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مقدمه
یکی از راه كارهای اساسی كه در ارتقای سطح ایمنی برق در 
ساختمان ها، می تواند مؤثر باشد، واكاوی در معماری ساخت 
و مونتاژ تابلوهای برق درساختمان ها و نحوه ی آرایش و نصب 
برقی  تأسیسات  اجرای  و  طرح  در  است.  تابلویی  تجهیزات 
ساختمان ها، نیاز به استفاده از مشخصات فنی و اجرایی مدون 
و نسبتاً جامع در موضوعات ویژه به صورت كاربردی با تکیه 
بر آیین نامه ها و استانداردهای مرجع، همواره محسوس و مورد 
توجه بوده است؛ از آن جایی كه تابلوهای برق ساختمان مانند 
تابلو كنتور، تابلو مصارف عمومی )مشاعات(، تابلوی واحدها، 
و  سونا  تابلوی  اضطراری،  برق  تابلوی  پمپ،  بوستر  تابلوی 
اهمیت  از  انرژی  توزیع  و  كنترل  حفاظت،  در   ... و  جکوزی 
ویژه ای برخوردار است. با این وجود، در ساختمان ها تابلوهای 
حفظ  و  زیبایی  مناسب،  معماری  الگوی  و  ساختار  از  برق 
اطمینان،  قابلیت  استحکام،  مجتمع،  داخلی  محیط  مبلمان 

تابلوی برق مصارف عمومی ساختمان

عبداله تفکر
کارشناس برق قدرت 

چکیده 
یکی از راه كارهای اساسی كه در ارتقای سطح ایمنی برق در ساختمان ها می تواند مؤثر باشد، واكاوی در معماری ساخت و 
مونتاژ تابلوهای برق درساختمان ها و نحوه ی آرایش و نصب تجهیزات تابلویی است. در زمان كنونی، به دلیل تنوع سازندگان 
و عدم استفاده از یک الگوی استاندارد جامع در معماری و ساخت تابلوهای برق مشاعات ساختمان، با طیف گسترده ای از 
انواع تابلوها با ساختار متفاوت و غیر استاندارد در ساختمان ها روبرو هستیم. به گونه ای كه شباهت  زیادی بین تابلوهای ساخته 
شده به وسیله ی سازندگان مختلف وجود ندارد. این اختالف ها در ابعاد ساخت و معماری تجهزات نصب شده در تابلو، رنگ 
تابلو و حتی كیفیت نصب و كیفیت تجهیزات نصب شده نیز دیده می شود. در نتیجه؛ توسعه، رفع عیب، عیب یابی و تعویض 
قطعات به سختی انجام می شود. در این مقاله با تکیه بر آیین نامه ها و استانداردهای مرجع و دستورالعمل های فنی در ساخت 
تابلو و استفاده از مجموعه ای از نظرات و تجربیات مصرف كننده ها و سازنده های مختلف و بهره گیری از مزایا و معایب تابلوهای 
موجود و راه كارهای پیشنهادی، یک دستورالعمل نسبتاً جامع در جهت استانداردسازی و همسان سازی تابلوهای برق مشاعات 
تهیه شده است؛ به طوری كه می تواند منجر به یک الگوی مشخص، رویه ی یکسان، ضابطه و استاندارد مدون و جامعی برای 
تابلوهای برق ساختمانی، نحوه ی چیدمان تجهیزات آن، زیبایی و حفظ مبلمان محیط داخلی مجتمع، استحکام،  معماری 

قابلیت اطمینان، سهولت نصب و بهره برداری مطمئن و ایمن تابلوهای برق ساختمان شود.
واژگان كليدی: 

استاندارد، همسان سازی، ایمنی، بهره برداری مطمئن و تابلوی برق مشاعات

قباد نوروزی 
کارشناس ارشد برق قدرت 

علی اسدی منش
 کارشناس برق الکترونیک 

سهولت نصب و بهره برداری مطمئن و ایمن برخوردار نیستند. 
آن  تجهیزات  نصب  و  برای ساخت  نیز  نصاب ها  و  تابلوسازها 
رویه ی  مشخص،  الگوی  تاكنون  زیرا  می كنند؛  عمل  متفاوت 
معماری  برای  جامعی  و  مدون  استاندارد  و  ضابطه  یکسان، 
به طور  آن  تجهیزات  آرایش  نحوه ی  و  ساختمان  برق  تابلوی 
كامل وجود نداشته است. از طرفی، در بین تابلوهای گفته شده، 
مدون سازی تابلوی برق مصارف عمومی )مشاعات( در اولویت 
را در بخش  تابلو، سیستم های مختلفی  این  قرار گرفت؛ زیرا 
عمومی و مشترك ساختمان تغذیه می كند و در آن تجهیزات 
بیش تری نصب می شود. از این رو، كمیته ی پژوهش و استاندارد 
گروه تخصصی برق سازمان نظام مهندسی ساختمان فارس، 
ساخت،  درطراحی،  یکنواختی  و  هماهنگی  ایجاد  منظور  به 
تجهیزات  و  قطعات  آرایش  و  چیدمان  نحوه ی  نصب،  مونتاژ، 
تابلو برق مصارف عمومی ساختمان، استفاده از لوازم و قطعات 
مشخصات  صحیح  و  درست  انتخاب  استاندارد،  الکتریکی 

*عنوان اصلی مقاله: اصول و استانداردهای ساخت و مونتاژ تابلوی برق مصارف عمومی ساختمان
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كاربردی  و  اجرایی  فنون  و  روش ها  اصول،  رعایت  تجهیزات، 
برحسب  تابلو،  از  بهره برداری  شرایط  با  سازگار  و  متناسب 
با همت و تالش اعضای كمیته ی پژوهش  اولویت  ضرورت و 
و استانداردسازی و همکاری كارشناسان ماهر و باتجربه اقدام 
به تهیه و تدوین » اصول و استاندارد ساخت و مونتاژ تابلو 
استاندارد،  این  است.  كرده  ساختمان«  عمومی  مصارف  برق 
بر اساس مقررات و ضوابط ملی ساختمان، اصول و معیارهای 
مهندسی، منابع و مراجع مبتنی بر استانداردهای معتبر، تهیه 
و تدوین شده است. دستاوردها و نوآوری های این اثر كه دارای 
سه محور پژوهشی، كاربردی و كارگاهی است، می تواند منجر 
استاندارد  و  ضابطه  یکسان،  رویه ی  مشخص،  الگوی  یک  به 
و  ساختمانی  برق  تابلوهای  معماری  برای  جامعی  و  مدون 
نحوه ی چیدمان تجهیزات آن، زیبایی و حفظ مبلمان محیط 
و  نصب  سهولت  اطمینان،  قابلیت  استحکام،  مجتمع،  داخلی 

