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  ، سالم دوست خوبم

بعد  . شهای برق هستمن محسن محمدزاده هستم کارم مونتاژ و رفع عیب تابلو

تبحر  و ستانهنربا مدرک دیپلم کار برق صنعتی از بیست سال حضور در بازار 

ودر م ورفع عیب تابلو های صنعتی تصمیم گرفتم ادامه تحصیل بد در کار مونتاژ

در کنکور سراسری شرکت کردم و موفق به ادامه تحصیل در دانشکده  94سال 

فنی شهر خودم در مقطع کاردانی برق صنعتی شدم.وقتی وارد دانشکده شدم 

حتی م ی زیاد صنعت و دانشگاه شدم و متوجه شدم همکالسیها فاصله متوجه

به همین دلیل ایده ی نوشتن این  به سختی میشناسنساده ترین لوازم صنعتی رو 

به ذهنم رسید.  www.mohandesshoo.com سایت والکترونیک کتاب 

شنایی هرچه بیشتر دانشجویان ،آموزشهای سایت آهدفم از نوشتن این کتاب و 

این کتاب برای امیدوارم  . هسته مندان به این رشته با محیط کار عملی و عالق

                                                                                                                                         تو دوست خوبم مفید باشه.
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 تابلوهای برقیکنیم وا از الکتروموتور استفاده مه برای راه اندازی دستگاه

نوع  از نظر.موتور رو به عهده دارنالکترووسایلی هستن که کنترل و راه اندازی 

 .م بندی میشنیهای کنترل تقستابلو های تقسیم و تابلو استفاده تابلوها به دو نوع

 سمت بندی فیوزها رو انجام                                                                         که کار ق تابلو هایی هستن:تابلوهای تقسیم 

 تابلوی تقسیم                                                 
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ها دارای تابلوی کنترل  دستگاه توی یه کارخونه همه یفرض کنید ،میدن

ا از ه ی به این دستگاهندن برق اصلسرخود هستن،در این صورت برای رسو

ور به تابلوی تقسیم استفاده میکنیم .به این صورت که کابل اصلی از فیوز کنت

)فیوز( اصلی تابلو وصل میشه وبعد از خروج از کلیدِ د و بهداخل تابلو تقسیم میا

واز  ه کار قسمت بندی را انجام میدن وارد میشهاصلی به یکسری فیوز ک کلید

از تابلو در ورود و خروج کابلها .تگاه مخصوص خارج میشهبرای دسهر فیوز 

انجام و شمش  مقرهر های باال توسط مپآو در  ترمینالآمپرهای پایین با 

،بستگی به وز مناسب وهچنین سیمهای انتخاب شده در تابلو یانتخاب ف.میشه

 کوچکترین نمونه تابلوهای تقسیم جعبه فیوزهای خانگیقدرت موتور داره 

 هست.
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بیمتال ها ،کنتاکتورها،ز فیوزها ای ا مجموعه تابلو های کنترل،: تابلوهای کنترل 

  
 تابلوی کنترل                                            

کار راه اندازی و که  هستنلوازم اندازه گیری و ... ،شاسی استارت استپ ،

قدرت و مدار فرمان  مدارتابلو های کنترل از .دنیمحافظت موتور رو انجام م

برای تو دوست هستن که در ادامه  تشکیل میشن که این دو بخش مکمل هم

  میدم.توضیح خوبم 

پس از ورود به تابلو توسط هستن برق اصلی سیمهایی که حامل  :مدار قدرت

توسط و از هر فیوز  یوز های مخصوص هر موتور تقسیم میشهکلید اصلی بین ف
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به ترمینالهای خروجی  کنتاکتور ،بعد به بیمتال یا کنترل بار و بعدسیمهای رابط به 

  به موتور میره.واز ترمینال خروجی 

که از فیوز اصلی شروع  مجموعه ای از سیم کشی هست،فرمان  :مدار مدار فرمان

تور وصل به کنتاکآخر پ و در واستارت است ،کنترل بار،به کنترل فازبعد شده 

کامل شد با فشار دادن شستی استارت,موتور روشن و مان فرمدار  وقتی می شه.

بجای شستی  وپ،موتور خاموش میشه.در بعضی مدارها با فشار دادن شستی است

نها عمل استارت با تنظیم او همات استفاده میشه کاز کلید های اتو پواستارت است

از استفاده  _1 ونه توجه کن:به چند نم پ بصورت خودکار انجام میشه ،واست

وییچ س استفاده از فلوتر _2 .روشن و خاموش کردن موتور ساعته برای24تایمر 

استفاده از میکروسوییچ برای  _3 .ببرای روشن وخاموش کردن پمپ آ

 دستگاهای خاص و .. 

و مدار قدرت بدون هم کارآیی مدار فرمان  همینطور که تا اینجا متوجه شدی

ولی مدار قدرت بسته نشده باشه با فشردن  یعنی اگه مدار فرمان کامل باشه .ندارن

موتور  ،شستی استارت کنتاکتور روشن میشه ولی بدلیل نقص در مدار قدرت

 روشن نمیشه.

 جاانتخاب کنیم که در این بشناسیم و ، باید لوازم مورد نیاز رو ونتاژ تابلوبرای م

                                  یاز برای مونتاژ رو برات توضیح میدم.مورد نلوازم 

ود و خروج کابلها از قسمت پایین اون فلزی که معموال ور ه ایمحفظفریم:
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خاموش کردن و حفاظت موتور  روشن و ز برایو لوازم موردنیا انجام میشه

 :. فریمها انواعی دارن که توضیح میدمدرون اون قرار می گیره

ریم در داخل دیوار ف جاهایی که قرارهص ساختمانها و مخصو توکار: فریم_1 

 بشه.گذاشته کار 

 

 

 

 

 

 

 

 فریم توکار                                         
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البته در محل  در اکثر جاها استفاده میشه و روی دیوار نصب میشهفریم روکار:_2

 سرپوشیده.

 رروکافریم                                                       
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که کامال در برابر  ون سرپناهِمخصوص نصب در فضای باز و بد بارانی: فریم_3 

 .بارون و برف مقاوم هستش 

 فریم بارانی                                               
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 ایستادهفربمهای _4

در  این فریم ها )سلولی(:

جایی که اندازه فریم 

بزرگه و نمیتونیم اون رو 

 ، روی دیوار نصب کنیم

یم در و فر  استفاده میشه

واقع روی زمین قرار می 

و یا روی چهار پایه ی  گیره

که برای همین کار فلزی 

 درست شده نصب می شه.

