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فناوری، استانداردها و تجهیزات
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فصل 4

فناوری، استانداردها و تجهیزات
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تصویر                

قرمزقرمز              قرمزرنگ لیزر                 

2            8         2                تعداد خط                      

20           40        10                 برد)متر(                

0/30/10/3دقت)میلی متر در متر(

جدول1ـ مشخصات چند نمونه تراز لیزری

جدول2ـ مشخصات چند نمونه دستگاه شیارزنی

تصویر

1400                1500                     2400           1400             قدرت )وات(

5800               8500            5000                      9300     سرعت آزاد)دور در دقیقه(

125               150            230                      150قطر صفحه برش)میلی متر(

4              5            8             4وزن)کیلوگرم(

30 تا ۶               8 تا 31             3 تا 40             3 تا 39               پهنای شیار)میلی متر(

30             35          ۶5            35حداکثر عمق)میلی متر(

جدول3ـ مشخصات چند نمونه دریل

تصویر دریل                      

         1350             1100          800 قدرت)وات(            

0ـ900 دور    سرعت آزاد                      

12تا  45                    12تا 40                 4تا 2۶       قطر 
مته کاری)میلی متر(

7/9 2/۶ 2/7 وزن)کیلوگرم(         



185

جدول 3ـ انواع مته

   قطر مته 
)میلی متر(

طول مته
)سانتی متر(

5 ۶ 7 8 ـ 11
۶ 7 8 10 12 1۶
10 12 14 1۶ 18 4۶

18 20 22 ـ ـ ۶0

جدول 4ـ ابعاد قوطی کلید و پریز

سانتی متر مربع۶×۶ابعاد)طول و عرض(
سانتی متر4عمق

سانتی متر1/5حداقل فاصله دو قوطی به هنگام اتصال

جدول 5ـ مشخصات تابلو فیوز

12 عددی8 عددی۶ عددی
A230   2۶۶     334    
B18۶   188    225    
C208   244    287    
D180   180    208    
E27    27    31     
F72    72    72     

جدول ۶ـ لوله های پالستیکی

               )pg(1113/51۶2129شمارۀ لوله
لوله های 

پالستیکی      
قطر داخلی 

لوله)میلی متر(
1۶/41819/925/534/2

سطح مقطع سیم                   

)میلی متر مربع(

               1/5    4   ۶

               2/53   5۶

                42   44۶

۶ 235   ـ۶                
۶  23ـ   ـ10               
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جدول 7ـ سشوار صنعتی

جدول 8ـ لوله های فوالدی برق

سشوار صنعتی                       

           220             220 220   ولتاژ تغذیه)ولت(  

1800 وات  1800 وات   2000 وات   توان)وات(

50 تا ۶50    50 تا  570  50 تا  ۶00 دمای هوای 
خروجی)سانتی گراد(

وزن)کیلوگرم(               800 گرم   800 گرم   790 گرم  

ضخامت ورق لوله)میلی متر(قطر خارجی لوله)میلی متر(اندازة استاندارد لوله
PG 1118/61       

PG 13/520/41       
PG 1622/51       
PG 2128/31       
PG 29371       
PG 3647       1/5  1/25 ـ
PG 42541/5  1/25 ـ
PG 4859/3          1/5  1/25 ـ

جدول 9ـ پیچ و رولپالگ

۶ ۶ 8 10            قطر سوراخ کاری

35 50 50 ۶0 طول رولپالگ           

45 ۶0 ۶0 75         حداقل عمق سوراخ کاری

5 5 ۶ 8 اندازۀ پیچ مناسب       
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جدول 10ـ انواع دریل شارژی

دریل شارژی

منبع تغذیه             باتری            باتری             باتری             

ولتاژ ورودی           14/4 ولت           12 ولت              10/8 ولت          

قابلیت کنترل سرعت          

سرعت گردش آزاد            350 ـ 1200 دور بر 
دقیقه 1300 دور بر دقیقه        

سیستم گردش             راست گرد , چپ گرد     راست گرد , چپ گرد                  راست گرد , چپ گرد              

