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به نام خدا
آشنايی با سازمان ملی استاندارد ايران
مؤسسۀ استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به موجب بند یک مادۀ 3قانون اصالح قوانین و مقررات مؤسسۀۀ اسۀتاندارد وتحقیقۀا 
ت
صنعتی ایران ،مصوب بهمن ماه  1331تنها مرجع رسمی کشور است که وظیفه تعیین ،تدوین و نشۀر اسۀتاندارداا میۀیسرسۀمی 
ایران را به عهده دارد .
نامموسسهاستانداردوتحقیقاتصنعتیایرانبهموجبیکصدوپنجاهودومۀینجیسۀهرۀورا عۀادیادار مۀور 29/6/92بۀه
سازمانمییاستانداردایرانتغییروطینامهرماره996/33333مور 29/3/92جهتاجراابالغردهاست .
تدوین استاندارد در حوزه اا مختیف در کمیسیون اا فنی مرکب از کاررناسانسازمان ،صاحب نظران مراکز و مؤسساتعیمی،
پژواشی ،تودید و اقتصاد آگاه و مرتبط انجام می رود وکورشی امگام با مصادح میی و با توجه بهرۀرایط تودیۀد ،فنۀاور  و
تجار است که از مشارکت آگااانۀه و منصۀفانۀ صۀاحبان حۀ  و نفۀع ،رۀام  تودیدکننۀدگان ،مصۀر کننۀدگان،صۀادرکنندگان و
رود.پیشنویساستاندارداا میی ایران

واردکنندگان ،مراکز عیمی و تخصصی ،نهاداا ،سازمان اا دودتی و غیر دودتی حاص می
برا نظرخواای به مراجع ذ نفع و اعضا کمیسیون اا فنی مربوط ارسال میرود و پس ازدریافت نظراا و پیشنهاداا در کمیتۀ
میی مرتبط با آن ررته طرح و در صورت تصویب به عنوان استاندارد مییسرسمی ایرانچاپ و منتشر می رود .
میکننددرکمیتۀ
سازماناا عالقه مند و ذ صالح نیز با رعایت ضوابط تعیین رده تهیه 

پیش نویس استاندارداایی که مؤسسات و
میی طرح و بررسی و درصورت تصویب ،به عنوان استاندارد میی ایران چاپ و منتشر می رود.بدینترتیب،استاندارداایی میی تیقی
می روند که بر اساس مفاد نورته رده در استاندارد میی ایران رمارۀ  3تدوین و در کمیتۀ مییاستاندارد مربوطکۀه سۀازمانمیۀی
استانداردایرانتشکی میداد به تصویب رسیده بارد .
1
9
سازمانمییاستاندارد ایران از اعضا اصیی سازمان بین ادمییی استاندارد)، (ISOکمیسیون بۀین ادمییۀیادکتروتکنیۀک) (IECو
سازمان بین ادمییی اندازه رناسی قانونی)3(OIMLاست و بهعنوان تنهۀا رابۀط 2کمیسۀیون کۀدکسغۀیایی) 3(CACدر کشۀور
فعادیت می کند.در تدوین اسۀتاندارداا  میۀی ایۀران ضۀمن توجۀه بۀه رۀرایط کیۀی و نیازمنۀد اۀا  خۀا  کشۀور ،از آخۀرین 
بینادمییی بهرهگیر میرود.

پیشرفتاا عیمی ،فنی و صنعتی جهان و استاندارداا
سازمانمییاستانداردایرانمی تواند با رعایت موازین پیش بینی رده در قانون،برا حمایت از مصر کنندگان،حفۀ  سۀالمت و
ایمنی فرد و عمومی،حصول اطمینان از کیفیت محصوالت و مالحظات زیست محیطی و اقتصاد  ،اجرا بعضی از استاندارداا
میی ایران را برا محصوالت تودید داخ کشور و/یا اقالم وارداتی ،با تصویب رۀورا  عۀادی اسۀتاندارد،اجبۀار  نمایۀد .سۀازمان
میتواند به منظور حف بازاراا بین ادمییی برا محصوالت کشور ،اجرا استاندارد کاالاا صادراتی ودرجهبنۀد  آن را اجبۀار 

