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 : فرآیند بهبود پارسیان شرکت معرفي     

مدیریتي و  های سيستمساله خود در زمينه مشاوره و آموزش  15فرایند بهبود پارسيان با اتكاء به تجربه شركت 

. این شركت با نماید ميسایر خدمات مرتبط با استفاده از دانش و تجربه متخصصان و اساتيد دانشگاهي فعاليت 

 ،آموزشي مختلف ای دوره 1000بيش از  ایراني و برگزاری های سازمانپروژه اجرایي در  500اجرای بيش از 

 روع نموده است.ش 1383از سال  يو اساتيد دانشگاه المللي بينهمكاری خود با گروهي از مشاوران 

 :گردد ميبه صورت زیر تقسيم  شبهبود پارسيان به چند بخ دخدمات شركت فراین

 مدیریتي : های سیستمشاوره م (1

 توسعه کسب و کار: -الف

 برند سازی و مدیریت برند 

 توسعه بازار 

 مهندسي فروش و بازاریابي 

 عارضه یابي 

  رویچرخه بهره 

 سيستم مدیریت منابع انساني 

 پاداش و تنبيه بر اساس عملكرد پرسنل( يسيستم نظام انگيزش( 

  6پياده سازیδ 

 سيستم مدیریت بازار 

 سيستم مدیریت استراتژیك  

 ارزیابي عملكرد سازمان/واحد/فرد 

 های مالياتي مشاوره 

 حسابداری و حسابداری صنعتي 

 مدیریت کیفیت یاستانداردها -ب

 تسيستم مدیریت كيفي ISO9001:2015 

 نسيستم مدیریت رضایت مندی مشتریا ISO10001,2,3,4 

  ( تروشيميپ از،گ )نفت، تكيفيسيستم مدیریتISO/TS29001:2009 

 ( سيستم مدیریت كيفيت )صنعت خوردوISO/TS16949:2009 

 تجهيزات پزشكي تسيستم مدیریت كيفي( )ISO13485:2003 
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 ایمني و بهداشت حرفه ای یاستانداردها-ج

 تسيستم مدیریت محيط زیس ISO14001:2015 

  سيستم مدیریت ایمني و بهداشت حرفه ایOHSAS18001:2007 

 تسالمت و محيط زیس ،سيستم مدیریت ایمني HSE 

 سایر -د

 تسيستم مدیریت امنيت اطالعا ISO27001:2013 

  سيستم مدیریت آموزشيISO10015:1999 

 سيستم مدیریت آزمایشگاه ISO17025 

 يسيستم مدیریت آموزش IWA2 

  سيستم مدیریت ماليRF9000 

 نمدل تعالي سازما EFQM 

  تمدیریت اطالعاسيستم MIS 

  سيستمPM 

 سيستم مدیریت پروژه و كنترل پروژه 

  كيفيت ابزارهایمشاوره و پياده سازی (SPC,MSA,FMEA,COQ,5S.CIP,…)  

 CRM 
 استاندارد فني محصول 

  گواهي فني 

 CE MARK 
 تحقيقات در خصوص منابع انساني، بازار، شاخصهای كليدی و... 

 ...... 

 مدیریت پروژه-ه
 ISO21500مشاوره سيستم مدیریت پروژه 

 ISO10006مشاوره سيستم مدیریت پروژه 

 PMBOKمشاوره سيستم مدیریت پروژه 

 
 

 موزش:آ (2

 مدیریتي  های يستمسآموزش كليه 

 ( ممیزی:3

 های مدیریتي يستمسام مميزی داخلي انج-
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 ازرسي فني:ب (4

 ها شركت ها سازمانفني قطعات بنا به درخواست  های يبازرس

 دمات بازرسي کاال:خ (5

  المللي ينببر اساس استانداردهای  كاالهاكنترل كيفي  يو بازرسارائه خدمات نمونه برداری 

 دمات نرم افزاری :خ (6

 داشبورد نرم افزاری مدیریتي از جمله مدیریت یها بسته یزیر طرحارائه خدمات نرم افزاری شامل 
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 وتائیدیه ها:شرح اعتبارات 

 برنامه ریزی كشورمدیریت دارای رتبه سازمان -1

 (IMCA)ت از انجمن مشاوران مدیری تائيدیه-2

 مجوز صنایع ومعادن-3

 دارای تایيدیه از معاونت راهبردی ریاست جمهور در خصوص آموزش كاركنان دولت -4

 در خصوص آموزش نتائيدیه از موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ایرا-5

 در خصوص مشاوره نتائيدیه از موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ایرا-6

 مشاور مورد تایيد سازمان تجهيزات پزشكي-7

 تایيدیه صالحيت از سازمان نوسازی صنایع ایران-8

 )استان قم( ای حرفهدارای اعتبار سازمان فني -9

 )استان تهران( ای حرفهدارای اعتبار سازمان فني -10

 تایيدیه صالحيت شركت ملي نفت ایراندارای -11
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 نمودار سازماني شرکت فرآیند بهبود پارسیان

 

 الیف و انتشارات:ت ،سوابق ترجمه
 

مقاله موضوع  زمان 

 1385 اقتصادی های بنگاهلزوم چرخه بهره وری در  .1
 ISO10015 1386لزوم استاندارد  .2

 1385 لزوم برنامه ریزی استراتژیک در کسب و کار .3

 1385 در صنعت ساختمان HSE، ISO9001لزوم  .4

5. Ce 1386 شدن  امي به جلو جهت جهانگ 

 1387 حرکت به سوی تعالي .6

 1389 گام افزایش فروش  7 .7

 1390 تعالي سازماني در وزارت راه و شهر سازی .8

 1390 تعالي به زباني ساده و متفاوت .9

 1391 چابک های سازماننقش رهبران سازماني در  .10

 1393 تحقیقات بازاریابي بر اقتصاد مقاومتيتأثیر  .11

 زمان کتاب و تالیف ترجمه

  ISO9001:2000ترجمه استاندارد مدیریت کیفیت  -1

 

1385 

  ISO9001:2008ترجمه استاندارد مدیریت کیفیت  -2

 

1389 

 ISO27001 تطالعااترجمه استاندارد مدیریت امنیت  -3

 

1387 

 ISO10004 1390 مشتریانترجمه استاندارد مدیریت رضایتمندی  -4

 1393 مدل اقتصاد مقاومتي -5

 ISO9001: 2015 1394ترجمه استاندارد  -6
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 پیش گفتار

ISO كار آماده سازی  ت.یك )سازمان بين المللي استاندارد( یك فدراسيون جهاني از استانداردهای ملي اس

انجام مي شود. هر عضو عالقه مند در  ISOاستانداردهای بين المللي به طور معمول از طریق كميته های فني 

یك موضوع یك كميته فني بوده است كه حق تاسيس در آن كميته نشان داده مي شود. سازمان های بين 

همكاری نزدیك با  ISO، نيز در این كار مشاركت دارند. ISOالمللي، دولتي وغير دولتي، در ارتباط با 

 ستاندارد برق دارد.( در تمام مسائل اIECكميسيون الكتروتكنيك )

 (.2پيش نویس شده است )قسمت  ISO / IECاستانداردهای بين المللي مطابق با قوانين داده شده در راهنما 

پيش نویس استانداردهای بين  ت.وظيفه اصلي كميته های فني آماده سازی برای استانداردهای بين المللي اس

 المللي مطابق با كميته های فني آماده شده است.

توجه ها به این سمت است كه برخي از سندها و فاكتورهای گفته شده ميتواند موضوع حقوقي و ثبت اختراعات 

 باشد.

 ISO 16069 فني كميته توسط ISO / TC 145، فرعي كميته گرافيكي، عالمت های SC2، شناسایي 

 ت.ه اسشد آماده رنگ و نمادها اشكال، عالئم، ایمني،
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 معرفي

 ایمني راه هدایت های سيستم استاندارد به نياز یك ی درنتيجه كار نيروی تحرک و سفر در مداوم رشد

(SWGS )صورت در و دهد مي مناسب مناطق مورد در مردمه ب را الزم اطالعات آنها كه طوری به باشد مي 

 شرایط دیگر یا سوزی آتش قبيل از موارد در شده تعيين امن مناطق با رابطه در اطالعات آوری جمع بهز نيا

 د.ميپرداز اضطراری

 قادرا كشوره همه در افراد ،SWGS مشترک طراحي اصول از المللي بين یكنواخت و مداوم افزار نرم طریق از

 به) هستند سيستم این توسط شده ارائه های جهت و اطالعات كردن دنبال و تر آسان و بهتر تشخيص به

 های تيم دیگر و ها نشان آتش به SWGSد استاندارك ی ،فواید دیگر از ت(اس امن تخليه ارائه به منظوركمك

 ت.اس كرده شایاني كمك اضطراری مواقع در اشغالي مناطق تخليهكمك به  به نجات و امداد

 در شده تعریف های سيستم زبان، موانع به توجه با و يایمن راه هدایت اطالعات كارآمد ارتباط برقراری منظور به

 استاندارد با مطابق فلش مانند گذاری نشانه و گرافيكي نمادهای از استفاده تركيب ،المللي بين استاندارد این

ISO د.مي باش 

 المللي بين استاندارد این توسط بنابراین نبوده، SWGS از بخشي اما ت.اس فرار های راه از نور و سازی روشن

 وجود هایي موقعيت ت.اس شده گرفته نظر در اضطراری فرار نور جای به SWGS. اند نشده داده پوشش

 مثال برای دیگر، شرایط و باشد، نمي نياز مورد اضطراری فرار روشنایي خاص شرایط آن در كه داشت خواهد

 دست از را خود وری بهره تواند مي اضطراری فرار نور كه است ایيج باشد، داشته وجود دود آن در كه شرایطي

 طور به اما است، تر موثر اضطراری تخليه به كمك در و بود خواهد كارآمدتر زمان این در SWGS یك و بدهد

 توصيه سيستم كل برای اضافي مزایای ارائه برای استفاده مورد فرار های راه از نور با تركيب در SWGS كلي

 د.شو مي

 موارد در اثربخشي و سریع شناخت به كمك و بهبود های سيستم از عمومي آگاهي افزایش باعث مداوم ستفادها

 د.نمای ميكمك  اضطراری
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 (SWGS) های سیستم هدایت راه ایمني - ایمني عالئم - گرافیکي نمادهای

نشانه های گرافيكي برای اهداف عمده و زیادی استفاده مي شود و استاندارد و اصولي برای ایجاد این عالمت 

 حفظ انسجام و در نتيجه برای بهيود شناخت و درک الزم است. ،تصویرهای گرافيكي و برای اطمينان از وضوح 

 محدوده -1

 سيستم یك ایجاد برای استفاده مورد بصری اجزای از استفاده و طراحي بر حاكم اصول المللي بين استاندارد این

  .كند مي توصيف را (SWGS) ایمني راه هدایت

 هویژ اطالعات .تاس قطعات برای و يالكتریك موارد برای دو هر معتبر كلي اصول شامل المللي بين استاندارد این

 SWGS از نگهداری و نصب طرح، مواد، انتخاب استفاده، محيط تعریف در ككم برای و مولفه نوع به مربوط

 .است شده داده

 و افراد دست به SWGS دقيق نهایي طرح و خاص افزار نرم. دهد نمي پوشش را ریسك ارزیابي استاندارد این

 .است شده سپرده وظيفه این دار عهده

 فرار مسير روشنایي از استفاده و طراحي خصوص به فرار، مسير اضطراری روشنایي به مربوط الزاماتاین 

 فرار مسير از خاص های ویژگي یا و ایمني تجهيزات عالمت برای يروشنای از اینكه مگر .دشو نمي اضطراری

 .دشو استفاده ها پله یا اضطراری خروج های درب مانند

 توسعه مسئول و IEC و ISO در فني های كميته دیگر توسط و هماهنگي و همكاری با المللي بين استاندارد این

SWGS مقرراتاین استاندارد و  .است شده گرفته نظر در شود مي استفاده دارند را خود خاص نيازهای كه 

 .شود نمي استفاده( IMO) دریانوردیدر  المللي بين سازمان

 المللي بين استاندارد این در شده مشخص خروج عالئم از استفاده باكه  ملي مقررات برخي مثال، برای توجه

 شود اصالح مربوط مقررات كه زماني تا كشورها این در تواند نمي نتيجه در عالئم این .داستفاده ندار اجازه

 .شود استفاده
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 مراجع الزامي -2

ISO 3864-1: 2002، عالئم برای طراحي اصول: 1 قسمت - ایمني عالئم و ایمني رنگ - گرافيكي عالمت 

 2003 سال در چاپ تجدید و اصالح عمومي، اماكن و كار محيط در ایمني

 ISO 7010، اماكن و كار محل در استفاده مورد ایمني عالئم - ایمني عالئم و ایمني رنگ - گرافيكي عالمت 

