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Lĩnh vực thử nghiệm:  Điện - Điện tử 

Field of Testing: Electric - Electronic 

STT 

Tên sản phẩm, vật 
liệu được thử 

Materials or 
product tested 

Tên phép thử cụ thể 

The Name of specific tests 

Giới hạn định lượng 
(nếu có)/ Phạm vi đo 

Detection limit         
(if any)/ /range of 

measurement 

Phương pháp thử 

Test methods 

1 

Thiết bị điện gia 
dụng và thiết bị điện 

tương tự 

Household and 
similar electrical 

Phân loại 

Classification 
- 

TCVN 5699-1:2010 

IEC 60335-1:2010 

TCVN 5699-1:2004 

IEC 60335-1:2001 

2 
Ghi nhãn và hướng dẫn 

Marking and instructions 
- 

3 

Thử nghiệm bảo vệ chống chạm 
vào các bộ phận mang điện 

Protection against accessibility to 
live parts 

- 

4 

Thử nghiệm khởi động thiết bị 
truyền động bằng động cơ điện 

Starting of motor-operated 
appliances 

- 

5 
Đo công suất vào và dòng điện 

Power input and current 

 (0 ~ 11000) W 

(0 ~  50) A 

6 
Thử nghiệm phát nóng 

Heating 
(0 ~ 1000) 0C 

7 

Đo dòng điện rò và thử độ bền điện 
ở nhiệt độ làm việc 

Leakage current and electric 
strength at operating temperature 

(0 ~ 10) mA 

(0 ~ 6) kV 

8 
Thử quá điện áp quá độ 

Transient voltage 
(0 ~ 12) kV 

9 
Thử khả năng chống ẩm 

Moisture resistance 

(0 ~ 70) 0C 

 (0 ~ 100) % 
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STT 

Tên sản phẩm, vật 
liệu được thử 

Materials or 
product tested 

Tên phép thử cụ thể 

The Name of specific tests 

Giới hạn định lượng 
(nếu có)/ Phạm vi đo 

Detection limit         
(if any)/ /range of 

measurement 

Phương pháp thử 

Test methods 

10 

Thiết bị điện gia 
dụng và thiết bị điện 

tương tự 

Household and 
similar electrical 

Đo dòng điện rò và độ bền điện sau 
thử nóng ẩm 

Leakage current and electric 
strength after humidity test 

(0 ~ 10) mA 

(0 ~ 6) kV 

TCVN 5699-1:2010 

IEC 60335-1:2010 

TCVN 5699-1:2004 

IEC 60335-1:2001 

11 

Thử nghiệm bảo vệ quá tải máy 
biến áp và các mạch liên quan 

Overload protection of 
transformers and associated 
circuits 

- 

12 
Thư nghiệm độ bền 

Endurance 
- 

13 
Thử nghiệm hoạt động không bình 
thường 

Abnormal operation 
- 

14 
Thử nghiệm sự ổn định và nguy 
hiểm cơ học 

Stability and mechanical hazards 
(0 ~  60) 0 

15 
Thử nghiệm độ bền cơ học 

Mechanical strength 
(0 ~ 20) J 

16 
Kiểm tra kết cấu 

Construction 

IP1X ~  IP6X 

IPX1~ IPX8 

17 
Kiểm tra dây dẫn bên trong 

Internal wiring 
- 

18 
Thử nghiệm linh kiện 

Components 
- 

19 

Kiểm tra đấu nối nguồn và dây dẫn 
mềm bên ngoài 

Supply connection and external 
flexible cords 

- 
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STT 

Tên sản phẩm, vật 
liệu được thử 

Materials or 
product tested 

Tên phép thử cụ thể 

The Name of specific tests 

Giới hạn định lượng 
(nếu có)/ Phạm vi đo 

Detection limit         
(if any)/ /range of 

measurement 

Phương pháp thử 

Test methods 

20 

Thiết bị điện gia 
dụng và thiết bị điện 

tương tự 

Household and 
similar electrical 

Kiểm tra đầu nối dùng cho các ruột 
dẫn bên ngoài 

Terminal for external conductors 
- 

TCVN 5699-1:2010 

IEC 60335-1:2010 

TCVN 5699-1:2004 

IEC 60335-1:2001 

21 
Kiểm tra qui định cho nối đất 

Provision for earthing 
(0 ~ 5.10-3) W 

22 
Kiểm tra vít và các mối nối 

Screw and connections 
(0 ~ 500) N 

23 

Đo khe hở không khí, chiều dài 
đường rò và cách điện rắn 

Creepage distances, clearances and 
distances through insulation 

- 

24 
Thử nghiệm  khả năng chịu nhiệt và 
chịu cháy 

Resistance to heat and fire 
(0 ~ 1000) 0C 

25 
Thử nghiệm khả năng chống gỉ 

Resistance to rusting 
- 

26 

Kiểm tra bức xạ, độc hại và các rủi 
do tương tự 

Radiation, toxicity and similar 
hazards 

- 

- 

Bàn là điện 

Electrical irons 

Thử nghiệm toàn bộ các chỉ tiêu: 

Full test: 
- 

TCVN 5699-2-3:2010 

IEC 60335-2-3:2008 

TCVN 5699-2-3:2006 

IEC 60335-2-3:2005 

27 
Phân loại 

Classification 
- 

28 
Ghi nhãn và hướng dẫn 

Marking and instructions 
- 



DANH MỤC PHÉP THỬ ĐƯỢC CÔNG NHẬN 

LIST OF ACCREDITED TESTS 

VILAS 028 
 

AFL 01.09              Lần ban hành: 6.16                                                         Trang: 5/29 

