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هاي تابلوهاي فشار ضعيف چند كنتوري  دستورالعمل تعيين الزامات، معيارهاي ارزيابي فني و آزمون موضوع:
 مستقيم

 

 سالم؛با 
تعيين الزامات، معيارهاي ارزيابي فني «) دستورالعمل 01به پيوست ويرايـش شماره (، احتراماً    

منظـور ايجاد رويه يكسـان در   كه به» ضعيف چند كنتوري مستقيم هاي تابلوهاي فشار و آزمون
ساخته و تابلوها  هاي پيش نحوه انتخاب، خريـد و تحويل اين تابلوها در كميته تخصصي پست

يندگان اين شركت، انجمن صنفي توليدكنندگان تابلوهاي برق ايران، سازمان نظام (متشكل از نما
ها، مشاورين و سازندگان) مورد  هاي توزيع نيروي برق، آزمايشگاه مهندسي استان تهران، شركت

 شود. سال ارسال مي   جهت اجراي آزمايشي براي مدت يك است،  قرارگرفته بررسي و تصويب
است ترتيـبي اتخـاذ فرماييد تا از اين پس انتخاب و خريد تابلوهاي فشار ضعيف  مقتـضي     

نظرات و پيشنهادات  نقطه  چند كنتوري مستقيم بر مبناي دستورالعمل ابالغي انجام و هرگونه
 دفتر فني و مهندسي اين معاونت ارسال نمايند.را به   درخصوص مفاد آن

 ww.tavanir.org.ir/deنشاني توانيـر به ن دستورالعمل در سايتضمنـاً متن كامل اي    
  باشد. ها قابل دريافت مي قسمت مصوبات و دستورالعمل
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تابلوهاي فشار اعضاي مشارکت کننده در جلسات تخصصی بررسی مشخصات فنی 

 مستقيم ضعيف چند کنتوري

 
هدا،   شدااه يآزما، تجهيداا     کنندد   نيتأمي سازنده و ها شرکتيع نيروي برق، ي توزها شرکتبا تشکر از نمايندگان محترم 

شرکت توانير به شرح زير کده ر  مرالد    و  برق يتابلوها دکنندگانيتول یانجمن صنفسازمان نظام مهندسی استان تهران، 
با لضو  ر  جلسدا  و   ي تخصصی و نهايی کررن اين رستو العم ها یبر سنويس و انجام  مختلف تهيه و بازناري پيش

ندويس ايدن رسدتو العم      ضمناً پديش  اعالم نقطه نظرا  کا شناسی موجبا  هرچه پربا تر شدن مطالب  ا فراهم آو رند.
  مهندس محمد محموري )از شرکت توزيع نيروي برق تهدران بدا  ت تهيده شدده    ان مهندس يوسف  شيدي و توسط آقاي

 است.

  .1 ديآقاي مهندس مهرداد صم شركت توانير

  .2 آقاي مهندس رحيم سليمان آذر  كميته تخصصي مبحث سيزدهم مقررات ملي ساختمان 
  .4 آقاي مهندس علي كريمي آنچه  سازمان نظام مهندسي استان تهران 

  .3 خانم مهندس سيده مهسان ميرفالح هاي مرجع صنايع انرژي شركت آزمايشگاه
  .5 نفرآقاي مهندس مجتبي طاهريا شركت مهندسين مشاور آنتکو

  .1 آقاي مهندس مجيد فرخي  انجمن صنفي توليدكنندگان تابلوهاي برق ايران )شركت صنايع برق مدرن نيرو( 
  .7 خانم مهندس سارا قرشي شركت توانير
  .8 خانم مهندس الهام صيادي شركت توانير
  .3 آقاي مهندس رسول نوران شركت توانير
  .11 آقاي مهندس ميالد بي آزار  شركت توانير

  .11 آقاي مهندس يوسف رشيدي  وزيع نيروي برق تهران بزرگشركت ت 
  .12 آقاي مهندس جواد صمدي شركت توزيع نيروي برق تهران بزرگ 
  .14 آقاي مهندس حافظ يزداني شركت توزيع نيروي برق تهران بزرگ 
  .13 آقاي مهندس محمد محمودي شركت توزيع نيروي برق تهران بزرگ 

  .15 فرهاد يزدي دكترقاي آ شركت توزيع نيروي برق تهران بزرگ
  .11 آقاي مهندس حميد ناصري شركت توزيع نيروي برق شهرستان مشهد  
  .17 آقاي مهندس سيد هادي هاشمي  شركت توزيع نيروي برق شهرستان مشهد  
  .18 آقاي مهندس حسين اردكاني  شركت توزيع نيروي برق استان تهران  
  .13 طلب  ميد ريحانيآقاي مهندس ا شركت توزيع نيروي برق استان تهران  
  .21 آقاي مهندس امين قرباني شركت توزيع نيروي برق استان تهران  
  .21 الهي  آقاي مهندس حسين حکيم شركت توزيع نيروي برق استان تهران  
  .22 آقاي مهندس مهدي پيرپيران شركت توزيع نيروي برق استان اصفهان  
  .24 ي حسيني كرد خيلي آقاي مهندس هاد شركت توزيع نيروي برق استان مازندران 
  .23 آقاي مهندس غالمرضا زارعي گوار  شركت توزيع نيروي برق آذربايجان شرقي 
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 .25 آقاي مهندس رحيم همراه شركت توزيع نيروي برق تبريز 
 .26 آقاي مهندس رضا پهلوان شركت توزيع نيروي برق اهواز 
 .27 آقاي مهندس رضا ناصري شركت توزيع نيروي برق اهواز 
 .28 آقاي مهندس محسن شهسواري نيروي برق اهوازشركت توزيع 
 .29 آقاي مهندس امين فالحتي شركت توزيع نيروي برق استان هرمزگان 
 .30 آقاي مهندس مقصود طالقاني شركت توزيع نيروي برق استان البرز 
 .31 آقاي مهندس بابك حسيني منتظر شركت آب و برق كيش 

 .32 آقاي مهندس علي معتمد وزيري شركت جابون
 .33 آقاي مهندس مهدي فتحي رضايي شركت تابش تابلو
 .34 آقاي مهندس مسعود مال سعيدي شركت بشري سازه

 .35 دانشگرزادهحميد آقاي مهندس  شركت سامان تابلو پارس
 .36 آقاي مهندس منوچهر سوري شركت رسانش انرژي نوين
 .37 قشالقيابوالفضل آقاي مهندس  شركت يكتا فراز الكترونيك

 .38 آقاي مهندس حامد افشاري وشركت توسعه پست ايران ترانسف
 .39 آقاي مهندس علي ابراهيمي شركت تابش تابلوشرق
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 مقدمه
نظر به اهميت موضوع تعيين مشخصا  فنی و کنترل کيفيت تجهياا  و توجه به معيا هاي فنی مؤثر بر عملکدرر        

ته و تابلوها )متشک  از کا شناسان ساخ هاي پيش ها، اين سند تنظيم و پس از طرح و تاييد ر  کميته تخصصی پست آن

 رت نهايی شدده اسدت.  يها، اساتيد رانشااه و شرکت توان شااهيهاي توزيع نيروي برق، سازندگان، مشاو ين، آزما شرکت

هاي مجموعهمو ر استفاره ر   ميمستق اتصال يکنتو چند ف يتابلوهاي فشا  ضعظفند ر  هناام خريدگيرندگان سند مو

، آن  ا ر  پيوست اسنار منظو  نمدوره و هنادام انجدام مرالد  بر سدی و      متعدر خانای و تجا ي متشک  از مشترکين

شدده، نسدبت بده ا زيدابی و امتيدازرهی        ا زيابی فنی، براساس اين رستو العم  و با توجه به مدا ك و مستندا  ا ائده 

 پيشنهارها اقدام کنند.

 هدف و دامنه کاربرد -1
فشدا   تابلوهاي  و نظا   بر هاي کيفی ر  انتخاب و خريد ر ولد   ويه ر  تعيين ويژگیاين سند با هدف ايجا      

هداي متشدک  از مشدترکين    مو ر اسدتفاره ر  مجموعده   تيماندير ريا غي يمانديم )ريمستقاتصال  يف چند کنتو يضع

يدد تجهيداا ، و ايجدار    و تهية اسنار مناقصه، هماهنگ سازي و شفافيت ر  امدر توليدد و خر   متعدر خانای و تجا ي،

 است. فضاي  قابتی جهت ا تقاء سطح کيفی آنها تنظيم شده 
 باشد. یموضوع رستو العم  بالمانع م ينصب انشعاب ر  راخ  تابلو ها، ميمستق يمانديالزم بذکر است ر  صو   وجور انشعابا  ر

 گررر. یشترك نصب مراخ  ملک م باشد که یم يیتابلوها يبرا موضوع رستو العم  يتابلو کنتو ها

 محدوده اجرا -2
 باشند. هاي توزيع نيروي برق کشو  می محدوره اجراي اين رستو العم  شرکت توانير و شرکت      

 مورد استنادو مراجع  استانداردها -4
هداي مدو رنظر، بده ترتيدب     هاي انجام آزمايشها براي کنترل شاخص و  ويه العم فنی ر  اين رستو  مشخصا مبناي 

ت و IECبدا تأکيدد بدر   ) ستاندا رهاي صدنعت بدرق کشدو ، اسدتاندا رهاي ملدی کشدو ، اسدتاندا رهاي بدين المللدی         ا

هربخشی از استاندا رهاي صنعت برق که مرجع آن استاندا رهاي بدين   استاندا رهاي کشو هاي صنعتی پيشرفته است.

استاندا رهاي مرجدع تددوين شدده اسدت،      المللی يا کشو هاي صنعتی پيشرفته است، چنانچه ويرايش جديدي از اين

هداي آنهدا    به ويدرايش و تأييد آن کميته ساخته و تابلوها هاي پيش کميته تخصصی پست براساس تجديد نظر و طرح ر 

 اند:  زير مو راستنار قرا گرفته و مراجع براين اساس، استاندا رهاشور.  استنار می
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تابلوهـاي قطـع و وصـل و فرمـان     « ؛استاندارد ايرانسازمان ملي ؛ 12103INSO-1استاندارد ملي ايران شماره  .1
 )IEC 61439-1:2011. (معادل1393؛ »عموميمقررات  -1قسمت  -فشار ضعيف 

 فرمـان  و وصـل  و قطـع  تابلوهـاي « ؛استاندارد ايرانسازمان ملي ؛ 12103INSO-2استاندارد ملي ايران شماره  .2
 )IEC 61439-2:2011 . (معادل1392؛ »فرمان و وصل و قطع : تابلوهاي2 قسمت- ضعيف فشار

وسايل قطع و وصل و فرمان فشـار  « ؛استاندارد ايرانسازمان ملي ؛  4835INSO-2استاندارد ملي ايران شماره  .1
  IEC 60947-2:2016). (معادل1396؛ »ضعيف

درجـه حفاظـت تـأمين شـده توسـط      « ؛استاندارد ايـران سازمان ملي ؛  2868INSOاستاندارد ملي ايران شماره  .2
  )IEC 60529 L1989+A1:1999+A2:2013معادل(. 1395 ؛)»IPها (كد  محفظه

درجـات تـامين حفاظـت بـه وسـيله      « ؛استاندارد ايـران سازمان ملي ؛  9936ISIRIاستاندارد ملي ايران شماره  .3
 :IEC 62262 معـادل ( .1386 ؛»IK) (كـد  برابر ضربات مكانيكي بيروني بـراي تجهيـزات الكتريكـي    محفظه در

