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فصل 2
اصطالحات پایه
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بخش یک 
1ـ2ـ مهم ترین نقشه های اجرایی بدین قرارند :

الف(پالنها)سطحمقطعها(
ب(برشهایعمودی.
ج(جزئیات)دتایلها(

الف( اصطالحات پایه، جداول مقادیر مجاز و حفاظتي

ب( نماها :
نمایساختماننشاندهندهشکلظاهریوخارجییکساختمان
است.چهارنمایشمالی،جنوبی،شرقیوغربیراتحتعنواننماهای

ساختمانمیشناسیم.

ج(  جزئیات )دتایل ها( :

نمیتوان و میکنند ترسیم  1
50

مقیاس با را اجرایی نقشههای
اینکه برای کرد. ترسیم باید آنچنانکه را قسمت یک مشخصات
بتوانیممشخصاتوشکلکاملآنیکقسمترادقیقاًبیانکنیماز
1
1

وحتیگاهبامقیاس

1
10

یا

1
20 

نقشههاییکهمعموالًبامقیاس

ترسیممیشونداستفادهمیکنیم.اینگونهنقشههارانقشهجزئیات
یادتایلمیگویند)شکل2ـ2(.

الف( پالن ها :
پالنیاسطحمقطععبارتاستازیکبرشفرضیافقیازارتفاعی
کهبیشترینمشخصاتساختمانازآنارتفاعدیدهوترسیمشوند

)شکل1ـ2(.

)شکل1ـ2(
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قوسیکهدرهنگامباز
شدنطیمیکند.

درحالتبازشده

)شکل2ـ2(

2ـ2ـ اندازه مرکب :
اندازهمرکب از باهمنشاندهیم ارتفاعرا هرگاهبخواهیمعرضو
استفادهمیکنیمبراینشاندادناندازهمرکبهمیشهعرضراروی

عرض خطوارتفاعرادرزیرخطمینویسیم:


ارتفاع

بهعنوانمثالاگراندازهعرضپنجرهآشپزخانهای2/28mواندازه

نوشته 
/
/

2 28
1 40 بهصورت مرکب اندازه باشد 1/40 m آن ارتفاع

1/50m3/63وارتفاعmمیشود.ودرموردپنجرهاتاقباعرض

منظورشدهودرمورددرهایورودینیزمطابقشکل،


/
/

3 63
1 50 اندازه

اعالمشدهاست،یعنیعرضدرمساویاستبا
100
220 اندازهمرکب

یکمتروارتفاعدرمساویاستبا2/2m)شکل3ـ2(.

)شکل3ـ2(
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3ـ2ـ دست انداز پنجره ها :
تاکفپنجره، اتاق تمامشده ازکف دستاندازپنجرهعبارتاست

یعنیارتفاعدیواریکفازکفاتاقتازیرپنجرهساختهمیشود.
O.K.B استاندارد عالمت از دستانداز ارتفاع دادن نشان برای
استفادهمیکنیمیازیرهرپنجرهدرمقابلواژهدستاندازارتفاعآن

رامینویسیم)شکل4ـ2(.

)شکل4ـ2(

4ـ2ـ پنجره در پالن :

خط یک با را پنجره شود ترسیم  1
100

مقیاس با نقشه چنانچه
یک حداکثر که میدهند نشان نازک دوخط با  1

50
مقیاس  با و

میلیمترازهمفاصلهداشتهباشند.خطوطخارجیوداخلیدیوارکه
مشخصکنندهلبهدستاندازاستنیزباخطنازکترسیممیشود،اما
خودپنجرهرانیزترسیممینمایند)شکل 1

20
و 1

10
درمقیاسهای

5ـ2(.

)شکل5ـ2(

5ـ2ـ اختالف سطح در پالن :
درنقشههایساختمانیدونوعاختالفسطحرامیشناسیم:

1ـاختالفسطحدریکطبقه.
2ـاختالفسطحطبقات.

کف تمامشده سطح به است مربوط پالن یک در سطح اختالف
باآبسروکاردارند یاحماموبهطورکلیمحلهاییکه آشپزخانه
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)برایایناختالف2سانتیمترپایینترازکفهالپیشبینیمیشود(

برشها، یا پالنها در مختلف اختالفسطحهای دادن نشان برای
با را وآن قرارمیدهند رامبدأ معموالًکفطبقههمسطحزمین
طبقه، کف بخواهیم اگر مینمایند.حال مشخص )±0.00( عالمت
باالتررامشخصکنیمبایدباعالمت+نشاندهیمواگربخواهیم
کفطبقهزیرزمینرامشخصکنیمازعالمتـاستفادهمیکنیم.
بهطورخالصههراندازهکهباالترازمبدأباشدبا+واگرپایینترباشد

باـنشاندادهمیشود)شکل6ـ2(.

)شکل6ـ2(
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6ـ2ـ پالن تجهیزات )چیدمان تجهیزات(
معموالًهمراهباپالنتأسیساتی،مهندسیمعمارپالنتجهیزاتساختمان
مبلمان،دکوراسیون، آنمکان بهگونهایکهدر آمادهمیکند، نیز را
قفسههایآشپزخانه،میزناهارخوری،محلسینکظرفشویی،یخچال،

ماشینلباسشوییووسایلدیگرمشخصشدهاست.
7ـ2ـ جدول نقشه های ساختمانی 

جدولمشخصاتنقشهدرواقعشناسنامهنقشههاستودرآناطالعاتی
ازقبیلعنوانپروژه،نامکارفرما،عنوانمهندسمشاور،مقیاسنقشه
واحدمورداستفادهدراندازهگذارینقشهها،شمارهبلوکساختمانی،نوع

وشمارهنقشه،مراحلطراحی،ترسیموکنترلذکرمیگردد.
1ـ7ـ2ـ مقررات ملی ساختمان :

1ـنقشههاینشاندهندهمحلفیزیکیلوازم،وسایلودستگاههاباید
درزمینهنقشهمعماریبهنامپالنتجهیزاتپیادهشود.مقیاسنقشهها

نبایدکمترازیکصدمباشد.
2ـنقشههاونمودارهابایدخواناوواضحباشندوبهنحویتهیهشده
باشندکهبینخطوطواجزایبرقیوزمینهنقشهمعماریهیچگونه

ابهامیوجودنداشتهباشد.
3ـنمودارها،جزئیات،توضیحات،رایزروجداول،کهاحتیاجبهپالن
معماریندارند،بایدبرروینقشههایمجزاویادرصورتوجودحواشی

خالی،درکنارپالنهاترسیمشوند.
4ـدرساختمانهاییکهآپارتمانهایمشابهدرطبقاتدارندمیتوانبه
تهیهنقشهبرق یکطبقهاکتفاکردولزومیبهطرحنقشههایمختلف

برایطبقاتدیگرنیست.
2ـ7ـ2ـ مقررات ملی ساختمان )مبحث 13( :

1ـبراینمایشاجزاینقشههایبرقبایدازعالئمترسیمیاستاندارد
مقیاس با متناسب باید عالئم اندازه و شود استفاده )IEC( مطابق

نقشههایزمینه)پالن(انتخابشود.
2ـدرکنارعالئمبایدقدرتمصرفیوسایرمشخصاتمهمدستگاهذکر
شوداینکارمیتواندبااستفادهازنوعیکدقباًلدرجدولعالئمذکر
گردد.اینکاردرجداول1ـ2بهرویچراغلوستریاچراغدیواریحمام

صورتگرفتهاست.
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جدول1ـ2الفعالئمقطعاتالکتریکی

پریزبرقارتدار

پریزباترانسایزولهمخصوصماشیناصالحصورت

پریزتلفن

پریزآنتن

تابلوبرق

تایمرراهپله

ارتباطبادرورودیبامکالمهدوطرفه

دربازکن

AC&DCترانسبایکسوسازودوخروجی

گوشیودهنی

آنتن

آمپلیفایر

تقسیمکنندهانشعابی

تقسیمکنندهعبوری

محلچاهارت

جعبهانشعابهایتلفن

جعبهانشعابهایاصلیتلفن

دتکتوردودی

دتکتورحرارتی

آژیرفضایبسته

آژیرفضایباز

شستیاعالمحریق

تابلویاعالمحریق

تابلویدزدگیراماکن

CCTVدوربیندرسیستم
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چراغنشانهعمومیورویتابلویچراغسیگنال

چراغروکارسقفیحبابدار

چراغدیواری

چراغدیواریبرایمناطقمرطوب

چراغتوکارسقفی

چراغدیواریتوکار

لوستر)باذکرتعدادوتوانهرالمپ(

کلیدیکپل

کلیددوبل

کلیدتبدیل

کلیدصلیبی

دیمر

زنگ

شستیزنگ

شستیتایمر

هواکش

سیمکشیبهسمتباال

سیمکشیبهسمتپایین

PIRچشم

حسگرمگنت

حسگرلرزشی

MUITI PIEXERتقسیمکنندهتصویر

controilerکنترلکنندهدوربین

نمایشگر

دوربیندرسیستمCCTVباکنترل

ادامهجدول1ـ2الف
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عالمتشرح

شاخکدرشاخهبرق

پریزساده

پریزبااتصالزمین

چراغبهطورکلی

کلیدیکپل

کلیدسری)دوبل(

کلیدتبدیل

کلیدصلیبی

کنتاکتباز

کنتاکتبازوبسته

اهرمکلیدکهبافشاردستکارمیکندویا
حرکتنوسانیودارایضامننگهدارندهاست.

اهرمکلیدکهبادستکارمیکند

اهرمکلیدقطعووصلکهخودبهخودبرنگشته
وبافشاردستبرمیگردد

جدول1ـ2الف
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عالمتشرح

سیمبهطورکلی

سیمحفاظتی)سیمارت(

سیمتسول

اتصالدوسیمغیرقابلبازشو

سیمنصبشدهرویکار

سیمنصبشدهداخلکار

سیمنصبشدهزیرکار

سیمدرجایمرطوب

اتصالغیرقابلقطع

اتصالقابلقطع)پیچی(

محفظه

محلاتصالسیممحافظ)سیمارت(

ادامهجدول1ـ2ب
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8  ـ2ـ انواع پالن در سیم کشی
ازآنجاییکهترسیمتماممسیرهایمختلفسیمکشیازقبیلروشنایی،
پریزهایبرق،تلفنوآنتنبرروییکپالنباعثشلوغیواشتباهدر
نقشهخوانیمیشود،هریکازسیمکشیهارابرروییکپالنجداگانه

ترسیممیکنند.اینپالنهاعبارتانداز:
1ـروشنایی
2ـپریزبرق

3ـپریزتلفنوآنتن
فضا هر نیاز مورد روشنایی شدت محاسبات برای : بدانیم بیشتر
تخصصی1 نرمافزارهای امروزه چراغها، چیدمان همچنین و
تحصیلی مقاطع در که دارند وجود و....( ,Dialux ,Calculux(
باالترباایننرمافزارهاآشناخواهیدشد.جدول2ـ2میزانروشنایی

بخشهایمختلفیکمنزلمسکونیرابهتفکیکنشانمیدهد.

