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 خدا نام به

 یراناستاندارد ا یملبا سازمان  آشنایی

 صونعتی  تحقیقوا   و اسوتاندارد  مؤسسو   ومقوررا   قووانین  اصالح قانون 3 مادۀ بندیک موجب به ایران استاندارد ملی سازمان

 را ایوران ( ی)رسم ملی استانداردهای نشر و تدوین تعیین، وظیف  که کشوراست رسمی مرجعتنها 1371ماه بهمن ایران،مصوب

 .دارد عهده به

نظوران مراکوو و مؤسسوا     صواحب  ،مرکب از کارشناسان سازمان یفن یهایسیونمختلف در کم یهااستاندارد در حوزه ینتدو

 یودی، تول یطو با توجه به شورا  یهمگام با مصالح مل یشود و کوششیآگاه و مرتبط انجام م یو اقتصاد یدیتول ی،پژوهش ی،علم

کننودگان،  مصور   یدکننودگان، شوام  تول صواحبان حوو و نفوع،      است کوه از مشوارکت آگاهانوه و منصوفان     یو تجار یفناور

 یسنوو یششوود. پو  یحاصو  مو   یدولتیرو غ یدولت یهانهادها، سازمان ی،و تخصص یکنندگان، مراکو علمصادرکنندگان و وارد

 یافوت شوود و پوس از در  یمربوط ارسوا  مو   یهایسیونکم ینفع و اعضایبه مراجع ذ ینظرخواه یبرا یرانا یمل یاستانداردها

چوا  و   یران( ای)رسم یبه عنوان استاندارد مل یب،مرتبط با آن رشته طرح و در صور  تصو یمل یت در کم یشنهادهانظرها و پ

 شود.یمنتشر م

 کننود یمو  یوه شوده ته  یوین ضوابط تع یتبا رعا یون صالحذیمند و عالقه یهاکه مؤسسا  و سازمان ییاستانداردها یسنویشپ

 ترتیوب،  بودین . شوود یچوا  و منتشور مو    یوران ا یبوه عنووان اسوتاندارد ملو     یب،و درصور  تصوو  یبررس ،طرح یمل یتهدرکم

استاندارد مربووط   یمل یت و در کم ینتدو 5 رۀشما یرانا یاستاندارد مل  مقررا شود که بر اساس یم یتلق یمل استانداردهایی

 باشد. یدهرس یببه تصو شودیم ی تشک ایراناستاندارد  ملی سازمان درکه 

و  2(IEC) یکالکتروتکن المللیینب یسیون،کمISO(1(استاندارد یالمللینسازمان ب یاصل یاز اعضا یرانا داستاندار یسازمان مل

در کشوور   CAC(5(ییکودکس غو ا   یسویون کم 4است و به عنوان تنها رابوط  OIML3)(یقانون یشناساندازه المللیینسازمان ب

 ینخوا  کشوور، از آخور    هوای یازمنودی و ن یکلو  یطضمن تووجه بوه شورا   یرانا یمل اردهایاستاند تدوین در. کندیم یتفعال

 .شودیم یریگبهره المللیینب یجهان و استانداردها یو صنعت یفن ی،علم هاییشرفتپ

کنندگان، حفظ سوالمت  از مصر  یتحما یشده در قانون، برا بینییشپ ینمواز یتبا رعا تواندیم یراناستاندارد ا یسازمان مل

از  یبعضو  یاجورا  ی،و اقتصواد  محیطوی یسوت محصووت  و مالحظوا  ز   یفیوت از ک ینانحصو  اطم ی،و عموم یفرد یمنیو ا

 یاسوتاندارد، اجبوار   یعوال  یشورا یببا تصو ی،اقالم واردات یاداخ  کشور و/ یدیمحصوت  تول یرا برا یرانا یمل یاستانداردها

و  یصوادرات  یاسوتاندارد کاتهوا   یمحصووت  کشوور، اجورا    یبورا  یالمللو ینبو  یواند به منظور حفظ بازارهوا تیکند. سازمان م

ها و مؤسسا  فعوا  در  کنندگان از خدما  سازمانبه استفاده بخشیدن یناناطم یبرا ینکند. همچن یآن را اجبار یبنددرجه

و  هوا یشوگاه آزما محیطی،یستز یریتو مد یفیتک یریتمد هاییستمس یو صدورگواه یویمم ی،مشاوره، آموزش، بازرس ین زم

ها و مؤسسا  را بر اسواس ضووابط نظوام    سازمان گونهیناستاندارد ا ملی سازمانسنجش،  ی ( وسایبراسیون)کال یمراکو واسنج

هوا  اعطا و بر عملکرد آن هابه آن یتصالح ییدتأ ینام تزم، گواه یطو در صور  احراز شرا کندیم یابیارز یرانا یتصالح ییدتأ

 یکواربرد  یقا فلوا  گرانبها و انجام تحق یارع یینسنجش، تع ی وسا یواسنج یکاها، یالملل یندستگاه ب یجکند. تروینظار  م

 است. سازمان ینا یفوظا یگراز د یرانا یمل یسطح استانداردها یارتقا یبرا

                                                 
1- International Organization for Standardization 
2- International Electrotechnical Commission 
3- International Organization for Legal Metrology (OrganisationInternationale de MetrologieLegals) 
4-Contact point 
5- Codex Alimentarius Commission  
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 استاندارد تدوین فنی کمیسیون

معیارها و مشخصات فنی مصرف انرژی و برچسب انرژی موتورهای  -دوارهای الکتریکی ماشین»

 «الکتریکی جریان مستقیم بدون جاروبک

 :اشتغال محل یا/و سمت :رئیس

 صادق زاده، سید محمد 

 (قدر  -)دکترای مهندسی برق

وری وزیر و رئیس سازمان انرژی تجدیدپ یر و بهره معاون

 نیرو وزار -انرژی برق 
  

  :دبیر
 امیر دودابی نژاد،

 (اقتصاد انرژیکارشناسی ارشد )

سازمان انرژی سازی مصر  انرژی معاون آموزش و بهینه

 نیرو وزار  - وری انرژی برقتجدیدپ یر و بهره

  

  (الفبا حرو  ترتیب به اسامی):اعضا
 ایرج مهریوی، ابوئی

 (قدر -برق مهندسیکارشناسی )

 

معاون دفتر نظار  بر اجرای استاندارد معیارهای مصر  

 رانیا استاندارد یمل سازمان -انرژی و محیط زیست 

 محمد سیار، اکبری

 (یصنعت تیریمدکارشناسی ارشد )

 

وری سازمان انرژی تجدیدپ یر و بهرهصنعت  دفتر ریمد

 نیرو وزار - انرژی برق

   دیحم اکبری،

 (یانرژ یستمهایس یمهندسکارشناسی ارشد )

 

 معاونتهای بهره برداری مسئو  استاندارد و نظام کارشناس

 نیرو وزار  -یانرژ و برق امور

 دیسع امانی،

 (کیمکان یمهندس کارشناسی)

 

وری سازمان انرژی تجدیدپ یر و بهرهساختمان  دفتر ریمد

 نیرو وزار  - انرژی برق

  سهراب وتشائی، امینی

 (قدر -برق مهندسیکارشناسی ارشد )

 

 شرفتهیپ یکیالکتر یموتورها یفناور توسعه مرکو سیرئ

 نیرو وزار  - نیرو پژوهشگاه

  وحید ترکاشوند،

 (قدر  -برق مهندسیکارشناسی ارشد )

 

برق  یانرژ وریو بهره یرپ یدتجد یسازمان انرژ کارشناس

 وزار  نیرو -

 مهران ای،حموه

 (قدر -برق مهندسیکارشناسی )

 
 
 
 

دفتر نظار  بر اجرای استاندارد معیارهای مصر  کارشناس 

 رانیا استاندارد یمل سازمان -انرژی و محیط زیست 
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 (الفبا حرو  ترتیب به اسامی):اعضا

 

 سمت و/یا محل اشتغال:
 

  صادق شاملو،

 (قدر  -برق مهندسی دکتری)

 

 طوسی نصیرالدین خواجه دانشگاه - یعلم ا یه عضو

 

 

  محمد ،صمدیان

 (قدر -برق مهندسی کارشناسی ارشد)

 

 نیرو وزار  -نیرو پژوهشگاه کارشناس

 

  دیمج مصلح، یعوت

 (قدر -برق مهندسی یدکتر)

 

 نیرو وزار  -نیرو پژوهشگاه کارشناس

 

 حسن فراهانی، فشکی

 (قدر -برق مهندسی دکتری)

 

 یاسالم آزاد دانشگاه - یعلم ا یه عضو

   آرش قلمی،

 (کیمکانکارشناسی ارشد )

 

برق  یانرژ وریو بهره یرپ یدتجد یسازمان انرژ کارشناس

 وزار  نیرو -

  اریکام مرادی،

 (قدر -برق مهندسیکارشناسی )

 

دفتر نظار  بر اجرای استاندارد معیارهای کارشناس  

 رانیا استاندارد یمل سازمان -انرژی و محیط زیست  مصر 

 

  ایرج ،میرزاخانی

 (قدر -برق مهندسیکارشناسی )

 پژوهشگاه استاندارد- آزمایشگاه الکتروموتورکارشناس  

  

 محمد صالحیان، عباس

 )کارشناسی مهندسی مکانیک (
 

برداری برق و های بهرهرئیس گروه استانداردها و نظام

 وزار  نیرو -انرژی

  مهدی ،هرموی

 (قدر -برق مهندسیکارشناسی )

 
 

برق  یانرژ وریو بهره یرپ یدتجد یسازمان انرژ کارشناس

 وزار  نیرو -

 ویراستار:
 

 ایرج مهریوی، ابوئی

 (قدر -برق مهندسیکارشناسی )

 

معاون دفتر نظار  بر اجرای استاندارد معیارهای مصر  

 رانیا استاندارد یمل سازمان -انرژی و محیط زیست 
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 مندرجات فهرست

 صفحه عنوان

 گفتارپیش
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 ح
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 4 الوامی مراجع    2