بهره برداری مطمئن و ایمن تابلوهای برق ساختمان شود.
1- تابلو برق مصارف عمومی

برق  كه  است  تابلویی  )مشاعات(،  عمومی  مصارف  برق  تابلو 
قسمت های عمومی و مشترك یک ساختمان را تأمین می كند. 
این تابلو باید در دسترس بهره برداران باشد و معموالً در پیلوت 
محدوده ی  در  كه  به طوری  می شود؛  نصب   ... یا  پاركینگ  یا 
 GP 1 قانونی باشد و در نقشه ها با عالئم اختصاری متفاوتی مانند
یا GDP 2 یاCDP 3  یا ... نمایش داده می شوند. مدارهای آسانسور، 
برق  آتش نشانی،  پمپ  حریق،  اعالم  بوسترپمپ،  موتورخانه، 
اضطراری، جکوزی و سونا، آنتن مركزی، آیفون، واحد كنترل 
پاركینگ،  راهرو،  )راه پله،  برق رسانی  و  روشنایی  برقی،  درب 
حیاط، پشت بام و ...( تماماً از این تابلو تغذیه می شوند. نصب 
كلید نشت جریان در این تابلو برای مدارات ضروری و الزامی 
است. درجه ی حفاظت آن در فضای بسته IP 43 و در فضای 

باز IP 44 است.
مشخصات فنی بدنه و اسکلت تابلوی برق مصارف عمومی

1-1-1- جنس و ضخامت ورق تابلو
یا  گالوانیزه  باید  به شرایط محیطی  توجه  با  تابلو  نوع ورق   

فوالدی روغنی انتخاب شود؛
 حداقل ضخامت آن 1/5 میلی متر باشد؛ به طوری كه تحمل 
تنش های مکانیکی و الکتریکی و حرارتی در شرایط عادی را 

داشته باشد. 
1-1-2- ضخامت و نوع پوشش رنگ تابلو

 بر اساس استاندارد توانیر شماره ی 63-103، حداقل ضخامت 
رنگ آمیزی باید بین 60  تا 80 میکرون باشد؛

 رنگ تابلو از نوع پودری الکترواستاتیک باشد؛
 بدنه ی تابلو ابتدا باید چربی گیری، زنگ زدایی و فسفاته كاری 

شود و سپس با رنگ پودری الکترواستاتیک، به طور یکنواخت 
رنگ آمیزی شود؛

 هرگونه پانچ، سوراخ كاری و جوش پیچ به ورق تابلو، باید قبل 
از رنگ آمیزی انجام شود.

1-1-3-  رنگ تابلوی برق
از آن جایی كه یکسان سازی رنگ ظاهری تجهیزات مشابه در 
صنعت برق، سبب هماهنگی و شناخت آسان تر آن ها می شود؛ 
بنابراین، بر اساس استاندارد توانیر شماره ی 103-63 و 102-

63، كد رنگ تابلو با شماره ی رال 7035 یا 7032 را می توان 
انتخاب كرد. )رنگ خاكستری روشن( هر چند كه با توجه به 
یا  از رنگ های دیگر مانند كرم  مبلمان محیط داخلی پروژه، 

سفید صدفی یا آبی و ... نیز، می توان استفاده كرد.
1-1-4- نوع لوال و قفل ها با توجه به نوع تابلو، از نظر دسترسی 
 لوالهای تابلو از نوع مخفی پیچ و مهره ای باشد، به طوری كه 

قابل تعویض باشند؛ 
 قفل آن از نوع زیمنسی آچاری باشد؛ به طوری كه به  راحتی 

و با ابزار معمولی قابل باز شدن نباشد.
1-1-5- نوع تهویه ی تابلوی برق

 طبق بند 13-6-1-1-2 مقررات ملی مبحث 13، به منظور 
عملکرد صحیح و كمک به خنک شدن تجهیزات داخلی تابلو، 
باید در باال و پایین درب تابلو، منافذ عبور هوای خنک كننده 
هوا  طبیعی  تهویه ی  تا  شود  تعبیه  كركره ای  دریچه های  یا 

صورت گیرد؛
 در صورت نیاز، فِنّ مجهز به ترموستات نصب شود؛ مشروط 
بر این كه قسمت های برق دار تابلو در مقابل نفوذ آب محافظت 
شده و تابلو دارای درجه ی حفاظت مناسب در محل نصب آن 

باشد؛
در   ،13 مبحث  ملی  مقررات   3-1-1-6-13 بند  مطابق   
تابلوها  تعریق  احتمال  كه  شرجی(  مناطق  )مانند  مناطقی 
ترموستات(  و  هیتر  از  )استفاده  تمهیدات الزم  داشته،  وجود 

برای جلوگیری از تعریق تابلوها پیش بینی شود؛ 
باید حداكثر  ساختمان  داخل  در  تابلو  محیط  هوای  دمای   
40+ و حداقل 5- درجه ی سانتیگراد باشد و رطوبت نسبی در 

دمای حداكثر نباید از %50 بیش تر شود.
1-1-6- شناسه و پالک تابلوی برق

 پالك تابلو باید از نوع مرغوب باشد؛ 
 در صورت نیاز به پیچ كردن پالك، باید سوراخ كاری درب 

تابلو قبل از رنگ آمیزی انجام شود؛ 
 ابعاد پالك7×10 سانتیمتر باشد؛

 در روی پالك نام شركت یا عالمت تجاری سازنده، شماره ی 
ثبت شركت، نام تابلو، قدرت، ولتاژ و جریان نامی، ولتاژ تست، 

1- General Panel
2- General Distribution Panel
3- Common Distribution Panel
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و  تاریخ ساخت  آدرس سازنده،   ،IP فاز،  تعداد  قدرت،  ضریب 
مدت گارانتی درج شود.

