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  شماره صفحهشماره صفحه                فهرست مطالبفهرست مطالب
 

 1          كليات (1

 

 1          مراجع (2

 1                  استانداردهای بين المللی (2-1

 2  مشخصات فنی و دستورالعمل های اجرایی شركت مخابرات ایران (2-2

 3       اصطالحات اختصاری (2-3

 

 5        سرویس های مخابراتی (3

3-1-1) DP         9 

3-1-2) NID         9 

3-1-3) ADO         10 

3-1-4) DD         10 

 11        كابلکشی (3-2

 13       سيستم های امنيتی (3-3

 

 15                 مجتمع های مسکونی و شهرک های مسکونی (4

 15        صدا، دیتا، ویدئو (4-1

 20                   مکان ورودی كابل (4-2

 20      (MTS)فضای ترمينال اصلی  (4-3

 20        اتاق تجهيزات (4-4

 MDU-TR       20فضای  (4-5

 21       مسيرهای زیرساخت (4-6

 22        كابلکشی (4-7

 23         امنيت (4-8
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 UTP                23مشخصات كابل ها و كانکتورهای  (5-1

 26       اهم 75كابل كواكسيال  (5-2

 26       مشخصات الکتریکی (5-3

 31        كابل فيبر نوری (5-4

 31    یهای متفاوت )رنگ بندی و قطر(كابلکشی با هاد (5-5

 

 33         الزامات نصب (6

 33       محل قرارگيری كابل ها (6-1
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6-2) Fire Stopping                   33 

 33      (Grounding)محافظت ثانویه  (6-3

 34                  سازگاری الکترومغناطيسی (6-4

 36                  اهمی UTP 100كابلکشی  (6-5

 37       اهم 75كابل كواكسيال  (6-6

 39       كابلکشی فيبر نوری (6-7

 42       كابل های سيستم امنيتی (6-8

 41                    الزمات تست ميدانی (7

 41              كابلکشی ارتباط )صدا، دیتا، تصویر، حفاظتی، صوتی و كنترلی( (7-1

          44                                                               ضميمه الف ( انواع داكتها و كانالکشی داخل ساختمان       

  72      وتشریح اجزاء ان ضميمه ب( ساختار یک شبکه توزیع فيبر نوری

 93      گراندینگ و زیرساخت باندینگ مخابراتی در ساختمان  نحوه ضميمه ج(

 

  

  ««  كابلکشی مخابراتی ساختمان های مسکونیكابلکشی مخابراتی ساختمان های مسکونی» » 

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

  كلياتكليات  ((11

 هدف از تدوین اینن دسنتورالعمل ارائنه راهکارهنایی بنرای سيسنتم هنای كابلکشنی مخنابراتی         

به منظور پشتيبانی از امکانات موجود مخابراتی در سناختمان هنای ینک ینا ننندین واحندی منی        

 ANSI/TIA 568B,D)به طور عمنده(و  ANSI/TIA 570B,Dجهت تدوین از استانداردهای باشد.

دفتر نظام فنی اجرایی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری  110-2و نشریه شماره 

 استفاده شده است.

امکانات موجود و آتی مخابراتی شامل صدا، اطالعات، تصنویر، سيسنتم هنای اتوماسنيون )كنتنرل(      

 خانگی، امنيتی و ...  می باشد.

 

  مراجعمراجع  ((22
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 ی بين المللاستاندارها مراجع (2-1

 

─ ANSI/TIA/EIA-570-B Residential Telecommunications Infrastructure 

Standard 

─ ANSI/TIA/EIA-569-C Telecommunications Pathways and Spaces 

─ ANSI/TIA/EIA-TIA-568-C.3 Optical Fiber Cabling Components Standard 

─ ANSI/TIA/EIA- 568-B Commercial Building Telecommunications Cabling 

Standard 

─ ANSI/TIA/EIA - 607A and B Generic Telecommunications Bonding and 

Grounding (Earthing) for customer Premises. 
 

 

 مشخصات فنی و دستورالعمل های اجرایی شركت مخابرات ایران (2-2

     خناكی، كاننالی، هنوایی و( مشخصات فنی كابل های مسیMDF  )... وCC101 ،CC102 ،CC103 ،

CC014 ،CC105 ،CC106 ،CC107 ،CC108 

       )مشخصات فنی كابل هنای ننوری )كاننالی، خناكی، هنواییOC101 ،OC102 ،OC103 ،OC104 ،

OC105 ،OC106 ،OC107 ،OC108 ،OC109 

  مشخصات فنی كابل های كواكسيالCC111  وCC112 

  سيم های مخابراتیCC110  وCC109 

 یی كابلکشی های خاكی، كانالی، هوایی، نوری و مسی شامل دستورالعمل های اجراIN207  وIN206  و

IN204-IN205A-IN205B  ...IN201- 

  مشخصات فنی ترمينال و كانکتور شاملC201 ،C208 ،C209 ،C210 ،C214 ،C201-1  وC201-2 

 C201-3و 

   مشخصننات فنننی كانکتورهننا شنناملCN-OP-104 ،CN103 ،CN102 ،CN101 ،CNOP11 ... ، .

CNOP106 ،CNOP105 
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 :الحات اختصاریطاص

 

2-3) Acronyms And Abbreviations 

Ac  Alternating Current 

ADA  Americans With Disabilities Act 

ADO  Auxiliary Disconnect Outlet 

AHJ  Authority Having Jurisdiction 

ANSI  American National Standards Institute 

AP  Access Provider 

ATIS  Alliance for Telecommunications Solutions 

AWG  American Wire Gauge 

BICSI  Building Industry Consulting Service International 

CATV  Community antenna Television 

CCA  Copper Coated Aluminum 

CCS  Copper Coated Steel 

CCTV  Closed-Circuit Television 

CD  Compact Disc 

CEA  Consumer Electronics Association 

DD  Distribution Device 

DIP  Dual Inline Package 

 

 

DPST  Double Pole, Single Throw 

DSS  Digital Satellite System 

DVD  Digital Versatile Disc 

EIA  Electronic Industries Alliance 

EMC  Electromagnetic Compatibility 

FCC  Federal Communications Commission 

HVAC Heating, Ventilation And air Conditioning 

IDC  Insulation Displacement contact 

IEC  International Electro technical Commission 



 

 

 

 «6» 

IEEE  The Institute Of Electrical And Electronics Engineers 

IR  Infrared 

MDU-TR Multi-Dwelling Unit-Telecommunications Room 

NEC  National Electrical Code 

NFSC  National Electrical Safety Code 

NFPA  National Fire Protection Association 

NID  Network Interface Device 

OC  Outlet Cable 

RF  Radio Frequency 

RG  Radio Grade 

RJ  Registered Jack 

SCTE  Society of Cable Telecommunications Engineers 

SRL  Structural Return Loss 

TIA  Telecommunications Industry Association 

UTP  Unshielded Twisted-Pair 

UV  Ultraviolet 

WP  waterproof Outlet Box 

 

 

2-4) Units Of Measure 

A  Ampere 

dB  Decibel 

dc  Direct Current 

C  Degrees Celsius 

Ft  Feet, Foot 

HZ  Hertz 

In  Inch 

lbf  Pound-Force 

M  Mete 

mA  Mill ampere 

MHZ  Megahertz 

mm   Millimeter 
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N  Newton 

Sq in  Square Inch 

Sq mm Square millimeter 

Vac  Volts Alternating Current 

m   Micrometer Or Micron 

 

  سرویس های مخابراتیسرویس های مخابراتی  ((33

به دو دسته زینر تسسنيم   به دو دسته زینر تسسنيم   د كه نآتی مخابراتی می باشو سرویس های موجود سرویس های مخابراتی 

 ::بندی می گرددبندی می گردد

 دارند. CATV ،DSLالف(  ساختمان هایی كه نياز به سرویس های تلفن، فکس، مودم، 

 ته مخنابراتی و ب  (  ساختمان هایی كنه عنالوه بنر سنرویس هنای فنوق دارای سنرویس هنای پيشنرف         

         Multimedia .می باشند 

 تعریف می گردد. 1شرایط كابلکشی برای سرویس های گروه الف و ب مطابق جدول 

  11جدول شماره جدول شماره 

Grade 2 Grade 1 Cabling 

Two (2) Category 5 

Category 5e Recommended 

One (1) Category 3 

Category 5 Recommended 
4-Pair UTP 

Two (2) Series 6 

Quad Shield Recommended 

One (1) Series 6 

Quad Shield Recommended 
75Ω Coaxial 

Optional - Optical  fiber 

ok ok Telephone 

ok ok Television 

ok (limited)ok Data 

ok - Multimedia 
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ر یک واحد مسکونی را بنه  تصویر و مثالی از كابلکشی برای یک سيستم مخابراتی متمركز د 1شکل شماره 

 نمایش می گذارد كه نمایانگر دسته گروه الف ساختمان های مسکونی می باشد.

 

 

 

 

 : كابلکشی برای یک سيستم مخابراتی متمركز در یک واحد مسکونی 1شکل 
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 سيستم كابلکشی را در یک واحد آپارتمان دوبلکس نمایش می دهد. 2شکل شماره 

 

 

 را در یک واحد آپارتمان دوبلکس Voice ،Data ،Videoشامل سرویس های :سيستم كابلکشی  2شکل 

 

 اجزاء كابلکشی (3-1

را های صدا، دیتا و ویدئو  سرویسشامل اجزاء كابلکشی در یک واحد آپارتمان دوبلکس  3شکل 

 .نمایش می دهد
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 :اجزاء كابلکشی در یک واحد آپارتمان دوبلکس 3شکل 

 

3-1-1) :(Demarcation Point): DP ز مشترک بين ارائه دهنده سرویس مخابراتی و كابلکشنی  مر

 مشتری )مشترک( می باشد.

3-1-2) :(Network Interface Device): NID      دستگاه رابط شبکه می باشند كنه ارائنه دهننده

مبادرت بنه نصنب آن    ،بنابه درخواست مشتری و ضرورت بکارگيری تجهيزات جدید ،سرویس

در  ،متر باشند  150رترین خروجی نبایستی بيشتر از تا دو DPكابلکشی از  كل می نماید. طول

غير این صورت مشترک می بایست به ارائه دهنده سرویس در مرحله طراحی شنبکه داخلنی   

 اطالع رسانی نماید.

3-1-3) :Auxiliary Disconnect outlet: ADO  یک نسطه اتصال فرعی می باشد كه بين مشترک

در یک مکان  DDو  ADOت در برخی موارد ممکن اس می گيرد وسرویس قرار  دهندهو ارائه 

 نصب گردد.

3-1-4) :Distribution Device: DD  یک جعبه توزیع است كه برای هر آپارتمان به طور مستسل در

 نظر گرفته می شود و می بایست در یک فضای قابل دسترس نصب گردد.
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 Passiveمی تواند شامل تجهيزات  DD ،جهت برقراری سرویس های مورد درخواست مشتری

 DDمتنری از   5/1یا هر دوی آن باشد. به منظور تأمين برق می بایستی در فاصنله   Activeیا 

 پریز برق موجود باشد.

انتخاب گردد كه تا خروجی های مرتبط كمترین فاصله به جهنت  بایستی ننان  DDمحل نصب 

 كابلکشی را دارا باشد.انجام 

 زات مرتبط را ارائه می نماید.و تجهي DDنگونگی تخصيص فضا برای  2جدول شماره 

 

Table2 – Space Allocation Guidelines For The DD And Associated Equipment 

Grade 2 Grade 1 
Number of 

Outlet/Connectors 

364mm (14.35 in) wide 18 to 

36 in high  

364mm (14.35 in) wide 254 to 

457mm (10 to 18 in) high 
1 to 8 

364mm (14.35 in) wide 711 to 

1067mm (28 to 42 in) high 

364mm (14.35 in) wide 711 to 

914mm (28 to 36 in) high 
9 to 16 

Multiple, interconnected 

364mm (14.35 in) wide 711 to 

1067mm (28 to 42 in) high 

364mm (14.35 in) wide 711 to 

1067mm (28 to 42 in) high 
17 to 24 

Multiple, interconnected 

364mm (14.35 in) wide 711 to 

1067mm (28 to 42 in) high 

Multiple, interconnected 

364mm (14.35 in) wide 711 to 

1067mm (28 to 42 in) high 

More Than 24 

 

 كابلکشی (3-2

 تا پریزهای خانگی( DDكابل خروجی )بين  (3-2-1

 تننا سننوكت خننارجی )پریننز( مننی باشنند كننه   DDارتبنناط بننين شننامل كابننل خروجننی 

می بایست طراحی آن از نوع توپولوژی ستاره باشد. طول هر كدام از كابل های خروجی نبایند  
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 متنننر تجننناوز نمایننند ولنننی طنننول كنننل مسنننير كابلکشنننی بنننا احتسننناب    90از 

 (3.)شکل یابد متر افزایش 100امپر و ... می تواند تا جكورد و  پچ

 انواع كابل ها (3-2-2

  زوج  4كابلΩ 100  نوع(CAT3, 5e, 6) UTP 

  به عنوان  6كابل كواكسيال سریRG6 .(شيلد 4یا  3دارای )شناخته می شود 

 به عنوان  59سری  كابل كواكسيالRG59 شناخته می شود(. فسط برایCCTV) 

  50/125فيبر نوریm  وMultimode 62.5/125m ،Single mode   

 

 

 انواع كانکتورهای خروجی (3-2-3

 كانکتورهای خروجنی بایسنتی بنا هنر كندام از كابنل هنای فنوق مطابسنت داشنته باشند.           

 الزم است. F-Typeكانکتور  6برای كواكسيال سری به عنوان مثال )

 انواع جامپرها و پچ كوردها و رابط های دو سر كانکتور (3-2-4

كشنيده  )پریزهای مخابراتی( به تجهيزات خنانگی   DDنساط انتهایی خروجی یا  این كابل ها از

 متر مجاز ميباشد. 10می شود و برای هر كدام از رشته كابل ها حداكثر طول 

 محل نصب پریزها (3-2-5

 كابلکشی گردد. ،برای هراتاقی از مکان های نام برده زیر می بایست حداقل یک پریز

 آشپزخانه 

 اتاق خواب 

 ناتاق نشيم 

 هارخوریااتاق مطالعه و ن 

آمنده اسنت. )بنا     4در شکل  m 6/4× m 4/3نگونگی نصب بيش از یک پریز در اتاقی به ابعاد 

 (4-2-3توجه به بند 
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 نصب بيش از یک پریز در اتاق:4شکل 

 

  75مشخصات ابعادی جعبه پریز :طولmm,  50و عرضmm 64و عمقmm (TIA 569C ) 

 مسير كابل های خروجی (3-2-6

بنا   داكنت هنای داخلنی مطنابق     توسنط ختمان های جدید بایستی محل عبور كابل ها، در سا

 طراحی و اجرا گردد. ( TIA 569C)دستورالعمل

 سيستم های امنيتی (3-3

سيسنتمهای   ،سيستم های امنيتی شامل دوربين های نظارتی، انتسال آالرم های صوتی تصویری

اتصنال آالرم بنه اداره   بنرای  ، می باشد كنترل حرارت و دمای محيط )دود، مونوكسيدكربن و ...(

 و مانيتورینگ بایستی كابلکشی مناسب صورت گيرد. Dial upآتش نشانی با 

 موقعيت دستگاه ها (3-3-1

بنابه درخواست كارفرما، طراح باید در طراحی مکان تجهيزات حفاظتی مانند حفاظت از آتنش،  

ختمان های نندین طبسه و یا در آشکارسازی دود در خارج از اتاق خواب، یا در هر طبسه در سا
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زیرزمين تعبيه نماید. عالوه بر آن سيستم كنترل حرارت بایستی در آشنپزخانه و گناراژ ... در   

 نظر گرفته شود.

 كابلکشی (3-3-2

سيستم كابلکشی امنيتی بایستی به صورت توپولوژی ستاره ای باشد به جز در آشکارساز دود 

ممکن اسنت نتوانند مشنکل پنيش آمنده را      پولوژی زیرا این تومی تواند زنجيره ای باشد كه 

 مشخص نماید.

