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  خدا نامبه 

 سازمان ملی استاندارد ايران با آشنايی

 و تحقیقتات  استتاندارد  مؤسسۀ مقررات و قوانین اصالح قانون 3مادۀ یک بند موجب به ایران صنعتی تحقیقات و استاندارد مؤسسۀ

استتاندارداا  میتی سرستمی      نشر و تدوین تعیین، وظیفه که است کشور رسمی مرجع تنها 1331 ماه بهمن مصوب ایران، صنعتی

  .دارد عهدهبه را ایران

بته   92/6/29دومتین جیسته رتورا  عتادی ادار  متور        و صد و پنجاهموجب یکموسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به نام

  جهت  اجرا ابالغ رده است. 92/3/29مور   33333/996سازمان میی استاندارد ایران تغییر و طی نامه رماره 

 مؤسسات عیمی، و مراکز نظران صاحب سازمان،کاررناسان  از مرکب فنی اا کمیسیون در مختیف اا حوزه در استاندارد تدوین

 و تودیتد ، فنتاور    به رترایط  توجه با و میی مصادح با گامام کورشی و رودمی انجام مرتبط و آگاه اقتصاد  و تودید  واشی،پژ

 و کننتدگان، صتادرکنندگان  مصتر   تودیدکننتدگان،  رتام   نفتع،  و حت   صتاحبان  منصتفانۀ  و آگااانه مشارکت از که است تجار 

 ایران میی نویس استاندارداا پیش. رودمی حاص  دودتی غیر و دودتی اا سازمان نهاداا، تخصصی، و عیمی مراکز واردکنندگان،

 کمیتۀ در پیشنهاداا و نظراا از دریافت پس و رودمی ارسال مربوط فنی اا کمیسیون اعضا  و نفعذ  مراجع به نظرخواای برا 

 .رودمی منتشر و ایران چاپ رسمی س میی استاندارد عنوانبه تصویب صورت در و طرح ررته آن با مرتبط میی

 کنند درکمیتۀمی تهیه رده تعیین ضوابط رعایت با نیز صالحذ  و مندعالقه اا  سازمان و مؤسسات که استاندارداایی نویسپیش

 تیقی میی استانداردااییبدین ترتیب،   .رودمی منتشر و چاپ ایران میی استاندارد عنوانبه تصویب، درصورت و بررسی و طرح میی

ستازمان میتی    کته  مربوط میی استاندارد کمیتۀ در و تدوین 3 رمارۀ ایران میی استاندارد در رده نورته مفاد اساس بر که دنرومی

 .بارد رسیده تصویب به دادمی تشکی استاندارد ایران 

(ISO)استاندارد  ادمییی بین سازمان اصیی اعضا  از ایران سازمان میی استاندارد
9ادمییی ادکتروتکنیتک   بین کمیسیون، 1

(IEC) و 

3 قانونی رناسیاندازه ادمیییبین سازمان
(OIML) 2رابط تنها عنوانبه و است

 کدکس غذایی  کمیسیون 
3
(CAC)فعادیت کشور در 

  آخترین  از کشتور،  ختا   اتا  نیازمنتد   و کیتی  رترایط  بته  توجته  ضتمن  ایتران  میتی  استتاندارداا   تتدوین  در .کنتد متی 

  رودمی گیر بهره ادمییی بین استاندارداا  و جهان صنعتی و فنی عیمی، اا پیشرفت

 و ستالمت  کنندگان، حفت   مصر  از حمایت برا  ،قانون در رده بینیپیش موازین رعایت با تواندمیایران  سازمان میی استاندارد

 استاندارداا  از اجرا  بعضی اقتصاد ، و محیطی زیست مالحظات و محصوالت کیفیت از اطمینان حصول عمومی، و فرد  ایمنی

-می سازمان نماید.  استاندارد، اجبار  عادی رورا  تصویب اب وارداتی، اقالم یا /و کشور داخ  تودید  محصوالت برا  را ایران میی

 .نماید اجبار  را آن بند و درجه صادراتی کاالاا  استاندارد اجرا  کشور، محصوالت برا  ادمیییبین بازاراا  حف  منظوربه تواند

