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  هدف
  .است ساختمان برق هاي نقشه در سازمان مصوبات و ملی مقررات توسط ، شده تعریف هاي حداقل رعایت

  
 کننده کنترل و طراح وظایف

  .باشد نمی طراح هاي مسئولیت نافی ، سازمان در ها نقشه نترلک -
 و بـوده  اجرا قابل که است هایی نقشه ارائه طریق از فوق شده تعریف هدف نمودن برآورده طراح وظیفه -

 . باشد شده رعایت آن در مقررات کلیه
          شـده  تعریـف  هـدف  بـه  رسـیدن  بـراي  ، مقـررات  اساس بر ها نقشه فنی بررسی کننده، کنترل وظیفه -

  . است فوق
 وظـایف  انجام در طراح مسئولیت موضوع این ولی شوند می کنترل شده تعریف و معین هاي آیتم فقط -

 . نماید نمی منتفی را خود
 یا و آن آدرس ارائه با ، مربوطه مقررات به اشاره و مختصر خیلی راهنمایی با کوشند می کنندگان کنترل -

 کمک عیب کردن برطرف در طراح به کمک و سازي فرهنگ و دانش ارتقاء در فنی و منطقی استداللهاي
 . کنند
 کار وانندت می کارفرما و طراح . گردد می اريخودد خاص راه یک از کار انجام به طراح کردن مجبور از – 
 .دهند انجام خودشان نظر مورد قانونی راه هر از را
  

   گردد می پوشی چشم حاضر حال در که اشکاالتی
 بـه  فقـط  و شود نمی برگردانده طراح به ها نقشه ، اهمیت کم اشکاالت براي کار در تسهیل منظور به – 
 .شود می فااکت بر روي نقشه پیشنهاد و تذکر
 دور واقعیت از فاحش، و نامعقول نحوي به اینکه مگر شود نمی گرفته ایراد باشد نیاز از بیش که آنچه به – 
  .باشد

  
   اولویت ترتیب به مستندات

   ساختمان ملی مقررات )1
  
و نشـریات معاونـت   )سـاختمانها  الکتریکـی  تاسیسـات  نامـه  آیـین ( 1937 شـماره  ایران ملی استاندارد )2
  ریزي و راهبردي مرتبط نامهبر
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   IEC 364 استاندارد) 3
  
 سیزدهم مبحث 6 پیوست در مندرج استانداردهاي سایر) 4
  

  شود می کنترل که آنچه
  مطابق چک لیست کنترل نقشه هاي برق الزم هاي نقشه همه بودن موجود -
  

  :نکات الزم در طراحی و کنترل  
  روشـنایی،  براي البته حمام در فن مثل( .شود می نصب بمرطو مکانهاي در که اي وسیله هر IPدرج  -

  )کند می کفایت دار حباب چراغ از استفاده
   مکانیک و برق تاسیسات و معماري هاي نقشه کلیه تطبیق -
 فاز،خودداري سه مدارات در بار تعادل حفظ ولتاژ، افت خط، مجاز بار نظر از مدارات صحیح بندي ترکیب -
   متداخل تغذیه خطوط از استفاده از خودداري کوچک، فضاهاي در متعدد تغذیه خطوط از استفاده از
 نـام  و تـابلو  نـام  شامل خط هر آدرس .شوند دهی آدرس تغذیه خطوط بایستی پالن هاي نقشه همه در -

  )   1L-LP( و براي آپارتمانها که طبقات تیپ مستند  ) GLP-L 1( مثالً. است کننده تغذیه خط
 مورد خط یا و باشد نیفتاده قلم از آن تغذیه یا و نشود تغذیه فیدر دو با اشتباها خط، یک هک شود توجه -
  . باشد نشده رینگ نظر

