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:تُیٍ کىىدٌ   

 ثشلیتأػیؼبت  گشٍُ تخللی

 

:تایید کىىدٌ   

 سئیغ ػبصهبى

 

 :تصًیة کىىدٌ 

 ّیئت سئیؼِ

  فشایٌذ ّب  ّب ثب ّوبٌّگی ٍاحذ ثْجَد ػیؼتنوپی ،تىثیشٍتغییشػٌذفمظ ٍ

 .هدبص هی ثبؿذ 

  دس هَاسد اػتٌبد تَخِ ؿَد آخشیي ثبصًگشی داسای افتجبس هی ثبؿذ. 
 ٍضقیت وٌتشل ػٌذ

 TOF01/0/91.11 :کدفرم 

 9اص  1كفحِ 
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ثب تَخِ ثِ اّویت وٌتشل هؼتٌذات ٍ ثِ هٌؾَس ّوبٌّگ ػبصی دس ًمـِ ّبی تأػیؼبت ثشق اسائِ ؿذُ ثِ هبلىیي ٍ  :َدف  .1

ثذیْی اػت هَاسد هغشح ؿذُ دس دػتَسالقول . هزوَس اسائِ هی گشدد وبسفشهبیبى هحتشم ، دػتَسالقول ریل خْت عشاحی ًمـِ ّبی 

ریل حذالل ًیبصهٌذی ّبی ًمـِ ّب ثَدُ ٍ عشاحبى هحتشم ثش حؼت ػلیمِ ٍ تدشثِ خَد ضوي سفبیت حذالل ّبی هزوَس هی تَاًٌذ 

 .ا ّن دس عشح ّبی خَد هٌؾَس ًوبیٌذ س هَاسد دیگش

ثَدُ ٍ آًچِ دس پی هی آیذ ثِ  13ًؾبست تأػیؼبت الىتشیىی ػبختوبى ، هجحث  الصم ثِ روش اػت هشخـ اكلی دس عشاحی ٍ
 .فٌَاى چىیذُ ای اص حذالل ّبی الضاهبت هجحث یبدؿذُ ثِ هٌؾَس استمبی عشح ّبی اسائِ ؿذُ هی ثبؿذ 

 

 .هجحث ػیضدّن همشسات هلی ػبختوبى  3-1-13هغبثك تقبسیف هزوَس دس هبدُ  :تعاریف  .2

 

ٍ ًـشیبت ػبصهبى هذیشیت ٍ             هجحث ػیضدّن همشسات هلی ػبختوبى عشح ٍ اخشای تأػیؼبت ثشلی ػبختوبى ّب :مراجع  .3

 . ثشًبهِ سیضی

 

 : ريش کار  .4

 :فرمت َای عمًمی ومشٍ  4-1

 :كفحِ سٍی خلذ ًمـِ ّب ثبیذ حبٍی اعالفبت ریل ثبؿذ  4-1-1

 .  ًبم هٌْذع عشاح ٍ ؿوبسُ تلفي توبع عشاح . ج             .                ًبم هبله . ة               .                آدسع وبهل هله . الف 

 .ًبم دفتش عشاحی ٍ ؿوبسُ توبع دفتش . ص                .تقذاد ػمف . ٍ           .      هتشاط تمشیجی . ّـ            .       تبسیخ عشاحی . د 

ّوچٌیي ولیِ ًمـِ ّب هی ثبیؼت داسای فْشػت دس یه .یبد ؿذُ ثِ ػلیمِ عشاح ٍاگزاس ؿذُ اػت  تَالی ٍ تشتیت اعالفبت

 .كفحِ خذاگبًِ ثبؿٌذ 

 :ولیِ كفحبت ًمـِ ّب ثبیذ داسای خذٍلی ثبؿٌذ وِ اعالفبت ریل دس آًْب اسائِ ؿذُ ثبؿذ   4-1-2

 .ًبم عشاح . د                          .          ًبم هبله . ج                     .      ؿوبسُ ًمـِ . ة                     .        فٌَاى ًمـِ . الف 

 .دسج وذ استفبفی پالى ّب هغبثك ثب ًمـِ ّبی هقوبسی دس توبم كفحبت الضاهی اػت . ّـ 

 .تِ خَاًب ٍ هتٌبػت ثب اثقبد ًمـِ ثبؿذ وَچىتش ثبؿذ ٍ فالین ثىبس سف 100/1همیبع ًمـِ ّب ًجبیذ اص . ٍ 

الصم ثِ روش اػت اسائِ ولیِ هغبلت فَق ثِ خلَف ؿوبسُ ًمـِ دس ولیِ كفحبت الضاهی ثَدُ ٍ عشاحبى هحتشم هَؽف ثِ سفبیت 

 .آى هی ثبؿٌذ 
 

 :پالن َای مًرد ویاز  4-2

دس دػتِ ثٌذی ریل آى سا تشػین ٍ ًمـِ ّبی تأػیؼبت ثشلی ػبختوبى هـتول ثش پالى ّبی هختلف اػت وِ هی ثبیؼت 

 :اسائِ ًوبیٌذ 

 . ٍ پالى ًوب( داسای هجلوبى ) پالى هقوبسی  4-2-1

عشاحی ّبی هشثَط ثب سٍؿٌبیی ولیِ عجمبت هی ثبیؼت دس ؿیت ّبی خذاگبًِ تشػین ؿذُ ٍ حبٍی : پالى سٍؿٌبیی  4-2-2

اص ّش هذاس سٍؿٌبیی هی تَاى یه هَتَس وَچه هبًٌذ في ثِ ؿشط  .اعالفبت سٍؿٌبیی ٍ َّد آؿپضخبًِ ٍ صًگ اخجبس ثبؿذ 

 .ٍات تدبٍص ًىٌذ تغزیِ ًوَد  100آى وِ تَاى آى اص 

عشاحی هشثَط ثِ پشیضّبی ولیِ عجمبت هی ثبیؼت دس ؿیت ّبی خذاگبًِ تشػین ؿذُ ٍ فمظ حبٍی : پالى پشیض  4-2-3