 بازرستی،  آمتوز،،  مشتاوره،  در زمینتۀ  فعال مؤسسات و ااسازمان خدمات از کنندگاناستفاده به بخشیدن اطمینان برا  امچنین

 وستای   کادیبراسیون سواسنجی  و مراکز ااآزمایشگاه محیطی،زیست مدیریت و کیفیت مدیریت اا سامانه گواای صدور و ممیز 

 و کندمی ارزیابی ایران تأیید صالحیت نظام ضوابط اساس بر را مؤسسات و ااسازمان گونه این سازمان میی استاندارد ایران سنجش،

 ادمییتی بتین  دستگاه ترویج .کندنظارت می ااآن عمیکرد بر و اعطا ااآن به صالحیت تأیید گوااینامۀ الزم، ررایط احراز صورت در

 ستطح  ارتقتا   بترا   تحقیقتات کتاربرد    انجتام  و بهتا گتران  فیتزات  عیتار  تعیتین  ستنجش،  وسای  کادیبراسیون سواسنجی  یکااا،

 .است سازمان این وظایف دیگر از ایران میی استاندارداا 

                                                 
1- International Organization for Standardization 

2 - International Electrotechnical Commission 

3-  International Organization of  Legal Metrology (Organisation Internationale de Metrologie Legale)  

4 - Contact point 

5 - Codex Alimentarius Commission 
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 فهرست مندرجات

 عنوان
 

 صفحه

 ب استاندارد میی آرنایی با سازمان

 ج استاندارد تدوین فنی کمیسیون

 گفتارپیش

 مقدمه

 ه

 و

 1 داد  و دامنه کاربر 1

 1 مراجع ادزامی 9

 1 اصطالحات و تعاریف 3

 3 ادزامات 2

 2 اا  آزمونرو، 3

 3 نشانه گذار  6

 3 ارزیابی انطباق 3
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 گفتاریشپ

سازمان اا  مربوط توسط نویس آن در کمیسیونکه پیش« رو، آزمون-ادزامات عمیکرد -اابیده»استاندارد 

مهندسی اجالس کمیته میی چهارصد و چه  و نهمین  تهیه و تدوین رده است و درمیی استاندارد ایران 

مورد تصویب قرار گرفته است، اینک به استناد  93/2/1329ساختمان و مصادح و فراورده اا  ساختمانی مور 

مصوب بهمن ماه   قانون اصالح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، 3بند یک ماده 

 رود.میعنوان استاندارد میی ایران منتشر ، به1331

اا  میی و جهانی در زمینه صنایع، عیوم و خدمات، برا  حف  امگامی و اماانگی با تحوالت و پیشرفت

استاندارداا  میی ایران در مواقع دزوم تجدید نظر خوااد رد و ار پیشنهاد  که برا  اصالح و تکمی  این 

ورد توجه قرار خوااد گرفت. بنابراین، باید استاندارداا ارایه رود، انگام تجدید نظر در کمیسیون فنی مربوط م

 امواره از آخرین تجدید نظر استاندارداا  میی استفاده کرد.

 

 :ررح زیر استمنبع و ماخذ  که برا  تهیه این استاندارد مورد استفاده قرار گرفته به
DIN EN 14528:2007, Bidets – Functional requirements and test methods 
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 روش آزمون -الزامات عملکردي -هابیده

 دامنه کاربرد هدف و  7

که از سرامیک یا است اایی  اا  آزمون برا  بیده تعیین ادزامات عمیکرد  و رو، استاندارداین اد  از تدوین 

 اند. فوالد ضدزنگ ساخته رده

 .اندساخته رده «1خانگی اادا »برا  که کاربرد دارد اایی این استاندارد در مورد بیده

 اا  دیگر نیزمجاز استند.  اند و رک یه ردهعنوان مثال اراه رده در این استاندارد تنها بهیتمام تصویراا  ارا  -7يادآوري

اا و  ، بیمارستان9آموز  اا، فضااا  دانشجویی و دانش رام  کاربرد در ات  «اادا  خانگی»در این استاندارد اصطالح  -1يادآوري

 است.مورد نیاز  3مالحظات پزرکی خا  کهموارد بجز  ،اا  مشابه است ساختمان

 