 معلوم و مشخص فضا هر کاربرد است الزم مختلف فضاهاي کاربري به برق تاسیسات وابستگی به توجه با -
 با . . و اداري،درمانی ساختمانهاي غلبا در نیز و مسکونی بزرگ ساختمانهاي هاي نقشه در گاهی( .باشد
  )شویم می مواجه فضاها کاربري بودن نامشخص مشکل

 را نظر مورد تجهیز اجرا براي بتوان که حدي در( .گردد درج بایستی رفته، بکار تجهیزات هاي مشخصه -
  )کرد خریداري و انتخاب ، ابهام بدون

 تک وصل و قطع کلید مثال . باشد موجود فنی و طقیمن تطابق شده، انتخاب تجهیزات کلیه بین بایستی -
  .باشد نشده استفاده فاز سه تجهیز براي فاز
 طحیـا  بـراي  پریـز و  روشـنایی  طراحـی  گاهی مثالً .باشد موجود ساختمان تمامی براي الزم هاي نقشه -

 .افتد می قلم از تراس یا و ساختمان
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   روشنایی پالنهاي در نکات
 .باشد یکنواخت نور توزیع و شده خابانت مناسب چراغهاي -
  .آمپر است 10 برابر روشنایی خطوط براي قبول قابل فیدر کوچکترین -
   .شود منظور ها چراغسیم ارت براي  -
 فضاي یک ولی .است عدد 12 برابر متعدد فضاهاي در خط هر روي) نقطه روشنائی( چراغ تعداد حداکثر -

 .باشد می خط مجاز بار به دودمح فقط و ندارد تعداد محدودیت واحد
 گـاهی ( .اسـت  ممنـوع  دیگـر  وسیله هر یا چراغ کردن روشن و خاموش براي مینیاتوري کلید از استفاده -

  )دهند می انجام را اشتباه کار این بزرگ فضاهاي روشنایی کنترل براي
 ردچشم،ب و دید اویهز )نصب نحوه نظر از( چشم، نوع است الزم ، الکترونیک چشم از استفاده صورت در -

 .گردد ذکر
 از بایـد  دارد، وجود چراغ به آب پاشیدن خطر که جا هر و حیاط بام، پشت حمام، ازقبیل مکانهایی در - 

  .شود استفاده دار حباب چراغ
 ایـن . (اسـت  روشنایی خط انتهاي تا کنتور تابلو از% 3 برابر روشنایی خطوط درمجاز  ولتاژ افت حداکثر -

 پلـه  راه یـا  و هـا  مجموعـه  بـاز  ها،فضـاي  مجتمع پارکینگ مانند وسیع هاي محوطه شناییرو در مشکل
 .است گسترده بار نوع از پریز برخالف روشنایی بار که شود توجه ) آید می پیش بلند هاي ساختمان

 مثال( .گردندجانمایی  مناسب و صحیح جاي در و انتخاب مناسب نوع از کاربرد، به توجه با باید کلیدها -
  ) .تفاده شودساز کلید تبدیل ا و نیز براي اتاق خواب  نشود استفاده پله راه براي پل تک کلید

  . گردد خودداريو بالعکس  پریز خط از چراغها تغذیه از -
 هـا، پله  راه خروج، هاي راه قبیل از ساختمان مشاعات رايب نیازر صورت د) اضطراري ( ایمنی روشنایی -

  .باشد مشخص آن انرژي تامین منبع و باشد شده منظور . . . وال عمومی ه ساختمان، ورودي
  .فاز تغذیه الزم است به کلید داده شود  -
  

  پریز پالنهاي در نکات
  .شود استفاده دار ارت پریز از ساختمان تمام در -
  .شود خودداري حتی المقدورحمام  در پریز نصب از -
 دار درب ورت دار از پریز ا. ).. و پاسیو بام، پشت ،تراس دستشویی، ط،حیا پارکینگ،( مرطوب مکانهاي در -

 شود استفاده
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 و بـزرگ  هـاي  پارکینـگ  ماننـد  فضاهایی در اغلب .است عدد 12 برابر خط هر روي پریز تعداد حداکثر -
  .شویم می مواجه مشکل این با ها مجتمع انباریهاي