1-1-7- استاندارد بدنه ی تابلوی برق
اصالحیه ی  آخرین  اساس  بر  باید  ضعیف  فشار  برق  تابلو   

استاندارد IEC-60439- 1 وIEC-60947-4-7 باشد.
1-1-8- نوع تابلوی برق و نحوه ی نصب

 تابلو ترجیحاً دیواری توكار باشد و قابلیت دسترسی از جلو 
داشته باشد؛

باید تمهیدات،  تابلوی روكار،  از  استفاده  به  نیاز   در صورت 
الزامات و استانداردهای مربوط در نظر گرفته شود؛

تجهیزات  نوع  و  تعداد  با  متناسب  مختلف  ابعاد  در  تابلو   
ساخته می شود؛

برای  ارتفاع نصب  نشریه ی 110-1،  بند 3-7-4-5-   طبق 
همه ی تابلوهای دیواری 210 سانتی متر از باالی تابلو تا كف، 
تمام شده خواهد بود. )ارتفاع از پایین تابلو 110 سانتی متر از 

كف تمام شده است(؛
 تابلو باید از زیبایی و حفظ مبلمان محیط داخلی مجتمع، 
بهره برداری  و  نصب  سهولت  اطمینان،  قابلیت  استحکام، 

برخوردار باشد؛
 تابلو باید به طور تراز و هم سطح دیوار نصب شود؛

 تابلو باید به صورت محکم نصب شود.
1-1-9- جیب نقشه ی تابلو

 جیب نقشه باید فلزی باشد و روی قسمت داخلی درب تابلو 
نصب  شود؛

 دیاگرام خط بندی تابلوی برق مشاعات باید در مقطع مناسب 
تهیه و پرس خشک شود و در جیب نقشه ی تابلو قرار گیرد.

1-1-10- پیش بینی محل نصب چراغ سیگنال روی درب تابلو
عمومی  مصارف  تابلوی  در  برق  وجود  دادن  نشان  برای 
رنگ  سه  در  فاز  سه  برای  سیگنال  المپ  سه  از  )مشاعات(، 
استفاده می شود. بنابراین، قبل از رنگ آمیزی باید در قسمت 
باالی درب این تابلو، محل نصب چراغ سیگنال برای هر فاز، 

پانچ شود.
1-1-11- درب تابلوی برق

 درب جلوی تابلو تا عرض 70 سانتی متر به صورت تک لنگه 
و برای مقادیر بیش تر، دولنگه با طوق وسط با رعایت آب بندی 

مناسب باشد؛
 درب تابلو باید دارای نوار الستیک برای آب بندی باشد؛

قفل  شیشه ای،  فیوز  سیگنال،  المپ  باید  تابلو  درب  روی   
درب، دریچه ی تهویه در باال و پایین درب، پالك تابلو و عالمت 

خطر  به صورت رنگ شده وجود داشته باشد.
1-1-12-صفحه ی الگو  

از جنس پلی كربنات شفاف  یا كاور، ترجیحاً  الگو   صفحه ی 
باشد.

1-1-13- شماره گذاری و برچسب خطوط و مدارها
 مدارهای خروجی مانند كلیدها، فیوزها و دیگر تجهیزات باید 
دارای برچسب های مشخص و دائمی باشند تا بتوان آن ها را 

شناسایی كرد؛
 برچسب های شناسایی، باید خوانا، زیبا و دائمی باشد؛

به  باال  از  و  به راست  از چپ  بر اساس چیدمان،   كدگزاری 
پایین باشد؛

فیبر  نوع  از  سانتی متری   1×1/5 ابعاد  در  باید  برچسب ها   
روی  نصب  قابل  لیزری  یا  شده  حک  نوشته ی  با  استخوانی 

كلیدها باشند.
1-1-14- پیش بینی پیچ اتصال ارت به درب و بدنه ی تابلو

 اتصال ارت به در و بدنه ی تابلو اجباری است و این اتصال، به 
صورت پرچ ممنوع است؛

 نصب پیچ گالوانیزه ی اتصال ارت روی درب و بدنه ی تابلو  با 
دستگاه جوش پیچ به ورق انجام شود؛

 ارت درب تابلو به وسیله ی سیم مسی بافته شده ی حصیری 
به عرض یک سانتی متر با كابلشو به بدنه ی تابلو از طریق پیچ 

و مهره ی گالوانیزه ی نصب شده، محکم شود؛
در  كه  باشد  اندازه ای  به  باید  شده  بافته  مسی  سیم  طول   
حالتی كه درب كاماًل باز است، تحت كشش نباشد.                                                                                                
برق  تابلو  به  کابل  و  و خروج سیم  ورود  نحوه ی   -15-1-1

مصارف عمومی)مشاعات(
 ورودی كابل و سیم ترجیحاً از قسمت پایین تابلو باشد؛
 در صورت نیاز، از صفحه ی گلند مناسب استفاده شود؛

پاركینگ  در  برقی  تأسیسات  لوله كشی  این كه  به  توجه  با   
تابلو  داخل  دور  تا  دور  می شود.  توصیه  است،  باال  از  عموماً 
)اطراف صفحه ی كار تا بدنه ی تابلو( فضایی حداقل به عرض5 
سانتی متر برای نصب داكت فلزی یا پالستیکی مناسب در نظر 
در  و خروجی  ورودی  سیم های  و  كابل  بتوان  تا  شود  گرفته 
داخل تابلو به راحتی در قسمت پایین تابلو هدایت، فرم بندی 

و آرایش داد؛ 
 به جای داكت دور تا دور، می توان از دو كانال مخفِی ساخته 
شده در دو طرف بدنه ی فلزی تابلو )داكت توكار مخفی( برای 
به  باال  از  عبور و هدایت كابل و سیم های ورودی و خروجی 
پایین تابلو و برعکس، به منظور اتصال به ترمینال ها استفاده 

كرد.
1-1-16- ابعاد تابلوی برق

تأسیسات  مصوب  نقشه ی  در  تابلو  خطی  دیاگرام  به  باتوجه 
از  ترتیب  به  تابلو  ابعاد  معموالً  آن،  داخل  تجهیزات  تعداد  و 
 )H×W×D( یا  )عمق×عرض×ارتفاع(  به صورت  راست  به  چپ 
مشخص می شود و حداقل عمق تابلو بدون احتساب درب آن 