 فریم ایستاده                                                                             

فریمها از نظرکاربرد تفاوتی باهم ندارن و همه ی انواع اون محفظه ای فلزی 

و فقط از نظر محل قرار گیری  قرار میگیره داخل اون که لوازم مربوطه هستن

 اوت دارند.)توکار, روکار, بارانی(          باهم تف

بگیره ن قرار وداخل اقراره که  بر اساس اندازه ی لوازمی ناسبمانتخاب فریم 

              با  ا از نظر سایز استاندارهایی دارن که تولید کننده هافریمه میشه.انجام 

در اینجا سایز فریمها رو برات ه ک نهمین استاندارد اقدام به تولید فریم می کن

شماره اول از سمت چپ عرض فریم و شماره دوم ارتفاع فریم هست  .میگم 

البته در بعضی مواقع از شماره سومی هم استفاده میشه که عمق فریم رو نشون 
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30 میده. مثل × 40 + سانتیمتر و  40سانتیمتر ، ارتفاعش  30 که عرض فریم 18

 سانتیمترهست. 18عمقش 

 – 30×40 – 20×30سایز فریمها بصورت زیر هست استاندارد فریمها:  سایز

و فریمهای  100×120 – 80× 100 – 60×80 – 50×70 – 40×60 – 40×50

فریمهای سفارشی که در هر اندازه هستن و البته  120×200معموال  ایستاده که

 دلخواه ساخته میشن مثل فریم پیانویی.

دستگاهی که کار کنترل کردن فازها و محافظت موتور در برابر دو کنترل فاز: 

همینطور که  عهده داره . فاز شدن ، عدم تقارن فازها و عدم توالی فازها رو به

اگه یکی از فازهای شبکه قطع بشه یا جای فازها عوض بشه ،باعث میدونید 

 سوختن موتور یا خرابی 

 کنترل فاز                                        
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باشه .ممکنه ایرادی در  دستگاه میشه.قطع یک فاز میتونه دالیل مختلفی داشته

فیوز کات اوت قطع کرده  وجود داشته باشه ، ممکنه خط اصلی )قبل از ترانس (

باشه و حتی ممکنه یک سیم بدلیل شل شدن پیچش از سر جاش بیرون اومده 

باشه و یا در عدم توالی فازها ،گاهی برقکارها برای انجام کاری در شبکه اصلی 

نصب کنتور ، مجبور میشن کابلها رو باز کنن و موقع  د ازع)قبل از کنتور ( و یا ب

سهوا کابلها رو جابجا میبندن و این موضوع باعث چپ کار کردن موتور  ،مجدد

میشه که کنترل فاز از این کار جلوگیری میکنه.)توجه داشته باشین که منظور از 

. کنترل فاز چپ کار کردن ،کار کردن در خالف جهت دستگاه هست(

مارک کنترل فاز چراغهایی به رنگ سبز و قرمز داره ) رنگ چراغها بسته به 

فرق میکنه( که چراغ سبز نشان دهنده عملکرد درست و چراغ قرمز نشان دهنده 

عملکرد اشتباه هست.کنترل فاز سه تا ورودی برای سه فاز داره که با حروف 

L1،L2،L3 و یا باT ،S ،R داده میشه و یک کنتاکت مشترک با شماره  نشون

و یک کنتاکت بسته با شماره  18،یک کنتاکت باز با شماره ترمینال  15ترمینال 

داره که وقتی برق اصلی وصل بشه و سه فاز کامل به کنترل فاز برسه  16ترمینال 

درست باشه کنتاکت باز اون بسته میشه و سیستم آماده استارت و توالی فازها 

در مدار فرمان استفاده میشه.  ،کنترل فاز 18و  15از کنتاکت یعنی در واقع هست 

اگه یکی از چراغهای قرمز روشن بشه متوجه میشیم که ایرادی در برق وجود 

برای قطع یک فاز یا عدم توالی  Pداره.کنترل فاز سه تا چراغ قرمز داره که چراغ 

 رای کاهش ولتاژ بکار میره.ب >Uبرای افزایش ولتاژ و چراغ  <Uفازها ، چراغ
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لوازمی هستن از جنس پلیمر که سیمهای مدار فرمان و مدار  :کانال )داکت(

 از اتمام کار روی کانال توسط درب و بعد قدرت از داخل اونها عبور میکنه 

 داکت شیاردار                               داکت بدون شیار                   

کانالها در دو نوع بدون شیار و شیاردار ساخته میشن که نوع کانال بسته میشه . 

کانالها بدون شیار برای کار روی دیوار و نوع شیاردارتوی تابلوها استفاده میشه.

سایز سیم مصرفی  از نظر عمق و پهنا ابعاد مختلفی دارن که با توجه به حجمِ

 رو انتخاب میکنیم. کانال

 وسیله ای که لوازم ریل:

 تابلو از قبیل فیوز ، 

 کنتاکتور و... روی اون 

 ریل                                                   و درواقع  سوار میشن
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لوازمی که قراره داخل تابلو نصب بشن  برای سهولت کار هستن و امروزه اغلبِ

 قابلیت نصب روی ریل رو دارن .طوری ساخته میشن که 

  محافظتوسیله ای که لوازم برقی رو در برابر اتصال کوتاه و اضافه جریان  فیوز:

 

 

 

 

 سیگاریفیوز                                  فشنگیفیوز                

 

 تیغه ایفیوز                                                  مینیاتوریفیوز        
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 کلید اتومات                                                 

فیوز سیگاری ، فیوز فشنگی ،فیوز تیغه ای ، فیوزها انواعی دارن از جمله میکنه.

در این بین فیوزهای سیگاری ، فشنگی فیوز کمپکت یا اتومات.فیوز مینیاتوری ،

و تیغه ای از نوع قدیمی هستن که کم کم دارن از دور خارج میشن و جای 

خودشون رو به فیوزهای مینیاتوری و اتومات میدن.الزمه توضیح بدم که کار 

انواع فیوز یکی هست و همه ی  اونها مدار رو در برابر جریان اضافی و اتصال 

و فقط شکل ظاهری و نحوه ی قطع مدار در اونها فرق  کوتاه محافظت میکنن

داره. دسته اول )نوع قدیمی(طوری طراحی شدن که با یکبار اتصال کوتاه یا 

اونها ذوب میشه و دیگه قابل استفاده نیستن ولی اضافه جریان ،سیم داخلی 
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ع مدار رو قط ،فیوزهای مینیاتوری و اتومات بعد از اتصال کوتاه یا اضافه جریان

البته میکنن و بعد از رفع عیب میتونیم دوباره اونها رو وصل و استفاده کنیم.

