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 -1مقدمه :
این دستورالعمل جهتت ستا ت ن ب تا تاباو تات کیتتورت در هتمتع تات تجوبی ن تهتارت ن بتب یشتور ب تا اب تعابا بتا لتواز
ابدازه گیرت ات ال تتیی ن غیتر تتیی اات تال نابویتبه تهیتب شتده استتادر ترالتی تتاباو تات ت کور توارد زیتر تد بشتر رترار
گرفتب استا
 -1زیبایی تاباو ن لفظ بامان حیط دا ل هتمع
 -2استحجا تاباو
 -3کا ش تافا فیی ن غیر فیی
 -4افزایش رابایت اتمییان
 -5بیاز کمتر بب تعمیر ن بگهدارت
 -6سهولت لمل ن بیل
 -7سهولت ب ا ن بهره بردات
در این دستورالعمل در ابتتدا بحتوه نرند ستازبدگان بتب لی تت ستازبدگان هتاز ن الزا تا ستا ت تتاباو آنرده شتده استت ن در ادا تب بتب
بحوه ب ا تاباو ن چگوبگی لولب گ ارت جهت تغ یب تاباو پردا تب وا د شدا

 -2نحوه ورود متقاضیان (تولید کنندگان تابلو های برق) به لیست سازندگان مجاز تابلوهای کنتوری
جهت نرند تیاضتیان بتب لی تت ستازبدگان هتاز شترکت توزیتع  ،پت از جاتبتب اتحادیتب ربوتتب ااتحادیتب صتیت تولیتد کییتدگان ن
فرنشتتیدگان راعتتا الجتریتتک ن الجترنبیتتک شهرستتتان اصتتفهانه کارگتتاه تیاضتتی توستتط کمیتتتب ،تتورد بازدیتتد ن ارزیتابی رتترار وا تتد
گرفتتتادر صتتور ک تتا ا تیتتاز ز بتتا تادیتتد دفتتتر بشتتار ن کیتتترل لتتواز ابتتدازه گیتترت شتترایط ز جهتتت رتترار گتترفتن در لی تتت
تی شتود ن پت از اییجتب
سازبدگان هتاز را وا تد داشتتا ز بتب كکتر استت لی تت ستازبدگان بتب صتور ستالیابب تجمیتل ن ابت
تیاضتتی در لی تتت ستتازبدگان هتتاز رتترار گرفتتت ،لتته تتین گوبتتب تبایغتتی بیتتی بتتر تتورد تادیتتد بتتودن توستتط شتترکت توزی تع بتترق
اصفهان برسر درب دفتر،کارگتاه ن کتار نیزیتت نااا تود را بخوا یتد داشتت ااچتک لی تت ارزیتابی کارگتاه پیوستت دستتور العمتل تی
باشده
ات عا ستازبدگان هتاز تتاباو تات کیتتورت ن تهتارت در ستایت شترکت توزیتع بترق شهرستتان اصتفهان ن پورتتال شترکت رابتل
دسترسی ن استفاده ی باشدا
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 -3تیپ بندی تابلوهای کنتوری
باا توجاه باه تعااداد واهادها و طبقاات آپارتماان ها ،تااابلو هاای چناد کنتاوری بساایار متناود مای باشاد لااذا نیااز اسات ایان تااابلو هاا تیاپ بناادی
شااود .بااا در ن اار گاارفتن مااوارد فااوق تااابلو هااای چنااد کنتااوری بااه  11تیااپ تقساایم شااده اند.کااه در جاادول()1-3آورده شااده اساات.در سااایر
موارد که با تیپ های ارائه شده مطابقت نداشته باشد .سایز کلید،شمش ،با توجه به روش ارائه شده قابل محاسبه خواهد بود.
جدول( )1-3تیپ بندی تابلوهای کنتوری
تیپ هاي تابلو هاي کنتوري
ردیت

تیپ

تعداد
کیتور
تک فاز

تعداد کیتور
سب فاز

شماره
بی ب

آ پراژ
کاید اتو اتیک

1

A

22

1

1

 160یا 175

2

B

18

1

2

125

3

C

14

1

3

125

آمپراژ کلید
ایزوالتور

سایز ترمینال

سایز شمش ها
(فازها -نول-

سایز سیم ها

ارت)

(میلی متر مربع)

(میلی متر مربع)

(میلی متر)

تک فاز 6:
سب فاز10 :

20*3
 40آمپر با

4

D

10

1

4

100

خاصیت قابل

15*3

5

E

7

1

5

 75یا 80

قطع در زیر بار

15*3

6

F

4

1

6

 75یا 80

15*3

7

G

3

0

7

 3عدد کاید ایزن تور
تک فاز  40آ پر

-

8

H

1

0

8

تیی

9

I

1

0

9

تیی

10

J

2

0

10

تیی

11

K

0

1

11

تیی

6

این تاباو ا با بدبب کا پوزیت ی باشد ن فیط توسط تاباو
سازان اابه بی ب وبتاژ وا د شدا

 1-3موارد قابل توجه در ساخت و مونتاژ تابلوهای کنتوری:
 1-1-3برای مشترکین سه کنتور و بیش از سه کنتور ،کنتور در داخل تابلوی فلزی قرار می گیرد و نقشه های تیپ تابلوهای کنتوری مطابق نقشه های
شماره  1تا 7پیوست دستورالعمل می باشد.
 3-2-1برای مشترکین با مجمود تعداد کنتور  20کنتور و باالتر (شامل تک فاز و سه فاز) مانند تیپ  Aورودی برق در وسط تابلو قرار می گیرد.ضمنا
مانند سایر تیپ ها با ورودی از سمت چپ یا راست نیز قابل اجرا است.
 3-1-3برای مشترکین تک کنتوری و دو کنتوری تک فاز و تک کنتوری سه فاز ،کنتور درون تابلو کامپوزیت نصب می گردد که ابعاد
تابلوکامپوزیت و نحوه مونتاژ مطابق نقشه شماره  8تا  11می باشد.بدنه این تابلوها توسط سازندگان ذی صالح تولید و توسط تابلو سازان قابل مونتاژ
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خواهد بود .الزم به توضیح است برای تابلوهای تک کنتوره تک فاز در صورتیکه ابعاد تابلو  25 × 35 × 13سانتی باشد مطابق نقشه شماره  8و در
صورتیکه ابعاد تابلو  21 × 31 × 13سانتی متر باشد ،مطابق نقشه شماره  9مونتاژ گردد.
 4-1-3در موارد خاص ( مطابق نبودن تیپ تابلو ،تابلوهای چندکنتوری یا ترکیبی و )...الزم است طرح اولیه توسط تابلو ساز بر اساس دستورالعمل تهیه
گردد و سپس توسط ادارات مهندسی و لوازم اندازه گیری امور بررسی ( در صورت نیاز ،ویرایش) و تائید گردد .ودر صورت لزوم از دفتر مهندسی و
طرح ها و دفتر ن ارت و کنترل لوازم اندازه گیری استعالم گردد.همچنین جهت هماهنگی بیشتر در رفع مغایرت ساخت تابلو ،برای مشترکین با
درخواست باالتر از  50کیلو وات از فرم(ب) ن ام مهندسی که به تائید واهد طراهی امور رسیده است جهت ساخت تابلو کنتوری استفاده می شود

 -4نحوه وکیفیت ساخت تابلوی کنتوری
 1-4مشخصات الکتریکی تابلو
کلیه تجهیازات ماورد اساتفاده در تابلوهاای کنتاوری بایساتی مطاابق باا آخارین ونادور لیسات ماورد تائیاد شارکت توزیاع بارق شهرساتان اصافهان
باشد.
 1-1-4کلید اصلی
کلیااد اصاالی بااه صااورت یاار قاباال تن اایم ماای باشد.سااایز ایاان کلیااد باارای تیااااااااپ هااای مختلاا( ()A,B,C,D,E,Fدر جاااداول ( ) 1-3و
( )2-4آورده شده است.همچنین در تیپ  Gاز  3عدد کلید ایزوالتور تک فاز  40آمپرقابل قطع در زیر بار استفاده می شود.
جهت انتخاب سایز کلید اتوماتیک در صورتیکه تابلو مطابق با تیپ های اشاره شده نباشد از رابطه زیر استفاده می شود.
یدار آ پراژ در واستی × تعداد کیتور تک فاز
([ = جریان عبورت از ر فاز
 )] × 0.6یدار آ پراژ در واستی × تعداد کیتور سب فاز( ) +
3

کب در راباب فوق  0/6ضریا مز ابی ی باشدا
مثال(:)1-4
تعااداد کنتورهااای درخواسااتی یااک مشااترک بااه شاارح جاادول زیاار اساات .سااایز کلیااد اتوماتیااک مااورد اسااتفاده باارای تااابلوی کنتااوری ایاان
مشترک را به دست آورید.
ردیت

تعداد اب عاب  25آ پر تک فاز ابگی

تعداد اب عاب  25آ پر سب فاز ابگی

1

 20اب عاب

 2اب عاب

با استفاده از رابطه فوق داریم

20 × 25
([ = جریان عبورت از ر فاز
آ پر ) + (2 × 25 )] × 0.6 = 130
3

نزدیکترین کلید (با سایز باالتر)انتخاب می شود .لذا برای این تابلو کلید  160یا  175آمپر یر قابل تن یم در ن ر گرفته می شود.
نکات مربوط به نصب کلید اصلی
 -1جهت ارتباط کابال تغذیا ه باه کلیاد اصالی از شامش راباط یاا اصاطالها لقماه اساتفاده شاود .فاصاله انتهاای لقماه هاا تاا کا( تاابلو هاداقل 20
سانتی متر در ن ر گرفته شود(.جزئیات اجرایی در قسمت شمش کشی و نقشه شماره  16آورده شده است).
 -2از عایق جدا کننده در محل اتصال شمش به کلید استفاده گردد.
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در صااورت کااه ساااختمان مجهااز بااه سیسااتم صاااعقه گیاار باشااد .و همبناادی سیسااتم ارتینااگ مطااابق اسااتاندارد در ساااختمان اجااراش شااده
باشد.نصااب ) SPD(SURGE PROTECTIN DEVICEبعااد از کلیااد اصاالی باار روی کاااور الزاماای اساات.و ساایم کشاای آن مطااابق
استاندارد انجام شود.
 2-1-4کلید ورودی قبل از کنتور(ایزوالتور)
 -1در ورودی کنتور کلید ایزوالتور  40آمپر نصب می شود.این کلید قابل قطع در زیر بار می باشد .و چیدمان آن ها بعد از کلید اتوماتیک ورودی به
صورت صحیح و استاندارد انجام شود.
 -2در چیدمان کلید های ایزوالتور جهت رعایت ضریب هم جواری مطابق با تعداد کنتورها در هر ردی( کلید ها در کنار هم قرار گرفته و سپس به
اندازه یک کلید فاصله گذاری رعایت شود.و به همین صورت چیدمان تمامی کلیدها ادامه می یابد .
 -3در ابتدا و انتهای ردی( های ایزوالتور پشت بند نصب گردد(.مطابق نقشه شماره )16
 3-1-4شمش کشی در تابلو
الف) شمش رابط کابل تغذیه و کلید اتوماتیک (اصطالحاً لقمه)
با توجه باه اینکاه جهات تغذیاه تابلوهاای  50کیل و وات ب ه ب اال(نحاوه تبادیل جریاان درخواساتی باه تاوان در جادول( )4-6آورده شاده اسات).
از کاباال هااای آلومنیااومی اسااتفاده ماای شااود ،جهاات اتصااال کاباال آلومنیااومی بااه کلیااد ورودی از شاامش رابااط کاباال تغذیااه و کلیااد اتوماتیااک
ورودی (به اصطالح لقمه) استفاده می گردد که بر روی کلید مونتاژ می شود.و ابعاد آن در جدول( )1-4آورده شده است.
نکات مربوط به شمش رابط کابل تغذیه وکلید اتوماتیک:
ال() شمش ها بر روی مقره اتکایی رزینی نصب گردند.
ب)فاصله مجاز شمش ها هداقل  4سانتی متر از همدیگر نصب شود(.با خم مناسب بر روی شمش)
ج) فاصله مناسب جهت فرم دادن کابل در ن ر گرفته شود( .فاصله انتهای شمش رابط کابل تغذیه(لقمه)تا ک( تابلو هداقل  20سانتی متر باشد).
د) سوراخ به شماره  8میلی متر بر روی شمش (جهت اتصال کابل تغذیه به شمش) ایجاد گردد.
ه)در صورتیکه تابلو به صورت ترکیبی است(دیماندی و یر دیماندی) لقمه های ورودی بر روی کلید با رنج بیشتر نصب شود.
و) طول شمش های رابط از نقطه اتصال مقره تا انتهای شمش  7سانتی متر باشد.
ب) شمش کشی بعد از کلید اتوماتیک
 -1باارای فاااز هااای  1و  2و  3بااه ترتیااب از چااپ بااه راساات رنااگ روکااش مااورد اسااتفاده قرمااز -زرد  -مشااکی باارای ش امش نااول رنااگ آباای و
شاامش ارت باادون روکااش مااورد اسااتفاده قاارار گیاارد .باارای ساایم کشاای ماادار هاار کنتااور ،رنااگ ساایم هااا متناسااب بااا رنااگ فاااز مای باشااد.رنگ
سیم ارت به صورت راه راه سبز وزرد (مخصوص ارت) استفاده شود.
 -2شامش کشاای قساامت ورودی تااابلو از جاانس مااس باشااد و سااایز شاامش هاای بااه کااار رفتااه باارای تیااپ هااای  A,B,Cسااایز  20*3میلاای متاار و
برای تیپ های E,F,Dسایز  15*3میلی متر استفاده گردد.
 -3ب رای سوراخ کاری شمش فازها باه ازاش هار کنتاور نیااز باه یاک ساوراخ مای باشاد .همچناین بارای هار فااز کنتاور ساه فااز نیااز باه یاک ساوراخ
می باشد.
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 -4باارای سااوراخ کاااری شاامش نااول و ارت در تابلوهااای بااا تیااپE,F,Gبااه ازاش هاار کنتااور بایااد یااک سااوراخ در ن اار گرفتااه شااود.اما در
تابلوهای با تیپ A,B,C,Dاستفاده ازیک سوراخ به صورت زیر و رو ( دوبل) بالمانع است
 -5باارای سااوراخ کاااری شاامش نااول و ارت در صاورتی کااه سااایز کلیااد ورودی  100آمپاار و باااالتر باشااد اسااتفاده ازیااک سااوراخ بااه صااورت زیاار
و رو ( دوبل) بالمانع است.
 - 6جهت بستن کابل ورودی به شمش نول بایستی سوراخی به قطر  8میلی متر ایجاد گردد.
 -7نصب سر سیم برروی پایه مقره ممنود است.
 -8مقره های مورد استفاده از نود رزینی باشند.
 -9جهت انتخاب سایز شمش خروجی کلید جهت دریافت انشعابات در صورتیکه تابلو مطابق با تیپ های اشاره شده نباشداز جدول ( )1-4استفاده
می شود.
 -10جزئیات نحوه اجرای شمش ارت در فصل  ( 5مشخصات ارت تابلو) آورده شده است.
جدنلا1-4ه :ابتخاب سایز شمش برات تاباو ات کب در تیپ دستورالعمل ررار بداربد
ن مچیین ابتخاب سایز شمش الیمبه برات تاباو ات با تر از  50کیاو نا

250 < 𝐼 ≤ 400

160 < 𝐼 ≤ 250

100 < 𝐼 ≤ 160

𝐼 ≤ 100

یزان جریان عبورت اآ پره
)I(Amper
با الت اب ضریا مز ابی

30*5

20*5

20*3

15*3

سایز شمش

 4-1-4سیم کشی در تابلو
 -1کلیااه ساایم کشاای هااا باارای کنتورهااای تااک فاااز و سااه فاااز از طریااق ساایم افشااان و بااا روکااش توموپالسااتیک نمااره  6میلاای متاار مربااع باشااد و
همچنااین ساایم مااورد اسااتفاده بایسااتی دارای جاانس مر ااوب و مطااابق وناادور لیساات شاارکت توزیااع باارق شهرسااتان اصاافهان باشااد.و ساایم هااای
مورد استفاده بایستی دارای شماره گذاری مطابق فصل ()2-4و در داخل داکت پالستیکی قرار گیرند.
 -2کلیاااه سااار سااایمها ورودی و خروجااای از کلیاااد ایزوالتاااور ،کلیاااد مینیااااتوری ،و ترمیناااا ل هاااا (باااه جااازش سااایم هاااای ورودی وخروجااای
کنتور)بایددارای وایر شو و شماره گذاری مطابق فصل ()2-4باشند.
 -3ج هت رعایت مسائل ایمنی و جلوگیری از سوش استفاده اهتمالی ،چراغ سیگنال بر روی تابلو نصب نگردد.
 -4اسااتفاده از نااول مشااترک باارای تااابلو هااا کنتااوری ممنااود ماای باشااد و و باارای هاار کنتور(مشااترک) ساایم نااول از شاامش نااول شاارود و پ اس از
عبور از کنتور به ترمینال منتهی می شود.
 -5برای سیم کشی مدار هر کنتور ،رنگ سیم ها متناسب با رنگ روکش هر فاز باشد .قرمز،زرد و مشکی برای فازها و آبی برای نول و برای سیم ارت
به رنگ راه راه سبز وزرد (مخصوص ارت) استفاده شود.

