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 خدا نام به

 ایران استاندارد ملی سازمان با یآشنای

صرنعتیتحقیقرا واسرتانداردمؤسسر مقرررا وقوانیناصالحقانون3مادۀیکبندموجببهایراناستانداردملیسازمان

ایران)رسمی(ملیاستانداردهاینشروتدوینتعیین،وظیف کهاستکشوررسمیمرجعتنها1371ماهبهمنمصوبایران،

.داردهدهعبهرا

مؤسسرا ومراکر نظررانصراحب،سازمانکارشناسانازمرکبفنیهایکمیسیوندرمختلفهایحوزهدراستانداردتدوین

تولیردی،شررایطبهتوجهباوملیمصالحباهمگامکوششیوشودمیانجاممرتبطوآگاهاقتصادیوتولیدیپژوهشی،علمی،

کننردگان،مصرر تولیدکننردگان،شرام نفرع،وحر صراحبان منصرفانوآگاهانرهکتمشرارازکرهاستتجاریوفناوری

نروی پری شرود.مریحاصر دولتیغیرودولتیهایسازماننهادها،تخصصی،وعلمیمراک کنندگان،واردوصادرکنندگان

دریافرتازپر وشرودمریارسرا مربوطهایکمیسیوناعضایونفعذیمراجعبهنظرخواهیبرایایرانملیاستانداردهای

وچرا ایران)رسمی(ملیاستانداردعنوانبه،تصویبصور دروطرحرشتهآنبامرتبطملی کمیتدرپیشنهادهاونظرها

شود.میمنتشر

کننردمریتهیرهشردهتعیرینضوابطرعایتبانی صالحذیومندعالقههایسازمانومؤسسا کهاستانداردهایینوی پی 

ترتیرب،بردینشرود.مریمنتشرروچرا ایررانملریاسرتانداردعنروانبرهتصرویب،درصور وبررسی،طرحملیدرکمیته

مربروطاسرتانداردملی کمیتدروتدوین5رۀشماایرانملیاستانداردمقررا اساسبرکهشودمیتلقیملیاستانداردهایی

باشد.رسیدهتصویببهشودمی تشکیایراناستانداردملیسازماندرکه

(ISO)استانداردالمللیبینسازماناصلیاعضایازایرانداستاندارملیسازمان
و2(IEC)الکتروتکنیکالمللیبینکمیسیون،1

(OIML)قانونیشناسیاندازهالمللیبینسازمان
(CAC)غرااییکردک کمیسریون4رابرطتنهاعنوانبهواست3

کشروردر5

آخررینازکشرور،خرا هراینیازمنردیوکلریشررایطبرهتروجهضمنایرانملیاستانداردهایتدویندرکند.میلیتفعا

 شود.میگیریبهرهالمللیبیناستانداردهایوجهانصنعتیوفنیعلمی،هایپیشرفت

سرالمتحفظکنندگان،مصر ازحمایتایبرقانون،درشدهبینیپی موازینرعایتباتواندمیایراناستانداردملیسازمان

ازبعضریاجررایاقتصرادی،ومحیطریزیسرتمالحظرا ومحصروت کیفیرتازاطمینانحصو عمومی،وفردیایمنیو

اجبراریاسرتاندارد،عرالیشورایتصویبباوارداتی،اقالمو/یاکشورداخ تولیدیمحصوت برایراایرانملیاستانداردهای

وصرادراتیکاتهرایاسرتاندارداجررایکشرور،محصروت بررایالمللریبرینبازارهرایحفظمنظوربهتواندمیمانساز.کند

درفعرا مؤسسا وهاسازمانخدما ازکنندگاناستفادهبهبخشیدناطمینانبرایهمچنین.کنداجباریراآنبندیدرجه

وهراآزمایشگاهمحیطی،زیستمدیریتوکیفیتمدیریتهایسیستمگواهیصدوروممی یبازرسی،آموزش،مشاوره، زمین

نظرامضروابطاسراسبررامؤسسا وهاسازمانگونهایناستانداردملیسازمانسنج ،وسای (الیبراسیون)کواسنجیمراک 

هراآنعملکردبرواعطاهاآنهبصالحیتتأییدگواهینام تزم،شرایطاحرازصور دروکندمیارزیابیایرانصالحیتتأیید

کراربردیتحقیقا انجاموگرانبهافل ا عیارتعیینسنج ،وسای واسنجییکاها،المللیبیندستگاهترویجکند.مینظار 

.استسازماناینوظایفدیگرازایرانملیاستانداردهایسطحارتقایبرای

                                                 
1- International Organization for Standardization 

2- International Electrotechnical Commission 

3- International Organization for Legal Metrology (Organisation Internationale de Metrologie Legals) 

4- Contact point 

5- Codex Alimentarius Commission  
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 استاندارد تدوین یفن ونیسیکم

 «عملکردی یهایژگیو – کالهکدو تنسفلور یهاالمپ»

 اشتغال: محل و/یا سمت س:یرئ

شهرامنورصالحی،

قدر (–برقمهندسی)کارشناسی

 ایرانیانروشناییومهندسیانجمن–مدیرههیا رئی 

 
 

  دبیر:

لیالسماروک،

 الکترونیک(–برقمهندسیی)کارشناس

–الکترونیررکوبرررقپژوهشرریگررروهمرجررعآزمایشررگاهرئرری 

 استانداردپژوهشگاه




  )اسامیبهترتیبحرو الفبا(اعضا:

فاطمه،زادهاسداهلل

 (فی یکی)کارشناس

 شهابپارستمپشرکت–آزمایشگاهفنیکارشناس



سعید،تاجیک

 (مخابرا  –برقمهندسیارشد)کارشناسی

 یارانآوایسهندشرکت–فنیمدیر



رهمنیعلی اده،

الکترونیک(–برقمهندسیارشد)کارشناسی

آسیانمانورشرکت-کیفیتکنتر مدیر



حمید،مصلحی

 (الکترونیک–برقمهندسی)کارشناسی

ایرانیانروشناییومهندسیانجمن–مدیرههیا عضو

 


 ویراستار:


ی،ایرج مهریابویی

 (قدر -برقمهندسیی)کارشناس

ویریژانر مصرمعیاراستانداردهایاجرایبر ارنظدفترمعاون

 ایراناستانداردملیسازمان-زیستمحیط
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 مندرجات فهرست

 صفحه عنوان

زگفتار یپ

1کلیا  -1

1کاربرددامن وهد 1-1

1عمومیموارد1-2

2ال امیمراجع1-3

3تعاریفواصطالحا 1-4

5تمپال اما 1-5

8اندازراهوباتستطراحیبرایاطالعا 1-6

8روشناییچراغطراحیبرایاطالعا 1-7

9اندازیراههایمشخصهآزمونروش)ال امی(الفپیوست

15کاتدیونورسنجیالکتریکی،هایمشخصهآزمونروش)ال امی(بپیوست

26 عمرطو ونوریشارحفظآزمونروش)ال امی( پیوست

28مختصا فام)رنگبندی()ال امی( پیوست

37 اندازراهوباتستطراحیبرایاطالعا دهنده(آگاهی)ثپیوست

41 روشناییچراغطراحیبرایاطالعا (دهندهآگاهی)جپیوست

42 هابرگداده -2

42برگدادهگااریشمارهکلیاصو 2-1

42تمپابعادتعیینبرایابعادیهایبرگداده2-2

43تمپهایبرگداده2-3
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 گفتار پیش

وتردوین1354سا دربارنخستینکه«عملکردیهایویژگی–کالهکدوفلورسنتهایتمپ»استاندارد

مروردبراردومرینبررایمربوطهایکمیسیونتأییدوبررسیودریافتیپیشنهادهایاساسبرشد،منتشر

وبررقاسرتانداردملریکمیتر اجالسریهیکه ارودویسرتوبیسرتوسرومیندروگرفتقرارتجدیدنظر

وقروانیناصالحقانون3مادۀیکبنداستنادبهاستانداردایناینکشد.تصویب14/5/98مورخالکترونیک

ایررانملیاستانداردعنوانبه،1371ماهبهمنمصوبایران،صنعتیتحقیقا واستانداردمؤسسهمقررا 

شود.میمنتشر

شریوۀوسراختار-ایرانملی)استانداردهای5شمارۀایرانملیاستاندارداساسبرایرانملیاستانداردهای

زمینرهدرجهانیوملیهایپیشرفتوتحوت باهماهنگیوهمگامیحفظبرایشوند.میتدویننگارش(

کرهپیشنهادیهروشدخواهندتجدیدنظرل ومصور درانایرملیهایاستانداردخدما ،وعلومصنایع،

قررارتوجهموردمربوطفنیکمیسیوندرنظرتجدیدهنگامشود،ارائهاستانداردهااینتکمی واصالحبرای

 کرد.استفادهایرانملیاستانداردهایتجدیدنظرآخرینازهموارهبایدبنابراین،گرفت.خواهد

شود.می1380سا :687شمارۀایرانملیاستاندارد ینجایگاستاندارداین

شردهتردوینوتهیه«یکسانمعاد »روشبهزیرالمللیبیناستانداردپایرشمبنایبرملیاستاندارداین

المللریبریناسرتانداردیکسرانمعراد وباشردمریفارسریزبانبهآنمتنکام تخصصیترجمهشام و

است:م بور

IEC 60081: 1997 + AMD1: 2000 + AMD2: 2003+ AMD3: 2005 + AMD4: 2010 + AMD5: 

2013+AMD6: 2017, Double – Capped fluorescent lamps – Performance pecifications 
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 عملکردی یها یژگیو – کالهکدو تنورسلف یهاالمپ

 کلیات 1

 کاربرد دامنه و هدف 1-1

روشناییمصار برایکالهکدوفلورسنتهایتمپعملکردیال اما تعییناستاندارد،اینتدوینازهد 

است.عمومی

آماری،ارزیابیهایروششام مطابقتشرایطاست،1نوعیآزمونبهمربوطفقطاستاندارداینال اما 

است.بررسیتحت

است:استاندارداینمشمو هاآنکاریهایحالتوزیرهایتمپانواع

عالوهواندازراهازاستفادهبا2شبکهمتناوببرقفرکان باکاربرایشونده،گرمپی کاتدباهایتمپ-الف

بات؛فرکان باکاربرایآنبر

استفادهبدونشبکهمتناوببرقفرکان باکاربرای،مقاومتباتیشوندهگرمپی کاتدباهایتمپ-ب

بات؛فرکان باکاربرایآنبرعالوهو3انداز(راه)بدوناندازراهاز

استفادهبدونشبکهمتناوببرقفرکان باکاربرای،مقاومتپایینیشوندهگرمپی کاتدباهایتمپ- 

بات؛فرکان باکاربرایآنبرعالوهوانداز(راه)بدوناندازراهاز

بات؛ن فرکاباکاربرایشونده،گرمپی کاتدباهایتمپ- 

شبکه؛متناوببرقفرکان باباکاربرایکاتد،گرمای پی بدونهایتمپ-ث

.باتفرکان باکاربرای،کاتدگرمای پی بدونهایتمپ-ج

است.شدهدادهارجاع«مربوطتمپهایبرگداده»بهاستانداردایندرشدهدادهال اما ازبرخیدر

اینکاربرددامنهدرکههاییتمپسایربرایواستموجوداستانداردایندرهاتمپازبرخیهایبرگداده

شود.میارائهمسئو فروشندهیاوسازندهتوسطمربوطهایبرگدادهدارند،قراراستاندارد

 عمومی موارد 1-2

اسرتانداردمطراب باتسرتیبرهمجهر وقتریدارنردمطابقرتاسرتاندارداینباکههاییتمپرودمیانتظار

IEC 60921استانداردیاIEC 60929استانداردمطاب اندازیراهوIEC 60155یاIEC 60927دروباشرند

واسرمیتغایرهولتاژ106%تا92%بینولتاژدر،قرارگیرندIEC 60598استانداردمطاب روشناییچراغ

کنند.کارواندازیراهیبخشرضایتطوربهC50°تاC10°بینمحیطدمای

                                                 
1- Type testing 

2- a.c. mains 
3- Starterless 
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 یالزام مراجع 1-3

است.شدهدادهارجاعهاآنبهال امیصور بهاستاندارداینمتندرکهداردوجودضوابطیزیرمراجعدر

شوند.میمحسوباستاندارداینازج ئیضوابطآنترتیب،بدین

آنبعدیتجدیدنظرهایوهااصالحیهد،باششدهدادهارجاعانتشارتاریخذکربامرجعیبهکهصورتیدر

است،شدهدادهارجاعهاآنبهانتشارتاریخذکربدونکهمراجعیمورددر.نیستآورال اماستاندارداینبرای

است.آورال اماستاندارداینبرایبعدیهایاصالحیهوتجدیدنظرآخرینهمواره

است:ال امیندارداستااینکاربردبرایزیرمراجعازاستفاده

1-3-1  شمارۀ ایران ملی 12568استاندارد سا  :1388 تمپخازن، مدار در استفاده مورد هایهای

ال اما عملکردی-ایتخلیه ایودیگرتمپهایفلورسنتلوله

1-3-2 IEC 60050 (845): 1987, International Electrotechnical Vocabulary (IEV) – chapter 

845: Lighting 

1-3-3 IEC 60061-1: 1969, Lamp caps and holders together with gauges for the control of 

interchangeability and safety – part 2: Lamp caps 

تعویضکنتر هایشاخصوهانگهدارندهها،تمپکالهک،1384سا :8253-1شمارهایرانملیاستاندارد -یادآوری

 است.شدهتدوینIEC 60061-1: 2001ازاستفادهباهاتمپکالهکاو :متقس–هاآنایمنیوپایری

1-3-4 IEC 60155: 1993, Glow-starter for fluorescent lamps  

IEC 60155: 2006ازاستفادهبافلورسنتهایتمپاندازهایراه1392سا :1560شمارهایرانملیاستاندارد -یادآوری

 است.شدهتدوین

1-3-5 IEC 60598(all parts), Luminaries  

یقسمتها-ادآوریی ای مجموعه این ستاندارداز استانداردهای مجموعه در که است شده 5920شمارهایرانملیتدوین

 قراردارد.

1-3-6 IEC 60921: 1988, Ballasts for tubular fluorescent lamps – Performance requirements 

باعملکردیمقررا –کالهکیدوفلورسنتهایتمپباتست،1378سا :700-2شمارهایرانملیاستاندارد -ادآوریی

 استشدهتدوینIEC 60921:1995استفاده

1-3-7 IEC 60927: 1996, Auxiliaries for lamps – Starting devices (other than glow starters) 

– Performance requirements 

روشن(تخلیهاندازهایراهج )بهاندازیراهوسای عملکردیال اما ،1396سا :3782شمارهایرانملیاستاندارد -ادآوریی

 .استشدهتدوین60927:2013IECاستفادهبا

1-3-8 IEC 60929: 1990, AC supplied electronic ballasts for tubular fluorescent lamps –

Performance requirements 
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فلورسنتهایتمپبرایDCیاو/ACتغایهباالکترونیکیلوازمکنتر ،6195:1392ارهشمایرانملیاستاندارد -ادآوریی

است.شدهتدوینIEC 60929:2011ازاستفادهباال اما عملکردی–ایلوله

1-3-9 IEC 61195: 1993, Doble-capped fluorescent lamps – Safety specifications 

ازاستفادهباایمنیهایویژگی–کالهکدوفلورسنتهایتمپ،1396سا :9172هشمارایرانملیاستاندارد -ادآوریی

است.شدهتدوینIEC 61195: 2014استاندارد

1-3-10 IEC 61231: 1993, International lamp coding system (ILCOS) 

برااسرتفادهاز(ILCOS)پتمرسیستمبینالمللیکردگرااری،1396:سا 16276استانداردملیایرانشماره -ادآوریی

.تدوینشدهاستIEC 61231: 2013ستانداردا

1-3-11 IEC/ TR 62750: 2012, Unified fluorescent lamp dimming standard calculations  

 تعاریف و اصطالحات 1-4

رود:میکاربهزیرتعاریفواصطالحا استاندارد،ایندر

کنید.مراجعه845فص IEC 60050داستانداربهروشناییبهمربوطتعاریفبرای

1-4-1  

 فلورسنت المپ
fluorescent lamp 

چندیایکوسیلهبه،نوریعمدهبخ آندرکهفشارکمجیوهبخاردرالکتریکیتخلیهتمپازعبارتست

شود.میمنتشر،الکتریکیتخلیهازحاص فرابنف تاب باشدهتحریکفرفستیه

,IEV 845-07-26]شدهاصالح[

1-4-2  

 کالهک دو فلورسنت المپ
double-capped fluorescent lamp 

ایوشک خطیاست.بهصور لولهبیشترکه،جداگانهکالهکدوبافلورسنتیتمپ

1-4-3  

 نامی مقدار
nominal value 

شود.میاستفادهتمپیکتشخیصیاشناساییبرایکهتکمییکتقریبیمقدار
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1-4-4  

 اسمی مقدار
rated value 

ومقدارد.شومیاستفادهشدهتعیینکاریشرایطدرتمپیکهایمشخصهبرایکهکمیتیکمقدار

شود.میاظهارمسئو فروشندهیاسازندهتوسطیاتعییناستانداردایندرشرایط

1-4-5  

 نوری شار حفظ
lumen maintenance 

شدهتعیینشرایطتحتکهآنلیهاونوریشاربهعمرطو ازمعینیزماندرتمپیکنوریشارنسبت

شود.میبیاندرصدصور بهمعموتًنسبتاینکند.میکار

1-4-6  

 ها خوانده نخستین
initial readings 

هرایمشخصرهوشرودمریگیرریانردازه1کرارکردگیدورهطیازقب کهتمپیکاندازیراههایمشخصه

تمررپکررارکردگیدورهازh100گاشررتازپرر کررهتمررپیررککاترردیونورسررنجیالکتریکرری،

 شود.میگیریاندازه

1-4-7  

انداز راه کمک

starting aid 

تمپازمناسبفاصلهدرکهرساناییصفحا یاشودمیوص تمپیکخارجیسطحبهکهرسانایینوار

اختال ایدارکهاستمؤثرموقعیفقطوشودمیوص زمینپتانسی بهمعموتًاندازراهکمکدارند.قرار

باشد.تمپسریکازکافیپتانسی 

1-4-8  

 مرجع باالست

reference ballast 

باکههاییتمپدروالقاییکنندمیکارشبکهمتناوببرقفرکان باکههاییتمپدرکهایویژهباتست

آزموندراستفادهمنظوربهقیاسی،استانداردهایبرایباتستایناست.مقاومتیکنندمیکارباتفرکان 

تولیدمنظمطوربهکههاییتمپبرایشرایطاستانداردتحتآزمونومرجعهایتمپانتخابدرها،باتست

آندرفرکان اسمیجریانبهولتاژپایدارنسبتباتست،ایناصلییمشخصهاست.شدهطراحیشوند،می

                                                 
1- Ageing 
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مربوط،باتستاستاندارددرکهصورتیبهاطرا یمغناطیسهایمیدانودماجریان،تغییرا کهاست

.تاستأثیربینسبتاًآندراست،شدهتشریح

[IEC 845-08-36اصالحشده[

1-4-9  

 مرجع باالست کالیبراسیون جریان
calibration current of a reference ballast 

شود.میانجامآنبراساسمرجعباتستکنتر وکالیبراسیونکهجریانیمقدار

1-4-11  

 نوعی آزمون
type test 

استانداردال اما بانظرموردمحصو طراحیمطابقتبررسیمنظوربهکههاییآزمونمجموعهیاآزمون

شود.میانجامنوعیآزموننمونهرویبرمربوط،

1-4-11  

 نوعی آزمون نمونه
type test sample 

مسئو فروشندهیاسازندهتوسطنوعیآزمونجامانمنظوربهکهمشابهواحدچندیایکازمتشک اینمونه

شود.میعرضه

 المپ الزامات 1-5

 کلیات 1-5-1

باشد.مطاب IEC 61195استانداردال اما بابایداستشدهادعااستاندارداینباآنمطابقتکهتمپی

حصرو .باشردمطمرئنقبرو ،قابر وعرادیاسرتفادهدرآنعملکردکهشودطراحیایگونهبهبایدتمپ

آید.میدستبهزیرمواردتأمینباامراینازاطمینان

باشد.داشتهمطابقتشده،دادهاطالعا وال اما بابایدمحصو %95
اینبرایسازندهتوسطکهباشدمینوعیآزموننمون یکبراساساستانداردایندرمجازهایرواداریول اما ا -ادآوریی

حدتاوسازندهتولیدمعمو هایویژگیباواحدهاییشام نوعیآزموننمون ایناستبهتراص در.شودمیارائهمنظور

باشد.تولیدمیانیمقادیربهن دیکامکان

ایرنبرامطابقرتنروعی،آزمروننمونرهمطاب شدهساختهتولیدا استاندارد،ایندرشدهتعیینهایرواداریبارودمیانتظار

شردهتعیرینهرایرواداریبراتطراب عردمتولیرد،گسرتردگیدلیر برهگرچرهکند.تضمینتولیداکثریتبرایرااستاندارد
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بهایرانملیاستانداردبهوصفیهایمشخصهبازرسیبرایبردارینمونههایطرحوهاروشباآشناییبرایاست.ناپایراجتناب

شود.مراجعه91321شماره

 کالهک 1-5-2

باشد.IEC 60061-1استانداردمطاب بایدشدهتکمی مپتکالهکابعاد

(یکتمپتکمی شدهباید2هایهردوکالهک)بهج فالنژهاشاخک13Gیا5Gهایباکالهکبرایتمپ

هایموازیکرهدرفاصرلهمتناسرببراطرو تمرپقررارراحتیوبدوندرگیریازمیانشکا هم مان،به

.باشدG 13برایکالهکmm05/3و5Gبرایکالهکmm87/2بایدشکا هرپهنایاند،بگارند.گرفته

راحتریشدهبایدهم مان،بههردوکالهکیکتمپتکمی هایبرجستگیd17Rهایباکالهکبرایتمپ

هدرهایموازیکهاباشندازمیانشکا هادرمقاب برجستگیوبدوندرگیریدرشرایطیکهانتهایشکا 

بایردپهنرایآنهراوmm35/6بایردهراانرد،بگارنرد.عمر شرکا فاصلهمتناسبباطو تمپقررارگرفتره

mm22/9باشد. 

 ابعاد 1-5-3

باشد.مربوطتمپبرگدادهدرشدهتعیینمقادیرمطاب بایدتمپابعاد

 اندازی راه های مشخصه 1-5-4

بماند.باقیروشنوشدهاندازیراهکامالًبوطمرتمپبرگدادهدرشدهتعیینزمانمد دربایدتمپ

است.شدهمشخصالفپیوستدرآزمونروشوشرایط

 و کاتدی الکتریکی های مشخصه 1-5-5

 :تمپهابایدباال اما زیرمطابقتداشتهباشند

طابقتممربوطتمپبرگدادهدرشدهتعیینمقادیربابایدتمپسردودرولتاژهایخواندهنخستین-الف

باشد.داشته
کند.پیدااف ای V10تاV5بینمعمو صور بهولتاژشده،اظهارعمرطو ازبی درکهرودمیانتظار -1 یادآوری

شدهمشخصاسمیتوانازW5/0+%5نبایدتمپشدهتلفتوانبهمربوطهایخواندهنخستین-ب

باشد.بیشترتمپبرگدادهدر
بیاندیگرایگونهبهتمپبرگدادهدرمگرشود،نمیکاتدهااضافیگرمای توانشام هاتمپاسمیتوان -2 یادآوری

باشد.شده

                                                 
ISO 2859شودازاستاندارد(توصیهمی9132)مرجعاستانداردملیایرانشمارۀIECدرسازمانIEC 60410باتوجهبهباط شدناستاندارد-1

استفادهشود.
2- flanges 
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کاتد1همجموعمقاومتسیمتغای-  بدونراهتمپمتص بههر Ω3/0اندازیداخلینبایدبی از

باشد.

شبکه،متناوببرقفرکان باانداز،راهبدونارهایمدباکاربرایشوندهگرمپی کاتدباتمپدر- 

.باشدمربوطتمپبرگدادهدرشدهتعیینمقدارمطاب بایدکاتدهرمقاومتهایخواندهنخستین

شود.اینمقادیرخواندهشدهمقاومتسیمتغایهراشام می

بایدکاتدهرمقاومتهایخواندهستیننخ،فرکان باتباکاربرایشوندهگرمپی کاتدباتمپبرای-ث

تغایهسیممقاومتشدهخواندهمقادیراینباشد.مربوطتمپبرگدادهدرشدهتعیینمقدارمطاب 

شود.میشام را

باشرد.75/4±5/0یسیمپیچدهکاتدبایددرگسرترهRh/Rcعالوهبراینمقدارمیانگیننسبتمقاومتی

RhمیکهبایکجریانمشخصآزمونگرمشردهباشردومقاومتکاتدهنگاRcمقاومرتکاترددردمرای

°C1±°C25شوند.است.هردومقاومتشام مقاومتسیمتغایهنمی

شرایطوروشآزموندرپیوستبتعیینشدهاست.

 نورسنجی های مشخصه 1-5-6

 :تمپهابایدباال اما زیرمطابقتداشتهباشند

باشد.کمتراسمیمقدار92%ازنبایدتمپهرنوریشارهایهخواندنخستین-الف

تطاب استاندارد)انحرا 2SDCM5محدودهدربایدتمپyوxرنگمختصا هایخواندهنخستین-ب

باشد.اسمیمقادیرازرنگ(
شود.مراجعهمختصا فام پیوستبه -یادآوری

باشد.اسمیمقدارازکمترواحد3ازبی نبایدتمپ(Ra)3نماییرنگشاخصهایخواندهنخستین- 

است.شدهتعیینبپیوستدرآزمونروشوشرایط

 نوری شار حفظ 1-5-7

حفظاسمیمقداربررسی()تحت92%ازنبایدخود،عمرطو اززمانهردرتمپ،یکنوریشارحفظ

باشد.کمترنوریشار

است.شدهتعیین پیوستدرآزمونروشوشرایط

 گذارینشانه 1-5-8

-ارائهاطالعا کمکبهراتمپالکتریکیونورسنجیهایمشخصهکهشودگاارینشانهایگونهبهبایدتمپ

.شودتعیینمسئو فروشندهیاوسازندهتوسطشده

                                                 
1- Lead wire 

2- Standard Deviation of Color Matching 

3- Colour rendering 
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 اندازراه و باالست طراحی برای اطالعات 1-6

کنید.مراجعهثپیوستومربوطبرگادهدبهاندازراهوباتستطراحیبهمربوطاطالعا برای

 روشنایی چراغ طراحی برای اطالعات 1-7

کنید.مراجعهجپیوستومربوطبرگدادهبهروشناییچراغبهمربوطاطالعا برای
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 1الف پیوست

 )الزامی(

 اندازی راه هایمشخصه آزمون روش

کلیات 1-الف

رطوبتبیشینهوC27°وC20°بیندمایدر2هواوزششدیدبدونآزمایشگاه،محیطدربایدهاآزمون

شود.انجام65%نسبی

وجودتمپمجاور درنیازصور درکمکی،اندازیراهوسای ج بهفل یقطعا وسیمنبایدامکانحدتا

باشد.داشته

محیطدراندازیراهآزمونازقب h24مد بهکمدستبایدهاتمپ،بالفاصلهقب ازآزمونراهاندازی

د.نشونگهداریخاموشحالتبه65%نسبیرطوبتبیشینهوC27°وC 20°بیندمایباآزمایشگاه

با استفاده شبکه متناوب برق فرکانس با کار برای شونده گرمپیش کاتدهای با های المپ 2-الف

انداز راهاز

آزمون مدار 1-2-الف

آزمونمورد1-نشاندادهشدهدرشک الفمدارهایدرHz60یاHz50تغایهفرکان بابایدهاتمپ

:گیرندقرار

باالست 2-2-الف

وصشدهباشدخصور دیگریدردادهبرگتمپمشبهازنوعالقاییباشد،مگربایداستفادهموردباتست

برگدادهمطاب بایدتستبااسمیمشخصا باشد.داشتهمطابقتIEC 60921استانداردال اما باباید

مواردیباشد.مربوطتمپ خازنیمشخصشدهدر یکمدار که با باید خازنمورداستفاده ال اما باشد،

مطابقتداشتهباشد.12568ملیاستاندارد

با4%ازبی نبایدتمپمصرفیتوانشود،میمتص آزمونتمپبهخوداسمیولتاژدرباتستوقتی

دوولتاژکندمیکارمرجعباتستباوقتیکهاستتمپیآزمونتمپباشد.داشتهتفاو آنسمیامقدار

ندارد.انحرا اسمیمقداراز2%ازبی سرآن

                                                 
باشد.میIECدرمرجعAاینپیوستمعاد پیوست-1


2- Draught – free atmosphere
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برابرر2/1ترا1/1برینبایدشودگیریاندازهباتستاسمیولتاژ90%درکههنگامیکننده،گرمپی جریان

باشرد،تزماستممکنگسترهایندرایکنندهگرمپی جریانبهدستیابیایبرباشد.تمپاسمیجریان

طراحریخا منظوراینبرایباتستییاوکردانتخاببازاردرموجودهایباتستمیانازمناسبیباتست

راکننردهگررمپری جریرانانرداز،راهبرامقاومتیکردنسریبااستممکنمواردبرخیدرساخت.وکرد

داد.قرارباتگسترهدرکاه و
مناسربمقرداربرهولتراژکاه ()یااف ای برایترانسفورماتوراتویکشام استممکنباتستموارد،برخیدر -یادآوری

شروندمریاسرتفادهکشورهاییدرویژهبههستندایپلهترانسفورماتوردارایکههاییباتستباشد.تمپکارواندازیراهبرای

.استمتداو هاآندرV120یاV100برقشبکهولتاژکه

انداز راه 3-2-الف

بایدموردهردروکندمطابقتIEC 60155استانداردال اما بابایداستفادهمورد1روشنتخلیهاندازراهنوع

باشد.تمپمسئو فروشندهیاسازندهموافقتبا

آزمون ولتاژ 4-2-الف

باشد.مربوطتمپبرگدادهمطاب بایدبهمدارشدهاعما ونآزمولتاژ

 بدون شبکه متناوب برق با مدارهای در کار برای شونده، گرمپیش کاتدهای با های المپ 3-الف

(انداز راه بدون)انداز راهاستفاده از 

آزمون مدار 1-3-الف

گیرند.قرارآزمونمورد2-الفشک دردهشدادهنشانمداردرHz60یاHz50فرکان بابایدهاتمپ

باالست 2-3-الف

باتسرتاسرمیمقرادیرباشد.IEC 60921استانداردال اما مطاب القاییوازنوعبایداستفادهموردباتست

باشد.مربوطتمپبرگدادهمطاب باید

با4%ازبی نبایدتمپیمصرفتوانشود،میمتص آزمونتمپبهخوداسمیولتاژدرباتستوقتی

دوولتاژکند،میکارمرجعباتستباوقتیکهاستتمپیآزمونتمپباشد.داشتهتفاو آناسمیمقدار

ندارد.انحرا اسمیمقداراز2%ازبی آنسر
مناسبمقداربهولتاژ (کاه)یااف ای برایترانسفورماتوراتویکشام استممکنباتستموارد،برخیدر -1 یادآوری

کهشوندمیاستفادهکشورهاییدرویژهبههستندایپلهترانسفورماتوردارایکههاییباتستباشد.تمپکارواندازیراهبرای

.استمتداو هاآندرV347یاV100،V120،V200،V277برقشبکهولتاژ

.سازدضروریرا2جداسازترانسفورماتورطری ازتغایه،2-الفشک مطاب مدارکردنزمیناستممکن -2 یادآوری

                                                 
1- Glow starter 

2- Isolating transformer 
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اندازراه کمک 3-3-الف

کاتدهایبایدکهفل یاستایصفحهانداز،راهکمک یکیاز شود.متص زمینپتانسی بهتمپهمراه

بایدmm16ایباقطرآزمونباشدوپهنایآنبرایتمپهموردتمپازکمترنبایدانداز،راهکمکدرازای

mm25قطر با تمپهای برای mm40بایدmm38تاmm26و وتمپسطحبینفاصلهباشد.

باشد.مربوطتمپبرگدادهمطاب بایدندازاراهکمک

بیرونیاندازراهکمکبهتمپنیاز پتانسی زمین به یککاتد اتصا  یاسازندهکارخانهطر ازبایدو

بایدفل یصفحهندارد،ایجداگانهاندازراهکمکبهاحتیاجکههاییتمپدرشود.مشخصمسئو هفروشند

شود.برداشته

آزمون ولتاژهای 4-3-الف

تمپسردودربازمدارولتاژوکاتدسردودراستفادهموردکنندهگرممدارولتاژاندازی،راهآزمونبرای

باشد.مربوطتمپبرگدادهدرشدهمشخصمقادیرمطاب باید
برایال اماًواستآزموننتایج1پایریجدیدتازاطمینانبرایاصوتًاندازیراهآزمونبرایشدهتعیینولتاژهای -یادآوری

ندارد.کاربردهاباتستطراحی

شوند.اعما هم مانبایدکنندهگرممدارهایواصلیمدارولتاژهای

شود.اصلیمدارولتاژاف ای باعثکهباشدایگونهبهنبایدکاتدکنندهگرممدارهایبهشدهاعما ولتاژ

شوند.وص فازیکبهبایدمداردوهر

استفادهمج اثانویههایپیچیسیمباترانسفورماتوریکازکاتدکنندهگرمترانسفورماتوردوجایبهتوانمی

ولتاژتغییرا شود،میوص کاتدبارحداکثربهوقتیکهباشدایگونهبهبایدترانسفورماتورهاویژگیکرد.

نشود.2%ازبی 

باتآزمونولتاژ110%حداکثرتاتدریجبهراولتاژبایدنشد،روشنشدهتعیینبازمدارولتاژدرتمپاگر

درساعتنیمبایدشودنروشتمپاگرشد.خواهدمردودنشود،روشنتمپنی حالتایندراگروبرد

شود.تکرارh24خاموشییدورهیکازپ بایدآزمونوبماندروشناسمیولتاژ

شبکه متناوب برقفرکانس  با کار برای کاتد،ایش گرمپیشدون ب های المپ 4-الف

مدار آزمون 1-4-الف

 گیرند.قرارآزمونمورد3-لفاشک درشدهدادهنشانمداردرHz60یاHz50فرکان بابایدهاتمپ

باالست 2-4-الف

باتستباشد.مطابقتداشتهIEC 60921استانداردال اما ازنوعالقاییباشدوبابایداستفادهموردباتست

باشد.دارایولتاژمداربازمناسبباید

                                                 
1- Reproducibilty 
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ولتاژ آزمون 3-4-الف

بایدمطاب دادهبرگتمپمربوطباشد.برایآزمونراهاندازی،ولتاژمداربازدردوسرتمپ
برایال اماًواستآزموننتایج1پایریتجدیدازاطمینانبرایاصوتًاندازیراهآزمونبرایشدهتعیینولتاژهای -یادآوری

ندارد.کاربردهاباتستطراحی

باتآزمونولتاژ125%حداکثرتاتدریجبهراولتاژبایدنشد،روشنشدهتعیینبازمدارولتاژدرتمپاگر

درساعتنیمبایدشودروشنتمپاگرشد.خواهدمردودنشود،روشنتمپنی حالتایندراگروبرد

شود.تکرارh24خاموشیدورهیکازپ بایدآزمونوبماندروشناسمیولتاژ

کنند می کار باال فرکانس با که ییها المپ 5-الف

زمونمدار آ 1-5-الف

موردزیرشرحبهمدارهاییدرkHz26تاkHz20بینفرکان با(.a.c)متناوبتغایهمنبعبابایدهاتمپ

:مگراینکهدردادهبرگبهصور دیگریمشخصشدهباشدگیرندقرارآزمون

شونده؛گرمپی کاتدباهایتمپبرای،4-الفشک -

کاتد.گرمای ی پبدونهایتمپبرای،5-الفشک -
)برهپیوسرتثنبایرددرطراحریباتسرتبرهکراررودال امراًشردهبررایایرنآزمرونیفرکان مشرخصگستره– یادآوری

مراجعهشود(.

باالست 2-5-الف

شدهمشخصمقدارمساویباتفرکان تمپجریانکهشودتنظیمطوریبایدالقاییغیرباتستمقاومت

 باشد.ربوطمتمپبرگدادهدر

کمک راه انداز 3-5-الف

تمپ کاتدپی در هایبا شونده یکبایدکهفل یاستایصفحهانداز،راهکمکگرم کاتدهاییازهمراه

آزمونباشدوپهنایآنموردتمپازکمترنبایدانداز،راهکمکدرازایشود.متص زمینپتانسی بهتمپ

باشد.mm40بایدmm38تاmm26وبرایتمپهایباقطرmm25دبایmm16برایتمپهایباقطر

باشد.مربوطتمپبرگدادهمطاب بایداندازراهکمکوتمپسطحبینفاصله

یراسرازندهکارخانرهطرر ازبایردواتصا یککاتدبهپتانسری زمرینبیرونیاندازراهکمکبهتمپنیاز

بایدفل یصفحهندارد،ایجداگانهاندازراهکمکبهاحتیاجکههاییتمپدرشود.مشخصمسئو فروشنده

شود.برداشته

                                                 
1- Reproducibilty 
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آزمون جریانو  ولتاژ 4-5-الف

کهشوندتنظیمایگونهبهبایدکاتدکردنگرمبهمربوطتغایهمنابعشونده،گرمپی کاتدباهایتمپدر

گرمای پی زمانطو درباشد.مربوطتمپبرگدادهدرشدهمشخصمقداربابرابرگرمای پی جریان

طوربهبایدمد اینازبعدباشد.بستهS2وبازS1کلیدبایدمربوط،تمپبرگدادهدرشدهمشخص


شود.بستهS1وبازS2کلیدزمانهم

ولتاژمداربازاعما شدهبهمداربایدمطاب دادهبرگتمپمربوطباشد.

 

 انداز راه با های المپ برای اندازی راه آزمون مدار -1-الف شکل



انداز راه بدون مدارهای در کار برای شونده گرم پیش کاتد با های المپ در اندازی راه آزمون مدار -2-الف شکل
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 بدون پیش گرمایش کاتد های المپ در اندازی راه آزمون مدار -3-الف شکل

 

 باال فرکانس در کار برای شونده گرمپیش کاتد با های درالمپ اندازی راه آزمون مدار -4-الف شکل



 باال فرکانس در کار برای کاتد گرمایش پیش بدون های المپ در اندازی راه آزمون مدار -5-الف شکل
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 1ب پیوست

 )الزامی(

 کاتدی و نورسنجی الکتریکی، های مشخصه آزمون روش

درخالل  کاتداضافی بدون گرمایش هایای المپبرنورسنجی و الکتریکی های مشخصه 1-ب

کار

کلیات 1-1-ب

(CIE)روشناییالمللیبینکمیسیونهایتوصیهمطاب بایدنورسنجیهایمشخصه
شود.گیریاندازه2

بگارانند.عادیشرایطدرراکارکردگیدورهh100مد بهگیریاندازهنخستینازقب بایدهاتمپ

آمادهدورهطیازبعدتثبیتزمانشود.انجامتثبیتبرایکافیزمانشدنسپریازپ بایدهاگیریاندازه

باشد.میmin15بهطورتقریبی،استشدهاظهارمسئو فروشندهیاسازندهتوسطکهسازی
صرور برهاسرتممکرناضرافیجیروهبرایمثا چرخاندنتمپ،تمپ،عادیجاییجابهونق وحم خال در -یادآوری

سازیآمادهحالتبهتمپشود،جمعلولهنقطهسردتریندراضافیجیوهتمامکهزمانیشود.پخ تمپلولهدرری قطرا 

بررایهنگرامیتمرپیرککشرد.مریطرو h20شدنجمعفرآیندابتدادرکهاستدادهنشانتجربهاست.رسیدهمناسب

باشد.گاراندهراسازیادهآمدورۀکهاستآمادهگیریاندازه

فاصلهدارایآزمونمکانبهنسبتاستممکنکردنپی ازآزمونگرموسازیآمادهدورۀدرتمپمکان

است،تزمآزمونمکاندرتمپبرایشود(مراجعه1-بجدو )بهmin60تاmin15تثبیتدورۀباشد.

لم باونگیردقرارشوکیالرزشمعرضدرواندهمانحالتباقیبمدرتمپوضعیتکهآنشرطبه

گرمایشیشهقطعا دمایکاه ازپرهی منظوربهنشود.ایجاد«3نابجاسردنقط »گرمایشیشهقطعا 

استفادهمشابهفنونیاحرارتیعای هایدستک ازاستتزمآزمونمکانسمتبهتمپانتقا طو در

وجود1-بجدو مقادیرازانحرا اگرباشد.کوتاهممکنحدتاتمپغایهتقطعشودمیتوصیهشود.

برایآمادهسازیتمپووضعیتآزمونشود.مشاهدهسازندهفنیمشخصا شودمیتوصیهباشد،داشته

مراجعهشود.4-بهبندبmm16هایلولهایباقطرتمپدر

min5خال درشود.انجامدقیقهدرباریککمدستبایدتمپعملکردولتاژوخروجینورگیریاندازه

ررکمتبایدتمپعملکردولتاژوخروجینورهایخواندهکمین وبیشینهبیناختال ،تثبیتزمانازپایانی

شود.بیانبایدواقعینوسانا نبود،رسردستقاب رایطرشایناگرباشد.هاخواندهوسطرمت1%از

                                                 
باشد.میIECدرمرجعBاینپیوستمعاد پیوست-1

2- Commission Internationale de I' Eclairage 

3- Parasitic cold spot 
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 خاموشی زمان برحسبتثبیت  زمان -1-ب جدول

h20ارکردگیباشد(کتواندقسمتیازدورهآمادهسازی)می

 دامنهکاری
تربیشهایباقطردرتمپ

mm20از

ازترکمهایباقطردرتمپ

mm20

 >min 5≥5<30≥30)انتقا بهمکانآزمون(یزمانخاموش

min 15606060×20زمانتثبیت

ترازبیشرهرایبراقطرزمانتثبیرتتمرپ،1060و1040،1030،1020بادادهبرگهایmm16باقطرهایدرتمپ–دآورییا

mm20رودبهکارمی.



هستند.اختیاریچیننقطههایبلوک -یادآوری

نورسنجی آزمون یگردش نمودار از ای نمونه -الف-1-ب شکل

دورهکارکردگی:
h100اولیه،چنانچهتمپهیچگونه

کارکرداولیهنداشتهباشد.
مکان:اتاقگاراندندورهکارکردگی

تواندقسمتیآمادهسازی)می
ییادورۀپی ازدورهکارکردگ

h20گرمای باشد(:
مکان:اتاقگاراندندوره

کارکردگییامکانانجامآزمون

تمپخاموش

انتقا ازاتاقگاراندندوره

کارکردگیبهمکانانجامآزمون

min60زمانپی گرمای :

مکان:مح انجامآزمون

مد زمان
min15:ثبیتت

مکان:تجهی ا اندازهگیری
خواندهآخرینگ ارش

خاموش،پتم
گرمای مکانپی ا ازقانت

بهمکانتجهی ا اندازهگیری

یخواندهداده6استفادهاز
پایانیmin5شدهدر
min1هایدربازه

هاخواندهآخرین
؟1%محدودهدر

 

بله

خیر

قطرتمپ
min?20<

 

قطرتمپ
mm?20<

 

 

زمانخاموشی
min5کمتراز

 

زمانخاموشی
min30کمتراز
<
 

 h20سازیبرایدورهآمادهبرگشتبه

مد زمانتثبیت:
min60

مکان:تجهی ا اندازهگیری



هایخامگ ارشداده
نشاندادننوسانا 

بله

خیر

بله

 خیر

خیر

بله
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تمپهابایددروضعیتافقیآزمونشوند.

