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︀ره ﹝ــــــــ︀ د︋ر

 ︿﹚︐﹞ ـــ︀ی﹨ ︉ ﹛︀﹇ ️ ︣ا﹩ و ︨ـــ︀︠ ︡ در اوا﹏ د﹨ــــ﹥ ۶۰  ︋﹥ ﹝﹠︷ــــ﹢ر ︵ ️ ر︻ــــ �︫︣
                       ️︠︀︨ و   ﹩︣ا ︵ ز﹝﹫﹠﹥  در  را  ︠﹢د   ️ ﹫﹛︀︺﹁ د﹨﹥    ﹟ا  ︣ او︠ا از  و   ︡ ︣د �  ︦ ﹫︨︀︑
 ،﹩︣ا ︣︋﹥ و︑︀﹙ش در ︵ ︀  ۴۰ ︨︀ل ︑︖ ︋ ︣ ︲︀ ︀ل د. در﹢﹝﹡ ︤ �︣﹝︐﹞ ﹚﹩ل ﹨︀ی ر ︀ ﹠﹫﹞︣ ︑
﹥ ︻﹠﹢ان   ︋︐﹩︺﹠ ︣ق︮  ︡ و ﹁ـــ︣وش ︵﹫︿ و︨﹫﹩︺ از ﹝︭﹢︀﹜ت و ﹝﹙︤و﹝ـ︀ت︋  ﹫﹛﹢︑ ،﹤︺︨﹢︑
﹢د ادا﹝﹥ ﹩﹝ د﹨︡.  ︠️ ﹫﹛︀︺﹁ ﹤ ︀ور﹝﹫︀﹡﹥︋  ︣﹝﹫﹠︀ل ﹨︀ی ر﹩﹙ در︠  ︋︤ر�︣︐﹟ ︑﹢﹜﹫︡�﹠﹠︡ه ی ︑

 
 ︀  ︋﹅︋︀︴﹞ ️ ︀ �﹫﹀﹫ـ ︡ ﹝︭ـ﹢︀﹜ت︋  ︣︀ن، ︑﹢﹜﹫ ️ ﹝︪︐ـ ︀︲ر ︉ ︐︀ی ︗﹙ ︡ ﹨﹞ـــ﹢اره در ر︨ا ر︻
 ﹤ ️ و د︨︐﹫︀﹩︋︋  ︣ار داده ︨ا ﹢د ﹇ ︀ز﹝︀﹩﹡︠  ︡اف︨  ︣﹜﹢﹥ ا﹨ ﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹩﹙ را︨  ︡ارد﹨︀ی︋  ︐︀﹡ـ ︨ا
ــ﹩﹙ و  ︣﹅ ︫﹠︀︨ـــ︀﹩، ارز︀﹩︋ و ا﹡︐ـ︀ب ︑︃﹝﹫﹟ �﹠﹠︡�︀ن ﹝︺︐︣︊ د︠ا ︡اف را از ︵ـــ ا﹟ ا﹨
�︀ر�︣﹫ی  ︬ و︋  ︭︐﹞ ﹡﹩︀︧﹡︣ه �︣﹫ی از ﹡︣﹫وی ا ـــ  ︋︀ ︣︾ـ﹢ب︋  ︠ــ︀ر﹩︗ و ︑︃﹝﹫﹟ ﹝﹢اد او﹜﹫﹥ ﹝