2002-02 ( 
محفظه هـاي خـالي بـراي تابلوهـاي     « ؛ايراناستاندارد سازمان ملي  ؛ 20973INSOاستاندارد ملي ايران شماره  .4

 IEC 62208: 2011) معادل( .1394؛»الزامات عمومي-تجهيزات قطع و وصل و فرمان فشار ضعيف 

دفتر تدوين و ترويج ها، مبحث سيزدهم مقررات ملي ساختمان ايران؛  طرح و اجراي تأسيسات برقي ساختمان .5
 .1395، مركز تحقيقات راه، مسكن و شهرسازي، شهرسازيوزارت راه و  ]براي[ ؛مقررات ملي ساختمان

تـدوين و تـرويج    دفتـر  ]بـراي [ ؛موسسيانآلديك تهيه از  ؛ها راهنماي طرح واجراي تأسيسات برقي ساختمان .6
 ).1394(چاپ  1382 ؛مقررات ملي ساختمان

7. IEC 60947-1; “Low-voltage switchgear and controlgear - Part1: General rules”; 
2007+AMD1:2010+AMD2:2014 CSV. 

8. IEC 61869-2; “Instrument transformers - Part 2: Additional requirements for current 
transformers”; 2012. 
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 دستور انجام کار -3

 روش تكميل جداول -3-1
شدور. مرالد  تکميد      انجام مدی « محاسبة امتيازا  فنی»و « مشخصا  اجبا ي»بر سی مشخصا  فنی ر  رو بخش  

 ها به شرح زير است: جداول و استفاره از آن
اط با نوع تجهيا و همچنين شرايط و مشخصا  مح  نصدب و  هاي خور ر  ا تب ت خواسته1خريدا  ر  جدول شما ه )

 نمايد. بررا ي  ا اعالم می بهره
 کند. توليد و عرضة آن ا ائه می  ت فروشنده اطالعاتی از کاالي پيشنهاري و سابقة0ر  جدول شما ه ) 

  و مشخصدا  اجبدا ي  ا بدا    الااما ت الاامی است و فروشنده بايد 1مقارير قاب  قبول مند ج ر  جدول شما ه )  ا ائة 
ر ج مهر و امضا ر  ذي  صفحا  اين جددول ر  پيشدنهار خدور تضدمين نمايدد. ر صدو   عددم تدأمين هريدک از          

 هاي بعدي انجام نخواهد شد.  مشخصا  اجبا ي، پيشنهار مررور شده و بر سی

و ر نظر به همراه ضرايب وزندی  هاي مؤثر ر  ا زيابی و امتيازرهی عوام  کيفی کاالي م ت مشخصه5ر  جدول شما ه )
توسط کميتة فنی « امتياز نهايی»شور و ستون  بايد توسط فروشنده تکمي « مقدا  پيشنهاري»آنها ر ج شده است. ستون 

ت تکمي  گررر. صفحا  مربوط به اين جدول نيا بايد توسط 0-5) خريد و با توجه به  وش ا زيابی تعيين شده ر  بند
 وند.فروشنده مهر و امضا ش

بعضدی از   ميمسدتق  يريد لدوازم انددازه گ  با توجه به عموميت اين رستو العم  براي ساياهاي مختلدف تابلوهداي         
نامی تابلوت و لداکثر تلفا  فيوز ر  آن ر ج نشدده  جريان )وابسته به  ها ت شام  سايا شينه1هاي جدول شما ه ) کميت

لذا الزم است ر  زمان تنظيم اسنار مناقصه و اسدتفاره از جدداول،    .اند را  مشخص شده چين و يک عدر ستا ه و با نقطه
ت )پيوست شدما ه  1 اهنماي تکمي  جدول شما ه )ت پا امترهاي مذکو   ا با توجه به 1خريدا  ابتدا ر  جدول شما ه )

 .تعيين و ر  جدول ر ج نمايد ت1

 يیاز نهاين امتييتعروش  -3-2
د تابلو براي تعيين امتياز کيفی، کميته فنی خريد بايدد بدا توجده بده     يم جهت خرا استعاليمناقصه  ير  صو   برگاا 

ت و مطابق با  وش ا زيدابی  5مقارير پيشنهاري فروشنده براي هرکدام از بندهاي جدول امتياز رهی کاال )جدول شما ه 
منظدو  نمايدد، سداس امتيداز      122ت امتيازي  ا بر مبناي 5و امتياز رهی هر کدام از بندهاي فوق)ر  ارامه جدول شما ه 

نهايی هر آيتم با ضرب امتياز تعيين شده ر  ضريب وزنی مربوطه بدست خواهد آمد. بديهی است امتياز ک  از تقسديم  
 آيد. بدست می 122مجموع امتيازهاي نهايی بر عدر 
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 مهرشرکت:

 

 تاريخ تكميل:

 

 ی مدير:نام ونام خانوادگ

 

 امضاء

 

 

  1برداري و مشخصات محل نصب و بهره هاي خريدار خواسته(: 1جدول شماره )

 
ف

ردي
 

 داريخر يها خواستهالف: 

0ستارهيا نوع تابلو .1
 □ وکا  يوا ير       □توکا  يوا ير       □

 □Dپيت      □Cپيت      □Bپ يت      □Aپيت 1یو خروج يدمان و وريچ .0

5باز يفضا ت نصبيموقع .1
4بسته يفضا        □

□ 

1آلوزينکیو ق آهن   □ وغنی یو ق آهن بدنه جنس .5
 □اهگالواني یو ق آهن      □

 □ر جه 114باز شو لداق   یمخف     □یچيپ کهيسه ت نوع  لوال .4

 □ تي)است فوالر ضد زنگ        □فلا آبکا ي شده جنس لوال .1

0. 
0تابلو یان ناميجر

 (A) 
  11□    04□   122□    104□   112□   022□   004□   042□   114□ 

142□   522□   422□   112□ 

 یمشخصا  انشعابا  ر خواست .3

 تعدار آمار نوع  تعدار آمار نوع

 تکفاز

14  

 سه فاز

14  

04  04  

10  10  

42  
423

  

043
  

 □نهيش □    ناليترم نياتصال زم یخروج .3

                                                 
  شور.  اين جدول توسط خريدا  تکمي  می 1
 )خور ايستات گيرر.ها مستقيماً بر  وي زمين قرا  می اين تابلو 0
)عرض کمتر و امکان اجراي بهتر سيم بندي راخلی تابلو و نتيجتاً کاهش  Aو  Bت انتخاب شور. با توجه به مااياي تيپ 1اساس چيدمان ا ائه شده ر  پيوست شما ه )تيپ تابلو بر 1

ت و با استفاره از گلند به ازاي هر کاب  1دول شما ه )ر ج شده ر  ج IPهمچنين ر  موا ر خاص با لفظ گررر. استفاره از اين رو تيپ توصيه میمواربري و قيمت تمام شده تابلوت 

 .هاي با خروجی از باال استفاره نمور توان از چيدمان خروجی، می
4
 INDOOR 

5 OUTDOOR 
 شور. انتخاب اين نوع جنس صرفاً براي افاايش طول عمر ر  مناطق را اي  طوبت و خو رگی باال توصيه می 1

  يکمعارل جريان نامی کليد اتومات 0

 وا کيلو 12)بدون ترانس جريانت، معارل  براي انشعابا  به صو   مستقيم 3

 وا کيلو 54)بدون ترانس جريانت، معارل  براي انشعابا  به صو   مستقيم 3
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 شود.  تضمين میتوسط پيشنهاددهنده برداري هاي خريدار و مشخصات محل نصب و بهره مطابقت کاالي پيشنهادي با خواسته

 :پيشنهاد دهندهنام شرکت 

 

 مهرشرکت:

 

 تاريخ تكميل:

 

 ی مدير:نام ونام خانوادگ

 

 امضاء

 

 

  1برداري و مشخصات محل نصب و بهره هاي خريدار خواسته(: 1جدول شماره )

 يدهايقد   قطع کللداق   .12

 ياتو ينيم
KA 1□      KA121□       ش از يبKA120□ 

کلید .11

اتوماتیک

ورودی

 □KA104بيش از         □KA11      □KA 04(Ics)قطعقدرتحداقل

 کنندگيمحدودقابلیت

جرياناتصالکوتاه
 □نداشته باشد     □راشته باشد

 □نداشته باشد     □راشته باشد اناليچراغ س .10

11. 
 سه فاز ثابت خازن

 لو وا       تعدار.........يت خازن...........کيظرف 5 □راشته باشد

 □نداشته باشد

15. 
ابعار لداکثر 

 تابلو

 ....... تcmا تفاع )

 ....... تcmعرض ) .14

 ....... تcmعمق ) .11

 .............. به تابلو يسطح مقطع کاب  و ور .10

 ير ب و ور يزبانه قف  برا .13

 ايجهت نصب قف  آو
 □نداشته باشد      □راشته باشد

 □آلومينيومی            □    مسی  4و وري کاب  يهار جنس .13

 □نداشته باشد      □راشته باشد کنتو  مرجع .02

 □UVاشعهبا طلق مقاوم ر  برابر  يفلا     □تيشه سکو يبا ش يفلا      □1يتمام فلا ر ب کنتو  ينما .01

 ت ......   نگ کد ذکر با)  □ساير          □RAL7032             □RAL7035  نگ تابلو کد .00

 □PVC               □ضد زنگفلا  جنس پالك مشخصا  .01

                                                 
 .کيلو آمار باشد 12تا  1سطح اتصال کوتاه ر  مح  تابلو بين براي موا ري که  1
 .توانند از کليدهاي با قد   قطع متناسب ر  و وري و خروجی استفاره نمايندباشد شرکتهاي توزيع می KA12تر از ر  صو تی که سطح اتصال کوتاه سه فاز باال 0
 .توانند از کليدهاي اتوماتيک  با قد   قطع متناسب استفاره نمايندهاي توزيع میباشد شرکت KA04ر  صو تی که سطح اتصال کوتاه باالتر از  1
 مطالعا  با  مشترك انجام شور نصب خازن با توجه به 5

 با کف تابلو هاي زير کليد جهت  عايت فاصله بين شينه 4

 شور. باشد نماي تمام فلاي توصيه میر  صو تی که مح  نصب تابلو ر  معرض نو  مستقيم خو شيد می 1
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 مهرشرکت:

 

 تاريخ تكميل:

 

 ی مدير:نام ونام خانوادگ

 

 امضاء

 

 

  1برداري و مشخصات محل نصب و بهره هاي خريدار خواسته(: 1جدول شماره )

 بررا ي ب: مشخصا  مح  نصب و بهره

ف
ردي

 

 مقدا  والد شرح مشخصه

ف
ردي

 

 مقدا  والد شرح مشخصه

  g شتاب زمين لرزه .04 سيمه 5 -فاز 1 - نوع سيستم .05

01. 

بخش و وري  1اتصال شينه نول

بخش خروجی  0ا  به شينه 

 1توسط سازنده تابلو

- 
 □ انجام شور

 □انجام نشور
00. 

