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تمام  یساختمان برا کیبرق  یاجزا نیاز آشناتر ی کیساختمان،  وزیجعبه ف
خانه در نظر  ی کیجعبه به عنوان قطب الکتر نیا .رود ی افراد به شمار م

صورت بروز  در کند، ی م  ع ی شود؛ چرا که برق خانه را کنترل و توز ی گرفته م 
  ی دسترس  کند و ی محافظت م  ی برق لیاز برق خانه و وسا ی ک یحادثه الکتر

 .سازد ی مختلف سراسر خانه را فراهم م  یآسان به مدارها

دهنده   لیتشک یاجزا وز،یجعبه ف  ی مقاله، به طور مفصل به معرف نیا رد
  ی کند م  ی افراد خانه محافظت م  ی که چگونه از برق و حت نیآن و ا
 .می پرداز

 

 (Fuse Box) ساختمان وزیجعبه ف یمعرف 1#

از جمله واحد  ی مختلف یبا نام ها Fuse Box ایساختمان  وزیف جعبه
  زین (Fuse Board ) وزیو برد ف (Consumer Unit) مصرف کننده

از  یشده است تا برق را به مجموعه ا ی جعبه طراح نی ا .شود ی شناخته م
برق ساختمان وارد جعبه  ی اصل م یس گر،یعبارت د به  .کند میمدارها تقس

  ی عکند و به نو ی م  هیخطوط برق خانه را تغذ ی تمام  شود، ی م وزیف
 وزیجعبه ف ن،ی بر ا عالوه .دینما ی خانه را کنترل م  ی ک یالکتر یمدارها

  رود؛ ی به شمار م زیحفاظت از برق خانه ن یبرا ی منیا ار یمع  کیساختمان 
 انیاز حد جر شیاز ورود ب یر ی با جلوگ وزهایف ،یدر مواقع اضطرار  رایز

 .شوند ی از حوادث م یار یمانع از بروز بس ،یک یالکتر
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  مجبور از وقوع حادثه خطرناک ممکن است، یر یجلوگ  یبرا زین یموارد در
 نیبنابرا م؛یبرق را خاموش کن وز،ی جعبه ف قیاز طر  ی به صورت دست میشو
ساختمان شما در کجا نصب شده  وزیجعبه ف دیاست بدان یضرور  اریبس

 .کند ی گردد و چگونه کار م  ی م  لیتشک یی چه اجزا از است،

 .میسواالت پاسخ ده نیتا در ادامه مقاله به تمام ا دیما همراه باش با
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 ساختمان وزیدهنده جعبه ف لیتشک  یاجزا 2#

 ی ساختمان سه بخش اساس وزیهمان جعبه ف ایواحد مصرف کننده  کی در
و  یضرور  اریو نحوه کار آن ها بس ی ست ی چ دانستن کرد که  دیخواه دایپ

 .خواهد بود دیمف

 (Main Switch) ی اصل دیکل •
 (RCD) انیجر ی نشت  دیکل •
 (Circuit Breaker) قطع کننده مدار ای وزیف •

 (Main Switch) یاصل دیکل 2#- 1

 ی شناخته م  ی اصل دیجعبه، با عنوان کل نیدر ا یی آشنا ی برا دیکل نیتر  مهم
جدا کردن منبع   یتواند در صورت لزوم برا ی م  ی اصل چییسو  کی .شود
  وزیدر جعبه ف چی سوئ نیا دیاست بدان مهم .خاموش و روشن شود ه،یتغذ 

تمام برق خانه را   دیبتوان یمواقع اضطرار  در ساختمان کدام است تا
در امان   ی احتمال  یها بیآس  گرید ای ی برق گرفتگ  از خاموش کرده و

 اما وند؛ش  ی کنترل م وزیجعبه ف کیخانه ها عموما با  اگرچه .دیبمان
 زین گرید وزیجعبه ف کیساختمان ها،  ی که در بعض ستین رمعمولیغ

  ،ی برق یها یبخار  یدارا یعنوان مثال در خانه ها به .وجود داشته باشد
از  شیب جهینت در وجود داشته باشد و ی مختص  وزیممکن است جعبه ف

بزرگ و قرمز رنگ است و  ،ی اصل دیکل .دیداشته باش ی اصل چیسوئ کی
 .قرار دارد وزیمعموالً در سمت چپ جعبه ف
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 (RCD) انیجر  ینشت دیکل 2-2#

شناخته   زیمحافظ جان ن دیکه به کل انیجر ی نشت دیکل ر،یاخ یسال ها در
 .ساختمان اضافه شده است وزیجعبه ف به شود، ی م

 

 Residual Current) که مخفف RCD همان ای  انیجر ی نشت  دیکل
Devices) ،چند   ای کیاز  یعبور  ی ک یالکتر انینظارت مداوم جر با  است

 .کند ی محافظت م  یار یبس یمدار، از جان ها
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RCD  مانند شوک   ی کیهرگونه مشکل الکتر  ایتواند در صورت بروز خطا   ی م
  ی زمان  نیو همچن نیزم یمانده، خطاها ی باق یها انیجر ،یک یالکتر یها

به کابل زنده دست بزند، مدار را مسدود کرده  ی به طور تصادف ی که شخص
 ای T وز،یدر جعبه ف انیجر ی نشت دیکل عالمت .و فورًا برق را قطع کند

Test است. 