سازماناۀا و مؤسسۀات فعۀال درزمینۀۀ مشۀاوره ،آمۀوز،،

نماید.امچنین برا اطمینان بخشیدن به استفاده کنندگان از خدمات
آزمایشگاهاا ومراکز کادیبراسیونسواسنجی

سیستماا مدیریت کیفیت و مدیریت زیستمحیطی،

بازرسی ،ممیز و صدورگواای
سازماناا و مؤسسات را بر اساس ضوابط نظام تأییدصۀالحیت ایۀران ارزیۀابی

وسای سنجش ،سازمانمییاستانداردایران این گونه
آناا نظارتمۀی کنۀد.تۀروی  دسۀتگاه
آناا اعطا و بر عمیکرد 
الزم ،گوااینامۀ تأیید صالحیت به 
میکند و در صورت احراز ررایط 

یکااا ،کادیبراسیونسواسنجی وسای سنجش ،تعیین عیار فیزات گرانبها و انجام تحقیقاتکاربرد بۀرا  ارتقۀا  سۀطح
بینادمییی 

استاندارداا میی ایران از دیگر وظایف این سازمان است .
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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پیشگفتار

چراغاا دفنی"که پیشنویس آن درکمیسیوناا مربوط
چراغاا -قسمت  :13-9مقررات ویژه -
استاندارد"  
توسطکمیسیونفنی تهیه و تدوین رده ودرافتصدوبیستوچهارمین اجالسیه کمیتۀمیی استانداردبرقو
ادکترونیک مور  1329/11/96مورد تصویب قرارگرفته ا ست ،اینک به استناد بند یک مادۀ   3قانون اصالح
قوانین و مقررات مؤسسۀ استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران ،مصوب بهمن ماه ،1331به عنوان استاندارد میی
منتشرمیرود .

ایران
برا

حف

استاندارداا

امگامی و اماانگی با تحوالت و پیشرفتها

میی و جهانی درزمینۀ صنایع ،عیوم و خدمات،

میی ایران درمواقع دزوم تجدیدنظرخوااد رد و ار پیشنهاد

که برا

اصالح و تکمی این

استاندارداا ارائه رود ،انگام تجدیدنظر درکمیسیون فنی مربوط مورد توجه قرارخواادگرفت .بنابراین ،باید
امواره ازآخرین تجدیدنظراستاندارداا میی استفاده کرد .
منبعوماخی که برا تهیۀاین استاندارد مورداستفاده قرارگرفته به ررح زیر است :
IEC 60598-2-13: 2012, Luminaires -Part 2-13:Particular requirements - Ground recessed
luminaires

ز

چراغها -قسمت  :31-2مقررات ويژه -چراغهاي دفنی
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هدف و دامنه کاربرد

استانداردچراغاا،تعیینمقرراتمربوطبهچراغها دفنیکهبامنابعنور ادکتریکیکهبا

اد ازتدویناین
ودتاژ کمتر از  1999Vبرا کاربرداا داخیی وبیرونی ازجمیه باغاا ،باغچهاا ،راهاا عبور  ،پارکینگاا،
رواا،مناط پیادهرو ،مناط اطرا استخر بجزمناطقیبرا ،SELVمهد
پیاده 
پیستاا دوچرخهسوار  ،

میبارد .
کودكااوکاربرداا مشابه ،

صورتیکه در

بانداا فرودگاه ،به
این قسمت از استاندارد چراغاا دفنی برا جادهاا اتومبی رو و برا  
میروند .
استانداردبینادمیییIEC61827ذکرردهاست،استفادهن 

3-3-31

مراجع الزامی 

بینادمیییIEC60598-1معتبراستند .
مقرراتصفرازاستاندارد 

2-31

مقررات عمومی آزمونها

بینادمییی IEC60598-1معتبراستند .
مقرراتصفرازاستاندارد 

1-31

تعاريف 

،بهامراهتعاریفزیرمعتبراستند .
بینادمییی IEC60598-1
تعاریفبخش1ازاستاندارد 


1

3-1-31

چراغهاي دفنی

چراغاا مناسببرا نصبدرزمیندارا اتصاالتمنبعتغییهوقطعاتادکتریکیقراردادهردهدرزیرسطح

زمین .