 

 سيستم های آالرم آتش (3-3-2-1

هنای صنوتی و   مرحداقل نيازمندیهای كابلکشی سيستم كنتنرل و آال  760NECآئين نامه 

 را مشخص می نماید. سوزی آتش تصویری 

 امنيت و سيستم های تركيبی (3-3-2-2

را امنيتنی  كنتنرل   هایسيسنتم انواع حداقل نيازمندیهای كابلکشی  NEC-725آئين نامه 

اسنتفاده   AWG 22-18-16از كابل های هادی  8مشخص می كند. مطابق با جدول شماره 

می شود.)بنابه نياز( برای خانه های ویالیی، سيستم های امنيتی با كابنل هنای بنه صنورت     

22AWG به جز در مواردیکه كه نياز به مدارهایی با جریان هنا بناال نظينر     ،نصب می شوند

 استفاده می شود. CAT3,5e,6آژیرها، آالرم های نوری كه از كابل های 
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Table8 – Cable Distance Based on Current Draw of Conductors 

Current Draw Wire 

Size 

AWG 
3A 

m (ft) 

2A 

m (ft) 

1A 

m (ft) 

600mA 

m (ft) 

500mA 

m (ft) 

300mA 

m (ft) 

100mA 

m (ft) 

50mA 

m (ft) 

3(8) 4(12) 8(25) 13(41) 15(50) 25(83) 76(250) 152(500) 22 

4(11) 5(17) 11(35 18(58) 21(70) 36(116) 107(350) 213t(700) 20 

7(21) 10(32) 20(65) 33(108) 40(130) 66(216) 198(650) 396(1300) 18 

8(25) 11(37) 23(75) 38(125) 46(150) 76(250) 229(750) 457(1500) 16 

16(53) 24(80) 49(160) 81(266) 98(320) 163(533) 488(1600) 975(3200) 14 

26(85) 39(127) 78(255) 130(425) 155(510) 259(850) 777(2550) 1554(5100) 12 

 

امپر برای سيستمهای هشدار دهنده نظير )اژیر و نراغ نشمک زن و...(استفاده منی   3تا  1توجه: محدوده 

 شود.

 

 سنسورها (3-3-3

اكتيو( نياز به هادیهنای تنک زوجنی )دو سنيمه( ینا دو زوجنی       یا سيو پبنابه نوع سنسورها )

 )نهارسيمه( می باشد.

 آالرم، سيسنتمهای تصنویری، هشنداردهنده    های كليه سيستمهای امنيتی مثنل انتسنال   كابلکشی  نکته:نکته:

 طبننق ،و ... براسنناس نينناز بننه اسننتفاده از بننرق، بننا در نظننر گننرفتن فاصننله مجنناز و نننوع كابننل           

 در نظر گرفته شود. 8جدول شماره             

 سيستم های كنترلی (3-3-4

سيون خانگی كنترل روشنایی و اتوما ،این سيستمها برای كنترل شرایط محيطی )دما، رطوبت(

 Consumer)استفاده می شود كه كابلکشی ننين سيستم هایی بایستی مطابق با استاندارد 

Electronic Association) CEA .صورت گيرد 
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  مجتمع های مسکونی و شهرک های مسکونی )خانه های ویالیی دوبلکس(مجتمع های مسکونی و شهرک های مسکونی )خانه های ویالیی دوبلکس(  ((44

 صدا، دیتا و ویدئو (4-1

 ،MTS ،DP ،NIDارتبننناط بنننين محنننل نصنننب مجموعنننه هنننای  8و  7و  6و  5شنننکل 

MDU-TR  وADO  وDD     و حداكثر فاصله مجاز و نحوه كابلکشی مرتبط بنا نسناط منذكور را

متنر   150تا دورترین خروجی نبایسنتی بيشنتر از    DDمشخص می كند. طول كابلکشی از نسطه 

باشد و در غير این صورت مشترک بایستی به ارائه دهنده سنرویس در مرحلنه طراحنی شنبکه     

 نماید.اطالع رسانی 

 باشد. ANSI-J-STD-607-Aبه گراندینگ بایستی مطابق استاندارد جزئيات مربوط 

 

 MDU-TRو در اینن سناختار از   همه واحدهای ساختمانی شبيه هم بوده و روی هم قرار دارنند   -5شکل 

 استفاده نشده است.
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 : زیرساخت كابلکشی داخلی مجتمع مسکونی 5شکل 

 

خلی مجتمع مسکونی )كه دارای طراحی متفاوت می باشند( را نشنان منی   كابلکشی دازیرساخت  -6شکل 

 استفاده شده است. MDU-TRدهددر این ساختار از مجموعه 
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 MDU-TRبا استفاده از  كابلکشی داخلی مجتمع مسکونیزیرساخت  :6شکل 

 

 نشان می دهد.ساختار كابلکشی برای نند ساختمان ویالیی دوبلکس در شهرک های مسکونی را  -7شکل 
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 : ساختار كابلکشی برای نند ساختمان ویالیی دوبلکس در شهرک های مسکونی7شکل 

 

اجزاء سيستم كابلکشی به صورت نمونه برای مجتمع های مسکونی و شهرک های مسکونی )خاننه   8شکل 

 های ویالیی دوبلکس( را نشان می دهد.
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نه برای مجتمع های مسکونی و شهرک های :اجزاء سيستم كابلکشی به صورت نمو 8شکل 

 مسکونی )خانه های ویالیی دوبلکس(

 مکان ورودی كابل (4-2

و همچنين شامل ارتباط با ساختمانهای دیگنر   MTSاین ورودی شامل سرویس های مخابراتی و 

مجموعه می باشد این مکان روی دیوار خارجی ساختمان قرار دارد همچنين ورودی آنتن در این 

اسنتاندارد  بنا  مطنابق   منی بایسنت  سنرویس   گانارائه دهنده  كابلکشیمی گيرد و  مکان قرار
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ANSI/TIA/EIA-569-B در صورت نياز بنرای كابلهنای ورودی و خروجنی فيوزهنای      .باشد

 مناسب جهت محافظت در این محل تعبيه ميگردد.

 (MTS)فضای ترمينال اصلی  (4-3

MTS  هيزات ممکن است در فضای ورودی قرار گرفته و شامل تجDP  و كابلADO  مسنيرهای  كليه و

 ،بایستی به آن وصل شنود  AP (Access Provider)مرتبط و تجهيزات حفاظتی و هر تجهيز دیگری كه 

 می باشد.

 اتاق تجهيزات (4-4

باشد. نيازمندیهای اینن اتناق شنامل     MDU-TRو  EP ،MTSاتاق تجهيزات می تواند شامل 

فضای اتناق تجهينزات منی     می باشد (HVAC)ا برق، سيستم گرمایشی، سرمایشی، تهویه هو

انندازه و  جزئينات   ANSI/TIA/EIA-569-Cد ركه در استاندا بایست مطابق جدول ذیل باشد

 تشریح شده است. ملزومات ان

 

 MDU-TRفضای  (4-5

MDU-TR      فضننایی اسننت كننه كابننل هننای زیننر سنناخت و كابننلADO در آن ترمينننه 

طبسه مورد نياز است كنه بایسنتی در مکنانی     در هر طبسه یا هر سه MDU-TRمی شوند. یک 

)طبسه وسط( كه قابليت دسترسی طبسات دیگر )باال و پائين( به سهولت امکان پنذیر  ، واقع شود

باشد و اندازه آن متناسب بنا   3بایستی مطابق جدول  MDU-TRحداقل فضای مورد نياز  ،باشد

 می تواند افزایش یابد. ،سخت افزار اضافه شده

 

Table3 – Minimum Space For an MDU-TR 
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Grade 2 Grade 1  

775mm (30.5 in) Wide 

610mm (24 in)high 

370mm (14.5 in) Wide 

610mm (24 in)high 

Minimum Space for First 

Five Tenant Units 

64 540 sq mm 

 (100 sq in) 

32 270 sq mm 

(50 sq in) 

Minimum Additional 

Space Per Tenant Units 

 

جریان متنناوب   15A ،220Vقرار گيرد بایستی پریز برق  MDU-TRدر  Activeاگر تجهيزات 

 متری در ارتفاع مناسب تعبيه گردد. 1.5در فاصله 

 

 مسيرهای زیرساخت (4-6

توصيه می شود در ساختمان ها، مسيرهای اضافی به عنوان مثال داكت های اضافه، جهت توسعه 

 آتی یا تغييرات در نظر گرفته شود.

 مسيرهای زیرساخت داخل ساختمان  (4-6-1

 منی توانند شنامل داكنت هنا، لولنه هنای توكنار،        مسيرهای زیرسناخت داخنل سناختمان    

 نهنار راهنه منی باشند )     100های انتسال كابل باشد كه حداقل سنایز لولنه ینا كاننال      سينی

mm4/100 )كابل های زیرساخت از  بطوریکهMTS  تاMDU-TR   ضنمنا    ،در آن قنرار گينرد

است بتواند در داخل یکی از داكت های فرعی  25mmایی كه حداكثر قطر خارجی آنها كابل ه

 مذكور قرار گيرد.

 برای مسنيرهای زیرسناخت بنه سنمت هنر واحند مسنکونی حنداقل ینک لولنه ینا كاننال            

 بایسننننتی در نظننننر گرفتننننه شننننود كننننه در اسننننتاندارد  40mmبننننا سننننایز 

ANSI/TIA/EIA 569-B جزئيات آن تشریح گردیده است. 

 

 مسيرهای زیرساخت مخابراتی فضای باز شهرک ها (4-6-2
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این مسيرها می تواند شامل ایجاد زیرساخت های زمينی )داكت، خاكی، تونل( و هنوایی باشند   

 تشریح گردیده است. ANSI/TIA/EIA-758-Aكه جزئيات بيشتر آن در استاندارد 

 كابلکشی (4-7

  ::ر می باشدر می باشدانواع كابل های مورد استفاده در داخل ساختمان به شرح زیانواع كابل های مورد استفاده در داخل ساختمان به شرح زی

 Multi-Pair 100-Ohm UTP 

 Series 6 and 11 Coaxial (Commonly Known as RG6 tri- or Quad-Shield and 

RG11, Respectively) 

 Series 59 Coaxial (Commonly Known as RG59) for Baseband CCTV Only 

 Hard-Line Coaxial 

 Multi-Conductor (Copper) 

 Optical Fiber (50/125m, 62.5/125m Multimode; Single mode) 

 

 توپولوژی (4-7-1

بایستی به صنورت سنتاره باشند ولنی كابنل هنای        نوری  هایو فيبر UTPكابل های  طراحی

 باشد.سری كواكسيال می تواند به صورت ستاره یا 

كابل های بيرونی كه وارد فضای داخل ساختمان ها می شوند نياز به حفاظنت و فينوز مناسنب     (4-7-2

 دارند.

 

 منيتا (4-8

در نظنر گرفتنه    NFPA72نگونگی نصب و طراحی سيستم امنيت آالرم آتش بایستی مطنابق  

كابلکشنی هنای   بایسنتی  شود. در صورت نياز به طراحی و نصب سيستم های امنيتی تکميلنی،  

 ANSI/TIA/EIA 862كنترلی مطابق استاندارد مورد نياز انجام گيرد. كابلکشی سيستم های 

 .انجام پذیرد

 

  و كانکتورهاو كانکتورها  ااكابل هكابل ه  ((55
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 اءبایستی در مسابل اشعه مناور  .مورد استفاده قرار می گيرد Outdoorكليه كابل هایی كه در محيط 

 مساوم باشد. (UV)بنفش 

 UTPمشخصات كابل و كانکتورهای  (5-1

 باشد. ANSI/TIA/EIA-568-B.2می بایستی مطابق با استاندارد  UTPكابل های 

 كابل های هوایی انشعابی (5-1-1

 ا كنم زوج و دارای قطنر كننم بنوده و حننداكثر فاصنله مجناز بننرای اینن نننوع      اینن كابنل هنن  

-ANSI/ICEA S-89متر می باشد و بایستی مطابق با استاندارد  60كابل ها تا نسطه سرویس 

 باشد. 649

 تجهيزات و پچکوردهای مربوط به آن   (5-1-2

-ANSI/TIA/EIAكليه تجهيزات و پچکوردهای مربوط به آن بایسنتی الزامنات اسنتاندارد    

568-B.2 )را تأمين نماید.)به جز دستگاه های خاص 

 UTPنگونگی اتصال كابل های  (5-1-3

 مننننورد اسننننتفاده بایسننننتی مطننننابق اسننننتاندارد UTPكليننننه كابننننل هننننای 

ANSI/TIA/EIA-568-B.2  مطابق اسنتاندارد   10و  9باشد و جزئيات كامل تر در شکل های

T568A .نشان داده شده است 
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 T568Aمطابق استاندارد  UTPتصال كابل های :نگونگی ا 9 شکل
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: هشت مکان تخصيص زوج پين ها10شکل   

 

 اهم 75كابل كواكسيال  (5-2

تلویزیون كابلی یا دوربين مدار بسته داخلی به كار   -م ماهواره كابل های كواكسيال برای سيست

ی رود و كابنل  و ماهواره بنه كنار من    CATVبرای سيستم های  6می رود. كابل كواكسيال سری 

ممکنن اسنت بنرای اتصناالت داخلنی       59برای زیرساخت و كابل سری  11و  6كواكسيال سری 

CCTV  در این بخش آورده شده است. 11و  6به كار رود و مشخصات كابل كواكسيال سری 

 مشخصات الکتریکی (5-3

 الزامنننات الکتریکنننی كابنننل هنننای كواكسنننيال منننی بایسنننتی مطنننابق اسنننتاندارد  

SCTE IPS-SP-001  1000كننه پهنننای باشنندMHZ  بننرایCATV  2200وMHZ  بننرای

 ماهواره را پوشش دهد.

 تضعيف (5-3-1

آورده شده است و مسادیر ذكر شده مجاز بنه   4الزامات تضعيف كابل های كواكسيال در جدول 
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 می باشد.  %20 رانستل

 

 

 

 

Table4 – Coaxial Cable Attenuation 

11 6 Series 

Maximum (dB/100 ft) dB/100m Frequency (MHZ) 

(0.38) 1.25 (0.81) 2.66 5 

(1.03) 3.38 (1.60) 5.25 55 

(2.01) 6.59 (3.08) 10.10 211 

(2.20) 7.22 (3.36) 11.02 250 

(2.30) 7.55 (3.50) 11.48 270 

(2.43) 7.97 (3.70) 12.14 300 

(2.55) 8.37 (3.89) 12.76 330 

(2.64) 8.66 (4.01) 13.15 350 

(2.83) 9.28 (4.30) 14.11 400 

(3.02) 9.91 (4.58) 15.03 450 

(3.19) 10.46 (4.84) 15.88 500 

(3.36) 11.02 (5.09) 16.70 550 

(3.54) 11.61 (5.34) 17.52 600 

(3.99) 13.09 (6.00) 19.69 750 

(4.33) 14.21 (6.50) 21.33 870 

(4.67) 15.32 (7.00) 22.97 1000 

(5.13) 16.83 (7.70) 25.26 1200 
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(5.61) 18.40 (8.60) 28.21 1450 

(6.19) 20.30 (9.65) 31.65 1800 

(6.78) 22.24 (10.70) 35.10 2200 

 

 Return Loss (SRL)افت برگشتی  (5-3-2

 افت برگشنتی بنرای كابنل هنای كواكسنيال بنه طنور سناختاری وجنود دارد و اینن افنت           

 و بنننرای 20dB مممينننني 5MHZ-1000MHZبنننرای محننندوده فركنننانس بنننين   

1000-2200MHZ 15 مينيممdB .می باشد 

 امپدانس (5-3-3

 باشد. 3Ω±75امپدانس این كابل ها بایستی 

 الزامات فيزیکی و ابعادی (5-3-4

استيل یا آلومينينوم باشند    نآ (Coating)هادی مركزی بایستی از جنس مس بوده و پوشش 

ی كننند بنه كنار رود    استفاده م DCممکن است برای وسایلی كه از برق  Coatingمس بدون 

CCS  مس دارای(Coating      اسنتيل دارای كناربرد بيشنتری اسنت وCCA  كابنل هنای   در

 مورد استفاده قرار می گيرد.كواكسيال با انعطاف پذیری بيشتر 

 الزامات هادی مركزی را نشان می دهد. 5جدول 

 

Table5 – Coaxial Cable Center Conductor Diameter 

11 6  Series 

0.0634 0.0399 (min) 
(inches) 

0.0647 0.0418 (max) 

1.61 1.01 (min) 
(mm) 

1.64 1.06 (max) 
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 دی الکتریک (5-3-5

 مری پيوسته باشد.يباید شامل یک ماده پل)دی الکتریک( پوشش هادی مركزی 

5-3-6) Shielding 

% الینه دی الکترینک   60حنداقل  با پوشش شيلد فلزی از سيم های افشان شده تابيده به هم 

ک الیه فویل آلومينيومی كه به شکل طولی با هم پوشانی كافی روی آن شکيل شده است. و یت

 4كواكسيال كابل خروج سيگنال می توان از ورود و قرار می گيرد. به منظور به حداقل رساندن 

 الیه با مشورت سرویس دهنده استفاده نمود.