.️ ︣﹁︐﹥ ﹝﹆﹅ ﹡﹞ــ﹢ده ︨ا ︪﹫ ﹝︀︫﹫﹟ آ︀﹜ت و ︑︖ــ︤﹫ات︎ 

️ ﹨︀ی ﹝︺︐︣︊ VDE و  �︣ ︡ارد IEC از︫  ﹡︀︐ ︀ ︨ا ︢ �﹢ا﹨﹫﹠︀﹝﹥ ﹨ـــ︀ی ا﹡︴︊︀ق ﹝︭ـــ﹢ل︋  ︠ا
︐﹀ــــ︀ده از ﹝︭ـــ﹢︀﹜ت  ️ ︨ا ﹥ ﹝﹠︷ـ﹢ر ا︔︊︀ت ﹇︀︋﹙﹫  ︋EX ﹤﹞︀﹠﹫﹨ا﹢� ︢ KEMA ،  ﹨﹞︙﹠﹫﹟ ︠ا
︀ ﹨ــــ︡ف ︑︱﹞﹫﹟   ︋ISO9001:2015 ﹤﹞︀﹠﹫﹨ا﹢� ︢ ـــ ︡ ا﹡﹀︖︀ر و ︠ا در ﹝﹫︳ ﹨ـــ︀ی ﹝︧︐︺
 ︉︗﹢﹞ ﹤� ︡ ︫︀  ︋﹞﹩ ︡ ️ ر︻ �︣ ︀ز﹝ـ︀ن از ︗﹞﹙﹥ ا﹁︐︀رات︫   ︨︣ ︊ــــ﹢د ﹝︧︐ـــ﹞ ️ و︋  �﹫﹀﹫ــــ
️ ﹨ـــــ︀ی ︪﹞�ـــــ︣﹫ در  ︣ان و ﹝﹢﹁﹆﹫ در ا ﹚﹩ل ﹨︀ی ر ︀ ﹠﹫﹞︣ ︀زار ︑ ﹛ در︋   ︨﹟︣ ︑﹛︀︀ ︭﹢ل︋ 

.️ ︡ه ︨ا  ︫﹡﹩︀︗ ︀زار﹨︀ی  ︋﹤ ـــــ︀درات︋   ︮︣ ا﹝ـــ

١



ا︠︢ �﹢ا﹨﹫﹠︀﹝﹥ VDE آ﹜﹞︀ن
ا︠︢ �﹢ا﹨﹫﹠︀﹝﹥ EAC رو︨﹫﹥
︡﹠﹚﹨ KEMA ﹤﹞︀﹠﹫﹨ا︠︢ �﹢ا

IQNET ️﹫﹀﹫� ️︣ ︡﹞ ﹜︐︧ــ﹫  ︨ISO9001:2015 ﹤﹞︀﹠﹫﹨ا︠︢ �﹢ا
DQS ️﹫﹀﹫� ️︣ ︡﹞ ﹜︐︧ــــــ﹫  ︨ ISO9001:2015  ﹤﹞︀﹠﹫﹨ا︠︢ �﹢ا

 ︡﹠﹚﹨ KEMA ️�︣ ا︠︢ �﹢ا﹨﹫﹠︀﹝﹥  EX  از︫ 
︣ان ا︠ـــ︢ �ـــ﹢ا﹨﹫﹠︀﹝ـــــــ﹥ از ︨︀ز﹝ــــــ︀ن ﹝﹙ـــــ﹩ ا︨︐︀﹡︡ارد اـــــــ

ـــــ︣�️ ︑﹢ا﹡﹫ــــــ︣ ا︠ـــــ︢ ︑︀﹫ـــــ︡﹥ از︫ 

ـ︣ق ا︨︐ـ︀ن ﹨ـــــ︀ی: ︱ـــــــ﹢ر در و﹡︡ور ﹜﹫ـ︧ــــ️ ︑﹢زـــ︹︋ 
︐︀ن و ... ﹢︨ز ︀︖︀ن –︠  ︣ا︨︀ن – آذ︋ر ︣ان - ا︮﹀︀ن –︠  ︑
ا︠ـــــــــ︢ �ـــــــ﹢ا﹨ـــــ﹩ ︑︧ــــــــ️ ︎︥و﹨ـ︪ـ�ـــــــ︀ه ﹡﹫ــــــــــ︣و
﹠︺ـــــــــ﹩︐ ﹝︍﹠︀ ︱ـــــــــــ﹢ر در و﹡ـــــ︡ور ﹜﹫ـ︧ــــــ️ �ــــــــ︣وه︮ 
ــ﹠︺ـــــــــ️ ﹡﹀ــــــــــ️  ︮(EP) ︡ــــــــــ﹠﹚ ︱ـــــــ﹢ر در ﹜﹫︧ــــــ️︋ 
﹫﹞︀ن و ﹞ــــ﹏ و ﹡﹆ـــ﹏ ﹠︀ــــ︹ ﹁ــــــ﹢︀﹜د ،︨   ︱ــــــ﹢ر در︮ 
ــــ︀ل ١٣٩٩ ︣︑︣ ا︨︐︀ن ا︮﹀ــــــ︀ن در︨  ︮ــــ︀در �﹠﹠︡ه ی︋ 

