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1400کارگاه تخصصی تابلوهای برق                       اسفند ماه    سجاد جليل زاده 

صنعتیمقدمه ای بر برق : فصل اول

برق صنعتی یعنی کاربرد برق در صنعت.
 تعاریف دیگر:

الکتریکی در یک کارگاه یا کارخانه صنعتی چگونگی استفاده از انرژی 

ونی، های مسکصنعت، درساختمان کنترل و استفاده از برق در های مورد استفاده برای و روش تکنیکها 

…بیمارستانهاوتجاری، 
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صنعتیمقدمه ای بر برق : فصل اول

پیکربندی شبکه برق
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مفاهیم پایه ای تابلو برقفصل دوم 

 استانداردIEC

Internationalالکتروتکنیکالمللیبینکمیسیون• Electrotechnical Commissionیاو

تدوینوظیفهواستISOاستانداردالمللیبینسازمانبهوابستههایسازمانازIECاختصارا

.داردبعهدهرابرقصنعتموردنیازاستانداردهای

NEMAیاوآلماندرVDEانگلستان،درBSهایاستانداردمیتوانموجوداستانداردهایدیگراز•

.بردنامرامتحدهایاالتدر

آنهانتریمهمکهشدهتدوینمختلفهایشمارهباالکتریکیمختلفتجهیزاتبرایIECاستاندارد•

:ازعبارتندمیگیرندقراراستفادهموردتابلوسازیصنعتدرکه
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مفاهیم پایه ای تابلو برقفصل دوم 

•IEC62271(قویفشارکلیدهایاستاندارد)

High-voltage switchgear and controlgear

•IEC60044-1(جریانترانسفورماتوراستاندارد)

Current transformers

•IEC60044-2(ولتاژترانسفورماتوراستاندارد)

Voltage transformers
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مفاهیم پایه ای تابلو برقفصل دوم 

•IEC60255(حفاظتیهایرلهاستاندارد)

Electrical relays

•IEC61439(فشارضعیفتابلوهایاستاندارد)

Low voltage switchgear and controlgear assemblies

•IEC60529(تابلوحفاظتدرجهاستاندارد)

Degree of protection provided by enclosures (IP code)
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مفاهیم پایه ای تابلو برقفصل دوم 

مشخصات تابلو

Service)کاریولتاژ• Voltage)

ر نظر ولتاژی که مدارات فرمان و قدرت تابلو برای آن طراحی شده و شرایط کاری با توجه به این مقدار د

.گرفته شده است

(Rated Voltage)ولتاژ نامی •

IEC62271مطابق 

The rated voltage indicates the upper limit of the highest  voltage of systems 

for which the switchgear and controlgear is intended.
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مفاهیم پایه ای تابلو برقفصل دوم 

72.5ازکمترنامیمقادیربرای• kV

Series I ( 50Hz , 60Hz ): 1KV,3.6kV, 7.2kV , 12kV , 17.5kV  24kV , 

36kV , 52kV , 72.5kV.

Series II (60 Hz in USA and Canada): 4.76kV, 8.25kV,  15kV, 

15.5kV, 25.8kV, 38kV, 48.3kV, 72.5kV.

kV 72.5نامی بیشتر از برای مقادیر •

100kV , 132kV , 145kV , 170kV , 245kV , 300kV , 362kV,

420kV , 525kV , 765kV.
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مفاهیم پایه ای تابلو برقفصل دوم 

Rated)نامیعایقیسطح• Insulation Level)

A:Rated Lightning Impulse withstand voltage (peak value)

.که بر اساس مقدار ماکزیمم بیان می شود( صاعقه)ولتاژ قابل تحمل ضربه ای نامی 

B:Rated Power-frequency withstand voltage

دقیقه به تجهیز اعمال می شود و مقدار آن بر 1مقدار ولتاژ قابل تحمل با فرکانس شبکه، که به مدت 

.حسب مقدار موثر موج سینوسی بیان می شود

72.5نامیولتاژتامختلفنامیولتاژهایبراینامیعایقیسطح• kVاستانداردازIEC62271و

IEC60056شودمیاستخراج.
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مفاهیم پایه ای تابلو برقفصل دوم 

140011کارگاه تخصصی تابلوهای برق                       اسفند ماه    سجاد جليل زاده 



مفاهیم پایه ای تابلو برقفصل دوم 

نامیفرکانس•

استاندارد مقدار. فرکانس نامی تابلو، فرکانسی است که شرایط کار تجهیز بر اساس آن تعریف می شود

.می باشد60Hzیا 50Hzها برابر CONTROLGEARو SWITCHGEARفرکانس نامی برای 

(Rated Current)جریان نامی •

ایطشرتحتدایمبطوروصلحالتدرکلیدزنیاجزاءیافرمانیاقدرتتابلویکهجریانموثرمقدار

.دهدمیعبورخودازشدهتعیینحرارتیافزایشمحدودهدروشدهمشخص

:باشدمیزیرشرحبهضعیففشارتابلوهایبارهایباسرویجریاننامیمقدار

50,100,160,250,400,630A,1250A,1600A,2000A,2500A,3200A,4000A, 

5000A,6300A,7400A
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مفاهیم پایه ای تابلو برقفصل دوم 

:باشدمیزیرشرحبهمتوسطفشارتابلوهایبارهایباسرویجریاننامیمقدار

630A,1250A,1600A,2000A,2500A,3150A

برای جریان های بیشتر در سطح ولتاژ باالتر از . می باشد12kVفقط در سطح ولتاژ 4000Aجریان 

GISاستفاده می شود.

( 𝐼𝑝)پیکایستادگی جریان •

رایطوصل، تحت شقدرت یا فرمان یا اجزاء کلیدزنی در حالت مقدار پیک جریانی است که مدار تابلوی 

.مشخص شده جهت سرویس دهی، بتواند تحمل کند
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مفاهیم پایه ای تابلو برقفصل دوم 

(𝐼𝑘)جریان نامی ایستادگی در برابر اتصال کوتاه•

و یا تغییر شکل بیشترین مقدار موثر جریانی که مدار بتواند بدون آسیب الکتریکی، گرمایی یا مکانیکی

.دایمی در هر یک از اجزاء از خود عبور دهد
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مفاهیم پایه ای تابلو برقفصل دوم 

تابلوقطعقدرت•

اسبارهای پست استقامت مکانیکی در برابر استرس ناشی از اتصال کوتاه در وسایل سوییچینگ مخصوصا ب

.ها و بردهای توزیع را گویند

قدرت قطع کلید •

راجریاناینبتواندمشخصزمانمدتدربلکهنچسبیدهبهمکوتاهاتصالموقعدرکلیدهایکنتاکت

طعقعملکلید،قطعجهترلهفرمانصورتدربخورندجوشبهمکنتاکتهااگرکهچرا.کنندتحمل

.باشدنمیپذیرامکان
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مفاهیم پایه ای تابلو برقفصل دوم 

