
BO KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHE CỘNG HOA XÃ HỘI CHU NGHĨA VIET NAM 

TONG CUC TIỂU CHUAN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
ĐO LƯỜNG CHÁT LƯỢNG   
  

Số; 4487#7TÐC - HCHQ Hà Nội, ngày 08 thang 6 năm 2022 

L GIAY CHUNG NHẬN 
DANG KY HOAT DONG THU NGHIEM 

Cin cw Nghị định số 107/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 nắm 2016 của Chính 
phủ quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ đánh giá sự phù hợp và Nghị định sé 

154/2018/NĐ-CP ngày 09 thang 11 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bồ sung, bãi 
bỏ một số quy định về điều kiện đâu tu, kinh doanh trong lĩnh vực quan ly nhà nước 
của Bộ Khoa học và Công nghệ và một số guy định vê kiểm tra chuyên ngành; 

Căn cứ Quyết định số 08/2019/QĐ-TTg ngày 15 tháng 02 năm 2019 của 
Thủ tưóng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyên hạn và co cấu tổ chức 
của Tổng cục Tiêu chuẩn Do lường Chất lượng trực thuộc Bộ Khoa học và Công 

nghệ, 

Xét dé nghị của Vu trưởng Vụ Đánh giả hợp chuẩn và hợp quy, Tổng cục 

Tiêu chuẩn Do lường Chất lượng chứng nhận: 

1. Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Do lường Chất lượng 3 (thuộc Tổng 

cục Tiêu chuân Do lường Chat lượng) 

Địa chỉ trụ sở: Số 49 Pasteur, phường Nguyễn Thái Binh, Quận 1, thành 

phô Ho Chi Minh. 

Điện thoại: 028.38294274 Fax: 028.38293012 

Email: gt-tonghop@quatest3 .com.vn/info@quatest3.com.vn 
  

Dia chi nơi thử nghiệm: 

a) Khu Thử nghiệm Biên Hòa: 

Số 7 Đường số 1, khu Công nghiệp Biên Hòa 1, tinh Đồng Nai. 

Điện thoại: 0251.3836212 Fax: 0251.3836298 

Email: tn-eskh@quatest3.com.vn 
  

b) Khu Van phong va Phong Thi nghiém: 

Lô C5, Đường K1, KCN Cat Lái, Quận 2, TP. Hỗ Chí Minh 

Điện thoại: 028.382 942 74 Fax: 028.382 930 12 

Email: gt-tonghop@quatest3.com.vn 
  

Đã đăng ký hoạt động thử nghiệm đối với tổng hợp đa ngành trong lĩnh vực thử 

nghiệm Cơ; Không phá hủy; Vật liệu xây dựng; Điện - Điện tử; Hóa; Sinh 

(Danh mục sản phẩm, hàng hóa, phép thủ, tiêu chuẩn và phương pháp thử nghiệm 

theo Phụ lục kèm theo Giấy chứng nhận này). tự



2. Số đăng ký: 77/TN - TDC. 

3. Giây chứng nhận có hiệu lực năm (05) năm kế từ ngày ký./ lí 

TRUONG Noi nhận: KT. TONG CUC’ 

PHO TONG CUC TRUONG - Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn 

Đo lường Chất lượng 3; 
- Bộ KHCN (dé b/c); 
- Phó TCT Phụ trách Hà Minh Hiệp (dé b/c); 

- Luu: VT, HCHQ 
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TT Tên sân phẩm/phép thử Me eo ae 

| 3933 | BS EN 14730-1:2006+A 1 2010 

3934 | Thử nghiệm siêu am BS EN 14587-3:2012 

3935 ISO 17640:2017 

Ð_ | LĨNH VỰC THU NGHIỆM ĐIỆN - ĐIỆN TU 3 

Dây va cáp điện — Ruội dẫn của cáp cách điện. ... 

3936 | Kết câu L 

3937 | Đường kínhsợi ¬ TCVN 6612:2007 

3938 | Đường kính ruột dẫn s (IBC 60228) 

3939 | Điện trở một chiều 6 '20%€ " - 

Dây và cáp điện - Cáp cách điện bằng PVC điện áp đến 450/750 0V 

3940 | Ghi nhãn ¬ 

3941 | Ký hiệu lõi aa 

| 3942 | Kết cấu của ruột dẫn TA 

3943 | Đường kính ruột dẫn ¬ 7 

3944 | Đường kính sợi dẫn ' 

3945 | Chiều dày cách điện = = 

3946 | Đường kính ngoài cách điện Hệ tiêu chuẩn TCVN 6610:2014 

` ————| (IEBC 60227) và các tiêu chuẩn liên 

3947 | Chiêu dày vỏ bọc bên trong 1 quan/viện dẫn 

3948 | Chiêu dày vỏ bọc bénngodti - 

3949 | Đường kính ngoài của cáp  - | 

3950 | Điện trở ruột dẫn 1 7 

3951 | Thử chịu điện áp - 

3952 | Điện trở cách điện ở 70°C/90°C 

3953-1-Dé bền kéo và giãn đài cách điện khi dứt 

3954 | Độ bền kéo và giãn dài cách điện sau lão hóa 

3955 | Tổn hao khối lượng của cách điện “| 

3956 | Độ bền kéo và giãn dai vỏ boc khi đứt Hệ tiêu chuẩn TCVN 6610:2014 
= — (IEC 60227) và các tiêu chuẩn liên 

3957 | Độ bền kéo và giãn dài vỏ bọc sau lão hóa | quan/viện dẫn 

| 3958 Tổn hao khối lượng của vỏ ; :   
  {
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TT Tên sản phẩm/phép thử Phương pháp thử nghiệm 

Thử nghiệm không nhiễm bẩn (Độ bền kéo 
3959 | và giãn dài cách điện và vỏ bọc sau lão hóa 

trên mâu cáp hoàn chỉnh) 

3960 | Thử nén ở nhiệt độ cao cho cách điện 
3961 | Thử nén ở nhiệt độ cao cho vỏ bọc 

3962 | Thử uốn ở nhiệt độ thấp đối với cách điện 

3963 Thử uốn / giãn dài ở nhiệt độ thấp đối với Hệ tiêu chuẩn TCVN 6610:2014 
_ |vöbọc _ (IEC 60227) và các tiêu chuẩn liên 

3964 | Thử va đập ở nhiệt độ thấp quan/viện dan 

3965- | Thử sốc nhiệt đối với cách điện 

3966 | Thử sốc nhiệt đối với vỏ bọc - 
3967 Thử nghiệm ia ngọn lửa | 

3968 | Thử nghiệm uốn 

3969 | Thử nghiệm giật cục 

3970 | Thử nghiệm tách lõi ` 

3971 | Thử nghiệm tính mềm dẻo l Ẵ 

3972 | Thử ôn định nhiệt cho cách điện PVC/E LỄ 

Dây và cáp điện - Cáp điện lực điện áp từ 0,6/1,0(1,2) kV đến 18/30(36) kV ef 

3973 Kết cầu ruột dẫn - 

3974 | Điện trở ruột dẫn 

3975 | Đường kinh sợi dẫn 

3976 | Thử uốn kết hợp vái thử phóng điện cục bộ 

3977 lệ nh kỳ nhiệt kết hợp với thử phóng điện “ae $03) BÉ tệ sinh 

—Ừ = quan/vién dan 
3978 | Do tanồ 

3979 | Thủ xung kết hợp với thử chịu điện áp 

3980 | Thử điện áp 

3981 Điện trở suất của mắn chắn ruột dẫn 

3982 | Điện trở suất của màn chắn cách điện 

3983 | Điện trở suất khối của cách điện Hệ tiêu chuẩn TCVN 5935 :2013 
" — (IEC 60502) và các tiêu chuẩn liên 

3984 | Chiêu dày cách điện quan/viện dẫn 

3985 | Chiều dày vỏ bọc phân cách 
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    | 4014     Thử co ngót cho cách điện XLPE 

ae a phâm/phép Huế Phương pháp thir nghiệm 

3986 | Chiều dày vỏ bọc bên ngoài 

Í sgø7 | guấtkép đất võ giMmdMidấhdiện — - 

3988 Suất kéo đứt và giãn dài sảnh điện sau lão hóa 

3989 | Suất kéo đút và giãn dài vô bọp 

| 3990 Suất kéo dứt và giận dã vỏ 5 bgG sau láo hóa 

399] Thử lão hóa bo ‘sung trên mẫu cáp hoàn 

chỉnh 

3992 | Tén hao khôi lượng của vỏ bọc : Hệ tiêu chuẩn TCVN 5935:2013 

3993 | Thử nén ở nhiệt độ cao cho cách điện (IBC 60502) và các tiêu chuẩn liên 

3994 | Thử nén ở nhiệt độ cao cho vỏ bọc quan/vign dain 

jogs, | Thử khả năng chịu nhiệt độ thấp cho cách | 
điện 

3996 | Thử khả năng chịu nhiệt độ thấp cho vỏ bọc 

l 3997 | Thử va đập ở nhiệt độ thấp cho vo boc 

| 3998 Thử sốc nhiệt đối với cách điện xơ 

3999 Thử sốc nhiệt đối với vỏ bọc 

4000. | Thử n nóng cho cách điện 

4001 | Thử nóng cho vỏ bọc có 

4002 Thử ngâm dầu cho vỗ bọc đàn hồi 7 

| 4003 Thử ngắm nước cho cách điện | 

4004 |Thửchy - { 

4005 Thử nghiệm tính kháng ôzôn của sảnh điện 

~ | EPR và HEPR 

4006 | Thử nghiệm cháy lan cho cáp đơn 

4007_ | Thử nghiệm cháy lan cho cụm cáp 

4008 | Thử nghiệm phát thải khói 

4009 | Thử nghiệm phát thải axit 

4010 | Thử nghiệm pH và độ dẫn 

4011 | Thử nghiệm hàm lượng flo 

4012 | Thử nghiệm tính độc hai — | Hệ tiêu chuẩn TCVN 5935:2013 
—| (IEC 60502) va các tiêu chuẩn liên 

4013 | Hàm lượng carbon den của vỏ bọc quan/viện dẫn 
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r Tin sẽ ẫ & i TT Pen sản hôm phốp thú _ Phượng nhấp thử nghiệm 

4015 | Thử uốn đặc biệt 

4016 | Xác định độ cứng của cách điện HEPR 

Xác định mô dun đàn hồi của cách điện 
4007 HEPR 

4018 | Thử co ngót đối với vỏ boc PE 

Thử nghiệm co bé sung trên vỏ bọc ngoài 4019 i : 
không có halogen 

4020 | Thử co ngót cho cách điện XLPE 

4021 | Thử co ngót đối với vỏ bọc PE 

hử khả nai óc lớp màn chắn cách điệ : : 4022 | Thử = năng bóc lớp man chăn cách điện Hệ tiêu chuẩn TCVN 5935:2013 

4023 | Thử ngâm nước dọc trục (LEC 60502) và các tiêu chuẩn liên 

4024 | Xác định độ cứn của cách điện HEPR quanta 
Xác định mô dun đàn hồi của cách điện 

4025 HEPR 

4026 | Thử ổn định nhiệt cho cách điện PVC 

4027 | Thử uốn đặc biệt 

4028 | Thử ngâm dầu cho vỏ boc đàn hồi 

Khí cụ điện, thiết bị điện hạ áp - Aptomat báo vệ quá đòng, bảo vệ đòng rò 

4029 | Phân loại 

4030 | Dac trưng 
GIÍ HÙNG và sáo Tông tn bes TCVN 6434-1:2008 

4031 | Ghi nhãn và các thông tin khác (IEC 60898-1) 

4032 | Diéu kiện tiêu chuẩn TCYN 6950-1:2007 

4033 | Cơ cấu (IEC 61008-1) 

4034 | Khe hở không khí và chiều dài đường rò LUYN 6251-1:2007 
—= (IEC 61009-1) 

—4035—| VỊ, bộ phận mang dong và môi nội 

4036 | Đầu nối dùng cho dẫn bên ngoài 

4037 | Tính không lắp lẫn TCVN 6434-1:2008 

4038 | Độ bền không phai của nhãn (IEC 60898-1) 

4039 Độ tin cậy của vit, các phần dẫn dòng điện DEVIN 6950-1200 
và các môi nối (IEC 61008-1) 

4040 Độ tin cậy của các đầu nối dùng cho dây dẫn TCVN 6951-1:2007     ngoài 

  

(IEC 61009-1) 
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TE Tên sắn pham/phép thir xa chuan/Quy MS 
= Phương pháp thứ nghiệm _ 

4041 | Thử nghiệm bảo vệ chống điện giật 

4042 | Đặc tính điện môi 

4043 | Độ tăng nhiệt và đo tồn hao công suất 

4044 | Thử nghiệm 28 ngày 

4045 | Đặc tính cắt TCVN 6434-1:2008 

4046 | Độ bền cơ và độ bền điện CEs 66050-4 
— — FCVN 6950-1:2007 

4047 | Thử chịu xung cơ học và thử va đập (IEC 61008-1) 

4048 | D6 bén chiu nhiét TCVN 6951-1:2007 

4049 | Hoạt động của cơ cấu kiểm tra (IEC 61009-1) 

4050 Kha năng thực hiện với dòng điện ngăn 

mạch 

4051 Giới hạn quá dòng trong trường hợp có tái 

| pha vào RCBO 3 cực hoặc 4 cực 

Tác động của RCBO có chức nắng phụ 

4052 thuộc điện áp lưới, trong trường hợp có sự 

cô điện áp lưới 

4053| Độ bền chin nhiệt bất thường và cháy 

4054 | Độ bền chống gi 

4055 | Thử diện áp xung, 

4056 | Thử lão hóa linh kiện điện tử 

Day và cáp - Day trần dùng cho (ái điện trên không 

J ỎỘ...- TCVN 6483:1999 
4058 SO Oo sô lớp xoăn, chiều xoăn, bội sô bước (IEC 61089) 

Xanh - se TCVN 11337: 2016 

4059 | Khối lượng dây (IEC 61395 ) 

4060—Hehotrone-ms TCVN 8090: 2009 

4061 | Độ bền của dây (thử trên sợi nhôm và thép (IEC 62215) 

A . š . 

t đút và độ giãn di ô = 4062 Su kéo đút và độ giãn dài sợi nhôm TCVN 6483:1999 

4063 —— đứt, ứng suất 1 % và độ giãn dài (IBC 61089) 

: 1 — TCVN 11337: 2016 

4064 | Dường kính sợi và diện tích mặt cat (IEC 61395 ) 

4065 | Đường kính ruột dẫn TCVN 8090: 2009 

4066 | Điện trở một chiều của dây dẫn (IEC 62219)   
    (
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Ty Tén san phẩm/phép thú Trew chun Ony trình _— 2 - Phương pháp thử nghiệm 
4067 | Thử quấn sợi nhôm 

4068 | Thử xoắn sợi thép 

4069 | Thử quấn sợi thép 

"4070 | Khối lượng lớp mạ kẽm của sợi thép TCVN 6483:1999 

4071 | Nhiệt độ chảy nhỏ giọt của mỡ (IEC 61089) 
: TỶ. ar -——— : TCVN 11337: 2016 4072 thử nghiệm kéo của dây (thử trên cáp hoàn IEC 61395 

chỉnh) (IE ) 
4073 | Đườ + Ất - biến d TCVN 8090: 2009 

Š T con 1E Suat - € ng cong ứng suat - biên dang (IEC 62219) 

4074 | Thủ dao (rao) 

4075 | Modun đàn hồi 

4076 | Hệ số giãn nở nhiệt 

4077 | Bề mặt TCVN 5064:1994 
4078 | Khối lượng TCVN 5064:1994 + SD 1:1995 
4079 | Số si AS 3607 
eee BS 7884 a 

4080 | Sô lớp xoăn, chiêu xoăn, bội số bước xoắn BS 215-2 Es —== = —— =, 4081 | Suât kéo đút và độ pian dai sợi dẫn BSEN 50182 AY 

4082 Suất kéo đút, ứng suất 1% và độ giãn dài sợi JIS G 3537 : ` 
thép JISC 3110 SASS 

= _— Xà x ¢ 

4083 | Thử bẻ cong sợi đồng, nhôm ASTM A363 k 
" Thủ oa ASTM A475 

4084 Ww xoăn sợi thép ASTM B228 

4085 | thử uôn sợi thép ASTM B711 

4086 | Khối lượng lớp mạ kẽm của sợi thép ASTM B549 

4087 | Điện trở một chiều của dây dẫn ASTM BES? 1B 232M 
: AFNL C 34- 125 

4088 | Lực kéo đút dây dan Jia eck 

4089 | Thử sợi thép trong dung dich CuSO, và các tiêu chuẩn liên quan/viện 
| dan: IEC 60888; ASTM D566; 

IEC 60889; ITEC 60104; IEC 
61395; 

BS EN 50189; 
4090 | Nhiệt độ chảy nhỏ giọt của mỡ BS EN 50183; 

AFNL C 34-112; 

AFNL C 34-113; 

ASTM B498/ B 498M
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TT Tên sắn pham/phép thứ , 3 pa 
. I pmsl Phương pháp thứ nghiệm 

Cách điện, vật liệu cách điện - Vật liệu cách điện long 

4091 | Hệ số tổn hao | IC 60247 

4092 | Hang số điện môi IEC 60247 

4093 | Điện ap danh thủng, | IRC 60156 

Máy biến áp : 

4094 | Hiệu suất năng lượng. | TCVN 8525:2010 (2015) 

Các sản phẩm điện khác 

an TCVN42552008 — - 
4095 | Cap bảo vệ IP 

- 
(BS EN/TEC 60529) 

Thiết bị đa phương tiện - Thiết bị công nghệ thông tin 

4096 | Nhiễu dẫn tại cổng điện lưới 

4097 | Nhiễu dẫn tại công viễn thông s ' — —— 

4098 | Nhiễu bức xạ 

4099 | Miễn nhiễm phóng tĩnh điện 

4100 | Miễn nhiễm quá độ điện nhanh s —— 

Mian nhiễm nhiễu bức xạ liên tục tần số 
4101 

radio 

410d Miễn nhiễm với nhiễu dẫn liên tục tần số TCVN 7317:2003 

radio 

4103 | Miễn nhiễm từ trường tần số nguồn 

4104 | Miễn nhiễm với sự đột biến 

4105—L Miễn nhiễnt với sụt và ngắt điện áp 

Thiết bi đa phương tiện - Máy thu thanh, thu hình quảng bá và thiết bị két 

hợp 

4106 | Điện áp nhiễu tại dau nối nguồn 

4107 | Điện áp nhiễu tại đầu nối anten TCVN 7600:2010 
CISPR 13:2009 

Tín hiệu mong, muốn và điện áp nhiều tại 

4108 | đầu ra RE của thiết bị có sẵn hoặc lắp bố       sung bộ điều chế tín hiệu hình RF 

  
 



16] 

    

  

  

  

    
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

      
  

  

  

  

  

  

  

  

  

      tần 5 GHz         

[ —— pen h 4 ` 

TT Tên sản phẩm/phép thử Liền 6 be tú wee a Phương pháp thứ nghiệm 

4109 | Công suất nhiễu 

4110 |Nhiễu bên xạ TCVN 7600:2010 

4111 | Công suât bức xa CISPR 13:2009 

4112 | Nhiễu dẫn tại cổng viễn thông 

Thiết bị đa phương tiện 

4113 | Phát xạ bức xạ tại các tần số đến 1 GHz 

4114 | Phát xạ bức xạ tại các tần số lớn hơn | GHz 

4115 | Phat xạ dẫn từ các cổng nguồn điện AC FCC Part 15B 

4116 | Phát xạ dẫn chế độ không đối xứng 

4117 | Phát xạ dẫn ở điện ấp VI sai 

4118 Miễn nhiễm phóng tĩnh điện 

Miễn nhiễm nhiễu bức xạ liên tục tần số 
4119 | 

radio 

£190 Miễn nhiễm với nhiễu dẫn liên tục tần số 
radio CISPR 35: 2016 

4121| Miễn nhiễm từ trường tần số nguồn ———=EN-33035:2012——— =“ Se 8à 
4122 | Miễn nhiễm quá độ điện nhanh/bướu “ai 

4123 | Miễn nhiễm với sự đột biến é Ợ 

4124 | Miễn nhiễm với sụt và ngắt điện áp Sg 

Thiết bị thông tin vô tuyến điện - Thiết bị thu phát vô tuyến sử dụng kỹ (huật |” = 
điều chế trải phố trong băng tần 2,4 GHz 

4125 | Công suất bức xạ hiệu dụng 

re... ee oe £ | QCVN 54:2011/BTTTT 4126 | Mật độ công suat phô lớn nhat EN 300 328 (11-1996) 

4127 | Dai tan số công tác 

: ‘ QCVN 54:2011/BTTTT 
#128: | Cas phat xe giả EN 300 328 (11-1996) 

Thiét bi thông tin vô tuyến điện - Thiết bị truy nhập vô tuyến băng tần 5 GHz 

4129 | Tần số song mang 

4130 | Công suất phát RF - 
: QCVN 65:2013/BTTTT 

4131 | Mật độ công suât EN 301893 V1.3.1 

4132 Các phát xạ không mong muốn ngoài băng
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TT Tên sản phẩm/phép thứ l : vie 
= : I pm Phương pháp (thứ nghiệm | 

4133 Các phát xạ không, mong muôn trong, bang 

tan 5 GHz 

4134 | Phat xa gia 

Thiết bị thông tin vô tuyến điện 

Phát xạ từ công vỏ thiết bị phụ trợ được đo 
4135 : th”: TẠP. 

trên cơ sở hoạt động, độc lập 

4136 | Phat-xa từ cổng vao/ra nguồn DC - 

4137 | Phát xạ từ cổng vao/ra nguồn AC 

Phát xạ dòng hài (céng vào nguồn điện lưới 
4138 

AC) —_ 
Nhấp nháy va biến động điện áp (cổng đầu 

4139 ` cáo kê 
vào nguôn điện lưới AC) _ " 

4140 # t yA .Ã | ˆ 

gs xa bi công viên thông _ QCVN 18:2014/BTTTT 

414I Miễn nhiễm trong trường điện từ tân sô vô FEN 301 489-1 V2.2.3 

tuyén 7 

4142 | Miễn nhiễm đối với phóng tinh điện 

4143 Miễn nhiễm đối với đột biến nhanh, chế độ 

—_ | chung 

4144 'Miễn nhiễm đối với tần số vô tuyến, chế độ | = - 

chung 4 

4145 Miễn nhiễm đôi với sụt áp và gián đoạn điện 

ap 
4146 | Miễn nhiễm đối với quá áp 

Thiết bị thông tin vô tuyến điện - Thiết bị thông tin băng siêu rộng (UWB) 

4147 Phát xa từ cong vỏ thiết bị phụ trợ được đo QCVN 94:2015/BT TT 

trên cơ sở hoạt động độc lập EN 301 489-33 V2.2.1 

4148 | Phat xa từ cổng vao/ra nguồn DC 

4149 | Phát xạ từ cổng vao/ra nguồn AC 

Phát xạ dòng hài (công vào nguồn điện lưới 
4150 

AC) 

Nhấp nháy va biên động điện áp (công đầu ; ¬ 

lung vào nguôn điện lưới AC) QCVN 94:2015/BT TTI 
: - EN 301 489-33 V2.2.1 

4152 | Phat xa từ công viên thông 

: Miễn nhiễm trong trường điện tt tần số vô 
4153 A 

tuyen 

4154 | Miễn nhiễm đối với phóng tĩnh điện 
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      AC) 
    

ˆ „ A a HỘ TT bàng san pham/phép ate Phương pháp thử nghiệm 

4155 Miễn nhiễm đối với đột biến nhanh, chế độ 

~~ | chung 

Miễn nhiễm đối với tần số vô tuyến, chế độ QCVN 94:2015/BTTTT 4156 gene EN 301 489-33 V2.2.1 

4152 Miễn nhiễm đôi với sụt áp và gián đoạn điện 
áp 

4158 | Miễn nhiễm đối với quá áp 

Thiết bị thông tin vô tuyến điện - Thiết bị vô tuyến cự ly ngắn dai tan 9 kHz 
~ 40 GHz 

Phát xạ từ cổng vỏ thiết bị phụ trợ được đo 4159 2 ; Sẽ Nhi. 
trên cơ sở hoạt động độc lập 

4160 | Phát xa từ cổng vao/ra nguồn DC 

4161 | Phát xạ từ cổng vào/ra nguồn AC 

Phat xạ dòng hài (cổng vào nguồn điện lưới 4162 
AC) 

4163 Nhap nháy và biến động điện áp (cổng đầu 
vào nguôn điện lưới AC) QCVN 96:2015/BTTTT 

4164 | Phát xạ từ công viễn thông _ —— = —EN L30 | 489-3 V2.1.] = 

Miễn nhiễm trong trường điện từ tần số vô kỉ - 4165 F ® tuyén bo = : ans — —| Se 
4166 | Miễn nhiém đôi với phóng tinh điện VU 

” x eo ee Sue ae Š vất 4167 Miền nhiễm đôi với đột biên nhanh, chế độ a 
chung pe 

đi dh Miễn nhiễm đối với tần số vô tuyến, chế độ 
chung 

Miễn nhiễm đối với sụt áp và gian đoạn điện 
KHẾP: lưu QCVN 96:2015/BTTTT 

> an ae EN 301 489-3 V2.1.1 
4170 | Miễn nhiễm đôi với quá áp 

Thiết bị thông tin vô tuyến điện -Thiết bị vô tuyến truyền dữ liệu băng rộng 

Phát xạ từ công vỏ thiết bị phụ trợ được do 4171 x ' § mộ: 
trên cơ sở hoạt động độc lập 

4172 | Phát xạ từ cổng vào/ra nguồn DC QCVN 112:2017/BTTTT 
4173 | Phát xạ từ cong vào/ra nguồn AC EN 301 489-17 V3.2.0 

4174 Phát xạ dòng hài (cổng vào nguồn điện lưới
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TT Tên san phẩm/phép thử : oe 
m mpl ¬ Phương pháp thử nghiệm - 

Nhấp nháy và biến động điện áp (cổng dầu 
4175 ` TT eta tacks ga 

vào nguôn điện lưới AC) 

4176 | Phát xạ từ cổng viễn thông 

Miễn nhiễm trong trường, điện từ tần số vô 
4171 £ 

tuyên 
ea pr a ae oe ýÏÏ QCVN 112:2017/BT TIT 

4178 | Miễn nhiễm đôi với phóng tinh điện EN 301 489-17 V3.2.0 

4179 Miễn nhiễm đối với đột biên nhanh, chê độ 

chung 

Miễn nhiễm đối với tần số vô tuyến, chế độ 
4180 

chung 

4181 Miễn nhiễm đối với sụt áp và gián đoạn điện 

ấp 

4182 | Miễn nhiễm đối với quá áp 

Thiết bị thông tin vô tuyến điện -Thiết bị DECT 

Phát xạ từ cổng vỏ thiết bị phụ trợ được đo 
4183 ||. ` a 

trên co sở hoạt động độc lập 

4184 | Phát xa từ công vào/ra nguồn DC 

-4185 | Phát xạ từ cổng vao/ra nguén AC — —— 

4186 xa dòng hài (công vào nguôn điện lưới QCVN 113:2017/BTTTT 

) — EN 301 489-6 V2.2.1 
4187 Nhập nháy va biên dong điện ap (công đầu 

vào nguôn điện lưới AC) 

4188 | Phát xạ từ cổng viễn thông 

Miễn nhiễm trong trường điện từ tần số vô 
4189 £ 

tuyên 

4190 | Miễn nhiễm đối với phóng tĩnh điện 

4191 Miễn nhiễm đối với đột biến nhanh, chế độ 
chung 

4192 Miễn nhiễm đối với tần số vô tuyến, chế độ QCVN 113:2017/BTTTT 

chung EN 301 489-6 V2.2.1 

4193 Miễn nhiễm đối với sụt áp va gián đoạn điện 

áp 

4194 | Miễn nhiễm đối với qua áp 
    Thiết bị thông tỉn vô tuyến điện -Thiết bị truyền đẫn vô tuyến cố định và thiết 

bị phụ trợ 
  

Sen fy 

A 
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          80 MHz đến 1000 MHz     
    

TT Tên sản phẩm/phép thử xã: ch 
LEN GHẾ, connie da _ Phương pháp thứ nghiệm 

Phát xạ từ công vỏ thiết bị phụ trợ được đo 
4195 F : ra rie 

trên cơ sở hoạt động độc lập 

4196 | Phát xạ từ cổng vào/ra nguồn DC 

4197 | Phát xạ từ cổng vào/ra nguồn AC 

Phát xạ dòng hài (cổng vào nguồn điện lưới 
4198 

AC) 

Nhấp nháy và biến động điện áp (cổng dau 
4199 SH. niêm oe age 

vào nguôn điện lưới AC) 

4200 | Phát xạ từ cổng viễn thông 
= = === QCVN 114:2017/BTTTT 

4201 Miễn nhiễm trong trường điện từ tan số vô EN 301 489-4 V3.2.0 
tuyén 

4202 | Miễn nhiễm đối với phóng tĩnh điện 

4203 Miễn nhiễm đôi với đột biên nhanh, chế độ 
chung 

4204 Miễn nhiễm đôi với tân sô vô tuyên, chê độ 

chung 

4205 Miễn nhiềm đôi với sụt áp và gián đoạn điện 

—=Eáp— ——— nen —ễễễễễễỄễỄễỄ 

4206 | Miễn nhiễm đối với quá áp 

4207 | Trường điện từ tân sô radio © 

4208 | Trường từ tần số nguồn \ 

4209 | Quá độ nhanh = era is 

4210 | Dòng điện chèn Yl 

4211 | Đột biến 

4212 | Sut áp và gián đoạn ngắn IEC 61547:2009 

4213 | Trường điện từ tần số radio EN 61547:2009 

4214 | Miễn nhiễm phóng tĩnh điện 

4215 | Miễn nhiễm quá độ nhanh 

4216 Tàn Tưng điện đưa vào từ 0,15 MHz TCVN 7492-2:2010 

CISPR 14-2 :2015 
4217 Miễn nhiễm dong điện đưa vào từ 0,15 MHz EN 55014-2 : 2015 

dén 80 MHz 

4218 Miễn nhiễm trường điện từ tân sô radio, từ
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rn A * A Fy ” Vie bị A { 7 

rr Tên san pham/pheép thứ ie Gh voles sages 
_ Phương pháp thứ nghiệm - 

4219 | Miễn nhiễm với đột biến 

4220 | Miễn nhiễm sụt áp và mất điện 

Thiết bị thông tin hàng hải 

4221 | Phát xạ dẫn 

4222 | Phát xạ bức xạ qua cống vỏ 

A934 Miễn nhiễm đối với nhiễu dẫn tần số vô 
tuyên 

4224 Miễn nhiễm đối với nhiễu bức xạ tần số vô 

tuyên 

Miễn nhiễm đối với xung đột biến nhanl = 

4225 |trên đường điện AC no _ hiện và [EC 60245:2002/ COR1:2008 
2 ee ee du ba, me EN 60945:2002 

đường điều khiên 

Miễn nhiễm đổi với xung sét trên đường 
4226 CÀ 

điện AC 

4227 Miễn nhiễm đối với biến đổi nguồn ngắn 

tạn 

4228 | Miễn nhiễm đối với lỗi nguồn 

4229—| Miễn nhiễm dối với phóng nhđiện ——————|——————————————— ===——_—_ 

Công tơ điện — Thứ nghiệm tương thích điện từ 

4230 | Do nhiễu vô tuyến 

4231 | Thử nghiệm đột biến quá độ nhanh 
= a TEC 62052-11:2003 

4232 | Thử nghiệm miễn nhiễm đôi với xung, EN 62052-11:2003 

4233 i her nghiệm miễn nhiễm sóng dao động, tắt 

dân 

Thử nghiệm miễn nhiễm với trường điện từ 
4234 | x. ka! 

tân số radio 

2a | Thử nghiệm miễn nhiễm với nhiễu dẫn gây IEC 62052-11:2003 

~*~") ra bởi trường diện từ tần sô radio EN 62052-11:2003 

Thử nghiệm miễn nhiễm đối với phóng tinh 
4236 | xa 

điện 

Thiết bị điện sử dung trong môi trường dân cư, thương mai và công nghiệp 

nhẹ 

4237 | Miễn nhiễm từ trường tần số nguồn 

4238 | Miễn nhiễm trường điện từ tần số radio LEC 61000-6-1:2016 

4239 | Miễn nhiễm phóng tĩnh điện 
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TT Tên sản pham/phép thir Phương pháp thi nghiệm 

4240 Miễn nhiễm với phương thức chung, tần số c 

radio 

4241 | Mién nhiém qua dé nhanh IEC 61000-6-1:2016 

4242 | Miễn nhiễm với xung 

4243 | Miễn nhiễm sụt áp và gián đoạn điện áp 

Thiết bị điện sử dụng trong môi trường công nghiệp 

4244 | Miễn nhiễm từ trường tần số nguồn 

4245 | Miễn nhiễm trường điện từ tần số radio 

4246 | Miễn nhiễm phóng tinh điện 

4047 Mién nhiễm với phương thức chung, tan số IEC 61000-6-2:2016 
radio 

4248 | Miễn nhiễm quá độ nhanh 

4249 | Miễn nhiễm với xung 

4250 | Miễn nhiễm sụt điện áp, gián đoạn điện áp 

Thiết bị y tế 

4251—}-Điệnáp nhiễu đầu nối =—= = 

4252 | Thử nghiệm nhiễu bức xạ điện từ 

4253 | Phát xạ dòng hai IEC 60601-1-2:2014 

4254 | Nhấp nháy điện áp EN 60601-1-2:2015 

4255 | Miễn nhiễm phóng tĩnh điện 

4256 | Miễn nhiễm trường điện từ bức xạ 

4257 | Miễn nhiễm bứu/ quá độ nhanh về điện 

4258 | Miễn nhiễm với sự đột biến 

4259 | Miễn nhiễm với nhiễu dẫn — — + ng) re 

4260 | Mién nhiém từ trường tân sô nguén 

4261 | Miễn nhiễm sụt điện áp, gián đoạn điện áp 

Thiết bị aie viễn thông - 

4262 | Nhiễu đầu nối điện lưới. 

