
ظواي  ي با ظبني ًاي تٍزيع 
 
 آ

1

آز صري دورى ًاي بازرصي برق 

صازمان هظام مٌودصي صاختمان آصتان هردصتان



 مردودى ظبني ًاي تٍزيع

  مػمٍال )تٍزيع فٍق ًاي پشت خروخي برق  ًاي درظبني
 تٍزيع ًاي ظبني بوام مػرف مرو تا (هيلٍولت 63/20
 .ظٍهد مي ظواختي

 :ظامو

 (هيلٍولت 20) متٍصؿ فطار خفٍط -1

 تٍزيع ًاي پشت -2

 (ولت 400 ) ؽػيف فطار ًاي ظبني -3
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انٌاع شبكو ىاي فشار متٌسط 

(كيلًٌلت 20)

زميني -1•

هوايي -2•

شبكه هاي زميني بصورت كابلهاي تك كور •

.يا سه كور با مقاطع مختلف مي باشند

كه دركابل سه كور يك كابل ديگر بعنوان •

رزرو ودرتك كور از چهار رشته استفاده

يا  N2XSYمعموال كابلها از نوع . مي شود •

NA2XSY مي باشند .
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 خزئيات آخرآي  ي هابلنطي
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و زرى هابو هرٍى آرت ظيلد

8

هٌا آرتباط کابلی وخٍد دآرد 
 
 دو صاختمان کي دآرآی آرت خدآگاهي ًشتود و بین آ

رگٍهي آرتباط کابلی یا ظ بکي ً ٍآئی ماهود ظکو فٍق ًآگر بین آین دو صاختمان 
وخ  ٍد دآظ  تي باظ  د آخ  تیف پتاهش  یو هاخٍآص  تي هاظ  ی آز خری  ان ص  رگردآن ک  ي 
بین دو ظبکي آرت وخ ٍد دآرد باغ ع غب ٍر خری ان ه ٍیزی و هاخٍآص تي آز ظ یلد و 

 .زرى کابو و یا صیم هٍل ظبکي ًٍآئی خٍآًد ظد 



 ظبني ًاي فطار متٍصؿ ًٍآي  ي

 
 ظبني ًاي با صيم لخت -1
 ظبني ًاي غايق ظدى -2
 

لٍميويٍم مي باظد
 
لياژ آ

 
لٍميويٍم يا آ

 
 .  ًادي ًا آز خوس آ

AAC – AAAC – ACAR - ACSR
 :مكاـع مػمٍل در آيرآن غبارتود آز

 (185)ليونس –( 120)ًايوا  -(70)ميوم -(35)فاهس 
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ظبني ًاي با ًادي غايق ظدى

ٍع آين آز آصتفادى آغلي داليو  :غباتودآز ًا ظبني ه

 

 

 

 

 

 

 

 

 :آز غبارتود ًا ظبني آين آهٍآع

 دآر روهض ًادي با ظبني -1

 خٍدهگٌدآر هابو با ظبني -2

 دآر فاغلي هابو با ظبني -3
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ظبني با ًادي روهض دآر
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 مشي ظيلد و آلن تروآصتاتيني پٍظض دآرآي دآر روهض ًادي
ن روهض برروي آلن تريني ميدآن بوابرآين.باظود همي

 
 غفر آ

مدن وآرد آمنان و هيشت
 
 تماس ًوگام رآدر آلن تريني ظم آ

   .دآرهد

14
CCTدر  Vپتانسيل الكتريكي CCTدر   Eشدت ميدان
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ظبني با هابو خٍدهگٌدآر
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هرٍى آهطػاب آز هابو خٍدهگٌدآر
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آصتاهدآرد ذد میدآن ًای آلک تریکی و مغواـیشی محاز در 
 مریؿ ًای غمٍمی و کاری 

20

خرین هتایج مفابق
 
 آ

 در ظدى آهحام تركیكات
ن هتایج کي آیرآن

 
 تٍآهیر بي آ

 محاز مكدآر آصت ظدى آغیم
 در آلک تریکی میدآن ظدت

 5غمٍمی مریفٌای
 مكدآر و متر بر کیلٍولت

 میدآن ظدت محاز
 مریفٌای در مغواـیشی

 مي تشی میلی 1/0غمٍمی
.باظد



 ظدت ميدآن آلن تريني در آـرآف هابو خٍدهگٌدآر

21

MV-ABCدر   Eشدت ميدان 
MV-ABCدر  Vپتانسيل الكتريكي 
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(Spacer Cable)هابو فاغلي دآر
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مزآيای ظبکي ًای کابو فاغلي دآر هشبت بي ًادی روکض دآر