1ـ8  ـ2ـ مقررات ملی ساختمان )مبحث 13(
1ـهرمدارروشنایینبایدبیشاز12چراغیانقطهروشناییراتغذیه

کند.
2ـمدارهایتغذیهکنندهچراغهایانقاطروشنایینبایدپریزهایاهرگونه

وسیلهدیگرراتغذیهکنند.

جدول2ـ2ـشدتروشناییدرمنزل

شدتروشنایی)برحسبلوکس(محل
200اتاقنشیمنوپذیرایی

500اتاقمطالعه
200آشپزخانه
100اتاقخواب
100حمام
150راهرو

CalculuxوDialux1ـمثل
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ـ  8ـ2ـ مقررات ملی ساختمان )مبحث 13( 2
1ـهرمدارپریزنبایدبیشاز12پریزمربوطبهمصارفعمومی)غیر

مشخص(راتغذیهکند.
2ـکلیهپریزها،اعمازسهفازوتکفاز،بایدبههادیحفاظتی)سیم
ارت(مجهزباشند.درعالئمبهکاررفتهدرنقشههابهاینمسئلهباید

توجهشود.

3ـ8ـ2ـ مقررات ملی ساختمان )مبحث 13(
هر هستند.مدارهای ضعیف جریان مدارهای جزء تلفن پریز مدار
یکازسیستمهایجریانضعیفبایدبهطورمستقلکشیدهشوند.
راهپله در )TB(1،که بهجعبهتقسیم تلفندرهرطبقه پریز مدار
زیرین طبقه هر میشود.جعبهتقسیم وصل دارد، قرار طبقه همان
خودودرنهایتجعبهتقسیمطبقهاولبهجعبهتقسیمترمینالاصلی
)MTB(2متصلمیشوند.درساختمانهایمسکونی،جعبهتقسیم
ترمینالاصلی)MTB(درطبقههمکفساختماننزدیکدرورودی
تا میگیرد، قرار است نزدیکتر راهپلهها به که درسمتی و اصلی
ارتباطبینآنوجعبهتقسیمطبقات)TB(بهسهولتانجامپذیرد.
پریزآنتننیزدرپالنپریزتلفنترسیممیشود.باتوجهبهمحلهای
مناسبقرارگیریتلویزیوندرپذیرایی،محلنصبپریزآنتنتعیین

میشود.

9ـ2ـ نمودار تابلوها
انرژیالکتریکیازطریقکابلیتوسطشرکتبرقبهداخلتابلوی
اصلیساختمانمسکونی)تابلویکنتور(آوردهمیشود.امروزهبرای
توزیعبرقورودیبهطبقاتوواحدهایمختلفمعموالًازتابلوهای
یک در میشود.بهاینترتیب استفاده اشتراکی تابلوهای و تقسیم
ساختمانمسکونیازسهنوعتابلویبرقبهشرحزیراستفادهمیشود.

1ـتابلویاصلی)کنتور(
2ـتابلویاشتراکی

3ـتابلویتقسیم

TB (Table Box)ـ1
MTB (Main Table Box)ـ2
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بخش دوم 
10ـ2ـ مفاهیم روکار و توکار :

دراینبخشابعادواندازههایاستاندارددرسیمکشیومشخصات
دستگاههایالکتریکیوابزارجهتانجامکارهایعملیدرسطراحی
وسیمکشیساختمانهایمسکونیآوردهشدهاست)جداولبخش

دوم(.
جدول3ـ2ـارتفاعنصبکلیدهاوپریزهاازکفوسقف

ارتفاعنصباستانداردازکفوسقفتمامشده)اندازههابهسانتیمتر(

تابلووچراغهاپریزهاکلیدها
توضیحاتآیفون

کلیدکولردرارتفاع11030220140140پذیراییونشیمن
سانتیمتر

ـ11030220اتاقخواب

فاصلهپریزهاازنقطهآبریزشیرهاـ110110220آشپزخانه
60سانتیمتر

درجهتافقیدوشنبایدهیچگونهـ225ممنوعممنوعحمام
وسیلهبرقینصبشود.

سرویس
ـ110110220بهداشتی)توالت(

ـ110110220تراس
ورودیواحد

فاصلهمجازازلولهآبوگاز11030220140آپارتمان
رعایتشود.

پیلوتـپارکینگ
ـ110110220ـحیاط

11ـ2ـ مشخصات انواع تراز لیزری

تصویر

قرمزقرمزقرمزرنگلیزر
282تعدادخط
104020برد)متر(
دقت)میلیمتردر

0/30/10/3متر(

جدول4ـ2ـمشخصاتچندنمونهترازلیزری
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12ـ2ـ مشخصات دستگاه شیارزنی
جدول5ـ2ـمشخصاتچندنمونهدستگاهشیارزنی

تصویر

1400240015001400قدرت)وات(

سرعتآزاد)دوردردقیقه(
9300500085005800

قطرصفحهبرش)میلیمتر(
150230150125

4854وزن)کیلوگرم(
30تا86تا331تا340تا39پهنایشیار)میلیمتر(
35653530حداکثرعمق)میلیمتر(

13ـ2ـ چند نمونه دریل1 و مته با مشخصات
جدول6ـ2ـالف(مشخصاتچندنمونهدریل

تصویردریل

1350 1100 800 قدرت)وات(
0ـ900دور سرعتآزاد

12تا45 12تا40 4تا26 قطر
متهکاری)میلیمتر(

7/9 2/6 2/7 وزن)کیلوگرم(

جدول6ـ2ـب(انواعمته
قطرمته
)میلیمتر(

طولمته
)سانتیمتر(

5 6 7 8 ـ 11
6 7 8 10 12 16
10 12 14 16 18 46

18 20 22 ـ ـ 60

Drillـ1
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14ـ2ـ انواع و مشخصات قوطی کلید و پریز
جدول7ـ2ـابعادقوطیکلیدوپریز

سانتیمترمربع6×6ابعاد)طولوعرض(
سانتیمتر4عمق

سانتیمتر1/5حداقلفاصلهدوقوطیبههنگاماتصال

جدول8ـ2ـمشخصاتتابلوفیوز

15ـ2ـ مشخصات تابلو فیوز مینیاتور )مطابق شکل تابلو در کتاب درسی(

12عددی8عددی6عددی
A230266334
B186188225
C208244287
D180180208
E272731
F727272

جدول9ـ2ـلولههایپالستیکی

16ـ2ـ مشخصات لوله های پالستیکی

شماره
(pg)1113/5162129لوله

لولههای
پالستیکی

قطرداخلی
لوله)میلیمتر(

16/41819/925/534/2

سطحمقطعسیم

)میلیمترمربع(

1/546
2/5356
42446

2356ـ6
236ــ10

درجدول9ـ2اندازهوسایزلولههایپالستیکیوتعدادسیمهاییکهمیتواندرونآن
سیمکشیکردآوردهشدهاست.



34

17ـ2ـمشخصات چند نمونه سشوار صنعتی

18ـ2ـ مشخصات لوله های فوالدی برق

جدول10ـ2ـسشوارصنعتی

جدول11ـ2ـلولههایفوالدیبرق

سشوارصنعتی

220 220 220 ولتاژتغذیه)ولت(
2000وات 1800وات 1800وات توان)وات(

50تا650 50تا570 50تا600 دمایهوای
خروجی)سانتیگراد(

790گرم 800گرم 800گرم وزن)کیلوگرم(

قطرخارجیسایزاستانداردلوله
لوله)میلیمتر(

ضخامتورق
لوله)میلیمتر(

PG1118/61
PG13/520/41
PG1622/51
PG2128/31
PG29371
PG3647 1/51/25ـ
PG42541/51/25ـ
PG4859/3 1/51/25ـ

2ـ10ـ مشخصات طول رولپالگ
جدول19ـ2ـپیچورولپالگ

6 6 8 10 قطرسوراخکاری
35 50 50 60 طولرولپالگ
45 60 60 75 حداقلعمقسوراخکاری
5 5 6 8 اندازهپیچمناسب
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جدول13ـ2ـانواعدریلشارژی
20ـ2ـ مشخصات چند نمونه دریل شارژی

دریلشارژی

منبعتغذیه باتری باتری باتری
ولتاژورودی 14/4ولت 12ولت 10/8ولت
قابلیتکنترل
سرعت
سرعتگردش
آزاد

350ـ1200دور
بردقیقه 1300دوربردقیقه

سیستمگردش راستگرد,چپگرد راستگرد,
چپگرد راستگرد,چپگرد

قفلسوییچ
حداکثرقطر

سوراخکاریدر
مصالح

Xمیلیمتر 6میلیمتر

ابعاد 24×20×9
سانتیمتر

6و29×8و25×6و9
سانتیمتر

وزن 1/6کیلوگرم 1/1کیلوگرم
مشخصاتباتری CdـNiنوعباتری IonـLiباتری IonـLiجنسباتری

سایرمشخصات

36Nmـ20
حداکثرگشتاور
قطرسهنظام:

8ـ10میلیمتر
وزنبستهبندی:
4/5کیلوگرم

ظرفیتنگهداریشارژ:
نیمساعتبهطورمداوم
دفترچه همراه به

راهنما

کمحجم و سبک
جهتبهبوددید
LEDشب در 

دارایقالب
کمربندبرای

نقل و حمل
آسانتر

مدتزمانشارژ:3ساعت
مدتزمانشارژدهی:
180ساعت
باشارژکاملحدود100

پیچرامیتوانبست
LEDسنجش
میزانشارژباچراغ
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21ـ2ـ مشخصات مته و سرپیچ گوشتی
جدول14ـ2ـمشخصاتَسرپیچگوشتی

محتویاتمجموعه

نگهدارنده
آهنرباییعمومی 1عدد

8عددمته
همهکاره)اندازهها

بهمیلیمتر(
10×1ــ3×1ــ4×1ــ5×1ــ5,5×1ــ6×1ــ7×1ــ8×1

25عددسرپیچ
گوشتی

1×PH3،2×PH2،2×PH11ـ×PH0

1×PZ3،2×PZ22ـ×PZ11ـ×PZ0

1×S7،1×S61ـ×S4

T10×1ـT15×1ـT20×1ـT25×1ـ
1×T401ـ×T30

1×Hex6،1×Hex5،1×Hex4،1×Hex3

متهخزینه 1عدد

22ـ2ـ مشخصات داکت پالستیکی

جدول15ـ2ـمشخصاتداکتپالستیکی

90×3540×6040×6040×5060×4040×5040×4030×3035×3030×2015×2025×1020×10ساده

35×6040×6040×4060×90شیاردار
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حروفواردمصرف
مشخصه

NYAسیمتکالباروکشپالستیکبرایسیمکشیساختمان

NYAFسیمافشانباروکشپالستیکبرایسیمکشیساختمان

NSYAسیممخصوصباروکشپالستیکبرایسیمکشیساختمان

NYMسیممقاومدرمقابلرطوبت

NYZسیمباروکشپالستیکمخصوصبرایروشناییولوازمخانگی

NYFAسیمبرایمصرفلوستروچراغها

NYFAZسیمدورشتهایبرایمصرفروشنایی)دوال(

Yسیممکالمهوخبری

Tسیمکواکسیال

جدول16ـ2ـانواعسیمباعالمتاختصاريونوعمصرف

بخش سوم 

سیمهایمتداولدرسیمکشیساختماندراندازههای1/5و2/5میلیمتر
مربعهست.بهتراستبرايسرعتعملودقتدرروکشبرداريدهانه

سیملختکنمتناسبباایندواندازهتنظیمشود.
هرچهطولسیمبیشترشودمقاومتآندربرابرعبورجریانبیشتر

خواهدبود.
هرچهسطحمقطعسیمبیشترشودجریانراحتترعبورمیکند.

