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IEC 62319-1: 2005
+ Corr.1: 2009

2931

-ترميستورهای پليمری

مستقيماً گرمشده با تابع پلهای حرارتي
-مثبت
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 مشخصات عام:1 قسمت
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Polymeric thermistors- Directly heated
positive step function temperature
coefficientPart 1: Generic specification

بهنام خدا
آشنايي با سازمان ملي استاندارد ايران
مؤسسۀ استاندارد و تحقیقات صنعتی به موجب بند یک مادۀ 9قانون اصالح قوانین و مقررات مؤسسۀۀ اسۀتاندارد و تحقیقۀات
صنعتی ایران ،مصوب بهمن ماه  2932تنها مرجع رسمی کشور است کۀه وظیفۀه تعیۀین ،تۀدوین و نشۀر اسۀتاندارداا میۀی
(رسمی) ایران را به عهده دارد.
نام مؤسسۀ استاندارد و تحقیقات صنعتی به موجب یکصد و پنجاه و دومۀین جیسۀه رۀورا عۀادی ادار مۀور  36/60/13بۀه
سازمان میی استاندارد ایران تغییر و طی نامه رماره  160/93393مور  36/63/12جهت اجرا ابالغ رده است.
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تدوین استاندارد در حوزه اا مختیف در کمیسیون اا فنی مرکب از کاررناسان سازمان صاحب نظۀران مراکۀ و مؤسسۀات
عیمی ،پژواشی ،تودید و اقتصاد آگاه و مرتبط انجام میرود وکورشی امگام با مصادح میی و با توجه به رۀرایط تودیۀد ،
فناور و تجار اسۀت کۀه از مشۀارکت آگااانۀه و منصۀفانۀ صۀاحبان حۀ و نفۀع ،رۀام تودیدکننۀدگان ،مصۀر کننۀدگان،
صادرکنندگان و وارد کنندگان ،مراک عیمی و تخصصی ،نهاداا ،سازمان اا دودتی و غیر دودتی حاص میرود .پۀی نۀوی
استاندارداا میی ایران برا نظرخواای به مراجع ذ نفع و اعضا کمیسیون اا فنۀی مربۀو ارسۀا مۀیرۀود و پۀ از
دریافت نظراا و پیشنهاداا در کمیتۀ میی مرتبط با آن ررته طرح و در صورت تصویب به عنوان استاندارد میی )رسمی) ایۀران
چاپ و منتشر میرود.
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پی نوی استاندارداایی که مؤسسات و سازماناا عالقه مند و ذیصالح نی با رعایت ضوابط تعیۀین رۀده تهیۀه مۀیکننۀد
درکمیتۀ میی طرح و بررسی و درصورت تصویب ،بۀه عنۀوان اسۀتاندارد میۀی ایۀران چۀاپ و منتشۀر مۀیرۀود .بۀدین ترتیۀب،
استاندارداایی میی تیقی میرود که بر اساس مفاد نورته رده در اسۀتاندارد میۀی ایۀران رۀمارۀ  3تۀدوین و در کمیتۀۀ میۀی
استاندارد مربو که سازمان میی استاندارد ایران تشکی میداد به تصویب رسیده بارد.
2

سازمان میی استاندارد ایران از اعضا اصیی سۀازمان بۀین ادمییۀی اسۀتاندارد ) (ISOکمیسۀیون بۀین ادمییۀی ادکتروتکنیۀک
2

) 1(IECو سازمان بین ادمییی اندازه رناسی قۀانونی ) 9(OIMLاسۀت و بۀه عنۀوان تنهۀا رابۀط کمیسۀیون کۀدک

