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 شرح عمومی  پروژه

 بخش می باشد : 2 پروژه شامل .1

a. سوم اول و دوم وساعت روز  17 کابین مدت 1 ماژول 

b. ساعت 2برنامه نویسی 2 ماژول 

 پروژه  شامل موارد زیر می باشد:  .2

a. داکت نصب مسیرهاي سیم کشی( ها و لوله محافظ برق PVC) 

b. پریزها( نصب تجهیزات )کلیدها و 

c. سیم کشی مدار  طراحی و 

d. برنامه نویسی 

 یتزات و متوادده و تجهرقابت کننده باید به طور مستتقل کلیته مراحتل پتروژه را بتا توجته بته نقشته هتاي ارا ته شت 
متتان قتتب بتتراي هفاختیتتار قتترار داده شتتده و در زمتتان معتتین انجتتام دهتتد ر زمتتان اجتتراي هتتر متتاژول مصتترفی در 

 رماژول ارزشیابی توسب کارشناسان انجام میشود  بخش میباشد و در پایان هر

 تمتام کنتد در زمتان  زمتان تعیتین شتده در را 1 نکته مهتم اینکته در رتورتی کته رقابتت کننتده اي نتوانتد متاژول
 رد شدبراي اتمام آن استفاده نماید ولی از زمان برنامه نویسی کسر خواه تواندمی 2ماژول 

 الکتریکتتی و نظتر پتتا از حصتول اطمینتان از کامتتل بتودن متتدار از ستتیم کشتی ب تتور کامتل و پایتان نصتب و در 
انجتام  بتت کننتدهیتتال توستب رقاجسخت افزاري قبل از ورل مدار بته بترق تستت کمیستیون و ایمنتی بتا می ردی

 رهد شداتست عملکرد انجام نخو زمان مقرر ده و در رورت عدم امکان تست درش

  قبل از شروع تستت کلیته کلیتدها در حالتتoff ه باشتد کارشناستان ق عتات بستت درب تمتام داکتهتا و و قرارگیترد
 رباید قبل از انجام تست از این مهم اطمینان حارل نمایند

 500تزریت   وکت تغذیته ارتلی متدار وتست عایقی: درایتن مرحلته بتا ورتل می تر بته ستvdc  5قاومتت ممی تر 
 م ا اهم به باال را نشان دهد

 هاي مستتیر هتتاي فلتتزي بدنتته تجهیتتزات و تمتتام قستتمت ایتتن مرحلتته ارت ستتوکت تغذیتته بتتا تستتت ارت: در
 نشان دهدر اهم را  0.12 حدود سیمکشی فلزي می ر مقاومتی در

نیز در رورت عدم انجام  در تست دوم نمره کسر و 3را در بار اول انجام دهد رورتیکه رقابت کننده نتواند تست عملکرد  در
کننده ح  هیچ ونه  نکته مهم بعد از تست کمیسیون رقابت رتست توسب گروه کارشناسی انجام خواهد نمره دی ر کسر و 3

 رفع عیب سخت افزاري را نخواهد داشتر
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 18 -تأسیسات الكتريكی  نام و نام خانوادگی: 1401مسابقات ملی مهارت بیستمین
 

 توضيح مختصر راجع به پروژه

 شرح کار عمومی:

شنایی و مجموعه یک -1 ستم حفاظتی و رو ست که نظر پروژه در راه اندازي موتور در سی شده ا هر رقابت کننده  گرفته 
مسیرها باید  سخت افزاري را نصب نماید کلیه باتوجه به نقشه سخت افزاري پیوست مسیرهاي سیم کشی و عنارر

 رطب  اندازه داده شده در نقشه و تراز و محکم نصب شوند

 رمایدنیم کشی با توجه به شرح فنی هر ماژول مدار مناسب را طراحی و اقدام به سیم کشی مرحله س در -2

