
 
  به نام خدا

 

  سازمان نظام مهندسي ساختمان 

  استان اصفهان

  
و نحوه كنترل  يدستورالعمل خالصه طراح

 هاي مسكوني برق ساختمان ينقشه ها
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 سازمان نظام مهندسي ساختمان استان اصفهان

هاي مسكوني برق ساختمان ينقشه هاو نحوه كنترل  يدستورالعمل خالصه طراح  

  )1(صفحه 

   هدف
 برق  ينقشه هادر  هاي تعريف شده ، توسط مقررات ملي و مصوبات سازمان رعايت حداقل

 .است  ساختمان

 نتيجه حاصل شده  

  تاكنون پيشرفت زيادي در رعايت اصول پايه از آغاز كنترل نقشه هاي تاسيسات برق ساختمان
 . ندارند %100ولي هنوز نقشه ها ارزش عملي . طراحي در نقشه ها حاصل شده است 

 كنترل كننده وظايف طراح و  

 طراح نمي باشد  هاي نافي مسئوليت ، كنترل نقشه ها در سازمان. 

  فوق از طريق ارائه نقشه هايي است كه قابل اجرا  تعريف شدهوظيفه طراح برآورده نمودن هدف
 . باشدبوده و كليه مقررات در آن رعايت شده 

 ا بر اساس مقررات ، براي رسيدن به هدف تعريف شده فوق وظيفه كنترل كننده، بررسي فني نقشه ه
 . است

  شوند ولي اين موضوع مسئوليت طراح در انجام كنترل مي  آيتم هاي معين و تعريف شدهفقط
 .وظايف خود را منتفي نمي نمايد 

 ن با ارائه آدرس آ ، راهنمايي خيلي مختصر و اشاره به مقررات مربوطه كنترل كنندگان مي كوشند با
و يا استداللهاي منطقي و فني در ارتقاء دانش و فرهنگ سازي و كمك به طراح در برطرف كردن 

 .كمك كنند عيب 
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هاي مسكوني برق ساختمان ينقشه هاو نحوه كنترل  يدستورالعمل خالصه طراح  

  )2(صفحه 

 2 –  مي طراح و كارفرما.  مي گرددكردن طراح به انجام كار از يك راه خاص خودداري از مجبور
 .كار را از هر راه قانوني مورد نظر خودشان انجام دهند توانند

 در حال حاضر چشم پوشي مي گردد اشكاالتي كه  

فقط  ده نمي شودونقشه ها به طراح برگردان ، اشكاالت كم اهميت ه منظور تسهيل در كار برايب – 1
 .اكتفا مي شودتذكر و پيشنهاد به 

مگر اينكه به نحوي نامعقول و فاحش ، از  فته نمي شودبه آنچه كه بيش از نياز باشد ايراد گر – 2
  .دواقعيت دور باش

ذكر  در بازنگري اول كهشود  ديدهاشكاالتي در نقشه  ،سوم و  بازنگريهاي دومهنگام  چنانچه -3
خودداري  بازگرداندن نقشه براي اصالح آن از به منظور تسهيل در كار، كنترل كنندگان ،نشده 

به  كه پس از دريافت نقشه طراح موظف است  ليو .يك تذكر اكتفا مي نمايند نموده و فقط به
  . مربوطه عمل نموده و اصالحات الزم را انجام دهدتذكرات 

 مستندات به ترتيب اولويت  

 1 (مقررات ملي ساختمان 

 2  ( 1937استاندارد ملي ايران شماره )آيين نامه تاسيسات الكتريكي ساختمانها( 

 3  ( استانداردIEC364 

 4  ( مبحث سيزدهم  6ساير استانداردهاي مندرج در پيوست)NFPA,BS,DIN,UL,. . . . (  w
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  )3(صفحه 

  دانيد جزئيات اجرايي است و همانگونه كه مي بسياري از فصل سيزدهم مقررات ملي فاقد : توجه
در مراتب فوق قرار ندارد ولي چون يك مرجع قانوني است در هر جا كه با مبحث  110نشريه 

 . سيزدهم تناقض ندارد مي توانيم به آن استناد كنيم

 شود مي آنچه كه كنترل  

 موجود بودن همه نقشه هاي الزم كه به تفكيك عبارتند از: 

 پالن هاي روشنايي 

  پالن هاي پريز 

 تابلوها 

  پالن هاي تلفن و تلوزيون 

 پالن هاي آيفون و دربازكن 

  پالن هاي زنگ اخبار 

 تغذيه سيستم هاي مكانيكي مثل كولر آبي ، فن كوئل.... 

