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  ی هستند که تمام یی ها اریتابلو برق، مجموعه اصول و مع یاستانداردها
  ی م  نییو بدنه و … را تع ی داخل زات یتابلو برق اعم از تجه کی مشخصات 

و   ی ابی بیع ،یطراح  هیتابلو برق از اصول اول یاستانداردها تیرعا .کنند
 .است یو قو  فیفشار ضع ی کار با تابلو برق ها

 یتابلو برق ها ی الملل نیو ب ی مل  یمقاله با اصول و استانداردها نیا در
 .شد میآشنا خواه یمتوسط و قو ف،یفشار ضع

 

 مقدمه 1#

 ،یطراح ی ها نهیما در زم ازیتمام اطالعات مورد ن  بایتقر نداردهااستا
انبارش  ،ییحمل و جا به جا ،یو نگهدار  رینصب، تعم ،ی ساز  ادهیساخت، پ

 .کنند  ی و … را بر طرف م 

  یدستور نهادها با شود و ی محسوب م  ی توافق عموم  کی  استاندارد
مرتبط در هر    یاز استانداردها تی تبع نیبنابرا .شود  ی مصوب م  ی نظارت

با  یی مطابق با استاندارد آشنا ی به طراح ی اب یدست یبرا .است ی الزام  نهیزم
 .رسد ی به نظر م یمربوطه ضرور  یاستانداردها

  ی قاعده مستثن  نیاز ا زیو فشار متوسط ن فیفشار ضع یبرق ها تابلو
  ی ادامه به بررس در .شده است نییتع   یی آن ها استانداردها  یبرا و ستندین

 .پرداخت میتابلو برق خواه یاستانداردها
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 تابلو برق یکل یاستانداردها 2#

 و IEEE و IEC مربوط به کی استاندارد در صنعت برق و الکترون نیمهمتر
ANSI هستند. 

 

 IEC و فشار متوسط، استاندارد فیفشار ضع یمورد تابلو برق ها در
استاندارد  نیها از ا یسر  نیمهمتر ری ز در .است نهیگز نی و کامل تر  نیبهتر

آن ها مرتبط هستند آورده شده   ی داخل یاجزا ایکه به تابلو برق ها و 
 .است
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 یصنعت یمراجع معتبر تابلو برق ها 3#

فشار متوسط    یهابا تابلو برق  یی آشنا یمراجع برا نی و کامل تر  نیمهمتر
 :ارائه شده اند ریدر ز

براساس  ی ک یالکتر  سات یتاس یراهنما دریهندبوک اشنا کتاب •
 IEC ی الملل نیاستاندارد ب

• ABB Switchgear Manual 
• Planing of Electric Power Distribution Technical 

Principles Siemens 
• Electrical Safety in Medium Voltage Plants – ABB 
• Power Engineering Guide – Siemens 

 

تابلو برق قطع و وصل و فرمان  یاستانداردها 4#
 فیفشار ضع

،  IEC  یاز استانداردها یر یبا بهره گ رانیاستاندارد ا ی مل  سازمان
 سازمان نیدرگاه ا  از ارائه کرده است که نهیزم نیرا در ا یی استانداردها

)http://standard.isiri.gov.ir/( هستند افتیقابل در. 

نشان داده شده   کیمربوط به هر  یاستاندارد ها و کد ها نیا ریز در
 :است

http://standard.isiri.gov.ir/
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 نهی ش - تابلو برق  یاستانداردها 1-4#

 BS EN مطابق با استاندارد ی مس  یها نهیش ی فن مشخصات 
 یها نهیش  ی فن مشخصات  و ISO 197-1:1983 ای 13601:2013

 ISO 2107:2007 مطابق با استاندارد  ی ومینیآلوم

 خودکار  یدهایکل - تابلو برق  یاستانداردها 2-4#

که  یی هوا یها  دیکمپکت و کل ی ها دیکل ،یاتور ینیخودکار م  یها دیکل
از  می مستق انیدر جر و ولت  1000متناوب از  انیآن در جر ی ولتاژ اسم 