  .يعموم

 .يروشنای:  845 فصل -( IEV) برق واژگان المللي بين ،84560050 - تانتخابا مستقل كميسيون

 نصب و انتخاب: 5-55 تقسم – ساختمان برق تاسيسات ،60364 - 55-5 تانتخابا مستقل كميسيون

 (تجهيزات سایر - الكتریكي؛ تجهيزات

 روشنایي برای المپ - خاص شرایط:  22-2قسمت – المپ ،60598-22-2 انتخابات مستقل كميسيون

 دوم ویرایش سنجي، رنگ ،CIE 15.2: 1986 انتشار اضطراری

 خصوصيات و ها ویژگي عملكرد،: ها متر درخشندگي و روشنایي متر توصيف های روش ،CIE 69: 1987 انتشار

 ( اصطالحات و تعاریف3

 و در زیر اعمال مي شود : IEC 60050 - 845اصطالحات و تعاریفي است كه در ایزو  ،اهداف این سند

 مونتاژ منطقه 3.1

 اشغالي منطقه از خارج در شده تعيين امن منطقه

 .ISO 17724 از اقتباس توجه

 بست بن راهرو 3.2 

 راهرو یك از بخشي یا و راهرو

 دارد وجود فرار مسير یك تنها آن از 

[ISO 17724] 
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 اضطراری فرار روشنایي3.3

 خاتمه برای تالش یا و محل ترک مردم امنيت برای كند مي فراهم منزل از كه اضطراری روشنایي از بخشي 

 این انجام از قبل خطرناک بالقوه طور به فرایند یك

[ISO 17724] 

 اضطراری روشنایي3.4

 نباشد پذیر امكان طبيعي نور هعرض كه زماني استفاده برای روشنایي

[ISO 17724] 

 دور راه عامل 3.5

Z 

  نشانه از فاصله مشاهدات تعيين برای استفاده مورد ،(L) دور راه از مشاهده و نشانه از( H) ارتفاع بين رابطه

 

[ISO 17724] 

 نشانگر هدایت خط 3.6

  شده ارائه ایمني راه هدایت سيستم از بخشي از تشكيل مشاهده قابل بسيار خطي 

 باز فضای یك طریق از فرار مسير یك تعریف یا و فرار مسير 

 ISO 17724 از اقتباس دباشی داشته توجه
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 باال محل 3.7

 كف سطح از باالتر متر 1،8 از كمتر یا و سقف سطح در اندازی راه و نصب موقعيت <هدایت سيستم ایمني راه>

 ایمني راه هدایت اجزای دیگر و ایمني عالئم

[ISO 17724] 

 واسط مکان 3.8

 در خصوص به باال محل یك و پایين محل یك بين اندازی راه و نصب موقعيت <هدایت سيستم ایمني راه>

  چشم و دید مقابل

 [ISO 17724] ایمني راه هدایت اجزای دیگر و ایمني عالئم برای

 پایین محل 3.9

 كف سطح از كوتاه فاصله یك در یا زمين سطح در اندازی راه و نصب موقعيت <هدایت سيستم ایمني راه>

 ایمني راه هدایت اجزای دیگر و ایمني عالئم

[ISO 17724] 

 گذاری عالمت 3.10

 مواد از استفاده با خاص ساختمان تجهيزات یا و قطعات شناسایي و برجسته روش <ایمني راه هدایت سيستم>

 نور منابع وسيله به ارائه روشنایي یا و ساختمان اجزای به ثابت نور ساطع

 مشاهده فاصله 3.11

L 

 است آشكار و خوانا كه نشانه از فاصله بيشترین

[ISO 17724] 
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 استفاده دوره 3.12

 ISO] شود مبدل عملياتي به ایمني راه هدایت سيستم كه رود مي انتظار هك يزمان <ایمني راه هدایت سيستم>

17724] 

 

 فسفری تابندگي 3.13

  متوسط انرژی سطح در انرژی سازی ذخيره توسط نوری درخشندگي در تاخير

[ISO 17724] 

 ایمني عالمت 3.14

 از این بر وعالوه هآمد دست به هندسي شكل و رنگ از تركيبي كلي،توسط طور به كه ایمني پيام یك كه عالمتي

 . كند مي استفاده خاصاست ایمني پيام یك كه گرافيكي، نماد یك

[ISO 17724] 

 راه هدایت سیستم ایمني 15/3

SWGS 

 اشغال منطقه تخليه به قادر را مردم كه كافي بصری های نشانه و ابهام بدون و آشكار اطالعات ارائه برای سيستم

 از جامع ریزی برنامه یك از استفاده با و كند مي شده مشخص فرار مسير یك طول در اضطراری، مواقع درشده 

 .تاس گرفته صورت ها گذاری نشانه و عالئم بصری، اجزای

[ISO 17724] 

 تکمیلي نام ثبت3.16

 [ISO 17724] است اضافي توضيحات ارائه نآ اصلي هدف و است دیگری نشانه از حمایت آن نشانه
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  SWGS یک ریزی برنامه 4

 عمومي 4.1 

 باشند شده ریزی برنامه مرحله در باید مراحل دهستن پيچيده SWGS كه آنجا از

 . است الزم مناسب طرح تعيين برای مراحل

 

SWGS دهيد انجام را زیر عوامل حساب به باید: 

 شد خواهد بيشتر كنند مي استفاده فرار ازمسير كه افرادی شده بيني پيش تعداد 

 ؛ هستند ساختمان در كه مردمي شناختي جمعيت های ویژگي 

 ؛ شود مي انجام شده اشغال منطقه در كه فعاليتي نوع 

 ؛ رود مي انتظار تخليه شروع برای كه تاخيری زمان 

 ،؛ ساختمان محل و كاربری اندازه، نوع 

 ؛طبقه سطح و جهت تغيير در سردرگمي امكان و فرار مسيرهای پيچيدگي 

 شود؛ مي مواجه آن با زیاد احتمال به كه خاصي خطرات 

 ؛ بود خواهد ضروری فرار مسيرهای از استفاده آن در كه خاص خطر شرایط 

 ؛ طبقه های طرح جمله از موجود، اضطراری فرار مسير های ویژگي گونه هر 

 در قطعات از ممكن تركيبات SWGS زلزله، دود، مانند، خاص ریسك شرایط تحت تخليه به كمك برای 

 .خاص تراكم شرایط یا و موانع وجود و

 قابل رداشته باشد بيشتباالتر شدت یا درخشندگي اگر بيشتر مشاهده فواصل در دود در بصری عناصر توجه

 دید ارائه و عناصر از بسياریكردن  پنهان به زیادی تمایل دود در زمينه پس روشنایي .دبو خواهد مشاهده

 .ددار ضعيف

 گزیده ای از قطعات و اجزا 4.2

 :ميگيرد قرار تاثير تحت زیر عوامل توسط SWGS برای سازنده اجزای از نهایي انتخاب

 هستند اوليه بصری اجزای كه قطعات، پایين محل و باال محل دو هر به نياز  
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 مستقيم خط در اطالعات و ها نشانه و محيطي دید در راه هدایت عناصر كه است این كلي طراحي اصل 1 تبصره

 .دهستن تر فهم قابل و تر خوانا هستند دید

 است شده مشخص استاندارد این در قطعات برای اندازه و فتومتریك خواص حداقل. 

 افزایش شرایطي هر تحت اجزا فركانس و شدت یا درخشندگي اندازه، با يخوانای و شناختن ظهور، 2 تبصره

 .دمياب

 SWGS طراحي برای اساسي اصول

 طراحي اهداف 5.1 

 عمومي 5.1.1

SWGS از منظم ای شيوه در را آنها توان مي كه طوری به بدهد سرنشينان به منسجم و سازگار اطالعات باید 

 .كند مي فراهمدیگر  منطقه به اشغالي منطقه در مكان هر

 مانند ميباشد SWGS از بخشي عنوان به و اطالعات هدایت ارتباط برای ایمن راهي عنوان به مختلف اجزای

 .7 و 6 ،5 بند در ها شده داده

 بخش به است ممكن اما شود مي نصب ساختمان یك طول در شده گرفته نظر در SWGS باشيد داشته توجه

 .دشو نصب نيز باشد ریسك احتمال دارای تحليل و تجزیه یك توسط آن در فرار مسير از خاصي های

  تداوم 5.1.2

. كند حركت دیگر منطقه به شده اشغال همنطق درون از يناگسستن و مرتب مداوم طور به باید SWGS قطعات

 فرار راه نهایي نقطه به ساختمان درون از دار ادامه آشكارو خط و مستمر بصری ارائه به باید راه راهنمایي خطوط

 .دشو مي فرار مسير مرزهای از كامل تصویر یك ترجيحا باید و شود كشيده

 بصری تقویت 5.1.3

 داده قرار اطالعات پایداری و ثبات ارائه برای كافي زماني فواصل در باید ها شاخص گيری جهت و ایمني عالئم

 ارزیابي توسط باید پایين و متوسط باال، های موقعيت در جهت های نشانه از بصری تقویت و فركانس.است

 خطوط به نزدیك باید ميگيرد قرار تر پایين مناطق در كه گيری جهت های نشانه.شود مي تعيين ریسك
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 پایين سطح در باید واسطه و باال سطح در واقع جهت عالئم بودن، عملي منظور به كجا هر در. باشد راه راهنمایي

 .دشون تكرار

 سکونت محل 5.1.4

متر و همچنين  30خطوط راهنمایي و دارای چشم انداز تا مسافت محل های پایين باید با موقعيت اصلي برای 

 متر قابل مشاهده باشد. 5نشانه های جهتي تا فاصله 

 تقویت ارائه به و شده داده قرار زمين از متر 1.20 تا است ممكن راهنمایي خطوط و اضافي فرار های مسير

 كمك ميگيرند فرار مسير امتداد در معماری عناصر دیگر یا و نرده ،راهنمایي ریل شناسایي در كمك و بصری

 مي است متر 20 تا متر 10 حدود كه متوسط مشاهده مسافت در فرار راه از انداز چشم به نهمچني .دميكن

 .دافزای

 و جهت اطالعات یبصر تقویت برای است ممكن فرار راه دیوار و در از متر 1.80 و متر1.20 نبي بينایي ميدان

 .شود مي استفاده متر 20 تا متر 10 حدود متوسط تمساف مشاهده برای

 رنگ و دید 5.1.5

 تمام. دباش داشته مطابقت ISO 7010 و ISO 3864-1 با باید ایمني عالئم از گرافيكي عالمت و شكل رنگ،

 كاركرد شرایط تمامي در و W 3 اطراف محيط با روشنایي تضاد و كنتراست باید فعال SWGS یك اجزای

 .است شده طراحي

 ISO استاندارد با مطابق كنتراست یا و سفيد رنگ یا و ایمني سبز رنگ مناسب باید SWGS یك اجزای همه

 كنيد استفاده 3864-1

: مشاهده ISO 3864-1 و cd / m2 2 از كمتر luminances با واقع متوسط و كم قطعات برای 1 تبصره

 .10 بند ،2002

 2 ،تبصره

 .ببينيد را 7 و 6 بند الكتریكي، غير و الكترونيكي قطعات از خاص های رنگ برای 2 تبصره
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 مقصد 5.1.6

 با باید پناه/  مونتاژ مناطق و مسير در اضطراری خروج درب مانند فرار مسير طول در نهایي و واسطه مقصد

 .دشو انجام SWGS ازاجزای استفاده بر خاص تاكيد

 گیری تصمیم نقاط در سردرگمي از اجتناب 5.1.7

 توسط صورت هر در حركت تا شوند تشویق باید سرنشينان ،جایگزین مسيرهای بين مساوی فواصل مورد در

 .دشو انجام شده گذاری عالمت های محل

 جهت مسیر حرکت تغییر وی بن بست مسیرها  5.1.8

 و یابد افزایش بست بن مناطق در باید پایين، و مياني و متوسط باال، های محل در دار، جهت و ای نشانه فركانس

 .كند كمك فرار مسير سمت به بست بن نقطه از دور به كاركنان حركت به

 .تشده اس داده A.11 شكل در بست بن در SWGS از نوعي بندی طرحیك نوع  باشید داشته توجه

 فرار راه در بصری زمینه در اطالعات کننده و مبهم بودن گیج یا و رقابت بالقوه رساندن حداقل به 5.1.9

 نسبت متفاوت كامال های رنگ دارای متمایزو صورت وبه تابع باید ساختمانها تسهيالت و عمومي اطالعات عالئم

 .باشد شده تعيين فرار مسيرهای امتداد در SWGS اجزای به

 بهیا  و ایمني راه هدایت اجزای روشنایي یا و فركانس اندازه، افزایش با توان مي را موضوع این باشید داشته توجه