 5 اصطالحا ، تعاریف و نمادها    3

 8 خروجی -گیری مستقیم ورودیمحاسبه بازدهی به روش اندازه    4

 10 بندی بازدهرده    5
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 گفتارپیش

معیارها و مشخصا  فنی مصر  انرژی و برچسب انرژی موتورهای  -های الکتریکی دوارماشین»استاندارد 

های مربوط بر مبنای پ یرش نویس آن در کمیسیونکه پیش« الکتریکی جریان مستقیم بدون جاروبک

د ملی ، استاندار7المللی به عنوان استاندارد ملی ایران به روش اشاره شده در مورد  ، بند استانداردهای بین

اجالسیه کمیت  ملی استاندارد انرژی مورخ  هشتاد و ششمین تهیه و تدوین شده، در 5ایران شمارۀ 

قانون اصالح قوانین و مقررا  مؤسسه  3تصویب شد. اینک این استاندارد به استناد بند یک مادۀ  17/07/96

 شود.ندارد ملی ایران منتشر می، به عنوان استا1371و تحقیقا  صنعتی ایران، مصوب بهمن ماه  استاندارد

ساختار و شیوۀ  -)استانداردهای ملی ایران 5استانداردهای ملی ایران بر اساس استاندارد ملی ایران شمارۀ 

های ملی و جهانی در زمینه تحوت  و پیشرفت باحفظ همگامی و هماهنگی  برایشوند. نگارش( تدوین می

د شد و هرپیشنهادی که نلووم تجدیدنظر خواه صور ایران در  یملصنایع، علوم و خدما ، استانداردهای 

 مورد مربوطتدوین این استانداردها ارائه شود، هنگام تجدیدنظر در کمیسیون فنی  تکمی برای اصالح و 

 بنابراین، باید همواره از آخرین تجدیدنظر استانداردهای ملی ایران استفاده کرد. رفت.گ قرار خواهد توجه

تهیه و « ترجم  تغییر یافته»المللی زیر به روش بین هایدارد ملی بر مبنای پ یرش استاندارداین استان

و شام  ترجمه تخصصی کام  متن آن به زبان فارسی همراه با اعما  تغییرا  با توجه به تدوین شده 

 مقتضیا  کشور است:

1- IEC 60034-30-1 :2014, Rotating electrical machines-Part 30-1: Efficiency classes of line 
operated AC motor (IE code) 
2- IEC/TS 60034-30-2 :2016, rotating electrical machines - Part 30-2: Efficiency classes of 
variable speed AC motors (IE-code) 
3- IEC 61800-9-2, Adjustable speed electrical power drive systems- Ecodesign for power 
drive systems, motor starters, power electronics and their driven applications- part 2: Energy 
efficiency indicators for power drive systems and motor starters 
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 مقدمه  

رشد باتی مصر  ساتنه انواع  با توجه به افوایش چشمگیر هوینه انرژی در دنیا، محدودیت منابع فسیلی،

انرژی در ایران، هدفمندسازی یارانه انرژی و بخصو  عدم کارایی فنی و اقتصادی مصر  انرژی در اغلب 

است. وری انرژی به یک ضرور  تبدی  شدهصنایع و تجهیوا  امروزه مدیریت مصر  انرژی و بات بردن بهره

 های مناسب دارد.در هر صنعت نیاز به معیارها و شاخصدر همین راستا، پایش و مدیریت مصر  انرژی 

منظور اعما  ، دولت موظف است به«اصالح الگوی مصر  انرژی»قانون  11در این راستا بر طبو ماده 

کردن مصر  انرژی و حفاظت از محیط زیست، نسبت به تهیه و تدوین معیارها و جویی، منطقیصرفه

کننده انرژی، اقدام های مصر یندها و سیستمآدر تجهیوا ، فرمشخصا  فنی مرتبط با مصر  انرژی 

یندها و آکنندگان، تولیدکنندگان و واردکنندگان این تجهیوا ، فرترتیبی که کلیه مصر نمایند، به

ای متشک  از ها ملوم به رعایت این مشخصا  و معیارها باشند. معیارهای م کور توسط کمیتهسیستم

ریوی و نظار  راهبردی رییس جمهور، سازمان ملی ، وزار  نیرو، معاونت برنامهنمایندگان وزار  نفت

 شود.استاندارد ایران، سازمان حفاظت محیط زیست و وزارتخانه ذیربط تدوین می

پس از تصویب  5/3/1381همچنین براساس مصوبا  یکصد و دومین شورای عالی استاندارد مورخ 

ال کر همانند نامه اجرایی قانون فوقبور، این استاندارد بر طبو آییناستانداردهای مربوطه در کمیته مو

 استانداردهای اجباری توسط سازمان ملی استاندارد ایران اجرا خواهد شد.
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معیارها و مشخصات فنی مصرف انرژی و دستورالعمل  -های الکتریکی گردانماشین

 الکتریکی جریان مستقیم بدون جاروبکبرچسب انرژی موتورهای 

 هدف و دامنۀ کاربرد  1

های بازدهی برای موتورهای جریان مستقیم بدون جاروبک است که هد  از تدوین این استاندارد، تعیین رده

 گیرند.قرار نمی  3772-30-1-2و   3772-30-1-1 در دامنه کاربرد استانداردهای ملی ایران شماره

 شود که:شام  موتورهایی میاین استاندارد فقط 

  دارای توان اسمی خروجی  ازkW 12/0  تاkW 1000؛ 

  دارای ولتاژ اسمی از V50  تا حداکثر V1000؛ 
  دارای سرعت اسمی ازrpm 600  تا rpm6000 های مغناطیسی؛بدون در نظر گرفتن تعداد قطب 

 توان و سرعت( را با یک افووایش  گ اری شده )گشتاورقابلیت عملکرد پیوسته در نقطه عملکردی نشانه/

 شان را دارند؛در گستره کالس حرارتی 1دما 

موتور » از واژه « موتور جریان مستقیم بدون جاروبک» در این استاندارد جهت اختصار به جای واژه  از این پس -1یادآوری

BLDC   » شود.استفاده می« موتور»یا 

)کواردهی دائوم( نشوانه     1S 2گیرنود بورای رده کواردهی   اکثر موتورهایی که در دامنه کاربرد این استاندارد قرار می -2یادآوری

اند و باز هوم قابلیوت عملکورد پیوسوته در     ها نشانه گ اری شدهاند. با این حا  برخی موتورهایی که با سایر کاردهیگ اری شده

یوا   80که با دوره زمانی %  10Sتا  3Sباشند. موتورهای با کاردهی استاندارد می توان اسمی خروجی را دارند، تحت پوشش این

 توانند تحت پوشش این استاندارد باشند.اند، میگ اری شدهبیشتر نشانه

 برای دمای محیط  C◦20-  تاC◦60 گ اری شده باشند؛نشانه 

 و  3772-2-1طابو استاندارد ملی ایران شماره م C◦52های بازده در دمای محیط بندیبازده اسمی و رده -3یادآوری
 شود.انجام می 3-2-3772

اند به عنوان موتورهای دارای نشانه گ اری شده C◦60تا  -C◦20موتورهایی که برای دمای محیطی خارج از بازه  -4یادآوری

 شود.ها نمیساختار ویژه درنظر گرفته شده و این استاندارد شام  آن

 باشند.نیو تحت پوشش این استاندارد می  C◦300موتورهای تخلیه دود با کالس حرارتی تا و شام   -5یادآوری

  برای ارتفاع تا حداکثرm 4000 گ اری شده باشند.باتتر از سطح دریا نشانه 

 باشد.باتتر از سطح دریا می m 1000بندی بازدهی موتورها، بر اساس راندمان در ارتفاع تا راندمان اسمی و رده -6یادآوری

                                                 
1-Temperature rise  
2- Duty type 
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 دهد:این استاندارد همچنین موارد زیر را نیو پوشش می

 ایوران   با ابعاد مکانیکی متفاو  از موارد ارائه شده در استاندارد ملوی  ، پایه و یا شفتموتورهایی با فلنج

 ؛9406-1شماره 

 موتورهایی که دارای فلنچ و محور غیر استاندارد؛ شام   ایدندهموتورهای جعبه 

 60079قاب  انفجار مطابو استاندارد   هایموتورهایی که به صور  خا  برای عملکرد در محیط IEC 

های بازدهی باتتر را ندارند. )به دلیو  الواموا    اند. چنین موتورهایی قابلیت رسیدن به ردهساخته شده

احتمالی موتورهای ضد انفجار ماننود افووایش فاصوله هووایی، کواهش       های طراحیایمنی و محدودیت

 اندازی، بهبود آب بندی(.جریان راه

 شوند:مواردی که شام  این استاندارد نمی

 موتورهایی با کموتاتور مکانیکی؛ 

  و هافن ها،برخی از پمپ مثا  ی)برا بوده ینماش یکاز  یجدانشدن یکه بطور کام  بخشموتورهایی 

آزمون  یو درپوش سمت بار موقت بلبرینگبا  یحت ینرا جدا از ماش آن تواننمی عمال که( سورهاکمپر

 : موتور بایداست که   یمعن ینبد ینکرد. ا

داشته  ،که محرکه آن است یو مهره( با بخش یچمانند پ هاییدهنده اتصا  جو)به مشترک  جو یک -الف

  ؛پوسته مشترک( یامثا  محور  ی)برا باشد

و مستق  از  ییو به تنها باشد نداشتهرا  ینجدا شدن از ماش موتور قابلیتباشد که  شده یطراح یطور -ب

 از آن جداسازی که قرار دارداستاندارد  ینا در دامنه کاربرد یموتور . به عبار  دیگرکند نتواند کار ینماش

 .نشودمنجر به عدم عملکرد آن  ماشین

ورد استفاده در حم  و نق  افراد یا کاتها به صور  افقی، شیبدار و عمودی به طور خا  برخی از موتورهای م -7یادآوری

اند. این موتورها اغلب یک دستگاه یکپارچه هستند و به عنوان یک محصو  مستق  و جداگانه به برای این هد  طراحی شده

 شوند.شوند. این موتورها شام  این استاندارد نمیبازار ارائه نمی

 از شوده و  حو    تواندنمی و بوده موتور یاز ساختار داخل یکه ترمو بخش جدانشدن ترمودار موتورهای 

 شود؛ تغ یه بازدهی آزمون حین در ایجداگانه توان منبع

های موتور یکپارچه شده است تا زمانی که امکان موتورهای ترمودار با یک سیم بندی ترموی که با فلنج

بدون تلفا  ترمو باشد تحت پوشش استاندارد هستند. )برای مثا  با جدا کردن ترمو، آزمون بازده موتور 

 ح   ترمو یا انرژی دار کردن سیم پیچ ترمو از یک منبع توان مجوا(.

