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 به نام خدا
 سازمان ملي استاندارد ايران با آشنايي

و  اسـتاندارد  مؤسسـة  مقـررات  و قـوانين  اصـالح  قـانون  3مـادة   كي 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 تحقيقات

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

 جهت  اجرا ابالغ شده است .  24/7/90مورخ  35838/206سازمان ملي استاندارد ايران تغيير و طي نامه شماره 
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 وكوششي شود مي انجام مرتبط و آگاه اقتصادي و توليدي پژوهشي، ي،علم
كننـدگان،  مصـرف  توليدكننـدگان،  شـامل  نفـع،  و حـق  صـاحبان  منصـفانة  و آگاهانـه  مشـاركت  از كـه  اسـت  تجاري و فناوري

نويس  پيش  .شود مي حاصل دولتي غير و دولتي هاي سازمان هادها،ن 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 استانداردهايي نويس پيش

شـود. بـدين ترتيـب،     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  استاندارد در شده نوشته مفاد اساس بر كه شوند مي تلقي ملي دهايياستاندار

 .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 المللي بين سازمان و(OIML) كـدكس غـذايي    كميسـيون   4رابـط  تنهـا  بـه 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، رفت هايپيش 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 بخشيدن 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
 ضـوابط  اساس بر را مؤسسات و ها سازمان اينگونه سازمان ملي استاندارد ايران نجش،س 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 سنجي)كاليبراسيون (وا يكاها، المللي بين دستگاه ترويج .كند نظارت مي آنها

 است. سازمان اين وظايف ديگر از ايران ملي استانداردهاي سطح ارتقاي براي تحقيقات كاربردي
 
 

                                                 
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
 "تعيين معيار مصرف آب و دستورالعمل برچسب آب – خانگيبرقي هاي لباسشويي  ماشين "

 
 رئيس:
 هوشنگ، انفالحتي

 (فوق ليسانس مديريت)
 

 سمت و / يا نمايندگي :
 معاون وزير نيرو در امور برق و انرژي

 دبير:
 اكبرزاده، عباس

 (دكتري مديريت محيط زيست)
 

 
 وزارت نيرو -ب هيئت علمي موسسه تحقيقات آ

  (به ترتيب حروف الفبا)اعضا: 
 ابراهيم نيا، محمد

و  آب –فوق ليسانس مهندسي عمران (
 )فاضالب

 

 وزارت نيرو - دفتر معيارها و ضوابط فني آب و آبفا

 ايرج، ابوئي مهريزي
 قدرت) -ليسانس مهندسي برق (
 

 ايران سازمان ملي استاندارد
 

 اميررضااحمدي مطلق، 
هاي  سازه –مهندسي عمران  فوق ليسانس(

 هيدروليكي)
 

 وزارت نيرو - فني آب و آبفا و ضوابط دفتر معيارها
 

 مشيدي، شروينج
آب و  –فوق ليسانس مهندسي عمران (

 )فاضالب
 

 - موسسه تحقيقـات آب  مركز تحقيقات آب و فاضالب
 وزارت نيرو

 

 جوهرچي، پيام
 سازه هاي آبي) -، محيط زيستفوق ليسانس(
 

 سازمان محيط زيست، دفتر آب و خاك

 ضوي نبوي، سيد مجتبي ر
 سازه هاي آبي)دكتري (
 

 وزارت نيرو - وري و اقتصاد آب و آبفا دفتر بهبود بهره



 د 
 

 داريوشروحاني، 
 )ليسانس مهندسي برق(
 

 شركت لوازم خانگي پاكشوما

 زاده، سيد محمد صادق
 قدرت) –(دكتري تخصصي برق 

 

 هيئت علمي دانشگاه شاهد

 عشقي، احمد
 شيمي) ليسانس(

 

 شركت لوازم خانگي ارج

 علومي صادقي، الناز
 فيزيك) ليسانس(

 

 لوازم خانگي آبسال شركت
 

 فجرك ، محمدرضا
 (فوق ليسانس مهندسي مكانيك)

 

 سازمان بهينه سازي مصرف سوخت

 قزلباش ، پريچهر
 (ليسانس فيزيك)

 

