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هدف های رفتاری: 
پس از پايان اين فصل از هنرجو انتظار می رود که بتواند: 

۱ــ نکات مهم در سيم کشی و نقشه کشی برق يک واحد مسکونی را (مطابق با مقررات ملی ساختمان) نام ببرد.
۲ــ عاليم اختصاری اجزای مدارهای الکتريکی را در نقشه ها تشخيص دهد.

۳ــ نقشه پريزها و روشنايی فضاهای مختلف يک واحد مسکونی را بر روی پالن بخواند.
۴ــ مداربندی را در نقشه های پالن روشنايی، پريز برق و پريز تلفن توضيح دهد.

۵ ــ شمای تک خطی تابلوهای تقسيم برق يک واحد مسکونی را تشريح کند.
۶ ــ نقشه های رايزر آيفون، روشنايی راه پله، آنتن، تلفن و تابلوهای تقسيم واحدها را توضيح دهد.

۷ــ نقشه های مختلف تأسيسات برق ساختمان را توضيح دهد.
۸ ــ جزييات و توضيحات نقشه ها را بيان کند.

چهارم فصل 

نقشه خوانی



۴۸

Riser Diagramــ١
Detailــ٢
International Electrotechine Comitteــ٣

مقدمه
در اين فصل شما نقشه خوانی را بر روی پالن فرا خواهيد 
گرفت و به کمک نقشٔه فنی، مسيرهای لوله کشی برق و تجهيزاتی 
که به ابتدا و انتهای آن وصل خواهد شد را بر روی پالن نشان 
الزم  اجرايی  و  فنی  ضوابط  مجموعه  با  همچنين  داد.  خواهيد 
مسکونی  ساختمان های  الکتريکی  تأسيسات  نقشه های  برای 

(مقررات ملی ساختمان مبحث سيزدهم) آشنا خواهيد شد.

محتوای نقشه ها 
آن  نقشه های  به  بايد  ساختمان  هر  در  برق  سيم کشی  برای 
مراجعه کرد. نقشه ها از اجزايی تشکيل شده اند. ا جزای هر نقشٔه 

کامل برق شامل موارد زير می باشد.
۱ــ عاليم 

۲ــ نقشهٔ پالن 
۳ــ نمودار تابلوها  

۴ــ نمودارهای رايزر۱   
۵ــ جزييات۲     
۶ــ توضيحات

در طراحی و ترسيم نقشه ها توجه به مقررات ملی ساختمان 
ضروری است، به همين دليل در ادامه به بندهايی از اين مقررات 
اشاره می کنيم. رعايت اين مقررات توسط طراح، ترسيم کننده و 

همچنين اجرا کننده الزامی است.

 

۱ــ عاليم
يا  نشانه  يک  با  برقی  عنصر  يا  و  هروسيله  نقشه ها،  در 
خواندن  در  اينکه  برای  می شود.  داده  نشان  اختصاری  عالمت 
برقی  وسيلٔه  يک  به  نسبت  متفاوتی  تعبيرهای  و  تفسيرها  نقشه ها 
وجود نداشته باشد بايد کليه عاليم از يک استاندارد پيروی کنند 
تا به اين ترتيب زبانی مشترک در بين ترسيم کنندگان و کسانی که 

نقشه ها را می خوانند وجود داشته باشد. به اين منظور در رشته 
برق استانداردی توسط کميته بين المللی الکتروتکنيک۳ تهيه شده 
داشته  مطابقت  استاندارد  آن  با  بايد  ترسيمی  عاليم  همٔه  که  است 
باشد. برای ترسيم مدارات در نقشه ها از شمای فنی (تک خطی) 

استفاده می کنند.

مقررات ملی ساختمان ( مبحث ۱۳): 
پالن  نام  به  معماری  نقشه  زمينه  در  بايد  دستگاه ها،  و  وسايل  لوازم،  فيزيکی  محل  نشان دهندٔه  نقشه های  ۱ــ 

تجهيزات پياده  شود. مقياس نقشه ها نبايد کمتر از يک صدم باشد.
۲ــ نقشه ها و نمودارها بايد خوانا و واضح باشد و به نحوی تهيه شده باشد که بين خطوط و اجزای برقی و زمينه 

نقشه معماری هيچ گونه ابهامی وجود نداشته باشد.
۳ــ نمودارها، جزييات، توضيحات، رايزر و جداول که احتياج به پالن معماری ندارند بايد بر روی نقشه های 

مجزا و يا در صورت وجود حواشی خالی، در کنار پالن ها ترسيم شوند.
۴ــ در ساختمان هايی که آپارتمان های مشابه در طبقات دارند می توان به تهيه نقشه برق يک طبقه اکتفا کرد و 

لزومی به طرح نقشه های مختلف برای طبقات ديگر نيست.



۴۹

پريز برق
پريز تلفن
پريز آنتن
تابلو برق

تايمر راه پله
ارتباط با درب ورودی با مکالمه دوطرفه

درب بازکن
AC & DC ترانس با يکسوساز و دو خروجی

گوشی و دهنی
آنتن

آمپلی فاير
محل چاه ارت

جعبه انشعاب های تلفن
جعبه انشعاب های اصلی تلفن

چراغ، نشانه عمومی و روی تابلو چراغ سيگنال
چراغ روکار سقفی حباب دار

چرغ ديواری
چراغ ديواری برای مناطق مرطوب

چراغ توکار سقفی
چراغ ديواری توکار

لوستر
کليد يک پل
کليد دوپل
کليد تبديل

زنگ
شستی زنگ
شستی تايمر

هواکش
سيم کشی به سمت باال

سيم کشی به سمت پايين

مقررات ملی ساختمان ( مبحث ۱۳): 
۱ــ برای نمايش اجزاء نقشه های برق بايد از عاليم ترسيمی استاندارد مطابق (IEC) استفاده شود و اندازه عاليم 

بايد متناسب با مقياس نقشه های زمينه (پالن) انتخاب شود.
استفاده  با  می تواند  کار  اين  شود  ذکر  دستگاه  مهم  مشخصات  ساير  و  مصرفی  قدرت  بايد  عاليم  درکنار  ۲ــ 
در جدول عاليم ذکر گردد. اين کار در جدول ۱ــ۴ بر روی چراغ ديواری حمام صورت گرفته  از نوعی کد قبالً 

است.

