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  خدا به نام 

 سازمان ملی استاندارد ايران با آشنايی

 وتحقیقتات استتاندارد مؤسسۀ مقررات و قوانین اصالح قانون 3مادۀ کی بند موجب به یرانا صنعتی تحقیقات و استاندارد مؤسسۀ

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

.دارد عهده به را ایران

بته92/6/29دومتینجیستهرتورا عتادیادار متور وموجبیکصدوپنجاهنامموسسهاستانداردوتحقیقاتصنعتیایرانبه

جهتاجراابالغردهاست.92/3/29مور 33333/996سازمانمییاستانداردایرانتغییروطینامهرماره

مؤسستات و راکت م نظتران صتاحب ستازمان،کاررناستان از مرکب فنی اا  کمیسیون در مختیف اا  حوزه در استاندارد تدوین

تودیتد ، بتهرترایط توجته بتا و میتی مصادح با امگام وکورشی رود می انجام مرتبط و آگاه اقتصاد  و تودید  پژواشی، عیمی،

 و کنندگان،صادرکنندگانمصرف تودیدکنندگان، رامل نفع، و حق صاحبان منصفانۀ و آگااانه مشارکت از که است تجار  و فناور 

 میتی نویساستتاندارداا  پیش .رود می حاصل دودتی غیر و دودتی اا  سازمان نهاداا، تخصصی، و عیمی  مراک کنندگان، وارد

 پیشتنهاداا و نظراا ازدریافت پس و رودمی ارسال مربوط فنی اا  کمیسیون اعضا  و نفع ذ  مراجع به نظرخواای برا  ایران

.رود می منتشر و ایرانچاپ رسمی سمیی استاندارد عنوان هب تصویب صورت در و طرح ررته آن با مرتبط میی کمیتۀ در

کننتد متی تهیته رتده تعیتین ضتوابط رعایت با نی  صالح ذ  و مند عالقه اا  سازمان و مؤسسات که استاندارداایی نویس پیش

،ینترتیتببتد .رتود متی منتشتر و چتاپ ایتران میتی استتاندارد عنتوان بته ،تصتویب درصورت و بررسی و طرح میی درکمیتۀ

 مییاستاندارد کمیتۀ در و تدوین 3 رمارۀ ایران میی استاندارد در رده نورته مفاد اساس بر که دنرو می تیقی میی استاندارداایی

.بارد رسیده تصویب به دادمی تشکیلسازمانمییاستانداردایران کهمربوط

(ISO)استاندارد ییادمی بین سازمان اصیی اعضا  از ایران سازمانمییاستاندارد
9ادمیییادکتروتکنیتک بین کمیسیون،1

(IEC)و 

3قانونی رناسی اندازه ادمییی بین سازمان
(OIML)2رابتط تنها بهعنوان و است

 کتدکسغتیایی کمیستیون 
3
(CAC)کشتور در 

 آخترین از ،کشتور ختا  اتا  نیازمنتد  و کیتی رترایط بته توجته ضمن ایران میی استاندارداا  تدوین در.کند می فعادیت

 .رودمی گیر بهره ادمیییبین استاندارداا  و جهان صنعتی و فنی ،عیمی اا پیشرفت

 و سالمت ،حفظکنندگان مصرف از حمایت برا  ،قانون در رده بینی پیش موازین رعایت با تواند میایرانسازمانمییاستاندارد

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

 می سازمان نماید. استاندارد،اجبار  عادی رورا  تصویب با وارداتی، اقالم ای/و کشور داخل تودید  محصوالت برا  را ایران میی

 اجبتار  را آن بنتد ودرجته صادراتی کاالاا  اندارداست اجرا  ،کشور محصوالت برا  ادمییی بین بازاراا  حفظ منظور به تواند

 ،آمتوز  ،مشتاوره درزمینۀ فعال مؤسسات و ااسازمان خدمات از کنندگان استفاده به بخشیدن اطمینان برا  امچنین .نماید

کادیبراسیونس راک وم اا آزمایشگاه ،محیطیزیستزیست مدیریت و کیفیت مدیریت اا  سامانه گواایصدور و ممی   ،بازرسی

 تأییتدصتالحیت نظام ضوابط اساس بر را مؤسسات و اا سازمان گونه این سازمانمییاستانداردایران ،سنجش وسایل  واسنجی

.کند نظارتمی ااآن عمیکرد بر و اعطا اا آن به صالحیت تأیید گوااینامۀ ،الزم ررایط احراز صورت در و کند می ارزیابی ایران

 تحقیقتاتکتاربرد  انجام و گرانبها فی ات عیار تعیین ،سنجش وسایل  واسنجیکادیبراسیونس ،کااای ادمییی بین دستگاه ترویج