    موتورهای شناور که به صور  خا  برای عملکرد در حالت غوطه وری کام  در داخ  موایع طراحوی

 اند؛شده
 س حرارتی باتتر از موتورهای تخلیه دود با کالC◦300؛ 
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 اند، یعنی عملکردهایی که به طور مکرر طراحی شده 1موتورهایی که برای عملکردهای خود تنظیم

 گردند یا در آنها به طور مکرر تغییر سرعت یا گشتاور رخ دچار اضافه بار یا منجر به تضعیف شار می

 نرسد. دهد یا این که موتور به عملکرد حالت ماندگار حرارتیمی

کنند و این استاندارد موتورهای صنعتی را که عمدتاً به صور  پیوسته در بار نامی یا نودیک به آن کار می -8یادآوری

دهد.  بعنوان مثا  موتورهایی که برای محرکه نماید را پوشش میهمچنین سرعت آنها به طور مکرر یا به طور سریع تغییر نمی

 شوند از این دسته موتورها می باشند.کار گرفته می ها بهکمپرسورها و تسمه نقاله

به منظور دستیابی به بازده بات در بار کام ، چگالی شار مغناطیسی در این موتورها به طور معمو  نسبتاً کم 

های با بازدهی باشد که این موضوع، منجر به حجم باتتر و اینرسی روتور بیشتر، نسبت به ماشینمی

 دد.گراستاندارد می

ها، ابوارهای اندازی خود تنظیم، مانند محرکه ربا از طرفی، موتورهای مورد استفاده در عملکردهای راه

کند، ها تغییر میهای مونتاژ مدارا  الکترونیکی که به طور مکرر و سریع، بار و سرعت آنماشین، ماشین

باشند. مصر  انرژی اینرسی کم روتور می اغلب به منظور دستیابی به عملکردهای دینامیکی مورد نیاز، دارای

گردد. با این حا  روتورهای کم در این موارد عمدتاً توسط انرژی مورد نیاز جهت شتابدهی، تعیین می

 اینرسی در کاربردهای پیوسته، دارای تلفا  باتتری هستند.

بندی پوشش داده وسط این ردهگیرند تبنابراین موتورهایی که برای محرکه خود تنظیم مورد استفاده قرار می

 شوند.نمی

شوند، به طور معمو  باید یکی از موتورهایی که اغلب برای کاربردهای خود تنظیم در نظر گرفته می

 معیارهای زیر را دارا باشند:

𝑛𝑚𝑎𝑥معیارحداکثر سرعت:  > 𝑎0. 𝑒−𝑎1.𝑃𝑁+𝑎2 + 𝑎3  به طوری که𝑎0 = 6000 1/𝑚𝑖𝑛                     ،    

𝑎1 = 0.02 1/𝑘𝑤  ،𝑎2 = 𝑎3و  0.4− = 3200 1/𝑚𝑖𝑛 . 

𝑎𝑐𝑐𝑐𝑜𝑒𝑓𝑓ای: معیار قابلیت شتاب زاویه =
𝑇𝑚𝑎𝑥

𝐽
> 𝑏0. 𝑒−𝑏1.𝑃𝑁+𝑏2 + 𝑏3  با𝑏0 = 18000 1/𝑠2  ،𝑏1 =

1.3 1/𝑘𝑤  ،𝑏2 = 𝑏3و  1− = 5800 1/𝑠2 . 

، به طور نمونه  8تا  4در جداو  دو معیار فوق برای سطوح توان اسمی خروجی  مشخص شده  1در جدو  

 محاسبه شده است.

 

 

 

                                                 
1- Servo 
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 های اسمی خروجی مختلفای در توان: معیار حداکثر سرعت و قابلیت شتاب زاویه1جدول 

 s/21 نسبت حداکثر گشتاور به اینرسی بر حسب min-1 حداکثر سرعت بر حسب kWتوان خروجی اسمی بر حسب 

12/0 7212 11465 

18/0 7207 11040 

20/0 7205 10905 

25/0 7201 10584 

37/0 7192 9893 

40/0 7189 9736 

55/0 7177 9039 

75/0 7162 8297 

1/1 7134 7384 

5/1 7103 6742 

2/2 7048 6179 

3 6987 5934 

4 6912 5836 

5/5 6802 5805 

5/7 6661 5800 

11 6427 5800 

15 6179 5800 

5/18 5978 5800 

22 5790 5800 

30 5407 5800 

37 5118 5800 

45 4835 5800 

55 4538 5800 

75 4097 5800 

90 3864 5800 

110 3645 5800 

132 3487 5800 

160 3363 5800 

200 3273 5800 

250 3227 5800 

315 3207 5800 

355 3203 5800 

400 3201 5800 

450-500-1000 3200 5800 

 مراجع الزامی 2

 ها ارجاع داده شده است.صور  الوامی به آنضوابطی وجود دارد که در متن این استاندارد بهدر مراجع زیر 

 شوند. ترتیب، آن ضوابط جوئی از این استاندارد محسوب میبدین
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ها و تجدیدنظرهای بعدی آن برای که به مرجعی با ذکر تاریخ انتشار ارجاع داده شده باشد، اصالحیهدرصورتی

ها ارجاع داده شده است، در مورد مراجعی که بدون ذکر تاریخ انتشار به آن .آور نیستالوام این استاندارد

 آور است.های بعدی برای این استاندارد الوامهمواره آخرین تجدیدنظر و اصالحیه

 استفاده از مراجع زیر برای کاربرد این استاندارد الوامی است:

2-1 IEC 60034-1, Rotating electrical machines- Part 1: Rating and performance 

: مقادیر اسومی و عملکورد،   1قسمت  -های الکتریکی دوار، ماشین1393: سا   3772-1استاندارد ملی ایران شماره  -یادآوری

 تدوین شده است. IEC 60034-1: 2010با استفاده از استاندارد 

2-2 IEC 60034-30-1, Rotating electrical machines-Part 30-1: Efficiency classes of line 
operated AC motor (IE code) 

2-3 IEC 61800-9-2, Adjustable speed electrical power drive systems- Ecodesign for power 
drive systems, motor starters, power electronics and their driven applications- part 2: 
Energy efficiency indicators for power drive systems and motor starters 

 اصطالحات، تعاریف و نمادها  3

 اصطالحات و تعاریف    3-1

 .رودمی بکار یرز تعاریفو  اصطالحا  یوو ن IEC 60034-1و تعاریف استاندارد  اصطالحا  ،در این استاندارد

3-1-1      

  BLDCموتور 

Brushless DC motor 

 است. شده گ ارینشانه سرعت یا یک سرعت خا  گستره یک مستقیم بدون جاروبک که برایجریان  موتور

3-1-2     

 موتور ترمزدار

brake motor 

 موتور اعما محور  یرو یماًمستق ،1بدون کوپلینگ ترمو که الکترومکانیکی ترمو یک به مجهو است موتوری

 .شودمی

                                                 
1- Coupling 
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3-1-3     

 ایموتورجعبه دنده

geared motor 

موتور محور  یرو دندهچرخ یناول یعنی) است متص  دندهجعبه یک به مستقیماً کوپلینگ بدون که موتوری

 (.است سوار

3-1-4      

   نامی بازدهی

nominal efficiency 

 استاندارد تزم است. ینا یاز جداو  بازده یخاص یبازده ردهتطابو با  یکه برا یبازده مقدار

 3-1-5      

  درصد سرعت اسمی 50 در نامی بازدهی

50% nominal efficiency                                                         
( و ضریب 8تا  4ی )جداو  از جداو  بازده یخاص یبازده حاص  ضرب ردهتطابو با  یکه برا یبازده مقدار

50k   ارائه شده است.   13 تا 9تزم است که مقادیر آن در جداو    استاندارد ینا( 14)جدو 

3-1-6      

 بازدهی اسمی

rated efficiency 

 .است نامی بازدهی مقدار از بیشتر یا با برابر و شودیاختصا  داده م تولیدکنندهکه توسط  یبازده مقدار

3-1-7      

 سرعت اسمی 50بازدهی اسمی در %

50% Rated efficiency 

گشتاور اسمی به موتور اختصا  داده  100%سرعت اسمی و   50%مقدار بازدهی که توسط تولید کننده در 

 شود.می

 سرعت اسمی   3-1-8

rated speed 
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حداکثر سرعت عملکردی در گستره سرعت با شار مغناطیسی ثابت )گستره سرعت پایه( که توسط تولید 

 گردد.کننده اعالم می

3-1-9      

 توان اسمی خروجی  

rated power 

 شود.پیوسته در سرعت اسمی که از طر  تولیدکننده اعالم میحداکثر توان خروجی 

3-1-10     

 گشتاور اسمی

rated torque 

 شود.حداکثر گشتاور خروجی پیوسته در سرعت اسمی که توسط تولیدکننده اعالم می

 نمادها 3-2

coefacc: ،نسبت حداکثر گشتاور به اینرسی روتور𝑠21/؛ 

f ،برحسب: فرکانس در هر نقطه عملکردی Hz؛ 

N:f برحسبرکانس اسمی، ف Hz؛ 

J  ،2 برحسب: اینرسی روتورkgm؛  

n  ،1 برحسب: سرعت در هر نقطه عملکردی-min؛ 

Nn : ،1برحسبسرعت اسمی-min 

50-Nn :%50  ،1برحسبسرعت اسمی-min ؛ 

Nη ،؛ درصد برحسب: بازده اسمی 

50-Nη ؛ درصد برحسبگشتاور اسمی،  100سرعت اسمی و %  50 %: بازده تعیین شده در 

nη ،؛ درصد برحسب: بازده نامی 

refη  ؛ درصد برحسب، 5-5و بخش  8تا  3: بازده مرجع مطابو با جداو 

NP:  ،برحسبتوان خروجی اسمی موتور kW ؛ 

N-inP ،  برحسب: توان ورودی اسمی مبد kW ؛ 
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50-NP: % برحسبگشتاور اسمی،  100سرعت اسمی و % 50توان خروجی در kW ؛ 

