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 بنام خدا

 سازمان ملي استاندارد ايران آشنايي با
 ملی استانداردهاي نشر و تدوين تعيين، وظيفه که است کشور رسمی مرجع قانون تنها موجب به ايران، سازمان ملی استاندارد

 .دارد عهده به را ايران( رسمی)

 علمی، مؤسسات و مراکزنظران  صاحب سازمان، کارشناسان از مرکب فنی هاي يسيونکم در مختلف هاي حوزه در استاندارد تدوين

 شرايط به توجه با و ملی مصالح شود استانداردهاي ملی در جهت یمشود. سعی  می انجام مرتبط و آگاه اقتصادي و توليدي پژوهشی،

 کنندگان،  مصرف توليدکنندگان، شامل نفع، و حق صاحبان منصفانۀ و آگاهانه مشارکت از تجاري حاصل و فناوري توليدي،

 نويس پيش. غيردولتی مرتبط باشد و دولتی يها سازمان نهادها، تخصصی، و علمی مراکز واردکنندگان، و صادرکنندگان

 دريافت از پس و شود  می ارسال مربوط فنی هاي يسيونکم اعضاي و ذينفع مراجع به نظرخواهی براي ايران ملی استانداردهاي

 و چاپ ايران( رسمی) ملی استاندارد عنوان به تصويب صورت در و طرح رشته آن با مرتبط ملی کميتۀ در پيشنهادها و نظرها

 .شود می منتشر

 يتۀدر کم کنند می تهيه شده تعيين ضوابط رعايت با نيز ذيصالح و عالقمند يها سازمان و مؤسسات که استانداردهايی نويس پيش

 تلقی ملی استانداردهايی ترتيب، بدين. شود می منتشر و چاپ ايران ملی استاندارد عنوان به تصويب،در صورت  و بررسی و طرح ملی

 سازمان ملی که مربوط استاندارد ملی کميتۀ در و تدوين 5 شمارۀ ايران ملی استاندارد در شده نوشته مفاد اساس بر که شود می

 .باشد رسيده تصويب به دهد  می تشکيل استاندارد

 و 2(IEC) الکتروتکنيک المللی  بين کميسيون ،1(ISOاستاندارد) المللی ينب سازمان اصلی اعضاي سازمان ملی استاندار ايران از

3(OIML) قانونی شناسی اندازه المللی  بين سازمان
4(CODEX) غذايی کدکس کميسيون رابط تنها عنوان به و است 

 کشور در 

 هاي يشرفتپ آخرين از کشور، خاص هاي يازمندين و کلی شرايط به توجه ضمن ايران ملی استانداردهاي تدوين در. کند می فعاليت

 .شود  می گيري  بهره المللی  بين استانداردهاي و جهان صنعتی و فنی علمی،

 و سالمت حفظ کنندگان، مصرف از حمايت براي قانون، در شده بينی پيش موازين رعايت با تواند می سازمان ملی استاندارد ايران

 استانداردهاي از بعضی اجراي اقتصادي، و محيطی زيست مالحظات و محصوالت کيفيت از اطمينان حصول عمومی، و فردي ايمنی

 سازمان. نمايد اجباري استاندارد، عالی شوراي تصويب با وارداتی، اقالم يا/  و کشور داخل توليدي محصوالت براي را ايران ملی

 اجباري را آن يبند درجه و صادراتی کاالهاي استاندارد اجراي کشور، محصوالت براي المللی بين بازارهاي حفظ منظور به تواند می

 آموزش، مشاوره، زمينۀ در فعال مؤسسات وها  سازمان خدمات از کنندگان استفاده به بخشيدن اطمينان براي همچنين. نمايد

واسنج هاي )کاليبره  و ها آزمايشگاه زيست محيطی، مديريت و کيفيت مديريت هاي سيستم یصدور گواه و مميزي بازرسی،

ايران  صالحيت تأييد نظام ضوابط اساس بر را مؤسسات و ها سازمان گونه اين ی استاندارد،سازمان مل سنجش، کنندگان( وسايل

 نظارتها  آن عملکرد بر نموده و اعطاها  آن به صالحيت تأييد گواهينامۀ زم،ال شرايط احراز صورت در و مورد ارزيابی قرار داده

