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هـای ایـن انتشـارات، بـه استحاـارتان       ضمن ارج نهادن و ودردانی از اعتماد شما بـه کتـاب   پارسیانشر 

سازی و نشر  های مختلف آماده رساند که همکاران این انتشارات، اعم از م لّفان و مترجمان و کارگروه می

ـ       کـار   هکتاب، تمامی سعی و همّت اود را برای ارائة کتابی دراـور و شایسـتة شـما فرهیختـة گرامـی ب

های استاندارد یك کتاب اوب، هم از نظر  اند که اثری را ارائه نمایند که از حدّاول اند و تاش کرده بسته

 محتوایی و غنای علمی و فرهنگی و هم از نظر کیفیّت شکلی و سااتاری آن، براوردار باشد.

ترین اشکال، باز هم احتمال بروز ایراد های این انتشارات برای ارائة اثری با کم رغم تمامی تاش وجود، علی بااین

دیگـر، ایـن    نقـ  و اششـکال دانسـت. ازسـوی     توان الزاماً مبـرّا از   و اشکال در کار وجود دارد و هیچ اثری را نمی

ای و اااوی اود و نیز بنابه اعتقاد راسخ به حقوق مسلّم اوانندگان گرامی، سـعی   انتشارت بنابه تعهّدات حرفه

هـای   ویژه از طریب فرااوان به اوانندگان گرامی، ازهرگونه اشکال احتمـالی کتـاب   ممکن، به دارد از هر طریب

 های بعدی رفع نماید. ها و ویرایش ها را در چاپ منتشرة اود آگاه شده و آن

که حین مطالعة کتاب با اشکاالت، نواو   راستا، از شما فرهیختة گرامی تقاضا داریم درصورتی لذا دراین  

اید  یرادهای شکلی یا محتوایی در آن براورد نمودید، اگر اصاحات را بر روی اود کتاب انجام دادهو یا ا

، پس از هماهنگی با انتشـارات،  پارسیاشدة اود را با هزینة انتشارات  پس از اتمام مطالعه، کتاب ویرایش

ایـد، لطـف کـرده     ای یادداشت نموده ارسال نمایید، و نیز چنانچه اصاحات اود را بر روی برگة جداگانه

ارسـال   پارسـیا عکس یا اسکن برگة مزبور را با ذکر نام و شمارة تلفن تماس اـود بـه ایمیـل انتشـارات     

های بعدی کتاب اشعمال و اصاح گـردد و باعـ      ویرایش ها و نمایید، تا این موارد بررسی شده و در چاپ

 هرچه پربارترشدن محتوای کتاب و ارتقاء سطح کیفی، شکلی و سااتاری آن گردد.

، ضمن ابراز امتنان از این عمـل متعّهدانـه و مسـنوالنة شـما اواننـدة فرهیختـه و گرانقـدر،        پارسیانشر 

که اصاحات درسـت و بجـا    ی علمی و فرهنگی، درصورتیمنظور تقدیر و تشکّر از این همدلی و همکار به

رسم ادب و ودرشناسی، نسخة دیگری از همان کتـاب و یـا چـاپ      باشند، متناسب با میزان اصاحات، به

عنوان هدیـه، بـه انتخـاب اودتـان، برایتـان ارسـال        شدة آن و نیز از سایر کتب منتشرة اود را به اصاح

حات تأثیرگذار باشند در مقدّمة چاپ بعدی کتاب نیز از زحمات شما تقدیر که اصا  نماید، و درصورتی می

 شود. می

کارهـای شـما    آورندگان کتاب، از هرگونه پیشنهادها، نظرات، انتقـادات و راه  و پدید پارسیاهمچنین نشر 

عزیزان در راستای بهبود کتاب، و هرچـه بهتـر شـدن سـطح کیفـی و علمـی آن صـمیمانه و مشـتاوانه         

