
 

 

  )adakbn-co.com | آداك بهين نيروشده توسط وبسايت  ارائه( تابلو برق صنعتي

تابلو برق صنعتي دستگاهي است كه به منظور كنترل و پايش توزيع انرژي الكتريكي و همچنين حفاظت از ساير تجهيزات برقي مورد 
استفاده قرار مي گيرد. اين سيستم با توجه به گستره ولتاژ كاري، در سه حوزه طبقه بندي مي شود. اين دسته بندي شامل تابلو برق 

در  HV كيلو ولت و تابلو برق فشار قوي ٣٦تا سطح  MV ولت، تابلو برق فشار متوسط ١٠٠٠ولتاژ تا با محدود  LV فشار ضعيف
فشار ضعيف و فشار  برق ساخت تابلو ولت مي باشد. در اين مقاله به معرفي تجهيزات داخلي به كار رفته در ٣٦٠٠٠سطوح باالي 

داريد تا پايان اين مقاله با ما همراه باشيد و اين مقاله را به كمك ابزار اشتراك گذاري  خريد تابلو برق متوسط پرداخته ايم. اگر قصد
  .رسال كنيددر پايين صفحه براي دوستان خود نيز ا

 

 انواع تابلو برق صنعتي

 تابلو فشار ضعيف LV 

 تابلو فشار متوسطMV  

 تابلو فشار قوي HV 



 

 

همانطور كه بيان شد، تفاوت عمده اين مدل ها، در ولتاژ كاري آن ها مي باشد. همچنين معموالً تابلو فشار ضعيف توان كار تا سطح 
كيلوآمپر  ٦٥تا  Rated peak withstand current آمپر را دارد. اين در حاليست كه مدل ولتاژ متوسط داراي ٧٤٠٠جريان 

 .است

 تابلو برق فشار ضعيف

يكي از پركاربردترين انواع تابلوهاي برق صنعتي مي باشد. اين دستگاه بسته به سطح ولتاژ و  LV و برق فشار ضعيف يا تابلو برقتابل
 Low Voltage جريان و محل استفاده مي تواند طراحي متفاوتي داشته باشد. دو نوع محبوب از طراحي تابلوي فشار ضعيف

Switchgear با طرح سيواكن Sivacon و ريتال Rittal  مي باشد. مزيت طرح سيواكن در اين است كه بيشتر براي ابعاد بزرگ و
ساختار پيچيده مورد استفاده واقع مي شود. در عوض تابلوي ريتال داراي ابعاد كوچك تر است. در نتيجه براي استفاده در مكان هاي 

  .عمومي تر و با محدوديت فضا گزينه اي ايده آل است

 

 انواع تابلو فشار ضعيف

به دليل پوشش گستره ولتاژ و جريان اكثر واحدهاي كوچك و متوسط توليدي، صنعتي و عمراني، تابلو فشار ضعيف در مدل هاي 
، كنترل PCC ، مركز كنترل قدرت MCC ين موارد مي توان به تابلو برق مركز كنترل موتورمختلفي توليد مي شود. از جمله ا

، تابلو حفاظت و كنترل و همچنين تابلو اصالح ضريب قدرت اشاره كرد. شايان ذكر است كه Automation control اتوماسيون



 

 

د تايپ تست از معتبرترين آزمايشگاه هاي سطح دنيا مي آداك قادر به طراحي و توليد تمام مدل هاي تابلو فشار ضعيف با استاندار
 .باشد

 طرح هاي مختلف تابلو فشار ضعيف

 Withdrawable و كشويي Fixed switchgear طرح فيكس LV تابلو برق با توجه به تنوع محل نصب و نوع استفاده، دو نوع

حالت مختلف زير طراحي و اجرا نمود. براي كسب  ٤و ساخت هستند. از طرفي مي توان تابلو برق فشار ضعيف را در قابل طراحي 
 .در وبالگ آداك مراجعه فرماييد تابلو برق فشار ضعيف اطالعات بيشتر به مقاله