قفل سوییچ               

حداکثر قطر 
سوراخ کاری در مصالح X میلی متر            ۶ میلی متر        

ابعاد            9 × 20 × 24 سانتی متر 29/۶×8 و 25×9/۶ 
سانتی متر 

وزن           1/۶ کیلوگرم           1/1 کیلوگرم        

مشخصات باتری Cd ـ Ni نوع باتری IonـLi باتری IonـLi جنس باتری

سایر مشخصات

Nm 3۶ـ20  حداکثر 
گشتاور

   قطر سه نظام:
 8  ـ10 میلی متر
وزن بسته بندی:
 4/5 کیلوگرم

ظرفیت نگهداری شارژ:
نیم ساعت به طور مداوم 
به همراه دفترچه راهنما

 سبک و کم حجم       
جهت بهبود دید
LED    در شب  

دارای قالب
 کمربند برای

حمل  و نقل آسان تر

 مدت زمان شارژ: 3 
 ساعت      

 مدت زمان شارژدهی: 
 180 ساعت         
با شارژ کامل حدود 
100 پیچ را می توان 

 بست
        LED سنجش 
میزان شارژ با چراغ
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جدول 12ـ مشخصات داکت پالستیکی

90×3540×۶040×۶040×50۶0×4040×5040×4030×3035×3030×2015×2025×1020×10ساده

35×۶040×۶040×40۶0×90شیاردار

جدول 11ـ مشخصات َسر پیچ گوشتی

محتویات مجموعه

نگه دارندۀ آهنربایی 
عمومی              1 عدد

8 عدد مته 
همه کاره)اندازه ها به 

میلی متر(
10×1 ــ 3×1ــ 4×1 ــ 5×1 ــ 5,5×1 ــ ۶×1 ــ 7×1 ــ 8×1

25 عدد سرپیچ گوشتی             

1×PH3 ،2×PH2 ،2×PH1 1 ـ×PH0

1×PZ3 ،2×PZ2 2 ـ×PZ1 1 ـ×PZ0

1×S7 ،1×S6 1 ـ×S4

T10×1 ـ T15×1 ـ T20×1 ـ T25×1 ـ 
1×T40 1 ـ×T30

1×Hex6 ،1×Hex5 ،1×Hex4 ،1×Hex3

مته خزینه          1 عدد
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جدول 13ـ انواع رله های قابل برنامه ریزی
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جدول14ـفهرستتجهیزاتسرمایهای
تصویرمشخصات فنیتجهیزاتردیف

تابلو ُمشبک1

فلزي به شکل ظاهری روبه رو با ابعاد میز مجهز 
به کشو برای 80cm×90×180 ابزار هر هنرجو 

و دارای قفل مرکزی– دارای ریموت کنترل 
با قابلیت روشن و خاموش شدن تابلو براي 

هر هنرجو ـ هنگام کار و نصب قطعات قابلیت 
دسترسي به پشت تابلو میسر باشد.

تابلو فیوز 2
مینیاتوری

Customer Unit(fuse box)
براي حدود 8 فیوزـ از جنس پالستیک

صندلی3
لبه دار و لبه با قابلیت حرکت لوالیی به سمت باال 
هنگام برخاستن )اسکلت فلزي و پشت و نشیمن 

با ارگونومي استاندارد(

ویدئو پرژکتور4

شدت روشنایی 4000 لوکس و کنتراست ویژه 
XGA 2000:1 و بزرگ نمایی )رزولوشن( به 

 VGA ًهمراه ریموت کارگاه ها و سایت هاـ ترجیحا
کنترل و کابل برق و کابل دارای پایه جهت نصب 

سقفی و برد هوشمند سازی با قلم مربوط

5
تابلو سفید
)وایت برد(

در ابعاد 90cm×200 دارای لبه جاگیری ماژیک 
و پایه سیار درصورتی که نصب ثابت باشد نیاز به 

پایه نیست

رایانه6
)کامپیوتر(

PC مناسب جهت نرم افزارهای برق
رایانه باید جدیدترین سامانه به روز باشد.

)هارد حداقل 500، رم CPU ،2 حداقل 2 و 7 
هسته ای(مناسب براي نصب اتوکد سه بعدی

دریل ستونی7

)پایه کوتاه 20( ترجیحاً با مشخصات
ـ عمق 20mm قطر مته کاری 

ـ فاصله محور تا 130mm سوراخ  کاری 
ـ سطح بست نیز وسط 215mm ستون

 325×325 mm 
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لولهخمکن8
Counduit Bender machine

دارایپارچهبرایلولههای11و13.5و16

حدیدهلوله9

 Manual Conduit Threader,Threading
die

حدیدهجهتلولههایفوالدیبرقوپارچههای
11و13/5و16

گیره10
Vise mount on the Workbench

رومیزیودارایلبگیره
بااندازهفک1۲0میلیمتر

پرچزندستی11

Rivet Gun(Hand Riveter)
with four nosepieces

Nose pieces are 3/3۲».1/8».3۲/5».and
16/3»

