
 

 

 

  

 

 
 

 مجتمع های مسکونی وتجاریکنتوری ورالعمل تابلودست
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 تغييرات  مختصر شرح بازنگري  شماره بازنگري تاريخ  رديف

    

    

    

    
   

 امضاء  تاريخ  خانوادگی  نام و نام سمت مسئوليتها

         کننده ويرايش         
کنترل  رييس گروه 

 طراحی و نظارت 
  احمدی  سعيد

 

 اوليه  تاييد
دفتر مهندسی 

 ونظارت
  جمال عليدادی 

 

 تائيد نهايی
  و  مهندسی معاونت

 ريزی  برنامه
  مجيد خوانساريان 

 

  مجيد فرهزاد  عامل  مدير کننده  تصويب
 

 

 :  اعتبار مهر            

 
 

 مهم(( ))توضيح  

 برون  و  درون فرد  هر توسن  و  طريق هر  به آن  يرثتک يا و کپی  باشند  می وبختياری  چهارمحال  اسنتان  برق نيروی  توزيع  شنرکت کيفيت نطام مدارك  کنترل  پوشنش  تحت سنند  اين

  باشد می وبختياری چهارمحال استان  برق نيروی  توزيع  شرکت از  مجوز اخذ به منوط و  نبوده  مجاز سازمانی
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يک انشعاب سه فاز ، بايد از تابلوي کنتور يا بيش از  انشعاب تکفاز و    2مشترکين داراي بيش از    جهت کليه

 .استفاده از تابلوهاي کامپوزيت جهت انشعابات تکی نيز پيشنهاد می گردد. استفاده کرد

 تابلوهاي کنتور داراي مشخصات و ويژگی هاي زير می باشند : 

 

 شرح زير می باشد :   ت به سمق  3تابلوي کنتور داراي   –  1

قبل از کنتور می   نياتورييکليد مشينه اصلی و فيوز ورودکليد اتوماتيک ،  قسمت ورودي که شامل    -الف  

در نظر گرفته می شود. اين قسمت از   Cکليد مينياتوري تيپ  يک    انشعاب  باشد.در اين قسمت براي هر  

 .می باشد  تابلو بايد قفل و پلمپ شود و فقط در اختيار شرکت توزيع برق  

قسمت نصب کنتور که در اين قسمت کنتورها نصب می گردند و بايد به گونه اي طراحی شوند که   – ب  

از تابلو نيز پلمپ شده و در   اين قسمت  .  باشند  قرائتبدون باز کردن درب تابلو ، کنتورها قابل رويت و  

 اختيار شرکت می باشد.

و ترمينال   مشترکين  متناسب با آمپراژ انشعاب  Cتيپ   قسمت خروجی ، محل نصب کليد مينياتوري   –ج  

در   در زير قسمت نصب کنتور ها بوده    هاي خروجی به سمت مشترکين می باشد .اين قسمت از تابلو

 يله صفحه فلزي از ساير قسمت هاي تابلو مجزا گردد.اختيار مشترک می باشد و بايد به وس

ت آن قابليت برداشت اطالعات  دريچه روي  لوازم اندازه گيری و تابلوی آن بايد در تمام جهات تراز بوده و    –   2

    شدرا با پروب های مورد استفاده شرکت توزيع داشته با 

به راحتی قابل تشخيص   تمام کنتور ها بايد داراي برچسب مشخص کننده مشترک آن باشند و برچسب  -   3

همچنين کليد هاي مينياتوري مشترکين نيز بايد به طور دقيق مشخص شده باشند و کليد   د.و رويت باش

 مينياتوري مربوط به هر مشترک کامالً مشخص باشند.

و تابلو ها از پلمپ هاي گوشواره اي که داراي شماره سريال بوده استفاده   پ لوازم اندازه گيريم براي پل  –  4

گردد و شماره سريال پلمپ در پرونده مشترک منعکس و در صورت تعويض علت و شماره جديد در می  

 پرونده مشترک يادداشت شود. 