 منظوره تابلوهاي ايستاده چند (Multipurpose switchgear) 

 تابلو ديواري (Wall mounted switchgear) 

 تابلو برق روكار (On surface switchboard) 

 تابلو توكار (Flash mounted switchboard) 

 

 تابلو برق فشار متوسط

ده مي شود، تابلو فشار متوسط نوع ديگري از تابلوهاي برق كه در صنايع گوناگون با مقياس متوسط و بزرگ، به طور گسترده اي استفا
است. اين دستگاه توانايي كار در ولتاژ هاي باال هزار ولت را دارد. اين سيستم نيز قابليت طراحي و اجرا به دو صورت ثابت و متحرك 



 

 

، صنايع توليدي، مي توان به كنترل و پايش انرژي الكتريكي در نيروگاه ها، ميادين نفت و گاز MV (كشويي) دارد. از كاربردهاي تابلو
 .پتروشيمي ها، سدسازي و عمران و مجتمع هاي مسكوني بزرگ مقياس دارد

 

 انواع تابلو برق فشار متوسط

آداك براي شما آماده كرده ايم. بنابراين در صورت  تابلو برق فشار متوسط مطالب جذاب و كاملي در مقاله MV در زمينه تابلو
 Metal ي خوب است بدانيد اين دستگاه در انواع متال كلدتمايل مي توانيد مطالب تكميلي را در آن مقاله پيدا كنيد. اما براي آشناي

Clad متال انكلوزد ، Metal Enclosed  تابلو برق پد شده، تابلو فشار متوسط زيرسطحي و غيره وجود دارند. از طرفي معموًال ،
 تابلو برق عايق هوا و تابلو برق عايق گاز از انواع عايق استفاده مي كنند. از جمله اين دستگاه ها مي توان به MV در تابلو هاي

 .به عنوان عايق استفاده مي كنند SF6 از گاز GIS اشاره نمود. در تابلو AIS يا تابلو

 .معتبرترين گواهي تضمين كيفيت تابلو برق صنعتي است type test استاندارد

 تابلو برق متال انكلوزد

 Front تابلو متال انكلوزد به طور كلي داراي يك بدنه فلزي ايستاده است. اين سيستم همچنين سه محفظه دارد. بخش جلويي

section فظه بااليي براي بستن باس بارها و بخش پشتي كه براي وصل كردن براي جانمايي كليد اتوماتيك برق يا مدار شكن، مح



 

 

به گونه اي است كه عمليات  Metal Enclosed ترانسفورماتور جريان و انواع كابل ها مورد استفاده واقع مي شود. ساختار تابلو
يش مناسب اينترالك به خوبي رعايت تعمير و نگهداري در آن به راحتي انجام مي شود. در طراحي اين مدل بايد دقت نمود تا آرا

 شود. در همين رابطه مي توانيد به مقاله مربوطه در وبالگ آداك مراجعه فرماييد

. 

 كاربردهاي تابلو برق صنعتي

از مدل هاي مختلف تابلو برق صنعتي در پروژه هاي مختلف نيروگاهي، پروژه هاي نفت و گاز، پتروشيمي، توليدي و صنعتي، سدسازي 
ماني و ساختماني استفاده مي شود. اين دسته بندي مي تواند صرفًا و عمراني، ايستگاه هاي مترو، پااليشگاه ها و پروژه هاي ساز

باشد. آنچه كه در اين زمينه تعيين كننده  Mv و Lv معطوف به استفاده از تابلوهاي برق فشار متوسط باشد يا تركيبي از تابلوهاي
خبره به سايت پروژه مشتريان محترم انجام  است، طرح مهندسي و نقشه هاي مربوطه است. اين كار در آداك با اعزام كارشناسان فني

 .مي شود

 



 

 

 استاندارد تابلو برق

   CommissionElectrotechnical  International توسط كميسيون بين المللي الكتروتكنيك تابلو برق سازوكار اجرايي و طراحي

