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  : آشنایی با انواع تابلوهای برق صنعتی

 (1) بخش

  تا حاال به این فکر کردید که چند نوع تابلو برق داریم و دسته بندی های آنها به چه صورته ؟

 : میپردازیم پس با ما باشید ( LV ) فشار ضعیف های صنعتیبرق  تابلو تو ادامه این مطلب ما به چند دسته بندی

وند. بطور کلی میشه گفت که تابلو برق امروزه تابلوهای برق یکی از عناصر اصلی واحدهای صنعتی و مسکونی محسوب می ش

 .عبارت است از محفظه ای معموال بسته که تجهیزات الکترونیکی،اتوماسیون یا برق صنعتی می تواند در آن نصب شود

  

 

 

  :ها عبارتند ازوظایف انواع تابلو برق

  کنترل دستی یا اتوماتیک یک فرایند صنعتی 

  توزیع برق بین تجهیزات 

  اناصالح ضریب تو 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://atracenergy.ir/%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%88-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84%DB%8C/
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توان برای انواع تابلو برق پیشنهاد های برق فشار ضعیف هستن، در این زمینه چند دسته بندی مختلف میگفتیم که بحث ما تابلو

 : کرد

 دسته بندی اول بر اساس نوع عملکرد تابلو برق صنعتی است که این دسته بندی به صورت زیر است: 

 

 .ها نیز هستند PLC یک پروسه صنعتی استفاده می شوند که معموال شامل کنترل هایی که برایتابلو برق .1

شوند که معموال شامل درایوها، مدارهای استفاده می DC یا AC کنترل موتورهای هایی که فقط جهتتابلو برق .2

 . شوندها یا مدارهای راه اندازی موتور به صورت ستاره مثلث نیز می SOFT STRATERفرمان کنتاکتوری، 

 .برق و در واقع توزیع جریان بین تجهیزات مختلف صنعتی استفاده می شوند توزیع های توزیع که جهتتابلو برق .3

 .های اصالح ضریب قدرت که به تابلوهای بانک خازنی معروف هستندتابلو برق .4

  

 

 کنترلی تابلو برق ( PLC ) :  
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 کنترل موتور تابلو برق : 

 چیست؟ کنترل برق تابلو

کنترل الکتریکی یک محفظه است، معموال یک جعبه فلزی یا قالب پالستیکی که شامل اجزای الکتریکی  برقتابلو 

 کند. که تعدادی از فرآیندهای مکانیکی را کنترل و نظارت می .مهمی است

ه تعمیر و نگهداری دارند و نگهداری پیشگیرانه برنامه ریزی شده و هستند که نیاز ب کاربردیسیستم های پر  موتورها

برق باید برای عیب یابی، تنظیمات و تست  اپراتورهای. برای کاهش هزینه هاستت بر شرایط موثرترین روش ها نظار

 ایمنی الکتریکی به پنل های کنترل دسترسی داشته باشند.

های پانل تعامل خواهند داشت. اجزای داخل پانل کنترل اپراتورها برای راه اندازی و کنترل کارخانه و فرآیند با کنترل  

بسیاری از وظایف را تسهیل می کنند، به عنوان مثال، ممکن است فشار یا جریان را در یک لوله نظارت کنند و سیگنال 

 رایج و جدایی ناپذیر برای اکثر صنایع هستند.برق کنترلی بیسار تابلو باز یا بسته کردن یک شیر را نشان دهند. 
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 تابلو کنترلی اع مختلف انو

تابلو های کوچک روی دیوار گرفته تا  انواع تابلو های دیواریاز دارند. های کنترل در اشکال و اندازه های مختلفی وجود تابلو 

برخی از کنترل ها در یک اتاق کنترل، تحت نظارت یک تیم کوچک از هماهنگ کنندگان تولید  سلول ایستاده و جند سلولی.