.است سازمان این وظایف دیگر از ایران میی استاندارداا  سطح ارتقا  برا 

                                                 
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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 ش گفتاریپ

 «دایاد اماتوگ ار –محیطیزیستاا :جنبه2قسمت  UPSاا قدرتبدونوقفهسسامانه»استاندارد

تهیهوتدوینردهاستودرسازمانمییاستانداردایرانکهپیشنویسآندرکمیسیوناا مربوطتوسط

موردتصویبقرارگرفته16/11/1329مور برقوادکترونیکهمییاستاندارداجالسکمیتامینوسیصدافت

قانوناصالحقوانینومقرراتموسسهاستانداردوتحقیقاتصنعتیایران،3است،اینکبهاستنادبندیکماده

،بهعنواناستانداردمییایرانمنتشرمیرود.1331مصوببهمنماه

ام عیوموخدمات،برا حفظامگامیو زمینهصنایع، پیشرفتاا مییوجهانیدر تحوالتو اانگیبا

 برا اصالحو پیشنهاد که ار مواقعد ومتجدیدنظرخواادردو تکمیلایناستاندارداا مییایراندر

رود ارائه باستاندارداا گرفت. خوااد قرار توجه مورد مربوط فنی کمیسیون در نظر تجدید انگام نابراین،،

بایداموارهازآخرینتجدیدنظراستاندارداا مییاستفادهکرد.



منبعوماخی کهبرا تهیهایناستانداردمورداستفادهقرارگرفتهبهررحزیراست:
 

IEC 62040-4: 2013, Uninterruptible power systems (UPS) Part 4: Environmental aspects – 

Requirements and reporting 
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UPSهاي قدرت بدون وقفه ) سامانه 
1) 

  دهی الزامات و گزارش –محیطی زيستهاي  : جنبه4قسمت 

 

 دامنه کاربرد هدف و  2

اا سامانهمرتبطبامحیطیزیستاا جنبهاظهارتعییناد اماتوفرآیند برا استاندارداینادفازتدوین

س وقفه بدون UPSقدرت ادف ، درمحیطیزیستصدماتکااشبا کامل عمر اینباردمیUPSچرخه .

 استاندارد استاندارداا  کاربرد مواز محیطیزیستبا قابل عمومی ردهو ج ئیاتاماانگ حاو  و است

بارد.میUPSدرارتباطبابیشتر 

بافرکانسثابت(.a.c)متناوبنجریااا ثابت،ساکنومتحرککهودتاژخروجیUPSموردایناستاندارددر

سامانهاادارا یکUPSکنند،کاربرددارد.اینراارائهمیودتجریانمتناوب1999کمترازسهفازیاتکفاز

انرژ  طریقاتصالذخیره از عموما می .d.cسجریانمستقیمکه آنوصلاستند، استانداردبه در و بارند

آزمونوقسمسIEC62040ادمیییبین سازگار ادکترومغناطیسیوقسمتسوم: قسمتدوم: ایمنی، تاول:

اند.مشخصرده عمیکرد

ایناستاندارددرخصو مواردذیلکاربردندارد:

 ؛معمودیجریانمتناوبتوزیعخروجیوورود تابیواا  -

ساز،خروجییکسوااباتر ییدکعنوانمثال:اا مرتبطآنهاسبهوکییدجریانمستقیمتوزیعتابیواا  -

  اینورتریاورود 

STSاا انتقالاستاتیکمستقلسسامانه -
،:ایمنی1سقسمتIEC 62310ادمیییکهدراستانداردبین 9

 اند. مشخصردهعمیکرد:آزمونو3سازگار ادکترومغناطیسیوقسمت:9قسمت

 آید. چرخشیبهدستمیااودتاژخروجیآنهاازمارینااییکهسامانه -

 الزامیمراجع   0

مییایران متنایناستاندارد استمدارکاد امیزیرحاو مقرراتیاستکهدر رده ارجاعداده .بهآناا

د.ننترتیبآنمقرراتج ئیازایناستانداردمییایرانمحسوبمیروبدی

ارجاعداد تاریخانتشار ذکر بهمدرکیبا صورتیکه بارد،در رده تجدیدنظراا بعد آنه و اصالحیهاا

تاریخانتشاربهآنااارجاعدادهردهذکراستانداردمییایراننیست.درموردمدارکیکهبدونموردنظراین

،اموارهآخرینتجدیدنظرواصالحیهاا بعد آنااموردنظراست.است

  داد امیاست:استفادهازمراجعزیربرا ایناستاندار

                                                 
1- Uninterruptible Power Systems 

2- Static Transfer System 
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رو :3قسمت - UPSاا قدرتبدونوقفهسسامانه،1339سال:3993-3رماره استانداردمییایران     0-2

تعیینعمیکردواد اماتآزمون
2-2  IEC 62474:2012, Material Declaration for Products of and for the Electrotechnical Industry 