 .دو یا روشنایي به صورت بالقوه انجام دا اندازه كاهش با مشابه طور

 طبقه چند های ساختمان 5.1.10

SWGS طبقه هر در و ها پله راه تمام روی بر شماره طبقه سيستم یك شامل باید طبقه چند های ساختمان در 

 گيری جهت به كمك منظور طبقهبه برای نقشه و طرح یك باید و اضطراری خروج به منجر كه اصلي راهرو یا و

 .باشد داشته وجود
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 اورژانسي تجهیزات و نشاني آتش محل گذاری نشانه 5.1.11

 مناسب ایمني عالئم با باید و ميباشد فرار راه مجاورت در و همراه اضطراری تجهيزات و نشاني آتش محل

فلش های نباید  .دباش داشته مطابقت باشد مي ISO 7010 و ISO 3864-1 استاندارد در هك شده مشخص

 .دمحل تجهيزات و یا راه های فرار باشبرای نشانه گذاری بر روی مكان ها از جمله 

 ISO استاندارد با مطابق مناسب ایمني های برچسب با زني اضطراری تجهيزات و نشاني آتش اطراف مناطق

 .اند شده مشخص 3864-1

 یابي جهت حوزه در تر اضافي و مكمل راهنمایي ی ارائه باعث ها گذاری نشانه و عالئم این باشيد داشته توجه

 .دشو مي كنندگان مصرف و سرنشينان به تصویری

 جهت شاخص و فرار راه های نشانه از ابهام بدون و مداوم استفاده 5.2

 عمومي 5.2.1

SWGS مشخص اضطراری خروج برای ایمني عالئم كه است شده طراحي المللي بين استاندارد این صورت به 

 دار جهت اهداف برای مناسب مكمل فلش عالمت از استفاده و ISO 7010 و ISO 3864-1 استاندارد در شده

 (.1 شكل) است شده استفاده

 بر مستقيما" معني به باال، سمت به اشاره فلش با باید فرار مسير در اضطراری خروج درب در خروج عالئم همه

 شود مي استفاده "اینجا از روی

 .ساخت خواهد تر آشكار ای نشانه شده نوشته متن با نشانه 1 تبصره

 فرار مسير" نام به آنها امنيت معنای و شود مي استفاده SWGS در كه دار جهت های نشانه ی خانواده 2 تبصره

 .باشد مي "

 استفاده با و تجه شاخص توسط است ممكن و دارد قرار پایين نسبتا و متوسط لمح در مسيرفرار نشانه 3 توجه

 .دشو جایگزین ISO 3864-1 های رنگ و الزامات همه نه اما و ISO 7010 رد موجود گرافيكي های نماد از

 .است شده داده 2و شكل  1شكل  در نمونه
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 مکمل و یا بدون متننمونه هایي از نشانه های راه فرار و یا شاخص های جهت مورد استفاده قرار گیرد؛ همراه با متن  - 1شکل 

 تکمیلي متن مثال تکمیلي زبانه دو متن مثال
 فلش و گرافیکي های نماد

 مکمل
 عالمت عنوان

 
  

 نشان) راست سمت به پایین به ادامه

 (سطح تغییر دهنده

   

.  به سمت راست )که نشان

 دهنده تغییر سطح

.  حرکت به جلو و به سمت

راست از اینجا زماني که 

 .تباز اسمحیطمان 

   

 دهنده نشان) چپ سمت به پایین ادامه

 (.سطح تغییر

   

. که) چپ سمت به ادامه 

 (سطح تغییر دهنده نشان

. سراسر در و جلو به حرکت 

 مسیر طول در ،چپ سمت به

 باز

   

. نشان که) اینجا از و جلو به 

 (.سفر جهت دهنده

. اینجا؛ از و جلو به حرکت 

 درب باالی عالمت وقتي

 (.سفر جهت دهنده نشان)

. اینجا از و حرکت به جلو 

 تغییر دهنده نشان که)

 (.سطح

 
  

 نشان که) اینجااز  راست به ادامه

 (.سفر جهت دهنده

   

 نشان که) اینجا از چپ سمت به اقدام

 (سفر جهت دهنده

   

 جهت دهنده نشان) اینجا از ادامه

 (.سفر



ISO 16069:2004(E) 

22 | P a g e  

 

 

 
 کف گذاری نشانه برای جهت شاخص یک لمثا عنوان به - 2 شکل

 استفاده  سازگاری 5.2.2

. شود مي استفاده تخليه و حركت جهت دادن نشان برای انحصاری طور به اه فلش توسط شده داده های جهت

 برای انحصاری طور به باید( 2 و 1 شكل در نمونه عنوان به توجه با كه آنهایي مانند) " مسيرفرار نشانه" جهت

 یا و متوسط باال، های محل در جهت های نشانه در گرافيكي نماد. شود مي استفاده افراد به جهت دادن نشان

 .شود استفاده مناسب فلش با تركيب در باید هميشه پایين

 نصب موقعیت 5.2.3

 درب یها نشانه جهت، تغيير به باید خاص توجه. است شده نصب موقعيت به وابسته جهت نشانه دقيق معني

 .ددارن آمد و رفت مسير طول در كاركنان آن طریق از كه مياني

 بصری مختلف اجزای از استفاده با طرح اصول 5.3

 امن منطقه یا و خروج نزدیکترین به جهت شاخص و فرار راه عالئم 5.3.1

 عمومي 5.3.1.1

 و مابها بدون و واضح روشن، باید جهت های شاخص و مسيرفرار های نشانه ،استفاده انتظار مورد دوره طول در

 قابل فرار مسير امتداد در و مجاور مناطق در و فرار مسير در است ممكن كه نقاط تمام از ها جهت اطالعات

 مونتاژ منطقه یا امن منطقه یك به باید جهت شاخص و فرار راه ها نشانه این. كند مي فراهم را باشد مشاهده

 ممكن كه جایي بایدتا راهنمایي خطوط از بصری ارائه تردید، و سردرگمي از جلوگيری برای .دشو داده ادامه

 .برسد حداقل به باید استراحت نقاط تعداد و باشد مداوم صورت به است
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 سرنشينان برای احتمالي خطرات از جلوگيری منظور به كمكي نعنوا به راه این در باید هدایت سيستم اجزای

 .یاشد

 و طراحي الكتریكي های سيستم برای 6 بند در دفر به منحصر اجزاء فني طراحي پارامترهای باشيد داشته توجه

 است پرداخته فسفرسنت های سيستم برای 7 بند در

 فرار مسیر نشانه 5.3.1.2

 اضطراری حالت در و شده گرفته نظر در خروجي تمام در باید اند شده واقع باال های درمكان كه خروج عالئم

 ،كند مي كمك بعدی خروجي جهت دادن نشان به فرار مسيرهای امتداد در لزوم صورت در و شوند مي استفاده

 مناطق در كاركنان برای فرار موقعيت مسير ارائه همچنين و مونتاژ منطقه یا و امن منطقه اضطراری، خروج

 .باشد مي استفاده موارد جمله از مجاور

 همراه جهت شاخص و ارشاد خطوط 5.3.1.3

 : شود مي شناخته زیر موارد صورت به راهنما خطوط

 مرتب متر 0،2 حداكثر فواصل با زنجيره یك در كه mm2 100> ساطع نور منطقه یك با منابع: نقطه منابع 

ه فاصل حداكثر فضاهای با ای زنجيره یك در كه متر ميلي 100×  متر ميلي 50 حداقل رهبری منطقه .شود مي

 د.شو يم مرتب ها المپ بين 6.2.3

 .شود نور با منابع: گسسته المپ

 .وقفه بي هدایت خط: مختلف های روشنایي و ها اندازه با خط منابع 

 فرار مسیر مرزهای از گذاری عالمت 5.3.1.4

 خط یك تنها عرض در متر 2 تا فرار راه در .دشو كامل هدایت خطوط با فرار مسير طرف دو هر تا است بهتر

 .دباش گرفته قرار دیوار روی یا زمين روی است ممكن خط این. است كافي هدایت

 مورد شده مشخص راهنمایي خطوط یا و راهنمایي خطوط با طرف دو هر در باید فرار راه باز فضای یا و اتاق در

 .گيرد قرار استفاده
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 ها نرده و ها رمپ ها، پله راه و پله در گذاری عالمت 5.3.1.5

 یك مراحل ها، پله یاخطوط و زمين روی خطوط یا و كلي طرح دیوارها روی عالئم توسط باید هدایت خطوط

 باید مراحل از افقي بخش. اند شده مشخص وضوح به سطح تغيير پایان و ادامه شروع،. دهد مي نشان را رمپ

 انجام را عمليات همين نيز افقي های بخش موررد در كه شود مي توصيه این بر عالوه و باشند واضح و مشخص

 .مدهي

 .دشو نصب پشتيباني مركزی قسمت و نرده بر باید هدایت خط یك

 اضطراری خروج درب گذاری عالمت 5.3.2

 .اند شده مشخص باید اضطراری خروج درب و نهایي درب و فرار مسيرهای و اضطراری خروج درب

 باز با مرتبط موارد سایر یا و در، دستگيره درب، قاب روی های برچسب با توان مي را این باشيد داشته توجه 

 .شود انجام خروج های روشنایي با مرتبط موارد روی بر یا و ها درب كردن

و اگر از یك عالمت و شاخص  .دشو مشخص وضوح به باید عمليات جهت و روش و درب شدن باز مكانيسم

 .مجهت دار استفاده كنيم باید آن را در سطوح باالیمان نصب كني

 زنگ های دستگاه و ایمني و اضطراری تجهیزات نشاني، آتش گذاری عالمت 5.3.3

 هر محل در باید ISO 7010با  مطابق ایمني اضطراری عالئم تجهيزات سوزی آتش و ایمني تجهيزات نشانه

 مواقع در استفاده برای شده گرفته نظر در ارتباطي های دستگاه همه .دگير قرار تجهيزات و ای قطعه از یك

 و تماس نقاط مجاور های محل در باید و شده ساخته مناسب ایمني عالمت از استفاده با آشكار باید اضطراری

 .دباشن روشن و مشخص باید نيز تجهيزات پشت مناطق. گيرد قرار ها تلفن

 فرار مسیر مجاورت در و طول در خاص خطرات شناسایي 5.3.4

 مخازن محل و الكتریكي، تجهيزات محل مانند خطرات لمح و ماهيت شناسایي به باید دهنده هشدار عالئم

 .دكن كمك فشار تحت

 ISO 3864-1 استاندارد با مطابق ها دهنده هشدار توسط باید موانع و ستون دیوارها، مانند فرار راه در موانع.

 .اند شده مشخص
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 .دشو طراحي ها زدگي بيرون هر و موانع اطراف در باید سرنشينان برای راهنمایي خطوط

 فرار مسیر پایان در امن مناطق و مونتاژ مناطق شناسایي 5.3.5

 و ISO 3864-1 استاندارد با مطابق مناسب امن وضعيت ایمني عالمت با دبای مونتاژ برای گرفته نظر در مناطق

ISO 7010 خروج و آتش از خروج خروج، منطقه افراد به باید شده ارائه جهت های نشانه .دشو استفاده 

 .شود منجر را مونتاژ منطقه به اضطراری

 برنامه 5.3.6

 افراد یگير جهت برای تاطالعا به ارائه منظور به برجسته محل یك در و طبقه هر در باید برنامه یا و طبقه طرح

 .شود استفاده اضطراری خروج به نزدیكتر های مسير و فرار های راه دادن نشان منظور به و

 .دباش روشن شده و مشخص باید طبقه های طرح

 معلول افراد برای و خاص ی استفاده برای فرار راه گذاری عالمت 5.3.7 

 و هستند ویژه نيازهای با و افراد به كمك برای تجهيزات دارد،این وجود معلول افراد خاص استفاده برای فرار راه

 .كردند طراحي خاص طور به عالیم بایداین سپس

  الکتریکي اجزا و قطعات برای خاص الزامات 6

 عمومي 6.1

SWGS و باید با یك منبع جایگزین قدرت عالوه بر منبع تغذیه اصلي در ت كه استفاده از اجزای الكتریكي اس

منبع جایگزین قدرت باید قادر به تامين  د.تماس باشد تا در صورت شكست منبع تغذیه اصلي از آن استفاده كن

برای حداقل طول دوره ای كه از آن انتظار مي رود باشد، به طوری كه  SWGSانرژی تمام اجزاء الكتریكي از 

با استفاده ازانرژی الكتریكي اجزا باید قادر باشد تا در تمام SWGSاجزای قابل مشاهده است. عالوه بر این 

 شرایط خطر تعریف شده و توسط ارزیابي ریسك فعال باشد.

