
 

 
 وزارت نیـرو

 شرکت توانیر

 عنوان دستورالعمل:

 فیفشارضع يابلوهاتالزامات و معیارهاي ارزیابی فنی 

 مورد استفاده داخل پست

 36از 13صفحۀ

 01:  ه ویرایششمار

 21/5/1394: هیـخ تهیتار

 

 شود.   ین میتضم يبردار دار و مشخصات محل نصب و بهرهیخر يها با خواسته يشنهادیپ يمطابقت کاال

 نام شرکت تکمیل کننده:

 

 مهرشرکت:

 

 تاریخ تکمیل:

 

 نام ونام خانوادگی مدیر:

 

 امضاء

 

 

 

 

 )9از  1(بخش  مشخصات اجباري )3جدول شماره (

 سطح یا نوع اجباري واحد شرح مشخصه ردیف

 Hz 50 فرکانس 1

 3 - تعداد فاز 2

 V 400  ) (براي تابلو)Unحداقل ولتاژ نامی ( 3

 V 440 حداکثر ولتاژ سیستم 4

 V 400 ) (براي تجهیزات داخل تابلو)Ueحداقل ولتاژ عملکرد نامی ( 5

 V 440 (براي تجهیزات داخل تابلو) )Uiحداقل ولتاژ عایقی نامی ( 6

7 
 ) (بـراي تـابلو)  Uimp( ولتاژ تحمل در برابر موج ضـربه حداقل 

 متر از سطح دریا 2000در ارتفاع 
kV 6 

8 

ــل   ــان قاب حــداقل جری

ــدت    ــاه م ــل کوت تحم

ــامی ( ) (بـــراي  Icwنـ

 تابلو)

 آمپر 630تا 

kA 

16 

 25 آمپر 1250تا  800از 

 36 آمپر 2000تا  1600از 

 40 آمپر 2000بیش از 

 kV 2 تحمل ولتاژ با فرکانس شبکه به مدت یک دقیقه 9

 نوع موسوم به زیمنسی - قفل درب تابلو نوع  10

 ساعت فرمان نجومی - نوع سیستم فرمان جهت روشنایی معابر 11

 الزامی است - IPبا رعایت  طبیعی یستم تهویهس 12

 ثابت (فیکس) تابلوي ایستاده - تابلو ساختار 13

 الزامی است - اي بودن اسکلت فلزي تابلو پیچ و مهره 14

15 

تر  هایی با حداقل دماي میانگین پایین وجود هیتر براي محیط

با فرمان ترموستات و میانگین رطوبت نسبی باالتر از  -oC5از 

 1هیدروستات% با فرمان 90

 الزامی است -

 نصب در فضاي بسته - نوع نصب 16

 نیاز ندارد - نوع فونداسیون 17

 IP2X - حداقل درجه حفاظت مورد نیاز 18

 پودري الکترواستاتیکی - 1نوع پوشش رنگ تابلو 19

                                                   
 باشد. رعایت تناسب توان گرمایی هیتر با ابعاد تابلو الزامی می1
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 شرکت توانیر
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 فیفشارضع يابلوهاتالزامات و معیارهاي ارزیابی فنی 

 مورد استفاده داخل پست

 36از 14صفحۀ

 01:  ه ویرایششمار

 21/5/1394: هیـخ تهیتار

 

 شود.   ین میتضم يبردار دار و مشخصات محل نصب و بهرهیخر يها با خواسته يشنهادیپ يمطابقت کاال

 نام شرکت تکمیل کننده:

 

 مهرشرکت:

 

 تاریخ تکمیل:

 

 نام ونام خانوادگی مدیر:

 

 امضاء

 

 

 

