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به نام خدا
آشنايی با سازمان ملی استاندارد ايران
مؤسسۀ استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به موجب بند یک مادۀ 3قانون اصالح قوانین و مقررات مؤسسۀ استتاندارد وتحقیقتا 
ت
صنعتی ایران ،مصوب بهمن ماه  1331تنها مرجع رسمی کشور است که وظیفه تعیین ،تدوین و نشر استتاندارداا میتیسرستمی 
ایران را به عهده دارد .
نامموسسهاستانداردوتحقیقاتصنعتیایرانبهموجبیکصدوپنجاهودومتینجیستهرتورا عتادیادار متور 29/6/92بته
سازمانمییاستانداردایرانتغییروطینامهرماره996/33333مور 29/3/92جهتاجراابالغردهاست .
تدوین استاندارد در حوزه اا مختیف در کمیسیون اا فنی مرکب از کاررناستانستازمان ،صتاحب نظتران مراکت  و مؤسستات
عیمی ،پژواشی ،تودید و اقتصاد آگاه و مرتبط انجام می رود وکورشی امگام با مصادح میتی و بتا توجته بتهرترایط تودیتد ،
فناور و تجار است که از مشارکت آگااانه و منصفانۀ صاحبان حق و نفع ،رامل تودیدکنندگان ،مصرفکنندگان،صادرکنندگان و
وارد کنندگان ،مراک عیمی و تخصصی ،نهاداا ،سازمان اا دودتی و غیر دودتی حاصل می رود .پیش نویساستتاندارداا  میتی
ایران برا نظرخواای به مراجع ذ نفع و اعضا کمیسیون اا فنی مربوط ارسال میرود و پس ازدریافت نظراا و پیشتنهاداا
در کمیتۀ میی مرتبط با آن ررته طرح و در صورت تصویب به عنوان استاندارد مییسرسمی ایرانچاپ و منتشر می رود .
پیش نویس استاندارداایی که مؤسسات و سازمان اا عالقه مند و ذ صالح نی با رعایت ضتوابط تعیتین رتده تهیته متی کننتد
درکمیتۀ میی طرح و بررسی و درصورت تصتویب ،بته عنتوان استتاندارد میتی ایتران چتاپ و منتشتر متی رتود .بتدینترتیتب،
استاندارداایی میی تیقی می روند که بر اساس مفاد نورته رده در استاندارد میی ایران رمارۀ  3تدوین و در کمیتۀ مییاستاندارد
مربوطکه سازمانمییاستانداردایرانتشکیل میداد به تصویب رسیده بارد .
9
1
سازمانمییاستاندارد ایران از اعضا اصیی سازمان بین ادمییی استاندارد)، (ISOکمیسیون بین ادمیییادکتروتکنیتک) (IECو
سازمان بین ادمییی اندازه رناسی قانونی)3(OIMLاست و بهعنوان تنها رابتط 2کمیستیون کتدکسغتیایی) 3(CACدر کشتور
فعادیت می کند.در تدوین استاندارداا میی ایران ضمن توجته بته رترایط کیتی و نیازمنتد  اتا  ختا  کشتور ،از آخترین 
بینادمییی بهرهگیر میرود  .

پیشرفتاا عیمی ،فنی و صنعتی جهان و استاندارداا
سازمانمییاستانداردایرانمی تواند با رعایت موازین پیش بینی رده در قانون ،برا حمایت از مصرف کنندگان،حفظ سالمت و
یستمحیطی و اقتصاد  ،اجرا بعضی از استاندارداا
ایمنی فرد و عمومی ،حصول اطمینان از کیفیت محصوالت و مالحظات ز 
میی ایران را برا محصوالت تودید داخل کشور و/یا اقالم وارداتی ،با تصویب رورا عادی استاندارد،اجبار نماید .سازمان می
تواند به منظور حفظ بازاراا بین ادمییی برا محصوالت کشور ،اجرا استاندارد کاالاا صادراتی ودرجتهبنتد  آن را اجبتار 
نماید .امچنین برا اطمینان بخشیدن به استفاده کنندگان از خدمات سازماناا و مؤسسات فعال درزمینۀ مشتاوره ،آمتوز ،
زیستمحیطی ،آزمایشگاه اا ومراک کادیبراسیونس

