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ترانسفورماتور در طبقه دهم یک ساختمان نصب گردد با توجه به شکلیک دستگاهقرار -)1
باشد؟زیر کدام فضا براي نصب ترانسفورماتور مناسب می

Aاتاق َ.1
Bاتاق.2
Cاتاق.3
Dاتاق.4

شود ؟چه اساسی انتخاب میها براندازه لوله)2
هاطول لوله و تعداد خمها ،ها ، قطر سیمتعداد سیم.1
ها و قطر آنهافقط تعداد سیم.2
هافقط تعداد سیم.3
هافقط طول لوله و تعداد خم.4

متحرك پس از نصب وهايمسئولیت کارکرد صحیح ، ایمن و مداوم پلکان برقی و پیاده رو)3
؟باشدراه اندازي به عهده که می

  کارفرما.1
مسئوالن بهره برداري.2
شرکت سازنده یا پیمانکار فروشنده.3
هر سه گزینه صحیح است ..4

در چه صورتی ساختمانی که براي سکونت انسان خطرناك ، ناامن ، غیر بهداشتی و نامناسب)4
و تخریب صادر شود؟بوده و تعمیر آن مقرون به صرفه نباشد ، باید دستور تخلیه

  به تشخیص بازرس.1
به تشخیص مسئول نگهداري ساختمان.2
به تشخیص مسئول نگهداري ساختمان و تایید بازرس.3
به تشخیص بازرس و تأیید سازمان نظام مهندسی.4

ظ باشند؟ها باید مجخز به درپوش ایمنی با پرده محافزیر پریزهايدر کدامیک از ساختمان)5
  اداريهايساختمان.1
مسکونیهايساختمان.2
صنعتیهايساختمان.3
آموزشیهايساختمان.4

ه هرگیرد . چنانچتغذیه یک تابلوي اصلی از تابلوي اصلی توسط کابل تک رشته انجام می)6
ازها بر روي سینیفاز از این تابلو نیمه اصلی شامل دو کابل تک رشته باشد و آرایش کابل

زیرهايمطابق شکل زیر باشد . کدامیک از گزینهتابلوي نیمه اصلیمسیر تابلوي اصلی تا
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 صادق عرب دکتر : مؤلف

تک رشته از لحاظ اندازه ، نوع، هاي صحیح است ؟ (الزم به توضیح است که مشخصات کابل
 باشد) .  ه هم میطول و غیره دقیقاً مشاب

 
  باشد .  یکسان میها جریان عبوري در تمام کابل  .1
نیز یکسان  3Lهاي یکسان و در کابل 2Lیکسان ،  در کابل  1L هايجریان عبوري در کابل .2

  باشد . می
  هر دو صحیح است .  2و  1هاي گزینه .3
 هیچکدام  .4

در قمشترك چحداقل فاصله تابلوهاي فشار متوسط و فشار ضعیف تمام بسته در یک اتاق  )7
 باشد ؟  می

   1.5)  2          متر    1.2)1
  متر  0.8)  4          متر   1) 3

کلید آتش نشان در چه مواقعی توسط آتش نشان فعال شده و کنترل آسانسور فقط توسط  )8
 گیرد ؟  بین ) صورت میآن (راهبر داخل کا

 تخلیه افراد مسن  .1
 تخلیه افراد معلول  .2
 در مواقع وقوع حریق در ساختمان  .3
 هر سه گزینه صحیح است .  .4

الکترود زمین براي ساختمانی که مشخصات تابلوي کنتوري آن به شرح زیر است چه  )9
 باشد؟ می

 است .  63Aکلید ورودي تابلوي کنتوري  -

 آمپر است .  32عدد کنتور تک فاز  9ابلوي کنتوري شامل ت -
 اتصال زمین اساسی  .1
 متر  2الکترود زمین ساده حداقل به عمق  .2
 متر  4الکترود زمین ساده به عمق  .3
 هر دو صحیح است .  2و  1هاي گزینه .4

زیر در خصوص کابل تغذیه مدار بلندگوها در سیستم صوتی و اعالم هاي کدامیک از گزینه )10
 صحیح است ؟  خطر

 باید مقاوم در مقابل حریق باشد .  .1
 باید داراي نوعی پرده فلزي مانند شیلد یا فویل باشد .  .2

    
 
 
                 PowerEn.ir  

 
 



بنیاد علمی مهندسی پرگار

  (نظارت)نظام مهندسی تأسیسات برقیهايآزمون      
4

یمهندسیعلمیادبنیامکیسامانه پ
@5000537227PowerEnirپرگار

تواند از نوع سیم افشان و یا تک مفعولی باشد .می.3
  هر دو صحیح است . 2و 1هايگزینه.4

باشد ؟حداقل تعداد مدار آژیرهاي سیستم اعالم حریق متعارف چقدر می)11
  دو مدار.1
یک مدار.2
سه مدار.3
مرکز متعارف دارد .هايبستگی به تعداد زون.4

ها در منازلها و دوشحمام2حداقل شرط یا شرایط براي نصب چراغ در زون شماره )12
باشد ؟مسکونی چه می

1.4IP   ´داشتن درجه حفاظت
2.4IP )و کلید جریان باقیمانده´داشتن درجه حفاظت )RCDمیلی آمپر30با جریان عامل

2هايبراي چراغ ولت جریان متناوب30با تغذیه
3.4IP ولت25با ولتاژ کارPELVو یاSELVو استفاده از منبع تغذیه´داشتن درجه حفاظت

( )ACولت60و یا( )DC
4.4IP ولت12با ولتاژ کارPELVو یاSELVو استفاده از منبع تغذیه´داشتن درجه حفاظت

( )ACولت30و یا( )DC

خصوص هادي همبندي اضافی صحیح است؟زیر درهايکدامیک از گزینه )13
  باشد .استفاده از اجزاي فلزي ساختمان به عنوان قسمتی از مسیر هم بندي اضافی مجاز نمی.1
باشد .میاستفاده از اجزاي فلزي ساختمان به عنوان قسمتی از مسیر هم بندي اضافی مجاز.2
باشد کهاضافی به شرطی مجاز میاستفاده از اجزاي فلزي ساختمان به عنوان هادي هم بندي.3

دیگر به کار برده شود .هايفقط همراه با هادئی
بلند مرتبه استفاده از اجزاي فلزي ساختمان به عنوان هادي هم بنديهايفقط در ساختمان.4

باشد .اضافی مجاز می
ختهچاه آسانسور از شیشه ساهايزیر در خصوص وقتی که دیوارههايکدامیک از گزینه )14

شوند ، صحیح است ؟
  باشد .مقاومت در برابر حریق مالك نمی.1
یت باشد .ها باید از نوع لمینشیبشه.2
باشد .چاه آسانسور مجاز نمیهاياستفاده از شیشه براي دیواره.3
هر دو صحیح است . 2.  1هايگزینه.4

باشد؟تر میزیر در خصوص تابلو کنترل آسانسور کاملهايکدامیک از گزینه )15
  شامل مدارهاي فرمان که وظیفه کنترل حرکت کابین را به عهده دارد ..1
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 مجموعه اي شامل مدارهاي فرمان و قدرت که وظیفه کنترل حرکت کابین را به عهدا دارد .  .2
مجموعه اي شامل مدارهاي فرمان و قدرت که وظیفه کنترل حرکت کابین و پاسخ گویی به احضار  .3

 د . را به عهده دار
مجموعه اي شامل مدارهاي فرمان که وظیفه کنترل حرکت کابین و پاسخ گویی به احضار را به  .4

 عهده دارد . 