۲ــ نقشه پالن ها
که  نقشه ای  به  می  بايست  برقی  تأسيسات  نقشه های  در 
که  چرا  داشت.  خاص  توجه  می شناسيم  تجهيزات»  «پالن  به نام 
مشخص  به خوبی  منزل  وسايل  گرفتن  قرار  نحؤه  پالن  اين  در 

در  مثالً  است.  مهم  بسيار  آنها  به  برق رسانی  در  امر  اين  است. 
محلی که احتماالً تخت خواب قرار دارد کليد مناسب و در محلی 
قرار  و…  مناسب  آنتن  پريز  و  برق  پريز  دارد  قرار  تلويزيون  که 
معماری (شامل  پالن  يک  مختلف  بخش های  ۱ــ۴  شکل  گيرد. 

١ــ۴ جدول 



۵۰

 شکل ١ــ٤

قرار  نحؤه  که  را  دست شويی)  و  حمام  خواب،  اتاق  آشپزخانه، 
گرفتن تجهيزات بر روی آن مشخص شده است را نشان می دهد. 
کمد  قرارگيری  محل  می شود  مشاهده  شکل  از  که  همان گونه 
ديواری، روشويی توالت، دوش حمام، تخت خواب، اجاق گاز، 

سينک ظرف شويی و ماشين لباس شويی همچنين شرايط محل ها 
قرار گيری  محل  در  مهمی  نقش  بودن  نمناک  يا  خشک  قبيل  از 

تجهيزات الکتريکی دارد.

سيم کشی  مختلف  مسيرهای  تمام  ترسيم  که  آنجايی  از 
پالن  يک  روی  بر  آنتن  و  تلفن  برق،  پريزهای  روشنايی،  قبيل  از 
باعث شلوغی و اشتباه در نقشه خوانی می شود بنابراين هر يک 
از سيم کشی ها را بر روی يک پالن جداگانه ترسيم می کنند. اين 

پالن ها عبارتند از: 
ــ پالن روشنايی 
ــ پالن پريز برق

ــ پالن پريز تلفن و آنتن
محل  ابتدا  روشنايی  پالن  در  روشنايی:  پالن   
چراغ ها  کليدها و  مانند  الکتريکی  وسايل  تجهيزات و  قرارگيری 
با  و  هم  با  تجهيزات  اين  ارتباط  آن  از  پس  و  می  شود.  مشخص 

تابلوی تقسيم معين خواهد شد.
روشنايی های  اتاق ها  در  چراغ:  قرارگيری  محل  ــ 
قطرهای  منظور  اين  برای  گيرد.  قرار  اتاق  وسط  در  بايد  سقفی 
رسم  ديواری)  کمد  احتساب  (بدون  مفيد  فضاهای  در  را  اتاق 
می کنند و محل برخورد قطرها وسط سقف را نشان می دهد اين 
اتاق  در  سقفی  چراغ  يک  نصب  برای  محل  مناسب ترين  نقطه 
ـ   الف اتاق خوابی را نشان می دهد که با همين  است. شکل۲ــ۴ـ
اتاق،  فضای  اگر  البته  است.  شده  رسم  آن  برای  چراغی  روش 
بايد  را  کار  اين  باشد  شکل   L پذيرايی ها بعضی  مانند  يا  بزرگ و 

برای دو بخش آن انجام داد (شکل۲ــ۴ ــ ب).
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الف ب

ــ محل قرارگیری کلید: درب اکثر اتاق ها به داخل باز 
می شود و باز شدن آن به روی یکی از دیوارها ختم می شود. بر 
همین اساس در رسم محل قرارگرفتن کلیدها باید به گونه ای عمل 
کرد تا با باز شدن درب هیچ کلید برقی در ورودی اتاق، پشت در 

اتاق نماند.در شکل3ــ4 محل قرارگیری صحیح و غلط کلید و 
پریز نمایش داده شده است. باید دقت داشت کلید در محلی که 

پنجره وجود دارد نصب نمی شود.

از  را  سیم کشی  مسیر  نمی توان  نقشه  ترسیم  در  توجه: 
یا  کلید  نمی توان  همچنین  داد.  عبور  ساختمان  ستون های  میان 
آن نصب کرد. شکل 4ــ4  بر روی  را  یا چراغ دیواری  و  پریز 

محل قرار گرفتن یک کلید و یک چراغ دیواری بر روی ستون 
و همچنین عبور نادرست مسیر لوله از داخل ستون بتنی را نشان 

می دهد.

p شکل 2ــ4

p شکل 4ــ4

p شکل 3ــ4

الف



۵۲
 شکل ٥ــ٤

اتاق خواب: در اتاق خواب می توان چراغ سقفی را با 
کنارتخت  تبديل  کليد  با  و  روشن  ورودی  درب  کنار  تبديل  کليد 
خاموش کرد. همچنين بايد بتوان از کنار تخت خواب نيز با يک 

کليد، چراغ تزيينی ديواری باالی تخت را روشن کرد. همچنين 
می توان المپ وسط اتاق را با يک کليد يک پل روشن و خاموش 

کرد.

شدت روشنايی مورد نياز برای هر فضای يک ساختمان ۲ــ۴ــ  جدول 

شدت روشنايی (بر حسب لوکس)محل

۲۰۰اتاق نشيمن و پذيرايی

۵۰۰اتاق مطالعه 

۲۰۰آشپزخانه 

۱۰۰اتاق خواب

۱۰۰حمام 

۱۵۰راهرو

در ضمن بايد در تعيين روشنايی فضاهای مختلف به شدت 
شدت  ۲ــ۴  جدول  کرد.  دقت  فضا  آن  در  نياز  مورد  روشنايی 

را  مسکونی  ساختمان  يک  فضای  هر  برای  نياز  مورد  روشنايی 
نشان می دهد. (واحد شدت روشنايی لوکس است.)



