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 وزارت نیرو
 شرکت توزیع نیروي برق

 استان زنجان

 :مقدمھ
 گيري اندازه با لوازم انشعابات نصب منظور به تجاري و مسكوني هاي مجتمع در كنتوره چند تابلوهاي ساخت ايبر دستورالعمل اين

 :است گرفته قرار مد نظر زير موارد مذكور تابلوهاي طراحي در .است شده تهيه) آن از كمتر و آمپر 100 كل جريان با( مستقيم اتصال
 مجتمع يداخل محيط مبلمان حفظ و تابلو زيبايي •
 تابلو استحكام •
 شبكه الكتريكي تلفات كاهش •
 تابلو اطمينان قابليت •
 نگهداري و تعمير به كمتر نياز •
 نقل و حمل سهولت •
 برداري بهره و نصب سهولت •

 : هدف
کيفيت در _يضانشعاب متقا يع در مرحله واگذاريمطابق با استاندارد و تسر يتجار-يمجتمع مسکون يه در ساخت تابلوهايوحدت رو

 نظارت عاليه
 : دامنه عملکرد

 .در سطح کل شرکت توزيع برق استان زنجان واحد خدمات مشترکين
 :مسئوليت ها

 :شرح

 :مھم تذكرات
 برنامه و سازمان مديريت ١١٠ نشريه و -٦١٤٣٩ IEC 1استاندارد  است نشده اي اشاره آن به العمل دستور اين در كه مواردي در -1

 .بود خواهد لعم مالك كشور ريزي
 عدم ليتمسؤ و نمايند استفاده زنجان برق توزيع شركت تاييد مورد مرغوب و اصلي تجهيزات از بايد ساز تابلو هاي شركت -2

 .باشد مي ساز تابلو هاي شركت برعهده موضوع اين رعايت

 :مرجع استاندارد -3
 1375سال  استاندارد تابلوهاي مورد استفاده در شبكه توزيع  
  1928 -1929استانداردهاي موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران به شماره : ، ابعاد و نوع تابلوفريم ، پوشش 
  كليد :IEC٢-٦٠٠٦٨ & IEC٦٠٩٤٧  
  نحوه نصب :IEC٦٠٦٩٤ 
 درجه حفاظت تابلو :IEC٦٠٥٢٩ 
 مقطع و جنس شينه ها :IEC-VDE٠٢٠١ & VDE٠٢٠٢& DIN ٤٠٥٠٠ 

 

 
 
 
 

 .مي باشد و هيچگونه پيش شرطي مورد قبول نمي باشد  ذيل منطبق با مشخصات فني فني تابلوها شرايط 
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 وزارت نیرو
 شرکت توزیع نیروي برق

 استان زنجان

    :تابلو يمعرف
ورودي که از شينه اصلي و فيوز ورودي و براي هر  شامل قسمت اول. مي شود شکيلتاصلي  قسمت سهبه جزا از نظر اتابلو 

طراحي شوند که بدون باز کردن درب  بايد بگونه اي) محل نصب كنتور(  قسمت دومکنتور يکعدد فيوز معادل نصب شده و در 
 يدو قطباتوماتيك يباشد که کليد مينياتوري جي تابلو مشامل خرو قسمت سومکنتورها قابل رويت و کنترل باشند،،تابلو

 .متناسب با آمپراژ انشعاب نصب و در اختيار مشترک خواهد بود
 

 
 تابلوي چند کنتوره اندازه گيري): 1(شکل 

 ورودي بخش  -1
                              .است ذيل شرح به بخش اين الزامات .است شده داده نشان ورودي بخش كلي شماي )2(شكل در

 

 
 خازن نصب نحوه و تابلو ورودي بخش از نمايي ):2( شكل

 
 

 

      بخش   
 يورود

 بخش       
 خروجي بخش   گیري اندازه لوازم 
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 وزارت نیرو
 شرکت توزیع نیروي برق

 استان زنجان

 درب-الف
 ترتيـب  بـا  و متقـارن  صـورت  بـه  درب بااليي لبه از تر پايين ميليمتر 80 ورودي درب باالي قسمت در سيگنال چراغ-1

 .شود مي نصب راست به چپ از) سبز قرمز، زرد،(رنگ
 حفاظـت  روبنـد  زير در آمپر 2 سراميكي فيوز از استفاده با و شود مي انجام اصلي شينه از سيگنال هاي چراغ تغذيه-2
 .دشومي