هاي تجهیز آسانسور با سیستم مبدل جریان و باتري پشتیبان و شارژ آن در ساختمان )16
 گردد؟  مسکونی براي کدام آسانسور توصیه می

  گردند .  یه نمیآسانسورهایی که از نیروي برق اضطراري تغذ .1
 محدودیتی در این خصوص وجود ندارد .  .2
 گردد.  بر توصیه میفقط براي آسانسورهاي تخت .3
 گردد.  فقط براي آسانسورهاي برانکاردبر توصیه می .4

براي تغذیه مرکز سیستم اعالم حریق داراي منبع تغذیه پشتیبان مستقل و مخصوص خود  )17
 گردد؟  اي تغذیه زیر توصیه می(باتري و شارژ) استفاده از کدام مداره

 مدار نرمال (برق شهري )  .1
 مدار اضطراري  .2
)مدار بدون وقفه  .3 )UPS 
  هر سه گزینه صحیح است . .4

 اصلی و اضافی صحیح است؟ زیر در خصوص هادي هم بندي هاي کدامیک از گزینه )18

 ق دار اجرا گردد. بندي اصلی و اضافی باید با استفاده از هادي عایهادي هم .1
 اجرا گردد.  بندي اصلی و اضافی باید به صورت بدون عایق (لخت)همهادي  .2
تواند به صورت بدون عایق (لخت) و هم با استفاده از هادي  بندي اصلی و اضافی میهادي هم .3

 عایق دار اجرا گردد. 
بندي هادي همبندي اصلی باید به صورت بدون عایق (لخت) اجرا گردد ولی براي هادي هم .4

 اضافی محدودیتی وجود ندارد . 

هاي شبکه کامپیوتري بدون حفاظ فلزي (شیلد) از چراغهاي فاصله بین کابلحداقل  )19
 باشد ؟  تخلیه در گاز) چقدر میهاي فلورسنت ، بخار جیوه ، بخار سدیم ، متال هاید (المپ

  سانتی متر  13.  2        سانتی متر  5. 1
  سانتی متر  35.  4        سانتی متر  100.  3

 …ها و موتوري از جمله پمپ  علت استفاده از تجهیزات دور متغیر (اینورتر) براي مصارف  )20
 باشد؟  چه می

 بار متغیر  .1
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کاهش مصرف انرژي الکتریکی.5
هاحفاظت بیشتر از پمپ.6
هر دو صحیح است.  2و 1هايگزینه.7

کاهش میزان روشنایی براي یکهايز سیستمبراي تامین یکنواختی روشنایی ، کدامیک ا )21
تر است ؟فضا مناسب

  استفاده از دیمر.1
  زوج و فرد با دو کلیدهايکنترل ردیف.8
  کلید مستقل براي هر المپ یا هر مجموعه المپنصب.9

تشخیص حضور و یا حرکتهاياستفاده از سیستم .10
باشد ؟نمیبندي مناسبکدامیک از مواد فلزي اشاره شده زیر براي هم )22

باشد .تر میتر و ماده دوم داراي سطح بزرگماده اول داراي سطح کوچک-
مس قلع اندود ـ فوالد در بتن.1

مس ـ فوالد .11
فوالد در بتن ـ مس قلع اندود .12
فوالد ـ مس .13

هايباشد ، آنگاه تعداد پورتnاگر تعداد خطوط شبکه کامپیوتري یک ساختمان برابر با عدد )23
ها متناسب با خطوط شبکه کامپیوتري برابر است با: سوییچهايل و تعداد پورتپانپچ

1.n£پانل ،پچهايتعداد پورتn=هاسوییچهايتعداد پورت  
14.n=پانل ،پچهايتعداد پورتn=هاسوییچهايتعداد پورت  
15.n£پانل ،پچهايتعداد پورتn£هاسوییچهايتعداد پورت  
16.n=پانل ،پچهايتعداد پورتn£هاسوییچهايتعداد پورت

) در کابین…زیر باید وسیله مکالمه دو طرفه (تلفن و یاهايدر کدامیک از ساختمان )24
آسانسور نصب شود ؟

طبقه 5مسکونی کمتر ازهايساختمان.1
عمومیهايساختمان .17
متر از ورودي اصلی21مسکونی با طول مسیر حرکت آسانسورهايساختمان .18
هاندر کلیه ساختما .19

دسترس خروج سالنهايزیر در خصوص شدن روشنایی ایمنی کف راههايکدامیک از گزینه )25
تئاتر صحیح است؟

لوکس کمتر باشد .10شدت روشنایی نباید از.1
لوکس کاهش یابد به شرط آنکه در صورت به کار افتادن سیستم 2تواند تاشدت روشنایی می .20
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 خودکار به حالت اولیه بازگردد . اعالم حریق ، روشنایی به طور 
 لوکس باشد .  2تواند  شدت روشنایی می .21
 منبع روشنایی ایمنی باید از طریق دیزل ژنراتور اضطراري تامین گردد.  .22

بلند مرتبه نصب سیستم تلفن آتش نشان در کدامیک از فضاهاي زیر هاي در ساختمان )26
 الزامی است ؟ 

 کابین هر آسانسور  .1
 ت در دوربند پلکان خروج پاگرد تمام طبقا .2
  نشانیآتشاتاق پمپ  .3
 هر سه گزینه صحیح است.  .4

 ؟در چه فضاهایی باید نصب گردد م اعالم حریق تکرار کننده سیستهاي پانل )27

 اتاق کنترل  .1
 اتاق کنترل و اتاق امداد رسانی  .2
  نشانیآتشاتاق کنترل ، مخابرات ، امداد رسانی و نزدیکی نقطه دسترسی مأمور  .3
  نشانیآتشدیکی نقطه دسترسی مأمور در نز .4

از نظر عملکرد کلید خودکار (اتوماتیک) محدود کننده جریان اتصال کوتاه مشابه کدامیک  )28
 زیر است ؟ هاي از گزینه

 کلید محافظ موتوري  .1
 کلید خودکار مینیاتوري  .2
 فیوز  .3
 کلید جدا کننده  .4

باشد ، حداقل سطح مقطع  مترمیلی 50در یک سیستم تکفاز چنانچه سطح مقطع هادي فاز  )29
 هادي خنثی چقدر است ؟ 

  میلی متر مربع  35. 2          میلی متر مربع  16.  1
  میلی متر مربع  50.  4          میلی متر مربع  25. 3

 توان از طریق ژنراتور گازي تغذیه کرد ؟  کدامیک از مصارف زیر را می )30

 آسانسور  .1
  نشانیآتشآب هاي پمپ .2
 خروج بسته هاي ر مثبت پلکانسیستم تامین هواي فشا .3
 سیستم تخلیه دود به هنگام حریق  .4

 زیر صحیح است؟ هاي کدامیک از از گزینه )31
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عبور یک کابل تک رشته مربوط به یک فاز از یک مدار از داخل لوله فلزي به طور کلی ممنوع می.1
باشد .

اشدبر فلزي مجاز میعبور یک کابل تک رشته مربوط به یک فاز از یک مدار فقط داخل لوله غی.2
 .

رباشد، مگعبور یک کابل تک رشته مربوط به یک فاز از یک مدار از داخل لوله فلزي مجاز نمی.3
اینکه در طول لوله فلزي یک درز یا شکاف طولی ایجاد شده باشد .