بازرسی ،ممی و صدورگواای سامانه اا مدیریت کیفیت و مدیریت زیست
واسنجی وسایل سنجش ،سازمانمییاستانداردایران این گونه سازمان اا و مؤسسات را بر اساس ضوابط نظام تأییتدصتالحیت
ایران ارزیابی می کند و در صورت احراز ررایط الزم ،گوااینامۀ تأیید صالحیت به آن اا اعطا و بر عمیکرد آناا نظارتمی کند.
ترویج دستگاه بین ادمییی یکااا ،کادیبراسیونسواسنجی وسایل سنجش ،تعیین عیار فی ات گرانبها و انجام تحقیقتاتکتاربرد 
برا ارتقا سطح استاندارداا میی ایران از دیگر وظایف این سازمان است .
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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پیش گفتار
زیستمحیطی– اد اماتوگ ار دای »

:جنبهاا 

سامانهاا قدرتبدونوقفهس UPSقسمت2

استاندارد«
کهپیشنویسآندرکمیسیوناا مربوطتوسطسازمانمییاستانداردایران تهیهوتدوینردهاستودر
وسیامین اجالسکمیتهمییاستانداردبرقوادکترونیک مور  1329/11/16موردتصویبقرارگرفته
افتصد  
است،اینکبهاستنادبندیکماده3قانوناصالحقوانینومقرراتموسسهاستانداردوتحقیقاتصنعتیایران،
مصوببهمنماه،1331بهعنواناستانداردمییایرانمنتشرمیرود .
برا حفظامگامیواماانگیباتحوالتوپیشرفتاا مییوجهانیدرزمینهصنایع،عیوموخدمات،
استاندارداا میی ایراندرمواقع د ومتجدید نظر خوااد رد و ار پیشنهاد که برا اصالح وتکمیل این
استاندارداا ارائه رود ،انگام تجدید نظر در کمیسیون فنی مربوط مورد توجه قرار خوااد گرفت .بنابراین ،
بایداموارهازآخرینتجدیدنظراستاندارداا مییاستفادهکرد .

منبعوماخی کهبرا تهیهایناستانداردمورداستفادهقرارگرفتهبهررحزیراست :
– IEC 62040-4: 2013, Uninterruptible power systems (UPS) Part 4: Environmental aspects
Requirements and reporting
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سامانههاي قدرت بدون وقفه ()1UPS
قسمت  :4جنبههاي زيستمحیطی– الزامات و گزارشدهی

2

هدف و دامنه کاربرد

سامانهاا 

جنبهاا زیستمحیطیمرتبطبا
ادفازتدوینایناستانداردتعییناد اماتوفرآیند برا اظهار 
میبارد .این
زیستمحیطی در چرخه عمر کامل   UPS

قدرت بدون وقفه س ، UPSبا ادف کااش صدمات 
زیستمحیطی مواز و عمومی قابل کاربرد اماانگ ردهاست و حاو ج ئیات

استاندارد با استاندارداا 
میبارد .
بیشتر درارتباطبا UPS
ایناستاندارددر موردUPSاا ثابت،ساکنومتحرککهودتاژخروجیجریانمتناوب)(a.c.بافرکانسثابت
راارائهمیکنند،کاربرددارد.اینUPSاادارا یکسامانه

سهفازیاتکفازکمتراز1999ودتجریانمتناوب
ذخیره انرژ که عموما از طریق اتصال جریان مستقیم س d.c.به آن وصل استند ،میبارند و در استاندارد
بینادمییی IEC62040س قسمتاول:ایمنی،قسمتدوم:سازگار ادکترومغناطیسیوقسمتسوم:آزمونو

مشخصردهاند .

عمیکرد 
ایناستاندارددرخصو مواردذیلکاربردندارد :
 تابیواا توزیعخروجیوورود جریانمتناوبمعمودی؛،خروجییکسوساز

وکییداا مرتبطآنهاسبهعنوانمثال:کییدباتر اا

 تابیواا توزیعجریانمستقیمیاورود اینورتر
کهدراستانداردبینادمیییIEC 62310سقسمت:1ایمنی،

سامانهاا انتقالاستاتیکمستقلس 9STS

مشخصردهاند.

قسمت:9سازگار ادکترومغناطیسیوقسمت:3آزمونوعمیکرد
چرخشیبهدستمیآید.

