1/1( qi) الف
  . انجام گيرد  2- 3-7آزمون بايد بر اساس بند  ; m3/h   5/3 > qpاگر )  7/0تا  75/0(  qp) ب
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  بي يترك مجموعه هايكامل يا زير  دستگاه هاي   3- 5- 7
گر جريان  بايد براي محاسبه گر و حس  ) .را ببينيد 2جدول ( مون هاي مناسب به صورت شرح داده شده آز

  . انجام گيرد 
  
  ) IEC 60068-2-1استاندارد  : مرجع( سرما     6- 7

  . قرار گيرد  3آنها بايد در معرض هواي سرما تحت شرايط آزمون در جدول  مجموعه هايگرماسنج ها يا زير 
  . آغاز مي گردد  ،به پايداري دمايي رسيد  مجموعه هايپس از اينكه گرماسنج يا زير آزمون 

  شرايط آزمون – 3جدول 
  A B  C  محيطي رده

  C  3 ± 5  3 ± 25  3 ± 5°                  دما
  h 2مدت دوام         

  
  .  تر رودفرادر حين گرم شدن و سرد شدن  min /K  1تغيير دما نبايد از بيشتر از  آهنگ  

  و 2- 6-7,  1- 6-7بند زيرآزمون هاي , به پايداري دمايي رسيد  مجموعه هاپس از اينكه گرماسنج يا زير 
  . انجام گيرد ،  فراتر رود MPE اينكه ازبايد بدون  6-3- 7
  محاسبه گر   1- 6- 7

  :دماهاي برگشتي شبيه سازي شده 
min t  وRVM t   

  : جريان شبيه سازي شده  آهنگ
  . جريان كه بيشينه سيگنال ورودي قابل قبول بوسيله محاسبه گر را توليد مي كند  آهنگ

  : اختالف هاي دمايي شبيه سازي شده 

min, TTRVM  

  جريان  حس گر  2- 6- 7
  : دماي آب 

°C  )5 ± 50  (  
  : هاي جريان  آهنگ

  .m3/h   3 ≤ qiتنها در حالتي انجام مي گيرد كه )  1تا  1/1( qi) الف
  .انجام گيرد  2-3-7بند زيرآزمون بايد بر اساس  ; m3/h   5/3 > qpاگر )  7/0تا  75/0(  qp) ب
  تركيبي  مجموعه هايكامل يا زير  دستگاه هاي  3- 6- 7 

گر جريان بايد  براي محاسبه گر و حس) را ببينيد 2جدول ( داده شده  آزمون هاي مناسب به صورت شرح
  . انجام گيرد 
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  و ولتاژ تغذيه  بسامدايستا در  هاي انحراف    7- 7
تحت شرايط   Unايستا از ولتاژ تغذيه اسمي هاي آنها بايد در معرض انحراف مجموعه هايگرماسنج ها يا زير 

  : آزمون زير قرار گيرند 
 max U: حد بااليي 

 min U: حد پاييني 

  . زير تعريف شده است ) ج(و ) ب(, )الف(بند هاي زيردر : حالت تغذيه 
  . مورد نياز است  RVMبراي تعيين شرايط : مدت دوام 

براي تعيين خطاي گرماسنج يا زير اجزاء بايد كافي  ،كه بايد تحت شرايط مرجع باشد  ،مدت دوام هر آزمون 
  . باشد 

  : حالت هاي تغذيه 
  : n Uاصلي و داشتن ولتاژ اسمي ساده  الكترونيكي براي عملكرد وسيله هاي) الف 
Un 1.1  =Umax 

0.85 Un =Umin  

f nom=f 

  : اصلي به منظور اندازه گيري مورد استفاده قرار گرفته است  بسامداصلي در صورتي كه  بسامدتغييرات 
f nom 1.02=fmax 

f nom 0.98 =fmin 

Un=U 

  . اسمي است  بسامد fnomدر حالتي كه 
 Un2تا ) گسترهحد پاييني (  Un1اسمي ولتاژ از  گسترهيكي براي عملكرد اصلي و داشتن الكترون وسايل) ب
  ) :  گسترهحد بااليي (

U n2 1.1=Umax 

U n1 0.85 =Umin 

f nom=f 

  : اصلي به منظور اندازه گيري مورد استفاده قرار گرفته است  بسامداصلي در صورتي كه  بسامدتغييرات 
f nom 1.02  =fmax 

f nom 0.98 =fmin 

2
12 nn UU  =U 

  : Unو داشتن يك ولتاژ اسمي ساده ) >V 50( خارجي  ACالكترونيكي براي كار با ولتاژ پايين  وسايل )پ
Un 1.5 = Umax 

Un 0.5 =Umin 

fnom =f 
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  :به منظور اندازه گيري مورد استفاده قرار گرفته است  AC بسامددر صورتي كه  AC بسامدتغيرات 
f nom 1.02  =fmax 

f nom 0.98 =fmin 

  : Unو داشتن يك ولتاژ اسمي ساده ) > V 50(خارجي  DCالكترونيكي براي كار با ولتاژ پايين  وسايل) ت
Un 1.75  =Umax 

