
 فصل

  
  
  

  چیدمان و جاسازي لوازم 

  



 

 

 )Low Voltage(برق  هايطراحی و اجراي تابلو 168

   



 

 

 چیدمان و جاسازي لوازم/ فصل ششم  169

شوند و طرز قرارگیري آنها نسبت به یکـدیگر،   چیدمان قطعات و لوازمی که در داخل تابلو نصب می
همـاهنگی و   ،ولی بایـد داراي اصـول   ،ي مونتاژکار و طراح بستگی دارد هتا حد زیادي به سلیقه و تجرب

  .ترکیب صحیح باشد
  :چیدمان قطعات داخل تابلوهاي برق به چهار اصل مهم وابسته است  ،در هر صورت

  :رعایت نکات ایمنی  -1
بحـث  . ایمنی در مقابل برق گرفتگـی و آتـش سـوزي اسـت     ،ترین مسئله اولین و مهم ،در صنعت برق

نقـش   توانـد  مـی  ،قطعات چیدمان صحیحزیرا  ،تنیس یچیدمان قطعات و لوازم نیز از این قاعده مستثن
  .اشته باشدمی در ایمنی تابلوهاي برق دمه

  :کنیم ها اشاره می به چند مورد از قطعات و محل نصب آن ،در مطالب زیر
قطـع و وصـل مـدار پـیش بینـی       بـراي  مینیاتوري و یا قطعاتی که ،کلیدهاي اصلی ،براي مثال -

باشـید کـه در   این موضوع را همیشه در نظر داشـته  . )1شکل ( باشند دسترسباید در  ،اند شده
کارگران و یا اپراتور با عجله و استرس به سـمت   ،موقع خطر، مانند آتش سوزي و برق گرفتگی

یـک طـراح    بنـابراین، . آیند و در صدد این هستند که کلید اصلی تابلو را قطع کنند میتابلو برق 
بـا قـد    اگـر شخصـی   ،باید محل نصب قطعات را طوري در تابلو  پیش بینی کرده باشد که اوالً

 کلید در ارتفاع مناسبی نصب شده باشد و کلید اصلی حتماً ،اقدام به قطع کلید اصلی کرد ،کوتاه
با پالك و اسم مشخص شود تا کاربر با کلیدهاي مشابه دیگر اشتباه نکند و بـراي قطـع آن بـا    

  .مشکل روبرو نشود
را دور از دسـترس نصـب    هـا  شـینه  حتی المقدور ،باشد داراي شینه یا شینه بندي می تابلواگر  ،دوماً

ي حرارتی بپوشانند تا به هیچ وجه احتمـال برخـورد   ها را با طلق و یا عایق ها روي شینه و یا حتماً ،کنند
  .هاي برقدار  وجود نداشته باشد دست شخص با قسمت
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 1شکل 

  :رعایت نکات فنی -2
ي قطعـات   همـه  ،بـه عنـوان مثـال   . باشـد  مـی رعایت نکات فنی تابلو برق  ،ي مهم بعدي مسئله -

ایـن نقـاط بایسـتی عـایق     . هسـتند  ارتباط با هماتصال و  براي ،الکتریکی داراي پیچ یا ترمینال
باز و بسته کردن توسط پیچ گوشتی یا آچـار  براي ها در دسترس کامل  پیچقسمت از این  بوده و

تـا کـاربر    ها قرار نداشته باشد شینه و کابل در مسیر این پیچ ،المقدور هرگونه قطعه باشند و حتی
  .در تعمیرات و تعویض دچار مشکل نشود

ایـن نـوع   . ي دیگر اشاره کـرد ها یا کنترلر PLCقطعات دیگري مانند  توان به میدر مثالی دیگر  -
تبـادل و   بـراي  منافـذي  هـا  معمـوالً بـرروي آن  قطعات در مقابل ضربه بسیار حساس هستند و 