 سازمان ملي استاندارد ايران

 محمد صالحيان، عباس 
 (ليسانس مهندسي مكانيك)

دفتــر اســتانداردهاي فنــي مهندســي، اجتمــاعي و     
 وزارت نيرو -ژي برق و انر محيطي زيست

 
 محمدزاده، محمد

 فوق ليسانس مديريت اجرايي)(
 

ــي آب و    ــركت مهندس ــاوري ش ــات و فن ــز تحقيق مرك
 فاضالب كشور

 
 مظفري ، علي

)مديريت انرژي –(فوق ليسانس مهندسي برق 
 

دفتــر اســتانداردهاي فنــي مهندســي، اجتمــاعي و     
 وزارت نيرو -برق و انرژي  محيطي زيست

 دميكائيلي، محم
 فوق ليسانس مديريت اجرايي)(
 

 وزارت نيرو - وري و اقتصاد آب و آبفا دفتر بهبود بهره
 

 زاده، بهاره يوسف
 فوق ليسانس مديريت كارآفريني سازماني)(

 ايران سازمان ملي استاندارد
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 فهرست مندرجات
 صفحه عنوان

 ب آشنايي با سازمان ملي استاندارد
 ج  كميسيون فني تدوين استاندارد

 و گفتار پيش
 ز  مقدمه

 1 هدف و دامنه كاربرد -1
 1  مراجع الزامي -2
 1 اصطالحات و تعاريف -3
 2 مصرف آببندي  معيارهاي گروه -4
 5 برچسب مصرف آب -5
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 گفتار پيش
كه  "تعيين معيار مصرف آب و دستورالعمل برچسب آب –خانگي برقي هاي لباسشويي  ماشين "استاندارد 

تهيه و تدوين شده و در هفدهمين           هاي مربوط توسط وزارت نيرو ش نويس آن در كميسيونپي
مورد تصويب قرار گرفته است، اينك به استناد بند يك  4/8/93اجالس كميته ملي استاندارد انرژي مورخ 

به ، 1371ماه  ب بهمنقانون اصالح قوانين و مقررات موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران، مصو 3ماده 
 شود. عنوان استاندارد ملي ايران منتشر مي

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

دها ارائه شود، هنگام تجديدنظر در كميسيون فني مربوط مورد توجه قرار خواهد گرفت. بنابراين بايد استاندار
 همواره از آخرين تجديدنظر استانداردهاي ملي استفاده كرد.

 منابع و مآخذي كه براي تهيه اين استاندارد مورد استفاده قرار گرفته به شرح زير است:
 
1- AS/NZS-6400, Section 2.3: 2011, Water efficient products – Rating and Labeling: Clothes 

washing machines. 

رويكردي به سوي حفاظت از  هاي لباسشويي طرح برچسب آب ماشين"جمشيدي، ش.، اكبرزاده، ع.،  -2
، اولين همايش ملي و نمايشگاه تخصصي محيط زيست، انرژي و صنعت "منابع آبي و توسعه صنايع پاك

 ، دانشگاه تهران1392آذرماه  پاك،
 

  



 ز 
 

 مقدمه
از ديرباز، به دليل موقعيت جغرافيايي و آب و هوايي ويژه كشور، استفاده مناسـب و بهينـه از منـابع آبـي در     
متون علمي، فرهنگي و ديني توصيه و تاكيد شده است. با اين وجود، بدليل رشد جمعيت، توسـعه شـهري و   

دو چنـدان  آن نيـز   ناشي ازهاي  يزان مصرف آب رو به افزايش بوده و هزينهصنعتي و تغيير تدريجي اقليم، م
 شده است. بنابراين، اصالح الگوي مصرف در زمينه آب به يك امر ضروري و مهم تبديل شده است. 