۵۳

 شکل ٦ــ٤

ديواری  و  سقفی  چراغ  دارای  آشپزخانه  آشپزخانه: 
چراغ  اين  می کند  کار  پل  يک  کليد  يک  با  کدام  هر  که  است 
می تواند المپ فلورسنت و کم مصرف انتخاب شود. برای قوس 
نوع  سقفی  چراغ های  از  نيز  کابينت  قفسه های  زير  و  آشپزخانه 
کليدها  می شود.  استفاده  کم مصرف  يا  هالوژن  المپ  با  توکار 
مواقع  بعضی  در  و  داخل  مواقع  بعضی  در  آشپزخانه  فضای  در 
در  گاهی  که  است  آن  امر  اين  علت  شوند  می  نصب  آن  بيرون 

کليدها،  نصب  برای  (ديوار)  مناسبی  محل  آشپزخانه ها  ورودی 
موجود نمی باشد. شکل ۶ــ۴ محل نصب کليد ها را در ورودی 
آشپزخانه به همراه چراغ سقفی و المپ های هالوژن داخل آرک 
و کابينت ها را نشان می دهد. در فضای آشپزخانه برای هود نيز که 
توسط کارخانه های سازنده سيم کشی داخلی شده است بايد مسير 

برقی پيش بينی شود.

هال و پذيرايی: روشنايی هال و پذيرايی با چراغ لوستر 
به همراه کليد دو پل اجرا می شود. از آنجايی که لوستر ها معموالً 
دو گروه المپ دارند توسط کليد دوپل کنترل می شوند. در اين 
می شود.  استفاده  نيز  ديواری  به صورت  مهتابی  چراغ  از  فضا 
شکل)   L) باشد  شده  تشکيل  بخش  دو  از  و  بزرگ  پذيرايی  اگر 
می توان برای هر بخش يک کليد دوپل با لوستر در نظر گرفت. 
محل  می تواند  آپارتمان  ورودی  از  بعد  نصب  محل  نزديکترين 

يکی از کليدهای دوپل باشد. در هال و پذيرايی با وجود لوستر 
بر  عالوه  محيط  زيبايی  افزايش  و  موضعی  نور  وجود  جهت  به 
می شود.  استفاده  نيز  ديواری  تزيينی  چراغ  از  عمومی  روشنايی 
در  می گيرد.  قرار  نيز  واحد  زنگ  و  آيفون  گوشی  فضا  اين  در 
شکل ۷ــ۴ نحؤه قرارگيری  کليد و المپ را در بخشی از يک 

پذيرايی مشاهده می نماييد.



۵۴

 شکل٧ــ٤



۵۵

 شکل ٨ ــ٤

 شکل٩ــ٤

در برخی سالن های پذيرايی از نور مخفی زير سقف نيز استفاده می شود که نور آن با کليد يک پل و يا ديمر کنترل می شود.
(شکل ۸ ــ۴)

را  کليد  توالت،  و  حمام  در  بهداشتی:  سرويس های 
در محل ورودی در قرار می دهند تا قبل از ورود بتوان فضای 
نيز می توان، پشت  ديواری را  کرد. چراغ  روشن  آنها را  داخل 

به پشت کليد نصب کرد. در کنار روشويی نيز يک کليد يک پل 
برای روشنايی باالی روشويی قرارمی گيرد. چراغ نصب شده در 

حمام و دست شويی بايد از نوع حباب دار باشد.(شکل ۹ــ۴)

در  آپارتمان ها  ورودی  درب های  آپارتمان:  ورودی 
محل  می باشند  ۱۰ــ۴  شکل  مطابق  و  لنگه  دو  معموالً  نقشه 
درست قرار گرفتن کليد يک پل برای روشن کردن المپ ورودی 
پالن  در  معموالً  که  ديگری  مدارهای  از  است.  شده  داده  نشان 
روشنايی رسم می شود مدار زنگ اخبار ورودی واحد آپارتمان 

اما  است،  ورودی  درب  کنار  و  بيرون  در  زنگ  شستی  است. 
شکل  در  می گيرد.  قرار  آپارتمان  واحد  داخل  در  اخبار  زنگ 
۱۰ــ۴ نحؤه قرارگيری وسايل الکتريکی را در ورودی آپارتمان 

مشاهده می کنيد.



۵۶

 شکل١٠ــ٤

 شکل١١ــ٤

راه پله: در راه پله ها و در هر پاگرد يک عدد چراغ قرار 
می گيرد اين چراغ ها به يکديگر متصل شده و از هر پاگرد توسط 
يک شستی روشن و خاموش می شوند. محل مناسب قرارگيری 
شستی کنار درب ورودی واحد آپارتمان است. شستی زنگ هر 
قرار  پله  راه  تايمر  شستی  کنار  ورودی،  درب  نزديک  نيز  واحد 

می گيرد (شکل  ۱۱ــ۴).



۵۷
 شکل١٢ــ٤

در  الکتريکی  وسايل  قرارگيری  نحوه  ۱۲ــ۴  شکل  در 
به صورت  قبل  صفحات  در  که  آپارتمان  يک  مختلف  فضاهای 

شده  داده  نشان  کامل  به صورت  شد،  بررسی  شده  تفکيک 
است.