 سيستممی ناولتاژ 

 V/V 522/012 فاز به نولت/)فاز به فاز

  - 4نوع منطقه از نظر خو رگی .03  - 5نصب تابلو آلورگی محيطر جه   .03

° لداق  رماي محيط .Hz 42 11 فرکانس نامی .12
C  

° لداکثر رماي محيط .11 1 - تعدار فازهاي سيستم .10
C   

° يطمتوسط ر جه لرا    وزانه مح .m  14 ا تفاع مح  نصب از سطح ر يا .15
C  

 - موثر زمين شده --- سيستم زمين شبکه .10  ٪  طوبت نسبی .11
زمینمؤثر

 شده

                                                 
 Nشينه نول يا شينه خنثی با نمار  1

 
  PEبا نمار   شينه لفاظتیشينه ا   يا  0

  ر  مح  تابلو اطمينان کافی وجور راشته باشد.الداث سيستم ا   توسط متقاضی نه ا   و نول ر  صو تی ر خواست شور که از اتصال شي 1
 آلورگی محيطت استخراج گررر. ) اهنماي انتخاب ر جه 4از پيوست شما ه  5تا  1ر جه آلورگی  5

 وانيک با توجه به نوع منطقه ر ج گررر.تواند تحت عنوان خو رگی اکسيداسيون و خو رگی گال خو رگی می 4



 

 
 وزارت نيـرو
 شركت توانير

 عنوان دستورالعمل:

دستورالعمل تعيين الزامات، معيارهاي ارزيابي فني و 

 هاي تابلوهاي فشار ضعيف چند كنتوري مستقيم آزمون

 43 از 11 صفحة

 11 :ويرايششماره 

 1431: بهمن ماه هيخ تهيتار

 

 شود. تضمين می پيشنهاددهندهصحت کلية موارد ارائه شده در جدول فوق توسط 

 :پيشنهاد دهندهنام شرکت 

 

 مهرشرکت:

 

 تاريخ تكميل:

 

 نام ونام خانوادگی مدير:

 

 امضاء

 

 

 1(: شناسنامه کاالي پيشنهادي2جدول شماره )

  نام سازنده تابلو )نام شرکتت .1

برند، مدل و کشو   .0

 سازنده تجهياا  بکا  فته

  کليد اتوماتيک و وري

  ترانسفو ماتو  جريان

  کليد مينياتو ي

  اياوالتو 

  فيوز کرير

  خازن

  ترمينال

  مقره

 -)نماينده  سمینام فروشنده و نوع ا تباط با سازنده  .1
 عرضه کننده انحصا ي و ...ت

 

 Orderنوع و تيپ تابلو با ر ج کد سفا ش ) .5

Codeت  
فهرست خريدا ان با ذکر نام، کشو ، تا يخ و مياان  .4

 فروش
 

    ساخت تابلوسابقه کا خانه ر .1

مد  زمان گا انتی تعويض کام  تجهيا ر  صو    .0
 خرابی )از زمان تحوي ت

 

  مد  گا انتی)از زمان تحوي ت .3

  مد  و نحوه ا ائه خدما  پس از فروش .3

بررا ي و  نصب، بهرههاي  نحو  ا ائة رستو العم  .12

 ناهدا ي و چاونای آموزش

 

  لداکثر زمان تحوي  .11

  بندي نوع بسته .10

  ساير مااياي  قابتی پيشنهاري .11

  فرايند زير سازي و  نگ آمياي .15

   وش و تجهياا  جوشکا ي وفلا کا ي .14

 

                                                 
 هاي ضميمه استفاره شور. شور. ضمناً ر  صو   کمبور فضا براي ر ج مطالب، با ذکر شما ه صفحه از برگه اين جدول توسط پيشنهار رهنده تکمي  می 1
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 شود. می تضمين، توسط پيشنهاددهنده مطابقت کاالي پيشنهادي با کلية مشخصات اجباري مورد نظر خريدار

 :پيشنهاد دهندهنام شرکت 

 

 مهرشرکت:

 

 تاريخ تكميل:

 

 نام ونام خانوادگی مدير:

 

 امضاء

 

 

  مشخصا  اجبا ي: ت1) جدول شما ه

ف
 ري

 

 سطح يا نوع اجبا ي والد شرح مشخصه

 V 522/012 ت )براي تابلوتUnولتاژ نامی )  .1

 V 552 لداکثر ولتاژ سيستم  .0

 V 522 ت )براي تجهياا  راخ  تابلوتUeمی )ولتاژ عملکرر نا  .1

 V 132 ت )براي تجهياا  راخ  تابلوتUiولتاژ عايقی نامی )  .5

4.  
ت )براي Uimp) تحم  ر  برابر موج ضربه قاب  ولتاژلداق  

 متر از سطح ر يا 0222تابلوت ر  ا تفاع 
kV 1 

1.  
ت )براي شينه Icwلداق  جريان قاب  تحم  کوتاه مد  نامی )

 ابلوتاصلی ت
kA 

مند ج ر   و وريبرابر با قد   قطع کليد اتوماتيک 

 ت1)جدول شما ه 

 mm 4/4 1لداق  فاصله هوايی عايقی  .0

 mm 4/10 0لداق  فاصله خاشی عايقی  .3

 V 1332 1تحم  ولتاژ با فرکانس شبکه به مد  يک رقيقه  .3

 نسی کليد سر خورنوع موسوم به زيم - نوع قف  ر ب قسمت خروجی و ر ب قسمت کنتو تابلو  .12

11.  
 5يا قابقابليت پلمپ يا قف   وبند فلاي بخش خروجی تابلو 

   4کليدهاي مينياتو ي خروجی 
 الاامی است -

10.  

برق سلول و وري عدم امکان بی بقابليت پلمپ يا قف  ر 

و يا  و ورينمورن کنتو /کنتو ها )از طريق کليد اتوماتيک 

 اياوالتو هات توسط مشترکين 

 استالاامی  -

 الاامی است - جوشی بورن اسکلت فلاي تابلو براي تابلوهاي ريوا ي  .11

 الاامی است - بيرونی هايلبه رو خم بورن فريم تابلو  .15

                                                 
وساي  ر  نظر گرفته شده براي کا بررهاي صنعتی عموماً جهت INSO 12103-1 )براساس استاندا ر  1با ر جه آلورگی  INSO 12103-1 استاندا ر  1از جدول  1بر اساس  ريف  1

 باشند، الزم به ذکر است ر  اين قسمت ر جه آلورگی محيط کوچک راخ  تابلو مد نظر می باشد.ت می 1محيطی با ر جه آلورگی  ر استفاره 

  1با ر جه آلورگی  INSO 12103-1استاندا ر  0بر اساس  جدول   0

 INSO 12103-1استاندا ر   3ساس  جدول  بر ا 1

استفاره از اين قاب بايد مستندا   با توجه به اين که استفاره از قاب کليد مينياتو ي غير استاندا ر يکی از عوام  اصلی آتش سوزي ر  قسمت خروجی تابلو می باشد، ر  صو   5

  گررر. ائها آتش  و الزم توسط سازنده مبنی بر مقاوم بورن ر  برابر لرا  

 .باشد ايشان وجور نداشته و فقط زبانه کليد ر  رسترسمينياتو ي توسط مشترکين  امکان تعويض کليد پس از قف  يا پلمپ   به نحوي که 4
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 شود. می تضمين، توسط پيشنهاددهنده مطابقت کاالي پيشنهادي با کلية مشخصات اجباري مورد نظر خريدار

 :پيشنهاد دهندهنام شرکت 

 

 مهرشرکت:

 

 تاريخ تكميل:

 

 نام ونام خانوادگی مدير:

 

 امضاء

 

 

  مشخصا  اجبا ي: ت1) جدول شما ه

ف
 ري

 

 سطح يا نوع اجبا ي والد شرح مشخصه

14.  
بر اساس ر جه آلورگی   1لداق  ر جه لفاظت مو ر نياز

 ت 1محيط و موقعيت نصب تابلو مند ج ر  جدول شما ه )

   IP41 نصب ر  فضاي بسته -

 فضاي بازنصب ر  
IP43 کمتر و 1براي ر جه آلورگی 
IP53  5براي ر جه آلورگی 

11.  
 Ik=10نصب ر  فضاي باز   مکانيکی )قسمت هاي فلاي بدنهت  لداق  ر جه لفاظت

 Ik=07نصب ر  فضاي بسته 

 پور ي الکترواستاتيکی - نوع پوشش  نگ بدنه تابلو  .10

  32  ميکرون 0پوشش  نگ تابلولداق  ضخامت   .13

 mm 4/1 هاي مو ر استفاره قضخامت و لداق    .13

02.  

ها با جائيا  )رياگرام جانمايی تجهياا  و رياگرام  ها ائه نقش

بندي همراه با شما ه گذا ي  و نقشه سيم تک خطی الکتريکی

 تها ها و مقاطع آن سيم

 الاامی است -

01.  
شرايط لداق  مد  زمان گا انتی تعويض کام  بدنه تابلو ر  

 بررا ي مناسبنصب و بهره 
 1 سال

 0 سال از زمان تحوي  مد  زمان گا انتی تعويض قطعا لداق    .00

 12 سال مد  زمان خدما  پس از فروشلداق    .01

 04 سال مفيد تابلو طول عمر  .05

 الاامی است - نصب قالب مناسب جهت سهولت لم  و نق   .04

 الاامی است - نصب گوشوا ه نصب براي تابلوهاي  وکا   .01

 الاامی است - و وري به صو   فلاي ت خطر  وي ر بصب عالمن  .00

 الاامی است - ر ب تابلو باروام وخوانا وي نصب پالك  مشخصا   .03

° 1محدوره رماي عملکرر ر  جريان نامی  .03
C 52 +≤  04 ≥محدوره رما- 

° متوسط ر جه لرا    وزانه محيط براي عملکرر عاري تابلو  .12
C 14+ 

                                                 
 باشد.ر جه لفاظت مو ر اشا ه با لحاظ کليه شرايط نصب )از جمله نصب کاب ، گلند و ....ت می 1

 برابر لداق  ضخامت بيشتر باشد. 4/1لداکثر ضخامت نبايد از  11-520 ه مطابق با استاندا ر توانير به شما 0

هاي الزم توسط سازند  تابلو، جهت تضمين کا کرر مناسب تابلو مطابق شرايط مح  نصب آن  ت اعداري خا ج از محدور  فوق اعالم نمور، ا ايه تأييديه1چنانچه خريدا  ر  جدول )1

 الاامی است.



 

 
 وزارت نيـرو
 شركت توانير

 عنوان دستورالعمل:

دستورالعمل تعيين الزامات، معيارهاي ارزيابي فني و 

 هاي تابلوهاي فشار ضعيف چند كنتوري مستقيم آزمون

 43 از 13 صفحة

 11 :ويرايششماره 

 1431: بهمن ماه هيخ تهيتار

 

 شود. می تضمين، توسط پيشنهاددهنده مطابقت کاالي پيشنهادي با کلية مشخصات اجباري مورد نظر خريدار

 :پيشنهاد دهندهنام شرکت 

 

 مهرشرکت:

 

 تاريخ تكميل:

 

 نام ونام خانوادگی مدير:

 

 امضاء

 

 

  مشخصا  اجبا ي: ت1) جدول شما ه

ف
 ري

 

 سطح يا نوع اجبا ي والد شرح مشخصه

° 1محدوره ر جه لرا   عملکرر  .11
C 

 -04 ≥محدوره رما  ≥+ 44

تبصره : چنانچه تابلو براي منطقه آب وهوايی خاص 

شور محدوره  )سررسير ، گرمسيريا معتدلت تهيه می

کا ي فوق با توجه به استاندا ر مربوطه قاب  تغيير 

 خواهد بور.