4963 Nhiéu dan phương thức chung tại công viễn TCVN 8235:2009 
thông. 

4264 | Nhiễu bite xạ. 
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TT Tên sản phẩm/phép thử “ANH ehusn/Qoy seni 
Phương pháp thứ nghiệm 

4265 Miễn nhiễm với trường điện từ tân số võ 

tuyên 

4266 | Miễn nhiễm phóng tĩnh điện TCVN 8235:2009 

4267 Miễn nhiễm với nhiều dân liên tục tan s6 võ 

tuyên 

4268 | Miễn nhiễm với xung sét 

4269 | Miễn nhiễm với đột biến nhanh 

Miễn nhiễm sụt điện áp, gián đoạn ngắn han 
4270 : gis wea. 2 

va thay doi dién ap 

Đèn -Yêu cầu về an toàn 

4271 | Phân loại 

4272 | Ghi nhãn 

4273 | Kếtcấu 

4274 | Dây dan bên trong và = ngoài TCVN 7722-1:2009 

4275 | Yêu câu đôi với nôi dat TCVN 7722-1:2017 
Ai. eee IEC 60598-1:2003 

4276 | Bao vé TRÙNG điện giật | EN 60598-1:2000 

= | Kha năng chong bụi; vật ran va am: — BS EN 60598-12000 — 
-TừiIP TX = IP 4X IEC 60598-1:2008 

4277 |-Từ IP 5X - IP 6X IEC 60598-1:2014 +Amd 1 ; 2017 
-Fừ IP XI - IP Xã 

- Am 

4278 | Điện trở cách điện và độ bền điện 

4279 | Khe hở không khí và chiều đài đường rò 

4280 | Độ bền và độ bền nhiệt TCVN 7722-I:2009 
ee = _= — TCVN 7722-1:2017 

4281 a năng chịu nhiệt, cháy và phóng điện bê TEC 60598-1-2003 

_=— EN 60598-1:2000 
4282—| Dau-noi-batren——— -BS-EN 60598-12000 = 

5 BỀN 3 3.2 ‘ fS sấy ai IEC 60598-1:2008 
4283 | Dau noi không bắt ren và môi nôi điện TEC 60598-1:2014 --Amd 1 : 2017 

Balat ding cho bóng đèn huỳnh quang - Yêu cầu chung và yêu cầu an toàn 

4284 | Phân loại 
—— TCVN -2-8: 4985 | Ghi nhãn hes 7590-2-8:2006 

: —————— — (IEC 61347-2-8: 2006) 
4286 Bảo vệ chong cham ngau nhiên vào các bộ TCVN 6478:1999 

phận mang điện   
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s LIỀN HD pHốn/PNếp ĐH Phương pháp thứ nghiệm _ 
428? | Đầu nếi (IEC 60920:1990& Amd 1; 1993 
a a a aa &Amd 2: 1996) 

4288 | Yêu cau đôi với nồi dat BS EN 60920:1991 & Amd 1: 

4289 | Khả năng chịu âm và cách điện 1993& Amd2:1996 

4290 | Độ bền điện 

4291 | Độ bền nhiệt của cuộn dây 

4292 | Phát nóng balat 

4293 | Thử phát nóng của các bộ phận 

4294 Thử nhiệt cho cuộn dây balat ở điêu kiện 
bình thường 

Thử nhiệt cho cuộn dây balat ở điều kiện 4295 h : , 
không bình thường 

4296 | Kết cầu 

4297 | Khe hở không khí và chiều dài đường rò 

4298 | Vit, bộ phận mang dòng và mối nối 

4299 | Độ chịu nhiệt, chịu cháy và chịu phóng điện 

4300 | Khả năng chống gi : 
Balat dùng cho bóng đèn huỳnh quang dang ống - Yêu cầu về tính năng 

4301 | Ghi nhãn 

Điện áp hở mạch tại các đầu nối của bóng, _ 4302 đèn hole tặo te TCVN 6479:2010 
a — ” (LEC 60921:2006) 

4303 | Điêu kiện tiên nung nóng TCVN 6479:2006 

4304 | Công suất và dòng điện trên bóng đèn (IEC 60921:2004) 
wane | Tack eel ; TCVN 6479:1999 

eee ee (IEC 60921:1998 & Amd1:1990& 
—4306—| Dong dién-cung-cap Amd2: 1994) 

- _— Boe ge ae | BS EN 60921:1991 & 4307 Men điện lớn nhat trên các dây dẫn vào Amd1:1992& Amd 2: 1995 
alo 

4308 | Man chan tir (rường 

Balat điện tử dùng cho bóng đèn huỳnh quang — Hiệu suất năng lượng 

Yêu cầu về hiệu suất năng lượng 
4309 Quang thông bóng đèn Chiên TCVN 7897:2013 

Công suât vào balat thử: 
- Hệ số balat      
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TF Tên sắn phẩm/phép thứ TH chuan/Quy b inh 
) 7 Phương pháp thứ nghiệm 

- Hệ sô hiệu suất balat 

Bóng đèn huỳnh quang compact = Hiện suất ning lượng, 

4310 | Quang thông ban đầu 
; ial TCVN 7896:2015 

4311 | Hiệu suat năng lượng, 

Bóng đèn huỳnh quang ống thang — Hiệu suất năng lượng 

4312 | Hiệu suất năng lượng. TCVN 8249:2015 

Thiết bị điện gia dụng - Bàn la 

4313 | Phân loại 

4314 | Ghi nhãn và hướng dẫn 

4315 Bảo vệ chống chạm ngẫu nhiên và các bộ 

phận mang điện TCVN 5699-2-3:2006 

4316 Khởi động các thiết bị truyền động bằng TCVN 5699-2-3:2010 

động cơ điện IEC 60335-2-3:2008 

4317 | Công suất và dòng điện IEC 60335-2-3:2005 

441B | Phat nee š "I TCVN 5699-1:2004 

Š — - IEC 60335-I:2001 
4319 eat điện rò và độ bên điện ở nhiệt độ làm TCVN 5699-1:2010 

aes = TEC 60335-1:2010: 
4320 | Quá điện áp quá độ 

4321 | Khả năng chống âm 

4322 | Cấp bảo vệ chống nước IP XI - X8 

4323 | Dòng điện rò và độ bên điện 

4324 Bảo vệ quá tải máy biến áp và các mạch liên 

quan TA. TCVN 5699-2-3:2006 

4325 | Dòng điện rò và độ bền điện TCVN 5699-2-3:2010 

4326 Bao vé qua tai may bién 4 áp và các mach liên IEC 60335-2-3:2008 

quan IEC 60335-2-3:2005 

4327 | Độ bền 
TCVN 5699-1:2004 

4328 | Hoạt động không bình thư IBC 60333-1:2001 ộ | : oạt động không se dường | TCVN 5699-]:2010 

4329 | Ôn định và nguy hiém cơ học IEC 60335-1:2010 

4330 | Độ bền cơ học 

Kết cấu: 

4331 |  - Cấp bảo vệ IP 1X - 4X 

| - Cấp bảo vệ IP 5X - 6X 
   



171 

  

pea A + Fiêu chuan/Quy trình 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

        
  

  
  

ap An cả Ä , a, 
rl Tên san pham/pheép thú Phương pháp thử nghiệm 

4332 | Dây dẫn bên trong 

4333 | Linh kiện (Các phụ kiện hỗ trợ) 

4334 | Đầu nối nguồn và dây dẫn mềm TCVN 5699-2-3:2006 

4335 | Thử uốn TCVN 5699-2-3:2010 

4336 | Đầu nỗi dùng cho các ruột dẫn bên ngoài TEC 60335-2-3:2008 
7 [IEC 60335-2-3:2005 

i định cho nôi dat 4337 | Qui định c KG Ầ TCVN $699-1:2004 

4338 | Vit và các môi nôi IEC 60335-1:2001 

4339 Chiều dài đường rò, khe hở và khoảng cách TCVN 5699-1:2010 

qua cách điện TEC 60335-1:2010 
4340 | Kha nang chju nhiét va chiu chay 

4341 | Khả năng chéng gi 

4342 Bite xa, tính độc hai và chịu các rủi ro tương 

Thiết bị điện gia dụng - Máy giặt 

4343 | Phân loại TCVN 5699-2-7:2006 
7 TCVN 5699-2-7:2010 

4344—†Ghrnhãn và hướng dan TEC 60335:2-7:2008 

Bảo vệ chống chạm ngẫu nhiên và các bộ TEC 60335-2-7:2004 

kiện phận mang điện TCVN 5622-1:2004 ate 
— IEC 60335-1:2001 “a 

4346 Khởi động các thiết bị truyền động bing TCVN 5699-1:2010 8 

động cơ điện IEC 60335-1:2010 Yo 
h 

————— i fy 

4347 | Công suât và dong điện SMe 
RAE ain a 

4348 | Phát nóng a 

4349 Dong điện rò va độ bên điện ở nhiệt độ lam —_ 
việc 

4350 | Quá điện ap quá độ 
=== TCVN 5699-2-7:2006 

4351 | Khả năng chong âm TCVN 5699-2-7:2010 

4352 | Cấp bảo vệ chống nước IP XI - X8 TEC 60335-2-7:2008 
" —— [IEC 60335-2-7:2004 

4353 | Dòng điện rò và độ bên điện TCVN 5699-1:2004 

Bảo vệ quá tải máy biến áp và các mạch liên TEC 60335-1:2001 
TH: | ng TCVN 5699-1:2010 
== ` = — [BC 60335-1:2010 
4355 | Độ bên 

4356 | Hoạt động không bình thường 

4357 | Ôn định và nguy hiểm cơ học



  

172 

  

Tiêu chuân/Quy trình 

  

  

    

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

    

    
  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

      

Tên sản phẩm/phé Ty . 
cE Sat PRB TAC AED 4200 Phương pháp thứ nghiệm 

4358 | Độ bền cơ học 

Kết cấu: 

4359 | - Cấp bảo vệ IP IX - 4X 
- Cấp bảo vệ IP 5X - 6X 

4360 | Dây dẫn bên trong 

4361 | Linh kiện (Các phụ kiện hỗ trợ) TCVN 5699-2-7:2006 

4362_ | Đầu nối nguồn và đây dẫn mềm TCVN 5699-2-7:2010 
- = IEC 60335-2-7:2008 

4363 | Thử uôn IEC 60335-2-7:2004 

4364 | Đầu nối dùng cho các mi dẫn bên ngoài |  n yuas ¡an 
4365 | Qui định cho noi dat TCVN 5699-1:2010 

4366 | Vit và các mối nối IEC 60335-1:2010 

Chiều dài đường rò, khe hở và khoảng cách 
4367 Sàn 

qua cách điện 

4368 | Khả năng chịu nhiệt và chịu cháy 

4369 | Khả năng chống gi 

_4370 Bức xạ, tính độc hại và chịu các rủi ro tương 
——- - tr — —=_ a SSSSSSSSSS_P___ 

4371 | Điện năng tiêu thu 
: TCVN 8526:2013 

4372 | Hiệu suât năng lượng 

Thiết bị điện gia dụng - Lò nướng, lò nướng bánh mì và các thiết bị đi động 
tương tự dùng cho nấu ăn 

4373 | Phân loại 

4374 | Ghi nhãn và hướng dẫn 

1375 Bảo vệ chống chạm ngẫu nhiên và các bộ TCVN 5699-2-9:2004 
phận mang điện TCVN 5699-2-9:2010 

ha TT man ie š IEC 60335-2-9:2008 
_4376— Khởi động, các thiệt bị truyền động băng | | IEC 60335-2-9:2002 & Amd 1: 

động cơ điện 2004 

4377 | Công suất và dong điện TCVN 5699-1:2004 
ae ae [EC 60335-1:2001 

Te | Paaeheae TCVN 5699-1:2010 
4379 Dong điện rò và độ bên điện ở nhiệt độ làm IEC 60335-1:2010 

viéc 

4380 | Quá điện áp qua độ 

4381 | Khả năng chống âm     
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      4405       
  
  

_ `. Ä = ã Tiêu chuan/Quy trình | 
rT Tên san phâm/phép thử Ehương nhấp th nghiệm 

4382 | Cấp bảo vệ chống nước IP XI - X8 

4383 | Dòng điện rò và độ bền điện 

4384 Bảo vệ quá tải máy biên áp và các mạch liên 

quan 

4385 | Độ bên TCVN 5699-2-9:2004 
4386 | Hoạt động không bình thường TCVN 5699-2-9:2010 

= : IEC 60335-2-9:2008 
4387 | Ôn định và nguy hiểm cơ học IEC 60335-2-9:2002 & Amd |: 

4388 | Dộ bền cơ học TCVN an - 

Ket cần: IEC 60335-1:2001 
4389 - Câp bảo vệ IP 1X - 4X TCVN 5699-1:2010 

- Cấp bảo vệ IP 5X - 6X IEC 60335-1:2010 

4390 | Dây dan bên trong 

4391 | Linh kiện (Các phụ kiện hỗ trợ) 

4392 | Đầu nỗi nguồn và đây dẫn mềm 

4393 | Thử uốn 

4394| Đầu nói dùng cho các ruột dẫn bên ngoài _|__—- — — - - - 

4395 | Qui định cho nối đất 

4396 | Vit va các mối nối 

4397 Chiều đài đường rò, khe hở và khoảng cách TCVN 5699-2-9:2004 _— 

: qua cách điện TCVN 5699-2-9:2010 at 

ees | : : ios. A IEC 60335-2-9:2008 “y 
ana | / cha \: 4398 | Kha năng c ng nhiệt và chịu cháy IEC 60335-2-9:2002 & Amd |: RY 

4399 | Kha nang chong gi 2004 ` 

. TCVN 5699-1:2004 oe 7 

400 Bức xa, tính độc hai và chịu các rủi ro tương IEC 60335-1:2001 Do 
ane | as TCVN 5699-1:2010 , 

TH... 900), 

Thiết bị điện gia dụng - Thiết bị đun nấu chat lỏng 

4801 | Thần loại TCVN 5699-2-15:2007 
4402 | Ghi nhãn và hướng dẫn TCVN 5699-2-15:2013 

Bảo vê chống cham ngẫu nhiên và các bê IEC 60335-2-15:2012 
4403 o vệ chong chạm ngau nhiên và các bộ TEC 60335-2-15:2005 

payee thiền TCVN 5699-1:2004 
4404 Khởi động các thiết bị truyền động bằng IEC 60335-1:2001 

động co điện TCVN 5699-1:2010 

Công suất và dòng điện TED 6335-1540 Lò
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: Tên sản phẩm/phép thứ nei tink TT én san pham/pheép thu Phương pháp thí: nghiệm 

4406 | Phát nóng 

4407 Dòng điện rò và độ bên điện ở nhiệt độ làm 

việc 

4408 | Quá điện áp qua độ 

4409 | Khả năng chống âm 

4410 Cấp bảo vệ chống nước IP XI - X8 
—————— TCVN 5699-2-15:2007 

4411 | Dòng điện rò và độ bên điện TCVN 5699-2-15:2013 
beside ait Bồ saảy bleed Oo IEC 60335-2-15:2012 

4412 Bảo vệ qua tải máy biên áp và các mach liên IFC 60335-2-15:2005 

HIẾN ee TCVN 5699-1:2004 
4413 | Độ bền IEC 60335-1:2001 

— TCVN 5699-I:2010 
4414 | Hoạt động không bình thường IEC 60335-1:2010 

4415 | On định và nguy hiểm cơ học 

4416 | Độ bền cơ học 

Kết cấu: 

4417 | - Cấp bảo vệ IP IX -4X 

_| _- Cấp bảo vệ IP 5X - 6X 
    

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

        
4418 | Dây dẫn bên trong 

4419 | Linh kiện (Các phụ kiện hỗ trợ) 

4420 | Đầu nối nguồn và dây dẫn mềm 

4421 | Thưuốn 

4422 | Đầu nỗi dùng cho các ruột dẫn bên ngoài TCVN 5699-2-15:2007 
—= TCVN 5699-2-15:2013 

4423 | Qui định cho noi dat IEC 60335-2-15:2012 

4424 | Vit và các mối nối IEC 60335-2-15:2005 
———————_ TCVIN 5699-12004 

4425 Chiêu dai đường rò, khe hở và khoảng cach IEC 60335-1:2001 
qua cach dién TCVN 5699-1:2010 

: ; IEC 60335-1:2010 
4426 | Kha nang chiu nhiét va chiu chay 

4427 | Khả năng chống gi 

4428 a xa, tinh độc hại va chịu các rủi ro tương 

4429 | Điện năng tiêu thụ TCVN 8252:2015 
    i
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rp ye bả A Là i 

ry - Yên au pham/phép thủ Phương pháp thử nghiệm 

4430 | Hiệu suất năng lượng TCVN 8252:2015 

Thiết bị điện gia dụng - Bình đun nước có dự trữ 

443] | Phân loại 

4432. | Ghi nhãn và hướng dẫn 

4433 Bảo vệ chéng chạm ngẫu nhiên và các bộ 

phận mang diện 

4434 Khởi động các thiết bị truyền động bằng 

x động cơ điện TCVN 5699-2-21:2007 

4435 | Công suất và dòng điện TCVN 5699-2-21:2013 

a IEC 60335-2-21:2012 

4436 | Phát nóng IEC 60335-2-21:2004 

Dong điện rò và độ bền điện ở nhiệt độ làm TCVN 5699-1:2004 
4437 việp IEC 60335-1:2001 

——== = TCVN 5699-1:2010 

4438 | Quá điện úp quá độ IEC 60335-1:2010 
4439 | Khả năng chống âm 

4440 | Cấp bảo vệ chống nước IP XI - X8 

4441 | Dòng điện rò và độ bền điện = 

4442 Bảo vệ quá tải may biên áp và các mạch liên 

quan 

4443 | Độ bền 

4444 | Hoạt động không bình thường 

4445 | Ôn định và nguy hiểm cơ học 

4446 | Độ bền cơ học TCVN 5699-2-21:2007 

a - TCVN 5699-2-21:2013 

Kêt cầu: IEC 60335-2-21:2012 
4447 - Cap bao vé IP 1X - 4X IEC 60335-2-21:2004 

- Cap bảo vệ IP 5X - 6X TCVN 5699-1:2004 

: = IEC 60335-1:2001 = 
4448 | Dây dan bên trong TCVN 5699-1:2010 

4449 | Linh kiện (Các phụ kiện hỗ trợ) TEC 60335-1:2010 

4450 | Đầu nối nguồn và dây dẫn mềm 

4451 | Thử uốn 

4452 | Đầu nối dùng cho các ruột dẫn bên ngoài 

4453 | Qui định cho nỗi đất 

4454 | Vit và các mối nối   
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- Cấp bảo vệ IP 5X - 6X   

TT - TẠN KH inn: thứ Phương phép thử nghiệm. 

4455 Chiều dài đường rò, khe hở va khoáng cách TCVN 5699-2-21:2007 
>: qua cach dién TCVN 5699-2-21:2013 

ary —_r IEC 60335-2-21:2012 
4456 | Khả năng chịu nhiệt và chịu cháy TEC 60335-2-21:2004 

4457 | Khả năng chống gi TCVN 5699-1:2004 
PT LEC 60335-1:2001 
4458 Bức xạ, tính độc hại và chịu các rủi ro tương TCVN 5699-1:2010 

tự IEC 60335-1:2010 

4459 | Diện năng tiêu thụ 
: : TCVN 7898:2009 

4460 | Hiệu suât năng lượng 

4461 | Hiệu suất năng lượng TCVN 7898:2018 

Thiết bị điện gia dụng - Thiết bị dùng dé chăm sóc tóc hoặc da 

4462 | Phan loại 

4463 | Ghi nhãn và hướng dẫn TCVN 5699-2-23:2007 
==—== > == TCVN 5699-2-23:2013 

A464 Hảo vệ chong cham ngau nhiên và các bộ IRC 60335-2-23:2012 

phận mang điện IEC 60335-2-23:2005 
Khởi động các thiết bị truyền động bằng TCVN 5699-1:2004 

4465 | động cơ điện IEC 60335-I:2001 
A ¬ =-- TCVN 5699-1:2010 

_ 4466| Công sudt-va-dong diện TEC 60335-1:2010 
4467 | Phat nóng 

4468 Dòng điện rò và độ bên điện ở nhiệt độ làm 

việc 

4469 | Quá điện áp quá độ 

4470 | Khả năng chống âm 

Ả 3. sa ak - TCVN 5699-2-23:2007 
aa | Cap bao vé chong ne IP X1 - X8 TCVN §699-2-23-2013 

4472 | Dòng điện rò va độ bên điện IEC 60335-2-23:2012 

Bảo vệ quá tải máy biến áp và các mạch liên IBC 60335-2-23:2005 
4473 tưới TCVN 5699-1:2004 

: - Sea = IEC 60335=Lk;2001———————† 
4474 | Độ bên TCVN 5699-1:2010 

4475 | Hoạt động không bình thường IEC 60335-1:2010 

4476 | Ôn định và nguy hiểm cơ học 

4477 | Độ bền cơ học 

Kết cấu: 

4478 |  - Cấp bảo vệ IP LX - 4X 
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TT "Tên sản phẩm/phép thủ am chunn/ Quy ae 
7 Phương pháp thứ nghiệm 

4479 | Dây dẫn bên trong 

4480 | Linh kiện (Các phụ kiện hỗ trợ) 

4481 | Đầu nối nguồn và dây dan mềm 

4482 | Thử uốn TCVN 5699-2-23:2007 
Sake as Pe ae x TCVN 5699-2-23:2013 

4483 | Dau nôi dùng cho =o dan bén ngoai IEC 60335-2-23:2012 

4484 | Qui dinh cho nối đất IEC 60335-2-23:2005 

"Ta TCVN 5699-1:2004 
| 4485 “ee các môi nôi TEC 60335-1:2001 

4486 Chiêu đài đường rò, khe hở và khoảng cách TCVN 5699-1:2010 

qua cach dién TEC 60335-1:2010 

4487 | Khả năng chịu nhiệt và chịu cháy 

4488 | Khả năng chỗng gi 

4489 Bức xạ, tính độc hại và chịu các rủi ro tương, 

tự 

Thiết bị điện gia dụng - Lò vi sóng 

HN | HấN  Mj TCVN 5699-2-25:2007 
4491 | Ghi nhãn và hướng dẫn IEC 60335-2-25:2005 

Bảo vẽ chẳng cl a nhieu vA gốc bộ Hà TCVN 5699-1:2004 
4492 ao We ` cham ngau nhien va cáo bo D 1an IEC 60335-1 2001 

mang diện 

Khởi động các thiết bị truyền động bằng 
4493 ‘ = 

động cơ điện 

4494 | Công suất và dòng điện 

4495 | Phát nóng 

4ag6 | Dòng điện rò và độ bền điện ở nhiệt độ làm TCVN 5699-2-25:2007 

eye IEC 60335-2-25:2005 
4497 | Quá điện ap qua độ TCVN 5699-1:2004 

—t——————1E€60335-1:2001—————— 
4498 | Khả năng chong âm 

4499 Cấp bảo vệ chống nước IP XI - X8 

4500 | Dòng điện rò và độ bền điện 

4501 Bảo vệ quá tải máy biến áp và các mạch liên 

quan 

4502 | Độ bền 

4503 | Hoạt động không bình thường     
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TT Tên san EBERRSIP (hú ¬ "Phương nhấn thứ nghiềm 

4504 | Ôn định và nguy hiểm cơ học 

4505 | Độ bền cơ học 

Kết câu: 

4506 | - Cấp bảo vệ IP 1X - 4X 

- Cấp bảo vệ IP 5X - 6X 

4507 | Dây dẫn bên trong 

4508 | Linh kiện (Các phụ kiện hỗ trợ) 

4509 | Đầu nối nguồn và dây dẫn mềm TCVN 5699-2-25:2007 

4510 | thir tốn “TOWN 5699.2004 
4511 | Qui định cho nối dat IBC 60335-1:2001 

4512 | Vit và các mối nối 

4513 Chiều dài đường rò, khe hở và khoảng cách 

qua cách điện 

4514 | Khả năng chịu nhiệt và chịu cháy 

4515 | Khả năng chống gi 

= 4516 Bức xa, tính độc hại và chịu các rủi ro tương 

tự 

ot Thiết bị điện gia dung - Binh dun nước tinh ' 

4517 | Phân loại 

4518 | Ghi nhãn và hướng dẫn 

4519 Bảo vệ chống chạm ngẫu nhiên và các bộ | 

phận mang điện TCVN 5699-2-35:2007 

¬ TS =——=x= 
4521 Công suất và dòng điện 1 an 

4522 | Phát nóng TEC 60335-1:2001 

4523 vn, điện rò và độ bền điện ở nhiệt độ làm oe 

4524 | Quá điện áp quá độ 

4525 | Khả năng chống âm " 

4526 | Cấp bảo vệ chống nước IP XI - X8 _| 

4527 | Dòng điện rò va độ bền điện   
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: sags iis 2 8 5 Tiêu chuan/Quy trinh EL én san pham/phép thử : 2 on 
lu Phương pháp thứ nghiệm 

4528 | Bảo vệ quá tải máy bién ap và các mạch liên 

quan | 

_4529 | DS bén 

4530 | Hoạt động không bình thường 

4531 | Ôn định và nguy hiểm cơ học 

4532 | Độ bền cơ học TCVN 5699-2-35:2007 
Kể cắm: TCVN 5699-2-35:2013 

É “ta IEC 60335-2-35:2012 4533 wi é [Pp ` 
Epes V10 Lae TEC 60335-2-35:2005 

=hep Ceol See TCVN 5699-1:2004 
4534 | Day dan bén trong IEC 60335-1:2001 

ee oe — TCVN 5699-1:2010 
| 4535 _| Linh kiện (Các phụ kiện hỗ trợ) IEC 60335-1:2010 

4536 | Đầu nỗi nguồn va dây dẫn mềm 

4537 | Thử uốn 

4538 | Đầu nối dùng cho các ruột dẫn bên ngoài 

4539 | Qui định cho nối đất 

4540 | Vit và các mối nỗi. =an ———— - 

4541 Chiểu dai đường rò, khe hở và khoảng cách 
qua cách điện 

4542 | Khả năng chịu nhiệt và chịu cháy TCVN 5699-2-35:2007 

eas k : TCVN 5699-2-35:2013 
i 4543 | Kha năng chong gi IEC 60335-2-35:2012 

IEC 60335-2-35:2005 

Bức xạ, tính độc hai và chịu các rủi ro tương TT 4544 = ss IEC 60335-1:2001 
1 TCVN 5699-1:2010 

IEC 60335-1:2010 

Thiết bị điện gia dung - Que dun điện 

4545 | Phân loại 

4546 | Ghi nhãn và hướng dẫn TCVN 5699-2-74:2005 
- ~ = TCVN 5699-2-74:2010 

4547 Bảo vệ chong cham ngâu nhiên và các bộ IEC 60335-2-74:2009 

phận mang điện IEC 60335-2-74:2002 
4548 Khởi động các thiết bị truyền dong bang TCVN 5699-1:2004 

động cơ điện IEC 60335-1:2001 
en : TCVN 5699-1:2010 

4549 | Công suat và dòng điện IEC 60335-1:2010 

4550 | Phát nóng 
  

'
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      phận mang điện   

TT Tên sắn phẩm/phép thử : = 
eee “ P - ` Phương pháp thử nghiệm 

4551 Dòng điện rò và độ bên điện 6 nhiệt độ làm 

VIỆC 

4552 | Quá điện áp quá độ 

4553 | Khả năng chống âm 

4554 | Cấp bảo vệ chống nước IP XI - X8 

4555 | Dòng điện rò và độ bền điện 

4556 Bảo vệ quá tải máy biến áp và các mạch liên 

quan TCVN 5699-2-74:2005 

aa TCVN 5699-2-74:2010 

oS) Ses IEC 60335-2-74:2009 
4558 | Hoạt động không, bình thường IEC 60335-2-74:2002 

Aas 3 Fan arabes TCVN 5699-1:2004 
4559 | Ondinh va nguy hiem co hoc 7 : IEC 60335-1:2001 

4560 | Độ bền cơ học TCVN 5699-1:2010 

k, nk IEC 60335-1:2010 
Kêt cau: 

4561 | - Cấp bảo vệ IP 1X - 4x 

- Cấp bảo vệ IP 5X - 6X 

4562 | Dây dẫn bên trong 

4563 | Linh kiện (Các phụ kiện hỗ trợ)————————— ——————— 

4564 | Đầu nối nguồn và dây dẫn mềm 

4565 | Thử uốn 

4566 | Đầu nối dùng cho các ruột dẫn bên ngoài 

4567 | Qui định cho nỗi đất TCVN 5699-2-74:2005 

—— TCVN 5699-2-74:2010 

4568 | Vit và các mỗi nôi IEC 60335-2-74:2009 

4569 Chiểu dài đường rò, khe hở và khoảng cách IBC 60335-2-74:2002 

qua cách diện TCVN 5699-1:2004 

= ——-ee : IEC 60335-1:2001 

4570 | Khả năng chịu nhiệt và chịu cháy TCVN $699-1:2010 

4571 | Khả năng chống gt TEC 60335-1:2010 

4572 Bức xa, tính độc hại va chịu các rủi ro tuong 

tự 

Thiết bị điện gia dụng - Quạt điện 

4573 | Phân loại TCVN 5699-2-80:2007 
4574 | Ghi nhãn và hướng dẫn IEC 60335-2-80:2002 