 هر روي پریز آخرین تا کنتور تابلو از%  5 برابرتجهیزات  و سایر پریز خطوط درمجاز  ولتاژ افت حداکثر -
 آن، محاسبه براي ) آید می پیش ها مجتمع پارکینگ مانند وسیع هاي محوطه در مشکل این. (است خط
  .آوریم می بدست را آن افت و گرفته نظر در مربوطه، خط در پریز آخرین روي آمپر 16بار یک

 .هر فضا باشد تعداد پریز متناسب با کاربري  -
  

  اخبار زنگ و آیفون پالنهاي در نکات
  .گردد منظور اخبار زنگ یک آپارتمان هر ورودي درب براي است الزم -
 .وشی آیفون و پنل پشت درب ورودي در محل هاي مناسب جانمایی شود گ -
  . پریز برقی جهت آیفون هاي تصویري در جائیکه گوشی آیفون نصب می شود در نظر گرفته شود -
  
  ارت چاه جزئیات در نکات

 ابعـاد  ارت، سـیم  مقطع سطح بایستی الزم هاي شکل ترسیم بر عالوه ارتیا میله  چاه دیتایل نقشه در -
مطابق با استاندارد و مقررات شرکت   آن مجاز حداکثر و ارت چاه مقاومت گیري اندازه لزوم و مسی صفحه

 .توزیع برق باشد 
  
  .است ممنوع ساختمان در)شوند نمی متصل هم به که چاههایی( قلمست ارت چاههاي از استفاده -
  

  مکانیک تجهیزات تغذیه پالنهاي در نکات
 سـطح  و سـیم  رشـته  تعداد و کننده تغذیه خط آدرس و کولر کلید نصب محل بایستی آبی، کولر براي -

تعـداد کـولر در    تعداد کلید کولر بایـد مطـابق  ( .شود مشخص کولر سمت به کلید خروجی سیمهاي مقطع
  ). نقشه مکانیک باشد

 خـط  آدرس و ترسـیم  آنهـا  ارتبـاط  و شـده  جانمایی ترموستات و رادیاتور بایستی کوئل، فن تغذیه براي -
  .شود درج ترموستات، برق تغذیه

 نظر و ساخت سفارش به و ندارد خاص قاعده گیرد، قرار فن کوئل راست یا چپ سمت در برق سیم اینکه -
  .دارد بستگی برق و کمکانی طراح
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 بخش معموال .شوند می محسوب اي عمده هاي کننده مصرف ها، ساختمان در مرکزي هاي موتورخانه -
 دیگـر  درجـاي  اسـت  ممکـن  نیـز  هـایی  بخش ولی گیرد می قرار موتورخانه اتاق در آنها تجهیزات عمده

 .دارد قرار بام پشت روي اغلب کننده خنک برج مثال .باشند شده جانمایی
 تـوان،  فـاز،  تعـداد  قبیـل  از آنهـا  الکتریکی هاي مشخصه و جانمایی و تجهیزات لیست مکانیک مهندس -

  .دهد می قرار مکانیک هاي نقشه در را غیره و قدرت ضریب
  . آمپر در نظر گرفته شود 10جهت پکیج بهتر است یک فیدر مجزا 

 همـه  براي الزم خروجیهاي داراي بایستی تابلو این .دارد نیاز مستقل تابلو یک به موتورخانه هر معموالً -
  .باشد آن هاي پریز و روشنایی موتورخانه، تجهیزات

 آپارتمان  یک تهویه براي اگر مثال .دارند زیادي برق مصرف اند، شده رایج بتازگی که ها یونیت اسپلیت -
  . اردکیلو وات نیاز د 5/4تا  5/3  حدود در توانی شود، استفاده آنها از معمولی