︤ا︩ ر︲︐︪︣﹞ ️︀︀ن و︱﹢ر در ︋︀زار﹨︀ی دا︠﹩﹙ و ︠︀ر﹩︗، د︨︐︀ورد ﹨︀ و ﹝﹢﹁﹆﹫️ ﹨︀ی  ︫︣�️ ر︻︡ در را︨︐︀ی ︑﹆﹅ ا﹨︡اف �﹩﹞ و �﹫﹩﹀،  ار︑﹆︀ی �﹫﹀﹫️ ﹝︭﹢︀﹜ت ، ا﹁
︣ه �︣﹫ی از ﹡︣﹫وی ا﹡︧︀﹩﹡ ﹝︖︣ب، ﹝﹢﹁﹅ ︋﹥ ا︠︢ �﹢ا﹨﹫﹠︀﹝﹥ ﹨︀ و  ︋ و ︤︖﹞ ︀ه ﹨︀ی�︪︀﹞و︗﹢د آز ︀︋ ﹟﹫﹠︙﹝﹨ . ️︨ده ا﹢﹝﹡ ︉︧� ︿﹚︐﹞ ︀ن ﹨︀ ی﹞ی را از ︨﹢ی ︨︀ز﹫︣�﹝︪

︡ه ا︨️. ﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹩﹙︫  ︑︡﹫︀﹥ ﹨︀ی︋ 

﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹩﹙: ︤ا︩ �﹫﹀﹫️ و ا︠︢ ︑︡﹫︀﹥ ﹨︀ی︋  ︣�️ در را︨︐︀ی ا﹁  ︫﹜﹞ ا﹇︡ا﹝︀ت

٢

د︨︐︀ورد ﹨︀ و ا﹁︐︀رات



٣

د︨︐︀ورد ﹨︀ و ا﹁︐︀رات



︣︀ن ︋︣﹩︠ از ﹝ـــ︪ـ︐ــــــ

︡ه ا︨️: ︩ ا︫︀ره︫   ︋﹟︀ن در ا︐︪︣﹞ ﹟از ا ︠﹩︣  ︋﹤  ︋﹤� ︡︀﹝﹡ ﹡﹩︀ ︡﹝︀ت ︨ر  ︠︹︀﹠ ︀︊︀ن︮   ︮﹤ ︀﹜﹫︀ن ﹝︐﹢ا﹩﹜︋  ︫︣�️ ر︻︡  ا﹁︐︀ر دارد در ︵﹢ل︨ 

. ︡﹠︫︀  ︋﹞﹩ ️�︣  ︫﹟︀ی ا︮﹩﹙ ا﹨ ﹤︀﹞︣ ︧﹫︀ری از ﹝︪︣︐︀ن د�︣ �﹥ در ︀ل ︀︲︣ ︗︤و︨  و︋ 

تابلــــو تابـــش  شرکــــت  بهـــــران نفـــت  لشرکـــت  کنتــــــــر پایا  شرکـــت  تابلــو آشتیــان  مپنــــــــــــاشرکــــت  وه  شــرکت پــــــارس تابلـــــــوگــــــــــــــر شــرکت تـــــــــوان تابلـــــو

آسانسور آريان  شرکت ذوب آهن اصفهانشــرکت  مجتمــــــع فــــوالد مبارکه شــرکت الکتـــــــرو کویــــر شــرکت تأمیــــــــن تابلــــو شرکت ماشین سازی شمال شـــــرکت لنـــــــــــا یـــــــــزد

شــرکت داتیس آسانسور شــرکت کــــــرمان تابلــــــوشــرکت تابـــــــان تابلـــــــو جابـــــــــــــــونشــــرکت ایــــــــران تابلــــوشرکت تأمین ملزومات برق شـــــــــرکت 