 .شود مي نصب ورودي درب پايين و باال لبه ميليمتري 150 تا 100 فاصله به پلمپ قابل زيمنسي قفل عدد دو-3               
 

   150      فاصله به پايين و باال در )دوبل صورت به متري ميلي 40-50 رديف چهار يا() متري ميلي 80  -100هواكش رديف چهار-4    
 .گيرد مي قرارطرفين و جهت آنها رو به پايين  از تقارن حفظ با درب پايين و باال هاي لبه از متري ميلي

 شود نصب تابلو ديورو بخش درب وسط در باشد مي)3(شكل  صورت به و متر ميلي 120 اضالع به مثلثي كه خطر عالمت -5     
 .گيرد مي قرار ها لبه از متري ميلي 10 فاصله به پايين لبه ورودي درب روي 5 پيوست طبق تابلو مشخصات پالك - 6     

 

 
 

 نمونه عالمت خطر):3(شکل 
 روبند-ب

 .باشد مي تكه سه لوالي با لنگه يك صورت به ورودي قسمت روبند -1
 .باشد مي خازن و)مينياتوري و اتوماتيك( كليدها جهت بمناس هاي برش داراي ورودي روبند -2
   وصل كليد، و قطع اهرم و اضطراري قطع دكمه كليد، مشخصات قسمت كه باشد صورتي به اتوماتيك كليد براي روبند روي برش -3

 .گيرد قرار روبند سطح از باالتر روبند شدن بسته از پس
 .شود مي نصب مينياتوري كليد ورودي سمت در منظم صورت هب و روبند روي بر 1 پيوست طبق ها برچسب -4
 . گيرد قرار روبند سطح از باالتر و رويت قابل كليد فني مشخصات كه باشد صورتي به مينياتوري كليد براي روبند روي برش -5

 .شود بسته و باز راحتي به ورودي روبند همچنين
 .شود مي نصب ورودي بخش روبند پايين و باال لبه ميليمتري 150 حداكثر فاصله به پلمپ قابل زيمنسي قفل عدد دو -6
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 وزارت نیرو
 شرکت توزیع نیروي برق

 استان زنجان

 ورودي بخش داخل -ج
 .باشد مي اتوماتيك كليد وسط شينه راستاي در و تابلو پايين از » الزاما«تابلو  به انشعاب كابل ورودي -1
بست  عدد 4 از آمپر 250 از بيشتر تابلوهاي براي .است الزامي تابلو به ورود محل در كابل مقطع با متناسب گلند از استفاده -2

 .شود استفاده كابل نگهدارنده
 .باشد يم) 1(  جدول طبق تابلو پايين از اتوماتيك كليد زير هاي شينه در ورودي هاي سيم اتصال محل فاصله -3

 تابلو آمپراژ فاصله                
 آمپر 190 از كمتر متر ميلي150
 آمپر 190 از بيشتر متر ميلي 200

 نه از کف تابلويفاصله ش): 1(جدول 
  .باشد مي كناري فاز دو براي متر ميلي 70 و)وسط( Sفاز براي متر ميلي 50 حداقل اتوماتيك كليد ورودي هاي شينه طول -4
 .شود مي مهار اي استوانه اتكايي مقره روي بر ها شينه ينا

 و شود نصب مي ) باشد باز آن روبروي و باال تنها كه صورتي به( شكل مكعب محفظه داخل در تابلو پايين قسمت در (ها خازن -5
 ميلي 60 كليد اتوماتيك پايين هاي شينه از خازن فاصله حداقل همچنين .است متر ميلي 30 تجهيزات ساير از آن فاصله حداقل

 )الزامي نميباشد(               )خازن گذاري حسب درخواست كتبي متقاضي ميتواند در نظر گرفته نشود( .باشد مي متر
كيلوآمپر   50حداقل قطع قدرت و الكترونيكي رله داراي و تنظيم قابل غير MCCBاتوماتيك  كليد از نوعبايد تابلو اصلي كليد-6

) 2(جدول طبقو تعيين متقاضي درخواست به توجه بااستان زنجان و  برق نيروي توزيع شركت توسط كليد آن نامي جريان .باشد
 .گردد مي اعالم سازنده به و انتخاب

 آمپراژ کليد کل
(A) 