باچهارجایمیخپرچدراندازههایدادهشده
درباال

Wall Groove Cutting Machine

فرزدیوار1۲
)دوخطزن(

(double disc wall chaser)
دارایقابلیتاتصالبه1450ـ900/واتلوله

کیسهجاروبرقی
r.p.m 110میليمترـ9300

شیارکندیوار13

wall chaser slotter cutting machine
پرقدرتوحداقلقابلیتایجادشیاردردیوار

آجری
1050وات،40میلیمترعمقبرش،دوسرعته

700rpm1300وrpm

دریلدستی14

DrillMachine
تاقطر10میلیمتر)موتورباقدرتحدود60
وات(ظرفیتمتهکاری،ظرفیتمتهکاریدر
 mmدرفوالد10،وزن۲ـ1/5کیلوگرمmm

چوب۲5

LaserLevelBalanceترازلیزري15
1mw15ـmبردـدقت3/+ـمیلیمتر
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متر16
متر فنری به عرض یک سانت و طول تقریبی  3تا 

4  متر
mini steel tape measure

Ladderنردبان دوطرفه17
ترجیحاً چوبي دو متري با ایمني کامل

سنگ سنباده 18
رومیزی

Bench Grinder
سنگ زبر و نرم معمولي8 اینچ

قطر سنگ 200 میلی متر
اسب بخار یا  3450 ـ 2950 ـ r.p.m 250 وات و تا 

سیم یک کیلوگرم

Wire Crimperپرس سرسیم19
جهت سر سیم زدن به سیم های مقطع 1/5 و 2/5 وتا 

سیم شماره 10

قلم ـ چکش20
Hammer and cap chiseles

قلم سر تخت از جنس فوالد آب دیده و چکش حدود 
یک کیلوگرم

گیره صحرایي21
pipe vise With stand

با سه پایه مربوط
عرض دهانه 10 تا 60 میلی متر – سایز 2اینچ

Phone and Networking crimpingسوکت زن22
 ـRG و تلفنی 45ـ RG جهت کابل شبکه 11 

pipe cutterلوله بر23
1/8تا 2اینچ ـ 3/5 کیلوگرم50ـ3 میلی متر

Fish tapفنر سیم کشی24
در اندازه 10 متر و 5 متر

سیني کابل25
Tray Cable

در دو اندازه)طول کلی حداکثر دو متر(  به همراه 
رابط  کاهش دهنده مقطع – رابط شیب دار و خم – 

رابط T – رابط L – رابط  چهارراه

نردبان کابل26
Ladder cable

در دو اندازه)طول کلی حداکثر دو متر(  به همراه 
رابط  کاهش دهنده مقطع – رابط شیبدار و خم – 

رابط T – رابط L – رابط  چهارراه

ارت سنج27
Earth  Tester Resistance

ترجیحاً مدل
KYORITSU4105A
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جوش اگزوترمیک28
یک مجموعه کامل که قالب آن
CAHAA1vbـmoldـcadweld

مخصوص اتصال سیم به صفحه باشد

29
نمایشگر

Lcd /Led
Monitor 22 inch /LG or

 Lignid Crystal dispgay LCD
panels or monitors

adjustable Wrenchآچار فرانسه31
8ـ10 اینچ فوالدي

دستگاه تست 32
عایقی

آزمون حداقل تا 500 ولت DC داشته 
باشد 

قفل و برچسب مخصوص تعمیر و نگهداری قفل و برچسب33
الکتریکی برچسب مشخصات تعمیرکار 

قابلیت تست ارت، RCD مقاومت عایقی، مالتی فانکشن34
لوپ، PSC  توالی فاز

مجهز به واحد اثبات ولتاژ باشد.نشانگر ولتاژ35
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فازمتر1
 Phase indicator

screwdriver

نوع معمولی براي ولتاژ از 75 
ولت تا 231 ولت متناوب

انبردست2

 Combination Pliers or
Linemans pliers

150میلی متری )جنس عایق 
دسته TPR نرم و ضد لغزش، 
عایق تا حدود 1000 ولت – 
بدنه استیل )فوالد ریخته گری(
دهانة باز 25 میلی مترـ60 

