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 به نام خدا
 سازمان ملي استاندارد ايران با آشنايي

و  اسـتاندارد  مؤسسـة  مقـررات  و قـوانين  اصـالح  قـانون  3مـادة   يك بند موجب به ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسة
اسـتانداردهاي   نشـر  و تدوين تعيين، وظيفه كه است كشور رسمي مرجع تنها 1371 ماه بهمن مصوب ايران، صنعتي حقيقاتت

   .دارد عهده به را ملي (رسمي) ايران
بـه   29/6/90موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران به موجب يكصد و پنجاه و دومين جلسه شوراي عالي اداري مورخ  نام

  جهت  اجرا ابالغ شده است .  24/7/90مورخ  35838/206لي استاندارد ايران تغيير و طي نامه شماره سازمان م
مؤسسـات   و مراكز نظران صاحب كارشناسان سازمان ، از مركب فني هاي كميسيون در مختلف هاي حوزه در استاندارد تدوين
توليـدي،   به شرايط توجه با و ملي مصالح با همگام وششيوك شود مي انجام مرتبط و آگاه اقتصادي و توليدي پژوهشي، علمي،
كننـدگان،  مصـرف  توليدكننـدگان،  شـامل  نفـع،  و حـق  صـاحبان  منصـفانة  و آگاهانـه  مشـاركت  از كـه  است تجاري و فناوري

يس نو پيش  .شود مي حاصل دولتي غير و دولتي هاي سازمان نهادها، تخصصي، و علمي مراكز كنندگان، وارد و صادركنندگان
از  پـس  و شـود مـي  ارسـال  مربـوط  فنـي  هاي كميسيون اعضاي و نفع ذي مراجع به نظرخواهي براي ايران ملي استانداردهاي

ايـران   ملي (رسمي) استاندارد عنوان به تصويب صورت در و طرح رشته آن با مرتبط ملي كميتة در پيشنهادها و نظرها دريافت
  .شود مي منتشر و چاپ
كننـد   مي تهيه شده تعيين ضوابط رعايت با نيز صالح ذي و مند عالقه هاي سازمان و مؤسسات كه هايياستاندارد نويس پيش

بـدين ترتيـب،    شـود.  مـي  منتشـر  و چـاپ  ايـران  ملـي  اسـتاندارد  عنوان به تصويب ، درصورت و بررسي و طرح ملي دركميتة
ملـي   كميتـة  در و تـدوين  5 شـمارة  ايـران  ملـي  ندارداستا در شده نوشته مفاد اساس بر كه شوند مي تلقي ملي استانداردهايي

  .باشد رسيده تصويب به دهدمي سازمان ملي استاندارد ايران تشكيل مربوط كه استاندارد
المللـي الكتروتكنيـك    بـين  ،كميسـيون  1(ISO)اسـتاندارد   المللـي  بـين  سازمان اصلي اعضاي از ايران سازمان ملي استاندارد

2(IEC) 3قانوني  شناسي اندازه لليالم بين سازمان و(OIML) كـدكس غـذايي    كميسـيون   4رابـط  تنهـا  به عنـوان  و است 
5(CAC)كشور  خاص هاي نيازمندي و كلي شرايط به توجه ضمن ايران ملي استانداردهاي تدوين در .كند مي فعاليت كشور در

   شود.مي گيريبهره المللي بين استانداردهاي و جهان صنعتي و فني علمي، پيشرفت هاي آخرين از ،
 سالمت كنندگان، حفظ مصرف از حمايت براي قانون، در شده بيني پيش موازين رعايت با تواند سازمان ملي استاندارد ايران مي

 از اجـراي بعضـي   اقتصـادي ،  و محيطـي  زيسـت  مالحظات و محصوالت كيفيت از اطمينان حصول عمومي ، و فردي ايمني و

 استاندارد، اجبـاري  عالي شوراي تصويب اب وارداتي، اقالم يا /و كشور داخل توليدي محصوالت براي را ايران ملي استانداردهاي