 -6هر مدار کنت ور تک فاز و سه فاز بایستی داری ترمینال ارت و سیم کشی ارت باشد.که به صورت مستقل از شمش ارت تا ترمینال سیم کشی گردد.
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 5-1-4موارد مربوط به کلید مینیاتوری و ترمینال خروجی
 -1در چیاادمان کلیااد هااای مینیاااتوری جهاات رعایاات ضااریب هاام جااواری مطااابق بااا تعااداد کنتورهااا در هاار ردیاا( کلیااد ه اا در کنااار هاام قاارار
گرفتااه و سااپس بااه اناادازه یااک کلیااد فاصااله گااذاری رعایاات شااود.و بااه همااین صااورت چیاادمان تمااامی کلیاادها ادامااه ماای یابااد ( .مطااابق نقشااه
شماره )16
 -2در ابتدا و انتهای هر برش مینیاتوری پشت بند نصب گردد( .مطابق نقشه شماره )16
 -3در قساامت ترمینااال هااا باارای هاار کنتااور تااک فاااز سااه عاادد ترمینااال  6باارای فاااز ،نااول و ارت و همچنااین باارای کنت اور هااای سااه فاااز  5عاادد
ترمینال  10برای هرفاز وارت در ن ر گرفته شود می بایست سیم کشی از شمش ارت تا ترمینال ارت به صورت استاندارد صورت گیرد.
 -4برای ترمینال ارت از ترمینال مخصوص ارت استفاده شود.
 -5استفاده از کلیدهای قطع نشت جریان الکتریکی بعداز کلید مینیاتوری پیشنهاد می شود.
 -6در مقابل ترمینال های خروجی سوراخ های مناسب جهت عبور کابل مشترک به سمت واهد ایجاد گردد.

 -7در ابتدا و انتهای ترمینال ها پشت بند نصب گردد( .مطابق نقشه شماره )16
 -8در جدول ( )2-4با توجه به تیپ تابلو سایز تجهیزات مورد استفاده در تابلو آورده شده است.
جدول( )2-4سایز تجهیزات مورد استفاده در تابلوهای کنتوری
آمپراژ کلید اتوماتیک
ردی(

تیپ تابلو

یر قبل تن یم

آمپراژ کلید ایزوالتور(آمپر)

(آمپر)

قابل قطع در زیر بار

سایز شمش ها
(فازها -نول -ارت)
(میلی متر)

1

A

 160یا 175

20*3

2

B,C

125

20*3

3

D

100

4

E,F

 75یا 80

5

G

 40آمپر

15*3
15*3

سه عدد کلید ایزوالتور تک
فاز قابل قطع در زیر بار

سایز ترمینال

سایز سیم ها

(میلی متر مربع)

(میلی متر مربع)

6

برای کنتور تک فاز6 :
برای کنتور سه فاز10:

--

 -2-4طریقه نام گذاری(لیبل گذاری) تجهیزات تابلو و شماره گذاری سیم کشی
 1-2-4نام گذاری پنل کنتورهای غیر دیماندی
کلیه تجهیزات داخل تابلو بایستی دارای نام گذاری باشد .این نام گذاری با برچسب مناسب و با کیفیت انجام می شود.
به عنوان نمونه برای تیپ  Aطریقه نام گذاری تجهیزات تابلو در زیر آورده شده است.
-1کلید اصلی ورودی توسط Qoمشخص می شود.
 -2ایزوالتور (جدا کننده) ورودی کنتورها  ،توسط  I1…I23مشخص می شوند هرف  Iنشان دهنده ایزوالتور و اعداد  1تا  23نشان دهنده شماره
ایزوالتور می باشد.
-3کنتورها توسط  P1…P23مشخص می شود که هرف  Pنشان دهنده کنتور و اعداد  1الی  23بیانگرشماره کنتور می باشند
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-4کلیدهای مینیاتوری خروجی  ،توسط  M1…M23مشخص می شوند ،هرف  Mنشان دهنده کلید مینیاتوری و اعداد  1تا  23نشان دهنده شماره
کلید مینیاتوری می باشد.
-5ترمینالهای خروجی با اعداد  1الی  23مشخص می شود.
 -6طریقه شماره گذاری سیم ها متناظر با شماره کنتور به ترتیب از خروجی ایزوالتورتا ترمینال خروجی انجام می شود .اعداد از خروجی اولین
ایزوالتور با شماره  1شرود و روی تمام نقاط اتصال این شماره درج می گردد.و به همین طریق تا آخرین کنتور ادامه پیدا می کند.
 -6طریقه نام گذاری تجهیزات مطابق جدول( )3-4آورده شده است.
جدول( )3-4عالئم اختصاری مورد استفاده در نام گذاری تجهیزات
شماره گذاري

رديف

نام تجهیز

عالئم اختصاري

1

کاید اصای نرندت

Q

Q0

2

ایزن تور نرندت کیتور

I

I1…. I23

3

کیتور

P

P1……P23

4

کاید یییاتورت

M

M1….. M23

5

تر ییال رنجی

--

اعداد  1تا 23

6

شماره گ ارت سی ک ی
ا تیاظر با شماره کیتوره

--

اعداد  1تا 23

براي مثال ()22+1

 2-2-4نام گذاری سیم بندی کنتورهای دیماندی
جهت اندازه گیری انرژی توسط کنتور دیماندی (اتصال ثانویه) نیاز به نمونه ولتاژ و جریان می باشد.برای نمونه گیری جریان از سی تی استفاده
می شود.جهت نام گذاری سیم کشی سی تی متناسب با ترمینال خروجی سی تی که شامل  Lو  Kاست و همچنین متناظر با فاز آن از شماره 3 ،2، 1
استفاده می شود.همچنین نمونه ولتاژ به صورت مستقیم از روی شمش گرفته می شود .برای نام گذاری نمونه ولتاژ از هروف  R,S,Tبرای فازها و
 Nبرای نول استفاده می شود .طریقه نام گذاری مطابق جدول( )4-4به صورت خالصه آورده شده است.
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جدول( )4-4عالئم اختصاری مورد استفاده در نام گذاری تجهیزات برای سیم کشی و سربندی پانل کنتور دیماندی
عالئم اختصاري

فاز -نول
نام تجهیز

رديف

نمونه جريان

نمونه ولتاژ

رنگ سیم

(از روي شمش)

(خروجی )CT

1

فاز 1

شمش ن سی تی فاز 1

R

L1,K1

رر ز

2

فاز 2

شمش ن سی تی فاز 2

S

L2,K2

زرد

3

فاز 3

شمش ن سی تی فاز 3

T

L3,K3

4

بول

شمش  /سی بول

N

-

جی
آبی

 -3-4مشخصات مکانیکی تابلو
 -1-3-4مشخصات اسکلت و ورق تابلو
 -1کلیه تابلو بایستی دارای فریم به صورت پشت بسته با نمره  1/25میلی مترباشند.و نصب آن قبل از نصب تابلو الزامی است.
 -2ضخامت ورق کلیه قسمت های تابلو با نمره  1/5میلی متر و فقط کاورها از نمره  1میلی متر استفاده شود.
 -3برای ورودی کابل تغذیه تابلو (پنل ورودی برق) جانمایی ورودی کابل مطابق جدول ( )5-4انجام می شود .و بقیه قسمت های تابلو بایستی
پوشانده شود .و به هیچ وجه باز نباشد.
جدول( :)5-4جانمایی محل ورود کابل تغذیه به تابلو
ردی(

میزان توان(کیلو وات)

کابل تغذیه

جانمایی ورود کابل

نحوه تغذیه

1

𝐷 ≤ 30

به وسیله کابل سرویس هوایی

کابل کنستانتریک 3 × 6 + 6

از قسمت باالی تابلو

2

30 < 𝐷 ≤ 50

به وسیله کابل سرویس هوایی

کابل کنستانتریک 3 × 10 + 10

از قسمت باالی تابلو

3

𝐷 < 50

به وسیله کابل سرویس زمینی

درخواستی مشترک()D

کابل مسی یاآلومینیوم با توجه به توان درخواستی

از قسمت پائین تابلو

توضیحات جدول()5-4
ال() برای درخواست های روی مرز  50کیلو وات جانمایی ورود کابل از باال و پائین پیش بینی گردد.
ب) جهت ورود کابل به تابلو به صورت هوایی از لوله پولیکا  63میلی متر و به صورت زمینی از سایز  90میلی متر استفاده می شود.این سایز برای
ورود کابل به تابلو در ن ر گرفته شود.
ج) در صورتیکه مشترک انشعاب دیماندی داشته باشد.ورودی تابلو از سمت پائین است.
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د) جهت به دست آوردن معادل توانی ،جریان های درخواستی (تبدیل آمپر به کیلو وات) از رابطه زیر استفاده می شود.
تعدادفاز ) 3یا  × (1مقدارآمپر
5

به عنوان مثال :معادل توانی یک کنتور  25آمپر تک فاز برابر است با

𝑤𝐾
در جدول ( )6-4معادل توانی با مقادیر جریانی مورد استفاده آورده شده است.

= رابطه تبدیل آمپر به توان

25 × 1
→ 𝑤𝐾؟ ≡ 𝐴 25
=5
5

جدول( :)6-4جدول معادل توانی با مقادیر جریانی استاندارد
مقدار جریان

توان تک فاز معادل

توان سه فاز معادل

ردی(

(آمپر)

(کیلو وات)

(کیلو وات)

1

9

-

5/4

2

15

-

9

3

25

5

15

4

32

6/4

19/2

 -4درب داخلی یا کاور روی تمام قسمت های داخلی تابلو نصب شده باشد (روی کنتور ها ،کلیدهای مینیاتوری،کلید اتوماتیک ،ایزوالتورها
شمشها و… )..ضمنا برش های کاور محافظ دقیق بوده و نوار الستیکی دور برش جانمایی کنتور نصب گردد.
 -5عمق تابلو به گونه ای باشد که کنتورها از دریچه خود بیرون نزند وضمنا ابعاد دریچه مناسب باشد تا امکان عبور دست ویا ابزار از آن به داخل
تابلو نباشد  .ضمناً کاور روی کنتورها شکاف مناسب جهت قرائت کنتورها با دو روش عادی و پروب نوری را داشته باشد .
 -6در مورد تابلو هایی که در فضای باز نصب می گردند نوار اسفنجی جهت آب بندی استفاده شود.
 -7درب داخلی (کاور) قسمت ایزوالتورها ،کنتورها،کلیدهای مینیاتوری و ترمینال ها از هم جدا و مجزا بوده و فقط قسمت کنتورها به صورت
لوالیی (لوال اشپیلی)می باشد و از طرف دیگر با پیچ و مهره خروسکی بسته شود و همچنین پیچ و مهره سوراخ دار و قابل پلمپ باشد.و بایستی بر روی
کاورهای یر لوالیی دستگیره کائوچویی با کیفیت مناسب تعبیه گردد.
 -8تابلو باید دارای جیب داخلی در پشت درب اصلی بوده و چک لیست کنترلی ساخت تابلو داخل آن قرار گیرد(.چک لیست تابلوهای برق مجتمع
پیوست دستورالعمل می باشد).
 -9لوالی مورد استفاده برای درب های بیرونی به صورت لوال سه تیکه پیچ شماره  8یا لوال مخفی و قفل های مورد استفاده از نود قفل زیمنسی باشد.
 -10اگر محل کنتور های تعبیه شده از تعداد تقاضای مشترکین بیشتر باشد باید کاور فلزی موقت به صورت پرچ شده روی درب داخلی قرار گیرد.
 -11در مواردی که تابلو به صورت روکار و  OUTDOORنصب می شود ؛ تابلو باید با سق( شیب دار یکطرفه با شیب  %3و لبه برگردان قطره
چکان طراهی و ساخته شود.
 -11در مواردی که تابلو به صورت توکار و  OUTDOORنصب می شود  ،آبچکان جهت محاف ت از تابلو در جانمایی محل نصب تابلو پیش بینی
گردد.
 -12درب قسمت ورودی تابلو (طرف شرکت)جهت محاف ت و جلوگیری از دسترسی افراد عادی قابل قفل کردن باشد.

صفحه 10از 23

تجهیزات شبکه توزیع نیروی برق

دستورالعمل تابلوهای کنتوری مجتمع های مسکونی و تجاری

شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان

 -13اجرای پانل خدمات ( جهت تعبیه سیم آنتن ،تلفن  ،آیفون و ) ..به عنوان قسمتی از تابلوی کنتوری ممنود می باشد.و تابلوی کنتوری بایستی
بدون پانل خدمات ساخته شود.
 -14در پانل کنتورهای یر دیماندی و پانل مشتر کین دیماندی نیاز به جانمایی مودم نمی باشد
 -15در صورتیکه طول کاور ایزوالتورها از  100سانتی متر بیشتر باشد کاور به صورت دو تکه ساخته شود.
 -16درب خارجی پانل کنتورها به صورت شیشه خور با شیشه به ضخامت  6میلی متر و به صورت توکار اجراش گردد.

 -2-3-4مشخصات رنگ و پالک و درج عالئم
 -1رنگ تابلو فیلی زیمنسی از نود الکترو استاتیک  7032یا  7035باشد.
 -2بر روی درب ورودی تابلو(محل ورود کابل تغذیه) عالئم هشدار دهنده مطابق شکل ( )1-4در ابعاد 300*200میلی متر با رنگ قرمز اسپری
گردد.

شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان

 300میلی متر

هوادث برق121:
اورژانس115:
آتش نشانی125:
خدمات فروش و پس از فروش38121:
 200میلی متر

شکل( :)1-4عالئم هشدار دهنده جهت چاپ
 -3بر روی درب تابلو ،پالک واهد اتحادیه صن( الکتریک و الکترونیک شهرستان اصفهان که شامل شماره سریال ،نام ،آدرس و تلفن شرکت
سازنده و  ...می باشد در قسمت ورودی برق به تابلو پرچ گردد.این پالک با درخواست سازنده از اتحادیه در اختیار وی قرار می گیرد.
 -4روی درب داخلی (کاور کنتورها) پالک مناسبی جهت درج شماره شناسائی مشترک و شماره واهد ساختمانی وی در ن ر گرفته شود (دارای
طلق و کا ذ)
 -5تابلو ساز ملزم به گارانتی اسکلت و رنگ تابلو به مدت دو سال ،از تاریخ ساخت تابلو است.
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 -5مشخصات ارت تابلو
 -1ترمینال ارت بایستی ترمینال مخصوص ارت (ارت شونده) باشند.
 -2درب تااابلو توسااط ساایم مساای بافتااه شااده بااه عاارم هااداقل یااک سااانتیمتر بااه بدنااه متصاال گااردد و طااول آن بایااد در هاالتی کااه درب ت اابلو
کامالً باز است تحت کشش نباشد.
 -3شمش ارت به صاورت افقای در قسا مت ترمیناال هاا اجاراش شاود و جهات همبنادی باا شامش ناول تاا قسامت ورودی کابال تغذیاه امتاداد یاباد
و سااپس بااا اسااتفاده از ساایم ارت (ساابز و زرد رنااگ) نمااره  16کااه دارای دو ساار کابلشااو اساات نساابت بااه برقااراری ارتباااط بااین شااین هااای نااول و
ارت اقاادام شااود.نحوه اجااراش بااه گونااه ای باشااد کااه فضااای الز م جهاات اتصااال کاباال تغذیااه بااه سااه فاااز و شاامش نااول وجااود داشااته باشد.شاامش
ارت بایسااتی دارای یااک سااوراخ مناسااب بااه قطاار  8میلاای متاار جهاات اتصااال ساایم ارت ورودی باشااد.این اتصااال بااه وساایله کابلشااو در قساامت
ترمینال ها به شمش ارت متصل می شود(.مطابق نقشه شماره )16
 -4شمش ارت بایستی در قسمت ورودی به صورت پیچ جوشی بدون رنگ به بدنه تابلو متصل گردد.