محدودیتی در خصوص اجراي کابل تک رشته مربوط به یک فاز وجود ندارد ..4
ساختمان (پیمان مدیریت) اقدام و پرداخت هزینه براي اخذ انشعاباتدر قراردادهاي اجراي )32

آب و برق بر عهده چه کسی است ؟
مدیر موظف است نسبت به اخذ انشعابات به نمایندگی و به هزینه صاحب کار اقدام نماید ..5
اقدام و هزینه بر عهده مدیر است ..6
اقدام و هزینه بر عهده صاحب کار است ..7
. هیچکدام.8

هايدر اجراي یک پروژه مسکونی در شهر تهران یکی از مهندسان باعث تحمیل هزینه )33
فاحش غیر ضروري به کارفرما شده است . در صورت احراز تخلف ، حداکثر به کدامیک از

انتظامی محکوم خواهد شد .هايمجازات
  . درجه سه4    . درجه دو3      . درجه پنج2      . درجه چهار 1

هايوزنه تعادل آسانسورهاي کششی و جک آسانسورهايکابین و ریلهايریلبنديهم )34
باشد ؟ها میبنديهیدرولیکی جزء کدام نوع از انواع هم

بندي اضافیهم.1
بندي اصلیهم.2
باشد .بندي نمیالزامی به هم.3
هر دو صحیح است . 2و 1هايگزینه.4

نمیهاو وظایف هیأت مدیره نظام مهندسی استانکدامیک از از موارد زیر از اختیارات )35
باشد؟

ارائه خدمات کارشناسی فنی به مراجع قضایی و قبول داوري در اختالفانی که داراي ماهیت فنی.1
است .

ارسال شکایات واصل شده به شوراي انتظامی استان ..2
عیینکیل ، چگونگی فعالیت و تتهیه و تصویب نظام نامه مربوط به دفاتر نمایندگی شامل نحوه تش.3

حدود وظایف و اختیارات آنها
مشارکت در امر ارزشیابی و تعیین صالحیت و ظرفیت اشتغال به کار شاغالن در امور فنیب مربوط.4
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 مشمول قانون . هاي حوزههاي به فعالیت

نظام  زیر از شرایط احراز صالحیت حرفه اي عضویت در هیأت مدیرههاي کدامیک از از گزینه )36
 باشد؟  نمیمهندسی استان 

 دوسال سابقه عضویت در نظام مهندسی همان استان ، قبل از تقاضاي داوطلبی داشتن حداقل  .1
 داشتن حداقل یک سال سابقه عضویت در نظام مهندسی همان استان ، قبل از تقاضاي داوطلبی  .2
 ه کار در صالحیت پایه یک حداقل دوسال سابقه فعالیت حرفه اي از تاریخ صدور پروانه اشتغال ب .3
 نظارتی یا اجرایی مرتبط با قانون هاي عدم تصدي مسئولیت همزمان کارکنان دستگاه .4

 باشد؟  کیلوولت چند متر می 63حریم هوایی افقی خط انتقال با سطح ولتاژ )37

  متر  6.  2        متر   3.  1
  متر 10. 4        متر  8.  3

ی ، پریزها و کولر آبی یک واحد مسکونی با کنتور ها در مدارهاي روشنایرنگ عایق سیم  )38
32A  3تکفاز با فرض تغذیه از فازL باشد ؟  چه می 

 هر سه سیستم سیاه براي  .1
 ـ پریزهاي برق ، زرد ـ کولر آبی، سیاه مدار روشنایی ، قرمز  .2
 ، قهوه اي ـ کولر آبی ، قرمز ـ پریزهاي برق مدار روشنایی ، سیاه  .3
 مدار روشنایی و پریزهاي برق ، سیاه ـ کولر آبی ، قهوه اي  .4

نصب تابلوهاي قابل رؤیت و مقاوم (تابلوهاي عالئم هشدار دهنده ) حاوي نکات ایمنی و  )39
برقی و پیاده روهاي متحرك به هاي هشدار دهنده زیر ، در سطح ورودي و خروجی پلکان

 چه صورت است ؟ 

ü
ï
ï
ï
ý
ï
ï
ï
þ

   

  توجه  -
  مخصوص عبور افراد  -
  مواظب کودکان خود باشید .  -
  ها را بگیرید . دستگیره  -
  . ها تکیه نکنید به کناره  -

 شود.  توصیه می .1
 الزامی است .  .2
 ویژه حیاتی و بسیار حساس الزامی است . هاي براي ساختمان .3
 است .  بلند مرتبه الزامیهاي براي ساختمان .4

ه شبکهاي شبکه توزیع نیرو با کابلهاي زیر در خصوص اجراي کابلهاي گزینهکدامیک از  )40
در طول مسیر مشترك بدون جدا کننده فلزي صحیح کامپیوتري بدون حفاظ فلزي (شیلد) 
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است؟
متر باشد اجراي این دو کابل فقط در طول مسیر مشترك35چنانچه طول مسیر مشترك حداکثر.1

باشد .آخر بدون جدا کننده فلزي بالمانع میمتر15
در طول مسیر مشترك بدون جداکننده فلزي بطور کلی ممنوع است .اجراي این دو کابل.2
متر باشد اجراي این دو کابل در طول مسیر مشترك35چنانچه طول مسیر مشترك حداکثر.3

باشد .بدون جداکننده فلزي بالمانع می
وص وجود ندارد .محدودیتی در این خص.4

رشته کابل تک رشته اي موازي (سیستم9هاي زیر در خصوص اجرايکدامیک از از گزینه )41
سانتی متر از هم صحیح است؟30سه فاز) در سه تراز و هر تراز سینی به فاصله

  
هاي زیر در خصوص کابل پشتیبان در ساختار شبکه کامپیوتري صحیحکدامیک از گزینه )42

است؟
کابل پشتیبان باید از نوع فیبر نوري باشد ..1
از نوعهاکابل پشتیبان عالوه بر نوع فیبر نوري در صورت پاسخگو بودن به شرایط و محدودیت.2

تواند باشد .کابل چند زوج به هم تابیده مسی نیز می
کابل پشتیبان باید از نوع کابل چند زوج به هم تابیده مسی باشد ..3
)دارتیبان باید از نوع کابل چند زوج به هم تابیده مسی شیلددار و فویلکابل پش.4 )SFTP .باشد

درجه حفاظت دستگاه حفاظت شده در برابر فوران آب و غیر قابل نفوذ در برابر گرد و غبار )43
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 باشد؟  چه می

1 .56IP     2  .65IP       3 .55IP       4  .64IP   

 باشد؟  حداقل سطح ولتاژ نامی و کارخازن (بانک خازن) چند ولت می  )44

1  .380      2 .400      3 .440      4 .525  

 هاي زیر در خصوص مرکز سیستم صوتی با اعالم خطر صحیح است؟ کدامیک از گزینه  )45

 ایی ارتباط با مرکز سیستم اعالم حریق داشتن توان .1
 داشتن توانایی ارتباط با سیستم مدیریت هوشمند ساختمان  .2
مرکز سیستم صوتی با اعالم خطر باید به صورت یک سیستم مستثقل و بدون ارتباط با سیستم  .3

 هاي دیگر کار کند . 
 صحیح است.  2و  1هاي گزینه  .4

 یح است؟ هاي زیر صحکدامیک از گزینه  )46

 هادي فاز در پریزهاي تک فاز باید به ترمینال سمت راست پریز وصل شود .  .1
 هادي فاز در پریزهاي تک فاز باید به ترمینال سمت چپ پریز وصل شود .  .2
 تواند به ترمینال سمت راست و یا سمت چپ پریز وصل شود.  هادي فاز در پریزهاي تک فاز می .3
ترمینال سمت راست و در پریزهاي روکار به ترمینال سمت چپ هادي فاز در پریزهاي توکار به  .4

 وصل شود. 