ّوچٌیي دس كَست ٍخَد اػپلیت . ٍلشّبی گبصی ٍ یب اػپلیت ّب ثبؿذ اعالفبت هشثَط ثِ پشیضّبی ثشق ، ولیذ وَلش آثی ٍ ن

خْت ػشهبیؾ ٍ گشهبیؾ ػبختوبى هی ثبیؼت ضوي ّوبٌّگی ثب عشاحی تأػیؼبت هىبًیه ، تغزیِ الىتشیىی آى دس هحل 

 .ًلت ٍ تبثلَی تَصیـ عجمبت دس ًؾش گشفتِ ؿَد 
 

:تُیٍ کىىدٌ   

 ثشلیتأػیؼبت  گشٍُ تخللی

 

 

:کىىدٌ تایید   

 سئیغ ػبصهبى

 

 :تصًیة کىىدٌ 

 ّیئت سئیؼِ
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ًمـِ تلفي ٍ آًتي عجمبت ٍ دسثبصوي دس یه پالى خذاگبًِ تشػین ؿذُ ٍ فمظ حبٍی : دسثبصوي پالى تلفي ، آًتي ٍ  4-2-4

 .اعالفبت هشثَط ثِ ؿجىِ تلفي ، آًتي ٍ دسثبصوي ثبؿذ 

ػیؼتن افالى حشیك هی ثبیؼت دس پالى ّبی خذاگبًِ تشػین ؿذُ ٍ فمظ حبٍی اعالفبت هشثَط : پالى افالى حشیك  4-2-5

 .یك ثبؿذ ثِ ػیؼتن افالى حش

، تبثلَّبی ثشق ٍ افالى حشیك عشاحی دسثبصوي   یؼت سایضس هشثَط ثِ تلفي ، آًتي ،ثشای ولیِ ػبختوبى ّب هی ثب 4-2-6

 ( .دس هَسد ٍیظگی ّش وذام دس اداهِ تَضیح دادُ خَاّذ ؿذ ) گشدد 

 

 :پالن ريشىایی  4-3

دس عشاحی پالى سٍؿٌبیی عجمبت . خذاگبًِ عشاحی گشدد ثِ اصای ّش وذام اص عجمبت غیش هتـبثِ هی ثبیؼت پالى سٍؿٌبیی 

 :هختلف هی ثبیؼت ًىبت ریل هذًؾش لشاس گیشد 

 .ًَؿ چشاك پیـٌْبدی ٍ تَاى هلشفی هشثَعِ روش گشدد  4-3-1

ثب تَخِ ثِ اّویت ثحث هذیشیت هلشف دس ػیبػت گزاسی ّبی والى وـَس اػتفبدُ اص الهپ ّبی فلَسػٌت ٍ ون  4-3-2

د ضوٌبً پیـٌْبد هی ؿَ. یِ هی گشدد ػوت ّبی هختلف ػبختوبى ثب تَخِ ثِ وبسثشی آًْب ثِ كَست خذی تَفهلشف دس ق

 .اػتفبدُ گشدد  LEDثِ خبی الهپ ّبلَطى اص الهپ ّبی 

پیـٌْبد هی ؿَد ثشای هىبى ّبیی وِ تشدد دس آًْب صیبد اػت اص ػیؼتن سٍؿٌبیی َّؿوٌذ اػتفبدُ گشدد ، ثِ  4-3-3

ل اػتفبدُ اص ػٌؼَسّبی تـخیق حضَس ٍ چشاغْبی َّؿوٌذ دس پبسویٌگ ّب ، ساُ پلِ ّب ٍ ػشٍیغ ّب ٍ فٌَاى هثب

 .تَكیِ هی ؿَد ّوچٌیي ػیؼتن وٌتشل سیوَت هشوضی دس اتبق خَاة ، ّبل ٍ پزیشایی ٍ آؿپضخبًِ 

هىبى هٌبػت عشاحی  ولیذّبی لغـ ٍ ٍكل سٍؿٌبیی لؼوت ّبی هختلف ػبختوبى ثب تَخِ ثِ وبسثشی آًْب دس 4-3-4

 .گشدد 

عشاحی ٍ تشػین ؿذُ ٍ ولیذ لغـ ٍ ٍكل سٍؿٌبیی ( عجمِ ّوىف یب ػبیش عجمبت ) سٍؿٌبیی حیبط دس پالى هشثَعِ  4-3-5

ثب تَخِ ثِ . آًْب اػتفبدُ ًوَد  هختلف ٍ ثب دػتشػی آػبى ثتَاى اص پبسویٌگ ٍ حیبط ثِ گًَِ ای عشاحی گشدد وِ اص ًمبط

 . ؿَدفضبی پبسویٌگ اػتفبدُ ٍ پیـٌْبد هی ؿَد اص ػیؼتن سٍؿٌبیی َّؿوٌذ دس هؼیش  ثحث هذیشیت هلشف

خغَط تغزیِ هؼیشّبی هختلف سٍؿٌبیی ٍ ّوچٌیي في آؿپضخبًِ ٍ ؿبػی صًگ اخجبس ًبم گزاسی ؿذُ ٍ ثِ كَست  4-3-6

یِ وٌٌذُ خغَط ًیض هی ثبیؼت الصم ثِ روش اػت ًبم تبثلَی تغز. خَاًب ثشای ّوِ هلشف وٌٌذگبى سٍؿٌبیی هـخق گشدد 

 .دس وٌبس ًبم خظ تغزیِ وٌٌذُ روشگشدد 

ثبیذ اص ًؾش ًبهگزاسی ٍ هحل تغزیِ تبثلَ ٍ همغـ ٍ تقذاد سؿتِ ّب ثب ًمـِ ته خغی (  6-3-4) خغَط تغزیِ ثٌذ  4-3-7

