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 1/0004/576شماره مدرک :  کد : رله چراغ هاي هشداردهنده پشت آمپر   : نام محصول

 6/2/85تاريخ بازنگري :  شماره و ايندکس نقشه :         9609843280شماره فني:  
 

 دليل اهميت درجه اهميت مقدار/تلرانس پارامترهاي مهم ر

 ايراد ظاهري C بر روي قطعه , عدم وجود پليسهضربه و آثار  دفرمگي ,خراش,بدون شکستگي مشخصات ظاهري 1

 سهولت مونتاژ B مطابق نقشه پژو يا  نقشه سازنده مورد تاييد پژو مشخصات ابعادي 2

 استحکام Hv,CuZn30  B 110<  فيش ها  جنس 3

 وبعدم خرابي در آب و هواي مرط B ويا پوشش نقره B154210مطابق با   sn4پوشش قلع  فيش ها پوشش 4

 تاثير در مونتاژ B 9600939880 استاندارد  2.3بند  چيدمان پين ها 5

 B قطعه بايد بتواند در همه جهات کار کند نصب 6
اطمينان از شنيده شدن صوت 

 خروجي توسط راننده

 عملکرد 7
ارسال سيگنال صوتي در هنگام قطع شدن اتصال و روشن بودن چراغ و يا 

 ا اتصال کليد الدري به زمينجاماندن کليد در قفل همرا ب
B 

هشدار به راننده در صورت خروج از 

 چراغ ماندنخودرو و روشن 

 جريان مصرفي 8
هشداردهنده نبايد هيچگونه مصرفي  stand by)در حالت استراحت)

 داشته باشد.
C  دشارژ باطري خودروجلوگيري از 

9 
عملکرد در ولتاژ هاي 

 مختلف
10V< U <16V B 

ا وجود نوسان ولتاژ عملکرد صحيح ب

 خودرو

10 
مقاومت در برابر اضافه 

 ولت 24ولتاژ موقتي 

ولت به مدت يک دقيقه , رله مي تواند در طي آزمايش  24اعمال ولتاژ 

 عملکرد عادي نداشته باشد اما پس از آزمايش بايد عملکرد نرمال داشته باشد .
C مقاومت در برابرافزايش ناگهاني ولتاژ 

11 
برابر اضافه  مقاومت در

 ولت 18ولتاژ موقتي 

ولت به مدت دو ساعت , رله مي تواند عملکرد عادي  18اعمال ولتاژ 

 نداشته باشد اما نبايد سيگنال صوتي نابهنگامي منتشر کند .
C مقاومت در برابرافزايش ناگهاني ولتاژ 

12 
مقاومت در برابر ولتاژ 

 معکوس
 C له پس از پايان آزمايشدقيقه , عملکرد عادي ر 5ولت به مدت  12

 پيشگيري از خرابي در صورت مونتاژ

 در سوکت هاي ديگر خودرواشتباه 

13 
پايداري در برابر اضافه 

 ولتاژ هاي گذرا

 P1, P3, N1,N4عملكرد عادي در طي و پس از اعمال ولتاژ 

 P4,N4عملكرد عادي در طي و پس از اعمال ولتاژ 
B 

پيشگيري از خرابي در اثر اعمال 

 ولتاژ گذاري توليدي توسط دينام

14 
پايداري در برابر اضافه 

 ولتاژ هاي القايي
 B عملكرد عادي پس از ولتاژ القايي

پيشگيري از خرابي در اثر اعمال 

ولتاژ گذاري توليدي توسط دينام و 

 موتور

 استحکام دي الکتريک 15

اهده به مدت يک دقيقه ، عدم مش 500V , 50 HZ   در اثراعمال ولتاژ 

جرقه ، سوراخ شدگي، بوي سوختگي در حين آزمايش و عملکرد صحيح 

 قطعه
C 

عدم صدمه ديدن قطعه در صورت 

اعمال ولتاژهاي ناخواسته موقت بر 

 روي رله

16 
 استحکام مکانيکي 

 تيغه ها
 B عدم جدا شدن تيغه ها و عدم خرابي هاي مکانيکي و الکتريکي

عدم آسيب به تيغه ها در اثر اعمال 

 بار در مونتاژ و دمونتاژ

17 
مقاومت در برابر 

 ارتعاش

پس از آزمايش هيچگونه شکستگي نبايد مشاهده شود و دستگاه بايد 

 عملکرد عادي داشته باشد
B 

استحكام و دوام رله در ذمان نصب و 

 استفاده

 B تست عملکرد صحيح قطعه پس از مقاومت در برابر ضربه 18
عدم آسيب ديدن قطعه در صورت افتادن 

 در حمل و نقل

 تاييد کننده : تهيه کننده : مال حظات :

 ( = Aقرار دهيد ) مهمترين   C , B , Aپارامتر را بر حسب درجه اهميت شناسايي شده براي آن , در يکي از سه دسته 
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 6/2/85تاريخ بازنگري :  شماره و ايندکس نقشه :         9609843280شماره فني:  
 

 دليل اهميت درجه اهميت مقدار/تلرانس پارامترهاي مهم ر

19 
عملکرد قطعه در رنج 

 دمايي
 B عملکرد صحيح قطعه

عملكرد در محيط هاي مختلفي 

 دمايي

20 
 مقاومت در برابر دماي

 انبارداري
 B -40ساعت در  1+ و  90ساعت در دماي  10

 صحت کارکرد رله در شرايط متغير

 انبار

21 
مقاومت در برابر شوک 

 حرارتي
 C درجه -30ساعت  1+ و 85ساعت  1ساعته , 2سيکل حرارتي  100

صحت کارکرد رله در تغييرات سريع 

 دماي محيط

22 
مقاومت در برابر 

 حرارت و رطوبت

درجه با رطوبت  40ساعت در  24درجه و  40در  دقيقه 15 -1

 درجه 23ساعت در  2درجه و  40ساعت در  1% و 90

% با عملكرد و نگهداري 90درجه با رطوبت  40ساعت در  4 -2

 %60درجه با رطبت  5در دماي 

B 
عملكرد در محيط هاي مختلفي 

 دمايي و رطوبتي

23 
 مقاومت در برابر 

 سالت اسپري 
 D171058 Bطابق با استانداردساعت م 96به مدت 

صحت کارکرد رله در آب و هواي 

 شرجي

استاندارد  8سيکل هاي عملکردي و دمايي مطابق با بند  دوام 24

TP9609843280 
B عمر مفيد باال 

 سهولت مونتاژ و دمونتاژ A تاييد مونتاژ تست مونتاژ 25

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 تاييد کننده : تهيه کننده : مال حظات :

 ( = Aقرار دهيد ) مهمترين   C , B , Aپارامتر را بر حسب درجه اهميت شناسايي شده براي آن , در يکي از سه دسته 