فیوزهای مینیاتوری هم بعد از یه مدت کار کردن حساس میشن و کارآیی شون 

فیوزهای مینیاتوری در انواع تکفاز ،دو فاز رو از دست میدن و باید عوض بشن. 

فیوزهای مینیاتوری به ز نظر تیپ ، ا.، سه فاز و سه فاز به همراه نول ساخته میشن

تند کار هستن و در روشنایی بکار میرن  Bکه تیپ تقسیم میشن  Cو  Bدو تیپ 

 ،و در برابر اضافه جریان به شدت حساس هستن و با کوچکتری اضافه جریان

کند کارن و مخصوص راه اندازی  Cفیوزهای تیپ  لیمدار رو قطع میکنن و

ریان راه اندازی رو که معموال سه تا پنج برابر موتورآالت هستن و قادرن ج

گستره از نظر  نن.فیوزهای مینیاتوری و اتوماتجریان نامی هست رو تحمل ک

، 40، 32، 25، 20، 16، 10، 6، 2آمپر استانداردهایی دارن که به قرار زیر هست : 

که  ،و ... آمپر800، 630، 400، 315، 250، 200، 160، 125، 100، 80، 63، 50

آمپر به باال ساخته  20آمپر و کلیدهای اتومات از  63ا ت 2از  فیوزهای مینیاتوری

هست که گستره تنظیم اونها بین میشن. البته نوع قابل تنظیم کلید اتومات هم 

آمپر  100تا  80آمپر از  100اتومات قابل تنظیم  هست مثال یک کلید 1تا  8/0

 تنظیم میشه.
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فیوز محسوب میشه که از جان انسان در برابر جریان نوعی  کلید محافظ جان:

طرز کارش این طور هست که چون فاز و نول با هم به نشتی محافظت میکنه. 

مثال بدنه دستگاه  برقرار بشه ، فیوز وصل میشه اگه در جایی از مدار اتصال زمین

، فیوز سریع مدار رو برقدار بشه 

قطع میکنه تا کسی دچار برق 

در واقع همواره  گرفتگی نشه.

مقدار جریان فاز و نول رو با هم 

 مقایسه میکنه.

 محافظ جان                                                                        

جای مخصوص قرار گرفتن فیوز سیگاری  پایه سکسیونر ) جا فیوز سیگاری( :

 که در دو طرفش سیم وارد و خارج میشه.هست 

 

 

 

 

 

 نرپایه سکسیو               
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  نامیده میشه.پایه مخصوص فیوز فشنگی ،پایه بکس  پایه فیوز بکس :

 پایه بکس                                               

 

 ای روی پایه فیوز تیغه ای نصب میشن.فیوزهای تیغه  پایه فیوز تیغه ای:

 

 

 

 

 پایه تیغه ای                                                                 
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نوع دیگه ای از پایه فیوز تیغه ای هست که یک دستگیره : این هم  کلید پیچاز

 و موقع قطع و وصل هر سه فیوزداره و فیوزهای تیغه ای روی اون سوار میشن 

 قطع و وصل کنیم.با هم  رو میتونیم

 

 کلید پیچاز                                                 

 

 

 

 

مدار قدرت هست و در واقع کار روشن و کار کنتاکتور قطع و وصل  کنتاکتور:

 خاموش کردن موتور رو انجام میده.

 

 

 

                                                     کنتاکتور
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بطور معمول یک کنتاکتور تشکیل شده از ترمینالهای ورودی و خروجی ، 

که پالتینهای  بدنه.پالتینهای ثابت و متحرک ، کنتاکتهای باز و بسته ، بوبین و 

ثابت و متحرک در مدار قدرت و کنتاکتهای باز و بسته و بوبین در مدار فرمان 

به بوبین برق میرسه ،استارت  به این صورت که با فشار دادن شستیِ .استفاده میشن

ی  و پالتینهای متحرک که روی هستهو هسته بوبین حالت آهن ربا پیدا میکنه 

ن کشیده میشن و اتصال بین پالتینهای ثابت و سوار هستن به طرف پایی متحرک

متحرک برقرار میشه و موتور روشن میشه و چون هر سه کالف موتور همزمان 

 برقدار میشن از جرقه شدید جلوگیری میشه.

که هر کنتاکتور با کنتاکتورها در آمپرهای مختلف و مشخصی ساخته میشن 

 مخصوص راه اندازی موتور بخصوصی هست.  ،توجه به آمپر اون

پالتینهای کنتاکتور طوری طراحی شدن که میتونن جریان اولیه موتور )سه تا 

 پنج برابر جریان نامی (رو تحمل کنن.

، 85، 75، 65، 50، 40، 32(، 22) 25، 18، 12، 9معموال رنج آمپر کنتاکتورها 

و ...  800، 630، 440، 330، 265، 220، 180، 150، 130، 125، 115، 100، 95

که هر کارخونه رنج مخصوص خودش رو داره و ممکنه رنج آمپر  آمپر هست

 یک کارخونه با کارخونه دیگه متفاوت باشه.
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  . نی برای سوئیچ کردن خازن طراحی شدکنتاکتورهای خازن کنتاکتور خازنی :

 

 

 

 

 کنتاکتور خازنی                                                      

 دارای سه کنتاکت کمکی قدرت این کنتاکتورها عالوه بر کنتاکت های اصلی

ت های م از این کنتاکو. هرکدشن زودتر از کنتاکت اصلی بسته میکه هستن 

. این کنتاکت  محدود کنن ومقاومت سری هستن تا پیک جریان ر 2کمکی با 

دلیل داشتن مقاومت سری و به  نقبل از کنتاکت اصلی بسته می ش های کمکی

. بنابراین جریان شن بزرگ با این کنتاکت ها سبب میرا کردن جریان هجومی می

و در نتیجه جریان پیک  هن از درون مقاومت های سری می گذرشارژ اولیه خاز

. مدت زمان وصل این کنتاکت ها هجریان نامی کنتاکتور محدود می شبه مقدار 

 هست.نتاکت های اصلی یع تر از کچند میلی ثانیه سر
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 .وسیله ای که موتور رو در برابر اضافه جریان محافظت میکنه بیمتال:

 

 

 

 

 

 بیمتال                                                        

تنظیم که روی بیمتال تعبیه شده میتونیم آمپر رو تنظیم کنیم  یعنی با یک پیچِ 

اگرموتور به هر دلیلی )مکانیکی یا )تنظیم بر اساس جریان نامی موتور(و 

رو قطع میکنه  الکتریکی( آمپری بیشتر از جریان نامی استفاده کنه ، بیمتال مدار

رنج آمپر  نظیمِروی بیمتال غیر از ولوم ت تا از سوختن موتور جلوگیری کنه .