کمکیمداراتوهاکنتاکتنامیتغذیهولتاژ•

(Rated supply voltage of closing and opening device and aux. Circuits)

نگامهدروسیلهمدارهایترمینالدرکهاستولتاژیکمکی،مدارهایووصلوقطعوسایلتغذیهولتاژ

.شوندمیگیریاندازهکار

:تغذیهولتاژاستانداردمقادیر
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مفاهیم پایه ای تابلو برقفصل دوم 

IP(Degreeتابلوحفاظتدرجه• of Protection)

داشتهمایعیاجامداجسامنفوذنظرازخاصیمقاومتتواندمیتجهیزیهرIECاستاندارداساسبر

کهشندباابزاریسایریاودستانگشتگوشتی،پیچآچار،مثلاجسامیتوانندمیجامداجسام.باشد

خطرلوتابداخلبهاجسامایننفوذونمایدمیاستفادهآنهاازنگهداریوتعمیرعملیاتحیندراپراتور

.کندمیایجاداپراتوربرایالکتریکیقوسبروزطریقازجانی

:شودمیتعریفزیرشکلبهحفاظتدرجهIECاستانداردبهبناتابلوبرای

لوتاببهجامدخارجیاجسامنفوذوبرقدارهایقسمتباتماسبرابردراشخاصحفاظتدرجه:اولعدد

.آنداخلبهمایعاتورودبرابردرتابلوداخلتجهیزاتحفاظتدرجه:دومعدد
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مفاهیم پایه ای تابلو برقفصل دوم 
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مفاهیم پایه ای تابلو برقفصل دوم 
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معرفی انواع تابلو برق: فصل سوم

قدرت و فرمان تابلوهای(Switchgear and Controlgear)

شاملبیجانوسایلوگیریاندازهکنترلی،حفاظتی،تجهیزاتباهمراهکلیدزنیوسایلازترکیبیبه

ردمجموعهایننهاییعملکرداگرکهگویندراآنهانگهدارندههایسازهوهامحفظهمربوطه،اتصاالت

کنترلتجهاگروقدرتتابلوینامباباشدالکتریکیانرژیتبدیلوتوزیعوانتقالتولید،راستای

.شودمیشناختهکنترلتابلونامباباشدالکتریکیانرژیکنندهمصرفتجهیزات
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معرفی انواع تابلو برق: فصل سوم

 انواع تابلو از لحاظ ساختار
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معرفی انواع تابلو برق: فصل سوم

22

Metal 

Clad

Control

Cable

Circuit

breaker

Busbar

 Metal Enclosedتابلوهای

 Metal Cladتابلوهای

Metalاین نوع تابلوها نوعی از تابلوهای  Enclosed

دا مختلف از یکدیگر جهایهستند که در آنها، محفظه 
از این امر باعث می شود تا اگر خطایی در یکی. شده اند

محفظه ها روی دهد، این خطا به محفظه های دیگر 
.انتقال پیدا نکند

مام تابلوهایی به شکل محفظه تمام بسته فلزی که ت
ن و تجهیزات الکتریکی اعم از کلیدها، ترانس های جریا

ب در داخل آن نص... ولتاژ، لوازم اندازه گیری، شینه ها و 
.می شود
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معرفی انواع تابلو برق: فصل سوم

23

:به چهار بخش تقسیم می شوند Metal Cladتابلوهای 
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معرفی انواع تابلو برق: فصل سوم

24

 Compartment Typeتابلوهای

Metalاین نوع تابلوها نوعی از تابلوهای  Enclose

هستند که در آنها محفظه های مختلف از یکدیگر
.جدا نشده اند
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معرفی انواع تابلو برق: فصل سوم

انواع تابلوها از لحاظ دسترسی

:شوندمیتقسیمکلیحالتدوبهسرکابلبهدسترسیلحاظازتابلوها

Rear)پشتازدسترسی Access):

.تاسامکانپذیرتابلوپشتازتابلوبهخروجیووروردیهایکابلاتصالوسرکابلبهدسترسی

Front)جلوازدسترسی Access):

کابلاالتاتصوشدهتعبیهکناریدربنامبهکوچکیدربتابلواصلیدربکناردرمعموالا حالتایندر

.میشودانجامدرباینطریقازفیدرهابهها
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معرفی انواع تابلو برق: فصل سوم

 انواع تابلو از لحاظ محل نصب

:(Indoor)داخلی

.شودمینصبسولهیاسالنداخلمانندبستهفضایدرتابلو

:(Outdoor)بازفضای

.شودمینصببازفضایدرتابلو
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معرفی انواع تابلو برق: فصل سوم

 نصب انواع تابلو از لحاظ

Self)ایستاده Standing / Free Standing):

(.نداردهتکیدیگریبهیاونیستدیگرییسازهتوسطآنمهاربهنیاز)داردایستاخودحالتتابلو
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معرفی انواع تابلو برق: فصل سوم

 نصب انواع تابلو از لحاظ

Wall)دیواری Mounted):

Surfaceروکار،شوند،نصبدیوارسطحرویاگرتابلوهااین Mountedشوند،جاسازیدیوارداخلاگرو

Flushتوکار، MountedیاRecessed Mountedشوندمینامیده.
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معرفی انواع تابلو برق: فصل سوم

تقسیم بندی تابلوها

(Fix)فیکستابلوهای•

Withdraw)کشوییتابلوهای• able)

مدوالرتابلوهای•
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معرفی انواع تابلو برق: فصل سوم

 تابلوهای فیکس(Fix)
 منظوره تابلوهای ایستاده چند(Multi Purpose: )

وباشندمیمنظورهچندتابلوهایومیگیرندقرارایستادهبصورتتابلوهااین

.کردنصب...وپنوماتیکی-قدرت-کنترلتجهیزاتتوانمیانهاداخل
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معرفی انواع تابلو برق: فصل سوم

 تابلوهای فیکس(Fix)
 دیواری تابلوهای

 تابلوهای(Rack)

هایتابلو هایی هستند که حالت قفسه قفسه دارند و محفظه 
روی انها ... کنترل ومخابراتی و-الکترونیکی-اندازه گیری

.می شودنصب 

دارایهستند که   Rackنوعی از تابلوهای  Swingتابلوهای 
تجهیزاتدر متحرک می باشد  و مزیت ان این است که پشت 

استان قابل رویت است و دسترسی به پشت تجهیزات فراهم 
.این مدل بسیار گران است و درب ان هم شیشه ای است

31



1400کارگاه تخصصی تابلوهای برق                       اسفند ماه    سجاد جليل زاده 

معرفی انواع تابلو برق: فصل سوم

 تابلوهای کشویی(Withdraw able)
وزیع و یا این نوع تابلوها امروزه به صورت گسترده درصنعت برق بخصوص در تابلوهای ت