انجام از با سیم افشان ومونتژتابلوسه فباید طب  استاندارد جهانی با سیم مفتولی ي بخش روشنایی کلیه سیم کشی ها  -3
 رشود

 ررمحل ارتباط دیده نشوداز دید روبرو هادي سیم دها و فیوزها و کلیدها به رورتی باشد که  اتصال هادي به پیچ دست اه -4

صال -5 سایر تجهیزات از ات شند با توجه به کنتاکت کلیدها و  شته با شته دا شري یا  رقابت کنندگان دقت دا سب وا منا
 عالمت سوال استفاده نمایند به نحوي که در هیچکدام از اتصاالت  هادي مشخص نباشد

ستفاده  شرح فنی از منی ذکرشده دربا توجه به موارد ای هر رقابت کننده -6 ماید و توجه داشته نوسایل حفاظت شخصی ا
شخصی  سایل حفاضت  رورتیکه فردي از و شد در  سئول حفظ ایمنی خود میبا شید هر رقابت کننده م ستفاده نکند ابا

 رپا از سه بار تذکر از محیب مسابقه اخراج می شود

 ردوربین ممنوع می باشدطول مسابقه استفاده از تلفن همراه و  در -7

 ررقابت کننده ح  خارج کردن پروژه را از محیب مسابقه ندارد -8

 رزمان ارزشیابی توسب داوران هیچ رقابت کننده اي در محیب مسابقه حضور نداشته باشد در -9

 رودآنها م مئن ش ها نموده و از سالم بودن سایر تجهیزات اقدام به تست آن قبل از نصب کلیدها و رقابت کننده -10

 میلی متر میباشدر2تمام اندازه ها براي  تلرانا -11

براي برش  و باشد می سیسات الکتریکی ممنوعأرشته ت برقی در قوانین مسابقات جهانی استفاده از اره فارسی برطب   -12
 فارسی بر دستی استفاده شودر از ها داکت

مه از پیش طراحی شده نباید هیچ برنا شده ولوگوهاي رقابت کنندگان کنترل  ها و قبل از شروع برنامه نویسی سیستم -13
شد و روي ان شده با ستفاده از کارت حافظه لوگو ها ذخیره  شد و ا ورت مشاهده نمره ردر  و فلش مموري ممنوع میبا

 رفر محسوب میشودر رقابت کننده

ودي ومادگی براي براي ور سوکت نري مهم: رقابت کنندگان توجه داشته باشند که درهن ام نصب سوکتهاي سه فاز حتما  
 روي دیوار کابین نصب شودر موتور
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;HVA 

 شرح فنی پروژه

 1ماژول 

سابقه را به خود این ماژول در شترین زمان م شده بی شامل یک کابین محیب کار اجرا صاص داده و  شنایی و  اخت مجموعه رو
شد زمان اجراي آن روز اول و دوم  و یک الکتروموتور شدر در این سه فاز می با سابقه می با شنایی ماژول  سوم م کنترل رو

رر موجود المپها و سیله یک کلید عملکرد عنا شه بو مدار  شدر جام خواهدان (KNX)قابل برنامه ریزي سنتی ویا  هايدر نق
 نصب عنارر ننده پا ازکرقابت  مجزا از مدار روشنایی راه اندازي میشودر (logo)سه فاز توسب یک کلید قابل برنامه ریزي 

سب باسخت شی و طراحی و ژه راشرح پرو افزاري باید مدار منا سی نمایدر سیم ک ر رقابت کننده جهت برنامه ه برنامه نوی
د نیاز توسب کارشناسان روي نویسی فقب از سیستم در اختیار قرار داده شده استفاده خواهد کرد که از قبل نرم افزارهاي مور

در رورت مشاهده از  و ننده ح  استفاده از هیچ ونه حافظه وفالش را در محیب مسابقه نداردرقابت ک رانها نصب شده است
 رنمره رفر براي کل پروژه محسوب خواهد شد ادامه کار جلوگیري و