بـه شـدت    ،وغبـار  ي آهن و گـرد ها براده ،ریز يدر مقابل ورود اشیا کهي هوا وجود دارد  تهویه
  . هستند آسیب پذیر

هـا   ترین قسـمت از تـابلو را بـه آن   بـاال  بنـابراین  ،با این قطعات کمتر سرو کـار دارد معموالً اپراتور 
هایی قرار دهیم که در دسـترس نباشـد و احتمـال ریخـتن آب و      دهیم و حتی در قسمت اختصاص می

  .کمتر باشد ها دیگر روي آن لوازمافتادن 

 ترمینال

 کنتاکتور

 مینیاتوري

 کلید اصلی

 چیدمان صحیح چیدمان غلط
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باید از طریق کابل به خـارج از تـابلو مـرتبط     یی را کهها همیشه قطعاتی مانند ترمینال و یا شینه - 
بتوانـد براحتـی و بـدور از هـر گونـه       ،کنیم که کاربر یا نصاب میطراحی و نصب  طوري ،شوند

  .کارکند ،هاي برقدار دیگر با قسمت بدنی تماس
فـرم دادن و بسـتن    ،مـانور  بـراي همیشه فضاي خـالی  

نـوع  بـه جریـان و    فراهم باشد که این فضـا نسـبت   ها کابل
براي کابـل ورودي تـابلو بـا سـطح      ،مثالً .متغیر است ،کابل

 30اقل فضـایی بـه ارتفـاع    حـد  ،میلیمتر مربـع  3×95مقطع 
 ،میلیمتـر مربـع   3×4ولی بـراي کابـل    ،سانتی متر نیاز است

  .باشد سانتی متر کافی می 15مقدار در حدود 
  
تـوان   را مـی  هـا  چیدمان و نصب کلید اصلی و خروجی -

ي هـا  ي ورودي و خروجی خارج از تابلو برق تعیین کرد تـا کابـل  ها تاحدي نسبت به مسیر کابل
  .ارتباطی در هم تنیده نشده و نصاب دچار مشکل نشود

بـه  . در چیدمان و جاسازي لوازم نقـش بسـزایی دارنـد    ،خروجی و ي وروديها ها و شینه ترمینال -
ي خروجـی از بـاالي تـابلو بـرق     هـا  ک تابلو از پایین و کابـل عنوان مثال، مسیر کابل ورودي ی

بنابراین، قسمت پایین تابلو را به کلید اصلی و فیدرهاي خروجـی اختصـاص داده و در   . باشد می
  . نمائیم هاي خروجی را نصب می کنتاکتورها و در نهایت، ترمینال ،قسمت باال

  :صرفه جویی  -3
این نکته فقـط   ،مان کرد تا از حد اقل سیم و شینه استفاده شودقطعات تابلو برق را باید طوري چید

کشـی نیـز    ي سـیم هـا  بلکه به حجم استفاده ي سیم و کابل در داکت ،شود ي آنها نمی مربوط به هزینه
خود باعث تولید حـرارت و گرمـاي    ،زیرا استفاده ي بیش از حد نیاز از سیم و شینه در تابلو. ارتباط دارد
  .شود بیشتر می

چیـدمان نادرسـت چقـدر در اتـالف سـیم       هتوجه کنید و ببینید کـ  صفحه بعدبه شکل  ،براي مثال
  .مؤثر است

 ،بـه ترتیـب کلیـد اصـلی     ،مسیري را که سیم از آن باید عبور کنـد  ،بینید همانطور که در شکل می
  . باشد ترمینال می و کنتاکتور ،فیوز مینیاتوري ،باسبار
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ولـی در شـکل    ،شـود  کشـی مـی   بینید که چقدر منظم و با حجم کم سـیم  در شکل سمت چپ می
و  شـده  چقدر نامنظم ،با اینکه فقط محل قرارگیري مینیاتوري و کنتاکتور را جابجا کردیم ،سمت راست