۴



︑︃﹝﹫ـــ﹟ �﹠﹠ــــ︡�︀ن

۵

︗ ︀﹨ ️﹫﹛︀︺﹁ ﹟︣️ ا︖︀د ز﹡︖︣﹫ه ︑︃﹝﹫﹟  ︣ا﹠︡ ا﹟ ا﹡︐︀ب،  ﹩﹊ از ︲︣وری ︑ ﹢د ﹁  ︫﹞﹩ ︒︻︀ ︥� و ﹝﹛ ا︨️  �﹥︋  ا﹡︐︀ب ︑︃﹝﹫﹟ �﹠﹠︡ه ﹝﹠︀︨︉ در ز﹡︖︣﹫ه ︑︃﹝﹫﹟ � ﹝﹢︲﹢ع ا︨︣︐ا︑
.︫︡︀  ︋︉︨︀﹠﹞

︡﹝︀ت  ︪︀ی ﹝︐﹙︿ ﹡︷︣﹫ �︀︀﹜ و︠  ︀ز﹝︀ن در︋  ︣︑﹀︹ ﹡﹞﹢دن ﹡﹫︀ز﹨︀ی︨  ﹞ ️︗ ه و ︑﹢ان ︑︀﹝﹫﹟ در︐︧︣� ︳︧ ︤﹠︩ ﹝︐﹆︀︲﹫︀ن ︑﹢ا﹡﹞﹠︡ و︋  ︀ ﹨︡ف � ︡﹝︀ت︋  ﹫﹞︀﹡�︀ران �︀︀﹜ و︠   ︎︋﹩︀ارز
︤ا︩ ا︵﹞﹫﹠︀ن ﹝︪︣︐︀ن، ︋︊﹢د �﹫﹀﹫️ ︑︀﹝﹫﹟ ، �︀﹨︩ ﹇﹫﹞️ ︑﹞︀م ︫︡ه ، ︢ف ا﹡︭︀ر و ا︖︀د ﹁︱︀ی ر﹇︀︋﹩︐ ︋﹫﹟ ﹝︐﹆︀︲﹫︀ن  رو﹩︫ ﹡︷︀م ﹝﹠︡ ﹩﹝ ︋︀︫︡. ا﹟ ا﹇︡ام در ︗️ ا﹁

︣د︡ه ا︨️ . ا︖︀د �

︋ــــــــ︀دا ﹟﹫︫︀﹞ ﹤﹠﹫︋ ﹢�﹡ ️�︫︣ Bihler ــــــــ﹟ ︨ــــــ︀زی﹫︫︀﹞ ﹝︖︐﹞ــــــــ︹ ﹁﹢︀﹜د ﹝︊︀ر�﹥ ﹠︣﹨︀  ︋︡ ﹫  ︫︦ ﹞ ︹︀﹠  ︮️ �︫︣



︣﹝﹫﹠︀ل ﹨︀ی ︨ــ︣ی ︎﹫﹩︙ ︨︀︠︐﹥ ︫ــ︡ه از ﹝﹢اد ︎﹩﹙ آ﹝﹫︡ و  ︑
 ︀ ︐﹥  و ا﹁︪︀ن︋  ︐﹥، ﹠︡ ︫ر ︣ای �︀︋﹏ ﹨ـ︀ ی � ︫ر  ︋︉︨︀﹠﹞

︀︫ـــ︡.  ︋﹞﹩ ︿﹚︐﹞ ︀ی﹨ ︹︴﹆﹞ ـــ︴︨

︑︣﹝﹫﹠︀ل ر﹩﹙ ︨︣ی ︎﹫﹩︙

﹨︀ی   ﹜︐︧﹫︨ در  آز﹝﹢ن  ︫﹢﹡︡ه   ︹︴﹇ ︣﹝﹫﹠︀ل  ︑ ︨︣ی 
�﹠︐ـــــ︣ل از راه دور و ا﹡︡ازه �︣﹫ی ﹝︡ارات ﹝﹢رد ا︨︐﹀︀ده 