،ولوم کوچک دیگه ای هست که دو حالت دستی و اتومات داره و برای این 

، بعد تعبیه شده که در مواقعی که موتور آمپر بیشتری کشید و بیمتال قطع کرد 

دقیقه طول میکشه، بتونیم بصورت دستی یا اتومات  5از سرد شدن که معموال 

ولوم رو روی حالت دستی بگذاریم دوباره وصلش کنیم. به این صورت که اگه 

بیمتال رو فشار بدیم تا کنتاکتش وصل بشه ولی اگه رو حالت  ریستِ باید شستیِ

www.Noavarangermi.ir

http://www.mohandesshoo.com/
http://www.mohandesshoo.com/


                                                                                                        www.mohandesshoo.com                 آشنایی با لوازم مورد استفاده در تابلو برق 
                                                                                   

                               .        هسادزبان آموزش برق صنعتی به   22
                                  .                                   

 

باز شده ی بیمتال بصورت  بعد از سرد شدن تیغه داخلی ،کنتاکتِاتومات باشه ،

 اتومات بسته میشه و مدار آماده استارت هست.

مستقیم زیر کنتاکتور هستن و ورودی بیمتالها طوری ساخته شدن که قابل اتصال 

مفتول هست که این زایده زیر پیچ کنتاکتور  اونها بصورت زایده هایی مثل سیمِ

که سیم زیر پیچ بسته  ،ی هستمحکم میشه و خروجی بیمتال هم بصورت پیچ

 میشه .

بیمتالها طوری طراحی شدن که میتونیم اونها رو به دو صورت در آمپرهای باال  

 چسبیده به کنتاکتور استفاده کنیم . کنتاکتور ومجزا از 

 گرمایِ ساختمان داخلی بیمتال تشکیل شده از دو فلز به هم چسبیده که ظرفیتِ

ویژه ی اونها با هم تفاوت داره طوری که وقتی آمپر موتور باال میره در واقع 

 داخلی بیمتال باال میره و فلزی که ظرفیت گرمای ویژه ی اون کمتره حرارتِ

 تیغه بسته ی بیمتال رو قطع میکنه.منبسط میشه و 

 آمپر مشخصِ ده در بازه هایِموجود در بازار رو که برای استفادر اینجا رنجهای 

میگم البته مارکهای مختلف از نظر رنج آمپر  وجود داره برای تو دوست خوبم

تا  7 – 8تا  5 – 6تا  4 – 4تا  2,5 – 2,5تا  1,6 – 1,6تا  0,6با هم فرق دارن: 

 و ... 50تا  34 – 34تا  27 – 30تا  23 – 24تا  16 – 18تا  12 – 13تا  9 – 10
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کلیدهای  کلید حرارتی :

و انجام فیوز ر حرارتی ،هم کارِ

میشه  بیمتال و میدن و هم کارِ

بدون کنتاکتور اونها رو در 

روی این کلیدها  مدار قرار داد.

دو تا شستی وجود داره که کار 

 کلید حرارتی                 استارت و استوپ رو انجام میده .

 در رنجهای مشخصی تولید میشن.مثلِ بیمتالها کلیدهای حرارتی 

کنترل بار وسیله ای  کنترل بار:

الکترونیکی هست که از نظر کاری 

با این تفاوت که در کنترل  مثل بیمتال عمل میکنه

جریان  دارایِ مغناطیسی که در سیمِ از میدانِ ،بار

برای کنترل جریان استفاده میکنن به  ،ایجاد میشه

 این صورت که سیمهای قدرت از داخل 

                                              

 کنترل بار آنالوگ                                                                             
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سوراخهایی که روی 

کنترل بار تعبیه شدن 

میکنن و مقدار ور عب

جریانی که از سیمها 

توسط عبور میکنه 

داخلی  ترانس جریانِ

کنترل بار اندازه گیری 

میشه و اگه جریانی 

 ،بیشتر از حد تنظیم شده،

از کنترل بار عبور کنه 

کنتاکت بسته ی اون باز 

                   میشه و مدار رو قطع

 کنترل بار دیجیتال                                                               میکنه .

ساخته میشن که نوع آنالوگ خیلی دو نوع آنالوگ و دیجیتال کنترل بارها در 

بازده زود حساس میشن و کارآیی خودشون رو از دست میدن ولی نوع دیجیتال 

 خوبی دارن.

ع کنترل بارهای آنالوگ با ولومی که روی اون تعبیه شده تنظیم میشن ولی نو

 60تا  1دیجیتال قابل برنامه ریزی هست و مارکی در بازار موجود هست که از 
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آمپر قابل تنظیمه وعالوه بر محافظت در برابر اضافه جریان قابلیتهای دیگه ای 

کاهش جریان )در پمپهای شناور و کفکشها خیلی داره مثل محافظت در برابر 

مهم هست( ، محافظت در برابر عدم تقارن جریانها ، چشم پوشی از جریان 

  برابر جریان نامی( و... 5تا  3استارت )

به تابلو در آمپرهای پایین  ای ورود و خروج سیمهاوسیله ای که بر ترمینال ریلی:

یت نصب روی ریل رو دارن و به راحتی میشه ترمینالها قابلاز اون استفاده میشه. 

 اونها رو روی ریل نصب کرد.

                                                                                                       

 

 

 

                                                                ترمینال ریلی

 

لوازمی هستن که برای  سرسیم)وایر شو(:

نصب سیم زیر پیچ از اون استفاده میکنیم به 

 این صورت که سیم رو بعد از لخت کردن 

 سرسیم                                                                                     
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                        میکنیم. ،پرسسرسیم  داخل سرسیم قرار داده و با استفاده از پرسِ

به این صورت هست:  رنگ بندیسایز سرسیم با سایز سیم یکی هست و از نظر 

 –مشکی  1,5سرسیم  –قرمز  1سرسیم  –آبی  0,75سرسیم  –سفید  0,5سرسیم 

قهوه 10سرسیم  –سبز  6سرسیم  –نارنجی  4سرسیم  –خاکستری  2,5سرسیم 

 سفید. 16سرسیم  –ای 

بستن  ازاین نوع سرسیم برای سربندی موتور در سایز پایین یا برای گرد:سر سیم 

در این سرسیم از یک طرف سیم سیم به شمش نول یا شمش ارت استفاده میشه. 