و  صـادراتي  كاالهـاي  اسـتاندارد  اجـراي  كشـور ،  محصوالت براي المللي بين بازارهاي حفظ منظور به تواند مي سازمان نمايد. 
 فعـال  مؤسسات و سازمان ها خدمات از كنندگان استفاده به يدنبخش اطمينان براي همچنين نمايد. اجباري را آن بنديدرجه

 ها آزمايشگاه محيطي،زيست مديريت و كيفيت مديريت هاي سيستم صدور گواهي و مميزي بازرسي، آموزش، مشاوره، در زمينة

 ضوابط اساس بر را اتمؤسس و ها سازمان اينگونه سازمان ملي استاندارد ايران سنجش، وسايل كاليبراسيون (واسنجي) و مراكز

 عملكـرد  بـر  و اعطا آنها به صالحيت تأييد گواهينامة الزم، شرايط احراز صورت در و كند مي ارزيابي ايران تأييد صالحيت نظام

 انجام و گرانبها فلزات عيار تعيين سنجش، وسايل كاليبراسيون (واسنجي) يكاها، المللي بين دستگاه ترويج .كند نظارت مي آنها

  است. سازمان اين وظايف ديگر از ايران ملي استانداردهاي سطح ارتقاي براي ات كاربرديتحقيق
  
  

                                                 
1- International Organization for Standardization 
2 - International Electrotechnical Commission 
3-  International Organization of  Legal Metrology (Organisation Internationale de Metrologie Legale)  
4 - Contact point 
5 - Codex Alimentarius Commission 
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  كميسيون فني تدوين استاندارد
  »آبتعيين معيار مصرف آب و دستورالعمل برچسب  –شيرآالت بهداشتي «

  
  رئيس:
  تقي عبادي،

  )هاي آبي سازه - كارشناسي ارشد مهندسي كشاورزي (
  

  : سمت و / يا نمايندگي
  وزارت نيرو - هاي آب و آبفا و طرح دفتر استانداردها

  

  دبير:
  اكبرزاده، عباس

  (دكتري مديريت محيط زيست)
  

  
وزارت  - بموسسـه تحقيقـات آ   مركز تحقيقـات آب و فاضـالب  

  نيرو

   (به ترتيب حروف الفبا)اعضا:
  ابن تراب، سيد مهدي

  مديريت)كارشناسي ارشد (
  نسازمان ملي استاندارد ايرا

  احمدي مطلق، اميررضا
هاي  سازه –مهندسي عمران كارشناسي ارشد (

  هيدروليكي)

  وزارت نيرو - آب و آبفاهاي  و طرح دفتر استانداردها
  

  اسدي كني، مجيد
  مهندسي متالورژي)كارشناسي ارشد (
  

  ايران شيرهاي ساختمانيشركت 

  اطاعتگر، زهرا
  مديريت اجرايي)كارشناسي ارشد (
  

  وزارت نيرو - هاي آب و آبفا و طرح داردهادفتر استان
  

  جمشيدي، شروين
  (دكتري مهندسي محيط زيست)

  

وزارت  - موسسـه تحقيقـات آب   مركز تحقيقـات آب و فاضـالب  
  نيرو

  
  محمدرضارفيعي، 

  )مهندسي متالورژيكارشناسي (
  

  شركت آزما صنعت قائم

  امير، زماني نژاد
  )متالورژيمهندسي كارشناسي ارشد (
  

  مان ملي استاندارد ايرانساز

  مهدي، عربي
  )مهندسي مكانيككارشناسي (

  شيالن توليدي شركت
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   محمد، فرزاد
  مكانيك)مهندسي كارشناسي ارشد (
  

