
www.SaminEng.ir
Telegram.me/Barghghodrat

مهندسی ثمین گروه 

فعالیت هاي آنان ، توانسته است نمودندر زمینه برق صنعتی با تخصص هاي گوناگون و همگرامجتمع مهندسی ثمین
: طی بیش از پانزده سال تحقیقات ، طراحی و تولید انواع با موفقیت

تابلوهاي برق صنعتی
اتوماسیون صنعتی
لاجراي تاسیسات الکتریکا
و تعمیرات تجهیزات ابزار دقیقبردهاي الکترونیکی

.عت کشور عزیزمان ایفا نمایدگامی موثر و نقشی ملموس در صن

با توانی باال برگرفته از تخصص و تجربه و تالش ،آمادگی خود جهت شرکت در پروژه مجتمع مهندسی ثمینو اینک
.هاي بزرگ و ملی اعالم میدارد
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:نکات مهم در طراحی مدار فرمان تابلو برق

اي استفاده نگردد زیرا با توجه به کم بودن فاصله هیچگاه در مسیر تغذیه موتور کلید یا دیژنکتور از کنتاکت رله شیشه-1
کنتاکتها باهم، امکان دارد جرقه تولید شده و کنتاکتها ذوب شود. بهتر است در این مواقع از کنتاکتور با توان حدود سه برابر توان 

.موتور استفاده گردد

.استفاده نگردد؛ براي مدار فوق از کنتاکت باز استفاده گرددACهیچگاه از دیود براي مدار المپ تست در مدارات-2

گردد سعی گردد المپ سینگنال از زیر کلید و ولتمتر در صورتیکه در فیدرهاي ورودي از المپ سیگنال و ولتمتر استفاده می-3
).یابالعکس(از باالي کلید تغذیه گردد

.گرددمقدار جریانی که در یک ثانیه یک سیم قابلیت تحمل آن را دارد از فرمول زیر محاسبه می-4

xS 200 × S = Ima=سطح مقطع

xIma=ماکزیمجریان

قطر میلیمتر مربع نباشد و ایزوله گردد. در صورتیکه5٫2هایی که مستقیماً از روي باس بار گرفته می شود باید کمتر از سیم-5
:بیشتر شود نیاز به ایزوله نداردAسیم از حد معین

200×AS =

A :دمقدار جریانی که در یک ثانیه باعث قطع کلید اصلی می گرد

از کنتاکت میکروسوئیچ تست و سرویس جهت مدارات قطع و وصل استفاده گردد نه از کنتاکت رله کمکی متأثر از -6
.برق به طور ناخواسته رله کمکی بی برق شده و دستور قطع می دهدمیکروسوئیچ زیرا در هنگام قطع 

هیچگاه از مس بافته شده به جاي هادي انعطاف پذیر جهت قسمتهاي داراي ولتاژ استفاده نگردد. زیرا پس از گذشت زمان -7
.مس بافته شده انعطاف الزم را از دست می دهد

.در محل اتصاالت از واشرخاردار استفاده گردد یا محل اتصال رنگبري شودجهت ارتباط کامل سیستم ارت تابلو حتماً -8

.سه برابر کاهش می یابدDCاستفاده گردد قدرت قطع کلید در ولتاژDCبه جايACدر صورتیکه از کلید-9

عملکرد رله حرارتی در عملکرد مناسبی ندارد ولی DCاز نوع الکترونیکی باشد در جریان(MCCB)در صورتیکه رله کلید-10
.هر دو نوع جریان یکسان می باشد



www.SaminEng.ir
Telegram.me/Barghghodrat

.استفاده نمود ولی عکس این موضوع مجاز نمی باشدACمی توان در جریانDCاز مینیاتوري-11

بایستی در نقشه )CTنسبت تبدیل(CTدو رنج در تابلو استفاده می گردد حتماً نوع اتصال اولیهCTدر صورتیکه از-12
.الکتریکی مشخص گردد

در صورت استفاده از نمایشگر نئونی در تابلوي فشار متوسط ترجیحاً سعی گردد از نوع خود تغذیه استفاده گردد. در صورت -13
.بار وجودداردگردد در حالیکه ولتاژ روي باسوع تغذیه کمکی، با قطع برق تغذیه نمایشگر نیز خاموش میاستفاده از ن

