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 و مؤلفـان  حقـوق  قـانون  بـا  مطـابق  کتـاب  این نشر و چاپ حقوق کلیه
 بـه  متعلـق  منحصـراً  و محفـوظ  ناشر براي 1348 سال مصوب مصنفان

 کتـاب  این از قسمتی یا کل از استفاده گونه هر لذا باشد. می پارسیا نشر
 الکترونیکـی،  نشـر  برداري، عکس اسکن، فتوکپی، چاپ، نوع هر قبیل (از
 فایـل  فـیلم  دي، وي دي دي، سـی  اینترنتـی،  صـورت  بـه  انتشـار  نوع هر

 بـوده  ممنـوع  پارسیا نشر از کتبی اجازه بدون غیره) و تصویري یا صوتی
 گیرند. می قرار قانونی پیگرد تحت متخلفین و است حرام شرعاً و
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 17 پیشگفتار
 18 مقدمه

 21 نظارت برق هیاصول اول/  فصل اول
 21 ارجاع کار نظارت

 21 هیاول دیدر بازد ینکات نظارت
جهت نظارت بر حسن  یکیالکتر ساتیتأس یطراح يها انواع نقشه
 22 هاانجام آن
 27 نظارت ياهیاصول پا

 
ـ  IPچـراغ ،   ز،یپر د،یکل/  فصل دوم نمنـاك و   يهـا طیو مح
 31 مرطوب

 31 )13حد ولتاژ و حد دسترس (مبحث
 31 )95سال شیرایو13(مبحث زیو پر دی، کلییروشنا

 33 دهایانتخاب کل
 36 )95سال شیرایو 13مبحثپریزها (

 38 زهایارتفاع نصب پر
ـ پر د،یفاصله کل و کنتـور   رگازیو کابـل از لولـه گـاز، شـ     میسـ  ز،ی
 38 )13گاز(مبحث

 39 )110 هی(نشر زیو پر دیکل
 40 دهایکل یدرجه نفوذ رطوبت و اجسام خارج

 40 )110 هی(نشر دهایفواصل و ارتفاع نصب کل
 40 )110 هی(نشر ازهینصب پر طیشرا

 41 )110 هی(نشرارتفاع نصب پریزها و زنگ فشاري 
 41 کشی کلیدهاانتخاب نوع، ظرفیت بار و روش سیم

ـاوب و حـداکثر جر   250 ی(ولتاژ اسم یکیالکترون يدهایانواع کل ـ ولت متن  انی
 41 )110 هیآمپر) (نشر 16 یاسم
 42 )110 هیحسگر تصرف (نشر يها دیکل
 43 )110 هی(نشر و مشابه یمصارف خانگ يها زیپر

 44 کودکان یمنیو با قفل ا پریزهاي کلیددار بدون قفل ایمنی
 44 )110 هی(نشر یمنیبا قفل ا دداریکل يزهایپر
جداکننـــده ترانســـفورماتور  دیـــتـــراش و کل شیـــر يزهـــایپر
 45 (جداکننده)زولهیا

 45 )110 هی(نشر یمنیبدون قفل ا دداریکل يزهایپر
 )110 هی(نشریرصنعتیو غ یصنعت يها ها، پالگ چندشاخه زها،یپر

 45 
 46 )95سال شیرایو13(مبحثیمنیا ییروشنا

 50 )110هیو نصب چراغ(نشر ییروشنا ،ينورپرداز
درجه حفاظت بدنه لوازم و تجهیزات الکتریکـی در برابـر نفـوذ رطوبـت     

 51 اشیاء خارجی
 54 هاي خشک)هاي با شرایط عادي (محیطمحیط
 IPx4( 54نمناك (حداقلهاي محیط
 IPx5( 54هاي مرطوب (حداقل محیط
 54 و نظایر آن هامنازل، هتلها در ها و دوشحمام

 57 ها)تعاریف و موقعیت مناطق (زون
 57 و مرطوب نمناك طیالزامات ایمنی مح

 59 در حمام يهمبند
 60 استخر

 61 در استخر يهمبند
 62 خشک يسونا
 64 بخار يسونا

 64 هاي گرممحیط
 يانــرژ ییو صــرفه جــو یکــیالکتر يو انــرژ ییروشــنا ســتمیس

 64 )19(مبحث
 65 )19(مبحثییروشنا زاتیو تجه ها ستمیس
 65 )19(مبحثییکنترل روشنا يها ستمیس
 ییکاهش مـدت روشـنا   ایو  ییروشنا زانیکاهش م يها ستمیس

 65 )19(مبحث
 65 )19(مبحثییکنترل خاموش کردن روشنا

 66 )19فضاها(مبحث ییشدت روشنا
 66 )19ساختمان(مبحث رونیمحوطه و ب ییروشنا

 66 )19محوطه و خارج ساختمان (مبحث ییکنترل روشنا
 66 )622 هیها (نشرها، تونلها، معابر، پلراه ییروشنا
 66 از لبه معبر ییروشنا يهاهیپا يریفاصله قرارگ نیکمتر
 67 طرفه کیدر معابر  ییروشنا يها هینصب پا شیآرا

 67 معابر ییروشنا يجهت انتخاب المپ برا ییها هیتوص
 67 المپ يبهره نور

 67 رنگ نور المپ تیفیک
 CT( 67رنگ نور( يدما
 67 ) و اثر آن بر چشمCTرنگ نور المپ( يدما

 68 نور انواع المپ رنگ حرارت بازه درجه
ــر ـرا   بیض ــگ بـ ــود رن ــخ ينم ــط صیتش ـا فی ــگ  يهـ ــف رن  مختل

 CRI: Color Rendering Index 68 
 68 نمود رنگ بیضر ایب برگردان رنگ یجدول درجه ضر

 Wall Zone( 68( واریها در منطقه د فاصله چراغ
 69 تونل ییروشنا

 69 تونل ییکنترل روشنا
 69 ییمرتبط با روشنا یاطالعات عموم
 69 ها کننده نور) و خواص آن در چراغ(پخش وزریانواع جنس دف

 69 کیاکرل -1
 PC 69کربنات یپل -2

 69 هارفلکتور (بازتابنده نور) در چراغ
 69 ومینیآلوم

 70 وبیمع ایدفع المپ سوخته 
 در گاز هیتخل يها انداز) المپ (راه گناتوریا ایزن  جرقه يگذار نشانه

 70 
 70 در گاز هیحباب المپ تخل يحداکثر دما

 90 )393 هیو چراغ (نشر دینصب کل ییاجرا اتیجزئ
 

 کابـل  ینیکابل، کانال و س م،یبرق، س یکش لوله/  فصل سوم
 93 

 93 نگیبرق، انواع لوله برق و ترانک یکشلوله
 97 )110 هیها (نشربرق و کاربرد آن يهالوله

 98 در رابطه با لوله برق یاطالعات عموم
 98 یبرق مشک ي) لوله فوالد1



 (نظارت و طراحی)هندبوك جامع تأسیسات الکتریکی4

 
درز  زهیگـالوان  يفـوالد  يهـا (لولـه  زهیگـالوان  يفوالد يها ) لوله2

 98 )جوش
 98 داغ یعمق زهیگالوان ي) لوله فوالد3
 98 بدون درز ضد انفجار زهیگالوان يفوالد يها ) لوله4
 98 )بلیقابل انعطاف (لوله فلکس ي) لوله فوالد5

 99 )110 هیبرق(نشر یکش درز انبساط ساختمان در لوله
 100 )110 هیها (نشر خم کردن لوله

 100 )110 هیها و فواصل (نشر لوله
 102 )393 هیبرق (نشر يها نصب لوله ییاجرا اتیجزئ
 111 )95سال شیرایو13کابل(مبحث ینیکابل، کانال و س م،یس

 هاي مـدارهاي توزیـع نیـرو و مـدارهاي نهـایی     رنگ عایق هادي
 111 

 112 ها در مدارهاي نهاییرنگ عایق سیم
 113 و اتصال نالیترم ،یکشمیس نیقوان
 114 یمفتول میافشان و س میس

ها (مبحث و دفن کابل یکشکابل ،ياکابل، کابل چندرشته نیقوان
 115 )95 شیرایو 13

 117 کیهارمون
 118 کیکننده هارموندیتول یرخطیغ يبارها

 118 کیاثرات هارمون
 118 بارها کیپ بیضر

 119 کیحذف هارمون يها روش
 13از آن (مبحث  شتریب ایهمسان با فاز  یخنث ایسطح مقطع نول 

 120 )95 شیرایو
 120 سطح مقطع کابل يرو کیاثر هارمون

ـ و 13کشی و شعاع خمش کابـل (مبحـث   کابل، کابل  )95 شیرای
 120 

 120 )95 شیرایو 13ها (مبحث اتصاالت کابل
 121 )95 شیرایو 13ها (مبحث شعاع خمش کابل
 122 )110 هیها (نشرشعاع خمش کابل

ـ و13(مبحث ها ینیس هیال نیها و فواصل ب فاصله کابل  )95شیرای
 123 

گاز، آب، بخار، سوخت)  يها (لوله ساتیتاس ریها از سا فاصله کابل
 124 )110 هی(نشر

 124 )110 هیو نشر 13(مبحث  یدفن کابل در کانال خاک
 126 )110 هیها (نشرکابل یکیحفاظت مکان

 127 و قرقره شدن يبند بسته -1
 127 قطر قرقره (غلتک) -2
 127 يدآب بن -3
 127 ییجابجا -4
 127 قرقره دمانیچ -5
 128 حمل و نقل -6

 128 کنندهحمل لیالف) وسا
 128 محور قرقره تیب) موقع
 128 يریو بارگ هیج) تخل

 128 هاد) غلتاندن قرقره
 128 و) بازکردن رول

 129 یکش دما در کابل طیشرا

 
 )110 هیو نشـر  13(مبحث  یدفن يها جاده و کابل ریز یکشکابل

 129 
 سـات یتاس يطـرح و اجـرا   يجداول کابـل (راهنمـا   طیمح يدما
 129 )یبرق

نصب مدار، لوله برق، کابل (بـر اسـاس اسـتاندارد     يها انواع روش
IEC130 ها) ساختمان یبرق ساتیتاس يطرح و اجرا ي) (راهنما 

 VDEنصب مدار، لوله برق، کابل (بر اساس اسـتاندارد   يها انواع روش
 134 )مرسوم است رانیآلمان که در ا

و کابـل) در اسـتاندارد    میهـا (سـ  يهـاد  دترینصب جد يها روش
VDE 136 آلمان 

 137 آن ییها و نکات اجرا نصب کابل
و  13ها (مبحـث   و فاصله بست گریکدیها، فاصله از نصب و مهار کابل

 138 )110 هینشر
 138 )110 هیهاي هوایی (نشر نصب کابل

 138 )110 هیکابل (نشر ینیس
 140 )110 هیکانال کابل (نشر طیشرا

 142 کابلشو
 143 )110هیمجرا (نشر ایها داخل کانال  حداکثر تعداد کابل

 144 بار  از نظر اضافه گرینصب چند کابل به موازات همد طیشرا
 145 )یرقب ساتیتاس يطرح و اجرا يافت ولتاژ (راهنما
 146 )95سال شیرایو 13افت ولتاژ (مبحث

ـ سه فاز و تک فاز بر حسب توان  يفرمول افت ولتاژ در مدارها  ای
 147 انیجر

 148 گشتاور بار
 بیمختلف بر اساس ضـر  طیاز دو مح يمحاسبه سطح مقطع کابل عبور

 149 کاهش دما
ـ  تیمحاسبه سطح مقطع کابل بر اساس ظرف ـ مجـاز در جر  یحرارت  انی

 149 اتصال کوتاه
 150 )یانواع کالس کابل (اطالعات عموم
 151 ها آشنایی با طول و جهت تاب کابل

 151 و روکش قیو مقررات مربوط به هادي، عا فیتعار
 151 )1کالس (تک مفتولی يها مقررات مربوط به هادي

 152 فشرده نشده 2افشان کالس  مهین يها هادي
 152 6و  5افشان کالس  يها هادي

 Insulation 152 قیعا
 Sheathing 152روکش 
 Screens 153ها  حفاظ
 Armours 153ها  زره

 153 و مشخصات آن یکابل قدرت و ساختار داخل
 155 کابل قدرت قیعا

 155 آرمور ایزره 
 156 کابل بدون زره و کابل زرهدارآزمون و تست 
 156 )110 هیها (نشر کابل یمشخصات اصل

 156 هاکد کابل
 157 فیفشار ضع يها کابل

 160 یکیپالست يبند قیبا عا ینیزم يها مشخصات کابل
ـ  يبنـد  قیبا عا ینیزم يها مشخصات کابل ـ  یپل مسـتحکم   لنیات

)XLPE( 160 
 162 ها و حفاظت آن ها و کابل میانشعاب از س
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 )110هی(نشر فیبرق فشار ضع يها و کابل ها میانواع کد س یمعرف

 163 
 NYA 163 فیفشار ضع میس
 NYAB 163 فیفشار ضع میس

 NYM 163 فیفشار ضعکابل 
 NYZ 164 فیفشار ضع میس

 NYMHY 164 فیکابل فشار ضع
 N2GAPI 164 فیفشار ضع میس

 N2GMH2G 164و  4GMH4G فیکابل فشار ضع
 NHXA - NHXAF 164 فیفشار ضع میس

 NLH/NMH 165 فیکابل فشار ضع
ثابـت متصـل بـه دسـتگاه) از نـوع       می(مـثالً سـ   فیفشار ضعبند 

