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   : مقدمه - 1
ایجاد یک الگوي مشترك فی مابین سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان و شرکت توزیع برق شهرستان  به منظور

اصفهان، الزم است نسبت به تعیین پارامترهایی جهت انتخاب آمپراژ کنتور برق درخواستی واحدهاي مسکونی، تجاري و 
ه هاي برق اقدام شود . بدین منظور دستورالعمل حاضر ، در اداري براساس مصارف متعارف واحدها و آیین نامه تکمیلی تعرف

نیرو و مسکن و شهرسازي وسازمان نظام مهندسی تهیه گردید.  اي اجراي تفاهم نامه مشترك وزارت خانه هايراست
یل به دستورالعمل با توجه به مصارف متعارف مجتمع هاي مسکونی ، اداري و تجاري تدوین گردیده و همانگونه که در متن ذ

آن اشاره شده است جهت مصارف خاص (خارج از چهارچوب مصارف متعارف)  مهندس طراح بایستی براساس معیارهاي 
  مستند فنی نسبت به افزایش برآورد اقدام نماید. 

همچنین در صورت هرگونه تغییر در مشخصات ارائه شده از طرف مهندس طراح و عدم تطبیق برق درخواستی با این 
ل چه در زمان واگذاري انشعاب و یا زمان بهره برداري، شرکت توزیع می تواند نسبت به رد درخواست و یا قطع دستورالعم

 انشعاب اقدام نماید.

  : هدف - 2
یجاد هماهنگی و وحدت رویه به منظور تعیین حداقل مقدار آمپراژ کنتور برق درخواستی از شرکت توزیع برق توسط مهندس ا

با هاي ساختمان در ابتداي کار و تعیین مشمولیت واگذاري پست شفافیت در تعیین آمپراژ مجموعه  ،طراح برق ساختمان 
  عمدتًا سیستم هاي سرمایش و گرمایش در این مرحله مشخص نمی باشد. اینکهتوجه به 

 دامنه کاربرد : - 3
  محدوده شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان منطبق با حوزه فرمانداري شهرستان اصفهان

  :اجرا مسئولیت  - 4
ساختمان استان و مهندسان طراح و ناظر برق سازمان نظام مهندسی  گانهده  مناطقخدمات مشترکین و  ادارات مهندسی

  اصفهان
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   تعاریف و واژگان :-5
  :  متقاضی - 5-1

ا در مشخصات یو   متقاضی عبارت است از شخص حقیقی یا حقوقی که برقراري انشعاب یا انشعابهاي برق و یا تغییر در قدرت
  .انجام نگرفته باشد  انشعاب و یا انشعابهاي موجود را درخواست کرده ولی هنوز درخواست وي

  : مشترك -5-2
  ار شده باشد.مشترك عبارتست از شخص حقیقی یا حقوقی که انشعاب یا انشعابهاي مورد تقاضاي وي ، بر طبق مقررات برقر 

  رکت : ش -5-3
یا بخشی از این امور  سازمانی که به موجب مقررات قانونی به کار تولید، انتقال و توزیع نیرو وشرکت عبارت است از شرکت یا 

رکتهاي برق اشتغال داشته و برق متقاضی را تامین می نماید و متقاضی پس از برقراري انشعاب، مشترك آن می گردد. ش
  .اشندمشمول این تعریف می ب  برق نیرويشرکت توزیع    منطقه اي و

  شبکه هاي فشار ضعیف عمومی :  -5-4
شبکه هاي فشار ضعیف عمومی عبارتند از کلیه خطوط هوایی یا زمینی و سایر تاسیسات فشار ضعیف که براي توزیع نیرو از 

تقسیم و یا    در معابر و گذرگاههاي عمومی دایر و معموًال از طریق جعبه انشعاب یا جعبه  توزیع    پستهاي عمومی
  اشند.می شوندو کالً متعلق به شرکت می ب   ط سرویس مربوطبه خطو   مستقیم   طور  به 

  قرارداد برقراري انشعاب برق :  -5-5
می   قرارداد برقراري انشعاب برق عبارت است از قرارداد منعقده بین شرکت و متقاضی، که بر طبق مفاد آن انشعاب برق دایر

  .گردد

  انشعاب برق : -5-5
انشعاب برق عبارت است از امکان استفاده مجاز از انرژي الکتریکی که از طریق دایر کردن خطوط و وسایل اندازه گیري الزم،  

  .طبق مقررات محقق می شود

  انشعاب برق فشار ضعیف:  -5-6
  درصد 5ولت، با تغییرات  400ولت و سه فاز با ولتاژ  230انشعاب برق فشار ضعیف عبارت است از انشعاب برق یکفاز با ولتاژ 
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   : مراحل اجرا-6
  انواع آمپر کنتورهاي موجود -6-1

ت به واگذاري برق شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان با توجه به آیین نامه هاي موجود ، در قالب انشعابات استاندارد  نسب
  ت گردد.آمپراژهاي زیر درخواسبه متقاضیان اقدام می نماید لذا انشعاب برق هر واحد بایستی صرفًا با توجه به 

 25  آمپر تکفاز غیردیماندي  
 32 آمپر تکفاز غیردیماندي  
 25 آمپر سه فاز غیردیماندي  
 32 آمپر سه فاز غیردیماندي  
 30 کیلووات و باالتر دیماندي  

ک عدد صحیح کیلووات و بیشتر برآورد می شود ؛ مقدار برآوردي به صورت ی 30الزم به ذکر است مشترکینی که مصارف آنها 
  بدون ارقام اعشار و براساس مفاد این دستورالعمل تعیین می گردد.

