شماره3/9325 :
تاریخ1400/10/04 :

شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ

پیوست :ندارد

بسمه تعالی
"تولید ،پشتیبانی ها و مانع زدایی ها"
کلیه سازندگان تابلوهای فشار ضعیف
موضوع :سیم کشی قرائت از راه دور برای تابلوهای  6کنتور و بیشتر(تکفاز یا سه فاز)
باسالم و احترام؛
عطف به نامه شماره  2/36262مورخ  1400/9/17با موضوع "ارسال هفتمین صورتجلسه کمیته هوشمند سازی و رویت
پذیری" و سیاست شرکت توانیر مبنی بر انجام قرائت از راه دور برای درخواستهای  6کنتور و بیشتر ،می بایست برای
تابلوهای لوازم اندازه گیری درخواستهای اشاره شده ،از پنجم دی ماه سال جاری سیم کشی وسیستم قرائت از راه دور
انجام شود.
لذا خواهشمند است اقدام الزم را با توجه به نکات زیرمعمول فرمایید.
 -1سیم کشی قرائت از راه دور برای تمامی درخواستهای باالی  6کنتور الزامی میباشد
 -2جهت سیم ک شی از کابل(توی ستر) شماره  ،0/5دو ر شته ،دو رنگ متفاوت و با فویل آلومینیومی بمنظور
جلوگیری از نویز استفاده گردد.
 -3شروع سیم کشی قرائت از راه دور از کنتور شماره  F1می باشد.

 -4سیم کشی قرائت از راه دور باید به صورت ورود و خروج در داخل همه کنتورها انجام شود.
 -5سیمهای هم رنگ ورود و خروج ،قبل از قرار گرفتن در داخل سر سیم باید به دور هم تابانده شده
و سپس برای هر جفت سیم ورود و خروج از یک سرسیم نمره  1استفاده گردد.
 -6محل نصببم مودم در محفظه کنتورها و در قسببمت پایین بعد از تمامی کنتورها می باشببد(.در ابعاد
کنتور تکفاز)
 -7برق تغذیه مودم با سبببیم شبببماره  0/5از شبببینه اصبببلی با حفادت کلید مینیاتوری 2یا  4آمپر تامین
میگردد .انتهای سیمهای برق در ق سمت ن صم مودم جهت عدم ات صالی و حفادت داخل ترمینال
متناسم با سایز سیم قرار میگیرد.

ساختمان شماره 1تهران ،شیخ بهایی جنوبی ،انتهای شهرک والفجر،انتهای خیابان سوم کدپستی1437893111:
ساختمان شماره  :2تهران ،میدان ونک ،خیابان مالصدرا ،خیابان شیراز جنوبی ،نبش کوچه سرو کدپستی1435893737
تلفن  85122500،85120100فاکس 85577300
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شرکت توزيع نيروي برق تهران بزرگ
معاونت مهندسی و نظارت

مشخصات فني  ،الزامات و دستورالعمل
طراحي و ساخت تابلوهاي لوازم اندازه گیري

ويرايش دو
دي 1399

كدشناسايي:

؟؟CSR-W-

شماره بازنگري:

اسامی افرادی که در تدوین و بازنگری دستورالعمل مشارکت داشته اند:

 )1خانم دکتر رامش خواه
 )2آقای دکتر عبداالمیر یاقوتی
 )3آقای شهاب البرزی
 )4آقای کامیاب حاتمی
 )5آقای یوسف رشیدی
 )6آقای علی اکبر قبادپور
 )7آقای محسن خوش صفت
 )8آقای جواد صمدی
 )9آقای رامین پوریا
 )10آقای کاوه ضیا بخش
 )11خانم زیبا زمانی
 )12آقای حسن کریمی
 )13آقای سعید رحمانی
 )14آقای عبدل زاده
 )15آقای پژمان نوروزی
 )16آقای حافظ یزدانی
 )17آقای اسماعیل اخالقی
 )18آقای محمد هاشمی
 )19آقای ابوطالب اشرفی
 )20آقای مهدی محسنی
 )21آقای محمد محمودی

وضعيت اجراي سند
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مقدمه :

این دستورالعمل برای ساخت تابلوهای ایستاده یا دیواری ( نصب توکار یا روکار ) در دو قسمت به منظور نصب انشعابات باا
لوازم اندازه گیری اتصال مستقیم ( با جریان کمتر از  100آمپر ) تهیه شده است  .در طراحی تابلوهای مذکور موارد زیر مد نظر
قرار گرفته است:
 ایمنی تابلو
 زیبایی تابلو و حفظ مبلمان شهری
 استحکام تابلو
 کاهش تلفات الکتریکی شبکه
 کاهش امکان سوء استفاده از لوازم اندازه گیری
 بهبود شاخص های قابلیت اطمینان شبکه
 نیاز کمتر به تعمیر و نگهداری
 سهولت در حمل و نقل  ،با طراحی بهینه ابعاد تابلو
 سهولت در بهره برداری

تذکرات مهم:
 .1در مواردي که در اين دستور العمل به آن اشاره اي نشده است  ،استاندارد  IEC 61439-1و استاندارد هاي ملی
مربوطه مالک عمل خواهد بود.
 . 2شرکت هاي تابلو ساز بايد از تجهيزات مورد تاييد شرکت توزيع برق تهران بزرگ و مطابق با استانداردهاي ملی
مربوطه استفاده نمايند و مسؤوليت عدم رعايت اين موضوع برعهده شرکت هاي تابلو ساز می باشد.
-3براي ساخت تابلوهاي باسداکبا توجه به د ستورالعمل فوق می بايست هماهنگی هاي الزم جهت اجراي سيستتم
قرائت از راه دور انجام شود

اين دستورالعمل در دو قسمت زير تهيه شده است:
 -1تابلو هاي يک تا سه کنتوري(به جز تابلوي تک کنتوري  75آمپر)
 -2تابلوهاي بيش از  3کنتور

وضعيت اجراي سند
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قسمت اول:
تابلوهای یک تا سه کنتوری
مستقیم
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مشخصات فني اين تابلوها به طور كلي شامل مشخصات فريم تابلو  ،تجهيزات حفاظتي و اندازه گيري و مشخصات كابلها و
شينه ها مي باشد .تابلو درخواستهاي با حداكثر سه كنتور كه از شبكه فشارضعيف تامين برق مي گردند بر اساس اين
دستورالعمل ساخته مي شود.
جدول شماره ( )1انواع تابلوها
نوع تابلو

انشعاب درخواستي)(KW

ورودی

ابعاد شینه ها

تابلوي تک كنتوري

 1عدد تكفاز

ندارد

ندارد

تابلوي تک كنتوري

 1عدد سه فاز

ندارد

ندارد

تابلوي دو كنتوري

 2عدد تكفاز

ترمينال دو پل

ندارد

تابلوي دو كنتوري

 1عدد تكفاز  1 +عدد سه فاز

شينه

15*3

تابلوي دو كنتوري

 2عدد سه فاز

شينه

15*3

تابلوي سه كنتوري

 3عدد تكفاز

ترمينال سه پل

ندارد

تابلوي سه كنتوري

 2عدد تكفاز 1 +عدد سه فاز

اتوماتيک

15*3

تابلوي سه كنتوري

 1عدد تكفاز 2 +عدد سه فاز

اتوماتيک

15*3

تابلوي سه كنتوري

 3عدد سه فاز

اتوماتيک

20*5

مشخصات فني اين تابلوها به شرح زير ميباشد.

وضعيت اجراي سند
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بخش هاي مختلف تابلو ي دو و سه کنتوري
-1در اصلی:

 .1در به صورت يک لنگه با دو عدد لوالي سه تکه يا مخفي  135درجه و داراي استحکام مناسب مي باشد.
 .2يک عدد قفل زيمنسي(نوع پروانه اي)  ،در وسط درب اصلي نصب مي شوود(براي توابلو یواي بوا ارتفواع بو

از 70

سانتي متر از دو عدد قفل استفاده مي شود).
 .3در صورت درخواست مشترک ،در نظر گرفتن محلي جهت نصب قفل آويز بر روي در اصلي بالمانع مي باشد.
كركره اي به طول  80 -100م لي متر ( يا دو عدد  40 - 60م لي متوري) در فاصوله اوداك ر 150

 .4سه رديف یواك

م لي متري از لبه باال و پاي ن درب و با افظ تقارن از طرف ن ،روي درب ايجواد موي شوود ( فاصوله از لبوه پواي ني درب،
ترج حا  100م لي متر مي باشد).
 .5جهت رعايت  IPتابلو یا ،یواك یا داراي طرااي و ف لتر مناسب ميباشند.
 .6عالمت خطر كه م ل ي با طول اضالع  100تا  130م ليمتري از جنس فلز و به صوورت شوکل( )3مويباشود ،در وسوط
درب اصلي تابلو نصب شود ( اداقل شامل عالمت خطر و "سامانه فوريتهاي برق  " 121مي باشد ).
 .7پالک مشخصات تابلو طبق پ وست ( )5روي درب اصلي ،لبه پاي ن ( سمت لوال ) به فاصله اداك ر  10م لي متوري از
لبه یا قرار ميگ رد.
 .8چهار رقم آخر شماره سريال روي بدنه تابلو و در لبه اي كه در بسته مي شود به صورت عمودي اک مي شود.
-2داخل تابلو
تابلو تک کنتوري

داخل تابلویاي طرااي شده از دوبخ

،كنتور و خروجي تشوک ل شوده اسوت .بخو

يکپارچه مي باشد.
تابلو هاي دو و سه کنتوري

داخل تابلویاي طرااي شده از سه بخ

ورودي ،كنتور و خروجي تشک ل شده است.

-2-1بخش ورودي:

الزامات اين بخ

به شرح ذيل م باشد:

 -2-1-2داخل بخش ورودي :

 .1دريچه ورودي كابل انشعاب ،از پاي ن تابلو و در وسط بخ

ورودي تعب ه مي شود.