 

5-3-7) Jacket 

 .باشد 7و  6مطابق جداول روكش نهایی كابل بایستی شامل یک الیه پليمری 

 می كند.الزامات ابعادی مناسب را مشخص  7و  6جداول 
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Table6 – Coaxial Cable Jacket Diameter Non-Plenum 

11 6 Series  

0.395 + 0.008 0.272 + 0.008 (inches) 
Standard 

10.04 + 0.200 6.91 + 0.200 (mm) 

0.395 + 0.008 0.278 + 0.008 (inches) 
Tri-Shield 

10.04 + 0.200 7.06 + 0.200 (mm) 

0.405 + 0.010 0.300 + 0.008 (inches) 
Quad-Shield 

10.29 + 0.250 7.62 + 0.200 (mm) 

 

Table7 – Coaxial Cable Jacket Diameter Plenum 

11 6 Series  

0.351 + 0.008 0.239 + 0.006 (inches) 
Standard 

8.92 + 0.200 6.07 + 0.150 (mm) 

N/A 0.248 + 0.006 (inches) 
Tri-Shield 

N/A 6.30 + 0.150 (mm) 

0.372 + 0.008 0.260 + 0.006 (inches) 
Quad-Shield 

9.45 + 0.200 6.61 + 0.150 (mm) 

 

5-3-8) Plenum Cable 

 به كار می رود. 11و  6كابل كواكسيال سری سانتی گراد  60+تا  20-در شرایط محيطی 
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 كوردها تجهيزات و پچ (5-3-9

 كوردهننا و تجهيننزات مننورد اسننتفاده قننرار معمننوال  بننرای پننچ 59كابننل كواكسننيال سننری 

بنرای   .باشند  AWG-24نبایستی كمتر از قطر هادی  59قطر هادی مركزی در سری  .گيرد می

توصيه منی شنود كنه     بایستی استفاده شود و  6ل سری متر كابل كواكسيا 3بيشتر از فواصل 

 نصب كانکتورها به كابل در كارخانه انجام گردد.

 كانکتورها (5-3-10

بننه صننورت پرسننی طبننق اسننتاندارد  F-Type، كانکتورهننای 11و  6در كابننل هننای سننری 

ANSI/SCT EOL1996 R2001  ابنل  گنردد. ك منی  به كابل های كواكسيال متصلHard-

Line  بایسنننتی بنننه كنننانکتور ننننوعN-Type متصنننل شنننود و كانکتورهنننای ننننوع 

N-Type  وF-Type  بایستی برای محيط هایOutdoor .آببندی شوند 

 ترمينه كردن (5-3-11

كابل هایی كه در آنها بار الکتریکی وجود داشته و یا ممکن است زیر بار نرفته باشنند بایسنتی   

 د.نداهم مسدود گر 75توسط یک كانکتور 

 كابل فيبر نوری (5-4

در نظنر گرفتنه    ANSI/TIA/EIA-568-B.3اسنتاندارد  مطنابق  كابل های فيبر نوری بایستی 

 شوند.

 (Drop Cable) نوری هواییكابل انشعابی  (5-4-1

و  می رونند تعداد فيبر كم و برای فواصلی محدود به كار  ،دارای قطر كونک ،این كابل ها كم كُر

 ی تعنندادی از نسنناط دیگننر اسننتفاده   از یننک كابننل بننرا   یريننانشننعاب گجهننت 

 باشد. N 1335 (300 lbf) نيروی كشش این نوع كابل ها می بایستیحداقل  .می شود

 

 كوردها و تجهيزات و اتصاالت   پچ (5-4-2

 مطننننابق اسننننتاندارد بایسننننتی پننننچ كوردهننننا و تجهيننننزات و اتصنننناالت   
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ANSI/TIA/EIA-568-B.3 .باشد 

 هادی متفاوت )رنگ بندی و قطر( با كابلکشی (5-5

 ابلکشی برای آالرم آتشك (5-5-1

كابنل هنای سيسنتم    و بنرای   760NECمطابق با اسنتاندارد   دبای  كابلکشی برای آالرم آتش

در نظر گرفته شود. برای كابل های آالرم رنگ هنای سنياه،    NEC 725امنيتی بایستی مطابق 

ز بنه كنار   رفته برای كابل سيستم امنيتی، رنگ سياه ، سفيد، قرمز، سببه كار و زرد قرمز، سبز 

و رنگ سبز نشنان سنيم   رنگ قرمز نشانه هادی مثبت  DCو برای سيستم های با برق می رود 

 ،باشد. در صنعت سيستم های حفناظتی و آالرم آتنش   AWG-14از نوع زمين است و حداقل 

 8پنل براساس نياز، هادیهای مناسب را انتخاب منی كننند و جندول شنماره     كننده های توليد

 ریان كشيده شده از این نوع كابل ها )سيم( را نشان می دهد.فاصله و ميزان ج

 كابل های كنترلی (5-5-2

كابنل هنای معرفنی     و شودمی در نظر گرفته  AWG 22-16هادیهای  یبرای كابل های كنترل

ممکن است برای كابل های كنترلی مورد نيز  ANSI/TIA/EIA-568-B.2استاندارد در شده 

م اتوماسيون مجتمع های مسنکونی ننند طبسنه مطنابق     كابلکشی سيست .استفاده قرار گيرد

 می باشد. ANSI/TIA/EIA-862استاندارد 

 كابل های سيستم صوتی (5-5-3

هنای سيسنتم    برای كابل CAT5e,6استفاده شود و  16AWGبرای بلندگوها بایستی هادی 

 (ANSI/TIA/EIA-568-B.2)مطابق استاندارد  شود.می صوتی ساختمان استفاده 

 

 دی بلندگوهاانتخاب سيم ها (5-5-3-1

کرهای مربوطه و ميزان تضعيف و افت تنوان  ينوع هادی و اسپ 2ارتباط بين  9جدول شماره 

 آنها را نشان می دهد.
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Table9 – Speaker Impedance With Power Loss According To Wire Gauge And 

Length 

14-AWG Run 

m (ft) 

16-AWG Run 

m (ft) 

Power Loss 

(Percent) 

Loss 

(dB) 

Speaker 

Impedance 

30 (100) 18 (60) 11 0.5 4 

64 (210) 40 (130) 21 1 4 

140 (460) 88 (290) 37 2 4 

241 (790) 152 (500) 50 3 4 

58 (190) 37 (120) 11 0.5 8 

125 (410) 79 (260) 21 1 8 

283 (930) 177 (580) 37 2 8 

482 (1580) 302 (990) 50 3 8 

 

  نصبنصبالزامات الزامات   ((66

ینا   DPای محافظت از شبکه عمومی و تجهيزات اكتيو بایستی كابلکشنی داخلنی خاننه از محنل     بر

ADO  (ولتاژ پائين نيز بایستی قطع گردد.مولد جدا گردد.)به طور مثال دیگر منابع توليد برق مانند 

 محل قرار گيری كابل ها (6-1

رین مکنان قرارگينری   سيستم كابلکشی، مالحظات الزم برای تعيين بهتن اجرای بهينه به منظور 

 كابننل و نسنناط اتصننال بایسننتی ننننان باشنند كننه بازدینند و مشنناهده ظنناهری مسننير      

بنه راحتنی امکنان پنذیر باشند.       ،ی ، اضافه كنردن به جای قرارگيری كابل جهت رفع خرابی، جا

، شعاع خمش و بستن فرم مناسب ممنييتمهيدات اوليه بایستی ننان صورت گيرد كه با رعایت م

بل وارد نشود. و مکان قرار گيری كابل بایستی به گونه ای باشد كه از دفرمنه شندن   اری به كافش

 ژاكت كابل جلوگيری گردد.

6-2) Fire stopping  

مطنابق اسنتاندارد    شتمامی مسنيرها بایسنتی جهنت متوقنف كنردن و عندم گسنتر  آتن        
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ANSI/TIA/EIA-569-B شته گردند.غبه مواد ضد حریق اگردد. رعایت 

   (Grounding)محافظت ثانویه  (6-3

زمانی كه بخواهيم گراندینگ ساختمان دیگری را به طور ثانوی به ساختمان اصلی ارتباط دهنيم  

( بنه  DDضمن اینکه ساختمان دوم ميبایست دارای سيستم داخلی گراند)ارتباط شبکه اصلی با 

 .صورت استاندارد باشد ميبایست تجهيزات ان نيز با ساختمان اول سازگار باشند

 گونگی گراندینگ كابل ها را نشان می دهد.ن 11شکل 

 

 

 

 :نگونگی گراندینگ كابل ها 11شکل 

 سازگاری الکترومغناطيسی (6-4

 برای صدا، دیتا و تصویر UTPكابل های  (6-4-1

 از كابل های برق هفاصل (6-4-1-1

)دیتا، صدا، ویدئو( كه در داخل دیوار یا سسف منوازی كابنل    UTPفاصله كابل های حداقل 

باشد. ننانچه كابل های فوق به صنورت متسناطع بنا     mm 4/50تی برق قرار می گيرد بایس
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 كابل برق قرار گيرند فاصله فوق باید رعایت گردد.

 سيستم های امنيتی (6-4-2

 فاصله كابل برق از كابل های سيستم های امنيتی   (6-4-2-1

نيمم فاصله مجاز كابنل بنرق از كابنل هنای امنيتنی      يبرای جلوگيری از تداخل الکتریکی م

اشد. ننانچه این كابل ها به صورت متساطع با كابل برق قرار گيرند فاصله ب mm 150بایستی 

 فوق بایستی رعایت گردد.

 فاصله كابل های مخابراتی از همدیگر (6-4-2-2

امنيتنی و سنایر وسنایل اكتينو اغلنب باعنا افنت امنواج         سيستم از آنجائيکه كابل های 

امواج قرار می گيرند  و رادیویی می شوند و یا تحت تأثير این (RF and EMI)مغناطيسی 

 نننيمم فاصننله هننر كنندام از آنهننا بننا دیگننر كابننل هننای مخننابراتی       يبایسننتی م

mm 150 كابل های مخابراتی قرار گيرند  كابل ها بصورت متساطع با دیگر  باشد. ننانچه این

 فاصله فوق بایستی رعایت گردد.

 سيستم های صوتی خانگی (6-4-3

 فاصله سيستم های صوتی از كابل برق (6-4-3-1

و كابل صوتی به منظور عدم تنداخل الکتریکنی بایسنتی     ACفاصله كابل های برق نيمم يم

mm 305   باشد. ننانچه این كابل ها به صورت متساطع با كابل های برق قرار گيرند بایسنتی

 فاصله فوق رعایت گردد.

 كابل های سيستم صوتیفاصله كابل های مخابراتی از  (6-4-3-2

تم صوتی به صورت موازی از همدیگر قنرار منی   وقتی كابل های مخابراتی و كابل های سيس

 mm 305يرات الکتریکی بایستی ثگيرند حداقل فاصله مناسب به منظور كاهش تداخل و تأ

باشد. ننانچه كابل های صوتی متساطع با دیگر كابلهای مخابراتی قرار گيرنند فاصنله فنوق    

 بایستی رعایت گردد.

 كاهش نویز (6-4-4
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ها مولند از كوپلينگ سيم كشی برق الکتریکنی، موتورهنا،   منظور كاهش بهينه نویز حاصل به 

 :شيوه های عملی نصب به صورت زیر در نظر گرفته می شود،

 .فاصله فيزیکی آنها افزایش یابد 

  طوری در كنار هم قرار گيرند كه كمترین تأثير خطوط مدار الکتریکی و هادیهای زمين و خنثی بایستی

 (استفاده می شود. به هم تاباندن رو از نوار غالف و ور بدین منظ)كوپلينگ را داشته باشند. 

   اگر كابل های مخابراتی در نزدیکی سيم كشی برق قرار گيرند توصيه می شود كه با زاوینه90   از هنم

 عبور كنند.

 محافظهای برقی درمدارهای انشعابی می تواند انتشار امواج الکتریکی را محدودكند.زاستفاده ا 

 یا سيم زمين كامال  پوشيده باشند. تصال زمينا بایستی هادیهای 

 

 اهمی UTP 100كابلکشی  (6-5

 شعاع خمش (6-5-1

برابنر قطنر    4استفاده می شود شعاع خمش كابل نباید كمتنر از   UTPدر فضاهایی كه از كابل 

 كابل خروجی باشد.

 نيروی كششی (6-5-2

زوجنی نبایند بيشنتر از     AWG ،4-24از ننوع   UTPحداكثر نينروی كششنی بنرای كابنل     

110N(25lbf) .باشد 

 اتصال (6-5-3

بندین منظنور در    كابل ها بایستی با اتصاالتی از یک نوع مشابه یا ورژن باالتر ترميننه شنوند.  

عمليات اجرایی كابل، با كابل های متفاوت تجهيزات اجرایی با حداقل ورژن در نظر گرفته منی  

 شود.

منظور ترميننه كنردن   تنها همان ميزان از ژاكت كابل برداشته شود كه شکل هندسی كابل به 

باشند و بنرای كابنل     mm 13، نبایند بيشنتر از   CAT5e,6حفظ گردد. این ميزان برای كابل 



 

 

 

 «37» 

CAT3  75این مسدار ازmm  تجاوز نکند بدین منظور حداقلmm200   از كابل مورد نظر بایند

 در هر یک از خروجی ها ذخيره شود.

 پچکوردها، جامپرها و نساط اتصال (6-5-4

كه برای پچ كوردها مورد استفاده قرار می گيرد بایستی از یک نوع بنوده   جامپرها و كابل هایی

و یا از ورژن باالتر از آن باشد. نظر به گوناگونی انواع كابل ها، اتصال سخت افنزاری تجهينزات   

 كوردها توصيه نمی شود. تست، ترمينه كردن پچ

 اهم 75كابل كواكسيال  (6-6

 شعاع خمش (6-6-1

كواكسنيال نبایند كمتنر از مينزان توصنيه شنده توسنط        حداقل شعاع خمش برای كابل های 

 برابر قطر  10اع خمش بایستی توليدكننده باشد اگر هيچ توصيه ای ارائه نشده است حداقل شع

 كابلی كه زیر بار كششی قرار دارد، باشد. برابر قطر 20بار كششی و كابل در شرایط بدون 

 نيروی كشش (6-6-2

ل به سایز و جنس هادی مركنزی آن بسنتگی دارد.   حداكثر نيروی كششی، برای كابل كواكسيا

قویتر از كابل بدون روكنش اسنت نينروی كششنی      (CCS)كابل كواكسيال با پوشش استيل 

 تجاوز كند. 10نبایستی از جدول شماره 

 

Table10 – Pulling Tension Guidelines for Coaxial Cables 

Series 11 Series 6 Center Conductor 

667 N (150 lbf) 334 N (75 lbf) CCS 

356 N (80 lbf) 178 N (40 lbf) Copper 

 

NOTE – When pulling a combination of different types of cable, limit the 

                 pulling tension to that of the minimum strength cable. 
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 DDخروجی كابل كواكسيال و كانکتور  (6-6-3

الزامات انواع كابنل   11باشد جدول  Fنوع باید از ان خروجی  كانکتور و DDدر  كابل كواكسيال

 و كانکتورهای تركيبی متناسب با آن را نشان می دهد.