  ساختماني و بهداشتي شيرآالت صنفي انجمن
  

  كريمان، اشرف سادات
  مهندسي محيط زيست)كارشناسي (
  

وزارت  –مركز تحقيقات آب و فاضـالب موسسـه تحقيقـات آب    
  نيرو

  آرش،مري
  )متالورژيمهندسي كارشناسي ارشد (
  

  شركت توليدي قهرمان
  

  مجيد، طلبيم
  )مهندسي صنايعكارشناسي ارشد (
  

  شركت فردا فن كامران
  

  ، كامرانموثقي
  مهندسي مكانيك)كارشناسي ارشد (
  

 شركت توليدي شيبه

  موسوي، سيد فريد
  )مهندسي كشاورزيكارشناسي (

  ت مصرف نظارت بر كاهش آب بدون درآمد دفتر مديري
  شركت مهندسي آب و فاضالب كشور

    
  ميكائيلي، محمد

  مديريت اجرايي)كارشناسي ارشد (
  وزارت نيرو -مصرف سازي  هاي بهينه ها و طرح گروه برنامه
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  فهرست مندرجات
 صفحه  عنوان

  الف  آشنايي با سازمان ملي استاندارد
  ب    نداردكميسيون فني تدوين استا

  ه  گفتارپيش
  و    مقدمه

  1  هدف و دامنه كاربرد1
  1    مراجع الزامي 2
  2  اصطالحات و تعاريف 3
  2 مصرف آببندي گروهمعيارهاي 4
  3  برچسب مصرف آب 5
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  گفتار پيش

نويس آن در  كه پيش »مصرف آب و دستورالعمل برچسب آب معيارتعيين  – شيرآالت بهداشتي«استاندارد 
مورخ  انرژي كميته ملي جلسه ............تهيه و تدوين شده و در  هاي مربوط توسط وزارت نيرو ميسيونك
قانون اصالح قوانين و مقررات  3تصويب قرار گرفته است، اينك به استناد بند يك ماده  مورد .........................

نوان استاندارد ملي ايران منتشر ع هب، 1371 ماه موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران، مصوب بهمن
  شود. مي

در زمينه صنايع، علوم و خدمات، ني اهاي ملي و جه براي حفظ همگامي و هماهنگي با تحوالت و پيشرفت
ظر خواهند شد و هر پيشنهادي كه براي اصالح و تكميل اين ديدناستانداردهاي ملي ايران در مواقع لزوم تج

ود، هنگام تجديدنظر در كميسيون فني مربوط مورد توجه قرار خواهد گرفت. بنابراين بايد استانداردها ارائه ش
  همواره از آخرين تجديدنظر استانداردهاي ملي استفاده كرد.

  :كه براي تهيه اين استاندارد مورد استفاده قرار گرفته به شرح زير است خذيامنبع و م
 
1- AS/NZS-6400, Section 2.6: 2005, Water efficient products – Rating and Labelling: Tap 

equipment 
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  مقدمه
ويژه كشور، اسـتفاده مناسـب و بهينـه از منـابع آبـي در      و آب و هوايي از ديرباز، به دليل موقعيت جغرافيايي 

رشد جمعيت، توسـعه شـهري و    دليل ه، ببا اين وجودمتون علمي، فرهنگي و ديني توصيه و تاكيد شده است. 
چنـدان   دوآن نيـز   ناشـي از هاي  و هزينه بودهرو به افزايش  مصرف آبميزان  و تغيير تدريجي اقليم، صنعتي

    شده است. بنابراين، اصالح الگوي مصرف در زمينه آب به يك امر ضروري و مهم تبديل شده است.
ف آبـي و حفاظـت از   مصـار سـازي   تنظيم و بهينـه جويي،  در راستاي قانون اصالح الگوي مصرف، اعمال صرفه

منابع طبيعي و محيط زيست بر عهده دولت بوده و موظف است نسبت بـه تهيـه و تـدوين معيارهـاي ميـزان      
كننـدگان،   كـه كليـه مصـرف    ترتيبـي  بـه  ،نمايـد اقـدام  هـايي كـه بـا آن سـروكار دارد      مصرف آب در سـامانه 

رهـا باشـند. معيارهـاي مـذكور توسـط      و واردكنندگان اين تجهيزات ملزم به رعايـت ايـن معيا  توليدكنندگان 
هـاي   متشكل از نمايندگان وزارت نيرو، سازمان ملي استاندارد ايـران، وزارت صـنايع و سـاير بخـش    اي  كميته
  .شود در قالب طرح برچسب مصرف آب تشكيل ميذيربط 