23ـ2سطحمقطعسیمهایدایرهای،برحسبمیلیمترمربعازرابطه
و مقطع Aسطح فوق، فرمول در که میآید دست به  DA π=

2

قطرهادیآناست.مشخصاتانواعسیمدرجدول16ـ2آوردهشدهاست.4
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24ـ2ـ جدول طول،سطح مقطع و جریان مجاز سیم ها: دراینجدول
شدتجریانمجازسیمبرحسبآمپربرايمقاطعمختلفسیمدرسهحالت

مختلفبیانشدهاست.)جدول17ـ2(

مقطعسیمبهمیلیمتر
مربع

شدتجریانمجازسیمبرحسبآمپر
سیمهایباعایقتا

حداکثر3سیمدرهرلوله
کابلهای
رویکار

سیمهای
هوایی

0/754610
161015
1/5101520
2/5152025
4202535
6253550
10355060
16506080
256080100
3580100125
50100125160
160200ـ70
200225ـ95
225260ـ120
260300ـ150
300350ـ185
350430ـ240
430500ـ300

جدول17ـ2ـحداکثرجریانمجازسیمهایاستانداردشدهمسی

25ـ2ـ سطح مقطع سیم مس و آلومینیوم جدول 17ـ2سطح مقطع سیم 
مس و آلومینیوم و محاسبه افت ولتاژ در طول سیم.

درشکلطولهرمدارروشناییتکفاز20متروسطحمقطع2/5
میلیمترمربعوجریانآن20آمپراست

شکل7ـ2ـطولسیم:50متر،سطحمقطع:20میلیمترمربع

درشکل1ـ3طولوسطحمقطعنشاندادهشدهاست.


سطحمقطع

طول
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phase circuitـSingle

c.s.a in mm2 Lightingmotor power

upـStartNormal service

ϕ =1coscosCu Al

3010/6241/5
186/414/42/5
11/24/19/14
7/52/96/1610
5/41/73/71016
2/81/152/361625
1/80/751/52535
1/290/61/153550
0/950/470/865070
0/640/370/6470120

باتوجهبهجدول3ـ3افتولتاژیکهدرانتهایمدارروشنایی
ایجادمیشودچقدراست؟

)ازافتولتاژقبلازنقطهA  درسهفازصرفنظرشدهاست(
U =K.IB.L =18×20×0,02=7/2V∆دراینرابطهبایدطولسیم

برحسبکیلومترقراردادهشود.

26ـ2ـ انواع المپ و بهره  نوری )شار( آنها

جدول19ـ2ـالمپکممصرفوشارنوری

توانالمپنوعالمپردیف
)W(

شار
نوری
)lm(

طولعمر
نوعسرپیچ)ساعت(

1TripleCFL20120010000فشردهE27
2FPL362900100002فشردهG11

3CFL1595010000فشردهمارپیچیE14,E27

4CFL4U85500010000فشردهE27,E40

جدول18ـ2ـافتولتاژدرسیم
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جدول20ـ2ـجدولجریاننوریالمپها

27ـ2ـپیك مصرف

از نیمساعتقبل ایرانحدوداً ساعاتاوجمصرفدر
اذانمغربو3/5ساعتبعدازآناست.

جریانتوانمصرفینوعالمپ
نوری)لومن(

1001360المپرشتهای100wمعمولیشفاف
1001360المپرشتهایشفافwمعمولیمات100
402600المپفلورسنتباپوششفسفرهالوفسفات

363350المپفلورسنتباپوششفسفرترایبند

11630المپفلورسنتفشرده)CFL()کممصرف(

201200المپفلورسنتفشرده)CFL()کممصرف(

231500المپفلورسنتفشرده)CFL()کممصرف(

جدول21ـ2ـشدتروشنایی

28ـ2ـ جدول شدت روشنایی
درمحاسباتروشناییمقدارشدتروشناییباتوجهبهمحلموردنظر
ازجداولیاستخراجوانتخابمیشودکهاینمقادیربرپایۀاستاندارد
صورت مختلف استانداردهای یا و کشورها در که آزمایشهایی و
بر 21ـ2 جدول در مقادیر این مجموعۀ باشد. تعیینشده گرفته،

اساساستانداردایرانتهیهوآوردهشود.

پیشنهادیحداقلمحل

محلهایمسکونی
70200اتاقنشیمنوپذیرایی

150500اتاقمطالعه)نوشتنوخواندنکتابومجلهروزنامه(
100200آشپزخانه)ظرفشویی،اجاقومیز(

اتاقخواب:
ـروشناییعمومی

ـروشناییتختخوابومیزتوالت

50
200

100
500

حمام:
ـروشناییعمومی

ـآیینه)برایاصالحصورت(

50
200

100
500

100150پلکان
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50150راهرو،سرسراوآسانسور
دفاتروادارات

200500تمامکارهایعمومی
300600ماشیننویسیومحلدیکتهکردن

300600حسابداریوماشینهایحسابواندیکاتورنویسی
100300بایگانی

500100اتاقنقشهکشی
200500اتاقکنفرانس

150500اتاقانتظارواطالعات
100150پلکان

50150راهرو،سرسراوآسانسور
کتابخانه

100200قفسهها)درسطحقائم(
100200سالنمطالعه

مثال1:
اگربخواهیمروشناییفضاینشاندادهشدهدرشکل8ـ1راباالمپ
فلورسنتفشرده)کممصرف20W(تأمینکنیمشدتروشناییچند

لوکس)Lux(خواهدشد؟
حل:

طبقجدول19ـ2المپفلورسنتفشرده)کممصرف20W(دارای
شارنوری1200لومناست.

)شکل8ـ2(

=شدتروشنایی)لوکس(شارنوری
مساحت
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مثال2:اگربخواهیمبااستفادهازجدولجریاننوریروشنایییک
اتاقبایگانیبامساحت12مترمربعراتوسطالمپفلورسنتباپوشش
فسفرهالوفسفاتتأمینکنیمآیاانتخابالمپصحیحاست؟اتاق

E LUX.
A
ϕ= = =2900 241

12 دارد نیاز لوکس به300 بایگانی

در و فضا از نوری،کهدرقسمتی مقدارشار : نور  29ـ2ـ شدت 
جهتمعینینهدرتمامجهاتازمنبعنورانیمنتشرمیشود،شدت
نورنامندوواحدآنشمعیاکاندال)CD(استشکل9ـ2.باتوجه
درجهت را نور )رفلکتور( منعکسکننده دارای المپهای بهاینکه
خاصیازفضامنتشرمیکنند.لذامیزاننورخارجشدهازآنهاباواحد
کاندالمعرفیمیشود.بنابراینبدیهیاستکهدوالمپبامشخصات
یکسانوکاماًلمشابهکهتنهازوایایرفلکتورآنهابایکدیگرمتفاوت
بیشتری نور شدت است کوچکتر آن رفلکتور زاویه آنکه است،
داردچراکهدرعملکلشارنوریمنتشرشدهازالمپدرزاویه

محدودتریمتمرکزمیشودولذاشدتنوربیشترمیشود.
)WFL(50استانداردبارفلکتورWبرایمثالشدتنوریکهالوژن
)SP(8درجهبرابر1500کاندالوشدتنورهمینالمپبارفلکتور

10درجهبرابر8200کاندالست.

)شکل9ـ2(
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بخش چهارم 
30ـ2ـ  دسته بندی هادی ها:

جدول22ـ2ـکالسسیمهایافشان

معرفی را ازهادیها مشخصي تعداد ENـPN 60228 استاندارد
میکند)جداول22ـ2و23ـ2(

کالس1:هاديبهعنوانیکتکسیمدرکابلبراينصبدائميدر
نظرگرفتهمیشود.

کالس2:هادينیمهافشاناستانداردشدهبراينصبکابلدرنظر
گرفتهمیشود.

کالس5:هاديچندرشتهایانعطافپذیر
کالس6:هاديچندرشتهايبسیارانعطافپذیر

سطح 
)mm2(مقطع

كالس2)نيمه افشان
)k

تعداد سيم ها در 
قطر بيروني سيم

تعداد سيم ها 
در ا قطر 

بيروني سيم

كالس 5
)R افشان(

تعداد سيم ها 
در قطر 

بيروني سيم

كالس 6
تعداد سيم ها 

در قطر بيروني 
سيم

1 0/43×7 0/43×7 0/2×32~ 0/15×56~
1/5 0/52×7 0/52×7 0/25×30~ 0/15×84~
2/5 0/67×7 0/41×19 0/25×50~ 0/15×140~
4 0/85×7 0/52×19 0/3×56~ 0/15×224~
6 1/05×7 0/64×19 0/3×84~ 0/2×192~
10 1/35×7 0/51×49 0/4×80~ 0/2×320~

تا٪40ازحجملولهوبرای برایکابلهایMVوLVتکرشته
کابلهایMVچندرشتهایتا٪53ازحجملولهوبرایکابلهای
LVچندرشتهایبین٪40ـ30حجملولهرامیتوانباکابلپرنمود.

آیامیدانیدکابلهایتکمفتولیونیمهافشاننسبتبهکابلهای
افشانمقاومتکمتریدارند.



44

جدول24ـ2ـجریانمجازسیمهایافشان

آیامیدانیدبرایهرسطحمقطعازکابلهاجریانمجازتعریف
شدهاست.

به  درنهایت آنها انتقال و مسیرها و لولهها داخل تعدادسیمهای
تابلويمینیاتوريومحلاینتابلوقابلتوجهاست.

ـدرموردظرفیتمجازهرلولهباسایزPG11,13/5,16 برايعبور
تعدادسیمکافيواستانداردتوضیحآوردهشود.