NYMHou  و کابل از نوعNMHou/NSHou 165 
 flat 165 ای f فیکابل فشار ضع
 TGKT 166و   TGK  فیکابل فشار ضع
 NYKY-J 166 فیکابل فشار ضع
 NSSHOU 166 فیکابل فشار ضع
 NYYOJ 166 فیکابل فشار ضع

 )110 هی(نشـر  KV33 ،KV20 ،KV11فشـار متوسـط    يها کابل
 176 

 circular( 176کابل مدور(
 sectoral cable)( 176 یکابل قطاع

 multi core cable)( 176 مهیکابل چند س
 insulating sheath( 176کننده ( قیغالف عا
 176 (separating sheath)کننده  غالف جدا
 outer sheath)( 176 یغالف خارج

 conductive layers)( 176 يهاد يها هیال
 metallic screen)( 176 يحفاظ فلز
 helix tape)( 177 یچینوار مارپ
 177 و ولتاژ کار کابل فشار متوسط یولتاژنام

 XLPE 177و کابل  PVCکابل سهیمقا
 178 فشار متوسط يها شعاع خمش کابل

 179 )110 هینصب کابل فشار متوسط داخل کانال (نشر
 180 )110 هیکانال کابل فشار متوسط (نشر طیشرا
 183 کابل فشار متوسط ینیس

 183 )110 هیفشار متوسط (نشر يها سر کابل
 183 یحرارت  سر کابل
 Cold-shrink-termination( 184سرد (  سرکابل
 slip on termination( 184( يفشار  سرکابل
 Plug-in 185  سرکابل
 connex 185فشار متوسط  يها سر کابل

 185 )110 هیمفصل کابل (نشر
 186 یمفصل چدن
 186 ینیمفصل رز

 187 یمفصل حرارت
 187 مفصل سرد

 هی(نشـر   )11KV,20KV,33KVفشـار متوسـط (   يهـا  کد کابل
110( 188 
 NA2XSY 188و   N2XSYهاي فشار متوسط کابل

 
ــل ــط    کاب ـار متوس ـاي فشـ ــل NA2XS2Yو  N2XS2Yهـ ـا و کاب  يهـ

N2XS(F)2Y  وNA2XS(F)2Y 188 
 NA2XSEY 188و  N2XSEYهاي فشار متوسط  کابل
 A2XSEYBY 188و  2XSEYBYهاي فشار متوسط  کابل
 NAKBA 189و   NKBAهاي فشار متوسط  کابل
 NAEKEBY 189و   NEKEBYهاي فشار متوسط  کابل
 NAYFGY 189و  NYFGYهاي فشار متوسط  کابل
 NAYSEY 189و  NYSEYهاي فشار متوسط  کابل

 189 کابل فشار متوسط يبند قیسه گروه عا
 190 آزمون و تست کابل فشار متوسط پس از نصب

و متوسـط   فیفشـار ضـع   ینـ یو زم ییهـوا  يکابلها پیت اتیجزئ
 191 )393 هی(نشر
 199 )393 هی(نشر یکش نصب کابل و کابل ییاجرا اتیجزئ

 211 يانتقال انرژ يها انواع روش
 

 215 یگرفتگ ) و برقوزیو ف دیحفاظت (کل/  فصل چهارم
 )سـات یتاس يطـرح و اجـرا   ي(راهنمـا  یکیو شوك الکتر یگرفتگ برق

 215 
ــدت جر ــشــ ــرق    انیــ ــا بــ ــاس بــ ــتانه درك در تمــ  آســ

)threshold of perception( 215 
 در تمـــاس بـــا بــــرق    ییآســـتانه رهـــا   انیـــ شـــدت جر 

)threshold of let-go( 215 
حفاظت با استقرار در خارج از دسترس (حفاظـت در برابـر تمـاس    

 216 )ساتیتاس يطرح و اجرا ي) (راهنمارعمدیغ
 216)ساتیتاس يطرح و اجرا ي(راهنما یبرق ساتیحفاظت در تاس
 217 اضافه بار یحفاظت لهیمحل نصب وس

از  يریجلـوگ  تیـ در برابـر اضـافه بـار بـا ن     یحفـاظت  لهیحذف وس
 217 شدن مدار برق یب

 217 يمواز يها کابل يحفاظت برا کیاستفاده از  طیشرا
 217 موارد حذف حفاظت در برابر اتصال کوتاه

 SELV(218(مشابه  میاز حفاظت تماس مستق ازین یب حداکثر ولتاژ
 218 هیثان 5و  هیثان 4/0 يمدارها هینحوه تغذ

 219 )95سال شیرایو13(مبحث یحفاظت دیتابلو برق و انتخاب کل
 219 الکتریکی يتابلوها یاصل دیکل
 220 تابلو برق یکشنهیو ش یکشمیس

و کنتـور   یساتیتاس يها محل نصب تابلو برق و فواصل آن از لوله
 221 یعیگاز طب

خودکار با قدرت قطـع   دیدر تابلو برق(کل ياتورینیم دیحفاظت باالدست کل
 221 )نییپا

 یخروجـ  ياتوریـ نیم دیـ و کل بانیپشت وزیف نیمختلف ب يهاحالت
 221 وزیف

نصب شـده   ياتورینیم دی) و کلی(معمولکیاتومات دیکل نیمختلف ب يهاحالت
 222 آن یدر خروج

 223 تجهیزات وسایل حفاظت و کنترل
 223 فیوز

 MCB( 224کلیدهاي خودکار مینیاتوري(
 225 کلیدهاي خودکار (اتوماتیک)

 کننده جریـان اتصـال کوتـاه   کلید خودکار (کلید اتوماتیک) محدود
 226 
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 226 کلیدهاي مغناطیسی (کنتاکتورها)

 227 کننده زیرِبارکلیدهاي مجزا
 RCD 228کلید یا وسیله حفاظتی جریان باقیمانده 

 RCD 229کلید یا وسیله حفاظتی جریان باقیمانده  ییعدم کارا
 230 وزهایو ف دیمربوط به مشخصات اتصال کوتاه کل فیتعار

ـا     ایحذف حفاظت اضافه بار  ـاه (راهنم ـال کوت ـرح و   يحذف حفاظـت اتص ط
 230 )ساتیتاس ياجرا
 231 حفاظت در مدارب قرار گرفتن انواع یترت

 231 )110 هیخودکار (نشر يدهایکل یمشخصات فن
 231 قدرت يهادیکل

 232 يبردار خودکار برحسب رده بهره دیانواع کل
 232 واسط قطع طیخودکار بر حسب مح دیانواع کل
 232 یخودکار بر حسب نوع طراح دیانواع کل
 کننـده  عمـل  زمیخودکار بر حسب روش فرمان به مکـان  دیانواع کل

 232 
 232 يجداساز يخودکار بر حسب تناسب برا دیانواع کل
 233 يو نگهدار ریتعم يبرا ینیب شیخودکار بر حسب پ دیانواع کل
 233 خودکار بر حسب روش نصب دیانواع کل
شـده توسـط    نیخودکار بر حسـب درجـه حفاظـت تـام     دیانواع کل

 IP( 233محفظه (
 233 خودکار دیکل یمربوط به مدار اصل يو حد یاسم ریمقاد
 233 یخودکار چهارقطب يدهایدر کل انیجر یاسم ریمقاد

 233 خودکار دیکل يبردار رده بهره
 233 خودکار دیفرمان کل يمدارها

 234 خودکار دیرهاساز کل
 234 ییکشو دیکل نترالكیا

 234 انواع موتور
سـه فـاز آسـنکرون قفـس      يموتورهـا  يانداز راه يها انواع روش

 234 یسنجاب
 235 موتورها یخوانپالك

 237 کلیدهاي مغناطیسی (کنتاکتورها)
 starter( 239انداز موتور (راه

 هی(نشر زاتیموتور بر حسب نوع تجه ياندازها انواع کنتاکتور و راه
110( 240 

 241 کنتاکتورهاي الکترومکانیکی هوایی مصارف خانگی و مشابه
 242 )110 هی(نشر یقطع اتصال کوتاه نام انیجر
 242 )110 هی(نشر یخازن يهاانیجر یدزنیکل
 IK 243 یاستقامت کوتاه مدت نام انیجر

 tK 243زمان استمرار اتصال کوتاه 
ـاز  يدهایانواع کل ژهیمشخصات و و کـم روغـن)    يقدرت (شامل خالء، گ

 243 )110 هی(نشر
 243 قدرت خالء يدهایالف) کل
 SF6 243قدرت  دیب) کل
 244 قدرت کم روغن يدهایپ) کل

ـار(   يبرا یحفاظت لهیمحل نصب وس ـافه ب ـا over loadحفاظت اض  ي) (راهنم
 245 )ساتیتاس يطرح و اجرا

 )over loadحفاظت اضـافه بـار(   يبرا یحفاظت لهیموارد حذف وس
 245 

ـا هـدف جلـوگ     حفاظت اضافه يبرا یحفاظت لهیحذف وس ـار ب ـ  يریب  یاز ب
 245 برق شدن مدار

 
 245 بار از نظر اضافه گرینصب چند کابل به موازات همد طیشرا

 246 انیجر فاز در برابر اضافه يها  يحفاظت هاد
 يحفاظت اتصال کوتـاه (راهنمـا   يبرا یحفاظت لهیموارد حذف وس

 246 )ساتیتاس يطرح و اجرا
 

 253 هانهیتابلو برق و ش/  فصل پنجم
 253 )95سال شیرایو13تابلو برق (مبحث

 LV , MV( 253اتاق تابلو برق( نیقوان
 254 )110 هی(نشر فیبرق فشار ضع يتابلوها
 254 )110 هی(نشر هیو منبع تغذ عیتابلوها از نظر توز يبند طبقه
 254 یاصل يها تابلو یداخل ياجزا

 255 )110 هیو موارد کاربرد (نشر یانواع تابلو از نظر دسترس
 255 )دهیسرپوش ينصب در فضاها ي(براتابلو تمام بسته 

 255 ستادهیتمام بسته ا يتابلوها
 255 ازجلو یقابل دسترس ستادهیتابلوا
 255 از پشت یقابل دسترس ستادهیتابلو ا

 255 نصب در محوطه باز يبرا ییو روشنا روین عیتابلو توز
 256 )110 هیها (نشرنهیش

 257 هانهیرنگ ش
 260 )110 هی(نشر فیفشار ضع عیتوز يانواع تابلوها

نـوع ایسـتاده    –تابلو اصلی توزیع نیروي برق فشار ضعیف  طیشرا
 260 ايچند خانه

چنـد   ستادهینوع ا -فیبرق فشار ضع يروین عیتوز یاصل میتابلو ن
 260 يا خانه
ـار ضـع    يرویع نیتوز یاصل يها تابلو ـتاده یانـواع ا  – فیبـرق فش قابـل   س

 260 از پشت یاز جلو و قابل دسترس یدسترس
 261 توکار) ای(روکار  يوارینوع د -برق يروین یفرع عیتابلو توز

 261 )110 هی(نشر فیابعاد تابلو برق فشار ضع
ابعاد تابلو اصلی توزیع نیروي برق فشار ضعیف، نوع ایستاده چنـد  

 262 ايخانه
قابل دسترس از جلو، قابل دسترس از پشت  ستادهیا ينصب تابلوها يهاروش

 262 ياو چند خانه
 262 نصب تابلو برق برروي اتاقک کابل

 262 نصب تابلو برق بر روي کانال
 262 )110 هینصب محوطه باز (نشر يبرا ییو روشنا روین عیتابلو توز
 262 نصب در محوطه باز يبرا ییو روشنا روین عیتابلو توز

 263 نیرو و روشنایی براي نصب در محوطه بازابعاد تابلو توزیع 
 263 باز يروش نصب تابلو توزیع نیرو و روشنایی در فضا

 263 )110 هی(نشر يموتور لیفرمان وسا يتابلوها
 264 آن يدهایو کل ییروشنا یفرع يتابلوها
 264 )110 هیتابلوها (نشر يدما برا طیشرا

 265 )110 هیفشار متوسط (نشر يتابلوها
 265 فشار متوسط يتابلوها يها نهیش

 267 )110هیفشار متوسط (نشر يتابلو يها سلول
 267 فشار متوسط يعالمت و پالك تابلو
و فرمان از  یتمام بسته و قابل دسترس ستاده،یتابلو فشار متوسط، ا

 268 جلو
 268 ییتمام بسته کشو ستاده،یفشار متوسط نوع ا يتابلو

 268 متوسط حداکثر ابعاد تابلو برق فشار
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 269 )110 هیفشار متوسط (نشر يتابلو يریگ اندازه انیترانس جر

 269 )110 هیفشار متوسط (نشر يتابلو يریگ ترانس ولتاژ اندازه
 269 )110هیتابلو فشار متوسط (نشر یکل بیترک
 270 : یشعاع ستمیاستفاده در س يتابلو فشار متوسط برا -

 270 )110 هیتمام بسته (نشر ستادهیفشار متوسط ا ينصب تابلوها
 271 )393 هینصب تابلو برق (نشر ییاجرا اتیجزئ
 