توانـد ضـمن    طرح برچسب مصرف آب با هدف ارتقـاي فنـاوري و كـاهش سـرانه مصـرف آب در كشـور، مـي       
كاالهـاي   معياري جهـت مقايسـه   عنوان هآن، برساني به مشتريان هر كاال از ميزان مصرف آب و بازدهي  العاط

مشابه نيز در ساير كشورها (بـه دو صـورت اجبـاري و يـا      طور هبطرح استفاده شود. اين گيري  مشابه و تصميم
شـيرآالت  آب   دسـتورالعمل برچسـب  در اين استاندارد بـه معيارهـا و    شود. مي اجرا شده و استفادهاختياري) 
  .شود اشاره مي بهداشتي
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  و دستورالعمل برچسب آب تعيين معيار مصرف آب  – بهداشتيشيرآالت  
  

  و دامنه كاربرد هدف   1
در اين است.  شيرآالت بهداشتيآب و مشخصات فني مصرف  معيارها تعيينهدف از تدوين اين استاندارد، 
 .شود ميه ئآن ارا مربوط به گيري هاي اندازه و روش آببرچسب  استاندارد همچنين دستورالعمل

و  13766، 6679، 6678 ،1546 ملي ايران شماره هايداستاندار در دامنه كاربردكه  شيرآالت بهداشتي
  :مانندباشند  مي 14122

  شيرآالت بهداشتي كالسيك؛ -
  ؛وييپايه دستشويي و ظرفش شيرآالت بهداشتي مخلوط اهرمي مكانيكي تك -
ها و  در دستشوييشيرآالت تكي و مخلوط با قطع خودكار براي كاربردهاي بهداشتي نصب شده  -

  ؛ها خوري آب
  شيرآالت هوشمند؛ -
  ؛شيرآالت بهداشتيخروجي قابل نصب بر استاندارد هاي  درفشان -

  .دنگير در دامنه كاربرد اين استاندارد قرار مي
  :نداردكاربرد زير و متعلقات  شيرآالتبراي اين استاندارد 

  ؛شيرآالتي كه صرفاً كاربرد آنها براي وان حمام است -
 ها هستند؛ شيرآالتي كه بخشي از تجهيزات صنعتي و موتورخانه -

  ؛مورد مصرف در شيرآالت بهداشتي هاي بهداشتي شلنگ -

 حمام؛متحرك و ثابت سردوش  -

 ؛پيسوار)مانند شيرآالت واسطه ( -

 ؛شوند ها كه بصورت خودكار باز مي تانك ت فالشها و شيرآال آبريزگاه -

مقاومت آزمون تعيين حساسيت، بندي،  آزمون آب، خصوصيات آن هاي مكانيكي و آزموناين استاندارد، 
 گيرد. را در بر نمي شيرآالت بهداشتيهاي اكوستيك  و ويژگي فشاري

 

  الزاميمراجع    2
ين استاندارد ملي ايران به آنها ارجاع داده شده است. مدارك الزامي زير حاوي مقرراتي است كه در متن ا

  شود. بدين ترتيب آن مقررات جزئي از اين استاندارد ملي ايران محسوب مي
ها و تجديدنظرهاي بعدي آن  به مدركي با ذكر تاريخ انتشار ارجاع داده شده باشد، اصالحيه هك رتيدر صو

ها ارجاع داده  ورد مداركي كه بدون ذكر تاريخ انتشار به آنمورد نظر اين استاندارد ملي ايران نيست. در م
  مورد نظر است. ها هاي بعدي آن تجديدنظر و اصالحيهشده است، همواره آخرين 

  الزامي است:استفاده از مراجع زير براي اين استاندارد 
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  ، شيرآالت بهداشتي1546 استاندارد ملي ايران شماره 2-1
ها و  ويژگي –شيرهاي مخلوط اهرمي مكانيكي  –شيرآالت بهداشتي، 6679 ارهشماستاندارد ملي ايران  2-2