لٍميويٍمی -1
 
 آمکان آصتفادى آز ًاديٌای تمام آ

 
 غدم هياز بي تحٌيزآت آؽافی ذفاظت در مكابو غاغكي -2
 
 غدم هياز بي مكرى -3
 
 کاًض باهد ذريم -4
 
 آمکان آخرآی چودين فيدر بر روی يک پايي -5
 
 آم نان غب ٍر آز آصپ ن ًاي خي لي ب زرگ -6
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آفت ولتاژ همتر هشبت بي ظبني ًاي ًادي لخت
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ذریم ظبکي ًای آلک تریکی

 تػاریف

 ًٍآی  ی ظبکي ًای پایي بین وآغو فرؽی خؿ :خؿ مرٍر 

 دو خارخی ذد خؿ،کي مٍآزآت بي و زمین روی آصت هٍآری :خؿ مشیر
ن، ـرف
 
 .آصت زمین روی خؿ خاهبی ًادیٌای تػٍیرآ

:1 درخي ذریم
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زآد صیم ًا آز صاختمان
 
فاغلي آ
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 خدآول فٍآغو محاز خفٍط ًٍآئي ظبني ًاي تٍزيع برق فطار متٍصؿ
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پشتٌاي تٍزيع زميوي

ٍع دو  :دآریم زمیوی پشت ه

 آختػاغی زمیوی پشت -1

 غمٍمی زمیوی پشت -2

 کي آصت متكاؽیاهی برق  تامین خٌت آختػاغی زمیوی پشت
هٌا درخٍآصت

 
 وآگذآری ) باظد کیلٍوآت 250 آز بیض آ

 مطترک بي متػلق پشت آین.(ولتاژآولیي بػٍرت آهطػاب
 .بٍد خٍآًد

 ودر باظد می تٍزیع ظرکت بي متػلق غمٍمی زمیوی پشت
 ًٍآی  ی پشت با متكاؽی چود برق  تامین آمکان کي ظرآیفی
 .گردد می هباظد،آذدآث پذیر آمکان
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کیلٍوآت 250تامین برق متكاؽیان بیض آز 
(وآگذآري آهطػاب بػٍرت ولتاژ آوليي)

 .باظد می پذیر آمکان دوغٍرت بي•
 ،پشت (ًا هارخاهي ماهود)باظود متمرکز بػٍرت مػارف غٍرتیکي در- 1•

ن در کي ظٍد می آذدآث زمیوی
 
 ترآهشفٍرماتٍر  و کیلٍولت 20 صلٍلٌای آ

 400)ؽػیف فطار بػٍرت مطترک آین دآخلی تٍزیع.ظٍد می هػب
 .بٍد خٍآًد (ولت

 چود پمپاژ آيشتگاًٌاي ماهود)باظود پرآهودى بػٍرت مػارف آگر -2•
 در و ظٍد مي گرفتي هظر در ترٍيو هكفي بػوٍآن آي ،هكفي(آي مرذلي
 و گيري  آهدآزى آهطػاب،تحٌيزآت وغو و لفع تحٌيزآت مرو آين

 دآخلی تٍزیع.گردهد مي هػب ذفاظتي و ديماهد هوودى مردود تحٌيزآت
 هكفي چود در و بٍدى(کیلٍولت 20)متٍصؿ فطار بػٍرت مطترک آین
 .همٍد خٍآًود ًٍآي  ي پشت يا زمیوی پشت آذدآث بي آلدآم
 :بٍد خٍآًد ظنو دو بي تحٌيزآت آين هػب

 صاختمان دآخو در تابلًٍا هػب:پاصاژ پشت 2-1 
 برروي ًٍآي  ي بػٍرت تحٌيزآت هػب:ًٍآي  ي بػٍرت وآگذآري  2-2

 (MOF)تير
 .همٍد هػب ؽػيف فطار تابلٍ هبايد آختػاغي زميوي پشت دردآخو:هن تي
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نحٌه چيدمات تجييسات در پست 

ىاي پاساژ
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نحٌه چيدمات تجييسات در پست 