۵۸
 شکل ١٤ــ٤

 شکل ١٣ــ٤

مداربندی در نقشه پالن روشنايی
محل  کردن  مشخص  از  پس  مداربندی:  واسطه های 
وسايل الکتريکی (مانند کليدها و پريزها و ...) بايد اين وسايل و 
مصرف  کننده ها را به منبع تغذيه متصل کرد. برای اين منظور با 
اتصال تک تک وسايل و مصرف کننده ها به يک ديگر و در نهايت 
به منبع تغذيه اين امر صورت می گيرد. برای اتصال و مداربندی 
بايد به تعدادمصرف کننده هايی که در يک مدار قرار می گيرند دقت 

تجاوز  است،  نموده  معين  مقررات  که  مجازی  حد  از  تا  نمود 
نکند. به اتصال تعدادی از وسايل و مصرف کننده ها به منبع تغذيه 
گويند.  می  بندی  مدار  نکند،  تجاوز  مجاز  حد  از  که  طوری  به 
مختلف  فضای  چند  در  الکتريکی  مدارهای  ۱۳ــ۴  شکل  در 
(مدارهای پايه با رنگ سبز) توسط واسطه هايی (رنگ صورتی) 
که کليدهای اين مدارهای پايه را به هم وصل می کند ايجاد شده 

است و در نهايت با پيکانی به تابلو وصل می شود. 

الف) مداربندی اتاق ها:
به  را  هم  مجاور  اتاق های  به  مربوط  کليدهای  و  المپ ها 

يک ديگر متصل کرده و آنها را به يکی از فيوزهای تابلوی توزيع 
برق داخل واحد متصل می کنيم (شکل۱۴ــ۴). 



۵۹

 شکل١٥ــ٤

 شکل١٦ــ٤

ب) مداربندی پذيرايی و آشپزخانه:
قرار  هم  کنار  در  آشپزخانه  و  پذيرايی  فضای  دو  چون 

گرفته اند مدارهای روشنايی آنها رابه يکديگر متصل کرده و يک 
خط برق به آنها اختصاص می دهيم (شکل  ۱۵ــ۴).

پ) مداربندی سرويس های بهداشتی: 
در  که  طريقی  به  بهداشتی  سرويس  چراغ های  و  کليد 
شکل  ۱۶ــ۴ نشان داده شده است به يک ديگر متصل می شوند.

بين  راهرو  فضای  در  است  مشخص  شکل  از  که  همان طوری 

هنگام  در  تا  شده  استفاده  تبديل  مدار  از  بهداشتی  سرويس های 
ورود به راهرو المپ ها روشن شوند و هنگام خروج از آن و ورود 

به اتاق خواب بتوان آنها را خاموش کرد.



۶۰

 شکل١٧ــ٤

ت) مداربندی راه پله: 
مدار روشنايی راه پله ساختمان چند طبقه را در پالن هر 
طبقه ترسيم می نمايند. شستی ها به همراه چراغ ها در هر طبقه به 
مفهوم  و  می شوند  ترسيم  پايين  و  باال  سمت  به  پيکان هايی  کمک 
آن اين است که چراغ های هر طبقه به هم متصل شده اند. پيکان 
بر روی شستی ها هم همين مفهوم را دارد. المپ های راه پله ها 

توسط شستی در هر طبقه روشن می شوند و پس از مدتی که روی 
تايمر تنظيم شده است، خاموش می شوند. امروزه از حس گرهای  
عمومی  تردد  که  محل هايی  و  پيلوت  و  راه پله ها  شخص  حضور 
اين  می شود.  استفاده  چراغ ها  روشن کردن  برای  دارد  وجود 
دارد  الکتريکی  انرژی  صرفه جويی  در  بسزايی  تأثير  وسيله 

(شکل۱۷ــ۴).

قرارگيری تجهيزات و مدار بندی پيلوت (انباری ــ 
پارکينگ ــ ورودی): 

بهتر است در پيلوت از رله زمانی برای روشن و خاموش 
در  را  شستی ها  کار  اين  برای  کرد  استفاده  چراغ ها  کردن 
(۱۸ــ۴)  شکل  در  می دهند.  قرار  پيلوت  مختلف  قسمت های 

مداربندی پيلوت نيز نشان داده شده است. انباری ها نيز معموالً به 
تعداد واحدهای آپارتمان در پيلوت قرار دارند که برای روشنايی 
استفاده  چراغ  همراه  به  پل  يک  کليد  از  انباری ها  از  هرکدام 
می شود. در اين نقشه محل تابلو کنتور (MDP)، تابلوی عمومی 

(GP) و جعبه تقسيم تلفن (MTB) نيز نشان داده شده است.



۶۱
 شکل ١٨ــ٤
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p شکل 19ــ4

چیدمان ومداربندی حیاط:
از  یکی  است.  الزم  تبدیل  مدار  نیز  حیاط  محوطٔه  در 
محل  در  دیگری  و  حیاط  به  ورودی  محل  در  تبدیل  کلیدهای 
کنترل چراغ های  امکان  تا  می شود  نصب  به ساختمان  ورودی 

حیاط از دو طرف )زمان خروج ازمنزل و زمان ورود به ساختمان( 
و  کلیدها  قرارگیری  محل  19ــ4  باشد.شکل  داشته  وجود 

چراغ ها را نشان می دهد.

در مداربندی فضاها در یک واحد آپارتمان باید نکات زیر 
را مورد توجه قرارداد: 

به  که  مدار بندی  هر  ابتدای  انتخاب سرخط مدار:  ــ 
تابلو تقسیم وصل شود را سرخط می گویند بدیهی است سرخط 
نزدیک تر  تقسیم  تابلوی  به  که  می گیریم  نظر  در  سمتی  را  مدار 

است.
عبور  و  شدن  شلوغ  دلیل  به  سرخط:  آدرس دهی  ــ 
مسیر مدارها از روی یک  دیگر، سر خط مداربندی را تا تابلو رسم 
نمی کنند و به جای آن یک پیکان در ابتدای هر مداربندی )سرخط( 