داخل سرسیم قرار میگیره و توسط پرس مخصوص ، پرس میشه و طرف دیگه 

آبی و زرد که گرد هست زیر پیچ قرار میگیره. این سرسیمها در سه رنگ قرمز، 

 1,5در بازار موجود هستن که رنگ قرمز تا سیم 

 6و رنگ زرد تا سیم  2,5، رنگ آبی تا سیم 

رو جواب میده و سمتی که زیر پیچ قرار میگیره 

بسته به اندازه پیچ میتونیم از  ،و گرد هست

 سرسیم گرد                                           سایزهای مختلف استفاده کنیم.

به باال استفاده  6از سایز  برای کابلهاکارآیی کابلشو مثل سرسیم هست و کابلشو:

روی کابلشو سوراخی تعبیه شده که از اون برای بستن کابلشو .همچنین میشه 

                   زیر پیچ استفاده میشه. سایزکابلشو هم با سایز کابل یکی هست .
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و کابل  طریقه استفاده از اون هم خیلی راحته

بعد از لخت شدن داخل کابلشو قرار میگیره و 

 کابلشو، پرس و محکم میشه. با پرسِ

 70،  50، 35، 16،25، 10، 6سایز کابلشو ها : 

 کابلشو                                 و... 300،  042،  185،  150،  120، 95،

در مقاطع  موف )دو راهه یا کابلشو لوله ای (:

یم کابلها رو به هم بتابونیم به همین باال نمیتون

 از کابلشو،دلیل در اتصال دو کابل به هم 

صورت که دو به این لوله ای استفاده میشه 

کابلی که باید به هم متصل بشن رو داخل 

 کابلشو لوله ایاستفاده از                    کابلشو لوله ای قرار میدیم و با 

کابلشو اونها رو به هم پرس میکنیم. سایز کابلشو های لوله ای با کابلشوهای  پرسِ

 معمولی یکی هست.

از مقره به عنوان نگهدارنده استفاده میشه )به طور مثال شمش روی اون  مقره :

کامال  مقره ها در آمپرهای باال از اونها بجای ترمینال استفاده میشه. سوار میشه (و

به اونها ینی فریم نصب میشن و کابلهای ورودی و خروجی عایق هستن و روی س

ترمینالها هم از مقره استفاده  وصل میشن . البته برای شمش نول و نصب ریلِ

 میشه .
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  . S، مقره پله ای ، مقره چکمه ای و مقره  Nمقره انواع مقره: 

 چکمه ایمقره 

 

 

 Nمقره                 

 مقره پله ای                                          S مقره                        

 

 وکابل ورود و خروج  ه ای میتونیم برای نصب ریل ،و مقره چکم Nاز مقره 

همچنین نصب شمش استفاده کنیم ولی مقره پله ای مخصوص شمش و مقره  

S .مخصوص باس بار هست 
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مثل کلید هستن و کار قطع  استوپ:–شستی استارت 

یک تیغه باز و وصل برق کنتاکتور رو انجام میدن. 

دارن که برای استارت و یک تیغه بسته که برای 

 استوپ استفاده میشه.

 

     استوپ -شستی استارت                                                                                                       

 

استوپ عمل میکنه ، یعنی یک -استارت شستی میکروسوییچ مثلمیکرو سوییچ: 

بطور مثال با رسیدن  کلید که کار قطع و وصل رو بصورت اتومات انجام میده.

دستگاه به جای خاصی )که میکروسوییچ در اونجا قرار داره( عمل خاموش 

 شدن بصورت اتومات انجام میشه )مثال در آسانسور(.

ظر شکل و محل استفاده انواع مختلفی داره ولی از نظر فنی میکروسوییچ از ن

دارای یک  کنتاکت مشترک ، یک کنتاکت با تیغه باز و یک کنتاکت با تیغه 

 بسته هستن.

 میکروسوییچ                                            
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بعنوان  نشانگر که در تابلو بیشتر  LEDتشکیل شده از المپ یا چراغ سیگنال: 

(و در رنگهای مختلف  )به طور مثال برای نشان دادن وجود برق استفاده میشه

 ساخته میشه.

 

 

 چراغ سیگنال                                                                                            

 

این نوع کلیدها از نظر آمپر  کلید گردان :

 انواع مختلفی دارن مثلو روش استفاده 

راست گرد سه –چپ گرد کلید گردان  

مثلث -یا کلید گردان ستاره فاز یا تکفاز و

 هم در،از کلیدهای گردان 

                 کلید گردان                                                                                

مدار قدرت و هم در مدار فرمان میشه استفاده کرد. در بازار این کلیدها با کد  

که روش  2501ای آشنایی اشاره میکنم : کلید مشخص میشن که به چند مورد بر

کلید گردان یک ،صفر یک هست و معنی اون  خوندنش بصورت بیست وپنج
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 16و سه فاز  -که کلید دو طرفه  1607یا کلید آمپرهست  25تکفاز و -طرفه 

 آمپر هست .

تایمرها لوازم الکترونیکی هستن که به ما امکان تاخیر در قطع و وصل  تایمر:

مدار رو میدن و در مدارات 

برای ضربه دوم ) انتقال از حالت ستاره مثلث 

  استفاده میشن. (ستاره به مثلث

البته تایمرهای پنوماتیکی )بادی ( هم در 

موجود هستن که کمتر مورد استفاده بازار 

 قرار می گیرن.

                             تایمر ثانیه                                                 
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 تایمر                                                

 

 تایمرها در رنجهای ثانیه ، دقیقه ،ساعت و ... ساخته میشن .
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هست. یک کنتاکت  Nو  PHیا  2aو  1aرای یک بوبین با عالمت تایمر دا

و یک کنتاکت باز با  16، یک کنتاکت بسته با شماره  15شماره با مشترک 

 شروع به تایمگیری میکنه  ،دارن که وقتی برق به بوبین تایمر میرسه 18شماره 

زمان رو تنظیم کرد( و بعد از سپری ) با ولومی که روی تایمر قرار داره میشه 

شدن زمان تنظیم شده، تیغه ی باز ،بسته و تیغه ی بسته ، باز میشه یعنی در حالت 

بعد ازپایان تایم تنظیم شده اتصال و برقراره  16و  15عادی اتصال بین کنتاکت 

 برقرار میشه. 18و  15بین 

استارت مجدد دستگاهیه که در  تایمر استارت مجدد:

نی که برق شبکه قطع میشه و دوباره وصل میشه زما

و به این ترتیب میتونه میتونه دستگاه رو راه اندازی کنه 

کار ما رو راحت کنه چون احتیاج نیست هر وقت برق 

قطع شد ،شخصا کار راه اندازی رو انجام بدیم .) این 

 ت مجدداستار                      موضوع برای چاههای کشاورزی خیلی مهمه(. 