.مدارات راه انداز موتور مورد استفاده قرار میگیرند
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معرفی انواع تابلو برق: فصل سوم

تابلوهای مدوالر
. نوع پیشرفته تابلوهای فیکس ایستاده است

فیدر به شکل یک مدول در تابلو نصب هر 
وبه وسیله یک صفحه فلزی از فیدر شده 

.می شوندوفیدر پایینی خود جدا باالیی 
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معرفی انواع تابلو برق: فصل سوم

تابلوهای فشار متوسط
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معرفی انواع تابلو برق: فصل سوم

تابلوهای فشار متوسط

ولت تا 1000تابلوهای فشار متوسط در سطح ولتاژ بین 

.ولت قرار دارند36000

اجزای اصلی یک تابلو فشار متوسط شامل بدنه، کلید

، رله ، باسبار، ترانسفورماتور ولتاژ و جریان، لوازم(دژنکتور)

.اندازه گیری و تجهیزات کنترلی می باشد

تابلو فشار متوسط ثابت•
تابلو فشار متوسط کشویی•
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معرفی انواع تابلو برق: فصل سوم

تابلوهای فشار متوسط
تابلو فشار متوسط ثابت•
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معرفی انواع تابلو برق: فصل سوم

تابلوهای فشار متوسط
تابلو فشار متوسط کشویی•
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1400کارگاه تخصصی تابلوهای برق                       اسفند ماه    سجاد جليل زاده 

معرفی انواع تابلو برق: فصل سوم

تابلوهای فشار متوسط
قسمت های متفاوت یک سلول فشار متوسط•
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1400کارگاه تخصصی تابلوهای برق                       اسفند ماه    سجاد جليل زاده 

معرفی انواع تابلو برق: فصل سوم

تابلوهای فشار متوسط
محفظه فشار ضعیف•
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1400کارگاه تخصصی تابلوهای برق                       اسفند ماه    سجاد جليل زاده 

معرفی انواع تابلو برق: فصل سوم

تابلوهای فشار متوسط
محفظه سرکابل•
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1400کارگاه تخصصی تابلوهای برق                       اسفند ماه    سجاد جليل زاده 

معرفی انواع تابلو برق: فصل سوم

تابلوهای فشار متوسط
محفظه باسبار•
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1400کارگاه تخصصی تابلوهای برق                       اسفند ماه    سجاد جليل زاده 

معرفی انواع تابلو برق: فصل سوم

تابلوهای فشار متوسط
محفظه کلید•
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1400کارگاه تخصصی تابلوهای برق                       اسفند ماه    سجاد جليل زاده 

معرفی انواع تابلو برق: فصل سوم

تابلوهای فشار متوسط
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1400کارگاه تخصصی تابلوهای برق                       اسفند ماه    سجاد جليل زاده 

معرفی انواع تابلو برق: فصل سوم

تابلوهای فشار ضعیف
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1400کارگاه تخصصی تابلوهای برق                       اسفند ماه    سجاد جليل زاده 

معرفی انواع تابلو برق: فصل سوم

تابلوهای فشار ضعیف

.ولت را ولتاژ فشار ضعیف می گویند1200ولت و ولتاژ مستقیم تا 1000ولتاژمتناوب تا 

.سلول محفطه ای فلزی مانند کمد که تجهیزات برقی در آن قرار گرفته و سیم کشی می شود

نها شامل ممکن است یک تابلو ت. مجموعه ای از سلول ها شامل وروردی، خروجی و کوپلینگ را تابلو گویند

.یک سلول باشد

تابلو فشار ضعیف ثابت•
مدوالرتابلو فشار ضعیف •
تابلو فشار ضعیف کشویی•
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1400کارگاه تخصصی تابلوهای برق                       اسفند ماه    سجاد جليل زاده 

معرفی انواع تابلو برق: فصل سوم

تابلوهای فشار ضعیف کشویی

:سلول ورودی 
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1400کارگاه تخصصی تابلوهای برق                       اسفند ماه    سجاد جليل زاده 

معرفی انواع تابلو برق: فصل سوم

 ضعیف کشوییتابلوهای فشار

:سلول خروجی
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1400کارگاه تخصصی تابلوهای برق                       اسفند ماه    سجاد جليل زاده 

معرفی انواع تابلو برق: فصل سوم

 ضعیف کشوییتابلوهای فشار

:سلول کوپلینگ
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1400کارگاه تخصصی تابلوهای برق                       اسفند ماه    سجاد جليل زاده 

تجهيزات تابلو برق: فصل سوم

کلیدهای قدرت

 (کلید قابل قطع زیر بار)دژنکتور

  کلید های خالء(Vacuum)

کلیدهای با عایق گازSF6 

  کلیدهای روغنی(Oil)

کلیدهای هوای فشرده(Pressed Air)

(قابل قطع زیر بارکلید غیر )سکسیونر
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1400کارگاه تخصصی تابلوهای برق                       اسفند ماه    سجاد جليل زاده 

تجهيزات تابلو برق: فصل سوم

:دالیل عدم استفاده از کلیدهای روغنی 

وزن زیاد عایق-1

قابلیت اشتعال-2

دوام کم-3

هزینه نگهداری نسبتا زیاد-4

قابلیت جذب ناخالصی-5

استقامت حرارتی ضعیف-6

قابلیت تجزیه شیمیایی آسان و سریع-7
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1400کارگاه تخصصی تابلوهای برق                       اسفند ماه    سجاد جليل زاده 

تجهيزات تابلو برق: فصل سوم

(Vacuum)کلید های خالء  

اغلب از کلیدهای خالء استفاده می شود، که در این
کلید کنتاکتهای کلید در محیط خال قطع و وصل
می شوند و در واقع یکی از سه شرط ایجاد آتش

.یعنی هوا، حذف شده است
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1400کارگاه تخصصی تابلوهای برق                       اسفند ماه    سجاد جليل زاده 

تجهيزات تابلو برق: فصل سوم

SF6کلید های 

فلوئوریدهگزا یا  SF6نوع کلید ها از گاز راین د
بینگوگرد به عنوان خاموش کننده جرقه، عایق 

.دو کنتاکت و نگهدارنده ولتاژ استفاده می شود
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1400کارگاه تخصصی تابلوهای برق                       اسفند ماه    سجاد جليل زاده 

تجهيزات تابلو برق: فصل سوم

SF6های تفاوت کلیدهای خالء با کلید 

دارای قابلیت و تعداد عملکرد قطع و وصل باالتری SF6کلیدهای خالء نسبت به کلیدهای گازی •
.هستند