50-inP:  % برحسبگشتاور اسمی،  100سرعت اسمی و % 50توان ورودی مبد  در kW ؛ 

NT: ،برحسبگشتاور اسمی Nm ؛ 

100T:  ، برحسبگشتاور بار کام  محاسبه شده از سرعت و توان اسمی خروجی Nm ؛ 

N-inV : ورودی مبد  در توان اسمی خروجی )در صورتی که توان ورودی به مبد  به صور  مقدار موثر ولتاژ

   ؛V  برحسبباشد(، سه فاز باشد این مقدار برابر مقدار موثر ولتاژ خط به خط می

N-inI :  مقدار موثر جریان ورودی مبد  در توان اسمی خروجی )در صورتی که توان ورودی به مبد  به صور

  ؛A  برحسبباشد(، مقدار برابر مقدار موثر جریان خط می سه فاز باشد این

50-inI : %در صورتی که توان ورودی به مبد  به صور   سرعت اسمی 50مقدار موثر جریان ورودی مبد  در(

 ؛A  برحسبباشد(، سه فاز باشد این مقدار برابر مقدار موثر جریان خط می

Nφcos :؛خروجی ضریب توان ورودی مبد  در توان اسمی 

mP :؛توان مکانیکی خروجی موتور 

50φcos:  % سرعت اسمی 50ضریب توان ورودی مبد  در . 

 خروجی -گیری مستقیم ورودیمحاسبه بازدهی به روش اندازه 4

 روش آزمون   4-1

 شود. گیری سرعت و گشتاور محور تعیین مییک ماشین با اندازه mP در این روش، توان مکانیکی

شود که این مبد  باید توسط سازنده تامین گیری میالکتریکی از سمت ورودی مبد ، اندازهتوان ورودی 

 شود. 

تنظیم شود که  ایچنانچه توان داده شده بر روی پالک موتور، توان الکتریکی ورودی باشد باید بار به گونه

پس از برقراری تعاد  حرارتی، توان ورودی با توان اسمی موتور برابر شده و در این حالت توان مکانیکی با 

 تعیین می شود. سرعت و گشتاور محور گیریاندازهاستفاده از  
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 روند آزمون در توان اسمی خروجی   4-2

با اجوای ضروری برای حصو   شدهها باید با مبد  مشخص برای کاربرد نهایی و یک موتور مونتاژ آزمون

 انجام شود.  1عادیشرایط آزمون معاد  یا شرایط خیلی مشابه عملکرد 

شود. ماشین مورد آزمون تحت سرعت و موتور تحت آزمون به یک ماشین بار توسط یک دینامومتر کوپ  می

کرده تا این که تعاد  حرارتی ) آهنگ تغییرا  دو کلوین یا کمتر در هر ساعت( بدست گشتاور اسمی عم  

 آید.

 در انتهای آزمون هم مقادیر زیر ثبت شود:

T  ؛خروجی: گشتاور 

Nn :  ؛اسمیسرعت 

N-inP :  (  متص توان ورودی مبد )به شبکه. 

 سرعت اسمی 50روند آزمون در  %  4-3

 50شود. ماشین مورد آزمون تحت %بار توسط یک دینامومتر کوپ  میموتور تحت آزمون به یک ماشین 

گشتاور اسمی عم  کرده تا این که تعاد  حرارتی ) آهنگ تغییرا  دو کلوین یا کمتر  100سرعت اسمی و %

 در هر ساعت( بدست آید.

 در انتهای آزمون هم مقادیر زیر ثبت شود:

NT  :؛گشتاور خروجی 

50-Nn  :؛سرعت 

50-inP  : مبد  ) متص  به شبکه( ورودیتوان. 

 تعیین بازده در توان اسمی خروجی    4-4

 شود. ( محاسبه می1گیری سرعت و گشتاور توان خروجی از رابطه )با اندازه

(1) 𝑃𝑁 =
𝜋 × 𝑛𝑁 × 𝑇𝑁

30
 

                                                 
1  Normal 
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توان ورودی گیری شود و یا با استفاده از جریان، ولتاژ و ضریب تواند مستقیماً اندازهتوان ورودی مبد  نیو می

 ( برای مبد  سه فاز محاسبه شود.3( برای مبد  تکفاز و رابطه )2و با استفاده از رابطه )

(2) 𝑃𝑖𝑛,𝑁 = 𝑉𝑖𝑛,𝑁 × 𝐼𝑖𝑛,𝑁 × 𝑐𝑜𝑠𝜑𝑁 

(3) 𝑃𝑖𝑛,𝑁 = √3 × 𝑉𝑖𝑛,𝑁 × 𝐼𝑖𝑛,𝑁 × 𝑐𝑜𝑠𝜑𝑁 

 شود.( محاسبه می4با مشخص بودن توان ورودی و خروجی موتور، بازده از رابطه )

(4) η
𝑁

=
𝑃𝑁

𝑃𝑖𝑛,𝑁
 

 توان اسمی خروجی   50تعیین بازده در  %   4-5

 شود:توان خروجی از رابطه زیر محاسبه می

(5) 𝑃𝑁,50 =
𝜋 × 𝑛50  × 𝑇𝑁

30
 

گیری شود و یا با استفاده از جریان، ولتاژ و تواند مستقیماً اندازهمی در این حالت نیو توان ورودی مبد 

 ( برای مبد  سه فاز محاسبه شود.7( برای مبد  تکفاز و رابطه )6استفاده از رابطه )ضریب توان ورودی و با 

(6) 𝑃𝑖𝑛,50 = 𝑉𝑖𝑛,𝑁 × 𝐼𝑖𝑛,50 × 𝑐𝑜𝑠𝜑50 

(7) 𝑃𝑖𝑛,50 = √3 × 𝑉𝑖𝑛,𝑁 × 𝐼𝑖𝑛,50 × 𝑐𝑜𝑠𝜑50 

 شود.( محاسبه می8با مشخص بودن توان ورودی و خروجی موتور، بازده از رابطه )

(8) η
𝑁,50

=
𝑃𝑁,50

𝑃𝑖𝑛,50
 

 بندی بازده رده 5

 تجهیزات کمکی 5-1

شوند، ممکن است با تجهیوا  کمکی برخی از موتورهای الکتریکی که توسط این استاندارد پوشش داده می

های یک طر  بسته و تک جهته، های خارجی، ترموهای مکانیکی، بلبرینگمانند درزگیر شفت، فن

 های متفاو  تجهیو شوند.رایشسنسورهای سرعت، تاکوژنراتورها در آ

با این حا ، تا زمانی که این تجهیوا  کمکی به شک  یکپارچه از طراحی موتور پایه نباشند، تعیین بازده در 

هایی برای بازده موتورهای استانداردی که به شود که آزمونهای ممکن عملی نیست. توصیه میهمه آرایش
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موتورهای پایه با خنک کننده اصلی بدون این که تجهیوا  کمکی نصب شوند برروی این شک  توصیف می

 شوند، انجام شود.

هنگامی که فن خارجی با موتور یکپارچه باشد مصر  توان به صور  مجوا در روند تعیین بازده تاثیرگ ار 

، که به در صورتی که فن خارجی فقط به صور  اختیاری روی یک موتور تولید انبوه شده قرار گیرداست. 

باشد، تلفا  پایه موتور )با فن نصب شده بر روی شفت( طور معمو  یک فن نصب شده بر روی شفت می

 تواند برای تعیین بازده استفاده شود.می

های با توانند به صور  افقی آزمون شوند. در طو  آزمون بازده، بلبرینگهمه موتورهای نصب عمودی می

توانند توسط ( برای موتورهای نصب شده به صور  عمودی، می2گردکف های)بلبرینگ 1ایاتصا  زاویه

 های استاندارد جایگوین شوند.بلبرینگ

 های استاندارد جایگوین کرد.های غلطکی را با بلبرینگتوان بلبرینگدر طو  آزمون بازده می

سازی پوشش فن و موتور )پیادهسازی ها از بیرون، بدون پیادهبرای همه موتورهایی که درزبندی اتصات  آن

 ها برای آزمون بازده ح   شود.فن قاب  قبو  است( قاب  دسترس است، باید اتصا  خارجی درزبندی

ترموهای الکترومکانیکی باید در طو  آزمون بازده موتور ح   شوند. هنگامی که ساختار موتور مانع ح   

وا تغ یه شود و مصر  انرژی سیم پیچ ترموی باید در ترمو شود، سیم پیچ ترمو باید از یک منبع توان مج

 محاسبه بازده موتور نادیده گرفته شود.

دهند، آزمون بازده موتور ها، موتوری را با طراحی یکسان با و بدون ترمو ارائه میهنگامی که تولید کننده 

تواند به عنوان رده بازدهی هر تواند روی یک موتور بدون ترمو انجام شود. پس از آن بازده تعیین شده میمی

 دو موتور با و بدون ترمو استفاده شود.

ممکن است موتور یا تجهیوا   دیگرهای هنگام جداکردن تجهیوا  کمکی برای آزمون بازده توسط آزمایشگاه -یادآوری

 کمکی آسیب دائمی ببینند.