غۀیایی

m

) 3(CACدر کشور فعادیت میکند .در تدوین استاندارداا میی ایران ضمن توجه به ررایط کیۀی و نیازمنۀد اۀا خۀا
کشور ،از آخرین پیشرفتها عیمی ،فنی و صنعتی جهان و استاندارداا بینادمییی بهرهگیر میرود.
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سازمان میی استاندارد ایران میتواند با رعایت موازین پی بینی رده در قانون ،برا حمایت از مصر کنندگان ،حفظ سۀالمت و
ایمنی فۀرد و عمۀومی ،حصۀو اطمینۀان از کیفیۀت محصۀوتت و مالحظۀات زیسۀت محیطۀی و اقتصۀاد  ،اجۀرا بعضۀی از
استاندارداا میی ایران را برا محصوتت تودید داخ کشور و/یا اقالم وارداتی ،با تصویب رورا عادی استاندارد ،اجبار نماید.
سازمان میتواند به منظور حفظ بازاراا بین ادمییی برا محصوتت کشور ،اجرا استاندارد کاتاا صادراتی و درجهبند آن را
اجبار نماید .امچنین برا اطمینان بخشیدن به استفاده کنندگان از خدمات سازماناۀا و مؤسسۀات فعۀا در زمینۀۀ مشۀاوره،
آموزش ،بازرسی ،ممی و صدورگواای سیستماا مدیریت کیفیت و مدیریت زیستمحیطی ،آزمایشگاهاا و مراکۀ کادیبراسۀیون
(واسنجی) وسای سنج  ،سازمان استاندارد این گونه سازماناا و مؤسسات را بر اساس ضوابط نظام تأیید صالحیت ایران ارزیابی
میکند و در صورت احراز ررایط تزم ،گوااینامۀ تأیید صالحیت به آناا اعطا و بر عمیکرد آنها نظارت مۀیکنۀد .تۀروی دسۀتگاه
بینادمییی یکااا ،کادیبراسیون (واسنجی) وسای سنج  ،تعیین عیار فی ات گرانبها و انجام تحقیقات کاربرد برا ارتقا سطح
.
استاندارداا میی ایران از دیگر وظایف این سازمان است.

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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کميسيون فني تدوين استاندارد
« ترميستورهای پليمری -مستقيماً گرمشده با تابع پلهای حرارتي مثبت-

رئيس:

سمت و /يا نمايندگي

سییمانی ،باقر
(دیسان مهندسی برق)

ررکت سهامی پارت ادکتریک

دبير:

ریخ حسینی ،رکوفه
(فوق دیسان مهندسی صنایع)
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پژواشگاه استاندارد

اعضاء( :اسامی به ترتیب حرو ادفبا(
اورنگ ،مجید
(دیسان مهندسی برق)
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ررکت ادکترو کاوه

حاجی کریمی ،محمد رضا
( فوق دیسان ادکترونیک قدرت-کنتر )

کاررناس استاندارد

m

ثامنی ،بهروز
( دیسان مهندسی برق)

ررکت سهامی ددند ادکتریک

ررکت سهامی دنا ی د
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قاسمی فیروزآباد  ،فواد
(فوق دیسان مهندسی برق-قدرت)
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قسمت  :1مشخصات عام »

کیان خواه ،ربنم
(دیسان مهندسی ادکترونیک

.c

ررکت فردان ادکتریک

مشایخی ،پروی
( دیسان عیوم)
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کاررناس استاندارد

منصوربخت ،فررید
(فوق دیسان مهندسی برق-قدرت)

پژواشگاه نیرو

ج

پيش گفتار
استاندارد "ترمیستوراا پییمر  -مستقیماً گرمرده با تابع پیها حرارتی مثبت -قسمت  :2مشخصات عام"
که پی نوی

آن در کمیسیون فنی مربو  ،توسط سازمان میی استاندارد ایران ،بر مبنا روش تنفیی مۀورد
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اراره در راانما ( ISO/IEC Guide21-1پییرش منطقها یا میی استاندارداا "بینادمییی /منطقۀها " و
دیگر مدارك استاندارد) به عنوان استاندارد میی ایران ،تهیه رده و در افتصد و چه و نهمین اجالس کمیته
میی استاندارد برق و ادکترونیک مور  2931/21/23مورد تصویب قرارگرفته است اینک به استناد بنۀد یۀک
ماده  9قانون اصالح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران ،مصوب بهمن ماه ،2932به
عنوان استاندارد میی ایران منتشر میگردد.
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برا حفظ امگامی و اماانگی با تحوتت و پیشرفتاا میی و جهانی در زمینه صۀنایع ،عیۀوم و خۀدمات،
استاندارداا میی ایران در مواقع د وم تجدیدنظر خواادرد و ار پیشنهاد که برا اصالح یا تکمیۀ ایۀن
استاندارداا ارائه رود ،در انگام تجدیدنظر در کمیسیون فنی مربو  ،مورد توجه قرارخوااۀدگرفت .بنۀابراین
امواره از آخرین تجدیدنظر آنها استفاده خواادرد.
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این استاندارد میی بر اساس پییرش استاندارد بینادمییی به ررح زیر است:
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IEC 62319-1: 2005, Polymeric thermistors- Directly heated positive step function temperature
coefficient- Part 1: Generic specification + Corr.1: 2009