 .تغبثك وبهل داؿتِ ثبؿذ 

 .تَضیح دادُ ؿَد فالین ثىبس گشفتِ ؿذُ دس پالى سٍؿٌبیی دس ثخؾ ؿشح فالین  4-3-8

اگش دس ثیؾ اص یه اتبق یب فضبی ) چشاك سٍؿٌبیی سا  12دس ػبختوبى ّبی هؼىًَی ّش هذاس سٍؿٌبیی ًجبیذ ثیؾ اص  4-3-9

تقذاد چشاك ّبی هذاس وِ دس یه اتبق یب فضبی هـخق ًلت هی ؿًَذ تٌْب ثِ . تغزیِ وٌذ ( هـخق لشاس گشفتِ ثبؿٌذ 

 . خشیبى هدبص هذاس هحذٍد هی ؿَد

تَكیِ هی ؿَد ثشای سٍؿٌبیی ساُ پلِ ثِ خبی اػتفبدُ اص ولیذ كلیجی ، اص ولیذ تبیوشی ٍ ػیؼتن سٍؿٌبیی  4-3-10

 .َّؿوٌذ اػتفبدُ گشدد 

 .ػبیض لَلِ ّبی ػیؼتن سٍؿٌبیی دس ًمـِ ی تبثلَی ثشق اسائِ گشدد  4-3-11

 
 

:تُیٍ کىىدٌ   

 ثشلیگشٍُ تخللی تأػیؼبت 

 

 

:تایید کىىدٌ   

 سئیغ ػبصهبى

 

 :تصًیة کىىدٌ 

 ّیئت سئیؼِ
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 .تبیوشی اػتفبدُ ؿذُ ، خبًوبیی هحل ًلت تبیوش دس پالى هشثَعِ عشاحی گشدد دس هذاسات سٍؿٌبیی وِ اص ولیذ  4-3-12

 .ولیذ سٍؿٌبیی حوبم خبسج اص حوبم تقجیِ گشدد  4-3-13

 .یب ثیـتش ثبؿذ  IP 44چشاك ّبی ًلت ؿذُ دس هحذٍدُ ی دٍؽ دس حوبم ثبیذ داسای دسخِ حفبؽت  4-3-14

هتش اهتذاد داسد  6/0هتش ٍ دس خْت افمی اص لجِ ّبی ٍاى یب صیشدٍؿی  25/2دس هحذٍدُ ای اص وف حوبم تب استفبؿ  4-3-15

 .ًجبیذ ّیچ گًَِ ولیذ یب ّش ٍػیلِ ثشلی دیگشی ًلت ؿذُ ثبؿذ 

ضوٌبً اػتفبدُ اص ولیذ . پیؾ ثیٌی لَػتش دس آؿپضخبًِ ٍ پزیشایی خْت تأهیي سٍؿٌبیی وبفی تَكیِ هی گشدد  4-3-16

 .ػت دٍپل ثشای لَػتش الضاهی ا

ًلت في دس آؿپضخبًِ ٍ ػشٍیغ ثْذاؿتی الضاهی اػت ٍ هدضا وشدى ولیذ في اص سٍؿٌبیی دس ػشٍیغ ثْذاؿتی  4-3-17

 .تَكیِ هی گشدد 

ضوٌبً ًلت سٍؿٌبیی ثبالی ػش دس ٍسٍدی ٍاحذ ّبی . الضاهی اػت ًلت سٍؿٌبیی ثبالی ػش دس ٍسٍدی ػبختوبى  4-3-18

 .آپبستوبى تَكیِ هی ؿَد 

ولیذّبی سٍؿٌبیی ثبیؼتی ػوت ثبصؿَ دسة ًلت گشدد ٍ ثشای دػتشػی ثِ سٍؿٌبیی ساُ پلِ دس وٌبس ّوِ ٍاحذّب  4-3-19

 .ػبًتیوتشی اص دس عشاحی گشدد  30ولیذ سٍؿٌبیی ثبیؼتی دس دػتشع ٍ حذاوثش ثِ فبكلِ 

ٍسٍدی ٍ خشٍخی لشاس هی گیشًذ الضاهبً هی ثبیؼت اصولیذ تجذیل یب ولیذ تبیوشداس یب  ثیي هجبدی چشاك ّبیی وِ 4-3-20

 .دس وٌتشل آًْب اػتفبدُ ؿَد َّؿوٌذ ػیؼتن 

ضوٌبً تغزیِ آى اص . عجمِ ٍ ثبالتش الضاهی اػت  6عشاحی سٍؿٌبیی ثشای پلِ ّبی فشاس اضغشاسی ثشای ػبختوبى ّبی  4-3-21

 .تبثلَ ثشق فوَهی هی ثبؿذ 

 .عشاحی سٍؿٌبیی ثشای ثبم ٍ سٍی دیَاس خشپـتِ دس ّوِ خْبت ضشٍسی ثَدُ ٍ تغزیِ آى اص تبثلَ ثشق فوَهی ثبؿذ  4-3-22

 . پیؾ ثیٌی ولیذ تجذیل دس داخل ٍاحذ آپبستوبى ثیي ٍسٍدی ٍاحذ ٍ اتبق خَاة تَكیِ هی گشدد  4-3-23

وي اػت ایوٌی افشاد ثِ خغش افتذ الصم اػت ًیشٍی ثشق اص لغـ ثشق هن دس ولیِ هَاسدی وِ ثِ ّش فلت ًبؿی 4-3-24

 .ایوٌی تأهیي گشدد 

 .ثِ هٌؾَس كشفِ خَیی دس هلشف اًشطی الىتشیىی ، سٍؿٌبیی ساُ پلِ هٌتْی ثِ ثبم تَػظ ولیذتجذیل وٌتشل گشدد  4-3-25

چشاك فلَسػٌت ٍ دوَساتیَ دس یه دس ولیِ فضبّب پیـٌْبد هی ؿَد ثِ هٌؾَس افضایؾ ثْشُ ٍسی ػیؼتن سٍؿٌبیی  4-3-26