پایانه به توجه با اتصات تمپرا نباید مد آزمون تمام در داد. دارایتمپهاییهایباتستتغییر که

طورمتعار مطاب شک زیرآزمونمیشوند)دراینجانمادهاییبادوشاخکیاکنتاکتهستند،بهکالهک

هاییاستکهبایدبهمدارتغایهمتص شود(:انگرکنتاکتضربدرنش



آزمونشوندمگرC1±°C25°هوادردمایمحیطوزششدیدهابایددرمحیطآزمایشگاه،بدونتمپ

دردادهبرگتمپمربوطبهصور دیگریذکرشدهباشد.

هماندمایهوادرموقعیتزیراست:دمایمحیطمناسب1سنجی کرهنوردراندازهگیریدمایمحیطدر

؛باشدننورسنجیکرهقطرنامی10%گیریازجدارهتمپکمترازیاندازهفاصلهنقطه-

؛قطرنامیآننباشدکمترازیکششمنورسنجیکرهیگیریازدیوارهیاندازهفاصلهنقطه-

تمپباشد.گیرین دیکمحورتمپوهمترازبامرک نقطهاندازه-

یافقیکهازمرک تمپبایددرخال آزمونحفظشود.درصفحهنورسنجیکرهپخ یکنواختدمادر

داراییکنورسنجیکرهال امیاست.اگرC1±°یتمپ،یکنواختیدمایج مجاور جدارهمیگاردبه

کنندهباشد،دقتبیشتریتزماست.سیستمگرم

معموتتوسطتر ترمیستوریکهبهدما تاب محافظتشدهوسیلهموکوپ یا برابر ییکسپرکوچکدر

شود.گیریمیاست،اندازه

آزمون مدار 2-1-ب

گیرند:قرارآزمونموردزیرشرحبهمدارهایدربایدهاتمپ

؛شوندهگرمباکاتدپی هایتمپبرای1-بشک 

؛اتدگرمای کبدونپی هایتمپبرای2-بشک 

بات.فرکان باهایتمپبرای3-بشک 

گیری،هروسیلهمورداستفادهبرایراهاندازیبایدازمدارآزمونجداشود.قب ازاندازه

بایداتصات است،شدهدادهنشان3-بشک دروکنندمیکارباتفرکان باکههاییتمپآزمونمداردر

ناخواستهظرفیت.شودجلوگیریناخواستهخازنیظرفیتایجادازتاباشندمستقیموکوتاهامکانحدتا

باشد.nF1ازکمتربایدتمپباموازی

                                                 
1- Photometric Integrator
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باالست      3-1-ب

برقفرکان برایIEC 60921استانداردمطاب مرجعباتستبایدآزمونایندراستفادهموردهایباتست

بایدمرجعباتستالکتریکیهایمشخصهباشد.باتفرکان برایIEC 60929استانداردیاشبکه،متناوب

باشد.مربوطتمپبرگدادهمطاب 

 تغذیه ولتاژ 4-1-ب

رواداریبابایدتغایهولتاژولتاژ،تثبیتدورهخال درباشد.مرجعباتستاسمیولتاژبرابربایدتغایهولتاژ

یابد.میکاه ±2%بهگیریاندازه خالدررواداریاینبماند.پایدار%5/0±

5/0%رواداریبامرجعباتستفرکان برابربایدفرکان شبکه،متناوببرقفرکان باتغایهمنابعدر

،مگربهصور دیگریدردادهباشدkHz26وkHz20بینبایدفرکان بات،فرکان تغایهمنابعدرباشد.

.برگتمپمربوطذکرشدهباشد
فرکان مشخصشدهبرایاینآزمون،ل ومابرایطراحیباتستکاربردندارد،بهپیوستثنی مراجعهیگستره -یادآوری

.شود

لفهاصلیؤم3%ازنبایدتغایهولتاژدرک هارمونیکیمحتوایباشد.سینوسیبایدتغایهولتاژموجشک 

صور بهک هارمونیکیمحتوایاست(.بررسیتحتمقداراینباتفرکان تغایهمنابع)برایشودبیشتر

100%پایههارمونیکمحاسبا ایندرکهشودمیتعریفهارمونیکیهایمؤلفه(.r.m.s)مؤثرمقادیرجمع

است.شدهگرفتهنظردر

امپدان بامقایسهدرتغایهمدارامپدان وباشدداشتهکافیتوانبایدتغایهمنبعکهاستمعنیبداناین -یادآوری

شود.رعایتگیریاندازهمد تمامدرامراینکهداشتتوجهبایدوباشدکمکافیمی انبهباتست

الکتریکی گیریاندازه های دستگاه 5-1-ب

موجشک خطاهایفاقداساساوداشتهرا1واقعیمؤثرمقادیرگیریاندازهتواناییبایدگیریاندازههایدستگاه

ند.باشکارفرکان برایمناسبهمچنینو

استفادهموردکهزمانیدرنبایدوباشدΩ100000ازکمترنبایددستگاهولتاژگیریاندازهمدارامپدان 

مقاومتمی انکمتریندارایامکانحدتابایددستگاهجریانگیریاندازهمدارگیرد.قرارمداردرنیست

شود.کوتاهاتصا بایدنیستاستفادهموردکهزمانیدرل ومصور دروباشد

بهباید)تمپنیستتزممتروا مصر برایتصحیحیگونههیچتمپ،توانگیریاندازهزمانمد در

شود(.متص متروا جریانپیچسیم

باشند.مداردرنبایدمتروا ولتاژگیریهاندازومدارمترولتنوری،شارگیریاندازههنگامبه

                                                 
1- True r.m.s 
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  در خالل کار دتکااضافی با گرمایش  های المپالکتریکی و نورسنجی  هایمشخصه 2-ب

کلیات 1-2-ب

هایتمپهمچنینبدونراهانداز،مشخصهHz60هایباکاتدمقاومتپایینبرایکاردرمدارهایدرتمپ

شود.گیرینی اندازهتمپاضافیدرخال کارکاتدبایدباگرمای 

تعیرین1-ج درموردمدارآزمرون،برههمرانصرورتیاسرتکرهدرزیرربنردبشرایطوروشآزمون،به

شدهاست.

شودتوانتمپبرابراستبامجموعتوانگیریمیهایآنهامطاب اینروشاندازهمشخصههاییکهدرتمپ

باتستمرجع) از بهتحویلی متعار اندازهکه برایگرمگیریمیطور استفاده توانمصرفیمورد و شود(

کاتدمنهاییکنندهورودیترانسفورماتورهایگرمگیریشدهدرکهعبار استازتواناندازه)کردنکاتدها

 اینپیوستتوضیحدادهشدهاست(.4-2-تلفا ترانسفورماتورکهدربندب

 آزمون مدار 2-2-ب

گیریشوند.اندازه4-هشدهدرشک بتمپهابایدمطاب مدارنشانداد

استفادهمیشود.ولتاژتعیینشدهبرایباتستمرجعیاستکهبراینوعتمپموردآزمونAولتاژتغایه

شود.ولتاژهایتغایهتنظیمAبتواندمستق ازکهطوریایداشتهباشدبهبایدکنتر جداگانهBولتاژتغایه

AوBتغایهشوندونبایدبهفازهایمختلفیکمنبعتغایهچندفازوص شوند.بایدازیکمنبع

قرارمی مورداستفاده پایینکهبرایگرمکردنکاتدها اولیهترانسفورماتورهایولتاژ گیرندبایدقاب ولتاژ

-کاتدبایدبهترانسفورماتورهای.ایکهبتوانازآنولتاژخروجیمناسبرابدستآوردگونهتنظیمباشدبه

ایمتص شوندکهولتاژآنهاازولتاژمدارباتستکمشود.گونه

 کننده کاتدترانسفورماتورهای گرم 3-2-ب

کنندهکاتد)ترانسفورماتورهایگرم بایددارایقابلیتتنظیکترانسفورماتوربادوسیمپیچییا ممناسبی(

جریانواقعیموردنیازراداشتهباشند.بودهوامکانتامینجریانیمعاد باچندبرابر

گیریاینتلفا درتلفا اینترانسفورماتورهابایدآنقدرکمباشدتاتاثیرهرگونهخطایناشیازاندازه

توانک تمپرابهحداق برسانند.

تمپ برای کاتد ولتاژ میانی مقاومتمقدار کاتد با استV6/3پایینهای که است مناسب یک. از

کنداستفادهکنیماولیهکارمییافتهکهدریکولتاژکاه 1V3/6مناسبتمپهایفیالمانیترانسفورماتور

راتامینکند.V6/3ایکهخروجیبهگونه

                                                 
1- filament transformer 
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کالیبراسیون ترانسفورماتور گرم کننده  4-2-ب

)یاهردوترانسفورماتور(اتورهایکاتدعادی،بایدهرکدامازترانسفورمشدهدرخال کارتعیینتوانتلفبرای

بهطورجداگانهکالیبرهشوند.

 برایانواع تغایه جریان با اینتوان میکاتدهاویژه تغییر ترانسفورماتور، اتال برایهر اینمقادیر کند.

استفادهگیریانواعمختلفتمپموردشودوسپ برایاندازهینمیتعیبارمربوطبهیککاتد،تنهایک

گیرد.قرارمی

ایتعیینشود.اینکارشام تعیینولتاژاولیه«ولتاژکالیبراسیون»هرترانسفورماتوراستدرموردمناسب

یموردنظربهدستآید،اگرچهاینکالیبراسیوندربهمداردادهشودتاولتاژخروجیثانویهاستکهباید

اینا اما فراهممیتمامیمواردضرورینیست، تمامیسنج مکانرا اولیهدر هایکندکهازتنظیمولتاژ

باگسترهپایین1روزمرهاستفادهکرد.بهاینترتیبنیازدائمبهاستفادهازولتمترهایترموکوپ آسیبپایر

برطر میشود.

هایدارایمشخصهشودکهسیمپیچثانویهبهیکمقاومتجایگ ینمتص برایکالیبراسیونبهتراست،هر

ایتنظیمشودکهمیانگیندوگونهبهبهتراستولتاژاولیهالکتریکیمشخصشدهبرایکاتدموردنظراست.

اولیگاهولتاژآنشدهوV6/3ولتاژثانویه ضروریاستکهاینکالیبراسیونبرایهرنوعهیادداشتشود.

گیرد،تکرارشود.قرارمیدیگریکهباترانسفورماتورمورداستفادهکاتد

Eتوانتلفشدهدرترانسفورماتور)اتال هستهواتال 
2
/Rبایدهمچنینشوند(باهمدیگردرنظرگرفتهمی

رادرV6/3ایتنظیمشودکهولتاژثانویهگونهولتاژاولیهبایددوبارهبهبرایهرمی انبارگااریتعیینشود.

)ازآنجاکهک توانمورداندازهبایدخواندهشودنبرقرارکندوسپ توانورودیهایجایگ یدوسرمقاومت

تلفا ترانسفورماتوررااستبایدازیکواتمترگسترهW10گیریاحتماتکمتراز یپاییناستفادهکرد(.

،هایجایگ ینومتگیریوتوانمصرفیدرمقاهایاندازهتوانباکمکردنتوانمربوطبهتصحیحدستگاهمی

توانمصرفیدرمقاومت Eازرابطههایجایگ ینازمقدارتوانورودیبهدستآورد.
2
/Rدرهرسیمپیچ

.دآیستمیدبه

فرضمی برایتمامتمپکشود تلفا ترانسفورماتور دارایمقاومتکاتدیکسانهستندهاه ثابت،ییکه

گونهسهمیدرنظرگرفتهنشود.را مربوطدرکاتدهایواقعیهیچوبرایاختال ج ئیناشیازتغییباشد

انداز شونده برای کار در مدارهای بدون راه گرم های دارای کاتد پیش کاتد المپ های مشخصه 3-ب

مدار آزمون 1-3-ب

Hz60یراHz50فرکران برا.a.cتغایهمنبعیکیا.d.cتغایهمنبعیکازاستفادهبابایدکاتدمقاومت

شود.گیریاندازه

                                                 
1-Fragil 
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کنند می کار (.a.c) شبکه متناوب برق فرکانس با که هایی المپ 2-3-ب

جریرانوتنظریممربروطتمرپبررگدادهدرشردهمشرخصآزمونولتاژمطاب بایدکاتدهرسردوولتاژ

شود.تعییندبایکاتدمقاومت،مترهاولتمصرفیتوانکردنکمازپ ترتیببدینشود.گیریاندازه

کنند می کار باال فرکانس با که هایی المپ 3-3-ب

ولتراژوتنظیممربوطتمپبرگدادهدرشدهمشخصآزمونجریانمطاب بایدکاتدازعبوریجریان افت

شود.محاسبهبایدکاتدمقاومتسپ ،شودگیریاندازهرویکاتد

برایتعیینمقاومتسیم لولهماننوعبرداشتهمیتمپازه5هایتغایه، انتهایهرکداماز در هاشود.

استفادهازیکرابطکوتاهپیچامکاندسترسیبهسیم با فراهمکنید. را اتصا کوتاهکنید.،ها سیمپیچرا

گیریوگیریمعمو اندازهتغایهکنید.ولتاژرادرنقطهاندازهmA100هایتغایهکاتدراباجریانسیم

دستآمدهبرایمیانگینمقاومتسیمتغایه،ممکنکاتدرامحاسبهکنید.مقداربهیمتسیمتغایهمقاو

هایدارایساختارنصبمشابهاستفادهشود.هایبعدیباتمپاستبرایاندازهگیری

برای کار در  mm 16های با قطرگیری برای تعیین بیشینه شار نوری المپ فرایند اندازه 4-ب

 س باالفرکان

 کلیات 1-4-ب

بهیاینفرایندوقتیبهکارمیرودکهال اما دادهشدهدردادهبرگبهبیشینهشارنوریدردمایمحیط

C25°ج  دردادهمربوطباشد. نوریبایدازمقادیردادهشده بیشینهشار برگرواداریدمایمحیطدر

تمپمربوطبدستآید.

 آماده سازی المپ 2-4-ب

جایگراهدروضعیتعمودیدورهکارکردگیرابگاراند.درطو دورهکرارکردگیh100بایدبهمد مپت

بایدتوسطسازندهنشاندادهشود.جایگاهناحیهسردباشد.مکانترینبایددرپایین1دسرناحیه

رگونهحرکتتمپبایدبهدقتبعدازتثبیتهبایدبعدازدورهکافیازتثبیتتمپانجامشود.اندازهگیری

بایدهمیشهدرپایینتریننقطهباشد.دسروجایگاهناحیهوبدونلرزشیاشوکانجامشود

 اندازه گیری مطلق 3-4-ب

شررحدادهشرده1-گونرهکرهدربنردبگیرریشرارنروریاسرمیهمرانسرازی،انردازهفرایندآمادهج هب

شود.انجاممی

                                                 
1-Cold chamber
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 نسبیی گیراندازه 4-4-ب

روشناییبرحسبدمایمحیطشد یاشارنورینسبیگیریاندازهبراساسگیریبیشینهشارنوریاندازه

است.

 گیری نسبی و وضعیت کاری اندازه برای تجهیزات  1-4-4-ب

)برهعنروانمثرا یرکجعبرهمسرتطی شرک (بایردازیکمحفظهعای حرارتیباشک وابعرادمناسرب

استفادهشود.

:دوتیره)کرهامکران،برهعنروانمثرا بادمایکنتر شدهاتاقکیکمحفظهغیرعای ،واقعدر:جایگ ین

بررویتمپرافراهمکند(وزششدیدهواچرخ هوادراطرا محفظهبدون

دمراییایکهشرام گونهقاب کنتر باشد،بهC45°تاC20°دمایداخلیمحفظهبایددرگسترهدمایی

.رخمیدهدبیشینهشارنوریدرآنباشدکه

روشآشکارسازیپوشیدهشود.باتوجهبهسطحداخ محفظهبایدبایدباموادمناسب

مپودیوارههایمحفظهبایددستکمفاصلهبینت.تمپبایددرمرک محفظهدروضعیتافقیقرارگیرد

mm200اگربتواننشانداد دهند،هماننتایجرامیmm200هفاصلههایکمترازکازهرطر باشد.

د.شواستفادهمکناستمهایکمترفاصله

)بهتمپراکمینهکندشدنگرمکههایتمپبایدبااستفادهازروشیصور گیرداتصا الکتریکیپین

هایتمپ(.پینستقیمبههایتمپباظرفیتحرارتیپایینیااتصا مطورمثا بااستفادهازنگهدارنده

گردمابایددروسطکمترینفاصلهمیانتمپودیوارهمحفظهبررویصفحهفرضیمح قرارگیریح 

.شودتمپتوصیهمیمشخصا نتر کبرایگیریاضافیدرعم یکنقطهاندازهعمودبروسطتمپباشد.

کند(.یفشاربخارجیوهراتعیینمدمایآنکهباشددسرناحیهمجاور درتواندایننقطهاندارهگیریمی)

بایردکهوابستگیحرارتیآنمعلوماسرت،(پایدارشدهدربرابرگرمایا/وعای یکآشکارسازنوریمناسب)

ازفقطسازنوریبایدنورراآشکار،نوریگیریشاردرخارجازمحفظهیاداخ محفظهقرارگیرد.برایاندازه

جلروگیری1یکبافر بهآشکارسازتوسطنورمستقیمازبرخوردایکهبازتابشیدریافتکندبهگونهطری 

نوریبایدنوررابهطورمستقیمدریافتکند.روشنایی،آشکارسازشد گیری.برایاندازهشدهباشد

گیریدماییاندازهیترهروشناییدرگسشد شدهازآشکارسازبایدمتناسبباشارنورییاسیگنا ثبت

باشد.

                                                 
1-Baffle
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 گیری های نسبی هروش اجرایی انداز 2-4-4-ب

باتستمرجعبایددرخارجازآزمونشود.3-تمپبایددرمدارمناسبنشاندادهشدهدردرشک ب

د قرار راهامحفظه از بعد شود. تمامده در باید باتستمرجع تغایه ولتاژ ثاباندازهمد اندازی تگیری

داشتهشود.نگه

محفظهوجودداشتهباشد. در بدستاگرچهبهنبایدحرکتمصنوعیهوا مدنتوزیعیکنواختدماآمنظور

تهویههواموردنیازاست.

پایینازهاند بینتوصیهمینظرشروعشود.دیمورتریندماگیریبایددر درگستره شودنرخاف ای دما

°C20و°C45کمترازK/h5.باشد

ضروریاست.،گیریباکمینهعدمقطعیتدراندازهتجدیدپایرنتایجبهمنظوررسیدنبه اینال اما -یادآوری

دردورهاندازهگیرریمناسبزمان/دماروشناییودمایمحیطبایددربازهشد زهگیریشارنورییاااند

انجامشود.

 گذار به مقادیر مطلق  5-4-ب

شارنروریبرحسربدمرایمحریطکام هاینسبیبایدمشخصا گیریمطل بااندازهگیریترکیباندازه

فراهمکند.رابرایتمپ



  نورسنجی و الکتریکی های مشخصه گیری اندازه برای آزمون مدار -1-ب شکل

 گرم شوندهبا کاتد پیش های المپ در
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  و کتریکیال های مشخصه گیری اندازه برای آزمون مدار -2-ب شکل

 بدون پیش گرمایش کاتد های المپ در نورسنجی

 

 باال فرکانس با های المپ در نورسنجی و الکتریکی های مشخصه گیری اندازه برای آزمون مدار -3-ب شکل
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  و الکتریکی های مشخصه گیری اندازه برای آزمون مدار -4-ب شکل

 گرمایش اضافی کاتد با های المپ در نورسنجی
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1 پیوست

 )الزامی(

 عمر طول و نوری شار حفظ آزمون روش

کلیات 1-پ

شود.گیریاندازهبپیوستمطاب بایدخودعمرطو ازمعینیزماندرتمپیکنوریشار

:کندکارزیرصور بهبایدتمپعمر،طو آزمونخال در

هواکارکنندوشدیدشوزبدونC50°وC15°هابایددرمحیطآزمایشگاهودردمایبینتمپ -

نبایددرمعرضلرزشبی ازحدوشوکقرارگیرند؛

هابایددروضعیتافقی،کارکنند؛تمپ -

هابایددرهایباتستتغییرداد.تمپترمینا درتماممد آزموننبایداتصات تمپراباتوجهبه -

مداریکهازطر سازندهمنظورشدهاستکارکنند؛

خاموششوند.min15بهمد min45وh2هابایدبعدازهرتمپ -


شود.میاستفادهخاموشmin20وروشنh3دورۀشمالیآمریکایدر -1یادآوری

خاموش(توصیهمیشود.h1روشنوh11ی)شود،دورهتقاضاh3ایغیرازاگردوره -2یادآوری

کنند می کار شبکه بمتناو برق فرکانس با که هایی المپ 2-پ

موردباشد.IEC 60921استانداردال اما مطاب بایداستفادهموردباتست خازن خازنی، مدارهای در

مطابقتداشتهباشد.12568استفادهبایدبامقررا استانداردملی

با4%ازی بنبایدتمپمصرفیتوانشود،میمتص آزمونتمپبهخوداسمیولتاژدرباتستوقتی

سردوولتاژکندمیکارمرجعباتستباوقتیکهاستتمپیآزمونتمپباشد.داشتهتفاو اسمیمقدار

ندارد.انحرا اسمیمقداربا2%ازبی آن
تأثیرمونآزنتایجبراستممکناستفادهموردباتستامااست،اختیاریهاآزموناینبرایهاباتستنوعانتخاب -یادآوری

دارایکهآندلی بهآنالقایینوعتردید،صور درشود.اظهارشده،گرفتهکاربهباتستنوعشودکهمیتوصیهباشد.داشته

شود.میتوصیههستند،نتایجبرمؤثرپارامترهایکمترین

با10%ازبی نبایدهتغایاسمیولتاژدرگرمای پی جریان،کنندکارمیاندازراهکهباییهاتمپدر

باشد.داشتهاختال مربوط،تمپبرگدادهدرشدهتعییناسمیمقدار

                                                 
باشد.میIECدرمرجعCاینپیوستمعاد پیوست-1
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هایتمپدر میاندازراهیکهبا کنندکار IEC 60155استانداردال اما بابایداستفادهمورداندازراهنوع،

باشد.مسئو فروشندهیاسازندهموافقتبابایدموردهردروباشدداشتهمطابقت

استفادهموردباتستفرکان وولتاژبا2%ازبی نبایدتغایهفرکان وولتاژعمر،طو آزمونخال در

باشد.داشتهتفاو 

کنند می کار باال فرکانس با که هایی المپ 3-پ

باشد.IEC 60929استانداردال اما مطاب بایداستفادهموردباتست
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1 پیوست

 می()الزا

 )رنگ بندی( 2فاممختصات 

کلیات 1-ت

هرایراکرهدرتمرپyوxهایرواداریمختصرا فراماینپیوستمقادیراسمیاستانداردشدهومحدوده

گیرد.رود،دربرمیفلورسنتبهکارمی

 مورد فروهاتمپدر یا سازنده وسیله به باید اسمی مقادیر شده، استاندارد غیر فام مختصا  با شندهی

شود.مسئو مشخص
م -یادآوری xختصا فام 1931درسا (CIE)مطاب سیستمرنگسنجیاستانداردکمیتهبینالمللیروشناییyو

.3مراجعهکنید(CIEاز15-2تعیینشدهاست.)بهنشریه

تعریفشده)انحرا استاندارددرتطاب رنگ(SDCM5محدودههایرواداریبهوسیلهبیضیمکآدامبا

ازمقادیراسمیبامعادل زیرتعریفمیشود:SDCM5است.مختصا رنگباانحرا 

52=2
y∆22g+y∆x∆12g2+2

x∆11g

11gانحرا ازمختصا اسمیاستوۀنشاندهند∆yو∆xکهدرآن ،12g22وgبستگیبهاینمقادیر

هاستxزاویهبینقطرب رگبیضیومحورهستند،کهbو،aاسمیدارند.اینضرایبمبنایمحاسب 

میباشند.SDCM1نیمقطرهایب رگتروکوچکتردربیضیbوaو

استانداردمختصات فام  2-ت

درمروردرنرگنرورایجرادشردهتوسرطyوxبرایمختصا فاماستانداردشده،مقادیراسرمیزیرربررای

رود:،برحسبکلوین،بهصور اطالعا تکمیلی(بهکارمیTcطهایمختلف)بادمایرنگمرتبتمپ

                                                 
باشد.میIECدرمرجعDاینپیوستمعاد پیوست-1

2- Chromaticity 

3- CIE 15-2 Colorimetry 
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 yو  xمقادیر اسمی  1-ت جدول

 TC x y «رنگ»

6500F 6400313/0337/0

5000F 5000 346/0359/0

4000F 4040 380/0380/0

3500F 3450 409/0394/0

3000F 2940 440/0403/0

2700F 2720 463/0420/0

رود.،مقادیرزیربهکارمی22gو11g،12gضرایببرای

 22gو  11g ،12gضرایب  2-ت جدول

 11g 12g 22g «رنگ»

6500F 104×86 104×40- 104×45 

5000F 104×56 104×25- 104×28 

4000F 104×5/39 104×5/21- 104×26 

3500F 104×38 104×20- 104×25 

3000F 104×39 104×5/19- 104×5/27 

2700F 104×44 104×6/18- 104×27 

مقادیرزیربهکارمیرود:bو،aبرای

 bو   ،aضرایب  3-ت جدول

  a b «رنگ»

6500F '23°58 00223/000095/0

5000F '37°59 00274/000118/0

4000F '00°54 00313/000134/0

3500F '58°52 00317/000139/0

3000F '10°53 00278/000136/0

2700F '17°57 00258/000137/0
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 1-های درشک  6-تا مکانهندسیجسممحدوده، بخشیاز مقادیراسمیو بههمراه هایرواداری،

 ثابتنشاندادهشدهاست.یهمبستهسیاهوخطوطدمایرنگ

مختصات فام جا به جا شده 3-ت

ها،همانگونهکهدردادهبرگتمپمربوطمشخصشدهاست،جابهجاییج ئریمختصرا خیتمپدربر

هسرتند،همران80دهد،امافقطبرایانواعیکهدارایشراخصرنرگنمراییعمرومیکمتررازفامرخمی

درویمقرادیرگیرد،ولیمرک بیضیبایمورداستفادهقرارمی2-هایرواداریتعیینشدهدربند محدوده

:اسمیتعیینشدهدرجدو زیرباشد

 مختصات فام جا به جا شده 4-ت جدول

 x y «رنگ»

6500F 309/0337/0

5000F 342/0359/0

4000F 375/0380/0

3500F 403/0394/0

3000F 433/0403/0

2700F --
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337/0=y313/0=x

 F 6511استاندارد« رنگ»محدودۀ رواداری برای  -1-ت شکل
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359/0=y346/0=x 

 F 5111استاندارد« رنگ»محدودۀ رواداری برای  -2-ت شکل
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380/0=y380/0=x 

 F 4111استاندارد« رنگ»محدودۀ رواداری برای  -3-ت شکل
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394/0=y409/0=x 

 F 3511استاندارد« رنگ»محدودۀ رواداری برای  -4-ت شکل
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403/0=y440/0=x 

 F 3111استاندارد« رنگ»محدودۀ رواداری برای  -5-ت شکل
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420/0=y463/0=x

 F 2711استاندارد« رنگ»محدودۀ رواداری برای  -6-ت شکل
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1ثپیوست

 دهنده( )آگاهی

 انداز راه و باالست طراحی برای اطالعات

کلیات 1-ث

اطالعرا تمرپ،درسرتکرارکردتضرمینمنظوربها،اندازهراهوهاباتستطراحیزماندرشودمیتوصیه

شود.گرفتهنظردرپیوستاینوبرگدادهدرشدهمشخصمربوط

کنند می کار باال فرکانس با که هایی المپ برای اندازی راه پیش شرایط 2-ث

دادهدرناسربمگرمای پی ال اما کنند،میکارباتفرکان باکهشوندهگرمپی کاتدباهایتمپدر

وIEC 60929اسرتانداردازDپیوسرتدرال امرا ایرنتوضریحاسرت.شردهمشرخصمربروطتمپبرگ

است.شدهارایهIEC 60927استانداردازBپیوست

گرمرای درفرکران براتدردادهاندازیبدونپی ها،اطالعا تکمیلیمربوطبهال اما راهدربرخیتمپ

.استمشخصشدهبرگتمپمربوط

کنند می کار باال فرکانس با که هایی المپ برای استفاده مورد فرکانس 3-ث

جهتومرجعباتستبرایفرکان گسترۀیکاند،شدهطراحیباتفرکان درکاربرایکههاییتمپدر

است.شدهمپ،مشخصهایتدردادهبرگنوری(والکتریکیاندازی،راههای)مشخصههاتمپآزمونانجام

بهآساندستیابیبرایفرکانسیگسترۀاینباشدمناسبباتترفرکان عملیدتی بهبناکهمواردیدر

باشد.نمیباتفرکان هایباتستطراحیکردنمحدودبرایوشدهانتخابآزموننتایجتجدیدپایری

2 فاصله 4-ث
DC گرمایش پیش زمان در قبول قابل 

ts≥tبرایبازمدارولتاژبیشینهمؤثرمقداربرابر8/2مساوییاکمتربایدبازمدارولتاژقل بهقلهمقدار

گرمای پی حالتبهسوئیچینگازبعدتغایهولتاژپریودنیماولینطو در3باریکولتاژهایقلهازباشد.

 د.شوپوشیچشمبایدفرعیبندایندرکنتر لوازمآزمونهنگامبه

                                                 
باشد.میIECدرمرجعEوستاینپیوستمعاد پی-1

2- DC-offset  

3- Narrow voltage peak  
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درکهگونههمانباشد،ts≥tبازمدارولتاژمؤثرمقدارازبی نبایدبازمدارولتاژمتوسط()مقدارDCفاصله

ازکمترts≥tبرایبازمدارولتاژمؤثرمقدارکهمواردیدراست.شدهمشخصمربوطتمپبرگداده

V200فاصلهباشد،شدهمشخصDCمساوییارکمتبایدبازمدارولتاژV200.باشد 

 های جایگزینرواداری مقاومت 5-ث

های جایگزین الکترود المپمقاومت 1-5-ث

باشند.ترازآنکممقدارمقاومتیا±1%جایگ ینالکترودتمپبایدهایرواداریبرایمقادیرمقاومت

ستفادهشود.هایجایگ یناهایغیرالقاییبهعنوانمقاومتشودازمقاومتتوصیهمی

های جایگزین امپدانس المپمقاومت 2-5-ث

مقاومت تمپرواداریبرایمقادیر ایتمپتخلیهبرایامپدان هایجایگ ینالکترود باید مقدار%5±

باشند.ترازآنکممقاومتیا

هایجایگ یناستفادهشود.هایغیرالقاییبهعنوانمقاومتشودازمقاومتتوصیهمی

 1نامتقارن توان بیشینه 6-ث

یعمرتمپگرمای بی ازحدداشتهباشند.محدودکردنهایتمپممکناستدرانتهایچرخهکالهک

تواندردسترسدرالکترودهادرانتهایعمربهعنوانراهیجهتکاه ریسکبرایلوازمکنتر درنظرر

.شودگرفتهمی

.باشد1-ثجدو کترودبرابریاکمترازمقادیرنامتقارنالتوانبیشینهشودتوصیهمی

                                                 
1-Maximum asymmetric power 
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 نامتقارن توان بیشینه -1-ث جدول

 برگ داده شمارۀ

 687استاندارد در

 نامی توان
W 

 ابعاد نامی
mm 

 نامتقارن توان بیشینه کالهک
W 

10204150×165G 5/7
10306225×165G 5/7
10408300×165G 5/7
106013525×165G 5/7
2120 15450×2613G 10
2215 15550×2613G 10
2220 18600×2613G 10
2230 20600×3213G 10
2240 20600×3813G 10
231525970×3813G 10
232030900×2613G 10
234030900×3813G 10
2420362001×2613G 10
2425381050×2613G 10
2430401200×3213G 10
2440402001×3813G 10
2520585001×2613G 10
2530655001×3213G 10
2540655001×3813G 10
2620708001×2613G 10
2640758001×3813G 10
2660805001×3813G 10
2670858001×3813G 10
28401004002×3813G 10
28801254002×3813G 10
30204150×165G 5/7
30306225×165G 5/7
30408300×165G 5/7
424020600×3813G 10
434030900×3813G 10
4440402001×3813G 10
4540655001×3813G 10
4640758001×3813G 10
4660805001×3813G 10
4670858001×3813G 10
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 بیشینه توان نامتقارن -1-ادامه جدول ث

 شمارۀ داده برگ

 استاندارد  ایندر

 توان نامی
W 

 ابعاد نامی
mm 

 بیشینه توان نامتقارن کالهک
W 

48801254002×3813G 10
523020600×3213G 10
524020600×3813G 10
534030900×3813G 10
5430402001×3213G 10
5440402001×3813G 10
5540655001×3813G 10
5840854002×3813G 10
5960602001×38d17R10
5970878001×38d17R10
59801124002×38d17R10
60306220×73/4W5/3
60408320×73/4W5/3
605011420×73/4W5/3
606013520×73/4W5/3
652014550×165G 5/7
653021850×165G 5/7
662024550×165G 5/7
6640281501×165G 5/7
6650354501×165G 5/7
673039850×165G 5/7
6750494501×165G 5/7
6840541501×165G 5/7
6850804501×165G 5/7
722016600×2613G 10
7420322001×2613G 10
7520505001×2613G 10
824020600×386Fa 10
8440402001×386Fa 10
8540655001×386Fa 10
8640392001×388Fa 10
8740578001×388Fa 10
8840754002×388Fa 10
9420322001×266Fa 10
9520505001×266Fa 10
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 1ج پیوست

 دهنده( )آگاهی

 روشنایی چراغ طراحی برای اطالعات

کلیات 1-ج

درشدهدادهمربوطاطالعا تمپ،درستکارکردتضمینمنظوربههاچراغطراحیزماندرشودمیتوصیه

شود.گرفتهنظردرپیوستاینوبرگداده

 خالی فضای 2-ج

درفضایخالیدرونچراغاستاندارد،اینمطاب هایپتممکانیکیگااریجایمنظوربهشودمیتوصیه

دارد.برگشدهدردادهمشخصتمپابعادبیشینهبهبستگیکهشودگرفتهنظر

خازنی مدارهای در استفاده مورد سری های خازن 3-ج

بمناسرسرریهرایخرازنبرایاستمتداو موازیهایخازنمورددرکهخازنبرای10%اولیهرواداری

داردامکانکنند،اثرهمبرناخواستههایرواداریوقتیباتست،وخازنهایرواداریشدنجمعزیرانیست،

شود.تمپضعیفعملکردباعث

کمخازنهایرواداریشودمیتوصیهمربوط،تمپبرگدادهدرشدهتعیینال اما کردنبرآوردهمنظوربه

هرمبررناخواسرتههرایرواداریکرهشروندانتخابایگونهبهباتستقاییالراکتان مولفهوخازنیاباشد

نکنند.اثر

اندازراه کمک 4-ج

برهنیرازمروارداکثرردرکنندمیکاراندازراهبدونمدارهایدرشبکهمتناوببرقفرکان باکههاییتمپ

باشد.چراغمتداو بخ یکتواندمیاندازراهکمکدارند.شدهزمینرسانایاندازراهکمک

تمرپبررگدادهدرشردهمشرخصمقداربیشینهازاندازراهکمکوتمپسطحبینفاصلهشودمیتوصیه

درنظرگرفتهشود.mm3بهعالوهتوصیهمیشودکمینهفاصلهنشود.بیشترمربوط

                                                 
باشد.میIECدرمرجعFاینپیوستمعاد پیوست-1
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 هاداده برگ 2

 برگ گذاری دادهاصول کلی شماره 2-1

شود.میدنبا "INSO"حرو باکهاستاستاندارداینمارهشنشانگراو شماره

است.تمپبرگدادهشمارهنشانگردومشماره

یرکازبری بررگدادهکرهمواردیدرباشد.میبرگدادهصفحهویرای دفعا شمارهنشانگرسومشماره

ویررای دفعرا شرمارهنردتوامیصفحهیکهراست،یکسانبرگدادهشمارهکهاینرغمعلیباشدصفحه

(.IEC 60081)مأخاباشدداشتهمتفاوتی

 های ابعادی برای تعیین ابعاد المپداده برگ 2-2

 ابعادیهای  فهرست داده برگ 2-2-1

13G01-INSO-687یا5Gباشک خطیباکالهکهایتمپ

d5/8×3/4W02-INSO-687و6Fa،8Fa،d17Rباشک خطیباکالهکهایتمپ
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 های المپداده برگ 2-3

 های المپ فهرست داده برگ 2-3-1

 شماره 
 داده 
 برگ

 توان 
 نامی
W 

 فرکانس
Hz 

 ابعاد نامی
mm 

 کالهک
 مدار

برق متناوب  نوع کاتد
 شبکه

 فرکانس باال

102045060150×165G پی گرمشونده-اندازباراه
103065060225×165G پی گرمشونده-ندازاباراه
104085060300×165G پی گرمشونده-اندازباراه
1060135060525×165G پی گرمشونده-اندازباراه
2120155060450×2613G پی گرمشوندهاندازبدونراهاندازباراه

*2215155060550×2613G پی گرمشوندهازاندبدونراهاندازباراه
22201850-600×2613G پی گرمشوندهاندازبدونراهاندازباراه
2230205060600×3213G پی گرمشونده-اندازباراه
2240205060600×3813G پی گرمشونده-اندازباراه
23152550-970×3813G پی گرمشونده-اندازباراه
2320305060900×2613G پی گرمشوندهاندازبدونراهاندازباراه
23403050-900×3813G پی گرمشونده-اندازباراه
24203650-1200×2613G پی گرمشوندهاندازبدونراهاندازباراه
24253850-1050×2613G گرمشوندهپی اندازبدونراهاندازباراه
24304050601200×3213G پی گرمشونده-اندازباراه
24404050601200×3813G پی گرمشونده-اندازباراه
25205850-1500×2613G پی گرمشوندهاندازبدونراهاندازباراه
25306550-1500×3213G پی گرمشونده-اندازباراه
25406550-1500×3813G پی گرمشونده-اندازباراه
26207050601800×2613G پی گرمشوندهاندازبدونراهاندازباراه
26407550-1800×3813G پی گرمشونده-اندازباراه

*26608050-1500×3813G پی گرمشونده-اندازباراه
*26708550-1800×3813G پی گرمشونده-اندازباراه

284010050-2400×3813G پی گرمشونده-اندازباراه
*288012550-2400×3813G پی گرمشونده-اندازباراه

302045060150×165G گرمشونده،مقاومتباتپی -اندازبدونراه
303065060225×16  5G گرمشونده،مقاومتباتپی -اندازدونراهب
304085060300×165G گرمشونده،مقاومتباتپی -اندازبدونراه
4240205060600×3813G گرمشونده،مقاومتباتپی -اندازبدونراه
43403050-900×3813G گرمشونده،مقاومتباتپی -اندازبدونراه
44404050601200×3813G گرمشونده،مقاومتباتپی -اندازبدونراه
45406550-1500×3813G گرمشونده،مقاومتباتپی -اندازبدونراه
46407550-1800×3813G گرمشونده،مقاومتباتپی -اندازبدونراه

*46608050-1500×3813G گرمشونده،مقاومتباتپی -ندازابدونراه
*46708550-1800×3813G گرمشونده،مقاومتباتپی -اندازبدونراه

488012550-2400×3813G گرمشونده،مقاومتباتپی -اندازبدونراه



  1398سال  :وم(د)تجدید نظر  687 شمارۀ ایرانملی  استاندارد

44 

المپ های برگ داده فهرست ادامۀ

 شماره 
 داده 
 برگ

 توان 
 نامی
W 

 فرکانس
Hz 

 د نامیابعا
mm 

 کالهک
 مدار

برق متناوب  نوع کاتد
 شبکه

 فرکانس باال

5230205060600×3213G گرمشونده،مقاومتباتپی -اندازبدونراه
5240205060600×3813G گرمشونده،مقاومتباتپی -اندازبدونراه
5340305060900×3813G گرمشونده،مقاومتبات پی-اندازبدونراه
54304050601200×3213G گرمشونده،مقاومتباتپی -اندازبدونراه
54404050601200×3813G گرمشونده،مقاومتباتپی -اندازبدونراه
55406550-1500×3813G گرمشونده،مقاومتباتپی -اندازبدونراه
58408550-2400×3813G گرمشونده،مقاومتباتپی -اندازبدونراه
596060-601200×38d17Rگرمشونده،مقاومتباتپی -اندازبدونراه
597087-601800×38d17Rگرمشونده،مقاومتباتپی -اندازبدونراه
5980112-602400×38d17Rرمشونده،مقاومتباتگپی اندازبدونراه
60306k25220×73/4W پی گرمشوندهاندازبدونراه
60408k25320×73/4W  پی گرمشوندهاندازبدونراه
605011k25420×73/4W -پی گرمشوندهاندازبدونراه
606013k25520×73/4W -پی گرمشوندهاندازبدونراه
652014k20≤550×165G -پی گرمشوندهاندازبدونراه
653021k20≤850×165G -پی گرمشوندهاندازبدونراه
662024k20≤550×165G-پی گرمشوندهاندازبدونراه
664028k20≤1150×165G -پی گرمشوندهاندازبدونراه
665035k20≤1450×165G -پی گرمشوندهاندازبدونراه
673039k20≤850×165G -پی گرمشوندهاندازبدونراه
675049k20≤1450×165G -پی گرمشوندهاندازبدونراه
684054k20≤1150×165G -پی گرمشوندهاندازبدونراه
685080k20≤1450×165G -پی گرمشوندهدازانبدونراه
722016k20≤600×2613G -پی گرمشوندهاندازبدونراه
742032k20≤1200×2613G -پی گرمشوندهاندازبدونراه
752050k20≤1500×2613G-پی گرمشوندهاندازبدونراه
82402050-600×386Faای پی گرمبدون-اندازبدونراه
84404050-1200×386Faای گرمپی بدون-اندازبدونراه
85406550-1500×386Faای گرمپی بدون-اندازبدونراه
864039-601200×388Faای گرمپی بدون-اندازبدونراه
874057-601800×388Faای گرمپی بدون-اندازبدونراه
884075-602400×388Faای گرمپی بدون-اندازبدونراه
942032k20≤1200×266Fa-ای گرمپی بدوناندازبدونراه
952050k20≤1500×266Fa-ای گرمپی بدوناندازبدونراه

اصوتًبهمنظورتعویضپایریدرنظرگرفتهشدهاست.*
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 توان ترتیببه مپال های برگ داده فهرست 1-7-1

 شماره 
 داده 
 برگ

 توان 
 نامی
W 

 فرکانس
Hz 

 ابعاد نامی
mm 

 کالهک
 مدار

برق متناوب  نوع کاتد
 شبکه

 فرکانس باال

102045060150×165G پی گرمشونده-اندازباراه
302045060150×165G گرمشونده،مقاومتباتپی -اندازبدونراه
103065060225×165G پی گرمشونده-اندازباراه
303065060225×165G گرمشونده،مقاومتباتپی -اندازبدونراه
60306k25220×73/4W -پی گرمشوندهاندازبدونراه
104085060300×165G پی گرمشونده-اندازباراه
304085060300×165G گرمشونده،مقاومتباتپی -اندازبدونراه
60408k25320×73/4W -پی گرمشوندهاندازبدونراه
605011k25420×73/4W -پی گرمشوندهاندازبدونراه
1060135060525×165G پی گرمشونده-اندازباراه
606013k25520×73/4W -پی گرمشوندهندازابدونراه
652014k20≤550×165G -پی گرمشوندهاندازبدونراه
2120155060450×2613G پی گرمشوندهاندازبدونراهاندازباراه

