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  تابلو چيست؟

در تعريف تابلو لزومي ندارد انرا حتمأ يك  . تابلو عبارت است از فضايي كه تجهيزات برقي در آن نصب مي شوند
مشكالت ناشي از نصب .  فضاي بسته فلزي بدانيم بلكه فضاي بسته فلزي، نوعي از تابلو محسوب مي شود

مانند اتصال كوتاه كه در تجهيزات الكتريكي روي مي تجهيزات و خطرات ناشي از عوامل محيطي و پديده هايي 
داد و در دسترس بودن تمام قسمتهاي برقدار از سوي اپراتور، سازندگان را بر آن داشت تا ايمني بيشتري را 

  . تامين كنند، از اين رو تابلو به شكل محفظه بسته طراحي شد تا تجهيزات داخل آن غير قابل دسترس باشند

  

  : از لحاظ ساختارانواع تابلو 

تابلوهايي به شكل محفظه تمام بسته فلزي كه تمام تجهيزات الكتريكي اعم از :  Metal Enclosed تابلوهاي  
 دو به   اين تابلوها . در داخل آن نصب مي شود... كليدها، ترانسهاي جريان و ولتاژ، لوازم اندازه گيري، شينه ها و 

 :شوند مي تقسيم دسته

هستند كه در انها، محفظه هاي  Metal Enclosedاين نوع تابلوها نوعي از تابلوهاي : Metal Cladتابلوهاي  - 1
اين امر باعث مي شود تا اگر خطايي در يكي از محفظه ها روي دهد، اين خطا .  مختلف از يكديگر جدا شده اند

  .سيب نديده و محفوظ ميمانندبه محفظه هاي ديگر انتقال پيدا نكند و ساير محفظه ها نيز تحت تأثير آن آ

  :به چهار بخش تقسيم مي شود  Metal Cladيك تابلو 

  باسبار محفظه -

  كابل سر محفظه -

  . كه تجهيزات اندازه گيري، حفاظتي و كنترلي در آن قرار مي گيرند) كنترل( LVمحفظه  -

  كليد محفظه -
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هستند كه در انها،  Metal Encloseاين نوع تابلوها نوعي از تابلوهاي : Compartment Type تابلوهاي  - 2
  . محفظه هاي مختلف از يكديگر جدا نشده اند

  :در طراحي يك تابلو بايد موارد زير در نظر گرفته شود 

  )برداري بهره جهت( محيطي شرايط  -

  نصب براي الزم شرايط -

  حفاظتي شرايط  -

  

  :تابلو از لحاظ محل نصب  انواع  

  . تابلو در فضاي بسته مانند داخل سالن يا سوله نصب مي شود) : Indoor( داخلي    -

  . تابلو در فضاي باز نصب مي شود) : Outdoor( باز فضاي  -

  

  :تقسيم بندي تابلوها 

  ) :Fix(تابلوهاي فيكس - 1

تابلوها بصورت ايستاده قرار ميگيرند و تابلوهاي چند اين ) : Multi-Purpose(تابلوهاي ايستاده چند منظوره -
  . نصب كرد...پنوماتيكي و-قدرت-منظوره مي باشند وداخل آنها  مي توان تجهيزات كنترل

و تابلوهاي توكار  )On Surface(اين تابلوها به دو دسته تابلوهاي روكار) : Wall Mounting(تابلوهاي ديواري -
)Flush Mounting( شوندتقسيم مي .  

- الكترونيكي-تابلو هايي هستند كه حالت قفسه قفسه دارند و محفظه هاي اندازه گيري) : Rack(تابلوهاي  -
  . روي آنها  نصب مي شود...  مخابراتي و كنترل و
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 كه است اينآن  مزيت و   باشد مي متحرك در داراي كه هستند  Rackنوعي از تابلوهاي  Swingتابلوهاي  *
به پشت تجهيزات فراهم است اين مدل بسيار گران است و درب  دسترسي و است رويت قابلآن  تجهيزات پشت

  .آن هم شيشه اي است

    

  ) :Withdraw able(تابلوهاي كشويي  - 2

اين تابلو ها بصورت كشويي ساخته و براي )) : Motor Control Center)MCC( تابلو هاي كنترل موتورها -
  . اين تابلوها بخاطر مزيت تابلوهاي كشويي بسيارگران هستند .ود كنترل موتورها ساخته مي ش

استفاده ميشوند و يك  MCCاين تابلوها براي تغذيه تابلوهاي ) : Power Center( تابلوهاي مركز قدرت -
را تغذيه كند در اين تابلو ها كليدها بيشتر از نوع هوايي  MCCد چند تا تابلوي انتابلوي توزيع است و ميتو

  .بعد از پست اصلي استفاده مي شوند و هستند

هر فيدر به شكل يك مدول در تابلو نصب شده .  پيشرفته تابلوهاي فيكس ايستاده است نوع:  ابلوهاي مدوالرت *  
  كابل سر به دسترسي لحاظ از و   جدا مي شوندفيدر پاييني خود  به وسيله يك صفحه فلزي از فيدر بااليي و و
  :شوند  مي تقسيم كلي نوع دو به

  دسترسي از پشت -

در كنار درب اصلي تابلو درب كوچكي به نام درب كناري تعبيه شده و  در اين حالت معموالً :دسترسي از جلو  -
ا را از لحاظ محل ورود سر كابل هاي جام ميشود اين نوع سلولهاناز طريق اين درب   اتصاالت كابل ها به فيدرها

  .به ورود از باال و ورود از پايين تقسيم نمود انورودي وخروجي ميتو

    

  :واع تابلوها از لحاظ ايستايي ان*

نياز به مهار آن توسط سازه ي ( تابلو حالت خود ايستا دارد  ) :Self-Standing  / Free Standing ( ايستاده
  ) . ديگري تكيه نداردديگري نيست و يا به 
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اين تابلوها اگر روي سطح ديوار نصب  . تابلو هايي كه روي ديوار نصب مي شوند) : Wall Mounted(ديواري 
 Recessedيا  Flush Mounted، توكار،  و اگر داخل ديوار جاسازي شوند Surface Mounted، روكار،  شوند

Mounted ناميده مي شوند.  

    

  :لحاظ سطح ولتاژ واع تابلو ها از ان

  :  تابلو ها از لحاظ سطح ولتاژ به دو دسته تقسيم مي شوند

   1000Vتا ) LV( تابلوهاي فشار ضعيف

   36000Vتا  1000Vاز ) MV(تابلوهاي فشار متوسط 

    

  :تابلوهاي فشار ضعيف 

  . قرار دارند 1000Vتابلوهاي فشار ضعيف در سطح ولتاژ كمتر از 

 Switching(تابلوي فشار ضعيف تركيبي است از يك يا چند وسيله قطع و وصل  IEC60439-1مطابق 

Device(  ،مربوط به ... گر، حفاظتي، تنظيم كننده و اندازه گيري، نشانفشار ضعيف همراه با تجهيزات كنترلي
ها و اتصاالت الكتريكي و مكانيكي داخلي و  Interconnectionخود كه نحوي كامل نصب و سوار شده و كليه 

 400Vو ولتاژ سرويس تا  690Vولتاژ نامي تابلوهاي فشار ضعيف معموأل تا  . قطعات ساختماني را شامل گردد
  . مي باشند

  :تابلوهاي فشار ضعيف معموأل در دو نوع زير ساخته مي شوند 

  ثابت) Fix(تابلوي ايستاده 

  كشويي) Withdraw able(تابلوي ايستاده 
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  : تابلوهاي فشار متوسط

  . قرار دارند 36000Vتا  1000Vتابلوهاي فشار متوسط در سطح ولتاژ بين 

، باسبار،  ، رله و يا كنتاكتور فشار متوسط) دژنكتور(، كليد  اجزاي اصلي يك تابلو فشار متوسط شامل بدنه
  . تجهيزات كنترلي مي باشد، لوازم اندازه گيري و  فورماتور ولتاژ و جرياننسترا

  : تابلوهاي فشار متوسط به دو دسته كلي تقسيم مي شوند

  ) Fix(تابلوهاي فشار متوسط ثابت

  ) Withdraw able(تابلوهاي فشار متوسط كشويي 

تمام بسته ديواري كه خود اين تابلو ها مي  -سلولي -تابلوي ايستاده قابل دسترسي از جلو :انواع تابلوها 
  . نيمه اصلي و فرعي باشند - تواننداصلي

  . در پست برق و بطرف فشار ضعيف ترانس متصل است:  تابلوي اصلي

اينگونه تابلو ها ي برق بلوك ساختماني يا قسمت مستقلي از مجموعه را توزيع و ازتابلوي  :تابلوي نيمه اصلي 
 . ند اصلي تغذيه مي شو

روشنايي و غيره به كار مي رود و از  -  م برق خاصي مانند موتور خانهبراي توزيع و كنترل سيست:  تابلوي فرعي
معموال تابلو هاي موتور خانه از نوع ايستاده و بقيه تابلوها از نوع توكار تمام بسته   .تابلوي اصلي تغذيه مي شود

شامل قطعات  در اين ساختمان ليستي تهيه شده كه )به اين شكل مي باشد در اين ساختمان تماماً (مي باشد 
  .  مكانيكي و الكتريكي داخلي تابلو مي باشد

 يك(تابلو نوع -آالت  يرق -اي  جانقشه - كاري رنگ نوع - روبند  –فريم تابلو  - اين ليست شامل ضخامت ورق 
 -  وات - تعداد – رنگ( سيگنال چراغ –اسم تابلو  -تابلو  سازنده شركت اسم) اضطراري - نرمال - درب دو -درب
ولتاژ  -فاز  سه - تكفاز ( مينياتوري كليد –بعالوه پايه فيوز  تابلو داخل فيوزهاي مشخصات)  فيوز -  المپ نوع

