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(ذیجذ) 2  ًسخِ  

 

 

 

 :ذیخَاًی ه وتاتچِ يیا در وِی هطالث

 تزقی تاتلَّا اًَاع تایی آضٌا 

 تزقی تاتلَّا در رفتِ وار تِ شاتیتجْ ضٌاخت 

 زیتصَ تا ّوزاُ واهل صَرت تِ آى اجشاء ٍ تزقی تاتلَ ًوًَِ هی یهؼزف 

 MCCی تاتلَّا 

 MCC ًَعیی وطَی تاتلَّا 

  یخاسً تاًهی تاتلَّا 

 غیتَسی تاتلَّا 
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(ذیجذ) 2  ًسخِ  

  

 

 

 

 

 تا ًام خذاًٍذ ّستی تخص

 وٌن. هادُآتار داًلَد ضذ تز آى ضذم وِ وتاتچِ ًسخِ دٍم را 7000اس ارائِ وتاتچِ ًسخِ اٍل وِ تیص اس پس 

سالِ ایٌجاًة در سهیٌِ تاتلَ ّای تزق است.گزچِ  5حاصل تجزتیات ٍ هطالؼِ  وتاتچِ ای وِ در اختیارتاى لزار دارد

 هَسشآهطالة تسیار تیطتزی جْت ارائِ در ایي وتاتچِ ٍجَد داضت ٍلی تزجیح دادم تمیِ هطالة را اس طزیك 

 ارائِ وٌن.تِ هزٍر سهاى ٍ تز اساس درخَاستْا ٍ سَاالت ضوا دٍستاى ػشیش  eletablo.irسایت  ًالیيآ

 سؼی وزدُ ام هطالة را تا تصاٍیز تیطتزی ارائِ وٌن تا درن آى سزیؼتز ٍ راحت تز تاضذ.

 ! اهیذ ٍارم اس خَاًذى هطالة ایي وتاتچِ لذت تثزیذ .تی صثزاًِ هٌتظز اًتمادّا ٍ پیطٌْادّای ضوا ّستن

 

 

 

 

 

 
 اى جْت استفادُ تقیِ دٍستاى قشاس دّیذهجاص ّستیذ ایي فایل سا تش سٍی ٍب سایت یا ٍتالگ خَدتشوا 

 
 کاستشاى ّذیِ دّیذ کِ هی فشٍشیذ تِدس کٌاس هحصَالتی ّستیذ ایي کتاتچِ سا تِ  هجاصشوا 

 
 ًام سایت ها استفادُ کٌیذ هجاص ّستیذ اص هحتَای ایي فایل تِ صَست هَسدی تِ ششط رکششوا 

 
 تا ًام خَد یا شخص دیگشی تغییش دّیذ صات فایل ساخهشهجاص ًیستیذ شوا 

 
 هجاص ًیستیذ ایي فایل سا تفشٍشیذشوا 
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(ذیجذ) 2  ًسخِ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 لذت تثزیذتِ هذت سِ هاُ اس هغالة آهَسضی سایت پیزاهَى تاتلَّای تزق 

 ٍ تِ هذت سِ هاُ پاسخگَی پزسطْای ضوا در سهیٌِ تاتلَّای تزق ّستین!

 هحتَای ارائِ ضذُ در لسوت آهَسش آًالیي تاتلَّای تزق:

 فیضؼ فطار یواتلْا غیسز ٌگیشیسا رٍش

 هتال یت نیتٌظ ٍ ًػة

 تزق تاتلَ فاسدر وٌتزل رلِ نیتٌظ ٍ ًػة

 تزق تاتلَ در تار وٌتزل رلِ نیتٌظ ٍ ًػة

 هی یاًذاس راُ یتزا اسیً هَرد شاتیتجْ اًتخاب اس یهثال

 فاس سِ هَتَر

 تزق یّا تاتلَ در یهس یّا ٌِیض استاًذارد

 mcb یّا ذیول ضزح

 mccb ذیول نیتٌظ

 mccb یّا ذیول تا یآضٌا

 اىیجز یًطت یذّایول ضزح

 تزق یتاتلَّا در ّا SSR تا ییآضٌا

 تزق یتاتلَّا در CT یتزاًسْا تا ییآضٌا

 آى هختلف یحالتْا ٍ ییوطَ یتاتلَّا یوطَّا تا وار

 ACBییَّا یذّایول ضزح

 تزق یتاتلَّا در حفاظت درجِ ضزح

 تزق یتاتلَ در آًْا تستي رٍش ٍ یزیگ اًذاسُ شاتیتجْ

 تزق تاتلَ تست هختلف یرٍضْا

 یهس یّا ٌِیض یرٍ رٍوص ٍ یوار خن اتیػول ضزح

 یخزٍج ٍ یٍرٍد یذرّایف ٍ وَپلز تاس ضزح

 تِ.........  ٍ غ،فزهاىیتَس اس اػن تزق یتاتلَّا اًَاع ًمطِ ارائِ

 هختلف یفزهتْا

 ضزح ٍ تزق یتاتلَّا یعزاح یتزا اسیً هَرد یافشارّا ًزم

 وذام ّز واروزد

 عزاحی تاتلَّای تَسیغ،تاًه خاسًی ٍ فزهاى هَتَری

 

 !! ذیداس دسخَاست تشق یتاتلَّا ٌِیصه دس شوا آًچِ ّش............  ٍ

 

http://www.eletablo.ir
http://www.eletablo.ir
http://www.eletablo.ir
http://www.eletablo.ir
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(ذیجذ) 2  ًسخِ  

 :تزقی تاتلَّا اًَاع تایی آضٌا
 ضًَذی ه هحسَبی هسىًَ ٍی غٌؼتی ٍاحذّای اغل ػٌاغز اسی ىی تزقی تاتلَّا اهزٍسُ

 ػثارتٌذ تاتلَّا اًَاع  فیٍظا.ضَد ًػة آى در تَاًذی هی غٌؼت تزق ای َىی،اتَهاسیىیالىتزًٍ شاتیتجْ وِ تستِ هؼوَالی ا هحفظِ اس است ػثارت تزق تاتلَ

 :اس

 یغٌؼت ٌذیفزا هی هیاتَهات ای یدست وٌتزل

 شاتیتجْ يیت تزق غیتَس

 تَاى ةیضز اغالح

 

 .است LVی تاتلَّا ّواى ای فیضؼ فطاری تاتلَّا تِ هزتَط ٌجایا در ها تحث

 :وزد طٌْادیپ تزقی ّا تاتلَ اًَاعی تزا تَاىی ه هختلفی تٌذ دستِ چٌذ

 است زیس صَرت تِی تٌذ دستِ يیا وِ است تاتلَ ػولىزد ًَع اساس تز اٍلی تٌذ دستِ

 ّستٌذ شیً ّا PLC ضاهل هؼوَال وِ ضًَذی ه استفادُی غٌؼت پزٍسِ هی وٌتزلی تزا وِیی تاتلَّا -1

 SOFT STRATER،یوٌتاوتَر فزهاىی َّا،هذارّایدرا ضاهل هؼوَال وِ ضًَذی ه استفادُ DC ای ACی هَتَرّا وٌتزل جْت فمظ وِیی تاتلَّا -2

 ضًَذی ه شیً هثلث ستارُ غَرت تِ هَتَری اًذاس راُی هذارّا ای ّا

 ضًَذی ه استفادُی غٌؼت هختلف شاتیتجْ يیت اىیجز غیتَس ٍالغ در ٍ تزق غیتَس جْت وِ غیتَسی تاتلَّا -3