رسم می شود و آدرس محل اتصال این سرخط به تابلوی تقسیم کنار 
پیکان نوشته می شود. از طرفی دیگر باید در تابلوی تقسیم نیز، زیر 
هر فیوز مینیاتوری خطی رسم کرد و آدرس اتصال این خط را 
با مدار مربوطه مشخص نمود. بدیهی است که این دو آدرس باید 
با هم مطابقت داشته باشند. در شکل20ــ4 تصویر تکمیل شده 
مداربندی بین فضاهای یک پالن که تا اینجا به صورت تفکیک 
شده بررسی شد به صورت یک جا مشاهده می کنید که در آن سر 
خط روشنایی و آدرس دهی نشان داده شده است. در این نقشه سه 

مدار مستقل روشنایی با سه پیکان در نظر گرفته شده است.
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۶۳
 شکل٢٠ــ٤



۶۴

 شکل٢١ــ٤

 پالن پريزها:

پالن تجهيزات در انتخاب محل قرارگرفتن پريزها در نقشه 
به ما کمک بسياری خواهد کرد خصوصاً در آشپزخانه ها محل و 
تعداد پريزهای آشپزخانه بايد با توجه به محل قرارگيری تجهيزات 
مانند سينک ظرف شويی، يخچال، ماشين لباس شويی و اجاق گاز 

انتخاب شود.
(به جز  مسکونی  واحد  يک  فضاهای  و  ها  اتاق  همه  در 

تعبيه  نقاطی  در  بايد  پريزها  بهداشتی)  سرويس های  و  آشپزخانه 
شوند که فاصلٔه آنها از يکديگر از ٣ متر بيشتر نباشد. اين فاصله 
و  درها  که  شود  دقت  است.  شده  داده  نشان  ۲۱ــ۴  شکل  در 
پنجره های شروع شده از کف نبايد در اندازه گيری دخالت داده 
شده  داده  نشان  محدوده  در  می توانند  پريز  دو  عبارتی  به  شوند. 

قرار گيرند اما نبايد فاصله آنها بيشتر از ٣ متر شود.

مداربندی پريزهای برق:
ادامه  و  برساند  برق  خود  از  بعد  پريز  يک  به  بايد  پريز  هر 
پريز  مدار  هر  است.  ممکن  آن  انتهای  از  فقط  پريز  مدار  يافتن 
(غيرمشخص)  عمومی  مصارف  به  مربوط  پريز   ۱۲ از  بيش  نبايد 

را تغذيه کند. آدرس تعيين کننده تغذيه مدار پريز در نقشه توسط 
يک پيکان در ابتدای هر مدار نهايی پريز مشخص می شود. اين 
آدرس بايد با شماره خروجی دياگرام تابلو تقسيم مطابقت داشته 

باشد (شکل ۲۲ــ۴).

1.5m

1.5m

مقررات ملی ساختمان ( مبحث ۱۳): 
۱ــ هر مدار روشنايی نبايد بيش از ۱۲ چراغ يا نقطه روشنايی را تغذيه کند.

۲ــ مدارهای تغذيه کننده چراغ ها يا نقاط روشنايی نبايد پريزها يا هر گونه وسيله ديگر را تغذيه کنند.



۶۵
 شکل٢٢ــ٤ــ محل قرارگيری و مداربندی پريزهای برق يک واحد آپارتمان



۶۶

   Telephone Boxــ۱
 Main Telephone Boxــ۲

 پالن پريز تلفن و آنتن: 

در  ضعيف  جريان  سيستم های  جزو  تلفن  پريز  پالن 
ساختمان محسوب می شود. پريزهای تلفن در مکان هايی که پريز 

برق در نظر گرفته شده، قرار می گيرند. 

دارای  تلفن  دستگاه های  همه  تقريباً  امروزه  که  چرا 
ذخيره کننده می باشند. يکی از پريزهای تلفن را نيز بايد در نزديکی 

پيش خوان آشپزخانه در نظرگرفت.

مدار پريز تلفن در هر طبقه به جعبه تقسيم (TB)١  که در 
راه پله همان طبقه قرار دارد، وصل می شود. جعبه تقسيم طبقه 
  ٢(MTB) اصلی ترمينال  تقسيم  جعبه  نهايت  در  و  خود  زيرين 
تقسيم  جعبه  مسکونی،  ساختمان های  در  می شود.  متصل 
ترمينال اصلی (MTB) در طبقٔه هم کف ساختمان نزديک درب 
نزديکتر است قرار  ورودی اصلی و در ستونی که به راه پله ها 
می گيرد تا ارتباط بين آن و جعبه تقسيم طبقات (TB) به سهولت 

انجام پذيرد.
پريز آنتن نيز در پالن پريز تلفن ترسيم می شود. با توجه به 
محل های مناسب قرارگيری تلويزيون در پذيرايی محل نصب پريز 
قرارگيری  محل  و  مداربندی  ۲۳ــ۴  شکل  می شود.  تعيين  آنتن 
 SP) .پريزهای تلفن و آنتن يک واحد آپارتمان را نشان می دهد

تقسيم کننده سيم آنتن بين طبقات است.)

مقررات ملی ساختمان ( مبحث ۱۳): 
مدار پريز تلفن جزو مدارهای جريان ضعيف می باشد. مدارهای هر يک از سيستم های جريان ضعيف بايد بطور 

مستقل کشيده شوند.



۶۷
 شکل٢٣ــ٤
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p شکل 24ــ4

p شکل 25ــ4

3ــ نمودار تابلوها
انرژی الکتریکی از طریق کابلی توسط شرکت برق به داخل 
تابلوی اصلی ساختمان مسکونی )تابلوی کنتور( آورده می شود. 
مختلف  واحدهای  و  طبقات  به  ورودی  برق  توزیع  برای  امروزه 
از تابلوهای تقسیم و تابلوی اشتراکی استفاده می شود.  معموالً 
به این ترتیب در یک ساختمان مسکونی از سه نوع تابلوی برق به 

شرح زیر استفاده می شود. 
1ــ تابلوی اصلی)کنتور(   

 2ــ تابلوی اشتراکی  
  3ــ تابلوی تقسیم

شکل  به صورت  ساختمان  تابلوهای  همه  شماتیک  نقشٔه 
آن  وارد  برق  باال(  از  اینجا  )در  یک سمت  از  که  است  24ــ4 
شده که ورودی محسوب می شود و از سمتی دیگر، چند خط )در 
است  می کند. ضروری  را مشخص  تابلو  پایین( خروجی  اینجا 
از  آنها  و خروجی  ورودی  محل  در  و  تابلوها  کامل  نمودار  در 

تجهیزات حفاظتی مناسب استفاده شود.