 278 یخازن و بانک خازن/  فصل ششم
 278 )110هیخازن (نشر

 278 میانواع خازن از نظر ترم
 capacitor bank)( 278 یبانک خازن

 278 خازن: کیفشار  شیکننده افزا قطع -
 CN( 278خازن ( کی یاسم تیظرف

 QN( 278خازن ( کی یاسم یخروج
 279 ساز)کننده (خنک خنک يهوا يدما
 279 هاخازن يکار عاد طیشرا

 279 هاخازن يدما برا يبند طبقه
 280 یبانک خازن یدزنیکل يولتاژها

 280 یمجاز بانک خازن انیحداکثر جر
 280 یتابلو بانک خازن طیشرا

 280 یرگوالتور بانک خازن
 281 خازن هیتخل لهیوس

 281 ویحذف توان راکت يمحاسبه خازن مورد لزوم براروش 
 هی(نشـر  فیفشـار ضـع   يهـا  قطع و وصل و حفاظت خازن لیوسا
110( 283 

 283 خازن نصب یطیمح شرایط
 283 کار يدما

 284 متر 2000ارتفاع باالتر از 
 شیرایــو13(مبحــث کیــو هارمون یبانــک خــازن ،يگــذارخــازن
 284 )95سال

 285 توسط خازن ویتوان راکت يساز جبران يها انواع روش
 285 يانفراد يسازجبران
 285 یگروه يسازجبران

 286 يمرکز يجبرانساز
 286 یبیترک ایمختلط  يجبرانساز

 287 یبانک خازن انیمحل نصب ترانس جر
 288 ویتوان راکت يجبرانساز

 
ــتم  ــل هف ـــد/  فص ـــ يارت، همبن ـــد ،یاصل  يهمبن

ـ گاندازه ،یاضـافـ  مقاومـت ارت و انـواع الکتـرود    يری
 291 

 291 )95سال شیرایو13(مبحث  يارت، الکترود ارت و همبند
 291 (ارت) نیدو هدف از اتصال زم

 291 )95سال شیرایو13الکترود زمین (مبحث 
ــ  ــرود زم ــا نیدو هــدف از احــداث الکت  يطــرح و اجــرا ي(راهنم

 291 )ساتیتاس
 291 نیدرباره احداث الکترود زم ازیمطالعات و اقدامات مورد ن
 292 ولتاژ انیحوزه ولتاژ الکترود، گراد

 
 292 ولتاژ تماس با الکترود

 292 ولتاژ قدم در اطراف الکترود ایولتاژ گام 
 292 )گریکدی(خارج از حوزه  گریکدیمستقل از  يالکترودها

 293 خاك و مواد اطراف الکترود ژهیخاك، مقاومت و
 293 یهنگام طراح نیاثر خاك بر الکترود زمدر نظر گرفتن دو 

 293 الکترودها لیعوامل موثر در سرعت تحل
احداث الکتـرود   ي) خوب و مناسب براتیخاك (الکترول ایها  نیزم
 293 نیزم
احـداث الکتـرود    ي) بد و نامناسب بـرا تیخاك (الکترول ایها  نیزم
 293 نیزم
 شیرایو 13مبحث  نینصب الکترود زم يبرا رمجازیغ يها طیمح
95 294 
ـ اطراف الکترود با موادکاهنـده   نیزم ایخاك  يساز آماده ـاك  ای ـا  خ کـم   يه

 Back fill( 294مقاومت(
 295 خاك ژهیمقاومت و

 295 فاصله الکترودها، رطوبت، دما و مقاومت خاك
انواع الکترودهاي زمـین(از نظـر شـکل و نحـوه نصـب) (مبحـث       

 295 )95سال شیرایو13
 295 الکترود) نیقائم(متداول تر الکترودهاي

 296 دارد) ادیز يبه فضا ازیالکترودهاي افقی (ن
 296 )ياالکترود(الکترود صفحه نیکم اثرتر

 296الکترود) نی(کم اثرتر قیاي کم عمق و عم الکترودهاي صفحه
 سـات یتاس يطرح و اجرا ي(راهنما تیانواع الکترود از نظر موجود

 296 )یبرق
 296 یمصنوع يالکترودها
 297 موجود و در دسترس يالکترودها ای یعیطب يالکترودها
 297 رمجازیممنوعه و غ يالکترودها

 298 الکترودها) نیکم عمق (جزء کم اثرتر ياالکترود صفحه
 298 الکترودها) نی(جزء کم اثرتر قیعم ياالکترود صفحه

(طــول مهمتــر از نیاثــر شــکل الکتــرود بــر مقاومــت اتصــال زم 
 299 مساحت):
 299 (الکترود قائم) يالهیم يالکترودها
 300 ولتاژ آن انیو گراد يقائم مواز يالکترودها

 300 احداث الکترود قائم
 301 یالکترود افق
 301 یالکترود افق ياجرا يهاشیانواع آرا

 301 الکترود دفن شده در بتن (بتن مسلح) ای وفری نیالکترود زم
الکتـرود دفـن شـده در بتن(بـتن      ای وفری نیالکترود زم يها تیمز

 301 مسلح)
 301 نکات قابل توجه در روش الکترود دفن شده در بتن

 304 )کی(آند کیحفاظت کاتد
 304 هاانواع جنس الکترود زمین و حداقل اندازه و ابعاد آن

(فلـزات قابـل    يدر صورت همبنـد  یمجاز و خوردگ يهايهمبند
 305 همبند)
طـرح و   ي(راهنمـا  نگیو بانـد  نـگ یارت يهـا  ستمیدر س یخوردگ
 306 ت)سایتاس ياجرا

 308 ریگارت و صاعقه يها ينمونه انواع الکترود و اتصاالت هاد
 309 نیها در الکترود زم اتصاالت و بست

الکترود زمین اساسی (براي هـر دو نـوع زمـین، شـامل حفاظـت      
 310 سیستم و ایمنی)
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 311 انواع دیگر الکترودهاي اساسی

 311 :الکترود اساسی به صورت الکترودهاي قائم الف)
 312 :ب) الکترود اساسی به صورت الکترودهاي افقی

 312)الکترود زمین ساده (فقط براي وصل به هادي خنثی فشار ضعیف
 312 يالکترود ساده مواز 2 نیفاصله ب

 312 هادي اتصال زمین
 313 نیاتصال زم يهاد تیو رو دیبازد

 313 اتصال زمینترمینال اصلی 
هـاي حفـاظتی و خنثـی پـس از      ممنوع بودن وصل مجدد هـادي 

 315 تفکیک
 316 سطح مقطع هادي خنثی

 316 خنثی –سطح مقطع هادي حفاظتی، حفاظتی
 318 خنثی –سطح مقطع هادي مشترك حفاظتی 

 318 هاي خنثی و حفاظتی لزوم دقت در نصب هادي
 318 بندي اصلی براي همولتاژ کردنهم

 321 بندي اصلی مقطع هادي همسطح 
 322 بندي اضافی براي هم ولتاژ کردن هم

 323 بندي اضافی هاي هم سطح مقطع هادي
هـا و   هـاي حفـاظتی، هـم بنـدي     مقررات اضافی مربوط به هادي

 324 اتصال زمین
 324 يهمبند يانتخاب اجزا و ساختار هاد

 و انتخاب الکترود زمین براي انشعاب بـرق فشـار ضـعیف    یطراح
 325 

ـا   نیمحاسبات مقاومت اتصال زم ـاربرد (راهنم ـرح و   يسه نوع الکترود پرک ط
 326 ها) ساختمان یبرق ساتیتأس ياجرا

 wenner 327روش 
 shlumberger 328روش اشالمبرگر 

 wenner 328ونر  افتهیروش بهبود 
 328 (معروف به مقاومت ارت) نیالکترود زم یکیمقاومت الکتر

 328 گیري مقاومت الکتریکی الکترود زمین اندازه
 329 يریگ سرگردان هنگام اندازه يها انیرفع اثر جر

 330 نینسبت به زم یخنث يحداکثر مجاز مقاومت کل هاد
ـتم یدر س نینسبت به زم یخنث يحداکثر مجاز مقاومت کل هاد ـامالً   س ک

 331 یکابل
طـرح و   ي(راهنمـا  نیاتصـال زمـ   يهـاد  يدما بـرا حداکثر مجاز 

 331 )ساتیتاس ياجرا
 334 )13(مبحثTN-TT-IT  روین عیتوز ستمیانواع س

 ,TNبرق  يروین عیتوز ستمیکاربرد و استفاده سه س زانیم بیترت

TT, IT 335 
 TN 335 ستمیمتداول بودن س يبرا لیدو دل

 TT 336 ستمیس بیاشکال و ع
 TT 336ستمیدر س یمنیا جادیا يدو راهکار برا

 336 برق سالم يروین عیتوز ستمیس يولتاژ طیشرا
ـ برق ناسالم کـه   يروین عیتوز ستمیس يولتاژ طیشرا فـاز آن   کی

 336 قطع شده
 TN 336برق  يروین عیتوز ستمی(نول) در سیخنث میقطع س

 IT 337 ستمیس تیمز
از نظـــر پخـــش امـــواج  TNSو  TNC يســـتمهایس ســـهیمقا

 342 یسیالکترومغناط
 TN 342هاي اصلی سیستم  مشخصه

 
 342 مقاومت الکتریکی اتصال به زمین

ـار ضـعیف    نقطه نول مولد برق، ترانسفورماتور قدرت و سیم نول شبکه فش
 343 )110 هی(نشر

 345 در حاالت مختلفTN  ستمیاساس حلقه اتصال کوتاه س
 345 قطع خودکار مدار در اثر اتصال کوتاه

 يطـرح و اجـرا   ياتصال کوتـاه (راهنمـا   انیحداقل و حداکثر جر
 347 )ساتیتاس

ـا  اتصال کوتاه خطوط برق و کابل انیمحاسبه حداقل جر ـرح و   يها (راهنم ط
 347 )ساتیتاس ياجرا

اتصال کوتاه و حلقـه امپـدانس    انیمقاومت خطوط در محاسبه جر
 347 اتصال کوتاه

اتصـال کوتــاه و حلقــه   انیــهـا در محاســبات جر  راکتـانس کابــل 
 347 امپدانس اتصال کوتاه

 )TNسـتم یخطـر س  نی(بزرگتر PEN یخنث-یحفاظت يهاد یپارگ
 348 

ـتم یدر س یحفاظت يولتاژ در طول هاد میتقس ـا   TN س ـ ب ـال بـه    کی اتص
 348 در مبدا نیزم

 348 (نول)یخنث يحفاظت هاد
 TT 348و  TNيها ستمی(نول) در سیخنث يحفاظت هاد
 IT 349 ستمیدرس یخنث يحفاظت هاد

 349 عملکرد آن نسبت به فاز) بی(ترتیخنث يقطع و وصل هاد
 349 و حفاظت آن TT ستمیس
 349 و حفاظت آن IT ستمیس

الکترود زمین براي حفاظـت سیسـتم و ایمنـی     2یا  1شرایط استفاده از 
 350 در پست برق

 350 ست ترانسفورماتورپالکترود یا الکترودهاي زمین 
 354 هاي برق در پستژ در برابر اضافه ولتاحفاظت 

 FELV 355و  SELV ،PELV يها ستمیس
 356 )393 هی(نشر نیاتصال زم ستمیس ییاجرا اتیجزئ
 

ــتم  ــل هشـ ــتمیس/  فصـ ــر   سـ ــت در برابـ حفاظـ
 358 آذرخش(صاعقه)

 358 )110 هی(نشر ریانواع برقگ
 358 از آن یشکل ایقفس فاراده  ریبرقگ
 358 (ESE) یکیالکترون ریبرقگ

نـوع قفـس فـاراده      ریـ برقگ سـتم یس یو محاسبات یمشخصات فن
 359 )110 هی(نشر
 359 (قفس فاراده) نیفرانکل ریبرقگ یو شبکه ارتباط لهیابعاد م
 359 مختلف هیابن ي(قفس فاراده) برا نیفرانکل ریبرقگ لهیطول م
 360قفس فاراده ستمیدر س ازیمورد ن یی) هوالهی(م يها انهیتعداد پا

 360 بداریمسطح و ش يها ) سقفیطی(محیرامونیالف) فواص پ
 360 بداریمسطح و ش يها ها) سقفلهیم نی(بیانیب) فواص م
 360 در قفس فاراده ییهوا يها انهیپا ییاجرا يها انواع روش

 360 یحفاظت هیروش زاو الف)
 361 غلتان يب) روش گو

 362 ها يپ) روش شبکه هاد
 363 در قفس فاراده نیزم يها انهیپا ستمیس

 (ESE) یکــیالکترون ریــبرقگ ســتمیس یو محاســبات یمشخصــات فنــ
 363 )110 هی(نشر NFC 17-102 براساس استاندارد
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ـتاندارد    (ESE) یکیالکترون ریبرقگ ستمیاصول و روش نصب س ـاس اس براس

NFC17-102 364 
-NFC17براساس اسـتاندارد   یکیالکترون ریدر برقگ نیزم ستمیس

102 (ESE) 365 
ـ و13حفاظت در برابر اضافه ولتاژ ناشی از اثرات صاعقه (مبحـث   شیرای