 ّستٌذ هؼزٍفی خاسً تاًهی تاتلَّا تِ وِ لذرت ةیضز اغالحی تاتلَّا -4

 زًذیتگ لزار ّن وٌار تاتلَ هجوَػِ هی در تاال هَارد اس هَرد چٌذ است هوىي الثتِ

 :اس ػثارتٌذ ًصة هحل ًظز اس تاتلَّا اًَاع.وزد هطخص تاتلَ ًصة هحل اساس تز تَاىی ه را دٍمی تٌذ دستِ

 ضًَذی ه ًػةی هسىًَ ساختواى ای وارگاُ داخل هثل تستِی فضا در تاتلَّا يیا(: indoorی) داخلی تاتلَّا -1

 ضَدی ه ًػة تاسی فضا در وِ(: outdoorی) خارجی تاتلَّا -2

 :است صَرت يیا تِی تٌذ دستِ يیا وِ است تاتلَیی ستایا اساس تز سَمی تٌذ دستِ

 خَدی ّا ِیپای رٍ ستایا خَد(: self standing)  ستادُیای تاتلَ -1

 واری رٍ ای تَوار غَرت تِ َاریدی رٍ تز(: wall mountedی)َاریدی تاتلَّا -2

 وزد هطخص تاتلَّای ظاّز ضىل ٍ ساختواى اساس تز تَاىی ه را سَمی تٌذ دستِ

 نیتقس شیص دًٍَع تِ ٍ شًَذی ه ًصة آى دس ضاتیتجْ کِ ّستٌذ تستِ توام هحفظِ صَست تِ:  Metal Enclosedی تاتلَّا -1

 شَدی ه

 اًذ شذُ جذا ّن اص LV ٍ کاتل تاس،سش ذ،تاسیکل هختلفی ّا هحفظِ تاتلَ يیا دس: metal clad -الف

 ستٌذیً جذا ّن اص هختلفی ّا هحفظِ ّا تاتلَ ًَع يیا دس:  Compartment Type - ب

 ّا تاتلَ يیا.زًذیتگ لزار استفادُ هَرد گستزدُ غَرت تِ تزق غٌؼت در ضذُ تاػث آًْا تاالتزی وٌیا ٍ ّا تاتلَ يیا تز راحت سیسزٍیی: وطَی تاتلَّا -2

 ضًَذی ه ساختِ ّستٌذ MCCی ّای تاتلَ وٌٌذُ ِیتغذ وِ لذرت هزوشی تاتلَ ٍ( هَتَر وٌتزلی تاتلَ)  MCC غَرت دٍ تِ هؼوَال
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(ذیجذ) 2  ًسخِ  

 :تزقی تاتلَّا اًَاع اسی زیتػاٍ

 

 

                                                ییوطَ ستادُیا ًَعی تاتلَ

 

 یَارید ًَعی تاتلَ

 

  

                                                                                                           

 

َیدرا ووه تِ هَتَر وٌتزلی تاتلَ  
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(ذیجذ) 2  ًسخِ  

 

 ییوطَ ًَع اسmcc  ی هَتَر وٌتزلی تاتلَ
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(ذیجذ) 2  ًسخِ  

 :تزقی تاتلَّا در رفتِ وار تِ شاتیتجْ ضٌاخت
 .است تزقی تاتلَّا هتخػع هی هلشٍهات اس آًْا تایی آضٌا وِ زًذیگی ه لزار استفادُ هَرد هؼوَل شاتیتجْی سز هی فیضؼ فطار تزقی تاتلَّا در

 :اس ػثارتٌذ شاتیتجْ يیا

 

 

 

 وٌتاوتَر

  فاس سِ وزدى ٍغل ٍ لغغ جْتی ىیالىتزٍهىاً لِیٍس

 

 

 ( SSRی ) ىیالىتزًٍ وٌتاوتَر

ی ه استفادُ فاس سِ ای فاس ته اىیجز ٍغل ٍ لغغی تزا انیتز ای ستَریتز هثلی لغؼات اس آى در وِ استی ىیالىتزًٍ وٌتاوتَر هی ٍالغ در لِیٍس يیا

 تاضذی ه وٌتاوتَرّای تزای هٌاسث يیگشیجا تز راحت وٌتزل ٍ تاال سزػت لیدل تِ ِلغؼ يیا.ضَد

 

 

 CT تزاًس

 یخاسً رگَالتَری تزا اىیجز ًوًَِ ای هتز آهپز تَسظ اىیجزی زیگ اًذاسُ چَىی هماغذی تزا ّا فاس اىیجز دٌّذُ واّص

 

 

 MCCB هیاتَهات ذیول

 استفادُ تزقی تاتلَّا دری اغل ذیول ػٌَاى تِ هؼوَال ذیول يیا.است خَد دری سیهغٌاع حفاظت ٍی حزارت حفاظت هذار دٍی دارا وِ mccb هیاتَهات ذیول

 ضَدی ه ساختِ آهپز 100ی تاالی اًْایجز در طتزیت ٍ ضَدی ه

 

 

 

 MCB هیاتَهات ذیول
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(ذیجذ) 2  ًسخِ  

ی ه استفادُ تزقی تاتلَّا دری ذفزػیول ػٌَاى تِ هؼوَال ذیول يیا.است خَد دری سیهغٌاع حفاظت ٍی حزارت حفاظت هذار دٍی دارا وِ mcb هیاتَهات ذیول

 ضَدی ه ساختِ آهپز 100 زیسی اًْایجز در طتزیت ٍ ضَد

 

 

 اىیجزی ًطتی ّا ذیول

 است( تذًِ تِ فاس اتػال هاًٌذی )ًطتی ّا اىیجز تزاتز در هذار حفاظت آى فِیٍظ ٍ ضَدی ه ساختِ فاس سِ ٍ فاس ته ًَع دٍ در ذیول يیا

 

 

 MPCBی ّا ذیول

 هذلْا اسی تؼض در ٍ هتالی تی تزای هٌاسث يیگشیجا الواى يیا.است فاس سِی هَتَرّا حفاظت هخػَظ هٌتْا تَدُ mccbی ذّایول هاًٌذ ذیول يیا

 است وٌتاوتَر يیگشیجا

 

 

 َسّایف

 وزد اضارُ HRC ٍی ،فطٌگیواردی َسّایف تِ تَاىی ه وِ  دارد هختلف اًَاع َسیف.است وَتاُ اتػال تزاتز در هذار حفاظتی تزای ا لِیٍس َسیف

 

 

 َسیف ذیول

 ضًَذی ه ًػةی واردی َسّایف آى داخل در.َسیف ّن ٍ ّست ذیول ّن ٍالغ در لِیٍس يیا

 

 

 هتالی ت

 ضَدی ه استفادُ تار اضافِ تزاتز در فاس سِ هَتَر حفاظت جْت
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(ذیجذ) 2  ًسخِ  

 

 

 ٍلتوتز ذیول

 وزدی زیگ اًذاسُ آى سلىتَر زییتغ تا فاس سِ در را فاس ٍ خظ هختلفی ٍلتاصّا تَاىی ه ٍلتوتز تِ ذیول يیا اتػال تا

 

 

 گزداىی ّا ذیول اًَاع

 ضًَذی ه استفادُ هَتَر وزدى هثلث ٍ ستارُ ای ٍی دست غَرت تِ هَتَر راستگزد ٍ گزد فاس،چپ سِ ٍغل ٍ لغغ جْت گزداىی ّا ذیول

 

 

 لیر

 ضَدی ه استفادُ تاتلَی ٌیسی رٍ تاتلَ لغؼات ًػة جْت لیر

 

 

 ٌالیتزه

 زدیگی ه غَرت ٌالْایتزه كیعز اس تاتلَ زٍىیت شاتیتجْ تا تاتلَ ارتثاط

 

