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عاليم۱

نکه در برای اي. اختصاری نشان داده می شودياعالمت نقشه ها، هروسیله و يا عنصر برقی با يک نشانه در 
بايد کلیه عاليم نداشته باشدوسیله برقی وجود ها تفسیرها و تعبیرهای متفاوتی نسبت به يک خواندن نقشه 

ها را که نقشه انی به اين ترتیب زبانی مشترک در بین ترسیم کنندگان و کسکنندتا از يک استاندارد پیروی 
الکتروتکنیک استانداردی توسط کمیته بین المللیرشته برق به اين منظور در . می خوانند وجود داشته باشد

دارات در برای ترسیم م. داشته باشدعاليم ترسیمی بايد با آن استاندارد مطابقت همه که تهیه شده است 
.می کننداستفاده (خطیتک )نقشه ها از شمای فنی 





نقشه پالن ها۲

به نام« زات پالن تجهی» چرا که . شناسیم توجه خاص داشتکه می در نقشه های تأسیسات برقی می بايست به نقشه ای 
مثالً در. اين امر در برق رسانی به آنها بسیار مهم است. مشخص استقرار گرفتن وسايل منزل به خوبی نحوه در اين پالن 

…  اسب وتلويزيون قرار دارد پريز برق و پريز آنتن منمحلی که محلی که احتماالً تخت خواب قرار دارد کلید مناسب و در 
شان تجهیزات بر روی آن مشخص شده است را نشويی و نحوه قرارگرفتن ، اتاق خواب، حمام و دست قرار گیردآشپزخانه

، روشويی توالت، دوش حمام، تختکمدديواریگونه که از شکل مشاهده می شود محل قرارگیری داده شده است همان 
نقش قبیل خشک يا نمناک بودنهااز ظرف شويی و ماشین لباس شويی همچنین شرايط محل گاز،سینک خواب، اجاق 

.الکتريکی داردگیری تجهیزات مهمی در محل قرار 



:ها عبارتند ازاين پالن . سیم کشی ها را بر روی يک پالن جداگانه ترسیم می کننداز يکهر 
پالن روشنايی
پالن پريز برق

پالن پريز تلفن و آنتن
باط اين و پس از آن ارت. می شودهامشخص تجهیزات و وسايل الکتريکی مانند کلیدها و چراغ قرارگیری در پالن روشنايی ابتدا محل : پالن روشنايی

.تقسیم معین خواهد شدباتابلوی تجهیزات با هم و 
تساب بدون اح)را در فضاهای مفید قطرهای اتاق برای اين منظور . بايد در وسط اتاق قرار گیردهای سقفی در اتاق ها روشنايی : محل قرارگيری چراغ

.  ستاتاق امناسب ترين محل برای نصب يک چراغ سقفی در اين نقطه کنند و محل برخورد قطرها وسط سقف را نشان می دهد رسم می ( کمد ديواری
بزرگ و يا  Lباشد اين کار را بايد اتاق،شکل البته اگر فضای . چراغی برای آن رسم شده استهمین روش الف اتاق خوابی را نشان می دهد که با ۲۴شکل 

.داددو بخش آن انجام هابرای مانند بعضی پذيرايی 



اس در برهمین اس. درب اکثر اتا قها به داخل بازمی شود و باز شدن آن به روی يکی از ديوارها ختم میشود: محل قرارگیری کلید
در شکل .نماندرسم محل قرارگرفتن کلیدها بايد به گونه ای عملکرد تا با باز شدن درب هیچ کلید برقی در ورودی اتاق، پشت دراتاق

صب بايد دقت داشت کلید در محلی که پنجره وجود دارد ن. محل قرارگیری صحیح و غلط کلید وپريز نمايش داده شده است
.نمیشود



:  اتاق خواب
ا تبديل کنار درب ورودی روشن و ببه کلید اتاق خواب می توان چراغ سقفی را در 

یز با يکهمچنین بايد بتوان از کنار تخت خواب ن. کردکنارتخت خاموش تبديل کلید 
ط توان المپ وسهمچنین می . کلید، چراغ تزيینی ديواری باالی تخت را روشن کرد

