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  یعتوز یتابلوها یمشخصات فن
 

توزيع برق ) استانداردهاي صنعت برق ( و  يهاو برابر استاندارد تابلوهاي مورداستفاده در شبکه 2الي  1 تصاوير شمارهتوزيع دو يا چند فيدره مطابق  تابلو

 ذيل هست. يهامشخصه

 

 مشخصات فریم تابلو – 1  

ميليمتر و به صورت پيچ و مهره اي و جوشي بوده و پوشش تابلو از رنگ پودري الکترواستاتيکي با  1.5با ضخامت حداقل  فريم تابلو از ورق روغني (1

RAL7032  ميکروني مي باشد. 100و ضخامت حد اقل 

 انجام شود. برابر استانداردهاي صنعت برق يزيآم، فسفاته و رنگ ييزدازنگ (2

 .    44IPابل نفوذ گردوخاک و آب با درجه حفاظت حداقلنصب در هواي آزاد و داخل ساختمان ، با درب غيرققابل (3

سانتيمتربوده و در 8رديف و به طول 1عدد در  3هواکش کرکره اي روي درب جلو ودر طرفين در قسمت باالو پايين قرار مي گيرد.تعداد شکاف ها  (4

ناسب النه زنبوري جهت نصب يک فيلتر ) ابر ( به ابعاد مناسب به سانتيمتري از باال و از پايين درب جلو و طرفين تابلو قرار مي گيرد.قاب م 18فاصله 

 نحوي که به راحتي از باالي قاب قابل برداشتن باشد و در پشت کرکره ها تعبيه شود.

ميليمتر که  50*50*5درجه دو طرفه خم دار ) بدون جوشکاري سرتاسري ( همراه با قالب تسمه اي به ابعاد  8سقف تابلو به صورت شيب دار با زاويه  (5

نقطه روي قسمت باراني جوش داده شود، نصب مي گردد به گونه اي که پس از  2ميليمتر جهت حمل در قسمت فوقاني در  30داراي سوراخ به قطر 

 استقرار تابلو در محل پروژه امکان جدا نمودن قالب از محل کاله وجود داشته باشد.

 کليه نقاط اتصال با واشر فنري باشند. (6

 بند ريلي و نبشي به تابلو با پيچ و مهره گالوانيزه باشد.پشت اتصال (7

 ورق کف تابلو براي استحکام بيشتر لبه برگردان داشته باشد. (8

 محل نصب شمش اتصال زمين در کف تابلو تعبيه گردد. (9

 ادوري مقاوم کننده استفاده گردد.يک لنگه درنظر گرفته شود و براي دربها از يک کالف دور ت هاي چهار فيدره (تابلو در و پشت )درب جلو (10

طول آن بايد  يک سانتيمتر و با پيچ جوش برقرار مي گردد.حداقل ارتباط الکتريکي بدنه اصلي تابلو و دربها با سيم مسي بافته شده حصيري به عرض  (11

 پايين تابلو نظر گرفته شود. به قسمي باشد که در حالتي که درب تابلو کامالً باز است تحت کشش نباشد.ضمناً ترمز درب نيزدرقسمت

گيري قفل  قفل درب تابلو از نوع طرح زيمنسي بوده که در باال و پايين نصب مي گردد.ضمناً در قسمت درب جلو محفظه اي مطابق نقشه جهت قرار   (12

باال مي باشد.درب پشت نيز از  کتابي مخصوص شرکت توزيع برق استان چهارمحال و بختياري داخل آن در نظر گرفته شود که داراي درب بازشو از

 طرف جلوي تابلو باز يا بسته شود.

)محل نصب لوالها به نحو  لوالي سه تکه مخفي از جنس آهن و با روکش کرم )ضد زنگ( در نظر گرفته شده و با پيچ به بدنه و دربها متصل گردد. (13

 گردد (. يتمطلوب تقو

 باشد. ميليمتر 2.5حداقل  قيد ضخامتو  تابلو وصل گرددسوم فاصله باال و پايين  به صورت يک در پشت تابلو) قيد ( بند ريلي دو پشت (14
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ايز مناسب استفاده براي اتصال قطعات نبشي و پروفيلها و کليه تجهيزات به تابلو از پيچ و مهره گالوانيزه با واشر فنري و براي ارت از واشر خورشيدي با س (15

 شود.