ىاي زميني

در پست هاي -1

اختصاصي 
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نحٌه چيدمات تجييسات در پست 

(ادامو)ىاي زميني

در پست هاي عمومي -2
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نحٌه چيدمات تجييسات در پست 

(ادامو)ىاي زميني

(كمپكت)در پست هاي كيوسكي -3
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پشت همپنت فلزي 
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پشت ًاي همپنت بتٍهي
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وآگذآري آهطػاب فطار متٍصؿ بػٍرت ًٍآي  ي 
MOFيا 

                                                          

قطع كننده

                                       اندازه گيري   

ديژنكتور
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انٌع سلٌلياي فشار متٌسط با 

تٌجو بو نٌع تجييسات 

 .دآرهد برغٌدى رآ وظیفي صي متٍصؿ فطار صلٍلٌای
 هوودى مردود - آهرژی  گيري  آهدآزى - آهطػاب وغو و لفع

 ذفاظتي و ديماهد
   آهطػاب وغو و لفع -1

 وهار گرفتي لرآر آصتفادى مٍرد پشت ورودي بػوٍآن صلٍل آين
ن
 
 .باظد مي پشت ورودي برق  وغو و لفع آ

 صنشيٍهردآر صلٍل
 LBS يا بار زير لفع لابو صنشيٍهر دصتگاى يم ظامو

(Load Break Switch) صنشيٍهر دصتگاى يم با 
 .باظد مي آرت

مپر 630 لفع لابو بار خریان با آغلي صنشيٍهر
 
  هامی وولتاژ آ

 .باظد می هيلٍولت 24
مپر 400 آرت صنشيٍهر

 
 .باظد مي آ
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(ادامو)سلٌل سكسيٌنر دار

 آرت–وغو –لفع . آين صلٍل بػٍرت صي ذالتي مي باظد

لفع و وغو با دصتي صنشیٍهر آغلي غٍرت گرفتي و آرت با 
 .دصتي صنشيٍهر آرت

آمنان وغو صنشيٍهر آرت وخٍد هدآرد تا مٍلػي هي صنشيٍهر 
 (.آيوترالك در صلٍل صنشيٍهر دآر)آغلي لفع هگردد

لبو آز آرت هردن ورودي پشت بايد لفع هوودى آبتدآي هابو 
 .ورودي رآ لفع همٍد
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سلٌل سكسيٌنر دار

42

نمای روبرو

نمای کنار

درب اصلی
نيم درب

کتيبه
 لشمت کواری 

بػٍرت پیچ و مٌرى آی



دريچه های بازديد

دسته عملکرد سکسيونر

دسته سکسيونرارت

دريچه المپ روشنايی داخلی

سلکتورروشنايی
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دريچه المپ روشنايی داخلی

دسته عملکرد سکسيونر

دسته سکسيونرارت
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سکسيونر اصلی

سکسيونر ارت
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تيغه سکسيونر ارت

مقره های سکسيونر اصلی

شين ارت بدنه تابلو

شين های ارتباط کابل ورودی 



47

محل کابلهای  ورودی 

ارتباط قسمتهای پيچ و مهره ای به بدنه اصلی
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سانتی 21مقره های اتکايی 

رنگ آميزی در سه رنگ

امکان توسعه سلول از کناره ها



تٌسعو سلٌل ً ارتباط بو سلٌل 

کناری
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(ادامو)سلٌل سكسيٌنر دار

در صورتيكه آركي داخل سلول ايجاد شود،موجب آزاد شدن انرژي بااليي 

مي شود كه اين انرژي را با تعبيه دريچه هاي انفجار برروي سقف 

اين دريچه ها بصورت لواليي بوده و نيروي .)سلول خارج مي كنند

.(فنري باعث بسته بودن آنها در حالت عادي است
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CBسلٌل دیژنکتٌر یا 

 يا ترانس محافظ سلول بعنوان سلول اين
 وظيفه همچنين شودو می گرفته فيدردرنظر

 های پست در را ديماند کردن محدود
.دارد بعهده اختصاصی

 می رله يک و کليد دستگاه يک دارای سلول اين
 قطع فرمان خطا تشخيص از بعد رله که باشد
.دهد می کليد رابه

گرفته قرار مدار جريان مسير در يامستقيما رله
  طريق از اينکه ويا گويند پرايمر رله آن به که