 Kvarخازن  ظرفيت
 )ولت  ٤٤٠در(

 كنتور براي  ctتبديل نسبت
 مرجع

 ها شينه ابعاد
 )ميليمتر(عرض *ضخامت

 20*5 مستقيم كنتور 2.5 63

100 2.5 
5/100 

 VA2.5توان و 0.5 دقت كالس با
5*20 

160 2.5 
5/100 

 VA2.5 5*20نتوا و 0.5 دقت كالس با

200 2.5 *2 5/100 
 VA2.5 5*20توان و 0.5 دقت كالس با

250 2.5 *2 5/100 
 VA2.5 5*20توان و 0.5 دقت كالس با

300 2.5 *2 5/100 
 10*5 0ياVA2.5 25*20توان و 0.5 دقت كالس با

400 2.5 *2 5/100 
 10*5 0ياVA2.5 25*20توان و 0.5 دقت كالس با

 درخواستي قدرت اساس بر ها شينه ابعاد و خازن ظرفيت كل، كليد آمپراژ): 2(جدول 
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 وزارت نیرو
 شرکت توزیع نیروي برق

 استان زنجان

 .شود پوشانده )اشتعال قابل غير روشن طلق ( محافظ صفحه نصب با ها شينه سطح است الزم،  ايمني افزايش منظور به-7
 باال از يا(راست به چپ از فازها بندي رنگ كه بوده VDE 201استاندارد با مطابق درصد99.9خلوص با مس از ها شينه جنس-8
 باالي ازقسمت سانتيمتر 2 طول به حداقل است الزم .باشد مي آبي نول، شينه رنگ و مشكي و زرد قرمز، ترتيب به)پايين به

 درجه 120 حرارت حداقل تحمل با رنگي هاي شرينگ از اينصورت غير در شود آميزي رنگ شده، تعيين هاي رنگ با ها شينه
 .شود استفاده گراد سانتي

 .گردد انتخاب )2(جدول طبق مختلف تابلوهاي براي نول و فازها مسي شينه مقطع حداقل-9
 اتصال كه قدرت طوري به گردد مهار مناسب اي استوانه اتكايي مقره نصب با تابلو در اتوماتيك كليد خروجي هاي شينه-10

 .كند تحمل نيز را عايقي و حرارتي تستهاي و تابلو كوتاه
استفاده  مهره و پيچ يك خروجي دو ازاي به حداكثر فاز، هاي شينه در و مهره و پيچ يك خروجي، هر ازاي به نول شينه در-11
 .شود مي استفاده مهره و پيچ يك خروجي هر ازاي به فاز اصلي هاي شينه در آمپر 200زير كل كليدهاي براي .شود مي
 .باشد مي ها مهره و پيچ از قبل و اتوماتيك كليد از بعد ها ctنصب  محل مستقيم، غير اتصال مرجع كنتور با تابلوهاي در-12
 .باشد يم) Cکالس (كندكار از نوع و انشعابات قدرت با متناسب ورودي مينياتوري كليدهاي-13
 1.5 ورق ضخامت با )نگهدارنده پل( مقاوم و شونده جدا ، مستقل صفحه از مينياتوري و اتوماتيك كليد نصب منظور به-14

 .شود مي استفاده ميكرون  80 رنگ ضخامت و ترميليم
 روي بر آن تغذيه و تعبيه نباشد روبند شدن بسته و باز براي مانعي كه صورتي به و تابلو بخش سه هر براي روشنايي-15

 )گيرد نمي قرار ورودي روبند پشت روشنايي( .لحاظ گردد CوA،Bتيپ  3پيشنهاد ميگردد براي باشد که  مي كنتورعمومي
 .باشد مي اصلي شينه از تابلو  روشنايي تغذيه عمومي انشعاب وجود عدم صورت در-61

که  شود مي نصب نشود تابلوIPكاهش باعث كه صورتي به مناسب محل در و تابلو باالي در ميكروسويچ ورودي، بخش در-17
 لوال سمت اترجيح و بدنه به شده ادهد جوش فلزي صفحه روي بر ميكروسويچ(. لحاظ گردد CوA،Bتيپ  3پيشنهاد ميگردد براي 

 )گردد مي وصل
 .شود مي استفاده ترمينال از روشنايي و ميكروسويچ به سيم اتصال جهت-18
روي  بر كه باشند شده خريداري برق آمپراژ با برابر) Cکالس (كندكار  پل سه يا تك مينياتوري بايستي ورودي هاي فيوز -19