 م متصل شده اند مي بايست کامال سنگ زده شده و جوش يکنواخت و کامل باشد.قسمتهايي که به وسيله جوشکاري به ه (16

 براي نصب تجهيزات به روي سيني تابلو از مهره پرچي استفاده شود. (17

 درجه ، روي خم لبه بدنه 90قسمت جلو و پشت بدنه دو خم ساخته شود به طوري که جهت تامين درجه حفاظت مورد نياز از نوار درز گير فنردار  (18

 استفاده گردد.

 ه شود.تابلو بايد داراي ميکروسوئيچ فشاري مناسب و المپ با چراغ تونلي کم مصرف جهت تامين روشنايي داخلي بوده و تغذيه از زير کليد کل گرفت (19

 و نصب گردد.در محل عبور کابلها از تابلو به بيرون حتما از بست مناسب با سايز کابل خروجي و ورودي روي کابلبندگالوانيزه تعبيه  (20

 از شينه مسي  گردد با رعايت فاصله مجازاستفاده  ،زيمنسي نصب شدهروبند فلزي لوال دار که يک سمت آن نيز قفل از براي پوشش روي شينه ها  (21

  تعبيه گردد.جهت نصب ثبات مورد تاييد توانير بر روي روبند محلي و  استفاده شود

 يمتر نصب شود.ضمناً زير آن نيز چاک مناسب لحاظ شود.ميل 297*210)افقي (به ابعاد  4Aداخل درب جلو و درب قمت وسط جا کارتي (22

 فيدر ها به روي قسمت داخلي درب جلو مطابق نقشه ، کد گذاري و آدرس دهي شود.جنس ورق از کاغذ روغني گالسه چسب دار و چاپي انتخاب شود. (23

نصب شود.به روي پالک نام شرکت سازنده و نام شرکت  سانتيمتر با پرچ 11.5*7.5پالک مشخصات تابلو به ابعاد  در قسمت باال و سمت راست درب، (24

 ، سال ساخت و وزن تابلو درج گردد.  IPآمپراژ ، شماره سريال ، مشخصات تابلو ، ،   ، نوع تابلوتوزيع استان چهارمحال و بختياري 

قرمز و نوشته ها به رنگ سياه ( به قسمي که عالمت خطر ، نام سانتيمتر ) زمينه به رنگ زرد ، عالمت خط  12روي تابلو يک ورق مثلثي به ضلع  (25

 فوريتهاي برق به روي آن درج شده و مطابق نقشه نصب گردد. 121شرکت توزيع نيروي برق استان چهارمحال و بختياري و شماره سامانه 

 اخلي مد نظر قرار گيرد.در نصب و چيدمان تجهيزات داخل تابلو امکان و سهولت تعويض و آچار کشي کليه تجهيزات د (26

ردد.ضمنًا جهت جلوگيري از وارد شدن صدمه به بدنه تابلو در هنگام حمل و نقل و نگهداري در انبار از پوشش مناسب براي بسته بندي تابلو استفاده گ (27

 نصب گردد.سانتيمتر جهت حفاظت و عدم زنگ زدگي در مدت زمان انبارش  5در زير نبشي و در طول آن تخته چوبي به ضخامت 

سانتيمتري از وسط و در  22.5سانتيمتر روي تابلو و سوراخکاري از فاصله  60نقطه در طرفين به طول  2به صورت پيچ و مهره در  5نصب نبشي نمره  (28

  سانتيمتر از هم انجام شود. 45ميليمتر به فاصله  16به قطر سانتي متر 5به طول  عدد سوراخ کشويي و ساده 2طرفين و به تعداد 

 مشخصات تجهیزات حفاظتی تابلو – 2

مطابق با آخرين ويرايش ليست تأمين کنندگان مجاز شرکت توزيع نيروي برق استان چهارمحال و  استاندارد MCCBاصلي   يکاتومات يدکل -2 -1

 پيوست تهيه و نصب گردد. شکلمطابق حرارتي و مغناطيسي قابل تنظيم با نظر کارفرما با آمپراژ متناسب باقدرت تابلو  يهامجهز به رله،  بختياري

 ژمتناسب با آمپرا يکتاب يوزهايف با جهت روشنايي و يک دستگاه کليد فيوز گردان تابلو يگردان به عنوان خروج يوزف يددستگاه کل(  4يا) 2تعداد  - 2 -2

 تعيين شده برابر نقشه نصب شود. يدر محلهاتابلو 

مناسب مطابق تصاوير پيوست  آمپر استاندارد دارد که در محل 6تاکتور نياز به چهار عدد کليد مينياتوري تجهيزات روشنايي تابلو و مدار فرمان کن -2 -3

  نصب گردد .