باید 15 سانتی متر باشد. 
   قبل از ساخت تابلو، برای آرایش و چیدمان درست قطعات، 
سازنده باید پيش از نازک كاری از محل بازدید كند و نقشه ی 

جانمایی لوازم تابلویی با قید ابعاد و اندازه تابلو را تهیه كند.
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1- مشخصات فنی وسایل و تجهیزات داخل تابلو

2-1- قطعات و تجهیزات داخل تابلو
ریل،  قفل  ریل،  اصوالً  مشاعات  برق  تابلوی  داخل  تجهیزات 
ترمینال، داكت، پایه ی زاویه دار نگه دارنده ریل، چراغ سیگنال، 
شستی  كنتاكتور،   ،RCD كلید6   ،MCCB  5 كلید   ،MCB  4 كلید 
استاپ و استارت یا كلید فرمان،Change Over Switch ، تایمر، 
شینه ی نول، شینه ی ارت، نوار فرم، وایرشو، سرسیم، كابلشو 

و ... است.
2-2- ریل نصب تجهیزات تابلوی برق

استفاده از ریل ها باعث می شود كه نصب و تعویض قطعات و 
تجهیزات درون تابلو به آسانی و راحتی انجام شود و موجب 
آرایش و نظم در چیدمان لوازم درون تابلو می شود. ریل ها در 

اندازه های مختلف ساخته و عرضه می شوند.
2-3-ترمینال تابلوی برق مصارف عمومی

2-3-1- نوع و اندازه ی ترمینال
ریلی  ترمینال   از  استفاده  با  باید  یکدیگر  به  سیم ها  اتصال   

انجام شود؛ 
 نوع ترمینال باید قابل نصب روی ریل باشد؛

 مطابق استاندارد IEC-60947-1-7 باشد؛
 ترمینال ها با سطح مقطع و مدل و رنگ های مختلف عرضه 

می شوند )تصویر شماره ی 1(؛
 ترمینال باید حداقل ظرفیت اتصال سیم با سطح مقطع 4 

میلی متر مربع داشته باشد؛ 
 درصورتی كه سطح مقطع سیم مورد استفاده در تابلو بیش 
هادی،  نمره ی سیم  با  متناسب  باشد،  مربع  میلی متر   2/5 از 
اندازه ی ظرفیت ترمینال برای اتصال هادی یک پله بزرگ تر 

در نظر گرفته شود؛
 نوع ترمینال از لحاظ تحمل جریان باید متناسب با جریان 

خروجی از آن باشد؛
 حداقل تعداد 3 خط رزرو شامل ترمینال های فاز، نول و ارت 
باید پیش بینی شود. )حداقل  ترمینال،  ریل  آزاد روی  فضای 

جای نصب 9 ترمینال(.

 تصویر شماره ی 1: ترمینال ریلی

2-3-2- رنگ سیم وترمینال
عایق سیم  رنگ  با  و مطابق  هماهنگ  ترجیحاً  ترمینال  رنگ 

باشد. 
ملی  مقررات   13 مبحث  از   4-2-1 و پ   3-2-1 مطابق پ 

ساختمان، رنگ عایق سیم ها به شرح زیر است:
 فاز)L1( قرمز، فاز)L2( زرد، فاز )L3( مشکی یا قهوه ای؛

 نول)N( به رنگ آبی كم رنگ؛ 
 ارت )PE یا PEN( به رنگ سبز - زرد )راه راه(؛

 در هر دو انتهای هادی مشترك )PEN( هر مدار، باید برچسب 
بهره برداری  ایجاد اشتباه در حین  از  تا  مخصوص نصب شود 

جلوگیری شود؛
 در تک فاز می توان هر یک از رنگ های قرمز، زرد، سیاه و یا 

قهوه ای انتخاب كرد؛
 ترمینال ارت به رنگ سبز و زرد است و دارای یک پیچ است 

كه با محکم كردن آن، به ریل و بدنه ی تابلو متصل می شود.
2-3-3- شماره و لیبل ترمینال

 ترمینال ها باید شماره و لیبل داشته باشند. برای نام گذاری 
ترمینال ها از عالمت های خاصی مانند حروف و اعداد استفاده 

می شود؛ 
 ترمینال ها باید درپوش انتهایی داشته باشند؛

 ابتدا و انتهای هر ردیف ترمینال حتماً قفل داشته باشد.

2-3-4- جامپر شانه ای ترمینال
كردن  موازی  برای  شانه ای  جامپر  یا  رابط  از  استفاده   
است  مجاز  صورتی  در  نول،  و  فازها  برای  به هم  ترمینال ها 
كه اندازه ی فیوز اصلی تابلو كمتر و یا مساوی 32 آمپر باشد 

)تصویر شماره ی 2(.

 تصویر شماره ی 2: جامپر شانه ای ترمینال

2-4- ساپورت زاویه دار نگهدارنده ی ریل ترمینال
ریل  سر  دو  باید  ترمینال ها،  به  سیم  اتصال  سهولت  برای 
ترمینال ها روی پایه یا ساپورت زاویه دار نگهدارنده ی ریل نصب 

4- Miniature Circuit Breaker
5- Molded Case Circuit Breaker
6- Residual Current Device
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شود. با این كار، فاصله ای بین ریل و ورق تابلو ایجاد می شود. 
در نتیجه، نصاب می تواند سیم را به ترمینال به  راحتی متصل 

كند )تصویر شماره ی 3(.

تصویر شماره ی 3: پایه ی نگهدارنده ی ریل ترمینال

2-5- داکت تابلو برق مصارف عمومی

2-5-1- نوع و اندازه داکت
نظم،  حفاظت،  پوشش،  جابه جایی،  ایمنی،  افزایش  برای   
آرایش و چیدمان سیم ها در داخل تابلو برق، از داكت شیاردار 

استفاده  شود؛
سفارش  و  انتخاب  هستند.  مختلفی  ابعاد  دارای  داكت ها   
اندازه ی داكت، به حجم سیم ها و قابلیت توسعه ی تابلو بستگی 

دارد؛ 
 داكت ها باید 25% فضای آزاد داشته باشند؛

انتخاب شود )تصویر  باید از نوع قفل شونده   درب داكت ها 
شماره ی 4(.

 
تصویر شماره ی 4: داکت و درب قفل  شونده

2-5-2- عمق داکت
حداقل عمق داكت باید 4 سانتی متر باشد.