STT 

Tên sản phẩm, vật 
liệu được thử 

Materials or 
product tested 

Tên phép thử cụ thể 

The Name of specific tests 

Giới hạn định lượng 
(nếu có)/ Phạm vi đo 

Detection limit         
(if any)/ /range of 

measurement 

Phương pháp thử 

Test methods 

29 

Bàn là điện 

Electrical irons 

Thử nghiệm bảo vệ chống chạm 
vào các bộ phận mang điện 

Protection against accessibility 
to live parts 

- 

TCVN 5699-2-3:2010 

IEC 60335-2-3:2008 

TCVN 5699-2-3:2006 

IEC 60335-2-3:2005 

30 

Thử nghệm khởi động thiết bị 
truyền động bằng động cơ điện 

Starting of motor-operated 
appliances 

- 

31 
Đo công suất vào và dòng điện 

Power input and current 

(0 ~ 11000) W 

(0 ~ 50) A 

32 
Thử nghiệm phát nóng 

Heating 
(0 ~ 1000) 0C 

33 

Đo dòng điện rò và độ bền điện 
ở nhiệt độ làm việc 

Leakage current and electric 
strength at operating 
temperature 

(0 ~ 10) mA 

(0 ~ 6) kV 

34 
Thử nghiệm quá điện áp quá độ 

Transient voltage 
(0 ~ 12) kV 

35 
Thử nghiệm khả năng chống ẩm 

Moisture resistance 

(0 ~ 70) 0C 

(0 ~ 100) % 

36 
Đo dòng điện rò và độ bền điện 

Leakage current and electric 
strength 

(0 ~ 10) mA 

(0 ~ 6) kV 

37 

Thử nghiệm bảo vệ quá tải máy 
biến áp và các mạch liên quan 

Overload protection of 
transformers and associated 
circuits 

- 
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STT 

Tên sản phẩm, vật 
liệu được thử 

Materials or 
product tested 

Tên phép thử cụ thể 

The Name of specific tests 

Giới hạn định lượng 
(nếu có)/ Phạm vi đo 

Detection limit         
(if any)/ /range of 

measurement 

Phương pháp thử 

Test methods 

38 

Bàn là điện 

Electrical irons 

Thử nghiệm độ bền 

Endurance 
- 

TCVN 5699-2-3:2010 

IEC 60335-2-3:2008 

TCVN 5699-2-3:2006 

IEC 60335-2-3:2005 

39 
Thử nghiệm hoạt động không 
bình thường 

Abnormal operation 
- 

40 

Thử nghiệm Sự ổn định và nguy 
hiểm cơ học 

Stability and mechanical 
hazards 

(0 ~ 60) 0 

41 
Thử nghiệm độ bền cơ học 

Mechanical strength 
(0 ~ 20) J 

42 
Kiểm tra kết cấu 

Construction 

IP1X ~  IP6X 

IPX1 ~  IPX8 

43 
Kiểm tra dây dẫn bên trong 

Internal wiring 
- 

44 

Kiểm tra đấu nối nguồn và dây 
dẫn mềm bên ngoài 

Supply connection and external 
flexible cords 

- 

45 

Kiểm tra đầu nối dùng cho các 
ruột dẫn bên ngoài 

Terminal for external 
conductors 

- 

46 
Kiểm tra quy định cho nối đất 

Provision for earthing 
(0 ~ 5.10-3) W 

47 
Kiểm tra vít và các mối nối 

Screw and connections 
(0 ~ 500) N 
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STT 

Tên sản phẩm, vật 
liệu được thử 

Materials or 
product tested 

Tên phép thử cụ thể 

The Name of specific tests 

Giới hạn định lượng 
(nếu có)/ Phạm vi đo 

Detection limit         
(if any)/ /range of 

measurement 

Phương pháp thử 

Test methods 

48 

Bàn là điện 

Electrical irons 

Đo khe hở không khí, chiều dài 
đường rò và cách điện rắn 

Creepage distances, clearances 
and distances through insulation 

- 

TCVN 5699-2-3:2010 

IEC 60335-2-3:2008 

TCVN 5699-2-3:2006 

IEC 60335-2-3:2005 

49 
Thử nghiệm khả năng chịu nhiệt 
và chịu cháy 

Resistance to heat and fire 
(0 ~ 1000) 0C 

50 
Thử nghiệm khả năng chống gỉ 

Resistance to rusting 
- 

51 

Thử nghiệm bức xạ, độc hại và 
các rủi do tương tự 

Radiation, toxicity and similar 
hazards 

- 

- 

Lò nướng, lò nướng 
bánh mỳ và các thiết 
bị di động tương tự 

dùng cho nấu ăn 

Grills, toasters and 
similar portable 

cooking appliances 

Thử nghiệm toàn bộ các chỉ tiêu: 