میلیمتر 3×1/5 روشنایيحداقل درسیستم سیم مقطع ـسطح
مربعوپریزها2/5×3میلیمترمربعکمترنباشد.

ـقطرسیمتلفنودرببازکنحداقل0/6میلیمترانتخابشود.
ـسطحمقطعکابلکولرآبيحداقل1/5×5میلیمترمربعوبرقرسانی
بهجعبهکلیدمربوطهحداقل2/5×3میلیمترمربعاجراشودوسطح
مقطعکابلتغذیهگازي)اسپیلت(متناسبباتوانآنانتخابشود.

ترجیحاً و مصرفی توان به توجه با آسانسور کابل مقطع سطح ـ
ظرفیتونوعکاربريانتخابشود.

ـسطحمقطعکابلوروديواحدهابرايتکفاز25آمپرحداقل4×3

مقطعسیم )A(جریانمجازدرهوابرحسبآمپر

2/5mm2 18

4mm2 25

6mm2 34

10mm2 44

16mm2 60

جدول23ـ2ـمقاومتسیمهایافشان

سطحمقطعسیم مقاومتمفتولیونیمهافشان
برحسباهم

مقاومتافشانبرحسب
)Ω(اهم

2/5mm2 7/41 7/98
4mm2 4/61 4/95
6mm2 3/08 3/3
10mm2 1/83 1/91
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میلیمترمربعوتکفاز32آمپرحداقل6×3میلیمترمربعبراي
سهفاز25آمپرحداقل4×4میلیمترمربعوسهفاز32آمپر6×5

میلیمترمربعانتخابشود.
ـرنگسیمارتزردیازردبانوارسبز،رنگسیمنولآبيورنگ

سیمفازسیاه،قرمزویاقهوهایاجراگردد.
ـسطحمقطعسیمارتتا16میلیمترمربعبایستيباسطحمقطع

سیمفازونولبرابرباشد.
روشنایي نقطه 12 حداکثر رعایت روشنایي فیوز درخطبندي ـ

)معموالًضرورياست.(
برايهرمدار ـدرخطبنديفیوزپریزهارعایتحداکثر12پریز
ضرورياست)بهشرطآنکهمصرفاز16آمپربیشترنباشد(والبته

خطهایمستقلپریزبرايیخچالولباسشوییتوصیهمیشود.
مجزا كردن مسير مصرف كننده های پرقدرت : مصرفکنندههای
سر دو ولتاژ درنتیجه میکشند. شبکه از زیادی جریان پرقدرت
مصرفکنندهرابهاندازه2R.IکهدرآنRمقاومتیکسیموIجریان
مداراست،کاهشمیدهند.اگربهاینمسیرمصرفکنندههایدیگری
نیزوصلشوند،جریانمدارافزایشمییابدودرنتیجهافتولتاژازمقدار
مجازبیشترشده،باعثکاهشبیشازحدمجازولتاژدوسرمصرفکننده
میشودازاینروتوصیهمیشودکهبرایهریکازمصرفکنندههای
پرقدرتمثلاجاقبرقی،آبگرمکنبرقیوغیرهازمسیرجداگانهای

استفادهشود.

توان مصرفی المپ معمولی 
رشته ای )وات(

ميزان نور خروجی )لومن( توان مصرفی المپ 
آفتابیكم مصرف )وات( مهتابی

40 500 450 9
60 600 550 11
75 800 750 15
100 1000 900 18
150 1500 1400 23

25ـ2ـبهرهنوریمصرفکننده)روشنایی(
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31ـ2 کولرآبی در توان های مختلف:

جدول26ـ2ـمشخصاتفنیانواعکولرآبی
پ
پم

ات
خص

مش

زن
و

)k
g(
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بخش پنجم 

:1 RCBO 32ـ2ـاصول حفاظت دیفرانسیلي و عملکرد

بیندومیدانمغناطیسياست.واحد برمبنایاختالف اساسکار
قطعکنندهمدارتشخیصجریاننشتیبهیکجریانحداقل500

میلیآمپرمجهزاست.
ازطرفيحداقلجریانخطرناکبرايانسان50میلیآمپراست،
استانداردنیازبهاستفادهازدستگاههایدیفرانسیلباحساسیتباال

30میلیآمپراست)شکل10ـ2(.

شکل10ـ2ـحفاظتدیفرانسیلیکلیدمحافظجان

Residual Circuit Breaker Over Current ـ1

از30 اختالف این میزان اگر
Cرله توسط باشد میلیآمپر

فرمانقطعصادرمیشود.

از بخشی بدنه اتصال ایجاد با
جریانبهزمینمنتقلمیشود
درنتیجهبینجریانمسیررفت
AوبرگشتBاختالفبهوجود

میآید.

دراینحالتجریانواردشدهبه
باروجریانبرگشتبهدلیلعدم
خطابرابربودهورلهوصلمیماند.
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33ـ2ـ  ولتاژ تماس و ولتاژ گام:

ج

)شکل11ـ2(

الف

ب

UB =

US =

E1
= 20m

E2

v

20m20m

20m 20m

v

ولتاژتماس:اختالفپتانسیلایجادشدهدربدنهنگامبرقگرفتگی
ولتاژگام:اگراختالفپتانسیلایجادشدهV1وV2رویدوپایفردی
باعثعبورجریانازبدناوشودبهاینولتاژ،ولتاژگامگفتهمیشود

)شکل11ـ2(.
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34ـ2ـ مراحل تنفس مصنوعي به صورت زیر است:

شکلالف(بازکردنمسیرگلو

شکلب(واردکردنمجرایهوا

شکلد(دمیدندرمجرایهواشکلج(جلوگیریازخارجشدنهوا

شکلو(بازکردنمسیرهواشکلهـ(طرزقراردادنمصدوم

شکلح(بیرونراندنهواشکلز(دمیدن

شکل12ـ2ـمراحلتنفسمصنوعی
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35ـ2ـ عکس العمل فیزیولوژیکي بدن در برابر برق گرفتگي

RCD 36ـ2ـ تست صحت کلید

جدول28ـ2تستکلیدمحافظجانس
وضعيت RCDجریان تستنوع تستردیف

قطعنکند15mA٪50)نصفجریان(1
در200میلیثانیهقطعکند.30mA٪100)جریاننامی(2
در40میلیثانیهقطعکند150mA٪500)پنجبرابرجریاننامی(3

نوعجریان شدت
جریان)میلی

جریانمتناوب)50تا60هرتز(آمپر( جریانمستقیم

احساسعبورجریان،لرزشکمانگشتان
دست محسوسنیست 0/6تا1/5

لرزششدیدانگشتاندست محسوسنیست 2تا3

تشنجدستها دردباخارش،احساس
گرما 5تا7

دستهابهسختیتکانمیخورد
ولیمیتوانآنهاراازالکترودهاجدا
نمود؛دردشدیددرانگشتانومفاصل

دستها،بیحسیدستها.

احساسگرمایشدید 8تا10

تشنجعضالتتاشانههاادامهمییابد،
دردشدیدیاحساسمیشود:تماسبا
الکترودهاراتا35ثانیهمیتوانتحمل

کرد.

احساسگرمایشدید 11تا12

امکانرهاکردنالکترودهامشکل
استوتماسباالکترودهاراتا15ثانیه

میتوانتحملکرد.
احساسگرمایشدید 13تا14

رهاکردنالکترودهاغیرممکناستو
دستهادچارتعرقمیشوند. احساسگرمایشدید 15

دستهاناگهانفلجمیشوند،الکترودها
رامیتوانرهاکرد،دردشدیدعارض
میشودوتنگینفسبهوجودمیآید.

احساسگرمایشدید،
انقباضکمعضالتدست 20تا25

نفسبندمیآیدودربطنهایقلب
لرزشبهوجودمیآید.

احساسازدیاد
گرما،انقباضعضالت،تشنج

وسختیتنفس
50تا80

اگرقطعنفسپیشازسهثانیهطول
بکشدقلبفلجمیشودوحرکت

بطنهایقلبقطعمیگردد.
بندآمدننفس)خفگی( 90تا100

جدول27ـ2
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بخش ششم 
37ـ2ـشما هاي فني  وحقیقي قطعات الکتریکي

شکل13ـ2ـعالمتختصاریپریز
تلفنوآنتن

شکل14ـ2ـعالئماختصاریپریزبااتصالزمین

شکل15ـ2ـعالمتاختصاریکلیددوبل

شکل17ـ2ـشماهایفنیوحقیقیشکل16ـ2ـعالئماختصاریکلیدیکپل
کلیدتبدیل

شکل4ـ6ـعالئماختصاریچک

الف(شمایحقیقیب(شمایفنی

ب

الف
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38ـ2ـجدول عالئم الکتریکی قطعات الکتریکی
جدول29ـ2ـعالئمالکتریکی

عالئمناموسیله
عالئمالکتریکیناموسیلهالکتریکی

المپسیگنالزنگازنوعچکشی

المپرشتهایبیزر،ویبراتور

زنگاخباردربازکن

المپفلورسنتدهنی)میکروفن(

سیمزیرکارگوشی

سیمعایقشدهدرلولهعایق)نوعبلندگو
لولهرانیزمیتوانذکرکرد(

جعبهتقسیمآالرم)بوق(

ماشینلباسشوییبخاریبرقی

ANDماشینظرفشوییعضوـ

هادی)سیم(فازبهطور
اجاقبرقیکلی

آبگرمکنهادیویژه،مثاًلسیمنول
سیممحافظ،مثاًلبرای
زمینکردن،نولکردن

یااتصالحفاظتی
پریزدوبلباکنتاکتمحافظ

پریزسهفازباکنتاکتمحافظسیمسیگنال
سیمروکارسیمتلفن

بادبزن،ونتیالتورفیوز،بهطورکلی

موتورالمپاحتیاط

یخچالچراغخطر

فریزرالمپقابلقطع

المپیاالمپاحتیاط
فیوزاضافی)المپدوکنتاکت(
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شمایحقیقیشمایفنیناموسیلهشمایحقیقیشمایفنیناموسیله

کلیدیکپلکلیدتبدیل

کلیدگروهیکلیدصلیبی

کلیددوپلرله،کنتاکتور

رلهجریانضربهای
المپرشتهایبا

بدنهزمین)حفاظت
شده(

رلهزمانی

المپیادومسیر
جریانوتعداد
المپهایهر

مسیرجریاناینجا
یکالمپودو

المپ

ترانسفورماتور

دکمهفشاری
باکنتاکتکار

)معموالًباز()شستی
استارت(

دکمهفشاری
باکنتاکت

استراحت)معموالً
بسته(

)شستیاستاپ(

پریزباکنتاکت
محافظ)پریزشکو(

)یکتایی(

المپباکلید

انشعابباجعبه
تقسیمباتغذیهاز

سمتچپ

ادامۀجدول29ـ2ـعالئمالکتریکی
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39ـ2ـ شماي حقیقي و فني مدار هاي الکتریکي سیم کشي مسکوني