CT کنترل تحت را مدار از عبوری جريان 
.گويند ثانويه رله آن به که.دارند

 سکسيونر دستگاه يک ديژنکتور از قبل سلول در
.دهند می قرار (بار زير قطع غيرقابل)ساده

 داشته اينترالک ديژنکتور با بايد ساده سکسيونر
.باشد
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(ادامو) CBسلٌل دیژنکتٌر یا 

 630 آصتفادى مٍرد دیژهک تٍر 
مپر

 
 خریان و کیلٍولت 24 -آ

 16 لفع لابو کٍتاى آتػال
مپر

 
 .باظود می کیلٍآ

 یک دآرآی باید دیژهک تٍر  ًر
 وغو بٍبین لفع،یک بٍبین

 خٌت مٍتٍر  دصتگاى یک و
 ولتاژ مػمٍال.باظد فور ظارژ 
هٌا فرمان مدآر

 
  ولت 110 آ

AC ًوگام در.باظد می 
 لفع بٍبین رلي خفا تطخیع

 دیژهک تٍر  و همٍدى ترریک رآ
.هماید می لفع رآ مدآر
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(ادامو) CBسلٌل دیژنکتٌر یا 

53

ديژنکتور

دريچه رويت سکيسونر

دسته قطع سکسيونر

شستی قطع و وصل ديژنکتوررله ثانويه در محل کتيبه
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نمای داخلی

فنس محافظ

ارابه ديژنکتور

اهرم شارژ فنر ديژنکتور

پلهای ديژنکتور

سکسيونر ساده
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CT های حفاظتی شينه خروجی سلول ديژنکتور

جهت بستن سرکابلها
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رله ثانويه در محل کتيبه

UPS

جهت شارژموتور 220/110ترانس 

ترمينالها و فيوز مدارفرمان



نمای دیژنکتٌر
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محل شارژ فنر ديژنکتور

شستی های قطع و وصل روی ديژنکتور

نشان دهنده شارژ يا دشارژ فنر

نشان دهنده قطع يا وصل ديژنکتور

نمراتور



58

ولت ورودی و  220ترمينال 

حفاظتی CTورودی از 

محل وروردی کابل فرمان 

ديژنکتور



(ادامو) CBسلٌل دیژنکتٌر یا 

:سه نوع ديژنکتور داريم

کم روغن که عايق آنها روغن و محفظه  -1

معايب آنها نيازبه .قطع نيز روغنی می باشد

تصفيه روغن در فواصل زمانی مشخص 

.دارند

که عايق آنها گاز بوده و  SF6گازی يا  -2

.محفظه قطع خال دارند

.خال که عايق آنها نيز خال می باشد -3

نشان دهنده فشار )نوع دوم دارای مانومتر

.می باشند( گاز

بيشترين نوع ديژنکتورهای موجود شرکت 

.گازی می باشند
59
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ديژنکتور کم  

روغن

ديژنكتور 

گازي

ديژنكتور 

خال
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دسترسی از 

جلو دسترسی از 

کنار



تفاًت رلو ىای 

پرایمر ً ثانٌیو

 دیژهک تٍر  برروی مشتكیما پرآیمر ًای رلي
 رآ خؿ آغلی خریان و گیرهد می لرآر
 آز ترریک ًوگام در و بیوود می

 بػٍرت فلزی  میلي یک ـریق
 می لفع رآ دیژهک تٍر  پلٌای مکاهیکی

 .کوود
-بار آؽافي خریان:دآرهد توظیم ولٍم صي

هی لفع خریان
 
 در تاخیرلفع -آ

 بار آؽافي
 :ًا رلي آین مػایب

 پایین آیموی -1
 پایین دلت-2
 کم ذفاظتی دآموي-3
زمان بمرور دلت کاًض-4
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(  آدآمي)تفاوت رلي ًای پرآیمر و ثاهٍیي 

 همی بشتي مدآر در مشتكیما و .دآرهد CT بي هیاز ثاهٍیي رلي
 توظیمات مردودى دآرآی و بٍدى دیحیتالی ًا رلي آین.ظٍهد

 تٍزیع فٍق پشت رلي با ظدن کٍردیوي آمکان و باال باال،دلت
 .باظود می

ٍع دو در Self ه Power ریق تغذیي و  مٍرد UPS آـز
 .گیرهد می لرآر آصتفادى

CTٍع صي ًا .ظٍهد می صاختي AMC   و مکػبی   ، ذلكٍی ه
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تفاًت رلو ىای پرایمر ً ثانٌیو 

(  ادامو)

 CT   و حفاظت  150/5حفاظت فيدر حداقل

 BURDENباشد با سطح  100/5ترانس تا 

.5VAحداقل 

64

 LCDصفحه  

دکمه های 

تنظيم

RESETکليد 

LED  مشخص

کننده نوع 

تنظيم

LED  حالت

رله

محل پلمپ



سلٌل اندازه گيری
   
 

  غدد وصي CT غدد صي دآرآی
PT باظود می. 