Full test: 
- 

TCVN 5699-2-9:2010 

IEC 60335-2-9:2008 

TCVN 5699-2-9:2004 

IEC 60335-2-9:2002 

52 
Phân loại 

Classification 
- 

53 
Ghi nhãn và hướng dẫn 

Marking and instructions 
- 

54 

Thử nghiệm bảo vệ chống chạm 
tới bộ phận mang điện 

Protection against accessibility 
to live parts 

- 

55 

Thử nghiệm khởi động thiết bị 
truyền động bằng động cơ điện 

Starting of motor-operated 
appliances 

- 
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STT 

Tên sản phẩm, vật 
liệu được thử 

Materials or 
product tested 

Tên phép thử cụ thể 

The Name of specific tests 

Giới hạn định lượng 
(nếu có)/ Phạm vi đo 

Detection limit         
(if any)/ /range of 

measurement 

Phương pháp thử 

Test methods 

56  
Đo công suất vào và dòng điện 

Power input and current 

(0 ~ 11000) W 

(0 ~ 50) A 
 

57 

Lò nướng, lò nướng 
bánh mỳ và các thiết 
bị di động tương tự 

dùng cho nấu ăn 

Grills, toasters and 
similar portable 

cooking appliances 

Thử nghiệm phát nóng 

Heating 
(0 ~ 1000) 0C 

TCVN 5699-2-9:2010 

IEC 60335-2-9:2008 

TCVN 5699-2-9:2004 

IEC 60335-2-9:2002 

58 

Đo dòng điện rò và độ bền điện 
ở nhiệt độ làm việc 

Leakage current and electric 
strength at operating 
temperature 

(0 ~ 10) mA 

(0 ~ 6) kV 

59 
Thử nghiệm quá điện áp quá độ  

Transient voltage 
(0 ~ 12) kV 

60 
Thử nghiệm khả năng chống ẩm 

Moisture resistance 

(0 ~ 70) 0C 

(0 ~ 100) % 

61 

Đo dòng điện rò và độ bền điện 
sau thử nghiệm nóng ẩm 

Leakage current and electric 
strength after humidity test 

(0 ~ 10) mA 

(0 ~ 6) kV 

62 

Thử nghiệm bảo vệ quá tải máy 
biến áp và các mạch liên quan 

Overload protection of 
transformers and associated 
circuits 

- 

63 
Thử nghiệm độ bền 

Endurance 
- 

64 
Thử nghiệm hoạt động không 
bình thường 

Abnormal operation 
- 
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STT 

Tên sản phẩm, vật 
liệu được thử 

Materials or 
product tested 

Tên phép thử cụ thể 

The Name of specific tests 

Giới hạn định lượng 
(nếu có)/ Phạm vi đo 

Detection limit         
(if any)/ /range of 

measurement 

Phương pháp thử 

Test methods 

65 

Lò nướng, lò nướng 
bánh mỳ và các thiết 
bị di động tương tự 

dùng cho nấu ăn 

Grills, toasters and 
similar portable 

cooking appliances 

Thử nghiệm sự ổn định và nguy 
hiểm cơ học 

Stability and mechanical 
hazards 

(0 ~ 60) 0 

TCVN 5699-2-9:2010 

IEC 60335-2-9:2008 

TCVN 5699-2-9:2004 

IEC 60335-2-9:2002 

66 
Thư nghiệm độ bền cơ học 

Mechanical strength 
(0 ~ 20) J 

67 
Kiểm tra kết cấu 

Construction 

IP1X ~  IP6X 

IPX1 ~  IPX8 

68 
Kiểm tra dây dẫn bên trong 

Internal wiring 
- 

69 

Kiểm tra đấu nối nguồn và dây 
dẫn mềm bên ngoài 

Supply connection and external 
flexible cords 

- 

70 

Kiểm tra đầu nối dùng cho ruột 
dẫn bên ngoài 

Terminal for external 
conductors 

- 

71 
Kiểm tra qui định cho nối đất 

Provision for earthing 
(0 ~ 5.10-3) W 

72 
Kiểm tra vít và các mối nối 

Screw and connections 
(0 ~ 500) N 

73 

Đo khe hở không khí, chiều dài 
đường rò và cách điện rắn 

Creepage distances, clearances 
and distances through insulation 

- 
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STT 

Tên sản phẩm, vật 
liệu được thử 

Materials or 
product tested 

Tên phép thử cụ thể 

The Name of specific tests 

Giới hạn định lượng 
(nếu có)/ Phạm vi đo 

Detection limit         
(if any)/ /range of 

measurement 

Phương pháp thử 

Test methods 

74 
Lò nướng, lò nướng 
bánh mỳ và các thiết 
bị di động tương tự 

dùng cho nấu ăn 

Grills, toasters and 
similar portable 

cooking appliances 

Thử nghiệm khả năng chịu nhiệt 
và chịu cháy 

Resistance to heat and fire 
(0 ~ 1000) 0C 

TCVN 5699-2-9:2010 

IEC 60335-2-9:2008 

TCVN 5699-2-9:2004 

IEC 60335-2-9:2002 

75 
Thử nghiệm khả năng chống gỉ 

Resistance to rusting 
- 

76 

Thử nghiệm bức xạ, độc hại và 
các rủi do tương tự 

Radiation, toxicity and similar 
hazards 

- 

- 

Thiết bị đun chất 
lỏng 

Appliances for 
heating liquids 

Thử nghiệm toàn bộ các chỉ tiêu: 

Full test: 
- 

TCVN 5699-2-15:2013 

IEC 60335-2-15:2012 

TCVN 5699-2-15:2007 

IEC 60335-2-15:2005 

77 
Phân loại 

Classification 
- 

78 
Ghi nhãn và hướng dẫn 

Marking and instructions 
- 

79 

Thử nghiệm bảo vệ chống chạm 
tới bộ phận mang điện 

Protection against accessibility 
to live parts 

- 

80 

Thử nghiệm khởi động các hệ 
thống truyền động bằng động cơ 

Starting of motor-operated 
appliances 

- 

81 
Đo công suất vào và dòng điện 

Power input and current 

(0 ~ 11000) W 

(0 ~ 50) A 

82 
Thử nghiệm phát nóng 

Heating 
(0 ~ 1000) 0C 
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STT 

Tên sản phẩm, vật 
liệu được thử 

Materials or 
product tested 

Tên phép thử cụ thể 

The Name of specific tests 

Giới hạn định lượng 
(nếu có)/ Phạm vi đo 

Detection limit         
(if any)/ /range of 

measurement 

Phương pháp thử 

Test methods 

83 

Thiết bị đun chất 
lỏng 

Appliances for 
heating liquids 

Đo dòng điện rò và độ bền điện 
ở nhiệt độ làm việc 

Leakage current and electric 
strength at operating 
temperature 

(0 ~ 10) mA 

(0 ~ 6) kV 

TCVN 5699-2-15:2013 

IEC 60335-2-15:2012 

TCVN 5699-2-15:2007 

IEC 60335-2-15:2005 

84 
Thử nghiệm quá điện áp quá độ 

Transient voltage 
(0 ~ 12) kV 

85 
Khả năng chống lại ẩm 

Moisture resistance 

(0 ~ 70) 0C 

(0 ~ 100) % 

86 

Đo dòng điện rò và độ bền điện 
sau thử nghiệm nóng ẩm 

Leakage current and electric 
strength after humidity test 

(0 ~ 10) mA 

(0 ~ 6) kV 

87 

Thử nghiệm bảo vệ quá tải máy 
biến áp và các mạch liên qua 

Overload protection of 
transformers and associated 
circuits 

- 

88 
Thử nghiệm độ bền 

Endurance 
- 

89 
Thử nghiệm hoạt động không 
bình thường 

Abnormal operation 
- 

90 

Thử nghiệm sự ổn định và nguy 
hiểm cơ học 

Stability and mechanical 
hazards 

(0 ~ 600) 

91 
Thử nghiệm độ bền cơ học 

Mechanical strength 
(0 ~ 20) J 
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STT 