 الزامیمراجع   1

ن ایاست. بهاا ارجاع داده ردهبه آنمدارک ادزامی زیر حاو  مقرراتی است که در متن این استاندارد میی ایران 

که به مدرکی با ذکر تاریخ در صورتی رود.ی از این استاندارد میی ایران محسوب مییترتیب آن مقررات جز

استاندارد میی ایران نیست. در  بعد  آن مورد نظر ایننظراا  اا و تجدیداصالحیه بارد،انتشار ارجاع داده رده

-اا ارجاع داده رده است، امواره آخرین تجدید نظر و اصالحیهتاریخ انتشار به آنذکر مورد مدارکی که بدون 

 اا مورد نظر است.اا  بعد  آن

 :استفاده از مراجع زیر برا  این استاندارد ادزامی است

 مبانی و واژگان -سیستمها  مدیریت کیفیت، 2999زو ای-استاندارد میی ایران 1-7
2-2 ISO 9000 (all parts), Quality management system 

2-3 EN 35, Pedestal bidets with over-rim supply — Connecting dimensions 

2-4 EN 36, Wall hung bidets with over-rim supply — Connecting dimensions 

 و تعاريف اصطالحات  9

  رود:کار میاصطالحات و تعاریف زیر به ،استاندارددر این 

9-7 

 بیده 

 رود.کار میبهدر حادت نشسته  اا  تحتانیاندامبرا  رستشو  کهبهدارتی  ییهوس

                                                 
1-Domestic purposes 

2-Accommodation for students 

3-Special medical provisions 
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  .مراجعه کنید 9و  1اا   به رک  -يادآوري

 

 
 7بیده ديواري -7شکل 

 

  
 1دار بیده پايه -1شکل

9-1 

 9پاکیزگیقابلیت 

، 2صا از نظر ظاار   ،سطوحی که قرار است با آب تماس حاص  کنند اجازه میداد،که است  ا مشخصه

بتوان  دار  منظمیعنی تحت یک برنامه سرویس و نگه .قبول بارند اا  داخیی غیرقاب  و بدون گوره 3غیرجاذب

                                                 
1-Wall-hung bidet 

2-Pedestal bidet 

3-Cleanability 

4-Smooth 

5-Non-absorbent 
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رام   ممکن است در صورت نیازنگه دارت. این برنامه  1چرک یا دکهعار  از از نظر ظاار   اا راآن

 . استتعیین ردهتوسط تودیدکننده اا  خاصی برا  استفاده و مراقبت بارد که  دستورادعم 

  الزامات 4

 ابعاد اتصالی  4-7

استاندارداا   بامنطب  ید بایا  3و خروجی سمانند ریینگ آب 9تامین کننده آباتصاالت ابعاد اتصادی برا  

مناسب را پیشنهاد  اتصاالتیا  اا را تامین کردهآنباید یا تودیدکننده و بارند  1رماره مشخص رده در جدول

 داد. 
 استانداردها براي ابعاد اتصالی  -7جدول 

 استاندارد بیده

 3-9منطب  با استاندارد بند  پایه دار

 2-9منطب  با استاندارد بند  دیوار 

  4گذاريپايداري بار 4-1

روند  آزمون 9-3 بند مطاب  باکه انگامیدیوار  اا   بیدهتمام امچنین فوالد ضدزنگ و    از جنساا بیده

 داند. می نشان نیدگی و یا تغییررک  داخور ا  از ترک کنند و ایچ نشانه را تحم    99/2±1/9سkNنیرو باید 

  5قابلیت پاکیزگی 4-9

 اا  تیز است وعار  از گورهکه  غیرجاذبیسطوح عمیکرد  باید  ،روند  آزمون 3-3با بند اا مطاب   وقتی بیده

با آب تماس  ،استفاده انگام احتمال داردقرار است یا یعنی سطوحی که س سازدرا مشک  میتمیز کردن آن

 . بارند تمیزو  صا باید ،  کنند حاص  

 اا  خروجی و غیره نیستند.  اا  ورود  و خروجی، ربکه سطوح عمیکرد  رام  سورا  -يادآوري