 .گردد استفاده پيچه دو مناسب ترمزهاي از آنها حركت زا جلوگيري جهت و گرفته قرار ريل

 كنتورها بخش  -2
 .گيرد قرارمي درب پايين و باال لبه از متري ميلي 150 فاصله به و كنتور بخش درب براي خود سر كليد زيمنسي قفل عدد دو-1      

 .باشند مي خروجي و ورودي بخش درب قفل راستاي در ها قفل اين
ميليمتر و  5بخش کنتورها از يک طلق دودي مقاوم در برابر اشعه خورشيد و غير قابل اشتعال به ضخامت حداقل  در وسط-2     

 از نياز حفاظت مورد درجه تأمين جهت و )ول و عرض دربط 8/5به اندازه (درصد مساحت درب اين قسمت استفاده مي شود40

 .گردد استفاده فنردار درزگير نوار
 بند ازباد باشد داشته را ممكن لرزش كمترين كنتور قسمت درب اينكه براي و باشد مي متر ميلي 800 حداكثر ابلوت درب عرض-3      

 .شود استفاده مناسب
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 وزارت نیرو
 شرکت توزیع نیروي برق

 استان زنجان

 دو بهبنحوي  تقارن حفظ با كنتورها بخش است الزم باشد متر ميلي 800 از بيش تابلو كنتور بخش درب عرض كه صورتي در-4    
 .شود گرفته نظر در جداگانه درب سلول هر براي وكه سهولت قرائت و نصب و بركناري كنتور لحاظ شده  گردد تقسيم سلول مجزا

    .شود مي استفاده هم كنار در موازي صورت به كنتور نگهدارنده صفحات از بخش اين در كنتور نصب براي-5        
 باعرض صفحات فاز سه كنتورهاي براي و متر ميلي 200 حداقل عرض به نگهدارنده صفحات از تكفاز كنتورهاي نصب براي-6        

 عرض ، برداري بهره سهولتو روشنايي نصب خاطر به پاييني و بااليي صفحات براي .شود گرفته نظر در متر ميلي 300حداقل
 .باشد بزرگتر ميليمتر 3 0حداقل صفحه

كه  صورتي به باشد مي متر ميلي 210 فاز سه كنتور هر و متر ليمي 170 فاز تك كنتور هر ازاي به نگهدارنده صفحه طول-7       
 .شود رعايت تابلو درب ابعاد حداكثر

 براي سه و ميليمتر130*173حداقل تكفاز كنتور براي )4(شكل طبق نصب محل در كنتور هر براي شده گرفته نظر در الگوي-8        
 .باشد ميليمتر 173*280حداقل  فاز

                                                                          

 
 .شود مشخص مداد با نصب جهت كنتور بخش در كنتورها جانمايي-9      

صورت  به صفحات نگهدارنده ستون .شوند مي مهار نگهدارنده هاي ستون توسط طرفين در كنتورها نگهدارنده صفحات-10        
 .شود مي وصل بدنه به عدد )2(پلمپ قابل هاي پيچ توسط و گيرد مي قرار صفحات روي بر ،)برعكس U( ناوداني

 كنتور ازاي به متر ميلي 35 فاز سه و متر ميلي 26 قطر به سوراخهايي داراي تكفاز كنتور هر ازاي به كنتور نگهدارنده صفحه-11       
 .نمود منتقل جلو به صفحه پشت داكتهاي از را كنتورها نياز مورد هاي سيم بتوان تا باشد، مي فاز سه

   كابل خروج و ورود جهت مناسب پالستيكي نوار يا گلند عدد يك از كنتور نگهدارنده صفحه در ها سيم خروجي محل در-21   
 گردد مي استفاده

 .است متر ميلي 100 )وسط درب تقويتي(تابلو خارجي سطح اولين كنتورتا نگهدارنده صفحه از  فاصله حداقل  -31       
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   دسترس در جهت و خارج نگهدارنده صفحه در شده تعبيه هاي دريچه از كنتور هر براي نياز مورد تعداد به توجه با ها سيم-41         
 .شود مي محكم بست وسيله به )5( شكل همانند بودن       

 
 محل و نحوه خروج سيمها از صفحه نگهدارنده): 5(شکل

گونه  به فوق سيمهاي است الزم.باشد مي متر سانتي 9 تا 7 سيم سر گرفتن نظر در با ها، دريچه از شده خارج سيمهاي طول-51         
 .داد كاهش يا افزايش را آنها طول ها، سيم دادن فشار و كشيدن با بتوان راحتي به تا باشد اي