Tên sản phẩm, vật 
liệu được thử 

Materials or 
product tested 

Tên phép thử cụ thể 

The Name of specific tests 

Giới hạn định lượng 
(nếu có)/ Phạm vi đo 

Detection limit         
(if any)/ /range of 

measurement 

Phương pháp thử 

Test methods 

92 

Thiết bị đun chất 
lỏng 

Appliances for 
heating liquids 

Kiểm tra kết cấu 

Construction 

IP1X ~ IP6X 

IPX1 ~ IPX8 

TCVN 5699-2-15:2013 

IEC 60335-2-15:2012 

TCVN 5699-2-15:2007 

IEC 60335-2-15:2005 

93 
Kiểm tra dây dẫn bên trong 

Internal wiring 
- 

94 

Kiểm tra đấu nối nguồn và dây 
dẫn mềm bên ngoài 

Supply connection and external 
flexible cords 

- 

95 

Kiểm tra Đầu nối dùng cho các 
ruột dẫn bên ngoài 

Terminal for external 
conductors 

- 

96 
Kiểm tra qui định cho nối đất 

Provision for earthing 
(0 ~ 5.10-3) W 

97 
Kiểm tra vít và các mối nối 

Screw and connections 
(0 ~ 500) N 

98 

Đo khe hở không khí, chiều dài 
đường rò và cách điện rắn 

Creepage distances, clearances 
and distances through insulation 

- 

99 
Thử nghiệm khả năng chịu nhiệt 
và chịu cháy 

Resistance to heat and fire 
(0 ~ 1000) 0C 

100 
Thử nghiệm khả năng chống ẩm 

Resistance to rusting 
- 

101 

Thử nghiệm bức xạ độc hại và 
các rủi do tương tự 

Radiation, toxicity and similar 
hazards 

- 
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STT 

Tên sản phẩm, vật 
liệu được thử 

Materials or 
product tested 

Tên phép thử cụ thể 

The Name of specific tests 

Giới hạn định lượng 
(nếu có)/ Phạm vi đo 

Detection limit         
(if any)/ /range of 

measurement 

Phương pháp thử 

Test methods 

- 

Thiết bị dùng để 
chăm sóc da hoặc 

tóc 

Appliances for skin 
or hair care 

Thử nghiệm toàn bộ các chỉ tiêu: 

Full test: 
 

TCVN 5699-2-23:2013 

IEC 60335-2-23:2012 

TCVN 5699-2-23:2007 

IEC 60335-2-23:2005 

102 
Phân loại 

Classification 
- 

103 
Ghi nhãn và hướng dẫn 

Marking and instructions 
- 

104 

Thử nghiệm bảo vệ chống chạm 
tới bộ phận mang điện 

Protection against accessibility 
to live parts 

- 

105 

Thử nghiệm khởi động các hệ 
thống truyền động bằng động cơ 

Starting of motor-operated 
appliances 

- 

106 
Đo công suất vào và dòng điện 

Power input and current 

(0 ~ 11000) W 

(0 ~ 50) A 

107 
Thử nghiệm phát nóng 

Heating 
(0 ~ 1000) 0C 

108 

Đo dòng điện rò và độ bền điện 
ở nhiệt độ làm việc 

Leakage current and electric 
strength at operating 
temperature 

(0 ~ 10) mA 

(0 ~ 6) kV 

109 
Thử nghiệm quá điện áp quá độ 

Transient voltage 
(0 ~ 12) kV 

110 
Thử nghiệm khả năng chống lại 
ẩm 

Moisture resistance 

(0 ~  70) 0C 

(0 ~  100) % 
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STT 

Tên sản phẩm, vật 
liệu được thử 

Materials or 
product tested 

Tên phép thử cụ thể 

The Name of specific tests 

Giới hạn định lượng 
(nếu có)/ Phạm vi đo 

Detection limit         
(if any)/ /range of 

measurement 

Phương pháp thử 

Test methods 

111 

Thiết bị dùng để 
chăm sóc da hoặc 

tóc 

Appliances for skin 
or hair care 

Đo dòng điện rò và độ bền điện 
sau thử nghiệm nóng ẩm 

Leakage current and electric 
strength after humidity test 

(0 ~  10) mA 

(0 ~ 6) kV 

TCVN 5699-2-23:2013 

IEC 60335-2-23:2012 

TCVN 5699-2-23:2007 

IEC 60335-2-23:2005 

112 

Thử nghiệm bảo vệ quá tải máy 
biến áp và các mạch liên quan 

Overload protection of 
transformers and associated 
circuits 

- 

113 
Thử nghiệm độ bền 

Endurance 
- 

114 
Thử nghiệm hoạt động không 
bình thường 

Abnormal operation 
- 

115 

Thử nghiệm sự ổn định và nguy 
hiểm cơ học 

Stability and mechanical 
hazards 

(0 ~ 60) 0 

116 
Thử nghiệm độ bền cơ học 

Mechanical strength 
(0 ~ 20) J 

117 
Kiểm tra kết cấu 

Construction 

IP1X ~  IP6X 

IPX1 ~  IPX8 

118 
Kiểm tra dây dẫn bên trong 

Internal wiring 
- 

119 

Kiểm tra đấu nối nguồn và dây 
dẫn mềm bên ngoài 

Supply connection and external 
flexible cords 

- 
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STT 

Tên sản phẩm, vật 
liệu được thử 

Materials or 
product tested 

Tên phép thử cụ thể 

The Name of specific tests 

Giới hạn định lượng 
(nếu có)/ Phạm vi đo 

Detection limit         
(if any)/ /range of 

measurement 

Phương pháp thử 

Test methods 

120 

Thiết bị dùng để 
chăm sóc da hoặc 

tóc 

Appliances for skin 
or hair care 

Kiểm tra đầu nối dùng cho các 
ruột dẫn bên ngoài 

Terminal for external 
conductors 

- 

TCVN 5699-2-23:2013 

IEC 60335-2-23:2012 

TCVN 5699-2-23:2007 

IEC 60335-2-23:2005 

121 
Kiểm tra qui định cho nối đất 

Provision for earthing 
(0 ~ 5.10-3)  W 

122 
Kiểm tra vít và các mối nối 

Screw and connections 
(0 ~ 500) N 

123 

Đo khe hở không khí, chiều dài 
đường rò và cách điện rắn 

Creepage distances, clearances 
and distances through insulation 

- 

124 
Thử nghiệm khả năng chịu nhiệt 
và chịu cháy 

Resistance to heat and fire 
(0 ~ 1000) 0C 

125 
Thử nghiệm khả năng chống ẩm 

Resistance to rusting 
- 

126 

Thử nghiệm bức xạ độc hại và 
các rủi do tương tự 

Radiation, toxicity and similar 
hazards 

- 

- 

Quạt điện 

Electric fans 

Thử nghiệm toàn bộ các chỉ tiêu: 