شکل18ـ2ـشمایحقیقیمدارکلیدیکپل

شکل19ـ2ـشمایفنیمدارکلیدیکپل

شکل20ـ2ـشمایحقیقیمدارکلیدیکپل

شکل21ـ2ـشمایمسیرجریان
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شکل22ـ2ـشمایمسیرجریان

شکل23ـ2ـمدارالمپفلورسنت
باکلیدیکپلوپریز

شکل24ـ2ـشمایفنیمدارکلیددوبل

شکل15ـ6ـشمایمسیرجریانکلیددوبلشکل25ـ2ـشمایحقیقیمدارکلیددوبل
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شکل26ـ2ـشمایفنیکلیدتبدیل

شکل27ـ2ـشمایحقیقیکلیدتبدیل

شکل28ـ2ـشمایمسیرجریانکلیدتبدل
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شکل29ـ2ـشماییکخطیرلهراهپله

شکل30ـ2ـشمایحقیقیرلهراهپله

شکل31ـ2ـمسیرجریانرلهراهپله
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شکل32ـ2ـانواعاتصالزمین

)FI(شکل33ـ2ـعملکردرلهمحافظجان
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مقطعسیمبهمیلیمتر
مربع

شدتجریانمجازسیمبرحسبآمپر

سیمهایباعایقتا
حداکثر3سیمدر

هرلوله
سیمهایکابلهایروکار

هوایی

0/754610
161015
1/5101520
2/5152025
4202535
6253550
10355060
16506080
256080100
3580100125
50100125160
160200ـ70
200225ـ95
225260ـ120
260300ـ150
300350ـ185
350430ـ240
430500ـ300

بخش هفتم 

جدول 30ـ2ـ حداکثر جریان مجاز سیم های استاندارد شده مسی

40ـ22ـسیموسایزلوله
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حروفمشخصهمواردمصرف

NYAسیمتکالباروشپالستیکبرایسیمکشیساختمان

NYAFسیمافشانباروکشپالستیکبرایسیمکشیساختمان

NSYAسیممخصوصباروکشپالستیکبرایسیمکشیساختمان

NYMسیممقاومدرمقابلرطوبت

NYZسیمباروکشپالستیکمخصوصبرایروشناییولوازمخانگی

NYFAسیمبرایمصرفلوستروچراغها

NYFAZسیمدورشتهایبرایمصرفروشنایی)دوال(

Yسیممکالمهوخبری

Tسیمکواکسیال

جدول31ـ2ـمشخصهانواعسیم

شکل34ـ2ـمقایسهعمرالمپمعمولیوکممصرف

ÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅ∂¥
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پ
نامالم

خصوصیات

متالهالید
(M

H
) Lam

p
بخارسدیمپرفشار
(H

PSV
) Lam

p
بخارسدیم

(SV
R) Lam

p
بخارجیوه

(H
PM

V
) Lam

p

هالوژنتنگستنقلمی
Linar

ص)تزیینی(
هالوژنخا

ک
کرونی بارفلکتوردی

مزایا
بهرهنوریباال
طولعمرزیاد

بازدهنوریبسیارباال
طولعمرزیاد
شارنوریزیاد

بازدهنوریبسیارباال
طولعمرزیاد
شارنوریزیاد

عدمنیازبهراهانداز

راندماننوریباال
طولعمرطوالنی
شارنوریزیاد

عدمنیازبهراهانداز
ب
تمناس

قیم

نیازبهراهاندازندارد.
نیازبهراهاندازندارد.

کاربرد

پروژکتورها
سالنهایسینما،تئاترو
استادیومهایورزشی
نورپردازیوزیباسازی

روشنایی
گراهها

خیابانهاوبزر
زیباییاماکنعمومی
وتفریحیروشنایی

عمومی

روشناییخیابانهاو
گراههازیبایی

بزر
اماکنعمومی

وتفریحیروشنایی
عمومی

جایگزینیبهجای
پهایبخارجیوه

الم

خیابانهاوجادهها
روشناییمعابرـروشنایی

عمومی
فروشگاههاـمحیطهای

صنعتی

ویترینمغازهها
گالریهای

تبلیغاتی هنریـکارهای
روشناییمنازل

کارهایتزیینیوتبلیغاتی

مشخصههای
فنیچند

نمونه
شارنوری

توان
شارنوری

توان
شارنوری

توان
شارنوری

توان
شارنوری

توان

پها
جدول32ـ2مقایسهانواعالم
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LM
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32000
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34000
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400
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نورسفیدودرخشنده
نورسفیدودرخشنده

پ
گنورالم

رن
سفیددرخشان

سفیدـطالیی)زرد(
سفیدوسفیدـطالیی

سفید
4200

درجهحرارت
گ

رن
)کلوین(

5900ـ4300
2050ـ2000

2050ـ2000
4000ـ3600

لولهایشفاف
استوانهایشفافلولهای

شکلحباب
شدار)مات(

بیضویپوش
شداروشفاف

بیضویپوش
استوانهایشفاف

شدار)مات(
بیضویپوش

شدار)مات(
بیضویپوش
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Pgجدول33ـ2ـگنجایشسیمهادرلولههایفوالدی

جدول34ـ2ـگنجایشسیمهادرلولههایفوالدیمیلیمتر

سطحمقطعسیمبه
میلیمترمربع

گنجایشتعدادسیمهادریکلولهفوالدی
23456

1/51111111111
2/51111111111
411111113/516
6111113/51621
1013/516212129
162121212929
252129293636

سطحمقطع
سیمبه

میلیمترمربع

اندازهاسمیلولههایمیلیمتری

32میلیمتر25میلیمتر20میلیمتر16میلیمتر

جداره
نازک

جداره
ضخیم

جداره
نازک

جداره
ضخیم

جداره
نازک

جداره
ضخیم

جداره
نازک

جداره
ضخیم

187131222193835

1/576121019173331

2/5549815132624

433651091716

63254771312

324487ــ10

3365ـ2ــ16

2243ــــ25
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سطحمقطعسیمبه
میلیمترمربع

اندازهاسمیلولههایاینچی

اینچ ـــ5
8

اینچ ـــ3
4

اینچ1اینچ

جداره
نازک

جداره
ضخیم

جداره
نازک

جداره
ضخیم

جداره
ضخیم

جداره
ضخیم

18712102135

1/5761091831

2/565881424

43354916

63243712

3247ــ10

35ـ2ــ16

23ــــ25

جدول35ـ2ـگنجایشسیمهادرلولههایفوالدیاینچی

4ـــ11
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سطحمقطع
سیمبه
میلیمتر

مربع

اندازهاسمیلولههای(P.V.C) اینچی

اینچ1اینچاینچمیلیمتری

جداره
نازک

جداره
ضخیم

جداره
نازک

جداره
ضخیم

جداره
نازک

جداره
ضخیم

جداره
نازک

جداره
ضخیم

17612920193530
1/56510818183126
2/5548614132421
43254981613
62243761210
224476ــ10
3355ــــ16
2233ــــ25

سطحمقطعسیمبه
میلیمترمربع

اندازهاسمیلولههایپولیکا)P.V.C(میلیمتری
Pg11pg13/5pg16pg21

19/925/5میلیمتر18میلیمتر1/6میلی متر
میلیمتر

17122034
1/56111830
2/5581423
435915
624712
247ـ10
235ـ16
22ــ25

جدول36ـ2ـگنجایشسیمهادرلولههایP.V.Cمیلیمتری

جدول37ـ2ـگنجایشسیمهادرلولههای(P.V.C) اینچی

ـــ5
8

ـــ3
4

4ـــ11
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اندازهکابلازنوعNYYولولهفوالدیوقطرخارجیآنها

سطحمقطعکابلmm2قطرخارجیکابلmmاندازهلوله

pg217/81/4

pg298/31/6

pg299/31/10

pg2910/71/16

pg1112/41/25

pg1113/61/35

pg13/515/41/50

pg1617/31/70

pg2910/62/1/5

pg2911/82/2/5

pg2913/32/4

pg2914/32/6

pg3631/53/50

pg4235/63/70

pg4841/03/95

جدول38ـ2ـانتخابلولهفوالدینسبتبهتعدادرشتهوسطحمقطعکابل
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جدول39ـ2ـانتخابلولهفوالدینسبتبهتعدادرشتهومقطعکابلهایمختلف

اندازهکابلازنوعNYY ولولهفوالدیوقطرخارجیآنها

سطحمقطعقطرخارجیکابلmmاندازهلوله
mm2کابل

pg117/81/4

pg118/31/6

pg119/31/10

pg1110/71/16

pg1112/41/25

pg13/513/61/35

pg1615/41/50

pg2917/31/70

pg1110/62/1,5

pg1111/82/2,5

pg1113/32/4

pg13/514/32/6

شکل35ـ2ـفاصلۀاستانداردپریزهاوکلیدها
جدول40ـ2ـمحاسبهافتولتاژدرسیم
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فصل 3
اصول، قواعد روابط پایه و تجهیزات کارگاهی
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بخش اول: مباني برق و مدار هاي الكتریكي

1ـ3 روابط اساسی در مدارهای الکتریکی:

بادرنظرگرفتنV)ولتاژ(،I)جریانالکتریکی(،R)مقاومتاهمی(،
P)توانالکتریکی(روابطزیربرقراراست.

توانالکتریکیبارابطهP=V.Iمعرفیمیشودواحدتوانالکتریکی
وات)W(است.باترکیباینرابطهدرروابطباال،روابطزیرنیزبرقرار

است.

V

V V

V V V

)πشکل1ـ3ـسهشکلقانوناهم)نمودار

V

V

V V V V
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2ـ3ـ اتصال مقاومت ها و پیل ها:
الف(اتصالسری)متوالی(:

ب(       اتصال موازی: 

شکل2ـ3ـمدارسریباnمقاومت

شکل3ـ3ـافتولتاژدرمقاومتسری

شکل4ـ3

V

V V
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3ـ3ـ مقادیر مؤثر و متوسط

ج( اتصال پيل ها

شکل5ـ3ـاتصالباتریهابامقاومتداخلیبهصورتسریوموازی

شکل6ـ3ـمقادیرمؤثرومتوسطولتاژ

V

V V

V VV
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4ـ3ـ مقاومت الکتریکی

شکل7ـ3ـتعریفآمپر

شکل8ـ3ـپارامترهایمهمدریکسلف

شکل9ـ3ـرابطهمقاومتالکتریکیومتغیرها

ضریبحرارتیمنفی

مقاومت

درجهحرارت

درنقطۀاندازهگیری
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نمودار10ـ3ـهدایتمخصوصفلزاتمختلفنسبتبهمس

شکل11ـ3ـمقایسههادیهایخوب
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ـ 3ـ چگالی جریان :اگرچگالیجریانباحرفJوسطحمقطع 5
 IJ

A
= سیمحاملجریاننشاندادهشودمقدارچگالیجریانبرابر

است.
عبور سیم مقطع سطح میلیمترمربع هر از که جریانی شدت

میکند،تراکمجریاننامیدهمیشودوآنراباjنشانمیدهند.