 .ؿَد ى عشاحی ًمغِ 

 

 :پالن پریسَا ي ویري رساوی  4-4

دس عشاحی پالى پشیضّبی عجمبت هختلف . ثِ اصای ّشوذام اص عجمبت هی ثبیؼت پالى پشیضّب ثِ كَست خذاگبًِ عشاحی گشدد 

 .هی ثبیؼت ًىبت ریل هذًؾش لشاس گیشد 

اص خولِ ) ُ عشاحی ؿذُ پشیضّب ٍ وَلش ٍ اػپلیت ثَدُ ٍ اص عشاحی هَاسد دیگش پالى پشیضّب هی ثبیؼت حبٍی ًمؾ 4-4-1

 .دس پالى پشیضّب اویذاً خَدداسی ؿَد ... ( تلفي ، آًتي ٍ 

 .هحل ًلت تبثلَّبی تغزیِ وٌٌذُ عجمبت ، عجمِ ّوىف ، صیشصهیي دس پالى پشیضّب عشاحی گشدد  4-4-2

ثِ عَس خبف پیؾ ثیٌی . ثب تَخِ ثِ وبسثشی ، پشیض ثِ تقذاد وبفی عشاحی گشدد  ثشای ّوِ هىبى ّبی هختلف پالى ّب 4-4-3

ثِ هٌؾَس اػتفبدُ دس ) تغزیِ ثشق دس هحل ًلت پبًل افالى حشیك ، هحل ًلت ثَػتش پوپ ّب ، ًضدیه دسة پبسویٌگ 

 .هَسد تَخِ لشاس گیشد .... ٍ ( دسثبصوي ّبی اتَهبتیه 
 

 

:تُیٍ کىىدٌ   

 ثشلیگشٍُ تخللی تأػیؼبت 

 

 

:تایید کىىدٌ   

 سئیغ ػبصهبى
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 ّیئت سئیؼِ
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هؼیشّبی هختلف پشیضّب دس پالى ّبی هختلف دلیمبً عشاحی ٍ ًبهگزاسی ؿذُ ٍ ثِ كَست خَاًب ثشای خغَط تغزیِ  4-4-4

روش اػت ًبم تبثلَی تغزیِ وٌٌذ خغَط ًیض هی ثبیؼت دس وٌبس ًبم خظ ُ الصم ة. ّوِ هلشف وٌٌذگبى پشیضّب هـخق گشدد 

 .تغزیِ وٌٌذُ روش گشدد 

ثبیذ اص ًؾش ًبهگزاسی ٍ هحل تغزیِ تبثلَ ثب ًمـِ ته خغی تبثلَی تَصیـ تغبثك وبهل (  4-4-4) تغزیِ ثٌذ خغَط  4-4-5

 .داؿتِ ثبؿذ 

ّوچٌیي وبثل ّبی وَلش آثی پٌح سؿتِ ٍ . ّوِ پشیضّبی ثشق داسای ّبدی حفبؽتی ثَدُ ٍ ثِ ػیؼتن است هتلل اًذ  4-4-6

 .ثبؿٌذ  mm²  5/1 حذالل لغش ّش سؿتِ

ثب دیبگشام ته خغی ّوخَاًی وبهل همغـ ٍ تقذاد سؿتِ ّبی دس ًؾش گشفتِ ؿذُ دس پالى ّبی پشیض ثشق هی ثبیؼت  4-4-7

 .داؿتِ ثبؿذ 

 .سا تغزیِ ًوبیذ ( غیش هـخق ) پشیض هشثَط ثِ هلبسف فوَهی  12ّش هذاس پشیض ًجبیذ ثیـتش اص  4-4-8

 2ثبیؼتی فمظ اص یه هذاس هقیي تغزیِ ؿًَذ هگش ایي وِ فبكلِ هؼتمین دس یه اتبق ثب فضبی هـخق ولیِ پشیض ّب  4-4-9

 .هتش ثبؿذ  5پشیض ثیـتش اص 

. پشیضّبی ثشق آؿپضخبًِ ثبیؼتی هؼتمل اص ػبیش خغَط تغزیِ وٌٌذُ ثبؿٌذ ٍ هؼتمالً ثب یه خظ تغزیِ ؿًَذ  4-4-10

پضخبًِ حذالل چْبس پشیض ثشق ٍ دس اتبق خَاة ثِ دٍ پشیض ضوٌبً تقذاد پشیضّبی ثشق هتٌبػت ثب ًیبصهٌذی ثبؿذ ؛ هثالً دس آؽ

 .ثشق ًیبص اػت 

 .ثَدُ ٍ ثبیؼتی دس هذاسات پشیض ثشق دس تبثلَ ثشق هشثَعِ لحبػ گشدد  pg 5/13ػبیض لَلِ ّبی پشیض ثشق حذالل  4-4-11

اختوبى ثب دسخِ حفبؽت ًلت پشیض دس حوبم ثب فبكلِ هدبص روش ؿذُ هٌذسج دس هجحث ػیضدّن همشسات هلی ع 4-4-12

 .هدبص اػت ضوي ایي وِ پیـٌْبد هی گشدد اص عشاحی پشیض ثشق دس حوبم حتی االهىبى خَدداسی گشدد  IP 44حذالل 

تقذاد ولیذّبی وَلش ثش اػبع عشاحی ًمـِ ّبی تأػیؼبت هىبًیىی ثَدُ ٍ هحل ًلت آى ٍ ػبیض وبثل اص ولیذ  4-4-13

دس ًمـِ هقیي (  NYAF 3 X 2.5 mm²) ٍ ػبیض ػین اص ولیذ وَلش ثِ تبثلَ ثشق (  NYY 5 X 1.5 mm²) وَلش ثِ وَلش 