 366 )95سال 
 370 ها اصابت صاعقه به ساختمان سکیر یابیارز

 372 ساختمان يها هیمحاسبه سطح موثر رو
 

 378 پست و ترانس ماند،ید/  فصل نهم
 يطـرح و اجـرا   ي(راهنمـا  یمصـرف  مانـد ید ایحداکثر درخواست 

 378 )یبرق ساتیتأس
 378 )95سال شیرایو13برق (مبحث  يتقاضا ای ماندید

 Demand( 378حداکثر درخواست (تقاضا 
 379 یهمزمان بیضر
 سـات یتاس يطـرح و اجـرا   ي) (راهنمـا Load factorبار ( بیضر
 382 )یبرق
 383 يماندیمشترك د کیبرق  نهیهز
 383 کنتور لیتبد بیضر

 383 )95سال  شیرایو 13پست و ترانس (مبحث 
 383 يانواع پست از نظر کاربرد ولتاژ
 384 انواع پست از نظر مکان نصب

 یو خروجـ  يورود يبه کار رفته در فازها قیانواع پست از نظر عا
 384 آن

 384 ها چیپ میس نیب یداخل قیانواع ترانس از نظر عا
 384 فشرده ایانواع پست کمپکت 

 386 یاتیح ژهیو يها ترانس ساختمان
 386 )95سال  شیرایو13اتاق انواع ترانس (مبحث طیشرا
 390 نصب ترانس و اتاق ترانس طیشرا

 391 انتخاب محل و جهت اتاق ترانسفورماتور
 392 ابعاد اتاق ترانسفورماتور
(پله، درب، کانال، حائل آتش، مخـزن روغـن،   اجزاي اتاق ترانسفورماتور

 393 نحوه نصب)
 هـا ضـعیف و خصوصـیات آن  هـاي فشـار متوسـط و    اجزاي اتـاق 

 395 
 LV, MV( 395اتاق تابلو برق ( نیقوان

 396 )یبرق ساتیتأس يطرح و اجرا ي(راهنما UKNامپدانس ولتاژ 
ــدانس ترانســفورماتور   ــاژ امپ ــاUK ولت ــرا ي(راهنم  يطــرح و اج

 397 )یبرق ساتیتأس
 397 )95سال  شیرایو13افت ولتاژ مجاز (مبحث

 397 )110 هیقدرت فشار متوسط (نشر يها ترانس
 398 )110 هی(نشر یچیپمیانواع ترانسفورماتور باتوجه به نوع س

 398 )110 هی(نشر يبند قیانواع ترانسفورماتورها با توجه به نوع عا
 398 یروغن يترانسفورماتورها
 398 خشک يترانسفورماتورها
 399 يگاز يترانسفورماتورها

 399 )110 هیتوجه به محل نصب (نشر انواع ترانسفورماتورها با
 400 روغن ترانس و مخزن آن

 401 )110 هیها و تپ چنجر ترانس (نشر مقره

 
 403 )110 هیترانسفورماتور (نشر يراه انداز

 404 )110 هیاتاق ترانس (نشر طیشرا
 405 نیزم ينصب ترانسفورماتور درخارج ساختمان و در رو

 417 در رابطه با ترانس يضرور یاطالعات عموم
 417 يعملکرد دگاهیترانسفورماتور از د يها انواع حفاظت

 417 هاي مکانیکی حفاظت
 417 رله بوخهلتز

 419 ترمومتر
 420 روغن نما
 421 یکیالکتر يها حفاظت
 424 اتصاالت ترانس يبردارگروه

 Y 424 ایاتصال ستاره 
 Z 424 ای گزاگیاتصال ز

 D 424 ایاتصال مثلث 
 425 ها(عدد ساعت) در ترانس يبردارگروه

شـبکه   ياز پارامترهـا  یاتصال کوتاه به صـورت تـوابع   انیمحاسبۀ جر
 ABB( 426(هندبوك 

 427 یحفاظت لهیاتصال کوتاه، انتخاب وس
 428 ترانس 2کردن یمواز طیشرا

 429 يمواز يها ترانس نیهر ترانس ب یسهم بارده
 ینیو زم ییهوا عیتوز يها پست ییو اجرا یعموم یمشخصات فن

 429 لویک 33و  20
 429 )يجمهور استیر ییو اجرا یمعاونت فن 375هیولت (نشر

 429 ییانواع پست هوا
ــات س ــتمیمشخص ــ س ــیالکتر نیزم ــی(ا یک ــ  ،یمن ــه خنث  ینقط
 430 ترانسفورماتور)
 431 ینیبرق از نوع زم عیانواع پست توز

 431 پست هیتهو
 431 اتاق ترانس ییروشنا

 432 تپ چنجر
 432 ترانس يها چرخ

 432 ترانس تیانواع ظرف
 432 يریگاندازه يترانسفورماتورها

 SF( 432دستگاه( نانیاطم بیضر
 432 چیپمیانواع ترانس از نظر نوع س

 433 يبندقیقدرت از نظر عا يها انواع ترانس
 433 نصب ترانس طیمح يدما

 433 اینصب ترانس خشک از سطح در ییایارتفاع منطقه جغراف
 433 تلفات ترانسفورماتور

 434 روغن ترانس
 434 مقاومت ترانس در برابر زلزله

 435 ها ترانس يشوك ضربه برا
 435 ترانس ي) برايانحراف از شاقول(تراز عمود

 ONAN 435در حالت  وسیدرجه سلس 75 يبازده ترانس در دما
 435 ازیمورد ن يحالت باردار 4

 435 رنگ بدنه ترانس
 435 ولتاژ يریاندازهگترانس 
 VT( 436 ای PTولتاژ ( يریگ اندازه يها ترانس هیولتاژ ثانو

 436 ترانس ولتاژ یخروج ینام تیظرف
 Um( 436حداکثر ولتاژ مجاز ترانس ولتاژ (



 (نظارت و طراحی)هندبوك جامع تأسیسات الکتریکی10

 
 436 ولتاژ يریگ اندازه يها کالس دقت دستگاه

 436 انیجر يریگ ترانس اندازه
 437 آمپر)(بر حسب انیترانس جر هیاول ینام انیجر
 437 (بر حسب آمپر) انیترانس جر هیثانو ینام انیجر
 437 انیترانس جر یخروج ی(توان) نام تیظرف

 437 انیکالس دقت ترانس جر
 437 انتخاب کالس دقت

 438 مرتبط با ترانس تابلو برق
 IP( 438تابلو برق(

 438 در تابلو برق نترالكیا
 438 (تابلو برق) طیمح يدما
 انتقال حـرارت  يبرا یومینیو آلوم یمس يها نهیتشعشع ش بیضر

 439 
 439 يا ها و اثر پوسته نهیشکل ش

 439 نول در تابلو برق نهیو ش نیاتصال زم نهیش
 439 درب تابلو برق

 439 و رنگ تابلو یحفاظت زنگ زدگ
 TRV( 439گذرا( یابیولتاژ باز

 440 يانفجار وزیف
 440 قدرت دیمشخصات مرتبط با کل

 440 قدرت دیکل ریگ جرقهکنتاکت 
 Make contact( 440قدرت( دیکل aکنتاکت  -
 Break contact( 440قدرت( دیکل bکنتاکت -
 440 یخازن يها انیجر یدزنیکل

 440 یخازن يها انیقدرت از نظر قطع جر دیدو کالس کل
 IK( 440قدرت( دیکل یاستقامت کوتاه مدت نام انیجر
 IP( 440قدرت( دیاستقامت کوتاه مدت کل انیجر کیپ

 tk( 440قدرت( دیزمان استمرار اتصال کوتاه کل
 441 قدرت دیصدور فرمان به کل یحفاظت يها رله

 441 قدرت دیکل یحفاظت يها کننده رلهخازن عمل
 441 افت ولتاژ يها رله

 441 قدرت دیرطوبت روغن کل یتست عموم
 441 قدرت دیکل ونریسکس

 یدسـت  زمیبا مکان ونریبستن سکس ایباز  يالزم برا يرویحداکثر ن
 441 

 441 عیتوز ستمیس ریانواع برقگ
 442 ضربه صاعقه انیجر
 442 ریبرقگ دیضربه شد انیجر

 442 عیتوز يها در پست رهایموارد استفاده از برقگ
 442 رهایبرقگ يبند و کالس (In) ینام هیتخل انیجر

 442 خط هینحوه انتخاب کالس تخل
 442 بدنه یقیقدرت عا

 443 )375 هیترانس (نشر یاجرائ اتیجزئ
 

 يبرق (ژنراتورها) و برق اضطرار يمولدها/  فصل دهم
 471 

 471 )110 هیبرق (ژنراتورها) (نشر يمولدها
 performance( هیبرق بر اساس عملکرد تغذ يمولدها يبند طبقه

classes( 471 

 
 G1 471کالس عملکرد 
 G2 471کالس عملکرد 
 G3 471کالس عملکرد 
 G4 471کالس عملکرد 

 472 )110 هی(نشر زلیموتور د
 473 )110 هیژنراتور(مولد برق) (نشر زلید هیتهو

 473 )110 هیژنراتور(مولد برق) (نشر زلیمنبع سوخت د
 474 )110 هیژنراتور(مولد برق) (نشر زلیانواع حفاظت د

 474 کاري دیزل ژنراتور يها انواع حالت
 Standby 474 يمد اضطرار

 Prime 474 میمد پرا
 Continuous 475مد دائم کار 

 476 )ساتیتاس يطرح و اجرا يامپدانس ولتاژ ژنراتورها (راهنما
 476 )95سال  شیرایو 13(مبحث يبرق اضطرار يروین

 476 هاي عمومی و صنعتی سردخانه
 478 )95سال  شیرایو 13(مبحث یمنیبرق ا يروین

 478 یمنیبرق ا يرویملزم به ن يها ساختمان
 479 یمنیها در برق ا و حفاظت کابل یروش کابلکش

چاه دسترس آتش نشـان و   قیکابل و مقاومت در برابر حر طیشرا
 479 آن ییروشنا

 
ـ جر هیمنابع تغذ/  ازدهمیفصل  بـا ولتـاژ    میمسـتق  انی

 488 یسفارش نییپا
 488 )110 هی(نشر طیمح يرعادیغ طیشرا

ـ جر یبا خروج نییولتاژ پا هیکار منبع تغذ طیمح يدما  گستره  انی
 489 میمستق

 نییبا ولتـاژ پـا   میمستق انیجر هیمنابع تغذ يسازخنک يها انواع روش
 489 )110 هی(نشر

 UPS( 490وقفه ( یبرق ب هیمنابع تغذ
 UPS 492 هیتهو ستمیس

 492 هاي ورودي موج ضربه
 492 نییبا ولتاژ پا میمستق انیجر هیمنابع تغذ

 ی) در مقـــررات ملـــ UPSوقفـــه (دســـتگاه بـــرق بـــدون   
 493 )95سال شیرایو13(مبحث

 UPS( 493دستگاه برق بدون وقفه ( یحفاظت يو هاد دیکل
 494 (Off Line)با وقفه کوتاه  UPS ستمیس
 494 (On Line)بدون وقفه  UPS ستمیس
 

 496 میبرق و حر عیتوز ییشبکه هوا/  فصل دوازدهم
 496 )110 هیبرق (نشر عیتوز ییشبکه هوا فیو تعار لیوسا

 Sag 496 میشکم س ایفلش 
 496 ریت نهیس طیمح

 در برابر خـوردگی  ییهاي فلزي شبکه هوا سه بخش حفاظت پایه
 496 

ـ بـه عنـوان پا   یومیـ نیآلوم يهـا  هیپا بـرق و حفاظـت در برابـر     هی
 497 یخوردگ

 497 به متر ها هیانواع طول پا
 497 یبتن يها هینصب پا
 497 یمانیبا استفاده از لوله س ییروشنا يفلز يها هینصب پا
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ـا   یومینیآلوم ایلخت  یمس می(س عیتوز ییخطوط هوا يهاها و مفتوليهاد ب
 498 فوالد) يبدون مغز ایفوالد  يمغز
 498 )95ش سال یرایو13خطوط برق (مبحث میحر
 498  (a) ینیزم میحر

 498  (b,c)حریم هوایی 
 498 (C)حریم افقی  1-2-2-7پ 
 498  (b)حریم عمودي  2-2-2-7پ 

 501 مارستانیبرق ب ساتیتاس/  زدهمیفصل س
 یـی و اجرا یمعاونت فنـ  89 هی(نشر مارستانیبرق ب ساتیتاس یمشخصات فن

 501 )يجمهور استیر
) در امـاکن  RCD(یتفاضل انیجر ایمانده یباق انیجر دیالزام به کل

 501 یدرمان
 IMD( 502( يبندقیعا یدستگاه بازرس

 502 یدر اماکن درمان زولهیترانسفورماتور ا طیشرا
 502 یمراکز درمان منیبرق ا يروین هیمنابع تغذ يبندطبقه
 IT( 503 ستمی(س زولهیبرق ا يرویع نیتوز

ـا   زولـه یبرق ا يروین عیتوز يتابلوها ـان یعمـل، زا  يمخصـوص اتاقه و  م
 503 يبندشکسته
 ژهیو و یقلب يمراقبتها يها مخصوص اتاق زولهیبرق ا يروین عیتوز يتابلوها