  نمایند. بال میاستق

  
 99848666ـ 2تلفن:  
 www.noavarpub.com  

 info@noavarpub.com 
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های هوشمند، و عدم وجود منابع عملی در این زمینه، در  یستمسبا توجه به نوظهوری 
باشد، سعی بر  یم یهوشمند سازاولین کتاب عملی و جامع در زمینه این کتاب که 

الزم جهت آموزش سیستم هوشمند  زیرساات،  مقدماتاین شده که کلیه اطاعات و 
یی که هیچ اثری االی از اشکال ازآنجاکامل داده شود.  طور به( ...کشی و یسی، نقشهنو برنامه

نیست، بدیهی است پیشنهادها و انتقادهای سازنده تمامی عزیزان ما را در بهبود هر چه 
 این اثر یاری اواهد کرد.بهتر 

در پایان از زحمات مهندسین کثیری  مدرس هوشمند سازی( و مقداد امیری  طراح و 
مجری نورپردازی( که کمال همکاری را در بهبود این اثر داشتند نهایت تشکر و ودردانی را 

 داریم.
Info@noavarpub.com 

 



 

 نشر این کتاب مطابب با وـانون حقـوق م لّفـان و مصـنّفان و هنرمنـدان     کلّیة حقوق چاپ و 
 

، برای ناشر محفوظ و منحصراً متعلّب بـه نشـر   6950نامة اجرایی آن مصوّب  و آیین 6945 مصوّب سال
ـاویر ایـن         پارسیا ـا، جـداول، تص است. لذا هر گونه استفاده از کل یا وسـمتی از مطالـب، اشـکال، نموداره

ها و موارد دیگر، و نیز هر گونه استفاده از کل یـا وسـمتی از    کتب، مجات، نشریات، سایت کتاب در دیگر
ـاب،         ـاب، تهیّـة پـی دی ات از کت کتاب به هر شکل از وبیل هر نوع چاپ، فتـوکپی، اسـکن، تایـز از کت

یـل  وی دی، فـیلم، فا   صـورت اینترنتـی، سـی دی، دی    برداری، نشر الکترونیکی، هر نوع انتشار بـه  عکس

دون اجازة کتبی از نشر    شرعاً نیـ  حـرا    ممنوع و غیروانونی بوده و پارسیاصوتی یا تصویری و غیره ـب

 گیرند. ورار می پیگرد قانونی و قضاییاست، و متخلّفین تحت 

صـورت فایـل ورد یـا پـی دی ات و مـوارد       بـه  پارسـیا با توجّه به اینکه هیچ کتابی از کتب نشر 
کـه هـر    نتشارات در هیچ سایت اینترنتی ارائه نشده است، لـذا درصـورتی  چنین، توسط این ا این

را  پارسـیا سایتی اودام به تایز، اسکن و یا موارد مشابه نماید و کل یا وسمتی از متن کتب نشر 
در سایت اود ورار داده و یا اودام به فروش آن نماید، توسـط کارشناسـان امـور اینترنتـی ایـن      

ها  ادارة سایت را به عهده دارند و به طور روزانه به بررسی محتوای سایت انتشارات، که مسنولیّت
پردازند، بررسی و درصورت مشخ  شدن هرگونه تخلّف، ضمن اینکه این کار از نظر وـانونی   می

باشد، وکیل وـانونی انتشـارات از طریـب وزارت فرهنـ  و      غیرمجاز و از نظر شرعی نیز حرام می

ای و اینترنتـی( و نیـز سـایر مراجـع       پلیس رسیدگی به جرایم رایانـه  پلیس فتاارشاد اسامی، 
وانونی، اودام به مسدود نمودن سـایت متخلّـف کـرده و طـیّ انجـام مراحـل وـانونی و اوـدامات         

وـرار داده و کلّیّـة اسـارات وارده بـه ایـن       پیگرد قانونی و قضـایی واایی، ااطیان را مـورد  
 .گردد  انتشارات از متخلّف ااذ می