*2215155060550×2613G پی گرمشوندهاندازبدونراهاندازباراه
722016k20≤600×2613G -پی گرمشوندهاندازاهبدونر
22201850-600×2613G پی گرمشوندهاندازبدونراهاندازباراه
2230205060600×3213G پی گرمشونده-اندازباراه
2240205060600×3813G پی گرمشونده-اندازباراه
4240205060600×3813G رمشونده،مقاومتباتگپی -اندازبدونراه
5230205060600×3213G پایینگرمشونده،مقاومتپی -اندازبدونراه
5240205060600×3813G پایینگرمشونده،مقاومتپی -اندازبدونراه
82402050-600×386Faای گرمپی بدون-اندازبدونراه
653021k20≤850×165G -پی گرمشوندهاندازبدونراه
662024k20≤550×165G -پی گرمشوندهاندازبدونراه
23152550-970×3813G پی گرمشونده-اندازباراه
664028k20≤1150×165G -پی گرمشوندهاندازبدونراه
2320305060900×2613G پی گرمشوندهاندازبدونراهاندازراهبا
23403050-900×3813G پی گرمشونده-اندازراهاب
43403050-900×3813G گرمشونده،مقاومتباتپی -اندازبدونراه
5340305060900×3813G پایینگرمشونده،مقاومتپی -اندازبدونراه
742032k20≤1200×2613G -پی گرمشوندهاندازراهبدون
942032k20≤1200×266Fa-ای گرمپی بدوناندازبدونراه
665035k20≤1450×165G -پی گرمشوندهاندازبدونراه
24203650-1200×2613G پی گرمشوندهاندازبدونراهاندازراهاب
24253850-1050×2613G پی گرمشوندهاندازبدونراهازاندراهاب
673039k20≤850×165G -پی گرمشوندهاندازبدونراه
864039-601200×388Faای گرمپی بدون-اندازبدونراه
24304050601200×3213G پی گرمشونده-اندازراهاب
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 های المپ به ترتیب توان فهرست داده برگ

 شماره 
 داده 
 برگ

 توان 
 نامی
W 

 فرکانس
Hz 

 ابعاد نامی
mm 

 کالهک
 مدار

برق متناوب  نوع کاتد
 شبکه

 فرکانس باال

24404050601200×3813G پی گرمشونده-اندازراهاب
44404050601200×3813G گرمشونده،مقاومتباتپی -اندازبدونراه
54304050601200×3213G پایینگرمشونده،مقاومتپی -اندازبدونراه
54404050601200×3813G پایینگرمشونده،مقاومتپی -اندازبدونراه
84404050-1200×386Faای گرمپی بدون-اندازبدونراه
675049k20≤1450×165G -گرمشوندهپی اندازبدونراه
752050k20≤1500×2613G -پی گرمشوندهاندازبدونراه
952050k20≤1500×266Fa-ای گرمپی بدوناندازبدونراه
684054k20≤1150×165G -پی گرمشوندهاندازبدونراه
874057-601800×388Faای گرمپی بدون-اندازبدونراه
25205850-1500×2613G گرمشوندهپی اندازبدونراهاندازراهاب
596060-601200×38d17Rپایین،مقاومتپی گرمشونده-اندازبدونراه
25306550-1500×3213G پی گرمشونده-اندازراهاب
25406550-1500×3813G پی گرمشونده-اندازراهاب
45406550-1500×3813G باتگرمشونده،مقاومتپی -اندازبدونراه
55406550-1500×3813G پایینگرمشونده،مقاومتپی -اندازبدونراه
85406550-1500×386Faپی گرمشوندهبدون-اندازبدونراه
26207050601800×2613G شوندهپی گرماندازبدونراهاندازباراه
26407550-1800×3813G پی گرمشونده-اندازباراه
46407550-1800×3813G باتگرمشونده،مقاومتپی -اندازبدونراه
884075-602400×388Faای گرمپی پی بدون-اندازبدونراه

*26608050-1500×3813G هپی گرمشوند-اندازباراه
46608050-1500×3813G باتگرمشونده،مقاومتپی -اندازبدونراه
685080k20≤1450×165G -پی گرمشوندهاندازبدونراه

*26708550-1800×3813G پی گرمشونده-اندازباراه
*46708550-1800×3813Gباتومتگرمشونده،مقاپی -اندازبدونراه

58408550-2400×3813Gپایینگرمشونده،مقاومتپی -اندازبدونراه
597087-601800×38d17Rپایینگرمشونده،مقاومتپی -اندازبدونراه
284010050-2400×3813Gگرمشوندهپی -اندازباراه
5980112-602400×38d17Rپایینگرمشونده،مقاومتپی -ازاندبدونراه

*288012550-2400×3813Gپی گرمشونده-اندازباراه
488012550-2400×3813Gباتگرمشونده،مقاومتپی -اندازبدونراه

اصوتًبهمنظورتعویضپایریدرنظرگرفتهشدهاست.*
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 کالهک دو فلورسنت های المپ

 المپ ابعاد تعیین برای ابعادی رگب داده

خطی –شکل 



رود.هایاستانداردتمپمربوطبهکارمیاینشک فقطبراینشاندادنابعادیاستکهبایدکنتر شودوهمراهبرگ

مراجعهکنید(1IEC-60061ازاستاندارد52-7004)بهدادهبرگ5Gکالهک

مراجعهکنید(1IEC-60060تانداردازاس51-7004)بهدادهبرگ13Gکالهک

 

13Gو5Gهایهایباکالهکبرایتمپ

آید.مشخصشدهاستبهدستمیXایکهباازمقدارپایهCوA،Bمقادیر

A=سطحبیرونییککالهکتاسطحبیرونیکالهکدیگر

A=Xیشینهب

B=روهایکالهکروبسطحبیرونییککالهکتاانتهایشاخک

 B=mm1/7+Xبیشینه

(B=mm6/4+X)دربرخیازکشورها،کمینهB=mm7/4+Xکمینه

C=هاطو کلیبینانتهایشاخک

 C(=1/7×2+)X=mm2/14+Xبیشینه

=مشخصنشدهاست.Cکمینه

هایتمپباسیستمباتمطابقتدارند.ابعادمشخصشدهدردادهبرگ
رود.بینمقادیرگردشدهازدستمیهمسانیشوند،واضحاستکهمیدرمواردیکهمقادیرمحاسبهشدهبهاینچتبدی  -1 یادآوری

اسرترهتاند،بشدهبهینههامتفاو است.ازآنجاکهاینمشخصا دادهبرگباج ئیبهطورابعاددرمشخصا فنی،دربرخیموارد -2یادآوری 

مطلوبدرنظرگرفتهمیشوند.مقادیردادهبرگبعنوانموجوددرابعاد.دنادهنشوتغییرد

16/5وبرهصرور برحسربایرنچهاتوسططو کلیتمپبیندونگهدارنردهآمریکاییاص ،اینتمپهایدربرخیازانواعتمپ -3یادآوری 

.شوندمشخصمی13Gهایبرایکالهکاینچضخامت8/3وG 5هایاینچضخامتبرایکالهک

1-11-INSO-687 
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 کالهکدو  فلورسنت های المپ

 المپ ابعاد تعیین برای ابعادی برگ داده

خطی –شکل 



رود.هایاستانداردتمپمربوطبهکارمیاینشک فقطبراینشاندادنابعادیاستکهبایدکنتر شودوهمراهبرگ

مراجعهکنید(1IEC-60061اردازاستاند55-7004)بهدادهبرگ6Faکالهک



مراجعهکنید(IEC 60061-1ازاستاندارد57-7004)بهدادهبرگ8Faکالهک



مراجعهکنید(IEC 60061-1 ازاستاندارد56-7004)بهدادهبرگd17Rکالهک



مراجعهکنید(IEC 60061-1ازاستاندارد115-7004)بهدادهبرگd5/8×3/4Wکالهک




2-12-INSO-687 
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 کالهک دوداده برگ المپ فلورسنت  

 

1صفحه

ILCOS: FD-4-E-G5-16/150 

 توان نامی
W 

 ابعاد نامی کالهک کاتد مدار

5G150×16گرمشوندهپی باراهانداز4



 (mm)ابعاد 

A B C  D 

 بیشینه بیشینه بیشینهکمینهبیشینه

9/135 6/140 0/143 1/150 0/16 



 اندازی های راه صهمشخ

 فرکانس
Hz 

 ولتاژ اسمی باالست
V 

 ولتاژ آزمون)مؤثر(
V 

 اندازی زمان راه
 s 

50120/1105/10330
60 120/110 5/10330 



 های الکتریکی مشخصه

 فرکانس
Hz 

 توان اسمی
W 

 ولتاژ )مؤثر( در دو سر المپ
V 

جریان 
 اسمی
 المپ

A 

 جریان 
 پیش گرمایش

 اسمی
A 

 بیشینه ینهکم اسمی

505/4292434170/0205/0
605/4292434170/0205/0

مراجعهشود.2-بهزیربند :فاممختصا 

 های کاتدی مشخصه

 جریان آزمون 
A 

 Ωمقاومت هر کاتد 

 بیشینه کمینه اسمی
110/08060100

است.Ω120وبیشینهآنΩ90درژاپنمقاومتاسمیهرکاتد -یادآوری

4-1121-INSO-687 
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 کالهک دو فلورسنت المپ برگ داده 

 

2صفحه

ILCOS: FD-4-E-G5-16/150 

 های باالست مرجع مشخصه

 فرکانس
Hz 

 نامی توان
W 

 اسمی ولتاژ
V 

 کالیبراسیون جریان
A 

 جریان به ولتاژ نسبت
Ω 

 توان ضریب

506127160/070012/0

606118160/0650075/0



 اطالعات برای طراحی باالست 

Hz 5060 فرکان 

                                          A جریانپی گرمای کاتد
144/0144/0کمینه

275/0275/0بیشینه

5/1035/103)مؤثر(کمینه Vولتاژمداربازدوسرراهانداز

 400400)قله(بیشینه ولتاژمداربازدوسرتمپ

 Ω140 140 مقاومتجایگ یندوکاتدبهطورسری

 68 68بیشینه)مؤثر( Vاندازدرخال کارتمپولتاژدوسرراه



 اطالعات برای طراحی راه انداز

 ولتاژ ضربه 
V 

 ره بسته نشدناولتاژ دوب
V 

بیشینهکمینه

25070



 

4-1121-INSO-687 
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 3صفحههککالدو فلورسنت المپ برگ داده 

ILCOS: FD-4-E-G5-16/150 

 اطالعات برای طراحی باالست فرکانس باال


 HFگیری شدۀ باالست  های اندازه مشخصه
 فرکانس

kHz 
 یتوان نام

W 
 ولتاژ اسمی

V 
 جریان کالیبراسیون

A 
 مقاومت
Ω 

448150160 26تا20
 

 های نمونه المپمشخصه

 فرکانس
kHz 

 توان المپ
W 

 پولتاژ الم
V 

 جریان المپ
A 

20≤ 6/32415/0
≥kHz 20 فرکان 

 کار عادی

                     ID Aجریانکارتمپ
 090/0 کمینه

 180/0 بیشینه

 190/0 بیشینه                     A جریاندرهریکازسیمهایتغای کاتد

 کنندگیکار در حالت کم سو

 IDAجریانکارتمپ
 015/0 هکمین

 090/0 بیشینه

ILHتغای کاتد:هایکمین جمعتواندوجریان
2 + ILL

2 = X1 – Y1ID 
ILH:تغای کاتدهایموردنظردوجریانجمعتوان

2 + ILL
2 = X1 – 0.3 Y1ID  A2

X1 A
2

 022/0 

Y1 A 205/0 

ILHتغایهکاتد:هایبیشین جمعتواندوجریان
2 + ILL

2 = X2 –Y2ID A2
X2 A

2
 030/0 

Y2 A 050/0- 
 ILH

 جریاندرهریکازسیمهایتغای کاتد

 ILL 

A 190/0بیشینه
A 120/0 بیشینه 

 مقاومتجایگ ینهرکاتدبرایآزمونال اما کمسوکنندگی
RTest1 Ω 80
RTest2 Ω 90 

جریانآزمونnمقاومتجایگ یندر%
Ω 10R%10 

n= 

 5001 کمینه

 1800 بیشینه

Ω 30R %30 510 نامی 

Ω 60R %60 240 نامی 

 s 1/3 s < ts < 4/1های راه اندازی  الزامات راه اندازی با پیش گرمایش کاتد برای زمان

 Emin= Qmin + Pmints Jکمینهانرژیپی گرمای کاتد
Qmin (J) 0/1 

Pmin (w)7/0
 11 بیشینه)مؤثر( E (t) < EminVولتاژدوسرهرکاتدبرای

Ω 50مقاومتجایگ ینهرکاتد،برایآزمونال اما کمینهپی گرمای کاتد

 Emax= Qmax + PmaxtsJبیشینهانرژیپی گرمای کاتد
Qmax (J) 5/1 

Pmax (w)1/1 

 Ω 65 پی گرمای کاتدبیشینهمقاومتجایگ ینهرکاتد،برایآزمونال اما 

ربازدوسرتمپولتاژمدا
V 

 )باوسیلهراهاندازی(

 90 بیشینه)مؤثر( t ≤ tsولتاژبدونجرقه

 زنیولتاژجرقه
t > ts (+10°C) )160 کمینه)مؤثر 

t > ts (-15°C) )220 کمینه)مؤثر 

 Ω 150....50گسترهمقاومتجایگ ینهرکاتد،برایآزمونال اما ولتاژمدارباز
 

4-1121-INSO-687 



  1398سال  :وم(د)تجدید نظر  687 شمارۀ ایرانملی  استاندارد

52 

 کالهکدو  فلورسنت المپ برگ داده 

 

1صفحه

ILCOS: FD-6-E-G5-16/225 

 نامی توان
W 

 ابعاد نامی  کالهک کاتد مدار

5G225×16شوندهگرمپی اندازراهبا6



 (mm) ابعاد

A B C  D 

 بیشینه بیشینه بیشینهکمینه بیشینه

1/212 8/216 2/219 3/226 0/16 



 اندازی اهر های مشخصه

 فرکانس
Hz 

 باالست اسمی ولتاژ
V 

 )مؤثر(آزمون ولتاژ
V 

 اندازی راه زمان
s 

50120/1105/10330
60 120/110 5/10330 



 کتریکیلا های مشخصه

 فرکانس
Hz 

 توان
 اسمی

W 

 المپ سر دو در )مؤثر( ولتاژ
V 

  جریان
 اسمی
 المپ

A 

  جریان
 پیش گرمایش

 اسمی
A 

 نهبیشی کمینه اسمی

506423648160/0205/0
606423648160/0205/0

مراجعهشود.2-بهزیربند :مختصا فام

 کاتدی های مشخصه

 جریان آزمون 
A 

 Ωمقاومت هر کاتد 

 بیشینه کمینه اسمی
110/08060100

است.Ω120وبیشینهآنΩ90درژاپنمقاومتاسمیهرکاتد -یادآوری
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  1398سال  :وم(د)تجدید نظر  687 شمارۀ ایرانملی  استاندارد

53 

 کالهکدو  فلورسنت المپ برگ داده 

 

2صفحه

ILCOS: FD-6-E-G5-16/150 

 های باالست مرجع مشخصه

 فرکانس
Hz 

 نامی توان
W 

 اسمی ولتاژ
V 

 کالیبراسیون جریان
A 

 جریان به ولتاژ نسبت
Ω 

 توان ضریب

506127160/070012/0

606118160/0650075/0



 ی طراحی باالست اطالعات برا

Hz 5060 فرکان 

                                          A جریانپی گرمای کاتد
144/0144/0کمینه

275/0275/0)مؤثر(کمینه

V 5/1035/1035/103ولتاژمداربازدوسرراهانداز

 400400)قله(بیشینه Vولتاژمداربازدوسرتمپ

 Ω140 140 جایگ یندوکاتدبهطورسریمقاومت

 68 68)مؤثر(بیشینه Vولتاژدوسرتمپدرخال کارتمپ



 اطالعات برای طراحی راه انداز

 ولتاژ ضربه 
V 

 نشدن ره بستهاولتاژ دوب
V 

بیشینهکمینه

25070
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  1398سال  :وم(د)تجدید نظر  687 شمارۀ ایرانملی  استاندارد

54 

 3صفحهکالهکدو فلورسنت المپ برگ داده 

ILCOS: FD-6-E-G5-16/225 

 باال فرکانس باالست طراحی برای اطالعات


 HFگیری شدۀ باالست  های اندازه مشخصه
 فرکانس

kHz 
 توان نامی

W 
 ولتاژ اسمی

V 
 جریان کالیبراسیون

A 
 مقاومت
Ω 

672150240 26تا20
 

 های نمونه المپمشخصه

 فرکانس
kHz 

 المپ توان
W 

 المپ ولتاژ
V 

 المپ جریان
A 

20≤ 4/53615/0
≥kHz 20 فرکان 

 عادی کار

 ID Aتمپکارجریان
 090/0 کمینه

 180/0 بیشینه

 190/0 بیشینه A کاتدتغای هایسیمازیکهردرجریان

 کنندگیسو کم حالت در کار

 ID Aتمپکارجریان
 015/0 کمینه

 090/0 بیشینه

ILHی کاتد:هایتغاکمین جمعتواندوجریان
2 + ILL

2 = X1 – Y1ID 
ILH:هایموردنظرتغای کاتددوجریانجمعتوان

2 + ILL
2 = X1 – 0.3 Y1ID  

A2
X1 A

2
 022/0 

Y1 A 205/0 

ILHکاتد:یهاتغهایجریاندوتوانجمعبیشین 
2 + ILL

2 = X2 –Y2ID A2
X2 A

2
 030/0 

Y2 A 050/0- 
 ILH

 هایتغای کاتدجریاندرهریکازسیم

 ILL 

A 190/0بیشینه
A 120/0 بیشینه 

 کنندگیسوکمال اما آزمونبرایکاتدهرجایگ ینمقاومت
RTest1 Ω 80
RTest2 Ω 90 

آزمونجریانn%درجایگ ینمقاومت
Ω 10R%10 

n= 

 4002 کمینه

 3000 بیشینه

Ω 30R %30 820 نامی 

Ω 60R %60 360 نامی 

 s 1/3 s < ts < 4/1های راه اندازی  الزامات راه اندازی با پیش گرمایش کاتد برای زمان

 Emin= Qmin + Pmints Jدکاتگرمای پی انرژیکمینه
Qmin (J) 0/1 

Pmin (w)7/0
 11 )مؤثر(بیشینه E (t) < EminVبرایکاتدهرسردوولتاژ

Ω 50کاتدگرمای پی کمینهال اما ونآزمبرایکاتد،هرجایگ ینمقاومت

 Emax= Qmax + PmaxtsJکاتدگرمای پی انرژیبیشینه
Qmax (J) 5/1 

Pmax (w)1/1 

 Ω 65 کاتدگرمای پی بیشینهال اما آزمونبرایکاتد،هرجایگ ینمقاومت

تمپسردوبازمدارولتاژ
V 

 اندازی(راهوسیلهبا)

 100 )مؤثر(بیشینه t ≤ tsرقهجبدونولتاژ

 زنیجرقهولتاژ
t > ts (+10°C) 185 )مؤثر(کمینه 

t > ts (-15°C) 250 )مؤثر(کمینه 

 Ω 150....50ولتاژمداربازال اما آزمونبرایکاتد،هرجایگ ینمقاومتگستره
 

4-1131-INSO-687 



  1398سال  :وم(د)تجدید نظر  687 شمارۀ ایرانملی  استاندارد

55 

 کالهکدو  فلورسنت المپ برگ داده

 

1صفحه

ILCOS: FD-8-E-G5-16/300 

 نامی توان
W 

 ابعاد نامی  کالهک کاتد مدار

5G300×16شوندهگرمپی اندازراهبا8



 (mm) ابعاد

A B C  D 

 بیشینه بیشینه بیشینهکمینه بیشینه

3/288 0/293 4/295 5/302 0/16 



 اندازی راه های مشخصه

 فرکانس
Hz 

 باالست اسمی ولتاژ
V 

 )مؤثر(آزمون ولتاژ
V 

 اندازی راه زمان
s 

50120/1105/10330
60 120/110 5/10330 



 کتریکیلا های مشخصه

 فرکانس
Hz 

 توان
 اسمی

W 

 المپ سر دو در )مؤثر( ولتاژ
V 

  جریان
 اسمی
 المپ

A 

  جریان
 پیش گرمایش

 اسمی
A 

 بیشینه کمینه اسمی

501/7564864145/0205/0
602/7574864145/0205/0

مراجعهشود.2-مختصا فام:بهزیربند 

 کاتدی های مشخصه

 جریان آزمون 
A 

 Ωمقاومت هر کاتد 

 بیشینه کمینه اسمی
110/08060100

.استΩ110بیشینهآنوΩ50درژاپنمقاومتاسمیهرکاتد -یادآوری
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  1398سال  :وم(د)تجدید نظر  687 شمارۀ ایرانملی  استاندارد

56 

 کالهکدو  فلورسنت المپ برگ داده 

 

2فحهص

ILCOS: FD-8-E-G5-16/300 

 های باالست مرجع مشخصه

 فرکانس
Hz 

 نامی توان
W 

 اسمی ولتاژ
V 

 کالیبراسیون جریان
A 

 جریان به ولتاژ نسبت
Ω 

 توان ضریب

506127160/070012/0

606118160/0650075/0



 اطالعات برای طراحی باالست 

Hz 5060 فرکان 

Aکاتدجریانپی گرمای 
144/0144/0کمینه

275/0275/0بیشینه

5/1035/103)مؤثر(کمینه Vولتاژمداربازدوسرراهانداز

 400400)قله(بیشینه Vولتاژمداربازدوسرتمپ

 Ω140 140 مقاومتجایگ یندوکاتدبهطورسری

 68 68)مؤثر(بیشینه Vمپدرخال کارتمپولتاژدوسرت



 اطالعات برای طراحی راه انداز

 ولتاژ ضربه 
V 

 ره بسته نشدناولتاژ دوب
V 

بیشینهکمینه

25070



 

4-1141-INSO-687 



  1398سال  :وم(د)تجدید نظر  687 شمارۀ ایرانملی  استاندارد

57 

 3صفحهکالهکدو فلورسنت المپ برگ داده 

ILCOS: FD-8-E-G5-16/300 

 االب فرکانس باالست طراحی برای اطالعات


 HFگیری شدۀ باالست  های اندازه مشخصه
 فرکانس

kHz 
 توان نامی

W 
 ولتاژ اسمی

V 
 جریان کالیبراسیون

A 
 مقاومت
Ω 

8100150333 26تا20
 

 های نمونه المپمشخصه

 فرکانس
kHz 

 المپ توان
W 

 المپ ولتاژ
V 

 المپ جریان
A 

20≤ 5/75015/0
≥kHz 20 فرکان 

 عادی کار

 ID Aتمپکارنجریا
 090/0 کمینه

 180/0 بیشینه

 190/0 بیشینه A کاتدتغای هایسیمازیکهردرجریان

 کنندگی سو کم حالت در کار

 IDAتمپکارجریان
 015/0 کمینه

 090/0 بیشینه

ILHهایتغای کاتد:کمین جمعتواندوجریان
2 + ILL

2 = X1 – Y1ID 
ILH:هایموردنظرتغای کاتددوجریانجمعتوان

2 + ILL
2 = X1 – 0.3 Y1ID  A2

X1 A
2

 022/0 

Y1 A 205/0 

ILHکاتد:یهاتغهایجریاندوتوانجمعبیشین 
2 + ILL

2 = X2 –Y2ID A2
X2 A

2
 030/0 

Y2 A 050/0- 
 ILH

 جریاندرهریکازسیمهایتغای کاتد

 ILL 

A 190/0بیشینه
A 120/0 بیشینه 

 کنندگیسوکمال اما آزمونبرایکاتدهرجایگ ینمقاومت
RTest1 Ω 80
RTest2 Ω 90 

آزمونجریانn%درجایگ ینمقاومت
Ω 10R%10 

n= 

 3300 کمینه

 5100 بیشینه

Ω 30R %30 1200 نامی 

Ω 60R %60 560 نامی 

 s 1/3 s < ts < 4/1راه اندازی  های الزامات راه اندازی با پیش گرمایش کاتد برای زمان

 Emin= Qmin + Pmints Jدکاتگرمای پی انرژیکمینه
Qmin (J) 0/1 

Pmin (w)7/0
 11 )مؤثر(بیشینه E (t) < EminVبرایکاتدهرسردوولتاژ

Ω 50کاتدگرمای پی کمینهال اما آزمونبرایکاتد،هرجایگ ینمقاومت

 Emax= Qmax + PmaxtsJکاتدگرمای پی انرژیبیشینه
Qmax (J) 5/1 

Pmax (w)1/1 

 Ω 65 کاتدگرمای پی بیشینهال اما آزمونبرایکاتد،هرجایگ ینمقاومت

تمپسردوبازمدارولتاژ
V 

 اندازی(راهوسیلهبا)

 100 )مؤثر(بیشینه t ≤ tsجرقهبدونولتاژ

 زنیجرقهولتاژ
t > ts (+10°C) 200 )مؤثر(کمینه 

t > ts (-15°C) 280 )مؤثر(کمینه 

 Ω 150....50ولتاژمداربازال اما آزمونبرایکاتد،هرجایگ ینمقاومتگستره
 

4-1141-INSO-687 



  1398سال  :وم(د)تجدید نظر  687 شمارۀ ایرانملی  استاندارد

58 

 کالهکدو  فلورسنت المپ برگ داده 

 

1صفحه

ILCOS: FD-13-E-G5-16/525 

 نامی توان
W 

 ابعاد نامی  کالهک کاتد مدار

5G525×16شوندهگرمپی اندازراهبا13



 (mm) ابعاد

A B C  D 

 بیشینه بیشینه بیشینهکمینه بیشینه

9/516 6/521 0/524 1/531 0/16 



 اندازی راه های مشخصه

 فرکانس
Hz 

 باالست اسمی ولتاژ
V 

 )مؤثر(آزمون ولتاژ
V 

 اندازی راه زمان
s 

5022019830
60 220 19830 



 کتریکیلا های مشخصه

 فرکانس
Hz 

 توان
 اسمی

W 

 المپ سر دو در )مؤثر( ولتاژ
V 

  جریان
 اسمی
 المپ

A 

  جریان
 پیش گرمایش

 اسمی
A 

 بیشینه کمینه اسمی

50139585105165/0225/0
601395**165/0225/0

مراجعهشود.2-مختصا فام:بهزیربند 

 تدیکا های مشخصه

 جریان آزمون 
A 

 Ωمقاومت هر کاتد 

 بیشینه کمینه اسمی
110/08060100

تحتبررسی *
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  1398سال  :وم(د)تجدید نظر  687 شمارۀ ایرانملی  استاندارد

59 

 کالهکدو  فلورسنت المپ برگ داده 

 

2صفحه

ILCOS: FD-13-E-G5-16/525 

 های باالست مرجع مشخصه

 فرکانس
Hz 

 توان نامی
W 

 ولتاژ اسمی
V 

 جریان کالیبراسیون
A 

 ولتاژ به جریان نسبت
Ω 

 ضریب توان

5013220165/0107012/0

6013236165/01200075/0



 اطالعات برای طراحی باالست 

Hz 5060 فرکان 

 Aجریانپی گرمای کاتد
146/0146/0کمینه

297/0297/0بیشینه

198198کمینه)مؤثر( Vراهاندازولتاژمداربازدوسر

 400400بیشینه)قله( Vولتاژمداربازدوسرتمپ

 Ω140 140 مقاومتجایگ یندوکاتدبهطورسری

 128 128بیشینه)مؤثر( Vولتاژدوسرتمپدرخال کارتمپ



 اطالعات برای طراحی راه انداز

 ولتاژ ضربه 
V 

 دنره بسته نشاولتاژ دوب
V 

بیشینهکمینه

400140



 

4-1161-INSO-687 



  1398سال  :وم(د)تجدید نظر  687 شمارۀ ایرانملی  استاندارد

60 

 3صفحهکالهکدو فلورسنت المپ برگ داده 

ILCOS: FD-13-E-G5-16/525 

 باال فرکانس باالست طراحی برای اطالعات


 HFگیری شدۀ باالست  های اندازه مشخصه
 فرکانس

kHz 
 توان نامی

W 
 ولتاژ اسمی

V 
 جریان کالیبراسیون

A 
 مقاومت
Ω 

13170150567 26تا20
 

 های نمونه المپمشخصه

 فرکانس
kHz 

 المپ توان
W 

 المپ ولتاژ
V 

 المپ جریان
A 

20≤ 8/128515/0
≥kHz 20 فرکان 

 عادی کار

 ID Aتمپکارجریان
 090/0 کمینه

 180/0 بیشینه

 190/0 بیشینه A کاتدتغای هایسیمازیکهردرجریان

 کنندگیسو کم حالت در کار

 IDAتمپکارجریان
 015/0 کمینه

 090/0 بیشینه

ILHهایتغای کاتد:کمین جمعتواندوجریان
2 + ILL

2 = X1 – Y1ID 
ILH:هایموردنظرتغای کاتددوجریانجمعتوان

2 + ILL
2 = X1 – 0.3 Y1ID  A2

X1 A
2

 022/0 

Y1 A 205/0 

ILHکاتد:یهاتغهایانجریدوتوانجمعبیشین 
2 + ILL

2 = X2 –Y2ID A2
X2 A

2
 030/0 

Y2 A 050/0- 
 ILH

 جریاندرهریکازسیمهایتغای کاتد

 ILL 

A 190/0بیشینه
A 120/0 بیشینه 

 کنندگیسوکمال اما آزمونبرایکاتدهرجایگ ینمقاومت
RTest1 Ω 80
RTest2 Ω 90 

آزمونجریانn%درجایگ ینمقاومت
Ω 10R%10 

n= 

 6200 کمینه

 9100 بیشینه

Ω 30R %30 2200 نامی 

Ω 60R %60 1000 نامی 

 s 1/3 s < ts < 4/1های راه اندازی  الزامات راه اندازی با پیش گرمایش کاتد برای زمان

 Emin= Qmin + Pmints Jدکاتگرمای پی انرژیکمینه
Qmin (J) 0/1 

Pmin (w)7/0
 11 )مؤثر(بیشینه E (t) < EminVبرایکاتدهرسردوولتاژ

Ω 50کاتدگرمای پی کمینهال اما آزمونبرایکاتد،هرجایگ ینمقاومت

 Emax= Qmax + PmaxtsJکاتدگرمای پی انرژیبیشینه
Qmax (J) 5/1 

Pmax (w)1/1 

 Ω 65 کاتدگرمای پی بیشینهال اما آزمونبرایکاتد،هرجایگ ینمقاومت

تمپسردوبازمدارولتاژ
V 

 اندازی(راهوسیلهبا)

 120 )مؤثر(بیشینه t ≤ tsجرقهبدونولتاژ

 زنیجرقهولتاژ
t > ts (+10°C) 230 )مؤثر(کمینه 

t > ts (-15°C) 330 )مؤثر(کمینه 

 Ω 150....50ولتاژمداربازل اما اآزمونبرایکاتد،هرجایگ ینمقاومتگستره
 

4-1161-INSO-687 



  1398سال  :وم(د)تجدید نظر  687 شمارۀ ایرانملی  استاندارد

61 

 کالهکدو  فلورسنت المپ برگ داده 

 

1صفحه

ILCOS: FD-15-E-G13-26/450 

 نامی توان
W 

 ابعاد نامی  کالهک کاتد مدار
mm 

13G450×26شوندهگرمپی اندازراهبا15



 (mm) ابعاد

A B C  D 

 بیشینه شینهبی بیشینهکمینه بیشینه

4/437 1/442 5/444 6/451 0/28 



 اندازی راه های مشخصه

 فرکانس
Hz 

 باالست اسمی ولتاژ
V 

 )مؤثر(آزمون ولتاژ
V 

 اندازی راه زمان
S 

50120/1105/10330
60 120/110 5/10330 



 کتریکیلا های مشخصه

 فرکانس
Hz 

 توان
 اسمی

W 

 المپ سر دو در )مؤثر( ولتاژ
V 

  جریان
 اسمی
 المپ

A 

  جریان
 پیش گرمایش

 اسمی
A 

 بیشینه کمینه اسمی

5015554664310/0440/0
6015554664305/0550/0

مراجعهشود.2-مختصا فام:بهزیربند 
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  1398سال  :وم(د)تجدید نظر  687 شمارۀ ایرانملی  استاندارد

62 

 کالهکدو  فلورسنت المپ برگ داده 

 

2صفحه

ILCOS: FD-15-E-G13-26/450 

 االست مرجعهای ب مشخصه

 فرکانس
Hz 

 نامی توان
W 

 اسمی ولتاژ
V 

 کالیبراسیون جریان
A 

 جریان به ولتاژ نسبت
Ω 

 توان ضریب

5015127310/032512/0

6015118300/0305075/0



 اطالعات برای طراحی باالست 

Hz 5060 فرکان 

 Aجریانپی گرمای کاتد
280/0280/0کمینه

650/0650/0بیشینه

5/1035/103)مؤثر(کمینه Vولتاژمداربازدوسرراهانداز

 400400)قله(بیشینه Vولتاژمداربازدوسرتمپ

 Ω50 50 مقاومتجایگ یندوکاتدبهطورسری

 68 68)مؤثر(بیشینه Vولتاژدوسرتمپدرخال کارتمپ



 اطالعات برای طراحی راه انداز

 ولتاژ ضربه 
V 

 ره بسته نشدناولتاژ دوب
V 

بیشینهکمینه

25070
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  1398سال  :وم(د)تجدید نظر  687 شمارۀ ایرانملی  استاندارد

63 

3صفحه کالهکدوداده برگ المپ فلورسنت 

ILCOS: FD-15-E-G13-26/450 

 باالست فرکانس باالراحی اطالعات برای ط
 

 HF گیری شدۀ باالست های اندازه مشخصه
 مقاومت جریان کالیبراسیون ولتاژ نامی نامی توان فرکانس

kHz W V A Ω 
261590310145تا20

 های نمونه المپمشخصه

 فرکانس
kHz 

 المپتوان 
W 

 المپولتاژ 
V 

 المپ  جریان
A

20≤5/1345310/0


 * بیشینه A کاتدتغایههایجریاندرهریکازسیم

 A جریانکارتمپ
 * کمینه

 * بیشینه

 

 پیش گرمایش با کنترل جریان

te (s)زمانگسی تاIk (A)کمینهجریانپی گرمای 
0.5(m

2I+a/te=)kI 
 

a 
*130/0 

m (A)I*260/0 

 Aبیشینهجریانپی گرمای 

4/0≥t 
*400/1 

0/2>t>4/0t *450/0-580/1 

0/2≤t 
*680/0 

 V ربازدردوسرتمپولتاژمدا
te≥t مؤثر(بیشینه( * 

t > teمؤثر(کمینه( * 

Vاندازولتاژدردوسرکمکراه
te≥tقله(بیشینه(* 

t > te قله(کمینه(*
 Ω   مقاومتجایگ ینبرایهرکاتد

*5/12 
 

پیش گرمایش با کنترل ولتاژ
* 



 ون پیش گرمایشبد

 *)مؤثر(کمینه V ولتاژمداربازدردوسرتمپ

*کمینه Aجریانعبوریازمقاومتجایگ ینکاتد

 Ωتمپمقاومتجایگ ین
*

*Ωمقاومتجایگ ینبرایهرکاتد

*بیشینه Aجریانکاتد

تحتبررسی*
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  1398سال  :وم(د)تجدید نظر  687 شمارۀ ایرانملی  استاندارد

64 

 کالهکدو  فلورسنت المپ برگ داده 

 

1صفحه

ILCOS: FD-15-E-G13-26/550 

 نامی توان
W 

 ابعاد نامی  کالهک کاتد مدار

13G550×26شوندهگرمپی اندازراهبا15



 (mm) ابعاد

A B C  D 

 بیشینه بیشینه بیشینهکمینه بیشینه

0/549 7/553 1/556 2/563 0/28 



 اندازی راه های مشخصه

 فرکانس
Hz 

 باالست اسمی ولتاژ
V 

 )مؤثر(آزمون ولتاژ
V 

 اندازی راه زمان
S 

501105/10330
60 - -- 



 کتریکیلا های مشخصه

 فرکانس
Hz 

 توان
 اسمی

W 

 المپ سر دو در )مؤثر( ولتاژ
V 

  جریان
 اسمی
 المپ

A 

  جریان
 پیش گرمایش

 اسمی
A 

 بیشینه کمینه اسمی

5015575064300/0450/0
60------

مراجعهشود.2-ا فام:بهزیربند مختص
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65 

 کالهکدو  فلورسنت المپ برگ داده 

 

2صفحه

ILCOS: FD-15-E-G13-26/550 

 های باالست مرجع مشخصه

 فرکانس
Hz 

 نامی توان
W 

 اسمی ولتاژ
V 

 کالیبراسیون جریان
A 

 جریان به ولتاژ نسبت
Ω 

 توان ضریب

5015127300/032710/0

60-----



 اطالعات برای طراحی باالست 

Hz 5060 فرکان 

 Aجریانپی گرمای کاتد
-270/0کمینه

-630/0بیشینه

-5/103)مؤثر(کمینه Vولتاژمداربازدوسرراهانداز

 -400ه()قلبیشینه Vولتاژمداربازدوسرتمپ

 - Ω50 مقاومتجایگ یندوکاتدبهطورسری

 - 68)مؤثر(بیشینه Vولتاژدوسرتمپدرخال کارتمپ



 اطالعات برای طراحی راه انداز

 ولتاژ ضربه 
V 

 ره بسته نشدندوباولتاژ 
V 

بیشینهکمینه

80070
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  1398سال  :وم(د)تجدید نظر  687 شمارۀ ایرانملی  استاندارد

66 

 کالهکدوداده برگ المپ فلورسنت 

 

3فحهص

ILCOS: FD-15-E-G13-26/550 

 باالست فرکانس باالراحی اطالعات برای ط

 

 المپنمونه های مشخصه

 فرکانس
kHz 

 المپتوان 
W 

 المپولتاژ 
V 

 المپ  جریان
A

20≤1352245/0


 650/0 بیشینه  هایهادیکاتدجریاندرهریکازسیم

 A جریانکارتمپ
 * کمینه

 * بیشینه

 

 پیش گرمایش با کنترل جریان

te(s)تازمانگسی Ik(A)کمینهجریانپی گرمای 
0.5(Im

2+a/te=)Ik
 

a 
*240/0 

Im(A)*315/0 

 A بیشینهجریانپی گرمای 

4/0≥t 
*800/1 

0/2>t>4/0t *300/0-2100 

0/2≤t 
*900/0 

 V ولتاژمداربازدردوسرتمپ
te≥t مؤثر(بیشینه( 

*270 

t > teمؤثر(کمینه( 
*280 

 Vاندازولتاژدردوسرکمکراه
te≥tقله(بیشینه(* 

t > te قله(کمینه(*

 Ω   مقاومتجایگ ینبرایهرکاتد
*5/12 

 

 پیش گرمایش با کنترل ولتاژ
* 



 بدون پیش گرمایش

 *)مؤثر(کمینه V اژمداربازدردوسرتمپولت

*کمینه Aجریانعبوریازمقاومتجایگ ینکاتد

 Ωمقاومتجایگ ینتمپ
*

*Ωمقاومتجایگ ینبرایهرکاتد

*بیشینه Aجریانکاتد

تحتبررسی*

2-2215-INSO-687 
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67 

 کالهکدو  فلورسنت المپ برگ داده

 

1صفحه

ILCOS: FD-18-E-G13-26/600 

 نامی توان
W 

 ابعاد نامی  کالهک کاتد مدار

13G600×26شوندهگرمپی اندازراهبا18



 (mm) ابعاد

A B C  D 

 بیشینه بیشینه بیشینهکمینه بیشینه

8/589 5/594 9/596 0/604 0/28 



 اندازی راه های مشخصه

 فرکانس
Hz 

 باالست اسمی ولتاژ
V 

 ر()مؤثآزمون ولتاژ
V 

 اندازی راه زمان
s 

501105/10330
60 - -- 



 کتریکیلا های مشخصه

 فرکانس
Hz 

 توان
 اسمی

W 

 المپ سر دو در )مؤثر( ولتاژ
V 

  جریان
 اسمی
 المپ

A 

  جریان
 پیش گرمایش

 اسمی
A 

 بیشینه کمینه اسمی

5018575064370/0550/0
60------

مراجعهشود.2-د مختصا فام:بهزیربن

 کاتدی های مشخصه

 جریان آزمون 
A 

 Ωمقاومت هر کاتد 

 بیشینه کمینه اسمی
330/03/122/94/15 

 3-2221-INSO-687 



  1398سال  :وم(د)تجدید نظر  687 شمارۀ ایرانملی  استاندارد

68 

 کالهکدو  فلورسنت المپ برگ داده 

 

2صفحه

ILCOS: FD-18-E-G13-26/600 

 های باالست مرجع مشخصه

 فرکانس
Hz 

 نامی توان
W 

 اسمی ولتاژ
V 

 کالیبراسیون جریان
A 

 جریان به ولتاژ نسبت
Ω 

 توان ضریب

5020127370/027012/0

60-----



 اطالعات برای طراحی باالست 

Hz 5060 فرکان 

 Iجریانپی گرمای کاتد
-333/0کمینه

-800/0بیشینه

-5/103)مؤثر(کمینه Vرراهاندازولتاژمداربازدوس

 -400)قله(بیشینه Vولتاژمداربازدوسرتمپ

 - Ω50 مقاومتجایگ یندوکاتدبهطورسری

 - 68)مؤثر(بیشینه Vولتاژدوسرتمپدرخال کارتمپ



 اطالعات برای طراحی راه انداز

 ولتاژ ضربه 
V 

 ره بسته نشدناولتاژ دوب
V 

بیشینهکمینه

80070
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  1398سال  :وم(د)تجدید نظر  687 شمارۀ ایرانملی  استاندارد

69 

 کالهکدو  فلورسنت المپ برگ داده

 

3صفحه

ILCOS: FSD-18-E-G13-26/600 

 باال فرکانس باالست طراحی برای اطالعات


 HF باالست شدۀ گیری اندازه های مشخصه

 فرکانس
kH 

 نامی توان
W 

 اسمی ولتاژ
V 

 کالیبراسیون جریان
A 

 مقاومت
Ω

2618110290/0190ات20
 المپ نمونه های مشخصه

 فرکانس
kHz 

 المپ توان
W 

 المپ ولتاژ
V 

 المپ جریان
A 

20≤1655290/0
 کار عادی و کم سوکنندگی

≥kHz 20 فرکان 
AIDtrans 260/0جریانانتقالیازکارعادیبهکمسوکنندگی

A IDmax 430/0بیشینهجریانکارتمپ
A ILHmax 460/0هایتغایهکاتدنهجریاندرهریکازسیمبیشی

 (1)یادآوری جایگزین های مقاومت با کننده سو کم باالست انتظار مورد مشخصات

هایجایگ ینگرمای الکترودباجریانکاراختیاریتمپ،اندازهگیریشدهبررویمقاومت
Aجایگ یندرمقاومتکاتدتغایههایسیمجریاندوتوانجمعکمین پارامترهای

2
 1X200/0

(SoSmin): ILH
2 + ILL

2 = X1 – Y1 ID for ID30 < ID ≤ Itrans (2)یادآوریA 1Y 610/0
ن یجایگهایمقاومترویبرشدهگیریاندازهشده،مشخصکارهایجریاندرالکترودگرمای 