)CCU  وICU( 503 
ـ ه جهـت پر زولیبرق ا يروین عیتوز يتابلو مخصـوص دسـتگاه    زی
و  مـان یعمـل، زا  ياتاقهـا  يبـرا  کـس یاشـعه ا  يعکسبردار اریس

 504 يبندشکسته
 504 ی) در مراکز درمانزولهی(ترانس ا IT ستمیبرق س یکش لوله

 504 یهمولتاژ کردن در اماکن درمان يبرا یاضاف يهمبند
 505 یاماکن درمان يزهایپر ستمیس
 505 یاماکن درمان یمصارف عموم يزهایپر
 506 یاماکن درمان یمصارف اختصاص يزهایپر
 فشـرده  يهـا  و مراقبت مانیبخش عمل و زا یاختصاص يزهایپر

 506 
 507 زهاینوع و ارتفاع نصب پر

 507 ییو گندزدا یتابلو برق مرکز ضدعفون
 508 یاماکن درمان ییروشنا
 509 )يکاوریو ر مانی(اتاق درد، زا مانیبخش زا ییروشنا
 510 نیسزار ای یعیرطبیغ مانیاتاق زا ییروشنا
در مراکـز   یدائمـ  ییروشـنا  نیبـه تـام   ازیو ن ياضطرار يها چراغ
 510 یدرمان

 510 یمراکز درمان يها چراغ ییو اجرا یمشخصات فن
 510 یدر مراکز درمان فیضع انیجر يها ستمیس
 510 یتلفن در مراکز درمان ستمیس
 511 ی) در مراکز درمانMDFخطوط تلفن( عیتوز ستمیس

 511 فیضع انیجر يها ستمیمدار ولتاژ کم با قدرت محدود در س
 511 یمراکز درمان يبلندگوها

 512 ریپذ از نوع آدرس قیاعالم حر ستمیس يمرکز يتابلو
 512 یدر مراکز درمان قیاعالم حر ریآژ ایزنگ 

 
ـ   /  فصل چهاردهم (مبحـث   یآسانسـورها و پلکـان برق

 513 )یپانزدهم مقررات مل
 

 
 516 تیتردد جمع زانیها از نظر م ساختمان يبندطبقه

 517 هاي فراخوانیانواع مرسوم سیستم
 518 يبرق اضطرار

 518 آن نیانتخاب آسانسور و ابعاد کاب
 519 یموتورخانه آسانسور کشش طیشرا

 521 چاهک آسانسور
 522 چاه آسانسور

 524 چاه آسانسور يهوا هیتخل
 524 چاه آسانسور يروادار
 524 آسانسور نیکاب
 525 افراد ناتوان و خودرو بر يآسانسورها یژگیو

 525 از آسانسور يبردار و بهره ينگهدار ،يریگ لیو تحو شیآزما
 526 و گاورنر یمنیترمز ا

 527 آسانسور لیر
 529 آسانسور يها بکسل میس

 546 یلیها و اطالعات تکم نقشه
 547 ) آسانسوری(فن ینمونه شناسنامه اطالعات

 548 متحرك ادهرویو پ یپلکان برق
ـ : (ا)ماشینآالت (موتورخانـه  فضاي ـنو یبنـد در پ  نی ـافه گرد  سیش ـ اض  دهی
 549 است)
 549 یپله برق

 552 رو متحرك ادهیپ
 

 553 قیاعالم حر يها ستمیس/  پانزدهمفصل 
 553 فیضع انیجر يها ستمیس یعموم یمبان

 553 فیضع انیتم جرسیملزم به س يهاساختمان
 554 هاي جریان ضعیف دفن کابل

 554 فیضع انیجر يها فواصل کابل
 555 سیستم اعالم حریق

 563 هاي مرتبط با سیستم اعالم حریق سیستم
 565 قیبا کابل مقاوم در برابر حر ها ستمیانواع س
ـ اعـالم حر  يها ستمیاستانداردها در رابطه با س ریبر سا يمرور  قی

 566 
 581 از دتکتور شعله ماورابنفش يمشخصات حدود

 IR-UV 581شعله یبیدتکتور ترک صیدامنه تشخ
 582 یهشدار صوت ستمیس یاصول طراح

 589 هوا يورود چهینصب دتکتور کنار در طیشرا
 589 هوا یخروج چهینصب دتکتور کنار در طیشرا

 589 راه پله
 NFPA 589ها طبق استاندارد  در اتاق ينصب دتکتور دود
 Elevator Recall 590فراخوان آسانسور 

 
ـاختمان حفاظـت  /  فصل شانزدهم ـا در مقابـل حر   س ـ ه  قی

 594 )3(مبحث 
 )95سـال   شیرایو 3ها در مقابل حریق (مبحث حفاظت ساختمان

 594 
 594 باز نگیپارک
 594 بسته نگیپارک
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 594 )نیتراز متوسط زم ای( نیتراز زم

 594 ابانیخ
 594 در خود بسته شو

 595 در خودکار بسته شو
 595 ها در مقابل حریق درها و حفاظت ساختمان

 595 ها در مقابل حریق درهاي گردان و حفاظت ساختمان
 596 هاي قائم ها و شبکه درهاي کشویی افقی، کرکره

 596 برق انیاختالل در جر
 597 کنترل يسامانه مرکز

 597 گردان کنترل يها دروازه
 597 عرض راه پله پلکان

 597 پلکان ریارتفاع سرگ
 597 اندازه کف و ارتفاع پله پلکان

 598 پلکان یقوس يها پله
 598 پلکان چیمارپ يها پله

 598حریقها در مقابل  هاي خروج و حفاظت ساختمان روشنایی راه
 598 نورپرداز یگستردگ

 598 ییروشنا يبرا يبرق اضطرار يروین
هـا در مقابـل    هاي خـروج و حفاظـت سـاختمان    گذاري راه عالمت
 599 حریق

 600 عالئم خروج ییشدت روشنا
هـا در مقابـل    آسانسورها و حفاظـت سـاختمان   یضوابط اختصاص

 600 حریق
 601 ساختمان يها انواع تصرف

 601 (م) یتصرف مسکون
 601 (آ) یتصرف آموزش
 602 (د) ی/مراقبتیتصرف درمان
 602 (ح) يادار ای ياتصرف حرفه
 603 (ك) ي/ تجار یتصرف کسب

 603 (ص) یصنعت يها تصرف
 604 (ن) يانبار يها تصرف
 604 (خ) زیمخاطرهآم يها تصرف
 605 (ت) یتجمع يها تصرف
 606 زیخ حادثه یفرع يفضاها

 607 قیکشف و اعالم حر يستمهایس
 607 قیخودکار حر يکاشفها
 607 یکننده دست قطع

 607 یزنده صوت يها امیپ
 608 اتاق فرمان ایمرکز کنترل 

 608 )یهشدار دست يها (جعبه قیاعالم حر یشست
 608 قیزنگ اعالم حر ای ریآژ

 608 ها کنندهمحل نصب اعالم
 608 قیاعالم حر يمرکز يمحل نصب تابلو

 609 يبند و زون يبند منطقه
 609 و کنترل دود قیاطفاء حر يستمهایس
 609 مقاوم در برابر آتش يها در
 609 قیدر زمان حر یالب هیتهو

 609 فشار پلکان جادیراهکار ا
 610 هیتهو زاتیفعال شدن تجه

 610محافظت شفت آسانسور در برابر دود يفشار برا میراهکار تنظ

 
 611 فشار میتنظ ستمیس يسازفعال

 611 ساختمان بلند مرتبه
 611 بلند مرتبه يها ساختمان یضوابط اختصاص

 611 در ساختمان بلند مرتبه ینشان محل استقرار پمپ آتش
 611 بلند مرتبه يها در ساختمان ینشان آتش یمرکز فرمانده

 612 بلند مرتبه يها نشان در ساختمان تلفن آتش ستمیس
 612 بلند مرتبه يها در ساختمان يبرق اضطرار يروین

 612 اتاق ژنراتور
 612 بلند مرتبه يها قفل بودن در پلکان خروج در ساختمان

 613 بلند مرتبه يها پلکان در ساختمان یارتباط ستمیس
 613 بلند مرتبه يها در ساختمان ینشان آتش یآسانسور دسترس

 613 نشانط آسانسور دسترس آتشیشرا
ـ توز سـتم یآشکارسـاز دود در س  يهـا  سـتم یس  14(مبحـث  هـوا  عی

 614 )یمقررات مل
 

ــدهم  ــل هف ـاتیتأس/  فص ـان سـ ــر حریکیمکـ ــ، دمپ  ق،ی
ـ مبـرد موتورخانـه تبر   نشـت  يآشکارسازها مخـزن   د،ی

 616 )14سوخت (مبحث 
 616 )96سال  شیرایو 14(مبحث  یکیمکان ساتیدر تاس فیتعار

 621 ها)کننده (گرمیکیمکان ساتیتاس يها دستگاه
 622 یکیمکان ساتیتأس يهادستگاه

 622 هانگیدر گاراژها و پارک یکیمکان يها نصب دستگاه
 623 در ارتفاع (بام) یکیمکان يها نصب دستگاه

 623 یکیمکان ساتیتاس يها دستگاه یدسترس يفضاها
 623 در اتاق یکیمکان ساتینصب تاس

ـ کف (مشـابه ز  ریدر اتاقک ز یکیمکان يها نصب دستگاه  )نیرزمی
 624 

 624 بام يرو یکیمکان ساتینصب دستگاه تاس
 624 هوا و کنترل دما نیتأم
 625 هوا ضیتعو

 625 هوا هیورود و تخل يهادهانه
 625 :رونیاز ب يورود يدهانه هوا

 625 یکیمکان يهوا ضیتعو
 629 از انسان یخال يفضاها يهوا ضیتعو
 629 هوا هیتخل
 629 يباتر ينگهدار يفضا

 629 هواکش موتور و
 630 هوا یکیمکان هیلزوم تخل

 630 هوا و فواصل آنها هیتخل يها دهانه
 631 و دمپر یو هوارسان یکش کانال

 632 هوا و دمپر چهیدر
 632 پلنوم

 633 آب گرم گیآب گرم کن و د
 633 آب گرم و بخار گید

 634 ژهیکننده و کننده و خنک گرم يها دستگاه
 634 با دودکش يگاز يبخار
 634 یبرق يبخار
 634 سونا یکننده برق گرم

 635 کولرها
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 635 احتراق يهوا نیتام
ـتگاه  يها ستمیس ياحتراق و دمپر برا يهوا نیتام ـا  با دس ـا سـوخت    يه ب
 635 گاز ای عیما

 635 احتراق يهوا نیتام يها دهانه ایها  دمپر کانال
ـاها، خنـک   آب گرم یکش لوله کننـده   کننده فضاها، بخار، آب سردکننده فض

 635 کندانسور
 635 نییپا يو گاز با دما عیسوخت ما يها دودکش دستگاه

 635 یکیو رانش مکان یعیدودکش با مکش طب
 636 يدودکش قائم فلز

 636 عینصب مخزن  سوخت ما
 636 عیسوخت ما ینصب مخزن دفن

 637 نیزم يدر خارج از ساختمان و بر رو عینصب مخزن سوخت ما
 639 داخل ساختمان عینصب مخزن سوخت ما

 640 عیسوخت ما یمخزن کمک
 641 مختلف يها يدر کاربر دیتبر يها ستمیالزامات کاربرد س

 642 دیتبر ستمیموتورخانه س يمعمار
 642 دیآشکارساز(دتکتور) نشت مبرد در موتورخانه تبر

 643 گاز ای عیبا سوخت ما يها دستگاه
 643 دیموتورخانه تبر یبرق يها ستمیس

 643 دیکنترل از راه دور در موتورخانه تبر
 643 دیتبر ستمیقطع کامل در س يرهایش
 

 645 يوتریکامپ يها شبکه/  فصل هجدهم
 645 يوتریکامپ يها شبکه

CAT9A-CAT6A-CAT2A-CAT1A 645 
ـ و13(مبحـث یدر مقـررات مل  يوتریکامپ يها شبکه نیقوان  شیرای
 649 )95سال

 649 ساختار شبکه کامپیوتر
 649 کامپیوتر  شبکه زیپر

 650 کابل چند زوج بهم تابیده مسی (کابل مسی شبکه)
 651 رك فرعی شبکه کامپیوتر

 652 کابل پشتیبان شبکه کامپیوتر
 652 رك اصلی شبکه کامپیوتر

 654 يوتریکامپ يها در شبکه یکش کابل نیقوان
 

و مـادر   يرینظـارت تصـو   يهـا  ستمیس/  نوزدهمفصل 
 BMS 657ساعت درب بـازکن و فـراخوان پرستار و 

 657 مدار بسته) نیو دورب نگیتوری(مان يرینظارت تصو ستمیس
Dome camera 657 ست؟ی(دام) چ 
 660 جلد دوم) 110 هی) ( نشررمجازی(ورود غ یآشکارساز حفاظت

ـادل (  یسیچ مغناطیسو ـاظت   ) بـه  BMSمتع ـاز حف (ورود  یعنـوان آشکارس
 660 )رمجازیغ