—— =... = = TCVN 5699-1:2004 
4575 Bảo vệ chỗng chạm ngẫu nhiên và các bộ IEC 60335-1:2001   
  

{
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fur 

TT Tên san DO NHỊP TIẾP thứ Phương pháp thử nghiệm _ 

Khởi động các thiết bị truyền động bằng 
4576 ¬ af 

; động cơ điện 

4577 | Công suất và dòng điện 

4578 | Phát nóng 

4579 Don ø điện rò và độ bên điện ở nhiệt độ làm 
việc 

4580 | Quá điện áp quá độ 

4581 | Khả năng chống 4m TCVN 5699-2-80:2007 

4582 | Cấp bảo vệ chống nước IP XI - X§ TEC 60335-2-80:2002 
` TCVN 5699-1:2004 

4583 | Dòng điện rò và độ bên điện IEC 60335-1:2001 

4584 Bảo vệ quá tải máy biến áp và các mạch liên 

quan 

4585 | Độ bèn 

4586 | Hoạt động không bình thường 

4587 | Ôn định và nguy hiểm cơ học 

4588 | Độ bền cơ học 

Kết cấu: 

4589 | - Cấp bảo vệ IP IX - 4X 

- Cấp bảo vệ IP 5X - 6X 

4590 | Dây dẫn bên trong 

4591 | Linh kiện (Các phụ kiện hé trợ) 

4592 | Đầu nối nguồn và dây dẫn mềm 

4593 | Thử uốn 

4594 | Đầu nối dùng cho các ruột dẫn bên ngoài 
sẽ Ec xã " TCVN 5699-2-80:2007 

4595 _| Qui định cho nổi dat IEC 60335-2-80:2002 
4596 | Vit và các mối nối TCVN 5699-1:2004 

IEC 60335-1:2001 
Chiêu dài đường rò, khe hở và khoảng cách 

4597 : Đà 
qua cách điện 

4598 | Khả năng chịu nhiệt và chịu cháy 

4599 | Kha năng chống gi 

4600 Bur xa, tính độc hai và chịu các rủi ro tương 

    | 4601   Công suât   TCVN 7826:2015     
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TY Tên sản phẩm/phép thử Leas uaOuy eine 
Phương pháp thử nghiệm | 

4602 Lưu lượng gid TCVN 7827:2015 

4603 | Hiệu suất năng lượng 

Thiết bị điện gia dụng - Tủ lạnh 

4604 | Phân loại 

4605 | Ghi nhăn và hướng dan 

Bảo vệ chống chạm ngẫu nhiên và các bộ 4606 : =. 
phan mang dién 

Khởi động các thiết bị truyền động bằng 
4607 . j8 = 

động co điện 

4608 | Công suất và dòng điện - 
TCYN 5699-2-24:2007 

4609 | Phat néng TCVN 5699-1:2004 

4619 | Dòng điện rò và độ bền điện ở nhiệt độ làm TEC 60335-1:2001 
việc IEC 60335-2-24:2005 

4611 | Quá điện áp qua độ 

4612 | Khả năng chống âm 

4613 | Cấp bảo vệ chống nước IP XI-X§__ 

4614 | Dòng điện rò và độ bền điện 

4615 Bảo vệ quá tải máy biển áp và các mạch liên 
quan 

4616 | Độ bền 

4617 | Hoạt động không bình thường 

4618 | Ôn định và nguy hiểm cơ học 

4619 | Độ bên cơ học 

Kết câu: 

4620 |  - Cấp bảo vệ IP IX - 4X TCVN 5699-2-24:2007 
‘|= Cap bao vệ IP 5X - 6X: TCVN 5699-1:2004 

— 1. sa IEC 60335-1:2001 
Gel | Dayden ben trong : IEC 60335-2-24:2005 
4622 | Linh kiện (Các phụ kiện hồ trợ) 

4623 | Đầu nối nguồn và day dẫn mềm 

4624 | Thử uốn 

4625 | Đầu nối dùng cho các ruột dẫn bên ngoài 

4626 | Qui định cho nối đất 

4627 | Vit và các mỗi nối    
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TT én sản pham/phep thu Phương pháp thử nghiệm 

sae Chiều dài đường rò, khe hở và khoảng cách 

qua cách điện TCVN 5699-2-24:2007 

— eee rẽ TCVN 5699-1:2004 
4629 | Khả nắng Nhu nhiệt và chịu cháy TEC 60335-1:2001 

4630 | Khả nang chong gi IEC 60335-2-24:2005 

A63] hà xạ, tính độc hại và chịu các rủi ro tương 

Thiết bị điện gia dụng - Quạt điện 

4632 | Phân loại 

4633 | Ghi nhãn và hướng dan F 

á634 Bảo vệ chống chạm ngẫu nhiên và các bộ fy 

phận mang điện 
/ 

a oe . Ia a LL : TCVN 5699-2-80:2007 i 

4635 Khoi dong các thiết bi truyen động bang IEC 60335-2-80:2002 4 

|_| Sa eae TCVN 5699-1:2004 : 

4636 | Công suất và dòng điện IEC 60335-1:2001 ` 

4637 | Phát nóng, 

ca a-— | Dòng điện rò và độ bền điện ở nhiệt độ làm 
S020 viéc 

4639 | Quá điện áp quá độ 

4640 | Khả năng chong âm 

4641 | - Cấp bảo vệ chống nước IP XI - X8 

4642 | Dòng điện rò và độ bền điện 

4643 Bao vé qua tai may bién ap va cac mach lien 

quan 

4644 | Độ bên : TCVN 5699-2-80:2007 

4645_ | Hoạt động không bình thường IEC 60335-2-80:2002 

_— ¬ TCVN 5699-1:200+% 

4646 | Ôn định và nguy hiém cơ học IEC 60335-1:2001 

4647 | Độ ben cơ học 

Kết cau: 

4648 | - Cấp bảo vệ IP 1X - 4X 

- Cấp bảo vệ IP 5X - 6X 

4649 | Dây dẫn bên trong 

4650 | Linh kiện (Các phụ kiện hỗ trợ) 

4651 | Đầu nỗi nguồn và dây dẫn mềm
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La cu aan pin phy the Phương pháp thir nghiệm 

4652 | Thử uôn 

4653 | Đầu nối dùng cho các ruột dẫn bên ngoài 

4654 | Qui định cho nối dat 

4655 | Vit và các mỗi nối TCVN 5699-2-80:2007 

465 ¬" = as rò, khe hở và khoảng cach ee 

IEC 60335-1:2001 
4657 | Kha năng chịu nhiệt và chịu cháy 

4658 | Khả năng chống gi 

4659 Bức xạ, tính độc hại và chịu các rủi ro tương 
tự 
  

Thiet bị điện gia dụng - Máy tạo âm 
  

  

  

  

      

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

4660 | Phân loại 

4661 | Ghi nhãn và hướng dan TCVN 5699-2-98:2010 

A662 Bảo vệ chống chạm ngẫu nhiên và các bộ TCVN 5699-1:2004 
phận mang điện IEC 60335-1:2001 

= erase — = IEC 60335-2-98:2008 
1663 Khóớt dộng-các thiệt bị truyện- động-băng 

động cơ điện 

4664 | Công suất và dong điện 

4665 | Phát nóng 

4666 Dong điện rò và độ bên điện ở nhiệt độ làm 
việc 

4667 | Quá điện áp quá độ 

4668 | Khả năng chống 4m 

4669 | Cấp bảo vệ chống nước IP X1 - X8 
- —— - — TCVN 5699-2-98:2010 

4670 | Dòng điện rò và độ bên điện TCVN 5699-1:2004 
=>... na. 8 IEC 60335-1:2001 

4671 Bảo vệ quá tải máy biên áp và các mạch liên IEC 60335-2-08:2008 
quan 

4672 | Độ bên 

4673 | Hoạt động không bình thường 

4674 | Ôn định và nguy hiểm cơ học 
      Độ bên cơ học   
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| SP | ren san ical TP thir Phương pháp thử nghiệm ` 

Kết cấu: 

4676 |  - Cấp bảo vệ IP 1X - 4X 

- Cấp bảo vệ IP 5X - 6X 

4677 | Day dẫn bên trong 

4678 | Linh kiện (Các phụ kiện hỗ trợ) 
ae — TCVN 5699-2-98:2010 

4679 | Đầu nỗi nguôn và dây dan mêm TCVN 5699-1:2004 

aa [EC 60335-1:2001 

| 4680 | TY uốn IEC 60335-2-98:2008 

4681 | Đầu nối dùng cho các ruột dẫn bên ngoài 

4682 | Qui định cho nối đất 

4683 | Vit và các mối nối 

Chiều đài đường rò, khe hở và khoảng cách 
4684 . Re 

qua cách điện 

4685 | Khả năng chịu nhiệt và chịu cháy 

4686 | Khả năng chống gi 

4687 Bức xạ, tính độc hại và chịu các rủi r0 tương 

tự 

Thiết bị điện gia dụng - Máy hút bụi và thiết bị làm sạch có hút nước 

4688 | Phân loại 

4689 | Ghi nhãn và hướng dan 

Bảo vệ chéng chạm ngẫu nhiên và các bộ 
4690 Ặ ig 

phận mang điện 

Khởi động các thiết bị truyền động bằng 
4691 R vn 

động cơ điện 

ee x£Ä ra TCVN 5699-2-2:2007 
4692} Công suat và dòng điện : IEC 60335:2.2 

4693 | Phát nóng TCVN 5699-1:2004 

4694 Dòng điện rò và độ bên điện ở nhiệt độ làm TEC 60335-1/200 1 

việc 

4695 | Quá điện áp quá độ 

4696 | Khả năng chống âm 

4697 | - Cấp bảo vệ chống nước IP XI - X8 

Dong điện rò và độ bên điện   
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        VIỆC 

rT"m A và A , | or , ' _ rl Tên san ph bu ủi và Tổ | Phương pháp thử nghiệm. 

4699 Bao vệ quá tải máy biên áp và các mach liên 
quan 

4700 | Độ bền 

4701 | Hoạt động không bình thường 

4702 | Ôn định và nguy hiểm cơ học 

4703 | Độ bền cơ học TCVN 5699-2-2:2007 
Kết cấu IEC 60335-2-2 
to TCVN 5699-1:2004 

- Cap bảo vệ [P 5X - 6X 

4705 | Dây dan bên trong 

4706 | Linh kiện (Các phụ kiện hỗ trợ) 

4707 | Đầu nối nguồn và dây dẫn mềm 

4708 | Thử uốn 

4709 | Dau nối dùng cho các ruột dẫn bên ngoài 

4710 | Qui định cho nối đất 

4711 | Vit và các mối nối 
Chiều dài đường rò, khe hở và khoảng cách 4712 , CA 
qua cách điện 

4713 | Khả năng chịu nhiệt và chịu cháy TCVN 5699-2-2:2007 

4714 | Khả năng chống gi IEC 60335-2-2 

Bức xa, tinh độc hại và chịu các rủi ro tương Teen ae ee A715 | HH oe “ IEC 60335-1:2001 

Thiết bị điện gia dụng - Lò liền bếp, bếp, lò và các thiết bị tương tự đặt tinh 
tại 

4716 | Phan loại 

4717 | Ghi nhãn và hướng dẫn . 

47¡s | Bảo vệ chống chạm ngẫu nhiên và các bộ 
phận mang điện TCVN 5699-2-6:2004 

Khởi động các thiết bị truyền động bằng TCVN 5699-2-6:2010 BES | adem carditis TCVN 5699-1:2004 
— — : : IEC 60335-1:2001 

4720 | Công suât va dong điện TCVN 5699-]:2010 

4721 | Phát nóng IEC 60335-1:2010 

4722 Dòng điện rò và độ bên điện ở nhiệt độ làm    
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TT Tén san pham/phép thử lt 2h 9ý Vu; in 

i SỐ Phương pháp thử nghiệm 

4723 | Quá điện áp quá độ 

4724 | Khả nang chéng âm 

4725 | - Cấp bảo vệ chống nước IP XI - X8 

4726 | Dòng điện rò và độ bên điện 

A727 Bảo vệ quá tải máy biên áp và các mạch liên 

quan 

4728 | Độ bền 

4729 | Hoạt động không bình thường __ —— 0q ông bình thườn 
nh `... TCVN 5699-2-6:2010 

4730 | Ôn định và nguy hiểm cơ học TCVN 5699-1:2004 

a4 IEC 60335-1:2001 
‘ : b hoc 

= 

a Sea TCVN 5699-1:2010 : 
Kêt câu IEC 60335-1:2010 3 

4732 | - Cấp bảo vệ IP 1X- 4X 
1 

- Cấp bảo vệ IP 5X - 6X t 

= 
‘yl 

4733 | Dây dân bên trong 
pt 

= 
rat 

4734 Linh kiện (Các phụ kiện ho trợ) 
— 

4735 | Đầu nối nguồn và dây dẫn mềm - ——— 

4736 | Thủ uốn 

4737 | Đầu nếi dùng cho các ruột dẫn bên ngoài 

4738 | Qui định cho nội đất 

4739 | Vit va các mối nối TCVN 5699-2-6:2004 

VỀ gerbes R _= : . TCVN 5699-2-6:2010 
| i he a kl ac 4740 _— rò, khe hở và khoảng cách TCVN 5699-1:2004 

2 _ = TEC 60335-1:2001 
4741 | Khả năng chịu nhiệt và chịu cháy TCVN 5699-1:2010 

4742_| Khả năng chong gi TEC 60335-1:2010 

4743 Bức xa, tính độc hai và chịu các rủi ro tương 

tự 

Thiết bị điện gia dụng - Máy cạo rau, tông do điện và các thiết bị tương tự 

4744 | Phân loại 

4745 | Ghi nhãn và hướng dan TCVN 5699-2-8:2007 
= hee = TCVN 5699-1:2004 

4746 Bao vệ chống chạm ngẫu nhiên và các bộ IEC 60335-1:2001 

phận mang điện TCVN 5699-1:2010 

Khởi động các thiết bị truyền động bang TEC 60335-1:2010 

4747 ˆ “i 
R động cơ điện 
  q
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TT Tên sản phẩm/phép thu andi Shin Quy HH = - = . Phương pháp thứ nghiệm 
4748 | Công suất và dong điện 

4749 | Phát nóng 

4750 Dong điện rò và độ bên điện ở nhiệt độ lam 
việc 

4751 | Quá điện áp quá độ 

4752 Khả năng chống 4m: 

- Cấp bảo vệ chống nước IP XI - X8 TCVN 5699-2-8:2007 
` =Z=...ằ.hn= TCVN 5699-1:2004 4753 | Dòng điện rò và độ bên đ cee a cea IEC 60335-12001 

A754 Bảo vệ quá tải máy biên áp và các mạch liên TCVN 5699-1:2010 
| | quan - TEC 60335-1:2010 

4755 | Độ bên 

4756 | Hoạt động không bình thường 

4757 | Ôn định và nguy hiểm cơ học 

4758 | Độ bền cơ học 

Kết cấu 

4759 + —- Cấp bảo vệTP-IX=4X 
- Cấp bảo vệ IP 5X - 6X 

4760 | Dây dẫn bên trong 

4761 | Linh kiện (Các phụ kiện hỗ trợ) 

4762 | Đầu nối nguồn và dây dẫn mềm 

4763 | Thử uốn 

4764 | Đầu nỗi dùng cho các ruột dẫn bên ngoài TCVN 5699-2-8:2007 

476S | Qui định cho nỗi dat TCVN 5699-1:2004 
aa we © IEC 60335-1:2001 4766 | Vit kệ các môi nôi | | TCVN 5699-1:2010 

4767 Chiêu dài đường rò, khe hở và khoảng cách TEC 60335-1:2010 
qua cach dién 

4768 | Khả năng chịu nhiệt và chịu cháy 

4769 | Khả năng chống gi 

4770 _ xạ, tính độc hại và chịu các rủi ro tương 

Thiết bị điện gia dụng - Máy dùng cho nhà bếp 

277] | Phân lạm - TCVN 5699-2-14:2007 
4772 | Ghi nhãn và hướng dẫn IEC 60335-2-14:2005 
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TT Tên san pham/ phép thu cai ehuani Hộ bie 
_ ' ; - Phương pháp thử nghiệm 

4773 Bảo vệ chống chạm ngẫu nhiên và các bộ TCVN 5699-1:2004 

phận mang điện 
IEC 60335-1:2001 

Khởi done các thiết bi truyền độ 5 TCVN 5699-1:2010 

4774 hởi động. các thiết bị truyền động băng IEC 60335-1:2010 

động cơ điện 

4775 | Công suất và dòng điện 

4776 | Phát nóng 

4777 báu điện rò và độ bên điện ở nhiệt độ làm 

= TCVN 5699-2-14:2007 

4778 | Quá điện áp quá độ IEC 60335-2-14:2005 

—_ TCVN 5699-1:2004 

“709 Khả năng chồng âm: IEC 60335-1:2001 

- Cấp bao vệ chong nước IP XI - X8 TCVN 5699-1:2010 ` 

; IEC 60335-1:2010 a 

4780 | Dong điện rò và độ bên điện 
3 
x 

: "ưa ok od - n 

4781 Bảo vệ quá tải máy biên áp và các mach liên 4 

quan 
È 

4782 _ | Độ bền == P 

4783 | Hoạt động không bình thường 

4784 | On định và nguy hiểm cơ học 

4785 | Độ bền cơ học 

Kết câu 

4786 | - Cấp bảo vé IP 1X - 4X 

- Cấp bảo vệ IP 5X - 6X 

4787 Day dan bén trong 
TCVN 5699-2-14:2007 

, n : ý. TEC 60335-2-14:2005 
Linh k kién ho tr 4788 , inh ae ai phu ia 10 trợ) TCVN 5699-1:2004 

4789 | Đầu nối nguồn và dây dẫn mém TEC 60335-1:2001 

: TCVN 5699-1:2010 

4790 | Thủ uôn IEC 60335-1:2010 

4791 | Đầu nối dùng cho các ruột dan bên ngoài 

4792 | Qui định cho nói đất 

4793 | Vit và các mối nổi 

4794 Chiều dài đường rò, khe hở và khoảng cách 

qua cách điện 

4795 | Khả năng chịu nhiệt và chịu cháy
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TT Tên sản pham/phép thử 3 Tiêu ch uan/Quy me - Phương pháp thử nghiệm 

4796 | Khả năng chống gi 

4707 a xạ, tính độc hại va chịu các rủi ro tong 

Thiết bị điện gia dụng - Thiết bị diệt côn (rùng 

4798 | Phan loại 

4799 | Ghi nhăn và hướng dan 

4800 Bảo vệ chống chạm ngẫu nhiên và các bộ 

| phận mang điện TCVN 5699-2-59:2004 
Khởi động các thiết bị truyền động bằng IEC 60335-2-59:2002 

4801 đồng cơ điện TCVN 5699-1:2004 
= = n : _——= ==Ï IEC 60335-1:2001 

4802 | Công suât va dòng điện TCVN 5699-1:2010 

4803 | Phát nóng TEC 60335-1:2010 

agoq | Dòng điện rò va độ bên điện ở nhiệt độ làm 
việc 

4805S | Quá điện áp quá độ 

4806 Khả năng chống âm 

- Cấp bảo vệ chống nước IP XI - X8 

4807 | Dòng điện rò và độ bền điện 

4808 Bảo vệ qua tải máy biên ap và các mạch liên 
quan 

4809 | Độ bền 

4810 | Hoạt động không bình thường 
“E7 : = — TCYN 5699-2-59:2004 

4811 | On định và nguy hiém cơ học IEC 60335-2-59:2002 

4812 | Độ bền cơ học TGVN 5699-1:2004 
ae — TEC 60335-1:2001 

B=% TCVN 5699-1:2010 
4813 - Cap bảo vệ IP 1X - 4X TEC 60335-1:2010 

- Cấp bảo vệ IP 5X - 6X 

4814 | Dây dẫn bên trong 

4815 | Linh kiện (Các phụ kiện hỗ trợ) 

4816 | Đầu nối nguồn và dây dẫn mềm 

4817 | Thử uốn 

4818 | Đầu nối dùng cho các ruột dẫn bên ngoài 

4819 | Qui định cho nói đất      
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ship: Tên sản phẩm/phép thử ie ehunn/Quy HỆnh 
s fy - Phương pháp thir nghiệm 

4820 | Vit và các mối nối 

i Chiéu dai đường rò, khe hở và khoảng cách TUYỂN S65: 2 06 6M 
4821 se TỔ 7 IEC 60335-2-59:2002 

guaoách II | TCVN 5699-1:2004 
4822 | Khả năng chịu nhiệt và chịu chảy IEC 60335-1:2001 

_. £ . TCVN 5699-1:2010 
4823 | Khả năng chong gi IEC 60335-1:2010 

4824 Bức xa, tính độc hai và chịu các rủi ro tương 

tự 

Thiết bị điện gia dụng - Thiết bị làm sạch không khí 

4825 | Phân loại 

4826 | Ghi nhãn và hướng dẫn TCVN 5699-2-65:2010 

| Be 5 hồ x hiên và các bộ [EC 60335-2-65:2008 
4827 nhậu rang điện nạm ngầu nhiên và các bộ TCVN 5699-1:2004 

—.- " —— — IEC 60335-1:2001 N 

4828 Khởi động các thiết bị truyền động, băng TCVN 5699-1:2010 ke 

động cơ điện TEC 60335-1:2010 R 

4829 | Công suất và dòng điện * 

4830 | Phát nóng g 

4g31_ | Dòng điện rò va độ bền điện ở nhiệt độ làm 
việc 

4832 | Quá điện áp quá độ 

4833 ROE Wane phống Act . 

- Cap bảo vệ chéng nước IP XI - X8 

4834 | Dòng điện rò và độ bền điện 

4835 ute vé qua tai may biến áp và các mạch liên TCVN 5699-2-65:2010 

TU - IEC 60335-2-65:2008 
4836 | Độ bên TCVN 5699-1:2004 

: ^ , IEC 60335-1:2001 
4837 die lelad sh-thire Hoạt động không = thuong “TCVN 5699-1:2010 

4838 | Ôn định và nguy hiểm cơ học TEC 60335-1:2010 

4839 | Độ bền cơ học 

Kết cầu 

4840 | - Cấp bảo vệ IP 1X - 4X 

- Cấp bảo vệ IP 5X - 6X 

4841 | Dây dẫn bên trong 

4842 | Linh kiện (Các phụ kiện hỗ trợ) 

4843 | Đầu nối nguồn và day din mềm
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Tiéu chuẩn/Quy trình 

    

  

  

  

  

  

  

    
    

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

TT én sân phdm/phép thứ In/Quy trình Yl | Tên sin lái UEP iti : Phương pháp thử nghiệm 

4844 | Thủ uốn 

| 4815 | Dau nối dùng cho các ruột dẫn bên ngoài 

4846 | Qui định cho nối đất TCVN 5699-2-65:2010 

4847 | Vit và các mối nối IEC 60335-2-65:2008 
Kooy — —— = TCVN 5699-1:2004 4848 Chiêu dai duong rò, khe hở và khoảng cách LEC 60335-1:2001 

qua cách điệu TCVN 5699-1:2010 
4849 | Khả năng chịu nhiệt và chịu cháy IEC 60335-1:2010 

4850 | Khả năng chồng gi 

4851 Đức xạ, tính độc hại và chịu các rủi ro tương 
tự 7 

Thiết bị điện gia dụng - Thiết bị hấp vải 

4852 | Phan loại 

a TCVN 5699-2-85:2005 4853 | Ghi nhãn và hướng dan TCVN 5699-1:2004 

a8sa | Bảo vệ chong cham ngẫu nhiên và các bộ IEC 60335-1:2001 
phận mang điện 

š Khởi động các thiết bị truyền đồng bằng 
4652 = . ° ° ng 

động cơ điện 

4856 | Công suất và dòng điện 

4857 | Phát nóng 

4858 Dòng điện rò và độ bên điện ở nhiệt độ làm 
việc 

4859 | Quá điện áp quá độ 

4860 “ảnh HN chống ẩm 

- Cap bảo vệ chong nước IP XI - X8 
- == TCYN 5699-2-85:2005 

4861 Dong dién ro va độ bên điện TCVN 5699-1:2004 

4862 Bảo vệ quá tải máy biến áp và các mạch liên IEC 60335-1:2001 
° quan 

4863 | Độ bền 

4864 | Hoạt động không bình thường 

4865 |lỎn định và nguy hiểm cơ học 

4866 | Độ bên cơ học 

Kết cầu 
4867     - Cấp bảo vệ IP 1X - 4X   
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        quan 

  

TT Tén sản phẩm/phép thử TIẾN KD HẼN/QdMÿ .... l 

a ; Phương pháp thử nghiệm 

- Cấp bảo vệ IP 5X - 6X 

4868 | Dây dẫn bên trong 

4869 | Linh kiện (Các phụ kiện hỗ trợ) 

4870 | Đầu nối nguồn và day dẫn mềm 

4871 | Thử uốn 

4872 | Đầu nối dùng cho các ruột dẫn bên ngoài TCVN 5699-2-85:2005 

4873 | Qui định cho nối đất TCVN 5699-1:2004 

sz IEC 60335-1:2001 

4874 | Vit và các môi nôi 

_ | Chiều dài đường rò, khe hở và khoảng cách 
4875 4 " 

qua cách điện 

4876 | Khả năng chịu nhiệt và chịu cháy 

4877 | Khả năng chong gi 

4878 Bức xạ, tính độc hại và chịu các rủi ro tương 

tự 

Thiết bị điện gia dụng - Thiết bị mát xa loại cầm tay, làm việc khong tái, hoặc 

tải co; trừ đệm mát xa, thiết bị thiệt kê sử dung dưới bàn chân có phan tử gia 

nhiệt... 

4879 | Phân loại 

4880 | Ghi nhãn và hướng dẫn 

488] Bảo vệ chống chạm ngẫu nhiên và các bộ 

phận mang điện 

Khởi động, các thiết bị truyền động. bằng 
4882 = ra 

động cơ điện 

4883 | Công suất và dòng điện 

4884 [ Phát nóng TECVN-5699-2-32:2011 

Dòng điện rò và độ bên điện ở nhiệt độ làm TCVN 5699-1:2004 
4885 | viec IEC 60335-1:2001 

4886 | Quá điện áp quá độ 

4887 Thả ồn chong am | 

- Cap bảo vệ chong nước IP XI - X8 

4888 | Dòng điện rò và độ bền điện 

4880 Bảo vệ qua tải máy biên ap và các mạch liên   
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Tiêu chuẩn/Quy trình 

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

| TT Tên ĐẦU phầm/phép is Phương pháp thử nghiệm 

4890 | Độ bên 

4891 | Hoạt động không bình thường 

4892 | Ôn định và nguy hiểm cơ học 

4893 | Độ bên cơ học 

Kết cầu 

4894 - Cap bảo vệ IP 1X - 4X 

- Cap bảo vệ IP 5X - 6X 

4395 | Dây dẫn bên trong + ma 1 
4896 | Linh kiện (Các phụ kiện hỗ trợ) IEC 60335-1:2001 

4897 Đầu nối nguồn và dây dẫn mềm 

4898 Thử uốn 

4899 | Đầu nối dùng cho các ruột dẫn bên ngoài 

4900 Qui định cho nối đất | 

4901 | Vit và các mối nối 
  

Chiêu dài đường rò, khe hở và khoảng cách 
  

  

  

    
  

  

  

  

  

  

  

  

    
4902 aT 

qua cách điện 

4903 | Kha năng chịu nhiệt và chịu cháy TCVN 5699-2-32:201 | 
- TCVN 5699-1:2004 

4904 | Khả nang chong gi IEC 60335-1:2001 
4005 Động xạ, tính độc hại và chịu các rủi ro tương 

tự 

Thiết bị điện gia dụng - Máy bơm dùng cho máy lọc nước, máy uống nước 
nóng lạnh, máy bơm có thể thiết lập trạng thái hoạt động như điều kiện danh 
định 

4906 | Phân loại 

4907 | Ghi nhãn và hướng dẫn 

Bảo vệ chống chạm ngẫu nhiên và các bộ 
4908 ` a 

phan mang dién 

Khởi động các thiết bị truyền động bằng TCVN 5699-2-41:2007 4909 động cơ điện " TCVN 5699-1:2004 
: A. IEC 60335-1:2001 

4910 | Công suất va dòng điện TEC 60335-2-41:2002 +A1:2004 

4911 | Phát nóng 

4912 | Dòng điện rò và độ bền điện ở nhiệt độ làm 
việc 

4913 | Quá điện áp quá độ        
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.ư ae iêu chua ‘int 
TT Tên san pham/pheép thử acl Uy a 7 

Phương pháp thứ nghiệm | 

4914 BAM Hãng chong âm . 

- Cap bao vệ chong nước IP XI - Xã 

4915 | Dòng điện rò và độ bền điện 

4916 Bao vé qua tai may biến áp và các mạch liên 

quan 

4917 | Độ bên 

4918 | Hoạt động không bình thường 

4919 | Ôn định và nguy hiểm cơ học TCVN 5699-2-41:2007 
TCVN 5699-1:2004 

4920 | Độ ben cơ học IEC 60335-1:2001 
Kết cấu IEC 60335-2-41:2002 +A1:2004 

4921 | - Cấp bảo vệ IP 1X - 4X 

- Cap bao vé IP 5X - 6X 

4922 | Day dan bén trong 

4923 | Linh kiện (Cac phụ kiện hỗ trợ) is 

4924 | Đầu nối nguồn và dây dẫn mềm _- 
ry 

4925 | Thử uốn rẻ 
eas —— : es 

4926 | Đầu nối dùng cho các ruột dẫn bên ngoài ` 

4927 | Qui định cho nối dat 

Uae a cáo mỗi nỗi TCVN 5699-2-41:2007 
4928 it va các môi nội TCVN 5699-1:2004 

4929 Chiều dài đường rò, khe hở và khoảng cách IEC 60335-1:2001 

qua cách điện IEC 60335-2-41:2002 +A1:2004 

4930 | Khả năng chịu nhiệt và chịu cháy 

4931 | Khả năng chống gi 

4932 Bức xạ, tính độc hại và chịu các rủi ro tương 

tự 

Thiết bị điện gia dụng - Điều hòa không khí 

4933 | Phân loại 

4934 | Ghi nhãn và hướng dẫn 

4035 Bảo vệ chống cham ngẫu nhiên và các bộ TCVN 5699-2-40:2007 

~ | phận mang điện TCVN 5699-1:2004 

Khởi động các thiết bị truyền động bang THẢ: GUS 35- L200 
4936 5% sa 

động cơ điện 

4937 | Công suất và dòng điện       
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tự 
        

TT Tén sản phẩm/phép thử E ke: 
NA atl tin Phương pháp thu nghiệm 

4938 | Phát nóng 

4939 Dong điện rò và độ bên điện ở nhiệt độ lam 

việc 

4940 | Quá điện áp quá độ 

4941 | Khả năng chống am 
- TCVN 5699-2-40:2007 

4942 | - Cap bảo vệ chong nước IP XI - X8 TCVN 5699-1:2004 

cies IEC 60335-1:2001 
4943 | Dòng điện rò và độ bên điện 

4944 Bao vệ quá tai máy biên áp và các mạch liên 
quan 

4945 | Độ bên 

4946 | Hoạt động không bình thường 

4947 | Ôn định và nguy hiểm cơ học 

4948 | Độ bền cơ học 

Kết cầu 

- Cấp bảo vệ IP 1X - 4X 
4949 te . 