2-1-31

حداکثر دماي اسمی سطح

T
باالتریندما سطحبیرونیدردسترسدرررایطاستفادهعاد مطاب بابند .19-13
 4-31

طبقهبندي 

طبقهبند روند .
بینادمییی  IEC60598-1
چراغاابایدمطاب بابخش9ازاستاندارد 


 0-31

نشانهگذاري 

بینادمییی  ،IEC60598-1بهامراه مقررات بنداا  1-3-13تا  3-3-13این
مقررات بخش  3از استاندارد  
استانداردمعتبراستند :
3-0-31

باراسمیبرحسبنیوتن،مطاب بابند1-6-13سذکرردهدردستورادعم سازنده  .

2-0-31

حداکثردما اسمیسطحTبرحسبدرجهسیسیوس:نمادTبایدرو چراغمطاب باستون

و/یابهصورتیکهدردستورادعم سازندهقیدرده

سب ازجدول 1-3ازاستانداردبینادمییی IEC60598-1
است،درجردهبارد .
1-0-31

اطالعاتدستورادعم سازنده،بادرنظردارتنجعبهاتصالبیرونی،درصورتدزوم .

مطابقت،بابازرسیوبررسیانجاممیرود .


9

6-31

ساختار

،بهامراهمقرراتبنداا  1-6-13تا 3-6-13معتبر
بینادمییی IEC60598-1
مقرراتبخش 2ازاستاندارد 
استند :

خرابمیروند.

يادآوري -ممکناستتعداد نمونهاضافیبرا انجامآزمونااالزمبارد،چونتعداد ازآنها

3-6-31

مقاومت در برابر بارهاي ايستا

چراغاابایددربرابرحداق بارایستا ذکرردهدردستورادعم سازندهمقاومتکنند .

مطابقت،باانجامآزمونزیربررسیمیرود :

نمونهمطاب بااستفادهعاد ذکرردهدردستورادعم سازندهنصبمیرود .
بارآزمونباروادار  ،±%3بهوسییهیکاستوانهاستی نوخادیکهدارا یکنوار الستیکیدرتماسباچراغ
اعمالرود .

میبارد،بایدبهنوكچراغ

قطر استوانه توخادی باید  39 mmبارد ،یا درصورتی که کوچکتر از  39 mmبارد به انداره قطر  Dچراغ
باردسبهرک 1مراجعهرود  .
ضخامتاستوانهتوخادیاستی باید 39mmبارد .
مشخصاتنوارالستیکیبایدبهررحزیربارد :
 سختی= 63±3طب دستورادعم ”رور“A؛میییمتر.
 ضخامت= 19باید در طول آزمون ،محور عمود  ،عمود و منطب بر مرکز اندسی پورش مات بارد سبه رک  9مراجعه
کنید  .

3

باربایدبصورتیکنواختبایکنوار الستیکی،بانر کمتراز 3999 N/minاعمالرود.حداکثرباربایدبه
مدتیکدقیقهاعمالرود .

پسازآزمون،نمونهبایدبامقرراتبند1-13-2ازاستانداردبینادمیییIEC 60598-1سیعنیمقرراتآزمون
ضربهمکانیکی مطابقتدارتهبارد .
چراغ
راس


شکل  – 3ابعاد پايه مشخص شده در پیوست "ادف" 


2

استوانهالستیکی

چراغ

نگهدارندهآزمون

نگهدارندهآزمون

استوانهفوالد
نوارالستیکی

چراغ

نگهدارندهآزمون

نگهدارندهآزمون


شکل  – 2وسايل آزمون بار ايستا

3

2-6-31

مقاومت در برابر گشتاور و بارهاي بُرِشی

3

چراغاا طراحی رده برا استفاده در مناطقی که وسای نقییه موتور میتوانند در آن رفت وآمد کنند،

غیرمارینرو،پارکینگوغیرهسبهمواردس 3وس 2ازجدولادف 1-مراجعهکنید بایددربرابر

راهاا 
امانند :
درحالحرکت،درحالترمزورتابگیر مقاومبارند .

نیرواا اعمالردهبهوسییهچر خودرو
بررسیمیرود .