ابعاد آن بايد طوري باشد ابعاد تابلو هاي کنتوري به تعداد کنتور ها بستگی دارد ، اما در حالت کلی ،    –  5

مشکلی در موقع کار و يا   به لحاظ ايمنی،که کليه تجهيزات و قطعات تابلو به سادگی قابل دسترسی بوده و

 تعميرات بعدي ايجاد نگردد.
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 ياS يا    Rمربوطه بايد داراي يکی از عالمت هاي  و ترمينالهاي  ارتباطی بين کليد و کنتور    مدارهر    –  6

T   و  N    کليه سيم ها بايد واير شوي مناسب با محل  .  در هر دو سر آن باشد و رنگ آن نيز متفاوت باشد

 اتصال داشته باشند . 

 

 مسکونی تجاریکنتوری مشخصات فنی تابلوهای چند 

اي چندکنتوري که در شبکه مورد استفاده قرار ميگيرد ، تابلوه  با توجه به وجود آپارتمانهاي با طبقات متفاوت

 بسيار متنوع می باشد لذا نياز است اين تابلوها تيپ بندي شود.

. مشخصات فنی اين تابلو  تابلوهاي چندکنتوري در آپارتمانهاي مسکونی و تجاري مورد استفاده  قرار می گيرد

اظتی و اندازه گيري ، مشخصات کابل ها و شينه ها ها به طور کلی شامل مشخصات فريم تابلو ، تجهيزات حف

  می باشد .  

 تيپ تقسيم شده اند که عبارتند از :  نهتابلوهاي چند کنتوري به 

دستگاه کنتور تک فاز و يک دستگاه کنتور سه فاز ) جهت مصارف عمومی ( تشکيل  32: اين تيپ از    A  يپت

 واحدي مناسب است.  32الی   29می شود که براي آپارتمان هاي 

دستگاه کنتور تک فاز و يک دستگاه کنتور سه فاز ) جهت مصارف عمومی ( تشکيل  28: اين تيپ از  B  تيپ 

 واحدي مناسب است.  28الی   23می شود که براي آپارتمان هاي 

دستگاه کنتور تک فاز و يک دستگاه کنتور سه فاز ) جهت مصارف عمومی ( تشکيل  22: اين تيپ از    Cتيپ  

 واحدي مناسب است.  22الی   19می شود که براي آپارتمان هاي 

کيل دستگاه کنتور تک فاز و يک دستگاه کنتور سه فاز ) جهت مصارف عمومی ( تش 18: اين تيپ از    Dتيپ  

 واحدي مناسب است.  18الی   15می شود که براي آپارتمان هاي 

دستگاه کنتور تک فاز و يک دستگاه کنتور سه فاز ) جهت مصارف عمومی ( تشکيل 14: اين تيپ از   Eتيپ 

 واحدي مناسب است.14الی   11می شود که براي آپارتمان هاي 

اه کنتور سه فاز ) جهت مصارف عمومی ( تشکيل دستگاه کنتور تک فاز و يک دستگ 10: اين تيپ از    Fتيپ  

 واحدي مناسب است.  10الی    8می شود که براي آپارتمان هاي 

دستگاه کنتور تک فاز و يک دستگاه کنتور سه فاز ) جهت مصارف عمومی ( تشکيل   7: اين تيپ از    Gتيپ  

 واحدي مناسب است.  7الی    5می شود که براي آپارتمان هاي 
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دستگاه کنتور تک فاز و يک دستگاه کنتور سه فاز ) جهت مصارف عمومی ( تشکيل   4از    : اين تيپ   Hتيپ  

 واحدي مناسب است.  4الی    3می شود که براي آپارتمان هاي 

يک دستگاه کنتور سه فاز تشکيل می شود که براي   يا  دستگاه کنتور تک فاز و  3: اين تيپ از   Iتيپ 