 

Table11 –Coaxial Cables and Connector Type USE 

Patch/Equipment Cord 
Connector 

Type 

Outlet 

Cable 

Backbone 

Cable 
Cable Type 

Yes F NO NO Series 59 

Yes F Yes Yes Series 6 

NO F Yes Yes Series 11 

NO F or N NO Yes Hard-Line 

 

 دیگر دستورالعمل های نصب و راه اندازی (6-6-4

كابل اضافی باید در هر خروجی )پریز( ذخيره گردد فضای كنافی بنرای كابنل     mm 20حداقل 

 ی دیوار تعبيه گردد.)افت برگشتی( در رو SRLذخيره شده به منظور جلوگيری از 

 كابلکشی فيبر نوری (6-7

 كابل ساختمان و پریز (6-7-1

پریزها و كابل های فيبر نوری ساختمان نبایستی شعاع خمش كمتر از آنچه توليدكننده توصيه 

كُر برای پریز و یا كابلکشی سناختمان اسنتفاده    4و  2كرده است داشته باشد. كابل های فيبر 

 كمتننننننر از مننننننی شننننننود و نبایسننننننتی دارای شننننننعاع خمننننننش   

mm 4/25  كُر در مسيری كه نصب می شوند  4و  2تحت شرایط بدون بار باشد. كابل های فيبر

 mmقرار می گيرند نباید شعاع خمش كمتر از  N 222 حداقلهنگامی كه زیر یک بار كششی 

 داشته باشند. 8/50
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وليدكننده شعاع خمش كابل های فيبر نوری زیرساخت نبایستی از ميزان توصيه شده توسط ت

یسنتی  بيشتر شود. اگر هيچ توصيه ای در این زمينه وجود نداشته باشد شعاع خمش كابنل نبا 

برابر قطر خارجی كابنل هنگنامی كنه هنيچ بنار       10یا تحت كشش كابل  برابر قطر 15بيشتر از 

 كششی روی آن وجود ندارد، باشد.

 اتصال (6-7-2

 2متنر ازكابنل    1قرار گيرد و حنداقل  پایانه خروجی فيبر نوری بایستی در یک جعبه یا براكت 

 بافر فيبر نوری برای ترمينه كردن نهایی الزم است. 2رشته ای فيبر نوری یا 

 سخت افزار اتصاالت (6-7-3

های مربوطنه در ابتندا و   نشان دهنده نگونگی اتصال رشته فيبرهای نوری و كانکتور 12شکل 

 ر می باشد.انتهای مسي
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 رهای نوری و كانکتورهای مربوطه در ابتدا و انتهای مسير: نگونگی اتصال رشته فيب12شکل 

 MTSنشان دهنده نگونگی اتصال رشته فيبرهای نوری و كانکتورهای مربوطه بنين   13شکل 

 و خروجی كابل های فيبر نوری را نشان می دهد. MDU-TRو 

 

 

 

و خروجی  MDU-TRو  MTS: نگونگی اتصال رشته فيبرهای نوری و كانکتورهای مربوطه بين  13شکل 

 كابل های فيبر نوری

 كابل های سيستم امنيتی (6-8

 مکان تجهيزات (6-8-1

مکان مناسب سنسورها و تجهيزات باید در جایی قرار داده شود كه بهترین پاسخ و عملکرد را 

با توصيه توليدكننده در محل مناسب و  جهت به حداقل رساندن آالرم های كاذب داشته باشد

ها و كابل های انتهایی باید عالمت گنذاری شنود و بعند از فناز     نصب گردد. محل نصب سنسور

نهایی ساختن ساختمان، سنسورها و آشکارسازها نصب گردد. كابنل هنای دوربنين حفناظتی     

 بایستی در یک جعبه بعد از نصب دوربين ترمينه گردد.
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 پنل امنيتی (6-8-2

بایستی  تابلوه باشند. شدمتصل زمين دارای اتصال تمامی كابل ها بایستی به یک تابلوی آالرم 

در Standby (UPS)یک باتری .ميبایست ولتاژ پائين مجهز باشد  مولدیا یک  ACبه یک برق 

یک خط تلفن كه اولویت انتسال آالرم امنيتی  تامين نمایدهنگام قطع برق نيازمندیهای الزم را 

 برعهده دارد برای كنترل سيستم االرم امنيتی مورد نياز است.را 

 را نشان می دهد. RJ-31Xنشان دهنده اتصاالت كانکتور  14شکل 

 

 

 

 RJ-31X:اتصاالت كانکتور  14شکل 

 كابل های كنترلی (6-8-3

محل قرارگيری تجهيزات كنترلی بایستی مطابق با ضوابط و مسررات كاربردی باشد مکان نصب 

سنسورها و ترموستات ها بایستی عالمت گنذاری و در فناز نهنایی سناختمان نصنب گنردد.       

 توليدكنندگان بایستی به طور كامل دستورالعمل های نصب را ارائه دهند.

 كابلکشی سيستم صوتی (6-8-4
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نصب كابلکشی صوتی پس از نصب كابل های برق بایستی نننان باشند كنه محنل اسنپيکرها      

 هماهنگ با دیگر اجزاء به كار رفته باشد.)نور، المپ، ...(

 كدبندی سيم ها (6-8-4-1

كدبندی شده باشند یا دارای پالریتنه مناسنب بنه جهنت     کر بایستی يتمامی كابل های اسپ

اطمينان از ارتباط صحيح هادیهای سياه و قرمز معموال  استفاده می شوند هادی قرمنز بنرای   

 قطب مثبت و هادی سياه برای قطب منفی استفاده می شود.

 

  الزامات تست ميدانیالزامات تست ميدانی  ((77

 كابلکشی ارتباط )صدا، دیتا، تصویر، حفاظتی، صوتی و كنترلی( (7-1

د بنرای اطميننان از سنالمت    نعمليات ساختمانی ممکن است دنار خرابی شنو خالل در كابل ها 

 كامل نياز به تست های مشروحه ذیل می باشد.

  تست ظاهریتست ظاهری*  *  

 تائيد اجرای كابلکشی مطابق نسشه 

  كابل های مسیعملکرد تائيد 

 تائيد عملکرد كابل های مسی و فيبر نوری جهت دیتا 

 زوج یا فيبر نوری با یک سر كانکتور استفاده می كنند. 4ابل مسی كابل های دیتا از ك 

 تست ظاهری (7-1-1

  ری می تواند شامل موارد زیر باشد:ری می تواند شامل موارد زیر باشد:تست ظاهتست ظاه

 آسيب آشکار به كابل 

 قطعی كابل یا كانکتور از تجهيزات 

 شعاع خمش نامناسب 

 طول اضافی كابل 

 تست اجرای كابلکشی (7-1-2
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  مرحله صورت می گيرد:مرحله صورت می گيرد:  22تست اجرای كابلکشی در تست اجرای كابلکشی در 

 چ كاریگرحله اول:  بيش از نصب عایق )داكت و یا لوله های مسير( م

( 7-5-2مرحله دوم:  پس از نساشی و فاز نهایی كابلکشی برای تست كابل كواكسيال به بخش )

 مراجعه شود.

در  Twisted-Pairبرای تائيد عملکرد اجرایی كابلکشی موارد زیر بایستی در تست كابل های 

 نظر گرفته شود.

 كابلکشی نسشه 

 طول اضافی 

 پيوستگی مسير 

 اتصال مسير 

 )انواع جا به جایی سيم ها )هر گونه سيم كشی اشتباهی 

 

 كيفيت كابل ها (7-1-3

  تست كيفيت كابل به دو صورت انجام می پذیرد:تست كيفيت كابل به دو صورت انجام می پذیرد:

 بوسيله ابزار آزمون 

    به وسيله تجهيزات نصب شده در شبکه )عملکرد مناسب تجهيزات نصب شده شبکه نشنانگر كيفينت

 ی باشد.(كابل م

 ویژكيهای عملکردی (7-1-4

 كابلکشی مسی (7-1-4-1

نشان دهنده پيکربندی تست كابلکشی داخل ساختمان است و عملکرد مناسنب   16و15های  شکل

ایننن لينننک نشننان دهنننده كيفيننت كابننل و كابلکشننی انجننام شننده اسننت در اسننتاندارد    

ANSI/TIA/EIA-568-B.1,B.2 .جزئيات ونحوه تست مربوطه آمده است 
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 : پيکربندی تست كابلکشی داخل ساختمان15شکل های 

 

 

 

 

 : پيکربندی تست كانال16شکل های 

 

و ساختمان ننند طبسنه در اسنتاندارد     ddجزئيات شناسایی و ثبت مشخصات كابل، پریز، 

 ANSI/TIA/EIA-606-A .آمده است 

 

 

IN-214 
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 )ضميمه الف(

 انواع داکتها و کانالکشی داخل ساختمان 

 --------------------------------------------- 
داكتها و كانالکشی داخل ساختمان به منظور ایجاد یک بستر امن برای كابلکشی جهت سرویسنهای بنرق ،   

مخابرات، سيستمهای امنيتی و ارتباطی داخل ساختمان بکار ميروند و به سه بخنش شنامل كانالکشنی در    

شده كه در این قسمت به تفصيل به مشخصنات   كف، كانالکشی روی سسف و كانالکشی رو كار تسسيم بندی

 فنی آنها ميپردازیم.  
 الف( سيستمهای كانالکشی در كف:

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

 سيستم كانالکشی در كف كاذب: -1

 

 ساختار اسکلت ساختمان در سيستم كانالکشی كف كاذب به دو صورت ذیل ميباشد:

 كف بتنی عميق: -الف

تم كف بتنی فرورفته، ميبایست در زمان اجرای ساختمان حفنره ای بنه عمنق الزم جهنت نصنب      در سيس

 سيستم كانالکشی در كف بتنی، پيش بينی و تعبيه گردد.

 كف بتونی با عمق كم: -ب

در جایی كه كف بتنی با عمق كم به كار رفته و یا عمق فرو رفتگی برابر با ارتفاع مورد نيناز نصنب سيسنتم    

در كف نيست، ميبایست تمهيداتی برای ایجاد پله  با ارتفاع مناسب توسط سيستم كنف كناذب   كانالکشی 

 انجام گردد.

 رو  طراحی:

محفظه كابلکشی: سيستم كانالکشی در كف ميبایست متناسب با ظرفيت كابلها و نوع سرویس مورد نياز 

خروجيها در یک محدوده طراحی گرددو ظرفيت تعدادمشخصی از كابل به جهت ارائه سرویس الزم به 

 سرویس را داشته باشد.
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محفظه كابلکشی نباید در نواحی پر رفت و آمد یا جایی كه ممکن است برای ساكنان ایجاد مزاحمت نمایند  

 ،نصب گردد.

باشد و حداقل سطح مسطنع كنف كناذب )در     cm 2حداقل ارتفاع روی مسير كانالکشی تا كف كاذب  باید 

 ميباشد.   cm² 6.5سرویس بخش تساطع(در هر محدوده 

 باشد. cm 30الی  cm 15در اطاق توزیع ارتفاع كف بتنی  تا كف كاذب ميبایست بين 

توجه:زمانی كه از سينی كابل یا دیگر تجهيزات عبور كابل استفاده می گردد ميبایست ارتفاع سينی تا كف 

 در نظر گرفته شود. cm 20 بتنی

 سطح سيستم كانالکشی را نمایش ميدهدحداقل فاصله كف كاذب با   تصویر زیر

 

مدیریت در نيدمان فيزیکی كابلهایی  كه در سيستم كف كاذب قرار ميگردند احتمال اسيب دیدگی كابنل  

را كاهش داده و باعا بهبود عملکرد كابل در زمان عمر مفيد ان ميگنردد و در مسنيرهای مركنزی جهنت     

كف كاذب نصب ميگردند. ،مدیریت در نيدمان فيزیکنی  كاهش اسيب دیدگی و یا كاهش عملکردكابلها در 

كابل مانند قراردادن كابل در مجرا،قراردادن كابل در سينی كابل با استفاده از نگهدارننده هنای ناپيوسنته    

)شامل ستونهای نگهدارنده سينی از سسف و كف،پایه ركاب (می توانند برای مدیریت فيزیکی كابنل منورد   

 استفاده قرار گيرند.

ح پيکربندی سيستم كف كاذب باید قبل از نصب هر گونه تجهيز یا كابلکشی مخابراتی بررسی و تعينين  طر

 شود.



 

 

 

 «47» 

سيستم كف كاذب باید مجاور به اتاق های توزیع یا محفظه های توزیع باشد. ودر غينر اینصنورت از دیگنر    

 رو  های ارتباطی استفاده گردد.

كابل در كفهای كاذب شامل سينی و مجرای كابنل در ذینل   همانطور كه اشاره گردید دو سيستم محافظتی 

 مورد بررسی قرار ميگيرند:

 ( سينی كابل:1-1 

% در نظر گرفته می شنود و در  25در محاسبات اوليه طراحی برای ابعاد سينی های كابل نسبت اشغال كابل، 

 % تجاوز نماید.50نهایت نباید از 

 روی هم انباشته شوند. cm 15تفاعی بيشتر از كابل های نصب شده در یک مسير نباید در ار

 

 را نمایش ميدهد 5.5mm% پر شدگی برای كابل با قطر 50در حالت كابل  ینيس تصویر زیر یک

 

 

را پشنتيبانی    mm 5/5عدد كابل با  قطر  500كه  cm 7.5حداقل عرض یک سينی كابل به عمق   -1مثال 

 ميکند، نسدر است؟

 {=   مساحت سطح مسطع یک كابل     π)قطر كابل(  ²/}  4                            

mm² 11873  =4{/²  (5/5)  14/3   500 مساحت سطح مسطع   =  }كابل            500 
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mm² 11873  =7.5   عرض 25/0  عمق  =  عرض 25/0  (25=  )درصد اشغال% 

mm    633 حداقل عرض سينی  = 

 

می تواند قنرار   cm 30و عرض mm 50كه در یک سينی با عمق  mm 9بل  با قطرحداكثر تعداد كا -2مثال 

 داده شود نسدر است؟

mm² 7500  =50  300  5/0  (  مساحت قابل استفاده سينی50=  )درصد اشغال% 

mm 64  =4{/9²  14/3  = }4  {/²  )قطر كابل( π    مساحت یک كابل  =  }            

 مساحت یک كابل /مساحت قابل استفاده سينی كابل  =   حداكثر تعداد كابل ها       =  7500/ 64عدد = 117

 

 نگهدارنده:

در طول مسير برای مهار كابلها از نگهدارنده استفاده ميگردد و فاصله نگهدارنده های كابل بایندبر اسناس    

 گردند. حداكثر ظرفيت  تحمل بار)مورد توصيه سازنده نگهدارنده( در یک طول مشخص تنظيم

 *دو رو  اصلی برای نگهدارنده وجود دارد:

 ركابهایی كه بر روی دیوار نصب ميشوند)پيوسته(-الف

 طناب ها یا ميله هایی كه از باال و یا پایين ساپورت می شوند.)ناپيوسته(-ب

 نگهدارنده پيوسته: -

ر باشند. بننابراین اتصناالت    نگهدارنده های سينی كابل باید در جاهایی قرار بگيرند كه در عمل امکان پذی

از هنر   cm 60فاصله بين دو نگهدارنده قرار داده شوند و نگهدارنده بایند در فاصنله    ¼سينی كابل باید در 

 نصب گردد.   طرف نسبت به یک خم یا تساطع

داخل سيستم های نگهدارنده كابل، نباید برجستگی های تيزی كه سبب آسيب رسنيدن بنه كابنل گنردد     

اشد. زوائدنگهدارنده و نساط اتصال كه در داخل سينی كابل قرار دارند باید با یک پوشش ننرم  وجود داشته ب

 و صاف احاطه شوند تا كابل كشی بدون آسيب فيزیکی انجام گردد.
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نصب كابل های مخابراتی در سينی كابل ،نباید ازحد اكثر مجاز درصد اشغال فضنای كاننال تجناوز نمایند.     

ه عنوان نردبان یا گذرگاه استفاده شوند. سينی ها باید با یک مانعی برای جدا كردن سينی های كابل نباید ب

 فيزیکی كابلها به تناسب عملکرد الکتریکی یا مخابراتی تسسيم بندی شوند.

 كابننل هننای مخننابراتی و برقننی در جایگنناه مخصننوص خننود نصننب شننوند. حننداقل فضننای دسترسننی 

cm 30  حفظ گردد و باید اطمينان حاصل شنود كنه دیگنر مهلفنه هنای      باید روی سينی كابل ایجاد شده و

 ساختمانی مانند )داكت های تهویه هوا( دسترسی را محدود نکند. 

 نگهدارنده ناپيوسته :-

بيشتر باشد. این نگهدارنده ها برای جا دادن سنریع و  بنر    m 5/1فاصله نگهدارنده های ناپيوسته  نباید از  

 بل ها، انتخاب می شوند.اساس حدود وزن و عملکرد كا

ميله ها ، سيم ها بمنظور نگهدارنده كابل تا وزن مشخصی مجاز به استفاده هستند . ميله ها یا سنيم هنایی   

 كنننننه در حنننننال حاضنننننر بنننننه منظنننننور هنننننای دیگنننننر بنننننه كنننننار گرفتنننننه 

 شده اند نباید به عنوان نساط اتصال یا نگهدارنده های ناپيوسته استفاده شوند.