 جزئيات چاه ارت 

 پالن هاي اعالم حريق 

  در صورت نياز(برقگير ساختمان شبكه( 

 در صورت نياز(پالن هاي سيستم دزدگير( 

  در صورت نياز(پالن هاي سيستم ديتا( 
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  )4(صفحه 

  در صورت نياز(پالن هاي سيستم صوتي و تصويري( 

 رايزر دياگرام سيستم هاي فوق  

 درج عالئم و توضيحات مربوط به هر نقشه در ذيل همان نقشه 

 استفاده از عالئم استاندارد 

 رج دIP البته براي روشنايي، )مثل فن در حمام.(هر وسيله اي كه در مكانهاي مرطوب نصب مي شود
 استفاده از چراغ حباب دار كفايت مي كند

 تطبيق كليه نقشه هاي معماري و تاسيسات برق و مكانيك 

 ز، تركيب بندي صحيح مدارات از نظر بار مجاز خط، افت ولتاژ، حفظ تعادل بار در مدارات سه فا
خودداري از استفاده از خطوط تغذيه متعدد در فضاهاي كوچك، خودداري از استفاده از خطوط 

 تغذيه متداخل مثال تغذيه ضربدري چراغها

 آدرس هر خط شامل نام تابلو و نام . در همه نقشه هاي پالن بايستي خطوط تغذيه آدرس دهي شوند
  GDB/L2مثال . خط تغذيه كننده است

 خط، اشتباها با دو فيدر تغذيه نشود و يا تغذيه آن از قلم نيفتاده باشد و يا خط  توجه شود كه يك
 . نشده باشد رينگمورد نظر 

  با توجه به وابستگي تاسيسات برق به كاربري فضاهاي مختلف الزم است كاربرد هر فضا مشخص و
ختمانهاي اداري، گاهي در نقشه هاي ساختمانهاي بزرگ مسكوني و نيز در اغلب سا. (معلوم باشد

 ) با مشكل نامشخص بودن كاربري فضاها مواجه مي شويم. . درماني و 
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  )5(صفحه 

 در حدي كه بتوان براي اجرا تجهيز مورد نظر . (مشخصه هاي تجهيزات بكار رفته، بايستي درج گردد
 )كردو خريداري انتخاب  ، را بدون ابهام

 مثال كليد قطع و وصل . ي موجود باشد بايستي بين كليه تجهيزات انتخاب شده، تطابق منطقي و فن
 .تك فاز براي تجهيز سه فاز استفاده نشده باشد

 مثال گاهي طراحي روشنايي و پريز براي حياط . نقشه هاي الزم براي تمامي ساختمان موجود باشد
  .ساختمان و يا تراس از قلم مي افتد

 نكات در پالنهاي روشنايي  

 ع نور يكنواخت باشدچراغهاي مناسب انتخاب شده و توزي. 

  10كوچكترين فيدر قابل قبول براي خطوط روشنايي برابرA است. 

 سيم ارت براي تمام چراغ ها منظور شود. 

  ولي يك . عدد است 12روي هر خط در فضاهاي متعدد برابر ) نقطه روشنايي(حداكثر تعداد چراغ
 .ي باشدفضاي واحد محدوديت تعداد ندارد و فقط محدود به بار مجاز خط م

  به عنوان اشكال مطرح )مثال نصف مقدار استاندارد(اگر سطح روشنايي طراحي شده خيلي پايين باشد
 .ولي اگر تفاوت زياد نبود فقط به دادن تذكر اكتفا مي شود.مي شود

 گاهي . (استفاده از كليد مينياتوري براي خاموش و روشن كردن چراغ يا هر وسيله ديگر ممنوع است
 )روشنايي فضاهاي بزرگ اين كار اشتباه را انجام مي دهند براي كنترل

  ،زاويه ديد و برد ) از نظر نحوه نصب(در صورت استفاده از چشم الكترونيك ، الزم است نوع چشم
 .چشم، ذكر گردد
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  در مكانهايي ازقبيل حمام، پشت بام، حياط و هر جا كه خطر پاشيدن آب به چراغ وجود دارد، بايد از
 .دار ضد آب استفاده شود چراغ حباب

  ايي استـط روشنــاز تابلو كنتور تا انتهاي خ% 3حداكثر مجاز افت ولتاژ در خطوط روشنايي برابر  .
اين مشكل در روشنايي محوطه هاي وسيع مانند پاركينگ مجتمع ها،فضاي باز مجموعه ها و يا راه ( 

نايي برخالف پريز از نوع بار گسترده توجه شود كه بار روش) پله ساختمان هاي بلند پيش مي آيد
 . است

  كليدها بايد با توجه به كاربرد، از نوع مناسب انتخاب و در جاي صحيح و مناسب جانمايي
 )مثال كليد تك پل براي راه پله استفاده نشود.(گردند

 از تغذيه چراغها از خط پريز خودداري گردد. 

