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تاژ تابلو  اصول مون تیتابلو برق استاندارد رعا کی یها  ی ژگیاز و  ی کی
  تیتابلو برق قدرت رعا ی ابی بیو ع یساز  ادهیدر پ لیمنظور تسه به .است

 .است ریاصول مونتاژ اجتناب ناپذ

 ان،یجر ریتابلو، اصول مونتاژ تابلو، نقشه مس ی ابی بیمقاله با ع نیا در
تابلو آشنا  ی و نقشه تک خط ی نقشه خارج ،ی نقشه داخل نال،ینقشه ترم

 .شد میخواه

 

 تابلو برق یاب ی  بیع 1#

قدرت و فرمان در  یمدارها لینصب و تحل ،یطراح ج، یخالف تصور را بر
قدرت و  یو اصول مدارها قاعده .ست یکارگاه و کالس با صنعت متفاوت ن

 .است کسانیبزرگ  اریفرمان در کارگاه تا صنعت و در ابعاد کوچک تا بس

مونتاژ تابلو است، معموال  اصول  تی کار در کارگاه و صنعت در رعا تفاوت 
 بیمنظور ع به .در صنعت سخت تر و با کارگاه متفاوت است ی ابی بیع
 .شوند تیاصول مربوطه رعا دیتابلو با حی آسان و صح یساز  ادهیو پ ی ابی

مدارها در  یساز  ادهیو پ ی طراح  ،یابی بیشوند ع تی اصول رعا نیا اگر
 .خواهد بود ر یامکان پذ ی نخواهد کرد و به راحت ی کارگاه و صنعت تفاوت 

  دیو با ستین یرله کنتاکتور  یها  ستمیمونتاژ تابلو محدود به س اصول
 .شود تیقدرت و فرمان رعا یهمه تابلو برق ها یبرا
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 اصول مونتاژ تابلو  تیلزوم رعا 2#

 ها و پوش چیکروسوئ یموتور، م ی شود ول ی تابلو در کارگاه ساخته م  معموال
در  نیبنابرا .باتن ها ممکن است در محل نصب تابلو قرار داشته باشند

 .میندار ی از قطعات دسترس  یهنگام ساخت تابلو به تعداد

 نیب رابط پوش باتن ها چند ده متر فاصله وجود دارد و نیب زین یموارد در
ارتباط استفاده    نی ا یبرا ی معمول میتوان از س ی کابل باشد و نم دیآن ها با

 .کرد

وجود ندارد و همه اجزا در دسترس    طیشرا نیدر کارگاه ا کهیصورت  در
 نیبنابرا .کوتاه انجام داد میتوان با چند س ی ارتباط ها را م همه هستند و

رسد کار در صنعت با کارگاه متفاوت است مربوط به حلقه   ی به نظر م نکهیا
 .گمشده "مونتاژ تابلو" است

 .شد میآشنا خواه شتریادامه با اصول مونتاژ تابلو ب در

 

 اصول مونتاژ تابلو 3#

مقاله قصد  نیا  در .مونتاژ وجود دارند ینقشه ها یبرا  ی مختلف یها روش
همه  یبرا که میابلو ارائه دهنقشه مونتاژ ت  یروش جامع برا کی میدار
 و یرله کنتاکتور  یها  ستمیقدرت و فرمان، س یها اعم از مدارها ستمیس
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plc نوع  کیمونتاژ منحصر به  ینقشه ها نی ا نیبنابرا .قابل اجراست
 .و جامع است ریانعطاف پذ  ی و روش ستندیبخش از تابلو ن کی ایتابلو 

 

 انواع نقشه مونتاژ تابلو  4#

در  ریپنج نقشه ز  دیو جامع با حی به مونتاژ تابلو صح ی اب یمنظور دست به
 :برق و کنترل استخراج شوند یتابلو ها

 )قدرت و فرمان(  انیجر ریمس  نقشه .1
 نالیترم  نقشه .2
 یداخل نقشه .3
 یخارج نقشه .4
 ( ی )فن  ی تک خط  نقشه .5

 .پرداخت  مینقشه ها خواه نی از ا کیهر  ی ادامه به بررس در

 

 انی جر  ری نقشه مونتاژ تابلو مس 5#

آن است   ی ابی بیمونتاژ تابلو و ع ی نقشه برا نیمهمتر  انیجر ریمس  نقشه
 .دو قسمت قدرت و فرمان است  شامل و

 :نقشه به سه روش قابل اجرا است نیا
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 یسر  روش .1

قسمت   نی تر  نییکنتاکتور در مدار قدرت در پا نیهر بوب ریروش ز نیا در
مدار فرمان   انی جر یرهایدر ادامه مس سپس .میکن ی م ینقشه شماره گذار 

 .(ر ی)مطابق شکل ز  میکن  ی م یرا شماره گذار 

 ی کنتاکتور به مدار قدرت اضافه شود تمام  کیح توسعه طر  لیبه دل اگر
 .خواهند کرد رییمدار فرمان تغ یها یشماره گذار 