ودتاژخروجیآنهاازماریناا

سامانهااییکه

0

مراجع الزامی

مدارک اد امیزیر حاو مقرراتی است کهدر متن این استاندارد میی ایران بهآناا ارجاع داده رده است .
بدینترتیبآنمقرراتج ئیازایناستانداردمییایرانمحسوبمیروند .
در صورتیکه به مدرکی باذکرتاریخ انتشار ارجاع داده رده بارد ،اصالحیه اا و تجدید نظراا بعد آن 
موردنظراین استانداردمییایراننیست.درموردمدارکیکهبدونذکرتاریخانتشاربهآنااارجاعدادهرده
است،اموارهآخرینتجدیدنظرواصالحیهاا بعد آنااموردنظراست .
استفادهازمراجعزیربرا ایناستاندارداد امیاست:
1- Uninterruptible Power Systems
2- Static Transfer System

1

2-0

سامانهاا قدرتبدونوقفهس - UPSقسمت:3رو 

استانداردمییایران رماره:3993-3سال،1339

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

9

اصطالاحات و تااري

کارمیرود :


درایناستاندارداصطالحاتوتعاریفزیربه
2-9
پايان عمر

1

آغازمیرود .

استفاده موردنظر

خارجردنازرده
مرحیها ازچرخهعمریکمحصولکهبا 

0-9
اقدامات پايان عمر

2

آمادهساز جهتدفعانجام
ارنوععمییاتیکهپسازتحویلضایعاتبهیکمرک فرآور بهمنظوربازیافتیا 
میگیرد .

يادآوري-اینعمییاتراملدمونتاژ،جداساز موادودفعمیبارد .
9-9
فاز استفاده

3

مرحیها از چرخه عمر یک محصول است که با قراردادن آن برا ارائه خدمت آغاز و در پایان عمر خاتمه

مییابد .

4-9

بازيافت 4
پرداز موادضایعاتبرا استفادهبهعنوانمواداودیهیاسایراادافکهراملترمیمانرژ نمیرود .
]بند39-3استانداردمییایرانرماره:16999سال [1329





1- End of life
2- End of life treatment
3- Use phase
4- recycling

9

5-9
محیطزيست

1

فعادیتمینمایدوراملاوا،آب،زمین،منابعطبیعی،گیااان،2جانوران،3

محیطیاستکهیکسازماندرآن
انسانوارتباطاتآنانمیبارد .

بینادمییی[ISO14001: 2004
]بند3-3استاندارد 
6-9
جنبه زيستمحیطی

لبارد .
تواندبامحیطزیستدارا تعام 


کهمی
مودفها ازفعادیتاا،تودیداتیاخدماتیکسازماناست

استانداردبینادمییی[ISO14001: 2004

]بند6-3
7-9

تاثیر زيستمحیطی 4
ار نوع تغییر درمحیط اعم از مضر یا مفید ،ج ئی یا کیی است که ناری از جنبهاا زیستمحیطی یک
میبارد .
سازمان 
استانداردبینادمییی[ISO14001: 2004

]بند13-3
8-9
سامانه مديريت زيستمحیطی

5

بخشی از سامانه مدیریت کیی استکه رامل ساختارسازمانی ،فعادیتاا برنامهری  ،مسئودیتاا ،ریوهاا،
رو اا اجرایی ،فرآینداا و منابع برا توسعه ،پیادهساز  ،حصول ،دستیابی ،بازنگر و حفظ سیاست
میبارد .
زیستمحیطی 

استانداردبینادمییی[ISO14001: 2004

]بند3-3
3-9
چرخهي عمر

6

مراحلمتوادیوپیوستهیک سامانه محصولازمرحیهاکتسابیاتودیدموادخامازمنابعطبیعیتادفع نهایی
میبارد .


1- Environment
2- flora
3- fauna
4- Environmental impact
5- Environmental management system
6- Life cycle

3

]بند1-3استانداردمییایرانرماره:12929سال [1336
22-9
ارزيابی چرخه عمر ()LCA

1

زیستمحیطیبادقوهیکسامانهمحصولدرحینچرخهعمرآن

،خروجیااوصدمات

تیفیقوارزیابیورود اا
میبارد .

]بند9-3استانداردمییایرانرماره:12929سال [1336
22-9
عنصر

2

عنصرریمیاییوترکیباتآندرحادتطبیعییابهدستآمدهازطریقارگونهفرآیندتودید ،کهراملار
تفاده،میبارد.اماار

نوعاف ودنیکهبرا حفظثباتآنضرور استوارنوعآدودگیناریازفرآیندمورداس
نوع حالدی را که ممکن است بدون تاثیرگیار بر ثبات ماده یا تغییر ترکیب آن جداساز رود ،را رامل
نمیرود .

