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  توجه    

  .بفرماييد همطالع راهنما رادفترچه  دقت بهستفاده از دستگاه قبل از ا شود ميپيشنهاد 

   است توجه قابلزير قبل از استفاده از دستگاه نكات همچنين 

 .استايمن سيستم اين دستگاه در برابر ولتاژ كاري  •

اطمينان حاصل  از اتصال صحيح سوكت تغذيه دستگاه به پريز برق •

 .فرمايد

 هاي چراغو  كابل سوكت تغذيه، ازجمله آن هاي قسمتكليه   •

و در صورت خرابي هر  دستگاه كنترل شود روي برخطا  دهنده نشان

هرچه و  است غيرمجازممنوع و  اكيد آننمودن از استفاده   ،بخش

  .ارسال شود انتيگار خدمات  رفع عيب بهبراي  تر سريع
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 مقدمه

 

هاي  ويژه در منازل مسكوني، مراكز اداري، تجاري و مجتمع يكي از عوامل اصلي در بروز خسارات مالي، صدمات و تلفات جاني به

گرفتگي و  منظور حفاظت از جان افراد در مقابل خطر برق به. است صنعتي عدم رعايت مسائل ايمني در استفاده از انرژي برق

استفاده كه در بازار به محافظ جان معروف است  RCDي نشتي جريان ان نشتي از كليدهاي حفاظتجلوگيري از خطرات جري

حفاظت افراد در مقابل شوند، عالوه بر  اين كليدها كه بر اساس حساسيت خود به دو نوع خانگي و صنعتي تقسيم مي. شود مي

بر . باشند ها و تجهيزات صنعتي نيز مؤثر مي تماس مستقيم و يا غيرمستقيم برق، با جلوگيري از نشتي جريان در حفاظت دستگاه

كه حساسيت آن  عنوان حفاظت از جان و درصورتي آمپر باشد اين كليد به ميلي 30كه حساسيت كليدها تا  اساس درصورتي نيا

 كشي سيمهمچنين عدم اتصاالت اصولي در  و ؛رود عنوان حفاظت از تجهيزات صنعتي بكار مي آمپر باشد به ميلي 30بيشتر از 

شود كه به استناد  راستا يادآوري مي همين در. خواهد شد ناپذيري جبرانو مراكز صنعتي باعث بروز خسارات بسيار  ها ساختمان

ها قرباني حوادث تلخي چون  وطنانمان در ساختمان رسمي سازمان پزشكي قانوني كل كشور، ساليانه هزاران نفر از هم يها گزارش

به اين آمار، بايد قربانيان ناشي . شوند مي مشابه موارد ، سقوط، آسانسوريگرفتگي، گازگرفتگ سوختگي ناشي از حريق و انفجار، برق

با توجه به حساسيت نقش اين تجهيز  .دساختماني را هم اضافه كر يها ها در كارگاه اناز حوادث كار در زمان ساخت ساختم

  .مكانيسم و مدارات وابسته از نقش بسزايي برخوردار خواهد بود آزمودن

عملكرد و كارنامه خود را موردمحاسبه "شايسته است كه همه ما  ،»ُ�َ��َ�ُ��ا �نَ�ِ�ُ��ا َ�ْ�َ� « در حديث ينماندر عمل به توصيه بزرگان د

  "قرار دهيم قبل از اينكه موردمحاسبه و رسيدگي واقع شويم

 

دستگاه تستر معرفي  

جهت بررسي اتصاالت سيم بندي پريز برق و  استفاده قابلكه  شود ميتوليد  BSH-7381 &BSH-1859 مدل دودر  دستگاه تستر

 است )BSH-7381فقط در مدل ( و پيوستگي سيم ارت روشنايي و همبندي) نشتي جريان( RCDعملكرد كليد  آزمودنهمچنين 

  .است شده دادهنشان  ) 1(در شكل شماره 
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 يبررس پريز، يسمباز كردن مكان به نياز بدون بازرسي و آزمودن در عمل سرعت بردن باال يكي از مزاياي استفاده از اين تستر

  .پريزها است در ارت سيم بودن قطع يا و جريان نشتي كليدهاي خرابي دليل به گرفتگي برق از جلوگيري و منازل ارتينگ سيستم

