
ن یزم ستمیموثر در س ی المانها          

 

یو همبند  یحفاظت ، یخنث یهایسطح مقطع هاد    

از آثار صاعقه  ی حفاظت در برابر اضافه ولتاژ ناش      

 

ولتاژ تماس                        

ولتاژ تماس                        بررسی خصوصیات الکترودهای متداول    

 اتصال زمین مکرر                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

  

 

  

توان و بار مصرفی فصل اول:             
 

سطح مقطع و افت ولتاژ هادی فصل دوم:     

 

   ی همزمان  ب یضر                 

 

ی روابط اساس                     

برآورد توان کل نصب شده              

   زمین پست براساس انشعاب          

 

   کنتور برق                    

   انشعاب مشترکان                 

 

محاسبات بار  یالگو                

ی محاسبه بار مجتمع مسکون           

برق  ی هاتعرفه                   

   محاسبه سطح مقطع کابل          

ها کابل یبنددسته                

ی بانک خازن   یطراح                 

  نیدو الکترود زم ا ی  کی استفاده از  ط یشرا      

یادیبن میمفاه                   

   یانواع خازن گذار                

متال( ی)ب  ی رله حرارات                                       

)کنتاکتور(  یسیمغناط یدهایکل                         

کیکلیدهای خودکار اتومات           

 (LV) نییولتاژ پا  یتابلوها یدهایکل                   

 (MPCB) یکلید حفاظت موتور                      

 ( MCB) یاتورینیم د یکل                                 

وزها یف                           

فصل ششم: تابلو و تجهیزات آن             

رله ضربه ای                                                 

 ( ATSتبدیل اتوماتیک )  یا تابلوی  کلید               

 LVتابلو    یساختمان و طراح                         

در حضور خازن  دیعملکرد کل          

محاسبات اتصال کوتاه               

ستینگ جریانی کلیدها                

سیستم روشنایی : فصل هشتم              

ی مواز ی کابلها                   

   یفت ولتاژ هادا                 

ک ی هارمون                       

تاثیر تغییرات شار نوری              

 (UPS) با منبع برق بدون وقفه یمنی برق ا  نیتام  

   ژنراتور زلید                      

ترانسفورماتور                       

)الکتروموتور(   یکیالکتر یموتورها        

نگ یارت یهاستمیس  ییحروف شناسا      

نگ یارت ستمینواع سا                 

 TN ستمی انواع س                                        

وسایل محدود کننده توان اتصال کوتاه      

حاسبه حداکثر زمان قطع مجاز م       

ولتاژ پایین حفاظت با استفاده از منابع         

ولتاژ تماس                        

اتصال کوتاه با زمان قطع بسیار کوتاه            

راکتانس خازنی                      

یی طراحی روشنا مربوط به یهاپرسش    

ی یمحاسبات طراحی روشنا             

   یی روشنا  اصطالحات                

رو متحرک ادهیو پ یبرقپله            

آسانسورها                         
فیوز                         

ی آنتن مرکز ستمیس                

ی رسان امیپ ای  یصوت  ستمیس           

ق ی اعالم حر ستمیس انواع               

فصل سوم: منابع انرژی                  

حفاظت و سیستم زمین فصل چهارم:        

 

فصل هفتم: تنظیم کلید ها                 

فصل نهم: سیستم های جریان ضعیف         

کلیات                           

جبران سازی توان راکتیو : پنجمفصل         
 

آسانسور، پلکان برقی و پیادهرو متحرکفصل دهم:    

 

 ( RCD) ماندهیباق  انیجر  د یکل                         

 

کلیات                        

ی داخل ییاستاندارد روشنا              

روشنایی محوطه                 

 RCDکلید                                                

کلید مینیاتوری                    

کلید خودکار) اتوماتیک(               

کلید خودکار درمدار قدرت              

   یبندهم                         

  

 لیبل راه آزمون طراحی 

های موثر در سیستم زمین  المان  

 بررسی خصوصیات الکترودهای متداول

اتصال زمین مکرر                         

خنثی، حفاظتی و همبندی سطح مقطع هادیهای  
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