 سه فاز الکتروموتور

شرح فنی کامل هر سابق دو * شده و هبخش فوق در زمان م سان تهیه  شنا سب کار قرار خواهد ندگان در اختیار رقابت کن تو
 میشودرنقشه سیم کشی از طرف کارشناسان ارا ه ن طراحی مدار مناسب بعهده رقابت کننده میباشد و رگرفت

 ور کامتل نصتب ب ت هتا المت  و هتا یشستت و کلیتدها هتا و کتاور داکتت مدارهایی که بصورت کامل اجترا شتده و
متیتتاز ایتتن اکامتتل نشتتده  نتتاقص وبتته متتدارات  خواهنتتد شتتد و عملکتترد تستتت کمیستتیون و ایمنتتی و شتتده باشتتند

 بخش تعل  نخواهد گرفتر

 هاي یتمآل بارم همچنین جدو شرح فنی کشوري و رقابت کنندگان محترم قبل از بررسی پروژه حتما   کارشناسان و مهم:
 رمختلف پروژه هارا م العه فرمایند
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 قابل توجه کارشناسان ورقابت کنندگان محترم:

حوه پيوست فایل ميباشد حتما ان را مطالعه فرمایيد ن 2022جهانی مهارتترجمه شرح فنی مسابقات 

وتوضيحات فنی کامل در ان گنجانده شده ومالک عمل گروه ارزشيابی در  هاارزشيابی کليه بخش

 مسابقات ملی در تمام ایتمهاي ارزشيابی شرح فنی جهانی ميباشد.
 

  



   

 

6 

 18 -تأسیسات الكتريكی  نام و نام خانوادگی: 1401مسابقات ملی مهارت بیستمین
 

 پروژه ارزشيابی

 

 جدول ارزشيابی پروژه

 امتياز رقابت کننده بارم زمان ارزشيابی معيار ردیف

  50 روز سوم و چهارم یبرنامه نویس و مدار عملکرد تست کمیسیون و  1

  10 روز چهارم طراحی مدار  2

  10 روز سوم اندازه گیري  3

  10 روز سوم )کمی(مسیرهاي سیم کشی نصب تجهیزات و  4

  5 روز سوم نصب تجهیزات و مسیرهاي سیم کشی)جاجمنت(  5

  10 روز سوم )کمی( ترمینال بندي سیم کشی و  6

  5 روز سوم سیم کشی و ترمینال بندي)جاجمنت(  7

  100 جمع
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 تشریح جدول ارزشيابی

  ارزشیابی کمیobjactive 

  کمتی  ه دهتی عینتی ونفتري از کارشناستان انجتام متی شتودر نحتوه نمتر 4یا  3گروه  5ارزشیابی هر ماژول توسب
 ه ومربوطته نمتود اطمینتان از رتحت هتر متورد نمتره را وارد فترم کته کارشناستان پتا از( بتوده بنحتوي 5)فرم 

ر ز و غلتب رتفبتوده دررتورت رتحت کتل امتیتا غلتب رتحیح یتاثبت می نمایندر توجه داشته باشید نمتره دهتی 
 امتیاز می باشدر

 کیفی ارزشیابی  judgment 

 مبانی تعیین س ح 

o بدون تالش  رفر 

o 1  زیراستاندارد رنعت 

o 2  م اب  استاندارد رنعت 

o 3  )باالتر از استاندارد رنعت )عالی 

  مزمتان بتا کارشتنا  انجتام شتده وپتا از بررستی چشتمی متدار بتدون مشتورت بایکتدی ر ه 3این بخش توستب
ابه میباشتد ایتن ونمتره مشتاستفاده از کارتهاي عددي رفر تا سه نمره ختود را اعتالم مینماینتد نمتره قابتل قبتول د