وضعيت اجراي سند

ورودي و خروجوي بوه صوورت

كدشناسايي:
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 .2براي تابلویاي نصب روکار از گلند و براي تابلویواي نصوب توکاار از بسوت كابول مناسوب اسوتفاده مويگوردد.در
تابلویاي توكار بست كابل مماس با كف تابلو قرار مي گ رد.
 .3فاصله محل نصب كابل ورودي از كف تابلو اداقل  10سانتي متر ميباشد(.در مواردي كه از كل د اتومات ک استفاده
مي شود رعايت فاصله مناسب طبق استاندارد الزامي مي باشد)
 .4براي تابلویاي داراي ش نه ،جنس ش نه یا از مس با خلوص  99/9درصد مطابق با اسوتاندارد  VDE201بووده و رنو
بندي فازیا از چپ به راست ( و يا از باال به پاي ن ) به ترت ب  :قرمز  ،زرد  ،مشكي .یمچن ن رنو
رن

شو نه نوول  :آباي و

ش نه ارتباطي ارت و نول :سبز و زرد راه راهمي باشد .در سرتاسر ش نهیا به جوز نقواا اتصوال از شورين

یواي

رنگي با تحمل ارارت اداقل 120درجه سانتي گراد استفاده ميشود .ش نه یا فاقد لبه یاي ت وز و سوطش شو نه فاقود یور
گونه آلودگي مي باشد.
ابعاد ش نه یاي مسي فاز اداقل  15*3انتخاب ميگردد(.براي سه كنتور سه فاز سايز ش نه  20*5انتخاب گردد)
ابعاد ش نه یاي مسي نول اداقل  15*3انتخاب مي گردد.
ش نه یا با نصب دو عدد مقره اتکايي استوانه اي مناسب و با توجه به نقشه ارائه شده در پ وست( ،)8مهار ميشود.
در تمامي ش نهیا به ازاي یر س م ورودي يا خروجي ،از يک پ چ و مهره ( از نوع معروف به یوزار خواري ) بوا واشور
تخت و واشر فنري استفاده مي شود .فاصله سوراخ پ چ یا از يکديگر به اندازه اي باشد كه پوس از مونتوات توابلو  ،واشور
پ چ یا از يکديگر فاصله داشته باشند ( اداقل 2م ل متر ) .یمچن ن براي پ چ یزارخاري نموره  ، 6قطور سووراخ برابور بوا
 6.5م ل متر مي باشد.
براي ارتباا كابل اصلي تابلو از پ چ نمره  8معمولي استفاده ميشود.
 .5در تابلویاي توكار طول و عمق تقريبي دريچه محل ورودي كابل انشعاب به تابلو به ترت وب برابور بوا  80و  60م ل متور
مي باشد.
 .6در تابلویاي با دو و سه انشعاب تکفاز از ترم نال مناسب (براي یر تکفواز يوک پول و بوراي سوه فواز سوه پول) اسوتفاده
ميشود.
 .7در درخواستهاي با دو انشعاب كه اداقل يکي از انشعابات سه فاز باشد از ش نه جهت انشعاب گ ري استفاده ميشود
 .8در درخواستهاي با سه انشعاب كه اداقل يکي از انشعابات سوه فواز باشود از كل ود اتومات وک مناسوب بوا درخواسوت
مشترک استفاده مي شود

وضعيت اجراي سند
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 .9به منظور نصب كل د اتومات ک ،از صفحه مستقل جدا شونده و مقاوم ( پل نگهدارنده ) با ضخامت ورق  1.5م لي متور
و ضخامت رن

 80م کرون استفاده مي شود.

 .10كل ه تجه زات الکتريکي و پل یاي آنها ،بر روي س ني متحرک با پوش
رن

اپوكسوي(اداقل  80م کورون) عوالوه بور

الکترواستات ک ،كه از چهار گوشه به بدنه پ چ شده نصب ميشود.

-2-2-1بخش کنتور در تابلوهاي دو یا چند کنتوري:

 .1براي نصب كنتور در اين بخ

از صفحه نگهدارنده كنتور استفاده مي شود.

 .2ارتفاع صفحه نگهدارنده براي تکفاز  250و سه فاز  350م لي متر مي باشد.
 .3الگوي در نظر گرفته شده براي كنتور در محل نصب طبق شکل ( )4مي باشد.
 .4جانمايي كنتور در بخ

كنتور جهت نصب ،با مداد مشخص مي شود.

 .5براي نصب كنتور بر روي صفحه ،از پ چ یاي سر مته دار ( تلگرافي ) استفاده مي شود.
 .6صفحه نگهدارنده كنتور توسط پ چ خودكار به بدنه تابلو محکم ميشود ،استفاده از دياق جهت محکوم شودن صوفحه
كنتور بالمانع است.
 .7پس از نصب صفحه و پلمپ آن ،دسترسي به س م یاي پشت آنها به ی چ وجه امکان پذير نمي باشد.
 .8روي صفحه نگهدارنده كنتور ،به ازاي كنتور تکفاز برشي به قطر  26م لويمتور و بوه ازاي یور كنتوور سوه فواز مسوتق م
برشي به قطر  42م لي متر ايجاد مي شود ،تا بتوان س میاي مورد ن از كنتور را از صفحه به جلو منتقل نمود ،اين برش یوا
به نحوي مي باشد كه پس از نصب كنتور در جاي مناسب قرار گرفته باشد ( زير قاب پلمپ شونده كنتور قرار گ رد ).
 .9در محل خروجي س م یا در صفحه نگهدارنده كنتور ،از يک عدد گلند يا گرومت ( با سايز  28براي كنتور توک فواز

و  45براي كنتور سه فاز ) جهت ورود و خروج كابل استفاده ميگردد.
 .10بوس له يک عدد پ چ متري جوش شده به كف و مهوره صوفحه كنتوور بوه بدنوه محکوم موي شوود .ايون پو چ و مهوره
بصورتي ميباشد كه پس از نصب كنتور زير قاب كنتور (داخل محودوده تع و ن شوده بوراي كنتوور و در كنوار سووراخ
ايجاد شده براي خروج كابل یا از صفحه كنتور و اداك ر به ارتفاع  15م لي متر پس از گذاشتن روبند) قرار ميگ رد و
امکان باز شدن صفحه بعد از پلمپ كنتور وجود ندارد (.اين پ چ تنها براي يکي از كنتوریا كافي مي باشد)
 .11اداقل فاصله صفحه نگهدارنده كنتور تا اول ن سوطش خوارجي توابلو (بوا در نظور گورفتن تقوويتي درب وسوط ) 120
م ليمتر ميباشد.
 .12س م یا براي كنتور ،از دريچه یاي تعب ه شده در صفحه نگهدارنده خارج و به وس له بست محکم ميشود.
وضعيت اجراي سند
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 .13طول س مهاي خارج شده از دريچه یا ،با در نظر گرفتن سر س م 7 ،تا  9سانتي متر مي باشد .الزم است س مهاي فووق
به گونه اي باشد تا به رااتي بتوان با كش دن و فشار دادن س م یا ،طول آنها را افزاي
.14

داد.

يا كای

س م یاي خروجي از صفحه نگهدارنده با سر س م متناسب با سطش مقطع سو م ،از جونس مرغووب و بوه صوورت

استاندارد (دندانهاي) پرس مي شوند.
-2-2-1بخش کنتور در تابلوهاي تک کنتوري:

 .1كنتور بر روي س ني با ارتفاع  2سانتي متر و متحرک كه از چهار گوشه به بدنه پ چ شده نصب ميشود.
 .2در تابلویاي تک كنتوري كل د م ن اتوري بر روي پل با ارتفاعي كه پس از بسته شدن روبند تنهوا قسومت شاسوي
آن باالتر از روبند قرار گ رد نصب مي شود.
 .3كنتور در راستاي دريچه ورودي و كل د م ن اتوري در راستاي دريچه خروجي نصب ميشود.
 .4دريچه ورودي كابل انشعاب ،از پاي ن تابلو و در بخ

خروجي تعب ه مي شود و دريچه اي ن ز جهوت عبوور ايون

كابل از قسمت خروجي به كنتور تعب ه مي گردد.
 .5براي نصب كنتور بر روي صفحه ،از پ چ یاي سر مته دار ( تلگرافي ) استفاده مي شود.
 .6ابعاد ش نه یاي مسي نول اداقل  15*3انتخاب مي گردد و ارتباا ش نه نول در بخ

كنتور و ارت در خروجوي

با ش نه یم سايز نول ورودي انجام مي شود.
 .7س مها براي كنتور(از م ن اتوري خروجي و نول ورودي) با بست كابل به س ني محکوم مويشووند بوه طووري كوه
اداقل  7تا  9سانتي متر آن در اخت ار باشند.
 .8س م یاي موجود با سر س م متناسب با سطش مقطع سو م ،از جونس مرغووب و بوه صوورت اسوتاندارد (دندانوهاي)
پرس مي شوند.
 1-2-3بخش خروجي تابلوهاي دو و سه کنتوري:

بخ

خروجي از دوقسمت تشک ل شده :

قسمت بااليي با صفحه اي كه پس از بسته شدن روبند ورودي امکان بواز شودن آن وجوود نودارد بسوته موي شوود و داراي
كل د م ن اتوري محدود كننده جريان مي باشد(.براي تابلویاي تکي اين روبند با روبنود روي كنتوور بوه صوورت يکپارچوه
ساخته مي شود)

وضعيت اجراي سند

كدشناسايي:

؟؟CSR-W-

2

شماره بازنگري:

صفحه  10از 40

 .1ف وزیاي خروجي ،از نوع كل دیاي م ن اتوري دو يوا چهوار پول تنودكار ( كوالس  ) Bبرابور بوا آمپور خريوداري شوده
مي باشند كه بر روي ريل قرار گرفته و جهت جلوگ ري از اركت آنهوا از ترموز مناسوب دو پ چوه ( بسوت انتهوايي
مناسب ) استفاده مي گردد
 .2در تابلویاي  2و  3كنتوري براي انشعابات  75آمپري بوه جواي كل ود م ن واتوري از كل ود اتومات وک  75يوا 100آمپور
استفاده مي شود.
 .3به منظور نصب كل دیاي م ن اتوري(اتومات ک) ،از يک صفحه مستقل ( پل ) ،جداشوونده و مقواوم ،بوا ضوخامت ورق
 1.5م ل متر و رن

اداقل 80م کرون استفاده مي شود.

 .4پس از بسته شدن روبند شاسي كل د در اخت ار مشترک مي باشد.
قسمت پاي ني
 .1دريچه ورودي كابل انشعاب ،از پاي ن تابلو و در وسط بخ

ورودي تعب ه مي شود.

 .2براي تابلویاي نصب روکار از گلند و براي تابلویاي نصب توکار از بست كابل مناسب استفاده مي گردد.
بست كابل مماس با كف تابلو قرار مي گ رد .دريچه ورودي كف توابلو بوا ابعواد  6*8سوانتي متر(بوه انودازه پوانچ كل ود
اتومات ک) براي تابلو توكار ميباشد.
 .3از ترم نال مناسب جهت ارتباا مشترک با م ن اتوريیاي خروجي استفاده ميشود.
 .4ارت تابلو طبق پ وست( )2در خروجي انجام مي شود.
 .5ارتباطي ب ن بخ

ورودي  ،كنتور و قسمت پاي ني كنتور با گلند متناسب با كابل انشعاب مي باشد.

 2-2-3بخش خروجي تابلوهاي تكي:

در تابلویاي تکي قسمت پاي ن بخ

ورودي و خروجي با یم ترك ب شده و ن از به نصب روبند نمي باشد.

 -4روبند ورودي و خروجي براي تابلوهاي دو و سه کنتوري

 .1روبند ورودي به صورت يک لنگه و داراي استحکام مناسب مي باشد.
 .2يک عدد قفل زيمنسي قابل پلمپ روي روبند نصب مي شود به طوري كه پانچ نصب قفل یا بوه صوورت پوانچ قفول
شونده مي باشد .قفل زيمنسي قابل پلمپ مي بايستي كامال ثابت بوده و امکوان چورخ

نداشوته باشود ،قفول یواي

زيمنسي به نحوي نصب مي گردد كه زبانه قفل ،اداقل  20م ل متر در كالف روبند ( بوه سومت بخو
درگ ر مي شود.