 661 )رمجازی(ورود غ یو حفاظتیکرووایآشکارساز م
 662 کیآشکارساز اولتراسون

 662 ویآشکارساز مادون قرمز پس
 663 مادرساعت

 664 يریو تصو یدرب بازکن صوت
 664 يریو تصو یپانل درب ورودي درب بازکن صوت

 664 يریو تصو یدرب بازکن صوت یونیزیتلو نیدورب

 
 664 دستگاه ارتباط با در ورودي (دربازکن)

 665 یفراخوان پرستار معمول ستمیس
 665 فراخوان پرستار ستمیو نگهداري س ریآزمون، تعم

ــتمیس ــد سـ ــاختمان    تیریمـ ــمند سـ ــرل هوشـ  BMSو کنتـ
 666 )95سال شیرایو13(مبحث

 BMS( 666مدیریت هوشمند ساختمان (
 667 ست؟یپروتکل چ

 667 ؟ستیهوشمند چ ستمیدر س یسیونویسنار
 

 669 يآنتن مرکز/  مستیفصل ب
 669 يدر آنتن مرکز عیتوز ستمیس ياجزا

 673 )2جلد  110 هی(نشر یهمگان يها آنتن یکیمشخصات مکان
 674 )یآنتن (از نوع انشعاب گنالیهاي س کنندهمیتقس
 674 هاي عبوري آنتن کنندهمیتقس
 674 آنتن گنالی) سیی(انتهایمعمول زهايیپر
 674 آنتن گنالی) سیراه انیعبوري (م يزهایپر
 674 ونیزیتلو گنالیس يها کنندهتیتقو
 677 يآنتن مرکز ستمیس یکشو کابل یکشلوله
 677 فیو تضع ریتصو تیفیک ز،ینو

 678 يآنتن مرکز
سال  شیرایو 13سیستم آنتن مرکزي تلویزیون و ماهواره (مبحث 

95( 679 
 

 682 یصوت يها ستمیس/  کمیو  ستیفصل ب
 682 )95سال شیرایو13(مبحث یصوت در مقررات مل نیقوان

 682 سیستم صوتی و اعالم خطر
 IPBase( 683هاي جریان ضعیف تحت پروتکل اینترنت ( سیستم

 IP 683تحت  ایسیستم صوتی و اعالم خطر تحت شبکه 
ـال (نشـر   يبلنـدگوها  يورود گنالیدر سـ  1نوع  شیآرا اتیخصوص  هیفع

 683 )2جلد  110
 683 یصوت هاي ستمیبندي س طبقه

 I 683ستم نوع یس
 II 683ستم نوع یس
 III 684نوع  ستمیس
 684 (پژواك) صوتنیو طن یصوت زینو

 SPL( 685بلندگو( یخروج یتراز فشار صوت
 685 صوت فیتضع

 685 منبع صوت يب حداکثر) برایفاکتور (ضر کیپ
 687 صوت یتراز توان خروج

 688 نصب بلندگوهاهاي  روش
 688 ستم مرکزي نصب بلندگویس -الف 
 689 پراکنده نصب بلندگو ستمیس -ب 
 689 نصب بلندگو یبیترک ستمیس -پ 

 689 یو خارج ینصب بلندگوهاي داخل
 690 یصوت زاتینگهداري و حمل و نقل تجه

 690 یصوت يها ستمیس
 

 694 یمخابرات يها ستمیتلفن و س/  و دوم ستیفصل ب
 694 )95سال شیرایو 13تلفن (مبحث  ستمیس
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 695 )2جلد  110 هی(نشر یحفاظدار مخابرات يها کابل
 695 یدار مخابرات زره يها کابل

 695 ی) کابل مخابراتکی(الکترواستات يحفاظت فلز
 110 هیتلفـن (نشـر   يمهاردار برا ییانواع و موارد کاربرد کابل هوا

 696 )2جلد 
 696 )2جلد  110 هی) (نشریتلفن (مخابرات ینیزم يها کابل

 697 )2جلد  110 هی(نشر یمخابرات يرهایت
 699 ت حداقل فواصلیر کانال با موانع شامل رعایبرخورد مس
 700 م تلفنیجعبه تقس

 
و کنتـرل   یقـانون نظـام مهندسـ   /  و سـوم  ستیفصل ب

 703 ساختمان
 

ــات ادار/  وچهــارمســتیفصــل ب (مبحــث دوم  ينظام
 705 ساختمان) یمقررات مل

 705 فیتعار
 707 مقررات ملی ساختمان

 ناظر) ،ياشخاص حقوقی و دفاتر مهندسی اجراي ساختمان (مجر
 707 

 709 ناظر
 710 شهرداریها و سایر مراجع صدور پروانه ساختمان

 
 )21پدافنـد غیـر عامـل (مبحـث     /  و پنجم ستیفصل ب

 711 
ـ و 21(مبحـث   یکیمکان ساتیمالحظات تأس  )1395سـال   شیرای

 711 
 712 هوا هیو تخل هیسامانه تهو

 712 شیو گرما شیسرما يهاسامانه
 714 یگازرسان

 714 یآب رسان ساتیتاس
 715 فاضالب ساتیتأس
 715 ینشانات آتشسیتأس
 716 در محوطه یساتیتأس يها رساختیز

 716 یبرق ساتیمالحظات تأس
 718 یسامانه ارتباط
 718 یمنیو ا ياضطرار سامانه برق

 719 ترانسفورماتورها
 719 ساختمان تیریاتاق مرکز کنترل و مد

 719 و اعالم دود و آتش يآشکارساز
 720 ياضطرار يآسانسورها

 720 امن يسات فضایتأس
 

ـ ینظارت ا يپارامترها/  و ششم ستیفصل ب و حفاظـت   یمن
 722 )12ـن اجـرا (مبحث یکـار در ح
 722 کار در شب

 722 هاي بهداشتی سرویس
 722 کار یمنیحصار، جان پناه و نرده حفاظتی موقت در ا

 723 کارگاه یمنیپل موقت در ا
 723 کار یمنیپاخورهاي حفاظتی در ا

 724 سقف موقت

 
 724 تورهاي ایمنی در کارگاه

 724 کار یمنیباالبرها در ا
 725 کار یمنیقابل اشتعال در ا عاتیما

 725 کار یمنیدر ا يجوشکار
 726 کار یمنیدر ا ابانیاز معابر و خ زاتیفاصله تجه
 727 کار یمنیداربست در ا
 727 کار یمنینردبان در ا
 728 کار یمنیدار و گذرگاه در ا راه شیب

 729 کار یمنیدر ا بیتخر
 730 کار یمنیمصالح و ضایعات در ا

 731 کار یمنیهاي بتنی در ا اجراي سازه
 731 کار یمنیهاي موقت در ا استفادهکشی براي  سیم

 
در  ییجونظارت صرفه يپارامترها/  و هفتم ستیفصل ب

 732   )19(مبحث  يمصـرف انـرژ
در  ییجـو  صـرفه  زانیها از نظر م ساختمان يبند و گروه یاصل ژهیعوامل و

 732 يمصرف انرژ
محل استقرار ساختمان از نظر سـطح   يساالنۀ انرژ ازین يبند گونه

 732 يانرژ ازین
در  ییجـو  ساختمان از نظـر صـرفه   دیمف يربنایسطح ز يبند گونه

 732 يمصرف انرژ
در  ییجـو  شهر محل استقرار سـاختمان از نظـر صـرفه    يبند گونه

 732 يمصرف انرژ
در  ییجـو  صـرفه  زانیـ هـا از نظـر الـزام بـه م     ساختمان يبند گونه

 732 يمصرف انرژ
ــه ــد گون ــره  يبن ــتفاده و به ــردار نحــوة اس ــا از ســاختمان يب  يه

 733 یرمسکونیغ
 734 تریم يانرژ ایکنتور 

 734 يانرژ ییجوموتورها و صرفه
 734 )19مبحث  ي(راهنما يدر مصرف انرژ ییجوصرفه

 734 المپ کم مصرف(پر بازده)
 734 )ی(حرارتشیمحدوده آسا

 734 ساختمان يها نقشه
 735 يدر مصرف انرژ ییجو ساختمان از نظر صرفه يریگ جهت
 يدر مصرف انـرژ  ییجو مطلوب ساختمان از نظر صرفه يها جبهه

 735 
 735 یعیطب هیتهو
 

ـــا/  و هشــتم ســتیفصــل ب ـــ يپـارامتـره  ینظـارت
 )22هـا (مبحـث    مـراقبـت و نگهـداري از سـاختمان  

 736 
ـ قابل رو ریبودن و غ دهیپوش لیمدارك زمان اجرا به دل بـودن   تی

 ي(مراقبت و نگهـدار  يبردار در زمان بهره ساتیقسمت اعظم تاس
 736 از ساختمان)

 736 )دیمرحله بازد نی(اول یبرق ساتیاز تاس یو چشم ینیع دیبازد
از  يدر مراقبـت و نگهــدار  یبرقــ سـات یهــا در تاس انجـام آزمـون  

 737 هاساختمان
ـاظت  يآزمون تداوم هاد ـتگ ی(تسـت پ  یحف ـا تجه  میسـ  یوس ) و زاتیـ ارت ت

 738 یاضاف يهمبند  و یاصل يهمبند یوستگیپ
 738 یبرق ساتیتأس يبند قیعا یکیآزمون مقاومت الکتر
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 738 اعمال شده در کارگاه يبند قیعا یکیآزمون مقاومت الکتر
 738 )تهی(تست پالريبندآزمون صحت قطب

 739 نیمقاومت الکترود زم يریگ آزمون اندازه
 739 به صورت خودکار ه،یآزمون کنترل قطع به موقع تغذ

ـاد  يهاانیجر يریگاندازه ـاد    ياتصال کوتاه ه ـا ه ـاز ب ـا يف و  یخنثـ  يه
 739 نیاتصال زم
 یاتیـ هـا، کنتـرل عمل  و فرمـان  زاتینحوه کار تجه یابیآزمون ارز

 739 زاتیتجه
ــتجه ــون زاتی ــا آزم ــیالکتر يه ــدار  یک ــت و نگه از  يدر مراقب

 739 ساختمان
 740 یگزارش بازرس

 740 هشداردهنده يها هیو نصب اطالع يگذارنشانه
 740 یدوره تناوب بازرس

 741 یبا کاربرد عموم یکیالکتر زاتیتجه
 741 )يبرق (مراقبت و نگهدار يتابلوها

 741 )ي(مراقبت و نگهدار یحفاظت يها رله
 742 )ي(مراقبت و نگهدار کیاتومات يدهایکل

 742 )يکابل، کانال و باس داکت(مراقبت و نگهدار
 742 )ي(مراقبت و نگهدارترانسفورماتور 

 742 ترانسفورماتور خشک -1
 743 یترانسفورماتور روغن -2

 743 )ي(مراقبت و نگهدار يو شارژر باتر يباتر
 743 ي. باتر1
 743 ي. شارژر باتر2

 743 )يموتورهاي الکتریکی (مراقبت و نگهدار
 744 از ساختمان) ي(مراقبت و نگهدار قیحفاظت در برابر حر

 744 قیاعالم حر يها ستمیس
خشـک   نکلریاطفا و اسپر ستمیساختمان (س ینشانشبکه آب آتش

 745 و تر)
 )ي(مراقبت و نگهدار قیاطفا حر ستمیس یدست يها کننده خاموش

 745 
 High Risk( 745يفضا يموتورخانه (مراقبت و نگهدار

 745 )ي(مراقبت و نگهدار نگیپارک
 746 قیحفاظت در برابر حر يها ستمیس یدوره تناوب بازرس

 از سـاختمان)  يساختمانها (مراقبت و نگهـدار  یگازرسان ساتیتاس
 746 

 746 گاز یکش اتصال زمین در لوله
 746 دوره تناوب بازرسی شبکه لوله گاز

 746 )ي(مراقبت و نگهدار یآسانسورها و پلکان برق
ــ يو نگهــدار یبازرســ توســط مســئول  یآسانســور و پلکــان برق
 746 ساختمان ينگهدار
 747 توسط بازرس یآسانسور و پلکان برق یبازرس

ـان   یکنترل زاتیو تجه ستمیس راتییتغ خاص در مراقبت از آسانسور و پلک
 747 یبرق
 

بـرق در لولـه   ینظـارت  يپارامترها/  و نهم ستیفصل ب
 748 )17ها (مبحث ساختمان یعیگـاز طب یکش

 748 کنتور گاز
 748 گاز یفرع يرهایش

 750 يکاتد حفاظت
 751 یحفاظت لیحداقل پتانس

 
 751 فداشونده يبه روش آندها يحفاظت کاتد
 751 میمستق انیجر قیبه روش تزر يحفاظت کاتد

 751 يبستر آند
 752 یابیکنترل و ارز
 752 يریگ نقاط اندازه
 752 یقیاتصاالت عا

 752 اتصال يها جعبه
 753 از خطرات گاز يریشگیپ لیوسا

 
 756 )16(مبحث  یبهداشت ساتیتاس/  ام یفصل س
ـ و 16(مبحـث   یبهداشـت  ساتیدر تأس یدنیآب آشام سـال   شیرای

96( 756 
 756 یدنیرآشامیآب غ

 756 یآب گرم مصرف
 756 يظاهر یآلودگ
 757 هوشمند ساختمان) ستمیفشار آب (کاربرد در س میتنظ

 758 ینیرزمیآب ز يها حفاظت لوله
 758 یآب گرم مصرف عیتوز یکشلوله
 759 ساختمان یفاضالب بهداشت یکش لوله
 759 هواکش فاضالب یکش لوله