 مناسب است.يا وياليی  واحدي    3الی   2  ساختمانهاي 

 

الزم است فاز     انشعاب سهو يا    دو واحدييا    تک خريد انشعاب تکفاز  براي ساختمانهاي  : در صورت 1تبصره 

 کامپوزيتی مطابق با مشخصات فنی شرکت توزيع ، استفاده شود تابلو کنتور  از  که  

نوع کامپوزيت  ، از تابلو کنتور   : براي مشترکين تک واحدي که کنتور آنها در فضاي باز نصب می گردد2تبصره  

 شود .استفاده  بارانی  

اب در خواستی  و يا انشع  : درمواردي که در يک مجموعه بيش از يک انشعاب سه  فاز درخواست شود3تبصره 

ی و شمش ها و  بر اساس و ظرفيت کليد کل و سايز سيم کش  طول و ارتفاع تابلو ها   ، آمپر باشد    25بيش از 

 در صورت لزوم می تواند بسته به نظر طراح افزايش يابد.معادل سازي  
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 جدول مشخصات فنی تابلوهای چند کنتوری مسکونی تجاری

 معيار واحد  مشخصه فنی رديف 
 مشخصات شبکه و شراي  بهره برداری  1

 HZ 50 فرکانس نامی  1-1

 V 400/230 ولتاژ نامی  2-1

 m 2500 ارتفاع ازسطح دريا 3-1

 C -40 ,+45 حداقل و حداکثردرجه حرارت محيط 4-1

 مشخصات تابلو  2

 روغنی يا گالوانيزه  _ جنس ورق تابلو  1-2

 1.5حداقل   mm ضخامت ورق  2-2

 الکترواستاتيک _ نوع رنگ  3-2

    

 80حداقل   ميکرون  ضخامت رنگ  4-2

 _ نحوه و محل نصب  5-2
 در فضاي بسته يا باز

 بصورت توکارياروکار 

 قابليت دسترسی از جلو  _ نوع تابلو  6-2

7-2 
درجه حفاظت تابلو با  

 درنظرگرفتن نحوه نصب 

 IP  43حداقل   _ درفضاي بسته 

 IP  44حداقل   _ درفضاي باز 

 شينه ها   متناسب با ابعاد _ مقره اتکايی تابلو  8-2

 و فلزي   mm 50*100 ابعادپالک مشخصات تابلو  9-2

 mm 25*45 ابعادپالک شناسايی هر کنتور 10-2

 مشخصات تجهيزات اندازه گيری وحفاظتی 3

1-3 
 سمت مشترک  * پل  سه  پل و  تکمينياتوري    کليد

A 
 مپر  آکيلو  10و   Cتيپ   آمپرنوع 25

 مپر آکيلو  10و   Cتيپ   آمپرنوع 32 سمت شرکت برق  * پل  سه  پل و  تکمينياتوري    کليد

 مطابق استاندارد   *  چندتعرفه  سه فاز  و  کنتورديجيتالی تکفاز 2-3

 براساس جدول پيوست  A *  اتوماتيک غيرقابل تنظيم  جريان نامی کليد 3-3

 سايراطالعات  4

 الزام  __ ارائه دستورالعمل نصب وبهره برداري به زبان فارسی 1-4

 الزام  __ مطلوب   بسته بندي 2-4

3-4 
  ارائه گزارش تآييدشده تايپ تست براي تابلو

 (CTووسايرتجهيزات)کليدمينياتوري،کليداتوماتيک  
 می شود  زمونها توسط کارفرما تعيينآ __

 الزام  __ روتين درمحل کارخانه انجام تست   4-4

5-4 
  و  خدمات پس ازفروش )براساس تجربيات وتاييديه هاارائه  

 رضايتمندي مشتريان( وامکانات کارگاهی
 الزام  سال 

 2 سال  مدت گارانتی  6-4

 مطابق برنامه کارفرما  __ برنامه زمانبندي کاال  7-4

  