 )9از  2(بخش  مشخصات اجباري) 3جدول شماره (

 سطح یا نوع اجباري واحد شرح مشخصه ردیف

  80 میکرون 2پوشش رنگ تابلوحداقل ضخامت  20

 mm 2 هاي مورد استفاده قضخامت ور 21

 الزامی است - ارائه کاتالوگ محصول و مشخصات فنی 22

23 

ها با جزئیات (دیاگرام جانمایی تجهیزات و دیاگرام  هارائه نقش

شماره گذاري  بندي همراه با نقشه سیم و تک خطی الکتریکی

 )ها و مقاطع آن ها سیم

 الزامی است -

24 
حداقل مدت زمان گارانتی تعویض کامل بدنه تابلو در صورت 

 ایجاد هرگونه ضایعه و خرابی
 3 سال

 2 سال از زمان تحویل مدت زمان گارانتی تعویض قطعاتحداقل  25

 10 سال مدت زمان خدمات پس از فروشحداقل  26

 30 سال تابلو مدت زمان طول عمرحداقل  27

 الزامی است - جهت سهولت حمل و نقلنصب قالب مناسب  28

 الزامی است - به صورت رنگ شده یا فلزي نصب عالمت خطر روي درب 29

 الزامی است - درب تابلو روينصب پالك مشخصات  30

 الزامی است - بودن پالك مشخصات با دوام و خوانا  31

o محدوده دماي عملکرد در جریان نامی 32
C -5 < range < +40 

o حرارت روزانه محیط براي عملکرد عادي تابلومتوسط درجه  33
C 35+ 

 ºC 3محدوده درجه حرارت عملکرد 34

-25 < Operation range < +55 
تبصره : چنانچه تابلو براي منطقه آب وهوایی 

خاص (سردسیر ، گرمسیریا معتدل) تهیه میشود 

 محدوده کاري فوق با توجه به استاندارد مربوطه

 تغییر خواهد بود. قابل

 

                                                                                                                                                                              
 1929و  1928مطابق با استاندارد ملی ایران به شماره  1

 برابر حداقل ضخامت بیشتر باشد. 5/1حداکثر ضخامت نباید از  402/63استاندارد توانیر به شماره مطابق با  2
٣Operation range 



 

 
 وزارت نیـرو
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 01:  ه ویرایششمار
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 شود.   ین میتضم يبردار دار و مشخصات محل نصب و بهرهیخر يها با خواسته يشنهادیپ يمطابقت کاال

 نام شرکت تکمیل کننده:

 

 مهرشرکت:

 

 تاریخ تکمیل:

 

 نام ونام خانوادگی مدیر:

 

 امضاء

 

 

 

 )9از  3(بخش  مشخصات اجباري  )3جدول شماره (

 سطح یا نوع اجباري واحد شرح مشخصه ردیف

35 
تابلودر انبارش و حمل و  محدوده درجه حرارت قابل تحمل

 1نقل
ºC -40 < Storage range < +70 

 m 20002 حداکثر ارتفاع قابل نصب از سطح دریا 36

37 

 به صورت خوانا و بادوام اطالعات پالك مشخصات تابلو

 شامل:

 نام شرکت توزیع برق -

 نام سازنده یا نام تجاري آن -

- 50 Hz – a.c. 

 حداکثر وحداقل درجه حرارت محیط -

 شماره سریال -

- IPxx 

 سال ساخت -

 نامی جریان -

 ولتاژ نامی -

 وزن کامل -

 است الزامی -

 الزامی است - تعبیه دریچه هواکش طبیعی روي درب تابلو 38

39 
تعبیه محل قرارگیري نقشه دیاگرام تک خطی و کارت بازدید 

 اي تابلو روي بخش داخلی درب دوره
 الزامی است -

 الزامی است - روي بخش داخلی درب MCCBتعبیه محل قرارگرفتن دسته کلید  40

41 
مناسب براي ورود و دو تکه گالوانیزه گلند  صفحه استفاده از

 از ورود حیوانات خروج کابل و جلوگیري
 الزامی است -

 الزامی است - عدم لرزش درب تابلو به هنگام باز نمودن 42

 الزامی است - درب 3اهرم نگهدارنده 43

                                                   
١
Storage range 

 برابر توافق سازنده و خریدار عمل شود. دگیرند بای متر از سطح دریا قرار می 1000براي تجهیزات الکترونیکی که در ارتفاع باالتر از  2
٣Stopper 
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 فیفشارضع يابلوهاتالزامات و معیارهاي ارزیابی فنی 