 759 یلوازم بهداشت
 760 ساختمان یو الزامات عموم یتوالت غرب
 760 ساختمان یو الزامات عموم یتوالت شرق

 760 نالیوری
 760 دوش نیکاب

 760 يکفشو
 

عالئـم و تابلوهـا    ینظارت يپارامترها/  کمیو  یفصل س
 761   )20(مبحث 

 761 )96سال  شیرایو 20(مبحث  یمنیمفهوم ا يدارا يرنگها
 761 یمنیا یعالئم صوت

 761 و تابلوها يرینصب عالئم تصو
 762 يفاصله از خطوط برق فشار قو

 762 تابلوها یکیالزامات الکتر
و  ي، عالئم نورقیدر برابر حر یمنیاستفاده از عالئم ا یضوابط کل

 762 یصوت
 763 راه خروج يو نور يریعالئم تصو

 763 عالئم خروج ينورپرداز
 763 خروج ریمس یعالئم نوران

 764 ياضطرار هیتخل يو تابلوها يواکنش اضطرار يراهنما يتابلو
 764 رونیب يها تابلوها و عالئم در معابر و محوطه

 764 رمجازیغ يتابلوها
 765 تابلوها نیریارتفاع حد ز

 765 تابلوها یارتفاع مجاز حد فوقان
 765 مختلف يتابلوها میحر
 766 يمعرف کاربر يتابلوها میحر

 766 خط در تابلوها
 766 در تابلوها  ينورپرداز

 767 منابع و مراجع
 



 

 
 

 
 

 استحضـارتان  بـه  انتشـارات،  این هاي کتاب به شما اعتماد از قدردانی و نهادن ارج ضمن پارسیا نشر
 نشر و سازي آماده مختلف هاي کارگروه و مترجمان و مؤلّفان از اعم انتشارات، این همکاران که رساند می

 کـار  بـه  گرامـی  فرهیختـۀ  شـما  شایسـتۀ  و درخـور  کتابی ارائۀ براي را خود همت و سعی تمامی کتاب،
 نظر از هم خوب، کتاب یک استاندارد هاي حداقل از که نمایند ارائه را اثري که اند کرده تالش و اند بسته

 باشد. برخوردار آن، ساختاري و شکلی کیفیت نظر از هم و فرهنگی و علمی غناي و محتوایی
 احتمـال  هـم  بـاز  اشـکال،  کمترین با اثري ارائۀ براي انتشارات این هاي تالش تمامی رغم علی وجود، این با
 دیگـر،  ازسـوي  دانست. اشکال و نقص  از مبرّا الزاماً توان نمی را اثري هیچ و دارد وجود کار در اشکال و ایراد بروز
 گرامـی،  خواننـدگان  مسلّم حقوق به راسخ اعتقاد بنابه نیز و خود اخالقی و اي حرفه تعهدات بنابه انتشارت این

 احتمـالی  اشـکال  ازهرگونـه  گرامـی،  خواننـدگان  بـه  فراخـوان  طریـق  از ویژه به ممکن، طریق هر از دارد سعی
 نماید. رفع بعدي هاي ویرایش و ها چاپ در را ها آن و شده آگاه خود منتشرة هاي کتاب
 اشـکاالت،  بـا  کتاب مطالعۀ حین که درصورتی داریم تقاضا گرامی فرهیختۀ شما از راستا،  دراین لذا 
 انجام کتاب خود روي بر را اصالحات اگر نمودید، برخورد آن در محتوایی یا شکلی ایرادهاي یا و نواقص
 بـا  همـاهنگی  از پـس  ،پارسیا انتشارات هزینۀ با را خود شدة ویرایش کتاب مطالعه، اتمام از پس اید داده

 ایـد،  نمـوده  یادداشـت  اي جداگانـه  برگۀ روي بر را خود اصالحات چنانچه نیز و نمایید، ارسال انتشارات،
 پارسـیا  انتشارات ایمیل به خود تماس تلفن شمارة و نام ذکر با را مزبور برگۀ اسکن یا عکس کرده لطف
 و گـردد  اصالح و اعمال کتاب بعدي هاي  ویرایش و ها چاپ در و شده بررسی موارد این تا نمایید، ارسال
 گردد. آن ساختاري و شکلی کیفی، سطح ارتقاء و کتاب محتواي پربارترشدن هرچه باعث

 گرانقـدر،  و فرهیختـه  خوانندة شما مسئوالنۀ و متعهدانه عمل این از امتنان ابراز ضمن ،پارسیا نشر
 بجـا  و درسـت  اصالحات که درصورتی فرهنگی، و علمی همکاري و همدلی این از تشکّر و تقدیر منظور به

 چـاپ  یـا  و کتـاب  همان از دیگري نسخۀ قدرشناسی، و ادب رسم  به اصالحات، میزان با متناسب باشند،
 ارسـال  برایتـان  خودتـان،  انتخـاب  بـه  هدیـه،  عنوان به را خود منتشرة کتب سایر از نیز و آن شدة اصالح

 تقدیر شما زحمات از نیز کتاب بعدي چاپ مقدمۀ در باشند تأثیرگذار اصالحات که  درصورتی و نماید، می
 شود. می

 کارهـاي  راه و انتقـادات  نظـرات،  پیشـنهادها،  هرگونه از کتاب، آورندگان پدید و پارسیا نشر همچنین
 مشـتاقانه  و صـمیمانه  آن علمـی  و کیفی سطح شدن بهتر هرچه و کتاب، بهبود راستاي در عزیزان شما

  نمایند. می استقبال
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 و اجـرا  و نظـارت  طراحـی،  در همـواره  اسـت.  بشـر  سرمایه بهاترین گران زمان،
 مـورد  منـابع  انواع به دسترسی در وقت کمبود موضوع الکتریکی تاسیسات تدریس
 عظیمـی  سیل شود. می بیان پژوهان دانش و مهندسان همکاران، طرف از اطمینان

 نظـام  نشـریات  و سـاختمان  ملی مقررات استانداردها، الکتریکی، تاسیسات منابع از
 دارد وجـود  جمهوري) ریاست راهبردي و ریزي برنامه (معاونت کشور اجرایی و فنی
 بـا  مطـابق  کـرد  هزینـه  و وقـت  کمبود به توجه با آنها همه مطالعه و دسترسی که

 چنـد  و عزیـز  سروران شما نظیر کم استقبال از پس نیست. میسر مهندسی اقتصاد
 1 طـی  برقی تاسیسات نظارت هندبوك کتاب جلد 5000 توزیع و چاپ تجدید بار

 قبلـی  کتـاب  تصمیم گرفتـه شـد،   کشور سراسر مهندسان نظرات از فیدبک و سال
 در تـا  افـزوده گـردد   آن به بیشتري کاربردي تصاویر و مطالب و شود کامل ویرایش

 کتـاب  لـذا  .باشد شایانی کمک منابع سایر بهها  تکنسین و مهندسان شدن نیاز کم
 نوشتهو راهگشا  اجرایی صورت به ساده متنی با شد.کتاب گردآوري و تالیف حاضر
 و برقکــاران بــراي خــوبی منبــع مکانیــک و بــرق مهندســان بــر عــالوه لــذا شــده

 اعتمـاد  کتـاب  این به که خوانندگان همه دست است. مکانیک و برقهاي  تکنسین
 داریـم  تقاضـا  عزیـز  مهندسـان  و همکـاران  همه از و فشاریم می گرمی به را کردند

 بگذارند. میان دربا ما  دارند کتاب بهبود جهت پیشنهادي و نظر نقطه چنانچه
 (پـدر  موسسـیان  آلـدیک  یاد زنده ارزشمند خدمات و زحمات از یادي دارد جا
 شاد. روحش باشیم، داشته ارتینگ) هاي سیستم و الکتریکی تاسیسات صنعت
 الکتریکـی  تاسیسـات  مبحـث  در کشـور  بـزرگ  اسـاتید  از مدانمی الزم خود بر

 ،آصـفی  یعقـوب  وزیري، حسین طیار، زاده قلی یونس آذر، سلیمان رحیم مهندسان
 شـاهرخ  دکتـر  و کلهـر  حسـن  دکتـر  سـلطانی،  مسـعود  دکتر شایقی، حسین دکتر

 م.باش داشته اي ویژه قدردانی ایشان درخشنده و ارزنده خدمات پاس به شجاعیان
و  تصـاویر  کمـک  بـا  کتـاب  فنـی  مطالـب  ترویج و توسعه راستاي در همچنین

 بهـره  آن از تواننـد  می عالقمندان که شد ایجاد تلگرام در کانالی ،آموزشیهاي  فیلم
 ببرند.

Telegram: @HandBook7 
 

 
 
 



 

مقدمه
 

 
نقطه آغاز طراحی برق یک پروژه، تشخیص دیماند یا تقاضـاي بـرق اسـت. بـراي ایـن      
منظور باید اطالعات تجهیزات مکانیکی شامل سیستم سرمایش، گرمایش، تهویـه مطبـوع،   

را از مهنـدس طـراح مکانیـک     و کمپرسـورها هـا   ، موتور دمپرهـا، جـک  ها ها، فن موتورپمپ
متحـرك و حجـم   هـاي   پرسیده و نظرات معمار را در مورد سیستم روشنایی و نماها و سازه

متحـرك را تشـخیص دهـیم.    هـاي   آنها بدانیم تا بتوانیم مصرف روشنایی و موتورهاي سازه
هـا، ظرفیـت تـرانس، دیـزل      عالوه بر دیماند، طراحی نوع سیستم زمین(ارت)، سـایز کابـل  

وقفه، ظرفیت کلیـدها و فیوزهـا، شـدت روشـنایی مناسـب و       نراتور، بانک خازنی، منبع بیژ
ها، ابعاد و مشخصات اتاق ترانس، اتاق دیزل ژنراتور و موارد مشابه نیز باید انجام  تعداد چراغ

شود. در مرحله نظـارت بایـد ابتـدا بـه حـریم، اجـراي ارت و همبنـدي تجهیـزات کارگـاه          
موقت کارگاهی و ایمنی الکتریکـی کـارگران و پیمانکـاران توجـه شـود و      ساختمانی، تابلو 

کشـی و   انـرژي، سـیم  هـاي   هـا، کانـال   هـا، سـینی کابـل    کشـی  لوله نظارت بر اجراي سپس
شـود. بـراي طـی کـردن      می انجامها  گذاري، نصب تجهیزات و تابلو برق کشی، سرسیم کابل

ر کتاب حاضر سعی شده این اطالعـات  مراحل ذکر شده نیاز به اطالعات وسیعی است که د
و مجریان تاسیسات الکتریکی گذاشـته شـود. نقطـه قـوت     ها  در اختیار مهندسان، تکنسین

بندي شده آن است و تالش بر این بوده که نکات کاربردي و فنـی   کتاب، بیان ساده و طبقه
بلندمرتبـه   متعـارف و هـاي   اجرایی در تاسیسات الکتریکی ساختمانهایی  به عنوان راه حل

 ارائه شود.
 

Noavar33@yahoo.com 
 
 
 

 



 

 
 هنرمنـدان  و مصنّفان و مؤلّفان حقوق قانون با مطابق کتاب این نشر و چاپ حقوق کلّیۀ

 

 بـه  متعلّـق  منحصـراً  و محفوظ ناشر براي ،1350 مصوب آن اجرایی نامۀ آیین و 1348 سال مصوب
 ایـن  تصـاویر  جداول، نمودارها، اشکال، مطالب، از قسمتی یا کل از استفاده گونه هر لذا است. پارسیا نشر

 از قسـمتی  یـا  کل از استفاده گونه هر نیز و دیگر، موارد و ها سایت نشریات، مجالت، کتب، دیگر در کتاب
 کتـاب،  از اف دي پـی  تهیـۀ  کتـاب،  از تایـپ  اسـکن،  فتـوکپی،  چاپ، نوع هر قبیل از شکل هر به کتاب
 فایـل  فـیلم،  دي، وي  دي دي، سـی  اینترنتـی،  صـورت  بـه  انتشار نوع هر الکترونیکی، نشر برداري، عکس
دون غیره و تصویري یا صوتی  حـرام  نیـز  شرعاً و بوده غیرقانونی و ممنوع پارسیا نشر از کتبی اجازة ـب
 گیرند. می قرار قضایی و قانونی پیگرد تحت متخلّفین و است،

 مـوارد  و اف دي پـی  یـا  ورد فایل صورت به پارسیا نشر کتب از کتابی هیچ اینکه به توجه با
 هـر  کـه  درصـورتی  لـذا  است، نشده ارائه اینترنتی سایت هیچ در انتشارات این توسط چنین، این

 را پارسـیا  نشر کتب متن از قسمتی یا کل و نماید مشابه موارد یا و اسکن تایپ، به اقدام سایتی
 ایـن  اینترنتـی  امـور  کارشناسـان  توسـط  نماید، آن فروش به اقدام یا و داده قرار خود سایت در

 ها سایت محتواي بررسی به روزانه طور به و دارند عهده به را سایت ادارة مسئولیت که انتشارات،
 قـانونی  نظر از کار این اینکه ضمن تخلّف، هرگونه شدن مشخص درصورت و بررسی پردازند، می