-INSO 4835 ی مل  یکند براساس استانداردها ی ولت تجاوز نم 1500
 IEC ی الملل نیب یاستانداردها  ای  INSO 4835-2:2017و 1:2012

 IEC 60947-2:2016  و 60947-1:2020
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برق    یاستانداردها 3-4# خودکار   یدهایکل   - تابلو 
 ی خانگ

مشابه   سات ی و تاس ی مصارف خانگ ی( برایاتور ینیخودکار )م  یها دیکل
 INSO 2611-2:2014 و INSO 2611-1:2002 یبراساس استانداردها

-IEC 60898  و IEC 60898-1:2015 ی الملل نیب یاستانداردها ای
2:2016 

 ماندهیباق زاتی تجه - تابلو برق  یاستانداردها 4-4#

 INSO ی براساس استاندارد مل ماندهیباق انیجر زات یتجه  ی عموم  الزامات 
IEC 60755:2008 ی الملل نیب استاندارد ای IEC 60755:2017  و

 "M" وستیپ ای INSO 4835-2:2017 ی "ز" استاندارد مل وستیپ
 IEC 60947-2:2016 ی الملل نیاستاندارد ب

 ماندهیباق انیجر دیکل -تابلو برق  یاستانداردها •

( بدون  مانده یپسماند )باق انیخودکار جر یقطع کننده ها ی عموم  الزامات 
و مشابه  ی مصارف خانگ یبرا انیدر برابر اضافه جر کپارچهی حفاظت 

 ی الملل نیب استاندارد ایو  INSO 6700-1:2013 ی براساس استاندارد مل
IEC 61008-1:2010 

 یبیترک ماندهیباق انیجر دیکل -تابلو برق  یاستانداردها •
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( همراه مانده یپسماند )باق انیخودکار جر یقطع کننده ها ی عموم  الزامات 
و مشابه براساس  ی مصارف خانگ یبرا انیبا حفاظت در برابر اضافه جر

 IEC ی الملل نیب استاندارد ایو  INSO 8724-1:2015 ی استاندارد مل 
61009-1:2010 

 آرک یخطا  صی تشخ دیکل 5-4#

 نیآرک براساس استاندارد ب یخطا  صیتشخ  زات یتجه  ی عموم  الزامات 
 IEC 62606:2013 ی الملل

 ی حفاظت ریبرقگ  - تابلو برق  یاستانداردها 6-4#

 نیآرک براساس استاندارد ب یخطا  صیتشخ  زات یتجه  ی عموم  الزامات 
 IEC 61643-11:2011 ی الملل

برق    یاستانداردها 7-4# ها   - تابلو  کننده  قطع 
 ها(  زوالتوری)ا

براساس  وزداریف ی ب یترک لیجداساز و وسا یها دیها، جداساز ها، کل دیکل
 IEC ی الملل نیاستاندارد ب ای INSO 4835-3:2012 ی مل  استاندارد

60947-3:2020 
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 یموتور  یکنتاکتورها و راه اندازها 8-4#

براساس   ی کیالکترومکان یو کنتاکتور ها یموتور  یوراه انداز ها کنتاکتورها
 IEC ی الملل نیاستاندارد ب ای INSO 4835-4-1:2011 ی مل  استاندارد

60947-4-1:2018 

 یهاد  مهیموتور ن  یکنترل کننده ها و راه اندازها 9-4#
 متناوب  انیجر 

متناوب   انیجر یبرا یهاد مهیموتور نوع ن یها و راه اندازهاکننده  کنترل
 ی الملل نیاستاندارد ب ای INSO 4835-4-2:2013 ی مل  براساس استاندارد