 وازفهرست تعيين صالحيت شده شرکت توزيع چهارمحال وبختياری خريداری گردداين تجهيزات بايد دارای گواهی تايپ تست بوده  *
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 :رعايت نکاتی که در هنگام ساخت تابلو ضروری می باشد

ورود کابلها به تابلو از طريق لوله تابلو ميباشد و در صورت    از پائين سرويس به تابلو عموما   ورودي کابل -1

محل مناسب براي بست کابل ورودي تابلو پيش ولی بايد  ، استفاده از گلند الزامی نيست    پی وي سی  

 کابل(   سايزبينی گردد. ) متناسب با 

استفاده از نرده يا سينی کابل جهت هدايت کابلها به تابلو ، بمنظور عدم تحميل وزن کابل در صورت   -2

 در زمان ساختبا سايز کابلها الزامی است . و اين موضوع  به ترمينالها و  .. استفاده از گلند متناسب 

 .تابلو بايد به اطالع سازنده تابلو رسانده شود  

، تابلو بايد با سقف شيب دار   نصب می شود   OUT DOORر و  در مواردي که تابلو به صورت روکا -3

 .  و لبه برگردان قطره چکان طراحی و ساخته شود  % 3  دست کم   طرفه با شيبدو

، صفحه و بست کابل و روبند ) جهت پوشش کليدهاي مينياتوري بطوريکه   براي همه تيپ تابلوها -4

 فقط اهرم هاي مربوط به قطع و وصل در دسترس باشند( در نظر گرفته می شود.  

 برچسب هاي تجهيزات تابلو مطابق نقشه و از جنس گراويل و با حروف پانتوگرافی می باشد.  -5

 داري گردد.از پل دادن کليدهاي مينياتوري به يکديگر خود -6

 رنگ عايق سيم کليدهاي مينياتوري تغذيه شده از هر فاز بايد بارنگ شينه يکی باشد.  -7

 10عدد ترمينال    3تک فاز    انشعاب در محفظه مربوط به کليدهاي مينياتوري مشترکين ، براي هر   -8

شينه ارت ، به   ارت  تمال ترمينالپيش بينی شود و    ارت  و يکی براي  يکی براي نول    يکی براي فاز ،

اين .    د نارتباط داده می شو از واير شوي مناسب زير  استفاده  با  و کابل خروجی متقاضی مستقيم 

. در صورت نياز به استفاده از دو رشته سيم در هر ترمينال استفاده از واير شوي   بسته ميشودترمينالها  

براي ينال مجاز نيست  دوبل الزامی است و استفاده از چسب براي اتصال گيري از سيم خروجی ترم

در مواردي که انشعاب خريداري شده از نرم استاندارد   .  استفاده گردد   16سه فاز از ترمينال    انشعاب  
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از  شمش خروجی تابلو ، ظرفيت کليد ها و آمپر ( ، سايز کابلهاي ارتباطی    32فراتر رود ) باالي  

 ترمينالها به تناسب درخواست بايد اصالح شود 

انشعاب   -9 انشعاب تکفاز در   1.2آمپر معادل    32  هر  فاز معادل سه  انشعاب سه  تکفاز و هر  انشعاب 

بر کيلو وات قابل واگذاري    30. انشعاب عمومی سه فاز تا  در نظر گرفته ميشود    محاسبه تيپ تابلو

. امپر در محاسبات مد نظر گرفته ميشود    25انشعاب تکفاز    6و معادل    روي شبکه فشار ضعيف ميباشد  

 انجام پذيرد . و ديماند هاي باالتر واگذاري انشعاب با نظر و طراحی شرکت توزيع ،اي انشعابات خاص  رب

که سايز کابل بر  به شمش نول تابلو با استفاده از کابل ارت مناسب متصل می شود     PEشينه   -10

ميليمتر   16آمپر برابر    125تا  75از  و  ميليمتر مربع    10آمپر برابر    63اساس ظرفيت کليد ورودي تابلو تا  

  می باشد .  ميليمتر مربع  35آمپر برابر    200 و  ميليمتر مربع  25آمپر برابر    160و مربع  

مقطع  سيم   -11 با حداقل سطح  در  به    16ارت ساختمان  واقع  نول  شمش 

سايز کابل ارت متناسب با سايز    .  متصل می شودقسمت ورودی تابلو ) سمت اداره (  

 کابل ارت تابلو می باشد .