 محافظت در برابر سرريز شدن  4-4

  داراي سرريز يها بیده 4-4-7

 د. ودر برابر سرریز ردن محافظت ر ا  بایدار بیده

 ه رده در جدولیاا  ارا مقدارکمتر از نباید رود  آزمون 2-3بند مطاب  با انگامی که جریان سرریز   نر 

 . بارد 9رماره

 

                                                 
1-Dirt and/or stains 

2-Supply fitting 

3-Outlet fitting 

4-Load stability 

5-Cleanability 



2 
 

 هاي جريان سرريزي  نرخ -1جدول 

 نرخ سرريزي برحسب لیتر بر ثانیه طبقه سرريزي

CL25 93/9 

CL20 99/9 

CL15 13/9 

CL00  رجوع کنید 9-2-2به بند. 

  بدون سرريز يها بیده 4-4-1

 در برابر سرریز ردن عنوان محاف به 1زیرآب کفیک استفاده از با نیز ردن یا قاب  بستهغیربا خروجی  ا بیده

 است.  CL00گروه  در . در این صورت بیدهاست

  1دوام 4-5

 روند. بادوام تیقی می منطب  بارند 2-2تا  9-2 ادزاماتکه با محصوالتی

 

  آزمونهاي  روش  5

  کلیات 5-7

 انجام روند. بیده نمونه یک باید بررو   ااآزمونامۀ 

صورت مناسب با یک بهصا  یا عمود  افقی  ثابت و محکم رو  یک سطح ،رود آزمونقرار است  را که ا  بیده

 رود.  اموار  پرالیه مالط یا ماده دیگر نصب کنید تا ار نا

 

 ايستا  گذاريبار آزمون 5-1

کار  دیگر که برا   یا مواد رویه تبا یک الیه مال صا در یک سطح باید بیده مطاب  با دستورادعم  تودیدکننده 

 .رودروند ثابت  استفاده می صا بندکشی بین پشت بیده و سطح 

را طور  رو  کاسه بیده قرار داید که از رو  مرکز اندسی  mm199×mm199 یک تیر چوبی با سطح مقطع

   عبور کرده و مواز  با دیوار بارد.3آن سمطاب  رک  رماره 

مدت یک ساعت دراین . اجازه داید نیرو بهاعمال کنید رو  تیر چوبیرا   99/2±1/9سkN ج یک نیرو تدریبه

 وضعیت باقی بماند. 

-می بارگذار  طور مستقیمبهی که در نقاط یتغییررکیار را ثبت کنید.  9-2بندق با باطانعدم موفقیت در ار 

 رکست نیست. ،رود

 

                                                 
1-Floor gully 

2-Durability 
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 پاکیزگی قابلیت  5-9

اا را با استفاده از یک منبع نور  مناسب وارسی  بیده سیعنی سطوح در معرض آب  عمیکرد با چشم سطوح 

 کنید. 

 را ثبت کنید.  3-2عدم موفقیت در انطباق با  بند 

 آیند. حساب نمیگذارند عدم موفقیت به که بر عمیکرد سطح تأثیر نمی 1اایی نقص

 

 مقدار جريان سرريزي تعیین  5-4

 رود.  صورت افقی نصب اا  تودیدکننده به با دستورادعم بیده باید منطب  

 سورا  ساا   خروجی مواد زاید را ببندید. 

است، تامین کننده آب را با که تا ته کاسه بیده کشیده رده mm99پذیر با قطر داخیی  وسییه یک دوده انعطا به

نید که ایچ آبی رو  ریر یا دبه بیده ارکدام که ا  تنظیم ک گونهرسانی را به پرایز از تالطم باز کنید. مقدار آب

 تر است نریزد.  پایین

سنج متص  به دوده  وسییۀ یک جریانثانیه برقرار رد، به 69مدت که حادت ایستا بهرا بعد از این نر  جریان آب

 رسانی بخوانید.  آب

 گذاري  نشانه  6

 اند.  ارایه رده 3در جدول رمارهاا  اا و عالیم اختصار  آن اا  مربوط برا  بیده مشخصه
 

 م اختصاري يها و عال مشخصه -9جدول 

 مشخصه عالمت اختصاري

...............INSO رماره استاندارد میی برا  توصیف محصوالت بیده 

CL25  دیتر بر ثانیه 93/9تر یا مساو  : بیده با سرریز ک  ایجاد رده با نر  جریان بزرگ93طبقه 