.خاموش کرداتاق را با يک کلید يک پل روشن و 



:آشپزخانه
که هر کدام با يک کلید يک پل کار می کند اين چراغديواری است دارای چراغ سقفی و آشپزخانه 

نیز از و زير قفسه های کابینتقوس آشپزخانه برای . می تواند المپ فلورسنت و کم مصرف انتخاب شود
در فضای آشپزخانهکلیدهادر . با المپ هالوژن يا کم مصرف استفاده می شودنوع وکار چراغ های سقفی 

آن نصب می شوند علت اين امر آن است که گاهی درمواقع بیرون بعضی مواقع داخل و در بعضی 
ر نصب کلید ها را دمحل .باشدنمی کلیدها،موجود برای نصب ( ديوار)ورودی آشپزخانه ها محل مناسبی 

در . کابینت ها را نشان می دهدآرک و به همراه چراغ سقفی و المپ های هالوژن داخل ورودی آشپزخانه 
یربرقی مسکارخانه های سازنده سیم کشی داخلی شده است بايد که توسط فضای آشپزخانه برای هود نیز 

.پیش بینی شود



:هال و پذيرايی
 روه المپ گمعموالًدو از آنجايی که لوستر ها . همراه کلید دو پل اجرا می شودلوستربه هال و پذيرايی با چراغ روشنايی

.وداز چراغ مهتابی به صورت ديواری نیز استفاده می شاين فضا در . دارند توسط کلید دوپل کنترل می شوند

ظر گرفتاگر پذيرايی بزرگ و از دو بخش تشکیل شده باشدمی توان برای هر بخش يک کلید دوپل با لوستر در ن.

 با وجود در هال و پذيرايی. از کلیدهای دوپل باشدمحل يکی محل نصب بعد از ورودی آپارتمان می تواند نزديکترين
یز استفاده عمومی از چراغ تزيینی ديواری نبرروشنايی جهت وجود نور موضعی و افزايش زيبايی محیط عالوه لوستر به 

. اين فضا گوشی آيفون و زنگ واحد نیز قرار می گیرددر .شودمی 



:سرويس های بهداشتی

 محل ورودی در قرار می دهند تا قبل از ورود بتوان فضایرادر حمام و توالت، کلید در

ک پلدر کنار روشويی نیز يک کلید ي. پشت کلید نصب کردپشت به چراغ ديواری را نیز می توان، . داخل آنها را روشن کرد

باشدحمام و دست شويی بايد از نوع حباب دار در چراغ نصب شده . برای روشنايی باالی روشويی قرارمی گیرد



:  ورودی آپارتمان

.  ه استداده شدورودی نشان قرار گرفتن کلید يک پل برای روشن کردن المپ محل درست معموالً دو لنگه درنقشه های ورودی آپارتمان ها درب 
ب شستی زنگ در بیرون و کنار در. آپارتمان استرسم می شود مدار زنگ اخبار ورودی واحد پالن روشنايی از مدارهای ديگری که معموالً در 

.می کنیدآپارتمان مشاهده قرارگیری وسايل الکتريکی را در ورودی گیرد نحوه اخبار در داخل واحد آپارتمان قرار می امازنگ ورودی است، 



:  راه پله
صل گیرد اين چراغ ها به يکديگر متقرارمی راه پله ها و در هر پاگرد يک عدد چراغ در 

محل مناسب . شستی روشن و خاموش می شوندتوسط يک شده و از هر پاگرد 
نیزهرواحد شستی زنگ . کنار درب ورودی واحد آپارتمان استقرارگیری شستی 

.گیردمی قرار نزديک درب ورودی، کنار شستی تايمر راه پله 



نحوه قرارگیری وسايل الکتريکی



:مداربندی در نقشه پالن روشنايی واسطه های مداربندی
تغذيه متصل کننده ها را به منبعومصرف بايد اين وسايل ...( مانند کلیدها و پريزها و )الکتريکی محل وسايل از مشخص کردن پس 
تک تک وسايل و مصرف کننده ها به يک ديگر و در نهايتبا اتصال برای اين منظور . کرد