 .است رسيده ثانيه 5باید به  6.2 در شده داده فتومتریك الزامات حداقل است، فعال SWGS وقتي
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 همه از خوب دید حفظ به كه است این الكتریكي اجزای با SWGS یك طراحي اساس باشید داشته توجه

 و موقعيت نور، خواص به بستگي دید این ؛ كند كمك دارند مجاورقرار مناطق و فرار مسير در كه بصری اجزای

 د.دار اجزا و قطعات هندسه

SWGS مسير های نشانه و "حركت اثرات"ل شام است ممكن المللي بين استاندارد این اصول از استفاده با 

 اضافي اضافي، زن چشمك چراغ شامل اضطراری وضعيت به بسته مناسب اطالعات به دور راه از كنترل فرار

 د.بشو...  و پویا های سيستم صدا، های سيگنال( هشدار زنگ و آالرم)

 جهت های شاخص و دارند قرار باال در که ایمني عالئم راهنمایي، خطوط برای نیاز مورد موارد 6.2

 همراه جهت شاخص و نقطه منابع توسط شده ساخته راهنما خطوط 6.2.1

 .است متر ميلي 200د بای نقطه منابع بين فاصله

 نياز یا/  و دود نفوذ اگر. باشد W 30 MCD باید راهنمایي خطوط برای استفاده مورد نقطه منابع از نور شدت

 .باشد W 100 MCD باید نور شدت اول، نظر در هستند روشن های محيط در آشكار به

 .شود توليد نقطه منابع از خوشه یك با تواند مي نقطه منبع یك نور شدت 1 تبصره

 همراه جهت شاخص و خط منابع توسط شده ساخته راهنما خطوط 6.2.2

 ISO 3864-1 استاندارد با مطابق گرافيكي نمادهای باید روشنایي منابع از شده ساخته جهت شاخص

(. حداقل ارتفاع از شاخص جهت 2( و یا با هندسه اصالح شده اگر در روی زمين باشد )شكل 1استفاده )شكل 

 همراه سفيدد بای متضاد های رنگ. باشد cd / m2 20 باید سبز رنگ حداقل روشنایي .دميلي متر باش 30باید 

 .شود سياه یا سبز های رنگ درخشندگي از بيشتر برابر پنج حداقل درخشندگي با

 .كند مي فراهم سبز رنگ با كنتراست خودكار طور به سياه رنگ 2 تبصره

 با مطابق جهت شاخص از گرافيكي نماد طرحو  شوند مي ساخته نقطه منابع از شده ساخته جهت شاخص

 باشد زمين روی بر اگر شده اصالح هندسه یك با یا و ،(ببينيد را 1 شكل) باشد مي ISO 3864-1 استاندارد

 متر ميلي 80گرافيكي باید  نمادهای از ارتفاع حداقل. باشد سبز باید خارجي نقاط و خطوط رنگ(. 2 شكل)

 برای استفاده مورد نقطه هر درخشانندگي شدت.باشد متر ميلي 5 باید نقطه منابع بين فاصله حداكثر. باشد
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 رتبه در آن اطراف درنقاط روشنایي آشكاربه به نياز یا/  و دود نفوذ اگر. باشد W 30 MCD باید جهت شاخص

 .باشد W 100 MCD باید نور شدت داشت، قرار اول

 همراه جهت های شاخص و ها خط توسط شده ساخته راهنما خطوط 6.2.2

 و تيره محيط در. باشد و W 20 cd / m2 باید راهنمایي خطوط برای استفاده مورد نور منابع درخشندگي

 مي كاهش و cd / m2 2 به است ممكن روشنایي و نيست مشاهده قابل زیاد موارد اول نظر در است دود اگر

 .یابد

 رنگ زمينه پس در اینكه مگر باشد سبز باید هدایت خط رنگ ،روشن های محيط در كافي ظهور یك ارائه برای

 با كافي كنتراست صورت این در كه ،باشد تر تيره محيط از درجه دو حداقل هایمان خط نور منبع یا باشدو سبز

 دو هر در كه رميلي مت 5حداقل  عرض باد متضا نوار توسط توانيد مي همچنين شود مي فراهم اطراف محيط

 سفيد یا و سياه یا و سفيد یا و سفيد خط منابع برایه سيا باید آنهام. كني استفاده شود مي ارائه خط منبع طرف

 .باشد سبز خط منابع برای

 .باشد متر ميلي 10 باید منبع خط عرض حداقل

 1 از بيشتر جدایي با متر ميلي 5 از خط دو توسط است ممكن متر ميلي 10 خط عرض كه باشید داشته توجه

 .یابد تحقق متر ميلي

 متر ميلي W 30 است خط منبع از عرض اگر .دباش متر ميلي 30 باید جداگانه جهت شاخص از بعد حداقل

 .گيردر قرا خط منبع در مستقيم طور به باید جهت، شاخص گرافيكي نماد باشد

 اصالح هندسه با یا و( 1 شكل) ISO 3864-1 استاندارد اساس بر باید جهت شاخص از گرافيكي نمادهای

 (.2)شكل د باش زمين سطح روی بر شده

 داشته را خط منبع همان درخشندگي حداقل باید جهت شاخص از سفيد رنگ سفيد خط منابع با ارتباط در

 .باشد

 .شود مي استفاده 6.2.1 به توجه با نقطه منابع از شده ساخته جهت شاخص
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 گسسته روشنایي از شده ساخته راهنما خطوط 6.2.3

 و، باشد W 20 cd / m2 باید راهنما خطوط برای استفاده مورد گسسته المپ سبز رنگ درخشندگي متوسط

 سبز رنگ درخشندگي از صورت این در كه ،نباشد نظر مد اول نظر در از دود اگر و تاریك های محيط در جز به

 برابر 5حداقل  روشنایي با سفيد مانند متضاد رنگي از باید آن مقابل در یابد مي كاهش حداقل به است ممكن

 م.كني استفاده سبزمان رنگ درخشندگي از بيشتر

 باال نقاط در واقع ایمني عالئم 6.2.4

 اول نگاه اگردر باشد. ISO 7010 و ISO 3864-1 با مطابق باید باید باال سطوح در شده واقع ایمني عالئم

 باشد از كمتر باید سفيد كنتراست رنگ درخشندگي متوسط ،باشد نظر مد روشن محيط نياز یا/  و دود نفوذ

500 cd / m2 از عامل یك با ود باش Z عالئم این د.باش نظر مد دود از عاری فضای یك برای 200 فاصله 

 شب قطعات با شدن تركيب صورت در با برق قطع صورت در خودكار طور به اطراف تيره محيط در باید ایمني

 د.باش نظر مد خوب دید از اطمينان منظور به و كننده خيره تابش از جلوگيری برای تاب

 گذاری عالمت 6.3

 ها رمپ و ها پله از گذاری عالمت 6.3.1

 از باید ها پله ی لبه گذاری عالمت. است شده مشخص 5.3.1.5و  5.3.1.3در د ش خواهد ارائه كه راهنما خطوط

 : كند پيروی مراحلزیر از یكي

 ها پله ی لبه تمام در شده ارائه منابع نقاط یا و خط از متشكل نور كننده ساطع های نوار 

 حداقل ارائه دليل به اضافي المپ با یا و راهنما خطوط وسيله به ها پله های لبه تمام روشنایي 

 پله به مجاور دیوار روی بر است ممكن ها پله المپ.است پله مركزی خط در LX 1 مجموع از روشنایي،

 شده واقع ها پله اطراف قرنيزهای تمام از یا وخطوط زمين  از ميلي متر 400 حداكثر فاصله یك در

 .شود واقع كننده خيره تابش از جلوگيری برای باالتر و افقي جهت در باید چراغ. است

 در LX 1 مجموع از روشنایي، حداقل ارائه دليل به صرفا و اضافي المپ با یا و هدایت خط توسط باید رمپ كف

 .باشد دار شيب سطح از خط مركز در و طبقه
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 كف سطح از باالتر ميلي متر 20یك ارتفاع تا  در است ممكن روشنایي شدت گيری اندازه عملي، صرفا دالیل به

 .باشد شده ساخته واقعي

 اضطراری خروج درهای و درها گذاری عالمت 6.3.2

مشخص شده اند.  5.3.2درب نهایي خروج اضطراری در و  فرار مسيرهای از دوره این در اضطراری خروج درب

 در مثالمشخص شود به عنوان  رقاب درب باید توسط نوارساطع كننده نو ،اگر دود در نظر اول مورد توجه باشد

 .است شده مشخص 5.3.2

 .باشد LX 1 حداقل باید طبقه سطح در درب مقابل در طبقه در روشنایي ،نباشد توجه مورد اول نظر در دود اگر

 درب مقابل در طبقه در روشنایي ،باشد شده استفاده اضطراری خروج درب عنوان به روشنایي آن در كه هركجا

 .باشد LX 1 حداقل باید زمين روی بر و

 شده ساخته كف سطح از باالتر متر ميلي 20 تا ارتفاع یك در است ممكن گيری اندازه عملي، كامال دالیل به

 .است

 از یا و درب باالی در كه باالتر ترانس با و تر روشن ایمني عالمت وسيله به توان مي را نياز مورد روشنایي توجه

 د.كر تامين است شده نصب باالط نقا در كه چراغ یك طریق

 ایمني تجهیزات و اورژانس نشاني، آتش 6.4

 فرار مسیر مجاورت در و همراه ایمني تجهیزات و اورژانس نشاني، آتش محل و شناسایي 6.4.1

 توسط جلو در یا و cd / m2 50 حداقل نور منبع یك توسط پشت از باید اضطراری تجهيزات و نشاني آتش

 .كنيد مراجعه 5همچنين به بند . است شده برجسته روشن عمودی روشنایي LX 5 حداقل

 تلفن و آالرم و زنگ های دستگاه محل و شناسایي 6.4.2

 و ایمني از استفاده با آشكار باید اضطراری مواقع در استفاده برای شده گرفته نظر در ارتباطي های دستگاه همه

 عالوه د.شو داده قرار تلفن و تماس نقطه از یك هر محل در باید و شده ساخته مناسب عالمت و آتش ایمني یا

 LX 5 حداقل توسط جلو در یا و cd / m2 50 حداقل نور منبع یك توسط پشت از باید تجهيزات این، بر

 د.باش شده ومشخص شده برجسته روشن عمودی روشنایي
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 فرار مسیر مجاورت در و طول در خاص خطرات شناسایي 6.4.3

 مسيرهای از دوره این در موانع ود.شون داده قرار خطر محل و ماهيت شناسایي براید بای دهنده هشدار عالئم

 ISO 3864-1 استاندارد با مطابق مناسب دهنده هشدار توسط باید ها، مانع و ها ستون دیوار، حفاظت، فرار

 .اند شده مشخص LX 1 حداقل از روشنایي شدت وباد شو گذاری عالمت

 د.شو طراحي موانع با برخورد گونه هر از جلوگيری برای و كمك منظور به باید راهنما خطوط

 الکتریکي اجزای برای عملیاتي شرایط و اضطراری تغذیه منبع 6.5

 55-5-و  60364 22-2-60598 انتخابات مستقل كميسيونا ب باید عملياتي شرایط و اضطراری تغذیه منبع

 .باشد داشته مطابقت

 استاندارد با مطابق مدار دو حداقل از تناوب به باید واجزا قطعات شود، مي استفاده مركزی تغذیه منبع یك اگر

IEC 60364-5-55 شود مي تغذیه. 

 .كند مي فراهم ها ساختمان از خاصي انواع برای بيشتری اطالعات IEC 60364-7 سری باشيد داشته توجه

 سفرنامه و مستندات 6.6

 باشد زیر موارد شامل باید و شود نيازفراهم مورد ریسك ارزیابي عنوان به اثبات و تاریخ ثبت برای باید سفرنامه

 :مثال

 پذیرش؛ پروتكل 

 اندازی راه و نصب طرح. 

 ا.ه المپ و تغذیه منبع ظرفيت و نوع 

 نگهداری؛ و تعمير/  بازرسي از حاصل نتایج و تغييرات تمام 

 حمایتي؛ منبع داده 

 بازرسي پروتكل. 

  نگهداری و تعمیر و بازرسي 6.7

 د.باش شده انجام IEC 60364-5-55 استاندارد با مطابق باید نگهداری و تعمير و بازرسي
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 د.شبا نگهداری و تعمير/  ياضاف بازرسي نيازمند است ممكن ملي مقررات باشيد داشته توجه

 (تاب شب) فسفورسنت قطعات برای خاص الزامات 7

 عمومي 7.1

 .باشد مشاهده قابل طراحي مشاهده فاصله در ساعت 1 حداقل از استفاده دوره یك طول در باید تاب شب اجزای

 های ویژگي حفظبه منظور  باشد تضاد در اطراف محيط با كافي اندازه به باید SWGS از تاب شب اجزای

 د.باش نشده یا و باشد است شده ارائه اضطراری روشنایي چه ،دیداری

 د.ميشون داده وفق تاریك محيط با كاربران زمان، مدت این طي در توجه

 .باشد شده ارائه اضطراری موقعيتع وقو از قبل و خود سطح در كافي نور با باید SWGS تاب شب

 SWGS در آنها محل و شب تاب اجزای 7.2

 عمومي 7.2.1 

 ISO از فتومتریکدر شرایط روشن و نور طبيعي نشانه تاب باید طراحي شودتا متناسب با عملكرد رنگ و 

. 

