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Deneyden Geçirilen Cihazın :
(Equipment Under Test's)

Markası           ION-OS 220 VAC
(Brand)

Beyan Gerilimi
(Rated Voltage)

Modeli : 21021900001-2021170022 Beyan Gücü                : 0.1 W
(Model) rated power

                       : Prototip Beyan Akımı                : 001 ASeri Numarası
(Serial Number) rated current

Tanımı - HOME AND OFFICE-PORTABLE
STERILIZATION DEVICE(Description)

... �� ���������� ���� ���� ����� ������     � 
����������� �modeller
Other models defined by the company as a
product group

Çevre Şartları :
(Environmental Conditions)

İlgili sayfalarda belirtilmiştir.
(They are determined in related pages.)

Sembollerin Tanımları :
(Definations of Symbols)

DGC = Deneyden geçen cihaz
(EUT = Equipment under test)

=Geçti
(Passed)

N/A = DGC'ye uygulanmadı
N/A = Test case does not apply to the EUT

Pass = DGC test gerekliliklerini sağlıyor
Pass = The EUT does meet the requirement

Fail= DGC test gerekliliklerini sağlamıyor
Fail = The EUT does not meet the
requirement
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(TEST STANDARDS)
Deneyler aşağıdaki standartlara göre yapılmıştır:
(The tests were performed according to following standarts)

● TS EN 60335-1:2012

● EN 60335 -1

DENEY STANDARTLARI
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(TEST RESULTS) 

DENEY SONUÇLARI

Uygulanan Deneyler Sonuç Deneyi Yapan İmza 
(Applied Tests) (Result) (By Tested) (Signature) 

2.1Çalışma Sıcaklığında Kaçak Akım ve 

Elektrik Dayanım (Leakage Current and 

Electric Strenght at Operating 

Temperature)

Pass 

Barbaros Emrah
BAYRAKLI 

2.2 Topraklama Direnci Yeterliliği 

Deneyi (Competence of Earthing 
Resistance Test)

Pass 

2.3 İzolasyon Direnci Testi
(lnsulation Resistance Test) 

Pass 

2.4 İç İletkenler 
(Internal Wiring) 

Pass 
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2.1 Çalışma Sıcaklığında Kaçak Akım ve Dielektrik Dayanım 
(Leakage Current and Dielectric Strenght at Operating Temperature) 

Deney Talimatı: DT-038 Madde 6.4 

(Test Method) 

Çevre Koşulları :  ���� � 14,6 C � ��� N:%59
(Environmental  Conditions) 

İlgili Standartlar : Sayfa 4 
(Related Standards) Page 4 

Tarih :22.03.2021
(Date) 

Test Şartları ve Sonuçları 
(Test Conditions and Results) 

Test tanımı: 
(Test Specification) 

Çalışma sıcaklığında cihazın kaçak akımı aşırı seviyede olmamalı ve elektrik 
dayanımı yeterli olmalıdır. 
At operating temperature, the leakage current of the appliance shall not be 
excessive and its electric strenght shall be adequate. 

Yalıtım Sınıfı 
(Insulation Class) 

Uygulama Yeri 
(Applied Area) 

Ölçülen Kaçak Akım Değeri 
(Measured Leakage Current Value) 

Kabul Edilebilir Değer 
(Acceptable Value) 

I Mahfaza 
(Enclosure) 0,18 mA < 0,35 mA 

I Mahfaza 
(Enclosure) 0,24 mA < 0,35 mA 

Yalıtım Çeşidi 
(lnsulation Type) 

Uygulama Yeri 
(Applied Area) 

Uygulanan Dielektrik Değeri 
(Applied Dielectric  Value) 

Sonuç 
(Result) 

Takviyeli 
(Reinforced)

Metal Kısımlar 
(Metal Parts) 

1000  V Olumlu 
(Positive) 

Takviyeli 

(Reinforced) 

Plastik Kısımlar 

(Plastic Parts) 3000 V 
Olumlu 

(Positive) 

Pass 
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2.2 Topraklama YeterliliğiDirenci Deneyi 

(Competence of Earthing Resistance Test) 

Deney Talimatı: DT-038 Madde 6.13 

(Test Method) 

: Sayfa 4 İlgili Standartlar 

(Related Standards) Page 4 

Çevre Koşulları : ���� � 14,6C � � N:%59
(Environmental Conditions) 

Tarih : 22.03.2021
(Date) 

Test Şartları ve Sonuçları 

(Test Conditions and Results) 

Test tanımı: 

(Test 
Specification) 

Boştaki gerilimi 12 Voltu (a.a. veya d.a.) aşmayan bir kaynaktan çekilen ve hangisi 

büyükse cihazın beyan akımının 1,5 katı veya 25 Amper değerindeki akım, 

topraklama bağlantı ucu veya topraklama kontağı ile sırasıyla her bir erişilebilen 

metal bölüm arasından geçirilir. 