CL20  دیتر بر ثانیه 99/9تر یا مساو  بیده با سرریز ک  ایجاد رده با نر  جریان بزرگ :99طبقه 

CL15  دیتر بر ثانیه 13/9تر یا مساو  : بیده با سرریز ک  ایجاد رده با نر  جریان بزرگ13طبقه 

CL00  بیده بدون سرریز کیی99طبقه : 
OF سرریز 
CA قابییت پاکیزگی 
LR   اا  رستشو  دیوار  ستنها برا  کاسهمقاومت بارگذار 
DA دوام 

 

                                                 
1-Imperfections 
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 گذاريبار آزمون -9شکل 

 

 

 

                                    
 

 نما  باالیی -اا  دیوار  آزمون بیده ب                  نما  جانبی   -اا  دیوار  آزمون بیده ادف        

 

                                                     
       

 نما  باالیی -دار اا  پایه آزمون بیده د نما  جانبی                               -دار اا  پایه آزمون بیدهج        
 کیید 

   99/2±1/9سkNبار   -1

 با طول کافی  mm199×mm199تیر چوبی با سطح مقطع  -9

 ااالیه جبرانی برا  نااموار  -3

 دیوار یا کف  -2

   Nm3دار، وارر مهره و نرم سحداکثر گشتاور  می  رزوه -3

 مرکز اندسی کاسه  -6
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 د:نگرد گذار صورت زیر نشانهمنطب  با این استاندارد باید به اا بیده

 ؛1نوع بیده مطاب  جدول 6-7

 ارجاع به این استاندارد میی ایران؛ 6-1

 ؛طبقه سرریز  6-9

 رود ؛نام طرح ستوسط سازنده مشخص می 6-4

 بند سدرصورت گرفتن پروانه کاربرد عالمت استاندارد ایران ؛عالمت استاندارد ایران بر رو  محصول و بسته 6-5

 ؛تودید کننده تجار نام یا عالمت  6-6

 :مطاب  با ادگو  زیر. شونددر صورتی که براورده ن 3از جدول OF ،CA ،LR ،DA مشخصات 6-3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . ه رده بارنددبراوراا  مشخصهتوان حذ  کرد که آن  را زمانی می گذار نشانهخط دوم کد  -يادآوري

رده برا  این  تعییناا  ضرور   مشخصه. امۀ دیتر بر ثانیه 93/9جریان حاص  از نر یعنی بیده با سرریز   93گروه بیده  مثال:

 روند.  می تصدی  این استانداردمحصوالت مطاب  با 

CL25-  رماره استاندارد میی- INSO 

 انطباقزيابی ار 1

  کلیات 1-7

 : رود اثباتصورت زیر بهباید این استاندارد  ادزاماتبیده با  انطباق

 کنید ؛  رجوع 9-3 بندنوع سبه  آزمون

   CL25 (20 or 15 or 00) - ……. INSO 

OF  –   CA  –   LR  –    DA  

 گروه سرریز 

 رماره استاندارد میی

 سرریز 

 قابییت پاکیزگی

 مقاومت بارگذار 
 دوام
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1کنترل تودید کارخانه توسط تودیدکننده 
(FPC)کنید . رجوع  3-3 بند ، از جمیه ارزیابی محصول سبه 

 ازو دارته  مشابهی  عمیکردمشخصات قابییت و  تودیدطراحی، که  روندانگامی از یک نوع تیقی میاا بیده

  .سرریز یا اا  ریر تعداد سورا  مانند، اما میتوانند ظاار متفاوتی دارته بارند .بارندتشکی  ردهمواد یکسانی 

 نوع  آزمون 1-1

  نوع اودیه آزمون 1-1-7
انجام  ،کند ا، تغییر  مشخصهکه وقتی یا ردهکه محصول برا  اودین بار وارد بازار نوع اودیه باید قب  از این آزمون

 رود. 