احات و تااري  اصطال            9   

رود:کارمیدرایناستاندارداصطالحاتوتعاریفزیربه

9-2 

  1پايان عمر
رود.آغازمیموردنظر استفادهردهردنازخارجکهباا ازچرخهعمریکمحصولمرحیه

9-0   

 2پايان عمر اقدامات
دفعانجامساز جهتآمادهمنظوربازیافتیایکمرک فرآور بهبهضایعاتتحویلپسازکهارنوععمییاتی

.گیردمی

.باردمیدفع،جداساز موادودمونتاژراملعمییاتاین-رييادآو

9-9 

 3فاز استفاده
یکمحصولمرحیه عمر چرخه قراردادنآنا از با استکه خاتمهخدمبرا ارائه پایانعمر در و تآغاز

یابد.می

9-4 

4بازيافت

رود.انرژ نمیترمیمموادضایعاتبرا استفادهبهعنوانمواداودیهیاسایراادافکهراملپرداز 

]1329:سال16999رانرمارهاستانداردمییای39-3بند[









                                                 
1- End of life 

2- End of life treatment 

3- Use phase 

4-  recycling 
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9-5  

 1زيست محیط
،3رانو،جان2،گیاااننمایدوراملاوا،آب،زمین،منابعطبیعیفعادیتمیدرآنکهیکسازماناستمحیطی

بارد.انسانوارتباطاتآنانمی

 ]ISO14001: 2004ادمیییبیناستاندارد3-3بند[

9-6  

 محیطی زيستجنبه 

رد.لبادارا تعامزیستتواندبامحیطکهمیاست،تودیداتیاخدماتیکسازمانااا ازفعادیتمودفه

 ]ISO14001: 2004ادمیییاستانداردبین6-3بند[

9-7  

4محیطی زيست تاثیر

کیی ج ئییا مفید، یا مضر محیطاعماز تغییر در نوع جنبهاستار ناریاز یکمحیطیزیستاا که

.باردمیسازمان

 ]ISO14001: 2004ادمیییاستانداردبین13-3بند[

9-8 

  5محیطی زيستمديريت  سامانه
 راملمدیریتکییاستکهسامانهبخشیاز فعادیتساختار مسئودیتری  اا برنامهسازمانی، ریوه، اا،اا،

اجراییرو  پیادهاا  توسعه، برا  منابع و فرآینداا ، دستیابیحصولساز ، ، سیاستب، حفظ و ازنگر 

بارد.میمحیطیزیست

 ]ISO14001: 2004ادمیییاستانداردبین3-3بند[

9-3 

  6عمر ي چرخه
نهاییدفعاکتسابیاتودیدموادخامازمنابعطبیعیتامرحیهمحصولازسامانهمراحلمتوادیوپیوستهیک

بارد.می

                                                 
1- Environment 

2- flora 

3- fauna 

4- Environmental impact 

5- Environmental management system 

6- Life cycle 
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]1336:سال12929رانرمارهاستانداردمییای1-3بند[

9-22 

 1(LCAارزيابی چرخه عمر )
عمرآنمحصولدرحینچرخهسامانهبادقوهیکمحیطیزیستصدماتااو،خروجیااورود تیفیقوارزیابی

بارد.می

]1336:سال12929رانرمارهاستانداردمییای9-3بند[

9-22 

 2عنصر
فرآیندتودید ،کهراملارارگونهدستآمدهازطریقهریمیاییوترکیباتآندرحادتطبیعییابعنصر

ارامابارد.تفاده،مینوعاف ودنیکهبرا حفظثباتآنضرور استوارنوعآدودگیناریازفرآیندمورداس

حالدی تاثیررانوع استبدون ممکن راملکه را رود، جداساز  ترکیبآن تغییر یا ماده ثبات بر گیار 

رود.نمی

 [GHS: 9911گیار سبند وبرچسباماانگردهجهانیطبقهسامانهمیلمتحد،سازمانمنبع:]

9-20  

 خطرناک  عناصر

تاخیرواردنماید.بافور یاصدمهزیستتواندبهمحیطکهمیاستآناز سآمادهفرآیندیاعنصر
ساز نی کاربرددارد.اینتعریفامچنینبرا آماده-يادآوري

[IEC  Guide  109:2003 , 3.6]

9-29 

  3ماده
دریکمحصولیابخشیازآناست.،عنصریامخیوط

9-24 

 4مخلوط
یاچندعنصرکهبایکدیگرواکنشندارند.ازدواستمحیودیترکیبی

 

                                                 
1- Life Cycle Assessment (LAC) 

2- substance 

3- material 
4- mixture 



3 
 

9-25 

  (UPS)قدرت بدون وقفه  سامانه

مبدل از ترکیبی کییداا، و انرژ ساف ارهاا باتر اا ذخیره تشکیلیکمانند استکه قدرتراسامانهاا 