 مورد استفاده داخل پست

 36از 16صفحۀ

 01:  ه ویرایششمار

 21/5/1394: هیـخ تهیتار

 

 شود.   ین میتضم يبردار دار و مشخصات محل نصب و بهرهیخر يها با خواسته يشنهادیپ يمطابقت کاال

 نام شرکت تکمیل کننده:

 

 مهرشرکت:

 

 تاریخ تکمیل:

 

 نام ونام خانوادگی مدیر:

 

 امضاء

 

 

 

 )9از  4(بخش  مشخصات اجباري )3جدول شماره (

 سطح یا نوع اجباري واحد شرح مشخصه ردیف

 استاندارد کابلشوترمینال یا  - هاي ورودي و خروجی کابلنوع اتصاالت  44

45 
ــی  ــال اســتفاده از کابلشــوي ب ــل   مت ــتفاده از کاب در صــورت اس

 آلومینیومی
 الزامی است -

 mm 4/25 فاز و نولشینه و  فازها  حداقل فاصله بین شینه 46

47 
هاي باسبار(نگاه از روبرو) از باال به پایین، از  شینه گذاري نشانه

 بیرون به داخل و از چپ به راست
 1مشکی:L3 فاز و زرد:L2 فاز، قرمز: L1فاز -

 2ارت: زرد با نوار سبزو   آبینول:  - نول و ارت گذاري نشانه 48

 - رنگ شده يها شینهدر صورت انتخاب  49
رنگ اپوکسی مشکی با قدرت عایقی و انتقال 

 حرارتی 

 الزامی است - وجود نگهدارنده کابل 50

51 
اتصال کابل محل بست نگهدارنده کابل و  حداقل فاصله بین

 به کلیدهاي ورودي و خروجی
cm 50 

 cm 110 حداقل فاصله دسته کلید اتوماتیک اصلی از کف تابلو 52

 با اتصال صحیح توسط سیم مسی بافته شده - اتصال درب تابلو فشارضعیف به ارت نحوة  53

 الزامی است - داخل تابلودار  پریزتکفاز ارتبینی  پیش 54

55 
 جهت مصارف داخلی پست (شامل 10نمره  ترمینال یبین پیش

 آمپر 16با حفاظت مناسب تکفاز  و ...) روشنایی
 الزامی است -

 mm2 5/1 هاي فرمان داخل تابلو حداقل مقطع سیم 56

 mm2 5/2 هاي ارتباطی ترانس جریان حداقل مقطع سیم 57

58 

هاي ارتباطی داخل تابلو  سیم مدار قدرت شاملحداقل مقطع 

 (بین فیوزها و کنتور و کلیدهاي مینیاتوري و ...)
mm2 6 

 

                                                   
 بندي فازهاي کابل انتخاب گردیده است. هاي فاز تابلو بر اساس رنگ بندي شینه جهت حفظ ایمنی رنگ 1

 بندي نول کابل انتخاب گردیده است. نول تابلو بر اساس رنگ  بندي شینه جهت حفظ ایمنی رنگ 2
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 شود.   ین میتضم يبردار دار و مشخصات محل نصب و بهرهیخر يها با خواسته يشنهادیپ يمطابقت کاال

 نام شرکت تکمیل کننده:

 

 مهرشرکت:

 

 تاریخ تکمیل:

 

 نام ونام خانوادگی مدیر:

 

 امضاء

 

 

 

