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: كد كاالتابلو توزيع : نوع كاال

 
ٍ  (استاًساضزّای صٌؼت تطق  ) ٍ تطاتط استاًساضز تاتلَّای هَضز استفازُ زض ضثىِ ّای تَظیغ تطق 3 الی 1تاتلَ تَظیغ زٍ یا چٌس فیسضُ هطاتك ضىلْای 

. هطرصِ ّای شیل هی تاضس

 :جعبه تابلو -1

  هیلیوتط1.5ساذتِ ضسُ اظ ٍضق ضٍغٌی ٍ تِ ضراهت حسالل  -

 ظًگ ظزایی ، فسفاتِ ٍ ضًگ آهیعی تطاتط استاًساضزّای صٌؼت تطق -

RAL – 7032ضًگ پَزضی تِ ضًگ  -  ) هیىطٍى تطای زاذل ٍ تیطٍى واتیٌت 100    تِ ضٍش الىتطٍاستاتیىی هطغَب ٍ تِ ضراهت حسالل 

 ( هاِّ 18تا گاضاًتی  .)(توام لطؼات ٍضق ضًگ آهیعی الىتطٍاستاتیه گطزز

   IP44لاتل ًصة زض َّای آظاز ٍ زاذل ساذتواى ، تا زضب غیطلاتل ًفَش گطز ٍ ذان ٍ آب تا زضجِ حفاظت حسالل  -

 5/0لَاظم اًساظُ گیطی تا والس زلت  -

 . جَش زازُ ضسُ تاضس8تؼثیِ سِ سَضاخ تا لطط هٌاسة جْت ػثَض واتلْا زض وف تاتلَ وِ زٍض ّط وسام تا هیلگطز ًوطُ  -

 .زضب تاتلَ تا سین تافتِ ضسُ تِ تسًِ هتصل گطزز -

 .ضٍی تاتلَ حه گطزز (.....ًام ساظًسُ ، تاضید ساذت ، لسضت ٍ )آضم ضطوت تطق استاى ٍ هطرصات فٌی تاتلَ  -

 .تؼثیِ َّاوص زض ططفیي ٍ ضٍی زضب تاتلَ تِ ّوطاُ فیلتط الًِ ظًثَضی -

 لَال سِ تیىِ ٍ لفل اظ ًَع ظیوٌسی یا آچاضی -

 .زٍ پطت تٌس ضیلی زض پطت تاتلَ تا پیچ ٍ هْطُ گالَاًیعُ تِ تاتلَ ٍصل گطزز -

 A4تؼثیِ هحل هٌاسة زض پطت زضب تاتلَ جْت لطاض گطفتي واضت یا ضٌاسٌاهِ تاتلَ تا لطغ  -

 : كليدها  -2

ایتالیا هجْع تِ ضلِ ّای حطاضتی ٍ هغٌاطیسی A.B.B غاپي یا TERASAKI تْطاى یا زًا یا UNELECاستاًساضز اظ ًَع ولیس اتَهاتیه  -

 10هطاتك جسٍل ضواضُ . لاتل تٌظین تا ًظط واضفطها ٍ ولیس فیَظّای گطزاى سِ فاظ استاًساضز تا آهپطاغ هتٌاسة تا لسضت تاتلَ

 

 :محل نصب كنتور -3

تطحسة سفاضش فالس هاوت وٌتَض  جْت ًصة وٌتَض زیجیتالی  یا زاضای هاوت  جْت وٌتَض هىاًیىی  تطای اًساظُ گیطی هصاضف  -

.  صَضت گیطزC.Tضٍضٌایی هؼاتطزض لسوت تاالی تاتلَ هطاتك ضىل ًصة ٍ پیص تیٌی الظم تطای ًصة احتوالی 

 :ويرايش
 

 دفتر مهندسي و نظارت:تهيه كننده

 

معاونت مهندسي و برنامه ريسي :تائيد كننده
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: كد كاالتابلو توزيع : نوع كاال

  ٍات ، ولیس زٍپل تطای ضٍضٌایی زاذل تاتلَ ٍ لطغ ٍ ٍصل زستی هؼاتط تا حفاظت تَسط ولیس هیٌیاتَضی 100یه ػسز سطپیچ چیٌی ٍ الهپ             -

 . آهپطی هٌاسة ٍ هطاتك استاًساضز استفازُ گطزز4جْت حفاظت اظ تَییي وٌتاوتَض اظ ولیس هیٌیاتَضی ٍ تا ضست جطیاى  -

 .همطُ ّای اتىایی اظ ًَع ضظیٌی ٍ استاًساضز تاضٌس -

 .هحل ًصة ضوص اتصال ظهیي زض وف تاتلَ تؼثیِ گطزز -

 .ولیِ ًماط اتصال تا ٍاضط فٌطی تاضٌس -

 .اتصال پطت تٌس ضیلی ٍ ًثطی تِ تاتلَ تا پیچ ٍ هْطُ گالَاًیعُ تاضس -

 :يادآوري  -4

. ّط گًَِ تغییط زض هطرصات تاتلَتا اػالم     ٍ پس اظ تأییس وویسیَى فٌی ضطوت اهىاى پصیط است -