 -  فاز شين مشخصات - ترمينال مشخصات)  كامل مشخصات با( گردان كليد - كنتاكتور – رله )قابل تحمل 
 در سيم انتقال طريقه - تابلو به خط كشي سيم نوع - تابلو داخلي كشي سيم نوع -  شين پشت هاي مقره -نول
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– ترمينال روي خطوط گذاري شماره –استفاده از سيم يك تكه در تابلو ) استفاده از كمربند-ترانكينگ(تابلو 

 -تابلو بيشتر عمر باعث مشخصات اين وجود . باشد مي كامل مشخصات با عناوين اين تمام.  كابلشو از استفاده
 R خطوط . وجود سيم ارت در تابلوي برق ضروري و با رنگ سبز مي باشد.  شود مي آسانتر تعويض و كمتر خطر

-S - T در بعضي از تابلو ها روي درب تابلو .  سيم نول با رنگ سياه مي باشد -آبي  - قرمز -به تر تيب با رنگ زرد
روشنايي و يا يك كليد گر دان كه براي روشن و خاموش كردن   START- STOP ها يك سري كليد وجود دارد

  . يا موتور به كار مي رود

  .براي تابلو ها دو نوع نقشه مي كشند

  . رايزر دياگرام كه مكان تابلو در آن قيد شده است -  1 

  ) فيوز و كليدها در آن كشيده شده است - كه خطوط (نقشه داخل تابلو  -  2 

شين ها با  . مي باشد110 نكات مر بوط به رعايت مسائل ايمني بر اساس نشريه سازمان برنامه و بودجه و يا  
در موارديكه از كليد و فيوز جداگانه استفاده شود .  كليد ورودي بايد خودكار باشد رنگ نسوز رنگ آميز مي شود

كليد اصلي حتي االمكان .  فيوز نيز قطع شود, ليد بطوريكه با خاموش كردن ك. كليد بايد قبل از فيوز نصب شود 
سيم كشي داخلي تابلو با سيم مسي تك ال با عايق حداقل .  گردان باشد و از فيوز فشنگي استفاده شود

سانتيمتر بيشتر نباشد و همچنين  175ارتفاع با الترين دسته كليد تابلو . ولت با مقطع مناسب انجام شود1000
آمپر  10براي روشنايي با كليد مينياتوري 5/1استفاده از سيم  .سانتيمتر باشد 160زمين  قسمت مياني از سطح

محاسبه كابل از طريق سطع مقطع كه در بخش  . آمپر مي باشد 16با كليد مينياتوري  براي پريز 2/ 5و سيم 
   .انجام مي گيرد, سوم گفته شد

  :د استفاده قرار ميگيرندقطعات و المان هايي كه براي ساخت تابلو هاي برق مور
 : تجهيزات اندازه گيري )1
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  : آمپرمترها  - 

  
  

براي سفارش يك .  از جهات مختلف انواع مختلفي دارند  وسايلي براي اندازه گيري جريان الكتريكي مي باشند
  : آمپرمتر بايستي به نكات زير توجه كرد و آنها  را براي سازنده در مقطع سفارش مشخص نمود

  )  48x48, 72x72, 96x96, 144x144, 48x96(سايز آمپرمتر .1
  يا مناسب براي نصب روي يك سطح  Flush Mounted مناسب براي نصب روي درب(نحوه ي نصب  .2

Surface Mountedكه اكثر قريب به اتفاق موارد نوع ، Flush Mounted  در صنعت تابلو سازي كاربرد
  ) .  دارد

  . ه هر چقدر اين عدد كوچكتر باشد دقت وسيله اندازه گيري بيشتر استك) 1,5،  1، 0,5(كالس دقت  .3
براي اين مشخص نمودن اين مشخصه بايستي دو مشخصه فرعي : نحوه مندرج نمودن صفحه آمپر متر  .4

  : را ذكر نمود
 نسبت تبديل ترانس جرياني كه آمپر متر را تغذيه ميكند .  
 كند بدون انكه ضربه اي ناگهاني به عقربه ي آن برخورد  حداكثر جرياني كه ممكن تست از آمپرمتر عبور

  . كند
 1,2يا  1مي گوييم و عدد مشخص كننده اين كميت مي تواند  Graduation به اين مشخصه در زبان انگليسي

 6يا   5برابر جريان نامي است 6الي  5در مصارف موتوري به دليل اينكه جريان راه اندازي .  باشد 6و يا  5يا  2يا 
  .   باشد 1و يا  1,2مورد نياز است ولي در مصارف غيرموتوري اين عدد مي تواند 

درجه 240درجه و يا  180درجه و يا  90اين عدد مي تواند (حداكثر زاويه اي كه عقربه طي مي كند  .5
  ) .باشد
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عداد بزرگتر حركت برخي آمپرمترها مي توانند به عقربه اي مجهز باشند كه فقط مي تواند از اعداد كم به سمت ا
به عبارت ديگر پشت اين عقربه خاص فنري وجود ندارد كه در ازاي وقتي كه جريان كم مي شود عقربه نيز .  كند

به اين گونه آمپرمترها كه مجهز به عقربه ثانويه اي با اين مشخصه باشد، آمپر متر .  به سمت اعداد كمتر برگردد
را روي صفر مي    Max.  Demand تصور كنيد يك اپراتور عقربه ي.  گويند  Max. Demand  را مجهز به

، چند روز و يا چند هفته ديگر موردي پيش نمي آيد كه به اين  گذارد و براي مدتي به عنوان مثال چند ساعت
،  ، بالفاصله پس از مراجعه به اين نوع آمپر متر مي تواند دريابد كه در تمام طول غيبت وسيله مراجعه كند

البته طبيعي است كه اين آمپرمتر با عقربه .  داكثر جرياني كه از اين آمپرمتر گذشته به چه ميزاني بوده استح
   .عادي ديگر خود كه مجهز به فنر برگشت مي باشد مقادير لحظه اي جريان را نشان مي دهد

ان مثال آيا آمپرمتر ، به عنو نكات فني ديگري نيز در خصوص آمپرمترها وجود دارد كه بايستي دقت نمود
  ؟ DC است و يا AC مختص جريان

  ...و يا غيره Peak باشد در عالم واقع كدام كميت را اندازه گيري مي كند؟ مقدار مؤثر يا مقدار AC اگر
، بطور تلويحي به سازنده مي  را قيد مي نماييد CT البته وقتي شما در هنگام سفارش يك آمپرمتر نسبت تبديل

 و يا AC است ولي به هر ترتيب نوع و ماهيت جريان از حيث  AC جريان مورد اندازه گيري از نوعگوييد كه 

DC بودن بايستي براي سازنده روشن شود .  
  

  :   ولتمترها  - 
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ولتمترها نيز في الواقع مشابه آمپرمترها هستند با اين تفاوت كه بجاي نسبت تبديل جريان بايد نسبت تبديل 
  :  گاهي اوقات ديده ميشود كه كاركنان شركت در حين سفارش مي گويند.  مشخص كردولتاژي را 

 VT Ratio: 20000/√3/100/√3.  را گفت بديهي است كه اگر ولتمتر به  3√در هنگام سفارش ولتمتر نبايد
عدد  ولت در ورودي اش 100/√3به ازاي . كيلو ولت را نشان مي دهد 20ولت در ورودي اش مقدار  100ازاي 

  .است را خواهد نشان داد 20000/√3ولت را كه همان  11500
عقربه   Full Scale Indication يا Graduation اختالف ديگري كه ولتمتر با آمپرمتر دارد اين است كه

، زيرا هيچوقت ولتاژ شبكه  برابر حالت ولتاژ نامي سيستم باشد 6يا  5هيچگاه نمي تواند و اساسأ الزم نيست كه 
  .كفايت مي كند 1,2برابر با   Graduation ، معموأل برابر حالت ولتاژ نامي اش نمي شود 6يا  5
  
  :   ترانسديوسرهاي ولتاژي و جرياني  -

ترانسديوسرها با يك ورودي اعم از جرياني يا ولتاژي اين وظيفه را بر عهده دارند كه از ثانويه ترانس ولتاژ يا 
هدف . در حد ميلي آمپر در اختيار مصرف كننده قرار دهند  DCخود يك مقدارجريان تغذيه شده و در خروجي 

. از اين خروجي قابل انتقال نمودن جريان يا ولتاژ تبديل شده در حد ميلي آمپر تا محلهاي دوردست است
صد نمي تواند به اتاق كنترلي كه در پان VT ولت ثانويه يك 100و يا   CT آمپر ثانويه يك 5طبيعي است كه 

   متري قرار دارد انتقال يابد، اينجاست كه
آمپر يك ترانس جريان يك ترانسديوسر جريان را  5تصور كنيد كه يك ثانويه . ترانسديوسر معني پيدا مي كند

.  ميلي آمپر را در خروجي خود ظاهرخواهد كرد 20تغذيه مي كند، حال اين ترانسديوسر يك جريان 
اما اگر جريان ثانويه . وجي ظاهر مي كنندرمپر را به ازاي ورودي نامي خود در خميلي آ 20ترانسديوسرها معموأل 

ميلي آمپر را در  4، مي توانيم از ترانسديوسر انتظار داشته باشيم صفر ميلي آمپر يا  ترانس جريان صفر شود
  . خروجي خود ظاهر كند

، حتمأ بايستي ترانسديوسر تغذيه  د ظاهر كندودي صفر از خورميلي آمپر به ازاي و 4اگر از ترانسديوسر بخواهيم 
ترانسديوسرهايي كه صفر ميلي آمپر به ازاي ورودي صفر در خروجي خود ظاهر مي كنند، مي . مجزا داشته باشد

  .از ورودي خود تغذيه شوند و تغذيه مستقل ديگري نداشته باشند) ممكن است( توانند 
ل ترانس جريان يا ولتاژ را براي سازنده ي ترانسديوسر مشخص بعضي ها تصور مي كنند كه بايستي نسبت تبدي