مطابقت،باانجامآزموناا بنداا 1-9-6-13و9-9-6-13


3-2-6- 31

آزمون گشتاور

میگیرندبایدقابییتپییر،تنشمکانیکیرادارتهبارند.
قسمتااییازچراغکهتحتنیرو چرخشی9قرار 

اتصاالتبیناینقسمتاابایدنیرو 39نیوتنیبهمدتیکدقیقهتحم کنندسبهرک 3مراجعهکنید .ار

اتصالبایدجداگانهآزمونرود .
پسازآزمون،نمونهبایدبامقرراتبند 1-13-2ازاستانداردبینادمیییIEC60598-1سیعنیمقرراتآزمون
ضربهمکانیکی مطابقتدارتهبارد .

يادآوري -آزمون با اين هدف انجام می شود که کنترل اجزاء قطعات محکم کننده و چراغ در زمین ،بررسی شود.





1 - shear loads
2- rotational force

6



نیرو فشار اعمالردهبهمییه=39نیوتنبهمدت69ثانیهسمثال



شکل  – 1نمايش آزمون گشتاور 
2-2-6-31

آزمون بار بُرِشی

بهامانقسمتاا قبیی به

به وسییهآزمونمشابهبا بند،1-9-6-13بهتدری نیرو کششی  3کییونیوتن 
مدتدستکم3ثانیهامانهبیشتراز19ثانیهبایداعمالرود،سپسدرصورتتردید،بهامانرک درجهت
درازا مییهبرا 99مرتبهدرجهتمحورمرکز نصبچراغدوبارهراارودسبهرک 2مراجعهکنید  .
پسازآزمون،نمونهبایدبامقرراتبند1-13-2ازاستانداردبینادمیییIEC60598-1مطابقتدارتهبارد.
سیعنیمقرراتآزمونضربهمکانیکی  .


3

ادف-ریشه
ب-حیقه
پ-قسمتاصیی
ث-زمین
نیرو کششیاعمالردهبهمییه=  5کیلو نیوتن بر  20مرتبه





شکل  -4تصوير آزمون بار بُرِشی

1-6-31

مقاومت در برابر شوکهاي حرارتی

ریشهبایددربرابرتأثیرروكاا حرارتیمقاومبارد .

مطابقت،باانجامآزمونزیربررسیمیرود :

ررطگیار 
ایناستاندارد،پیش 

چراغوپورشریشها بایدبرا آزموندوامحرارتیذکرردهدربند19-13

روند .
چراغبایدتاحدامکانروبهباالوسطحپورشریشها آنبصورتافقیقراربگیرد .چراغتازمانیکهدما 

ریشه به دمایی که در آزمون دوام حرارتی اندازه گیر رده بود برسد ،بکار انداخته میرود .سپس چراغ

خامو،ردهوازمنبعادکتریکیجدامیرود .بالفاصیهپسازجداساز منبعادکتریکی،یکدیترآبیخ
سحداکثر 3˚Cبایدازیکبیند تقریباًیکمتر رو پورشریشها ریختهرود.زمانالزمبرا ریختن
آبنبایداز3ثانیهبیشتررود .

3

احتیاطاا ایمنیمناسببرا محافظتاز

ردیدپورشریشها رود.بایستی 

اینآزمونمیتواندموجبترکیدن 

يادآوري-
ارخا و محیط اطرا در حین انجام آزمون درنظر گرفته رود .بهعنوان مثال :پوریدن دباس و ماسک ایمنی ،استفاده از
صفحهاا عمود پبرامونچراغتحتآزمون بهمنظورمحافظتازپیرامونوارخا وبکارگیر ظرفیدستهبیندبهمنظور

ریختنآبازفاصیهزیاد.

مطابقت،بابازرسیچشمیوبررسیمیرودوریشهنبایدرکستهرود .


4-6-31

لبهها

میییمترگردردهیامعادلآنپخ1روند .
تمامدبهاا دردسترسبایدبایکرعاعبیشاز 1/3

سطوحدبهاا باالییسواررده،بایدصا وبدونزبر ،براقونظایرآنبارند .

مطابقت،بابازرسیبررسیمیرود .


0-6-31

مقاومت مکانیکی

،بهامراهیکانرژ ضربها جدید 3نیوتن
بینادمییی IEC60598-1
مقرراتبخشاا  13-2ازاستاندارد 

اعمالمیرود .