Full test: 
- 

TCVN 5699-2-80:2007 

IEC 60335-2-80:2005 
127 

Phân loại 

Classification 
- 

128 
Ghi nhãn và hướng dẫn 

Marking and instructions 
- 
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STT 

Tên sản phẩm, vật 
liệu được thử 

Materials or 
product tested 

Tên phép thử cụ thể 

The Name of specific tests 

Giới hạn định lượng 
(nếu có)/ Phạm vi đo 

Detection limit         
(if any)/ /range of 

measurement 

Phương pháp thử 

Test methods 

129 

Quạt điện 

Electric fans 

Thử nghiệm bảo vệ chống chạm 
tới bộ phận mang điện 

Protection against accessibility 
to live parts 

- 

TCVN 5699-2-80:2007 

IEC 60335-2-80:2005 

130 

Thử nghiệm khởi động các hệ 
thống truyền động bằng động cơ 

Starting of motor-operated 
appliances 

- 

131 
Đo công suất vào và dòng điện 

Power input and current 

(0 ~ 11000) W 

(0 ~ 50) A 

132 
Thử nghiệm phát nóng 

Heating 
(0 ~ 1000) 0C 

133 

Đo dòng điện rò và độ bền điện 
ở nhiệt độ làm việc 

Leakage current and electric 
strength at operating 
temperature 

(0 ~ 10) mA 

(0 ~ 6) kV 

134 
Thử nghiệm quá điện áp quá độ 

Transient voltage 
(0 ~ 12) kV 

135 
Thử nghiệm khả năng chống lại 
ẩm 

Moisture resistance 

(0 ~ 70) 0C 

(0 ~ 100) % 

136 

Đo dòng điện rò và độ bền điện 
sau thử nghiệm nóng ẩm 

Leakage current and electric 
strength after humidity test 

(0 ~ 10) mA 

(0 ~ 6) kV 
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STT 

Tên sản phẩm, vật 
liệu được thử 

Materials or 
product tested 

Tên phép thử cụ thể 

The Name of specific tests 

Giới hạn định lượng 
(nếu có)/ Phạm vi đo 

Detection limit         
(if any)/ /range of 

measurement 

Phương pháp thử 

Test methods 

137 

Quạt điện 

Electric fans 

Thử nghiệm bảo vệ quá tải máy 
biến áp và các mạch liên quan 

Overload protection of 
transformers and associated 
circuits 

- 

TCVN 5699-2-80:2007 

IEC 60335-2-80:2005 

138 
Thử nghiệm độ bền 

Endurance 
- 

139 
Thử nghiệm hoạt động không 
bình thường 

Abnormal operation 
- 

140 

Thử nghiệm sự nguy hiểm và ổn 
định cơ học 

Stability and mechanical 
hazards 

(0 ~ 60) 0 

141 
Thử độ bền cơ học 

Mechanical strength 
(0 ~ 20) J 

142 
Kiểm tra kết cấu 

Construction 

IP1X ~  IP6X 

IPX1 ~  IPX8 

143 
Kiểm tra dây dẫn bên trong 

Internal wiring 
- 

144 

Kiểm tra đấu nối nguồn và dây 
dẫn mềm bên ngoài 

Supply connection and external 
flexible cords 

- 

145 

Kiểm tra đầu nối dùng cho các 
ruột dẫn bên ngoài 

Terminal for external 
conductors 

- 
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STT 

Tên sản phẩm, vật 
liệu được thử 

Materials or 
product tested 

Tên phép thử cụ thể 

The Name of specific tests 

Giới hạn định lượng 
(nếu có)/ Phạm vi đo 

Detection limit         
(if any)/ /range of 

measurement 

Phương pháp thử 

Test methods 

146 

Quạt điện 

Electric fans 

Kiểm tra qui định cho nối đất 

Provision for earthing 
(0 ~ 5.10-3) W 

TCVN 5699-2-80:2007 

IEC 60335-2-80:2005 

147 
Kiểm tra vít và các mối nối 

Screw and connections 
(0 ~ 500) N 

148 

Đo khe hở không khí, chiều dài 
đường rò và cách điện rắn 

Creepage distances, clearances 
and distances through insulation 

- 

149 
Thử khả năng chịu nhiệt và chịu 
cháy 

Resistance to heat and fire 
(0 ~ 1000) 0C 

150 

Thử nghiệm bức xạ độc hại và 
các rủi do tương tự 

Radiation, toxicity and similar 
hazards 

- 

151 
Đo lưu lượng gió của quạt 

Wind flow measurement 
(0 ~ 16) m3/s 

TCVN 7826:2015 

TCVN 7827:2015 

152 

Bộ điều khiển đèn 

Lamp controlgear 

Ghi nhãn 

Marking 
- 

TCVN 7590-1:2010 

IEC 61347-1:2007 

TCVN 7590-2-3:2015 

IEC 61347-2-3:2011 

TCVN 7590-2-8:2006 

IEC 61347-2-8:2006 

TCVN 7590-2-9:2007 

IEC 61347-2-9:2003 

TCVN 7590-2-13:2013 

IEC 61347-2-13:2006 

153 
Kiểm tra đầu nối 

Terminals 
- 

154 

Thử nghiệm bảo vệ chống chạm tới 
bộ phận mang điện 

Protection against accidental 
contact with live parts 

- 

155 
Kiểm tra yêu cầu đối với nối đất 
bảo vệ 

Provision for earthing 
(0 ~  5.10-3) W 
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STT 

Tên sản phẩm, vật 
liệu được thử 

Materials or 
product tested 

Tên phép thử cụ thể 

The Name of specific tests 

Giới hạn định lượng 
(nếu có)/ Phạm vi đo 

Detection limit         
(if any)/ /range of 

measurement 

Phương pháp thử 

Test methods 

156 

Bộ điều khiển đèn 

Lamp controlgear 

Thử nghiệm khả năng chịu ẩm và 
cách điện 

Moisture resistance and insulation 

(0 ~ 70)  0C 

(0 ~ 100) % 

TCVN 7590-1:2010 

IEC 61347-1:2007 

TCVN 7590-2-3:2015 

IEC 61347-2-3:2011 

TCVN 7590-2-8:2006 

IEC 61347-2-8:2006 

TCVN 7590-2-9:2007 

IEC 61347-2-9:2003 

TCVN 7590-2-13:2013 

IEC 61347-2-13:2006 

157 
Thử nghiệm độ bền nhiệt của cuộn 
dây balát 

Thermal endurance of windings 
(0 ~ 300) 0C 

158 
Thử nghiệm điều kiện sự cố 

Abnomal condition test 
- 

159 

Kiểm tra vít, bộ phận mang dòng và 
mối nối 

Screw, current-carrying parts and 
connections 

(0 ~ 500) N 

160 
Đo khe hở không khí và chiều dài 
đường rò 

Creepage distances and clearances 
(0 ~ 8) mm 

161 
Thử nghiệm độ chịu nhiệt và chịu 
cháy 

Resistance to heat and fire 
(0 ~ 1 000) 0C 

162 
Thử nghiệm khả năng chống gỉ 

Resistance to rust 
- 

163 
Cấp bảo vệ bằng vỏ 

ngoài (Mã IP) 