  آزمون هاي روش
  ها مشخصات كلي درفشان  –شيرآالت بهداشتي، 6678شماره استاندارد ملي ايران  2-3
 هاي روشها و  شير قطع خودكار ويژگي  –، شيرآالت بهداشتي13766استاندارد ملي ايران شماره  2-4

  آزمون
هاي  ها و روش ويژگي  –الكترونيكي هوشمند  –شيرآالت بهداشتي ،14122ستاندارد ملي ايران شماره ا 2-5

  آزمون
  

  اصطالحات و تعاريف   3
، 6679 ،1546 ايـران شـماره   ملـي  در اين استاندارد، عالوه بر اصطالحات و تعاريف موجود در اسـتانداردهاي 

  روند: كار مي هز بريف زير نياتعاصطالحات و  14122و  13766 ،6678
3-1   

  مصرف آب گروه
 (Water Consumption Rating) 

    پذيرد. (بيشترين مصرف آب) صورت مي G (كمترين مصرف آب) تا A از برچسب مصرف آب بندي گروه
مطـابق  محاسـبه شـده   گـروه اكوسـتيك و كـالس ميـزان جريـان آبـدهي       گـذاري   نشانهستقل از م ،بندي اين گروه -ادآوريي

  باشد. مي 14122و  13766 ،6678 ،6679، 1546 هاي ، شمارهروش آزمون شيرآالت بهداشتيملي ايران  ردهاياستاندا
  

  مصرف آب بندي گروهمعيارهاي    4
  مقدمه و رويكرد كار   4-1

تعيين نموده و را از نظر ميزان مصرف آب  تحت آزمون شيرآالت بهداشتي بندي گروهاين استاندارد معيارهاي 
  د.نماي را بيان ميگذاري  ببرچس ضوابط

  روش آزمونعملكرد و    4-2
 ،1546 شـماره بـه   ايـران ملـي   هاياسـتاندارد  الزاماتمورد نظر در اين استاندارد كامالً مطابق با  روش آزمون

  .باشد مي 14122و  13766 ،6678، 6679
  مصرف آبميزان    4-3

ليتر در هر  ءازا هبكه ) Q(باشد  ميشيركامل بر روي شده  آزمون همان مقدار جريان اسمي ،ميزان مصرف آب
  شود. مياعشار گرد  1/0و تا شده تعيين دقيقه 
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  مصرف آب بندي گروه  4-4
 .شود تعيين مي 1گروه مصرف آب مطابق جدول 

  
  مصرف آب شيرآالت بهداشتي تحت آزمون گروهبراي تعيين  (l/min)مصرف آب بازه  -1جدول 

گروه مصرف 
 A B C D E F G  آب

ازه مجاز ب
مصرف آب 

l/min 

Q <4.5  4.5 ≤ Q <6 6 ≤ Q <7.5  7.5 ≤ Q <9  9 ≤ Q <10.5  10.5 ≤ Q <12  12 ≤ Q <15  

 

 شماره ايران ملي شده تحت استاندارد آزمونكه شيرآالت مجهز به تجهيزات قطع و وصل خودكار بوده ( درصورتي -1 يادآوري
)، پس از تعيين 14122 ملي ايران شماره شده تحت استاندارد آزمون(صورت الكترونيكي و هوشمند باشند  ه) و يا ب13766

عنوان مثال، اگر ميزان مصرف آب يك شير  ه. ببندي ارتقا يابند بايد يك رده در گروه ،1گروه مصرف آب مطابق جدول 
برچسب، گروه آن گيرد بايد در طرح  مي قرار F  ليتر در دقيقه گزارش شده است و در گروه 11الكترونيكي تحت آزمون 

  شود.نمايش داده شود. در اين شرايط در برچسب آب مدل الكترونيكي و هوشمند بايد صراحتاً ذكر E صورت  هب

 آزمون )و يا كارتريج كاهنده مصرف استاندارد طور كامل (به همراه درفشان هبهداشتي بكه شيرآالت  درصورتي -2يادآوري 
استاندارد و يا كارتريج كاهنده بندي تهيه شده و در بخش متعلقات نوع درفشان  هشوند بايد برچسب مصرف آب براي كل بست