 5/1( به همراه بستها و نگهدارنده هایی با فاصله 24AWG-UTPزوجی ) 4تایی كابل  16توجه: یک دسته 

 ميباشند. kg/m 1تا  7/0متردارای وزنی در حدود 

 (:Conduitمجرای كابل) -(1-2

سيستم های كانالکشی در كف به دليل این كه معموال  در بتن دفن می شوند انعطاف پذیر نيستند و استفاده 

 نعطاف پذیر هم توصيه نمی شود از لوله فلزی ا

 یکننننننی از محصننننننوالت متننننننداول، ميکننننننرو داكننننننت ميباشنننننند كننننننه     

( هستند و می توانند پس از نشانه گنذاری مناسنب   Racewayگذرگاه های غير فلزی در یک مسير كانال)

برای نصب كابل ها به منظور تسهيل در جایگذاری كابلها برای نيازهای فعلنی و اتنی منورد اسنتفاده قنرار      

 رند.گي

 دستورالعمل طراحی:

 در بين نساط اتصال باشد. m 30طول لوله نباید بيش تر از  -1
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درجه داشته باشد و اگر در بخشی نياز به گنرد    90خمش  2هيچ كدام از بخش های لوله نباید بيش از  -2

 (در ان منطسه نصب گردد. Pull Boxدرجه باشد ميبایست یک محفظه كابلکشی)  180

برابر قطر داخلی باشند. وبنرای    6یا كمتر، حداقل شعاع خمش باید  cm 5هایی با قطر داخلی  برای لوله-3

برابر قطر داخلی باشد.محل خم ها  10، حداقل شعاع خمش ميبایست cm 5لوله هایی با قطر داخلی بيش از 

ثر نامطلوب بر روی ( باشد تا در هنگام كابلکشی اkinkدر لوله باید بدون هر گونه ناهمواری و پيچ خوردگی)

 كابل ایجاد نگردد.

 نيروی كابلکشی :

 نيروی كشش در هنگام نصب كابل نباید از اندازه تعيين شده تجاوز نماید .

 .فاكتورهای تاثير گذار در تعيين نيروی كشش كابل  شامل موارد زیر هستند:

 وزن كابل -5 جنس روكش كابل، -4مکان وميزان خم ها،  -3طول لوله،  -2اندازه لوله، -1

 مواد ضد حریق -10جهت كشش،  -9ماده روان ساز،  -8جنس لوله،  -7تعداد كابل،  -6

 تعيين اندازه ميکرو داكت با قطر كابل و نيروی كشش الزم برای كابلکشی موفق رابطه مستسيم دارد.

فشار كششی كه حدنيروی كشش براساس استحکام لوله و كابل تعيين می شود. مکان خم ها و طول لوله بر 

بر كابل اعمال می شود تأثير خواهد گذاشت. برای مثال كشيدن كابل در یک مسير می تواند نيروی كشنش  

N 2700  1350را داشته باشد در حالی كه در جهت مخالف آن نيروی N . را الزم داشته باشد 

ند. باید در انتخاب مواد روان توجه:نيروی كشش كابل با استفاده از مواد روان كننده می تواند كاهش پيدا ك

كننده مناسب دقت گرددكه با تركيبات روكش كابل سازگار باشد و ایمنی، نرب بودن، عندم نسنبندگی،   

 پایداری و سرعت خشک شدن آن ،در نظر گرفته شود.

 (:Pull boxكابلکشی) محفظه

 :قرار ميگيرد استفاده محفظه كابلکشی در موارد زیر مورد

   نصب كانالشناسایی و الف(  

  طناب برای كشيدن كابلب( نصب 
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اجرای كابل در مسير دیگر)این عمل معموال برای كابنل بنا قطنر    و سپس داخل محفظه  كابل به  دنيج( كش

  مجاز ميباشد(.  mm 64 كمتر از

 

 محفظه كابلکشی: ی و قرار گيریدستورالعمل طراح

 گردد كاذب ثابتو كف سسف  یفضا  در دیباهمچنين  ،در دسترس باشد یبه آسان دیبا محفظه-

 متر داشته باشد30كانالهای متصل شده ،طول بيش از  -

 درجه در مسير وجود داشته باشد 90بيش از دو خم  -

 درجه در طول مسير 180یک خم  وجود-

 

جایگزین مسيرهای دارای انحنا  دیباو ن رديقرار گ كانالکشیاز  ميمستسبخش  کیدر  دیبا محفظه كابلکشی

  و انتهای كانالها در جعبه كابلکشی باید با هم همسطح باشند.رددگ

 

( بنه عننوان پرینز    7)جندول صنفحه    35در برخی نساط ممکن است ازجعبه كابلکشی با سایز كنونکتر از  

 نيزاستفاده گردد   

 

اد اگر محفظه كابلکشی از قطعات فلزی تشکيل شده باشد ميبایست از سيستم اتصال زمين )متناسب با ابع

 و توانایی محفظه(استفاده گردد.
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 ( باید مطابق جدول ذیل باشدPull boxابعاد محفظه كابلکشی)                                                                       

:    

 

 نحوه اجرای كانال به سمت پریز:

 پریز سرویس دهد. 3هر كانال خارج شده از اطاق توزیع، نباید به بيش از 

 اندازه كانالها از سمت دورترین پریز به سمت اتاق تجهيزات به تدریج افزایش می یابد.

 

 

 

 

 

 

عرض پنيش بيننی   

شننده بننرای لولننه  

 (mmاضافی)

 ابعاد -(inسایز تجاری) (mmعرض) (mmطول) (mmعمق)

51 

76 

102 

127 

152 

152 

152 

203 

76 

76 

102 

102 

127 

127 

152 

203 

406 

508 

686 

914 

1067 

1219 

1372 

1524 

102 

152 

203 

203 

254 

305 

305 

381 

27(1) 

35        (  1 -¼) 

41(  2 -½) 

53(2) 

63(  2 -½) 

78(3) 

91(  3 -½) 

103(4) 
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 نحوه اتصال لوله ها:

سنانتيمتر بناالتر از    5/7تا  5/2انتهای كانالهایی كه به اطاق توزیع و یا نساط اتصال ختم ميشوند ميبایست  

باعا ميشود در هنگام ساخت و سازو بتن رینزی مایعنات بنه داخنل      و این عمل. سطح كف اتاق قرارگيرند

 داكت نفوذ نکرده و منجر به گرفتگی لوله نگردد.

 

 ی:نصب و راه انداز

در صورت استفاده از كانالهای فلزی ،ميبایست مورد پليسه زدایی قرار گيرند و در انتهای انها بوشنن نصنب   

 .نصب گرددگردد.طناب مخصوص كشش ميبایست در كانالها 

رابطهای بين دیوارهای ساختمان و ستونها و سسفها و كفها ضمن پنهان بودن و داشتن شرایط مناسب بنرای  

 محافظت كابل ميبایست شرایط دسترسی به جعبه كابلکشی را نيز فراهم نمایند.

 رابطها ميبایست در كمترین عرض متناسب با منطسه سرویس گيری طراحی گردند.

روجيها ميبایست متناسب با ابعاد ساختمان و فضناهای موجنود در ان ،در طراحنی شنبکه     تعداد و مکان خ

 پيش بينی گردند

و مکانهای خروجيها باید طوری در نظر گرفته شود كه در راهرو و محل ایستادن و ..  نبنوده و ایجناد منانع    

 ننماید.

 درصد اشغال مسير:   

% تجاوز نمایند و محاسنبه ان از مجمنوع سنطح مسطنع      40درصد پر شدن  فضای مسير عبور كابل نباید از 

 كابلها، بخش بر سطح مسطع كانال بدست مياید.

تعداد تساطعهنا و  –مسير مارپيچ عبور كابل –این مسدار ممکن است تحت تاثير متغيرهای شعاع خمش كابل 

 فاصله بين پریزها و كانکتورها تغيير یابد  

 ست مطابق محدودیت های مسير كانال در نظر گرفته شوند.ترجيحا كابلهای منصوبه در اینده ميبای
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 كانال                   حداكثر ميزان قرارگيری كابل در یک                   

ميزان پر شدن كانال بر اساس قطر كابلها و فضاهای خالی بين انها و همچنين كابلهایی كه ممکن اسنت   –*

در ینک محنل عبنور بنا      mm 5.5 ردد .در شکل فوق ،كابلهای با قطردر اینده عبور داده شوند تنظيم ميگ

 نشان داده شده است  ²mm 645سطح مسطع 

پریز برای هر انشعاب مسير تغذیه كننده خروجيها ميبایست حد  3انشعاب فرعی به همراه  4با فرض وجود 

اینن مسناحت بنا فنرض      راداشته و تا حد امکان به طور مستسيم اماده سازی شوند و mm²  950اقل عرض 

 % تعيين شده است. 33عبور كابلهای معمولی بادرصد پر شدگی 

با توجه به اینکه انشعابات پریزها ممکن است از باال یا پایين تغذیه شوند لذا ميبایست عرض كانالها در بناال  

 و پایين به طور ثابت حفظ گردد.

بنه لحناا اطميننان بيشنتر در اجنرای       دركابلکشی به رو  كشيدن ،در مسيرهای انشعابی بهتنر اسنت  

 عمليات،ازتعداد كابلهای كمترو یا كابلهای با قطر كمتر نسبت به ظرفيت اصلی و مجاز مسير استفاده گردد.

 كابلکشی به رو  كشش فسط در شرایطی مجاز است كه كانالها از سطح ،قابل دسترس نباشند.

 گردد كه به مسير اصلی مرتبط هستند. مسيرهای خروجی باید طبسه بندی شده و اطمينان حاصل
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 شعاع خمش درمسيرهای فرعی:   

قوانين ميزان شعاع خمش در لوله های فرعی و نساط غير قابل دسترس و هر جنایی كنه در اثنر كابلکشنی     

ممکن است تحت فشار قرار گيرد باید رعایت شده وحداقل ميزان شعاع خمش نباید از شرایط تعيين شنده  

 ماید :ذیل تجاوز ن

  TIA-568-C0حد تعيين شده در استاندارد -

 ميزان تعيين شده توسط سازنده-

- cm 5/2 

كابلهای تركيبی ممکن است نياز به شعاع خمش بيشتری داشته باشنند.كابلهای تركيبنی معمنوال طراحنی     

حنداقل  ميشوند برای اینکه در مسيرهای خوشه ای به سمت پریزها انشعاب یابند و طراح باید در خصنوص  

 شعاع خمش این كابلها با توليد كننده هماهنگی نماید.

 

 كاهش ظرفيت مسير در خمها: 

مسطع قابل استفاده كابلکشی در پيچها و مسير های فرعی كاهش می یابدو كارخانه سازنده مجنرای كابنل   

 ميبایست ميزان شعاع خمش در پيچها و تساطعها را اعالم نماید

 

 

 فاصله از كابلهای برق:

سير كابلهای برق معموال با مسير كابلهای مخابراتی در سسفها و كفها و فواصل دیوارها منوازی ميباشند در   م

 بيان شده است. 4-6ننين مواردی ميزان فاصله الزم باید رعایت شود و الزامات ان در بند 

 در مسيرهای فلزی نند كاناله ، تسسيمات كانالها باید دارای اتصال زمين باشد.

 

 

 

 

 



 

 

 

 «56» 

 

 :(Under Floor Duct System)سيستم های داكت كشی زیر كف  (2 

 

 :سيستم های داكت كشی یک طبسه و دوطبسه ،تک و نند كاناله -(1-2

هر یک از سيستم های یک طبسه و دو طبسه شامل مجرای كابل تک كاناله یا نند كاناله هستند. داكت های  

 باشنند و بایند بنا ینک جنداره بتنونی بنه ضنخامت         تک كاناله می توانند اندازه هنای مختلفنی داشنته   

mm 25 .از هم جدا شوند، در حالی كه در مجراهای نند كاناله، كانال ها با پارتيشن از هم جدا می شوند 

 

(اجنازه تغيينرات در مسنير را منی دهنند و       Trench Ductجعبه های كابلکشی و داكت های مركنزی)  

 نند.دسترسی برای كشيدن كابل را فراهم می ك

 

داكت مركزی، یک كانال با سطح مسطع مستطيلی است كه برای ارتباط دادن اتاق توزیع با محل پریزهنا در  

( بنرای  Feeder Duct سيستم های زیركف مورد استفاده قرار می گينرد عننوان داكنت  تغذینه كنننده)     

 سيستم های مجرای تک كاناله یا نند كاناله به كار برده می شود.

 

ی كه كابل در انها كشيده می شود باید واشربندی شوند ،داكتهای عمودی نباید عرض بزرگتنر  همه مجراهای

نيست و یا با دیگر روكنش هنای    mm 3.1داشته باشند و باید با  كفپو  كه ضخامتش كمتر از  mm 103از 

 كف پوشش داده شوند. 

 



 

 

 

 «57» 

 

 یک سيستم كانالکشی زیر كف را نمایش ميدهد تصویر فوق

 

کلتبندی كف ساختمان بر روی انواع سيستم های داكت زمينی كه منی تواننند در كنف نصنب     ساختار اس

 شوند، تأثير دارد و عمق كلی بتنون و رو  ریخنتن آن، انتخناب سيسنتم داكنت داخنل كنف را تعينين        

 خواهد كرد. در این سيستم دو رو  بتن ریزی وجود دارد:

 

 بتن ریزی یک مرحله ای: -

کپارنه بتون )تک مرحله ای(، نسطه ميانی سيستم داكنت در حالنت معمنول در    در رو  ریخته شدن ی -1

 پنایين تنر از   mm 25نسطه ميانی كف بتونی قرار می گيرد. سنطح روینی سيسنتم داكنت بایند حنداقل       

 سطح باالیی كف بتنی قرار گيرد. 

بایند بنه سنطح    برای  ثابت نگهداشتن ارتفاع سيستم داكت زمينی در داخل كف بتنی، داكت زميننی    -2

 پایين)تيرنه ها( مهار گردد.
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 بتن ریزی دو مرحله ای: -

در ریز  دو مرحله ای بتون، سيستم داكت زیركف ،روی كف بتنی اوليه نصنب منی شنود، در نتيجنه        -1

 ریز  دوم،مستسيم داكت را در بر می گيرد.

گيری كابل های سرویسهای دیگر سيستم داكت زیركف باید طوری قرار گيرد كه ازتداخل با محل قرار    -2

 جلوگيری گردد.

زمانی كه از قطعات بتون پيش ساخته برای ساخت سسفها  استفاده می شود، سيستم داكنت بایند در       -3

پایين تنر از سنطح روینی      mm 25داخل قطعه بتونی به طوری قرار گيرد كه  سطح  سيستم داكت حداقل 

يش ساخته باید بگونه ای باشد كه امکان وجود خمنش هنا را بنرای    قطعه بتونی باشد و سطح قطعه بتونی  پ

 سيستم داكت زیر كف فراهم نماید.

 اجرای سيستمهای داكت یک طبسه و دو طبسه در رو  بتن ریزی یک و دو مرحله ای:-

قبل از عمليات بتن ریزی داكتهای پيش ساخته به نحوی تنظيم ميشوند كه فاصله انها تا سطح اتمنام بنتن   

باشد و داكتها به محل تيرنه ها متصل شده و ثابت گردند و نساط جعبه اتصال یا دسترسی  mm 3-9 زیری

 به نحوی پوشيده شوند كه پس از بتن ریزی كامال قابل بهره برداری باشند

داكتها ميبایست با كف نهایی قبل از بتن ریزی تراز گردند و مجراهای داخلی داكت و و اشرها ،اماده سنازی  

 ه و محل مجراهایی كه ممکن است در هنگام بتن ریزی دنار گرفتگی شوند كامال مسدود گردند .شد

پيچها به جهت جلوگيری از زنگ زدگی رنگ ميشوند و پارتيشنها به جهت ایجناد جندایی در سرویسنهای    

  مختلف نصب ميگردند.