ميلي  20نمود در حاليكه اصأل اينطور نيست، ترانسديوسر خودش هيچ نشان دهنده اي ندارد كه نشان دهد مثأل 
، ولي اگر بخواهيم از خروجي يك ترانسديوسر در اتاق فرمان  آمپر مترادف با چه كميت واقعي اي مي باشد

ميلي  20داشته باشيم انجا بايستي به سازنده ي مثأل آمپرمتر بگوييم كه آمپرمتري نياز داريم كه به ازاي قرائتي 
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ميلي آمپر ترانسديوسرها بيشتر  4-20البته خروجي .  ميلي آمپر، صفر نشان دهد 4آمپر و به ازاي  100آمپر، 
  .براي كنترل پروسس كاربرد دارد تا قرائت در اتاق فرمان

    :  ها و وارمترهاواتمتر -
واتمترها و وارمترها هم از ديگر وسايل اندازه گيري هستند كه به ترتيب توان اكتيو و رِاكتيو را اندازه گيري مي 

  .كنند
د چرا كه براي اندازه گيري توان، هم ولتاژ و هم اين نوع لوازم اندازه گيري وروديهاي جريان و ولتاژ را با هم 

مدارات الكترونيكي خاصي با ضرب برداري جريان و ولتاژ در خروجي خود يك جريان مي . جريان نياز مي باشد
جريان خروجي اين مدار .  سازد كه اين جريان در گالوانمتر منجر به تحريك عقربه نشان دهنده مي شود

به عنوان . لي آمپرمي 4ميلي آمپر است يا  1الكترونيك كه ترانسديوسر نام دارد و به ازاي مقادير ورودي نامي، يا 
گاهي اوقات جعبه .  گالوانمتر و ترانسديوسر:  يك اصل، مجموعه ي واتمتر از دو المان تشكيل شده است

ترانسديوسر و گالوانمتر به هم متصل و يك مجموعه يك پارچه هستند، ولي برخي سازندگان ترانسديوسر را در 
در اين صورت جعبه ترانسديوسر را بايد داخل محفظه كنترل . يك جعبه جداگانه و گالوانمتر را جداگانه مي دهند

توجه .  هدايت نمود LV نصب و سيمهاي خروجي ترانسديوسر را براي تحريك عقربه گالوانمتر، به پشت جعبه
كنيد كه يك آمپرمتر هيچ ارتباطي به ترانسديوسر جريان ندارد و اين دو المان مستقل از هم هستند ولي واتمتر 

  :، براي سفارش يك وارمتر به نكات زير توجه كنيد ترانسديوسر معني پيدا مي كندحتمأ با 
1. Graduation   مفهوم زياد و مهمي ندارد.  
اين اطالعات براي نحوه ي مندرج كردن . تغذيه كننده را حتمأ داد VT و CT بايستي نسبت تبديل .2

  .صفحه گالوانمتر به سازنده كمك مي كند
  .ذكر شود كالس دقت ضروري است كه .3
، ممكن است يك واتمتر  نوع شبكه را بايد مشخص نمود، مثأل اگر شبكه شما كامأل متعادل باشد .4

البته اين نوع واتمتر كميتي كه .  سفارش داد) با يك ورودي جرياني و يك ورودي ولتاژي (تكفاز 
متعادل باشد ليكن ممكن است شبكه سه فاز شما .  نشان خواهد داد مربوط به سه فاز خواهد بود

ورودي جرياني و ولتاژي اش بيشتر از . (  شما واتمتر يا وارمترها را بخواهيد كه حتمأ سه فاز باشد
  ) .يك فاز باشد

  :ولي در اين حالت بايستي نوع شبكه را واضح تر عنوان كنيد
3Phase, 3Wire, Balance Load  3ياPhase, 3Wire, Unbalance Load  3ياPhase, 4Wire, 

Unbalance Loa   
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مثأل ممكن است ولتاژ فاز وسط .  هر يك از اين نوع شبكه هاي فوق در وروديهاي واتمتر يا وارمتر اثر مي گذارند
  . را بخواهند T و R و جريان فازهاي

فاز نياز  ، غير متعادل بطور قطع جريان و ولتاژ هر سه چهار سيم ، به عنوان مثال در حالت سيستم سه فازه ي
  . مي باشد

ميلي آمپر  4- 20، يك سيگنال  اگر يك مشتري بخواهد كه هم قرائت عقربه اي داشته باشد و هم پس از قرائت
ميلي آمپر داشته باشد و  4- 20، بايد به سازنده بگوييم كه ترانسديوسر بايد خروجي  هم به اتاق كنترل ببرد

  . ندگالوانمترش نيز با همين سيگنال خروجي كار ك
در ) 90......240(و زاويه انحراف عقربه ) …Flush or(و نحوه نصب...) يا96*96(مشخصاتي نظير سايز گالوانمتر

  . مورد واتمترها و وارمترها بايد مشخص گردد
  
  : كابلشو )2

براي كابلشو ها در اندازه هاي متفاوت . براي اتصال سر كابل به شينه ها و ترمينال ها از كابلشو اشتفاده ميشود
  . كابل ها ي با قطر متفاوت ساخته ميشوند

ابتدا كابلشو متناسب با قطر سيم را انتخاب نموده و سپس ) دنكابلشو ز(به منظور اتصال كابلشو به سر كابل 
روكش قسمتي از سر كابل را كه در كابلشو ميتواند قرار بگير با تيزبر برميداريم و در نهايت با دستگاه پرس 

  . روي سيم محكم ميكنيمكابلشو را بر 
هنگام پرس كابلشو بر .  براي پرس كابلشو ميتوان از دستگاه پرس دستي يا دستگاه پرس روغني استفاده نمود

سه يا (روي سيم بايد دقت نمود كه پرس را از قسمتي شروع كنيم كه به  كابل نزديكتر است و طي چند مرحله 
با يد توجه .      كه نوك سيم درون كابشو ميباشد را پرس ميكنيمتا قسمتي ) چهار مرحله بسته به قطر كابلشو

انجام داد بار اول تيغه اي را كه اندازه اش از كابلشو كمي بزرگتر است بكار ببريم و  ركرد كه پرس را ميتوان دو با
شو بعد از پرس اين امر موجب ميشو كه برآمدگي سطح كابل.  بار ديگر تيغه ي متناسب با كابلشو را استفاده كنيم

  . كمتر باشد و سطح صافتري را داشته باشيم و اين خود موجب ميشود كه گراديان ميدان روي كابلشو كمتر شود
پس از پرس زدن قسمتي از كابلشو را كه نيازي نيست با هادي هاي ديگر در تماس باشد با عايق مناسبي مانند 

  . ريكم ميتوان پوشانيد
صورت ميباشد كه ابتدا عايق را بر روي سطح مورد نظر قرار داده و سپس با حرارت نحوه ي عايق كردن به اين 

بايد دقت شود كه حرارت بطور كامال يكنواخت به .  مستقيم شعله عايق را كامال بر روي هادي تثبيت ميكنيم
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در يك نقطه است  عايق داده شود تا هوا در زير آن نفوذ نكند و حرارت زيادي كه ناشي از ثابت نگه داشتن شعله
  . موجب سوختن عايق نگردد

  .شكل زير نمونه هايي از كابلشو را در اندازه هاي متفاوت نشان ميدهد
 

  
  

  : انگشتي )3
براي اتصال دو كابل بهم يا مفصل زدن بين دو كابل استفاده ميشود و در اندازه هاي متفاوتي براي كابل هاي با 

  .قطر متفاوت ساخته ميشوند
زدن بر روي كابل ابتدا انگشتي متناسب با كابل را انتخاب نموده و سپس روكش سر كابل ها را به براي مفصل 

اندازه ي نصف طول انگشتي با تيزبر جدا كرده و كابل ها را از دو طرف درون انگشتي قرار داده و انگشتي ها را 
  . توسط دستگاه پرس بر روي كابل محكم ميكنيم

  . را كه با انگشتي بهم متصل نموده ايم با عايق مناسب كامال ميپوشانيمدر نهايت قسمتي از كابل 
  . شكل زير نمونه هايي از انگشتي را در اندازه هاي مختلف نشان ميدهد
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مدارات الكترونيكي خاصي با ضرب برداري جريان و ولتاژ در خروجي خود يك جريان مي سازد كه اين جريان در 
جريان خروجي اين مدار الكترونيك كه ترانسديوسر نام .  ريك عقربه نشان دهنده مي شودگالوانمتر منجر به تح

به عنوان يك اصل، مجموعه ي واتمتر از . ميلي آمپر 4ميلي آمپر است يا  1دارد و به ازاي مقادير ورودي نامي، يا 
ترانسديوسر و گالوانمتر به هم متصل و گاهي اوقات جعبه .  گالوانمتر و ترانسديوسر:  دو المان تشكيل شده است

يك مجموعه يك پارچه هستند، ولي برخي سازندگان ترانسديوسر را در يك جعبه جداگانه و گالوانمتر را جداگانه 
در اين صورت جعبه ترانسديوسر را بايد داخل محفظه كنترل نصب و سيمهاي خروجي ترانسديوسر را . مي دهند

توجه كنيد كه يك آمپرمتر هيچ ارتباطي به .  هدايت نمود LV ر، به پشت جعبهبراي تحريك عقربه گالوانمت
ترانسديوسر جريان ندارد و اين دو المان مستقل از هم هستند ولي واتمتر حتمأ با ترانسديوسر معني پيدا مي 

  :، براي سفارش يك وارمتر به نكات زير توجه كنيد كند
5. Graduation   مفهوم زياد و مهمي ندارد.  
اين اطالعات براي نحوه ي مندرج كردن . تغذيه كننده را حتمأ داد VT و CT بايستي نسبت تبديل .6