- Cap bao vệ IP 5X - 6X 

(Loại trừ chỉ tiêu liên quan máy nén) 

4950 | Dây dẫn bên trong 

4951 | Linh kiện (Các phụ kiện hỗ trợ) 

4952 | Đầu nối nguồn và đây dẫn mềm 

¬— TCVN 5699-2-40:2007 
1953 | Th a - TCVN 5699-2004 
4954 | Dau noi dùng cho các ruột dân bên ngoài IEC 60335-1:2001 

4955 | Qui định cho nồi đất 

4956 | Vit và các mối nối 

Chiều dài đường rò, khe hở và khoảng cách 
4957 ae cans 

qua cach dién 

4958 | Kha nang chiu nhiét va chiu chay 

4959 | Khả nang chống gi 

4960 Bức xa, tính độc hai và chịu các rủi ro tuong 

  

Thiêt bị điện gia dụng - Nỗi chiên ngập đầu ding trong gia đình 
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TT Tên sản phâm/phép thử ine chain Quy un 
' Phuong phap thu nghiem 

496] | Phân loại 

4962 | Ghi nhãn và hướng dẫn 

Bảo vệ chỗng chạm ngẫu nhiên và các bộ 
4963 i re 

phận mang điện 

Khởi động các thiết bị truyền động bang 
4964 : oe 

động cơ điện 

- hy cờ BA ¬ TCVN 5699-2-13:2007 
5 G suất va dòng đ 496 “ong suat và dòng điện ' TCVN 5699-1:2004 

4966 | Phát nóng 

4967 Dòng điện rò và độ bên điện ở nhiệt độ làm 

việc 

A968 | Quá điện áp quá độ 

Khả năng chống âm 
4969 i a : 

- Cap bảo vệ chong nước IP XI - Xế 

4970 | Dòng điện rò và độ bền điện | 

h A ree 2 + 2A # a fl - 1A 
o 

4971 Bảo vệ quá tải máy biên áp và các mạch liên £ 

quan “4 
- z 

4972 | Độ bên 
ỗ 

4973 | Hoạt động không bình thường cS 

4974 | On dinh va nguy hiém co hoc ve 

4975 | Độ bên cơ học 

Kết cau 

4976 | - Cấp bảo vệ IP 1X - 4X 

- Cấp bảo vệ IP 5X - 6X 
=e TCVN 5699-2-13:2007 

4977 | Dây dan bên trong TCVN 5699-1:2004 

4978 | Linh kiện (Các phụ kiện hỗ trợ) 

4979 | Đầu nối nguồn và dây dẫn mềm 

4980 | Thử uốn 

4981 | Đầu nối dùng cho các ruột dẫn bên ngoài 

4982 | Qui định cho nối dat 

4983 | Vit và các mối nối 

Chiều dài đường rò, khe hở và khoảng cách 
4984 ita Ht 

qua cach dién 

4985 | Khả năng chịu nhiệt và chịu cháy é
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TỊ Tên sản phẩm/phép thử ; : x 
pep _ Phương pháp thứ nghiệm 

4986 | Khả năng chống gi 

4987 Bite xạ, tính độc hai và chịu các rủi ro tương 

tu 

Thiết bị điện gia dung - May sấy quần áo ding trong gia đình 

4988 | Phân loại 

4989 | Ghi nhãn và hướng dẫn 

Bảo vệ chống chạm ngẫu nhiên và các bộ QC L Đ i & : ae , 
4990 phận mang điện [CVN 5699-2-11:2006 

- - - TCVN 5699-1:2004 
4991 Khởi động, các thiết bị truyền động băng IEC 60335-1:2001 

động cơ điện 

4992 | Công suất và dòng điện 

4993 | Phát nóng 

4904 Dòng điện rò và độ bền điện ở nhiệt độ làm 
việc 

4995 | Qua điện áp qua độ 

‹2 „| Khả năng chống âm 
Tờ ota = ee tape r 

- Cap bao vệ chông nước IP XI - X§ 

4997 | Dòng điện rò và độ bền điện 

4998 Bảo vệ quá tải máy biên áp và các mạch liên 
quan 

4999 | Độ bền 

5000 | Hoạt động không bình thường 

5001 | On định và nguy hiểm cơ học TCVN 5699-2-11:2006 
` 

kh O_1- 

5002 | Độ bên cơ học TRIS CRing Là DI: 
— IEC 60335-1:2001 

Két câu 

5003 | - Cấp bảo vệ IP 1X - 4X 

- Cấp bảo vệ IP 5X - 6X 

$004 | Dây dẫn bên trong 

5005 | Linh kiện (Các phụ kiện hỗ trợ) 

5006 | Đầu nối nguồn và dây dẫn mềm 

5007 | Thử uốn 

5008 | Đầu nối dùng cho các ruột dẫn bên ngoài 

5009 | Qui định cho nối đất         

a
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T én sản pha ép thứ ere + Tên sản phan pbey thủ Phương pháp thử nghiệm 

5010 | Vit và các mỗi nối 

5011 Chiều dài đường rò, khe hở và khoảng cách ` 
` qua cách điện TCVN 5699-2-11:2006 

[CVN 5699-1:2004 

$012 | Khả năng chịu nhiệt và chịu cháy IEC 60335-1:2001 

5013 | Khả năng chống gi 

5014 Bức xạ, tính độc hại và chịu các rủi ro tương 

tự 

Thiết bị điện gia dụng và thiết bị điện tương tự - An toàn 

5015 | Phân loại 

5016 | Ghi nhãn và hướng dẫn TCVN $699-1:2004 

Bảo vệ chống chạm ngẫu nhiên và các bộ 
5017 ‘ mA 

phận mang điện 

Khởi động các thiết bị truyền động bằng 
35018 . al 

động cơ điện 

5019 | Công suất và dòng điện “= 

5020 | Phát nóng R- 2 
3 

hy 

5021 Dong điện rò va độ bên điện ở nhiệt độ lam E 

VIỆC ra 

5022 | Quá điện áp quá độ “eo 

5023 Khả năng chống am kh” 

- Cấp bảo vệ chống nước IP XI - X8 

5024 | Dòng điện rò và độ bền điện TCVN 5669-1:2004 

5025 Bảo vệ quá tải máy biên áp và các mạch liên 

quan 

5026 | Độ bên 

5027 | Hoạt động không bình thường 

$028 | Ôn định và nguy hiểm cơ học 

5029 | Độ bền cơ học 

Kết cấu 

5030 |  - Cấp bảo vệ IP 1X - 4X 
- Cấp bảo vệ IP 5X - 6X 

5031 | Dây dẫn bên trong 

5032. | Linh kiện (Các phụ kiện hỗ trợ)
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: fs Ä , s Tiêu chudn/Quy trình 
TL lên san pham/phép thử ' Q 3 VÀ 
eee ae | Phương pháp thứ nghiệm 

5033 | Đầu nổi nguồn và dây dan mềm 

5034 | Thử uốn 

5035 | Đầu nối dùng cho các ruột dẫn bên ngoài 

5036 | Qui định cho nối dat TCVN 5699-1:2004 

5037 | Vit va các mỗi nối 

5038 Chiều dài đường rò, khe hở và khoảng cách 
qua cách điện 

5039 | Khả năng chịu nhiệt và chịu cháy 

5040 | Khả năng chống gi 

5041 Bức xạ, tính độc hại và chịu các rủi ro tương 

tu 

Thiết bị điện gia dung và thiết bị điện tương tự - An toàn 

5042 | Phân loại 

5043 | Ghi nhăn và hướng dẫn 

-,,, | Bảo vệ chống chạm ngẫu nhiên và các bộ 
Dt TY oy 

phan mang dién 

5045 Khởi động các thiết bị truyền động bằng 
động cơ điện 

5046 | Công suất và dòng điện 

5047 | Phát nóng 

5048 Dong điện rò và độ bên điện ở nhiệt độ lam TCVN 5699-1:2010 

việc 

5049 | Quá điện áp qua độ 

Kha năng chống am 
5050 Se oe a ` 

_- Cap bảo vệ chông nước IP XI - X8 

5051 | Dòng điện rò và độ bền điện 

5052 Bảo vệ quá tải máy biến áp và các mạch liên 

quan 

5053 | Độ bền 

5054 | Hoạt động không bình thường 

5055. | On định và nguy hiểm cơ học 
— 

5056 | Độ bền cơ học 

5057 | Két cau          
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Tiêu chuân/Quy trình 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

          

TT Tên sản pham/phép thủ Be oe AE 
en Set Pepe (DỤ _—— Phương pháp thứ nghiệm 

- Cap bảo vệ IP IX - 4X 

- Cấp bảo vệ IP 5X - 6X 

5058 | Dây dẫn bên trong 

5059 | Linh kiện (Các phụ kiện hỗ trợ a TCVN 5699-1:2010 
5060 | Đầu nồi nguôn và dây dan mém 

5061 | Thử uốn 

5062 | Đầu nối dùng cho các ruột dẫn bên ngoài 

5063 | Qui định cho nối đất 

5064 | Vít và các mối nối 

Chiều dài đường rò, khe hở và khoảng cách 
5065 : BA CỐ 

qua cách điện 

5066 | Khả năng chịu nhiệt và chịu cháy 

5067 | Khả năng chong gi | TCVN 5699-1:2010 

5068 lục xạ, tính độc hai và chịu các rủi ro tương 

Yêu cầu về an toàn dối với Thiết bị hóa hơi a 
` 

5069 | Phân loại 
| ụ 

5070 | Ghi nhãn và hướng dẫn „ 
iol 

5071 Bảo vệ chông chạm ngầu nhiên và các bộ z Ñ 

phận mang điện a 

Khởi động các thiết bị truyền động bằng \ 
5072 " fet 

động cơ điện 

5073 | Công suất và dòng điện 
: TCVN 5699-2-101:2011 (IEC 

5074 | Phát nóng . 60335-2-101:2008) 

5075 __| Dòng điện rò và độ bền điện ở nhiệt độ làm TCVN 5699-1:2004 

việc IEC 60335-1:2001 

5076 | Quá điện áp qua độ 

5077 | Khả năng chong âm 

5078 | - Cấp bảo vệ chống nước IP XI - X8 

5079 | Dòng điện rò và độ bén điện 

5080 Bao vệ quá tải máy biên áp và các mạch liên 

quan 

5081 | Độ bền 
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Tiêu chuẩn/Quy trình 

  

  

  

  

  

    

  

  

    

  

  

  

  

  

      
  

  

  

  

  

    
  

  

  

  

rl Vên sản phâm/phép thu Phương pháp thử nghiệm 

5082 Hoạt động không bình thường 

5083 | Ôn định và nguy hiểm cơ học 

5084 | Độ bên cơ học 

Kết cấu: 

5085 | - Cấp bảo vệ IP 1X - 4X 

- Cấp bảo vệ IP 5X - 6X TCVN 5699-2-101:2011 (IEC 

5086 Day dan bén trong 60335-2-101:2008) 
- TCVN 5699-1:2004 

5087 | Các phụ kiện hé trợ IEC 60335-1:2001 

5088 | Đầu nỗi nguồn và dây dẫn mềm 

5089 | Đầu nối dùng cho các ruột dẫn bên ngoài 

5090 | Qui định cho nối đất 

5091 | Vit và các mối nối 

5092 Chiều dài đường rò, khe hở và khoảng cách TCVN 5699-2-101:2011 (IEC 

š qua cách điện 60335-2-101:2008) 

5093 | Khả năng chịu nhiệt và chịu cháy TCVN 5699-1:2004 

: E - IEC 60335-1:2001 
5094 | Kha nang chong gi 

5095 ee xạ, tinh độc hại và chịu các rủi ro tương 

tu 

Bong dén LED co balat lắp liền dùng cho chiếu sáng thông dụng làm việc ở 

điện ap lớn hơn 50 V — Yêu cầu về tính năng 

5096. | Ghi nhãn 

5097 | Kích thước 

5098 | Công suất vào bóng đèn TCVN 8783;2015 

5099 | Ánh sáng phát ra EC NGũI cuối) 

5100 Thuật ngữ màu, biến thể màu và chỉ số thể 

hiện màu 

Bóng đèn LED có balát lắp liền dùng cho chiếu sáng thông dụng làm việc ở 

điện áp lon hơn 50 V — Qui định về an toàn 

S101 | Làm việc không bình thường 

5102 Dieu kiện thử nghiệm đôi với bóng đèn có TCVN 8782:2017 
điêu chỉnh độ sáng 

5103 | Bảo vệ chong thâm nhập của nước 
      Bộ điều khiển điện (ử được cấp điện từ nguồn ORY chiéu và/hoặc một chiều 

dùng cho bóng đèn huỳnh quang dang ống — Yêu cầu về tính năng 
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Tiêu chuan/Quy trình 

  

  

  

  

  

  

  

    
  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

TT ¬ tea sẽ n phan phẩp tài Phương pháp thử nghiệm _ 

5104 | Ghi nhãn. 
5105 | Điều kiện khởi động 

5106 | Điều kiện làm việc 

5107 | Hệ số công suất ws điện eee 

5108 | Dong điện cung cap __ (IEC 60929) 

5109 Dong điện lớn nhat trên day dan bat ky vào 
catôt 

5110 | Dạng sóng dòng điện làm việc của bóng đèn 

s11¡ | Thử nghiệm hoạt động ở điêu kiện không 
bình thường | 

Bộ điều khiển điện tử được cấp điện tử nguồn xoay chiều và/hoặc một chiều 

ding cho bóng đèn huỳnh quang — Yêu cầu an (toàn " 

5112 | Phân loại 

5I13 | Ghi nhãn 

5114 Bao vé chong cham ngẫu nhiên vào các bộ 
phận mang điện 

5115 _| Đầu nối _ 

5116 | Yêu cầu đối với nối đất bảo vệ 

S117 | Khả năng chịu am và cách điện 

$118 | Độ bên điện 

I 19 | Thử nghiệm độ bền nhiệt của cuộn dây / TCVN 7590-2-3:2015 

5120 | Điều kiện sự cố (IEC 61347-2-3) 

5121 | Bảo vệ linh kiện lắp cùng 

5122 | Điều kiện không bình thường 

Kết câu 
  

Chiêu dài đường rò và khe hở không khí 
  

  

  

  

        
5124 

5125 | Vit, bộ phận mang dòng và mỗi nối 

Khả năng chịu nhiệt, cháy và chịu phóng 
5126 a a 

điện tạo vét 

5127 | Khả năng chống chịu ăn mòn 

Balat đùng cho bóng đèn phóng điện — Yêu cầu về tính năng 

5128 | Ghi nhãn TCVN 7684:2007   
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Tên sản phẩm/phép thir 
Tiêu chuan/Quy trình 

Phương pháp thử nghiệm 
  

Balat được thiết kê dé làm việc ở điện áp 

  

(IEC 60923) 

  

  

  

  

  

  

  

      
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

        

3122 nguồn khác nhau 

5130 | Hệ số công suất ¬ 

5131 | Dong điện cung cấp 

5132 | Dang sóng dòng điện 

5133. | Man chan từ trường 

5134 | Bộ môi 

Yêu cầu về điện đối với balat dùng cho bóng | 
5135 đèn thủy ngần cao ap 

5136 Yeu cầu về oe đối với balat dùng cho bóng 

đèn natri áp suât thap 

5137 Yêu cầu về điện đối với balat dùng cho bóng ¬ 
đèn halogen kim loại [CVN 7684:2007 

siag | Yêu cầu về điện đối với balat dùng cho bóng (IEC 60923) 

đèn natri áp suat cao 

Balat dùng cho bong đèn phóng điện — Yêu cầu về an toàn 

5139 | Phân loại 

5140 | Ghi nhãn 

514] Bao vệ chống chạm ngẫu nhiên vào các bộ 

phận mang điện 

5142 | Đầu nối 7 

5143 | Yêu cầu đối với nối dat 

5144 | Khả năng chịu âm và cách điện 

5145 | Độ bền điện 

5146 | Độ bên nhiệt của cuộn day TCVN 7590-2-9:2007 

5147 | Phát nóng balát ` Móc ee 4 

5148 | Thử nghiệm xung điện áp cao 

5149 | Điều kiện sự cố 

5150 | Kết cấu 

5151 | Khe hở không khí và chiều dài đường rò 

5152 | Vit, bộ phận mang dòng và mối nói | 

5153 | Độ chịu nhiệt, chịu cháy và chịu phóng điện 

5154 | Khả năng chong gi 
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  | 1 

TẾ Tên sản phẩm/phép thử Sine lim rangbffn 

5155 | Điện áp đầu ra không tải - / ) 

mm Bóng đèn có balat lắp liền ding cho chiếu sáng thông dụng — Yêu cầu về tính | 

năng 

5156 | Kích thước 

5157 Khởi động 

5158 | Công suất bóng đèn 

5159 | Quang thông, : "sa. 

5160 | Mau 

5161 | Hệ số duy trì quang thông 

5162 | Tuổi thọ / 

a Bong đèn huỳnh quang hi đầu đèn — Qui định về an toàn 

5163 | Ghi nhãn 

Ï 5164 | Yêu cầu về cơ đối với đầu đèn 

516S | Điện trở cách điện 

5166 | Độ bền điện 

5167 | Các bộ phận có thể mang điện ngẫu nhiên TCVN 5175:2014 

5168 | Khả năng chịu nhiệt và cháy (IEC 61195) 

$169 | Chiều dài đường rò của đầu đèn = 

5170 | Độ tăng nhiệt của đầu đèn <a 

5171 | Chiều dài tổng thé nhỏ nhất của bóng đèn # 

5172 | Bức xa UV M 

Bong dén huynh quang hai đầu đèn — Yêu cầu về tinh năng te 

5173 | Dau đèn = 

5174 | Kích thước „ăn. ' — mm sani Ca 

5175 | Đặc tính khởi động | (IEC 60081) 

5176 | Đặc tính điện va đặc tính catôt 

5I77 | Đặc tính quang 

5178 | Hệ số duy trì quang thông TCVN 7670:2007 7 

5179 | Ghi nhãn (TEC 60081) 

Bóng đèn huỳnh quang một đầu đèn - Qui định về an toàn 

5180 | Ghi nhãn TCVN 7591:2014
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TT _ “ Sản ph pha m/ pane mui i Phương nhấp thử nghiệm. 

5181 | Yêu cầu về cơ đối với dầu đèn (IEC 61129) 

5182 | Điện trở cách điện 

5183 | Độ bền điện 

5184 Cac bộ phận có thể trở nên mang điện ngẫu | 

nhiên 

5185 | Khả năng chịu nhiệt và chịu cháy 

$186 | Chiều dài đường rò của đầu đèn 

5187 | Độ tăng nhiệt của đầu đèn 

5188 | Tụ điện triệt nhiễu tần số rađiô 

5189 | Bức xa UV 

— Bóng đèn huỳnh quang một đầu đèn — Yêu cầu về tính năng 

5190 | Yêu cầu chung 

5191 | Dau đèn 

5192 | Kích thước 

5193 | Đặc tính khởi động ' 

5194 | Đặc tính điện TCVN 7863:2008 

5195 | Dac tính catốt (IEC 60901) 

5196 | Đặc tính quang 

5197 | Độ duy trì quang thông 

5198 | Triệt nhiễu tần số radio 

5199 | Ghi nhãn 

Bóng đèn LED có balát lắp liền dùng cho chiếu sáng thông đụng làm việc ở 
điện áp lớn hơn 50 V — Yêu cầu về tính năng 

lễ “Tuổi thọ bóng dén_ _ IS SE 

mie - Hệ số duy tri quang thong TCVN 8783:2015 

- Thử nghiệm đóng cat nguôn (IEC 62612:2013) 

- Thử nghiệm tuôi thọ tăng tôc 

Médun LED dùng cho chiếu sáng thông dụng — Qui định về an toàn 

5201 | Phân loại 
TCVN 8781:2015 

5202 | Ghi nhãn (IEC 62031) 

5203 | Đầu nối         
+



207 

  

Tiêu chudn/Quy trình 1 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

        

ae Tên san patie peer TH 7 Phương pháp thir nghiệm 

5204 | Qui định cho nối dat bảo vệ 

Bào vệ chống tiếp xúc ngẫu nhiên với các 
5205 + ket. 

bộ phận mang điện 
—r TCVN 8781:2015 

5206 | Khả năng chịu âm và cách điện (IEC 62031) 

5207 | Độ bên điện 

5208 | Điều kiện sự cố 

5209 | Kết câu 

5210 Thử nghiệm sự phủ hợp trong quá trình chế 

tạo 

5211 | Chiều dai đường rò và khe hở không khí 

5212 | Vit, bộ phận mang dòng và các mối nối 

Khả năng chịu nhiệt, chịu cháy và chịu 
3213 ; as 

phóng điện 

5214 | Khả năng chịu ăn mòn TOV 9000000615 

x=a....h (IEC 62031) 
5215 | Thông tin về thiết kê đèn dign 

5216 | Quản lý nhiệt 

5217 | An toàn quang sinh học 

Médun LED dùng cho chiêu sáng thông dụng — Yêu cầu về tính năng 

_ 5Z18 | Ghi nhãn ¬ 

3219 | Kích thước 

5220 | Công suất vào của môđun LED 
F 5221 | Ảnh số - TCVN 10485:2014 

nh sang phat ra — (IEC 62717) 

5999 | Tọa độ mau . nhiệt độ màu tương quan và | én 

chỉ số thể hiện mau | 

5223 Tuổi tho của médun LED (trừ thử nghiệm 

chu kỳ nhiệt độ) 

Đèn điện Led chiếu sáng đường và pho 

5224 | Công suất ban đầu s 

3225 uang thông ban đầu 
oe : TCVN 12666:2019 

5226 | Hiệu suat năng lượng 

5227 | Chỉ số thể hiện mau (CRI) 
  
  

  
T
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TT Tên sản phẩm/phép thử điểm chui Cộng tinh 
  

5228 | Phân bố quang 
  

5229 | Hệ số duy trì quang thông 
  

Tủ lạnh, Tú ket dong lạnh gia dung 
  

TCVN 7828:2013 
5230 | Thử năng lượng tiêu thụ 

TCVN 7829:2013 
  

TCVN 7828:2016 
5231 | Thử năng lượng tiêu thụ 

TCVN 7829:2016 
  

Tủ lạnh thương mai 
  

TCVN 10289:2014 

TCVN 10290:2014 

(TCVN 9982-1:2013, TCVN 

9982-2:2013) 

5232 | Thử năng lượng tiêu thu     
Máy điều hòa không khí cố định 
  

TCYN 10273-1:2013 

ISO 16358-1:2013 

5233 | Năng suất lạnh của mẫu TCVN 7830:2015 

TCVN 6576:2013 
    ISO 5151:2010 
  

Máy photocopy 
  

TCVN 9510:2012 
§234 | Hiệu suất năng lương IEC 623012011   
  

Máy in 
  

TCVN 9509:2012 
5235 | Hiệu suất năng lương IEC 62301:2011 
  

Màn hình máy tính 
  

  

® ic 
5236 | Hiệu suât năng lượng ———— 

  

Máy tính xách tay 
  

TCVN 11847:2017 

5237 | Hiệu suat năng lượng TCVN 11848:2017 

IEC 62623:2012 
  

May thu hinh 
    TCVN 9536:2012 

5238 | Hiệu suất năng lượng . 
[CVN 9537:2012     

  

Phương pháp thử nghiệm _ 
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ee Tên vans pham/phép ad _ Phương pháp thứ nghiệm 

IEC 62087:2008 

TEC 62301:2011 

Balát điện từ cho bóng đèn huỳnh quang dang ống s 

Hiệu suất năng lượng balat: TCVN 8248:2013 

5239 | Hệ số balat TCVN 7541-1:2005 

Céng suat tiéu thu TCVN 7541-2:2005 

Đèn 

5240 | Thông tin về sản phẩm 

3241 | Hệ số công suất TCVN 10885-2-1:2015 

5242 | Dòng điện cung cấp TEC 62722-2-1:2014 

§243 | Công suất tiêu thụ 

Tính năng trắc quang: 1 

mie ta nae TCVN 10885-2-1:2015 

- Nhiệt độ màu tương quan va chi sô thê 

hiện màu 

IEC 62722-2-1;2014 

  

  5245 | Công suất ban đầu:   
  

5246 Quang thông ban đầu 
  

5247 

  

Hiéu suat nang luong 
  

3248 Chỉ sô thê hiện màu 
  

5249 Hệ số duy trì quang thông 

TCVN 11844:2017 

  

Bóng đèn LED, đèn điện LED và môđun LED 
  

5250 

Công sual 

Dong dién 

Hệ sô công suat 

TCVN 11843:2017 

(CIE § 025:2015) 

  

  

3251 

Quang thong tone 

Quang thông từng phần 

Phân bố cường độ sáng và cách trình bày dữ 

liệu 

Cường độ chùm tia trung tâm và góc chùm 

tia 

Độ roi 

  

TCVN 11843:2017 

(CIE S 025:2015) 

TCVN 11843:2017 
(CIE § 025:2015) 

  

5252 Hiéu suat sang 
    5253 

Các đại lượng màu   - Nhiệt độ màu tương quan 

TCVN 11843:2017 

(CIE § 025:2015)     
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TT Tên san phẩm/phép thir Tita 2h uan/Cay HANH 
a Phương pháp thứ nghiệm 

- Chỉ sô hoàn màu 

- Độ đồng đều màu theo góc 

Đèn điện LED 

5254 | Ghi nhãn 

5255 | Tính lap lẫn 

5256 | Bảo vệ chống điện giật 

: ‘ee Gk. ae ae A TCVN 8782:2017 
2 b ny cac ( Sé 5257 | Dién ci cách điện và độ bên điện sau am IEC 62560:2015 

5258 | Độ bên cơ 

5259 | Độ tăng nhiệt đầu đèn 

5260 | Khả năng chịu nhiệt 

5261 | Khả năng chịu chảy và chịu tia lửa 

ae ies F TCVN 8782:2017 
Điêu k 5262 ae Sự cd TEC 62560:2015 

5263 | Chiêu dai đường ro và khe ho không khí 

5264 | Ghi nhãn 

5265 | Khả năng lap lần 

: An toàn các chân cắm trong quá trình lắp 
5266 , ` 

bóng đèn 

Bảo vệ chống tiếp xúc ngẫu nhiên với các 
5267 er > 

bộ phận mang điện 

5268 | Yêu cầu về cơ đối với đầu đèn 

5269 | Độ tăng nhiệt của đầu đèn 

5270 | Khả năng chịu nhiệt 

5271 | Khả năng chịu cháy và mỗi cháy TCVN 11846:2017 
Tản ; [EC 62776:2014 

5272 | Điều kiện sự cô 

5273 | Chiều dài đường rò và khe hở không khí 

5274 | Bóng đèn có bảo vệ chống bụi và ẩm 

5275 | Thử khả năng lắp lẫn của đầu đèn 

5276 | Do khối lượn bạ 

5277 | Đo kích thước 

5278 | Thử nhiệt độ 

Kiểm tra an toàn của bóng đèn trong các 
5279 : tụ 2 z 

trường hợp sai bóng đèn - tac te      
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[E————T = 2A A 

SỐ. ype 3 : : é trinl 
TT Tên san phẩm/phép thu TIỀN DUN ngà You đàn 

= Phương pháp thử nghiệm 

5280 | Thử nghiệm moment xoắn sau xử ly nhiệt 

5281 Thử nghiệm moment xoắn trên bong đèn 

: chưa qua sử dụng TCVN 11846:2017 
: IEC 62776:2014 

5282 | Thử độ bên nhiệt 

5283 | Thu IP 

Thiết bị điện gia dụng - Yêu cầu về an toàn 

5284 | Phân loại 

5285 | Ghi nhãn và hướng dan TCVN 5699-I:2010 

5286 Bảo vệ chống chạm ngẫu nhiên và các bộ 

phận mang điện 

Khởi động các thiết bị truyền động bằng š 
3287 ˆ mi : | 

động cơ điện kệ 

5288 | Công suất và dòng điện Š 

5289 | Phát nóng 

5290 Dòng điện rò và độ bên điện ở nhiệt độ làm 

việc 

5291 | Quá điện áp quá độ 

§292 | Khả năng chống dm 

5293 | Cấp bảo vệ chéng nước IP XI - X8 

5294 | Dòng điện rò và độ bền điện 

5205 Bảo vệ quá tải máy biến áp và các mạch liên 

quan 

5296 | Độ bên 

5297 | Hoạt động không bình thườn a _ TCVN 5699-1:2010 
§298 | On định và nguy hiểm cơ học 

5299 | Độ bền cơ học có 7 

Kết cấu: 

5300 |  - Cấp bảo vệ IP 1X - 4X 
- Cấp bảo vệ IP §X - 6X 

5301 | Dây dẫn bên trong 

5302 | Các phụ kiện hỗ trợ 

5303 | Đầu nối nguồn và dây dẫn mềm
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TT Tên sản phẩm/phép thử . 
¬ [ " củi Ỉ Phương pháp thử nghiệm 

5304 | Đầu nối dùng cho các ruột dẫn bên ngoài 

5305. | Qui định cho nối dat 

5306 | Vit và các mối nỗi 

Chiều dài đường rò, khe hở và khoảng cách : 
5307 aun cảch điện TCVN 5699-1:2010 

5308 | Khả năng chịu nhiệt và chịu cháy 

5309 | Khả năng chống gi 

5310 Bức xạ, tính độc hại và chịu các rủi ro tương 
tự 

Bình đun nước dự trữ 

5311 | Hệ số thất thoát nhiệt AS 1056.1: 2005 

Sản phẩm điện 

5312 | Cấp bảo vệ chéng sự xâm nhập của nước TCVN 4255:2008 

5313 Cap bao vé chong sự xâm nhập của vat ran TEC 60529:2001 

Thiết bị chiếu sáng - Đèn chiến sáng 

Các đại lượng điện: 

- Công suất 
5314 Na 

- Dòng điện 

- Hệ số công suất 

Các đại lượng quang 

- Quang thông tổng 
3113 i 3 Sy 

- Phân bô cường độ sáng TCVN 10886:2015 

- Hiệu suất sáng IES LM-79-08 

Cac dai lugng mau 

- Tọa độ mau 

5316 - Nhiệt độ màu tương quan 

- Chỉ số hoàn màu 
- Độ đồng đều không gian của màu sắc 

Thiết bị chiếu sáng - Bóng đèn có balat lắp liền dùng cho chiếu sáng thông 
dụng tới 100W 

5317 | Ghi nhãn 
"... ae TCVN 7672:2014 

5318 | Kha nang lap lan IEC 60968:2012 

5319 | Bảo vệ chống điện giật     
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TT Tén sắn phẩm/phép thử —_ Chuận/Ỏug hae 
- 7 Phương pháp thử nghiệm 

