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  مقدمه مولف

  اهللا الرحمن  الرحیم بسم
  لوریدا  و نحن اقرب الیه من حبل

  مقدمه
بـدون فیـوز یعنـی بـا      صورت با فیـوز و  کتاب قطعات تابلو برق صنعتی را بصورت مهندسی و بدو

و با استاداردهاي معتبر اروبا و امریکـا سیسـتم توزیـع قطعـات را      pkzاي استاندارد محافط موتوره
مشخص و ردیف کرده است انتخاب صحیع قطعات تابلو امتیازهاي بـی شـماري دارد کـه اهـم ان     

ت تولیـد بـرق و مصـرف بـرق را     فعبارتند از بهروري انرژي در سطح بسیار باال که هزینه هاي هنگ
. حتـی  ن میاورد دوم خسارتهاي برق گرفتگی را به حداقل مـی رسـاند  پائیکین براي کشور و مشتر

درصد آن هـا از عـدم انتخـاب قطعـات مناسـب       100درصد آتش سوزي هاي مخرب از برق و  90
حقیر در طی سـالها   .تابلوها طبق استاندارد جهانی است که اصالح این عیب امتیاز این کتاب است

کتاب تقدیم هم وطن هاي خود کرده تا تابلو هاي توزیع در کشور تحقیق حاصل را به صورت این 
هماهنگ با استانداردهاي جهانی شود که خود میلیاردها دالر صرفه جـوي ارزي در سـال اسـت و    
براي اولین بار شابلون انتخاب قطعات شرکت مولر را با ترجمه جهت ابزار سـریع انتخـاب قطعـات    

، اول توسـط شـابلون   ام انتخاب قطعات تابلو را آمـوزش داده  . در کل کتاب به سه روشورده شدهآ
ضمیمه کتاب، دوم از طریق انتخاب قطعات از طریق جدول در کتاب که ساده ترین روش اسـت و  

البته کتاب تجارب و نکات .  سوم از طریق انتخاب قطعات از طریق شابلون که در کتاب آمده است
نکات کلیدي مهندسی تابلو کـه تحقیقـات خـود حقیـر      بیشتري را بصورت کامل همراه با توضیح

با تشکر از انتشارات دیباگران مجتمع فنی تهـران و مـدیریت و همکـاران ایـن      ورده است ....آبوده 
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