︣ار ﹩﹝ �︣﹫د.  ﹇

︑︣﹝﹫﹠︀ل ر﹩﹙ ︨︣ی ﹇︴︹ ︫﹢﹡︡ه  آز﹝﹢ن

︑︣﹝﹫﹠︀ل ﹁︪ـــــــ︀ری، ﹡﹢ع ︋﹫﹠ـ﹥ از ︨ــــــــ︣ی ︑︣﹝﹫﹠︀ل ︋︡ون ︎﹫︘ 
︣﹁ــــ﹥  ︮  ،﹩︣ا ︵ــــ در   ︐︪︣﹫︋  ﹩︀︊ز  ︣︋ ︻︀﹙وه   ﹤�  ︫︡︀︋  ﹞﹩
︗﹢﹩ در ز﹝︀ن، ︨﹢﹜️ و ا︵﹞﹫﹠︀ن در ا︑︭︀ل و ﹨﹞︙﹠﹫﹟ 

.︡︀︠︣وج �︀︋﹏ را ︑︱﹞﹫﹟ ﹩﹝ ﹡﹞ـــ

︑︣﹝﹫﹠︀ل ر﹩﹙ ︨︣ی ﹁︪︀ری

ا﹡︡ازه  ︣﹝﹫﹠︀ل ﹨︀ی ︫︀﹝﹏ ﹇︴︺︀ت ا﹜�︣︐و﹡﹫﹩﹊ ︋﹥ ﹝﹠︷﹢ر  ︑
︣﹝﹫﹠︀ل ﹨︀ی ﹇︴︹  ︑ �︣﹫ی، ︑︧️ و ﹝︀﹡﹫︐﹢ر﹠� ﹝︡ارات و 
﹝﹢رد  �︣﹫ی  ا﹡︡ازه  و  �﹠︣︐ل  ﹨︀ی   ﹜︐︧﹫︨ ﹡︤﹫در  ︫﹢﹡︡ه 

︣ار ﹩﹝ �︣﹫د. ا︨︐﹀ـــــ︀ده ﹇

︑︣﹝﹫﹠︀ل  ر﹩﹙ ︨︣ی ﹇︴︹ ︫ــ﹢﹡︡ه
︫︀﹝ــــــــــ﹏ ﹇︴︺ـــــــــــ︀ت ا﹜�︣︐و﹡﹫﹩﹊

�﹩﹙ ا︨️ �ــ﹥  ︫﹤ ︣ا﹩ ا﹞ ﹟︭ــــ﹢ل︋  ︵ــــــ
ـــ︣و﹩︗ ا﹝ـ�︀ن ا︨︐﹀ــ︀ده از ︑︺︡اد ورودی و︠ 
︀﹡﹩﹍ و ﹝︪︀︋﹥  ︠،︐﹩︺﹠ د﹜﹢اه، در ﹝︭︀رف︮ 

ــ︀زد. آن را ﹝﹫︧ـــــ︣ ﹩﹝︨ 

︑︣﹝﹫﹠︀ل ︫︀︠﹥ ای

۶

︑︣﹝﹫﹠︀ل ︋︀ ﹜﹫﹠� ﹁﹫ــــــــ﹢زی ︗ــــــــــ️ ﹀︀︸ـــــ️ و �﹠︣︐ل 
︑︖ــــــــــ︤﹫ات، ﹝ــــــــــــ︀︫﹫﹟ ﹨ــــــــــــ︀ی ︋︣﹩﹇ و ﹨﹞︙﹠﹫﹟ در 
︣ار ﹩﹝ �︣﹫د. ︨﹫︧︐﹛ ﹨︀ی ا︑﹢﹝︀︨﹫﹢ن ﹝﹢رد ا︨︐﹀︀ده ﹇

︑︣﹝﹫﹠︀ل ر﹩﹙ ︨︣ی ﹁﹫﹢زی



  IEC۶۰۹۴۷-۷-۱ ︀ل  ︋︣ ا︨ــــــ︀س ا︨︐︀﹡ــــــــ︡ارد﹠﹫﹞︣ ا﹟ ﹡﹢ع ︑
︣د︡ه ا︨️. ︣ا﹩ �ـــــ ︣ا﹡︦ ︵ ︣ روی ︑ ︣ای ا︨︐﹀︀ده︋  ︋