مطابق ليست تامين کنندگان و استاندارد هاي مورد  ،، ساعت نجومي، کنتاکتور، ترمينالهاي خروجي، سيمهاي مدار کنترل و قدرترله کنترل فاز  -2 -4

 ن گردد .تاييد توانير تامي
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 مشخصات کابلها و شینه های ارتباطی -3

زير رنگ آميزي شود : فاز اول به گ نسوز به ترتيب بوده که بايد با رن   VDE201درصد مطابق با استاندارد  99.9جنس شينه ها از مس با خلوص  -3-1

ها ترجيحاً رنگ آميزي نسوز شده در غير اينصورت شينه  .آبیشينه نول به رنگ  باشد. مشکیفاز سوم به رنگ  – زردفاز دوم به رنگ  – قرمزرنگ 

 ماهه باشد(. 18درجه سانتيگراد استفاده شود.)گارانتي رنگ شينه ها  120از شرينگ هاي رنگي با تحمل حرارت حد اقل 

را تحمل نمايد.فاصله شينه ها شينه هاي باسبار بايستي در دو قسمت جانبي تابلو با فاصله مناسب نصب گردد  به طوري که قدرت اتصال کوتاه تابلو  -3-2

 بايد به گونه اي باشد که تستهاي حرارتي و عايقي را نيز تحمل کند.

 باشد.مي 1و مقطع شينه مسي ورودي به کليد فيوز ها طبق جدول  مقطع شينه مسي باسبار اصلي و خروجي کليد کل  -3-3

ميليمتر با احتساب  9سوراخ به قطر  4بوده که داراي   سانتيمتر به شکل 13ول ميليمتر و به ط  20* 5 توزيع  هايتابلو تمام مقطع شينه ارت در -3-4

 محل نصب روي کابلبند مي باشد.

 گردد.عايق در کف تابلو تکيه گاه  3ول به وسيله شينه ن -3-5

 .دميليمتر مربع با سر سيم مناسب انجام گرد 1.5بلو با سيم روکشدار افشان نمره و سيمکشي داخلي تا2.5با نمره سيمهاي رابط ترانسهاي جريان  -3-6

 در نظر گرفته شود. 25 نمره ترمينال خروجي روشنايي معابر -3-7

 کليه سيمکشي هاي داخلي تابلو مي بايست داخل لوله خرطومي پالستيکي ضد اشتعال قرار گيرد. -3-8

 ابريک کارخانه سازنده کليد استفاده شود.جهت ارتباط کابل اصلي ترانسفورماتور به کليد کل تابلو از شينه هاي ف -3-9

 مشخصات سیستم روشنایی معابر -4
آمپري  6 يانجرمينياتوري و با شدت يددستگاه کنترل فاز با سه عدد کل يکجهت حفاظت از بويين کنتاکتور از و  باشد  1AC کنتاکتور روشنايي -4-1

 طابق استاندارد استفاده گردد.ممناسب و 

 پيش بيني شود.  ،روشنايي معابرجهت  مستقيمسه فاز محل نصب کنتور  -2-4

 ساعت نصب گردد. 24ثانيه در  1و دقت تايمر  LCDيک عدد ساعت فرمان نجومي که داراي باطري ليتيومي با صفحه نمايش  -3-4

 شود.ميليمتر مربع استفاده  16با سايز از سيم  باسبار اصليبه  جهت اتصال کليد فيوز فيدر روشنايي -4-4

 وصل گردد. ييروشنا ينالهايکنتاکتور به ترم ي. خروجگيرديکنتاکتور قرار مآخرکنتور و در سپس ي،بعنوان ورود يوزف يدکليي،روشنا يستمدر مدار س -5-4

 تابلو یداخل ییروشنا -5
 .     ، تعبيه گرددو ميکروسوئيچ کم مصرف ، با حفاظت توسط کليد مينياتوري ييک عدد چراغ تونلبراي روشنايي داخل تابلو  -1-5