 دست از با رنگ تشخيص نشانگرها و عالئم این باشد، داشته وجود دیگر خارجي روشنایي هيچ كه وقتي 1 تبصره

 از تاریك سازگاری و كنتراست حال این با ،شوند مي دچار cd / m2 2 از كمتر درخشندگي عنوان به دادن

 قابل ها فاصله و ماند مي باقي طراحي در خوانا و آشكار نشانگرها و ها نشانه كه داد خواهد اجازه انسان چشم

 .دباشن مشاهده

. است شده ساخته جهت شاخص و ایمني عالئم ،تاب شب راهنمای خطوط جمله از SWGS تاب شب 2 تبصره

 سطح با كنتراست ارائه با آشكار كه هستند ها مولفه این اضطراری، روشنایي شرایط یا و روشن های محيط در

 خارجي روشنایي هيچ كه زماني .دپرداز مي ایمني های رنگ و تاب شب مرزهای با كنتراست طریق از یا و نصب

 رنگ های ویژگي و خود درخشندگي خواص توسط آشكار اجزای تمام باشد نداشته وجود حاضر حال در دیگر

 .تاس استفاده مورد سبز به متمایل زرد تاب شب

 .دارد بستگي فرار مسير پيچيدگي به SWGS در شده نصب تاب اجزای مقدار و فركانس 3 تبصره
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 مداوم راهنمایي خطوط 7.2.2

در طبقه یا بر روی دیوار ساخته شوند، به طور خاص  5خطوط راهنما باید در مواد شب تاب مطابق با بند 

 ر.فرا مسير طول ترسيم منظور به ها دیوار یا زمين روی بر به عنوان منابع خط 7.4و  5.3.1.3و  5.3.1.2

 گذاری نشانه خطر 7.2.3

 یا و موانع د.ميپرداز ها گوشه و نگهدارنده و حائل ها،دیوارهای ستون عالئم به برجسته ارائه به تاب شب خطر 

 در آن طراحيه ك شود گذاری عالمت ها تاب شب با ایمني صرت به با باید فرار مسير طول در ها مزاحمت

 ت.اس شده مشخص خطرها برای ISO 3864-1 استاندارد

  زمین گذاری نشانه 7.2.4

 انداز چشم ارائه برای و شود مي استفاده نقطه یا دستكش پا رد مانند كف روی بر تاب شب گذاری نشانه تكميلي

 اما شده، واقع فرار مسير محدوده در باید عناصر این. ميشود استفاده آن كردن دنبال منظور به و فرار مسير به

 د.شو جایگزین است راهنمایي خطوط به متعلق كه 2 و 1 شكل در شده داده جهت های بانشانه نباید

 عمومي 7.2.5.1

 مواد با باید پله اطراف یاو  پله و ها پله قرنيز دار، شيب سطح یا و ها پله و زمين زیر راهنمای خطوط بر عالوه

 ها طارم ها نرده در باید اضافي نشانگرهاید. كنن توجه جلب رئوس تمامي در بتوانند تا شوند مشخص تاب شب

 داده طبقه هر در باید تاب شب های نشانه طبقه، چند های پله راه برای. است شده ارائه نوبت هر در ویژه به و

 باشد، نمي اگر خير،و یا و است پذیر امكان مجدد ورود آیا كه طبقه، تعداد پله، طراحي دهنده نشان كه ،شود

 د.شو داده نشان است؛ ممكن مجدد ورود آن در كه پایين و باال طبقه ترین نزدیك

 

 

 پله و پله های لبه گذاری نشانه 7.2.5.2

 20كمتر از  هنواری ك خطوط ی اندازه با و سنت فسفر مواد از متشكل خطوطي با بایدا آجه و ها لبه از یك هر

 د.شو گذاری عالمت نباشد متر ميلي
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 د.نيای پيش خطراتي و لغزش نه تا شود ارائه باید گذاری نشانه چنين

 نرده گذاری نشانه 7.2.5.3

 به باید مركزی های نرده د.باش شده مشخص و برجسته تاب شب مواد با باید دیوار روی بر شده نصب یها نرده

 د.باشن شده مشخصه دارند نگه های ميله و ها تير و ها نرده در اختياری صورت

 اضطراری خروج های درب چارچوب گذاری عالمت 7.2.6

 عمومي 7.2.6.1

كه در مسير فرارارائه شده باید فریم مشخص شده ای با  یاضطراری و درب نهایي خروج اضطرار خروج درب

ميلي متر نباشد. سمت دستگيره در باید یك  25نوارهایي از مواد شب تاب داشته باشد و عرض آن كمتر از 

كه در آن فاصله مشاهده عالمت شب تاب مداوم داشته باشد كه از كف تا ارتفاع دستگيره كشيده شده باشد 

 .باشد شدهل تكمي و قاب درب باید با مواد شب تاب متراست 20بيشتر از 

 باز دستگاه نشانگر و درب دستگیره 7.2.6.2

 نشانه و شود مشخص تاب شب مواد با باید اضطراری خروج درب روی بر باز های دستگاه یا و درب دستگيره هر

 .شود ارائه كردن باز برای مناسب های دستورالعمل به شود ارائه باید ای

 های جهت شاخص 7.2.7

 پشتیباني/  شده گذاری نشانه های ماشین ایمني 7.2.8

 با تاب شب مواد با آن قاب یا و سایه شوند، نصب فرار مسير در كه صورتي در اضطراری تجهيزات و نشاني آتش

 برای باید تاب شب مواد از استفاده با ایمني عالئم د.باشن ISO 3864-1 استاندارد اساس بر ایمني از استفاده

 د.باش ISO 7010 استاندارد با مطابق و نشاني آتش تجهيزات مكان

 شده داده نشان پایين و متوسط های مكانو در 1 شكل در كه تاب شب مواد از استفاده با جهت های شاخص

 فاصله مانند تكميلي اطالعاتت.اس شده داده نشان 2 شكل ودر شده نصب زمين روی بر كه جهت شاخص. است

  ت.اس شده ارائه راهنما خطوط دره ثانوی مسير گذاری نشانه و خارج به
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 در شده داده درخشندگي از تابعي عنوان به باید ،پایين های محل در راهنمایي خطوط در جهت شاخص اندازه

  د.باش متر ميلي 50 از كمتر نباید و 7.4

 .ببينيد را 6.2.4 باال، ایمني عالئم توضيحات برای

 اطالعات ایمني و بصری های نشانگر دیگر 7.2.9

 فرار، مسير های برنامه ،مانند اضطراری موارد و اقدامات مانند اطالعات ارائه منظور به تاب شب های نشانه

 .تاریك های محيط در نور منابع و بيشتر بصری اطالعات ارائهو  دستورالعمل و اجباری اعالميه

 SWGS یک تاب شب اجزای برای روشنایي نیاز مورد موارد 7.3

 درخشندگي خواص حداقل 7.3.1

 تاب شب مواد و روشنایي مواد برای نياز مورد موارد حداقل شده، تست ب پيوست با مطابق كه زماني

 .است شده آورده 1 جدول در شود مي استفاده SWGS یك اجزای عنوان به كه 

 نور تحریكو  SWGS قطعات از استفاده فركانس و منطقه مواد، از روشنایي خواص افزایش باشيد داشته توجه

 د.شو مي گرفته نظر در سيستم اثربخشي در افزایشي عامل عنوان به

 حداقل سیستم مورد نیاز برای خواص فروپاشي روشنایي - 1جدول 

 درخشندگي
mcd/m2 

 نور تحریک از خروج برای نزما
min 

20 10 

2.8 60 

0.3 340 
 

 نصب موقعیت در نیاز مورد روشنایي حداقل 7.3.2
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 شده داده مقادیر طبق نصب موقعيت در قطعات درخشندگي اگر است دقيقهشصت  SWGS از استفاده دوره

 د.باش 2 جدول در

 اوليه روشنایي نوع و ميزان و فسفورسنت اجزای ماهيت به بستگي شده نصب اجزای روشنایي خواص 1 تبصره

 .دارد

 ی منطقه و نور شدت به فلورسنت SWGS یك در تاریك های محيط در قطعات دیدن امكان: 2 یادآوری

 .دارد بستگي اجزای

 .است شده ساخته ؛ است مدنظر روشنایي گيری اندازه كه هایي مكان برای C ضميمه مشاهده 3 تبصره

 شده نصب اجزای روشنایي برای نیاز مورد سیستم حداقل - 2 جدول

 درخشندگي
mcd/m2 

 نور تحریک از خروج برای نزما
min 

15<= 10 
=>2 60 

 فركانس و منطقه مواد، از روشنایي درخواص افزایش ؛ هستند نيازها حداقل جدول این در شده داده الزامات

 مي گرفته نظر در سيستم در اثربخش و افزایشي عامل یك عنوان نوربه تحریكو  SWGS ازقطعات استفاده

 د.شو

 

 پایین نقاط در راهنمایي خطوط عرض 7.4

ميلي  100باید دارای حداقل عرض  7.3.2و  7.3.1شنایي مشخص شده در رو حداقل با راهنما خطوط

كه در آن درخشندگي از مواد شب تاب در خطوط راهنمایي پایين واقع شده است با  یبه جز موارد ،مترباشند

دو ارزش (، كه در آن مورد حداقل عرض ممكن است كاهش یابد. هر 1توجه به معادله افزایش یافته )

 .شود برآورده دقيقه باید 60دقيقه و درخشندگي در  10درخشندگي، یعني درخشندگي در 
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 كه : جایي

L ' است؛ روشنایي ارزش افزایش 

L ؛2 جدول به توجه با روشنایي حداقل 

D ' است راهنما خطض عر كاهش. 

 .است شده ساخته هستند روشنایي گيری اندازه نيازمند كه هایي مكان برای C ضميمه مشاهده 1تبصره 

 مواد از كه ای منطقه و است شده نصب مواد ی منطقه و نور شدت از تابعي SWGS تاب شب یك اثربخشي

 د.نمای مي كمك كاركنان برای راحتي ضریب بهبود به باید شود استفاده آن در بيشتر

 .بدهد ما به را دیگر های ارزش حداقل تواند مي ملي قانون 2 تبصره

 .است شده محدود بيشتر یا ميلي متر 50به  تقریبا هنماار خط عرض كشورها، از برخي در 3 تبصره

 نیاز مورد شپوش 7.5

 مدیریت سيستم از بخشي عنوان به باید زیر مقررات ا، است فراهم حال همه در روشنایي اینكه از اطمينان برای

 .است شده ساخته ساختمان از ایمني

 ت.اس استفاده از قبل روشنایي كافي تحریكد نيازمن تاب شب SWGS یك اجزای همه 1 توجه

 های دستگاه جمله از اتصاالت، و نور جزئيات با همراه شود، ثبت باید روشنایي شدت و سطح و نوع نصب، از پس

 ه.كنند پخش

 به توجه با زمان واین شود حفظ و مدت تمام در كه است روشنایي نيازمند ساختمان ایمني مدیریت سيستم

 د.نباش دقيقه قبل 15 از كمتر نصب های دستورالعمل
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 بين از یا و مجاز غير های حركت یا و ها حوادث و حذفسانحه و جلوگيری منظور به اقدامات این خاص، طور به

 .شود انجام باید نور رفتن

 روشنایي و نور تأیید 7.6

 مطابق باید تاریكي در تاب شب موادس عك روشنایي و عكس يروشنای اندازی،تحریك راه و نصب زمان طول در

 و شود گيری اندازه پایين و متوسط باال، محل در باید روشنایي شدت د.باش c پيوست گيریهای اندازه با

 مي رخ آن در نور تحریك كمترین كه مناطقي به باید د.شو گيری اندازه راهنما خطوط درطول باید درخشندگي

 با را روشنایي به رسيدن برای الزم های ارزش حداقل باید درخشندگي گيری اندازه. كنيم خاصي توجه دهد

 د.باشن داشته فسفورسنت مواد برای 7.4جدول  به توجه

 گزارشات و مستندات 7.7

 ،باشد زیر موارد شامل باید و شود فراهم باید نياز مورد ریسك ارزیابي عنوان به اثبات و تاریخ ثبت برایت گزارشا

 :مثال برای

 پذیرش پروتكل 

 اندازی راه و نصب طرح 

 بودن دسترس در از اطمينان برای شده گرفته نظر در احتياطي اقدامات و نور و نور سطح و نوع 

 نگهداری و تعمير/  بازرسي از حاصل نتایج و تغييرات تمام 

 حمایتي منبع داده 

 بازرسي؛ پروتكل 

 استفاده مورد مواد از مرجعي نمونه 

 نگهداری و تعمیر و بازرسي 7.8

 زماني فواصل در و چشمي بازرسي با و مرجع نمونه از استفاده با و شخص یك توسطد بای تاب شب اجزای

 برای گزارش در باید رفته دست از جزء یا و رنگ تغيير وخامت، هرگونه د.بگير قرار مقایسه ورد مناسب

 هر. شوند بررسي نه یا است كار حال در منابع آیا اینكه مورد در باید روشنایي منابع. شود ثبت فوری جایگزیني

 د.شو جایگزیني یا و تعمير باید چراغ و خورده شكست یا و شده گم المپ
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 اطالعات كسب برای. باشد ملي الزامات با مطابقو  ایمني به مربوط المپ از نگهداری برای های دیگر روش

 .است شده دادهIEC 6055-5-364 انتخابات مستقل كميسيون در روش و بيشتر

مقادیر روشنایي باید در برابر حداقل ارزش  Cاندازه گيری شود، با توجه به پيوست  باید روشنایي عملكرد در

مواد  هعرض مربوط ب 7.4( بررسي مي شود، كه در 1دقيقه با توجه به معادله ) 60دقيقه و  10درخشندگي در 

هستند، جزء دیگری باید جایگزین  7.4روشنایي كمتر از مقادیر با توجه به شب تاب داده شده است. اگرمقادیر 

 شود.