 -6نحوه تکمیل چک لیست تابلوهای برق مجتمع
چااک لیساات بایسااتی توسااط تااابلو ساااز  ،کارشااناس بازدیااد محاال/طراهی تکمیاال ،مهاار و امضاااش و در پرونااده مشااترک بایگااانی گااردد .در
مواردی که تاابلو مطاابق دساتورالعمل نیسات ،فارم عادم تائیاد تاابلو ،تکمیال و جهات اصاالح توساط تاابلو سااز ،تحویال مشاترک گاردد .و یاک
نسخه از آن جهت پیگیری به اتحادیه صن( الکتریک و الکترونیک (یا نماینده صن() ارسال گردد.
همچنااین اگاار امکااان نصااب کنتااور در تابلوهااای باارق مجتمااع فااراهم نباشااد مااوارد بایسااتی توسااط سرپرساات گااروه نصااب کنتااور در فاارم عاادم
تائید تابلو تکمیل و به اداره لوازم اندازه گیری امور اعالم گردد(.فرم عدم تائید پیوست دستورالعمل می باشد)
از تاابلو هاای نصاب شاده باه میاازان  %2در هار مااه توساط رئایس و ناااظر اداره لاوازم انادازه گیاری باه عنااوان ن اارت ماورد بازدیاد قارار گرفتااه و
در چک لیست مربوطه تکمیل و بایگانی گردد.

 -7مواردی که باعث خارج شدن تابلو ساز از لیست سازندگان مورد تائید شرکت می شود
 -1عدم رعایت دستورالعمل موجود با توجه به گزارشات کارشناسان بازدید محل و طراهان
-2عدم رضایت متقاضی (مواردی که باعث اتالف وقت و تحمیل هزینه های اضافی به شرکت و مشترک می شود)
- 3دریافت هزینه های اضافی از مشترک جهت اصالهات در صورت مورد تائید قرار نگرفتن تابلو
-4در صااورتی کااه طاای ارزیااابی دوره ای و مااوردی محاال فاقااد امکانااات مااورد نیاااز باشااد و امتیاااز الزم کسااب نگردد(.طبااق چااک لیساات ارزیاابی
کارگاه)
-5چنانچه مشاهده گردد که پالک تابلو ساز برروی تابلو های یر از ساخت آن کارگاه نصب گردیده است.

 -8جداول اندازه های کنتور ومودم (در صورت وجود) جهت قرار گیری رو پلی و پانچ دریچه ها
درشااکل ( ) 1-8طااول و عاارم و ارتفاااد (عمااق) کنتورنشااان شااده اساات.با توجااه بااه انااواد مختلاا( کنتااور ،ابعاااد مااورد نیاااز پلاای زیاار کنت اور
جهاات نصااب انااواد کنتااور در جاادول ( ) 1-8آورده شااده اساات.که الزم اساات ابعاااد پلاای مطااابق آن طراهاای و ساااخته شااود.الزم بااه توضاایح
اساات کااه در شااکل ( )1-8اناادازه از باااال بااه پااائین ،طااول کنتااور و از چااپ بااه راساات عاارم و اناادازه از روی صاافحه نمایشااگر تااا پشاات کنت اور
عمق در ن ر گرفته شده است.
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ارتفاش(عمق)

طول

عرم

شکل( :)1-8نمایش ابعاد کنتور
لذا جهت استقرار کامل کنتور بر روی پلی ،بایستی میزان فضای الزم در ن ر گرفته شود.بنابراین هداقل ابعاد پلی زیر کنتور جهت پوشش ابعاد
کنتورهای موجود در جدول ( )1-8آورده شده است و رعایت این فواصل الزامی است.الزم به ذکر است جزئیات نصب کنتور و نحوه
استقرار صحیح در شکل ( )2-8نشان داده است.
جدول ( )1-8هداقل ابعاد پلی زیر کنتور با توجه به ابعاد کنتور
ابعاد

عرم ()cm

طول ()cm

ردیف

کنتور/مودم

1

تک فاز

14

2

سه فاز

19

29

3

مودم(در صورت نیاز)

11

16

عمق ()cm
شکل

(اندازه از روی  LCDتا

(اندازه از چپ به راست)

(اندازه از باال به پائین)

18

7
12
7

پشت کنتور)

طول

عرم

کنتور هوشمند
4

(برای مشترکین دیماندی)

19

29

طول

12
عرم
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با توجه به جدول ( )1-8موارد زیر در طراهی و ساخت تابلو مد ن ر قرار گیرد:
 -1ابعاد پلی زیر کنتور بایستی به گونه طراهی و ساخت شود که کنتور یا مودم (در صورت وجود)به صورت کامل بر روی آن استقرار یابد.
 -2طول و عرم پلی از ابعادکنتور ها کمتر نباشد و فاصله مناسب( 3الی  4سانتی متر) نیز برای هر کنتور رعایت شود.
 -3نیاز به گذاشتن پیچ نصب کنتور نیست .و نصابان کنتور به هنگام نصب از پیچ سرمته ای جهت نصب کنتور استفاده خواهند کرد.
در اشکال ( )2-8و ( )3-8به ترتیب نحوه استقرار کامل و عدم استقرار کامل نشان داده شده است.در شکل( )2-8کنتور به همراه ترمینال کاور به
صورت کامل بر روی پلی استقرار یافته است.اما در شکل ( )3-8کنتور به همراه ترمینال کاور به صورت کامل بر روی پلی استقرار نیافته است .و دارای
بیرون زدگی می باشد(که صحیح نمی باشد).
 -4رعایت فواصل و اندازه ها مطابق شکل ( )2-8انجام شود.

درپوش ترمینال کنتور(ترمینال کاور)

هداقل عرم پلی برای
کنتور تک فاز  18و سه
فاز  29سانتی متر

فاصله هر کنتور تا کنتور بعدی  3الی  4سانتی متر

هداقل جانمایی برای کنتور تک فاز  14و سه فاز  19سانتی متر

شکل ( )2-8نحوه استقرار کامل کنتور بر روی پلی زیر کنتور با رعایت فواصل و اندازه های مناسب
بیرون زدگی ترمینال کاور از پلی

شکل ( )3-8عدم استقرار کامل کنتور بر روی پلی زیر کنتور
جهت رویت و قرائت کنتور به صورت عادی یا با پورت نوری برش هایی بر روی کاور (درپوش) با ابعاد جدول()2-8ایجاد گردد .این برش ها به
موازات محل قرار گیری کنتور ایجاد می شود که نمایشگر و پورت نوری مانند شکل( )4-8قابل رویت خواهد.
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جدول ( )2-8ابعاد برش کاور جهت رویت و قرائت کنتور و مودم به صورت عادی و قرائت با پورت نوری
ابعاد
ردیف

کنتور/مودم

1

تک فاز

10

2

سه فاز

16

17

3

مودم(در صورت نیاز)

13

10

4

کنتور هوشمند سه فاز

16

18

عرم()cm

طول ()cm

(اندازه از باال به پائین)

(اندازه از چپ به راست)

13

نمایشگر

پورت قرائت
عرم
درپوش (کاور)
طول

رویت کنتور یا مودم

شکل ( )4-8درپوش یا کاور پانل کنتورها در تابلوهای کنتوری

 -9جدول ابعاد تابلو ها و فواصل بر اساس تیپ تابلو
 -1-9هداقل ابعاد تابلو مطابق با تیپ های تابلو در در جدول ( )1-9آمده است.
در این جدول هداقل ابعاد پانل ها و قسمت های مختل( تابلو آورده شده است که رعایت آن الزامی است.

جدول( :)1-9هداقل ابعاد تابلو (تابلوهای چند کنتوری)
هداقل ابعاد پنل ورودی

هداقل ابعاد قسمت مینیاتوری

هداقل ابعاد قسمت ترمینال

از چپ به راست ()cm

از باال به پایین()cm

از باال به پایین()cm

1

A

30

15

25

2

B

30

15

25

3

C

30

15

25

4

D

30

15

25

5

E

30

15

20

6

F

30

15

20

7

G

20

15

15

ردی(

تیپ تابلو
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نکات الزامی مربوط به ساخت تابلو با توجه به فصل های ارائه شده در قبل:
 -1هداقل فاصله کنتور تک فاز  /سه فاز تا کنتور تک فاز  /سه فاز مجاور  3-4سانتی متر است.
 -2هداقل طول(اندازه از باال به پائین) پلی زیر کنتور برای کنتور تک فاز  18برای کنتور سه فاز دیجیتال و هوشمند  29سانتی متراست.
 -3هداقل عرم(اندازه از چپ به راست) پلی زیر کنتور برای کنتور تک فاز  14و کنتور سه فاز دیجیتال و هوشمند  19است.
 -4هداقل عمق برای جانمایی کنتور تک فاز  7و کنتور سه فاز دیجیتال و هوشمند  12سانتی متر است.
 -5هداقل فاصله بین پنل ورودی و پنل کنتورها جهت نصب قفل کتابی  3سانتی متر باشد.
 -6در تابلوهای ترکیبی(دیماندی و یر دیماندی) هداقل ابعاد پنل دیماندی (از چپ به راست)  35سانتی متر است.
 -7هداقل ابعاد تابلوهای خارج از تیپ های دستورالعمل بر اساس محاسبه رنج کلید ورودی از جدول ()1-9نزدیکترین تیپ رند شده به باال در ن ر گرفته شود.
 -8در صورتی که تابلو ترکیبی باشد ورودی کابل تغذیه از پائین تابلو است.
 -9در پانل ورودی ،کاور کلید اتوماتیک با ایزوالتور برای تیپ های  Fو  Gبه صورت یک تکه و برای سایر تیپ ها به صورت دو تکه است.
 -10کاور ایزوالتورها در صورتیکه طول کاور از  100سانتی متر بیشتر باشد به صورت دو تکه ساخته شود.
 -11ضریب همجواری برای جانمایی ایزوالتورها و مینیاتوری ها مطابق با تعداد کنتورها در هر ردی( در کنار هم و سپس به اندازه یک کلید فاصله رعایت شود.
 -12جهت جانمایی ورودی کابل تغذیه به تابلو از جدول ( )5-4استفاده شود.

 -13فاصله انتهای شمش رابط کابل تغذیه(لقمه)تا ک( تابلو هداقل  20سانتی متر باشد.

 -10مشخصات تجهیزات مورد استفاده برای مشترکین دیماندی
برای مشترکین دیماندی مشخصات تجهیزات مورد استفاده برای قدرت های مختل( در جدول ( )1-10آورده شده است.
جدول( :)1-10لوازم اندازه گیری دیماندی جهت انتخاب کلید ،کابل (شمش ارتباطی) ،ترانس جریان

قدرت خریداری
(کیلو وات)

سایز کلید ورودی

سایز کلید خروجی

هداکثر آمپر فشار

جهت نصب در پنل

جهت نصب در پنل

ضعی((آمپر)

ورودی تابلو

اندازه گیری

(کلید اتوماتیک)

(کلید اتوماتیک)

سیم یا شمش ارتباطی
( از کلید ورودی تا پانل
اندازه گیری)

نسبت تبدیل ترانس
جریان
(سی تی)

30

50

63

50

(4*)1*16

اتصال مستقیم

31-55

93

125

100

(3*)1*25

100/5

56-75

127

200

 160یا175

(3*)1*35

150/5

76-100

170

250

200

(3*)1*35

250/5

130-101

220

 300یا 400

250

شمش 20*5
یا (3*)1*70

250/5
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نکات مربوط به جدول (:)1-10
 -1سی تی مورد استفاده بایستی دارای کالس دقت  /5و هداقل ظرفیت  2/5ولت آمپر باشند.
 -2سایز شمش مورد استفاده جهت نصب سی تی  20*5میلی متر وهداقل دارای طول  150میلی متر باشد.
 -3فواصل مناسب بین کابل های ارتباطی از کلید تا پانل لوازم اندازه گیری دیماندی جهت قرار دادن کلمپ جریان سنج دستگاه تست کنتور ،وجود
داشته باشد.یا به عبارت دیگر کابل ها مقداری فضای باز جهت قرار دادن کلمپ جریانی را داشته باشند.

 -11مشخصات تجهیزات مورد استفاده در تابلو
در جدول( )1-11مشخصات تجهیزات مورد استفاده در تابلو آورده شده است.
جدول(:)1-11مشخصات تجهیزات مورد استفاده در تابلو
نام تجهیز

محل استفاده در تابلو

کلید اتوماتیک

پنل ورودی

ایزوالتور

پنل ورودی

سیم مسی

جهت ارتباط الکتریکی بین تجهیزات

لوال اشپیلی

لوالی کاورها

مشخصات

 -1از فهرست سازندگان و تامین کنندگان تجهیزات مورد تائید شرکت
توزیع برق شهرستان اصفهان(آخرین بروز رسانی) تهیه شود.

لوال سه تکه پیچ
شماره  8یا

لوالی درب های تابلو

 -1از جنس مر وب استفاده شود.

لوالی مخفی
قفل زیمنسی

قفل درب ها
 -1از فهرست سازندگان و تامین کنندگان تجهیزات مورد تائید شرکت

ترمینال خروجی

کنتور تک فاز:ترمینال نمره 6
کنتور سه فاز :ترمینال نمره 10

توزیع برق شهرستان اصفهان(آخرین بروز رسانی) تهیه شود.
 -2از جنس مر وب استفاده شود.
 -3همچنین برای ترمینال ارت از نود مخصوص ارت شونده استفاده شود.
 -1از فهرست سازندگان و تامین کنندگان تجهیزات مورد تائید شرکت
توزیع برق شهرستان اصفهان(آخرین بروز رسانی) تهیه شود.

ترانس جریان

در پنل دیماندی(برای مشترکین دیماندی)

پیچ و مهره

کاور تابلو

شمش

برای :شمش فاز -نول -ارت

دستگیره

روی کاورها

 -1کائوچویی و از جنس مر وب

شیشه

روی درب بیرونی قسمت کنتورها

 -1به ضخامت  6میلی متر و به صورت توکار اجراش شود

 -2داری کالس دقت 0/5:و بردن :هداقل  2/5ولت آمپر
 -1از جنس مر وب استفاده شود.
 -2از نود خروسکی تو پر با سوراخ پلمب نمره  2میلی متر
 -1از نود مسی بدون آبکاری
 -2به صورت پیچ و مهره
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دستورالعمل تابلوهای کنتوری مجتمع های مسکونی و تجاری

شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان

 -12اصالح و بروز رسانی تابلوهایی که از قبل ساخته شده اند
در خصوص تابلوهایی که قدیمی بوده و جانمایی کنتور برای آینده پیش بینی شده است .اما تابلو با دستورالعمل جاری مطابقت ندارد مانند روال زیر عمل خواهد
شد.
 -1در صورتیکه سازنده تابلو در وندور لیست شرکت باشد ،تابلو ساز مطابق دستورالعمل جاری نسبت به بروز نمودن تابلو و انجام اصالهات اقدام نموده و سپس
تابلو را با چک لیست و پالک جدید تحویل مشترک می نماید.
 -2در صورتیکه تابلو ساز در وندور لیست جاری شرکت نیست و تابلو قابلیت بروز شدن مطابق دستورالعمل جاری را دارد ،اصالهات توسط تابلو ساز ذی صالح با
چک لیست و پالک جدید انجام می شود.
 -3در صورتیکه تابلو قابلیت بروز رسانی و اصالهات را ندارد تابلو موجود برکنار،و تابلو با مشخصات دستورالعمل جایگزین گردد.