 گرمایش پارامترهای کار جریان

IDmin (A) 035/0

V CVDmin 5/3کاتدولتاژمینهک

Ωتمپتخلی جایگ ینهایمقاومت
RL10min 3001

RL10max 7002

ID30 (A) 100/0
2کاتدتغایههایسیمجریاندوتوانجمعکمین 

A SoS30 30ID1Y–1X 

ΩRL30 620پتمتخلی جایگ ینمقاومت

ID60 (A) 200/0
2کاتدتغایههایسیمنجریادوتوانجمعکمین 

A SoS60 60ID1Y–1X 

ΩRL60 270تمپتخلی جایگ ینمقاومت
V CVmax 6/4بیشینهولتاژکاتد

 کننده سو کم باالست انتظار مورد مشخصات تمام برای کاتد جایگزین های مقاومت

Ωمقاومتجایگ ینبرایهرکاتددرآزمونال اما کمسوکنندگی
RTest1 0/12
RTest2 0/13
RTest3 0/11

برایاطالعا مربوطبهکارکمسوکنندگیباسیستم-1 یادآوری هایایناطالعا فقطبرایمشخصا موردانتظارال امیباتستاست.
شود.مراجعهIEC/TR 62750باتستفی یکیبهگ ارشفنی–تمپ

ILH :(SoStgt)رسیمهایتغایهکاتدجمعتواندوموردنظرجریاند-2 یادآوری
2 + ILL

2 = X1 – 0.3 Y1 ID
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70 

 کالهک دوداده برگ المپ فلورسنت 

 

4صفحه

ILCOS: FD-18-E-G13-26/600 



 باال فرکانس باالست طراحی برای اطالعات

 s 1/3 s < ts < 4/1های راه اندازی  الزامات راه اندازی با پیش گرمایش کاتد برای زمان

 Emin = Qmin + Pmin tsJکمینهانرژیپی گرمای کاتد:
Qmin  J9/1

Pmin  J/s0/1

11بیشینه)مؤثر(                 E(t) < Emin Vولتاژدوسرهرکاتددر

Ω 5/7گرمای کاتدمقاومتجایگ ینهرکاتددرآزمونال اما کمینهپی 

                    Emax = Qmax + P max ts Jبیشینهانرژیپی گرمای کاتد:
Qmax  J9/2

Pmax  J/s7/1

Ω 3/10گرمای کاتدمقاومتجایگ ینهرکاتدبرایآزمونال اما بیشینهپی 

ولتاژمداربازدوسرتمپ

کمکراهانداز(با)
V 

200)مؤثر(بیشینه t ≤ tsولتاژبدونجرقه

ولتاژجرقهزنی
(°C10)+t > ts)350کمینه)مؤثر

(°C15-)t > ts)400کمینه)مؤثر

Ω 5/22....5/7گسترۀمقاومتجایگ ینهرکاتددرآزمونال اما ولتاژمدارباز
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71 

 داده برگ المپ فلورسنت دو کالهک

 

1صفحه

ILCOS: FD-20-E-G13-32/600 

 توان نامی
W 

 ابعاد نامی کالهک کاتد مدار

13G600×32گرمشوندهپی باراهانداز20



 (mm)ابعاد 

A B C  D 

 بیشینه بیشینه بیشینهکمینه بیشینه

8/589 5/594 9/596 0/604 1/34 



 اندازی های راه مشخصه

 فرکانس
Hz 

 ولتاژ اسمی باالست
V 

 ؤثر(ولتاژ آزمون)م
V 

 اندازی زمان راه
s 

501109530
60 110 9530 



 های الکتریکی مشخصه

 فرکانس
Hz 

 توان اسمی
W 

 ولتاژ )مؤثر( در دو سر المپ
V 

جریان 
اسمی 
 المپ

A 

 جریان 
پیش گرمایش 

 اسمی
A 

 بیشینه کمینه اسمی

5019585264360/0550/0
6019585264360/0550/0

مراجعهشود.2-فام:بهزیربند مختصا 
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72 

 کالهکدو  فلورسنت المپ برگ داده 

 

2صفحه

ILCOS: FD-20-E-G13-32/600 

 های باالست مرجع مشخصه

 فرکانس
Hz 

 نامی توان
W 

 اسمی ولتاژ
V 

 کالیبراسیون جریان
A 

 جریان به ولتاژ نسبت
Ω 

 توان ضریب

5020127370/027012/0

6020118380/0240075/0



 اطالعات برای طراحی باالست 

Hz 5060 فرکان 

 Aجریانپی گرمای کاتد
333/0333/0کمینه

800/0800/0بیشینه

9595)مؤثر(کمینه Vولتاژمداربازدوسرراهانداز

 400400)قله(بیشینه Vپولتاژمداربازدوسرتم

 Ω50 50 مقاومتجایگ یندوکاتدبهطورسری

 68 68)مؤثر(بیشینه Vولتاژدوسرتمپدرخال کارتمپ



 اطالعات برای طراحی راه انداز

 ولتاژ ضربه 
V 

 ره بسته نشدناولتاژ دوب
V 

بیشینهکمینه

80070
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 مپ فلورسنت دو کالهکداده برگ ال

 

1صفحه

ILCOS: FD-20-E-G13-38/600 

 توان نامی
W 

 ابعاد نامی کالهک کاتد مدار

13G600×38گرمشوندهپی باراهانداز20



 (mm)ابعاد 

A B C  D 

 بیشینه بیشینه بیشینهکمینه بیشینه

8/589 5/594 9/596 0/604 5/40 



 اندازی های راه مشخصه

 فرکانس
Hz 

 ولتاژ اسمی باالست
V 

 ولتاژ آزمون)مؤثر(
V 

 اندازی زمان راه
s 

501105/10330
60 110 5/10330 



 های الکتریکی مشخصه

 فرکانس
Hz 

 توان اسمی
W 

 ولتاژ )مؤثر( در دو سر المپ
V 

جریان 
اسمی 
 المپ

A 

 جریان 
پیش گرمایش 

 اسمی
A 

 بیشینه کمینه اسمی

503/19575064370/0550/0
605/20575064380/0550/0

مراجعهشود.2-مختصا فام:بهزیربند 



1-2241-INSO-687 



  1398سال  :وم(د)تجدید نظر  687 شمارۀ ایرانملی  استاندارد

74 

 کالهکدو  فلورسنت المپ برگ داده 

 

2صفحه

ILCOS: FD-20-E-G13-38/600 

 های باالست مرجع مشخصه

 فرکانس
Hz 

 نامی توان
W 

 اسمی ولتاژ
V 

 کالیبراسیون جریان
A 

 جریان به ولتاژ نسبت
Ω 

 توان ضریب

5020127370/027012/0

6020118380/0240075/0


 اطالعات برای طراحی باالست 

Hz 5060 فرکان 

 Aجریانپی گرمای کاتد
333/0333/0کمینه

800/0800/0بیشینه

5/1035/103)مؤثر(کمینه Vولتاژمداربازدوسرراهانداز

 400400)قله(بیشینه Vولتاژمداربازدوسرتمپ

 Ω50 50 مقاومتجایگ یندوکاتدبهطورسری

 68 68)مؤثر(بیشینه Vولتاژدوسرتمپدرخال کارتمپ



 اطالعات برای طراحی راه انداز

 ولتاژ ضربه 
V 

 ره بسته نشدناولتاژ دوب
V 

بیشینههکمین

25070



 

1-2241-INSO-687 



  1398سال  :وم(د)تجدید نظر  687 شمارۀ ایرانملی  استاندارد

75 

 داده برگ المپ فلورسنت دو کالهک

 

1صفحه

ILCOS: FD-25-E-G13-38/970 

 توان نامی
W 

 ابعاد نامی کالهک کاتد مدار

13G970×38گرمشوندهپی باراهانداز25



 (mm)ابعاد 

A B C  D 

 بیشینه بیشینه بیشینهکمینه بیشینه

0/970 7/974 1/977 2/984 5/40 



 اندازی های راه مشخصه

 فرکانس
Hz 

 ولتاژ اسمی باالست
V 

 ولتاژ آزمون)مؤثر(
V 

 اندازی زمان راه
s 

5022019830
60 - -- 



 های الکتریکی مشخصه

 فرکانس
Hz 

 توان اسمی
W 

 ولتاژ )مؤثر( در دو سر المپ
V 

جریان 
اسمی 
 المپ

A 

 جریان 
پیش گرمایش 

 اسمی
A 

 بیشینه کمینه اسمی

505/249484104290/0450/0
60------

مراجعهشود.2-مختصا فام:بهزیربند 



1-2315-INSO-687 



  1398سال  :وم(د)تجدید نظر  687 شمارۀ ایرانملی  استاندارد

76 

 کالهکدو  فلورسنت المپ برگ داده 

 

2صفحه

ILCOS: FD-25-E-G13-38/970 

 های باالست مرجع مشخصه

 فرکانس
Hz 

 نامی توان
W 

 اسمی ولتاژ
V 

 کالیبراسیون ریانج
A 

 جریان به ولتاژ نسبت
Ω 

 توان ضریب

5025220290/060510/0

60-----


 اطالعات برای طراحی باالست 

Hz 5060 فرکان 

 Aجریانپی گرمای کاتد
-261/0کمینه

-609/0بیشینه

-198)مؤثر(کمینه Vاهاندازولتاژمداربازدوسرر

 -400)قله(بیشینه Vولتاژمداربازدوسرتمپ

 - Ω50 مقاومتجایگ یندوکاتدبهطورسری

 - 128)مؤثر(بیشینه Vولتاژدوسرتمپدرخال کارتمپ



 اطالعات برای طراحی راه انداز

 ولتاژ ضربه 
V 

 ره بسته نشدناولتاژ دوب
V 

بیشینههکمین

400140



 

1-2315-INSO-687 



  1398سال  :وم(د)تجدید نظر  687 شمارۀ ایرانملی  استاندارد

77 

 کالهکدو  فلورسنت المپ برگ داده

 

1صفحه

ILCOS: FD-30-E-G13-26/900 

 نامی توان
W 

 ابعاد نامی  کالهک کاتد مدار

G13900×26شوندهگرمپی اندازراهبا30



 (mm) ابعاد

A B C  D 

 بیشینه بیشینه بیشینهکمینه بیشینه

6/894 3/899 7/901 8/908 0/28 



 اندازی راه های مشخصه

 فرکانس
Hz 

 باالست اسمی ولتاژ
V 

 )مؤثر(آزمون ولتاژ
V 

 اندازی راه زمان
s 

5022019830
60 220 19830 



 کتریکیلا های مشخصه

 فرکانس
Hz 

 توان
 اسمی

W 

 المپ سر دو در )مؤثر( ولتاژ
V 

  جریان
 اسمی
 المپ

A 

  جریان
 پیش گرمایش

 اسمی
A 

 بیشینه کمینه اسمی

50309686106365/0550/0
605/309989109355/0530/0

مراجعهشود.2-مختصا فام:بهزیربند 

 کاتدی های مشخصه

 جریان آزمون 
A 

 Ωمقاومت هر کاتد 

 بیشینه کمینه اسمی
375/09/102/86/13
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  1398سال  :وم(د)تجدید نظر  687 شمارۀ ایرانملی  استاندارد

78 

 کالهکدو  فلورسنت مپال برگ داده 

 

2صفحه

ILCOS: FD-15-E-G13-26/900 

 های باالست مرجع مشخصه

 فرکانس
Hz 

 نامی توان
W 

 اسمی ولتاژ
V 

 کالیبراسیون جریان
A 

 جریان به ولتاژ نسبت
Ω 

 توان ضریب

5030220360/048010/0

6030236355/0548075/0



 اطالعات برای طراحی باالست 

Hz 5060 فرکان 

 Aجریانپی گرمای کاتد
328/0328/0کمینه

766/0766/0بیشینه

198198)مؤثر(کمینه Vولتاژمداربازدوسرراهانداز

 400400)قله(بیشینه Vولتاژمداربازدوسرتمپ

 Ω50 50 مقاومتجایگ یندوکاتدبهطورسری

 128 128)مؤثر(بیشینه Vولتاژدوسرتمپدرخال کارتمپ



 اطالعات برای طراحی راه انداز

 ولتاژ ضربه 
V 

 ره بسته نشدناولتاژ دوب
V 

بیشینهکمینه

400140



 

3-2321-INSO-687 



  1398سال  :وم(د)تجدید نظر  687 شمارۀ ایرانملی  استاندارد

79 

3صفحه کالهکدوداده برگ المپ فلورسنت 

ILCOS: FD-30-E-G13-26/900 

 باالست فرکانس باالراحی ت برای طاطالعا
 

 HFگیری شدۀ باالست  های اندازه مشخصه
 مقاومت جریان کالیبراسیون ولتاژ نامی نامی توان فرکانس

kHz W V A Ω 
2630190260365تا20

 های نمونه المپمشخصه

 فرکانس
kHz 

 المپتوان 
W 

 المپولتاژ 
V 

 المپ  جریان
A 

20≤2495260/0


 630/0 بیشینه A کاتدتغایههایریاندرهریکازسیمج

 A جریانکارتمپ
 * کمینه

 * بیشینه

 

 پیش گرمایش با کنترل جریان

te (s)تازمانگسی Ik (A)کمینهجریانپی گرمای 
0.5(Im

2+a/te=)Ik 
a 

*240/0 

Im(A) 
*310/0 

 A بیشینهجریانپی گرمای 

4/0≥t 
*600/1 

0/2>t>4/0t *525/0-810/1 

0/2≤t
*760/0 

 V ولتاژمداربازدردوسرتمپ
te≥t مؤثر(بیشینه( * 

t > teمؤثر(کمینه( * 

Vاندازولتاژدردوسرکمکراه
te≥tقله(بیشینه(* 

t > te قله(کمینه(*
 Ω   جایگ ینبرایهرکاتدمقاومت

*5/12 
 

پیش گرمایش با کنترل ولتاژ
* 



 بدون پیش گرمایش

 *)مؤثر(کمینه V ولتاژمداربازدردوسرتمپ

*کمینه Aجریانعبوریازمقاومتجایگ ینکاتد

 Ωمقاومتجایگ ینتمپ
*

*Ωمقاومتجایگ ینبرایهرکاتد

*بیشینه Aجریانکاتد

تحتبررسی*
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  1398سال  :وم(د)تجدید نظر  687 شمارۀ ایرانملی  استاندارد

80 

 داده برگ المپ فلورسنت دو کالهک 

 

1صفحه

ILCOS: FD-30-E-G13-38/900 

 توان نامی
W 

 ابعاد نامی کالهک کاتد مدار

13G900×38گرمشوندهپی باراهانداز30



 (mm)ابعاد 

A B C  D 

 بیشینه بیشینه بیشینهکمینه بیشینه

6/894 3/899 7/901 8/908 5/40 



 اندازی های راه مشخصه

 فرکانس
Hz 

 ولتاژ اسمی باالست
V 

 ولتاژ آزمون)مؤثر(
V 

 اندازی زمان راه
S 

5022019830
60 - -- 



 های الکتریکی مشخصه

 فرکانس
Hz 

 توان اسمی
W 

 ولتاژ )مؤثر( در دو سر المپ
V 

جریان 
اسمی 
 المپ

A 

 جریان 
پیش گرمایش 

 اسمی
A 

 بیشینه ینهکم اسمی

505/29817191405/0620/0
60------

مراجعهشود.2-مختصا فام:بهزیربند 
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  1398سال  :وم(د)تجدید نظر  687 شمارۀ ایرانملی  استاندارد

81 

 کالهکدو  فلورسنت المپ برگ داده 

 

2صفحه

ILCOS: FD-30-E-G13-38/900 

 های باالست مرجع مشخصه

 فرکانس
Hz 

 نامی توان
W 

 اسمی ولتاژ
V 

 براسیونکالی جریان
A 

 جریان به ولتاژ نسبت
Ω 

 توان ضریب

5030220405/046010/0

60-----
50

 اطالعات برای طراحی باالست 

Hz 5060 فرکان 

 Aجریانپی گرمای کاتد
-365/0کمینه

-850/0بیشینه

-198)مؤثر(کمینه Vزولتاژمداربازدوسرراهاندا

 -400)قله(بیشینه Vولتاژمداربازدوسرتمپ

 - Ω40 مقاومتجایگ یندوکاتدبهطورسری

 - 128)مؤثر(بیشینه Vولتاژدوسرتمپدرخال کارتمپ



اطالعا برایطراحیراهانداز

ولتاژضربه
V 

ولتاژدوبارهبستهنشدن
V 

نهبیشیکمینه

400140
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  1398سال  :وم(د)تجدید نظر  687 شمارۀ ایرانملی  استاندارد

82 

 
 داده برگ المپ فلورسنت دو کالهک

 

1صفحه

ILCOS: FD-33-E-G13-26/1150 

 توان نامی
W 

 ابعاد نامی کالهک کاتد مدار

13G1150×26گرمشوندهپی باراهانداز33



 (mm)ابعاد 

A B C  D 

 بیشینه بیشینه بیشینهکمینه بیشینه

0/1149 7/1153 1/1156 2/1163 0/28 



 اندازی های راه مشخصه

 فرکانس
Hz 

 ولتاژ اسمی باالست
V 

 ولتاژ آزمون)مؤثر(
V 

 اندازی زمان راه
s 

5022019830
60 --- 



 های الکتریکی مشخصه

 فرکانس
Hz 

 توان اسمی
W 

 ولتاژ )مؤثر( در دو سر المپ
V 

جریان 
اسمی 
 المپ

A 

 جریان 
پیش گرمایش 

 اسمی
A 

 بیشینه کمینه اسمی

503310393113380/0570/0
60------

مراجعهشود.2-مختصا فام:بهزیربند 
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  1398سال  :وم(د)تجدید نظر  687 شمارۀ ایرانملی  استاندارد

83 

 کالهکدو  فلورسنت المپ برگ داده 

 

2صفحه

ILCOS: FD-30-E-G13-38/900 

 های باالست مرجع مشخصه

 فرکانس
Hz 

 نامی توان
W 

 اسمی ولتاژ
V 

 کالیبراسیون جریان
A 

 جریان به ولتاژ نسبت
Ω 

 توان ضریب

5033230380/047410/0

60-----


 اطالعات برای طراحی باالست 

Hz 5060 فرکان 

 Aجریانپی گرمای کاتد
-342/0کمینه

-798/0بیشینه

-198)مؤثر(کمینه Vسرراهاندازولتاژمداربازدو

 -400)قله(بیشینه Vولتاژمداربازدوسرتمپ

 - Ω40 مقاومتجایگ یندوکاتدبهطورسری

 - 128)مؤثر(بیشینه Vولتاژدوسرتمپدرخال کارتمپ



 اطالعات برای طراحی راه انداز

 ولتاژ ضربه 
V 

 ولتاژ دوباره بسته نشدن
V 

بیشینهکمینه

800140
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  1398سال  :وم(د)تجدید نظر  687 شمارۀ ایرانملی  استاندارد

84 

3صفحه کالهکدوداده برگ المپ فلورسنت 

ILCOS: FD-33-E-G13-26/1150 

 باالست فرکانس باالراحی اطالعات برای ط
 
 

 های نمونه المپمشخصه

 فرکانس
kHz 

 المپتوان 
W 

 المپولتاژ 
V 

 المپ  جریان
A 

20≤30103304/0


 750/0 بیشینه A هایتغایهکاتدهریکازسیمجریاندر

 A جریانکارتمپ
 * کمینه

 * بیشینه

 

 پیش گرمایش با کنترل جریان

te (s)تازمانگسی Ik (A)کمینهجریانپی گرمای 
0.5(im

2+a/te=)Ik 
a 

*340/0 

Im(A)*300/0 

 A بیشینهجریانپی گرمای 

4/0≥t 
*900/1 

0/2>t>4/0t *630/0-150/2 

0/2≤t
*900/0 

 V ولتاژمداربازدردوسرتمپ
te≥t مؤثر(بیشینه( 

*290 

t > teمؤثر(کمینه( 
*330 

                                     Vاندازولتاژدردوسرکمکراه
te≥t410*)قله(بیشینه 

t > te 456*)قله(کمینه
 Ω   مقاومتجایگ ینبرایهرکاتد

*10 
 

پیش گرمایش با کنترل ولتاژ
* 



 بدون پیش گرمایش

 800)مؤثر(کمینه V ولتاژمداربازدردوسرتمپ

200/0کمینه Aجریانعبوریازمقاومتجایگ ینکاتد


Ω 1000مقاومتجایگ ینتمپ
Ω2مقاومتجایگ ینبرایهرکاتد

200/2بیشینه Aتدجریانکا


تحتبررسی*
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  1398سال  :وم(د)تجدید نظر  687 شمارۀ ایرانملی  استاندارد

85 

 کالهکدو  فلورسنت المپ برگ داده 

 

1صفحه

ILCOS: FD-36-E-G13-26/1200 

 نامی توان
W 

 ابعاد نامی  کالهک کاتد مدار

13G1200×26شوندهگرمپی اندازراهبا36



 (mm) ابعاد

A B C  D 

 شینهبی بیشینه بیشینهکمینه بیشینه

4/1199 1/1204 5/1206 6/1213 0/28 



 اندازی راه های مشخصه

 فرکانس
Hz 

 باالست اسمی ولتاژ
V 

 )مؤثر(آزمون ولتاژ
V 

 اندازی راه زمان
s 

5022019830
60 - -- 



 کتریکیلا های مشخصه

 فرکانس
Hz 

 توان
 اسمی

W 

 المپ سر دو در )مؤثر( ولتاژ
V 

  جریان
 اسمی
 المپ

A 

  جریان
 یش گرمایشپ

 اسمی
A 

 بیشینه کمینه اسمی

503610393113430/0650/0
60------

مراجعهشود.2-مختصا فام:بهزیربند 

 کاتدی های مشخصه

 جریان آزمون 
A 

 Ωمقاومت هر کاتد 

 بیشینه کمینه اسمی
375/09/102/86/13 
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  1398سال  :وم(د)تجدید نظر  687 شمارۀ ایرانملی  استاندارد

86 

 کالهکدو  رسنتفلو المپ برگ داده 

 

2صفحه

ILCOS: FD-18-E-G13-26/1200 

 های باالست مرجع مشخصه

 فرکانس
Hz 

 نامی توان
W 

 اسمی ولتاژ
V 

 کالیبراسیون جریان
A 

 جریان به ولتاژ نسبت
Ω 

 توان ضریب

5040220430/039010/0

60-----



 اطالعات برای طراحی باالست 

Hz 5060 فرکان 

                                         A ی گرمای کاتدجریانپ
-387/0کمینه

-904/0بیشینه

-198)مؤثر(کمینه Vولتاژمداربازدوسرراهانداز

 -400)قله(بیشینه Vولتاژمداربازدوسرتمپ

 - Ω40 مقاومتجایگ یندوکاتدبهطورسری

 - 128)مؤثر(بیشینه Vخال کارتمپولتاژدوسرتمپدر



 اطالعات برای طراحی راه انداز

 ولتاژ ضربه 
V 

 ره بسته نشدناولتاژ دوب
V 

بیشینهکمینه

800140



 

3-2421 -INSO-687 



  1398سال  :وم(د)تجدید نظر  687 شمارۀ ایرانملی  استاندارد

87 

 کالهکدو  فلورسنت المپ برگ داده

 

3صفحه

ILCOS: FD-36-E-G13-26/1200 

 االب فرکانس باالست طراحی برای اطالعات


 HF باالست شدۀ گیری اندازه های مشخصه

 فرکانس
kH 

 نامی توان
W 

 اسمی ولتاژ
V 

 کالیبراسیون جریان
A 

 مقاومت
Ω

2636204320/0320تا20
 المپ نوعی های مشخصه

 فرکانس
kHz 

 المپ توان
W 

 المپ ولتاژ
V 

 المپ جریان
A 

20≤32102320/0
 کار عادی و کم سوکنندگی

≥kHz 20 فرکان 
AIDtrans 300/0جریانانتقالیازکارعادیبهکمسوکنندگی

A IDmax 500/0بیشینهجریانکارتمپ
A ILHmax 530/0هایتغایهکاتدبیشینهجریاندرهریکازسیم

 (1)یادآوری جایگزین های مقاومت با کننده سو کم باالست انتظار مورد مشخصات

هایجایگ ینجریانکاراختیاریتمپ،اندازهگیریشدهبررویمقاومتگرمای الکترودبا
Aجایگ یندرمقاومتکاتدتغایههایسیمجریاندوتوانجمعکمین پارامترهای

2
 1X250/0

(SoSmin): ILH
2 + ILL

2 = X1 – Y1 ID for ID30 < ID ≤ Itrans (2)یادآوریA 1Y 695/0
ن یجایگهایمقاومترویبرشدهگیریاندازهشده،مشخصکارهایانجریدرالکترودگرمای 

 گرمایش پارامترهای کار جریان

IDmin (A) 035/0

V CVDmin 5/3کاتدولتاژکمینه

Ωتمپتخلی جایگ ینهایمقاومت
RL10min 7002

RL10max 5100

ID30 (A) 115/0
2کاتدغایهتهایسیمجریاندوتوانجمعکمین 

A SoS30 30ID1Y–1X 

ΩRL30 1000پتمتخلی جایگ ینمقاومت

ID60 (A) 230/0
2کاتدتغایههایسیمجریاندوتوانجمعکمین 

A SoS60 60ID1Y–1X 

ΩRL60 420تمپتخلی جایگ ینمقاومت
V CVmax 8/4بیشینهولتاژکاتد

 کننده سو کم باالست انتظار مورد مشخصات تمام برای کاتد جایگزین های مقاومت

Ωمقاومتجایگ ینبرایهرکاتددرآزمونال اما کمسوکنندگی
RTest1 0/11
RTest2 0/12
RTest3 0/10

کمسوکنندگیب-1 یادآوری برایاطالعا مربوطبهکار ال امیباتستاست. انتظار سیستمایناطالعا فقطبرایمشخصا مورد هایا
شود.مراجعهIEC/TR 62750باتستفی یکیبهگ ارشفنی–تمپ

ILH :(SoStgt)جمعتواندوموردنظرجریاندرسیمهایتغایهکاتد-2 یادآوری
2 + ILL

2 = X1 – 0.3 Y1 ID

3-2421-INSO-687 





  1398سال  :وم(د)تجدید نظر  687 شمارۀ ایرانملی  استاندارد

88 

 کالهک دوداده برگ المپ فلورسنت 

 

4صفحه

ILCOS: FD-36-E-G13-26/1200 



 باال فرکانس باالست طراحی برای اطالعات

 s 1/3 s < ts < 4/1های راه اندازی  الزامات راه اندازی با پیش گرمایش کاتد برای زمان

 Emin = Qmin + Pmin tsJکمینهانرژیپی گرمای کاتد:
Qmin  J2/2

Pmin  J/s 0/1

11بیشینه)مؤثر(               E(t) < Emin Vولتاژدوسرهرکاتددر

Ω 4/6گرمای کاتدمقاومتجایگ ینهرکاتددرآزمونال اما کمینهپی 

                 Emax = Qmax + P max ts Jبیشینهانرژیپی گرمای کاتد:
Qmax  J8/3

Pmax  J/s75/1

Ω 3/8گرمای کاتدبیشینهپی مقاومتجایگ ینهرکاتدبرایآزمونال اما 

ولتاژمداربازدوسرتمپ

کمکراهانداز(با)
V 

220بیشینه)مؤثر( t ≤ tsولتاژبدونجرقه

ولتاژجرقهزنی
(°C10)+t > ts)370کمینه)مؤثر

(°C15-)t > ts)430کمینه)مؤثر

Ω 2/19....4/6تاژمداربازگسترۀمقاومتجایگ ینهرکاتددرآزمونال اما ول
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  1398سال  :وم(د)تجدید نظر  687 شمارۀ ایرانملی  استاندارد
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 کالهکدو  فلورسنت المپ برگ داده

 

1صفحه

ILCOS: FD-38-E-G13-26/1050 

 نامی توان
W 

 ابعاد نامی  کالهک کاتد مدار

13G1050×26شوندهگرمپی اندازراهبا38



 (mm) ابعاد

A B C  D 

 بیشینه بیشینه بیشینهکمینه بیشینه

0/1047 7/1051 1/1054 2/1061 0/28 



 اندازی راه های مشخصه

 فرکانس
Hz 

 باالست اسمی ولتاژ
V 

 )مؤثر(آزمون ولتاژ
V 

 اندازی راه زمان
s 

5022019830
60 - -- 



 کتریکیلا های مشخصه

 فرکانس
Hz 

 توان
 اسمی

W 

 المپ سر دو در )مؤثر( ولتاژ
V 

  جریان
 اسمی
 المپ

A 

  جریان
 پیش گرمایش

 اسمی
A 

 بیشینه کمینه اسمی

505/3810494114430/0650/0
60------

مراجعهشود.2-مختصا فام:بهزیربند 



3-2425-INSO-687 





  1398سال  :وم(د)تجدید نظر  687 شمارۀ ایرانملی  استاندارد
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 کالهکدو  فلورسنت المپ برگ داده 

 

2صفحه

ILCOS: FD-38-E-G13-26/1050 

 های باالست مرجع مشخصه

 سفرکان
Hz 

 نامی توان
W 

 اسمی ولتاژ
V 

 کالیبراسیون جریان
A 

 جریان به ولتاژ نسبت
Ω 

 توان ضریب

5040220430/039010/0

60-----



 اطالعات برای طراحی باالست 

Hz 5060 فرکان 

                                            Iجریانپی گرمای کاتد
-387/0کمینه

-904/0ینهبیش

-198)مؤثر(کمینه Vولتاژمداربازدوسرراهانداز

 -400)قله(بیشینه Vولتاژمداربازدوسرتمپ

 - Ω40 مقاومتجایگ یندوکاتدبهطورسری

 - 128)مؤثر(بیشینه Vولتاژدوسرتمپدرخال کارتمپ



 اطالعات برای طراحی راه انداز

 ه ولتاژ ضرب
V 

 ره بسته نشدناولتاژ دوب
V 

بیشینهکمینه

800140
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3صفحه کالهکدوداده برگ المپ فلورسنت 

ILCOS: FD-38-E-G13-26/1050 

 باالست فرکانس باالراحی اطالعات برای ط
 

 HFگیری شدۀ باالست  های اندازه مشخصه
 مقاومت لیبراسیونجریان کا ولتاژ نامی نامی توان فرکانس

kHz W V A Ω 
2638210310340تا20

 های نمونه المپمشخصه

 فرکانس
kHz 

 المپتوان 
W 

 المپولتاژ 
V 

 المپ  جریان
A

20≤32105310/0


 750/0 بیشینه A کاتدهایتغایهجریاندرهریکازسیم

 A جریانکارتمپ
 * کمینه

 * بیشینه

 

 کنترل جریانپیش گرمایش با 

te (s)تازمانگسی Ik (A)کمینهجریانپی گرمای 
0.5(Im

2+a/te=)Ik 
a 

*340/0 

Im(A) 
*350/0 

 A بیشینهجریانپی گرمای 

4/0≥t 
*900/1 

0/2>t>4/0t *630/0-150/2 

0/2≤t 
*900/0 

 V ولتاژمداربازدردوسرتمپ
te≥t ر()مؤثبیشینه 

*240 

t > teمؤثر(کمینه( 
*230 

Vاندازولتاژدردوسرکمکراه
te≥t340*)قله(بیشینه 

t > te 325*)قله(کمینه
 Ω   مقاومتجایگ ینبرایهرکاتد

*10 
 

پیش گرمایش با کنترل ولتاژ
* 



 بدون پیش گرمایش

 800)مؤثر(کمینه V دردوسرتمپولتاژمدارباز

200/0کمینه Aجریانعبوریازمقاومتجایگ ینکاتد


Ω 1000مقاومتجایگ ینتمپ
Ω2مقاومتجایگ ینبرایهرکاتد

200/2بیشینه Aجریانکاتد
تحتبررسی*
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  1398سال  :وم(د)تجدید نظر  687 شمارۀ ایرانملی  استاندارد
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 کالهکدو  فلورسنت المپ برگ داده

 

1صفحه

ILCOS: FD-40-E-G13-32/1200 

 نامی توان
W 

 ابعاد نامی  کالهک کاتد مدار

13G1200×32شوندهگرمپی اندازراهبا40



 (mm) ابعاد

A B C  D 

 بیشینه بیشینه بیشینهکمینه بیشینه

4/1199 1/1204 5/1206 6/1213 1/34 



 اندازی راه های مشخصه

 فرکانس
Hz 

 باالست اسمی ولتاژ
V 

 )مؤثر(مونآز ولتاژ
V 

 اندازی راه زمان
s 

5022018030
60 220 18030 



 کتریکیلا های مشخصه

 فرکانس
Hz 

 توان
 اسمی

W 

 المپ سر دو در )مؤثر( ولتاژ
V 

  جریان
 اسمی
 المپ

A 

  جریان
 پیش گرمایش

 اسمی
A 

 بیشینه کمینه اسمی

503910699113420/0650/0
605/3910598112425/0650/0

مراجعهشود.2-مختصا فام:بهزیربند 
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  1398سال  :وم(د)تجدید نظر  687 شمارۀ ایرانملی  استاندارد
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 کالهکدو  فلورسنت المپ برگ داده 

 

2صفحه

ILCOS: FD-40-E-G13-32/1200 

 های باالست مرجع مشخصه

 فرکانس
Hz 

 نامی توان
W 

 اسمی ولتاژ
V 

 کالیبراسیون جریان
A 

 جریان به ولتاژ نسبت
Ω 

 توان ضریب

5040220430/039010/0

6040236430/0439075/0



 اطالعات برای طراحی باالست 

Hz 5060 فرکان 

 Aجریانپی گرمای کاتد
387/0387/0کمینه

904/0904/0بیشینه

180180)مؤثر(کمینهVولتاژمداربازدوسرراهانداز

 400400)قله(بیشینه Vمداربازدوسرتمپولتاژ

 Ω40 40 مقاومتجایگ یندوکاتدبهطورسری

 128 128)مؤثر(بیشینه Vولتاژدوسرتمپدرخال کارتمپ





 اطالعات برای طراحی راه انداز

 ولتاژ ضربه 
V 

 ره بسته نشدناولتاژ دوب
V 

بیشینهکمینه

900130
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  1398سال  :وم(د)تجدید نظر  687 شمارۀ ایرانملی  استاندارد
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 کالهکدو  فلورسنت المپ برگ داده

 

1صفحه

ILCOS: FD-40-E-G13-38/1200 

 نامی توان
W 

 ابعاد نامی  کالهک کاتد مدار

13G1200×38شوندهگرمپی اندازراهبا40



 (mm) ابعاد

A B C  D 

 بیشینه بیشینه بیشینهکمینه بیشینه

4/1199 1/1204 5/1206 6/1213 5/40 



 اندازی راه های مشخصه

 فرکانس
Hz 

 باالست اسمی ولتاژ
V 

 )مؤثر(آزمون ولتاژ
V 

 اندازی راه زمان
s 

5022019830
60 220 19830 



 کتریکیلا های مشخصه

 فرکانس
Hz 

 توان
 اسمی

W 

 المپ سر دو در )مؤثر( ولتاژ
V 

  جریان
 اسمی
 المپ

A 

  جریان
 پیش گرمایش

 اسمی
A 

 بیشینه کمینه اسمی

505/3910393113430/0650/0
604010292112435/0650/0

مراجعهشود.2-مختصا فام:بهزیربند 
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  1398سال  :وم(د)تجدید نظر  687 شمارۀ ایرانملی  استاندارد

95 

 کالهکدو  فلورسنت المپ برگ داده 

 

2صفحه

ILCOS: FD-40-E-G13-38/1200 

 های باالست مرجع مشخصه

 فرکانس
Hz 

 نامی توان
W 

 یاسم ولتاژ
V 

 کالیبراسیون جریان
A 

 جریان به ولتاژ نسبت
Ω 

 توان ضریب

5040220430/039010/0

6040236430/0439075/0



 اطالعات برای طراحی باالست 

Hz 5060 فرکان 

 Aجریانپی گرمای کاتد
387/0387/0کمینه

904/0904/0بیشینه

198198)مؤثر(کمینه Vولتاژمداربازدوسرراهانداز

 400400)قله(بیشینه Aولتاژمداربازدوسرتمپ

 Ω40 40 مقاومتجایگ یندوکاتدبهطورسری

 128 128)مؤثر(بیشینه Vولتاژدوسرتمپدرخال کارتمپ



 اطالعات برای طراحی راه انداز

 ولتاژ ضربه 
V 

 ره بسته نشدناولتاژ دوب
V 

بیشینهکمینه

400140
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  1398سال  :وم(د)تجدید نظر  687 شمارۀ ایرانملی  استاندارد

96 

 کالهکدو  فلورسنت المپ برگ داده 

 

1صفحه

ILCOS: FD-58-E-G13-26/1500 

 نامی توان
W 

 ابعاد نامی  کالهک کاتد مدار

13G1500×26شوندهگرمپی اندازراهبا58



 (mm) ابعاد

A B C  D 

 بیشینه بیشینه بیشینهکمینه هبیشین

0/1500 7/1504 1/1507 2/1514 0/28 



 اندازی راه های مشخصه

 فرکانس
Hz 

 باالست اسمی ولتاژ
V 

 )مؤثر(آزمون ولتاژ
V 

 اندازی راه زمان
s 

5022019830
60 - -- 



 کتریکیلا های مشخصه

 فرکانس
Hz 

 توان
 اسمی

W 

 المپ سر دو در )مؤثر( ولتاژ
V 

  انجری
 اسمی
 المپ

A 

  جریان
 پیش گرمایش

 اسمی
A 

 بیشینه کمینه اسمی

5058110100120670/0000/1
60------

مراجعهشود.2-مختصا فام:بهزیربند 

 کاتدی های مشخصه

 جریان آزمون 
A 

 Ωمقاومت هر کاتد 

 بیشینه کمینه اسمی
520/03/75/51/9 
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  1398سال  :وم(د)تجدید نظر  687 شمارۀ ایرانملی  استاندارد

97 

 کالهکدو  فلورسنت المپ برگ داده 

 

2صفحه

ILCOS: FD-58-E-G13-26/1500 

 های باالست مرجع مشخصه

 فرکانس
Hz 

 نامی توان
W 

 اسمی ولتاژ
V 

 کالیبراسیون جریان
A 

 جریان به ولتاژ نسبت
Ω 

 توان ضریب

5065220670/024010/0

60-----



 اطالعات برای طراحی باالست 

Hz 5060 کان فر

 Aجریانپی گرمای کاتد
-603/0کمینه

-410/1بیشینه

-198)مؤثر(کمینه Vولتاژمداربازدوسرراهانداز

 -400)قله(بیشینه Vولتاژمداربازدوسرتمپ

 - Ω25 مقاومتجایگ یندوکاتدبهطورسری

 - 132)مؤثر(بیشینه Vولتاژدوسرتمپدرخال کارتمپ



 اطالعات برای طراحی راه انداز

 ولتاژ ضربه 
V 

 ره بسته نشدناولتاژ دوب
V 

بیشینهکمینه

900140
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 کالهکدو  فلورسنت المپ برگ داده

 

3صفحه

ILCOS: FD-58-E-G13-26/1500 

 باال فرکانس باالست احیطر برای اطالعات


 HF باالست شدۀ گیری اندازه های مشخصه

 فرکانس
kH 

 نامی توان
W 

 اسمی ولتاژ
V 

 کالیبراسیون جریان
A 

 مقاومت
Ω

2658222455/0245تا20
 المپ نوعی های مشخصه

 فرکانس
kHz 

 المپ توان
W 

 المپ ولتاژ
V 

 المپ جریان
A 

20≤50111455/0
 سوکنندگی کار عادی و کم

≥kHz 20 فرکان 
AIDtrans 420/0جریانانتقالیازکارعادیبهکمسوکنندگی

A IDmax 680/0بیشینهجریانکارتمپ
A ILHmax 730/0هایتغایهکاتدبیشینهجریاندرهریکازسیم

 (1)یادآوری جایگزین های مقاومت با کننده سو کم باالست انتظار مورد مشخصات

هایجایگ ینگرمای الکترودباجریانکاراختیاریتمپ،اندازهگیریشدهبررویمقاومت
Aجایگ یندرمقاومتکاتدتغایههایسیمجریاندوتوانجمعکمین پارامترهای

2
 1X490/0

(SoSmin): ILH
2 + ILL

2 = X1 – Y1 ID for ID30 < ID ≤ Itrans (2)یادآوریA 1Y 960/0
ن یجایگهایمقاومترویبرشدهگیریاندازهشده،مشخصکارهایجریاندرالکترودمای گر

 گرمایش پارامترهای کار جریان

IDmin (A) 050/0

V CVDmin 3/3کاتدولتاژکمینه

Ωتمپتخلی جایگ ینهایمقاومت
RL10min 2002

RL10max 4200

ID30 (A) 155/0
2کاتدتغایههایسیمجریاندونتواجمعکمین 

A SoS30 30ID1Y–1X 

ΩRL30 820پتمتخلی جایگ ینمقاومت

ID60 (A) 310/0
2کاتدتغایههایسیمجریاندوتوانجمعکمین 

A SoS60 60ID1Y–1X 

ΩRL60 360تمپتخلی جایگ ینمقاومت
V CVmax 5/4بیشینهولتاژکاتد

 کننده سو کم باالست انتظار مورد مشخصات تمام برای کاتد جایگزین های مقاومت

Ωمقاومتجایگ ینبرایهرکاتددرآزمونال اما کمسوکنندگی
RTest1 3/7
RTest2 0/8
RTest3 5/6

برایاطالعا مربوطبهک-1 یادآوری هایارکمسوکنندگیباسیستمایناطالعا فقطبرایمشخصا موردانتظارال امیباتستاست.
شود.مراجعهIEC/TR 62750باتستفی یکیبهگ ارشفنی–تمپ

ILH :(SoStgt)جمعتواندوموردنظرجریاندرسیمهایتغایهکاتد-2 یادآوری
2 + ILL

2 = X1 – 0.3 Y1 ID
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  1398سال  :وم(د)تجدید نظر  687 شمارۀ ایرانملی  استاندارد

99 

 کالهک دوداده برگ المپ فلورسنت 

 

4صفحه

ILCOS: FD-58-E-G13-26/1500 



 باال فرکانس باالست طراحی برای اطالعات

 s 1/3 s < ts < 4/1های راه اندازی  الزامات راه اندازی با پیش گرمایش کاتد برای زمان

                  Emin = Qmin + Pmin tsJکمینهانرژیپی گرمای کاتد:
Qmin  J2/3

Pmin  J/s 1/1

11بیشینه)مؤثر(             E(t) < Emin Vرهرکاتددرولتاژدوس

Ω 5/4گرمای کاتدمقاومتجایگ ینهرکاتددرآزمونال اما کمینهپی 

               Emax = Qmax + P max ts Jبیشینهانرژیپی گرمای کاتد:
Qmax  J3/5

Pmax  J/s8/1

Ω 5/5گرمای کاتدونال اما بیشینهپی مقاومتجایگ ینهرکاتدبرایآزم

ولتاژمداربازدوسرتمپ

کمکراهانداز(ا)ب
V 

230بیشینه)مؤثر( t ≤ tsولتاژبدونجرقه

ولتاژجرقهزنی
(°C10)+t > ts)470کمینه)مؤثر

(°C15-)t > ts)600کمینه)مؤثر

Ω 5/13....5/4ال اما ولتاژمداربازگسترۀمقاومتجایگ ینهرکاتددرآزمون
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 کالهکدو  فلورسنت المپ برگ داده

 