د

ترميستورهای پليمری -مستقيماً گرمشده با تابع پلهای حرارتي مثبت-
قسمت  :1مشخصات عام
کليات

1
1-1

هدف و دامنه کاربرد
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این استاندارد میی ،بر اساس پییرش استاندارد بینادمییی  IEC 62319-1: 2005+ Corr.1: 2009تدوین
رده است.
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اد از تدوین این استاندارد ،ررح اصطالحات و تعاریف و روشاا آزمون برا ترمیستوراا پییمر
مستقیماً گرمرده با تابع پیها حرارتی مثبت ،از نوع عای رده و عای نشده است که عموماً در کاربرداا
محدودکننده جریان و حفاظت اضافه جریان بهکار میروند.

این استاندارد اصطالحات و تعاریف ،رویهاا بازرسی و روشاا آزمون مورد استفاده در مشخصات تشریحی
برا تایید کیفیت و ارزیابی کیفیت قطعات ادکترونیک را تعیین میکند.
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مراجع الزامي

m

مدارك اد امی زیر حاو مقرراتی است که در متن این استاندارد میی ایران به آناا ارجاع رده است .بدین
ترتیب آن مقررات ج ئی از این استاندارد میی ایران محسوب میرود.
در صورتی که به مدرکی با ذکر تاریخ انتشار ارجاع داده رده بارد ،اصالحیه اا و تجدید نظراا بعد آن
مورد نظر این استاندارد میی نیست .در مورد مدارکی که بدون ذکر تاریخ انتشار به آناا ارجاع داده رده
است ،امواره آخرین تجدید نظر و اصالحیه اا بعد آناا مورد نظر است .
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استفاده از مراجع زیر برا این استاندارد اد امی است:

2-1 IEC 60027-1, Letter symbols to be used in electrical technology – Part 1: General

.c

2-2 IEC 60050: International Electrotechnical Vocabulary

2-3 IEC 60068-1: Environmental testing – Part 1: General and guidance

)2-4 IEC 60068-2-6: Environmental testing – Part 2: Tests – Test Fc: Vibration (sinusoidal
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2-5 IEC 60068-2-14: Environmental testing – Part 2: Tests – Test N: Change of temperature
2-6 IEC 60068-2-20: Environmental testing – Part 2: Tests – Test T: Soldering

2-7 IEC 60068-2-21: Environmental testing – Part 2-21: Tests – Test U: Robustness of
terminations and integral mounting devices

2-8 IEC 60068-2-27: Environmental testing – Part 2: Tests – Test Ea and guidance: Shock

2-9 IEC 60068-2-29: Environmental testing – Part 2: Tests – Test Eb and guidance: Bump

2

2-10 IEC 60068-2-45: Environmental testing – Part 2: Tests – Test XA and guidance:
Immersion in cleaning solvents
2-11 IEC 60294: Measurement of the dimensions of a cylindrical component having two axial
terminations
2-12 IEC 60410: Sampling plans and procedures for inspection by attributes.
2-13 IEC 60617-DB: 20011 Graphical symbols for diagrams
2-14 IECQ 001003: IEC Quality Assessment System for Electronic Components – Guidance
documents
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2-15 IECQ 001002-3: IEC Quality Assessment System for Electronic Components – Rules of
Procedure – Part 3: Approval procedures
2-16 ISO 1000: SI units and recommendations for the use of their multiples and of certain
other units
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 در مورد این استاندارد معتبر وIEC 62319-1: 2005+ Corr.1: 2009 کییه بنداا استاندارد بین ادمییی
.اد امی است
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