 -13نحوه نصب تابلو
 -1تابلوی کنتوری به سه روش توکار  ،روکار ایستاده و روکار دیوار کوب نصب می شود در نود ایستاده نصب تابلو روی پایه الزامی می باشد و
جهت نصب تابلو به صورت دیوار کوب استفاده از رول بولت الزامی می باشد .نصب تابلو های بیش از  12کنتور به صورت دیوار کوب ممنود
می باشد و باید با اهداث سکو برروی زمین قرار گیرد که الزمست پس از اهداث سکو از سنگ برای پوشاندن اطراف سکو استفاده گردد .
 -2ارتفاد نصب تابلو با در ن رگرفتن ضوابط زیر به ترتیب اولویت تعیین می گردد:
الویت اول:محور تابلو در ارتفاد  150سانتیمتر از ک( تمام شده قرار گیرد .
الویاات دوم:در صااورت امکااان پااذیر نبااودن الویاات اول هااداکثر ارتفاااد نمراتااور باااالترین کنتااور از 220سااانتیمتر بیش اتر و هااداقل ارتفاااد پااایین
ترین نمراتور کنتور از  80سانتیمترکمتر نباشد.
 -3محل نصب تابلوکنتوری باید در نزدیکترین فاصله ممکن از درب نفررو(یک الی سه متر)در طبقه همک( درقسمت مشاعات ساختمان و هتی
االمکان در مکانی مسق( تعبیه شود به نحوی که به راهتی قابل دسترسی و قرائت باشد(.اولویت در نصب تابلو کنتوری در البی ساختمان بعد از درب
نفررو می باشد)
 -4محاال نصااب تااابلو بایااد باارای بازدیااد  ،قرائاات و تعمیاارات توسااط ماااموران شاارکت توزیااع باارق در تمااامی ساااعات ش ابانه روز قاباال دسااترس
باشد(نصب تابلو در مکانهای اختصاصی ممنود است)
 -5دقاات شااود درب ورودی ساااختمان باارروی درب تااابلو باااز نشااده و امکااان برخااورد نداشااته باشااد و مقاباال تااابلو هااداقل  1/5متاار فضااای
آزاد وجود داشته باشد.
 – 6قرارگیااری تااابلو کنتااوری در محاال ورودی و رمااپ پارکینااگ  ،زیاار راه پلااه ،زیاار زمین،طبقااات ،محاال پااارک وساایله نقلیااه و مکانهااایی کااه
دسترسی به آن مشکل است بر خالف مقررات می باشد.
 -7جانماایی تااابلو کنتااوری در محلهااایی کااه در طبقااه زیاار زماین آن انباااری هااا یااا فضاااهای یار عمااومی قارار گرفتااه اساات بااه دلیاال عبااور مساایر
کابلهای ورودی و خروجی از فضای یر مشاد ،مجاز نمی باشد.
 -8محل نصب تابلوهای واهدهای تجاری در صورتیکه همه واهدها از یک محل وارد و خارج شوند(پاساژتجاری)دریک محل و دارای شرایط
تابلوهای کنتوری مجموعه های مسکونی می باشد.
 -9درصورتی که واهدهای تجاری دارای درب مجزا باشند می بایست تابلو کنتوری آنها نیز بصورت مستقل نصب گردد.
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تجهیزات شبکه توزیع نیروی برق
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شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان

 -10نصب تابلوهای کنتوری با سه کنتور و بیشتر الزاما ًبصورت نصب توکار صورت گیرد و وجود فرِیم در اینگونه تابلوها الزامی است.
 -11همچنین در خصوص تابلوهای تک کنتوری و دو کنتوری عالوه بر نصب توکار امکان نصب رو کار نیز وجود دارد که در صورت نصب
رو کار استفاده از رول بولت الزامی است.
 -12ضخامت دیوار جهت نصب تابلو به نحوی باشد که هداقل  10سانتیمتر پشت تابلو تیغه چینی توسط آجر وجود داشته باشد .
 -13تا هد امکان محل نصب کنتورهای برق و گاز در دو جبهه مخال( طراهی و در ن ر گرفته شود .
-14رعایت هریم تابلوی کنتوری بر قاز تاسیسات آب و آتش نشانی و تاسیسات گاز به میزان  0/5متر در تمامی جهات الزامی است

 -14نحوة لوله گذاری و کابل کشی جهت تغذیه تابلو
 -1در ساختمانهایی که از دو وجه یا بیشتر به معابر عمومی مشرف می باشند ،انتخاب مسیر برق رسانی از طریق استعالم از امور برق مربوطه
خواهد بود.
 -2جهت عبور کابل تغذیه بایستی لوله پی وی سی فشار قوی داخل دیوار با سایز مناسب از زیر و باالی تابلو به سمت خارج ساختمان مطابق طرح
صورت پذیرد به نحوی که کمترین خمش(هداکثر دو خم)در طول مسیر داشته باشیم و در زوایا از زانوی  45درجه استفاده شود.
 -3سایز لوله پی وی سی جهت مسیر تغذیه هوایی نمره  63و جهت مسیر تغذیه زمینی متناسب با سایز کابل و هداقل نمره  90میباشد
همچنین در هنگام لوله گذاری یک رشته طناب پیشرو جهت سهولت کابل کشی در داخل لوله ها تعبیه شده و از بیرون ساختمان تا داخل تابلو آورده
شود.
 -4محل ورودی لوله زمینی با پوشش مناسب به نحو مطلوبی آب بندی شود تا از ورود خاک و رطوبت به داخل آن جلوگیری شود همچنین
در لوله های هوایی جهت جلوگیری از ورود آب باران به داخل لوله در محل ورودی لوله از یک زانو به سمت پایین استفاده گردد.
 -5عمق کانال دفنی جهت لوله گذاری مسیر کابل تغذیه  80سانتیمتر از ک( تمام شده می باشد به نحوی که خروجی لوله به سمت معبر
عمومی تا  20سانتیمتر به خارج ساختمان امتداد یابد( این محل نشانه گذاری شود تا در زمان کابل کشی به راهتی قابل دسترسی باشد )همچنین لوله
در محل ورود به تابلو دقیقا ًبه زیر کلید اصلی ورودی تابلو منتهی شود.
 -6در لوله گذاری زمینی استفاده از ماسه بادی اطراف لوله و آجر و نوار زرد هشدار دهنده بر روی لوله الزامی است .
 -7در هنگام لوله گذاری رعایت هریم کابل برق با تاسیسات آب در مسیر های موازی و متقاطع  30سانتیمتر و با تاسیسات گاز در مسیر های موازی
یک متر و در مسیرهای متقاطع نیم متر الزامی می باشد.
 -8اگر به واسطه وجود پارکینگ در طبقه زیرین ساختمان تعبیه لوله به روش دفنی امکان پذیر نباشد ،با هماهنگی مهندس ناظر برق و امور برق
مربوطه می توان روشهایی از قبیل نصب لوله مناسب ،سینی های استاندارد درب دار با عرم مناسب ،کانال های سیمانی دارای برچسب از سق( طبقه
زیرین  ،پیش بینی لوله در بتن سق( (با رعایت شعاد خمش در محل ورود به بتن) و یا روشهای مناسب دیگر ساختمان استفاده نمود (استفاده از
پوشش هایی ن یر کناف یا لوله های فلکسی مورد تایید نمی باشد).
 -9سینی کابل و تجهیزات فلزی مشابه می بایست داری ارتینگ مناسب و همبندی الزم در نقاط اتصال مطابق استاندارد بوده و با کنترل ناظر برق
ساختمان در فواصل مناسب به سیستم ارت ساختمان متصل گردد.
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شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان

 -10هتی االمکان مسیر عبور سینی های برق نباید هیچ گونه تداخل و یا تقاطعی با دیگر تاسیسات از قبیل گاز و آب داشته باشد و در صورتی که
محدودیت های اجرا این امر را یر ممکن سازد  ،بایستی در نقاط تقاطع از پانل (کناف) ضد هریق و رطوبت استفاده گردد به نحوی که اطراف سینی
برق و لوله های تاسیسات را به طور کامل پوشش دهد.
 -11در مجتمع ها و ساختمانهای بزرگ که تعداد تابلو کنتوری بیش از یک دستگاه بوده کیفیت لوله گذاری و مسیر تغذیه با هماهنگی مهندس ناظر
و امور برق تعیین گردد.
 -12قرار گیری هر گونه لوله برق یا کابل در درز انقطاد بین دو ساختمان ممنود است .
 -13کلیه مسیرهای کابل کشی می بایست از قسمتهای مشاد ساختمان عبور نماید .
 -14برای تابلوهای تک کنتوری و دو کنتوری تک فاز و تک کنتوری سه فاز کامپوزیتی که تابلو به صورت روکار نصب می گردد نیازی به نصب
لوله جهت عبور کابل سرویس نمی باشد و تغذیه به صورت هوایی انجام می شود.
 -15در مواردی که شبکه زمینی می باشد تغذیه به صورت کابل زمینی از اولین تابلو پیاده روی صورت می گیرد.
نحوه لوله گذاری و هفظ هرائم مطابق شکل ( )1-14می باشد

شکل ( :)14-1نحوه لوله گذاری و رعایت هریم برای تغذیه تابلو کنتوری

-15الزامات تجهیزات و اتصاالت الکتریکی در ساختمان
 -1اجرات مبیدت اصای در یاگرد ات بتن اح یا اسجات فازت ن نصل شبجب ت مبید شده ا لدارل از سب بیابه بب شییب اصای ار در ار باک
ن ات ال بب شییب ار تاباو کیتور سا تمان ،اجبارت استا
 -2کایب ر مت ات فازت تاباو ات برق ا بدبب ن درب تاباوه ،سییی ات کابل ،اسجات فازت سا تمان ن ااا باید بب ات ال ز ین سا تمان ت ل گرددا
 -3ات ال سی ا بب شییب ا بای تی با استفاده از کابا و ن پرس صحیح ن بب کارگیرت پین ن هره ت یاسا ابها شودا
 -4ات ا ضعیت ،شل ن غیر استابدارد ی توابد باعث اشجال در بهره بردارت ،آسیا بب رف کییده ات ل اس ،از بین رفتن سریع عایه سی ا ن
کابل ا ن لتی نروع آتش سوزت شودا
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تجهیزات شبکه توزیع نیروی برق

دستورالعمل تابلوهای کنتوری مجتمع های مسکونی و تجاری

شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان
ا ،دار ات رنجی ،کاید ا ،فیوز ا ن دیگر تههیزا ب ا شده باید دارات برچ ا ات

خص ن دایمی باشید تا بتوان

 -5کایب تر ییال ا ن سرسی
آن ا را شیاسایی کردا
 -6بای تی کایب آپارتمان ا ن اعا بب کاید  RCCBا کاید یا نسیاب لفاظتی جریان باریمابدهه با جریان عا ل لداکثر  30یای آ پر ن ز ان راع
 200یای نابیب ههز گردبدا
 -7بر ات جاوگیرت از ایهاد بوسان نلتاژ در شبجب ات برق ،آساب ور ا بای تی ههز بب ا حدند کییده جریانه باشیدا
 -8سی ک ی سا تمان با سی لفاظتی اسی سو ه اجراء گرددا
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شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان

 -16فهرست نقشه ها
جدول شماره ( :)1-16لیست نقشه
عنوان نقشه

توضیحات

ردی(

شماره نقشه

نقشه های تیپ تابلو های کنتوری

نقشه تابلوهای کنتوری از  3کنتور تا  22کنتور آورده شده

( تیپ های )A,B,C,D,E,F,G

است

1

نقشه شماره  1تا 7

2

نقشه شماره 8

تک کنتوره تک فاز کامپوزیتی یا ابعاد 25 × 35 × 13

3

نقشه شماره 9

تک کنتوره تک فاز کامپوزیتی یا ابعاد 21 × 31 × 13

4

نقشه شماره 10

دو کنتوره تک فاز کامپوزیتی

5

نقشه شماره 11

تک کنتوره سه فاز کامپوزیتی

6

نقشه شماره 12

نحوه اتصال تابلوی کنتوری با تابلوی هر واهد

7

نقشه شماره 13

نمای درب و کاور تابلوهای مشترکین یر دیماندی

8

نقشه شماره14

نمای بیرونی تابلوهای مشترکین یر دیماندی

9

نقشه شماره 15

10

نقشه شماره 16

11

نقشه شماره 17

12

نقشه شماره 18

13

نقشه شماره 19

این تابلو ها با بدنه کامپوزیت می باشد و فقط توسط تابلو سازان
مطابق نقشه مونتاژ خواهد شد.
این تابلو ها با بدنه کامپوزیت می باشد و فقط توسط تابلو سازان
مطابق نقشه مونتاژ خواهد شد.
این تابلو ها با بدنه کامپوزیت می باشد و فقط توسط تابلو سازان
مطابق نقشه مونتاژ خواهد شد.
این تابلو ها با بدنه کامپوزیت می باشد و فقط توسط تابلو سازان
مطابق نقشه مونتاژ خواهد شد.
دراین نقشه نحوه ارتباط تابلو کنتوری وتابلوی هر واهد آورد
شده است.
در این نقشه جزئیات کاورهای مورد استفاده در تابلو آورده
شده است.
در این نقشه نمای بیرونی تابلوهای مشترکین یر دیماندی
آورده شده است.

نمای دیاگرام تک خطی تابلو های مشترکین یر

در این نقشه نحوه اتصال تجهیزات در تابلوی کنتور آورده شده

دیماندی -به عنوان نمونه تیپ E

است.

جزئیات اجرای شمش ارت  -شمش های رابط -پشت

در این نقشه جزئیات اجرای شمش ارت ،شمش های ارتباطی و

بندها

پشت بندها آورده شده است.
در این نقشه انشعابات عادی و دیماندی به صورت ترکیبی

نقشه تابلوی ترکیبی (دارای انشعاب عادی و دیماندی  30کیلو وات)

آورده شده است.قسمت دیماندی به صورت مستقیم برقدار می
شود و در قسمت یر دیماندی مطابق با تیپ های تابلوهای
کنتوری مونتاژ خواهد شد
در این نقشه انشعابات عادی و دیماندی به صورت ترکیبی

تابلوی ترکیبی (انشعاب عادی و دیماندی بیش از  30کیلو

آورده شده است.در قسمت دیماندی سیم کشی با سی تی انجام

وات)

می شود .در قسمت یر دیماندی مطابق با تیپ های تابلوهای
کنتوری مونتاژ خواهد شد

نمای بیرونی تابلوی ترکیبی( انشعاب عادی و دیماندی)

در این نقشه نمای بیرونی تابلوهای ترکیبی آورده شده است.