تابلوی اصلی )تابلو کنتور(:
کابل برق پس از ورود به داخل ساختمان ابتدا به داخل 
تابلوی کنتور وارد می شود. با توجه به تعداد واحدهای مسکونی 

نمودار تابلوهای ساختمان را به جهت سادگی تک خطی 
ترسیم می کنند. و با عالیم و ارقامی که در کنار هر عنصر مدار 
شکل  در  می نمایند.  تکمیل  را  نقشه  اطالعات  می شود  نوشته 
داده  نشان  بررسی  مورد  آپارتمان  کنتور  تابلوی  نمودار  26ــ4 

شده است.
در این تابلو برق ورودی با کابل ١٠mm2 × ٤ آورده شده 
است که نشان می دهد این کابل دارای چهار هادی با سطح مقطع 
١٠ میلی متر مربع به عنوان سیم های فاز و نول است. نوع جریان 
متناوب و مقدار ولتاژ 220 ولت و ٣٨٠ ولت با فرکانس 50 هرتز 
است. در این تابلو ٤ کنتور قرار دارد که ٣ کنتور برای ٣ واحد 
و کنتور چهارم برای مصارف فضاهای مشاع در نظر گرفته شده 
است. در خروجی هر کنتور یک فیوز 25 آمپری نصب می شود 
و پس از آن یک کابل سه رشته با سطح مقطع ٤mm2 به سمت 

تابلوی واحدها )DP( می رود.

می آید.  به دست  تابلو  این  در  کنتورها  تعداد  اشتراکی  و مصرف 
این تابلو در ورودی ساختمان قرار می گیرد و شرکت برق برای 
شکل   می کند.  بازدید  آن  از  واحد  هر  مصرف  مقدار  خواندن 

25ــ4 تصویر یک نمونه از این تابلو را نشان می دهد.
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pشکل26ــ4

تابلوی عمومی:
پارکینگ،  و  پله ها  راه  روشنایی  مانند  مصارف  بعضی   
جزو  مطبوع  تهویه  و  شوفاژ  آسانسور،  مرکزی،  آنتن  آیفون، 
آپارتمان  یک  خانوارهای  همه  بین  و  است  عمومی  مصارف 
مشترک هستند. به همین منظور برای این گونه مصارف تابلوی 
جداگانه ای به نام تابلوی عمومی در نظر می گیرند به طوری که همه 
این مصرف کننده ها از این تابلو تغذیه شوند. محل نصب این تابلو 

در دیواره راه پله و یا پیلوت ساختمان است.
نشان  را  عمومی  تابلوی  نمونه  یک  نقشه  شکل27ــ4 
می دهد. برق ورودی این تابلو، توسط یک کابل ٤mm2 × ٣ )یک 
کابل 3 سیمه که یک سیم آن برای فاز، یکی بـرای نول و دیگری 
تابلو  این  می شود.  تأمین  می باشد(  )ارت(  حفاظتی  هادی  برای 

توسط یک سیم با سطح مقطع ١٠mm2  به سیستم اتصال زمین 
متصل شده است و دارای 9 خط یا مدار خروجی با فیوزهای 
نیز مشخص  این نقشه سایز سیم ها  آمپر است. در  6، 10و 16 
شده است. دو خط نیز به عنوان ذخیره  در تابلو پیش بینی شده، 
به مصرف کنندٔه جدید  نیاز  یا  تا در موقع خرابی یکی از خطوط 
روشنایی  برای  که  سیم هایی  مقطع  سطح  شود.  استفاده  آن  از 
مربع  میلی متر   2/5 و   1/5 ترتیب  به  است  رفته  کار  به  پریزها  و 
خط  آیفون،  برای   4 خط  روشنایی،  برای   3 تا   1 خط  است. 
هم کف،  پریزهای  برای   7 و   6 آنتن، خط  کننده  تقویت  برای   5
راه پله ها و حیاط و خط 8 و 9 رزرو در نظر گرفته شده است. 
است. زمین  سیم  و  نول  فاز،  برای  سیم  رشته  سه  خط ها  همه 
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۷۰

 شکل٢٨ــ٤

تابلوی تقسيم واحدها:
در يک واحد مسکونی بايد برای همه مدارهای روشنايی، 
پريزها و ساير مصارف تابلويی در نظر گرفت که به آن تابلوی تقسيم 
ساده ای  جانشين  تقسيم  تابلو  (۲۸ــ۴)  شکل  می گويند.  واحد 
است.  قديمی  ساختمان های  در  پراکنده  تقسيم های  جعبه  برای 
حسن استفاده از تابلو تقسيم آن است که هنگام بروز اشکال تنها 
و  می شود  خارج  مدار  از  شده  (خطا)  اتصالی  دچار  که  مسيری 

ساير قسمت های ساختمان بدون برق نمی ماند.