30الی 25حدود SF6بار و در کلید 100تعداد قطع جریان اتصال کوتاه در کلید خالء حدود •
.باراست

.بطور کلی استفاده از کلید وکیوم در حال گسترش است•
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1400کارگاه تخصصی تابلوهای برق                       اسفند ماه    سجاد جليل زاده 

تجهيزات تابلو برق: فصل سوم
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1400کارگاه تخصصی تابلوهای برق                       اسفند ماه    سجاد جليل زاده 

تجهيزات تابلو برق: فصل سوم

نحوه عملکرد کلید
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1400کارگاه تخصصی تابلوهای برق                       اسفند ماه    سجاد جليل زاده 

تجهيزات تابلو برق: فصل سوم

نحوه عملکرد کلید
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1400کارگاه تخصصی تابلوهای برق                       اسفند ماه    سجاد جليل زاده 

تجهيزات تابلو برق: فصل سوم

اجزای مختلف کلید خالء
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برقتجهيزات تابلو : فصل چهارم

140058کارگاه تخصصی تابلوهای برق                       اسفند ماه    سجاد جليل زاده 

(Disconnector)سکسیونر 



برقتجهيزات تابلو : فصل چهارم

140059کارگاه تخصصی تابلوهای برق                       اسفند ماه    سجاد جليل زاده 

(Shutter)شاتر 



برقتجهيزات تابلو : فصل چهارم

140060کارگاه تخصصی تابلوهای برق                       اسفند ماه    سجاد جليل زاده 

سکسیونر زمین



برقتجهيزات تابلو : فصل چهارم

140061کارگاه تخصصی تابلوهای برق                       اسفند ماه    سجاد جليل زاده 

تجهیزات تابلوهای فشار ضعیف

ترمینال ها•

فیوزها•

کلیدهای اتوماتیک•

ترانسفورماتورهای جریان•

ترانسفورماتورهای ولتاژ•

کنتاکتورها•

رله کنترل فاز•



برقتجهيزات تابلو : فصل چهارم

140062کارگاه تخصصی تابلوهای برق                       اسفند ماه    سجاد جليل زاده 

ترمینال های مورد استفاده در تابلو برق



برقتجهيزات تابلو : فصل چهارم

140063کارگاه تخصصی تابلوهای برق                       اسفند ماه    سجاد جليل زاده 

بالک ترمینال ها



برقتجهيزات تابلو : فصل چهارم

140064کارگاه تخصصی تابلوهای برق                       اسفند ماه    سجاد جليل زاده 

بالک ترمینال ها
:انتخاب صحیح ترمینال های تابلو 

سطح مقطع هادی متصل به ترمینال-1

نوع ترمینال با توجه به نوع هادی-2

جریان نامی مدار-3

مقادیر ولتاژی  و عایق بندی سیستم -4



برقتجهيزات تابلو : فصل چهارم

140065کارگاه تخصصی تابلوهای برق                       اسفند ماه    سجاد جليل زاده 



برقتجهيزات تابلو : فصل چهارم

140066کارگاه تخصصی تابلوهای برق                       اسفند ماه    سجاد جليل زاده 

انتخاب صحیح سطح مقطع ترمینال ها



برقتجهيزات تابلو : فصل چهارم

140067کارگاه تخصصی تابلوهای برق                       اسفند ماه    سجاد جليل زاده 

انتخاب صحیح سطح مقطع ترمینال ها
:بر اساس استاندارد

IEC61439-1



برقتجهيزات تابلو : فصل چهارم

140068کارگاه تخصصی تابلوهای برق                       اسفند ماه    سجاد جليل زاده 

انواع ترمینال بالک ها از نظر کاربری

ترمینال های کاربری عمومی•

ترمینال های اتصال زمین•

ترمینال های مجهز به فیوز•

ترمینال های با اتصال جدا شدنی•

ترمینال های با قابلیت اتصال کوتاه•



برقتجهيزات تابلو : فصل چهارم

140069کارگاه تخصصی تابلوهای برق                       اسفند ماه    سجاد جليل زاده 

انواع ترمینال بالک ها از نظر نوع اتصال هادی



برقتجهيزات تابلو : فصل چهارم

140070کارگاه تخصصی تابلوهای برق                       اسفند ماه    سجاد جليل زاده 

انواع ترمینال بالک ها از نظر نوع اتصال هادی



برقتجهيزات تابلو : فصل چهارم

140071کارگاه تخصصی تابلوهای برق                       اسفند ماه    سجاد جليل زاده 

انواع ترمینال بالک ها از نظر نوع اتصال هادی



برقتجهيزات تابلو : فصل چهارم

140072کارگاه تخصصی تابلوهای برق                       اسفند ماه    سجاد جليل زاده 

انواع ترمینال بالک ها از نظر نوع اتصال هادی



برقتجهيزات تابلو : فصل چهارم

140073کارگاه تخصصی تابلوهای برق                       اسفند ماه    سجاد جليل زاده 

انواع ترمینال بالک ها از نظر نوع اتصال هادی



برقتجهيزات تابلو : فصل چهارم

140074کارگاه تخصصی تابلوهای برق                       اسفند ماه    سجاد جليل زاده 

ترمینال پیچی دو طبقه
در صورت محدودیت فضای نصب ترمینال های یک طبقه: کاربرد 



برقتجهيزات تابلو : فصل چهارم

140075کارگاه تخصصی تابلوهای برق                       اسفند ماه    سجاد جليل زاده 

ترمینال پیچی دو طبقه
در صورت محدودیت فضای نصب ترمینال های یک طبقه: کاربرد 

اتصال تریمنال ها به یکدیگر بدون نیاز سیم



برقتجهيزات تابلو : فصل چهارم

140076کارگاه تخصصی تابلوهای برق                       اسفند ماه    سجاد جليل زاده 

ترمینال پیچی از نوع جدا شدنی تیغه ای
امکان قطع و وصل مدارات: کاربرد 

جداسازی مدارات جهت انجام تست



برقتجهيزات تابلو : فصل چهارم

140077کارگاه تخصصی تابلوهای برق                       اسفند ماه    سجاد جليل زاده 

ترمینال پیچی از نوع جدا شدنی  پیچی
امکان قطع و وصل مدارات: کاربرد 

جداسازی مدارات جهت انجام تست



برقتجهيزات تابلو : فصل چهارم

140078کارگاه تخصصی تابلوهای برق                       اسفند ماه    سجاد جليل زاده 

ترمینال پیچی از نوع فیوزدار
حفاظت مدارت: کاربرد 

حفاظت تغذیه های ورودی



برقتجهيزات تابلو : فصل چهارم

140079کارگاه تخصصی تابلوهای برق                       اسفند ماه    سجاد جليل زاده 