IEC 60947-4-2:2020 

کنتاکتورها 10-4# و  ها  کننده    یهاد  مهین  ی کنترل 
 یموتور  ریغ یمتناوب بارها انیجر 

  یمتناوب برا انیجر یهاد مهینوع ن یکننده ها و کنتاکتورها کنترل
  ای INSO 4835-4-3:2015 ی مل  براساس استاندارد  یموتور  ریغ یبارها

 IEC 60947-4-3:2020 ی الملل نیاستاندارد ب

 یکی الکترومکان  یرله ها  11-4#

 ی مل  براساس استاندارد ی کیالکترومکان یرله ها ی منی و ا ی عموم  الزامات 
INSO 12569-1:2010 ی الملل نیاستاندارد ب ای IEC 61810-1:2015 
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 رله حالت جامد - تابلو برق  یاستانداردها 12-4#

  ی مل حالت جامد براساس استاندارد یرله ها ی منی و ا ی عموم  الزامات 
INSO IEC 62314:2006:20013 یالملل نیاستاندارد ب ای IEC 

62314:2006 

 ف یفشار ضع وزیف - تابلو برق  یاستانداردها 13-4#

  ی مل براساس استاندارد فیفشار ضع یوزهایف ی منی و ا ی عموم  الزامات 
INSO 3109-1:2011 ی الملل نیاستاندارد ب ای IEC 61269-1:2006 

 ی ر یاندازه گ یترانسفورماتور ها 14-4#

 ی مطابق با استاندارد مل  یر یاندازه گ یترانسفورماتور ها ی عموم  الزامات 
INSO-IEC 61869-1:2007 

 ی مطابق با استاندارد مل  یر یاندازه گ یترانسفورماتور ها ی لیتکم الزامات 
IEC 61869-2:2012 و  IEC 61869-3:2011 

 یر یاندازه گ زاتی تجه 15-4#

و   ی ک یتوان الکتر  شیو نما یر یاندازه گ زات یتجه  ی عموم  الزامات 
-IEC 61557 یالملل نیاستاندارد ب براساس ی ک یمختلف الکتر یپارامترها

12:2018 
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مانند ولت   میآنالوگ با عملکرد مستق یر یاندازه گ زات یتجه  ی عموم  الزامات 
و مانند آن براساس استاندارد   سنکروسکوپ متر، آمپر متر، فرکانس متر،

 IEC 60051-1:2016 ی الملل نیب

 یمس یها یهاد یبرا نالیترم یبلوک ها 16-4#

سطح   یگرد دارا یمس  یها یهاد یبرا  نالیترم یبلوک ها ی عموم  الزامات 
-INSO 4835 ی رد مل استاندا براساس مربع   متریلیم 300تا   0.2مقطع از 

 IEC 60947-7-1:2009 ی الملل نیاستاندارد ب ای 7-1:2012

 (PVC) دیکلرا لین یو یپل قیبا عا می س 17-4#

با  (PVC) دیکلرا لینیو  ی و غالف پل قیو کابل با عا م یس ی عموم  الزامات 
 یسر  شیرا یو نیولت براساس آخر  450/750  تا ی ولتاژ اسم 

 ی الملل نیب یاستانداردها یسر  ای INSO (ISIRI) 607 ی مل یاستانداردها
IEC 60277 

 داخل تابلو زاتیو تجه لیوسا ریسا 18-4#

  میس یداخل تابلو مانند کانال ها و مجرا ها زات یو تجه لیانواع وسا  ریسا
  معتبر و یاز استانداردها ی کی ی مقره ها و... براساس مشخصات فن  ،ی کش

 (IEC) کیالکتروتکن ی الملل نیب ونیسیمانند کم ی الملل نیشده ب شناخته
ساخته و مورد نظارت قرار   ،ی باشد طراح  زیکه مورد قبول دستگاه نظارت ن

 .ردیگ ی م
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تابلو برق قطع و وصل و فرمان  یاستانداردها 5#
 یفشار متوسط و قو