Un 0.50  =Umin 

  : الكترونيكي براي كار با باتري  وسايل )ث
Ubatt.max  =Umax 

Ubatt.min  =Umin 

Ubatt.max ري تازه بدون بار خارجي و ولتاژ يك باتUbatt.min ن ترين ولتاژ باتري عملكرد به صورت مشخص يپاي
  . است  C20°در دماي محيط اندازه گيرشده توسط تامين كننده 

آن تحت شرايط  مجموعه هايخطاها مادامي كه گرماسنج يا زير , براي هر كدام از حالت هاي تغذيه فوق 
  . بايد تعيين شوند , رند تعيين شده تحت آزمون قرار مي گي
و ) ت(, ) پ(و دو نقطه آزمون براي حاالت  ه هاحدودمدر ) ب(و ) الف(چهار نقطه آزمون براي حالت هاي 

  .  فراتر رود MPEخطاهاي بدست آمده در طي آزمون ها نبايد از . آن ها مورد نياز است  هحدودمدر ) ث(
  آزمون دوام     8- 7

 شتاب دارگرماسنج ها بايد در معرض آزمون هاي پوشش  مجموعه هايزير , سنج به منظور تعيين دوام گرما
  . باشد  منطقيقرار گيرد تا حدي كه آزمون هاي مشابه براي نوع 

  گر جريان  حس 1- 8- 7
با طول عمر عادي و آزمون  اندازه گيرهايگرهاي جريان شامل يك آزمون پايه براي  آزمون دوام براي حس

 ،با طول عمر زياد انجام گيرد  اندازه گيرهايگرهاي جريان طراحي شده براي  يد براي حسدوام اضافي كه با
  . است 

  : آزمون پايه 
ساعت  24جريان متفاوت كه هر چرخه  آهنگروش آزمون بر اساس سري پيوسته اي از يكصد چرخه در سه 

  . ) را ببينيد  1شكل . (مي باشد  ،طول مي كشد 
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  مايي چرخه اولبا بزرگنهاي آزمون پوشش پايه  چرخه – 1شكل 
 

باشد به  qpساعت مساوي با  16جريان بايد به مدت  آهنگ. ساعت طول مي كشد  18فاز بارگذاري باال 
فاز بارگذاري باال بايد با يك فاز . يك ساعت است , افزايش مي يابد  qsجريان به  آهنگمدت زماني كه عالوه 

  . ساعت ادامه يابد  6و به مدت  qi 5/1بارگذاري پايين در 
  . چهار فاصله انتقال مابين بارگذاري هاي متفاوت هر كدام بايد به طور تقريبي يك ربع ساعت باشند 

  : رواداري ها 
              (1.5qi) ± 5%                          qp ± 5%                    qs - 5% to qs 

گر جريان براي تحمل نياز  حد بااليي دماي مايع انتقال دهنده حرارت كه حسآزمون پوشش پايه بايد در 
  . انجام گيرد  ،دارد 

 : بايد در دماي زير تعيين شود  شاندهيخطاي ن, پس از آزمون دوام 

°C )5 ± 50 ( يا درtmax  تا°C 5 -tmax در صورتي كه °C 50 < tmax  هاي جريان اظهار شده  آهنگو در :  
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q1 
10

0


 % , q2 ±5% , q3 ±5% , q4±5% , q5 

0

10
 %  

 كه 

q1=qs , q5=qi  , q1/q2 = q2/q3= q3/q4 = q4/q5 = K 
  و 

K= 4

i

s

q

q
 

  .  بوجود آيدنبايد  معناداري نقصهيچ 
 

  : آزمون اضافي 
 qsجرياني مساوي  آهنگساعت در 300گرهاي با طول عمر زياد بايد به مدت  آزمون دوام اضافي براي حس

  . باشد  ،گر جريان براي تحمل نياز دارد  و در حد بااليي دماي مايع انتقال دهنده حرارت كه حس
  :رواداري 

qs - 5%  to  qs 
گر جريان و در  براي حس 1-8-7ظهار شده در بند جريان ا آهنگبايد در  خطاي نشاندهي, پس از آزمون 

 tmax( C°يا ) C )5 ± 50°دماي 
5

0


  . تعيين گردد  ،باشد  C 50 < tmax°در صورتي كه  ) 

  . نبايد رخ دهد  معناداري نقصهيچ 
  )  IEC 60751 استاندارد:  مرجع(گرهاي دما  حس   2- 8- 7

سپس در دماي اتاق در معرض هوا قرار . حد بااليي دماي آن رسانيده شود  گر دما بايد به آرامي تا حس
در . بار تكرار شود  10اين روش بايد . گر رسانيده شود  گيرد و بعد از آن به آرامي تا حد پاييني دماي حس

زمان فرو برده شود و در آن دما به مدت  ،گر دما بايد حداقل تا عمق فرورفتگي اظهار شده آن  هر حد حس
  )   IEC 60751بر اساس استاندارد . ( نگه داشته شود  ،الزم جهت رسيدن به تعادل گرمايي 

  . باشد  C 1/0°خطاي دوام بايد كمتر از 
بايد تحت شرايط  مجموعهگرهاي دما به عنوان يك زير  مقاومت عايق بندي حس, پس از چرخه دمايي 

  . ورد آزمون قرار گيرد م  IEC 60751استاندارد  1-3-4و  1- 2- 4بندهاي 
گر و هر كدام از رساناهاي متصل به آن بايد در شرايط مرجع و  مقاومت عايق بندي مابين پوشش فلزي حس

