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 گفتار پیش 31-3

الزم به  است.( نیکتکالمللی الکتروكمیسیون بین) IEC60364اساس اين مقررات مبتنی بر مدارك گروه  31-3-3

ه ديگر نیز استفادمعتبر از مقررات و استانداردهاي توان براي موارد ذكر نشده در اين مبحث میتوان ذكر است كه می

  بر مدارك ديگر ارجحیت خواهد داشت. IECاي ملّی و جديدترين چاپ استانداردهكرد، با اين توضیح كه 

بق طكه ، ها قابل نصب و استفاده خواهد بودهايی در تأسیسات برقی ساختمانلوازم و تجهیزات و دستگاه 31-3-2

ازم و لو مشخصات يک يا چند استاندارد معتبر ساخته و موفق به اخذ گواهی الزم نیز شده باشند، استفاده از هر نوع

 غیراستاندارد اكیداً ممنوع خواهد بود.  هیزاتتج

، به 2-3-31و  3-3-31هاي لیست مقررات و استانداردهاي قابل استناد و استفاده، با توجه به مفاد رديف 31-3-1

 است.  9قرار مندرج در پیوست شماره 

 ، در پیوستهاي نیروتماي از شرح مقررات ايمنی سیستوزيع نیرو، خالصه هايبراي آشنايی با سیستم 31-3-4

 مراعات و طبق آن عمل شود. مبحث اين ، ارائه شده است. مفاد و مقررات اين پیوست بايد مانند بقیه موارد 3شماره

)پیوست  S-TNيا  S-C-TNاز نوع  TNها عموماً سیستم سیستم الکتريکی منتخب براي كلیه ساختمان 31-3-4-3

 ( خواهد بود. 3شماره

ها از هايی كه به علت كار انجام شده يا به داليل موجه ديگر، در آنه يا جزئی از ساختماندر هم 31-3-4-2

         خیلی پايین حفاظتی هاي ايمنی ديگر، مانند ولتاژ( يا روش3)پیوست شماره TTو  ITهاي نوع سیستم

(PELV:Protective Extra Low Voltageو محیط ) بدون اتصال زمینهاي با ولتاژ خیلی پايین ايمنی   

(SELV:Safty Extra Low Voltage )شود، بايد ضمن رعايت كلیات اين مقررات از مقررات و و غیره استفاده می

ها يا ذكر شده است استفاده شود. داليل انتخاب اينگونه سیستم 1-3-31هاي معتبر ديگر كه در رديف نامهآيین

رات يا نماينده مجاز او برسد و مجوز الزم كسب شود. در هر حال، مسئولیت ها بايد قبالً به اطالع مجري اين مقرروش

 ايمنی و صحت كار در تأسیسات كالً به عهده مهندس ذيصالح خواهد بود. 

روشنايی مصنوعی براي هر نوع محیط كار بايد بر  ها، شدتتأسیسات برقی ساختمان در تهیه طرح و اجراي 31-3-5

 (2)پیوست شمارهانتخاب شود.  «استاندارد شدت روشنايی داخلی» شده در اساس مقادير ذكر

ت تر درخواسبینی و برآورد هرچه دقیقها، يکی از شرايط مهم، پیشدر تهیه طرح تأسیسات برقی ساختمان 31-3-6

هاي و ساير قسمت 4-31همراه با مفاد بخش  ،(1پیوست شماره) وان مصرفی آن است)تقاضا يا ديماند( يا حداكثر ت

 اين مقصود خواهد بود.  لمقررات، راهنماي مفیدي براي حصو

  ها و مدارك الزامی است.در كلیه نقشهو مرسوم متعارف هاي ترسیمی نشانه به كارگیريلزوم  31-3-7

در كلیه مراحل، به خصوص مراحل اولیه طرح و اجراي كارهاي ساختمانی و تأسیساتی، الزم است همکاري  31-3-8

اندركاران، اعم از طراحان و اجراكنندگان ساختمان و تأسیسات آن، وجود داشته باشد تا تبادل ین همه دستنزديکی ب

 اطالعات به موقع انجام شود. 

و تاسیسات هاي ساختمان سرويس كنندههاي مقامات تأمینبراي اطالع از نظرات، مقررات و دستورالعمل 31-3-9

د و تماس شوهاي الزم با آن مقامات ذيربط انجام هماهنگیو غیره، بايد به موقع  انینش، آتشنظیر برق، تلفنزيربنايی 

خصوصاً رعايت قانون حريم برق اجباري ها يت مقررات هر كدام از سازمانو همکاري الزم تا خاتمه كار ادامه يابد. رعا

 (7شماره )پیوستاست. 
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 تعاريف -هدف  -دامنه كاربرد 31-2

 ددامنه كاربر 31-2-3

( استفاده خواهند 3)پیوست شماره TN نیروي زير، كه از سیستم تأسیسات برقی بناهاي ذكر شده در 31-2-3-3

ها و استانداردهاي ذكر شده نامهآئیننیز مباحث مقررات ملّی ساختمان و  سايررعايت مفاد اين مقررات و  كرد، بايد با

  اجرا شوند: 1-3-31 در رديف

 نیهاي مسکوالف( ساختمان

 هاي تجاريب( ساختمان

 هاي اداريپ( ساختمان

 هاي درمانیت( ساختمان

 هاي آموزشیث( ساختمان

 هاي عمومیج( ساختمان

 هاي صنعتیچ( ساختمان

 هاي ساختمانیهاي تفريحی، كارگاههاي دائمی و موقت، پاركح( نمايشگاه

 هاي كشاورزي و دامداريخ( ساختمان

 رات مخصوصی براي تأسیسات الکتريکی آن وضع نشده باشد( هرگونه ساختمانی كه مقرد

 گیرد:اين مقررات موارد زير را در برمی 31-2-3-2

 ولت مؤثر 3111هاي جريان متناوب با ولتاژ تا كشی سیستمالف( تأسیسات سیم

خلی كشی داولت مؤثر )به جز سیم 3111هاي جريان متناوب با ولتاژ بیش از كشی سیستمب( تأسیسات سیم

 ي تخلیه الکتريکی در گازهاهاكنند، مانند چراغولت تغذيه می 3111هاي فشار ضعیف تا ها(، كه از سیستمدستگاه

 61ت، فشار متوسط و ولتاژهاي كیلوول 11 و 21، 33ولتاژ  هاي جريان متناوب بايادآوري: در اين مقررات سیستم

 شود.فشارقوي نامیده می باالتركیلوولت و 

ده ها وضع نشهايی كه مقررات خاصی براي آنهاي مربوط به لوازم و دستگاهكشی كلیه سیستمسات سیمپ( تأسی

 .باشد

هاي داخلی كشیبه استثناي سیم هاو مشابه آن انتقال عالئم و فرمان ،كشی ثابت وسايل ارتباطیت( تأسیسات سیم

 هادستگاه

استانداردها و  ،هانامهآئین، (شهري شار قوي )شبکهففشار متوسط و  شبکهطراحی و اجراي  دريادآوري: 

 باشد. معتبر و نافذ می 3-5-31شركت برق رديف  هايدستورالعمل

 گیرد: اين مقررات موارد زير را در بر نمی 31-2-3-1
 الف( وسايل حمل و نقل الکتريکی )لکوموتیو الکتريکی(

 ب( وسايل الکتريکی خودروها
 هاتیپ( تأسیسات الکتريکی كش

 ت( تأسیسات الکتريکی هواپیماها

 تأسیسات الکتريکی معادنث( 
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 هاگیر ساختمانتاسیسات صاعقهج( 

هاي نفت و گاز، هاي برق فوق توزيع، پااليشگاهمواردي كه براي آن مقررات خاص وضع شده باشد )از قبیل پُستچ( 

 تأسیسات خاص نظامی و غیره(

 هدف  31-2-2

 حد امکان، تضمین ايمنی افراد گیرد، دررات، كه طرح و نصب تأسیسات برقی را در برمیهدف از تدوين اين مقر

ین ع ، آسايش ساكنین و درو محتويات آن تجهیزاتسالمت تاسیسات، ها و نیز سالمت ساختمان، كننده از آناستفاده

 .كار كنندبخش یح و رضايتهاي مورد استفاده به نحوي صححال ايجاد شرايطی است كه در آن تجهیزات و دستگاه

 عمومی تعاريف 31-2-1

 اند.الفبا ارائه شدهحروف در اين مقررات اصطالحاتی با تعاريف زير به ترتیب 

 (Functional Earthing) اتصال زمین عملیاتی 31-2-1-3

 هاي عملیاتی( )اتصال به زمین، براي هدف

ن آورد كه كار قابل اطمیناباشد و يا شرايطی را فراهم میمیاتصال به زمینی است كه براي كار صحیح تجهیزات الزم 

 شود. مربوط به آن تجهیزات تضمین تأسیسات لوازم و 

 اضافه جريان 31-2-1-2

 هرجريانی كه بیش از جريان اسمی باشد. 

 الكترود زمین  31-2-1-1

زمین بوده و با آن مدفون در مستقیم و يک قطعه يا قسمت هادي يا گروهی متشکل از قطعات هادي كه در تماس 

 كند.اتصال الکتريکی برقرار می

 الكترودهاي زمین مستقل 31-2-1-4

ها از همديگر به قدري است كه در صورت آن الکترودهايی هستند كه فاصله، الکترود زمین مستقل از نظر الکتريکی

 کترودها به نحوي قابل مالحظه تغییر نکنند. ساير ال)گراديان ولتاژ( ها، پتانسیل عبور حداكثر جريان از يکی از آن

 بدنه هادي  31-2-1-5

را لمس نمود و بطور  هاتوان آنباشند و میهاي هادي )فلزي( و اجزاي ديگر تجهیزات الکتريکی كه هادي میبدنه

 عادي برقدار نیستند اما در حالت وجود اتصالی، ممکن است برقدار شوند.

 برق گرفتگی  31-2-1-6

 د.آياي است پاتوفیزيولوژيکی كه در نتیجه عبور جريان الکتريکی از بدن انسان يا حیوان به وجود میهپديد

 تأسیسات الكتريكی  31-2-1-7

هاي هماهنگ اي است از تجهیزات الکتريکی به هم پیوسته براي انجام هدف يا اهداف معین كه داراي مشخصهمجموعه

 و مرتبط باشند. 
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 زات الكتريكی تجهی 31-2-1-8

روند. مانند مصرف انرژي الکتريکی به كار می اند كه براي تولید، انتقال، توزيع، ياها و مصالحی، لوازم، دستگاهوسايل

و  كشیمسیهاي سیستمگیري، وسايل حفاظتی، مصالح و لوازم وسايل اندازهلوازم تابلويی، هاي برقی، مولدها، دستگاه

 .(dataده )داهاي انتقال اطالعات ضعیف و سیستمتأسیسات جريان نرژي الکتريکی و لوازم مصرف كننده ا هايدستگاه

 تجهیزات الكتريكی دستی  31-2-1-9

 كهموتور، در صورتی هاآن شوند و دردر دست گرفته می هنگام استفاده عادي تجهیزاتی هستند قابل حمل كه در

 دهد.را تشکیل میوجود داشته باشد قسمتی جدا نشدنی از تجهیزات 

 تجهیزات الكتريكی نصب ثابت  31-2-1-31

 هايی محکم شده باشند يا به نحوي ديگر در محل معینی محکم و ثابت شده باشند. هندكه به نگهدار هستندتجهیزاتی 

 زمین( اتصال زمین )شینه اصلی اتصال ترمینال اصلی  31-2-1-33

هاي هادي ،(PENخنثی ) -حفاظتی هايهادي، (PE)هاي حفاظتی ياي است كه براي اتصال هادترمینال يا شینه

 شود. بینی و نصب میپیش و غیره ي اتصال زمینهاد ،ولتاژكردنبندي براي همهم

 تماس مستقیم 31-2-1-32

 باشد.هاي فاز میتماس اشخاص و حیوانات با هر يک از هادي

 تماس غیر مستقیم  31-2-1-31

 اند.اي است كه در شرايط بروز اتصالی، برقدار شدههاي هاديبا بدنهتماس اشخاص و حیوانات 

 جريان اتصال كوتاه  31-2-1-34

ه در ك سیستم نیرو هاي برقداراضافه جريانی است كه در نتیجه بروز اتصالی با امپدانسی بسیار كوچک بین هادي

 باشند، ايجاد شود. شرايط عادي داراي اختالف پتانسیل می

 جريان اضافه بار )يك مدار( 31-2-1-35

 نديده باشد. شود كه از نظر الکتريکی آسیباضافه جريانی است كه عالوه بر جريان اسمی در مداري برقرار می

 جريان باقیمانده  31-2-1-36

ير ادجمع جبري مقاند، نیز خوانده و يا جريان نشت به زمین( جريان اتصال به زمین)اين جريان را گاهی به اشتباه 

يک نقطه از  هاي برقدار يک مدار معین، درهاي آنی( است كه از همه هاديهايی )منتجه جرياناي جريانلحظه

 كند.می عبور تأسیسات الکتريکی،

 گرفتگی جريان برق 31-2-1-37

ی گرفتگقهاي آن به نحوي باشد كه احتماالً موجب بركند و مشخصه جريانی است كه از بدن انسان يا حیوان عبور

 شود.

 )جريان مجاز حرارتی يا جريان اسمی يك هادي(جريان مجاز  31-2-1-38

حداكثر جريانی است كه بطور مداوم در شرايط تعیین شده، بدون اينکه دماي وضعیت تعادل يک هادي از میزان 

 كند. تواند از آن عبورمعینی تجاوز نمايد، می

 ی همان جريان مجاز حرارتی است.كابل( جريان اسم ياها )سیم درمورد هادي
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  یجريان نشت 31-2-1-39

 ود. ش هاي هادي بیگانه، برقرارجريانی است كه بین مداري كه از نظر الکتريکی آسیب نديده است با زمین يا بدنه

به صورت هايی است كه هاي مربوط به خازناي خازنی باشد كه شامل جرياناين جريان ممکن است داراي مؤلفه

 باشد.عی در مدار موجود میطبی

 جريه الكتريكی  31-2-1-21

كلیه اجزاي سیستمی كه در آن وسايل نقلیه با برداشت نیروي برق از خطوط نصب شده، نیروي محركه اصلی را براي 

 كنند.حركت خود، فراهم می

 حدِ گذشت 31-2-1-23

 شد.باها مجاز نمیمقادير مرزي پارامترهاي الکتريکی كه عبور از آن

 دسترس  31-2-1-22

لمس باشد.  اي است كه حدود آن از سطح محل فعالیت يا رفت و آمد عادي افراد بدون هرگونه كمک، قابلمنطقه

 (3)شکل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نمايش منطقه دسترسطرحواره  -3شكل 

 زمین )جرم كلی زمین(  31-2-1-21

 شود.دادي برابر صفر انتخاب میجرم هادي زمین است كه پتانسیل همه نقاط آن به طور قرار

 توان داراي خواص زير دانست : جرم كلی زمین را می

 دو نقطه آن عمالً نزديک به صفر است. اي با مقطع بزرگ فرض كرد كه مقاومت بین هرآن را مانند شینهالف( 

 است. پذيروصل شدن به جرم كلی زمین تنها از راه الکترود زمین امکانب( 

ترود زمین به جرم كلی زمین همیشه همراه با مقاومتی است كه همان مقاومت اتصال به زمین يا مقاومت اتصال الکپ( 

 الکترود زمین يا بطور خالصه مقاومت زمین است.
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 فیوز 31-2-1-24

ريق ذوب يک يا بیشتر شود، از ط معینمدت زمان در شده تعیین اي است كه اگر شدت جريان آن از مقدار وسیله

 كند.می بازخود، مداري را كه در آن قرار گرفته است انِ چند الم

 قسمت هادي بیگانه  31-2-1-25

زمین است  كه معموالً پتانسیل باشد ولی قادراست پتانسیلی رااي است كه جزء تأسیسات الکتريکی نمیبدنه هادي

 بروز اتصالی برقدار گردد(  دهد. )در اثر معرض تماس قرار در

 بیگانه براي مثال عبارتند از : هاي هادي قسمت

 هاهاي فلزي ساختماناسکلت فلزي و قسمتالف( 

ر ممکن است در اثديگر غیربرقی كه لوازم و كلیه  یحرارتهاي تاسیسات برودتی و لوله ،هاي فلزي گاز، آبلولهب( 

 (هها و غیرويیلزي ظرفشهاي فو سینک )مانند رادياتورها، اجاق .بروز اتصال الکتريکی برقدار شوند

 ها و ديوارهاي غیر عايقكفپ( 

 انداتی كه در آنِ واحد در دسترسقطع 31-2-1-26

 هادي هستند كه همزمان توسط يک شخص، يا يک حیوان، قابل لمس باشند. از ی يها يا اجزاهادي

 آنِ واحد در دسترس باشند: قطعات زير ممکن است در

 هاي برقدارقسمتالف( 

 ديهاي هابدنهب( 

 هاي هادي بیگانهقسمتپ( 

 هاي حفاظتیهاديت( 

 الکترودهاي زمینث( 

 مجزا كننده(  -كننده )ايزوالتوركلید جدا 31-2-1-27

 د.آوربه وجود می هابین كنتاكتحالت قطع، فاصله جدايی الزم را  يک وسیله مکانیکی قطع و وصل است كه در

هاي قابل اغماض برقرار شده يا قطع قطع يا وصل كند كه جريان است فقط هنگامی يک مدار را كننده قادركلید جدا

 كننده ايجاد نشود.هاي كلید جدايک از قطب هر سر اي بین ولتاژ دوشوند و يا تغییر قابل مالحظه

هايی دهد و براي زمانی مشخص جريان مدار عبور هايی را در شرايط عادي ازتواند جريانهمچنین كلید جداكننده می

 كوتاه تحمل كند. ر شرايط غیر عادي مانند اتصالرا د

 بار(  بار )كلید ايزوالتور زيرِ كننده زيرِكلید جدا 31-2-1-28

 كننده و قطع بار را دارا باشد. دو خاصیت مربوط به كلیدهاي جدا كلیدي است كه هر

 كلید خودكار )كلید اتوماتیك(  31-2-1-29

هايی را وصل يا قطع كند ن است كه قادر است در شرايط عادي مدار، جريانوصل خودكار جريا وسیله مکانیکی قطع و

هايی را وصل و قطع كند يا خود عبور دهد و در شرايط مشخص ولی غیرعادي مدار مانند اتصال كوتاه، جريان و يا از

غیرعادي )اضافه بار، هاي تواند جرياندهد. اين نوع كلید مجهز به وسايلی است كه می به مدتی كوتاه از خود عبور

 كوتاه( را به طور خودكار قطع كند.اتصال
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 محدودكننده جريان اتصال كوتاه)كلید اتوماتیك( كلید خودكار  31-2-1-11

ناوب تچهارم تر از يکدر زمانی كوتاه و كردهسريع عمل  باال،هاي بسیار است كه در برابر عبور جريان كلید خودكاري

 ت جريان احتمالی به حداكثر خود برسد، جريان را قطع و جرقه آن را خاموش كند.قبل از آنکه شدجريان، 

 كننده كلید فیوز جدا 31-2-1-13

كلید  حركهاي متآن فشنگ فیوز و يا نگهدار )پايه( فیوز همراه با فشنگ فیوز، كنتاكت اي است كه دركنندهكلید جدا

 گیر(ن محفظه جرقه)كلید فیوز چاقويی بدودهد. كننده را تشکیل میجدا

 كلید فیوز جداكننده و قطع بار 31-2-1-12

دنه )كلید فیوز با بدو خاصیت مربوط به كلید فیوزهاي جدا كننده و قطع بار را دارا باشد.  كلید فیوزي است كه هر

 گیر(نوع بسته و جرقه

 كلید فیوز قطع بار  31-2-1-11

كلید  هاي متحركهدار )پايه( فیوز همراه با فشنگ فیوز، كنتاكتكلید قطع باري است كه در آن فشنگ فیوز و يا نگ

 گیر()كلید فیوز چاقويی با محفظه جرقهدهد. قطع بار را تشکیل می

 كلید قطع بار  31-2-1-14

د. باشيک وسیله مکانیکی قطع و وصل است كه قادر به وصل، عبوردادن و قطع جريان برق مدار در شرايط عادي می

 هايیممکن است شامل وضعیتی با اضافه بارهاي مشخص باشد و همینطور براي زمانی مشخص جريانشرايط عادي 

 كوتاه تحمل كند.مانند اتصال را در شرايط غیر عادي مدار

 مدار )مدار الكتريكی در تأسیسات( 31-2-1-15

و به كمک وسايل حفاظتی  از تجهیزات الکتريکی در يک تأسیسات است كه از منبع واحدي تغذيه نموده ايمجموعه

 حفاظت شده باشد. غیرهها، اضافه يا كاهش ولتاژها و در برابر اضافه جريانواحدي 

 داربرقهاي هادي 31-2-1-16

گیرد و شامل هادي استفاده قرار می برداري عادي موردسیم يا هادي ديگري كه با نیت برقدار شدن آن در بهره هر

 شود.( را شامل نمیPENخنثی ) -راردادي هادي مشترك حفاظتی بطور قباشد ولی خنثی نیز می

 مقاومت كل اتصال زمین )مقاومت كل زمین(  31-2-1-17

 است. مقاومت بین ترمینال اصلی اتصال زمین و جرم كلی زمین

 ولتاژ تماس 31-2-1-18

 باشند، ظاهر شود. ل لمس میهايی كه همزمان قاببندي، بین قسمتولتاژي است كه به هنگام بروز خرابی در عايق

 شود.از اين اصطالح فقط در ارتباط با حفاظت در برابر تماس غیرمستقیم استفاده میالف( 

به  ها است،در بعضی موارد، مقدار ولتاژ تماس ممکن است به وسیله امپدانس شخصی كه در تماس با اين قسمتب( 

 گیرد. مقداري قابل مالحظه تحت تأثیر قرار
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 (PE)هادي حفاظتی  31-2-1-19

باشد و هريک از اجزاي زير را از نظر الکتريکی به هم وصل گرفتگی الزم میهادي است كه براي حفاظت در برابر برق

 كند: می

 هاي هاديبدنهالف( 

 هاي هادي بیگانهقسمتب( 

 ترمینال اصلی اتصال به زمینپ( 

 الکترود زمینت( 

 نقطه زمین شده منبع تغذيهث( 

 نقطه خنثی مصنوعی( ج

 (N)هادي خنثی  31-2-1-41

 رد. آن استفاده ك توان در انتقال انرژي الکتريکی ازوصل بوده و مینیرو اي است كه به نقطه خنثی سیستم هادي

 (PEN) خنثی – هادي مشترك حفاظتی 31-2-1-43

 ( را انجام دهد.N( و خنثی )PEهاي حفاظتی )دو وظیفه هادي اي است زمین شده كه به صورت اشتراكی هرهادي

 ولتاژ كردن بندي براي همهادي هم 31-2-1-42

 كند. ولتاژ كردن را تضمین میبندي براي هماي است كه همهادي حفاظتی

 ولتاژ كردن بندي براي همهم 31-2-1-41

هادي بیگانه مختلف را هاي هاي هادي و قسمتاست كه پتانسیل بدنهبرقراري اتصال هادي بین كلیه اجزاي فلزي 

 آورد.اساساً به يک سطح ولتاژ می
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 حفاظتاصول اساسی  31-1

 حفاظت براي حصول ايمنی 31-1-3

 كلیات  31-1-3-3

 تجهیزاتمحتويات و ها و ساختمانبخش، تضمین ايمنی افراد، حیوانات و سالمت هدف از مقررات ذكر شده در اين 

 استفاده عادي از تأسیسات الکتريکی است.  ناشی از در مقابل خطرات و خسارات احتمالی آن

 تأسیسات الکتريکی دو عامل عمده خطر وجود دارد:  در

 گرفتگیهاي برقجريانالف( 

 ها و ديگر صدمات شودسوزيآتشها ،دماهاي زياد، كه ممکن است منجر به ايجاد سوختگیب( 

 حفاظت در برابر تماس مستقیم  31-1-3-2

هاي برقدار تأسیسات الکتريکی حفاظت مقابل خطرات ناشی از احتمال تماس با قسمت بايد در ناتاشخاص و حیوا

 هاي زير تأمین شود:يکی از روش شوند. اين حفاظت ممکن است با

 هاي برقدار قابل دسترسبندي قسمتحفاظت با استفاده از عايقالف( 

 هااستفاده از محفظه حفاظت با استفاده از حصاركشی يا ايجاد موانع و ياب( 

 (22-1-2-31حفاظت با استقرار در خارج از محدوده دسترس )پ( 

 گرفتگی ت( محدود كردن جريانی كه ممکن است از بدن عبور كند به میزانی كمتر از جريان برق

 (FELV ،PELV ،SELVبا ولتاژ ايمنی خیلی پايین ) IIIث( استفاده از تجهیزات كالس 

 برابر تماس غیر مستقیم حفاظت در  31-1-3-1

حفاظت شوند. اين حفاظت ممکن  ،هاي هاديمقابل خطرات احتمالی ناشی از تماس با بدنه بايد در اشخاص و حیوانات

 هاي زير تأمین شود: است به يکی از روش

 گرفتگیالف( محدود كردن جريان اتصالی كه ممکن است از بدن عبور كند به میزان كمتر از جريان برق

به عبور جريان از بدنی كه در تماس با بدنه هادي به محض بروز نقصی كه ممکن است  قطع خودكار مدار تغذيه، ب(

 گرفتگی است.كه اين جريان مساوي يا بیشتر از جريان برقاست منجر شود. در زمانی

 حفاظت بدون استفاده از قطع خودكار مدار تغذيه شامل موارد زير: پ(

 بندي دوبل داراي عايق اولیه و ثانويه()عايق IIاز تجهیزات كالس حفاظت با استفاده  -

 (FELV ،PELV ،SELVبا ولتاژ ايمنی خیلی پايین ) IIIتفاده از تجهیزات كالس حفاظت با اس -

 هاي عايقولتاژكننده بدون اتصال زمین در محیطبندي همحفاظت با استفاده از هم -

 هاي عايقحفاظت با استفاده از محیط -

 (ITسیستم  ايی الکتريکی )ترانسفورماتور ايزوله،ظت با استفاده از جدحفا -

 ولتاژكننده با اتصال زمینبندي همحفاظت با استفاده از هم -

 حفاظت در برابر هر دو نوع تماس مستقیم و غیرمستقیم 31-1-3-4

ده ستفاا ،استتماس غیرمستقیم  هايی كه قادر به تامین ايمنی هم در برابر تماس مستقیم و هم در برابريکی از روش

 شود.استخر، سونا و غیره استفاده میحمام،  هاي خاص از قبیلدر تاسیسات محیط باشد كهاز ولتاژ خیلی پايین می

 3مارهدر جدول شها خالصه شرايط و مدارهاي اين سیستمشرح كه است سه نوع ولتاژ خیلی پايین  اين سیستم شامل

 .شده استذكر 
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 (FELV,PELV,SELVهاي ولتاژهاي بسیار پايین )سیستم -3 جدول

 ي سیستم و بدنه هادي با زمینرابطه مدارها منابع و مدارها نام سیستم

SELV 
ترانسفورماتور مجزاكننده ايمن يا منبع ايمن معادل 

 آن، مدارهاي با جدايی حفاظتی

 ههاي هادي نبايد دانستباشند، بدنهمدارها بدون اتصال به زمین می

 به زمین اتصال داده شوند.

PELV 
ترانسفورماتور مجزاكننده ايمن يا منبع ايمن معادل 

 آن، مدارهاي با جدايی حفاظتی

 هاي هاديبدنهتوان استفاده كرد. از مدارهاي با اتصال به زمین می

 توانند به زمین وصل باشند.می

FELV 
می ها الزامنابع تغذيه ايمن نیستند و ايمن بودن آن

 باشند.نیست. مدارها بدون جدايی حفاظتی می

 هاي هاديتوان استفاده كرد. بدنهاز مدارهاي با اتصال به زمین می

هادي حفاظتی بايد به هادي حفاظتی مدار اولیه وصل شوند. وصل 

 باشد.مجاز میبه زمین  FELVمدارهاي 

 

 Safety Extra Low Voltage = SELV                        ولتاژ خیلی پايین ايمنی      

 Protective Extra Low Voltage = PELV            ولتاژ خیلی پايین حفاظتی         

 Functional Extra Low Voltage = FELVولتاژ خیلی پايین عملیاتی                     

 

 PELVو  SELVحفاظت با استفاده از  31-1-3-5

 آيد. گرفتگی انجام شده به حساب میبرق در موارد زير حفاظت در برابر

يک استاندارد  باندولت جريان مستقیم كه در  321ولت جريان متناوب و  51از مقادير نبايد ولتاژ اسمی سیستم الف( 

IEC60449 .تعیین گرديده تجاوز كند 

 )با اتصال زمین( باشد. PELV)بدون اتصال زمین( و منابع  SELVيکی از منابع ذكر شده براي منابع  ،منبع ولتاژب( 

اتوترانسفورماتور يا پتانسیومتر يا وسايل شامل بخش ولتاژ باالتر هاي مذكور سیستممنبع تغذيه در اگر يادآوري: 

ها باشد، مدار ولتاژ خیلی پايین ادامه مدار ولتاژ باال به حساب آمده و حفاظت آن بايد مانند الکتريکی و مانند آن

  در نظر گرفته شود.قسمت با ولتاژ باال

 )بدون اتصال زمین( SELVمنابع  31-1-3-6

 از زمین و ديگرنیز هاي هادي و مدارها بدون اتصال به زمین بوده و بايد از نظر الکتريکی بدنه SELVدر منابع تغذيه 

معتبر  نداردهايگرفتگی، اين منابع بايد طبق استاها مجزا باشد. به اين دلیل و به منظور كاهش خطرات برقسیستم

لوازم و غیره بايد به نحوي انتخاب و در نظر گرفته شوند كه در صورت بروز  قطعات مدارها، تولید شده و تجهیزات،

ها را اين موارد به خود اين منابع محدود گشته و قطعات هادي ديگر سیستم ،اتصالی و ساير معايب ديگر در اين منابع

 د.نشوار زير تقسیم میرقبه ابع شامل شش نوع است كه در سه گروه تحت تاثیر قرار ندهد. اين من

است كه تغذيه آن با ولتاژ باالتر از ولتاژ خروجی اين منبع، انجام  SELVگروه اول منابع تغذيه  31-1-3-6-3

 باشد:گیرد. اين گروه شامل انواع زير میمی
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اژ خروجی پیچی ثانويه با ولتجهت ولتاژ تغذيه باالتر و سیمهاي مستقل اولیه پیچیالف( ترانسفورماتور ايمنی با سیم

پیچی اولیه و ثانويه بوده ( بین سیمshieldبه پرده فلزي )(، اين ترانسفورماتور بايد مجهز SELVخیلی پايین ايمنی )

 تولید شده باشد. IEC 61558-2-6و نیز مطابق استاندارد 

تاژ باالتر تغذيه شده و به عنوان نیروي محركه ژنراتور با ولتاژ خروجی خیلی كه در آن، موتور با ول ،ژنراتور -ب( موتور

بندي و درجه ايمنی اين منبع بايد معادل ترانسفورماتور ايمنی )بند شود. عايق(، بکار گرفته میSELVپايین ايمنی )

 الذكر( باشد.الف فوق

 ي الزم، قطعات و لوازم استاندارد در مدارهاي داخلی بوده،هاداراي حفاظتبايد پ( منابع تغذيه الکترونیکی، اين منابع 

حفاظت در نیز ( افزايش نیافته و SELVكه در اثر عیوب داخلی مقدار ولتاژ خروجی خیلی پايین ايمنی آن )بطوري

 .گرددمقابل تماس غیرمستقیم، تامین 

منی آن مستقل از هر گونه منبع تغذيه كه ولتاژ خروجی خیلی پايین اي SELVگروه دوم منابع تغذيه  31-1-3-6-2

 باشد. اين گروه شامل انواع منابع زير است:با ولتاژ باالتر می

 نمايند.مستقل عمل میبطور هاي خورشیدي كه ري و يا سلولطالف( منابع جريان مانند با

( SELVخیلی پايین ايمنی ) كه در آن ديزل به عنوان نیروي محركه ژنراتوري كه داراي ولتاژ خروجی ،ب( ديزل ژنراتور

 شود.بوده، بکار گرفته می

مانند ترانسفورماتور  ،قابل حمل و سیار ايمن شامل منابعی است، SELVگروه سوم منابع تغذيه  31-1-3-6-1

بندي ( و تجهیزاتی كه با الزامات حفاظتی و مشابه با عايق3-6-3-1-31ژنراتور )بندهاي الف و ب رديف -موتور ايمنی،

 ( مطابقت نمايد.IIوبل )كالس د

 )با اتصال زمین( PELVمنابع تغذيه  31-1-3-7

بوده ولی در شرايطی مورد استفاده قرار  SELVمشابه منابع تغذيه  از نظر ساختار سیستم و انواع، PELVمنابع تغذيه 

ل برداري قابدر طول بهرهها از زمین و ديگر سیستم گیرد كه احتمال مجزا و جدا بودن الکتريکی اين سیستم،می

توانند می گیرند،مدارهاي سیستم و بدنه هادي تجهیزاتی كه در آن مورد استفاده قرار می ،تامین نباشد. در اين منابع

 به زمین متصل شوند.

تی اظكه تغذيه آن با ولتاژ باالتر از ولتاژ خروجی خیلی پايین حف PELVيادآوري: در منابع تغذيه خیلی پايین حفاظتی 

هاي مناسب و الزم در مدار ولتاژ باالتر بايد در نظر گرفته شود تا از بروز اتصال غیرمستقیم حفاظت گیرد،انجام می

 تامین گردد. نیز،آن مدار جلوگیري و حفاظت الزم 
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  PELVو  SELVعمومی براي مدارهاي  الزامات 31-1-3-8

 PELVو  SELVهاي برقدار مدارهاي قسمت 31-1-3-8-3

بايد از نظر الکتريکی از ساير مدارها و از يکديگر، مجزا و از طريق  PELVو  SELVهاي برقدار مدارهاي قسمت

 ايمن خود تغذيه شوند.مجزاكننده ترانسفورماتور 

 PELVو  SELVهاي مدارهاي هادي 31-1-3-8-2

انجام اين كار به هنگام اجرا، ممکن نباشد، از ساير مدارها جدا باشد. اگر بايد  PELVو  SELVهاي مدارهاي هادي

 بايد يکی از موارد زير مراعات شود:

 بندي اصلی از داخل يک غالف غیرفلزي عبور كنند.عالوه بر عايق PELVو  SELVمدارهاي الف( 

 يا غالف فلزي زمین شده از هم جدا شوند. جداكنندههاي مدارهاي با ولتاژهاي مختلف به كمک يک هاديب( 

هاي جمعی از داخل هاي يک كابل يا به صورت هاديتوانند با استفاده از رشتهمدارهاي با ولتاژهاي مختلف، می پ(

به صورت انفرادي يا دسته جمعی نسبت به  PELVو  SELVهاي يک مجرا عبور داده شوند به شرطی كه هادي

 بندي شده باشند.باالترين ولتاژ موجود در مسیر، عايق

 )بدون اتصال زمین( SELVزامات خاص مدارهاي ال 31-1-3-9

 )بدون اتصال زمین( شامل موارد زير است: SELVالزامات خاص مدارهاي 

 هاي برقدارقسمت 31-1-3-9-3

 هاي حفاظتی مدارهاي ديگر اتصال داده شوند.نبايد به زمین يا به هادي SELVهاي برقدار مدارهاي قسمت

 هاي هاديبدنه 31-1-3-9-2

 اي زير اتصال داده شوند:زهاي هادي نبايد عمداً به اجبدنه

 زمین الف( 

 هاي هادي مدارهاي ديگرهاي حفاظتی يا بدنههاديب( 

یگانه هاي بهاي بیگانه، به استثناي مواردي كه تجهیزات الکتريکی از نظر ساختاري بايد در تماس با بدنهبدنهپ( 

ها نخواهند توانست ولتاژهاي بیش از ولتاژ موجود در كه اين بدنه باشند. در اين صورت بايد اطمینان حاصل شود

 ساختمان را به خود بگیرد. تاسیسات برقیشبکه 

 (SELV)مدارهاي  حفاظت در برابر تماس مستقیم 31-1-3-9-1

وز كند، ( تجاripple free بدون تموججريان مستقیم )ولت  61يا و ولت موثر در جريان متناوب  25اگر ولتاژ اسمی از 

ت حفاظو محیطی معموالً حفاظت در برابر تماس مستقیم الزامی نخواهد بود، اما در صورت وجود بعضی شرايط خارجی 

 در برابر تماس مستقیم بايد به يکی از دو روش زير تامین شود:

 باشد. IP2xحداقل برابر با آن  (IPدرجه حفاظت )بینی موانع يا با پوششی كه پیشالف( 

 .ولت جريان متناوب موثر، يک دقیقه استقامت كند 511بندي باشد كه در برابر ولتاژ آزمونی عايق دارايب( 

جريان مستقیم تجاوز نکند، حفاظت در برابر ولت  61ولت موثر در جريان متناوب يا  25اگر ولتاژ اسمی از يادآوري: 

 باشد.الزامی نمی و محیطی تماس مستقیم جز در بعضی شرايط خارجی
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 )با اتصال زمین( PELVالزامات خاص مدارهاي  31-1-3-31

شرايط زير بايد برقرار ، 9-3-1-31و بند  الزم نباشد SELVدر مواردي كه مدارها داراي اتصال زمین بوده يا داشتن 

 شود:

 (PELV)مدارهاي  حفاظت در برابر تماس مستقیم 31-1-3-31-3

 دو روش زير تامین شود: حفاظت در برابر تماس مستقیم بايد به يکی از

 باشد. IP2xحداقل برابر با ( آن IPبینی موانع يا با پوششی كه درجه حفاظت )الف( پیش

 .ولت جريان متناوب موثر، يک دقیقه استقامت كند 511بندي باشد كه در برابر ولتاژ آزمونی داراي عايقب( 

 (PELVي )مدارها عدم لزوم حفاظت در برابر تماس مستقیم 31-1-3-31-2

ولتاژ كردن باشد و ولتاژ اسمی از مقادير زير تجاوز نکند، ايجاد بندي براي هماگر تجهیزات در داخل حوزه اثر هم

 الزم نخواهد بود: 3-31-3-1-31رديف حفاظت در برابر تماس مستقیم با توجه به 

یزات به طور معمول فقط در كه تجهولت جريان مستقیم، هنگامی 61ولت موثر در جريان متناوب يا  25الف( 

هاي برقدار با بدن تماس رود سطوح بزرگی از قسمتگیرد و انتظار نمیهاي خشک مورد استفاده قرار میمحیط

 حاصل كند.

 ولت جريان مستقیم در همه موارد ديگر. 35ولت موثر در جريان متناوب يا  6ب( 

 FELV تغذيهمنابع  31-1-3-33

در  براي تامین ولتاژ خیلی پايین عملیاتی مورد نیاز ،ولتاژ شبکه تاسیسات برقی ساختماناين سیستم با استفاده از 

هاي ابزاردقیق و غیره در صورتی مورد استفاده قرار ، سیستمهاي كنترلسیستم ،هاي ارتباطات و مخابراتشبکه

ده باشد. در اين سیستم عالوه الزم نبوده و يا رعايت نش PELVو  SELVگیرد كه رعايت همه مقررات مربوط به می

توان از مدارهاي با اتصال زمین نیز استفاده نمود. در اين منابع وصل بر الزامی نبودن شرط ايمن بودن منبع تغذيه، می

به زمین عملیاتی،  FELVهاي هادي به هادي حفاظتی مدار اولیه الزامی بوده و نیز وصل هادي حفاظتی مدارهاي بدنه

قیم هاي مستعالوه بر موارد مذكور براي اطمینان از عملکرد اين منابع نسبت به حفاظت در برابر تماسباشد. مجاز می

 و غیرمستقیم موارد زير بايد رعايت شود: 

 (FELV)مدارهاي  حفاظت در برابر تماس مستقیم 31-1-3-33-3

 حفاظت در برابر تماس مستقیم بايد با يکی از دو روش زير انجام شود:

 براي جلوگیري از تماس مستقیم هاها يا محفظهستفاده از حصاركشیاالف( 

 داشته باشد.بندي كه با حداقل ولتاژ آزمونی مدار اولیه مطابقت استفاده از عايقب( 

هاي در دسترس تجهیزات بايد در حین بندي بدنهقادر به تحمل اين ولتاژ نباشند، عايق FELVكه مدارهاي در مواردي

 ولت متناوب موثر استقامت كند. 3511ود تا حدي كه بتواند در برابر ولتاژ آزمونی نصب تقويت ش
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 (FELV)مدارهاي  حفاظت در برابر تماس غیرمستقیم 31-1-3-33-2

 حفاظت در برابر تماس غیرمستقیم بايد با يکی از دو روش زير انجام شود:

ه وصل شود به شرط اينکه يک وسیله حفاظتی در به هادي حفاظتی مدار اولی FELVهاي هادي تجهیزات بدنهالف( 

برابر تماس غیرمستقیم، منبع يا مدار تغذيه را در صورت بروز اتصالی بین فاز و بدنه قطع كند و ولتاژ تماس از 

شود. اين امر مانع وصل يکی نولت جريان مستقیم، بیشتر  321ولت جريان متناوب و  51حدود ولتاژ قراردادي، 

 .دي حفاظتی مدار اولیه نخواهد شدبه ها FELVرقدار هاي باز هادي

 ولتاژ كننده مدار اولیه كه زمین نشده است، وصل شود.بندي همبه هادي هم FELVهاي هادي تجهیزات بدنهب( 

بايد مخصوص هر يک از اين منابع بوده و نبايد  FELVو  SELV ،PELVهاي مدارهاي يادآوري: پريزهاي و دو شاخه

 ل و استفاده در مدارهاي ديگر باشد.قابل اتصا

 برداري عادي حفاظت در برابر اثرهاي حرارتی در بهره 31-1-3-32

اجرا شده باشد كه براي مواد قابل اشتعال در اثر دماهاي زياد يا قوس طراحی و تأسیسات الکتريکی بايد طوري 

برداري عادي از تجهیزات الکتريکی وقع بهرهالکتريکی امکان بروز هیچ نوع حريق وجود نداشته باشد، همچنین در م

 داشته باشد. نبايد هیچ نوع خطر سوختگی براي اشخاص يا حیوانات وجود

 حفاظت در برابر اضافه جريان 31-1-3-31

ها در برابر خسارات ناشی از دماهاي زياد اشخاص و حیوانات بايد در برابر صدمات و همچنین وسايل و لوازم ساختمان

هـاي برقدار به وجود آيند، حفاظت شوند. قسمت اضافـه جريانـی در الکترومکانیکی كه ممکن است در اثر هرو عوامل 

 هاي زير تأمین شود: اين حفاظت ممکن است به يکی از روش

توجه به مدت زمان برقراري  قطع خودكار تغذيه در موقع بروز اضافه جريان، قبل از اينکه اين اضافه جريان، باالف( 

 آن، به مقدار خطرناك برسد. 

 باشد. خطرتوجه به مدت برقراري آن، به میزانی كه بی كردن حداكثر اضافه جريان، بامحدود ب( 

 هاي اتصالی حفاظت در برابر جريان 31-1-3-34

د اند بايبینی شدههاي اتصالی پیشهاي برقدار و همه قطعات ديگري كه براي هدايت جريانها به جز هاديهادي

 ها را بدون ايجاد دماهاي زياد هدايت كنند. بتوانند اين جريان

 هاي نشتی توجه خاصی مبذول شود. هاي اتصال زمین و جريانالزم است به جريان: 3يادآوري

جمله جريان اتصالی كه در اثر نقصی به  نوع جريان اتصالی، از هر در برابردار هاي برقمحفوظ بودن هادي: 2يادآوري

 (31-3-1-31)به طور مشابه با رديف  آمده باشد.وجود 

 در برابر اضافه ولتاژاشخاص و حیوانات حفاظت  31-1-3-35

 نوع هر در برابربايد ها اشخاص و حیوانات بايد در برابر صدمات و همچنین وسايل، لوازم و ساختمان 31-1-3-35-3

 ا ولتاژهاي مختلف ايجاد شود، محافظت شوند. اثر مضري كه ممکن است در نتیجه بروز اتصالی بین مدارهاي ب

 خسارات در برابربايد ها اشخاص و حیوانات بايد در برابر صدمات و همچنین وسايل، لوازم و ساختمان 31-1-3-35-2

وصل مدارها به وجود آيند، محافظت  ناشی از ولتاژهاي زياد، كه ممکن است در اثر عوامل ديگري مانند صاعقه يا قطع و

 (36-3-1-31)رديف د. شون
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 ولتاژ اضافهو تجهیزات در برابر تاسیسات حفاظت  31-1-3-36

اضافه ولتاژ  و همچنینهاي برق، تاسیسات فشارضعیف ( در پُستovervoltage)گذرا در تاسیسات برق اضافه ولتاژ 

 اجزاء شبکه برق آسیب رسانده و ها،كلیدزنی، به عملکرد صحیح و سالم تجهیزات، دستگاهيا ناشی از اثرات صاعقه و 

 و ي الزمهاافراد و ساكنین نیز خطر آفرين باشد. بدين جهت حفاظت براي ممکن است از نظر ايمنی ،در مواردي هم

 .بینی گرددپیشدر خصوص تاسیسات برق  ايمنیساير تمهیدات 

 هاي برقاضافه ولتاژ در پُست برابرحفاظت در  31-1-3-36-3

اثر  و اضافه ولتاژ در شبکه فشارضعیف به دلیل بروز اتصال زمین در تجهیزات شبکه فشار متوسط براي جلوگیري از

 :رعايت شود، موارد زير بايد آن در شبکه فشار ضعیف

الکترود اتصال زمین قسمت فشار متوسط از الکترود اتصال زمین، قسمت فشار ضعیف )متصل به نقطه خنثی الف( 

تقل از هم اجرا گردد، كه در اين صورت پُست برق داراي دو الکترود زمین مستقل ر( مجزا و مسترانسفورماتو

 (6-31-3)رديف پ خواهد بود.

الکترودهاي اتصال زمین قسمت فشار متوسط و فشار ضعیف هر كدام بايد به ترمینال اصلی زمین مخصوص : 3يادآوري

 خود وصل شوند.

زمین مجزا و مستقل در پُست برق، براي قسمت فشار متوسط و فشار  بینی و اجراي الکترودهاي اتصالپیش: 2يادآوري

 باشد.تر از يک الکترود مشترك میضعیف، يعنی دو الکترود براي هر پُست مطمئن

هاي اجرايی و يا شرايط طرح، فاصله مناسب بین دو الکترود فراهم نشود و كه به داليل محدوديتب( در صورتی

هم قرار گیرند و يا بداليل وجود اجسام فلزي مدفون در محل ايجاد دو الکترود اتصال الکترودها در حوزه ولتاژ 

ف هاي اتصال زمین فشار متوسط و فشار ضعیپذير نباشد، ايجاد الکترود مشترك براي سیستمزمین مستقل امکان

ار متوسط هاي فشستممقاومت الکتريکی اتصال زمین در يک الکترود مشترك براي سیگردد. در اينصورت الزام می

  و فشار ضعیف، نبايد از يک اهم تجاوز كند.

باشد، پذير نكه امکان دستیابی به مقاومت يک اهم در الکترود اتصال زمین مشترك فراهم و امکانيادآوري: در صورتی

شار فه در شبکاتصالی جريان متوسط در پُست برق در زمان مناسب، فشار تابلوهاي كلیدهاي حفاظتی اتوماتیک 

 (6-31-3)رديف پ متوسط را قطع كند.

 اضافه ولتاژ در تاسیسات فشار ضعیف برابرحفاظت در  31-1-3-36-2

 براي حفاظت در مقابل اضافه ولتاژ در تاسیسات فشار ضعیف موارد زير بايد رعايت گردد:

ز و هادي خنثی در مدار، صورت بروز اتصال بین هادي فاهادي خنثی در براي جلوگیري از اضافه ولتاژ در الف( 

 بینی گردد.تجهیزات حفاظتی در مقابل اضافه جريان بايد در مدار پیش

بندي و سوختن شکست عايقشده و موجب و هادي خنثی  هابین فاز هادي خنثی باعث مواج شدن ولتاژقطع ب( 

بینی قطع هادي خنثی پیش تمهیدات الزم براي پیشگیري ازبراي اين منظور شود. میو تجهیزات الکتريکی لوازم 

 گردد.

مسیر مجاري عبور و شرايط اجرايی مدارهاي فشار ضعیف بايد طوري در نظر گرفته شود كه از احتمال : 3يادآوري

( كه باعث بروز ITاطالعات ) آوريفنهاي اتصال تصادفی هادي فاز به سیستم اتصال زمین شبکه كامپیوتر و سیستم

 گردد جلوگیري شود.شبکه میتغییرات شديد ولتاژ در آن 
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تی گردد، بايسها میبراي حفاظت مصارف سه فاز موتوري و يا ساير مصارفی كه قطع فاز موجب آسیب به آن :2يادآوري

 از رله كنترل فاز و يا هر مکانیسم مشابه ديگر، استفاده گردد.

 اضافه ولتاژ ناشی از اثرات صاعقه برابرحفاظت در  31-1-3-36-1

هاي هاي الکترونیکی حساس و گران قیمت، شبکههاي مختلف از جمله دستگاهها و سیستم، دستگاهتجهیزات

هاي بزرگ يا خاص بصورت گسترده مورد ( كه امروزه در ساختمانITاطالعات ) آوريفنهاي كامپیوتري و سیستم

صطالحاً احفاظتی ظت گردند. اين تجهیزات گیرد، بايد در مقابل اضافه ولتاژ ناشی از اثرات صاعقه حفااستفاده قرار می

د كه براي محدود كردن اثرات اضافه ولتاژ ناشی نشو( نامیده میSurge Protective Devices=SPD) برقگیر حفاظتی

از صاعقه روي تاسیسات برق از جمله شبکه توزيع نیرو، ورودي برق اصلی و يا پُست برق ساختمان و تابلوهاي برق و 

 باشند:گیرند و داراي الزامات به قرار زير میتفاده قرار میغیره مورد اس

بايد در اولین تابلو برق در نقطه ورودي و محل تحويل نیروي برق به ساختمان )سرويس  برقگیر حفاظتیتجهیزات الف( 

 مشترك( و يا در اولین تابلوي برق فشار ضعیف )تابلوي اصلی( در سیستم توزيع نیرو در نظر گرفته شود.

 یبها، آسهاي الکترونیکی حساس و گران قیمت و يا مشابه آناضافه ولتاژ ناشی از صاعقه به بعضی از دستگاهب( 

هاي الزم ديگر، بايد ساير حفاظتدارا بودن هاي فوق عالوه بر نمايد. دستگاهها را مختل میرسانده و كاركرد آن

 (2)شکل  كننده داشته باشد.تغذيه مخصوص به خود را در تابلويبرقگیر حفاظتی تجهیزات 

 برق بايد با يک برچسب مخصوص و دائمی مشخص شده باشد. يدر هر تابلو یحفاظتبرقگیر تجهیزات پ( 

بر اساس سطح و يا تراز ولتاژ حفاظت، جريان تخلیه الکتريکی، جريان حداكثر و يا ضربه ی حفاظتبرقگیر تجهیزات ت( 

 گردد.ب میها انتخاو ساير مشخصات ديگر آن

ا ولت، سطح و ي 221/111 ولت و يا 211/411 الزم به ذكر است كه براي شبکه توزيع نیرو و تاسیسات برقيادآوري: 

 بیشتر باشد.و يا كیلوولت  5/2 برقگیر حفاظتیتراز ولتاژ حفاظت و عملکرد 

(، 6و  5، 4، 1مطابق اشکال) هاي نیرو بايد در نقاط مشخص وتجهیزات برقگیر حفاظتی در شبکه توزيع سیستم ث(

 نصب شوند.