   . است نیاز مورد دیماند تامین و محاسبه اسپلیت، داراي هاي ساختمان در نکته مهمترین -
 بـاز  فضاي در را اولی مکانیک مهندس .است شده تشکیل اواپراتور و کندانسور بخش، دو از اسپلیت هر -

 .کند می جانمایی آپارتمان داخل را دومی و بام پشت یا تراس مانند
  .کنند تغذیه را اواپراتور 3 یا 2 توانند می انسورهاکند از بعضی -
بیشتر بایستی به  ولی براي دقت( .نمود متصل کندانسور به را برق تغذیه خط بایدها  اسپلیت در معموالً -
  . ) شرکت سازنده مراجعه کرد لوگاکات
 پالن هاي نقشه در .ستا الزم اواپراتور و کندانسور بین ارتباطی خط یک ترسیم مختلف، حاالت همه در -

 بـاالي  بسیار مصرف به توجه با و گردد ترسیم اواپراتور و کندانسور بین ارتباطی خط و برق تغذیه بایستی
  .گردد منظور جداگانه فیدر یک اسپلیت هر براي بایستی ، وسیله این

 اندك هود مصرف .افتد می قلم از آن تغذیه اغلب و شود می نصب هود عدد یک ها آشپزخانه در همیشه -
  . )پریز آشپزخانه تغذیه شودخط از ( .است

  
  زیونیتلو و تلفن هاي پالن در نکات

 آنتن پریز تعداد لذا شود نمی انجام اي محاسبه یون،تلویز هاي پالن براي حاضر حال در اینکه به توجه با -
  . شود ارائه اي محاسبه آنکه مگر .می شودپیشنهاد  عدد 3  خط هر روي

 زیونیتلو و برق پریز هاي پالن ،کننده کنترل( .است الزم برق پریز یک حداقل ،زیونویتل پریز هر کنار در -
  )دهد می تطبیق را
   .گردد منظور تلفن و زیونیتلو پریز ، نیاز ساسابر و مناسب جاهاي در است الزم -
     .نیست اجباري ولی است مفید تلفن پریز نزدیکی در برق پریز وجود -
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 این بودن ظریف دلیلگرچه به .است میلیمتر 6/0برابر تلفن سیمقطر حداقل سیزدهم فصل مقررات ابربر -
 تعـداد  نمـودن  منظـور  حـداقل  یـا  و بـاالتر  مقطع سطوح از استفاده اجرا، حین در آن پارگی امکان وقطر

 . دشو می توصیه معیوب هاي رشته جایگزینی براي تلفن هاي کابل در رزرو سیم رشته مناسبی
یـا   همکـف  طبقه در آن هاي رشته توزیع و تلفن اصلی کابل ورود براي اصلی تقسیم جعبه یک بایستی -

  .گردد جانماییپارکینگ 
 سـاختمانهاي  در ، دیگـران  استفاده سوء یا و اشتباه از جلوگیري و افراد خصوصی حریم حفظ منظور به -

      یکپارچـه  اختصاصـی  کابل یک از بایستی ، نآپارتما هر داخل تا تلفن اصلی تقسیم جعبه از معمولی
 نیاز صورت در .گردد خودداري راه سر هاي جعبه در آن بندي ترمینال و کابل این قطع از و شود استفاده

 .شود می استفادهل کاب عبور هاي جعبه از فقط مسیر، طول در و
 استفاده روش این از نتوان کابلها شدن طوالنی و تعدد بعلت ، پرجمعیت و بلند هاي برج در است ممکن -

 چند ،آپارتمانهاي کدام هر از و داد قرار را هایی تقسیم جعبه طبقات بعضی در میتوان صورت این در .کرد
 .نمود تغذیه یکپارچه اختصاصی کابل با را طبقه
   .گیرد قرار دار صالحیت افراد دسترس در فقط بایستی ها جعبه این : توجه

  .است قبول قابل ، کند حفظ را افراد خصوصی حریم ، خاص مورد این در بتواند که شیرو هر کلی بطور -
  