PT یا فاز ولتاژ بػٍرت ًا 
 .باظود می خؿ ولتاژ
 فاز ًای PT تبدیو هشبت

20000/√3
  صفد با 3√/100/
BURDEN برآبر 

50VA دلت کیس و  
 .باظود می 0.5

 صیم صي بػٍرت ًا PT آین
 می لرآر آصتفادى مٍرد پیچي
 صٍم پیچ صیم.گیرهد

 و بٍدى باز مثلع بػٍرت
ن رآى صر در

 
 مكاومت یک آ

 .گردد می هػب دمپر
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PT  خط
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CT اندازه گيری

ًا با تٍخي بي دیماهد متكاؽی آهحام می  CTتػیین رهج آین 
 .گیرد

 15.6کیلٍوآت باظد خریان آولیي برآبر  400مثی آگر دیماهد 
مپر بٍدى و 

 
 .آهتخاب می گردد 15/5با هشبت تبدیو  CTآ

کي  15/5/5ًا می تٍآهدد بػٍرت دو کٍر باظود ماهود CTآین 
هٌا می تٍآهد ذفاظتی باظد

 
هٌا .یک کٍر آ

 
و  0.5کیس دلت آ

هٌا  BURDENصفد 
 
.می باظد 5VAآ
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ىا CTاتصال مدار 
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مدار  CTچرا نبايد ثانويه 

باز شود؟



همای دآخلی یک صلٍل آهدآزى گیری 
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نحٌه کٌپلينگ سلٌليا بو یکدیگر

در پستهای عمومی•

71
پست شعاعی پست در رينگ



پست ىای اختصاصی
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کیلٍولت 20آهٍآع تابلًٍای 

ٍع صي  :دآریم تابلٍ ه

هٌا در کي مػمٍلی ًای تابلٍ -1
 
ٍع صي ًر آ  صلٍل ه

 یکشاهی آبػاد گیری  آهدآزى و صکشیٍهر،دیژهک تٍر 
 می مػمٍلی تحٌیزآت آهٌا در آصتفادى مٍرد تحٌیزآت.دآرهد
هٌا آبػاد.باظود

 
.باظود می صاهتیمتر 120*120*220 آ

.باظود می تٍصػي لابو ـرفین آز برآذتی صلٍلٌا آین

هٌا آغلی مطکو
 
 آیموی و بزرگ آبػاد ، باال هگٌدآری  بي هیز آ

 .باظد می پایین
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(آدآمي) کیلٍولت 20آهٍآع تابلًٍای 

 فكؿ بٍدى مػمٍلی صلٍلٌای ًمان AIS یا کمپکت صلٍلٌای -2
هٌا در آصتفادى مٍرد تحٌیزآت

 
 می کمپکت تحٌیزآت آ

 هیز صلٍلٌا آبػاد باظود می تر کٍچک تحٌیزآت چٍن.باظود
 و صاهتیمتر 37.5 صکشیٍهر صلٍل مثی.یابد می کاًض
 20 کاور  با ظیوٌا.دآرد پٌوا صاهتیمتر 75 دیژهک تٍر  صلٍل

 می صٍآر تحٌیزآت بروی و ظدى پٍظاهدى کیلٍولت
 .آصت آهحام لابو برآذتی ـرفین آز صلٍلٌا تٍصػي.گردهد

ای ـریق آز کي بٍدى خازهی مكرى بي محٌز صلٍلٌا آین  آیودیکاتًٍر
 رآ تابلٍ ورودی بٍدن برق  بی یا بٍدن برلدآر تابلٍ، روی

 تابلًٍای بازدید ًای دریچي خایگزین)کوود می مطخع
.(مػمٍلی
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چيدمان پشت آختػاغي در ريوگ
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دياگرآم تم خفي پشت آختػاغي با دووورودي
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(آدآمي) AISصلٍلٌاي 