 

 :  2توضیحات عالئم شکل 

PD برقگیر حفاظتی: وسیله حفاظتی 

SPDبرقگیر حفاظتی : 

E/Iشودكه در مقابل اضافه ولتاژ حفاظت می : دستگاه و تجهیزات 

 

 

 

 

 

 تجهیزات در نزديكی دستگاه وحفاظتی و برقگیر وسیله حفاظتی طرحواره نصب  -2شكل 
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در اشکال  ITو TN، TTهاي نیروي سیستم در برقگیر حفاظتیو محل قرارگیري وسیله حفاظتی  31-1-3-36-4

 نمايش داده شده است. (6و  5، 4، 1)

 :6و  5، 4، 1عالئم اشكال توضیحات 

 : برقگیر حفاظتی4 : ترمینال يا شمش اتصال زمین اصلی3

 : تجهیزاتی كه بايد محافظت شود5b 6و يا  5aهاي ه: اتصال هادي حفاظتی به برقگیر حفاظتی با گزين5

 تابلو: وسیله حفاظتی اصلی F1 ماندهجريان باقی: كلید حفاظتی 7

ARالکترود اتصال زمین تاسیسات : F2 وسیله حفاظتی برقگیر حفاظتی : 

BRبه توصیه سازنده برقگیر حفاظتی( : الکترود اتصال زمین سیستم نیرو( 

 PEهادي حفاظتی =     Nهادي خنثی =    L1,L2,L3فازها = 

 
 فاز()سه TN نیروي نصب برقگیر حفاظتی در شبكه توزيع سیستمطرحواره  -1شكل 
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حفاظتی در طرف تغذيه با قرارگیري برقگیر  TT نیروي نصب برقگیر حفاظتی در شبكه توزيع سیستمطرحواره  -4شكل 

 (RCDمانده )بار و بعد از كلید حفاظتی جريان باقی

 
با قرارگیري برقگیر حفاظتی قبل از كلید  TT نیروي نصب برقگیر حفاظتی در شبكه توزيع سیستمطرحواره  -5شكل 

 (RCDمانده )حفاظتی جريان باقی
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 ITنصب برقگیر حفاظتی در شبكه توزيع سیستم نیروي طرحواره  -6شكل 

(، بطور شماتیک فقط به تجهیزات 6تجهیزاتی كه بايد محافظت شوند ) 6و  5، 4، 1هاي اشکال : در دياگرام3يادآوري

 كر است كه اين حفاظت،)يک فاز مانند تجهیزات متصل به پريز برق و غیره( اكتفا شده است، الزم به ذمدار نهايی 

 شوند، شامل خواهد گرديد.تجهیزات سه فازي را كه از تابلوي برق شبکه توزيع نیز تغذيه می

 باشد.در تابلوي برق اصلی فشار ضعیف می 6و  5، 4، 1هاي اشکال : محل نصب برقگیر حفاظتی در دياگرام2يادآوري

 شود.ساخته می : برقگیر حفاظتی در سه تراز ولتاژ تولید و1يادآوري

حفاظت الزم در مقابل اضافه ولتاژ را  4با برقگیر  5نمايش داده شده در شکل  4aبرقگیر حفاظتی تركیب : 4يادآوري

 نمايد.( حفاظت می1بندي ولتاژ )يادآوريدر تراز دو تقسیم

 حفاظت در مقابل پايین بودن ولتاژ 31-1-3-37

، دنشوت و خسارديدگی احتمالی ولتاژ دچار آسیبو پايین رفتن ر كاهش وسايل و لوازم الکتريکی كه ممکن است در اث

 د.نظت شوفاحدر مقابل كاهش ولتاژ بايد 

 حفاظت در برابر تداخل امواج الكترومغناطیسی 31-1-3-38

و اين امواج موجب مغناطیسی قرار بگیرند در معرض امواج شديد الکتروكه و اجزاء آن در صورتی تاسیسات برقی

 بايد در مقابل آن حفاظت شوند. ،و اجزاء آن گردد تاسیسات برقیت به صدما

و تجهیزات مورد استفاده در تاسیسات برق  هاي نیرودر سیستم تداخل بیش از حد امواج الکترومغناطیسآثار و 

 رساند.یم شده و به قطعات الکترونیکی نیز آسیب هاآنبخصوص تجهیزات الکترونیکی، باعث بروز اختالل در كاركرد 

اين پديده ممکن است بر اثر تداخل امواج الکترومغناطیسی ناشی از وقوع صاعقه، قطع و وصل كلیدهاي با آمپر باال 

 اندازي موتورهاي با توان باال و سايربخصوص در تابلوهاي اصلی و نیمه اصلی، اتصال كوتاه در شبکه توزيع نیرو، راه

 شوند.یجه اضافه ولتاژ را در تاسیسات برق باعث میهايی كه تداخل امواج و در نتپديده
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كشی شبکه توزيع نیرو با شبکه كامپیوتر و كشی و يا سیموجود مسیر مشترك بیش از حد مجاز در كابليادآوري: 

(، شبکه مخابرات و يا وجود هر گونه حلقه )لوپ( فلزي اتصالی بزرگ در ساختمان در ظاهر شدن ITاطالعات ) فنآوري

 باشد.تداخل امواج الکترومغناطیس موثر میپديده 

 كاهش اثرات ناشی از تداخل امواج الكترومغناطیس 31-1-3-38-3

 كاهش اثرات ناشی از تداخل امواج الکترومغناطیس تمهیدات و موارد زير بايد در نظر گرفته شود: براي

 1-36-3-1-31رديف در تاسیسات برقی،  یحفاظتبرقگیر بینی پیشالف( 

توزيع نیرو، شبکه هاي گیر با كابل(، سیستم صاعقهDown Conductorرو )امین فاصله مناسب بین هادي پايینتب( 

 گیرهاي صاعقهتمهاي شبکه كامپیوتر، طبق توصیه سازندگان سیسهاي الکترونیکی و كابلسیگنال حاملهاي كابل

گیرد، سیستم ( بطور گسترده مورد استفاده قرار میITاطالعات ) آوريفنهايی كه شبکه كامپیوتر و در ساختمانپ( 

 باشد.ها مجاز نمیدر اينگونه ساختمان TN-C، استفاده از سیستم نیروي بوده TN-Sنیرو بايد از نوع 

( بصورت ITاطالعات ) آوريفن، چنانچه شبکه كامپیوتر و TN-Cهاي موجود با سیستم نیروي در ساختمانت( 

 گردد.تبديل  TN-Sبايد اصالح و به نوع  TN-Cرار گیرد، سیستم نیروي گسترده مورد استفاده ق

 ،بوده و عالوه بر تغذيه مصارف برق از طريق برق عادي )نرمال( TN-Sهايی كه سیستم نیرو از نوع در ساختمانث( 

         اتیکشود. كلید تبديل اتوماستفاده می برق اضطراري نیروياز ديزل ژنراتور اضطراري نیز براي تامین 

(Automatic Transfer Switch برق عادي و اضطراري بايد از نوعی انتخاب شود كه در آن فازها و نول با هم )

 فاز از نوع دوپل(. فاز كلید از نوع چهارپل و براي سیستم تکقطع و وصل گردند )براي سیستم سه

ر بايستی به گیو الکترود اتصال زمین سیستم صاعقه الکترود اتصال زمین حفاظتی، الکترود اتصال زمین عملیاتیج( 

بندي گردند، استفاده از الکترودهاي اتصال زمین مجزا از هم يک ترمینال اصلی اتصال زمین وصل و در آن هم

 (11)شکل  .باشدز نمیها مجابندي كردن آنبدون هم ،فوق هايبراي هر يک از سیستم

عملیاتی هر كدام بايد بصورت مستقل و  و زمین حفاظتیاتصال كردن هادي  ولتاژبندي براي همهاي همهاديچ( 

 هاياز هم به ترمینال اصلی اتصال زمین وصل گردند تا در صورت قطع يک هادي، هادي )بدون اتصال به هم( مجزا

 ديگر وصل باقی بماند.

وصل ترمینال اصلی اتصال زمین  بندي مربوط به خود بهگیر نیز از طريق هادي همهادي زمین صاعقهيادآوري: 

 (11گردد. )شکل می

 ها و تجهیزات الکترونیکی، استفاده از سیستم اتصالستگاهدبراي تامین شرايط و كاركرد مناسب ح( چنانچه سازندگان 

تم ترمینال سیس به ها و تجهیزات بايد از طريق يک هادي مجزازمین عملیاتی توصیه كرده باشند. اين دستگاه

 زمین عملیاتی وصل گردند. اتصال

( Sheildهاي با حفاظ فلزي )شیلد=( و يا كابلTwisted Pairهاي با زوج بهم تابیده )از كابلخ( در صورت استفاده 

به ترمینال سیستم در انتها هاي فوق نهايتاً بايد حفاظ فلزي كابل ،(ITآوري اطالعات )براي شبکه كامپیوتر و فن

 ل گردد.اتصال زمین عملیاتی وص
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اطالعات  آورينفهاي سیگنال، شبکه كامپیوتر و كشی نیرو( و كابلكشی و يا سیمهاي شبکه توزيع نیرو )كابلكابلد( 

(IT در طول مسیر مشترك كمتر از ،)( 7شماره )شکلمتر احتیاج به جداسازي ندارند 15( بدون حفاظ فلزي )شیلد

از طريق  متر آخر، در بقیه مسیر بايد35از طول مسیر متر باشد، به غیر 15و اگر طول مسیر مشترك بیش از 

 (1شکل ) .هاي القائی(جداسازي شوند )براي جلوگیري از القاء و يا ايجاد لوپ جداكننده فلزي

 آورينفهاي سیگنال، شبکه كامپیوتر و هاي شبکه توزيع نیرو، كابلدر آرايش و اجراي مسیرهاي مشترك كابلذ( 

 مدّ نظر قرار گیرد. 9 موارد منعکس در شکل( بايستی ITاطالعات )

هدايت الکتريکی ضمن تداوم ( ITاطالعات ) آوريفنهاي شبکه كامپیوتر و هاي فلزي كابلها و نردباندر سینیر( 

 بايد به ترمینال سیستم اتصال زمین وصل گردند.ها ابتدا و انتهاي آندر كل مسیر،  هاها و نردبانسینی

هاي فلورسنت، بخار جیوه، بخار سديم، متال ي شبکه كامپیوتر بدون حفاظ فلزي )شیلد( از چراغهافاصله كابلز( 

 متر در نظر گرفته شود.سانتی31هاي تخلیه در گاز( بايد حداقل هالید و نئون )المپ

طرح  یز شرايطو ن هاها و تعداد رشته كابلآن كابل ،هاهاي سیستم ترانکینگ بر اساس نوع سیستمتعداد محفظهژ( 

 گردد.تعیین می

هاي در انتخاب نوع كابلدر صورت استفاده از ترانکینگ غیرفلزي بايد به موضوع تداخل امواج الکترومغناطیس س( 

ها كابلمتر باشد،  15چنانچه طول مسیر مشترك برابر و يا بیشتر از كامپیوتر، تلفن و غیره توجه شده و شبکه 

 ( با توجه به نیاز استفاده گردد.shielded - foiledدار )فويلشیلددار و يا  بايد از نوع

 ترانکینگ بايد از تولیدات استاندارد استفاده شود.و  براي اجراي انشعابات، قطعات ارتباطی، جعبه كفیش( 

ز و (، كامپیوتر، تلفن و غیره در فضاهاي اداري باUPSكشی پريزهاي برق )نرمال، اضطراري و يادآوري: جهت كابل

غیره از سیستم ترانکینگ كفی و يا ديواري نوع فلزي و يا غیرفلزي ضمن توجه به موارد )بندهاي ز، س و ش( استفاده 

 شود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

براي طول مسیر كمتر يا مساوي  ITطرحواره مسیر مشترك كابل برق و كابل كامپیوتر يا فناوري اطالعات  -7شكل 

 متر15

 

 



 

 
26 

 

 
 

 

 متر15براي طول مسیر بیش از  ITمشترك كابل برق و كابل كامپیوتر يا فناوري اطالعات  طرحواره مسیر مجزا و -8شكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هاي مربوطه در تاسیساتهاي مختلف و سینیهاي سیستمطرحواره جداسازي كابل -9شكل 
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 حفاظت در برابر قطع هادي نول در شبكه توزيع برق شهري 31-1-3-39

مربوط به حفاظت تاسیسات برق به هنگام قطع نول در شبکه توزيع برق شهري بمنظور جلوگیري  بینی تجهیزاتپیش

 گرفتگی و غیره الزامی است.از برق

 حفاظت در برابر قطع انشعاب برق اصلی 31-1-3-21

روز ب موارد ديگري كه قطع برق موجبهمچنین ها و در ساختمانو غیره هاي ايمنی مربوط به سیستم تاسیسات برقی

 (1-6-5-31)رديف  .باشندمنابع تغذيه برق پشتیبان داراي گردد بايد ها میبرداري از آنخسارات در بهره

 هاي شديدحفاظت در برابر جرقه 31-1-3-23

 هاي شديد كه موجب صدمات و آسیب ديدگی به چشمبراي حفاظت در مقابل احتمال وقوع جرقه تاسیسات برقیدر 

 بینی شود.بايد تمهیدات الزم پیشگردد،  انسان و غیره و جسم
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 طراحی 31-1-2

 كلیات 31-1-2-3

 هاي زير توجه كرد:در طراحی تأسیسات الکتريکی بايد به نکته

 تأمین شود. 3-1-31ها طبق مقررات رديف وسايل و ساختمان، لوازم و حیوانات ،حفاظت اشخاصالف( 

اي كه براي آن در نظر گرفته شده است تضمین شود. وع استفادهن صحیح تأسیسات الکتريکی، مناسب با كردكارب( 

ها و شرايطی كه طرح بايد با آن 5-2-1-31تا  2-2-1-31هاي اي كه براي طراحی الزم است، در رديفاطالعات اولیه

 ذكر شده است. 32-2-1-31تا  6-2-1-31هاي مطابقت داشته باشد در رديف

 گردد.  رعايت مقررات ملّی ساختمان نیز بايدساير مباحث در  مرتبطد در طراحی تأسیسات الکتريکی موار

 هاي منبع يا منابع تغذيهمشخصه 31-1-2-2

 نوع جريان 31-1-2-2-3

 دو. متناوب، مستقیم يا هر

 هانوع و تعداد هادي 31-1-2-2-2

 براي جريان متناوب:

 هاي فازادي يا هاديهالف( 

 هادي خنثیب( 

  هادي حفاظتیپ( 

 خنثی -هادي حفاظتی  ت(

 براي جريان مستقیم: 

 هاي ذكر شده در باال.هاي معادل هاديهادي

 هاحدِ گذشت مقادير و 31-1-2-2-1

 باشد:ها شامل موارد زير میمقادير و حدگذشت

 هاي آنولتاژ و حدِ گذشتالف( 

 هاي آنفركانس و حدِ گذشتب( 

 حداكثر مجاز شدت جريانپ( 

 تمالی اتصال كوتاه شدت جريان احت( 

 نظیر هادي خنثاي زمین شده يا سیم وسط زمین شده.  تدابیر حفاظتی موجود در سیستم، 31-1-2-2-4

 )شركت برق( كننده نیروي برقتوزيع هاي تولید وشركتمقررات مخصوص  31-1-2-2-5
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 درخواست نیروي برقبراي عوامل تعیین كننده  31-1-2-1

رمايش هاي سها و تجهیزات، سیستمپريزهاي برق، تغذيه برق دستگاهمدارهاي الزم براي روشنايی، تعیین تعداد و نوع 

 توجه به شرايط زير به عمل آيد:  بايد با هاي جريان ضعیف وغیرهو گرمايش، مصارف سیستم

 هانقاط استقرار مصرف كنندهالف( 

 كدام از مدارها بینی شده براي هرپیش بارِب( 

 شرايط اختصاصینوع  هرپ( 

 زمانیضرايب همت( 

 منابع تغديه اضطراري  31-1-2-4

 در تعیین منابع تغذيه اضطراري موارد زير بايد در نظر گرفته شود:

 اضطرارينوع و مشخصات منبع تغذيه الف( 

 مدارهايی كه الزم است از منبع اضطراري تغذيه شوند.ب( 

 ،مستقیمبرق در جريان و ديزل ژنراتور اضطراري  ،(UPSرق بدون وقفه )منابع تغذيه ب ،متناوببرق  در جريانيادآوري: 

 گردند.باطري و دستگاه شارژ آن جزء منابع تغذيه اضطراري محسوب می

 شرايط محیط 31-1-2-5

تاثیرگذار  تاسیسات برقیكاركرد اجرا و  ،در طراحیها كه هر يک از موارد و شرايط محیطی زير و يا چند مورد از آن

 در نظر گرفته شود:مد نظر قرار گرفته و الزامات مربوط به آن محیط بايد ، است

 الف( حداكثر و حداقل دماي محیط

 ارتفاع از سطح درياب( 

 پ( رطوبت محیط

 محیط آلوده به گرد و غبارت( 

 محیط نمناك و يا با احتمال پاشش آب و يا مستغرق در آب ث( 

 خورندگیعوارض محیط با ج( 

 ل انفجار و يا اشتعالمحیط قابچ( 

 بار الکترواستاتیک عوارضمحیط با ح( 

 محیط در معرض امواج شديد الکترومغناطیسیخ( 

 محیط در معرض صاعقهد( 

 محیط در معرض تابش مستقیم آفتابذ( 

 محیط در معرض بادهاي شديدر( 
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 ها سطح مقطع هادي 31-1-2-6

 تعیین شود:  ها بايد باتوجه به عوامل زيرسطح مقطع هادي

 (5-2-1-31)رديف  محیط نصبشرايط الف( 

 هاشرايط نصب هاديب( 

 حداكثر دماي مجازپ( 

 جريان مجازت( 

 افت ولتاژ مجازث( 

 هااثر هارمونیکج( 

 چ( نوع مصرف

 ها به وجود آيداتصال كوتاه درآنهاي الکترومکانیکی كه ممکن است در اثر تنشح( 

 ها ايجاد شودممکن است در هادي ههاي مکانیکی ديگري كتنشخ( 

 یله حفاظتی در برابر اتصال كوتاهتوجه به عمل وس حداكثر مقاومت ظاهري، باد( 

 است. تاسیسات برقیالذكر، مربوط به تامین حفاظت و كاركرد ايمن يادآوري: موارد و نکات فوق

 هاي نصب آنكشی و طريقهانواع سیم 31-1-2-7

 نصب به نکات زير بستگی دارد:  كشی و طرزانتخاب نوع سیم

 كشیشرايط محل و اجراي سیمالف( 

 .ها را در بردارندكشیمان كه سیمهاي ساختنوع و ماهیت ديوارها و ساير قسمتب( 

 هاها، ترانکینگنوع مجاري عبور سیم مانند لولهپ( 

 خاص و حیواناتها براي اشكشیسیم در دسترس بودنقابلیت ت( 

 ولتاژث( 

ها به كشیی در سیمبرداري از تأسیسات الکتريکهاي مکانیکی ديگري كه ممکن است در حین نصب يا بهرهشتنج( 

 .وجود آيد

 تجهیزات حفاظتی 31-1-2-8

اظت مانند حف ،شده استبراي آن تعريف كه ین شده یتع توجه به نوع حفاظت هاي تجهیزات حفاظتی بايد باويژگی

 : در برابر

 اتصال كوتاه( –)اضافه بار اضافه جريان الف( 

 جريان اتصال زمینب( 

 اضافه ولتاژپ( 

 و نبود ولتاژ ت( ولتاژ كم

و نوع خطراتی  خصوصیات مدارها شود، بايد بامقاديري از جريان، ولتاژ و زمان، كه باعث عمل وسیله حفاظتی میث( 

 كه ممکن است بروز كند متناسب باشد.
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 فرمان اضطراري  31-1-2-9

صورت بروز خطر به قطع فوري تغذيه احتیاج باشد، وسیله قطع بايد طوري نصب شود كه به سادگی  كه دروارديم در

 و سريع قابل استفاده باشد. مؤثر قابل تشخیص و به طور

 وسايل جداكننده  31-1-2-31

ع ها، كشف و رفايشبینی شوند كه براي انجام عملیات مربوط به تعمیرات، آزمكننده بايد طوري پیشوسايل جدا

 هاي مستقل را از مدار خارج كرد.ها تأسیسات الکتريکی، مدارها يا دستگاهمعايب بتوان با آن

 پیشگیري از تأثیر متقابل بین تأسیسات الكتريكی و غیر الكتريكی  31-1-2-33

أسیسات غیر لکتريکی و تآور متقابل بین تأسیسات اكه تأثیر زيان در نظر گرفتبايد طوري  را تأسیسات الکتريکی

 الکتريکی ساختمان به وجود نیايد.

 قابلیت دسترسی تجهیزات الكتريكی  31-1-2-32

 امکانات زير باشد: داراي در صورت لزوم،  آرايش داده شوند كهبايد طوري  تجهیزات الکتريکی

 هريک از اجزاء تجهیزات الکتريکی اولیه و تعويض بعدي نصبفضاي كافی براي الف( 

 مايش، بازرسی، نگهداري و تعمیراتبرداري، آزدسترسی براي انجام عملیات مربوط به بهره( ب

 توسعه در آيندهپ( 
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 انتخاب تجهیزات الكتريكی 31-1-1

 كلیات  31-1-1-3

 ه آن،مربوط بو استانداردهاي رود بايد با مقررات هريک از مصالح و تجهیزاتی كه در تأسیسات الکتريکی به كار می

 .مطابقت داشته باشد 2-3-31براساس رديف 

 هاويژگی 31-1-1-2

هاي هريک از مصالح و تجهیزات الکتريکی انتخاب شده بايد با شرايط و مشخصات تعیین شده براي تأسیسات ويژگی

 مراجعه شود( و به خصوص با مقررات زير نیز تطبیق كند:  2-1-31الکتريکی مطابقت داشته باشد )به رديف 

 ولتاژ 31-1-1-2-3

جريان متناوب( و همچنین براي اضافه  تجهیزات الکتريکی بايد براي حداكثر ولتاژ مداوم تعیین شده )ولتاژ مؤثر در

 هايی كه ممکن است ايجاد شود، مناسب باشد. ولتاژ

 شود. نظر گرفته  مورد بعضی از تجهیزات، حداقل ولتاژي كه ممکن است ايجاد شود نیز بايد در دريادآوري: 

 شدت جريان 31-1-1-2-2

كند ها عبور میبرداري عادي به طور مداوم از آنتوجه به حداكثر جريانی كه در بهره كلیه تجهیزات الکتريکی بايد با

و مدت زمان برقراري آن انتخاب اندازي و همچنین جريان غیرعادي احتمالی، جريان راه در جريان متناوب( )مقدار مؤثر

 شود. 

 فركانس  31-1-1-2-1

ركانس انس نامی تجهیزات بايد با فتجهیزات الکتريکی مؤثر باشد، فرك كاركرد و ويژگیكه فركانس بر روي درصورتی

 نامی مدار و يا با فركانسی كه ممکن است در مدار بوجود آيد، مطابقت داشته باشد.

 توان  31-1-1-2-4

 با ايدشود بآن انتخاب می)توان موثر، توان ظاهري و يا هر دو( هاي توان كلیه تجهیزات الکتريکی كه برمبناي ويژگی

 متناسب باشد و با ضريب توان و شرايط كار عادي آن مطابقت داشته باشد.  كاركرد آننوع 

 شرايط انتخاب و نصب  31-1-1-1

ها آن ه درهايی كشتنانواع مقابل  كلیه تجیهزات الکتريکی بايد طوري انتخاب شوند كه بتوانند به نحوي مطمئن در

 ايستادگی كنند گیرندشوند يا احتماالً در معرض آن قرار میآن نصب می محیطی كه درشرايط آيند و به وجود می

يکی از اين اقالم تجهیزات الکتريکی از نظر ساختمان خود با  وجود اين، اگر با .مراجعه شود( 5-2-1-31)به رديف 

توان از آن استفاده كرد كه نوعی حفاظت اضافی، نداشته باشد، به شرطی می شود مطابقتمحلی كه در آن نصب می

 بینی شده باشد. به عنوان جزئی از تأسیسات كامل الکتريکی، براي آن پیش
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 آور جلوگیري از اثرهاي زيان 31-1-1-4

 اخالل در نداشته باشند و باعث آوركلیه تجهیزات الکتريکی بايد طوري انتخاب شوند كه بر تجهیزات ديگر تأثیر زيان

 تغذيه برق، چه در هنگام كار عادي و چه در هنگام قطع و وصل، نشوند.

 : در اين زمینه عواملی كه ممکن است مؤثر باشند، بطور مثال، عبارتند از

 ضريب توانالف( 

 شدت جريان هجومیب( 

 تغییرات شديد ولتاژپ( 

 بار نامتعادلت( 

 هاهارمونیکث( 

فشار ضعیف بمنظور اصالح ضريب توان، كاهش جريان راكتیو در شبکه توزيع و در نتیجه  تاسیسات برقیي: در يادآور

رق هاي شركت بگیري مصرف برق و بمنظور رعايت ضوابط و دستورالعملكاهش مقدار توان راكتیو در سیستم اندازه

 (5شود. )پیوست از خازن و يا بانک خازن استفاده می
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 و برپايینصب  31-1-4

به كار را بر معت ايكار حرفهپروانه اشتغال به بابراي نصب تأسیسات الکتريکی بايد استادكاران كارآزموده  31-1-4-3

 تجهیزات مناسب استفاده كرد. ازم وگرفت و از لو

شرايط طبیعی آن را تجهیزات الکتريکی، كه تعیین هاي خالل عملیات نصب، نبايد در مشخصه در 31-1-4-2

 كند و در مقررات مشخص شده است خللی وارد آيد. تضمین می

تفاوت خنثی بايد با استفاده از  - حفاظتیحفاظتی و هادي  هاي فاز، هادي خنثی، هاديهاديكلیه  31-1-4-1

قابل  تفاوت رنگها و بندهاي قابل انعطاف، با استفاده از تمامی طول كابل در وها محل ترمینال در رنگ عايق آن

 شخیص باشند.ت

ها تجیهزات الکتريکی بايد به نحوي انجام شود كه دوام و ايمنی آن باها ها يا هادياتصاالت بین هادي 31-1-4-4

 تضمین شده باشد.

ن مورد نیاز براي كاركرد طبیعی آن تامیزات الکتريکی بايد به نحوي نصب شوند كه شرايط هیتجكلیه  31-1-4-5

خللی وارد نیايد. بعالوه امکان سرويس، تعمیر و نگهداري آن براحتی فراهم ها آن كنندهنکسیستم خ در از جملهشود، 

  باشد.

كلیه تجهیزات الکتريکی كه احتمال دارد دماي زياد يا قوس الکتريکی ايجاد كنند، بايد به نحوي مستقر  31-1-4-6

 .سوزي و اشتعال پیشگیري شوداز خطر ايجاد آتشيا حفاظت شوند كه 

 هاي اولیه آزمون 31-1-5

رارداد ق ايشآزممورد كنترل و  در آنتغییر عمده  پس از هر برداري و يابايد قبل از شروع بهره تأسیسات الکتريکی را

برداري انجام تا نسبت به صحت ها و بهرههاي الزم در تجهیزات و لوازم، بر اساس شرايط طرح، كاركرد آنو تنظیم

 اين مقررات اطمینان حاصل شود.كارهاي انجام شده طبق 

 



 

 
35 

 

 برآورد درخواست نیروي برق )ديماند(  31-4

 كلیات  31-4-3

( الزم است قبل از و غیره مولد، پُستطرح، )انشعاب،  نیروي برق هر براي فراهم كردن مقدمات تأمین 31-4-3-3

آن  ازنیمورد )ديماند(  نیروي برق، حداكثر درخواست طرحمراحل اولیه  اقدام به تهیه طرح تأسیسات الکتريکی و در

 را برآورد كرد.

اساس محاسبه توان كل نصب شده و اعمال ضرايب همزمانی  روش صحیح تخمین حداكثر درخواست بر 31-4-3-2

محل بدست آمده  دركه هاي مشابه طرحو يا اطالعات الزم از مناسب استوار است، به شرط آنکه تجربیات گذشته 

 ا تأيید كند. باشد، اين محاسبه ر

هاي قابل حمل، روشنايی، تعداد پريزهاي نصب شده مخصوصاً از نظر وسايل و دستگاه بینی حداكثر درخواست،پیش

 عرف و عادت محلی است.برداري و نحوه بهرهوابسته به  غیره،و  تاسیسات برقیهاي ساير سیستمو 

ر در طول عم و افزايش طبیعی مصرفت زندگی بینی حداكثر درخواست، عواملی نظیر رشد سريع كیفیدر پیش

حداكثر درخواست نیروي برق )ديماند( برآورده شده طرح در نهايت بايد با مقررات و قرار گرفته و تأسیسات مدنظر 

 .طرح خواهد بوداين مقدار نیروي برق واگذاري، مبناي عقد قرارداد تامین برق  .ضوابط شركت برق هماهنگ گردد

 توان كل نصب شدهبرآورد  31-4-2

  مدنظر قرار گیرد: تاسیسات برقیاساس نیازهاي  جهت برآورد توان برالزم است مبانی زير  31-4-2-3

مراحل برآورد  ها خواهد بود. دراي )التهابی( برابر توان اسمی المپ آنهاي نصب ثابت رشتهچراغمدار برق  برآوردالف( 

 نصب كرد. سرپیچ آن درن المپی است كه بتوان توان بزرگتري اولیه، درخواست چراغ برابر

گازي، بخارسديم، فلورسنت، هاي از قبیل المپ) در گاز اياز نوع تخلیهو هاي نصب ثابت چراغمدار برق  برآوردب( 

رابر ب ها از چوك و يا باالست القايی استفاده شده باشد،كه در اين چراغدر صورتی و غیره(بخارجیوه، متال هالید 

باشد. میزان برآورد درخواست نیروي به اضافه مصرف چوك )باالست القايی( میهاي آن ن اسمی مصرفی المپتوا

 برابر درخواست برحسب وات است.  ها به ولت آمپر دوچراغ برق اين

پ و مهاي نصب ثابت از نوع تخلیه در گاز با باالست الکترونیکی بر اساس جريان مصرفی البرآورد برق مدار چراغپ( 

 گردد.مصرف باالست آن تامین می

هاي گازي، بخار جیوه، بخار سديم و متال هالید به يادآوري: در انتخاب كلید حفاظتی و يا فیوز تغذيه مدارهاي المپ

 ها )بر اساس نوع المپ به هنگام وصل مدار( توجه شود.اندازي هر يک از آنجريان راه

د، از نها تغذيه خواهند كرد معلوم نباشهايی كه از آني كه نوع لوازم و دستگاهموارد پريزها، درمدار برق  برآوردت( 

 . گیردبار مجاز آن مدار انجام میراه تخمین 

 ها خواهد بود. ها، با اعمال ضرايب توان آنهاي نصب ثابت برابر توان اسمی آنلوازم و دستگاهمدار برق  برآورد( ث

 شود.ها تعیین میبا توجه به ضريب توان آناز قبیل موتور، يی بارهاي القا( برآورد برق مدار ج
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 زمانیتخمین ضريب هم مصارف و زمانیغیر هم 31-4-1

تجهیزات و لوازم الکتريکی، بايد براي هر گروه از بارهاي مختلف،  كردكارزمانی در به دلیل وجود غیر هم 31-4-1-3

اسیسات تهاي تجهیزات و ساير سیستمها، ات مکانیکی، تغذيه دستگاههاي تاسیسپريزهاي برق، سیستم )روشنايی،

نیروي برق )ديماند( ها در بارهاي مربوط، حداكثر درخواست زمانی استفاده شود تا با اعمال آن( از ضريب همبرقی

 بدست آيد.

در شرايط عادي ، عددي است مختص همان تأسیسات، به اين دلیل برقی تأسیسات زمانی هرضريب هم 31-4-1-2

نابع و يا استفاده از مآمار موجود يا پذير نخواهد بود و فقط با توجه به تجربیات گذشته و آن امکان بینی دقیقپیش

 زمانی را از پیش به عنوان راهنما و بصورت تقريبی تخمین زد. توان ضريب هممیمعتبر ديگر هاي يا دستورالعملفنی 

 مراجعه شود. 1 زمانی به پیوست شمارهمبراي تخمین ضريب ه 31-4-1-1
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 نقطه شروع تأسیسات برق  –محل تحويل نیروي برق )سرويس مشترك(  31-5

 كلیات  31-5-3

يگري موسسه يا تشکیالت د شركت، يا هراي ، شركت برق منطقهبرقنیروي توزيع تولید، انتقال و شركت  31-5-3-3

تأمین نیروي برق مشتركان باشد، از اين پس به اختصار شركت برق دار ممکن است عهده ،كه بنا به مقتضیات محل

 .خواهد شدخوانده 

وط كه به انشعاب مربجايی تحويل مشتركان خواهد شد، تا صرفنظر از ولتاژ برقی كه توسط شركت برق، 31-5-3-2

و تجهیزات كه انحصاراً  باشد، رعايت مقررات شركت برق و مفاد اين مقررات الزامی خواهد بود. آن بخش از تأسیسات

 در اختیار شركت برق است، كالً تابع مقررات شركت برق خواهد بود. 

در آن تأثیر دارند، چنانچه  دو مورد بخشی از تأسیسات كه مقررات شركت برق و اين مقررات هر در 31-5-3-1

است انتخاب و اجرا خواهد شد.  تناقضی بین دو مقررات وجود داشته باشد، مقرراتی كه از نظر ايمنی و حفاظت برتر

 در چنین وضعیتی تشخیص با مقام مجري اين مقررات و با هماهنگی شركت برق خواهد بود.

باشد،  كنندهخود مصرف كه بنا به مقتضیات، تولید و يا انتقال و يا توزيع نیروي برق به عهدهمواردي در 31-5-3-4

 شود. حکم شركت برق تلقی می كننده درمصرف

مراحل طراحی آن با مقامات ذيربط شركت  متقاضی يا نماينده مختار او بايد قبل از شروع ساختمان و در 31-5-3-5

 مورد نیاز، رعايت حريم شبکه (ديماندمیزان برق مورد درخواست )برق تماس بگیرد و نسبت به تعیین نوع انشعاب، 

راهنمايی  طبق تشخیص و با عات كافی دريافت واطالبرق در صورت نیاز  پُستبرق موجود محل، واگذاري زمین 

كلیه مراحل ساختمان ادامه داشته باشد  اين بخش اقدام كند. اين تماس بايد در ينیازهاشركت برق نسبت به تأمین 

 صورت لزوم اصالحات و عملیات تکمیلی ملحوظ شوند.  تا در

در وب شركت برق مالك عمل خواهد بود ه مصنامشیوه ،جهت درخواست انشعاب برق و يا نوع انشعاب 31-5-3-6

 باشد.نامه آخرين نسخه آن معتبر میصورت بازنگري و تغییر در متن شیوه
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 هاي عمومی( تأسیسات انشعاب فشارضعیف )منشعب از شبكه 31-5-2

لی از تحويمتقاضی بايد با راهنمايی و رعايت ضوابط شركت برق، محلی را براي نصب تجهیزات انشعاب  31-5-2-3

ان، محل هاي ساختمبینی و احداث كند. بسته به شرايطی مانند تعداد و توان انشعاب يا انشعابطرف شركت برق پیش

ر طبق اگ باشد.تابلوي برق ديواري محل نصب مناسب جهت يک اتاق، يا برق كامل،  پُستيک مورد بحث ممکن است، 

عمومی برق ضروري باشد، متقاضی بايد ضمن رعايت مفاد فوق  ستپُاحداث  زمین و واگذاري ، تامینمقررات و ضوابط

كه در اختیار شركت برق خواهد برق  پُستاقدام كند. ورودي  پُستاحداث جهت واگذاري آن نسبت به تأمین زمین و 

روز در همه ساعات شبانهبايد  پُستنصب شده در بود براي مامورين شركت برق جهت بازرسی و يا جهت قرائت كنتور 

 بطور مستقیم قابل دسترس باشد.

 و غیره نبايد از فضاي اختصاص هاي سرمايش و گرمايش مركزيسیستمكشی، اعم از آب، گاز، گونه دودكش و لولههیچ

ها از كنار فضاي اختصاص يافته به محل انشعاب در صورت عبور آن برق عبور كند. پُستو يا يافته براي محل انشعاب 

هیدات الزم براي جلوگیري از خطرات احتمالی ناشی از نشت آب، گاز، اثر حرارت و غیره انجام و تم ،يا پُست برق

 هاي مربوطه رعايت گردد.دستورالعمل

ن گیري و همچنیبايد داراي فضاي كافی براي نصب تابلوي برق و يا تابلوي اندازهمحل نصب انشعاب  31-5-2-2

 هاي مربوط به آن را داشته باشد.كشیانجام سیمو  (1-3پیوست نصب ترمینال اتصال زمین )

بايد به نحوي انتخاب و اجرا شود كه هادي اتصال ( 7-3)پ مسیر عبور و نحوه نصب هادي اتصال زمین  31-5-2-1

محفوظ بماند و چنانچه بدون حفاظ مکانیکی  غیرهزمین از هرگونه صدمات احتمالی مکانیکی، شیمیايی، خوردگی و 

خارج از دسترس ولی در معرض بازرسی دائم قرار داشته باشد. چنانچه به منظور حفاظت مکانیکی شود، نصب می

 هادي زمین از نوعی لوله يا پوششی مشابه استفاده شده باشد اين لوله يا پوشش نبايد از جنس فلز باشد.

اي انتخاب و اجرا شود گونهها بايد به كننده( و نحوه نصب آنمسیر مدارهاي خروجی )انشعاب به مصرف 31-5-2-4

از انواع  الزم استو به تناسب شرايط بدين منظور  كه ردگیري و تعويض مدارها در آينده بدون اشکال انجام پذير باشد.

ود. مسیر مدارها بايد به نحوي انتخاب شود رايزر قابل بازديد استفاده ش يا كانالكار،  ها يا مجاري مخصوص اين لوله

رها آن بر روي مدا و نظاير نشت گاز، نشت آبو نیز  هادودكشهاي آبگرم، بخار، يگر، مانند لولهسات دكه حرارت تأسی

 اثر سوء نداشته باشد.
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 انشعاب فشار متوسط )اختصاصی(  31-5-1

ترانسفورماتور در داخل ساختمان يا محوطه آن  پُستچنانچه بنا به تشخیص شركت برق احداث يک  31-5-1-3

كه انحصاراً در اختیار شركت برق خواهد ماند بايد طبق ضوابط و مقررات شركت، توسط  پُستآن قسمت از الزم باشد، 

ه بدر صورت تايید شركت برق كه در اختیار مشترك خواهد ماند  پُستهايی از مشترك ساخته و آماده شود. قسمت

یار هاي در اختاطی و عملیاتی بايد با قسمتهاي در اختیار شركت برق بوده و از نظر ارتبمجزا از قسمتنحو مقتضی 

دسترسی و شركت برق هماهنگی كامل داشته باشد و به نحوي طرح و اجرا شود كه هیچگونه مانع و اشکالی در 

برداري طرفین وجود نداشته باشد. مرز تقسیم به هرنحوي كه تعیین شود، مشترك موظف است عالوه بر مقررات بهره

 ( را نیز در محدوده خود رعايت كند. 1-5-31ن فصل )شركت برق، مقررات اي

ترانسفورماتور الزم باشد  پُستكه احداث بیش از يک  غیرهها، مراكز صنعتی و مواردي نظیر مجموعه در 31-5-1-2

پاساژ تحويل مشترك دهد و  پُستبرق را از طريق يک مركز قطع و وصل فشار متوسط يا  انشعابو شركت برق، 

ز آيد نیمیخلی تماماً در اختیار مشترك باشد، عالوه بر مقررات شركت برق، رعايت مقرراتی كه در پیهاي داپُست

 گويند.هاي اختصاصی میپُستهاي داخلی در اختیار مشترك را عموماً پُستالزم به ذكر است كه الزامی خواهد بود. 

در طرح، نحوه ساخت و ، یوسکی كمپکت()ك ساخته بتنی و فلزي كمپکتهاي پیشپُستدر صورت استفاده از 

 تابع استانداردهاي معتبر و يا استانداردهاي شركت برق خواهد بود.ها و ابعاد آن بکارگیري اين پُست

 (و خشك )جهت نصب ترانسفورماتور روغنیپُست اختصاصی  اتاق ترانسفورماتور 31-5-1-1

روغنی و خشک با تهويه طبیعی و اتاق ترانسفورماتور  نوع طرحواره مقطع قائم دو 31و  32، 33، 31هاي در شکل

طح سترانسفورماتور هماتاق نوع )الف(  نشان داده شده است. در، (جهت خنک كردن ترانسفورماتور)تهويه مکانیکی 

ترجیح دارد ولی اجراي  شود. نوع )ب( نسبت به نوع )الف(نوع )ب( در سطحی باالتر از آن نصب می كف زمین و در

مشترك خواهد  به عهدهبا توجه به شرايط طرح، نوع اتاق  پذير نخواهد بود. انتخاب يکی از دوموارد امکانر همه آن د

 ارائه شده است.  2در جدول شماره هاي مختلف براي ظرفیتاندازه اتاق ترانسفورماتور سه بود. ابعاد اصلی 

ها به ترتیب اولويت امکان اجراي آن 31و  32، 33، 31ال كننده در اشکهاي خروجی هواي خنک: ارجحیت3يادآوري

 تعیین شده است.

براي نصب هواكش برقی و  31و  33كننده در اشکال : ارجحیت نشان داده شده جهت خروجی هواي خنک2يادآوري

 باشد.يا نصب دريچه كانال تخلیه هوا )كانال اگزاست( می

 سفورماتور بايد رعايت شود در ادامه ارائه شده است.مشخصات مهم ديگري كه در ساختمان اتاق تران
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 طرحواره قائم دو نوع اتاق ترانسفورماتور روغنی و تهويه طبیعی -)نوع الف(  31شكل 
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 روغنی و تهويه طبیعیطرحواره قائم دو نوع اتاق ترانسفورماتور  -)نوع ب( 31شكل 
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 طرحواره مقطع قائم دو نوع اتاق ترانسفورماتور روغنی و تهويه مكانیكی -)نوع الف( 33شكل 

 

 
 كیطرحواره مقطع قائم دو نوع اتاق ترانسفورماتور روغنی و تهويه مكانی -)نوع ب( 33شكل 
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 طرحواره مقطع قائم دو نوع اتاق ترانسفورماتور خشك و تهويه طبیعی -)نوع الف( 32شكل 

 

 
 طرحواره مقطع قائم دو نوع اتاق ترانسفورماتور خشك و تهويه طبیعی -)نوع ب( 32شكل 
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 طرحواره مقطع قائم دو نوع اتاق ترانسفورماتور خشك و تهويه مكانیكی -)نوع الف( 31شكل 
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  ك و روغنیابعاد اصلی اتاق ترانسفورماتورهاي خش – 2جدول 

 ظرفیت ترانسفورماتور
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حداقل سطح 

 مقطع دريچه

مشبک در تهويه 

 مربع(طبیعی )متر

 يورود خروجی

 تا ظرفیت:

)كیلوولت آمپر(  611 

 )اتاق كوچک(

 31/3 25/3 مترمکعب7/1 متر 2 متر 7/2 متر 5/1 متر 7/4 متر 1 متر 4 متر5/3

 هاي: ظرفیت

611-111-3111 

 )كیلو ولت آمپر( 

 )اتاق بزرگ(

 1/3 2 مترمکعب 3 متر 2 متر 7/2 متر 5/1 متر 7/4 ترم2/1 متر 1/4 متر5/3

 هاي: ظرفیت

3251 – 3611  

 )كیلو ولت آمپر(

 بزرگ( )اتاق خیلی 

 27/2 5/2 مترمکعب6/3 متر 2/2 متر 1 متر 5/1 متر 1/5 متر5/1 متر 5/4 متر5/3

 :2هاي مربوط به جدول شماره يادآوري

ز اابعاد اصلی اتاق ترانسفورماتور براي تهويه طبیعی و يا تهويه مکانیکی )تخلیه و تعويض هوا با استفاده : 3يادآوري

 باشد.هواكش برقی( براي ترانسفورماتورهاي روغنی و خشک می

هاي مشبک هواي خروجی و ورودي خنک كننده ترانسفورماتور براي حالت حداقل سطح مقطع دريچه: 2يادآوري

، در پُست برقارائه گرديده، در صورت فراهم بودن امکانات ساختمانی  2 تهويه طبیعی اتاق ترانسفورماتور در جدول

ط بر اينکه . مشرواستفاده شودبراي حالت تهويه مکانیکی اتاق ترانسفورماتور نیز هتر است ابعاد سطح مقطع مشبک ب

آن از طريق تغذيه ، از هواكش برقی كه برق مدار درجه حرارت محیط باال با اگرم فصلدر  ،هاعالوه بر اين دريچه

 گردد، كمک گرفته شود.قطع و وصل می ترموستات

كه اتاق ترانسفورماتور جزئی از ساختمان بوده و يا امکان احداث دريچه مشبک هواي خروجی و در صورتی: 1يادآوري

كشی براي اين منظور استفاده وجه موجود نباشد، بايد از كانالورودي خنک كننده ترانسفورماتور و يا هركدام به هیچ

، میزان تخلیه و تعويض هوا، و ورودي خنک كننده ترانسفورماتورهاي هواي خروجی در اين شرايط ابعاد كانال ،نمود

مشخصات فنی هواكش برقی و غیره، بر اساس میزان اتالف حرارتی )افت بار داخلی( ترانسفورماتور و در شرايط ظرفیت 

 گردد.، شرايط محیط نصب و غیره محاسبه و تعیین میترانسفورماتورنامی باردهی 

 باشد، بايا ساير مشخصات فیزيکی ديگر ترانسفورماتور خشک متفاوت از ترانسفورماتور روغنی میابعاد و : 4يادآوري 

با لحاظ تقريب مثبت براي ترانسفورماتور خشک نیز يکسان منظور  2 شماره اين تفاوت ابعاد موجود در جدول وجود

 گرديده است.
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كه در اختیار شركت برق خواهد بود، تابع  هاي برقات و ساير جزئیات در پُستابعاد، مشخص 31-5-1-1-3

 استانداردهاي آن شركت خواهد بود.

 انتخاب محل و جهت اتاق ترانسفورماتور  31-5-1-1-2

ر آن، هاي نظیانتخاب محل و نحوه استقرار اتاق ترانسفورماتور، عالوه بر مالحظات مربوط به مركز ثقل بار و خواسته در

 نجد الزم است مراتب زير نیز رعايت شود:گكه توضیح آن در اين بحث نمی

هاي آن مشرف به فضاي آزاد االمکان در طبقه همکف قرار بگیرد و يکی از جبههالف( اتاق ترانسفورماتور بايد حتی

باشد و در برابر اين جبهه هیچگونه ساختمان يا مانع ديگري كه تهويه اتاق و داخل و خارج كردن ترانسفورماتور 

وجود نداشته باشد. درِ اصلی اتاق ترانسفورماتور بايد در اين جبهه قرار داشته تا نقل و  ،روبرو كندرا با اشکال 

براي همین منظور ترجیح دارد وسیله نقلیه و جرثقیل بتوانند به  ،پذير باشدانتقال ترانسفورماتور به سادگی انجام

 اين جبهه آمد و رفت كنند.

همکف و يا زيرزمین ساخته شود، امکانات و فضاي الزم براي  اتور، در طبقات باالتر ازترانسفورم قبه هر دلیلی اگر اتا

 و غیره در نظر گرفته شود.شرايط الزم براي تهويه آن ، نسفورماتور، دسترسی نفرنقل و انتقال ترا

ن يا روي بام آو  ، زيرزمینهاي ترانسفورماتور در طبقاتپُستيا  پُستب( چنانچه ساختمان از نوعی باشد كه نصب 

ه ضمن رعايت كلیه مقررات مربوط ب و يا براي طبقه همکف شرايط بند الف قابل تامین نباشد،ناپذير شود اجتناب

 ها از ترانسفورماتورهايها و غیره، بايد در آندرهاي الزم براي نقل و انتقال ترانسفورماتورها، دسترسیتهويه اتاق و 

ت مراعات و اجراي جزئیات مربوط به حائل آتش و غیره منتفی خواهد بود. الزم صورخشک استفاده كرد. در اين

 باشد. به ذكر است كه استفاده از ترانسفورماتورهاي روغنی در اين شرايط ممنوع می

پ( در صورت امکان جبهه مشرف به فضاي آزاد اتاق ترانسفورماتور بايد در جهتی انتخاب شود كه تابش آفتاب به آن 

 باشد )روبه شمال(. حداقل

 بايد در راستاي حال ترانسفورماتور را هر تواند ضلع عرضی يا طولی اتاق باشد، درت( جبهه مشرف به فضاي آزاد می

 مناسب آن قرارداد.

 ترانسفورماتور، بايد به موارد زير توجه شود:اتاق در انتخاب ابعاد  31-5-1-1-1

ا توجه به رشد بار در آينده انتخاب كرد تا امکان استفاده از ترانسفورماتورهاي با ابعاد اتاق ترانسفورماتور را بايد بالف( 

قدرت بیشتر بدون لزوم انجام تغییرات ساختمانی در اتاق فراهم باشد. براي همین منظور صرفنظر از قدرت 

كیلوولت آمپر  611ر از بینی شده اولیه، چنانچه در آينده احتمال استفاده از ترانسفورماتورهاي با قدرت بیشتپیش

توان از اتاق كوچک استفاده كرد ولی اگر اين احتمال وجود داشته باشد، يا قدرت اولیه وجود نداشته باشد می

بزرگ )بسته به مورد( استفاده شود. در هر حال  بیش از اين مقدار باشد بايد از اتاق ترانسفورماتور بزرگ يا خیلی

 متر كمتر باشد. 1/1اتورنبايد از فضاي آزاد در اطراف ترانسفورم

ن رود، براي همیترين عامل در تهويه طبیعی به منظور خنک كردن آن به شمار میارتفاع اتاق ترانسفورماتور مهمب( 

 (2)جدول شماره  ها كمتر باشد.هاي اتاقمنظور ارتفاع اتاق نبايد از مقادير داده شده براي هر كدام از اندازه

ويه مکانیکی بمنظور خنک كردن ترانسفورماتور استفاده شود، ارتفاع اتاق نبايد از مقادير داده شده پ( چنانچه از ته

 (2)جدول شماره براي هر كدام كمتر باشد. 
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ها و غیره( احداث اتاق به ابعاد ذكر شده بندي نامناسب، وجود ستونچنانچه به علت مشخصات ساختمان )شبکهت( 

 %-31ديد مجري مقررات تغییر داد. )به هرحال اين تغییر نبايد از الحها را با صت آنپذير نباشد ممکن اسامکان

 بیشتر باشد(

 اجزاي اتاق ترانسفورماتور و خصوصیات آن  31-5-1-1-4

 بايد داراي خصوصیات زير باشد:  اتاق ترانسفورماتور

 مجاز وجود داشته باشد. بیش از حدتند در اتاق ترانسفورماتور نبايد هیچ نوع پله يا شیب الف( 

هوا با سطح مقطع كافی و حداقل تغییر در مسیر براي خنک كردن ترانسفورماتور  در طرح اتاق بايد مجاري عبورب( 

 بینی شود.پیشو يا مکانیکی از راه تهويه طبیعی 

اراي حائلی مشبک كه د كننده بايدهواي خنک عبور تر از مسیرو پايینروغنی در زير محل استقرار ترانسفورماتور پ( 

متر( شن يا سنگ گرانیت سانتی 21حداقل به ضخامت )بايد بینی شود. روي اين شبکه زنگ باشد پیشپوشش ضد

 تا مانع سرايت آتش احتمالی باشد.ريخته شده شکسته 

فظه حساخته شود تا روغنی را كه ممکن است در صورت نشت يا تركیدن م دارزير حائل آتش بايد سطحی شیبت( 

حجم روغن  ريخته شود به سمت مخزن روغن هدايت كند. حداقل حجم مخزن روغن بايد باروغنی ترانسفورماتور 

ی وغن بطرف چاهکی كه ممکن است در اتاق نصب شود برابر باشد. براي هدايت ربزرگترين ترانسفورماتور روغن

ن بینی شود و يک لوله براي تلمبه كردیشهاي مناسب پشود بايد شیبنقطه مخزن ساخته می ترينكه در پايین

 دائمی اين چاهک را به اتاق ترانسفورماتور وصل كند.  روغن بايد بطور

 متر( از سطح احتمالی سیالبروهاي منطقه باالتر باشد.سانتی 21بايد حداقل ) ارتفاع كف اتاق ترانسفورماتورث( 

ها، حیوانات هاي جلوگیري كننده از دخول پرندهشبکهكننده بايد مجهز به هاي ورودي و خروجی خنکدريچهج( 

 كوچک و آب باران به داخل اتاق باشد. 

ساخته  بینی،ها بايد به نحوي در اطراف ترانسفورماتور پیشهاي حامل كابليا لولهيا بازشوهاي عبور كابل ها كانالچ( 

ارج بايد به سمت خها ها يا لولهكانالیر كننده نباشند. شیب مسيا نصب شوند كه مانع مسیر جريان هواي خنک

 باشد. 

ه است كه بستر بايد از نوعی باشد كه حتی هنگامیرِ ورودي اتاق بايد آهنی باشد و به سمت خارج باز شود. قفل دَدَح( 

 باشد.  پذيرخارج شدن از اتاق امکان

، تمهیدات الزم براي جلوگیري از تعريق تورمناطق مرطوب بايد براي اتاق ترانسفورما دربراي جلوگیري از تعريق خ( 

 بینی گردد.پیش

نبايد هیچگونه لوله حامل  سقف و كف اتاق ترانسفورماتور ،جداره داخلی و خارجی ديوارها در فضاي داخل و درد( 

 نصب شود. فاضالب، سیستم گرمايش و سرمايش و گاز آب، 

 جود داشته باشد.و نبايد در اتاق ترانسفورماتوراي هیچگونه پنجرهذ( 

اتاق بايد طوري ساخته شود كه از نفوذ رطوبت و سرايت حريق به آن جلوگیري شود با توجه به اين خواسته بايد ر( 

 از مصالح مناسب استفاده شود.

 .انتخاب شودمقررات مربوطه  براساسهاي اتاق از نظر مقاومت در مقابل حريق بايد ديوارهز( 

 از مصالحی پوشانده شود كه گردگیر نباشد.هاي اتاق بايد ديوارهژ( 

كه امکان سقوط اجسام و بروز اتصالی در  پُستكاري سقف كاري و يا ساير مصالح در نازكاستفاده از گچس( 

 باشد.ترانسفورماتور را در بر خواهد داشت ممنوع می
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با  باشند وترانسفورماتور چرخ هدايت هاي هاي ناقل و استقرار ترانسفورماتور بايد داراي زوارتیرآهن و يا ناودانیش( 

 توجه به استاندارد كوچکترين و بزرگترين ترانسفورماتوري كه ممکن است در اتاق نصب شود، انتخاب شده باشند.

 بینی شود.هاي وصل شونده به ترانسفورماتور بايد پیشهاي مناسب براي كابلنگهدارندهص( 

 هايکتوردت بايد ،باشدي سیستم اعالم حريق میور مستقر در ساختمانی كه دارابراي اتاق و زيرزمین ترانسفورماتض( 

 .شودبینی اعالم حريق مناسب پیش

 استقرار ترانسفورماتور در اتاق ترانسفورماتور بايد به نحوي باشد كه شرايط زير برقرار باشد: جهت 31-5-1-1-5

ه داخل ب هاي فشارمتوسط بايد روبوشنیگ ،موازات در باشد بهروغنی و يا خشک اگر محور طولی ترانسفورماتور الف( 

 اتاق باشد. 