مصـارف آبـي و حفاظـت از    سـازي   تنظيم و بهينهجويي،  در راستاي قانون اصالح الگوي مصرف، اعمال صرفه
و محيط زيست بر عهده دولت بوده و موظف است نسبت به تهيـه و تـدوين معيارهـاي ميـزان     منابع طبيعي 

كننـدگان،   اقـدام نمايـد، بـه ترتيبـي كـه كليـه مصـرف       هـايي كـه بـا آن سـروكار دارد      مصرف آب در سامانه
ط و واردكنندگان اين تجهيزات ملزم به رعايت ايـن معيارهـا باشـند. معيارهـاي مـذكور توسـ      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 ارتقاي فنـاوري و كـاهش سـرانه مصـرف آب در كشـور، مـي      
كاالهـاي   از ميزان مصرف آب و بازدهي آن، بعنوان معياري جهـت مقايسـه  رساني به مشتريان هر كاال  اطالع

استفاده شود. اين طرح به طور مشابه نيز در ساير كشورها (به دو صورت اجبـاري و يـا   گيري  مشابه و تصميم
هـاي   آب ماشـين   در اين استاندارد به معيارها و دستورالعمل برچسـب  شود. اختياري) اجرا شده و استفاده مي
 .شود لباسشويي برقي خانگي اشاره مي
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 تعيين معيار مصرف آب – خانگيبرقي هاي لباسشويي  ماشين
 و دستورالعمل برچسب آب

 هدف و دامنه كاربرد  1
تمام برقي هاي لباسشويي  هدف از تدوين اين استاندارد، تعيين معيارها و مشخصات فني مصرف آب ماشين

هاي  و روش آبدر اين استاندارد همچنين دستورالعمل برچسب است.  درب از جلو (افقي)اتوماتيك خانگي 
 .شود ميه ئآن ارا مربوط به گيري اندازه

 3477-2 استاندارد ملي ايران شماره در دامنه كاربردكه هاي لباسشويي برقي تمام اتوماتيك خانگي  ماشين
 د.نگير باشند، در دامنه كاربرد اين استاندارد نيز قرار مي مي
 :هاي لباسشويي زير كاربرد ندارد ماشيناستاندارد براي  اين

 ماشين لباسشويي بدون قابليت آبگيري از منسوج؛ -
هاي لباسشويي  ماشين لباسشويي با دو مخزن مجزا براي شستشو و آبگيري از منسوج (مانند ماشين -

 ؛دوقلو)
 كن؛ ماشين خشك -

 گيرد.را در بر نميلباسشويي   هاي ژي ماشيناين استاندارد، آزمون ايمني، آزمون عملكرد و مصرف انر

 مراجع الزامي  2
مدارك الزامي زير حاوي مقرراتي است كه در متن اين استاندارد ملي ايران به آنها ارجاع داده شده است. 

 بدين ترتيب آن مقررات جزئي از اين استاندارد ملي ايران محسوب مي شود.
ها و تجديدنظرهاي بعدي آن نتشار ارجاع داده شده باشد، اصالحيهدر صورتي كه به مدركي با ذكر تاريخ ا

ها ارجاع داده مورد نظر اين استاندارد ملي ايران نيست. در مورد مداركي كه بدون ذكر تاريخ انتشار به آن
 شده است، همواره آخرين تجديد نظر و اصالحيه هاي بعدي آن ها مورد نظر است.

 اين استاندارد الزامي است :استفاده از مراجع زير براي 
هاي لباسشويي براي مصارف  ، ماشين1389(تجديدنظر اول) : سال  3477 استاندارد ملي ايران شماره 2-1

 گيري عملكرد؛  هاي اندازه روش -خانگي 
، معيارها و مشخصـات مصـرف انـرژي و    1383(چاپ اول) : سال  3477-2استاندارد ملي ايران شماره  2-2

 ؛ هاي لباسشويي برقي ماشين برچسب انرژي

 اصطالحات و تعاريف  3
: سـال   3477در اين استاندارد، عالوه بر اصطالحات و تعاريف موجود در اسـتانداردهاي ملـي ايـران شـماره     

 روند: ريف زير نيز بكار مياتع، اصطالحات و  1383: سال  3477-2و  1389
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3-1  
 رتبه مصرف آب

و به منظور تفكيك و استاندارد ارائه شده در اين  1 جدولو  توجه به فرمول بندي مصرف آب كه بانحوه طبقه
تـا در نهايـت بـراي     شـود  تعريف مييكديگر  تحت آزمون باهاي لباسشويي  مقايسه ميزان مصرف آب ماشين