  درخواستی نحوه تعیین آمپراژ برق  -6-2
  حوه تعیین آمپراژ برق واحدهاي مسکونی و اداري (دفترکار)ن -6-2-1

تعیین می گردد. این  )1(حداقل آمپراژ کنتور هر واحد با توجه به متراژ مشخص شده در پروانه ساختمان و طبق جدول 
  گرمایش و بدون مصارف خاص در نظر گرفته شده است. -سرمایش نوع سیستم جدول با در نظر گرفتن 
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  ) تعیین آمپراژ کنتور واحدهاي مسکونی ، اداري1جدول (

 حداقل آمپراژ کنتور

سیستم سرمایش به 
صورت متمرکز یا کولر 

  آبی

 سیستم سرمایش به صورت
  اسپلیت

سیستم سرمایش به صورت 
 لر،یچ ینی، م تیداکت اسپل

VRV,VRFو مشابه  

 )kw 5آمپرتکفاز ( 25
 120مساحت واحد تا 

 مترمربع
-------------------  ------------------ 

تا  121مساحت واحد   )kw 4/6آمپرتکفاز( 32
 مترمربع 300

 متر 150مساحت واحد تا   متر 200مساحت واحد تا 

 )kw 15فاز (آمپرسه  25
 از باالتر مساحت واحد

  مترمربع  300
متر تا  201ساحت واحد از م

  متر 300
  متر تا 151مساحت واحد از 

  متر 300 

 kwآمپرسه فاز  ( 32
 30و یا دیماندي  ) 2/19

 کیلو وات و باالتر

با توجه به برآورد طراح و 
  رمت  300  باالتر از  مساحت واحد  رمت  300  باالتر از  مساحت واحد تائید شرکت توزیع برق

: واحدهایی که حداکثر از یک اسپیلت به همراه کولر آبی در سیستم سرمایش استفاده می نمایند ؛ بر مبناي کولر آبی محاسبه می  1 تذکر
   شود.

مشابه آمپراژ و مشابه آن به صورت متمرکز اجرا گردد بایستی برآورد  VRV، VRFدر صورتی که سیستم هاي سرمایش و گرمایش :  2 تذکر
  متمرکز صورت گیرد. سرمایش

درج شده در جدول، قدرت  از : جدول فوق براساس  تعیین حداقل قدرت مورد نیاز تنظیم گردیده است و درصورت درخواست بیشتر 3تذکر 
  سبه میگردد. محا با توجه به برآورد طراح و تائید شرکت توزیع برق

  نحوه تعیین آمپراژ برق واحدهاي تجاري  -6-2-2
در مورد نیاز مقدار حداقل به عنوان ) 2مطابق جدول (واحد  مساحتواحدهاي تجاري به صورت عام و با توجه به  میزان آمپراژ

واحد در صورت مشخص بودن  30علیرغم این موضوع در پاساژها و مجتمع هاي تجاري یا ترکیبی با حداقل  می شود نظرگرفته
نوع کاربري صنف و نوع سیستم سرمایش و گرمایش مجموعه ساختمان و با ارائه مطالعات تکمیلی برآورد بار توسط طراح برق 

  گردد.اژ واحدها مشخص میساختمان و مشروط به تایید نهایی توسط شرکت توزیع برق، آمپر
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  ) تعیین آمپراژ کنتور واحدهاي تجاري2جدول (
  مساحت واحد براساس پروانه ساختمانی حداقل آمپراژ کنتور

 مترمربع   50مساحت واحد تا   )kw 4/6( آمپر تکفاز 32

 مترمربع 100تا  51مساحت واحد از  )kw 15آمپر سه فاز( 25

 مترمربع و بیشتر101مساحت واحد  رکیلووات دیماندي و باالت 30یا   )kw 2/19(آمپرسه فاز  32

  نحوه تعیین مصارف عمومی مجموعه هاي مسکونی ، اداري و تجاري -6-3
عمومی مجموعه با توجه به متراژ مشخص شده در پروانه (جمع محوطه عمومی شامل : پارکینگ، رامپ،انبار،  روشنائی -6-3-1

  ) بر حسب آمپر مصرفی تعیین می گردد. 1ورودي، راه پله ، فضاي سبز ، موتورخانه و غیره) و طبق منحنی شماره (

آمپر  50مپر تکفاز و بیش از دو آسانسور هر کدام آ 38در صورت وجود آسانسور به ازاي یک یا دو آسانسور هر کدام  -6-3-2
آمپر سه  25صارف عمومی حداقل آمپراژ کنتور درخواستی جهت م درصورت وجود آسانسور در مجموعه تکفاز محاسبه گردد و

  فاز باشد.