حـال   ،از یـک مینیـاتوري اسـت    ،یک فـاز  براي ،این فقط یک سیم .شود می مقدار زیادي سیم مصرف
  .چه مقدار سیم باید استفاده شود ،حساب کنید براي کل تابلو

  . خواهد شد ي بیشتر باعث گرما و هزینه ،ي بیش از حد و بی دلیل از سیم و شینه استفاده ،بنابراین

  :نظم و زیبایی -4
تـابلوي بـا    لزومـاً  ،شاید یک تابلوي زیبـا . ظرافت و زیبایی آن است ،ي کیفیت تابلوهاي برقها یکی از نشانه

  .باشد داراي زیبایی و نظم خاصی می حتماً ،ولی یک تابلوي با کیفیت و درجه یک ،کیفیت و مرغوبی نباشد
  .ندیدافقی یا عمودي نصب کنید و آنها را کج نب سعی کنید قطعات را کامالً

 .رمونی داشته باشدها باید ،قطعات کنار یکدیگر 
  .را فرم دهی کنید) داکت(هاي خارج از کانال ها و کابل سیم

 ،آن اسـت و ایـن نکتـه حتـی در تعمیـرات      طراحنشانه ي نظم و حرفه اي بودن  ،زیبایی تابلو برق
تـر و بـا اطمینـان     راحـت  ،نصـاب و تعمیرکـار  باشـد و   اهمیت میبسیار پر ،عیب یابی و تعویض قطعات

  . توانند در تابلوها کار کنند بیشتري می
در نگـاه   ،با یک جنس بدون کیفیـت  ،یک جنس با کیفیت و درجه یکفراموش نکنید که تفاوت ((

 .))زیبایی و ظرافت آن است ،اول
**********  

  .انجام دادي مختلف ها ها و سلیقه توان به روش چیدمان را می ،پس از رعایت این چهار اصل

 مینیاتوري

 کنتاکتور

 چیدمان صحیح چیدمان غلط
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الزم است که تا حدي با جزئیـاتی از   ،در مورد چیدمان و جاسازي آشنا شدید ،حال که با اصول پایه
  . صحیح آن در تابلوهاي برق نیز آشنا شوید قبیل چیدمان لوازم مختلف و محل نصب

 :چیدمان عمومی لوازم 
لیقه و تجربـه ي فنـی یـک    مستلزم س ،در قسمت پیش اشاره کردیم که بحث چیدمان وجاسازي لوازم

اصـولی   ،ي کار در اینجا براي آموزش نحوه. ي گوناگون انجام شودها تواند به شکل باشد و می میطراح 
بخشیده  و شـکل عمـومی کـار را     ءکنیم تا بتوانیم دید فنی شما را تا حدي ارتقا میرا به شما پیشنهاد 

  .   تر کنیم تر و قابل لمس براي شما روشن
ل نصب قطعات مختلـف نگـاهی   درمورد نحوه ي جاسازي و مح ،ابتدا به یک نمونه طرح بنابراین 

  .پردازیم میو سپس، به تشریح آن  انداخته
  .ایم گرفتهرا پایین تابلو در نظر  ها ورودي و خروجی ،بصورت نرمال 
  :هاي دیواري تابلو در داخل ي چیدمان لوازم نحوه -

  

فیوز 
 مینیاتوري

 رهاکنترل  

 ادوات  فرمان

 ترانسفورماتور

 خروجی -هاي ورودي ترمینال

 کنتاکتور

  کلید اصلی

فضا براي 
از  انشعاب
  باسبار

 شینه ارت شینه نول
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  :شرح 
  مونتاژدر باالترین قسمت سینی  :  PLCي فرمان و ها کنترل کننده -1
البته بهتر است نسـبت بـه   (چپ  –در قست پایین  -با کمی فاصله از دیگر لوازم  : کلید اصلی -2