همه تعيين مي شود. اين يك سازمان بين المللي استاندارد است كه پروتكل هاي بين المللي را براي  IEC با عالمت اختصاري
شناخته مي شود، تهيه و منتشر ” فناوري الكتريكي“فناوري هاي الكتريكي، الكترونيكي و موارد مرتبط را كه در مجموع به عنوان 

مورد استفاده قرار مي گيرد. براي تابلو فشار ضعيف نيز  IEC62271-200 استاندارد MV كند. در اين خصوص، براي تابلومي
مي باشد. اگر عالقمند به مطالعه بيشتر در زمينه اين استانداردها هستيد، به وبالگ آداك مراجعه معيار  IEC 61439 استاندارد

 .فرماييد

 درجه حفاظت در تابلو برق

يك تابلو برق صنعتي به دليل حساسيت و وظيفه مهمي كه بر عهده دارد، بايد بتواند شرايط محيطي را طبق ضوابط خاصي تحمل 
را دارند. ويژگي هاي اضافي مانند تايپ  IP5X و IP4X هاي برق ساخت آداك توان پوشش درجه حفاظتكند. به طور كلي، تابلو

  .، مقاومت در برابر زلزله و غيره نيز در محصوالت اين شركت گنجانده شده اندInternal arc تست

  

 [caption/]انواع تست هاي روتين تابلو برق در آداك انجام مي شود

  

  



 

 

 تجهيزات داخلي تابلو برق صنعتي

 :موارد ذيل مي باشديك تابلو برق صنعتي شامل طيف وسيعي از تجهيزات الكتريكي و مكانيكي شامل 

 كابل هاي ورودي / باس بارها

باشد.  ERP يا XLPE جنس كابل به كار رفته به عنوان ورودي تابلو برق صنعتي، خصوصاً از نوع كوچك مقياس، مي تواند از نوع
مي تواند از مس يا آلومينيوم از طرفي براي تابلو هاي برق با ظرفيت باال، عمدتاً از باس بار استفاده مي شود. در اين صورت، جنس فلز 

  .باشد. باس بارها خيلي نزديك به هم قرار مي گيرند

به خاطر اثر تشديد (رزونانس) ناشي از عبور جريان قوي در باس بار، بايد فركانس رزونانس طوري محاسبه شود كه به 
 .هرتز نزديك نباشد ١٠٠

 

 تجهيزات خروجي تابلو برق

 :آنچه كه از تابلو برق خارج مي شود مي تواند شامل موارد ذيل باشد

 كابل هاي عايق بندي شده  

 ميله هاي عايق بندي شده  

 سيستم هاي ترانكينگ باسبار 

 كابل هاي پوستي فلزي (MIMS) عايق بندي شده معدني 

 كابل هاي مقاوم در برابر آتش 

  



 

 

 كنتاكتورها

ي به شمار مي رود. در واقع اين يك دستگاه سوئيچينگ برقي است كه به طور كل تابلو برق صنعتي كنتاكتور يك قطعه ساده در
توسط جريان كاهش يافته از طريق سولونوئيد، بسته نگه داشته مي شود. انواع مختلفي از كنتاكتورها را مي توان براي كاربردهاي 

 .خاص (به عنوان مثال: روشن كردن موتور، خازن هاي سوئيچينگ و غيره) استفاده نمود

 

 :ويژگي هاي يك كنتاكتور با پارامترهاي زير مشخص مي شود

 ، مدت زمان عملكرد 

 محل استفاده 

 تعداد چرخه هاي شروع / توقف در ساعت 

 استقامت مكانيكي و الكتريكي. 