 باشد؟  حداکثر نقاط روشنایی ایمنی در یک مدار چه تعداد می )47

  نقطه  15. 4    نقطه   20. 3      نقطه   12. 2      نقطه   10.   1

زامی ال استفاده از کابل مقاوم در مقابل حریق سیستم اعالم حریق براي کدامیک از مراکز زیر )48
 است؟ 

 سیستم اعالم حریق آدرس پذیر و متعارف  .1
 فقط سیستم اعالم حریق آدرس پذیر  .2
 فقط سیستم اعالم حریق متعارف  .3
  باشد. استفاده از کابل در مقابل حریق در سیستم اعالم حریق الزامی نمی .4

ر توان د وات باشد ، حداکثر چه تعداد هواکش را می 30چنانچه توان مصرفی هر هواکش  )49
 یک مدار روشنایی تغذیه کرد؟ 

  . دو هواکش  2        . یک هواکش  1
  . چهار هواکش 4          . سه هواکش 3

 کابل پشتیبان در ساختار شبکه کامپیوتري عبارت است از :  )50
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)اتصال پریزهاي کامپیوتر.1 )45RJبه کامپیوتر
)اتصال پریزهاي کامپیوتر.2 )45RJهاي فرعیبه رك
)اتصال پریزهاي کامپیوتر.3 )45RJهاي اصلییا ركبه رك
هاي اصلیهاي فرعی به رك یا ركاتصال رك.4

هاي برق عبوري از محل درز انبساط در سقف و کفمناسب ترین روش براي اجراي لوله )51
باشد ؟ساختمان چه می

هاي پالستیکی صلب رابطتفاده از لولهاس.1
هاي خرطومی رابطاستفاده از لوله.2
هاي فوالدي سیاه یا گالوانیزهاستفاده از لوله.3
هر سه گزینه صحیح است ..4

در چه شرایطی سیستم سوخت موتور دیزل (گازوئیل) باید مجهز به پیش گرمکن الکتریکی )52
باشد؟

هاي باالل در ظرفیتاستفاده از موتور دیز.1
ها باید مجهز به پیش گرمکن الکتریکی باشند. تمامی موتور دیزل.2
استفاده از موتور دیزل در مناطق سردسیر.3
گردد. در این خصوص شرط خاصی وجود نداشته و با صالحدید طراح پروژه مشخص و تعیین می.4

باشند؟محیط میتوالت و دستشوئی (به غیر از حمام و دوش )جزء کدام )53
  . محیط مرطوب 2        . محیط خشک 1
  .  محیط مخصوص4        . محیط نمناك 3

کدامیک از مراحل زیر جهت زیرسازي براي رنگ کاري در ساخت تابلوهاي فشار ضعیف به )54
رود؟کار می

زنگ زدایی ـ فسفاته کاري.1
چربی گیري ـ فسفاته کاري.2
چربی گیري ـ زنگ زدایی.3
ري ـ زنگ زدایی ـ فسفاته کاريچربی گی.4

ها در محل اتصال به یکدیگر براي آنکه بتوان محل اتصال کابلبه منظور حفاظت کامل کابل )55
هاي مورد نظر را از رطوبت و نیروهاي مکانیکی محفوظ نگه داشت ، از چه وسیله اي استفاده

شود؟می
  . مفصل2          . سرکابل 1
  هر سه گزینه صحیح است.  .4          . کابلشو 3
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 هاي اولیه و کنترل چه موقع باید شود؟ در تاسیسات برقی آزمون  )56

 قبل از شروع بهره برداري  .1
 پس از تغییر عمده در آن  .2
 در حین ساخت  .3
 هر دو صحیح است.  2و  1هاي گزینه  .4

ال اضافی صحیح آمپر با یک اتص16هاي زیر در خصوص یک پریز سه فاز کدامیک از از گرینه  )57
 است؟ 

 اتصال اضافی باید به هادي حفاظتی وصل گردد.  .1
 اتصال اضافی باید به هادي خنثی وصل گردد.  .2
 اتصال اضافی باید به هادي حفاظتی ـ خنثی وصل گردد.  .3
آمپر باید داراي دو اتصال اضافی جهت اتصال به هادي حفاظتی و هادي خنثی  16پریز سه فاز .4

 باشد . 

)تابلوي  )58 )ATS  تبدیل اتوماتیک نیروي برق شهر به نیروي برق اضطراري و یا بالعکس به
 شود؟  هایی انجام میچه روش 

 کلیدهاي خودکار (اتوماتیک) با مکانیسم موتوري  .1
 کلیدهاي خودکار مغناطیسی (کنتاکتور)  .2
 کلیدهاي خودکار (اتوماتیک)  .3
 ح است. هر دو صحی 2و  1هاي گزینه  .4

ان ها پس از تکمیل و پایها و کابل ها باید در هنگام نصب خالی باشند و سیم علت اینکه لوله  )59
 باشد؟  لوله کشی (اتمام نازك کاري) به داخل آنها هدایت شوند ، چه می

 و کابل کشی  کشیسیمکم کردن زمان اجراي  .1
 ها ها و کابل جلوگیري از زخمی شدن سیم  .2
 در آینده در همان لوله امکان پذیر باشد.  کشیسیمتعویض و اجراي مجدد  .3
 محدودیتی در این خصوص وجود ندارد .  .4

براي کدام نوع ترانسفورماتور باید از یک محفظه مناسب جهت کاهش خطرات برق گرفتگی  )60
 استفاده شود؟ 

 ترانسفورماتور روغنی  .1
 ترانسفورماتور خشک .2
 ی ـ ترانسفورماتور خشک ترانسفورماتور روغن .3
 هاي بدون مخزن انبساط روغن (هرمتیک)ترانسفورماتور  .4
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E1پاسخ سوال :
؛ چنانچه ساختمان از نوعی باشد که نصب پست در طبقات ، زیر زمین یا 2-3-3-5-13طبق بند ب .

رو طبق بند پ ؛ د. ها از ترانس نوع خشک استفاده کردناپذیر شود باید در این پستروي بام اجتناب
صورت امکان جبهه مشرف به فضاي آزاد بهتر است رو به شمال باشد که تابش آفتاب حداقل باشد.

üصحیح است.1گزینهلذا

E2پاسخ سوال  :
 رها ، قطها باید با احتساب تعداد سیمها ، با توجه به قطر داخلی آن؛ اندازه لوله3-3-7-13طبق بند

بدون صرف نیرويکشیسیمموجود در آن به نحوي انتخاب شود کههايها ، طول لوله و تعداد خمآن
  زیاد باشد .

üصحیح است .1لذا گزینه

E3پاسخ سوال  :
ندهانکار فروشمپییاعهده شرکت سازندهاز نصب برپسیبرقکارکرد پلهولیتئمس15طبق مبحث

   .است

üصحیح است. )قانونطبق اصالحیه(3لذا گزینه

E4پاسخ سوال :
ساختماندر صورت تشخیص مسئول نگهداري؛16و15اتصفح22مبحث135_2_22_طبق بند

که سکونت انسان در آن خطرناك ، ناایمن ، غیر بهداشتی و نامناسبمانیبراي تایید بازرس هر ساخت
به اطالع مالکین و ساکنین وودستور تخریب بدهد. باشد و هزینه تعمیر باال باشد ، بازرس بایستی

  برداران ساختمان برسد.بهره

üصحیح است. 3لذا گزینه  

E5پاسخ سوال  :  
ت برق گرفتگی کودکان باید پریزها، مجهز به درپوشمسکونی براي جلوگیري از خطراهايدر ساختمان

  ایمنی یا پرده محافظ باشد .