  .)ها توجه شود مسیر ورود کابل
 PLC  پایین ردیف –در باالي سینی  ،با حفظ فاصله مناسب ):خروجیي ها تغذیه( و فیوزها ها کلید - 3

در هر ردیـف از سـمت چـپ     از باال به پایین و ،تمامی لوازم معموالً در تابلو برق: نکته
  .دنشو به راست چیده می

  محافظ خودو فیوزهاي  کلیدها ردیف پایین:  کنتاکتورها -4
در ردیـف پـایین   ... تـایمر و  کنتـرل بـار،   کنتـرل فـاز،   ،رله ،مثل ساعت فرمان:  لوازم فرمان -5

  کنتاکتورها
  ترین سطح سینی یا در کف تابلو ینئدر پا:  )هیتر(ترانسفورماتورهاي ولتاژ و ادوات حرارتی -6
  )بغل یا روي درب(ي تابلو پایین بدنه : فن دمنده -7

  ي تابلو  باالي بدنه : فن مکنده   
  .ها در آن واحد دارد بستگی به جهت و مسیر کابل تابلو،ورودي و خروجی  : ترمینال -8

 .است کلی یک تابلو برق عاملی مهم و بسیار موثر در چیدمانها  محل نصب ترمینال :نکته

  .ترین قسمت تابلو و کف آن نصب شوند بصورت ایستاده و حتی المقدور در پایین حتماً:  ها خازن - 9
*****  

حافظ موتور  کلید، قطعاتی مانند کنتاکتور،: نکته  
و غیره داراي جهت ورود و خروج جریـان هسـتند کـه در    

 ،هاي آن توسط شـماره و حـروف   روي قطعه و کنار پیچ
  . اند متمایز شده

باشد  بینید که ورودي سه فاز، از باال می در شکل روبرو می
ــا   ــه ب ــروف ک ــاز     ،1L1,3L2,5L3 ح ــه ف ــی س و خروج

  .شوند مشخص می  2T1,4T2,6T3ي ها باشماره
 ،باال یا پایین بودن ورودي برخی از قطعات  مشکلی ندارد

 ،)کلیـدحرارتی (حافظ موتـور  ،بیمتالولی براي قطعاتی مانند 
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 .توانیم این کار را انجام دهیم، زیرا در عملکرد و دقت آنها تاثیر خواهد گذاشت نمی ،محافظ جان
*****  

ابعـاد تقریبـی    ،اینکه بتوانیم تا حد بیشتري در چیدمان و طراحی شما را یاري دهـیم  در اینجا، براي
  .دهیم قطعات و لوازم پرکاربرد را نشان می

  : ها ابعاد و اندازه
و فضـاهاي مـورد نیـاز بـراي      هـا  انـدازه  ،دانستن ابعاد ،در طراحی  و برآورد اولیه ي لوازم یک تابلوبرق

ي هـر یـک از   هـا  براساس انـدازه  ،زیرا محاسبه ابعاد کلی تابلو برق امري ضروري است، ،نصب قطعات
تصویر روشنی از تجهیزات داخل تـابلو   ،شود  و دیگر اینکه ما باید در ابتداي کار طراحی لوازم تعیین می

  .داشته باشیم
ي برخـی از لـوازم   هـا  ابعـاد و انـدازه   ،در جدول قسـمت بعـد  

باشـند،   البته ابعاد بصورت تقریبـی مـی  . استپرکاربرد آورده شده 
و  بـوده ي گونـاگونی  ها ها و تیپ داراي مدل ،زیرا هر یک از لوازم
هاي مختلف بـا   ابعاد لوازم مختلف در مارك ،عالوه بر آن، تاحدي

توان از این ابعاد بـه   هم تفاوت دارند، ولی براي طراحی و کار می
  .خوبی استفاده کرد
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  :ابعاد تقریبی برخی لوازم 
   )cmعرضcm(  B  )طول(  A  )آمپر(جریان   تیپ یا مدل  نام قطعه