 تا از خمش درب جلوگيري شودشوند  تقويت  توسط ورق فرم داده شده    بايستیي تابلو  درب ها -12

ميلی متر بين لبه در و ورق   5سانتی متر و ضخامت حداقل    2بندي به عرض حداقل  ضمناً نوار آب  

 فرم داده شده قرار می گيرد.

ارتفاع محل نصب آن دسته از لوازم اندازه گيري که به صورت تکی نصب می شوند  از سطح زمين  -13

تابلو هاي چند   در   متر بيشتر باشد و   2سانتی متر کمتر و از   170کنتور نبايستی از    صفحه نمايش تا 

متر بوده و   2کنتوري حداکثر ارتفاع باالترين رديف صفحه قرائت کننور تا سطح زمين نبايد بيشتر از 

 .   سانتی متر کمتر نگردد 80پايين ترين رديف صفحه قرائت کنتور از سطح زمين از  ارتفاع  همچنين  
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ي يک ناپذير از کل تابلو باشد ) بوسيله دو لوال روي کنتور ) روبند ( بايد به صورت تفکيک    درب -14

 کنتورها را داشته باشد . نصب    دو قابليت پلمپ گذاري پس از تکميل فراين(  پارچه به تابلو فيکس شود  

 باشد.    25mm*45ابعاد    يد داراي  پالک شناسايی هر کنتور با -15

و همچنين شماره ار دهنده و آرم شرکت توزيع چهارمحال و بختياري به روي درب ها عالئم هشد -16

 .   ( چاپ گردد 121)    برق   حوادثتلفن 

به روي درب تابلو پالک مشخصات که شامل نام شرکت سازنده و مشخصات تابلو مانند آمپراژ کليد  -17

 .   اتوماتيک ، شماره سريال ، سال ساخت  نصب گردد

سانتی متر به بدنه متصل گردد و طول   1بافته شده به عرض حداقل درب تابلو توسط شينه مسی   -18

 آن بايد در حالتی که درب تابلو کامالً باز است تحت کشش نباشد. 

 .  چيدمان داخلی تابلو طبق نقشه انجام شود  -19

نقشه هاي پيوست براي تابلو هاي مسکونی بوده و براي نقشه هاي تجاري  آمپراژ کليد اتوماتيک  -20

 تعيين می گردد.    عابات خريداري شده ، بر اساس انش

 نکات مهم : 

در صورتی که تعداد واحد هاي آپارتمان از تعداد بزرگترين تيپ بيشتر باشد می توان از دو يا چند  -1

انشعاب کابل سرويس هر تابلو بايد مستقل باشد و  .    تابلو کنتور به صورت ترکيبی استفاده نمود

 باشد . گيري از زير کليد کل ممنوع می  

در صورتی که تعداد واحدهاي آپارتمان دقيقاً مطابق تيپ هاي تعريف شده نبود با توجه به تعداد  -2

 واحدهاي آپارتمان نزديک ترين تيپ باال دست آن انتخاب شود. 