 

 یا رهیذخ روش .2

  ی م رهیمدار قدرت چند شماره را ذخ یروش پس از شماره گذار  نیا در
)مطابق  میده  ی مدار فرمان ادامه م  یرا برا یشماره گذار  سپس و میکن

توان از  ی به مدار اضافه شود م  یاگر کنتاکتور  بیترت نیبد .(ر یشکل ز
 .بهره گرفت رهیذخ یشماره ها
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 مستقل  روش .3

شود که رقم دهگان نشانگر  ی مشخص م  ی قدرت با اعداد دو رقم مدار
 .نشان دهنده شماره کنتاکتور است کانیتعداد کنتاکتورها و رقم 

 .شوند ی م یشماره گذار  1از  بیبه ترت زیمدار فرمان ن انیجر یرها یمس
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 در مدار قدرت نیعدد بوب  1-5#

آن مشخص  طبق و ردیگ ی قرار م HOS در مدار قدرت جدول نیهر بوب ریز
 یبرا مدار قرار گرفته اند اما یدر کجا نیهر بوب یشود که کنتاکت ها ی م
در کنار  نیعدد بوب دیمورد نظر با یمربوط به کنتاکت ها  نیکردن بوب دایپ

 .کنتاکت ها نوشته شود

در آن قرار گرفته  نیاست که بوب  ی انی جر رینشان دهنده مس نیبوب عدد
 .است
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 نیی شماره تع  کی  دیکند با ی را به هم مرتبط م زیکه دو تجه میهر س یبرا
ها در  میس یگذار  شماره .ردیقرار بگ  میشماره در دو سر س نیا شود و
 .قرار خواهد گرفت ی امه مورد بررسقدرت و فرمان در اد یمدارها

 



 

8 www.namatek.com 

 در مدار فرمان لهیعدد وس  2-5#

عدد   کی دی که در تابلو وجود دارد حتما با یو قطعه ا زی هر تجه یبرا
 .در نقشه مونتاژ تابلو درج شود لهیوس

 :شوند ی م م یتقس ری ز ی به دو دسته کل لهیوس عدد

 یکیو مکان ی دست لیوسا .1

 … و چیکروسوئیباتن، م پوش

 

 ک ی اتومات  لیوسا .2

 … متال و  ی ب مر،یتا کنتاکتور،

 

در سمت چپ و عدد آن در سمت راست   زی مربوط به اسم هر تجه حروف 
شود چراکه در  تی رعا دیقاعده حتما با نیا .نوشته خواهد شد زیتجه

  زیام تجهکدام عدد مربوط به کد  ستیتر مشخص ن دهیچیپ یمدارها
 .است
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 در مدار قدرت میشماره س 3-5#

ها را با  میس و  میکن ی شروع به حرکت م هیتغذ  یها میمدار قدرت از س در
به صورت مورب و در سمت   حای و ... و ترج 002،  001 ی اعداد سه رقم

 .میکن ی م  یچپ شماره گذار 

 

 .کنند ی م  افتی شماره در کی لیهم پتانس یها میبه ذکر است که س الزم
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 یرا شماره گذار  لیهم پتانس یها میاز س ی ک یاست  ی نقشه فقط کاف  در
 .شوند یشماره گذار  لیهم پتانس یها میهمه س دیعمل با در اما میکن

را در نظر  ی آب مینول س یسبز و برا یزرد با رگه ها به رنگ میارت س یبرا
دو   نیتوان به ا  ی نول و ارت م  یها  میرغم رنگ متفاوت س ی عل .میر یگ ی م
ارت   یبرا PE نول و یبرا N توان از ی م  ای .شماره اختصاص داد زین میس

 .استفاده کرد

 

 در مدار فرمان میشماره س 4-5#

  یرهایمس بیترت  به و میکن ی م  یشروینقشه مدار فرمان از سمت نول پ در
 .میکن ی م یو... شماره گذار  12و   11  ی را به صورت اعداد دو رقم انیجر

نشان دهنده  کانیو رقم  انیجر ری دهگان نشان دهنده شماره مس رقم
 .شماره اتصال است ای میشماره س
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  ریمس کی مربوط به  یاب هاانشع  ایتعداد اتصال ها  یدر نقشه ا اگر
و رقم   انی جر ریرقم مربوط به مس نیب ( باشد،ی )دو رقم ادیز انیجر

 .ردیگ ی نقطه قرار م کی انشعاب 

 .نوشته خواهد شد 3.12سوم به صورت   ریانشعاب دوازدهم مس مثال

  ی نقشه مدار مونتاژ تابلو نوشته م یدر باال لیهم پتانس یها میس آدرس
شماره به عنوان شماره  نیاول نگیریو وا  یساز  ادهیزمان پ در  ی شود ول

 .شود ی در نظر گرفته م  لیهم پتانس یها میمشترک س
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 نالینقشه مونتاژ تابلو ترم 6#