 ي کارشنا  مسئول یا معون انجام میشودبخش با همکار

 ول تغییتتر اي هتتر متتاژهتتاي ارزشتتیابی بتتر بتتراي استتتفاده از توانتتایی کارشناستتان در ارزشتتیابی کتتل آیتتتم هتتا گتتروه
 خواهد کردر

 نتد نمترات ده متی تواهتاي ارزشتیابی کننت هر کارشتنا  داور در پایتان ارزشتیابی هتر متاژول و اعتالم نمتره گتروه
تمتته د و در خامشتتاهده و در رتتورت داشتتتن اعتتترام آن را م تترح و دوبتتاره بررستتی شتتورقابتتت کننتتده ختتود را 

 ونتته اعتراضتتی تحویتتل نمایتتدر بتتدیهی پتتا از ایتتن مرحلتته هیچ CISنمتترات را تاییتتد و جهتتت ورود بتته سیستتتم 
 نسبت به نمره اکتسابی رقابت کنندگان ترتیب اثر داده نخواهد شدر

 ا  همتتراه پتتا از شتتده و کارشتتن 6بتتراي هتتر رقابتتت کننتتده وارد فتترم  در خاتمتته مستتابقه نمتترات تمتتام ماژولهتتا
 مشاهده آن را تایید و امضاء خواهد نمودر 

 کارشناسان ح  ارزشیابی پروژه رقابت کننده هم استانی خود را ندارند 
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 :مورد تخلف ایمنی  .1

ميشود در صورت تکرارومشاهده *خطاي ایمنی اولين بار توسط کارشناس ناظر تذکر داده شده وزمان تذکر ثبت 

دوکارشناس دليل خطا در فرم مخصوص باذکر ساعت وتاریخ وامضاي هردو کارشناس ثبت تحویل کارشناس مسئول 

دقيقه از محيط کار خارج شده وحق کار کردن 15در صورت تکرار براي سومين بار رقابت کننده بمدت خواهد شد

 ه وبيش از ان بطور کامل از مسابقه در هرمرحله اي اخراج ميگردد.دقيق 30ندارد.تکرار خطابراي چهارمين بار 

 عدم استفاده از کفش ایمنی در طول مسابقه  -1

 کار با سشوار رنعتی و تست مدار  –عدم استفاده از دستکش در هن ام دریل کاري -2

 ار با سشوار رنعتی و تست مدارک -عدم استفاده از عینک در هن ام دریل کاري  -3

 وسایل زینتی  و شلوغ بودن محیب کاردر طول مسابقهاستفاده از  -4

 عدم استفاده از کاله ایمنی در ارتفاع -5

 استفاده از مواد مصرفی اضافی  -6

 مرتب شود( )هر روز محل کار تمیز و نامرتب بودن محیب کار -7

 عدم توجه به دستورات ناظرین -8

 عدم استفاده از کفش روبسته وکف عای  در تمام طول مسابقه -9

 ها وق عات در زمان درخواست تست کمیسیون درب داکتباز بودن  -10

 

 مدار عملکرد تست کميسيون و .2

ارشناسان این کبا نظارت  در این بخش م اب  توضیحات شرح عمومی مدار رقابت کننده درخواست تست کمیسیون داده و
ه از نظر ظاهري مشکل کبدیهی است کارشناسان ابتدا مدار را کنترل چشمی نموده  رشود گروه توسب رقابت کننده انجام می

 نداشته باشدر

در رورت وجود  ارد ودر رورت رحیح بودن تست رقابت کننده میتواند مدار را به برق ورل نماید اما ح  رفع غیب را ند
عملکرد  را برقدار نماید و میتواند مدار یون انجام وتست کمیس پا از رفع عیب مجددا   عیب در مدار نمره تست بار اول رفر و
 ردستی کلیدها را بررسی و تست نماید

 شدر انجام خواهد توسب کارشناسان تدوین و افیوزه ارزشیابی این بخش شامل عملکرد دستی کلیدها و
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 طراحی مدار .3