 )9از  5(بخش  مشخصات اجباري )3جدول شماره (

 سطح یا نوع اجباري واحد شرح مشخصه ردیف

 Ur/Ui( V 690/400( هاي مصرفی فشار ضعیف ژ سیم سطح ولتا 59

 الزامی است - هاي داخل تابلو براي سیممناسب سر سیم استفاده از شماره  60

61 
 ،استفاده از سرسیم مناسب از لحاظ سایز و اندازه و نوع

 هاي داخل تابلو سیم اناسب بتم
 الزامی است -

 الزامی است - هاي ضد اشتعال ها در داخل کانال قرار گرفتن کلیه سیم 62

 الزامی است - Labelقابلیت درج نام فیدر بر روي  63

64 
کلیدها و سایر و معیارهاي ارزیابی فنی رعایت الزامات 

 1تجهیزات داخل تابلو
- 

 بایدالزامی بوده و مطابق با دستورالعمل مربوطه، 

 ارائه و پیوست گردد

65 
ارئه گواهی تایید صالحیت داراي تاریخ اعتبار از شرکت 

 توانیر براي مدل ارائه شده و نمونه تحویل شده
 الزامی است -

66 

برابر یکی از اسـتانداردهاي معتبـر    معتبر  تایپ تست کامل ارائه

مـورد نظـراز یکـی از     تابلوهر مدل مربوط به المللی یا ملی  بین

آزمایشگاههاي معتبر داخلی یا خارجی و مطابقت بـا اسـتاندارد   

 مربوطه

 الزامی است -

67 
 برداري و نگهداري هاي نصب، بهره ارائه دستورالعمل

 به زبان فارسی تجهیزات و تابلو
 است الزامی ---

 شینه

 مسی تخت - جنس شینه 68

 9/99 % درجه خلوص مس 69

*mm2                       ...........1 سطح مقطع شینه اصلی و انشعابیحداقل  70  

 حداقل نصف سطح مقطع شینه اصلی mm2 سطح مقطع شینه نول 71

 نولسطح مقطع شینه  برابر mm2 سطح مقطع شینه ارت 72

  

                                                   
هاي جریان، وسایل  کلیدهاي مینیاتوري، ترانسها، کلیدهاي اتوماتیک، کنتاکتورها، فیوزها، کلیدفیوزها،  این تجهیزات شامل شینه 1

 د.نباش گیري و نمایشگر و ... می اندازه
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 شود.   ین میتضم يبردار دار و مشخصات محل نصب و بهرهیخر يها با خواسته يشنهادیپ يمطابقت کاال

 نام شرکت تکمیل کننده:

 

 مهرشرکت:

 

 تاریخ تکمیل:

 

 نام ونام خانوادگی مدیر:

 

 امضاء

 

 

 

 )9از  6(بخش   مشخصات اجباري )3جدول شماره (

 سطح یا نوع اجباري واحد شرح مشخصه ردیف

 کلید اتوماتیک

 )Isc( کلیدحداقل قدرت قطع  73

 آمپر 250تا 

kA 

25 

 36 آمپر 1600تا  400از 

 50 1600بیش از 

 kA Isc× 2/2 پیک ظرفیت وصل اتصال کوتاه 74

 (فیکس) ثابت - نوع کلید 75

 3 - کلید 1هاي تعداد قطب 76

 دستی - مکانیزم قطع و وصل کلید 77

 مسی با روکش نقره - جنس کنتاکتهاي قطع و وصل 78

79 

ــرد    ــداد عملکـــ ــداقل تعـــ حـــ

 جریـان نـامی  الکتریکی(متناسب بـا  

 کلید)

 آمپر 250تا 

 مرتبه

8000 

 5000 آمپر 800تا  400از 

 5000 800بیش از 

80 

ــرد    ــداد عملکـــ ــداقل تعـــ حـــ

جریــان نــامی مکانیکی(متناســب بــا 

 کلید)