كنتاكتورها براي چرخه هاي باز و بسته كردن هاي بسيار زياد به كار مي روند. اين قطعات معموال با كليد هاي فشاري 
 .خاموش/روشن كنترل مي شوند

 Knife switch كليد چاقويي

هداف ديگر استفاده براي جدا كردن تجهيزات خاص يا فيدرها براي نگهداري يا ا MV كليدهاي چاقويي يا نايف سوپيچ در تابلو برق
مي شود. اين كليدها در شرايط بدون بار و به صورت دستي كار مي كنند و يا در تاسيسات كنترل از راه دور، توسط موتور يا هواي 



 

 

فشرده فعال مي شوند. تيغه هاي كليد چاقويي در حالت ايستاده يا معلق، بايد از حركت خود به خود تحت وزن خود جلوگيري كنند. 
 .اين هنگام تصميم گيري در مورد ابعاد تابلو برق صنعتي بايد اندازه فيزيكي اين نوع كليدها در نظر گرفته شودبنابر

 

 Load break switch سوئيچ قطع بار

غيراتوماتيك دو موقعيتي (قطع/وصل) است. معموالً هدف استفاده از اين كليد، سهولت كار براي اپراتور اين وسيله يك كليد قطع 
دستگاه است. اين كليد براي قطع و وصل جريان در حالت عادي استفاده مي شود. بنابراين نمي تواند حفاظتي را براي مداري كه 

دور در ساعت)، مقاومت الكتريكي و  ٦٠٠حداكثر ) عملكرد سوئيچتحت كنترل اش است ايجاد كند. مشخصات آن با فركانس 
 .مكانيكي، ايجاد جريان و ظرفيت شكست، در شرايط عادي يا غيرعادي تعيين مي شود

 

  

  



 

 

 كليد ارت

عموًال در تابلو برق صنعتي مورد استفاده واقع مي شوند. هنگام جدا كردن هر يك از فيدرها (ورودي يا م Earth switch كليد ارت
خروجي) براي نگهداري، بايد فيدر را با بستن كليد ارت براي تخليه هرگونه بار الكتريكي به زمين وصل نمود تا هرگونه بار الكتريكي 

 .تور يا تجهيزات جلوگيري به عمل آيداحتمالي تخليه شود و از بروز آسيب به اپرا

 .قبل از هرگونه بازرسي و تعمير و نگهداري، بايد از اتصال صحيح كليد ارت به زمين اطمينان حاصل نمود

 (Circuit breaker) كليد برق

يك سوئيچ برقي است كه مي تواند به طور همزمان تمام عملكردهاي  مدار شكن كليد برق با نام هاي ديگر قطع كننده مدار يا
 ١٠٠٠اساسي الزم يعني جداسازي، كنترل و حفاظت را در يك تابلو برق صنعتي برآورده كند. براي سطوح ولتاژي پايين (كمتر از 

ه هاي مجزاي فلزي قرار گرفته اند. تابلو در شبك "يون-دي"با استفاده از اصل  AIR-BREAK ولت) قطع كننده هاي مدار از نوع
آمپر) و براي سطوح پايين  ١٠٠براي سطوح هاي باالتر جريان (بيش از حدود  MCCB هاي برق مدرن داراي مدار قطع كننده مدار

 .يرندمعموالً در تابلو برق هاي كوچك و ساختماني مورد استفاده قرار مي گ MCB آمپر) هستند. كليد هاي ١٠٠تر (كمتر از 

 

 (Circuit breaker) مترهاي معرف يك سيركويت بريكرپارا

 (Arc dividing champers) سطوح تماس ثابت و متحرك و محفظه تقسيم قوس :اجزاي كليد برق شامل

توسط دستگاه قطع كننده در شرايط غيرطبيعي جريان باز مي شود. اين مكانيزم همچنين به دسته اصلي قطع  :مكانيزم اتصال
 .ل استكننده مدار متص

 Trip دستگاه محرك مكانيزم



 

 

كه در آن يك بيمتال حرارتي شرايط اضافه بار را تشخيص مي دهد. در حاليكه يك پين ضربه گير  دستگاه مغناطيسي حرارتي
 .الكترومغناطيسي كه در سطوح جريان كار مي كند به شرايط اتصال كوتاه مي رسد

 .هر كدام از آن ها در يك فاز نصب مي شود از ترانسفورماتورهاي جريان كه :رله الكترونيكي