5320 Điện re cách điện và độ bên điện sau khi 

xử lý âm 

5321 | Độ bền cơ 
el oe ae TCVN 7672:2014 

5322 | Độ tăng nhiệt của đầu đèn IEC 60968:2012 

§323 | Kha nang chiu nhiét 

§324 | Khả năng chịu cháy va chịu tia lửa 

5325 | Điều kiện sự cổ 

š x TCVN 7673:2014 
5326 | Kích thước TEC 60969:2001 

5327 | Khởi động và quá độ 
: 5 : ⁄ 

5328 | Công suât den 
a 

¬ TCVN 7673:2014 F 

5329 | Quang thông IEC 60969:2001 { 

5330 | Mau 
` 

5331 | Độ ổn định quang thông 2 

Đèn -Yêu cầu về an toàn- Đèn điện dùng cho chiếu sáng đường phố 

5332 | Phân loại 

5333 | Ghi nhẫn 

5334 | Két cau 

5335 | Dây dẫn bên trong và bên ngoài 

5336 | Yêu cầu đối với nối đất 

5337 | Bảo vệ chống điện giật 

Khả năng chong bui, vat rắn và âm: 

-Từ IP 1X - IP 4X TCVN 7722-2-3:2007 

5338 -Tu IP 5X - IP 6X (IEC 60598-2-3:2002) 

oes IEC 60598-1:2014 +Amd | : 2017 

§339 | Điện trở cach điện va độ bén dién 

5340 | Khe hở không khí và chiều dài đường rò 

5341 | Độ bền và độ bền nhiệt 

5342 Khả năng chịu nhiệt, cháy và phóng điện bê 

mặt 

5343 | Đầu nối bắt ren 

5344 | Đầu nối không bắt ren và mối nối điện
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TT Tên sắn phẩm/phép thir salle ” lên san phầm paeP thủ Phương pháp thứ nghiệm 
Đèn -Yêu cầu về an toàn - Đèn điện thông dụng lắp cố định 

5345 | Phân loại 

3346 | Ghi nhăn 
— == TCVN 7722-2-1:2013 

3347 | Két cau _| (IEC 60598-2-1) 

5348 | Dây dẫn bên trong và bên ngoài TCVN 7722-1:2017 
“. & aoa un Đa ~] IEC 60598-1:2014 +Amd | : 2017 

5349 | Yêu cau đôi với nôi dat 

5350 | Bảo vệ chống điện giật 

Khả năng chéng bụi, vật rắn và ẩm: 

-Tu IP 1X - IP 4X 

535] -Từ IP 5X - IP 6X 

-Ttr IP XI - IP X8 

- Am 

5352 | Điện trở cách điện và độ bền điện TN eels 
- (IEC 60598-2-1) 

5353 | Khe hở không khí và chiêu dai đường rò TCVN 7722-1:2017 
5354 | Độ bền và đô bên nhiệt IEC 60598-1:2014 +Amd | : 2017 

5355 Kha năng chịu nhiệt; cháy và phóng điện bề 
` mặt 

5356 | Đầu nối bal ren 

5357 | Đầu nỗi không bắt ren và mối nối điện 

Đèn -Yêu cầu về an toàn - Đèn điện lắp chìm 

5358 | Phan loại 

5359 | Ghi nhãn 

5360 | Kết cấu 

5361 | Dây dan bên trong và bên ngoài — | — TCVN77222-22013 

5362 | Yêu cầu đối với nói đất (IEC 60598-2-2) 
5363 | Bảo vê chống điên off TCVN 7722-1:2017 
aoe | PEO PCRs BRE Sis IEC 60598-1:2014 +Amd 1 : 2017 

Kha nang chéng bui, vat ran va am 

-Ttr IP 1X - IP 4X 

5364 -Ttr IP 5X - IP 6X 

-Tù IP XI - IP X8 

- Am 

5365 | Điện trở cách điện và độ bền điện      
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| rr Tén sản pham/phép thủ XĂNG chu Quy ke 

Thun 
Phương pháp thir nghiệm 

5366 | Khe hở không khí và chiều dài đường rò 

5367 Độ bên và độ bèn nhiệt 
TCVN 7122-2-2:2013 

5368 Kha năng chịu nhiệt, cháy và phóng điện bề (IEC 60598-2-2) 

mặt 
TCVN 7722-1:2017 

ee 
IEC 60598-1:2014 +Amd | : 2017 

5369 | Dau nôi bat ren 

5370 | Đầu nối không bắt ren và mới nói điện | 

Đèn -Yêu cầu về an toàn - Đèn điện thông dụng di động 
—T 

5371 | Phân loại 

$372 | Ghi nhãn 

5373 | Kết cấu 

5374 | Dây dẫn bên trong và bên ngoài 

5375 | Yêu cầu đối với nối dat 

5376 | Bảo vệ chống điện giật 

Khả năng chống bụi, vật rắn và Am 

-Từ IP IX - IP 4X TCVN 7722-2-4:2013 

5377 -Từ IP 5X-IP 6X (IEC 60598-2-4) 

-Từ IP XI -IP X§ TCVN 7722-1:2017 

Ầ IEC 60598-1:2014 +Amd 1 : 2017 

- Am 

5378 | Điện trở cách điện và độ bền điện 

5379 | Khe hở không khí và chiều dài đường rò 

5380 | Độ bền và độ bền nhiệt 

Khả năng chịu nhiệt, cháy và phóng điện bề 
5381 „ 

——————— mat_ Be 

5382 | Đầu nối bắt ren 
- an i 

5383 | Dau nỗi không bắt ren và mối nối điện 

Đèn -Yêu cầu về an toàn - Đèn pha 

5384 | Phân loại Te 

5385 | Ghi nhãn 
TCVN 7722-2-5:2009 

ae 
IEC 60598-2-5) 

5386 | Kết câ 
( 

¬ TCVN 7722-1:2017 

5387 | Dây dẫn bên trong và bên ngoài [EC 60598-1:2014 +Amd 1 : 2017 

5388 | Yêu cầu đối với nỗi đất       
  

ty
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[ ~ eA A ` 
2 lá Tên sản phẩm/phép thử "CÁ series ce a ali |_ - 7 Phương pháp thử nghiệm 
5389 | Bảo vệ chống điện giật 

Khả năng chống bụi, vật rắn và ẩm Tế - 
-Từ IP 1X - IP 4X lucas 

aay | “EOE Sees TCVN 7722-1:2017 
“Tr IP XI - IP Xã TEC 60598-1:2014 +Amd 1 : 2017 
- Am 

5391 | Điện trở cách điện và độ bền điện 

5392 | Khe hở không khí và chiều dài đường rò 

5393 | Độ bền và độ bền nhiệt VN 7722-2-5:2009 
hồ năng china 7= — (IEC 60598-2-5) 5394 ne nang chịu nhiệt, cháy và phóng điện bê TCVN 7722-1:2017 

2 ac IEC 60598-1:2014 +Amd I : 2017 
5395. | Đầu nối bat ren 

5396 | Dau nỗi không bat ren và mối nối điện 

Đèn -Yêu cầu về an toàn - Đèn di động trong vườn 

5397 | Phân loại 

$398 | Ghi nhãn 

5399 | Kết cấu 

5400 | Dây dan bên trong và bên ngoài 

5401 | Yêu cau đối với nối đất 

5402 | Bảo vệ chống điện giật 

Khả năng chống bụi, vật rắn và dm 

-Ttr IP IX - IP 4X TCYN 7722-2-7:2013 
5403 -Ttr IP 5X - IP 6X (IEC 60598-2-7) 

-Tir IP XI - IP X8 TCVN 7722-1:2017 
„im IEC 60598-1:2014 +Amd | : 2017 

5404 | Điện trở cách điện và độ bền điện 

5405 | Khe hở không khí và chiều dai đường rò 

5406 | Độ bền và độ bền nhiệt 

5407 Khả năng chịu nhiệt, cháy và phóng điện bề 
mặt 

5408 | Đầu nối bắt ren 

$409 | Đầu nối không bắt ren và mối nối điện 

Đèn -Yêu cầu về an toàn - Đèn lắp chìm trong đất l0   
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TT Tên sản phẩm/phép thử Jee erin tinh 

a | eee Phuong pháp (hử nghiệm 

5410 | Phân loại 

5411 | Ghi nhãn 
TCVN 7722-2-13:2013 

= TCVN 7722-1:2017 
5413 | Dây dẫn bên trong và bên ngoài IEC 60598-1:2014 +Amd | : 2017 

5414 | Yêu cầu đối với nỗi dat 

5415 | Bảo vệ chống điện giật 

Khả năng chống bụi, vật ran và ẩm 

-Từ IP IX-IP4X 

5416 -Từ IP 5X - IP 6X 

-Từ IP XI - IP X8 

- Am | TCVN 7722-2-13:2013 

5417 | Điện trở cách điện và độ bền điện (IEC 60598-2-13) = 

... Or uỡnggfưng/sÃ TCVN 7722-1:2017 pe 

5418 | Khe hở không khí và chiêu dai dường rò IEC 60598-1:2014 +Amd 1 : 2017 a 

5419 | Độ bền va độ bên nhiệt 
a 

Khả năng chịu nhiệt, cháy và phóng điện bè vàn 

5420 ` 
Ÿ 

mat 

ae 

5421 | Đầu nối bắt ren 
= 

5422 | Đầu nối không bắt ren và mối nối điện 

Đèn -Yêu cầu về an toàn - Đèn điện dùng cho chiếu sáng khẩn cấp 

$423 | Phân loại 

5424 | Ghi nhãn 

5425 | Kết cau 

5426 | Dây dẫn bên trong và bên ngoài 

5427 | Yêu cầu đối với nối đất _ 

5428 | Bảo vệ chống điện giật TCVN 7722-2-22:2009 

Khả năng chống bụi, vật tắn và âm ng nai: 
SVN 7722-1: 

-Từ IP 1X - IP | 
TD oa ae IEC 60598-1:2014 +Amd 1 : 2017 

5429 -Từ IP SX - IP 6X 

-Từ IP XI -IP Xã 

- Âm 

5430 | Điện trở cách điện và độ bền điện 

5431 | Khe hở không khí và chiều dai đường ro 

5432 | Độ bền và độ bên nhiệt
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ih Tên san phAm/ phép thử —— nhì 

5433 Kha nang chịu nhiệt, cháy và phóng điện bê 
mat 

5434 | Dau nối bắt ren 

$435 | Đầu nối không bắt ren và mối nối điện 

Đèn -Yêu cầu về an toàn - Đèn điện cầm tay 

5436 | Phân loại 

5437 | Ghi nhãn 

5438 | Kết cấu 

5439 | Dây dẫn bên trong và bên ngoài 

5440 | Yêu cau đối với nỗi đất 

5441 | Bảo vệ chống điện giật 

Khả năng chồng bụi, vật rắn và Am 

-Từ IP IX-IP4X TCVN 7722-2-8:2013 

-Từ IP XI - IP X8 TEC 60598-1:2014 +Amd | : 2017 
-Am 

5443 | Điện trở cách điện và độ bền điện 

| 5444 Khe hở không khí và chiều dài đường rò 

5445 | Độ bên và độ bên nhiệt 

' S446 or năng chịu nhiệt, cháy và phóng điện bề 

5447 | Đầu nối bat ren 

$448 | Đầu nổi không bắt ren và mối nối điện _ 

| _ | Đèn -Yêu cầu về an toàn - Chuỗi đèn 

5449 | Phân loại 

5450 | Ghi nhan 

5451 | Kết cau TCVN 7722-2-20:2013 
5452 | Dây dân _— trong và a ngoal scence — 

5453 | Yêu cau đôi với nôi dat IEC 60598-1:2014 +Amd 1 : 2017 

5454 | Bảo vệ chống điện giật 

3455 | Kha năng chống bụi, vật rắn và am l           

{
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Tiéu chuan/Quy trinh 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

F1 Tên san pham/pheép thử Phương pháp thử nghiệm 

- Từ IP 1X -IP4X 

- Từ IP 5X - IP 6X 

- Từ IP XI - IP Xã 

- Âm 

5456 | Điện trở cách điện và độ bền điện 

5457 | Khe hở không khí và chiều dài đường rò 

5458 | Độ bền và độ bền nhiệt TCVN 7722-2-20:2013 

"¬ = ———_——— (LEC 60598-2-20:2010) 
5450 Khả năng chịu nhiệt, cháy và phóng điện bê TCVN 7722-1:2017 

THỂ IEC 60598-1:2014 +Amd | : 2017 
$460 | Đầu nối bắt ren 

5461 | Đầu nối không bắt ren và mối nối điện 

Đèn -Yêu cầu về an toàn - Đèn ngủ cắm vào 6 cắm nguồn lưới 

5462 | Phân loại ` 
— G 

5463 | Ghi nhãn kệ: 

5464 | Kết cấu Bf 
z! 

5465 | Dây dan bên trong và bên ngoài bò 

5466 | Yêu cầu đối với nối dat ag 

5467 | Bảo vệ chống điện giật 

Khả năng chống bụi, vật rắn và âm 

- TừlIPIX-IP4X TCVN 7722-2-12:2013 (IEC 

5468 - Tir IP 5X - IP 6X 60598-2-12) 

- Tw IP X1- IP X8 TCYN 7722-1:2017 

& IEC 60598-1:2014 +Amd 1 : 2017 
- Am 

5469 | Điện trở cách điện và độ bền điện 

5470 | Khe hở không khí và chiều dài đường rò 

5471 | Độ bền và độ bền nhiệt 

Khả năng chịu nhiệt, cháy và phóng điện bề 
5472 ; 

mat 

§473 | Dau nối bắt ren 

$474 | Đầu nối không bắt ren và mối nối điện 

Đèn -Yêu cầu về an toàn - Đèn điện giới hạn nhiệt độ bề mặt 

S175     Phân loại 
  

Ghi nhãn   TCVN 7722-2-24:2013 (IEC 

60598-2-24)    



220 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

        

EE Tên sản pham/phép thir ĐIỀU rend sein 
Phuong phap thu nghiem 

5477 | Két cau TCVN 7722-1:2017 
= = ——————————] TEC 60598-1:2014 +Amd 1: 2017 

5478 | Dây dan bên trong và bên ngoài 

5479 | Yêu cầu đỗi với nối đất 

5480 | Bảo vệ chống điện giật 

Khả năng chống bụi, vật rắn và âm 

-TừIPIX-IP4X 

5481 -Từ IP SX - IP 6X 

-Từ IP XI - IP X8 

- Ấm TCVN 7722-2-24:2013 (IEC 
$482 | Điện trở cách điện và độ bên điện 60598-2-24) 

— a se TCVN 7722-1:2017 
5483 | Khe hớ không khí và chiều dài đường ro IEC 60598-1:2014 +Amd 1: 2017 

$484 | Độ bền và độ bền nhiệt 

5485 Khả năng chịu nhiệt, cháy và phóng diện be 
mat 

5486 | Dau ndi bat ren 

5487 | Đầu nối không bat ren và mối nối điện 

5488 | Bóng đèn huỳnh quang compact — Hiệu suất năng lượng 

5489 | Tọa độ mau 

$490 | Chỉ số thể hiện màu 

5491 | Thời gian khởi động, 

5492 | Thời gian tiền 6n định TCVN 7896:2015 

5493 | Duy tri quang thông 

5494 | Tuổi tho 

5495 Khởi động ở nhiệt độ thap và diện áp nguồn | 7 : 
thầp 

Bóng đèn huỳnh quang ống thang — Hiệu suất năng lượng 

Yêu cầu về an toàn: 

- Độ bền nhiệt 

5496 | - Độ bên diện 
er ae TCVN 8249:2013 

- Độ bên cháy 

- Độ bám chặt của dầu đèn 

Yêu cầu về tính năng: 
5497 ; eo ere 

- Kích thước dau đèn 
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Tiéu chuan/Quy trinh 

  

  

    
  

  

  

  

  

    
  

  

  

  

  

  

    
  

  

  

  

  

    

TT Tên sản pha § i ` we 
mie TH nu lan Phương pháp thứ nghiệm 

- Kích thước bóng đèn 

- Đặc tính khởi động 

- Đặc tính điện 

- Đặc tính quang 

5498 | Tuổi thọ 
= TCVN 8249:2013 

5499 | Hệ so duy trì quang thông 

Day và cáp - Soi thép ma kẽm đùng cho đây nhôm lối thép 

— Suất kéo đứt, ứng suất 1% va độ giãn dài 

sợi thép ASTM B498 /B 498M 
5501 | Thử quấn/ thử xoắn AFNL C 34-113 

5502 | Khối lượng lớp mạ kẽm ES? 60885 
ASTM B941 

5503 | Tinh bám dính của lớp mạ kẽm ASTM B415 

5504 | Đường kính sợi thép 

Dây và cáp -Sợi đồng 

5505. | Đường kính sợi TCVN 5933 : 1995 

5506 Điện trở suất / Độ dẫn điện của sợi đồng ở | V4 các tiêu chuẩn liên quan/viện 
= 20°C dan: 

ssạ; | Suất kéo đứt và độ giãn dài tương đối sợi ATE đo 
đồng ASTM B 187 

ASTM B 49 

5508 | Thử bẻ cong ASTM B49 

IEC 60486 

Dây và cáp -Sợi nhôm + Soi nhôm ma đồng 

5509 | Đường kính sợi | TCVN 5934:1995 

5510 Điện trở suất /D6 dẫn điện của sợi nhôm ở | Và các tiêu chuẩn liên quan/viện 
20°C: dan: 

ss¡¡ | Suất kéo đút và độ giãn dài tương đối sợi tê NHÀ) 
nhôm IEC 62004 

5512 | Thử bẻ cong ASTM 233 

ASTM 398 

5513 | Thủ lớp mạ ASTM B241     ASTM B230 
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“Tiêu chuân/Quy trình 

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  
  

  
  

  

  

  

  

  

    
  

    

  

  

  
  

  

  

        

TT Tên sắn phẩm/phép thử oe aaa sen 
¬ sank sẽ a ee | Phương pháp thir nghiệm 

ASTM B566 

AƑNL C 34-113 

ASTM B941 

Dây và cap - Dây đồng tron trang men 

5514 | Bề mặt 

5515 | Kích thước 

5516 | Đường kính ngoài 

5517 | Đường kính ruột dan 

5518 | Độ tăng kích thước do cách điện 

5519 | Điện trở 1 chiều ở 20°C 

5520 | Độ giản dài 

5521 | Độ đàn hồi Hệ tiêu chuẩn 

5522 | Tính mềm dẻo và bám dính TCUYN 7675:2007 
: = = = (LEC 60317) 

§523 | Thủ quân trên trục (EC 60851 

5524 |) Thử kéo căng Hệ tiêu chuẩn JIS C 3202 và 

_— —-} JIS C3003 và các tiêu chuẩn liên 

5525 | Thử giật ¬ quan/viện dẫn 

5526 | Thử tách 

5527 | Thử sốc nhiệt 

5528 | Thử mềm dính 

5529. | Thử mài mon 

5530 | Thử kháng dung môi 

5531 | Điện áp đánh thing 

5532 | Số lổ kim xa ăn 1 

Dây và cáp -Dây đồng hình chữ nhật có bọc giấy 

5533 | Kích thước ngoài 

5534 | Chiếu rộng 
IE 317-0-: 

5535 | Chiếu dày ko tu 
= — [EC 60317-27 

5536 | Kích thước ruột dan 

5537 | Chiếu rộng 
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Tiéu chuan/Quy trinh 

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

      

TT Tén sản pham/phép thử Phương pháp thử nghiệm 

5538 | Chiêu dày 

5539 | Tiết diện ruột dẫn 

$540 | Độ tăng kích thước do gidy bọc 

5541 | Chiếu rộng 7 

5542 | Chiếu day 

5543 | Kích thước ngoài lớn nhất 

5544 | Điện trở 1 chiều ở 20°C IEC 60317-0-2 

5545 | Độ giãn dài tương, dối của dây | IBC 60317-27 

5546 | Suất kéo đứt của ruột dẫn 

5547 | Độ đàn hồi 

5548 | Số lớp giấy 

5549 | Chiếu dày của băng giấy 

Dây và cáp - Cáp điện vặn xoắn ABC 

5550 | Kết cấu ruột dẫn = 

5551 | Kích thước gan 

5552 | Điện trở ruột dẫn ï 

5553 | Đường kính ruột dẫn 

5554 | Lực kéo đứt ruột dẫn | 

5555 | Chiều day cách điện E 

5556 ae kính lõi 

hy nda HOG TCVN 6447:1998 

sl lanh mecca (AS 3560) và các tiêu chuẩn liên 
5558 | Thử điệnáp ———— = = _—— quanViệêndẫân —- 

5559 | Suất kéo đứt và giãn dài cách điện 

5560 tng kéo đứt và giãn dài cách điện sau lão 

5561 | Thử nóng cho cách điện 

| 5562 Thử co ngót cho cách điện - 

5563 | Thử ngẫm nước cho cách điện 

5564 | Hàm lượng carbon đen của vỏ bọc     
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Tiêu chuẩn/Quy trình 

_ Phương pháp thứ nghiệm 
  

  
  

    

  

  

  
  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

TCVN 8238:2009 

TCVN 6697:2011 

TCVN 8698:2011 

JIS C 3502 

TCN 68-132:1998 

    
  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

      

  

  

  

  

  

          BS EN 50288-7 

Kha Tên sắn phẩm/phép thứ 

5565 | Độ tăng điện dung 

1 Dây và cáp - Cáp điện thoại, viễn thông, thông (in 

5566 | Số sợi / Đường kính sợi dẫn | 

5567 | Suất kéo đứt và độ giãn dài sợi dẫn 

5568 | Chiều dày cách điện, 

7 ; 569 Tỷ số giữa độ dày xuyên tâm nhỏ nhất và độ 
. day xuyên tâm lớn nhât 

5570 | Suất kéo đứt và độ pian dai cách điện 

5571 | Chiều day vỏ bọc I 
5572 | Suất kéo đút va độ giãn dai vỏ bọc 

5573 | Số sợi / Đường kính sợi thép 1 

5574 | Suy hao có 

5575 | Suất kéo đút và độ giãn đài sợi thép 4 

5576 Điện trở một chiều của dây dẫn _ 

5577 | Điện dung % 
5578 | Diện trở cách điện 

5579 | Thủ điện áp một chiều 

Dây và cáp — Cap: thiết bị, tín hiệu 

5580 | Chiều dài bước xoắn đôi dây " - 

5581 | Kết cấu ruột dẫn a 

5582 | Điện trở ruột dẫn ' 
5583 | Đường kính sợi dẫn/ đường hình. ruột dẫn 

5584 | Thử chịu điện áp 

3385 |Thửđiệntrởcáchđiện  _ 
5586 | Điện dung ¬ 7 x 

5587 | Tỷ số diện kháng / Điện trở ¬ 

5588 | Chiều dày cách điện/ vỏ bọc có 

5589 | Cơ tính cách điện trước và sau lão ha 

5590 | Cơ tính vỏ bọc trước và sau lão hóa 

5591 | Tổn hao cách điện/ vỏ bọc 

5592 | Thử nghiệm tính tương thích      
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¥F Tén san phẩm/phép thử Tite chuan/Quy lcs 
-_ Phương pháp thir nghiệm 

§593 | Thử nén cách điện / vỏ bọc 

5594 | Thử nhiệt độ thấp cho cách điện/ vô b6 BS EN 50288-7 

5595 | Thirchay _ 

Dây và cáp — Cap điện lực 

5596 Định danh lõi/ chiều xoắn lõi 

5597 | Kết cấu ruột dẫn 

3598 | Điện trở ruột dẫn 

5599 | Đường kính sợi dẫn 

5600 | Thử điện áp 

5601 Điện trở cách điện 

5602 Chiéu day cách điện 

5603 Chiều dày eh boc phan cách 

5604 | Chiều day vỏ bọc bên ngoài _ BS 5467 

| 5605 | Suất kéo đứt và giãn dài cách điện " 

xương an kéo đứt va giãn dài cách điện sau lấo 

5607 | Suất kéo đứt và giữn dài vỏ bọc 

5608 | Suất kéo đứt và giãn dài vỏ bọc sau lão hóa 

§609 | Thử nghiệm tính tương thích 

5610 | Thử cháy 

5611 | Thử co ngót cho cách điện 

_ 5612 Ae si ee 

Dây và cáp - Thử nghiệm cap chống cháy . 

5613 | Thử nghiệm cap chống cháy C,W,Z BS 6387 

IEC 60331-21 

IEC 60331-31 

5614 | Thử nghiệm cáp chéng cháy theo IEC IEC 60332-3-22 

IEC 60332-3-23 

IEC 60332-3-24   
  Ú



226 

  

  

  

  

‘Liéu chuân/Quy trình 

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

    

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

      

TT ; lào sản phẩm/phép thứ __ Phương pháp thử nghiệm 

BS 6387 

IEC 6033 1-21 

S615 | Thử cháy lan dạng bó nog wilde 
[EC 60332-3-22 

IEC 60332-3-23 

IEC 60332-3-24 

Dây va cáp - Dây điện Xe 7 - 

5616 | Đường kính ñgoài của cáp s 

5617 | Đường kính ruột dẫn 

5618 | Đường kính sợi dẫn 

5619 | Chiều dày cách điện 

$620 | Điện trở | chiềuở20% _ 

5621 | Thử chịu điện áp SỐ 

5622 | Thử điện trở suất khối 70°C 
5623 | Độ giản dai trong đối cách điện _ JASO DóII 
5624 | Suất kéo đứt cách điện a JIS C 3406 

5625 | Thử cháy = — " 

$626. | Thử chịu nhiệt si 

5627 ì Thử ngâm dầu " ma 

5628 | Thử nhiệt độ thấp ee 
5629 | Thử co ngót nhiệt a " 

5630 | Thử mài mòn 

5631 | Thử bẻ cong 

Day và cáp - Cáp có điện áp đến 450/750 V - 0,6/1cV 

5632} GhLnhãn 

5633 | Kết cấu ruột dẫn 

5634 | Điện trở ruột dẫn CS AS-NZS 5000.1 
= AS-NZS 5000.2 

5635 | Đường kính sợi dan AS-NZS 3808 

5636 | Thử điện áp 

5637 | Điện trở suất khối t8 sảnh điện 

5638 | Chiều dày cách điện 
      AS-NZS 5000.1 
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TT Tén san pham/phép thir ie chuẩn/Quy ĐI 
Ẵ Phương pháp thir nghiệm 

5639 | Chiều dày vỏ bọc bên ngoài AS-NZS 5000.2 

l 5640 | Áo giáp pa aE 

5641 | Suất kéo đứt và giãn dài cách điện | 

5642 ze kéo đứt va giãn dai cach điện sau lão 

5643 | Suất kéo đút và giãn dài vỏ bọc 

5644 Suất kéo đứt và giãn dài vỏ bọc sau lão hóa 

5645 a hóa bổ sung trên mẫu cáp hoàn 

5646 | Tén hao khối lượng của vỏ bọc “| 

5647 | Thử nén ở nhiệt độ cao cho cách điện 

5648 | Thử nén ở nhiệt độ cao cho vỏ bọc 

5649 Thử sốc nhiệt đối với cách điện 

5650 | Thử sốc nhiệt đối với vỏ bọc _ 

5651 | Thử cháy 

Dây va cáp - Cáp cách điện bằng cao su 

5652 | Ghi nhãn 
4 

5653 | Ký hiệu lõi 

5654 | Kết cấu của ruột dẫn ' 

5655 | Đường kính ruột dẫn 

5656 | Đường kính sợi dẫn 

| 5657 Chiêu dày cách điện Hệ tiêu chuẩn 

5658 | Đường kính ngoài cách điện TCVN 9615:2013 

5659_ | Chiều day vỏ bọc bên trong (IEC 60245) và các tiêu chuẩn liên 

5660 | Chiều day vỏ bọc bên ngoài HỆ IV ee 

5661 | Đường kính ngoài của cáp 

5662 | Điện trở ruột dẫn - 

5663 | Thử chịu điện áp 

5664 | Diện trở cách điện 

5665_ |-Tinh chất co học của cách điện + vỏ bọc | 

| 5666 Độ bền cơ của cáp hoàn chỉnh Hệ tiêu chuẩn 
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Tiêu chuân/Quy trình TT Tên sắn pham/phép thứ : , gã Ị paep Phương pháp thi nghiệm 
  

TCVN 9615:2013 

(IEC 60245) và các tiêu chuẩn liên 
quan/viện dan       

Dây và cáp - Cáp điện — Cách điện Polyme điện áp từ 1.9/3.3 (3.6) kV đến 
19/33 (36) kV 

  

    

  

5667 |.Phân loại 
  

5668 | Số sợi dẫn 
  

5669 | Đường kính ruột dẫn 
  

Điện trở một chiêu của | km ruột dần ớ S610 | Saar 
  

5671 | Điện trở suât của màn chăn ruột dẫn 
  

$672 | Chiêu dày màn chăn ruột dẫn 
    

5673 | Chiều dày cách điện 
  

5674 | Hang số điện trở cách điện 
  
  

5675 | Thử nóngcho cách điện 
  

5676 | Thử co ngót cho cách điện 
  

5677 | Sức kéo đút và giãn dai cách điện   
  

Suât kéo đứt và giãn dài cách điện sau lão 
hóa 

5678 AS/NZS 1429.1 
  

5679 | Thử nghiệm tinh tk Hlvong thích 
  

5680 | Điện trở suât khôi của man chắn cách điện 
  

5681 | Thử tách bằng tay của lớp bán dẫn 
  

5682 | Thử tách man chắn bán dẫn cách điện 
    

5683 | Chiêu dày màn chăn cách điện 
  

5684 | SO sợi màn chăn kim loại 
  

5685 | Số băng đồng màn chắn kim loại 
  

5686 | Tiết điện màn chắn kim loại 
  

5687 | Chiều dày vỏ bọc phân cách 
  

5688 | Suất kéo đứt và giãn dài vỏ bọc phân cách 
  

Suât kéo đứt và giãn dài vỏ bọc phân cách 
5689 Kia: 

sau lão hóa 
  

5690 | Thử sốc nhiệt v6 bọc phân cách 
    - AS/NZS 1429.1       5691 | Thử nén vỏ bọc phân cách ở nhiệt độ cao 
  

    ——y
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TE Tên sản phẩm/phép thử Phương pháp thử nghiệm 

$692 | Tén hao khối lượng, 

5693 | Chiều day vỏ bọc 

5694 Suất kéo đứt và giãn dài vỏ bọc 

5695 | Suất kéo đứt và giãn dài vỏ bọc sau lão hóa AS/NZS 1429.1 

5696 | Hàm lượng cacbon den vỏ bọc 

5697 | Thử điện ap 1 

5698 | Thử uốn kết hợp với thử phóng điện cục bộ 

5699. | Do Tand ¬ 

5700 Thử chu kỳ nhiệt, kết hợp thử phóng điện 

cục bộ 

5701 Thử xung 

Dây và cáp — Cap: Điều khiến, thiết bị 

5702 | Ruột dẫn 

| 5703 Đường kính sợi dẫn 

5704 | Thủ điện áp 

5705 | Điện trở cách điện - có = = 

5706 | Điện dung s | 

5707 | Tỷ số giữa điện kháng và điện trở 

5708 | Chiều dày cách điện 1 

5709 | Chiều day vỏ bọc BS 5308 - 1 

5710 | Đường kính ngoài của cáp BS 5308 - 2 

5711 | Tính chất cơ của cách điện ï 

5712 | Độ giãn dài cách điện 

5713- | Sức kéo đức của cách điện 2 F 

5714 | Thử tổn hao của cách điện 

5715 | Thử nén 

5716 | Thử uốn 

5717 | Thử va đập 

5718 | Thử sốc nhiệt BS 5308 - 1 

| 5719 | Man chin kim loai BS 5308 - 2   
—
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TT Tên sản phẩm/phép thử 
1 Bi w i —_ Phương pháp thứ nghiệm 