اماانگردهجهانیطبقهبند وبرچسبگیار س]9911: GHS

[منبع:سازمانمیلمتحد،سامانه
20-9
عناصر خطرناک

تواندبهمحیطزیستصدمهفور یاباتاخیرواردنماید .


کهمی
آمادهساز آناست
عنصریافرآیند 
يادآوري-اینتعریفامچنینبرا آمادهساز نی کاربرددارد .
[ ]IEC Guide 109:2003 , 3.6

29-9
ماده

3

عنصریامخیوط،دریکمحصولیابخشیازآناست .
24-9
مخلوط

4

محیودیترکیبیاستازدویاچندعنصرکهبایکدیگرواکنشندارند .

)1- Life Cycle Assessment (LAC
2- substance
3- material
4- mixture

2

25-9
سامانه قدرت بدون وقفه )(UPS

کییداا و اف ارهاا ذخیره انرژ سمانند باتر اا است که تشکیل یک سامانه قدرت را
ترکیبی از مبدلاا  ،
رمیرود .
میدادوبرا حفظپیوستگیقدرتبارادکتریکیدرانگاموقوعایراددرتوانورود بکا 

]بند1-1-3استانداردمییایران رماره:3993-3سال [1339
26-9
ماده خام

یکمحصولبهکارمیرود .

مادهاودیهیاثانویهاستکهبرا تودید
آانوخمیرکاغیازچوبکهبرا ساخت


نخوردهتودیدردهمانندسنگ
يادآوري-مادهخاماودیهبهطورتجار راملمواددست
محصوالتبهکارمیروند،است.مادهخامثانویهراملموادبازیافتمورداستفادهدرتودیداست .


]بند13-3استانداردمییایرانرماره:12929سال [1336
27-9
ضاياات

1

کهدارنده آنهاقصدداردیامی ممیرودکهآنهارادفعنماید .

عناصریااریایی
يادآوري -تعریف از کنوانسیونبازل سوئیس در خصو کنترل جابجاییاا فرا مرز ضایعات خطرناک و دسترسی به آنها
اینتعریفبهضایعاتخطرناکارارهردهدرایناستانداردمحدودنمیرود .

س99مارس 1232گرفتهردهاست.

28-9
2

گاز گلخانهاي )(GHG

کهطولموجاا خاصیدر

مودفه اصییگاز اتمسفرچه بهصورت طبیعیوچه ناریازتاثیراتانسان است 
ساطعردهازسطحزمین،اتمسفروابرااراجیبیاساطعمینماید .

درونطیفتشعشعفروسر 
يادآوري -گازاا

گیخانها



رامل د اکسیدکربن) ،(CO2متان) ،(CH4اکسیدنیتروژن) ،(N2Oایدروفیوروکربن)،(HFCs

میبارد .
پرفیوروکربن)(PFCsواگ افیورایدگوگرد) (SF6

]بند1-9استانداردمییایرانرماره:11963-1سال [1333
23-9
انتشار گازگلخانهاي

دراتمسفرمنتشرمیرود .

گیخانها استکهدریکدورهزمانیخا 

جرمکلگاز
]بند3-9استانداردمییایرانرماره:11963-1سال [1333
1- waste
2 - greenhouse gas

3

02-9
بستهبندي

مادها است که برا حفاظت یا حفظ یک محصولدر حین حمل و نقل ،ذخیرهساز  ،بازاریابی یا استفاده،

کاربردهمیرود .


به
اطالعرسانی در
بستهبند " رامل اربخشی نی میگردد کهبهمنظوربازاریابیمحصولیا 
يادآوري -درایناستانداردعبارت " 
ویاامراهباآنارائهمیرود .

موردآنبهصورتفی یکیبهمحصولیابهمحفظهآنضمیمه
[ ]ISO 14021:1999,3.1.10

02-9
نويز شنیداري

1

صدا ناخواستهوغیرعمد است .
00-9
 UPSنماينده

2

UPSاا موجوددرگسترهمصداقدارد .
اظهارردهبرا آن،برا تمامی 
یکUPSاستکهاطالعات 
09-9
مولفه

ومیتواندحاصلچندینفرآیندتودید مختیفوموادخامبارد .
بیرونمیآید 

قطعها کهازکارخانهتودید 

04-9
نرخ بازيافت

3

میبارد .
ااتقسیمبرجرمکلضربدر199برحسب ،%

مجموعجرماا قابلبازیافتتمامب 
خش

05-9
راهاحلهاي زيست محیطی

4

زیستمحیطی به آن

تودیدات یا خدماتی که به عنوان مودفها از یک سامانه بوده و باعث کااش صدمات 
میروند .