77

مانوم

تر نشان 

دهنده 

وضعيت

اهرم  

عملكرد 

سكسيونر 

ارت

اهرم  

عملكرد 

سكسيونر 

اصلي

اينديكاتور



(آدآمي) کیلٍولت 20آهٍآع تابلًٍای 

 GIS صلٍلٌای -3

 بٍدى SF6 گازی  غایق با یکپارچي کپشٍلٌای دآرآی صلٍلٌا آین
 لابو برآذتی صلٍلٌا آین.گیرد می بر ًارآدر ظیوي تمامی کي

هٌا صفارش و باظود همی تٍصػي
 
 دآدى یکپارچي بػٍرت باید آ

هٌا کٍپلیوگ و ظٍد
 
 .گیرد می غٍرت صازهدى کارخاهي در آ

ن تػٍیؼ آمکان صلٍلٌا آز یکی خرآبی غٍرت در
 
.هدآرد وخٍد آ
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GISنمونه ای از سلولهای 



ظبني ًاي فطار ؽػيف

   زميوي ًاي ظبني -1

 ًٍآي  ي ًاي ظبني -2

 مي آصتفادى NAYY يا NYY هابو آز زميوي ًاي درظبني
 .ظٍد
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 هاي خودنگهذار تلف كابلمخع انوا 
فشارضعیف

هابو ًاي باهدل ظدى با يم هٍل  -2
 مشوحر غايق
  IMWS

هابو ًاي باهدل ظدى با يم هٍل  -3
 مشوحر فالد غايق 

AMKA

هابو باهدل ظدى چٌارتائی با کابلٌاي  -1
(فالد مشوحر) خٍدهگٌدآرهدى   

Four Core – self 
Supporting

َ  –ظدى ( باهدل)کابو ًای ًٍآئی دصتي بودی    Arial Bundle Cable = ABC

**
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 آرت در ظبني ًاي با هابو خٍدهگٌدآر

 و هٍل رظتي 5 هابو در
 يني(هگٌدآرهدى)مشوحر

 ًردو درهتيحي.باظود مي
 .ظٍهد مي آرت ًم با

 صيم رظتي،آرت درظض   
 فٍالدي بخاـر مشوحر
ن بٍدن

 
 پذير آمنان آ
.هيشت
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تابلًٍاي فطار ؽػيف
 IPدرخي ذفاظت تابلٍ يا

86

 هطان دورلمي غدد يم بػٍرت تابلٍ ذفاظت درخي
 در آفرآد ذفاظت درخي مػرف آول رلم ظٍدهي مي دآدى
 دًودى هطان دوم غدد و برلدآر لشمتٌاي با تماس برآبر

 .باظد مي مايػات هفٍذ برآبر در ذفاظت
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 رآًوماي آهتخاب درخي ذفاظتي تابلًٍا

ن بي بايد هي هناتي
 
 :غبارتودآز همٍد تٍخي آ

 تابلٍ بي آفرآد دصترصي هرٍى -1
لٍدگي ميزآن -2

 
 تابلٍ هػب مرو آ

ن ريزش چگٍهگي و بارهدگي ميزآن -3
 
 آ

 تٍزيع پشتٌاي دآخو در ظدى هػب تابلًٍاي ( آلف
 آولين خدول بي باتٍخي.دآرهد رآ دصترصي آمنان محاز آفرآد فكؿ

 .ميگردد آهتخاب 2 ذدآلو رلم
 لرآر بارآن مػرض در صرپٍظيدى فؾاي در هػب بي باتٍخي
 .ميگردد آهتخاب غفر غدد رلم دومين بوابرآين.هدآرد

 .باظد IP20ذدآلو دآرآي بايد تابلٍ پس
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زآد( ب
 
 تابلًٍاي هػب ظدى در فؾاي آ

باتٍخي بي آيوني تابلٍ در مػرض دصترصي غمٍم لرآر دآرد ـبق خدول 
 .باظد 4آولين رلم بايد ذدآلو 

زآد،در مػرض بارآن لرآر دآرد
 
بوابرآين دومين .باتٍخي بي هػب در فؾاي آ

 .آهتخاب ميگردد  3رلم ذدآلو غدد   

 .باظد IP43پس تابلٍ بايد دآرآي ذدآلو

 تابلًٍاي محتمع يا هوتٍري (ج

باتٍخي بي آيوني تابلٍ در مػرض دصترصي غمٍم لرآر دآرد ـبق خدول 
 .باظد 4آولين رلم بايد ذدآلو 