 شکل٢٧ــ٤



۷۱

 شکل٢٩ــ٤

آپارتمان  ورودی  تابلو  اين  نصب  برای  مناسب  محل 
ترسيم  پريزها  پالن  نقشٔه  در  تابلو  اين  می باشد.  آشپزخانه  يا  و 

می شود.
تابلو تقسيم را با حروف DP نشان می دهند. در آدرس دهی 
حروف  کنار  در  عدد  دو  از  تابلو  اين  از  خروجی  خط های  به 
۲ــDP۱ که اولين عدد (يعنی عدد يک)،  استفاده می شود مثالً 
شماره تابلوی واحد آپارتمان است چرا که ساختمان ممکن است 
دارای چند واحد باشد. دومين عدد (يعنی عدد ۲) شماره خروجی 
از  يکی  به  مربوط  خروجی  سيم های  به عبارتی  است  تقسيم  تابلو 
از  قسمت  آن  به  که  است   (۲ شماره  (فيوز  مينياتوری  فيوزهای 
مدار روشنايی خواسته شده برق می دهد. شکل(۲۹ــ۴) نمودار 

تابلوی تقسيم يک واحد آپارتمان را نشان می دهد.
کابل  يک  شکل۲۹ــ۴  در  شده  داده  نشان  تابلوی  در 
ورودی سه رشته با مقطع ۴mm۲ از تابلوی کنتور (MDP) وارد 

اين تابلو می شود. اين تابلو دارای ۹ خط است هر خط منطبق 
بر آدرس داده شده بر روی پالن روشنايی و پريزها است. در اين 
تابلو ۳ خط مربوط به روشنايی، ۳ خط مربوط به پريزهای واحد، 

يک خط مربوط به تغذيه برق کولر و دو خط  ذخيره است.

نکات قابل توجه در نقشه ها
نوع و تعداد سيم و سطح مقطع سيم های خروجی و 

ورودی به تابلو بايد ذکر شود.
برای  مدار  چند  تقسيم،  تابلوی  خروجی های  برای 
روشنايی ها و پريزها، يک مدار برای کولر و حداقل يک مدار نيز 
به عنوان ذخيره (رزرو) و برای هر کدام از اين خط ها يک فيوز 

مينياتوری در نظر گرفته شود.
مشخصات اصلی وسايل قطع و وصل و حفاظتی برای 
برای روشنايی فيوز  مدارهای ورودی و خروجی ذکر شود مثالً 



۷۲

 شکل٣٠ــ٤

طبقۀ سوم

طبقۀ دوم

طبقۀ اول

همکف

۱۰A و برای پريز فيوز ۱۶A در نظر گرفته می شود.
سطح مقطع سيم های مدارهای روشنايی ۱/۵ ميلی مترمربع 

و برای مدارهای پريز ۲/۵ ميلی مترمربع در نظر گرفته می شود.
۴ــ نمودارهای رايزر:

راه پله ساختمان مکانی است که بخش مهمی از مدارهای 
و  مدارها  اين  مسير  اما  می  کنند  عبور  آن  از  ساختمان  اصلی 
ارتباط دهی آنها را بر روی پالن ها نمی توانيم به خوبی نشان دهيم. 
مسيرهای  ارتباط دهی  که  نموداری  ساختمان  برق  نقشه های  در 
باالرو را نشان می دهد «رايزر دياگرام» نام دارد اين مدارها شامل 
روشنايی  آيفون،  تلفن،  های  تقسيم  جعبه  ارتباط  مرکزی،  آنتن 

راه پله و تابلوهای توزيع و تقسيم برق می شود.
از  برشی  به  می توان  رايزر  نمودارهای  بهتر  درک  برای 
نمای يک ساختمان که راه پله را در برمی گيرد و به صورت ساده 

در شکل۳۰ــ۴ نشان داده شده است، توجه کرد. در سمت چپ 
شکل شماره طبقات ساختمان نوشته شده است. با اين مقدمه به 

شرح نمودارهای رايزر می پردازيم.
الف) نمودار رايزر آنتن مرکزی: 

آنتن  رايزر  نمودار  ساختمان  در  مهم  بسيار  رايزرهای  از 
راه پله  پالن  در  مرکزی  آنتن  وسايل  ارتباط دهی  است.  مرکزی 
آرايش  همواره  خاطر  همين  به  نيست  دادن  نشان  قابل  به درستی 
مشخصات  معموالً  و  می شود.  مشخص  رايزر  با  مرکزی  آنتن 
پس  می شود.  درج  رايزر  در  فقط  نيز  رفته  به کار  وسايل  فنی 
از  عبور  از  پس  و  شده  تقويت کننده  يک  وارد  آنتن  سيم  آن  از 
تقسيم کننده ها وارد واحدهای آپارتمان می شود و به پريزهای آنتن 
متصل می گردد.شکل۳۰ــ۴ رايزر دياگرام آنتن مرکزی را نشان 

می دهد. 

تقويت کننده



۷۳

 شکل ٣٢ــ٤ شکل ٣١ــ٤

پ) نمودار رايزر سيستم آيفون:
آن  ارتباط  و  سيستم  اين  گوشی  می توان  فقط  پالن ها  در 
را نشان داد در صورتی که ارتباط دهی اجزا سيستم آيفون نشان 
داده نمی شود. گوشی ها بايد مسيرهای مجزا داشته باشند و تمامی 
در  سيستم  صفحه  به  آن  از  پس  شده  آورده  همکف  طبقه  به  آنها 
باز کن جلو درب ساختمان وصل شوند در نمودار رايزر زير اين 
اجزا  مشخصات  نمودار  اين  در  است.  شده  داده  نشان  مطلب 

سيستم نيز می تواند درج گردد (شکل ۳۲ــ۴).

ب) نمودار رايزر سيستم تلفن: 
نصب  محل  به  مربوط  مقررات  و  پريز  پالن  مورد  در  قبالً 
تقسيم های  جعبه  همچنين  و    (MTB) تلفن اصلی  تقسيم  جعبه 
آنها  ارتباط دهی  بايد  اما  شد  الزم  صحبت های   (TB) طبقات 
و  شود  داده  نشان  نيز  رايزر  نمودار  در  طبقات  بين  و  همکف  از 
در  نيز  تلفن  سيستم  در  رفته  به کار  وسايل  مشخصات  همچنين 
نمودار  ۳۱ــ۴  شکل  شود.  ذکر  بايد  وسايل  کنار  رايزر  نمودار 

رايزر سيستم تلفن را نشان می دهد.