10.  
محدوره ر جه لرا   قاب  تحم  تابلور  انبا ش و لم  و 

 0نق 
°
C 02 +≤  52 ≥محدوره رما- 

 m 02221 لداکثر ا تفاع قاب  نصب از سطح ر يا  .11

15.  
اي ر  باال و تعبيه ر يچه هواکش طبيعی به صو   پانچ کرکره

 پايين تابلو
 الاامی است -

 الاامی است  5استفاره از فيلتر پشت هواکش  .14

11.  
تعبيه مح  قرا گيري نقشه رياگرام تک خطی  وي سمت 

 بخش و وري تابلو راخلی ر ب
 ی استالاام -

10.  
  قمی 1سريال لداق   شما ه فرمت

- 
رو  قم سمت چپ سال و چها   قم بعدي شما ه 

 سريال سازنده

13.  

به صو   خوانا و باروام و  اطالعا  پالك مشخصا  تابلو

 شام :مقاوم ر  برابر تابش خو شيد)اشعه فرا بنفشت لداق  
 نام شرکت توزيع برق -
 نام سازنده يا نام تجا ي آن -
 ه سريالشما  -
- IPxx 

 ل ساخت سا -
 نامی جريان -
 ولتاژ نامی -
 10121INSO-1 شما ه استاندا ر -

 آر س و تلفن سازنده تابلو-

 است الاامی -

                                                 
1
 Operation range 
2
 Storage range 

 گيرند بايد برابر توافق سازنده و خريدا  عم  شور. متر از سطح ر يا قرا  می 0222براي تجهياا  الکترونيکی که ر  ا تفاع باالتر از  1

 و افاايش رما  ا همامان پوشش رهد  IPبا تراکم مناسب که الااما  آزمون هاي 5



 

 
 وزارت نيـرو
 شركت توانير

 عنوان دستورالعمل:

دستورالعمل تعيين الزامات، معيارهاي ارزيابي فني و 

 هاي تابلوهاي فشار ضعيف چند كنتوري مستقيم آزمون

 43 از 15 صفحة

 11 :ويرايششماره 

 1431: بهمن ماه هيخ تهيتار

 

 شود. می تضمين، توسط پيشنهاددهنده مطابقت کاالي پيشنهادي با کلية مشخصات اجباري مورد نظر خريدار

 :پيشنهاد دهندهنام شرکت 

 

 مهرشرکت:

 

 تاريخ تكميل:

 

 نام ونام خانوادگی مدير:

 

 امضاء

 

 

  مشخصا  اجبا ي: ت1) جدول شما ه

ف
 ري

 

 سطح يا نوع اجبا ي والد شرح مشخصه

13.  

هاي سيانال براي تابلوهاي را اي چراغ سيانال: نصب چراغ

ز ر،  بخش و وري با  عايت ترتيب  نگ قرما، بر  وي ر ب

 Tو  Sو  Rبا فازهاي  تناظرمسبا از چپ به  است به ترتيب 

 الاامی است -

52.  

براي تابلوهاي را اي چراغ سيانال: تغذيه هر چراغ سيانال از 

هاي اصلی هم  نگ خور چراغ سيانال و با لفاظت کليد شينه

 آمار 5يا  0مينياتو ي 

 الاامی است -

 cm 32 ها لداکثرعرض ر ب  .51

 الاامی است - 1الي مناسبها و  وبندها به صو   يک لناه با لوبنصب ر   .50

 الاامی است - هاي تابلو به هناام باز و بسته نمورنها و  وبندبعدم لرزش ر   .51

55.  
وجور بست کاب  متناسب با سطح مقطع کاب  و وري ر  

 بخش و وري تابلو براي تابلو هاي توکا 
 الاامی است -

54.  
استفاره از گلند متناسب با سايا کاب  و وري براي تابلوهاي 

 ريوا ي  وکا  و ايستاره
 الاامی است -

51.  
هاي مناسب ر  خروجی براي تابلوهاي  و کا  استفاره از گلند

 و ايستاره
 الاامی است -

50.  
و وري )ر  بخش ر  تک يا سه پ  اياوالتو  نصب کليدهاي 

 هم آمار با ر خواست انشعاب مشترك مسير فازت
 الاامی است -

53.  

Cنوع  0پ هنصب کليدهاي مينياتو ي تک يا س
آمار با و هم 1

ر خواست انشعاب مشترك ر  بخش خروجی براي انشعابا  

 آمار و کمتر  42

 الاامی است -

                                                 
تابلو رچا  مشک  نشور می توان از ر بها به صو   رو لناه  IPسانتی متر باشد با استفاره از ستون به صو تی که  32بيشتر از ر  لالتی که عرض سلول مربوط به بخش کنتو   1

 استفاره می شور.
نيازي به جداسازي يا قطع  TN-C-Sهاي جداسازي يا قطع شور. همچنين ر  سيستم PEN، نبايد هاري TN-Cر  سيستم   INSO 12103-1از استاندا ر 1-0-5-3بر اساس بند  0

اتصال شينه »شرکت توزيع ر خواست  1از جدول شما ه  01و ر   ريف  شورالداث سيستم ا   توسط متقاضی انجام نمیچنانچه به هر رلي  معهذا هاي نول )خنثیت نيست، هاري

د ر  نتوانمی ها شرکتنول، اين ه امکان برقدا  بورن هاري نول و يا امکان بروز اتفاق قطع با توجه ب،  ا نداشته باشد« نول بخش و وري به شينه ا   بخش خروجی توسط سازنده تابلو

هاي فاز و نيا ت )به منظو  اطمينان از عدم قطع هاري نول قب  از قطع هاري3P+N)ت يا سه پ  با نول 1P+Nصو   تشخيص، ر  کليد مينياتو ي خروجی از کليد تک پ  با نول )

 ت.1مرجع شما ه  2-013فازت استفاره نمايند.)با استنار به بند ل قب  از وص  مجدر هاريوص  مجدر هاري نو

جريان مصرفی متقاضی  ا راشته و شرکت توزيع نيروي برق مسئوليتی بابت لفاظت تجهياا  و افرار بعد از نقطه تحوي  ندا ر و  خروجی نقش محدورکنندهبخش کليد مينياتو ي  1

 هاي توزيع نيروي برق به مشترك و نيا سازمان نظام مهندسی استان مربوطه اطالع  سانی شور. تبايد مراتب توسط شرک



 

 
 وزارت نيـرو
 شركت توانير

 عنوان دستورالعمل:

دستورالعمل تعيين الزامات، معيارهاي ارزيابي فني و 

 هاي تابلوهاي فشار ضعيف چند كنتوري مستقيم آزمون

 43 از 11 صفحة

 11 :ويرايششماره 

 1431: بهمن ماه هيخ تهيتار

 

 شود. می تضمين، توسط پيشنهاددهنده مطابقت کاالي پيشنهادي با کلية مشخصات اجباري مورد نظر خريدار

 :پيشنهاد دهندهنام شرکت 

 

 مهرشرکت:

 

 تاريخ تكميل:

 

 نام ونام خانوادگی مدير:

 

 امضاء

 

 

  مشخصا  اجبا ي: ت1) جدول شما ه

ف
 ري

 

 سطح يا نوع اجبا ي والد شرح مشخصه

53.  
پ ت براي غير قاب  تنظيم )سه MCCBنصب کليد اتوماتيک 

 آمار سه فاز 04انشعابا  
 الاامی است -

 الاامی است - تعبيه ترمينال  يلی ر  خروجی براي فاز و نول  .42

 الاامی است - کليدهاي مينياتو ي بر  وي پ  مناسب نصب  .41

 الاامی است - چيدمان کليدهاي مينياتو ي از چپ به  است و از باال به پايين  .40

 الاامی است - ها از چپ به  است و از باال به پايينچيدمان کنتو   .41

45.  
استفاره از راکت خالی ر  بخش خروجی تابلو متناسب با 

 Dو  Cه ر  تيپ انشعابا  ر خواست شد
 الاامی است -

 الاامی است - تعبيه تجهياا  بر  وي صفحه نصب مناسب  .44

41.  

استفاره از فيوز سراميکی)کريرت سه فاز با جريان نامی متناسب 

 با ظرفيت خازن براي هرخازن سه فاز با لداق  قد   قطع 

kA11  

 الاامی است -

.....................      ........ تW) يوز مو ر استفاره فلداکثر تلفا    .40
*

5 

43.  
نصب خازن ر  و وري )ر  صو   ر خواست ر  جدول 

 تت 1شما ه )
 الاامی است -

 الاامی است - از شينه بعد از کليد اصلی تغذيه خازن  .43

 الاامی است - هاي و وري  کاب اتصال براي  استاندا ر کابلشواستفاره از   .12

11.  

از  وبروت از باال به پايين، از هاي باسبا )نااه  شينه گذا ي نشانه

 به صو  : بيرون به راخ  و از چپ به  است

 1مشکی :L3 فازو  ز ر :L2 فاز، قرما: L1 فاز 

  الاامی است -

 الاامی است - 0ا  : ز ر با نوا  سباآبی و نول: گذا ي  نشانه  .10

 الاامی است - 1هاها مطابق  نگ بندي شينه نگ بندي سيم  .11

 الاامی است - 102وشش شرينک لرا تی با تحم  لرا تی استفاره از پ  .15

                                                 
 ت4مرجع شما ه  1-0-1بند پ  0ها تبعيت کند . )بر اساس تبصره هارير  تابلوهاي برق بايد از  نگ عايق  ها  نگ شينه 1

 است.کاب  انتخاب شده بندي نول نول تابلو بر اساس  نگ  بندي شينه جهت لفظ ايمنی  نگ0

ر   نگ انتخابی براي تشخيص فازها توضيح اين که  .می باشد ا  : ز ر با نوا  سبا: مشکی، نول: آبی و L3 فازر، ز : L2 فاز، قرما: L1 فازها به قرا  ها و سيم نگ عايق کاب  1

بند  1)تبصره  ها انتخاب شده است.ها و سيمهاي فوق براي عايق کاب ر  لال لاضر،  نگ هاتوليد کاب با توجه به شرايط  با موا ر فوق تفاو  را ر، ليکن  IEC 60227-1استاندا ر 

 .ت4مرجع شما ه  1-0-1پ 



 

 
 وزارت نيـرو
 شركت توانير

 عنوان دستورالعمل:
دستورالعمل تعيين الزامات، معيارهاي ارزيابي فني و 

 ضعيف چند كنتوري مستقيمهاي تابلوهاي فشار  آزمون

 34 از 17 صفحة
 01 :ويرايششماره 

 1396: بهمن ماه هيخ تهيتار

 

 شود. تضمين مي، توسط پيشنهاددهنده اجباري مورد نظر خريدارمطابقت كاالي پيشنهادي با كلية مشخصات 

 :پيشنهاد دهندهنام شركت 
 

 مهرشركت:
 

 تاريخ تكميل:
 

 نام ونام خانوادگي مدير:
 

 امضاء
 

 

  مشخصات اجباري: )3( جدول شماره

ف
ردي

 سطح يا نوع اجباري واحد شرح مشخصه 

 ها درجه سانتيگراد در تمام طول شينه

65. 
(گلند) كابل و محل اتصال  حداقل فاصله بين بست نگهدارنده

 cm اصلي ورودي  كابل مسي به كليد
 15 آمپر 200تا براي تابلو 
 20 آمپر و باالتر 200 براي تابلو

66. 
(گلند)  كابل و محل اتصال  فاصله بين بست نگهدارندهحداقل 

 cm اصلي ورودي كابل آلومينيومي به كليد
 20 آمپر 200تا  براي تابلو
 25 آمپر و باالتر 200 براي تابلو