 و کنترل یریاندازه گ یزاتمشخصات تجه  -6
قدرت  يباطالعات بار ، ولتاژ ،ضر يرهثبت و ذخ يت( با قابل data analyzerدستگاه ثبات )   يکبرق  يکيمشخصات الکتر يريبه منظور اندازه گ -1-6

ماه ثبت نمايد و اطالعات را به صورت  6بايد کليه پارامترها را بيش از  نصب گردد. ثبات کليه تابلوهاولت متر و آمپر متر( در  يگزين)جا ي،توان و انرژ

 ثانيه در سال باشد. 60نامحدود نگهداري نمايد و حتي االمکان نياز به باطري نداشته باشد و دقت آن 

 ولت آمپر باشد.  5/2و  5/0با کالس دقت  متناسب با آمپراژ تابلو يريمدار اندازه گ يانترانس جر -2-6
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 يادآوري :

 است. يرپذهرگونه تغيير در مشخصات تابلو با اعالم  و پس از تأييد کميسيون فني شرکت امکان 

 .همچنين ساخت و تحويل تابلو نمونه الزامي است 

 د.شده است و جهت کليد فيوز گردان متناسب با آن بايد ابعاد تابلو افزايش يابتابلو براي کليد فيوز داده ياشکال واندازه ها 

 مشخصات مدارك مورد نیاز -7
 نقشه هاي ازبيلت درون تابلو قرار داده شود. -1-7

 برچسب نام فيدرهاي خروجي روي ديواره داخل درب تابلو )با مشخصات ذکر شده( نصب گردد. -2-7

 دستورالعمل نصب و بهره برداري در داخل تابلو قرار گيرد. -3-7

 گيرد.يمبود و دو فيدر در يک سمت و دو فيدر در سمت ديگر قرار   خواهد دربفيدره تابلو دو  4توضيح : در تابلوي  -4-7

 توجه مهم :

  باشد . استاناين ليست شرکت توزيع نيروي برق تمام لوازم و تجهيزات به کار رفته در تابلوها بايستي مطابق با آخرين ويرايش وندور  -1

 باشند. ينسال تضم کيکاررفته حداقل بايستي داراي تمام لوازم و تجهيزات به -2

 ماهه باشد. 18حداقل  يندر داخل و خارج تابلو انجام و داراي تضم - RAL 7032پودري  يزيآمرنگ -3

 تجهيزات  الزامي است. يهمعتبر جهت کنتاکتورها و کليدها وکل هاييشگاهارائه گواهينامه تأييد تست از آزما -4

 دات مثبت الزامي است.ارزيابي به همراه مستن يستلتکميل و ارائه چک -5

 تصاوير پيوست جهت بهره برداري بهينه بايد بصورت رنگي مالحظه گردد . -6
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 1جدول شماره 

 

 

 ابعاد تابلو – 2جدول شماره 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Aنوع تابلو  رديف
آمپراژ كليد 