HRC فوالد ابزار ویژه

دم باریک3

 nose )Needle ـLong
nose( pliers

TPR 150میلی متری )جنس 

عایق دسته نرم و ضد لغزش، 
عایق تا حدود 1000 ولت– 
بدنه استیل )فوالد ریخته گری(

ـ دهانه باز
 HRC 60 ـ میلی لیتر 2/5 

فوالد
 ابزار ویژه

دم گرد4

Round nose pliers
150میلی متری ـ )جنس 

عایق دسته نرم و ضد لغزش، 
 1000 TPR عایق تا حدود
ولت – بدنة استیل )فوالد 

60 ریخته گری(دهانة باز 25 
میلی متر ـ فوالد ابزار ویژه 

HRC

سیم لخت کن5

Wire Stripper
150میلی متری )جنس عایق 
دسته نرم و ضد لغزش، عایق 
تا حدود TPR 1000 ولت – 

بدنة استیل

Slotted Screwdriverپیچ گشتی تخت6
در اندازه های مختلف

جدول 15ـ فهرست تجهیزات نیمه سرمایه ای
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پیچ گشتی چهارسو7

Phillips Screwdriver
دوسو و چهارسو در اندازه های 

مختلف با نوك فوالدي، از جنس 
فوالد ریخته گری، با روکش کروم 

با قابلیت آهنربایي

ترجیحاً مدل  Hioki اندازه گیری مولتی متر عقربه ای8
ولتاژ متناوب و مستقیم، اهم متر، 

آمپرمتر، قابلیت تنظیم عقربه

9
مولتی متر دیجیتالی

DMM

ترجیحاً مدل های      
KYORITSU ولتاژ متناوب 
تا750 ولت و ولت متر مستقیم 

1000 ولت ، تست دیود، اهم متر، 
اندازه گیری جریان مستقیم تا 

10 آمپر 

انواع سوهان10

 Flat Files – Three Center
Round Files ـFiles

تخت – مثلثی و گرد )دسته 
پالستیکي فشرده(

کمان اره11
Hack Saw

نوع معمولی و متداول در بازار

هویة قلمی با پایه مربوط و 12
قلع کش

40W حداقل
Soldering iron

W 150 تا W 100هویة القایی)هفت تیری(13
Soldering guns

تیشة دو سر14
Pick small

نوع معمولی و متداول در بازار
فاصله تقریبی نوك دو سر از هم  

50 سانتی متر
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قیچی15

Scissors
معمولی دستی و بزرگ با تیغه 

فلزي مرغوب در اندازه 20 تا 30 
سانتي متر،

جعبه کمک های اولیه16

قابل نصب روی دیوار و شامل 
کلیه ملحقات )گاز استریل، بانداژ، 
بتادین،چسب زخم،قیچي کوچک، 

پنبه استریل بهداشتي، الکل 
سفید(

کولیس17
Caliper

)شماره های 0/1 معمولی و دارای 
دقت 50ـ20(

میکرومتر18

micrometer
معمولی و متداول در بازار و  با 

دقت 01/ 0

نوع  Center Punches)معمولي سنبه نشان19
نوك تیز و حروف التین(

با طول تقریبی 20 تا 30 خط کش فلزی20
سانتی متر

استاندارد با خشاب اضافیکاتر21
160 میلی متر

Hammerچکش معمولی22

مثال تجهیزات نیمه سرمایه ای: هویه تفنگی یک تجهیز نیمه سرمایه ای است.
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المپ رشته ای و کم مصرف ـ سریع و Eالمپ و سرپیچ1
27ـ معمولي

40W و W 100المپ رشته ای2
فات و روشن

به همراه حباب شیری رنگ 27ـE با چراغ دیواری3
سرپیچ

کلید یک پل توکار4
10 آمپر250 ولت و نوع کائوچویی
 Electrical switches and

accessories

10 آمپر250 ولت و نوع کائوچوییکلید دوپل توکار5
 Electrical switches and

accessories

پریز توکار6
10 آمپر250 ولت و نوع کائوچویی
 Electrical switches and

accessories

کلید یک پل روکار7
39122200

10 آمپر250 ولت و نوع کائوچویی
 Electrical switches and

accessories

کلید دوپل روکار8
39122200

10 آمپر250 ولت و نوع کائوچویی
 Electrical switches and

accessories

پریز روکار9
39122200

16 آمپر250 ولت و نوع کائوچویی
 Electrical switches and

accessories

10 آمپر250 ولتکلید بارانی)صنعتي(10

پریز بارانی11
16آمپر250 ولت)صنعتي(

10 آمپر250 ولتکلید تبدیل روکار12

جدول 1۶ـ فهرست تجهیزات مصرفی
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10 آمپر250 ولت و نوع کائوچوییکلید صلیبی13