 اتاق رِ بايد رو به دَ عمود بر در باشد روغن نماي مخزن انبساط ترانسفورماتورروغنی اگر محور طولی ترانسفورماتور ب( 

 باشد.

 هاهاي فشارمتوسط و ضعیف و خصوصیات آناجزاي اتاق 31-5-1-4

عیف ض تابلوهاي فشارو متوسط يک اتاق و براي نصب تجهیزات  تابلوهاي فشارو صب تجهیزات براي ن 31-5-1-4-3

 بینی و احداث شود. ترانسفورماتور اتاق ديگري پیش پُست

ضعیف از  متوسط و در برخی موارد ممکن است خصوصیات ساختمان ايجاب كند كه براي تجهیزات فشاريادآوري: 

واهد پذير خين كار به شرط استفاده از تابلوهاي تمام بسته و حفظ فواصل مجاز، امکانيک اتاق واحد استفاده شود. ا

 بود.

متوسط و ضعیف اجرا و فواصل  فشارتجهیزات و تابلوهاي هاي مقررات زير بايد در طرح و ساخت اتاق 31-5-1-4-2

 مجاز داده شده رعايت شوند:

ضعیف حداقل فواصل،  متوسط، فشار یف يا اتاق مشترك فشارضع متوسط و فشار فشارتابلوهاي هاي الف( در اتاق

متر كمتر  5/3ضعیف از هم نبايد از  متوسط و فشار است. فاصله تابلوهاي تمام بسته فشار 1مطابق جدول شماره 

 باشد.

 دو شرط زير مطابقت كند: ها بايد با هرب( ارتفاع اتاق

 متر 5/1ارتفاع بلندترين تابلو +  ≤ ارتفاع اتاق 

 باشد متر كمتر 2ها نبايد هیچگاه از عین حال ارتفاع اتاق در 

كشی استفاده گردد، ارتفاع كف كاذب و يا سکوي كابلچنانچه از كف كاذب و يا سکوي استقرار و تابلو براي يادآوري: 

 شود.استقرار در آن اتاق جزء ارتفاع تابلو محسوب می

  از هم و ديوار ژولتاحداقل فواصل تابلوهاي فلزي هم -1جدول 

 2تابلوي                              

 3تابلوي 

 جبهه جلو

 )عملیاتی(

 جبهه پشت

 )قابل سرويس(

 جبهه پشت

 )بسته(
 ديوار

 متر 3 متر 3 متر 2/3 متر 2/3 جبهه جلو )عملیاتی(

 متر 1/1 متر 1/1 متر 3 متر 2/3 جبهه پشت )قابل سرويس(

 متر 1 متر 1 متر 1/1 متر 2/3 پشت )بسته(جبهه
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رتباط با ا و يا بازشوهاي هاها بايد با يکديگر و با كانالاتاق ها يا فضاهاي زيرعبور كابل ها و يا بازشوهايپ( ابعاد كانال

عاع برداري، شبهره هماهنگی كامل داشته و بقدركافی عمیق و عريض باشند تا هنگام نصب و اتاق ترانسفورماتور

بود زواياي هاي با مقطع بزرگ الزم خواهد مقدار مجاز كمتر نشود. به همین خاطر براي كابل ها ازانحناي كابل

ها و فضاهاي مورد شود. براي هدايت آب يا مايعات ديگري كه ممکن است به داخل كانال ربُها فارسیداخلی كانال

 ود.ها شیبی مناسب براي دفع به سمت خارج تعبیه شبحث رخنه كند بايد براي آن

حريق يا آهنی باشد. ت( ابعاد درهاي اتاق تابلو بايد براي حمل و نقل تابلوها و ديگر متعلقات، مناسب و از نوع ضد

، ركه دَها بايد از نوعی باشد كه خروج از اتاق حتی هنگامیباز شود و قفل دراتاق هاي اتاق بايد به سمت خارج در

 باشد.  پذيرقفل و يا بسته است امکان

 ، براي حمل و نقل تابلوها مناسب باشد.رهاي ساختمان در مسیر عبور تابلوهاابعاد راهروهاي داخلی و ساير د ث(

ها نبايد از بلندي تابلوها بیشتر باشد. ها داراي پنجره به سمت فضاي آزاد باشند بلندي هیچیک از آن( چنانچه اتاقج

 سلح باشند. هاي ممحافظ يا شیشه ها بايد مجهز به شبکهپنجره

هاي مجزا يا مشترك براي اتاق 4-1-1-5-31 رديفاز هاي مرتبط مقررات ذكر شده در رديف 31-5-1-4-1

 ضعیف نیز معتبر است. متوسط و فشار فشارتابلوهاي 

كه ترانسفورماتور، تابلوهاي فشار متوسط و تابلوهاي فشار ضعیف داراي يک اتاق مشترك صورتیدر  31-5-1-4-4

الزامی است، ضمن اينکه فضاي اختصاصی  4-1-5-31و  1-1-5-31)پُست برق(، مقررات ذكر شده بندهاي  باشند

محل استقرار ترانسفورماتور بايد با حفاظ مناسبی از فضاي محل استقرار تابلوهاي فشار متوسط و فشار ضعیف جدا 

 باشد.الزامی می 1و  2 شماره شود، رعايت فواصل مندرج در جدول



 

 
51 

 

 ل زمین اتصا 31-5-4

بايد در احداث الکترود زمین و همچنین  31-3پو بخصوص رديف  3كلیه مقررات ذكر شده در پیوست شماره 

 نیز بايد در انجام اتصاالت مراعات شوند. 1-3و پ 7-3پهاي رديف

 الكترود زمین براي انشعاب فشارضعیف  31-5-4-3

فاز، بايد حداقل يک اتصال زمین ايمنی براي آن يا سهفاز باشد ( يک3-5-31 رديفاعم از اينکه انشعاب مشترك )

 زير، الکترودهاي اتصال زمین بايد از توجه به شرايط ذكر شده در ها باو مجموعه هاشهرها، شهرك بینی شود. درپیش

 ساير موارد انتخاب با مجري مقررات خواهد بود. ( باشد. در5-31-3نوع ساده )پ  ( يا از4-31-3 نوع اساسی )پ

 متر در زمین بکر2با حداقل عمق  آمپر( يک الکترود زمین ساده 12فاز تا سه الف( براي مشتركان با كنتور )تکفاز يا

  .(5-31-3 )پ

هاي داراي چندين مشترك كه كنتورهاي فاز يا مجموعهآمپر سه 75تا آمپر باالتر  12از  كنتورب( براي مشتركان با 

الکترود  يکآمپر تجاوز نکند  75هاي نامی كنتورهاي هرفاز از جمع جريان يک نقطه متمركز باشد و ها درآن

            در زمین بکر متر از يکديگر  6متر و حداقل فاصله  2يا دو الکترود زمین به عمق متر  4به عمق زمین ساده 

 .(5-31-3)پ 

يک  ها درچندين مشترك كه كنتورهاي آنهاي داراي فاز يا مجموعهآمپر سه 75پ( براي مشتركان با كنتور بیش از 

آمپر تجاوز كند يک  75از  با اعمال ضريب همزمانی هاي نامی كنتورهاي هرفازنقطه متمركز باشد و جمع جريان

 (.4-31-3)پ كننده آنتغذيه ترانسفورماتور پُستاتصال زمین اساسی يا اتصال زمین مشابه 

 ا در بیش از يک نقطه متمركز يا بصورت انفرادي نصب شده و فاصلهههايی كه كنتورهاي آنمورد مجموعه درت( 

ها مورد آن آيد و درنقطه تمركز يا كنتور انفرادي يک مشترك به حساب می متر باشد، هر 1ها نیز بیش از آن

 عمل خواهد شد. الذكرفوق بندپ -ب-فرعی الف بندهايطبق 

  پُستالكترود يا الكترودهاي زمین  31-5-4-2

 هاي مطمئن باشد. مقاومتبايد مجهز به اتصال زمین ترانسفورماتور پُست هر ،اي حفاظت سیستم و تأمین ايمنیبر

                   اهم تجاوز كند )به رديف دونبايد از ( PENخنثی ) –يا هادي حفاظتی خنثی نقطه هادي  كل اتصال زمین

 از پیوست يک مراجعه شود(. 3-2-3پ

                ايمنی استفاده كرد كه شرايط ذكر شده در رديفهم حفاظت و هم توان براي ین بشرطی میاز يک اتصال زم

بايد  پُست ر نزديکی هرتامین شده باشد، د 1-6-31-3پپذير نباشد و شرط رديف امکان 3از پیوست  2-6-31-3پ

انتهاي خطوط تغذيه كننده يا تابلوهاي  هاي ديگر بايد درحداقل يک اتصال زمین اساسی احداث شود. اتصال زمین

    ديفتوجه به ر احداث شوند. انتخاب نوع اتصال زمین با)نقاط تغذيه مشتركین( ترانسفورماتور  پُستاز  اصلی بعد

 .آيدالکترود زمین انشعاب فشارضعیف( به عمل می) 31-5-4-3
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 نیروي برق اضطراري  31-5-5

ها، تجهیزات و غیره بايد از نیروي برق به ها، دستگاهمصارف اضطراري، سیستم براي تأمین و تغذيه برق 31-5-5-3

د كننها موتورهاي ديزل است و نیروي برق اضطراري را در محل تولید میكمک مولدهايی كه معموالً نیروي محرك آن

ها و تجهیزات زير در ساختمان ها، دستگاهاستفاده شود. براي اين منظور در صورت استفاده از هر يک از موارد، سیستم

 بینی نیروي برق اضطراري الزامی است. ها، پیشو تأمین و تغذيه برق آن

 هاي عمومی و صنعتی الف( سردخانه

 ناپذير شود.  ها ممکن است موجب خسارت جبرانب( مراكز صنعتی كه قطع برق طوالنی مدت در آن

ه به تشخیص مقامات ذيصالح بايد داراي نیروي برق اضطراري پ( هر نوع ساختمان يا مجموعه يا مركز ديگري ك

 باشد. 

ها به نحوي است كه ممکن است قطع برق خطر يا خسارت جبران ناپذير بوجود هايی كه نوع فعالیت آنت( ساختمان

 آورد.

مسیر  هاي مسکونی و اداري خصوصی )غیرعمومی(، كه داراي واحدهاي مجزا از هم بوده و طولث( در ساختمان

 باشد. متر از كف اصلی ورودي بوده و الزاماً داراي آسانسور حمل بیمار )برانکاردبر( می 23حركت آسانسور)ها( بیش از 

شود كه آسانسور)ها( در صورت امکان گردد، توصیه میهاي مسکونی كه شامل شرايط بند )ث( نمیج( در ساختمان

اي كه به آن باشد، به گونهژ مبدل جريان با باطري پشتیبان و شار شامل (Black Out)مجهز به سیستم منبع تغذيه 

متوقف گردد. در اين صورت بازرسی و بازديد ترين طبقه هدايت و ر)ها( به نزديکهنگام قطع برق سیستم آسانسو

 گیرد. ها، بايد جزء برنامه و دستورالعمل نگهداري ساختمان قرار اي از شرايط كاركرد آن سیستم و باطريدوره

بندي آن، موراد مرتبط در استانداردهاي ضمن توجه به رده (data center)چ( در تأمین نیروي برق اضطراري مركز داده 

ANSI/TIA-942  وANSI/BICSI-002  .بايد مالك عمل قرار گیرد 

اعمال ضرايب  برآورد نیروي برق اضطراري مورد نیاز، بايد بر اساس كل بار مصارف اضطراري و پس از 31-5-5-2

ها و ديگر مالحظات به عمل آيد و با توجه به اندازي مصارف، جريان هارمونیکنظر گرفتن جريان راه همزمانی، در

مقدار نیروي برق اضطراري موردنیاز، ممکن است از يک يا چند مولد براي اين منظور، استفاده شود. اين مولدها بسته 

( شبکه NO Breakوقفه )مولدهاي ازي دستی، خودكار و با وقفه كوتاه و يا بیاندبه شرايط، ممکن است از طريق راه

 نیروي برق اضطراري را تغذيه نمايند. 

نراتور( عالوه ژدر انتخاب محل و ابعاد نیروگاه برق اضطراري، ظرفیت، مشخصات مولد يا مولدها )ديزل   31-5-5-1

غذيه اندازي، شبکه توزيع، ارتباط با سیستم ت، شرايط راهژافت ولتا بر مالحظات فنی نظیر استقرار در نزديکی مركز بار،

برق اصلی )برق نرمال(، دور در ثانیه مولد، افت توان مولد ناشی از شرايط اقلیمی از قبیل درجه حرارت و ارتفاع از 

و خروج هوا(، تخلیه سطح دريا و غیره، تأمین هواي مورد نیاز احتراق مولد و خشک كردن آن )تأمین بازشوهاي ورود 

  دود ناشی از احتراق ديزل و غیره، موارد زير بايد مورد توجه قرار گیرد.

الف( نیروگاه در محلی ساخته و نصب شود كه از نظر لرزش، سر و صدا و دود، اثر سويی بر محیط اطراف آن نداشته 

 باشد. 

 پذير باشد. سهولت انجامبرداري از مولدهاي برق اضطراري به ب( حمل و نقل و نصب و بهره
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ناسب گیرهاي منراتورها( مستقل از پی و يا سازه ساختمان بوده و بايد، مجهز به لرزهژپ( فونداسیون نصب مولد )ديزل 

 با شرايط محل استقرار آن باشد. 

 شود.  كن( ديزل، با توجه به مکان استقرار و كاربري ساختمان انتخابت( جنس لوله اگزوز و انباره )صدا خفه

كن( با دسیبل نويز : براي ساختمان احداث شده در مناطق عمومی و مسکونی بايد از انباره اگزوز )صدا خفه3يادآوري

 هاي صنعتی )انبارهمناسب اين مناطق استفاده شود. استفاده از انباره اگزوز مخصوص مناطق صنعتی و يا ساختمان

 د. باشدسیبل نويز باال( در اين مناطق مجاز نمی

هاي مولدهاي نیروگاه در بام ساختمان و يا فضاي آزاد مجاور نیروگاه، بايد طوري ث( نصب دودكش مولد و يا دودكش

ها و در نظر گرفته شود كه دود ناشی از مولدها به راحتی در محیط اطراف پخش شده و مزاحمتی براي ساختمان

 فضاهاي مجاور بوجود نیاورد. 

یروگاه بايد طبق مقررات و ضوابط شركت نفت ساخته شود و در انتخاب محل استقرار ج( مخزن سوخت مولدهاي ن

ه رساند، توجهايی كه سوخت را به نیروگاه میرسانی و لولههاي ارتباطی تانکر سوختمخزن سوخت الزم است به راه

 مخصوص شود. 

 بینی و نصب شود. ه پیشچ( جرثقیل سقفی )جهت تعمیرات( متناسب با نوع نیروگاه و مولدهاي منصوب

شود بنا به نراتور گازي كه در آن از شبکه گاز شهري به عنوان سوخت نیروي محركه استفاده میژاز  31-5-5-4

 توان استفاده كرد. داليل زير فقط براي تأمین مصارف اضطراري )به غیر از مصارف ايمنی( می

 ( 2-2-6-5-31باشد. )رديف ثانیه می 35نراتورهاي گازي بیش از ژاندازي الف( مدت زمان راه

 ب( احتمال قطع گاز شبکه شهري 

نراتور اضطراري به هنگام قطع برق شهر، از طريق تابلو و يا كلید تبديل اتوماتیک       ژديزل  31-5-5-5

(Automatic Transfer Switch = A.T.S) ي را به شبکه توزيع برق اضطراري وصل و برق مورد نیاز مصارف اضطرار

نمايد. كلیدهاي خودكار اتوماتیک با مکانیسم موتوري و يا كلید خودكار مغناطیسی )كنتاكتور( مورد استفاده تأمین می

از نوع چهار پل و در سیستم يک فاز آن از نوع دو  TN-Sها و يا تابلوها، در سیستم سه فاز نیروي در اين كلید تبديل

 پل خواهد بود. 
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 وي برق ايمنی نیر 31-5-6

در مواردي كه قطع نیروي برق ممکن است براي افراد خطر ايجاد كند الزم است نیروي برق ايمنی  31-5-6-3

تواند مکمل نیروي برق اضطراري يا مستقل از آن باشد. انتخاب وسايل و بینی شود. نیروي برق ايمنی میپیش

 ها خواهد داشت. گی به نوع كار آنهايی كه بايد از منابع ايمنی تغذيه شوند بستدستگاه

هاي منابع نیروي برق ايمنی ممکن است جزئی از خود وسیله يا دستگاه باشد و با آن يک واحد تشکیل دهد )چراغ

 سرخود و غیره(  يايمنی باطر

زي مركهاي هاي بلندمرتبه مسکونی، تجاري، اداري، ساختمانهايی از قبیل ساختمانهاي ايمنی در ساختمانسیستم

ها، تاالرهاي اجتماعات، سینماها، تئاترها و غیره با توجه به هاي بزرگ، بناهاي درمانی و بیمارستانها، فروشگاهبانک

 شود. نظر گرفته می ها درها و يا نیاز و الزام به استفاده از آنداستاندار ،مقررات، ضوابط

 هاي تامین ايمنیسیستم 31-5-6-2

هاي ها، تجهیزات و غیره، سیستمد و جلوگیري از ضرر و زيان به ساختمان، اموال، اسناد، دستگاهبراي تأمین ايمنی افرا

رايط ها، بسته به نوع سیستم و ششود و نیز تغذيه اين سیستمايمنی، در طرح ساختمان به قرار زير در نظر گرفته می

نبع تغذيه پشتیبان مستقل و مخصوص خود و يا م (UPS)آن، از طريق نیروي برق اضطراري و يا برق بدون وقفه 

 آن خواهد بود. ژ شامل باطري و شار

 الف( روشنايی ايمنی مسیرهاي تخلیه افراد، فرار و خروج اضطراري 

 ب( سیستم اعالم حريق

 پ( سیستم اعالم نشت گاز سوخت 

 نشانی )جهت اطفاء حريق( هاي منبع ذخیره آب آتشت( پمپ

 ( آسانسور حريقاري )ث( آسانسورهاي تخلیه اضطر

 (C.C.T.V)ج( سیستم تلويزيون مدار بسته 

 چ( سیستم كنترل تردد و حراستی 

 ح( سیستم اعالم و هشدار سرقت 

 )پاركینگ فضاي بسته(  (CO)خ( سیستم اعالم خطر گاز مونواكسیدكربن 

 )پاركینگ فضاي بسته(  (CO)ن بد( سیستم تخلیه گاز مونواكسید كر

  نشانآسانسور آتشهاي فرار بسته، مسیرهاي خروج اضطراري و چاه پلهواي فشار مثبت راهذ( سیستم تأمین ه

 ر( سیستم تخلیه دود به هنگام حريق 

 هاي فاقد ورودي هواي خارج ز( تهويه محیط

 هاي تخلیه افراد در مواقع اضطراري ساير سیستمژ( 

ها جان بیماران و یمارستانی كه در صورت قطع برق آنها و تأسیسات خاص مراكز درمانی و بس( تجهیزات، دستگاه

 شود. هاي ايمنی میافتد و يا هرگونه قطع تغذيه برق كه موجب اختالل در سرويسافراد به خطر می

 ش( سیستم صوتی و اعالم خطر
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 ص( سیستم مخابرات و ارتباطات 

 (Fire Phone)نشان ض( سیستم تلفن آتش

 زلزله(  ط( شبکه فرمان حسگر )سنسور

 ظ( هرگونه سیستمی كه تأمین نیروي آن درخواست شده باشد. 

 ( در كلیه مواردي كه به هر علت قطع برق ايمنی افراد را به خطر بیاندازد. 4

ن و يا آژ هاي زير از منبع تغذيه پشتیبان مستقل و مخصوص خود شامل باطري و شارتغذيه سیستم  31-5-6-2-3

 ق استانداردهاي مربوطه، نیاز سیستم و يا دستورالعمل سازندگان آن خواهد بود. ، طب(UPS)برق بدون وقفه 

 الف( روشنايی ايمنی مسیرهاي تخلیه افراد، فرار و خروج اضطراري 

 ب( سیستم اعالم حريق

 پ( سیستم اعالم نشست گاز سوخت 

 (C.C.T.V)ت( سیستم تلويزيون مداربسته 

 ث( سیستم كنترل تردد و حراستی 

 یستم اعالم و هشدار سرقت ج( س

 )پاركینگ فضاي بسته( (CO)چ( سیستم اعالم خطر گاز مونواكسید كربن 

 ح( سیستم صوتی و اعالم خطر

 خ( سیستم مخابرات و ارتباطات 

 (Fire Phone)نشان آتش تلفن د( سیستم

 ذ( سیستم فرمان حسگر زلزله 

 ها و تأسیسات خاص مراكز درمانی ر( تجهیزات، دستگاه

 ز( هرگونه سیستم كه نیاز به منبع تغذيه پشتیبان داشته باشد. 

آن(  ژكه سیستم اعالم حريق داراي منبع تغذيه پشتیبان مستقل و مخصوص خود )باطري و شاردر صورتی :3يادآوري

 باشد. مجاز نمی (UPS)باشد، تغذيه آن از برق بدون وقفه 

باشند در آن میژ يه مستقل و مخصوص خود شامل باطري و شارهاي ايمنی كه داراي منبع تغذسیستم :2يادآوري

صورت وجود نیروي برق اضطراري در ساختمان، تغذيه آن از نیروي برق اضطراري بوده و در غیر اينصورت از برق 

ن گاتوسط استانداردهاي معتبر و يا سازند (UPS)ها از برق بدون وقفه عادي )نرمال( خواهد بود، مگر اينکه تغذيه آن

 مجاز يا الزم اعالم شده باشد.  هاآن سیستم

واند نمايد، بايد بتهاي ايمنی را بطور مستقیم تغذيه میمولد برق اضطراري كه مصارف برق سیستم 31-5-6-2-2

 هاياندازي مولد(، از طريق تابلو و يا كلید تبديل اتوماتیک مصارف برق سیستمثانیه )زمان راه 35حداكثر در مدت زمان 

 ايمنی را تأمین و تغذيه نمايد. 
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 عهده داشته باشد، هاي ايمنی را بهكه بیش از يک مولد تأمین و تغذيه برق اضطراري سیستم: در صورتی3يادآوري

ثانیه 35اندازي مولدها، حداكثر صرفنظر از نحوه و روش قرار گرفتن مولدهاي مذكور در مدار تغذيه، بايد مدت زمان راه

 ذكر( براي اين حالت نیز برقرار باشد. ال)رديف فوق

هاي ايمنی بايد داراي مدار مستقل تغذيه مخصوص به خود بوده و هیچ انشعابی براي تغذيه سیستم 31-5-6-2-1

 مدارهاي غیرايمنی از آن انجام نگرفته باشد. 

ام حريق و غیره، در خصوص منظور تأمین پايداري كاركرد مدار و جلوگیري از صدمه به آن، به هنگبه  31-5-6-2-4

 هاي زير مالك عمل قرار گیرد:هاي ايمنی، بايد يکی از روشهاي تغذيه سیستمكابل

منظور حفاظت در مقابل حريق، صدمات فیزيکی، كشی به در مسیر كابل (divider)الف( استفاده از جداكننده مناسب 

 خطر بیاندازد.  مکانیکی و ساير مواردي كه ممکن است پايداري مدنظر را به

 هاي داراي نوار محافظ فلزي ب( استفاده از كابل

 هاي مقاوم در مقابل حريق پ( استفاده از كابل

منظور تأمین پايداري و برقراري برق تغذيه در شود كه در صورت تأمین امکانات الزم در طرح به يادآوري: توصیه می

ها و بناهاي درمانی، مراكز كامپیوتر، اداري، تجاري، بیمارستان هاي بلندمرتبه،هاي ايمنی ساختمانمصارف سیستم

، آسانسور آتش نشانها و غیره، برق مصارف ايمنی از قبیل هاي مركزي بانک، ساختمان(Data Center)مركز داده 

یستم س ،آسانسور آتش نشانهاي فرار بسته، مسیرهاي خروج اضطراري و چاه پلهسیستم تأمین هواي فشار مثبت راه

تخلیه دود به هنگام حريق و غیره از طريق دو مدار مجزا و به ترتیب اولويت از تابلوهاي اصلی دو منبع تغذيه متفاوت 

و يا دو تابلوي اصلی متفاوت يک منبع و يا دو تابلوي نیمه اصلی متفاوت كه در دو مسیر مجزا نیز اجرا شده باشند و 

هاي ندهكنكننده و يا مصرفيک كلید تبديل اتوماتیک به تابلوي برق مصرفدر نقطه مصرف، اين دو مدار از طريق 

 موردنظر وصل گردند. 

 روشنايی ايمنی  31-5-6-1

نقطه روشنايی از يک مدار تغذيه گردد و نیز كل جريان مدار  21در روشنايی ايمنی نبايد بیش از  31-5-6-1-3

 یشتر باشد. جريان نامی كلید حفاظتی آن مدار ب %61نبايد از 

 باشد. استفاده از سنسور حركتی و يا حضور در مدارهاي روشنايی ايمنی مجاز نمیيادآوري: 

ها و فضاهاي كار با ريسک باال، پلههاي ايمنی مسیرهاي فرار، خروج اضطراري و تخلیه افراد، راهچراغ 31-5-6-1-2

اي ، الزم است كه از طريق منبع تغذيه مركزي يا منطقهآن(ژ عالوه بر تغذيه از منبع مستقل و سر خود )باطري و شار

 ( 4)تغذيه از دو منبع متفاوت جدول شماره  .نیز تغذيه گردند

اي ها بايد از منبع تغذيه منطقهپلهروشنايی ايمنی مسیرهاي فرار، خروج اضطراري، تخلیه افراد و راه 31-5-6-1-1

اي يا مركزي، تغذيه گردند و يا منطقهژ چنین سیستم باطري و شارو يا هم (UPS)يا مركزي مانند برق بدون وقفه 

 آن( از يک مدار مستقل تغذيه شوند. ژ ها، با منبع تغذيه مستقل و سرخود )باطري و شارهريک از چراغ

 رهاي متفاوت، دها با كاربرينیازها و الزامات تغذيه مدارهاي روشنايی ايمنی براي فضاها و ساختمان 31-5-6-1-4

 آمده است.  4جدول شماره 
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 هايی از كاربرد روشنايی ايمنی و نیازها و الزامات آنمثال -4جدول 

 هايی از كاربردمثال

 نیازها و الزامات

سیستم 

 تغذيه مركزيمنبع

يه تغذسیستم منبع

 ايمنطقه

با باطري و شارژر 

 مستقل و سرخود

سیستم تغذيه از 

 دو منبع متفاوت

  + + + جتماعاتاتاق يا سالن ا

  + + + هاسالن نمايشگاه

  + + + هاي تئاتر، سینما و نمايشسالن

  + + + هاورزشگاه

  + + + هاي بزرگ و مراكز تجاريفروشگاه

  + + + هارستوران

  + + + ها و مراكز درمانیبیمارستان

  + + + هاها و مهمانخانههتل

  + + + داري افرادهاي نگهها يا خانهاقامتگاه

مرتبه مسکونی، اداري و هاي بلندساختمان

 تجاري
+ + +  

  + + + مراكز آموزشی و فرهنگی

  + + + هاي بستهپاركینگ

 مسیرهاي فرار، خروج اضطراري، 

 هاپلهتخلیه افراد و راه
+ + + + 

 + + + + فضاهاي كار با ريسک 

  + + + هاهاي مركزي بانکساختمان

 و قابل استفادههاي مناسب سیستم +

 

  :باشدلوكس كمتر  31از بايد نهاي زير مکان شدت روشنايی متوسط ايمنی 31-5-6-1-5
 مسیرهاي فرار، خروج اضطراري و تخلیه افرادالف( 

 هاپلهراهب( 

 پ( آسانسورها و فضاي انتظار جلوي آسانسور در طبقات

 قرار دارنداضطراري ي خروج هاهايی كه در مسیر راهت( محوطه

لوكس كمتر  2در تاالرهاي سینما و تئاتر، در هنگام نمايش، شدت روشنايی متوسط ايمنی، نبايد از  31-5-6-1-6

و  1-6-5-31هاي در باالي همه درهاي خروجی و اضطراري نصب و مقررات رديف بايد« خروج»روشن باشد. عالئم 

 نیز بايد رعايت شود.  31-5-6-1-5

در مورد تاالهاري اجتماعات نیز صادق است، با اين  5-1-6-5-31كلیه مقررات ذكرشده در رديف  31-5-6-1-7

 لوكس كمتر باشد.  31گاه از تفاوت كه شدت روشنايی متوسط در آنجا نبايد هیچ
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 حفاظت و كنترل و وسايل نیرو و تجهیزات  تابلوهاي توزيع 31-6

 تابلوها  31-6-3

 ان تابلوها ساختم 31-6-3-3

نیاز براي تغذيه و يا حفاظت و كنترل مدارهاي  ل الکتريکی موردداراي تجهیزات و وسايايست كه تابلوي برق محفظه

يک يا چند صفحه از جنس عايق، كه جاذب رطوبت و خودسوز نباشد )فیبر  تواند ازتابلو می باشد.الکتريکی می

متخصص در كه افراد غیر محلی ده يا تمام فلزي باشد. چنانچه تابلو درشده( تشکیل شالکتريکی و يا پلیمرهاي تقويت

هاي برقدار آن در دسترس يا قابل لمس باشد. به كنند نصب شده باشد نبايد هیچ يک از قسمتآن رفت و آمد می

حصور شده م شده( يا فلزيتابلو، بايد با صفحات يا درهاي عايق )فیبر الکتريکی و يا پلیمرهاي تقويت عبارت ديگر

ز نوعی را، با استفاده ا هاي برقدار تابلو بايد بتوان صفحات محافظ يا درهاي سرويس آنبراي دسترسی به قسمت باشد.

لیه كه ك شو باشد، به نحويقفل هايی تابلو بايد مجهز به درِ ابزار، باز و يا پیاده كرد. عالوه بر اين، در چنین محل

 جهیزات كنترل تابلو در پشت آن قرار گرفته باشد. و لوازم و ت ي حفاظتیكلیدها

 ،هاي قطع و وصلمکانیزمنظاير آن باشد، يا فرمان و چنانچه تابلو مجهز به كلیدهاي كنترل روشنايی و : 3يادآوري

ان نبايد امک هاآناز محل نصب  و توانند موقع قفل بودن در تابلو در دسترس باقی بمانندمی فرمان، كنترل و غیره

 ها يا داخل تابلو، وجود داشته باشد. هاي آندسترسی به ترمینال

و يا فن مجهز كننده توان آن را به منافذ عبور هواي خنکشدن لوازم داخلی تابلو میبراي كمک به خنک: 2يادآوري

اراي تابلو دو دار تابلو در مقابل نفوذ آب محافظت شده هاي برقكرد، مشروط به اينکه قسمت تجهیزبه ترموستات 

  .محل نصب آن باشنددر درجه حفاظت مناسب 

چنانچه در مناطقی كه احتمال تعريق تابلوها وجود داشته باشد، تمهیدات الزم براي جلوگیري از تعريق : 1يادآوري

 بینی گردد. تابلوها پیش

 ساخته شود.  المللی معتبرتابلو بايد مطابق استانداردهاي ملی يا بین: 4يادآوري

، منبع اضطراري ،منبع عاديمانند  ممکن است از يک يا چند منبع براي مصارف مستقل تغذيه شودتابلو : 5دآورييا

به  شود يک تابلومی مستقل تغذيهاز يک منبع آن قسمت از تابلو كه  اين مقررات درمنبع برق بدون وقفه و غیره. 

  آيد.حساب می

 مشخصات اصلی الكتريكی تابلوها 31-6-3-2

 ها بايد با مقررات زير مطابقت كنند:بلوتا

زاكننده و يا كلید خودكاري كه بعنوان كلید مجبار  وصل زيرِ تابلو بايد به يک كلید اصلی جدا كننده قابل قطع و الف( هر

 حداقل برابر جريانمتناسب با شرايط مورد نیاز مصارف و مجهز باشد. جريان نامی اين كلید بايد هم عمل نمايد 

كوتاه  از جريان اتصال تابلو باشد و جريان نامی ايستادگی كلید در برابر اتصال كوتاه نبايد كمتر كل مصرفی

 باشد.آن احتمالی در محل نصب 

ی حفاظت تابلو بايد به وسیله حفاظتی )كلید خودكار، فیوز( مخصوص خود مجهز باشد. جريان نامی وسیله ب( هر

ی صرفمحداقل جريان نامی و يا جريان ذيه شونده توسط آن تابلو و همچنین متناسب با شرايط مورد نیاز مصارف تغ

اظتی تغذيه شود، وسیله حف از طريق تابلوي باالدستچنانچه تابلو با مدار مختص به آن شود. تابلو انتخاب می كل

ابلو نخواهد جزا در تبینی وسیله حفاظتی متواند وسیله حفاظتی تابلو نیز به شمار آيد و نیازي به پیشمدار میآن 

 .بود
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با استفاده )بدين ترتیب تنها تابلوهايی بايد داراي فیوز يا كلید خودكار اصلی باشند كه به صورت انشعابی : 3يادآوري

 )يعنی يک كابل يا مدار چند تابلو را تغذيه كند( .شونداز يک مدار تغذيه میاز مفصل يا ترمینال( 

اصلی تابلو از انواع كلیدهاي خودكار، كه داراي مشخصات كلید جداكننده نیز چنانچه وسیله حفاظتی : 2يادآوري

 دو منظور حفاظت و جداكردن استفاده كرد. توان براي هرهستند، انتخاب شود، از اين كلید می

كلید(  فاصلی جداكننده به فیوز نیز مجهز باشد، فیوز بايد بعد از كلید )در طرف مصر پ( چنانچه تابلو عالوه بر كلید

 پذير خواهد بود.بار امکاناين حالت، تعويض فیوز درحالت بی در نصب شود.

ه شود، بايد داراي نوعی وسیلگیري كه از سیستم برق تابلو تغذيه میكننده وسايل كنترل و اندازهت( مدار تغذيه

 باشد. مناسبحفاظتی 

يا كلید خودكار محدودكننده جريان  يد يک سري فیوزيک تابلو از كلیدهاي مینیاتوري استفاده شود، با در ث( اگر

ه از در صورت استفاد وجود داشته باشد. باالدستها در تابلوي مورد بحث و يا در تابلوي كوتاه، باال دست آناتصال

 باشد: نبايد از مقادير زير بزرگتر كلیدهاي مینیاتوري، دستباالجريان نامی فیوز فیوز، 

 آمپر 61آمپر باشد،  كیلو 5/3صال كوتاه يک يا چند كلید مینیاتوري تا نامی قطع اتجريان اگر  -3

 آمپر 311كیلوآمپر باشد،  31و يا  6، 1كوتاه يک يا چند كلید مینیاتوري  نامی قطع اتصالجريان  اگر -2

وتاه ل كهاي اتصاقدرت قطع كلیدهاي مینیاتوري در اتصال كوتاه كم است، براي همین بايد در برابر جريان :يادآوري

 ها محافظت شوند.احتمالی بیش از ظرفیت آن

ی( )فازها و خنث ،هاي برقدارهاي مربوط به قسمتها يا ترمینالفاز، عالوه بر شینهسهو  فازيکكلیه تابلوها، اعم از ج( 

 ا( يک شینه يا ترمینال داشته باشد. قابلیت هدايت الکتريکی شینه يPEهاي حفاظتی )بايد براي وصل هادي

ه نوعی قطع هاي برقدار باشد. شینه يا ترمینال هادي حفاظتی بايد باهادي هادي حفاظتی بايد نظیر ترمینال

دهنده قابل وصل باشد. وصل و پیاده كردن قطعه اتصال ،يا ترمینال خنثی كردن به شینهقابل پیاده دهندهاتصال

 - تابلو داراي هادي مشترك حفاظتیكننده مدار تغذيهپذير باشد. چنانچه بايد فقط به كمک نوعی ابزار امکان

خنثی باشد، اين هادي به شینه حفاظتی وصل و سپس به كمک قطعه اتصال دهنده ياد شده به شینه يا ترمینال 

 در سیستم نیرو( مالحظه شود 13شماره  و شکل 3)پیوست شماره  .شودخنثی اتصال داده می

مجاز وسايل حفاظتی و  نامی و هايهاي مسی عايقدار مناسب با جريانايد با هاديهاي داخلی تابلو بكشیكلیه سیم

توانند ها محکم و ثابت نصب شده باشند، میابلو انجام شود. چنانچه شینهبه ساخت ت استانداردهاي مربوطمطابق و ولتاژ 

 آمیزي شده باشند.بندي باشند، ولی به هرحال بايد رنگبدون عايق

 زير باشند: گذاري مناسب، مشخص و دائمی ها بايد داراي عالمتو ترمینالها چ( شینه

 L1,L2,L3فازها : 

 Nخنثی : 

 PENخنثی :  –حفاظتی 

 PEحفاظتی : 

هاي مشخص و دائمی باشند تا بتوان مدارهاي خروجی، كلیدها، فیوزها و ديگر تجهیزات نصب شده بايد داراي برچسب

 ها را شناسايی كرد. آن

گذاري شده اتصال زمین باشد و اين ترمینال به شینه يا ترمینال حفاظتی بايد مجهز به ترمینال عالمت دنه تابلوح( ب

(PEN  ياPE.وصل شود ) 
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)پیوست ( PENخنثی ) -دي مشترك حفاظتی در تابلوهاي بزرگ كه كلیه مدارهاي ورودي و خروجی آن داراي ها

 ( صرفنظر كرد.PEاز نصب شینه حفاظتی ) توانهستند، می( 11و شکل شماره  3شماره 

 محل نصب تابلوها  31-6-3-1

رفت و  چنانچه تابلو در اتاقی مخصوص اين كار نصب شده باشد و تنها افراد متخصص و مجاز اجازه 31-6-3-1-3

 4-1-5-31ف اين مورد بايد مقررات ردي توان از تابلوهاي نوع باز استفاده كرد، درآمد به آن را داشته باشند، می

 مراعات شود. 

كنند نصب شود، فضاي ها رفت و آمد میفضاي عمومی كه افراد غیرمتخصص در آن در گر تابلوا 31-6-3-1-2

است، فضاي اختصاصی تابلو به  و عمق آن كه برابر عمق تابلو و سقف اصلی محل نصب تابلواصلی به كف  محدود

 آيد. حساب می

 فی براي انجام عملیات و تعمیرات و بازديد و غیره وجود داشته باشد.در اطراف تابلو بايد فضاي كا

امل هاي حهیچگونه دودكش يا لوله اختصاصی تابلو از محل نصب تابلو اعم از اتاق مخصوص يا فضاي 31-6-3-1-1

 آب، گاز و حرارت مركزي و غیره نبايد عبور نمايد يا آن را قطع كند. 

 آب و گاز در برق، هايومی نصب شده باشد، رعايت استانداردهاي مربوط به شركتكه تابلو در فضاي عمصورتی در

هاي هاي مربوط به عبور لولهدستورالعملهاي آب، گاز، جهت عبور لولهو همچنین خصوص حريم تابلوهاي برق 

 الزامی است. تاسیسات مکانیکی و دودكش 
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 رل وسايل حفاظت و كنت تجهیزات و 31-6-2

 فیوزها  31-6-2-3

 موارد زير، استفاده كرد: توان به عنوان وسیله حفاظتی، دراز فیوزها می 31-6-2-3-3

 هاي اتصال كوتاه و اضافه بارجريانمدارها: در برابر الف( 

 جريان اتصال كوتاهها: در برابر دستگاهب( 

( و يا هادي PEيا هادي حفاظتی )هاي هادي و يک هادي فاز با بدنهتأمین ايمنی: درصورت اتصال كوتاه بین پ( 

 ( 3)پیوست شماره ( PENخنثی ) - حفاظتی

پذيري )ته فشنگ( باشند تا جايگزينی با فیوزهاي پیچی بايد مجهز به قطعه محدودكننده فشنگ 31-6-2-3-2

 نباشد.  پذيراست امکان فشنگی كه جريان نامی آن بیشتر از فشنگ مورد نظر

ر پذياي يا چاقويی بايد فقط با استفاده از فیوزكش عايق امکاندن فیوزهاي تیغهخارج و داخل كر 31-6-2-3-1

 باشد. 

هاي برقدار فیوز، از جمله كامل شده است هیچ يک از قسمت وپیچی بسته هنگامی كه فیوز  31-6-2-3-4

از( ه طرف تغذيه مدار )فها، نبايد در دسترس يا قابل لمس باشد. قطب ته پايه فیوزهاي پیچی بايد بهاي آنترمینال

 وصل شده باشد.

استفاده از فیوزهاي غیر استاندارد يا فیوزهايی كه المان ذوب شونده آن قابل تعويض باشد )فیوزكتابی  31-6-2-3-5

 .آن( ممنوع است نظاير و

 و شکلینحو  فشنگ فیوزهاي استاندارد به هرعبور جريان در داخل تعمیر و تعويض و ترمیم المان  31-6-2-3-6

 ممنوع است.

 .هاي برق انجام شوداستفاده از فیوز در تأسیسات انشعاب برق )كنتور( بايد طبق ضوابط شركت 31-6-2-3-7

 كلیدهاي خودكار مینیاتوري  31-6-2-2

 (.3-3-2-6-31رديف خودكار مینیاتوري مانند فیوزهاست ) هايموارد استفاده كلید 31-6-2-2-3

 ها نبايد در دسترس يا قابل لمسهاي آنهاي برقدار كلیدها، از جمله ترمینالسمتهیچ يک از ق 31-6-2-2-2

 اشند.ب ها در دسترس است بايد داراي پوشش محافظهاي آنباشد. كلیدهاي نوع تابلويی كه ترمینال

پايه فیوز  دربجاي فیوز، تأسیسات الکتريکی جديد استفاده از كلیدهاي مینیاتوري نوع پیچی كه  در 31-6-2-2-1

 ممنوع است. ،شوندنصب می

صرفنظر از جريان اتصال كوتاه احتمالی در محل نصب كلیدها، بايد طبق آنچه كه در بند )ث( از  31-6-2-2-4

 گفته شد عمل شود. 2-3-6-31رديف 
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 كلیدهاي خودكار )اتوماتیك(  31-6-2-1

 موارد زير استفاده كرد:  اظتی، درتوان به عنوان وسیله حفاز كلیدهاي خودكار می 31-6-2-1-3

 هاي اتصال كوتاه و اضافه بارجريانها: در برابر مدارها و دستگاهالف( 

بار در كلیدهاي خودكار )اتوماتیک(، كلیدهايی هستند كه داراي رله قابل تنظیم منظور از حفاظت اضافه :يادآوري

 باشند. بار میاضافه

( و يا هادي PEهاي هادي و يا هادي حفاظتی )يک هادي فاز با بدنهتاه بین كوتأمین ايمنی: درصورت اتصالب( 

 (3( )پیوست شماره PENخنثی ) -حفاظتی 

 هاي برقدار كلید نبايد در دسترس يا قابل لمس باشند.هیچ يک از قسمت 31-6-2-1-2

ده خودكار استفا هايیدبمنظور تامین قدرت قطع بیش از ظرفیت كلصورت سري بفیوزها از چنانچه  31-6-2-1-1

  الزم است مراتب زير رعايت شود: شوند،

 خودكار و فیوز هماهنگی وجود داشته باشد. هايجريان نامی كلیدالف( بین 

 گیرد. قراريد خودكار )باالدست( با هايب( فیوز در طرف ورودي كلید

 كلیدهاي مغناطیسی )كنتاكتورها( 31-6-2-4

چنانچه )گردد. استفاده می و موارد ديگر مدار فرمان ،كنترل ،اي قطع و وصلبراز كلید مغناطیسی  31-6-2-4-3

 بارضافه اجريان بعنوان وسیله حفاظتی در برابر توان از آن میباشد  دهشكار گرفته  به رله حرارتیبه همراه اين كلید 

 زها يا كلیدهاي خودكار استفاده شود وهمراه اين كلیدها بايد از فیو براي حفاظت در برابر اتصال كوتاه، .(كرداستفاده 

 در طرف ورودي كنتاكتورها نصب شود.اين وسايل بايد 

ولتاژ،  حساس به افزايش و يا كاهشاز جمله رله ، هاانواع رلهتوان از میهمراه كلیدهاي مغناطیسی  31-6-2-4-2

 هاي كمکی و غیره را در مدارهاي مختلف استفاده نمود.كنترل فاز، رله

 باركلیدهاي مجزا كننده زيرِ 31-6-2-5

كلیه  ، بايدكندی كه آن را تغذيه میتجهیزات ها ودستگاه و يا سرويس مدار به منظور كنترل، تعمیر و 31-6-2-5-3

 باشد.در تابلو به نوعی كلید مجزا كننده زيرِبار  تابلو، مجهز مدارهاي خروجی از

 و را، كه از جريان نامی مدار كمتر نخواهد بود، قطع ن نامی خودكلید مجزا كننده بايد بتواند جريا 31-6-2-5-2

 محل نصب آن باشد.  هاي اتصال كوتاه احتمالی درجريان وصل كند و قادر به ايستادگی در برابر

نصب )باالدست( كلید مجزا كننده بايد در طرف ورودي فیوزها يا كلیدهاي خودكار محافظ مدار  31-6-2-5-1

 شود.

چنانچه كلید مجزا كننده از محل فیزيکی وسیله يا دستگاه تغذيه شونده قابل رؤيت نباشد بايد يک  31-6-2-5-4

كلید مجزا كننده ديگر را، كه داراي مشخصات كلید مجزا كننده ذكر شده در باال باشد به صورت تکی و مجزا در 

 .نزديکترين محل مناسب از دستگاه نصب كرد
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ورت اين ص در توان به عنوان كلید مجزاكننده نیز استفاده كرد،می كلیدهاي خودكار واعبعضی از اناز  31-6-2-5-5

 بايد برقرار باشد: شرط زير

 ازه اين كار را صريحاً داده باشد.استانداردي كه كلید طبق آن ساخته شده است قابل قبول باشد و اج

 د مجزا كننده استفاده كرد. توان به عنوان كلیاز كلیدهاي خودكار مینیاتوري می :3يادآوري

 مینیاتوري نبايد به عنوان كلید كنترل مدار )قطع و وصل( استفاده كرد.  از كلیدهاي خودكار :2يادآوري

 اشند،ب هاي كلید را دارند( بايد از نوع قابل قطع زيرِبارفیوزها )كلیدهايی كه فیوزها در آن نقش تیغه كلید: 1يادآوري

 مجهز به كلید قابل قطع زيرِبار نیز باشد.  مواردي كه مدار مگر در

مدارهاي مجهز به كلیدهاي مغناطیسی )كنتاكتورها( بايد داراي كلید مجزا كننده در طرف ورودي : 4يادآوري

 كنتاكتورها باشند.

 (RCPDيا  RCDكلید يا وسیله حفاظتی جريان باقیمانده ) 31-6-2-6

سايل حفاظ از انواع كلیدها يا 31-6-2-6-1 صورت تماس تی جريان باقیمانده میو توان براي قطع مدار تغذيه در 

 يکی از موارد زير استفاده نمود: مدار با هاي برقداريکی از هادي

 م و تجهیزات برقیهاي هادي لوازهبدنالف( 

 باشندانه كه در تماس با زمین میهاي بیگهاديب( 

 گونه نشت جريان از مدار به زمینهرپ( 

آمپر تواند از حد چند میلیت جريان باقیمانده عامل اين نوع وسايل حفاظتی بر حسب مورد استفاده میشديادآوري: 

 تا چند آمپر باشد.

تر ها بیشاز انواع كلیدها يا وسايل حفاظتی جريان باقیمانده به شرطی كه جريان باقیمانده عامل آن 31-6-2-6-2

گی در گرفتتوان به عنوان وسیله حفاظتی در برابر برقمی رف معمولیو مصاآمپر نباشد، در شرايط عادي میلی 11از 

 صورت تماس غیر مستقیم استفاده نمود. 

توان در شرايط عادي براي ، می2-6-2-6-31از انواع كلیدها يا وسايل حفاظتی گفته شده در بند  31-6-2-6-1

ا يک هادي برقدار( فقط به عنوان يک حفاظت گرفتگی در تماس مستقیم )تماس مستقیم بدن بحفاظت در برابر برق

عنوان بهاي مقررات صرفنظر كرد. توان از ديگر خواستهاضافی استفاده نمود. يعنی به صرف استفاده از اين وسايل، نمی

در برخی موارد مانند تماس همزمان با دو هادي فاز يا يک هادي فاز و هادي خنثی، اين كلیدها ممکن است مثال 

 داشته باشند. كارآيی ن

و  TN-C-S وTT ،TN-Sنیروي  هاياز انواع كلیدها يا وسايل حفاظتی جريان باقیمانده در سیستم 31-6-2-6-4

IT می( توان استفاده نمود. بنابراين استفاده از اين وسايل بدون هادي حفاظتیPE به طور كلی ممنوع است. در )

باقیمانده فقط با اضافه كردن هادي حفاظتی به قسمتی از مدار كه وسايل جريان  استفاده از كلیدها و TN-Cسیستم 

 ممکن خواهد بود. TN-Sباشد و تبديل آن قسمت از مدار به وسیله حفاظتی می تحت پوشش كلید يا

سايل حفاظتی در برابر  31-6-2-6-5 صب و سايل حفاظتی جريان باقیمانده، ن ستفاده از كلیدها يا و هاي جريانا

 نمايد. فیوز( را منتفی نمی -مینیاتوريخودكار كلید  -اتوماتیک كوتاه )كلید خودكاراتصالاضافه بار و 

كلید  واتوماتیک  بعضی از انواع كلیدها يا وسايل حفاظتی جريان باقیمانده، ممکن است با كلیدهاي خودكاريادآوري: 

 ، بصورت اشتراكی يک واحد تشکیل دهند.مینیاتوريخودكار 
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سیلهكل 31-6-2-6-6 سیله حفاظتی جريان باقیمانده بايد آخرين و شد كه در طرف ید يا و ی مصرف مدار يعناي با

ــند مینیاتوريخودكار يا كلید  اتوماتیک كننده، فیوز و كلید خودكاربعد از كلید مجزا ــته باش ، هركدام كه وجود داش

 شود. نصب می

به صورت  يمینیاتورخودكار يا كلید اتوماتیک  لید خودكاراگر كلید يا وسیله حفاظتی جريان باقیمانده با كيادآوري: 

 اشد. ب اشتراكی يک واحد تشکیل داده باشد، بايد مانند باال، آخرين وسیله حفاظتی نصب شده در طرف مصرف مدار
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 كشی( سیم –كشی مدارها )كابل 31-7

 كلیات  31-7-3

 توجه شود:وارد زير ها بايد به ممدارها و مشخصات آن نوعدر انتخاب  31-7-3-3

 شدت جريان مصرفی مدار -

 6-2-1-31 رديفسطح مقطع هادي مدار بر اساس  -

ست  31-7-3-2 ضرايب همزمانی )پیو كه غیر همزمانی دارند  مورد مدارهاي تابلوها يا مدارهايی ( فقط در1اعمال 

 مجاز است.

ــنايی، موتور و  در 31-7-3-1 ــود، اينگونه ( نباغیرهمورد مدارهاي نهايی )مانند روش ــريب همزمانی اعمال ش يد ض

 شوند.نظر گرفته می كامل در مدارها با بار
ــب انتخاب جريان مجاز هادي در 31-7-3-4 ــرايط نص و محیط و نوع هاي مدار بايد به تأثیر مدارهاي همجوار و ش

وجه ت تی مدار بايد بااستفاده شود. وسايل حفاظصورت لزوم از ضرايب تعديل مناسب  توجه و دركننده و غیره مصرف

 انتخاب شوند.)پس از اعمال ضرايب همزمانی( به جريان مجاز تعديل شده 

 افت ولتاژ كل در مدار نبايد از مقادير داده شده در زير بیشتر باشد: 31-7-3-5

 
SP– توزيع  تابلوي ترانسفورماتور 

شار ستم ف سی شروع افت ولتاژ در  ساب مینقطه  شد، افت آضعیف، اين تابلو به ح صی با صا سفورماتور اخت يد. اگر تران

شبکه ،ولتاژ از اين تابلو ست، اما در  شمول مقررات ا شترك )كنتور برق(، طبق م سرويس م هاي عمومی، افت ولتاژ تا 

 خواهد بود. برقمقررات شركت 

D- توزيع  شبکه 

و يا انشـعاب، به ورودي سـرويس اين مدار ممکن اسـت مركب از چند مدار مختلف باشـد كه پس از عبور از چند تابل

 رسد.مشترك يا تابلوي اصلی ساختمان می

مورد ترانسفورماتورهاي  خواهد بود و در 5افت ولتاژ دراين مدار، اگر ترانسفورماتور اختصاصی باشد طبق جدول شماره 

 خواهد بود.  برقتوزيع عمومی، تابع مقررات شركت 

DB –  نقطه تغذيه 

 باشند. می تابلوي اصلی ساختمانورودي سرويس مشترك يا 

F-  مدار داخلی 

ها ندهكنمدار داخلی شامل كلیه مدارهايی است كه از تابلوي اصلی ساختمان يا سرويس مشترك ساختمان تا مصرف

 مدار داخلی است.  ءشمول اين مقررات است. مدار نهايی آخرين جز ادامه دارند. مدار داخلی كالً در حوزه

E –  مصرف تجهیزات 

 و غیرهپريزها  ها،چراغشوند از جمله تجهیزاتی هستند كه به صورت ثابت نصب می
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 ترانسفورماتورهاي اختصاصی و مدارهاي تاسیسات حداكثر افت ولتاژ مجاز در مدارهاي توزيع -5جدول 

 افت ولتاژ مجاز نوع مصرف يا لوازم وصل شده نوع مدار

 %5 (DB) لی يا ورودي سرويس مشتركتابلوي اص (D) )مدارهاي اصلی( توزيع

 (F)تاسیسات )مدارهاي نهايی( 
 %1 (E) روشنايی

 %5 (Eتجهیزات )

 

 از سر خروجی ثانويه ترانسفورماتور اختصاصی برابر ولتاژ مبنا براي محاسبات حداكثر افت ولتاژ مجازيادآوري: 

 .باشدمیولت  221/111

فاز( و هادي خنثی و هادي فاز( يا فازها )سیستم سهل فاز )سیستم تکهاي مربوط به يک مدار شامهادي 31-7-3-6

(، داكت اسلیو( در صورت عبور از مجراهايی مانند لوله، غالف كابل )PENخنثی ) - يا هادي حفاظتی ( وPEحفاظتی )

لیل كه به دمخصوص كابل، ترانکینگ و غیره بايد از طريق يک مجراي مشخص عبور نمايد. اين شرط براي مدارهايی 

ورت هاي مشابه چند رشته كه بصباال بودن توان انتقالی و يا تامین افت ولتاژ مناسب در مسیر مدار، با استفاده از كابل

فاز( و يا سه هاي موازي شامل يک هادي )سیستم تکهر يک از كابل گردند اجباري نبوده وموازي اجرا و نصب می

از يک مجرا مانند لوله، غالف كابل، داكت مخصوص كابل،  توانندمیخنثی  فاز( به اضافه هاديهادي )سیستم سه

 ترانکینگ و غیره عبور نمايد. 