وضعيت اجراي سند

خروجوي )

كدشناسايي:

؟؟CSR-W-

شماره بازنگري:

صفحه  11از 40

2

 .3در تابلویاي داراي كل د اتومات ک برش روي روبند براي كل د به صورتي ميباشود كوه قسومت مشخصوات كل ود،
دكمه قطع اضطراري و ایرم قطع و وصل كل د ،پس از بسته شدن روبند ،باالتر از سطش روبند قرار ميگ رد.
 .4روبند قسمت بااليي بخ

خروجي به صورتي است كه پس از بسته شودن روبنود ورودي امکوان تعووين م ن واتوري

نمي باشد
 .5برش روي روبند براي كل دیاي م ن اتوري به صورتي ميباشد كه مشخصات فني كل د قابول رويوت و بواالتر از سوطش
روبند قرار ميگ رد .یمچن ن روبند خروجي به رااتي باز و بسوته شوده و طوول بورش متناسوب بوا تعوداد كل ودیاي
م ن اتوري داخل تابلو مي باشد.
 .6روبند اداقل در فاصله  130م ل متري كف تابلو نصب مي شود.
 .7در تابلویاي تکي روبند قسمت كنتور به صورت يکپارچه با روبند م ن واتوري خروجوي در فاصوله  11سوانتي متوري از
س ني متحرک نصب كنتور قرار ميگ رد ،اين روبند از دو طرف با پ چ پلمپ خور(به فاصله اوداك ر  5م لوي متوري) بوه
بدنه محکم مي شود.
جدول شماره ( )2خواستههاي خریدار و مشخصات محل نصب و بهرهبرداري
ب :مشخصات محل نصب و بهرهبرداري
ردیف

شرح مشخصه

واحد

مقدار

1

ولتات (U0/U(UM

V

(230/400 )440

2

فركانس نامي

HZ

50

3

تعدادفازیا

-

3

4

اداك ر درجه ارارت مح ط

+45

5

ارارت مح ط
اداقل درجه
نصب

-15

6

نصبنسبي
رطوبت

%

%56

7

شتاب زلزله

-

0/35g

8

ارتفاع محل نصب از سطش دريا

m

1500

9

شرايط آلودگي مح ط

10

نوع منطقه از نظر خوردگي

-

درجه 3
معمولي

11

س ستم زم ن شبکه

-

موثر زم ن شده

 1درجه آلودگی  : 3آلودگی رسانا یا آلودگی خشک نارسانا ،که بر اثر میعان رسانا می شود

وضعيت اجراي سند

كدشناسايي:

؟؟CSR-W-

شماره بازنگري:

صفحه  12از 40

2

جدول  -3مشخصات فني تابلوهای کمتر از چهار کنتور غیر دیماندی
مشخصات فني
عنوان مشخصه

رديف

وااد

مع ار

mm

1/5
آیني روغني

1

اداقل ضخامت ورق تابلو فلزي

2

نوع ورق تابلو

-

3

نوع فريم تابلو

-

جوشي

4

نوع پوش

رن

-

پودري الکترواستات کي

5

نوع رن

م کرون

 RAL7032و 80تا  120م کرون

6

نحوه دسترسي

-

از جلو

7

نحوه باز شدن در

-

از پهلو

8

درجه افاظت تابلو

9

نوع وجنس ش نه خروجي تابلو (ش نه یاي فاز و نول)

10

اداقل مقطع ش نهیاي فاز

15*3

11

مقطع ش نه نول و ارت

15*3

تابلو

و ضخامت آن

-

A

نصب در فضاي آزاد

اداقل IP43

نصب در فضاي بسته

اداقل IP41

ش نه مسي با خلوص %99/9

12

استفاده از پ چ مهره با گالوان زه گرم

-

الزامي است

13

استفاده از واشر فنري و تخت متناسب براي یر پ چ

-

الزامي است

14

استفاده از مقره اتکايي مناسب براي ش نه یا

-

الزامي است

-

الزامي است

15

استفاده از شرينک ارارتي رنگي با تحمل ارارت
اداقل 120درجه سانتي گراد براي ش نه یا

16

سطش مقطع س مهاي استفاده شده

17

پالک مشخصات

18

ابعاد پالک مشخصات

19

نصب عالمت خطر بر روي در تابلو

20

استاندارد

تا  32آمپر

6

 50آمپر

10
-

طبق پ وست ()5

mm×mm

100×70

-

الزامي است
 - INSO 12103-1استاندارد وزارت ن رو

 2برای تابلوهای با سه عدد کنتور سه فاز حداقل ابعاد شینه  20*5می باشد .برای تابلوهای دارای سه کنتور سه فاز  75آمپر ابعاد شینه  25*5میباشد.
استفاده از سیم با سطح مقطع 10میلی متر مربع به جای سیم نمره  6بالمانع می باشد

وضعيت اجراي سند

كدشناسايي:

؟؟CSR-W-

شماره بازنگري:

صفحه  13از 40

2

مشخصات فني
عنوان مشخصه

رديف
21

ضخامت ورق س ني تابلو

22

وضخامت رن

23

نوع پوش

وااد

مع ار

mm

1/5

س ني در تابلویاي فلزي

-

اداقل مدت زمان گارانتي تعوين كامل بدنه تابلو در

اپوكسي یمراه با الکترو استات ک و یر كدام اداقل
 80م کرون

سال

3

سال

2

سال

10

-

الزامي است

27

اداقل فاصله یوايي عايقي

4

mm

5/5

28

اداقل فاصله خزشي عايقي

mm

12/5

29

نقشه چ دمان داخلي تابلو

-

طبق نقشه یاي پ وست 8

-

الزامي است

-

الزامي است

24
25
26

30

شرايط نصب و بهره برداري مناسب
اداقل مدت زمان گارانتي تعوين قطعات از زمان
تحويل
اداقل مدت زمان خدمات پس از فروش
استفاده از تجه زات موجود در ل ست مورد تاي د
شركت توزيع برق تهران بزرگ(وندور)

نصب یواك

یاي بر روي درب تابلو(دو و سه

كنتور) يکي در باال و ديگري پاي ن

31

استفاده از ف لتر صنعتي مناسب براي یواك

32

سقف تابلو در تابلویاي نصب در فضاي آزد

33

34

35

یا

استفاده از قفل زيمنسي پلمپ شو بر روي در
اصلي و روبند ورودي
نوع و جنس لوال

-

تخت با سايز مناسب براي اتصال تجه زات و

سرتاسري
الزامي است

-

-

استفاده از پ چ و مهره گالوان زه با واشر فنري و

ش بدار يک طرفه خم دار بدون جوشکاري

سه ت که و يا مخفي بازشو اداقل  135درجه پ چي

-

برنجي با آبکاري كروم
الزامي است

 4بر اساس رديف  3از جدول  1استاندارد  INSO 12103-1با درجه آلودگي ( 3براساس استاندارد  INSO 12103-1وسايل در نظر گرفته شده براي كاربردیاي صنعتي عموماً جهت استفاده
در مح طي با درجه آلودگي  3ميباشند ،الزم به ذكر است در اين قسمت درجه آلودگي مح ط كوچک داخل تابلو مد نظر مي باشد).

بر اساس جدول  2استاندارد 12103-1
براي تابلویاي روكار نصب یواك

 INSOبا درجه آلودگي .3

در كناره یا یر طرف يک عدد

جهت بدست آوردن ش ب مناسب در باالي تابلو ارتفاع پشت تابلو 30م ل متر ب شتر از جلوي تابلو باشد

وضعيت اجراي سند

؟؟CSR-W-

كدشناسايي:

شماره بازنگري:

صفحه  14از 40

2

مشخصات فني
رديف

وااد

عنوان مشخصه

مع ار

مقره یا به س ني
سن

زدن نقاا جوش(يکنواخت و كامل) در

-

الزامي است

37

استفاده از نوار درزگ ر مناسب براي تابلو

-

الزامي است

38

دو لب خم بودن تابلو

-

الزامي است

-

الزامي است

36

39

40

تابلو فلزي

تعب ه محل ورود كابل سرويس در پاي ن بخ
ورودي
تعب ه محل خروجي كابل مشترک در پاي ن بخ

الزامي است

خروجي
استفاده از نوار الست کي(براي تابلویاي توكار) و

-

الزامي است

-

الزامي است

43

امکان سهولت آچركشي و تعوين قطعات

-

الزامي است

44

بسته بندي مناسب تابلویا

-

الزامي است

mm

120

41

42

45

گلند(روكار) براي ورودي و خروجي
استفاده از گوشواره جهت اتصال تابلو به
ديوار(طبق نقشه)

اداقل فاصله پاي ن تابلو تا محل بسته شدن كابل
ورودي

وضعيت اجراي سند

كدشناسايي:

؟؟CSR-W-

شماره بازنگري:

2

صفحه  15از 40

قسمت دوم:
تابلوهاي بيش از  3کنتور مستقيم

وضعيت اجراي سند

كدشناسايي:

؟؟CSR-W-

شماره بازنگري:

2

صفحه  16از 40

 .1بخش هاي مختلف تابلوي لوازم اندازه گيري

تابلوهای طراحی شده ،مشابه شکل ( ،)1از سه بخش تشکیل شده است:
بخش ورودی ( شامل تجهیزاتی نظیر کلیدها  ،شینه ها و خازن ) ،بخش کنتور ( شامل کنتورهاای تکفااز و ساه فااز ) و بخاش
خروجی ( شامل کلیدهای مینیاتوری و اتوماتیک و شینه ارت ) می باشد.

شکل ( : )1نماي ظاهري تابلوي لوازم اندازهگيري چندکنتوري مستقيم

 .1-1بخش ورودي:

الزامات این بخش به شرح ذیل میباشد:
الف .درب:

 .9درب دارای استحکام مکانیکی مناسب و کمترین لرزش می باشد.
 .10چراغ سیگنال ،در قسمت باالی درب ورودی 80 ،تا  100میلیمتر پایین تر از لبه باالیی درب به صورت متقاارن ،باا فاصاله
قطر یک عدد چراغ سیگنال از یکدیگر و با ترتیب رنگ قرمز  ،زرد  ،سبز ( از چپ به راست ) نصب می شود.
تغذیه چراغهای سیگنال ،از شینه اصلی خروجی کلید اتوماتیک انجام و با استفاده از کلید مینیاتوری  2یا  4آمپری  ،ترجیحاا از
نوع تندکار در ورودی حفاظت می شود.
کد گذاری سر سیم های چراغ سیگنال به صورت  S ،Rو  Tانجام می شود.
سطح مقطع سیم استفاده شده برای چراغ های سیگنال برابر با  1میلیمتر مربع می باشد.
برای سیم کشی ،قسمت پایین چراغ سیگنال داکت کشی می شود.
برای سیم کشی ما بین داکت و کلید مینیاتوری ،از لوله خرطومی و یا نوار فرم (ماکارونی) استفاده می شود.
 .11دو عدد قفل زیمنسی قابل پلمپ ،به فاصله  100تا  150میلیمتری از لبه باال و پایین درب ورودی نصب می شود.
وضعيت اجراي سند

كدشناسايي:

؟؟CSR-W-

شماره بازنگري:

2

صفحه  17از 40

 .12چهار ردیف هواکش کرکره ای به طول  80 -100میلی متر ( یا چهار ردیف  40 - 60میلی متری به صاورت دوبتل ) در
فاصله حداکثر  200میلی متری از لبه باال و پایین درب و با حفظ تقارن از طرفین ،روی درب ایجاد مای شاود ( فاصاله از لباه
پایینی درب ،ترجیحا  100میلی متر می باشد).
 .13جهت رعایت  IPتابلو ها ،هواکشها دارای طراحی و فیلتر مناسب میباشند.
 .14عالمت خطر که مثلثی  130-100میلیمتری از جنس فلز و به صورت شکل( )3میباشد ،در وسط درب بخش ورودی تابلو
نصب شود ( ترجیها شامل عالمت خطر و "سامانه فوریتهای برق  " 121می باشد ).