 .گشدد 

 .خظ تغزیِ وٌٌذُ ولیذ وَلش دس پالى پشیضّب هـخق گشدد  4-4-14

 .ثبؿذ   NYY 3X4پشاتَس هـخق ٍ حذالل ػبیض وبثل ٍادس كَست اػتفبدُ اص اػپلیت هحل ا 4-4-15

اص ًَؿ ( ثب اهىبى دػتشػی وَدوبى ) ػبًت اص وف ًلت هی ؿًَذ  40پشیضّبیی وِ دس استفبؿ تَكیِ هی ؿَد ولیِ  4-4-16

 .هحبفؼ داس اًتخبة ؿًَذ 

 

 :پالن آوته ي پریس تلفه ي درتازکه  4-5

وِ ًیبص ثِ آًتي ٍ پشیض تلفي ٍ دسثبصوي داسًذ ، عشاحی ػیؼتن ّبی یبد ( ثب تَخِ ثِ وبسثشی آًْب ) ثشای ّش وذام اص عجمبت 

 :دس عشاحی پالى ّبی یبد ؿذُ هی ثبیؼت ًىبت ریل هذًؾش لشاس گیشد . ؿذُ الضاهی اػت 

 .ّوبٌّگی هحل ًلت پشیض آًتي ثب پشیض ثشق الضاهی هی ثبؿذ  4-5-1

دس . عجمِ ثِ ثبال الضاهی اػت  5اػتفبدُ اص ػیؼتن آًتي هشوضی ثشای ػبختوبى ّبی  13هغبثك الضاهبت هجحث  4-5-2

دس ٍسٍدی وبثل تلفي ، هحل آى اػتثٌبئبً دس پالى ثشق عجمِ ّوىف ًـبى دادُ (  T.J.B )اص خقجِ تمؼین  كَست اػتفبدُ

 .ؿَد 

تَكیِ        . پشیض تلفي ٍ آًتي ثب تَخِ ثِ وبسثشی لؼوت ّبی هختلف آپبستوبى ثِ تقذاد وبفی دس ًؾش گشفتِ ؿَد  4-5-3

 .ة ؿَد ضوي ایٌىِ دس عشاحی ، ًَؿ وبثل ٍ تقذاد صٍج هقیي گشدد صٍخی اًتخب 4هی گشدد وبثل تلفي ٍسٍدی ّش ٍاحذ 

 .دس كَست اػتفبدُ اص آیفَى تلَیشی ًَؿ آى هـخق ٍ دس ًمـِ روش گشدد  4-5-4

 
 

:تُیٍ کىىدٌ   

 ثشلیگشٍُ تخللی تأػیؼبت 

 

 

:تایید کىىدٌ   

 سئیغ ػبصهبى

 

 :تصًیة کىىدٌ 

 ّیئت سئیؼِ
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 :پالن اعالن حریك  4-6

ػمف اص وف 5) عجمِ ٍ ثیـتش اص وف صهیي  5ػبختوبى ّبی عشاحی ػیؼتن افالى حشیك ثشای  13هغبثك الضاهبت هجحث 
ضوٌبً هغبثك الضاهبت یبد ؿذُ ثشای ولیِ ػبختوبى ّبی اداسی ، خذهبتی ٍ تدبسی ثِ ّش تقذاد ػمف . الضاهی هی ثبؿذ ( صهیي 

 . ، عشاحی ٍ اخشای ػیؼتن افالى حشیك الضاهی اػت 

 :ریل هذ ًؾش هی ثبؿذ  دس عشاحی ٍ تشػین ػیؼتن افالى حشیك سفبیت هَاسد

 .ثِ اصای ولیِ عجمبت ٍ پالى ّبی هقوبسی ، عشاحی ػیؼتن افالى حشیك الضاهی هی ثبؿذ  4-6-1

ٍدی ، حشاستی ٍ ؿبػی ؿبهل دتىتَس د) الوبى  20حذاوثش دتىتَسّب عجك عشح فیضیىی ػبختوبى ػین ثٌذی ؿذُ ٍ  4-6-2

 .دس ّش صٍى لشاس گیشد ( افالى حشیك 

ی ؿبػی افالى حشیك دس هىبى هٌبػت الضاهی ثَدُ ٍ دس ّش صٍى ثِ تقذاد هَسد ًیبص هی تَاى اص ؿبػی افالى عشاح 4-6-3

 .حشیك اػتفبدُ ًوَد 

ؿبػی افالى حشیك ثبیذ دس هؼیش ساُ ّبی خشٍخی ثِ خلَف ساُ پلِ ّب ، پبگشدّب ٍ دسّبی خشٍخی ثب حذاوثش  4-6-4

 .هتش عشاحی گشدد  30ًمغِ ػبختوبى ٍ ثشای هىبى ّبی پشخغش ووتش اص  هتش ثشای سػیذى ثِ ؿبػی اص ّش 30فبكلِ 

تقذاد ٍ هحل ًلت دتىتَس ثبیذ دس هىبى ّبی هختلف ثِ گًَِ ای عشاحی گشدد تب ثب تَخِ ثِ هحذٍدیت ؿقبؿ  4-6-5

هؼبحت فضبّبی تقذاد دتىتَسّب ثب تَخِ ثِ ) فولىشد آًْب ولیِ فضبّب ، تحت پَؿؾ فولىشد دتىتَسّب لشاس گیشد 

تش اػت ٍ ساثغِ م 6/5هتش ٍ ؿقبؿ فولىشد دتىتَس دٍدی  4ؿقبؿ فولىشد دتىتَس حشاستی ( . ػشپَؿیذُ وبفی ثبؿذ 

 .اػت   r   𝟐ّوپَؿبًی دتىتَسّب 

 9/7هتش ٍ دتىتَس دٍدی  6/5دس فضبّبیی وِ ًیبص ثِ ثیؾ اص یه دتىتَس هی ثبؿذ ؿقبؿ ّوپَؿبًی دتىتَس حشاستی : تجلشُ 