  از قبيل راههاي خروج، راه پله ها، ورودي  براي مشاعات ساختمان) اضطراري(روشنايي ايمني
 . منظور شده باشد و منبع تامين انرژي آن مشخص باشد. . . ساختمان، البي و 

  بايستي تغذيه به كليد داده شود نه چراغ!  

 نكات در پالنهاي پريز  

 در تمام ساختمان از پريز ارت دار استفاده شود. 

  معمولي خودداري شود) متر 3/2متر ازبا طول ك(از نصب پريز در حمامهاي كوچك. 

 در حمامهاي بزرگ از نصب پريز در نزديكي دوش و وان خودداري شود. 

  از پريز ارت دار . . .) پاركينگ، حياط، دستشويي، تراست، پشت بام، پاسيو و (در مكانهاي مرطوب
  و درب دار استفاده شود
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  لب در فضاهايي مانند پاركينگ هاي بزرگ اغ. عدد است 12حداكثر تعداد پريز روي هر خط برابر
 .و انباريهاي مجتمع ها با اين مشكل مواجه مي شويم

  ط استــاز تابلو كنتور تا آخرين پريز روي هر خ% 5حداكثر مجاز افت ولتاژ در خطوط پريز برابر ) .
ك بار براي محاسبه آن، ي) اين مشكل در محوطه هاي وسيع مانند پاركينگ مجتمع ها پيش مي آيد

  .آمپر روي آخرين پريز در خط مربوطه، در نظر گرفته و افت آن را بدست مي آوريم 16

  بر اساس كاربري هر فضا، ممكن است به تعدادي پريز نياز باشد و اگر تعداد پريز موجود در يك
 .گرفته مي شودفضا كم باشد، اشكال 

 نكات در پالنهاي آيفون و زنگ اخبار  

  ولي زنگ اخبار حمام . ورودي هر آپارتمان يك زنگ اخبار منظور گرددالزم است براي درب
 .اجباري نيست

  با اين حال استفاده . آمپر استفاده شود 4براي تغذيه زنگ اخبار بهتر است از يك خط مستقل با فيدر
تغذيه زنگ اخبار از خط پريز . (گرچه توصيه هم نمي شود آمپر نيز مانعي ندارد 10از خط روشنايي 

 )ممنوع است

 بايستي در هر واحد آپارتمان  يك گوشي آيفون ، در محل مناسب جانمايي شود. 

 براي تغذيه گوشي آيفون تصويري مي توان از همان فيدر زنگ اخبار استفاده كرد. 

  بايستي دربازكن، در طبقه همكف، پشت درب ورودي و صفحه كليد آيفون مجاور درب، جانمايي
  .شود

  چاه ارتنكات در جزئيات  

w
w
w
.C
on
tr
ol
M
a
k
er
s.
ir



 سازمان نظام مهندسي ساختمان استان اصفهان

هاي مسكوني برق ساختمان ينقشه هاو نحوه كنترل  يدستورالعمل خالصه طراح  
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  در نقشه ديتايل چاه ارت عالوه بر ترسيم شكل هاي الزم بايستي سطح مقطع سيم ارت، ابعاد صفحه
 .ذكر گردد) اهم 2(مسي و لزوم اندازه گيري مقاومت چاه ارت و حداكثر مجاز آن 

  ممنوع است در ساختمان)چاههايي كه به هم متصل نمي شوند(استفاده از چاههاي ارت مستقل. 

  درپالنهاي تغذيه تجهيزات مكانيكنكات  

  براي كولر آبي، بايستي محل نصب كليد كولر و آدرس خط تغذيه كننده و تعداد رشته سيم و سطح
 .مشخص شود ) 5×5/2(  مقطع سيمهاي  خروجي كليد به سمت كولر

  نياز دارد 5/2آمپر و سه رشته سيم  16خط تغذيه كولر آبي به يك فيدر. 