  . اندازه گيري شود  ، DC ولت 100به اندازه  با استفاده از ولتاژ آزمون
  . باشد  MΩ 100متر از مقاومت اندازه گيري شده در هيچ حالتي نبايد ك. قطبش ولتاژ بايد بر عكس شود 

گر  گر و هر كدام از رساناهاي متصل به آن بايد زماني كه حس مقاومت عايق بندي مابين پوشش فلزي حس
اندازه گيري  ،تجاوز نمي كند  ولت 10كه از  DC با استفاده از يك ولتاژ آزمون ، در بيشينه دماي خود است

  . باشد MΩ 10ازه گيري شده در هيچ حالتي نبايد كمتر از مقاومت اند. قطبش ولتاژ بايد بر عكس شود . شود
  
  



16 

  

  شرايط آزمون – 4جدول 
  AB  C  محيطي رده

  ) C  )3 ± 25 (  °C  )3 ± 25 (  °C  )3 ± 25°  دماي پايين
  ) C  )2 ± 40 (  °C  )2 ± 55 (  °C  )2 ± 55°  دماي باال

  ≤93%  ≤93%  ≤ 93%  رطوبت نسبي
  h 12 + h12  h 12 + h12  h 12  +h 12  تناوب چرخهدوره 

  2  2  2  تعداد چرخه ها
دوره تناوب بازيافت قبل 

  از انجام آزمون بعدي
   h 1              كمينه
 h 2              بيشينه

   h 1              كمينه
  h 2              بيشينه

   h 1               كمينه
 h 2              بيشينه

  
  تركيبي  مجموعه هايل يا زير كام دستگاه هاي   3- 8- 7

  . بايد انجام گيرد  مجموعهآزمون هاي مناسب براي هر زير 
تنها استثناء مقاومت عايق بندي . انجام گيرد  مجموعهقبل و بعد از آزمون ، اندازه گيري ها بايد براي هر زير 

ز گرماسنج يا زيرمجموعه س گر دما بخشي ااين اندازه گيري نبايد زماني كه ح. براي حس گرهاي دما است 
  .است ، انجام گيرد  ها
  )IEC 60068-2-30استاندارد : مرجع ( چرخه گرماي مرطوب      9- 7

تحت شرايط جدول ) انقباض( آنها بايد در معرض گرماي مرطوب چرخشي  يمجموعه ها گرماسنج ها يا زير
  .قرار گيرد  4

اي بااليي و پاييني ، حفظ رطوبت نسبي باالي آزمون شامل قرارگيري در معرض دماي چرخشي مابين دم
  .در مراحل دماي باال است  درصد 93در طي تغييرات دما و مراحل دماي پايين و در  درصد 95

  .در طي افزايش دما رخ دهد  مجموعه ها انقباض بايد روي گرماسنج يا زير
شروع به كار  RVMاندازه گيري بايد در طي آزمون و عملكرد مطابق شرايط  يمجموعه ها گرماسنج يا زير

  .نمايد 
  :به صورت زير انجام مي گيرد  RVMتعيين خطاي ذاتي در شرايط 

 ;در طي چرخه دوم ، يك ساعت پس از آغاز افزايش دما از پايين ترين تا باالترين دما  -

 ;پس از بازيافت  -

با نتايج آزمون  RVMايط خطاي ذاتي در شردر تكميل آزمون چرخه گرماي مرطوب ، مقايسه نتايج آزمون 
  .را نبايد نشان دهد  معناداري نقصخطاي ذاتي اوليه ، هيچ 

  )IEC 61000-4-11استاندارد : مرجع ( سريع ولتاژ اصلي  افت     10- 7
  

  .خارجي يا اصلي معتبر است  ACالكترونيكي يا تجهيزات عملكرد ولتاژ پايين  وسايلاين بند تنها براي  –يادآوري 
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هاي سريع تكرارشونده در ولتاژ تغذيه و تحت شرايط آزمون قرار  بايد تحت افت مجموعه هايا زير گرماسنج 
  .گيرند 

  .نيم چرخه مي باشند  10در  درصد 100سطوح آزمون افت هاي ولتاژ از 
له فاص. هر افت ولتاژ خاص بايد در يك صفر در هنگام عبور از ولتاژ تغذيه آغاز ، از بين رفته و تكرار شود 

تعيين خطاي . افت انجام گيرد  10همچنين بايد . باشد ) s )1±10زماني مابين دو افت موفقيت آميز بايد 
  .بايد انجام گيرد و ترتيب آزمون بااليي بايد آغاز شود  RVMذاتي اوليه در شرايط 

با توجه به تعيين  .به اتمام برسد ) min )1±15تعيين خطاي ذاتي بايد انجام گرفته و اندازه گيري ها پس از 
  .به وجود آيدنبايد  معناداري نقصخطاي ذاتي اوليه ، هيچ 

  هاي الكتريكي ناپايداري    11- 7
  )IEC 61000-4-4استاندارد : مرجع )(تغييرات ناگهاني(ناپايداري هاي سريع    1- 11- 7

  :موارد زير كاربرد دارد  DCبراي خطوط سيگنال و 
متصل  m 2/1به يكديگر يا كابل هاي خارجي براي نصب دائمي بلندتر از  مجموعه هاكابل اتصال دهنده زير