 مورد استفاده قرار گيرد.بندي  گروه
3-2 

 گروه مصرف آب
 پذيرد. (بيشترين مصرف آب) صورت مي G(كمترين مصرف آب) تا  Aبندي از  ، گروههاي موجود مطابق رتبه

3-3 
 مصرف آب پايه

 30كه از حاصلضرب ظرفيت اسمي آن در عـدد پايـه    هاي لباسشويي تحت آزمون حداقل مصرف آب ماشين
برابر حداقل مصرف  30، عدد 1در اين استاندارد و مطابق جدول شود.  مستخرج از استاندارد مرجع حاصل مي

 بازاي هر كيلوگرم ظرفيت اسمي آن فرض شده است. هاي لباسشويي تحت آزمون ) ماشينl( آب

 1389: سال  3477تعريف ماشين لباسشويي، ظرفيت اسمي، برنامه و مشخصات آن در استاندارد ملي ايران شماره  -يادآوري
 آمده است.

 مصرف آببندي  معيارهاي گروه  4
 مقدمه و رويكرد كار  4-1

تعيـين  را از نظـر ميـزان مصـرف آب     تحت آزمون هاي لباسشويي ماشينبندي  اندارد معيارهاي گروهاين است
 د.نماي را بيان ميگذاري  نموده و ضوابط برچسب

 عملكرد و روش آزمون  4-2
 1383: سال  3477-2عملكرد مورد نظر در اين استاندارد كامالً مطابق با الزامات استاندارد ملي ايران شماره 

كه ميـزان مصـرف آب در هـر سـيكل      باشد تست شده مطابق همان شرايط براي برچسب مصرف انرژي ميو 
  .استتعيين شده  1389(تجديدنظر اول) : سال  3477 ملي ايران شماره آن مطابق استاندارد شستشوي

 ميزان مصرف آب  4-3
سب ليتر مطابق استاندارد ) ماشين لباسشويي تحت آزمون بر حWtميزان مصرف آب در هر سيكل شستشو (

باشـد. بـراي كاالهـاي وارداتـي كـه مصـرف آب        مـي  1389(تجديدنظر اول) : سال  3477 ملي ايران شماره
براي امكان صدور برچسب آب گيرند الزم است  و تحت آزمون قرار نميشود  برحسب ليتر بر سال گزارش مي

 شستشوي استاندارد تقسيم گردد.و مقايسه كاالها، ميزان مصرف آب ساالنه بر تعداد سيكل 
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 رتبه مصرف آب 4-4
هاي لباسشويي تحت آزمون با استفاده از فرمـول   بندي، بايد ابتدا رتبه ميزان مصرف آب ماشين پيش از گروه

 زير تعيين گردد.
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 كه در آن:
RI تايي كوچكتر از خـود مطـابق    5/0 هاي د در بازهعد ترين محاسبه شده و گرد شده به نزديك : شماره رتبه

 مرجعاستاندارد 
BWt  ميزان مصرف آب پايه كه برابر :C�30 كه در آن  باشد ميC اسـمي محاسـبه شـده ماشـين      ظرفيت

 است. 1389: سال  3477) مطابق استاندارد ملي ايران شماره Kgلباسشويي تحت آزمون (
Wt  تحت آزمون در هر سيكل شستشو ماشين لباسشوييآب : ميزان مصرف )l    تعيـين شـده مطـابق روش (

 1389: سال  3477آزمون استاندارد ملي ايران شماره 
WRF 3/0) = 30(%بندي  : مولفه كاهش مصرف آب به ازاي هر گروه طبقه 

تحت آزمون هاي لباسشويي  ماشين ه، به ترتيب نمودار معرف الگوريتم مصرف و تعيين رتب1و جدول  1شكل در  -1يادآوري 
 مطابق استاندارد مرجع آمده است.