دراینرابطهIجریانعبوریازسیمبرحسبآمپروAسطحمقطع
سیمبرحسبمیلیمترمربعاست.دردوسیمباسطحمقطعمساوی
هرچهتراکمجریان)J(بیشترباشد،گرمایایجادشدهدرسیمنیز

بیشترخواهدبود.
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جدول1ـ3ـویژگیهایسریمقاومتی
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6ـ3ـ اتصال موازی مقاومت ها
هرگاهدویاچندمقاومتمطابقشکلروبهروبهیکدیگراتصالداده

شونداتصالمدارراموازیگویند.

جدول2ـ3ـویژگیهایمدارهایموازیمقاومتی

R2R1 R3 Rn Vn

VT

I n

V2V1 V3

I 3I2I1I t
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7ـ3ـویژگیهایمدارهایخازنی
تمامیخصوصیاتولتاژیوجریانیمدارهایخازنیسریوموازی
درجریانمتناوبمشابهمدارهایسریوموازیمقاومتیاست.فقط
ازنظرمحاسبهدوعاملظرفیتخازنیوراکتانسبایکدیگرتفاوت
دارندکهدرمحاسبهآنهابهنکاتزیربایدتوجهکرد)شکل12ـ3(.

8  ـ3ـ ویژگی های مدارهای سلفی
تمامیخصوصیاتولتاژیوجریانیمدارهایسلفیسریوموازی
درجریانمتناوبمشابهمدارهایسریوموازیمقاومتیاستفقط
دوعاملضریبخودالقاییوراکتانسوجوددارندکهدرمحاسبهآنها

بهنکاتزیربایدتوجهکرد)شکل13ـ3(.

)شکل12ـ3(

)شکل13ـ3(

ÅÅ±≥

vHKÝ ÈU¼—«b� ÈU¼ÅvÖó¹Ë
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10ـ3 ـ مقدار مؤثر و متوسط

)C( 9ـ3ـ بررسی مدارهای خازنی

شکل14ـ3ـمدارخازنی

شکل15ـ3ـمقادیرمؤثرومتوسطوروابطآن

Vm

Vm−

T
2

T

Vm−

Vm+

(I    V) AC

I e Ve

(I    V) DC

IV

t t00
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شکل16ـ3ـساختارتوسعهوصالحیتحرفهایرشتهبرق)الکتروتکنیک(

بخش دوم: توسعه حرفه ای و هدایت تحصیلی
11ـ3ـ تعریف توسعه حرفه ای:توسعهحرفهایبهمعناییافتن
انتخابشدهاست، پیشرفتدرشغلوحرفه و مسیرجهترشد
بهعبارتدیگربااطالعازمسیرتوسعهحرفهایمیتوانمسیرترقی

وحرکتبهسطوحباالیحرفهموردنظررادنبالکرد.
سطحهدایتتحصیلیازسطحپایهتاسطوحباالبهترتیبازکارگر
ساده)سطح1(کارگرماهر)سطح2(تکنسین)سطح3(مهندس
حرفهای)سطح4(ومدیران)سطح5(دربرمیگیرد.درهرسطح

حرفههایمختلفکدمخصوصتعلقمیگیرد)شکل16ـ3(.
بدیهیاستبرایارتقایافرادازهرسطحبهسطوحباالتر،نیازبه
شغلی مرتبط شایستگیهای قالب در مهارتهایی و دانش کسب

استتابتواندبهصالحیتباالتریدرگروهشغلیخوددستیابد.

مدیرانآموزش

13450196

مدیرانصنعت

13210196

مدیرانخریدوفروش

12210196

تحلیل
گرسیستم

25110195

استادان
دانشگاه

23100195

مربیانآموزش
فنیوحرفه

23200195

مهندس
حرفهایبرق
21510195

کنترل
کیفیت

21490195

طراحبرقوالکترونیک

31180194

تکنسینارشدبرق

31130194

اپراتورنیروگاهبرق

31310194

تکنسینبرق

31130293

برقکار
ساختمان

74110192

تعمیرکاران
لوازمالکتریکی
والکترونیکی
74210192

تعمیرکارونصاب
خطوطبرق
74130192

تعمیرکار
ماشینهای
الکتریکی

74120292

ناظرین
فروشوتجهیزات

برقی
52220192

مونتاژکاران
تجهیزاتالکتریکی

والکترونیکی
82120192

تابلوساز
برق

74120392

برقکارعمومی

74110191

مولفین
ونویسندگانمرتبط

26410195

6

5

4

3

2

1
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که ISCO 2009 شغلی استاندارد مبنای بر سطوح کددهی
کد هر اولیه رقم انجاممیشود.چهار است بینالمللی مبنای یک
نشاندهندهومعرفحرفهازسطحصالحیتاست.معموالًدرسطوح
اعداد1و2شروع با باالتر ودرسطوح اعداد7و8 با پایینترکدها

میشود.
باچهارحرفهدر7411و7412و8212 الکتروتکنیک دررشته
و3113مسیرتوسعهحرفهایتعریفشدهاست.هنرجویانرشته
الکتروتکنیکبابرخورداریازکدهشترقمی74110792درجایگاه
شغلیبرقکارماهرقرارداشتهدرمسیرهدایتشغلیوتحصیلی
میتوانندباکسبشایستگیدرسطحتکنسینبرق)31130293(
)معادلفوقدیپلم(بهسطحباالترودرصورتعالقهمندیباتوسعه
حرفهایبهسهکد31310194)اپراتورنیروگاهبرق(،31130194
)تکنسینارشدبرق(،و31180194)طراحبرق(بهسطحتکنسین
ارشدارتقایابند.درسطحمهندسیحرفهای،مسیرتوسعهحرفهایبا
6کدحرفهایمسیرالزمجهتکسبشایستگیوکسبصالحیترا
برایهنرجویانعالقهمندتعریفکردهاست.اینمسیردرنهایتدر

سطحمدیرانحرفهایبا3کدتعریفشدهاست.
12ـ3ـ تعریف کارگر ساده

در را پایهاي و ساده کارهاي که هستند افرادي ساده کارگران
زمینه هایمختلفمانندحملونقلوسایل،نظافتوکارهايساده
گفته دقیقاً افراد بهاین باید معموالً ميدهند. انجام را ساختماني
شودکهچهکاریرابایدانجامدهند.بهعبارتدیگرخودشانقادر
انجامکارنیستندوفرمانپذیرندوليدردنیاي بهتصمیمگیريو
کارجدیدبرايآنانآموزشکوتاهمدتتوجیهيبرايانجامکارهاي

مربوطهطراحيواجرامیشود.
13ـ3ـ  تعریف كارگر ماهر

کارگرماهرفردياستکهصالحیتوشایستگيفنيوغیرفنيرا
دریکدورهآموزشکسبنمودهوباکسبگواهینامهمعتبردریک
وظایف میتواند و دارد کامل عملي اجرایي تسلط  یاحرفه شغل
مربوطبهشغلرابهخوبیانجامدهد.اینافرادغالباًباکسبدانش
فنيکاربرديوداشتنآگاهيمناسببهندرتبهشرحوظایفخود
درفراینداجراوطراحيکارهايمربوطبهشغلخودرامیتوانند
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گاز، و برق جوشکار تأسیسات، لولهکش مثال بهطور دهند. انجام
برقکارساختمانيوکارگرانخطمونتاژنمونههایيازکارگرانماهر

هستند.
14ـ3ـ تعریف تکنسین

تکنسینفردياستکهدرحدکاربرديبردانشنظريچندمهارت،
وظایف ميتواند و دارد کامل تسلط شغل یا شغلي گروه یک از
محولهرابهخوبیاجرانماید.وجهتمایزتکنسینازکارگرماهردر
قادراستدرزمینههاينظري او میزانکسبدانشنظرياست.
صاحبنظرباشدوتصمیمگیرينماید.بهطورمثالتکنسینخط
تولید،تکنسینبرق،تکنسینکنترلکیفيوفني،تکنسیننصبو
راهاندازي،تعمیرکارسیستمهايمختلفوسرپرستينمونههایياز

مشاغلتکنسینيهستند.
15ـ3  تعریف تکنسین ارشد

متخصصفردياستکهدانشنظريباالیيدرارتباطبامهارتها
دارد.اوميتواندتغییراتيرادرسیستمایجادنمایدودرصورتنیاز
طراحيسیستمراتغییردهد.کارشناسومتخصصصاحبفکرو
ایدهاست.اوميتوانددرارتباطباموضوعکاريدیدوسیعتریداشته
باشدودرسطوحمختلفتصمیمگیرينماید.بهطورمثالکارشناس
تألیفآموزشهايفنيوحرفهاي،کارشناسان و برنامهریزي دفتر
طراحيصنعتي،کارشناستولیدصنعتي،کارشناسایمنيوبهداشت

نمونههایيازکارشناسمتخصصاست
حرفهای توسعهصالحیت اصلی مسیر کدگذاری 16ـ3 جدول در
بهصورتکلیآوردهشدهاست.دراینجدولبهتغییرسطوحمهارتی

درکدهای8رقمیاشارهشدهاست.
16ـ3ـ مشاغل مرتبط به حرفه

فهرستحرفمرتبطباحرفهبرقکارساختمانمطابقبااستانداردهای
بینالمللیوملیحدود20حرفهدرجدول16ـ3آوردهشدهاست.
شغل 15 مرتبط مشاغل تعداد نیز )3113( تکنسین سطح برای

تعریفودرجدول17ـ3درنظرگرفتهشدهاست.
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عنوانشغل ردیف