در موارد خاص الزم است طرح تابلوهاي چند کنتوري  و يا ترکيبی توسط واحد طراحی امور برق  -3

 .   تاييد گردد  ،شهرستان  
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 32  کليد مينياتوري  هت کنتور عمومی در ورودي از  در نقشه هاي پيوست به صورت پيش فرض ج •

 10قدرت تحمل اتصال کوتاه  با    C آمپر نوع    25  پل تک  کليد مينياتوري  در خروجی    و   کار آمپر کند

 30در صورتيکه قدرت درخواستی براي مصارف عمومی بيش از    .  آمپر استفاده گرديده است  کيلو

 .   تابلوهاي ديماندي فشار ضعيف پيش بينی گرددبا  بايد تابلويی مجزا مطابق     ،   باشد  کيلو وات

کليه تجهيزات داخل تابلو  توسط کدهاي مخصوص به خود  مشخص شده اند که به عنوان نمونه 

 بشرح ذيل می باشد.   Hدر مورد تيپ 

مشخص می شوند که از چپ به راست به ترتيب   M 5 1تا     1M1  ورودي با  کليد هاي مينياتوري    -1

نشان دهنده   5تا    1و اعداد   نشان دهنده وسيله  حفاظتی    M( نشان دهنده ورودي ، حرف    1عدد )  

آمپراژ مربوط به کنتور سه فاز بوده و  )    1M5باشد که آخرين کد )    Cتيپ     کليد مينياتوريتعداد  

  کليد مينياتوري يه نرم باالتر از انشعاب خربداري شده توسط مشترک ميباشد

 مشخص می شوند که از چپ به راست  M 5 2تا  2M1  کليد هاي مينياتوري خروجی ، توسط  -2

 Cمی باشد  و نوع کليد از نوع  1نشان دهنده خروجی و در مورد ساير موارد، مشابه بند    (2عدد)

کنتور مشترک و نهايتا  کيلو آمپر می باشد. اين کليدهاي مينياتوري مطابق آمپراژ خريداري شده    10

 د. نآمپر می باش  32

توسط   -3 ورودي  اصلی  با   .Q–کليد  تنظيم  قابل  غير  اتوماتيک  کليد  نوع  از  و  شود  می  مشخص 

آمپر است. الزم به ذکر است آمپراژ کليد براي تابلو هاي مسکونی بوده و براي تابلو هاي     63آمپراژ

 تجاري بايد مطابق جدول عمل نمود. 

 1اندازه گيري و  نشان دهنده دستگاه     Kمشخص می شود که حرف     K 5 تا  K 1 کنتورها توسط    -4

 ( مربوط به کنتور سه فاز است . K 5بيانگر شماره کنتور می باشند که آخرين کد )  5الی  

 مشخص می شود.  5الی    1ترمينال هاي خروجی با اعداد   -5
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دياگرام الکتريکی می باشد که کليه مشخصات مورد نياز   ،   نقشه هرتيپ شامل نماي داخلی،نماي دربها 

براي سايرتابلوها با تيپ هاي عنوان شده بايد مشابه مراحل مذکور  .  مده است به صورت دقيق در آنها ا

 .   عمل شود

 انجام شده است. همزمانی جدول پيوست محاسبه جريان هرتابلو بر اساس ضريب  •

 نحوه تغذيه تابلو کنتورها بر اساس الزامات طراحی مشخص شده است. •

منظور و طرح خاص را با درنظر گرفتن الزامات طراحی ارائه    0.5ازبراي شرايط خاص می توان ضريب را بيشتر   •

 نمود. 

 محاسبه شده است.  1ضريب   باو عمومی  انشعابات سه فاز •

 در واحدهايی که فاقد آسانسور می باشد بجاي کنتور سه فازعمومی می توان از کنتور تکفاز عمومی استفاده نمود. •

 افزايش خواهد  داده شده در جدول بيشتر شود مقطع کابل يک سايز  طول حداکثر از %   20در صورتيکه طول کابل   •

 يافت.

درصورتی که طول کابل مصرفی کمتر از مقادير داده شده باشد طراح می تواند پس    Fتا     Aبراي تابلوهاي تيپ •

 ازانجام محاسبات الزم از کابل با سايز پايين تر استفاده نمايد. 