.رودرمیدرتوانورود بکادادوبرا حفظپیوستگیقدرتبارادکتریکیدرانگاموقوعایرادمی

]1339:سال3993-3رماره استانداردمییایران1-1-3بند[

9-26  

 ماده خام 

رود.یکمحصولبهکارمیتودیدکهبرا استمادهاودیهیاثانویه
اختکاغیازچوبکهبرا سآانوخمیرنخوردهتودیدردهمانندسنگمادهخاماودیهبهطورتجار راملمواددست-يادآوري

مورداستفادهدرتودیداست.بازیافتروند،است.مادهخامثانویهراملموادمحصوالتبهکارمی

]1336:سال12929رانرمارهاستانداردمییای13-3بند[

9-27  

 1ضاياات
رودکهآنهارادفعنماید. آنهاقصدداردیامی ممیکهدارندهعناصریااریایی

کنوانسیونبازلتعریف-يادآوري آنهااا فرادرخصو کنترلجابجاییسوئیساز دسترسیبه مرز ضایعاتخطرناکو

رود.اینتعریفبهضایعاتخطرناکارارهردهدرایناستانداردمحدودنمی گرفتهردهاست.1232مارس99س

9-28  

2اي گاز گلخانه
(GHG)  

اا خاصیدرکهطولموجاستانسانناریازتاثیراتچهطبیعیوبهصورتچهاصییگاز اتمسفرمودفه

.نمایدساطعردهازسطحزمین،اتمسفروابرااراجیبیاساطعمیفروسر درونطیفتشعشع
د گیخانهگازاا -يادآوري رامل متان(CO2)اکسیدکربنا  ،(CH4) (N2O)اکسیدنیتروژن، ،(HFCs)ایدروفیوروکربن،

بارد.می(SF6)واگ افیورایدگوگرد(PFCs)ربنپرفیوروک

]1333:سال11963-1رانرمارهاستانداردمییای1-9بند[

9-23  

 اي گلخانهگازانتشار 

رود.دراتمسفرمنتشرمیریکدورهزمانیخا استکهدا گیخانهجرمکلگاز

]1333:سال11963-1رانرمارهاستانداردمییای3-9بند[

                                                 
1- waste 

2 - greenhouse gas 
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9-02  

 بندي بسته

برا حفاظتیاستا ماده ذخیرهکه نقل، حینحملو حفظیکمحصولدر استفادها بازاریابییا ،ساز ،

رود.کاربردهمیبه
دررسانیاطالعکهبهمنظوربازاریابیمحصولیاگرددنی میاربخشیرامل"بند بسته" درایناستانداردعبارت-يادآوري

رود.ویاامراهباآنارائهمیضمیمهمحفظهآنبهفی یکیبهمحصولیابهصورتآنمورد

[ISO  14021:1999,3.1.10]

9-02  

 1نويز شنیداري

عمد است.صدا ناخواستهوغیر

 9-00  

UPS 2نماينده 

مصداقدارد.گسترهموجوددراا UPSبرا تمامی،ردهبرا آناظهارکهاطالعاتاستUPSیک

9-09  

 مولفه 

موادخامبارد.تودید مختیفوفرآیندحاصلچندینتواندومیآیدبیرونمیکهازکارخانهتودید ا قطعه

9-04  

 3نرخ بازيافت
بارد.می،برحسب%199درااتقسیمبرجرمکلضربخشتمامباا قابلبازیافتمجموعجرم

9-05 

 4زيست محیطیهاي  احل راه
خدم یا مودفهتودیدات عنوان به که یکسامانهاتی از کااشا  باعث و آنمحیطیزیستصدماتبوده به

روند.می
[IEC/PAS 62545:2008, 3.1.16]



                                                 
1- Acoustic noise 

2- representative UPS 

3- Recyclability rate 

4- eco-solutions  
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  UPSيک  محیطی زيستاي ه جنبه اظهارفرآيند         4

 کلیات     4-2

 راملرناساییجنبهUPSیکمحیطیزیستاا جنبهاظهارفرآیند آن، اا، سازگار ناریاز زمانیکه

UPSبررسیوتاییدمی3اد اماتمشخصردهدربندبا استرود، درصورتبایدمحیطیزیستاا جنبه.