 

 

 گلٌذ

 است تاتلَ اس خزٍج ای تاتلَ تِ ٍرٍد ٌّگام در واتل وٌٌذُ حفاظت

 

 

 (تار تاس)ٌِیض

 ضَدی ه استفادُ ٌِیض اس تزقی ّا تاتلَ در فاس غیتَسی تزا
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(ذیجذ) 2  ًسخِ  

 

 

 ًَل ٍ ارت ٌِیض

 ضَدی ه استفادُ ٌِیض يیا اس تاتلَ در ًَل ای ارت غیتَسی تزا

 

 

 همزُ

 نیوٌی ه استفادُیی اتىای ّا همزُ اس ّا ٌِیض داضتي ًگِ يیّوچٌ ٍ تاتلَ تذًِ تِ ًسثت ّا ٌِیض وزدى كیػای تزا

 

 

 داوت

 ضَدی ه اًجامی ىیپالستی وٌالْا يیا كیعز اس تاتلَ داخلی وْایس ػثَر

 

 

 گٌالیس الهپ

 نیوٌی ه استفادُ گٌالیس الهپ اس فاس سِی ّا هَتَر تَدى خاهَش ای رٍضي صیًوا ای تاتلَ در فاس ٍجَد ػذم ای ٍجَد صیًوا جْت

 

 

 واتلطَ ٍ زضَیٍا

 نیوٌی ه استفادُ زضَیٍا ٍ واتلطَ اس ّا ٌِیض تِ ای تاتلَ ادٍات ٌالیتزه تِ واتلْا سز ٍ ّا نیس سز اتػالی تزا

 

 

 ی(هاوارًٍ)فزم ًَار ٍی ووزتٌذ تست

 نیوٌی ه استفادُ فزم ًَار ای یووزتٌذ تست اس آًْا تِ ذىیتخط ًظنی تزا گزیىذی تِ تاتلَی وْایس تستي جْت
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(ذیجذ) 2  ًسخِ  

 

 

 وزّایتا

 نیوٌی ه استفادُی ىیالىتزًٍی ّا وزیتا اس ّا وٌتاوتَر هثلی ادٍات ضذى ٍغل ٍ لغغ يیتی تٌذ سهاى جادیای تزا

 

 

 (LOGO هاًٌذ) َّضوٌذی ّا رلِ

 است تزقی تاتلَّا در فزهاىی هذارّا جْتی هٌاسث يیگشیجا ٍ تَدُی شیر تزًاهِ لاتل رلِ يیا

 

 

PLC 

Plc وٌتزل جْت لِیٍس يیا.ضَدی ه استفادُ ادیس تزقی تاتلَّا در اهزٍسُ وِ استی شاتیتجْ جولِ اسی شیر تزًاهِ لاتلی هٌغم وٌٌذُ وٌتزل ّواى ای 

 دارد وارتزدی غٌؼتی ٌذّایفزا

 

 

 َّایدرا

 ضَدی ه استفادُی ا لفسِ رٍتَر فاس سِی هَتَرّا خػَظ تِی ىیالىتزی هَتَرّا گطتاٍر ٍ دٍر وٌتزل جْت

 

 

 یخاسً وٌتاوتَر

 نیوٌی ه استفادُ هخػَظی وٌتاوتَرّا يیا اس ضثىِ هذار تِ خاسًْا وزدى ٍارد جْتی خاسًی تاتلَّا در

 ّستٌذ هذار تِ خاسًْا اتػال اسی ًاضی ّجَهی ّا اىیجز وزدى هحذٍد جْت هماٍهت هی یدارا وٌتاوتَرّا يیا
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(ذیجذ) 2  ًسخِ  

 

 

 اصالح خاسى

 ضَد حاغل ًظز هَرد تَاى ةیضز زًذتایگی ه لزار ّا وارخاًِ ٍ ّا وارگاُ تزق ضثىِ در ةیضز اغالحی خاسًْا

 

 

 یخاسً رگَالتَر

 تا ضَد ٍغل هذار تِ ذیتا خاسى همذار چِ دّذی ه عیتطخ ضثىِ تَاى ةیضز اساس تز دستگاُ يیا.است رگَالتَری خاسً تاًهی تاتلَ شاتیتجْ جولِ اس

 ذیآ دست تِ هغلَب تَاى ةیضز

 

 :زیتصَ تا ّوزاُ واهل صَرت تِ آى اجشاء ٍ تزقی تاتلَ ًوًَِ هی یهؼزف
 :استی اغل لسوت چْار ضاهل وِ دّذی ه ًطاى را تزقی تاتلَ هی زیس زیتػَ

 تاتلَی اغل ذیول لسوت -1

 غیتَسی تاتلَ -2

 یخاسً تاًهی تاتلَ -3

 فزهاى ای وٌتزلی تاتلَ -4
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(ذیجذ) 2  ًسخِ  

 

 

 .وٌذی ه تزقی تاتلَ ٍارد را فاس سِ واتل سِ كیعز اس ٍ تَدُ MCCB ًَع اس تاتلَی اغل ذیول

 ی ثیتمز ػوك تای ا هحفظِ حَضچِ.ضًَذی ه تاتلَ ٍارد تاتلَ زیس حَضچِ كیعز اس واتل سِ يیا
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(ذیجذ) 2  ًسخِ  

 .است ضذُ ِیتؼث تزقی واتلْا گزفتي لزار جْت وِ است تزق تاتلَ زیس در هتزی ساًت 20

 

 نیوٌ استفادُ تاتلَی اغل ذیول ػٌَاى تِ MCCBهیاتَهاتی ّا ذیول اسی ستیتا دارد وارتزد فاس سِی ّا هَتَر وٌتزل جْت وِیی تاتلَّا در وِ نیتذاً ذیتا

 

 

 

 اس ًوًَِ هی CT تزاًس نیداًی ه وِی ّواًغَر. زدیتگ لزار فاس سِ اسی ىی یرٍ تزی اغل ذیول اس تؼذی ستیتا وِ استی هَرد يیاٍل CTی ّا تزاًس

 لزار فاس سِ اس هی وذامی رٍ تز تزاًس يیا ٌىِیا.وٌذی ه ارسال تاتلَ در هتز آهپز ای یخاسً رگَالتَر هاًٌذ  یشاتیتجْی تزا ٍ گزفتِ را فاس سِ اسی ىی اىیجز
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(ذیجذ) 2  ًسخِ  

 . داردی تستگ فاسّا اس هی ّز اس رگَالتَر ِیتغذ ٍ رگَالتَر ًَع تِ زدیگی ه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ضَدی ه اًجام وِی وار غیتَسی تاتلَّا در.ضَدی ه تاتلَ اس لسوت يیا ٍارد تاال اس فاس سِ نیٌیتی ه وِی ّواًغَر.است غیتَس تخص تاتلَ يیای تؼذ لسوت

 .ضَدی ه اًجام اىیجز غیتَس وار MCCB ٍ MCB هثلیی ذّایول تَسظ وِ است يیا
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(ذیجذ) 2  ًسخِ  

 

 .است ضذُ نیتمس لسوت دٍ تِ غیتَسی تاتلَ يیا

ی ذّایول ضذُ شیًی تٌذ داوت وِ دٍم تخص در ٍ است ضذُ دادُ لزار  MCCB ذیول چٌذ تاتلَی خزٍج اسیً حسة تز است رًگ لزهش وِ اٍل تخص در

MCB است گزفتِ لزار استفادُ هَرد. 