1صفحه

ILCOS: FD-65-E-G13-32/1500 

 نامی توان
W 

 ابعاد نامی  کالهک کاتد مدار

13G1500×32شوندهگرمپی اندازراهبا65



 (mm) ابعاد

A B C  D 

 بیشینه بیشینه بیشینهنهکمی بیشینه

0/1500 7/1504 1/15072/1514 1/34 



 اندازی راه های مشخصه

 فرکانس
Hz 

 باالست اسمی ولتاژ
V 

 )مؤثر(آزمون ولتاژ
V 

 اندازی راه زمان
s 

5022019830
60 - -- 



 کتریکیلا های مشخصه

 فرکانس
Hz 

 توان
 اسمی

W 

 المپ سر دو در )مؤثر( ولتاژ
V 

  جریان
 اسمی
 المپ

A 

  جریان
 پیش گرمایش

 اسمی
A 

 بیشینه کمینه اسمی

5062110100120670/0000/1
60------

مراجعهشود.2-مختصا فام:بهزیربند 
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 کالهکدو  فلورسنت المپ برگ داده 

 

2صفحه

ILCOS: FD-65-E-G13-32/1500 

 رجعهای باالست م مشخصه

 فرکانس
Hz 

 نامی توان
W 

 اسمی ولتاژ
V 

 کالیبراسیون جریان
A 

 جریان به ولتاژ نسبت
Ω 

 توان ضریب

5065220670/024010/0

60-----



 اطالعات برای طراحی باالست 

Hz5060 فرکان 

 Iجریانپی گرمای کاتد
-603/0کمینه

-410/1بیشینه

-198)مؤثر(کمینه Vولتاژمداربازدوسرراهانداز

 -400)قله(بیشینه Vولتاژمداربازدوسرتمپ

 - Ω25 مقاومتجایگ یندوکاتدبهطورسری

 - 132)مؤثر(بیشینه Vولتاژدوسرتمپدرخال کارتمپ



 اطالعات برای طراحی راه انداز

 اژ ضربه ولت
V 

 ره بسته نشدناولتاژ دوب
V 

بیشینهکمینه

900140



 

1-2531-INSO-687 

 



  1398سال  :وم(د)تجدید نظر  687 شمارۀ ایرانملی  استاندارد

102 

 کالهکدو  فلورسنت المپ برگ داده

 

1صفحه

ILCOS: FD-65-E-G13-38/1500 

 نامی توان
W 

 ابعاد نامی  کالهک کاتد مدار
mm 

13G1500×38شوندهگرمپی اندازراهبا65



 (mm) ابعاد

A B C  D 

 بیشینه بیشینه بیشینهکمینه بیشینه

0/1500 7/1504 1/15072/1514 5/40 



 اندازی راه های مشخصه

 فرکانس
Hz 

 باالست اسمی ولتاژ
V 

 )مؤثر(آزمون ولتاژ
V 

 اندازی راه زمان
s 

5022019830
60 - -- 



 کتریکیلا های مشخصه

 فرکانس
Hz 

 توان
 اسمی

W 

 المپ سر ود در )مؤثر( ولتاژ
V 

  جریان
 اسمی
 المپ

A 

  جریان
 پیش گرمایش

 اسمی
A 

 بیشینه کمینه اسمی

5064110100120670/0000/1
60------

مراجعهشود.2-مختصا فام:بهزیربند 











1-2541-INSO-687 



  1398سال  :وم(د)تجدید نظر  687 شمارۀ ایرانملی  استاندارد

103 

 کالهکدو  فلورسنت المپ برگ داده 

 

2صفحه

ILCOS: FD-65-E-G13-38/1500 

 های باالست مرجع مشخصه

 فرکانس
Hz 

 نامی توان
W 

 اسمی ولتاژ
V 

 کالیبراسیون جریان
A 

 جریان به ولتاژ نسبت
Ω 

 توان ضریب

5065220670/024010/0

60-----



 اطالعات برای طراحی باالست 

Hz 5060 فرکان 

 Aجریانپی گرمای کاتد
-603/0کمینه

-410/1بیشینه

-198)مؤثر(کمینه Vولتاژمداربازدوسرراهانداز

 -400)قله(بیشینه Vولتاژمداربازدوسرتمپ

 - Ω25 مقاومتجایگ یندوکاتدبهطورسری

 - 132)مؤثر(بیشینه Vولتاژدوسرتمپدرخال کارتمپ



 ی طراحی راه اندازاطالعات برا

 ولتاژ ضربه 
V 

 ره بسته نشدناولتاژ دوب
V 

بیشینهکمینه

400140


 

 

 

 

 

 

1-2541-INSO-687 



  1398سال  :وم(د)تجدید نظر  687 شمارۀ ایرانملی  استاندارد

104 

 کالهکدو  فلورسنت المپ برگ داده

 

1صفحه

ILCOS: FD-70-E-G13-26/1800 

 نامی توان
W 

 ابعاد نامی  کالهک کاتد مدار

13G1800×26شوندهگرمپی اندازراهبا70



 (mm) ابعاد

A B C  D 

 بیشینه بیشینه بیشینهکمینه بیشینه

8/1763 5/1768 9/1770 0/1778 0/28 



 اندازی راه های مشخصه

 فرکانس
Hz 

 باالست اسمی ولتاژ
V 

 )مؤثر(آزمون ولتاژ
V 

 اندازی راه زمان
s 

5024021630
60 240 21630 



 کتریکیلا های مشخصه

 فرکانس
Hz 

 توان
 اسمی

W 

 المپ سر دو در )مؤثر( ولتاژ
V 

  جریان
 اسمی
 المپ

A 

  جریان
 پیش گرمایش

 اسمی
A 

 بیشینه کمینه اسمی

505/69128118138700/0000/1
605/69128118138700/0000/1

مراجعهشود.2-مختصا فام:بهزیربند 



3-2621 -INSO-687 



  1398سال  :وم(د)تجدید نظر  687 شمارۀ ایرانملی  استاندارد

105 

 کالهکو د فلورسنت المپ برگ داده 

 

2صفحه

ILCOS: FD-70-E-G13-26/1800 

 های باالست مرجع مشخصه

 فرکانس
Hz 

 نامی توان
W 

 اسمی ولتاژ
V 

 کالیبراسیون جریان
A 

 جریان به ولتاژ نسبت
Ω 

 توان ضریب

5070240700/024010/0

6070240700/024010/0



 اطالعات برای طراحی باالست 

Hz 5060 فرکان 

 Aریانپی گرمای کاتدج
590/0590/0کمینه

470/1470/1بیشینه

216216)مؤثر(کمینه Vولتاژمداربازدوسرراهانداز

 400400)قله(بیشینه Vولتاژمداربازدوسرتمپ

 Ω25 25 مقاومتجایگ یندوکاتدبهطورسری

 160 160)مؤثر(بیشینه Vژدوسرتمپدرخال کارتمپولتا



 اطالعات برای طراحی راه انداز

 ولتاژ ضربه 
V 

 ره بسته نشدناولتاژ دوب
V 

بیشینهکمینه

900170



 

3-2621 -INSO-687 



  1398سال  :وم(د)تجدید نظر  687 شمارۀ ایرانملی  استاندارد

106 

3صفحه کالهکدوداده برگ المپ فلورسنت 

ILCOS: FD-70-E-G13-26/1800 

 باالست فرکانس باالی راحاطالعات برای ط
 

 HFگیری شدۀ باالست  های اندازه مشخصه
 مقاومت جریان کالیبراسیون ولتاژ نامی نامی توان فرکانس

kHz W V A Ω 
2670258470275تا20

 های نمونه المپمشخصه

 فرکانس
kHz 

 المپتوان 
W 

 المپولتاژ 
V 

 المپ  جریان
A

20≤60129470/0


 160/1 بیشینه A کاتدهایتغایهیکازسیمجریاندرهر

 Aجریانکارتمپ
 * کمینه

 * بیشینه

 

 پیش گرمایش با کنترل جریان

te (s)تازمانگسی Ik (A)کمینهجریانپی گرمای 
0.5(Im

2+a/te=)Ik 
a 

*800/0 

Im(A) 
*400/0 

 A بیشینهجریانپی گرمای 

4/0≥t 
*100/3 

0/2>t>4/0t *030/1-500/3 

0/2≤t 
*450/1 

 V ولتاژمداربازدردوسرتمپ
te≥t مؤثر(بیشینه( 

*410 

t > teمؤثر(کمینه( 
*465 

Vاندازولتاژدردوسرکمکراه
te≥t580*)قله(بیشینه 

t > te 660*)قله(کمینه
 Ω   تجایگ ینبرایهرکاتدمقاوم

*8 
 

پیش گرمایش با کنترل ولتاژ
* 



 بدون پیش گرمایش

 *)مؤثر(کمینه V ولتاژمداربازدردوسرتمپ

*کمینه Aجریانعبوریازمقاومتجایگ ینکاتد

* Ωمقاومتجایگ ینتمپ
*Ωمقاومتجایگ ینبرایهرکاتد

*بیشینه Aجریانکاتد
تحتبررسی*

3-2621-INSO-687 



  1398سال  :وم(د)تجدید نظر  687 شمارۀ ایرانملی  استاندارد

107 

 کالهکدو  فلورسنت المپ برگ داده

 

1صفحه

ILCOS: FD-75-E-G13-38/1800 

 نامی توان
W 

 ابعاد نامی  کالهک کاتد مدار

13G1800×38شوندهگرمپی اندازراهبا75



 (mm) ابعاد

A B C  D 

 بیشینه بیشینه بیشینهکمینه بیشینه

8/1763 5/1768 9/1770 0/1778 5/40 



 اندازی راه های مشخصه

 فرکانس
Hz 

 باالست اسمی ولتاژ
V 

 )مؤثر(آزمون ولتاژ
V 

 اندازی راه زمان
s 

5024021630
60 - -- 



 کتریکیلا های مشخصه

 فرکانس
Hz 

 توان
 اسمی

W 

 المپ سر دو در )مؤثر( ولتاژ
V 

  جریان
 اسمی
 المپ

A 

  جریان
 پیش گرمایش

 اسمی
A 

 بیشینه کمینه اسمی

5075130120140670/0000/1
60------

مراجعهشود.2-مختصا فام:بهزیربند 



1-2641-INSO-687 





  1398سال  :وم(د)تجدید نظر  687 شمارۀ ایرانملی  استاندارد

108 

 کالهکدو  فلورسنت المپ برگ داده 

 

2صفحه

ILCOS: FD-75-E-G13-38/1800 

 های باالست مرجع مشخصه

 فرکانس
Hz 

 نامی توان
W 

 اسمی ولتاژ
V 

 کالیبراسیون جریان
A 

 جریان به ولتاژ نسبت
Ω 

 توان ضریب

5075235670/024010/0

60-----

 
استفادهمیشود.V235باولتازکارW65ازباتستمرجع–یادآوری



 اطالعات برای طراحی باالست 

Hz 5060 فرکان 

 Aجریانپی گرمای کاتد
-570/0کمینه

-410/1بیشینه

-216)مؤثر(کمینه Vولتاژمداربازدوسرراهانداز

 -400)قله(بیشینه Vولتاژمداربازدوسرتمپ

 - Ω25 مقاومتجایگ یندوکاتدبهطورسری

 - 160)مؤثر(بیشینه Vولتاژدوسرتمپدرخال کارتمپ



 العات برای طراحی راه اندازاط

 ولتاژ ضربه 
V 

 ره بسته نشدناولتاژ دوب
V 

بیشینهکمینه

800170



 

1-2641-INSO-687 



  1398سال  :وم(د)تجدید نظر  687 شمارۀ ایرانملی  استاندارد

109 

 کالهکدو  فلورسنت المپ برگ داده

 

1صفحه

ILCOS: FD-80-E-G13-38/1500 

 نامی توان
W 

 ابعاد نامی  کالهک کاتد مدار

13G1500×38شوندهگرمپی اندازراهبا80



 (mm) ابعاد

A B C  D 

 بیشینه بیشینه بیشینهکمینه بیشینه

0/1500 7/1504 1/1507 2/1541 5/40 



 اندازی راه های مشخصه

 فرکانس
Hz 

 باالست اسمی ولتاژ
V 

 )مؤثر(آزمون ولتاژ
V 

 اندازی راه زمان
s 

5024019830
60 - -- 



 کتریکیلا های مشخصه

 فرکانس
Hz 

 نتوا
 اسمی

W 

 المپ سر دو در )مؤثر( ولتاژ
V 

  جریان
 اسمی
 المپ

A 

  جریان
 پیش گرمایش

 اسمی
A 

 بیشینه کمینه اسمی

50769989109870/0300/1
60------

مراجعهشود.2-مختصا فام:بهزیربند 



1-2661-INSO-687 





  1398سال  :وم(د)تجدید نظر  687 شمارۀ ایرانملی  استاندارد

110 

 کالهکدو  فلورسنت المپ برگ داده 

 

2صفحه

ILCOS: FD-80-E-G13-38/1500 

 های باالست مرجع مشخصه

 فرکانس
Hz 

 نامی توان
W 

 اسمی ولتاژ
V 

 کالیبراسیون جریان
A 

 جریان به ولتاژ نسبت
Ω 

 توان ضریب

5080240865/022306/0

60-----



 اطالعات برای طراحی باالست 

Hz 5060 فرکان 

 Aجریانپی گرمای کاتد
-790/0کمینه

-830/1بیشینه

-198)مؤثر(کمینه Vولتاژمداربازدوسرراهانداز

 -400)قله(بیشینه Vولتاژمداربازدوسرتمپ

 - Ω25 مقاومتجایگ یندوکاتدبهطورسری

 - 128مؤثر()بیشینه Vولتاژدوسرتمپدرخال کارتمپ



 اطالعات برای طراحی راه انداز

 ولتاژ ضربه 
V 

 ره بسته نشدناولتاژ دوب
V 

بیشینهکمینه

400140



 

1-2661-INSO-687 



  1398سال  :وم(د)تجدید نظر  687 شمارۀ ایرانملی  استاندارد

111 

 کالهکدو  فلورسنت المپ برگ داده

 

1صفحه

ILCOS: FD-85-E-G13-38/1800 

 نامی توان
W 

 ابعاد نامی  کالهک کاتد مدار

13G1800×38شوندهگرمپی زانداراهبا85



 (mm) ابعاد

A B C  D 

 بیشینه بیشینه بیشینهکمینه بیشینه

8/1763 5/1768 9/1770 0/1778 5/40 



 اندازی راه های مشخصه

 فرکانس
Hz 

 باالست اسمی ولتاژ
V 

 )مؤثر(آزمون ولتاژ
V 

 اندازی راه زمان
s 

5024021630
60 - -- 



 کیکتریلا های مشخصه

 فرکانس
Hz 

 توان
 اسمی

W 

 المپ سر دو در )مؤثر( ولتاژ
V 

  جریان
 اسمی
 المپ

A 

  جریان
 پیش گرمایش

 اسمی
A 

 بیشینه کمینه اسمی

5084120110130800/0300/1
60------

مراجعهشود.2-مختصا فام:بهزیربند 



1-2671-INSO-687 





  1398سال  :وم(د)تجدید نظر  687 شمارۀ ایرانملی  استاندارد

112 

 کالهک دو فلورسنت المپ برگ داده 

 

2صفحه

ILCOS: FD-85-E-G13-38/1800 

 های باالست مرجع مشخصه

 فرکانس
Hz 

 نامی توان
W 

 اسمی ولتاژ
V 

 کالیبراسیون جریان
A 

 جریان به ولتاژ نسبت
Ω 

 توان ضریب

5080240865/022306/0

60-----



 اطالعات برای طراحی باالست 

Hz 5060 فرکان 

Aی کاتدجریانپی گرما
-680/0کمینه

-700/1بیشینه

-216)مؤثر(کمینه Vولتاژمداربازدوسرراهانداز

 -400)قله(بیشینه Vولتاژمداربازدوسرتمپ

 - Ω25 مقاومتجایگ یندوکاتدبهطورسری

 - 160)مؤثر(بیشینه Vتمپولتاژدوسرتمپدرخال کار



 اطالعات برای طراحی راه انداز

 ولتاژ ضربه 
V 

 ره بسته نشدناولتاژ دوب
V 

بیشینهکمینه

800170



 

1-2671-INSO-687 



  1398سال  :وم(د)تجدید نظر  687 شمارۀ ایرانملی  استاندارد

113 

 کالهکدو  فلورسنت المپ برگ داده

 

1صفحه

ILCOS: FD-100-E-G13-38/2400 

 نامی توان
W 

  ابعاد نامی کالهک کاتد مدار

13G2400×38شوندهگرمپی اندازراهبا100



 (mm) ابعاد

A B C  D 

 بیشینه بیشینه بیشینهکمینه بیشینه

3/2374 0/2379 4/2381 5/2388 5/40 



 اندازی راه های مشخصه

 فرکانس
Hz 

 باالست اسمی ولتاژ
V 

 )مؤثر(آزمون ولتاژ
V 

 اندازی راه زمان
s 

5024022030
60 - -- 



 کتریکیلا های مشخصه

 فرکانس
Hz 

 توان
 اسمی

W 

 المپ سر دو در )مؤثر( ولتاژ
V 

  جریان
 اسمی
 المپ

A 

  جریان
 پیش گرمایش

 اسمی
A 

 بیشینه کمینه اسمی

50102125110140960/0300/1
60------

مراجعهشود.2-مختصا فام:بهزیربند 



1-2841-INSO-687 





  1398سال  :وم(د)تجدید نظر  687 شمارۀ ایرانملی  استاندارد

114 

 کالهکدو  فلورسنت المپ رگب داده 

 

2صفحه

ILCOS: FD-100-E-G13-38/2400 

 های باالست مرجع مشخصه

 فرکانس
Hz 

 نامی توان
W 

 اسمی ولتاژ
V 

 کالیبراسیون جریان
A 

 جریان به ولتاژ نسبت
Ω 

 توان ضریب

50100350940/030806/0

60-----



 اطالعات برای طراحی باالست 

Hz 5060 فرکان 

Aجریانپی گرمای کاتد
-810/0کمینه

-000/2بیشینه

-216)مؤثر(کمینه Vولتاژمداربازدوسرراهانداز

 -400)قله(بیشینه Vولتاژمداربازدوسرتمپ

 - Ω25 مقاومتجایگ یندوکاتدبهطورسری

 - 160)مؤثر(بیشینه Vسرتمپدرخال کارتمپولتاژدو



 اطالعات برای طراحی راه انداز

 ولتاژ ضربه 
V 

 ره بسته نشدناولتاژ دوب
V 

بیشینهکمینه

900170



 

1-2841-INSO-687 



  1398سال  :وم(د)تجدید نظر  687 شمارۀ ایرانملی  استاندارد

115 

 کالهکدو  فلورسنت المپ برگ داده

 

1صفحه

ILCOS: FD-125-E-G13-38/2400 

 نامی توان
W 

 ابعاد نامی  کالهک کاتد مدار

13G2400×38شوندهگرمپی اندازراهبا125



 (mm) ابعاد

A B C  D 

 بیشینه بیشینه بیشینهکمینه بیشینه

3/2374 0/2379 4/2381 5/2388 5/40 



 اندازی راه های مشخصه

 فرکانس
Hz 

 باالست اسمی ولتاژ
V 

 )مؤثر(آزمون ولتاژ
V 

 اندازی راه زمان
s 

5024022030
60 - -- 

بهطورسریاستفادهمیشود.Fµ8/6بههمراهیکخازنv240/w80ازیکباتستالقایی–یادآوری 

 کتریکیلا های مشخصه

 فرکانس
Hz 

 توان
 اسمی

W 

 المپ سر دو در )مؤثر( ولتاژ
V 

  جریان
 اسمی
 المپ

A 

  جریان
 پیش گرمایش

 اسمی
A 

 بیشینه کمینه اسمی

50123149134164940/0300/1
60------

مراجعهشود.2-مختصا فام:بهزیربند 



1-2881-INSO-687 





  1398سال  :وم(د)تجدید نظر  687 شمارۀ ایرانملی  استاندارد

116 

 کالهکدو  فلورسنت المپ برگ داده 

 

2صفحه

ILCOS: FD-125-E-G13-38/2400 

 های باالست مرجع مشخصه

 فرکانس
Hz 

 نامی توان
W 

 اسمی ولتاژ
V 

 کالیبراسیون جریان
A 

 جریان به لتاژو نسبت
Ω 

 توان ضریب

50125350940/030006/0

60-----



 اطالعات برای طراحی باالست 

Hz 5060 فرکان 

                                          A جریانپی گرمای کاتد
-800/0کمینه

-970/1بیشینه

-216ر()مؤثکمینه Vولتاژمداربازدوسرراهانداز

 -400)قله(بیشینه Vولتاژمداربازدوسرتمپ

 - Ω25 مقاومتجایگ یندوکاتدبهطورسری

 - 160)مؤثر(بیشینه Vولتاژدوسرتمپدرخال کارتمپ



 اطالعات برای طراحی راه انداز

 ولتاژ ضربه 
V 

 ره بسته نشدناولتاژ دوب
V 

بیشینهکمینه

800180



 

1-2881-INSO-687 



  1398سال  :وم(د)تجدید نظر  687 شمارۀ ایرانملی  استاندارد

117 

 کالهکدو  فلورسنت المپ برگ داده

 

1صفحه

ILCOS: FD-4-L/P/H G5-16/150 

 نامی توان
W 

 ابعاد نامی  کالهک کاتد مدار

G5150×16،مقاومتباتشوندهگرمپی اندازراهبدون4



 (mm) ابعاد

A B C  D 

 بیشینه بیشینه بیشینهکمینه بیشینه

9/135 6/140 0/143 1/150 0/16 



 اندازی راه های مشخصه
فرکان 

Hz 

تواننامیباتست

w 

نامیباتستولتاژ

V 

فاصلهکمکراهانداز

mm 
ولتاژکاتد)مؤثر(

V
ولتاژمدارباز)مؤثر(

V
اندازیزمانراه

s 

504/6/822060/820010
60 4/6/8 22060/820010



 کتریکیلا های مشخصه

 سفرکان
Hz 

 توان
 اسمی

W 

 المپ سر دو در )مؤثر( ولتاژ
V 

 اسمی جریان
 المپ

A بیشینه کمینه اسمی 
505/4292434170/0
605/4292434170/0

مراجعهشود.2-مختصا فام:بهزیربند 

 کاتدی های مشخصه

 )مؤثر(آزمون ولتاژ کاتد
 Ωمقاومت هر کاتد 

 کمینه اسمی
0/87050مقاومتبات 

1-3121-INSO-687 





  1398سال  :وم(د)تجدید نظر  687 شمارۀ ایرانملی  استاندارد

118 

 کالهکدو  فلورسنت المپ برگ داده 

 

2صفحه

ILCOS: FD-4-L/P/H-G5-16/150 

 های باالست مرجع مشخصه

 فرکانس
Hz 

 نامی توان
W 

 اسمی ولتاژ
V 

 کالیبراسیون جریان
A 

 جریان به ولتاژ نسبت
Ω 

 توان ضریب

506127160/070012/0

606118160/0650075/0



 اطالعات برای طراحی باالست 

Hz 5060 فرکان 

 Aجریانپی گرمای کاتد
5/65/6)مؤثر(کمینه

2/92/9)مؤثر(بیشینه

Vولتاژمداربازدوسرتمپ
 

105105)مؤثر(کمینه

145145)مؤثر(هبیشین

Vسریشدهولتاژمداربازدوسرتمپ
 

 120120)مؤثر(کمینه

165165)مؤثر(بیشینه

 Fµخازنراهانداز
008/0*کمینه

060/0*بیشینه

 Ω70 70 سریمقاومتجایگ یندوکاتدبهطور

 400 400(قله)کمینه Vکمکراهاندازیولتاژ

**بیشینه Aکاتدهایتغایهجریاندرهریکازسیم










 *تحتبررسی

1-3121-INSO-687 



  1398سال  :وم(د)تجدید نظر  687 شمارۀ ایرانملی  استاندارد

119 

 کالهکدو  فلورسنت المپ برگ داده

 

1صفحه

ILCOS: FD-6-L/P/H- G5-16/225 

 نامی توان
W 

 می ابعاد نا کالهک کاتد مدار

5G225×16،مقاومتباتشوندهگرمپی اندازراهبدون6



 (mm) ابعاد

A B C  D 

 بیشینه بیشینه بیشینهکمینه بیشینه

1/212 8/216 2/219 3/226 0/16 



 اندازی راه های مشخصه
فرکان 

Hz 

تواننامیباتست

w 

نامیباتستولتاژ

V 

فاصلهکمکراهانداز

mm 
ثر(ولتاژکاتد)مؤ

V
ولتاژمدارباز)مؤثر(

V
اندازیزمانراه

s 

504/6/822060/820010
60 4/6/8 22060/820010 



 کتریکیلا های مشخصه

 فرکانس
Hz 

 توان
 اسمی

W 

 المپ سر دو در )مؤثر( ولتاژ
V 

 اسمی جریان
 المپ

A بیشینه کمینه اسمی 
506423648160/0
606423648160/0

مراجعهشود.2-مختصا فام:بهزیربند 

 کاتدی های مشخصه

 )مؤثر(آزمون ولتاژ کاتد
 Ωمقاومت هر کاتد 

 کمینه اسمی
0/87050مقاومتبات 

1-3131-INSO-687 





  1398سال  :وم(د)تجدید نظر  687 شمارۀ ایرانملی  استاندارد

120 

 کالهکدو  فلورسنت المپ برگ داده 

 

2صفحه

ILCOS: FD- 6 -L/P/H-G5-16/150 

 های باالست مرجع مشخصه

 سفرکان
Hz 

 نامی توان
W 

 اسمی ولتاژ
V 

 کالیبراسیون جریان
A 

 جریان به ولتاژ نسبت
Ω 

 توان ضریب

506127160/070012/0

606118160/0650075/0



 اطالعات برای طراحی باالست 

Hz 5060 فرکان 

 Aجریانپی گرمای کاتد
5/65/6)مؤثر(کمینه

2/92/9)مؤثر(بیشینه

Vولتاژمداربازدوسرتمپ
 

105105)مؤثر(کمینه

145145)مؤثر(بیشینه

Vسریشدهولتاژمداربازدوسرتمپ
 

130130)مؤثر(کمینه

180180)مؤثر(بیشینه

 Fµاهاندازخازنر
008/0*کمینه

060/0*بیشینه

 Ω70 70 مقاومتجایگ یندوکاتدبهطورسری

 400 400(قله)کمینه Vولتاژکمکراهاندازی

**بیشینه Aکاتدهایتغایهجریاندرهریکازسیم










 *تحتبررسی

1-3131-INSO-687 



  1398سال  :وم(د)تجدید نظر  687 شمارۀ ایرانملی  استاندارد

121 

 کالهکدو  فلورسنت المپ برگ داده

 

1صفحه

ILCOS: FD-8-L/P/H G5-16/300 

 نامی توان
W 

 ابعاد نامی  کالهک کاتد مدار

5G300×16،مقاومتباتشوندهگرمپی اندازراهبدون8



 (mm) ابعاد

A B C  D 

 بیشینه بیشینه بیشینهکمینه بیشینه

3/288 0/293 4/295 5/302 0/16 



 اندازی راه های مشخصه
فرکان 

Hz 

تواننامیباتست

w 

نامیباتستولتاژ

V 

فاصلهکمکراهانداز

mm 
ولتاژکاتد)مؤثر(

V
ولتاژمدارباز)مؤثر(

V
اندازیزمانراه

s 

504/6/822060/820010
60 4/6/8 22060/820010 



 کتریکیلا های مشخصه

 فرکانس
Hz 

 توان
 اسمی

W 

 المپ سر دو در )مؤثر( ولتاژ
V 

 اسمی جریان
 المپ

A بیشینه کمینه اسمی 
501/7564864145/0
602/7574864145/0

مراجعهشود.2-مختصا فام:بهزیربند 

 کاتدی های مشخصه

 )مؤثر(آزمون ولتاژ کاتد
 Ωمقاومت هر کاتد 

 کمینه اسمی
0/87050مقاومتبات 

1-3141-INSO-687 





  1398سال  :وم(د)تجدید نظر  687 شمارۀ ایرانملی  استاندارد

122 

 کالهکدو  فلورسنت المپ برگ داده 

 

2صفحه

ILCOS: FD-8-L/P/H-G5-16/300 

 های باالست مرجع مشخصه

 فرکانس
Hz 

 نامی توان
W 

 اسمی ولتاژ
V 

 کالیبراسیون جریان
A 

 جریان به ولتاژ نسبت
Ω 

 توان ضریب

506127160/070012/0

606118160/0650075/0



 اطالعات برای طراحی باالست 

Hz 5060 فرکان 

 Aجریانپی گرمای کاتد
5/65/6)مؤثر(کمینه

2/92/9)مؤثر(بیشینه

Vولتاژمداربازدوسرتمپ
 

105105)مؤثر(کمینه

145145)مؤثر(نهبیشی

Vسریشدهولتاژمداربازدوسرتمپ
 

140140)مؤثر(کمینه

190190)مؤثر(بیشینه

 Fµخازنراهانداز
008/0*کمینه

060/0*بیشینه

 Ω70 70 طورسریمقاومتجایگ یندوکاتدبه

 400 400(قله)کمینه Vولتاژکمکراهاندازی

**بیشینه Aکاتدهایتغایهجریاندرهریکازسیم










 *تحتبررسی

1-3141-INSO-687 



  1398سال  :وم(د)تجدید نظر  687 شمارۀ ایرانملی  استاندارد

123 

 کالهکدو  فلورسنت المپ برگ داده

 

1صفحه

ILCOS: FD-20-L/P/H G13-38/600 

 نامی توان
W 

 اد نامی ابع کالهک کاتد مدار

13G600×38،مقاومتباتشوندهگرمپی اندازراهبدون20



 (mm) ابعاد

A B C  D 

 بیشینه بیشینه بیشینهکمینه بیشینه

8/589 5/594 9/596 0/604 5/40 



 اندازی راه های مشخصه
فرکان 

Hz 

تواننامیباتست

w 

نامیباتستولتاژ

V 

فاصلهکمکراهانداز

mm 
کاتد)مؤثر(ولتاژ

V
ولتاژمدارباز)مؤثر(

V
اندازیزمانراه

s 

5040220130/818010
60 40 220130/818010 



 کتریکیلا های مشخصه

 فرکانس
Hz 

 توان
 اسمی

W 

 المپ سر دو در )مؤثر( ولتاژ
V 

 اسمی جریان
 المپ

A بیشینه کمینه اسمی 
503/19575064370/0
605/20575064380/0

مراجعهشود.2-مختصا فام:بهزیربند 

 کاتدی های مشخصه

 )مؤثر(آزمون ولتاژ کاتد
 Ωمقاومت هر کاتد 

 کمینه اسمی
0/82014مقاومتبات 

1-4241-INSO-687 





  1398سال  :وم(د)تجدید نظر  687 شمارۀ ایرانملی  استاندارد

124 

 کالهکدو  فلورسنت المپ برگ داده 

 

2صفحه

ILCOS: FD-20-L/P/H-G13-38/600  

 رجعهای باالست م مشخصه

 فرکانس
Hz 

 نامی توان
W 

 اسمی ولتاژ
V 

 کالیبراسیون جریان
A 

 جریان به ولتاژ نسبت
Ω 

 توان ضریب

5020127370/027012/0

6020118380/0240075/0



 اطالعات برای طراحی باالست 

Hz 5060 فرکان 

 Vپی گرمای کاتدولتاژ
5/65/6)مؤثر(کمینه

0/100/10)مؤثر(بیشینه

 Vولتاژمداربازدوسرتمپ
180180)مؤثر(کمینه

345345)قله(بیشینه

 Ω19 19 مقاومتجایگ یندوکاتدبهطورسری

 * *(قله)ینهکم Vیولتاژکمکراهانداز

650/0650/0بیشینه Aهایتغایهکاتدازسیمدرهریکجریان


















 تحتبررسی*

1-4241-INSO-687 



  1398سال  :وم(د)تجدید نظر  687 شمارۀ ایرانملی  استاندارد

125 

 کالهکدو  فلورسنت المپ برگ داده

 

1صفحه

ILCOS: FD-30-L/P/H -G13-38/900 

 نامی توان
W 

 ابعاد نامی  کالهک کاتد مدار

13G900×38،مقاومتباتشوندهگرمپی اندازراهبدون30



 (mm) ابعاد

A B C  D 

 بیشینه بیشینه بیشینهکمینه بیشینه

6/894 3/899 7/901 8/908 5/40 



 اندازی راه های مشخصه
فرکان 

Hz 

تواننامیباتست

w 

نامیباتستولتاژ

V 

فاصلهکمکراهانداز

mm 
ولتاژکاتد)مؤثر(

V
ولتاژمدارباز)مؤثر(

V
اندازیزمانراه

s 

5030220130/820510
60 - ----- 



 کتریکیلا های مشخصه

 فرکانس
Hz 

 توان
 اسمی

W 

 المپ سر دو در )مؤثر( ولتاژ
V 

 اسمی جریان
 المپ

A بیشینه کمینه اسمی 
505/29817191405/0
60-----

مراجعهشود.2-مختصا فام:بهزیربند 

 کاتدی های مشخصه

 ؤثر()مآزمون ولتاژ کاتد
 Ωمقاومت هر کاتد 

 کمینه اسمی
0/82014مقاومتبات 

1-4341-INSO-687 





  1398سال  :وم(د)تجدید نظر  687 شمارۀ ایرانملی  استاندارد

126 

 کالهکدو  فلورسنت المپ برگ داده 

 

2صفحه

ILCOS: FD-L/P/H-G13-38/600 

 های باالست مرجع مشخصه

 فرکانس
Hz 

 نامی توان
W 

 اسمی ولتاژ
V 

 کالیبراسیون جریان
A 

 جریان به ولتاژ نسبت
Ω 

 وانت ضریب

5030220405/046010/0

60-----



 اطالعات برای طراحی باالست 

Hz 5060 فرکان 

 Vولتاژپی گرمای کاتد
-5/6)مؤثر(کمینه

-0/10)مؤثر(بیشینه

 Vولتاژمداربازدوسرتمپ
-205)مؤثر(کمینه

-420)قله(بیشینه

 - Ω19 مقاومتجایگ یندوکاتدبهطورسری

 - *(قله)کمینه Vولتاژکمکراهاندازی

-750/0بیشینه Aهایتغایهکاتددرهریکازسیمجریان




 

 

 

 

 



 

تحتبررسی*

1-4341-INSO-687 



  1398سال  :وم(د)تجدید نظر  687 شمارۀ ایرانملی  استاندارد

127 

 کالهکدو  فلورسنت المپ برگ داده

 

1صفحه

ILCOS: FD-40-L/P/H-G13-38/1200 

 نامی توان
W 

 ابعاد نامی  کالهک کاتد مدار

13G1200×38،مقاومتباتشوندهگرمپی اندازراهبدون40



 (mm) ابعاد

A B C  D 

 بیشینه بیشینه بیشینهکمینه بیشینه

4/1199 1/1204 5/1206 6/1213 5/40 



 ازیاند راه های مشخصه
فرکان 

Hz 

تواننامیباتست

w 

نامیباتستولتاژ

V 

فاصلهکمکراهانداز

mm 
ولتاژکاتد)مؤثر(

V
ولتاژمدارباز)مؤثر(

V
اندازیزمانراه

s 

5040220130/820510
60 40220130/820510



 کتریکیلا های مشخصه

 فرکانس
Hz 

 توان
 اسمی

W 

 المپ سر دو در )مؤثر( ولتاژ
V 

 اسمی جریان
 المپ

A بیشینه کمینه اسمی 
505/3910393113430/0
604010292112435/0

مراجعهشود.2-مختصا فام:بهزیربند 

 کاتدی های مشخصه

 )مؤثر(آزمون ولتاژ کاتد
 Ωمقاومت هر کاتد 

 کمینه اسمی
0/82014مقاومتبات 

1-4441-INSO-687 





  1398سال  :وم(د)تجدید نظر  687 شمارۀ ایرانملی  استاندارد

128 

 کالهکدو  فلورسنت المپ برگ داده 

 

2صفحه

ILCOS: FD-40-L/P/H-G13-38/600 

 های باالست مرجع مشخصه

 فرکانس
Hz 

 نامی توان
W 

 اسمی ولتاژ
V 

 کالیبراسیون جریان
A 

 جریان به ولتاژ نسبت
Ω 

 توان ضریب

5040220430/039010/0

6040236430/0439075/0


 ت اطالعات برای طراحی باالس

Hz 5060 فرکان 

 Vولتاژپی گرمای کاتد
5/65/6)مؤثر(کمینه

0/100/10)مؤثر(بیشینه

 Vولتاژمداربازدوسرتمپ
205205)مؤثر(کمینه

420420)قله(بیشینه

 Ω19 19 گ یندوکاتدبهطورسریمقاومتجای

 * *(قله)کمینه Vولتاژکمکراهاندازی

750/0750/0بیشینه Aهایتغایهکاتددرهریکازسیمجریان


















 *تحتبررسی

1-4441-INSO-687 



  1398سال  :وم(د)تجدید نظر  687 شمارۀ ایرانملی  استاندارد

129 

 کالهکدو  فلورسنت المپ برگ داده

 

1صفحه

ILCOS: FD-65-L/P/H G13-38/1500 

 ینام توان
W 

 ابعاد نامی  کالهک کاتد مدار

13G1500×38،مقاومتباتشوندهگرمپی اندازراهبدون65



 (mm) ابعاد

A B C  D 

 بیشینه بیشینه بیشینهکمینه بیشینه

0/1500 7/1504 1/1507 2/1514 5/40 



 اندازی راه های مشخصه
فرکان 

Hz 

تواننامیباتست

w 

نامیباتستولتاژ

V 

اصلهکمکراهاندازف

mm 
ولتاژکاتد)مؤثر(

V
ولتاژمدارباز)مؤثر(

V
اندازیزمانراه

s 

5065220130/822010
60 ------



 کتریکیلا های مشخصه

 فرکانس
Hz 

 توان
 اسمی

W 

 المپ سر دو در )مؤثر( ولتاژ
V 

 اسمی جریان
 المپ

A بیشینه کمینه اسمی 
5064110100120670/0
60-----

مراجعهشود.2-مختصا فام:بهزیربند 

 کاتدی های مشخصه

 )مؤثر(آزمون ولتاژ کاتد
 Ωمقاومت هر کاتد 

 کمینه اسمی
*0/811مقاومتبات

تحتبررسی*

1-4541-INSO-687 





  1398سال  :وم(د)تجدید نظر  687 شمارۀ ایرانملی  استاندارد

130 

 کالهکدو  فلورسنت المپ برگ داده 

 

2صفحه

ILCOS: FD-65-L/P/H-G13-38/1500 

 های باالست مرجع مشخصه

 فرکانس
Hz 

 نامی توان
W 

 اسمی ولتاژ
V 

 کالیبراسیون جریان
A 

 جریان به ولتاژ نسبت
Ω 

 توان ضریب

5065220670/024010/0

60-----


 اطالعات برای طراحی باالست 

Hz 5060 فرکان 

 Vولتاژپی گرمای کاتد
-5/6)مؤثر(کمینه

-0/11)مؤثر(بیشینه

 Vولتاژمداربازدوسرتمپ
-220)مؤثر(کمینه

-475)قله(بیشینه

 - Ω11 مقاومتجایگ یندوکاتدبهطورسری

 - *(قله)کمینه Vولتاژکمکراهاندازی

-100/1بیشینه Aهایتغایهکاتدسیمدرهریکازجریان


















 *تحتبررسی

1-4541-INSO-687 



  1398سال  :وم(د)تجدید نظر  687 شمارۀ ایرانملی  استاندارد

131 

 کالهکدو  فلورسنت المپ برگ داده

 

1صفحه

ILCOS: FD-75-L/P/H G13-38/1800 

 نامی توان
W 

 ابعاد نامی  کالهک کاتد مدار

13G1800×38،مقاومتباتشوندهگرمپی اندازراهبدون75



 (mm) عاداب

A B C  D 

 بیشینه بیشینه بیشینهکمینه بیشینه

8/1763 5/1768 9/1770 0/1778 5/40 



 اندازی راه های مشخصه
فرکان 

Hz 

تواننامیباتست

w 

نامیباتستولتاژ

V 

فاصلهکمکراهانداز

mm 
ولتاژکاتد)مؤثر(

V
ولتاژمدارباز)مؤثر(

V
اندازیزمانراه

s 

5075240130/825010
60 ------



 کتریکیلا های مشخصه

 فرکانس
Hz 

 توان
 اسمی

W 

 المپ سر دو در )مؤثر( ولتاژ
V 

 اسمی جریان
 المپ

A بیشینه کمینه اسمی 
5075130120140670/0
60-----

مراجعهشود.2-مختصا فام:بهزیربند 

 کاتدی های مشخصه

 ؤثر()مآزمون ولتاژ کاتد
 Ωمقاومت هر کاتد 

 کمینه اسمی
0/8129مقاومتبات 

1-4641-INSO-687 





  1398سال  :وم(د)تجدید نظر  687 شمارۀ ایرانملی  استاندارد
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 کالهکدو  فلورسنت المپ برگ داده 

 

2صفحه

ILCOS: FD-75-L/P/H-G13-38/1800 

 های باالست مرجع مشخصه

 فرکانس
Hz 

 نامی توان
W 

 اسمی ولتاژ
V 

 کالیبراسیون جریان
A 

 جریان به ولتاژ نسبت
Ω 

 توان بضری

5075235670/024010/0

60-----

استفادهمیشود.v235باولتاژکارw65ازیکباتستمرجع-یادآوری

 اطالعات برای طراحی باالست 

Hz 5060 فرکان 

 Vولتاژپی گرمای کاتد
-5/6)مؤثر(کمینه

-0/11ؤثر()مبیشینه

 Vولتاژمداربازدوسرتمپ
-220)مؤثر(کمینه

-500)قله(بیشینه

 - Ω11 مقاومتجایگ یندوکاتدبهطورسری

 - *(قله)کمینه Vولتاژکمکراهاندازی

-100/1بیشینه Aهایتغایهکاتددرهریکازسیمجریان


















 *تحتبررسی

1-4641-INSO-687 



  1398سال  :وم(د)تجدید نظر  687 شمارۀ ایرانملی  استاندارد
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 کالهکدو  فلورسنت المپ برگ داده

 

1صفحه

ILCOS: FD-80-L/P/H G13-38/1500 

  .به منظور تعویض پذیری در نظر گرفته شده است اصوال

 نامی توان
W 

 ابعاد نامی  کالهک کاتد مدار

13G1500×38،مقاومتباتشوندهگرمپی اندازراهبدون80



 (mm) ابعاد

A B C  D 

 بیشینه بیشینه بیشینهکمینه بیشینه

0/1500 7/1504 1/1507 2/1514 5/40 



 اندازی راه های مشخصه
فرکان 

Hz 

تواننامیباتست

w 

نامیباتستولتاژ

V 

فاصلهکمکراهانداز

mm 
ولتاژکاتد)مؤثر(

V
ولتاژمدارباز)مؤثر(

V
اندازیزمانراه

s 

5080240130/822010
60 ------



 کتریکیلا های مشخصه

 فرکانس
Hz 

 توان
 اسمی

W 

 المپ سر دو در )مؤثر( ولتاژ
V 

 اسمی جریان
 المپ

A بیشینه کمینه اسمی 
50769989109870/0
60-----

مراجعهشود.2-مختصا فام:بهزیربند 

 کاتدی های مشخصه

 )مؤثر(آزمون ولتاژ کاتد
 Ωمقاومت هر کاتد 

 کمینه اسمی
0/8129مقاومتبات 

1-4661-INSO-687 





  1398سال  :وم(د)تجدید نظر  687 شمارۀ ایرانملی  استاندارد
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 کالهکدو  فلورسنت المپ برگ داده 

 