  

  
 BSH-7381د'�&�% ت#�� ��ل  �!�  ب��و��-)١(ش�� 

  دامنه استفاده

 كاران برق، مهندسي نظام الكتريكي سازمان تأسيساتابزاري بسيار مناسب براي مهندسين ناظر  كاره چنداين دستگاه تستر 

جهت حصول اطمينان از اتصال صحيح مسكوني  هاي مجتمعمديران  مختلف برقي هاي سايت امنيتي در افسران ساختماني،

  .استدر پريزهاي برق و سيم ارت  كشي سيم
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  معرفي اجزاي دستگاه

 آزموناست كه با توجه به نوع  شده دادهنشان  BSH-7381در تستر مدل  شده گرفته بكارتمامي اجزاي ) 2(در شكل شماره 

  .استفاده نمود ها آناز  توان مي

  

  
 BSH-7381د'�&�% ت#�� ��ل  �/0/د در ه�  ا+!�ن -)٢(ش�� 
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 كار به آمادهدستگاه آن  بااتصالكه  است شده طراحيكه با توجه به پريزهاي برق ايران  برق دستگاه به پريز اتصال سوكت .1

 .شود مي

رت روشنايي و همبندي در سيستم ا آزمودنبراي  و  ( I ) سيستم ارت و اتصاالت پريز در حالت آزمودنكليد كه جهت  .2

 .گيرد ميقرار  (o) حالت

 داراي رنج قابل تنظيم كه) نشتي جريان( RCDعملكرد كليد  آزمودنجهت  برق به پريزسلكتور تزريق جريان نشتي  .3

 آمپر ميلي 30مصارف خانگي بر روي  به تنظيم جريان كليد نشتي براي با توجه ،است آمپر ميلي 30-35- 25- 10-15-20

را انجام داد تا عملكرد كليد را  آزمودن آمپر ميلي 10از مقدار  گرد ساعتبا چرخش  توان مي استغيرقابل تغيير تنظيم 

 .ه باشدجريان تنظيمي خود عملكرد داشت% 50نبايد زير  د نشتي با مكانيسم سالميك كلي. داشته باشيم

شار با ف آمپر ميلي 30بر روي  مثالً نآزموكه بعد از تنظيم نمودن جريان  برق نشتي به پريز جريان اي لحظهشصتي اعمال  .4

 .بايد داراي عملكرد باشد ت اتصاالت صحيح مدار كليد نشتيدر صور) ثانيه 3 حداكثر( اي لحظه صورت بهدادن اين كليد 

 ).1( شماره نصب شده در پشت دستگاه و جدول طبق جدول راهنما جهت مشخص نمودن نوع خطا هاي چراغ .5

 .روشنايي مدارات همبند و ارت آزمودن درگاه اتصال سيم .6

 .همبند، بيگانه و يا ارت مدارات روشنايي هاي هاديجهت اتصال دستگاه به  آزمودنسيم  .7

 

  الكتريكي ساختمان تأسيساتالزامات در كنترل 

از بندهاي موجود در  براي هر مجري و مهندس ناظر 13 بحثرعايت و اجراي مقررات ملي ساختمان م لزوم توجه بهبا 

 ترتيب بهاز موارد مذكور كه بايد كنترل بشود  در زير برخي .ب برخوردار بودمناس آزمودنكنترل از ابزار  آن، لذا بايد براي

  .است شده بيان

است بايد قبل از شروع  شده گفته صراحت به 5- 3-13 دربند 1395ويرايش سال  13 مبحثطبق مقررات ملي ساختمان  

در استاندارد  مورداشاره هاي آزموناز برخي از . قراردادمورد كنترل و آزمايش  درانو يا پس از هر تغيير عمده  برداري بهره

IEC60364-6  بدون اندازه گيري (پيوستگي نآزمو -2پالريته نآزمو- 1: انجام داد شامل توان ميكه توسط اين دستگاه

در  مجدداً همچنينو  استاضافي  هاي حفاظت نآزمو- 3  تنها به روش تشخيص ولتاژ در پريز )مقدار مقاومت مسير

سمت راست پريز وصل  پايانهبايد به  فاز تكهادي فاز در پريزهاي است،  شده گفته 13مبحث  2- 3-8- 13تبصره بند 