Dây và cáp — Dây thép không hợp. kim được trang kém hoặc hợp kim kém để 
bọc thép cho cáp điện hoặc cáp viên thong 

5720 | Đường kính sợi thép 

5721 | Suất kéo đút sợi thép 

5722 | Độ giãn dài tương đối sợi thép 

5723 | Khối lượng lớp mạ kẽm BS EN 10257-1 

5724 | Thử bám dính lớp mạ 

5725 | Thử xoắn 

5726 | Điện trở một chiều của 1 km sợi thép ở 20°C 

Day và cáp — Day dân cho. tái ¡ điện trên lhông 

5727 | Chiều dày lớp nhôm 

5728 | Đường kính sợi thép 

ein Ate ở Ất 1 Of vÀ AA ofkn đài 
5729 Suat kéo đứt, ứng suât | % và độ giãn dài, 

Lhử xoăn 

5730 | Điện trở suất 

5731 | Thử lớp mạ kẽm 
BS EN 50540 

5732 | Thử bam dính lớp mạ kẽm 

5733 | Thử quan sợi thép 

5734 Thử nhúng sợi thép trong dung dịch 
CuSO4.5H20 

5735 Duong cong ting suất. 

5736 | Độ dẫn điện 

Dây và cáp — Day tr fin dùng cho đường day tái điện trên lông — Đây trần có 
sợi định hình xoắn thành các lớp đồng tâm 

5737 | Số sợi 

5738 | Số lớp xoắn 
: : TEC 62219 

5739 | Chiêu xoăn các lớp . 
- ————— EFCVN 8090 

$740 | Bội số bước xoắn 

5741 | Bước xoắn 

§742 | Đường kính bước xoắn 
= Ey ( 

5743 | Đường kính cáp, bên aud 
CCVN 8090 

5744 | Tiết diện dây     
   



231 

  
  

Tiéu chuan/Quy trinh 

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

        

TT Tên sản pham/pheép i Phương pháp thử nghiệm 

§745 | Tiết diện phân nhôm 

5746 Tiết diện phần thép 

5747 | Điệntrởlchiềuở200C 
5748 | Khối lượng của 1km dây dẫn 

5749 Chiều dài / khối lượng - 

5750 | Lực kéo đút cáp 

5751 | Đường công ứng suất 

Dây và cáp — Dây trần dùng cho đường dây tải điện trên không 

5752 | Đường kính sợi 

5753 Suất kéo đứt, ting suất 1 % và độ giãn dài 

sợi thép 

5754 | Thử quấn 

5755 | Thử lớp mạ ASTM B 958 /B958M - 16 

5756 | Thử bam dính lớp ma kém aul cian 

5757 | Mỗi nối 

5758 | Tỷ trọng và điện trở suất 

5759 | Kích thước và dung sai 

Đây và cáp — Dây trần dùng cho đường dây tải điện trên không — lõi composite 

$760 | Đường kính sợi composite 

5761 | Đường kính lõi composite 

5762 Tiết diện lõi composite 

5763 | Khối lượng tiếng - 4 seria 

5764 | Thử yên | ae ¬ = 

—§5765—† Thử thâm-thâu-sau-khi-uôn mm 

5766 | Thử kéo sau khi uốn 

5767 | Suất kéo đứt - 
5768 | Chiều dày lớp bảo vệ 

5769 | Nhiệt độ chuyển hóa thủy tinh 

5770 | Phơi nhiệt ASTM B 987-14 

5771 | Ứng suất nhiệt ASTM B 857 

5772, | Độ giãn dai tương đối 
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TT Tên san phẩm/phép thứ mae chau keey sie 
— Phương pháp tht nghiệm 

5773 | Suất kéo đứt sợi 

5774 | Thử quan sợi nhôm 

5775. | Điện trở suất 

$776 | Độ dẫn điện ASTM B 987-14 

5777 | Số sợi nhôm ASTMB 857 

$778 | Tiết diện ruột dẫn 

5779 | Đường kính cáp 

5780 | Điện trở 1 chiều của | km dây dẫn ở 20°C 

5781 | Khối lượng của Ikm dây dẫn 

5782 | Lực kéo đứt cáp 

5783 | Bề mặt cáp 

5784 | Khả năng mang tải 

5785 | Module đàn hỏi 

5786 | Độ võng ở nhiệt độ cao 

5787 | Thủ xoắn 

Dây và cáp - Dây thép mạ liếm 

5788 | Kết cấu sợi dẫn 

5789 | Mật độ theo độ dai 

5790 | Dường kính sợi thép 
BS 183 

5791 | Đường kính cap 

§792 | Khối lượng lớp ma kém 

5793. | Luc kéo ditt toàn bộ cáp 

Dây điện bọc nhựa PVC 0,6/1 kV 

_5794_ | Số sợi dẫn 
x z= : TCCS 10B:2014/CADIV 

5795 | Điện trở | chiêu | km dây dan ở 20 °C = - aes 
= (PPT của Cadivi) 

5796 | Đường kính sợi dan 

5797 | Điện trở cách điện ở 70 °C 

5798 | Thủ điện áp 3.5 kV/5 min : 
3 —— —————— TCCS 10B:2014/CADIVI 

5799 | Chiéu day cach dién (PPT ctia Cadivi) 

Độ bền kéo va độ giãn dài tại thời điểm đứt 
5800 ~ 

chua lao héa 
    

(
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TT Tên sa A ép thir , 2 sổ 
= side ed mma = Phương pháp thứ nghiệm 

Dây điện 

5801 | Số sợi dẫn 

5802 | Đường kính sợi dẫn 

5803 | Điện trở 1 chiều | km dây dẫn ở 20 °C 

5804 | Điện trở cách điện ở 70 °C 

5805 | Thử điện áp 2 kV/5 min 

5806 | Thử điện áp 2 kV/15 min 

5807 | Chiều day cách điện 

Độ bền kéo và độ giãn dài tại thời điểm đứt 
5808 weiss cock ee 

chưa lao hóa cách điện va vỏ bọc 

seo | ĐÔ bền kéo và độ giãn dài khi đứt sau lão 
hóa 80°C trong 168 h cách điện và vỏ bọc BS 6500-1994 

5810 Thử nghiệm không nhiễm bắn 80°C trong 

168 h cách điện và vỏ bọc 

5811 | Tén hao khối lượng cách điện và vỏ bọc 

5812 | Thử nén ở nhiệt độ cao: 

5813. | Thử udn cách điện ở nhiệt độ thấp 

5814 | Thử sốc nhiệt ở 150°C trong | h 

5815 | Chiều day vỏ bọc 

5816 | Độ ô van 

ssịz | Đô bền kéo và độ giãn dài khi đứt trước lão VN 
hóa vỏ bọc 

. Ne 

= 
AN 

Day va Cap Sy | 

en : x8 : 

~ 5818 ~| Day dan và cáp mêm UL 62 A “SƠ, 

5819 | Dây và cáp bọc nhựa cách điện UL, 83 a 

5820 | Vật liệu dây dân dụng UL 758 

582 | | lêu chuân tham khảo cho dây điện, cáp và UL 1581 

dây mém 

5822 | Phương pháp thử dây va cap UL 2556 

Tiêu chuẩn cho Cáp điện lực thông dụng có 

5823 | màn chăn kim loại có điện áp danh định từ ANSI/ICEA/ S-97-682-2000       5000 dén 46 000 V   
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TT Tên sin pham/phép thử sas conn ay spiel 
Phuong pháp thứ nghiệm 

5824 | Cáp sạc dùng cho xe điện [EN 50620:201 7 

TCVN 12671- 1 :2019 

(LEC 62893-1) 

5825 Cap sạc dùng cho xe điện có điện áp danh TCVN 12671-2:2019 

định đến và bằng 0,6/1 kV (IEC 62893-2) 

TCVN 12671-3:2019 

(IEC 62893-3) 

Cáp điện có lớp cách điện bằng cao su v4 
3826 silicone cho điện áp danh định 0,6 / 1k V JBIT 13106-2017 

Cáp điện có lớp cách điện ép đùn và các phụ 
kiện của chúng cho diện áp danh định từ 

5827 |IkV (Um = 1,2kV) đên 35kV (Um = GB/T 12706.1 

40,5kV) Phân 1: Cáp cho điện áp danh định 
[kV (Um = 1,2kV) và 3kV (Um = =3 ,6kV) 

5828 re và cáp điện — luột dẫn của cáp cách GB/T 3956 
ién 

5829 Phương pháp thử các đặc tính điện của cáp |_ Hệ tiêu chuẩn GB/T 3048 và các 
điện và dây dẫn điện tiêu chuẩn liên quan/viện dẫn 

Các phương pháp thủ nghiệm ming thường Hệ tiêu chuẩn GB/T 2051 và các 
5830 | dot với vật liệu cách điện và vỏ bọc của cáp 7 tae ca. — 

Lena tiêu chuẩn liên quan/viện dan 
ién và cáp quang 

Cáp điện và cáp quang - + Phương pháp thứ | Hé tiêu chuẩn LEC 60811 và các 
5831 - — ve tt 

đối với vật liệu phi kim loại tiêu chuân liên quan/viện dan 

5832 | Cáp bọc PVC, cách điện XLPE CNS 2655:1997 

5833 | Cáp cach điện và vỏ bọc PVC 600 V CNS 3301:1989 

5834 | Cáp điều khiển CNS 4898:1997 

5835 | Cáp điều khiến có giáp CNS 12726:1998 

Cáp kim loại đa yếu tố được sử dụng rong 
diéu khiển và truyền thông tương tự và kỹ 1LIRNS GIỎ ie aes 

3550 -thuật số - Phần 7: : thông SỐ kỹ thuật cho cáp | Bs 22002100151 l0 
thiết bị và điều khiển 

Đặc điểm kỹ thuật cho day và cáp mềm cách 

5837 | điện - Phần 3:Yêu cầu đối với đây mềm déo BS 6500:1994 
cách điện PVC 

5838 | Cáp đồng trục cho máy thu truyền hình JIS C 3502:2007 

Mạng viễn thông — Cáp sợi đồng vào nhà . vợ 
ceil thuê bao — Yêu cầu kỹ thuật LMAO?           
    

of
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pa 7 A Lễ hủ 

Yên san phẩm/phép thử 
Tiêu chuan/Quy trình 

Phương pháp thử nghiệm 
  
  

Mạng viễn thông — Cáp sợ đồng thông tin 
CAT .5; CAT.5E — Yêu cau kỹ thuật 

TCVN 8698 

  

Dây cáp cách điện mém Plolyvinyl clorua JIS C 3306:2000 
  

Cáp điêu khiên JIS C 3401:2002 
  

Cáp cách điện 600 V Polyetylen JIS C 3605:2002 
  

Cáp điện cho hệ thống quang điện BS EN 50618:2014 
  

Phu tùng 6 tô - Cap điện áp thấp không có 

man chan 
JASO D611:2009 

  

5847 

Cáp điện - Cách  điệnPolymer 

Phân ] ;Đôi với điện áp làm việc lên đến va 

bao gồm 0,6 / 1 kV 
  

AS/NZS 5000.1:2005 

  

Cáp diện - "Cách điệnPolymer 
Phân 2:Đôi với điện áp làm việc lên đên và 

bao gôm 450/750 V 

  

AS/NZS 5000.2:2006 

  

Cáp điện - Cáp năng lượng có điện áp thấp 

dén và băng 450/750V  (Uo/U) 

Phần 1:Yéu câu chung 

BSEN 50525-1:2011 

  

Phần 2-I1:Cáp cho các ứng dụng chung 
- Cáp mêm dẻo cách điện PVC nhiệt dẻo 

BS EN 50525-2-11:2011 

  

Phan 2-21:Cáp cho các ứng dụng chung - 
Cáp mềm dẻo với cách điện đàn hôi liên kết 

ngang XLPE 

BS EN 50525-2-21:2011 

  

5851 

  

Phần 2-31:Cáp cho các ứng dụng thông 
thường - Cáp đơn không có vỏ bọc với cách 

điện nhiệt dẻo PVC 

BS EN 50525-2-31:2011 

  

5852 

Phần 2-51:Cép cho các ứng dụng thông 

thường - Cáp điều khiển kháng dầu với 
cách điện nhiệt déo PVC 

BS EN 50525-2-51:2011 

  

  

3853 thường - Cáp nhiêu lõi với cách điện cao su 

silicone đàn hôi liên két ngang 

Phần 2-51:Cáp cho các ứng dụng thông.   
  

BS EN 50525-2-83:2011 

  

5854 

  

Phần 3-41:Cáp đặc biệt có khả năng chống 
cháy- 
Cáp 1 lõi không có vỏ bọc với cách điện 

không halogen ít khói 

BS EN 50525-3-41:2011 

    5855   Cách diện, vỏ bọc va vật liệu phủ cho cap 
có điện năng thâp - Phân 3: Cách điện PVC 

dạng đùn   BS EN 50363-3:2005 

  

=
=
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"Tiêu chudn/Quy trình 

  

  

  

  

  

    

  
  
  

    

  

    

  
  

  

  

  

    

    

  

        

  

  

      
  

  

TT Tên sản phẩn/phép thứ : h sứ, 
| ` aac NỊ RE psy a ¬ Phương pháp thu nghiệm — | 

Cách điện, vỏ bọc và vật liệu phủ cho cáp 

5856 | co điện năng thap - Phân 4:Vỏ bọc PVC BS EN 50363-4-1:2005 

dang dun 

5857 Yeu cầu đôi với cáp đê sử dụng trong các hệ 2 Pf 1169/08.2007 

thông quang điện 

Phương pháp thủ nphiệm và yêu cầu đối với 

5858 | các phụ kiện dé sử dụng trên cáp phân phối BS EN 50393:2015 
của điện áp định mức 0,6 / IkV (1,2) kV 

Đặc điểm kỹ thuật cho Đồng và đồng- 

5859_ | cadmium có ruột dân xoăn đông tâm cho lực BS 7888-4.1:2006 

kéo trên không và hệ thông truyền tải diện 

Cáp điện với lớp cách điện đùn và các phụ 
kiện của chúng cho điện áp định mức tù 
IkV (Um = I,2kV) lên đến 30kV (Um = 

36kV) , : : 
5860 Phần 4:Yêu cầu thử nghiệm trên các phụ PHẾ GASES — Họ HU ND 

kiện cho cáp có điện áp định mức từ 

6kV (Um = 7,2kV) lên đên 30kV (Um = 

36kV) 

5861 | Thử nghiệm cáp chống cháy SS 299-| 

TCVN 9620-1 

5862 Đo mật độ khói của Cáp cháy trong các điều CEC 61034-1) 
: kiện xác định TCVN 9620-2 

(LEC 61034-2) 

5863 Hang số điện tro cách điện ICBA §-73-532/NEMA WC-57- 

5864 | Thử điện ap 2004 

Bot 

$865 | Do điện trở suất IEC 62561-7:2011 

Bê tông, vữa ae 

5866 | Điện trở 
E WA 622.1-2012 

5867 | Điện trở suât 

$868 | Thử chịu diện áp xung 10 kV TCVN 7590-1:2006 

Máy biến đỗi đo lường — Thử nghiệm an toàn điện 

re: TCVN 11845-1:2017 
5869 | Yéu cau chung "¬ . 

(LEC 61869-1:2007) 

5870 | Yêu cầu bé sung với máy biến dòng   TCVN 11845-2:2017 
  

4
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Tiêu chuan/Quy trình 

  

    

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

          

Tén sa A 6 ie : TT rén sản pham/phép thú Phương pháp thử nghiệm 

(IEC61869-2:2012) 

5871 Yêu cầu bổ sung đối với máy biến điện áp TCVN 11845-3:2017 

: kiêu cảm ứng (IEC 61869-3: 2011) 

sean |qwmbiỀn đềH TCVN 7691-1:2007 
: n dòng : 5 (IEC 60044-1:2003) 

TCVN 7697-2:2007 
5873 | May biên điện áp kiêu cảm ú áy biên điện áp kiêu cảm ứng (IEC 60044-2:2003) 

Bang keo điện 

Mary z TỶ nan. = N 5874 ] hương pháp thử tiêu chuan cho bang cao ASTM D 4325-13 

su ban dan va cach điện phi kim loại 

Hộp nối cáp 

5875 | Kiểm tra độ kín — phương pháp A 
= IEC 61300-2-38:2006 

5876 | Kiém tra độ kín — phương pháp B 

Thiết bị điện 

5877 | Điện trở cách điện QCVN 09:2012/BLĐTBXH 

S878 Các thành phần của hệ thống chống sét| Hệ tiêu chuẩn IEC 62561 các tiêu 

(LPSC) chuẩn liên quan/vién dẫn 

S879 Thử nghiệm môi trường cho linh kiện, thiết IEC 60068-2-30:2005 

bị, vật liệu TCVN 7699-2-30:2007 

. ệ TCVN 7699 
5880 | Ảnh hưởng môi trường “ec 40068 

5881 | Kiểm tra hoạt động TCCS 02:2018/VTC 

5882 | Thử ẩm IEC 60068-2-78 

5883 | Thử lạnh IEC 60068-2-1 

5884 | Tốc độ vòng quay TCVN 3816-1983 

¬sg35-|ĐỹŠằÑ———————--#z 5$ 

5886 | Kiểm tra hoạt động TCCS 02:2018/VTC 

Thiết bị chi báo sự cố 

5887 | Chu kỳ nhiệt IEEE Std 495-2007 

5888 | Thử nghiệm độ bền va đập 

5889 | Thử dòng điện ngắn hạn 
IEEE Std 495-2007 

5890 | Thử dong tác động, 

5891 | Thử trở về trạng thái ban đầu i 
  

đ
u
 

O
E
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Tiêu chuân/Quy trình 

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

TY Tén sản pha sp thứ =& ¬ tên san phim/phép thú Phương phitp thử nghiệm 

5892 | Thử thời gian tác động 

Vật liệu chống cháy 

5893 | Thử nghiệm cháy lan của ngọn lửa TCVN 10319:2014 

Cáp quang 

5894 | Xoắn ruột dẫn IEC 60794-1-21: 2015 

Các san phẩm điện khae - Máy han 

5895 | Điện trở cách điện TCVN 3187:1979 

5896 | Khả năng chịu điện áp TCVN 2283:1978 

Ac quy 

5897 | Mức chất điện phân 

5898 | Duy trì điện dich 

5899 | Dung lượng : 
a : TCVN 11850-11:2017 

5900 | Khả năng khởi động ban dau TCVN 11850-21:2017 

5901 | Đặc tinh khởi động, TCVN 11850-22:2017 

5902 | Dac tinh luu dién IEC 60896-11 

IEC 60896-2 1 
5903 | Thử kha nang chị 1ả năng chịu rung, — BHSDGZTG 

5905 | Thử tuổi thọ TCVN 7916 

5906 | Duy tri nạp TCVN 4449 
4 - TCVN 5177 

5907 | Hoạt động trong chê độ floating 

5908 | Độ bền 

5909 | Dòng điện ngắn mạch và điện trở trong 

5910 | Nội dung và yêu cầu về độ bền nhãn TCVN 11850-11:2017 

3614-8 én định kích thước ở điều kiện nâng| , — TCYN 11850-21:2017 
nhiệt độ và áp suất bên trong TCVN 11850-22:2017 

IEC 60896-11 

IEC 60896-21 

à ; ; IEC 60896-22 
5912 a On định co học trong suôt qua trình lắp TCVN 7384 

: TCVN 7916 
TCVN 4449 

TCVN $177       
  Ú
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Tiêu chuẩn/Quy trình 
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iis bases SE ĐẾN - 7 Phương pháp thử nghiệm 

- TCVN 4472:1993 
5913 | Kiêm tra dung lượng IS D 5301 

Ac quy 

5914 | Kiểm tra dung lượng C10 

5915 | Đặc tính khởi động TCVN 7348:2003 

5916 | Khả năng chịu rung 

5917 | Dung lượng 20h 

5918 | Dung lượng dự trữ TCVN 7916-1:2008 

$919 | Thử nghiệm tinh năng khởi động (IEC 60095-1:2016) 

5920 | Thử nghiệm chịu rung 

5921 | Ghi nhãn và kích thước 
= TCVN 7449:2004 

5922 | Kiem tra dung lượng 

5923 | Kiểm tra ngoại quan 

5924 | Thử dung lượng TCYN 5177:1953 

5925 | Thử khả nang chịu rung động 

TCVN 11850-21:2017 & TCVN 

5926 | Dung! hé 11850-22: 2017 
un HƯỢHE phon SG: (IEC 60896-21:2004 & IEC 60896- 

22:2014) 

§927 | Kiểm tra dung lượng 20h 

5928 | Dung lượng dự trữ 
JIS D 5301:2019 

5929 | Đặc tính khởi động 

5930 | Thử nghiệm chịu rung 

Kích thước chính của các ngăn acquy dùng 
593] ancl : 

: cho truyền động kéo  - —— = _- 

Ghi nhẫn cực tính trên các ngăn acquy dùng 
5932 | cho truyền động kéo và kích thước của các | TCVN 11849-1:2017 & TCVN 

ký hiệu tương ứng 1 1849-2:2017 

5933 Kích thước cơ bản của đầu nối acquy dùng (IEC 60254-1:2005 & IEC 60254- 
"| cho truyén động kéo 2:2008) 

5934 | Thử nghiệm dung lượng 

Kích thước, đầu nối và ghi nhãn cho acquy 
5935 ráo. 

chì-acid thông dụng, 

5936. | Thử nghiệm dung lượng   
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TT Tên san phẩm/phép thứ — ie ShHE135408ÿ tình 
- Phương pháp thứ nghiệm 

5937 | Đặc tính chịu rung TCVN 11851-1:2017 & TCVN 

~~} 11851-2:2017 CEC61056-1:2012 & 
§938 | Dac tính chịu xóc IEC 61056-2:2012) 

Khí cu điện - Phu kiện cáp trung áp 

5939 Thứ điện áp tân sô công nghiệp 4,5 Up trong, 

5 min 

5940 | Thử điện áp một chiều 4,0 Up trong 5 min 

5941 Thử điện áp tần số công ngiệp ở trạng, thái 

ướt 4,0 Us trong | min 

5942 | Thử phóng điện cục bộ ở 1,73 Us 

§943 | Thử điện áp xung ở nhiệt độ làm việc 

$944 | Thử chu kỳ nhiệt trong không khí 

5945 | Thử chu kỳ nhiệt trong nước TEC 60502-4, TEC 61442 và các 

5946 | Thử ngâm nước tiêu chuân liên quan/vién dan 

5947 | Thử phóng điện cục bộ ở 1,73 Uo 

Thử dòng ổn định nhiệt cho man chan kim 
5948 : (2) 

loại 

5949 | Thử dòng ổn định nhiệt cho ruột dan © 

5950 | Thử dong én định động “ 

5951 | Thử điện áp xung, 

- | Thử diện áp tần số công nghiệp 2,5 Us trong 
5952 . 

15 min 

Khí cụ điện, thiết bị điện hạ áp - Aptomat 

5953 | Thử nghiệm bang sợi dây nóng đỏ 

5954 | Đặc tính tác động 

5955 | Đặc tính điện môi 
e 2 ; | TCVN 6592-2:2009 

5956. | Kết cầu va thao tác cơ khí 
—= (IEC 60947-2) 

5957 | Thử thao tác khi không có dòng diện 

5958 | Độ tăng nhiệt 

5959 | Kiểm tra bộ nha quá tải   
 



241 

  

Tiéu chuan/Quy trinh 

  

  

  
  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    
dién     

TT Tén san pha &p thứ ˆ uy dc 
bạn pone ee ND lọc Phương phap thử nghiệm 

Khí cụ điện, thiết bị điện hạ áp - O và phích cắm - Yêu cầu chung 

5960 | Các pia trị đặc trưng 

5961 | Phân loại 

5962 | Ghi nhãn 

5963 | Kích thước 
TCVN 6188-1:2007 

5964 | Bảo vệ chống điện giật o vệ chong sâu giậ (IEC 60884-1) 

5965 | Du phong để nỗi đất TCVN 6188-2-1:2008 

5966 | Đầu nối (TEC 60884-2-1) 

5967 | Kết cấu của 6 cắm cô định TCVN 6188-2-2:2016 

"EÑ său sữa elias 5Ã. Ã xa (IEC 60884-2-2) 
5968 | Két câu của phich va 6 cam di động, TCVN 6188-2-3:2016 

5969 | O cắm liên động (IEC 60884-2-3) 

5970 Độ bền lão hóa, chỗng xâm nhập có hại của TCVN 6188-2-4:2016 

nước và 4m (IEC 60884-2-4) 

5971 | Điện trở cách điện và độ bền điện TEVN'648N-ecoe Hi 
= ae (IEC 60884-2-5) 

5972 | Hoạt động của tiép điểm nôi dat TCVN 6188-2-6:2016 

5973 | Độ tăng nhiệt (IEC 60884-2-6) 

5974 | Khả năng cắt TCVN 6188-2-7:2016 
(IEC 60884-272) 

5975 | Hoạt động bình thường 

5976 | Lực rút phích cắm 

5977 | Cáp mềm và nồi cáp mềm 

5978 | Độ bền cơ 

5979 | Khả năng chịu nhiệt TCVN 6188-1:2007 

5980 | Ren, bộ phận mang dòng và mối nôi (IEC 60884-1) 

: ; : TCVN 6188-2-1:2008 

— —— TCVN 6188-2-2:2016 
Độ bên của vật liệu cách điện đôi với nhiệt (IEC 60884-2-2) 

5982 ng Se lửa cháy và chịu phóng điện TCVN 6188-2-3:2016 

(IEC 60884-2-3) 

5983 Kha nang chong gi TCVN 6188-2-4:2016 

Tu bể ho chấn cắm có Ống lễ bổ (IEC 60884-2-4) 

5984 ir bồ sung cho chân căm có ông lông cách TCVN 6188-2-5:2016 

(IEC 60884-2-5) 
    †
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ME Tên sắn phẩm/phép thir : : = 
¬ Phương pháp thứ nghiệm 

TCVN 6188-2-6:2016 

(IEC 60884-2-6) 
TCVN 6188-2-7:2016 

(LEC 60884-272) 

Khí cụ điện, thiết bị điện hạ áp - Thiết bị đóng cắt, công tắc - Yêu cầu chung 

5985 | Các giá trị đặc trưng, 

5986 | Phân loại 

5987 | Ghi nhãn 

5988 | Kích thước 

5989 | Bảo vệ chống điện giật 

5990 | Yêu cầu nỗi đất 

5991 | Các đầu nỗi 

5992 | Các yêu cầu về kết cấu TCVN 6480-1:2008 
: ; iC 9. 

5993 | Cơ câu truyện động CEC ONEND nh 

Độ bền lão hóa, chống xâm nhập có hại của 
5994 = và TẾ 

nước và ẩm 

5995 | Điện trở cách điện và độ bền điện 

5996 | Độ tăng nhiệt 

5997 | Khả năng đóng cắt 

5998 | Hoạt động bình thường 

5999 | Độ bền cơ 

6000 | Khả năng chịu nhiệt 

6001 | Ren, bộ phận mang dòng và mối nỗi 

6002 Chiều dài đường rò, khe hở không khí và ma £a% 
khoảng cách xuyên qua hợp chat gắn — PCVN 6480-1:2008 

— | Kha năng chịu nhiệt độ bat thường, chịu |- (IEC 60669-1) 
6003 | cháy và chịu phóng điện bề mặt của vật liệu 

cách điện ¬ ý ï=) 

6004 | Khả năng chống gỉ 

Khí eụ điện - Tủ điện hạ áp và các phụ kiện lắp trong 

DẦU [299 Rag HUY Hệ tiêu chuẩn BS EN/IEC 60439 và 
6006 | Dac tính điện môi BS EN/IBC 61439 và các Liêu 

shudn liên quan/viện dã 6007 | Tính hiệu quả của mạch báo vệ H806 
  

—t  
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TT "Yên san phẩm/phép thir Tiến chuẩn/Quy kéo” 
-_ Phương pháp thử nghiệm 

6008 | Khe hở không khí và chiều dài đường rò 

6009 | Thử thao tac - học | | 

6010 "Cấp bảo vệ IP ; 

6011 | Kiểm tra độ bền tải tĩnh Hệ tiêu chuẩn BS EN/IEC 60439 và 

6012 | Kiểm tra độ bền sốc tải kê! ———— ~~ 

6013 | Kiểm tra khả năng chịu xoắn 

6014 | Kiểm tra chịu lực va đập 

6015 | Kiểm tra độ bền cơ của cửa 

6016 Kiểm tra độ bên tải đọc trục của chốt kim. 

—_ loại trong vật liệu tông hợp 

6017 Kiểm tra độ bên chấn động cơ học gây ra 

bởi vật có gờ sắc 

6018 | Độ bền cơ của dé 

| 6019. | Kiểm tra độ bền chịu nhiệt bắt thường 

6020 | Kiểm tra cấp chống cháy - 

6021 | Thử nhiệt khô 

6022 | Thử UV 500 h bằng đèn xenon 

6023 | Chu kỳ nhiệt âm 

6024 | Thử sương muối y 

6025 | Kích thước 

6026 | Kiểu tủ 

l Khí cu điện - Cầu chảy hạ áp 

6027 | Ghi nhãn 

6028 | Kích thước 

| 6029 | Điện trở — 

6030 | Độ tăng nhiệt và tổn hao công suất „ở 

6031 | Thử chịu điện áp và điện trở cách điện 

6032 | Đặc tính tác động 

6033 | Kích thước 

Khí cụ điện -Óng luồn dây điện và phụ kiện 

6034 | Ghi nhãn và tài liệu Hệ tiêu chuẩn     
  

  
YA
 w
e
v
e
,
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Tieu chuan/Quy trình 

  

  

      

TT Tên sản phẩm/phép thứ : : sẽ 
- ' —— Phương pháp thứ nghiệm 

6035 | Kích thước TCVN 7417 :2010 
6036 | Kết cấu (BS EN/LEC 61386) 

= ”— - —— KS C 8455 
6037 | Đặc tính co JIS ©3653 

6038 | Độ bền cơ 3S 4607 
6039 | Thử nghiệm nén - và các tiêu chuẩn liên quan/viện 

dẫn 
6040 | Thử nghiệm va đập 

6041 | Thứ nghiệm uốn 

6042 | Thử nghiệm độ mềm dẻo 

6043 | Thử nghiệm uốn ở vị trí cố định 

6044 | Thử nghiệm kéo 

6045 | Thử nghiệm tải treo 

6046 | Đặc tính điện 

6047 | Yêu cầu về điện 

6048 | Thử nghiệm liên kết điện 

6049 | Độ bền điện và điện trở cách điện 

6050 | Đặc tính nhiệt 

6051 | Nguy hiểm cháy 

6052 | Phản ứng với cháy 

6053 | Mỗi cháy 

6054 | Góp cháy cóc 
Hệ tiêu chuẩn 

6055 | Thử cháy le : ——  luhg TCVN 7417 :2010 
6056 | Phản ứng phụ thêm vào đặc tính cháy (BS EN/IEC 61386) 

6057 | Khả năng chống cháy KS C 8455 
JIS C 3653 

6058 | Anh hưởng từ bên ngoài BS 4607 

6059 | Cấp bảo vệ bằng vỏ ngoài và các tiêu chuẩn liên quan/viện 
dân 

6060 | Khả năng chống ăn mòn 

Khí cu điện - Ong luồn dây điện mềm 

6061 | Thử kéo   
    — 
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Tiéu chuan/Quy trình 

  

    

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

      

TT Tén san pham/phép wall 7 Yhiương phấp thế nghiệm 

6062 | Thử kéo sau khi lão hóa 90 °C / 120 h 

6063 | Thử chịu nhiệ — — 
6064 |Thửeongi  - ” 

6066 | Thử chống cháy 

6067 | Thử chịu dầu 

6068 | Thử điện áp 

Ä Khí cụ điện - Hộp lắp đặt cáp điện, thang và máng cáp 

6069 | Kích thước 

6070 | Kết cấu 

6071 | Đặc tính cơ s 

6072 | Tính liên tục về điện ein thổi nỗi TCVN 10688:2015 

6073 | Tinh liên tục về điện của thân BS ĐEUDDD.L200I 
: NEMA VE 1 

6074 | Thử giữ nap 

6075 | Thử cháy lan 

6076 | Thủ điện áp và điện trở cách điện 

Khí cụ điện - Hộp lắp đặt cáp điện 

nt | Savas Hệ tiêu chuẩn BS EN/IEC 61084 và 
6078 | Thử giữ cáp các tiêu chuân liên quan/viện dân 

6079 | Thử va dap (ở nhiệt độ thấp) 

6080 | Thử giữ nắp 

6081 | Tính liên tục 

6082 | Độ bền điện và điện trở cách điện non nee ‘din 

6083 | Dat tinh nhiệt | 

6084 | Thử cháy lan - 

6085 | Cấp bảo vệ ' 

Ichi cụ điện - Tụ điện ha áp 

6086 | Do điện dung và tính toán đầu ra IEC 60831-1 và các tiêu chuẩn liên 

6087 | Do tand của góc tổn hao quan/viện dẫn         ví 
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ad len phẩm/phép Hài 7 tơng pháp Tứ _— 

6088 Thử điện áp giữa các cực 

sos9 |Thidndpgitacuevavs  - 

6090 | Thử thiết bị phóng điện bên trong 

6091 | Thử độ kin 

6092 | Thử ổn định nhiệt SỐ —— | IEC 60831-1 và các tiêu chuẩn liên 

6093 | Do tanồ của góc tổn hao ở nhiệt độ tăng cao | NHRP NHHỤAếU 

6094 | Thử điện áp xung sét giữn cực và vỏ s 

| 6095 Thử phóng điện - mm. 