براي مدارهايی كه به دلیل باال هاي چند رشـته هاي تک رشـته بجاي كابلدر صـورت اسـتفاده از كابل 31-7-3-7

ستفا سیر مدارها با ا صورت موازي اجرا و ده از كابلبودن توان انتقالی و يا جبران افت ولتاژ در م شته كه ب هاي تک ر

صب می ست كابل گردند.ن ستم تکالزم ا سی صورت يک مدار واحد يعنی يک هادي ) شته ب سه هاي تک ر فاز( و يا 

مانند لوله، غالف كابل  بندي گردد و در صورت استفاده از مجاريفاز( به اضافه هادي خنثی دستههادي )سیستم سه

  مخصوص كابل، ترانکینگ و غیره هر مدار بايد از طريق يک مجراي واحد و مشخص عبور نمايد. )اسلیو(، داكت

ها هندهولها، ها، لولهمراحل طراحی ساختمان، فضاي مناسب و كافی جهت كانال براي تأمین شرط فوق الزم است در

ال )اشک بینی و احداث شود.مومی پیشهاي كابل، رايزرهاي قابل بازديد با دسترسی از فضاهاي عسینیها، و منهول

 (22تا  34

ل باشد مگر اينکه در طويادآوري: عبور يک كابل تک رشته مربوط به يک فاز از يک مدار از داخل لوله فلزي مجاز نمی

 لوله فلزي يک درز يا شکاف طولی ايجاد شده باشد.
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 .( به قرار زير نمايش داده شده است7-3-7-31رديف ) رشته موضوعهاي تکآرايش صحیح كابل 22تا  34در اشکال 

 

 

 هاي تک رشته :توضیحات مربوط به اشکال آرايش كابل

 

1L2 = فاز اولL3 = فاز دومLفاز سوم = 

Deقطر خارجی كابل =               N = تعداد هادي فازهاي موازي( ، تابع)تعدادهادي خنثی 

 

 
 فاز(رشته موازي )سهرشته كابل تك 6تراز براي آرايش چسبیده به هم و هم -34شكل 

 

 
 فاز(رشته موازي )سهرشته كابل تك 6براي در دو تراز آرايش چسبیده به هم و  -35شكل 

 

 
 فاز(رشته موازي )سهرشته كابل تك 6آرايش مثلثی چسبیده به هم براي  -36شكل 

 

 

 
 فاز(شته موازي )سهررشته كابل تك 9آرايش مخصوص همتراز براي  -37شكل 
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رشته موازي رشته كابل تك 9متر از هم براي سانتی 11در سه تراز و هر تراز به فاصله آرايش چسبیده به هم  -38شكل 

 فاز()سه

 

 
 

 فاز(رشته موازي )سهرشته كابل تك 9آرايش مثلثی مخصوص براي  -39شكل 

 

 
 

 فاز(رشته موازي )سهته كابل تكرش 32آرايش چسبیده به هم و همتراز براي  -21شكل 

 

 
 

 فاز(رشته موازي )سهرشته كابل تك 32متر از هم براي سانتی 11آرايش چسبیده به هم در دو تراز به فاصله  -23شكل 

 

 
 فاز(رشته موازي )سهرشته كابل تك 32آرايش مثلثی كنار هم براي  -22شكل 
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و يا مجراي  لوله در داخل يکكشــی بايد ســیمط به يک مدار هاي مربوها، رشــتهكشــیمورد ســیم در 31-7-3-8

 هدايت شوند.، كشیسیم

روي سینی كابل يا نردبان ، در مدارهاي موازيرشته هاي تکبندي، آرايش، نصب و اجراي كابلدستهدر  31-7-3-9

 .خواهد بود 22تا  34اشکال مطابق  نیز كابل يا بصورت دفنی

ل مشترك براي چند مدار اصلی كه هر كدام داراي حفاظت مستقل خود است، مجاز استفاده از يک نو 31-7-3-31

 باشد.نمی

مخصوص  هايها، رايزرها و غیره( كانالبه نحوي در داخل مجاري ساختمانی )كانالبايد كلیه مدارها  31-7-3-33

ره، اي مخصوص، مانند سینی كابل و غیهندهها يا نگهداريا لوله ها و نظاير آن()مانند ترانکینگ كشیو كابل كشیسیم

موارد ذكر شده ها و ديگر ها در داخل مجاري و لولهنصب يا هدايت شوند كه بازديد، خارج كردن و نصب مجدد آن

  پذير باشد.بدون ايجاد خرابی و كندوكاو، امکان

ها ها، هندهولها، لولهانالبراي تامین شرط فوق الزم است در مراحل طراحی ساختمان، فضاي مناسب و كافی جهت ك

 بینی و احداث شود.هاي كابل و رايزرهاي قابل بازديد با دسترسی از فضاهاي عمومی پیشها، سینیو منهول

صورت لزوم  فاز، بايد دقت كافی به عمل آيد و دردر انتخاب سطح مقطع هادي خنثی در مدارهاي سه 31-7-3-32

 فاز انتخاب شود.هاي سطح مقطع اين هادي معادل هادي

به علل مختلف، مانند ضرايب قدرت مختلف بارهاي يک فاز وصل شده، عدم امکان متعادل كردن بارها بین : 3يادآوري

هاي المپمانند )هاي تخلیه در گاز كننده المپهاي هارمونیک در مدارهاي تغذيهفازها و به خصوص وجود جريان

 زاهاي الکترونیکی هامونیکغیره( و دستگاهو ید، بخارجیوه، بخارسديم معمولی، كمپکت، گازي، متال هالفلورسنت 

       ( و يا Drive) موتورهاي برقی (، سیستم سرعت متغیرUPSهاي غیرخطی، دستگاه برق بدون وقفه )كنندهنظیر مصرف

(Variable Speed device =VSDراه ،)هاي برقیاندازهاي نرم موتور (Soft Starter) ، تغذيه الکترونیکی و غیره منابع

 هادي خنثی معادل هادي فاز و يا حتی از آن بیشتر نیز باشد.  ممکن است در بعضی موارد جريان در

( PENخنثی ) - باشد، مقطع نول يا هادي حفاظتی 35%ار بیش از مقدار اگر میزان هارمونیک سوم يک مد: 2يادآوري

( تابع اين PEهادي حفاظتی )مقطع ظر گرفته شود. الزم به ذكر است كه در اين مدار حداقل بايد برابر مقطع فاز در ن

 باشد.حکم نمی

استفاده از چاه )شافت( آسانسورها به عنوان كانال باالرو براي هر نوع مداري جز مدارهاي مربوط به  31-7-3-31

ل ضخامت آن به اندازه عرض يک ، مگر اينکه كانال عبور اينگونه مدارها با ديواري كه حداقخود آسانسور ممنوع است

متر( يا معادل آن از بتن باشد، از چاه )شافت( آسانسور، مجزا شده باشد. در هر حال استفاده از اين سانتی31آجر )

 ها ممنوع است.ها و بستر مناسب به عنوان حامل كابلگاهبینی تکیهديوار بدون پیش

 باشد.در اين خصوص الزامی می« آسانسورها و پلکان برقی» 35به همین خاطر رعايت مقررات ملّی ساختمان مبحث 
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 باشد:  كمتر 6شماره مقادير داده شده در جدول  به هیچ عنوان نبايد از انواع مدارها، سطح مقطع هادي 31-7-3-34

 هاحداقل سطح مقطع هادي – 6جدول 

 دارهاي كنترلارسال عالئم و سايرم كنترل نیرو پريز روشنايی نیرو* نوع مدار

 5/1 3 5/2 5/3 5/3 متر مربع(میلیسطح مقطع هادي مسی )

 كننده جز روشنايی و پريزهرنوع مصرف* 

چنانچه در طول يک مدار تغییر سطح مقطع داده شود، يا انشعابی با سطح مقطع كوچکتر از آن گرفته  31-7-3-35

سیله حفاظتی شعاب، بايد و سب  شود، در نقطه تغییر مقطع يا ان صال كوتاه و يا هر دو منا ضافه جريان و يا ات جهت ا

 بینی شود، مگر اينکه:مقطع كوچکتر پیش براي

 متر باشد،  1الف( حداكثر طول مدار يا انشعاب با مقطع كوچکتر 

 يا

 ب( وسیله حفاظتی در شروع مدار اصلی، مناسب مدار يا انشعاب با مقطع كوچکتر باشد. 
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 كشیو كابلها كابل 31-7-2

 ها نبايد از مقادير زير كمتر باشد: ها و پس از خاتمه آن، شعاع خمش كابلهنگام عملیات نصب كابل 31-7-2-3
 رابطه زير بايد رعايت گردد:يا هم مركز(  دارهاي زرهكابلهاي داراي روپوش فلزي )دركابلالف( 

(d+D)9=r  

( و XLPE) پلی اتیلن كراسلینک( و كابل با عايق PVC)كلرايد یلينوپلیبا عايق بدون روپوش فلزي هاي دركابلب( 

 رابطه زير بايد رعايت گردد: ( و غیرهPEاتیلن )پلی

(d+D)8= r  

 الذكر:هاي فوقدر رابطه

:r  شعاع خمش كابل 

:D  قطر خارجی كابل 

:d قطر هادي بزرگترين رشته كابل 

:A  سطح مقطع هادي 

 شود.محاسبه می زير هادي معادل از رابطههاي به شکل قطاع )سکتور(، قطر درمورد هادي

1.3√𝐴=d 

ه ساختكار، كه از مواد عايق هاي مخصوص اين روي ديوار بايد با استفاده از انواع بست ها برنصب كابل 31-7-2-2

 متر باشد. سانتی 2فاصله كابل از ديوار بايد حداقل عدد پیچ دارند، انجام شود و  اند و دوشده

 يا بازوهاي تکیه كابل در نصب افقی نبايد از مقادير زير بیشتر باشد:  هافاصله بست

 D×35هاي داراي نوعی روپوش فلزي، كابلالف( 

 D×20هاي بدون روپوش فلزي، كابلب( 

اضافه طول در فاصله بین دو بست يا  %5هاي مکانیکی حاصل از اتصال كوتاه پ( بمنظور حفاظت كابل در تنش

 بینی و رعايت گردد.ي كابل پیشگاه ثابت براتکیه

 اضافه كرد.  %51توان به مقادير افقی، ها به صورت قائم، میدرمورد نصب كابل

صله  يا نردبان سینی ،روي بازوها چند اليه بريک يا ها در چنانچه كابل 31-7-2-1 شوند، الزم است فا كابل نصب 

 باشد. مترسانتی 11یز حداقل نها از هم ها و يا نردبانسینی ي بازوها،هابین اليه

 ها بايد در برابر تابش مستقیم آفتاب داراي نوعی حفاظ باشند.كابل 31-7-2-4

شده كابل 31-7-2-5 شرايط ذكر  شند و عالوه بر رعايت  شده در خاك بايد از انواع مجاز براي اين كار با هاي دفن 

 ها رعايت شود:نها، الزم است شرايط زير نیز درباره آبراي مدارها و كابل

 متر باشد. 3تا  7/1ضعیف بايد بین هاي فشارعمق دفن كابل 31-7-2-5-3

 هاي فشار ضعیف باشد.متر بیشتر از كابل 1/1متوسط بايد حداقل هاي فشارعمق دفن كابل 31-7-2-5-2

هاي ماً در زير كابلمتوسط نبايد مستقیهاي فشارها به موازات هم كشیده شوند، كابلچنانچه كابل 31-7-2-5-1

 فشار ضعیف قرار گیرند.
متر ماسه اطراف كابل سانتی 31ها بايد در داخل ماسه نرم خوابانده شوند، به نحوي كه حداقل كابل 31-7-2-5-4

 را احاطه كند.
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ماسه  يهم رو كنارِ و يا بلوك سیمانی اي از آجر عوامل مکانیکی بايد اليه براي حفاظت كابل در برابر 31-7-2-5-5

 محور كابل خواهد بود. عمود بريا بلوك سیمانی چیده شود. طول آجر 

ها بايد از سطح كابل چنانچه چند كابل به موازات هم كشیده شوند، ضمن رعايت فواصل مجاز، كل 31-7-2-5-6

از  یمانیيا بلوك س)طرفین(، حداقل نصف طول آجر  كناريهاي پوشیده شده و درمورد كابليا بلوك سیمانی  آجر

 مركز كابل به سمت خارج قرارگیرد. 

زم است كه روي آجر يا بلوك سیمانی نوار پالستیکی هشدار دهنده در الها ضمناً به منظور هشدار كابل در حفاري

 كشی قرار گیرد.كل مسیر كابل

+ درجه 1ز ا هواي آزاد، نبايد در دماي كمتر جابجا كردن، بازكردن، كشیدن يا نصب كابل در 31-7-2-5-7

+ درجه 21ساعت در فضايی بسته )انبار( كه دماي آن از  72گراد انجام شود، مگرآنکه كابل، قبالً حداقل به مدت سانتی

 ساعت خاتمه يابد.  1كشی نیز ظرف مدت گراد كمتر نبوده است انبار شده باشد و عملیات كابلسانتی

 در دماهاي كم مجاز است.  جابجايی قرقره با كابل پیچیده بر روي آنيادآوري: 

صالی كابل 31-7-2-5-8 سايل انتهايی و ات سركابلكلیه و شوها، ها، ها ) صل ،هاچند راههكابل ( بايد غیرهها و مف

سب نوع  صات منا شخ ستورالعمل كابل وو م شد و كلیه د سازنده با صیه  سازندهتو سیله هاي  د در ها نیز باياينگونه و

ــود. در م ــب مراعات ش ــتگی هاي زرهورد كابلموقع نص ــبت به وجود پیوس ــش فلزي بايد نس دار يا داراي نوعی پوش

 هاي اتصال و انشعاب اطمینان حاصل شود.الکتريکی پوشش فلزي در محل

و نوع با  مناسب تجهیزاتاستفاده از  با ها بايدها يا شینهها به وسايل و دستگاهاتصال الکتريکی كابل 31-7-2-5-9

 انجام شود. همچنین مناسب با جنس نقطه اتصالو  كابلمشخصات 

صال كابل در 31-7-2-5-31 شارمورد ات سطح مقطع آن با( 9-5-2-7-31)رديف ضعیف هاي ف ها بايد از توجه به 

ند و يا عدد پیچ داشته باش هاي پیچی يا كابلشو استفاده شود. كابلشوها بايد از انواعی باشند كه يا حداقل دوترمینال

صال آ صال آننات شوهايی كه ات ستفاده از كابل شود. ا سب انجام  به كمک لحیم )قلع و فقط ها ها به كمک پرس منا

 شود به طور كلی ممنوع است.سرب( انجام می
ها عبوركند، بايد چینيا از زير سنگ نحو و هاي مفروش به هرها، محوطهچنانچه كابل از زير جاده 31-7-2-5-33

 ييا فوالد فشارقوي( PVC)صلب محافظ ازجنس پالستیک جاده براي كل طول كابل يک لوله  در زيرِ سطح مفروش يا

  كمتر باشد.)يک و سه دهم(  1/3بینی شود. نسبت قطر لوله به قطرِكابل نبايد از حدود پیش

عی ، نولولههاي خروج كابل از داخل لوله، بايد براي حفاظت كابل در برابر سايیدگی ناشی از تماس با لبه محل در

 بالشتک در نظر گرفت. 

هاي الکتريکی در عبور از درز انبساط ساختمان بايد طوري اجرا گردند كه ها و ساير هاديكابل 31-7-2-5-32

 ها آسیب نرساند.حركت درز انبساط به آن

نوع و مشخصات  باهاي مناسب آن هاي فشار متوسط با توجه به نوع كابل از سر كابلدر مورد كابل 31-7-2-5-31

 كابل استفاده شود.

مجاز  و يا شبکه توزيع برق بشرطی تاسیسات برقیهاي با هادي آلومینیومی در استفاده از كابل 31-7-2-5-34

 مترمربع نباشد.میلی 25است كه مقطع هادي فاز آن كمتر از 
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صله كابل 31-7-2-6 صب كابل حداقل دو برابرفا صله  ها از هم در هر نوع از نحوه ن شد )فا )بزرگترين قطر كابل( با

سبی براي كاهش ظرفیت كابل ضرايب منا شد بايد از  شده از اين مقدار كمتر با صله ياد   ها )جريان نامیآزاد( اگر فا

 كابل( استفاده شود.
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 سیم كشی 31-7-1

ی كشهاي مخصوص سیمداخل لوله ها، اعم از روكار و توكار، بايد درهاي داخلی ساختمانكشیكلیه سیم  31-7-1-3

ها و غیره بايد از وسايل ها، زانوها، سه و چهار راههانجام شود و براي اجراي انشعابات، خماري مخصوص اين كار يا مج

 هاي زيرِ كلید و پريز و ديگر متعلقات مشابه درلوله يا مجرا استفاده شود. جعبه و متعلقات استاندارد و مخصوص هر

 كشی و كلید و پريزهاي مورد استفاده همگونی داشته باشد.د با نوع لولههاي توكار بايكشیسیم

 اند.دسته بندي شده 7 شماره و توكار در جدول هاي روكاركشیهاي قابل استفاده در سیملوله 31-7-1-2

 هاكشیهاي قابل استفاده در سیملوله –7جدول 

 كشینوع سیم                                     

 مالحظات توكار روكار نوع لوله

 هاي صنعتیهمه نوع ساختمان + ساختمان + + ( از نوع سیاه يا گالوانیزهpg -فوالدي پیچی )رزوه

 هاي صنعتیهمه نوع ساختمان + ساختمان + + (pg)خرطومی گالوانیزه بدون روكش فوالدي 

 هاي صنعتیساختمان همه نوع ساختمان + + + (pg)ی با روكش پی وي سی فوالدي خرطوم

 هاي باخطر خورندگیمحیطهمه نوع ساختمان +  + + از نوع غیر خودسوز -پالستیکی صلب

 هاي غیر صنعتیساختمان + - از نوع غیر خودسوز -پالستیکی خرطومی

 : غیرمجاز -+ : مجاز                      

 

بطور  ،سوزدهاي پالستیکی كه در معرض آتش مشتعل شده و میو يا ساير لوله آمیدهاي پلیيادآوري: استفاده از لوله

 باشند.كلی ممنوع می

ها و طول لوله و تعداد ها و قطر آنها بايد با احتساب تعداد سیمتوجه به قطر داخلی آن ها بااندازه لوله 31-7-1-1

سیمخم شود كه انجام  شد و بیش از حد امکانكشی بدون مصرف نیروي هاي موجود در آن به نحوي انتخاب  پذير با

 ها سايیدگی يا پارگی ايجاد نشود.بندي سیمعايق در
ل برابر اي، حداقها و يا قطر كابل چند رشتهسیم براي تأمین اين شرط الزم است نسبت قطر داخلی لوله به قطر دسته

 باشد. )يک و سه دهم(  1/3

 كشــی، به داخلها يا كابل پس از تکمیل و پايان لولهســیم و هنگام نصــب خالی باشــند ها بايد درلوله 31-7-1-4

 ها هدايت شوند.آن
ستفاده از لولهها قرار میمدارهايی كه در زيرِ كف 31-7-1-5 صلب گیرند بايد فقط با ا ستیکی  هاي فوالدي يا پال

 فظت شوند.ها به هنگام اجرا و بعد از آن بايد در مقابل ضربات مکانیکی محااين لوله اجرا شوند.

 باشد.می مورب در ديوارها بطور كلی ممنوع كشی بصورتيادآوري: لوله

د و نکن بايد دو پیچه و از انواعی باشــند كه لوله با ديوار يا ســقف تماس پیدا هاي روكارهاي لولهبســت 31-7-1-6

 ها فاصله داشته باشد.آن متر بامیلی 6حداقل 

سمت از لوله 31-7-1-7 شدر طول هر ق سیله ی كه بین دوك سیم يا و شابه قرارجعبه تق دارد نبايد بیش از  اي م

 درجه( وجود داشته باشد. 161درجه )جمعاً 91م خَ چهار
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وله لنوع مناســب با  ینگمحل ورود لوله به جعبه تقســیم يا تابلو يا دســتگاهی مشــابه بايد از بوشــ در 31-7-1-8

 یري شود .استفاده شود تا از زخمی شدن سیم يا كابل جلوگ

محلِ هاي تیزها بايد با اره بريده شده و لبهممنوع است. لوله ي فوالديهاكشیاستفاده از لوله بُر در لوله 31-7-1-9

 برش نیز صاف شوند.

 فوالدي به پالستیکی بدون تعبیه نوعی جعبه در محل تغییر ممنوع است. از تغییر نوع لوله  31-7-1-31

 (، به شرط رعايت كلیهغیرهبندي معدنی و هاي با عايقهاي مخصوص )كابله از كابلدر صورت استفاد 31-7-1-33

 ها و استفاده از لوازم و تجهیزات مخصوص مربوط مجاز خواهد بود.كشیمقررات مربوط به كابل

ا، جعبه هاعم از فلزي يا پالستیکی، توكار يا روكار، جعبه تقسیمكشی كشی و يا سیمجاري كابلدر م 31-7-1-32

مناســـب و بايد هاي ها و چهارراهها، قطعات اتصـــالی و انتهايی و انواع زانوها )داخلی و خارجی( و ســـه راهانشـــعاب

 . شوندانتخاب مخصوص به خود 

ستم مجرا، مجاري فلزي بايد به پیچيادآوري:  سی سر  سرا شند و در  ستگی الکتريکی بدنه مجهز با صوص پیو هاي مخ

 به يکديگر متصل و همگی به هادي حفاظتی تابلوي مربوطه وصل شوند. ها به طور كاملبدنه

هاي فوالدي قابل انعطاف با هاي داراي لرزش )موتور( بايد به كمک لولهكشــی به دســتگاهاتصــال لوله 31-7-1-31

 متر باشد، انجام شود.سانتی 21 لولههاي مناسب، كه حداقل طول ینگبوش

شسیم 31-7-1-34 ستفاده  سیمهاي ا شیده در  بندي متر مربع از نوع تک مفتولی با عايقمیلی 31ها تا مقطع ك

د ها مس خواهد بو. جنس هادي سیمتوانند چند مفتولی باشندها میباشند، و از اين مقطع به باال سیممیسی ويپی

 باشد.ها با هادي آلومینیومی بجاي هادي مس ممنوع میو استفاده از سیم
ريزها ها، كلیدها، پجهت اتصال به ترمینالها سر سیم مفتولیهاي تک، بجاي سیمهاي افشاناده از سیماستفدر صورت 

تفاده ( اسو يا مشابه سیم گلويی رهاي مخصوص )سَيا از سر سیمو شده كاري يکپارچه لحیمها و غیره بايد و دستگاه

 گردد.

ــیم 31-7-1-35 ــده در لولهس ــیده ش ــتگی و ها يا مجاري هاي كش ــکس ــالم و بدون هیچگونه ش بايد از هر نظر س

 هاي دسترسی بايد به صورت يکپارچه باشد. در محل جعبه تقسیم يا پیچیدگی باشند و بین دو

 هاي پیچی انجام شود.اتصاالت و انشعابات بايد با استفاده از ترمینال 31-7-1-36
ندي بتضمین تداوم الکتريکی، عايقهمچنین ام اتصال و هاي نوع ديگر، كه ضمن انجاستفاده از ترمینال: 3يادآوري

 الزم را نیز تأمین كنند، مجاز است. 

بندي محل اتصال با نوارچسب الکتريکی ها به دور هم براي ايجاد اتصال الکتريکی و عايقپیچیدن سیم: 2يادآوري

 ممنوع است. 

شعاب يا محل براي هر 31-7-1-37 سیممحل ان صال  شی به هاي ات صرف كننده يا كنترلك سايل م كننده مدار، و

ــتگاه و  ــود.غیرهنظیر چراغ، پريز، كلید، دس ــتفاده ش ــیله انتهايی مانند آن اس ــتفا ، بايد از نوعی جعبه يا وس ده از اس

 سرچُپق و نظاير آن ممنوع است.
سیم 31-7-1-38 شیانجام  سیمك ستفاده از  ستنیز هاي چندال و هاي نوع روكار با ا ی يا میخ معمولی، هاي میخب

 اكیداً ممنوع است.
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سیم 31-7-1-39 صوص )زيرگچی( فقط درها و كابلاز  شعاب از مواردي می هاي مخ ستفاده كرد كه طول ان توان ا

. در ســاير موارد اســتفاده از اين نوع متر نباشــد 5/3از كشــی ثابت تا محل مصــرف كننده )چراغ( بیش محل ســیم

 تأسیسات اكیداً ممنوع خواهد بود. ها دركشیها و كابلكشیسیم

ها بر اســاس دياگرام تابلو بايد ، ســیمهاي تابلوهايا شــینهو ها به ترمینال ي مدارهاهادر اتصــال ســیم 31-7-1-21

پذير گذاري )كدگذاري شده( كه تشخیص مدارها در مراحل اجرا، كنترل، آزمايش و بهره برداري امکانبنحوي عالمت

 گردد.
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 كشی زات سیمتجهی 31-8

 كلیات  31-8-3

رايط بايد با مشخصات و ش تقسیم و غیرهشستی، جعبه، ، پريزاز قبیل كلید كشیكلیه تجهیزات سیم 31-8-3-3

اساس شرايط محلی كه در آنجا نصب خواهند  ها نیز بردرجه حفاظت آنو هماهنگی داشته ها و شرايط محیط مدار

 د.اب شواز آن، انتخ شد، يا باالتر

و براي اين  مخصوص داخل ساختمان )معمولی( در هواي آزاد ممنوع بودهكشی استفاده از تجهیزات سیمادآوري: ي

 مقاوم در برابر عوامل طبیعی استفاده شود. تجهیزاتمنظور الزم است از انواع 

شت كلید)جعبه هاي تجهیزاتمحفظهچنانچه  31-8-3-2 سیم پ شن پريز و غیره( ،تق  د و از جنساز جنس عايق نبا

 ها را به هادي حفاظتی متصل كرد.ها رفتار شود و آنهاي هادي با آنبدنه هادي )فلزي( باشند، بايد مانند ساير
شتتجهیزاتی كه انواع : 3يادآوري شتن اليه عايق در پ شرط دا ، از ()رويه داخلی آن صفحات رويی فلزي دارند، به 

 وصل به هادي حفاظتی معاف خواهند بود. 

 ها به قسمت انتهايی داخل سرپیچ وصل گردد.هاي پیچی المپ: هادي فاز بايد در سرپیچ2آوريياد

 بايد با ولتاژ اسمی سیستم برق هماهنگی داشته باشد. )كلید، پريز، شستی و غیره( تجهیزات ولتاژ اسمی  31-8-3-1

 كلیدها 31-8-2

وصل سريع، بدون دخالت نحوه  از نوع قطع و تناوب وهاي جريان مكلیدها بايد براي استفاده در سیستم 31-8-2-3

 و سرعت عمل دست، مناسب باشند.

سمی كلیدها، با جز در 31-8-2-2 ستاندارد ساخت كلید به نحوي ديگر مشخص كرده باشد، جريان ا  مواردي كه ا

 باشند: ذكر شده در زير كنند، بايد برابر يا بزرگتر از مقاديروصل می توجه به نوع باري كه قطع و

 اي و نظاير آن( : جريان مصرفشتههاي رالف( براي بارهاي با ضريب قدرت واحد )المپ

 برابر جريان مصرف 25/3ب( براي بارهاي با ضريب قدرت راكتیو )موتورها و نظاير آن( : 

هاي المپ )از قبیلهاي تخلیه در گاز پ( براي بارهاي با ضريب قدرت خازنی )كاپاسیتیو( و مواردي نظیر المپ

دازي انهاي تصحیح ضريب قدرت و موتورهاي با راهبا خازنفلورسنت، گازي، بخارسديم، بخارجیوه، متال هالید و غیره( 

 برابر جريان مصرف 2و نظاير آن : خازنی 

وصـــل كنند. قطع و وصـــل هادي  ها( بايد هادي فاز را قطع وجمله چراغ كلیدهاي كنترل مدارها )از 31-8-2-1

 براي كنترل مدار ممنوع است.خنثی 
 پريزها 31-8-1

 فاز، بايد براي وصل هادي حفاظتی يک اتصال اضافی داشته باشند.فاز يا سهكلیه پريزها، اعم از يک 31-8-1-3

هاي ها به نوعی باشد كه وصل دوشاخهآمپر و ساختمان آن 36جريان نامی پريزهاي يک فاز بايد حداقل  31-8-1-2

وص هاي مخصكه بايد بتوان دوشاخهحالی نباشد، در پذيرها امکان)بدون اتصال به هادي حفاظتی( به آندوپُل معمولی 

 ها وصل كرد.، كه به هادي حفاظتی احتیاج ندارند، به آنرا( II)كالس بندي مضاعف عايقلوازم داراي 

و اتصــال اضــافی براي وصــل هادي آمپر و داراي يک يا د 36فاز بايد حداقل جريان نامی پريزهاي ســه 31-8-1-1

 هاي حفاظتی و خنثی باشد.حفاظتی يا هادي
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فاز داراي يک اتصال اضافی استفاده شود، اين اتصال بايد منحصراً براي وصل به چنانچه از پريزهاي سه: 3يادآوري

 هادي حفاظتی اختصاص داده شود. 

وص هادي حفاظتی و اتصال اضافی دوم مخصوص اتصال اضافی، يک اتصال مخص در پريزهاي داراي دو: 2يادآوري

هاي مربوط به خود اتصال داده شده هاي ياد شده به كنتاكتيک از هادي هادي خنثی است. بايد دقت شود كه هر

 . هاي مربوطه نیز به عمل آيدچند شاخه كشی و انجام اتصال درباشند و برعکس وصل نشوند. همین دقت بايد در سیم

 فاز در پريزهاي تکفاز بايد به ترمینال سمت راست پريز وصل شود. : هادي1يادآوري

جريان برق عادي نیاز هست،  از هاي ديگري غیرها، به علت نوع كار، به سیستمهايی كه در آندر محیط 31-8-1-4

ص هاي ايمنی مخصوعلت، از روش هايی كه به هرهرتز يا جريان مستقیم( يا در محیط 411، 311، 61)جريان 

 استفاده شود. در مناسبشود، بايد برحسب مورد از انواع پريزهاي )حفاظت از طريق ايجاد محیط عايق( استفاده می

 براي هر سیستم رعايت شود. مربوط اين موارد بايد مقررات معتبر 



 

 
78 

 

 تاسیسات جريان ضعیف 31-9

ر هاي زيسیستمشامل تواند میره برداري و غیساختمان در صورت نیاز طرح، شرايط بهرهتاسیسات جريان ضعیف 

 باشد: 

 تلفنسیستم  -

  ، مخابرات و ارتباطاتتلفنمركز  -

 حريق اعالمسیستم  -

 سوخت  اعالم نشت گازسیستم  -

 هاي فضاي بسته()در پاركینگ COسیستم اعالم خطر گاز مونواكسیدكربن  -

 در بازكنسیستم  -

 سیستم احضار -

 اعالم خطر ی وصوتسیستم  -

 مراكز تجمع و همايش آنالوگ سیستم صوتی -

 و ماهواره آنتن مركزي تلويزيونسیستم  -

 (ITآوري اطالعات )فنو  كامپیوترشبکه سیستم  -

  و سیستم مديريت انرژي ساختمانهوشمند سیستم مديريت  -

 (Multi mediaاي )سیستم چندرسانه -

 سیستم تابلوهاي نمايشگر ديجیتال و نمايش تصويري -

 یستم تلويزيون مداربسته )دوربین مداربسته(س -

 سیستم كنترل تردد و حراستی -

 ضدسرقتسیستم اعالم و  -

 بندهاسیستم كنترل تردد و راه -

 سیستم حضور و غیاب -

 هاي صوتی و تصويري ويژهسیستم ويديو پروژكتور و سیستم -

 هاي كنترل ابزار دقیقسیستم -

 سیستم ترجمه همزمان -

 سیستم كنفرانس -

 ريت پاركینگسیستم مدي -

 سیستم صوتی ديجیتال مراكز تجمع و همايش -

 (Fire Phoneنشانی )سیستم تلفن آتش -

 سیستم شبکه فرمان حسگر )سنسور زلزله( -

 هاي ديگر كه مورد نیاز ساختمان باشد.ساير سیستم -
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 كلیات 31-9-3

ــت 31-9-3-3 ــازندگان معتبرها و راهنمايیورالعملعالوه بر رعايت كلیه دس ها و همچنین اينگونه ســیســتم هاي س

ستورالعمل سازمانها و راهنمايید ستمهاي  سی ست بر  شندهايی كه ممکن ا شته با شده نظارت دا شركت  هاي ياد  (

به مقرراتی كه از  الزم است مقررات اين فصل نیز رعايت شود. در صورت وجود مغايرت،( غیرهنشانی و مخابرات، آتش

 مقررات خواهد بود. خواهد شد. تشخیص اين ارجحیت با مقام مجرينظر ايمنی ارجحیت دارد عمل 

ضعیف بايد به طور مستقل كشیده شود جز در مواردي كه مجاز هاي جريانمدارهاي هر يک از سیستم 31-9-3-2

ستماعالم می سی صوص با مدارهاي قدرتشود و نبايد با مدارهاي  شنايی، هاي ديگر، به خ ( غیرهموتور و  پريز، )رو

 يکجا كشیده شود.
ا ف يهاي مختلهاي كشیده شده در يک لوله، براي سیستمهاي مختلف يک كابل يا هادينبايد از رشتهيادآوري: 

 مدارهاي قدرت استفاده شود.

هاي ذكر شده به صورت يکجا استفاده كرد، مشروط به اينکه ولتاژ توان از كشیدن مدارهاي سیستمدرموارد زير می

 هاي جريان ضعیف مورد استفاده تجاوز نکند:بندي هاديها از ولتاژ اسمی عايقيهیچ يک از هاد

 تلفن، نمابر و نظاير آنالف( 

 احضار، در بازكن زنگ اخبار،ب( 

 )در صورت وجود( نشانی يا مركز اصلیحريق با مركز آتشخطوط ارتباطی سیستم اعالمپ( 

در  (1-31و  7-31هاي )بخش تجهیزاتمدارها و كشی ، كابلكشیسیمعمومی مربوط به كلیه مقررات  31-9-3-1

 ضعیف نیز نافذند.مورد مدارهاي تاسیسات جريان
اي آن بر نوع و مشخصاتسطح مقطع و يا مربوط به هر سیستم بايد از نظر قطر و هاي يا سیم ها وكابل 31-9-3-4

 مناسب باشد. ،سیستم مورد نظر

كابل براي اين كار  نوع و مشخصاتضعیف در زمین به شرطی مجاز خواهد بود كه جريان هايدفن كابل 31-9-3-5

 مناسب باشد.

يا در يک مجراي بنايی و نظاير بصورت دفنی هاي جريان ضعیف در يک كانال هاي سیستمچنانچه كابل 31-9-3-6

ها را از هم جدا آن ر آجري، يا دال بتنی(ديوا )آجر، هاي قدرت كشیده شوند، بايد نوعی حصار بنايیآن همراه با كابل

 كند.
بر  هاهاي موجود در آناند و كابلشدههايی كه مخصوص عبور كابل و لوله تعبیه تونليا كشی و هاي كابلدر كانال

ولتاژ و هاي غیر هممتر فاصله بین كابلسانتی 11بايست حداقل شوند، میروي سینی يا رَك مخصوص كشیده می

 ها رعايت شود. ها و لولهن بین كابلهمچنی
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ساختمان 31-9-3-7 شده در هاي طبقهدر  شماره بندي  ستم، عمده1جدول  سی ضعیف الزامی و ترين  هاي جريان 

 اختیاري تعیین گرديده است.

 اختیاري و الزامی ضعیف جريان هايسیستم حداقل -8 جدول

سیستم 

تلويزيون 

 مداربسته

 شبكه

 كامپیوتر

 نتنآ

 مركزي

سیستم 

 صوتی
 حريقاعالم

 در

 بازكن

 سیستم

 احضار
 تلفن

                 

 سیستم نوع                           

 ساختمان نوع

 طبقه 6 مسکونی كمتر ازتعداد طبقات  + - + - - - - -

 طبقه و بیشتر 6مسکونی تعداد طبقات  + - + + - + - -

 خدمات عمومی تجاري، اداري، + - + + + - + +

 ها و بناهاي درمانیبیمارستان + + - + + + + +

+ + + + + - - + 
مراكز اجتماع )مساجد، تئاترها، 

 ها و نظاير آن(سالن سینماها،

 : سیستم اختیاري -: سیستم الزامی             +

 

 هايسیستميک از از هر  1 شماره رج در جدولهاي مندتوان عالوه بر سیستمها میدر همه ساختمان: 3يادآوري

 برداري استفاده كرد.ذكر شده است، با توجه به نیاز طرح و بهره 9-31 رديفندارد شده ديگر جريان ضعیف كه در استا

هر طبقه آپارتمانی طبقه بوده و تعداد واحدهاي  6چنانچه تعداد طبقات مسکونی يک ساختمان كمتر از : 2يادآوري

نشانی واحد باشد، لزوم استفاده از سیستم اعالم حريق براي ساختمان مذكور بايد مطابق ضوابط سازمان آتش 1بیش از 

 باشد.

نبايد از مقادير داده  1جدول شـماره هاي يک از سـیسـتمهاي مربوط به هر قطر يا سـطح مقطع هادي 31-9-3-8

 كمتر باشد. 9شده در جدول شماره 

 ضعیفهاي جريانقطع هاديحداقل قطر ياسطح م -9جدول 

سیستم تلويزيون 

 مداربسته

شبكه 

 كامپیوتر
 سیستم تلفن احضار بازكن در حريقاعالم سیستم صوتی مركزي آنتن

* * 
 75 محورهم كابل

 *اهم
 مترمیلی 6/1 قطر * مربعمترمیلی 5/3

 اي قطر حداقل

 مقطع سطح

 هاي سازنده سیستماي مربوطه و يا دستورالعملهمطابق نیاز سیستم، استانداردها و پروتکل* 

هاي جريان ضعیف مربوط به سیستم 9هاي اشاره شده در جدول شماره : حداقل قطر يا سطح مقطع هادي3يادآوري

 باشد.از نوع متعارف )معمولی( می

بر اساس نیاز  9-31 رديفهاي سیستم جريان ضعیف مورد اشاره در ها و يا سیم: نوع، مشخصات كابل2يادآوري

 شود.تعیین و بکار گرفته میها هاي مربوطه و يا دستورالعمل سازندگان آنسیستم، استانداردها و يا پروتکل
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 سیستم تلفن 31-9-2

دارند، الزم اســت اتاق مركز و در صــورت نیاز  )متعارف( هايی كه مراكز اختصــاصــی تلفندرســاختمان 31-9-2-3

ساير تجهیزات مربوطاتاق شهري و مدارهاي  هاي  شبکه تلفن  سب از نظر ارتباط با  ستم تلفن در محلی منا سی به 

ساختمان، پیش شود و از آن جزداخلی  صب تجهیزات مربوط به تلفن  بینی  ضاي كافی براي ن شتن ف صورت دا و در 

ها و بینتضـــعیف، براي هیچ منظور ديگري اســـتفاده نشـــود. اتاق و راهروهاي اطراف كابراي ديگر تجهیزات جريان

 كافی باشد.داراي ابعاد میزهاي مربوط بايد براي انجام كلیه عملیات سرويس و تعمیرات 

ساختمان 31-9-2-2 صیدر  صا صلی كه خطوط )متعارف( هاي فاقد مركز تلفن اخت سیم ترمینال ا ، محل جعبه تق

ين جعبه و خطوط شبکه شهري و به آن وصل می شود بايد به نحوي انتخاب شود كه انجام ارتباط بین ا تلفن ورودي

ضاي نیاز به فبر اساس شرايط شركت مخابرات  كه ساختماندر صورتی هاي تقسیم فرعی به سهولت انجام شود.جعبه

 بینی شود.تمهیدات الزم بايد پیش ،داشته باشد موارد فوق جهتمستقل 

ــیم 31-9-2-1 ــعهجعبه تقس ــلی و فرعی بايد با توجه به توس ــوند و برايهاي بعدي پیشهاي ترمینال اص  بینی ش

 به ترمینال زمین مجهز باشند.اتصاالت اضافی فضاي كافی داشته و 

 هاي نیمه اصلی يا جعبه تقسیم مركز تلفنهاي ترمینال فرعی و جعبه تقسیمارتباط بین جعبه تقسیم 11-9-2-4

 ها يا مجاري كابل، انجام شود.شده در لوله بايد با كابل حفاظت

ستفاده در سیستمكابل 31-9-2-5 ( Shielded-foiled) شیلد يا فويل فلزينوعی داراي هاي تلفن بايد هاي مورد ا

 باشند.نیز شامل يک رشته هادي مخصوص اتصال زمین  بوده و

سیمهادي 31-9-2-6 صال زمین  صال ترمینال  به ي مدارابتدا درهاي تلفن بايد كابليا ها و هاي ات صلات  زمین مت

 .گردد

ستم ي سی ستفاده از  صورت ا ستم تلفن متعارف به رديف  ( بجايInternet Protocol Base) IPتحت ادآوري: در  سی

 مراجعه شود. 31-9-7-9-3

 (تصويري – و يا صوتیارتباط صوتی در بازكن )احضار،  هاي:سیستم 31-9-1

بکارگیري اجزاء و تجهیزات آن الزامی  هاي فوق در طراحی ورعايت دســتورالعمل ســازندگان ســیســتم 31-9-1-3

 است.

هر سیستم  در مو يا سیو ساير مشخصات كابل  ها، قطر يا سطح مقطع و تعداد هاديهادي انتخاب نوع 31-9-1-2

 هاي سازنده سیستم انجام شود.بايد با توجه به توصیه
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 حريقسیستم اعالم 31-9-4

يا  واي كه عمل يکی از دتکتورها ع تحت مراقبت دائم باشد، به گونهحريق بايد از نومراكز سیستم اعالم 31-9-4-3

 د.نمايركزي مشخص و وقوع حريق را اعالم در تابلوي م ،هاي اعالم حريق و يا ساير اجزاء سیستم اعالم حريقشستی

و يا  از هر نوع، در يک مدار بروز خرابی، شود.و ثبت قطعی يا بروز اتصالی در هر مدار بايد به نحوي مطلوب اعالم 

 نبايد سبب از كار افتادن ساير مدارها يا كل سیستم شود.اجزاي سیستم اعالم حريق 

اه دستگ)و متعلقات مربوط  با كلیه لوازم ري(طهر مركز بايد به وسايل تامین نیروي ايمنی مخصوص به خود )با

 همیشه آماده به كار باشد.مجهز باشد تا سیستم ( غیرهكننده و شارژ

 شود.ده( تقسیم میپذير )آدرسيادآوري: سیستم اعالم حريق به دو نوع متعارف )معمولی( و آدرس

خارج از دسترس عموم است نصب شود و به طور دائم تحت  حريق بايد در محلی كهمركز سیستم اعالم 31-9-4-2

 آزموده باشد.مراقبت افراد كار

 .ها كشیده شودكلیه مدارهاي سیستم اعالم حريق بايد مستقل از ساير سیستم 31-9-4-1

ساختمان 31-9-4-4 ستم اعالمدر  سی صب انواع دتکتورها بر محل شوند، عالوهحريق مجهز میهايی كه به  هاي ن

 ارتی( نصب شود: هاي زير نیز بايد دتکتور مناسب )دودي يا حردر محلحداقل برحسب ضرورت، 

 هاي جريان ضعیفو اتاق تجهیزات سیستم هاي برق()اتاق هاي تابلوهاهاي ترانسفورماتور، اتاقالف(اتاق

 هاي مربوط به تأسیسات مکانیکی ب( اتاق

 تاسیساتی هايتونلپ( 

 «(یآسانسور و پلکان برق»مقررات ملّی ساختمان  35)مبحث  آسانسور ، چاه و راهروموتورخانهت( 

  هاي فرار بسته و مسیرهاي خروج اضطراريپلهراهروها و راهث( 

 ضعیفهاي جريانسیستممراكز كزتلفن و اج( اتاق مر

طقه منبايد بصورت متعارف در سیستم اعالم حريق هاي عمودي ها، شفت آسانسور يا ديگر شفتپلکان 31-9-4-5

(zone) مستقل در نظر گرفته شود.هاي 

 داراي دو مدار باشند.بايد حداقل متعارف يرهاي سیستم اعالم حريق آژ 31-9-4-6

ستم 31-9-4-7 سی سازمان آتشمقررات و يا اعالم حريق بايد مطابق  طراحی و اجراي  شانی انجام گیرد.ضوابط   ن

 كه از نظر ايمنی ارجحیت دارد عمل خواهد شد.در صورت وجود مغايرت به مقرراتی

به پیوســت انواع مركز اعالم حريق و غیره  ،عمده در خصــوص مبانیاير موارد و نکات براي مالحظه ســ 31-9-4-8

 مراجعه شود. 4شماره 
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 و اعالم خطر صوتیسیستم  31-9-5

 311و 71بايد از نوع با ولتاژ زياد )متعارف  رسانی(صوتی )پیامهاي مركز تقويت و پخش سیستم دستگاه 31-9-5-3

هاي بلندگوها، با احتساب زياد باشد. قدرت اسمی سینوسی سیستم بايد حداقل معادل جمع قدرت ولت( يا امپدانس

 كشی باشد.ها و افت توان در مسیرهاي سیمترانسفورماتورهاي تطبیق آنقدرت خروجی از 

ر سبب كه خرابی در يک مدابايد مجهز به وسیله حفاظت مخصوص به خود باشد، به نحوياز مركز هر مدار خروجی 

 ود.هاي مخصوص براي هر مورد انجام شگیري اتصالافتادگی كل سیستم نشود. انجام كلیه اتصاالت بايد با بکاراز كار

وع ن نوع و شرايط ساختمان،، زيربنا، توجه به نیاز يد بابااعالم خطر  براي صوتیاستفاده از سیستم  31-9-5-2

 ملّی ساختمان انجام گیرد.ساير مباحث مقررات  و ضمن رعايت برداريبهره

وانايی تنیز مركز سیستم صوتی با اعالم خطر بايد داراي خصوصیاتی از قبیل اولويت دادن به پخش خبرهاي خطر و 

 ( را داشته باشد.BMSو سیستم مديريت هوشمند ساختمان )ارتباط با مركز سیستم اعالم حريق 

صوص اين كهادي 31-9-5-1 شد و همراه با شیلد حفاظتی و ار )مجهز به هاي مدار میکروفن بايد مخ نظاير آن( با

 هیچ مدار ديگري مانند مدار بلندگو به داخل يک لوله هدايت نشوند.

اجرا هاي فوالدي لولهو در داخل  هاي ديگركننده بلندگوها بايد مســتقل از ســیســتممدارهاي تغذيه 31-9-5-4

صل میه نهكشیلد داراي  كابل مدارها،، مگر آنکه گردد صال زمین و ستم ات سی شد ايتاً به  صوگردد، با رت كه در اين 

 كشی مدارهاي صوتی مجاز خواهد بود.براي لولهاستفاده از لوله پالستیکی 

كاري حیمكاري يا با استفاده از لكلیه اتصاالت مربوط به ترانسفورماتورهاي تطبیق بلندگوها بايد با لحیم 31-9-5-5

صال و صوص اجرات صاالت پیچی، جز در موارديهاي مخ ستفاده از ات شود. ا ستم مجهز به اينا  سی گونه كه اجزاي 

 ها باشند، ممنوع است.اتصالی

هاي نصب انواع بلندگو برحسب بر محل شوند، عالوهمجهز می صوتیهايی كه به سیستم در ساختمان  31-9-5-6

 هاي زير نیز بايد بلندگو نصب شود:محل ضرورت، در

 بین آسانسورالف(كا

 ب( فضاي انتظار جلوي آسانسور

 مسیرهاي خروج اضطراريهاي فرار، سرسراها و پلهراهو  هاپلهراه، پ( راهروها

ها بايد موارد مربوط به اين سیستم در مبحث : در استفاده از سیستم صوتی با اعالم خطر جهت ساختمان3يادآوري

 ي معتبر رعايت گردد.سوم مقررات ملّی ساختمان و نیز استانداردها

بجاي سیستم صوتی و اعالم خطر متعارف به  IP: در صورت استفاده از سیستم صوتی و اعالم خطر تحت 2يادآوري

 مراجعه شود. 2-9-7-9-31رديف 
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 و ماهواره سیستم آنتن مركزي تلويزيون 31-9-6

ستم آنتن 31-9-6-3 سی شود و انالبايد كلیه كمتعارف مركزي مركز تقويت  شامل  صب را  هاي موجود در منطقه ن

 سیستم توزيع آنتن مركزي باشد.شبکه و حداقل قدرت تقويت آن معادل حداكثر افت در 

تواند با توجه به نوع سیستم مركز آن می، متعارف مركزي تلويزيون و ماهواره كابل سیستم توزيع آنتن 31-9-6-2

 گردد. نمايد انتخاب اهم و يا كابلی كه سازنده سیستم توصیه می 75محور با امپدانس مشخصه كابل نوع هم

هاي هها، در لولبايد به صورت مستقل از ديگر سیستم تلويزيون و ماهواره مدارهاي سیستم آنتن مركزي 31-9-6-1

 هدايت شوند.مدار مخصوص آن 

ــتفاده از  ــورت اس ــتميادآوري: در ص ــیس ــتم متعارف آن، ب IPتحت آنتن مركزي و ماهواره  س ــیس           ه رديفبجاي س

 مراجعه شود. 31-9-7-9-1
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 هاي كامپیوترشبكه 31-9-7

 كلیات 31-9-7-3

(، محیط Information Technology= ITاطالعات ) آوريفن(، استفاده از dataاطالعات )وري آفنبه دلیل پیشرفت 

استفاده از كامپیوتر بصورت  و غیره و همچنینها آنسیم (، اينترنت، اترنت و شبکه بیMulti mediaاي )چندرسانه

بکه شهاي مختلف، شبکهنمايد كه براي تامین ارتباطات الزم بین اين شبکه با ها، ايجاب میگسترده در ساختمان

 در نظر گرفته شود.كه به اين سیستم نیاز دارند يیهاكامپیوتر براي ساختمان

و بصورت عام،  تاسیسات برقیکه كامپیوتر و در قالب ( شبPassive: در اين مقررات فقط به بخش غیرفعال )3يادآوري

اطالعات  آوريفن( و غیره كه در حوزه تخصصی بخش Activeاشاره شده و از پرداختن به موارد بخش فعال شبکه )

(IT.قرار دارد، پرهیز شده است ) 

 یز الزامی است.كشی مدارها، در خصوص شبکه كامپیوتر ن: رعايت مقررات عمومی مربوط به كابل2يادآوري

 ساختار شبكه كامپیوتر 31-9-7-2

( بوده و طراحی آن با توجه به نیاز ساختمان، Starتوپولوژي مورد استفاده در شبکه كامپیوتر داراي ساختار ستاره )

 كاربري شبکه، گستردگی، حجم انتقال اطالعات، سرعت انتقال اطالعات و غیره انجام و شامل اجزائی به قرار زير است:

 (RJ45 ريز مخصوص شبكه كامپیوتر )پريزپ 31-9-7-2-3

و يا معمولی، كه بايد بر اساس استانداردهاي معتبر الر مدو(، Socketاز نوع روكار، توكار، با يک و يا چند سوكت ) 

 المللی تولید شده باشد.بین

 بهم تابیده مسی )كابل مسی شبكه( كابل چند زوج 31-9-7-2-2

كشی جهت اتصال ( با هادي مسی، كه براي كابلTwisted Pairهاي چندزوج بهم تابیده )ه از كابلدر انتخاب و استفاد

رود، بايد اي( بکار میهاي منطقه( فرعی شبکه كامپیوتر در ساختمان )ركRackهاي )پريزهاي شبکه كامپیوتر به رك

 به نکات زير توجه شود:

( انتقالی در شبکه، سرعت انتقال اطالعات، سرعت اتصال كاربران data)نوع كابل شبکه با توجه به حجم اطالعات الف( 

 گردد. ( تعیین میcategory=catبندي )و ساير عوامل ديگر كه بر اساس رده

در نظر گرفتن شرايط محیطی نصب، مسیر اجرا، نوع اجرا و دسترسی، تداخل امواج الکترومغناطیسی، میزان اثر ب( 

شیلد  بدونمانند كابل و غیره، كه در انتخاب نوع كابل،  تاسیسات برقیهاي ساير سیستم(، ناشی از Noiseنويز )

(Unsheilded( شیلددار ،)Sheildedفويل ،)( دارFoiledو غیره موثر می ).باشد 

 چكابل در طرح شبکه كه پريزهاي شبکه كامپیوتر را از طريق پنوع رعايت حداكثر طول مجاز قابل استفاده از اين پ( 

نمايد و به آن ( فرعی شبکه كامپیوتر وصل میRack( در رك )Hub Switch( به هاب سويیچ )Patch Panelپانل )

 گويند، الزامی است. ( نیز میHorizentalكشی افقی )طول كابلاصطالحاً 

 غیره و كابلاكتدینی كابل، سعبور كابل شبکه در ساختمان از قبیل لوله، ترانکینگ،  جهتمجاري  ت( در انتخاب

 ها در نظر گرفته شود.دسترسی به كابل الزم براي امکانات بايد

خاب در انتالمللی هاي بینساير موارد و مشخصات ديگري كه نیاز شبکه كامپیوتر و يا استانداردها و پروتکلث( 

 آن را تعیین و الزامی نمايد.كشی، كابل
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 رك فرعی شبكه كامپیوتر  31-9-7-2-1

(، هاب سويیچ Patch Panelی شبکه كامپیوتر براي نصب تجهیزات شبکه كامپیوتر از قبیل پچ پانل )هاي فرعرك

(Hub Switchو سويیچ )ها داراي كیتها بکار میرود. اين رك( هايKitنگهدارنده افقی و عمودي كابل ) ها، نوارهاي

ق رك، فن تهويه و غیره بوده و داراي مشخصات دار عبور كابل )براي جلوگیري نفوذ گرد و خاك(، منبع تغذيه بررسب

 باشد:عمومی و شرايطی به قرار زير می

در بازشو از قسمت پشت و نیز  ،كشی و نصبها بايد داراي در بازشو از قسمت جلو و در صورت نیاز كابلركالف( 

 شد.باازشوهاي الزم براي گردش هوا نیز هاي جانبی قابل برداشت بوده و داراي بديواره

 ها بايد داراي عرض و عمق استاندارد و مناسب براي نصب تجهیزات شبکه باشد.ركب( 

مورد نیاز شبکه، تعريف و ( تجهیزات قابل نصب و Unitارتفاع رك و يا تعداد رك بايد براساس تعداد واحدهاي )پ( 

 گردد.تعیین 

ها، منبع تغذيه و هاب سويیچ، ساير سويیچنل، ( متناسب با تعداد و پورت پچ پاUnitرك فرعی )تعداد واحدهاي ت( 

 .گرددانتخاب میغیره 

ها متناسب با ( و تعداد پورت سوئیچportهاي پچ پانل متناسب با تعداد خطوط شبکه كامپیوتر )يادآوري: تعداد پورت

 گردد.نیاز طرح انتخاب می

 ذيه گردد.( تغUPSمنبع تغذيه رك كامپیوتر بايد از طريق برق بدون وقفه )ث( 

ه در نظر گرفتكشی افقی طول مسیر كابلبه با توجه بايد محل مناسب هاي فرعی در ساختمان براي نصب ركج( 

ابینت و يا ك تاسیسات برقیهاي جريان ضعیف و يا اتاق برق ها، ترجیحاً اتاق برق سیستم)محل نصب اين رك شود.