 الزامي است - 1استفاده از شينه كمكي به صورت ثابت در زير كليد اتوماتيك .67

68. 
فازهاي مختلف بر روي كليد استفاده از جداساز بين شينه هاي 

 اتوماتيك
 الزامي است -

69. 
توسط سيم مسي بافته  بدنهتابلو به  يرها و روبندهااتصال د

 2mm 10سطح مقطع  حداقل با شده
 الزامي است -

 mm2 1 هاي مسي سيگنال تابلو حداقل مقطع سيم .70
 mm2 5/1 هاي ولتاژي كنتور مرجع حداقل مقطع سيم .71

72. 
كنتور  هاي مسي ارتباطي ترانس جريان سيمحداقل مقطع 

 mm2 5/2 مرجع

 mm2 6 آمپر  32هاي مسي انشعابات تا  حداقل مقطع سيم .73

 mm2 10 آمپر 50هاي مسي انشعابات  حداقل مقطع سيم .74
 mm2 16 آمپر 75مسي انشعابات سه فاز  هاي حداقل مقطع سيم .75
 هم مقطع با نول ورودي mm2 2حداقل مقطع سيم مسي اتصال شينه ارت به نول .76
 Ur/Ui( V 690/400هاي مصرفي فشار ضعيف ( سيم حداقل سطح ولتاژ .77
 الزامي است - هاي داخل تابلو مناسب براي سيمسر سيم استفاده از شماره  .78

79. 
 ،استفاده از سرسيم مناسب از لحاظ سايز و اندازه و نوع

 ها يا قلع اندود كردن سيم هاي داخل تابلو سيم اناسب بتم
 الزامي است -

 الزامي است - 3هاي ضد اشتعال ها در داخل كانال قرار گرفتن كليه سيم .80

                                                 
  باشد. باشد استفاده از مقره الزامي مي cm10 در صورتي كه طول شينه بيش از 1
)، سيم مسي اتصال A200(با حداكثر جريان نامي تابلو   D و Cها وجود دارد. براي تابلوهاي تيپ امكان اتصال شينه ارت و نول با شينه هم مقطع با اين شينه Bو Aدر تابلوهاي تيپ  2

 PVC)(براي سيم مسي با هادي  INSO 12103-1استاندارد  5ول شماره هادي حفاظتي بر اساس جدحداقل سايز  شينه ارت به نول نبايد كمتر از سطح مقطع هادي نول ورودي باشد.

 باشد. مي A 200In=  ،mm2 35و براي A 160In=، mm225براي  ، A125≤In≤ A75 ،mm216، براي mm210آمپر 63) كليد اتوماتيك Inبراي تابلو با جريان نامي(
٣Flame Retardent 



 

 
 وزارت نيـرو
 شركت توانير

 عنوان دستورالعمل:

دستورالعمل تعيين الزامات، معيارهاي ارزيابي فني و 

 هاي تابلوهاي فشار ضعيف چند كنتوري مستقيم آزمون

 43 از 18 صفحة

 11 :ويرايششماره 

 1431: بهمن ماه هيخ تهيتار

 

 شود. می تضمين، توسط پيشنهاددهنده مطابقت کاالي پيشنهادي با کلية مشخصات اجباري مورد نظر خريدار

 :پيشنهاد دهندهنام شرکت 

 

 مهرشرکت:

 

 تاريخ تكميل:

 

 نام ونام خانوادگی مدير:

 

 امضاء

 

 

  مشخصا  اجبا ي: ت1) جدول شما ه

ف
 ري

 

 سطح يا نوع اجبا ي والد شرح مشخصه

31.  

 الزامات رعايت فني ارزيابي معیارهای سايرو و کلیدها

هایابالغيويادستورالعملمطابقبا)تجهیزاتداخلتابلو

 1استانداردهایمربوطه(

 استالزامي-

30.  

 را ا بورن گواهی مطابقت با استاندا رهاي توليد از شو اي

)با ا ايه رکت توانير ا زيابی و مطابقت با استاندا رهاي توليد ش

مدا ك مستندا  مربوط به اجااي راخلی تابلو و و مدا ك 

 ت 0ز آزمايشااه معتبرتصديق طرالی ا

 الاامی است -

31.  
ا ائه گواهی تاييد صالليت را اي تا يخ اعتبا  از شرکت 

 توانير ر  خصوص تابلوهاي سنجش 
 الاامی است -

35.  

ينياتو ي را اي مهر استفاره از سيم، مقره، راکت و کليدهاي م

سازمان ملی استاندا ر ايران )کليه تجهياا  را اي استاندا ر 

 اجبا يت

 الاامی است -

 الاامی است - را هاي لباببسته بندي تابلوها با استفاره از نايلون  .34

 شينه

مسيتخت - شينهو نوع جنس   .31

9/99 % ر جه خلوص مس  .30

33.  
لداق  سطح مقطع 

 لختهاي مسی  شينه

 یاصل

mm
2 

      .............................*1

0*.............................       نول و ا  

1*.............................       کمکیتشينه ) اتصال به کليد

الزامياست - ها لبه گرر شدن مح  برش شينه  .33

32.  
حم  قد   اي مناسب بات هاي اتکايی استوانه استفاره از مقره

 هاي اصلی و نول  اتصال کوتاه تابلو براي شينه
الزامياست -

 mm 11 هاي اتکايی  لداق  فاصله خاشی مقره  .31

30.  
استفاره از پيچ و مهره مجاا به ازاي هر و وري يا خروجی بر 

 ها  وي شينه
الزامياست -

                                                 
 باشند. گيري و ... می هاي جريان، وساي  اندازه ها، کليدهاي اتوماتيک، فيوزها، کليدفيوزها، کليدهاي مينياتو ي، ترانس اين تجهياا  شام  شينه1

 باشد. يا مو ر تأييد شو اي ا زيابی توانير می ILACهاي معتبر بين المللی عضو منظو  از آزمايشااه معتبر، آزمايشااه0



 

 
 وزارت نيـرو
 شركت توانير

 عنوان دستورالعمل:
هاي ارزيابي فني و دستورالعمل تعيين الزامات، معيار

 هاي تابلوهاي فشار ضعيف چند كنتوري مستقيم آزمون

 34 از 19 صفحة
 01 :ويرايششماره 

 1396: بهمن ماه هيخ تهيتار

 

 شود. تضمين مي، توسط پيشنهاددهنده مطابقت كاالي پيشنهادي با كلية مشخصات اجباري مورد نظر خريدار

 :پيشنهاد دهندهنام شركت 
 

 مهرشركت:
 

 تاريخ تكميل:
 

 نام ونام خانوادگي مدير:
 

 امضاء
 

 

  مشخصات اجباري: )3( جدول شماره

ف
ردي

 سطح يا نوع اجباري واحد شرح مشخصه 

 كنتور مرجع
 الزامي است - سرسيم كنتور مرجعگذاري  كد .93
 الزامي است - استفاده از ترانس جريان متناسب با آمپراژ كل تابلو .94

بعد از كليد كل وروديقرار گرفتن ترانس جريان كنتور مرجع .95
 الزامي است - بر روي شينه اصلي

 در بخش كنتورصرفاً  - مرجعنصب كنتور محل  .96
 كليد اتوماتيك 

)Ics(كليـدبرداري نـامياتصال كوتاه بهرهحداقل قدرت قطع  .97
 V 400در ولتاژ نامي

kA16 

 kA پيك ظرفيت وصل اتصال كوتاه .98
Ics×7/1  آمپر 250تا 

Ics×2 آمپر 630تا  300از 
 (فيكس) ثابت - نوع تنظيمات رله هاي اضافه بار و اتصال كوتاه كليد .99

 3 - كليد 1هاي تعداد قطب.100
 دستي - ليدمكانيزم قطع و وصل ك.101
 مسي با روكش نقره - جنس كنتاكتهاي قطع و وصل.102

103.
بر  حداقل تعداد عملكرد الكتريكي

(عملكرد با اساس جريان نامي كليد
 2)جريان

 آمپر 100كمتر و مساوي 
 مرتبه

1500 

 1000 آمپر 630تا  125آمپر از 

104.
بر  مكانيكي حداقل تعداد عملكرد

(عملكرد  اساس جريان نامي كليد
 3دون جريان)ب

 آمپر 100كمتر و مساوي 
 مرتبه

8500 

 7000 آمپر 315تا  آمپر 125از 
 4000 آمپر 630تا  آمپر 350از

  4ترانسفورماتور جريان
 FS 5 0.5 - كالس دقت.105
 VA 5/2 توان مصرفي.106

                                                 
١ Pole 

  INSO 4835-2استاندارد 8بر اساس جدول  2
 INSO 4835-2استاندارد  8بر اساس جدول  3
 كنتور مرجعبراي  4



 

 
 وزارت نيـرو
 شركت توانير

 عنوان دستورالعمل:
دستورالعمل تعيين الزامات، معيارهاي ارزيابي فني و 

 ضعيف چند كنتوري مستقيمهاي تابلوهاي فشار  آزمون

 34 از 20 صفحة
 01 :ويرايششماره 

 1396: بهمن ماه هيخ تهيتار

 

 شود. تضمين مي، توسط پيشنهاددهنده پيشنهادي با كلية مشخصات اجباري مورد نظر خريدارمطابقت كاالي 

 :پيشنهاد دهندهنام شركت 
 

 مهرشركت:
 

 تاريخ تكميل:
 

 نام ونام خانوادگي مدير:
 

 امضاء
 

 

  مشخصات اجباري: )3( جدول شماره

ف
ردي

 سطح يا نوع اجباري واحد شرح مشخصه 

 A 5 جريان ثانويه.107
 كليد مينياتوري

 1حداقل تعداد عملكرد .108
 الكتريكي

 مرتبه
1500 

 8500 مكانيكي

109.
بر   استفاده از بست انتهايي جهت مهار كليدهاي مينياتوري

 روي ريل مناسب
 الزامي است -

 بخش كنتور 

110.
تا  40 نسبت درب شيشه خور يا طلق دار در صورت انتخاب

درصدي مساحت طلق يا شيشه نسبت به مساحت درب  60
 بخش كنتور

 الزامي است %

 الزامي است - IPاستفاده از نوار درزگير دور طلق يا شيشه جهت رعايت .111

 الزامي است - استفاده از صفحات نگهدارنده براي قرار گرفتن كنتور.112

113.
تمام سيم بندي ها قبل از كنتور  عدم دسترسي مشترك به

پ و يا ساير تمهيدات منجر به عدم دسترسي م(امكان پل
 مشترك) 

 الزامي است -

 cm 80 حداكثر عرض درب قسمت كنتور.114
 5دستگاه حداكثر تعداد كنتورهاي هر رديف در هر سلول.115

116.
هاي  ايجاد دريچه هاي متناسب در صفحه نگهدارنده براي سيم

 صفحه براي هر كنتورخروجي از پشت 
 الزامي است -

 cm10 حداقل فاصله صفحه نگهدارنده كنتور تا درب تابلو.117
 خازن

 +10تا  -5 % حداكثر محدوده خطاي ظرفيت خازني.118

119.
حداكثر تانژانت زاويه تلفات در ترمينال خازن (بدون كابل 

 ارتباطي)
- 4-10×5 

 100,000 ساعت حداقل طول عمر مورد انتظار.120
 24دقيقه در هر  30در  Un15/1ساعت يا  8در  VUn1/1 حداقل اضافه ولتاژ مجاز.121