 رده بازده  5-2

بازدهی ارائه شده در  نامیرگتر یا برابر مقدار برای اختصا  رده بازدهی به موتور، بازدهی اسمی باید بو

 50باشد. همچنین عالوه بر این بازدهی در % 5-5یابی ارائه شده در بند یا مطابو با درون 6تا  4جداو  

 سرعت اسمی باشد. 50بازدهی ارائه شده در  % نامیسرعت اسمی نیو باید بورگتر یا برابر مقدار 

( در مقادیر هر یک  10)مطابو جدو    50Kعت اسمی از حاصلضرب ضریب سر 50مقدار مرجع بازدهی در  %

 آید.( بدست می6الی  4)جداو   Eتا  A از رده های 

                                                 
1- Angular-contact bearings 
2-Thrust bearings 
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باشد، ل ا در مستندا  سرعت اسمی( نیو مورد نیاز می 50بار کام  )% 50نظر به اینکه راندمان در  %

 نیو باید ذکر شود. 50محصو ، بازدهی در %

مواد، فرآیندهای ساخت و روش آزمون، منجر به تغییرا  بازدهی موتورها در یک طراحی یکسان تغییرا  در 

)خروجی اسمی( برای مجموعه بورگی از موتورهای با طراحی یکسان، مقدار  شود، ل ا بازدهی بار کام می

شده در این استاندارد،  ای از بازدهی است. بنابراین، گستره بازدهی انرژی ارائهواحدی نبوده و بیشتر گستره

 نامی هستند. مقادیر

 ها رواداری 5-3

اختال  در جنس مواد، فرآیندهای تولید و آزمون، منجر به تفاو  بازده موتورهای مختلف با طراحی یکسان 

بازده برای تعداد زیادی از موتورهای با یک نوع طراحی، یک مقدار واحد نیست بلکه یک گستره از  گردد. می

های محاسبه شده ارزیابی شود. بازده از جامعه آماری باید توسط بازده Nη اسمی . بنابراین بازدهبازده است

و مقدار رواداری، مطابو استاندارد ملی ایران شماره  nη هر موتور نباید کمتر از تفاض  بازده نامی Nη اسمی

 شده است:مقدار رواداری مجاز برای بازده نامی ارائه  2باشد. در جدو   1-3772

 3772-1: مقدار رواداری مجاز برای بازده نامی مطابق استاندارد ملی ایران شماره 2جدول 

 رواداری کمیت

 kW 150( kVA)های تا و شام  ماشین

 kW 150( kVA)های بیش از ماشین

(𝜂𝑛-1% )15- 

(𝜂𝑛-1% )10- 

 بندیرده  5-4

 آورده شده است. 3رده بندی بازدهی و معاد  بین المللی آن در جدو  

 بندی بازده رده -3جدول

 رده بازده
معادل 

 IEکد 
 تعریف

+A IE6 در دست بررسی 

A IE5 
ارائه موتورهای الکتریکی که در بارکام  )خروجی اسمی( بازدهی اسمی برابر با یا بیشتر از گستره 

 دارند. 4شده در جدو  

B IE4 
ارائه موتورهای الکتریکی که در بارکام  )خروجی اسمی( بازدهی اسمی برابر با یا بیشتر از گستره 

 دارند. 5شده در جدو  

C IE3 
ارائه موتورهای الکتریکی که در بارکام  )خروجی اسمی( بازدهی اسمی برابر با یا بیشتر از گستره 

 دارند. 6شده در جدو  

 باشد.گ اری شده برای هر فرکانس پایه، قاب  اجرا میورهای نشانهبرای موت 3جدو   -1یادآوری 
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 9تا  4که در جداو   kW 200تا  W 120های اسمی در گستره برای محاسبه مقادیر بازده مرجع با توان

 گردد.این استاندارد استفاده می 5-5یابی و ضرایب آن در بند ارائه نشده باشد، از رابطه درون

  Eتا  Aهای ردهبازدهی نامی گستره   5-5

  A یگستره نامی برای رده بازده     5-5-1

 مراجعه شود. 4برای این منظور به جدو  

 A رده )%( برای محاسبه حدود بازده نامی یناممقادیر  -4جدول 

توان اسمی خروجی در 
سرعت اسمی و گشتاور بار 

 کامل بر حسب کیلو وات

در سرعت  ینامبازده 
تا        600  اسمی بین

(min/1) 900 

در سرعت  ینامبازده 
 تا    901اسمی بین 

(min/1) 1200 

در سرعت  ینامبازده 
 تا  1201بین  اسمی

(min/1 )1800 

در سرعت  ینامبازده 
تا    1801اسمی بین 

(min/1) 6000 
12/0 4/67 8/69 3/74 4/71 
18/0 9/71 6/74 7/78 2/75 
20/0 73 7/75 6/79 2/76 
25/0 2/75 1/78 5/81 3/78 
37/0 4/78 6/81 3/84 7/81 
40/0 9/78 2/82 8/84 3/82 
55/0 6/80 2/84 7/86 6/84 
75/0 82 7/85 2/88 3/86 
1/1 84 2/87 5/89 8/87 
5/1 5/85 4/88 4/90 9/88 
2/2 2/87 7/89 4/91 2/90 
3 4/88 6/90 1/92 1/91 
4 4/89 4/91 8/92 8/91 
5/5 4/90 2/92 4/93 6/92 
5/7 3/91 9/92 94 3/93 

11 2/92 7/93 6/94 94 
15 9/92 3/94 1/95 5/94 
5/18 3/93 6/94 3/95 9/94 

22 6/93 9/94 5/95 1/95 
30 1/94 3/95 9/95 5/95 
37 4/94 6/95 1/96 8/95 
45 7/94 8/95 3/96 96 
55 9/94 96 5/96 2/96 
75 3/95 3/96 7/96 5/96 
90 5/95 5/96 9/96 6/96 
110 7/95 6/96 97 8/96 
132 9/95 8/96 1/97 9/96 
160 1/96 9/96 2/97 97 

200-1000  3/96 97 4/97 2/97 
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 B یبازده گستره نامی برای رده     5-5-2

 مراجعه شود. 5برای این منظور به جدو  

 Bمحاسبه حدود بازده نامی رده برای )%(  یناممقادیر  -5جدول 

توان اسمی خروجی در 
سرعت اسمی و گشتاور 
بار کامل بر حسب کیلو 

 وات

در سرعت  ینامبازده 
تا        600  اسمی بین

(min/1) 900 

در سرعت  ینامبازده 
 تا    901اسمی بین 

(min/1) 1200 

در سرعت  ینامبازده 
 تا  1201بین  اسمی

(min/1 )1800 

در سرعت  ینامبازده 
تا    1801اسمی بین 

(min/1) 6000 

12/0 3/62 9/64 8/69 5/66 
18/0 2/67 1/70 7/74 8/70 
20/0 4/68 4/71 8/75 9/71 
25/0 8/70 1/74 9/77 3/74 
37/0 3/74 0/78 1/81 1/78 
40/0 9/74 7/78 7/81 9/78 
55/0 0/77 9/80 9/83 5/81 
75/0 4/78 7/82 7/85 5/83 
1/1 8/80 5/84 2/87 2/85 
5/1 6/82 9/85 2/88 5/86 
2/2 5/84 4/87 5/89 0/88 
3 9/85 6/88 4/90 1/89 
4 1/87 5/89 1/91 0/90 
5/5 3/88 5/90 9/91 9/90 
5/7 3/89 3/91 6/92 7/91 

11 4/90 3/92 3/93 6/92 
15 2/91 9/92 9/93 3/93 
5/18 7/91 4/93 2/94 7/93 

22 1/92 7/93 5/94 0/94 
30 7/92 2/94 9/94 5/94 
37 1/93 5/94 2/95 8/94 
45 4/93 8/94 4/95 0/95 
55 7/93 1/95 7/95 3/95 
75 2/94 4/95 0/96 6/95 
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90 4/94 6/95 1/96 8/95 
110 7/94 8/95 3/96 0/96 
132 9/94 0/96 4/96 2/96 
160 1/95 2/96 6/96 3/96 

200-1000  4/95 3/96 7/96 5/96 

 Cبازدهی  گستره نامی برای رده  5-5-3

 مراجعه شود. 6برای این منظور به جدو  

 C محاسبه حدود بازده نامی ردهبرای )%(  یناممقادیر  -6جدول 

توان اسمی خروجی در 
سرعت اسمی و گشتاور 
بار کامل بر حسب کیلو 

 وات

در سرعت  ینامبازده 
تا        600  اسمی بین

(min/1) 900 

در سرعت  ینامبازده 
 تا    901اسمی بین 

(min/1) 1200 

در سرعت  ینامبازده 
 تا  1201بین  اسمی

(min/1 )1800 

در سرعت  ینامبازده 
تا    1801اسمی بین 

(min/1) 6000 

12/0 7/50 7/57 8/64 8/60 
18/0 7/58 9/63 9/69 9/65 
20/0 6/60 4/65 1/71 2/67 
25/0 1/64 6/68 5/73 7/69 
37/0 3/69 5/73 3/77 8/73 
40/0 1/70 4/74 0/78 6/74 

55/0 0/73 2/77 8/80 8/77 
75/0 0/75 9/78 5/82 7/80 
1/1 7/77 0/81 1/84 7/82 
5/1 7/79 5/82 3/85 2/84 
2/2 9/81 3/84 7/86 9/85 
3 5/83 6/85 7/87 1/87 
4 8/84 8/86 6/88 1/88 
5/5 2/86 0/88 6/89 2/89 
5/7 3/87 1/89 4/90 1/90 

11 6/88 3/90 4/91 2/91 
15 6/89 2/91 1/92 9/91 
5/18 1/90 7/91 6/92 4/92 

22 6/90 2/92 0/93 7/92 
30 3/91 9/92 6/93 3/93 
37 8/91 3/93 9/93 7/93 
45 2/92 7/93 2/94 0/94 
55 5/92 1/94 6/94 3/94 
75 1/93 6/94 0/95 7/94 
90 4/93 9/94 2/95 0/95 
110 7/93 1/95 4/95 2/95 
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132 0/94 4/95 6/95 4/95 
160 3/94 6/95 8/95 6/95 