. ّوچٌیي ساذت ٍ تحَیل تاتلَ ًوًَِ العاهی است -

 .اضىال ٍاًساظُ ّای تاتلَ تطای ولیس فیَظ زازُ ضسُ است ٍ جْت ولیس فیَظ گطزاى هتٌاسة تا آى تایس اتؼاز تاتلَ افعایص یاتس -

  فیسضُ تاتلَ زٍ زضب ذَاّس تَز ٍ زٍ فیسض زض یه سوت ٍ زٍ فیسض زض سوت زیگط لطاض  هی گیطز4زض تاتلَی : تَضیح  .

 Aنوع تابلو رديف 
آمپراژ كليد اتوماتيك 

A 
 Aآمپراژ كنتاكتور  Aآمپراژ كليد فيوزها 

حداقل مقطع شمش هاي 

 mm2سه فاز 
تعداد فيدر 

 

 

 

 

 

 1جدول شماره 

 :توجه مهم  -5

 .توام لَاظم ٍ تجْیعات تِ واض ضفتِ حسالل تایستی زاضای یىسال گاضاًتی تاضٌس -

 . هاِّ تاضس18 زض زاذل ٍ ذاضج تاتلَ اًجام ٍ زاضای گاضاًتی حسالل RAL-7032ضًگ آهیعی پَزضی  -

 .اضائِ گَاّیٌاهِ تأییس تست اظ آظهایطگاّْای هؼتثط جْت وٌتاوتَضّا ٍ ولیسّا ٍولیِ تجْیعات  العاهی است -

 :ويرايش
 

 دفتر مهندسي و نظارت:تهيه كننده

 

معاونت مهندسي و برنامه ريسي :تائيد كننده
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: كد كاالتابلو توزيع : نوع كاال

  ٍات ، ولیس زٍپل تطای ضٍضٌایی زاذل تاتلَ ٍ لطغ ٍ ٍصل زستی هؼاتط تا حفاظت تَسط ولیس هیٌیاتَضی             100یه ػسز سطپیچ چیٌی ٍ الهپ             -

 . آهپطی هٌاسة ٍ هطاتك استاًساضز استفازُ گطزز4جْت حفاظت اظ تَییي وٌتاوتَض اظ ولیس هیٌیاتَضی ٍ تا ضست جطیاى  -

 .همطُ ّای اتىایی اظ ًَع ضظیٌی ٍ استاًساضز تاضٌس -

 .هحل ًصة ضوص اتصال ظهیي زض وف تاتلَ تؼثیِ گطزز -

 .ولیِ ًماط اتصال تا ٍاضط فٌطی تاضٌس -

 .اتصال پطت تٌس ضیلی ٍ ًثطی تِ تاتلَ تا پیچ ٍ هْطُ گالَاًیعُ تاضس -

 :يادآوري  -6

. ّط گًَِ تغییط زض هطرصات تاتلَتا اػالم     ٍ پس اظ تأییس وویسیَى فٌی ضطوت اهىاى پصیط است -

. ّوچٌیي ساذت ٍ تحَیل تاتلَ ًوًَِ العاهی است -

 .اضىال ٍاًساظُ ّای تاتلَ تطای ولیس فیَظ زازُ ضسُ است ٍ جْت ولیس فیَظ گطزاى هتٌاسة تا آى تایس اتؼاز تاتلَ افعایص یاتس -

  فیسضُ تاتلَ زٍ زضب ذَاّس تَز ٍ زٍ فیسض زض یه سوت ٍ زٍ فیسض زض سوت زیگط لطاض  هی گیطز4زض تاتلَی : تَضیح  .

 Aنوع تابلو رديف 
آمپراژ كليد اتوماتيك 

A 
 Aآمپراژ كنتاكتور  Aآمپراژ كليد فيوزها 

حداقل مقطع شمش هاي 

 mm2سه فاز 
تعداد فيدر 

 

 

 

 

 

 1جدول شماره 

 :توجه مهم  -7

 .توام لَاظم ٍ تجْیعات تِ واض ضفتِ حسالل تایستی زاضای یىسال گاضاًتی تاضٌس -

 . هاِّ تاضس18 زض زاذل ٍ ذاضج تاتلَ اًجام ٍ زاضای گاضاًتی حسالل RAL-7032ضًگ آهیعی پَزضی  -

 .اضائِ گَاّیٌاهِ تأییس تست اظ آظهایطگاّْای هؼتثط جْت وٌتاوتَضّا ٍ ولیسّا ٍولیِ تجْیعات  العاهی است -

 :ويرايش
 

 دفتر مهندسي و نظارت:تهيه كننده

 

معاونت مهندسي و برنامه ريسي :تائيد كننده
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