ی گیرند به تعدادمصرف کننده هايی که در يک مدار قرار ممداربندی بايد برای اتصال و . به منبع تغذيه اين امر صورت می گیرد
دقت

يه به تغذبه اتصال تعدادی از وسايل و مصرف کننده ها به منبع . تجاوزنکندنمود تا از حد مجازی که مقررات معین نموده است، 
( بزمدارهای پايه با رنگ س)مختلف الکتريکی در چند فضای مدارهای .گويندطوری که از حد مجاز تجاوز نکند، مدار بندی می 

کانی به و در نهايت با پیشده است کلیدهای اين مدارهای پايه را به هم وصل می کند ايجاد که (صورتیرنگ )توسط واسطه هايی 
.تابلو وصل می شود



:مداربندی اتاق ها( الف

 وی ديگر متصل کرده و آنها را به يکی از فیوزهای تابلبه يک ها و کلیدهای مربوط به اتاق های مجاور هم را المپ
.کنیمداخل واحد متصل می توزيع برق 



:مداربندی پذيرايی و آشپزخانه( ب

 ده و يکاند مدارهای روشنايی آنها رابه يکديگر متصل کرقرارگرفته چون دو فضای پذيرايی و آشپزخانه در کنار هم

 دهیمبرق به آنها اختصاص می خط



:مداربندی سرويس های بهداشتی( پ

 خص است طوری که از شکل مشهمان .شوندبه يک ديگر متصل می که کلید و چراغ های سرويس بهداشتی به طريقی
شوند به راهرو المپ ها روشنهنگام ورود های بهداشتی از مدار تبديل استفاده شده تا در بین سرويس در فضای راهرو 

.اتاق خواب بتوان آنها را خاموش کردورودبه و هنگام خروج از آن و 



:راه پلهمداربندی (ت 
 هر شستی ها به همراه چراغ ها در. ترسیم می نمايندهرطبقه مدار روشنايی راه پله ساختمان چند طبقه را در پالن

قه به هم اين است که چراغ های هر طبمفهوم آن پیکان هايی به سمت باال و پايین ترسیم می شوند و به کمک طبقه 
ه شستی در هر طبقها توسط المپ های راه پله . روی شستی ها هم همین مفهوم را داردپیکان بر . متصل شده اند

گرهای حضور امروزه از حس . تنظیم شده است، خاموش می شوندروی تايمر روشن می شوند و پس از مدتی که 
اين. دارد برای روشن کردن چراغ ها استفاده می شودعمومی وجود شخص راه پله ها و پیلوت و محل هايی که تردد 

داردتأثیر بسزايی در صرفه جويی انرژی الکتريکی وسیله 



نگ  پارکیانباری )قرارگیری تجهیزات و مدار بندی پیلوت 
(:ورودی

ربهتر است در پیلوت از رله زمانی برای روشن و خاموش کردن چراغ ها استفاده کرد برای اين کار شستی ها را د

 (که واحدهای آپارتمان در پیلوت قرار دارندبه تعداد ها نیز معموالً انباری .قسمت های مختلف پیلوت قرار می دهند
در اين نقشه . شودمی MDP،عمومی استفاده تابلوی از انباری ها از کلید يک پل به همراه چراغ روشنايی هرکدام برای 

Gpتلفنو جعبه تقسیم  MTB. نشان داده شده استکنتور نیز محل تابلو 





:چیدمان ومداربندی حیاط

 تبديل در محل ورودی به حیاط و ديگری در محلازکلیدهای يکی . نیز مدار تبديل الزم استدر محوطه حیاط

 زمان خروج ازمنزل و زمان ورود به (از دو طرف غهای حیاط ورودی به ساختمان نصب می شود تا امکان کنترل چرا
.داشته باشدساختمان وجود 



وجه مورد تزيررا در مداربندی فضاها در يک واحد آپارتمان بايد نکات 
:قرارداد

تقسیم وصل شود را سرخط می گويند بديهی است سرخطبه تابلو ابتدای هر مدار بندی که : سرخط مدارانتخاب 
به دلیل شلوغ شدن و عبور: آدرس دهی سرخط. تراستمدار را سمتی در نظر می گیريم که به تابلوی تقسیم نزديک 
رخطرسم نمیکنند و به جای آن يک پیکان در ابتدای هر مداربندی سمسیر مدارها از روی يک ديگر، سر خط مداربندی را تا تابلو 