 



 

 

 

 

 

 چند کنتوری مسکونی آمپراژ کليداصلی برای حالتهای مختلف تابلوهای -2جدول 

 تیپ 

تعداد  

کنتور  

 تکفاز 

تعداد  

 انشعاب 

ضریب  

 همزمانی

جریان اسمی هر فاز  

 کلید 

جریان هر فاز کلید با  

اعمال ضریب   

 همزمانی

جریان نامی کلید  

 اتوماتیک 
 مقطع شینه خروجی   فریم کلیدکل 

  25سایز کابل سرویس تا 

 متر

25 A 

 انشعاب

انشعاب 

32 A 

25 A 

 انشعاب

انشعاب 

32 A 

25A 

 انشعاب

انشعاب 

32 A 

25A 

 انشعاب

انشعاب 

32 A 

25A 

 انشعاب

انشعاب 

32 A 

25A 

 انشعاب
 32انشعاب 

A 

I 3 3 1 25 32 25 32 32 40 100 100 …… …… 4x6 4x6 

H 7 1 +4  0 7 75 96 25 5 67 2 63 80 100 100 10x3 10x3 4x6 4x10 

G 10 1 +7 0 6 100 128 60 76 8 63 80 100 100 10x3 10x3 4x10 4x16 

F 13 1 +10  0 56 125 160 70 89 6 80 100 100 100 10x3 10x3 4x16 3x 52 +16 

E 17 1 +14  0 5 150 192 75 96 80 100 100 100 10x3 10x3 4x16 3x 52 +16 

D 21 1 +18  0 46 175 224 80 5 103 100 125 100 125 02 x3 02 x3 3x 52 +16 3x35+16 

C 25 1 +22  0 44 225 288 99 126 7 100 125 100 125 02 x3 02 x3 3x 52 +16 3x35+16 

B 31 1 +28  0 42 275 352 115 5 147 8 125 160 125 160 20x5 20x5 3x35+16 3x50+25 

A 35 1 +32  0 4 325 416 130 166 4 160 200 160 250 20x5 20x5 3x35+16 3x50+25 



 

 

 

 

الزامات طراحی ارائه  منظور و طرح خاص را با در نظر گرفتن    0.7براي شرايط خاص می توان ضريب  را بيشتراز •

 نمود. 

 محاسبه شده است.   1انشعابات سه فاز با ضريب  •

 در واحدهايی که فاقد آسانسور می باشد بجاي کنتور سه فاز عمومی می توان از کنتور تکفاز عمومی استفاده نمود.  •

ايش خواهد  از حداکثر طول داده شده در جدول بيشتر شود مقطع کابل يک سايز افز  %20درصورتيکه طول کابل   •

 يافت.

در صورتی که طول کابل مصرفی کمتر از مقادير داده شده باشد طراح می تواند پس    Fتا    Aبراي تابلو هاي تيپ   •

 پايين تر استفاده نمايد از انجام محاسبات الزم از کابل  با سايز

 

 

سه فاز از امور برق شهرستانهاي    قبل از شروع به ساخت تابلو ، نام سازنده و تحويل دهنده کنتور هاي تکفاز و •

 نماييد.محل خود  استعالم 

   هازفا    ايبر    مشکی-   قرمز  –زرد     -(   نگ ر   سه در    هنمردار    کشرو   ن فشاا  سيماز    ز تکفا  يهارکنتو   لتصاا  جهت •

 .ند باش  امجز بايد  هارکنتو لنو  هاي سيم .  ددگر    ده ستفاا لنو  اي بر بی و آ

 . دگير  ار قر پالستيکی کت دا خل در دا بايد  خلی دا ي ها کشی  سيم کليه  •

 .  ددگر   بنتخاا مطابق  بايستیو  ت  ل نوو  ز فا يها شينه  دبعاا •

  بايد   ها  ل ترميناو    هارکنتو،   کليدها  بخشو در    مناسب  کابلشوداراي    بايد ورودي    رباسبا   بخشدر    ها  سيم  کليه  •