ار می گیرند و تحت کنترل برخی از عوامل تولید هستند. شکل قرار دارند، در حالی که برخی دیگر در نزدیکی ماشین آالت قر

ای راه اندازی است که شامل تمام تجهیزات راه اندازی و کنترل موتور بر MCC ، مرکز کنترل موتور یاکنترل  تابلودیگری از 

 ادامه این مقاله به معرفی این توع تابلو های برق نیز میپردازیم.. در نیروگاه سنگین است

 

 :برخی از اجزای یک تابلو کنترل برق عبارتند از اجزای صفحه کنترل الکتریکی

 حفاظت ورودی و سوئیچینگ محوطه 

 مانیتورینگ و کنترل توان و انرژی 

 سیستم های توزیع برق 

 حفاظت از مدار و بار 

 مدیریت حرارتی 

 حرکت و درایوها 

 سیستم های ایمنی 

 ویس ها، تایمرها و درایوهای فرکانس متغیربرنامه ن 

 منابع تغذیه و ترانسفورماتور 

 تصحیح ضریب توان، حفاظت از نوسانات و منابع تغذیه بدون وقفه 

 ررله و کنتاکتو 
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 ( MCCمرکز کنترل موتور ) 

محصور شده  بخش نیشامل چند نیاست. ا یمکان مرکز کیدر  یکیالکتر یهمه موتورها ای یکنترل برخ یبرا یمجموعه ا

است که به نوبه خود شامل استارت  یبیاستارت ترک کیگذرگاه برق مشترک است و هر بخش شامل  کی یاست که دارا

 یچراغ ها ،یفشار یتواند شامل دکمه ها یم نیمرکز کنترل موتور همچن برق است. قطعقطع کننده مدار و  ای وزیموتور، ف

باشد. ممکن است با  یریاندازه گ زاتیو تجه یزیقابل برنامه ر یمنطق یکنترل کننده ها ر،یفرکانس متغ یوهاینشانگر، درا

 شود. بیبرق ساختمان ترک سیسرو یورود

 

MCC وجود دارد  یادیز یکیالکتر یشوند که در آن موتورها یم افتیبزرگ  یصنعت ای یتجار یها معموالً در ساختمان ها

 اتاق برق. ای یکیمانند اتاق مکان کنترل شوند، یمکان مرکز کیاز  دیکه با

 تابلو برق توزیع :  
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 توزیع اصلی چیست؟ برقتابلو  

 MDP برقتابلو  

هایی تابلوشوند( های توزیع اصلی )همچنین به عنوان مراکز بار، تابلوهای سوئیچ و مراکز کنترل موتور نیز شناخته میتابلو 

کنند، عالوه بر این که هر مدار را با فیوزهای محافظ ها را در خود جای داده و از هم جدا میهستند که مدارهای فرعی/شاخه

 .کنندین میهای مدار تامیا قطع کننده

پذیری الزم را برای پاسخگویی سازیم و انعطافمشتری می هایرا بر اساس نیاز توزیع  تابلوهای برق یژاترک انرشرکت در ما 

 کنیم.برق خاص شما فراهم میبه نیازهای توزیع 

 

 

 

 

 

 تابلو برق بانک خازنی : 

  

 ست؟یبانک خازن چ

به  یمواز ای یهستند که به صورت سر یخازن است که از مشخصات معمول نیمتشکل از چند یکیزیگروه ف یخازن بانک

 کند. یم رهیرا ذخ یکیالکتر یدهند که انرژ لیتشک یبانک خازن کیشوند تا  یمتصل م گریکدی

 انیجر) AC هیفاز در منبع تغذ رییتغ ایتوان  بیضر ریاصالح تاخ یشکل گرفته است برا بیترت نیکه به ا یبانک خازن سپس

 شود. ی( استفاده منیگزیجا

 در وبالگ سایت ما مراجعه کنید. خازنیتابلو برق بانک کامل با تابلو برق بانک خازنی به صفحه شنایی آبرای 

 

https://atracenergy.ir/blog/%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D9%82-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C/P1064-What-is-a-capacitor-bank-When-do-we-need-a-capacitive-bank-electrical-panel-Advantages-of-using-capacitive-bank-electrical-panel.html
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 .البته ممکن است چند مورد از موارد باال در یک مجموعه تابلو برق صنعتی کنار هم قرار بگیرند 

در نوشته بعدی در ادامه این مطلب دسته بندی تابلو برق صنعتی فشار ضعیف رو از جهت محل نصب و نحوه ایستایی تابلو برق 

 . کنیمبررسی می

 .کلیک کنید برای مطالعه ادامه مطلب

 

https://atracenergy.ir/blog/uncategorized/P1060-%D8%A2%D8%B4%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%88%D9%87%D8%A7%D9%8A-%D8%A8%D8%B1%D9%82-2.html