 .س اص یىذیگش هی ثبؿذ هت

آصیش افالى حشیك ثِ تقذاد وبفی دس هحل هٌبػت پالى ّب ٍ حذالل یه فذد دس فضبی ثیشًٍی ػبختوبى عشاحی  4-6-6

 .گشدد 

 .دتىتَسّب ثب تَخِ ثِ وبسثشی فضبی ػشپَؿیذُ تقییي ؿذُ ٍ دس عشاحی هذًؾش لشاس گیشد  4-6-7

حشیك هدْض هی ؿًَذ فالٍُ ثش هحل ّبی ًلت اًَاؿ دتىتَس ثش حؼت دس ػبختوبى ّبیی وِ ثِ ػیؼتن افالى  4-6-8

 .ًلت گشدد ... ( ٍ  co2دٍدی ، حشاستی ، ًـت گبص ٍ تَلیذ گبصّبی ) ضشٍست دس هحل ّبی صیش ًیض ثبیذ دتىتَس هٌبػت 

 .هىبًیىی اتبق ّبی هشتجظ ثِ تأػیؼبت . ة .                      اتبق ّبی تبثلَ ٍ تشاًؼفَسهبتَس . الف 

 .وشیذٍس ّب ٍ ساُ پلِ ّب . د .                                          هَتَسخبًِ آػبًؼَس . ج 

هحل ًلت تبثلَّبی وٌتشل هشوض افالى حشیك ٍ ّوچٌیي اًـقبة ّبی هشثَعِ هی ثبیؼت دس پالى ّبی هشثَعِ  4-6-9

 .عشاحی ٍ تشػین گشدد 

س سؤیت دسد ّوگبى ٍ دس فضبی فوَهی ٍ تشخیحبً ًضدیه دسة خشٍخی یب اتبق ًگْجبًی هشوض افالى حشیك ثبیؼتی د 4-6-10

 .ٍ اعالفبت ًلت گشدد 

 .عشاحی گشدد ( هثل آؿپضخبًِ ٍ هَتَسخبًِ ) پیـٌْبد هی ؿَد دتىتَس ًـت گبص دس هحل هَسد ًیبص  4-6-11

 .هتش هی ثبؿذ  5/3ساست هتش ٍ ح 5/4حذاوثش فبكلِ دتىتَس دٍد اص هحل تاللی دٍ دیَاس  4-6-12
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 :دیاگرام تک ذطی تاتلًَا  4-7

 :دس عشاحی ٍ تشػین دیبگشام ته خغی تبثلَی تَصیـ عجمبت هی ثبیؼت هَاسد ریل هذًؾش لشاس گیشد 

 .داؿتِ ثبؿذ ثب تبثلَی اسائِ ؿذُ ّوخَاًی ( سٍؿٌبیی ٍ پشیضّب ) تقذاد خغَط عشاحی ؿذُ دس پالى ّبی هختلف  4-7-1

خغَط عشاحی ؿذُ اص ًؾش ًبهگزاسی ثب ؿوبسُ گزاسی دس پالى ّبی هختلف ثب ًمـِ تبثلَی اسائِ ؿذُ اًغجبق وبهل  4-7-2

 .داؿتِ ثبؿذ 

 .تقذاد خغَط سصسٍ ، هقمَل ٍ لبثل لجَل ثبؿذ  4-7-3

 .ت ًمـِ تبثلَ عشاحی ٍ تشػین گشددثِ اصای پالى ّبی هختلف وِ داسای تقذاد خغَط تغزیِ هختلف ثبؿٌذ هی ثبیغ 4-7-4

همبعـ ػین ٍ وبثل دس ٍسٍدی ٍ خشٍخی تبثلَّب هی ثبیؼت ثب اعالفبت هَخَد دس سایضس دیبگشام تبثلَّب ٍ ّوچٌیي  4-7-5

 .اًغجبق وبهل داؿتِ ثبؿذ ... اعالفبت پالى پشیضّب ٍ سٍؿٌبیی ٍ 

 .ػین است دلیمبً هـخق گشدد است خذاگبًِ ثشای تبثلَی ثشق دس ًؾش گشفتِ ٍ همغـ  4-7-6

 .هغبثمت داؿتِ ثبؿذ ... ًبم تبثلَّبی ثشق ثبیؼتی ثب ًبم هـخق ؿذُ دس پالى پشیضّبی ثشق یب سٍؿٌبیی ٍ  4-7-7

 .ػبیض وبثل ّبی تبثلَّب ثب ثبس دسخَاػتی ٍ دیوبًذ ثبیؼتی هتٌبػت ثبؿذ  4-7-8

 .اػت  دس تبثلَّبی ثشق پیؾ ثیٌی تدْیضات حفبؽتی الضاهی 4-7-9

 .همشسات هلی ػبختوبى ثبؿذ  13اًتخبة تدْیضات تبثلَ ثشق ثبیؼتی ثش اػبع  هجبحث هغشح ؿذُ دس هجحث  4-7-10

هحل ًلت تبثلَ ثشق هشثَط ثِ وٌتَسّب ، ثبیؼتی دس هحل هٌبػت ثشای ٍاگزاسی اًـقبة ثشق هثالً خٌت دس ٍسٍدی  4-7-11

، وبسفشهب هَؽف اػت ثب ّوبٌّگی ؿشوت تَصیـ ٍ ًبؽش پشٍطُ هحل ًلت  الصم ثِ روش اػت دس هشحلِ اخشا. تقییي گشدد 

 .ًْبیی تبثلَی وٌتَس سا هـخق ًوبیذ 

 .پیؾ ثیٌی یه تبثلَ ثشق فوَهی ثشای فضبّبی فوَهی پبسویٌگ الضاهی اػت  4-7-12

 .ؿبى دادُ ؿَد تبثلَی ثشق ىلَّبی ثشق فوَهی ٍ سایضس دیبگشام ثِ آػبًؼَس دس تبةػیؼتن ثشق سػبًی  4-7-13