 اسناد با همراه امن جعبه یك در شده نصب ی قطعه به مربوط مرجع نمونه تاب، شب قطعات نصب هنگام در

 .شود مي ذخيره محصول
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 الف پیوست

 (آموزنده)

 SWGS بندی طرح از هایي نمونه

 .است خوبك یSWGS اصول دهنده نشانه ك است شده ارائه ضميمه این در مثال عنوان به هایي طرح

 مختلف قطعات از استفاده با بندی طرح دیگر. باشند كليي و جامع نباید ضميمه این در شده داده های نمونه

 م.كني مي استفاده فرار مسير نمایش و ریسك ارزیابي برای آن از كه گيرد قرار استفاده مورد

 بهتر شناخت و هدف درک در كمك برای فقط حدی تا ها مثال در شده داده نشان SWGS مختلف اجزای

 .است طرح
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 هدایت سيستم یك از ممكن بندی طرح چندین از یكي انتقال برای استفاده مورد قطعات از ای نمونه تصویر این

 .كشد مي تصویر به را فرار مسير از جزئياتي و ایمني های راهت اس

a (.سقف از معلق) ایمني عالمت طرف دو ودر باال در شده نصب ی نشانه 

 متر نداشته 10متر و طول بیش از  2بیشتر از  عرضي که مستقیم راهرو یک به منجر اتصال محل -T یک از طرح ی نمونه - A.1 شکل

 د.باش
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 هدایت سيستم یك از ممكن بندی طرح چندین از یكي انتقال برای استفاده مورد قطعات از ای نمونه تصویر این

 .كشد مي تصویر به را فرار مسير از جزئياتي و ایمني های راهت اس

a) است شده روشن و شده نصب باال در كه طرفه یك ایمني عالمت . 

b) اتصال صورت به( سقف در تعليق حالت به یا)ه شد نصب باال در كه طرفه دو ایمني عالمت T ت.اس شده روشن و ميباشد 

c) است شده روشن در دستگيره یباال در كه روشنایي شاخص. 

d) ت.اس شده نصب مشخص درب باالی در كه روشن ایمني عالمت طرفه یكس تران 

e) جهت نشانگر با راهنما خط. 

 به نور با همراه نباشدمتر  2آن بیشتر از  عرض و شود مي بزرگتر مستقیم راهرو یک به منجر که T اتصالک ی از ای نمونه- A.2 شکل

 . T اتصال و درب دادن نشان منظور
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 هدایت سيستم بندی طرح چندین از یكي انتقال برای استفاده مورد قطعات از ای نمونه نمایش تصویربرای این

 .كشد مي تصویر به فرار مسير از جزئياتي و است ممكن ایمني های راه

a) (.سقف در تعليق حالت به یا) يایمن روشن ترانس و باال در طرفه دو شده نصب نشانه 

b) دسته درب و قاب شاخص. 

c) ( . روشن خارجي ترانس یا روشن ترانس)  شده نصب باال در كه روشن طرفه یك ایمني عالمت 

d) فرار متوسط موقعيت در مسير عالمت. 

e) جهت نشانگر راهنما با خط. 

 A.3 شکل – طرف دو هر در و راهنمایي نصب شده در پایینمتر با خطوط  2گسترده تر از  راهرو یک از ای نمونه طرح
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 هدایت سيستم بندی طرح چندین از یكي انتقال برای استفاده مورد قطعات از ای نمونه نمایش تصویربرای این

 .كشد مي تصویر به فرار مسير از جزئياتي و است ممكن ایمني های راه

a) (.سقف در تعليق حالت به یا) يایمن روشن ترانس و باال در طرفه دو شده نصب نشانه 

 توسط) شود مي آن مجاور درب با همراه متر 2 از تر گسترده مستقیم راهرو یک به منجر که T اتصالک ی از ای نمونه طرح - A.4 شکل

 ( است شده مشخص طبقه هدایتگر خط یک



ISO 16069:2004(E) 

44 | P a g e  

 

 

 

 هدایت سيستم بندی طرح چندین از یكي انتقال برای استفاده مورد قطعات از ای نمونه نمایش تصویربرای این

 .كشد مي تصویر به فرار مسير از جزئياتي و است ممكن ایمني های راه

a) است شده روشن در دستگيره یباال در كه روشنایي شاخص. 

b) اتصال صورت به( سقف در تعليق حالت به یا)ه شد نصب باال در كه طرفه دو ایمني عالمت T ت.اس شده روشن و ميباشد 

c) ت.اس شده نصب مشخص درب باالی در كه روشن ایمني عالمت طرفه یكس تران 

d) جهت نشانگر با راهنما خط. 

 درب و T اتصال روی بر متمرکز که نوری با متر 2 از تر گسترده مستقیم راهرو یک به منجر که T اتصالک ی از ای نمونه طرح - A.5 شکل

 د.شو مي
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 هدایت سيستم بندی طرح چندین از یكي انتقال برای استفاده مورد قطعات از ای نمونه نمایش تصویربرای این

 .كشد مي تصویر به فرار مسير از جزئياتي و است ممكن ایمني های راه

a. (.سقف از معلق) باال در شده نصب و طرفه دو ایمنيه نشان 

 خطوط از استفاده با مجاور درب با متر 2 از تر گسترده مستقیم راهرو یک به منجر که T اتصال محل یک از ای نمونه طرح - A.6 شکل

 د.باش مي یکپارچه جهت شاخص و کف راهنمایي
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 هدایت سيستم بندی طرح چندین از یكي انتقال برای استفاده مورد قطعات از ای نمونه نمایش تصویربرای این

 .كشد مي تصویر به فرار مسير از جزئياتي و است ممكن ایمني های راه

a) متوسط موقعيت در در شده فرارنصب مسير نشانه 

b) باال در شده نصب روشن طرفه یك خروج ایمني عالمت 

c) درب دستگيرهو  قاب شاخص 

d) جهت شاخص باا راهنم خط. 

 د.میشو( درب یک از بیش با)مستقیم راهرو یک به منجر که T اتصال محل یک از ای نمونه طرح - A.7 شکل

 به منظور نمایش تداوم عالمت گذاری ها
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 هدایت سيستم بندی طرح چندین از یكي انتقال برای استفاده مورد قطعات از ای نمونه نمایش تصویربرای این

 .كشد مي تصویر به فرار مسير از جزئياتي و است ممكن ایمني های راه

a) است شده روشن ایمني عالئم آن وسيله به و شده نصب باال در كه طرفه یك متمركز روشنایي. 

b) متوسط فراردرموقعيت مسير عالمت. 

c) درب دستگيره و قاب شاخص  

d) جهت شاخص با راهنما خط 

 یک در که میشود ها درب در متمرکز نور با متر 2 از کمتر و مستقیم راهرو یک به منجر که T اتصال محل یک از ای نمونه طرح - A.8 شکل

 د.کن مي روشن را ایمني عالیم و است گرفته قرار باال و سمت
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 هدایت سيستم بندی طرح چندین از یكي انتقال برای استفاده مورد قطعات از ای نمونه نمایش تصویربرای این

 .كشد مي تصویر به فرار مسير از جزئياتي و است ممكن ایمني های راه

 ب.در مسیر های گذاری عالمت و ها گذاری نشانه و ساختمان یک از ای نمونه - A.9 شکل
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 هدایت سيستم بندی طرح چندین از یكي انتقال برای استفاده مورد قطعات از ای نمونه نمایش تصویربرای این

 .كشد مي تصویر به فرار مسير از جزئياتي و است ممكن ایمني های راه

 ن.آ قاب و درب کامل های گذاری عالمت و ها گذاری نشانه و ساختمان یک ازویژگي ای نمونه - A.10 شکل
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 هدایت سيستم بندی طرح چندین از یكي انتقال برای استفاده مورد قطعات از ای نمونه نمایش تصویربرای این

 .كشد مي تصویر به فرار مسير از جزئياتي و است ممكن ایمني های راه

 .دمتر نباش 2آن بیشتر از  عرض که بست بن یراهرو یک برای های گذاری نشانه از ای نمونه - A.11 شکل
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 هدایت سيستم بندی طرح چندین از یكي انتقال برای استفاده مورد قطعات از ای نمونه نمایش تصویربرای این

 .كشد مي تصویر به فرار مسير از جزئياتي و است ممكن ایمني های راه

a. (.سقف از معلق) درباال شده نصب طرفه دو ایمني نشانه 

 زمین روی و طبقه راهنمایي خطوط توسط شده مشخص تقاطع یک از ای نمونه - A.12 شکل
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 هدایت سيستم بندی طرح چندین از یكي انتقال برای استفاده مورد قطعات از ای نمونه نمایش تصویربرای این

 .كشد مي تصویر به فرار مسير از جزئياتي و است ممكن ایمني های راه

a. (.سقف از معلق) درباال شده نصب طرفه دو ایمني نشانه 

 

 د.ده مي نشان یکپارچه جهت شاخص با همراه را زمین و طبقه راهنمایي خطوط که تقاطع یک از ای نمونه - A.13 شکل
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 هدایت سيستم بندی طرح چندین از یكي انتقال برای استفاده مورد قطعات از ای نمونه نمایش تصویربرای این

 .كشد مي تصویر به فرار مسير از جزئياتي و است ممكن ایمني های راه

a. (.سقف از معلق) درباال شده نصب طرفه دو ایمني نشانه 

 دیوار روی شده نصب هدایت خط با تقاطع یک ازچیدمان مثالي - A.14 شکل
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 هدایت سيستم بندی طرح چندین از یكي انتقال برای استفاده مورد قطعات از ای نمونه نمایش تصویربرای این

 .كشد مي تصویر به فرار مسير از جزئياتي و است ممكن ایمني های راه

a. (.سقف از معلق) درباال شده نصب طرفه دو ایمني نشانه 

 ت.اس شده استفاده آن در یکپارچه جهت شاخص با زمین روی شده نصب راهنمای ازخطوط که باز فضای یک از ای نمونه - A.15 شکل
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 هدایت سيستم بندی طرح چندین از یكي انتقال برای استفاده مورد قطعات از ای نمونه نمایش تصویربرای این

 .كشد مي تصویر به فرار مسير از جزئياتي و است ممكن ایمني های راه

 تقاطع با زمین هدایت خط و تقاطع با باز فضای یک از ای نمونه - A.16 شکل
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 هدایت سيستم بندی طرح چندین از یكي انتقال برای استفاده مورد قطعات از ای نمونه نمایش تصویربرای این

 .كشد مي تصویر به فرار مسير از جزئياتي و است ممكن ایمني های راه

a) پله ای برجسته های لبه: پله و پله های لبه 

b) نرده دادن نشان برجسته منظور به راهنما خط 

c) پله شكل و طرح نمایش منظور بها خطراهنم 

d) دیوار روی شده نصب راهنمای خطوط 

 

 ها نرده و ها پله از مختلف های گذاری عالمت از ای مجموعه از ای نمونه - A.17 شکل
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 هدایت سيستم بندی طرح چندین از یكي انتقال برای استفاده مورد قطعات از ای نمونه نمایش تصویربرای این

 .كشد مي تصویر به فرار مسير از جزئياتي و است ممكن ایمني های راه

a. ها پله از آج كردن روشن برای المپ 

b. شوند روشن است ممكن نيز ها نرده 

 

 اند شده روشن المپ با ها پله آن در که ها پله از ای نمونه - A.18 شکل
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 هدایت سيستم بندی طرح چندین از یكي انتقال برای استفاده مورد قطعات از ای نمونه نمایش تصویربرای این