2-5-3- چیدمان داکت
و  كردن  متصل  كه  باشد  طوری  داكت ها  چیدمان  نحوه ی 

چرخش سیم ها در همه  ی فضای تابلو به آسانی انجام شود.
 2-6- سطح مقطع سیم های رابط بین تجهیزات تابلو

1-110سازمان  شماره ی  نشریه ی   7-6-5 بند  مطابق   
سیم های  مقطع  حداقل سطح  كشور،  برنامه ریزی  و  مدیریت 
فشار ضعیف و كنترل داخل تابلو نباید از 2/5 میلی مترمربع 
كمتر باشد و پوشش عایق آن باید حداقل تحمل ولتاژ 1000 

ولت داشته باشد؛

 با توجه به حجم و دسته بندی سیم های رابط بین تجهیزات 
داخلی تابلو از كلید تا ترمینال و با در نظر گرفتن تأثیر حرارتی 
برق، ضروری است كه سطح  از جریان عبوری  ناشی  متقابل 
مقطع سیم كشی داخل تابلو به لحاظ ایمنی بیش تر، بر اساس 

آمپر مصرفی مطابق جدول شماره ی 1 اجرا شود.

جدول شماره ی 1: سایز فیوز و سیم رابط در تابلو

2-7- سر سیم یا وایرشو
باید  اول  ترمینال،  به  سیم  سریع  و  مطمئن  اتصال  جهت   
از سر سیم یا وایرشو روكش دار مناسب استفاده شود. سپس 
به طور مستقیم و بدون هیچ گونه چرخشی، به ترمینال متصل 

و محکم شود؛ 
 ترمینال ها به ترتیب فاز، نول و ارت باید نصب شود و ترجیحاً 
با رنگ عایق سیم فاز، نول و ارت متناسب و هماهنگ باشد. 

2-8- کابلشو
 برای اتصال الکتریکی كابل و سیم به شینه یا سایر محل های 
اتصال مورد نیاز، با توجه به سطح مقطع آن ها باید از كابلشو 

استفاده شود؛
داشته  مطابقت  كابل  هادی  جنس  با  باید  كابلشو  جنس   
باشد. مثاًل برای كابل های مسی باید از كابلشو مسی قلع اندود 

استفاده شود؛
باشد؛  مواد  مناسب ترین  و  بهترین  از  باید  كابلشو  جنس   
به طوری كه در اثر پرس هیچ گونه ترك یا شکاف مویی ایجاد 

نشود؛
 درصد خلوص مس نیز، باید استاندارد باشد.

2-9- نوار فرم
برای آرایش و دسته بندی سیم های درون تابلو مانند سیم های 
نوار فرم استفاده شود  از  یا مدارهای كنترلی،  المپ سیگنال 

)تصویر شماره ی 5(.

 تصویر شماره ی 5: نوار فرم
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MCB 2-10- كليد خودكارمينياتوری یا

 MCB 2-10-1- مکانيزم عملکرد
نامیده   MCB اختصار  به طور  كه  مینیاتوری  خودكار  كلید 
اضافه  اتصال كوتاه و  برابر  را در  می شود، مدارها و تجهیزات 
را  بار  اضافه  جریان  كه  صورت  به  این   می كند.  محافظت  بار 
به وسیله ی بی متال تشخیص و جریان اتصال كوتاه را به وسیله ی 
سیم پیچ داخل خود به صورت مغناطیسی تشخیص می دهد 
و مدار را قطع می كند. این كلیدها در دو نوع AC و DC ساخته 
می شوند. نوع AC این كلید كاربرد عمومی دارد و از نظر كاربرد 
در نوع های مختلفی از جمله نوع B یا تندكار برای روشنایی 
... وجود دارد. مشخصات  یا كندكار برای موتورها و   C و نوع
فنی آن ها از جمله نوع یا تیپ كلید، جریان نامی، جریان قطع 
اتصال كوتاه، قدرت قطع كلید و ولتاژ كار باید مطابق نقشه ی 
مصوب تأسیسات باشد. طراحان تأسیسات بایستی مشخصات 
مورد نیاز گفته شده را در نقشه درج كنند )تصویر شماره ی 6(.

 

تصویر شماره ی 6: کلید مینیاتوری

2-10-2- استاندارد کلید خودکار مینیاتوری
تبعیت  به  ایران  صنعتی  تحقیقات  و  استاندارد  مؤسسه ی 
تدوین  به  اقدام   ،)IEC-60947-2 و   IEC-60898( استاندارد  از 
استاندارد شماره ی 2611 برای كلیدهای خودكار مینیاتوری 

كرده است.
MCCB 2-11- كليد اتوماتيک كمپکت یا

MCCB 2-11-1- مکانيزم عملکردكليد
كلید  این  اما  است،   MCB كلید  مشابه   MCCB كلید  عملکرد 

دارای قابلیت های بیش تری به شرح زیر است:
جریان  محدوده ی  دارای   MCB كلید  به  نسبت  كلید  این   
باالتری است و اكثراً قابل تنظیم هستند و با رله ی حرارتی و 

رله ی مغناطیسی جریان آن ها تنظیم می شود؛
 قدرت قطع آن بیش تر از كلید مینیاتوری است؛

 مشخصات فنی این كلید از جمله جریان نامی،جریان قطع 
مطابق  باید  تنظیمی  بار  جریان  قطع،  قدرت  كوتاه،  اتصال 
بایستی  تأسیسات  طراحان  باشد.  تأسیسات  مصوب  نقشه ی 

مشخصات مورد نیاز گفته شده را در نقشه درج كنند. 