در طي فاصله زماني  ولتاژهاي گذرابه گرماسنج ها يا قسمت هاي آنها ، بايد تحت يك سري تكرارشونده از 
  .قرار گيرد  5تحت شرايط جدول ) يناگهان راتييتغ(ثابت 

  
  شرايط آزمون – 5جدول 

  KV1±10%  ولتاژ آزمون
  ns5  ولتاژ گذرامان افزايش ز

  ns50  دوام
  KHz5  ولتاژ گذراتكرار  بسامد

  ms 15  يناگهان راتييتغطول  
  ms300  يناگهان راتييتغدوره تناوب 

 s60منفي و  يناگهان راتييتغبراي  s60  دوام آزمون
  مثبت يناگهان راتييتغبراي 

  
ال به زمين به صورت مرجع ، به ترمينال ها جفت با اتص مشتركتنها به عنوان واسط حالت ي ناگهان راتييتغ

  .شده اند 
  .ايجاد مي شوند  Ω 50بوسيله يك مولد سريع با مقاومت ظاهري خروجي   يناگهان راتييتغ

زمان افت به صورت فاصله . مي توانند داراي قطبش مثبت يا منفي باشند ي ناگهان راتييتغدر ولتاژهاي گذرا 
  .نه ناپايداري تعريف مي شوند زماني مابين نقاط نصف دام
RVMTTجريان صفر و  آهنگبايد در طي آزمون با يك  گرماسنج يا زيرمجموعه ها  آغاز به كار نمايد.  

  .انجام گيرد  RVMتعيين خطاي ذاتي اوليه بايد در شرايط 
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تغييري در اطالعات يا قرائت ها را پس از انجام آزمون ها نبايد هيچ گونه  مجموعه هاگرماسنج يا زير امتحان
كم اهميت ترين قرائت ها براي آب يا گرما مي تواند ولي شكل . با توجه به در معرض قرارگيري نشان دهد 

  .در كل به اندازه يك واحد تغيير كند 
 معناداري نقصبايد انجام گيرد و هيچ گونه  RVMپس از انجام آزمون ها، تعيين خطاي ذاتي در شرايط 

  .به وجود آيدبايد ن
داراي خروجي داده استاندارد باشد ، تعيين خطاي ذاتي بايد با استفاده از اين اگر گرماسنج تحت آزمون 
  .خروجي داده ها انجام گيرد 

  
  شرايط آزمون – 6جدول 

  AB  C  محيطي رده
  kV2  %10±kV1  %10±kV4±10%  ولتاژ آزمون

  ns5  ns5  ns5  زمان افزايش پالس
  ns50  ns50  ns50  دوام پالس

  kHz5  kHz5  kHz5/2  تكرار پالس بسامد
  ms 15  ms 15  ms 15  يكيالكتر يها يداريناپاطول  

  ms300  ms300  ms300 يكيالكتر يها يداريناپادوره تناوب 
  مثبت يناگهان راتييتغبراي  s60منفي و  يناگهان راتييتغبراي  s60  دوام آزمون

  
  :ربرد دارد موارد زير كا ACبراي خطوط توان 

تنها به عنوان واسط حالت مشترك با اتصال به زمين به صورت مرجع ، به ترمينال ها جفت  يناگهان راتييتغ
  .شده اند 

  .ايجاد مي شوند  Ω 50بوسيله يك مولد سريع با مقاومت ظاهري خروجي   يناگهان راتييتغ
زمان افت به صورت فاصله . يا منفي باشند  مي توانند داراي قطبش مثبت يناگهان راتييتغدر ولتاژهاي گذرا 

  .زماني مابين نقاط نصف دامنه ناپايداري تعريف مي شوند 
RVMTT جريان صفر و آهنگبايد در طي آزمون با يك  مجموعه هاگرماسنج يا زير  آغاز به كار نمايد.  

  .نجام گيرد ا RVMقبل از آزمون ، تعيين خطاي ذاتي اوليه بايد در شرايط 
پس از انجام آزمون ها نبايد هيچ گونه تغييري در اطالعات يا قرائت ها را  زيرمجموعه هاامتحان گرماسنج يا 

ولي شكل كم اهميت ترين قرائت ها براي آب يا گرما مي تواند . با توجه به در معرض قرارگيري نشان دهد 
  .در كل به اندازه يك واحد تغيير كند 

 معناداري نقصبايد انجام گيرد و هيچ گونه  RVMزمون ها، تعيين خطاي ذاتي در شرايط پس از انجام آ
  .به وجود آيدنبايد 

  )IEC 61000-4-5استاندارد : مرجع ( ناپايداري هاي موجي     2- 11- 7
  :موارد زير كاربرد دارد  DCبراي سيگنال و خطوط 
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راجزاء را به يكديگر متصل مي كنند يا كابل هاي كابل هاي متصل به گرماسنج ها يا قسمت هاي آنها كه زي
متر مي باشند بايد تحت ناپايداري هاي موجي قرار  10خارجي براي نصب دائمي ، كه داراي طول بيش از 

  )را ببينيد  7جدول (گيرند 
  

  و سيگنال DCناپايداري هاي موجي براي خطوط  – 7جدول 
  ولتاژ آزمون

  kV5/0  حالت مشترك

  ولتاژ آزمون 
  حالت تفاضلي

kV5/0  
  )تنها براي كابل هاي خارجي(

  μs2/1  )مدار باز(زمان افزايش
  μs50  )مدار باز(دوام

  μs8  )مدار كوتاه(زمان افزايش 
  μs20  )مدار كوتاه(دوام 

  
بايد به  Ω40زماني كه ناپايداري هاي موجي به خطوط سيگنال جفت شده اند ، يك مقاومت ظاهري 

  .هر خط بايد تحت سه ناپايداري مثبت و سه ناپايداري منفي قرار گيرد . شود  جي مولد موجي وصلوخر
RVMTTجريان صفر و  آهنگبايد در طي آزمون با يك  زيرمجموعه هاگرماسنج يا   آغاز به كار نمايد.  