Degrees of protection 
provided by 

enclosures (IP code) 

Thử nghiệm bảo vệ chống nước 
xâm nhập 

Protection against ingress of water 
IPX1-IPX8 

TCVN 4255:2008 

IEC 60529:2013 

164 

Thử nghiệm bảo vệ chống chạm 
đến bộ phận nguy hiểm/vật rắn xâm 
nhập 

Protection against hazard 
parts/solid foreign objects 

IP1X ~  IP6X 
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product tested 
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Giới hạn định lượng 
(nếu có)/ Phạm vi đo 

Detection limit         
(if any)/ /range of 

measurement 

Phương pháp thử 

Test methods 

165 

Cáp điện lực cách 
điện bằng chất điện 
môi rắn có điện áp 

danh định từ 

1 đến 30 kV 

Power cables with 
extruded insulation 

and their accessories 
for rate voltage from 

1 to 30 kV 

Đo kích thước 

Dimensions measuring 
(0 ~ 350) mm 

TCVN 5935-1:2013 

IEC 60502-1:2009 

TCVN 5935-2:2013 

IEC 60502-2:2005 

166 
Đo phóng điện cục bộ 

Partial discharge measuring 
(0 ~ 500) pC 

167 
Đo tand 

Tand measuring 
(0 ~ 1) µF 

168 

Thử xung điện áp tiêu chuẩn 
1,2/50µs 

Impulse voltage test 1.2/50µs 

(0 ~ 600) kV 

169 
Thử độ bền điện áp tần số công 
nghiệp 

Withstand voltage test 
(0 ~ 250) kV 

170 

Thử lão hoá cho cách điện và vỏ 
bọc 

Ageing test for insulation and 
sheaths 

(0 ~ 300) 0C 

171 

Thử cơ tính của cách điện và vỏ 
bọc trước và sau lão hoá 

Test for determining the 
mechanical properties of insulation 
and sheaths before and after ageing  

(0 ~ 5000) kG 

172 
Thử tổn hao khối lượng 

Loss of mass test 
(0 ~  220) g 

173 
Thử nén ở nhiệt độ cao 

Pressure test at high temperature 
(0 ~ 10) mm 
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measurement 

Phương pháp thử 

Test methods 

174 
Cáp điện lực cách 

điện bằng chất điện 
môi rắn có điện áp 

danh định từ 

1đến 30 kV 

Power cables with 
extruded insulation 

and their accessories 
for rate voltage from 

1 to 30 kV 

Thử sốc nhiệt 

Heat shock test 

(0 ~  300) 0C 

(0 ~ -40) 0C 

TCVN 5935-1:2013 

IEC 60502-1:2009 

TCVN 5935-2:2013 

IEC 60502-2:2005 

175 
Thử co ngót cho cách điện và vỏ 
bọc 

Shringkage test 
(0 ~  300) 0C 

176 
Thử Hot–set cho cách điện 

Hot-set test for insulation 
(0 ~ 300) 0C 

177 

Dây cáp điện cách 
điện bằng PVC có 
điện áp danh định 

đến 450/750V 

Electric cable and 
wires with extruded 
PVC insulation for 

rate voltage to 
450/750V 

Đo kích thước 

Dimentions measuring 
(0 ~ 350) mm 

TCVN 6610-1:2014 

IEC 60227-1:2007 

TCVN 6610-2:2007 

IEC 60227-2:2003 

TCVN 6610-3,4:2000 

IEC 227-3, 4:1997 

TCVN 6610-5:2014 

IEC 60227-5:2011 

TCVN 6613-1-2:2010 

IEC 60332-1-2:2004 

178 
Đo điện trở cách điện 

Insulation resistance measuring 
(0 ~  107) MW 

179 
Thử cơ tính của ruột dẫn 

Mechanical properties test for 
conductors 

(0 ~ 5 000) kG 

180 
Thử độ bền điện áp tần số công 
nghiệp 

Withstand high voltage test 
(0 ~ 6) kV 

181 
Thử cháy theo phương thẳng đứng 

Test for vertical flame propagation  
- 

182 

Thử lão hoá cho cách điện và vỏ 
bọc 

Ageing test for insulation and 
sheaths 

(0 ~ 5 000) kG 
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183 

Dây cáp điện cách 
điện bằng PVC có 
điện áp danh định 

đến 450/750V 

Electric cable and 
wires with extruded 
PVC insulation for 

rate voltage to 
450/750V 

Thử cơ tính cho cách điện và vỏ 
bọc trước và sau lão hoá 

Test for determining the 
mechanical properties of insulation 
and sheath before and after ageing 

(0 ~ 5 000) kG 

TCVN 6610-1:2014 

IEC 60227-1:2007 

TCVN 6610-2:2007 

IEC 60227-2:2003 

TCVN 6610-3,4:2000 

IEC 227-3, 4:1997 

TCVN 6610-5:2014 

IEC 60227-5:2011 

TCVN 6613-1-2:2010 

IEC 60332-1-2:2004 

184 

Thử các đặc tính của cách điện và 
vỏ bọc dưới điều kiện lạnh (Thử 
dãn dài, thử va đập, thử uốn) 

Test for insulation and sheath in 
cooling condition (Elongation, 
impact, bending test) 