عمملکرد دستگاه به این صورته که وقتی برق شبکه وصل میشه و برق به بوبین 

تایمر استارت مجدد میرسه ، تایمر شروع به تایم گیری میکنه و روی مقداری 

 5ثانیه تا  1که ما تنظیم کردیم ) روی تایمر یک ولوم تنظیم زمان هست که از 

هم صدای موزیک زمان تایم گیری دقیقه قابل تنظیمه ( استارت میخوره . در 

 پخش میشه که اپراتور متوجه باشه دستگاه میخواد روشن بشه.
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،یک کنتاکت مشترک با Nو PHیا  1bو  1aدارای بوبین با عالمت  این دستگاه

 16و یک کنتاکت بسته با شماره  18، یک کنتاکت باز با شماره  15شماره 

 هست.

همینطور که از اسمش این تایمر ساعته :  24تایمر 

ساعته روشن و  24مشخصه ، میتونه بصورت 

در جاهای خاموش کردن دستگاه رو انجام بده .

مختلفی کاربرد داره که یکی از اونها استفاده در 

 هست چرا  سیستمهای آبیاری قطره ای و بارانی

 ساعته 24تایمر                                                                                    

که عالوه بر اینکه آبیاری در شب مزیت هایی داره ،کنتورها هم بدلیل سه تعرفه 

صبح ارزانترین برق رو محاسبه میکنن و به نفع  6شب تا  11ای بودن از ساعت 

ماست که در این ساعت از برق استفاده کنیم پس با نصب این تایمر و تنظیم اون 

 حضور خودمون پمپ رو روشن و خاموش کنیم.میتونیم بدون 

خب حاال ببینیم عملکرد این تایمر چطوره، شکل ظاهری اون مثل ساعتهای 

و یک عقربه ساعت شمار هست و با رسیدن معمولی دارای یک عقربه دقیقه 

برق به بوبین مثل یک ساعت معمولی شروع به کار میکنه ضمن اینکه بعضی از 

ساعت برق رو ذخیره میکنن و  3لی هستن که تا مدلها دارای باطری داخ

در صورت قطع درصورت قطع برق، ساعت به کار خودش ادامه میده .یعنی 
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و در صورت وصل شدن برق اصلی ، در زمانی که  ساعت عقب نمیمونه ،برق

 ما تنظیم کردیم موتور استارت میخوره.

عالوه بر عقربه های دقیقه و ساعت ، شماره هایی در اطراف ساعت قرار دارن 

ساعت شبانه روز هستن به این  24هستن و نشان دهنده ی  24تا  1که از شماره 

 1نشان دهنده ی  13شب و شماره  1نشان دهنده ی ساعت  1شماره صورت که 

ال چرخیدن هستن. بعدازظهر هست و وقتی ساعت کار میکنه این شماره ها در ح

عالوه بر شماره ها ، خارهایی در اطراف ساعت و روبروی شماره ها قرار دارن 

که این خارها هم با کار کردن ساعت در حال چرخش هستن . هر کدام از این 

دقیقه میتونن دستگاه رو روشن یا  15تا  10خارها بسته به مارک ساعت بین 

لش هم روی ساعت اده  میکنیم ( یک فِخاموش کنن ) بسته به کنتاکتی که استف

فِلش برسن )با توجه به بیرون یا بصورت ثابت وجود داره که وقتی خارها به این 

 داخل بودن خارها (دستور قطع یا وصل صادر میشه.

بعنوان مشترک ،ترمینال  4بعنوان بوبین ، ترمینال  2و  1ساعته دو ترمینال  24تایمر 

 . بعنوان کنتاکت باز داره 5مینال بعنوان کنتاکت بسته و تر 3
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این نوع تایمر مثلث: –تایمر ستاره 

مخصوص استفاده در مدارات 

و در باال دو  مثلث هست-ستاره

ورودی برای برق بوبین داره که 

وقتی برق به بوبین میرسه شروع 

و بعد از به تایم گیری میکنه 

زمانی که خودمون تنظیم کردیم 

 ثانیه( از حالت ستاره به  60تا  2)

 مثلث -تایمر ستاره                                                                                  

همینطور که در تصویر میبینید یک پیچ مشترک  مثلث میره. در پایین تایمر 

دار فرمان قرار میگیره و از خروجی ستاره به کنتاکتور ستاره وجود داره که در م

اه قرار داره که واز خروجی مثلث به کنتاکتور مثلث میره. دو تا ولوم روی دستگ

که موتور چند ثانیه در حالت ستاره کار کنه و پایینی برای  باالیی برای این هست

ملی  300تا  30 که ازتنطیم فاصله خاموش شدن ستاره و استارت مثلث هست 

 ثانیه قابل تنظیمه.

چون وسیله ای که در اصطالح عامیانه مصرف کننده رو باالنس میکنه .  خازن :

 اهمی و سلفی هستن ، با اضافه کردن خازن در واقع بار مصرف کننده های ما 
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 خازن سیلندری                                           خازن کتابی                      

خازنی به مدار اضافه میکنیم با این کار تعرفه راکتیو رو صفر میکنیم و پول 

 کمتری پرداخت میکنیم.

خطوط اصلی از خازن استفاده  برق برای جلوگیری از افت ولتاژ در شرکت

 .استفاده از خازن میکنهو مجبور به و همچنین مصرف کننده ها ر میکنه

 ،استفاده از خازن مناسب اهمیت زیادی داره و با توجه به مقدار آمپر مصرفی

 ظرفیت خازن بدست میاد.

 – 15- 12,5 – 10 – 7,5 – 5 – 2,5خازنها از نظر استاندارد تولید در رنجهای 

)کیلو وار ( ساخته میشن همچنین در دو نوع  Kvar 50و  40 – 30- 25 – 20

 ابی و استوانه ای در بازار موجود هستن .کت
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دستگاهیست الکترونیکی که  التور:رگو

طرز کارش در بانک خازنی استفاده میشه. 

به این صورته که یک ترانس جریان در 

اصلی( قرار مسیر خط اصلی )کابل قدرت 

میگیره و جریان عبوری رو اندازه گیری 

 میکنه . 