 

ی تزا هؼوَال.است گزفتِ لزار استفادُ ذهَردیول تؼذاد يیا وارگاُ آى اسیً حسة تز ٍالغ در وِ است گزفتِ لزار MCCB ذیول 7 غیتَسی تاتلَ اٍل لسوت در

 ضىل در وِ ذّایول اسی ى. یدارد اسیً ذیول ػذد هی CNC دستگاُ ّز ای ذیول هیی یالما وَرُ هثال.گذاضت ذیول هی ذیتا هَجَدی ّا دستگاُ اس هی ّز

 .وٌذی ه يیتاه را غیتَسی تاتلَ دٍم لسوت فاس سِ ضذُ هطخع
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(ذیجذ) 2  ًسخِ  

 اىیجز چَى وِ ذیتاض داضتِ تَجِ.وٌٌذی ه تیّذا تاتلَ زیس حَضچِ سوت تِ واتل تَسظ ٍ گزفتِ تاالی ّا ٌِیض اس را فاس سِی ًحَ تِ ذّایول اس وذام ّز

 ّن MCCB ذیول ه.یضَدی ًو استفادُ تاتلَ اس خارج تِ ذّایول يیا اىیجز اًتمالی تزا تاتلَ هخػَظیی وائَچَی ٌالْایتزه اس است تاال هؼوَال ذّایول يیا

 (است هطخعی آت رًگ تا)است ضذُ گزفتِ ًظز در تاتلَ در رسرٍ ػٌَاى تِ

 

 

 

 

 

 

 .ضَدی ه ّستٌذ دار سَراخی ّا ٌِیض وِی تؼذ لسوت ٍارد MCCB  ذیول هی كیعز اس فاس سِ

 ارتفاع سِ در ّا ٌِیض ّا همزُ يیا اس استفادُ تا وِ است يیا ّن اهز يیا لیدل.ضًَذی ه هحىن تاتلَ تذًِ تِی پلىاًی ّا همزُ تَسظ دار سَراخی ّا ٌِیض

 .ضَدی ه اًجام راحتتز آًْای وط نیس ٍ گزفتِ لزار ّن تِ ًسثت هختلف
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(ذیجذ) 2  ًسخِ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خظ سِ ٍی ٍرٍد خظ سِ تِ اسیً ذیول ّز.ضَدی ه اًجامی وط داوت ٍ گزفتِ لزار استفادُ هَرد MCB ذیول اسیً حسة تز غیتَسی تاتلَ دٍم لسوت در

 گزیىذی تِی ووزتٌذ تست ووه تِ سپس ٍ ضَدی ه چیپ دار سَراخی هسی ّا ٌِیض تِ وْایس سزی ا حلمِ ًَع اس واتلطَ ووه تِ.داردی وط نیسی خزٍج

 .ضًَذی ه نیتمس MCBی ذّایول يیت ٍ ضذُ داوتْا ٍارد فاس سِی وْایس يیا. ضًَذی ه تستِ
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(ذیجذ) 2  ًسخِ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اس.نیدّی ه اًجام را وار يیا آىی رٍیی وائَچَی ٌالْایتزه ٍ لیر هی دادى لزار تا.ضَدی ه ّای خزٍج تِ ًَتت MCBی ذّایولی ّای ٍرٍد دادى اس پس

 .است ضذُ اًجامی وط واتل تاتلَ زیس حَضچِ سوت تِیی وائَچَی ٌالْایتزهی ّای خزٍج
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(ذیجذ) 2  ًسخِ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .ضَدی ه تاتلَ ٍارد MCCB ذیول هی ووه تِ فاس سِ اتتذا تاتلَ يیا در. استی خاسً تاًهی تاتلَی تؼذی تاتلَ
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(ذیجذ) 2  ًسخِ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .ضَدی ه هٌتمل ٌِیض سِی رٍ تز فاس سِ

 سِ.ضَد اغالح وارگاُ تَاى ةیضز تا وٌذ ون ای اضافِ هذار تِ خاسى وارگاُ در هَجَدی سلف تار شاىیه حسة تز وِ است يیای خاسً تاًهی تاتلَ هی فِیٍظ
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(ذیجذ) 2  ًسخِ  

 ٍغل ٍ لغغ دستَر. وٌٌذی ه هتػل ةیضز اغالحی خاسًْا تِ را فاس سِ وٌتاوتَرّا يیا.ضَدی هی خاسًی وٌتاوتَرّا ٍارد سپس ٍ ضذُ َسّایف ٍارد اتتذا فاس

 ٍ وارگاُ در هَجَدی سلف تار حسة تز ٍ ضَدی ه ًػة تاتلَ دربی رٍ تز دستگاُ يیا.دّذی هی خاسً رگَالتَر ًام تِی دستگاّ رای خاسًی وٌتاوتَرّا ضذى

 .دّذی ه گاُ وار تزق ضثىِ تِ را خاسًْا خزٍج ٍ ٍرٍد دستَر اسیً هَرد تَاى ةیضز

 

 .ضَدی ه ًػة تاتلَ دربی رٍ تز هؼوَالی خاسً رگَالتَر

  هحسَب رگَالتَری تزا ٍلتاص ًوًَِ ٍالغ در وِ دارد ٍلتاص ِیتغذی تزای ٍرٍد دٍ.است سادُ رگَالتَر ًػة

 . CT تزاًس اتػال جْتی ٍرٍد دٍ ٍ ضَدی ه

 خزٍج ٍ ٍرٍد در غَرت يیا زیغ در ضَد ِیتغذ گزید فاس هی اس ذیتا رگَالتَری ٍل زدیتگ لزار فاس سِ اسی ىی یرٍ تز ذیتا CT تزاًس رگَالتَرّا اوثز در

 .داضت نیخَاّ خغا ضثىِ تِ خاسًْا

 

 

 

 تاتلَ دربی رٍ تزی خاسً رگَالتَر زیتػَ
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(ذیجذ) 2  ًسخِ  
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(ذیجذ) 2  ًسخِ  

 تز.است(  KVAR) ٍار لَیو حسة تز تلىِ فارادًثَدُ ىزٍیه تزحسة خاسًْا يیا همذار.ضًَذی ه ساختِی تاوس ٍی لٌذریس ًَع دٍ در ةیضز اغالحی خاسًْا

 .است ضذُ ِیتؼث فاس سِ اتػال جْت ٌالیتزه سِ خاسًْا يیای رٍ
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(ذیجذ) 2  ًسخِ  

 .ضَدی ه تاتلَ اس لسوت يیا ٍارد MCCB ذیول هی تِ اتػال پسی اغل فاس سِ.است وٌتزل ای فزهاىی تاتلَ تاتلَ، يیا لسوت يیآخز
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(ذیجذ) 2  ًسخِ  

 شتِیً وٌتاوتَرّا اتػال ًحَُ.ضَدی ه هتػل سوٌتاوتَرّاای فیرد تِ سپس ٍ ضذُ َسّایف ٍارد فاس سِ اتتذا فزهاىی تاتلَ در است هطخع وِی ّواًغَر

 .داردی تستگ هثلث – ستارُ ای ن،یهستمی اًذاس راُ اس اػن ّای اًذاس راُ ًَع تِ گزیىذی
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(ذیجذ) 2  ًسخِ  

 یخاسً تاًه ٍ فزهاىی تاتلَ درب اسی ػىس
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(ذیجذ) 2  ًسخِ  

 : motor control center ای MCCی تاتلَّا

 MCCی اختػار ًام تای خاغی تاتلَّا اس فاس سِی هَتَرّا خػَظ تِی ىیالىتزی هَتَرّا وٌتزل جْت غٌؼت در

 راُ اًَاع اًذ دادُ اختػاظ خَد تِ غٌؼت در را وارتزد يیطتزیت وِ آسٌىزٍىی هَتَرّا وٌتزل تحث در.ضَدی ه استفادُ