(0 ~ -40) 0C 

185 
Thử tính mềm dẻo 

Flexing test 
(0 ~ 2,5) kG 

186 
Thử độ ỏn định nhiệt 

Thermal stablity test 
-- 

187 Ruột dẫn dùng cho 
cáp cách điện 

Conductors for 
electric cables and 

wires 

Kiểm tra kết cấu 

Contruction test 
(0 ~ 350) mm 

TCVN 6612:2007 

IEC 60228:2004 

188 
Đo điện trở một chiều 

DC resistance measuring  
(0 ~ 2 500) W 

189 
Dây trần dùng cho 
đường dây tải đện 

trên không 

Bare wires for 
overhead power lines 

Kiểm tra kết cấu 

Contructions test 
(0 ~ 350) mm TCVN 5064:1994 

(SĐ1:1995) 

TCVN 8090:2009 

TCVN 6483:1999 

IEC 1089:1991  
190 

Thử cơ tính cho sợi nhôm và sợi 
thép 

Mechanical test for aluminum wires 
and steel wires 

(0 ~ 5 000) kG 
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(if any)/ /range of 

measurement 

Phương pháp thử 

Test methods 

191 

Dây trần dùng cho 
đường dây tải đện 

trên không 

Bare wires for 
overhead power lines 

Đo điện trở một chiều 

DC resistance measuring 
(0 ~ 2 500) W 

TCVN 5064:1994 

(SĐ1:1995) 

TCVN 8090:2009 

TCVN 6483:1999 

IEC 1089:1991 

192 
Khối lượng tầng kẽm của sợi thép 

Area density of zinc coating of steel 
wire 

(0 ~ 220) g 

193 
Thử xoắn cho sợi thép 

Twist test for steel wire 
(0 ~ 60) kG 

194 

Sứ cách điện 
Insulation porcelain 

Kiểm tra kích thước cơ bản 

Dimentions measuring 
(0 ~ 1 000) mm 

TCVN 4759:1993 

TCVN 7998-1:2009 

IEC 60383-1:1993 

195 
Thử độ bền điện áp tần số công 
nghiệp 

Withstand high voltage test 
(0 ~ 250) kV 

196 
Thử xung điện áp chuẩn 1,2/50µs 

Impule voltage test 
(0 ~ 600) kV 

197 

Cầu dao 

Disconector 

Kiểm tra kích thước cơ bản 

Dimentions measuring 
(0 ~ 1 000) mm 

TCVN 5768:1993 

IEC 62271-1:2007 

IEC 60694:2002  

 

198 
Thử độ bền điện áp tần số công 
nghiệp 

Withstand high voltage test 
(0 ~  250) kV 

199 
Thử xung điện áp chuẩn 1,2/50µs 

Impule voltage test 
(0 ~ 600) kV 

200 
Điện trở tiếp xúc 

Contact resistance  
 (0 ~ 60) W 

201 
Độ tăng nhiệt 

Temperature rise  
(0 ~ 1 000) 0C 
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202 

Cầu chì 

Fuse cut-out 

Kiểm tra kích thước cơ bản 

Dimentions measuring 
(0 ~ 1 000) mm 

TCVN 5767:1993 

IEC 60282-1:2009 

 

203 
Thử độ bền điện áp tần số công 
nghiệp 

Withstand high voltage test 
(0 ~ 250) kV 

204 
Thử xung điện áp chuẩn 1,2/50µs 

Impule voltage test 
(0 ~  600) kV 

205 
Độ tăng nhiệt 

Temperature rise  
(0 ~  1 000) 0C 

206 

Máy biến áp điện 
lực 

Power transformer 

Đo tổn hao công suất 

Loss power measuring 
(0 ~ 500) kW 

TCVN 6306:2015 

IEC 60076:2011 

 

 

207 

Đo điện trở DC của cuộn dây và tỷ 
số biến 

DC resistance and transformer 
ratio 

(0 ~ 2000) W 

208 
Đo mức ồn của máy biến áp 

Noise measuring of transformer 
(0 ~ 130) dBA 

209 
Thử độ bền điện áp tần số công 
nghiệp 

Withstand high voltage test 
(0 ~ 250) kV 

210 
Thử xung điện áp chuẩn 1,2/50µs 

Impule voltage test 
0 ~  600 kV 

211 
Thử nghiệm độ tăng nhiệt 

Temperature rise test 
(0 ~ 1000) 0C 
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Test methods 

212 

Khí cụ điện, thiết bị 
đóng cắt và điều 

khiển ... 

Electrical 
accessories, 

Switchinggear and 
controlgear … 

Thử nghiệm đặc tính điện môi 

Properties dielectric test 

(0 ~  70) 0C 

(0 ~ 100) % 

TCVN 6434-1:2008 

IEC 60898-1:2003 

TCVN 6592-1:2009 

IEC 60947-1:2007 

TCVN 6592-2:2009 

IEC 60947-2:2009 

213 

Thử độ tăng nhiệt và đo tổn hao 
công suất 

Temperature rise and measuring 
power loss 

(0 ~ 1000) 0C 

214 
Thử đặc tính cắt theo thời gian 

Tripping - time test 
(0 ~ 30) kA 

215 
Khả năng chịu nhiệt bất thường và 
thử cháy 

Resistance to abnomal heat and fire  
(0 ~ 1000) 0C 

216 
Độ bền cơ và điện 

Mechanical and electric endurance 

(0 ~ 125) A 

(0 ~ 380) V 

217 

Ổ cắm, phích cắm, 
thiết bị đóng cắt 

(công tắc) ... 

Plugs, socket-outlet, 
switches 

Độ bền lão hóa, bảo vệ vỏ ngoài và 
khả năng chống ẩm 

Resistance to ageing, protection 
provided by enclosudes and 
resistance to humidity 

 

TCVN 6480-1:2008 

IEC 60669-1:2007 

TCVN 6188-1:2007 

IEC 60884-1:2002 
218 

Điện trở cách điện và độ bền điện 

Insulation resistance and electric 
strength 

 