200-1000  6/94 8/95 0/96 8/95 

 سرعت اسمی 50 % گستره بازدهی نامی در  5-6

 A  بازدهی رده ی برای سرعت اسم  50 %در نامی گستره     5-6-1

 مراجعه شود. 7برای این منظور به جدو  

 A محاسبه حدود بازده نامی ردهی  برای اسمسرعت   50 %در  )%( مقادیر نامی -7جدول 

در سرعت  ینامبازده 
تا    1801اسمی بین 

(min/1) 6000 

در سرعت  ینامبازده 
 تا  1201بین  اسمی

(min/1 )1800 

در سرعت  ینامبازده 
 تا    901اسمی بین 

(min/1) 1200 

در سرعت  ینامبازده 
 تا       600  اسمی بین

(min/1) 900 

توان اسمی خروجی در 
سرعت اسمی و گشتاور بار 

 کامل بر حسب کیلو وات
3/49 3/51 2/48 5/46 12/0 
1/54 7/56 7/53 8/51 18/0 
6/55 1/58 3/55 3/53 18/0 
7/58 1/61 6/58 4/56 25/0 
5/64 6/66 5/64 9/61 37/0 

65 67 9/64 3/62 4/0 

8/66 5/68 5/66 7/63 55/0 

6/71 2/73 1/71 1/68 75/0 

8/73 2/75 2/73 6/70 1/1 

5/76 7/77 76 5/73 5/1 

5/78 5/79 78 9/75 2/2 

2/80 81 7/79 8/77 3 

7/81 6/82 3/81 6/79 4 

3/84 85 9/83 3/82 5/5 

8/85 5/86 5/85 84 5/7 

5/86 87 2/86 8/84 11 

9/87 4/88 7/87 4/86 15 

3/88 6/88 88 8/86 5/18 

4/89 8/89 2/89 88 22 

8/89 1/90 6/89 5/88 30 

1/90 3/90 9/89 7/88 37 

2/91 5/91 91 90 45 

4/92 6/92 2/92 1/91 55 

6/92 8/92 4/92 5/91 75 

7/93 94 6/93 6/92 90 

9/93 1/94 7/93 8/92 110 

94 2/94 9/93 93 132 

1/94 3/94 94 2/93 160 

3/94 5/94 1/94 4/93 200 

3/94 5/94 1/94 4/93 250 

3/94 5/94 1/94 4/93 315 
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3/94 5/94 1/94 4/93 355 

3/94 5/94 1/94 4/93 400 

3/94 5/94 1/94 4/93 450 

3/94 5/94 1/94 4/93 500 

3/94 5/94 1/94 4/93 560 

 A ی  برای محاسبه حدود بازده نامی ردهسرعت اسم 50 %در  مقادیر نامی )%( -7جدول ادامه 

در سرعت  ینامبازده 
تا    1801اسمی بین 

(min/1) 6000 

در سرعت  ینامبازده 
 تا  1201بین  اسمی

(min/1 )1800 

در سرعت  ینامبازده 
 تا    901اسمی بین 

(min/1) 1200 

در سرعت  ینامبازده 
تا        600  اسمی بین

(min/1) 900 

توان اسمی خروجی در 
سرعت اسمی و گشتاور بار 

 تکامل بر حسب کیلو وا
3/94 5/94 1/94 4/93 630 

3/94 5/94 1/94 4/93 710 
3/95 5/95 1/95 4/94 800 
3/95 5/95 1/95 4/94 900 

3/95 5/95 1/95 4/94 1000 

 Bرده بازدهی   ی برای سرعت اسم  50 %در گستره نامی     5-6-2

 مراجعه شود.  8برای این منظور به جدو  

 B ی برای محاسبه حدود بازده نامی ردهسرعت اسم  50 %در  )%(مقادیر نامی  -10جدول 

در سرعت  ینامبازده 
تا    1801اسمی بین 

(min/1) 6000 

در سرعت  ینامبازده 
 تا  1201بین  اسمی

(min/1 )1800 

در سرعت  ینامبازده 
 تا    901اسمی بین 

(min/1) 1200 

در سرعت  ینامبازده 
تا        600  اسمی بین

(min/1) 900 

اسمی خروجی در توان 
سرعت اسمی و گشتاور بار 

 کامل بر حسب کیلو وات
9/45 2/48 8/44 43 12/0 

51 8/53 5/50 4/48 18/0 
5/52 3/55 1/52 9/49 18/0 
7/55 4/58 6/55 1/53 25/0 
7/61 1/64 6/61 7/58 37/0 
3/62 5/64 2/62 2/59 4/0 

4/64 3/66 9/63 8/60 55/0 

3/69 1/71 6/68 1/65 75/0 

6/71 2/73 71 9/67 1/1 

4/74 9/75 9/73 71 5/1 

6/76 9/77 76 5/73 2/2 

4/78 6/79 78 6/75 3 

1/80 1/81 7/79 5/77 4 

7/82 6/83 4/82 4/80 5/5 

4/84 2/85 84 2/82 5/7 

2/85 8/85 9/84 2/83 11 

8/86 3/87 4/86 8/84 15 

1/87 6/87 9/86 3/85 5/18 

4/88 8/88 1/88 6/86 22 

8/88 2/89 5/88 1/87 30 

1/89 5/89 8/88 5/87 37 
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3/90 6/90 1/90 7/88 45 

5/91 9/91 3/91 90 55 

8/91 2/92 6/91 4/90 75 

9/92 2/93 7/92 6/91 90 

1/93 4/93 9/92 9/91 110 

3/93 5/93 1/93 1/92 132 

 B محاسبه حدود بازده نامی ردهی  برای سرعت اسم 50 %در  )%(مقادیر نامی  -8جدول ادامه 

در سرعت  ینامبازده 
تا    1801اسمی بین 

(min/1) 6000 

در سرعت  ینامبازده 
 تا  1201بین  اسمی

(min/1 )1800 

در سرعت  ینامبازده 
 تا    901اسمی بین 

(min/1) 1200 

در سرعت  ینامبازده 
تا        600  اسمی بین

(min/1) 900 

توان اسمی خروجی در 
سرعت اسمی و گشتاور بار 

 کامل بر حسب کیلو وات
4/93 7/93 3/93 2/92 160 

6/93 8/93 4/93 5/92 200 

6/93 8/93 4/93 5/92 250 

6/93 8/93 4/93 5/92 315 

6/93 8/93 4/93 5/92 355 

6/93 8/93 4/93 5/92 400 

6/93 8/93 4/93 5/92 450 

6/93 8/93 4/93 5/92 500 

6/93 8/93 4/93 5/92 560 

6/93 8/93 4/93 5/92 630 

6/93 8/93 4/93 5/92 710 
6/94 8/94 4/94 5/93 800 
6/94 8/94 4/94 5/93 900 

6/94 8/94 4/94 5/93 1000 

 Cرده بازدهی   ی برای سرعت اسم  50 %در گستره نامی    5-6-3

 مراجعه شود. 9برای این منظور به جدو  

 C ی برای محاسبه حدود بازده نامی ردهسرعت اسم  50 %در  )%( مقادیر نامی -9جدول 

در سرعت  ینامبازده 
تا    1801اسمی بین 

(min/1) 6000 

در سرعت  ینامبازده 
 تا  1201بین  اسمی

(min/1 )1800 

در سرعت  ینامبازده 
 تا    901اسمی بین 

(min/1) 1200 

در سرعت  ینامبازده 
تا        600  اسمی بین

(min/1) 900 

توان اسمی خروجی در 
سرعت اسمی و گشتاور بار 

 کامل بر حسب کیلو وات
42 7/44 8/39 35 12/0 
4/47 3/50 46 3/42 18/0 
1/49 9/51 7/47 2/44 18/0 
3/52 1/55 5/51 1/48 25/0 
3/58 1/61 1/58 7/54 37/0 
9/58 6/61 8/58 4/55 4/0 

5/61 8/63 61 7/57 55/0 

67 5/68 5/65 3/62 75/0 

5/69 6/70 68 3/65 1/1 

4/72 4/73 71 5/68 5/1 

7/74 4/75 3/73 3/71 2/2 

6/76 2/77 3/75 5/73 3 
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4/78 9/78 3/77 5/75 4 

2/81 5/81 1/80 4/78 5/5 

9/82 2/83 82 3/80 5/7 

9/83 1/84 1/83 5/81 11 

5/85 7/85 8/84 3/83 15 

9/85 1/86 3/85 8/83 5/18 

1/87 4/87 7/86 2/85 22 

 C ی برای محاسبه حدود بازده نامی ردهسرعت اسم  50 %در  )%( مقادیر نامی -9جدول ادامه 

در سرعت  ینامبازده 
تا    1801اسمی بین 

(min/1) 6000 

در سرعت  ینامبازده 
 تا  1201بین  اسمی

(min/1 )1800 

در سرعت  ینامبازده 
 تا    901اسمی بین 

(min/1) 1200 

در سرعت  ینامبازده 
تا        600  اسمی بین

(min/1) 900 

توان اسمی خروجی در 
سرعت اسمی و گشتاور بار 

 کامل بر حسب کیلو وات
7/87 88 3/87 8/85 30 

1/88 3/88 7/87 3/86 37 

3/89 5/89 89 6/87 45 

5/90 8/90 3/90 8/88 55 

9/90 2/91 8/90 4/89 75 

1/92 3/92 1/92 6/90 90 

3/92 5/92 2/92 9/90 110 

5/92 7/92 5/92 2/91 132 

7/92 9/92 7/92 5/91 160 

9/92 1/93 9/92 8/91 200 

9/92 1/93 9/92 8/91 250 

9/92 1/93 9/92 8/91 315 

9/92 1/93 9/92 8/91 355 

9/92 1/93 9/92 8/91 400 

9/92 1/93 9/92 8/91 450 

9/92 1/93 9/92 8/91 500 

9/92 1/93 9/92 8/91 560 

9/92 1/93 9/92 8/91 630 

9/92 1/93 9/92 8/91 710 
9/93 1/94 9/93 8/92 800 
9/93 1/94 9/93 8/92 900 

9/93 1/94 9/93 8/92 1000 

 است. 10مطابو جدو   50k ضریب،  IEC 61800-9-2 بر اساس استاندارد 

 IEC 61800-9-2بدست آمده از استاندارد  𝒌𝟓𝟎ضریب  -10جدول 
ضریب 

50k 

توان اسمی خروجی در سرعت اسمی و گشتاور بار 

 کامل بر حسب کیلو وات

 
 50kضریب 

توان اسمی خروجی در سرعت اسمی و گشتاور بار 

 کامل بر حسب کیلو وات

91/0 5/5  69/0 12/0 

92/0 5/7  72/0 18/0 

92/0 11  73/0 20/0 

93/0 15  75/0 25/0 

93/0 5/18  79/0 37/0 

94/0 22  79/0 40/0 

94/0 30  79/0 55/0 
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94/0 37  83/0 75/0 