متر،

7-31

فواصل خزشی و هوايی

بینادمیییIEC60598-1معتبراستند .
مقرراتبخش11ازاستاندارد 

8-31

تمهیداتی براي زمین کردن

بینادمیییIEC60598-1معتبراستند.
مقرراتبخش3ازاستاندارد 


1 -chamfering.

2

2-31

ترمینالها

بینادمیییIEC60598-1معتبراستند .
مقرراتبخشاا 12و13ازاستاندارد 


يادآوري -اين يادآوري در ايران کاربرد ندارد.

35-31

سیمکشی بیرونی و درونی

،بهامراهموردزیر،معتبراست :
بینادمییی IEC60598-1
مقرراتبخش3ازاستاندارد 
کهبوسییهسازندهتداركدیدهردهاند،بایدحداق با

برا استفادهبیرونی،کاب اابرا اتصالبهمنبع،انگامی
خصوصیاتمکانیکیوادکتریکیازنوعزیرمعادلبارند .
 استانداردمییرماره 1296تحتعنوان:کاب اا باعای پالستیکیباااد اا جریانوودتاژاسمینهبیشتراز .339 V
 سایر کاب اا غالفدار پالستیکی  239/339 Vمطاب با قوانین سیمکشی محیی ،سبهعنوان مثال:HO7RN8Fو . ....
مطابقت،باانجامآزمونچشمیواستفادهازکاب مناسببرا چراغ،بررسیمیرود .

33-31

حفاظت در برابر شوک الکتريکی

بینادمیییIEC60598-1معتبراستند .
مقرراتبخش3ازاستاندارد 
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32-31

آزمونهاي دوام و گرمايش

،بهامراهمواردزیر،معتبراستند .
بینادمییی IEC60598-1
مقرراتبخش19وپیوست"ت"ازاستاندارد 
بینادمییی
چراغاا دفنیبایدتحتآزموناا ذکرردهدربنداا  6-19،3-19،2-19و 3-19ازاستاندارد 

بینادمییی
پسازآزمونساا بند9-2اماقب ازآزموناا بند3-2ازبخش2ازاستاندارد 

IEC60598-1
گفتهرده،قراردادهمیروند .

صورتیکهدربند13-13

 IEC60598-1
،به
بینادمییی،IEC60598-1چراغ
برا آزموناا بنداا  6-19، 3-19،2-19،3-19و 3-19ازاستاندارد 
بینادمییی  IEC60598-1درآزمون پایه موقتی
باید در وضعیت کار عاد نصب رده و مطاب با استاندارد  
مطاب با پیوست "ت" از استاندارد بین ادمییی   IEC60598-1برا کییه کاربرداا تغییه رود یا برا 
کاربرداا محدود،مطاب بادستورادعم سازندهبارد .
برا آزموناا بنداا 2-19و3-19موردزیرمعتبراست :
اگر سطح تابش نور بوسییه یک تور با یک صفحه فیز نازك پورانده رده بارد ،اندازهگیر اا باید رو 
این صورتبر رو قسمتاا 
قسمتاا مات،درصورتیکهبوسییهانگشتکآزمونقاب دمسبودهودر غیر  

بیرونی،انجاممیرود .

ماتوقسمتاا فیز دردسترس،نبایدازاندازهدما مشخصردهدربند

اندازهگیر ،دما پورشاا
با  
9-3-13بیشتررود .

31-31

مقاومت در برابر نفوذ گرد و غبار ،اجسام سخت و رطوبت

،بهامراهموردزیر،معتبراستند .
بینادمییی IEC60598-1
مقرراتبخش2ازاستاندارد 
بینادمییی  IEC60598-1باید با ترتیب آزموناا 
ترتیب آزموناا ذکررده در بخش  2از استاندارد  
ذکرردهدربند19-13جایگزینروند .
چراغاابایدحداق بامقررات IP65یاIP67سبرحسبکاربر مطابقتدارتهبارند .

11

صورتیکهدردستورادعم سازندهمشخصرده،انجامروند .