صفحه 22از 23

تجهیزات شبکه توزیع نیروی برق

دستورالعمل تابلوهای کنتوری مجتمع های مسکونی و تجاری

شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان
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صفحه 23از 23

8

ﺗﻮﺿــــــﯿﺤﺎت

7

ﺳــــﻤﺒﻞ

KW.h

) ورودي ﺑــﺮق ازوﺳـــﻂ(

ﺗــــﺎﺑﻠﻮ ﻣﺠﻤﻮﻋــــﻪ ﺗﯿــــﭗA

ﺟ ﯿﺐ ﻧﻘﺸــﻪ

اﯾﺰوﻻﺗﻮرﻫــﺎ
ﮐﻠﯿــﺪ اﺻــﻠﯽ
ﮐﺎﺑــﻞ ورودي

ﭘﺎﻧــﻞ

ﻣﺤﻞ ﭘﺮﭺ ﭘﻼﻙ ﺗﺎﺑﻠﻮ

ﮐﻨﺘــــــﻮر ﺑـــﺮق )اﺑﻌــــﺎد ﺗـــــــﺎﺑﻠﻮ ﺑﺮاﺳـــــﺎس ﮐﻨﺘﻮرﻫــــــﺎي دﯾﺠﯿﺘـــــــﺎل ﻃـﺮاﺣﯽ ﻣﯿﮕـــــﺮدد(

ﮐﻠﯿـــــﺪ ﻣﯿﻨﯿــــــــﺎﺗﻮري

ﺗﺮﻣﯿﻨــــــﺎل

اﯾـــــﺰوﻻﺗﻮر

ﺷﻤﺶ ارت

ﮐﻠﯿــــــﺪ اﺗﻮﻣﺎﺗﯿــــــﮏ

ﺷــﻤﺶ ﻧــﻮل

ﺻــــﻔﺤﻪ

1

از

19

6

1

5

KW.h

KW.h

KW.h

KW.h

KW.h

KW.h

4

KW.h

KW.h

KW.h

KW.h

ﺷــــﺮﮐﺖ ﺗﻮزﯾــــﻊ ﻧــــﯿﺮوي ﺑــــﺮق
ﺷﻬﺮﺳـــــﺘﺎن اﺻـــــﻔﻬﺎن

3

١۶٠ or ١٧۵ A

ﭘﯿـــﭻ ﺟﻮﺷـــﯽ

ﺣــﺪاﻗﻞ  20ﺳــــﺎﻧﺘﯽ ﻣــــﺘﺮ

KW.h

KW.h

KW.h

KW.h

ﻣﻬﻨﺪس
دادﺧﻮاه

ﺗﺼــــــﻮﯾﺐ ﮐﻨﻨـــــﺪه
آﻗـﺎي
ﺟﻨﺘﯿــــــﺎن

2

KW.h

KW.h

KW.h

KW.h

KW.h

KW.h

KW.h

KW.h

ﺗﺄﯾﯿــــــﺪ ﮐﻨﻨـــــﺪه
ﻣﻬﻨﺪس ﺻـــﺎﻟﺢ
ﻣﻬﻨﺪس ﺟﺎوري

ﺗﻬﯿــــﻪ ﮐﻨﻨـــــﺪه

1

ﺗــــﺎرﯾﺦ

آذرﺑــﺎد

ﻣﻬﻨﺪس

1398/11/15

A

B

C

D

وﯾــــﺮاﯾﺶ

04

8

ﺗﻮﺿــــــﯿﺤﺎت

ﺟ ﯿﺐ ﻧﻘﺸــﻪ

اﯾﺰوﻻﺗﻮرﻫــﺎ
ﮐﻠﯿــﺪ اﺻــﻠﯽ
ﮐﺎﺑــﻞ ورودي

ﭘﺎﻧــﻞ

ﻣﺤﻞ ﭘﺮﭺ ﭘﻼﻙ ﺗﺎﺑﻠﻮ

ﮐﻨﺘــــــﻮر ﺑـــﺮق )اﺑﻌــــﺎد ﺗـــــــﺎﺑﻠﻮ ﺑﺮاﺳـــــﺎس ﮐﻨﺘﻮرﻫــــــﺎي دﯾﺠﯿﺘـــــــﺎل ﻃـﺮاﺣﯽ ﻣﯿﮕـــــﺮدد(

ﮐﻠﯿـــــﺪ ﻣﯿﻨﯿــــــــﺎﺗﻮري

ﺗﺮﻣﯿﻨــــــﺎل

اﯾـــــﺰوﻻﺗﻮر

ﺷﻤﺶ ارت

ﮐﻠﯿــــــﺪ اﺗﻮﻣﺎﺗﯿــــــﮏ

ﺷــﻤﺶ ﻧــﻮل

ﺻــــﻔﺤﻪ

2

از

19

7

ﺳــــﻤﺒﻞ

KW.h

ﺗــــﺎﺑﻠﻮ ﻣﺠﻤﻮﻋــــﻪ ﺗﯿــــﭗB

)ورودي ﺑــﺮق از ﺳــﻤﺖ راﺳــﺖ (

6

5

2

4

١۶٠ or ١٧۵ A

ﺣــﺪاﻗﻞ  20ﺳــــﺎﻧﺘﯽ ﻣــــﺘﺮ
ﭘﯿـــﭻ ﺟﻮﺷـــﯽ

ﺷــــﺮﮐﺖ ﺗﻮزﯾــــﻊ ﻧــــﯿﺮوي ﺑــــﺮق
ﺷﻬﺮﺳـــــﺘﺎن اﺻـــــﻔﻬﺎن

3

KW.h

KW.h

KW.h

KW.h

KW.h

2

KW.h

KW.h

KW.h

KW.h

دادﺧﻮاه

ﺗﺄﯾﯿــــــﺪ ﮐﻨﻨـــــﺪه

KW.h

KW.h

KW.h

KW.h

ﻣﻬﻨﺪس

ﺗﺼــــــﻮﯾﺐ ﮐﻨﻨـــــﺪه
آﻗـﺎي
ﺟﻨﺘﯿــــــﺎن

ﻣﻬﻨﺪس ﺻـــﺎﻟﺢ

KW.h

KW.h

KW.h

KW.h

ﺗﻬﯿــــﻪ ﮐﻨﻨـــــﺪه

KW.h

ﻣﻬﻨﺪس ﺟﺎوري

ﻣﻬﻨﺪس
آذرﺑــﺎد

1

ﺗــــﺎرﯾﺦ

1398/11/15

A

B

C

D

وﯾــــﺮاﯾﺶ

04

8

ﺗﻮﺿــــــﯿﺤﺎت

7

ﺳــــﻤﺒﻞ

KW.h

ﻣﺤﻞ ﭘﺮﭺ ﭘﻼﻙ ﺗﺎﺑﻠﻮ

ﭘﺎﻧــﻞ

ﺟﯿﺐ ﻧﻘﺸــﻪ

6

اﯾﺰوﻻﺗﻮرﻫــﺎ
ﮐﻠﯿــﺪ اﺻــﻠﯽ
ﮐﺎﺑــﻞ ورودي

ﺗــــﺎﺑﻠﻮ ﻣﺠﻤﻮﻋــــﻪ ﺗﯿــــﭗ c

)ورودي ﺑــﺮق از ﺳــﻤﺖ راﺳــﺖ (

ﮐﻨﺘــــــﻮر ﺑـــﺮق )اﺑﻌــــﺎد ﺗـــــــﺎﺑﻠﻮ ﺑﺮاﺳـــــﺎس ﮐﻨﺘﻮرﻫــــــﺎي دﯾﺠﯿﺘـــــــﺎل ﻃـﺮاﺣﯽ ﻣﯿﮕـــــﺮدد(

ﮐﻠﯿـــــﺪ ﻣﯿﻨﯿــــــــﺎﺗﻮري

ﺗﺮﻣﯿﻨــــــﺎل

اﯾـــــﺰوﻻﺗﻮر

ﺷﻤﺶ ارت

ﮐﻠﯿــــــﺪ اﺗﻮﻣﺎﺗﯿــــــﮏ

ﺷــﻤﺶ ﻧــﻮل

ﺻــــﻔﺤﻪ

3

از

19

3

5

4

ﺷــــﺮﮐﺖ ﺗﻮزﯾــــﻊ ﻧــــﯿﺮوي ﺑــــﺮق
ﺷﻬﺮﺳـــــﺘﺎن اﺻـــــﻔﻬﺎن

١٢۵A

3

ﭘﯿـــﭻ ﺟﻮﺷـــﯽ

KW.h

KW.h

KW.h

ﻣﻬﻨﺪس
دادﺧﻮاه

ﺗﺼــــــﻮﯾﺐ ﮐﻨﻨـــــﺪه
آﻗـﺎي
ﺟﻨﺘﯿــــــﺎن

2

KW.h

KW.h

KW.h

KW.h

KW.h

KW.h

KW.h

ﺗﺄﯾﯿــــــﺪ ﮐﻨﻨـــــﺪه
ﻣﻬﻨﺪس ﺻـــﺎﻟﺢ
ﻣﻬﻨﺪس ﺟﺎوري

KW.h

KW.h

KW.h

KW.h

ﺗﻬﯿــــﻪ ﮐﻨﻨـــــﺪه
ﻣﻬﻨﺪس
آذرﺑــﺎد

1

ﺗــــﺎرﯾﺦ

1398/11/15

A

B

C

D

وﯾــــﺮاﯾﺶ

04

8

ﺗﻮﺿــــــﯿﺤﺎت

7

ﺳــــﻤﺒﻞ

KW.h

ﻣﺤﻞ ﭘﺮﭺ ﭘﻼﻙ ﺗﺎﺑﻠﻮ

ﭘﺎﻧــﻞ

اﯾﺰوﻻﺗﻮرﻫــﺎ
ﮐﻠﯿــﺪ اﺻــﻠﯽ
ﮐﺎﺑــﻞ ورودي

ﺟﯿﺐ ﻧﻘﺸــﻪ

ﺗــــﺎﺑﻠﻮ ﻣﺠﻤﻮﻋــــﻪ ﺗﯿــــﭗD

ﮐﻨﺘــــــﻮر ﺑـــﺮق )اﺑﻌــــﺎد ﺗـــــــﺎﺑﻠﻮ ﺑﺮاﺳـــــﺎس ﮐﻨﺘﻮرﻫــــــﺎي دﯾﺠﯿﺘـــــــﺎل ﻃـﺮاﺣﯽ ﻣﯿﮕـــــﺮدد(

ﮐﻠﯿـــــﺪ ﻣﯿﻨﯿــــــــﺎﺗﻮري

ﺗﺮﻣﯿﻨــــــﺎل

اﯾـــــﺰوﻻﺗﻮر

ﺷﻤﺶ ارت

ﮐﻠﯿــــــﺪ اﺗﻮﻣﺎﺗﯿــــــﮏ

ﺷــﻤﺶ ﻧــﻮل

ﺻــــﻔﺤﻪ

4

از

19

)ورودي ﺑــﺮق از ﺳــﻤﺖ راﺳــﺖ (

6

5

4

4

١٠٠A

ﺣــﺪاﻗﻞ  20ﺳــــﺎﻧﺘﯽ ﻣــــﺘﺮ

ﺷــــﺮﮐﺖ ﺗﻮزﯾــــﻊ ﻧــــﯿﺮوي ﺑــــﺮق
ﺷﻬﺮﺳـــــﺘﺎن اﺻـــــﻔﻬﺎن

ﭘﯿـــﭻ ﺟﻮﺷـــﯽ

3

KW.h

KW.h

KW.h

KW.h

ﻣﻬﻨﺪس
دادﺧﻮاه

ﺗﺼــــــﻮﯾﺐ ﮐﻨﻨـــــﺪه
آﻗـﺎي
ﺟﻨﺘﯿــــــﺎن

2

KW.h

KW.h

KW.h

ﺗﺄﯾﯿــــــﺪ ﮐﻨﻨـــــﺪه
ﻣﻬﻨﺪس ﺻـــﺎﻟﺢ
ﻣﻬﻨﺪس ﺟﺎوري

KW.h

KW.h

KW.h

ﺗﻬﯿــــﻪ ﮐﻨﻨـــــﺪه
ﻣﻬﻨﺪس
آذرﺑــﺎد

1

A

B

C

ﺗــــﺎرﯾﺦ

1398/11/15

D

وﯾــــﺮاﯾﺶ

04

8

ﺗﻮﺿــــــﯿﺤﺎت

7

ﺳــــﻤﺒﻞ

KW.h

6

ﻣﺤﻞ ﭘﺮﭺ ﭘﻼﻙ ﺗﺎﺑﻠﻮ

ﭘﺎﻧــﻞ

ﺟ ﯿﺐ ﻧﻘﺸــﻪ

اﯾﺰوﻻﺗﻮرﻫــﺎ
ﮐﻠﯿــﺪ اﺻــﻠﯽ
ﮐﺎﺑــﻞ ورودي

ﺗــــﺎﺑﻠﻮ ﻣﺠﻤﻮﻋــــﻪ ﺗﯿــــﭗE

ﮐﻨﺘــــــﻮر ﺑـــﺮق )اﺑﻌــــﺎد ﺗـــــــﺎﺑﻠﻮ ﺑﺮاﺳـــــﺎس ﮐﻨﺘﻮرﻫــــــﺎي دﯾﺠﯿﺘـــــــﺎل ﻃـﺮاﺣﯽ ﻣﯿﮕـــــﺮدد(

ﮐﻠﯿـــــﺪ ﻣﯿﻨﯿــــــــﺎﺗﻮري

ﺗﺮﻣﯿﻨــــــﺎل

اﯾـــــﺰوﻻﺗﻮر

ﺷﻤﺶ ارت

ﮐﻠﯿــــــﺪ اﺗﻮﻣﺎﺗﯿــــــﮏ

ﺷــﻤﺶ ﻧــﻮل

ﺻــــﻔﺤﻪ

5

از

19

)ورودي ﺑــﺮق از ﺳــﻤﺖ راﺳــﺖ (

5

5

4

ﺷــــﺮﮐﺖ ﺗﻮزﯾــــﻊ ﻧــــﯿﺮوي ﺑــــﺮق
ﺷﻬﺮﺳـــــﺘﺎن اﺻـــــﻔﻬﺎن

3

٧۵ or ٨٠ A

ﺣــﺪاﻗﻞ  20ﺳــــﺎﻧﺘﯽ ﻣــــﺘﺮ

ﭘﯿـــﭻ ﺟﻮﺷـــﯽ

KW.h

KW.h

ﻣﻬﻨﺪس
دادﺧﻮاه

ﺗﺼــــــﻮﯾﺐ ﮐﻨﻨـــــﺪه
آﻗـﺎي
ﺟﻨﺘﯿــــــﺎن

2

KW.h

KW.h

KW.h

KW.h

KW.h

ﺗﺄﯾﯿــــــﺪ ﮐﻨﻨـــــﺪه
ﻣﻬﻨﺪس ﺻـــﺎﻟﺢ
ﻣﻬﻨﺪس ﺟﺎوري

ﺗﻬﯿــــﻪ ﮐﻨﻨـــــﺪه
ﻣﻬﻨﺪس
آذرﺑــﺎد

1

A

B

C

ﺗــــﺎرﯾﺦ

1398/11/15

D

وﯾــــﺮاﯾﺶ

04

8

ﺗﻮﺿــــــﯿﺤﺎت

7

ﺳــــﻤﺒﻞ

KW.h

ﺟ ﯿﺐ ﻧﻘﺸــﻪ

)ورودي ﺑــﺮق از ﺳــﻤﺖ راﺳــﺖ (

ﺗــــﺎﺑﻠﻮ ﻣﺠﻤﻮﻋــــﻪ ﺗﯿــــﭗ F

ﮐﻨﺘــــــﻮر ﺑـــﺮق )اﺑﻌــــﺎد ﺗـــــــﺎﺑﻠﻮ ﺑﺮاﺳـــــﺎس ﮐﻨﺘﻮرﻫــــــﺎي دﯾﺠﯿﺘـــــــﺎل ﻃـﺮاﺣﯽ ﻣﯿﮕـــــﺮدد(

ﮐﻠﯿـــــﺪ ﻣﯿﻨﯿــــــــﺎﺗﻮري

ﺗﺮﻣﯿﻨــــــﺎل

اﯾـــــﺰوﻻﺗﻮر

ﺷﻤﺶ ارت

ﮐﻠﯿــــــﺪ اﺗﻮﻣﺎﺗﯿــــــﮏ

ﺷــﻤﺶ ﻧــﻮل

ﺻــــﻔﺤﻪ

6

از

19

6

5

6

4

٧۵ or ٨٠ A

ﺣــﺪاﻗﻞ  20ﺳــــﺎﻧﺘﯽ ﻣــــﺘﺮ

ﺷــــﺮﮐﺖ ﺗﻮزﯾــــﻊ ﻧــــﯿﺮوي ﺑــــﺮق
ﺷﻬﺮﺳـــــﺘﺎن اﺻـــــﻔﻬﺎن

ﭘﯿـــﭻ ﺟﻮﺷـــﯽ

3

KW.h

دادﺧﻮاه

KW.h

ﻣﻬﻨﺪس

ﺗﺼــــــﻮﯾﺐ ﮐﻨﻨـــــﺪه
آﻗـﺎي
ﺟﻨﺘﯿــــــﺎن

2

KW.h

ﺗﺄﯾﯿــــــﺪ ﮐﻨﻨـــــﺪه
ﻣﻬﻨﺪس ﺻـــﺎﻟﺢ
ﻣﻬﻨﺪس ﺟﺎوري

ﺗﻬﯿــــﻪ ﮐﻨﻨـــــﺪه
ﻣﻬﻨﺪس
آذرﺑــﺎد

1

A

B

C

ﺗــــﺎرﯾﺦ

1398/11/15

D

وﯾــــﺮاﯾﺶ

04

8

ﺗﻮﺿــــــﯿﺤﺎت

7

ﺳــــﻤﺒﻞ

KW.h

ﺗــــﺎﺑﻠﻮ ﻣﺠﻤﻮﻋــــﻪ ﺗﯿــــﭗG

ﺟﯿﺐ ﻧﻘﺸــﻪ

اﯾﺰوﻻﺗﻮرﻫــﺎ
ﮐﺎﺑــﻞ ورودي

ﭘﺎﻧــﻞ

ﻣﺤﻞ ﭘﺮﭺ ﭘﻼﻙ ﺗﺎﺑﻠﻮ

ﮐﻨﺘــــــﻮر ﺑـــﺮق )اﺑﻌــــﺎد ﺗـــــــﺎﺑﻠﻮ ﺑﺮاﺳـــــﺎس ﮐﻨﺘﻮرﻫــــــﺎي دﯾﺠﯿﺘـــــــﺎل ﻃـﺮاﺣﯽ ﻣﯿﮕـــــﺮدد(