                                                 
 INSO 4835-2استاندارد 8بر اساس جدول  1



 

 
 وزارت نيـرو
 شركت توانير

 عنوان دستورالعمل:
دستورالعمل تعيين الزامات، معيارهاي ارزيابي فني و 

 ضعيف چند كنتوري مستقيمهاي تابلوهاي فشار  آزمون

 34 از 21 صفحة
 01 :ويرايششماره 

 1396: بهمن ماه هيخ تهيتار

 

 شود. تضمين مي، توسط پيشنهاددهنده مطابقت كاالي پيشنهادي با كلية مشخصات اجباري مورد نظر خريدار

 :پيشنهاد دهندهنام شركت 
 

 مهرشركت:
 

 تاريخ تكميل:
 

 نام ونام خانوادگي مدير:
 

 امضاء
 

 

  مشخصات اجباري: )3( جدول شماره

ف
ردي

 سطح يا نوع اجباري واحد شرح مشخصه 

دقيقه يا  5در  Un2/1ساعت در تمام طول عمر يا 
Un3/1  بار در طول عمر 200دقيقه،  1در 

AIn برداري مداوم حداقل اضافه جريان در بهره.122
13/1 

 پروپيلنفيلم پلي   2نوع عايق (دي الكتريك).123

 مثلث - نوع اتصال فازها.124
 الزامي است - وجود مقاومت تخليه.125

126.
پر كردن محفظه اتصال باالي خازن با رزين جامد شونده براي 
تأمين استحكام مكانيكي الزم، آب بندي مناسب و عدم هر 

 گونه ترك و شكستگي در طول مدت عمر خازن
 الزامي است -

 آلومينيوم - جنس بدنه.127

 
 

 
 

 

                                                 
1 In د محاسبه شود.يخازن با يو ولتاژ نام يت ناميخازن در ظرف يان ناميجر 
 استفاده شود. Detunedدر صورت وجود هارمونيك حتماً از فيلتر  2



 

 
 وزارت نيـرو
 شركت توانير

 عنوان دستورالعمل:

دستورالعمل تعيين الزامات، معيارهاي ارزيابي فني و 

 هاي تابلوهاي فشار ضعيف چند كنتوري مستقيم آزمون

 43 از 22 صفحة

 11 :ويرايششماره 

 1431: بهمن ماه هيخ تهيتار

 

 شود. تضمين می پيشنهاددهندهصحت کلية موارد ارائه شده در جدول فوق توسط 

 :پيشنهاد دهندهنام شرکت 

 

 مهرشرکت:

 

 تاريخ تكميل:

 

 نام ونام خانوادگی مدير:

 

 امضاء

 

 

 

 

 

 مشخصات فنی پيشنهادي و امتيازدهی کاال :(3جدول شماره )

 واحد شرح مشخصه رديف
روش 

 امتيازدهی

مقدار 

 پيشنهادي
 امتياز

ضريب 

 وزنی

امتياز 

 نهايی

   14%  1-1-5بند  --- و  ضايت بهره بررا  فروشندهسوابق   1

   3%  0-1-5بند  --- مشخصا  بسته بندي کاال  0

   8%  1-1-5بند  --- گا انتی، آموزش و خدما  پس از فروش  1

5  
از  ها کيفيت و آزمونمديريت  هاي ا ائه گواهينامه

 را  تيمراجع صالل
   11%  5-1-5بند  ---

   45%  4-1-5بند  --- مشخصا  مربوط به اسکلت و بدنه تابلو  4

   15%  1-1-5بند   باالتر از ر خواست خريدا  IP ساخت تابلو با  1

   15%  0-1-5بند  --- تابلو و وريکليد اتوماتيک  مشخصا  مربوط به  0

   %122 جمع                                                                    



 

 
 وزارت نيـرو
 شركت توانير

 عنوان دستورالعمل:

دستورالعمل تعيين الزامات، معيارهاي ارزيابي فني و 

 هاي تابلوهاي فشار ضعيف چند كنتوري مستقيم آزمون

 43 از 24 صفحة

 11 :ويرايششماره 

 1431: بهمن ماه هيخ تهيتار

 

 

 

 نحوة محاسبة امتيازهاي فنی -3-4
 باشد. ت باشد، کسب امتياز منوط به ا ائه مستندا  معتبر مربوطه می1)چنانچه ارعاي سازنده بيش از مقارير اجبا ي جدول شما ه  توجه:

 بردار و رضايت بهره فروشنده سوابق -3-4-1
 لداکثر امتياز سوابق فروشنده و  ضايت بهره بررا   ريف

 14 ا ائه سابقه فروش تابلو فشا  ضعيف ر  ايران .1

 1 ا ائه سابقه فروش تابلو فشا  ضعيف ر  خا ج از کشو   .0

گداا   گاا ت با توجه به سوابق استفاره از محصول ر  شرکت مناقصده بررا  )مناقصه  ضايت بهره .1

 هاي توزيع با ا ائه گواهی معتبر يا ريار شرکت
15 

 3 کيفيت و کفايت اسنار ا ائه شده .5

 باشد. می 122باشد. لداکثر امتياز  می 12امتياز نهايی مجموع امتيازا  کسب شده از جدول فوق به اضافه 

 

 مشخصات بسته بندي کاال -3-4-2
 لداکثر امتياز معيا   ريف

 12 استفاره از فوم مناسب ر  بسته بندي .1

 12 لاوي مشخصا  کام  labelراشتن  .0

 12 بندي مشخصا  فروشنده شام  نام، آر س و تلفن تماس  وي بسته .1

 12 شده ر ج نام سازنده بر وي قطعا  اصلی مطابق با کاتالو  ا ائه .5

 باشد. می 12امتياز نهايی مجموع امتيازا  کسب شده از جدول فوق به اضافه 

 

 گارانتی، آموزش و خدمات پس از فروش -3-4-4
 

 لداکثر امتياز معيا   ريف

)به ازاي  شرايط نصب و بهره بررا ي مناسبتعويض کام  بدنه تابلو ر   مد  گا انتی تابلو .1

 سال اضافیت 5امتياز، لداکثر  4/0ال، هر سال اضافی عالوه بر سه س
12 

 4/0)به ازاي هر سال اضافی عالوه برروسال، از زمان تحوي  مد  گا انتی تعويض قطعا  .0

 سال اضافیت 5امتياز، لداکثر 
12 

 4 بررا ي و ناهدا ي ا ائه آموزش نصب، بهره .1

امتياز،  0ه سال، پشتيبانی و خدما  پس از فروش ) به ازاي هر سال اضافی عالوه بر ر .5

 سال اضافیت 4لداکثر 
12 

 باشد. می 12امتياز نهايی مجموع امتيازا  کسب شده از جدول فوق به اضافه 



 

 
 وزارت نيـرو
 شركت توانير

 عنوان دستورالعمل:

دستورالعمل تعيين الزامات، معيارهاي ارزيابي فني و 

 هاي تابلوهاي فشار ضعيف چند كنتوري مستقيم آزمون

 43 از 23 صفحة

 11 :ويرايششماره 

 1431: بهمن ماه هيخ تهيتار

 

 

 

 دار تيها از مراجع صالح کيفيت و آزمون مديريتهاي  ارائه گواهينامه -3-4-3

 تابلوهداي فشدا  ضدعيف   ر  مدو ر  را اي تدا يخ اعتبدا  مشخصداً    ي آزمون ها هيدييتأ ي ا ائه، آزمون  گواهی منظو  از

از يکی از مراجع آزمايشااهی و کنترل کيفيت به شرح زير است که به تناسدب   آزارير فضا نصب وشنايی معابر براي 

 ور:ش یامتيازها تعيين مهاي ذي  ا ائه گواهينامه

 امتياز عنوان  ريف

1. 
 ILAC 02به تTraceable)قاب   ريابی لمللی ا بينهاي مستق  ومعتبر  آزمايشااه

0. 
 14 هاي مرجع راخ  کشو    آزمايشااه

1. 
 4 ا ائه گواهی مديريت کيفيت  

 .ورش یمجمع  12امتياز فوق با عدر 

 

 مشخصات مربوط به اسکلت و بدنه تابلو -4-3-5
 امتیازحداکثر معیار رديف

 3 کيفيت و آماره سازي قب  از  نگ و  نگ آمياي .1

 4 ها گاه   مکانيکی اتصال کوتاه و موقعيت تکيها ائه محاسبا  مربوط به محاسبا .0

 0 کيفيت خمکا ي، برش و نصب بدنه و شينه ها .1

 12 سهولت رسترسی به کليه تجهياا  راخ  تابلو جهت تعمير و تعويض .5

 12 وآ ايش مناسب تجهياا  راخ  تابل .4

 

رال  قب  از  نگ آميداي شدام  چربدی    با استفاره از سيستم خط  نگ پيوسته: ر  صو   انجام تمام م -الف :1بند 

و استفاره از  نگ با پايه اپوکسی به صدو   پدور ي بده     فسفاته  ويزرايی، زنگ زرايی و فسفاته کا ي با استفاره از 

امتياز و ر  صو   انجام تمام مرال  و اسدتفاره از فسدفا  آهدن ر  مرللده      5اي  وش الکترواستاتيک و پخت کو ه

 ز ر  نظر گرفته  شور.امتيا 2فسفاته کا ي 

با استفاره از سيستم خط  نگ ناپيوسته: ر  صو   انجام تمام مرال  قب  از  نگ آميداي شدام  چربدی     -ب

امتيداز ر    2امتياز، و با استفاره از فسفا  آهن  5ر  مرلله فسفاته کا ي  آهنزرايی، زنگ زرايی و استفاره از فسفا  

 نظر گرفته شور.



 

 
 وزارت نيـرو
 شركت توانير

 عنوان دستورالعمل:

دستورالعمل تعيين الزامات، معيارهاي ارزيابي فني و 

 هاي تابلوهاي فشار ضعيف چند كنتوري مستقيم آزمون

 43 از 25 صفحة

 11 :ويرايششماره 

 1431: بهمن ماه هيخ تهيتار

 

 

 

ه محاسبا  مکانيکی اتصال کوتاه جهت تعيين تعدار وفاصله تکيده گداه هدا و اسدتفاره از مقدره      : ر  صو   ا ائ2بند 

امتياز صفر ر  نظدر گرفتده    ر  غير اينصو  امتياز و  4ها تابلويی فشا  ضعيف استاندا ر و مناسب براي تکيه گاه شينه

 شور.

هددا و  و انجددام خمکددا ي CO2 : ر  صددو   انجددام جوشددکا ي مناسددب بددا تجهيدداا  اتوماتيددک و جددوش 4بنددد 

و ر  غيدر اينصدو      4هاي اتوماتيک و انجام کا  با کيفيت مناسدب امتيداز    هاي الزم با استفاره از رستااه سو اخکا ي

 امتياز صفر ر  نظر گرفته شور .