üصحیح است. .2لذا گزینه
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E 6اسخ سوال پ :  
رشته مربوط به یک فاز برابر  2در هر رشته از ها هدایت جریان همه رشته با توجه به سطح مقطع براي 

ند توا فازهاي مختلف می است . ولی اشاره اي به متعادل یا نامتعادل بودن ، باز نشده پس جریان
  برابر فاز نیست . نابرابر باشد و جریان  نول نیز 

ü  قابل بررسی)(صحیح است.  2لذا گزینه  

E  7پاسخ سوال  : 

جدا باشد . در صورت عدم امکان مشروط  MVو  LV؛ بهتر است اتاق تابلوهاي  2-4-3-5-13طبق 
  متري ممکن است .  5/1به استفاده از تابلوهاي تمام بسته و حفظ فاصله 

ü  صحیح است. .  2لذا گزینه 

E 8سوال  پاسخ  : 

توانند نقش حیاتی در تخلیه ساختمان و نجات افراد  ها ، آسانسورها میهنگام آتش سوزي ساختمان  
شود که از آسانسورها هنگام آتش  داشته باشند ، در حالی که همیشه این پیغام در آسانسورها نصب می
تمان مشکالت تخلیه خصوصاً براي سوزي استفاده نشود . هنگام وقوع حریق در تمام یا قسمتی از ساخ

آید . به همین منظور استفاده از آسانسور در مواقع آتش سوزي در صورتی  سالمندان و بیماران پیش می
ها قرار گیرد تا بتوانند با راندمان بیشتر ، مجاز است که آسانسور در اختیار افراد ذیصالح یا آتش نشان 

  عملیات تخلیه را انجام دهند . 
در صورت الزام به پیش بینی سیستم اعالم حریق در ساختمان (با توجه به ضوابط سایر  -15-2-7-6

و غیره ) نصب حسگرهاي سیستم اعالم  نشانیآتشمباحث مقررات ملی ساختمان یا ضوابط سازمان 
راهرو  وحریق در فضاهاي موتورخانه آسانسور ، چاه آسانسور ، راهرو و  ورودي به موتورخانه آسانسور 

متر است . این حسگرها از طریق تابلو کنترل  5/1جلوي در طبقات آسانسور (مرکز در طبقات) برابر 
گردند. در صورتی که  (پانل کنترل ) سیستم اعالم حریق به سیستم کنترل آسانسور مرتبط می

بقه ورودي یا ط الذکر فعال شوند ، درب آسانسور نباید در هیچ یک از طبقات به جز طبقهحسگرهاي فوق
از پیش تعریف شده باز شود ، تمام آسانسورها باید به طبقه اي که توسط افراد مسئول ساختمان مشخص 

  شود منتقل شوند و قابلیت کنترل به صورت دستی (کلید آتش نشان ) را دارا باشند .  می

ü  صحیح است.  3لذا گزینه 
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E9پاسخ سوال  :
13 9 32 96
3

i ph é ù= ´ ´ =ê úë û
  

63اعمال ضریب همزمانی جریان کاهش میبا توجه بهولی توان حدود آنمیAیابد که از روي کلید
  شود .؛ را شامل می1 -4-5-13ته ، لذا بند ب؛ موضوعرا در نظر گرف

üصحیح است. 3لذا گزینه

E10پاسخ سوال :
هايهاي دیگر و در داخل لولهاید مستقل از سیستممدارهاي تغذیه کننده بلندگوها ب 4-5-9-13طبق

فوالدي اجرا گردد، مگر آنکه کابل مدارها، داراي نوعی پرده فلزي مانند شیلد یا فویل که نهایتاً به سیستم
دارهايکشی مگردد، باشد که در این صورت استفاده از لوله پالستیکی براي لولهاتصال زمین وصل می
د.صوتی مجاز خواهد بو

کابل تغذیه مدار بلندگوها در سیستم صوتی و اعالم خطر از نوع متعارف و یا تحت 7-5-9-13و طبق
IP، باید از نوع مقاوم در مقابل حریق بوده و براساس استانداردهاي معتبر تولید شده باشد، سایر

است که دره ذکرمشخصات این کابل نیز باید طبق توصیه سازندگان معتبر سیستم انتخاب شود. الزم ب
سیستم صوتی متعارف و بدون سیستم اعالم خطر، الزامی به استفاده از کابل مقاوم در مقابل حریق براي

  باشد.تغذیه مدار بلندگوها نمی

üصحیح است1لذا گزینه .

E11پاسخ سوال :
د.آژیرهاي سیستم اعالم حریق متعارف باید حداقل داراي دو مدار باشن 6-4-9-13طبق بند

üصحیح است1لذا گزینه .

E12پاسخ سوال :
2 (حفاظت در برابر پاشیدن4IPXگردد، برابرنصب میzoneپ) درجه حفاظت لوازم برقی که در

1آب) می )zoneباشد. (مشابه
2 حفاظتبه شرط رعایت درجه(AC)ولت220با ولتاژ نامیzoneح) نصب کلید، چراغ و پریز در

4IPxباشد.مجاز می  
2   باشد.در صورت نیاز مجاز می PELVوSELVنصب منبع تغذیهzoneچ) در
üیح است.حص1لذا گزینه  
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E  13پاسخ سوال : 

بندي به تنهایی یا همراه توان اجزاي فلزي ساختمان را به عنوان قسمتی از مسیر هممی 6-6-1طبق پ 
  ندي اضافی به کار گرفت. بهاي دیگر به عنوان هادي همبا هادي

ü  صحیح است2لذا گزینه. 

E  14پاسخ سوال : 

پوشانده چاه آسانسور باید از مصالح مقاوم در برابر آتش (با قابلیت هاي ها و تیغهدیواره  -15-2-2-3-1
تحمل بیشتر از یک ساعت) ساخته شوند ، که در اثر حرارت ، گاز و دود مسموم کننده یا خطرناك از 

چاه آسانسور از شیشه هاي تصاعد نشده و باعث ایجاد گرد و غبار نشوند . در صورتی که دیوارهآنها م
ا ها از نوع لمینیت شده بباشد ولیکن باید این شیشه  ساخته شوند مقاومت در برابر حریق مالك نمی

  .  مشخص شده در استانداردهاي ملی آسانسور مطابق باشدهاي ارتفاع متناسب با اندازه

ü  صحیح است.  4لذا گزینه 

E  15پاسخ سوال : 

تابلو کنترل آسانسور مجموعه اي شامل مدارهاي فرمان و قدرت که وظیفه کنترل حرکت کابین و 
  پاسخگویی به احضار را به عهده دارد . 