ح فنی ارا ه شده در طراحی مدار م اب  شراین بخش رقابت کنندگان با توجه به رعایت ارول علمی سیم کشی نسبت به  در
رعایت  ها و جاز هاديمبا در نظر گرفتن جریان  فیوز مسیرها کابل مناسب و پروژه اقدام نموده ونسبت به انتخاب سیم و

قابت کننده نیازي به هاي مختلف مدار طراحی را انجام میدهند در این بخش ر مجاز قسمت همچنین ولتاژ ارول اقتصادي و
  ه نقشه نداردرارا

 

 اندازه گيري .4

 ه قید قرعه انتخاب وبمورد  10در روز ارزشیابی  توسب کارشناسان انتخاب و %30مورد در زمان تغییرات  25این بخش  در
عمودي  ه خب ترازهاي افقی واندازه گیري ها نسبت ب )کلیه اندازه ها از مرکز ق عات اندازه گیري میشود و ارزشیابی می ردد

 انجام خواهد شدر( ق عات به یکدی رمرکز  و

 

 مسيرهاي سيم کشی نصب تجهيزات و .5

 رب می رددمورد به قید قرعه انتخا 10مورد براي نمره کمی انتخاب ودر زمان ارزشیابی  25در این بخش نیز 

  رتراز بودن بررسی قرار می یرند وها از نظر محکم  داکت درنمره دهی کمی نصب ق عات و

 رفر میباشدریتم آن آندارد محکم نباشد نمره امحکم بودن بررسی و اگر یکی از انها م اب  استگلندها از نظر 

 رهایی که در یک راستا قرار می یرند باید نسبت بهم تراز باشند بست

سوخت ی  کست ی وعدم ش ها و رحیح بودن خم -لوله ها از نظر زیبایی در بخش کیفی ارزشیابی چشمی بوده داکتها و
میلیمتر بیشتر  1ها از  حل برشفارله لبه داکتها در م سانتی متر نباید باشدر 30یکدی ر  شوند )حداکثر فارله بستها ازبررسی 
 (رلوله ها با شعاع خمش استاندارد خم شده باشند و نباشد

 راستفاده از شابلون براي خمکاري لوله مجاز است

 

 ترمينال بندي سيم کشی و .6

ینال در طراحی مدار استفاده از ترم به ق عات از نظر محکم بودن وعدم مشخص بودن هادي و دراین بخش اتصاالت هادیها
در هر قسمت حتی  رشود درجه دید روبرو نباید هیچ هادي مشاهده 90بدیهی است تحت زاویه  رمورد بررسی کمی قرار می یرد

 (رفر میباشدهادي دیده شود نمره ر )مثال ایتم خروجی ترمینالها یک دیدن یک مورد نمره ان ایتم رفر میباشد
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 18 -تأسیسات الكتريكی  نام و نام خانوادگی: 1401مسابقات ملی مهارت بیستمین
 

 در مسیر مستقیم وارد کنتاکت شدن و-تحت کشش بودن روي هم قرار ن رفتن -در بخش کیفی هادیها از نظر مرتب بودن 
 خروج سیمها از شیار داکتها بررسی میشوندر 

 

 برنامه نویسی .7

ر محل مسابقه با حضور دبرنامه نرم افزاري  رنددر این بخش روز چهارم توسب یک گروه کارشناسی که با قرعه انتخاب میشو
 سابقه قرار دارد انجام وایی که در سایت مه در اختیار رقابت کنندگان قرار می یرد طراحی روي سیستم ناظر ستاد طراحی و

 میشودري عنارر انجام در خاتمه ارزشیابی بصورت کنترل سخت افزار رقابت کننده ح  استفاده از لب تاب شخصی را نداردر