  کنتور تابلوي در نکات
   .باشد ساختمان نیاز مورد دیماند با متناسب باید تابلو اصلی کلید -
 را آن مقـدار  باشـد،  بیشـتر  مصـرف  اگـر  .است الزم فاز سه آمپر 25 انشعاب یک حداقل مشاعات براي -

  .دهیم می افزایش
 و محاسـبه .... ) نظیر دماي محـیط و  ( ضرایب مرتبط   نمودن منظور با خروجی کابلهاي و ورودي کابل -

  .شود می انتخاب باالتر کابلها سایز ولتاژ افت با مقابله براي لزوم صورت در . گردند می تعیین
 رشته 5 برابر فاز سه هاي خروجی رايب و 3 برابر فاز تک هاي خروجی از یک هر براي سیم رشته تعداد -
  .باشد می

   .باشد مربوطه فیدر با متناسب باید ها خروجی هاي سیم مقطع سطح -
   .رعایت شودکلیدها  تیپترجیحاً   کنتور و تابلو مینیاتوري کلید بین تناسب ایجاد براي -
نصـب  ) محـافظ جـان  ( RCDو   RCCBکلید  مشاعات و آپارتمان تابلو ورودي مینیاتوري کلید از بعد -

   .شود
   .شود استفاده چهارسیمهان جمحافظ کلید   از باید فاز سه مدارات براي -
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 مقطع سطح .شود می بسته ارت شینه روي و شده وارد کنتور تابلو به ارت چاه از مسی سیم رشته یک -
 باالتر نیاز صورت در و مربع میلیمتر 35 برابر نامه تفاهم طبق آن مقدار حداقل(  .شود نوشته باید سیم این
  . باشد افشان تواند نمی سیم این که است ذکر به الزم ).بود خواهد این از
  .در مکان مناسب جانمایی شود  کنتور تابلو -
  

  مشاعات اصلی تابلوي در نکات
  :باشد دارا را زیر هاي خروجی باید مشاعات، تابلو

ام نصب میشود درنظر گرفته شود که این تابلو بایستی فیدر درپشت ب ي کهتابلو براي فاز سه خروجی یک -
  .روشنائی و پریز برق پشت بام همچنین تقویت کننده آنتن داشته باشد – آسانسورجهت تابلو 

   )سیم رشته 3 با( F.A.C.Pپانل  براي آمپر 6فاز تک خروجی یک -
 )سیم رشته 3 با( آیفون تغذیه برايآمپر  6 فاز تک خروجی یک -
   مشاع فضاهاي در پریز و روشنایی خطوط تغذیه براي خروجی چند - 
 )وجود صورت در( شوند تغذیه تابلو این از باید که هایی فن اگزوست براي خروجی چند یا یک -
 صـورت  در( شـوند  می تغذیه مشاعات اصلی تابلو از که مشاع فرعی تابلوهاي براي خروجی چند یا یک -

  )وجود
در صـورتیکه  . اسـت  همکـف  طبقـه  در کنتـور،  تـابلو  نزدیکـی  در معمـوال  مشاعات یاصل تابلو نصب محل

ساختمان نیاز به برق اضطراري دارد باید خروجیهاي تابلو مشاعات بر مواردي که نیاز به برق اضطراري دارد 
  .از تابلو دیگر استفاده شود

  
  آسانسورتغذیه  تابلوي در نکات
   باشد دارا را زیر هاي خروجی باید تابلو این

   آسانسور چاه و موتورخانه روشنایی براي خروجی دو یا یک -
  اخبارکابین زنگ و فن و روشنایی براي خروجی یک -
   موتورخانه پریزهاي براي خروجی دو یا یک -
  )سیم رشته 5 با( آسانسور کنترل پانل براي فاز سه خروجی یک -
  .گردد می نصب مناسب ايج یک در آسانسورموتورخانه، داخل تابلو این -
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   آپارتمان تابلوي در نکات
   :باشد دارا را زیر هاي خروجی/ورودي باید تابلو این