                                                                                                                                                                                            رگوالتور                                                                                

 

التور با توجه کشی به رگوالتور وصل میشه و رگوترانس جریان توسط سیم این

تا توان  به جریان عبوری تشخیص میده که چه خازنی باید در مدار قرار بگیره

 .روی رگوالتور عالوه بر ترمینالهای بوبین و ترمینالهای ورودیِراکتیو صفر بشه

مینال خروجی وجود داره که این ترمینالها به کنتاکتور ترانس جریان ، تعدادی تر

احساس نیاز کنه  ،هر خازن وصل میشه و وقتی رگوالتور بر اساس آمپر مصرفی

 نیاز وارد مدار بشه. به کنتاکتور فرمان میده تا خازن موردِ

پله ساخته میشن که تعداد پله ها نشان  8و  6، 4رگوالتورها معموال بصورت 

در هنگام راه صل کنیم. ت که میتونیم به رگوالتور وخازنهایی هس دهنده تعداد

اندازی ،ابتدا رگوالتور بصورت اتومات تک تک خازنها رو روشن میکنه و 

رو ثبت میکنه تا در هنگام نیاز ، خازن با قدرت مناسب اطالعات قدرت اونها 
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باالتر از آمپر  باید توجه داشته باشیم که اگه خازن با قدرتمدار کنه .  رو واردِ

 مصرفی وارد مدار بشه بعنوان مصرف کننده عمل میکنه و مصرف برق باال میره.

رو اندازه گیری میکنه و روی نمایشگر نشون  دستگاهی که مقدار ولتاژ ولتمتر:

 میده .

 48×96ولتمتر دیجیتال                                         
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. ولتمترها در دو نوع آنالوگ سه ورودی برای سه فاز وجود داره روی ولتمتر 

البته امروزه دیگه ولمترهای آنالوگ جای خودشون رو  .و دیجیتال ساخته میشن

 به مدلهای دیجیتال دادن .

تنظیم وراه اندازی با  نحوه ی ،،اندازه شکل ظاهری  از نظرمارکهای مختلف 

 .  هم تفاوت دارن

 آمپرمتر مقدار جریان رو اندازه گیری میکنه .  آمپرمتر:

. در مدل مستقیم سیم  ساخته میشن ctدو نوع مستقیم و دارای در آمپرمترها 

 شه و بعد به مدار قدرت اصلی میره ودر واقعمی قدرت مستقیما به آمپرمتر وصل

ت سری در مدار قدرت قرار میگیره )این مدل فقط بصورت آنالوگ بصور

یا ترانس جریان ، سیم قدرت از داخل ترانس  ctنوع دارای در و  وجود داره( 

ترانس جریان به آمپرمتر وصل میشه و  Lو  kجریان عبور میکنه و دو تا سیم از 

 .دار جریان رو روی آمپرمتر ببینیم میتونیم مق

آنالوگ و هم بصورت دیجیتال ساخته میشه که  ،هم بصورتِ ctمدل دارای  

                                       امروزه مدل آنالوگ جای خودش رو به مدل دیجیتال داده.

ترانس هم دو  Lو  Kدر مدل دیجیتال فاز و نول به بوبین آمپرمتر وصل میشه و از 

                                                                                                تا سیم به آمپرمتر وصل میشه.
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مختلف شکل ظاهری ،اندازه،نحوه تنظیم و راه اندازی در مارکهای در آمپرمتر 

 با هم فرق میکنه.

 48×96آمپرمتر دیجیتال                                             
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این دستگاه آمپر متر )مولتی متر(:  –ولت 

و ت ترکیب دو دستگاه ولت متر و آمپرمتر هس

از لحاظ اقتصادی به صرفه هست.همین طور که 

در تصویر میبینید نمایشگر باال ولتاژ رو 

بصورت چرخشی نشون میده و سه نمایشگر 

 آمپر هر فاز رو نشون میده. ،پایین

 96×96آمپر -ولت                                                                              

 

به این صورت ، ترانس جریان درمسیر کابل اصلی قرار میگیره  ترانس جریان:

که کابل اصلی از داخل ترانس جریان عبور میکنه و مقدار آمپر عبوری توسط 

ترانس  )هرفاز از داخل یک ترانس عبور میکنه(آمپرمتر نمایش داده میشه .

پیچ داره که کابل اصلی از داخل سیم پیچ اولیه عبور میکنه و جریان دو تا سیم 

 .دو سر سیم پیچ ثانویه به آمپرمتر متصل میشه

 ترانس جریان                                         
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تولید میشن  3و  2,5 – 1- 0,5از نظر حساسیت ، ترانسهای جریان در کالس 

  0,5کالس  ctکه هر چه کالس ترانس جریان کمتر باشه حساسیتش بیشتره و 

 برای رگوالتورهای بانک خازنی که نیاز به حساسیت باالیی دارن استفاده میشه.

 

 

دستگاهی هست که کار روشن و خاموش کردن لوازم روشنایی )المپها(  فتوسل :

 بصورت اتومات انجام میده.رو

 فتوسل                                             
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حیط طرز کارش اینطوره که یک سنسور نوری داخلش هست که هر وقت نور م 

 کم میشه این سنسور عمل میکنه و کنتاکت باز اون بسته میشه. 

فتوسلها در آمپرهای مختلفی ساخته میشن و در آمپرهای پایین میتونیم اونها رو 

المپ وصل کنیم ولی درآمپر باال باید به کنتاکتور وصل بشن یعنی مستقیم به 

قدرت کنتاکتور  فتوسل به کنتاکتور فرمان قطع و وصل میده و المپها به مدارِ

 و المپها رو روشن یا خاموش میکنن.وصل هستن 

هست که نوع  در بازار موجود فتوسل در دو نوع آنالوگ و الکترونیکی

ستگاهی که در داخل تابلو نصب میشه یک چشمی هم عالوه بر د الکترونیکی

بتونه با توجه به وجود و یا کمبود  که باید در بیرون از تابلو نصب بشه کهداره 

 .نور فرمان قطع و وصل به رله دستگاه بده

 

 

 

 

 

 

 فتوسل الکترونیکی                                                  
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برای  ، کنترل سطح مایعات کاربرد داره و در چاههای آباین دستگاه در  فلوتر :

جلوگیری از خشک کار کردن پمپ آب و در مخازن برای جلوگیری از سرریز 

 کردن آب )یا هر مایع دیگه ای( استفاده میشه.