ترمینال سوکتی
جدا کردن یک گروه مدارات از همدیگر: کاربرد 



برقتجهيزات تابلو : فصل چهارم

140080کارگاه تخصصی تابلوهای برق                       اسفند ماه    سجاد جليل زاده 

ترمینال مخصوص مدارات اندازه گیری
وتاه جدا کردن ترانسفورماتورهای جریان از دستگاه های اندازه گیری و اتصال ک: کاربرد 

کردن مدار ثانویه ترانسفورماتورهای جریان



برقتجهيزات تابلو : فصل چهارم

140081کارگاه تخصصی تابلوهای برق                       اسفند ماه    سجاد جليل زاده 

ترمینال مخصوص مدارات اندازه گیری



برقتجهيزات تابلو : فصل چهارم

140082کارگاه تخصصی تابلوهای برق                       اسفند ماه    سجاد جليل زاده 

ترمینال اتصال زمین



برقتجهيزات تابلو : فصل چهارم

140083کارگاه تخصصی تابلوهای برق                       اسفند ماه    سجاد جليل زاده 

ترمینال اتصال زمین



برقتجهيزات تابلو : فصل چهارم

140084کارگاه تخصصی تابلوهای برق                       اسفند ماه    سجاد جليل زاده 

ترمینال اتصال زمین



برقتجهيزات تابلو : فصل چهارم

140085کارگاه تخصصی تابلوهای برق                       اسفند ماه    سجاد جليل زاده 

انواع فیوزها



برقتجهيزات تابلو : فصل چهارم

140086کارگاه تخصصی تابلوهای برق                       اسفند ماه    سجاد جليل زاده 

انواع فیوزها



برقتجهيزات تابلو : فصل چهارم

140087کارگاه تخصصی تابلوهای برق                       اسفند ماه    سجاد جليل زاده 

انواع فیوزها



برقتجهيزات تابلو : فصل چهارم

140088کارگاه تخصصی تابلوهای برق                       اسفند ماه    سجاد جليل زاده 

انواع فیوزها



برقتجهيزات تابلو : فصل چهارم

140089کارگاه تخصصی تابلوهای برق                       اسفند ماه    سجاد جليل زاده 

کلیدهای خودکار

قطع و وصل جریان نامی-1

قطع در حالت عبور جریان اتصال کوتاه-2

وصل مدار دارای شرایط اتصال کوتاه-3

تحمل عبور جریان اتصال کوتاه در زمان معین-4

حفاظت الکتریکی-5



برقتجهيزات تابلو : فصل چهارم

140090کارگاه تخصصی تابلوهای برق                       اسفند ماه    سجاد جليل زاده 

خودکارانواع کلیدهای 

(MCCB)خودکار محفظه بسته یا کامپکت کلیدهای 

(MPCB)کلید های خودکار حفاظت موتورهای الکتریکی 

(ACB)کلیدهای خودکار محفظه باز یا هوایی 

(MCB)کلیدهای خودکار مینیاتوری 

(RCCB-RCBO)کلیدهای خودکار مینیاتوری با تشخیص نشتی جریان 



برقتجهيزات تابلو : فصل چهارم

140091کارگاه تخصصی تابلوهای برق                       اسفند ماه    سجاد جليل زاده 

خودکارسمبل کلیدهای 



برقتجهيزات تابلو : فصل چهارم

140092کارگاه تخصصی تابلوهای برق                       اسفند ماه    سجاد جليل زاده 

خودکارپارامترهای اصلی کلیدهای 

(Rated Operational Voltage-Ue)عملکرد نامی ولتاژ 

(Rated Insulation Voltage-Ui)ولتاژ عایقی نامی 

(Rated Insulation Voltage-Uimp)نامی ولتاژ عایقی ضربه 

(Rated Uninterrupted Current-Iu)جریان پیوسته نامی 

– Rated Current)جریان نامی کلید  In)

(Rated Breaking Capacity)قدرت قطع  کلیدهای خودکار فشار ضعیف 

(Icu)حد نهایی جریان قطع اتصال کوتاه 

(Ics)حد سرویس قدرت قطع کلیدهای خودکار 

(Icm)وصلحداکثر جریان اتصال کوتاه 



برقتجهيزات تابلو : فصل چهارم

140093کارگاه تخصصی تابلوهای برق                       اسفند ماه    سجاد جليل زاده 

خودکارپارامترهای اصلی کلیدهای 

نوع کاال( 1
2  )Ui

3 )Uimp

4 )Ics

5 )Icu

6 )Ue

تابلودر نقشه های که  Circuit breakerمداری نماد ( 7
.    برق قابل شناسایی و پیگیری است

IEC 60947-2عبارت است از و کلید کمپکت در آن معتبر است استانداردی ( 8

.استانداردهای اصلی که با کلید اتوماتیک کمپکت مطابقت دارد( ۹
.برچسب رنگی که نشانگر قدرت قطع کلید کمپکت است( 10



برقتجهيزات تابلو : فصل چهارم

140094کارگاه تخصصی تابلوهای برق                       اسفند ماه    سجاد جليل زاده 

(MCCB)بسته یا کامپکت خودکار محفظه کلیدهای 

آمپر1600تا 16رنج 

کیلوآمپر100قدرت قطع حداکثر 

امکان نصب بوبین شنت تریپ و کنتاکت کمکی و کنتاکت تریپ

دارای نمایشگر وضعیت قطع و وصل روی کلید

L-S-I-Gحفاظت 

برابر جریان نامی1تا 0/7از Over Loadقابلیت تنظیم 

قابلیت افزودن مکانیزم قطع و وصل از روی درب تابلو

current Limitingدارای حفاظت 



برقتجهيزات تابلو : فصل چهارم

140095کارگاه تخصصی تابلوهای برق                       اسفند ماه    سجاد جليل زاده 

L-S-I-Gحفاظت 

.این مشخصه وظیفه حفاظت در مقابل اضافه بار را دارد( : L)حفاظت اضافه بار

این مشخصه وظیفه حفاظت تجهیزات در مقابل اتصال کوتاه را دارد و در دو ( : S)کوتاهحفاظت اتصال 

.محور زمان و جریان قابل تنظیم می باشد

این مشخصه وظیفه حفاظت در مقابل اتصال کوتاه با قدرت زیاد در( : I)حفاظت اتصال کوتاه لحظه ای

.زمان بسیار کوتاه یا آنی را ایفا می کند و تنها در محور جریان قابل تنظیم می باشد

این مشخصه وظیفه حفاظت تجهیزات را در مقابل اتصال کوتاه زمین را دارد که در ( : G)ارت فالت

.دومحور زمان و جریان قابل تنظیم می باشد



برقتجهيزات تابلو : فصل چهارم

140096کارگاه تخصصی تابلوهای برق                       اسفند ماه    سجاد جليل زاده 