 (Circuit Breaker) قطع کننده مدار ای وزی ف 3-2#

مدارشکن )قطع کننده مدار(  ای وزیف یتواند دارا ی ساختمان م وزیف جعبه
 .باشد

 (Fuse) وزیف .1

است که اضافه بار و اتصال کوتاه را  هیهشداردهنده اول ستمیس ی نوع
از حد گرم و منجر به  شیمدار ب یها میس نکهیاز ا قبل کند تا ی حس م

کار  نیا .رخ دهد Trip شوند، برق را قطع کند و اصطالحا یآتش سوز 
  وزهایف .دهد ی را کاهش م  ی کیمشکالت الکتر  ریو سا یخطر آتش سوز 

 .شوند یساخته م  کیسرام  ای شهیمعموال از ش
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از آن ها   یاژ یآل ای ،ینازک از جنس مس، رو ینوار فلز  کی وزیف درون
 قیاز طر  ی ک یالکتر انیجر تی کند و باعث هدا ی کار م چی دو پ نیب است که

  ی فراتر رود، ذوب م  ینوار فلز  ی بار فعل تیاز ظرف انیجر اگر .شود ی مدار م 
  ی ک یالکتر لیرا قطع کرده و افراد و وسا وبیمدار مع انیجر جهینت در شود؛

توجه   دیبا .شوند ضیتعو دیسوخته با یوزهایف .دارد  ی نگه م منیرا ا
 ی اضاف انیوقوع جر علت سوزد مهم است که ی م وزیف ک ی  ی داشت که وقت 

 .نشود جادیدوباره مشکل ا د،یجد وز یکردن ف نیگزیمشخص شود تا با جا

 (Circuit Breaker) کننده مدار قطع  .2

بازگشت مجدد برق به مدار،   یمدار، برا یقطع کننده ها وزها،یف برخالف 
را به حالت روشن   دیکل پ،ی است پس از تر ی کاف .ندارند ضیبه تعو ازین

کننده ها که با  قطع  .دیکرده باش ی ابی بیع دیاز آن با شیپ البته .دیببر
 ی شناخته م (Disjoncteur) و دژنکتور (Circuit Breaker) نام مدارشکن

دستگاه   دهایکل نیا .برخوردارند یشتر یاز دقت ب وزها،یبه ف نسبت شوند،
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 در روند که  ی ساختمان به شمار م وزیخودکار در جعبه ف ی محافظت  یها
  وزیف هیآن ها شب اندازه .کنند ی خطا مدار را خاموش م صیصورت تشخ

  نیا .است گری کدیجدا شدن اتصال ها از  لهیاست؛ اما عملکردشان به وس
موجود در قطع  یها چیپ میهستند که به س یاهرم فلز  ی اتصاالت نوع 

 .کننده مدار متصل اند

 

 

 ساختمان وز یمحل نصب جعبه ف 3#

به خاموش کردن برق  ازیممکن است ن یآن جا که در مواقع اضطرار  از
 .ساختمان نصب شده است یدر کجا وزیجعبه ف دیبدان دیبا د،یداشته باش

محل نصب  یبرا  دیه بااست ک ینکته ا نیتر ی اساس یدر دسترس  سهولت
که در  دیخاطر داشته باش به  .ساختمان در نظر گرفته شود وزیجعبه ف

  ای ی را به کمک فلش گوش وزیجعبه ف  دیبرق، با ی صورت بروز مشکل و قطع
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ساختمان معموالً دور از قسمت   وزیف  جعبه .دیکن دایپ یاضطرار  یچراغ ها
  .شود ی نصب م نیرزمیز ایپله  ر یپر رفت و آمد خانه مانند گاراژ، ز یها

 .راهروها با ارتفاع باال نصب شوند واریممکن است در د نیهمچن

 

 ساختمان  وزیجعبه ف یمن ی نکات ا 4#

 

متخصص برق واجد  کی توسط   دیبا شهی هم ی مصرف یواحدها  یارتقا
خود را به   یمنی کار، ا نیانجام ا یبا تالش برا هرگز .انجام شود طیشرا

ساختمان نصب  وزیکه جعبه ف ی آل، هنگام  دهیحالت ا در .دیندازیخطر ن
  یاز مدارها کیبه هر  ی کش می برقکار به کمک نمودار س کی  شود، ی م

را که  ی کش میبه هر مدار و س ی دسترس زند و ی موجود در تابلو برچسب م
 .سازد ی است آسان م افتهیمختلف گسترش  یبه مکان ها وزیاز جعبه ف
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را  دیآن هست یکه برق آن بخش از مدار که در حال کار بر رو دیشو مطمئن
ساختمان معموال در ارتفاع  وزیآن جا که جعبه ف از .دیخاموش کرده باش

محل نصب قرار  ی کینردبان را در نزد یپله ها دیکن ی سع  شود، ی نصب م
 .دیه کناستفاد ی دسترس یتا برا دیده

 .دیکار استفاده نکن نی ا یبرا ی صندل ایشود که از مبل  یم  هیتوص نیهمچن
شود که  ی م  هیتوص اما کار کند؛ یممکن است ظاهرا به درست وزیف جعبه

 .دیارتقا ده ایموجود در آن را چک کرده و  یدهایکل کباری ماه  3هر 