 .كشد مي تصویر به فرار مسير از جزئياتي و است ممكن ایمني های راه

a. برجسته های لبه: پله و پله های لبه 

b. .جهت شاخص  

c. شوند روشن است ممكنا ه نرده 

 ت.اس شده روشن پایین دیوار روی بر شده نصب های المپ توسط ها گام محل که ها پله از ای نمونه - A.19 شکل
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 هدایت سيستم بندی طرح چندین از یكي انتقال برای استفاده مورد قطعات از ای نمونه نمایش تصویربرای این

 .كشد مي تصویر به فرار مسير از جزئياتي و است ممكن ایمني های راه

 

 (سطح تغییر) دار شیب سطح های گذاری عالمت و نشانه از ای نمونه - A.20 شکل
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 هدایت سيستم بندی طرح چندین از یكي انتقال برای استفاده مورد قطعات از ای نمونه نمایش تصویربرای این

 .كشد مي تصویر به فرار مسير از جزئياتي و است ممكن ایمني های راه

a. دار شيب سطح سمت به عالمت نو روش نور با باال در شده نصب طرفه یك ایمني عالمت. 

b. از پایين سمت به نور با و روشن ترانس با( سقف در تعليق حالت به یا) باال در شده نصب باال طرفه یك ایمني عالمت 

 .دار شيب سطح پایان و درب كردن برجسته منظور به فرار مسير عالمت

 

 (سطح تغییر) دار شیب سطح یک از گذاری عالمت از ای نمونه - A.21 شکل
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 ب پیوست

 (ها قاعده و اصول)

 آزمایشگاه در تاب شب اجزای درخشندگي گیری اندازه

B.1 تست نمونه 

سه نمونه تست مي شود و در هر نمونه ی تست شده باید دارای یك محدوده متشكل از مواد فسفورسنت و 

كامل مي شوند تا كارآمدی خود  uvنمونه های تست شده در آخر با اشعه های  ت.اس mm 35حداقل به قطر 

نشانه های گرافيكي باید به اندازه كافي بزرگ باشند تا بتوانند در آزمون های ما مورد قبول واقع  د.را حفظ كنن

 د.شون

 uvآزمون نمونه باید از دسته های توليدی باشند كه هنوز به چاپ نرسيده اند ولي به وسيله ی اشغه ی 

 د.نمونه ها باید نماینده ای از توليدات ما باشند و كدگذاری و شناسایي و شماره گذاری شون د.محافظت شده ان

B.2 تهویه 

در محيطي بسته و كامال  ،تمامي نمونه ها باید قبل ا استفاده و در شرایط مناسب جوی و تهویه قرار گيرند

اولين تست از محيط تاریكمان خارج نكنيم و نمونه ی مورد تست را تا قبل از  تساع 48تاریك به مدت حداقل 

 . ) خروج بالفاصله در لحظه آزمون (

B.3 شرایط محیطي 

 10 ± 50)و رطوبت نسبي باید  ،C ± 2 °C° 23دمای محيط آماده سازی برای نمونه ی مورد تست باید 

 د.شوباشد و تمامي مراحل تست در اتاق كه محيط سطح نور است انجام  %

B.4  ابزارهای روشنایيروشنایي و 

 B.4.1 روشنایي دقیق ابزار 

 شدت گيری اندازه برای كردن كاليبره شود، ارائه باید يروشنای گيری اندازه اصالح( λ)س كسينو V صورت به

 : زیر های ویژگي با ،(LX) لوكس در روشنایي

 طيفي خطا :F1 'U 5٪ (با F1 در كه CIE 69 است شده تعریف) 
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 بنفش ماوراء اشعه پاسخ :U U 0،5٪ (با u در كه CIE 69 است شده تعریف) 

 1،0: رزولوشن LX؛ 

 خطي خطای :F3 U 0،5٪ (با F3 در CIE 69 است شده تعریف.) 

 10: گيری اندازه محدوده LX U محدوده U 10 KLX؛ 

 مركزی سنج نور از نور ورود قطر :U 1 است متر سانتي. 

B.4.2 درخشندگي دقیق ابزار 

 به بسته. عكس روشنایي گيری اندازه منظور به كردن كاليبره شود، ارائه باید روشنایي گيری اندازه 

 شده استفاده( ببينيد را B.6.3) ارتباط برقراری روش یا( ببينيد را B.6.2) متری تله روش آیا اینكه

 :باشد داشته را زیر های ویژگي حداقل باید و است،

 طيفي خطا :F1 'U 5٪ (با F1 در عنوان به را CIE 69 است شده تعریف.) 

 بنفش ماوراء اشعه پاسخ :U U 0،5٪ (با u در عنوان به CIE 69 است شده تعریف) 

 0،01 حداقل: رزولوشن MCD / M2؛ 

 خطي خطای :F3 U 0،5٪ (با F3 در CIE 69 است شده تعریف.) 

 گيری اندازه همه برای 1: 10 حداقل: نویزل سيگنا نسبت 

 10/5: گيری اندازه محدوده cd / m2  محدودهو U 10 cd / m2  

 نمایش :W 3،5 ،10/2×  0001: محدوده رقم cd / m2 ه محدود وU 19،99 cd / m2 

 گيری اندازه به ردیابي قابل گواهي، یك توسط باید این د.باشن شده كاليبره باید درخشندگي و روشنایي ابزار

 د.باش استاندارد های

B.5 نور شرایط تحریک 

 یا W 500 نور قوس ،زنون انتشار غير منبع مداوم نشده، فيلتر یك توسط باید تاب شب آزمون نمونه تحریك

 شدت د.باش آزمون نمونه سطح روی بر LX 000 1 مجموع از روشنایي، شدت ميانگين یك ارائه باشد، كمتر

اندازه گيری مي شود.از محافظ كه در مقابل  B.4.1 در شده مشخص روشنایي متریك از استفاده با باید روشنایي

 مقابل در نباید فيلتری گونه هيچ. شود را دارد نباید استفاده ،مانند حفاظت گرما ،المپ است و وظيفه حفاظت

 تا نباید نمونه آزمونگر شخص بدن حرارت درجه .باشد دقيقه 5 باید تحریك زمان مدت د.شو داده قرار نور منبع
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 مدت طول در نباید آزاد نور گونه هيچ ،كند تجاوز گراد سانتي درجه 25 از بيشتر به تحریك از پس دقيقه 1

 .باشد داشته وجود تحریك

 چهار از یك هر در و آزمون نمونه روشن منطقه مركز در باید روشنایي شدت گيری اندازه برای آزمون های تكه

 تكه پنج در روشنایي شدت ميانگين د.باش گرفته قرار آزمون نمونه سطح از بيروني لبه در و درجه 90 نقطه

 1،1از  كمتر باید آزمون های تكه از روشنایي حداقل بر تقسيم روشنایي حداكثر. باشد LX 000 1 باید آزمون

 .باشد

B.6 درخشندگي گیری اندازه 

B.6.1 عمومي 

 داده متری تله روش از استفاده با B.4.2 در شده مشخص روشنایي متر از استفاده با باید روشنایي گيری اندازه

 د.شو انجام B.6.3 در شده داده ارتباط برقراری روش یا B.6.2 در شده

B.6.2 متر فوتو تله روش 

 مسيری در باید را، روشنایي متر دیافراگم همچنين و گيری، اندازه آزمون نمونه و روشنایي متر بين فاصله

 د.باش مناسب و كافي باید يروشنای گيری اندازه برای نمونه آزمون منطقه كه شوند انتخاب

 .شود ارزیابي قطر در ميليمتر 30 حداقل باید نمونه آزمونه منطق امكان، صورت در باشيد داشته توجه

B.6.3 روش تماس و برقراری ارتباط 

 د.شو داده قرار آزمون نمونه سطح روی بر باید روشنایي اصلي گيری اندازه

شود ارزیابي باید قطر در ميليمتر 30 حداقل آزمون نمونه منطقه یك امكان، صورت در باشيد داشته توجه  

 : شود مي تعيين زیر معادله به توجه با روشنایي، به تبدیل و روشنایي شدت گيری اندازه با باید درخشندگي

L = E/Ωp 

 جایي كه در آن :

L در شده بيان است، درخشندگي متوسط طور به cd / m2 ،گيری؛ اندازه آزمون نمونه و 
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E مربع متر در لومن یك با برابر نور سنجش واحد در شده بيان است، روشنایي (LX) 

Ωp استرادیان در شده بيان ،ميكند اشغال گيری اندازه مورد شي از آزمون مورد سطح كه بيني فضایي زاویه 

(SR)، منطقه این نور وسط از بازدید 

 :معادله از پيروی به ،Ωp شده، بيني پيش فضایي زاویه

 

 : كه جایي

Ω0 فضایي زاویه واحد Ω0 = 1 SR است. 

r متر ميلي در شده بيان است، فاصله (mm)، ؛ جسم گيری اندازه و نورسنج سر نور بروز منطقه بين 

R ،است گيری اندازه مورد شي تا آزمون مورد سطح از ،(متر ميلي) متر ميلي در شده بيان شعاع. 

B.6.4  درخشندگيثبت 

 نهایي گيری اندازه از پس بالفاصله آن از پس و شود، مي صفر گيری اندازه شروع از قبل باید روشنایي متر

 د.شو مي ردد باش شده گيری اندازه مقدار از درصد 5 از بيش تا صفر از گيری اندازه اگر و شود مي بررسي

 گيری اندازه موارد، تمام در. شود گيری اندازه نور تحریك حذف از پس دقيقه 2 هر حداقلد بای درخشندگي

 S 10 ±دقيقه  2ها در  گيری اندازه شامل باید و است نور تحریك حذف از پس دقيقه 60 تا زمان مدت شامل

 برای هثاني 10 ± قهدقي 60و  10 ±دقيقه  30ثانيه،  10 ±دقيقه  10(، شود ثبت و MCD / m2 در باید كه)

 د.شو مي آزمون نمونه سه از یك هر

 .است آزمون نمونه سه از ميانگين مقادیر در روشنایي عملكرد

a. 3 به شده گيری اندازه زمان اگر MCD / M2 باید روشنایي گيری اندازه باشد، مي دقيقه 80 از كمتر 

( L) روشنایي و( t) زمان های ارزش. است كمتر یا و MCD / m2 2 روشنایي كه زماني تا یابد ادامه

 ای جمله چند منحني. شود رسم LG T برابر در باید LG L(. 10 ایهپ به) شوند تبدیل لگاریتم به باید
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 به دقيقه 20 از زماني محدوده در ها داده به باید مربع رگرسيون روش حداقل از استفاده با اول مرتبه

 : است ای جمله چند معادله اول مرتبه از فرم.است شده نصب ثبت گذشته زمان

LgL = plgt + k 

 .است ها داده به مربع منحني حداقل از آمده دست به ضریب K و P آن در كه

 :شود مي تعيين باید و MCD / m2 0،3 به زمان از لگاریتم

 

 .شود ثبت باید و MCD / m2 0،3 به شده زده تخمين زمان

 د.باش نمونه سه از متوسط مقدار براساس باید و MCD / m2 0،3 به شده زده تخمين زمان

 

 تا یابد ادامه باید روشنایي گيری اندازه،باشد بيشتر یا دقيقه MCD / m2 80 3 به شده گيری اندازه زمان اگر

 تبدیل لگاریتم به باید( L) روشنایي و( t) زمان های ارزش. شود كمتر یا و MCD / m2 2 روشنایي كه زماني

 از استفاده با دوم درجه ای جمله چند منحني. است شده رسم تي LG برابر در باید LG L(. 10 پایه به)

 شده نصب ثبت گذشته زمان به دقيقه 20 زا زماني محدوده در ها داده به باید مربع رگرسيون روش حداقل

 : است ای جمله چند معادله دوم مرتبه از فرم. است

lgL mlgt 2 nlgt c 

 :شود تعيين زیر معيارهای توسط باید و MCD / m2 0،3 به زمان از لگاریتم
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 .شود ثبت باید و MCD / m2 0،3 به شده زده تخمين زمان

 سه از متوسط مقدار بر MCD / m2 0،3ن زما ،شود زده تخمين و گيری اندازه MCD / m2 0،3ن اگرزما

 .است نمونه

B.7 روز نور شرایط در رنگ تعیین 

 روش یك در كه باشد ISO 3864-1 استاندارد در شده تایيد و شده تست باید روز نور شرایط در رنگ

 .است شده مشخص جداگانه

 شود ثابت ها گيری اندازه كه زماني تا باشد داشته ادامه به نياز جایي تا است ممكن XY مختصات گيری اندازه

 .بكشد طول دقيقه 20 به است ممكن این

B.8 آزمون گزارش 

a) باشد زیر اطالعات شامل باید آزمون گزارش : 

b) استاندارد با مطابق گيری اندازه/  تست") المللي بين استاندارد این به ارجاع ISO 16069: 