آزادیابه
آزموناابایددرفضا 

دادهردهسبهعنوانمثال:محفظه

چراغبایدبادوازمجانبیا،رو وسییهآزمونپارشآبقرار 

برا   IPX5
بیرونی یا مطاب

با مقررات دستورادعم

سازنده ،مطاب

بینادمییی 
با بند  6-9-2از استاندارد  

IEC60598-1بارد .
برا  IPX7چراغ باید بصورت استفاده عاد  ،نصب و بهکار انداخته رود و تا اینکه درجه حرارت پورش
ریشها آندرخاللآزموندمایی بهحداکثربرسد.سپسچراغبایدخامو،ردهوبالفاصیهمطاب بابند 

 3-9-2ازاستانداردبینادمییی IEC60598-1درآبغرق رود.چنانچهسازندهچراغاطالعاترورنیدر
مورداینکهچراغبتوانددربرابرتماسباریز،قطراتنصبرود،دادهبارد،بنابراینچراغبایدتنهاباIP65
مطابقتدارتهبارد.ازاینروانجاماینآزمونضرور نیست .
چراغبهامراهدوازمجانبیوکابیشمطاب بابند 9-9-2ازاستانداردبینادمیییIEC60598-1

برا  IP6X
گردوغبارقراردادهمیرود .


درمحفظه
يادآوري -امکانات درنظرگرفته رده به منظور جیوگیر از فشاربیش از حد ،مشروط بر اینکه چراغ با آزمون IP67مطابقت
دارتهبارد،مجازاست .

مطابقت،بابازرسیبررسیمیرود .


34-31

مقاومت عايقی و استقامت الکتريکی

مقرراتبخش19ازاستانداردبینادمیییIEC60598-1معتبراستند .

30-31

مقاومت در برابر حرارت ،آتش و ايجاد مسیر خزشی

مقرراتبخش13ازاستانداردبینادمیییIEC60598-1معتبراستند .

19

پیوست الف
(اطالعاتی)
راهنما براي نصب صحیح


این راانما بهمنظور اطالعرسانی طراحان سیستماا رورنایی درکاربرداا ویژه چراغ ،بویژه در مورد
دودیتاا دمایی،ابعادومقاومتدربرابربارایستامیبارد .

مح
رو،اا نصب،مطاب قوانینسیمکشیکشور ،اودویتبامقرراتمیّینصب
انتخاب اریکاز 

درارتباطبا 
خواادبود .
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جدول الف 3-کاربردهاي ويژه چراغها و محدوديتهاي دمايی ،ابعاد و مقاومت در برابر بارهاي ايستا

موارد مورد استفاده
-3

در مناطقی که در حالت

عادي در

بار ايستا

دما
T
˚C
a

ارتفاع
H
mm
b

kN
c

X

X

X

دسترس نیستند

(مطابق قوانین سیمکشی) 

 199

9
d

درتمامی سایر نقاط در

63یا39
e

 33

امانندباال،امادرمناط برفی

63یا39
e

.
d

 29

.
d

 -2در

مناط دردسترس محدود

سبهعنوان مثال :فقط مخصو 

دوچرخهسوارااوافرادپیاده 

-1

عنوانمثال ،جادهاا 
دسترس سبه 
وپارکینگااوغیره 

غیرمارینرو


-4

بادارا عوام یخزدایی 
 -0درمناط خا  :جااایی که
دما میتواند باعث آسیب رود
سبهعنوان مثال :مهدکودك ،استخر

رناوغیره 

3

 99

 99
3

يادآوري – دقتهاي الزم بايستی در مورد سازگاري شرايط محیطی خاص و ساختار چراغ و حضور عوامل يخزدايی و جوّ نمکی
و ...لحاظ شود.

الف -حداکثرمقدار؛بهبنداا 9-3-13و19-13مراجعهکنید .
،قسمتاا باالییبیرونزدهردهاززمینبایستی

میییمتر
صفرمیییمتر تا 33

ب -حداکثرمقدار؛بهجدول1مراجعهکنید.از
ازفاصیه 3mmدبهباالییباردسبرا ایجاددبهمناسب  .

دارا ریبحداکثر˚max=35

پ -حداق مقدار؛بند1-6-13راببینید 
رونصبمیروند ،بهعنوانمثال :نزدیک

میییمتر دراینمناط وتا 93مییی متر،انگامیکهدرمناط غیرپیاده
ت  -تا  3
دیوارااوساختماناا .

ث 63˚C -برا قسمتاا  فیز حفاظت نشده و   39˚Cبرا ریشه .برحسب نوع خا
خطرپییر .
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نصب سدر عم برا تخمین