  درج شود.مصرف 

  

 برچسب مصرف آب  5
نبايد به  بندي روي بستهاز آنها  جداكردنه ك طوري هباشند ب در نصب و چسب دوامداراي ها بايد  برچسب

نبايد تيره و تار بوده و يا تغيير ده شوند و ها بايد به آساني خوان گذاري نشانههمچنين آساني ميسر باشد. 
 راحتي توسط كه بهيا در محلي قرار داده شده و  بندي شيرآالت بسته بر روي . برچسب بايدباشند داشته يشكل

  روي كاال حك شود.تواند  ميبعالوه گروه مصرف آب  شود.نصب  قابل رويت باشدخريدار 
  
  موارد مندرج در برچسب مصرف آب   1- 5
  شود؛ درج مصرف آب شيرآالت بهداشتي برچسب  بر رويبايد  5 و 4  هاي مطابق شكلزير  ردموا
فقط براي  كه )است كه در داخل آن قطره آب رسم شده Sشامل حرف  يعالمت استاندارد آب (عالمت - 1

 شيرآالت بهداشتيبرچسب مصرف آب  .)4 (شكل توليد داخل كشور كاربرد دارد شيرآالت بهداشتي
  ؛)5(شكل  بوده و مندرجات متن استاندارد با آن تطابق داشته باشد Sبايد فاقد نماد  وارداتي تمحصوال

  ؛»شيرآالت بهداشتيبرچسب مصرف آب «عبارت  - 2
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  ؛تصوير قطره آب - 3
  ؛مصرف آب گروه  - 4
  ؛يا نشان تجاري سازندهنام  - 5
  ؛كااليا مشخصه مدل نام  - 6
  ؛شيرآالت بهداشتيشماره سريال  - 7
  ؛هاي كاهنده مصرف كارتريجو يا استاندارد همراه با شير بهداشتي نظير درفشان ضروري متعلقات  - 8
  ؛)l/min( در دقيقه بر حسب ليتر شده آزمون مصرف آب ميزان - 9

  ؛نشانگر گروه مصرف آب -10
  زمان ملي استاندارد)(پس از كسب مجوز از سا » .............شماره  به مطابق با استاندارد ملي ايران«عبارت  -11
  
  ابعاد و طرح برچسب مصرف آب   2- 5

 mm 140طـول  ه و ب 1شكل بايد مطابق با مشمول اين استاندارد ملي  شيرآالت بهداشتيبرچسب مصرف آب 
 برحسـب سـاير ابعـاد    .حاشيه برچسب مدنظر قرار گرفته شـده اسـت   ،كه در اين ابعاد باشد mm 85عرض  و 

  آمده است. 1 شماره متر در شكل ميلي
  .باشد مي 3-5مطابق بند رنگي هاي  عالمت بصورت ،مصرف آب در برچسب گروه

  
  هاي مورد استفاده در برچسب رنگ   3- 5

  باشد. مي سفيدرنگ ،ها گروهآبي رنگ و در محل  ،، پس زمينه پيراموني برچسب2مطابق شكل الف) 
در  mm 19 كلـي  و طـول  mm 10ت به ضـخام ) آبي(به رنگ  پيكانتوسط  ،گروه مصرف آب در برچسبب) 

  طول دارد. mm 3آن  نوك و شود پيوسته ترسيم مي صورت بهكه  شود سمت راست نشان داده مي
هـاي فارسـي از    بـراي مـتن   باشد. مي 3رنگ بوده و نوشتار آن مطابق شكل سفيد  در تمام برچسب ،) متنپ

  استفاده شود.) Boldت برجسته (صور هب آنها و تمامي Arialالتين از  هاي متنو  B Mitraفونت 
  شرح زير است: ) بهCMYKهاي چاپ (روش  براساس رنگ طيف رنگي مورد استفاده براي هر گروه) ت
 اي ( فيروزهCyan(  
 ) زرشكي روشنMagenta(  
 ) زردYellow(  
 ) سياهBlack(  