2صفحه

ILCOS: FD-80-L/P/H-G13-38/1500 

 های باالست مرجع مشخصه

 فرکانس
Hz 

 نامی توان
W 

 اسمی ولتاژ
V 

 کالیبراسیون جریان
A 

 جریان به ولتاژ نسبت
Ω 

 توان ضریب

5080240865/022306/0

60-----


 اطالعات برای طراحی باالست 

Hz 5060 فرکان 

 Vولتاژپی گرمای کاتد
-5/6)مؤثر(کمینه

-0/11)مؤثر(بیشینه

 Vولتاژمداربازدوسرتمپ
-220)مؤثر(کمینه

-475)قله(بیشینه

 - Ω11 مقاومتجایگ یندوکاتدبهطورسری

 - *(قله)کمینه Vولتاژکمکراهاندازی

-600/1بیشینه Aهایتغایهکاتددرهریکازسیمجریان


















 *تحتبررسی

1-4661-INSO-687 



  1398سال  :وم(د)تجدید نظر  687 شمارۀ ایرانملی  استاندارد
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 کالهکدو  فلورسنت مپال برگ داده

 

1صفحه

ILCOS: FD-85-L/P/H -G13-38/1800        .اصوال به منظور تعویض پذیری در نظر رفته شده است 

 نامی توان
W 

 ابعاد نامی  کالهک کاتد مدار

13G1800×38،مقاومتباتشوندهگرمپی اندازراهبدون85



 (mm) ابعاد

A B C  D 

 بیشینه بیشینه نهبیشیکمینه بیشینه

8/1763 5/1768 9/1770 0/1778 5/40 



 اندازی راه های مشخصه
فرکان 

Hz 

تواننامیباتست

w 

نامیباتستولتاژ

V 

فاصلهکمکراهانداز

mm 
ولتاژکاتد)مؤثر(

V
ولتاژمدارباز)مؤثر(

V
اندازیزمانراه

s 

5085240130/825010
60 ------



 کتریکیلا ایه مشخصه

 فرکانس
Hz 

 توان
 اسمی

W 

 المپ سر دو در )مؤثر( ولتاژ
V 

 اسمی جریان
 المپ

A بیشینه کمینه اسمی 
5084120110130800/0
60-----

مراجعهشود.2-مختصا فام:بهزیربند 

 کاتدی های مشخصه

 )مؤثر(آزمون ولتاژ کاتد
 Ωمقاومت هر کاتد 

 کمینه اسمی
0/8129مقاومتبات 

1-4671-INSO-687 





  1398سال  :وم(د)تجدید نظر  687 شمارۀ ایرانملی  استاندارد
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 کالهکدو  فلورسنت المپ برگ داده 

 

2صفحه

ILCOS: FD-85-L/P/H-G13-38/1800 

 های باالست مرجع مشخصه

 فرکانس
Hz 

 نامی توان
W 

 اسمی ولتاژ
V 

 کالیبراسیون جریان
A 

 جریان به ولتاژ نسبت
Ω 

 توان ضریب

5080240865/022306/0

60-----


 اطالعات برای طراحی باالست 

Hz 5060 فرکان 

 Vولتاژپی گرمای کاتد
-5/6)مؤثر(کمینه

-0/11)مؤثر(بیشینه

 Vولتاژمداربازدوسرتمپ
-250)مؤثر(کمینه

-500)قله(هبیشین

 - Ω11 مقاومتجایگ یندوکاتدبهطورسری

 - *(قله)کمینه Vولتاژکمکراهاندازی

-300/1بیشینه Aهایتغایهکاتددرهریکازسیمجریان


















 *تحتبررسی

1-4671-INSO-687 



  1398سال  :وم(د)تجدید نظر  687 شمارۀ ایرانملی  استاندارد
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 کالهکدو  فلورسنت المپ برگ داده

 

1صفحه

ILCOS: FD-125-L/P/H -G13-38/2400        .رفته شده استگاصوال به منظور تعویض پذیری در نظر  

 نامی توان
W 

 ابعاد نامی  کالهک کاتد مدار

13G2400×38،مقاومتباتشوندهگرمپی اندازراهبدون125



 (mm) ابعاد

A B C  D 

 بیشینه بیشینه بیشینهکمینه بیشینه

3/2374 0/2379 4/2381 5/2388 5/40 



 اندازی راه های مشخصه
فرکان 

Hz 

تواننامیباتست

w 

نامیباتستولتاژ

V 

فاصلهکمکراهانداز

mm 
ولتاژکاتد)مؤثر(

V
ولتاژمدارباز)مؤثر(

V
اندازیزمانراه

s 

50125240130/831510
60 ------



 کتریکیلا های مشخصه

 فرکانس
Hz 

 توان
 اسمی

W 

 المپ سر دو در ر()مؤث ولتاژ
V 

 اسمی جریان
 المپ

A بیشینه کمینه اسمی 
50123149134164940/0
60-----

مراجعهشود.2-مختصا فام:بهزیربند 

 کاتدی های مشخصه

 )مؤثر(آزمون ولتاژ کاتد
 Ωمقاومت هر کاتد 

 کمینه اسمی
0/8129مقاومتبات 

1-4881-INSO-687 





  1398سال  :وم(د)تجدید نظر  687 شمارۀ ایرانملی  استاندارد
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 کالهکدو  فلورسنت المپ برگ داده 

 

2صفحه

ILCOS: FD-125-L/P/H-G13-38/2400 

 های باالست مرجع مشخصه

 فرکانس
Hz 

 نامی توان
W 

 اسمی ولتاژ
V 

 کالیبراسیون جریان
A 

 جریان به ولتاژ نسبت
Ω 

 توان ضریب

50125350940/030006/0

60-----


 اطالعات برای طراحی باالست 

Hz 5060 کان فر

 Vولتاژپی گرمای کاتد
-5/6)مؤثر(کمینه

-0/11)مؤثر(بیشینه

 Vولتاژمداربازدوسرتمپ
-315)مؤثر(کمینه

-*)قله(بیشینه

 - Ω11 ریمقاومتجایگ یندوکاتدبهطورس

 - *(قله)کمینه Vولتاژکمکراهاندازی

-600/1بیشینه Aهایتغایهکاتددرهریکازسیمجریان


















 *تحتبررسی

1-4881-INSO-687 



  1398سال  :وم(د)تجدید نظر  687 شمارۀ ایرانملی  استاندارد
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 داده برگ المپ فلورسنت دو کالهک

 

1صفحه

ILCOS: FD-20-L/P/L -G13-32/600  

 نامی توان
W 

 د نامی ابعا کالهک کاتد مدار

13G600×32پایین،مقاومتشوندهگرمپی اندازراهبدون20



 (mm) ابعاد

A B C  D 

 بیشینه بیشینه بیشینهکمینه بیشینه

8/589 5/594 9/596 0/604 1/34 



 اندازی راه های مشخصه
فرکان 

Hz 

تواننامیباتست

w 

نامیباتستولتاژ

V 

فاصلهکمکراهانداز

mm 
کاتد)مؤثر(ولتاژ

V
ولتاژمدارباز)مؤثر(

V
اندازیزمانراه

s 

50402201605/318010
60 402201605/318010



 کتریکیلا های مشخصه

روش 
 آزمون
 پیوست

 
 فرکانس

 Hz 
 

 توان
 اسمی

W 

 المپ سر دو در )مؤثر( ولتاژ
V 

 اسمی جریان
 المپ

A بیشینه کمینه اسمی 

15019585264360/0-ب
16019585264360/0-ب
*****260-ب

مراجعهشود.2-مختصا فام:بهزیربند 

 کاتدی های مشخصه

 )مؤثر(آزمون ولتاژ کاتد
 Ωمقاومت هر کاتد 

 کمینه اسمی
6/3107پایینمقاومت

*تحتبررسی

1-5231-INSO-687 





  1398سال  :وم(د)تجدید نظر  687 شمارۀ ایرانملی  استاندارد

140 

 کالهکدو  فلورسنت المپ برگ داده 

 

2حهصف

ILCOS: FD-20-L/P/L-G13-38/600 

 های باالست مرجع مشخصه

 فرکانس
Hz 

 نامی توان
W 

 اسمی ولتاژ
V 

 کالیبراسیون جریان
A 

 جریان به ولتاژ نسبت
Ω 

 توان ضریب

5020127370/027012/0

6020127370/027012/0


 اطالعات برای طراحی باالست 

Hz 5060 فرکان 

 Vگرمای کاتدولتاژپی 
05/305/3)مؤثر(کمینه

5/55/5)مؤثر(بیشینه

 Vولتاژمداربازدوسرتمپ
180180)مؤثر(کمینه

345345)قله(بیشینه

 Ω9 9 مقاومتجایگ یندوکاتدبهطورسری

 * *(قله)کمینه Vلتاژکمکراهاندازیو

650/0650/0بیشینه Aهایتغایهکاتدجریاندرهریکازسیم


















 *تحتبررسی

1-5231-INSO-687 



  1398سال  :وم(د)تجدید نظر  687 شمارۀ ایرانملی  استاندارد
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 کالهکدو  فلورسنت المپ برگ داده

 

1صفحه

ILCOS: FD-20-L/P/L -G13-38/600  

 نامی توان
W 

 ابعاد نامی  کالهک کاتد مدار

13G600×38،مقاومتپایینشوندهگرمپی اندازراهبدون20



 (mm) ابعاد

A B C  D 

 بیشینه بیشینه بیشینهکمینه بیشینه

8/589 5/594 9/596 0/604 5/40 



 اندازی راه های مشخصه
فرکان 

Hz 

تواننامیباتست

w 

نامیباتستولتاژ

V 

فاصلهکمکراهانداز

mm 
ر(ولتاژکاتد)مؤث

V
ولتاژمدارباز)مؤثر(

V
اندازیزمانراه

s 

50402201305/318010
60 402201305/318010



 کتریکیلا های مشخصه

روش 
 آزمون
 پیوست

 
 فرکانس

 Hz 
 

 توان
 اسمی

W 

 المپ سر دو در )مؤثر( ولتاژ
V 

 اسمی جریان
 المپ

A بیشینه کمینه اسمی 

1503/19575064370/0-ب
1600/20564963380/0-ب
*****260-ب

مراجعهشود.2-مختصا فام:بهزیربند 

 کاتدی های مشخصه

 )مؤثر(آزمون ولتاژ کاتد
 Ωمقاومت هر کاتد 

 کمینه اسمی
6/3107مقاومتپایین

*تحتبررسی

1-5241-INSO-687 





  1398سال  :وم(د)تجدید نظر  687 شمارۀ ایرانملی  استاندارد
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 کالهکدو  فلورسنت المپ برگ داده 

 

2صفحه

ILCOS: FD-20-L/P/L-G13-38/600 

 های باالست مرجع مشخصه

 فرکانس
Hz 

 نامی توان
W 

 اسمی ولتاژ
V 

 کالیبراسیون جریان
A 

 جریان به ولتاژ نسبت
Ω 

 توان ضریب

5020127370/027012/0

6020118380/0240075/0


 اطالعات برای طراحی باالست 

Hz 5060 فرکان 

 Vمای کاتدولتاژپی گر
05/305/3کمینه

5/55/5بیشینه

 Vولتاژمداربازدوسرتمپ
180180)مؤثر(کمینه

345345)قله(بیشینه

 Ω9 9 مقاومتجایگ یندوکاتدبهطورسری

 * *(قله)کمینه Vندازیولتاژکمکراها

650/0650/0بیشینه Aهایتغایهکاتددرهریکازسیمجریان


















 *تحتبررسی

1-5241-INSO-687 



  1398سال  :وم(د)تجدید نظر  687 شمارۀ ایرانملی  استاندارد
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 کالهکدو  فلورسنت المپ برگ داده

 

1صفحه

ILCOS: FD-30-L/P/L -G13-38/900  

 نامی توان
W 

 ابعاد نامی  کالهک کاتد مدار

13G900×38،مقاومتپایینشوندهگرمپی دازانراهبدون30



 (mm) ابعاد

A B C  D 

 بیشینه بیشینه بیشینهکمینه بیشینه

6/894 3/899 7/901 8/908 5/40 



 اندازی راه های مشخصه
فرکان 

Hz 

تواننامیباتست

w 

نامیباتستولتاژ

V 

فاصلهکمکراهانداز

mm 
ولتاژکاتد)مؤثر(

V
از)مؤثر(ولتاژمدارب

V
اندازیزمانراه

s 

50302201305/320510
60 302201305/320510



 کتریکیلا های مشخصه

روش 
 آزمون
 پیوست

 
 فرکانس

 Hz 
 

 توان
 اسمی

W 

 المپ سر دو در )مؤثر( ولتاژ
V 

 اسمی جریان
 المپ

A بیشینه کمینه اسمی 

1505/29817191405/0-ب
1605/31787086435/0-ب
5/32776985430/0*260-ب

درهرکاتدمیشود.V6/3باکاتداضافیبرایگرمای w2*شام تقریبا

مراجعهشود.2-مختصا فام:بهزیربند 

 کاتدی های مشخصه

 )مؤثر(آزمون ولتاژ کاتد
 Ωمقاومت هر کاتد 

 کمینه اسمی
6/3107مقاومتپایین 

1-5341-INSO-687 
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2صفحه کالهک دو فلورسنت المپ برگ داده

ILCOS: FD-30-L/P/L-G13-38/900 

 های باالست مرجع مشخصه
 فرکانس

Hz 

 نامی توان
W 

 اسمی ولتاژ
V 

 کالیبراسیون جریان
A 

 جریان به ولتاژ نسبت
Ω 

 توان ضریب

5030220405/046010/0
6030180430/0335075/0

 برای طراحی باالست  اطالعات
Hz 5060 فرکان 

 Vولتاژپی گرمای کاتد
05/305/3)مؤثر(کمینه

5/55/5)مؤثر(بیشینه

ولتاژمداربازدوسرتمپ
V 205205)مؤثر(کمینه

 420 420)قله(بیشینه 

 Ω9 9 مقاومتجایگ یندوکاتدبهطورسری

 * *کمینه)قله( Vاندازولتاژنسبتبهکمکراه

750/0بیشینه Aهایتغایهکاتدجریاندرهریکازسیم


 750/0


 


 اطالعات برای طراحی باالست )آمریکای شمالی(
Hz       60 فرکان 

 Vولتاژپی گرمای کاتد
4/3)مؤثر(کمینه
5/4)مؤثر(بیشینه

 Vولتاژکارکاتد
5/2)مؤثر(کمینه
0/4)مؤثر(بیشینه

 Ω 6/9 مقاومتجایگ یندوکاتدبهطورسری


یک
 تمپ

دوتمپ
 سری

سهتمپ
سری

 aVولتاژمداربازدوسرتمپ
 305 215 150)مؤثر(کمینه

 410 290 205)مؤثر(بیشینه

280 280 280(قله)کمینه bVاندازلتاژنسبتبهکمکراهو

0/2بیشینه ضریبقلهولتاژمداربازدوسرتمپوکمکراهانداز
 0/2

 0/2
 

Hz60µFخازنکمکراهاندازدر
04/0 -کمینه

 04/0
 

06/0 -بیشینه
 06/0

 

aاضافهشود.3برایمدارهایخازنیاست.برایمدارهایسلفی%اینمقادیرفقط
bاضافهشود.10،%55/1هایکمترازاست.برایضریبقله55/1-0/2اینمقادیربرایضریبقله

 *تحتبررسی
 

2-5341-INSO-687 



  1398سال  :وم(د)تجدید نظر  687 شمارۀ ایرانملی  استاندارد

145 

 کالهکدو  فلورسنت المپ برگ داده 

 

1صفحه

ILCOS: FD-40-L/P/L -G13-32/1200  

 نامی توان
W 

 ابعاد نامی  کالهک کاتد مدار

13G1200×32،مقاومتپایینشوندهگرمپی اندازراهبدون40



 (mm) ابعاد

A B C  D 

 بیشینه بیشینه بیشینهکمینه بیشینه

4/1199 1/1204 5/1206 6/1213 1/34 



 اندازی راه های مشخصه
فرکان 

Hz 

تواننامیباتست

w 

باتستنامیولتاژ

V 

فاصلهکمکراهانداز

mm 
ولتاژکاتد)مؤثر(

V
ولتاژمدارباز)مؤثر(

V
اندازیزمانراه

S 

50402201605/320510
60 402201605/320510



 کتریکیلا های مشخصه

روش 
 آزمون
 پیوست

 
 فرکانس

 Hz 
 

 توان
 اسمی

W 

 المپ سر دو در )مؤثر( ولتاژ
V 

 اسمی جریان
 المپ

A بیشینه کمینه اسمی 

1500/3910696116420/0-ب
1605/3910598112425/0-ب
5/4010497111420/0*260-ب

درهرکاتدمیشود.V6/3باکاتداضافیبرایگرمای w2*شام تقریبا

مراجعهشود.ازپیوست 2-مختصا فام:بهزیربند 

 کاتدی های مشخصه

 )مؤثر(آزمون ولتاژ کاتد
 Ωمقاومت هر کاتد 

 کمینه اسمی
6/3107مقاومتپایین 

1-5431-INSO-687 





  1398سال  :وم(د)تجدید نظر  687 شمارۀ ایرانملی  استاندارد

146 

2صفحه کالهک دو فلورسنت المپ برگ داده

ILCOS: FD- 40 -L/P/L-G13-32/1200 

 های باالست مرجع مشخصه

 فرکانس
Hz 

 نامی توان
W 

 اسمی ولتاژ
V 

 کالیبراسیون جریان
A 

 جریان به ولتاژ نسبت
Ω 

 توان ضریب

5040220430/039010/0
6040236430/0439075/0

 اطالعات برای طراحی باالست 
Hz 5060 فرکان 

 Vولتاژپی گرمای کاتد
05/305/3)مؤثر(کمینه
5/55/5)مؤثر(بیشینه

ولتاژمداربازدوسرتمپ
V 205205)مؤثر(کمینه

 420 420له()قبیشینه 

 Ω9 9 مقاومتجایگ یندوکاتدبهطورسری

 * *کمینه)قله( Vاندازولتاژنسبتبهکمکراه

750/0بیشینه Aهایتغایهکاتدجریاندرهریکازسیم
 750/0

 

)ژاپن(       برای طراحی باالستی لتکمیاطالعات 

188188کمینه)مؤثر( Vولتاژمداربازدردوسرتمپ

3/23/2بیشینه ولتاژمداربازدردوسرتمپقلهضریب

 اطالعات برای طراحی باالست )آمریکای شمالی(

Hz60 فرکان 

 Vولتاژپی گرمای کاتد
4/3)مؤثر(کمینه
5/4)مؤثر(بیشینه

 Vولتاژکارکاتد
5/2)مؤثر(کمینه
0/4)مؤثر(بیشینه

 Ω 6/9 مقاومتجایگ یندوکاتدبهطورسری

یکتمپ
دوتمپ
 سری

سهتمپ
سری

 aVولتاژمداربازدوسرتمپ
 395 256 200)مؤثر(کمینه

 525 330 260)مؤثر(بیشینه

280 240 240(قله)کمینه bVاندازولتاژنسبتبهکمکراه
0/2بیشینه ضریبقلهولتاژمداربازدوسرتمپوکمکراهانداز

 0/2
 0/2

 

Hz60µFخازنکمکراهاندازدر
04/0 -کمینه

 04/0
 

06/0 -بیشینه
 06/0

 

a%هشود.اضاف3اینمقادیرفقطبرایمدارهایخازنیاست.برایمدارهایسلفی
bاضافهشود.10،%55/1هایکمترازاست.برایضریبقله55/1-0/2اینمقادیربرایضریبقله

 *تحتبررسی
 

2-5431-INSO-687 



  1398سال  :وم(د)تجدید نظر  687 شمارۀ ایرانملی  استاندارد

147 

 کالهکدو  فلورسنت المپ برگ داده 

 

1صفحه

ILCOS: FD-40-L/P/L -G13-38/1200  

 نامی توان
W 

 ابعاد نامی  کالهک کاتد مدار

13G1200×38،مقاومتپایینشوندهگرمپی اندازراهبدون40



 (mm) ابعاد

A B C  D 

 بیشینه بیشینه بیشینهکمینه بیشینه

4/1199 1/1204 5/1206 6/1213 5/40 



 اندازی راه های مشخصه
فرکان 

Hz 

تواننامیباتست

w 

نامیباتستولتاژ

V 

فاصلهکمکراهانداز

mm 
ولتاژکاتد)مؤثر(

V
ولتاژمدارباز)مؤثر(

V
اندازیزمانراه

S 

50402201305/320510
60 402201305/320510



 کتریکیلا های مشخصه

روش 
 آزمون
 پیوست

 
 فرکانس

 Hz 
 

 توان
 اسمی

W 

 المپ سر دو در )مؤثر( ولتاژ
V 

  جریان
 المپ اسمی

A بیشینه کمینه اسمی 

1505/3910393113430/0-ب
1600/4010292112435/0-ب
0/4110191111430/0*260-ب

درهرکاتدمیشود.V6/3بااضافیکاتدبرایگرمای w2*شام تقریبا

مراجعهشود.2-مختصا فام:بهزیربند 

 کاتدی های مشخصه

 )مؤثر(آزمون ولتاژ کاتد
 Ωمقاومت هر کاتد 

 کمینه اسمی
6/3107ایینمقاومتپ 

1-5441 -INSO-687 





  1398سال  :وم(د)تجدید نظر  687 شمارۀ ایرانملی  استاندارد

148 

2صفحه کالهک دو فلورسنت المپ برگ داده

ILCOS: FD-40-L/P/L-G13-38/1200 

 های باالست مرجع مشخصه
 فرکانس

Hz 

 نامی توان
W 

 اسمی ولتاژ
V 

 کالیبراسیون جریان
A 

 جریان به ولتاژ نسبت
Ω 

 توان ضریب

5040220430/039010/0
6040236430/0439075/0

 اطالعات برای طراحی باالست 
Hz 5060 فرکان 

 Vولتاژپی گرمای کاتد
05/305/3)مؤثر(کمینه

5/55/5)مؤثر(بیشینه

ولتاژمداربازدوسرتمپ
V 205205)مؤثر(کمینه

 420 420)قله(بیشینه 

 Ω9 9 مقاومتجایگ یندوکاتدبهطورسری

 * *کمینه)قله( Vاندازنسبتبهکمکراهولتاژ

750/0بیشینه Aهایتغایهکاتدجریاندرهریکازسیم
 750/0

 


 اطالعات برای طراحی باالست )آمریکای شمالی(

Hz       60 فرکان 

 Vولتاژپی گرمای کاتد
4/3)مؤثر(کمینه
5/4)مؤثر(بیشینه

 Vولتاژکارکاتد
5/2)مؤثر(کمینه
0/4)مؤثر(بیشینه

 Ω 6/9 مقاومتجایگ یندوکاتدبهطورسری

تمپسری3 تمپسری2تمپ1 

aVولتاژمداربازدوسرتمپ
 395 256 200)مؤثر(کمینه

 525 330 260)مؤثر(بیشینه

280 240 240(قله)کمینه bVاندازولتاژنسبتبهکمکراه

0/2بیشینه ضریبقلهولتاژمداربازدوسرتمپوکمکراهانداز
 0/2

 0/2
 

Hz60µFخازنکمکراهاندازدر
04/0 -کمینه

 04/0
 

06/0 -بیشینه
 06/0

 

a%اضافهشود.3اینمقادیرفقطبرایمدارهایخازنیاست.برایمدارهایسلفی
bاضافهشود.10%،55/1هایکمترازاست.برایضریبقله55/1-0/2اینمقادیربرایضریبقله

 *تحتبررسی
 

2-5441-INSO-687 



  1398سال  :وم(د)تجدید نظر  687 شمارۀ ایرانملی  استاندارد

149 

 کالهکدو  فلورسنت المپ برگ داده

 

1صفحه

ILCOS: FD-65 -L/P/L -G13-38/1500  

 نامی توان
W 

 ابعاد نامی  کالهک کاتد مدار

13G1500×38،مقاومتپایینشوندهگرمپی اندازراهبدون65



 (mm) ابعاد

A B C  D 

 بیشینه بیشینه بیشینهکمینه بیشینه

0/1500 7/1504 1/1507 2/1514 5/40 



 اندازی راه های مشخصه
فرکان 

Hz 

نامیباتستتوان

w 

نامیباتستولتاژ

V 

فاصلهکمکراهانداز

mm 
ولتاژکاتد)مؤثر(

V
ولتاژمدارباز)مؤثر(

V
اندازیزمانراه

s 

50652201305/322010
60 ------



 کتریکیلا های مشخصه

روش 
 آزمون
 پیوست

 
 فرکانس

 Hz 
 

 توان
 اسمی

W 

 المپ سر دو در )مؤثر( ولتاژ
V 

  جریان
 المپ اسمی

A بیشینه کمینه اسمی 

15064110100120670/0-ب

 - - - --160-ب

 - - - --260-ب

مراجعهشود.ازپیوست 2-مختصا فام:بهزیربند 

 کاتدی های مشخصه

 )مؤثر(آزمون ولتاژ کاتد
 Ωمقاومت هر کاتد 

 کمینه اسمی
6/364مقاومتپایین 

1-5541-INSO-687 





  1398سال  :وم(د)تجدید نظر  687 شمارۀ ایرانملی  استاندارد

150 

 کالهکدو  فلورسنت المپ برگ داده 

 

2صفحه

ILCOS: FD-65-L/P/L-G13-38/1500 

 های باالست مرجع مشخصه

 فرکانس
Hz 

 نامی توان
W 

 اسمی ولتاژ
V 

 کالیبراسیون جریان
A 

 جریان به ولتاژ نسبت
Ω 

 توان ضریب

5065220670/024010/0

60-- - - - 



 باالست  اطالعات برای طراحی

Hz 50 60 فرکان 

 Vولتاژپی گرمای کاتد
 -05/3)مؤثر(کمینه

 -5/5)مؤثر(بیشینه

 Vولتاژمداربازدوسرتمپ
 -220)مؤثر(کمینه

 -475)قله(بیشینه

 - Ω6 دوکاتدبهطورسریمقاومتجایگ ین

 - *(قله)کمینه Vولتاژکمکراهاندازی

-100/1بیشینه Aهایتغایهکاتددرهریکازسیمجریان
















 *تحتبررسی

1-5541-INSO-687 



  1398سال  :وم(د)تجدید نظر  687 شمارۀ ایرانملی  استاندارد

151 

 کالهکدو  فلورسنت المپ برگ داده

 

1صفحه

ILCOS: FD-85-L/P/L -G13-38/2400 

 نامی توان
W 

 ابعاد نامی  کالهک اتدک مدار

13G2400×38،مقاومتپایینشوندهگرمپی اندازراهبدون85



 (mm) ابعاد

A B C  D 

 بیشینه بیشینه بیشینهکمینه بیشینه

3/2374 0/2379 4/2381 5/2388 5/40 



 اندازی راه های مشخصه
فرکان 

Hz 

تواننامیباتست

w 

نامیباتستولتاژ

V 

راهاندازفاصلهکمک

mm 
ولتاژکاتد)مؤثر(

V
ولتاژمدارباز)مؤثر(

V
اندازیزمانراه

s 

50852401305/332510
60 ------



 کتریکیلا های مشخصه

روش 
 آزمون
 پیوست

 
 فرکانس

 Hz 
 

 توان
 اسمی

W 

 المپ سر دو در )مؤثر( ولتاژ
V 

 اسمی جریان
 المپ

A بیشینه کمینه اسمی 

15085178163193550/0-ب

 - - - --160-ب

 - - - --260-ب

ازپیوست مراجعهشود.2-مختصا فام:بهزیربند 

 کاتدی های مشخصه

 )مؤثر(آزمون ولتاژ کاتد
 Ωمقاومت هر کاتد 

 کمینه اسمی
6/364مقاومتپایین

*تحتبررسی

1-5841-INSO-687 



  1398سال  :وم(د)تجدید نظر  687 شمارۀ ایرانملی  استاندارد

152 

 کالهکو د فلورسنت المپ برگ داده 

 

2صفحه

ILCOS: FD-85-L/P/L-G13-38/2400 

 های باالست مرجع مشخصه

 فرکانس
Hz 

 نامی توان
W 

 اسمی ولتاژ
V 

 کالیبراسیون جریان
A 

 جریان به ولتاژ نسبت
Ω 

 توان ضریب

5085350550/048006/0

60-- - - - 



 اطالعات برای طراحی باالست 

Hz 50 60 فرکان 

 Vگرمای کاتدولتاژپی 
 -05/3)مؤثر(کمینه

 -5/5)مؤثر(بیشینه

 Vولتاژمداربازدوسرتمپ
 -*)مؤثر(کمینه

 -*)قله(بیشینه

 - Ω6 مقاومتجایگ یندوکاتدبهطورسری

 - *(قله)کمینه Vهاندازیولتاژکمکرا

-*بیشینه Aهایتغایهکاتددرهریکازسیمجریان










 *تحتبررسی

1-5841-INSO-687 



  1398سال  :وم(د)تجدید نظر  687 شمارۀ ایرانملی  استاندارد

153 

 کالهکدو  فلورسنت المپ برگ داده

 

1صفحه

ILCOS: FD-60-L/P/L - R17d -38/1200 

 نامی توان
W 

 ابعاد نامی  کالهک کاتد مدار

R17d1200×38،مقاومتپایینشوندهگرم پیاندازراهبدون60



  (mm) ابعاد

C D 

 بیشینهبیشینهکمینه

2/1161 0/1166 5/40



 اندازی راه های مشخصه
فرکان 

Hz 

تواننامیباتست

w 

نامیباتستولتاژ

V 

فاصلهکمکراهانداز

mm 
ولتاژکاتد)مؤثر(

V
ولتاژمدارباز)مؤثر(

V
اندازیزمانراه

s 

50------
60 60*1305/320510



 کتریکیلا های مشخصه

روش 
 آزمون
 پیوست

 
 فرکانس

 Hz 
 

 توان
 اسمی

W 

 المپ سر دو در )مؤثر( ولتاژ
V 

  جریان
 المپ اسمی

A بیشینه کمینه اسمی 

-----150-ب
*****160-ب
63787086800/0#260-ب

درهرکاتدمیشود.V6/3برایگرمای کاتداضافیباw7شام تقریبا#

*مختصا فام:

 کاتدی های مشخصه

 )مؤثر(آزمون ولتاژ کاتد
 Ωمقاومت هر کاتد 

 کمینه اسمی
6/32/38/2مقاومتپایین

بررسیحتت*

1-5961-INSO-687 



  1398سال  :وم(د)تجدید نظر  687 شمارۀ ایرانملی  استاندارد

154 

2صفحه کالهک دو فلورسنت المپ برگ داده

ILCOS: FD-60-L/P/L-R17d-38/1200 

 های باالست مرجع مشخصه
 فرکانس

Hz 

 نامی توان
W 

 اسمی ولتاژ
V 

 کالیبراسیون جریان
A 

 جریان به ولتاژ نسبت
Ω 

 توان ضریب

50-----
6060230800/0244075/0

 اطالعات برای طراحی باالست 
Hz 5060 فرکان 

 Vولتاژپی گرمای کاتد
*-)مؤثر(کمینه

*-)مؤثر(ینهبیش

ولتاژمداربازدوسرتمپ
V مؤثر(کمینه(-*

 * -)قله(بیشینه 

 * -Ω مقاومتجایگ یندوکاتدبهطورسری

 * -کمینه)قله( Vاندازولتاژنسبتبهکمکراه

 * -بیشینه Aهایتغایهکاتدجریاندرهریکازسیم



 ای شمالی(اطالعات برای طراحی باالست )آمریک
Hz60 فرکان 

 Vولتاژپی گرمای کاتد
4/3)مؤثر(کمینه
5/4)مؤثر(بیشینه

 Vولتاژکارکاتد
0/3)مؤثر(کمینه
0/4)مؤثر(بیشینه

 Ω 2/3 مقاومتجایگ یندوکاتدبهطورسری


یک
تمپ

دوتمپ

 ریس

سهتمپ

سری

aVولتاژمداربازدوسرتمپ
 385 256 155)مؤثر(کمینه

 - - -)مؤثر(بیشینه

325 325 325(قله)کمینه bVاندازولتاژنسبتبهکمکراه

0/2بیشینه ضریبقلهولتاژمداربازدوسرتمپوکمکراهانداز
 0/2

 0/2
 

Hz60µFزنکمکراهاندازدرخا
06/0 -کمینه

 06/0
 

12/0 -بیشینه
 12/0

 

a%اضافهشود.6اینمقادیرفقطبرایمدارهایخازنیاست.برایمدارهایسلفی
bود.اضافهش10%،55/1هایکمترازاست.برایضریبقله55/1-0/2اینمقادیربرایضریبقله

 *تحتبررسی
 

2-5961-INSO-687 



  1398سال  :وم(د)تجدید نظر  687 شمارۀ ایرانملی  استاندارد

155 

 کالهکدو  فلورسنت المپ برگ داده

 

1صفحه

ILCOS: FD-87-L/P/L - R17d -38/1800 

 نامی توان
W 

 ابعاد نامی  کالهک کاتد مدار

R17d1800×38،مقاومتپایینشوندهگرمپی اندازراهبدون87



  (mm) ابعاد

C D 

 هبیشینبیشینه کمینه

8/1770 6/1775 5/40 



 اندازی راه های مشخصه
فرکان 

Hz 

تواننامیباتست

w 

نامیباتستولتاژ

V 

فاصلهکمکراهانداز

mm 
ولتاژکاتد)مؤثر(

V
ولتاژمدارباز)مؤثر(

V
اندازیزمانراه

s 

50------
60 87*1305/327510



 کتریکیلا های مشخصه

روش 
 آزمون
 پیوست

 
 فرکانس

 Hz 
 

 توان
 اسمی

W 

 المپ سر دو در )مؤثر( ولتاژ
V 

  جریان
 المپ اسمی

A بیشینه کمینه اسمی 

-----150-ب
*****160-ب
87117105129780/0#260-ب

درهرکاتدمیشود.V6/3باکاتدبرایگرمای اضافیw7شام تقریبا#

*مختصا فام:

 کاتدی یها مشخصه

 )مؤثر(آزمون ولتاژ کاتد
 Ωمقاومت هر کاتد 

 کمینه اسمی
6/32/38/2مقاومتپایین

بررسیحتت*

1-5971-INSO-687 



  1398سال  :وم(د)تجدید نظر  687 شمارۀ ایرانملی  استاندارد

156 

2صفحه کالهک دو فلورسنت المپ برگ داده

ILCOS: FD-87-L/P/L-R17d-38/1800 

 های باالست مرجع مشخصه
 فرکانس

Hz 

 نامی توان
W 

 اسمی ولتاژ
V 

 کالیبراسیون جریان
A 

 جریان به ولتاژ نسبت
Ω 

 توان ضریب

50-----
6087300800/0315075/0

 اطالعات برای طراحی باالست 
Hz 5060 فرکان 

 Vولتاژپی گرمای کاتد
*-)مؤثر(کمینه

*-)مؤثر(بیشینه

ولتاژمداربازدوسرتمپ
V مؤثر(کمینه(-*

 * -ه()قلبیشینه 

 * -Ω مقاومتجایگ یندوکاتدبهطورسری

 * -کمینه)قله( Vاندازولتاژنسبتبهکمکراه

 * -بیشینه Aهایتغایهکاتدجریاندرهریکازسیم



 اطالعات برای طراحی باالست )آمریکای شمالی(
Hz       60 فرکان 

 Vولتاژپی گرمای کاتد
4/3)مؤثر(کمینه
5/4)مؤثر(بیشینه

 Vولتاژکارکاتد
0/3)مؤثر(کمینه
0/4)مؤثر(بیشینه

 Ω 2/3 مقاومتجایگ یندوکاتدبهطورسری


یک
تمپ

دوتمپ

 سری

سهتمپ

سری

aVولتاژمداربازدوسرتمپ
 550 395 260)مؤثر(کمینه

 - - -)مؤثر(بیشینه

325 325 325(قله)کمینه bVاندازولتاژنسبتبهکمکراه

0/2بیشینه ضریبقلهولتاژمداربازدوسرتمپوکمکراهانداز
 0/2

 0/2
 

Hz60µFدرخازنکمکراهانداز
06/0 -هکمین

 06/0
 

12/0 -بیشینه
 12/0

 

a%اضافهشود.6اینمقادیرفقطبرایمدارهایخازنیاست.برایمدارهایسلفی
bاضافهشود.10%،55/1هایکمترازاست.برایضریبقله55/1-0/2اینمقادیربرایضریبقله

 *تحتبررسی
 

2-5971-INSO-687 



  1398سال  :وم(د)تجدید نظر  687 شمارۀ ایرانملی  استاندارد

157 

 کالهکدو  سنتفلور المپ برگ داده

 

1صفحه

ILCOS: FD-112-L/P/L - R17d -38/2400 

 نامی توان
W 

 ابعاد نامی  کالهک کاتد مدار

R17d2400×38،مقاومتپایینشوندهگرمپی اندازراهبدون112



  (mm) ابعاد

C  D 

 بیشینهبیشینه کمینه

4/2380 2/2385 5/40 



 اندازی راه های مشخصه
فرکان 

Hz 

تواننامیباتست

w 

نامیباتستولتاژ

V 

فاصلهکمکراهانداز

mm 
ولتاژکاتد)مؤثر(

V
ولتاژمدارباز)مؤثر(

V
اندازیزمانراه

s 

50------
60 112*1305/331510



 کتریکیلا های مشخصه

روش 
 آزمون
 پیوست

 فرکانس
 Hz 

 اسمی توان
W 

 المپ سر دو در )مؤثر( ولتاژ
V 

 اسمی انجری
 المپ

A بیشینه کمینه اسمی 

-----150-ب
*****160-ب
113153138168790/0#260-ب

درهرکاتدمیشود.V6/3باکاتدبرایگرمای اضافیw7شام تقریبا#

*مختصا فام:

 کاتدی های مشخصه

 )مؤثر(آزمون ولتاژ کاتد
 Ωمقاومت هر کاتد 

 کمینه اسمی
6/32/38/2مقاومتپایین

بررسیحتت*

1-5981-INSO-687 



  1398سال  :وم(د)تجدید نظر  687 شمارۀ ایرانملی  استاندارد

158 

2صفحه کالهک دو فلورسنت المپ برگ داده

ILCOS: FD- 112 -L/P/L-R17d-38/2400 

 های باالست مرجع مشخصه
 فرکانس

Hz 

 نامی توان
W 

 اسمی ولتاژ
V 

 کالیبراسیون جریان
A 

 جریان به ولتاژ نسبت
Ω 

 توان ضریب

50-----
60112400800/0415075/0

 اطالعات برای طراحی باالست 
Hz 5060 فرکان 

 Vولتاژپی گرمای کاتد
05/3-)مؤثر(کمینه

0/5-)مؤثر(بیشینه

ولتاژمداربازدوسرتمپ
V 315-)مؤثر(کمینه

 * -)قله(بیشینه 

 Ω- 2/3 مقاومتجایگ یندوکاتدبهطورسری

 * -کمینه)قله( Vاندازولتاژنسبتبهکمکراه

 * -بیشینه Aهایتغایهکاتدجریاندرهریکازسیم



 اطالعات برای طراحی باالست )آمریکای شمالی(
Hz 60 فرکان 

 Vولتاژپی گرمای کاتد
4/3)مؤثر(کمینه
5/4)مؤثر(بیشینه

 Vولتاژکارکاتد
0/3)مؤثر(کمینه
0/4)مؤثر(بیشینه

 Ω 2/3 مقاومتجایگ یندوکاتدبهطورسری


یک
تمپ

دوتمپ

 سری

سهتمپ

سری

aVولتاژمداربازدوسرتمپ
 465660 295)مؤثر(کمینه

 - - -)مؤثر(هبیشین

325 325 325(قله)کمینه bVاندازولتاژنسبتبهکمکراه

0/2بیشینه ضریبقلهولتاژمداربازدوسرتمپوکمکراهانداز
 0/2

 0/2
 

Hz60µFخازنکمکراهاندازدر
06/0 -کمینه

 06/0
 

12/0 -بیشینه
 12/0

 

aاضافهشود.6ست.برایمدارهایسلفی%رفقطبرایمدارهایخازنیااینمقادی
bاضافهشود.10%،55/1هایکمترازاست.برایضریبقله55/1-0/2اینمقادیربرایضریبقله

 *تحتبررسی
 

2-5981-INSO-687 



  1398سال  :وم(د)تجدید نظر  687 شمارۀ ایرانملی  استاندارد

159 

 کالهکدو  فلورسنت المپ برگ داده

 

1صفحه

ILCOS: F  ِ DH-6-L/P-W4.3×8.5d-7/220 

 نامیولتاژ 
W 

 ابعاد نامی کالهک کاتد مدار

d5/8×3/4 W220×7شوندهگرمپی اندازفرکان باتیبدونراه6


 (mm) ابعاد

C D 

 بیشینه بیشینه کمینه

3/2173/2190/7



 اندازی راه های مشخصه

 فرکانس
 

kHz 

فاصله کمک 

 راه انداز

 

  جریان

 گرمایش پیش
A 

  زمان

 گرمایش پیش
s 

باز  مدار ولتاژ

 )مؤثر(
V 

 اندازی راه زمان

 
s 

26-206120/05/12901/0


 الکتریکی های مشخصه

 فرکانس
 

kHz 

 اسمی توان
 
W 

 المپ سر دو در )مؤثر( ولتاژ
V 

  المپ اسمی جریان
 
A بیشینه کمینه اسمی 

26-20 0/5514656100/0

مراجعهشود.ازپیوست 2-مختصا فام:بهزیربند 

 کاتدی های مشخصه

 آزمون جریان
 
A 

 کاتد هر مقاومت
Ω 

 بیشینه کمینه اسمی

100/010075125




3-6131-INSO-687 



  1398سال  :وم(د)تجدید نظر  687 شمارۀ ایرانملی  استاندارد

160 

 
 کالهک دو فلورسنت المپ برگ داده

 
 2صفحه

ILCOS: F  ِ DH-6-L/P-W4.3×8.5d-7/220 

 مرجع باالست های مشخصه

 فرکانس
kHz 

 نامی توان
W 

 اسمی ولتاژ
V 

 کالیبراسیون ریانج
A 

 مقاومت
Ω

26-206220100/01690


 باال فرکانس باالست طراحی برای اطالعات

≥kHz 20 فرکان 
 عادی کار

 ID Aتمپکارجریان
 080/0 کمینه

 135/0 بیشینه

 140/0 بیشینه A کاتدتغای هایسیمازیکهردرجریان

 سوکنندگی کم حالت در کار

 ID Aتمپرکاجریان
 010/0 کمینه

 080/0 بیشینه

ILHکاتد:تغای جریاندوتوانجمعکمین 
2 + ILL

2 = X1 – Y1ID 

 
A
2

X1 A
2

 018/0 

Y1 A 185/0 

ILHکاتد:یهاتغجریاندوتوانجمعبیشین 
2 + ILL

2 = X2 – Y2ID A
2

 
X2 A

2
 022/0 

Y2 A 047/0- 

ILHmax ; ILLmax A 105/0 140/0 

کنندگیسوکمال اما آزمونبرایکاتدهرجایگ ینقاومتم
 

 
RTest1 Ω 100 

RTest2 Ω 115 

 آزمونجریانn%درجایگ ینمقاومت

Ω 10R %10 

n= 

 4700 کمینه

 
 8200 بیشینه  

Ω 30R %30 1800 نامی 

Ω 60R %60 910 نامی 

 s 1/3 s < ts < 4/1 اندازی راه های زمان برای کاتد گرمایش پیش با اندازی راه الزامات

   Emin= Qmin + Pmints Jکاتد:گرمای پی انرژیکمینه

Qmin(J) 
 