صورت  به و مرغوب جنس با شده پرس سيم مقطع سطح با متناسب سيم سر با نگهدارنده صفحه از خروجي هاي سيم-61        
 .شوند مي كدگذاري 3 پيوست طبق و ) اي دندانه( استاندارد

 .گردد كدگذاري و استفاده سيم رشته ct، 2هر براي الزاما مرجع، ديماندي كنتور كشي سيم در-71          
 قرارگرفتن جهت فوق رعايت  الزامات با نگهدارنده صفحه روي بر منظم و مناسب هاي كاري سوراخ با كنتور گرفتن قرار محل-18         

 شده نشان داده )6( شكل در ها كنتور گرفتن قرار از پس فوق صفحه واقعي نماي .شود مي مشخص كنتور قاب زير سيمها كليه
 .است

گذاري  عالمت مناسب هاي برچسب با 1 پيوست طبق خود نصب محل در خروجي و ورودي فيوزهاي مطابق كنتورها -19           
 .شوندمي

صفحات مربوط به استقرار کنتورها در هر رديف،متحرک و کشويي بوده و قابليت جابه جايي به باال و پايين وجلو وعقب را  -20            
 .دارد بطوريکه نصب انواع کنتورهاي ديجيتالي نوع چهارگوش و کنتورهاي گرد در آن فراهم گردد

 
 كشي سيم از كنتورها پس نگهدارنده صفحه نماي :)6(شكل
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 شرکت توزیع نیروي برق

 استان زنجان

 خروجي بخش-3
 و درب پايين و باال لبه ميليمتري 150 تا 100 فاصله به ) خود سر كليد( زيمنسي قفل عدد دو از خروجي روبند و درب براي- 1         

 .شود مي استفاده خروجي روبند                 
حفظ  با درب پايين و باال هاي لبه از متري ميلي 150 فاصله به پايين و باال در متري ميلي 80-100 كشهوا رديف چهار-2             

 .گيرد مي قرار طرفين از                     تقارن
 .گردد مي تعبيه پايين و باال هواكش بين تابلو خروجي بخش در)نقشه  جيب(تابلو  نقشه نگهداري براي محلي -3              
 .باشد مي تكه سه لوالي با لنگه يك صورت به خروجي قسمت روبند-4              

  مينياتوري كليد خروجي سمت در منظم صورت به و خروجي روبند روي بر 1 پيوست طبق خروجي فيوزهاي هاي برچسب-5               
 .شود مي نصب

 تابلو و كف متري سانتي100 تا 70 فاصله در تابلو، هر خروجي بخش در و چاپ فلزي ورق روي 6 پيوست طبق هشدار پيام-6               
 .باشدمي خروجي هاي فيوز به ساختمان داخل كشي سيم صحيح اتصال براي برچسب اين .ميگردد نصب روبند روي بر

 .شود مي برقرار آن اتصاالت و نصب خروجي قسمت در 2 پيوست طبق ارت شينه -7               
 .باشد يم) Bکالس (كار تند صورت به و مشترك درخواست با آمپر هم خروجي مينياتوري كليدهاي -8              
 رنگضخامت  و ميليمتر 1.5 ورق ضخامت با مقاوم و جداشونده مستقل، صفحه يك از مينياتوري، كليد نصب منظور به  - 9           

    .شود مي استفاده ميكرون 80 حداقل 
 

داكت  %30 ارت شينه و كليدها از خروجي هاي سيم تمامي گرفتن قرار از بعد كه باشد صورتي به خروجي كشي اكتد -10
  .بماند خالي

 .شود مي بسته تابلو كف متري ميلي 150 تا 100 ارتفاع در متقاطع داكت يك با داكت انتهاي -11
 .شود مي نواربندي درزگير نوار توسط تابلو خروجي درب -12
 

 
 تابلو خروجي بخش از نمايي :)7(شكل
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 تابلو تجهيزات الكتريكي مشخصات -الف 
 اندازه لوازم تابلوي الكتريكي و محيطي شرايط مناسب، الكتريكي تجهيزات از استفاده و تابلو صحيح طراحي منظور به -1

 .است آمده)3(جدول در ديماندي غير گيري مشتركين
 

 
 تابلو طراحي هاي پارامتر :)3(دولج

 .است شده مشخص)4( جدول در درخواستي آمپر اساس بر تابلو در شده استفاده هاي سيم مقطع سطح -2