ک بصورت راندوم مجددا یک گروه از کارشناسان بعنوان گروه چ 6 و 5 و 4نکته مهم اینکه بدلیل امکان خ ا در بخشهاي  *
رت گروه ارلی ارزشیابی ان در رورت مغای و ارزشیابی خواهند کرد رقابت کننده مجددا  هایی از این بخشها را براي هر یتمآ

 ربخش توضیحات الزم را خواهد داد
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 18 -تأسیسات الكتريكی  نام و نام خانوادگی: 1401مسابقات ملی مهارت بیستمین
 

 فرم گزارش ایمنی رشته تاسيسات الکتریکی

 ررررررقابت کننده استان رررررررررررررررررر  ررررررررررررررررررررررررر   ساعت   ررررررررررررررررررررر     در تاریخ

 ررررررررررررررررررررررررر نام خانوادگی   ررررررررررررررررررررر   نام 

 ---------------------------------------------------------------------------- 

 مورد تخلف ایمنی زیر را انجام داده است ر 

      عدم استفاده از کفش ایمنی در طول مسابقه  -1

  کار با سشوار رنعتی و تست مدار –عدم استفاده از دستکش در هن ام دریل کاري  -2

   ار با سشوار رنعتی و تست مدارک -عینک در هن ام دریل کاري عدم استفاده از  -3

       استفاده از وسایل زینتی  و شلوغ بودن محیب کار -4

        عدم استفاده از کاله ایمنی در ارتفاع -5

        استفاده از مواد مصرفی اضافی  -6

         نامرتب بودن محیب کار -7

         عدم توجه به دستورات ناظرین -8

     عدم استفاده از کفش روبسته وکف عای  در تمام طول مسابقه -9

     باز بودن درب داکتها وق عات در زمان درخواست تست کمیسیون -10

 

 

 

 2کارشناس      1کارشناس 

 

 

 

 یکارشناس مسئول تاسيسات الکتریک
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 18 -تأسیسات الكتريكی  نام و نام خانوادگی: 1401مسابقات ملی مهارت بیستمین
 

 

 و ابزار کارگاهی تجهیزاتفهرست 

 مالحظات واحد تعداد مشخصات فنی عنوان ردیف

  عدد به تعدادشرکت کننده 100x80 cm×90 میز کار   1

  عدد به تعدادشرکت کننده اینچ 10 گیره رومیزي   2

 م اب  نقشه  به تعدادشرکت کننده  میلیمتر 16نئوپان  پانل چوبی*  3

 آلمانی دستکاه Y380-0.5kw 2 الکتروموتورسه فاز  4

  عدد به تعدادشرکت کننده متر ارتفاع یک نردبان چوبی یاپالستیکی دو طرفه   5

  عدد 30  رندلی گردان  6

  عدد به تعدادشرکت کننده L3قایل مدل  جعبه ابزار کار اموز کشویی   7

  دست اه به تعدادشرکت کننده DVDR I7با p4رایانه  8

  دست اه Sony 1 ویدیوپروژکتور  9

  عدد 1  تخته وایت برد پایه دار  10

  عدد 15  میزتحریرکارمندي  11

  دست اه L1320 1 چاپ ر  12
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 18 -تأسیسات الكتريكی  نام و نام خانوادگی: 1401مسابقات ملی مهارت بیستمین
 

 

 

 