 و فرهنـگ  وزارت طریـق  از انتشـارات  قـانونی  وکیل باشد، می حرام نیز شرعی نظر از و غیرمجاز
 مراجـع  سـایر  نیـز  و اینترنتـی)  و اي رایانـه  جرایم به رسیدگی (پلیس فتا پلیس اسالمی، ارشاد

 اقـدامات  و قـانونی  مراحـل  انجـام  طـی  و کـرده  متخلّـف  سـایت  نمودن مسدود به اقدام قانونی،
 ایـن  بـه  وارده خسـارات  کلّیـۀ  و داده قـرار  قضـایی  و قانونی پیگرد مـورد  را خاطیان قضایی،

 گردد.  می اخذ متخلّف از انتشارات
 چـاپ  دیجیتـال،  چـاپ  جـزوه،  کپـی،  تهیـۀ  به اقدام کتابفروشی، هر که درصورتی همچنین

 رسـانی  اطـالع  ضـمن  نمایـد،  آن فـروش  به اقدام و نموده پارسیا انتشارات کتب از اُفست ریسو،
 ارشـاد  و فرهنـگ  وزارت طریق از محترم، موزعین و همکاران سایر به مزبور کتابفروشی تخلّفات
 بـه  اقـدام  قضـایی  و قـانونی  مراجـع  نیـز  و دانشگاهی ناشران انجمن و ناشران، اتحادیۀ اسالمی،
 نماید. می متخلّف کتابفروشی از خود حقوق استیفاي

 کتاب، غیراصلِ نسخۀ روي از مطالعه و استفاده تهیه، فروش، خرید،
 است. حرام نیز شرعاً و غیرمجاز قانونی نظر از 

 از تخلّـف  گونـه  هر مشاهدة صورت در که دارد درخواست خود گرامی خوانندگان از پارسیا انتشارات
 66484191 -2هـاي شـماره  بـه  پارسـیا  انتشـارات  هـاي  تلفـن طـریق از یا را مراتب فـوق، مــوارد قبیل
 info@noavarpub.com آدرس بـه  انتشارات ایمیل طریق از یا و 09123076748 و 021

 ابـالغ  انتشـارات  ایـن  بـه  www.noavarpub.com سایت در ما با تماس منوي طریق از یا و
  آید، عمل به جلوگیري محترم خوانندگان خود نیز و پدیدآورنده ناشر، حقوق تضییع از تا نمایند،

 نمایند. دریافت هدیه نیز پارسیا انتشارات کتب از قدردانی، و تشکّر عنوان به نیز و     



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تقدیم به
 

 جامعه مهندسی ایران
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 اول فصل
 برق نظارت اولیه اصول

 نظارت کار ارجاع

 ساخت محل حتما ابتدا کننده، هماهنگ ناظر تماس و فنی دفتر یا سازمان توسط کار ارجاع از پس
 و اطـالع  بدون سازي و ساخت هنوز اینکه از اطمینان براي شود، چک نزدیک از نظارت مورد ساختمان

 چنانچـه  مـثالً  باشـد.  شـده  رعایـت  بـرق  شـرکت  بـرق  خطـوط  حـریم  و باشد نشده انجام ناظر نظارت
 در باید پس د.خواهیم کر خورد بر مشکل به ارت سیستم اجراي براي ،شود ریخته ساختمان فونداسیون

 ارسـال  یـا  ارائـه  را اولیه بازدید جلسه صورت فرم که شود درخواستکننده  هماهنگ ناظر از کار ابتداي
 انجـام  فنی صالحیت داراي برق پیمانکار و مالک حضور با برق ناظر بازدید انجام براي هماهنگی و نماید
 اجرایـی  مـوارد  (ماننـد  الزم تـذکرات  سـاختمان،  برقکـار  و مالک حضور با ابتدایی جلسه همان در دهد.

 .شود داده برقکار و مالک به کتبی صورت به کتاب) این در موجود
 .شوند مطالعه دقت با نظارت قرارداد مفاد 
 نظارت شروع تاریخ 
 نظارت انتهاي تاریخ 
 قرارداد مبلغ 
 نظارت تحت زیربناي و آدرس 
 است. شده گذاشته ناظر عهده بر که وظایفی بررسی و نظارت قرارداد متن و مفاد 
 

 اولیه بازدید در نظارتی نکات
 همبندي ارت، اجراي براي تا دیوارها، یا پی شدن پوشیده میزان و ساخت میزان کردن مشخص -1

 نباشد. فضا کمبود گذاري،لوله و
 محـل  آن اسـاس  بـر  تـا  نماید چک را برق شرکت توزیع) هاي(سیم 1فیدر محل کردن مشخص -2
 دهد. تشخیص را کنتور
 موقـت  هـاي  داربست دهد تشخیص آن اساس بر تا نماید کنترل را توزیع هاي سیم از ساختمان حریم -2

 نگیرد. قرار برق شرکت توزیع خطوط حریم در ساختمان هاي تراس یا ها ایوان و ها کنسول و ساختمان
 

 است. متر 1/2 ولت کیلو 20 خطوط از و است متر 3/1 ولت 400 برق خطوط از حریم
                                                                 
1 -feeder 
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مقررات ملی و راهنماي طرح و  13هاي مختلفی همچون مبحث  در این کتاب چون مطالب پایه از کتاب
اسـم  هـا   مطالب مهم این بخـش  همراه باانتخاب شده،  110ها و نشریه  اجراي تأسیسات برقی ساختمان

 منبع مطلب آورده شده است.
 

 
 متوسط فشار و ضعیف فشار برق خطوط حریم -1-1شکل 

 
 ارت سیستم اجراي بر نظارت براي منطقه نسبی رطوبت و خاك تشخیص -3
 هـوایی  لخـت  سیم که توزیع سیستم نوع و ولتاژ افت گرفتن نظر در براي توزیع ترانس از فاصله -4
هـا،  بـاغ  مانند شهر از خارج هايانساختم (براي هوایی خودنگهدار کابل یا زمینی کابلی سیستم یا است

 ها). سوله ویالها،

 فاصـله  و همجـوار  هـاي سـاختمان  مکـان،  ارتفـاع  اساس بر گیرصاعقه نصب و طراحی شرایط بررسی -5
 ویالهـاي  مرغـداري،  یـک  سـاختمان  مانند نظارت، تحت ساختمان اطراف در (چنانچه همجوار هايساختمان

 دارد). گیر صاعقه به نیاز نباشد، موجود ساختمانی ارتفاعات، در واقع هاي ساختمان یا شهر خارج
 ها آن انجام حسن بر نظارت جهت الکتریکی تأسیسات طراحی هاي نقشه انواع

 هاي طراحی تأسیسات الکتریکی عبارتند از: انواع نقشه
 بـه  فلـزي  اصـلی  هاي کانال و ها لوله ساختمان اسکلت (اتصاالت ساختمان اصلی همبندي نقشه -1
 اصلی) ارت شینه
 بـه  مرطـوب  و نمنـاك  هاي محیط در فلزي تجهیزات (اتصاالت ساختمان اضافی همبندي نقشه -2
 محلی) ارت هاي شینه
 نما) و محوطه بام، ها، پله راه (پیلوت، مشاعات توزیع تابلو نقشه -3
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 واحدها روشنایی نقشه -4
 سبز فضاهاي و ها محوطه و مشاعات روشنایی نقشه -5
 واحدها برق پریز نقشه -6
 مشاعات برق پریز نقشه -7
 ها) آن جانمایی و (کنتورها گیري اندازه تابلوي نقشه -8
 دور) راه از (کنترل برقی درب و آیفون توزیع نقشه -9

 رایزر در مرکزي آنتن اصلی توزیع نقشه -10
 فضاها داخل تلویزیون آنتن پریز نقشه -11
 فضاها داخل تلفن پریز نقشه -12
 اصلی توزیع دیاگرام رایزر (دتکتورها) حریق آشکارسازهاي نقشه -13
 واحدها داخل ها آن نصب موقعیت و (دتکتورها) حریق آشکارسازهاي نقشه -14
 کامپیوتري هاي شبکه پریزهاي نقشه -15
 (Speaker, Sounder) صوتی سیستم نقشه -16
 بسته) مدار دوربین و (مانیتورینگ امنیتی سیستم نقشه -17
 ارت) سیستم و نزولی هاي هادي گیر، صاعقه (آنتن گیر صاعقه نقشه -18
 ارت شبکه یا ارت احداث مکان جانمایی و ارت سیستم نقشه -19
  آسانسور) و نشانی آتش پمپ مانند اضطراري بارهاي و ژنراتور (دیزل اضطراري برق نقشه -20
 )UPS سرخود، باتري هاي (چراغ خروج هاي راه روشنایی و ایمنی برق نقشه -21
 سـاختمان  هوشـمند  مدیریت سیستم سناریوهاي و کنترلی هايپنل سنسورها، موقعیت نقشه -22

(Smart Home, BMS
1
) 

 5ترانکینگ ،4داکت ،3کابل نردبان ،2کابل سینی مانند کشیکابل مسیرهاي اجرایی هاي نقشه -23
 ژنراتور دیزل اتاق شرایط نقشه -24
 خانه) (سویچ پاساژ پست اتاق نقشه -25
 مشاعات) برق ترانس اختصاصی، (ترانس اختصاصی پست نقشه -26
 آسانسور) و برق تابلوهاي دیاگرام (رایزر برق توزیع نقشه -27
 موتورخانه هاي پمپ موتور جانمایی نقشه -28
 بام در ها فن اگزاست جانمایی نقشه -29
 طویل راهروهاي با هاي ساختمان در همراه تلفن آنتن 6هاي کنندهتقویت جانمایی نقشه -30
 متـرو،  ماننـد  عمومی مراکز در دیجیتال رسانی اطالع تابلوهاي یا مرکزي ساعت جانمایی نقشه -31
 غیره و بیمارستان هتل،

 آن بارهاي تغذیه نحوه و 7فتوولتائیک هاي پنل جانمایی نقشه -32
                                                                 
1- Building Management System 
2- Tray 
3- Ladder 
4- Duct 
5- Trunking 
6- Repeater 
7- Photo Voltaic 
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 شامل: واحدها توزیع تابلو نقشه -33

 ساختمانی واحد داخل انشعابات مینیاتوري کلیدهاي و اصلی کلید -الف

 بـراي  و آمپـر  10روشـنایی،  مـدار  حفاظتی کلید آمپراژ (حداقل کلید هر آمپراژ کردن مشخص -ب
 آمپر) 16 پریز، مدار مینیاتوري کلید

 مـدار  بـراي  آمپـر  10 حفـاظتی  کلید زیر در معموالً که مدار هر هايسیم تعداد کردن مشخص -پ
2 صورت به روشنایی

mm5/1×3 فـاز،  عنوان به مربع مترمیلی 5/1 مقطع سطح با سیم (سه شودمی نوشته 
2 صورت به پریز مدار براي آمپر 16 حفاظتی کلید زیر و ارت) نول،

mm5/2×3 با سیم (سه شودمی درج 
 ارت) نول، فاز، عنوان به مربع متر میلی 5/2 مقطع سطح
 NYA کـد  بـا  معمـوالً  کـه  آن بـودن  مفتولی یا اي رشته تعیین و سیم عایق نوع کردن مشخص -ت

 است). الزامی سرسیم نصب که گردد ذکر افشان هاي سیم مورد (در شود می مشخص
 جریان یا نشتی جریان کلید ).RCD/RCCD/RCBO( نشتی جریان کلید قرارگرفتن محل و تعداد -ج
 قطـع  با گیرد، قرار مدار ابتداي (اگر باشد بار یا توانکننده مصرف طرف در وسیله آخرین باید ماندهباقی
مثال  باشد. داشته نشتی جریان کلید 2 حداقل تابلو هر است بهتر شود).می برق بی مدار زیادي تعداد آن

 مینیـاتوري  کلیـدهاي  تغذیـه  راه سـر  دیگـري  و روشـنایی  مینیاتوري کلیدهاي تغذیه مدار راه سر یکی
 گیرد. قرار پریزها
MCB یا مینیاتوري اتوماتیک کلید جاي به "مینیاتوري فیوز" اصطالح بردن کار به

 اسـت  اشـتباه  ،1
 است). شدنیذوب و مصرف یکبار اي وسیله (فیوز

 ساختمان در برق توزیع -2-1شکل
 اسـت.  بـرق  تـابلو  خروجـی  و ورودي خطـوط  آدرس نداشـتن  شـود،  مـی  فراموش اغلب که اي نکته
 است. الزامی برقهاي تابلو همه در خطوط دهی آدرس

 اتصـاالت  تـا  است. الزامی واحد برق تابلو در نول(خنثی) ترمینالی شینه و ارت ترمینالی شینه نصب
 د.ننکن ایجاد حریق و باشند داشته مکانیکی و الکتریکی استحکام ها سیم این

 است. الزامی برقهاي تابلو همه در سرسیم نصب
                                                                 
1- MCB:Miniature Circuit Breaker 
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 برق واحد تابلو در برق توزیع دیاگرام -3-1شکل
 

 واحد برق تابلو -5-1 شکل نول و ارت شینه -4-1 شکل
 
 

 اتصـاالت  همـه  در موف) به (معروف مفصل یا ترمینال از استفاده و اي رشته هاي سیم براي سرسیم از استفاده
 است. الزامی

 