.ندارزیابیروااUPS کییه،ودرغیراینصورتبرا نمایندهUPSبرا امکان
.باردامترازمیIEC/PAS 62545ادمیییبیندایبیانردهدرایناستانداردبااستانداردرو اجراییگ ار -يادآوري

  آمد پی    4-0

باارسازگار .باردمیUPSکاملدرحینیکچرخهعمرمحیطیزیستاتصدمفرآیند،رناساییاینآمدپی

. رودپیوستادفوپیوستبمراجعهسبهروداد امبایدگ ار 

 الزامات         5

  کلیات     5-2

اد  بند اماتاین با برا رامحیطیزیستاا جنبهمرتبط UPSکه بهتحاا  استاندارد کارتپورشاین

.روندبند میطبقه1بهصورتجدولمحیطیزیستاا جنبه.دکنروند،مشخصمیمی

محیطی زيستهاي  بندي جنبه طبقه – 2جدول 

 اظهار براي قالب پیشنهادي

 ) بند پیوست (

  یمحیط زيستهاي  جنبه

 بند بندي طبقه

9-3ضرور اجبار 9–ادف

9-3-3ردهاضافهاختیار 9–ب

 الزامات ضروري        5-0

 کلیات      5-0-2

داند.زیربنداا زیراد اماتضرور رانشانمی

در مورد تولید کننده اطالعات      5-0-0

رود.اظهارUPSتودیدکنندهاطالعاتزیربایدتوسط

 ؛تودید  سااکارخانهحلم-

- تودیدکارخانهنامهگواایوضعیت ساا   به توجه سامانهبا محیطیزیستمدیریت قبیلاعمالقابل از

ISO14001،سزیستوممی  همدیریتمحیطبرنامEMAS
وغیره؛ 1

 

                                                 
1- Eco-Management and Audit Scheme 
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 توصی  محصول و بسته بندي آن    5-0-9

ود:راظهارUPSتودیدکنندهاطالعاتذیلبایدتوسط

، UPSگسترهاست،نمایندهUPSودرصورتیکهمدلیکتودیدکنندهمدلسمرجع-

،مراجعهرود 1339:سال3993-3مییایرانرمارهسبهپیوستادفاستانداردUPSتنظیمات-

،مراجعهرود 1339:سال3993-3استانداردمییایرانرماره2-3-3سبهبندUPSعمیکرد بند طبقه-

ابعادمحصول،-

اا،ذخیرهانرژ ازقبیلباتر سامانهجرممحصولبدوندحاظ-

گنجانیدهردهبارد،UPSدرصورتیکهدر،ذخیرهانرژ سامانهجرم-

:بند سازقبیلمقوا،پالستیک،چوبوآان جرموموادبسته-

بند درتماسبامحصول؛:الیهاولبستهبند محصولبسته-

تهبس- بند گروای: دریکبستهبستهدرصورتیکهقابلکاربردبارد، بند کهچندینمحصولرا

؛کندتکیجمعمی

بستهبسته- نقل: متفاوتازبند حملو صورتیکه نقلاستدر برا حملو استفاده بند مورد

بند گروایبارد.بند محصولیابستهبسته
مراجعهرود.1339:سال3993-3استانداردمییایرانرماره1-جدولتجهتاطالعاتبشتربه-يادآوري

 (2)مایار عناصر    5-0-4

مجازنکهاماکنوعناصر س1بهعنوانمعیارIEC 62474کهدراستانداردبینادمیییUPSموجوددرعناصر

د.نرواظهارUPSتودیدکنندهبایدتوسطفهرستردهاند،استند 
کند.روند،کمکمیبهکاربردهمیدرکشورعناصرکهبرا ییناد امبهانطباقباقوانینومقرراتا-2يادآوري

بارند،قابلگ ار بامحصوالتنوعیکهحاو مواردمشابهمیعنصرارIEC 62474دراستانداردبینادمییی-0يادآوري

:حضورندارندUPSدریکعموماذیلعناصر،UPSتودیدکنندهو بهمنظورراانماییودرصورتتاییدازسگردد.مرتبطمی

روند.روندودرصنعتچرمونساجیبهکارمیاا معطرحاصلمیکهازآمین2ااوآزودا 1اا آزورنگ-

؛د کیرایدکبادت،مورداستفادهبرا تابیواا باد جهتراندادنآدودگیآب-

DMFفورفوماریتسلد متی-
؛یکیونصنددیاا چرمیادکترجیوگیر ازکپکزدن ،مورداستفادهبرا 3

.فرماددئیدمورداستفادهدرنساجی-

نشانداندهیکرو IEC 62474: 2012استانداردبینادمییی9-6ردهدربندقادبدادهاابهصورتررحداده -9يادآوري

بارد.دراستانداردمیکورموجودمیظرنموردگ ار عناصرقابلاست.فهرستکاملعناصراظهار

 فاز استفاده    5-0-5

گردد:اظهارUPSتودیدکنندهاطالعاتزیربایدتوسط

                                                 
1- Azo colourants 
2- Azodyes 
3- Dimethyl furfumarate 
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؛1339:سال3993-3مطابقبااستانداردمییایرانرمارهUPSبازده-