  .انجام گيرد  RVMقبل از آزمون ، تعيين خطاي ذاتي اوليه بايد در شرايط 
پس از انجام آزمون ها نبايد هيچ گونه تغييري در اطالعات يا قرائت ها را  زيرمجموعه هاماسنج يا امتحان گر

ولي شكل كم اهميت ترين قرائت ها براي آب يا گرما مي تواند . با توجه به در معرض قرارگيري نشان دهد 
  .در كل به اندازه يك واحد تغيير كند 

 معناداري نقصبايد انجام گيرد و هيچ گونه  RVMاتي در شرايط از انجام آزمون ها، تعيين خطاي ذ پس
  .به وجود آيدنبايد 

  :موارد زير كاربرد دارد  ACبراي خطوط توان 
  .)را ببينيد  8جدول ( بايد تحت ناپايداري هاي موجي الكتريكي قرار گيرد  ACخط توان 

  ACناپايداري هاي موجي براي خطوط توان  – 8جدول 
 A,B,C  محيطي رده

  ولتاژ آزمون
  kV2±10%  حالت مشترك

  ولتاژ آزمون
  kV1±10%  حالت تفاضلي
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هر خط بايد تحت سه ناپايداري مثبت و سه ناپايداري . است  Ω2مقاومت ظاهري خروجي مولد ناپايداري 
  .منفي قرار گيرد 
RVMTTجريان صفر و  آهنگبايد در طي آزمون با يك  زيرمجموعه ها گرماسنج يا زير   آغاز به كار

  .نمايد 
  .انجام گيرد  RVMقبل از آزمون ، تعيين خطاي ذاتي اوليه بايد در شرايط 

پس از انجام آزمون ها نبايد هيچ گونه تغييري در اطالعات يا قرائت  زيرمجموعه ها امتحان گرماسنج يا زير
    اهميت ترين قرائت ها براي آب يا گرما  ولي شكل كم. ها را با توجه به در معرض قرارگيري نشان دهد 

  .مي تواند در كل به اندازه يك واحد تغيير كند 
 معناداري نقصبايد انجام گيرد و هيچ گونه  RVMپس از انجام آزمون ها، تعيين خطاي ذاتي در شرايط 

  . به وجود آيدنبايد 
  )IEC 61000-4-3, IEC 60870-5-1, IEC 61107استاندارد : مرجع (ميدان الكترومغناطيسي   12- 7

ساطع شده در محدوده  RFبايد تحت ميدان هاي  m 2/1گرماسنج و كابل هاي خارجي آن با طول حداقل 
  .قرار گيرد  9و تحت شرايط جدول  MHz 1000تا  MHz26ي بسامد

  شرايط آزمون – 9جدول 
  A B  C  محيطي رده

  MHz 1000تا  MHz26  بسامدمحدوده 
  V/M 3  V/M 3  V/M 10  سطح آزمون
  kHz1 ( AM %80(  مدوالسيون

  
  :به دو قسمت زير تقسيم شده است  بسامدمحدوده 

- MHz26  تاMHz 200 

- MHz 201  تاMHz 1000  
 بسامدو آنتن لگاريتمي تناوبي براي محدوده  MHz 1000تا  MHz26 بسامدآنتن دومخروطي براي محدوده 

MHz201  تاMHz 1000 ال مي باشند آنتن هاي ترجيحي براي ارس.  
سيون و به دست آمده در طي فرآيند كاليبراو سطوح توان  10بايد با استفاده از جدول  بسامدمحدوده هاي 

آزمون بايد به . مدوله شده است ، مرحله بندي شوند  kHz 1دامنه كه با يك موج سينوسي  80%با سيگنال 
  .انجام گيرد  بر هم مي باشد ،طور پي در پي با آنتني كه داراي قطبش در دو وضعيت عمود 

،  RVMنبايد از زمان مورد نياز براي گرماسنج يا زيراجزاء جهت انجام اندازه گيري  بسامدزمان مكث در هر 
   .كمتر باشد  و براي واكنش ،

  .انجام گيرند  10آزمون ها بايد مرحله به مرحله و بر اساس جدول 
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  هاي حامل بسامد -  10جدول 
MHzMHz MHz  

26  150  435  
40  160  500  
60  180  600  
80  200  700  
100  250  800  
120  350  934  
144  400  1000  

. در شروع هر در معرض قرارگيري آغاز و در پايان آن اتمام مي پذيرد  RVMتعيين خطاي ذاتي در شرايط 
داده استاندارد باشند ،  داراي خروجي زيرمجموعه ها اگر گرماسنج و زير. نبايد رخ دهد  معناداري نقصهيچ 