 تحقيقات انجام وبها  گران فلزات عيار تعيين سنجش، واسنجی)کاليبراسيون( وسايل يکاها، المللی بين دستگاه ترويج. کند می

 است. سازمان اين وظايف ديگر از ايران ملی استانداردهاي سطح ارتقاي براي کاربردي

                                                           
1- International Organization for Standardization 

2- International Electrotechnical Commission 

3- International Organization for Legal Metrology 

4- Codex Alimentarious Commission 
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 ش گفتاریپ

 :2قسمت -(ميتنظ خود يرهايش به مجهز انواع) یعموم مصارف يبرا يدياس سرب يها يباتر "استاندارد      

 يشنهادهايپ. اين استاندارد بر اساس تدوين شد 1384بار در سال نخستين  "يگذار نشانه و ها قطب ابعاد،

هفتصدو بيست و  درو  براي اولين بار مورد تجديد نظر قرار گرفت مربوط يها ونيسيکمرسيده و بررسی توسط 

 3 ماده کي بند استناد به نکيا تصويب شد. 88/11/1392يکمين اجالس کميته ملی برق و الکترونيک  مورخ 

 یمل استاندارد عنوان به ،1371 ماه بهمن مصوب ايران، استاندارد یمل سازمان مقررات و نيقوان اصالح قانون

 .شود یم منتشر رانيا

ع، علوم و خدمات، ينه صنايدر زم یو جهان یمل يها شرفتيو پبا تحوالت  یو هماهنگ یحفظ همگام يبرا

ن يل اياصالح و تکم يکه برا يشنهاديهر پد نظر خواهند شد و يران در مواقع لزوم تجديا یمل ياستانداردها

د ين بايمربوط مورد توجه قرار خواهد گرفت. بنابرا یون فنيسيد نظر در کمياستانداردها ارائه شود، هنگام تجد

 استفاده کرد. یمل ياستانداردهاد نظر ين تجديهمواره از آخر

 

 .شود یم 1384: سال 4288-2استاندارد جايگزين استاندارد ملی ايران شماره اين 

 

 ر است:ين استاندارد مورد استفاده قرار گرفته به شرح زيه ايته يکه برا يمأخذمنبع و 
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 -(میتنظ خود يرهایش به مجهز انواع) يعموم مصارف يبرا يدیاس سرب هاي باتري

 يگذار نشانه و ها قطب ابعاد، :2قسمت



 هدف و دامنه کاربرد  2

 يها سلو  ها يباترمصارفِ عمومی و نشانه گذاري براي  ها قطبابعاد، تعيين ، استاندارداين هدف از تدوين 

 :تنظيم خودمجهز به شيرهاي  از نوع اسيدي -سرب

  ؛1يا شارژ شناور يا دورهمصارف شارژ  هر يک ازبراي 

  ِاضطراري ثابت يا  تجهيزاتِيا  ها يبازابزارها، اسباب به کار رفته در  براي مثالحمل،  خوددر تجهيزات

 منابع تغذيه عمومیو  2منبع تغذيه وقفه ناپذير

 باشد.می

 يها محفظهداراي الکترودهاي صفحه تخت در ممکن است  اسيدي -مربوط به اين نوع از باتري سرب يها سل

موجود بين  اسيد سولفوريک باشند. يا استوانه يها محفظهالکترودهاي مارپيچی در  منشوري يا داراي جفت

می  بی تحرک ترکيبِ ژل مانند،با تخلخل ريز يا جذب در يک  به وسيله جذب در ساختارِ ها سلالکترودهاي اين 

 باشد.

 .کند یممشخص  ها قطبارتفاع و عرض را به همراه شکلِ در طول،  ها يباتر، ابعاد اين استاندارد

 یاستاندارد ملالزامات بايد مطابق با  شوند یماسيدي که در اين استاندارد  شرح داده  -سرب هاي يباترو  ها سل

 تحت آزمون قرار گيرند. ،1384: سال 4288-1ايران شماره 

 موارد زير کاربرد ندارد: استفاده شده دراسيدي  -سرب يها سلو  ها يباتراين قسمت از استاندارد براي 

 و  71 يها شمارهملی ايران  هاياستانداردمجموعه ) وسيله نقليه کننده موتورِت کاربرد به عنوان استار

6197) 