ü  صحیح است.  3لذا گزینه 

E  16پاسخ سوال : 

هاي مسکونی در ساختمان؛ بند ثهاي مسکونی که شامل شرایط در ساختمان 1-1-5-5-13طبق بند 
و اداري خصوصی (غیر عمومی)، که داراي واحدهاي مجزا از هم بوده و طول مسیر حرکت آسانسورها 

 باشد.متر از کف اصلی ورودي بوده و الزاماً داراي آسانسور حمل بیمار (برانکاردبر می 21بیش از 
مجهز به سیستم منبع تغذیه شامل مبدل  شود که آسانسورها در صورت امکانگردند، توصیه مینمی

 اي که به هنگام قطع برق، سیستم آسانسورها به نزدیکجریان با باتري پشتیبان و شارژ آن باشد، به گونه
اي از شرایط کارکرد آن سیستم ترین طبقه هدایت و متوقف گردد. در این صورت بازرسی و بازدید دوره

  . ورالعمل نگهداري ساختمان قرار گیرد ها، باید جزء برنامه و دستو باتري

ü   صحیح است  1لذا گزینه. 
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E17پاسخ سوال :
در صورتی که سیستم اعالم حریق داراي منبع تغذیه پشتیبان مستقل و مخصوص خود: 3تبصره

)(باتري و شارژر آن) باشد، تغذیه آن از برق بدون وقفه )UPSباشد. مجاز نمی
هاي تامین ایمنی که داراي منبع تغذیه اولیهدر شرایط عادي تغذیه برق ورودي سیستم: 4تبصره

باشند، در صورت وجود نیروي برق اضطراري درمستقل و مخصوص خود شامل باتري و شارژر آن می
یهذساختمان، از نیروي برق اضطراري و در غیر اینصورت از برق عادي (نرمال) خواهد بود، مگر اینکه تغ

ها مجاز یا الزم اعالم شدهآنها از برق بدون وقفه توسط استانداردهاي معتبر و یا سازندگان آن سیستم
  .باشد

üصحیح است2لذا گزینه.

E18پاسخ سوال :
تواند به صورت بدون عایق (لخت) هادي هم بندي براي هم ولتاژ کردن (اصلی و اضافی) می 7-6-1پ

ر است که استفاده از هادي عایق دارد براي این منظور ممنوعیت مقرراتیاجرا گردد. ولی الزم به ذک
  . ندارد

üصحیح است3لذا گزینه.

E19پاسخ سوال :
هاي فلورسنت، بخار جیوه، بخارهاي شبکه کامپیوتر بدون حفاظ فلزي (شیلد) از چراغر) فاصله کابل

  . متر در نظر گرفته شودسانتی13هاي تخلیه در گاز) باید حداقلسدیم، متال هالید (المپ

üصحیح است2لذا گزینه.

E20پاسخ سوال :

üصحیح است. 4گزینه

E21پاسخ سوال :
؛ دیمر ، کنترل زوج و فرد چراغ ، نصب کلید مستقل در هر المپ و استفاده60؛ صفحه19طبق مبحث

ست ، ولی با استفاده از دیمراز سنسور تشخیص حرکت براي کاهش میزان یا زمان روشنایی قابل اجرا ا
  شود. شدت نور محیط نیز کنترل می
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ü  صحیح است 1لذا گزینه.  

E  22پاسخ سوال : 

 مقاومت مواد فلزي در برابر اثر خوردگی در صورت هم بندي 5-2-10-1جدول پ 

  نامناسب براي هم بندي -         + مناسب براي هم بندي
  افتد.د در پوشش گالوانیزه اتفاق میموجو (zinc)* خوردگی در فلز روي          

  
ü  صحیح است.  4لذا گزینه  

E  23پاسخ سوال : 

ه و ها، منبع تغذیپانل، هاب سوییچ، سایر سوییچتعداد واحدهاي رك فرعی متناسب با تعداد و پورت پچ
 گردد.غیره انتخاب می

ها متناسب که کامپیوتر و تعداد پورت سوئیچپانل متناسب با تعداد خطوط شبهاي پچتبصره: تعداد پورت
  گردد.با نیاز طرح انتخاب می

ü  صحیح است 4لذا گزینه . 

E  24پاسخ سوال : 

) در کابین نصب شود. …طرفه (تلفن یا عمومی باید وسیله مکالمه دوهاي در ساختمان 15-2-6-4-10
  ها نصب شود.)شود این وسیله در کلیه آسانسور  (توصیه می
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üصحیح است. 2گزینهلذا

E25پاسخ سوال :
لوکس کمتر باشد:10هاي زیر نباید ازشدت روشنایی متوسط ایمنی مکان 13-5-6-3-5

  هاهاي خروج الزامی، کریدورهاي دسترسی خروج و گذرگاههاي خروج، راهالف) پلکان
  )مقررات ملی ساختمان 3ب) اجزاي داخلی و خارجی راه و تخلیه اضطراري (مبحث

  پ) آسانسورها و فضاي انتظار جلوي آسانسور در طبقات
  هاي خروج الزامی قرار دارندهایی که در مسیر راهت) محوطه

 2در تاالرهاي سینما و تئاتر، در هنگام نمایش، شدت روشنایی متوسط ایمنی، نباید از 13-5-6-3-6
م حریق و آتش سوزي روشناییلوکس کمتر باشد. به شرط آنکه در صورت به کار افتادن سیستم اعل

محیط و شدت آن به طور خودکار به حالت اولیه باز گردد. عالیم روشن (خروج) باید در باالي همه
نیز باید 5-3-6-5-13و 3-6-5-13هايهاي خروج الزامی، نصب و مقررات ردیفدرهاي خروجی و راه

  رعایت شود.
در مورد تاالرهاي اجتماعات نیز صادق 6-3-6-5-13کلیه مقررات ذکر شده در ردیف 13-5-6-3-7

لوکس کمتر10است، با این تفاوت که شدت روشنایی ایمنی متوسط در این تاالرها نباید هیچ گاه از
  باشد. 

üصحیح است2لذا گزینه .  

E26پاسخ سوال :
 1-3-4-10-3بند 3طبق مبحث

üصحیح است. 4گزینه  

E27پاسخ سوال :
انل تکرار کننده اعالم حریق و یا پانل نمایشگر تصویري نشان دهنده محل حریقدر این شرایط نصب پ

به ساختمان، اتاق کنترل موتورخانه تاسیساتنشانیآتشمورینأي دسترسی مدر محلی نزدیک به نقطه
  شود.هاي امدادرسانی و مدیریت بحران در ساختمان توصیه میاتاقمکانیکی و نیز در صورت وجود

üصحیح است4نهلذا گزی .
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E  28پاسخ سوال : 

  دهد .  فیوز نقش محافظت خود را با محدود کنندگی جریان اتصال کوتاه انجام می

ü  صحیح است.  3لذا گزینه 

E  29پاسخ سوال : 

  در سیستم تکفاز حق نصب کردن سیم خنثی را نداریم .  

ü  صحیح است.  4لذا گزینه 

E  30پاسخ سوال : 

 2-6-5-13و  5-5-5- 13طبق مبحث 

ü  صحیح است 1گزینه . 

E  31پاسخ سوال : 

اشد بعبور یک کابل تک رشته مربوط به یک فاز از یک مدار از داخل لوله فلزي مجاز نمی 13-7-1-7-1
  مگر اینکه در طول لوله فلزي یک درز یا شکاف طولی ایجاد شده باشد. 

ü  صحیح است 3لذا گزینه . 

E  32پاسخ سوال : 

یا تضییع  حه یا عدم توجه در انجام امور حرفه اي به نحوي که موجب اضرارمسام؛  90طبق بند ب ماده 
  ؛ و چون حداکثر در سوال خواسته شده 4کار شود از درجه تا حقوق صاحب

ü   صحیح است 1گزینه .  