اتصال مخصوص هادي حفاظتي و اتصال  يك در پريزهاي داراي دو اتصال اضافي، 2شود و همچنين در ادامه در تبصره 

به كنتاكت هاي مربوط به خود  يادشده هاي هاديدقت شود كه هريك از  بايد .اضافي دوم مخصوص هادي خنثي است

مربوطه نيز  هاي شاخهو انجام اتصال در چند  كشي سيمدقت بايد در  همين .باشند و برعكس وصل نشوند شده دادهاتصال 

هادي فاز را  بايد) ها چراغ ازجمله( مدارهااست كليدهاي كنترل  آمده 3-2- 8-13 دربند صراحت بهنيز  و ؛آيد عمل به

اين الزامات نيز بايد توسط مجريان  كه ؛نوع استخنثي براي كنترل مدار مم هاي هاديو وصل  قطع .قطع و وصل كنند

  .استدستگاه تستر فوق قابل انجام  توسطو بررسي شود و همه اين موارد  كنترلمهندسين ناظر  واسطه بهاجرا و 
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  نآزموشروع 
  .ذيل شروع خواهيم نمود ترتيب به موردنياز هاي آزمونبا توجه به توضيحات مذكور جهت اقدام به 

 اتصاالت سيم بندي در پريزهاي برقكنترل و  آزمودن - 1

المپ موجود  عدد هر سه 13 مبحثدر  آور الزامدر صورت رعايت تمامي موارد  سوكت برق دستگاه به پريز بااتصال

با اطمينان خاطر از اجراي  كه روشن خواهد شد (A-B-C) است شده دادهكه با حروف التين نمايش  روي دستگاه بر

بيانگر نوع مذكور  ها چراغبودن هر يك يا تلفيقي از صورت خاموش  در .ن شدمطمئ توان ميتوسط مجري صحيح 

  .است شده دادهنشان  )1(شماره كه در جدول  استساختمان  كشي سيمدر  خطاي مستتر

به پريز متصل ) 3(صحيح طبق شكل  صورت بهدستگاه  آزمودنسوكت جهت حصول جدول زير بايد  :نكته •

 .شود

 .جهت دسترسي آسانتر كاربر در پشت دستگاه نصب شده استاين جدول  •

  وضعيت  ها چراغآرايش   نوع خطا

A-B-C 
  ����☺  ���  اتصاالت در محل پريز صحيح مي باشد

  ��  ���  بررسي شودسيم ارت در پريز اتصال  
  ��  ���  فاز با نول در پريز جابجا شده است سيماتصال 

  ��  ���  در پريز بررسي شود نولاتصال سيم 
  ��  ���  اتصال سيم فاز با ارت در پريز جابجا شده است*

  ��  ���  اتصال سيم فاز در پريز بررسي شود
  BSH-1859توسط دستگاه تستر  در پريز برق تشخيص قابلخطاهاي مجموع  -)1(جدول شماره 

هادي فاز را به ترمينال ارت در پريز متصل نموده است كه در صورت  اشتباه كار برقشده است كه  رؤيتبرخي موارد  متأسفانه*

  .اتصال تجهيز برقي مي تواند بسيار خطرناك باشد

                       

  
 دستگاه آزمودننحوي اتصال صحيح سوكت  - )3(شكل                  
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 (RCD)كليد نشتي جريان آزمودن  -2

 35 الي 10 هاي رنجدستگاه سلكتور تزريق جريان نشتي به مدار پريز در  روي بر شد،مشاهده ) 2(كه در شكل  طور همان

امل با توجه به جريان ع استكه بيانگر اتصال سيم ارت  ( C) پس از اطمينان از روشن بودن چراغ. استموجود  آمپر ميلي

دستگاه را فشار  روي بر آزمودنشصتي  اين مقدار تنظيم نموده و روي برسلكتور را ، است آمپر ميلي 30كليد كه 

با  توان مي همچنين و ؛عملكرد داشته باشدبدون وقفه در صورت وايرنگ درست كليد نشتي بايد ) ثانيه 3حداكثر (دهيم مي