که هر کتابفروشی، اودام به تهیّة کپی، جزوه، چـاپ دیجیتـال، چـاپ ریسـو،      همچنین درصورتی
رسـانی تخلّفـات    نموده و اودام به فروش آن نماید، ضـمن اطـاع   پارسیااُفست از کتب انتشارات 

کتابفروشی مزبور به سایر همکاران و مُوَزّعین محترم، از طریب وزارت فرهن  و ارشاد اسـامی،  
تحادیة ناشران، و انجمن ناشران دانشگاهی و نیز مراجـع وـانونی و واـایی اوـدام بـه اسـتیفای       ا

 نماید. حقوق اود از کتابفروشی متخلّف می

 خرید، فروش، تهیّه، استفاده و مطالعه از روی نسخة غیراصلِ کتاب،

 از نظر قانونی غیرمجاز و شرعاً نی  حرا  است. 
از اوانندگان گرامی اود دراواست دارد که در صورت مشاهدة هر گونه تخلّف از وبیـل   پارسیاانتشارات 

و  066 22454636 ـ 6هـای بـه شـماره   پارسـیا های انتشارات  مــوارد فـوق، مراتب را یا از طـریب تلفـن
و یـا از   info@noavarpub.comو یا از طریب ایمیل انتشارات بـه آدرس   03669072745
به این انتشارات ابـا  نماینـد،     www.noavarpub.comاس با ما در سایت طریب منوی تم

 عمـل آیـد،    تا از تاییع حقوق ناشر، پدیدآورنده و نیـز اـود اواننـدگان محتـرم جلـوگیری بـه      
 نیز هدیه دریافت نمایند. پارسیاعنوان تشکّر و ودردانی، از کتب انتشارات  و نیز به       



 

 

[ 

 فصل اول
 برق سنتی

باشـد، در نظـر گـرفتن     بروـی مـی   تأسیسـات یکی از مراحل مهم سـاات یـك سـااتمان، اجـرای     
امنیت و آرامش ساکنان سااتمان اواهد بـود.   کننده تامین ،وواعد اصولی طراحی و اجرا استانداردها و

مقـررات ملـی   در مبح  سیزده  بروی باید توسط افراد متخص  و مجرب صورت گیرد تأسیساتاجرای 
بروـی بایـد    تأسیسـات شـده کـه بـرای نصـب      تأکیـد  صریحاً  طرح و اجرای تاسیسات بروی( سااتمان

-4-9-69 بروی را به کـار گرفـت    تأسیسات معتبر در ای حرفه کارمجریان ذیصاح با پروانه اشتغال به 
 شده تهیه. وبل از شروع کار باید یك نقشه دویب و اجرایی و تجهیزات مناسب استفاده کرد و از لوازم( 6

 .و تمامی برآوردهای الزم جهت اریداری تجهیزات انجام شود
بروی سااتمان  تأسیساتسعی در ایجاد دید مناسب از نحوه اجرای  ،نکات کلی بابیاندر این بخش 

 به بیان آن پردااته اواهد شد. ادامه که در شده است
 

 آشنایی با تجهیزات الکتریکی 1ـ 1

 بـرق واحـد   شامل تجهیـزات درون تـابلو و اـارج تـابلو     سااتمان در کاررفته بهتجهیزات الکتریکی 
 شـده  نصبانواع آشکارسازهای اعام حریب، دستگاه آیفون و... در فاای سااتمان  ،کلید، پریز .باشند می
هـای   ، شـینه  کلیدهای مینیاتوری، کلیدهای جریـان باویمانـده(   حفاظتی چون انواع وسایل تجهیزاتی و

 .برق ورار اواهند گرفت نول درون تابلو ارت و
برای وطع و وصل جریان برق اسـت کـه دارای انـواع     ای وسیله :کلید
 دوکلیدهای یك پـل و   .باشد می ...، تبدیل، صلیبیپل دوپل،  یك مختلف:
 .دنشـو برای کنترل یك یا دو مدار روشنایی از یك نقطه اسـتفاده مـی   ،پل