50/0 

Pmin(w)35/0
)مؤثر(بیشینه E (t) < Emin Vبرایکاتدهرسردوولتاژ  11 

 Ω 54 کاتدگرمای پی کمینهال اما آزمونبرایکاتد،هرجایگ ینمقاومت

Emax= Qmax + Pmaxtsکاتد:گرمای پی نرژیابیشینه
 

J 
Qmax(J) 00/1 

Pmax(w)70/0 

 Ω 68 کاتدگرمای پی کمینهال اما آزمونبرایکاتد،هرجایگ ینمقاومت

تمپسردوبازمدارولتاژ
 اندازی(راهوسیله)بدون

 160 )مؤثر(بیشینه t ≤ ts جرقهبدونولتاژ

 زنیجرقهولتاژ
t > ts (+10°C) 290 )مؤثر(کمینه 

t > ts (-15°C) 350 )مؤثر(کمینه 

 Ω 162......54 ولتاژمداربازال اما آزمونبرایکاتد،هرجایگ ینمقاومت
 

3-6131-INSO-687 





  1398سال  :وم(د)تجدید نظر  687 شمارۀ ایرانملی  استاندارد

161 

 کالهکدو  فلورسنت المپ برگ داده

 

1صفحه

ILCOS: F  ِ DH-8-L/P-W4.3×8.5d-7/320 

 نامیولتاژ 
W 

 ابعاد نامی کالهک دکات مدار
mm 

d5/8×3/4 W320×7شوندهگرمپی اندازفرکان باتیبدونراه8


 (mm) ابعاد

C D 

 بیشینه بیشینه کمینه

9/3189/3200/7



 اندازی راه های مشخصه

 فرکانس
 

kHz 

فاصله کمک 

 راه انداز

 

  جریان

 گرمایش پیش
A 

  زمان

 گرمایش پیش
s 

باز  مدار ولتاژ

 ()مؤثر
V 

 اندازی راه زمان

 
s 

26-206120/05/13101/0


 الکتریکی های مشخصه

 فرکانس
 

kHz 

 اسمی توان
 
W 

 المپ سر دو در )مؤثر( ولتاژ
V 

  المپ اسمی جریان
 
A بیشینه کمینه اسمی 

26-20 7/7787086100/0

ازپیوست مراجعهشود.2-مختصا فام:بهزیربند 

 کاتدی های مشخصه

 آزمون جریان
 
A 

 کاتد هر مقاومت
Ω 

 بیشینه کمینه اسمی

100/010075125




3-6141-INSO-687 



  1398سال  :وم(د)تجدید نظر  687 شمارۀ ایرانملی  استاندارد

162 

 
 کالهکدو  فلورسنت المپ برگ داده

 
 2صفحه

ILCOS: F  ِ DH-6-L/P-W4.3×8.5d-7/320 

 مرجع باالست های مشخصه

 فرکانس
kHz 

 نامی توان
W 

 اسمی ولتاژ
V 

 کالیبراسیون جریان
A 

 ومتمقا
Ω

26-208220100/01410


 باال فرکانس باالست طراحی برای اطالعات

≥kHz 20 فرکان 
 عادی کار

 ID Aتمپکارجریان
 080/0 کمینه

 135/0 بیشینه

 140/0 بیشینه A کاتدتغای هایسیمازیکهردرجریان

 نندگیک سو کم حالت در کار

 ID Aتمپکارجریان
 010/0 کمینه

 080/0 بیشینه

ILHکاتد:تغای جریاندوتوانجمعکمین 
2 + ILL

2 = X1 – Y1ID 

 
A
2

X1 A
2

 018/0 

Y1 A 185/0 

ILHکاتد:یهاتغجریاندوتوانجمعبیشین 
2 + ILL

2 = X2 – Y2ID A
2

 
X2 A

2
 022/0 

Y2 A 047/0- 

ILHmax ; ILLmax A 105/0 140/0 

کنندگیسوکمال اما آزمونبرایکاتدهرجایگ ینمقاومت
 

 
RTest1 Ω 100 

RTest2 Ω 115 

 آزمونجریانn%درجایگ ینمقاومت

Ω 10R %10 

n= 

 7500 کمینه

 
 15000 بیشینه  

Ω 30R %30 3000 نامی 

Ω 60R %60 1200 نامی 

 s 1/3 s < ts < 4/1 اندازی راه های زمان برای کاتد گرمایش پیش با اندازی راه الزامات

 Emin= Qmin + Pmints Jکاتد:گرمای پی انرژیکمینه

Qmin(J) 
 

50/0 

Pmin(w)35/0
)مؤثر(بیشینه E (t) < Emin Vبرایکاتدهرسردوولتاژ  11 

 Ω 54 کاتدگرمای پی کمینهال اما آزمونبرایکاتد،هرجایگ ینمقاومت

Emax= Qmax + Pmaxtsکاتد:گرمای پی انرژیبیشینه
 

J 
Qmax(J) 00/1 

Pmax(w)70/0 

 Ω 68 کاتدگرمای پی بیشینهال اما آزمونبرایکاتد،هرجایگ ینمقاومت

تمپسردوبازمدارولتاژ
 اندازی(راهوسیله)بدون

 170 )مؤثر(بیشینه t ≤ ts جرقهبدونولتاژ

 زنیجرقهولتاژ
t > ts (+10°C) 310 مؤثر()کمینه 

t > ts (-15°C) 390 )مؤثر(کمینه 

 Ω 162......54 ولتاژمداربازال اما آزمونبرایکاتد،هرجایگ ینمقاومت
 

3-6141-INSO-687 





  1398سال  :وم(د)تجدید نظر  687 شمارۀ ایرانملی  استاندارد

163 

 کالهکدو  فلورسنت المپ برگ داده

 

1صفحه

ILCOS: F  ِ DH- 11-L/P-W4.3×8.5d-7/420 

 نامیولتاژ 
W 

 ابعاد نامی کالهک کاتد مدار

d5/8×3/4 W420×7شوندهگرمپی اندازفرکان باتیبدونراه11


 (mm) ابعاد

C D 

 بیشینه بیشینه کمینه

5/4205/4220/7



 اندازی راه های مشخصه

 فرکانس
 

kHz 

فاصله کمک 

 راه انداز

 

  جریان

 گرمایش پیش
A 

  زمان

 گرمایش پیش
s 

باز  مدار ولتاژ

 )مؤثر(
V 

 اندازی راه زمان

 
s 

26-206120/05/13301/0


 الکتریکی های مشخصه

 فرکانس
 

kHz 

 اسمی توان
 
W 

 المپ سر دو در )مؤثر( ولتاژ
V 

  المپ اسمی جریان
 
A بیشینه کمینه اسمی 

26-20 6/1010797117100/0

ازپیوست مراجعهشود.2-مختصا فام:بهزیربند 

 کاتدی های مشخصه

 نآزمو جریان
 
A 

 کاتد هر مقاومت
Ω 

 بیشینه کمینه اسمی

100/010075125




3-6151-INSO-687 



  1398سال  :وم(د)تجدید نظر  687 شمارۀ ایرانملی  استاندارد

164 

 
 کالهکدو  فلورسنت المپ برگ داده

 
 2صفحه

ILCOS: F  ِ DH-11-L/P-W4.3×8.5d-7/420  

 مرجع باالست های مشخصه

 فرکانس
kHz 

 نامی توان
W 

 اسمی ولتاژ
V 

 کالیبراسیون جریان
A 

 مقاومت
Ω

26-2011277100/01670


 باال فرکانس باالست طراحی برای اطالعات

≥kHz 20 فرکان 
 عادی کار

 ID Aتمپکارجریان
 080/0 کمینه

 135/0 بیشینه

 140/0 بیشینه A کاتدتغای هایسیمازیکهردرجریان

 کنندگی سو کم حالت در کار

 ID Aتمپکارجریان
 010/0 کمینه

 080/0 بیشینه

ILHکاتد:تغای جریاندوتوانجمعکمین 
2 + ILL

2 = X1 – Y1ID 

 
A
2

X1 A
2

 018/0 

Y1 A 185/0 

ILHکاتد:یهاتغجریاندوتوانجمعبیشین 
2 + ILL

2 = X2 – Y2ID A
2

 
X2 A

2
 022/0 

Y2 A 047/0- 

ILHmax ; ILLmax A 105/0 140/0 

کنندگیسوکم اما الآزمونبرایکاتدهرجایگ ینمقاومت
 

 
RTest1 Ω 100 

RTest2 Ω 115 

 آزمونجریانn%درجایگ ینمقاومت

Ω 10R %10 

n= 

 10000 کمینه

 
 18000 بیشینه  

Ω 30R %30 3900 نامی 

Ω 60R %60 1500 نامی 

 s 1/3 s < ts < 4/1 اندازی راه های زمان برای کاتد گرمایش پیش با اندازی راه الزامات

 Emin= Qmin + Pmints Jکاتد:گرمای پی انرژیکمینه

Qmin(J) 
 

50/0 

Pmin(w)35/0
)مؤثر(بیشینه E (t) < Emin Vبرایکاتدهرسردوولتاژ  11 

 Ω 54 کاتدگرمای پی کمینهال اما آزمونبرایکاتد،هرجایگ ینمقاومت

Emax= Qmax + Pmaxtsکاتد:گرمای پی انرژیبیشینه
 

J 
Qmax(J) 00/1 

Pmax(w)70/0 

 Ω 68 کاتدگرمای پی بیشینهال اما آزمونبرایکاتد،هرجایگ ینمقاومت

تمپسردوبازمدارولتاژ
 اندازی(راهوسیله)بدون

 180 )مؤثر(بیشینه t ≤ ts جرقهبدونولتاژ

 زنیجرقهولتاژ
t > ts (+10°C) 330 )مؤثر(کمینه 

t > ts (-15°C) 430 )مؤثر(کمینه 

 Ω 162......54 ولتاژمداربازال اما آزمونبرایکاتد،هرجایگ ینمقاومت
 

3-6151-INSO-687 





  1398سال  :وم(د)تجدید نظر  687 شمارۀ ایرانملی  استاندارد

165 

 کالهکدو  فلورسنت المپ برگ داده

 

1صفحه

ILCOS: F  ِ DH-13-L/P-W4.3×8.5d-7/520 

 نامیولتاژ 
W 

 ابعاد نامی کالهک کاتد مدار

d5/8×3/4 W520×7شوندهگرمپی اندازتیبدونراهفرکان با13


 (mm) ابعاد

C D 

 بیشینه بیشینه کمینه

1/5221/5240/7



 اندازی راه های مشخصه

 فرکانس
 

kHz 

فاصله کمک 

 راه انداز

 

  جریان

 گرمایش پیش
A 

  زمان

 گرمایش پیش
s 

باز  مدار ولتاژ

 )مؤثر(
V 

 اندازی راه زمان

 
s 

26-206120/05/13801/0


 الکتریکی های مشخصه

 فرکانس
 

kHz 

 اسمی توان
 
W 

 المپ سر دو در )مؤثر( ولتاژ
V 

  المپ اسمی جریان
 
A بیشینه کمینه اسمی 

26-20 2/13133120146100/0

ازپیوست مراجعهشود.2-مختصا فام:بهزیربند 

 کاتدی های مشخصه

 آزمون جریان
 
A 

 کاتد ره مقاومت
Ω 

 بیشینه کمینه اسمی

100/010075125
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 کالهکدو  فلورسنت المپ برگ داده

 
 2صفحه

ILCOS: F  ِ DH-13-L/P-W4.3×8.5d-7/520  

 مرجع باالست های مشخصه

 فرکانس
kHz 

 نامی توان
W 

 اسمی ولتاژ
V 

 کالیبراسیون جریان
A 

 مقاومت
Ω

26-2013310100/01740


 باال فرکانس باالست طراحی برای اطالعات

≥kHz 20 فرکان 
 عادی کار

 ID Aتمپکارجریان
 080/0 کمینه

 135/0 بیشینه

 140/0 بیشینه A کاتدتغای هایسیمازیکهردرجریان

 کنندگی سو کم حالت در کار

 ID Aتمپکارجریان
 010/0 کمینه

 080/0 بیشینه

ILHکاتد:تغای جریاندوتوانمعجکمین 
2 + ILL

2 = X1 – Y1ID 

 
A
2

X1 A
2

 018/0 

Y1 A 185/0 

ILHکاتد:یهاتغجریاندوتوانجمعبیشین 
2 + ILL

2 = X2 – Y2ID A
2

 
X2 A

2
 022/0 

Y2 A 047/0- 

ILHmax ; ILLmax A 105/0 140/0 

نندگیکسوکمال اما آزمونبرایکاتدهرجایگ ینمقاومت
 

 
RTest1 Ω 100 

RTest2 Ω 115 

 آزمونجریانn%درجایگ ینمقاومت

Ω 10R %10 

n= 

 13000 کمینه

 
 24000 بیشینه  

Ω 30R %30 4700 نامی 

Ω 60R %60 2000 نامی 

 s 1/3 s < ts < 4/1 اندازی راه های زمان برای کاتد گرمایش پیش با اندازی راه الزامات

 Emin= Qmin + Pmints Jکاتد:گرمای پی یانرژکمینه

Qmin(J) 
 

50/0 

Pmin(w)35/0
)مؤثر(بیشینه E (t) < Emin Vبرایکاتدهرسردوولتاژ  11 

 Ω 54 کاتدگرمای پی کمینهال اما آزمونبرایکاتد،هرجایگ ینمقاومت

Emax= Qmax + Pmaxtsکاتد:گرمای پی انرژیبیشینه
 

J 
Qmax(J) 00/1 

Pmax(w)70/0 

 Ω 68 کاتدگرمای پی بیشینهال اما آزمونبرایکاتد،هرجایگ ینمقاومت

تمپسردوبازمدارولتاژ
 اندازی(راهوسیله)بدون

 210 )مؤثر(بیشینه t ≤ ts جرقهبدونولتاژ

 زنیجرقهولتاژ
t > ts (+10°C) 380 )مؤثر(کمینه 

t > ts (-15°C) 470 )مؤثر(کمینه 

 Ω 162......54 ولتاژمداربازال اما آزمونبرایکاتد،هرجایگ ینمقاومت
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 کالهکدو  فلورسنت المپ برگ داده

 

1صفحه

ILCOS: F  ِ DH-14-L/P-G5-16/550 

 نامیولتاژ 
W 

 ابعاد نامی کالهک کاتد مدار
mm 

G550×16 5شوندهگرمپی ازاندفرکان باتیبدونراه14


 (mm) ابعاد

A B C D 

 کمینهبیشینهبیشینهکمینه بیشینه

0/5497/5531/5562/5630/17



 اندازی راه های مشخصه

 فرکانس
 

kHz 

فاصله کمک 

 راه انداز

 

  جریان

 گرمایش پیش
A 

  زمان

 گرمایش پیش
s 

باز  مدار ولتاژ

 )مؤثر(
V 

 اندازی راه زمان

 
s 

26-206210/022301/0


 الکتریکی های مشخصه

 فرکانس
 

kHz 

 اسمی توان
 
W 

 المپ سر دو در )مؤثر( ولتاژ
V 

  المپ اسمی جریان
 
A بیشینه کمینه اسمی 

26-20 0/14867696165/0

بدستآید.C38°وC34°بیشینهشارنوریبایددردمایمحیطبین

 ازپیوست مراجعهشود.2-مختصا فام:بهزیربند 

 کاتدی های مشخصه

 آزمون جریان
 
A 

 کاتد هر مقاومت
Ω 

 بیشینه کمینه اسمی

160/0403050
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 کالهکدو  فلورسنت المپ برگ داده

 

2صفحه

ILCOS: FDH-14-L/P-G5-16/550 



 مرجع باالست های مشخصه

 فرکانس
kHz 

 نامی توان
W 

 اسمی ولتاژ
V 

 کالیبراسیون جریان
A 

 مقاومت
Ω

2614167170/0500تا20
 باال فرکانس باالست طراحی برای اطالعات

 کار عادی و کم سوکنندگی
≥kHz 20 فرکان 

AIDtrans 130/0جریانانتقالیازکارعادیبهکمسوکنندگی
A IDmax 210/0بیشینهجریانکارتمپ

A ILHmax 240/0هایتغایهکاتدهریکازسیمبیشینهجریاندر
 (1های جایگزین )یادآوری  مشخصات مورد انتظار باالست کم سو کننده با مقاومت

هایجایگ ینگرمای الکترودباجریانکاراختیاریتمپ،اندازهگیریشدهبررویمقاومت
Aجایگ یندرمقاومتکاتدتغایههایسیمجریاندوتوانجمعکمین پارامترهای

2
 1X050/0

(SoSmin): ILH
2 + ILL

2 = X1 – Y1 ID for ID30 < ID ≤ Itrans (2)یادآوریA 1Y 320/0
ن یجایگهایمقاومترویبرشدهگیریاندازهشده،مشخصکارهایجریاندرالکترودگرمای 

 گرمایش پارامترهای کار جریان

IDmin (A) 015/0

V CVDmin 50/5کاتدولتاژکمینه

Ωتمپتخلی جایگ ینهایمقاومت
RL10min 7004

RL10max 9100

ID30 (A) 048/0
2کاتدتغایههایسیمجریاندوتوانجمعکمین 

A ID30(A) 30ID1Y–1X 

ΩRL30 2000پتمتخلی جایگ ینمقاومت

ID60 (A) 096/0
2کاتدتغایهیهاسیمجریاندوتوانجمعکمین 

A ID60(A) 60ID1Y–1X 

ΩRL60 910تمپتخلی جایگ ینمقاومت
V CVmax 70/7بیشینهولتاژکاتد

 کننده سو کم باالست انتظار مورد مشخصات تمام برای کاتد جایگزین های مقاومت

Ωمقاومتجایگ ینبرایهرکاتددرآزمونال اما کمسوکنندگی
RTest1 0/40
RTest2 0/45
RTest3 6/36

برایاطالعا مربوطبهکارکمسوکنندگیباسیستم-1 یادآوری هایایناطالعا فقطبرایمشخصا موردانتظارال امیباتستاست.
شود.مراجعهIEC/TR 62750باتستفی یکیبهگ ارشفنی–تمپ

ILH :(SoStgt)هایتغایهکاتدجمعتواندوموردنظرجریاندرسیم-2 یادآوری
2 + ILL

2 = X1 – 0.3 Y1 ID
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 کالهک دوداده برگ المپ فلورسنت 

 

3صفحه

ILCOS: FDH-14-L/P-G5-16/550 



 باال فرکانس باالست طراحی برای اطالعات

 s 1/3 s < ts < 4/1های راه اندازی  الزامات راه اندازی با پیش گرمایش کاتد برای زمان

 Emin = Qmin + Pmin tsJکمینهانرژیپی گرمای کاتد:
Qmin  J9/0

Pmin  W8/0

11بیشینه)مؤثر(                 E(t) < Emin Vولتاژدوسرهرکاتددر

Ω 30گرمای کاتدمقاومتجایگ ینهرکاتددرآزمونال اما کمینهپی 

                  Emax = Qmax + P max ts Jشینهانرژیپی گرمای کاتد:بی
Qmax  J8/1

Pmax  sJ / 5/1

Ω 40گرمای کاتدمقاومتجایگ ینهرکاتدبرایآزمونال اما بیشینهپی 

ولتاژمداربازدوسرتمپ

)بدونکمکراهانداز(
V 

130ر(بیشینه)مؤث t ≤ tsولتاژبدونجرقه

ولتاژجرقهزنی
(°C10)+t > 

ts
230کمینه)مؤثر(

(°C15-)t > ts)275کمینه)مؤثر

Ω 90....30گسترۀمقاومتجایگ ینهرکاتددرآزمونال اما ولتاژمدارباز



C35° نوعی المپ در دمای های مشخصه

(Vجریان المپ )(Vولتاژالمپ )(Wالمپ ) توان
7/1382170/0
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 کالهکدو  فلورسنت المپ برگ داده

 

1صفحه

ILCOS: F  ِ DH-21-L/P-G5-16/850 

 نامیولتاژ 
W 

 ابعاد نامی کالهک کاتد مدار
mm 

G850×16 5شوندهگرمپی اندازفرکان باتیبدونراه21


 (mm) ابعاد

A B C D 

 کمینهشینهبیبیشینهکمینه بیشینه

0/8497/8531/8562/8630/17



 اندازی راه های مشخصه

 فرکانس
 

kHz 

فاصله کمک 

 راه انداز

 

  جریان

 گرمایش پیش
A 

  زمان

 گرمایش پیش
s 

باز  مدار ولتاژ

 )مؤثر(
V 

 اندازی راه زمان

 
s 

26-206210/023501/0


 الکتریکی های مشخصه

 فرکانس
 

kHz 

 اسمی توان
 
W 

 المپ سر دو در )مؤثر( ژولتا
V 

  المپ اسمی جریان
 
A بیشینه کمینه اسمی 

26-20 6/20126116136165/0

بدستآید.C38°وC34°بیشینهشارنوریبایددردمایمحیطبین

 ازپیوست مراجعهشود.2-مختصا فام:بهزیربند 

 کاتدی های مشخصه

 آزمون جریان
 
A 

 تدکا هر مقاومت
Ω 

 بیشینه کمینه اسمی

160/0403050
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 کالهکدو  فلورسنت المپ برگ داده

 

2صفحه

ILCOS: FDH-21-L/P-G5-16/850 



 مرجع باالست های مشخصه

 فرکانس
kH 

 نامی توان
W 

 اسمی ولتاژ
V 

 کالیبراسیون جریان
A 

 مقاومت
Ω

2621246170/0725تا20
 باال فرکانس باالست طراحی برای اطالعات

 کار عادی و کم سوکنندگی
≥kHz 20 فرکان 

AIDtrans 130/0جریانانتقالیازکارعادیبهکمسوکنندگی
A IDmax 210/0بیشینهجریانکارتمپ

A ILHmax 240/0هایتغایهکاتدبیشینهجریاندرهریکازسیم
 (1های جایگزین )یادآوری  کم سو کننده با مقاومتمشخصات مورد انتظار باالست 

هایجایگ ینگرمای الکترودباجریانکاراختیاریتمپ،اندازهگیریشدهبررویمقاومت
Aجایگ یندرمقاومتکاتدتغایههایسیمجریاندوتوانجمعکمین پارامترهای

2
 1X050/0

(SoSmin): ILH
2 + ILL

2 = X1 – Y1 ID for ID30 < ID ≤ Itrans (2)یادآوریA 1Y 320/0
ن یجایگهایمقاومترویبرشدهگیریاندازهشده،مشخصکارهایجریاندرالکترودگرمای 

 گرمایش پارامترهای کار جریان

IDmin (A) 015/0

V CVDmin 50/5کاتدولتاژکمینه

Ωتمپتخلی جایگ ینهایمقاومت
RL10min 7500

RL10max 13000

ID30 (A) 048/0
2کاتدتغایههایسیمجریاندوتوانجمعکمین 

A ID30(A) 30ID1Y–1X 

ΩRL30 3000پتمتخلی جایگ ینمقاومت

ID60 (A) 096/0
2کاتدتغایههایسیمجریاندوتوانجمعکمین 

A ID60(A) 60ID1Y–1X 

ΩRL60 1300تمپتخلی جایگ ینمقاومت
V CVmax 70/7بیشینهولتاژکاتد

 کننده سو کم باالست انتظار مورد مشخصات تمام برای کاتد جایگزین های مقاومت

Ωمقاومتجایگ ینبرایهرکاتددرآزمونال اما کمسوکنندگی
RTest1 0/40
RTest2 0/45
RTest3 6/36

برایاطالعا مربوطبهکارکمسوکنندگیباسیستمایناطالعا فقطبرایمشخصا م-1 یادآوری هایوردانتظارال امیباتستاست.
شود.مراجعهIEC/TR 62750باتستفی یکیبهگ ارشفنی–تمپ

ILH :(SoStgt)جمعتواندوموردنظرجریاندرسیمهایتغایهکاتد-2 یادآوری
2 + ILL

2 = X1 – 0.3 Y1 ID
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 کالهک دوداده برگ المپ فلورسنت 

 

3صفحه

ILCOS: FDH-21-L/P-G5-16/850 



 اطالعات برای طراحی باالست فرکانس باال

 s 1/3 s < ts < 4/1های راه اندازی  الزامات راه اندازی با پیش گرمایش کاتد برای زمان

 Emin = Qmin + Pmin tsJکمینهانرژیپی گرمای کاتد:
Qmin  J9/0

Pmin  W8/0

11بیشینه)مؤثر(               E(t) < Emin Vولتاژدوسرهرکاتددر

Ω 30گرمای کاتدمقاومتجایگ ینهرکاتددرآزمونال اما کمینهپی 

               Emax = Qmax + P max ts Jبیشینهانرژیپی گرمای کاتد:
Qmax  J8/1

Pmax  J/s5/1

Ω 40گرمای کاتدمقاومتجایگ ینهرکاتدبرایآزمونال اما بیشینهپی 

ولتاژمداربازدوسرتمپ

)بدونکمکراهانداز(
V 

200بیشینه)مؤثر( t ≤ tsولتاژبدونجرقه

ولتاژجرقهزنی
(°C10)+t > ts)350کمینه)مؤثر

(°C15-)t > ts)390کمینه)مؤثر

Ω 90....30گسترۀمقاومتجایگ ینهرکاتددرآزمونال اما ولتاژمدارباز



C35° نوعی المپ در دمای های مشخصه

(Vجریان المپ )(Vولتاژالمپ )(Wالمپ ) توان
7/20123170/0
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 کالهکدو  فلورسنت المپ برگ داده

 

1حهصف

ILCOS: F  ِ DH-24-L/P-G5-16/550 

 نامیولتاژ 
W 

 ابعاد نامی کالهک کاتد مدار

G550×16 5شوندهگرمپی اندازفرکان باتیبدونراه24


 (mm) ابعاد

A B C D 

 کمینهبیشینهبیشینهکمینه بیشینه

0/5497/5531/5562/5630/17



 اندازی راه های مشخصه

 فرکانس
 

kHz 

صله کمک فا

 راه انداز

 

  جریان

 گرمایش پیش
A 

  زمان

 گرمایش پیش
s 

باز  مدار ولتاژ

 )مؤثر(
V 

 اندازی راه زمان

 
s 

26-206440/022501/0


 الکتریکی های مشخصه

 فرکانس
 

kHz 

 اسمی توان
 
W 

 المپ سر دو در )مؤثر( ولتاژ
V 

  المپ اسمی جریان
 
A بیشینه کمینه اسمی 

26-20 5/22776985295/0

بدستآید.C38°وC34°بیشینهشارنوریبایددردمایمحیطبین

 ازپیوست مراجعهشود.2-مختصا فام:بهزیربند 

 کاتدی های مشخصه

 آزمون جریان
 
A 

 کاتد هر مقاومت
Ω 

 بیشینه کمینه اسمی

350/012915
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 کالهکدو  رسنتفلو المپ برگ داده

 

2صفحه

ILCOS: FDH-24-L/P-G5-16/550 



 مرجع باالست های مشخصه

 فرکانس
kH 

 نامی توان
W 

 اسمی ولتاژ
V 

 کالیبراسیون جریان
A 

 مقاومت
Ω

2624150300/0250تا20
 باال فرکانس باالست طراحی برای اطالعات

 کار عادی و کم سوکنندگی
≥kHz 20 فرکان 
AIDtrans 270/0قالیازکارعادیبهکمسوکنندگیجریانانت

A IDmax 440/0بیشینهجریانکارتمپ
A ILHmax 475/0هایتغایهکاتدبیشینهجریاندرهریکازسیم

 (1های جایگزین )یادآوری  مشخصات مورد انتظار باالست کم سو کننده با مقاومت
هایجایگ ینتمپ،اندازهگیریشدهبررویمقاومتگرمای الکترودباجریانکاراختیاری

Aجایگ یندرمقاومتکاتدتغایههایسیمجریاندوتوانجمعکمین پارامترهای
2
 1X210/0

(SoSmin): ILH
2 + ILL

2 = X1 – Y1 ID for ID30 < ID ≤ Itrans (2)یادآوریA 1Y 643/0
ن یجایگهایمقاومترویبرشدهگیریاندازه،شدهمشخصکارهایجریاندرالکترودگرمای 

 گرمایش پارامترهای کار جریان

IDmin (A) 035/0

V CVDmin 35/3کاتدولتاژکمینه

Ωتمپتخلی جایگ ینهایمقاومت
RL10min 2200

RL10max 4200

ID30 (A) 105/0
2کاتدتغایههایسیمجریاندوتوانجمعکمین 

A ID30(A) 30ID1Y–1X 

ΩRL30 820پتمتخلی جایگ ینمقاومت

ID60 (A) 210/0
2کاتدتغایههایسیمجریاندوتوانجمعکمین 

A ID60(A) 60ID1Y–1X 

ΩRL60 360تمپتخلی جایگ ینمقاومت
V CVmax 60/4بیشینهولتاژکاتد

 کننده سو کم باالست انتظار مورد مشخصات تمام برای کاتد جایگزین های مقاومت

Ωمقاومتجایگ ینبرایهرکاتددرآزمونال اما کمسوکنندگی
RTest1 0/12
RTest2 5/13
RTest3 0/11

برایاطالعا مربوطبهکارکمسوکنندگیباسیستم-1 یادآوری هایایناطالعا فقطبرایمشخصا موردانتظارال امیباتستاست.
شود.مراجعهIEC/TR 62750باتستفی یکیبهگ ارشفنی–پتم

ILH :(SoStgt)جمعتواندوموردنظرجریاندرسیمهایتغایهکاتد-2 یادآوری
2 + ILL

2 = X1 – 0.3 Y1 ID

6-6621-INSO-687 





  1398سال  :وم(د)تجدید نظر  687 شمارۀ ایرانملی  استاندارد

175 

 کالهک دوداده برگ المپ فلورسنت 

 

3صفحه

ILCOS: FDH- 24 -L/P-G5-16/550 



 باال فرکانس باالست طراحی رایب اطالعات

 s 1/3 s < ts < 4/1های راه اندازی  الزامات راه اندازی با پیش گرمایش کاتد برای زمان

 Emin = Qmin + Pmin tsJکمینهانرژیپی گرمای کاتد:
Qmin  J5/1

Pmin  W9/0

11بیشینه)مؤثر(           E(t) < Emin Vولتاژدوسرهرکاتددر

Ω 0/8گرمای کاتدمقاومتجایگ ینهرکاتددرآزمونال اما کمینهپی 

                  Emax = Qmax + P max ts Jبیشینهانرژیپی گرمای کاتد:
Qmax  J5/2

Pmax  J/s 8/1

Ω 5/10اتدگرمای کمقاومتجایگ ینهرکاتدبرایآزمونال اما بیشینهپی 

ولتاژمداربازدوسرتمپ

)بدونکمکراهانداز(
V 

130بیشینه)مؤثر( t ≤ tsولتاژبدونجرقه

ولتاژجرقهزنی
(°C10)+t > ts)280کمینه)مؤثر

(°C15-)t > ts)350کمینه)مؤثر

Ω 0/24...0/8گسترۀمقاومتجایگ ینهرکاتددرآزمونال اما ولتاژمدارباز



C35° نوعی المپ در دمای های مشخصه

(Vجریان المپ )(Vولتاژالمپ )(Wالمپ ) توان
5/2275300/0
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176 

 کالهکدو  فلورسنت المپ برگ داده

 

1صفحه

ILCOS: F  ِ DH-24-L/P-G5-16/1150 

 نامیولتاژ 
W 

 ابعاد نامی کالهک کاتد مدار
mm 

G1150×16 5شوندهگرمپی اندازفرکان باتیبدونراه28


 (mm) ابعاد

A B C D 

 کمینهبیشینهبیشینهکمینه بیشینه

0/11497/11531/11562/11630/17



 اندازی راه های مشخصه

 فرکانس
 

kHz 

فاصله کمک 

 راه انداز

 

  جریان

 گرمایش پیش
A 

  زمان

 گرمایش پیش
s 

باز  مدار ولتاژ

 مؤثر()
V 

 اندازی راه زمان

 
s 

26-206210/023751/0


 الکتریکی های مشخصه

 فرکانس
 

kHz 

 اسمی توان
 
W 

 المپ سر دو در )مؤثر( ولتاژ
V 

  المپ اسمی جریان
 
A بیشینه کمینه اسمی 

26-20 9/27166149183170/0

تآید.بدسC38°وC34°بیشینهشارنوریبایددردمایمحیطبین

 ازپیوست مراجعهشود.2-مختصا فام:بهزیربند 

 کاتدی های مشخصه

 آزمون جریان
 
A 

 کاتد هر مقاومت
Ω 

 بیشینه کمینه اسمی

160/0403050






7-6641-INSO-687 



  1398سال  :وم(د)تجدید نظر  687 شمارۀ ایرانملی  استاندارد

177 



 کالهکدو  فلورسنت المپ برگ داده

 

2صفحه

ILCOS: FDH-28-L/P-G5-16/1150 



 مرجع باالست های مشخصه

 فرکانس
kH 

 نامی توان
W 

 اسمی ولتاژ
V 

 کالیبراسیون جریان
A 

 مقاومت
Ω

2628329170/0950تا20
 باال فرکانس باالست طراحی برای اطالعات

 کار عادی و کم سوکنندگی
≥kHz 20 فرکان 

AIDtrans 130/0جریانانتقالیازکارعادیبهکمسوکنندگی
A IDmax 210/0مپبیشینهجریانکارت

A ILHmax 240/0هایتغایهکاتدبیشینهجریاندرهریکازسیم
 (1های جایگزین )یادآوری  مشخصات مورد انتظار باالست کم سو کننده با مقاومت

هایجایگ ینگرمای الکترودباجریانکاراختیاریتمپ،اندازهگیریشدهبررویمقاومت
Aجایگ یندرمقاومتکاتدتغایههایسیمجریاندوتوانجمعکمین پارامترهای

2
 1X050/0

(SoSmin): ILH
2 + ILL

2 = X1 – Y1 ID for ID30 < ID ≤ Itrans (2)یادآوریA 1Y 320/0
ن یجایگهایمقاومترویبرشدهگیریاندازهشده،مشخصکارهایجریاندرالکترودگرمای 

 ایشگرم پارامترهای کار جریان

IDmin (A) 015/0

V CVDmin 50/5کاتدولتاژکمینه

Ωتمپتخلی جایگ ینهایمقاومت
RL10min 10000

RL10max 18000

ID30 (A) 048/0
2کاتدتغایههایسیمجریاندوتوانجمعکمین 

A ID30(A) 30ID1Y–1X 

ΩRL30 4200پتمتخلی جایگ ینمقاومت

ID60 (A) 096/0
2کاتدتغایههایسیمجریاندوتوانجمعکمین 

A ID60(A) 60ID1Y–1X 

ΩRL60 1800تمپتخلی جایگ ینمقاومت
V CVmax 70/7بیشینهولتاژکاتد

 کننده سو کم باالست انتظار مورد مشخصات تمام برای کاتد جایگزین های مقاومت

Ωنال اما کمسوکنندگیمقاومتجایگ ینبرایهرکاتددرآزمو
RTest1 0/40
RTest2 0/45
RTest3 6/36

برایاطالعا مربوطبهکارکمسوکنندگیباسیستم-1 یادآوری هایایناطالعا فقطبرایمشخصا موردانتظارال امیباتستاست.
شود.مراجعهIEC/TR 62750باتستفی یکیبهگ ارشفنی–تمپ

ILH :(SoStgt)جمعتواندوموردنظرجریاندرسیمهایتغایهکاتد-2 ییادآور
2 + ILL

2 = X1 – 0.3 Y1 ID

7-6641-INSO-687 





  1398سال  :وم(د)تجدید نظر  687 شمارۀ ایرانملی  استاندارد

178 

 کالهک دوداده برگ المپ فلورسنت 

 

3صفحه

ILCOS: FDH-28-L/P-G5-16/1150 



 باال فرکانس باالست طراحی برای اطالعات

 s 1/3 s < ts < 4/1های راه اندازی  کاتد برای زمانالزامات راه اندازی با پیش گرمایش 

 Emin = Qmin + Pmin tsJکمینهانرژیپی گرمای کاتد:
Qmin  J9/0

Pmin  J/s 8/0

11بیشینه)مؤثر(              E(t) < Emin Vولتاژدوسرهرکاتددر

Ω 30گرمای کاتدل اما کمینهپی مقاومتجایگ ینهرکاتددرآزمونا

 Emax = Qmax + P max ts Jبیشینهانرژیپی گرمای کاتد:
Qmax  J8/1

Pmax  J/s 5/1

Ω 40گرمای کاتدمقاومتجایگ ینهرکاتدبرایآزمونال اما بیشینهپی 

ولتاژمداربازدوسرتمپ

)بدونکمکراهانداز(
V 

240بیشینه)مؤثر( t ≤ tsتاژبدونجرقهول

ولتاژجرقهزنی
(°C10)+t > ts)425کمینه)مؤثر

(°C15-)t > ts)530کمینه)مؤثر

Ω 90...30گسترۀمقاومتجایگ ینهرکاتددرآزمونال اما ولتاژمدارباز



C35° نوعی المپ در دمای های مشخصه

(Vجریان المپ )(Vژالمپ )ولتا(Wالمپ ) توان
8/27167170/0
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 کالهکدو  فلورسنت المپ برگ داده

 

1صفحه

ILCOS: F  ِ DH- 35 -L/P-G5-16/1450 

 ولتاژ نامی
W 

 ابعاد نامی کالهک کاتد مدار

G1450×16 5پی گرمشوندهاندازفرکان باتیبدونراه35


 (mm)ابعاد 

A B C D 

 کمینهبیشینهبیشینهکمینه بیشینه

0/14497/14531/14562/14630/17



 اندازی راه های مشخصه

 فرکانس
 

kHz 

فاصله کمک 

 راه انداز

 

  جریان

 گرمایش پیش
A 

  زمان

 گرمایش پیش
s 

باز  مدار ولتاژ

 )مؤثر(
V 

 اندازی راه زمان

 
s 

26-206210/024501/0


 لکتریکیا های مشخصه

 فرکانس
 

kHz 

 اسمی توان
 
W 

 المپ سر دو در )مؤثر( ولتاژ
V 

  المپ اسمی جریان
 
A بیشینه کمینه اسمی 

26-20 5/35205185225175/0

بدستآید.C38°وC34°بیشینهشارنوریبایددردمایمحیطبین

 ازپیوست مراجعهشود.2-مختصا فام:بهزیربند 

 کاتدی های مشخصه

 آزمون جریان
 
A 

 کاتد هر مقاومت
Ω 

 بیشینه کمینه اسمی

160/0403050






7-6651-INSO-687 



  1398سال  :وم(د)تجدید نظر  687 شمارۀ ایرانملی  استاندارد

180 



 کالهکدو  فلورسنت المپ برگ داده

 

2صفحه

ILCOS: FDH- 35 -L/P-G5-16/1150 



 مرجع باالست های مشخصه

 فرکانس
kH 

 نامی توان
W 

 اسمی ولتاژ
V 

 کالیبراسیون جریان
A 

 اومتمق
Ω

2635413170/01200تا20
 باال فرکانس باالست طراحی برای اطالعات

 کار عادی و کم سوکنندگی
≥kHz 20 فرکان 

AIDtrans 130/0جریانانتقالیازکارعادیبهکمسوکنندگی
A IDmax 210/0بیشینهجریانکارتمپ

A ILHmax 240/0هایتغایهکاتدبیشینهجریاندرهریکازسیم
 (1های جایگزین )یادآوری  مشخصات مورد انتظار باالست کم سو کننده با مقاومت

هایجایگ ینگرمای الکترودباجریانکاراختیاریتمپ،اندازهگیریشدهبررویمقاومت
Aجایگ یندرمقاومتکاتدتغایههایسیمجریاندوتوانجمعکمین پارامترهای

2
 1X050/0

(SoSmin): ILH
2 + ILL

2 = X1 – Y1 ID for ID30 < ID ≤ Itrans (2)یادآوریA 1Y 320/0
ن یجایگهایمقاومترویبرشدهگیریاندازهشده،مشخصکارهایجریاندرالکترودگرمای 

 گرمایش پارامترهای کار جریان

IDmin (A) 035/0

V CVDmin 50/5کاتدولتاژکمینه

Ωتمپتخلی جایگ ینهایمقاومت
RL10min 12000

RL10max 22000

ID30 (A) 105/0
2کاتدتغایههایسیمجریاندوتوانجمعکمین 

A ID30(A) 30ID1Y–1X 

ΩRL30 5100پتمتخلی جایگ ینمقاومت

ID60 (A) 210/0
2کاتدتغایههایسیمجریاندوتوانجمعکمین 

A ID60(A) 60ID1Y–1X 

ΩRL60 2200تمپتخلی جایگ ینمقاومت
V CVmax 70/7بیشینهولتاژکاتد

 کننده سو کم باالست انتظار مورد مشخصات تمام برای کاتد جایگزین های مقاومت

Ωمقاومتجایگ ینبرایهرکاتددرآزمونال اما کمسوکنندگی
RTest1 0/40
RTest2 0/45
RTest3 6/36

برایاطالعا مربوطبهکارکمسوکنندگیباسیستم-1 یادآوری هایایناطالعا فقطبرایمشخصا موردانتظارال امیباتستاست.
شود.مراجعهIEC/TR 62750باتستفی یکیبهگ ارشفنی–تمپ

ILH :(SoStgt)جمعتواندوموردنظرجریاندرسیمهایتغایهکاتد-2 یادآوری
2 + ILL

2 = X1 – 0.3 Y1 ID

7-6651-INSO-687 
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 کالهک دوداده برگ المپ فلورسنت 

 

3صفحه

ILCOS: FDH- 35 -L/P-G5-16/1450 



 باال فرکانس باالست طراحی برای اطالعات

 s 1/3 s < ts < 4/1های راه اندازی  الزامات راه اندازی با پیش گرمایش کاتد برای زمان

 Emin = Qmin + Pmin tsJی گرمای کاتد:کمینهانرژیپ
Qmin  J9/0

Pmin  J/s 8/0

11بیشینه)مؤثر(             E(t) < Emin Vولتاژدوسرهرکاتددر

Ω 30گرمای کاتدمقاومتجایگ ینهرکاتددرآزمونال اما کمینهپی 

               Emax = Qmax + P max ts Jبیشینهانرژیپی گرمای کاتد:
Qmax  J8/1

Pmax  J/s 5/1

Ω 40گرمای کاتدمقاومتجایگ ینهرکاتدبرایآزمونال اما بیشینهپی 

ولتاژمداربازدوسرتمپ

)بدونکمکراهانداز(
V 

275بیشینه)مؤثر( t ≤ tsولتاژبدونجرقه

ولتاژجرقهزنی
(°C10+)t > ts)530کمینه)مؤثر

(°C15-)t > ts)700کمینه)مؤثر

Ω 90...30گسترۀمقاومتجایگ ینهرکاتددرآزمونال اما ولتاژمدارباز



C35° نوعی المپ در دمای های مشخصه

(Vجریان المپ )(Vولتاژالمپ )(Wالمپ ) توان
7/34209170/0
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 کالهکدو  فلورسنت المپ برگ داده

 

1صفحه

ILCOS: F  ِ DH-39-L/P-G5-16/850 

 نامیولتاژ 
W 

 ابعاد نامی کالهک کاتد مدار

G850×16 5شوندهگرمپی اندازفرکان باتیبدونراه39


 (mm) ابعاد

A B C D 

 کمینهبیشینهبیشینهکمینه بیشینه

0/8497/8531/8562/8630/17



 اندازی راه های مشخصه

 فرکانس
 

kHz 

فاصله کمک 

 راه انداز

 