 یبرا .از تابلو قرار دارند رونیو… ب ی قطعات مانند موتور، کابل اصل ی برخ
 .شود هیتعب نال یترم  دیعات به قطعات داخل تابلو حتما باقط نیاتصال ا

به قطعات داخل تابلو متصل  نالیترم  قیاز طر دیاز تابلو با رونیقطعه ب هر
 .شود

 

 مدار قدرت  نالیترم 1-6#

از خارج   مینقطه اتصال هر س ه،یتغذ  یمدار قدرت با شروع از کابل ها در
 .میکن ی م یو … شماره گذار  X1-2 ,X1-1 به داخل تابلو را به صورت 
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 مدار فرمان  نالیترم 2-6#

  .شود ی مشخص م X2 مربوط به مدار فرمان با حرف  یها نالیترم شماره
 به آالرم را از مدار فرمان جدا در نظر گرفت و یتوان قسمت المپ ها  ی م

 .کرد یشماره گذار  X3 صورت 
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  نالیمانند مدار قدرت نقاط اتصال به خارج از تابلو را به عنوان ترم قایدق
 .میکن  ی م یشماره گذار 

 

 

 نال ینقشه مونتاژ ترم 3-6#

با تعداد  ی ف ی سه جدول تک رد  ایتابلو شامل دو  نالیمونتاژ ترم  نقشه
 .مدار قدرت و فرمان است یها  نالیمتناسب با تعداد ترم یستون ها



 

15 www.namatek.com 

جدول مربوط به مدار قدرت و جداول دوم و سوم مربوط به مدار  کی
 .آالرم هستند  یفرمان و چراغ ها

 .شده اند یشماره گذار  1جدول ها از  نیا یها خانه

 .میر یگ ی هر جدول چند شماره اضافه تر در نظر م در

 

قبل، کامال  یبخش ها ها در نالی مربوط به ترم یتوجه به شماره گذار  با
 ی متصل م  نال یترم نیبه ا یبا چه شماره ا ی میس چه مشخص است که

  .شوند ی جدول نوشته م یمربوطه درون خانه ها یها  میس شماره .شود
به  یورود یها میو س ی هر خانه جدول قطعات خارج ریدر ز سپس

را   ی متصل به قطعات داخل ی خروج یها میهر خانه س یو در باال  نالیترم
 .میکن ی رسم م

نشد از نول و  ی نول و ارت در مدار فرمان شماره گذار  ی ها میآنجا که س از
  یبرا بیترت  ن یبد .میکن ی فرمان متصل م نالیقدرت به ترم نالیارت ترم

مربوط به مدار فرمان در نظر گرفته   نالینول و ارت در ترم زیمدار فرمان ن
 .شده است
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 .را نوشت یگر یآدرس د نالیتوان در هر ترم  ی اتصال م نیا در

 

 ی نقشه مونتاژ تابلو خارج 7#

است   نالیاز نقشه ترم ی تابلو، مشخص کننده بخش  مونتاژ ی خارج نقشه
 .ردیگ ی اتصال به قطعات خارج از تابلو را در نظر م  یقسمت ها  فقط که

ها، طول   مینقشه نوع کابل، تعداد رشته داخل آن، سطح مقطع س نیا در
مشخص شده است  نالیو نحوه اتصال آن ها به ترم ی آن، قطعات خارج

 .(ر ی)مطابق شکل ز
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 ی نقشه داخل 8#

قبل مفهوم و کاربرد  یگفته شده در قسمت ها یکدام از نقشه ها  هر
است   ی مدار قدرت و فرمان نقشه اصل انیجر ریمس نقشه .داشتند ی خاص

 .کرد یساز  ادهیو پ لیمدار را تحل ی توان به راحت  ی که به کمک آن م 

داخل و خارج از تابلو مشخص   ی اجزا نیفقط ارتباط ب نالینقشه ترم در
خارج از تابلو )پوش باتن،   زات یفقط به تجه ی مونتاژ خارج  نقشه .شود ی م

 .ازدپرد ی و ...( م چ یکروسوئیموتور، م
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پردازد. متناسب   ی داخل تابلو م  زات ی فقط به تجه ی نقشه مونتاژ داخل اما
 زات ی تجه یی و ... نحوه جانما زات یو برند تجه زیسا و مدل تابلو،  زیبا سا
 .کند یم  نییرا تع ی داخل

فرمان    قدرت  انیجر ریمس یاز نقشه ها زات یتجه یها  هیپا  ی ده آدرس
 .شوند ی استخراج م 

  ی بخش  ریمتصل هستند، مطابق شکل ز نالیکه به ترم  یی قسمت ها یبرا
 .است ازیمورد ن  نالیاز نقشه ترم

 ان،یجر ریتابلو، اصول مونتاژ تابلو، نقشه مس ی ابی بیمقاله با ع نیا در
تابلو آشنا  ی و نقشه تک خط ی نقشه خارج ،ی نقشه داخل نال،ینقشه ترم

 .میشد