اعشار گـرد شـوند.    1/0، الزم است مقادير مصرف آب حاصل از نتايج آزمايشگاهي تا 1به منظور استفاده از جدول  -2يادآوري 
 شود. ميباشد، به صورت صفر در نظر گرفته  1درصورتي كه عدد حاصل از فرمول محاسباتي فوق كمتر از 
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تحت  لباسشويي  ظرفيت ماشينبراساس  ) براي تعيين رتبهlحداكثر مصرف آب در هر سيكل شستشو ( -1جدول 
 1 رابطهحاصل از آزمون 

ظرفيت
)Kg( 

 رتبه مصرف آب
1 5/1 2 5/2 3 5/3 4 5/4 5 5/5 6 

 مون ) در هر سيكل شستشو ماشين لباسشويي تحت آزlحداكثر مصرف آب (
1 30 1/25 21 6/17 7/14 3/12 3/10 6/8 2/7 6 5 
5/1 45 6/37 5/31 4/26 1/22 4/18 4/15 9/12 8/10 9 6/7 

2 60 2/50 42 1/35 4/29 6/24 6/20 2/17 4/14 1/12 1/10 
5/2 75 7/62 5/52 9/43 8/36 7/30 7/25 5/21 18 1/15 6/12 

3 90 3/75 63 7/52 1/44 9/36 9/30 8/25 6/21 1/18 1/15 
5/3 105 8/87 5/73 5/61 5/51 43 36 1/30 2/25 1/21 6/17 

4 120 4/100 84 3/70 8/58 2/49 2/41 4/34 8/28 1/24 2/20 
5/4 135 9/112 5/94 1/79 2/66 3/55 3/46 7/38 4/32 1/27 7/22 

5 150 5/125 105 8/87 5/73 5/61 5/51 43 36 1/30 2/25 
5/5 165 138 5/115 6/96 9/80 6/67 6/56 4/47 6/39 1/33 7/27 

6 180 6/150 126 4/105 2/88 8/73 7/61 7/51 2/43 2/36 3/30 
5/6 195 1/163 5/136 2/114 6/95 9/79 9/66 56 8/46 2/39 8/32 

7 210 7/175 147 123 9/102 1/86 72 3/60 4/50 2/42 3/35 
5/7 225 2/188 5/157 8/131 3/110 2/92 2/77 6/64 54 2/45 8/37 

8 240 8/200 168 6/140 6/117 4/98 3/82 9/68 6/57 2/48 3/40 
5/8 255 3/213 5/178 3/149 125 5/104 5/87 2/73 2/61 2/51 9/42 

9 270 9/225 189 1/158 3/132 7/110 6/92 5/77 8/64 2/54 4/45 
5/9 285 4/238 5/199 9/166 7/139 8/116 8/97 8/81 4/68 3/57 9/47 

10 300 251 210 7/157 147 123 9/102 1/86 72 3/60 4/50 
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رتبه 1
رتبه 1/5
رتبه 2
رتبه 2/5
رتبه 3
رتبه 3/5
رتبه 4
رتبه 4/5
رتبه 5
رتبه 5/5
رتبه 6

 
 هاي لباسشويي در برچسب مصرف آب بندي ماشين رتبههاي  نمودار محدوده -1شكل 
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 2و مطـابق روش همسـان سـازي ارائـه شـده در جـدول        Gتـا   Aگـروه، بصـورت    7برچسب مصرف آب در 

 .شود مي بندي گروه
 1در جدول هاي مشخص شده  برچسب مصرف آب با رتبه هاي وهگرسازي  همسان -2جدول 

1شماره رتبه در جدول گروه مصرف آب
A 6 
B 5/5 
C 5 
D 5/4 
E 4 
F 5/3 
G 3 

 
 گردد. نحوه تعيين گروه برچسب مصرف آب در مثال زير تشريح ميبندي،  روش گروه سازي شفافبه منظور 

ميزان مصرف ، ظرفيت اسمي و 1389: سال  3477شماره  ايرانراساس استاندارد ملي عملكرد بهاي  پس از انجام آزمون مثال:
بند  1گزارش شده است. مطابق يادآوري  l62/44 و  Kg 7تحت آزمون در هر سيكل شستشو به ترتيب آب ماشين لباسشويي 

محاسبه  3/5به مقدار  RIميزان  ،4-4سپس با توجه به فرمول محاسباتي بند  شود. گرد مي l6/44 ، ميزان مصرف آب به 4-4
تعيين  5گرد شده و بدين ترتيب رتبه مصرف آب  5عدد  ، يعنيتايي 5/0نزديكترين عدد كوچكتر از خود در بازه به شود كه  مي
 هاي لباسشويي ، شماره رتبه را تعيين نمود. بدين منظور، در رديف ماشين1جدول توان با استفاده از  همچنين ميشود.  مي