۷۴

 شکل ٣٤ــ٤  شکل ٣٣ــ٤

ت) نمودار رايزر روشنايی راه پله:
همان طوری که به خاطر داريد در پالن يک ساختمان برای 
به  پيکان هايی  با  می توانستيم  فقط  راه پله  پالن  در  راه پله  قسمت 
بهتر  برای  اما  دهيم  نشان  را  سيم کشی  مسير  پايين  يا  باال  سمت 
می توان  رايزر  نمودار  از  تجهيزات  اين  بين  ارتباط  دادن  نشان 
رله های  از  راه پله ها  روشنايی  تأمين  برای  امروزه  کرد.  استفاده 
طبقٔه  در  رله  نصب  محل  می شود.  استفاده  راه پله)  (رله  زمانی 

همکف است (شکل ۳۳ــ۴).
ر) نمودار رايزر تابلوهای توزيع و تقسيم برق :

کنتورهای  که  اصلی  برق  توزيع  تابلوی  نمودار  اين  در 
همراه  به  اشتراکی  تابلوی  همچنين  دارند  قرار  آن  در  ساختمان 
تابلوهای تقسيم همٔه واحدهای ساختمان مانند شکل ۳۴ــ۴ نشان 
داده می شود. اين نمودار توزيع برق و هم چنين ارتباط تابلوها را 

در کل ساختمان در يک نگاه نشان می دهد.

GP-6

GP-3

GP-6



۷۵

 شکل٣٥ــ٤

به تابلوی عمومی 
(GP)

ز) طرح واره خرپشته :
با وجود رايزر دياگرام و پالن در ساختمان های مسکونی 
ساختمان را نشان داد برای اين  نمی توان به خوبی مدار خرپشته 
منظور می توان از طرح واره سه بعدی استفاده کرد. همان گونه که 

در طرح واره خرپشته شکل (۳۵ــ۴) نشان داده شده است کليد 
خارج  ديواری  چراغ های  روشنايی  خرپشته  داخل  در  پل  يک 
خرپشته (بام) را تأمين می کند، پريز برای تقويت کننده (آمپلی فاير) 

آنتن مرکزی پيش بينی شده است.

۵ــ جزييات
يکی از انواع نقشه ها که در مجموعه نقشه های ساختمان 
عمليات  از  برش هايی  جزييات،  دارد.  نام  جزييات  می شود  ارائه 
می تواند  که  است  برق  تأسيسات  نقشه های  در  الزم  ساختمانی 
آن  در  اتصاالت  نحوه  و  رفته  کار  به  مصالح  و  شده  بزرگ نمايی 
برقی، چاه  تأسيسات  درنقشه  جزييات  مهم ترين  نشان داده شود. 
از  نمونه  يک  ۳۶ــ۴  شکل  می  باشد.  کابل  عبور  نحوه  و  ارت 

جزييات نقشه چاه ارت تأسيسات برقی را نشان می دهد.
۶ــ توضيحات 

بی  نياز  نقشه      از     زبان   نوشتار  رسم   همان طور  که   می دانيد  

نيست در نقشه ها از حروف و شماره جهت عاليم و آدرس دهی 
استفاده می کنيم و بايد با يک نوشته نام نقشه خود را در پای آن 
در  که  مواردی  توضيح  به  فوق  موارد  از  غير  به  اما  کنيد  درج 

نقشه ها قابل نشان دادن نيست نيز احتياج است.
به کار رفته  سيم  رنگ  نمی  توانيم  نقشه ها  مجموعه  در  مثالً 
را در نقشه پالن يا تابلو نشان دهيم اما با توضيحی در پای نقشه 
موارد  برخی  در  همچنين  داد.  توضيح  را  مطلب  اين  می توان 
و  تابلو  يا  پالن  رسم  در  چند  هر  را  موردی  بيشتر،  تأکيد  جهت 
رايزر نشان داده ايم به خاطر اهميت، بهتر است در توضيحات نيز 

آن مورد را متذکر شويم. 



۷۶

در شکل های ۳۷ــ۴ تا ۵۱ــ۴ پالن های معماری،  روشنايی و پريزهای مربوط به سه ساختمان در قالب سه تمرين 
ارائه شده است. با توجه به مطالب اين بخش نقشه های الکتريکی مربوط به هر يک را بخوانيد.

تمرينتمرين

 شکل٣٦ــ٤

کف تمام شده
حوضچه اتصال زمين

درپوش بتونی

جعبه اتصال آزمايش

ديوار ساختمان

لوله پالستيکی ٣ اينچ

جوش مسی داده شود
لوله گالوانيزه ٤ اينچ به طول ٧٥ سانتی متر 

خاک زير

اج 
حتي

ب ا
حس

بر

کابل مسی بدون روکش

زمين مرطوب طبيعی
صفحه مسی

500* 500* 5 mm
RE < 2Ω

مخلوط خاک رس و زغال و نمک کوبيده شده در چاه

پالن حوضچه اتصال زمين



۷۷

 شکل٣٧ــ٤ــ پالن معماری طبقه همکف

تمرين تمرين ١
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۷۹

 شکل٣٩ــ٤ ــ پالن پريزها طبقه همکف

تمرين تمرين ١
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۸۱

 شکل٤١ــ٤ــ پالن روشنايی طبقه اول

تمرين تمرين ١
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۸۳

 شکل٤٣ــ٤ ــ پالن معماری طبقه همکف

تمرين تمرين ٢
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 شکل٤٥ــ٤ــ پالن پريزهاطبقه همکف

تمرين تمرين ٢
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 شکل٤٧ــ٤ ــ پالن روشنايی طبقه اول

تمرين تمرين ٢
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۸۹

 شکل٤٩ــ٤ــ پالن معماری طبقه همکف

تمرين تمرين ٣
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۹۱

 شکل٥١ ــ٤ــ پالن پريزها طبقه همکف

تمرين تمرين ٣