 
 چهـار  فـاز  سـه  یا سیمه دو فاز تک محافظ جان  کلیدمینییاتوري و یک کلید  یک این تابلو ورودي در -

   .گرددمی نصب سیمه
بـراي  ) کلید مینییـاتوري + امل کلید محافظ جان کلید ترکیبی ش( RCBOمی توان از یک کلید : توجه -

  .هر دو منظور فوق استفاده کرد
 سه یا فاز تک آمپر 25 براي( تابلو مصرف با متناسب )فاز سه یا فاز تک براي( رشته 5 یا 3 ورودي کابل -
 )است مربع میلیمتر 4یا  مربع میلیمتر 6 برابر هادي مقطع سطح حداقل فاز،

   .گردد می نصب آپارتمان ورودي درب نزدیکی در مناسبی جاي رد آپارتمان تابلو -
   آمپر 10و فیدر  5/1حداقل سیم رشته 3 با روشنایی براي خروجی چند -
  آمپر 16و فیدر  5/2حداقل سیم رشته 3 با پریز براي خروجی چند -
  آمپر  6 یا 4و فیدر  5/1ته سیم حداقل شر 3یک خروجی براي زنگ اخبار و آیفون تصویري با  -
رشته سیم با سطح مقطع مناسب و از کلید بـه   3جهت هر کولر متناسب با ظرفیت آن از تابلو تا کلید با  -

  رشته با سطح مقطع مناسب 5کولر حتماً از کابل 
 تعداد و فیدر با دیگر مکانیکی کننده مصرف هر یا و یونیت اسپلیت کوئل، فن براي خروجی چند یا یک -

 )یک هر وجود صورت در( مناسب مقطع سطح و سیم رشته
  

  برق تابلوهاي در کلی نکات
 اغلب ولی .باشند خود ورودي در اصلی وصل و قطع کلید یک داراي باید ساختمان فرعی تابلوهاي کلیه -

 می سلکتیویته ایجاد به نیاز ورودي، حفاظت وجود صورت در اینکه بویژه .نیست الزم حفاظت، وجود اوقات
  .است دشوار کار این ساختمان در موجود هاي محدودیت بعلت و باشد

           مطمـئن،  سلکتویته یک حاالت تمام در نتوان که شود می باعث ساختمان در موجود مشکالت -
  .نمود ایجاد

 حفاظت همواره کابل و سیم که نحوي به .باشد متناسب خود فیدر با کابل و سیم بایستی تابلوها همه در -
  .باشند داشته تناسب مربوطه بار با باید آنها دو هر نینهمچ و گردد

 هـاي  کننـده  مصـرف  و پـالن  هاي نقشه با متناسب ها خروجی تعداد برق، تابلوهاي تمام در است الزم -
 .باشد موجود

   .باشند شده نامگذاري بایستی برق تابلوهاي کلیه -
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   .باشد شده نوشته تابلو نامی کل جریان یا توان بایستی -
 خروجـی  خطـوط  در . . . و نشـانی  آتش و آب هاي پمپ قبیل از ، ها کننده مصرف نامی توان بایستی -

 . نیست الزم پریز و روشنایی خطوط براي کار این معموالً. باشد شده نوشته مربوطه
  

  برق تابلوهاي دیاگرام رایزر در نکات
  .شود داده نشان برق تابلوهاي تمامی  برق تابلوهاي دیاگرام رایزر در
  .باشد شده درج تابلوها کلیه نام -
  .دارد قرار طبقه کدام در تابلو هر که باشد مشخص -
   .باشد داشته کامل تطابق پالن با رایزر -

   .شود داده نشان تابلوها بین ارتباط -

  . . . و بـل کا و سیم تیپ ، ها رشته تعداد ، مقطع سطح قبیل از ، تابلوها بین رابط هادیهاي مشخصات -
 .باشد شده درج