  (4282-1و 4558 يها شماره)استانداردهاي ملی ايران  کششی هاي يباترکاربرد به عنوان 

  (4868 يها شمارهملی ايران  هاياستانداردمجموعه ) ساکن هاي يباترکاربرد به عنوان 

 و نشانه گذاري، متناظر با اين الزامات باشند. ها قطبتبعيت از اين استاندارد  نياز به آن دارد که ابعاد، 

                                                           
1- Cyclic or float charge application 

2- Uninterruptible power supply 
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 يمراجع الزام  2

ب آن ين ترتيارجاع داده شده است. بد ها آنن استاندارد به ياست که در متن ا یمقررات ير حاويز یمدارک الزام

 .شود یمران محسوب يا ین استاندارد مليا از یمقررات جزئ

آن مورد  يبعد ينظرهاد يو تجد ها يهاصالحخ انتشار ارجاع داده شده باشد، يبا ذکر تار یکه به مدرک یدر صورت

ارجاع داده شده است،  ها آنخ انتشار به يکه بدون ذکر تار یست. در مورد مدرکيران نيا ین استاندارد ملينظر ا

 مورد نظر است. ها آن يبعد هاي يهاصالحد نظر و ين تجديهمواره آخر

 است: ین استاندارد الزاميکاربرد ا ير براياستفاده از مراجع ز

 نی، عالمتيماش اصول ايمنی و پايه براي ارتباط انسان و ،1389سال: 9969 شماره رانيا یمل استاندارد 2-2

  ها يهاد هاي يانهپاتجهيزات و  هاي ينالترمشناسايی  -شناسايیي ورگذا

 انواع) یعموم مصارف يبرا يدياس سرب يها ياترب، 1384: سال 4288-1استاندارد ملی ايران شماره  2-2

 آزمون يها روش -يکارکرد يها یژگيو ،یکل الزامات: 1 قسمت -ميتنظ خود يرهايش به مجهز
 

 فياصطالحات و تعار   9

 هاي يباترمربوط به  4288-1ارائه شده در استاندارد ملی ايران شماره ف ي، اصطالحات و تعاراستاندارد  نيادر 

 يها مشخصه -الزامات عمومی  - 1تنظيم ( قسمت  خودبراي مصارف عمومی )انواع داراي دريچه  اسيدي -سرب

 دارد. کاربرد يرزبه همراه موارد   آزمون يها روش –عملکردي 

9-2 

 1قطبِ  سیميقطب از نوع 

به وسيله  قطب ديگر سرِ در کناره تجهيزاترابط اتصال دهنده به  آن از باتري خارج شده و سر قطبی که يکبه 

 گفته می شود. گردد یمفراهم   ،همچون سيمِ عايق شده با پلی وينيل کلريد 2سيمِ اتصالی

9-2  

 9اتصال پیچي

. اين گردد یمبوده و در قسمت جلوي باتري جا سازي  5يا مهره 4شبيه به يک پيچ قطبی که داراي ساختاري

 .گردد یماست که تنها با يک پيچ يا مهره متصل  قطب داراي يک سيم رابطی

                                                           
1- Lead-type terminal 

2- Lead wire 

3- Screw contact 

4- Bolt 

5- Nut 
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 ابعاد 0

 ارائه شده است. 1و2استاندارد شده به همراه ولتاژ، پيکربندي و ظرفيت در جداول  باتري ابعادِ

 ها قطب  5

 نمايش داده شده است. 7و  3، 5،4، 6 يها شکلانواع قطب و ابعاد، در 

 نشانه گذاري 6

  هانشانه گذاري قطب 6-2

در  د.روي قطب منفی عالمت گذاري شو "-"و عالمت  مثبتروي قطب  "+"قطبيت بايد به وسيله عالمت 

 ، در آناتصال به باتري باشد هاي يمسرنگِ  استفاده ازبه هردو قطب  عالمت قطبيتِ يک مواردي که باتري داراي

 اقدام گردد. 4868شماره  ملی ايراناستاندارد مطابق با  صورت بايد

 مواردِ نشانه گذاري 6-2

 قرار گرفته روي باتري بايد داراي حداقل اطالعات الزم باشد. نشانه گذاري

 اطالعات زير بايد به وضوح و به طور دائمی روي هر باتري نشانه گذاري گردند:

 ؛ها آنکننده يا عالمت تجاري  ينتأمنام توليد کننده يا  -الف

 نمونه يا نام محصول؛ عالمت -ب

است که تحت پوشش اين استاندارد   هاي يباترجهت مشخص کردن  1اصطالح حفظی نمونه استاندارد شده، يک عالمتِ -يادآوري

 .باشند یم

 (؛V 8/2×nولتاژ نامی) -پ

 ؛C20ظرفيت اسمی -ت

 قطبيت؛ -ث

 تاريخ توليد، کد يا خالصه آن؛ -ج

 ؛المللی ينبعالمت ايمنی مطابق با استانداردهاي ملی يا  -چ

 مراجعه شود(. 6221عالمت بازيافت)به استاندارد ملی ايران شماره  -ح

 باتري يها شکلطبقه بندي  7

 نشان داده شده است طبقه بندي گردند. 2و1همان گونه که در جداول شکلشانبايد مطابق با  ها يباتر

 .اند شدهنشان داده  2در شکل(C)نوعيا استوانه هاي يباترو  1( در شکلPبا طرح منشوري)نوع  هاي يباتر

 

                                                           
1- Mnemonic term 
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 (Pطرح منشوري)نوع  -2جدول
 ابعاد محفظه بیروني

عالمت 

 aنمونه

 ولتاژ نامي
V 

 طول
mm 

 عرض
mm 

 ارتفاع
mm 

 ±رواداري
mm 

حداکثر ارتفاع 

 کلي
mm 

 ظرفیت
C20 

Ah 

2P100 2 53 51 94 2 183 8/18 

4P10 4 35 42 51 2 68 8/1 

4P30 4 91 35 68 2 69 8/3 

6P10 6 51 42 51 2 68 8/1 

6P12 6 97 25 51 3 68 2/1 

6P30 6 134 34 68 2 69 8/3 

6P32A 6 66 33 119 3 128 2/3 

6P40 6 78 48 182 2 111 8/4 

6P42 6 62 52 98 2 187 2/4 

6P60 6 151 34 94 3 183 8/6 

6P70 6 98 56 118 2 127 8/7 

6P100 6 152 58 94 3 183 8/18 

6P200 6 157 83 125 2 134 8/28 

8P25 6 134 36 63 3 72 5/2 

8P30 6 179 34 68 2 65 8/3 

12P7 12 96 25 5/61 2 5/63 7/8 

12P12 12 98 49 51 4 61 2/1 

12P19 12 178 34 68 3 69 9/1 

12P25 12 199 36 63 3 72 5/2 

12P29 12 79 56 98 2 183 9/2 

12P30 12 134 67 68 2 69 8/3 

12P40 12 195 47 78 2 75 8/4 

12P50 12 98 78 182 2 111 8/5 

12P50A 12 152 58 94 3 183 8/5 

12P60 12 151 65 94 2 183 8/6 

12P100 12 152 98 94 3 183 8/18 

12P150 12 181 77 167 3 176 8/15 

12P240 12 175 167 125 3 134 8/24 

12P240A 12 166 125 175 2 177 8/24 

12P380 12 284 172 172 4 178 8/38 

12P380A 12 194 162 172 5 179 8/38 

12P500 12 234 169 198 3 193 8/58 

12P600 12 275 178 198 5 193 8/68 

12P650 12 358 166 174 2 176 8/65 

 .باشند یم 1ابعاد بر اساس شکل  -2يادآوري           براي مقدار مرجع در نظر گرفته شود.فقط ستون ظرفيت بايد به صورت يک ظرفيتِ تقريبی  -1يادآوري
a  باشند یمداراي معانی زير  نشانه گذاري نمونهاعداد و عالئم استفاده شده براي: 

 ؛باشد یم "1منشوري"عالمت  "P"    -                                                 ؛باشد یم، مشخص کننده ولتاژ نامی "2"اولين عالمت براي مثال  -

 .باشد یم 25 = ظرفيت ×18(Ah)به معنی  "25"آخرين شماره براي مثال -

                                                           
1- Prismatic 
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 (C)نوع يا استوانهشکل  -2جدول