وی تقسیم نیز، زيراز طرفی ديگر بايد در تابل. نوشته م يشودکنارپیکان م يشود و آدرس محل اتصال اين سرخط به تابلوی تقسیم رسم 
هم ا بايد ببديهی است که اين دو آدرس . مدار مربوطه مشخص نمودرابا هر فیوز مینیاتوری خطی رسم کرد و آدرس اتصال اين خط 

میکنید ا مشاهده بررسی شد به صورت يک جتفکیک شده بین فضاهای يک پالن که تا اينجا به صورت مداربندی . مطابقت داشته باشند
فته شده مستقل روشنايی با سه پیکان در نظر گرسه مدار در اين نقشه . روشنايی و آدرس دهی نشان داده شده استسرخط که در آن 

.است





:پالن پريزها

 انه ها ما کمک بسیاری خواهد کرد خصوصاً در آشپزخنقشه به تجهیزات در انتخاب محل قرارگرفتن پريزها در پالن
ماشین سینک ظرف شويی، يخچال،تجهیزات مانند پريزهای آشپزخانه بايد با توجه به محل قرارگیری وتعداد محل 

و سرويس هایجزآشپزخانه به )همه اتاق ها و فضاهای يک واحد مسکونی در .گاز انتخاب شودلباس شويی و اجاق 
داده شده فاصله نشان اين . متر بیشتر نباشد۳از يکديگر از فاصلهآنها که تعبیه شوند پريزها بايد در نقاطی ( بهداشتی

ريز می به عبارتی دو پ. داده شوندهای شروع شده از کف نبايد در اندازه گیری دخالت وپنجره دقت شود که درها . است
.متر شود۳گیرند اما نبايد فاصله آنها بیشتر از شده قرار توانند در محدوده نشان داده 



:مداربندی پريزهای برق

هر . ن استمدار پريز فقط از انتهای آن ممکادامه يافتن هر پريز بايد به يک پريز بعد از خود برق برساند و 
ننده آدرس تعیین ک. تغذيه کندرا (غیرمشخص)پريز مربوط به مصارف عمومی ۱۲بیش از پريز نبايد مدار 

آدرس اين. پیکان در ابتدای هر مدار نهايی پريز مشخص می شودتوسط يک تغذيه مدار پريز در نقشه 
داشته باشدبايد با شماره خروجی دياگرام تابلو تقسیم مطابقت 





:پالن پريز تلفن و آنتن

 که پريزپريزهای تلفن در مکان هايی. محسوب می شوددرساختمان پريز تلفن جزو سیستم های جريان ضعیف پالن

باشندکننده میدارای ذخیره که امروزه تقريباً همه دستگاه های تلفن چرا . برق در نظر گرفته شده، قرار می گیرند  .
.خوان آشپزخانه در نظرگرفتنزديکی پیش يکی از پريزهای تلفن را نیز بايد در 



 که در(TB ) بقهجعبه تقسیم ط. پله همان طبقه قرار دارد، وصل می شودتقسیم راه پريز تلفن در هر طبقه به جعبه مدار

۲(MTB ) سیمدر ساختمان های مسکونی، جعبه تق. می شوداصلی متصل خود و در نهايت جعبه تقسیم ترمینال زيرين

 هم کف ساختمان نزديک درب طبقه در(MTB) راربه قاصلی و در ستونی که به راه پله ها نزديکتر است ترمینال اصلی ورودی
. ترسیم می شودآنتن نیز در پالن پريز تلفنپريز . پذيردطبقات انجام گیرد تا ارتباط بین آن و جعبه تقسیم می (TB)سهولت 
قرارگیری حل و مشود مداربندی تعیین می پريزآنتن های مناسب قرارگیری تلويزيون در پذيرايی محل نصب به محل با توجه 
SP .  کننده سیم آنتن بین طبقات استدهد تقسیم پريزهای تلفن و آنتن يک واحد آپارتمان را نشان می.