 در صورتیکه تاسیسات گرمایشی و سرمایشی در مجموعه به صورت عمومی نصب شده باشد ، بار آن (براساس جمع -6-3-3
) تعیین و به 3متراژ مفید واحدهاي مجموعه و قسمتهاي محصور سرپوشیده، مانند البی،سالن اجتماعات و ...) طبق جدول (

  مصارف فوق اضافه گردد. همچنین مصارف ویژه (استخر،سونا،جکوزي و...) بایستی به مجموع این مصارف اضافه شوند.

  رکزبرآورد بار سیستم گرمایش و سرمایش متم )3جدول (
 برآورد آمپر بر مترمربع (تکفاز) گرمایش -نوع سیستم سرمایش

 گرمایش موتورخانه مرکزي
سیستم خنک کننده کولر آبی و اسپیلت و ...که در داخل 

 واحدها نصب شده است.
01/0  

013/0 سیستم خنک کننده چیلرجذبی گرمایش موتورخانه مرکزي  

 گرمایش موتورخانه مرکزي
چیلر تراکمی و سایر سیستهاي سیستم خنک کننده 

گرمایش-سرمایش  
13/0  
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  نحوه تعیین مصارف عمومی روشنایی مجموعه هاي مسکونی ، اداري و تجاري -)1منحنی شماره (

 

  :زیست محیطی وارد م - 7

 . گردد رعایت بایستی شرکت بافعالیتهاي ومرتبط یکپارچه مدیریت درسیستم شده الزام محیطی زیست موارد کلیه

  ایمنی و بهداشت شغلی :موارد  - 8
  الزامی میباشد  PC-W-26مطابق دستورالعمل رعایت حرائم مجاز ساختمان و تاسیسات متقاضی از شبکه هاي برق 

 مراجع : - 9
  صفهان و سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان در مشترك شرکت توزیع برق شهرستان امجموعه جلسات

   سه جانبهاجراي تفاهم نامه  راستاي
 استانداردهاي مصارف عمومی برق ساختمان 
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  21/04/1400مورخ  کمسیون عالی فروش انشعاب شرکت 21/1400مصوبه  جلسه 

  مائم و مدارك مرتبط :ض - 10
           مثال می پردازیم. یکفوق به  موضوعدر ادامه جهت روشن تر شدن 

 واحد 5  مترمربع و 170 مسکونی واحد 5داراي  مترمربع 2015تجاري با زیر بناي -طبقه مسکونی 6یک ساختمان مثال :  
متر  17قه سانسور است. راه پله در هر طبدر همکف و داراي یک آ مترمربعی  40 تجاري واحد سه مترمربع و  120 مسکونی

هر در کیج پو گرمایش بصورت  بصورت اسپلیت مترمربع می باشند. سرمایش  382مربع مساحت دارد و پارکینگ و حیاط جمعاً 
  می باشد. واحد به طور جداگانه

 

  مجموعه مورد نیاز برآورد قدرت 
  

   تعیین آمپراژ کنتور واحدها

 هايبراي واحدو آمپر تکفاز  32 مسکونی همه واحد ها يآمپراژ کنتور  ،هر واحد  مساحتبا توجه  یکبق جدول شماره ط
  .در نظر گرفته می شودفاز تکآمپر  32 نیز  تجاري متري 40

  

  : آمپراژ کنتور عمومی مجموعه تعیین

  فضاي عمومی = 7+382*17=501

آمپر تکفاز  9,25متر مربع ) براي روشنائی این مجموعه  501) و متراژ فضاي عمومی (1منحنی شماره (با توجه به الف . 
  مورد نیاز است .

  آمپر تکفاز می باشد  38نیز داراي مصرف  2-3-6مطابق بند ب . آسانسور این مجموعه 

 

  مجموع مصارف عمومی :

38+9,25=  47,25آمپر تکفاز   

3/47,25=15,75آمپر سه فاز      
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-3-6کیلو وات می باشد و مطابق بند  9,45مطابق محاسبات انجام شده کنتور مورد نیاز براي مصارف عمومی این مجموعه 
  د.آمپر سه فاز می باش 25براي این مجموعه حداقل کنتور مورد نیاز مصارف عمومی -2

  بندي جمع

  بطور خالصه لیست کنتورهاي درخواستی مجتمع عبارت است از : 

 40 هايجهت واحد تکفازآمپر  32دستگاه کنتور سه و مسکونی آمپر تکفاز جهت واحدهاي  32دستگاه کنتور  10 - الف
  تجاري  متري

  مصارف عمومی مجموعهآمپر سه فاز  25یک دستگاه کنتور   - ب
P=10*6.4+3*6.4+15 = 98.2KW 
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