و  : ر  صو   ر  نظر گرفتن موضوع سهولت تعويض و تعمير تجهياا  راخ  تابلو و رسترسی  الت براي باز3بند 

 صو   صفر امتياز ر  نظر گرفته شور.امتياز و ر  غير اين 4بسته نمورن آنها ر  طرالی و مونتاژ تابلو 

 

 باالتر از درخواست خريدار IPساخت تابلو با  -5-1-1

 تت 1ت جددول شدما ه )  14هر يک از  قم هاي اول و روم نسبت به مقدا  اجبدا ي )  ريدف )   افاايشهر والد به ازاي 

گيرر.کسب اين امتياز منوط به ا ايه گواهی آزمون تايدپ تسدت مربوطده     امتياز تعلق می 52، تا سقف لداکثر ازامتي 02

 باشد.می

 می باشد. 122بوره و لداکثر امتياز  12امتياز نهايی، مجموع امتيازا  کسب شده از جدول فوق به اضافه 

 

 تابلو وروديکليد اتوماتيک  مشخصات مربوط به -3-4-7

 MCCBکليددهاي اتوماتيدک فشدا  ضدعيف       ازا  اين قسمت از امتياز کسب شده از بخش امتيازا  رسدتو العم  امتي

 .شور محاسبه می
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1تصديقطراحي

1.  

 مقاومت ر  برابر خو رگی:

هاي معرف از  مقاومت ر  برابر خو رگی نمونه

هاي  را  طبق يکی از  وش هاي فلاي آهن محفظه

A  ياB شور. استاندا ر تست می 

INSO 12103-1 
 0-0-12بند 

 5-0-0-12هاي بخش  تأمين خواسته

    استاندا ر

0.  

ت موار عايقی ر  برابر گرماي غيرعاري و مقاوم

 :آتش ناشی از اثرا  الکتريکی راخلی

  ،IEC 60695-2-10اصول آزمون سيم ملتهب  -

  ور.  براي ا زيابی مناسب بورن موار به کا  می

سازنده اصلی   به عنوان يک گاينه ريار، -

کننده  هاي مناسب بورن موار از تأمين تواند راره می

  ا ا ائه کند. موار عايقی 

INSO 12103-1 
 0-1-0-12بند 

 رماي نوك سيم ملتهب بايد به صو   زير باشد:

-°C312 هايی که براي سر  براي قسمت

هاي لام   جاي خور ناهداشتن بخش

 جريان ضرو ي هستند

-°C342 هايی که جهت نصب  براي محفظه

 باشند ر  لفره ريوا  می

-°C142  ها ساير قسمتبراي 

   

1.  

 بري:باال

تابلو مطابق شرايط استاندا ر از وضعيت ساکن، 

 شور.بلند و جابجا می

INSO 12103-1 
 4-0-12بند 

عدم مشاهده )با ريد عاري يا اصالح شده 

بدون با گنمايیت ترك يا اعوجاجی که بتواند 

 هاي تابلو  ا مخت  کند  هر يک از مشخصه
 

  

5.  

 :تIKضربه مکانيکی )

ي معارل نيروي نيروضربه توسط چکش با 

ت و مطابق 1جدول شما ه ) ت11) مند ج ر   ريف

 INSOاستاندا ر ،0-3 بند با شرايط مند ج ر 

 شور.وا ر می 20973

INSO 12103-1 
 1-0-12بند 

 الکتريک  و استقامت ري IPلفظ   -
بتوانند جدا شده   هاي جداشدنی، ر پوش -

ها باز و بسته  و روبا ه نصب شوند و ر ب
 شوند. 

 
  

4.  

 گذا ي: نشانه

   ياي، هاي انجام شده با قالب گذا ي )بجا نشانه

 لکاکی و مشابه آنت  کا ي، پرس

INSO 12103-1 
 0-0-12بند 

ذا ي با ريد عاري يا گ خوانا بورن نشانه

  اصالح شده بدون با گنمايی
  

                                                 
مقايسه با يک طرالی مرجع تست   هاي آزمون، شور. اين تصديق با يکی از  وش انجام می INSO 12103-1تصديق طرالی به منظو  ا زيابی مطابقت طرالی يک تابلو با الااما   1

ارل بوره و انتخاب  وش مناسب به عهده سازنده اصلی )سازمانی که طرالی اصلی و تصديق هاي مربوطه يک شور. بر اساس استاندا ر اين سه  وش با هم مع شده يا ا زيابی انجام می

کننده شو اي ا زيابی و مطابقت با استاندا رهاي باشد. با اين وجور مرجع تصميم گيرنده ر  خصوص انتخاب  وش تصديق و تصديق تابلو  ا مطابق استاندا ر انجام راره استت می

 هاي نوعی هستند.  هاي تصديق معارل آزمون باشد. آزمونمی توليد
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گذا ي با رست توسط يک پا چه  ساييدن نشانه

و پس از آن توسط  s 14آغشته به آب به مد  

  s 14 يک پا چه آغشته به لالل نفتی به مد 

1.  

 :تIP) ها ر جه لفاظت محفظه

بر  وي  INSO 2868انجام آزمون مطابق با  -

يک تابلو تجهيا شده نمونه ر  شرايط تعيين شده 

 توسط سازنده اصلی 

ر  صو   استفاره از يک محفظه خالی منطبق  -

ام بايد ا زيابی تصديق انج INSO 20973با 

گيرر تا اطمينان لاص  شور که هرگونه تغيير و 

منجر به کاهش ر جه   شده، اصالح خا جی انجام

شور. ر  اين لالت هيچ آزمون  لفاظت نمی

 رياري مو ر نياز نيست. 

INSO 12103-1 
 1-12بند 

 ريف  تأمين ر جه لفاظت تعيين شده ر 

     ت1)جدول شما ه  ت14)

0.  
 :فواص  هوايی و خاشی

 گيري فواص  طبق پيوست ج استاندا ر ازهاند
INSO 12103-1 

 5-12بند 
ت 0) هاي ريف مند ج ر  ر  تأمين فواص 

  ت1)جدول شما ه  ت3و )
  

3.  

هاي  ساناي  پيوستای مؤثر زمين بين قسمت

 ر رسترس تابلو و مدا  لفاظتی:

هاي مختلف  ساناي  بر سی اينکه قسمت

مينال هاري ر رسترس تابلو به صو   مؤثر به تر

اند و مقاومت مدا   لفاظتی و وري متص  شده

 نيست.  Ω 1/2بيش از 

INSO 12103-1 
  Ω 1/2مقاومت کمتر مساوي  0-4-12بند 

 
  

3.  

 توانايی تحم  اتصال کوتاه مدا  لفاظتی:

شده با استفاره از  مقايسه تابلو با يک طرالی تست -

 11ليست جدول  چک 12تا  3و  1تا  1هاي  آيتم

 5-11-12ستاندا ر يا با استفاره از محاسبه مطابق با بند ا

 1-4-11-12انجام آزمون مطابق بند  -

INSO 12103-1 
 هاي استاندا ر تأمين خواسته 1-4-12بند 

   

12.  

 تعبيه وساي  قطع و وص  و تجهياا :

استاندا ر بايد با  4-3مطابقت با الااما  بند 

 . باز سی توسط سازنده اصلی تأييد شور

INSO 12103-1 
 هاي استاندا ر تأمين خواسته 1-12بند 
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 هاي تابلوهاي فشار ضعيف چند كنتوري مستقيم آزمون

 43 از 28 صفحة

 11 :ويرايششماره 

 1431: بهمن ماه هيخ تهيتار
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11.  

 مدا ها و اتصاال  الکتريکی راخلی:

استاندا ر بايد با  1-3مطابقت با الااما  بند 

 باز سی توسط سازنده اصلی تأييد شور.

INSO 12103-1 
 هاي استاندا ر تأمين خواسته 0-12بند 

   

10.  

 هاي خا جی: ها براي هاري ترمينال

استاندا ر بايد با  3-3مطابقت با الااما  بند 

 باز سی توسط سازنده اصلی تأييد شور..

INSO 12103-1 
 هاي استاندا ر تأمين خواسته 3-12بند 

   

11.  

تحم  فرکانس  ولتاژ قاب  ،ري الکتريکواص خ

 :قد  

هاي ولت به مد  يک رقيقه به قسمت 1332ولتاژ 

 شور.اعمال می 1-0-3-12عنوان شده ر  بند 

INSO 12103-1 
 0-3-12بند 

جريان و عدم وقوع  عدم عملکرر  له اضافه

    تخليه الکتريکی مخرب ر  طول آزمون

15.  

 تحم  ضربه: ولتاژ قاب  ،ري الکتريکواص خ

 تصديق با استفاره از آزمون يا ا زيابی:

تحم  ضربه مطابق با بند  انجام آزمون ولتاژ قاب  -

هاي معارل  يا انجام يکی از آزمون 12-3-1-0

 ت dc (12-3-1-5ت يا ac (12-3-1-1ولتاژ 

گيري يا تصديق  فواص  هوايی بايد با اندازه -

هاي  وي نقشه طرالی ا زيابی شوند  گيري اندازه

 4/1)ر  اين لالت فواص  هوايی بايد لداق  

برابر مقارير الاامی باشندت. همچنين بايد بر سی 

شور که تمام تجهياا  تعبيه شده، براي ولتاژ 

 می مناسب باشند. قاب  تحم  ضربه نا

INSO 12103-1 
 هاي استاندا ر تأمين خواسته 1-3-12بند 

   

14.  

 لدور افاايش رما:

هاي زير )با  تصديق با يک يا چند مو ر از  وش

 هاي پيوست س استاندا رت: توجه به  اهنمايی

 ت0-12-12انجام آزمون ) -

شدهت   استنتاج مقارير )از يک طرالی تست -

 ت1-12-12) براي انواع مشابه

 A 112محاسبه براي يک تابلو تک بخشی تا  -

 A 1122يا تابلوهاي تا  0-5-12-12طبق بند 

INSO 12103-1 
 هاي استاندا ر تأمين خواسته 12-12بند 
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 43 از 23 صفحة

 11 :ويرايششماره 

 1431: بهمن ماه هيخ تهيتار
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 1-5-12-12طبق بند 

11.  

 1توانايی تحم  اتصال کوتاه:

تصديق بوسيله مقايسه با يک طرالی مرجع يا 

 بوسيله آزمون:

با يک طرالی مرجع با استفاره از  مقايسه -

ت 1-11-12استاندا ر )بند  11ليست جدول  چک

يا محاسبه طبق پيوست ش استاندا ر و  عايت 

)بند  11جدول  12و  3  ،3  ،1هاي  الااما  آيتم

 ت12-11-5

 4-11-12انجام آزمون طبق بند  -

INSO 12103-1 
 هاي استاندا ر تأمين خواسته 11-12بند 

   

10.  

 ت:EMCگا ي الکترومغناطيسی )ساز

مطابقت تجهياا  تعبيه شده با الااما   :1بر سی   -

EMC،   کشی راخلی  انجام نصب و سيم : 0بر سی

 هاي سازنده تجهياا  طبق رستو العم 

ر  صو   عدم تأمين شرايط فوق الزم است   -

-12-هاي مصونيت و انتشا  مطابق با بند ر آزمون

 رند.استاندا ر انجام گي 10

INSO 12103-1 
 هاي استاندا ر تأمين خواسته 10-12بند 

   

13.  

 عملکرر مکانيکی:

تجهيااتی که طبق استاندا ر مربوطه خور اين 

نيازي به انجام آزمون   اند، آزمون نوعی  ا گذ انده

ندا ند )مار ر  صو   تغيير عملکرر مکانيکی 

 بعد از نصبت.

مرتبه  022عملکرر مطلوب   براي ساير تجهياا ،

است که بايد پس از نصب تست شور. همامان، 

هاي مکانيکی مربوط به اين  بايد اينترالك

 ها نيا بر سی شوند.  لرکت

INSO 12103-1 
 11-12بند 

ها و ر جه  اينترالك  شرايط عملکرر وسيله،

لفاظت مشخص شده تضعيف نشوند. 