 ل، بايستي رادياتور و ترموستات جانمايي شده و ارتباط آنها ترسيم و آدرس خط براي تغذيه فن كوئ
 . تغذيه برق ترموستات، درج شود

  وات است 150وات و حداكثر   100 مصرف برق يك رادياتور فن كوئل حدود: توجه 

  ستفاده او هم ارتفاع با آن گاهي براي تغذيه برق فن كوئل از يك پريز نصب شده در كنار رادياتور
 .مي شود و گاهي نيز سيم برق مستقيما به رادياتور متصل مي شود

  اينكه سيم برق در سمت چپ يا راست رادياتور قرار گيرد، قاعده خاص ندارد و به سفارش ساخت و
  نظر طراح مكانيك و برق بستگي دارد

 معموال . دموتورخانه هاي مركزي در ساختمان ها، مصرف كننده هاي عمده اي محسوب مي شون
بخش عمده تجهيزات آنها در اتاق موتورخانه قرار مي گيرد ولي بخش هايي نيز ممكن است در 

 .مثال برج خنك كننده اغلب روي پشت بام قرار دارد. جاي ديگر جانمايي شده باشند
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  ،مهندس مكانيك ليست تجهيزات و جانمايي و مشخصه هاي الكتريكي آنها از قبيل تعداد فاز، توان
  .يب قدرت و غيره را در نقشه هاي مكانيك قرار مي دهدضر

 اين تابلو بايستي داراي خروجيهاي الزم براي . معموال هر موتورخانه به يك تابلو مستقل نياز دارد
 .همه تجهيزات موتورخانه، روشنايي و پريز هاي آن باشد

 شتيبان براي كليدهاي مينياتوري در طرح تابلو موتورخانه و تابلو تغذيه كننده آن اغلب موضوع فيوز پ
  .بوجود مي آيد كه بايستي دقت شود

 راي تغذيه آنها منظور مي اغلب يك پريز ب. پكيج هاي ديواري در آشپزخانه ها بايستي تغذيه گردند
 .شود 

  اغلب پكيج ها گازي بوده و مصرف كننده برقي آن يك پمپ سيركوالسيون با مصرف : توجه
براين بر خالف يك اشتباه رايج اصالً نيازي به يك فيدر مستقل نداشته و بنا وات است 100حدود 

استفاده  پكيج غير گازيمگر اينكه در طرح مكانيك از .  بايد از همان فيدر آشپزخانه تغذيه گردند
 . شده باشد

 مثال اگر براي تهويه يك . اسپليت يونيت ها كه بتازگي رايج شده اند، مصرف برق زيادي دارند
 .كيلووات نياز دارند  5/4تا  5/3رتمان معمولي از آنها استفاده شود، تواني در حدود آپا

  اغلب اين .مهمترين نكته در ساختمان هاي داراي اسپليت، محاسبه و تامين ديماند مورد نياز است
 .ساختمان ها به برق سه فاز نيازمندند

  ،مهندس مكانيك اولي را در . استتشكيل شده  اواپراتورو  كندانسورهر اسپليت از دو بخش
 .فضاي باز مانند تراست يا پشت بام و دومي را داخل آپارتمان جانمايي مي كند

  اواپراتور را تغذيه كنند 3يا  2بعضي از كندانسورها مي توانند. 
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  24000معموال در اسپليت هاي حدود BTU  يا باالتر و همچنين اسپليت هايي كه بيش از يك
ولي اين موضوع قطعيت ندارد و . د ، بايد خط تغذيه برق را به كندانسور متصل نموداواپراتور دارن

 .بايد به كاتالوگ سازنده مراجعه نمود

 در ساير اسپليت ها خط تغذيه برق به اواپراتور متصل مي شود.  

  ،يك خط ارتباطي بين كندانسور و اواپراتور الزم استترسيم در همه حاالت مختلف. 

 پالن بايستي تغذيه برق و خط ارتباطي بين كندانسور و اواپراتور ترسيم گردد و با توجه  در نقشه هاي
  .به مصرف بسيار باالي اين وسيله ، بايستي براي هر اسپليت يك فيدر جداگانه منظور گردد

 مصرف هود . هميشه در آشپزخانه ها يك عدد هود نصب مي شود و اغلب تغذيه آن از قلم مي افتد
 . تاندك اس

 در هر ساختمان ممكن است چند اگزوزست فن موجود باشد كه بايستي تغذيه گردند.  

  نكات در پالن هاي تلفن و تلوزيون 

  با توجه به اينكه در حال حاضر براي پالن هاي تلوزيون، محاسبه اي انجام نمي شود لذا حداكثر
 .آنكه محاسبه اي ارائه شود مگر  . عدد است 2تعداد  قابل قبول پريز آنتن روي هر خط برابر 

 كنترل كننده پالن هاي پريز برق و . (در كنار هر پريز تلوزيون ، حداقل يك پريز برق الزم است
  )دهد مي تلوزيون را تطبيق

 الزم است در جاهاي مناسب و بر اساس نياز ، پريز تلوزيون و تلفن منظور گردد. 