  .را انجام داد تا عملكرد كليد را داشته باشيم آزمودن آمپر ميلي 35 حداكثرالي  10از مقدار  سلكتور دستگاه گرد ساعتچرخش 

  .خود عملكرد داشته باشد از آمپر ميلي 15جريان عامل يعني % 50نبايد زير  يك كليد نشتي با مكانيسم سالم: 1 نكته

 .سيم ارت به پريز متصل باشد حقيقت دردستگاه روشن باشد  ( C)كه چراغ  استدر صورتي قابل انجام  آزمودن اين :2 نكته

به ان اشاره شده است  لحاظ نمون زمان قطع كليد در جريانهاي نشتي  IEC 60364-6تستي كه در استاندارد: 3نكته 

  .متفاوت است، كه متاسفانه اين تستر قابليت ثبت اين زمان را ندارد

 اتصال ارت در سيستم روشنايي آزمودن  -3

 ،است كليه مدارهاي نهايي شده گفته 5-1- 10- 13 دربند 1395ويرايش سال  13 مبحثطبق مقررات ملي ساختمان 

هادي  شامل) برحسب مورد(يا كنتاكت پريزها ها چراغبراي وصل به بدنهاي هادي  بايد از روشنايي و پريز برق، اعم

  .حفاظتي باشند

حفاظتي در محل آن  هادي است، چنانچه بدنه چراغي از جنس عايق باشد، ذكرشدهو همچنين در تبصره همان بند 

 با بدنه هادي نصب شود، چراغي در آينده در محل آن چراغ با بدنه عايق، االًاحتمتا اگر  شود ميو رها  بندي عايق دقت به

  .آن هادي حفاظتي استفاده شود از

جود نبودن ابزار وم دليل به ،كاران برقيا  بيشتر مجريان و سودجويي دليل به متأسفانهدر برخي موارد بسيار اندك  

سقفي يا  هاي چراغنه دكامل سيم ارت در ب اتصال برقرارياز از تخلفات  گونه اينجهت شناسايي مناسب  آزمودن

در سقف  مهندس ناظر ت جهت روئيفقط  چند متر طول به، قطعه سيمي مقطعي صورت به تنها كرده و اجتناب دكوراتيو،

  .را شناسايي نمود موارد گونه اين توان ميستر ن تتوسط اي راحتي بهخوشبختانه  كه ،؛كنند ميبرقرار گچي 
قرار داده و  )o( بر روي وضعيت دايره) 2شماره (تغيير وضعيت تست دستگاه را كليد  كار به اين نحو است كه ابتداروش 

موجود در يا هادي ارت  بدنه چراغبه  استمتر  3 طول بهكه )  7اره شم(در پك دستگاه ارت موجود  تست توسط سيم

بر روي دستگاه موجود بايد هر سه چراغ تابلوي توزيع   PE شينهبه ارت  اتصال سيم در صورت وجودمتصل نموده،  محل

  .روشن گردد 2طبق جدول 

  

 آزمودنوضعيت كليد 

  دستگاه

  وضعيت  نوع خطا  ها چراغآرايش 

C  B  A 

  ����☺  است PEمتصل به شينه  هادي ارت  �  �  � oدر حالت 
  ��  بررسي شود هادي ارتاتصال   �  �  �  oدر حالت 

  در سيستم روشنايي هادي ارت آزمودنروش -)2(جدول شماره
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 آزمودنمدار ان هم كنترل و  آمپر ميلي 30در صورت در مدار بودن كليد نشتي با تنظيم دستگاه بر روي  :نكته •

استفاده  هجداگان RCDروشنايي از يك كليد در مدارات  بيشتر اطمينانجهت حصول  شود مي پيشنهاد. گردد

  .شود

  

  مدار قطع فاز در روشنايي آزمودن -4
هادي  بايد) ها چراغ ازجمله(گفته است كليدهاي كنترل مدارها 3-2- 8- 13بند  13طبق مقررات ملي ساختمان مبحث 

مدار  آزمودنجهت  توان مي كه ؛خنثي براي كنترل مدار ممنوع است هاي هاديو وصل  قطع .فاز را قطع و وصل كنند

قطع و وصل  توسط وبه هادي فاز روشنايي متصل نمود ) o(  در حالت آزمودنقرار دادن كليد (فوق همانند حالت قبل 