95/0 45  84/0 1/1 

96/0 55  86/0 5/1 

96/0 75  87/0 2/2 

97/0 710-90  88/0 3 

98/0 1000-800  89/0 4 

 خروجیهای اسمی های مابین توانیابی مقادیر بازده نامی در تواندرون 5-7

 8تا  4جداول خروجی های اسمی های مابین توانبازده نامی در توانیابی مقادیر درون  5-7-1

تا   W 120در گستره توانی های اسمی با توان  BLDCبرای موتورهای  نامیبرای تعیین مقادیر راندمان 

kW 200   باید از رابطه زیر استفاده شود:ارائه نشده،  6تا  4که در جداو 

𝜂𝑁 = 𝐾3. [𝑙𝑜𝑔10{𝑃𝑁}]3 + 𝐾2. [𝑙𝑜𝑔10{𝑃𝑁}]2 + 𝐾1. [𝑙𝑜𝑔10{𝑃𝑁}] + 𝐾0                                   (9)  

بر حسب کیلووا   NP مراجعه شود(. 12و  11یابی شده هستند )به جداو  ضرایب درون K 3تا  0Kکه در آن 

 داده شده است.

باشد. این برای مقادیر مرجع مطلوب می یابی به صور  ریاضی به منظور ارائه بهترین منحنیرابطه و ضرایب درون -یادآوری

 مقادیر دارای مفهوم فیویکی نیستند.

 x%/xxترین دهم گرد شود، یعنی به صور  )برحسب درصد( باید به نودیک نامینتیجه مقدار 

  W 640تا  W  120یابی شده برای توان اسمی خروجی ضرایب درون -11جدول 

 ضرایب رده بازده

راندمان اسمی در 
  اسمی بینسرعت 

rpm 600       تا
rpm 900 

راندمان اسمی در 
 سرعت اسمی بین

rpm 901        تا
rpm 1200 

راندمان اسمی در 
 سرعت اسمی بین

rpm 1201        تا
rpm 1800 

راندمان اسمی در سرعت 
 اسمی بین

rpm 1801        تاrpm 
6000 

A 

3K 
2K 
1K 
0K 

0239/7- 
9944/16- 
1621/8 
7915/87 

0118/11 
3635/8 
0368/16 
5323/90 

112/6- 
1331/23- 
6331/1 
099/86 

5776/9- 
1627/30- 
5962/4- 
2564/81 

B 

3K 
2K 
1K 
0K 

8538/8- 
3352/20- 

9002/8 
0641/85 

432/8 
6888/2 
6236/14 
6153/87 

0355/13- 
9497/36- 
3621/4- 
0009/82 

9735/4- 
453/21- 

6653/2 
055/79 

C 

3K 
2K 
1K 
0K 

8532/6 
2006/6 
1317/25 
0392/84 

6356/7 
8236/4 
0903/21 
0998/86 

361/17- 
538/44- 

0554/3- 
1318/79 

5896/0- 
526/25- 

2884/4 
831/75 

D 3K 
2K 

4864/22 
7603/27 

2751/17 
978/23 

9218/15- 
258/30- 

4855/6 
4748/9 
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1K 
0K 

8091/37 
458/82 

5822/35 
9935/84 

6861/16 
1838/79 

852/36 
762/70 

E 

3K 
2K 
1K 
0K 

924/11 
3699/6 
0509/30 
6136/76 

7271/16 
7136/12 
947/25 
174/76 

9652/45- 
1474/87- 
2383/8- 
7303/68 

9466/5 

9458/7 

441/40 

146/66 

 kW 200تا  W 650 خروجی یابی شده برای توان اسمیضرایب درون -12جدول 

 ضرایب رده بازده
راندمان اسمی در 

 rpm  سرعت اسمی بین
 rpm 900تا       600

راندمان اسمی در سرعت 
 اسمی بین

rpm 901        تاrpm 
1200 

راندمان اسمی در 
 سرعت اسمی بین

rpm 1201        تاrpm 
1800 

راندمان اسمی در سرعت 
 اسمی بین

rpm 1801        تاrpm 
6000 

A 

3K 
2K 
1K 
0K 

3106/0 
6854/2- 
7516/8 
4633/87 

2459/0 
136/2- 

1743/7 
1712/89 

3394/0 
8578/2- 
2088/9 
8489/86 

6183/0 
2672/4- 
0866/12 
5379/83 

B 

3K 
2K 
1K 
0K 

3400/0 
0479/3- 
293/10 
8208/84 

2412/0 
3608/2- 
446/8 
8321/86 

3598/0 
2107/3- 
7933/10 
107/84 

6556/0 
7229/4- 
977/13 
247/80 

C 

3K 
2K 
1K 
0K 

3569/0 
3076/3- 
6108/11 
2503/82 

0773/0 
8951/1- 
2984/9 
7025/83 

1252/0 
613/2- 
9963/11 
4769/80 

7189/0 
1678/5- 
705/15 
074/77 

D 

3K 
2K 
1K 
0K 

2972/0 
3454/3- 
0651/13 
077/79 

0278/0 
9247/1- 
4395/10 
9761/80 

0148/0 
4978/2- 
247/13 
5603/77 

1311/2 
029/12- 
719/26 
735/69 

E 

3K 
2K 
1K 
0K 

5234/0 
0499/5- 
418/17 
3171/74 

5234/0 
0499/5- 
418/17 
3171/74 

0786/0 
5838/3- 
2918/17 
2383/72 

4433/2 

8/13- 

656/30 

238/65 

 9سرعت اسمی جداول  50 % های اسمی  درهای مابین توانیابی مقادیر بازده نامی در تواندرون   5-7-2

 13تا 

که در جداو    kW 200تا   W 120در گستره توانی های اسمی برای تعیین مقادیر راندمان نامی برای توان

 باید از رابطه زیر استفاده شود: ،ارائه نشده است 9تا  7

(10) 𝜂𝑛,50 = 𝐾3. [𝑙𝑜𝑔10{𝑃𝑁}]3 + 𝐾2. [𝑙𝑜𝑔10{𝑃𝑁}]2 + 𝐾1. [𝑙𝑜𝑔10{𝑃𝑁}] + 𝐾0 
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کیلووا  بر حسب  NP دیده شود(. 14و  13ضرایب درون یابی شده هستند )جداو   K 3تا   0Kکه در آن 

 داده شده است.

 
 
 

 

 سرعت اسمی 50 % در  W 640تا   W 120 یابی شده برای توان اسمی خروجیضرایب درون -13جدول 

 مقادیر ضرایب در سرعت

 بیناسمی 

rpm 1801    تا 

    rpm 6000 

مقادیر ضرایب در سرعت 

 بیناسمی 

rpm 1201     تا 

   rpm 1800 

مقادیر ضرایب در سرعت 

 بیناسمی 

rpm 901  تا 

  rpm 1200 

مقادیر ضرایب در سرعت 

تا       rpm 600  بیناسمی 

rpm 900 

 ضرایب
رده 

 بازده

668/50- 276/46- 5285/86- 9672/37- 3K 

A 
136/104- 7334/98- 368/159- 4117/70- K2 

0531/29- 6736/31- 5252/49- 6662/4- K1 

1086/53 9481/52 4005/48 1837/47 K0 

9832/43- 8215/47- 1607/69- 0882/46- 3K 

B 
8882/91- 2888/95- 572/128- 9683/85- K2 

184/25- 8876/26- 4474/37- 2178/16- K1 

4143/57 5296/59 4781/55 4936/49 K0 

1495/57- 199/62- 7677/77- 5703/61- 3K 

C 
874/111- 046/124- 983/153- 377/131- K2 

6042/36- 7512/45- 9404/59- 6824/49- K1 

5502/58 2187/59 4827/54 6048/52 K0 

5164/71 1147/62- 2665/77- 3241/69- 3K 

D 
694/137- 552/126- 011/154- 314/139- K2 

0089/52- 3215/50- 7263/63- 5133/57- K1 

9561/58 7051/60 4081/56 0691/54 K0 

4342/76- 9726/64- 5178/76- 0986/71- 3K 

E 
154/147- 066/132- 926/152- 493/143- K2 

0142/59- 8904/54- 5263/64- 3069/61- K1 

0835/60 0476/62 7361/58 2341/56 K0 
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  سرعت اسمی 50در % kW 200تا تا   W 650خروجی  یابی شده برای توان اسمیضرایب درون -14جدول 

 مقادیر ضرایب در سرعت

 بیناسمی 

rpm 1801    تا 

    rpm 6000 

مقادیر ضرایب در سرعت اسمی 

 بین

rpm 1201     تا 

   rpm 1800 

مقادیر ضرایب در سرعت 

 اسمی بین

rpm 901  تا 

  rpm 1200 

مقادیر ضرایب در سرعت 

 تا    rpm 600  اسمی بین

   rpm 900 

 ضرایب
رده 

 بازده

1456/0 1456/0 0735/0- 9199/0 3K 

A 
6652/4- 6652/4- 8762/3- 1462/9- K2 
373/22 373/22 5277/22 9616/30 K1 
3987/62 3987/62 6036/60 9805/54 K0 
0139/0 1097/0- 1154/0- 8204/0 3K 