ﮐﻠﯿـــــﺪ ﻣﯿﻨﯿــــــــﺎﺗﻮري

ﺗﺮﻣﯿﻨــــــﺎل

اﯾـــــﺰوﻻﺗﻮر

ﺷﻤﺶ ارت

ﮐﻠﯿــــــﺪ اﺗﻮﻣﺎﺗﯿــــــﮏ

ﺷــﻤﺶ ﻧــﻮل

ﺻــــﻔﺤﻪ

7

از

19

)ورودي ﺑــﺮق از ﺳــﻤﺖ راﺳــﺖ (

6

7

5

4

ﭘﯿـــﭻ ﺟﻮﺷـــﯽ

ﺷــــﺮﮐﺖ ﺗﻮزﯾــــﻊ ﻧــــﯿﺮوي ﺑــــﺮق
ﺷﻬﺮﺳـــــﺘﺎن اﺻـــــﻔﻬﺎن

3

KW.h

ﻣﻬﻨﺪس
دادﺧﻮاه

ﺗﺼــــــﻮﯾﺐ ﮐﻨﻨـــــﺪه
آﻗـﺎي
ﺟﻨﺘﯿــــــﺎن

2

KW.h

KW.h

ﺗﺄﯾﯿــــــﺪ ﮐﻨﻨـــــﺪه
ﻣﻬﻨﺪس ﺻـــﺎﻟﺢ
ﻣﻬﻨﺪس ﺟﺎوري

ﺗﻬﯿــــﻪ ﮐﻨﻨـــــﺪه
ﻣﻬﻨﺪس
آذرﺑــﺎد

1

ﺗــــﺎرﯾﺦ

1398/11/15

A

B

C

D

وﯾــــﺮاﯾﺶ

04

ﺻــــﻔﺤﻪ

8

8

7

ﺗﻮﺿــــــﯿﺤﺎت

ﮐﻨﺘـــﻮر ﺗـــﮏ ﻓـــﺎز ﺑـــﺎ ﻗـــﺎب ﻣﮑﻤـــﻞ

ﺳــــﻤﺒﻞ

6

ﺗـــــﺎﺑﻠﻮ ﮐﺎﻣﭙﻮزﯾـــــﺖ ﺗـــــﮏ ﻓـــــﺎز ﺗـــــﮏ ﮐﻨﺘـــــﻮر
ﺑـــﺎ اﺑﻌـــﺎد 35*25*13

اﻟﮑــــﺘﺮود اﺗﺼــــﺎل زﻣﯿــــﻦ

ﺷــﻤﺶ ارت

ﺑﻐــــﻞ ﺑﻨــــﺪ

ﺗﺮﻣﯿﻨــــــﺎل

ﮐﻠﯿـــــﺪ ﻣﯿﻨﯿـــــﺎﺗﻮري ﺗـــــﮏ ﻓـــــﺎز

از

19

ﺗﯿـــــﭗ H

5

4

ﻣﺤﻞ ﺧﺮوج ﮐﺎﺑ ﻞ ﺗﻐﺬﯾ ﮫ ﻣﺸ ﺘﺮک و
ﮐﺎﺑ ﻞ ارت

8

Ph N E

ﺷــــﺮﮐﺖ ﺗﻮزﯾــــﻊ ﻧــــﯿﺮوي ﺑــــﺮق
ﺷﻬﺮﺳـــــﺘﺎن اﺻـــــﻔﻬﺎن

E

3

Ph

ﻣﻬﻨﺪس
دادﺧﻮاه

ﺗﺼــــــﻮﯾﺐ ﮐﻨﻨـــــﺪه
آﻗـﺎي
ﺟﻨﺘﯿــــــﺎن

N

2

ﺗﺄﯾﯿــــــﺪ ﮐﻨﻨـــــﺪه
ﻣﻬﻨﺪس ﺻـــﺎﻟﺢ

ﺗﻬﯿــــﻪ ﮐﻨﻨـــــﺪه

1

A

B

C

ﺗــــﺎرﯾﺦ

D

وﯾــــﺮاﯾﺶ

1398/11/15

ﻣﺤﻞ ورود ﮐﺎﺑ ﻞ
اﻧﺸ ﻌﺎب

ﻣﻬﻨﺪس ﺟﺎوري

ﻣﻬﻨﺪس
آذرﺑــﺎد

04

8

ﺗﻮﺿــــــﯿﺤﺎت

7

ﮐﻨﺘـــﻮر ﺗـــﮏ ﻓـــﺎز ﺑـــﺪون ﻗـــﺎب ﻣﮑﻤـــﻞ-ﺑـــﺎ ﺗﺮﻣﯿﻨـــﺎل ﮐـــﺎور

ﮐﻠﯿـــــﺪ ﻣﯿﻨﯿـــــﺎﺗﻮري ﺗـــــﮏ ﻓـــــﺎز

ﺗﺮﻣﯿﻨــــــﺎل

ﺑﻐــــﻞ ﺑﻨــــﺪ

ﺷــﻤﺶ ارت

اﻟﮑــــﺘﺮود اﺗﺼــــﺎل زﻣﯿــــﻦ

ﮐـــــﺎور ﮐﻠﯿـــــﺪ ﻣﯿﻨﯿـــــﺎﺗﻮري ﻗﺎﺑـــــﻞ ﭘﻠﻤـــــﭗ

ﺻــــﻔﺤﻪ

9

از

19

ﺳــــﻤﺒﻞ

6

ﺗـــــﺎﺑﻠﻮ ﮐﺎﻣﭙﻮزﯾـــــﺖ ﺗـــــﮏ ﻓـــــﺎز ﺗـــــﮏ ﮐﻨﺘـــــﻮر
ﺑـــﺎ اﺑﻌـــﺎد 31*21*13
ﺗﯿـــــﭗ

I

5

4

ﻣﺤﻞ ﺧﺮوج ﮐﺎﺑ ﻞ ﺗﻐﺬﯾ ﮫ ﻣﺸ ﺘﺮک و
ﮐﺎﺑ ﻞ ارت

9

E

Ph N E

ﺷــــﺮﮐﺖ ﺗﻮزﯾــــﻊ ﻧــــﯿﺮوي ﺑــــﺮق
ﺷﻬﺮﺳـــــﺘﺎن اﺻـــــﻔﻬﺎن

3

Ph

ﻣﻬﻨﺪس
دادﺧﻮاه

ﺗﺼــــــﻮﯾﺐ ﮐﻨﻨـــــﺪه
آﻗـﺎي
ﺟﻨﺘﯿــــــﺎن

2

N

ﺗﺄﯾﯿــــــﺪ ﮐﻨﻨـــــﺪه
ﻣﻬﻨﺪس ﺻـــﺎﻟﺢ
ﻣﻬﻨﺪس ﺟﺎوري

1

A

B

C

وﯾــــﺮاﯾﺶ

ﺗــــﺎرﯾﺦ

1398/11/15

ﻣﺤﻞ ورود ﮐﺎﺑ ﻞ
D
اﻧﺸ ﻌﺎب

ﺗﻬﯿــــﻪ ﮐﻨﻨـــــﺪه
ﻣﻬﻨﺪس
آذرﺑــﺎد

04

ﺻــــﻔﺤﻪ

8

10

7

ﺗﻮﺿــــــﯿﺤﺎت

ﮐﻨﺘـــﻮر ﺗـــﮏ ﻓـــﺎز ﺑـــﺎ ﻗـــﺎب ﻣﮑﻤـــﻞ

ﺳــــﻤﺒﻞ

6

ﺗـــــﺎﺑﻠﻮ ﮐﺎﻣﭙﻮزﯾـــــﺖ دو ﮐﻨﺘـــــﻮره ﺗـــــﮏ ﻓـــــﺎز
ﺑـــﺎ اﺑﻌـــﺎد 45*35*13

اﻟﮑــــﺘﺮود اﺗﺼــــﺎل زﻣﯿــــﻦ

ﺷــﻤﺶ ارت

ﺑﻐــــﻞ ﺑﻨــــﺪ

ﺗﺮﻣﯿﻨــــــﺎل

ﮐﻠﯿـــــﺪ ﻣﯿﻨﯿـــــﺎﺗﻮري ﺗـــــﮏ ﻓـــــﺎز

از

19

ﺗﯿـــــﭗ J

5

ﻣﺤﻞ ورود ﮐﺎﺑ ﻞ
اﻧﺸ ﻌﺎب ﮐﻨﺘ ﻮر٢

10

Ph

4

N

Ph N E

E

ﺷــــﺮﮐﺖ ﺗﻮزﯾــــﻊ ﻧــــﯿﺮوي ﺑــــﺮق
ﺷﻬﺮﺳـــــﺘﺎن اﺻـــــﻔﻬﺎن

3

Ph

N

2

Ph N E

دادﺧﻮاه

ﺗﺄﯾﯿــــــﺪ ﮐﻨﻨـــــﺪه

ﻣﺤﻞ ﺧﺮوج ﮐﺎﺑ ﻞ
ﺗﻐﺬﯾ ﮫ ﻣﺸ ﺘﺮک
و ﮐﺎﺑ ﻞ ارت
ﻣﻬﻨﺪس

ﺗﺼــــــﻮﯾﺐ ﮐﻨﻨـــــﺪه
آﻗـﺎي
ﺟﻨﺘﯿــــــﺎن

ﻣﻬﻨﺪس ﺻـــﺎﻟﺢ
ﻣﻬﻨﺪس ﺟﺎوري

1

A

B

C

وﯾــــﺮاﯾﺶ

ﺗــــﺎرﯾﺦ

1398/11/15

D
ﻣﺤﻞ ورود ﮐﺎﺑ ﻞ
اﻧﺸ ﻌﺎب ﮐﻨﺘ ﻮر١
ﺗﻬﯿــــﻪ ﮐﻨﻨـــــﺪه
ﻣﻬﻨﺪس
آذرﺑــﺎد

04

ﺻــــﻔﺤﻪ

8

7

ﺗﻮﺿــــــﯿﺤﺎت

ﺳــــﻤﺒﻞ

6

ﺗــــﺎﺑﻠﻮ ﮐﺎﻣﭙﻮزﯾـــــﺖ ﺗـــــﮏ ﮐﻨﺘـــــﻮره ﺳـــــﻪ ﻓـــــﺎز
ﺑـــﺎ اﺑﻌـــﺎد 45*35*13

اﻟﮑــــﺘﺮود اﺗﺼــــﺎل زﻣﯿــــﻦ

ﺷــﻤﺶ ارت

ﺑﻐــــﻞ ﺑﻨــــﺪ

ﺗﺮﻣﯿﻨــــــﺎل

ﮐﻠﯿـــــﺪ ﻣﯿﻨﯿـــــﺎﺗﻮري ﺗـــــﮏ ﻓـــــﺎز

ﮐﻨﺘــﻮر ﺳــﻪ ﻓــﺎز ﺑــﻪ ﻫﻤـــﺮاه ﻗـــﺎب ﻣﮑﻤـــﻞ

11

از

19

ﺗﯿـــــﭗ K

5

ﻣﺤﻞ ورود ﮐﺎﺑ ﻞ
اﻧﺸ ﻌﺎب ﮐﻨﺘ ﻮر٢

11

L1 L2 L3

E

4

N E

ﺷــــﺮﮐﺖ ﺗﻮزﯾــــﻊ ﻧــــﯿﺮوي ﺑــــﺮق
ﺷﻬﺮﺳـــــﺘﺎن اﺻـــــﻔﻬﺎن

3

ﻣﻬﻨﺪس
دادﺧﻮاه
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از ﻧﻘﻄـــﻪ اﺗﺼـــﺎل ﻣﻘـــﺮه ﺗـــﺎ اﻧﺘﻬـــﺎي ﺷـــﻤﺶ  7ﺳــــﺎﻧﺘﯽ ﻣــــﺘﺮ

ﺟﺰﺋﯿــﺎت اﺟـــﺮاي

ﺷـــﻤﺶ ارت-ﻟﻘﻤـــﻪ-ﭘﺸـــﺖ ﺑﻨـــﺪ

ﺣــﺪاﻗﻞ  20ﺳــــﺎﻧﺘﯽ ﻣــــﺘﺮ

16

5

ﺳـــﻮراخ ﺑـــﻪ ﻗﻄـــﺮ  8ﻣﯿﻠـــﯽ ﻣـــﺘﺮ

ﺟﺰﺋﯿــــﺎت 1

ﺟﺰﺋﯿــــﺎت 3

ﻫﻤﺒﻨــﺪي ارت و ﻧـــﻮل

4

ﺟﺰﺋﯿــــﺎت 1
ﺟﺰﺋﯿــــﺎت 2

ﭘﯿـــﭻ ﺟﻮﺷـــﯽ ﺑـــﺪون رﻧـــﮓ

ﺷــــﺮﮐﺖ ﺗﻮزﯾــــﻊ ﻧــــﯿﺮوي ﺑــــﺮق
ﺷﻬﺮﺳـــــﺘﺎن اﺻـــــﻔﻬﺎن

3

ﺟﺰﺋﯿــــﺎت 1

ﻣﺤـــﻞ اﺗﺼـــﺎل ﺳـــﯿﻢ ارت

ﻣﻬﻨﺪس
دادﺧﻮاه

ﺗﺼــــــﻮﯾﺐ ﮐﻨﻨـــــﺪه
آﻗـﺎي
ﺟﻨﺘﯿــــــﺎن

2

ﺟﺰﺋﯿــــﺎت 1

ﺟﺰﺋﯿــــﺎت 1

ﺗﺄﯾﯿــــــﺪ ﮐﻨﻨـــــﺪه
ﻣﻬﻨﺪس ﺻـــﺎﻟﺢ
ﻣﻬﻨﺪس ﺟﺎوري

ﺗﻬﯿــــﻪ ﮐﻨﻨـــــﺪه
ﻣﻬﻨﺪس
آذرﺑــﺎد

1

A

B

C

ﺗــــﺎرﯾﺦ

1398/11/15

D

وﯾــــﺮاﯾﺶ

04

ﺻــــﻔﺤﻪ

8

 17از 19

7

ﺗﺎﺑﻠﻮﻫــــﺎي ﻣﺠﺘﻤـــــﻊ

6

5

ﭘﺎﻧـــﻞ ﻟـــﻮازم اﻧـــﺪازه ﮔـــﯿﺮي دﯾﻤﺎﻧـــﺪي

۵٠ A

4

3
ﭘﺎﻧـــﻞ ﻟـــﻮازم اﻧـــﺪازه ﮔـــﯿﺮي ﻏﯿﺮدﯾﻤﺎﻧـــﺪي

2

ﻗﺴـــﻤﺖ ﮐﻨﺘﻮرﻫـــﺎي ﻋـــﺎدي ﻣﻄـــﺎﺑﻖ ﻧﻘﺸـــﻪ ﻫـــﺎﯾﯽ ﮐـــﻪ
ﺑﻄـــﻮر ﺟﺪاﮔﺎﻧـــﻪ اراﺋـــﻪ ﮔﺮدﯾـــﺪه اﺳـــﺖ