.1339:سال3993-3مطابقبااستانداردمییایرانرمارهنوی رنیدار -
مراجعهرود.1339:سال3993-3استانداردمییایرانرماره1-برا اطالعاتبیشتربهبندت-يادآوري

 پايان عمر     5-0-6

اا دستورادعملبهعنوانمثالپایانعمرمهیاسازد.اقداماتبایداطالعاتیراجهتتسهیلUPSتودیدکننده

دمونتاژ بازیافتدفع، رود.و ارائه راملفایناطالعاتباید مودفهباید و مواد برا هرستیاز نیاز اا مورد

بارد.مدنظرپسازپایانعمرعمییاتگ ینشی

اا زیربارد،بایدتوسطبند آنحاو ارکدامازقسمتبستهوUPSبازیافتدرصورتیکهامکانبهمنظور

گردد:اظهارتودیدکننده

 ،PCBسقسمتاا حاو با فنیلاا پییکیرینه-

اا پسزمینه،اایاالمپکییدازقبیلاا دارا جیوهقسمت-

اا،باتر -

سانتیمترمربعبارند،19 رگترازمداراا چاپیدرصورتیکهبصفحات-

ونراا رنگی،تاا تونربهصورتمایعیاخمیر وامچنینکارتریج-

،مجازرعیهبازدارندهاا حاو پالستیک-

اا حاو آزبست،قسمت-

اا ارعهکاتد ،المپ-

، HCیاایدروکربنس HFCایدرفیوئورکربنس ،HCFC ،گازایدروکیروفیوئورکربنسCFCگازکیروفیوئورکربنس-

اا تخییهگاز ،المپ-

من- صورتیکه در پورشآنها امراه سبه مایع انمایشگراا کریستال از ب رگتر سطح با 199سببارند 

،زمینهاستندنورپسبرا ا گاز اا تخییهالمپامچنینتمامیآنهاکهدارا بعورمترمسانتی

اا ثابتیاجداردنی،،ازقبیلکابلUPSاا ادکتریکیخارجیعرضهردهباکابل-

،نسوزاا حاو فیبراا سرامیکیمودفه-

عناصررادیواکتیو،اا حاو مودفه-

.یاحجممشابهمتناسبمیییمتر93میییمتروقطربیشاز93باارتفاعبیشازاا ادکترودیتخازن-
اتحادیهWEEEباقوانینومقرراتبرا ضایعاتتجهی اتادکتریکیوادکترونیکیازقبیلراانما سازگار ایناد ام-يادآوري

کند. راتسهیلمیEC/2006/66اروپاس
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 الزامات  در تغییرات         5-9

 کلیات     5-9-2

توافقدارتهبرآنخا ااوخریدارانممکناستتحتررایطتودیدکنندهراکهیاد اماتدرتغییرات3-3بند

می ررح جنبهبارند، رامل است ممکن تغییراتی چنین داد. ردهاضافهمحیطیزیستاا  درسهیلتیا

روند.میاظهارتدارکخاصیباردوبهمنظورتهیهومحیطیزیستاا جنبه

 شده الزامات اضافه      5-9-0

 کلیات  5-9-0-2

رود،میپندارتهنی سازگارسازگار بااد اماتضرور مشخص،باایناستاندارددرصورتUPSاینکهعییرغم

میتوانبهعنواننتیجهردهاضافهمحیطیزیستاد امات ،UPSنندهتودیدکیکتصمیماختیار توسط را

 مقررات، کارگیر یا مناطقحساسUPSبه آوردمحیطیزیستدر حساب اد امات.به این زیر زیربنداا 

د.نشانمیدانراردهاضافه

 پذيري محصول و بسته بندي آن نرخ بازيافت   5-9-0-0

نماید.ارائهبند آنراپییر محصولوبستهمیتواندنر بازیافتUPSتودیدکننده

 ارزيابی چرخه عمر   5-9-0-9

را1336:سال12929رانرمارهاستانداردمییایمیتواندیکارزیابیچرخهعمرسازگارباUPSتودیدکننده

نماید.ارائه
توسطمحیطیزیستصدمات-يادآوري میUPSنامطیوبمرتبطکه ایجاد به روند، برا ساختمصرفانرژ برآورد الزم

ازکارخانهUPSبارند.سمنظورازتوزیع،انتقالیکعمر،وابستهمیدادنبه،توزیع،نصب،استفادهوپایانتودیدیداا تودمودفه