 
 مصرفي آمپر اساس بر شده استفاده سيمهاي مقطع سطح)4: (جدول          

 بر كه باشند هشد خريداري برق آمپراژ با برابر)  Bكالس( تندكار پل چهار يا دو مينياتوري بايستي خروجي فيوزهاي -3
 .گردد استفاده پيچه دو مناسب ترمز از آنها حركت از جلوگيري جهت و گرفته قرار روي ريل

 ترانسفورماتورهاي تبديل نسبت ،)به باالFتيپ (کنتوره به باال10ي تابلوها تمامي در مرجع كنتور وجود الزام به توجه با -4
 .مي گردند انتخاب )2(جدول طبق جريان

 گرددمي تغذيه عمومي كنتور از آمپركه 4 تا 2)سراميك يا كپسولي( كرير فيوز يك از تابلو روشنايي از تحفاظ جهت -5
 .شود مي استفاده

 .باشد يم) 5(شرح جدول به ديماندي غير انشعابات گيري اندازه لوازم تابلوهاي الكتريكي مشخصات -6
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 ديماندي غير گيري اندازه لوازم تابلوهاي الكتريكي مشخصات :)5( دولج

 
 تابلو مكانيكي مشخصات -ب

 
 .ميباشد) 6( جدول شرح به ديماندي غير انشعابات گيري اندازه لوازم تابلوهاي مكانيكي مشخصات -1
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 ديماندي غير گيري اندازه لوازم تابلوهاي مكانيكي مشخصات) 6: ( جدول

 بصورت جوشي و ميليمتر 1.5 قبول مورد ضخامت حداقل .باشد مي روغني گيري اندازه لوازم تابلوهاي در رفته بكار ورق جنس -2
 .ميباشد

 .باشد كامل و يكنواخت جوش و شده زده سنگ كامالً اند شده متصل هم به جوشكاري بوسيله كه قسمتهايي -3
 كه حداقل باشد مي) RAL٧٠٣٢ -7035(كرم طيف در و اي كوره استاتيك، الكترو نوع از تابلو در رفته بكار هاي ورق رنگ -4

 .است ميكرون 250 حداكثر و ميكرون 80 برابر قبول مورد ضخامت
 .باشد مي آن جلوي از بيشتر ميليمتر 30 تابلو پشت ارتفاع تابلو، باالي در مناسب شيب آوردن بدست جهت -5
 .باشد مي 43 باز فضاي در نصب براي و 42 بسته فضاي در نصب براي تابلو IPدرجه  حداقل -6
 .مي باشد سراسري جوشكاري بدون و جلو سمت به دار خم طرفه، يك دار شيب بصورت باز فضاي در نصب قابل هاي تابلو سقف -7
 .شود مي استفاده شده، پيچ يا جوش بدنه به كه گوشواره عدد چهار از ديوار در تابلو استحكام حفظ براي -8
 .شود استفاده گالوانيزه مهره و پيچ از لوتاب به تجهيزات كليه و نبشي قطعات اتصال براي -9
 
 

 

100*70 
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 با پيچ و سانتيمتر يك عرض به حصيري شده بافته مسي سيم با روبندها و ها درب تمامي و تابلو اصلي بدنه الكتريكي ارتباط -10
 ساير با و كشش نبوده تحت است باز كامال تابلو درب كه حالتي در كه باشد اي اندازه به بايد حصيري سيم طول .گردد مي برقرار جوش

 .باشد نداشته تماس تجهيزات
 به پيچ و با شده گرفته درنظر )زنگ ضد( كروم روكش با و آهن جنس از تكه سه لوالي عدد 2 از ها روبند و ها ازدرب يك هر براي -11

 .باشد مي مجاز دربها براي نيز درجه 135 مخفي لوالي از استفاده .گردد مي متصل دربها و بدنه
 )8شكل(دارد وجود آنها كردن بسته و باز امكان تابلو نصب از پس شوند مي پيچ بدنه به كه لوالهايي كليه -12

 

                                                                        
                                                                  