A current derived from a source having a no-load voltage not exceeding 12 V (a.c. or 
d.c.) and equal to 1,5 times rated current of the appliance or 25 A, whichever is
higher, is passed between the earthing terminal or earthing contact and each of the
accessible metal parts in turn.

Uygulanan Akım Değeri 

(Applied Current) 
Ölçülen Topraklama Direnci Değeri 

(Measured Earthing Voltage Drop) 
Standarda Uygun Değerler 

(Limit Values at Standard) 

25A 79 mΩ Ω standart  < 100mΩ 

25A 85 mΩ Ω standart  < 100mΩ 
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2.3 İzolasyon Direnci Testi 

(Insulation Resistance Test) 

: Sayfa 4 İlgili Standartlar 

(Related Standards) Page 4 

Deney Talimatı: DT-007 

(Test Method) 

Çevre Koşulları :  14,6 °C - %59 

(Environmental Conditions) 
Tarih :22.03.2021
(Date) 

Test Şartları ve Sonuçları 

(Test Conditions and Results) 

Test tanımı:

(Test Specification) 
Güç devresi iletkenleri ile koruyucu kuşaklama devresi arasında 500 V 

d.a. ile ölçülen yalıtım direnci 1 MC2'dan küçük olmamalıdır.

(When insulation resistance tests are performed the insulation 
resistance measured at 500 V de. between the power circuit conductors 
and the protective bonding circuit shall be not less than 1MQ.) 

Gerilim Uygulanan 

Bölümler (Voltage Applied 
Parts ) 

Deney 

Gerilimi(V) (Test 
Voltage ) 

Ölçülen izolasyon 

Direnci (Measured 
lnsulation Resistance ) 

Standarda Göre Uygun 

Değer {Limit Value at 
Standart) 

Sonu

(Result)

Güç Devresi-Koruyucu 
Kuşaklama (Power Circuit-
Protective Bonding 
Circuit ) 

500 V 999,9 
MΩ 

Rstandart>1M Ω Geçti
Pass

Güç Devresi-Koruyucu 

Kuşaklama (Power Circuit-
Protective Bonding 

500 V 999,9 
MΩ 

Rstandart> 1MΩ 

Circuit ) 
Güç Devresi-Koruyucu 
Kuşaklama 
( Power Circuit-Protective 
Bonding Circuit ) 

500 V 999,9 
MΩ 

Rstandart> 1MΩ 

Geçti
Pass

Geçti
Pass
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Deney Talimatı: DT-038 Madde 6.11 

(Test Method) 

2-4 İç İletkenler

(Internal Wiring)

: Sayfa 4 İlgiliStandartlar 

(Related Standards) Page 4 

Tarih :22.03.2021
(Date) 

Test Şartları ve Sonuçları 

(Test Conditions and Results) 

Test tanımı: İletken yolları düzgün ve keskin kenarlardan arınmış olmalıdır.İletkenler, 

(Test Specification) yalıtımlarının hasarlanmasına yol açabilen çapak, soğutma kanatları 

ve benzeri keskin kenarlar ile temasa gelemeyecek biçimde korunmalıdır. 

Yeşil/sarı renk bileşimi ile tanıtılan iletkenler, sadece topraklama iletkenleri olarak 

kullanılmalıdır. 

Wireways shall be smooth and free from sharp edges. Wires shall be protected so 

that they do not come into contact with burrs, cooling fins or similar edges which 

may cause damage to their insulation. Conductors identified by the colour 

combination green/yellow shall only be used for earthing conductors. 

 İletken yolları düzgün ve keskin kenarlardan arınmıştır.

Wireways has been smoothed and freed from sharp edges.

 İletkenler,yalıtımlarının hasarlanmasına yol açabilen çapak, soğutma kanatları ve benzeri

keskin kenarlar ile temasa gelemeyecek biçimde korunmuştur.

Wires has been protected so that they do not come into contact with burrs, cooling fins or
similar edges which may cause damage to their insulation.

Bu rapor laboratuvarın yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz.
(This report shall not be reproduced other than in full except with the permisson of the laboratory.)

İmzasız ve mühürsüz sertifikalar geçersizdir.
(Testing reports without signature and seal are not valid.)

*

*
Sayfa/Page : 09-12



AVA.LVD

21.00212

3.1Deney Ekipman Listesi 

(List of Test Equipment) 

Ekipman No 

(Equipment No) 

Cihaz/Ekipman Adı 

(Device/Equipment Name) 

Marka 

(Brand) 

Model / Seri Numarası 

(Model/ Serial Number) 

E-001 Elektriksel Test Cihazı 

(ElectricalTest Device) 
METREL Ml2094 / 13510106

E-002
Muitimetre 

(Multimeter) 
UNI-T UT61B / 1130335081

E-003
Sıcaklık Nem Ölçer 

(Temperature Humidity Meter)
JUNWEİ HTC-02 / 22180100
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DGC'nin Fotoğrafları 

(Photos of EUT) 
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