شکل ( :)3نمونه عالمت خطر

 .15پالک مشخصات تابلو طبق پيوست ( )5روی درب ورودی ،لبه پایین ( سمت لوال ) به فاصله  10تا  20میلی متری از لبه
ها قرار میگیرد.
ب .روبند :

 .1روبند به صورت یک لنگه با لوالی سه تکه و دارای استحکام مناسب می باشد.
 .2روبند ورودی دارای برشهای مناسب جهت کلیدها ( اتوماتیک و مینیاتوری ) و خازن می باشد.
 .3برش روی روبند برای کلید اتوماتیک به صورتی میباشد که قسمت مشخصات کلید ،دکمه قطع اضطراری و اهرم قطع
و وصل کلید ،پس از بسته شدن روبند ،باالتر از سطح روبند قرار میگیرد.
 .4به منظور مشاهده سالم بودن خازن ،بر روی روبند برشی به اندازه کلید مینیاتوری دوپل و به صورت عماودی روباروی
شیار نشان دهنده وضعیت خازن به شکل مستطیل ایجاد می شود ،این دریچه توسط طلق روشن پوشش داده میشاود
(با پیچ جوش یا پیج سر عدسی).
 .5برچسب های مشخص کننده شماره کلیدهای مینیاتوری ،طبق پيوست ( )1بر روی روبند و به صورت منظم در سمت
ورودی کلید مینیاتوری نصب میشود.
 .6برش روی روبند برای کلیدهای مینیاتوری به صورتی میباشد که مشخصات فنی کلید قابال رویات و بااالتر از ساطح
روبند قرار میگیرد .همچنین روبند به راحتی باز و بسته شده و طول برش متناسب با تعداد کلیدهای مینیااتوری داخال
تابلو می باشد.
 .7دو عدد قفل زیمنسی قابل پلمپ روی روبند نصب می شود و پانچ نصب قفل ها به صورت پانچ قفل شونده می باشاد.
قفل زیمنسی قابل پلمپ می بایستی کامال ثابت بوده و امکان چرخش نداشته باشد و حداقل فاصله  2قفل از یکادیگر
برابر با  300میلیمتر و به صورت متقارن می باشد .قفل های زیمنسی به نحوی نصب می گردد که زبانه قفال ،حاداقل
 20میلیمتر در کالف روبند ( به سمت بخش کنتور ) درگیر می شود.
وضعيت اجراي سند
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ج -داخل بخش ورودي :

در شکل ( )2نمونه ای از نمای بخش ورودی و نحوه چیدمان تجهیزات در این بخش نشان داده شده است.

شکل ( : )2نمايی از بخش ورودي تابلو و نحوه چيدمان تجهيزات

 .11دریچه ورودی کابل انشعاب ،از پایین تابلو به شکلی تعبیه می شود که کابل تغذیه در راستای شاینه وساط ( فااز  ) Sکلیاد
اتوماتیک می باشد.
 .12برای تابلوهای نصب روکار از گلند و برای تابلوهای نصب توکار از بست کابل مطابق با جدول ( )1استفاده می گردد.
بست کابل مماس با کف تابلو قرار می گیرد .دریچه ورودی کف تابلو متناسب با سطح مقطع کابل برای تابلو توکار میباشد.
 .13فاصله محل نصب کابل ورودی از کف تابلو طبق جدول ( )1میباشد.
 .14برای کلید اصلی  160آمپر و باالتر ،در سمت ورودی کلید اتوماتیک از شینه ( رابط فابریک) و بدون مقاره اتکاایی اساتفاده
میشود.
 .15در سمت خروجی کلید ،از شینه ( رابط فابریک ) استفاده می شود.
برای کلید  160و باالتر ،در صورتی که شینه بدون برش در داخل کلید قرار گیرد از شینه فابریک استفاده نمی شود.
 .16خازن (ها) در قسمت پايين تابلو در داخل محفظه مکعب شکل ( به صورتی که تنها باال و روباروی آن بااز باشاد ) نصاب
می شود ( مطابق شکل ) 2و حداقل فاصله آن از سایر تجهیزات  30میلی متر است .همچنین حداقل فاصله خازن از شاینه هاا
 60میلیمتر میباشد.
وضعيت اجراي سند
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 .17فیوز هر خازن ،از نوع سرامیکی ( کریر ) و  ،10Aاز نوع جنرال ( )gو یا کلید مینیاتوری  10آمپر با قدرت قطاع  10کیلاو
می باشد .این فیوز ها در بخش ورودی و کامال زیر روبند و در محل مناسب قرار میگیرد .کد گذاری سیم های ارتبااطی باین
خازن و فیوز طبق پيوست( )3انجام میشود.
 .18کلید اصلی تابلو ،از نوع اتوماتیک  MCCBغیر قابل تنظیم و دارای رله حرارتی و مغناطیسای و قادرت قطاع حاداقل 15
کیلوآمپر میباشد .جریان نامی کلید ،توسط شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ با توجه به انشاعابهای درخواساتی متقاضای،
تعیین میگردد .در دو طرف کلید اصلی از دیوایدر بین فازها استفاده می شود.
جدول( :)1مشخصات فنی تجهيزات داخل تابلو
نسبت تبديل  CTبراي
جريان
نامی
کليد
()A

ظرفيت

کنتور مرجع در صورتی که

خازن

درخواست مشترک بيش

( kvarدر

از  20کنتور تکفاز(هر

 440ولت)

سهفاز دو عدد تکفاز) که

**

در يک تابلو ساخته شده

حداکثر سایز کابل مسي و
2

آلومینیومي( ) mm

*63

2 /5

100

2 /5

*160

2 /5

200

2*2/5

250

2*2/5

100/5
با کالس دقت  0.5و توان
حداقل 2.5 VA
150/5
با کالس دقت  0.5و توان
حداقل 2.5 VA
200/5
با کالس دقت  0.5و توان
حداقل 2.5 VA
250/5
با کالس دقت  0.5و توان
حداقل 2.5 VA

هاي فاز
ضخامت *

آلومینیومي

مسي

عرض
(ميليمتر
مربع)

باشد
بدون کنتور مرجع

ابعاد شينه

حداقل ابعاد
شينه هاي
نول و ارت
ضخامت *
عرض
(ميليمتر
مربع)

حداقل

سایز

فاصله
کليد

سايز

بست

از کف

مقره ها

توکار

تابلو

(اینچ)

()cm

سایز
گلند
روکار

4*16

3*25+16

20*5

20*5

20

N100

1 /2

PG 29

3*25+16

3*50+25

20*5

20*5

20

N100

3 /4

PG 36

3*35+25

3*70+35

20*5

20*5

20

N200

1

PG 48

3*50+25

3*95+50

20*5

25

N200

2

 2اينج

3*70+35

3*120+70

20*5

30

N200

3

 3اينج

 25*5يا
30*5
 25*5يا
30*5

*برخی برندهای کلید اتوماتیک فاقد رنج  63و  160آمپر می باشد که در اینصورت به ترتیب رنج  60و  200آمپر آنها مورد تایید می باشد.
**استفاده از خازن  2تا  2.5کیلو وار  400ولت و یا  2.5تا  3کیلو وار  440ولت به جای خازن فوق بالمانع می باشد.

 .19جنس شینه ها از مس با خلوص  99/9درصد مطابق با استاندارد  VDE201بوده و رنگ بندی فازها از چپ به راسات ( و
یا از باال به پایین ) به ترتیب  :قرمز  ،زرد  ،مشکی .همچنین رنگ شینه ناول  :آبی و رنگ شينه ارت  :زرد و سبز راه راه

می باشد .برای رنگ بندی شینهها از شرینگ های رنگی با تحمل حرارت حداقل 120درجه سانتی گراد استفاده میشود .شاینه
ها فاقد لبه های تیز و سطح شینه فاقد هر گونه آلودگی می باشد.
 .20ابعاد شینه های مسی طبق جدول ( )1انتخاب میگردد.
 .21شینههای خروجی کلید اتوماتیک ( باالی کلید اصلی تابلو ) با نصب مقره اتکایی استوانه ای طبق جدول ( )1مهار میشاود.
حداقل فاصله شینه ها از یکدیگر 20میلی متر می باشد .در صورتی که در بخش ترمینال ،کلید اتوماتیک دارای شاینه باشاد ،از
جدا کننده یا  dividerاستفاده میگردد.

وضعيت اجراي سند

كدشناسايي:
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 .22در تمامی شینهها به ازای هر سیم ورودی یا خروجی ،از یک پیچ و مهره ( از نوع معروف به هزار خاری ) با واشار تخات و
واشر فنری استفاده می شود .فاصله سوراخ پیچ ها از یکدیگر به اندازه ای باشد که پس از مونتاژ تابلو  ،واشر پیچ ها از یکادیگر
فاصله داشته باشند ( حداقل 2میلیمتر ) .همچنین برای پیچ هزارخاری نمره  ، 6قطر سوراخ برابر با  6.5میلیمتر می باشد.
برای ارتباط کابل اصلی تابلو از پیچ نمره  8معمولی استفاده می شود.

 .23در تابلوهای با کنتور مرجع ،محل نصب  CTها بعد از کلید اتوماتیک و حداقل  1سانتیمتر قبل از پیچ و مهره ها می باشد.
 .24نحوه نصب داکت عمودی بین بخش ورودی و بخش کنتور به شکلی می باشد که باز و بسته کردن آن از بخش ورودی در
آینده به راحتی انجام پذیرد.
 .25کلیدهای مینیاتوری ورودی ،متناسب با قدرت انشعابات و به صورت کندکار ( کالس  ) Cمیباشد.
 .26ترتیب قرار گرفتن کلیدهای مینیاتوری در بخش ورودی ،به ترتیب از چپ به راست و یا از باال به پایین ( بدیهی است یکی
از این چیدمانها در هر تابلو اجرا می شود ); کلیدهای مینیاتوری کنتورهای تکفاز ( به ترتیب از آمپر کمتر به بیشتر) ،کلیدهای
مینیاتوری کنتورهای سه فاز ( به ترتیب از آمپر کمتر به بیشتر) کلید مینیاتوری کنتور عمومی و کلید مینیاتوری مربوط به چراغ
سیگنال می باشد.
 .27به منظور نصب کلید اتوماتیک و مینیاتوری ،از صفحه مستقل جدا شونده و مقاوم ( پل نگهدارناده ) باا ضاخامت ورق 1.5
میلی متر و ضخامت رنگ  80میکرون استفاده می شود.
 .28در صورت درخواست مشترک و وجود کنتور عمومی روشنایی ورودی ،در باالی قسمت ورودی باه صاورتی
که مانعی برای باز و بسته شدن روبند نباشد تعبیه و تغذیه آن بر روی کنتور عمومی میباشد.
برای محافظت از روشنایی ( ورودی ،قسمت کنتور و خروجی ) از کلید مینیاتوری و حداکثر  6آمپر استفاده می شود .در صاورت
تغذیه روشنایی از شینه اصلی ،حفاظت آن با کلید مینیاتوری محافظ چراغ سیگنال انجام میشود.
جهت اتصال سیم به میکروسویچ و روشنایی از ترمینال استفاده می شود.
در بخش ورودی ،میکروسویچ کاوردار در باالی تابلو و در محل مناسب ( و در امتداد چراغ مهتابی ) به صورتی که باعث کااهش
 IPتابلو نشود نصب می شود ( .میکروسویچ بر روی صفحه فلزی جوش داده شده به بدنه و سمت لوال نصب میگردد ).
 .29طول و عمق تقریبی دریچه محل ورودی کابل انشعاب به تابلو به ترتیب برابر با  80و  60میلیمتر می باشد.
 .30شینه ارت طبق پيوست ( )2در قسمت ورودی نصب و اتصاالت آن برقرار می شود.