 Aاتوماتيك 

آمپراژ كليد 

فيوزگردان 
A 

آمپراژ كليد 

فيوزگردان 

 Aروشنايی 

آمپراژ كنتاكتور 
A 

حداقل مقطع شمش 

هاي سه فاز 

 2mmلیاص

حداقل مقطع شمش 

هاي سه فاز 

 2mmفرعی

طول شمش نول 
mm 

1 160 160 160 160 63 5 × 20 5 × 20 5 × 20 

2 250 250 160 160 100 5  ×30 5 × 20 5 × 20 

 30 × 5 30 × 5 (40×  5)  100 160 250 400 (فیدره  دو)400 3

 30 × 5 20 × 5 (40×  5)  100 160 160 400 (چهار فیدره )400 4

 40 × 5  (40×  5) 50×  5 100 160 400 630 (فیدره  دو)630 5

 40 × 5  (30×  5) 50×  5 100 160 250 630 (چهار فیدره )630 6

 Aنوع تابلو  رديف
آمپراژ كليد 

 Aاتوماتيك 

آمپراژ كليد 

فيوزگردان 
A 

آمپراژ كليد 

فيوزگردان 

 Aروشنايی 

نتاكتور آمپراژ ك
A 

حداقل مقطع شمش 

هاي سه فاز 

 2mmاصلی

حداقل مقطع شمش 

هاي سه فاز 

 2mmفرعی

طول شمش نول 
mm 

1 160 160 160 160 63 5 × 20 5 × 20 5 × 20 

2 250 250 160 160 100 5  ×30 5 × 20 5 × 20 

 30 × 5 30 × 5 (40×  5)  100 160 250 400 (فیدره  دو)400 3

 30 × 5 20 × 5 (40×  5)  100 160 160 400 (چهار فیدره )400 4

 40 × 5  (40×  5) 50×  5 100 160 400 630 (فیدره  دو)630 5

 40 × 5  (30×  5) 50×  5 100 160 250 630 (چهار فیدره )630 6

 ارتفاع عرض  طول  Aنوع تابلو  ردیف

1 160 80 30 110 

2 250 80 30 110 

 120 30 90 )دو فیدره (  400 3

 120 60 90 )چهار فیدره (  400 4

 120 30 90 )دو فیدره (  630 5

 120 60 90 )چهار فیدره (  630 6



 

 مشخصات فنی  مشخصات فنی و الزامات

  یعتوز یانواع تابلو ها

 1401:  ویرایش

 16 از 6صفحه 

 

 

 
 نام شرکت تکمیل کننده :

  

 
مهر شرکت :

 
تاریخ تکمیل :

 
نام و نام خانوادگی مدیر :

 
امضاء :

 

 (OUT DOOR) بارانیامتیاز دهی تابلوهای   - 3شماره جدول

 واحد عنوان مشخصه ردیف
مقادیرپیشنهادی توسط 

 سازنده

حداکثر 

 امتیاز

امتیاز 

 تخصیصی

  8  - رنگ و پوشش تابلوکیفیت  1

  10  - کیفیت جوش در برش فریم تابلو و آب بندی 2

  3  - کیفیت لوال و قفل درب 3

  10  - سهولت در تعویض اجزا و بهره برداری از تابلو 4

5 
)داشتن تایپ تست برند و مدل کلید اتوماتیك 

 الزامی است(
A  17  

6 
)داشتن  خروجی گردانفیوزهای برند و مدل کلید 

 تایپ تست الزامی است(
A  9  

  5  - )داشتن تایپ تست الزامی است(برند و مدل ثبات  7

8 
)داشتن تایپ تست برند و مدل ترانس جریان 

  3  - الزامی است(

9 
)داشتن تایپ برند و مدل کنتاکتور روشنایی 

 تست الزامی است(
A  4  

10 
)داشتن برند و مدل فرمان ساعت فرمان نجومی

  5  - تایپ تست الزامی است(

11 
)داشتن روشنایی گردان برند و مدل کلید فیوز 

 تایپ تست الزامی است(
A  2  

12 
)داشتن تایپ تست الزامی برند و کلید مینیاتوری

 است(
A  1  

  2  - نوع بسته بندی 13

14 

توانمندی فنی شرکت 

در زمینه فروش و 

 نصب تجهیز

  2  - داشتن قرارداد مشابه

امکانات آزمایشگاهی و 

  6  - کارگاهی

  1  سال گارانتی و خدمات پس از فروش 15

16 
برنامه زمانبندی تحویل کاال مطابق با برنامه 

  3  - کارفرما

17 
ارائه دستورالعمل نصب و بهره برداری، سرویس 

  الزام  - و نگهداری به زبان فارسی

 

 

 



 

 مشخصات فنی  مشخصات فنی و الزامات

  یعتوز یانواع تابلو ها

 1401:  ویرایش

 16 از 7صفحه 

 

 

 
 نام شرکت تکمیل کننده :

  

 
مهر شرکت :

 
تاریخ تکمیل :

 
نام و نام خانوادگی مدیر :

 
امضاء :

 

 (OUT DOOR) بارانیی امتیاز دهی تابلوها - 3شماره جدول 

 مقادیرپیشنهادی توسط سازنده واحد عنوان مشخصه ردیف
حداکثر 

 امتیاز

امتیاز 

 تخصیصی

  -  - استاندارد مورد استناد 18

آزمون افزایش دما مطابق استاندارد  19
IEC60439 

-  2  

20 
آزمون خواص دی الکتریك مطابق مطابق 

 IEC60439استاندارد 
-  1  

21 
حمل اتصال کوتاه مطابق آزمون ت

  IEC60439 -  2 استاندارد

22 
آزمون پیوستگی مدارهای حفاظتی مطابق 

  IEC60439 -  1 استاندارد

23 
آزمون فواصل هوایی و خزشی مطابق با 

  IEC60439 -  1استاندارد 

24 

 
 آزمون کار مکانیکی مطابق با استاندارد

IEC60439 
-  2  

  100 مجموع امتیازات

 