[ ]IEC/PAS 62545:2008, 3.1.16


1- Acoustic noise
2- representative UPS
3- Recyclability rate
4- eco-solutions

6

4

فرآيند اظهار جنبههاي زيستمحیطی يک UPS

 2-4کلیات
زیستمحیطی یک  ،UPSرامل رناسایی جنبهاا ناری از آن ،زمانی که سازگار 

جنبهاا 
فرآیند اظهار  
زیستمحیطی بایددرصورت

جنبهاا 
بررسیوتاییدمیرود،است .

 UPSبا اد اماتمشخصردهدربند 3
کییه UPSااارزیابیروند .
امکانبرا UPSنماینده،ودرغیراینصورتبرا  
امترازمیبارد .

بینادمیییIEC/PAS 62545
يادآوري-رو اجراییگ ار دایبیانردهدرایناستانداردبااستاندارد 

 0-4پیآمد
میبارد.سازگار باار
زیستمحیطیدرحینیکچرخهعمرکامل UPS

پیآمداینفرآیند،رناساییصدمات

اد امبایدگ ار رودسبهپیوستادفوپیوستبمراجعهرود  .
5

الزامات

 2-5کلیات
UPSاا تحت پورش این استاندارد به کار
زیستمحیطی را که برا  

جنبهاا 
این بند اد امات مرتبط با  
طبقهبند میروند .
زیستمحیطیبهصورتجدول 1

جنبهاا 
روند،مشخصمیکند .


می
جدول  – 2طبقهبندي جنبههاي زيستمحیطی 
جنبههاي زيستمحیطی

قالب پیشنهادي براي اظهار
( بند پیوست )

بند

طبقهبندي

ادف– 9

اجبار 

ضرور 

 9-3

ب– 9

اختیار 

اضافهرده 


 9-3-3

0-5

الزامات ضروري

2-0-5

کلیات

زیربنداا زیراد اماتضرور رانشانمیداند .
0-0-5

اطالعات در مورد تولید کننده 

اطالعاتزیربایدتوسطتودیدکنندهUPSاظهاررود .
کارخانهساا تودید؛

محلزیستمحیطی قابل اعمال از قبیل

 وضعیت گوااینامه کارخانهساا تودید با توجه به سامانه مدیریت همدیریتمحیطزیستوممی س 1EMASوغیره؛ 

،ISO14001برنام

1- Eco-Management and Audit Scheme

3

 9-0-5توصی

محصول و بسته بندي آن

اطالعاتذیلبایدتوسطتودیدکنندهUPSاظهاررود :
مدلسمرجعتودیدکنندهودرصورتیکهمدلیکUPSنمایندهاست،گستره ، UPSتنظیماتUPSسبهپیوستادفاستانداردمییایرانرماره:3993-3سال1339مراجعهرود  ،طبقهبند عمیکرد UPSسبهبند2-3-3استانداردمییایرانرماره:3993-3سال1339مراجعهرود  ،
 ابعادمحصول ،جرممحصولبدوندحاظسامانهذخیرهانرژ ازقبیلباتر اا ،جرمسامانهذخیرهانرژ ،درصورتیکهدرUPSگنجانیدهردهبارد ،جرموموادبستهبند سازقبیلمقوا،پالستیک،چوبوآان  :

:الیهاولبستهبند درتماسبامحصول؛ 

بستهبند محصول
 بستهبند کهچندینمحصولرادریکبسته
تهبند گروای:درصورتیکهقابلکاربردبارد ،
 بس تکیجمعمیکند؛ 

بستهبند حمل و نقل :بستهبند مورد استفاده برا حملو نقل است در صورتی که متفاوت از
 بستهبند محصولیابستهبند گروایبارد .

يادآوري-جهتاطالعاتبشتربهجدولت1-استانداردمییایرانرماره:3993-3سال1339مراجعهرود .

 4-0-5عناصر (مایار)2

عناصر موجوددر UPSکهدراستانداردبینادمییی IEC 62474بهعنوانمعیار 1سعناصر کهاماکنون مجاز
استند فهرستردهاند،بایدتوسطتودیدکنندهUPSاظهارروند .
روند،کمکمیکند .