︣ا﹡︦ ︑︣﹝﹫﹠︀ل ︑

︣﹁︐﹟ ︑︡ا︋︣﹫ ا﹝﹠﹫﹩︐ و  ︣︀ن ︋︀︀﹜، ︋︀ در﹡︷︣ � ︣﹝﹫﹠︀ل ︨ـــ︣ی ︗ ︑
 ﹛︀︀︋ ︣︀ن  در ﹝︡ارات ︗ ا︨︐﹀︀ده  ︋﹥ ﹝﹠︷ــــ﹢ر  ا﹞ـــ﹟  ا︑︭︀ل 

︡ه ا︨️.  ︫︡﹫﹛﹢︑

︑︣﹝﹫﹠︀ل ر﹩﹙ ︨︣ی ︗︣︀ن ︋︀︀﹜- ︫﹞﹩︪

ا﹝�ــــــــــ︀ن   ﹤� ا︨️   ﹚﹩�︫  ﹤︋ ﹝︭ـــــ﹢ل   ﹟ا  ﹩︣ا ︵
ا︨︐﹀ــــــ︀ده از ︑︺ـــــــ︡اد ورودی و ︠ـــ︣و﹩︗ د﹜ـــــــــ﹢اه، در 

ــــ︀زد. ︀﹡﹩﹍ و ﹝︪︀︋﹥ آن را ﹝﹫︧ــــــــ︣ ﹩﹝︨  ﹝︭ـــــ︀رف︠ 

︑︣﹝﹫﹠︀ل ا﹡︪︺︀﹩︋

دا�️ ︠︀﹡﹩﹍- ︋︡ون ︫﹫︀ر
﹫︀ر و ﹇︀︋﹏ ا︨︐﹀︀ده  ︡ون︫  ا﹟ ﹝︖﹞﹢︻ـــ﹥ از دا�️  از ﹡ــــ﹢ع︋ 

.︫︡︀ ︀︠︐﹞︀ن ﹩﹝︋  در ﹝︭︀رف دا︠﹩﹙︨ 

۷

دا�️ �︿ ︠﹢اب
دا�️ �︿ ︠﹢اب (︎︪️ ︧︉ دار) ︗ـــ️ ﹡�︡اری 

ا﹞﹟ ︨﹫﹛ در ﹝︭︀رف اداری و روی ︨︴ـ ز﹝﹫﹟ 
︣ا︋︣ ﹁︪︀ر  ︀︫︡. ا︨︐﹀ــ︀ده از PVC ﹝﹆︀وم در︋   ︋﹞﹩
  ︀﹞︣ � �﹠﹠︡ه   ︹︵︀︨ ︑︖︤﹫ات  از   ︫﹩︀﹡ ︣ارت  و

.︫︡︀  ︋﹞﹩

﹫︀ر دار و ︗ــــ️ ا︨︐﹀ـــــ︀ده در  ا﹟ ﹝︖﹞﹢︻﹥ از دا�️ از ﹡﹢ع︫ 
﹫︀ر  ︀︫︡. دا�ــــ️︫  ﹠︺﹩︐ و �﹠︐ــــ︣ل ﹩﹝︋  ــ︣ق︮  ︑︀︋﹙ــــ﹢ ﹨ــــ︀ی︋ 
﹥ د︨ــ️  ︀︫ـــ︡ �﹥ از آ︨﹫︉︋  دار ر︻ـــ︡ دارای ﹜︊﹥ PVC ﹡︣م ﹩﹝︋ 