-IEC بخش را به استاندارد نیا یبه طور کل رانیارد ااستاند ی مل  سازمان
 .ارجاع داده است 62271

 

 .نشان داده شده است ریاستاندارد در شکل ز نیمختلف ا یها  یسر  تمرکز
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آشنا   IEC-62271 مهم و پرکاربرد استاندارد یادامه با بخش ها در
 .شد میخواه
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  نیو همچن ی بخش ها از استاندارد مل  نی معادل ا ی استانداردها ریز در
 .آورده شده است ریاستاندارد توان

 یالزامات کل  - تابلو برق  یاستانداردها 1-5#

 یفشار متوسط و فشار قو یتابلو ها   یهمه قسمت ها ی کل  الزامات 
 . IEC 62271ی الملل نیبراساس استاندارد ب 

 ی عموم یها یژگیو - تابلو برق  یاستانداردها 2-5#

 متوسط براساس استاندارد  ای یپست فشار قو  کی  ی عموم یها ی ژگ یو

 .IEC 62271-1 ی الملل نیاستاندارد ب ای INSO-IEC 62271-1 ی مل

 متناوب  انیمدار جر  یقطع کننده ها 3-5#

  متناوب براساس استاندارد انیمدار جر  یقطع کننده ها ی عموم  الزامات 
-IEC 62271 ی الملل نیاستاندارد ب ای INSO - IEC 62271-100 ی مل

100 

 ی بیترک یآزمون ها  - تابلو برق  یاستانداردها 4-5#

 INSO - IEC ی مل  براساس استاندارد ی بیترک یآزمون ها ی عموم  الزامات 
 IEC 62271-101 ی الملل نیاستاندارد ب ای 62271-101
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 فشار متوسط  یدهایکل  - تابلو برق    یاستانداردها 5-5#

  لویک 52ولت تا  لویک 1از  شیب ی با ولتاژ نام  یدهایکل ی عموم  الزامات 
 نیاستاندارد ب ا ی INSO - IEC 62271-103 ی مل ولت براساس استاندارد

 IEC 62271-103 ی الملل

 

 متناوب  انیجر  ی بیترک یها وزی ف  دیکل 6-5#

  متناوب براساس استاندارد انیجر ی بیترک یها وزیف دیکل ی عموم  الزامات 
-IEC 62271 ی الملل نیاستاندارد ب ای INSO - IEC 62271-105 ی مل

105 
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بر کنتاکتور و    یمتناوب مبتن  انیجر   یکنتاکتور ها 7-5#
 موتور یراه اندازها

بر   ی مبتن یمتناوب کنترل کننده ها  انیجر یکنتاکتور ها ی عموم  الزامات 
 INSO - IEC ی استاندارد مل براساس  موتور یازهاکنتاکتور و راه اند

 IEC 62271-106 ی الملل نیاستاندارد ب ای 62271-106

 متناوب فشار متوسط انی دار جر  وزیف یدها یکل 8-5#

 یولتاژ ها ی متناوب برا انیدار جر وزیمدار ف یدهایکل ی عموم  الزامات 
 ISIRI-IEC ی مل استاندارد براساس kV 52 تا و شامل kV 1 باالتر از ی نام

 IEC 62271-107 ی الملل نیاستاندارد ب ای 62271-107

ها  یدهایکل 9-5# خازن  گذر    ان یجر   یسر   یکنار 
 متناوب 

متناوب براساس   انیجر یسر  یکنار گذر خازن ها یدهایکل ی عموم  الزامات 
 IEC ی الملل نیاستاندارد ب ای INSO - IEC 62271-109 ی مل  استاندارد

62271-109 
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 انیخودکار جر   یخطا  یوصل و قطع کننده ها 10-5#
 38kVمتناوب تا 

  یخودکار برا یخطا یوصل کننده ها و قطع کننده ها ی عموم  الزامات 
  یها ستمیس یا بر آب ریز و طاق ری سطح( ز ی)نصب رو یی هوا یمدارها