در طي آزمون بخش اصلي بايد درخواست هاي . خطاي ذاتي بايد با استفاده از اين خروجي داده تعيين شود 
بايد طي سه درخواست واكنش نشان  اندازه گير. ارسال نمايد  اندازه گيرثانيه اي به  30خود را در فواصل 

  .دهد 
     واكنشاستفاده مي كنند حداقل با پروتكل كمينه  IEC 60870-5-1استاندارد  گرماسنج هايي كه از پروتكل –يادآوري 

        واكنشاستفاده مي كنند با يك شناسايي و پيام داده  IEC 61107گرماسنج هايي كه از پروتكل استاندارد . مي دهند 
  .مي دهند 

  )IEC 61000-4-2استاندارد : مرجع ( تخليه الكترواستاتيكي  13- 7
انتقال بار  11الكترونيكي بايد تحت شرايط آزمون جدول  وسايلرماسنج ها يا قسمت هاي آنها با گ  

الكترواستاتيكي از قسمت عايق با پتانسيل الكترواستاتيكي متفاوت را به طور مستقيم به سطح گرماسنج يا 
  .را داشته باشند ) تخليه الكترواستاتيكي( زيرمجموعه ها

  نشرايط آزمو – 11جدول 

  kV 8هوا                 ولتاژ تخليه
  kV 4تماس            

  ضربه ساده  تخليه آهنگ
  10  تعداد ضربات ساده در نقطه تخليه

  
  .تخليه را مي توان براي هر سطحي از گرماسنج كه به طور عادي توسط كاربر قابل دسترس است، به كار برد 

كه تخليه رخ مي دهد به گرماسنج نزديك شود و بايد قبل از  الكترود تخليه بايد در صورت امكان و تا زماني
به عالوه تخليه هاي تماسي بايد بر روي تمام سطوحي كه تخليه هوا در . وقوع تخليه بعدي از آن دور شود 

همچنين تماس بايد با صفحات جفت شده عمودي و افقي در محلي كه . آنها انجام گرفته است ، ايجاد شود 
فاصله زماني مابين تخليه هاي موفقيت آميز بايد بيشتر از      . داده شده است ، ايجاد شود  گرماسنج قرار

  . ثانيه باشد  10
RVMTTجريان صفر و  آهنگبايد در طي آزمون با يك  زيرمجموعه هاگرماسنج يا    آغاز به كار نمايد.  
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 نقصبايد انجام گيرد و هيچ گونه  RVMاتي در شرايط قبل و بعد از در معرض قرارگيري ، تعيين خطاي ذ
  .قابل توجهي نبايد رخ دهد 

پس از انجام آزمون ها نبايد هيچ گونه تغييري در اطالعات يا قرائت ها را  زيرمجموعه هاامتحان گرماسنج يا 
رما مي تواند ولي شكل كم اهميت ترين قرائت ها براي آب يا گ. با توجه به در معرض قرارگيري نشان دهد 

  .در كل به اندازه يك واحد تغيير كند 
اگر گرماسنج تحت آزمون داراي خروجي داده استاندارد باشد ، تعيين خطاي ذاتي بايد با استفاده از اين 

  .خروجي داده ها انجام گيرد 
  
  )حفاظت غير واقعي(ميدان مغناطيسي ايستا   14- 7

  .كار كنند  RVMبايد در شرايط  زيرمجموعه هاگرماسنج يا 
در تمام طول آزمون بايد در چندين نقطه حول بدنه حس گر  kA/m 100 يك آهن رباي دائمي با قدرت
  .گرماسنج در تماس باشد  شاندهندهن وسيلهجريان و محافظ محاسبه گر و 

يت هاي يا تجربه گذشته مي تواند در شناسايي موقع/ آزمايش و خطا ، آگاهي از نوع و ساختار گرماسنج ها و 
را تحت تاثير  اندازه گيرروي پوشش گرماسنج ، جايي كه عملكرد ميدان مغناطيسي ايستا كاركرد صحيح 

  .قرار خواهد داد ، موثر باشد 
  .گرماسنج بايد در هر يك از موقعيت آهن ربا نگهداشته شود وسيله نشاندهنده 

  .د ، ادامه يابد تعيين مي شو RVMآزمون بايد مادامي كه خطاي گرماسنج در شرايط 
  :در طي آزمون 

يا وسيله نشاندهنده  نشاندهي آهنگدر ، تغيير عدم گسيختگي، افزايش يا كاهش ناگهاني ، تسريع  -
 .ساير سيگنال هاي خروجي بايد قابل تشخيص باشد 

 .نبايد رخ دهد  معناداري نقصهيچ  -

 
         kA/m 100اك كننده آكواريوم داراي قدرت آهن رباي دائمي موجود در يك بلندگوي بزرگ يا سيستم پ –يادآوري 

  .مي باشند 
  )IEC/TR61000-2-7استاندارد : مرجع (اصلي  بسامدميدان الكترومغناطيسي در   15- 7

 12قدرت ميدان ها در جدول . اصلي قرار گيرد  بسامدگرماسنج بايد تحت ميدان هاي الكترومغناطيسي در 
  .تعيين شده است 

  ميدانقدرت  – 12جدول 
  A B  C  محيطي رده

  A/m 60  A/m 60  A/m 100  اسمي بسامدقدرت ميدان در 
تعيين خطاي ذاتي در آغاز درمعرض گيري . بايد ايجاد گردد  RVMتعيين خطاي ذاتي اوليه در شرايط 