 

 رو  طراحی:

 محاسبه ظرفيت داكت : -1

دستگاه وجنود دارد و   3ز با در نظر گرفتن اینکه در هر محدوده سرویس برای تعيين ظرفيت داكت مورد نيا

مساحت سطح مسطع داكت زميننی بنه ازاء هنر     650mm²باشد ،باید حداقل  10m²هر محدوده سرویس،  
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بيشنتر   3محدوده سرویس در نظر گرفته شود. در جایی كه تعداد دستگاه ها در هر محندوده سنرویس از   

سرویس بزرگتر از این قاعده باشد، اندازه ها مطابق آن باید افزایش پيدا كنند. هنر  باشد یا وسعت محدوده 

 محدودیت یا كاهش ظرفيت كابل در تساطع ها و پيچ ها باید در محاسبه ظرفيت داكت لحاا شود.

 رو  تعيين اندازه و مشخصات كانال:  -2

كه در ابعاد مسير تاثير گنذار هسنتند ،   عامل ذیل  4رو  دیگر برای تعيين اندازه و مشخصات كانال شامل 

 ميباشند:

 ناحيه ای كه سرویس داده می شود.-

 تعداد پریزها در آن ناحيه-

 اندازه و تعداد كابل ها-

 تغييرات احتمالی محل قرارگيری پریزها-

در ادامه یک نمونه محاسباتی برای ظرفيت داكت توزیع با در نظنر گنرفتن فرضنهای ذینل بندین صنورت       

 :ميباشد

 m 6/1فاصله مركز به مركز داكت برابر با  -

 m 24طول داكت -

   m2 6مساحت محدوده سرویس  -

 كابل در هر محدوده سرویس 3ميزان نياز -

 طرح مختلف بدون برداشته شدن كابلها 3و امکان نصب و پياده سازی در  mm 5/5قطر كابل  -

 24 6/1  =m2 38طول داكت =   ها  مساحت ناحيه تحت پوشش سرویس = فاصله مركز به مركزداكت

  6/38=6مساحت هر محدوده سرویس

                      ورد نيازتعداد طرح های مختلف مورد نياز برای نصب *تعداد كابل ها در هر  محدوده سرویس  *مساحت محدوده های سرویس =  حداكثر تعداد كابل های م

54    =3  3  6  ی مورد نياز=حداكثر تعداد كابلها 

mm² 1282 =4 {/² 5/5  14/3  34    = }4{/² )قطر كابل( π  54  مساحت  =  }عدد كابل 54 

mm² 3205  =4 .0/1282    =40 ( حداقل اندازه داكت                                        40كابل   =  )درصد اشغال كابل  54%/ مساحت% 
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ده( مشابه همين رو  است و پيشبينی و محاسبه این قسمت در طراحی محاسبه داكت مركزی )تغذیه كنن

 سيستم بسيار مهم است.  

 در ادامه یک نمونه محاسباتی دیگر برای ظرفيت داكت مركزی با فرض های ذیل بدین صورت ميباشد:

 m² 1000مساحت كل تحت پوشش سرویس -

 m² 10مساحت محدوده سرویس  -

 حدوده سرویسكابل در هر م 3وجود تعداد  -

 طرح مختلف بدون برداشتن كابل ها  3و امکان نصب  mm 5/5قطر كابل  -

 =   تعداد محدوده های سرویس  10/1000=   100

 اندازه مساحت محدوده سرویس 10

900  =3  3  100 حداكثر تعداد كابل ها  = 

mm² 21372  =4 /² 5/5  14/3  900     =4{/²  )قطر كابل(π *900   } عددكابل  900=  مساحت 

mm² 53430 =4 .0  /21372   =4 .0 كابل   =  حداقل اندازه داكت مورد نياز) با احتساب  900/ مساحت

 %(40فضای اشغال شده 

 

 طراحی و پيکربندی:

در  mm 1825-1520در ساختمان های اداری  و مسکونی ،داكتهای مركزی ميبایست با تعبيه فضای توزیع 

ند. فاصله سرویس دهنده)اطاق توزیع(باید به نحوی باشد كه امکان ارائه سرویس خنوب و  مركز طراحی شو

انعطاف پذیر را در انتهای مسير ایجاد نماید. مسيرهای مجاور با دیواره خارجی سناختمان بایند در فاصنله    

mm 600-450   ا توجنه بنه   از دیوارها و ستونها قرار بگيرند. پس از اجرای انشعابها، مسير داكت مركنزی بن

  تراكم  و مساحت محدوده ای كه نياز به سرویس دارد و محل قرارگيری اتاق توزیع ، تعيين ميگردد.

 

ساختار یک مسير داكت كشی مركزی در سيستم كانالکشی در كف كاذب وداكت كشی زیر  

 كف، ميتواند به یکی از اشکال ذیل باشد:
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 داكت زمينی خالی بامحفظه های كابلکشی  -

 ک داكت اصلی )ميکرو داكت (تک كاناله یا نند كاناله بهمراه محفظه های كابلکشیی  -

 داكت تک كاناله یا نند كاناله( Trenchسينی یا مجرای كابل در كف كاذب)   -

 m 18برای تسهيل در كابلکشی، طول ميکرو داكت های مركزی كه روی آن شماره گذاری شنده ، نبایند از   

بيشتر باشد. سيستم های داكنت   m 30تک كاناله یا نند كاناله نباید از  Trench¹بيشتر باشد. طول داكت 

 كشی زیركف باید به یک اتاق توزیع متصل شوند.

طرح و پيکربندی سيستم باید بنحوی باشد كه ضمن امکان برقراری ارتباط بين كابلهنا بنا محندوده هنای     

 اهم گردد.  سرویس گيرنده یا پریزها، امنيت فيزیکی كابلها نيز فر

                    داكت مركزی باید بتوسط تعبيه یک دریچه یا نصب یک زانو در لوله به اتاق تجهيرات

(Rome Equipment.متصل گردد )  

باید مجهز به پليت )صفحات قابل جابجایی (در تمام طول مسير باشد به طوریکه كه امکان  Trenchداكت  

 راحتی فراهم  نماید.قرار دادن كابل در آن را به 

به داكت انشعابی باید از كناره ها صنورت بگينرد. و    Trenchدر یک سيستم یک طبسه، دسترسی از داكت 

 اسننتفاده شننده و دسترسننی بننه  ) Duct headerدر سيسننتم دو طبسننه از یننک داكننت عمننودی)   

حفره هنایی بنرای   منشعب ميگردند. صفحات روكش باید دارای  Trenchداكت های توزیع از انتهای داكت 

 عبور داكت عمودی جهت ارتباط كف آپارتمان با داخل داكت باشند و با واشرآب بندی شوند.

 داكت تغذیه كننده مکمل:

در جایی كه داكت های مركزی به اتاق های توزیع نزدیک می شوند، از جهتی كه خنم هنای افسنی در فضنا     

تن فضای اضافی در محل نصب گنردد و اینن داكنت    با قابليت داش Trenchمورد نياز است. باید یک داكت 

 داشته و همچنين دارای پارتيشن برای جدایی كابلهای سرویسهای مختلف باشد. Lو  Tميتواند حالت 

 

 

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

 تطیلی و رو باز واقع در کف، برای ارتباط دادن اتاق تجهیزات به محدوده سرویس میباشدیک گذرگاه با سطح مقطع مس trenchداکت  -1
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 محفظه اتصال یا واحد دسترسی:

داكت نند كاناله باید پارتيشن بندی شنده تنا جداسنازی كابلهنای      trenchمحفظه كابلکشی در سيستم 

بتواند با سطح كف فضنای اطنراف   سرویس های مختلف به طور كامل امکان پذیر گردد وصفحه روكش باید 

 هم سطح شده و با استفاده از یک واشر به خوبی آب بندی شود.

 

 :(Under Cellular Systemكف سلولی)سيستم كانالکشی -( 2-2

كف سلولی یک سيستم كانالکشی دركف كه شامل مجراهای پيش ساخته برای كابلکشی مخابراتی و برقنی  

 نشان داده شده است.17و  16در شکل  صفحه  ای از این سيستمميباشد.  نمونه

 رو  طراحی:

هنای سنلولی در فضنایی بنه انندازه      های سرویس بنا قنرار دادن بخنش   سرویس دهی مناسب به محدوده

mm1220-1525   غيرسلولی امکان پذیر ميباشد.50سلولی و% از بخش50و با آرایش تركيبی % 
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 را نمایش ميدهندتصاویر فوق یک سيستم كف سلولی استيل 

 محاسبه ظرفيت سيستم: 

 بر اساس فرضهای ذیل مشخصات سيستم كف سلولی مورد نياز، پيش بينی و تعيين می گيرد:

 m²10وجود حداقل یک محدوده سرویس به مساحت -

)محندوده سنرویس    m²10)قابل استفاده جهت نصب سيستم كف سلولی( در هر  mm²650حداقل فضای  -

 شود.(در نظر گرفته مي

 پریز در هر محدوده سرویس   3قرارگيری -

در جایی كه تعداد دستگاههای سرویس گيرنده بيشتر باشد ميبایست فضای الزم جهت تساطع ها و پيچهنا   

 وتعيين داكتهای مركزی متناسب در نظر گرفته شود.

 رو  تعيين اندازه و مشخصات كانال:

مل نهار عامل ذیل كه در ابعاد مسير تاثير گذار هستند  رو  دیگر برای تعيين اندازه و مشخصات كانال شا

 ،می باشد:

 شود ای كه سرویس داده میناحيه -

 تعداد پریزها در آن ناحيه -
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 ها  اندازه و تعداد كابل -

 د( تغييرات احتمالی در محل قرارگيری پریزها

 در ادامه یک نمونه از محاسبات برای سلول های انشعابی آمده است: 

 ميباشد.m² 37دوده كلی سرویس مح -

 است . m²6محدوده وجود دارد كه وسعت هر یک 25/6در این فضا تعداد   -

و سنطح مسطنع  كابلهنا     mm538/5سه كابل برای هر محدوده سرویس مورد نياز است. قطر هنر كابنل    -

 از است.مورد ني mm²3/72ميباشد، و در مجموع برای هر محدوده سرویس سطح مسطع  mm² 1/24برابر

بار بدون برداشتن كابل های موجود تغيير مکان خواهند داد.بننابراین، تعنداد     3سرویس  محدوده 25/6 -

 است.75/18های سرویس بالسوه محدوده

ضنرب شنود، بنه     mm² 3/72محدوده سرویس باید در 75/18ظرفيت سلول مورد نياز طراحی شده برای 

% برای درصد  اشغال 40ظر گرفته شود. با استفاده از ضریب در نmm²1355عبارتی سطح مسطع كابلها باید 

 باشد. mm²3387فضای سلول، ظرفيت سلول توزیع برای این مسدار كابل باید حداقل برابر با 

-محاسبات سلولهای داكت مركزی نيز مشابه همين رو  هستند و برای طراحی سيستم بسنيار مهنم منی   

 ک داكت مركزی توجه نمایيد:باشند. به مثال ذیل جهت محاسبه فرضی ی

 است. m²744شود ای كه از اتاق توزیع سرویس داده میناحيه -

 محدوده سرویس وجود دارد. 100است .به عبارتی تعداد  m² 4/7های سرویس متوسط مساحت محدوده -

 برای هر محدوده سرویس مورد نياز است.  mm²3/72مانند مثال قبل ، سه كابل با سطح مسطع  -

توانند بدون برداشته شدن كابلهای موجود كابلکشی شوند بنابر بار می 3محدوده سرویس  100همينطور،  -

 محدوده سرویس در نظر گرفته شود. 300این باید 

تعيين  mm² 3/72محدوده سرویس در  300شود باید با ضرب ظرفيت داكت مركزی كه وارد اتاق توزیع می

% بنرای درصند اشنغال    40است كه با استفاده از ضریب  mm²21690لها شود، به عبارتی مساحت واقعی كاب

 در نظر گرفته شود. mm²54225فضای كانال، ظرفيت سلول داكت مركزی باید حداقل برابر با 
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 :طراحی و اطالعات پيکربندی

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

 مجراهای انشعابی در كف سلولی :-

 كمتر باشند.  mm 600 فاصله مركز به مركز خروجيها نباید از

-دستيابی به سلول خالی در كف از طریق ایجاد حفره در سطح بتون و بر  سطح باالیی سلول انجنام منی  

 شود.

 داكت مركزی  برای كف سلولی: سيستم-

  trenchگيرند كه صفحات كناور  های كف سلولی استيل یا بتونی مورد استفاده قرار میمركزی در سيستم

مركزی از مسير كفهای موزایيکی ،سنيمانی   trenchها باید قابل برداشتن باشد. زمانی كه در تمام طول آن

 كندباید به نحوی تعبيه شود كه براحتی مورد استفاده قرار گيرند.یا سنگ مرمر عبور می

 هریک از  سرویسهای مخابرات یا برق  باید به داكت عمودی جداگانه متصل گردد.

های مخابراتی و سلول وسنط بنه   ف  سه سلولی، دو سلول خارجی معموال به كابلبه طور مثال در سيستم ك

 شود.كابل برق اختصاص داده می

 سيستم داكت مركزی باید به اتاق توزیع ارتباط داده شود.

 های كف سلولی:نصب سيستم

ره بنرداری  سيستمهای كف سلولی و غيرسلولی باید به تيرنه های كف مهار گردند و بمنظور تسهيل در به

،قطعات پيش ساخته )پریزها و جعبه های كابلکشی(طبق طرح قبل از بتن رینزی در جنای خنود قرارمنی     

 گيرند.

ميلی متر است و برای ساختار سنلولی بتننی، اینن     64در ساختار كف سلولی استيل ، پوشش بتن معموال  

در خصنوص امکنان قرارگينری     ميلی متر است .بنابر این كف سلولی قبل از نصب بایند  38پوشش معموال 

 حداقل پوشش بتون در تمام نواحی آن بررسی گردد. 
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 داكتهای عمودی:

 های كف و واحدهای دسترسی نصب شود.داكت عمود باید باال و عمود بر سلول

 ها بوسيله نوار یا تسمه محکم و ثابت شوند. ها باید در محل سلولداكت

 كابلکشی باید انتهای كليه سلولها نشانه گذاری گردد. جهت جلوگيری از بروز اشتباه در زمان

تمام دهانه ها و مفاصل كه ممکن است اجازه ورود بتون به گذرگاه كابل را دهند، قبل از ریخنتن بتنون آب    

 بندی ميشوند.

پس از قرار گرفتن بتن، واحدهای دسترسی باید با كف اطراف هم سطح شده و با واشربين داكت عمنودی و   

 كف آب بندی شوند. سلول

اتصاالت سرویس باید به نحوی باشند كه دسترسی به یک یا نند نوع سرویس را فراهم نمایند. اگنر كابنل   

 ها باشد اتصال باید پارتيشن بندی الزم را دارا باشد.برق یکی از سرویس

 

 ب (سيستم كابلکشی در باالی سسف )مربوط به سسف های كاذب(:

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

 نننواحی بنناالی سننسفهای غيرقابننل دسننترس مانننند بنناالی سننسف هننای كنناذب ثابننت یننا           

سسف های گچ خاک و ... نباید به عنوان گذرگاه های توزیع كابل مورد استفاده قرار بگيرند. در صورت نيناز  

 ه گردد.به عبور كابل در این نواحی ميبایست سسف كاذب از نوع متحرک تعبي

 رو  طراحی:

در طرح باید ابزار و رو  مناسب برای نگه داشتن كابل ها در نظر گرفته شود و كابل ها نباید مستسيما  روی 

 سسف كاذب یا روی ریل ها قرار بگيرند.

 ميباشد.cm  5/7 فضای الزم عمودی و قابل دسترس روی سسف كاذب حداقل

متر بدون خمنش قنرار بگيرنند  و در محنل      4/2اع باالتر از كانالهای نصب شده در سسف ميبایست در ارتف

از سسف به بيرون هدایت شوند و این عمل به این منظور است كه برای اتصنال كانالهنا    cm 5/2 -5/7 اتاقها

 به دیوار ها و پنل تجهيزات سرویس دهنده نياز به خم اضافی نباشد . 
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و سينی استفاده ميگردد و محاسبات و نحنوه بنه كنار    در این سيستم مانند سيستم های داخل كف از لوله 

 گيری ان مشابه سيستم مذكور می باشد.