کنـد و کلیـد   کنتـرل مـی   دونقطهکلید تبدیل یك یا یك گروه المز را از 
 دهد.تعمیم می نقطه دوصلیبی این کنترل را به بیش از 

 پلتک نمایی از یک کلید : 6ـ 6 شکل
 

کلیه پریزها، اعـم   .های الکتریکی است برق به وسیلهای برای رساندن جریان به عبارتی دروازه :پری 
و سه فاز باید برای وصل هادی حفاظتی یك اتصال اضـافی داشـته    فاز یك از
بنـابراین اسـتفاده از پریزهـای بـدون ارت      (6-9-5-69 ارجـاع بنـد    ؛دنباش

عاوه بر پریز برق، پریز آنتن جهت اتصال دستگاه تلویزیـون  باشد. ممنوع می
 کاربرده بهبه آنتن و پریز تلفن برای ارتباط دستگاه تلفن با اطوط مخابراتی 

 شوند.می
 هادی حفاظتی بااتصالنمای پری  : 2ـ 6شکل 
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دسـتگاهی اسـت جهـت کنتـرل سیسـتم روشـنایی، بـرای         : 6سنسور حرکتـی  یا پله راهچشم 
، اماکنی که نیاز به روشنایی دائمی ندارند. این دستگاه با تشـخی   ها پارکین ، ها پله راهمثل  هایی مکان

را اـاموش   هـا  المـز وابـل تنظـیم،    زمـانی   مـدت  را روشن کرده و پس از طی ها المزحرکت یك فرد 
و  درجـه  650درجـه،   640در سـه نـوع    ها چشم. این کند می
 صورت بهدرجه آن  640نوع  که ؛ددرجه در بازار موجودن 920

درجـه   650رود. نـوع  توکار و نصب در ووطی کلید به کار می
ه بـرای نصـب در   درجـ  920برای نصب بر روی دیـوار و نـوع   

 .است شده سااتهسقف 
 

 درجه 393سنسور حرکتی سقفی : 3ـ 6کل ش
 

جهت مطلع سااتن افراد درون منزل، از وجـود اشـخاپ پشـت درب     ای وسیلهدربازکن  :دربازکن
این اسـاس   بر ،ها ایجاد کرده استها تنوعی در شکل و کارایی آنسیر تکاملی دربازکن .باشدورودی می
 گیرند.ورار می مورداستفادههای مختلف صوتی، تصویری و تحت شبکه مدلدر  ها دربازکن

 
ــوتی ــازکن ص ــازکن :درب ــای درب ــت   ه ــوتی جه ص

 کـاربرده  بـه انتقـال صـدا و بـاز کـردن درب      ،رسـانی  اطاع
و پنـل کنـار     داال واحد( شوند و از دو وسمت گوشی می
 .اند شده تشکیلورودی  پنل ایابانی( درب 
 
 
 
 
 
 

 

 گوشی و پنل درب ورودی دربازکن صوتی: 8ـ 6کل ش
 

هـا عـاوه بـر انتقـال     این دربـازکن  دربازکن تصویری:
یا رنگـی را   وسفید سیاه صورت بهوابلیت انتقال تصویر  ،صدا

 :اند شده تشکیلنیز دارند و از اجزای زیر 
 پنل ورودی 
 کابل مخصوپ ارتباط دربازکن تصویری 

 دوربین دربازکن 
 دستگاه تغذیه و کنترل مرکزی و وفل بازکن 
 نمایش یا مانیتور که در داال واحد نصب   صفحه
 شود می

 و گوشی دربازکن تصویری نمایش صفحه: 5ـ 6شکل 

                                                                 
1. Motion Sensor 
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هـای کـامپیوتری اسـت ارتبـاط     ها مانند شبکهبستر و زیرساات این دربازکن آیفون تحت شبکه:
در صـورت   گیـرد. پنل ورودی از طریب کابل شـبکه صـورت مـی    و با سوئیچ مرکزی مانیتور داال واحد