 آمپر 250تا 

 مرتبه

25000 

 20000 آمپر 800تا  400از 

 10000 800بیش از 

 کلید فیوز گردان

 3 - کلید هاي تعداد قطب 81

 حداقل تعداد عملکرد 82
 1000 - الکتریکی

 4000 - مکانیکی

 kA 50 2مشروطحداقل جریان اتصال کوتاه نامی  83

 

 

                                                   
١Pole 
٢Rated Conditional Short-Circuit Current 
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 شود.   ین میتضم يبردار دار و مشخصات محل نصب و بهرهیخر يها با خواسته يشنهادیپ يمطابقت کاال

 نام شرکت تکمیل کننده:

 

 مهرشرکت:

 

 تاریخ تکمیل:

 

 نام ونام خانوادگی مدیر:

 

 امضاء

 

 

 

 )9از  7(بخش  مشخصات اجباريادامه  )3جدول شماره (

 سطح یا نوع اجباري واحد شرح مشخصه ردیف

 کلید فیوز عمودي و افقی

 3 - هاي کلید تعداد قطب 84

 حداقل تعداد عملکرد 85
 200 - الکتریکی

 800 - مکانیکی

 kA 50 1حداقل جریان اتصال کوتاه نامی مشروط 86

 ثبات

 60 ثانیه/سال گیري خطاي زمان اندازه 87

 و بهتر 5/0 ٪ کالس دقت 88

 - گیري قل پارامترهاي اندازهاحد 89
هاي اکتیو، راکتیو و ظاهري،  ها و انرژي توان، تاریخ، زمان

جریان فازها و نول، ولتاژ هر فاز و مجموع، ضریب توان 

 هر فاز و فرکانس

 RS485 -   اي نوع پورت براي ارتباط شبکه 90

 MODBUS - پشتیبانی از پروتکل ارتباطی 91

 لیتیوم  - نوع باطري تغذیه ساعت 92

 10 سال حداقل طول عمر باطري تغذیه ساعت در وضعیت کارکرد 93

 2 سال برقی حداقل طول عمر باطري تغذیه ساعت در شرایط بی 94

 18000 مورد حداقل تعداد رکوردهاي قابل ذخیره 95

 5 دقیقه حداقل زمان رکوردگیري 96

 60 دقیقه حداکثر زمان رکوردگیري 97

 الزامی است - نگهداري اطالعات به صورت نامحدود و بدون نیاز به باطري 98

 الزامی است - USBقابلیت تخلیه با کارت حافظه یا  99

 ترانسفورماتور جریان

100 
ــدار   ــراي مـ ــان بـ ــرانس جریـ تـ

 گیري اندازه

 FS 5 0.5 - کالس دقت

 VA 5/2 توان مصرفی

 A 5 جریان ثانویه

                                                   
١Rated Conditional Short-Circuit Current 
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 عنوان دستورالعمل:

 فیفشارضع يابلوهاتالزامات و معیارهاي ارزیابی فنی 

 مورد استفاده داخل پست

 36از 20صفحۀ

 01:  ه ویرایششمار

 21/5/1394: هیـخ تهیتار

 

 شود.   ین میتضم يبردار دار و مشخصات محل نصب و بهرهیخر يها با خواسته يشنهادیپ يمطابقت کاال

 نام شرکت تکمیل کننده:

 

 مهرشرکت:

 

 تاریخ تکمیل:

 

 نام ونام خانوادگی مدیر:

 

 امضاء

 

 

 