  ولي اجباري نيستوجود پريز برق در نزديكي پريز تلفن مفيد است.  
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  گرچه به  .ميليمتر مربع است 6/0حداقل سطح مقطع براي سيم تلفن برابر برابر مقررات فصل سيزدهم
و دليل ظريف بودن اين سطح مقطع و امكان پارگي آن در حين اجرا، استفاده از سطوح مقطع باالتر 

رشته هاي  جايگزينييا حداقل منظور نمودن تعداد مناسبي رشته سيم رزرو در كابل هاي تلفن براي 
 . معيوب توصيه مي شود 

  بايستي يك جعبه تقسيم اصلي براي ورود كابل اصلي تلفن و توزيع رشته هاي آن در طبقه همكف
  .جانمايي گردد

 تباه و يا سوء استفاده ديگران ، در به منظور حفظ حريم خصوصي افراد و جلوگيري از اش
كابل ساختمانهاي معمولي از جعبه تقسيم اصلي تلفن تا داخل هر آپارتمان ، بايستي از يك 

استفاده شود و از قطع اين كابل و ترمينال بندي آن در جعبه هاي سر راه  اختصاصي يكپارچه
 .استفاده مي شود عبور كابل جعبه هايدر صورت نياز و در طول مسير، فقط از . خودداري گردد

  ممكن است در برج هاي بلند و پرجمعيت ، بعلت تعدد و طوالني شدن كابلها نتوان از اين روش
در اين صورت ميتوان در بعضي طبقات جعبه تقسيم هايي را قرار داد و از هر كدام ، . استفاده كرد

 .ودآپارتمانهاي چند طبقه را با كابل اختصاصي يكپارچه تغذيه نم

 .اين جعبه ها بايستي فقط در دسترس افراد صالحيت دار قرار گيرد :توجه 

  بطور كلي هر روشي كه بتواند در اين مورد خاص ، حريم خصوصي افراد را حفظ كند ، قابل قبول
  .است

 نكات در تابلوي كنتور  

 فيوز اصلي تابلو بايد متناسب با ديماند مورد نياز ساختمان باشد.  
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 ي فيوز اصلي و اندازه پايه آن بايد نوشته شودجريان نام.  

 كه در حال حاضر در بازار فراوان ) پايه فيوز اصلي(فيوز /اندازه هاي استاندارد موجود براي كليد
  A  ،250 A  ،400 A  ،630 A 160 عبارتند ازهستند ، 

  10فاز، حدود  آمپر تك 25در محاسبه ديماند ساختمانهاي بزرگ، مصرف همزمان شده هر انشعاب 
 .آمپر تك فاز منظور مي گردد 15آمپر تكفاز  و در ساختمانهاي كوچك حدود  12تا 

  آمپر سه  25در محاسبه ديماند، مصرف همزمان شده براي مشاعات يك ساختمان معمولي با فيدر
  .آمپر سه فاز منظور مي گردد 20تا  15فاز، حدود 

  اگر مصرف بيشتر باشد، مقدار آن را . فاز الزم است آمپر سه 25براي مشاعات حداقل يك انشعاب
 .افزايش مي دهيم

  درجه سانتيگراد 40براي (كابل ورودي و كابلهاي خروجي با منظور نمودن ضريب كاهش دما (
در صورت لزوم براي مقابله با افت ولتاژ سايز كابلها باالتر انتخاب مي . محاسبه و تعيين مي گردند 

 . شود

 رشته است 4ر انشعابات سه فاز، كابل ورودي د. 

  5و براي خروجي هاي سه فاز برابر  3تعداد رشته سيم براي هر يك از خروجي هاي تك فاز برابر 
 .رشته مي باشد

  در صورت استفاده از كليد خودكار، بجاي كليدفيوز اصلي، بايد جريان اتصال كوتاه كليد درج
 .گردد

 سب با فيدر مربوطه باشدسطح مقطع سيم هاي خروجي ها بايد متنا.  
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  )13(صفحه 

 فيوز پشتيبان از نظر تعداد فاز و جريان نامي، بايستي متناسب با كليد مينياتوري و ظرفيت كنتور باشد. 

  ، براي ايجاد تناسب بين كليد مينياتوري و كنتور با فيوز پشتيبان ، بايستي اين فيوز حداقل يك اندازه
 .باالتر از ظرفيت مينياتوري و كنتور باشد

 جريان نامي فيوز پشتيبان و اندازه پايه آن بايد نوشته شود.  

 80اندازه هاي استاندارد براي پايه فيوز هاي فشنگي عبارتند ازA,63A,25A  100A ,  

 كليد RCD  مي تواند بعد از كليد مينياتوري تابلو كنتور و يا در ورودي تابلو آپارتمان و مشاعات
 .نصب شود

 يد از كليد براي مدارات سه فاز باRCD چهارسيمه استفاده شود. 