10 آمپر250 ولتکلید کولر14

چوك15
20 W . 40 W

V . 220 ZH 5.   A43 250 ولت
C=3/6F  V420

استارتر16
معمولی و متداول در بازار
240V ـ W /220 80 ـ 4

W40 20 و W پایه مهتابیپایة مهتابی17

W . 20 W 40 به طول 60 سانت ولت المپ فلورسنت18
250

پمپ کولر 50 وات ـ 1/60 اسب بخارپمپ کولرآبی19

20 بازار با عرض CM پالستیکی به بست کمربندی20
طول mm 0/5 حداکثر

اندازه های مختلف و در دو نوع فوالدی مته21
و M الماسه تا 12

فتو رله22
250ولت
15آمپر

 260 V 60 ـ 50 ـ LOAD ـHZ 10 A
AC 160 ـ

Bellزنگ اخبار23
220 V 50 ـ HZ

10 آمپر 220 ولت، 50 هرتز، 3000 رلة ضربه ای24
وات
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Bell push Buttonشاسی)زنگ(25

نوع الکترونیکی و سه سیمه با کلید دائم رلة راه پله26
کار و فیوز محافظ

250ولت،100آمپر و داراي سه چشمي سنسور حرکتی27
نوع الکترونیکی، دارای تنظیمات زمان 

عملکرد

Consumer Unit or fusebox جعبه فیوز مینیاتوری28
 باقابلیت نصب RCD و کلید اصلی و 

چهار خروجی

انواع کلید مینیاتوری29
MCB

10 A ,16 A ,25 A 250 ولتV
CوRتندکار و کندکار نوع های

انواع کلید محافظ جان30
RCDـRCBO ـRCCB

S Type ـAC Type ـA type
30 mA 300 ـ mA یک فاز

250 ولتفیوز فشنگی31
25آمپر با پایة مربوط

01 ـ HRC/NH 00فیوز تیغه ای32
500 ولت تا 100

جعبه فیوز از نوع پیچازجعبه فیوز تیغه ای33

10 تا A 250 ولت فیوز کپسولی34

زمان سنج الکترونیکی 35
معمولی

ترجیحاً محصوالت ایرانی و مرغوب
A 1 A 2 = 220 V

Z 1 Z 2=24 V
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زمان سنج الکترونیکی 36
سوکتی

VAC 240 ـ 100 ترجیحاً محصول 
60/50 HZ

VDC 125 ـ 100
OMRON

37IR چشمی
ترجیحاً نوع تبریز پژوه)فرستنده/گیرنده(

نوع مرغوب ایرانیحسگر تابع دما38

از محصوالت داخلی باکیفیت 2/5 و 1/5سیم افشان39

از محصوالت داخلی باکیفیت1/5در مقاطعسیم مفتولی40

از محصوالت داخلی باکیفیت کابل41

ترمینال معمولی42
 Connection block or Euro Terminal

Strips

ترمینال تابلویی43
terminal blocks

مناسب برای سیم های 2/5 و 4 میلی متر 
مربع

کابل کولر44
)5× 5/1(

شامل یک و نیم متر کابل سیم با دوشاخه و 
گره های سوسماری

سیم آزمون مدار45
)به صورت  سه فاز(

شامل دو متر کابل با چند شاخه سه فاز  و 
گره های سوسماری

در اندازه های کوچک و متوسطانواع پیچ و مهره46
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مخصوصدیواروچوبپیچخودروورولپالگ47

معمولینوارچسبساختوتولید48

معمولینوارچسبکاغذی49

کوچکومتوسطمیخپرچ50

چهارپروششپرآچارآلن51

عقربهاییادیجیتالیآمپرمترانبري5۲

عددییاعقربهایتا500ولتولتمترتابلویي53

عددییاعقربهایتا۲00آمپرآمپرمترتابلویي54

KW1 عددییاعقربهایACوDCواتمتر55

عقربهاییاعددیاز0/5ـتا0/5+کسینوسفيمتر56

PG11و13.5و16mmلولهفوالدي57

58PVCنمره11و1/5لوله
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59PVC سه راهی ـ زانوییاتصاالت

عرض cm 3/5 و 5داکت60

گچ مخصوص بناییگچ61

معمولی برای پرداخت کاریکاردك62

مخصوص برق کاریدستکش63

_تراکینگ64

_باس داکت65

معمولیتیزبر)کاتر(66

معمولی برنجیسرسیم67

افشان نمره 1و 2/5سیم68

کابل 2/5× 3کابل69