 .است هغزح ّای اًذاس

 :اس ػثارتٌذ فاس سِی هَتَرّای ّای اًذاس راُ اًَاع

 ٍی اًذاس راُ -soft starter 4 ووه تِ ًزمی اًذاس راُ -3 هثلث ستارُ غَرت تِی اًذاس راُ -2 نیهستمی اًذاس راُ -1

 َّایدرا ووه تِ وٌتزل

 تؼذاد وِ ضَدی ه استفادُی هَارد دریی وطَ ًَع.ضًَذی ه ساختِ ثاتت ٍیی وطَ هذل دٍ در هؼوَال mccی تاتلَّا

 غَرت تِ ٍ هَتَر ػذد چٌذی تزا ثاتت ًَعی ٍل نیدار اریاخت دری ووتزی غٌؼتی فضا ٍ است ادیس وٌتزل تحتی هَتَرّا

 .دارد وارتزد هحذٍد

 ییوطَ ًَع MCCی تاتلَ هی زیتصَ

 

 ثاتت ًَع MCCی تاتلَ هی زیتصَ
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(ذیجذ) 2  ًسخِ  

 

 .ضًَذی ه ِیتغذی فزػ غیتَسی تاتلَ هی ای یاغلی تاتلَ هی اس هؼوَال MCCی تاتلَّا

 

 .دّکککذی هککک ًشکککاى سای صکککٌؼت ٍاحکککذ کیککک دس MCCی تکککاتلَ کیککک گکککاُیجا شیکککص شککک ل

ُ  تشاًس شاهل تَاًذی ه کِ تَاى کٌتشلی تاتلَ اص پس تَاى کِ است هشخص ش ل يیا دس  ٍ کاٌّکذ

 .شَد MCCی تاتلَ سپس ٍی اصل غیتَصی تاتلَ ٍاسد تاشذی اصل ذیکل

 

 

 

 در رفتِ وار تِ شاتیتجْی ػولىزدّای تواه وِ غَرت يیا تِ.ّستٌذ ٌگیتَریهاً افشار ًزمی دارا اهزٍسُ MCCی تاتلَّا

 هَتَرّا گطتاٍر ای سزػت زییهَتَر،تغ ًزمی استارتزّا ای یوٌتاوتَرّا تَسظ هَتَرّا ضذى خاهَش ٍ رٍضي اس اػن تاتلَ

 .ضَدی ه ثثت ٍ صیًوا افشار ًزم يیا تَسظ َّایدرا تَسظ
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(ذیجذ) 2  ًسخِ  

 MCCی ّا تاتلَ در هذاٍم اعالػات ارسال ٍ ضذى ضثىِ تیلاتل تا ٍ هذرًتزی شاتیتجْ داضتي افشار ًزم يیا اس استفادُ السهِ

 .است

 تا وٌٌذی ه ّواٌّگ افشار ًزم يیا تا را خَد ٌگیتَریهاًی ّا افشار ًزم PLC ساسًذُی ضزوتْا PLC اس استفادُ لیدل تِ

 .ضَد اًجامی راحت تِ افشار ًزم دٍ يیا يیت اعالػات تثادل

 وِ وزدُ ػزضِ خَد تزقی تاتلَّا ٌگیتَریهاًی تزا را Intellieenter ًام تای افشار ًزم Allen – Bredly تزًذ هثال

tag افشار ًزم تا افشار ًزم يیای ّا RSLOGIX 5000 ِهخػَظ و PLC داضتِی ّوخَاً واهال است تزًذ يیّوی ّا 

 .است تثادل لاتل ٍ

 : MCC ًَعیی وطَی تاتلَّا

 يیّو تِ است داضتِی زیچطوگ صیافشا زیسی تْایهش لیدل تِ ثاتتی تاتلَّای جا تِیی وطَی ّا تاتلَ اس استفادُ اهزٍسُ

 .دالیل سیز تاػث استفادُ تیطتز اس ایي ًَع تاتلَّا ضذُ است:ضَدی ه هتوزوش تاتلَّا يیای رٍ تز طتزیت ها تحث لیدل

 یغٌؼتی فضا اس ٌِیتْ استفادُ -1

 شاتیتجْ اس استفادُ دری وٌیا صیافشا -2

 تاتلَ شاتیتجْ ضیتؼَ ٍ سیسزٍ دری راحت -3

 یدار ًگِ ٍ زیی،تغ شیتجْ در تاتلَّا يیای تاالی زیپذ اًؼغاف -4

 وطَّا ضیتؼَ تا هَتَرّا اىیجز ٍ تَاى در غیسز زییتغ تیلاتل -5

 تزق تاتلَ ول لغغ تذٍى ًظز هَردی وطَ لغغ تا هَتَرّا اسی ىی فزهاى هذار لغغ -6

 

 

 

 یی:وطَی تاتلَّا ضزح

 هی اس است هطخع شیً تاتلَ يیا ًام اس وِی ّواًغَر

 هی یدارا تَاًذی ه وطَ ّز وِ ضذُ لیتطى وطَی سز

 هَتَرّا وٌتزلی تزا اىیجز ٍ تَاى ًظز اس خاظ تیظزف

 .تاضذ
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(ذیجذ) 2  ًسخِ  

 دّذی ه ًشاى سا کشَ يیا اص ًوًَِ کی شیص ش ل.داسد قشاس کشَ يیا دس هَتَس کٌتشل هذاس ٍاقغ دس

. 

 

 :دارد را زیس حالت سِ هؼوَال وِ ضذُ ِیتؼث گزداى ذیول هی وطَ يیای رٍ تز

(TEST)  تست حالت -3(  OFF)  لغغ حالت -2(  ON)  اتػال حالت -1
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(ذیجذ) 2  ًسخِ  

 تارّا تاس تِ را ّا وطَی داخل هذارات وِ ّستٌذ( دٌّذُ اتػال) واًىتَری سز هی یدارا اًتْا ای وٌار اس ّا وطَ يیا

 .وٌٌذی ه هتػل

 ، هثلث -ستارُ غَرت تِ هَتَری اًذاس راُ ًَع ای ارتفاع تَاى،آهپز،اًذاسُ ًظز اس هختلفی شّایسا ٍ ّا تیظزفی دارا ّا وطَ

ی ه ًطاى را آى هذل تا ّوزاُ ّا وطَ ًَع يیا هطخػِ اسی ا ًوًَِ زیس جذٍل.ّستٌذ ًزمی اًذاس راُ ا( ی DOL) نیهستم

 .دّذ

Withdrawable MCC Switchgears Specification 

Withdrawable 

Module Types 

Motor Capacity 

400V 

Rated Current (1) 

Ith, Icw=65KA 

Module height (2) 

DOL 

Nonreversible 

Y-Δ/Reversible 

  KW A u (mm) u (mm) 

UN-0.25 

UN-0.55 

UN-0.75 

UN-1.1 

UN-1.5 

UN-2.2 

UN-4 

UN-5.5 

UN-7.5 

0.25 

0.55 

0.75 

1.1 

1.5 

2.2 

4 

5.5 

7.5 

0.8 

1.5 

2 

2.85 

3.75 

5.25 

8.9 

11.8 

15.7 

3(150) - 

UN-11 

UN-15 

UN-18.5 

UN-22 

UN-30 

UN-35 

11 

15 

18.5 

22 

30 

35 

22.5 

29.5 

38.5 

44 

59 

68 

3(150) 4(200) 

UN-37 

UN-45 

UN-55 

37 

45 

55 

72 

88 

106 

4(200) 6(300) 