E  33پاسخ سوال  : 

 90طبق بند ب ماده 

مسامحه یا عدم توجه در انجام امور حرفه اي به نحوي که موجب اضراریا تضییع حقوق صاحب کار شود 
  ؛و چون حداکثر در سوال خواسته شده 4از درجه تا 

ü   صحیح است.  1گزینه 
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E34اسخ سوالپ :

üصحیح است. 2گزینه

E35پاسخ سوال: :
  .21و11و7کتاب قانون با توجه به بندهاي73مادهطبق

üاست.صحیح3گزینه

E36پاسخ سوال :
  ن؛ساختمایمهندسبق اصالح قانون نظامط

üصحیح است. 1گزینه

E37پاسخ سوال :
  حریم هوایی 2-2-7جدول پ

üصحیح است. 1لذا گزینه  

E38پاسخ سوال :
ه قرار زیر باشد:هاي چند رشته باید برنگ عایق کابل

  ) براي تشخیص فازهاL3) و سیاه (L2)، زرد (1Lالف) قرمز (
و رنگاي از دهاي چند رشتهاي تولیدکنندگان کابل براي کابلهاي چند رشتهتبصره: در بعضی از کابل

ودشکنند توصیه میاي براي تشخیص فازها استفاده میاي و یک سیاه و یا دو سیاه و یک قهوهقهوه
الذکر یعنی قرمز، زرد و سیاه براي تشخیص فازها، توسط تولیدکنندگانناي رنگ سیستم سه فاز فوقمب

  نیز رعایت گردد.
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هاي قرمز، زرد و سیاه انتخاب شود. تواند هر یک از رنگهاي تک رشته، رنگ عایق فاز میب) در کابل
) هر یک از 7-1-7-13گیرد (ردیف  هاي تک رشته براي سیستم سه فاز مورد استفاده قرارچنانچه کابل

  الذکر تبعیت کند.هاي هر فاز در هر گروه باید از رنگ بندي فوقکابل
  (در همه موارد) (N)پ) آبی کمرنگ براي تشخیص هادي خنثی 

  (در همه موارد) (PE)ت) سبز و زرد (راه راه) براي تشخیص هادي حفاظتی 

ü  صحیج است 1لذا گزینه .  

E  39پاسخ سوال : 

  ؛15مبحث  48صفحه  3_5_3_15بند  طبق

ü   صحیح است. 2گزینه  

E  40پاسخ سوال  : 

وري آال شبکه کامپیوتر و فننسیگهاي شبکه توزیع با کابلهاي کابل؛  1-18-1-3-13قسمت خ بند 
  . احتیاج به جداسازي ندارند رمت 35اطالعات بدون حفاظ فلزي در طول مسیر مشترك کمتر از 

ü  ست. . صحیح ا 3لذا گزینه 

E  41پاسخ سوال : 

  5-1-7-1-7-13طبق شکل 

ü  صحیح است.  3گزینه 

E  42پاسخ سوال : 

هاي هاي فرعی به رك یا ركکابل پشتیبان و یا مسیر اصلی شبکه کامپیوتر جهت ارتباط و اتصال رك
 داصلی شبکه کامپیوتر مستقر در مرکز کامپیوتر و یا چنانچه ساختمان داراي مرکز داده متعلق به خو

باشد، بکار میرود. این ارتباط و اتصال و نوع کابل آن براساس حجم اطالعات، سرعت انتقال و اتصال 
داري، نهایتاً بربینی امکانات الزم براي توسعه آینده، تعمیرات، بهرهکاربران، طول مسیر کابل کشی، پیش

گردد. در انتخاب نوع عیین میو غیره تعریف و ت (ITآوري اطالعات (نیاز کلی شبکه کامپیوتر و یا فن
 کابل پشتیبان و کابل کشی آن، باید به نکات زیر توجه شود:

باشد. کابل چندزوج بهم تابیدمه مسی در صورت هاي پشتیبان اکثراً از نوع فیبر نوري میالف) کابل
رح مورد ط تواند به عنوان کابل پشتیبان بادر نظر گرفتن شرایطپاسخگو بودن به حداکثر طول مجاز می

    
 
 
                 PowerEn.ir   

 
 



علمی مهندسی پرگار بنیاد

  (نظارت)نظام مهندسی تأسیسات برقیهايآزمون      
24

یمهندسیعلمیادبنیامکیسامانه پ
@5000537227PowerEnirپرگار

  استفاده قرار گیرد.
هاي کابل فیبر نوري، نوع چند مود  و یا تک مود و تعداد رشته و سایر مشخصات دیگرب) تعداد رشته

  گردد.آن که براساس نیاز طرح و شبکه کامپیوتر تعیین می

üصحیح است. 2لذا گزینه

E43پاسخ سوال :
رقم

مشخصه
دوم

  میزان حفاظت
  نوع حفاظت ایجاد شده بوسیله پوشش دستگاهجزئیات  شرح مختصر

  اي ندارد.حفاظت ویژه  حفاظت نشده  0
حفاظت شده در برابر  1

  چکیدن آب
  چکیدن آب (ریزش عمودي قطرات) اثر زیان آوري ندارد.

حفاظت شده در برابر  2
چکیدن آب با زاویه انحراف

  درجه15تا

درجه اثر15قطرات عمودي آب بر پوشش با زاویه انحراف تا
  زیان آور نخواهد داشت.

ــر     3 ــده در براب ــت ش حفاظ
  پاشیدگی آب

درجه از وضع قائم60بارش آب به صورت پاشیدگی تا زاویه
  اثر زیان آور ندارد.

ــر     4 ــده در براب ــت ش حفاظ
  ترشح آب

آب ترشح شده از هر سو به پوشش دستگاه اثر  زیان آور نخواهد
  داشت.

ــر     5 ــده در براب ــت ش حفاظ
  ران آبفو

آب پرتاب شده توسط آب پخش کن از هر سو به پوشش
  آور ندارد.دستگاه اثر زیان

ــر     6 ــده در براب ــت ش حفاظ
  امواج دریا

آب حاصله از امواج دریاي طوفانی یا فوران شدید آب نباید به
  مقدار زیان آور داخل محفظه شود.

ــر     7 ــده در براب ــت ش حفاظ
اثرات غوطـه ور شـدن در   

  آب

پوشش دستگاه در شرایط معینی از فشار و زمانهنگامی که
شود نباید نفوذ آب به مقدار زیان آوري دردر آب غوطه ور می

  آن امکان پذیر باشد.
حفاظت شده در برابر  8

  فرورفتگی در زیر آب
تجهیزات براي فرورفتگی مداوم در زیر آب در شرایطی که به

  شود مناسب است.وسیله سازنده مشخص می
معموالً این بدان معنی است که تجهیزات به طور غیرتبصره:

قابل نفوذي آب بندي شود. هر چند در انواع معینی از
شود که آب ممکن است داخلتجهیزات، این طور استنباط می

  شود اما اثر زیان آور نخواهد داشت.
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  IECتعریف   شرح مختصر شماره
  جود ندارد.اي وهیچ گونه حفاظت ویژه  ماشین بدون حفاظت  0
ماشین در برابر اجسام   1

جامد خارجی با قطر بیش 
میلی متر حفاظت  50از 

  دارد.

داراي حفاظت در برابر تماس تصادفی یا نزدیک شدن اعضاي 
بدن انسان مانند دست (ولی بدون حفاظت در برابر دسترسی 

میلی متر با  50عمدي) و اجسام جامد خارجی با قطر بیش از 
  ار یا متحرك در داخل بدنه دستگاههاي برق دقسمت

ماشین در برابر اجسام   2
جامد خارجی با قطر بیش 

میلی متر حفاظت  12از 
  دارد.