استاندارد های اجرای برق ساختمان

 هاسطح مقطع سیم:

*  میلیمتر مربع می باشد۴و سیم های برق اصلی ۲٫۵و سیم های پريز ۱٫۵سطح مقطع سیم های روشنايی.

*  باشدمیلیمتر مربع می ۴و سیم های کولر گازی ۲٫۵سطح مقطع سیم های کولر آبی

ظرفیت فیوز ها
 * آمپر ۲۵فیوز کنتور , ۲۰فیوز کولر گازی و فیوز اصلی , ۱۶فیوزهای پريز , ۱۰ظرفیت فیوزهای روشنايی(A) می

.باشد



:(جهت قرار دادن پريزها) مکان هايی که بايد مشخص شوند

۱.مکان قرار گیری لباس شويی

۲.(در صورت دارا بودن)مکان پکیج

۳.مکان يخچال

۴ .مکان اجاق گاز

۵ .بقیه ی مکان ها می تواند طبق نقشه ساختمان و يا به سلیقه برقکار پريز کار گذاشته شود.



:نکات مهم

*پريزهای مختص لباسشويی و اجاق بايد در ارتفاع پايین نصب شوند.

*به صورت مستقیم برای هود کشیده شود( فاز و نول)از پريز اجاق بايد يک برق.

*يک پريز تلفن و همچنین يک پريز برق نیز بايد در قسمت اوپن و روی ديوار قرار داده شود.

*کلید سقفی آشپزخانه بايد نزديک ورودی آن باشد.

*در اطراف ظرفشويی نبايد هیچ پريزی نصب نمود.

*ا نیست و ذکر اين نکته ضروری است که چون آشپزخانه ها باسرامیک پوشیده می شوند نیازی به کندن جای قوطی ه
ادن قوطی اقدام به قرار د( کف آشپزخانه معموال باالتر از کف پذيرايی می باشد) با دانستن کف تمام شده آشپزخانه

.های پريز کرد

*معموال در آرک آشپزخانه چراغ های هالوژن تعبیه می شود با يک کلید مجزا.

* ۱۶باشدآمپر ۱۶فیوز خط آشپزخانه.(A)

ط ديگر برای سیم کشی پذيرايی می توانیم دو خط مجزا اجرا نمايیم بدين شکل که يک خط مربوط به پريزها و خ
.مربوط به کلیدها



:سری کردن و انتقال خط پريزها به جعبه فیوز

۲٫۵سیم همان طور که می دانید هر پريز به يک فاز و يک نول نیاز دارد پس ما بايد از هر پريز به پريز ديگر دو رشته
رشته سیم ۴چون در هر پريز برق . انتقال دهیم و در نهايت به جعبه فیوز برسیماستانداردهای برق ساختمانطبق

نیم و روش قرار می گیرد می توانیم برای ارتباط با پريز از ترمینال ها که در اندازه های مختلفی وجود دارند استفاده ک
رای فاز در نظر سیمی که ب)يکی از سیم هايی که وارد جعبه فیوز می شود .ديگر اتصال سیم ها به يکديگر و پريز است

به آن می به يک فیوز متصل می شود و از فیوز اصلی يک انشعاب برقاستانداردهای برق ساختمانطبق( گرفته ايم
.سیم نول را نیز به شمش نول متصل می کنیم, دهیم 

جعبه زيرا تمامی خطوط به اين. جعبه فیوز جزء مهم ترين قسمت های برق يک واحد آپارتمانی می باشد:جعبه فیوز
های خطوط سیم برق اصلی مستقیما وارد جعبه فیوز شده و به يک فیوز وصل می شود و تمامی فیوز. منتهی می شود

.واحد آپارتمانی را تغذيه می کند

م های هنگامی که سی. جعبه فیوزها در ابعاد و اندازه های مختلفی بسته به تعداد مینیاتوری ها و خطوط وجود دارند
ی کنیم به فیوز مربوطه وصل ماستانداردهای سیم کشی ساختمانرا طبقفاز و نول وارد جعبه فیوز شدند سیم فاز 