 سطح مقطع . يك رشته سيم مسي از چاه ارت به تابلو كنتور وارد شده و روي شينه ارت بسته مي شود
ميليمتر مربع و در صورت نياز  35حداقل مقدار آن طبق تفاهم نامه برابر . (اين سيم بايد نوشته شود
 .است كه اين سيم نمي تواند افشان باشد الزم به ذكر .  )باالتر از اين خواهد بود

  در جايي كه شركت توزيع در برگ استعالم تعيين كرده است،  ،تابلو كنتور در طبقه همكف
  .جانمايي شود

 نكات در تابلوي اصلي مشاعات  

 تابلو مشاعات، بايد خروجي هاي زير را دارا باشد: 

  آمپر 20و فيدر معموال  10يا  6 رشته سيم 5با (يك خروجي سه فاز براي تابلو آسانسور( 

  ميليمتر مربع 5/1رشته سيم 3با (يك خروجي تك فاز براي تقويت كننده آنتن( 
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  ميليمتر مربع 5/1رشته سيم  3با (يك خروجي تك فاز براي تقويت كننده آنتن(  

  يك خروجي تك فاز براي پانلF.A.C.P ) رشته سيم 3با( 

 رشته سيم 3  با( يك خروجي تك فاز براي تغذيه آيفون( 

  معموال پمپ هاي تقويت فشار آب و آتش نشاني از اين تابلو تغذيه مي شوندو در اين
بسته به تك فاز يا سه فاز بودن (ته سيم رش 4يا  3  ي باصورت براي هر كدام يك خروج

  .متناسب با قدرت موتور الزم است) موتوري ( Cيا  Bو كليد مينياتوري تيپ ) موتور

 جي براي تغذيه خطوط روشنايي و پريز در فضاهاي مشاعچند خرو 

  در صورت (يك يا چند خروجي براي اگزوست فن هايي كه بايد از اين تابلو تغذيه شوند
 )وجود

  يك يا چند خروجي براي تابلوهاي فرعي مشاع كه از تابلو اصلي مشاعات تغذيه مي شوند
  )در صورت وجود(

 ال در نزديكي تابلو كنتور، در طبقه همكف استمحل نصب تابلو اصلي مشاعات معمو.  

 نكات در تابلوي آسانسور  

 اين تابلو بايد خروجي هاي زير را دارا باشد: 

 يك يا دو خروجي براي روشنايي موتورخانه و چاه آسانسور 

 خروجي براي روشنايي و فن و زنگ اخباركابين  يك 

 يك يا دو خروجي براي پريزهاي موتورخانه 
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  رشته سيم 5با (سه فاز براي پانل كنترل آسانسور يك خروجي( 

 اين تابلو داخل موتورخانه، در يك جاي مناسب نصب مي گردد.  

 نكات در تابلوي آپارتمان  

 خروجي هاي زير را دارا باشد/اين تابلو بايد ورودي: 

 در ورودي اين تابلو يك كليد  RCDدر (. تك فاز دو سيمه يا سه فاز چهار سيمه نصب مي گردد
 )صورتي كه در تابلو كنتور جانمايي نشده باشد

 يك كليد اصلي ورودي يا يك مينياتوري مناسب  

  مي توان از يك كليد : توجهRCBO )كليدهاي  كليد تركيبي شامل+RCDبراي هر دو  ) مينياتوري
 منظور  فوق استفاده كرد

  آمپر تك فاز يا  25براي (ف تابلو متناسب با مصر) براي تك فاز يا سه فاز(رشته  5يا  3كابل ورودي
 )ميليمتر مربع است 4ميليمتر مربع و براي كابل  6سه فاز، حداقل سطح مقطع سيم برابر 

  نصب مي گردد آپارتمانتابلو آپارتمان در جاي مناسبي در نزديكي درب ورودي.  

  آمپر 10و فيدر حداقل  5/1رشته سيم حداقل 3چند خروجي براي روشنايي با 

 آمپر 16و فيدر حداقل  5/2رشته سيم حداقل  3روجي براي پريز با چند خ 

  ترجيحاً (و فيدر مناسب  5/1رشته سيم حداقل 3يك خروجي براي زنگ اخبار و آيفون تصويري با
 )آمپر 4

  در صورت وجود(آمپر  16و فيدر  5/2رشته سيم حداقل  3يك يا دو خروجي براي كولر آبي با( 
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  فن كوئل، اسپليت يونيت و يا هر مصرف كننده مكانيكي ديگر با فيدر و يك يا چند خروجي براي
  )در صورت وجود هر يك(تعداد رشته سيم و سطح مقطع مناسب 