تکنسینپست 1

طراحتجهیزاتبرقی 2

سرپرستتأسیساتالکتریکی 3

تکنسیناتوماسیونکارخانههای 4

تکنسینسیستمهایتوزیعنیرویبرق 5

سرپرستآزمایشگاهالکترونیکومقرهسازی 6

طراحسیستمساختمانهایهوشمند 7

برقکارعمومیصنعتخاص)نفتوگازومهّمات( 8

مهندسخریدوفروشتجهیزاتبرقی 9

مهندسایمنیمحصول)کنترلکیفیت( 10

سازندهتابلوهاوتجهیزاتآموزشی 11

طراحروشناییونورپردازی 12

طراحسیستمهایزمینوصاعقهگیر 13

کالیبراتوروتعمیرکارتجهیزاتآزمایشگاهی 14

اپراتوربهرهبرداریازنیروگاه 15

جدول17ـ3ـ)الف(مشاغلسطحتکنسین)سطح3(



83

عنوانشغل ردیف
نقشهکشونقشهخوانیبرقدرجه2 1
نقشهکشونقشهخوانیبرقدرجه1 2

برقکارساختماندرجه2 3
برقکارساختماندرجه1 4

تابلوسازونصابتابلویبرقساختماندرجه2 5
تابلوسازونصابتابلویبرقساختماندرجه1 6

نصابوسرویسکارسیستمهایجریانضعیفدرجه2 7
نصابوسرویسکارسیستمهایجریانضعیفدرجه2 8

عنوانحرفه ردیف
برقکارامورساختمانی 1

برقکارامورصنعتی 2
تعمیرکارونصابخطوطبرق 3

تکنسینمهندسیبرق 4
مونتاژکارانتجهیزاتالکتریکیوالکترونیکی 5

مهندسبرق 6
ناظرینتولیدصنعتی 7

تعمیرکارانلوازمالکتریکیوالکترونیکی 8
مربیانآموزشحرفهایمتوسطه 9

استاداندانشگاه 10
اپراتورنیروگاهبرق 11

مهندسفروشتجهیزاتبرق 12
طراحبرقوالکترونیک 13

کنترلکیفیت 14
مدیرانصنعت 15

تحلیلگرسیستم 16
مهندسطبقهبندینشده)تولیدوصنعت( 17

مدیرانآموزش 18
مؤلفینونویسندگانمرتبط 19

مدیرانخریدوفروش 20

جدول17ـ3ـب

جدول17ـ3ـج



84

17ـ3ـاستانداردهاومقرراتملیوبینالمللی

1ـ17ـ3ـاستانداردهایملی

مقررات ملی ساختمان)مبحث سیزدهم13ـ6ـ2ـ16(
انجام  از ترمینال های پیچی  با استفاده  باید  انشعابات  اتصاالت و 

شود.
یادآوریـ  استفاده از ترمینال های نوع دیگر، که ضمن انجام اتصال 
و تضمین تداوم الکتریکی، عایق بندی الزم را نیز تأمین کنند مجاز 

است.
یادآوری ـ پیچیدن سیم ها به دور هم برای ایجاد اتصال الکتریکی 

و عایق بندی محل اتصال با نوار چسب الکتریکی ممنوع است.

الف(مقرراتمليساختمانمبحث19:
الکتریکی  روشنایي  از  که  ساختمان ها  کلیه  عمومي  فضاهاي  در 
به صورت ممتد استفاده می شود، به کارگیری المپ های کم مصرف )پر 

بازده(، با حداقل بازده 55 لومن بروات، الزامي است.
ب(مقرراتمليساختمانمبحث19:

هر فضاي مستقل باید یك کلید یا سیستم کنترل جداگانه داشته 
باشد که:

در  و  رؤیت پذیر  گیرد،  قرار  فضاها  خروجي  ـ  ورودي  محل  در  1ـ 
دسترس باشد.

2ـ با دیدن آن، خاموش یا روشن بودن چراغ ها معلوم شود.
ج(مبحث19مقرراتمليساختمان:

اگر یك سیستم کلیدي زمان دار پیش بینی  شده باشد، باید شرایط 
زیر برقرار باشد:

ـ به راحتی قابل رؤیت و در دسترس باشد؛
ـ  درجایی باشد که بتوان به آساني دانست که کلید مربوط به کدام 

فضا است؛
ـ به صورت دستي نیز کار کند.
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برايکنترلتمامسیستمهای نور ازکاهشدهندههای 1ـاستفاده
روشنایي؛

2ـکنترلردیفهایزوجوفردبادوکلید؛
3ـنصبکلیدمستقلبرايالمپوسطسیستمهایسهالمپي؛

4ـنصبکلیدمستقلبرايهرالمپیاهرمجموعۀالمپ؛
5ـاستفادهازسیستمهایتشخیصحضورویاحرکت؛

6ـاستفادهازسیستمهایزماندارقابلتنظیمویاسیستمهایيکه
بهصورتخودکارخاموشمیشوند.
2ـ17ـ3ـ  استانداردهای بین المللی

استانداردهایVDE,BS,ASTM,IECازجملهاستانداردهای
معروفدرصنعتبرقاست.

IEC60364الف(استانداردسیمکشيبرقساختمان:52ـ5ـ

 IEC 423                                                                      
 IEC 614استانداردهایساختلولههایفلزی 1ـ
 IEC 6142ـ1ـ

هادی :مسآنیلشدهگروه1)تکمفتولی(یاگروه2)منظمتابیده(
PVCعایق:آمیزهISIRI3048یاIEC60228مطابقاستاندارد

PVC/C ازنوع
استاندارد مربوط به مقاطع سيم:

60227IEC01یاISIRI)607(01باولتاژنامی450/750ولت
.1MM2برایسطوحمقاطعبیشاز

60227IEC05یاISIRI)607(05باولتاژینامی300/500ولت
.1,0,75,0,52MMبرایسطحمقاطع
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بخش سوم: فهرست و مشخصات فنی تجهیزات 
18ـ3ـتعاریف تجهیزات

ـ  18ـ3ـ تجهيزات سرمایه ای: چنانکهازناماینتجهیزاتنیز 1 
معلوماستازاجزایاصليکارگاهتلقيميشود.اینتجهیزاتازنظر
ارزشریالينسبتبهتجهیزاتدیگرگرانقیمتتربودهوبرايیکدوره
آموزشطوالنيمدتتهیهوقابلبهرهبردارياست.ایندستهتجهیزات
دراینکتابچههمراهبارنگآبيتیرهمعرفيميشود)جدول18ـ3(.

مثل:فرزدیوار)دوخطزن(
2ـ18ـ3ـ تجهيزات نيمه سرمایه ای :استهالکاینتجهیزاتبه
دلیلنوعاستفادهازآنهاازتجهیزاتسرمایهايبیشتراست.ابزارعمومي
سیمکشيبرقساختمانکهباعنوانجعبهابزارعموميمعرفيمي
شودازایندستهاست.ایندستهتجهیزاتدراینکتابچههمراهبارنگ

قهوهايمعرفيميشود)جدول19ـ3(.
مثل:فازمتر

3ـ18ـ3ـ تجهيزات  مصرفی:تجهیزاتمصرفيشاملموادوابزار
موردمصرفدرکارگاهبرقبرايکارهايعمليکارگاهياست.غالب
موادوابزارموردمصرفیابااستهالکباالازایندستهتجهیزاتبه
حسابميآید.اینتجهیزاتدراینکتابچههمراهبارنگسبزمعرفي

ميشود)جدول20ـ3(.
مثل:سیممسيمفتوليوافشان
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جدول18ـ3ـتجهیزاتسرمایهای
تصویرمشخصاتفنیتجهیزاتردیف

تابلومشبک1

فلزيبهشکلظاهریروبهروباابعادمیز
180×90×80cmمجهزبهکشوبرای
ابزارهرهنرجوودارایقفلمرکزی–
دارایریموتکنترلباقابلیتروشن
وخاموششدنتابلوبرايهرهنرجو
ـهنگامکارونصبقطعاتقابلیت
دسترسيبهپشتتابلومیسرباشد.

تابلوفیوز2
مینیاتوری

Customer Unit(fuse box)
برايحدود8فیوزـازجنسپالستیک

صندلی3

لبهدارولبهباقابلیتحرکتلوالییبه
سمتباالهنگامبرخواستن)اسکلت
فلزيوپشتونشیمنباارگونومي

استاندارد(

ویدئوپرژکتور4

شدتروشنایی4000لوکسو
کنتراستویژه2000:1XGAو
رزولوشنبههمراهریموتکارگاههاو

سایتهاـترجیحاVGAً کنترلوکابل
برقوکابلدارایپایهجهتنصبسقفی

وبردهوشمندسازیباقلممربوط

وایتبرد5

Whiteboard
درابعاد200x90cmدارای
لبهجاگیریماژیکوپایهسیار

درصورتیکهنصبثابتباشدنیازبه
پایهنیست

رایانه6
)کامپیوتر(

PCمناسبجهتنرمافزارهایبرق
رایانهبایدجدیدترینسامانهبروز
باشد.)هاردحداقل500،رم2،
CPUحداقل2و7هستهای،7
هستهای،(مناسببراينصباتوکد

سهبعدی

دریل7
ستونی

columndrillingmachine
)پایهکوتاه20(ترجیحاًبا

مشخصات
ـعمق20mmقطرمتهکاری
130mmـفاصلهمحورتا

سوراخکاری
215mmـسطحبستنیزوسط

325×325mmستون
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لولهخمکن8
Counduit Bender machine

دارایپارچهبرایلولههای11و13,5و16

حدیدهلوله9

 Manual Conduit
Threader,Threading die

حدیدهجهتلولههایفوالدیبرقو
پارچههای11و13/5و16

گیره10
Vise mount on the Workbench

رومیزیودارایلبگیره
بااندازهفک120میلیمتر

پرچزندستی11

Rivet Gun(Hand Riveter)
with four nosepieces

Nose pieces are 3/32», 1/8»,
32/5»,and16/3»

باچهارجایمیخپرچدراندازههای
دادهشدهدرباال

Wall Groove Cutting Machine

فرزدیوار12
)دوخطزن(

(double disc wall chaser)
دارایقابلیتاتصالبه1450ـ900/وات

لولهکیسهجاروبرقی
r.p.m 110میليمترـ9300

شیارکندیوار13

wall chaser slotter cutting machine
پرقدرتوحداقلقابلیتایجادشیاردردیوار

آجری
1050وات،40میلیمترعمقبرش،دوسرعته

700rpm 1300 وrpm

دریلدستی14

DrillMachine
تاقطر10میلیمتر)موتوراونیورسال–قدرت

حدود60وات(ظرفیتمتهکاری،ظرفیتمتهکاری
 mm)درفوالد10،وزن2ـ1/5کیلوگرمmmدر

چوب25

LaserLevelBalanceترازلیزري15
1mw15ـmبردـدقت3/+ـمیلیمتر
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متر16
مترفنریبهعرضیکسانتوطول

تقریبی3تا4متر
ministeeltapemeasure

Ladderنردباندوطرفه17
ترجیحاًچوبيدومتريباایمنيکامل

سنگسنباده18
رومیزی

BenchGrinder
سنگزبرونرممعمولي8اینچ
قطرسنگ200میلیمتر

r.p.mاسببخاریا3450ـ2950ـ
250واتوتاسیمیککیلوگرم

WireCrimperپرسسرسیم19
جهتسرسیمزدنبهسیمهایمقطع

1/5و2/5وتاسیمشماره10

قلمـچکش20
Hammerandcapchiseles

قلمسرتختازجنسفوالدآبدیدهو
چکشحدودیککیلوگرم

گیرهصحرایي21

pipe vise With stand
باسهپایهمربوط

عرضدهانه10تا60میلیمتر–سایز
2اینچ

سوکتزن22

Phone and Networking
crimping

ـRGوتلفنی45ـRG جهتکابل
شبکه11

pipecutterلولهبر23
1/8تا2اینچـ3/5کیلوگرم50ـ3میلیمتر

Fishtapفنرسیمکشی24
دراندازه10مترو5متر

سینيکابل25

TrayCable
دردواندازه)طولکلیحداکثردومتر(
بههمراهرابطکاهشدهندهمقطع–
رابطشیبداروخم–رابطT–رابط