 تابلو در استفاده مورد لوالي ) :8(شكل                                                                            
 .شود مي ساخته)متر ميلي 15 خم ارتفاع( خم دو تابلو، بدنه جلو قسمت -13
 .ميشود استفاده مناسب درزگير نوار از سايش برابر در دربها لبه از حفاظت براي -14
 .شود مي استفاده متر ميلي 5 حداقل ضخامت و متر سانتي 2 حداقل عرض به بندي آب نوار از تابلو طلق بهل براي -15
 .شود مي نصب شده پيچ بدنه به طرف چهار از كه متحرك سيني روي بر آنها پلهاي و الكتريكي تجهيزات كليه -16
 .شود آميزي مي رنگ نيز ولت 1000 تا عايق اپوكسي رنگ با يا كوره استاتيك الكترو رنگ با آميزي رنگ از پس تجهيزات سيني -17
 .گيرد قرار مدنظر داخلي تجهيزات كليه آچاركشي و تعويض سهولت و امكان ، تابلو داخل تجهيزات چيدمان و نصب در. -18
 .گردد استفاده تابلو بسته بندي براي مناسب پوشش از انبار در نگهداري و نقل و حمل هنگام در تابلو بدنه به صدمه شدن وارد از جلوگيري جهت -19
 .باشد گرافي پانتو حروف با و گراويل جنس از نقشه، مطابق تابلو تجهيزات هاي برچسب -20
 نصب نوار و تابلو بدنه لبه و درب لبه بين متر ميلي 10 حداقل ضخامت و متر سانتي 2حداقل عرض به بندي آب نوار از استفاده -21

 .است الزامي ها درب ليهك روي بر اسفنجي
 .باشد اي دندانه نوع از بايد اتصاالت در استفاده مورد سيم سر -22
 .باشد شده آبكاري ) واشر مهره، و پيچ قفل،(  مكانيكي اتصاالت كليه -23
 .شود مي استفاده مناسب صنعتي فيلتر از تابلو درب داخل در ها هواكش پشت تابلو IPتامين  براي-24
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 تابلو خروجي و ورودي بخش در گذاري برچسب :١ پيوست

 هاي منظور برچسب اين براي گردد، مي مشخص Fn,…,F٢,F١كد  با مربوطه كنتور و خروجي و ورودي فيوزهاي از يك هر -1
 .ميگردد نصب خروجي و ورودي روبند روي مناسب جنس با پانتوگراف

 .گردد مشخص FMكد  با مرجع وركنت و FOكد  با آن به مربوط فيوزهاي و عمومي كنتور -2
 .باشد مي )پايين به باال يا( راست به چب از )١( شكل طبق مينياتوري كليدهاي چيدمان اساس بر گذاري كد -3
 .باشد مي متر ميلي 18 در متر ميلي 15 برچسب، كادر اندازه -4
 .شوند مشخص پانتوگراف جنس از مناسب هاي برچسب با خازن و روشنايي فيوزهاي اصلي، اتوماتيك كليد -5
 

                                   
 

 فيوزها گذاري برچسب روش : )1(شكل                                                    
 

 تابلو رتا:  2  پيوست
 

 تابلو بخش خروجي در ابعاد همين با ارت شينه و ورودي بخش در ورودي كليد آمپر با متناسب ابعاد با نول شينه شامل تابلو ارت -1
 .باشد مي

 سطح با) راه راه سبز و زرد( دار روكش افشان سيم با و شود مي نصب خروجي بخش در مناسب اتكايي مقره روي بر ارت شينه -2
 شود مي وصل تابلو به بدنه در متصل جوش پيچ به مربع ميليمتر 10 مقطع

 250قدرت  براي و مربع ميليمتر 10 مقطع سطح با مسي ) راه راه سبز و زرد( دارروكش افشان سيم با ارت و نول شينه ارتباط -2
 .گردد مي برقرار مربع ميليمتر 16 مقطع سطح با افشان سيم بوسيله باالتر و آمپر
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 جوش پيچ و با رسانتيمت يك عرض به حصيري شده بافته مسي سيم با روبندها و ها درب تمامي و تابلو اصلي بدنه الكتريكي ارتباط -4

 ساير با و نبوده تحت كشش است باز كامالً تابلو درب كه حالتي در كه باشد اي اندازه به بايد حصيري سيم طول .گردد مي برقرار
 .باشد نداشته تماس تجهيزات

 .شود مي استفاده 10 كابلشو از حصيري سيمهاي در -5
 .شود وصل) تابلو بدنه( ارت به سپس وصل، هم به )راه راه سبز و زرد( 2.5 نمره سيم با (CT)جريان  هاي ترانس تمامي در k سر -6
 .شود مي وصل )تابلو بدنه( ارت به 2.5 نمره سيم با خازن انتهاي -7