 .2-1بخش کنتورها :

 .15دو عدد قفل زیمنسی ( مدل پروانه ای ) برای درب بخش کنتور و به فاصله  150میلی متری از لبه باال و پاایین درب قارار
میگیرد .این قفل ها در راستای قفل درب بخش ورودی و خروجی میباشند.

وضعيت اجراي سند
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 .16در صورت درخواست مشترک در وسط درب بخش کنتورها از یاک طلاق دودی مقااوم در برابار اشاعه مااورا بانفش

خورشید ( آنتی  ) UVبه ضخامت حداقل  5میلیمتر استفاده میشود ( مساحت طلق در حدود  40درصد مساحت درب و ابعاد آن
به اندازه طول و عرض درب ) و جهت تأمین درجه حفاظت مورد نیاز ،از نوار درزگیر فنردار مقاوم در برابر اشعه مااورا بانفش
خورشید ( آنتی  ) UVاستفاده می گردد .طریقه نصب طلق به شکلی می باشد که استحکام مکانیکی الزم را دارا می باشد و نوار دور
طلق در گوشه ها به نحوی می باشد که آب بندی رعایت گردد(به صورت منحنی شکل).

 .17لوگوی شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ و پیام های مدیریت مصرف ( طبق پيوست  ) 4بر روی در بخش کنتورهاا
قرار میگیرد .ابعاد کادر لوگو و پیام حداقل  300*200میلیمتر و حداکثر 400* 300میلیمتر متناسب با ابعاد در و بر روی ورق از
جنس آلومینیوم (در صورت استفاده از طلق متناسب با ابعاد طلق و به صورت لیزری بر روی طلق) حک و سپس بار روی در از
چهار گوش پرچ می شود.
 .18برای تابلو های تک درب در بخش کنتوری ،عرض درب حداکثر  800میلی متار مای باشاد و بارای تابلوهاای دو درب در
بخش کنتوری ،عرض هر درب حداکثر  600میلیمتر برای تیپ  Cو  Dو حداکثر  800میلیمتر بارای تیاپ  B، Aو باا حفاظ
تقارن می باشد.
 .19برای استحکام درب(ها) و روبندها و برای طلق درب ،از ساپورت مکانیکی مناسب استفاده شود.
 .20در صورت درخواست مشترک و وجود کنتور عمومی روشنایی بخش کنتورها در باال و لبه بیرونی سقف تاابلو
نصب و میکروسوییچ در راستای چراغ و سمت لوال قرار می گیرد.
 .21برای نصب کنتور در این بخش از صفحات نگهدارنده کنتور به صورت افقی و موازی ،در کنار هم استفاده می شود.
 .22برای نصب کنتورهای تکفاز از صفحات نگهدارنده به عرض حداقل  200میلی متر و برای کنتورهای سه فاز ،صافحات باا
عرض حداقل  300میلی متر در نظر گرفته می شود .برای صفحات باالیی و پایینی تابلو ،به خاطر نصاب روشانایی و ساهولت
بهرهبرداری ،عرض صفحه حداقل  40میلیمتر بزرگتر می باشد.
 .23طول صفحه نگهدارنده ،به ازای هر کنتور تک فاز  170میلی متر و به ازای هر کنتور سه فاز  210میلی متر مای باشاد باه
صورتی که حداکثر ابعاد درب تابلو رعایت شود.
 .24الگوی در نظر گرفته شده برای هر کنتور در محل نصب طبق شکل ( )4برای کنتور تکفاز حداقل 173×130میلیمتر و برای
سه فاز حداقل  280×173میلیمتر می باشد.
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الف .کنتورهای تک فاز

ب .کنتورهای سه فاز
شکل( :)4ابعاد کنتورها و حداقل فضاي مورد نياز روي صفحه نگهدارنده

 .25جانمایی کنتورها در بخش کنتور جهت نصب ،با مداد مشخص می شود.
 .26برای نصب کنتور بر روی صفحات ،از پیچ های سر مته دار ( تلگرافی ) استفاده می شود.
 .27صفحات نگهدارنده کنتورها توسط پیچ خودکار به بدنه تابلو محکم می شود و در طرفین ،توسط ستونهای نگهدارنده مهاار
میشوند .ستون نگهدارنده صفحات ( دیاق ) به عرض حداقل  2سانتیمتر به صورت ناودانی (  Uبرعکس ) ،بار روی صافحات
قرار می گیرد و توسط پیچ های شماره  8قابل پلمپ (  2عدد برای هر سمت ) به بدنه وصل می شود به طوری که پایچ هاای
خودکار مذکور ،پس از پلمپ دیاق ،قابل دسترسی نباشد ،در ضمن سوراخی که روی پیچ جهت پلمپ ایجاد می شود جایی باشد
که پس از بستن مهره ،فاصله بین مهره و محل پلمپ بیش از  2میلیمتر نباشد.
 .28پس از نصب صفحه ها و دیاق و پلمپ آن ،دسترسی به سیم های پشت آنها به هیچ وجه امکان پذیر نمی باشد.
 .29روی صفحه نگهدارنده کنتور ،به ازای هر کنتور تکفاز دارای برشی به قطر  26میلیمتر و به ازای هر کنتور سه فاز برشی به
قطر  35میلی متر ایجاد می شود ،تا بتوان سیمهای مورد نیاز کنتورها را از داکتهای پشت صفحه به جلاو منتقال نماود ،ایان
برش ها به نحوی می باشد که پس از نصب کنتور در جای مناسب قرار گرفته باشد ( زیر قاب پلمپ شونده کنتور قرار گیرد ).
 .30در محل خروجی سیم ها در صفحه نگهدارنده کنتور ،از یک عدد گلند یا گرومت ( با سایز  28برای کنتور تکفاز و  38بارای

کنتور سه فاز ) جهت ورود و خروج کابل استفاده میگردد (.برای کنتور سه فاز  75آمپر  45می باشد ).
 .31حداقل فاصله صفحه نگهدارنده کنتور تا اولین سطح خارجی تابلو ( تقویتی درب وسط )  100میلیمتر می باشد.
 .32سیم ها با توجه به تعداد مورد نیاز برای هر کنتور ،از دریچه های تعبیه شده در صفحه نگهدارنده خارج و جهت در دساترس
بودن همانند شکل ( )5به وسیله بست محکم می شود.

وضعيت اجراي سند

كدشناسايي:

؟؟CSR-W-

شماره بازنگري:

2

صفحه  23از 40

شکل ( : )5محل و نحوه خروج سيمها از صفحه نگهدارنده

 .33طول سیمهای خارج شده از دریچه ها ،با در نظر گرفتن سر سیم 7 ،تا  9سانتی متر می باشد .الزم است سیمهای فاوق باه
گونه ای باشد تا به راحتی بتوان با کشیدن و فشار دادن سیم ها ،طول آنها را افزایش یا کاهش داد.
 .34سیم های خروجی از صفحه نگهدارنده با سر سیم متناسب با سطح مقطع سیم ،از جانس مرغاوب و باه صاورت اساتاندارد
(دندانهای) پرس شده و طبق پيوست ( )3کدگذاری می شوند.
 .35سیم کشی پشت صفحه ها به صورت منظم و ایمن و در داخل داکت های مناسب قرار می گیرد .بارای تابلوهاای دو درب
به ازای هر صفحه نگهدارنده کنتور یک ردیف داکت کشی انجام می شود.
 .36در سیم کشی کنتور مرجع ،براي هر  2 ، CTرشته سيم استفاده و طبق پیوست ( )3کدگاذاری مای گاردد .رناگ سایم
ترانسهای جریان هم رنگ با رنگ فاز میباشد .برای سر سیم های کنتور مرجع ( در بخاش کنتورهاا ) از ترمیناال  10خاناه
استفاده می شود ،و ترمینال  Kو  Lبه یکدیگر متصل می گردد.
 .37محل قرار گرفتن کنتور با سوراخ کاری های مناسب و منظم بر روی صفحه نگهدارنده با رعایت الزامات فاوق جهات قارار
گرفتن کلیه سیمها زیر قاب کنتور مشخص می شود .نمای واقعی صفحه فوق پس از قرار گرفتن کنتور ها در شکل ( )6نشاان
داده شده است.
 .38کنتورها مطابق فیوزهای ورودی و خروجی در محل نصب خود طبق پيوست( )1با برچسب های مناسب عالمات گاذاری
میشوند.
 .39جا نمایی و ترتیب قرار گرفتن کنتورها ،به ترتیب از چپ به راست  :کنتورهای تکفاز ،کنتورهای سه فااز ،کنتاور عماومی و
کنتور مرجع می باشد .در تابلوهایی که قسمت کنتور آن دو درب است ،شماره کنتور ردیف اول سلول سمت راست ،ادامه شماره
کنتور ردیف اول سلول سمت چپ است و ردیفهای بعدی هم مشابه ردیف اول می باشد.

وضعيت اجراي سند

كدشناسايي:

؟؟CSR-W-

شماره بازنگري:

2

صفحه  24از 40

شکل( :)6نماي صفحه نگهدارنده کنتورها پس از سيم کشی

 .3-1بخش خروجی:

 .1برای درب و روبند خروجی از دو عدد قفل زیمنسی ( نوع پروانه ای ) به فاصله  100تا  150میلیمتری لبه باال و پایین درب و
روبند خروجی ( در امتداد قفل های ورودی و بخش کنتور ) و با حفظ تقارن استفاده می شود.
 .2هواکش کرکره ای  ،چهار ردیف  80 -100میلی متری در باال و پایین درب و در امتداد هواکشهای ورودی با حفظ تقاارن
از طرفین قرار میگیرد.
 .3محلی برای نگهداری نقشه تابلو ( جیب نقشه ) با ابعاد )16*16(cm*cmسمت داخلی درب در بخش خروجای تاابلو باین
هواکش باال و پایین تعبیه می گردد.
 .4روبند به صورت یک لنگه با لوالی سه تکه می باشد.
 .5جهت افزایش فضای دریچه خروجی به اندازه الزم ،روبند حداقل در فاصله  130میلیمتری کف تابلو نصب می شود.
 .6برش روی روبند برای کلیدهای مینیاتوری به صورتی باشد که مشخصات فنی کلیدها قابل رویت و باالتر از سطح روبند قرار
میگیرد .همچنین روبند به راحتی باز و بسته می شود و طول برش ،متناسب با تعداد کلیدهای مینیاتوری داخل تابلو می باشد.
 .7برچسب های فیوزهای خروجی طبق پيوست ( )1بر روی روبند خروجی و به صاورت مانظم در سامت خروجای کلیادهای
مینیاتوری نصب میشود.
 .8پیام هشدار طبق پيوست ( )6روی ورق فلزی چاپ و در بخش خروجی تابلو ،بر روی روبند ( وسط روبند ) نصب مایگاردد.
این برچسب برای اتصال صحیح سیم کشی داخل ساختمان ( واحدها ) به فیوز های خروجی می باشد.
 .9شینه ارت طبق پيوست ( )2در قسمت ورودی و خروجی نصب و اتصاالت آن برقرار می شود .همچنین شینه ارت در امتداد
و راستای کلید های مینیاتوری و یا به فاصله  3سانتی متر از کالف قسمت خروجی و داکت خروجی نصب می شود.
 .10کلیدهای مینیاتوری خروجی هم آمپر با درخواست مشترک و به صورت تند کار ( کالس  ) Bمیباشد.
 .11به منظور نصب کلیدهای مینیاتوری ،از یک صفحه مستقل ( پل ) ،جداشونده و مقاوم ،با ضخامت ورق  1.5میلیمتر و رناگ
حداقل 80میکرون استفاده می شود.
 .12در صورت وجود کنتور عمومی نصب روشنایی قسمت خروجی طبق موارد خواسته شاده در قسامت ورودی الزامای
میباشد.
وضعيت اجراي سند