 )به ازاي یک رقابت کننده(فهرست مواد مصرفی

 مالحظات واحد تعداد مشخصات فنی عنوان ردیف

   متر 100x50mm 4 داکت بدون شیار  1

   متر 100x50x2000mm 4 مش کابل فلزي  2

   عدد 10 افقی وعمودی پایه مش کابل  3

   متر 40x40 4 داکت بدون شیار  4

   متر PVC 20mm 6لوله   5

   عدد MDF 25mm 100پیچ   6

   متر 20mm 1.5 لوله فلزي  7

   عدد 6  بست لوله فلزي  8

   عدد 15mm 50 پیچ سرمته واشر دار  9

   عدد 10A 6 روکار ارت دار پریز  10

   عدد 2  شستی استوپ  11

   عدد 2  شستی استارت  12

   عدد 1no+1nc 1 امرجنسی استوپ قفل شو  13

 چراغ سی نال  14
عدد 4عدد سبز 6

 (220V AC)قرمز
   عدد 10

   عدد 200MM 5قطر  الم  دیواري  15

   عدد PVC 20mm 30 بست لوله   16

   عدد PVC 20mm 10گلند لوله   17

 میلی متر 200عمق تابلو  عدد pvc 600x500mm 2 تابلو   18

   عدد 10A 4 پریز روکار ارت دار  19

 قابل نصب روی داکت عدد 10A 2 پریز تو کار ارت دار  20

   عدد 2  جعبه چراغ سی نال سه تایی  21

   عدد 60W 5 الم  معمولی )التهابی(  22

   عدد 40x30 1طبقه  3 تابلو فیوز روکار  23

   عدد 70x70 10 جعبه تقسیم روکار  24
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 18 -تأسیسات الكتريكی  نام و نام خانوادگی: 1401مسابقات ملی مهارت بیستمین
 

 )به ازاي یک رقابت کننده(فهرست مواد مصرفی

 مالحظات واحد تعداد مشخصات فنی عنوان ردیف

   عدد 1  کلید تبدیل توکار  25

   عدد 2  کلید رلیبی توکار  26

   عد 3  شستی توکار زنگ اخبار  27

   عدد 1 نری قابل نصب شاخه 5سوکت   28

   متر 3x1mm2 20 مفتولی کابل  29

   متر 3x1,5mm2 25 مفتولی کابل  30

   متر 5x2.5mm 15 افشان کابل  31

   متر 7x1.5 mm 2 مفتولی کابل  32

   متر 5x1mm 12 مفتولی کابل  33

   عدد 4x1,5mm2 50 پایه بست کمربندي کابل  34

   بسته 10cm 1 بست کمربندي  35

   بسته 15cm 1 بست کمربندي  36

   متر 1x1mm2 50 سیم افشان قرمز  37

   متر 1x1mm2 20 سیم افشان آبی  38

   متر 1X1mm2 50 سیم افشان سیاه  39

   متر 1x1,5mm2 20 سیم افشان سبزوزرد  40

   متر 1x1,5mm2 25 سیم افشان قرمز  41

   متر 1x1,5mm2 25 سیم افشان مشکی  42

   عدد 200 2.5-1.5-1 سرسیم)وایرشو(  43

   متز 1x2,5mm2 25 سیم افشان مشکی  44

   عدد 30mA-25A 1 سه فاز FIکلید   45

   عدد 30mA-25A 1 تکفاز FIکلید   46

   عدد 10A 4 فیوز تک فاز  47

   عدد 16A 2 فیوز تک فاز  48

   عدد 6A/AC 2 فیوز ق ع کننده فازونول  49

   عدد 6A/DC 2 فیوزدوبل  50
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 )به ازاي یک رقابت کننده(فهرست مواد مصرفی