.بهمشتر بااستفادهازوسایلحملونقلعاد است 

 (9و 0)مایار عناصر   5-9-0-4

9بهعنوانمعیارتواندمیIEC 62474وفهرستردهدراستانداردبینادمیییUPSموجوددرعناصروضعیت

عناصر س3تاریخموثر مجازرناختهروند وبهعنوانمعیارارائهرودکهبدونبینیمیکهپیشعناصر س

گردد.اظهارتودیدکنندهروند توسطمیاظهارکهبرا ارائهاطالعات

پایگاهدادهدرآدرسجگردیدهاست.درIEC 62474فهرستکاملموادقابلگ ار دراستانداردبینادمییی

http://std.iec.ch/iec6247.دردسترساست
عناصررانشاناظهاریکیازرو اا اابرا دادهIEC 62474استانداردبینادمییی9-6ردهدربندارائهقادب-يادآوري

داد.می







http://std.iec.ch/iec6247
http://std.iec.ch/iec6247
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 الزامات درتسهیل     5-9-9

 از که جایی تا محیی نشودمقررات تخطی ، است ممکن مورد در خریداران و درسازندگان اد اماتتسهیل

استنباطمیضمحیطیزیست ایناستاندارد در رده تحتررایطذکر توافقبرسند.رور خا که به رود،

بارد.الزمتواندمیتسهیییچنینبارد،تعیینردهاد اماتضرور درتضادبااد اماتعمیکرد چنانچهاعمال
کییممکناستراملمواردزیربارد:سهیلت-مثال

مادکیتینبایستیبهصورتعمومیمحرمانهکاربردااییکهاطالعاتاظهارازاطالعاتانتخابردهدرچشمپوریکردن -

 .فا رود

نمودهاستاظهارخوداستانداردUPSبرا محصولهآنچهکازمتفاوت عناصربهاستفادهازمی مUPSتودیدکننده -

ارتتوضیحیبایدبهیکیاددمتفاوتبارند.کابلرودهاخواستهمیتواندراملکاربردااییباردکهدرآند.اینمیرو

 استانداردارائهرود.اظهارامراه

 بررسیالزامات تحت     5-4

مدنظرقرارآیندهعییراکهدرحالحاضرکاربردندارندودرواد اماتفمحیطیزیستجنبهاا  پسپیوست

نماید.فهرستمی،خوااندگرفت
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 ال یوست پ

 )الزامی(

 الزامات ضروري اظهار

 کلیات     2-ال 

پیو برا گ ار این نیاز مورد ستمحتویات بند اد اماتضرور  با مطابق بیان3-9، صورتخالصه به را

است.نشاندادهرده9-د.امچنینیکقادبگ ار پیشنهاد دربندادفنمایمی

 يه براي الزامات ضرورياظهارقالب      0-ال 

روند.اظهار1-اد اماتضرور بایدمطابقباجدولادف

 يه براي الزامات ضرورياظهارقالب  – 2-جدول ال 

ملی  استاندارد زيربند

 7207-4شماره 
 شده اراظه محیطی زيستجنبه 

شده  اظهارمقدار 

 تولیدکنندهتوسط 

3-9-9
تودیدساا  کارخانهمحل

واسمسامانه نامهسوضعیتگواای محیطیزیستسامانهمدیریت

3-9-3

 تودیدکنندهمدلسمرجع

تواناسمی
 VAظاار  -

W 

 Wحقیقی -

UPSبیه....خیرنماینده....

سدرصورتکاربرد  نمایندهUPSپورشدادهردهتوسطUPSگستره

 UPSترکیب

طبقهبند عمیکرد 

mm ارتفاععرضابعادسطول

 kgجرم

kgارائهرود. UPSسدرصورتیکهبهامراه ااجرمباتر 

فناور باتر 

 مادهسجرم، بند محصولبسته

 مادهسجرم، وای،درصورتکاربردبند گربسته

 مادهسجرم، بند حملونقل،درصورتکاربردبسته

1معیار-عناصر3-9-2

3-9-3
 UPSبازده

نوی رنیدار 

نشاندادهرود نقشهیارودکهموقعیتقطعاتبررو تصویرسپیشنهادمی اطالعاتپایانعمر3-9-6



13 

 

 بپیوست 

 )اطالعاتی(

 شده الزامات اضافه اراظه

 کلیات   2-ب

کند.امچنینرابیانمی9-3-3ارائهردهدربندردهطابقبااد اماتاضافهتموردنیازبرا مطادباینپیوست