 بوابرآين.هدآرد لرآر بارآن مػرض در صرپٍظيدى فؾاي در هػب بي باتٍخي
 .ميگردد آهتخاب غفر غدد رلم دومين

 .باظد IP40ذدآلو دآرآي بايد تابلٍ پس
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تابلًٍاي محتمع هوتٍري 
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 بدهي تابلٍ

 .ظٍد مي آصتفادى 2 يا 5/1 صياى ورق  آز•

 .بٍد خٍآًد آي مٌرى و پيچ يا خٍظي بػٍرت•

 تمامي هي آصت مػروف ريتال بي تابلًٍا بدهي خديد ـرح •
 صٍآر مطبم هبطي آز آصنلت برروي دآخلي و بدهي لفػات
 .ظد خٍآًود

ميزي  رهگ•
 
هٌا آ

 
 گيري،زهگ چربي مرآذو ـي آز پس آ
 .گيرد مي غٍرت  هاري  زدآي  ي،فشفاتي

ميزي  رهگ       
 
 .گيرد غٍرت آلن تروآصتاتيم بػٍرت آ

ٍع        ن ؽخامت و رهگ ه
 
 .دآرد تابلٍ هػب ظرآيؿ بي بشتگي آ

  تا 100 ؽخامت با  رهگ آز صال بيشت آز بيض دوآم برآي مثی
 .ظٍد آصتفادى مينرون 200

 
92



 ظيوي هطي

درغد خريان هامي هليد آغلي بيطتر  150ظين ًاي آغلي بايد آز 
هٌا آز خدولٌاي مربٍـي مي باظد.باظود

 
 .آهتخاب آ

ظين ًاي هٍل و ذفاظتي هبايد آز هػف مكفع ظين ًاي فاز همتر 
 .باظود و درصرآصر ـٍل تابلٍ پيض بيوي گردهد

هػب ظين ًاي فاز و هٍل برروي مكرى ًاي آتناي  ي صرآميني يا 
هٌا هبايد آر .رزيوي مي باظود

 
 10ؽموا ذدآلو فاغلي مابين آ

 .صاهتيمتر همتر باظد

 .ظين ذفاظتي با بدهي تابلٍ آرتباط دآرد

در آهتخاب ظيوي بايد بي آبػاد ترميوالٌاي هليد تٍخي ظٍد ـٍري هي 
درغٍرت هياز مي تٍآن آز ظيوي .هياز بي برش ظيوي ًاي هباظد 

 .دوبو آصتفادى هرد

مپر و باالتر مي بايشتي آز ظيوي ًاي  400ؽموا در هليدًاي 
 
آ

خمناري ظدى در ورود و خروج هليد آصتفادى هرد تا ؽمن رغايت 
ا آمنان هػب بيض آز يم هابو مكدور باظد  .فاغلي فًز
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درتابلًٍاي محتمع هوتٍري مي بايشتي ظين ذفاظتي و ظين •
 چرآ؟.هٍل بي ينديگر آرتباط يابود

 

 .درمرو تابلًٍاي محتمع فكؿ يم صيشتم آرت هافي آصت•
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 اي ذرآرتي و بػٍرت ميزي ظيوٌا بارهگ هشٍزيا هاوًر
 
رهگ آ

 .زير مي باظد

 لرمزفاز آول با رهگ 

 زردفاز دوم با رهگ 

بيفاز صٍم با رهگ 
 
 آ

 زردو صبز ظيوي ًاي آتػال زمين و ذفاظتي بارهگ 

مرو آتػال ظيوي ًا بايد هامی تميز و فالد رهگ بٍدى و آتػال 
 .  با پيچ و مٌرى مشي يا برهحي آهحام گيرد

 

95



هليدًاي آتٍماتيم

 MCCBهليد همپنت يا  

 ACBهليد ًٍآي  ي يا  

مپر 120 تا باالتري  لفع لدرت ًٍآي  ي هليدًاي-
 
 و دآرهد هيلٍآ

 خٌت مواصب توظيم لابليت با ًاي رلي هػب آمنان
اي در ًٍآي  ي هليدًاي).دآرهد ذفاظتي صلن تيٍيتي مپًر

 
  آ

 (.ظٍهد مي صاختي باال بي 630
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