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فناوری، استانداردها و تجهیزات
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فصل 4

فناوری، استانداردها و تجهیزات
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جدول 1ـ فهرست تجهیزات سرمایه ای

تصویرمشخصات فنیتجهیزاتردیف

صندلی١
لبه دار و لبه با قابلیت حرکت لوالیی به سمت باال 
هنگام برخواستن )اسكلت فلزي و پشت و نشیمن 

با ارگونومي استاندارد(

ویدئو پرژکتور٢

شدت روشنایی 4000 لوکس و کنتراست ویژه 
XGA ٢000:١ و بزرگ نمایی )رزولوشن( به 

 VGA ًهمراه ریموت کارگاه ها و سایت هاـ ترجیحا
کنترل و کابل برق و کابل دارای پایه جهت نصب 

سقفی و برد هوشمندسازی با قلم مربوط

٣
تابلو سفید
)وایت برد(

در ابعاد 90cm×٢00 دارای لبه جاگیری ماژیک و پایه 
سیار درصورتی که نصب ثابت باشد نیاز به پایه نیست

رایانه4
)کامپیوتر(

PC مناسب جهت نرم افزارهای برق
رایانه باید جدیدترین سامانه به روز باشد.

)هارد حداقل 500، رم ٢، CPU حداقل ٢ و 7 
هسته ای( مناسب براي نصب اتوکد سه بعدی

دریل ستونی5

)پایه کوتاه ٢0( ترجیحاً با مشخصات
ـ عمق ٢0mm قطر مته کاری 

ـ فاصله محور تا ١٣0mm سوراخ  کاری 
ـ سطح بست نیز وسط ٢١5mm ستون

 ٣٢5×٣٢5 mm 

گیره6
Vise mount on the Workbench

رومیزی و دارای لب گیره
با اندازه فک ١٢0 میلی متر

پرچ زن دستی7

Rivet Gun(Hand Riveter)
with four nosepieces

Nose pieces are ١ ,«٣/٣٢/8», ٣٢/5», and ١6/٣»
با چهار جای میخ پرچ در اندازه های داده شده در 

باال
Wall Groove Cutting Machine

دریل دستی8

Drill Machine
تا قطر ١0 میلی متر )موتور با قدرت حدود 60 

 mm وات( ظرفیت مته کاری، ظرفیت مته کاری در
در فوالد ١0، وزن ٢ـ١/5 کیلوگرم( mm چوب ٢5
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متر فنری به عرض یک سانت و طول تقریبی  3 تا 4 مترمتر9
mini steel tape measure

Ladderنردبان دوطرفه10
ترجیحاً چوبي دو متري با ایمني كامل

Wire Crimperپرس سرسیم11
جهت سر سیم زدن به سیم های مقطع 1/5 و 

2/5 وتا سیم شماره 10

قلم ـ چكش12
Hammer and cap chiseles

قلم سر تخت از جنس فوالد آب دیده و چكش 
حدود یک كیلوگرم

Phone and Networking crimpingسوكت زن13
 ـRG و تلفنی 45ـ RG جهت كابل شبكه 11 

14
نمایشگر

Lcd /Led
Monitor 22 inch /LG or

 Lignid Crystal dispgay LCD panels or
monitors

adjustable Wrenchآچار فرانسه15
8ـ10 اینچ فوالدي

دستگاه تست 16
آزمون حداقل تا 500 ولت DC داشته باشد عایقی

قفل و برچسب مخصوص تعمیر و نگهداری قفل و برچسب17
الكتریكی برچسب مشخصات تعمیركار 

قابلیت تست ارت، RCD مقاومت عایقی، لوپ، مالتی فانكشن18
PSC  توالی فاز

مجهز به واحد اثبات ولتاژ باشد.نشانگر ولتاژ19
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فازمتر١
 Phase indicator