 باشد(می آن مخصوص

، بايد حداقل فاصله عملیاتی الزم با تاسیسات فشار تاسیسات برقیدر اتاق برق يادآوري: در صورت نصب رك فرعی 

 ضعیف و تابلوهاي برق رعايت گردد.

ین و المللی آن را تعیهاي بینساير موارد و مشخصات ديگري كه نیاز شبکه كامپیوتر و يا استانداردها و پروتکلچ( 

 نمايد.الزامی می

عات در براي پوشش دادن تبادل اطالسیم اينترنت تلفیق آن با شبکه بیاينترنت و  شبکهدر صورت نیاز به يادآوري: 

الزم در  شود و امکاناتمورد نیاز ساختمان در نظر گرفته بستر شبکه كامپیوتر، تجهیزات خاص اين سیستم، در نقاط 

 بینی گردد.هاي فرعی شبکه كامپیوتر، جهت آن پیشرك
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 یبان شبكه كامپیوتركابل پشت 31-9-7-2-4

ي هاهاي فرعی به رك يا رك( و يا مسیر اصلی شبکه كامپیوتر جهت ارتباط و اتصال ركBack Boneكابل پشتیبان )

( متعلق به خود Data Centerاصلی شبکه كامپیوتر مستقر در مركز كامپیوتر و يا چنانچه ساختمان داراي مركز داده )

اتصال و نوع كابل آن بر اساس حجم اطالعات، سرعت انتقال و اتصال كاربران، طول باشد، بکار میرود. اين ارتباط و 

یوتر و يا برداري، نهايتاً نیاز كلی شبکه كامپبینی امکانات الزم براي توسعه آينده، تعمیرات، بهرهكشی، پیشمسیر كابل

کات كشی آن، بايد به نپشتیبان و كابل گردد. در انتخاب نوع كابل( و غیره تعريف و تعیین میITاطالعات ) آوريفن

 زير توجه شود:

باشد. )كابل چندزوج بهم تابیده مسی حتی در ( میFiber Opticهاي پشتیبان اكثراً از نوع فیبر نوري )كابلالف( 

 گیرد(كشی كابل پشتیبان، به ندرت مورد استفاده قرار میصورت پاسخگو بودن به حداكثر طول مجاز، براي كابل

( و تعداد رشته Single modeو يا تک مود )( Multi mode) چند مودي كابل فیبر نوري، نوع هاتعداد رشته( ب

(Coreو ساير مشخصات ديگر آن كه بر اساس نیاز طرح و شبکه كامپیوتر تعیین می ).گردد 

 باشد.( میStarستاره ) ارنیز داراي ساختكشی كابل پشتیبان، شبکه كامپیوتر توپولوژي مورد استفاده در كابلپ( 

 كشی كابل پشتیبان، الزامی است.رعايت حداكثر طول مجاز كابل فیبر نوري در كابلت( 

ايد امکانات ب، شفت عبور كابل، كابلنی كابل، داكتسیعبور كابل پشتیبان، از قبیل لوله، جهت مجاري ث( در انتخاب 

 ها در نظر گرفته شود.هاي كابلالزم براي دسترسی

كابل  ابدر انتخالمللی هاي بینساير موارد و مشخصات ديگري كه نیاز شبکه كامپیوتر و يا استانداردها و پروتکلج( 

 نمايد.آن را تعیین و الزامی میپشتیبان 

 رك اصلی شبكه كامپیوتر 31-9-7-2-5

( و متعلق به Data Centerداده )ها در مركز كامپیوتر و يا فضاي معادل آن و يا چنانچه ساختمان داراي مركز اين رك

 ركه یوتر با توپولوژي ستاره بهاي فرعی ساختمان از طريق كابل پشتیبان شبکه كامپشود. ركخود باشد، مستقر می

ها، سرورها ها، سويیچها تجهیزات اصلی شبکه كامپیوتر از قبیل پچ پانلگردند. در اين ركاصلی متصل می هايركيا 

(Serverكیت ،)دار عبور كابل، منبع تغذيه رك فن تهويه و غیره ها، نوارهاي برساي نگهدارنده افقی و عمودي كابله

شود. اين گردد، نصب می( تعیین میITاطالعات ) آوريفنها توسط متخصصین شبکه كامپیوتر يا كه مشخصات آن

 باشد:میداراي مشخصات شرايط زير  5-7-9-31 رديفرك بايد عالوه بر موارد عمومی 

 هاي جانبی قابل برداشت باشد.ها بايد در بازشو از قسمت جلو و پشت و نیز ديوارهركالف( 

ها بعمل آمده ها در مركز كامپیوتر و يا مركز داده بايد هماهنگی الزم در طرح فضاي نصب آنبراي نصب اين ركب( 

 و شرايط مورد نیاز فراهم گردد.

 ( تغذيه گردد.UPSاز طريق برق بدون وقفه )ها بايد منبع تغذيه اين ركپ( 

ها، رعايت هاي اصلی، نحوه نصب و چیدمان، تهويه ركنحوه تغذيه و تامین پايداري تغذيه برق رك: در 3ادآوريي

لی هاي اص، مکانیکی، معماري و سازه و غیره ركتاسیسات برقیهاي مسی مربوط به داده و برق، نیازهاي فاصله كابل

 شود. بايد رعايت ANSI/BICSI-002و  ANSI/TIA -942ده، استانداردهاي در مركز دا
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: چنانچه شبکه كامپیوتر ساختمانی فقط يک رك فرعی كامپیوتر داشته باشد. اين رك، به عنوان رك اصلی 2يادآوري

 تلقی شده و داراي عملکرد و خصوصیات آن خواهد بود.

 ( Dataمركز داده ) 31-9-7-1

 ،باشدمیاين مركز نیاز  داراي( هم بصورت ساختمان مستقل و يا جزئی از يک ساختمان كه Data Centerمركز داده )

( از نظر مشخصات، امنیت، تداوم فعالیت Tierبندي )داراي چهار ردهداده گیرد. مركز طراحی و مورد استفاده قرار می

تعريف و مشخص  ANSI/BICSI-002 و ANSI/TIA-942 ( كه در استانداردهايTier1,Tier2,Tier3,Tier4و غیره )

مورد نیاز براي خاص و گردد. الزامات بردار تعیین میو بهره طرحهاي مركز داده، بر اساس نیاز بنديرده .استگرديده 

كر الذبندي مركز داده در استانداردهاي فوق، مکانیکی، معماري، سازه و غیره براي هر چهار ردهتاسیسات برقیطراحی 

 رعايت گردد.بايد نیز  ، الزامات همان ردهس رده انتخاب شده براي مركز دادهبر اسا. و مشخص گرديده استتعیین 

يادآوري: سیستم اتصال زمین عملیاتی مركز كامپیوتر و يا مركز داده بايد به ترمینال اتصال اصلی زمین وصل و 

 بندي گردد.هم

 (IP Baseترنت )هاي جريان ضعیف تحت پروتكل اينسیستم 31-9-7-4

ها، توانايی تجمیع دلیل امکانات آنه ( بInternet Porotocol Base = IP Base) IPهاي جريان ضعیف تحت سیستم

ه ها از جملروز و غیره، در ساختمان آوريفنها و گیري از سیستمها، قابلیت انعطاف، بهرهبا هم و يا با ساير سیستم

ها، مراكز خريد و غیره با توجه به كاربري فضاهاي ساختمان، نیاز مركزي بانک هاي بزرگ، ساختمانتجاري ،اداري

ها به قرار زير ترين آنگیرد كه عمدهها(، مورد استفاده قرار میهاي متعارف و معمولی آنبردار )با وجود سیستمبهره

 است:

 IPسیستم تلفن تحت  31-9-7-4-3

( بطور مستقل و يا مشترك با سیستم تلفن متعارف با توجه به نیاز IP-Baseو يا  IP-phone) IPسیستم تلفن تحت 

اراي خصوصیات، شرايط و الزامات به قرار زير گیرد و دغیره مورد استفاده قرار می بردار، شرايط طرح وساختمان و بهره

 است:

با ده ت و ارتباطات و نیز شبکه داراهاي اينترنت، استانداردهاي مربوط به مخاباين سیستم بايد با رعايت پروتکلالف( 

 شود.(، طراحی و بکار گرفته Voice Over IP) VOIPگیري از بهره

هاي فرعی و اصلی، كابل پشتیبان ( اين سیستم از قبیل پريزها، كابل مسی شبکه، ركPassiveب( شبکه غیرفعال )

(Back Bone و غیره داراي الزامات يکسان با الزامات شبکه كامپیوتر )باشد.می 

( Dataتواند در بستر و ساختار مستقل و يا در يک بستر مشترك با شبکه كامپیوتر و شبکه داده )پ( اين سیستم می

 برداري قرار گیرد.طراحی و مورد بهره

(، از طريق مركز IP PBXگردد. مركز اين سیستم )ت( تعداد خطوط تلفن اين سیستم بر اساس نیاز فضاها تعیین می

 نمايد.داده خطوط تلفن داخلی، شهري، كشوري، فاكس و غیره را بهم مرتبط میمركز ر و يا كامپیوت

توسط  ،افزار و ساير تجهیزات آن(، نرمServerها، سرورها )سیستم شامل سويیچ مركز اين( Activeث( بخش فعال )

 گردد.( تعیین و انتخاب میITاطالعات ) آوريفنمتخصصین مخابرات و يا 
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 IPسیستم صوتی و اعالم خطر تحت  31-9-7-4-2

توجه به نیاز ساختمان ( جهت پخش صوت، پیام رسانی و اعالم خطر با IP Base) IPسیستم صوتی و اعالم خطر تحت 

 رود:و الزامات زير بکار میطرح و غیره با خصوصیات شرايط بردار، و بهره

 ستانداردهاي مربوطه و دستورالعمل سازندگان رعايت گردد.هاي اينترنت، االف( در طراحی اين سیستم بايد پروتکل

هاي الزم براي مرتبط شدن با مركز اعالم حريق و سیستم مديريت هوشمند ب( اين سیستم بايد امکانات و همخوانی

 ( را داشته باشد.BMSساختمان )

، طبقات ساختماندر ی محلی هاي صوتكنندههاي ديجیتال به آنالوگ، تقويتپ( بايد محل مناسب جهت نصب مبدل

تواند نمايند، در نظر گرفته شود. اين محل میاي را تغذيه میمنطقهيا كه بلندگوهاي سیستم صوتی هر طبقه و 

 باشد. تاسیسات برقیبرق جريان ضعیف و يا اتاق برق فشار ضعیف  اتاق

بکه كامپیوتر سط شتوسیگنال ديجیتال  وث( در مركز سیستم، سیگنال صوتی پس از تبديل حالت آنالوگ به ديجیتال 

 شود.كننده محلی بکار گرفته میبه عنوان سیگنال ورودي مبدل و تقويت ،و يا شبکه داده

 IPتحت  (تلويزيون) يسیستم آنتن مركز 31-9-7-4-1

 ا تصاويراي ي( جهت دريافت و ارسال سیگنال تصاوير تلويزيونی و ماهوارهIP Base TV) IPسیستم آنتن مركزي تحت 

و  اتبا خصوصیشرايط طرح و غیره ، برداربا توجه به نیاز ساختمان، بهره هاي راديويی و صوتیديگر و همچنین كانال

 گیرد:الزامات به قرار زير مورد استفاده قرار می

 ، رعايت گردد.آنمربوطه و دستورالعمل سازندگان معتبر  ياستانداردهاالف( در طراحی اين سیستم بايد 

( data) به صورت ديجیتال و اطالعات داده هاي تصاوير تلويزيونی دريافتی از طريق مركز اين سیستم( سیگنالب

مشخصات و امکانات الزم جهت ارسال تصاوير با در شبکه كامپیوتر و يا شبکه داده  هاسیگنالدرآمده و سپس اين 

 گیرد.قرار میبا كیفیت مناسب 

هاي سیگنال مخصوص در مركز سیستم تعیین اي و تصاوير توسط كارتی، ماهوارههاي تلويزيونپ( تعداد كانال

 شود. هاي قابل دريافت تعیین و يا افزايش و كاهش داده میگردد و بر اساس آن كانالمی

 IPتحت  حراستیهاي امنیتی و سیستم 31-9-7-4-4

 باشد:هاي زير می( عمدتاً شامل سیستمIP Base) IPتی تحت سهاي امنیتی و حراسیستم

 IP Baseسیستم تلويزيون مداربسته )دوربین مداربسته(  -

 IP Baseسیستم كنترل تردد  -

 IP Base اعالم و هشدار سرقتسیستم  -

 باشد :ها الزامی میهاي فوق در ساختمانرعايت موارد زير در طراحی و بکارگیري سیستم

 بکهعموماً بستر شباشد ولی  ستر شبکه كامپیوتر و دادهتواند همان بهاي فوق میالف( بستر شبکه داده سیستم

 شود.مستقل در نظر گرفته می ،براي افزايش ايمنی و جلوگیري از نفوذ و تخريب افراد غیرمجاز ،هاي فوقسیستم

به ها در آن تخريبب شوند كه انجام دستکاري و هاي فوق بايد از نوعی انتخاب و به نحوي نصتجهیزات سیستمب( 

 قل برسد.حدا

تخريب هاي مذكور بايد ايمن و غیر قابل دستکاري و هاي سیستمكشیپ( مجاري و مسیرهاي عبور مدارها و كابل

 باشد.
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هاي الزم، براي مرتبط شدن با مركز اعالم حريق و همچنین سیستم خوانیفوق بايد امکانات و هم هايت( سیستم

 ( را داشته باشد.BMSمديريت هوشمند ساختمان )

 ( باشد.Stand aloneهاي مذكور بايد از نوع متکی به خود )ث( مركز سیستم

و ات تجهیز ،الذكر در طراحی و بکارگیري اجزاهاي فوقج( رعايت استانداردها و دستورالعمل سازندگان معتبر سیستم

 الزامی است. هاي فوقسیستمشبکه 

مستقل و ايمن نصب و كنترل داراي فضاي و ( Stand aloneالذكر از نوع متکی به خود )هاي فوقكز سیستماچ( مر

(، Serverها، سرورها )و همچنین تجهیزات مراكز فوق، از قبیل سويیچ ي شبکههاباشد، اجزاي سیستم، كابل

ستم و هاي كنترل و غیره بايد بر اساس نیاز سیسیستم ضبط تصاوير، سیستم ثبت تردد، مونیتورهاي تصوير، پانل

 گردد. تعیین و تامینبردار بهره

هاي جريان سیستم .باشدها میترين آنمورد اشاره در بندهاي فوق اصلی IPهاي جريان ضعیف تحت يادآوري: سیستم

ديگري نیز، از قبیل سیستم مديريت پاركینگ، سیستم دربازكن، سیستم نمايش تصوير و آگهی و  IPضعیف تحت 

استاندارد و دستورالعمل  مطابق بردارطراحی و بکارگیري، نیاز ساختمان و بهرهنیز معیار  هاآند كه در نغیره وجود دار

 سازندگان معتبر سیستم خواهد بود.
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 (BMSساختمان ) هوشمند مديريت سیستم 31-9-8

هاي تاسیسات سیستمبرداري بهینه از مديريت و بهرهتنظیم و تثبیت شرايط، اتوماسیون، راهبري، نظارت،  براي كنترل،

اربري، نوع كاهمیت شرايط ساختمان از قبیل با توجه به  ،ساختمانموجود در طرح  هايسیستمقی، مکانیکی و ساير بر

سیستم مديريت  ،غیرهبردار طرح و هاي طراحی شده، نظر و اهداف بهرهمديريت، سیستمبرداري و زيربنا، نحوه بهره

در  (Intelegent Building Management System = IBMS,BMS) و يا مديريت ساختمان ساختمانهوشمند 

مديريت و ( به منظور تامین اتوماسیون Energy Management System=EMSتركیب با سیستم مديريت انرژي )

  گردد.میطراحی و اجرا جويی در مصرف انرژي، و صرفهانرژي با هدف 

سیستم، استانداردهاي خاص  ،سیستم مديريت هوشمند ساختمان به دلیل تخصصی بودنطراحی  31-9-8-3

سازگار با اجزاي سیستم  ،افزارهاي مديريت و راهبري(، شبکه ارتباطی، نرمdataهاي ارتباطی، اطالعات و داده )پروتکل

هاي و صاحب صالحیت در اين زمینه و نیز بر اساس نیازهاي سیستمهاي معتبر توسط شركتو ساختار شبکه، بايد 

ين ريزي و طراحی اهاي ديگر موجود در طرح ساختمان، انجام گیرد. برنامهسیستمو ساير تاسیسات برقی، مکانیکی 

با هماهنگی طراحان توسط شركت مذكور سیستم، بايد از ابتداي شروع مطالعات طرح و نیز در طول مراحل طراحی 

طرح آنها به تايید شركت  يا توسط طراحان اين رشته ها و با تجربه كافی در زمینه مذكور، كهمذكور و رشته هاي 

بردار ساختمان، انجام گرفته و نیز در طول اجراي طرح، ضمن توجه به نیاز و اهداف بهرهفوق الذكر نیز برسد، كه 

 اندازي سیستم، بعهده شركت مذكور خواهد بود. ريزي و راهبر اجرا و يا اجراي آن، نصب و برنامهكامل نظارت 

مند ساختمان بايد طبق سناريوي از پیش تعريف شده براي هر يک از سیستم مديريت هوش 31-9-8-3-3

(، مشاهده وضعیت و حالت monitoring(، نظارت )control≠ commandهاي طرح، با هدف كنترل و فرمان )سیستم

(statusاندازه ،)( گیري مصارفmetering( انجام تنظیم و تثبیت ،)adjusting settingمحاسبه، استخراج، ثب ،) ت

ام هاي موجود ديگر، انجهاي تاسیسات برقی، مکانیکی و ساير سیستماطالعات و شرايط موجود مورد نیاز در سیستم

 گیرد.

 بررسی، ارزيابی هر مورد نظر كه درها، سناريوهاي مصرف انرژي، شرايط ها، سیستمدر انتخاب روش  31-9-8-3-2

باشند. رعايت مفاد موارد جويی در مصرف انرژي موثر میدر صرفهديگر كه عوامل كننده انرژي و يک از اجزاي مصرف

 الزامی است.مقررات ملّی ساختمان، مبحث نوزدهم اين مقررات و مرتبط در 

گیري مصارف، تنظیم و تثبیت، عملکرد، براي كنترل و فرمان، نظارت، مشاهده وضعیت و حالت، اندازه  31-9-8-3-1

هاي تاسیسات برقی، ايط مورد نیاز جهت اتوماسیون و كاركرد مناسب اجزاي سیستم(، تامین شرdataارتباط داده )

ها، یستمس( و نیز تامین شوندنامیده می ها و اجزاي سطح اولسیستمكه اصطالحاً هاي ديگر )مکانیکی و ساير سیستم

نامیده  هاي سطح دومسیستمكه اصطالحاً هاي مذكور )شرايط و تمهیدات الزم براي اعمال مديريت در سیستم

افزار ها، شرايط، تمهیدات، تجهیزات براي مديريت هوشمند، مديريت انرژي با نرم( و نهايتاً تامین سیستمشوندمی

ها (، ايجاد يک ساختار شبکه ارتباطی داده با دستگاهشوندنامیده می هاي سطح سومسیستمكه اصطالحاً خاص خود )

الذكر از هاي فوق( مورد نظر در اجزاي سیستمPointشد. براي اين منظور بايد نقاط )باو تجهیزات سیستم، الزامی می

هاي آنالوگ (، وروديDigital Output=DO) (، خروجی ديجیتالDigital Input=DIهاي ديجیتال )طريق ورودي

(Analoge Inputو يا خروجی ) ( آنالوگAnaloge Output مورد نیاز ) عموماً توسط نقاط و هر يک از اجزاءبراي ،

( مورد نیاز و همخوان ديگر، به كنترلرهاي data( و يا هر سیستم ارتباطی و اطالعات داده )Moduleماژول يا مدول )

(Contoroler سیستم )BMS  كنترلرهاي سیستم دنگردوصل .BMS هاي كشی با كابلابلك، بايد با استفاده از

( معتبر، به dataارتباطی داده )هاي اندارد و سازگار با سیستم و تحت پروتکل، داراي توپولوژي استسیستماستاندارد و 
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هاي سويیچ ،ها از طريق كابل پشتیباناين سويیچ .متصل گردند ،تجهیزات ديگر شبکه نیزو فرعی هاي ارتباطی سويیچ

 مال اتوماسیون و مديريت( الزم را جهت اعdataاطالعات داده ) ،BMSسیستم مركزي، سرورها و تجهیزات ديگر مركز 

 نمايند.، مبادله می(2-1-9-31و  4-3-1-9-31هاي )رديف هوشمند در سیستم

در طرح ساختمان ضمن در نظر گرفتن شرايط طرح و  BMSاستفاده از سیستم نیاز به در صورت  31-9-8-3-4

الزم  ،BMSها با سیستم تباط آنچنانکه ار ،هاي زير در طرحبرداري و در صورت موجود بودن هر يک از سیستمبهره

قرار  BMSتوانند تحت كنترل و مديريت تجمیع شده سیستم هاي زير میسیستماين هر يک از تشخیص داده شوند. 

 گیرند.

 (3يادآوري 4-2الف( تابلوهاي برق تغذيه، كنترل و فرمان سیستم روشنايی داخلی )پ 

   (2يادآوري 4-2ب( پرده كركره اتوماتیک پنجره )پ

 پ( تابلوهاي برق تغذيه و مدارهاي سیستم روشنايی ايمنی

 ت( تابلوهاي برق تغذيه، كنترل و فرمان سیستم، روشنايی محوطه

 ث( تابلوهاي برق تغذيه، كنترل و فرمان سیستم، سیستم نورپردازي نما و يا نورپردازي ويژه

یسات مکانیکی مرتبط با تاسیسات برقی از جمله ها و تجهیزات تاسج( تابلوهاي برق تغذيه، كنترل و فرمان دستگاه

ها و منبع ( و نیز پمپVariable Air Valume=VAVسیستم حجم هواي متغیر )ها، ها، هواكشكويلها، فنهوارسان

هاي تامین آب هاي آن، پمپكن و پمپهاي خنکهاي سیستم گرمايش و سرمايش، برجنشانی، پمپذخیره آب آتش

 هاي سیستم گرمايش، چیلرهاي سیستم سرمايش و غیرهآشامیدنی، بويلر

 چ( تابلوهاي برق و يا مدار تغذيه، كنترل و فرمان سیستم تخلیه دود به هنگام حريق

سانسور آو فشار مثبت چاه  پلهتامین هواي فشار مثبت راهح( تابلوهاي برق و يا مدار تغذيه، كنترل و فرمان سیستم 

 آتش نشان

 آسانسور آتش نشانفرار بسته، مسیرهاي خروج اضطراري، چاه خ( تخلیه افراد و 

 د( تابلوهاي برق تغذيه آسانسورها

 برقیهايذ( تابلوهاي برق تغذيه پلکان

 )پاركینگ فضاي بسته( CO ر( تابلو برق و يا مدار تغذيه، كنترل و فرمان سیستم تخلیه گاز مونواكسید كربن

 تور بانک خازنز( تابلو تغذيه، سیستم كنترل و رگوال

 ژ( تابلو اصلی كنترل ديزل ژنراتور نیروي برق اضطراري

( ديزل ژنراتور نیروي برق اضطراري و يا Automatic Transfer Switch=ATSكلید تبديل اتوماتیک ) و يا س( تابلو

 ساير كلیدهاي تبديل اتوماتیک موجود در طرح

( و منابع تغذيه UPSرد و شرايط كار دستگاه برق بدون وقفه )و نیز عملک UPSكنترل شرايط تابلو برق مربوط به  ش(

 ها و تجهیزات حساسدستگاههاي تامین ايمنی پشتیبان سیستم

 دارند. BMSتابلوهاي برق فشار ضعیف كه نیاز به كنترل، فرمان، نظارت و غیره توسط سیستم  ص(

 دارند. BMSغیره توسط سیستم  تابلوهاي برق فشار متوسط كه نیاز به كنترل، فرمان، نظارت وض( 

 هاي آن(ط( ترانسفورماتور فشار متوسط )نظارت بر شرايط كاركرد رله
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ی كه هايتابلوبرق از قبیل ولتاژ، جريان، ضريب توان، فركانس و غیره در  شبکه تاسیساتگیري پارامترهاي ظ( اندازه

ه و استخراج اطالعات الزم از جمله مصرف برق نظارت بر شرايط، كنترل مصرف انرژي، محاسبگیري جهت اين اندازه

 مورد نیاز است.زمانی و فصول مختلف و غیره  هاياكتیو و راكتیو طرح در دوره

 ساير موارد ديگري كه ممکن است در طرح موجود باشد.ع( 
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 ضعیفهاي جريانالزامات ساير سیستم 31-9-9

ستم سی ضعیف ديگر بدر  سوخت، هاي تغیر از رديفه هاي جريان  شت گاز  ستم اعالم ن سی شده قبلی مانند  شريح 

ــیدكربن ) ــبکه مديريت انرژي )COاعالم خطر گاز مونواكس ــوتی ديجیتال مراكز تجمع و EMS(، ش ــتم ص ــیس (، س

هاي صوتی همايش، تابلوهاي نمايشگر ديجیتال و تصويري، سیستم حضور و غیاب، سیستم ويديو پروژكتور، سیستم

ستم  سی صويري ويژه،  ستم تلفن آتشو ت سی ستم كنترل و ابزار دقیق،  سی شكنفرانس و ترجمه همزمان،  شبکه ن ان، 

 فرمان حسگر زلزله و غیره رعايت موارد زير الزامی است:

ستم سی سیمالذكر عالوه بر رعايت كلیه مقررات هاي فوقالف( در  شده براي انجام  شی و يا كابلذكر  شی درك اين  ك

ــی ــتممبحث، در مورد هر يک از س ــازندگان معتبر س ــتورالعمل س ــتانداردهاي معتبر مربوطه و يا دس ها، بايد اس

 سیستم مراعات شود.

ستم سی ستقل از مدارهاي  ستم بايد م سی شیده كه مجاز اعالم میهاي ديگر جز در موارديب( مدارهاي هر  شود، ك

 شود.

سیستم تلفن آتش3يادآوري ستفاده از  ساختمان، : در صورت ا شان در طرح  سیستم بايد از نوع پايدار در ن كابل اين 

 برابر حريق باشد.

هاي اعالم خطر و قطع را فرمان : در صورت استفاده از شبکه فرمان حسگر زلزله در ساختمان اين سیستم2يادآوري

به شیر برق ورودي گاز سوخت، آسانسورها، از طريق سیستم مديريت هوشمند ساختمان و يا بطور مستقل و مستقیم 

سات برقیجزاء ا سی شار  تا صی و يا تابلوهاي ف صا ست برق اخت شهر در پُ سط ورودي برق  شار متو از قبیل تابلوهاي ف

ه ها و تجهیزاتی كه بضعیف اصلی برق عادي )نرمال( و نیروي برق اضطراري )ديزل ژنراتور اضطراري( و ساير دستگاه

 د متوقف شوند، ارسال خواهد نمود.ها بايهنگام زلزله و طبق سناريوي تعريف شده، كاركرد آن



 

 
95 

 

 هاي عادي و مخصوصمحیط 31-31

 كلیات 31-31-3

 است.  ها قابل اجراتأسیسات الکتريکی همه انواع ساختمان ، دربخشاين  مقررات ذكر شده در: 3يادآوري

نشده هاي مخصوص، كلی است و چنانچه نامی از محیطی مخصوص برده مقررات ذكر شده براي محیط: 2يادآوري

آن نخواهد بود. به طوركلی مقررات مربوط به هر محیط مخصوص  دلیل بر عدم لزوم رعايت مقررات مخصوص در باشد،

، كلیات)ها و مقررات ذكر شده در استانداردهاي معتبر ديگر بايد براساس كلیات ذكر شده در اين مقررات و دستورالعمل

 رعايت شود. (3-31بخش 

ــنت، جیوهه الکتريکی در گازها )فلورهر المپ تخلی 31-31-3-3 ــديم و س هاي ( حتی اگر مجهز به خازنغیرهاي، س

سبه جريان مجاز مدار  شند، بايد در محا ضريب قدرت با صحیح  شود. ها مربوط به آنت ساب آورده  بدون خازن به ح

درخواست بايد منظور شده نیز در تخمین ست يا چوك مغناطیسی( )باالها اندازي و تثبیت جريان آنتوان وسیله راه

 رجوع شود( بند ب 3-2-4-31)به رديف  باشد.

ستگاه ديگر را تغذيه كننده چراغمدارهاي تغذيه 31-31-3-2 سیله يا د شنايی نبايد پريزها يا هرگونه و ها يا نقاط رو

 كنند.
وات تجاوز نکند، تغذيه  311توان يک موتور كوچک را، به شرط آنکه توان آن از از هر مدار روشنايی می: 3يادآوري

 كرد.

 علیرغم وجود اختالف فاز ،مختلفهاي چراغانواع  كننده مخلوطی ازمحاسبه جريان مدارهاي تغذيه در: 2يادآوري

 ها به صورت جبري جمع شوند.، جريانهاهاي متفاوت چراغناشی از ضريب توان

سکونی هرساختمان در 31-31-3-1 شنايی نبايد بی هاي م شنايی را، اگر در بیش  32ش از مدار رو چراغ يا نقطه رو

 گرفته باشند، تغذيه كند. فضاي مشخص قرار يک اتاق يا از

هادي مدار و شوند فقط به جريان مجاز فضاي مشخص نصب می يک اتاق يا كه در هاي مدارتعداد چراغيادآوري: 

 شود.محدود میحفاظت آن 

 تغذيه كند. پريز مربوط به مصارف عمومی )غیرمشخص( را 32بیش از  نبايد هرمدار پريز 31-31-3-4

محدود به توان  مدار ها براي هرپريزها تغذيه خواهند شد معلوم باشد، تعداد آن توان وسايلی كه از اگر نوع ويادآوري: 

 تجاوز نکند. عدد پريز  32 آن خواهد بود، به شرط آنکه از مجاز

ها يا كنتاكت هاي هادي چراغپريز، بايد براي وصـــل به بدنه روشـــنايی و مدارهاي نهايی، اعم ازكلیه  31-31-3-5

 پريزها )برحسب مورد( شامل هادي حفاظتی باشند.
شود تا اگر رها می بندي ومحل آن به دقت عايق چنانچه بدنه چراغی از جنس عايق باشد، هادي حفاظتی دريادآوري: 

 آن هادي حفاظتی استفاده شود. بدنه هادي نصب شود، از ايق، چراغی باچراغ با بدنه عآن محل  احتماالً در آينده در

 متر باشد. 1/1ارتفاع پريزهاي نصب شده روي ديوار ازكف تمام شده نبايد كمتر از  31-31-3-6

 رپوشگرفتگی كودكان بايد پريزها مجهز به دهاي مســـکونی براي جلوگیري از خطرات برقدر ســـاختمانيادآوري:  

 باشد.پرده محافظ ايمنی يا 

 كلیه پريزها بايد مجهز به هادي حفاظتی باشند. 31-31-3-7
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 خانه يک پريز هر 4-3-31-31 نظر رديف اين صورت از در پريزهاي چند خانه مجاز است و استفاده از 31-31-3-8

 آيد.به حساب می

بندي اخه مخصوص لوازم برقی با عايقبا اتصال زمین و يا دوشفقط يک دوشاخه  خانه پريز پريز يا به هر 31-31-3-9

 وصل كرد.توان ، می)كالس دو( مضاعف

  د.درانتخاب گ مدار آن مدار پريز را بايد با توجه به ضريب همزمانی توان مصرفی هر 31-31-3-31

 ها انتخاب شود.توان نامی آن توان مصرفی تجهیزات نصب ثابت، بايد برابر 31-31-3-33
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 هاي خشك(رايط عادي )محیطهاي باشمحیط 31-31-2

زايی يا ها معموالً ژالهگونه محیطاين اند. درعادي شرايط ديگر رطوبت و ها دما وهايی است كه در آنمنظور محیط

 ها ازجمله عبارتند از : گونه محیطشود اينگیرد وبه عبارت ديگر، هوا از رطوبت اشباع نمیتعرق صورت نمی

)توالت و هاي بهداشتی و سرويسمسکونی ها. آشپزخانه منازل هاي كار خشک ونظاير آنها، محیطادارات، مغازه

 آيد.هاي خشک به حساب میجزء محیطغیر از حمام ه بدستشويی( 

 ها و منازل مسكونیآپارتمان 31-31-2-3

ـــکونی، بدون درهمه واحد 31-31-2-3-3 ـــطح زيربناي آن نظر هاي مس دار نهايی ها بايد حداقل دو مگرفتن س

 داشته باشند: مستقل، به شرح زير
 الف( يک مدارمختص روشنايی

 ب( يک مدار مختص پريزها

 ( بايد رعايت شده باشد.3-31-31حال، شرايط ذكر شده دركلیات اين فصل ) هر در

 باشد.مدار  2واحدهاي بزرگتر، تعداد مدارهاي يادشده ممکن است بیش از  دريادآوري: 

ی نقاط آن( پريزها بايد در نظاير آشپزخانه، دستشويی، حمام و فضاهاي مسکونی )جز و هاه اتاقهم در 31-31-2-3-2

متر بیشتر  5/3پريزها برروي خط پیرامون از  تصوير نقاط خط پیرامون كف اتاق، از تعبیه شوند كه فاصله هیچیک از

روي خط پیرامون  گیري براندازهباشد. متر می 1كه فاصله دو پريز در طول و عرض اتاق حداكثر برابر بدين معنینباشد. 

 گیري دخالت داده شوند.اندازه كف نبايد در هاي شروع شده ازپنجره شود درها وانجام می

 متر 5/3كف شروع شده است نبايد از  اي كه ازنزديکترين لبه دريا پنجره روي خط پیرامون از بر پريز فاصله تصوير

 بیشتر باشد.

اتاقی كه ممکن است  در يا آن(، و نظاير وها هاي نمناك )حماميد در محیطبلوهاي واحدهاي مسکونی نباتابلو يا تا

ها ولهل شیرهاي آب و كه حداقل فاصله آن ازشرطیآشپزخانه، به در دسترس قرارگیرد، مستقر شود. نصب تابلو خارج از

 نباشد، مجاز است. كمتر متر 5/3اجاق گاز از  و

بندي اضافی ندارد. چنانچه كمترين شکی نسبت به كارايی قطع آشپزخانه منازل مسکونی نیاز به هم 31-31-2-3-1

 (4-1-2-3ولتاژ كردن استفاده كرد. )پبندي اضافی براي هموسايل خودكار مدار وجود داشته باشد بايد از هم

شپزخانه بايد با محل و 31-31-2-3-4 و همچنین  هاي كارمحلسايل برقی، و وتوجه به تجهیزات  تعداد پريزهاي آ

 انتخاب شوند. بندي )كابینت( قفسه
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 نظاير آن  ها ودرمنازل، هتلها و دوشها حمام 31-31-1

به هادي حفاظتی  هاي ديگر، پريزهاي مورد استفاده بايد مجهز، مانند كلیه محیطهاو دوش هاحمام در 31-31-1-3

ويه( ثان پیچ جداي اولیه واي مخصوص مجهز به ترانسفورماتور ايمنی )داراي دوسیمپريزه كه ازمواردي باشند. مگر در

 اين صورت احتیاجی به هادي حفاظتی نخواهد بود )پريز معروف به ريش تراش(. استفاده شده باشد، كه در

بخش از مقررات گیرند جزء اين ها مورد استفاده قرار میهاي اضطراري كه در صنايع و آزمايشگاهدوش: 3يادآوري

 نبوده و تابع مقررات مخصوص خود خواهند بود.

مقررات مخصوص خود  ،ممکن است به شرايط خاصی احتیاج باشدكه ها هاي بیمارستانها و حمامدوش در: 2يادآوري

 بايد مجهز به هادي حفاظتی باشند.ها، در آنپريزهاي مورد استفاده  یهبه هرحال كل بايد رعايت شود و

شود را شامل میها و دوشاالجرا براي تاسیسات فشارضعیف در حمام اين بخش از مقررات شرايط الزم 31-31-1-2

اين  گردد،میتقسیم zone ( zone 0، zone 1 ،zone 2  )منطقه  1حمام به  ،الزامات و شرايطاين و به منظور رعايت 

 داده شده است.نمايش  24و  21 شماره اشکالبندي در منطقه

 ها( ريف و موقعیت مناطق )زونتعا 31-31-1-2-3

 داخل وان حمام يا زيردوشی است. zone 0منطقه الف( 

 شود.می zone 0متري از كف شامل سانتی 31حمام بدون زيردوشی تا ارتفاع ب( 

در حمام با زيردوشی و بدون زيردوشی و يا وان حمام شامل پالن افقی از كف تمام شده تا بلندترين نقطه  zone 1پ( 

 (24و  21)اشکال  متر از كف تمام شده و يا هر كدام كه بیشتر باشد.سانتی 225و يا آب جی دوش خرو

 شود.در نظر گرفته می zone 1: فضاي زير وان جزء 3يادآوري

متر یسانت 61از نظر پالن افقی بوده كه در پالن قائم  zone 1در حمام با زيردوشی و يا وان حمام مشابه  zone 2ت( 

 (21شود. )شکل اضافه میبه آن 

متر سانتی 321فقط در سطح افقی به  zone 1وجود نداشته و  zone 2هاي بدون زيردوشی : براي دوش2يادآوري

 يابد.افزايش می

 الزامات ايمنی 31-31-1-2-2

آب(  )حفاظت شده در برابر فرورفتن در IPx7گردد، برابر نصب می zone 0درجه حفاظت لوازم برقی كه در الف( 

 باشد.می

 باشد.)حفاظت در برابر پاشیدن آب( می IPx4گردد، برابر نصب می zone 1درجه حفاظت لوازم برقی كه در ب( 

باشد. )مشابه )حفاظت در برابر پاشیدن آب( می IPx4گردد، برابر نصب می zone 2درجه حفاظت لوازم برقی كه در پ( 

zone 1 ) 

 رجوع شود. 6به پیوست  IPxx: جهت درجه حفاظت 3يادآوري

ناسب و متتعیین لوازم برقی معتبر وسط سازندگان بر اساس استانداردهاي معتبر و تعدد اول درجه حفاظت : 2يادآوري

 گردد.انتخاب میبا شرايط و محیط نصب 

 متري انجام گیرد.سانتی 5حداقل در عمق  zone 0 ،zone 1،  zone 2كشی برق در لولهت( 

 بايد هیچگونه كلید قطع و وصل و باالست )چوك مغناطیسی( نصب شود.ن zone 0در ث( 
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 ولتاژ متناوب آن رعايت شود يعنی حداكثر PELVو  SELV منابع در صورت نصب پريز، بايد الزامات zone 1در ج( 

 ود.نصب ش zone 1و  zone 0منبع تغذيه آن بايد در خارج از و  (DCولت ) 61ولتاژ مستقیم آن  و (AC) ولت 25

 باشد. مجاز می PELVو  SELVنصب منبع تغذيه  zone 2در چ( 

مجاز  IPx4به شرط رعايت درجه حفاظت ( ACولت ) 221با ولتاژ نامی  zone 2نصب كلید، چراغ و پريز در ح( 

 باشد.می

با ولتاژ  SELV منبع اند و توسطداده zoneفقط وسايل برقی كه سازندگان اجازه نصب آن را در اين  zone 0در خ( 

 باشند.مجاز میشوند، ( حفاظت میDCولت ) 11و يا ( ACولت ) 32كار 

قی هاي براند از قبیل پمپفقط تجهیزات نصب ثابت كه سازندگان اجازه نصب آن را در اين منطقه داده zone 1در د( 

يی و تجهیزات برقی كه هاي روشناكن برقی، آبگرمکن برقی، چراغخشکها، حولهوان، دوش و يا جکوزي، هواكش

 است. گردند، مجازتغذيه و حفاظت می PELVو  SELVدر سیستم ( DCولت ) 61( و يا ACولت ) 25با ولتاژ كار 

نه، بايد  وجود داشته باشد يا هاآن صرفنظر از اينکه وسايل نصب ثابت در، هاو دوش هاكلیه حمام در 31-31-1-1

 بنديمهمسی شینه  بندي اضافی به شکل يک ترمینال ياجرا شود. ترمینال همدي اضافی ابنبراي همولتاژ كردن، هم

را شــامل  بندي بايد موارد زيرقابل بازديد نصــب خواهد شــد. اين همبندي( )جعبه ترمینال هم داخل جعبه دردار در

 (19)شکل  شود:

 زيردوشی فلزي وان ياالف( 

 شود(بندي اضافه نمیا روكش پالستیکی شامل همهاي فلزي بهاي آب سرد وگرم فلزي )لولهلولهب( 

 وسايل نصب ثابتفلزي هاي بدنهپ( 

 لوله فلزي فاضالبت( 

 ديگر نوع لوله فلزي هر حرارت مركزي يا، هاي فلزي سیستم تعويض و تهويه هواقسمت هاي گازلولهث( 

 سازه و قطعات فلزي قابل دسترسج( 

 ها به بلوكوصل هادي حفاظتی آن شوند، باطريق پريز تغذيه می كه از حمامو وسايل برقی در  تجهیزات ،هاچراغچ( 

 شوند.می بندي اضافی، همبنديشینه هم ترمینال يا

تواند به دو صورت داخل حمام و دوش و يا خارج از آن روي ديوار بندي حمام و دوش می: جعبه ترمینال هم3يادآوري

توضیح اينکه براي حفظ يک دستی كاشیکاري در حمام و گردد،  يکی از فضاهاي همجوار حمام و دوش نصب

بندي ترجیحاً بهتر است روي ديوار فضاي همجوار حمام و زدگی جعبه ترمینال همدوش و نیز جلوگیري از زنگ

 دوش نصب گردد.

 كننده مدارهايهاي حفاظتی مدارهاي روشنايی و پريز بايد به ترمینال يا شینه مسی تابلوي تغذيه: هادي2يادآوري

 فوق متصل گردند.
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 ردوشیزييا موقعیت  (هاzoneمناطق )موقعیت و ابعاد طرحواره  -21شكل 

 

 باشد.متر میبه سانتی 24و  21يادآوري: ابعاد اشاره شده در اشکال 
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 در حمام بدون زيردوشی (هاzoneمناطق ) موقعیت و ابعادطرحواره  -24شكل 
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 هاي مرطوبمحیط –هاي نمناك محیط 31-31-4

ممکن است مانع كار  ،زايی يا آثار موادشیمیايی و غیرهها وجود نم، ژالهاند كه در آنهايیهاي نمناك محیطمحیط

نه عبارتند از: فضاي تهیه علوفه، اصطبل، زيرزمین نمناك، ها براي نموگونه محیطصحیح وسايل الکتريکی شود. اين

آشپزخانه بزرگ )صنعتی(، قصابی، نانوايی، سردخانه، موتورخانه تاسیسات مکانیکی، گلخانه، محیط باز )هواي آزاد( و 

 نظاير آن.

معموالً با آب تحت  ها براي نظافت،ها عالوه بر وجود نم، ديوارها و كفاند كه در آنهايیهاي مرطوب محیطمحیط

خانه )بزرگ و صنعتی(، كارگاه ا براي نمونه عبارتند از: رختشورهگونه محیطشود، اينفشار )آب شلنگ( شسته می

خانه، كارگاه و كارخانه شیمیايی، هاي بزرگ، دباغمرطوب، كارواش، حمام، اتوكشی، كارگاه يا كارخانه لبنیات، قصابی

 ها.استخرها و نظاير آنآبکاري فلزات )الکترولیز(، 

 لوله پالستیکی سخت تنها با استفاده از لوله فوالدي و كشی از نوع توكار،ها مجاري سیمدر اين محیط 31-31-4-3

 مجاز است. از لوله فوالدي گالوانیزه استفاده كشی از نوع روكارو براي مجاري سیم

سیم ها بايد مجهزتجهیزات بکار رفته در اين محیط 31-31-4-2 صوص مربوط به نوع  صاالت مخ شی مورد به ات ك

ـــتفاده باشـــد تا از نفوذ رطوبت به داخل لوله ها، كلیدها، پريزها، وســـايل ها، جعبه تقســـیمها و تجهیزات )چراغاس

 كننده و غیره( جلوگیري شود.مصرف

ها بايد از درجه گونه محیطين، كلیه لوازم و تجهیزات بکار رفته در ا2-4-31-31با توجه به مفاد رديف  31-31-4-1

 حفاظت زير برخوردار باشد:

)حفاظت شده در برابر  IPx4هاي نمناك، لوازم و تجهیزات ضد ترشح آب، با درجه حفاظت حداقل الف( در محیط

 آب( ترشح

بر )حفاظت شده در برا IPx5هاي مرطوب، لوازم و تجهیزات ضد آب تحت فشار، با درجه حفاظت حداقل ب( در محیط

 آب( فوران

لوازم برقی تعیین و متناسب معتبر يادآوري: عدد اول درجه حفاظت بر اساس استانداردهاي معتبر و توسط سازندگان 

 گردد.می انتخاببا شرايط و محیط نصب 

 كلیه لوازم و تجهیزات بکاررفته بايد ضدِ زنگ و در برابر مواد خورنده مقاوم باشند. 31-31-4-4

زدگی داراي پوشش مناسب و ها بايد در مقابل زنگاين نوع محیط رفته در تأسیساتفلزي بکار  قطعات 31-31-4-5

 حفاظت شده باشند.
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 استخر 31-31-5

ين امنظور رعايت ه شود و باالجرا براي تاسیسات فشارضعیف در استخر را شامل میاين بخش از مقررات شرايط الزم

ها بنديتقسیم و اين منطقهzone (zone 2 ,zone 1 ,zone 0 ) منطقه 1ف آن به ، استخر و فضاهاي اطراالزامات و شرايط

 نشان داده شده است. 27و  26، 25اشکال در 

 
 

 

 )ديد از كنار( ( براي استخر و تخت پرشzoneابعاد مناطق )طرحواره  -25شكل 

 

 

 

 

 

 
 

 

 )ديد از كنار( نزمیكف روي احداث شده ( براي استخر zoneابعاد مناطق )طرحواره  -26شكل 
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 )ديد از باال( متر 5/2( استخر، با ديوار جداكننده ثابت حداقل به ارتفاع zoneابعاد مناطق )طرحواره  -27شكل 

كه حداكثر  SELV منابع ريقطبرداري بايد از تاسیسات برق قابل نصب و بهره zone 1و  zone 0در  31-31-5-3

هاي منابع تغذيه سیستم باشد، تغذيه گردد.می( DC) ولت 11ولتاژ مستقیم آن  ( وAC) ولت 32 آنمتناوب ولتاژ 

 نصب گردند. zone 1و  zone 0خارج از در مذكور بايد 

استفاده و نصب منابع  براي شرايط زير بايد از نظر حفاظت و ساير موارد ديگر برقرار باشد. zone 2در  31-31-5-2

SELV كه در اين منطقه الزم است : 

هاي الزم و هادي حفاظتی بینی ساير حفاظتاستخر عالوه بر پیش zone 2لوازم و تجهیزات برقی نصب شده در الف( 

 گردد.آمپر نیز حفاظت میمیلی 11عامل  با جريان( RCDمانده )جريان باقی از طريق كلید

نصب  zone 2و  zone 0، zone 1 ديگر كه در خارج ازالزم جداسازي عايقی بین مدارهاي الکتريکی و تجهیزات ب( 

 گردد.می

 باشد.در استخر مجاز نمی PELV منابع استفاده ازيادآوري: 

 

 

 

درجه معیار 

براي فاصله 

 2زون 

درجه معیار 

براي فاصله 

 3زون 
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        كلیه قطعات فلزي قابل دسترس و همچنین قطعات فلزي نصب شده در هر سه منطقه استخر 31-31-5-1

(zone 0،zone 1 وzone 2 ) بندي هاي همنسیل كردن وصل گردد. قسمتپتابندي اضافی بمنظور همبايد به سیستم هم

 :باشندبه قرار زير می

 گرمايش و سرمايش فلزي ،گاز ،هاي آبكلیه لولهالف( 

 لوله فلزي فاضالبب( 

 هاي فلزي سازه ساختمانقسمتپ( 

 هاي فلزي سازه داخل استخرقسمت( ت

 آرماتوربندي كف و ديواره استخر( ث

 بندي آب(بندي شده )عايقغیرعايق آرماتوربندي كف و ديواره استخر( ج

فوق  كننده مدارهايهاي حفاظتی مدارهاي روشنايی و پريز بايد به ترمینال يا شینه مسی تابلوي تغذيهيادآوري: هادي

 متصل گردند.