هتش ٍ هٌبعك  28ػمف اص ّوىف ٍ یب ثب استفبؿ ثبالتش اص  9پیؾ ثیٌی ػیؼتن ثشلگیش ثشای ولیِ ػبختوبى ّبی ثبالی  4-7-14

  ٍكیِ هی گشدد ٍ ثشای فذم پیؾ ثیٌی آى دالیل فٌی ٍ تَخیِ فٌی ّوشاُ ثب لِ خیض ثٌب ثِ تـخیق هٌْذع ًبؽش تكبؿ

 .ًمـِ ّب  اسائِ گشدد 

 .ػمف الضاهی اػت  10پیؾ ثیٌی چشاك افالى خغش دس پـت ثبم ثشج ّب ثشای ػبختوبى ّبی ثبالی  4-7-15

چٌبًچِ داسای حفبؽت ( ّبدی ٍكل وٌٌذُ الىتشٍد صهیي ٍ تشهیٌبل اكلی اتلبل ثِ صهیي ) ػغح همغـ ّبی صهیي  4-7-16

 .دس ًؾش گشفتِ ؿَد  mm² 25ًلَست حذالل ٍ دس غیش ای mm² 16دس ثشاثش خَسدگی ٍ وـؾ ّبی هىبًیىی ثبؿذ حذالل 
 

 :رایسر دیاگرام آوته مرکسی  4-8

دس كَست عشاحی . عجمِ ٍ ثِ ثبال الضاهی هی ثبؿذ  5عشاحی آًتي هشوضی ثشای ػبختوبى ّبی  13ثب تَخِ ثِ الضاهبت هجحث 

آًتي هشوضی عشاحی ٍ تشػین  آًتي هشوضی دس تأػیؼبت ثشلی ػبختوبى سایضس دیبگشام هشثَعِ هی ثبیؼت هغبثك ثب ًیبصّبی

 :دس عشاحی سایضس دیبگشام آًتي هشوضی هی ثبیؼت ًىبت ریل هذًؾش لشاس گیشد . گشدد 

       دس عشاحی ػیؼتن آًتي هشوضی عشاحی ثِ گًَِ ای ثبؿذ وِ اهىبى فشاّن آٍسدى حذالل اختالف ػغح خشٍخی  4-8-1

 .ّب فشاّن آٍسد  ثیي توبهی خشٍخیسا دس همبیؼِ ( دػی ثل  6حذاوثش ) 

ووتشیي تقذاد ) عشاحی ػیؼتن آًتي هشوضی هی ثبیؼت ثِ گًَِ ای ثبؿذ وِ اهىبى ًلت ػیؼتن ثب حذالل ّضیٌِ  4-8-2

tap off  ،spiletter  ،booster  ) سا فشاّن ػبصد. 

 .اًـقبثی دس یه هؼیش ثِ یىذیگش هتلل ؿًَذ  –دس عشاحی آًتي هشوضی حذاوثش ػِ پشیض فجَسی  4-8-3

 .ثشای ّش اتبق حذالل یه پشیض آًتي ٍ ثشای ّبل ٍ پزیشایی حذالل دٍ پشیض آًتي پیؾ ثیٌی گشدد  4-8-4

 
 

:تُیٍ کىىدٌ   

 ثشلیگشٍُ تخللی تأػیؼبت 

 

 

:تایید کىىدٌ   

 سئیغ ػبصهبى

 

 :تصًیة کىىدٌ 

 ّیئت سئیؼِ
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( tap off  ،spiletter  ،booster) ولیِ اًـقبة ّب دس سایضس دیبگشام آًتي هشوضی هی ثبیؼت اص عشیك یىی اص الالم  4-8-5

 .كَست پزیشد 

هحل ًلت ) عشاحی سایضس آًتي هشوضی هی ثبیؼت ثِ گًَِ ای كَست پزیشد وِ حذالل ػین وـی اص پـت ثبم  4-8-6

booster  ) ثِ ٍاحذ ّب  اًدبم پزیشد. 

خذاً   tap offیب   spiletterدس تشػین سایضس دیبگشام آًتي هشوضی اص گشفتي اًـقبة اص هؼیش اكلی ثذٍى اػتفبدُ اص  4-8-7

 .پشّیض گشدد 

 .تشػین سایضس دیبگشام آًتي هشوضی ٍ هقوَلی الضاهی اػت  4-8-8

 

 : رایسر دیاگرام تاتلًی ترق  4-9

 :دیبگشام تبثلَّبی ثشق ٍاحذّب هی ثبیؼت حبٍی اعالفبت ریل ثبؿذ سایضس 

اص تبثلَی اكلی ( ّش ٍاحذ ) سایضس دیبگشام یبد ؿذُ ثبیذ ثِ گًَِ ای عشاحی گشدد وِ وبثل هشثَط ثِ ّش هـتشن  4-9-1

دس هؼیش وبثل ّبی   junction boxوٌتَسّب هؼتمیوبً ثِ تبثلَی تغزیِ ٍاحذ وـیذُ ؿذُ ٍ اص عشاحی ٍ تشػین ّشگًَِ 

 .هزوَس خذاً خَدداسی ؿَد 

ای عشاحی ؿذُ دس سایضس دیبگشام هزوَس ثبیؼتی دلیمبً ثب تقذاد پالى ٍ ًمبعی وِ دس آًْب تبثلَّبی تغزیِ تقذاد تبثلَُ 4-9-2

 .ًلت هی ؿَد اًغجبق وبهل داؿتِ ثبؿذ (  local panel) فشفی 

دس سایضس دیبگشام (  local panel) همغـ وبثل ّبی عشاحی ؿذُ اص تبثلَی اكلی وٌتَسّب ثِ تبثلَّبی تغزیِ هحلی  4-9-3

 .هزوَس هی ثبیؼت ثب همبدیش روش ؿذُ دس ثمیِ كفحبت اًغجبق وبهل داؿتِ ثبؿذ 

 