 داشته کامل هماهنگی تابلوها هاي نقشه مندرجات با و بوده درست رابط هادیهاي شده درج مشخصات -
  .باشد

   .شود داده نشان آن جنس و مقطع سطح انضمام به ارت چاه با اصلی تابلو ارتباطی سیم - 

   .شود داده نشان آن صاتمشخ و مقطع سطح و )اصلی تابلو به شبکه از( سرویس کابل -

   (Pull Box) .شود داده نشان کابل عبور هاي جعبه -

 هاي لوله  نوع و قطر قبیل از مسیر مشخصات سایر است الزم ، کابل عبور هاي جعبه جانمایی بر عالوه اصوالً
 معمـاري  در سـاخت  هنگـام  معموالً که تغییراتی به توجه با ، حاضر حال در ولی شود داده نشان نیز برق

 تعیین امکان عدم و سازي مسیر خصوص در برقکار مجریان در الزم مهارتهاي وجود ، دهند می ساختمان
 درج بر کیديأت هیچ ، غیره و تاسیسات هاي لوله مزاحمت قبیل از دالیلی به برق هادیهاي مسیرهاي دقیق

 واقعیت از دور بسیار مشخصاتی نکهای گرا. شود نمی رایزرها در برق هاي لوله سایز قبیل از مسیر مشخصات
  .شود می ناظرگذاشته مهندس برعهده مسیر جزئیات دقیق تعیین .باشد شده درج

  
  آیفون دیاگرام رایزر در نکات

 و سـاختمان  درب جلـو  کلید صفحه ،بازکن درب آیفون، هاي گوشی تمامی باید آیفون دیاگرام رایزر در -
  .قراردارد طبقه کدام در فوق اجزاء از یک هر باشد مشخص بنحویکه .شود ترسیم تغذیه منبع

    .گردد ترسیم آیفون سیستم اجزاء بین ارتباط -
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  درج رایـزر  مختلـف  نقـاط  در سیم زوج تعداد بویژه ، آیفون سیستم اجزاء بین ارتباطی کابل مشخصات -
 . گردد

    . است الزم مشترك غیر سیم رشته یک و مشترك سیم رشته 5 تعداد معمولی آیفون گوشی هر براي -
   5 + یگوش تعداد: با است برابر اصلی جعبه به وارده سیم رشته تعداد حداقل نابراینب -
 هاي  زوج جایگزینی منظور به اضافی سیم زوج چند یا یک بایستی ، کابل هر در سیم زوج تعداد به بسته -

 .شود گرفته نظر در آینده احتمالی هاي توسعه نیز و ، معیوب
 . است نشده تعیین بدرستی نیاز مورد سیم رشته حداقل ، ها نقشه از زیادي تعداد در:وجهت
 رجـوع  تلفن سیم شده در خصوص قطر به توضیح درج.(میلیمتر است 6/0 برابر آیفون سیم قطر حداقل -

  ).شود
    .نیست اجباري ها لوله قطر درج ، شد گفته برق تابلوهاي مورد در که همانگونه -
    .باشد داشته کامل تطابق پالن با بایستی زررای -
   (Pull Box)کابل عبور هاي جعبه،  (Junction Box) تقسیم هاي جعبه -

 .شود داده نشانو سایر مشخصات مسیر 
 تلفن دیاگرام رایزر در نکات

 ، فرعـی  تقسیم هاي ، جعبه(Main Junction Box)   اصلی تقسیم جعبه باید تلفن دیاگرام رایزر در -
 اجزاء از یک هر باشد مشخص بنحویکه .شوند ترسیم تلفن وپریزهاي (Pull Box)کابل  عبور جعبه هاي

  .دارد قرار طبقه کدام در فوق
    .گردد ترسیم تلفن سیستم اجزاء بین ارتباط -
 نقاط در سیم زوج تعداد بویژه تلفن، سیستم اجزاء بین ارتباطی کابلهاي و ورودي اصلی کابل مشخصات -