6096 | Thử tuổi thọ 

6097 | Thử khả năng tự phục hồi ‘ 

6098 |Thiphahiy  _ s 

6099 | Điện áp lớn nhất cho phép 

6100 | Dòng điện lớn nhất cho 

6101 | Thiết bị phóng điện 4 

6102 | Cấp bảo vệ IP - 

Khí cụ điện - Cầu dao hạ áp 

6103 | Độ bền điện 

6104 | Điện trở cách điện 1 ~ | TCVN .^ ‘ lu sa chuân 

6105 | Thử phát nóng, 

6106 | Độ chịu hư hại điện " 4 

6107 | Độ chịu mon cơ ¬ TCVN 2282:1993 và các tiêu chuẩn 

6108 | Chiều dai đường rò và khe hở không khí ` liên quan/viện dan 

6109 | Kích thước - 

— |Khíeuiđiện = : : 

KẾ im - TCVN 1444:1994 
6111 | Téc độ vòng quay (Quạt trần) 

6112 | Kích thước 4 1 — es 

6113 | Kiểm tra ngoại quan —| các thiết ` King mm cách đo 

6114 | Độ bền cơ độ ồn cách thiết bị 1m) 

6115 | Khả năng chịu nhiệt: TCVN 2284/1978 \   
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== 5 yp ^ A a 

TT Tén sin pham/phép thir | sae mews x ¡nh 
| / : Mười _ Phương pháp thử nghiệm 

6116 | Thử nghiệm điện 

a]; ` thiết hi ;ê - Phd : Yêu cd 
6117 Relay và thiệt bị bảo vệ - Phân 27: Yêu cầu IEC 60255-27 : 2013 

về an toàn sản phầm 
TCVN 6099-1:2007 

6118 | Thử đặc tinh điện môi Kỹ thuật điện ap cao — Định nghĩa 

và yêu cau thử nghiệm 

6119 | Thử đặc tính cơ học ASTM E575-9 

Standard Practice for report data 

¬ from structural tests of building 

6120 | Thử tải cơ construction, elements, 

; = connections, and assembles 

Phụ kiện nối điện - Mối nối cách điện (HN 33-S-63) 

6121 | Ghi nhãn 

6122 | Thủ chu kỳ điện nhiệt 

6123 | Thử ngắn mạch 

Độ bền cơ 

6124 - Thử lực xiết bulong HN 33-S-63 

- Thử kéo dây dẫn chính AS/NZS 4396 

- Thử kéo dây dẫn nhánh NEC 33-020 

6125 | D6 bền điện và chéng thấm nước 

6126 | Thử nghiệm ở nhiệt độ thấp 

6127 | Thử khả năng chịu quá lực xiết 

6128 | Thử khả năng chịu thời tiết 

Phụ kiện nối điện - Mối nối điện 

6129 | Ngoại quan 

6130 | Kích thước 

6131 | Ghi nhãn và độ bền của nhãn 

Thử độ bền cơ, thử kéo, thử trượt, thử phá 
6132 ‘ + 

hủy, thử xiét bulong TCVN 3624:1981 

6133 | Điện trở của mối nối IEC 61284 

6134 | Thử phát nóng (tăng nhiét) IBC 62561-1 

6135 | Thử chu kỳ nhiệt 

Thử ổn định nhiệt và ổn định động (thử 
6136 É ngăn mạch) 

6137 | Chiều dày lớp phủ/mạ       
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Tiêu chuẩn/Quy trinh 

      

  

  

  

  

  

  

  

  

    

    

  

          

  

  

  

    

    

  

  

  

    

      
  

  

  

      

| Ánh Tên sắn BRSSniTNHD (hú Phương pháp thử nghiệm 

Phụ kiện nối điện - Phụ kiện neo giữ, nối điện dùng cho đường đây tái điện 
(rên không, 

6138 | Ngoại đuãn mm" 1¬ 

6139 |Kíhthước  —S 
6140 | Ghi nhãn 1 

6141 | Thử độ bên cơ, thứ kén, thử phá hủy. i 

6142 | Điện trở của mối nối 1 ¡ 

6143 | Thử phát nóng (tăng nhiệt) Ag 11844 

6144 | Thú chu ky nhiệt 

6145 Thử én định nhiệt và ‘én định động (thir 
ngan mach) 

6146 Thử dòng điện ngắn hạn —* 

6147 | Thử xiết bulông 

6148 | Chiều dày lớp BNBÍỜE 7 

Phu kiện nối điện - Phu kién kiếu xoắn de ding cho dường dây tái điện trên 
không 

6149 | Ngoại quan ' 

6150 | Kích thước AS 1154.3 

6151 | Ghi du a 

6152 | Thử độ bền cơ, thử kén, thử phá hủy l 

6153 | Điện trở của mối nối - 

6154 | Thử phat nóng (tăng nhiệt) 

6155 | Thử chu kỳ nhiệt a AS 1154.3 

6156 Thử ổn định nhiệt và ấn định động (thử 
ngăn mạch) 

6157 | Chiều dày lớp shite 

Phụ kiện nối điện -Kep ngừng căn, teen cáp, mối nối dùng ghả cáp ABC 

6158 | Ngoại quan | 

6159 | Kích thước AS 3766 

6160 |Ghinhan  _ | a     
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_— — i , có Tiêu chuan/Quy trình 
rl Tên san pham/phép thứ f 2 sẻ 

—— Phương pháp thứ nghiệm 

6161 | Thử tai tinh 

6162 | Thử tải động 
AS 3766 

6163 | Thử trượt 

6164 | Thử nhiệt độ thấp 

6165 | Thử chu kỳ nhiệt 

6166 | Thử độ bền chịu kéo, phá hủy 

6167 | Thử phát nóng (tăng nhiệt) 

Thử ổn định nhiệt và ổn định động (thử 
6168 È 

ngăn mạch) 

6169 | Thử độ bền điện 

6170 | Tính vẹn toàn của cách điện 

6171 | Chiều dày lớp phủ⁄ma 

Cách điện, vật liệu cách điện - Cách điện (rung ap 

6172 | Chất lượng bề mặt, ngoại quan TCVN 4759:1993 

6173 | Chiều dài dường rò TCVN 5850:1994 

6174 | Kích thước patent G9240160,00100 
7 (IEC 60383-1) 

HẦU | PHỦ V5 [BC 61109 
6176 | Thử dòng tia lửa điện liên tục IEC 61952 

6177 | Thử chu kỳ nhiệt TEC 62217 

6178 | Thử sốc nhiệt 

6179 | Thử tải cơ học 

6180 Thử điện áp tần số công nghiệp ở trạng thái 

khô TCVN 4759:1993 

6181 Thử điện áp tan số công nghiệp ở trạng thái TCVN 5850:1994 

———|ướt TCVN 7998-1:2009 

6182 | Thử điện áp đánh thing (IEC 60383-1) 
— = IEC 61109 

6183 | Thử xung điện ap IEC 61952 

6184 | Kiểm tra sự chuyển dich IEC 62217 

6185 | Kiểm tra hệ thống khóa 

6186 | Thử độ xốp 

6187 | Thử lớp mạ   
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Tiêu chuân/Quy trinh TT Tên sin pha úp thir en san DRDNN DEED it Phương pháp thứ nghiệm 
  

  

6188 | Thứ trên vật liệu cánh và vỏ 
  

6189 | Thử độ cứng 
  

6190 | Thử thời tiết -— TCVN 4759:1993 
  r= TCVN 5850:1994 
611 | The thấy TCVN 7998-1:2009   

  

6192 | Thử tải - thời gian trên lõi lắp ráp (IEC 60383-1) 

6193 | Thử nghiệm trên vat liệu lõi IEC 61109 
  SSS IEC 61952 

6194 | Thử cháy IEC 62217 
  

Thử tải cơ — thời gian và tính bám chặt piữa 
6195 phan kim loại va vỏ cách điện 
  

Cách điện, vật liệu cách điện - Cách điện hạ áp 
  

  

6196 | Chat lượng bề mặt, ngoại quan 
  

6197 | Chiều dai đường rò, kích thước 
  

Thử điện áp tân sô công nghiệp ở trạng thái 
6198 khô 

ANSI C29.1 
  

6¡oo | Thử điện áp tần số công nghiệp ở trạng thái 
ướt 
  

6200 | Thử độ bền cơ, phá hủy     
Cách điện, vật liệu cách điện - Vật liệu cách điện ran 
  

6201 | Độ bên điện áp tân số công nghiệp 
  

  

    

  

  

  

  

  

    

  

6 Kích thước. chiều dày cách dié SSS TCYN 2330 
202 ích thước, chiêu day cách điện — TCVN 5628:1991 

6203 | Điện áp đánh thủng TCVN 3234 

6204 | Điện trở cách điện ASTM D 149 

6205 | Điện trở suất khối ASTM D 257 
: : BSEN 14617-13 

6206 | Điện trở suat mặt 

6207 | Thử độ cứng ASTM D2240 

6208 | Thử lực xé rách ASTM D624 

6209 | Suất kéo dứt và giãn dài ASTM D412 

6210 | Thử tracking test -PTI/ CTI IEC 60112 
          6211 | Thử cháy / Nén 
    

—Í 
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TT 
Tên sản pham/phép thir 

  

6212 

Tiêu chuan/Quy trình 

Phương pháp thử nghiệm 
  

Khả năng chịu nhiệt 

  

6213 

Hệ tiêu chuẩn 

TCVN 9900 - 2:2013 

(IEC 60659-2) 

TCVN 9900-10-2 

(IEC 60695-10-2); 

TCVN 9900-2-10 

(IEC 60695-2-10); 

TCVN 9900-11-10 

(IEC 60695-11-10); 

TCVN 9900-11-20 

(IEC 60695-11-20); 

TCVN 9900-2-11 

(IEC 60695-2-1 1); 

TCVN 9900-2-12 

(IEC 60695-2-12); 

TCVN 9900-2-13 

(IEC 60695-2-13); 

IEC 60707 

UL 94 
  

Thử tinh điện 

Hê tiêu chuẩn TEC 61340 va 
ANSLUESD 

Mô phỏng điều kiện làm việc thực 

té của vật liệu 
  

Cách điện, vật liệu cách điện - Vật liệu cách điện lóng 
  

6214 Diện áp đánh thủng 

  

ASTM D 924   

6215 
a a | 

Hệ sô tôn hao ASTM D 1816 
  

6216 Điện trở suất khối ASTM D 1169 
  

6217 Dién tro suat mat   
  

Cách điện, vật liệu cách điện - Dung cụ ca ch điện 
  

6218 Điện áp đánh thủng TCVN 2603:1987 
  

6219 Hệ sô tôn hao TCVN 6407:1998 
  

6220 
  

6221   Điện trở suat khôi   Điện trở suât mặt 

TCVN 5587.199] 

TCVN 8084:2009 

TCVN 5588:1991 

TCVN 5589:1991   TCVN 5751:1993 
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‘Tiéu chuan/Quy (trình 

  

    
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    
  

    

  

  

TT Tên sản phẩm/phép iil Phương phần thử ngiiệm 

BS EN 50321 

TCVN 6099;2007 

. (UEC 60060) 

Cách điện, vật liệu cách điện - Giấy cách điện 

6222_ | Diện áp đánh thủng, IEC 60641-2 

Cách điện, vật liệu cách điện - Gang tay cách điện ¬ 

6223 | Kiểm tra bằng mắt và các phép do " 

6224 | Hình dang ¬ có 

6225 | Kích thước 

6226 | Chiều dày 

6227 Chất lượng thành phẩm và chất lượng bê 
mặt 

6228 | Thử nghiệm cơ TCVN 8084:2009 

6229 | Độ bền kéo và độ dan dài tại thời điểm dứt. iii 
6230 | Khả năng chịu xuyên thủng về co 

6231 | Biến dạng dư sau khi kến - mưa 

6232 | Thử nghiệm điện môi 7 

6233 Yêu cầu chung 1a mm" 

6234 | Qui trình thứ nghiệm điện xoay chiều 

6235 | Qui trình thử nghiệm điện một chiều vl ¬ - 

6236 | Thử nghiệm lão hóa 

6237 | Thử nghiệm nhiệt a Ms 

6238 | Thử nghiệm nhiệt độ thấp : _— 

6239 | Thử nghiệm chậm cháy 

6240 | Ghi nhãn 

6241 | Đóng gói 

Cách điện, vật liệu cách diện - Ủng cách điện SỐ 

6242 | Ngoại quan và kích thước BO 

6243 | Thử điện áp sau khi xử lý 4m BS EN 50321 

6244 | Ghi nhãn   
        

Cách điện, vật liệu cách điện — Giày cách điện 
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TT én sản pham/phép thử : say B . a ¬ pham/p ep ĐẠO Phương pháp (hủ nghiệm _ 
6245 | Độ bền cách điện ASTM F1117-03 

6246 | Do dién tré tinh dién IEC 61340-4-3:2001 

Cách điện, vật liệu cách điện - Giày bảo hộ 

6247 —— ân St xổ ASTM F2413 -]I 
\ử điện áp tan sô công nghiệp 

6248 ASTM F2413 -18 

Cách điện, vật liệu cách điện — Băng dính cách điện 

6249 | Độ bên chịu kéo và độ giãn dài 

6250 | Độ bam dính 

ASTM D 1000-10 
6251 | Điện áp đánh thủng 

6252 | Khả năng chịu cháy 

Cách điện, vật liệu cách điện — Thử tĩnh điện 

6253 | Điện trở mặt, điện trở suất mặt IEC 61340-2-3 
TEC 61340-5-1 

Eš ` IEC 61340-4-1 
6254 | Điện trở khôi, điện trở suât khôi IEC 61340-4-3 

IBC 6124045 - 

Cách điện, vật liện cách điện - Đà cách điện 

6255 | Độ bền cơ, kích thước TCVN 6099:2007 
(IEC 60060) ; 

6256 | Thủ đặc tính điện môi Mô phỏng hoạt động thực tê của 
sản phâm 

Cách điện, vật liệu cách điện - Thảm cách điện 

6257 | Thử nghiệm điện môi TCVN 9627 - 2013 

Cách điện, vật liệu cách điện - Vật liệu cách điện dang tam 

6258 | Hệ số tổn hao ASTM D150 
6259 | Hằng số điện môi ASTM DI50 
  

# jen ˆ aA . .^ ma x z A Cách điện, vật liệu cách điện - Tâm ốp nhựa cách điện 
    
    

  

  

      6260 | Thử chịu điện áp ASTM F712 - 06(2018) 

| Thiết bị điện ene áp - Cầu chì tự rơi 

6261 | Thử điện áp xung sét ở trạng thái khô 

ae 62 Thử điện áp tần số công nghiệp ở trạng thái | " " 
khô IEC 60282-2; ANSI C37.42 và các 

6263 Thử điện áp tần số công nghiệp ở trạng thái tiêu chuẩn liên quan/viện dẫn     ướt 
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TT Tên sắn phẩm/phép thứ xả: cy 
- P past Phương pháp thứ nghiệm 

6264 | Thử độ tăng nhiệt 

6265 | Thử thao tác cơ học 

6266 Thử nghiệm cơ cúa dé cầu chảy và giá đỡ | IEC 60282-2; ANSI C37.42 và các 

cầu chảy - __| __ tiêu chuẩn liên quan/viện dẫn 

6267 | Thử nghiệm cơ đối với dây chảy 

Thử đặc tính tác động dòng điện-thời pian 
6268 ki" 

(trước hồ quang) 

6269 | Thử cháy 

6270 | Kích thước và chiều dài đường rò 

6271 | Điện trở của mạch chính 

6272 | Thử đòng ngắn mach 

Thiết bị điện trung áp - Câu cháy (rung áp 

6273 | Thử điện áp xung sét 

6274 Thử điện áp tần số công nghiệp ở trạng thái 

khô _ | 

6275 Sử điện áp tân số công nghiệp ở trang thái | tC 60282-1 và các tiêu chuẩn liên 
HINH... = a quan/viện dẫn 

6276 | Thử độ tăng nhiệt và tổn hao công suat - CN = 

6277 | Thử đặc tính dòng-thời gian 

6278 | Thử chốt búa 

Thiết bị điện trung áp - Thiết bị chống sét trung áp 

6279 | Thử điện áp xung sét l 

aa ae a —| IEC 60099-4 và các tiêu chuân liên 

6280 Thử điện áp tân số công nghiệp ở trạng thái quan/viện dẫn 

khô 

6281 bo. điện áp tần số công nghiệp ở trạng thái | 

_| IBC 60099-4 va các tiêu chuẩn liên 
6282 | Thử phóng điện cục bộ quan/viện dẫn 

6283 | Kích thước và chiều dài đường rò 

Thiết bị điện trung áp - Tụ điện trung áp 

6284 | Do điện dung 

6285 | Do tand của góc tổn hao IEC 60871-1 và các tiêu chuẩn liên 
, JÃ6:S180-0S2E5 — sil quan/vién dan 

6286 | Thử điện áp gitta các cực 

6287 | Thử điện áp giữa cực và vỏ     
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TT Tên sản pham/phép thử Sa Gwen’ Vì 
i i in phantip "eP ms _Phương pháp thứ nghiệm 

6288 | Thử thiết bị phóng diện bên trong 

6289 | Thử độ kín ; Hs 

—— IEC 60871-1 và các tiêu chuẩn liên 

6290 | Thử ôn định nhiệt quan/viện dẫn 

6291 | Do tand của góc tổn hao ở nhiệt độ tăng cao 

6292 | Thủ điện áp xung sét giữa cực và vỏ 

6293 | Thử phóng điện 

Thiết bị điện trung áp - Tủ điện (rung áp, may cắt tự đóng lại 

6294 | Thử điện áp tần số công nghiệp 

6295 | Thử điện áp xung 

6296 | Do điện trở cách điện 

6297 | Do điện trở của mạch chính IEC 62271-200 

6298 | Độ tăng nhiệt T1EE89271-111 

6299 | Thử dòng ngắn mạch va dòng đỉnh TEC 62271-202 
+ # A A .. oA 

6300 | Kiểm tra cấp bảo vệ IP và các tiêu k 2“ quan/viện 

Han Thử bổ sung trên mạch điều. khiển và mạch. 
6301 

a 

phụ 

6302 | Thử hoạt động cơ học 

6303 | Thử môi trường 

6304 | Kiểm tra hoạt động, đặc tinh tác động IEC 62271-200 

| IEC 62271-111 

.. " ¬- [EC 62271-202 

6305 | Thử nghiệm chức nang ¬ «wn ` 
và các tiêu chuẩn liên quan/viện 

dân 

Thiết bị điện trung áp - Dao cách ly, cầu đao điện trung áp 

6306 | Thử điện áp tần số công nghiệp 

6307 | Thử điện áp xung IEC 60129 

6308 | Do điện trở cach điện [EC 60420 

6309 | Do điện trở của mạch chính TEC 62271-102 

-== = IEC 60265-1 

6310 | Độ tăng nhiệt và các (tiêu chuẩn liên quan/viện 

6311 | Thử dòng ngắn mạch và dòng đỉnh dân 

6312 | Thử hoạt động cơ học 

Thiết bị điện trung áp -Ta chống rung       
  4
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TT Tên sắn phẩm/phép thứ j ane Mãi ù SỐ _—__ Phương pháp thứ nghiệm _ 
6313 | Kích thước và khối lượng 

6314 | Chiều dày lớp phủ 
= ee — aT a ( rà a th ~ 1A 6315 | Thử trượt IEC 61897 và các tiêu chuân liên 

= == quan/viện dân 
6316 | Thử đặc tính 

6317 | Độ tăng nhiệt 

Hệ thống nối đất 

6318 | Điện trở nối đất BS 7430 
May bién áp điện hực 

6319 | Do điện trở dây quan 

6320 | Tỉ số biển áp và độ lệch pha 

6321 | Ton thất mang tải (ngắn mạch) Hệ tiêu chuẩn 
re " ˆ TCVN 6306:2009 (2015) (IEC Tôn thât và d | t ễ = on ES 30 GONE ia K aes al —— 60076) và tiêu chuẩn tương 

6323 | Thử nghiệm điện áp tân số công nghiệp đương/tiêu chuẩn viện dân 
6324 | Thử nghiệm điện áp xung (Thử nghiệm mô phỏng theo điền 

: == — —† kiện hoạt động thực tế của thiết bị, 
6325 | Thử nghiệm qua diện áp cảm ứng - dụng cu) 

6326 | Diện trở cách điện 

6327 | Thử phóng điện cục bộ 

6328 | Độn Hệ tiêu chuẩn 

: 60076) va tiéu chuan tương 
đương/tiêu chuẩn viện dẫn 

6330 | Tốc độ vòng quay (Thử nghiệm mô phỏng, theo điều 
kiện hoạt động thực tế của thiết bị, 

dụng cụ) 

Đầu nối 

6331 | Đặc tính điện môi 

6332 | Khe hở không khí và chiều dai đường rò INC 60947-7-1:2002 

6333 | Kiểm tra độ tăng nhiệt 

Động cơ điện 

Theo PPT cuaToshiba 
6334 | Điện áp đánh thủng Ref QA-W028   (tham khảo JIS C 2110) 
      Thiết bị điện tit camera hành (rình, máy tăng âm, máy phat sóng 
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    6360     

Tén sản phẩm/phép thử Tưng sử 
¬ " Phương pháp thứ nghiệm 

6335 | Ghi nhãn và hướng dẫn 

6336 Phát nóng trong điêu kiện làm việc bình 

thường 
sẽ Ấn alk LÊ oS BS oss T6 tok 

6337 Yeu cầu về két cầu đôi với bảo vệ chong 

điện giật 

Nguy hiểm điện giật trong điều kiện hoạt 
6338 <a. : 

động bình thường 

6339 | Yêu cầu về cách điện 

6340 | Thử xung 

6341 | Điều kiện lỗi TCVN 6385:2002 (IEC 60065) và 
- các tiêu chuẩn liên quan/ viện dan 

6342 | Độ bên cơ 

6343 | Thử rung 

6344 | Khe hở và chiều dai đường rò 

6345 | Đầu nối 

6346 | Dây dẫn mềm bên ngoài 

6347 | Mối nối điện và lắp đặt cơ 

6348 | Ôn định và nguy hiểm cơ học 

6349 | Khả năng chống cháy 

Thiết bị công nghệ thông tin 

6350 | Cấp bảo vệ chống điện giật của thiết bị 

6351 | Giao điện nguồn 

6352 | Ghi nhãn và hướng dẫn 

6353 | Bảo vệ khỏi các nguy hiểm TCVN 7326-1:2003 

6354 Bảo vệ khỏi các nguy hiểm điện giật và các (LEC 60950). 
=: Beate ‘ P 

hguy hiếm ve ming 180g Trừ: Thử độ bền cơ cho: Ong phóng 
6355 | Yêu cầu về nối đất và liên kết lia cathode (>160mm), Bóng đèn 

held khðng the điều đãi duane xa sài 5656: Toe tention, cet 
6356 : . 2 ee lỏng cháy 

khoảng cách xuyên qua cách điện 

6357 | Di dây, đấu nỗi và nguồn cung cấp 

Ni với nguồn lưới xoay chiều hoặc nguồn 
6358 SE) ee 

lưới một chiêu 

6359 | Đầu nối đi dây để nối các day dẫn bên ngoài 

Độ 6n định   
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0 bal Tên sản phẩm/phép thứ tiên KHHỂN/ TA oe 
"¬ Phương pháp thứ nghiệm 

6361 | Độ bền cơ 

Bảo vệ khỏi các phần chuyến động nguy 
6362 Í tiểm TCVN 7326-1:2003 

_— IEC 60950). 6363 | Yêu cầu về nhiệt eee ee OID, 
————] Trir:Thw độ bên cơ cho: Ông phóng 

6364 | Khe hở trên vỏ bọc lia cathode (>160nmm), Bóng đèn 

6365 Dong điện chạm và dòng điện trong dây dẫn | °39 áp; Thử kết câu:bức xa, chat 
bảo vệ lỏng cháy 

6366 | Độ bền điện 

6367 | Điều kiện làm việc không bình thường 

Thiết bị đầu cuối viễn (hông — An toàn điện 

6368 | Quy định kỹ thuật 

6369 Các yêu cầu đối với mạng điện áp viên 
thông (TNV) và chong diện giật 

Yêu cầu đảm bảo an toàn cho các nhân viên OCVN 22:2010/BTTTT 
6370 | phục vụ và những người sử dụng thiết bị 

khác của mạng điện thoại cô định 

6371 Bảo vệ người sử dụng thiết bị khỏi quá áp 
trên mạng viễn thông 

6372 Yêu cau an toàn điện cho ban thân thiệt bi OCVN 22:2010/BTTTT 
dau cuôi viên thông 

Thiết bị đa phương tiện - Thiết bị công nghệ thông tin 

6373 | Miễn nhiễm phóng tĩnh điện 

6374 | Miễn nhiễm quá độ diện nhanh 

6375 Miễn nhiém nhiều bức xạ liên tục tân sô 

radio 

erie Miễn nhiễm với nhiễu dẫn liên tục tần số CISPR 24:2010 + A1:2015 
radio 

6377 | Miễn nhiễm từ trường tần số nguồn 

6378 | Miễn nhiễm với sự đột biến 

6379 | Miễn nhiễm với sụt và ngắt điện áp 

Thiết bị đa phương tiện 

z z “5 ap LA A aA AT Tu, ” 
6380 | Phat xạ bức xạ tại các tân sô dén 1 GHz QCVN 118:2018/BTTTT 

6381 | Phát xạ bức xạ tại các tân sô lớn hơn 1 GHz CISPR 32:2015 /AMD1:2019 

6382 | Phát xạ dan từ các cổng nguồn điện AC EN 55032:2015/A 1 1:2020         "iy
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yey r va sỉ A ar LÊN F1 | rén sản pham/pheép thi Phương pháp thử nghiệm —_ 

6383 | Phát xạ dẫn chế độ không đối xứng 

6384 | Phát xạ dẫn ở điện áp vi sai 

Thiết bị thông tin vô tuyến điện - Thiết bị đầu cuối và phụ trợ (rong hệ thông 

thông tin di động GSM va DCS 

Phat xa từ cổng vỏ thiết bị phụ trợ được đo 
6385 3 : ẽ 2 

trên cơ sở hoạt động độc lập 

6386 | Phát xa từ cổng vào/ra nguồn DC 

6387 | Phát xa từ cổng vào/ra nguồn AC 

Phát xạ dòng hài (cổng vào nguồn điện lưới 
6388 4 

AC) 

6389 Nhấp nháy và biến động điện áp (công đầu QCVN 86:2019/BTTTT 
vào nguồn điện lưới AC) A EN 301 489-52 V1.1.0 

6390 | Phát xa từ cổng viễn thong 

6391 Miễn nhiễm trong trường điện từ tân sô v6 

tuyén 

6392 | Miễn nhiễm đối với phóng tĩnh điện 

6393 Miễn nhiễm đối với đột biến nhanh, chế độ 
chung 

6394 Miễn nhiễm đôi với tân sô vô tuyên, chê độ 

chung 

ae a ee an ụ vấn ise QCVN 86:2019/BTTTT 
ay ‹ [ 6305 ÙU nhiễm đôi với sụt áp và gian đoạn điện EM 301 489-52 V1.1.0 

6396 | Miễn nhiễm đối với quá áp 

Phát xạ từ cổng vỏ thiết bị phụ trợ được đo 
6397 4 A Asxstf->, 1k 

trên co sở hoạt động độc lập 

6398 | Phát xa từ cổng vào/ra nguồn DC 

6399 | Phát xa từ cổng vào/ra nguồn AC 

Phat xạ dòng hài (cổng vào nguồn điện lưới 
6400 AC 

) QCVN 86:2015/BTTTT 

Nhấp nháy và biến động điện áp (cổng đầu | EN 301 489-7 VI.3.1 (2005-11) 
6401 ‘ wea 4 owe 

vào nguon điện lưới AC) 

6402 | Phát xạ từ cổng viễn thông 

6403 Miễn nhiễm trong trường điện từ tần số vô 

tuyên 

6404 | Miễn nhiễm đối với phóng tĩnh điện     
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Bas chung 

Thiết bị tổng tw vũ { nyén liền - Thiết bị thu phat vô tuyến điện 1 

6406 | Dung sai tần sô 

6407 | Phát xạ gia 
QCVN 47:2015/BTTTT 

6408 | Phat xa ngoai bang 

6409 | Băng thông chiếm dụng 

Thiết bị thông tin vô tuyến điện - Thiết bị vô tuyến cự ly ngắn dai tần 9 kHz- 

25 MHz 

6410 | Mức công suất sóng mang máy phát 

6411 | Dai tần cho nhép côn băng thông điều chế - - 
QCVN 55;2011/BTTTT 

6412 | Phát xạ giả EN 300 330 V2.1.I 

6413 | Công suất bức xạ hiệu dụng 

6414 |Chukyhoat ding 

6415 Phat xa gia háy (HT 7 / 

Thiết bị thông tin vô tuyến điện - Thiết bi vô tuyến only neha Okt tin 25 MHz 
-l GHz 

6416 | Sai số tần số. at: 

6417 | Công suất trung bình dẫn. 

6418 | Công suất phát xạ hiệu dụng. 

6419 | Điều chế trải phd.  ˆ 
6420 | Công suất tức thời, M 

6421 | Công suất kênh liền kê. Ms 

6422 | Độ rộng băng tẳnđiển ch, — 7 QCVN 73:2013/BTTTT 

6423 | Phát xa không mong muốn trong miễn gia. ee 

6494 ried a tần số dưới các điều kiện của 

6425 | Chu kỳ hoạt động. 