 ؛("2004

c) ؛(فكس تلفن، آدرس، نام،)ب شب تا كاالهای آزمایش ی كننده توليد 

d) ( سازنده كارخانه توليد ای دسته كد به بودن ردیابي قابلر منظو به ها آیتم شناسایي) نمونه توضيحات 

e) گيری اندازه استاندارد اساس برت مختصا رنگISO 3864-1 ؛ 

f) ؛(ساعت و روز) تهویه پایان و آغاز 

g) گيری، اندازه تاریخ 

h) كاليبراسيون انقضای تاریخ و سنج نور سریال شماره ابزار، پارامترهای 

i) تحریك (در روشنایي محریك، نور منبع نوع دقيقه، در كردن پر LX) 

j) نسبي؛ رطوبت و نمونه سطح حرارت درجه محيط، حرارت درجه 

k) در درخشندگي .يروشنای فتومتریك گيری اندازه نتایج MCD / M2 تحریك از پس دقيقه 10 در 

 شده متوقف تحریك از پس دقيقه 60 است، شده متوقف تحریك از پس دقيقه 30 است، شده متوقف

 شده ثبت MCD / M2 0،3 به رسيدن برای دقيقه در شده زده تخمين زمان یا و گيری اندازه و است

 .ميانگين مقادیر ليست و ها نمونه تمام برای جداگانه طور به ليستي ؛ است
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l) ؛(عنوان و شخص نام) توسط شده انجام آزمون 

m) امضا. 

n) آزمون؛ محل 

o) (.شركت فكس تلفن، آدرس، خانوادگي، نام و نام) آزمون انجام 

B.9 تاب شب مواد از گذاری عالمت 

 : اند شده مشخص زیر شرح به تاب شب مواد

a) در روشنایي MCD / m2 تحریك؛ از پس دقيقه 60 و دقيقه 10 مدت به و 

b) 0،3 به رسيدن برای شده زده تخمين زمان یا و گيری اندازه MCD / M2؛ 

 دقيقه 10 در ارزش اساس بر ،(ISO 16069) المللي بين استاندارد این تعداد اساس بر ،گذاری عالمت مثال

 .MCD / M2 (340 ) 0،3 زده تخمين یا و گيری اندازه زمان ،(2،8) دقيقه 60 در ارزش ،(20)

ISO 16069 – 20 – 2,8 – 340 
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 c ضمیمه

 (الزامي)

 روشنایي عملکرد گیری اندازه محل در

 SWGS یک تاب شب اجزای

C.1 عمومي 

 در تحریك روشنایي. است تاب شب محصوالت از روشنایي محل در گيری اندازه برای اجرا قابل ضميمه این

 د.شو مي گيری اندازه فروپاشي دوره طول در زمان با روشنایي از تنوع همچنين و تاب شب محصوالت

C.2 گیری اندازه مکان 

 نماینده باید شده تعریف های مكان. گردند وافق پذیرش مورد درگير های طرف توسط باید گيری اندازه موقعيت

 راه و نصب در استفاده مورد تاب شب محصوالت مختلف انواع از یك هر باید و شود مي روشنایي از ای جنبه در

 .دهد پوشش را اندازی

 باید مناطق در موقعيت دو این د.شو گرفته یكسان تاب محصول از موقعيت دو حداقل در باید گيری اندازه

 طول ودر فسفورسنت محصوالت برای كه هایي گيری اندازه تعداد د.باش شده روشن یكسان نور منابع توسط

  د.باش یكسان باید شود مي انجام نصب ی مرحله

 فلورانس المپهای هالوژن، های المپ ای، رشته های المپ مثال، عنوان به روشنایي انواع باشيد داشته توجه

 است الزم شده نصب حرارت درجه از نوع هر در، خود رنگ حرارت درجه و فلورسنت های المپ برای د.هستن

 د.شون گيری اندازه

 .شود گيری اندازه باید نيز روشنایي گيری اندازه نقاط در هدایت خط عرض

C.3 گیری اندازه شرایط 

 د.شو انجام حرارت درجه و نور ازنظر شده داده شرایط در ویژه به محل، در عادی شرایط در باید ها گيری اندازه

 .باشد روشن گيری اندازه از قبل دقيقه 15 قلحدا باید نور منابع
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 بررسي نهایي گيری اندازه از پس بالفاصله آن از پس شود، صفر گيری اندازه شروع از قبل باید گيری اندازه ابزار

 .شود مي

C.4 گیری اندازه ابزار درخشندگي و روشنایي 

C.4.1 دقیق ابزار يروشنای 

 اندازه برای كردن كاليبره و روشنایي متر اصالح د.شو مي تعيينV (λ (كسينوس یك با يیكنواخت و روشنایي

 :زیر های ویژگي با ،روشنایي شدت گيری

 طيفي خطا :F 1 U 5٪ (با F1 در عنوان به را CIE 69 است شده تعریف) 

 بنفش ماوراء اشعه پاسخ :U U 0،5٪ (در عنوان به تو با CIE 69 است شده تعریف.) 

 1،0: رزولوشن LX 

 خطي خطای  :F3 U 0،5٪ (با F3 در CIE 69 است شده تعریف.) 

 10: گيری اندازه محدوده LX U محدوده U 10 KLX 

 سر سنج نور از نور ورود قطر U 1 است متر سانتي. 

C.4.2 درخشندگي ابزار دقیق 

 تعيين زیر های ویژگي حداقل با نور، شدت گيری اندازه برای كاليبره روشنایي متر یك توسط باید درخشندگي

 :شود مي

 يطيف خطا F1 'U 5٪ (با F1 در عنوان به را CIE 69 است شده تعریف.) 

 بنفش ماوراء اشعه پاسخ :U U 0،5٪ (در عنوان به تو با CIE 69 است شده تعریف.) 

 0،01 حداقل: رزولوشن MCD / M2؛ 

 خطي خطای :F3 U 0،5٪ (با F3 در CIE 69 است شده تعریف.) 

 گيری؛ اندازه همه برای 1: 10 حداقل: نویز به سيگنال نسبت 

 10/5: گيری اندازه محدوده cd / m2  محدودهو U 10 cd / m2  

 نمایش :W 3،5 ،10/2×  0001: محدوده رقم cd / m2 و u محدوده U 19،99 cd / m2 . 
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C.4.3 گیری اندازه های دستگاه کالیبراسیون 

 

 د.باشن شده كاليبره ،باید درخشندگي و روشنایي ابزار

 

C.5 روشنایي گیری اندازه و نور منبع تحریک 

 زمان مدت د.شو انجام است شده نصب محل در كه نور منبع توسط باید تاب شب نمونه تحریك

 و ،شود گرفته نظر در مناسب اشغال شرایط ساختمان، نوع برای عنوان به یا و دقيقه 15 باید تحریك

 .باشد طبيعي نور شرایط

 محصول مقابل در باید سنج نور سرد برخور محل تاب، شب محصول در روشنایي گيری اندازه منظور به

 گيری اندازه. شود گيری اندازه باید درخشندگي كه جایي در آن، سطح موازات به گيرد، قرار تاب شب

 د.كن پيروی C.4.1 از مشخصات باید روشنایي

 

C.6 درخشندگي گیری اندازه 

C.6.1 عمومي 

 دقيقه 5 انتظار دوره یك ،روشنایي گيری اندازه شروع از قبل و روشنایي شدت گيری اندازه اتمام از پس

 قرار تحریك برای موجود روشنایي شرایط به دوباره باید تاب شب محصول دوره این در. شود رعایت باید

 .است گرفته

 يحرارت سنج نور سر از استفاده. هستند مفيد نسل گزارش برای كامپيوتر رابط یا/  و آنالوگ بودن جور

 د.شو فراهم گراد سانتي درجه 15> اطراف محيط دمای كه شرطي به شود، مي توصيه

 

C.6.2 روشنایي گیری اندازه 

 تله روش از استفاده با C.4.2 در شده مشخص روشنایي متر از استفاده با باید روشنایي گيری اندازه

 د.شو انجام C.6.2.2 در شده داده ارتباط برقراری روش یا C.6.2.1 در شده داده متری

 

C.6.2.1 متر فوتو تلهش رو 

 یطور باید را، روشنایي متر دیافراگم همچنين و گيری، اندازه آزمون نمونه و روشنایي متر بين فاصله

 د.باش مناسب ارزیابي یبرا آزمون نمونه منطقه كه شود انتخاب
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 .شود ارزیابي قطر در ميليمتر 30 داقلح باید آزمون نمونه منطقه امكان، صورت در

 

C.6.2.2 تماس روش 

 از باید محيط نور تاثير برای م.دهي قرار آزمون نمونه سطح روی بر باید را روشنایي اصلي گيری اندازه

. شود اجتناب محافظت نور مواد با روشنایي گيری اندازه سر اطراف در/  خارج در آزمون سطح پوشش

 یك به راه شد گيری اندازه روشنایي بتواند تا برای باشد كافي باید ارزیابي به آزمون نمونه منطقه

 د.كن تبدیل پایين روشنایي سطوح در خواندن قابل درخشندگي

 .شود ارزیابي باید قطر در ميليمتر 30 حداقل آزمون نمونه منطقه یك امكان، صورت در

 مي تعيين زیر معادله به توجه با روشنایي، به تبدیل و روشنایي شدت گيری اندازه با باید درخشندگي

 :شود

LE/p 

 كه جایي

L در شده بيان است، درخشندگي متوسط طور به cd / m2 ،گيری؛ اندازه آزمون نمونه و 

E سوئيت در شده بيان است، روشنایي (LX)، سنج نور سر در كه نور بروز منطقه در تعيين محل از 

 شود مي استفاده

 در شده بيان كشد، مي طول شي گيری اندازه از آزمون مورد سطح كه بيني فضایي زاویه Ωp؛

 ت.اس سنج نور سر نور بروز منطقه این وسط از بازدید ،(SR) استرادیان

 : كند مي پيروی زیر معادله از Ωp بيني فضایي زاویه

 
  كه جایي

Ω0 فضایي زاویه واحد Ω0 = 1 SR است 

r گيری اندازه جسم و سنج نور منطقه بين ،(متر ميلي) متر ميلي در شده بيان است، فاصله 

R ،است گيری اندازه شي از آزمون مورد سطح از ،(متر ميلي) متر ميلي در شده بيان شعاع. 
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 C.6.3 اصلي غیر نور اثر 

 را گيری اندازه مورد تاب شب كاالی سطح یا و سنج نورو  نور دیافراگم به ورود اجازه نباید اصلي نورغير

 .باشد پذیر امكان آن نفوذ یا و آن حذفن امكا اینكه مگر باشد داشته

 یا و انعكاس ترتيب به و شده گيری اندازه شيء در روز نور یا و مصنوعي نور توسط اصلي غير نور توجه

 درخشندگي كه شده تصور این باعث موضوع این شود مي باعث این. شود مي ایجاد آن طریق از انتقال

 و مصنوعي نور بروز با تواند مي نيز اضافي اصلي نورغير.است فسفرسانس باالتراز شده گيری اندازه شيء

 توليد ،شود مي ایجاد گيری اندازه برای كه سنج نور دیافراگم سطح روی بر تابش حال در روز نور یا

 د.شو

C.6.4 گیری اندازه روش 

 اندازه تحریك دوره از پس دقيقه 60دقيقه و  30دقيقه،  10دقيقه،  2تاب باید  محصول درخشندگي

 .گردد ثبت آزمون/  نقطه گيری اندازه نمونه هر برای باید و شود مي گيری

 

C.7 آزمون گزارش 

 :شده گيری اندازه نقطه هر برای باید زیر اطالعات حداقل شامل آزمون گزارش

a. استاندارد با مطابق گيری اندازه") المللي بين استاندارد این به ارجاع ISO 16069: 

 ؛("2004

b. گيری اندازه محل (E G ،نشانه طرح ساختمان، آدرس.) 

c. نقطه؛ ليست گيری اندازه به توجه با گيری اندازه محل 

d. تاب؛ شب محصول نوع 

e. گيری اندازه نقطه دقيق محل. 

f. هدایت؛ خط عرض 

g. ؛ گيری اندازه مكان مساحت اندازه 

h. گيری؛ اندازه زمان در شده احاطه دمای 

i. شود مي تاب شب محصول روی بر لوكس در روشنایي. 

j. تحریك زمان (C.5 ببينيد را)؛ 
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k. گيری؛ اندازه محل در از نور منبع 

l. در روشنایي MCD / m2 دقيقه در مربوطه زمان با. 

m. نوع؛ كننده، توليد گيری، اندازه ابزار 

n. گيری؛ اندازه زمان و تاریخ 

o. ،گيری اندازه انجام موسسه آدرس و حسابرسان، نام امضا 

p. ها یادداشت. 
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