UN-75 

UN-90 

UN-110 

75 

90 

110 

144 

172 

210 

5(250) 9(450) 

UN-132 

UN-160 

132 

160 

255 

295 

6(300) 12(600) 

UN-200 200 370 7(350) 14(700) 
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(ذیجذ) 2  ًسخِ  

 یی:وطَی تاتلَّا در تارّا تاس ذهاىیچ ضزح

ی( هس ٌِیض ّواى)  ّا تار تاس اس تزق تاتلَی خزٍج تِ فاس سِ اًتمال ٍی ٍرٍد فاس سِ غیتَس جْتیی وطَی تاتلَّا در

 .نیوٌی ه استفادُ

 .استی ػوَد ٍی افم غَرت تِ آًْا تستي تارّا تاس يیا اس استفادُی رٍضْا اسی ىی

 

 جْتی ػوَدی تاسّا تاسی ٍل شًَذی ه استفادُ تاتلَ دس فاص سِ تَاى غیتَص جْتی افقی تاسّا تاس

 .اًذ شذُ ِیتؼث شًَذی ه ِیتغز کشَ اص کِ( هَتَسّای ) خشٍجی تاسّا ِیتغز

 

 

 است شذُ دادُ ششح تشقی تاتلَ دس هختلفی تاسّا تاس گشفتي قشاس ًحَُ شیص ش ل چٌذ دس
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(ذیجذ) 2  ًسخِ  
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(ذیجذ) 2  ًسخِ  
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(ذیجذ) 2  ًسخِ  

 .دارد اداهِ شیً آىی تاال تا تاتلَ وٌار در هَالغی تؼض وِ ضذُ ِیتؼث تاتلَ يییپا لسوت در ّا تاتلَ يیا در شیً يیسه تار تاس

 

 

 

 :تارّا تاس تِ ّا وطَ اتصال ًحَُ

 ضَدی ه ارائِ ساسًذُی ّا ضزوت عزف اسی هختلفی ضىلْا تِ تارّا تاس تِ ّا وطَ اتػال
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(ذیجذ) 2  ًسخِ  

 اتصال ًَع يیا.نیا دادُ ًشاى سا ّا کشَ ٍ تاسّا تاس يیت استثاط جْت اتصال سٍش کی شیص ش ل دس

 است  IP20 حذ دس حفاظتی داسا دٌّذُ
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(ذیجذ) 2  ًسخِ  

 تاالی ًوا اص ّا کشَی کاً تَسّا اتصال

 

 

 

 گشیدیی ًوا اص ّا کشَی کاً تَسّا اتصال
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(ذیجذ) 2  ًسخِ  

 .است شیص ش ل صَست تِ کٌاس اص ّا تاس تاس تِ ّا کشَ اتصال گشید سٍش

 

 : MCCی تاتلَّای ّا وطَ هذارات

 تِ را ضذُ ِیتؼث MCC ًَعیی وطَی تاتلَّا تِ هزتَطی وطَ در وِیی هذارّا اس ًوًَِ چٌذ نیخَاّی ه لسوت يیا در

 .نیدّ ًطاى ضوا

 .است ضذُ ارائِ وٌسیس ضزوت تَسظ هذارّا ًوًَِ يیا
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(ذیجذ) 2  ًسخِ  

ی اًذاس راُ اًَاع.تاضذی ه هتفاٍت ّزوطَ هذارات ّای اًذاس راُ ًَع اساس تز وِ نیتذاً ذیتا شیچ ّز اس لثل

 :اس ػثارتٌذ است هَجَد ّا وطَ يیای عزاح در هؼوَال وِیی ّا

Full Voltage Non Reversing unit هَتَر جْت زییتغ اهىاى تذٍى نیهوستمی اًذاس راُ ّواى 

Dual Full Voltage Non Reversing unit ی ٍل هَتَر جْت زییتغ اهىاى تذٍى نیهستمی اًذاس راُ ّواى

 هَتَر دٍی تزا

Full Voltage Reversing هَتَر جْت زییتغ اهىاى ات نیهوستمی اًذاس راُ ّواى 

Two Speed - Two Winding داالًذر هثل سزػتِ دٍی هَتَرّای تزا 

Reduced Voltage Auto-Transformer ُنیس رٍتَری هَتَرّا وٌتزلی تزا تزاًسفَرهز اس استفاد 

 ضذُی چیپ

Reduced Voltage Soft-Starter Unit َهَتَر ًزم استارتز ًَع اس وط 

Variable Frequency Drive Unit ُهَتَر وٌتزلی تزا َیدرا اس استفاد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 است شذُ آٍسدُ Full Voltage Non Reversing unitی کشَ هذاس ًوًَِ شیص ش ل دس
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(ذیجذ) 2  ًسخِ  

 

 ٍ ّای ضست ٍ گٌالیسی الهپْا لیلث اس ّستٌذ وطَی جلَ ادٍات ٍالغ در ضذُ هطخع رًگ لزهش وادر تا وِی لسوت

 است وطَی داخل هذار راست سوت لسوت

 تِ فزهاى هذار يیا ِیتغذ ٍلتاص.نیدار دائن غَرت تِ هحل هی اس هَتَر هی یاًذاس راُ هذار هی است هطخع ضىل در

 .نیًذار اسیً فزهاى هذار در ًَل جِیًت در است ضذُ گزفتِ فاس سِ ٍلتاص اس تزاًس هی ووه

 

 

 

 

 

 است شذُ آٍسدُ Full Voltage Reversingی کشَ هذاس ًوًَِ شیص ش ل دس

 است واهل حفاظت تا غیسز گزد راست گزد چپ ّواى زیس ضىل هذار
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(ذیجذ) 2  ًسخِ  

 

 ی:خاسً تاًهی تاتلَّا

 ىسَی هثل لذرتی هثذلْای حت ٍیی المای ّا ،تزاًسْا،وَرُ هَتَرّا.ّستٌذی هماٍهتی سلف ًَع اس تارّا طتزیت غٌؼت در

 تای تَاً جادیا تاػثی سلف تیخاغ.دارًذ رای هماٍهت -یسلف تیخاغ يیا دارًذ شیً َىیووَتاس هذار وِی ستَریتزی ساسّا

 ضَدی ه درخَاست تزق ضثىِ اسی ذیتَل وارگاُ هی تَسظ وِ َیاوتر تَاى يیا.ضَدی ه تزق ِىضث در َیراوت تَاى ًام

 راُ.وٌذی ه جادیا را واتلْا ٍ ّا نیس همغغ صیافشا ٍ تلفات صیاى،افشایجز صیافشا هثل تزق ضثىِی تزا هطىالتی ىسزی

 سلف اسیً هَرد تَاى خاسى وِ است يیا دّذی ه اًجام خاسى وِی وار.است هذار تِ خاسى وزدى اضافِ دارد ٍجَد وِی حل

ی ه اًجام را تَاى تثادل يیا خاسى تا تلىِ ًذارد را َیراوت تَاى تثادل يیا ضثىِ تا سلف وِ غَرت يیا تِ وٌذی ه يیتاه را

ی ه اغالح خاسى تا را وارگاُ cos Ø ها اغغالح در.ٌذیگَی ه تَاى ةیضز اغالح حالت يیا در خاسى ػولىزد تِ.دّذ

 .نیوٌ

 تِی غٌؼت ٍاحذ يیای تزاًسْا ٍ هَتَرّا چَىی ٍل دارد ٍجَد وارگاُ يیا ضثىِ در خاسى اتػالی تزای هختلفی رٍضْا

 .است هتوزوش رٍش ، رٍش يیتْتز است هتفاٍت خاسى همذار تِ اسیً ٍ ضًَذی ه رٍضي ٍ خاهَش هذاٍم غَرت