(MPCB)خودکار حفاظت موتور کلیدهای 

آمپر100تا 0/11رنج 

کیلوآمپر100قدرت قطع حداکثر 

امکان نصب بوبین شنت تریپ و کنتاکت کمکی و کنتاکت تریپ

دارای نمایشگر وضعیت قطع و وصل روی کلید

حفاظت اضافه بار و اضافه جریان

برابر جریان نامی1تا 0/7از Over Loadقابلیت تنظیم 

قابلیت افزودن مکانیزم قطع و وصل از روی درب تابلو

 Single Phaseدارای حفاظت



برقتجهيزات تابلو : فصل چهارم

140097کارگاه تخصصی تابلوهای برق                       اسفند ماه    سجاد جليل زاده 

(ACB)خودکار هوایی کلیدهای 

آمپر6300تا 630رنج 

کیلوآمپر150قدرت قطع حداکثر 

امکان نصب بوبین شنت تریپ و کنتاکت کمکی و کنتاکت تریپ

دارای نمایشگر وضعیت قطع و وصل روی کلید

Mod bus،Profiقابلیت استفاده در شبکه  bus و...

L-S-I-Gحفاظت 

شارژ فنر به صورت موتوری و هندل دستی



برقتجهيزات تابلو : فصل چهارم

140098کارگاه تخصصی تابلوهای برق                       اسفند ماه    سجاد جليل زاده 

(MCB)خودکار مینیاتوری کلیدهای 

آمپر125تا 0/5رنج 

نول+ نول ، دو پل ، سه پل ، سه پل + تک پل ، تک پل 

کیلوآمپر25کیلوآمپر تا حداکثر 3قدرت قطع از 

...و Dو B ،Cمنحنی قطع های 

کمکیامکان نصب بوبین شنت تریپ و کنتاکت 

دارای نمایشگر وضعیت قطع و وصل روی کلید



برقتجهيزات تابلو : فصل چهارم

140099کارگاه تخصصی تابلوهای برق                       اسفند ماه    سجاد جليل زاده 

کلیدهای خودکار مینیاتوری با تشخیص نشتی جریان 

.می باشدMCBو RCCBتلفیقی از کلید RCBOکلید 



برقتجهيزات تابلو : فصل چهارم

1400100کارگاه تخصصی تابلوهای برق                       اسفند ماه    سجاد جليل زاده 

(RCCB)جریانکلیدهای خودکار مینیاتوری با تشخیص نشتی 

آمپر100تا 25رنج 

کیلوآمپر10حداکثر قطع قدرت 

نمایشگر وضعیت قطع و وصل روی کلیددارای 



برقتجهيزات تابلو : فصل چهارم

1400101کارگاه تخصصی تابلوهای برق                       اسفند ماه    سجاد جليل زاده 

(RCBO)جریانکلیدهای خودکار مینیاتوری با تشخیص نشتی 

آمپر40تا 6رنج 

کیلوآمپر10حداکثر قطع قدرت 

نمایشگر وضعیت قطع و وصل روی کلیددارای 



برقتجهيزات تابلو : فصل چهارم

1400102کارگاه تخصصی تابلوهای برق                       اسفند ماه    سجاد جليل زاده 

ترانسفورماتورهای جریان 



برقتجهيزات تابلو : فصل چهارم

1400103کارگاه تخصصی تابلوهای برق                       اسفند ماه    سجاد جليل زاده 

ترانسفورماتورهای جریان از نظر کاربری 



برقتجهيزات تابلو : فصل چهارم

1400104کارگاه تخصصی تابلوهای برق                       اسفند ماه    سجاد جليل زاده 

توان نامی ترانسفورماتورهای جریان 
IEC-61869بر اساس استاندارد 



برقتجهيزات تابلو : فصل چهارم

1400105کارگاه تخصصی تابلوهای برق                       اسفند ماه    سجاد جليل زاده 

کالس دقت ترانسفورماتورهای جریان 



برقتجهيزات تابلو : فصل چهارم

1400106کارگاه تخصصی تابلوهای برق                       اسفند ماه    سجاد جليل زاده 

کالس دقت ترانسفورماتورهای جریان 



برقتجهيزات تابلو : فصل چهارم

1400107کارگاه تخصصی تابلوهای برق                       اسفند ماه    سجاد جليل زاده 

کالس دقت ترانسفورماتورهای جریان 



برقتجهيزات تابلو : فصل چهارم

1400108کارگاه تخصصی تابلوهای برق                       اسفند ماه    سجاد جليل زاده 

کالس دقت ترانسفورماتورهای جریان 



برقتجهيزات تابلو : فصل چهارم

1400109کارگاه تخصصی تابلوهای برق                       اسفند ماه    سجاد جليل زاده 

ترانسفورماتورهای ولتاژ



برقتجهيزات تابلو : فصل چهارم

1400110کارگاه تخصصی تابلوهای برق                       اسفند ماه    سجاد جليل زاده 



برقتجهيزات تابلو : فصل چهارم

1400111کارگاه تخصصی تابلوهای برق                       اسفند ماه    سجاد جليل زاده 



برقتجهيزات تابلو : فصل چهارم

1400112کارگاه تخصصی تابلوهای برق                       اسفند ماه    سجاد جليل زاده 



برقتجهيزات تابلو : فصل چهارم

1400113کارگاه تخصصی تابلوهای برق                       اسفند ماه    سجاد جليل زاده 



برقتجهيزات تابلو : فصل چهارم

1400114کارگاه تخصصی تابلوهای برق                       اسفند ماه    سجاد جليل زاده 



برقتجهيزات تابلو : فصل چهارم

1400115کارگاه تخصصی تابلوهای برق                       اسفند ماه    سجاد جليل زاده 



برقتجهيزات تابلو : فصل چهارم

1400116کارگاه تخصصی تابلوهای برق                       اسفند ماه    سجاد جليل زاده 

کنتاکتورها



برقتجهيزات تابلو : فصل چهارم

1400117کارگاه تخصصی تابلوهای برق                       اسفند ماه    سجاد جليل زاده 

کنتاکتورها



برقتجهيزات تابلو : فصل چهارم

1400118کارگاه تخصصی تابلوهای برق                       اسفند ماه    سجاد جليل زاده 

انواع کنتاکتور اشنایدر



برقتجهيزات تابلو : فصل چهارم

1400119کارگاه تخصصی تابلوهای برق                       اسفند ماه    سجاد جليل زاده 

AC6Bکنتاکتور کنتاکتور خازنی



برقتجهيزات تابلو : فصل چهارم

1400120کارگاه تخصصی تابلوهای برق                       اسفند ماه    سجاد جليل زاده 

رله کمکی
.رله یک سوئیچ کنترل کننده الکتریکی است که شامل تعدادی کنتاکت یا تیغه است