 آنها بندي سيم و كنتورها گذاري كد : 3 پيوست
 )FM(مستقيم جعمر كنتور ،)نمونه عنوان به F٣(فاز سه ، كنتورF١,F٢,…)(تكفاز  كنتور براي گذاري كد اين

 .باشد مي زير صورت به (FM)مستقيم  غير كنتور مرجع و
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 تابلو سريال شماره و مشخصات پالك :4 پيوست

 .شود چاپ آن روي شده مشخص موارد و تهيه )5 پ( شكل مطابق شده تعيين اندازه در تابلو مشخصات پالك -1
 

 
 نمونه پالک مشخصات تابلو): 5پ(شكل                                                

  :باشد مي زير صورت به سريال شماره اختصاص نحوه -2

 
 

 ساختمان كشي سيم صحيح اتصال هشدار پيام :5 پيوست
 

 روي و بر خروجي فيوزهاي باالي تابلو، هر خروجي بخش در و چاپ فلزي ورق روي)  عرض*طول(متر يسانت 4*10ابعاد  با پيام اين
 .باشد مي خروجي هاي فيوز به ساختمان داخل كشي سيم صحيح اتصال جهت پيام اين .گردد نصب روبند

 .باشد مي مشكي ها نوشته رنگ و نارنجي پالك، اين زمينه رنگ
 
 
 

 

 )زنجان کدشرکت توزيع نيروي برق استان(
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  :مجتمع يتابلوها يپ بندتي :6پيوست                
 

 آمپراژ کليد نوع کليد پتي رديف
تعداد کليدهاي مينياتوري ورودي و 

 خروجي

1 A)کنتور مرجع يدارا( 
کليد اتوماتيک غير 

 قابل تنظيم
 آمپر 250

)25*1(34)+50*3(1 
)32*1(34)+50*3(1 

2 B)کنتور مرجع يدارا( 
کليد اتوماتيک غير 

 قابل تنظيم
 آمپر 200

)25*1(28)+50*3(1 
)32*1(28)+50*3(1 

3 C)کنتور مرجع يدارا( 
کليد اتوماتيک غير 

 قابل تنظيم
 آمپر 160

)25*1(22)+50*3(1 
)32*1(22)+50*3(1 

4 D)کنتور مرجع يدارا( 
کليد اتوماتيک غير 

 قابل تنظيم
 آمپر 160

)25*1(18)+50*3(1 
)32*1(18)+50*3(1 

5 E)کنتور مرجع يدارا( 
کليد اتوماتيک غير 

 1)3*50+(14)1*25( آمپر 160 قابل تنظيم
)32*1(14)+50*3(1 

6 F )کنتور مرجع يدارا( 
کليد اتوماتيک غير 

 1)3*50+(10)1*25( آمپر 100 قابل تنظيم
)32*1(10)+50*3(1 

7 G 
کليد اتوماتيک غير 

 1)3*50+(7)1*25( آمپر 63 قابل تنظيم
)32*1(7)+50*3(1 

8 H 
کليد اتوماتيک غير 

 1)3*50+(4)1*25( آمپر 63 قابل تنظيم
)32*1(4)+50*3(1 

9 I 
 کليد اتوماتيک 

 1)3*50+(3)1*25( آمپر50 قابل تنظيم
 )25*1(4  
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 :ذکر مهمت

  در صورتي که تعداد واحدهاي آپارتمان دقيقا مطابق با تيپ هاي تعريف شده نبوده با توجه به تعداد واحد هاي آپارتمان
 .ترين تيپ باال دست آن انتخاب شودنزديک

 روش اجرايي نصب کنتور مرجع در مجتمع ها "ه مطابقبا توجه به اينک)CSR/P/نصب کنتور مرجع براي واحدهاي )" ١٠
  Fتيپ هاي طراح مي بايست پس از هماهگي با معاونت خدمات مشترکين براي .است انشعاب الزام شده 10حداقلداراي 

خروجي کليد کل نصب  مي گردد بايد پلمپ متناسب با جريان که در  CTدر اينصورت  کهبه باالکنتور مرجع لحاظ نمايد 
 .گردد
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 .شماي تك خطي بصورت كلي مي باشد و تعداد و نوع تجهيزات متناسب با جداول فوق مي باشد
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