ميلي  ٣٠ماژول هاي اضافي را مي توان به قطع كننده مدار اضافه كرد تا براي ارائه ويژگي هاي ديگري مانند تشخيص حساس (
ح روشن) و همچنين قطع كننده هاي مدار صنعتي بزرگ مقياس شامل سطو-آمپر)، كنترل از راه دور و نشانگر (خطاي خاموش 

 .جريان باال كه داراي كاركردهاي ارتباطاتي و الكترونيكي متعدد است

 .وجود دارند RCBO و RCD انواع كليدهاي برق شامل كليد مينياتوري، كليد كمپكت اتوماتيك، كليد

 انوع كليد برق اتوماتيك

روتين و انواع آن وجود دارد. شما عزيزان  در وبالگ آداك، مقاالت مختلفي در زمينه معرفي كليد اتوماتيك، نحوه كاركرد، تست هاي
مي توانيد از منوي اخبار و مقاالت به راحتي به اين مقاالت به صورت رايگان دسترسي داشته باشيد. در عين حال به عنوان يك 

مي  را معرفي Vaccum Circuit Breaker و كليد خال Oil Circuit Breaker معرفي اجمالي در اينجا كليد برق روغني يا
 .كنيم

 كليد روغني چيست؟

ساده است. چون خاصيت عايقي روغن از هوا بهتر است، در اين كليد، كانتكت هاي ثابت و متحرك  كليد روغني مكانيزم عملكرد
در روغن غوطه ور هستند. در صورت بروز قوس الكتريكي، روغن بخار شده و در گاز هيدروژن تجزيه مي شود. سپس حباب هيدروژن 

ر چرخه جلوگيري به عمل مي آورد. كليد روغني يكي از ايجاد مي شود. اين حباب فشرده، از برخورد مجدد قوس در نقطه صف
 .تجهيزات با سابقه استفاده قديمي در تابلوهاي برق به شمار مي رود

  
 [caption/]كليد روغني در تابلو برق صنعتي 



 

 

 VCB كليد خال

هم معروف هستند. از اين فناوري بيشتر در تابلو فشار  VCB نوع ديگري از كليد هاي بريكر به نام كليد خال وجود دارند كه كليد
 ١٠تا  ٦فاق مي افتد. فشار داخلي يك كليد خال در محدوده متوسط استفاده مي كنند. خاموش شدن آرك در اين تجهيز، در خال ات

بار حفظ مي شود. محفظه پيرامون اين كليد از جنس استيل است. اين كليد داراي يك كنتاكت ثابت و يك كنتاكت متحرك و قطع 
مي رود. طول عمر آن زياد و  كننده وكيوم مي باشد. اين مدل، به عنوان قابل اطمينان ترين روش قطع جريان در تابلو برق به شمار

 .در وبالگ آداك مراجعه فرماييد كليد خال خطر آتش سوزي در آن بسيار نادر است. براي كسب اطالعات بيشتر مي توانيد به مقاله

  
 [caption/]اجزاي به كار رفته در كليد خال

  فيوزهاي الكتريكي

يكي از تجهيزات پركاربرد در تابلو برق صنعتي فيوزها مي باشند. اين وسيله به منظور قطع جريان در حالت اضافه بار مورد استفاده 
مي نامند  CFS و فيوز اضافه بار اشاره نمود. حالت تركيبي اين دو مدل را HRC قرار مي گيرد. از انواع آن مي توان به فيوز هاي

بسيار مقرون به صرفه هستند. اگر در خصوص اين وسيله كنجكاو هستيد، مي توانيد به مقاله تخصصي آن در كه از نظر اقتصادي 
 .بخش اخبار و مقاالت آداك مراجعه فرماييد

  
HRC fuse or high rupturing capacity fuse[/caption] 



 

 

 رله هاي محافظتي

هدف نهايي رله محافظ اين است كه يك عنصر معيوب سيستم را در اسرع وقت قطع كند. رله هاي مختلفي وجود دارد كه براي 
شامل ترانسفورماتورها، ورودي ها، فيدرها، خازن ها، ژنراتورها، موتورها و غيره استفاده  پست كمپكت تجهيزات مختلف محافظت از