 مالحظات واحد تعداد مشخصات فنی عنوان ردیف

   عدد 25A 1 سه فاز فیوز  51

 1NO+1NC عدد 16A 1 کلید موتور  52

   عدد 16A 1 سه فاز فیوز  53

 2NO+2NC عدد D9-AC 4 کنتاکتور  54

   عدد 4mm2 70 ترمینال ریلی فاز  55

   عدد 4mm2 25 ترمینال ریلی نول  56

   عدد 4mm2 15 ترمینال ریلی ارت  57

 تایی10 شاخه 4mm2 4 چامپر ترمینال  58

   عدد 8  بست انتهاي ریل  59

   متر 1  نوار فرم تابلو  60

   شاخه mm2 2 6 ترمینال پالستیکی  61

   شاخه 3  ریل ترمینال و فیوز  62

   برگ A4 20 کاغذ  63

   حلقه 2cm 1 چسب کاغذي  64

   عدد 1  خودکار و مداد  65

   عدد 1  جارو مویی و خاک انداز  66

   عدد 1  دوشاخه تکفاز  67

  برگ 20  کاغذ  68

  حلقه 1  چسب کاغذي  69

  عدد 1  مداد خودکار و  70

  عدد 1  خاک انداز مویی و جارو  71

  عدد 1  دوشاخه تکفاز  72

73       
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 18 -تأسیسات الكتريكی  نام و نام خانوادگی: 1401مسابقات ملی مهارت بیستمین
 

 

 

 ابزار و تجهیزات همراه رقابت کننده 
 ) به ازای یک رقابت کننده(

  1401فند اس -بیستمین دوره مسابقات ملی مهارت 
 

 نام رشته : 

 ردیف
  عنوان

 با ذکر مشخصات کامل
 مشخصات فني

تعداد مورد 

 نیاز

 1   جعبه ابزار کار اموز کشویی  1

 I7-RAM8-VGA2   1لب تاپ 2

 ABB   1دیمر دوکانال  3

 ABB   1کانال  3رله  4

 ABB   1ورودي دیجیتال  5

 ABB   1سنسور سقفی چندکاره  6

 KNX   1منبع تغذیه براي سیستم  7

 KNX   1کلید ترموستاتیک  8

9 USB INTERFACE  یاIP ROUTER   1 

 2   مته مخروطی ومته کاجی 10

 1 متري  5 متر فنري  11

 2 سانتی  100و 50 خب کش فلزي  12

 3 سانتی 50 گونیاي فلزي  13

 1   پیچ گوشتی لوگو 14

 1   کمان اره  15

 4   پیچ گوشتی تخت  16

 4   پیچ گوشتی چهار سو  17

 2   فاز متر  18

 1   عینک ایمنی  19
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 1   کفش ایمنی برق  20

 1   کاله ایمنی  21

 1   گوشی ایمنی  22

 1   دستکش ایمنی  23

 1 چرمی یا برزنتی  کمربند ابزار 24

 1   انبر دست دسته  عای   25

 1   سیم چین دسته عای   26

 1   دم باریک  27

 1   سیم لخت کن  28

 1 گرمی 250 چکش فلزي با دسته  29

 1   سنبه نشان  30

 1 پارچه اي متر  31

 1 متري  3 فنر سیم کشی  32

 1 16و5/13 فنر لوله پولیکا  33

 1 اینچ 12 سوهان گرد  34

 1   سوهان سه گوش 35

 1   پیچ گوشتی برقی 36

 3   سانتیمتري 120و50و20تراز   37

 1   سیم لخت کن دستی  38

 1   کابل لخت کن قابل تنظیم  39

 1 کاپشنی  لبا  کار  40

 Nov 1-10 ست آچار تخت در پند سایز 41

 1 12 سوهان تخت  42

 13M 1 مینی فرز شارژي 43

 1 220 سشوار برقی رنعتی  44

 1   می ردیجیتال 45

 Pg13.5-11 1 برقو لوله فوالدي 46

 1   مولتی متر دیجیتال 47

 1   اره فارسی بر دستی 48
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 18 -تأسیسات الكتريكی  نام و نام خانوادگی: 1401مسابقات ملی مهارت بیستمین
 

 DM8 0AB8-24VDC 1 یشیو کارت افزا هیبا منبع تغذهمراه لوگوزیمنا  49

 1   لب تاب 50

 22mm 1 دریل شارزي  51

 8mm 1-6mm2 1دریل برقی  52

 1   گردبر فلزي در چند سایز 53

 1   پر  سرسیم   54

 1   زاویه سنج دیجیتال  55

 1   پر  سرسیم اتومات 56

 1   سیم لخت کن اتومات 57

    

 