MCCB تصویر شماره ی 7: کلید اتوماتیک کمپکت یا

2-11-2- استاندارد کلید اتوماتیک
 IEC -60947استاندارد كلید اتوماتیک مطابق استاندارد شماره ی

است.
RCD 2-12-كليد نشت جریان یا

2-12-1- عملکرد کلید نشت جریان
 اساس كار این كلید بر پایه ی مقایسه ی اختالف جریان بین 
سیم  رفت )فاز( و برگشت )نول( است. در حالت عادی، اختالف 
جریانی بین سیم  رفت و برگشت مدار وجود ندارد؛ اما ممکن 
است در اثر اتصال بدنه، مقداری از جریان به زمین نشت كند. 
در نتیجه، اختالف جریانی بین فاز و نول به  وجود آید. اگر این 
اختالف جریان از حد خاصی تجاوز كند، كلید نشت جریان، 

مدار را قطع می كند؛
 برای حفاظت انسان و تجهیزات در برابر جریان نشتی، عالوه 
 بر اجرای ارت مناسب، الزم و ضروری است كه بالفاصله بعد 
از نصب كلید اصلی، كلید نشت جریان در تابلو برق مشاعات 

برای مدارها نصب شود؛ 
 جریان نشتی كلید RCD در شرایط عادی و مصارف معمولی 
به عنوان وسیله ی حفاظتی در برابر برق گرفتگی، حداكثر باید 

30 میلی آمپر باشد؛
تأسیسات،  از  قسمت هایی  در  فقط  جریان  نشت  كلید  از   
می توان  هستند،  مجزا   )N( خنثی  و   )PE(حفاظتی هادی  كه 

استفاده كرد؛
  RCBO  8،  RCCB  7،RCD مانند  مختلفی  نام های  با  كلید  این   

عرضه می شود؛
بار  اضافه  برابر جریان های  در  RCCB حفاظتی  یا   RCD نوع   
انجام نمی دهد؛ فقط جریان نشتی را تشخیص و مدار را قطع 

می كند )تصویر شماره ی 8(؛
 نوع RCBO عالوه بر حفاظت انسان و تجهیزات در برابر جریان 
نشتی، حفاظت در برابر اتصال كوتاه و اضافه بار را نیز انجام 

7- Residual Current Circuit Breaker
8- Residual Current Circuit Breaker with Overcurrent protection
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می دهد )تصویر شماره ی 9(؛
 مشخصات فنی این كلید از جمله نوع و تیپ كلید، جریان 
نامی، جریان قطع اتصال كوتاه و ولتاژ كار باید مطابق نقشه ی 
مصوب تأسیسات باشد. طراحان تأسیسات بایستی مشخصات 

مورد نیاز گفته شده را در نقشه درج كنند. 

 

RCCB تصویر شماره ی 8: کلید

 

RCBO تصویر شماره ی 9: کلید

2-12-2- استاندارد کلید نشت جریان
به   IEC-61009-IEC، IEC-61008-IEC ، IEC-61543شماره های استاندارد 
این  در  است.   RCD، RCCB، RCCBO كلید  به  مربوط  ترتیب 
عالوه  است  قادر   RCBO یا   RCCBO نوع  كلید  فقط  نوع  سه 
برابر جریان نشتی، حفاظت  انسان و تجهیزات در  برحفاظت 
در برابر اتصال كوتاه و اضافه جریان را انجام دهد. این كلید با 

استاندارد شماره ی 61009 قابل شناسایی است.
2-13- کنتاکتور

برای قطع و وصل، كنترل و  یا كنتاكتور   كلید مغناطیسی 
فرمان مدار استفاده می شود؛

 اگر این كلید به همراه رله ی حرارتی به كار گرفته شده باشد، 
می توان از آن به  عنوان وسیله ی حفاظتی در برابر اضافه بار 

نیز استفاده كرد؛
جریان  كنتاكتور،  نوع  جمله  از  كلید  این  فنی  مشخصات   
ولتاژ  و  نامی  تغذیه  ولتاژ  نامی،  كار  ولتاژ  قطع،  قدرت  نامی، 
باشد.  تأسیسات  مصوب  نقشه ی  مطابق  باید  نامی  عایقی 
طراحان تأسیسات بایستی مشخصات مورد نیاز گفته شده را 

در نقشه درج كنند.
 2-14- شینه ها

تعدادی  می توان  نیاز  برحسب  كه  است  رسانا  یک  شینه   
هادی )چند مدار الکتریکی( به طور جداگانه به وسیله ی كابلشو 

یا وایرشو به آن وصل كرد؛
 جنس شینه ها باید مسی باشد؛

جداگانه  به طور  تابلو  در  باید  ارت  شینه ی  و  نول  شینه ی   
نصب شود؛

 سیم های هر مدار روی هر كدام از شینه ها به طور مستقل و 

جداگانه به صورت محکم متصل شود؛
 رنگ عایق پالستیکی شینه ها در تابلوهای برق باید از رنگ 

عایق هادی مربوط تبعیت كند؛
دائمی  و  مشخص  مناسب،  عالمت گذاری  دارای  شینه ها   

باشند؛
شدت  برابر   1/5 از  نباید  فازها  شینه ی  الکتریکی  ظرفیت   

جریان نامی كلید اصلی تابلو كمتر باشد؛
نصف سطح  از  نباید  ارت  و  خنثی  شینه های  مقطع   سطح 

مقطع شینه ی فاز كمتر باشد؛
یا  چینی  اتکایی  مقره های  روی  باید  فاز  و  نول  شینه های   
باید  زمین  اتصال  شینه ی  و  شود  نصب  مناسب  كائوچویی 
فاقد  باید  تابلو نصب شود و محل نصب آن  بر روی  مشخصاً 

هرگونه رنگی باشد؛ 
 شینه یا ترمینال هادی حفاظتی باید با نوعی قطعه ی اتصال 
یا ترمینال خنثی قابل  اندازه ی شینه، به شینه  دهنده و هم 

وصل باشد؛
 چنان چه مدار تغذیه ی تابلو دارای هادی مشترك حفاظتی- 
خنثی باشد، این هادی به شینه ی حفاظتی وصل و سپس به 
كمک قطعه ی اتصال دهنده، به شینه یا ترمینال خنثی اتصال 

داده می شود؛
 اتصال سیم و كابل به شینه ها در تابلوی برق مشاعات باید با 
كابلشو انجام شود و سپس، با پیچ و مهره و واشر محکم شود 
تا حداكثر هدایت الکتریکی در محل اتصال به وجود آید و از 

گرم شدن آن جلوگیری شود؛ 
 در صورتی كه جریان نامی كلید اصلی تابلو تا 32 آمپر باشد، 
باید از ترمینال پله ای سه فاز 50 آمپر به عنوان شینه )1/5 

برابر جریان كلید اصلی( استفاده شود )تصویر شماره ی 10(.