كدشناسايي:

؟؟CSR-W-

شماره بازنگري:

صفحه  25از 40

2

 .13داکت کشی خروجی به صورتی می باشد که بعد از قرار گرفتن تمامی سیم های خروجای از کلیادها و شاینه ارت ،حاداقل
 %30داکت خالی بماند .با در نظر گرفتن بهرهبرداری ،برای هر رشته سیم در طول داکت مساحتی برابر  100میلای متار مرباع
منظور می شود.
 .14ارتفاع داکتها حداقل 80میلیمتر و عرض داکت ،تا  12واحد تکفااز ،حاداقل  60میلیمتار ،تاا  22واحاد تکفااز ،حاداقل 80
میلیمتر می باشد و برای تابلوهایی که بخش کنتوری آن دو درب است ،از دو ستون داکت حداقل  60*80استفاده مایگاردد.
(در داکت کشی ،هر کنتور سه فاز معادل دو کنتور تکفاز در نظر گرفته میشود )  .داکت ها از نوع غیر خودسوز می باشند.
 .15انتهای داکت با یک داکت متقاطع در ارتفاع  100تا  150میلی متری کف تابلو بسته می شود .داکت هاای خروجای صارفا
برای سیم های خروجی از تابلو می باشد و برای سیم کشی داخل تابلو ،داکت جداگانه ای در نظر گرفته می شاود .و همچناین
فاصله بین کلیدهای مینیاتوری و داکت خروجی به اندازه حداقل  20میلیمتر می باشد.
 .16نحوه نصب داکت عمودی بین بخش کنتور و کلیدهای مینیاتوری خروجی به شکلی می باشد که باز و بساته کاردن آن در
آینده از قسمت خروجی به راحتی انجام می شود.
 .17درب خروجی تابلو توسط نوار درزگیر نواربندی میشود.

شکل( :)7نمايی از بخش خروجی تابلو

 .2مشخصات الکتريکی تجهيزات تابلو :

 .1به منظور طراحی صحیح تابلو و استفاده از تجهیزات الکتریکی مناسب ،شرایط محیطی و الکتریکی تابلوی لوازم اندازهگیاری
مشترکین غیر دیماندی ،مشخصات الکتریکی تجهیزات در جدول ( )2مشخص شده است.
جدول ( :)2پارامتر هاي طراحی تابلو

رديف

عنوان
وضعيت اجراي سند

مقدار

كدشناسايي:

؟؟CSR-W-

شماره بازنگري:

صفحه  26از 40

2

1

ولتاژ نامی

 230/400ولت

2

فرکانس نامی تجهیزات

 50هرتز

3

ارتفاع از سطح دریا ( متر )

2000

4

دامنه درجه حرارت محیط

 -15تا  +45درجه سانتیگراد

5

دامنه درجه حرارت محیط خازن

 -25تا  +55درجه سانتیگراد

6

ولتاژ نامی خازن

 440ولت

 .2سطح مقطع سیمهای استفاده شده در تابلو بر اساس آمپر درخواستی در جدول ( )3مشخص شده است.
جدول( :)3سطح مقطع سيمهاي استفاده شده بر اساس آمپر درخواستی

سطح مقطع سيم

آمپر درخواستی

تعداد فاز

تا  32آمپر

تک فاز

 6یا 10

50

تک فاز

10

تا  50آمپر

سه فاز

10

 75آمپر

سه فاز

16

سیم کشی کنتور مرجع

سه فاز

2/5

(ميليمتر مربع)

 .3خازن ها باید دارای استاندارد  IEC 60831-1&2و از نوع خشک باشد و ظرفیت آن طبق جدول ( )1انتخاب گردد .الزم
است در هنگام تخلیه ولتاژ خازن حداکثر در  60ثانیه به زیر  75ولت برسد.
 .4فیوز های ورودی ،از نوع کلیدهای مینیاتوری تک یا سه پل کندکار ( کالس  ) Cبرابر با آمپر خریداری شده می باشند کاه
بر روی ریل قرار گرفته و جهت جلوگیری از حرکت آنها از ترمز مناسب دو پیچه ( بست انتهایی مناسب ) استفاده می گردد.
 .5فیوزهای خروجی ،از نوع کلیدهای مینیاتوری دو یا چهار پل تندکار ( کالس  ) Bبرابر با آمپر خریداری شده می باشند که بر
روی ریل قرار گرفته و جهت جلوگیری از حرکت آنها از ترمز مناسب دو پیچه ( بست انتهایی مناسب ) استفاده می گردد.
 .6ترتیب قرار گرفتن کلیدهای مینیاتوری در بخش خروجی  :از باال به پایین و به ترتیب ،کلید مینیاتوری مرباوط باه روشانایی،
کلیدهای مینیاتوری کنتورهای تکفاز ،کلیدهای مینیاتوری کنتورهای سه فاز و کلید مینیاتوری کنتور عمومی می باشد.
 .7فاصله کلیدهای مینیاتوری از سمت داکت و از سمت بدنه تابلو به اندازه ای می باشد که بهره برداری و تعمیرات احتمالی  ،به
سهولت انجام می شود.
وضعيت اجراي سند

كدشناسايي:

؟؟CSR-W-

شماره بازنگري:

صفحه  27از 40

2

 .8در صورت نصب کیلید مینیاتوری برای خازن ،شاسی آن زیر روبند قرار میگیرد.
 .9برای حفاظت انشعاب  75آمپری ،از کلید اتوماتیک  75یا  100آمپر غیر قابل تنظیم در ورودی و خروجی استفاده مای شاود .
قابل ذکر است کلید اتوماتیک در بخش خروجی تابلو به صورت عمودی و در قسمت پایین نصب می شود .برای ناول خروجای
انشعاب  75آمپر از ترمینال باکالیت با نمره شماره  25استفاده می گردد(استفاده از شینه  20*5بر روی دو مقره اتکایی به جاای
ترمینال بالمانع می باشد) .در بخش ورودی کلید اتوماتیک در فضای مناسب بین کلید اتوماتیک اصلی و کلید های مینیااتوری
نصب می شود.
 .10نسبت تبدیل ترانسفورماتورهای جریان طبق جدول ( )1انتخاب میگردند.
 .11استفاده از تجهیزات الکتریکی معتبر و مورد تایید شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ ( جدید ترین فهرسات ساازندگان
تعیین صالحیت شده ) الزامی می باشد.
 .12مشخصات الکتریکی تابلوهای لوازم اندازهگیری انشعابات مستقیم به شرح جدول ( )4میباشد.
جدول ( :)4مشخصات الکتريکی تابلوهاي لوازم اندازه گيري غير ديماندي

رديف

عنوان

1

کلید اصلی ( اتوماتیک )

2

خازن

2

شینه ها

3

کلید های مینیاتوری ورودی

4

کلید های مینیاتوری خروجی

5

فیوز خازن

6

مسیر ورود کابل سرویس

7

چراغ سیگنال

8

المپ مهتابی کاور دار(در صورت وجود
سیستم روشنایی)

9

سر سیم

10

مقطع سیم ها

11

اتصال شینه ارت

12

خازن مورد استفاده

ويژگی

غیر قابل تنظیم
دارای استاندارد  EN/IEC 60831-1&2از نوع خشک و با ظرفیت طبق
جدول ()1
مس با درجه خلوص  99.9%و ابعاد مطابق با جدول ()1

تک پل یا سه پل  ،کند کار ( کالس ) Cبرابر با آمپر قراردادی انشعاب خریداری
شده با قفل ریل
دو پل یا چهار پل  ،تندکار ( کالس ) Bو برابر آمپراژ قراردادی انشعاب خریداری
شده
فیوز سرامیکی ( کریر )  10آمپر برای هر خازن ( مطابق استاندارد ) VDE0100
یا کلید مینیاتوری  10آمپر با قدرت قطع  10کیلو آمپر
الزاما از پایین تابلو
از جنس مرغوب و دارای کلید مینیاتوری
از جنس مرغوب و دارای کلید مینیاتوری
از جنس مرغوب و با استفاده از پرس دندانهای
طبق جدول ()1

ارتباط به نول در ورودی تابلو و مسی بافته شده برای دربها
از فهرست سازندگان مورد تایید و طبق مشخصات تعیین شده در جدول ()1
وضعيت اجراي سند

كدشناسايي:

13

؟؟CSR-W-

ترانسفورماتور جریان

14

شماره بازنگري:

2

از فهرست سازندگان مورد تایید و طبق مشخصات تعیین شده در جدول ()1

رنگ بندی شینه ها (با عایق ترموفیت) فازها :قرمز  ،زرد  ،مشکی
تخلیه خازن

15

صفحه  28از 40

نول :آبی

ارت :سبز و زرد راه راه

حداکثر در  60ثانیه به زیر  75ولت برسد

 .3مشخصات مکانيکی تابلو :

 .1مشخصات مکانیکی تابلوهای لوازم اندازهگیری انشعابات غیر دیماندی به شرح جدول ( )5میباشد.
جدول ( :)5مشخصات مکانيکی تابلوهاي لوازم اندازه گيري غير ديماندي

رديف

عنوان

ويژگی

1

جنس ورق تابلو

روغنی

2

حداقل ضخامت ورق

1.5 mm

جنس و ضخامت طلق درب قسمت

مقاوم در برابر اشعه ماورا بنفش خورشید (آنتی  (UVو با ضخامت

کنتور در صورت درخواست مشترک

حداقل  5میلیمتر و به رنگ دودی

4

نوع رنگ

الکترو استاتیک با کد رنگ RAL7032-7035

5

ضخامت رنگ

حداقل  80و حداکثر  160میکرومتر

6

محل نصب

در فضای باز و بسته

7

نحوه نصب در دیوار

توکار  -روکار

8

درجه  IPتابلو

9

مقره اتکایی برای شینه ها

متناسب با ابعاد شینه ها و مطابق با جدول ()1

10

عایق تابلو

رنگ اپوکسی با قدرت تحمل  1000ولت

11

ابعاد پالک مشخصات تابلو

 70*100میلیمتر ( طول*عرض ) طبق پيوست 5

12

ابعاد پالک مشخصات هر کنتور

 25*45میلیمتر ( طول*عرض )