 )9از  8(بخش  ) مشخصات اجباري3جدول شماره (

 سطح یا نوع اجباري واحد شرح مشخصه ردیف

 ساعت فرمان نجومی

 الزامی است - قابلیت روشن و خاموش شدن دستی رله خروجی 101

102 
برخورداري از سیستم قطع و وصل مستقل از تنظیمـات طلـوع   

 و غروب
 الزامی است -

103 
تایمر(حداکثر خطاي دقت ساعت در یـک روز در دمـاي    دقت

 درجه سانتیگراد) 20
 ساعت 24ثانیه در  1 -

 لیتیوم  - نوع باطري تغذیه ساعت 104

 10 سال حداقل طول عمر باطري در وضعیت کارکرد 105

  2 سال برقی حداقل عمر باطري در شرایط بی  106

 LCD (Back Light) - نوع صفحه نمایش 107

 الزامی است - تنظیمات تقویم شمسی امکان انجام 108

 کنتاکتور

 AC1 - نوع کنتاکتور 109

 حداقل تعداد عملکرد  110
 الکتریکی

 مرتبه
1,000,000 

 4,000,000 مکانیکی

 AC3برابر جریان  A 10 ظرفیت وصل 111

 AC3برابر جریان  A 8 ظرفیت قطع 112

 کلید مینیاتوري

 حداقل تعداد عملکرد  113
 الکتریکی

 مرتبه
10,000 

 20,000 مکانیکی

 kA 6 1حداقل جریان اتصال کوتاه 114

 B - مشخصه (منحنی) قطع 115

                                                   
ي (اولویت دوم) با قدرت قطع مورد نیاز کیلوآمپر باید از فیوز کریر (اولویت اول) یا کلید مینیاتور 6در جریان اتصال کوتاه بیش از  1

 استفاده نمود.



 

 
 وزارت نیـرو

 شرکت توانیر

 عنوان دستورالعمل:

 فیفشارضع يابلوهاتالزامات و معیارهاي ارزیابی فنی 

 مورد استفاده داخل پست

 36از 21صفحۀ

 01:  ه ویرایششمار

 21/5/1394: هیـخ تهیتار

 

 شود.   ین میتضم يبردار دار و مشخصات محل نصب و بهرهیخر يها با خواسته يشنهادیپ يمطابقت کاال

 نام شرکت تکمیل کننده:

 

 مهرشرکت:

 

 تاریخ تکمیل:

 

 نام ونام خانوادگی مدیر:

 

 امضاء

 

 

 

 )9از  9(بخش  )  مشخصات اجباري3جدول شماره (

 سطح یا نوع اجباري واحد شرح مشخصه ردیف

 فیوز کریر

 kA 50 حداقل جریان قطع 116

 فیوز فشار ضعیف (کاردي)

 الزامی است - زمان فیوزارائه مشخصه جریان  117

 kA 50 حداقل جریان قطع 118

 ............                     *W 2 حداکثر تلفات 119

 خازن

 +10تا  -5 ٪ حداکثر محدوده خطاي ظرفیت خازنی 120

121 
ل       حداکثر تانژانت زاویه تلفـات در ترمینـال خـازن (بـدون کاـب

 ارتباطی)
- 4-10×5 

 100,000 ساعت حداقل طول عمر مورد انتظار 122

 V حداقل اضافه ولتاژ مجاز 123

Un1/1  ساعت یا  8درUn15/1  دقیقه در  30در

 5در  Un2/1ساعت در تمام طول عمر یا  24هر 

بار در طول  200دقیقه،  1در  Un3/1دقیقه یا 

 عمر

A In برداري مداوم حداقل اضافه جریان در بهره 124
13/1 

 فیلم پلی پروپیلن  2نوع عایق (دي الکتریک) 125

 مثلث - اتصال فازهانوع  126

 الزامی است - وجود مقاومت تخلیه 127

128 

پر کردن محفظه اتصال باالي خازن با رزین جامد شونده بـراي  

تأمین استحکام مکـانیکی الزم، آب بنـدي مناسـب و عـدم هـر      

 گونه ترك و شکستگی در طول مدت عمر خازن

 الزامی است -

 آلومینیوم - جنس بدنه 129
 

                                                   
1 In .جریان نامی خازن در ظرفیت نامی و ولتاژ نامی خازن باید محاسبه شود 
 استفاده شود. Detunedدر صورت وجود هارمونیک حتماً از فیلتر  2