B 
519/3- 6917/2- 1019/3- 2731/8- K2 
0975/19 2215/17 4108/19 3235/28 K1 
4135/66 9925/67 1118/65 6977/58 K0 
1118/0 038/0- 0132/0- 1334/0 3K 

C 
6998/3- 8087/2- 3097/3- 1991/4- K2 
1636/18 4806/16 5954/18 5194/20 K1 
0824/69 2998/70 5701/67 8078/64 K0 
1514/0 1134/0 1874/0 2145/0 3K 

D 
7162/3- 3118/3- 8615/3- 3731/4- K2 
3723/17 0098/16 7493/17 6903/19 K1 
244/71 9243/72 6314/70 4323/67 K0 

1749/0 1289/0 1541/0 2382/0 3K 

E 
6067/3- 1747/3- 759/3- 2314/4- K2 
3334/16 045/15 5809/16 4311/18 K1 
4728/73 9019/72 921/72 2148/70 K0 
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 مدارک مورد نیاز 6

 اطالعات بر روی پالک مشخصات  6-1

. درج "IE2"رده بازده باید بر روی پالک مشخصا  به صور  با دوام ثبت شود، برای مثا   IEمعاد  کد 
 رده بازده بر روی برچسب انرژی تزم نیست. IEمعاد  کد 

برای این  IEمعاد  این کد هستند، درج  IE1کمتر از  IEمعاد  کد بدیهی است برخی از موتورها که دارای 
 نیست. موتورها موضوعیت ندارد و تزم

اندازی مبد  مورد نیاز است باید روی پالک مشخصا  یا در مدارک و حداق  پارامترهایی که برای نصب و راه
 مستندا  ارائه شود.

 برچسب انرژی 7

ای حاوی اطالعا  مربوط به معیارها و مشخصا  فنی مصر  انرژی در هر کات برچسب انرژی، صفحه

موتورها، بازده انرژی موتور با معیارهای مورد قبو  در این استاندارد باشد. همچنین در برچسب انرژی می

 شود.مقایسه می

اطالعا  مندرج دربرچسب باید خوانا، با دوام واضح باشد. در مورد موتورها برچسب انرژی باید بر روی آن 

 قرار داشته یا الصاق شده باشد. برچسب باید به راحتی قاب  رؤیت باشد.

ورتی که به واسطه نوع ساختار و ابعاد خارجی بدنه موتور، امکان نصب یا الصاق برچسب انرژی بور روی موتوور   در ص -یادآوری

 وجود نداشته باشد، می توان برچسب را با استفاده از یک بند محکم به موتور متص  کرد.  

 موارد مندرج در برچسب  7-1

 ی موتورها درج شود:بر حسب کاربرد، در برچسب انرژ 1موارد زیر باید مطابو شک  

عالمت انرژی استاندارد )این عالمت فقط برای موتورهای تولید داخ  کشور کاربرد دارد و نبایود بور روی    -1

 برچسب انرژی موتورهای وارداتی درج شود(؛

 ؛«BLDCموتورهای الکتریکی برچسب مصر  انرژی » عبار   -2

 رده بازده انرژی؛ -3

 ؛(kWیا  Wبرحسب ) توان خروجی اسمی -4

 ضریب توان اسمی؛ -5

 (؛rpmسرعت اسمی )بر حسب  -6
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 (؛rpm) برحسب  اسمیگستره سرعت  -7

 ( ؛n,50η و nη سرعت اسمی ) 50% مقدار عددی بازده انرژی در سرعت اسمی و -8

 نام سازنده یا عالمت تجاری آن؛ -9

 نام مد  یا مشخصه نوع؛ -10

 نام و مد  مبد  تغ یه کننده موتور؛ -11

 «.3772-30-1-3مطابو با استاندارد ملی ایران شماره »عبار   -12

در مورد موتورهای تولید داخ  کشور، گروه بازده انرژی بر اساس نتایج آزمون بدست آموده توسوط سوازمان ملوی      -1یادآوری 

 شود.استاندارد ایران تعیین، اعالم و تطبیو داده می

کشور، برچسب انرژی پس از اخ  مجوز استفاده از پروانه کاربرد عالمت استاندارد،  در مورد موتورهای تولید داخ  -2یادآوری 

 شود.بر روی موتور نصب می

 2و برچسب انرژی موتورهای وارداتی مطوابو شوک     1برچسب انرژی موتورهای تولید داخ  کشور، مطابو شک   -3یادآوری 

 باشد.می

باید با مشخصا  مندرج در پالک مشخصا  و اسناد و مدارک موتور مطابقت مشخصا  مندرج در برچسب انرژی  -4یادآوری 

 داشته باشد.

 تواند به زبان انگلیسی باشد.برچسب انرژی موتورهای وارداتی می -5یادآوری 

ر تواند متناسب با ابعاد خارجی موتور به شرط حفظ خوانایی و وضوح منودرجا  آن، تغییو  ابعاد برچسب انرژی می -6یادآوری 

 مقیاس داده شود.

 قوانین حداقل بازدهی در نظر گرفته شده    7-2

مختلف در نظر خروجی  های توانقوانین برچسب انرژی برای موتورهای وارداتی و تولید داخ  و برای گستره

هوای تزم بورای سوازندگان داخلوی     گرفته شده است. به منظور حمایت از تولیدا  داخ  و تقویت زیرساخت

هوای زموانی در نظور گرفتوه شوده      مختلف افوخروجی  های توانقوانین حداق  بازدهی برای گسترهموتورها 

 است.
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 قوانین حداقل بازدهی برای موتورهای وارداتی    7-3

آخورین  قوانین برچسب انرژی برای کلیه موتورهای وارداتی مطابو با قوانین روز حداق  بازدهی مجاز انورژی  

اشد. تزم به ذکور اسوت کوه حوداق  بوازدهی موتورهوای وارداتوی نبایود از         بمصوبه هیا  محترم وزیران می

موتورهای تولید داخ  کمتر باشد ) با توجه بوه عودم وجوود اسوتاندارد بوین المللوی برچسوب انورژی بورای          

 (. BLDCموتورهای 

 قوانین حداقل بازدهی برای موتورهای تولید داخل کشور    7-4

 B برابور بوا رده   1397سوا    از ابتودای رتبط با حداق  بوازدهی انورژی   برای موتورهای تولید داخ ، قوانین م

 باشد.می

 های مورد استفاده در برچسبرنگ    7-5

هوای موورد اسوتفاده بور     شود. رنگرده بازده انرژی موتورها در برچسب به صور  پیکان رنگی نشان داده می

 ( به شرح زیر است:CMYKهای چا  )روش روی برچسب براساس رنگ

 ای فیروزه(Cyan) 

  زرشکی روشن(Magenta) 

 زرد (Yellow) 

  سیاه(Black) 

شود. ترکیب قرار گرفتن نیو های فوق شک  کلی برچسب رنگی حاص  میبا ترکیب درصدهایی از رنگ 

زرشکی  70ای ، % بیانگر آن است که صفر درصد فیروزه 07X0است به طور مثا   CMYKبه صور  

ها به صور  اند. براین اساس هر کدام از ردهدرصد سیاه با یکدیگر ترکیب شدهزرد و صفر  100روشن، % 

 شوند.طراحی می 15جدو  

 نشان داده شده است. 2و  1های در شک   BLDCهای برچسب انرژی برای موتورهای الکتریکی نمونه

 های بازده انرژی موتورهارنگ رده -15جدول 

 ترکیب رنگ گروه بازده انرژی
+A X0X0 

A 30X0 
B 00X0 
C 0XX0 
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 متر استابعاد بر حسب میلی    
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              :

          )        rpm (:

                   )        rpm  (:

                                      50               ( nη  50,nη) :

                           :

                    :

                                   3-1-30-3772

          /           )        W    kW (:

                                 :

                 

                  BLDC

+A

A

B

CC

 
 تولید داخل BLDCبرچسب انرژی موتورهای الکتریکی  -1شکل 
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 متر استابعاد بر حسب میلی  

              :

          )        rpm (:

                   )        rpm  (:

                                      50               ( nη  50,nη) :

                           :

                    :

                                   3-1-30-3772

          /           )        W    kW (:

                                 :

                 

                  BLDC

+A

A

B

CC

      

 
 وارداتی  BLDCبرچسب انرژی موتورهای الکتریکی  -2شکل 

 

 نامهکتاب
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[1] IEC 60034-5, Rotating electrical machines- Part 5: Degrees of protection provided by 
the integral design of rotating electrical machines (IP code)- Classification 

[2] IEC 60034-12, Rotating electrical machines- Part 12: Starting performance of single-
speed three-phase cage induction motors 

[3] IEC TS 60034-25, Rotating electrical machines- Part 25: AC electrical machines used in 
power drive systems-Application guide 

[4] IEC TS 60034-31, Rotating electrical machines- Part 31: Selection of energy-efficient 
motors including variable speed applications- Application guide 

[5] IEC 60072-1, Dimentions and output series for rotating electrical machines- Part 1: 
Frame numbers 56 to 400 and flange numbers 55 to 1080 

[6] ISO 3, Preferred numbers- Series of preferred numbers 

[7] ISO 25745-2: Energy performance of lifts, escalators and moving walks- Part 2: Energy 
calculation and classification for lifts (elevators) 

[8] EN 12101-3, Smoke and heat control systems- Part 3: Specification for powered smoke 
and heat exhaust ventilators 

[9] EN 50347, General purpose three-phase induction motors having standard dimentions 
and outputs- Frame numbers 56 to 315 and flange numbers 65 to 740 

[10] JIS C 4212 (Japanese Industrial Standard), Low-voltage three-phase squirrel-cage high-
efficiency induction motors 

[11] NBR 17094-1, Rotating electrical machines- Induction motors- Specification 

[12] NEMA MG1, Motors and Generators 

[13] SANS 1804-1 (South African Standard), Induction motors- Part 1: IEC requirements 

 
 

 

 

 