 ابعاد محفظه بیروني

عالمت 

 aنمونه

 ولتاژ نامي
V 

 ارتفاع
mm 

 قطر
mm 

 ±رواداري
mm 

حداکثر 

 ارتفاع کلي
mm 

 ظرفیت
C20 

Ah 

2C25 2 61 34 2 69 5/2 

2C50 2 72 44 2 82 8/5 

2C130 2 123 52 2 137 8/13 

2C250 2 158 64 2 176 8/25 
 مرجع در نظر گرفته شود.ستون ظرفيت بايد به صورت يک ظرفيتِ تقريبی فقط براي مقدار  -1يادآوري

 .باشند یم 2ابعاد بر اساس شکل  -2يادآوري
a  باشند یماعداد و عالئم استفاده شده براي نشانه گذاري نمونه داراي معانی زير: 

 ؛باشد یم، مشخص کننده ولتاژ نامی "2"اولين عالمت براي مثال  -

- "C"  ؛باشد یم "يا استوانه"عالمت 

 .باشد یم 25ظرفيت =  ×18(Ah)به معنی  "25"آخرين شماره براي مثال -

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 Pنوع  هاي يباتر -2شکل
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 Cنوع  يها سل -2شکل

 ها قطبطبقه بندي انواع  2

 نشان داده شده است. 7الی 3 يها شکلدر  ها قطبنوعی  يها شکل

 

 
 )اتصاالت مسطح( Fاتصاالت  -9شکل
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 پیچ و مهره( سامانه) Bاتصاالت  -0شکل

 

 

 

 
 

 
 قطب از نوع سیمي -5شکل
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 اتصاالت پیچي -6شکل

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 (2يا دگمهاتصال  (Kاتصال  -7شکل

 

                                                           
1- Button-contact 
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 پیوست

 )اطالعاتي(

 نامهکتاب

مورد استفاده در مصارف عام جهت  ISO متريک يها چيپدنده ، 1375: سال 148استاندارد ملی ايران شماره  -1

 طراحی عمومی

گيري الکتريکی آنالوگ با عملکرد  هاي اندازه دستگاه، 1376: سال4829-1استاندارد ملی ايران شماره  -2

ها تعاريف و مقررات کلی مشترک در تمام قسمت -1قسمت  -ها آنمستقيم نشانگر و متعلقات 

وسايل کششی و صنعتی )ابعاد  اسيدي -سرب يها يباتر، 1377: سال4558استاندارد ملی ايران شماره  -3

 (گذاري قطبين نشانه -ها  ترمينال -ها  سل

 تخت اتصال سريع يها دهندهاتصال ، 1378: سال 4814استاندارد ملی ايران شماره  -4

 مقررات عمومی و -ساکن  اسيدي -سرب يها يباتر، 1378: سال 4868استاندارد ملی ايران شماره  -5

 منفذ دارانواع  -1قسمت   -آزمون يها روش

 یالملل نيبثانويه با نماد  يها سلو  ها يباترنشانه گذاري ، 1388: سال 6221استاندارد ملی ايران شماره  -6

 4957مندرج در استاندارد ملی ايران 1135بازيافت مطابق با نماد 

طرح   -کاربردهاي عمومی براي  ISO رزوه هاي پيچ متريک ،1386: سال 9927استاندارد ملی ايران شماره  -7

 کلی

انتخابی  يها اندازه -رزوه هاي متريک براي کاربردهاي عمومی ، 1386: سال 147استاندارد ملی ايران شماره  -8

 ISO  ها مهرهمهره خور و  يها چيپ، ها چيپ

پروفيل پايه  -براي کاربردهاي عمومی  ISO زوه هاي پيچ، ر1386: سال 9774-1استاندارد ملی ايران شماره -9

 رزوه هاي متريک - 1قسمت  -

 ابعاد پايه -براي کاربرد عمومی  ISO رزوه پيچ متريک، 1386: سال 9773استاندارد ملی ايران شماره  -11

الزامات  -1اسيدي قسمت  -کششی سرب  يها يباتر، 1388: سال 4282-1استاندارد ملی ايران شماره -11

 آزمون يها روشو  کلی

و  کلیالزامات  -1قسمت  -اسيدي -راه انداز سرب يها يباتر، 1389: سال71استاندارد ملی ايران شماره  -12

 آزمون يها روش