  جریان

 گرمایش پیش
A 

  زمان

 گرمایش پیش
s 

باز  مدار ولتاژ

 )مؤثر(
V 

 اندازی راه زمان

 
s 

26-206440/023501/0


 الکتریکی های مشخصه

 فرکانس
 

kHz 

 اسمی توان
 
W 

 المپ سر دو در )مؤثر( ولتاژ
V 

  المپ اسمی جریان
 
A بیشینه کمینه اسمی 

26-20 0/38118108128325/0

بدستآید.C38°وC34°بیشینهشارنوریبایددردمایمحیطبین

 ازپیوست مراجعهشود.2-مختصا فام:بهزیربند 

 کاتدی های مشخصه

 آزمون جریان
 
A 

 کاتد هر مقاومت
Ω 

 بیشینه کمینه اسمی

350/012915






6-6731-INSO-687 
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183 



 کالهکدو  فلورسنت المپ برگ داده

 

2صفحه

ILCOS: FDH-39-L/P-G5-16/850 



 مرجع باالست های مشخصه

 فرکانس
kH 

 نامی توان
W 

 اسمی ولتاژ
V 

 کالیبراسیون جریان
A 

 مقاومت
Ω

2639224340/0330تا20
 باال فرکانس باالست طراحی برای اطالعات

 عادی و کم سوکنندگیکار 
≥kHz 20 فرکان 

AIDtrans 270/0جریانانتقالیازکارعادیبهکمسوکنندگی
A IDmax 440/0بیشینهجریانکارتمپ

A ILHmax 475/0هایتغایهکاتدبیشینهجریاندرهریکازسیم
 (1ادآوری های جایگزین )ی مشخصات مورد انتظار باالست کم سو کننده با مقاومت

هایجایگ ینگرمای الکترودباجریانکاراختیاریتمپ،اندازهگیریشدهبررویمقاومت
Aجایگ یندرمقاومتکاتدتغایههایسیمجریاندوتوانجمعکمین پارامترهای

2
 1X210/0

(SoSmin): ILH
2 + ILL

2 = X1 – Y1 ID for ID30 < ID ≤ Itrans (2)یادآوریA 1Y 643/0
ن یجایگهایمقاومترویبرشدهگیریاندازهشده،مشخصکارهایجریاندرالکترودگرمای 

 گرمایش پارامترهای کار جریان

IDmin (A) 035/0

V CVDmin 35/3کاتدولتاژکمینه

Ωتمپتخلی جایگ ینهایمقاومت
RL10min 3300

RL10max 6200

ID30 (A) 105/0
2کاتدتغایههایسیمجریاندوتوانجمعکمین 

A ID30(A) 30ID1Y–1X 

ΩRL30 1300پتمتخلی جایگ ینمقاومت

ID60 (A) 210/0
2کاتدتغایههایسیمجریاندوتوانجمعکمین 

A ID60(A) 60ID1Y–1X 

ΩRL60 560تمپتخلی جایگ ینمقاومت
V CVmax 60/4بیشینهولتاژکاتد

 کننده سو کم باالست انتظار مورد مشخصات تمام برای کاتد جایگزین های مقاومت

Ωمقاومتجایگ ینبرایهرکاتددرآزمونال اما کمسوکنندگی
RTest1 0/12
RTest2 5/13
RTest3 0/11

برایاط-1 یادآوری هایالعا مربوطبهکارکمسوکنندگیباسیستمایناطالعا فقطبرایمشخصا موردانتظارال امیباتستاست.
شود.مراجعهIEC/TR 62750باتستفی یکیبهگ ارشفنی–تمپ

ILH :(SoStgt)جمعتواندوموردنظرجریاندرسیمهایتغایهکاتد-2 یادآوری
2 + ILL

2 = X1 – 0.3 Y1 ID

6-6731-INSO-687 





  1398سال  :وم(د)تجدید نظر  687 شمارۀ ایرانملی  استاندارد

184 

 کالهک دوداده برگ المپ فلورسنت 

 

3صفحه

ILCOS: FDH-39-L/P-G5-16/850 



 باال فرکانس باالست طراحی برای اطالعات

 s 1/3 s < ts < 4/1های راه اندازی  الزامات راه اندازی با پیش گرمایش کاتد برای زمان

 Emin = Qmin + Pmin tsJکمینهانرژیپی گرمای کاتد:
Qmin  J5/1

Pmin  J/s 9/0

11بیشینه)مؤثر(               E(t) < Emin Vولتاژدوسرهرکاتددر

Ω 0/8گرمای کاتدمقاومتجایگ ینهرکاتددرآزمونال اما کمینهپی 

Emax = Qmax + P max tsJبیشینهانرژیپی گرمای کاتد:
Qmax  J5/2

Pmax  J/s 8/1

Ω 5/10گرمای کاتدگ ینهرکاتدبرایآزمونال اما بیشینهپی مقاومتجای

ولتاژمداربازدوسرتمپ

)بدونکمکراهانداز(
V 

ولتاژبدون

جرقه
t ≤ ts )175بیشینه)مؤثر

ولتاژجرقه

زنی

(°C10)+t > ts)350کمینه)مؤثر

(°C15-)t > ts)390کمینه)مؤثر

Ω 0/24...0/8ایگ ینهرکاتددرآزمونال اما ولتاژمداربازگسترۀمقاومتج



C35° نوعی المپ در دمای های مشخصه

(Vجریان المپ )(Vولتاژالمپ )(Wالمپ ) توان
0/38112340/0

























6-6731-INSO-687 



  1398سال  :وم(د)تجدید نظر  687 شمارۀ ایرانملی  استاندارد

185 

 کالهکدو  فلورسنت المپ برگ داده

 

1صفحه

ILCOS: F  ِ DH-49-L/P-G5-16/1450 

 نامیولتاژ 
W 

 ابعاد نامی کالهک کاتد مدار
mm 

G1450×16 5شوندهگرمپی اندازفرکان باتیبدونراه49


 (mm) ابعاد

A B C D 

 کمینهبیشینهبیشینهکمینه بیشینه

0/14497/14531/14562/14630/17



 اندازی راه های مشخصه

 فرکانس
 

kHz 

فاصله کمک 

 راه انداز

 

  انجری

 گرمایش پیش
A 

  زمان

 گرمایش پیش
s 

باز  مدار ولتاژ

 )مؤثر(
V 

 اندازی راه زمان

 
s 

26-206330/024501/0


 الکتریکی های مشخصه

 فرکانس
 

kHz 

 اسمی توان
 
W 

 المپ سر دو در )مؤثر( ولتاژ
V 

  المپ اسمی جریان
 
A بیشینه کمینه اسمی 

26-20 2/49195175215255/0

بدستآید.C38°وC34°ینهشارنوریبایددردمایمحیطبینبیش

 ازپیوست مراجعهشود.2-مختصا فام:بهزیربند 

 کاتدی های مشخصه

 آزمون جریان
 
A 

 کاتد هر مقاومت
Ω 

 بیشینه کمینه اسمی

260/05/164/126/20






6-6751-INSO-687 



  1398سال  :وم(د)تجدید نظر  687 شمارۀ ایرانملی  استاندارد

186 



 ککالهدو  فلورسنت المپ برگ داده

 

2صفحه

ILCOS: FDH-49-L/P-G5-16/1450 



 مرجع باالست های مشخصه

 فرکانس
kH 

 نامی توان
W 

 اسمی ولتاژ
V 

 کالیبراسیون جریان
A 

 مقاومت
Ω

2649390255/0765تا20
 باال فرکانس باالست طراحی برای اطالعات

 کار عادی و کم سوکنندگی
≥kHz 20 فرکان 

AIDtrans 210/0عادیبهکمسوکنندگیجریانانتقالیازکار
A IDmax 340/0بیشینهجریانکارتمپ

A ILHmax 370/0هایتغایهکاتدبیشینهجریاندرهریکازسیم
 (1های جایگزین )یادآوری  مشخصات مورد انتظار باالست کم سو کننده با مقاومت

هایجایگ ینهگیریشدهبررویمقاومتگرمای الکترودباجریانکاراختیاریتمپ،انداز
Aجایگ یندرمقاومتکاتدتغایههایسیمجریاندوتوانجمعکمین پارامترهای

2
 1X120/0

(SoSmin): ILH
2 + ILL

2 = X1 – Y1 ID for ID30 < ID ≤ Itrans (2)یادآوریA 1Y 466/0
ن یجایگهایمقاومترویبرشدهریگیاندازهشده،مشخصکارهایجریاندرالکترودگرمای 

 گرمایش پارامترهای کار جریان

IDmin (A) 035/0

V CVDmin 85/3کاتدولتاژکمینه

Ωتمپتخلی جایگ ینهایمقاومت
RL10min 7500

RL10max 15000

ID30 (A) 105/0
2کاتدتغایههایسیمجریاندوتوانجمعکمین 

A ID30(A) 30ID1Y–1X 

ΩRL30 3300پتمتخلی جایگ ینمقاومت

ID60 (A) 210/0
2کاتدتغایههایسیمجریاندوتوانجمعکمین 

A ID60(A) 60ID1Y–1X 

ΩRL60 1300تمپتخلی جایگ ینمقاومت
V CVmax 40/5بیشینهولتاژکاتد

 کننده سو کم االستب انتظار مورد مشخصات تمام برای کاتد جایگزین های مقاومت

Ωمقاومتجایگ ینبرایهرکاتددرآزمونال اما کمسوکنندگی
RTest1 5/16
RTest2 6/19
RTest3 1/16

برایاطالعا مربوطبهکارکمسوکنندگیباسیستم-1 یادآوری هایایناطالعا فقطبرایمشخصا موردانتظارال امیباتستاست.
شود.مراجعهIEC/TR 62750ستفی یکیبهگ ارشفنیبات–تمپ

ILH :(SoStgt)جمعتواندوموردنظرجریاندرسیمهایتغایهکاتد-2 یادآوری
2 + ILL

2 = X1 – 0.3 Y1 ID

6-6751-INSO-687 





  1398سال  :وم(د)تجدید نظر  687 شمارۀ ایرانملی  استاندارد

187 

 کالهک دوداده برگ المپ فلورسنت 

 

3صفحه

ILCOS: FDH-49-L/P-G5-16/1450 



 باال فرکانس باالست طراحی برای اطالعات

 s 1/3 s < ts < 4/1های راه اندازی  الزامات راه اندازی با پیش گرمایش کاتد برای زمان

 Emin = Qmin + Pmin tsJکمینهانرژیپی گرمای کاتد:
Qmin  J1/1

Pmin  J/s 9/0

11بیشینه)مؤثر(               E(t) < Emin Vولتاژدوسرهرکاتددر

Ω 0/12گرمای کاتدمقاومتجایگ ینهرکاتددرآزمونال اما کمینهپی 

 Emax = Qmax + P max tsJبیشینهانرژیپی گرمای کاتد:
Qmax  J2/2

Pmax  J/s 8/1

Ω 0/16گرمای کاتداومتجایگ ینهرکاتدبرایآزمونال اما بیشینهپی مق

ولتاژمداربازدوسرتمپ

)بدونکمکراهانداز(
V 

225بیشینه)مؤثر( t ≤ tsولتاژبدونجرقه

ولتاژجرقهزنی
(°C10)+t > ts)450کمینه)مؤثر

(°C15-)t > ts)625کمینه)مؤثر

Ω 0/24...0/12مقاومتجایگ ینهرکاتددرآزمونال اما ولتاژمداربازگسترۀ



C35° نوعی المپ در دمای های مشخصه

(Vجریان المپ )(Vولتاژالمپ )(Wالمپ ) توان
3/49191260/0

























6-6751-INSO-687 
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 کالهکدو  فلورسنت المپ برگ داده

 

1صفحه

ILCOS: F  ِ DH-54-L/P-G5-16/1150 

 نامیولتاژ 
W 

 ابعاد نامی کالهک کاتد مدار
mm 

G1150×16 5شوندهگرمپی اندازفرکان باتیبدونراه54


 (mm) ابعاد

A B C D 

 کمینهبیشینهبیشینهکمینه بیشینه

0/11497/11531/11562/11630/17



 اندازی راه های مشخصه

 فرکانس
 

kHz 

فاصله کمک 

 اندازراه 

 

  جریان

 گرمایش پیش
A 

  زمان

 گرمایش پیش
s 

باز  مدار ولتاژ

 )مؤثر(
V 

 اندازی راه زمان

 
s 

26-206720/025201/0


 الکتریکی های مشخصه

 فرکانس
 

kHz 

 اسمی توان
 
W 

 المپ سر دو در )مؤثر( ولتاژ
V 

  المپ اسمی جریان
 
A بیشینه کمینه اسمی 

26-20 1/54120110130455/0

بدستآید.C38°وC34°بیشینهشارنوریبایددردمایمحیطبین

 ازپیوست مراجعهشود.2-مختصا فام:بهزیربند 

 کاتدی های مشخصه

 آزمون جریان
 
A 

 کاتد هر مقاومت
Ω 

 بیشینه کمینه اسمی

480/08610






6-6841-INSO-687 



  1398سال  :وم(د)تجدید نظر  687 شمارۀ ایرانملی  استاندارد

189 



 هککالدو  فلورسنت المپ برگ داده

 

2صفحه

ILCOS: FDH-54-L/P-G5-16/1150 



 مرجع باالست های مشخصه

 فرکانس
kH 

 نامی توان
W 

 اسمی ولتاژ
V 

 کالیبراسیون جریان
A 

 مقاومت
Ω

2654235460/0255تا20
 باال فرکانس باالست طراحی برای اطالعات

 کار عادی و کم سوکنندگی
≥kHz 20 فرکان 

AIDtrans 380/0ارعادیبهکمسوکنندگیجریانانتقالیازک
A IDmax 620/0بیشینهجریانکارتمپ

A ILHmax 670/0هایتغایهکاتدبیشینهجریاندرهریکازسیم
 (1های جایگزین )یادآوری  مشخصات مورد انتظار باالست کم سو کننده با مقاومت

هایجایگ ینازهگیریشدهبررویمقاومتگرمای الکترودباجریانکاراختیاریتمپ،اند
Aجایگ یندرمقاومتکاتدتغایههایسیمجریاندوتوانجمعکمین پارامترهای

2
 1X410/0

(SoSmin): ILH
2 + ILL

2 = X1 – Y1 ID for ID30 < ID ≤ Itrans (2)یادآوریA 1Y 889/0
ن یجایگهایمقاومترویبرشدهگیریاندازهشده،مشخصکارهایجریاندرالکترودگرمای 

 گرمایش پارامترهای کار جریان

IDmin (A) 050/0

V CVDmin 10/3کاتدولتاژکمینه

Ωتمپتخلی جایگ ینهایمقاومت
RL10min 3000

RL10max 5600

ID30 (A) 144/0
2کاتدتغایههایسیمجریاندوتوانجمعکمین 

A ID30(A) 30ID1Y–1X 

ΩRL30 1100پتمتخلی جایگ ینمقاومت

ID60 (A) 288/0
2کاتدتغایههایسیمجریاندوتوانجمعکمین 

A ID60(A) 60ID1Y–1X 

ΩRL60 470تمپتخلی جایگ ینمقاومت
V CVmax 35/4بیشینهولتاژکاتد

 کننده سو کم باالست رانتظا مورد مشخصات تمام برای کاتد جایگزین های مقاومت

Ωمقاومتجایگ ینبرایهرکاتددرآزمونال اما کمسوکنندگی
RTest1 5/7
RTest2 5/8
RTest3 0/7

برایاطالعا مربوطبهکارکمسوکنندگیباسیستم-1 یادآوری هایایناطالعا فقطبرایمشخصا موردانتظارال امیباتستاست.
شود.مراجعهIEC/TR 62750ستفی یکیبهگ ارشفنیبات–تمپ

ILH :(SoStgt)جمعتواندوموردنظرجریاندرسیمهایتغایهکاتد-2 یادآوری
2 + ILL

2 = X1 – 0.3 Y1 ID

6-6841-INSO-687 





  1398سال  :وم(د)تجدید نظر  687 شمارۀ ایرانملی  استاندارد

190 

 کالهک دوداده برگ المپ فلورسنت 

 

3صفحه

ILCOS: FDH-54-L/P-G5-16/1150 



 باال فرکانس باالست طراحی برای اطالعات

 s 1/3 s < ts < 4/1های راه اندازی  الزامات راه اندازی با پیش گرمایش کاتد برای زمان

 Emin = Qmin + Pmin tsJکمینهانرژیپی گرمای کاتد:
Qmin  J2/2

Pmin  J/s 0/1

11بیشینه)مؤثر(                 E(t) < Emin Vولتاژدوسرهرکاتددر

Ω 8/4گرمای کاتدمقاومتجایگ ینهرکاتددرآزمونال اما کمینهپی 

 Emax = Qmax + P max tsJبیشینهانرژیپی گرمای کاتد:
Qmax  J8/3

Pmax  J/s 8/1

Ω 5/6اتدگرمای کمقاومتجایگ ینهرکاتدبرایآزمونال اما بیشینهپی 

ولتاژمداربازدوسرتمپ

)بدونکمکراهانداز(
V 

240بیشینه)مؤثر( t ≤ tsولتاژبدونجرقه

ولتاژجرقهزنی
(°C10)+t > ts)520کمینه)مؤثر

(°C15-)t > ts)620کمینه)مؤثر

Ω 4/14...8/4گسترۀمقاومتجایگ ینهرکاتددرآزمونال اما ولتاژمدارباز



C35° نوعی المپ در دمای های مشخصه

(Vجریان المپ )(Vولتاژالمپ )(Wالمپ ) توان
8/53118460/0

























6-6841-INSO-687 
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 کالهکدو  فلورسنت المپ برگ داده

 

1صفحه

ILCOS: F  ِ DH-80-L/P-G5-16/1450 

 نامیولتاژ 
W 

 ابعاد نامی کالهک کاتد مدار
mm 

G1450×16 5شوندهگرمپی اندازفرکان باتیبدونراه80


 (mm) ابعاد

A B C D 

 کمینهبیشینهبیشینهکمینه بیشینه

0/14497/14531/14562/14630/17



 اندازی راه های مشخصه

 فرکانس
 

kHz 

فاصله کمک 

 راه انداز

 

  جریان

 گرمایش پیش
A 

  زمان

 گرمایش پیش
s 

 باز مدار ولتاژ

 )مؤثر(
V 

 اندازی راه زمان

 
s 

26-206765/025801/0


 الکتریکی های مشخصه

 فرکانس
 

kHz 

 اسمی توان
 
W 

 المپ سر دو در )مؤثر( ولتاژ
V 

  المپ اسمی جریان
 
A بیشینه کمینه اسمی 

26-20 8/79152137167530/0

دستآید.بC38°وC34°بیشینهشارنوریبایددردمایمحیطبین

 ازپیوست مراجعهشود.2-مختصا فام:بهزیربند 

 کاتدی های مشخصه

 آزمون جریان
 
A 

 کاتد هر مقاومت
Ω 

 بیشینه کمینه اسمی

525/00/725/575/8





7-6851-INSO-687 
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192 

 کالهکدو  فلورسنت المپ برگ داده

 

2صفحه

ILCOS: FDH-80-L/P-G5-16/1450 



 مرجع االستب های مشخصه

 فرکانس
kH 

 نامی توان
W 

 اسمی ولتاژ
V 

 کالیبراسیون جریان
A 

 مقاومت
Ω

2680290550/0260تا20
 باال فرکانس باالست طراحی برای اطالعات

 کار عادی و کم سوکنندگی
≥kHz 20 فرکان 

AIDtrans 420/0جریانانتقالیازکارعادیبهکمسوکنندگی
A IDmax 690/0کارتمپبیشینهجریان

A ILHmax 740/0هایتغایهکاتدبیشینهجریاندرهریکازسیم
 (1های جایگزین )یادآوری  مشخصات مورد انتظار باالست کم سو کننده با مقاومت

هایجایگ ینگرمای الکترودباجریانکاراختیاریتمپ،اندازهگیریشدهبررویمقاومت
Aجایگ یندرمقاومتکاتدتغایههایسیمجریاندوتوانجمعن کمیپارامترهای

2
 1X500/0

(SoSmin): ILH
2 + ILL

2 = X1 – Y1 ID for ID30 < ID ≤ Itrans (2)یادآوریA 1Y 980/0
ن یجایگهایمقاومترویبرشدهگیریاندازهشده،مشخصکارهایجریاندرالکترودگرمای 

 گرمایش ایپارامتره کار جریان

IDmin (A) 050/0

V CVDmin 90/2کاتدولتاژکمینه

Ωتمپتخلی جایگ ینهایمقاومت
RL10min 3300

RL10max 6200

ID30 (A) 158/0
2کاتدتغایههایسیمجریاندوتوانجمعکمین 

A ID30(A) 30ID1Y–1X 

ΩRL30 1200پتمتخلی جایگ ینمقاومت

ID60 (A) 315/0
2کاتدتغایههایسیمجریاندوتوانجمعکمین 

A ID60(A) 60ID1Y–1X 

ΩRL60 470تمپتخلی جایگ ینمقاومت
V CVmax 00/4بیشینهولتاژکاتد

 کننده سو کم باالست انتظار مورد مشخصات تمام برای کاتد جایگزین های مقاومت

Ωآزمونال اما کمسوکنندگیمقاومتجایگ ینبرایهرکاتددر
RTest1 0/7
RTest2 0/8
RTest3 3/6

برایاطالعا مربوطبهکارکمسوکنندگیباسیستم-1 یادآوری هایایناطالعا فقطبرایمشخصا موردانتظارال امیباتستاست.
شود.مراجعهIEC/TR 62750باتستفی یکیبهگ ارشفنی–تمپ

ILH :(SoStgt)جمعتواندوموردنظرجریاندرسیمهایتغایهکاتد-2 رییادآو
2 + ILL

2 = X1 – 0.3 Y1 ID

7-6851-INSO-687 
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 کالهک دوداده برگ المپ فلورسنت 

 

3صفحه

ILCOS: FDH- 80-L/P-G5-16/ 1450 



 اطالعات برای طراحی باالست فرکانس باال

 s 1/3 s < ts < 4/1های راه اندازی  یش کاتد برای زمانالزامات راه اندازی با پیش گرما

 Emin = Qmin + Pmin tsJکمینهانرژیپی گرمای کاتد:
Qmin  J2/2

Pmin  J/s 0/1

11بیشینه)مؤثر(              E(t) < Emin Vولتاژدوسرهرکاتددر

Ω 5/4گرمای کاتد اما کمینهپی مقاومتجایگ ینهرکاتددرآزمونال

 Emax = Qmax + P max tsJبیشینهانرژیپی گرمای کاتد:
Qmax  J2/4

Pmax  J/s 9/1

Ω 0/6گرمای کاتدمقاومتجایگ ینهرکاتدبرایآزمونال اما بیشینهپی 

ولتاژمداربازدوسرتمپ

)بدونکمکراهانداز(
V 

ولتاژبدون

جرقه
t ≤ ts )250بیشینه)مؤثر

ولتاژجرقه

زنی

(°C10)+t > ts)580کمینه)مؤثر

(°C15-)t > ts)750کمینه)مؤثر

Ω 5/13...5/4گسترۀمقاومتجایگ ینهرکاتددرآزمونال اما ولتاژمدارباز



C35° نوعی المپ در دمای های مشخصه

(Vجریان المپ )(Vولتاژالمپ )(W)المپ  توان
0/80145555/0

























7-6851-INSO-687 



  1398سال  :وم(د)تجدید نظر  687 شمارۀ ایرانملی  استاندارد

194 



 کالهکدو  فلورسنت المپ برگ داده

 

1صفحه

ILCOS: F  ِ DH-16-L/P-G13-26/600 

 نامیولتاژ 
W 

 ابعاد نامی کالهک کاتد مدار
mm 

G13600×26پی گرمشوندهاندازفرکان باتیبدونراه16


 (mm)بعاد ا

A B C D 

 کمینهبیشینهبیشینهکمینه بیشینه

8/5895/5949/5960/6040/28



 اندازی راه های مشخصه

 فرکانس
 

kHz 

فاصله کمک 

 راه انداز

 

  جریان

 گرمایش پیش
A 

  زمان

 گرمایش پیش
s 

باز  مدار ولتاژ

 )مؤثر(
V 

 اندازی راه زمان

 
s 

26-2019510/022001/0


 الکتریکی های همشخص

 فرکانس
 

kHz 

 اسمی توان
 
W 

 المپ سر دو در )مؤثر( ولتاژ
V 

  المپ اسمی جریان
 
A بیشینه کمینه اسمی 

26-20 16645870255/0

 ازپیوست مراجعهشود.2-مختصا فام:بهزیربند 

 *کاتدی های مشخصه

 آزمون جریان
 
A 

 کاتد هر مقاومت
Ω 

 ینهبیش کمینه اسمی

37/010712

فقطدرژاپن*



2-7221-INSO-687 



  1398سال  :وم(د)تجدید نظر  687 شمارۀ ایرانملی  استاندارد

195 



2صفحه کالهکدوداده برگ المپ فلورسنت 

ILCOS: FD-16-L/P-G13-26/600 

 

 های باالست مرجع مشخصه
 مقاومت جریان کالیبراسیون ولتاژ نامی نامی توان فرکانس

kHz W V A Ω 
2616128255/0250تا20





باالست فرکانس باالراحی طاطالعات برای 
≥kHz20فرکان 

 450/0 بیشینه A کاتدهایتغایهجریاندرهریکازسیم

 A جریانکارتمپ
 * کمینه

 * بیشینه

 

 پیش گرمایش با کنترل جریان

te (s)تازمانگسی Ik (A)کمینهجریانپی گرمای 
0.5(Im

2+a/te=)Ik 
a 200/0 

Im(A) 250/0 

 A بیشینهجریانپی گرمای 

4/0≥t 600/1 

0/2>t>4/0t500/0-800/1 

0/2≤t 800/0 

 V ولتاژمداربازدردوسرتمپ
te≥t 230 )مؤثر(بیشینه 

t > te200 )مؤثر(کمینه 

 اندازولتاژدردوسرکمکراه
te≥tقله(بیشینه(* 

t > te قله(کمینه(*
 Ω 10   مقاومتجایگ ینبرایهرکاتد

 

پیش گرمایش با کنترل ولتاژ
* 



تحتبررسی*







2-7221-INSO-687 



  1398سال  :وم(د)تجدید نظر  687 شمارۀ ایرانملی  استاندارد

196 

 کالهکدو  فلورسنت المپ برگ داده

 

1صفحه

ILCOS: F  ِ DH-50-L/P-G13-26/1200 

 نامیولتاژ 
W 

 ابعاد نامی کالهک کاتد مدار
mm 

G1200×26 13شوندهرمگپی اندازفرکان باتیبدونراه32


 (mm) ابعاد

A B C D 

 کمینهبیشینهبیشینهکمینه بیشینه

4/11991/12045/12066/12130/28



 اندازی راه های مشخصه

 فرکانس
 

kHz 

فاصله کمک 

 راه انداز

 

  جریان

 گرمایش پیش
A 

  زمان

 گرمایش پیش
s 

باز  مدار ولتاژ

 )مؤثر(
V 

 اندازی راه زمان

 
s 

26-2019510/022401/0


 الکتریکی های مشخصه

 فرکانس
 

kHz 

 اسمی توان
 
W 

 المپ سر دو در )مؤثر( ولتاژ
V 

  المپ اسمی جریان
 
A بیشینه کمینه اسمی 

26-20 32128118138255/0

 ازپیوست مراجعهشود.2-مختصا فام:بهزیربند 

 *کاتدی های مشخصه

 آزمون جریان
 
A 

 کاتد هر ومتمقا
Ω 

 بیشینه کمینه اسمی

37/011814

فقطدرژاپن*




2-7421-INSO-687 





  1398سال  :وم(د)تجدید نظر  687 شمارۀ ایرانملی  استاندارد

197 

2صفحه کالهکدوداده برگ المپ فلورسنت 

ILCOS: FDH-50-L/P-G13-26/1500 

 

 های باالست مرجع مشخصه
 مقاومت جریان کالیبراسیون ولتاژ نامی نامی توان فرکانس

kHz W V A Ω 
2632256255/0500تا20





باالست فرکانس باالراحی اطالعات برای ط
≥kHz20فرکان 

 450/0 بیشینه A کاتدهایتغایهجریاندرهریکازسیم

 A جریانکارتمپ
 * کمینه

 * بیشینه

 

 پیش گرمایش با کنترل جریان

te (s)تازمانگسی Ik (A)کمینهجریانپی گرمای 
0.5(Im

2+a/te=)Ik 
a 200/0 

Im(A)250/0 

 A بیشینهجریانپی گرمای 

4/0≥t 600/1 

0/2>t>4/0t500/0-800/1 

0/2≤t 800/0 

 V ولتاژمداربازدردوسرتمپ
te≥t 280 )مؤثر(بیشینه 

t > te240 )مؤثر(کمینه 

 Vاندازولتاژدردوسرکمکراه
te≥tقله(بیشینه(* 

t > te قله(کمینه(*
 Ω 10   مقاومتجایگ ینبرایهرکاتد

 

پیش گرمایش با کنترل ولتاژ
* 



تحتبررسی*











2-7421-INSO-687 



  1398سال  :وم(د)تجدید نظر  687 شمارۀ ایرانملی  استاندارد

198 

 کالهکدو  فلورسنت المپ برگ داده

 

1صفحه

ILCOS: F  ِ DH-50-L/P-G13-26/1500 

 نامیولتاژ 
W 

 ابعاد نامی کالهک کاتد مدار
mm 

G1500×26 13شوندهگرمپی اندازفرکان باتیبدونراه50


 (mm) ابعاد

A B C D 

 کمینهبیشینهبیشینهکمینه بیشینه

0/15007/15041/15072/15140/28



 اندازی راه های مشخصه

 فرکانس
 

kHz 

فاصله کمک 

 راه انداز

 

  جریان

 گرمایش پیش
A 

  زمان

 گرمایش پیش
s 

باز  مدار ولتاژ

 )مؤثر(
V 

 اندازی راه زمان

 
s 

26-2019640/022801/0


 الکتریکی های مشخصه

 فرکانس
 

kHz 

 اسمی توان
 
W 

 المپ سر دو در )مؤثر( ولتاژ
V 

  المپ اسمی جریان
 
A بیشینه کمینه اسمی 

26-20 50142132152355/0

 ازپیوست مراجعهشود.2-بند مختصا فام:بهزیر

 *کاتدی های مشخصه

 آزمون جریان
 
A 

 کاتد هر مقاومت
Ω 

 بیشینه کمینه اسمی

40/011814

فقطدرژاپن*




2-7521-INSO-687 





  1398سال  :وم(د)تجدید نظر  687 شمارۀ ایرانملی  استاندارد

199 

2صفحه کالهکدوداده برگ المپ فلورسنت 

ILCOS: FDH-50-L/P-G13-26/1500 

 

 های باالست مرجع مشخصه
 مقاومت جریان کالیبراسیون ولتاژ نامی نامی توان فرکانس

kHz W V A Ω 
2650284355/0400تا20





باالست فرکانس باالراحی اطالعات برای ط
≥kHz20فرکان 

 600/0 بیشینه A کاتدهایتغایهجریاندرهریکازسیم

 A جریانکارتمپ
 * کمینه

 * بیشینه

 

 ترل جریانپیش گرمایش با کن

te (s)تازمانگسی Ik (A)کمینهجریانپی گرمای 
0.5(Im

2+a/te=)Ik 
a 310/0 

Im(A) 320/0 

 A بیشینهجریانپی گرمای 

4/0≥t 200/2 

0/2>t>4/0t750/0-2500 

0/2≤t 000/1 

 V ولتاژمداربازدردوسرتمپ
te≥t 320 )مؤثر(بیشینه 

t > te280 )مؤثر(کمینه 

                                      Vاندازولتاژدردوسرکمکراه
te≥tقله(بیشینه(* 

t > te قله(کمینه(*
 Ω 7   مقاومتجایگ ینبرایهرکاتد

 

پیش گرمایش با کنترل ولتاژ
* 



تحتبررسی*











2-7521-INSO-687 



  1398سال  :وم(د)تجدید نظر  687 شمارۀ ایرانملی  استاندارد

200 

 کالهکدو  فلورسنت المپ گبر داده

 



ILCOS: FD-20-L/N-Fa6 -38/600 

 نامی توان
W 

 ابعاد نامی  کالهک کاتد مدار
mm 

6Fa600×38ای گرمپی بدوناندازراهبدون20

 (mm) ابعاد

C D 

 بیشینه بیشینه کمینه

5/606 0/611 5/40 



 اندازی راه های مشخصه

 فرکانس
Hz 

  )مؤثر(مدارباز ولتاژ

V 
 اندازی راه زمان

s 

5019010
60 -- 

 کتریکیلا های مشخصه

 فرکانس
Hz 

 توان
 اسمی

W 

 المپ سر دو در )مؤثر( ولتاژ
V 

 اسمی جریان
 المپ

A بیشینه کمینه اسمی 
5020585165380/0
60-----

 مراجعهشود.2-مختصا فام:بهزیربند 
 های باالست مرجع مشخصه

 انسفرک
Hz 

 نامی توان
W 

 ولتاژ
 اسمی

V 

 کالیبراسیون جریان
A 

 جریان به ولتاژ نسبت
Ω 

 ضریب
 توان

5020127370/027012/0
60-----

باالست  طراحی اطالعات برای
Hz5060فرکان 

-190کمینه)موثر(Vولتاژمداربازدردوسرتمپ





1-8241-INSO-687 





  1398سال  :وم(د)تجدید نظر  687 شمارۀ ایرانملی  استاندارد

201 

 کالهکدو  فلورسنت مپال برگ داده

 



ILCOS: FD-40-L/N-Fa6 -38/1200 

 نامی توان
W 

 ابعاد نامی  کالهک کاتد مدار
mm 

6Fa1200×38ای گرمپی بدوناندازراهبدون40

 (mm) ابعاد

C D 

 بیشینه بیشینه کمینه

0/1216 5/1220 5/40 



 اندازی راه های مشخصه

 فرکانس
Hz 

  ()مؤثرمدارباز ولتاژ

V 
 اندازی راه زمان

s 

5020510
60 -- 

 کتریکیلا های مشخصه

 فرکانس
Hz 

 توان
 اسمی

W 

 المپ سر دو در )مؤثر( ولتاژ
V 

 اسمی جریان
 المپ

A بیشینه کمینه اسمی 
505/3910999119425/0
60-----

 مراجعهشود.2-مختصا فام:بهزیربند 
 های باالست مرجع مشخصه

 فرکانس
Hz 

 نامی توان
W 

 ولتاژ
 اسمی

V 

 کالیبراسیون جریان
A 

 جریان به ولتاژ نسبت
Ω 

 ضریب
 توان

5040220430/039010/0
60-----

باالست  طراحی اطالعات برای
Hz5060فرکان 

-205کمینه)موثر(Vولتاژمداربازدردوسرتمپ





1-8441-INSO-687 





  1398سال  :وم(د)تجدید نظر  687 شمارۀ ایرانملی  استاندارد

202 

 کالهکدو  فلورسنت المپ برگ داده

 



ILCOS: FD-65-L/N-Fa6 -38/1500 

 نامی توان
W 

 ابعاد نامی  کالهک کاتد مدار
mm 

6Fa1500×38ای گرمپی بدوناندازراهبدون65

 (mm) ابعاد

C D 

 بیشینه بیشینه کمینه

5/1516 1/1521 5/40 



 اندازی راه های مشخصه

 فرکانس
Hz 

  )مؤثر(مدارباز ولتاژ

V 
 اندازی راه زمان

S 

5019010
60 -- 

 کتریکیلا های مشخصه

 فرکانس
Hz 

 توان
 اسمی

W 

 المپ سر دو در )مؤثر( ولتاژ
V 

 اسمی جریان
 المپ

A بیشینه کمینه اسمی 
5064110100120670/0
60-----

 مراجعهشود.2-مختصا فام:بهزیربند 
 مرجعهای باالست  مشخصه

 فرکانس
Hz 

 نامی توان
W 

 ولتاژ
 اسمی

V 

 کالیبراسیون جریان
A 

 جریان به ولتاژ نسبت
Ω 

 ضریب
 توان

5065220670/024010/0
60-----

باالست  طراحی اطالعات برای
Hz5060فرکان 

-190کمینه)موثر(Vولتاژمداربازدردوسرتمپ





1-8541-INSO-687 





  1398سال  :وم(د)تجدید نظر  687 شمارۀ ایرانملی  استاندارد

203 

 کالهکدو  فلورسنت المپ برگ ادهد

 



ILCOS: FD-39-L/N-Fa8 -38/1200 

 نامی توان
W 

 ابعاد نامی  کالهک کاتد مدار
mm 

8Fa1200×38ای گرمپی بدوناندازراهبدون39

 (mm) ابعاد

A B C D 

 بیشینه بیشینهبیشینهکمینه بیشینه

6/1150 7/1153 5/1159 4/1168 5/40 



 اندازی راه های مشخصه

 فرکانس
Hz 

  )مؤثر(مدارباز ولتاژ

V 
 اندازی راه زمان

S 

50--
6038510 

 کتریکیلا های مشخصه

 فرکانس
Hz 

 توان
 اسمی

W 

 المپ سر دو در )مؤثر( ولتاژ
V 

 اسمی جریان
 المپ

A بیشینه کمینه اسمی 
50-----
603910090110425/0

 *مختصا فام:
 ی باالست مرجعها مشخصه

 فرکانس
Hz 

 نامی توان
W 

 ولتاژ
 اسمی

V 

 کالیبراسیون جریان
A 

 جریان به ولتاژ نسبت
Ω 

 ضریب
 توان

50-----
6039430425/0930075/0

باالست  طراحی اطالعات برای
Hz5060فرکان 

385-کمینه)موثر(Vولتاژمداربازدردوسرتمپ

تحتبررسی*



1-8641-INSO-687 



  1398سال  :وم(د)تجدید نظر  687 شمارۀ ایرانملی  استاندارد

204 

 کالهکدو  فلورسنت المپ برگ داده

 



ILCOS: FD-57-L/N-Fa8 -38/1800 

 نامی توان
W 

 ابعاد نامی  کالهک کاتد مدار
mm 

8Fa1800×38ای گرمپی بدوناندازراهبدون57

 (mm) ابعاد

A B C D 

 بیشینه بیشینهبیشینهکمینه بیشینه

2/1760 3/1763 1/1769 2/1778 5/40 



 اندازی راه های مشخصه

 فرکانس
Hz 

  )مؤثر(مدارباز ولتاژ

V 
 اندازی راه زمان

S 

50-
60 47510 

 کتریکیلا های مشخصه

 فرکانس
Hz 

 توان
 اسمی

W 

 المپ سر دو در )مؤثر( ولتاژ
V 

 اسمی جریان
 المپ

A بیشینه کمینه اسمی 
50-----
6057149134164425/0

 مراجعهشود.2-ختصا فام:بهزیربند م
 های باالست مرجع مشخصه

 فرکانس
Hz 

 نامی توان
W 

 ولتاژ
 اسمی

V 

 کالیبراسیون جریان
A 

 جریان به ولتاژ نسبت
Ω 

 ضریب
 توان

50-----
6057525425/01100075/0

باالست طراحی اطالعات برای 
Hz5060فرکان 

475-کمینه)موثر(Vوسرتمپولتاژمداربازدرد

تحتبررسی*



1-8741-INSO-687 



  1398سال  :وم(د)تجدید نظر  687 شمارۀ ایرانملی  استاندارد

205 

 کالهکدو  فلورسنت المپ برگ داده

 



ILCOS: FD-75-L/N- Fa8 -38/2400 

 توان نامی
W 

 ابعاد نامی  کالهک کاتد مدار
mm 

8Fa2400×38گرمای بدونپی بدونراهانداز75

 (mm)ابعاد 

A B C D 

 بیشینه بیشینهبیشینهنهکمی بیشینه

8/2369 9/2372 7/2378 6/2387 5/40 



 اندازی راه های مشخصه

 فرکانس
Hz 

  )مؤثر(مدارباز ولتاژ

V 
 اندازی راه زمان

S 

50--
60 56510 

 کتریکیلا های مشخصه

 فرکانس
Hz 

 توان
 اسمی

W 

 المپ سر دو در )مؤثر( ولتاژ
V 

 اسمی جریان
 المپ

A بیشینه کمینه اسمی 
50-----
6075197177217425/0

 مراجعهشود.2-مختصا فام:بهزیربند 
 های باالست مرجع مشخصه

 فرکانس
Hz 

 نامی توان
W 

 ولتاژ
 اسمی

V 

 کالیبراسیون جریان
A 

 جریان به ولتاژ نسبت
Ω 

 ضریب
 توان

50-----
6075625425/01280075/0

باالست راحی طاطالعات برای 
Hz5060فرکان 

565-کمینه)موثر(Vولتاژمداربازدردوسرتمپ

تحتبررسی*



1-8841-INSO-687 



  1398سال  :وم(د)تجدید نظر  687 شمارۀ ایرانملی  استاندارد

206 

 کالهکدو  فلورسنت المپ برگ داده

 



ILCOS: FDH-32-L/N-Fa6 -26/1200 

 نامی توان
W 

 ابعاد نامی  کالهک کاتد مدار
mm 

6Fa1200×26ای گرمپی بدون  HFاندازراهبدون32

 (mm) ابعاد

C  D 

 بیشینهبیشینهکمینه

0/1216 5/1220 0/28 

 اندازی راه های مشخصه

 فرکانس
kHz 

  )مؤثر(مدارباز ولتاژ

V 
 اندازی راه زمان

S 

26-208001/0

 کتریکیلا های مشخصه

 فرکانس
kHz 

 توان
 اسمی

W 

 المپ سر دو در )مؤثر( ولتاژ
V 

 مپال اسمی جریان
A 

 بیشینه کمینه اسمی
26-203210292112320/0

 مراجعهشود.2-مختصا فام:بهزیربند 
 های باالست مرجع مشخصه

 فرکانس
kHz 

 نامی توان
W 

 اسمی ولتاژ
V 

 کالیبراسیون جریان
A 

 مقاومت
Ω 

26-2032204320/0318
فرکانس باالباالست  اطالعات برای طراحی

≥kHz                          20فرکان 
800کمینه)موثر(Vولتاژمداربازدردوسرتمپ

200/0کمینه Aجریانمقاومتجایگ ینکاتد
Ω                  1000مقاومتجایگ ینتمپ

 Aجریانکارتمپ
*کمینه
*بیشینه

تحتبررسی*

1-9421-INSO-687 





  1398سال  :وم(د)تجدید نظر  687 شمارۀ ایرانملی  استاندارد

207 

 کالهکدو  فلورسنت مپال برگ داده

 



ILCOS: FDH- 50 -L/N-Fa6 -26/1500 

 نامی توان
W 

 ابعاد نامی  کالهک کاتد مدار
mm 

6Fa1500×26ای گرمپی بدون  HFاندازراهبدون50

 (mm) ابعاد

C  D 

 بیشینهبیشینهکمینه

6/1516 1/1521 0/28 

 اندازی راه های مشخصه

 فرکانس
kHz 

  )مؤثر( مداربازولتاژ

V 
 اندازی راه زمان

s 

26-208001/0

 کتریکیلا های مشخصه

 فرکانس
kHz 

 توان
 اسمی

W 

 المپ سر دو در )مؤثر( ولتاژ
V 

 المپ اسمی جریان
A 

 بیشینه کمینه اسمی
26-2050111101121455/0

 مراجعهشود.2-مختصا فام:بهزیربند 
 های باالست مرجع مشخصه

 فرکانس
kHz 

 نامی توان
W 

 اسمی ولتاژ
V 

 کالیبراسیون جریان
A 

 مقاومت
Ω 

26-2050222455/0244
فرکانس باالباالست  اطالعات برای طراحی

≥kHz                                                                                                           20فرکان 
800کمینه)موثر(Vربازدردوسرتمپولتاژمدا

250/0کمینه Aجریانمقاومتجایگ ینکاتد
Ω                                                                  800مقاومتجایگ ینتمپ

 Aجریانکارتمپ
*کمینه
*بیشینه

تحتبررسی*

1-9521-INSO-687 