 ج (سيستم كانالکشی رو كار: 

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

 مجرای كابل ، گذرگاه و كانال بستر ای است كه یک مسير فيزیکی برای عبور كابل های مخنابراتی را ایجناد  

می كند. این كانال ها، از سيم ها و كابل ها در برابر گرما، رطوبت و نفوذ آب و زنگ زدگنی و سنایر خطنرات    

فيزیکی محافظت می كند. این سيستم  برای نصب روی سطح دینواردر نظنر گرفتنه شنده و بنرای مراكنز       

توزیع در داخل و بين اتاق آموزشی ، كتابخانه ، یا ادارات مناسب ميباشند.از این سيستم  به عنوان سيستم 

ها استفاده می شود ولی می تواند از محل رایزرها به فضای داخل اپارتمان به منظنور اتصنال بخنش هنای     

مختلف اپارتمان و نيدمان پریزها توسعه یابد.ارتفاع پریزها در سيستم كانالکشی رو كار بر اساس شنرایط  

 توسط طراح تعيين ميگردد.

  لوازم مربوطه ميباشد. -4اتصاالت و -3روكش-2پایه -1كار، شامل سيستم های كانالکشی رو

شکل، آداپتور و جعبه كابلکشی هستند، كه برای اتصال، تغيير جهت یا  LوTاتصاالت مانند بوشن، اتصاالت

ترمينه كردن یک كانال رو كار به كار می رود. ملزومات مخصوص،امکان نصب یک قطعه خاص یا عمومی 

 اتصال لوله ( را به صورت داخلی یا خارجی به سيستم كانال روكار فراهم می كند.-6پریز -5)مانند

سيستم كانالکشی رو كار می تواند تک كاناله یا نند كاناله باشد و می توانند سنطح مسطنع هنای مربعنی،      

 .مستطيلی، مثلثی، و یا دایروی داشته باشد. این كانال ها در دو نوع پالستيکی و فلزی موجود هستند

 حداقل  شعاع خمش نباید از شرایط ذیل تجاوز نماید:

 C0 ANSI/TIA-568حد اقل شعاع خمش طبق استاندارد-

 شعاع خمش مورد توصيه شركت سازنده كابل-

-mm25 
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 :طراحی و نصب كانالکشی رو كار

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

 د:دو مورد در طراحی و نصب كانال های روكار باید در نظر گرفته شو

 برآورد اندازه سطح مسطع كانال كه بر اساس دو مورد ذیل انجام ميگردد:  -1

 برآورد اندازه كانال براساس حداكثر فضای اشغال شده كابل در كانال     -الف

 برآورد اندازه كانال براساس محدودیت های ایجاد شده در اتصاالت   -ب

 :نصب صحيح پریزها با در نظر گرفتن سطح مسطع كانال-2

كانال طراحی شده باید به اندازی كافی بزرگ باشد تا بتواند كابل ها را بدون این كه زیاد گنرم شنوند ینا در    

 هنگام كابلکشی ، عایق آن ها آسيب ببيند، در خود حفظ نماید.

 *سازنده كانال باید مساحت سطح مسطع داخلی هر كانال را مشخص كند.

كانال، نصب كابل ها، پریزها . كانکتورهای مخنابراتی را تسنهيل    %كابل در40*در نظر گرفتن ميزان اشغال 

 كرده و فضای كافی برای توسعه و اصالحات آتی در سيستم كابل كشی را فراهم می كند.

 اتصاالت در كانال كشی رو كار:

شکل ميبایست شعاع خمش مناسب كابلهنای مخنابراتی رعاینت      LیاTدر هنگام عبور كابل از یک اتصال 

 . گردد

كارخانه سازنده اتصاالت ميبایست فضای خمش قابل استفاده را جهت اطنالع طنراح  و نصنب كنننده بنه      

 مشخص گردیده محاسبه و ارائه نماید. 68صورتی كه در تصویر صفحه 
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 (شکل را نمایش ميدهدLدر نساط گرد ) كانال تيكاهش ظرف تصویر فوق                                      

 

 

 

اط اتصال پریزها با كانال سطح مسطع مفيد كانال كاهش می یابد. همچنين در كانکتورهنا هنم نننين    در نس

 اتفاقی می افتد كه این موارد باید در طراحی در نظر گرفته شود و اندازه كانال به درستی انتخاب شود.

 :پيکر بندی مسيرهای  عمودی و تعداد و ارایش لوله ها

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

 103mmاز ننوع   لولنه  5، بایند حنداقل   m²  4000بنه فضنایی بنا متنراژ بنيش از        برای سنرویس دادن 

 دیگر در نظر گرفته شود. 103فضای بيشتر ، یک لوله  m² 4000فراهم شود وبه ازائ هر 

س داده می شود، باید كه از طبسه زیرین سروی m² 2500طبسه با متراژ  4به عنوان مثال، برای یک ساختمان 

 در نظر گرفته شود. m² 10000لوله براساس متراژ كل  7حداقل 

زمانی كه به بيش از یک لوله نياز است، طراح باید سعی كند تا حد امکان تعداد خطوط لوله ها را در دو خط 

 (69محدود كند. مکان و آرایش لوله ها باید توسط مهندس ساختمان تایيد شود. )شکل صفحه 
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 تعداد ومحل قرارگيری شکاف عبور لوله ها:

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

نشان داده شده است در كنار دیوار ایجاد می شنوند و بایند در    70شکاف ها، همانطور كه در تصویر صفحه 

 )با اولویت عمق كم در جاهایی كه امکان پذیر باشد( ایجاد شوند.  600mm-150عمسی در حدود 

فاصله عمود بر دیوار است. مکان و آرایش شکاف ها باید توسط مهندس ساختمان تایيد شود.  عمق، منظور

باشد و با اضافه شدن هر  m² 04/0باید  m² 4000اندازه شکاف برای سرویس دادن به فضایی با متراژ بيش از 

m² 4000 مساحت شکاف باید به اندازه ،m² 04/0   طبسنه و  4ی بنا  افزایش یابد. برای مثنال، در سناختمانm² 

تحنت  m² 10000كه از طبسه ی زیرین سرویس داده می شود مسناحت شنکاف براسناس متنراژ كلنی      2500

 باشد. m² 12/0سرویس ، باید حداقل 

   

 

 در تصویر فوق یک نمونه طراحی مسيرها)كانالکشی( در یک ساختمان  نمایش داده شده
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و مسنير كابلکشنی عمنودی اسنت ميبایسنت بمنظنور       زمانی كه اتاق توزیع در وسط قرار ميگيرد  :توجه 

 كابلکشی عمودی یک قالب فلزی به موازات مسير در باالترین نسطه پيشبينی و نصب گردد.

 

 نحوه عبور لوله وداكت از شکاف دیوار نمایش داده شده است در تصویر فوق

 

 اهرم كابلکشی:

اصنلی سناختمان ،پشنتيبانی ميگنردد      بمنظور كابلکشی عمودی از یک قالب كه توسط اتصال به سنتون 

 .استفاده ميشود این قالب باید مساومت الزم را در برابر نيروهای عمودی و افسی را داشته باشد

بمنظور محافظت از مسير كانالکشی رو كار، محافظهای پالستيکی استفاده ميگردد و در صورت اسنتفاده از  

جدایی سرویسهای برق و مخنابرات در نظنر گرفتنه     داكتهای پالستيکی ميبایست پارتيشنهای الزم جهت

 شود.

استفاده شنده و  كابنل از    trenchدرسيستم كابلکشی رو كار كه در ان به جهت كابلکشی مركزی ازداكت  

محل سسفها و كفها و لوله ها باید عبورنماید ميبایست كل مسير از لبه های تيز و اشيائی كه ممکن است بنه  

 نمایند پاكسازی گردد.غالف كابل آسيب وارد 

 كابلکشی در سسفها باید در سينی ها و مجراهای كابل ، و یا لوله های مخصوص انجام گردد.

در محل رایزها و كابلکشی مركزی ميبایست كابلها به نحو مناسب نصب گردد تا امکان اسيب دیدگی به انها 

 وجود نداشته باشد.
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 :اصطالحات

Pull Box 

عمليات كابلکشی و دسترسی به كابلهنای منصنوبه در سيسنتمهای كابلکشنی      جعبه ای است كه به جهت

 تعبيه شده و كانالها به ان وارد و از ان خارج ميگردند.

Trench duct 

 گذرگاه با سطح مسطع مستطيلی و رو باز واقع در كف برای ارتباط دادن اتاق تجهيزات به محدوده سرویس

Feeder duct  

 اشد كه در نزدیکی اتاق تجهيزات جهت تعریض مسير نصب ميگردد.ميبTrench ductنوعی از 

Header duct 

داكتی است كه جهت ارتباط سلولهای سيستم كف سلولی با محنل پریزهنا ،محفظنه  هنای دسترسنی ینا       

 كابلکشی نصب ميگردد.

Flush duct 

 یک داكت قابل دسترس با پوشش هم سطح با كف.

Service area 

 ست كه در آن یک یا نند پریز وجود دارد.محدوده سرویس جایی ا

Outlet 

-یک جعبه خروجی است )جعبه پریز( كه برای جا دادن اتصاالت مخابراتی در محدوده سرویس استفاده می

 شود.

Cellular floor 

یک رو  توزیع كابل در كف است كه كابلها از ميان گذرگاههایی كه از استيل یا بتون ساخته شده اند عبور 

 د.ميکنن

 ميباشد. C ANSI/TIA-569مرجع محتوای این مشخصات فنی استاندارد 
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   )ضميمه ب( 

 وتشریح اجزاء ان: ساختار یک شبکه توزیع فیبر نوری

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

صنب  تجهينزات ن  اپتيکی ، مکانيکی و عملکرد محيطی برای كابلهای فيبرنوری و  این ضميمه حاوی الزامات

 ميباشد.(FTTHشده در شبکه فيبر نوری داخل ساختمان )

در شکل زیر ساختار اوليه یک شبکه توزیع فيبر نوری از مبدا)سرویس دهننده( تنا مسصند)مکان اقامنت     

 مشترک( نمایش داده شده است.

 

 

 
 ( در یک شبکه توزیع فيبر نوری مشخص شده استaccess terminal box)ATBدر شکل زیر جایگاه 
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  MMDDUU--TTRRمکان نصب این تجهيز ميتواند بر اساس تعداد طبسات و نوع طراحی شبکه در اتاق تجهيزات و مکان نصب این تجهيز ميتواند بر اساس تعداد طبسات و نوع طراحی شبکه در اتاق تجهيزات و 

مهمترین مزیت مهمترین مزیت ميباشد.ميباشد.    DDrroopp  ccaabbllee( از طریق ( از طریق FFAATT  BBOOXXتعيين شود و اتصال ان با سرویس دهنده)تعيين شود و اتصال ان با سرویس دهنده)

AATTBB  قرارگيری كانکتور در خروجی ان استقرارگيری كانکتور در خروجی ان است  

  

  

وصل یک الین نوری بدون نياز به جو  و بناز كنردن درب   وصل یک الین نوری بدون نياز به جو  و بناز كنردن درب   وجود این كانکتورها به جهت تسهيل در قطع و وجود این كانکتورها به جهت تسهيل در قطع و 

  با  ظرفيت و تعداد خروجيهای متفاوت نمایش داده شده استبا  ظرفيت و تعداد خروجيهای متفاوت نمایش داده شده است  AATTBBجعبه ميباشد.در شکل زیر یک نوع جعبه ميباشد.در شکل زیر یک نوع 

  

  

  

  
  و نحوه ارایش كابل نوری در الیه های مختلف ان نمایش داده شده است.و نحوه ارایش كابل نوری در الیه های مختلف ان نمایش داده شده است.  AATTBBدر شکل زیر اجزاء یک در شکل زیر اجزاء یک 
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 :كابل فيبر نوری

 

 125/8.5 (یا تارهنای سنينگل مند    )m125/62.5µو (125/50فيبرنوری باید شامل تارهای مالتی مد كابل 

mµ(   باشد و با توجه به طراحی شبکه و درخواست های مشتركين نوع آن مشخص می گردد. براین اسناس

 مدل كابل نوری مورد توصيه می باشند: 4

 

 :(MDU-TR)فاصله بين اتاق تجهيزات تا  (back bon)كابل نوری به كارگيری شده در كابلکشی مركزی

1-Tight buffered cable multicore(4-48 fiber) 
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Technical Specification 

48 24 12 8 4 Fiber Count 
19.4 12.4 11.4 9.6 7.6 Outer Diameter (mm) 

268 159 139 86 46 Weight (kg/km) 

2000 2000 1400 1100 500 Max Tensile Loading 

(N) 

1000 1000 800 700 270 Min Tensile Loading 

(N) 

300 300 300 300 300 Crush Load 

(N/100mm) 

20D 20D 20D 20D 20D Max bend Radius 

(mm) 

10D 10D 10D 10D 10D Min bend Radius (mm) 

LSZH LSZH LSZH LSZH LSZH Outer sheath 

-20 to 

+60 

-20 to 

+60 

-20 to 

+60 

-20 to 

+60 

-20 to 

+60 

Operating Temp. °C 

-20 to 

+70 

-20 to 

+70 

-20 to 

+70 

-20 to 

+70 

-20 to 

+70 

Storage Temp. °C 

-20 to 

+60 

-20 to 

+60 

-20 to 

+60 

-20 to 

+60 

-20 to 

+60 

Installation Temp. °C 

Standards For Optical fiber: G652D,G651 ITUT-T 

 :(MDU-TRتا  DDكابل نوری به كارگيری شده دركابلکشی فاصله بين طبسات تا واحد مسکونی ) 

2-Tight buffered distribution cable(4-48 fiber) 
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Technical Specification 

48 24 12 8 6 4 
Fiber 

Count 

8.0 6.2 5 4.5 4 3.5 

Outer 

Diameter 

(mm) 

114 46 28 21 17 14 
Weight 

(kg/km) 

1400 720 600 480 300 270 

Max 

Tensile 

Loading 

(N) 

700 240 200 160 100 90 

Min 

Tensile 

Loading 

(N) 

200 200 200 200 200 200 

Crush 

Load 

(N/100mm) 

20D 20D 20D 20D 20D 20D 

Max bend 

Radius 

(mm) 

10D 10D 10D 10D 10D 10D 
Min bend 

Radius 

(mm) 

LSZH/PVC LSZH/PVC LSZH/PVC LSZH/PVC LSZH/PVC LSZH/PVC 
Outer 

sheath 

-20 to +60 -20 to +60 -20 to +60 -20 to +60 -20 to +60 -20 to +60 
Operating 

Temp. °C 

-15 to +70 -15 to +70 -15 to +70 -15 to +70 -15 to +70 -15 to +70 
Storage 

Temp. °C 

-15 to +60 -15 to +60 -15 to +60 -15 to +60 -15 to +60 -15 to +60 
Installation 

Temp. °C 

Standards For Optical fiber: ITUT-T G657A&B,G651 
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 :(DDتا  Outletكابل نوری به كارگيری شده در فاصله بين اطاقک مخابراتی داخل واحد مسکونی تا پریزها )

3-Zip duplex patch cable(2 fiber) 
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Technical Specification 

2 2 Fiber Count 
3mm×6mm 2mm×4mm Dimension (mm) 

12 8 Nominal Weight (kg/km) 

200 200 Max Tensile Loading (N) 

100 100 Min Tensile Loading (N) 

20D 20D Max bend Radius (mm) 

10D 10D Min bend Radius (mm) 

100 100 Crush Load (N/100mm) 

PVC/LSZH PVC/LSZH Outer sheath 

-20 to +60 -20 to +60 Operating Temp. °C 

-15 to +70 -15 to +70 Storage Temp. °C 

-15 to +60 -15 to +60 Installation Temp. °C 

Standards For Optical fiber: G657A&B, G651 ITUT-T 

 

 

 

SSiimmpplleexx  ppaattcchh  ccaabbllee((11ffiibbeerr))  
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Technical Specification 

1 1 Fiber Count 
3.0 2.0 Outer Diameter (mm) 

6 4 Nominal Weight (kg/km) 

100 100 Max Tensile Loading (N) 

60 60 Min Tensile Loading (N) 

20D 20D Max bend Radius (mm) 

10D 10D Min bend Radius (mm) 

100 100 Crush load (N/100mm) 

PVC/LSZH PVC/LSZH Outer sheath 

-20 to +60 -20 to +60 Operating Temp. °C 

-15 to +70 -15 to +70 Storage Temp. °C 

-15 to +60 -15 to +60 Installation Temp. °C 

Standards For Optical fiber: ITUT-T G657A&B, G651 

 

 

ميکرو كابل نوری به كارگيری شده در ميکروداكتها برای كابلکشی افسی در فاصله بين طبسنات تنا پریزهنا    

(Outlet  تاDD  تاMDU-TR): 

 

 

 

4-Single loose tube cable(1-12 fiber) 

 

 

 

 



 

 

 

 «81» 

 

 

 

 

Technical Specification 

1~12 Fiber Count 
2.5 Outer Diameter (mm) 

4.5 Nominal Weight (kg/km) 

200 Max Tensile Loading (N) 

100 Min Tensile Loading (N) 

20D Max bend Radius (mm) 

10D Min bend Radius (mm) 

100 Crush load (N/100mm) 

PVC/LSZH Outer sheath 

-20 to +60 Operating Temp. °C 

-15 to +70 Storage Temp. °C 

-15 to +60 Installation Temp. °C 

Standards For Optical fiber: ITUT-T G657A&B, G651 

 

 

 :رنگ بندی كابلهای نوری و تارهای نوری

------------------------------------                   
 رنننگ روكننش خننارجی كابلهننای نننوری مننولتی منند نننارنجی و روكننش كابلهننای سننينگل منند زرد     

 می باشد.