 نكات كلي در تابلوهاي برق  

  ولي . بايد داراي يك كليد قطع و وصل اصلي در ورودي خود باشندساختمان كليه تابلوهاي فرعي
بويژه اينكه در صورت وجود حفاظت ورودي، نياز به ايجاد . نيست الزم ،حفاظتاغلب اوقات وجود 

  .سلكتيويته مي باشد و بعلت محدوديت هاي موجود در ساختمان اين كار دشوار است

  ايجاد يك سلكتويته مطمئن، باعث مي شود كه نتوان در تمام حاالت مشكالت موجود در ساختمان
 .نمود

 5/4تا  5/3ه براي يك آپارتمان معمولي ، اغلب حدود  در صورت استفاده از اسپليت يونيت ك 
كيلووات قدرت الزم دارد ، حتما ديماند مورد نياز آپارتمان كنترل شود و در صورت لزوم از 

 .انشعاب سه فاز براي ساختمان استفاده شود

 واره به نحوي كه سيم و كابل هم. در همه تابلوها بايستي سيم و كابل با فيدر خود متناسب باشد
 .حفاظت گردد و همچنين هر دو آنها بايد با بار مربوطه تناسب داشته باشند

  الزم است در تمام تابلوهاي برق، تعداد خروجي ها متناسب با نقشه هاي پالن و مصرف كننده هاي
 .موجود باشد

 كليه تابلوهاي برق بايستي نامگذاري شده باشند. 

 ته شده باشدبايستي توان يا جريان كل نامي تابلو نوش.  
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  در خطوط خروجي . . . بايستي توان نامي مصرف كننده ها ، از قبيل پمپ هاي آب و آتش نشاني و
  .معموالً اين كار براي خطوط روشنايي و پريز الزم نيست . مربوطه نوشته شده باشد

 نكات در رايزر دياگرام تابلوهاي برق  

  تابلوهاي برق نشان داده شوددر رايزر دياگرام تابلوهاي برق بايستي تمامي. 

 نام كليه تابلوها درج شده باشد. 

 مشخص باشد كه هر تابلو در كدام طبقه قرار دارد. 

 رايزر با پالن تطابق كامل داشته باشد. 

 ارتباط بين تابلوها نشان داده شود. 

 ابل و مشخصات هاديهاي رابط بين تابلوها ، از قبيل سطح مقطع ، تعداد رشته ها ، تيپ سيم و ك . . .
 .درج شده باشد

  مشخصات درج شده هاديهاي رابط درست بوده و با مندرجات نقشه هاي تابلوها هماهنگي كامل
 .داشته باشد

 سيم ارتباطي تابلو اصلي با چاه ارت به انضمام سطح مقطع و جنس آن نشان داده شود. 

  ان داده شودو سطح مقطع و مشخصات آن نش) از شبكه به تابلو اصلي(كابل سرويس. 

  جعبه هاي عبور كابل)Pull Box (نشان داده شود. 

 ًعالوه بر جانمايي جعبه هاي عبور كابل ، الزم است ساير مشخصات مسير از قبيل قطر و نوع  اصوال
در حال حاضر ، با توجه به تغييراتي كه معموالً هنگام  ساخت ولي لوله هاي برق نيز نشان داده شود 
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  )18(صفحه 

مي دهند ، وجود مهارتهاي الزم در مجريان برقكار در خصوص مسير سازي و  در معماري ساختمان
عدم امكان تعيين دقيق مسيرهاي هاديهاي برق به داليلي از قبيل مزاحمت لوله هاي تاسيسات و غيره 

مگر اينكه  .شود، هيچ تاكيدي بر درج مشخصات مسير از قبيل سايز لوله هاي برق در رايزرها نمي 
تعيين دقيق جزئيات مسير برعهده مهندس ناظر . ار دور از واقعيت درج شده باشدمشخصاتي بسي

  .گذاشته مي شود

 نكات در رايزر دياگرام آيفون  

  در رايزر دياگرام آيفون بايد تمامي گوشي هاي آيفون ، درب بازكن ، صفحه كليد جلو درب
اجزاء فوق در كدام طبقه قرار  بنحويكه مشخص باشد هر يك از. ساختمان و منبع تغذيه ترسيم شود

 .دارد

 ارتباط بين اجزاء سيستم آيفون ترسيم گردد. 