مانند قب   نيروي الزم براي عملکرر نيا عمالً

 اشد.از آزمون ب

   

                                                 
رهاي توليد شرکت توانير قاب  انجام ر  صو   عدم امکان انجام اين آزمون ر  راخ  کشو ، تصميم گيري ر  خصوص لاوم و نحو  انجام آن ر  شو اي ا زيابی و مطابقت با استاندا  1

ندا ند و تابلوها يا مدا هاي لفاظت  KA 12انجام اين آزمون براي تابلوهايی که جريان اتصال کوتاه بيشتر از  INSO 12103-1اندا ر است 0-11-12خواهد شد. همچنين بر اساس بند 

 ندا ند الاامی نيست. KA 10شده توسط وساي  محدورکننده جريان اتصال کوتاه که لداق  جريان قطع بيشتر از 
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 1(روتینتصديقجاری)

1.  

 ها: ر جه لفاظت محفظه

باز سی چشمی براي تأييد اين که اقداما  انجام شده  

 براي لصول ر جه لفاظت اختصاص راره شده

INSO 12103-1 
 0-11بند 

 ت14 ريف ) تأمين ر جه لفاظت تعيين شده ر 

 ت 1جدول شما ه )

0.  
 فواص  هوايی و خاشی: 

 باز سی چشمی 
INSO 12103-1 

 1-11بند 
 ت3ت و )0هاي )  ريف تأمين فواص  مند ج ر  ر 

 ت1جدول شما ه )

1.  

لفاظت ر  برابر شوك الکتريکی و مناسب بورن 

  مدا هاي لفاظتی:

باز سی چشمی اقداما  لفاظتی )لفاظت پايه و خطات 

اي از  تی و بر سی اتصاال  پيچ و مهرهو مدا هاي لفاظ

نظر استحکام و وجور تماس کافی ور  صو   امکان 

 تست  ندم 

INSO 12103-1 
 5-11بند 

 0-5-3و  1-5-3تأمين خواسته ها مطابق بند 

استاندا ر و محکم بورن و تماس کافی اتصاال  

 اي پيچ و مهره

 INSO 12103-1 هماهنای چيدمان قطعا  راخلی با نقشه  .5
 4-11بند 

هاي  تطابق مشخصا  و چيدمان قطعا  با نقشه

 ساخت

 INSO 12103-1 صحت مدا هاي الکتريکی راخلی و اتصاال   .4
 1 -11بند 

 ديبا ،و مهر چياتصاال ، به خصوص اتصاال  پ -

 و تست  ندم محکم بورن اتصاال  ر ست باشد

هاي سازنده و تست  ها طبق نقشه بر سی هاري -

  ندم 

 INSO 12103-1 هاي خا جی  هاي مربوط به هاري لترمينا  .1
 0-11بند 

مطابقت شما ه، نوع و مشخصا  ترمينال ها با 

 هاي ساخت نقشه

 INSO 12103-1 عملکرر مکانيکی  .0
 3-11بند 

، یکيمکانهاي محرك  ی الماناثربخشبر سی 

از جمله موا ر مرتبط  هات ها )قف  ها و الك اينترالك

 شور. یبر س ديبا نیت)جداشد با قطعا  متحرك

3.  

 :الکتريکيرخواص 

ر  تمام شبکه  فرکانسلتاژ قاب  تحم  با وآزمون انجام  

 1مد   ياما برا 003012 و 103012مدا ها مطابق با بند 

 .هيثان

 .تنجام شورا دينبا یکمک يآزمون ر  مدا ها نيا)

INSO 12103-1  
 3-11بند 

جريان و عدم وقوع تخليه  عدم عملکرر  له اضافه

 تريکی مخرب ر  طول آزمونالک

                                                 
 شور.بر  وي تمام تابلوها انجام میها هاي جا ي، اين آزمونمعارل آزمون 1
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 43 از 41 صفحة
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 1431: بهمن ماه هيخ تهيتار
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 روشتصديقشرح
ناموشماره

 استاندارد
مقدار/شرطپذيرش

3.  

 و تست عملکرري:سيم کشی 

يا وشور  یا بر سه یکش ميممکن است الزم باشد س

موا ر ممکن  یر  برخی تست شور. )کيعملکرر الکتر

 تيسا ر تست  ا  نياست الزم باشد قب  از نصب، ا

 تديتکرا  کن اي ديانجام ره

INSO 12103-1  
 12-11بند 

ها مطابق  يشانه گذا اطالعا  و نتصديق تطبيق 

 هاي استاندا ر خواسته
 

ایهاینمونهآزمون

1.  

به تشخيص خريدا ، پس از نمونه بررا ي از هر تيپ 

هاي طرالی يا  تابلو مو ر نظر، تعداري از تصديق

به انتخاب  ر  پيوست اسنار مناقصه مشخص و 1جا ي

 خريدا   وي تابلو)هاتي مربوطه انجام شور.

ر استاندا رهاي مو 

استنار ر  تصديق 

 طرالی و جا ي 

 هاي استاندا ر تأمين خواسته

                                                 
شرايط خاص ) طوبت، خو رگی و گرما ر  مناطق با  تمقاومت ر  برابر خو رگی)تصديق طرالی  1 ريف نيا انجام و  جا ي تصديقهاي مطابق  وشاي هاي نمونهزمونآ انجام 1

 شور.وصيه میتو...ت 
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 تيپ بندي تابلو بر اساس چيدمان ورودي و خروجی(: 1پيوست شماره )

 

 

 

 

 

 

 

 

 (: تيپ بندي تابلو بر اساس چيدمان ورودي و خروجی1شكل شماره )

 

 تک خطی تابلوي فشار ضعيف (: دياگرام2پيوست شماره )

 هاي زير توسط شرکت توزيع ترسيم و پيوست شور. نياز بايد بر اساس عالئم و نقشه و ررياگرام تک خطی م
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)مسدی   شينه اتصال به کليدارت و  واصلی، نول هاي  شينه(: حداقل سطح مقطع 4پيوست شماره ) 

 اتوماتيک ورودي( )جريان نامی کليد بر اساس جريان نامی تابلو لخت(
و بر مبناي جداول  تابلو )مسی لختت بر اساس جريان نامیمسياتصالبهکلیدشینهو  مسيینهشلداق  سطح مقطع 

ر  نظر گرفتن مقاومت مکانيکی ر  برابر اتصال کوتاه و با با  INSO 12103-1 استاندا ر)ژت  از ضميمه ت0-)ژو  ت1-)ژ

 محاسبه شده است: توجه به شرايط زير

 استاندا رت 1-0-5-12-12قسمت ج از بند ر صد جريان نامی تابلو ) 104ساس محاسبه سطح مقطع شينه بر ا -

° رماي محيط لداکثر -
C521  ساعته لداکثر  05)رماي مياناين°

C14استاندا رت 1-1-1-0ت )بند 

° رماي راخ  تابلو -
C42  استاندا رتت 0-)ژ)جدول 

°رماي شينه  -
C 32  استاندا رتت 0-)ژ)جدول 

 استاندا رت 5-1-0متر از سطح ر يا )بند 0222لداکثر ا تفاع  -

° ر صد ر  رماي 42 طوبت نسبی  -
C52 استاندا رت 1-0-1-0)بند 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (: تلفات استاندارد فيوزها3پيوست شماره )
 (: تلفات استاندارد فيوزها بر حسب جريان نامی7جدول شماره )

 522تا  042تا  112تا  122تا  تA) فيوز جريان نامی

 54کمتر از  10کمتر از  04کمتر از  10تر از کم تWتلفا  )

                                                 
 تابلومحاسبه جريان نامی ر  يط ر جه لرا   مح با فرض لحاظ شدن 1

 سطح مقطع شينه اصلی، نول و شينه اتصال به کليدحداقل (: 1شماره )جدول 

جرياننامي

)آمپر(تابلو

نسبتتبديل

ترانسجريان

کنتورمرجع

سطحمقطعشینه

اصلي

یمتر(میل×)میلیمتر

سطحمقطعشینه

نولوارت

میلیمتر(×)میلیمتر

سطحمقطعشینهکمكي

)اتصالبهکلید(

میلیمتر(×)میلیمتر

 - 02×4 02×4 ندا ر 04و  11

 - 02×4 02×4 4/122 104و  122

112 4/142 4×02 4×02 4×02 

022 4/022 4×02 4×02 4×02 

 04×4 04×4 04×4 4/042 042و  004

 12×12 يا 52× 4 04×4  52× 4 4/522 522تا  114از  

 0ت ×12×4)يا  52×12 52×4   52×12 4/112 112 و 422
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 1محيط آلودگی هدرجي انتخاب راهنما(: 5پيوست شماره )
عدري قرا راري که بر اساس مقدا  گرر و غبا ،  سانايی، جذب  طوبت، گاز يونياه شده يا  :محيطدرجه آلودگی 

آيد  جذب  طوبت با تجمع قطرا  پيش مینمک و  طوبت نسبی و فراوانی وقوع آنها تعيين می شور و ر  نتيجه آن 
گررر. ر جه آلورگی که وسيله ر  معرض آن  که منجر به کاهش استقامت ري الکتريک و يا مقاومت ويژه سطحی می

زيرا لفاظت وسيله ر  برابر  ،رر ممکن است با ر جه آلورگی مربوط به شرايط محيط اطراف متفاو  باشدگيقرا  می
 گررر. ا  از طريق قرا  گرفتن ر  محفظه يا گرمايش راخلی تأمين میجذب  طوبت يا تجمع قطر

براي وسايلی که ر  محفظه مو ر استفاره قرا  می گيرند يا مجها به يک محفظه يکاا چه با وسيله هستند ر جه 
يين شده آلورگی محيط راخ  محفظه مو ر نظر می باشد. براي تعيين مياان آلورگی چها  ر جه آلورگی به شرح زير تع

 است.
 شور. آيد يا فقط آلورگی خشک نا سانا ايجار می : هيچ آلورگی پيش نمی1درجه آلودگی

صو    : معموال فقط آلورگی نا سانا ايجار شده ولی گاهی ر  اثر ميعان، انتظا  می  ور آلورگی به2درجه آلودگی
 موقت  سانا شور.

 شور. ، که بر اثر ميعان  سانا میآلورگی  سانا يا آلورگی خشک نا سانا: 4درجه آلودگی

 کند. آلورگی با گرر و غبا   سانا و امثال آن يا توسط با ان يا برف،  ساناي رائمی ايجار می: 3درجه آلودگی
جا ر  مو ري که استاندا ر ويژه وسيله به صو   رياري بيان  بهدرجه آلودگی استاندارد در کاربردهاي صنعتی: 

 1گرفته شده براي کا بررهاي صنعتی عموما جهت استفاره ر  محيطی با ر جه آلورگی  وساي  ر  نظر کرره باشد،
 .باشند می
 

 (4(: راهنماي تكميل جدول شماره )1پيوست شماره )
ت ر  کنا  تعداري از پا امترها عدر با عالمت ستا ه نشان راره شده است. براي تکمي  اطالعا  اين 1ر جدول شما ه )

 شوند. ت ر ج می1ستخراج و ر  جدول شما ه ) 0و  1پا امترها از جداول شما ه جدول، مقارير اين 
 ت انتخاب شور.1از جدول شما ه ) *3و2و1
 ت انتخاب شور.0از جدول شما ه ) *4

                                                 
 IEC 60947-1استاندا ر  6.1.3.2 بند 1
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