 روشنايی و پريز برق هايهاي حفاظتی مدارهاي تاسیسات برق از جمله مدارهادي( چ

كشی برق نبايد داراي قطعات كشی و سیمسیستم لوله ( zone 2و zone 0،zone 1)گانه در مناطق سه 31-31-5-4

فلزي قابل دسترس باشند و چنانچه تامین اين شرايط از نظر اجرايی با مشکالتی همراه باشند اين قطعات بايد به 

هايی كه اهدستگكشی و سیم كشی براي تغذيه بندي اضافی متصل گردند. در اين مناطق فقط اجراي لولهسیستم هم

 باشد. مجاز می ،انداين مناطق ساخته شده درمناسب نصب 

 .باشدمیمتر سانتی 5كشی در هر سه منطقه حداقل كشی و سیمعمق دفن لوله

 باشند. 31جدول شماره هاي قابل نصب در هر سه منطقه بايد داراي درجه حفاظت مطابق دستگاه 31-31-5-5

 ها و تجهیزات الكتريكی در مناطق )زون( استخر( براي دستگاهIP) حداقل درجه حفاظت -31جدول 
استخر داخل ساختمان و بدون 

 استفاده از آب تحت فشار 

 براي تمیز كردن آن

استخر داخل ساختمان و 

استفاده از آب تحت فشار 

 براي تمیز كردن آن

 استخر محوطه باز و 

بدون استفاده از آب تحت فشار 

 براي تمیز كردن آن

 استخر محوطه باز و 

استفاده از آب تحت فشار 

 براي تمیز كردن آن

Zone 

IPx8 IPx5 / IPx8 IPx8 IPx5 / IPx8 0 
IPx4 IPx5 IPx4 IPx5 1 
IPx2 IPx5 IPx4 IPx5 2 

 

لوازم برقی تعیین و متناسب معتبر يادآوري: عدد اول درجه حفاظت بر اساس استانداردهاي معتبر و توسط سازندگان 

 گردد.انتخاب میشرايط و محیط نصب با 

گردد و نصب و اجرا می zone 1و سیستم روشنايی آن در  نبوده zone 2براي استخرهايی كه داراي  31-31-5-6

 بايد شرايط زير در آن برقرار باشد: ،گردندتغذيه نمی SELVهمچنین از مدار 

( با RCDمانده )ديگر بايد از طريق كلید جريان باقیهاي مورد نیاز مدارهاي روشنايی عالوه بر ساير حفاظتالف( 

 آمپر حفاظت گردند.میلی 11مانده عامل حداقل جريان باقی

 متر كمتر نباشد. 2حداقل از  zone 1ترين نقطه از ها از پايینارتفاع نصب چراغب( 
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bجعبه اتصال مدار تغذيه گرمکن برقی سونا = 

 سونا 31-31-6

وده عملکرد اين بخش از مقررات اتاق سونا و باشد. محداين بخش از مقررات مربوط به اجراي تاسیسات برق سونا می

 شود.گردد را شامل میكه هیتر )گرمکن سونا( در آن نصب می ايمنطقههمچنین 

 21 شماره مطابق شکل( zone 3و  zone 1 ،zone 2) zoneبه سه منطقه سونا  ،الزامات و شرايطاين بمنظور رعايت 

 گردد. تقسیم می

 

 

 

 

 ( مربوط به سونا و درجه حرارت محیط آنzoneق )مناططرحواره  -28شكل 

 

 



 

 
117 

 

 ت گردد:موارد زير بايد رعايدر فضاي سونا، تماس مستقیم يا غیرمستقیم برابر گرفتگی در براي حفاظت در مقابل برق

 برقی( براي تاسیسات برق سونا و مدارهاي كنترل و فرمان گرمکن)به غیر از  PELVو  SELV منابعاستفاده از الف( 

 ولت  511متناوب  دقیقه تحت ولتاژ 3مدت ه در محدوده سونا پس از اجرا بايد ب PELVو  SELVعايق مدارهاي ( ب

(AC )شده باشند. آزمايش 

 گرمکنه كنندها، براي كلیه تاسیسات برق سونا به غیر از مدار تغذيهبعنوان حفاظت اضافی عالوه بر ساير حفاظتپ( 

 آمپر استفاده شود.میلی 11ا جريان عامل ب( RCD)مانده برقی بايد از كلید جريان باقی

انجام (  zone3و  zone1،zone2) گانهخارج از مناطق سهالمقدور حتیكشی بايد كشی و سیماجراي سیستم لولهت( 

ت بايد از نوع مقاوم در برابر حرار ،هاسیم zone3و  zone1كشی در كشی و سیماجراي سیستم لولهدر صورت گیرد، 

 ها هم بايد از نوع فلزي انتخاب شوند.)سیم نسوز( و لوله

 نصب پريز برق در فضاي سونا ممنوع است.ث( 

ولید تسونا بايد طبق دستورالعمل سازندگان آن كه مطابق استانداردهاي معتبر  (برقی گرمکن) سیستم گرمايشج( 

 اجرا گردد. ، نصب ودشده باش

)زون( هاي هادي و قطعات فلزي نصب شده در هر سه منطقه مچنین بدنهكلیه قطعات فلزي قابل دسترس و هچ( 

 بندي اضافی وصل گردد.سونا بايد به سیستم هم

هاي فلزي ساختمان، هادي حفاظتی قسمت ،هاي فلزي فاضالبهاي آب، گاز، گرمايش و لولهكشیكلیه لولهح( 

 بندي اضافی وصل گردد.همبايد به سیستم مدارهاي تاسیسات برق از جمله مدار روشنايی 

 كنندهگردند، بايد تابلوي برق مجزا از تابلوي تغذيهمی تغذيه PELVو  SELV منابعتغذيه مدارهايی كه از  برايخ( 

 گردد.بینی پیشسونا 
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 هاي گرم محیط 31-31-7

ها معموالً جزء یطگونه محگراد باشد. ايندرجه سانتی 15ها بیش از اند كه دماي آنهايیهاي گرم محیطمحیط

ها، براي نمونه عبارتند از : كارخانجات فوالد، شیشه، ذغال گونه محیطهاي نمناك يا مرطوب نیز هستند. اينمحیط

 ها.سازي و نظاير آنهاي خشکكاري، كورههاي آبگیري فلزات، ذوبهاي همجوار كورهكک، محیط

نیز رعايت  محیطاين  هاي نمناك و مرطوب( بايد درمحیط) 4-31-31كلیه مقررات ذكر شده در رديف  31-31-7-3

 شود. 

ها طگونه محیهاي گرم بايد براي كار و استفاده در اينبکاررفته در محیط اقالم برقیو  ، تجهیزاتهاهادي 31-31-7-2

اهش جريان ها، تجهیزات و اقالم برقی كه اثر درجه حرارت باعث كهاديمناسب باشد و ضرايب تقلیل مناسب براي 

 گردد، اعمال شود.ها میمجاز و ظرفیت آن
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 هاي مخصوص ديگر محیط 31-31-8

سیسات الکتريکی در محیط 31-31-8-3 ضاع محیطی يا عملیاتی، خطرات عديدهتأ اي هاي مخصوص كه به علت او

زم دارند بايد طبق مقررات نحوه كار تجهیزات، وســايل و لوا نامناســبی بر آورند يا تأثیررا از نظر ايمنی به وجود می

 ها، عبارتند از:ها اجرا شود. اين قبیل محیطمربوط به هريک از آن

 سوزي و يا انفجارهاي باخطر آتشمحیطالف( 

 و دامداري أسیسات كشاورزيهاي تمحوطهب( 

 (data center) و مركز داده كامپیوترهامركز اي مربوط به همحوطهپ( 

 هاها و كمپپاركت( 

 هاي بنادراسکلهث( 

 هاي مسافرتیكاروانج( 

 راهروهاي تعمیراتی، عملیاتی چ( 

 ها مقررات مخصوص وجود داردهاي انواع تأسیسات ديگري كه براي آنمحوطهح( 

ورد ممعتبر و لی لالمها يا استانداردهاي بیننامههاي مخصوص، استفاده از يکی از مقررات، آئینبراي محیط يادآوري: 

 ی استاندارد ايران الزامی خواهد بود.سازمان ملّ تايید 
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 ها ومداركمحتواي نقشه 31-33

 كلیات  31-33-3

هاي ســاختمان الزم اســت نقشــه براي دريافت مجوز و متعاقب آن اجراي تأســیســات الکتريکی در هر 31-33-3-3

 شــاره خواهد شــد، به تعداد الزمها ااين فصــل به آن ديگر، كه درفنی اجرايی تأســیســات الکتريکی همراه با مدارك 

  اجراي اين مقررات شود. ذيربطتحويل مراجع  عات و توضیحات كافی، براي تصويبحاوي اجزا، اطال

شه 31-33-3-2 سات برق بايد هاي نق سی شده براي تا شانطراحی  سايل،  دهندهن محل فیزيکی لوازم، تجهیزات، و

ستگاه ستمها، مدارهاد سی ساتي تغذيه  سی شد  و ديگر اجزا برق هاي تا صب مورد نیاز با  دربايد كه براي اجرا و ن

ها بايد طوري باشد كه خواندن اطالعات مربوط به مقیاس نقشه هاي معماري ساختمان، پیاده شود.اي از نقشهزمینه

  پذير و آسان باشد.تاسیسات برق امکان

د كه بین خطوط و اجزا و نه نحوي تهیه شــده باشــد و بنها و نمودارها بايد خوانا و واضــح باشــنقشــه 31-33-3-1

 هاي مربوط به تأسیسات و زمینه، هیچگونه ابهامی وجود نداشته باشد.نوشته

هاي ها و نمودارها بايد از نشــانهبراي نمايش اجزا، تجهیزات و لوازم تأســیســات الکتريکی در نقشــه 31-33-3-4

 ، استفاده شود.مناسب و مرسومترسیمی 

، جداول ،هاطرحواره، )رايزر دياگرام( روپايینو  نمودارهاي باالرو ،اجزاي توضیحی ها(،)دياگرامنمودارها  31-33-3-5

 هاي مجزا و يا درروي نقشه معماري ندارند، بايد بر ، كه احتیاج به زمینه نقشهغیرهو  هاي ترسیمیعالئم و نشانه

  ها ترسیم شوند.در پالن صورت وجود حواشی خالی

مختص نکات اجرائی هاي مربوط به معماري و ها و ديگر يادداشتها، ذكر اندازهبراي خوانا بودن نقشه 31-33-3-6

 هاي زمینه الزم نخواهد بود، اما مقیاس نقشه حتماً بايد ذكر شود.و نظاير آن بر روي نقشه كارهاي ساختمانی

 نماها و ،هاي مقاطعوط به تأسیسات بايد از نقشهصورت احتیاج، براي توضیح بعضی از اجزاي مرب در 31-33-3-7

 ها استفاده شود. و يا بخشی از آن غیره

هرگونه طرحواره، نمودار، جدول، نقشه توضیحی يا نقشه جزئیات كه براي روشن شدن مسايل اجرايی  31-33-3-8

 ها ارائه شود. نقشههمراه بايد  ،الزم است

هاي و نقشهكلیه تجهیزات و مسیر همه مدارها و غیره بايد به مالحظات  در انتخاب محل و نحوه نصب 31-33-3-9

طراحی شده براي ساير تأسیسات هماهنگ با سنجیده و  اجرايیتوجه شود و امکانات و ساختمان معماري 

و  هابین تخصصهماهنگی الزم  همربوطو طراحان در نظر گرفته شود و از طريق كسب نظر مسئوالن  ساختمان،

 به عمل آيد.هاي مرتبط با طرح، رشته
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 ها محتواي نقشه 31-33-2

كننده كننده يا كنترلوسايل، تجهیزات و ديگر اجزاي مصرف ،(Legend) هاترسیمی دستگاهشرح و عالئم در نقشه 

ر ها ذكهم آن( بايد قدرت مصرفی و ساير مشخصات مغیرهها، كلیدها و ها، پريزها، دستگاهچراغمانند برق و نظاير آن )

 كهها عدد يا تركیبی از آن توان با استفاده از نوعی كد كه ممکن است از يک يا چند حرف ياشود. به جاي اين كار می

رح هاي اختصاري يا شها )شرح نشانهبه روش مناسب ديگر تشکیل شده باشد، استفاده كرد و در جاي ديگري از نقشه

 ذكر كرد.  هم را در برابر كد مربوط( مشخصات الزغیرهجزئیات تابلوها و 

مختلف  هاياقالم و اجزاي استفاده شده در اجراي سیستم كلیهحاوي هاي تأسیسات الکتريکی بايد نقشه 31-33-2-3

 ها داراي اطالعات مورد نیاز جهت اجرا نیز باشد.ق بوده و اين نقشهات برتاسیس

د فرمان آن احتمال بروز سوء تفاهم وجود داشته باشد، بايد با نظر تشخیص ارتباط چراغی با كلی اگر از: 3يادآوري

 استفاده از نوعی عالمت اين ارتباط را مشخص كرد. 

هاي مختلف تشکیل شده باشد و امکان بروز سوء تفاهم چنانچه تأسیات الکتريکی ساختمان از انواع سیستم: 2يادآوري

 يا چند سري جود بايد به دو يا چند گروه تفکیک و بر روي دوهاي موها وجود داشته باشد، سیستمخواندن نقشه در

 منعکس و ارائه شوند.نقشه زمینه 

ها منعکس شده باشند كه هیچ در نقشهبه نحوي هاي تاسیسات برق بايد سیستم اطالعات مورد نیاز 31-33-2-2

 ابهامی از نظر اجرا نداشته باشد. از قبیل:

 هاو ارتفاع نصب آن ها و لوازم نصب ثابتايل، دستگاهخصات الزم وس( نوع و توان مصرفی و ساير مشالف

 تاسیسات برقیو اقالم  ءروكار و يا توكار بودن اجزا( ب

 و غیره ايستادهديواري و برق از نظر روكار، توكار، محل و نوع تابلوهاي پ( 

شامل اطالعات و مشخصات به  بوده و )دياگرام( خطیبه صورت نمودار تک برقجزئیات تابلوهاي  31-33-2-2-3

 شرح زير باشد:

مشخصات اصلی وسايل قطع و وصل و حفاظتی تابلو براي مدارهاي ورودي و خروجی شامل نوع، جريان نامی، الف( 

 غیرهقدرت قطع و 

 هاكنند و توان آنه می، با ذكر تجهیزاتی كه تغذياز تابلوها و سطح مقطع مدارهاي خروجی نوع، تعداد رشتهب( 

 يا كیلو وات به وات)ديماند تابلو( و حداكثر درخواست تابلو )بار متصل به تابلو( توان كل نصب شده پ( 

 ( غیرهگیري، نشانگر، فرمان و و ساير مشخصات لوازم جنبی )وسايل اندازهنوع  جريان نامیت( 

 رفیجريان مصتوجه به  ها، باهبراي انتخاب صحیح شیندار الزم است كه كلیه اطالعات ضروري شینهبراي تابلوهاي 

 ذكر شود. و غیره توسعه در آينده، تابلو

 ها ذكر گردد:مشخصات اصلی مدارها به شرح زير بايد در نقشهمسیرها و  31-33-2-1

 مدارهاي نهايی 31-33-2-1-3

م ، لواز، كلیدها، پريزهاهاچراغمانند كنند )ها وصل میها و كلیدهاي فرمان آنكنندهمدارهايی كه تابلوها را به مصرف

كابل، ) مدارو مشخصات ( با ذكر نوع غیرههاي نصب ثابت و وسايل و دستگاه و تجهیزات تاسیسات مکانیکی و ساير

ها، محل جعبه ها و سطح مقطع آننصب )توكار، روكار(، تعداد رشته نحوهمجاري عبور )لوله، سینی و غیره(، سیم(، 

 زات و غیره.ارتفاع نصب تجهیو ها تقسیم
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 .3-1-2-33-31ها مشابه رديف خصات آنبا ذكر مش كننده تابلوهامدارهاي اصلی تغذيه 31-33-2-1-2

ن ارتباطی بیتغذيه تابلوها و مسیرهاي اجرايی و در صورت نیاز رايزر و دياگرام  ،شبکه توزيع برق 31-33-2-1-1

 .3-1-2-33-31ها مشابه رديف با ذكر مشخصات الزم آنتابلوها 

ف ها مشابه رديیاز اين سیستمخصات مورد نضعیف، با ذكر مشهاي جريانمدارهاي مربوط به سیستم 31-33-2-1-4

31-33-2-1-3.  

و غیره(،  ها، مجاري عبور مدارها )ترانکینگاندازه، نوع و ساير مشخصات فنی مورد نیاز جهت لوله 31-33-2-1-5

 یو( و غیره بر روي نقشه بايد ذكر شود.ها )اسلهاي كابل، غالفسینی و نردبان

 ضعیف. جريان هايسیستمهاي و دستگاه اجزافنی مشخصات اصلی و  31-33-2-1-6

هاي آن مشابه باشد و ابهامی از نظر تغذيه تابلوهاي نهايی هايی كه آپارتمانهاي كوچک و يا ساختماندر ساختمان

اكتفا ام( )رايزر دياگرباالرو  ه تأسیسات الکتريکی يک آپارتمان و نمودارتوان به تهیه نقشها وجود نداشته باشد، میآن

 كرد. 

 محتواي مدارك  31-33-1

ها هنگامی الزم خواهد بود كه ذكر كلیه اطالعات ارائه مدارك مربوط به طرح تأسیسات الکتريکی به همراه نقشه

 گونهراي اين مقررات را درخواست كرده باشد. ايناج ربطو يا مطلوب نبوده و مراجع ذي خواسته شده در نقشه مقدور

هاي فرم ،)ديماند( نیروي برق ، برآورد درخواستهاي تاسیسات برقسیستمفنی  مدارك ممکن است شامل محاسبات

  ها و لوازم باشد.حاوي اطالعات و مشخصات دقیق برخی از تجهیزات و دستگاه آن و يا درخواستی شركت برق و نظاير

اساس ضوابط مربوط، ارائه  كه بر غیرهدرمانی، صنعتی، آموزشی و  خدماتی، هاي عمومی، اداري،ساختمانمورد  در

ها الزم باشد، ممکن است مدارك ذكر شده در باال همه يا بخشی از مدارك تسلیمی به آن مدارك فنی به مجريان

 بدهد. مجريان طرح را تشکیل

ها و محتواي مدارك فنی كه قبال ساختمان بر اساس محتواي نقشه ات برقیتاسیسيادآوري: در پايان عملیات اجرايی 

بردار و يا نماينده ( تهیه و در اختیار بهرهAsbuiltساخت )هاي چونذكر گرديده است، مجري موظف است كه نقشه

 .دذيربط نماي
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         3پیوست 

 ي اجزاي سیستم منتخبهاهاي نیروي برق فشارضعیف از ديدگاه ايمنی و مشخصهسیستم 3پ

برداري موثر از آن، داشتن شناختی كامل از نوع سیستم نیروي و اجراي تأسیسات الکتريکی ايمن و بهره الزمه طرح

هاي ايمنی و وسايل حفاظتی و لوازم و تجهیزات بکار رفته در تأسیسات خواهد كننده آن و انتخاب صحیح روشتغذيه

 بود.

 انواع سیستم نیرو  3-3پ 

 :باشدمی متداول يرشرح زه ب IT,TT,TNطور كلی سه نوع سیستم نیرو  هب

 به شرح زير است: الذكرهاي توزيع نیرو فوقگذاري سیستممفهوم حروف اختصاري بکار رفته در نام

 حرف اول از سمت چپ مشخص كننده نوع رابطه سیستم نیرو با زمین است.

Tنقطه خنثی(.است )معموالً  : يک نقطه از سیستم مستقیماً به زمین وصل 

Iكافی  ندازهاطريق امپدانسی كه به از يک نقطه از سیستم نسبت به زمین عايق باشد و يا  یستمبرقدار س هاي: قسمت

 باشد.میبه زمین وصل  است، بزرگ

 هاي هادي تأسیسات با زمین است.نوع رابطه بدنه حرف دوم از سمت چپ مشخص كننده

Tاند. از نظر الکتريکی، به طور مستقیم و مستقل از اتصاالت زمین سیستم نیرو، به زمین وصلهاي هادي، : بدنه 

Nشوند.هاي هادي، از نظر الکتريکی مستقیماً به نقطه زمین شده سیستم نیرو، وصل می: بدنه 

حوه استفاده از براي مشخص كردن ن TNهاي ، درمورد سیستمكننده نوع سیستم نیروعالوه بر دو حرف اصلی تعیین

 شود. (، از حروف اضافی استفاده میN( و خنثی )PEهاي حفاظتی )هادي

Sدر سرتاسر سیستم، بدنه :( هاي هادي از طريق يک هادي مجزاPE( به نقطه خنثی )Nدر مبدأ سیستم وصل ،).اند 

Cهاي هادي به هادي مشترك حفاظتی: در سرتاسر سیستم، بدنه - ( خنثیPENوصل ).اند 

( دارند و از آن به بعد دو PENخنثی ) -كه قسمتی از سیستم از مبدأ تا نقطه تفکیک، هادي توأم حفاظتی در مواردي

استفاده خواهد شد، به نحوي كه چنین  Sو   Cشوند، از هر دو حرف( از هم جدا میN( و خنثی )PEهادي حفاظتی )

نشان داده شده و  16تا  29هاي نیرو در اشکال تمهاي سیسدياگرامشود. مشخص می TN-C-Sسیستمی به صورت 

 مشخص گرديده است. 33هاي نیرو نیز در جدول شماره عالئم خطوط مدارهاي بکار رفته در سیستم

 عالئم خطوط مدارها در سیستم نیرو -33جدول شماره 

 عالئم خطوط مدارها

 (Nهادي خنثی )
 

  (PEهادي حفاظتی )

 (PENثی )خن –هادي مشترك حفاظتی 
 

  (L2, L1L ,3هادي فازها )
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هاي هادي بدنه ( و كلیهNخنثی  اي است كه مستقیماً به زمین وصل است )نقطهداراي نقطه TNسیستم  3-3-3پ 

اند. بسته به نحوه استفاده از هادي خنثی (، به اين نقطه وصلPEهاي حفاظتی )تأسیسات الکتريکی از طريق هادي

(Nو هادي حفاظ )( تیPEاين سیستم خود به سه گونه تقسیم می ،) :شود 

  (29شود. )شکل ( مجزا استفاده میPEكه در سرتاسر آن از يک هادي حفاظتی ) TN-Sسیستم  3-3-3-3پ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هاي مجزاي حفاظتی و خنثی در سرتاسر سیستمفاز پنج سیمه با هاديدر سیستم سه TN-Sسیستم  -29شكل 
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( PENخنثی ) -كه در سرتاسر آن از يک هادي مشترك به عنوان هادي حفاظتی  TN-Cسیستم  2-3-3-3پ 

 (11شود. )شکل استفاده می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خنثی در سرتاسر سیستم -مشترك حفاظتی  فاز چهار سیمه با هاديدر سیستم سه TN-Cسیستم  -11شكل 
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( و PENخنثی ) -آن از يک هادي مشترك به عنوان هادي حفاظتیكه در بخشی از  TN-C-Sسیستم  1-3-3-3پ 

 (12و  13)اشکال  .شدندمی جدا همديگر از خنثی و حفاظتی هايهادي نیرو، سیستم مدار ادامه در

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سیستم به  خنثی، در بخشی از -مشترك حفاظتی  فاز چهار سیمه كه هاديدر سیستم سه TN-C-Sسیستم  -13شكل 

 هادي حفاظتی و هادي خنثی تفكیك شده است.
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خنثی، در نقطه سرويس  -مشترك حفاظتی  فاز چهار سیمه كه هاديدر سیستم سه TN-C-Sسیستم  -12شكل 

 مشترك يا انشعاب به هادي حفاظتی و خنثی تفكیك شده است.

كه، به صورت گردد، مگر درموارديیاستفاده م TN یروين سیستم رات، ازتأسیسات تحت پوشش اين مقردركلیه 

 هاي نیروي ديگر مجاز يا الزم باشد. مشخص، استفاده از سیستم
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جز در موارد خاصی كه شرايط محلی براي استقرار آن مناسب باشد و يا وسايل حفاظتی  TTسیستم  2-3-3پ 

داري از آن را ممکن كند، قابل استفاده نیست و استفاده از آن تنها با برمخصوص )كلیدهاي جريان باقیمانده( بهره

 (14و  11)اشکال دار مجاز خواهد بود. اجازه مخصوص مقامات صالحیت

 

 حفاظتی و بدون توزيع هادي خنثی در سرتاسر سیستم فاز با هاديدر سیستم سه TTسیستم  -11شكل 

 

 

 
 

 حفاظتی و با توزيع هادي خنثی در سرتاسر سیستم ديفاز با هادر سیستم سه TTسیستم  -14شكل 
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كه ضرورت ايجاب به علت لزوم استفاده از وسايل حفاظتی مخصوص در آن، جز در مواردي ITسیستم  1-3-3پ 

استفاده از اين سیستم منوط به كسب اجازه مخصوص از مقامات كند، به صورت گسترده مورد استفاده نخواهد بود. 

 اهد بود.دار خوصالحیت

د نشود، مانن يهسبب قطع مدار تغذ یناتصال به زم ینكه الزم است اول شودمی استفاده مواردياين سیستم در  از

 است.  يالزم و ضرور يهمدار تغذ يبرقرار كهمواردي ساير و تولید ايزنجیره خطوط ها،بیمارستان درعمل  هاياتاق

 :16و  15توضیحات اشکال 

 (1 هنقط) گردد.به اتصال زمین سیستم نیرو وصل می بزرگق يک امپدانس به اندازه كافی سیستم از طريالف( 

 (2 نقطه) ب( امکان توزيع يا عدم توزيع هادي خنثی در سیستم وجود دارد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ین به صورت گروهی از طريق يك هادي حفاظتی به اتصال زم هاي هاديكه در آن كلیه بدنه ITسیستم  -15شكل 

 حفاظتی وصل گرديده است.
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 بصورت گروهی يا منفرد به اتصال زمین حفاظتی وصل گرديده است. هاي هاديدر آن بدنهكه  ITسیستم  -16شكل 
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 TNهاي اصلی سیستم مشخصه 2-3پ 

 مقاومت الكتريكی اتصال به زمین  3-2-3پ 

)براي هر نوع منبع تغذيه، اعم از ترانسفورماتور  TNستم كل مقاومت الکتريکی نقطه خنثی يا هادي خنثاي يک سی

اهم را ممکن است عالوه بر اتصال  دواهم تجاوز كند. مقاومت كل  دويا ژنراتور( نسبت به جرم كلی زمین، نبايد از 

ی ظتدر طول شبکه توزيع، و وصل هادي حفاو اضافی هاي مکرر زمینِ پُست يا نیروگاه، از طريق احداث اتصال زمین

 (17)شکل خنثی اين خطوط به زمین، تأمین كرد.  -يا هادي حفاظتی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 و اضافی اتصال زمین حفاظتی مكرر -17شكل 

 

( بايد برابر حداكثر TR)يعنی مقاومت  BnRو .... و  B2 Rو B1Rو  B Rمقاومت معادل 17در شکل الزم به توضیح است كه 

            بايد طبق رديف ندارد، هاي مکرر وجودمرتفع كه امکان ايجاد اتصال زمین هاياهم باشد. در مورد ساختمان دو

 بندي اضافی انجام شود. ولتاژ كردن همبراي هم 2-1-2-3 پ

 یمرس خنثی نسبت به جرم كلی زمین، هرگاه براي ناظر اهم به عنوان حداكثر مجاز مقاومت نقطه دوبا وجود تعیین 

در يک منطقه مقاومت اتصال اتفاقی بین هادي فاز و جرم كلی زمین )از راه تماس مستقیم مقررات ثابت شود كه 

اهم بیشتر است، مجري  7هاي بیگانه كه به هادي خنثی يا حفاظتی وصل نیستند( از هادي فاز با زمین يا هادي

، مقدار جديدي را كه از اهم كل مقاومت مجاز نسبت به جرم كلی زمین در آن منطقه دو تواند به جايمقررات می

 آيد مجاز اعالم كند:رابطه زير به دست می

50 كه در آن رابطه:

𝑈o−50
 ER ≥ TR 

 TR  اهم(، برحسب اهم دو: مقاومت كل معادل مجاز جديد )به جاي 

ER :  مقدار تجربی آماري( ، برحسب اهمفاز به زمین )اتفاقی مقاومت اتصال 

oUولت در موارد عادي(، برحسب ولت 221از و خنثاي سیستم ): ولتاژ اسمی بین ف 

 : ولتاژ مجاز تماس، برحسب ولت 51
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 خنثی  –سطح مقطع هادي مشترك حفاظتی  2-2-3پ 

هاي مکانیکی در تاسیسات نصب ثابت به داليل تنش( PEN) یخنث -حفاظتی  هادي مشترك هادي مقطعسطح 

 36 و مسی هادي براي مترمربعیلیم 31 از نبايد مکانیکی( صدمات و فشار در برابر احتمالی قطع و )بريدگی

 2فاز اي و مدارهاي تکرشته4فاز در اين صورت مدارهاي سه .باشد كمتر ،آلومینیومی هادي براي مترمربعیلیم

 اي خواهند بود.رشته

به عنوان هادي خنثی استفاده  درغیر اين صورت بايد از يک هادي به عنوان هادي حفاظتی و از يک هادي ديگر نیز

 اي خواهند بود.رشته 1فاز اي و مدارهاي تکرشته 5فاز شود و در اينصورت مدارهاي سه

 و مدارهاي نهايی هاي مدارهاي توزيع نیرورنگ عايق هادي 1-2-3پ 

 هاي چند رشته بايد به قرار زير باشد : رنگ عايق كابل

 فازها تشخیص براي( 3L) سیاه و( 2L) زرد(، 1L) قرمزالف( 

 يک و ايقهوه رنگ دو از ايرشته چند هايكابل براي كابل تولیدكنندگان ياچندرشته يهااز كابل یبعض يادآوري: در

ه فاز س یستمرنگ س يمبنا شودمی توصیه كنندمی استفاده فازها تشخیص براي ايقهوه يک و سیاه دو يا و سیاه

  ، توسط تولیدكنندگان نیز رعايت گردد.فازها یصتشخ يبرااه و سی زرد ،قرمزالذكر يعنی فوق

 ايهكابل چنانچه انتخاب شود. سیاهقرمز، زرد و هاي تواند هريک از رنگرنگ عايق فاز می ،رشتههاي تکدر كابلب( 

هر گروه در  فاز هر هايكابل زا يک هر( 7-3-7-31)رديف  گیرد قرار استفاده مورد فاز سه سیستم براي رشته تک

 .كند تبعیت الذكرفوق بنديرنگ از بايد

 موارد(( )در همه Nآبی كمرنگ براي تشخیص هادي خنثی)پ( 

 ( )در همه موارد( PEسبز و زرد )راه راه( براي تشخیص هادي حفاظتی )ت( 

باشد در غیر ( داراي عايقی به رنگ سبز و زرد )راه راه( PENخنثی ) -ترجیح دارد هادي مشترك حفاظتی يادآوري: 

توان به اين منظور از هادي با عايق آبی كمرنگ نیز استفاده كرد. در هرصورت در هر دو انتهاي هادي صورت میاين

هاي مخصوص، وظیفه دوگانه هادي مشترك مشخص شود خنثاي هر مدار، بايد با نصب برچسب -مشترك حفاظتی 

 .برداري جلوگیري شودتا از ايجاد اشتباه درحین بهره

 ها در مدارهاي نهايیرنگ عايق سیم 4-2-3پ 

 باشد:به قرار زير میبايد ها در مدارهاي نهايی از قبیل سیستم روشنايی، پريزهاي برق و غیره رنگ عايق سیم

فاز كننده مدارهاي نهايی سهكه تابلو برق تغذيه، براي حالتی( براي تشخیص فازها3L(، سیاه )2L(، زرد)1Lقرمز )الف( 

از تابلو از رنگ فبايد كننده مدارهاي نهايی، رنگ عايق فاز در اين تابلو شد و در صورت يک فاز بودن تابلو تغذيهبا

 كننده باالدست تبعیت كند.تغذيه

 (Nآبی كمرنگ براي تشخیص هادي خنثی )ب( 

 (PEسبز و زرد )راه راه( براي تشخیص هادي حفاظتی )پ( 

 ت مدار )فاز(فید براي برگشخاكستري و يا ست( 
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 هاي حفاظتی و خنثی پس از تفكیك ممنوع بودن وصل مجدد هادي 5-2-3پ 

هاي حفاظتی ( تفکیک شده و از آن به بعد هاديPENخنثی ) -اي از تأسیسات، هادي مشترك حفاظتی اگر در نقطه

(PE( و خنثی )N به طور جداگانه كشیده شوند، نبايد در هیچ نقطه ديگري بین اين دو ) هادي تماس يا اتصال

( بايد به شینه مربوط به هادي حفاظتی PENخنثی ) -الکتريکی برقرار كرد. در نقطه تفکیک، هادي مشترك حفاظتی 

(PE.وصل شود ) 

 هاي خنثی و حفاظتیلزوم دقت درنصب هادي 6-2-3پ 

بندي و دقتی ن عايقبايد با هما (PE)( يا هادي حفاظتی PENخنثی) -(، هادي مشترك حفاظتی Nهادي خنثی )

باشد هاي فاز میآيد نصب شود و در مدارهايی كه هادي حفاظتی جدا از هاديهاي فاز به عمل میكه در نصب هادي

 بايد هادي حفاظتی همراه با مدار اصلی كشیده شود.

 TNهاي انواع وسايل حفاظتی قابل استفاده در سیستم 7-2-3پ 

 ع وسايل حفاظتی زير استفاده كرد:تـوان از انوامی TNهاي در سیستم

 فیوزهاالف( 

 كلیدهاي خودكار مینیاتوريب( 

 كلیدهاي خودكار )كلید اتوماتیک(پ( 

 (RCDكلیدهاي جريان باقیمانده )كلید ت( 

 حفاظتی مجزاي هايهادي كه تاسیسات از هايیقسمت در فقط توانمی باقیمانده جريان خودكار كلید ازيادآوري: 

(PE )خنثی و (N )،كرد استفاده دارند. 

 ولتاژ كردن براي هم بندي اصلیهم 8-2-3پ 

 هاي زير را از نظر الکتريکی به يکديگر وصل كند:بندي اصلی بايد كلیه قسمتدر هر ساختمان يک هم 3-8-2-3پ 

 (PENيا  PEهادي حفاظتی اصلی )الف( 

 (Nهادي خنثی )ب( 

 هاي اصلی فلزي آبلولهپ( 

 صلی گازهاي الولهت( 

 )رايزرها( تأسیسات از هر نوع فلزي باالروهاي لولهث( 

 ها ) اسکلت فلزي و آرماتورهاي بتن مسلح(هاي اصلی فلزي ساختمانقسمتج( 

 اصلی و فرعی اتصال زمین هايالکترودچ( 
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استانداردهاي  ( كه توسط3-1-2-31در صورت الزام به استفاده از سیستم اتصال زمین عملیاتی )رديف  2-8-2-3پ 

هاي جريان ضعیف از جمله در مركز كامپیوتر و يا هاي الکترونیکی حساس و نیاز سیستمسازندگان دستگاهمعتبر، 

مركز داده، مركز تلفن، مخابرات و ارتباطات و غیره، به منظور تضمین كاركرد صحیح و قابل اطمینان تجهیزات 

ختمان بايد به ترمینال اصلی اتصال زمین سا، ها در نهايتاين سیستمهاي مذكور، سیستم اتصال زمین عملیاتی سیستم

لی گیر به ترمینال اص. نحوه اتصال الکترودهاي اصلی اتصال زمین حفاظتی، عملیاتی و صاعقهبندي گرددوصل و هم

 نشان داده شده است. 11اتصال زمین در شکل 

 
 گیرحفاظتی، عملیاتی و صاعقهحوه اتصال الكترودهاي اتصال زمین طرحواره ن -18شكل 

 

ولتاژ كردن در براي هم و دوش بندي اضافی در حمامو همبندي اصلی طرحواره عمومی سیستم هم 1-8-2-3پ 

 نشان داده شده است.( 32و جدول مربوط به آن )جدول شماره  19 شماره ها در شکلساختمان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
125 

 

 

 

 

 ولتاژ كردن بندي اصلی و اضافی براي همهمطرحواره عمومی  -19 شكل
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 19شرح عالئم استفاده شده در شكل شماره  -32جدول 

C هادي بیگانه 

1C هاي آب فلزي محوطهلوله 

2C هاي فاضالب فلزي محوطهلوله 

3C هاي گاز فلزي محوطه عايق شده )با عايق جداكننده(لوله 

4C سیستم تهويههاي دستگاه 

5C هاي سیستم گرمايشدستگاه 

6C و دوش حمام لوله فلزي آب در 

7C و دوش لوله فلزي فاضالب در حمام 

D هاي گاز محوطهلوله عايق جداكننده 

MDB تابلو توزيع اصلی 

DB فرعی تابلو توزيع 

MET ترمینال اصلی اتصال زمین 

SEBT بندي اضافیترمینال هم 

1T صال زمین مدفون در بتن يا خاكالکترود ات 

2T گیر )در صورت نیاز(الکترود اتصال زمین سیستم صاعقه 

LPS گیرسیستم صاعقه 

PE ترمینال اتصال زمین حفاظتی در تابلو توزيع 

PE/PEN  اصلی خنثی در تابلو توزيع –ترمینال اتصال زمین حفاظتی، حفاظتی  

M قسمت هادي بیگانه قابل دسترس 

 (PEي حفاظتی )هاد 1

1a ( هادي حفاظتیPE و يا هادي حفاظتی )– ( خنثیPENاز تابلو توزيع اصلی ) )براي موارد مورد نیاز( 

 بندي جهت اتصال به ترمینال اصلی اتصال زمینهادي هم 2

 بندي اضافیبندي براي همهادي هم 3

 (LPSگیر )هادي نزولی )میانی( سیستم صاعقه 4

 ینهادي اتصال زم 5

 

( در صورت وجود ديگر موارد 32در جدول شماره  7Cو  6Cهاي فلزي آب و فاضالب در حمام )يادآوري: عالوه بر لوله

                  هاي موجود و غیره در حمام و دوش )رديفهاي فلزي سیستمهاي فلزي، ساير لولهاز قبیل قطعات و بدنه

 گردد.( وصل می19شکل شماره  SEBTی حمام و دوش )بندي اضاف( نیز به ترمینال هم31-31-1-1
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 ولتاژكردن بندي اضافی براي همهم 4-8-2-3پ 

چنانچه كمترين شکی نسبت به كارايی وسايل قطع خودكار مدار، )فیوزها، انواع كلیدهاي خودكار( وجود داشته باشد، 

اضافی ممکن است كلیه تأسیسات، قسمتی از آن و  بنديولتاژ كردن استفاده كرد. همبندي اضافی براي همبايد از هم

 يا يک دستگاه يا وسیله يا محل را در بر گیرد. 

اند، در هاي هادي يا فلزي را كه به طور همزمان در دسترسقسمت ولتاژ كردن بايد كلیهبندي اضافی براي همهم

 : برگیرد از جمله

 یره كه به صورت ثابت نصب شده باشند ها و لوازم و غهاي هادي دستگاهبدنه كلیهالف( 

 هاي هادي بیگانه از هر نوعقسمتب( 

 ها، مانند اسکلت فلزي و آرماتورهاي بتن مسلح )درصورت امکان(اصلی فلزي ساختماني هاقسمتپ( 

 هاي نصب ثابتهاي حفاظتی كلیه وسايل و دستگاههاديت( 

 قطع خودكار مدار در اثر اتصال كوتاه  9-2-3پ 

ترين مشخصه هر سیستم الکتريکی است. بنابراين از نظر ايمنی در صورت بروز طع خودكار مدار، در زمانی مجاز، مهمق

 اتصالی بین يک هادي فاز و يکی از مدارهاي زير، قطع خودكار مدار، در زمانی مجاز، الزامی است. 

 هاي هاديالف( بدنه

 (PEهادي حفاظتی )ب( 

 (PEN)خنثی  -هادي حفاظتی پ( 

ولت تجاوز كند و هرچه  51هاي هادي در اثر اتصالی نبايد هیچگاه به مدتی طوالنی از ولتاژ ظاهر شده بر روي بدنه

 اين ولتاژ بیشتر باشد، الزم است تغذيه مدار در زمانی كوتاهتر قطع شود. 

 زير برقرار باشد : براي رسیدن به اين هدف الزم است رابطه
                         OU ≤a I×aZ 

 :رابطه كه در آن

aZ  خنثی + فاز ژنراتور يا  -: امپدانس حلقه اتصال كوتاه از منبع تغذيه )هادي فاز + هادي حفاظتی يا هادي حفاظتی

 گیري بدست آورد. توان از راه محاسبه يا به طريق اندازهرا می Zaترانسفورماتور(، برحسب اهم. 

Ia حفاظتی را در زمانی مجاز قطع خواهد كرد. است برحسب آمپر كه وسیله  یكوتاه : شدت جريان اتصال 

OU ( برحسب ولت. 221: ولتاژ بین هادي فاز و زمین سیستم ،)ولت 

و يا  هادي فاز و بدنه با هادي حفاظتیک يبین كوتاه اتصال بروز حداكثر مجاز زمان قطع در صورت  3-9-2-3پ 

 نشان داده شده است. 31 شمارهخنثی در جدول  –هادي حفاظتی 

 حداكثر مجاز زمان قطع در صورت اتصال كوتاه بین هادي فاز و بدنه يا هادي حفاظتی -31جدول 

 حداكثر مجاز زمان قطع )ثانیه( U 321>0  ≥211ولتاژ نامی  سیستم نیرو

TN 
 4/1 آمپر 32 تا براي مدارهاي نهايی با وسیله حفاظتی

 5 هايیبراي مدارهاي توزيع غیر از ن

TT 
 2/1 آمپر 32براي مدارهاي نهايی با وسیله حفاظتی تا 

 3 براي مدارهاي توزيع غیر از نهايی
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بندي كامل بین همه هم TTفقط از نظر مقايسه نشان داده شده است. اگر در يک سیستم  TTيادآوري: سیستم 

 استفاده نمود. TNاز مقادير مربوط به سیستم  توان در آنهاي ديگر انجام شده باشد میكشی و سازههاي لولهسیستم

( اندازي و غیرهنظر به اينکه فیوزها و كلیدهاي خودكار با توجه به مالحظات ديگر )شدت جريان بار، شدت جريان راه

ها از نظر ايمنی طبق مقررات فوق اقدام شود، الزم است پس از انجام انتخاب اولیه نسبت به كارآيی آنانتخاب می

. چنانچه جريان اتصال كوتاه براي قطع وسیله حفاظتی در شرايط موجود كافی نبود، بايد از يک يا چند روش زير شود

 استفاده شود : 

 الف( سطح مقطع مدار تغذيه بزرگتر انتخاب شود تا امپدانس حلقه اتصال كوتاه كمتر شود.

 ر استفاده شود.تب( به جاي وسیله حفاظتی انتخاب اولیه از وسیله حفاظتی مناسب

ترين راه جلوگیري ولتاژ كردن استفاده شود. روش اخیر مطمئنبندي اضافی براي هماز هم 4-1-2-3پپ( طبق رديف 

 گرفتگی در همه موارد است.از برق

 نهاي هادي به الکترود زمین مستقل، يعنی الکترودي كه مستقل از اتصال زمیوصل مستقیم بدنه TNهاي درسیستم

( حفاظت شوند RCDهاي هادي توسط كلیدهاي جريان باقیمانده )كه بدنهممنوع است. جز در موارديخنثی باشد، 

( مجزا بوده و كلیه N( و خنثاي )PEهاي حفاظتی )كه در اينصورت، مدار تغذيه كننده تجهیزات بايد داراي هادي

يک الکترود وصل شوند و مقاومت الکترود مستقل نیز  ( بهRCD) جريان باقیمانده هاي حفاظت شده با يک كلیدبدنه

 در رابطه زير صدق كند:

LU  ≤Δ  ×IAR 

 :  رابطه كه در آن

AR مقاومت الکترود زمین مستقل نسبت به جرم كلی زمین، برحسب اهم : 

ΔI  جريان باقیمانده نامی عمل كلید :(RCD )بر حسب آمپر 

LU  ولت( 51هاي عادي )براي محیط: حداكثر ولتاژ تماس مجاز، برحسب ولت 
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 سطح مقطع هادي خنثی 1-3پ 

 كوچکتر باشد: 34ارائه شده در جدول شماره سطح مقطع هادي خنثی نبايد از مقادير 

 حداقل مقطع هادي خنثی –34جدول 

 مترمربع()میلی Nحداقل سطح مقطع هادي خنثی  مترمربع()میلی Sسطح مقطع هادي فاز مدار 

36S ≤    S 

15 < S ≤ 36 36 

15  S >  
𝑆

2
 

 

 هاي فاز و خنثی بايد از يک جنس باشند.: هادي3يادآوري

 هاي فاز و خنثی مدارهاي نهايی )روشنايی، پريز و غیره( بايد از مس باشد.: جنس هادي2يادآوري

 34-5-2-7-31رديف با رعايت شرط : استفاده از كابل با هادي آلومنیومی در شبکه توزيع و تغذيه میانی 1يادآوري

 باشد.بالمانع می

سطح مقطع هادي  ،هاوجود هارمونیکيا هاي متفاوت فازها، عدم تعادل بارها و : در صورت وجود ضريب توان4يادآوري

 خنثی در اين موارد معادل حداقل هادي فاز و يا حتی از آن بیشتر بايد انتخاب شود. 

نبايد در مسیر هادي خنثی وجود داشته باشد. در صورت استفاده از كلید : هیچ نوع كلید يا وسیله حفاظتی 5يادآوري 

از هاي فيا وسیله حفاظتی در مسیر هادي خنثی الزم است كه كنتاكت مربوط به هادي خنثی قبل از هادي يا هادي

 قطع شود. ،وصل و در موقع قطع، بعد از جدايی فاز
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 خنثی -سطح مقطع هادي حفاظتی، حفاظتی  4-3پ 

 خنثی بايد با توجه به شرايط زير انتخاب شود: -مقطع هادي حفاظتی، حفاظتی  سطح

          قطع مطمئن كلید حفاظتی مدار در حداقل جريان اتصال كوتاه فاز به هادي حفاظتی يا فاز به هاديالف( 

 خنثی در زمان مجاز -حفاظتی

 ثانیه(  5)حداكثر  تحمل حداكثر جريان اتصال كوتاه با توجه به زمان قطع كلیدب( 

 :كمتر باشد 35ارائه شده در جدول شماره خنثی نبايد از مقادير  -در هر حال سطح مقطع هادي حفاظتی، حفاظتی 

 خنثی -حداقل سطح مقطع هادي حفاظتی، حفاظتی  -35جدول 

 مترمربع()میلی Sسطح مقطع هادي فاز مدار 
 مربع(متر)میلی PENيا  PEحداقل سطح مقطع هادي حفاظتی 

 )چنانچه هادي حفاظتی از جنس هادي فاز باشد(

 36 S ≤    S 

15 < S ≤ 36 36 

15  S >  
𝑆

2
 

 

 (2-2-3)رديف پ مترمربع كمتر باشد.( نبايد از ده میلیPENخنثی ) –: سطح مقطع هادي حفاظتی 3يادآوري

ح مقطع هادي حفاظتی بايد داراي چنانچه جنس هادي حفاظتی از جنس هادي فاز نباشد در اين حالت حداقل سط

 باشد. 35شماره برابر هادي هم جنس به دست آمده از جدول  هدايت الکتريکی

 نیز الزامی است. 1-3پ  رديف 4تا  3هاي خنثی يادآوري -فاظتی: براي هادي ح2يادآوري

از يک مدار در داخل لوله( اي اي از كابل يا رشته( آن همراه مدار )رشتهPEدر مورد مدارهايی كه هادي حفاظتی )

 نبوده و به صورت جدا كشیده شده باشد، سطح مقطع آن نبايد از مقادير زير كوچکتر باشد:

مترمربع براي هادي آلومینیومی، اگر هادي حفاظتی از حفاظت میلی 36متر مربع براي هادي مسی يا میلی 5/2الف( 

 مکانیکی كافی برخوردار باشد. 

مترمربع براي هادي آلومینیومی، اگر هادي حفاظتی از حفاظت میلی 36براي هادي مسی يا مترمربع میلی 4ب( 

 مکانیکی برخوردار نباشد.

 ،چنانچه هادي حفاظتی به صورت مشترك براي دو يا چند مدار مورد استفاده قرار گیرد ،يادآوري: در صورت اجبار

 ع هادي حفاظتی مدارها انتخاب گردد.بايد سطح مقطع هادي حفاظتی معادل با بزرگترين سطح مقط
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 بندي اصلیسطح مقطع هادي هم 5-3پ 

مترمربع براي هادي میلی 36مترمربع براي هادي مسی، میلی 6نبايد از اصلی بندي سطح مقطع هادي همالف( 

 مترمربع براي هادي فوالدي كوچکتر باشد.میلی 51آلومینیومی و 

حفاظتی در تاسیسات هر چه باشد، لزومی نخواهد داشت سطح مقطع هادي هاي از طرف ديگر سطح مقطع هاديب( 

براي آلومینیوم و )از نظر هدايت الکتريکی( مترمربع براي مس و يا سطح مقطع معادل آن میلی 25بندي از هم

 فوالد بزرگتر باشد.

 بندي اضافیهاي همسطح مقطع هادي 6-3پ 

 قادير زير كوچکتر باشد:بندي اضافی نبايد از مسطح مقطع هادي هم

مترمربع براي هادي آلومینیومی، اگر هادي میلی 36مترمربع براي هادي مسی يا میلی 5/2به مقطع   3-6-3پ 

 بندي اضافی از حفاظت مکانیکی برخوردار باشد.هم

بندي هادي هم مترمربع براي هادي آلومینیومی، اگرمیلی 36مترمربع براي هادي مسی يا میلی 4به مقطع  2-6-3پ 

 اضافی از حفاظت مکانیکی برخوردار نباشد.

هاي ديگر تنهايی يا همراه با هاديبه بندي، به عنوان قسمتی از مسیر همتوان اجزاي فلزي ساختمان می: 3يادآوري

 بندي اضافی به كار گرفت.به عنوان هادي هم

 مترمربع براي هادي مس كمتر باشد.میلی 4 بندي نبايد ازها سطح مقطع هادي هم: در حمام و دوش2يادآوري

 هادي اتصال زمین 7-3پ 

د، كنزمین وصل میآن هادي اتصال زمین آن قسمت از سیستم زمین است كه الکترود زمین را به ترمینال اصلی 

زدگی(، كه در مقابل اثرات الکتروشیمیايی )خوردگی و زنگهادي اتصال زمین  ، نوع و جنسحداقل سطح مقطع

)جدول انتخاب الکترودها( انتخاب  36بر اساس جدول شماره  ،ها و صدمات مکانیکی حفاظت نشده باشندشتن

 گردد.می

 باشد.استفاده از آلومینیوم به عنوان هادي اتصال زمین مجاز نمی 3-7-3پ 

اشد، جزء ب خاك يا بتنو يا به صورت دفنی در  خاكدر تماس با كه آن قسمت از هادي اتصال زمین  2-7-3پ 

 .شودمی محسوبالکترود زمین 

ها و صدمات زدگی(، تنشيادآوري: چون حفاظت هادي اتصال زمین در مقابل اثرات الکتروشیمیايی )خوردگی و زنگ

بر عوامل مذكور در براشود كه بمنظور افزايش حاشیه ايمنی بینی نیست توصیه میمکانیکی در محیط نصب، قابل پیش

 اكتفا شود. 36به مقادير جدول شماره ادي اتصال زمین براي حداقل مقطع ه
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 ترمینال اصلی اتصال زمین 8-3پ 

يک ترمینال اصلی و يا شینه اصلی اتصال زمین بايد در محل ورود برق به ساختمان )كنتور( يا تابلوي اصلی 

هاي زير نیز به آن مین( هاديزمین )الکترود زاتصال ترانسفورماتور )در صورت وجود( نصب شود تا عالوه بر هادي 

 وصل شوند.

 (PENخنثی ) –هاي مشترك حفاظتی ( يا هاديPEهاي حفاظتی )الف( هادي

 هاي خنثیب( هادي

 ولتاژ كردنبندي اصلی براي همهاي همپ( هادي

اي انجام ، برترمینال يا شینه اصلی اتصال زمین بايد به نحوي ترتیب داده شود كه باز كردن هادي اتصال زمین از آن

پذير باشد. اتصال هادي اتصال زمین به ترمینال يا شینه و الکترود زمین اي مقاومت زمین، امکانهاي دورهگیرياندازه

 بايد قابل اطمینان و محکم باشد و نسبت به برقراري پیوستگی الکتريکی آن نبايد هیچ شکی وجود داشته باشد.