 ساخته میشن.مکانیکی و الکترونیکی فلوترها در دو نوع 

 

اور ناین نوع فلوتر روی مایع ش فلوتر مکانیکی :

میشه و دو تا کنتاکت داره یک باز و یک بسته و 

به این صورت کار میکنه که وقتی سطح مایع 

کنتاکت بسته اون باز میشه و مثال اگه  پایین میره

 فلوتر مکانیکی           درون چاه آب استفاده بشه وقتی سطح آب پایین

زه. رفت موتور رو خاموش میکنه که پمپ آب در اثر خشک کار کردن نسو  

در پمپهای تک فاز میتونیم فلوتر رو در مسیر یکی از سیمهای الکترو پمپ قرار 

 بدیم ولی در پمپهای سه فاز باید به کنتاکتور وصل بشه.

www.Noavarangermi.ir

http://www.mohandesshoo.com/
http://www.mohandesshoo.com/


                                                                                                        www.mohandesshoo.com                 آشنایی با لوازم مورد استفاده در تابلو برق 
                                                                                   

                               .        هسادزبان آموزش برق صنعتی به   46
                                  .                                   

 

این نوع فلوتر از دو  فلوتر الکترونیکی :

دستگاه  -1قسمت تشکیل شده. 

که در داخل تابلو قرار میگیره  :الکترونیکی 

و یک فاز و نول بهش وصل میشه و یک 

کنتاکت باز و یک کنتاکت بسته داره که 

)بسته به نوع در مدار فرمان قرار میگیره 

،  Hخروجی سه و استفاده فلوتر در مدار(

L و 

 فلوتر الکترونیکی                                                                                   

C تا  4( وصل میشه و که در داخل مایع قرار میگیره)که به سنسور  دارهLED 

نشان دهنده  RELنشان دهنده برقدار بودن بوبین فلوتر هست. ، ACداره که 

نشان دهنده  Hبرقدار بودن رله خروجی هست. 

 L   اینه که سطح مایع تا سنسور باال رسیده و

نشان دهنده اینه که مایع در سطح پایین سنسور 

قرار داره. دو تا ولوم هم داره که یکی تاخیر 

در قطع و وصل رله هست و اون یکی 

               سنسور فلوتر                     سنسور :  -2حساسیت سنسور رو تنظیم میکنه. 
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 Hداخل تابلو اومده،   هدستگاو سه تا سیم که از یگیره که در داخل مایع قرار م

صادر  حد باال قرار میگیره )هر وقت مایع به این حد رسید دستور قطع یا وصل در

دستور قطع  هر وقت مایع به این حد رسیددر حد پایین قرار میگیره ) Lمیشه (، 

، که اگه مایع در مخزن فلزی باشه به بدنه وصل میشه  Cو  یا وصل صادر میشه (

. دستور قطع یا وصل هم به این و اگه فلزی نباشه در پایینترین حد قرار میگیره 

بستگی داره که از فلوتر برای جلوگیری از خشک کار کردن پمپ استفاده 

 میکنیم یا برای جلوگیری از سرریز شدن مخزن.

نوار فرم بندی از پالستیک ساخته شده و برای  رونی(:نوار فرم بندی )نوار ماکا

مثال برای قسمت درِ قسمتهایی که سیم از داخل کانال بیرون میاد استفاده میشه. 

تابلو ، جایی که استارت استوپ نصب میشه، برای جمع کردن سیمها میتونیم از 

 نوار فرم بندی استفاده کنیم.

 

 

 

 

 نوار فرم بندی                                                            
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بستهایی  بست زیپی )بست کمربندی(:

هستن که برای فرم دهی و زیبایی تابلو از 

سیمهایی که از  اونها استفاده میکنیم.

کانال خارج میشن تا به دستگاه وصل 

بشن رو میتونیم با این بستها فرم دهی 

 بست زیپی                                                                      کنیم.

 بلوهای با قدرت باال استفاده میشهشمش یا شینه مسی که بجای کابل در تا شمش:

)شماره اول از چپ عرض  و سایز اونها به این شکله زیبایی خاصی به تابلو میدهو 

 20×5 – 20×3 – 15×3 میلیمتر هست(:شمش و شماره دوم ضخامت شمش به 

– 5×25 -5×30 – 10×30 – 5×40 – 10×40 – 5×50 – 10×50 – 5×60 – 

و هر سایز آمپر خاصی رو  120×10 – 100×10 – 80×10 – 80×5 – 60×10

 میتونه تحمل کنه.

 

 

 

                                                 شمش مسی         
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چکمه ای در  ی وال روی مقره ممع شمش نول :

تابلو نصب میشه و نول ورودی به اون متصل 

از اون انشعاب  رو میشه و نولهای خروجی

 میگیرن.

 

 ولنشمش                                                                                                      

تابلو نصب  در ،مثل شمش نول شمش ارت:

میشه و ارت اصلی به اون متصل میشه و 

انشعاب ارتها از شمش ارت صورت میگیره. 

شمش ارت معموال بطور مستقیم و بدون مقره 

به تابلو نصب میشه به این ترتیب خود تابلو هم 

 شمش ارت                                                   به ارت وصل میشه .
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وقتی در تابلو از شمش  شرینگ حرارتی :

برای عایق کردن مسی استفاده میکنیم ، 

ضمن شمشها از شرینگ استفاده میکنیم 

استفاده  مختلف اینکه وقتی در رنگهای

                                      میشن  زیبایی خاصی هم به تابلو میدن. 

 شرینگ حرارتی                                                                             

و بعد به وسیله سشوار صنعتی یا مشعل شمشها رو از داخل شرینگ عبور میدیم 

 شرینگ به شمش بچسبه. حرارت میدیم تا

ترموفیت در سر کابل استفاده میشه و  ترمو فیت :

وقتی کابل رو با کابلشو پرس کردیم برای عایق 

و مثل کردن کابلشو از ترموفیت استفاده میکنیم 

 شرینگ حرارت میدیم تا به کابلشو بچسبه.

 

 ترموفیت                                                                                                          
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 راحتی کار در موقع  برای تابلوها ،در  نمره سیم :

و با وجود  عیب یابی ، از نمره سیم استفاده میکنیم

خیلی راحت  نمره سیم پیدا کردنِ مسیر سیم کشی

 میشه .

 نمره سیم                                                                                          

 

 

، لوازمی که در این کتاب معرفی کردم ابتدای راه برای تبدیل  خوبم دوست

ینه میتونی از شدن به یک مونتاژ کار حرفه ای هست و برای پیشرفت در این زم

 کنی. استفادهwww.mohandesshoo.com مطالب آموزشی سایت 

                                              

 باآرزوی سالمتی وشادی برای تو دوست خوبم                                                   

 محسن محمدزاده  -دوستدار تو                                                         

                                           1394بهمن                                                                       
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