داراي حفاظت در برابر نزدیک شدن انگشتان یا سایر اجسام 
میلی متر تجاوز نکند و اجزاي اجسام  80مشابه که طول آن از 

برق دار یا  هايمیلی متر با قسمت 12جامد با قطر بیش از 
  متحرك در داخل بدنه دستگاه

ماشین در برابر اجسام   3
 5/2جامد با قطر بیش از 

  میلی متر حفاظت دارد

ا با هداراي حفاظت در برابر تماس یا نزدیک شدن ابزار یا سیم
هاي برقدار یا متحرك در میلی متر با قسمت 5/2قطر بیش از 

  داخل بدنه دستگاه
ام ماشین در برابر اجس  4

 1جامد با قطر بیش از 
  میلی متر حفاظت دارد

ها یا داراي حفاظت در برابر تماس یا نزدیک شدن سیم
میلی متر و اجزاي اجسام جامد یا  1نوارهایی به قطر بیش از 

هاي برق دار یا متحرك در میلی متر با قسمت 1قطر بیش از 
  داخل بدنه دستگاه

ماشین در برابر گرد و   5
  ردخاك حفاظت دا

از ورود گرد و خاك به طور کامل جلوگیري نمی شود ولی گرد 
و خاك نیز به مقداري که براي اختالل در کار رضایتبخش 

  ماشین کافی باشد وارد دستگاه نخواهد شد.
کامال بسته در برابر گردو   6

  غبار
  شود.از ورود گردو غبار به طورکامل جلوگیري می

 

ü  صحیح است.  2لذا گزینه 

E 44وال پاسخ س  : 

لی هاي فلورسنت معموهاي تخلیه در گاز (از قبیل المپبا توجه به گستردگی استفاده از المپ 7-1-5پ 
در سیستم روشنایی  LEBهاي و یا کمپکت، گازي، بخار سدیم، بخار جیوه، متال هالید و غیره) و چراغ
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فه، سیستم سرعت متغیرهاي برق بدون وقهاي غیر خطی از قبیل دستگاهو همچنین مصرف کننده
انداز نرم موتورهاي برقی، منابع تغذیه الکترونیکی و غیره در تاسیسات برقی که موجبموتورها و یا راه

ولت440گردند، الزامی است که ولتاژ نامی و کار خازن (بانک خازن) حداقلایجاد جریان هارمونیک می
  انتخاب گردد.

üصحیح است3لذا گزینه .

E45پاسخ سوال :
استفاده از سیستم صوتی براي اعالم خطر باید با توجه به نیاز، زیربنا، نوع کاربري و13-9-5-2

مرتبط درهاي خاص و غیره باید منطبق بر مواردهاي بلندمرتبه، ساختمانبرداري درساختمانبهره
مقررات ملی ساختمان و یا استانداردهاي معتبر باشد. 3مبحث

صوتی با اعالم خطر باید داراي خصوصیاتی از قبیل اولویت دادن به پخش خبرهاي خطرمرکز سیستم
)و نیز توانایی ارتباط با مرکز سیستم اعالم حریق و سیستم مدیریت هوشمند ساختمان )BMSرا

داشته باشد. 

üصحیح است. 4لذا گزینه

E46پاسخ سوال :
ها به نوعی باشد که وصلآمپر و ساختمان آن16جریان نامی پریزهاي یک فاز باید حداقل 13-8-3-2

ل معمولی (بدون اتصال به هادي حفاظتی) به آندوشاخه پذیر نباشد، در حالی که بایدها امکانهاي دو
) را، که به هادي حفاظتی احتیاجIIبندي مضاعف (کالسهاي مخصوص لوازم داراي عایقشاخهبتوان دو

  ها وصل کرد.ندارند، به آن
وصل شود (روزنه سمت راستیزسمت راست پرینالبه ترمیدتک فاز بایزهايفاز در پريهادبصره:ت

  .نصب شده) یزاز مقابل به پریدهنگام د

üصحیح است.1لذا گزینه

E47اسخ سوالپ :
ز کلنقطه روشنایی از یک مدار تغذیه گردد و نی20در روشنایی ایمنی نباید بیش از13-5-6-3-1

جریان مجاز کلید حفاظتی (با اعمال ضرایب کاهش باردهی کلید حفاظتی)  %60جریان مدار نباید از
آن مدار بیشتر باشد.

  باشد.استفاده از سنسور حرکتی و یا حضور در مدارهاي روشنایی ایمنی مجاز نمیتبصره:
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تغذیه  3-6-5-13دول شماره هاي براي کاربردهاي متفاوت باید براساس جمدارهاي چراغ 13-5-6-3-2
   .گردند

ü  صحیح است.  3لذا گزینه 

E  48پاسخ سوال : 

هاي سیستم اعالم حریق باید از نوع مقاوم در مقابل حریق بوده و براساس کلیه کابل 18-1-4پ 
استانداردهاي معتبر تولید شده باشد. مشخصات این کابل از نظر سطح مقطع و غیره باید طبق توصیه و 

 .العمل سازندگان معتبر سیستم اعالم حریق انتخاب گرددیا دستور

ü  صحیح است.  1لذا گزینه 

E  49پاسخ سوال : 

ها یا نقاط روشنایی نباید پریزها یا هرگونه وسیله یا دستگاه مدارهاي تغذیه کننده چراغ 13-10-1-2
 دیگر را تغذیه کنند.

ها از ک را، به شرط آنکه مجموع توان آنتوان یک یا دو موتور کوچاز هر مدار روشنایی می :1تبصره 
 . وات تجاوز نکند، تغذیه کرد  100

ü  صحیح است.  2لذا گزینه 

E  50پاسخ سوال  

هاي هاي فرعی به رك یا ركکابل پشتیبان و یا مسیر اصلی شبکه کامپیوتر جهت ارتباط و اتصال رك
ان داراي مرکز داده متعلق به خود اصلی شبکه کامپیوتر مستقر در مرکز کامپیوتر و یا چنانچه ساختم

 .رود باشد، بکار می

ü  صحیح است.  4لذا گزینه 

E  51پاسخ سوال : 

از درز انبساط در سقف و  يبرق عبور يلوله ها يروش اجرا ینرابط بهتر یخرطوم ياستفاده از لوله ها
 .کف ساختمان است

ü  صحیح است.  2لذا گزینه 
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E52پاسخ سوال :
 .استیدر مناطق سردسیر الزامیپیشگرمکن الکتریک

üست. صحیح ا3لذا گزینه

E53پاسخ سوال :
  هاي خشک هستند. توالت و دستشویی جزء محیط

üصحیح است. .1لذا گزینه

E54پاسخ سوال :
  110طبق نشریه

üصحیح است. 4گزینه

E55پاسخ سوال :
  110-1طبق نشریه

üصحیح است. 4گزینه

E56پاسخ سوال :
  13طبق مبحث

üصحیح است.4گزینه

E57پاسخ سوال :
  . استیحفاظتين اتصال متعلق به هادآاتصال باشدیکيسه فاز دارایزگر پرا

üصحیح است. 1لذا گزینه

E58پاسخ سوال :
  13طبق مبحث

üصحیح است. 4گزینه
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E59پاسخ سوال :
ياست که اجراینهميدارد و برایتاهمیندهدر اهایکشیمسيو اجرایضتعو؛13طبق مبحث

  .استينازك کاردر مرحلهیکشیمس

üصحیح است. 3لذا گزینه

E60پاسخ سوال :
استفادهیگرفتگمناسب جهت کاهش خطرات برقیمحفظه حفاظتیکازیدترانسفورماتور خشک بايراب

  شود.
یارپاساژ که در اختیاویهاي برق عمومابعاد، مشخصات و جزئیات اتاق ترانسفورماتور، در پست :تبصره

  .بود، تابع استانداردهاي آن شرکت خواهد بودشرکت برق خواهد

üصحیح است2لذا گزینه.  
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