 ردند.ها به هم متصل گینال اصلی اتصال زمین داشته باشیم بايد اين ترمینالكه بیش از يک ترميادآوري: در صورتی

گیر از ترمینال رسیدگی و آزمايش آن بندي سیستم صاعقههادي همگیر در طرح در صورت وجود سیستم صاعقهت( 

 ( 2-1-2-3)پ شود.وصل می سیستم به ترمینال اصلی اتصال زمین

گردد.    ین عملیاتی اين سیستم نیز به ترمینال اصلی اتصال زمین وصل میث( در صورت وجود سیستم اتصال زم

 (2-1-2-3)پ

 ها و اتصال زمین بنديهاي حفاظتی، هممقررات اضافی مربوط به هادي 9-3پ 

رسانی، سیستم سرمايش و گرمايش و غیره نبايد به عنوان الکترود زمین هاي فلزي آب، گاز، انواع ديگر سوختاز لوله

 هاي زمین استفاده كرد. هاي حفاظتی يا هاديا اصل هاديي

ل كرد. متص شوند به هادي حفاظتیهاي گوناگونی را كه در ساختمان كار گذاشته میبندي، بايد لولهالبته از نظر هم

ادي ه هاي مکانیکی، شیمیايی و الکترودينامیکی حفاظت شده باشد. اتصاالتهاي حفاظتی بايد در برابر خرابیهادي

نقص باشد. هیچ نوع كلید يا وسیله حفاظتی ها بیحفاظتی از هر نوع بايد مطمئن و محکم باشند و هدايت جريان آن

 خنثی وجود داشته باشد. -هاي حفاظتی و يا حفاظتی نبايد در مسیر هادي

تی از مسیر هادي حفاظتی گیرند نبايد به عنوان قسمهاي هادي كه در مسیر هادي حفاظتی قرار میاز بدنهيادآوري: 

 استفاده شود. 
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 الكترود زمین  31-3پ 

  عمومیمالحظات  3-31-3پ 

با زمین بوده و با آن اتصال الکتريکی برقرار  مستقیميک قطعه هادي يا گروهی متشکل از قطعات هادي كه در تماس 

 كند.می

ی در اثر گرفتگف ديگر با مقررات ايمنی در برابر برقالکترود زمین بايد از طرفی با الزامات حفاظتی سیستم و از طر

 ي مطابقت كند.هاي هادتماس با بدنه

رطوبت  مقاومت الکتريکی الکترود زمین به عوامل فراوان مخصوصاً به نوع تركیبات خاك اطراف الکترود، 3-3-31-3پ 

 يکی از ابعاد الکترود بزرگتر از دو بعد ديگر خاك و ابعاد الکترود بستگی دارد. براي حجم معینی از فلز الکترود هر چه

الکترود نسبت به جرم كلی زمین كمتر خواهد كل آن باشد و تماس الکترود در اين بعد با خاك بیشتر باشد مقاومت 

ه باشد اجرا شداي كه بصورت قائم )در چاه اتصال زمین( و افقی )در محوطه( اي يا تسمهشد. بنابراين يک الکترود میله

 اثرترين الکترودهاست.اي كماي ارجحیت داشته و الکترود صفحهسبت به الکترود صفحهن

بندي اجزاي فلزي ديگر كه داراي در صورت استفاده از چند الکترود بصورت موازي هم و يا هم 2-3-31-3پ 

هاي در اثر جريانها جهت اتصال بهم ديگر بايد خورندگی متقابل هاي متفاوتی از هم هستند در انتخاب آنجنس

 (37جدول شماره . )شیمیايی( دقت كردگالوانیک )الکترو

 ازكه خاك اطراف الکترود مناسب نباشد می توان براي كم كردن مقاومت الکترود زمین در صورتی 1-3-31-3پ 

 . موارددكر، استفاده مواد كاهنده مقاومت مخصوص خاك كه سازگار با محیط زيست باشنديا و مجاز مواد شیمیايی 

 استفاده از اين مواد عبارتست از:

 بنتونیتالف( 

 بتنب( 

 هاي كربن يا خاك زغال استفاده می شود.(بتن خاص )بتن هادي كه در آن از گرانولپ( 

هايی كه اليه سنگی در نزديکی سطح آن قرار هاي سنگی و زمین: اين نوع آماده سازي مخصوصاً در زمین3يادآوري

 باشد.می دارد، بسیار موثر

 روش سنتی با استفاده از مخلوطی از نمک و زغالت( 

( قابل دسترس و تامین نباشد، استفاده از روش 1-3-31-3كه مواد بندهاي الف، ب و پ )پ: در صورتی2يادآوري

 باشد.سنتی با استفاده از مخلوطی از نمک و زغال بالمانع می

 :اجتناب شود يدبا زير هايمحیطاز نصب الکترود در  4-3-31-3پ 

 هاي اشباع و يا مملو از آبزمینالف( 

 بستر رودخانه و آب هاي زيرزمینی ب( 

 چاه هاي آب پ( 

 چاه هاي فاضالبت( 

 هايی كه داراي خاك دستی می باشند.زمینث( 
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 انواع الكترودهاي زمین 2-31-3پ 

 شوند:تقسیم میها در زمین به شرح زير الکترودها از نظر شکل و طرز قرار گرفتن آن

 اي الکترودهاي صفحهالف( 

 الکترودهاي قائمب( 

 الکترودهاي افقیپ( 

 اي  الكترودهاي صفحه 3-2-31-3پ 

شود، حداقل پوشش خاك از لبه بااليی عمق استفاده میاي كمدر مناطق با خاك مرطوب و نمناك از الکترود صفحه

متر( با هدف رسیدن  1اي در عمق زياد )بیش از نصب الکترود صفحهمتر خواهد بود. در غیر اينصورت  5/3صفحه برابر 

 گیرد.گیرد، در هر دو حالت اين صفحه بصورت عمودي در زمین قرار میهاي نمناك زمین انجام میبه اليه

 الكترودهاي قائم  2-2-31-3پ 

ی كه فضاي افقی كافنین در موارديهاي خاك در طول قائم الکترود و همچالکترودهاي قائم به خاطر تماس بیشتر اليه

باشند. انواع الکترودهاي قائم كه با روش كوبیده شدن در زمین و ترين نوع الکترودها میدر دسترس نباشد از متداول

 شوند عبارتند از :يا به روش دفنی )حفر چاه( نصب می

 ايالکترودهاي میلهالف( 

 اي الکترودهاي لولهب( 

 سیم چند مفتولیپ( 

 متر كمتر باشد. دوزمین نبايد از  عمق دفن الکترودهاي قائم كوبیده شده دردآوري: يا

 الكترودهاي افقی 1-2-31-3پ 

 استفاده از اين الکترود وقتی مطرح است كه امکانات و محوطه با وسعت كافی جهت اجراي آن وجود داشته باشد.

الکترودهاي اين انواع  شوند وري از سطح زمین نصب میمت 1/1تا  5/1 هاي مختلف در عمقالکترودهاي افقی در شکل

 افقی عبارتند از :

 تسمهالف( 

 سیم چندمفتولیب( 

 میلگردهاي فوالدي داخل بتن )بتن مسلح(پ( 

 ها و غیرهها و اجزاي فلزي سازههر نوع فلز دفن شده در زمین مانند زره و غالف كابلت( 
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 هاو حداقل اندازه آن نانواع الكترودهاي زمی 4-2-31-3پ 

بدون حفاظت در مقابل اثرات الکتروشیمیايی گردد و حداقل اندازه الکترودهاي زمین كه در خاك و يا بتن دفن می

 آمده است: 36زدگی( و نیز بدون حفاظت مکانیکی در محیط نصب می باشند، در جدول شماره زنگخوردگی و )

 ها از نظر خوردگی، زنگ زدگی و مقاومت مكانیكیندازه آنو حداقل اانواع الكترود زمین  -36جدول 

 شكل جنس الكترود
 قطر

 رمتمیلی

 سطح مقطع

 مترمربعمیلی

 ضخامت

 مترمیلی

ضخامت 

 پوشش

 میكرون

 فوالد دفن شده در داخل بتن

خت، گالوانیزه عمقی ل)از نوع 

 داغ و يا فوالد ضدزنگ(

 - - - 31 گرد يا میله سیم مفتولی

 - 1 75 - تسمه

 فوالد گالوانیزه عمقی داغ

 61 1 91 - (گرد هايبا لبه)تسمه 

 میله با مقطع گِرد نصب شده 

 بصورت عمودي
36 - - 45 

 سیم مفتولی نصب شده

 بصورت افقی
31 - - 45 

 45 2 - 25 لوله )هر دو جداره گالوانیزه(

 - - 71 - شده در بتنسیم چند مفتولی دفن

 فوالد با روكش مس
 میله با مقطع گِرد نصب شده 

 بصورت عمودي
35 - - 2111 

فوالد با روكش مس 

 شدهعجین

 میله با مقطع گِرد نصب شده 

 بصورت عمودي
34 - - 251 

 71 1 91 - تسمه نصب شده بصورت افقی

 فوالد ضد زنگ

 - 1 91 - تسمه
 میله با مقطع گِرد نصب شده 

 بصورت عمودي
36 - - - 

 نصب شدهسیم مفتولی 

 بصورت افقی
31 - - - 

 - - - 25 لوله

 مس

 - 2 51 - تسمه
 سیم مفتولی نصب شده

 بصورت افقی
- 25 - - 

 میله با مقطع گِرد نصب شده 

 بصورت عمودي
35 - - - 

 سیم چندمفتولی

 متر(میلی7/3قطر هر مفتول  حداقل)
- 25 - - 

 - 2 - - صفحه مسی

 - 2 - 21 لوله
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اي بعنوان الکترود اتصال زمین از نوع صفحه مسی دفن شده در زمین : در صورت استفاده از الکترود صفحه3يادآوري

 باشد . ،مترمیلی 2متر و با حداقل ضخامت سانتی 51 × 51ابعاد آن حداقل  بايد)چاه( 

ر اثبمنظور جلوگیري از  : در صورت استفاده از فوالد گالوانیزه عمقی داغ بعنوان الکترود اتصال زمین2يادآورري

ه بدر داخل بتن  اين نوع الکترودبايد  و گیردقرار خورندگی خاك، اين الکترودها نبايد در تماس مستقیم با خاك 

 )در تمام جهات( متر دفن گردد.سانتی 5بیش از ضخامت 

 بندي با فلزات ديگرخوردگی الكترودها در اثر هم 5-2-31-3پ 

براي يک سیستم الکترود زمین و يا  كمتردستیابی به مقاومت  بمنظورمدفون در خاك  بندي اجزاي فلزي مختلفهم

 آمده است. 37در جدول شماره ، گیردمورد استفاده قرار میكه ساختمانی فلزي ولتاژ كردن اجزاي همبراي 

 بنديدر صورت هم خوردگیاثر مواد فلزي در برابر مقاومت  -37جدول 

 بزرگتر استاي كه داراي سطح ماده 

 است كوچكتراي كه داراي سطح ماده

 )الكترود( 
زه
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 - - - *+ - *+ + فوالد گالوانیزه

 - - - + - + + فوالد

 + + + + + + + فوالد در بتن

 + + + + + + + فوالد با پوشش مس

 + + + + + + + فوالد ضدزنگ

 + + + + + + + مس

 + + + + + + + مس قلع اندود

 نامناسب براي هم بندي –     بندي+ مناسب براي هم

 افتد.پوشش گالوانیزه اتفاق می( موجود در zincفلز روي )* خوردگی در 

 گیري مقاومت الكتريكی الكترود زمین اندازه 1-31-3پ 

آن را نسبت به جرم كلی زمین كل اي، بايد مقاومت هر الکترود زمین و از آن پس به صورت دوره در پايان كار احداث

اي در مقاومت گیري كرد و اگر تغییرات قابل مالحظهو توسط افراد كارآزموده اندازه مخصوصهاي به كمک دستگاه

اتصال  مقاومتهاي جديد، با هدف احراز الکتريکی مشاهده شد، نسبت به توسعه سیستم اتصال زمین با احداث الکترود

 ، اقدام كرد.زمین مجاز

ر تاريخ، اي، با ذكهاي دورهگیريبراي هر الکترود زمین يا سیستم زمین بايد يک پرونده مخصوص تشکیل شود و اندازه

 رس باشد.ازرسی در دستبردار از سیستم، براي بدر آن ثبت گردد. اين پرونده بايد در اختیار فرد، افراد يا تشکیالت بهره

توان آن را با وسايل مختلف آبیاري كرد، مشروط بر اينکه آبیاري به الکترود زمین میمقاومت يادآوري: براي تقلیل 

 صورت مداوم انجام شود.
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 الكترود زمین اساسی )براي هر دو نوع زمین، حفاظت سیستم و ايمنی(  4-31-3پ 

اي باشد. عمق چاه زمین از منطقهزمین میاتصال ، حفر چاه اساسی رود زمینترين روش احداث الکتمتداوليکی از 

براي انتخاب الکترودي كه داخل چاه قرار در اين روش شود كه نم طبیعی به طور دائم وجود داشته باشد. شروع می

گیرد و ته چاه قرار میكه در مسی اي استفاده كرد و يا از الکترود صفحه مسی توان از سیم چند مفتولیگیرد، میمی

 استفاده نمود. ،شودو به ترمینال اصلی زمین هدايت می مسی بوسیله سیم چند مفتولی

به عنوان الکترود هم از نظر اقتصادي و هم از نظر يک پارچه بودن الکترود مسی انتخاب سیم چند مفتولی : 3يادآوري

ا كه ايجاد نقاط اتصال سیم به صفحه ب مسی ايرود صفحهو هادي اتصال زمین تا ترمینال اصلی زمین، نسبت به الکت

توان در ناپذير است، برتري محسوسی دارد براي اين منظور میجوش يا بست و پیچ و مهره مخصوص در آن اجتناب

كنار هم  مترسانتی 51 حدود حلقه مارپیچ به قطر متوسط هر حلقه 5را بصورت مسی انتهاي چاه سیم چند مفتولی 

بصورت يک پارچه تا سطح زمین و از آنجا تا محل ترمینال اصلی اتصال را و بقیه سیم و در زمین قرار دارد  پیچیده

 زمین هدايت كرد.

ته چاه با مواد كاهنده مقاومت )بنتونیت و غیره( به ارتفاع مناسب پُر شده و بعد از سفت شدن مواد كاهنده  :2يادآوري

 پُر و فشرده شود. ،رُس و خاك سرند شده حاصل از حفاري مقاومت، بقیه چاه با مخلوطی از خاك

اتصال زمین به صفحه از اهمیت  مسی در داخل چاه، اتصال هاديمسی در صورت استفاده از صفحه  3-4-31-3پ 

 شود:زيادي برخوردار است. اين اتصال به يکی از دو روش زير انجام می

 هاي اصلیشده و به كمک دو عدد پیچ مجهز به مهرهنصب  بيک كابلشوي پرسی مناسمسی الف( در انتهاي هادي 

 و قفل شونده به صفحه محکم شود.

توان اتصال هادي به صفحه را با جوش انجام داده و از اتصاالت سست پرهیز ب( به جاي استفاده از كابلشو و يا پیچ می

 گردد.

ت تغییرات آب و هوايی و پايین رفتن عمق هاي بعد به علكه از وجود نم طبیعی در سالدر صورتی 2-4-31-3پ 

اي اطمینان وجود نداشته باشد، ضروري است براي الکترود اساسی اقدام به ايجاد چاهک هاي سطحی در هر منطقهآب

ذكر شده است( به منظور تزريق  1-31-3متري نمود )مانند آنچه كه در رديف پ سانتی 11×11×11و دريچه بازديد 

ین يک لوله غیرفلزي كه در تمام جهات داراي سوراخ بوده و داخل لوله با سنگريزه پُر شده باشد از آب به الکترود زم

 متري دريچه سطح زمین تا لبه بااليی مواد كاهنده ته چاه تعبیه نمود.سانتی 31

 انواع ديگر الكترودهاي اساسی  1-4-31-3پ 

 الکترود اساسی بصورت الکترودهاي قائم:الف( 

اي متعدد توان با نصب الکترودهاي میله، می(4-31-3)رديف پ لکترود اساسی غیر از آنچه كه ذكر شددر مورد ا

ها به همديگر به مقاومت مورد نظر براي الکترود اساسی دسترسی پیدا كرد. به اشکال مختلف و ارتباط آن

ل و يا در طول يک خط مستقیم كه توانند در پیرامون يک دايره يا در طول اضالع مستطیاي میالکترودهاي میله

به همديگر متصل باشند توزيع گردند رعايت فاصله الکترودها از همديگر به اندازه دو برابر عمق الکترود مورد توجه 

 قرار گیرد. 

 

 



 

 
138 

 

 الکترود اساسی بصورت الکترودهاي افقی:ب( 

كه زمین سنگالخی و با مقاومت ئیو يا در جاهاها بخصوص در محوطهكه فضاي افقی الزم وجود دارد در جاهايی

بکه شتوان از الکترود افقی كه بصورت اشکال كمربندي، مستقیم و يا مستطیل و ويژه خیلی بااليی روبرو باشیم می

براي در صورت نیاز، شود استفاده نمود. متري سطح زمین قرار داده می 1/1تا  5/1اي كه در عمق بین پنجره

 توان خاك اطراف الکترود را با مواد كاهنده مقاومت تعويض نمود.و مورد نیاز میيابی به مقاومت كمتر دست

 الكترود زمین ساده )فقط براي وصل به هادي خنثاي فشار ضعیف(  5-31-3پ 

ا مقاومت تر و بتوان با احداث تعدادي الکترود سادهمی باشند،كه تعداد مشتركان در سیستم توزيع برق زياد در مواردي

 (3-2-3)پبه مقاومت زمین مطلوب، دست يافت. ر بیشت

در  شود. ، تشکیلشودمیو يا دفن كوبیده در زمین  قائمتواند از يک میله يا يک لوله بصورت الکترود زمین ساده می

شود و پس از قرار دادن میله يا لوله در وسط متر حفر می 2حالت دفنی براي لوله و يا میله چاهی حداقل به عمق 

 37براي انتخاب نوع میله و يا لوله به جدول شماره ). گرددمی پُرخاك اطراف الکترود با مواد كاهنده مقاومت  چاه،

متر ايجاد سانتی 11×11×11میله يا لوله از زمین يک چاهک بتنی يا آجري با ابعاد در محل خروج . (مراجعه شود

گیرد. چاهک با يک دريچه متصل به التر باشد، قرار میمتر از كف چاهک باسانتی 21گرديده و سر لوله كه حداقل 

ل به هادي اتصال زمین متصو يا بوسیله جوش شود. سر لوله و يا میله با بست مخصوص چهارچوب و در فلزي بسته می

 گردد. می

جدول  ند )بهخوان باشديگر هماي و بست مخصوص اتصال بايد با هماي يا لولهجنس هادي اتصال زمین و الکترود میله

مراجعه شود( و نبايد از جنس آلومینیوم يا آلیاژهاي آن باشد. هادي اتصال زمین از محل اتصال به الکترود  37شماره 

تا محل ترمینال اصلی اتصال زمین بايد قابل رويت باشد و يا اين هادي براي محفوظ ماندن از درون يک لوله غیر 

اي بايد چاهک و هادي اتصال زمین و اتصاالت آن از نظر محکم بودن و فلزي محافظ رد شده باشد و بصورت دوره

 زدگی مورد بازديد قرار گیرد.خوردگی و زنگ

توان هم با افزايش طول میله و يا لوله و يا ايجاد دو يا چند براي كاهش مقاومت زمین الکترود ساده در صورت نیاز می

برابر  2بین اين الکترودها به میزان حداقل رعايت فاصله م اقدام نمود. ها به هالکترود ساده مشابه و موازي بستن آن

 عمق هر الکترود الزامی است.
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 شرايط استفاده از يك يا دو الكترود زمین براي حفاظت سیستم و ايمنی  6-31-3پ 

يا  دوتفاده از به اس نیازبسته به شرايط و امکانات، فشار متوسط و فشار ضعیف و سیستم براي تامین ايمنی در شبکه 

و يا محوطه همجوار آن اجرا و نصب الذكر در پُست برق عمدتاً الکترودهاي فوق وباشد الکترود اتصال زمین می يک

 شود.می

 كلیات 3-6-31-3پ 

ولت در كنار هم وجود  213/411كیلوولت( و فشار ضعیف  11و  21، 33هر دو ولتاژ فشار متوسط ) برقدر پُست 

صورت اتصال كوتاه بین يکی از فازهاي فشار متوسط با بدنه هادي تجهیزات فشار متوسط، حوزه اثر اين  در .دارند

اتصالی در شبکه فشار ضعیف نیز تا دورترين نقطه ادامه خواهد داشت، بنابراين براي تامین ايمنی و حفاظت سیستم، 

وط ورودي و خروجی خط نیز و به پُست برقبسته به شرايط محیطی، فضاي اختصاص يافته برق  اتصال زمین پُست

ال جهت دو الکترود اتصزير هاي گزينهبرق فشار متوسط و فشار ضعیف )خطوط هوايی و زمینی( الزم است كه يکی از 

 شوند.میزمین و يا يک الکترود براي حفاظت سیستم و ايمنی، بسته به شرايط و امکانات، انتخاب و اجرا 

مستقل از  (به منظور حفاظت سیستم و ايمنیامکان احداث دو الکترود اتصال زمین ) كهدر صورتی 2-6-31-3پ 

 كه :بطوريفراهم باشد. از نظر شرايط و امکانات  ،هم

متر نباشد )براي جلوگیري از اثر  21فاصله بین دو الکترود فشار متوسط و فشار ضعیف كمتر از  3-2-6-31-3پ 

 لتاژ(گراديان و -حوزه ولتاژ روي همديگر

ه هاي آب، گاز و غیریل لولهدو الکترود وجود نداشته باشد )از قببین هیچگونه ارتباط هادي فاصله  2-2-6-31-3پ 

 ها(شده و همچنین فونداسیون بتن آرمه ساختماندفن 

ي پُست زدر اين حالت چنانچه تفکیک عايقی تابلوهاي فشار ضعیف از تابلوهاي فشار متوسط و ترانسفورماتور و سازه فل

زات هاي عايق از اسکلت فوالدي و تجهیپوشبرق تامین و تضمین شده باشد )مانند جداسازي تابلوي فشار ضعیف با كف

فشار متوسط( بايد بدنه تابلوي فشار ضعیف و نقطه خنثاي فشار ضعیف را به الکترود اتصال زمین ايمنی )دورتر از 

هاي تابلوي فشار متوسط، ترانسفورماتور و كلیه قطعات و كلیه بدنهد متصل شومتر(  21حداقل فاصله ا بسازه پُست، 

 .گرددفلزي سازه پُست را به الکترود اتصال زمین حفاظتی )داخل يا مجاور پُست( متصل 

دو الکترود اتصال زمین مستقل براي سیستم امکان و احداث در اين حالت ضمن برقرار بودن شرايط  1-2-6-31-3پ 

ی، امکان تفکیک و جداسازي عايقی تابلوهاي فشار ضعیف از تجهیزات فشار متوسط و سازه فلزي پُست ايمنی و حفاظت

 برق وجود ندارد.

هاي تابلوهاي فشار متوسط و ترانسفورماتورها )تجهیزات فشار بايد بدنه تابلوهاي فشار ضعیف و بدنه در اين حالت

نثاي و نقطه خگردد ه الکترود اتصال زمین حفاظتی متصل متوسط( و همچنین كلیه اجزاي فلزي سازه پُست برق ب

فشار ضعیف با استفاده از كابل و غالف كابل غیرفلزي )ايزوله از تماس با زمین و اجزاء فلزي( به الکترود اتصال زمین 

 شود.متري از پُست برق اتصال داده  21ايمنی در فاصله حداقل 

يعنی  .فراهم نباشدهاي آن و زير رديف 2-6-31-3موضوع رديف پ  يک از شرايطكه هیچدر صورتی 1-6-31-3پ 

نظور مپذير نباشد، بايد از يک الکترود اتصال زمین مشترك براي هر دو امکاناتصال زمین مستقل  احداث دو الکترود

ايد از بدر اين حالت مقاومت كل الکترود اتصال زمین نسبت به جرم زمین ن ايمنی استفاده كرد. و سیستمحفاظت 

 يک اهم تجاوز نمايد.
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خطوط ورودي و خروجی فشار متوسط همگی كابلی باشند و طول هر يک  برقچنانچه در يک پُست  4-6-31-3پ 

منظور حفاظت سیستم و ايمنی  توان براي هر دوكیلومتر نباشد. می 1از خطوط ورودي و يا خروجی به پُست كمتر از 

 مقاومت كل آن الکترود نسبت به جرم كلی زمین نبايد از يک اهم تجاوز كند.و  از يک الکترود زمین استفاده كرد

اعم از فشار متوسط و فشار ضعیف داراي زره  برقهاي متصل به پُست اگر همه يا قسمتی از كابل 5-6-31-3پ 

ل د و طول كفوالدي در پوشش اليه بیرونی كابل بوده و اين زره فوالدي در طول مسیر كابل در تماس با زمین باش

زمین  از يک الکترود توان براي هر دو منظور حفاظت سیستم و ايمنیمی ،يا بیشتر باشدو ها يک كیلومتر اين كابل

 استفاده كرد و مقاومت كل آن الکترود نسبت به جرم كلی زمین نبايد از يک اهم تجاوز كند.

از نوع خط هوايی باشد، علیرغم  برقی پُست چنانچه حتی يکی از خطوط فشار متوسط ورودي يا خروج 6-6-31-3پ 

ستقل شرط مسیستم و ايمنی، استفاده كرد و  به منظور حفاظتبايد از دو الکترود زمین  برقگیرمجهز بودن خط به 

 (2-6-31-3، بايد تامین شود. )رديف پ بودن دو الکترود از هم

 1اي كمتر از در فاصله برقتوسط به پُست چنانچه حتی بخشی از خطوط ورودي و يا خروجی فشار م 7-6-31-3پ 

كیلومتر از پُست برق خط هوايی باشد )قسمتی از خط بصورت هوايی و قسمتی از خط بصورت كابل زمینی( بايد از 

د تامین ، بايشرط مستقل بودن دو الکترود از همبه منظور حفاظت سیستم و ايمنی، استفاده كرد و دو الکترود زمین 

 (2-6-31-3شود. )رديف پ 

به منظور حفاظت سیستم و ايمنی، الذكر كه لزوم ايجاد دو الکترود اتصال زمین در تمام موارد فوق 8-6-31-3پ 

ال توان از يک الکترود اتصپذير نباشد، میضرورت پیدا كند ولی احداث دو الکترود مستقل از هم به هر دلیلی امکان

كرد. در اين حالت بايد تمام اجزاء فلزي مدفون در زمین در محدوده پُست  زمین براي پُست ترانسفورماتور برق استفاده

 بندي شده وهاي فلزي آب، گاز و تاسیسات، میلگردهاي بتن آرمه و اسکلت فلزي و غیره( با هم همبرق )مانند لوله

بت به جرم نسال زمین اتص الکترودگردد، مشروط بر اينکه مقاومت كل کترود اتصال زمین حفاظتی متصل نهايتاً به ال

 از يک اهم تجاوز كند.كلی زمین نبايد 

يادآوري: در صورت استفاده از دو الکترود اتصال زمین به منظور حفاظت سیستم و ايمنی، مقاومت كل الکترود اتصال 

به  كند، نسبتبه زمین وصل می TNدر سیستم نیروي را يمنی كه نقطه خنثی يا هادي خنثی ترانسفورماتور زمین ا

 جرم كلی زمین، نبايد از دو اهم تجاوز كند.

بدنه  باشد وبه منظور حفاظت سیستم و ايمنی، داراي دو الکترود اتصال زمین  برقكه پُست در حالتی 9-6-31-3پ 

طه خنثی نق و الکترود اتصال زمین حفاظتیبه تجهیزات فشار متوسط تابلوها و تابلوهاي فشار ضعیف همراه با بدنه 

(. تابلوهاي فشار ضعیف بايد 1-2-6-31-3پ  رديفعیف به الکترود سیستم اتصال زمین ايمنی متصل باشد )فشار ض

قطع  بندي و زمانسطح عايقتخاب شده و براي بندي باالتري نسبت به ولتاژ اسمی بین فاز و خنثی انبا درجه عايق

 .گرددرعايت  31جدول شماره  مواردبايد در اين حالت، كلید فشار متوسط 

 بندي در تابلوهاي فشار ضعیف و زمان قطع كلید فشار متوسطسطح عايق -38جدول شماره 

 مدت زمان مجاز قطع كلید فشار متوسط )ثانیه( (Vسطح عايقی ولتاژ در تاسیسات فشار ضعیف )

n1.5 U t ≤ 1.5 
+ 750n 1.5 U t > 1.5 

nUولتاژ اسمی بین فاز و خنثی در طرف فشار ضعیف = 

t =مدت زمان بر حسب ثانیه 
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 2پیوست 

 روشنايی داخلی مبانی عمومی سیستم 2پ 

 كلیات و حدود  3-2پ 

روشنايی اماكن مسکونی عمومی، دفاتر و ادارات، كتابخانه و مدارس و كارخانجات و استاندارد شامل شدت  مبانیاين 

 باشد.شنايی داخلی می( و نکات عمومی قابل توجه در طراحی سیستم رو39)جدول شماره ها كارگاه

 استاندارد روشنايی  2-2پ 

هدف اين استاندارد، تعیین شدت روشنايی داخلی است كه براي هرمحل دو مقدار حداقل )مینیمم( و پیشنهادي 

 )متوسط( در نظر گرفته شده است. 

 نحوه استفاده  1-2پ 

كه ممکن است معادل مقادير پیشنهادي  شدت روشنايی مورد نیاز برحسب لوكس )لومن بر مترمربع( بايد تا آنجا

 انتخاب شود. 

 نكات عمومی قابل توجه در طراحی سیستم روشنايی داخلی 4-2پ 

 در طراحی سیستم روشنايی داخلی ضروري است كه به نکات عمومی زير توجه شود :

 ار مربوطه باشد.هاي با راندمان باال )لومن بر وات( كه مناسب فضا و يا محل كاستفاده از المپ 3-4-2پ 

 هاي با طول عمر زياداستفاده از المپ 2-4-2پ 

مناسب با ( Color Rendering( و شاخص نور )Color Temperature)هاي با رنگ نور استفاده از المپ 1-4-2پ 

 گردد.استفاده از فضايی كه سیستم روشنايی براي آن طراحی می شرايطتوجه به كاربري فضا و 

 استفاده از آن  شرايطهاي با ضريب بهره باال و مناسب با توجه به كاربري فضا و از چراغ استفاده 4-4-2پ 

هاي مناسب با توجه به شرايط كاربري فضا از نظر درمانی و بهداشتی )فضاهاي ها با المپاستفاده از چراغ 5-4-2پ 

 بیمارستانی(درمانی و 

وضوع خیرگی حاصل از سیستم روشنايی توجه شده و از در طراحی سیستم روشنايی فضاها بايد به م 6-4-2پ 

 هاي مناسب با هدف كاهش آن استفاده گردد.چراغ

و يا كمپکت،  از قبیل فلورسنت معمولیهاي تخلیه در گاز زا مانند المپهاي هارمونیکچنانچه از المپ 7-4-2پ 

استفاده  LEDهاي مانند چراغو منابع روشنايی  هاو يا ساير المپگازي، بخار جیوه، بخار سديم، متال هالید و غیره 

بانک خازن و شبکه توزيع  مدارها، هايسطح مقطع هادي، يا فیوزهاي حفاظتی كلیدهاها روي ثر هارمونیکبه ا ،شود

 استفاده شود. آن،هاي مناسب براي كاهش اثرات نامطلوب توجه شده و از روشغیره 

 (وه، بخار سديم، متال هالیدگازي، بخار جی المپ)از قبیل  تخلیه در گاز هايتفاده از المپدر صورت اس 8-4-2پ 

و يا قطع و وصل برق توجه مجدد به هنگام روشن شدن به زمان مورد نیاز براي رسیدن المپ به حداكثر لومن نامی 

بینی نايی پیشاين وقفه زمانی در سیستم روش تامین روشنايی حداقل درو در صورت نیاز تمهیدات الزم براي  هدش

 شود.
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نی و فشود كه عالوه بر نکات توصیه می ،جويی در مصرف انرژي سیستم روشنايی داخلیبمنظور صرفه 9-4-2پ 

هاي مناسب و مورد نیاز فضا، در محاسبات و طراحی سیستم روشنايی به ها و چراغالذكر و استفاده از المپفوق موارد

تمهیداتی در نظر گرفته شود كه مقدار چگالی توجه شده و  سیستم روشنايی )وات بر مترمربع(چگالی توان،  مقدار

 توان و نهايتاً مصرف برق سیستم روشنايی، بهینه گردد.

در طراحی سیستم روشنايی بايد بیشتر به تامین شدت روشنايی  (انرژي) برق جويی در مصرفصرفه براي 31-4-2پ 

توجه شده و چنانچه شرايط كاربري فضا ايجاب نمايد از كار و فعالیت(  )محدودهمورد نیاز موضع كار و يا سطح كار 

 .گرددپرهیز  ،تامین شدت روشنايی عمومی مورد نیاز براي كل سطح فضا

هاي معمول جويی در مصرف برق سیستم روشنايی، عالوه بر روشالذكر براي صرفه: اضافه بر موارد فوق3يادآوري

 توان استفاده كرد: هاي زير نیز میروش قطع و وصل روشنايی ازدستی در 

 هاي كنترل و فرمان فتوسل و تايمرالف( سیستم

 ديمر  ب(

 پ( حسگر حركت و يا حضور

که ها و يا كلیدهاي هوشمند قابل تنظیم با استفاده از شباتوماسیون و كنترل روشنايی با استفاده از سوئیچسیستم ت( 

اندارد هاي متفاوت استیز كنترلرها و كنترل مركزي با قابلیت اتصال به شبکهارتباطی تبادل اطالعات خاص خود و ن

( و با قابلیت اتصال و مديريت از طريق سیستم مديريت هوشمند ساختمان و dataهاي ارتباطی داده )تحت پروتکل

 (1-9-31گردد. )رديف مديريت انرژي استفاده می

ه از طريق سنسورهاي شدت روشنايی در فصول تابستان از تابش نور هاي اتوماتیک پنجره ك: پرده كركره2يادآوري

( و يا سیستم 3كنند در تركیب با سیستم اتوماسیون و كنترل روشنايی )يادآوريمستقیم خورشید به اتاق جلوگیري می

ا ب مديريت هوشمند ساختمان و مديريت انرژي بعنوان يک سیستم مکمل جهت تامین شدت روشنايی مورد نیاز فضا

 شود.جويی در مصرف برق و نیز كاهش بار سرمايشی )تاسیسات مکانیکی( بکار گرفته میهدف صرفه
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 جدول شدت روشنايی اماكن بر حسب لوكس 5-2پ
 

 شدت روشنايی اماكن بر حسب لوكس -39جدول 

 رديف محل حداقل پیشنهادي

 3-5-2پ  هاي مسكونیمحل  

 3-3-5-2پ  رايیاتاق نشیمن و پذي 71 211

 2-3-5-2پ  اتاق مطالعه )نوشتن و خواندن كتاب و مجله و روزنامه( 351 511

 1-3-5-2پ  آشپزخانه )ظرفشويی، اجاق و میزكار( 311 211

 

311 

511 

 

51 

211 

 اتاق خواب:

 روشنايی عمومی -

 میز توالت روشنايی -

 4-3-5-2پ 

 

311 

511 

 

51 

211 

 حمام:

 روشنايی عمومی -

 )براي اصالح صورت(ها آيینه -

 5-3-5-2پ 

 6-3-5-2پ   پلکان 311 351

 7-3-5-2پ  ، سرسرا و آسانسورراهرو 51 351

 2-5-2پ  دفاتر و ادارات  

 3-2-5-2پ  تمام كارهاي عمومی 211 511

 2-2-5-2پ  نويسی و محل ديکته كردنماشین 111 611

 1-2-5-2پ  یهاي حساب و انديکاتورنويسحسابداري و ماشین 111 611

 4-2-5-2پ  بايگانی 311 111

 5-2-5-2پ  كشیاتاق نقشه 511 3111

 6-2-5-2پ  اتاق كنفرانس  211 511

 7-2-5-2پ  انتظار و اطالعات اتاق 351 511

 1-2-5-2پ  پلکان 311 351

 9-2-5-2پ  راهرو، سرسرا و آسانسور 51 351

 1-5-2پ  كتابخانه  

 3-1-5-2پ  ح قائم(ها )در سطقفسه 311 211

 2-1-5-2پ  سالن مطالعه 311 211

 1-1-5-2پ  روي میز مطالعه  111 511

 4-5-2پ  مدارس  

 3-4-5-2پ  كالس درس، آمفی تئاتر 211 511

 2-4-5-2پ  تخته سیاه )در سطح عمودي( 111 511

 1-4-5-2پ  آزمايشگاه 211 511

 4-4-5-2پ  كالس نقاشی و كارهاي دستی 511 711

 5-4-5-2پ   سالن ورزشی سرپوشیده 351 111

 6-4-5-2پ  رختکن، توالت، دستشويی 51 311
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 رديف محل حداقل پیشنهادي

 5-5-2پ  و بیمارستان درمانگاه  

 3-5-5-2پ  اتاق انتظار و اطالعات 311 111

 

311 

111 

 

51 

211 

 :هاي عمومیهاي بیمار و سالناتاق

 روشنايی عمومی -

 تخت رويروشنايی  -

 2-5-5-2پ 

 1-5-5-2پ  شناسی و تحقیق(اتاق معاينه و آزمايشگاه )آسیب 111 511

 

511 

1111 

 

111 

1111 

 :اتاق عمل

 روشنايی عمومی -

 چراغ مخصوص عمل میز عمل با -

 4-5-5-2پ 

 6-5-2پ  كارخانه كنسروسازي  

 3-6-5-2پ  بندي و تفکیکمحل دسته 351 511

 2-6-5-2پ  محل پوست كندن 311 211

 1-6-5-2پ  محل پختن 351 211

 4-6-5-2پ  محل قوطی پركنی 111 511

 7-5-2پ  آسیاب غالت  

 3-7-5-2پ  روشنايی عمومی 71 311

 2-7-5-2پ  روشنايی محل كار 211 511

 8-5-2پ  نانوايی  

 3-1-5-2پ  خمیرگیري 211 111

 

211 

511 

 

311 

111 

 اتاق تنور:

 روشنايی عمومی -

 تنور -

 2-1-5-2پ 

 1-1-5-2پ  بندي بسته 211 111

 9-5-2پ  كارخانه شكالت و آبنبات سازي  

 

351 

511 

211 

 

311 

111 

351 

 تهیه مواد اولیه:

 روشنايی عمومی -

 روشنايی روي نوار -

 بنديتزيین و بسته -

 

 3-9-5-2پ 

 31-5-2پ  كارخانه لبنیات  

 3-31-5-2پ  سکوي تخلیه 71 311

 2-31-5-2 پ ظرفشويی 211 111

 1-31-5-2پ  ماشین آالت تهويه مواد 211 111

 4-31-5-2پ  شیشه پركنی 211 111

 5-31-5-2پ  هاآزمايشگاه 111 511
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 رديف محل حداقل پیشنهادي

 33-5-2پ  كارخانه ماءالشعیرسازي  

 3-33-5-2پ  روشنايی عمومی 71 311

 2-33-5-2پ  یه و تخمیرمحل ته 211 111

 1-33-5-2پ  محل شستشوي لوازم 211 111

 4-33-5-2پ  محل پركردن 211 111

 32-5-2پ  چاپخانه و گراورسازي  

 

111 

511 

 

211 

111 

 ماشین حروفچینی:

 روشنايی عمومی -

 چینیمحل حروف -

 3-32-5-2پ 

 

111 

511 

 

211 

111 

 هاي چاپ:ماشین

 روشنايی عمومی -

 روي ماشین -

 2-32-5-2پ 

 1-32-5-2پ  میز تصحیح 511 711

 4-32-5-2پ  گراورسازي 511 711

 5-32-5-2پ  حکاكی 2111 1111

 31-5-2پ  كارخانه شیشه سازي  

 

111 

 

311 

 :كوره

 روشنايی -
 3-31-5-2پ 

 

351 

111 

 

311 

211 

 مخلوط كردن مواد خام:

 روشنايی عمومی -

 توزين هايروي دستگاه -

 2-31-5-2پ 

 

351 

111 

 

311 

211 

 :دمیدن و پرس كردن

 وشنايی عمومیر -

 روشنايی محل كار -

 1-31-5-2پ 

 4-31-5-2پ  برش 351 211

 5-31-3-2پ  صیقل دادن 351 211

 6-31-5-2پ  كاري )آيینه سازي(نقره 211 111

 7-31-5-2پ  تراش دقیق 111 511

 1-31-5-2پ  تزيین و جال و حکاكی 111 511

 

111 

3111 

 

211 

711 

 بازرسی:

 روشنايی عمومی -

 محل كار روشنايی -

 9-31-5-2پ 

 34-5-2پ  كارخانه نساجی )پنبه(  

 

211 

111 

 

311 

211 

 عدل شکن:

 روشنايی عمومی -

 روشنايی محل كار -

 3-34-5-2پ 
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 رديف محل حداقل پیشنهادي

 

211 

111 

 

311 

211 

 حالجی:

 روشنايی عمومی -

 روشنايی محل كار -

 2-34-5-2پ 

 

111 

511 

 

211 

111 

 نخ ريسی و دوالتايی:

 نايی عمومیروش -

 روشنايی محل كار -

 1-34-5-2پ 

 

111 

511 

 

211 

111 

 دوك كردن:

 روشنايی عمومی -

 روشنايی محل كار -

 4-34-5-2پ 

 

511 

3111 

 

111 

511 

 بافندگی:

 روشنايی عمومی -

 روشنايی محل كار -

 5-34-5-2پ 

 

111 

511 

 

211 

111 

 رنگرزي:

 روشنايی عمومی -

 روشنايی محل كار -

 6-34-3-2پ 

 

511 

3111 

 

111 

511 

 آزمايشگاه رنگ:

 روشنايی عمومی -

 روشنايی محل كار -

 7-34-5-2پ 

 35-5-2پ  كارخانه نساجی )پشم(  

 

211 

111 

 

311 

211 

 عدل شکن:

 روشنايی عمومی -

 روشنايی محل كار -

 3-35-5-2پ 

 2-35-5-2پ  هاحوضچه 51 311

 

211 

111 

 

311 

211 

 محل شستشو:

 روشنايی عمومی -

 روشنايی محل كار -

 1-35-5-2 پ

 

211 

111 

 

311 

211 

 حالجی:

 روشنايی عمومی -

 روشنايی محل كار -

 4-35-5-2پ 

 

111 

511 

 

211 

111 

 پشم ريسی و دوالتايی:

 روشنايی عمومی -

 روشنايی محل كار -

 5-35-5-2پ 

 

111 

511 

 

211 

111 

 )ماسوره پیچی(: كردن دوك

 روشنايی عمومی -

 روشنايی محل كار -

 6-35-5-2پ 

 

111 

511 

 

211 

111 

 بافندگی:

 روشنايی عمومی -

 روشنايی محل كار -

 7-35-5-2پ 
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 رديف محل حداقل پیشنهادي

 

3111 

3511 

 

711 

3111 

 چله كشی و تارپیچی:

 روشنايی عمومی -

 روشنايی محل كار -

 1-35-5-2پ 

 36-5-2پ  كارخانه نساجی )ابريشم طبیعی و الیاف مصنوعی(  

 3-36-5-2پ  حوضجه 51 311

 

111 

511 

 

211 

111 

 ريسندگی و دوالتايی:

 روشنايی عمومی -

 روشنايی محل كار -

 2-36-5-2پ 

 

511 

711 

 

111 

511 

 بافندگی:

 روشنايی عمومی -

 روشنايی محل كار -

 1-36-5-2پ 

 

3511 

 

3111 

 :بازرسی منسوجات

 4-36-5-2پ  روشنايی محل كار -

 37-5-2پ  كارخانه صنايع شیمیايی  

 3-37-5-2پ  كننده و خردكننده هاي مخلوطجلوي دستگاه 211 111

 2-37-5-2پ  هاي كنترل و سنجش )در سطح عمودي(روي دستگاه 351 211

 1-37-5-2پ  روي میز كنترل 211 111

 

111 

511 

 

211 

111 

 ها:آزمايشگاه

 روشنايی عمومی -

 روشنايی محل كار -

 4-37-5-2پ 

 38-5-2پ  كارخانه رنگ سازي  

 3-31-5-2پ  ردن و پودر كردنمخلوط كردن، آسیاب ك 51 311

 

211 

111 

 

311 

211 

 پركردن و توزين:

 روشنايی عمومی -

 روشنايی محل كار -

 2-31-5-2پ 

 

511 

3111 

 

211 

511 

 آزمايشگاه رنگ:

 روشنايی عمومی  -

 روشنايی محل كار -

 1-31-5-2پ 

 39-5-2پ  كارخانه الستیك سازي  

 

111 

511 

 

211 

111 

 تهیه مواد اولیه:

 لوط كنی و ورزدادنماشین مخ -

 نوار كردن -

 3-39-5-2پ 

 

511 

111 

 

111 

211 

 تهیه الیاف:

 هابرش الیاف و تهیه اليه -

 هاروي ماشین -

 2-39-5-2پ 

 

211 

111 

 

311 

211 

 ساخت الستیک وسايل نقلیه:

 روشنايی عمومی -

 كارروشنايی محل -
 1-39-5-2پ 

 4-39-5-2پ  ولکانیزه كردن 211 111
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 بند لمح حداقل پیشنهادي

 

111 

511 

 

211 

111 

 بازرسی:

 روشنايی عمومی -

 روشنايی محل كار -

 5-39-5-2پ 

 6-39-5-2پ  بسته بندي 211 111

 21-5-2پ  كارخانه دخانیات  

 3-21-5-2پ  محل برش 351 211

 2-21-5-2پ  خشک و تخمیركردن 351 211

 1-21-5-2پ  بنديدرجه 211 111

 23-5-2پ  كارخانه صابون سازي  

 3-23-5-2پ  روشنايی عمومی 351 211

 2-23-5-2پ  تابلوهاي كنترل 211 111

 1-23-5-2پ  بنديهاي بستهماشین 211 111

 22-5-2پ  هاي مكانیكیكارگاه  

 

351 

111 

 

311 

351 

 كارهاي خشن، مانند شمارش و بازرسی سطحی اشیاء موجود در محل:

 روشنايی عمومی -

 روشنايی محل كار -

 3-22-5-2پ 

 

111 

511 

 

211 

111 

 كارهاي متوسط، مانند بازرسی اشیاء با شاخص:

 روشنايی عمومی -

 روشنايی محل كار -

 2-22-5-2پ 

 1-22-5-2پ  یقدق هاي سنجش و وسايلكارهاي دقیق، مانند كار با وسايل مخابراتی و دستگاه 711 3111

 4-22-5-2پ  سايل شناخته شدهكارهاي خیلی دقیق مانند سنجش و بازرسی اجزاء و و 3511 2511

 5-22-5-2پ  كارهاي بسیار دقیق )كار با چشم مسلح(  3511 1111

 21-5-2پ  هاي مونتاژكارگاه  

 3-21-5-2پ  محل قطعات بزرگ 351 211

 2-21-5-2پ  محل قطعات متوسط 211 111

 1-21-5-2پ  كوچک قطعات محل  511 3111

 4-21-5-2پ  محل قطعات خیلی كوچک  3111 3511

 24-5-2پ  كاريكارگاه ورق  

 3-24-5-2پ  هاي فلزي )روي میز كار(كار با ورق 211 111

 25-5-2پ  هاي افزار )صنايع فلزي(كار با ماشین  

 3-25-5-2پ  روشنايی عمومی  211 111
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 رديف محل حداقل پیشنهادي

511 

711 

 

3511 

111 

511 

 

3111 

 روشنايی محل كار:

 ا قطعات متوسط روي میز يا ماشین و تراش قطعات بزرگالف( ب

ب( با قطعات كوچک روي میز يا روي ماشین و تراش قطعات متوسط و كوچک و 

 هاي خودكارتنظیم ماشین

روي میز كار يا روي ماشین و ساختن ابزار و سنجش  ظريفج( با قطعات خیلی 

 قطر كالیبر و تراش قطعات دقیق

 2-25-5-2پ 

 26-5-2پ  كاريي و لحیمكارجوش  

 

211 

111 

 

351 

211 

 كاري:جوش

 روشنايی عمومی -

 روشنايی محل كار -

 3-26-5-2پ 

 

111 

511 

 

211 

111 

 كاري:لحیم

 روشنايی عمومی  -

 روشنايی محل كار -

 2-26-5-2پ 

 27-5-2پ  گريريخته  

 

111 

511 

 

211 

111 

 سازي:ماهیچه

 روشنايی عمومی -

 روشنايی محل كار -

 3-27-5-2پ 

 2-27-5-2پ  گیريقالب  

 

211 

111 

 

351 

211 

 گیري معمولی با دست يا ماشین:قالب

 روشنايی عمومی -

 روشنايی محل كار -

 3-2-27-5-2پ 

 

111 

511 

 

211 

111 

 گیري ظريف با دست:قالب

 روشنايی عمومی  -

 روشنايی محل كار -

 2-2-27-5-2پ 

 1-27-5-2پ  هاي بزرگريختن مواد مذاب در قالب 51 311

 

211 

111 

 

351 

211 

 ريختن مواد مذاب در قالب به روش تزريق:

 روشنايی عمومی -

 روشنايی محل كار -

 4-27-5-2پ 

 5-27-5-2پ  تمیز كردن قطعات ريخته شده 51 311

 

111 

511 

 

211 

111 

 شده:بازرسی قطعات ريخته

 روشنايی عمومی -

 روشنايی محل كار -
 6-27-5-2پ 

 28-5-2پ  كارخانه ذوب آهن  

 3-21-5-2پ  انبار مواد اولیه محل تخلیه و 51 311

 2-21-5-2پ  هاي بلند محل كوره 311 351

 1-21-5-2پ  نورد قطعات بزرگ  51 311

 

211 

111 

 

351 

211 

 سازي:نورد پروفیل

 روشنايی عمومی -

 روشنايی محل كار -

 4-21-5-2پ 
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 رديف محل حداقل پیشنهادي

 5-21-5-2پ  تهاي كلفحديده سیم 51 311

 

111 

511 

 

211 

111 

 هاي نازك:حديده سیم

 روشنايی عمومی -

 روشنايی محل كار -
 6-21-5-2پ 

 

111 

511 

 

211 

111 

 هاي نازك:نورد ورق

 روشنايی عمومی -

 روشنايی محل كار -
 7-21-5-2پ 

 

111 

511 

 

211 

111 

 هاي فلزي:بازرسی ورق

 روشنايی عمومی -

 روشنايی محل كار -
 1-21-5-2پ 

 29-5-2پ  كارگاه آهنگري  

 3-29-5-2پ  كارهاي آهنگري 311 351

 11-5-2پ  كارخانه خودروسازي  

 3-11-5-2پ  مونتاژ قطعات 211 111

 2-11-5-2پ  كارگاه نقاشی )روي بدنه خودرو( 511 3111

 1-11-5-2پ  تودوزي  211 111

 4-11-5-2پ بازرسی نهايی  111 511

 13-5-2پ  هانیروگاه  

 

211 

111 

 

351 

211 

 :موتورخانه

 روشنايی عمومی -

 روشنايی محل كار -
 3-13-5-2پ 

 

111 

511 

 

211 

111 

 اتاق فرمان:

 روشنايی عمومی -

 محل كار )روي تابلوها( -
 2-13-5-2پ 

 12-5-2پ  كارگاه صحافی  

 

211 

111 

 

351 

211 

 صحافی معمولی:

 روشنايی عمومی -

 روشنايی محل كار -
 3-12-5-2پ 

 

111 

511 

 

211 

111 

 برش:

 روشنايی عمومی -

 روشنايی محل كار -
 2-12-5-2پ 

 

111 

511 

 

211 

111 

 چاپ با فشار روي جلد:

 روشنايی عمومی -

 روشنايی محل كار -

 1-12-5-2پ 

 11-5-2پ  صنايع سفالی )سرامیك(  

 3-11-5-2پ  تهیه و عمل آوردن گل 311 351

 2-11-5-2پ  فرم دادن 351 211

 1-11-5-2پ  كوره 311 351
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 رديف محل حداقل پیشنهادي

  4-11-5-2پ  كاريتزيین و لعاب 511 711

 3-14-5-2پ  بافندگی  111 511

 2-14-5-2پ  برش و پرس 111 511

 14-5-2پ  سازيكارگاه دستکش  

 1-14-5-2پ  دوزندگی )روشنايی محل كار( 711 3111

 4-14-5-2پ  بازرسی 511 711

 15-5-2پ  دوزيكارگاه كاله  

 3-15-5-2پ  فرم دادن و غیره  -نمدمالی -تمیزكاري -رنگرزي 211 111

 2-15-5-2پ  دوزندگی  511 711

 16-5-2پ  كارگاه قالیبافی  

 

211 

111 

 

351 

211 

 محل انتخاب مواد اولیه رنگ شده:

 روشنايی عمومی -

 روشنايی محل كار

 3-16-5-2پ 

 

111 

511 

 

351 

211 

 كارگاه بافت:

 نايی عمومیروش -

 روشنايی محل كار

 2-16-5-2پ 

 1-16-5-2پ  محل پرداخت  211 111

 17-5-2پ  كارگاه دباغی  

 3-17-5-2پ  هاحوضچه 311 351

 2-17-5-2پ  تمیزكردن و رنگ كردن  351 211

 1-17-5-2پ  زنیپرداخت و برش غلطک 211 111

 11-5-2پ  كارگاه سراجی  

 3-11-5-2پ  رم دادن برش، پرداخت و ف 111 511

 2-11-5-2پ  دوخت  511 3111

 19-5-2پ  كارگاه كفاشی  

 3-19-5-2پ  بازرسی و انتخاب مواد اولیه  511 711

 2-19-5-2پ  روي میز كار 511 711

 1-19-5-2پ  هاروي ماشین 111 511

 41-5-2پ  كارخانه كاغذسازي  

 3-41-5-2پ  مخلوط كردن و خمیركردن مواد 211 111

 2-41-5-2پ  برش و تکمیل 351 111

 43-5-2پ  كارگاه نجاري   

 3-43-5-2پ  هاي ارهماشین 211 111

 2-43-5-2پ  روي میز كار 211 111

 1-43-5-2پ  هاروي ساير ماشین 111 511
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  1پیوست 

 استفاده از ضريب همزمانیمبانی عمومی  1پ 

 كلیات 3-1پ 

 مانی براي به دست آوردن نتايج زير الزم است :زبینی ضريب همتخمین و پیش

مصرف برق مورد نیاز تابلوهاي توزيع برق فشار ضعیف فرعی، نیمه اصلی، اصلی و يا تابلوهاي مقدار تعیین  3-3-1پ 

نی عیین مشخصات فتو در صورت نیاز طرح به پُست برق و نیز برق كل نهايتاً تعیین مقدار مصرف برق كنتورها و 

 و همچنین تعیین ظرفیت مولدهاي برق اضطراري و غیرهو تابلوهاي فشار متوسط تجهیزات  ،ماتورهاترانسفور

از نظر جريان مجاز  هانیز كلید ورودي آنانتخاب وسايل قطع و وصل مدارهاي توزيع در تابلوهاي برق و  2-3-1پ 

فاظتی و نهايتاً تعیین سطح مقطع حجريان تنظیمی كلیدهاي تعیین مقدار  ،حفاظتی يهافیوزو يا  هاكلید نامی

 .رهو غیمجاز افت ولتاژ محاسبه ، هاآن حفاظتی هايكلید یبر اساس جريان تنظیمدر مدارها و يا شبکه توزيع ها هادي

 ها و تعداد نقاطی كه از مدارهاي نهايی تغذيه خواهند شد. محاسبه سطح مقطع هادي 1-3-1پ 

توسط مهندس طراح تأسیسات برقی و داشتن اطالعات  1-1ه از موارد بند پ تعیین مقدار ضريب همزمانی با استفاد

از طرح توسعه آينده و ساير عوامل ديگر بستگی دارد. باتوجه به  طرح، كاربري آن،كامل و دقیق درباره وضعیت محل 

لب ذكر شده در ولی از مطا نبودههاي دقیق عملی تعیین روش ،، براي محاسبه و انتخاب ضريب همزمانیموارداين 

 توان به عنوان راهنما استفاده كرد. زير می

 اصول و مبانی عمومی 2-1پ 

از نوعی به نوع در فصول و يا دوره استفاده تغییر و يا ها بار آنمقدار در مورد مدارهايی كه ممکن است  3-2-1پ 

 ورد استفاده براي تامین بارهايتاسیسات مکانیکی مهاي هاي سیستمو دستگاهديگر تغییر كند، مانند تجهیزات 

ا در همقدار بار الکتريکی مورد نیاز آنهاي مختلف( الزم خواهد بود بزرگترين حرارتی و يا برودتی )در فصول و زمان

 فصول و يا دوره استفاده، در نظر گرفته شود.