دادﺧﻮاه

آذرﺑــﺎد

ﻣﻬﻨﺪس

ﺗﻬﯿــــﻪ ﮐﻨﻨـــــﺪه

ﺷــﻤﺶ ﻣﺴــﯽ روﮐــﺶ دار ﺟﻬــﺖ اﻧﺘﺨــﺎب ﺳــﺎﯾﺰ ﺷــﻤﺶ ﺑــﻪ ﺟــﺪول ﻣﺮﺑﻮﻃــﻪ ﻣﺮاﺟﻌــﻪ ﮔــﺮدد

KW.h

KW.h

ﭘﺎﻧـــﻞ ورودي اﻧﺸـــﻌﺎﺑﺎت ﻋـــﺎدي ودﯾﻤﺎﻧــــﺪي

ورودي اﺻـــﻠﯽ

اﯾـــﻦ ﻗﺴـــﻤﺖ ﺣﺘﻤـــﺎ ﻟﯿﺒـــﻞ ﮔـــﺬاري ﺷـــﻮد:ورودي ﮐﺎﺑـــﻞ ﺗﻐﺬﯾـــﻪ

ﺳـــــﯿﻤﻬﺎي ارﺗﺒـــــﺎﻃﯽ ﮐﻨﺘـــــﻮر

ﮐﻠﯿـــــﺪ ﺧـــــﺮوﺟﯽ اﺗﻮﻣﺎﺗﯿـــــﮏ  50آﻣــــﭙﺮ ﻏــــﯿﺮ ﻗﺎﺑــــﻞ ﺗﻨﻈﯿــــﻢ

ﻣﻬﻨﺪس

ﺗﺼــــــﻮﯾﺐ ﮐﻨﻨـــــﺪه
آﻗـﺎي
ﺟﻨﺘﯿــــــﺎن

ﻣﻬﻨﺪس ﺻـــﺎﻟﺢ
ﻣﻬﻨﺪس ﺟﺎوري

ﺗﺄﯾﯿــــــﺪ ﮐﻨﻨـــــﺪه

داﺷــــﺘﻦ ﻓﻀــــﺎي ﻣﻨﺎﺳــــﺐ و ﮐــــﺎﻓﯽ ﺑــــﺮاي ﻧﺼــــﺐ ﮐﻨﺘــــﻮر ﻫﻮﺷــــﻤﻨﺪ ﻣﻄــــﺎﺑﻖ اﺑﻌــــﺎد اراﺋــــﻪ ﺷــــﺪه در دﺳــــﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ

اﺗﺼــــﺎل ﮐﻠﯿــــﻪ ﺳــــﯿﻢ ﻫــــﺎ ﺑــــﺎ وﺳــــﯿﻠﻪ واﯾﺮﺷــــﻮ و ﮐﺎﺑﻠﺸــــﻮ ﻣــــﯽ ﺑﺎﺷــــﺪ

16mm²

درب ﺑـــﺎ ﻟـــﻮﻻ ﺳـــﻪ ﺗﯿﮑـــﻪ و ﻗﺎﺑـــﻞ ﻗﻔـــﻞ ﺷـــﺪن

ﮐـــﺎور ﻫـــﺎ ﺑـــﺎ ﻟـــﻮﻻ اﺷـــﭙﯿﻠﯽ و داراي ﺟـــﺎي ﭘﯿـــﭻ ﭘﻠﻤـــﺐ

۶٣ A

ﮐﻠﯿـــــﺪ اﺗﻮﻣﺎﺗﯿــــــﮏ

ﺷﻤﺶ ﻣﺴــﯽ روﮐــﺶ دار

ﮐﻨﺘ ﻮر از ﻧ ﻮع ھﻮﺷ ﻤﻨﺪ ﺳ ﮫ ﻓ ﺎز اﺳ ﺖ ﺟﮭﺖ ﻣﺸﺎھﺪه اﺑﻌ ﺎد
ﺑ ﮫ دﺳ ﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻣﺮاﺟﻌﮫ ﺷ ﻮد

۵٠ A

17

ﮐــــﺎور ﺗﺮﻣﯿﻨــــﺎل ﺟﻬــــﺖ دﺳﺘﺮﺳــــﯽ ﻣﺸــــﺘﺮك

(

ﺷــــﺮﮐﺖ ﺗﻮزﯾــــﻊ ﻧــــﯿﺮوي ﺑــــﺮق

ﮐــــﺎور ﻗﺎﺑــــﻞ ﭘﻠﻤــــﭗ ﺷــــﺪن و داراي درﯾﭽــــﻪ روﯾــــﺖ ﮐﻨﺘــــﻮر و ﮐﻠﯿــــﺪ

ﺗﺮﮐﯿــــﺒﯽ) داراي اﻧﺸــــﻌﺎب دﯾﻤﺎﻧــــﺪي و ﻋــــﺎدي
ﺟﻬﺖ اﻧﺸــــﻌﺎب ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻤﺎﻧـــﺪي ﻓﻘــــﻂ 30
ﮐﯿﻠــــــﻮوات
ﺷﻬﺮﺳـــــﺘﺎن اﺻـــــﻔﻬﺎن

1

A

B

C

ﺗــــﺎرﯾﺦ

1398/11/15

D

وﯾــــﺮاﯾﺶ

04

ﺻــــﻔﺤﻪ

8

7

ﺗﺎﺑﻠﻮﻫــــﺎي ﻣﺠﺘﻤـــــﻊ

6
ﭘﺎﻧـــﻞ ﻟـــﻮازم اﻧـــﺪازه ﮔـــﯿﺮي دﯾﻤﺎﻧـــﺪي

5

4
ﭘﺎﻧـــﻞ ورودي اﻧﺸـــﻌﺎﺑﺎت ﻋـــﺎدي ودﯾﻤﺎﻧــــﺪي

3
ﭘﺎﻧـــﻞ ﻟـــﻮازم اﻧـــﺪازه ﮔـــﯿﺮي ﻏﯿﺮدﯾﻤﺎﻧـــﺪي
KW.h

KW.h

2

ﻗﺴـــﻤﺖ ﮐﻨﺘﻮرﻫـــﺎي ﻋـــﺎدي ﻣﻄـــﺎﺑﻖ ﻧﻘﺸـــﻪ ﻫـــﺎﯾﯽ ﮐـــﻪ
ﺑﻄـــﻮر ﺟﺪاﮔﺎﻧـــﻪ اراﺋـــﻪ ﮔﺮدﯾـــﺪه اﺳـــﺖ

ﺷــﻤﺶ ﻣﺴــﯽ روﮐــﺶ دار
ورودي اﺻـــﻠﯽ

اﯾـــﻦ ﻗﺴـــﻤﺖ ﺣﺘﻤـــﺎ ﻟﯿﺒـــﻞ ﮔـــﺬاري ﺷـــﻮد:ورودي ﮐﺎﺑـــﻞ ﺗﻐﺬﯾـــﻪ

ﻣﻬﻨﺪس
دادﺧﻮاه

ﺗﺼــــــﻮﯾﺐ ﮐﻨﻨـــــﺪه
آﻗـﺎي
ﺟﻨﺘﯿــــــﺎن

ﻣﻬﻨﺪس ﺻـــﺎﻟﺢ
ﻣﻬﻨﺪس ﺟﺎوري

ﺗﺄﯾﯿــــــﺪ ﮐﻨﻨـــــﺪه

ﮐﻠﯿــــﺪ ﺧــــﺮوﺟﯽ اﺗﻮﻣﺎﺗﯿــــﮏ و ﻏــــﯿﺮ ﻗﺎﺑــــﻞ ﺗﻨﻈﯿــــﻢ ﺳــــﺎﯾﺰ ﮐﻠﯿــــﺪ ورودي و ﺧــــﺮوﺟﯽ ﻣﻄــــﺎﺑﻖ دﺳــــﺘﻮراﻋﻤﻞ

ﺑـــﺎ ﮐـــﻼس دﻗـــﺖ  0/5و ﻇﺮﻓﯿــــﺖ ﺣــــﺪاﻗﻞ  2/5ﻣﻄــــﺎﺑﻖ ﺑــــﺎ وﻧــــﺪور ﻟﯿﺴــــﺖ ﺷــــﺮﮐﺖ ﺗﻮزﯾــــﻊ ﺑــــﺮق

ﺷــﻤﺶ ﻫــﺎ ﺑـــﺎ روﮐـــﺶ ﻋـــﺎﯾﻖ و ﯾـــﮏ ﺗﮑـــﻪ ﻣـــﯽ ﺑﺎﺷـــﻨﺪ

ﻣﻘﻄــﻊ ﺷــﻤﺶ  20*5mmوﺣـﺪاﻗﻞ ﻃــﻮل  15ﺳــــﺎﻧﺘﯽ ﻣــــﺘﺮ

درب ﺑـــﺎ ﻟـــﻮﻻ ﺳـــﻪ ﺗﯿﮑـــﻪ و ﻗﺎﺑـــﻞ ﻗﻔـــﻞ ﺷـــﺪن

ﮐـــﺎور ﻫـــﺎ ﺑـــﺎ ﻟـــﻮﻻ اﺷـــﭙﯿﻠﯽ و داراي ﺟـــﺎي ﭘﯿـــﭻ ﭘﻠﻤـــﺐ

ﺷﻤﺶ ﻣﺴــﯽ روﮐــﺶ دار

ﮐــــﺎور ﺗﺮﻣﯿﻨــــﺎل ﺟﻬــــﺖ دﺳﺘﺮﺳــــﯽ ﻣﺸــــﺘﺮك

18
ﺷــــﺮﮐﺖ ﺗﻮزﯾــــﻊ ﻧــــﯿﺮوي ﺑــــﺮق

ﮐــــﺎور ﻗﺎﺑــــﻞ ﭘﻠﻤــــﭗ ﺷــــﺪن و داراي درﯾﭽــــﻪ روﯾــــﺖ ﮐﻨﺘــــﻮر و ﮐﻠﯿــــﺪ

ﮐﻨﺘ ﻮر از ﻧ ﻮع ھﻮﺷ ﻤﻨﺪ ﺳ ﮫ ﻓ ﺎز اﺳ ﺖ ﺟﮭﺖ ﻣﺸﺎھﺪه اﺑﻌ ﺎد
ﺑ ﮫ دﺳ ﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻣﺮاﺟﻌﮫ ﺷ ﻮد

ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮔﻴﺮﻱ

ﺳـــﺮ ﺳـــﯿﻢ ﻫـــﺎي ورودي ﺑـــﻪ ﮐﻨﺘـــﻮر ﻣﻄـــﺎﺑﻖ دﺳـــﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺷـــﻤﺎره ﮔـــﺬاري و ﻟﯿﺒـــﻞ ﮔـــﺬاري ﺷـــﻮد

18

از

19

ﺗﺮﮐﯿــــﺒﯽ) داراي اﻧﺸــــﻌﺎب دﯾﻤﺎﻧــــﺪي و ﻋــــﺎدي
ﺟﻬﺖ اﻧﺸــــﻌﺎب ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻤﺎﻧـــﺪي ﺑــــــﺎﻻﺗﺮ از 30
ﮐﯿﻠــــــﻮوات
ﺷﻬﺮﺳـــــﺘﺎن اﺻـــــﻔﻬﺎن

ﺗﻬﯿــــﻪ ﮐﻨﻨـــــﺪه

1

A

B

C

ﺗــــﺎرﯾﺦ

آذرﺑــﺎد

D

وﯾــــﺮاﯾﺶ

1398/11/15

ﻣﻬﻨﺪس

04

ﺻــــﻔﺤﻪ

8

19

از

19

7

ﻧﻤـــــﺎي ﺑـــــﯿﺮوﻧﯽ ﺗـــــﺎﺑﻠﻮي

6

ﭘﺎﻧ ﻞ

19

درب ﻗﺎﺑـــﻞ ﻗﻔـــﻞ ﺷـــﺪن

ﻟــﻮازم اﻧـﺪازه ﮔـــــﯿﺮي دﯾﻤﺎﻧـــﺪي

ﺗﺮﮐﯿــــﺒﯽ ﺷــــﺎﻣﻞ ﮐﻨﺘــــﻮر ﻋــــﺎدي و دﯾﻤﺎﻧــــﺪي

5

ﻣﺤﻞ ﭘﺮﭺ ﭘﻼﻙ ﺗﺎﺑﻠﻮ

ﭘﺎﻧ ﻞ ورودي
ﺑـــﺮق ﺗــــــﺎﺑﻠﻮ

ﻗﻔــــﻞ اداري

4

3

آﻗـﺎي
ﺟﻨﺘﯿــــــﺎن

ﻣﻬﻨﺪس
دادﺧﻮاه

ﺗﺼــــــﻮﯾﺐ ﮐﻨﻨـــــﺪه

ﭘﺎﻧ ﻞ ﮐﻨﺘﻮرﻫـــــﺎ ي ﻋﺎدي ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ

ﺟﯿــﺐ ﻧﻘﺸــــﻪ

ﺷــــﺮﮐﺖ ﺗﻮزﯾــــﻊ ﻧــــﯿﺮوي ﺑــــﺮق
ﺷﻬﺮﺳـــــﺘﺎن اﺻـــــﻔﻬﺎن

2

ﺗﺄﯾﯿــــــﺪ ﮐﻨﻨـــــﺪه
ﻣﻬﻨﺪس ﺻـــﺎﻟﺢ
ﻣﻬﻨﺪس ﺟﺎوري

ﺗﻬﯿــــﻪ ﮐﻨﻨـــــﺪه

1

A

B

C

ﺗــــﺎرﯾﺦ

آذرﺑــﺎد

D

وﯾــــﺮاﯾﺶ

1398/11/15

ﻣﻬﻨﺪس

04

شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان

تاریخ :

چک لیست تابلوهای برق مجتمع(تكمیل توسط :تابلو ساز -بازديد محل/طراح -ناظر ) شماره :
امور برق ..................
شماره سريال پالک تابلو....................................:
تاتلَ

هطرِ

ضزح

رزیف

ساس

1
2

ولیِ ضوطْای هَرز استفازُ اس جٌس هس( تسٍى لؼاب ) ٍ رًگ رٍوص هطاتك زستَرالؼول هي تاضٌس

3

اس ایشٍالتَر  40آهپز لاتل لطغ زر سیز تار تِ غَرت ػوَزی لثل اس وٌتَر استفازُ ضسُ است.

4

هطرػات الىتزیىي تاتلَ

6

ًام ٍ ضوارُ سیوْا ٍ تجْیشات تاتلَ تِ طَر هٌاسة هطرع ضسُ است.

7

ولیِ سیوْا زاذل واًال پالستیىي لزار گزفتِ ٍ رًگ آى ّا هتٌاسة تا رًگ فاس هي تاضس.

8

اتػاالت اس لثیل سیوْای ٍرٍزی /ذزٍجي تِ ایشٍالتَرّا ،وٌتَرّا تِ غَرت غحیح ٍ استاًسارز هیثاضس.

9

تا تَجِ تِ ًػة وٌتَرّای زیجیتال ولیِ سیوْای ٍرٍزی ٍ ذزٍجي تِ وٌتَر زر سیز هحل ًػة وٌتَر ٍارز ضسُ است.

10

تزای هطتزویي زیواًسی سایش ولیسّای ٍرٍزی ٍ ذزٍجي هطاتك زستَرالؼول هي تاضس.
تزای تاتلَّای تاالی  50ویلَ ٍات ضوص راتط واتل تِ ولیس(هطاتك زستَرالؼول) استفازُ ضسُ است ٍ .فاغلِ اًتْای ضوص
ّا تا وف تاتلَ حسالل  20ساًتي هتز رػایت ضسُ است.

12

جْت اتػال واتل تغذیِ تِ ضوص ّای راتط (لموِ) ٍ ضوص ًَل یه سَراخ تِ ضوارُ  8هیلي هتز ایجاز ضسُ است.

13

زر اتتسا ٍ اًتْای رزیف ّای ایشٍالتَر،تزهیٌال ّا ٍ تزش ّای هیٌیاتَری پطت تٌس ًػة ضسُ است.