تصویر شماره ی 10: ترمینال پله ای سه فاز

 در صورتی كه جریان نامی كلید اصلی تابلو بیش از 32 آمپر 
باشد، باید از شینه های مسی پله ای سه فاز عایق كاری شده با 
ظرفیت مناسب و كاور شیشه ای از جنس پلی كربنات استفاده 

شود )تصویر شماره ی 11(؛

تصویر شماره ی 11: محافظ عایقی شینه ی مسی
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 به منظور ایمنی بیش تر و جلوگیری از برق گرفتگی احتمالی، 
باید شینه ها به وسیله ی صفحه ی محافظ عایق شفاف از جنس 

پلی كربنات )طلق روشن غیرقابل اشتعال( محصور شود. 
 2-15- المپ سیگنال تابلویی

از سه المپ سیگنال  تابلو  برق در  برای نشان دادن وجود   
برای سه فاز در سه رنگ استفاده می شود؛

  بهتر است چراغ سیگنال از نوع ریلی توكار انتخاب شود و 
تمهیدات الزم برای مشاهده ی آن روی درب تابلو برق با رعایت 
 درجه ی حفاظت )IP4X( در نظر گرفته شود )تصویر شماره ی 12(؛

تصویر شماره ی 12: چراغ سیگنال ریلی توکار

 ترجیحاً رنگ المپ سیگنال ها به ترتیب از باال به پایین قرمز، 
زرد و سبز باشد؛ 

 سیم المپ های سیگنال در نوار فرم قرار گیرد؛
 مطابق استاندارد شماره ی IEC-60947-1-5 باشد؛

 جنس بدنه ی آن غیرقابل اشتعال باشد؛
 درپوش پیچ ها هم رنگ المپ باشد؛
 دارای فیوز شیشه ای مناسب باشد.

2- الزامات فنی تابلوی برق مصارف عمومی)مشاعات(
مطابق  باید  تابلو  ملی4-1-1-6-13،  مقررات  طبق   -1-3

استانداردهای ملی یا بین المللی معتبر ساخته شود؛    
3-2- طبق مقررات ملی 13-1-4-1 سیستم الکتریکی)ارت( 
 TN منتخب در ایران برای همه ی ساختمان ها عموماً سیستم

از نوع TN-C-S می باشد؛
3-3- در سیستم توزیع نیرو TN-C-S از محل احداث الکترود 
زمین، باید ابتدا هادی حفاظتی با كابلشو را به شینه ی اصلی 
در تابلو كنتور برق محکم وصل كرد و سپس انشعاب آن را به 

شینه ی ارت در تابلو مشاعات اتصال داد؛
و تجهیزات نصب شده در داخل  3-4- وسایل قطع و وصل 
 IEC استانداردهای  یا  ایران  ملی  استانداردهای  با  باید  تابلو 

مطابقت داشته باشند؛
3-5- هر تابلو باید توسط وسایل حفاظتی مانند فیوز و كلید 

اتوماتیک مخصوص خود حفاظت شود؛ 
جریان  با  متناسب  باید  حفاظتی  وسایل  نامی  جریان   -6-3

مصرفی بار تابلو انتخاب گردد؛
3-7- سیم  كشی داخل تابلو باید یکپارچه باشد؛

3-8- اتصاالت سیم ها به همدیگر در تابلو باید توسط ترمینال 

ریلی )قابل نصب روی ریل( انجام شود؛
3-9- پیچیدن سیم ها به دور هم با نوار چسب ممنوع است؛

3-10- سیم ها باید در طول مسیر دارای رنگ بندی باشند و رنگ 
عایق سیم فازها، نول و ارت مطابق مقررات ملی رعایت شود؛

3-11- حداقل سطح مقطع سیم كشی داخل تابلو باید طبق 
جدول شماره ی 1 متناسب با ولتاژ و جریان های نامی و مجاز 

وسایل حفاظتی و مطابق استانداردهای مربوط باشد؛
باید از  3-12- رنگ عایق پالستیکی شینه ها در تابلوی برق 

رنگ عایق هادی ها تبعیت كند؛
3-13- اتصال به شینه ها باید با كابلشو به وسیله ی پیچ و مهره 

گالوانیزه محکم شود؛
عالمت  دارای  آن  داخل  تجهیزات  و  لوازم  تابلو،   -14-3
استاندارد و با كیفیت و مرغوب باشد. استفاده از هر نوع لوازم 

غیر استاندارد ممنوع است؛
3-15- تابلو باید در شرایط غیرعادی قادر به حفاظت سیستم 

توزیع باشد و در شرایط عادی قادر به كنترل سیستم باشد؛
3-16-تابلو باید به طور پیوسته ولتاژ و جریان نامی شبکه را 
بدون ایجاد حرارت اضافی، شکست عایقی و یا خرابی در هر 

یک از اجزا تحمل كند؛
اضافه  حالت  در  باید  تابلو  اصلی  حفاظتی  وسیله ی   -17-3
به طور  بروز عیب در شبکه،  یا  اتصال كوتاه  از  ناشی  جریان 

مطمئن عمل كند و قطع مناسب را انجام دهد؛
3-18- سازنده باید روش نصب و تراز و محکم كردن تابلو در 

هنگام نصب را مشخص كند؛
3-19- بهتر است كابل و سیم ها از پایین وارد تابلو شود؛

3-20- ورودی هر تابلو باید دارای یک كلید اصلی قطع كننده 
باشد و جریان نامی آن باید حداقل برابر جریان مصرفی كل 
برابر  در  كلید  ایستادگی  نامی  جریان  هم چنین،  باشد.  تابلو 
در  احتمالی  كوتاه  اتصال  جریان  از  كمتر  نباید  كوتاه  اتصال 

محل نصب آن باشد؛
درست  چیدمان  و  آرایش  برای  تابلو  ساخت  از  قبل   -21-3
و  بازدید  محل  از  نازك كاری  از  پیش  باید  سازنده  قطعات، 
را  تابلو  اندازه  و  ابعاد  قید  با  تابلویی  لوازم  جانمایی  نقشه ی 

تهیه كند؛
3-22- سازنده موظف به گارانتی تابلو و تجهیزات آن از لحاظ 
مرغوبیت و كیفیت ساخت، نصب و رعایت استانداردها به مدت 