داد.نشانمی9-یکقادبگ ار پیشنهاد رادربندب

 شده يه براي الزامات اضافهاظهارقالب    0-ب

رود.اظهار1-جدولباد اماتاضافیبایدمطابقبا

 شده يه براي الزامات اضافهاظهارقالب  – 2-جدول ب

 ملی شماره زيربند استاندارد

4-7207 
 شده اظهار محیطی زيستجنبه 

شده  اظهارمقدار 

 تولیدکنندهتوسط 

3-3-9-9

سدرصدجرمی،رو محاسبه مادهقابلبازیافت

 درمحصول -

دربستهبند  -



عمرارزیابیچرخه3-3-9-3

3-3-9-2

عناصر

 9معیار -

3معیار -
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 یوست پپ

 )اطالعاتی(

 بررسیتحت  محیطی زيستهاي  نبهج

 کلیات    2-پ

اادرنظرگرفتهنشدهاست،فعالاد اماتیبرا آنراکهمدنظردرآیندهمحیطیزیستاا نبهپیوستجاین

داد.ررحمی

 آينده در ظرمدنبراي  محیطی زيستهاي  جنبه   0-پ

استاندارددرنظرگرفتهخوااندرد.ایناا بعد اا ذیلدرنسخهجنبه

مصرفموادخامدرحینصدمهبرا ارزیابیIEC 62474ادمیییمحتوا موادمطابقبااستانداردبین -

 استفادهوپایانعمر؛

کهراملIECختهردهتوسطاستانداردبهرسمیترنایکمطابقباUPSا گازگیخانهنشرارزیابی -

 است.UPSتودیدوفازاا چرخهعمرUPSا درحیناستفادهازرگازگیخانهنشتودید

 ارزیابیبازیافتواستفادهمجدد؛ -

-2يادآوري ادمییی بین استاندارد پیشنهاد  ادغام آنکه از پس ارزیابی ادمیییIEC 62650رو  بین فنی گ ار  و

IEC/TR 62635رودمیکاملرود،تعیین.

بعوتخییهامنازباتوجهبهارزیابیچرخهعمر،بهعنوانمثالاستفادهرفانرژ مصتمرک برفراتراز -

 منبعطبیعی؛

 وطراحیآنها؛محیطیزیستاا حلراه -

حلراه - محیطیزیستاا  است درممکن راملUPSطراحی مثال عنوان به بارند. رده دحاظ

دفع. یاامکانات،نگهدارییازقبیلبازدهکردااعمی،از اسبابسپیاده
مثال-0يادآوري رامل پشتوانهاا با که است ساختمانUPS عمیکرداایی در انرژ  مصرف کااش در مهمی اا،سهم

.کارخانجاتوغیرهدارد

هرود.مراجعIEC 62430: 2009استانداردبینادمیییبرا توجهبیشتربه-9يادآوري
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 نامهکتاب

]1[ ایرانرماره میی سال69929-9استاندارد :1321 س، وقفه اا قدرتبدون UPSسامانه :9قسمت- 

 EMCاد اماتسازگار ادکترومغناطیسیس

]9[ مییایرانرماره سال69319-1استاندارد :1321 ایستاس، اد امات-1قسمت- STSسیستماا انتقال

عمومیوایمنی

]3[ مییایرانرماره سال69319-9استاندارد :1321 ایستاس، اد امات-9قسمت- STSسیستماا انتقال

 EMCسازگار ادکترومغناطیسیس

]2[ رماره ایران میی 69319-3استاندارد سال :1321 ایستاس، انتقال اا  - STSسیستم رو -3قسمت

تعییناد اماتعمیکردوآزمون

وواژگانیمبان-تیفیکتیریمد ااستمیس،1333:سال2999ایرانرمارهاستانداردمیی]3[

مشخصاتامراهبا-سیستماا مدیریتزیستمحیطی،1333:سال12991استانداردمییایرانرماره]6[

راانما استفاده

اصولکیی-یبرچسبااواظهاریهاا زیستمحیط،1333:سال12999استانداردمییایرانرماره] 3[

 برچسبگیاریطیمحستیز ااهیبرچسبااواظهار،1332:سال13922استانداردمییایرانرماره]3[

ییاجرا نوعاولاصولورورهایطیمحستیز

اصولو-ارزیابیچرخهحیات-مدیریتزیستمحیطی،1336:سال12929استانداردمییایرانرماره]2[

چارچوب

ییوراانماهایژگیو-قسمتاول- گیخانها گازاا،1333:سال11963-1ردمییایرانرمارهاستاندا]19[

 گیخانها انتشاروحیفگازاایوگ ار دایمقدارسنج درسطحسازمانبرا

کارآئین–پسماندبازیافتوبازیابی–پالستیکاا،1329:سال16999استانداردمییایرانرماره]11[
[12] IEC 62040-1:2008, Uninterruptible power systems (UPS) – Part 1: General and safety 

requirements for UPS, Amendment 1:2013 

[13] IEC 62430:2009, Environmentally conscious design for electrical and electronic products 

[14] IEC 62535:2008, Insulating liquids – Test method for detection of potentially corrosive 
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declarations 
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[17] IEC/PAS 62545:2008, Environmental information on Electrical and Electronic Equipment 
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[18] IEC/TR 62635, Guidelines for end-of-life information provided by manufacturers and 

recyclers and for recyclability rate calculation of electrical and electronic equipment 

[19] IEC 62650
1
, Communication formats on recycling for electrotechnical equipment between 
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1- Under consideration. 
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