 .  شوند اريگذ   رهشما نقشه   مطابق  ها سيم  کليه و باشند  سرسيم داراي   

استفاده   16ترمينال  از زفا  سه  کنتور  ي ها ايبرو 10  هنمر ل ترمينا ز ا زتکفا ي هارنتو ک از    يک  هر  جی وخر جهت  •

 .   دشو

و    بیآ  نگر  ل نو  ل ترمينا  اي بر.    شود    گرفته   نظر در    مربوطه    زفا  رنگ ترمينال خروجی هر انشعاب برنگ سيم   •

 براي ترمينال ارت از رنگ سبز و زرد استفاده شود . 

  



 

 EN-D-17/01د :    ک يکپارچهت يريستم مدسي

 دستورالعمل تابلوکنتوری مجتمع های مسکونی وتجاری  28از  1فحه ص
 

  



 

 EN-D-17/01د :    ک يکپارچهت يريستم مدسي

 دستورالعمل تابلوکنتوری مجتمع های مسکونی وتجاری  28از  2فحه ص
 

  



 

 EN-D-17/01د :    ک يکپارچهت يريستم مدسي

 دستورالعمل تابلوکنتوری مجتمع های مسکونی وتجاری  28از  3فحه ص
 

  



 

 EN-D-17/01د :    ک يکپارچهت يريستم مدسي

 دستورالعمل تابلوکنتوری مجتمع های مسکونی وتجاری  28از  4فحه ص
 

  



 

 EN-D-17/01د :    ک يکپارچهت يريستم مدسي

 دستورالعمل تابلوکنتوری مجتمع های مسکونی وتجاری  28از  5فحه ص
 

  



 

 EN-D-17/01د :    ک يکپارچهت يريستم مدسي

 دستورالعمل تابلوکنتوری مجتمع های مسکونی وتجاری  28از  6فحه ص
 

  



 

 EN-D-17/01د :    ک يکپارچهت يريستم مدسي

 دستورالعمل تابلوکنتوری مجتمع های مسکونی وتجاری  28از  7فحه ص
 

  



 

 EN-D-17/01د :    ک يکپارچهت يريستم مدسي

 دستورالعمل تابلوکنتوری مجتمع های مسکونی وتجاری  28از  8فحه ص
 

  



 

 EN-D-17/01د :    ک يکپارچهت يريستم مدسي

 دستورالعمل تابلوکنتوری مجتمع های مسکونی وتجاری  28از  9فحه ص
 

  



 

 EN-D-17/01د :    ک يکپارچهت يريستم مدسي

 دستورالعمل تابلوکنتوری مجتمع های مسکونی وتجاری  28از  10فحه ص
 

  



 

 EN-D-17/01د :    ک يکپارچهت يريستم مدسي

 دستورالعمل تابلوکنتوری مجتمع های مسکونی وتجاری  28از  11فحه ص
 

  



 

 EN-D-17/01د :    ک يکپارچهت يريستم مدسي

 دستورالعمل تابلوکنتوری مجتمع های مسکونی وتجاری  28از  12فحه ص
 

  



 

 EN-D-17/01د :    ک يکپارچهت يريستم مدسي

 دستورالعمل تابلوکنتوری مجتمع های مسکونی وتجاری  28از  13فحه ص
 

  



 

 EN-D-17/01د :    ک يکپارچهت يريستم مدسي

 دستورالعمل تابلوکنتوری مجتمع های مسکونی وتجاری  28از  14فحه ص
 

  



 

 EN-D-17/01د :    ک يکپارچهت يريستم مدسي

 دستورالعمل تابلوکنتوری مجتمع های مسکونی وتجاری  28از  15فحه ص
 

  



 

 EN-D-17/01د :    ک يکپارچهت يريستم مدسي

 دستورالعمل تابلوکنتوری مجتمع های مسکونی وتجاری  28از  16فحه ص
 

 