3

13

در فضای بسته (  ) INDOORحداقل 41
در فضای باز (  ) OUTDOORحداقل 43

قابلیت دسترسی از جلو

نوع تابلو

 .2جنس ورق بکار رفته در تابلوهای لوازم اندازهگیری ،روغنی و حداقل ضخامت آن  1.5میلیمتر می باشد.
 .3قسمتهایی که بوسیله جوشکاری به هم متصل شدهاند کامالً سنگ زده شده و جوش یکنواخت و کامل باشد.
 .4رنگ ورق های بکار رفته در تابلو از نوع الکترو استاتیک ،کورهای و در طیف کرم (  ) RAL7032-7035می باشد ،حداقل
نقطه ای ضخامت رنگ  80و حداکثر نقطه ای  160میکرومتر می باشد.
 .5ارتفاع تابلو های لوازم اندازه گیری با توجه به تعداد کنتورها ،در تیپ  Cو  Dحداکثر  140سانتی متر و حداقل ارتفااع آن 80
سانتی متر می باشد .حداکثر طول تابلوهایی که قسامت کنتورهاای آن دو درب اسات ،در حادود  260ساانتیمتر باشاد .عماق
تابلوهای لوازم اندازه گیری برای کنتورهای غیر دیماندی  20سانتی متر می باشد.
وضعيت اجراي سند

كدشناسايي:

؟؟CSR-W-

شماره بازنگري:

2

صفحه  29از 40

 .6جهت سهولت در جابجایی با جرثقیل ،صفحه ای به ابعاد حد اقل  100*100*3میلی متر و دارای سوراخ به قطار  25میلای
متر در قسمت فوقانی و پهلوهای تابلو به نحو مطلوب جوشکاری می شود.
 .7جهت بدست آوردن شیب مناسب در باالی تابلوهای روکار ،ارتفاع پشت تابلو  30میلیمتر بیشتر از جلوی آن می باشد.
 .8حداقل درجه  IPتابلو برای نصب در فضای بسته  41و برای نصب در فضای باز  43می باشد.
 .9سقف تابلو های قابل نصب در فضای باز بصورت شیبدار یک طرفه ،خم دار به سمت جلو و بدون جوشاکاری سراساری در
کناره ها می باشد.
 .10برای حفظ استحکام تابلو در دیوار ،از چهار عدد گوشواره که به بدنه جوش یا پیچ شده  ،استفاده میشود.
 .11برای اتصال کلید اتوماتیک بر روی پل از  4عدد پیچ و مهره استفاده می شود.
 .12ارتباط الکتریکی بدنه اصلی تابلو و تمامی درب ها و روبندها با سیم مسی بافته شده (حصیری ) به عرض یک ساانتیمتر و
با کابلشوی نمره  16و با پیچ جوش برقرار میگردد .طول سیم حصیری باید به اندازهای باشد که در حاالتی کاه درب تاابلو در
هنگام باز و بسته شدن تحت کشش نبوده و با سایر تجهیزات تماس نداشته باشد.
 .13برای هر یک ازدرب ها و روبند ها از  2عدد لوالی سه تکه از جنس آهن و با روکش کروم ( ضد زنگ ) درنظر گرفته شاده
و با پیچ به بدنه و دربها متصل می گردد .استفاده از لوالی مخفی  135درجه نیز برای دربها مجاز می باشد  (.نصب لوال هاای
مخفی به نحوی می باشد که امکان باز شدن آن پس از پلمپ درب وجود نداشته باشد ) .روبند ها تا  90درجاه و درب هاا نیاز
حداقل  135درجه قابلیت باز شدن داشته باشند.
 .14کلیه لوالهایی که به بدنه پیچ میشوند پس از نصب تابلو ،امکان تعویض کردن آنها وجاود دارد ( .شاکل  ) 8ساوراخکاری
بدنه و درب های تابلو برای لوال متناسب با سایز پیچ لوال می باشد.

شکل( -)8لوالي مورد استفاده در تابلو

 .15لبه های چهارچوب قسمت های ورودی ،خروجی و کنتورها ،به صورت دو خم می باشد ،به نحوی که پس از بساته شادن،
دربها کامال به نوار آب بندی متصل می باشد.
وضعيت اجراي سند

كدشناسايي:

؟؟CSR-W-

شماره بازنگري:

2

صفحه  30از 40

 .16برای حفاظت از لبه دربها در برابر سایش از نوار شیار دار مناسب استفاده می شود.
 .17کلیه تجهیزات الکتریکی و پل های آنها ،بر روی سینی متحرک که از چهار گوشه به بدنه پیچ شده نصب میشود.
 .18سینی تجهیزات پس از رنگ آمیزی با رنگ الکترو استاتیک کورهای ،با رنگ اپوکسی به ضخامت حاد اقال  80میکرومتار،
عایق تا  1000ولت نیز رنگ آمیزی میشود.
 .19در نصب و چیدمان تجهیزات داخل تابلو ،سهولت تعویض و آچارکشی کلیه تجهیزات داخلی مد نظر قرار می گیرد.
 .20جهت جلوگیری از وارد شدن صدمه به بدنه تابلو در هنگام حمل و نقل و نگهداری در انبار ،از پوشش مناساب بارای بساته
بندی تابلو استفاده می گردد به طوری که تابلو کامال پوشیده و بسته بندی میشود و برای حفاظت رنگ پایین تاابلو در زماان
حمل و نقل ،یک نبشی مناسب ( فلزی یا مقوایی فشرده ) توسط یک تسمه بصورت موقت به پایین تابلو محکم میشود.
 .21برچسب های تجهیزات تابلو مطابق نقشه ،از جنس گراويل ،با حروف پانتو گرافی یکسان و با چیدمان منظم می باشد.
 .22از نوار آب بندی به عرض حداقل  2سانتی متر در سمت داخلی دربها استفاده میشود.
 .23سر سیم مورد استفاده در اتصاالت از نوع دندانه ای میباشد.
 .24کلیه اتصاالت مکانیکی ( قفل  ،پیچ و مهره  ،واشر و  )...آبکاری شده میباشد.
 .25برای تامین  IPتابلو ،از فیلتر صنعتی مناسب برای هواکش ها استفاده می شود.
 .26بدنه تابلو طوری ساخته می شود که هیچگونه پیچ ،سوراخکاری و یا درزی از پشت تابلو نمایان نمیباشد.
 .27دربهای تابلو در یک راستا و فاصله بین آنها ( بر روی ستونها ) یکسان می باشد.
 .28فاصله جوش پشت کار به بدنه حداکثر در فواصل  10سانتی متری می باشد.
 .29تمامی اتصاالت سیم ها دارای واشر فنری و تخت می باشد .در صورت استفاده از مهره واشر سر خود (خورشیدی) نیازی به
استفاده از واشر نمی باشد.
 .30صفحات نصب تجهیزات با چهار پیچ و مهره(خروسکی) به بدنه وصل می شود.
 .31ساپورت برای دربهای تابلو به صورت کالفی می باشد.
 .32در صورت درخواست مشترک و به صورت حق انتخاب ،امکان استفاده از سیم ضد حریق ،چاراغ سایگنال باا نشاانگر ولات
متری و سیستم اعالم یا اطفاحریق بالمانع می باشد.
 .33امکان ساخت تابلو با توجه به طرح های تیاپ  Aو  Bبارای درخواسات هاای اصاالح بافات فرساوده و در ماواردی کاه
محدودیت ابعاد می باشد ،در صورت تایید منطقه برق مربوطه ،بالمانع می باشد ،لذا سازندگان موظفند قبال از سااخت تاییدیاه
نقشه تابلو ها را از مرکز بازدید و یا معاونت مهندسی شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ دریافت نمایند.
 .34تابلوهای  31تا  40کنتور تکفاز(هر کنتور  3فاز دو کنتور تکفاز در نظر گرفته شود) بر اساس طرح های تیپ  Aو  Bساخته
می شود ،لذا سازندگان موظفند قبل از ساخت تاییدیه نقشه تابلو ها را از مرکز بازدید و یا معاونت مهندسی شرکت توزیع نیروی
برق تهران بزرگ دریافت نمایند.
وضعيت اجراي سند

كدشناسايي:

؟؟CSR-W-

شماره بازنگري:

2

صفحه  31از 40

 .35نصب سیستم قرائت از راه دور طبق پیوست  7برای درخواستهای بیش از  20کنتور(تکفاز یا سه فاز) الزامی می باشد.
 .36نصب سیستم کنتور مرجع برای درخواست های بیش از  20کنتور تکفاز(هر ساه فااز دو تکفااز) کاه در یاک تاابلو سااخته
میشود ،الزامی می باشد.

شکل( -)9انواع تيپ تابلوها
 .4فرم هاي مورد نياز :

شرح
فرم چک لیست کنترل کیفیت تابلو های لوازم اندازهگیری
فرم مشخصات کلی سفارش تابلو لوازم اندازه گیری

وضعيت اجراي سند

کد

كدشناسايي:

؟؟CSR-W-

شماره بازنگري:

2

صفحه  32از 40

 .5پيوست ها:

پيوست  :1برچسب گذاري در بخش ورودي و خروجی تابلو

 .1هر یک از فیوزهای ورودی و خروجی و کنتور مربوطه با کد  F1, F2,…, Fnمشخص میگردد ،برای ایان منظاور
برچسبهای پانتوگراف با جنس مناسب روی روبند ورودی و خروجی نصب میگردد.
 .2کنتور عمومی و فیوزهای مربوط به آن با کد  F0و کنتور مرجع با کد  FMمشخص میگردد.
 .3کد گذاری بر اساس چیدمان کلیدهای مینیاتوری طبق شکل ( پ ) 1از چب به راست ( و یا از باال به پایین ) میباشد.
 .4اندازه کادر برچسب ،برای کلیدهای مینیاتوری که به صورت افقی قرار دارند  10× 18میلیمتار ( شاکل پ ) 1و بارای
کلیدهای مینیاتوری که به صورت عمودی قرار می گیرند  18 × 18میلیمتر میباشد.
.5

برای قسمت کنتور یک سری برچسب اضافه در اندازه  18میلیمتر در  10میلیمتر در داخل تابلو قرار داده میشود.

 .6برچسبها به صورت افقی نصب می شوند.

 .7کلید اتوماتیک اصلی ،فیوزهای روشنایی و خازن با برچسبهای پانتوگراف با جنس مناسب مشخص میشوند.
 .8برچسب گذاری بخش کنتورها طبق دستورالعمل مصوب شرکت توزیع تهران بزرگ و توسط پیمانکاران انجام می شود.