 

 

 ارائه کاتالوگ کلیه تجهیزات مصرفی در تابلو الزامی است  -

 الزامی است. 25تا  20ارائه گزارشات تایپ تست بندهای  -

 الزامی است. 18تا  14ارائه مدارك مربوط به بندهای  -

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 مشخصات فنی  مشخصات فنی و الزامات

  یعتوز یانواع تابلو ها

 1401:  ویرایش

 16 از 8صفحه 

 

 

 
 نام شرکت تکمیل کننده :

  

 
مهر شرکت :

 
تاریخ تکمیل :

 
نام و نام خانوادگی مدیر :

 
امضاء :

 

 
 

 نقشه تك خطی



 

 مشخصات فنی  مشخصات فنی و الزامات

  یعتوز یانواع تابلو ها

 1401:  ویرایش

 16 از 9صفحه 

 

 

 
 نام شرکت تکمیل کننده :

  

 
مهر شرکت :

 
تاریخ تکمیل :

 
نام و نام خانوادگی مدیر :

 
امضاء :

 

 
 

 : نمای تابلو از روبرو 1شکل 

 

 



 

 مشخصات فنی  مشخصات فنی و الزامات

  یعتوز یانواع تابلو ها

 1401:  ویرایش

 16 از 10صفحه 

 

 

 
 نام شرکت تکمیل کننده :

  

 
مهر شرکت :

 
تاریخ تکمیل :

 
نام و نام خانوادگی مدیر :

 
امضاء :

 

 
 

 : نمای تابلو از پشت2شکل 



 

 مشخصات فنی  مشخصات فنی و الزامات

  یعتوز یانواع تابلو ها

 1401:  ویرایش

 16 از 11صفحه 

 

 

 
 نام شرکت تکمیل کننده :

  

 
مهر شرکت :

 
تاریخ تکمیل :

 
نام و نام خانوادگی مدیر :

 
امضاء :

 

 

 

 
 

 تابلو کالهكشیب  -3شکل 

 

 
 

 
 

 عالمت خطر برق گرفتگی فلزی پالك – 3شکل 



 

 مشخصات فنی  مشخصات فنی و الزامات

  یعتوز یانواع تابلو ها

 1401:  ویرایش

 16 از 12صفحه 

 

 

 
 نام شرکت تکمیل کننده :

  

 
مهر شرکت :

 
تاریخ تکمیل :

 
نام و نام خانوادگی مدیر :

 
امضاء :

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 پالك مشخصات تابلو - 4شکل 
 

 

 



 

 مشخصات فنی  مشخصات فنی و الزامات

  یعتوز یانواع تابلو ها

 1401:  ویرایش

 16 از 13صفحه 

 

 

 
 نام شرکت تکمیل کننده :

  

 
مهر شرکت :

 
تاریخ تکمیل :

 
نام و نام خانوادگی مدیر :

 
امضاء :

 

 
 1تصویر شماره 



 

 مشخصات فنی  مشخصات فنی و الزامات

  یعتوز یانواع تابلو ها

 1401:  ویرایش

 16 از 14صفحه 

 

 

 
 نام شرکت تکمیل کننده :

  

 
مهر شرکت :

 
تاریخ تکمیل :

 
نام و نام خانوادگی مدیر :

 
امضاء :

 

 
 2تصویر شماره 



 

 مشخصات فنی  مشخصات فنی و الزامات

  یعتوز یانواع تابلو ها

 1401:  ویرایش

 16 از 15صفحه 

 

 

 
 نام شرکت تکمیل کننده :

  

 
مهر شرکت :

 
تاریخ تکمیل :

 
نام و نام خانوادگی مدیر :

 
امضاء :

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 کابل به تابلو (: نمای کف تابلو ) ورودی 3تصویر شماره 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 مشخصات فنی  مشخصات فنی و الزامات

  یعتوز یانواع تابلو ها

 1401:  ویرایش

 16 از 16صفحه 

 

 

 
 نام شرکت تکمیل کننده :

  

 
مهر شرکت :

 
تاریخ تکمیل :

 
نام و نام خانوادگی مدیر :

 
امضاء :

 

 

 

 
 

 

 

 تابلو  درب داخلی: نمای 4تصویر شماره 