219 
Độ tăng nhiệt 

Temperature rise 
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220 

Máy điện quay 

Rotary electric 
machine 

Đo đặc tính ồn của thiết bị và môi 
trường 

Noise measuring of machines and 
environment 

(0 ~ 130) dBA 

TCVN 6627-1:2014 

IEC 60034-1:2010 

TCVN 6627-9:2011 

IEC 60034-9:2007 

221 

Đo rung động do các phương tiện 
và máy móc làm việc gây ra 

Vibration measuring of equipment 
and machines 

(0 ~ 1 000) m/s2 

(0 ~ 1 000) cm/s 

(0 ~ 1 000) mm 

222 

Các sản phẩm điện 
tử dân dụng, công tơ 

Household electronic 
products, Electric 

meter 

Thử khả năng chịu rung động 

Vibration test 
(0 ~ 80) Hz 

TCVN 6385:2009 

IEC 60065:2005 

IEC 62052-11:2003 

IEC 60068-2-6:2007 

223 

Balát đèn huỳnh 
quang, đèn cao áp 

Ballast for 
Fluorescent lamps 

and discharge lamps 

Công suất, dòng điện 

Power, current 

(0 ~ 11 000) W 

(0 ~ 50) A 

TCVN 7541-1:2005 

TCVN 7541-2:2005 
TCVN 7590-2-9:2007 

TCVN 6479:2010 

IEC 60921:2006 

TCVN 7674:2014 

IEC 60929:2011 

TCVN 8248:2013 

TCVN 7897:2013 

TCVN 9892:2013 

IEC 62384:2011 

224 
Hệ số balát BF 

Ballast factor 
- 

225 
Hệ số hiệu suất của balát BEF 

Ballast factor efficiency 
- 
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226 

Đèn điện 

(đèn compact, đèn 
huỳnh quang, bóng 
đèn nung nóng, đèn 
cao áp, đèn LED) 

Lamps/ Luminaires 

(compact lamp, 
fluorescent lamps, 
tungsten filament 

lamps, metal halide 
anh high-pressure 

sodium vapour 
lamps, LED lamps) 

Công suất, dòng điện 

Power, current 

(0 ~ 11 000) W 

(0 ~ 50) A 
TCVN 7672:2014 

TCVN 7673:2007 

TCVN 7896:2015 

TCVN 7670:2007 

TCVN 5175:2014 

TCVN 8249:2013 

TCVN 7592:2006 

IEC 60064:2005 

IEC 60662:2002 

IEC 61167:1992 

IEC 62035:2003 

TCVN 8781:2015 

TCVN 8782:2011 

TCVN 8783:2015 

TCVN 10885:2015 

TCVN 10886:2015 

TCVN 10887:2015 

TCVN 10485:2015 

227 
Yêu cầu về an toàn 

Requirements safety 

(0 ~ 70) 0C 

(0 ~ 100) %  

(0 ~ 107)  MW 

(0 ~ 6) kV 

228 
Quang thông, thông số quang 

Luminous flux, photo parameters 
(0 ~ 50 000) Lm 

229 
Hệ số duy trì quang thông 

Lumen maintenance 
- 

230 
Các đặc tính màu 

Colour parameters 
(0 ~ 25 000) K 

231 
Tuổi thọ của đèn 

Lifetime of lamp/ luminaire 
(0 ~ 50 000) h 

232 

Tiếp địa và chống 
sét 

Resistance to earth 
and protection 

againg lightning 

Đo điện trở tiếp địa, tiếp địa hệ 
thống chống sét cho các công trình 
xây dựng 

Resistance to earth measuring for 
protection of structures against 
lightning and contruction projects 

(0 ~ 1 000) W 

TCXDVN 9385:2012 

TCXDVN 46:2007 

TCVN 8071:2009 
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233 
Tủ lạnh, tủ kết đông 

lạnh 

Refrigerolor, freezer 

Thử nghiệm hiệu suất năng lượng 

Energy efficiency testing 
Max 2kVA 

TCVN 7828:2013 

TCVN 7829:2013 

TCVN 7828:2016 

TCVN 7829:2016 

234 

Tủ giữ lạnh thương 
mại  

Comercial 
Refrigeraled cabinets 

Thử nghiệm hiệu suất năng lượng 

Energy efficiency testing 
Max 2kVA 

TCVN 10289:2014 

TCVN 10290:2014 

235 

Công tơ điện và các 
sản phẩm tương tự 

Metering equipment 
and similar 
apparatus 

Thử  nghiệm miễn nhiễm đối với 
hiện tượng phóng tĩnh điện 

Test of immunity to electrostatic 
discharges 

200 V ~  30 kV 

IEC 62052-11:2003 

ĐLVN 237:2010 

TCVN 8241-4-2:2009 

IEC 61000-4-2:2001 

IEC 61000-4-4: 2004 

TCVN 8241-4-6:2009 

IEC 61000-4-6:2005 

TCVN 8241-4-5:2009 

IEC 61000-4-5:2005 

IEC 61000-4-12:2006 

236 
Thử nghiệm đột biến quá độ nhanh 

Fast transient burst test 
(200 ~ 5500) V 

237 

Thử nghiệm miễn nhiễm gây ra bởi 
trường điện từ tần số Radio 

Test of immunity to conducted 
disturbances, induced by radio-
frequency fields 

150 kHz ~  80 MHz 

238 
Thử nghiệm miễn nhiễm với xung 

Surge immunity test 
250 V ~ 7000 V 

239 

Thử nghiệm miễn nhiễm với sóng 
dao động tắt dần 

Damped oscillatory waves 
immunity test 

250 V ~  6 000 V 
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240 Thiết bị điện gia 
dụng, dụng cụ điện 
và thiết bị tương tự 

Household 
appliances, 

electric tools 
and similar 
apparatus 

Nhiễu dẫn tại đầu nối điện lưới/ tải/ 
bổ sung  

Conducted disturbance at mains/ 
load/ additional terminals 

150 kHz ~ 30 MHz 

TCVN 7492-1:2010 
CISPR 14-1:2009 241 

Nhiễu không liên tục 
Discontinuous disturbance 

150 kHz ~ 30 MHz 

242 
Công suất nhiễu 
Disturbance power 

30 MHz ~ 300 MHz 

243 
Thiết bị chiếu 

sáng và thiết bị 
tương tự 
Electrical 

Lighting and 
similar 

equipment 

Nhiễu dẫn tại đầu nối điện lưới/ tải 
Conducted disturbance at mains/ 
load/ terminals 

50 kHz ~ 30 MHz 
 

TCVN 7186:2010 

CISPR 15:2009 
244 

Nhiễu điện từ bức xạ 

Radiated electromagnetic 
disturbances 

9 kHz ~ 30 Mhz 

245 
Nhiễu điện từ bức xạ 

Radiated electromagnetic 
disturbances 

30 Mhz ~ 300Mhz 

 

Chú thích/Note:  

- CISPR: Ủy ban chuyên trách quốc tế về nhiễu vô tuyến điện / International Special Committee on 
Radio Interference  