.ولت است220و 110، 12،5،24رله جمله رایج ترین ولتاژهای کار این از 

.استآمپر 25، 12، 10، 8، 6، 5این رلهتحمل جریان قابل 



برقتجهيزات تابلو : فصل چهارم

1400121کارگاه تخصصی تابلوهای برق                       اسفند ماه    سجاد جليل زاده 

نمونه مشخصات رله کمکی فیندر



برقتجهيزات تابلو : فصل چهارم

1400122کارگاه تخصصی تابلوهای برق                       اسفند ماه    سجاد جليل زاده 

رله کنترل فاز

افه ولتاژ و رله کنترل فاز یک تجهیز کنترل و حفاظت ویژه است که توالی فاز، قطع فاز، عدم تعادل فاز، اض
.کمبود ولتاژ را در سیستم های الکتریکی سه فاز کنترل می کند

قطع و وصلدر ( delay)تشخیص زمان تأخیر•

در برابر هر گونه تغییر در توالی فازهاحساسیت •

تشخیص قطع بودن یک یا دو فاز•

حساسیت در برابر عدم تقارن ولتاژ سه فاز•

ال ای دی ها و نشانگرتوسط تشخیص کاهش و افزایش ولتاژ و اعالم آن •



برقتجهيزات تابلو : فصل چهارم

1400123کارگاه تخصصی تابلوهای برق                       اسفند ماه    سجاد جليل زاده 

رله کنترل فاز شیوا امواج

ولت است 300ولت و حدود ولتاژ غیر مجاز پایین 440غیر مجاز باال ولتاژ کنترل فاز شیوا امواج حدود در 

شدخواهد روشن  Fثانیه مدار قطع می شود و چراغ 3و اگر ولتاژ از این حدود بگذرد پس از 

می شودروشن   Pهمچنین در صورت جابجا شدن دو فاز از سه فاز فرمان قطع صادر شده و چراغ 



برقتجهيزات تابلو : فصل چهارم

1400124کارگاه تخصصی تابلوهای برق                       اسفند ماه    سجاد جليل زاده 

رله کنترل فاز



نکات طراحی تابلو برق: فصل پنجم

دددر این بخش سعی می شود تا نحوه طراحی المان های اصلی تابلو تشریح گر.

مقدمه ای بر جریان نامی و جریان اتصال کوتاه

نحوه انتخاب کلید قدرت

نحوه انتخاب فیوز

نحوه انتخاب کنتاکتور

1400125کارگاه تخصصی تابلوهای برق                       اسفند ماه    سجاد جليل زاده 



نکات طراحی تابلو برق: فصل پنجم

مقدمه ای بر جریان نامی

جهیزات به منطور سایزینگ و انتخاب المان های شبکه قدرت بایستی جریان نامی ت•

:توسط روابط زیر محاسبه گردد

𝐼𝑝ℎ =
𝑃

𝑉𝑝ℎ. cos(𝜑)

𝐼𝐿 =
𝑃

3. 𝑉𝐿. cos(𝜑)

1400کارگاه تخصصی تابلوهای برق                       اسفند ماه    سجاد جليل زاده 

جریان تک فاز

جریان سه فاز

126



نکات طراحی تابلو برق: فصل پنجم

مقدمه ای بر جریان اتصال کوتاه

1400127کارگاه تخصصی تابلوهای برق                       اسفند ماه    سجاد جليل زاده 



نکات طراحی تابلو برق: فصل پنجم

مقدمه ای بر جریان اتصال کوتاه

1400128کارگاه تخصصی تابلوهای برق                       اسفند ماه    سجاد جليل زاده 



نکات طراحی تابلو برق: فصل پنجم

مقدمه ای بر جریان اتصال کوتاه

1400129کارگاه تخصصی تابلوهای برق                       اسفند ماه    سجاد جليل زاده 



نکات طراحی تابلو برق: فصل پنجم

مقدمه ای بر جریان اتصال کوتاه

1400130کارگاه تخصصی تابلوهای برق                       اسفند ماه    سجاد جليل زاده 



نکات طراحی تابلو برق: فصل پنجم

مقدمه ای بر جریان اتصال کوتاه

1400131کارگاه تخصصی تابلوهای برق                       اسفند ماه    سجاد جليل زاده 



نکات طراحی تابلو برق: فصل پنجم

جریان اتصال کوتاه کابل

1400132کارگاه تخصصی تابلوهای برق                       اسفند ماه    سجاد جليل زاده 



نکات طراحی تابلو برق: فصل پنجم

جریان اتصال کوتاه کابل

هندبوک 111صفحه با مراجعه به جدولABBجریان اتصال کوتاه
.پایین دست محاسبه می گردد

1400133کارگاه تخصصی تابلوهای برق                       اسفند ماه    سجاد جليل زاده 



نکات طراحی تابلو برق: فصل پنجم

 قدرتنحوه انتخاب کلید

 عامل زیر را در نظر بگیریم 4به منظور انتخاب کلید قدرت مناسب بایستی:

جریان نامی

جریان اتصال کوتاه حداکثر

جریان اتصال کوتاه انتهای خط

هماهنگی کلید با کابل

1400134کارگاه تخصصی تابلوهای برق                       اسفند ماه    سجاد جليل زاده 



نکات طراحی تابلو برق: فصل پنجم

 جریان نامی–نحوه انتخاب کلید قدرت

به منظور انتخاب کلید مناسب با توجه به جریان نامی  دو  روش وجود دارد•

: بایستی سایز کلید به گونه ای انتخاب گردد تا دو شرط زیر برقرار باشد : روش اول •

𝐼𝐶𝐵 ≥ 1.2 × 𝐼𝑏

1.2 × 𝐼𝑏
𝐼𝐶𝐵

> 0.95

آمپر 258آمپر باشد بایستی جریان کلید بزرگتر یا مساوی 215اگر جریان بار فیدری : به عنوان مثال 

.آمپر انتخاب می گردد320با توجه مقادیر نامی کلیدها کلید . باشد و همچنین شرط دوم نیز رعایت گردد

1400کارگاه تخصصی تابلوهای برق                       اسفند ماه    سجاد جليل زاده 

:اگر شرط برقرار نباشد یک سایز باالتر می رویم



نکات طراحی تابلو برق: فصل پنجم

 جریان نامی–نحوه انتخاب کلید قدرت

:مقادیر نامی کلید های قدرت به شرح زیر می باشد•

1400کارگاه تخصصی تابلوهای برق                       اسفند ماه    سجاد جليل زاده 

2 20 80 320 1600

4 25 100 400 2000

6 32 125 500 2500

8 40 160 630 3200

10 50 200 800 4000

16 63 250 1250



نکات طراحی تابلو برق: فصل پنجم

 جریان نامی–نحوه انتخاب کلید قدرت

:جریان کلید از رابطه زیر محاسبه می گرددNES384-16(c)بر اساس استاندارد : روش دوم •

This rule states that an OCPD can be loaded to only 80% of its rating for 

continuous loads.

overcurrent protective devices=OCPDs

NEC defines a continuous load as "a load where the maximum current is 

expected to continue for three hours or more." It's critical for you to 

understand that this is a load at its maximum current uninterrupted for at least 

three hours. Office lighting typically meets this qualification.