از یك سوئیچ مرکزی جهت کـاهش حجـم    ها کننده مصرتتعدد 
 شود.شی استفاده میکسیم

 بنـدی  سـیم  و نصـب  برای محفظه یك برق ابلوت تابلو برق:
ــزات ــی تجهی ــاتوری     الکتریک ــدهای مینی ــد، کلی  ،MCB)6مانن

در بعاـی مصـارت اـاپ     ،RCD)6کلیدهای جریـان باویمانـده    
ترمینال یـا شـینه اتصـال زمـین     ، MCCB)9  کلیدهای اتوماتیك

ترمینال یا شینه هـادی انثـی    حفاظتی  معروت به شینه ارت(،
 باشد.می...چرا  سیگنال و،  معروت به شینه نول(

 
 (فیوز جعبه) نمایی از یک تابلو برق خانگی: 9ـ 6شکل 

 
 که اشتباهاً کلید مینیاتوری لید مینیاتوری:ک

تجهیزات الکتریکی  ،برای آن رایج شدهعنوان فیوز 
اضـافه جریـان  هـر    اانگی و صـنعتی را در برابـر   

جریانی بیشـتر از جریـان نـامی( کـه از دو بخـش      
ــاه و  ــار اضــافهاتصــال کوت  اســت، شــده تشــکیل ب

 گفـت  تـوان  مـی  ساده عبارت به .کند میمحافظت 
 در کـه  اسـت  حفاظتی وسیله یك کلید مینیاتوری

 تـا  شود می کاربرده به الکتریکی مدارات و تجهیزات
کلیـد   جریان نـامی  از بیش جریانی که مواوعی در

 تـا  شـود  وطع مدار ،کند عبور وسیله ازمینیاتوری 
  .نبینند آسیبی تجهیزات سایر
 

 و سه پل پل دوانواع کلیدهای مینیاتوری یک پل، : 7ـ 6شکل 

 جریان باقیماندهکلید  2ـ 1

عنـوان  باید با دو مفهوم جریان نشتی و باویمانـده آشـنا شـویم    ابتدا برای توضیح عملکرد این کلید 
ایـن کلیـد فقـط در     چراکـه  در مورد این کلید رواج یافته اسـت  اشتباه به محافظ جان و یا جریان نشتی

 در صورت تماس با سیم نول هم ممکن است مدار را وطع کند فاز مدار را وطع می باسیمصورت تماس 
و در مـواردی   آیـد ذکـر نشـده اسـت(     گرفتگی به حساب نمی موارد برق ءکند، ولی چون این حالت جز

حفـاظتی بـرای شـخ  ایجـاد      ،دو سیم فاز همزمانسیم فاز و نول و یا تماس همزمان همچون تماس 
 است. آمیز اغراقعنوان کلید محافظ جان برای این کلید ودری  پس ،نخواهد کرد

                                                                 
1. Miniature Circuit Breaker 

2. Residual Current Device 
3. Moulded Case Circuit Breaker 



 های هوشمند و ساختمان  ساختمان نکات اجرایی تاسیسات برقی 24   

 

 (Leakage Current) جریان نشتی 6ـ 2ـ 6

جریانی اسـت کـه همیشـه در مـدار وجـود دارد و بـه علـت ااصـیت اـازنی مـدار  دو هـادی بـا             
گیـرد. الزم   یمـ ( شکل سیم و زمین و عایب فشار ضعیفسیم برق  یل و عایب بین آن، مثلپتانس ااتات
ااصـیت   ءجـز این جریان  .باشد و برای انسان اطری ندارد این جریان بسیار کم می مقداراست  ذکربه 
 توان تحت هیچ شرایطی آن را صفر کرد. ینمتی مدار است و ذا

 

 (Residual Current) مانده جریان باقی 2ـ 2ـ 6

 هماننـد گـردد.   ینمـ  بـر  شود و از طریب سیم نـول بـه منبـع    یده میکشجریانی است که از سیم فاز 
 جریان گردد.  یبرممنبع  طرت به و از طریب زمین جریانی که در حالت تماس انسان با فاز از بدن شخ 