نبايد رخ  معناداري نقصبا توجه به تعيين خطاي ذاتي اوليه ، هيچ . شروع و در پايان آن خاتمه مي يابد 
  .دهد
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  فشار داخلي  16- 7
بسته به موارد مورد استفاده در ساختار حس گر جريان ، حس گر جريان بايد بدون نشتي يا آسيب يكي از 

  :موارد زير را تحمل نمايد 
كمتر از حد ) C)5±10°برابر بيشينه فشار كاري در دماي آب ،  5/1فشار هيدروليكي به اندازه  -

 ;بااليي دما 

 ;بيشتر از حد بااليي دما  C 5°وي با بيشينه فشار عملكرد ، اما در دماي فشار هيدروليكي مسا -

  .ساعت باشد  5/0مدت زمان آزمون بايد  
تعيين خطاي ذاتي بايد پس از آزمون فشار . انجام شود  RVMتعيين خطاي ذاتي اوليه بايد در شرايط 

  .نبايد رخ دهد  معناداري نقصانجام گيرد و هيچ 
  فشار  افت  17- 7

و دماي ) 9/0تا  qp) 1جريان  آهنگبا  OIML R49-2استاندارد  7- 6آزمون بايد مطابق زيربند 
°C)5±50 ( انجام گيرد.  

  تصديق اوليهآزمون هاي   8
  .را ببينيد  3-7براي الزامات عدم قطعيت وسيله آزمون ، بند 
اني مآزمون ز. كرار شود قرار گيرد ، آزمون بايد دوبار ت MPEدر صورتي كه خطاي تعيين شده خارج از 

  :رضايت بخش خواهد بود كه 
 ميانگين حسابي نتيجه سه آزمون -

 و

 .قرار داشته باشند  MPEحداقل دو مورد از نتايج آزمون در درون محدوده و يا در  -

  حس گر جريان  1- 8
 )C)5±50°جريان زير و در دماي آب  آهنگحس گر جريان بايد در درون هريك از محدوده هاي  تصديق

  :انجام شود 
  qi ≤ q ≤1.1qi)      الف 
 0.1qp ≤ q ≤0.11qp)    ب 

  0.9qp ≤ q ≤1qp)         پ 

نوع ، تاييد را مي توان با آب سرد به صورت درج شده در گواهي  در صورت در دسترس بودن گواهي تاييد
  .انجام داد 

از قبيل رسانندگي آب ، ( تاييد نوع در هنگام آزمون حس گرهاي جريان ، بايد از خطوط راهنما در گواهي 
  .تبعيت شود ) خروجي مستقيم و غيره / دماي آب ، لوله هاي ورودي 

  ي  دوتاييحس گر دما  2- 8
  خطا در اختالف دما  1- 2- 8

بايد بدون جعبه و در همان دماي حمام در دماهايي درون  ي دوتاييحس گرهاحس گرهاي دماي خاص 
  .مورد آزمون قرار گيرند  13ول هركدام از سه محدوده دمايي جد
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  هاي دماي آزمون گستره – 13جدول 
  محدوده دماي آزمون tminبراي   شماره

1  °C 20 <  tmin     تا °C)10+tmin( 

  °C 20 ≥  °C 35      تا°C 45  
  C 85°تا      tmin  °C 75همه   2
  tmaxتا   )   tmin  °C )30-tmaxهمه   3

ر گواهي تاييد نوع ، تغييرات در محدوده هاي در صورت مشخص شدن د–يادآوري 
 .دمايي و تعداد دماها مجاز مي باشد 

  .آنها باشد  غوطه وريحس گرهاي دما نبايد كمتر از كمينه عمق   غوطه وريعمق 
/ مقادير مقاومت بدست آمده در آزمون بايد در سيستمي از سه معادله براي محاسبه سه ثابت معادله دما 

در نتيجه منحني مشخصات براي حس گر دما به دست . به كار گرفته شود  IEC 60751دارد مقاومت استان
  .مي آيد 
. استفاده مي كند ، بايد ايجاد شود  IEC 60751 استاندارد كه از ثابت هاي استاندارد در آرمانيمنحني 

  .دما كم شود  بايد از منحني مشخصات هر حس گر آرمانيبراي بدست آوردن خطا در هر دما ، منحني 
ما و فراتر از محدوده اختالف در مرحله بعدي خطاي بدترين حالت جفت حس گر دما بايد فراتر از محدوده د

  .ي مشخص شده براي حس گرها ، تعيين شود دما
  .بايد به حساب آورده شود  K 10فقط اختالف هاي دماي بيشتر از  C 80°باالتر از براي دماهاي برگشتي 

        شده به صورت شرح داده شده در باال بايد در درون محدوده هاي قيد شده در زيربند خطاهاي تعيين
  .قرار داشته باشند  12075-1شماره  رانيا ملي استاندارد 2-2- 2- 9

  .تجاوز ننمايد mW RMS 1/0توان از  افتدر هنگام اندازه گيري مقاومت ، جريان بايد به گونه اي باشد كه 
  عايق بنديمقاومت    2- 2- 8

و تحت شرايط  V 100و  V 10مابين  DCمقاومت مابين هر ترمينال و روكش بايد با يك ولتاژ آزمون 
قطبش جريان آزمون . اندازه گيري شود  80%و در رطوبت نسبي پايين تر از  C 35°و  C 15°محيط مابين 