تركيب قرار شود.  هاي فوق، شكل كلي طيف موجود در برچسب رنگي حاصل مي با تركيب درصدهايي از رنگ
ـ   CMYKصورت  هها نيز ب گرفتن رنگ بيـانگر آن اسـت كـه صـفر درصـد       X-00-70-00طـور مثـال    هاسـت. ب

 هـاي  گـروه بنابراين  اند. زرد و صفر درصد سياه با يكديگر تركيب شده 100 % زرشكي روشن، 70% اي،  فيروزه
A  تاG )قسمت نوك هر پيكـان   شوند. شخص ميم 2 زير مطابق جدولهاي  رنگابعاد و ترتيب با  به) ها پيكان

  .فاصله دارند mm 1بوده و با يكديگر به اندازه  mm 5نيز بندي  گروه
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   شيرآالت بهداشتي مصرف آب هاي گروه و ابعاد رنگ - 2جدول 
  )mm(پيكان هر كلي طول  تركيب رنگ گروه مصرف آب

A X-00-X-00 18 

B 70-00-X-00 23 

C 30-00-X-00 28 

D 00-00-X-00 33 

E 00-30-X-00 38 

F 00-70-X-00 43 

G 00-X-X-00 48 

  
  باشد. ميشرح زير  به 3 شكل مطابقبرچسب هاي  بخشساير همچنين تركيب رنگ 

  گـروه همراه آرم قطره آب در نشان اسـتاندارد و نشـانگر    به و بخش پائين آنمصرف آب سربرگ برچسب 
 باشد. مي X-25-00-00 با تركيبمصرف آب تمامي همرنگ بوده و 

 بصورت سمت چپ تركيب رنگ قطره آب باالي برچسبR:69 G:109 B:231 #456DE7 باشد. مي 

مصرف آب توسط سازمان ملي استاندارد ايران و براساس  گروهتوليد داخل كشور،  شيرآالت بهداشتيدر مورد  -1يادآوري 
  شود. و به سازنده اعالم مي نتايج آزمون بدست آمده، تعيين

را در صورت اخذ مجوز اسـتفاده   آبسازنده بايد عالمت استاندارد توليد داخل كشور،  شيرآالت بهداشتيدر مورد  -2ي يادآور
  از پروانه كاربرد آن برروي وسيله نصب نمايد.

راحتـي قابـل    و در محلي كـه بـه   بندي كاال در بستهسازنده موظف است برچسب مصرف آب را پس از اخذ مجوز،  -3يادآوري 
  صورت خوانا و واضح باشد. هكند. اطالعات مندرج برروي برچسب بايد بنصب  ،ت باشدروي

به شرط حفظ خوانايي و وضوح  ،بندي شيرآالت بهداشتي بستهمتناسب با ابعاد تواند  ابعاد برچسب مصرف آب مي -4يادآوري 
  مندرجات آن، تغيير مقياس داده شود.

هاي  متعلقات آن مانند درفشاناسناد و مدارك وسيله و همچنين آب بايد با مشخصات مندرج در برچسب مصرف  -5يادآوري 
  داشته باشد.  مطابقت ،استانداردتحت 

  تواند به زبان انگليسي باشد. وارداتي مي شيرآالت بهداشتيبرچسب مصرف آب  -6يادآوري 
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  مترابعاد برحسب ميلي

   
  ليد داخل تو شيرآالت بهداشتيبرچسب مصرف آب ابعاد   -1  شكل
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  توليد داخل  شيرآالت بهداشتيبرچسب مصرف آب  هاي مختلف در تركيب رنگ بخش  -2شكل 
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  توليد داخل  شيرآالت بهداشتيابعاد نوشتارها در برچسب مصرف آب   -3شكل 
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  توليد داخل  شيرآالت بهداشتيبرچسب مصرف آب  -4شكل 

  



10 

 

  
  يوارداتالت محصو شيرآالت بهداشتيبرچسب مصرف آب  -5شكل 

  
 