.︡︀﹝﹡ ﹞﹩ ــــ︣ی﹫�﹢﹚︗

دا�️ ︮﹠︺﹩︐-  ︫﹫︀ر دار



۸

︣︋﹠︡ی ﹝� ️︧︋
ـ﹢د و  ﹩﹙ آ﹝﹫ـــــ︡ ︑﹢﹜﹫︡ ﹩﹝︫  ︣︋﹠︡ی ر︻ـــــ︡ از ﹝﹢اد︎  ︋︧️ �﹞ـــــ
︣ا︋︣ ︑﹠︩ ﹨︀ی ︋︀︀﹜  از ا﹡︺︴︀ف ︢︎︣ی �︀﹩﹁ و ا︨︐�︀م در ︋

 .︫︡︀ ﹢ردار ﹩﹝︋  ︣︠︋

︣اغ ︨﹫�﹠︀ل 
﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙ــــــ﹩    ︀ ا︨︐︀﹡︡ارد︋  ﹫�ـ﹠︀ل ﹨ــــ︀ی ر︻ـــــ︡ ﹝︴︀︋﹅︋  ︣اغ︨  
 ️﹫﹚︋︀﹇ ا︨️.  ︣د︡ه  �  ﹤ارا و   ﹩︣ا ︵  IEC۶۰۹۴۷-۵-۱
ا︨︐﹀︀ده از ︀﹜﹝︌ ﹨ــ︀ی ﹝﹫﹩BA9S  در ﹝︡ل RSL و ﹝︭﹢ل 

IN  دارای ︀﹜﹝︌ ︔︀︋️ ا︨️.

�﹙﹫︡ ﹨︀ی �﹠︣︐ل
 IEC۶۰۹۴۷-۵-۱   ︀ی �﹠︣︐ل ر︻︡ ﹝︴︀︋﹅ ︋︀ ا︨︐︀﹡︡ارد﹨ ︡﹫﹚�

︡ه ا︨️. ︣ا﹩ و ︑﹢﹜﹫︫︡  ︵
از ا﹡﹢اع ا﹟ �﹙﹫ـــ︡ ﹨ـــــ︀ ﹩﹝ ︑﹢ان ︋﹥ �﹙﹫ـــــ︡ ا︨︐︌ و ا︨︐︀رت، 
﹙�︐﹢ری و �﹙﹫ــ︡ ا﹝︣︗﹠﹩︧  �﹙﹫︡ا︨︐︌ ا︨︐︀رت دو︋﹏، �﹙﹫ــ︨︡ 
︩ ا︫ــــ︀ره ﹡﹞ـــــ﹢د. ︣︠ ︡︣اه وا︫ـــ︣ ︲ـــ ﹥ ﹨﹞ــــ ـــ﹢﹡︡ه︋  ﹇﹀ـــــ﹏︫ 

︥ه و  و ا︵﹞﹫﹠︀ن و ﹠﹩﹝ا ،️︸︀﹀ ر﹢︷﹠﹞ ﹤︋ ز ﹨ـ﹢﹜︡ر﹢﹫﹁
︣د︡ه ا︨️.  ︣ا﹩ �ـــ ︀ر ︵ــــ  ︋️︑ ﹏ـــ﹟ ﹇︴ــــ︹ و و︮ـ﹫﹠︙﹝﹨

﹁﹫﹢ز ﹨﹢﹜︡ر

︑︖︤﹫ات ﹀︀︸️ از ﹝︡ار
﹨︀ی  ر﹡︕  ا﹡﹢اع   ﹏﹞︀︫  ︐﹩︸︀﹀ ︑︖︤﹫ات  از   ﹤︻﹢﹝︖﹞  ﹟ا
 ︡﹫﹚�  ،﹊﹩﹝�  ️�︀︐﹠� ﹝﹫﹠﹫︀︑﹢ری،  ﹨︀ی   ︡﹫﹚�  ﹡﹩︀︣ ︗
ا︤و︀﹜︑﹢ر      ︡﹫﹚�  ﹟﹫﹠︙﹝﹨ و   ︊﹩﹫�︣︑ و  ︨︀ده  ︗︀ن   ︶﹁︀﹞
 ، ︋︀ر  ا︲︀﹁﹥  ︣ا︋︣  ︋ در  ﹝ـــ︡ار  از   ️︸︀﹀ ︗ـــ️   ﹤�︫︡︀︋  ﹞﹩