وزها می از فیوز اصلی يک برق به هر کدام از فی. را که تعیین کرده ايم را به فیوز مربوطه وصل می کنیمهر خطیو
.وصل می کنیم( شمش نول) نولهارسانیم و در آخر سیم نول اصلی و سیم نول هر خط را به ترمینال 

شودقطعه ايی مسی است که در جعبه فیوزها برای اتصال سیم های نول هر خط و نول اصلی تعبیه می: شمش نول



ر می باشد نصبیات به شرح زينصبی ارتفاع استاندارد ارتفاع تجهیزات 
:

(در نظر گرفته شود۱۲۰بهتر است . )سانتیمتر باشد۱۲۰تا ۱۱۰کلیدها از کف تمام شده ساختمان بايد بین ارتفاع

(در نظر گرفته شود۱۲۰بهتر است .)سانتیمتر باشد۴۰تا ۳۰تلفن و آنتن از کف بايد بین , ارتفاع پريزهای برق

 سانتی متر ۱۲۰تا ۱۱۰ارتفاع نصب پريزهای پارکینگ، آشپزخانه و سرويس های بهداشتی از کف تمام شده بايد
.باشد

سانتی متر ۷۰می بايست… ارتفاع نصب پريز های دست پايین آشپزخانه مانند ماشین لباسشويی ، آب شیرين کن و 
.باشد

 (در نظر گرفته شود۱۶۰بهتر است ).سانتیمتر باشد۱۷۰تا ۱۶۰ارتفاع جعبه فیوز از کف ساختمان بايد بین

 متر باشد۱ارتفاع جعبه فیوز از لوله های آب و گاز بايد.

 سانتی متر۱۴۰ارتفاع نصب کلید کولر

 سانتیمتر باشد۱۶۰تا ۱۴۰ارتفاع پنل و گوشی آيفون از کف بايد.



 سانتی متر از کف تمام شده می باشد ۲۲۰ارتفاع نصب چراغ های ديواری و مهتابی حداقل.

 سانتیمتر باشد۵۰تا ۳۰ارتفاع آويز المپ ها از سقف ساختمان بايد.

 سانتیمتر باشد۲۵تا ۱۵فاصله کلیه قوطی ها از چهارچوب در بايد بین.

 سانتی متر۱۶۰ارتفاع نصب تابلوهای برق توکار يا روکار از محور افقی آن

 سانتی متر می باشد ۲۲۰ارتفاع نصب جعبه تقسیم های توکار يا روکار.

 فن و روشنائی )تأمین برق هود آشپزخانه : نکته .می باشد ۱۸۰ارتفاع نصب چراغ شب خواب از کف تمام شده کار
سانتی متری و انشعاب جهت هود  ۷۰از طريق انشعاب از پريز برق اجاق گاز خواهد بود که پريز مربوطه در ارتفاع ( هود

ت و اين ارتفاع جهت قرار گرفتن پريز برق بر روی کابین. سانتی متری از کف تمام شده خواهد بود۲۴۰در ارتفاع 
.جلوگیری از قرارگرفتن پريز برق در پشت کابینت می باشد 



:مثال

 نقشه روشنايی برق ساختمان منزل مسکونی دو خوابه:





به . ه استمسیر لوله های برگشتی، با خطوط صورتی رنگ و مسیر لوله های ارتباطی با خطوط آبی رنگ ترسیم شد
اين خاطر از رنگ های مختلف استفاده کرده ايم تا خواندن نقشه راحت تر باشد 

همان طور که مشاهده می کنید در اين. از اتاق خواب شماره يک شروع می کنیم
رای ب. اتاق خواب يک مهتابی روی ديوار و يک چراغ در مرکز اتاق قرار گرفته است

.چراغ از کلید دوپل و برای مهتابی از کلید يک پل استفاده شده است
.برای اتاق خواب شماره دو هم دقیقاً همین اتفاق افتاده است

.در حمام يک چراغ ديواری، پشت به پشت کلید يک پل نصب شده است
ه در داخل پذيرايی دو عدد مهتابی ديواری و يک چراغ در مرکز اتاق قرار گرفته ک