جهت کاهش زمان سیم کشی و همچنین سیم مصرفی، بهتر است در جائی که از کنتاکتهاي سري رله شیشه یا کنتاکتورو -14
.ر طراحی و وایرینگ الکتریکی لحاظ گردددمذکورالمانهايگیريقرارمحلحتماًگرددمیاستفاده…

در هنگام نوشتن وایرینگ کنتاکت المانهاي هم پتانسیل، دقت شود المانهایی که نزدیکتر به محل نقطه مبدأ قرار دارند زودتر -15
.نوشته شوند

ه باشد که این موضوع در برابر جریان کلید ورودي را داشت5/1در هنگام انتخاب باس بار دقت شود که باس بار تحمل -16
.هاي تابلو موتوري باشد اهمیت بیشتري داردهنگامی که خروجی

در هنگام چیدمان المانهاي تابلو دقت گردد که ترموستات در دورترین نقطه نسبت به هیتر قرار داشته باشد و هیتر در پایین -17
.ترین قسمت تابلو قرار گیرد

گردد د مدار هیتر و روشنایی از زیر کلید ورودي گرفته شود (زمانیکه از دو ورودي استفاه میدر تابلوي فشار ضعیف سعی شو-18
)طبق منطق درخواستی طراحی گردد

در مدار اینترالك الکتریکی تابلو بایستی از کنتاکتهاي خود المانها درگیر در اینتر الك استفاده گردد نه از کنتاکتهاي رله -19
.هاي درگیرکمکی متأثر از المان

.میلیمتر میباشد1600حداکثر فاصله مجاز جهت نصب کلید فیوز و کلیدهاي اصلی از کف تابلو -20

)در مدار وصل خازن حتماً به زمان تخلیه (دشارژ) خازن دقت شود (مدار اینترالك پیش بینی گردد-21

جهت حفاظت مداراتی که از زیر کلید اصلی تغذیه می شود حتماً از کلید فیوز کارتریجی (سیگاري) با قدرت قطع باال استفاه -22
.گردد

.ترمینالی زمین می شود که ترمینال متناظر اولیه آن ورودي در نظر گرفته شده استCTدر مدار ثانویه-23

.نس جریان استفاده شده باشد دقت شود کرهاي دیگر اتصال کوتاه شوندترا(core)در صورتیکه از یک کر-24
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.هیچگاه کنتاکت رله افت فشار گاز در دیژنکتورهاي گازي نبایستی دستور قطع به بوبین قطع آن دیژنکتور را بدهد-25

.بایستی برقگیرها و ترانسهاي ولتاژ از مدار خارج گردندPower frequencyدر هنگام تست-26

.را اتصال کوتاه کندCTجامپرهادر ترمینال جریانی بایستی سیم هاي طرف-27

.اتصال کوتاه گرددCTدر صورتیکه حفاظتی و اندازه گیري جریان کسر باشد بایستی ثانویه-28

.میلیمتر مربع می باشد5/2حداقل سطح مقطع سیم هاي جزیانی-29

.یابد ترمینال خالی و داکت خالی در نظر گرفته شودي که بعد از نصب تابلو اتصال میسعی گردد جهت سیم و کابلهاي مشتر-30

درهنگام طراحی، کلیدهایی که در نزدیکی ترانس اصلی قراردارند با توجه به توان ترانس قدرت اتصال کوتاه کلید در نظر -31
.گرفته شود

.از لوله خرطومی فلزي استفاده گرددVLبهMVاز قسمتCTوPTهاي ثانویهجهت عبور سیم-32

.در هنگام طراحی فیوزهاي حفاظتی دقت شود که فیوزهاي انتخابی متناسب با جریان تجهیزات انتخاب شود-33

نرابطه بین جریان و زما-34
یرابطه جریان اتصال کوتاه تقریب-35

U2 :ولتاژ ثانویه ترانسIcc :جریان اتصال کوتاه%Ucc:ژ اتصال کوتاهدرصد ولتاS :سقدرت تران