︣︀ن ﹡︪﹩︐ ︑﹢﹜﹫︡ و ︻︣︲﹥ �︣د︡ه ا︨️. ا︑︭︀ل �﹢︑︀ه و ︗

﹥ ا︑︭︀ل ﹁︀ز، ﹡﹢ل و ز﹝﹫﹟ ﹩﹢﹚︋︀︑ ︤︣ ر︻︡ دارای︨  ︎
︀ ︀ LED و ﹝︴︀︋ـــــــــ﹅︋  ـــــ︡ون LED و︋  در دو﹡ــــــــ﹢ع︋ 
ــــ︡ه ا︨️. ﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹩﹙ ︑﹢﹜﹫︫︡  ا︨︐︀﹡︡ارد ﹨ـــــــ︀ی︋ 

﹩﹢﹚︋︀︑ ︤︣︎



︫︊�﹥ ﹁︣وش ر︻︡

۹

︨﹞﹠︀ن

�﹙︧︐︀ن ︣ا︨︀ن ︫﹞︀﹩﹜ ︠

︣ا︨︀ن ر︲﹢ی ︠

︣ا︨︀ن ︗﹠﹢﹩︋ ︠
ا︮﹀︀ن

︐︀ن ︠﹢︨ز

ا︀﹙م

︐︀ن ︨︣﹛

�︣﹝︀﹡︪︀ه ﹝︣�︤ی
﹜﹇

︣ان ︑

﹝︀ز﹡︡ران
ا﹜︣︊ز

�﹫︀﹙ن

ارد︋﹫﹏

﹟︤و﹇

ز﹡︖︀ن

﹨﹞︡ان

�︣د︨︐︀ن

︀︖︀ن آذ︋ر
︋﹩︣︾

︀︖︀ن آذ︋ر
﹇﹩︫︣

︤د

�︣﹝︀ن

﹨︣﹝︤�︀ن

﹁︀رس
︫︣﹢︋

�﹢﹚﹫�﹥ و
︡﹝︣ا ﹢︋

︀ر ﹝︀ل
و ︋︐﹫︀ری

︨﹫︧︐︀ن و
︋﹙﹢︧︐︀ن

︀︖ــــ︀ن آذ︋ر
ار﹝﹠︧︐ــ︀ن

︑︣�﹫ـــــ﹥

︣اق ︻ــــــ

�ــــ﹢ـ️
︎︀�︧︐ــــ︀ن

ا﹁︽︀﹡︧︐ـــ︀ن

�︧︐ـــــ︀ن ا︋ز

︑︣�﹞﹠︧︐ـــــ︀ن

از   ﹡﹩︀︊﹫︐︪︎ و  ︣︀ن   ﹝︪︐ـ ︠﹢ا︨︐ـ﹥   ﹤︋ ︣ام  ا︐ـ
﹡﹫︀ز﹨︀ی آن ﹨ـ︀، ا ز ﹝﹢اردی ا︨️ �﹥ ﹝︀ ︠﹢د را ︋﹥ 
 ︐﹩�︫︣ ︻﹠ـ﹢ان   ﹤︋ ر︻ـ︡   .﹜ا ﹡﹞﹢ده  ﹝︐︺ـ︡  آن 
︀ور﹝﹫︀﹡﹥  ︀زار﹨ـ︀ی دا︠﹩﹙ و ﹨﹞︙﹠﹫ـ﹟︠  ︎﹫︪ــ︣و در︋ 
 ︀ ﹫︩ از ︀﹝﹡ ۷۰﹠︡﹩﹎ و ︻︀﹝ــــ﹏ ﹁︣وش ︑﹢ا﹡︧︐﹥︋   ︋︀︋
︀درات  ︡ارد ﹨︀ی روز ارو︎︀،︮  ﹡︀︐ ︀ ︨ا ارا﹞ ﹤︭ـ﹢︀﹜ت︋ 
︋︀زار﹨︀ی ︗︀﹩﹡ ﹡︤﹫ دا︫︐﹥ ︋︀︫︡.  ﹤︋ ︪﹞�︣﹫ی 
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