1400کارگاه تخصصی تابلوهای برق                       اسفند ماه    سجاد جليل زاده 

OCPD size = 100% of noncontinuous load + 125% of continuous load.



نکات طراحی تابلو برق: فصل پنجم

 جریان نامی–نحوه انتخاب کلید قدرت

مثال•

50A continuous load and 125A noncontinuous load.

OCPD = 100% noncontinuous load + 125% continuous load = (1.00 x 125A) + 

(1.25 x 50A) = 187.5A

Therefore, a 200A CB is needed.

1400کارگاه تخصصی تابلوهای برق                       اسفند ماه    سجاد جليل زاده 



نکات طراحی تابلو برق: فصل پنجم

 جریان اتصال کوتاه حداکثر–قدرتنحوه انتخاب کلید

تا بتواند در کلید انتخابی از منظر اتصال کوتاه حداکثر بایستی به گونه ای اتخاب گردد

.شرایط اتصال کوتاه به درستی عمل کرده و مدار را قطع نماید

1400کارگاه تخصصی تابلوهای برق                       اسفند ماه    سجاد جليل زاده 



نکات طراحی تابلو برق: فصل پنجم

 جریان اتصال کوتاه حداکثر–قدرتنحوه انتخاب کلید

1400کارگاه تخصصی تابلوهای برق                       اسفند ماه    سجاد جليل زاده 



برقتجهيزات تابلو : فصل چهارم

1400141کارگاه تخصصی تابلوهای برق                       اسفند ماه    سجاد جليل زاده 

 جریان اتصال کوتاه ته خط–قدرتنحوه انتخاب کلید



برقتجهيزات تابلو : فصل چهارم

1400142کارگاه تخصصی تابلوهای برق                       اسفند ماه    سجاد جليل زاده 

 جریان اتصال کوتاه ته خط–قدرتنحوه انتخاب کلید



برقتجهيزات تابلو : فصل چهارم

1400143کارگاه تخصصی تابلوهای برق                       اسفند ماه    سجاد جليل زاده 

 قدرتنحوه انتخاب کلید



برقتجهيزات تابلو : فصل چهارم

1400144کارگاه تخصصی تابلوهای برق                       اسفند ماه    سجاد جليل زاده 

 هماهنگی کلید با کابل–قدرتنحوه انتخاب کلید



برقتجهيزات تابلو : فصل چهارم

1400145کارگاه تخصصی تابلوهای برق                       اسفند ماه    سجاد جليل زاده 

 هماهنگی کلید با کابل–قدرتنحوه انتخاب کلید



نکات طراحی تابلو برق: فصل پنجم

نحوه انتخاب فیوز

1400کارگاه تخصصی تابلوهای برق                       اسفند ماه    سجاد جليل زاده 



نکات طراحی تابلو برق: فصل پنجم

نحوه انتخاب فیوز

1400کارگاه تخصصی تابلوهای برق                       اسفند ماه    سجاد جليل زاده 



نکات طراحی تابلو برق: فصل پنجم

نحوه انتخاب فیوز

1400کارگاه تخصصی تابلوهای برق                       اسفند ماه    سجاد جليل زاده 



نکات طراحی تابلو برق: فصل پنجم

نحوه انتخاب فیوز

1400کارگاه تخصصی تابلوهای برق                       اسفند ماه    سجاد جليل زاده 



نکات طراحی تابلو برق: فصل پنجم

نحوه انتخاب فیوز

1400کارگاه تخصصی تابلوهای برق                       اسفند ماه    سجاد جليل زاده 



نکات طراحی تابلو برق: فصل پنجم

نحوه انتخاب فیوز

1400کارگاه تخصصی تابلوهای برق                       اسفند ماه    سجاد جليل زاده 



نکات طراحی تابلو برق: فصل پنجم

نحوه انتخاب فیوز

1400کارگاه تخصصی تابلوهای برق                       اسفند ماه    سجاد جليل زاده 



نکات طراحی تابلو برق: فصل پنجم

:aMمنحنی مشخصه فیوز 
:سایز فیوز موتور

کیلووات7.5: توان 
ولت400: ولتاژ

0.81: ضریب توان 
آمپر14/4: جریان 

آمپر86/4:جریان راه اندازی 

آمپر16: فیوز مناسب 

1400کارگاه تخصصی تابلوهای برق                       اسفند ماه    سجاد جليل زاده 



نکات طراحی تابلو برق: فصل پنجم

:gGمنحنی مشخصه فیوز 
:سایز فیوز موتور

کیلووات7.5: توان 
ولت400: ولتاژ

0.81: ضریب توان 
آمپر14/4: جریان 

آمپر86/4:جریان راه اندازی 

آمپر25: فیوز مناسب 

1400کارگاه تخصصی تابلوهای برق                       اسفند ماه    سجاد جليل زاده 



نکات طراحی تابلو برق: فصل پنجم

:aRمنحنی مشخصه فیوز 
:سایز فیوز موتور

کیلووات7.5: توان 
ولت400: ولتاژ

0.81: ضریب توان 
آمپر14/4: جریان 

آمپر86/4:جریان راه اندازی 

آمپر40: فیوز مناسب 

1400کارگاه تخصصی تابلوهای برق                       اسفند ماه    سجاد جليل زاده 



نکات طراحی تابلو برق: فصل پنجم

 فیوزنحوه انتخاب

 رنج فیوزها بر اساس آمپر:

1400کارگاه تخصصی تابلوهای برق                       اسفند ماه    سجاد جليل زاده 

2 20 50 160 315 630

4 25 63 200 335 800

6 32 80 224 400 1000

10 35 100 250 425 1250

16 40 125 300 500



نکات طراحی تابلو برق: فصل پنجم

 کنتاکتورنحوه انتخاب

ل آن مورد اندازه کنتاکتور یک سایز باالتر از اندازه تجهیزی که به منظور قطع یا وص

برد استفاده قرار میگیرد، از بین مقادیر نامی در کاتالوگ ها و  بر اساس نوع کار

.کنتاکتور مربوطه که قبال توضیح داده شد انتخاب می گردد

1400کارگاه تخصصی تابلوهای برق                       اسفند ماه    سجاد جليل زاده 

3 15 45 132

4 18.5 55 160

5.5 22 75 200

7.5 30 90 250

11 37 110



پایان

با تشکر از توجه شما