بهکاربردهمی
يادآوري-2ایناد امبهانطباقباقوانینومقرراتیکهبرا عناصردرکشور
يادآوري -0دراستانداردبینادمییی IEC 62474ارعنصر قابلگ ار بامحصوالتنوعیکهحاو مواردمشابهمیبارند،
مرتبطمیگردد.بهمنظورراانماییودرصورتتاییدازسو تودیدکننده،UPSعناصرذیلعمومادریکUPSحضورندارند :

2
1
روندودرصنعتچرمونساجیبهکارمیروند .

کهازآمیناا معطرحاصلمی

رنگاا آزو وآزودا اا 
 د کیرایدکبادت،مورداستفادهبرا تابیواا باد جهتراندادنآدودگیآب؛ د متیلفورفوماریتس، 3DMFمورداستفادهبرا جیوگیر ازکپکزدنصنددیاا چرمیادکترونیکی؛ فرماددئیدمورداستفادهدرنساجی .قادبدادهاابهصورتررحدادهردهدربند9-6استانداردبینادمیییIEC 62474: 2012نشانداندهیکرو 

يادآوري-9
دراستانداردمیکورموجودمیبارد .

موردنظر
اظهارعناصراست.فهرستکاملعناصرقابلگ ار  

 5-0-5فاز استفاده

اطالعاتزیربایدتوسطتودیدکنندهUPSاظهارگردد :
1- Azo colourants
2- Azodyes
3- Dimethyl furfumarate

3

بازدهUPSمطابقبااستانداردمییایرانرماره:3993-3سال1339؛ نوی رنیدار مطابقبااستانداردمییایرانرماره:3993-3سال .1339يادآوري-برا اطالعاتبیشتربهبندت1-استانداردمییایرانرماره:3993-3سال1339مراجعهرود .

6-0-5

پايان عمر

دستورادعملاا 

تودیدکننده  UPSبایداطالعاتیراجهتتسهیل اقدامات پایانعمرمهیاسازد .بهعنوانمثال
دمونتاژ ،دفع و بازیافت باید ارائه رود .این اطالعات باید رامل فهرستی از مواد و مودفهاا مورد نیاز برا 
عمییاتگ ینشیمدنظرپسازپایانعمربارد .
بستهبند آنحاو ارکدامازقسمتاا زیربارد،بایدتوسط
بهمنظورامکانبازیافتدرصورتیکهUPSو 
تودیدکنندهاظهارگردد :
قسمتاا حاو با فنیلاا پییکیرینهس ، PCBاایاالمپاا پسزمینه ،

قسمتاا دارا جیوهازقبیلکیید

باتر اا ،صفحاتمداراا چاپیدرصورتیکهب رگتراز19سانتیمترمربعبارند ،کارتریجاا تونربهصورتمایعیاخمیر وامچنینتونراا رنگی ،

پالستیکاا حاو بازدارندهرعیهمجاز ،

قسمتاا حاو آزبست ،

المپاا ارعهکاتد  ،
 گازکیروفیوئورکربنس، CFCگازایدروکیروفیوئورکربنس، HCFCایدرفیوئورکربنس HFCیاایدروکربنس ، HCالمپاا تخییهگاز  ،
  نمایشگراا کریستال مایع سبه امراه پورش آنها در صورتی که مناسب بارند با سطح ب رگتر از 199نورپسزمینهاستند ،

المپاا تخییها گاز برا 
سانتیمترمربعوامچنینتمامیآنهاکهدارا  

،ازقبیلکابلاا ثابتیاجداردنی ،

کابلاا ادکتریکیخارجیعرضهردهباUPS
 مودفهاا حاو فیبراا سرامیکینسوز ،
 مودفهاا حاو عناصررادیواکتیو ،
 خازناا ادکترودیتباارتفاعبیشاز93میییمتروقطربیشاز93میییمتریاحجممشابهمتناسب .
 يادآوري-ایناد امسازگار باقوانینومقرراتبرا ضایعاتتجهی اتادکتریکیوادکترونیکیازقبیلراانما WEEEاتحادیه
راتسهیلمیکند .