 :رایسر دیاگرام اعالن حریك  4-10

ثشای ػبختوبى ّبیی وِ عجك ثٌذّبی لجلی ، عشاحی ػیؼتن افالى حشیك الضاهی اػت ؛ هی ثبیؼت سایضس دیبگشام افالى 

 :حی سایضس دیبگشام افالى حشیك هی ثبیؼت هَاسد ریل هذًؾش لشاس گیشد دس عشا. حشیك عشاحی ٍ تشػین گشدد 

 .صٍى ثٌذی دتىتَسّب هی ثبیؼت ثِ عَس وبهال ً دلیك دس سایضس دیبگشام افالى حشیك عشاحی ٍ تشػین گشدد  4-10-1

 .تقذاد دتىتَسّب ٍ تَالی اتلبل آًْب ثِ یىذیگش هی ثبیؼت دس سایضسگشام ًوبیؾ دادُ ؿَد  4-10-2

آطیش ٍ ؿبػی ّبی افالى حشیك ثِ تقذادی وِ دس پالى ّب عشاحی ؿذُ اًذ هی ثبیؼت دس سایضس دیبگشام یبد ؿذُ  4-10-3

 .ًوبیؾ دادُ ؿًَذ 

دس عشاحی ؿجىِ افالى حشیك عجمبت هی ثبیؼت ًحَُ استجبط آًْب ثب   Fire Junction Boxدسكَست اػتفبدُ اص  4-10-4

 .حشیك ٍ دػتگبُ وٌتشل هشوضی دس سایضس دیبگشام افالى حشیك هـخق گشدد  دتىتَسّب ، آطیش ؿبػی افالى

 

 ( :کىتًرَا ) دیاگرام تک ذطی تاتلً تًزیع اصلی  4-11

دس عشاحی . دس عشاحی تأػیؼبت ثشلی هی ثبیؼت دیبگشام ته خغی تبثلَی تَصیـ اكلی ٍ وٌتَسّب عشاحی ٍ تشػین گشدد 

 :لشاس گیشد ایي دیبگشام هی ثبیؼت هغبلت ریل هذ ًؾش 

 .وٌتَس ثب آهپشاط هٌبػت دس ًؾش گشفتِ ؿَد دس تبثلَّبی یبد ؿذُ ثِ تقذاد ٍاحذّبی ػبختوبى ،  4-11-1

 .ثِ هٌؾَس اػتفبدُ فوَهی دس عشاحی تبثلَی یبد ؿذُ هذًؾش لشاس گیشد   32Aیب  25A یه وٌتَس ته فبص یب ػِ فبص 4-11-2

 .ّوخَاًی داؿتِ ثبؿذ ػین خشٍخی چبُ است ثب ٍسٍدی اكلی  4-11-3

همغـ خشٍخی اص تبثلَّبی وٌتَسّب ثب همغـ روش ؿذُ دس سایضس دیبگشام تبثلَّب ٍ ّوچٌیي دیبگشام ته خغی  4-11-4

 .ّوخَاًی داؿتِ ثبؿذ (  LP) تبثلَّبی تغزیِ هحلی 
 

 

:تُیٍ کىىدٌ   

 گشٍُ تخللی تأػیؼبت ثشلی

 

 

:تایید کىىدٌ   

 سئیغ ػبصهبى

 

 :تصًیة کىىدٌ 

 ّیئت سئیؼِ
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 :رایسر دیاگرام تلفه ي درتازکه  4-12

ّوچٌیي دسثبصوي ًیض هی ثبیؼت دس ًمـِ تأػیؼبت ثشلی ػبختوبى ّب دس دٍ ؿیت خذاگبًِ سایضس دیبگشام خغَط تلفي ٍ 

 .عشاحی ٍ تشػین گشدد 

دس سایضس دیبگشام ّبی هزوَس هی ثبیؼت همبعـ وبثل ّبی هَسد اػتفبدُ ٍ دس كَست ًیبص تقذاد آًْب ثِ كَست دلیك  4-12-1

 .ٍ خَاًب دس وٌبس سایضس دیبگشام دسج گشدد 

ّوچٌیي تقذاد عجمبت ٍ ٍاحذّب دس سایضس دیبگشام ّبی یبد ؿذُ هی ثبیؼت ثب تقذاد ٍاحذ ّب ٍ عجمبت ػبختوبى  4-12-2

 .ّوخَاًی داؿتِ ثبؿذ 

 

هی ثبیؼت ثِ كَست خالكِ پیَػت ًمـِ ّبی عشاحی  13خضئیبت اخشای تأػیؼبت عشاحی ؿذُ هغبثك ثب الضاهبت هجحث  4-13

ضوٌبً استفبؿ ًلت . ًحَُ تدْیض آى ًیض هی ثبیؼت پیَػت هؼتٌذات اسائِ گشدد  ٍّوچٌیي خضئیبت چبُ است . ؿذُ ثبؿذ 

 .تدْیضات ثشلی دس هؼتٌذات اسائِ گشدد 

مجدداً یادآيری می شًد مرجع اصلی در طراحی ي وظارت تأسیسات الکتریکی ساذتمان ، کلیٍ مثاحث ممررات ملی ساذتمان ي 

وظارت ي راَثردی ریاست جمًُری تًدٌ ي آوچٍ گفتٍ شد تٍ عىًان چکیدٌ ای  ریسی ي تروامٍ کتاب َای مىتشر شدٌ از سًی معايوت

          ممررات ملی ساذتمان  13از حدالل َای السامات مثحث یاد شدٌ تٍ مىظًر ارتمای طرح َای ارائٍ شدٌ تًدٌ ي وافی مثحث 

 .ومی تاشد 

 
 

 

 

  

 

 

:تُیٍ کىىدٌ   

 ثشلیگشٍُ تخللی تأػیؼبت 

 

 

:کىىدٌ  تایید  

 سئیغ ػبصهبى

 

 :تصًیة کىىدٌ 

 ّیئت سئیؼِ

 