  .صفحه گالوانمتر به سازنده كمك مي كند
  .كالس دقت ضروري است كه ذكر شود .7
، ممكن است يك واتمتر  نوع شبكه را بايد مشخص نمود، مثأل اگر شبكه شما كامأل متعادل باشد .8

البته اين نوع واتمتر كميتي كه .  سفارش داد) دي جرياني و يك ورودي ولتاژي با يك ورو(تكفاز 
ممكن است شبكه سه فاز شما متعادل باشد ليكن .  نشان خواهد داد مربوط به سه فاز خواهد بود
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ورودي جرياني و ولتاژي اش بيشتر از . (  شما واتمتر يا وارمترها را بخواهيد كه حتمأ سه فاز باشد
  ) .باشديك فاز 

  :ولي در اين حالت بايستي نوع شبكه را واضح تر عنوان كنيد
3Phase, 3Wire, Balance Load  3ياPhase, 3Wire, Unbalance Load  3ياPhase, 4Wire, 

Unbalance Loa   
وسط مثأل ممكن است ولتاژ فاز .  هر يك از اين نوع شبكه هاي فوق در وروديهاي واتمتر يا وارمتر اثر مي گذارند

  . را بخواهند T و R و جريان فازهاي
، غير متعادل بطور قطع جريان و ولتاژ هر سه فاز نياز  چهار سيم ، به عنوان مثال در حالت سيستم سه فازه ي

  . مي باشد
ميلي آمپر  4- 20، يك سيگنال  اگر يك مشتري بخواهد كه هم قرائت عقربه اي داشته باشد و هم پس از قرائت

ميلي آمپر داشته باشد و  4- 20، بايد به سازنده بگوييم كه ترانسديوسر بايد خروجي  كنترل ببردهم به اتاق 
  . گالوانمترش نيز با همين سيگنال خروجي كار كند

در ) 90......240(و زاويه انحراف عقربه ) …Flush or(و نحوه نصب...) يا96*96(مشخصاتي نظير سايز گالوانمتر
  . ها بايد مشخص گرددمورد واتمترها و وارمتر

  
  
  :ترمينال )4

از ترمينال در انتهاي كابل هايي كه جهت تغذيه ي مصرف كننده تعبيه شده اند استفاده ميشود تا بتوان مصرف 
بايد توجه داشت كه كابل هاي تغذيه كننده و مصرف كننده . كننده را به راحتي به تغذيه كننده متصل نمود

در شكل زير در رديف سمت راست نمونه هايي از روكش ترمينال در . ميگردندتوسط كابلشو به ترمينال متصل 
اندازه هاي متفاوت قرار دارد و در رديف وسط تر مينال ها در اندازه هاي متفاوت قرار دارند و در رديف سمت 

  .چپ دو نمونه ترمينال در اندازه هاي متفاوت و يك نگهدازنده ي ترمينال را ميتوانيد مشاهده كنيد
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 : گلند )5

گلند در قسمتي از تابلو بكار ميرود كه كابل از خارج تابلو به آن وارد ميشود اين امر موجب ميگردد كه بدنه ي 
تيز تابلو به روكش كابل ها صدمه نزند از انجايي كه ممكن است قطر كابل ها متفاوت باشد گلند ها در اندازه 

  . هاي گوناگوني ساخته ميشوند
 . در شكل زير نمونه هايي از گلند را در اندازه هاي مختلف ميبينيد

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  : مقره - 5

جهت ايزوله نمودن شينه ها و هادي هاي درون تابلو از بدنه ي آن از مقره ها استفاده ميكنند كه جنس آنها  
  . بايد خاصيت عايقي خوبي داشته باشد تا بتواند اين امر را براي ما ميسر سازد
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مقره ها با توجه به كاربرد آنها  شكل ظاهري متفاوتي دارند و همچنين در ولتاژهاي متفاوت بايد از مقره با اندازه 
  . ي متفاوت استفاده نمود

در شكل هاي زير نمونه هايي از مقره را در اندازه و شكل هاي متفاوت مشاهده ميكنيد كه كاربرد هر كدام و 
  . نج هاي مختلف ولتاژي همراه عكس توضيح داده شده استهمچنين استفاده ي آنها  در ر

شكل زير چند نمونه از مقره هاي فشار ضعيف را نشان ميدهد كه شينه به يك طرف آن پيچ ميشود و طرف 
  . ديگر آن به بدنه پيچ ميشود

  
 : شينه - 6

باشد از يك دستگاه برش براي آماده سازي شينه ها كه براي ارتباط مسير الكتريكي بين كليد و فيوز ها مي 
كه عالوه بر وظيفه برش وظيفه خم كاري شينه ها را نيز بر عهده دارد مقطع اين . مخصوص استفاده مي شود 

مي باشد و طول آن با توجه به فاصله اتصاالت متغير مي باشد و به تعداد مراحل انشعاب )  3cm*30( شينه ها 
البته اين شينه ها توسط وارنيش از يكديگر . همديگر پيچ مي شود  روي اين شينه ها سوراخ ايجاد مي شود و به

عايق مي شوند كه ابتدا وارنيش را روي شينه مي كشند و سپس روي وارنيش را حرارت مي دهند تا وارنيش به 
در شكل روبرو يك حلقه شينه را مشاهده شينه بچسبد و درنيايد ، رنگ وارنيش زرد ، آبي و قرمز مي باشد 

  .اييدمينم
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  : )CT(ترانس جريان  - 7
  Ct   براي نمونه برداري از جريان مورد استفاده قرار ميگيرد اين نمونه برداري با نسبت هاي مختلفي صورت

تا حد زيادي كاهش ميدهند و اين نمونه ي كاهش يافته را ميتوان به  CTميگيرد و جريان اصلي را با كمك 
  .آمپرمتر داد و آمپرمتر مقدار واقعي جريان را نشان ميدهد

  .را نشان ميدهد CTشكل زير دو نمونه 
  
  
  
  
  
  
  
  
 : جعبه فيوز - 8

فيوز اين است كه در اين فيوز هاي كاردي را ميتوان درون جعبه فيوز نيز قرار داد كه مزيت آن نسبت به پايه 
بايد توجه داشت  . حالت فيوز ها را ميتوان بصورت سه فاز قطع و وصل نمود و نيازي به فيوز كش نيز نميباشد

  .كه عمل قطع و وصل را اگر زير بار انجام ميدهيم تا حد امكان سريع انجام شود تا از عمر جعبه فيوز كاسته نشود
  . ميباشدشكل زير نمونه اي از جعبه فيوز 
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  :خازن  -12
براي ساختن تابلو هاي پست خازني جهت كاهش مصرف توان راكتيو برخي كارخانجات از خازن ها در تابلو برق 

  . استفاده ميشود
خازن ها با اعمال راكتانس خازني به مدار ، به شكل موثر در مقابل راكتانس القايي مواد واكنش نشان داده شده و 

. اين عمل به نوبه خود ممكن است موجب افت يا افزايش ولتاژ مدار گردد . راتغيير مي دهند امپدانس مدار 
وجود خازن همچنين به بهبود ضريب توان مدار منجر گشته و از اين طريق جريان مورد نياز جهت تامين يك بار 

  .د مشخص را كاهش داده و تافات مدار را كم مي نمايد
در ادامه به بحث خازن . ( ي بعد دو نمونه خازن سه فاز را مشاهده ميكنيد در شكل هاي زير و شكل صفحه

  . )بيشتر مي پردازيم 
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  :فيوزها
در كلية تأسيسات الكتريكي براي جلوگيري از صدمه ديدن و معيوب شدن وسايل و يا قطع كردن دستگاههاي 

بندي، ضعف استقامت الكتريكي يا مكانيكي و يا  عايقمعيوب از شبكه كه براثر عوامل مختلف از قبيل نقصان 
  .  رود وسايل حفاظتي مختلف به كار مي) اتصال كوتاه(ازدياد بيش از حد جريان مجاز 

اين وسايل بايد طوري انتخاب شوند كه در اثر اضافه بار و يا اتصال كوتاه در كوتاهترين زمان ممكن و قبل از اين 
يكي از اين وسايل .  يزات الكتريكي شبكه برسد مدار قسمت معيوب را قطع كننداي به سيمها و تجه كه صدمه

حفاظتي فيوز است فيوزها از نظر زمان قطع بر حسب منحني ذوب سيم حرارتي داخل آنها  به دو نوع كند كار و 
ه همين دليل در فيوزهاي تند كار داراي زمان قطع كمتر از فيوزهاي كند كار بوده و ب.  شوند تنر كار تقسيم مي

اندازي  تري بوده در نتيجه براي راه فيوزهاي كند كار داراي زمان قطع طوالني. روند مصارف روشنايي به كار مي
برابر جريان نامي است كه بر  7تا  3اندازي موتور در حدود  تحمل جريان راه.  روند موتورهاي الكتريكي به كار مي

  .  شود كه اين جريان كمتر از جريان ماكزيمم تحمل فيوز است وشته ميروي كلية فيوزها جريان نامي آنها  ن
اي يا كارتريج و فيوزهاي  ، شيشه)اي تيغه(، مينياتوري، بكس، كاردي )آلفا(فيوزها در انواع فشنگي، اتوماتيك 

  .  شوند فشار قوي ساخته مي
  

  :  فيوز فشنگي) الف
ماني كه جريان از حد مجاز بيشتر شود ذوب شده و موجب اند، ز اين فيوزها از يك سيم حرارتي تشكيل شده

 شود معموالً از فيوزهاي فشنگي براي حفاظت مدار در مقابل اتصال كوتاه استفاده مي.  گردند قطع كامل مدار مي
جنس قسمت عايق آنها  از چيني يا .  اند فيوزهاي فشنگي از دو قسمت اصلي بنام پايه و كالهك تشكيل شده. 