اروپاس2006/66/EC




2

9-5

تغییرات در الزامات

2-9-5

کلیات

تودیدکنندهااوخریدارانممکناستتحتررایطخا برآنتوافقدارته

بند3-3تغییراتدراد اماتیراکه
اضافهرده یا تسهیل در
زیستمحیطی  

بارند ،ررح میداد .چنین تغییراتی ممکن است رامل جنبهاا 
میروند .
زیستمحیطیباردوبهمنظورتهیهوتدارکخاصیاظهار 

جنبهاا 

0-9-5

الزامات اضافهشده

 2-0-9-5کلیات

میرود،
عییرغماینکهUPSدرصورتسازگار بااد اماتضرور مشخص،باایناستانداردنی سازگارپندارته 
رامیتوانبهعنواننتیجه یکتصمیماختیار توسطتودیدکننده ،UPS

اضافهرده 
زیستمحیطی  

اد امات
زیستمحیطی به حساب آورد .زیربنداا زیر این اد امات

مقررات ،یا به کارگیر  UPSدر مناطق حساس 
اضافهردهرانشانمیداند .

 0-0-9-5نرخ بازيافتپذيري محصول و بسته بندي آن

تودیدکنندهUPSمیتواندنر بازیافتپییر محصولوبستهبند آنراارائهنماید .
 9-0-9-5ارزيابی چرخه عمر

تودیدکنندهUPSمیتواندیکارزیابیچرخهعمرسازگاربااستانداردمییایرانرماره:12929سال1336را
ارائهنماید .
زیستمحیطی نامطیوب مرتبط که توسط  UPSایجاد میروند ،به برآورد مصرف انرژ الزم برا ساخت

يادآوري -صدمات 
مودفهاا تودیدتودید،توزیع،نصب،استفادهوپایاندادنبهعمر،وابستهمیبارند.سمنظورازتوزیع،انتقالیکUPSازکارخانه

بهمشتر بااستفادهازوسایلحملونقلعاد است  .

 4-0-9-5عناصر(مایار  0و)9

میتواندبهعنوانمعیار9
وضعیتعناصر موجوددر UPSوفهرستردهدراستانداردبینادمییی  IEC 62474
بینیمیرودکهبدونارائهتاریخموثر مجازرناختهروند وبهعنوانمعیار 3سعناصر 


کهپیش
سعناصر 
میروند توسطتودیدکنندهاظهارگردد .
کهبرا ارائهاطالعاتاظهار 
فهرستکاملموادقابلگ ار دراستانداردبینادمییی IEC 62474درجگردیدهاست .پایگاهدادهدرآدرس
http://std.iec.ch/iec6247دردسترساست .
يادآوري -قادبارائه ردهدربند  9-6استانداردبینادمییی IEC 62474برا دادهاایکیازرو اا اظهار عناصررانشان
میداد .
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 9-9-5تسهیل در الزامات

تا جایی که از مقررات محیی تخطی نشود ،ممکن است سازندگان و خریداران در مورد تسهیل در اد امات
زیستمحیطی ضرور خا که تحت ررایط ذکر رده در این استاندارد استنباط میرود ،به توافق برسند.

میتواندالزمبارد .
چنانچهاعمالاد اماتضرور درتضادبااد اماتعمیکرد تعیینردهبارد،چنینتسهییی 
مثال-تسهیلکییممکناستراملمواردزیربارد :
-

چشمپوریکردنازاطالعاتانتخابردهدراظهارکاربردااییکهاطالعاتمحرمانهمادکیتینبایستیبهصورتعمومی
فا رود.

-

تودیدکننده UPSمی مبهاستفادهازعناصر متفاوتازآنچهکهبرا محصولUPSاستانداردخوداظهار نمودهاست
کابلمتفاوتبارند.یکیاددارتتوضیحیبایدبه
هاخواستهمیرود 

د.اینمیتواندراملکاربردااییباردکهدرآن

رو
امراهاظهاراستانداردارائهرود.

 4-5الزامات تحت بررسی

زیستمحیطیواد اماتفعییراکهدرحالحاضرکاربردندارندودرآیندهمدنظرقرار

پیوستسپ جنبهاا 
فهرستمینماید .

خوااندگرفت،
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پیوست ال
(الزامی)
اظهار الزامات ضروري
ال 2-

کلیات

این پیوست محتویات مورد نیاز برا گ ار  ،مطابق با اد امات ضرور بند  9-3را به صورت خالصه بیان
نشاندادهردهاست .