حداكثر ميزان مصرف آب در لذا  ،باشد مي l 4/50و  l 2/42كه ميزان مصرف آب بين از آنجايي ،Kg  7آزمون با ظرفيت تحت 
 Cبا گروه  5، شماره رتبه 2سپس مطابق جدول  .خواهد بود 5كه معادل رتبه مصرف  شود تعيين مي l 4/50اين بازه 

 .دگرد شود كه در برچسب مصرف آب ذكر مي سازي مي همسان

 برچسب مصرف آب 5
گذاري از  كه جداكردن پالك مشخصات نشانه ها بايد داراي دوام در نصب و چسب باشند به طوري برچسب

همچنين و در پالك مشخصات نبايد هيچگونه خم و تاب ايجاد شده باشد.  بودهوسيله نبايد به آساني ميسر 
ره و تار بوده و يا تغيير فرم داده باشند. همچنين برچسب ها بايد به آساني خوانده شوند و نبايد تي گذاري نشانه

الصاق و يا در محلي كه براحتي قابل رويت باشد، هاي لباسشويي  بايد در بخش باالي قسمت جلويي ماشين
 بندي ماشين لباسشويي نيز باشد). تواند همراه و در داخل بسته(اين برچسب مي گردد

 بموارد مندرج در برچسب مصرف آ  5-1
 بر روي آن درج گردد؛ 6و  5  مطابق شكلزير  موارد دبايمصرف آب ماشين لباسشويي  برچسب 

هاي  كه در داخل آن قطره آب رسم شده) فقط براي ماشين Sعالمت استاندارد آب (عالمت شامل حرف  -1
هاي  نههاي لباسشويي نمو برچسب مصرف آب ماشين ).5(شكل  لباسشويي توليد داخل كشور كاربرد دارد

 )؛6بوده و مندرجات متن استاندارد با آن تطابق داشته باشد (شكل  Sوارداتي بايد فاقد نماد 
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 ؛"برچسب مصرف آب ماشين لباسشويي"عبارت  -2
 تصوير قطره آب؛ -3
 گروه مصرف آب؛  -4
 نام يا نشانه تجاري سازنده؛ -5
 نام مدل يا مشخصه كاال؛ -6
 ؛هاي لباسشويي توليد داخل كشور) (براي ماشينشماره سريال ماشين لباسشويي  -7
 )؛Kgظرفيت اسمي بر حسب كيلوگرم ( -8
 )؛lميزان مصرف آب در هر سيكل شستشو بر حسب ليتر ( -9

 نشانگر گروه مصرف آب -10
 "18614مطابق با استاندارد ملي ايران شماره "عبارت  -11
 ابعاد و طرح برچسب مصرف آب  5-2

 و  mm 140طـول  و به  2شكل بايد مطابق با خانگي تحت آزمون هاي لباسشويي  برچسب مصرف آب ماشين
باشد كه در اين ابعاد حاشيه برچسب مدنظر قرار گرفتـه شـده اسـت. سـاير ابعـاد بـر حسـب         mm 85عرض 
 آمده است. 2متر در شكل  ميلي

 .باشد مي 3-5رنگي مطابق بند هاي  گروه مصرف آب در برچسب، بصورت عالمت
 هاي مورد استفاده در برچسب رنگ  5-3

 باشد. مي ها سفيدرنگ ، پس زمينه پيراموني برچسب آبي رنگ و در محل گروه3الف) مطابق شكل 
كه به صورت  شود ب) گروه مصرف آب در برچسب توسط پيكان (به رنگ آبي) در سمت راست نشان داده مي

 د.گرد پيوسته ترسيم مي
هاي فارسي از فونت  براي متن باشد. مي 4وده و نوشتار آن مطابق شكل ج) متن در تمام برچسب سفيد رنگ ب

B Mitra  و متون التين ازArial ) و تمامي بصورت برجستهBold.استفاده شود ( 
هـاي چـاپ    د) طيف رنگي مورد استفاده براي هر گروه، مشابه برچسب مصرف انرژي بـوده و براسـاس رنـگ   