14

تزای وٌتَرّای ته فاس اس تزهیٌال ضوارُ  ٍ 6تزای وٌتَر سِ فاس اس تزهیٌال  10استفازُ ضسُ است.

16
17
18
19

هطرػات هىاًیىي تاتلَ

20
21
22

تزای تاتلَ هطتزویي زیواًسی ّCTا زارای والس زلت  ٍ 0/5ظزفیت حسالل ٍ 2/5لت آهپز هطاتك تا لسرت زرذَاستي ٍ اس
هزاجغ هَرز تائیس ضزوت تَسیغ هیثاضس.
اسىلت تاتلَ ٍ زرتْا اس ٍرق ًوزُ  ٍ 1/5فمط واٍر اس ًوزُ  ٍ 1فزم پطت تستِ تا ًوزُ  1/25هیثاضس.
حسالل اتؼاز هطاتك زستَرالؼول تزای پاًل ایشٍالتَر ّا ٍ لسوت هیٌیاتَری ٍ تزهیٌال رػایت ضسُ است ٍ.واٍرّا (هیٌیاتَری-
وٌتَرّا -تزهیٌال ) اس ّن هجشا ّستٌسٍ.فالس پاًل ذسهات (هراتزات)است.
رًگ تاتلَ اس ًَع الىتزٍ استاتیه تا ضوارُ  7032یا  7035فیلي سیوٌسي هي تاضس.
زرپَش (واٍر) لسوت ٍرٍزی تاتلَ تِ غَرت زٍتیىِ (ولیس ول ٍ ایشٍالتَرّا جساگاًِ زر تاتلَ ّای تیپ  Eتِ تاال)ٍ زارای
زستگیزُ ٍ پیچ ذزٍسي زر تاال ٍ پاییي ٍ لاتل پلوة ضسى هیثاضس.
زرپَش (واٍر) لسوت وٌتَرّا (ضاهل وٌتَرّا ،ولیسّای هیٌیاتَری ٍ تزهیٌال ذزٍجي) تِ غَرت هجشا ( 3تیىِ)ٍ فمط
لسوت وٌتَرّا تِ غَرت لَالیي ٍ ّز سِ تیىِ ًیش زارای زستگیزُ تاضٌس.
زرپَش وٌتَرّا زارای پیچ لاتل پلوپ ضسى تاضس ٍ ضىاف رٍیت وٌتَرّا جْت لزائت ػازی ٍ پزٍب ًَری هٌاسة است ٍ
ًَار الستیىي زٍر تزضْا ًػة ضسُ است.
زرپَش رٍی ولیسّای هیٌیاتَری زارای پیچ لاتل پلوة ضسى هي تاضس ٍ.فاغلِ هٌاسة تیي ولیسّای هیٌیاتَری رػایت ضسُ
است ٍ ضزیة ّوجَاری تیي ّز رزیف وٌتَر رػایت ضسُ است.

23

واٍر هتحزن هحافظ رٍی لسوتْای تزلسار زاذل تاتلَ ًػة ضسُ ٍ فاغلِ السم تا ضوطْا را زارز.

24

اتؼاز پلي تزای استمزار واهل وٌتَر ٍ فَاغل هٌاسة زر تیي وٌتَرّا رػایت ضسُ است.

25

واٍر رٍی وٌتَرّا زارای پالن هٌاسة جْت زرج ضوارُ ضٌاسایي ٍ ضوارُ ٍاحس هسىًَي هیثاضس.

26

هحلْای وٌتَر اضافي ٍ ّوچٌیي هَزم (زر غَرت ٍجَز)تَسط پلیت هسسٍز گززیسُ است (تا پزچ).

27

تلي

ذیز

تلي

سالن ،یه تىِ ٍ هزغَب ٍ اس ًٍسٍر لیست ضزوت تَسیغ تزق ضْزستاى اغفْاى هیثاضس.

5

15

هحل/طزاح

اًساسُ گیزیً /اظز

سیوْای استفازُ ضسُ زر تاتلَ زارای سطح همطغ  6تزای وٌتَر ته فاس ٍ سِ فاس (زر توام هسیز الىتزیىي) اس ًَع افطاى،
اًتْای سزسیوْا زارای سزسین یا لحین واری هیثاضس.

11

تاسزیس

ستازی

تلي
ولیس اغلي تاتلَ اس ًَع اتَهاتیه غیز لاتل تٌظین هتٌاسة تا تیپ هزتَطِ ٍ اس هزاجغ هَرز تائیس ضزوت تَسیغ هیثاضس.

ًاظزلَاسم اًساسُ
گیزی/رئیس ازارُ

تز رٍی زرب ٍرٍزی تاتلَ ػالئن ّطسار زٌّسُ تِ رًگ لزهش ٍ اتؼاز هٌاسة ٍ آرم ضزوت تَسیغ تزق ضْزستاى اغفْاى
هطاتك زستَرالؼول تِ رًگ لزهش اسپزی ضسُ است.

28

پالن ٍاحس اتحازیِ زر لسوت ٍرٍزی تزق تِ تاتلَ پزچ گززیسُ است.

29

لَالی زرب ّای ذارجي اس ًَع سِ تىِ تا پیچ  8یا لَال هرفي ٍ لَالی واٍرّا اس ًَع اضپیلي ٍ لفل ّا اس ًَع سیوٌسي است.

صفحه  1از 2

ذیز

شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان

تاریخ :

چک لیست تابلوهای برق مجتمع(تكمیل توسط تابلو ساز -بازديد محل/طراح -ناظر) شماره :
امور برق ..................
شماره سريال پالک تابلو....................................:
ًاظزلَاسم اًساسُ

هطرِ

تاتلَ

رزیف

ساس

ضزح

تاسزیس

گیزی/رئیس

هحل/طزاح

ازارُ اًساسُ
گیزیً /اظز
ستازی

تلي

تلي
30
31

ارت

32
33
34

تزهیٌال هرػَظ ارت (ارت ضًَسُ)ًػة ضسُ است ٍ.تا سین سطح همطغ ( 6سین هرػَظ ارت) تِ
ضوص ارت هتػل ضسُ است.
ضوص ارت جْت ّن تٌسی تا ضوص ًَل تا لسوت ٍرٍزی اهتساز یافتِ ٍ تِ ٍسیلِ پیچ جَضي تِ تسًِ
هتػل ضسُ است.
زارای چوپز اتػال ضوص ارت ٍ ضوص ًَل تا سطح همطغ  16هیثاضس.
تزای هطتزویي زیواًسی یىي اس تزهیٌالْای ذزٍجي ّCTا ارت ضسُ است.
زرب تاتلَ تَسط سین هسي تافتِ ضسُ ٍ تِ ػزؼ حسالل یه ساًتي هتز تِ تسًِ تاتلَ هتػل گززیسُ ٍ طَل
آى هٌاسة است.
ًوزاتَر وٌتَر 80ساًتیوتز اسوف توام ضسُ است.

36
37
38
39
40
41
42
43

زرب ٍرٍزی ساذتواى رٍی تاتلَ تاس ًوي ضَز ٍهماتل تاتلَحسالل 1/5هتز فضای تاس ٍجَز زارز.
حزین تاتلَ وٌتَری اس تاسیسات آب ٍ گاس حسالل  50ساًتي هتز رػایت ضسُ است.
لَلِ پَلیىای ٍرٍزی تِ غَرت َّایي ٍ ّوچٌیي سهیٌي تا سایش هٌاسة ٍ طثك استاًسارز اجزا ضسُ است.
تاتلَ زر رهپ پارویٌگ یا سیز راُ پلِ ًػة ًطسُ است.
همسار هماٍهت سیستن ارت  .............اّن هي تاضس ٍ .هطلَب هي تاضس.
واتل ذزٍجي اس چاُ ارت تا سطح همطغ  25هفتَلي ٍ تِ غَرت استاًسارز اجزا ضسُ است.
لطغ وٌٌسُ ّای هٌاسة ( )RCCBتزای ّز اًطؼاب ٍجَز زارز.
سین وطي تزق زر ساذتواى ،تا ّازی حفاظتي  ( PEسین سَم) اجزاء ضسُ است

ًوي تاضس.

هَلؼیت ًػة تاتلَ ٍ اّن سیستن

ارتفاع هحَر تاتلَ 150ساًتیوتز اس وف ٍ حساوثز ارتفاع ًوزاتَر تاالتزیي وٌتَر 220ساًتیوتزٍ پاییي تزیي

ایي لسوت تَسط تاتلَ ساس ًیاس تِ تىویل

35

ذیز

تلي

ذیز

تَضیحات :تاتلَی تزق هذوَر ضاهل  .......وٌتَر ته فاس زیجیتال ٍ  ......وٌتَر سِ فاس زیجیتال ٍ  ........وٌتَر سِ فاس زیواًسی  ..........ویلَ ٍات تا ٍرٍزی واتل تزق اس سوت .........تِ
غَرت رٍوار /تَوار طثك زستَرالؼول ٍیزایص  .......طزاحي ٍ تَلیس گززیسُ است.
........................................................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................................

اهَر تزق ................
هَارز تَسط ایٌجاًة......................تاتلَ ساسی.........................تلفي زفتز.......................وِ جْت هتماضي ...........................تا هطرػات فَق وٌتزل ٍ ضواًت هیگززز
وِ ولیِ آیتوْا زر ساذت تاتلَ هس ًظز لزار گزفتِ ٍ تِ غَرت واهل رػایت گززیسُ است.
ًام ٍ ًام ذاًَازگي تاتلَساس:

هْز ٍ اهضاء:

تارید:

هْز ٍ اهضاء اتحازیِ غٌف
الىتزیه ٍ الىتزًٍیه ضْزستاى اغفْاى
تَضیح :هْز ٍ اهضاء اتحازیِ تِ هٌشلِ تائیس تاتلَ ساس هي تاضس.
ازارُ ذسهات هطتزویي اهَر تزق................
هَارز تَسط ایٌجاًة ..........................................وارضٌاس تاسزیس هحل /طزاح اهَر تا هطرػات فَق وٌتزل ٍ طيًَ.......تت تاسزیس هَرز تائیس لزار گزفت(.زر غَرت
ػسم تائیس زر ّز ًَتت فزم ػسم تائیس تاتلَ ّای تزق هجتوغ تىویل گززز).
تارید:

ًام ٍ ًام ذاًَازگي وارضٌاس تاسزیس هحل/طزاح:

هْز ٍ اهضاء:

ازارُ هٌْسسي ٍ ًظارت  /لَاسم اًساسُ گیزی اهَر تزق ................
هَارز تَسط ایٌجاًةً ..........................................اظزلَاسم اًساسُ گیزی اهَرً /اظز ػالیِ تا هطرػات فَق وٌتزل گززیس .
ٍ هَرز تائیس

/ػسم تائیس

ًام ٍ ًام ذاًَازگي ًاظز:

لزار گزفت(.زر غَرت ػسم تائیس فزم ػسم تائیس تاتلَ ّای تزق هجتوغ تىویل گززز).
تارید:

هْز ٍ اهضاء:
غفحِ  2اس 2
هطاتك تا ٍیزایص  4زستَرالؼول

شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان
فرم عدم تائيد تابلوهای برق مجتمع(تكميل توسط :بازدید محل -طراح  -ناظر)
امور برق ...............

کازگاه محتسم تاتلو ساشی تسق..............................................................
اينجانة................................

کازشناس تاشديد محل /طساح

ناظس لواشم انداشه گیسی طي تاشديد انجام شده اش تاتلوی کنتوزی مجتمع ته شمازه

شناسايي (اشتساک)  .............................................ته شمازه دزخواست ....................................................متعلك ته ....................................................................ته
آدزس .........................................................................................که توسط آن تاتلو ساشی ته شمازه پالک  ....................................ساخته شده است مواد ذيل
مشاهده گسديد.
.............................................................................................................................................................................................................................................. - 1
.............................................................................................................................................................................................................................................. - 2
.............................................................................................................................................................................................................................................. - 3
.............................................................................................................................................................................................................................................. - 4
.............................................................................................................................................................................................................................................. - 5
.............................................................................................................................................................................................................................................. - 6
.............................................................................................................................................................................................................................................. - 7
لرا تاتلوی مرکوز موزد تائيد نمي باشد .و امکان نصة انشعاب نیست.
تا توجه ته موازد فوق ،خواهشمند است تا تازيخ  ..................................نسثت ته اصالح تاتلوی مرکوز الدام و نتايج زا گصازش نمائید.دز غیس اينصوزت
الدامات تعدی مطاتك دستوزالعمل انجام مي شود.و کلیه تثعات آن ته عهده کازگاه مي تاشد.
توضیحات:

نام و نام خانوادگي:

سمت:

تازيخ:

زونوشت:
 -اتحاديه محتسم صنف الکتسيک و الکتسونیک شهسستان اصفهان جهت اطالع و پیگیسی

مهس و امضاء:

آزمایشی

شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان
چک لیست ارزیابی کارگاه تابلوسازی (ویژه مجتمع مسکونی  /تجاری)
جدول :1مشخصات کارگاه
نام و نام خانوادگی مدیرعامل

نام کارگاه /شرکت

شماره همراه

شماره تلفن

آدرس کارگاه:
شماره پروانه ...................................... :

نوع ملک :مالک □ استیجاری□

تاریخ اعتبار پروانه ................................... :
جدول :2السامات کارگاه

دارد □
در یک محل وجود دارد □

پروانه فعالیت (جواز کسب) از اتحادیه صنف الکتریک و الکترونیک در رسته تابلو سازی برق
قسمت فلسکاری و مونتاش کاری در یک محل وجود دارد

ندارد□
ندارد□

جدول :3امتیاز کارگاه
ضــــــــــــــرح

ردیف

حذاکثر اهتیبز

 -1تفکیک بَدى قسوت فلس کبری از قسوت هًَتبش ٍ ٍجَد ّر دٍ در یک هحل (  60هتر هربع ٍ ببالتر )

کبرگبُ فلسکبری

امکانات کارگاه

1

کبرگبُ رًگ

کبرگبُ هًَتبش

 -2دستگبُ برش ٍرق

تَضیح:

 -3دستگبُ خن

 -1دستگبُ در حبلت آهبدُ بِ کبر ببضذ .

 -4دستگبُ پرس

 -2دستگبُ رٍضي ضَد ٍ از لحبظ سالهت دستگبُ کٌترل ضَد.

 -5دستگبُ جَش

-3اًجبم کبر تَسط دستگبُ بررسی ضَد.
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 -1آهبدُ سبزی جْت رًگ (ضبهل چربی زدایی ٍ ضستطَ)

3

 -2کَرُ رًگ استبتیک

2

 -1تفکیک بَدى قسوت هًَتبش از قسوت فلس کبری ٍ ٍجَد ّر دٍ در یک ًقطِ (  30هتر هربع ٍ ببالتر)

25

ٍجَد ابسار آالت هًَتبش :
ضبهل( هیس هًَتبش ،سین چیي ،اًبر دست ،پرس ،ضوص خن کي  ،آچبر ٍ )...
تحصیالت هسئَل ٍاحذ صٌفی
(لیسبًس ٍ ببالتر  3:اهتیبز ،فَق دیپلن 2 :اهتیبز ،دیپلن 1 :اهتیبز )

مستندات

سببقِ هسئَل ٍاحذ صٌفی ( 10سبل ٍ بیطتر  5اهتیبز ،زیر  10سبل  2اهتیبز)

ارائه

2

رضبیتوٌذی ضرکت تَزیع برق

9

3
5
4

( ًذاضتي اخطبر از ضرکت تَزیع اهتیبز کبهل)

100

جمع امتیازها

لیست هحل ّبی تببلَّبی کٌتَری ًصب ضذُ ( :حذاقل  2هَرد)

اسن ٍ آدرس هطترک ٍ کذ پیگیری ًرم افسار جبهع (در صَرت ٍجَد):

-1

-2

-3

-4
جدول  :4مشخصات تیم ارزیابی

هطخصبت تین ارزیببی
ًبم ٍ ًبم خبًَادگی
تبریخ ٍ اهضبء

کبرضٌبس ارزیببی

اهتیبز کسب ضذُ

کبرضٌبس ارزیببی

کبرضٌبس ارزیببی