screwdriver
نوع معمولی براي ولتاژ از 75 

ولت تا ٢٣١ ولت متناوب

انبردست٢

 Combination Pliers or
Linemans pliers

١50میلی متری )جنس عایق 
دسته TPR نرم و ضد لغزش، 
عایق تا حدود ١000 ولت ـ 

بدنه استیل )فوالد ریخته گری( 
دهانة باز ٢5 میلی مترـ60 

HRC فوالد ابزار ویژه

دم باریک٣

 nose )Needle ـLong
nose( pliers

TPR ١50میلی متری 
)جنس عایق دسته نرم و ضد 
لغزش، عایق تا حدود ١000 

ولت ـ بدنه استیل )فوالد 
ریخته گری(ـ دهانه باز

 HRC 60 ـ میلی لیتر 5/٢ 
فوالد  ابزار ویژه

دم گرد4

Round nose pliers
١50میلی متری ـ )جنس 

عایق دسته نرم و ضد لغزش، 
 ١000 TPR عایق تا حدود
ولت ـ بدنة استیل )فوالد 60 

ریخته گری( دهانة باز ٢5 
میلی متر ـ فوالد ابزار ویژه 

HRC

سیم لخت کن5

Wire Stripper
١50میلی متری ـ )جنس 

عایق دسته نرم و ضد لغزش، 
 ١000 TPR عایق تا حدود

ولت – بدنة استیل

Slotted Screwdriverپیچ گشتی تخت6
در اندازه های مختلف

جدول 2ـ فهرست تجهیزات نیمه سرمایه ای
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پیچ گشتی چهارسو7

Phillips Screwdriver
دوسو و چهارسو در اندازه های 

مختلف با نوك فوالدي، از 
جنس فوالد ریخته گری، با 

روکش کروم با قابلیت آهنربایي

مولتی متر عقربه ای8
 Hioki  ترجیحاً مدل

اندازه گیری ولتاژ متناوب و 
مستقیم، اهم متر، آمپرمتر، 

قابلیت تنظیم عقربه

9
مولتی متر دیجیتالی

DMM

ترجیحاً مدل های      
KYORITSU ولتاژ متناوب 

تا750 ولت و ولت متر 
مستقیم ١000 ولت ، تست 
دیود، اهم متر، اندازه گیری 
جریان مستقیم تا ١0 آمپر 

انواع سوهان١0

 Flat Files – Three Center
Round Files ـFiles

تخت ـ مثلثی و گرد )دسته 
پالستیكي فشرده(

کمان اره١١
Hack Saw

نوع معمولی و متداول در بازار

هویة قلمی با پایه مربوط و ١٢
قلع کش

40W حداقل
Soldering iron

١50 W تا ١00 Wهویة القایی)هفت تیری(١٣
Soldering guns

قیچی١4

Scissors
معمولی دستی و بزرگ با تیغه 
فلزي مرغوب در اندازه ٢0 تا 

٣0 سانتي متر،
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جعبه کمک های اولیه١5

قابل نصب روی دیوار و شامل 
کلیه ملحقات )گاز استریل، 
بانداژ، بتادین،چسب زخم، 

قیچي کوچک، پنبه استریل 
بهداشتي، الكل سفید(

کولیس١6
Caliper

)شماره های 0/١ معمولی و 
دارای دقت 50ـ٢0(

با طول تقریبی ٢0 تا ٣0 خط کش فلزی١7
سانتی متر

استاندارد با خشاب اضافیکاتر١8
١60 میلی متر

Hammerچكش معمولی١9
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المپ رشته ای و کم مصرف ـ سریع و Eالمپ و سرپیچ١
 ٢7ـ معمولي