 . گردد درج رایزر مختلف
 هاي زوج جایگزینی منظور به اضافی سیم زوج چند یا یک بایستی ، کابل هر در سیم زوج تعداد به بسته -

 .شود گرفته نظر در آینده احتمالی هاي توسعه نیز و ، معیوب
 . است نشده تعیین بدرستی نیاز مورد سیم رشته حداقل ، ها نقشه از زیادي تعداد در:توجه

 تلفـن  سـیم  قطـر   مـورد  در قبلـی  توضیحات به( .است مربع میلیمتر   6/0 برابر تلفن سیم قطر حداقل -
 ).شود مراجعه

    .نیست اجباري ها لوله قطر درج ، شد گفته برق تابلوهاي مورد در که همانگونه -
   .باشد داشته کامل تطابق پالن با بایستی رایزر -
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  زیونیتلو سیستم دیاگرام رایزر در نکات
  هـا،  کننـده  تقویـت  ، هـا  آنـتن  جملـه  از سیستم اجزاء کلیه بایستی زیونیتلو سیستم دیاگرام رایزر در -

 هـر  باشد مشخص بنحویکه .شوند ترسیم زیونیتلو وپریزهاي کابل عبور هاي جعبه اسپلیترها، ، میکسرها
 .دارد قرار طبقه کدام در فوق اجزاء از یک

    .گردد ترسیم زیونیتلو سیستم اجزاء بین ارتباط
   .نیست اجباري ها لوله قطر درج ، شد گفته برق تابلوهاي مورد در که همانگونه -
   .باشد داشته کامل تطابق پالن با بایستی رایزر -
 هـاي  نقشـه  اغلـب  ، الزم فنی منابع به عضو مهندسین دسترسی عدم جمله از مختلف بدالیل سفانهأمت -

 در کـه  مطـالبی  فعالً و بوده اجرایی ارزش فاقد ، شوند می ارائه حاضر حال در که زیونیتلو سیستم رایزر
  . شوند نمی کنترل شود، می گفته ادامه

 خروجیهـاو  تعداد ها، کننده تقویت قدرت ، شده برده بکار کابل نوع قبیل از اجزاء کلیه فنی مشخصات -
 .باشد شده درج . . . و پریزها افت ، اسپلیترها افتافت تپ آف ،  ت مشخصا
   .باشد شده طراحی فنی اصول و محاسبات اساس بر سیستم کلی ساختار و مدار ترکیب

  
  اعالم حریق سیستم دیاگرام رایزر در نکات

  ، تابلو اعالم حریق ، ها دتکتور جمله از سیستم اجزاء کلیه بایستی اعالم حریق سیستم دیاگرام رایزر در -
 یک باشد هر مشخص بنحویکه .شوند ترسیم کابل عبور هاي جعبه  فالشرها و، آژیر یا  ،زنگ ها شاسی ها

  .دارد قرار طبقه کدام در فوق اجزاء از
    .گردد ترسیم اعالم حریق سیستم اجزاء بین ارتباط -
   .نیست اجباري ها لوله قطر درج ، شد گفته برق تابلوهاي مورد در که همانگونه -
  .باشد داشته کامل تطابق پالن با بایستی رایزر -
حداکثر فاصله ( و بررسی مشخصات فنی سازنده هاي قابل قبول سطح پوشش دتکتورها مطابق استاندارد -

متـر   5متر و در مورد دتکتورهاي حرارتی  5/7هر نقطه از سقف هرزون نسبت به نزدیکترین دتکتور دودي 
  .) باید باشد 

ع حادثه باشد بـه جـاي سیسـتم زون    به آدرس دقیق محل وقوکتورهاي زیاد نیاز تبا د در پروژه ايچنانچه 
)conventional    ( از سیستم آدرس پذیر )Addressable  ( استفاده شود.  


