
 ؟ تابلو های فشار ضعیف چیست

ولت تغذیه خواهد   400/ 230تابلوی فشار ضعیف از مولد ولتاژ فشار ضعیف یا ترانسفورماتور با ولتاژ  

کیلو ولت یم باشد.( این   20کیلو ولت یا    11کیلو ولت،    6نمود. )ولتاژ اولیه ترانسفورماتورها معموال  

ات برای قطع و وصل،   ز ی، حفاظت و تنظیم یم باشد و در اصل برای  تابلوها دارای تجهی  ل، اندازه گی 
کنیر

ییک با ولتاژ  ات الکیر ز ل تجهی 
 .ولت تکفاز یم باشند  230ولت سه فاز و  400کنیر

ل موتور ،   (Incoming)، کلید مدار ورودی (MCC)تابلوی فشار ضعیف شامل راه انداز موتور، مرکز کنیر

ز دو شینه ، مرصف کننده های خروجی و سوئیچ فیوز و لوازم جانبی یم   (Bus Coupler) کلید اتصال بی 

نشان یم دهند. کلیدهای قدرت    (Single Line Diagram)باشد که همه این اجزا را در نقشه تک خیط

ز دو شینه یم   ورودی اگر بیش از ییک باشد باید در حالت عادی بسته باشند. کلیدهای قدرت رابط بی 

ایط بسته یا باز باشند. در صورت باز بودن زمانز که ییک از کلیدهای ورودی باز شود   توانند بر اساس شر

ایط و منطق پروژه که یم بایست به تایید   باید بطور خودکار بسته شود. طریقه کار کلید رابط بر اساس شر

کارفرما رسیده باشد انتخاب خواهد شد و در دیاگرام تک خیط و دیتا شیت مربوط به تابلو ذکر خواهد  

ز دو شینه با کلیدهای  شد. شماتیک حفاظبر و ارتباط و قفل متقابل میان کلیدهای ورودی و رابط بی 

باالدست باید حتما در نظر گرفته شود. الزم به ذکر است دیاگرام تک خیط معموال فقط اجزای اصیل 

ی، نقشه های س ل، حفاظت و اندازه گی  یم کشر و تابلوی فشار ضعیف را نشان یم دهد. شماتیک کنیر

شد  خواهد  پیوست  خیط  تک  دیاگرام  به  لزوم  صورت  در  مربوطه   .جداول 

 

بدنه تابلوها از نوع فلزی، خود ایستا و قابل نصب در کف و دارای اسکلت فلزی چند محفظه ای بوده که  

میلیمیر پوشیده شده باشد. قطعات دستگاه بسته به خواست کارفرما و مدارک    2با ورق فوالدی حداقل  

ات الزم یم بایست داخل تابلو  پای ز یس یم باشند. تمام تجهی 
ه پروژه از قسمت جلو یا پشت تابلو قابل دسیر

نصب شده و به طور مناسبی در قسمتهای جداگانه تقسیم شده باشد. جدا سازی داخیل به وسیله جدا  

یم باشد. معموال  IEC-60439-1 کننده ها و یا مهار کننده ها )فلزی یا غی  فلزی( بر اساس استاندارد

ایط محییط که تابلو ها در آنجا نصب  درجه حفاظت بدنه تابلو ها در مدارک پایه پروژه ها و بر اساس شر

برای نصب تابلو ها    IP41خواهند شد و یا بر اساس خواست کارفرما یم باشد ویل عموما درجه حفاظت

و ساختمان  هوای    IP55داخل  و  ون  بی  محوطه  در  نصب  باشدبرای  یم   .آزاد 

 

تابلوهای برق فشار ضغیف معموال در داخل پستهای فریع برق و یا فضاهانی که دارای هواکش یا دستگاه 

تهویه است نصب یم شوند. تا آنجا که کالس بندی محییط اجازه یم دهد پستهای فریع برق و سایر 

ی ایمن احداث یم گردد. محیطهای شبسته که تابلوی فشار ضعیف در آن نصب یم شود در محوطه ها

مواردی از جمله دمای محل نصب دستگاه، ارتفاع از سطح دریا، درجه رطوبت نسبی و مواردی از این 

ایط عملیانر تابلوها یم باشند که در دیتا شیت تابلو ذکر یم شوند   .قبیل از جمله شر