 وارگاُی سلفی تارّا حسة تز خاسى همذار چِ نیدّی ه عیتطخی خاسً رگَالتَر ًام تای دستگاّ ووه تِ رٍش يیا در

 .است اسیً هَرد
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(ذیجذ) 2  ًسخِ  

 :آى ًمطِ ٍی خاسً تاًهی تاتلَ هی اجشاء

 .است زیس ضىل غَرت تِی خاسً تاًهی تاتلَ هی اتػاالت ًمطِ

 
 تزق ضثىِ اس نیهستم غَرت تِ ٍلتاص ًوًَِ هی ٍ  CT تزاًس ووه تِ اىیجز ًوًَِ هی ًمطِ در هَجَدی خاسً رگَالتَر

ی تزای خزٍج 6ی دارا رگَالتَر يیا.وٌذی ه هحاسثِ لحظِ ّز در را وارگاُ cos Ø ًوًَِ دٍ يیا تا ٍ وزدُ افتیدر وارگاُ

 اساس تز رگَالتَر.وٌٌذی ه هتػل وارگاُی اغل فاس سِ تِ را ةیضز اغالحی خاسًْا وِ استی خاسً وٌتاوتَر ػذد 6

 غادر را تزق ضثىِ تِ خاسًْا ضذى لغغ ای ٍغل دستَر ضذُ خَاستِ آى اس وِی هغلَت تَاى ةیضز ٍ هَجَد تَاى ةیضز

 .وٌذی ه
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(ذیجذ) 2  ًسخِ  

 

 :اس ػثارتٌذی خاسً تاًهی تاتلَ هی اجشاء

 ةیضز اغالح خاسى هی وِی سهاًی:خاسً وٌتاوتَر -1

ی رفتار ضَد ٍغل ضثىِ تِ وٌتاوتَر ووه تِ خَاّذی ه

 اریتس اىیجز ٍ دّذی ه ًطاى خَد اس وَتاُ اتػال ّواًٌذ

 هی اتػال ٌّگام دری حت.وطذی ه ضثىِ اس رایی تاال

 خاسى سوت تِی ّجَه اىیجز هی شیً خاسًْا ِیخاسى،تم

 اس است لزار وِ اىیجز يیا.وٌٌذی ه ارسال ًظز هَرد

 وٌتاوتَری وٌتاوتْا ضذى خزاب تاػث وٌذ ػثَر وٌتاوتَر

ی وٌتاوتْای سز هی یخاسً وٌتاوتَر در.ضَدی هی هؼوَل

ی دارا وِ اًذ ضذُ تستِی اغلی وٌتاوتْای هَاسی ووى

ی وٌتاوتْا يیا اٍل ْایوٌتاوت تػالا تا.ّستٌذ هماٍهت

 سپس ٍ ضَد هحذٍد ِیاٍل اىیجز تا ضًَذی ه تستِی ووى

 ضًَذی ه هذار ٍاردی اغلی وٌتاوتْا

 

 :ةیضز اصالح خاسى -2

 ٍی لٌذریس ًَع دٍ دری ظاّز ضىل ًظز اس خاسًْا يیا

 اغالح خاسى هی هْنی پاراهتزّا.ضًَذی ه ساختِی تاوس

 :اس ػثارتٌذ ةیضز

 حسة تز خاسى تَسظ دٌّذُ پَضص َیراوت تَاى همذار -

KVAR  
 تِ آى اتػال ٌّگام در خاسى ولحت لاتل اىیجز شاىیه -

 ضثىِ

 خاسىی وار ٍلتاص -
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(ذیجذ) 2  ًسخِ  

 

 

 :CT تزاًس -3

جْت ًوًَِ گیزی اس جزیاى ضیٌِ ّای فاس اس ایي 

تزاًس استفادُ هی ضَد.تز حسة ًَع رگَالتَر وِ 

را تْیِ  CTچِ همذار جزیاًی را ًیاس دارد تایذ تزاًس 

تِ ایي غَرت ساختِ هی  CT.هؼوَال تزاًسْای وزد

 ضًَذ:

 آهپز 4000تا  10جزیاى اٍلیِ 

 آهپز 5آهپز یا  1جزیاى ثاًَیِ 
 

فیَسّایی وِ هؼوَال تزای حفاظت خاسًْا :َسیف -4

استفادُ هی ضَد اس ًَع هیٌیاتَری ّستٌذ ٍلی تْتز 

تزای ایي اهز استفادُ  HRCاست اس فیَسّای 

.دلیل ایي اًتخاب ایي است وِ خاسًْا در اتتذای ضَد

ٍغل ضذى جزیاى تاالیی را هی وطٌذ وِ ایي 

ًوی هطىلی ایجاد  HRCجزیاى تزای فیَسّای 

وٌذ.ایي فیَسّا هخػَظ ّویي جزیاًْای لحظِ ای 

 ساختِ ضذُ اًذ.
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(ذیجذ) 2  ًسخِ  

هؼوَال رگَالتَر ّا تِ غَرت ی:خاسً رگَالتَر -5

خَدوار همذار خاسًْای هذار را هی خَاًٌذ ٍ سپس تز 

اساس ضزیة تَاى هَرد ًیاس در ّز لحظِ تِ غَرت 

خَدوار خاسى هَرد ًیاس را هحاسثِ وزدُ ٍ ٍارد هذار 

 هی وٌٌذ.
 

 

ولیذ اغلی تاتلَی تاًه خاسًی اس ًَع ی:اصل ذیول -6

MCCB اًتخاب هی ضَد 
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(ذیجذ) 2  ًسخِ  

 ی:خاسً تاًهی تاتلَ هی ذهاىیچ

 ًظش در ّا تاتلَ ًَع يیای تزا تاتلَ شاتیتجْ ًَع ٍ پلِ تؼذاد اساس تز تَاىی ه رای هختلفی ّا ذهاىیچ

 .است زیس ضىل غَرت تِ ضَدی ه استفادُ هؼوَال وِی ذهاًیچی ٍل گزفت
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(ذیجذ) 2  ًسخِ  

 است ضذُ دادُ ًطاى شیً CT تزاًتس ٍ رگَالتَر اتػال ًحَُ زیس ضىل در

 

  

 

 ًىتِ هْن: تِ دلیل گزم ضذى خاسًْا در تاتلَی تاًه خاسًی حتوا تایذ تاتلَ دارای في تَْیِ تاضذ
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(ذیجذ) 2  ًسخِ  

جزیاى ٍ ٍلتاص در تیي ایي تاتلَ ّا ّواًغَری وِ اس ًاهطاى هطخع است جْت تَسیغ تاتلَّای تَسیغ:

 .لسوتْای هختلف یه ٍاحذ غٌؼتی یا یه ٍاحذ هسىًَی وارتزد دارًذ

 MCB  ٍMCCBهَردی وِ درتارُ تاتلَ ّای تَسیغ تِ خػَظ غٌؼتی هْن است اًتخاب درست ولیذ ّای 

 است.

 تاتلَّای تَسیغ را هی تَاى تِ دٍ دستِ هسىًَی ٍ غٌؼتی تمسین وزد.

 هسىًَی:تاتلَّای تَسیغ  –الف 

 غَرت ساختِ هی ضًَذ: 3ایي تاتلَ ّا هؼوَال تِ 

 تاتلَی وٌتَر یا ّواى تاتلَی اغلی -3تاتلَی تمسین ّز ٍاحذ هسىًَی        -2تاتلَی ػوَهی  -1

 

ّوِ ساوٌیي یه آپارتواى تِ  تاتلَی ػوَهی: -1

غَرت هطتزن اس آى استفادُ هی وٌٌذ.تزق رساًی 

حیاط اس عزیك ایي تاتلَ تزای پلِ ّا،پارویٌگ،تام ٍ 

 اًجام هی ضَد.
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(ذیجذ) 2  ًسخِ  

 

 ًمطِ یه تاتلَی ػوَهی تِ ایي غَرت است.