دار  ممکن است از راه بدن فردی که با زمین تماس دارد و تصادفاً دستش بـا وسـمت بـرق    مانده باوی
شوند که پـیش   طراحی می یا گونه به جریان باویماندهمدار تماس پیداکرده است به وجود آید، کلیدهای 

کننـد. ایـن    به فرد مدار را وطع مـی  یدنرس یبآساز 
 اتصـال و  بـار  برابـر اضـافه  کلیدها برای وطع مـدار در  

 کلیـدها  این از دیگری ی اند. گونه طراحی نشده کوتاه
از دو کلید مینیـاتوری   ،یك کلید ترکیبی واوع در که

 جریـان  بـر  باشـد، عـاوه   مانده می و کلید جریان باوی
، دهـد  می نشان واکنش هم جریان  اضافه به مانده باوی

6RCBO شوند می یدهنام. 
 RCBO کلیدو  RCDکلید : 4ـ 6شکل 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کلید جریان نحوه اتصال : 6ـ 6شکل 

در یک  باقیمانده و کلیدهای مینیاتوری

 تابلو برق خانگی

                                                                 
1. Residual Current Breaker With Over Current 
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که از این  ،مکعب مستطیل از جنس مس یا آلومینیم استتسمه به شکل یك معموالً شینه  شینه:
هدایت جریان الکتریکـی بـه    وطعه در تابلوی برق جهت

در تابلوهای  ،شود میوطعات مختلف داال تابلو استفاده 
باشد. شینه به جهت مزایایی تر می برق شینه مسی رایج

از آن و همچنـین هـدایت    انشـعاب گـرفتن  چون امکان 
عنصـر   ،تـر نسـبت بـه کابـل    جریان الکتریکـی مناسـب  

اسـتفاده در تـابلو بـرق جهـت انشـعاب       مناسبی جهـت 
 باشد.گرفتن از ارت و نول می

 
 شینه ارت و نول: 63ـ 6شکل 

 

 الکتریکی تأسیسات یبند مدار 3ـ 1

مـدار بـرای    تشکیل یـك پس از آشنایی با تجهیزات الکتریکی، باید نحوه ارتباط این تجهیزات با یکدیگر و 
 شود. میشرح داده  ...در ادامه مدارهای روشنایی، پریز و ،بیان شود ها کننده مصرترساندن جریان برق به 

 

 مدار روشنایی 6ـ 3ـ 6

هـا  ، چـرا  و سـیم ارتبـاطی آن   متشکل از کلید مینیاتوری، کلید تـك پـل یـا دو پـل     یك مدار روشنایی
 5/6آمپـر اسـت و از سـیم بـا مقطـع       60 عمومـاً در مـدار روشـنایی    مورداسـتفاده کلید مینیاتوری  .باشد می
این مدار از کلید مینیاتوری درون تابلو بوده و پـس از   شروع سیم فاز .شوداستفاده می میلیمترمربعونیم(   یك

بـه   .شـود های کلید برق با توجه به توان مصرفی چـرا  تعیـین مـی   تعداد پل ،شودعبور از کلید وارد چرا  می
-شود سراط و سیمی که کلید را به چرا  متصل مـی سیمی که بین کلید مینیاتوری و کلید برق کشیده می

 شـده  شروعهای مربوطه در تابلو ای از شینههای ارت و نول بدون هیچ واسطهسیم .شودکند برگشتی گفته می
تـوان  مـی  ،روشنایی استفاده شـود  از کلید تبدیل برای کنترل که درصورتی .شوندکننده متصل میو به مصرت

ــرا  را از   ــك چ ــهی ــرد   دونقط ــرل ک کنت
دو کلید تبدیل وجود  مدار بنابراین در این
 .اواهد داشت

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 سیستم روشنایی مداربندی: 66ـ 6شکل 