  9  15 25-100  کمپکت  کلید اتوماتیک

 

  11  16  125-250  کمپکت  کلید اتوماتیک
  15  25  400-630  کمپکت  کلید اتوماتیک
  25  30  630-800  کمپکت  کلید اتوماتیک
  بسته به مارك  بسته به مارك  800تر از باال  کمپکت  کلید اتوماتیک
  8/1  3/8  -  تکفاز  فیوز مینیاتوري

  4/5  3/8  -  سه فاز  فیوز مینیاتوري  
  5/4  9  25تا رنج   حافظ موتور  کلید حرارتی

  
  5/5  12  32-50  حافظ موتور  کلید حرارتی
  7  15  63-80  حافظ موتور  کلید حرارتی

  6/3  5/8  - )دوپل(تکفاز  کلید محافظ جان
  2/7  5/8  - )چهار پل(سه فاز  کلید محافظ جان  

  5  5/7  9-25  -  کنتاکتور

  

  7  5/9  32-50  -  کنتاکتور
  5/9  13  63-100  -  کنتاکتور
  بسته به مارك  بسته به مارك  100باالي   -  کنتاکتور
  5/2  9  -  تیپ کوچک  کنترل فاز

  
  5  9  -  تیپ بزرگ  کنترل فاز
  5  9  -  -  کنترل بار
  5  5/4  25تا رنج   -  بیمتال

  

  7  5/5  32-50  -  بیمتال
  5/9  8  50-63  -  بیمتال
  بسته به مارك  بسته به مارك  63باالي   -  بیمتال

  3/9  3/11  160تیپ   سه فاز  پایه فیوز کاردي

  
  12  20  250تیپ   سه فاز  پایه فیوز کاردي
  25  30  630تیپ   سه فاز  پایه فیوز کاردي

  50  50  -  48تیپ   ولتمتر -آمپرمتر
  9.2  2/9  -  90تیپ   ولتمتر -آمپرمتر  
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  2/9  2/9  -  90  رگالتور خازنی

  
  

  رگالتور خازنی
  

  
138  
  

-  8/13  8/13  

    5  5  -  کوچک  ترموستات
کلید گردان 

  2/5  2/5  16  -  )سلکتوري(

  

کلید گردان 
  4/6  4/6  25  -  )سلکتوري(

کلید گردان 
  5/10  5/10  40 -63  -  )سلکتوري(

گردان کلید 
  13  13  100-125  -  )سلکتوري(

    4  4  25  -  پایه فیوز بکس
    5  5  63  -  پایه فیوز بکس

    

  :فضاهاي خالی بین لوازم 
کنید، بین قطعـه و کانـال    میمشاهده  ،همانطور که در شکل

عبـور و مـانور    بـراي فضاي خالی وجود دارد کـه   ،کشی سیم
  .شود میسیم پیش بینی 

  :مطابق شکل روبرو
 3تـا   2حـدود   ،تمام فضاهاي خالی بین قطعه و کانال -

  )آمپر 100قطعات تا جریان . (سانتیمتر باشد
  .باید داراي فضاي مناسب باشد ،اطراف قطعاتی که در مسیر عبور سیم و کابل قرار دارند -

استاندارد فاصـله ي   ،)ولت 380(از آنجایی که در تابلو و قطعات فشار ضعیف  :نکته 
چسـباندن   باشـد،  مـی بسیار کـم   ،)به دلیل ایجاد قوس الکتریکی یا آرك(ازها خزشی بین ف

بـه بیـان   . داراي عـایق باشـد   ،قطعات به یکدیگر، ایرادي ندارد البته اگر اطراف آن قطعـه 
توان قطعاتی مانند مینیاتوري یا کنتاکتور را از بغل به یکدیگر نزدیـک کـرد ولـی     می دیگر،