را بدهد،  هاكنندهمصرفزمان ها امکان وصل همهايی كه نحوه كار آنكنندهدر مورد مدارهاي تغذيه مصرف 2-2-1پ 

 مدار در نظر گرفته شود.حداكثر بار ممکن مقدار بايد 

شوند نبايد از ضريب همزمانی كننده كه با وسیله واحدي قطع و وصل و يا كنترل میبراي تعدادي مصرف 1-2-1پ 

 يک خواهد بود( در اين حالت ضريب همزمانی برابراستفاده شود. )

لوازمی كه به آن وصل  وط به تغذيه تجهیزات ايمنی و اضطراري بايد براي كار همزمان كلیهمدارهاي مرب 4-2-1پ 

 ظرفیت كافی داشته باشند.شرايط و اند شده
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 حداكثر درخواست )تقاضا، ديماند( تأسیسات برقی  1-1پ 

 شود : ته میشناخ ،براي استفاده از ضريب همزمانی، به منظور تعیین مشخصات انشعاب اصلی، دو طريق زير

نابع مو استفاده از توان ضرايب همزمانی را، با استناد براي تعیین حداكثر درخواست )تقاضا، ديماند( می 3-1-1پ 

براي بارهاي مختلفی كه بايد تغذيه شوند انتخاب كرد. براي هر  برداري و غیره، طرح مشابه در حال بهرهفنی معتبر

ارف هاي تاسیسات برقی، مصو ساير سیستم برق عمومی، پريزهاي برق اختصاصینوع بار از قبیل روشنايی، پريزهاي 

ريب شوند. بايد ضتجهیزات مکانیکی و غیره كه از طريق تابلو و يا تابلوهاي برق تغذيه می ها،تاسیسات، دستگاه

 نقاط تغذيه شده، اعمال شود. همزمانی مناسبی، متناسب با كل تقاضاي همه 

 اند.أسیسات عبارت خواهد بود از مجموع بارهاي مختلفی كه به اين طريق تعديل شدهحداكثر درخواست ت

توان با استفاده از مقررات محلی )كه بر مبناي تجربیات براي تعیین حداكثر درخواست )تقاضا، ديماند( می 2-1-1پ 

ح براي واحد سط بار مناسبیره و غسطح زيربناي آن  ،كاربري ساختمان ،اند( و با توجه به نوعگذشته به دست آمده

  )وات بر مترمربع يا چگالی توان( در نظر گرفت و بوسیله آن، حداكثر درخواست )تقاضا، ديماند( را محاسبه نمود.

كه مشخصات دقیق بارها هنوز مراحل شروع طرح، درموقعیمقدار درخواست اين روش، بويژه در مورد برآوردهاي اولیه 

 باشد.اده میقابل استفمعلوم نیست، 

ايد به عنوان حداقل به حساب آيد و توصیه در هر صورت، حداكثر درخواست )تقاضا، ديماند( تاسیسات برق بيادآوري: 

 هاي الزم در آن، بعمل آيد.، تعديلبرداري از تاسیساتی در طول بهرهشود كه با توجه به رشد بار مصرفمی

 مدارهاي توزيع  4-1پ 

عیین ها، تايل حفاظتی و يا قطع و وصل آنوس ،توزيعنهايی، شبکه تعیین سطح مقطع مدارهاي  يکی از عوامل موثر در

 باشد بدين معنی كه: ضريب همزمانی میو اعمال 

اعمال ضرايب همزمانی، با استناد به منابع و مراجع معتبر در مورد بارهاي مختلفی كه توسط مدارها تغذيه  3-4-1پ 

 د. نشومی

ر د تاسیسات برقی، مکانیکی و غیره د بار بر مبناي سطح زيربنا براي هر يک از بارهاي مخلتفبرآور 2-4-1پ 

 داشته باشد.، وجود كه مقررات مناسبی براي نوع و سطح زيربناي محل مورد نظرمواردي

ی هر است كه ضريب همزمان بهترشود، استفاده می 3-4-1كه از روش ذكر شده در رديف پ در مواردي: 3يادآوري

هاي نهايی، بعد از اعمال ضريب همزمانی يک از انواع بارها نسبت به جمع تقاضاي كل از طريق جمع تقاضاهاي مدار

 ها، بدست آيد. نسبت به يک يک آن

استفاده  و خصوصی هاي مسکونی، اداري و يا تجاري )كه بصورت واحدهاي آپارتمانیدر مورد ساختمان: 2يادآوري

حداكثر ديماند به طور همزمان بعید  بهضريب همزمانی مناسب ها آپارتمان كلیهه اينکه استفاده شود( با توجه بمی

و تابلوي  هاتابلوي برق آپارتمانو كابل اصلی تغذيه  گشتهها اعمال كلیه آپارتمانمورد تقاضاي است، براي مجموع بار 

اساس بار تعديل شده )با اعمال ضريب همزمانی( بر  ،ساختمانبرق مصارف عمومی و تابلو انشعاب مشتركین )اصلی( 

 .گرددمحاسبه 
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 مدارهاي نهايی  5-1پ 

 :  بکار میرودهاي زير در اعمال ضريب همزمانی درمورد مدارهاي نهايی، روش

توان جريان اسمی را معادل جمع كند، میدر مورد يک مدار نهايی كه چند وسیله ثابت مجزا را تغذيه می 3-5-1پ 

ها وجود دارد انتخاب كرد. اين عمل در تجهیزات مختلفی كه امکان استفاده همزمان آنها و دستگاهتقاضاي حداكثر 

 مورد مدارهاي نهايی مربوط به پريزهايی كه تعدادي وسايل مشخص را تغذيه خواهند كرد نیز صادق است. 

تفاده كننده از آن، از نظر تعداد و نوع در مورد يک مدار نهايی تغذيه كننده تعدادي پريز، كه وسايل اس 2-5-1پ 

بر اساس مصرف واحد سطح استفاده از منابع فنی معتبر، كه مقدار مصرف  ابتوان جريان مصرفی را اند، مینامعلوم

 ، تخمین زد.گرديدهتعیین  هاي شركت برقزيربنا )چگالی توان( و يا در دستورالعمل
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  4پیوست 

 حريقمبانی عمومی سیستم اعالم  4پ 

 كلیات 3-4پ 

تأمین ايمنی افراد، با هدف حفاظت جان افراد و نیز ها، توسعه حريق در ساختمانوقوع و نیز منظور جلوگیري از به

د. شوقیمت، سیستم اعالم حريق بکار گرفته میها و تجهیزات حساس گراناموال، مدارك، اسناد، دستگاهاز حفاظت 

  تم الزامی است:رعايت مبانی زير در طراحی اين سیس

طراحی سیستم اعالم حريق بايد بر اساس كاربري ساختمان و فضاهاي آن و درجه اهمیت و حساسیت  3-3-4پ 

 ساختمان و غیره انجام گیرد. 

و ده( كه با توجه به شرايط پذير )آدرسو آدرس (معمولیمتعارف )سیستم اعالم حريق عموماً به دو نوع  2-3-4پ 

گردد و بسته به نوع آن شامل انتخاب می ،و ساير عوامل ديگر ، كاربري ساختمانسطح زيربنا، هاي موجودسیستم

وري ها، ايزوالتور، هشداردهنده ناجزاء الزم از قبیل انواع دتکتورها، شستی، آژير يا زنگ، نشانگر نورانی، انواع اينترفیس

(Strobe Light( پانل تکراركننده ،)Repeater Panelپانل نما ،) يشگر، مدارهاي ارتباطی، مركز اعالم حريق و غیره

 باشد.می

اي كه عمل يکی از دتکتورها و يا مراكز سیستم اعالم حريق بايد از نوع تحت مراقبت دائم باشد و به گونه 1-3-4پ 

 هاي حريق و ساير اجزاء آن سبب اعالم حريق در مركز گردد.شستی

ي روزمحلی كه خارج از دسترس عموم است نصب شود و به طور شبانه مركز سیستم اعالم حريق بايد در 4-3-4پ 

 تحت مراقبت افراد كارآزموده باشد. 

ه بین كها كشیده شود و فقط در موارديكلیه مدارهاي سیستم اعالم حريق بايد مستقل از ساير سیستم 5-3-4پ 

ز مدارهاي سیستم تلفن براي اين منظور استفاده توان انشانی ارتباط وجود دارد، میمركز اعالم حريق و ايستگاه آتش

 كرد. كلیه مقررات شركت تلفن در اين مورد بايد رعايت شود. 

ها و بايد بر اساس كاربري فضاها، اتاق( zoneبندي حريق )زون= يا زونو بندي در هر ساختمان منطقه 6-3-4پ 

توسط طراحان و داري و مقاومت در مقابل حريق و غیره يا میزان پايها، كاركرد آن ناحیه در كل ساختمان اهمیت آن

از  نیز آن بنديمنطقهو بر اساس مباحث مرتبط با مقررات ملّی ساختمان انجام گیرد، طراحی سیستم اعالم حريق 

 تبعیت خواهد كرد. الذكر فوقبندي منطقه

رعايت موارد مرتبط در مبحث سوم : عالوه بر رعايت موارد اين پیوست در طراحی سیستم اعالم حريق 3يادآوري

 بندي حريق در ساختمان نیز بر اساس مبحث سوم خواهد بود.مقررات ملّی ساختمان الزامی بوده و منطقه

دهی هر يک از اجزاي سیستم اعالم پذير در طرح، آدرس: در صورت استفاده از سیستم اعالم حريق آدرس2يادآوري

 بندي حريق و غیره انجام گیرد.یاز سیستم منطقهحريق بايد بر اساس فضاها، طبقات، ن

بندي هاي ورودي و خروجی هر منطقهپذير، در محلبینی ايزوالتور در سیستم اعالم حريق آدرس: پیش1يادآوري

 باشد مشروط بر اينکه هر يک از اجزاي سیستم اعالم حريق فاقد ايزوالتور باشد.حريق الزامی می

بايد بر اساس متعارف زون در سیستم اعالم حريق منطقه يا سطح پوشش يک حداكثر مساحت يا  7-3-4پ 

 استانداردهاي معتبر انتخاب شود. 
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ده( پذير )آدرسحداكثر مساحت يا سطح پوشش يک لوپ در يک ساختمان با سیستم اعالم حريق آدرس 8-3-4پ 

 بايد بر اساس استانداردهاي معتبر انتخاب شود. 

ها و غیره و نصب شده در يک زون سیستم اعالم حريق متعارف از قبیل دتکتورها، شستیتعداد اجزاي  9-3-4پ 

هاي سازنده معتبر سیستم هاي پیشنهادي شركتها و روشهمچنین سطح مقطع مدار يک زون بر اساس توصیه

 گردد.انتخاب می

ا، هر از قبیل دتکتورها، شستیپذيسیستم اعالم حريق آدرس( Loop)تعداد اجزاي نصب شده در يک لوپ  31-3-4پ 

هاي روش ها وو غیره و همچنین سطح مقطع مدار يک لوپ بر اساس توصیه هاي تکراركننده، نمايشگرها، پنلاينترفیس

 گردد.هاي سازنده معتبر سیستم انتخاب میپیشنهادي شركت

حريق، تخلیه دود، تخلیه افراد براي سیستم اعالم  حريق و نیز هايی كه سناريوي مشخصدر ساختمان 33-3-4پ 

باشد. مركز اعالم حريق، اجزاي سیستم اعالم حريق و نوع آن بايد توانايی  تعريف و مشخص شدهساختمان و غیره 

 كردن سناريوي فوق را داشته باشد. عملیاتی

، خطی، كابلی ، تركیبی، گازي،دودي ،حرارتی انواع دتکتورهاي  ،دتکتورهاي سیستم اعالم حريق شامل 32-3-4پ 

 دد. گرباشد كه با توجه به نیاز و كاربري فضا، انتخاب میاي، دتکتور با حساسیت بسیار باال و غیره میشعله

يد با ،استانداردهاي معتبر تعیین گرديدهكه در عملکرد هريک از انواع دتکتورها  حدودسطح پوشش و  31-3-4پ 

 توسط طراح رعايت گردد. 

دور ها محل نصب آندتکتورهايی كه در مدار اعالم حريق براي تشخیص شرايط شانگر نورانی بینی نپیش 34-3-4پ 

 باشند، الزامی است.میغیرقابل رويت يا از دسترس و 

هاي روكار سقفی، دورترين نقطه از ديوارهاي اطراف، هاي هوا، چراغفاصله دتکتورها از هم، موانع، دريچه 35-3-4پ 

كه در استانداردهاي معتبر تعیین كننده دود و حرارت دتکتور از سقف و غیره قسمت حسديوارها، ارتفاع نصب 

 گرديده، بايد توسط طراح رعايت گردد.

 باشد. متر می 5/3حداكثر فاصله نصب دتکتور از در كابین آسانسورها در طبقات  36-3-4پ 

 بر اساس استانداردهاي معتبر انجام گیرد.بینی دتکتور براي سقف كاذب و همچنین كف كاذب بايد پیش 37-3-4پ 

 د. نشده در داخل سقف و كف كاذب بايد قابل دسترس باشدتکتورهاي نصب

هاي سیستم اعالم حريق بايد از نوع پايدار در مقابل حريق بوده و بر اساس استانداردهاي معتبر كلیه كابل 38-3-4پ 

ع و غیره بايد با هماهنگی سازندگان معتبر سیستم اعالم حريق تولید شده باشد. مشخصات اين كابل از نظر سطح مقط

 انتخاب گردد. ها، آن و يا طبق دستورالعمل

ها تا سقف بندي تقسیم شده باشند و ارتفاع باالي آنفضاهايی كه توسط جداكننده )پارتیشن( و يا قفسه 39-3-4پ 

 طور جداگانه با دتکتور پوشش داده شود. مت بايد بهاستانداردهاي معتبر باشد، هر قستعیین شده كمتر از مقدار 

ر عنوان يک ديوابه  ،گرددعنوان مانع تعريف میف كه در استانداردهاي معتبر به سق برآمدگی زيراندازه  21-3-4پ 

 بايد به عنوان فضاهاي مجزا به حساب آيد.  اطراف اين برآمدگیو فضاهاي  شدهجداكننده محسوب 

استانداردهاي  بر اساسبايد  و غیره حداقل ارتفاع نصب دتکتورهاي دودي، حرارتی، تركیبی حداكثر و 23-3-4پ 

 انتخاب گردد. تعیین گرديده، كه معتبر 
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هاي سقف بايد يک رديف از دتکتورها در باالترين دار دوطرفه عالوه بر ساير قسمتهاي شیبدر سقف 22-3-4پ 

  سقف در نظر گرفته شود.نقطه خط رأس 

هاي سقف بايد يک رديف از دتکتورها در باالترين طرفه عالوه بر ساير قسمتدار يکهاي شیبدر سقف 21-3-4پ 

  در نظر گرفته شود.نقطه و با رعايت حداقل فاصله از ديوار جانبی 

و  رفاصله دتکتورهاي حرارتی، دودي و تركیبی بايد بر اساس ارتفاع فضاي نصب و ساير عوامل موثر ديگ 24-3-4پ 

 استانداردهاي معتبر انتخاب گردد.  براساس

تاسیسات مکانیکی( در انتخاب محل نصب و اي موجود در فضا )ناشی از سیستم هوارسانی جريان هو 25-3-4پ 

لذا به منظور تامین كاركرد مناسب دتکتورها رعايت استانداردهاي معتبر باشد، فضا موثر میتعداد دتکتورهاي موردنیاز 

  ت.الزامی اس

هاي هاي فرار و خروجیها، پلهپلهدر ورودي راه عالوه بر راهروها و سرسراها،نصب شستی اعالم حريق  26-3-4پ 

 اضطراري الزامی است. 

 هاي بسته الزامی است.پلهراهكلیه نصب دتکتور اعالم حريق در سقف قسمت خروجی  27-3-4پ 

  .باشدروكار و يا نیمه توكار نصب صورت ؤيت بوده و بهشستی اعالم حريق بايد به آسانی قابل ر 28-3-4پ 

هاي اعالم حريق بايد حداكثر فاصله پیمايش افراد تا رسیدن به آن و در انتخاب محل نصب شستی 29-3-4پ 

 كه در استانداردها تعیین گرديده، مدنظر قرار گیرد.هاي اعالم حريق در راهروها از يکديگر همچنین فاصله شستی

ايد ها بمشخصات و محل نصب زنگ، آژير و يا هر سیستم شنیداري اعالم حريق، در ساختمانبینی پیش 11-3-4پ 

درها، ديوارها و غیره كه در استانداردهاي  ،بر اساس شدت صوت مورد نیاز و با احتساب، افت شدت صوت ناشی از فاصله

 شود.معتبر تعیین گرديده، انتخاب 

 در فضاها بايد الزامات استانداردهاي معتبر (Strobe Light)سیستم هشداردهنده نوري  در صورت نیاز به 13-3-4پ 

 رعايت گردد.  در اين خصوص

هاي بر اساس نیاز سیستم هاآنهاي اينترفیس در سیستم اعالم حريق و محل مورد نیاز نصب دستگاه 12-3-4پ 

ال با كانال برگشت هوا و كان یدر سیستم هوارسان و همچنین دتکتورهاي كانالیتاسیسات برقی، مکانیکی و غیره 

 ها در نظر گرفته شود.ها و نیاز آنماهنگی با ساير طراحان سیستمهبا بايد و غیره تخلیه دود 

گیري از هوا به واسطه مکش هوا(، در طراحی سیستم دتکتور خیلی حساس دودي )با سیستم نمونه 11-3-4پ 

 ها الزامی است.بر آنرعايت دستورالعمل سازندگان معت

( عمل نمايد، Stand aloneمركز سیستم اعالم حريق بايد به عنوان يک واحد مستقل و متکی به خود ) 14-3-4پ 

هاي ديگر از جمله هاي مورد نیاز از اين سیستم بايد از طريق مركز و با مدارهاي واسطه به سیستمها و كنترلفرمان

 متصل گردد.مرتبط و و غیره  (BMSهاي مديريت ساختمان )سیستم
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 هاي مرتبط با سیستم اعالم حريقسیستم 2-4پ 

هايی گذاري، افزايش امنیت و غیره سیستماهمیت، میزان سرمايه شرايط،ها با توجه به نوع كاربري، زيربنا، در ساختمان

شود تا ق با آن سیستم مرتبط میسیستم اعالم حري ،عالوه بر عملکرد خود ،شود كه به هنگام حريقدر نظر گرفته می

و اسناد موجود در ساختمان  مداركصدمات و خسارت به اموال و دارايی، جان افراد، تجهیزات گران قیمت و حساس، 

 .به حداقل برسدخطرهاي ناشی از حريق نیز  ،و با افزايش حاشیه ايمنی نشدهوارد 

 21مرتبط جدول شماره ها در بعضی از سیستم ،الزم ملکردو عارتباط تامین اين  متعارفهاي اعالم حريق در سیستم

در سیستم اعالم حريق  الزم هايعملکردارتباط و گردد، ولی تامین اين ناپذير و يا با مشکالت زيادي همراه میامکان

ستم سی ين نوعافزارهاي بکارگرفته شده در مركز و اجزاء اافزارها و سختعموماً با توجه به تکنولوژي و نرمپذير آدرس

( و غیره data)و داده (، ارسال اطالعات Interfaceاز طريق اينترفیس ) اتگردد. اين ارتباطپذير می، امکانحريقاعالم

 گردد.حاصل می

 رقی،بهاي تاسیسات هاي عمده مرتبط با سیستم اعالم حريق كه ممکن است در طرحسیستم ،با توجه به نکات فوق

تامین خصوص  تمهیدات الزم درذكر گرديده و الزامی است كه  21شماره در جدول  باشد. مکانیکی و غیره موجود

آن در  و يا نیاز به يوي حريق تعريف شده براي ساختمانبراساس سنار، با سیستم اعالم حريقها ارتباط اين سیستم

 نظر گرفته شود.
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 م حريقهاي مرتبط با سیستم اعالسیستم  -21جدول 

 نحوه تامین ارتباط و تمهیدات الزم عملكرد سیستم مرتبط سیستم مرتبط با سیستم اعالم حريق

 توزيع برقتابلوهاي 
برقراري تغذيه و يا قطع تغذيه برق تابلو يا 

 مدارهاي تغذيه طبق نیاز و يا سناريوي حريق
 مدارهاي فرمان و اجزاء الزم

 سیستم كنترل تردد

ها از طريق ا و باز شدن آنقطع فرمان قفل دره

مركز سیستم در مسیرهاي فرار و تخلیه افراد و 

 باز )حالت باز( آتششدن درهاي بسته

ارسال اطالعات ارتباطی الزم به مركز 

 سیستم مرتبط

 سیستم اعالم و هشدار سرقت
برقراري يا قطع فرمان از طريق مركز سیستم و يا 

 طبق سناريوي حريق

اطی الزم به مركز ارسال اطالعات ارتب

 سیستم مرتبط

 سیستم تلويزيون مدار بسته
زير نظر گرفتن و فعال شدن سويیچ هاي منطقه 

 وقوع حريق

ارسال اطالعات ارتباطی الزم به مركز 

 سیستم مرتبط

 اعالم خطرو سیستم صوتی 
پخش اعالم خطر در منطقه حريق و يا مناطق 

 ديگر طبق نیاز

به مركز  ارسال اطالعات ارتباطی الزم

 سیستم مرتبط

 آسانسورها

فرمان هدايت به همکف، باز شدن در آسانسورها 

براي تخلیه افراد و آماده بکار شدن و دريافت 

 آسانسور آتش نشانفرمان 

هاي فرمان و يا مدارهاي ارتباطی، رله

ارسال اطالعات ارتباطی الزم به تابلوي 

 كنترل آسانسورها

 برقیپلکان
 هابرقی و فعالیت مجدد آنمتوقف شدن پلکان

 طبق سناريوي حريق

هاي فرمان مدارهاي ارتباطی و رله

 رقیبمرتبط با تابلوي كنترل پلکان

 دستگاه هوارسان

هوارسان و يا برقراري  توقف كار كردن دستگاه

شرايط كاركرد مجدد آن، بر اساس سناريوي 

تخلیه دود و شرايط سیستم و همچنین سناريوي 

 حريق

ور كانال برگشت هوا و يا تخلیه دتکت

هوا، رله هاي فرمان و مدارهاي ارتباط 

 با تابلو تغذيه برق هوارسان

 فعال شدن فن سیستم تامین هواي فشار مثبت سیستم تامین هواي فشار مثبت

فرمان با تابلو  یرله و مدار ارتباط

تغذيه برق فن سیستم تامین هواي 

 فشار مثبت

 شدن فن سیستم تخلیه دود بهنگام حريقفعال  سیستم تخلیه دود
رله و مدار ارتباط فرمان با تابلو تغذيه 

 برق فن سیستم تخلیه دود

دمپرهاي موتوري كانال هاي هوا براي 

 جلوگیري از نفوذ دود و حريق
 بسته شدن دمپرهاي موتوري به هنگام حريق

رله و مدار ارتباط فرمان با دمپر 

 موتوري

 اختمانگاز شهري ورودي به س
از طريق شیر حريق قطع گاز شهري به هنگام 

 برقی ورودي گاز
 رله و مدار ارتباطی فرمان با شیر برقی

سیستم اطفاء حريق مركزي توسط گاز 

(FM200 و غیره) 

شروع كار سیستم اطفاء حريق پس از فعال شدن 

ته و نیز بس سیستم و شیرهاي كنترل گاز اطفاء

 آن فضا هاي هواي شدن دمپرهاي كانال

رله و مدار ارتباطی فرمان سیستم 

كنترل از طريق، مركز اعالم حريق 

سیستم دتکتور نیز متعارف محلی و 

 خیلی حساس دودي
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 نحوه تامین ارتباط و تمهیدات الزم عملكرد سیستم مرتبط سیستم مرتبط با سیستم اعالم حريق

اكسید سیستم اطفاء حريق مركزي دي

 (2COكربن )

ر سیستم اطفاء حريق پس از فعال شروع كا

شدن سیستم و شیرهاي كنترل سیستم 

 (2COاكسید كربن )دي

رله و مدار ارتباطی فرمان از طريق 

سیستم كنترل و مركز اعالم حريق 

 متعارف محلی

 سیستم اطفاء حريق مركزي پودري

شروع كار سیستم اطفاء حريق پس از 

فعال شدن سیستم و شیرهاي كنترل 

 فاء حريق پودريسیستم اط

رله و مدار ارتباطی فرمان از طريق 

سیستم كنترل و مركز اعالم حريق 

 متعارف محلی

سیستم اطفاء حريق توسط آب 

 نوع خشک -)اسپرينکلر(

شروع كار سیستم اطفاء حريق پس از 

 فعال شدن سیستم و شیرهاي كنترل آب

رله و مدار ارتباطی فرمان از طريق مركز 

ستم و شیرهاي كنترل اعالم حريق به سی

 آب

سیستم اطفاء حريق توسط آب 

 نوع تر –)اسپرينکلر( 

شروع كار سیستم اطفاء حريق پس از وقوع 

 حريق

مدارهاي ارتباطی سنسورهاي فشار، 

شیرهاي كنترل از طريق رله و جريان آب 

 به مركز اعالم حريق

 نشانیسیستم پمپاژ آب آتش

 بهنشانی هاي آب آتششروع به كار پمپ

هنگام حريق پس از فعال شدن فرمان 

 هااندازي پمپراه

رله و مدار ارتباطی فرمان، تابلو كنترل و 

 ها از طريق مركز اعالم حريقتغذيه پمپ

 پرده حريق و دود

فعال شدن مکانیزم جهت باز كردن پرده 

حريق و دود توسط سیستم كنترل پس از 

 وقوع حريق و يا طبق سناريوي حريق

ار ارتباطی فرمان با سیستم رله و مد

 كنترل مکانیزم باز شدن پرده

سیستم مديريت هوشمند ساختمان 

(BMS) 

، رسال اطالعات مربوط به وقوع حريقا

منطقه حريق، مکان حريق و نیز اعالم 

حريق توسط مركز اعالم حريق به مركز 

BMS  و يا صدور فرمان و يا اطالعات الزم

ير به سا BMSديگر از مركز سیستم 

ها بر اساس شرايط طرح و يا سیستم

 سناريوي حريق

ارتباط مركز اعالم حريق با مركز سیستم 

BMS ( و ارسال اطالعات و دادهdata )

مورد نیاز با استفاده امکانات و پروتکل 

استاندارد و مشترك بین دو مركز، جهت 

 هاتجمیع آن

 

از رله كمکی و است ، عبارت هاي اعالم حريق متعارفیستمدر س 21يادآوري : منظور از عنوان رله در جدول شماره 

 باشد.( میInterface، اينترفیس )پذيرهاي اعالم حريق آدرسسیستم در
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   5پیوست 

 مبانی عمومی بانك خازن 5پ

 كلیات 3-5پ 

اختمان س ی، مکانیکی و غیرههاي تاسیسات برقهاي الکتريکی درسیستمبه دلیل وجود بعضی از تجهیزات و دستگاه

هاي الکترونیکی و يا هر وسیله ديگري كه عامل هاي تخلیه در گاز، بعضی از دستگاهمانند موتورهاي الکتريکی، المپ

توان از خازن )بانک خازن( جهت افزايش ضريب توان، كاهش جريان گردد، می تاسیسات برقیايجاد جريان راكتیو در 

 بدين منظور، بايستی موارد زير مدنظر قرار گیرد:و راكتیو و افزايش ظرفیت مدار استفاده كرد 

 مصرف برق و نیزهاي بیشتر كننده متحمل پرداخت هزينهگردد كه مصرفكاهش توان راكتیو باعث می 3-3-5پ 

 نگردد.آن جريمه توان راكتیو بیش از مقدار تعیین شده 

 گردد.اصالح شده آن محاسبه میتوان ضريب و ظرفیت بانک خازن بر اساس مقدار ضريب توان اولیه  2-3-5پ 

كلید خودكار  ،بانک خازن و تابلو آن شامل تعدادي خازن با ظرفیت مشخص )پله خازن(، رگوالتور بانک خازن 1-3-5پ 

 باشد.بانک خازن می يوسیله حفاظتی مدار پله خازن و وسیله حفاظتی كل تابلو ،مغناطیسی )كنتاكتور(

هاي آن و همچنین حفاظت بانک خازن و مدار پله خازن و ساير پله و بانک خازن ابل تغذيهدر انتخاب اندازه ك 4-3-5پ 

 (، اثر جريان هجومی بايد مدنظر قرار گیرد.1-3-5اجزاء آن )پ 

هاي موجود در بانک خازن توسط دستگاه رگوالتور بانک خازن، در اثر وارد و يا خارج شدن پلهاصالح ضريب توان  5-3-5پ 

 گیرد.انجام می

( و يا كلیدهاي HRCهاي آن در مقابل اتصال كوتاه بايد از فیوزهاي چاقويی )جهت حفاظت بانک خازن و پله 6-3-5پ 

 خودكار اتوماتیک محدودكننده جريان استفاده گردد.

، گازي، كمپکت و يا هاي فلورسنت معمولیهاي تخلیه در گاز )از قبیل المپبا توجه به گستردگی استفاده از المپ 7-3-5پ 

هاي غیرخطی از كنندهدر سیستم روشنايی و همچنین مصرف LEDهاي بخار سديم، بخار جیوه، متال هالید و غیره( و چراغ

( VSD=Variable Speed Device) ( و ياDrive) موتورها (، سیستم سرعت متغیرUPSهاي برق بدون وقفه )قبیل دستگاه

 مونیک وركه موجب ايجاد ها تاسیسات برقی(، منابع تغذيه الکترونیکی و غیره در Soft Starter) ي برقیانداز نرم موتورهاراه

 ولت انتخاب گردد. 441گردد، الزامی است كه ولتاژ كار خازن و بانک خازن حداقل نهايتاً باعث باال رفتن سطح ولتاژ می

 برقیبرداري از تاسیسات ک خازن پس از بهرهاستفاده و يا عدم استفاده از فیلترهاي حذف هارمونیک در بان 8-3-5پ 

 قابل تعیین است.ها گیري میزان هارمونیکساختمان و اندازه

و شرايط ها ها، ولتاژ كار بانک خازن متناسب با مقدار هارمونیکدر صورت استفاده از فیلترهاي حذف هارمونیک 9-3-5پ 

 گردد.محاسبه و انتخاب میالزم، 

مربوط به برق شهر و برقی طراحی تابلوهاي  ،ساختمان برقیود مولد برق اضطراري در تاسیسات در صورت وج 31-3-5پ 

ارج خ مدار،كننده بانک خازن به هنگام استفاده از مولد برق اضطراري از گیرد كه مدار تغذيه انجاممولد برق اضطراري بنحوي 

 گردد. 
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    6پیوست 

 كتريكی در برابر نفوذ رطوبت اشیاء خارجیدرجه حفاظت بدنه لوازم و تجهیزات ال 6پ 

 كلیات  3-6پ 

موسسه  2161مطابق استاندارد شماره  درجه حفاظت لوازم و تجهیزات الکتريکی در برابر نفوذ رطوبت و اشیاء خارجی

 بنديها طبقهاز جمله چراغ« ها در لوازم الکتريکیبندي درجات حفاظت پوششطبقه» استاندارد ايران تحت عنوان

باشد كه عموماً با يک عدد دو رقمی میدو درجه حفاظت داراي IP (International Protection )شماره شود، می

دار و يا نفوذ اجسام و اشیاء هاي برقهمراه است، رقم مشخصه اول كه درجه حفاظت اشخاص در برابر تماس با قسمت

وم كه درجه حفاظت در برابر آب و رطوبت را نشان دهد، و رقم مشخصه ددار را نشان میخارجی به محفظه برق

 شود.نشان داده می IPxxدهد و بصورت می

و  23ر جداول شماره دها ها و میزان حفاظت آنبه شرح مختصر آنرقم مشخصه اولین و دومین مقادير  3-3-6پ 

 منعکس گرديده است. 22

برابر استاندارد در برابر نفوذ اجسام و اشیاء خارجی ه میزان حفاظت تعیین شده به وسیله اولین رقم مشخص -23جدول 

  IEC 529ايران و  2868

رقم مشخصه 

 اول

 میزان حفاظت

 جزئیات نوع حفاظت ايجاد شده بوسیله پوشش دستگاه شرح مختصر

 اي نداردحفاظت ويژه حفاظت نشده 0

1 
حفاظت در برابر اجسام سخت 

 مترمیلی 51بزرگتر از 

اي اعضاي بزرگ بدن انسان مانند دست )ولی فاقد حفاظت در داراي حفاظت بر

 متر قطرمیلی 51برابر دسترسی عمدي(. داراي حفاظت براي اجسام بیش از 

2 
حفاظت در برابر اجسام سخت 

 مترمیلی 32بزرگتر از 

متر متجاوز میلی 11داراي حفاظت براي انگشتان يا اجسامی كه طول آن از 

 مترمیلی 32راي اجسام سخت با قطر بیش از نباشد. داراي حفاظت ب

3 
حفاظت در برابر اجسام سخت 

 مترمیلی 5/2بزرگتر از 

 5/2ها و غیره با قطر يا با ضخامت بیش از داراي حفاظت براي ابزارها، سیم

 مترمیلی 5/2متر، داراي حفاظت براي اجسام سخت با قطر بیش از میلی

4 
حفاظت در برابر اجسام سخت 

 مترمیلی 5/3گتر از بزر

متر. داراي ها با ضخامت بیش از يک میلیها يا تسمهداراي حفاظت براي سیم

 مترمیلی 5/3حفاظت براي اجسام سخت با قطر بیش از 

5 
از نفوذ گرد و غبار به درون دستگاه كامالً جلوگیري نشده است لیکن گرد و  حفاظت در برابر گرد و غبار

 شود.كار دستگاه ايجاد اختالل كند وارد نمی غبار به میزانی كه در

6 
غیرقابل نفوذ در برابر گرد و 

 غبار
 كند.گونه گرد و غباري نفوذ نمیهیچ
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برابر استاندارد )حفاظت در برابر آب و رطوبت( میزان حفاظت تعیین شده به وسیله دومین رقم مشخصه  -22جدول 

 IEC 529ايران و  2868

 رقم مشخصه دوم
 ان حفاظتمیز

 جزئیات نوع حفاظت ايجاد شده بوسیله پوشش دستگاه شرح مختصر

 اي نداردحفاظت ويژه حفاظت نشده 0

 آوري نداردچکیدن آب )ريزش عمودي قطرات( اثر زيان حفاظت شده در برابر چکیدن آب 1

2 
حفاظت شده در برابر چکیدن آب با زاويه 

 درجه 35انحراف تا 

درجه اثر  35پوشش با زاويه انحراف تا قطرات عمودي آب بر 

 آور نخواهد داشتزيان

 حفاظت شده در برابر پاشیدگی آب 3
درجه از وضع قائم اثر  61بارش آب به صورت پاشیدگی تا زاويه 

 آور نداردزيان

 حفاظت شده در برابر ترشح آب 4
آور نخواهد آب ترشح شده از هر سو به پوشش دستگاه اثر زيان

 داشت

 حفاظت شده در برابر فوران آب 5
كن از هر سو به پوشش دستگاه پخشآب پرتاب شده توسط آب

 آور نداردزيان

 حفاظت شده در برابر امواج دريا 6
آب حاصله از امواج درياي طوفانی يا فوران شديد آب نبايد به 

 آور نداردمقدار زيان

7 
ورشدن حفاظت شده در برابر اثرات غوطه

 در آب

كه پوشش دستگاه در شرايط معینی از فشار و زمان در یهنگام

آوري در آن شود نبايد نفوذ آب به مقدار زيانور میآب غوطه

 پذير باشد.امکان

8 
حفاظت شده در برابر فرورفتگی در 

 زيرآب

تجهیزات براي فرورفتگی مداوم در زيرآب در شرايطی كه به 

 شود مناسب است.وسیله سازنده مشخص می

بندي شود. هر چند در انواع معینی از تجهیزات، اين دآوري: معموالً اين بدان معنی است كه تجهیزات به طور غیرقابل نفوذي آبيا

 آور نخواهد داشت.شود كه آب ممکن است داخل شود اما اثر زيانطور استنباط می
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براي حفاظت اشخاص و نیز  IECر و تعريف مقادير رقم مشخصه اول و دوم، درجه حفاظت، شرح مختص 2-3-6پ 

 گرديده است.منعکس  24و  21هاي ماشین دوار در جداول شماره حفاظت قسمت

هاي دَوار و در داخل دستگاه هاي ماشینبراي حفاظت اشخاص و نیز حفاظت قسمت IPرقم اول مشخصه  -21جدول 

(IEC 34-5) 

 IECتعريف  شرح مختصر درجه و نوع حفاظت شماره

 اي وجود نداردگونه حفاظت ويژههیچ ماشین بدون حفاظت نظر كردنقابل صرف 0

1 
ها و ساير اعضاي دست

 مشابه بدن انسان

ماشین در برابر اجسام جامد خارجی با 

 متر حفاظت داردمیلی 51قطر بیش از 

داراي حفاظت در برابر تماس تصادفی يا نزديک شدن 

بدون حفاظت در اعضاي بدن انسان مانند دست )ولی 

برابر دسترسی عمدي( و اجسام جامد خارجی با قطر 

دار يا متحرك هاي برقمتر با قسمتمیلی 51بیش از 

 در داخل بدنه دستگاه

2 
انگشتان يا ساير وسايل 

 مشابه

ماشین در برابر اجسام جامد خارجی با 

 متر حفاظت داردمیلی 32قطر بیش از 

ن انگشتان يا ساير داراي حفاظت در برابر نزديک شد

متر تجاوز نکند میلی 11اجسام مشابه كه طول آن از 

متر با میلی 32و اجزاي اجسام جامد با قطر بیش از 

 دار يا متحرك در داخل بدنه دستگاههاي برققسمت

 هاابزار يا سیم 3
ماشین در برابر اجسام جامد با قطر بیش 

 متر حفاظت داردمیلی 5/2از 

ر برابر تماس يا نزديک شدن ابزار يا داراي حفاظت د

هاي متر با قسمتمیلی 5/2ها با قطر بیش از سیم

 برقدار يا متحرك در داخل بدنه دستگاه

 هاسیم 4
ماشین در برابر اجسام جامد با قطر بیش 

 متر حفاظت دارداز يک میلی

ا هداراي حفاظت در برابر تماس يا نزديک شدن سیم

متر و اجزاي یش از يک میلیيا نوارهايی به قطر ب

متر با اجسام جامد با قطر بیش از يک میلی

 دار يا متحرك در داخل بدنه دستگاههاي برققسمت

 ماشین در برابر گرد و خاك حفاظت دارد گرد و خاك 5

شود از ورود گرد و خاك به طور كامل جلوگیري نمی

ولی گرد و خاك نیز به مقداري كه براي اختالل در 

ر رضايتبخش ماشین كافی باشد وارد دستگاه كا

 نخواهد شد.
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 (IEC 34-5هاي دَوار )آور نفوذ آب به ماشینبراي حفاظت در برابر اثرات زيان IPرقم مشخصه دوم مشخصه  -24جدول 

 IECتعريف  شرح مختصر درجه و نوع حفاظت شماره

 ظت ويژه اي وجود نداردگونه حفاهیچ ماشین بدون حفاظت نظر كردنقابل صرف 0

 حفاظت در برابر قطرات آب 1
ماشین در برابر قطرات آب حفاظت 

 .دارد

قطرات آب كه به طور عمودي بر روي ماشین فرو 

 .باري نخواهد داشتگونه اثر زيانافتد هیچمی

2 
حفاظت در برابر قطرات آب 

 )ماشین در حالت انحراف(

درجه  35ماشین با انحراف حداكثر 

 .رابر قطرات آب حفاظت دارددر ب

قطرات عمودي آب بر روي ماشینی كه حداكثر 

درجه نسبت به وضعیت عادي آن منحرف  35

 .باري نخواهد داشتگونه اثر زيانشده باشد، هیچ

3 
حفاظت در برابر قطرات به 

 صورت باران

ماشین در برابر قطرات به صورت 

 .باران حفاظت دارد

ن و با زاويه حداكثر قطرات آب كه به صورت بارا

درجه نسبت به خط قائم بر روي دستگاه فرود  61

 .آوري نخواهد داشتآيد اثر زيان

4 
شدن حفاظت در برابر پاشیده

 آب

ماشین در برابر پاشیده شدن آب 

 .حفاظت دارد

آبی كه از هر جهت بر روي ماشین پاشیده شود 

 .گونه اثر سويی بر آن نخواهد داشتهیچ

 برابر فوران آب حفاظت در 5
ماشین در برابر فوران آب با فشار 

 .حفاظت دارد

ر گونه اثفوران آب از هر نوزل و از هر جهت هیچ

 .داشتآور بر روي ماشین نخواهد زيان

 حفاظت در برابر موج 6
ماشین در برابر درياهاي طوفانی 

 .حفاظت دارد

هاي قوي و با آب درياهاي طوفانی يا آب فواره

كه اثر سوء بر دستگاه باقی گذارد، طوري فشار، به

 .وارد آن نخواهد شد

7 
حفاظت در برابر فرورفتن در 

 آب

ماشین در برابر فرورفتن در آب 

 .حفاظت دارد

اگر ماشین در شرايط مشخصی از فشار و زمان در 

آور وارد ماشین آب فرو رود آب به صورت زيان

 .نخواهد شد

8 
حفاظت در برابر فرورفتن 

 حدود در آبنام

ماشین در برابر فرورفتن دايم در 

 .آب حفاظت دارد

ه كماشین براي فرو رفتن دايم در آب در شرايطی

 شود مناسب است.ه سازنده مشخص میبوسیل
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  7پیوست 

 هاي برقحريم شبكه 7پ 

 كلیات 3-7پ 

 ت میدان الکترومغناطیسی خطوطاي ايمن براي جلوگیري از اثراهاي برق به منظور ايجاد فاصلهرعايت حريم شبکه

اي هگرفتگی و احتراز از خطرات، خسارات، صدمات احتمالی شبکهبرق، فاصله ايمن از نظر برق هايانتقال و شبکه

ها برداري و تعمیرات اين شبکهها و غیره و همچنین ايجاد امکان دسترسی مداوم در بهرهرسانی به افراد، ساختمانبرق

 باشد.الزامی می

 حريم شبكه برق 2-7 پ

 هاي برق به قرار زير است:حريم شبکه

 (43و  41( )اشكال a) حريم زمینی 3-2-7پ 

هاي جانبی خط هوايی روي زمین كه عرض هر يک حريم زمینی شامل دو نوار در سطح زمین متصل به تصوير هادي

 مراجعه شود. 43و  41هاي مارهاشکال شآمده است، براي اين منظور به  25از اين دو نوار در جدول شماره 

 حريم زمینی -25جدول 

 ولتاژ رديف              

 ولتاژ حريم

كمتر از 

 ولت 3111

ولت تا  3111

 كیلوولت 21

11 

 كیلوولت

61 

 كیلوولت

312 

 كیلوولت

211 

 كیلوولت

411 

 كیلوولت

765 

 كیلوولت

 متر 25 متر 34 متر 9/33 متر 9 متر 1 متر 5/1 متر 3/2 متر 1/3 (a) حريم زمینی

 (43و  41( )اشكال b,c) حريم هوايی 2-2-7پ 

 شود:حريم هوايی شامل دو حريم افقی و عمودي در اطراف هادي در هوا بوده كه فواصل آن به شرح زير تعريف می

 (43و  41( )اشكال cحريم افقی ) 3-2-2-7پ 

 آمده است. 26شماره در جدول  و همچنین 43و  41اشکال  افقی در هوا از طرفین هادي كه درفاصله 

 (43و  41( )اشكال bحريم عمودي ) 2-2-2-7پ 

 آمده است. 26شماره و همچنین در جدول  43و  41اشکال فاصله عمودي در هوا از طرفین هادي كه در 

 حريم هوايی -26جدول 

رديف ولتاژ                

 حريم

كمتر از 

 ولت 3111

ولت تا  3111

 كیلوولت 21

11 

 ولتكیلو

61 

 كیلوولت

312 

 كیلوولت

211 

 كیلوولت

411 

 كیلوولت

765 

 كیلوولت

 متر 21 متر 9 متر 5/6 متر 5/4 متر 1 متر 5/1 متر 3/2 متر 1/3 (c) حريم افقی

 متر 35 متر 31 متر 1 متر 7 متر 6 متر 5/1 متر 3/2 متر 1/3 (b) حريم عمودي

حريم زمینی در موارد خاص كه اعمال حريم زمینی ممکن يا جايگزين حريم هوايی به جاي  و: استفاده 3يادآوري

دشوار باشد مانند عوارض طبیعی، جنگل و كوه و دره و غیره در مسیر خط هوايی به صورت موردي و با تصويب و 

 از حريم زمینی هم الزامی است. %11در اين حالت رعايت   باشد.پذير میصدور مجوز شركت برق امکان
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هاي برق مستغرق در آب و يا مدفون در زمین كه امکان تداخل و تالقی با ساختمان داشته كابل : حريم2يادآوري 

 هاي شركت برق در نظر گرفته شود.باشد بايد طبق دستورالعمل

: هرگونه احداث بنا و ايجاد تاسیسات صنعتی، مسکونی، مخازن و تاسیسات دامداري و يا باغ و يا درختکاري 1يادآوري

( ممنوع 43و  41هاي شماره ( خطوط توزيع و انتقال نیروي برق )شکلb-c( و هوايی )aحريم زمینی ) در مسیر و

 است.

: اقداماتی از قبیل زراعت فصلی و كاشت درختان كم ارتفاع و احداث شبکه آبیاري و اقداماتی كه در سطح 4يادآوري

رق خط هوايی ايجاد ننمايد با اجازه كتبی زمین انجام گیرد مشروط به اينکه مانعی براي دسترسی به خطوط ب

 باشد.اي بالمانع میهاي برق منطقهشركت

 (43و  41باشد. )اشکال شماره (، جزو حريم زمینی میa: حدفاصل بین دو نوار طرفین خط هوايی )5يادآوري

ط تلفن و مخابرات، هاي توزيع برق شهري و همچنین خطوهاي زمینی در شبکه: فاصله خطوط هوايی و كابل6يادآوري

 باشد.هاي مربوطه میهاي شركتآهن و غیره تابع ضوابط و دستورالعملرسانی، راههاي آب، گاز و سوختلوله

هاي توزيع برق در داخل و محوطه ساختمان با تاسیسات آب و گاز رعايت : در خصوص حريم و فاصله شبکه7يادآوري

 است. مباحث مقررات ملّی ساختمان مربوطه الزامی
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 كیلوولت(  11و  21، 33خط هوايی فشار متوسط ) -41شكل 

 

 

 كیلوولت و باالتر( 61خط هوايی فشار قوي ) -43شكل 
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  8پیوست 

 انگلیسی –واژه نامه فارسی  8پ

 

 Addressable ده(پذير )آدرسآدرس

 Functional Earthing-FE اتصال زمین عملیاتی

 Protective Earthing-PE اتصال زمین حفاظتی

 Over Voltage اضافه ولتاژ

 Metering گیري اندازه

 Interface اينترفیس

 Unintratable Power Supply = UPS برق بدون وقفه

 Electric Shock گرفتگیبرق

 Surge Protective Device-SPD برقگیر حفاظتی

 No Brake بدون وقفه

 Patch panel پچ پانل

 Electrical Installation (of Building) ات الکتريکیسسیات

 Timer تايمر

 Automatic Change Over تبديل اتوماتیک

 Setting تنظیم

 Integeration تجمیع

  (Electrical Equipment) تجهیزات الکتريکی

  Hand Held Equipme تجهیزات دستی

  Fixed Equipment تجهیزات نصب ثابت

 Internet Protocol Base-IP Base (IPل اينترنت )تحت تحت پروتک

 Electromagnetic Interfrence تداخل امواج الکترومغناطیس

  Main Earting Terminal Or Main Earting Bar ترمینال اصلی زمین

(Ground Bus) 
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 Single mode تک مود

  Indirect Contact تماس غیر مستقیم

 Fire Phone نشانتلفن آتش

 Television - TV تلويزيون

 Closed Circuit Television = CCTV تلويزيون مداربسته

 Adjusting تنظیم

 Topology توپولوژي

 Divider جداكننده

  Short – Cireuit Current (Soild) جريان اتصال كوتاه )فلزي(

 Overloud Curret (Of a Circuit) جريان اضافه بار )يک مدار(

 Residual Current ريان باقیماندهج

  Shock Current جريان برق گرفتگی

 Alternative Current = AC جريان متناوب

 Carrying Capacity of a Conductor جريان مجاز

 Direct Current = DC جريان مستقیم

 Leakag Current (In an installation) جريان نشت )در يک تأسیسات(

 Electric Traction ريکیجريه الکت

 Multimode چند مود

 Variable Air Valume-VAV حجم هواي متغیر

 Sensor حسگر

 Motion Detector حسگر حركتی

 Sheild حفاظ فلزي

 Loop حلقه، لوپ

 Analoge Output = AO خروجی آنالوگ 

 Digital Output = DO خروجی ديجیتال

 Port كامپیوتر خط شبکه
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 Data داده

 Dimand درخواست، تقاضا

 International protection - IP درجه حفاظت

 Arms Reach دسترس

 Dimmer ديمر )كمسوگر(

 Soft Satar اندازي نرمراه

 Category بنديرده

 Tier بندي مركز دادهرده

 Rack (cabinet) رك )كامپیوتر(

 Earth (Ground) جرم كلی زمین(زمین )

 Twisted Pair تابیدهزوج بهم 

 Star ستاره

 Server سرور

  Variable speed dvice – VSD (Drive) سیستم سرعت متغیر

 Public Address & Voice Alarm خطرسیستم صوتی و اعالم

 IP Voice over IPصوت تحت 

 Passive غیرفعال

 Photocell فوتوسل

 Active فعال

 Information technology-IT آوري اطالعاتفن

 Fiber optic فیبر نوري

 Foild دارفويل

 Fuse فیوز

 Live Part قسمت برقدار

 Extraneous Conductive Part قسمت هادي بیگانه

 Simultaneously Accessible Part قطعاتی كه در آن واحد در دسترس اند
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 Back Bone كابل پشتیبان )ستون فقرات(

 Horizontal cabling كشی افقیكابل

 Automatic Transfer Switch-ATS كلید تبديل اتوماتیک

 Disconnector (Isolator) مجزا كننده( –كلید جداكننده )ايزوالتور 

 Switch – Disconnector – Switch – Isolator كلید جداكننده زير بار

 Circuit – Breaker كلید اتوماتیک(كلید خودكار )

 Fuse – Disconnector ندهكلید فیوز جدا كن

 Fuse – Switch – Disconneter كلید فیوز جدا كننده و قطع بار

 Fuse – Switch كلید فیوز قطع بار

 Switch كلید قطع بار

 Controler كنترلر

 Command ( BMSكنترل و فرمان )در 

 Stand alone متکی به خود

 Conventional متعارف )معمولی(

 Multimedia ايهمحیط چندرسان

 Circuit (Of an Instaiiation) (Electrical) مدار )مدار الکتريکی در تأسیسات(

 Module مدول )ماژول(

 Energy Management System-EMS مديريت انرژي

 Building Management System-BMS مديريت هوشمند ساختمان )مديريت ساختمان(

 Intelegent Building Management System = IBMS (BMS) ساختمان( مديريت هوشمند ساختمان )مديريت

 Privet Branch Exchang- P BX مركز تلفن

 Data center مركز داده

 Total Earthing Resistance مقاومت كل اتصال زمین )مقاومت كل زمین(

 Zone منطقه

 Point نقطه

 Monitoring (BMSنظارت )در 
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 Unit واحد

 Analoge Input = AI آنالوگ ورودي

 Digital Input = DI ورودي ديجیتال

 Electric Traction وسايل جريه الکتريکی

 Status (BMSوضعیت )در 

 Touch Voltage ولتاژ تماس

 Vidio Projecter ويديو پروژكتور

 Hub switch هاب سويیچ

 Down Conductor روهادي پايین

 Protective Conductor – PE هادي حفاظتی

 Neutral Conductor – N هادي خنثی

 PEN Conductor - PEN خنثی -هادي مشترك حفاظتی 

 Equipotential Bonding Conductor ولتاژ كردنبندي براي همهادي هم

 Strobe Light هشداردهنده نوري )سیستم اعالم حريق(

 Equipotential Bonding ولتاژ كردنبندي براي همهم
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 9پیوست 

 مقررات و استانداردهاي قابل استناد  9پ

 :به قرار زير است 2-3-31و  3 -3-31هاي لیست مقررات و استانداردهاي قابل استناد و استفاده با توجه به مفاد رديف

 ISIRI مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ايران  -مقررات و استانداردهاي ملی 
International Electrotechnical Commission IEC 
International Commission on Rules for The Approval of Electrical Equipment CEE 
Comite Europeen de Normalisation Electrotechnique CENELEC 
Deutche Institute fur Normmung e.V. DIN 
Verband Deutscher Electrotechniker e.V. VDE 
The Institution of Electrical Engineers IEE 
British Standard BS 
Union Technique de . Electricite UTE 

American National Standards Institution ANSI 

National Electrical Code NEC 

National Fire Protection Assosiation NFPA 

Underwriters Laboratories ' Inc UL 

Telecommunication Industry Association TIA 

Building Industry Consulting Service International BICSI 

The Instiute of electrical and electronic engineers IEEE 

International organization for standardization ISO 

 

 

 