  .باشد  MΩ 100در تمامي حاالت مقاومت نبايد كمتر از . بايد معكوس شود 
  محاسبه گر  3- 8

  :محاسبه گر بايد حداقل در درون يكي از محدوده هاي اختالف دمايي زير مورد آزمون قرار گيرد 
  1.2ΔTmin≤ TΔ ≤ ΔTmin    )الف 
  20K≤ TΔ ≤10K             )ب 
  ΔTmax≤ TΔ ≤5K- ΔTmax          )پ 

  .ط محاسبه گر تجاوز نمايد جريان شبيه سازي شده نبايد از بيشينه قابل قبول توس آهنگسيگنال 
  .باشد  C 70°و  C 40°دمايي مابين  گستره، دماي برگشتي بايد در  tmaxدر صورت عدم تجاوز 

گرماسنج را كنار  وسيله نشاندهندهبراي فعال كردن آزمون سريع محاسبه گر مي توان به طور اختياري 
  .بايد در نظر گرفته شود  نده اندازه گيروسيله نشاندهبااينحال براي انجام حداقل يك آزمون . گذاشت 
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  ييدوتا يحس گر دمامحاسبه گر و   4- 8
    و  2-8بند زيرهاي دمايي  گسترهبايد با استفاده از  ي دوتاييحس گر دمامجموعه محاسبه گر و زير 

  .مورد آزمون قرار گيرد  3- 8بند زيرهاي اختالف دمايي  گستره
فرورفته در دو حمام با دماي تنظيم شده ،  دوتايي ا حس گر دمايب مجموعهبه عالوه آزمون نهايي زير 

جريان شبيه سازي شده نبايد  آهنگ. باشد  K 4و  K 3اختالف دماي حمام ها بايد مابين . ضروري است 
  .، ايجاد نمايد  فراتر مي رودسيگنالي را كه از بيشينه سيگنال قابل قبول توسط محاسبه گر 

تفكيك پذير مورد آزمون قرار گيرند ، اين  مجموعهبه عنوان زير  ي دوتاييدما حس گراگر محاسبه گر و 
  .باشد  3- 8بند زيرآزمون بايد بر اساس 

  تركيبي  دستگاه هاي  5- 8
 3-8تا  1- 8بند زيرو محاسبه گر بايد به طور جداگانه و براساس  ي دوتاييحس گر دماحس گر جريان ، 

  .مورد آزمون قرار گيرند 
  كامل ه هاي دستگا  6- 8

  :هاي زير انجام گيرد  گسترهكامل بايد حداقل در درون هركدام از  اندازه گير تصديق
 1.2ΔTmin≤ TΔ ≤ ΔTmin qp ≤ q≤0.9qp  )الف 

 20K≤ TΔ ≤10K 0.22qp≤  q≤0.2qp  )ب 

  ΔTmax≤ TΔ ≤5K- ΔTmax  qi ≤ q ≤1.1qi  )پ 
 
  مستندسازي  9
  مستندسازي براي تاييد نوع  1- 9

نده بايد دو نسخه از مستندسازي هاي زير را در مورد آيتم هاي مورد آزمون شامل يك واحد تامين كن
 براي آزمايشگاه آزمون) در صورت درخواست توسط آزمايشگاه آزمون(تحت آزمون  اندازه گيربايگاني از نوع 

  :ارسال كند  كننده
 ;مشخصات گرماسنج -

 ;توصيف فني -

 ;وضعيت خودگرمايي حس گرهاي دما -

 ;نه عمق فرورفتگي براي حس گرهاي دماكمي -

 ;راهنماي كاربر -

 ; )12075-1ايران شماره  ملي استاندارد 12 ندب (دستورات نصب  -

 ;حفاظتيطرح نصب و پلمب  -

 ;طرح هاي مكانيكي -

 ;مواد ويژگي هاي -

 ;ساختار مدارهاي الكتريكي -

 ;اجزاء فهرست -
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 ;مشخصات مواد در بالشتك ها ، واشرها و غيره -

 ;رشرح نرم افزا -

 ;فهرست ثابت هاي قابل برنامه ريزي -

 ;الگوريتم نرم افزار -

 ;دستورات كاري و پانل خروجي -

 ;اوليه دستورات و بررسي كاركردي -

 ;خروجي هاي آزمون ، استفاده و روابط آنها با پارامترهاي اندازه گيري شده -

  
  تصديق اوليهمستندسازي   2- 9

  :حداقل اطالعات زير را تهيه نمايد  تامين كننده بايد برگه هاي داده قابل دسترسي با
 ;مشخصات گرماسنج -

 ;مشخصات حس گرها -

 ;نوع و مشخصات باتري -

 ;گردآوريدستورات  -

 ;دستورات نصب -

 ;حفاظتيطرح پلمب  -

 ;دستورات كاري و بررسي كاركرد اوليه -

 ;خروجي هاي آزمون ، استفاده و روابط آنها با پارامترهاي اندازه گيري شده -

 ;تصديق اوليهشرايط آزمون براي  -

  ; )اضافي توصيه شدهاز قبيل شرايط آزمون ( با گواهي تاييد نوع  مناسب همراه بااطالعات اضافي  -


