
5/12/86-سرويس و نگهداري پانل هاي خط توليد و تابلو هاي برق 

براي جلوگيري از ورود گردو غبار به داخل اطاق فرمان ، نصب -1
 سانتي متر براي ورود هواي تميز به20 تا 10يك عدد هواكش با قطر 

. اطاق فرمان و باال بردن فشار داخل اطاق نسبت به محيط كار الزم است
ل و نصب نوارهاي آبندي جهت جلوگيري از ورود گردو خاك كنتر-2

.به داخل تابلو برق و صدمه تجهيزات كمك مينمايد
بازديد ماهيانه كليه سر سيم ها ، كابلشو ها ، پيچ ها و مهره اتصاالت -3
.كنترل ماهيانه پوش با تومها ، آمپر بي متال ها، تايمرها و ساير لوازم اندازه گيري -4
ر قطع و وصل رله آمپر متر به نحوي كه در صورت تجاوز آمپر موتور را از حد مجاز فيدر دستگاه مربوطه قطع و مجددا       تنظيم آمپ -5

.وصل شود 
براي تعويض فيوزها پس از تشخيص علت قطع فيوز و رفع عيب فقط از فيوز با آمپر مجاز استفاده شود ، و از بـستن سـيم جـدا                            -6

.خودداري شود
ام به برقراري جريان برق توسط بي متال شود برق توسط بي متال ها پس از تشخيص و رفع علت آن اقددر صورت قطع جريان-7
.در زمان نصب فيوزهاي فشنگي از اتصال كامل آن با كنترل طول آن مطمئن شويد -8
مدار و يا  ستاره يا مثلث  انواع الكتروموتور و موتور گيربكس سه فاز توسط كنتاكتور و بي متال با توجه به پالك موتور به صورت            -9

.  كيلو وات از مدار ستاره مثلث استفاده ميشود 10معموال براي قدرت هاي بيش از .مثلث انجام ميشود ه  ستار
 مجدد كمك   ي انداز  راه نصب شماره روي سيم و كابل ها قبل از باز كردن و تعويض قطعات يا الكتروموتور ها به سرعت و دقت                    -10

.مينمايد
.كابل هاي متصل به ترمينال بايد داراي شماره باشند و پيچ و پايه ترمينال ماهيانه كنترل شوندكليه سيم و -11
.  عدد سيگنال بزرگ نصب شده اسـت كـه روشـن بـودن هـر كـدام نـشان دهنـده وجـود هـر فـاز ميباشـد             3در روي هر پانل  -12

.در صورت خاموش بودن  هر كدام ، فاز مربوطه كال قطع است يا فيوز شيشه اي مربوط به آن در پشت تابلو سوخته است 
.كنترل روزانه سيگنالهاي مربوط به فازهاي اصلي از بروز حادثه دو فاز شدن جلوگيري مينمايد-13
.مين باشندكليه تجهيزات و تابلو هاي متصل به جريان الكتريكي بايد داراي سيم ز-14
. فاز از صحت جهت دوران آن مطمئن شويد 3قبل از راه اندازي موتورهاي -15
اگر براي گرد گيري از هواي فشرده استفاده ميشود از روشن كردن تابلو بالفاصله بعد از گردگيري جلـوگيري شـود زيـرا وجـود                         -16

.قطره هاي آب در هواي فشرده موجب بروز اتصال و خسارت خواهد شد
اسـتفاده شـود ، مخـصوصا در        حلزونز هاي فشنگي براي كنترل موتورها استفاده ميشود از نوع كند كار با عالمت               اگر فيو -17

. اين نكته توجه شود30مورد فيوزهاي آسياب 
حـدود ولتـاژ قابـل تحمـل روي هـر      ( ولت ميباشد  380 فاز   2 ولت و بين     220ولتاژ بين فاز و نول در شبكه برق سراسري ايران           -18

ولتـاژي  .نامي را ميتوانند تحمـل كننـد    ولتاژ-%10و % + 5موتورهاي معمولي ولتاژي تا . ) دستگاه الكتريكي نوشته شده است      
بنابر اين هميشه با كمـك ولـت متـر از ولتـاژ صـحيح شـبكه و يـا ژنراتـور                     . زدصدمه جدي به موتور خواهد      خارج از اين دامنه     

.خصوصي مطمئن شويد
خطا براي موتورها قابل تحمل است، بـه ويـژه   % 1 هرتز ميباشد كه تا مثبت و منفي        50د شبكه سراسري ايران     فركانس استاندار -19

.هنگام استفاده از ژنراتور خصوصي از صحيح بودن فركانس مطمئن شويد 
 و نصب تابلو سـرويس روي       قبل از هر گونه بازديد ، سرويس، تعويض لوازم الكتريكي و مكانيكي از قطع جريان برق مطمئن شويد                 : توجه  

.جهيزات الزم است ت