 ) به شرح زير است:CMYK(روش 
 )Cyanاي ( فيروزه �
 )Magentaزرشكي روشن ( �
 )Yellowزرد ( �
 )Blackسياه ( �

شود. تركيب قرار  هاي فوق، شكل كلي طيف موجود در برچسب رنگي حاصل مي با تركيب درصدهايي از رنگ
اي،  بيانگر آن است كه صفر درصد فيروزه X-00-70-00است. بطور مثال  CMYKها نيز بصورت  گرفتن رنگ

 Gتـا   Aهـاي   اند. بنـابراين گـروه   زرد و صفر درصد سياه با يكديگر تركيب شده 100 % زرشكي روشن، %70 
 شوند. مشخص مي 3زير مطابق جدول هاي  به ترتيب با رنگها)  (فلش
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 ماشين لباسشويي تحت آزمون هاي مصرف آب رنگ گروه -3جدول 
 تركيب رنگ گروه مصرف آب

A X-00-X-00 
B 70-00-X-00 
C 30-00-X-00 
D 00-00-X-00 
E 00-30-X-00 
F 00-70-X-00 
G 00-X-X-00 

 
 باشد. به شرح زير مي 4برچسب مطابق شكل هاي  همچنين تركيب رنگ ساير بخش

سربرگ برچسب مصرف آب و بخش پائين آن به همراه آرم قطره آب در نشان استاندارد و نشانگر گـروه   �
 باشد. مي X-25-00-00مصرف آب تمامي همرنگ بوده و با تركيب 

 باشد. مي R:69 G:109 B:231 #456DE7تركيب رنگ قطره آب باالي برچسب سمت چپ بصورت �

گروه مصرف آب توسط سازمان ملي استاندارد ايران و براساس هاي لباسشويي توليد داخل كشور،  در مورد ماشين -1يادآوري 
 شود. نتايج آزمون بدست آمده، تعيين و به سازنده اعالم مي

سازنده بايـد عالمـت اسـتاندارد آب را در صـورت اخـذ مجـوز       هاي لباسشويي توليد داخل كشور،  در مورد ماشين -2وري يادآ
 استفاده از پروانه كاربرد آن بر روي وسيله نصب نمايد.

ي سازنده موظف است برچسب مصرف آب را پس از اخذ مجوز، بر روي ماشين لباسشويي و در محلي كه به راحتـ  -3يادآوري 
 قابل رويت باشد الصاق كند. اطالعات مندرج بر روي برچسب بايد بصورت خوانا و واضح باشد.

متناسب با ابعاد خارجي ماشين لباسشويي بـه شـرط حفـظ خوانـايي و وضـوح      تواند  ابعاد برچسب مصرف آب مي -4يادآوري 
 مندرجات آن، تغيير مقياس داده شود.

صرف آب بايد با مشخصات مندرج در پالك مشخصات و اسناد و مدارك وسـيله و  مشخصات مندرج در برچسب م -5يادآوري 
 همچنين برچسب مصرف انرژي مطابقت داشته باشد.  

 تواند به زبان انگليسي باشد. هاي لباسشويي وارداتي مي برچسب مصرف آب ماشين -6يادآوري 
برنامه پنجم، استاندارد برچسـب مصـرف آب    )134ماده ( ) و133نامه اجرايي، بند (ح)، ماده ( آئين 12طبق ماده  -7يادآوري 

 گيرد.   هر سه سال يكبار با رويكرد ارتقاي گروه مصرف آب و همگامي با استاندارد انرژي مورد بازنگري قرار مي
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 مترابعاد برحسب ميلي

  
 ابعاد برچسب مصرف آب ماشين لباسشويي خانگي توليد داخل   -2شكل 
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 برچسب مصرف آب ماشين لباسشويي خانگي توليد داخل  هاي مختلف در نگ بخشتركيب ر  -3شكل 
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 ابعاد نوشتارها در برچسب مصرف آب ماشين لباسشويي خانگي توليد داخل   -4شكل 
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 برچسب مصرف آب ماشين لباسشويي خانگي توليد داخل  -5شكل 
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 داتيبرچسب مصرف آب ماشين لباسشويي خانگي محصوالت وار -6شكل 

 
 

 