باشد پاية فيوز داراي دو پيچ ورودي و خروجي جريان است و كالهك و فشنگ روي آن بسته  ميسراميك 
چنس فشنگ فيوز از چيني يا .  شود كالهك يا نگهدارندة فشنگ فيوز به وسيلة پيچ به پايه وصل مي.  شود مي

حرارتي را از خاك  معموالً اطراف سيم.  شود سراميك بوده و سيم حرارتي از سوراخ وسط آن عبور داده مي
خاصيت اين پودر اين است كه در هنگام قطع فيوز ذوب شدن سيم حرارتي باعث .  كند كوارتز يا ماسة ريز پرمي

شود و از تركيده شدن فشنگ در اثر جرقه جلوگيري  خاموش شدن جرقة توليد شده در داخل فشنگ مي
باشد معموالً  شود از قلز برنج مي ي آن نصب ميجنس كالهك نيز عايق است و قسمتهاي هادي كه رو.  نمايد مي

همچنين در هنگام .  باشد شود كه اين پولك نشان دهندة آمپر فيوز مي روي فشنگ پولك رنگي نصب مي
  .  توانيم تشخيص دهيم كه فيوز سوخته است سوختن فيوز پولك از محل خود خارج شده و مي

  . دگوين فيوزهاي فشنگي را فيوزهاي حلزوني نيز مي
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  . نامند فيوزهاي فشنگي را فيوز تنبل يا كند كار نيز مي
  

  
  

  : كاربرد فيوزهاي فشنگي
كنند در نتيجه از اين فيوزها براي  چون فيوزهاي فشنگي در زمان جريان غيرمجاز مقداري با تأخير عمل مي

دانيم جريان  چنانكه ميشود  حفاظت موتورهاي سه فاز و تكفاز آسنكرون در مقابل اتصال كوتاه استفاده مي
باشد به همين دليل چون اين فيوزها داراي  برابر جريان نامي موتور مي 7تا  3اندازي اين موتورها در حدود  راه

نحوة انتخاب فيوزهاي .  سوزد اندازي را داشته و زود نمي زمان قطع طوالني هستند در نتيجه تحمل جريان راه
 كنيم  نصورت است كه جريان فيوز را دو برابر جريان نام موتور انتخاب ميفشنگي براي موتروهاي القائي به اي

آمپر نوشته شده باشد براي هر فاز آن از يك فيوز   12Aمثالً اگر يك موتور سه فاز بر روي پالك آن جريان 
  . كنيم آمپر استفاده مي 25Aفشنگي 

فشنگي استفاده نكنيم زيرا اوالً يكبار مصرف  نكتة مهم اينكه هيچ گاه براي حفاظت سيستم برق منازل از فيوز
 گردد كند و موجب صدمات جبران ناپذيري مي بوده ثانياً در صورت بروز اضافه بار و برق گرفتگي سريع عمل نمي

توجه داشته باشيم كه هيچ گاه فيوزهاي سوختة فشنگي را با گذاشتن تكه سيم در داخل فشنگ مورد استفاده . 
ممكن است جريان سيم جايگزين شده، باالتر از جريان فيوز باشد و موجب صدمه زدن و سوختن قرار ندهيم زيرا 

گيريم كه بيشترين كاربرد فيوزهاي فشنگي براي  دستگاهها و مدارات مربوطه شود پس به طور كلي نتيجه مي
  . باشد حفاظت موتورهاي القائي آسنگرون در مقابل اتصال كوتاه مي

  
  : يا آلفافيوز اتوماتيك ) ب

توان دوباره  شود مي نوع ديگر از فيوز اتوماتيك است كه عبور جريان بيش از حد مجاز از آن موجب قطع مدار مي
بار   اغلب فيوزهاي اتوماتيك در دو حالت اتصال كوتاه و اضافه.  شستي روي فيوز فشار داد تا ارتباط برقرار شود

يوزها بايد زمان كوتاهي صبر كرد تا فيوز سرد شود و دوباره كنند پس از قطع شدن اين ف مدار را كنترل مي
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شستي آن را فشار داد تا مدار را وصل كند به طور كلي در فيوزهاي اتوماتيك از دو عنصر حرارتي و مغناطيسي 
استفاده شده است كه قسمت مغناطيسي را مقابل اتصال كوتاه و قسمت حرارتي مدار را در مقابل اصافه بار 

كند كاربرد اين فيوزها بيشتر در حفاظت سيستم برق منازل مسكوني  حفاظت مي) ش تدريجي جريانافزاي(
  . باشد مي
  
  : فيوزهاي مينياتوري) ج

شود به همين دليل به آن كليد  نوع ديگري از فيوزها فيوز اتوماتيك است كه به عنوان كليد نيز از آن استفاده مي
ختمان داخل آن شبيه فيوز اتوماتيك است و از سه قسمت رلة حرارتي و رلة شود سا فيوز مينياتوري نيز گفته مي

توان  مغناطيسي تشكيل شده است چون روي فيوز مينياتوري يك كليد قرار گرفته است كه با استفاده از آن مي
مل مانند يك كليد مدار را قطع و وصل نمود و در اصل اين كليد شبيه شستي روي فيوز اتوماتيك يا آلفا ع

نمايد با توجه به مرغوبيت سرعت عمل  كند اين فيوز نيز مدار را در برابر اتصال كوتاه و اضافه بار حفاظت مي مي
اند و  بهتر حجم كمتر و ارزانتر بودن قيمت و همچنين خاصيت كليد داشتن امروزه جايگزين فيوزهاي آلفا شده

فيوزهاي مينياتوري در دو نوع سه فاز و تكفاز ساخته .  شود در اغلب منازل و مكانها از اين فيوزها استفاده مي
  . شوند مي
  

  
  
  : فيوزهاي فشار قوي) د

هايي با توان زياد از آنها   گيرند و در شبكه آمپر مورد استفاده قرار مي 200Aاين فيوزها براي جريان باالتر از 
دهند و يا  باشند كه توسط آن فيوزها را در جاي خود قرار مي اي مي شود اين فيوزها داراي دسته استفاده مي
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پستهاي برق  گويند چنين فيوزهايي در تابلوها با جريان و توان باال مانند كند و به آن فيوزكش مي خارج مي
  . گويند گيرند و به آنها  فيوز كاردي نيز مي كارخانجات مورد استفاده قرار مي

  . دهند نشان مي NHفيوزهاي فشار قوي با توان و جريان باال را با حروف 
  

  
  

  :مدار فرمان 
الكتريكي مورد نياز بهره برداري مطمئن و بي وقفه از تاسيسات الكتريكي ومراكز توليد نيرو و تامين انرژي 

تجهيزات برقي كارخانه جات صنعتي و مراكز اقتصادي تا حدود زياد به خصوصيات و ويژگي ها  و طرز عمل كليد 
  .ها  و وسايل كنترل مدارها بستگي دارد 

  :وسايلي كه در مدارهاي فرمان تابلو  به كار ميروند به اين قرار است 
  كنتاكتور -
 شستي استارت استپ -

 رله  -

 هاي سيگنال المپ -

 فتوسل -

 تايمر -
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  : فتوسل
اي است كه نسبت به نور حساس بوده و با برخورد شعاعهاي نوري به صفحه آن باعث افزايش مقاومت  وسيله

با كاهش نور مقاومت اهمي كقاومت نوري . كند شود در اين حالت مدار را قطع مي اهمي يك مقاومت نوري مي
در اين حالت ولتاژي را به رله داخل آن رسانده و موجب وصل شدن  . كند كم شده و مانند يك هادي عمل مي

گردد در داخل رله يك كليد باز وجود دارد كه با تحريك رله جريان را از خود عبور داده، در واقع كنتاكت  رله مي
ه مراكز هاي معابر و محوط توانيم براي روشن خاموش كردن المپ از اين عملكرد فتوسل مي.  شود باز و بسته مي

امروزه معموالً فتوسلها را در مسير بوبين .  بزرگ مانند كارخانجات، مدارس، بيمارستانها و غيره استفاده كنيم
گيرند شكل زير طريقه قرار دادن فتوسل  كنتاكتورها قرار داده و ولتاژ تغذيه المپها را از مدار قدرت كنتاكتور مي

  .  دده را در مسير بوبين يك كنتاكتور نشان مي
فتوسلها بايد در نقاطي نصب شوند كه نور روز مستقيماً به آنها  بتابد و تا جايي كه امكان دارد سايه هيچ 

  .  اي روي آن نيفتد وسيله
  .در زير نمونه هايي از فوتوسل را همراه با مدار داخلي مشاده ميكنيد
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  :تايمر 
  كليدي كه پس از گذشت زمان تعيين شده عمل نموده و فرمان قطع و يا وصل  را صادر مينمايد 

  
  :كنتاكتورها

يك مليد الكترومغناطيسي است كه با فرمان جريان كم مدارهاي قدرت با جريانهاي باال را : تعريف كنتاكتور
اهرمي، (ي الكتريكي به جاي كليدهاي دستي اندازي ماشينها شود در راه كند مزايائي كه باعث مي اندازي مي راه

  :از كنتاكتورها استفاده كنيم به شرح زير است) اي غلطكي و زبانه

  
  
  .  پذير است كنترل و فرمان از راه دور ماشين به وسيلة كنتاكتور امكان) 1
 شود افتند جلوگيري مي مياز خطرات ناشي از راه افتادن مجدد ماشينهايي كه در اثر قطع ناگهاني برق از كار ) 2
 .  
  . باشد به وسيله كنتا كنتور امكان قطع و وصل ماشينهاي الكتريكي از چندين نقطه امكان پذير مي) 3
  . عمر مكانيكي كنتا كنتور نسبت به ساير كليدها خيلي بسشتر است) 4
  . امكان مدار فرمان اتوماتيك به وسيله كنتا كنتور امكان پذير است)5
  . تر است تر و ايمن دستگاهها و ماشينهاي الكتريكي به وسيله كنتا كتور مطمئنحفاظت ) 6
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  : ساختمان و طرز كار كنتا كتور
كنتا كتور تشكيل شده است از يك آهنرباي الكتريكي كه يك قسمت از هسته آن متحرك بوده و به وسيله فنري 