-INSO - IEC 62271 ی مل براساس استاندارد  38kVمتناوب تا  انیجر
 IEC 62271-111 ی الملل نیاستاندارد ب ای 111

فرمان  لیوسا 11-5# و  وصل  و  محفظه   AC قطع  با 
 فشار متوسط  -  یفلز 

  یبرا یبا محفظه فلز  AC قطع و وصل و فرمان لیوسا  ی عموم  الزامات 
 ی راساس استاندارد مل ب  52kVتا و خود   1kV از باالتر ی اسم  یولتاژ ها

INSO-IEC 62271-200 ی الملل نیاستاندارد ب ای IEC 62271-200 

فرمان  لیوسا 12-5# و  وصل  و  محفظه   AC قطع  با 
 فشار متوسط -  یقیعا

  یبرا ی قیبا محفظه عا AC فرمان قطع و وصل و لیوسا  ی عموم  الزامات 
براساس استاندارد    52kVتا و خود   1kV از باالتر ی اسم  یولتاژ ها

 IEC 62271-201 ی الملل نیاستاندارد ب ای  INSO-IEC 62271-201ی مل
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فشار   - یساخته برق فشار قو  شیپ  یپست ها 13-5#
 ف یضع

  فیفشار ضع - یساخته برق فشار قو شیپ یپست ها ی عموم  الزامات 
 ی الملل نیاستاندارد ب ای ISIRI-IEC 62271-202 ی مل  براساس استاندارد
IEC 62271-202 

 

شده با گاز با محفظه    قیقطع و وصل عا  لیوسا 14-5#
 یفشار قو -  یفلز 

 یبرا یشده با گاز با محفظه فلز  قی قطع و وصل عا لیوسا  ی عموم  الزامات 
 INSO-IEC ی براساس استاندارد مل   52kVاز  شتریب ی اسم  یولتاژ ها

 IEC 62271-203 ی الملل نیاستاندارد ب ای 62271-203
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شده با گاز    قیقابل انعطاف عا   ر یخطوط انتقال غ 15-5#
 ی فشار قو  - 

ولتاژ   یشده با گاز برا قیقابل انعطاف عا ریخطوط انتقال غ ی عموم  الزامات 
-INSO-IEC 62271 ی ارد مل براساس استاند  52kVاز   باالتر ی اسم یها

 IEC 62271-204 ی الملل نیاستاندارد ب ای 204

فرکانس   یسی الکترومغناط  ی ها  دانیم  نییتع 16-5#
 ی فشار متوسط و قو - قدرت 

فرکانس قدرت  ی سیالکترومغناط یها دانیمقدار م نیی تع یها روش
  یقطع و وصل و پست ها لیوسا  شده توسط ملحقات   دیتول داریحالت پا

-INSO ی مل براساس استاندارد نی ولتاژ پا -ساخته ولتاژ باال  شیپ ی فرع
IEC 62271-208  ی الملل نیاستاندارد ب ای IEC 62271-208 

  ق یعا  یبا محفظه فلز   یزن  دیمرکز کل  یکابل ها 17-5#
 ی فشار قو - شده با گاز 

 قیعا یبا محفظه فلز  ی زن دیمرکز کل یاتصاالت کابل ها برا ی عموم  الزامات 
 قیو عا الیپرشده با س ی)کابل ها kv 52 یباال ی ولتاژ نام یشده با گاز برا

استاندارد   براساس الیاندود شده( سر کابل نوع خشک و پر شده با س
 IEC 62271-209 ی الملل نیاستاندارد ب ای INSO-IEC 62271-209 ی مل
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متناوب   انیقدرت جر   یدهایکل  طیشرا  یبررس  18-5#
 لرزه نیبه هنگام بروز زم