یه ولیذ گزداى غفز ٍ یه تِ ػٌَاى ولیذ اغلی تاتلَ استفادُ ضذُ ٍ اٍلیي فیَس،یه فیَس فطٌگی است.پس 

 اس فیَس فطٌگی فیَسّای تِ اغغالح هیٌیاتَری استفادُ هی ضَد
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(ذیجذ) 2  ًسخِ  

 خزٍجی تِ غَرت ضىل سیز است 12سیغ ػوَهی تا جا ًوای یه تاتلَی تَ

 

 

ایي تاتلَ در ّز ٍاحذ  تاتلَی تمسین ٍاحذ: -2

هسىًَی لزار هی گیزد ٍ ضاهل ولیذ هحافظ جاى ٍ 

 فیَسّای هیٌیاتَری هی ضَد.
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(ذیجذ) 2  ًسخِ  

 تِ غَرت ضىل سیز است تمسین ٍاحذًمطِ ٍ جاًوای 

 

 ًوایی اس تاتلَ تمسین ٍاحذ 
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(ذیجذ) 2  ًسخِ  

ایي تاتلَ تزق تواهی ٍاحذ ّای ساختواى ٍ تزق لسوتْای هطتزن هثل راُ پلِ یا  تاتلَی وٌتَر:-3

 پارویٌگ را تاهیي هی وٌذ.

 ًفطِ یه تاتلَی وٌتَر در ضىل سیز آٍردُ ضذُ است.

 

 ًىاتی هزتَط تِ اًتخاب تجْیشات تاتلَ ّای ٍاحذ ّای هسىًَی:

آهپز ٍ تزای  10ٍ فیَس ّای  5/1رٍضٌایی سین در تاتلَی تمسین ٍاحذ ٍ تاتلَی ػوَهی تزای هػارف  -1

 .آهپز استفادُ هی ضَد 16ٍ فیَس  5/2پزیش ّا سین 

 است Bولیذ ّای تِ وار رفتِ در تاتلَ ّای تمسین ٍاحذ ٍ تاتلَ ػوَهی اس ًَع تٌذ وار یا ّواى ًَع  -2

 فیَسّای واردی تاضذتزای تاتلَی وٌتَر تْتز است ولیذ اغلی تاتلَ اس ًَع ولیذ فیَس ّوزاُ تا  -3

 

 تاتلَ ّای تَسیغ صٌؼتی: -ب

 MCCBاتتذا تِ ولیذ فیَس یا ولیذ ّای در تاتلَ ّای تَسیغ غٌؼتی اساس وار تِ ایي غَرت است وِ سِ فاس 

تِ ػٌَاى ولیذ اغلی  MCCBهتػل هی ضَد.سهاًی وِ تارّای ها تیطتز هَتَری ّستٌذ حتوا تایذ اس ولیذ 

 .تمسین هی ضَد MCBاستفادُ وزد.سپس فاسّا تیي ولیذ ّای 
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(ذیجذ) 2  ًسخِ  

 

 هؼوَال ساختار یه تاتلَی تَسیغ غٌؼتی اس ًَع ثاتت تِ غَرت ضىل سیز است
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(ذیجذ) 2  ًسخِ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 تِ هذت سِ هاُ اس هغالة آهَسضی سایت پیزاهَى تاتلَّای تزق لذت تثزیذ

 ا در سهیٌِ تاتلَّای تزق ّستین!ٍ تِ هذت سِ هاُ پاسخگَی پزسطْای ضو

 هحتَای ارائِ ضذُ در لسوت آهَسش آًالیي تاتلَّای تزق:

 فیضؼ فطار یواتلْا غیسز ٌگیشیسا رٍش

 هتال یت نیتٌظ ٍ ًػة

 تزق تاتلَ فاسدر وٌتزل رلِ نیتٌظ ٍ ًػة

 تزق تاتلَ در تار وٌتزل رلِ نیتٌظ ٍ ًػة

 هی یاًذاس راُ یتزا اسیً هَرد شاتیتجْ اًتخاب اس یهثال

 فاس سِ هَتَر

 تزق یّا تاتلَ در یهس یّا ٌِیض استاًذارد

 mcb یّا ذیول ضزح

 mccb ذیول نیتٌظ

 mccb یّا ذیول تا یآضٌا

 اىیجز یًطت یذّایول ضزح

 تزق یتاتلَّا در ّا SSR تا ییآضٌا

 تزق یتاتلَّا در CT یتزاًسْا تا ییآضٌا

 آى هختلف یحالتْا ٍ ییوطَ یتاتلَّا یوطَّا تا وار

 ACBییَّا یذّایول ضزح

 تزق یتاتلَّا در حفاظت درجِ ضزح

 تزق یتاتلَ در آًْا تستي رٍش ٍ یزیگ اًذاسُ شاتیتجْ

 تزق تاتلَ تست هختلف یرٍضْا

 یهس یّا ٌِیض یرٍ رٍوص ٍ یوار خن اتیػول ضزح

 یخزٍج ٍ یٍرٍد یذرّایف ٍ وَپلز تاس ضزح

 تِ.........  ٍ غ،فزهاىیتَس اس اػن تزق یتاتلَّا اًَاع ًمطِ ارائِ

 هختلف یفزهتْا

 ضزح ٍ تزق یتاتلَّا یعزاح یتزا اسیً هَرد یافشارّا ًزم

 وذام ّز واروزد

 عزاحی تاتلَّای تَسیغ،تاًه خاسًی ٍ فزهاى هَتَری

 

 !! ذیداس دسخَاست تشق یتاتلَّا ٌِیصه دس شوا آًچِ ّش............  ٍ
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(ذیجذ) 2  ًسخِ  

 ایي وتاتچِ اس آًْا استفادُ وزدم:هٌاتؼی وِ در 

 MCCدر سهٌیِ تاتلَ ّای ًَع  ABBواتالَگْای ضزوت سیوٌس ٍ

 تزق ساختواى –فٌی ٍ ًمطِ وطی رایاًِ  رٍضٌاییوتاب 

 واتالَگْای ضزوت فزاوَ

 

 :هي تا تواس

 ّستن شایپز سا شوا اًتقاد ٍ شٌْادیپ گًَِ ّش

 ذییًوا حاغل تواس هي تا زیسی رٍضْا اس ای وزدُ هزاجؼِ ضوا ًظزات ،لسوت تیسا تِ خَد اًتماد ای طٌْادیپ درج جْت لغفا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

eletablo.ir@gmail.com 

 

 تیسا هي تا تواس لسوت تِ هزاجؼِ

www.eletablo.ir 

 

  

 

 

 ی :خػَغ سیتذر

 لذرت،تزق هیه،الىتزًٍی،پٌَهاتEPLAN افشار ،ًزمPLCتزق،ی تاتلَّا

 (ذیزیتگ تواس هي تا)ساختواى ،تزقیغٌؼت

eletablo.ir@gmail.com 

  09386040787تلفي تواس تا هي:

  تٍ صًرت کارتردی ديرٌ حضًری آمًزش تاتلًَای ترق

 ) پىج رمضان( 2جُاد داوشگاَی صىعتی اصفُان ياحد شمارٌ 

 ادیثی دممدرس: حا

 مراجعٍ ومایید جُت کسة اطالعات تیشترتٍ يب سایت ایه مرکس

 لیىک سایت
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