باشد كه به  ه از يكديگر به آن متصل ميشودو يك سري كنتاكت عايق شد از قسمت ثابت جدا نگه داشته مي
هنگاميكه از سيم .  اند در قسمت ثابت يك سري كنتاكت ديگر قرار گرفته. كنند همراه قسمت متحرك حركت مي

كند توسط نيروي مغناطيسي كنتاكتهاي ثابت و متحرك روي يكديگر  پيچ بوبين كنتاكتور جرياني عبور مي
بين دو قسمت هسته فشرده مي شود اما زمانيكه ولتاژ بوبين قطع شود و يا  در همان حالت فنر.  شود فشرده مي

عكس اين . از حد معمول كمتر گردد نيروي فنر موجب باز شدن كنتا كتها بصورت اتوماتيك از يكديگر مي شود
  . حالت نيز صادق است

متحرك به يكديگر وصل يعني در حالت بدون جريان بودن بوبين كنتاكتور يك سري از كنتاكتهاي ثابت و 
شود پس نتيجه مي  هستند و زمانيكه جريان به بوبين كنتاكتور وصل مي شود ارتباط بين كنتاكتها قطع مي

شوند  گيريم كه كنتاكتهايي را كه با وصل بوبين و فشرده شده فنر بين دو قسمت هستند به يكديگر وصل مي
  . رق از يكديگر جدا مي شوند را كنتاكتهاي يسته مي گويندكنتاكتهاي باز و كنتاكتهايي كه با وصل بوبين به ب

  
  :  )حلقه فراژه(هاي اتصال كوتاه روي هسته بوبين كنتاكتور  حلقه

قرار گرفته است كار اين دو حلقه ) اتصال كوتاه(روي قسمت ثابت هسته بوبين كنتاكتورها دو عدد حلقه بسته 
.  جاد كرده و در واقع مانند ثانويه ترانسفورماتور عمل مي كننداين است كه يك ميدان مغناطيسي خود القايي اي

شود تا از نوسانات و لرزش هسته متحرك  ميدان مغناطيسي توليد شده به وسيله اين دو حلقه سبب مي
در صورتي كه مدار تغذيه بوبين كنتاكتور .  جلوگيري به عمل آيد و كنتاكتور هنگام كار ايجاد سرو صدا نكند

شود و دوباره به حالت اول باز مي  در اثر نيروي فنري كه داخل كليد قريار دارد اتصاالت برقرار ميقطع شود 
  . گردد

  : قسمتهاي كنتا كتور
  :  اين اجزاء عبارتند از

  .  قاب نگهدارنده كنتاكتهاي قسمت فوقاني) 1
  . قاب نگهدارنده پيچ كنتكاكت بر روي قاب) 2
  .  دور زيادي سيم با قطر نازك كه به دور يك قرقره پالستيكي پيچيده استاز تعداد : بوبين كنتاكتور) 3
  .  باشد مانند هسته ترانسفورماتور ورقه ورقه مي: هسته) 4
  .  حلقه اتصال كوتاه براي جلوگيري از لرزش) 5
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  .  فنر برگشت كنتاكتها به وضعيت عادي) 6
  .  قاب نگهدارنده كنتاكتهاي متحرك) 7
  .  معبر كنتاكتهاي متحرككانال يا ) 8
  .  فنر پشت قاب متحرك) 9

  .  نگهدارنده فنر) 10
  .  كنتاكتهاي متحرك مربوط به مدار قدرت) 11
  .  كنتاكتهاي متحرك مربوط به مدار فرمان) 12
   . فنر پشت كنتاكت فرمان) 13
  .  نگهدارنده فنر كنتاكت فرمان) 14
  .  بست متصل كننده قاب تحتاني به فوقاني) 15
  .  كانال و پيچ مربوط به كنتاكت مدار فرمان) 16
  .  ترمينال اتصال سيم بويين) 17
  

  : مقادير نامي كنتاكتورها
شود براي  ولت استفاده مي 330vها اغلب از شبكه فشار ضعيف  كننده براي تغذيه الكتروموتورهاو ساير مصرف

ي استفاده نمود كه داراي مشخصات مناسبي بوده و ها به اين شبكه بايد از كليد كنتاكتور كننده اتصال مصرف
اندازي و دائمي را داشته باشد همچنين در صورت اتصال كوتاه زماني طول بكشد  كنتكتهاي آن تحمل جريان راه

به هيمن منظور براي اينكه بتوانيم يك كنتاكتور مناسب را انتخاب .  تا كنتاكتهاي آن صدمه ديده و معيوب شود
مقادير نامي كنتاكتورها را بشناسيم معموالً مهمترين اين مقادير بر روي پالك بدنه كنتاكتور نوشته نمائيم بايد 

ها و الكتروموتورها بايد جريان  نكته مهم ديگر اينكه به طور كلي در انتخاب كليد براي مصرف كننده. شود مي
  .  باشدها و الكتروموتورها  كننده كليد تقريباً دو برابر جريان نامي مصرف

  : شوند عبارتند از مقادير نامي كه بر روي كنتاكتور قيد مي
  :  جريان نامي) 1

كند و سطح كنتاكتها نيز كامالً صاف  چون كنتاكتهاي متحرك با فشار بر روي كنتاكتهاي ثابت  اتصال پيدا مي
اكت به علت كم سطح بنابراين در محل تماس دو كنت.  نيست لذا سطح تماس آنها  يك نقطه كوچك خواهد بود

  .  گردد بودن تماس مقاومت الكتريكي وجود داشته و عبور جريان موجب گرم شدن كنتاكتها مي
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شوند با توجه به زمان الزم براي  واضح است كه هر چه زمان عبور جريان بيشتر باشد كنتاكتها بيشتر گرم مي
  : شود وصل بودن كنتاكتور جريانهاي زير تعريف مي

  : )Ith2(دائمي جريان ) الف
تواند در شرايط كار نرمال و در زمان نامحدود بدون قطع شدن از كنتاكتهاي كنتاكتور كرده  جرياني است كه مي
گونه تعمير و  اي نزند و حرارت ايجاد شده در كنتاكتها از حد مجاز تجاوز ننموده و هيچ و به آن هيچ صدمه

  . نها  مورد نياز نباشدسرويس مانند تميز كردن كنتاكتها و عوض كردن آ
  ):Ith1(جريان هفتگي ) ب

جرياني است كه اگر در شرايط  كارنرمال به مدت يك هفته از كنتاكتهاي كنتاكتور عبور نمايد هيچ گونه 
  .  اي به آنها  نزده و نياز به تعويض و سرويس نباشد صدمه

  : )Ith(جريان هشت ساعتي ) ج
تواند از  هشت ساعت يا يك شيفت كاري در شرايط كار نرمال مي جرياني است كه با اتصال يكبار در هر

اي به آن وارد سازد و تغييري در خصوصيات كار كنتاكتور به  كنتاكتهاي كنتاكتور عبور نمايد بدون انكه صدمه
IthIthIth.  وجود آورد  12    

  : )Ie(جريان كار نامي ) د
2IthIeكند يعني اگر از كنتاكتور بصورت دائمي استفاده شود  شرط استفاده از كنتاكتور را بيان مي   و اگر به

IthIe.  صورت هفتگي از آن استفاده شود   
  :  )Isc(اي  جريان هفتگي اتصال كوتاه ضربه) ن

وسايل حفاظتي استفاده كنيم تا در صورت بروز اتصال كوتاه مدار در مدار فرمان و قدرت كنتاكتورها بايد از 
اي جريان شديدي  اما در لحظه اتصال بصورت لحظه.  اي به دستگاهها و مدار وارد نشود سريعاً قطع شده و صدمه

ريان نمايد كه بايد كنتاكتها تحمل اين جريان را داشته باشند به اين جريان، ج از كنتاتهاي كنتاكتور عبور مي
  .  گويند اي مي اتصال كوتاه ضربه

  :  ولتاژهاي نامي )2
  .  باشد منظور از ولتاژهاي عبوري از كنتاكتهاي قدرت، ولتاژ بوبين كنتاكتور و ولتاژ عايقي بدنه كنتاكتور مي

  :  )Ue(ولتاژ كار نامي ) الف
توان محل  از روي آن مي. باشد ميولتاژ عبوري از كنتاكتهاي كنتاكتور در شرايط كار نامي و در جريان نامي 

  .  استفاده از كنتاكتور را بدست آورد
  : )Ui(ولتاژ عايقي نامي ) ب
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كند و بيانگر اين است كه اگر ولتاژ عبوري از كنتاكتها  اين ولتاژ استحكام عايقي بين كنتاكتها را مشخص مي
ين رفته و موجب اتصال كوتاه بين فازها كنتاكتور را از آن ميزان بيشتر شود قدرت عايقي بين كنتاكتها از ب

  .  گردد مي
  : )UC(ولتاژ تغذيه نامي ) ج

گونه  مقدار ولتاژي است كه بايد به بوبين كنتاكتور اتصال يابد تا بوبين عمل جذب را انجام دهد اين ولتاژ هيچ
ي بوبين نصب شده است ارتباطي با ولتاژ كار نامي كنتاكتور نداشته و مقدار آن روي يك پالك كوچك كه بر رو

  .  شود مشخص مي
  : قدرت قطع)3

باشد زيرا در هنگام  شود قدرت كنتاكتور مي يكي از مهمترين مشخصاتي كه بر روي پالك كنتاكتورها نوشته مي
يابد به طوري كه در لحظه جدا شدن يك نقطه  قطع كنتاكتها به مرور فشار كنتاكتها روي يكديگر كاهش مي