40W و ١00 Wالمپ رشته ای٢
فات و روشن

کلید یک پل توکار٣
١0 آمپر٢50 ولت و نوع کائوچویی

 Electrical switches and
accessories

١0 آمپر٢50 ولت و نوع کائوچوییکلید دوپل توکار4
 Electrical switches and

accessories

١0 آمپر٢50 ولت و نوع کائوچوییکلید صلیبی5

٢0 بازار با عرض CM پالستیكی به بست کمربندی6
طول mm 0/5 حداکثر

اندازه های مختلف و در دو نوع فوالدی و  مته7
M الماسه تا 12

فتو رله8
٢50ولت
١5آمپر

 V 60 ـ 50 ـ LOAD ـHZ ١0 A
AC ١60 ٢60 ـ

Bell push Buttonشاسی)زنگ(9

نوع الكترونیكی و سه سیمه با کلید دائم رلة راه پله١0
کار و فیوز محافظ

٢50ولت،١00آمپر و داراي سه چشمي نوع سنسور حرکتی١١
الكترونیكی، دارای تنظیمات زمان عملكرد

Consumer Unit or fusebox جعبه فیوز مینیاتوری١٢
 باقابلیت نصب RCD و کلید اصلی و 

چهار خروجی

جدول 3ـ فهرست تجهیزات مصرفی
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انواع کلید مینیاتوری١٣
MCB

١0 A ,١6 A ,٢5 A ٢50 ولتV
CوRتندکار و کندکار نوع های

انواع کلید محافظ جان١4
RCDـRCBO ـRCCB

S Type ـAC Type ـA type
٣0 mA ٣00 ـ mA یک فاز

٢50 ولتفیوز فشنگی١5
٢5آمپر با پایة مربوط

0١ ـ HRC/NH 00فیوز تیغه ای١6
500 ولت تا ١00

جعبه فیوز از نوع پیچازجعبه فیوز تیغه ای١7

١0 تا A ٢50 ولت فیوز کپسولی١8

زمان سنج الكترونیكی ١9
معمولی

ترجیحاً محصوالت ایرانی و مرغوب
A ١ A ٢٢ = ٢0 V

Z ١ Z ٢=٢4 V

زمان سنج الكترونیكی ٢0
سوکتی

VAC ٢40 ـ ١00 ترجیحاً محصول 
60/50 HZ

VDC ١٢5 ـ ١00
OMRON

٢١IR چشمی
ترجیحاً نوع تبریز پژوه)فرستنده/گیرنده(

نوع مرغوب ایرانیحسگر تابع دما٢٢
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از محصوالت داخلی باکیفیت ٢/5 و ١/5سیم افشان٢٣

از محصوالت داخلی باکیفیت١/5در سیم مفتولی٢4
مقاطع

از محصوالت داخلی باکیفیت کابل٢5

ترمینال معمولی٢6
 Connection block or Euro

Terminal Strips

terminal blocksترمینال تابلویی٢7
مناسب برای سیم های ٢/5 و 4 میلی متر مربع

کابل کولر٢8
)5× 5/١(

شامل یک و نیم متر کابل سیم با 
دوشاخه و گره های سوسماری

سیم آزمون مدار٢9
)به صورت  سه فاز(

شامل دو متر کابل با چند شاخه سه فاز  
و گره های سوسماری

در اندازه های کوچک و متوسطانواع پیچ و مهره٣0

مخصوص دیوار و چوبپیچ خودرو و رولپالگ٣١

نوارچسب ساخت و ٣٢
معمولیتولید

معمولینوارچسب کاغذی٣٣

کوچک و متوسطمیخ پرچ٣4
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چهارپر و شش پرآچار آلن٣5

عقربه ای یا دیجیتالیآمپرمتر انبري٣6

عددی یا عقربه ای تا 500 ولتولت متر تابلویي٣7

عددی یا عقربه ای تا ٢00 آمپرآمپرمتر تابلویي٢8

عددی یا عقربه ای تا ACKW١ و DC وات متر٣9

عقربه ای یا عددی از 0/5 ـ تا 0/5+کسینوس في متر40

١١ PG و ١٣/5 و mm   ١6لوله فوالدي4١

4٢PVCنمره١١و ١/5لوله

عرض cm ٣/5 و 5داکت4٣

مخصوص برق کاریدستكش44

معمولی برنجیسرسیم45

افشان نمره ١و ٢/5سیم46

کابل ٢/5× ٣کابل47
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جدول 4ـ انواع رله های قابل برنامه ریزی