صحت وجود هادي فاز در مدار  كنترل روشنايي را بررسي كرد يعني در صورت اتصال  توان مينمودن كليد مربوطه 

  .خواهد شد روشن) 3(طبق جدول شماره  تنهايي به (A) چراغ توسط كليد، فاز صحيح با وصل هادي

  

 آزمودنوضعيت كليد 

  دستگاه

  ها چراغآرايش 
  وضعيت  نوع خطا

C  B  A 
  بكار آماده  -   �  �  � oدر حالت    

  ☺            وضعيت صحيح����  قطع كردن سيم فاز در كليد روشنايي � � �  oدر حالت    

  � كند مينول را كليد قطع �  در كليد روشنايي نوعقطع كردن سيم   �  �  �  oدر حالت  *

  هادي فاز در سيستم روشنايي آزمودنروش -)3(جدول شماره

براي دستگاه پديدار خواهد شد اما جهت تشخيص  به سيستم ارت روشنايي اين آرايش تستدر صورت اتصال سيم -*

  .خواهد شد RCDدر حالتي كه به سيم ارت متصل باشد فقط داراي عملكرد مدار بين اتصال سيم ارت و نول 

اتصال به هادي فاز در سيستم روشنايي معتبر است و همچنين در تمامي  آزمودناين جدول فقط براي : نكته •

  .بايد سوكت برق دستگاه به پريز متصل باشد نآزموحاالت پروسه 

  

  پيوستگي هادي همبند آزمودن-5
و تمامي حاالت در صورت اتصال صحيح هادي  استاتصال ارت در سيستم روشنايي  آزمودناين روش مشابه به حالت  

  .صادق است )4(همبند طبق جدول 

  

 آزمودنوضعيت كليد 

  دستگاه

  وضعيت  نوع خطا  ها چراغآرايش 

C  B  A 
  ����☺  است PEهادي همبند متصل به شينه   �  �  � oدر حالت 
  ��  اتصال هادي همبند بررسي شود  �  �  �  oدر حالت 

  .پيوستگي هادي همبند آزمودنروش -)4(جدول شماره
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  باشد توجه قابلبايد  آزمودندر اين  نكاتي كه

دستگاه روشن  Aمتصل شود، فقط چراغ  اشتباهي در تست همبندي ارت دستگاه به سيم فازسيم  كه درصورتي .1

 .خواهد شد

گردد اقدام به اصالح مدار  آزمودننشده باشد، بايد قبل از  صحيح متصل طور به اتصال فاز و نول در پريز كه درصورتي .2

 .به پريز متصل گردد آزمودنحصول  دستگاه را برعكس جهتبرق يا سوكت 

 آزمودنهمبندي از اتصال پيچ گيره سوسماري دستگاه به سطح فلز مطمئن باشيد كه ناحيه  آزمودندر هنگام  .3

 .نباشد زدگي زنگيا  شدگي رنگداراي 

  

  

  مشخصات فني دستگاه

  .مختصر آورده شده است صورت به دستگاهكليه مشخصات فني ) 5(در جدول شماره 

                        
  متناوبولت  230الي  220  ولتاژ تغذيه دستگاه

  هرتز 60- 50  فركانس منبع

  درصد 10تا  0  دقت تزريق جريان

  آمپر ميلي 35- 30- 25-20-15- 10  رنج تزريق جريان

  متر ميلي 110*67*45) ارتفاع*عرض*طول(سايز  ابعاد دستگاه

  گراد سانتيدرجه  40الي  0  دماي كاركرد صحيح دستگاه

  خود تغذيه   تغذيه داخلي دستگاه

  همبند، كيف چرمي آزمودندفترچه راهنما، كابل   لوازم جانبي

 آزمودن كليد نشتي جريان، آزمودنپالريته،  آزمودن اتصاالت پريز، آزمودن  دستگاه آزمودن هاي قابليت

قطع هادي  آزمودناتصال ارت مدارات روشنايي،  آزمودن اتصال ارت پريز،

  هادي همبند آزمودن فاز در مدارات روشنايي،

 
 BSH-7381مشخصات فني دستگاه تستر  -)5(جدول شماره
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  :ياداشت
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