و به اين ترتيب مقاومت آن نقطه زياد شده در اين وضعيت عبور جريان نامي .  ها  وجود داردتماس كوچك بين آن
شود كه ادامه اين كار به مرور باعث جدايي كنتاكتها  اي از كنتاكتها مي باعث توليد جرقه و ذوب شدن عده

  .  هر چه قدرت قطع كنتاكتور بيشتر باشد امكان ذوب كنتاكتها كمتر است.  گردد مي
  : طول عمر كنتاكتور) 4

چون هر كليد داراي يك قسمات متحرك مي باشد به همين دليل ساييدگي مكانيكي بين قسمتهاي ثابت و 
متحرك وجود دارد طول عمر مكانيكي يك كليد بستگي به تعداد دفعات قطع و وصل آن دارد طول عمر 

طول عمر مكانيكي كليدها را با حروف .  رسد بار مي 810كنتاكتورها تقريباً از اكثر كليدها بيشتر است و تا حدود 
A  تاF كنند و اصطالحاً كالس كليد گويند مشخص مي  .  
876543 101010101010  FEDCBA  

بار قطع و وصل يا  8103يعني  3Fشود مثالً كالس  مي  بعد از حروف عددهايي نيز به عنوان ضريب نوشته
بدين منظور و براي اين كه بتوانيم پس از طراحي مدار، كنتاكتور را :  بار قطع و وصل 6105يعني  5Dكالس 

مقادير اين .  كنندها به شبكه انتخاب كنيم، بايد به مقادير نامي مربوط به كنتاكتور آشنا شويم براي اتصال مصرف
    . براي كليدهاي غيرمناطيسي، مانند كليد اهرمي و غلتكي نيز وجود دارد

در اين جدول انواع كنتاكتورها و كاربرد آنها  .  در جدول زير انواع كنتاكتورها و كاربرد آنها  مشخص شده است
  : مشخص شده است
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نوع 
  جريان

استاندارد و 
بندي  طبقه

  كنتاكتور
  مورد استفاده

AC  AC1  
بار اهمي ـ بار غير اندكتيو يا با اندكتيويته ضعيف ـ گرم كن برقي با 

  cos=95/0ضريب توان حدود 

AC AC2 
پيچي، بدون ترمز جريان  اندازي موتورهاي آسنكرون روتور سيمبراي راه

  .اندازي بستگي به مقاومت مدار روتور دارد مخالف، جريان راه
AC AC2' پيچي با ترمز جريان مخالف اندازي موتور آسنگرون روتور سيمراهبراي  

AC AC3 

اي ـ هنگام قطع جريان نامي  اندازي موتور آسنكرون روتور قفسهبراي راه
برابر  7تا  5اندزاي  كند ـ تحمل جريان راه هاي كنتاكتور عبور مي از تيغه

  جريان نامي

AC AC4 

اي ـ به كاربردن ترمز جريان  روتور قفسهاندازي موتور آسنكرونبراي راه
اي ـ تعداد دفعات  مخالف تغيير جهت گردش الكتروموتور روتور قفسه
  قطع و وسل در فواصل زماني اندك

AC AC11 
كنتاكتور كمكي ـ كنتاكتور فرمان بدون داشتن كنتاكت قدرت كوپل 

  مغناطيسي ـ استفاده فقط در مدار فرمان
DC DC1 كن برقي غير اندكتيو يا با اندكتيويته ضعيف ـ گرمبار اهمي ـ بار  
DC DC2 اندازي موتور شنت ـ قطع كردن موتور هنگام كارراه  

DC DC3 
اندازي موتور شنت با تعداد دفعات قطع و وصل زياد در فواصل براي راه

  زماني اندك ـ مدار ترنر
DC DC4 اندازي موتور سري ـ قطع موتور هنگام كارراه  

DC DC5 
اندازي موتور سري با تعداد دفعات قطع و وصل زياد، در فواصل زماني راه

  اندك ـ تغيير جهت گردش موتور ـ مدار ترنر
DC DC11  كنتاكتور كمكي ـ كنتاكتور فرمان ـ كوپل مغناطيسي  

  انواع كنتاكتورها و كاربرد انها: 2ـ1جدول 
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  : كنتاكتورهاي كمكي
كنتاكتورهاي .  باشد كنتاكتهاي قدرت بوده و داراي چندين كنتاكت باز و بسته فرمان مياين كنتاكتور مانند 

گيرند و به هيچ وجه در  كمكي در مدار به عنوان كنتاكتورهاي واسطه در قسمت فرمان مورد استفاده قرار مي
ند در صورتي كه در مدار شود زيرا كنتاكتهاي آن تحمل جريانهاي باال را ندار مدار قدرت از آنها  استفاده نمي

رود اين كنتاكتورها از نظر اصول كار و  شود زيرا كنتاكتهاي آن ذوب شده و از بين مي قدرت از آنها  استفاده نمي
باشد  ساختمان داخلي شبيه كنتاكتورهاي قدرت يا اصلي بوده و تنها تفاوت آن در ساختمان كنتاكتهاي آنها  مي

  .  شود قيد مي) 11AC(دهند و بر روي پالك آنها   نشان مي) d(ها با حرف  كنتاكتورهاي كمكي را در نقشه
  

  :  ها شستي
ها عبارتند  شود كه انواع شستي ها استفاده مي اي از شستي در مدارهاي با كنتاكتور اغلب براي دادن فرمان لحظه

  :  از
  : STARTشستي استارت ) 1

به .  شود كند شستي استارت ناميده مي فشار دادن دو كنتاكت قطع را وصل ميشستي كه پس از تحريك يا 
  .  شود اي بسته مي عبارت ديگر شستي استارت در حالت عادي باز بوده با فشار دادن به صورت لحظه

شود در داخل دستة شستي استارت يك فنر  هاي استارت با برداشتن فشار از روي آن مجدداً باز مي در شستي
  . شود مشخص مي) 4و3(شستي استارت با شمارة . گردد ر گرفته است كه موجب عمل آن ميقرا
  : )STOP(شستي استوپ ) 2

شود يا به عبارت ديگر  كند شستي استوپ ناميده مي شستي كه پس از تحريك دو كنتاكت وصل را قطع مي
و با برداشتن فشار .  شود باز مياي  شستي استوپ در حالت عادي بسته است و با فشار دادن به صورت لحظه

  .  كنند مشخص مي) 2و1(هاي  دو سر شستي استوپ را با شماره.  شود دست روي آن مجدداً بسته مي
  : )DOBLL – START – STOP(شستي استارت ـ استوپ يا دوبل ) 3

به عبارت ديگر  توان عمل استارت و استوپ را انجام داد با شستي دوبل به طور همزمان با فشار يك دكمه مي
استارت استوپ دوبل تشكيل شده است از يك شستي استارت و يك شستي استوپ كه با همديگر هم محور 

co  .  باشد هاي استوپ قرمز مي هاي استارت سبز يا مشكي و رنگ شستي معموالً رنگ شستي.  اند شده
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  :كليدها 

 حفاظت الكتريكي براي همچنين و الكتريكي مختلف مدارهاي كردن وصل و قطع براي ضعيف فشار تأسيسات در

 .  شود مي استفاده مختلفي ضعيف فشار كليدهاي از بزرگ كنندههاي مصرف و تأسيسات ادوات،

 دسته مهم به چهار ميتوان آنها  را كه دارند كاربرد ولت كيلو يك از تر پايين ولتاژ سطوح در كليدها اين عمدتاً

 : نمود تقسيم

 . شوند يم  فيوز كليد و گردان يا پاكو كليد چاقويي، يا تيغهاي كليد شامل كه دستي كليدهاي -1

 . باشند يم  مينياتوري كليدهاي و تزريقي بدنه كليدهاي هوايي، كليدهاي شامل كه خودكار كليدهاي -2

 الكتروموتور محافظ كليد -3

 كنتاكتور يا مغناطيسي كليد -4

 
 مورد با فيوز همراه خصوص به ارزاني، و سادگي علت به چاقويي يا اي تيغه كليدهاي دستي، كليدهاي ميان در

  .  شوند مي كار برده به فرمان و كنترل مدارهاي در معموال اي تيغه كليدهاي . دارند زيادي استفاده
 دائم، بسيار جريان الكتريكي وسايل و كوچك فاز تك الكتروموتورهاي به رساني برق براي همچنين كليدها اين

 . هستند مناسب

 
قطع  قابل معموالً و يشوند م ساخته آمپر 100 حدود در و كم الكتريكي هاي جريان براي نيز گردان كليدهاي
 هاي توليد در جريان استفاده قابل كليدها اين . هستند بار زير در AC و DC مختلفي كاربردهاي براي و هستند

  . است ساده بسيار تابلو روي يا و داخل در كليدها اينگونه نصب .مي شوند عرضه و
 اين  . كاربرد دارد ضعيف فشار شبكه در فيوزها تعويض موقع در احتمالي خطرات از جلوگيري براي نيز فيوز كليد

 توزيع در مورد استعمال آن بيشتر . است كوچكتر ابعاد و گيري جاي نظر از و ارزانتر خودكار كليد به نسبت كليد

 .  باشد مي انرژي شعاعي انتقال خطوط و رانسفورماتور ت هاي پست روشنايي، كارخانجات، برق
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 . ميشود استفاده كليدها اين از فيوز جاي به باشد احتياج بااليي قطع قدرت كه مواقعي در همچنين

وظايف  از اي پاره بلكه نشده استفاده مدار وصل و قطع وسيله يك عنوان به تنها ازكليد موارد از بسياري در
روشنايي،  نظير تأسيسات مختلف تجهيزات از حفاظت كه مواردي در  .كنند مي محول يد كل به نيز را حفاظتي