 .مي شود

 

 تجهيزات اندازه گيري در تابلو برق صنعتي

اندازه گيري در تابلو برق صنعتي معموالً شامل: ولتاژ خط و فاز، جريان خط در هر فاز ، توان كل، اندازه گيري ضريب توان و غيره 
نسفورماتور وجود دارد: يكي براي محافظت و ها دو ترا SWB سنجيده مي شود. در CT است. جريان توسط يك ترانسفورماتور

 .ديگري براي اندازه گرفتن سطح جريان به كار مي رود

 ساير تجهيزات تابلو برق نوع صنعتي

 .از ديگر قطعات الكترومكانيكي كه در ساخت تابلو برق استفاده مي شود، مي توان به موارد ذيل اشاره نمود

 كليد MPCB 

 كليد MCB مينياتوري 

 ميكرو سوئيچ ها 

 انواع سنسور ها 

 مقره پالستيكي 

 كليد كمپكت اتوماتيك MCCB 

 كليدهاي بي متال نوع سه فاز و تك فاز 

 انواع چراغ ها و كليدها 



 

 

 پوش باتن 

 

 وهاي برقروش تعمير و نگهداري تابل

اين وسيله معموالً به صورت بدون وقفه زير بار است. بنابراين به عنوان يك سيستم برقي در خطر خرابي و آتش سوزي و استهالك 
ناشي از كار دائمي قرار دارد. به منظور جلوگيري از بروز آسيب براي پرسنل و تجهيزات داخلي، بايد پروتكل تعمير و نگهداري تابلو 

ود. بر اين اساس موارد زير به صورت دوره اي بايد مورد سنجش و بررسي قرار گيرند. در تصوير زير، شاهد سرويس و برق رعايت ش
 .تست تابلو برق هستيم. اين كار به طول عمر و صحت كاركرد دستگاه كمك شاياني مي كند

 آچاركشي روغن كاري بازرسي چشمي تست عايق /دي الكتريك

 نظافت داخلي و خارجي كنترل رله ها اتصال كابل/ مقرهتست  تست اينترنال آرك

  

 

  



 

 

 سفارش ساخت تابلو برق صنعتي

با توجه به اينكه تابلو برق صنعتي از نظر ابعاد و تجهيزات مورد استفاده منعطف است، براي استعالم قيمت آن نياز به گرفتن ارتباط 
ق روش هاي متنوعي آماده ارائه خدمات مختلف است. در اين راستا، شركت آداك بهين نيرو از طري سازنده تابلو برق با شركت

شامل طراحي، ساخت، نصب و خدمات پس از فروش به شما عزيزان مي باشد. بدين منظور كافيست تا از طريق شماره تلفن هاي 
كه كارشناسان  زير، فرم درخواست استعالم قيمت را تكميل نماييد. اطمينان داشته باشيد QR زير با ما تماس بگيريد و يا با اسكن كد

 .ما در اسرع وقت با شما تماس خواهند گرفت

 ٣و  ١، واحد ١٩٩متري كاج، پالك  ٤٥دفتر مركزي: كرج، عظيميه. بلوار 

 ٠٢٦٣٤١٥٦٠٠٠تلفن: 

  co.com-info@adakbn  ايميل

 ٦واحد  ١٠دفتر تهران: بزرگراه اشرفي اصفهاني، خيابان مخبري، پالك 

 ٠٢١٤٤٤٩١٢٥٥تلفن: 

  co.com-s@adakbnsale  ايميل

  

 [caption/]ساخت تابلو برق در كرج |ت تابلو برق در تهران ساخ

  با سپاس از وقتي كه به مطالعه اين مقاله اختصاص داديد

  اين مقاله تنها با ذكر نام منبع (آداك بهين نيرو) مجاز است استفاده از محتوايهرگونه 
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