12 ماه است؛
3-23- طبق بند 13-6-1-1مقررات ملي ساختمان، هیچ یک 
از قسمت های برق دار كلید و شینه ها نباید در دسترس یا قابل 
لمس باشند؛ بلکه باید با صفحات فلزی یا درهای عایق )فیبر یا 
پلی كربنات شفاف( محصور و پوشانده شوند. به نحوی كه همه ی 
تجهیزات در پشت آن قرار گیرند. این عایق بندی باید از مواد 
مناسب و با دوام باشند و قادر به ایستادگی در برابر تنش های 

مکانیکی، الکتریکی و حرارتی در حین كار باشند؛
3-24-در صورت نیاز به استفاده از تابلو روكار، باید تمهیدات، 

الزامات و استانداردهای مربوط لحاظ شود؛
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3-25-اگر در تابلو از كلید مینیاتوری استفاده شود، بایدكلید اتوماتیک 
محدود كننده ی جریان اتصال كوتاه، باال دست آن ها در تابلوی مورد 

بحث قرار گیرد و یا در تابلوی باالدست وجود داشته باشد؛
3-26-تجهیزات و مدارهای تابلو باید به صورتی نصب شوند 
كه راه اندازی و سرویس و نگهداری آن ها آسان شود و در عین 

حال، درجه ی ایمنی الزم تأمین شود.
3- پیش بینی های ضروری در آرایش و معماری تابلوی برق 

مصارف عمومی
عادی،  بهره برداری  برای  دسترسی  قابلیت  باید  تابلو   -1-4

سرویس، تعویض قطعه، بازرسی و آزمون داشته باشد؛
4-2- تابلو باید طوری طراحی شود كه قابلیت توسعه ی آن در آینده 
امکان پذیر باشد، به نحوی كه از جریان نامی كلید اصلی خارج نشود؛

ترتیب  كاربرد،  تشابه،  لحاظ  از  تجهیزات  چیدمان   -3-4
و  آرایش  قطعات،  و  سیم ها  بین  رنگ بندی  تناسب  اولویت، 

زیبایی رعایت شود؛
ترمینال  ریل   و  داكت ها  در   -4-4

برحسب  تابلو  در  شده  نصب 
نیاز، حداقل به میزان 30 درصد 

فضای آزاد داشته باشد؛
مشاعات،  تابلوی  در   -5-4
در  حداقل  مینیاتوری  كلیدهای 

دو ردیف نصب و اجرا شوند؛
4-6- در اتصال سیم های مدارها 
تابلو،  و شینه های  ترمینال ها  به 
تابلو  دیاگرام  اساس  بر  سیم ها 
باید كدگذاری شوند تا تشخیص 
كنترل،  اجرا،  مراحل  در  مدارها 
آزمایش و بهره برداری امکان پذیر 

شود.
5- تست و کنترل نهایی تابلوی برق مصارف عمومی )مشاعات( 
با  ولتاژ 1000 ولت، به وسیله ی دستگاه  5-1- تست عایقی 

تست ولتاژ نسبت به بدنه ی تابلو در همه ی ترمینال ها؛ 
5-2- كنترل نقشه ی تابلو؛ 

5-3- كنترل ضخامت رنگ؛ 
5-4- كنترل ضخامت ورق؛ 

5-5- كنترل ابعاد تابلو و عمق آن؛ 
5-6- كنترل ابعاد، عمق و درب قفل شو داكت ها؛   

5-7- كنترل سیستم تهویه ی تابلو؛ 
5-8- كنترل جیب نقشه، چراغ های سیگنال، بازشوها، اتصال 

ارت بدنه و درب، پالك تابلو و درجه ی حفاظتی؛ 
5-9- كنترل ترمینال ها )رنگ، سایز، شماره، لیبل، قفل ریل 

و درپوش انتهایی(؛ 
5-10- كنترل و تست عملکرد فیوزها و مقادیر نامی؛ 

5-11- كنترل محل نگهدارنده و محکم نگه داشتن كابل های 
ورودی و صفحه ی گلند؛

5-12- كنترل سیم كشی ها از لحاظ رنگ، اندازه و نحوه ی اتصال؛
5-13- كنترل داكت ها؛ 
5-14- كنترل شینه ها.

6- نقشه ی تابلوی برق مصارف عمومی )مشاعات(
نقشه ی زیر نمونه ای از دیاگرام خط بندی تابلوی برق مصارف 
یا   GP با  نقشه ها معموالً  در  است كه  عمومی یک ساختمان 
  5×10 mm2 یا ... نشان داده می شود. یک كابل GDP یا CDP

نوع NYY از خروجی تابلوی كنتور برق به این تابلو وارد می شود 
كه دارای 5 رشته سیم با مقطع 10 میلی متر مربع است. سه 
رشته از این پنج رشته برای فازها، یکی برای نول و دیگری 
برای ارت است. سیم های فاز پس از عبور از كلید اصلی و كلید 
 RCD، وارد فیوزهای هر یک از مدارها می شوند. مقدار جریان 

نامی فیوزها بر اساس مصرف بار ها انتخاب می شود. برای نشان 
دادن وجود برق در تابلو، از سه المپ سیگنال  LED برای هر 

كدام از فازها استفاده می شود.
تصویر شماره ی 13: نقشه ی تابلوی برق مصارف عمومی

7- نتیجه گیری 
دستاوردها و نوآوری های این اثر كه دارای سه محور پژوهشی، 
الگوی  یک  به  منجر  می تواند  است،  كارگاهی  و  كاربردی 
مشخص، رویه ی یکسان، ضابطه و استاندارد مدون و جامعی 
چیدمان  نحوه ی  و  ساختمانی  برق  تابلوهای  معماری  برای 
تجهیزات آن، زیبایی و حفظ مبلمان محیط داخلی مجتمع، 
بهره برداری  و  نصب  سهولت  اطمینان،  قابلیت  استحکام، 

مطمئن و ایمن تابلوهای برق ساختمان شود.
منابع 

1-مبحث سیزدهم مقررات ملی ساختمان، ویرایش 1395؛
2- مقررات و استانداردهای ملی ایران؛ 

3-استانداردهای IEC؛
4-نشریه ی شماره ی 1-110 سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور؛
5- الزامات طراحی و ساخت تابلوهای كنتور برق، شركت توزیع برق؛

استانداردسازی  و  پژوهش  كمیته ی  كاربردی  و  میدانی  مطالعات  و  6-بررسی 
تأسیسات برق؛

7-حفاظت و ایمنی در تأسیسات الکتریکی- علی اسدی منش.
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