از كليدهاي  ، باشد نظر مد غيره و كوتاه اتصال جريان بار، اضافه برابر در صنعتي آالت ماشين و كابل ، سيم
 : نيز ميباشند مزاياي داراي دستي كليدهاي و فيوزها به نسبت خودكار كليدهاي .ميشود استفاده خودكار

 برداري آماده بهره مجدداً بالفاصله گري، دي عامل هر يا و زياد جريان اثر در مدار قطع از پس خودكار كليد -1

 . ميباشد

 ، يعني حالت حالت هر در كليد وضعيت توان مي ، است شده در آن تعبيه كه فرعي هاي كنتاكت كمك با -2

 . منعكس نمود فرمان اتاق در و تعيين مناسب سيگنالهاي توسط را خطا وقوع يا وصل ، قطع هاي

 پس از ، ببنديم شده كوتاه اتصال مدار يك برروي را كليد اگر كه است گونهاي به كليدها نوع اين ساختمان -3

 . ميكند قطع را كليد سريعاً جريان اضافه رله ، كليد شدن بسته

 نيز نامي آن ميرسد جريان برابر 100 به حتي كه را كوتاه اتصال هاي جريان قادرند كليدها اين از نوع جديدترين

  . خوبي برخوردار هستند قطع قدرت از كليدها نوع اين بنابراين، . كنند قطع كليد ديدن خسارت بدون
 هوايي كليدهاي به گيرد، مي صورت آزاد هواي در جرقه اطفاء سيستم مكانيزم كه خودكار كليدهاي از نوعي در

 تا كليدها نامي اين جريان  .باشند مي زيادي مفيد عمر و خوب نسبتاً قطع قدرت داراي كه هستند معروف

 به مربوط كه مشخصات گرفته شده نظر در مختلفي هاي ت حفاظ كليدها اين در . دارد وجود نيز آمپر 10000

 به معموال و است قابل تنظيم ان، ههاي روي دكم از استفاده با زياد جزئيات با و كامل صورت به ها، حفاظت اين

 . ميشود استفاده توزيع ههاي شبك در اصلي كليد عنوان

 از مجموعهاي و شود مي ساخته تزريق هاي قالب از خاصي نوع كمك بدنه آنها  به ، كليدها اين از ديگري نوع در

 كام يا تزريقي كليدهاي بدنه كليدها، نوع اين به كه دارند از آنها  قرار كوچكي حجم داخل در حفاظتي هاي رله

 معموال در آن ها و دارند نيز وجود آمپر 2000 تا نامي هاي جريان براي كليدها اين  . شود مي گفته پكت

 قابل معموال ها اين حفاظت مشخصات تريپ . است شده گرفته نظر در كوتاه اتصال و بار اضافه برابر در حفاظت

  . هستند تنظيم
 63 تا كم و هاي نامي جريان براي كليدها اين  . معروفند مينياتوري كليدهاي به خودكار، هاي ازكليد ديگري نوع

 باشد وجود داشته كوتاه نيز اتصال و بار اضافه برابر در حفاظت است ممكن كليدها اين در  . شوند مي توليد آمپر

 خانگي براي مصارف اين كليدها . هستند تنظيم قابل غير ها حفاظت اين به مربوط مشخصات معمول طور به كه

 . خودكار هستند كليدهاي بقيه به نسبت پاييني قطع قدرت داراي و شوند مي استفاده زياد
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 جريان شديد تواند مي و است زياد جريان كننده قطع با خودكار كليد از بخصوص نوع يك موتور محافظ كليد

 تواند اين كليدها، مي در . شود كليد قطع باعث اينكه بدون ، كند تحمل اندازي راه زمان در را الكتروموتور

 تواند افت ولتاژ مي شدن الكتروموتور، تكفاز برابر در حفاظت كوتاه، اتصال بار، اضافه نظير مختلفي هاي حفاظت

 . باشد تنظيم قابل

الكترومغناطيسي  پيچ سيم از كه هنگامي در آن تا كه است ضعيف فشار كليدهاي از نوعي مغناطيسي كليد
 خود به ، كليد نگهدارنده پيچ سيم از ولتاژ يا جريان قطع محض به و است بسته ، كند عبور نگهدارنده آن جريان

 هايي كه و كنتاكت بسته اند بوده باز قبال كه هايي كنتاكت حالت اين در  .ميكند قطع را ار مد و شده باز خود

  . ميشود استفاده قدرت و فرمان مدارهاي در ها كنتاكت اين از.  شوند مي باز اند، بوده بسته قبال
  

 : كليد فيوز

 كه است الكتريكي قوس به مربوط شود، مي گرفتگي برق به منجر ضعيف فشار شبكه در كه حوادثي از بسياري

 به اتصال كوتاه، جريان زير درانداختن آن  جا يا و بار زير فيوز درآوردن هنگام در يعني فيوز تعويض موقع در

 ، آيد مي ضعيف پيش فشار شبكه در فيوزها تعويض موقع در كه خطراتي از جلوگيري براي ذال  . آيد مي وجود
 كليد درب فيوزها بر روي كليدفيوز، در  .شود استفاده فيوز كليد از فيوز و كليد جاي به كه است ومناسبتر بهتر

 نسبت كليد درب با بيرون آوردن توان مي كه شوند مي جدا شبكه از فيوزها ، كليد درب كردن باز با و شده سوار

بستن آن  با و شده زده جا داخل مجموعه در كليد درب ، نيز فيوزها تعويض از پس . نمود اقدام فيوزها تعويض به
 زياد خيلي فيوز پشت كننده مصرف كوتاه شبكه يا اتصال جريان كه مواقعي در  .گيرند مي قرار شبكه در فيوزها ،

 خودكار كليدهاي به نسبت فيوز كليد  .كليدفيوزها استفاده شود از بايد مناسب قطع قدرت خاطر به اجباراً ، باشد

  . است كوچكتر ابعاد و جايگيري لحاظ از و ارزانتر
 

 : مينياتوري كليد

 آمپرساخته 63 نامي جريان تا كه هستند كوچك ههاي انداز در خودكار كليدهاي حقيقت در مينياتوري كليدهاي

 وصل قطع و عمل صنعتي هاي شبكه در كوچك بارهاي در نيز و خانگي يع توز تابلوي در كليدها اين  .شوند مي

 كوتاه، جريان اتصال يا بار اضافه بروز درصورت  .دهند مي انجام را بار ه اضاف و كوتاه اتصال مقابل در حفاظت و

 . برميگردد قطع حالت به كليد و كند مي قطع را مدار مغناطيسي كننده قطع يا متال بي رله
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 داشته و بيشتري عمل دقت چون  .شوند مي داده ترجيح فيوزها به نسبت حفاظت لحاظ از مينياتوري كليدهاي

 كليدهااين  . كرد وصل مجدداً را مدار سرعت به عيب رفع از پس توان مي و بينند نمي صدمه ، قطع عمل از پس

 . هستند موجود چهارقطب و قطب سه ، قطب دو ، قطب يك بهصورت

كوتاه آنها   اتصال جريان در كليدها نوع اين فرق كه شوند مي تقسيم مختلف هاي كالس به مينياتوري كليدهاي
 : ميباشد

 
  .ميكند تحمل را نامي جريان برابر دو تا و بوده حساس فوقالعاده كليدهاي كه  Aكالس 

 . ميكند تحمل را نامي جريان برابر چهار تا و داشته كاربرد روشنايي همانند موتوري غير بارهاي براي B كالس 

  .ميكند تحمل را نامي جريان برابر شش تا و شده استفاده موتوري بارهاي براي  Cكالس 

 برابر 13تا  و داشته كاربرد كشند، مي هجومي جريان كه بارهايي يا و خازني بارهاي حفاظت منظور به D كالس 

  . كند تحمل ميتواند را نامي جريان
  

 : جام داديمنكار هاي كه در گارگاه به صورت عملي ا

 تابلوي چپگرد راستگرد                                 )1

 تابلوي آسانسور                                           )2

 تابلوي ستاره ومثلث اتو ماتيك                         )3

 تابلوي كنترل سطح مايعات) 4

 تابلوي نصب كنتور براي چند طبقه )5

 مونتاژ تابلوي خازن) 6

 تابلوي فتوسل )7

 تابلوي فلسي )8

 تابلوي حفاظتي مدرسه  )9

 غيره                                       )10

  
 :كارهاي كه گفته شد توضيح چند مورد از

سانسور مورد استفاده قرار مي گيرد وقطعات به كا ر رفته در و آاين تابلودر باال برها :تابلوي چپ گرد راست گرد
 يك عددبيمتال -2دو عدد كنتاكتور  -1ان اعم از 
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 ترمينال والمپ هاي سيگنال ،كنترل فاز،كليد زبانه اي وسيم هاي رابط

  .به عنوان راه انداز استفاده مي شود -1كاربرد خازن :خازننتاژ تابلوي وم
  .به عنوان اصالح ضريب قدرت در موتورهاي القلي استفاده ميشود - 2
به عنوان جرقه گير در موتور هاي كه داراي زغال ميباش د استفاده مي شود وشكل آن بصورت روبرو مي  - 3

  باشد
 

   
  

درتير  راغروب آفتاب مي باشد كه اكث اتوماتيك روشنايي در طلوع وبراي روشن وخاموش كردن :تابلوي فتوسل
 برق هاي عابر پياده كاربرد دارد 

   
از اين تابلو ها براي تابلوهاي تبليغاتي  كه براي يك زمان مشخص مي خواهد المپ هاي آن :تابلوي فلكسي

روشن شود استفاده مي شود  كه قطعات آن تايمر ساعت ،فيوز ،كنتاكتور و ترمينالها مي باشد كه تصوير آن 
 بصورت روبرو است                  
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