، آزمون، رو، مشخصهاند سامان محصول، امان  استاندارد انجام ردهاین  رروطاایی که قبالً مطاب  با  آزمون

 . حساب آوردتوان بهمیبردار  و غیره   نمونه ،رو

سکه ممکن است بر جدید یا در آغاز رو، جدید تودید نوع اودیه باید در آغاز تودید یک نوع بیده  آزمونعالوه، به

 . انجام رود رده تأثیر بگذارد بیان  اا ویژگی

که تودیدکننده از درصورتیروند،  استاندارداا  محصول تعیین میسایر با  انطباقاا بر اساس  مشخصهکه جایی

 اا مجدداً ارزیابی روند.  مشخصهنیاز نیست که این تایج اطمینان دارته بارد، اعتبار ن

 .انجام روند یهنوع اود آزمون باید در  2رماره ه رده در جدولیاا  ارا مشخصهامۀ 

 

 عد نوع ب آزمون 1-1-1

فرآیند تودید یک یا چند در ، یا کندتغییر در طراحی بیده که کدامار  ،کننده اجزاء سازنده مواد خام یا تامین 

 رود. تکرار باید  اا مشخصهاثبات نوع برا   آزمون کند، تغییر  طور چشمگیربه مشخصه

 

 انطباق اا و معیار آزموننمونه،  9-1-1

 . انجام داده و تایید رودرا  2رماره مربوطه در جدول اا آزمونبیده باید 

 
 نوع  آزمون -4جدول

 معیار پذيرش تعداد نمونه بندهاي اين استاندارد زير روش ارزيابی منطبق با مشخصاتی که بايد آزمون شوند

 1-2 1 1-2 ابعاد اتصال

 9-2 1 9-3 بارگذار  مقاومت

 3-2 1 3-3 قابییت پاکیزگی

 2-2 1 2-3  ظرفیت سرریز

 

 

                                                 
1--Factory production control (FPC) 
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  (FPC)کنترل تولید کارخانه  1-9

 کلیات 1-9-7

اند  محصوالتی که وارد بازار ردهدر مورد کند تا  و حف   را ایجاد، مستند FPC سامانهیک باید تودیدکننده 

، اا  اجرایی،رام  روباید  FPC سامانهدارند.  انطباقرده بیان  اا  عمیکرد مشخصهبا  ،اطمینان یابد

یا اجزاء  رود و موادسایر اا و کاربرد نتایج برا  کنترل موادخام و  ارزیابی سو یا ااآزموناا  منظم و  بازرسی

 سازنده دیگر، تجهیزات، فرآیند تودید و محصول است. 

نیز را این استاندارد  دزاماتاو یا برابر بارد  انطباق دارته 9-9و  1-9استاندارد اا  بند  ادزاماتبا که  FPC سامانهیک  -يادآوري

 . کرده استبراورده را  فوق ادزامات توان تصدی  کرد، میبرآورده کند

اا  کنتردی یا  مقدارباید ثبت رود. وقتی  ،اایی که به اقدام نیاز دارند یا ارزیابی ااآزموناا،  نتیجۀ بازرسی

 اقدامی که قرار است انجام رود باید ثبت رود.  ،روند نمی براوردهمعیاراا 

 آزمونتجهیزات  1-9-1

، طور منظم مطاب  رو، اجراییبهو  واسنجی رده بارندباید  آزمونگیر  و  ، اندازهسنجشامۀ تجهیزات 

 بازرسی روند. مستند رده،  و معیاراا اافراوانی

 مواد خام و اجزاء سازنده 1-9-9

طرح بازرسی برا  اطمینان  طور کهامان ،باید مستند روندو اجزاء سازنده  ورود اا  امۀ مواد خام  ویژگی

 رود. مستند باید اا  آن انطباقیافتن از 

 و ارزيابی محصول آزمون 1-9-4

رده امۀ  بیاناا   مقدارکند تا اطمینان حاص  کند که  را ایجاد و مستند  رو، اجراییباید تودیدکننده 

 ند.رومیاا حف   مشخصه

 محصوالت نامنطبق  1-9-5

عدم اقدامات مناسب برا  اصالح والت نامنطب  رناسایی رود، باید فوراً اگر درطول کنترل تودید کارخانه محص

 د. وجایی محصوالت معیوب اجرا ر و جابه  ااسموفقیت

  
 