مینماید.امچنینیکقادبگ ار پیشنهاد دربندادف9-

ال 0-

قالب اظهاريه براي الزامات ضروري

اد اماتضرور بایدمطابقباجدولادف1-اظهارروند .
جدول ال  – 2-قالب اظهاريه براي الزامات ضروري
زيربند استاندارد ملی

جنبه زيستمحیطی اظهار شده

شماره 7207-4
 9-9-3

 2-9-3
 3-9-3
 6-9-3

توسط تولیدکننده

محلکارخانهساا تودید 



زیستمحیطی سوضعیتگوااینامهواسمسامانه 

سامانهمدیریت



مدلسمرجعتودیدکننده 



تواناسمی 

 3-9-3

مقدار اظهار شده

-

ظاار 

-

حقیقی 

VA
W

W

UPSنماینده 

....بیه....خیر 

گسترهUPSپورشدادهردهتوسطUPSنماینده سدرصورتکاربرد 



ترکیبUPS



طبقهبند عمیکرد 



ابعادسطول  عرض  ارتفاع 

 mm

جرم 

kg

جرمباتر اا سدرصورتیکهبهامراهUPSارائهرود .

 kg

فناور باتر 



بستهبند محصول سجرم،ماده 




بستهبند گروای،درصورتکاربرد سجرم،ماده 




بستهبند حملونقل،درصورتکاربرد سجرم،ماده 




عناصر-معیار 1



بازدهUPS



نوی رنیدار 



سپیشنهادمیرودکهموقعیتقطعاتبررو تصویریانقشهنشاندادهرود 

اطالعاتپایانعمر
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پیوست ب
(اطالعاتی)
اظهار الزامات اضافهشده
ب 2-کلیات

رابیانمیکند.امچنین

اینپیوستمطادبموردنیازبرا تطابقبااد اماتاضافهردهارائهردهدربند9-3-3
نشانمیداد .

یکقادبگ ار پیشنهاد رادربندب9-
ب 0-قالب اظهاريه براي الزامات اضافهشده

اد اماتاضافیبایدمطابقباجدولب1-اظهاررود .
جدول ب – 2-قالب اظهاريه براي الزامات اضافهشده
زيربند استاندارد ملی شماره
7207-4

جنبه زيستمحیطی اظهار شده

مقدار اظهار شده
توسط تولیدکننده

 9-9-3-3

مادهقابلبازیافتسدرصدجرمی،رو محاسبه 
 درمحصول -دربستهبند 

 3-9-3-3

ارزیابیچرخهعمر 



 2-9-3-3

عناصر 
 معیار9 -معیار 3
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پیوست پ
(اطالعاتی)
جنبههاي زيستمحیطی تحت بررسی
پ 2-کلیات

زیستمحیطی مدنظردرآینده راکهفعالاد اماتیبرا آناادرنظرگرفتهنشدهاست،

نبهاا 
اینپیوستج 
ررحمیداد .

پ 0-جنبههاي زيستمحیطی براي مدنظر در آينده

جنبهاا

-

ذیلدرنسخهاا بعد ایناستاندارددرنظرگرفتهخوااندرد .
محتوا موادمطابقبااستانداردبینادمییی IEC 62474برا ارزیابیصدمه مصرفموادخامدرحین
استفادهوپایانعمر؛
گازگیخانها  UPSمطابقبایکاستانداردبهرسمیترناختهردهتوسط IECکهرامل

ارزیابینشر 
رگازگیخانها درحیناستفادهازUPSوفازاا چرخهعمرتودیدUPSاست.

تودیدنش
ارزیابیبازیافتواستفادهمجدد؛

يادآوري  -2رو

ارزیابی پس از آنکه ادغام پیشنهاد استاندارد بین ادمییی  IEC 62650و گ ار

فنی بین ادمییی

میرود .
IEC/TR 62635کاملرود،تعیین 

 تمرک برفراترازمصرفانرژ باتوجهبهارزیابیچرخهعمر،بهعنوانمثالاستفادهازمنابعوتخییهمنبعطبیعی؛
زیستمحیطیوطراحیآنها؛

حلاا 
راه 

زیستمحیطی ممکن است در طراحی  UPSدحاظ رده بارند .به عنوان مثال رامل

حلاا 
راه 
 پیادهساز اسباب،عمیکردااییازقبیلبازده،نگهدار یاامکاناتدفع .

مثالاا رامل عمیکرداایی است که با پشتوانه  UPSسهم مهمی در کااش مصرف انرژ در ساختماناا،
يادآوري  -0
کارخانجاتوغیرهدارد .

يادآوري-9برا توجهبیشتربهاستانداردبینادمیییIEC 62430: 2009مراجعهرود .
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