  مشخصات كابل ارتباطي بين اجزاء سيستم آيفون ، بويژه تعداد زوج سيم در نقاط مختلف رايزر درج
 . گردد 

  رشته سيم مشترك و يك رشته سيم غير مشترك الزم است  5براي هر گوشي آيفون معمولي تعداد .
 :بنابراين حداقل تعداد رشته سيم وارده به جعبه اصلي برابر است با 

 ”5+تعداد گوشي “ 

  بسته به تعداد زوج سيم در هر كابل ، بايستي يك يا چند زوج سيم اضافي به منظور جايگزيني زوج
  .هاي معيوب ، و نيز توسعه هاي احتمالي آينده در نظر گرفته شود

  .ه ها ، حداقل رشته سيم مورد نياز بدرستي تعيين نشده است در تعداد زيادي از نقش:توجه
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 سازمان نظام مهندسي ساختمان استان اصفهان

هاي مسكوني برق ساختمان ينقشه هاو نحوه كنترل  يدستورالعمل خالصه طراح  

  )19(صفحه 

 به توضيح درج شده در خصوص سطح (.ميليمتر مربع است 6/0حداقل سطح مقطع سيم آيفون برابر
 )مقطع سيم تلفن رجوع شود

 همانگونه كه در مورد تابلوهاي برق گفته شد ، درج قطر لوله ها اجباري نيست. 

 تطابق كامل داشته باشدبا پالن  بايستي  رايزر. 

   جعبه هاي تقسيم)Junction Box ( جعبه هاي عبور كابل ،)Pull Box ( و ساير مشخصات مسير
 . نشان داده شود

 نكات در رايزر دياگرام تلفن  

  در رايزر دياگرام تلفن بايد جعبه تقسيم اصلي)Main Junction Box (هاي تقسيم فرعي ،  ، جعبه
بنحويكه مشخص باشد هر يك از . وپريزهاي تلفن ترسيم شوند Pull Box)(جعبه هاي عبور كابل 

 .اجزاء فوق در كدام طبقه قرار دارد

 ارتباط بين اجزاء سيستم تلفن ترسيم گردد. 

  مشخصات كابل اصلي ورودي و كابلهاي ارتباطي بين اجزاء سيستم تلفن، بويژه تعداد زوج سيم در
 . نقاط مختلف رايزر درج گردد 

 به تعداد زوج سيم در هر كابل ، بايستي يك يا چند زوج سيم اضافي به منظور جايگزيني زوج  بسته
 .هاي معيوب ، و نيز توسعه هاي احتمالي آينده در نظر گرفته شود

 .در تعداد زيادي از نقشه ها ، حداقل رشته سيم مورد نياز بدرستي تعيين نشده است :توجه

  به توضيحات قبلي در مورد سطح مقطع (.ميليمتر مربع است 6/0حداقل سطح مقطع سيم تلفن برابر
 )سيم تلفن مراجعه شود

w
w
w
.C
on
tr
ol
M
a
k
er
s.
ir



 سازمان نظام مهندسي ساختمان استان اصفهان

هاي مسكوني برق ساختمان ينقشه هاو نحوه كنترل  يدستورالعمل خالصه طراح  

  )20(صفحه 

 همانگونه كه در مورد تابلوهاي برق گفته شد ، درج قطر لوله ها اجباري نيست.  

  با پالن تطابق كامل داشته باشدبايستي رايزر. 

 نكات در رايزر دياگرام سيستم تلوزيون  

 زيون بايستي كليه اجزاء سيستم از جمله آنتن ها ، تقويت كننده ها، در رايزر دياگرام سيستم تلو
بنحويكه مشخص باشد . ميكسرها ، اسپليترها، جعبه هاي عبور كابل وپريزهاي تلوزيون ترسيم شوند

 .هر يك از اجزاء فوق در كدام طبقه قرار دارد

 ارتباط بين اجزاء سيستم تلوزيون ترسيم گردد.  

 تابلوهاي برق گفته شد ، درج قطر لوله ها اجباري نيست همانگونه كه در مورد. 

  با پالن تطابق كامل داشته باشد بايستيرايزر. 

  ، نقشه هاي اغلب متاسفانه بداليل مختلف از جمله عدم دسترسي مهندسين عضو به منابع فني الزم
و فعالً مطالبي كه  رايزر سيستم تلوزيون كه در حال حاضر ارائه مي شوند ، فاقد ارزش اجرايي بوده

 . شوندكنترل نمي  ،در ادامه گفته مي شود

  مشخصات فني كليه اجزاء از قبيل نوع كابل بكار برده شده ، قدرت تقويت كننده ها، تعداد
 .درج شده باشد. . . خروجيهاو مشخصا ت و افت اسپليترها ، افت پريزها و 

  اصول فني طراحي شده باشدتركيب مدار و ساختار كلي سيستم بر اساس محاسبات و. 
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