6426 | Độ nhạy máy thu 

6427 | Ngưỡng LBT - thiết bị thu | 

6428 | Nghẹt a   
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rụ›^ id A La ki 

Vên san pham/phép thir 

ype A A ` 

Kiêu chuan/Quy trình 
| Phương pháp thủ nghiệm 

  

  
Phát xạ giả máy thu   

  

Thiết bị thông tin vô tuyến điện - Thiết bị vô tuyến cự ly ngắn băng tần 1 GHz 

đến 40 GHz 
  

Công suat bức xa đăng hướng tương đương 
  

Dai tân sô được phép hoạt động 
  

Bức xạ không mong muôn trong miễn bức 

  

    
QCVN 74:2013/BTTTT 

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

    
  

  

  

    
  

  

  

    

KIẾP | wa vụ EN 300 440 V2.2.1 
6433 | Chu kỳ phat 

6434 | Bức xa gia may thu 

Thiết bị thông tin vô tuyến điện -Thiết bi âm thanh không dây dải tan 25 MHz 
- 2000 MHz 

6435 | Băng tần II: Công suất bức xạ hiệu dụng 

6436 | Băng tần II: Độ rộng băng chiếm dụng 
: ———— QCVN 91:2015/BTTTT 

6437 | Bang tan II: Sai so tan so EN 301 357-1 V1.4.1 

6438 Bang tan II: Thời gian tạm dừng của máy 

phát 

6439 | Băng tân II: Phát xạ giả bức xạ 

6440 | Không phải băng tần II: Sai số tần số 

644] Không phải băng tần II: Công suất sóng 
man 

: ; — QCVN 91:2015/BTTTT 
6442 | Không phải băng tân II: Băng thông kênh EN 301 357-1 V1.4.1 

6443 Không phải băng tần II: Phát xạ giả va bức 
xa Vỏ may 

Không phải băng tan II: Khóa đóng tắt máy 
6444 cự " h 

phát âm thanh không dây 

Thiết bị thông tin vô tuyến điện - Thiết bị vô tuyến nghiệp dư 

6445 | Phát xạ dẫn không mong muốn 

`. A R QCVN 56:2011/BTTTT 
6446 Hiss xạ bức xạ không mong muôn EN 301 783-1 

6447 | Miễn nhiễm RF dẫn 

Thiết bị thông tin vô tuyến điện - Thiết bị truyền hình anh số không dây dai 

tần từ 1,3 GHz đến 50 GHz 

6448 | Công suất đầu ra máy phat 
: Sẽ ack j QCVN 92:2015/BTTTT 

6449 | Phat xa gia may phat ees EN 302 064-2 VI.1.1 
6450 | Phát xạ giả máy thu       
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TE | TENSAHPBAMIDHGPEE | Phương pháp thie nghigm | 
Thiết bị thông tin v6 tuyển điện - Thiết bị truyền hình ảnh số khéng dây 

645] Phát xạ tir công vỏ thiết bị phụ tro được đo 
trên cơ sở hoạt động độc lập 

6452 | Phát xạ từ cong vào/ra nguồn DC 

6453 | Phát xạ từ cng vào/ra nguồn AC 

Phát xạ dòng hài (công vào nguồn điện lưới 
6454 

Là) _ 
Nhap nháy v và à biến động điện áp (cống đầu 

6455 ¬ x xưng 
vào nguôn điện lưới AC) QCVN 93:2015/BTTT1 

6456 | Phát xa từ công viễn thông EN 301 489-28 VỊ.I.I 

6457 Miễn nhiễm trong trường điện từ tần số vô 

tuyến " ¬ 

6458 Miễn nhiễm đối với phóng tĩnh điện 

Miễn nhiễm đối với đột biến nhanh, chế độ 
6459 

chung 

6460 Miễn nhiễm đôi với tân sô vô tuyên, chê độ 

chung 

Miễn nhiễm đối với sụt áp và gián đoạn điện ; 
6461 55 QCYN 93:2015/BTTTT 

EN 301 489-28 V1.1.1 
6462 | Miễn nhiễm đối với quá áp 

Thiết bị thông tin vô tuyến điện - Thiết bị tr ung ké vô tuyến điện mặt đất 
(TETRA) 

Phat xa từ công vỏ thiết bị phụ trợ được đo 
6463 ã Focus bare VE 

trên cơ sở hoạt động độc lập. 

6464 | Phát xạ từ cổng vao/ra nguồn DC 

6465 | Phát xa từ cổng vào/ra n guon AC 

6466 Phát xa dòng hài (cổng vào nguồn điện lưới 

AC) ————— QCVN 100:2015/3TTTT 
Nhấp nháy và biến động điện áp (cổng đầu EN 301 489-18 VI.3.I 

6467 R ST ượn cee 
vào nguồn điện lưới AC) 

6468 | Phát xạ từ công viễn thông 

6469 Miễn nhiễm trong trường điện từ tần số vô 
tuyên 

6470 | Miễn nhiễm dối với phóng tĩnh điện 

6471 Miễn nhiễm đôi với đột biên nhanh, chê độ     chung 
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a Sở a . ¬ TT Tên san pham/phép thủ 7 Phương pháp thử nghiệm 

6472 Miễn nhiễm đổi với tân số vô tuyên, chế độ 
chung 

6473 Miễn nhiễm đối với sụt áp và gián đoạn điện QCVN 100:2015/BTTTT 
~ lấp EN 301 489-18 V1.3.1 

6474 | Miễn nhiễm đối với quá áp 

Thiết bị thông tin vô tuyến điện - Thiết bị trạm gốc, lặp và phụ trợ trong hệ 
thống thông tin di động GSM, W-CDMA FDD và LTE 

Phát xạ từ cổng vỏ thiết bị phụ trợ được đo 6475 . : đe? P22 XP trên cơ sở hoạt động độc lập 

6476 | Phát xạ từ cổng vào/ra nguồn DC 

6477 | Phát xa từ cổng vao/ra nguồn AC eee QCVN 103:2016/BTTTT 
6478 Phát xạ dòng hài (công vào nguồn điện lưới EN 301 489-50 V2.2.] 

AC) 

Nhấp nháy và biến động điện áp (cổng đầu. 6479 
vào nguồn điện lưới AC) 

6480 | Phát xạ từ cổng viễn thông 

648I Miễn nhiễm trong trường điện từ tần số vô 
tuyến 

6482 | Miễn nhiễm đối với phóng tĩnh điện 

6483 Miễn nhiễm đối với đột biến nhanh, chế độ 

chung QCVN 103:2016/BTTTT 
648A Miễn nhiễm đối với tần số vô tuyến, chế độ EN 301 489-50 V2.2.1 

chung 

6485 Miền nhiềm đôi với sụt áp và gián đoạn điện 
áp 

6486 | Miễn nhiễm đối với quá áp 

Thiết bị chiếu sáng 

6487 | Nhiễu dẫn tại giao diện cấp nguồn điện 

ane Nhiéu dẫn tại giao diện không phải là giao TCVN 7186:2018 
diện cấp nguồn điện CISPR 15:2018 

Nhiéu bức xa tại cổng vỏ (9 kHz - 1000 EN 55015:2019 6489 
MHz) 

6490 | Trường diện từ tần số radio 

6491 | Trường từ tần số nguồn TCVN 12679:2019 

6492 | Quá độ nhanh :       
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| TT Tén sắn phẩm/phép thứ ae chien Quy nàng 
S _ Phuong pháp thvaghi¢m 

| 6493 Dong điện chèn 

6494 | Đột biến l 
- TCVN 12679:2019 

6495 | Sut dp va gián đoạn ngăn 

6496 | Trường điện từ tần số radio 

Thiết bị điện gia dung, dụng cụ diện và thiết bị tương tục 

6497 | Nhiễu liên tục, điện áp nhiễu 

6498 | Nhiễu liên tục, phát xạ trên 30 MHz TOWN 7422-1:2018 
= —= : CISPR 14-1:2016 

6499 | Nhiéu không liên tục IN 55014-I:2017 

6500 | Trường từ 

Bộ chỉ thị cột bơm nhiên liệu — Thứ nghiệm ttrơng thích điện từ 

6501 | Thay đổi điện áp nguồn - 
- = 4 2 : khu: sổ 

6502 Giảm nguồn trong thời gian ngắn : | ee bụ 

6503 | No điện 

6504 | Phóng tinh điện —— | Phuong pháp thử quy định tại 

6505 | Cảm ứng điện từ DLVN 97:2017 

Thiết bị thông tin hang hai 

6506 | Phát xạ dẫn 

6507 | Phát xạ bức xạ qua công vỏ 

6508 Miễn nhiễm đối với nhiễu dẫn tần số vô 

tuyến 

6509 Mien nhiém đôi với nhiều bức xa tan so võ 

tuyên 

Miễn nhiễm dối với xung đột biến nhanh 
6510 | trên đường điện AC, đường tin hiệu và QCVN 119:2019/BT TTT 

đường điều khién 

6511 Miễn nhiễm đối với xung sét trên đường 

điện AC 

6512 Miễn nhiễm đôi với biên đôi nguôn ngăn 

hạn 

6513 | Miễn nhiễm đối với lỗi nguồn 

6514 | Miễn nhiễm đối với phóng tĩnh điện 

Công tơ điện — ?ử nghiém trong thích điện từ 

6515 | Do nhiễu vô tuyến   
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đ bể is! Té ak A , Fi l Ề ae 

I én san iam da tha Phương phap thử nghiệm 

6516 | Thử nghiệm đột biến quá độ nhanh 

6517 | Thử nghiệm miễn nhiễm đối với xung 

Thử nghiệm miễn nhiễm sóng dao động, tắt 
6518 ` 

dân 

6518 Thử nghiệm miễn nhiễm với trường điện từ Phương pháp thử quy định tại 
tân sô radio DLVN 237:2021 

Thử nghiệm miễn nhiễm với nhiễu dẫn gây 
6520 i : wa poco. sok . 

ra bởi trường điện từ tân sô radio 

Thử nghiệm miễn nhiễm đối với phóng tĩnh 
6521 ” 

điện 

Thiết bị điện sử dụng frong môi trường dân cư, thương mại và công nghiệp 

nhẹ 

6522 | Phát xạ cổng vỏ 
_—n ; IEC 61000-6-3:2010 

6523 | Phát xạ của công nguôn AC/DC 

6524 | Nhiễu không liên tục 

6525 | Phát xạ dòng hài 
: IEC 61000-6-3:2010 

6526 | Nhâp nháy điện áp 

6527 | Phát xạ cong viễn thông 

6528 | Miễn nhiễm từ trường tần số nguồn 

6529 | Miễn nhiễm trường điện từ tần số radio 

6530 | Miễn nhiễm phóng tĩnh điện 

6531 a nhiém với phương thức chung, tan so TCVN 7909-6-1:2019 

6532 | Miễn nhiễm qua độ nhanh 

6533 | Miễn nhiễm với xung 

6534 | Miễn nhiễm sụt áp và gián đoạn điện áp 

Thiết bị điện sử dung trong môi trường công nghiệp 

6535 | Phát xạ cổng vỏ 

6536 | Phát xa công nguồn AC điện áp thap IEC 61000-6-4:2018 

6537 | Phát xạ cổng viễn thông 

Thiết bị y tế 

653& | Phát xạ dòng hài IEC 60601-1-2:2014 

6539 | Nhấp nháy điện áp EN 60601-1-2:2015   
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pep : Ì 

L5 Nhung phẩm phếp ik Phwong pháp thir nghiệm. 

Thiét bị: công nghiệp, nghiên cứu khoa học và y tế (ISM) 

Điện áp nhiễu đầu nối từ 150 kHz dén 30 
6540 | MHz 
6s4¡ | Nhiễu bức xạ điện từ, từ 150 kHz dén 30 TCVN 6988:2018 

MHz CISPR 11:2015/ AMD2:2019 
6542 | Nhiéu bức xạ điện từ, từ 30 MHz đến | GHz 

6543 | Nhiéu bức xạ diện từ, từ 1 GHz đến 18 GHz 

Thiết bi điện, điện fik 

Xx be ccun GGA, tt TCVN 7909-4-2:2015 
6544 | Mién nhiễm Phòng tĩnh điện IEC 61000-4-2:2008 

6545 Miễn nhiễm đối với trường điện từ bức xạ TCVN 7909-4-3:2015 

tần số vô tuyến TC 61000-4-3:2010 

6546 | Miễn nhiễm bứu/ quá độ nhanh về diện. IEC 61000-4-4:2012 

- TCVN 8241-4-5: 2009 

6547 | Miễn nhiễm với xung IEC 61000-4-5:2014 

(/AMDI:2017) 

6548 Miễn nhiễm dối VỚI nhiều dẫn cảm ứng bởi TCVN 7909-4-6:2015 
trường tần số vô tuyến 7 | «TEC 61000-4-6:2013 

en: a ee: ae x TCVN 7909-4-8:2015 
6549 | Miễn nhiễm từ trường tan số nguôn IEC 61000- 4-8-2009 

6550 Miễn nhiễm sụt điện áp, gián đoạn ngắn và TCVN 8241- 4-11:2009 

biên đồi điện áp IEC 61000- 4-11: 2020 

6551 | Miễn nhiễm với sóng dao động IEC 61000-4-12:2006 

6552 | Phát xạ dòng hài IEC 61000-3-2: 2014 

6553 | Phát xạ dòng hài IEC 61000-3-2:2018 

: X TCVN 7909-3-2 2:2020 
6554 | Phat xa dong hai IEC 61000-3-2:2020 

6555 | Nhấp nháy điện áp IEC 61000-3-3:2013 

ẳ kới TCVN 7909-3-3:2020 
6556 | Nhầp nháy điện áp IEC 61000-3-3:2017 

` TCVN 6989-2-1:2010 
LuIE | PED ee CISPR 16-2-1:2014 

1. aah TCVN 6989-2-2:2008 5 6558 | Công suât nhiêu CISPR 16-2-2:2010 — 

~ hé 909_2.^3- 

6559 | Nhiéu bức xạ ĐC VỊN BRED landOBULU     CISPR 16-2-3:2014    
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    6576   Dung lượng nap   

TT a Ts a A a r XÃ | Tên san pha phép (hủ _ Phương pháp thử nghiệm 

Máy điều hòa không khí cố định 

TCVN 10273-1:2013 

6560 | Thử nghiệm hiệu suất năng lượng ISO 16358-1:2013 

; TCVN 7830:2015 

6561 Thử nghiệm nang suất lạnh hoặc năng suất TCVN 6576:2013 

Sưởi ISO 5151:2010 

Máy điều hòa không khí biến tần 

6562 | Thử nghiệm hiệu suất năng lượng TCVN 10273-1:2013 

h x ISO 16358-1:2013 
Na at | a ma 6563 ang suat lạnh của mau TCVN 7830:2015 

6564 Thử nghiệm năng suất lạnh hoặc năng suất TCVN 6576:2013 

Sưởi [SO 5151:2010 

Tủ lạnh thương mại 

6565 | Thử năng lượng tiêu thụ Ko we 1 iéu thy aes | [SO 23953-2:2005 

Bình dun nước nóng có dự triv 

6566 | Hệ số thất thoát nhiệt " _AS/NZS 4692-1:2005 

Pin Lithium 

Đặc tinh an toàn và đặc tính diện 

- Yêu cầu về các điện cực 

6567 - Yêu cầu về cảm quan QCVN 101:2016/BTTTT 

- Yêu cầu về ký hiệu và nhãn 

- Yêu cầu đối với tế bào 

Pin Li(hium 

6568 | Yêu cầu về các điện cực 

6569 | Yêu cầu về cảm quan 
— . CVN 101:2020/BTTTT 

6570 | Yêu cầu về ky hiệu và ghi nhẫn R 

6571 | Yêu cầu đối với tế bào 

6572 | Yêu cầu về các đặc tính điện 

6573 | Điện áp danh định 

6574 | Dung lượng danh định 

6575 | Dung lượng phóng   | 
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TT Tén sản phẩm/phép thú : ee ca: a 
" _ Phương pháp thứ nghiệm 

6577 | Điện trở trong (pin) (DC) 

6578 | Độ bén các chu kỳ sống 

6579 | Phóng điện tinh (ESD) 

6580 | Yêu cầu về đặc tính an toàn 

6581 | Sử dụng theo dự kiến QCVN 101:2020/BT TTT 

6582 Nap liên tục tại điện áp không đôi (các tê 
bào) 

6583 Vỏ pin trong diéu kién str dung tai nhiệt độ 

môi trường cao 

6584 | Sử dụng không đúng theo dự kiến 

6585 | Ngắn mạch ngoài 

6586 | Rơi tự do 

6587 | Quá nhiệt (tế bào) 

6588 | Ép (tế bào) 

6589 | Nạp qua tải (pin) 
; QCVN 101:2020/BTTTT 

6590 | Phóng cưỡng bức (các tê bao) 

6591 | Đo cơ học (pin) 
| 

6592 | Do rung 

6593 | Do xóc 

Pin Lithium - Yêu cầu về đặc tính an toàn 

6594 | Quy trình nạp với mục đích thử nghiệm 

6595 | Sử dụng theo dự kiến 

6596 Nạp liên tục tại điện áp không đôi (các tế 

bào) 

6597 ae kiện sử dụng tai nhiệt độ TEC 62133-2:2017 

| TCVN 11919-2:2017 
6598 | Sử dụng không đúng theo dự kiến 

6599 Ngắn mach ngoài 

6600 | Rơi tự do 

6601 | Quá nhiệt (tế bào) 

6602 | Ép (tế bao)           —t
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| at Tén san phẩm/phép thir Phương phip Thú nghiền 

6603 | Phóng cưỡng bức té bao 

6604 Nạp quá tải (pin) ¬ IBC 62133-2:2017 

6605 | Do cơ học (pin) TCVN 11919-2:2017 

6606 | Do rung 

6607 | Do xóc - 

Bộ điều khiển đèn 

1 6608 | Phân loại 

6609 | Ghi nhãn TCVN 7590-2-13 

6610 Bảo vệ chong chạm ngẫu nhiên vào các bộ TEC GIL2U14 te L4020)00) 
phận mang điện 

6611 | Đầu nối oO 

6612 | Yêu cầu đối với nối đất bảo vệ 
6613 | Khả năng chịu 4m và cách điện 

6614 | Độ bền điện 

6615 | Thử nghiệm độ bền nhiệt của cuộn dây baat}  s — ¬ 

6616 | Điều kiện sự cố 

6617 | Phát nóng máy biến áp TCVN 7590-2-13 

6618 | Điều kiện không bình thường " PEL GS 2 Tenn) 

6619 | Kết cau 

6620 | Chiều dài đường rò va khe hở không khí 

6621 | Vit, bộ phận mang dòng và các mối nối 

6622 Khả năng chịu nhiệt, cháy và chịu phóng 
điện tao vét 

_6623 Khả năng chịu an mòn 

Đèn điện 

6624 | Yêu cầu chung 

6625 | Nguồn sáng và các bộ phận của đèn điện 

6626 | Dữ liệu trắc quang TCVN 10885-1:2015 

6627 | Dữ liệu điện (IEC 6722-1:2014) 

6628 Dit liéu hiéu suat sáng của đèn điện | 

6629 | Dữ liệu môi trường      
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TT Tên sin phẩm/phép thử ae a 
inna sii Base Phuong pháp thứ nghiệm — 

Thiết bị điện gia dụng - Yêu cầu về an toàn - 'Phiết bị vệ sinh rang miệng 

6630 | Phân loại 

6631 | Ghi nhãn và hướng, dẫn 

Bảo vệ chống chạm ngẫu nhiên và các bộ 
6632 ` a 

bh phận mang điện TH 

6633 Khởi động các thiết bị truyền động bằng TCVN 5699-2-52:2007 

động cơ điện TCVN 5699-1:2004 

6634 | Công suất và dòng điện 

6635 | Phát nóng 

6636 Dòng điện rò và độ bên điện ở nhiệt độ làm 

việc SỐ Ma... 

6637 | Quá điện áp quá độ 

Khả năng chống âm 
6638 Ce a es ack : 

- Cap bảo vệ chong nước IP XI - X8 

6639 | Dòng điện rò và độ bên điện 

6640 Bảo vệ quá tai máy biến áp và các mạch liên 

quan 

_6641 | Độ bền "¬ 

6642 | Hoạt động không bình thường 

6643 | On định và nguy hiểm cơ học 

6644 | Độ bền cơ học 

Kết cầu 

6645 | - Cấp bảo vé IP 1X - 4X TCVN 5639-2-52:2007 
- Cấp bảo vệ IP 5X - 6X LCVN 5699-1:200+4 

6646 | Dây dẫn bên trong, 

6647 | Các phụ kiện hỗ trợ 

6648 | Đầu nối nguồn và dây dẫn mềm 

6649 | Thử uốn 

6650 | Đầu nối dùng cho các ruột dẫn bên ngoài 

6651 | Qui định cho nối đất 

6652 | Vit và các mối nối 

Chiều dài đường rò, khe hở và khoảng cách 
6653 " 

qua cách điện 

6654     Khả năng chịu nhiệt và chịu cháy   
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r a at A , a 

TT Tén sin phẩm/phép thủ Phương pháp thử nghiệm 

6655 | Khả năng chống gi 

6656 Hà xạ, tính độc hại và chịu các rủi ro tương 

Thiết bị chiếu sáng -Yêu cầu về an (toàn 

6657 | Công suất 
IEC 60662:2011 

6658 | Quang thông 

6659 er ode hod an mến lim TUYN 130502 
ey eee Se See eek Ee ee IEC 62722-1:2014 

theo yêu cầu khách hàng, 

h L do re oh on 1 on ; 

soon | dng Kn nai | ov 08631201 
2 pt sẻ IEC 62722-1:2014 

cầu khách hang 

Thiết bị chiếu sáng — Các chỉ tiêu an toàn 

6661 | Phơi nhiễm UV quang hóa đối với đa và mắt 

6662 | Phơi nhiễm cận UV đối với mắt 

6663 | Phơi nhiễm ánh sáng xanh trên vống mạc 

6664 Phơi nhiễm ánh sáng xanh trên võng mạc — = = 
x h 

nguồn nhỏ IEC 62471:2006 

6665 | Phơi nhiễm nhiệt trên võng mạc TCVN 13079-1:2020 

} . on oA we ~~ sce # # 

6666 I hơi nhiễm nhiệt trên võng mạc — kích thích 

thị giác yêu 

6667 | Phơi nhiễm bức xạ hồng ngoại đối với mắt 

6668 | Phơi nhiễm nhiệt đối với da 

6669 Nguy hiểm ánh sáng xanh đối với nguồn IEC TR 62778:2014 

sáng va đèn TCVN 13080:2020 

Thiết bị chiếu sáng - Đèn chiếu sáng 

6670 | Độ roi 

6671 | Kích thước QCVN 39:2011/BGTVT 

6672 | Màu sắc 

6673 | Độ rọi 

6674 | Kích thước QCVN 41:2019/BGTVT 

6675 | Màu sắc 
      Thiết bị chiếu sáng - Đèn   
 



  

272 

  

      

    

  

  

    
  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    
  

  

  

  

      

— x š 7 
TT Tên sản pham/phép thử "HIỂU ri Ki 

_ _—— Phương pháp thử nghiệm 

6676 | Thử diện áp xung IEC 61643-11:2011 

6677 | Thử chịu va đập IK IEC 62262:2002 

Thử nghiệm vỏ bọc: 

6678 a va dap 

+ ĐÁP TCVN 10888-0:2015 

-Thử rơi ¬ (IEC 60079-0:2011) 
6679 | Thử nghiệm nhiệt 

6680 | Ghi nhãn 

Thiết bị chiếu sáng - Bộ điều khién bóng đèn- yêu cầu chung và yêu cầu về an 
toàn 

6681 | Phân loại 

6682 | Ghi nhãn 

6683 | Đầu nối 

6684 | Yêu cầu đối với nối đất bảo VỆ 

6685 Bao vệ chong cham vào các bộ phận mang 
điện 

6686 | Khả năng chịu ẩm và cáchđiện  —. _ " THAI... 

6687 | Độ bền điện 
: TCVN 7590-1:2 

6688 | Thử nghiệm độ bên nhiệt của cuộn dây balát sg on 
- - (IEC 61347-1) 

6689 | Điều kiện sự cô 

6690 | Kết cau 

6691 | Chiều dài đường rò và khe hở không khí 

6692 | Vit, bộ phận mang dòng và các mối nối 

6693 Khả nắng chịu nhiệt, chịu cháy và chịu 

phóng điện 

6694 | Khả năng chồng chịu ăn mòn 

6695 | Điện áp đầu ra không tải 

Thiết bị chiếu sáng - Bộ điều khién điện tử dùng nguồn 1 chiều hoặc xoay 
chiều dùng cho các Mô dun LED 

6696 | Phân loại 

6697 | Ghi nhãn TCVN 9892:2013 

6698 | Điện áp và dòng điện đầu ra (IEC 62384:2011) 

6699 | Tống công suất mạch điện     
  

%
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TT Tên sản pham/phép thử Phương pháp thir nghiệm 

6700 | Hệ số công suất mạch điện 

6701 Dòng điện cung cấp 

6702 Thử nghiệm làm việc ở các điều kiện không 

bình thường 

6703 | Độ bền 

6704 | Phân loại 

6705 | Ghi nhãn 

6706 | Điện áp và dòng điện đầu ra 

6707 | Tổng công suất mạch điện 

6708 | Hệ số công suất mạch điện TCVN 9892:2013 

“6109 Dòng điện cung cấp 7 (IEC 62384:2011) 

6710 Thử nghiệm làm việc ở các điều kiện không 

bình thường, 

6711 | Độ bền 

Thiết bị chiếu sáng - Đèn điện dùng cho chiếu sáng đường pho 

=f hr ee —CCCCCCE 

6713 | Ghi nhãn - 

6714 |Kếtcấu _ 

6715 | Dây dẫn bên trong và bên ngoài 

6716 | Yêu cầu đối với nối đất 

6717 | Bảo vệ chống điện giật 

Khả năng chống bụi, vật rắn và âm TCVN 7722-2-3:2019 

“Từ IP 1X - IP 4x (IEC 60598-2-3:2011) 
6718 -Từ IP 5X - IP 6X TCVN 7722-1:2017 

-Từ IP XI - IP X8 IEC 60598-1:2014 +Amd 1 : 2017 

- Am 

6719 | Điện trở cách điện và độ bền điện 

6720 | Khe hở không khí và chiều dai đường rò 

6721 | Độ bền và độ bền nhiệt 

6722 Khả năng chịu nhiệt, cháy và phóng diện bề 
mặt 
  

6723     Đâu nồi bat ren     
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TT Tên sản phẩm/phép thử 2 - Tp x en san p rantphep chế Phương pháp thứ nghiệm 

6724 | Đầu nối không bắt ren và mỗi nối điện 

Quạt điện & các thiết bị khác 

6725 | Độ ồn TCVN 1444:1994 
P TCVN 4265:1994 

6726 | Toc độ vòng quay TCVN 3816:1983 

Thiết bị điện, vật liệu, linh kiện 

LH nghiệm môi trường - Phân 2-30: Các IEC 60068-2-30:2005 
6727 | thử nghiệm - Thử nghiệm Db: Nóng âm, TCVN 7699-2-30:2007 

chu kỳ (12h + chu ky 12 h) ” 

6728 Thử nghiệm môi trường - Phần 2-32: Các TCVN 7699-2-32:2007 
thử nghiệm - Thử nghiệm Ed: Rơi tự do TEC 60068-2-32 

Thử nghiệm môi trường - Phan '0PX2PIG32-405E ere 
6729 | 2-29: Các thử nghiệm - Thử nghiệm Eb và PM ĐC SP HE mới aul : 7 TEC 60068-2-29 

hướng dan: Va đập 

Thử nghiệm môi trường - Phan ; — 
6730 | 2-27: Cac thử nghiệm - Thử nghiệm Ea và ae ee eae 

x [EC 60068-2-27 
hướng dân: Xóc 

6731 Thử nghiệm môi trường - Phần TCVN 7699-2-1:2007 
~~" | 2-1: Các thử nghiệm - Thử nghiệm A:Lạnh| —— IRC60068-2-1 

ié ôi true - Pha ; 
6732 Pe BistindfEoe- Thử nghiệm B: Nông AI 7699-2-2:2011 

a IEC 60068-2-2 
khô 

Thử nghiệm môi trường - Phần tờ ‘ Ane 
6733 | 2-6: Các thử nghiệm - Thử nghiệm Fe: Kế hi inet GIAUUĐ 

¬ IEC 60068-2-6 
Rung (hinh sin) 

Thử nghiệm môi trường - Phan TCVN 7699-2-75:201] 
6734 | 2-75: Cac thử nghiệm - Thử nghiệm Eh: IEC 60068-2-75 

Thử nphiệm búa 

Thử nghiệ ôi trường - Phần 2-78: Các : 

Ế i. : ‘ ` IEC 60068-2-78 
không đôi 

Phân loại điều kiện môi trường. Phần 4-7: 

Hướng dan về tương quan và chuyên đôi các 
cấp điều kiện môi trường của bộ tiêu chuẩn 

6736 |TCVN 7921-3 (IEC 60721-3) sang thử DS el eS 
nghiệm môi trường của bộ tiêu chuẩn 
TCVN 7699 (LEC 60068) — sử dung di động 
và không tĩnh tai   TEC /TR 60721-4-7:2003 

      Pin 
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cài Tên “oi phẩm/phép thử | Phương pháp thử nghiệm 

6737 | Ghi nhãn 

6738 | Điện áp hở mạch (OCV testing) IEC 60086-1: 2015 

6739 | Kích thước co ban (Battery dimensions) 

6740 | Đặc tính pin LR6 

6741 | Đặc tính pin LR03 aici, 

E_ | LĨNH VỰC THU NGHIỆM HOA 

Nhựa và sẵn phẩm nhựa - Ông nhựa 

6742 | Hàm lượng cadmium trong nước chiết ISO 6992:1986 

6743 | Hàm lượng cadmium trong nước chiết TCVN 6140:1996 

6744 | Hàm lượng chì trong nước chiết ISO 3114:1977 

6745 | Ham lượng chi trong nước chiết TCVN 6146:1996 _ 

6746 | Hàm lượng thiếc trong nước chiết ISO 3114:1997 

6747 | Hàm lượng thiếc trong nước chiết TCVN 6146:1996 

6748 | Hàm lượng thủy ngân trong nước chiết ISO 6992:1986 

6749. | Ham lượng thủy ngân trong nước chiết _ TCVN61401990  _ 

Sản phẩm dệt, da, giày 

6750 | Độ âm ASTM D3790-17 

6751 | Dd Am TCVN 7429 : 2004 phulucA _ 

6752 ASTM D2810 - 13 

6753 | pH cua da ISO 4045:2008 

6754 TCVN 7127:2010 

6755 a ham lượng oxit crom bang chuẩn TCVN 7429:2004 

Sơn 

6756 | Độ pH của sơn ASTM E70-19 | 

6757 JIS K 5600-3-2:1999 

6758 By phe TCVN 2095:1993 

6759 | Độ rửa trôi (sơn tường ngoài) TCVN 8653-4:2012 

6760 | Độ thấm nước của mang khô IIS K 5400:1990 

6761 | Độ thấm nước của màng sơn khô TCVN 8652 : 2012 ( Phụ luc A) 

6762 | Ham lượng chất không bay hơi ASTMD 1644-01     
  

 