L–رابطچهارراه

نردبانکابل26

Laddercable
دردواندازه)طولکلیحداکثردومتر(به
همراهرابطکاهشدهندهمقطع–رابط
شیبداروخم–رابطT–رابطL–رابط

چهارراه

ارتسنج27

EarthTesterResistance
ترجیحاًمدل

KYORITSU4105A
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جوش28
اگزوترمیک

یکمجموعهکاملکهقالبآن
cadweldـmoldـ
CAHAA1vb

مخصوصاتصالسیمبهصفحه
باشد

29
نمایشگر

Lcd/Led

Monitor22inch/LGor
Samsong

 LignidCrystaldispgay
LCD panelsormonitors

adjustableWrenchآچارفرانسه31
8ـ10اینچفوالدي

دستگاهتست32
عایقی

DCآزمونحداقلتا500ولت
داشتهباشد

قفلوبرحسب33
قفلوبرچسبمخصوصتعمیر
ونگهداریالکتریکیبرچسب

مشخصاتتعمیرکار

قابلیتتستارت،RCDمقاومتمالتیفانکشن34
عایقی،لوپ،PSCتوالیفاز

مجهزبهواحداثباتولتاژباشد.نشانگرولتاژ35
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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 
عايق دسته TPR نرم 
و ضد لغزش، عايق 

تا حدود 1000 ولت 
– بدنه استیل )فوالد 

ريخته گری(دهانه باز 25 
میلی مترـHRC 60 فوالد 

ابزار ويژه

دم باريک3

 nose )Needle ـLong
nose( pliers

TPR 150میلی متری 
)جنس عايق دسته 
نرم و ضد لغزش، 

عايق تا حدود 1000 
ولت– بدنه استیل )فوالد 

ريخته گری(ـ دهانه باز
ـ HRC 60 فوالد میلی لیتر 2/5 

 ابزار ويژه

دم گرد4

Round nose pliers
150میلی متری )جنس 
عايق دسته نرم و ضد 
لغزش، عايق تا حدود 
TPR 1000 ولت – 
بدنه استیل )فوالد 60 

ريخته گری(دهانه باز 25 
میلی مترـ فوالد ابزار ويژه 

HRC

سیم لخت کن5

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

بدنه استیل

پیچ گشتی تخت6
 Slotted

Screwdriver
در اندازه های مختلف

جدول 19ـ3ـ لیست تجهیزات نیمه سرمايه ای
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پیچگشتیچهارسو7

Phillips
Screwdriver

دوسووچهارسودر
اندازههایمختلفبانوک
فوالدي،ازجنسفوالد
ریختهگری،باروکش
کرومباقابلیتآهنربایي

مولتیمترعقربهای8

Hiokiترجیحاًمدل
اندازهگیریولتاژمتناوب

ومستقیم،اهممتر،
آمپرمتر،قابلیتتنظیم

عقربه

9
مولتیمتردیجیتال

DMM

ترجیحاًمدلهای
KYORITSUولتاژ
متناوبتا750ولتو

ولتمترمستقیم1000
ولت،تستدیود،
اهممتر،اندازهگیری
جریانمستقیمتا10

آمپر

انواعسوهان10

 Flat Files – Three
Center Filesـ 
Round Files

انواعتخت–مثلثیو
گرد)دستهپالستیکي

فشرده(

کماناره11
Hack Saw

نوعمعمولیومتداول
دربازار

هویهقلمیباپایه12
مربوطوقلعکش

40Wحداقل
Solderingiron

هویه13
القایی)هفتتیری(

W100تاW150
Soldering guns

تیشهدوسر14

Picksmall
نوعمعمولیومتداول

دربازار
فاصلهتقریبینوکدو
سرازهم50سانتیمتر
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قیچی15

Scissors
معمولیدستیوبزرگ
باتیغهفلزيازمرغوب
دراندازه20تا30

سانتيمتر،

جعبهکمکهای16
اولیه

قابلنصبرویدیوار
وشاملکلیهملحقات
)گازاستریل،بانداژ،

بتادین،چسبزخم،قیچي
کوچک،پنبهاستریل
بهداشتي،الکلسفید(

کولیس17
Caliper

)شمارههای0/1معمولی
ودارایدقت50ـ20(

میکرومتر18

micrometer
معمولیومتداولدر
بازاروبادقت0/01

سنبهنشان19
Centerنوع

Punches)معمولي
نوکتیزوحروفالتین(

باطولتقریبی20تا30خطکشفلزی20
سانتیمتر

کاتر21
استانداردباخشاب

اضافی
160میلیمتر

Hammerچکشمعمولی22

شکل17ـ3ـهویهتفنگییکتجهیزنیمهسرمایهایاست.
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المپرشتهایوکممصرفـسریعوالمپوسرپیچ1
27ـEمعمولي

40WوW100المپرشتهای2
فاتوروشن

وحبابشیریرنگ27ـEباچراغدیواری3
سرپیچ

کلیدیکپل4
توکار

آمپر250ولتونوعکائوچویی10
 Electricalswitches and

accessories

5
کلیددوپل

توکار
آمپر250ولتونوعکائوچویی10
Electricalswitchesand

accessories

پریزتوکار6
آمپر250ولتونوعکائوچویی10
Electricalswitchesand

accessories

7
کلیدیکپل

روکار
39122200

آمپر250ولتونوعکائوچویی10
Electricalswitchesand

accessories

8
کلیددوپل

روکار
39122200

آمپر250ولتونوعکائوچویی10
Electricalswitchesand

accessories

پریزروکار9
39122200

آمپر250ولتونوعکائوچویی16
 Electricalswitches and

accessories

کلید10
آمپر250ولت10بارانی)صنعتي(

پریزبارانی11
16آمپر250ولت)صنعتي(

کلیدتبدیل12
آمپر250ولت10روکار

جدول20ـ3ـلیستتجهیزاتمصرفی
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آمپر250ولتونوعکائوچویی10کلیدصلیبی13

آمپر250ولت10کلیدکولر14

چوک15
20W,40W

V , 220 ZH 5,   A43 250ولت
C=3/6FV420

استارتر16

معمولیومتداولدربازار
240Vـ80W/220ـ4

GLOWSTARTERWITH
CONDENSER

20W40و Wپایهمهتابیپایهمهتابی17

المپ18
فلورسنت

40W ,20Wبهطول60سانت
ولت250

پمپکولرموتوژن50واتـ1/60پمپکولرآبی19
اسببخار

بست20
کمربندی

20بازارباعرضCMپالستیکیبه
طول0/5mmحداکثر

اندازههایمختلفودردونوعمته21
فوالدیوMالماسهتا12

فتورله22
Photo Relay

250ولت
15آمپر

AC 160260ـ V60ـ50ـ LOAD ـHZ 10 A

Bellزنگاخبار23
220 V50ـ HZ

Pulse Reay Max ,10 AMPرلهضربهای24
220W50ـHZ3000ـW
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BellpushButtonشاسی)زنگ(25

نوعالکترونیکیوسهسیمهبارلهراهپله26
کلیددائمکاروفیوزمحافظ

27
سنسور
حرکتی

250ولت،100آمپروداراي
3چشمينوعالکترونیکیدارای

تنظیماتزمانعملکرد

28
جعبهفیوز
مینیاتوری

ConsumerUnitor fusebox
باقابلیتنصب RCD وکلید

اصلیوچهارخروجی

29
انواعکلید
مینیاتوری
MCB

10 A ,16 A ,25 A 2502ولت
تندکاروکندکارR,Cنوعهای

انواعکلید30
محافظجان

RCDـRCBO ـRCCB
S Type ـAC Type ـA type
30 mA 300ـ mA یکفاز

250ولتفیوزفشنگی31
25Aباپایهمربوط

01ـHRC/NH 00فیوزتیغهای32
500Aولتتا100

جعبهفیوز33
جعبهفیوزازنوعپیچازتیغهای

250Aولتتا10فیوزکپسولی34

35
تایمر

الکترونیکی
معمولی

ترجیحاًمحصوالتایرانیومرغوب
A 1A 2=220 V

Z 1Z 2=24 V
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36
تایمر

الکترونیکی
سوکتی

VAC 240ـ100ترجیحاًمحصول
60/50 HZ

VDC 125ـ100
OMRON

37
IRچشمی
)فرستنده/
گیرنده(

ترجیحاًنوعتبریزپژوه

سنسورتابع38
ترجیحاًنوعتبریزپژوهدما

سیمافشان39
ازمحصوالتداخلیباکیفیتمثل

خراسانـابهرـیزدو...
2,5و1,5درمقاطع

سیممفتولی40
ازمحصوالتداخلیباکیفیتمثل

خراسانـابهرـیزدو...
1,5درمقاطع

ازمحصوالتداخلیباکیفیتمثلکابل41
خراسانـابهرـیزدو...

ترمینال42
معمولی

 Connectionblock or
Euro TerminalStrips

ترمینال43
تابلویی

terminalblocks
مناسببرایسیمهای2/5و4

میلیمترمربع

کابلکولر44
)5×5,1(

شاملیکونیمکابلسیمبا
دوشاخهوگرههایسوسماری

45

سیمآزمون
مدار

)بهصورتسه
فاز(

شاملدومترکابلباچندشاخه
سهفازوگرههایسوسماری

انواعپیچو46
دراندازههایکوچکومتوسطمهره
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پیچخودروو47
مخصوصدیواروچوبرولپالگ

نوارچسب48
معمولیساختوتولید

نوارچسب49
معمولیکاغذی

کوچکومتوسطمیخپرچ50

چهارپروششپرآچارآلن51

عقربهاییادیجیتالیآمپرمترانبري52

53
ولتمتر
عددییاعقربهایتا500ولتتابلویي

54
آمپرمتر
عددییاعقربهایتا200آمپرتابلویي

55DCوAC
KW1 عددییاعقربهایتاواتمتر

56
کسینوسفي

عقربهاییاعددیاز0/5ـتا0/5+متر

PG11و13,5و16mmلولهفوالدي57

58PVCنمره11و1/5لوله
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59
اتصاالت
PVCسهراهیـزانویی

عرض3/5cmو5داکت60

گچمخصوصبناییگچ61

معمولیبرایپرداختکاریکاردک62

مخصوصبرقکاریدستکش63

_تراکینگ64

_باسداکت65

معمولیکاتر66

معمولیبرنجیسرسیم67

افشاننمره1و2/5سیم68

کابل2/5×3کابل69