شکل(پ:)1روش برچسب گذاري کليد مينياتوري افقی

وضعيت اجراي سند

كدشناسايي:

؟؟CSR-W-

شماره بازنگري:

2
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پيوست  :2ارت تابلو

 .1سیستم زمین تابلو شامل شینه نول و ارت با ابعاد  20*5در بخش ورودی و همچنین یک عدد شینه ارت به همین ابعاد
در بخش خروجی تابلو می باشد.
 .2شینه ارت بخش ورودی با شینه نول الزاما همبندی میشود(.با استفاده از شینه )20*5
 .3شینه ارت بر روی مقره اتکایی مناسب نصب می شود و با سیم افشان روکش دار ( زرد و سبز راه راه) با ساطح مقطاع
 10میلیمتر مربع به پیچ جوش متصل در بدنه به تابلو وصل می شود.
 .4ارتباط شینه ارت ورودی و خروجی با سیم افشان روکشدار ( زرد و سبز راه راه ) مسی با سطح مقطع  10میلیمتار مرباع
برقرار میگردد .در طرح  Aو  Bاین ارتباط با شینه هم مقطع ارت خروجی برقرار می شود.
 .5ارتباط الکتریکی بدنه اصلی تابلو و تمامی درب ها و روبندها با سیم مسی بافته شده حصیری به عرض یاک ساانتیمتر
(متناسب با سطح مقطع  )10و با پیچ جوش برقرار میگردد .طول سیم حصیری باید به اندازهای باشد که در حالتی کاه
درب تابلو کامالً باز است تحت کشش نبوده و با سایر تجهیزات تماس نداشته باشد.
 .6برای سیمهای حصیری از کابلشو  10استفاده میشود.
 .7تمامی اتصاالت سیم حصیری با واشر فنری و تخت انجام میشود.
 .8سر  kدر تمامی ترانس های جریان (  ) CTبا سیم نمره  ( 2.5زرد و سبز راه راه ) به هم وصل ،ساپس باه شاینه ارت
ورودی وصل می شود.
 .9انتهای خازن نیز با سیم نمره  2.5به شینه ارت ورودی وصل می شود.
تابلوهاي يک تا سه کنتور
 .10سیستم زمین تابلو شامل شینه ارتباطی ناول ،شاینه ارت باا ابعااد  15*3ماابین بخاش ورودی و خروجی(همبنادی) و
همچنین شینه ارت به همین ابعاد در بخش خروجی تابلو می باشد(.در تابلوهای بدون کلید اتوماتیاک اساتفاده از سایم
نمره  10برای همبندی بالمانع می باشد)
 .11برای سیم ارت ورودی به تابلو از سوراخ  10با پیچ و مهره شماره  8در انتهای شینه ارت خروجتی و بارای سایم ارت
خروجی نیز از پیچ و مهره شماره  8بر روی شینه ارت خروجی استفاده می شود

وضعيت اجراي سند

كدشناسايي:

؟؟CSR-W-

شماره بازنگري:

2

صفحه  34از 40

پيوست :3کد گذاري کنتورها و سيم بندي آنها :

این کد گذاری برای کنتور تکفاز (  F1و F2و  ،) ...کنتور سه فاز (  F3به عنوان نمونه ) ،و کنتور مرجع غیر مستقیم ()FM
به صورت زیر میباشد.

کد گذاري سرسيم براي مشترکين سه فاز(به عنوان نمونه )F3

کد گذاري سرسيم براي مرجع

کد گذاري سرسيم براي مشترکين تک فاز

کد گذاري سرسيم براي خازن

وضعيت اجراي سند

كدشناسايي:

؟؟CSR-W-

شماره بازنگري:

2

صفحه  35از 40

پيوست :4لوگو شرکت توزيع برق و پيام هاي مديريت مصرف :

لوگوی شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ و پیام های زیر در تابلوهای تک تا سه کنتور بر روی در اصلی و در تابلوهای بیش
از سه کنتور بر روی در قسمت کنتور نصب می شود .ابعاد کادر لوگو و پیام حداقل  40*30سانتی متر و حاداکثر  80*60ساانتی
متر متناسب با ابعاد در انجام می شود.

شرکت توزيع نيروي برق تهران بزرگ – www.tbtb.ir








تلفن  121جهت پیگیری و رفع حوادث و خاموشی برق به طور شبانه روزی پاسخگو می باشد.
اکیداً به مشترکین توصیه می گردد در هنگام هر گونه نقل و انتقال ملک و یا اجاره نسبت به درخواست تست کنتور
اقدام نمایند.
کلیه درخواست های مشترکین در ارتباط با خدمات پس از فروش ( تست ،تغییر ناام و  )...در ساایت شارکت باه
آدرس  ،WWW.TBTB.IRاپلیکیشن برق من و یا همراه برق تهران قابل ثبت و پیگیری است.
مشترکین موظف می باشند در مهلت معین شده نسبت به پرداخت صورت حساب برق خود اقادام نمایناد .در غیار
اینصورت برق اشتراک به صورت موقت قطع خواهد شد.
در هر صورت حفظ و نگهداری لوازم اندازه گیری و تابلوی آن بعهده مشترک /مشترکان است.
دستکاری و جابجایی کنتور و سایر ملحقات تابلو از جمله فیوزها و پلمپها توسط افراد غیرمجاز عالوه بار داشاتن
خطرات جانی ،خالف آیین نامه تکمیلی تعرفه های برق است و تحت هر شرایطی مسؤولیت آن بر عهده مشاترک
می باشد.

 سامانه تلفنی  1521روشی ساده و سریع برای استعالم و پرداخت هزینه برق مصرفی و پاسخگوی مشترکین می باشد.









مشترکین می توانند در صورت داشتن مدارک مالکیت نسبت به ثبت درخواست تغییر نام انشعاب برق اقدام نمایند.
با توجه به نصب خازن در این تابلو ،به منظور حفظ ایمنی تا سپری شدن حداقل  75ثانیه از قطع برق ،کار بر روی
تابلو ممنوع است.
زمان اوج مصرف در تابستان از ساعت  11تا  15می باشد .لطفاً در این ساعات از لوازم برقای پار مصارف تاا حاد
امکان استفاده نشود.
سرویس سالیانه کولرهای آبی و گازی سبب صرفه جویی در مصرف برق خواهد شد.
اطالعات کامل میزان مصرف برق در مقایسه با دوره های گذشته در قبض الکترونیک قابل رویت می باشد.
با ارسال شناسه قبض به سرشماره  10001521در هر لحظه از شبانه روز از آخرین وضاعیت صورتحسااب خاود
مطلع خواهید شد.
جهت کاهش هزینه برق مصرفی میتوان بخشی از مصرف برق را به ساعات نیمه شب انتقال داد.
وضعيت اجراي سند

كدشناسايي:

؟؟CSR-W-

شماره بازنگري:

صفحه  36از 40

2

پيوست :5پالک مشخصات و شماره سريال تابلو

 .1پالک مشخصات تابلو در اندازه تعیین شده مطابق شکل (پ )5تهیه و موارد مشخص شده روی آن چاپ شود.

شکل (پ :)5نمونه پالک مشخصات تابلو

 .2نحوه اختصاص شماره سریال به پالک تابلو  :مثال400999010001 :
چهار رقم سوم

دو رقم سوم

سه رقم دوم

سه رقم اول

 :0001مثال
شماره ردیف که از  0001شروع می شود

01
(کد شرکت توزیع برق تهران بزرگ
برای تابلو کنتوری مستقیم)

 :999مثال
کد شرکت تابلو ساز

 : 400مثال
سال ساخت

چهار رقم آخر سریال ،روی ستونی از تابلو که لوال ندارد با سمبه نمره  8و به صورت افقی حکاکی می شود.

وضعيت اجراي سند

كدشناسايي:

؟؟CSR-W-

شماره بازنگري:

صفحه  37از 40

2

پيوست :6پيام هشدار اتصال صحيح سيم کشی ساختمان

این پیام با ابعاد  4 *10سانتی متر ( طول* عرض ) روی ورق فلزی چاپ و در بخش خروجی تابلو ،بر روی روبناد نصاب گاردد.
این پیام جهت اتصال صحیح سیم کشی داخل ساختمان به فیوز های خروجی می باشد.
رنگ زمینه این پالک ،نارنجی و رنگ نوشته ها مشکی می باشد.

 10سانتي متر

4
سانتي متر

مشترکان گرامي:
کنتورها و فيوزهاي این تابلو کدگذاري و به واحدهاي مختلاف
ساختمان اختصاص یافته است .لطفا سيم کشي داخلي واحدها را
به صورت صحيح متصل نمایيد.

وضعيت اجراي سند

كدشناسايي:

؟؟CSR-W-

شماره بازنگري:

صفحه  38از 40

2

پيوست :7سيستم قرائت از راه دور

 -1س م كشي قرائت از راه دور براي تمامي درخواستهاي بو

از  20كنتوور الزاموي مويباشود(یمچن ن شوامل

درخواستهايي كه در دو يا چند تابلو ساخته مي شود به غ ر از درخواستهاي تابلو براي س ستم باسداكت)
 -2جهت س م كشي از كابل(مخابراتي) شماره  ،0/6چهار رشته ،چهوار رنو

متفواوت و بوا فويول آلوم ن وومي

بمنظور جلوگ ري از نويز اسوتفاده گوردد(.در صوورت عودم وجوود سو م چهوار رنو
مخابراتي با يک رن

مشترک به شرا دقت در اتصال در س م یاي با رن

اسوتفاده از دو زوج

مشترک بالمانع است)

 -3شروع س م كشي از قرائت از راه دور كنتور شماره  F1مي باشد.شکل شماره(پ)1-7

شکل (پ )1-7محل شروع سیم قرائت از راه دور از کنتور شماره F1

 -4س م كشي قرائت از راه دور بايد به صورت ورود و خروج در داخل یمه كنتوریا انجام شود.
 -5س مهاي یم رن

ورود و خروج ،قبل از قرار گرفتن در داخل سرس م بايد به دور یم تابانده شده و

سپس براي یر جفت س م ورود و خروج از يک سرس م نمره  1استفاده گردد .شکل(پ)2-7

شکل (پ )2-7سیم کشی قرائت از راه دور

 -6محل نصب مودم در محفظه كنتوریا و در قسومت پواي ن توابلو و در كنوار كنتوور مرجوع يوا كنتوور
عمومي مي باشد(.در ابعاد كنتور تکفاز)

وضعيت اجراي سند

كدشناسايي:

؟؟CSR-W-

شماره بازنگري:

2

صفحه  39از 40

 -7برق تغذيه مودم با س م نمره  1از ف وز(كل د م ن اتوري)س گنال تام ن ميگردد .انتهاي س میاي برق
در قسمت نصب مودم جهت عدم اتصالي و افاظت داخل ترم نال متناسب بوا سوايز سو م قورار موي
گ رد .شکل(پ وست)3-7

شکل (پ )3-7محل نصب مودم

 -8محل خروج س م آنتن مودم یا در قسمت باالي سوتوني كوه درب كنتوور بور روي آن بسوته موي شوود قورار
ميگ رد .اين پانچ با سايز  20.5مي باشد و گلند  PG13نصب ميشود(.در تابلویاي روكار اين پانچ مواب ن
قسمت كنتور و خروجي استفاده مي شود به طوري كه بتوان اين را س م از پاي ن بخو
قرار داد)

شکل شماره (پ )4-7محل خروج سیم مودم در ستون بین دو بخش کنتور

وضعيت اجراي سند

خروجوي در اخت وار

كدشناسايي:

؟؟CSR-W-

شماره بازنگري:

2

صفحه  40از 40

پيوست :8نقشه هاي تابلوهاي يک تا سه کنتوري

نقشه یاي زير پ شنهاد شركت توزيع ن روي برق تهران بزرگ براي تابلویاي يک تا سه كنتور ميباشد ،لذا شوركتهاي
تابلو ساز در صورت تغ ر در نقشه یاي فوق مي بايست تاي ديه نقشه یاي جديد را از گروه استانداردیاي توزيوع معاونوت
مهندسي و نظارت شركت توزيع ن روي برق تهران بزرگ دريافت نمايند.

وضعيت اجراي سند
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