متناوب به   انیقدرت جر یدهایکل ی و آمادگ  طیشرا ی بررس ی عموم  الزامات 
  ای ISIRI-IEC 62271-300 ی استاندارد مل براساس لرزه نیهنگام بروز زم

 IEC 62271-300 ی الملل نیاستاندارد ب

متناوب با عملکرد    انیمدار جر   یقطع کننده ها 19-5#
 همزمان  ریقطب غ  یعمد

  یمتناوب با عملکرد عمد انیمدار جر  یقطع کننده ها ی عموم  الزامات 
  ای INSO-IEC 62271-302 ی مل استاندارد همزمان براساس ریقطب غ

 IEC 62271-302 ی الملل نیاستاندارد ب
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  -سخت    ییآب و هوا  طیدر شرا   یزن  دیمرکز کل 20-5#
 فشار متوسط 

و کنترل محفظه دار  ی زن دیمرکز کل ی برا ی طراح  یطبقه ها ی عموم  الزامات 
استفاده   یبرا kV 52 تا و شامل kV 1 از باالتر ی نام یولتاژها  یبرا ی داخل

-ISIRI-IEC 62271 ی استاندارد مل  براساس سخت یی آب و هوا  طیدر شرا
 IEC 62271-304 ی الملل نیاستاندارد ب ای 304

با   یجداساز ها  یخازن  انیجر   یزن  دیکل  تی قابل 21-5#
 ی فشار قو -  ییهوا قیعا

  قیبا عا ی جدا ساز ها ی خازن  انیجر ی زن دیکل تیقابل ی عموم  الزامات 
ولت براساس استاندارد   لویک 52 از باالتر ی اسم یولتاژ ها یبرا یی هوا
 IEC 62271-305 ی الملل نیاستاندارد ب ای INSO-IEC 62271-305 ی مل

قدرت   یدهایکل  یبرا  یکیآزمون استقامت الکتر  22-5#
 ی فشار قو

 یقدرت باال یدهایکل یبرا ی ک یآزمون استقامت الکتر دیکل ی عموم  الزامات 
 INSO-IEC-TR 62271-310 ی مل استاندارد براساس  52kV ی ولتاژ نام 

 IEC 62271-310 ی الملل نیاستاندارد ب ای
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 ی ر یاندازه گ یهاترانسفورماتور 23-5#

 ی براساس استاندارد مل یر یاندازه گ یترانسفورماتورها ی عموم  الزامات 
INSO-IEC 61869-1 ی الملل نیاستاندارد ب ای IEC 61869-1 

 IP یدرجه حفاظت - تابلو برق  یاستانداردها 24-5#

 نیبراساس استاندارد ب یر یاندازه گ یترانسفورماتورها ی عموم  الزامات 
 IEC 60529 ی الملل
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نمونه جدول مشخصات تابلو برق براساس  6#
 استاندارد

 – AIS فشار متوسط یمشخصات تابلوها یاز جدول ها ینمونه ا ریز در
20 KV جدول   نیا یمحتوا رانیاستاندارد ا ی مل  سازمان .آورده شده است

 .کرده است نییمذکور تع  یها را براساس استانداردها

 

تست و آزمون، مشخصات محل نصب و بهره  یبرا یی جدول ها  نیهمچن
دقت ترانسفورماتور ها،  کالس  ،ی فن یها ازیمحاسبه امت  ،یبردار 

  ی مل یمشخصات مربوط به اسکلت و بدنه تابلو و … در استانداردها
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توان از  ی سازمان م نیا ی نترنت یبا مراجعه به درگاه ا که شده است نیی تع
 .آن ها بهره مند شد

 یتابلو برق ها نهیو مراجع معتبر در زم ی کل یمقاله با استانداردها نیا در
و نمونه  یو فشار قو فیفشار ضع  یها تابلو برق یهاو استاندارد  ی صنعت 

 .میتابلو ها آشنا شد  نیمشخصات ا ی از جدول ها یی ها