لید با يک کاست مهتابی ها با يک کلید دوپل و چراغ مرکزی هم که يک لوستر 
.دوپل ديگر خاموش و روشن می شود

پل در در مرکز تراس يک چراغ سقفی نصب شده و برای کنترل آن يک کلید يک
.داخل پذيرايی قرار گرفته است

نترل می در باالی اُپن آشپزخانه سه عدد هالوژن قرار گرفته که با يک کلید دوپل ک
د و يک چراغ هم در مرکز آشپزخانه نصب شده است که آن هم با يک کلی. شوند

.دوپل خاموش و روشن می شود
ی همان طور که مشاهده م. برای توالت يک فن و يک چراغ ديواری نصب شده است

صی که کنید اين چراغ ديواری دقیقاً باالی روشويی قرار گرفته است تا سايه شخ
.خودش را در آينه مشاهده می کند، داخل آينه نیفتد



:خط ها

 منظور همان لوله ) کلیدهای برق اتاق خواب شماره يک و اتاق خواب شماره دو و حمام از طريق يک خط آبی رنگ
نها در اين حالت اصطالحاً می گويیم که سرخط روشنايی هر سه اي. به يکديگر وصل شده اند( های ارتباطی ست

.مشترک است

 آمپر نصب می ۱۰از هر سرخط يک فاز و يک نول جدا به جعبه فیوز می رود و در ابتدای سرخط روشنايی ها يک فیوز
.شود

شتی و کلید و با توجه به نقشه باال، سرخط دوم مربوط به کلیدهای پذيرايی، کلیدهای آشپزخانه، کلید سرويس بهدا
.اين سرخط نیز يک رشته سیم فاز و نول به جعبه فیوز می رودابتدای از . تراس است



:مدر انتخاب سرخط ها ما بايد چند نکته را مد نظر قرار دهی

مثالً در . اول اينکه انتخاب سرخط بايد به گونه ای باشد که کمترين مقدار لوله و سیم برق مصرف شود
نقشه باال اين امکان وجود دارد که سرخط حمام را از سرخط اتاق خواب ها جدا کنیم ولی از آنجايی که

ها قرار کلید برق آن بسیار نزديک به کلید برق اتاق خواب است، ما کلید حمام را روی سرخط اتاق خواب
بايد در غیر اينصورت. داده ايم، در اين صورت به مقدار زيادی در مصرف سیم برق صرفه جويی شده است

.يک لوله و سیم جدا از کلید حمام تا جعبه فیوز قرار می گرفت

 در يک اتاق با فضای ” مقررات اجرايی برق ساختمان است که می گويد۱۳نکته دوم اين جمله از مبحث
خصی فیوز به اين خاطر که وقتی ش. “مشخص، تمام کلیدهای روشنايی بايستی از يک سرخط تغذيه شوند

رفتگی مربوط به يک اتاق را قطع می کند با تصوير اينکه همه کلیدهای آن اتاق برق ندارند، دچار برقگ
س يک سرخط يعنی شما نبايد برای کلید ترا. در نقشه باال اين نکته در برق تراس رعايت شده است. نشود

ايی روی يک زيرا اين کلید در داخل فضای پذيرايی قرار گرفته و بايد با کلیدهای پذير. جدا تعريف کنید
.سرخط باشد

 ۱۲هر سرخط حداکثر می تواند “ساختمان است که می گويد، ۱۳نکته سوم جمله ی ديگری از مبحث
رخط شماره که در نقشه باال کامال اين نکته رعايت شده است بطوری که س. “نقطه روشنايی را تغذيه کند

نقطه روشنايی را تغذيه می کند۱۰تنها ۲نقطه روشنايی و سرخط شماره ۵تنها ۱



 که بجز حمام، سرويس بهداشتی و تراس. کلیدهای برق تمام اتاق ها در داخل همان اتاق بايد قرار گیرد: توجه

.کلید آن در سمت بیرون نصب می شود

جعبه فیوز در قسمت درب ورودی واحد نصب شده است تا به راحتی قابل دسترسی باشد: نکته.