 نگ بندی تار یا بافر نوری به شرح جدول ذیل می باشد.ر

 شماره تار نوری 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 بنفش نارنجی صورتی خاكستری بی رنگ یا فيروزه ای
قهوه 

 ای
 رنگ سفيد قرمز سبز آبی زرد مشکی

 

تار یا بنافر،   12ش از نيدمان و رنگها در كابل نوری باید به صورت فوق حفظ گردد همچنين برای كابلهای بي

 رنگها با یک نشان تکرار می گردند به نحوی كه قابل شناسایی باشند.
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 :ميکروداكتهای نوری

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

 ميکرو داكتهای نوری گذرگاه مناسب و امنی برای عبور ميکرو كابلهای نوری ميباشند

های اجرایی ، بستر فابل انعطناف و توسنعه را    استفاده از این نوع گذرگاه  ضمن كاهش قابل مالحضه هزینه

 برای  شبکه فيبر نوری داخل ساختمان فراهم مينماید.

 

  

  

  

  جدول ذیل شامل الزامات شيميایی و مکانيکی و متریال مورد استفاده در ميکرو داكتهای نوری ميباشد: جدول ذیل شامل الزامات شيميایی و مکانيکی و متریال مورد استفاده در ميکرو داكتهای نوری ميباشد: 

  

Technical Specification 

2-4-7-24 Duct count 

350%< Tensile strength 

<3% Longitudinal shrinkage 

1.38MPa Endurable inner pressure 

0.1> Friction coefficient of inner wall 

20-21N/mm² Ring stiffness 

12D< Min bend Radius (mm) 

1mm Ellipticity 

LSZH Outer sheath 

120Ds 4min¸max Smoke index NBS/ASTM E662 

1.59mm Flame retardant(UL94 V-0) 
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جدول ذیل شامل الزامات ابعادی ميکرو داكتهای مورد استفاده در شبکه داخل ساختمان ميباشد كه جدول ذیل شامل الزامات ابعادی ميکرو داكتهای مورد استفاده در شبکه داخل ساختمان ميباشد كه 

  متناسب با ابعاد و ظرفيت ميکرو كابل نوری مورد استفاده در ان اندازه ان تعيين ميگردد. متناسب با ابعاد و ظرفيت ميکرو كابل نوری مورد استفاده در ان اندازه ان تعيين ميگردد. 

توسط كابل اشغال توسط كابل اشغال   ((IIDDيت ان)يت ان)% ظرف% ظرف5050اندازه ميکرو داكت ميبایست به گونه ای انتخاب گردد كه بيش از اندازه ميکرو داكت ميبایست به گونه ای انتخاب گردد كه بيش از 

  نگردد.نگردد.

  

  

 AND SIZE  STRUCTURE  

Bending 

radius 

(mm) 

Wall 

thickness(mm) 

Nominal 

OD(mm) 

Description 

440 1.0 22*12 2*10/8mm 

440 1.0 22*22 4*10/8mm 

840 3.0 42 7*12/10mm 

1120 1.0 56 7*14/12mm 

600 1.0 30 24*5/3.5mm 

    
  

  

  

  

 :کتور مورد استفاده در ميکرو داكتهای نوریانواع كان

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

  

  
EEnndd  ssttoopp  ccoonnnneeccttoorr                    

                            WWaatteerr  bblloocckk  ccoonnnneeccttoorr                                                                                                                                                          
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SSttrraaiigghhtt  ccoonnnneeccttoorr                      

  RReedduucciinngg  ccoonnnneeccttoorr  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
WWaatteerr  bblloocckk  ccoonnnneeccttoorr  AA          GGaass  bblloocckk  ccoonnnneeccttoorr  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

 

 «85» 

  

  

  

 :انواع مفصلهای ميکرو داكتهای نوری

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

( نمایش داده شده ( نمایش داده شده HH(و دو سر به دو سر)(و دو سر به دو سر)  IIتصویر ذیل دو مدل مفصل یک سر به یک سر)تصویر ذیل دو مدل مفصل یک سر به یک سر)  22دردر

استاست
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  ( نمایش داده شده است.( نمایش داده شده است.TTتصویر ذیل دو مدل مفصل یک سر به دوسر)تصویر ذیل دو مدل مفصل یک سر به دوسر)  33در در   
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( را مشاهده مينمایيد این مفصل به جهت ایجاد انشعاب فرعی ( را مشاهده مينمایيد این مفصل به جهت ایجاد انشعاب فرعی YYتصویر ذیل مفصل یک سر به دو سر )تصویر ذیل مفصل یک سر به دو سر )  22در در 

رورت رورت را بنا به ضرا بنا به ض    YYو و --II--TTاز یک خط مسسيم ميکرو داكت طراحی شده و قابليت استفاده درسه حالت از یک خط مسسيم ميکرو داكت طراحی شده و قابليت استفاده درسه حالت 

  ایجاد مينماید  .ایجاد مينماید  .
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این مفصل قابليت استفاده در حالتهای این مفصل قابليت استفاده در حالتهای ..در شکل ذیل یک مفصل دو سر به نهار سر نمایش داده شده است در شکل ذیل یک مفصل دو سر به نهار سر نمایش داده شده است 

HH--TT--YY  وو  II    .را ایجاد مينماید.را ایجاد مينماید    
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مورد مورد   DDDDووMMDDUU( و ( و EERRاتصاالت فوق ميتواند بر اساس نوع طراحی شبکه ساختمان در اطاق تجهيزات)اتصاالت فوق ميتواند بر اساس نوع طراحی شبکه ساختمان در اطاق تجهيزات)

و اندازه و ظرفيت مفصلهای فوق به تناسب ميکروداكت به كار گيری شده تعيين و اندازه و ظرفيت مفصلهای فوق به تناسب ميکروداكت به كار گيری شده تعيين   استفاده قرارگرفتهاستفاده قرارگرفته

  ميگردد.ميگردد.

  باشد.باشد.    IIPP  6655مطابق مطابق     مفصل ميبایست از نظر نفوذ پذیریمفصل ميبایست از نظر نفوذ پذیری

( تسویت شده و ( تسویت شده و ffiibbrree  ggllaassss  پليمر به كار گيری شده در مفصل ميکروداكت ميبایست به وسيله الياف)پليمر به كار گيری شده در مفصل ميکروداكت ميبایست به وسيله الياف)

  ستر  دهنده اتش نباشد.ستر  دهنده اتش نباشد.مساومت الزم رادر برابر ضربه داشته و گمساومت الزم رادر برابر ضربه داشته و گ

  

 :مشخصات عملياتی نساط جو  و اتصال فيبرهای نوری مالتی مد و سينگل مد

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

 می باشد. db 0.75 Mated pair*حداكثر افت اتصال برای انواع كانکتورهای 

 می باشد. db 0.3 جو   *حداكثر افت هر نسطه

 می باشد. db 20*حداقل افت برگشتی یک خط فيبر مولتی مد 

 می باشد. db 26*حداقل افت برگشتی یک خط فيبرنوری سينگل مد 

 ميباشد. CATV 55 dbاستفاده از امکانات  *حداقل افت برگشتی یک خط فيبر نوری سينگل مد برای

 باشد.مي TIA/EIA-568 B.3مرجع پارامترهای فوق 

 *تمامی لينکهای فيبرنوری می بایست قبل از بارگذاری به طور جداگانه مورد آزمایش قرار گيرند.
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 :حداكثر شعاع خمش و حداكثر نيروی كشش

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

  CM 2/5تنار ننوری بنرای كابلکشنی افسنی بندون بنار         4و  2*كمترین ميزان شنعاع خمنش كابلهنای    

 می باشد.

 N200،5 CMتار نوری برای كابلکشی افسی با حنداكثر نينروی    4و  2*كمترین ميزان شعاع خمش كابلهای 

 می باشد.

 

 

برابر قطنر خنارجی    10*كمترین ميزان شعاع خمش برای تمامی كابلهای فيبرنوری داخل ساختمان نباید از 

 (،در حال نصب فراتر روند.O.Dبل )برابر قطر خارجی كا 15( پس از نصب و از O.Dكابل )

*كمترین ميزان شعاع خمش برای كابلهای فيبرنوری مورد استفاده در تاسيسات بيرون ساختمان نبایند از  

( در حال نصنب فراتنر   O.Dبرابر قطر خارجی كابل ) 20( پس از  نصب و از O.Dبرابر قطر خارجی كابل ) 10

 روند.

 

 

 N2670ت بيرونی ساختمان باید دارای نيروی كشش حداقل *كابلهای مورد استفاده در تاسيسا

و  UVباشند و ژاكت بيرونی آنها از جنس پلی اتيلن مجهز به كربن سنياه بنرای محافظنت در برابنر اشنعه      

 عوامل محيطی دیگر باشند.

 باشند. N1335باید دارای نيروی كشش حداقل  Drop cable*كابلهای 

 باشند. N50پچ كرد( باید دارای نيروی كشش حداقل *كابلهای ایستگاه كاری )پيکتل و 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 «91» 

 :كانکتورهای فيبرنوری

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

 می باشند.SFF((MU,LCوSC ،FC*كانکتورهای مورد استفاده شامل 

 
                               FC connector                                             SC connector 

 می باشد. SC*معروفترین كانکتور برای كاربردهای سينگل مد و مالتی مد 

 باید به رنگ بژ می باشد.  A125/62.5مالتی مد  SC,LC*بدنه یا آداپتور كانکتور 

 باید به رنگ مشکی می باشد.  125/50مالتی مد   SC,LC*بدنه یا آداپتور كانکتور 

 سينگل مد باید به رنگ آبی باشد. UPC/SC,LC*بدنه یا آداپتور كانکتور 

 سينگل مد باید به رنگ سبز باشد SC,LC/APC* بدنه یا آداپتور كانکتور 

 

 SFF(MU,LC:)كانکتورهای

 
                   LC connector                                                 MU connector 

ت متساطع اصلی، كابلکشی افسی و ستون فسرات، نسناط تثبينت و   این نوع كانکتورها برای استفاده در اتصاال

 نننواحی كنناری مننورد تائينند قننرار گرفتننه اننند و همچنننين در مسننيرهای بننا تننراكم بنناال نيننز اسننتفاده 

 بيشتر توصيه می گردد. LCمی شوند، برای این منظور كانکتور 
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 :تست كيفيت فيبرنوری

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

 وكابلکشی شده در ستون فسرات فيبرنوری یا كابل افسی باید مورد آزمایش قرار گيرند. هر بخش مستسل

تضعيف ایجاد شده در نسطه اتصال خط به دستگاه اندازه گير در محاسبه ميزان تضعيف خط در نظر گرفتنه  

 نمی شود..

 تضعيف كل خط حاصل جمع تضعيف بخشهای مستسل خط ميباشد.

( می بایست تضعيف كل خط در هر دو جهت با طول منوج  OTDRهای پيشرفته )نکته: با استفاده از تستر

برای كابلهای سينگل مد( انندازه   nm 1550و  1310برای كابلهای مالتی مد و  nm 1300و  850های مختلف )

 گيری و بررسی گردند.

 

 

 :توصيه هایی برای كابلکشی فيبرنوری

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

  .متر است 5داكثر طول برای پچ كورد های ناحيه كاری ،ح*   

(و لحاا ODNميبایست با توجه به طراحی شبکه )، داخل ساختمان برای فيبرهای نوری اسپليتر *   

 نمودن تلفات مجاز در الین نوری با هماهنگی و در نظر گرفتن مالحظات سرویس دهنده نصب گردد.

 اشيدگی، از ميکروداكتهای نوری و داكتهای مناسب استفاده شود.*برای حفاظت از كابلها در برابر خر

% فضنای  40یا نند رشته كابل در فضای یک ميکروداكت استفاده شود، حداكثر پركردن  2*در صورتيکه از 

 در طول هر رشته كابل مجاز می باشد. 90°خمش  2ميکروداكت با 

 شته كابل مجاز می باشد.% فضای ميکروداكت در صورت استفاده از یک ر50*پركردن 

*ضمن رعایت شعاع خمش مناسب در تمام مکانهای نصب كابل برای كابلکشی از غلطک مخصوص استفاده 

شود. این غلطک ضمن حفظ شعاع خمش مناسب از ورود نيروهای غير مجناز بنه سنطح كابنل در هنگنام      

 كابلکشی جلوگيری مينماید.

 ر مساوم مركزی پشتيبانی شوند.*كابلهای عمودی ستون فسرات باید توسط عنص

 *از گيره ها یا بست های آهنی برای نگهداری و تثبيت و پشتيبانی نيروی كشش استفاده نگردد.

*در هنگام كابلکشی ضمن توجه به توصيه های سازنده كابل می بایست از رو  صنحيح كشنش و مينزان    

 مجاز نيروی كشش تبعيت كرد.
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 :لخت كردن كابل

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

*برای جلوگيری از آسيب رساندن به تارهای نوری می بایست از ابزارهای مناسب برای لخنت كنردن كابنل    

 استفاده شود.

 استفاده شود. Ripcord*برای برداشتن روكش كابل از 

 *هرگز از ناقو برای خراشيدن كابل یا روكش آن استفاده نشود.

 

 :اتصال كانکتورها

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

 Pre-polishینا   Epoxy ،Anaerobic ،Crimpتصال كانکتورها از روشهای شناخته شده ماننند  *برای ا

 استفاده شود.

 *كابلها در دسته های كونک ترمينه و آزمایش شوند.

 * هميشه سطح انتهای كانکتور، پيش از جفت كردن آن یا آداپتور پاک و بازرسی شود.

منورد   OTDRی كانالهای متعدد، مسيرها بنا دسنتگاه   *جهت بررسی عدم وجود خميدگی ریز در كابلکش

 بررسی و كنترل قرار گيرند.

 

 :مسادیر اضافی كابل

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

*مسدار مناسبی از كابلهای ستون فسرات و پر ظرفيت و همچنين كابلهای افسی و كم ظرفيت به عنوان طنول  

 اضافی در هر دو سمت )ابتدا و انتها( دست پيچ گردند.

 متر از كابل در محل پریز دیوار جهت نصب كانکتور رها گردد.5/1*

 متر از كابلها در محل پریزها به عنوان طول اضافی دست پيچ گردند. 5/0*
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 ج()ضميمه 

 زمین سیستم های مخابراتی

 

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

 
 

 دهد. شرح میهم بندی را  زمين كردن و  نحوهو  این استاندارد زیرساخت

 

و دیتا، به طور  voice مربوط بهو یکسان شدن تجهيزات  voiceبر مبنای  مخابراتیپيشرفت در تجهيزات 

 ها شده است.  سيستمو  ای باعا پيچيدگی تجهيزات فزاینده
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ی پتانسيل دارند. اجرای قابل اطمينان/مبنا الکتریکی و حفاظتی زميننياز به  تجهيزات و سيستم ها كليه

ترین قطعه یا لوله فلزی موجود قابل  اتصال به نزدیک برقراری با استفاده از طرح زمين كردن تجهيزات،

 كند. ها و تجهيزات را فراهم نمی مورد نياز سيستم زمينقبول نيست و اطمينان الزم برای ایجاد 

 

دار  با كابل ارت روكش زمين شينه  ی ولتاژ باید به وسيلهها ها و محافظ  ها، كابينت  تجهيزات مخابراتی، فریم 

ها باید به  شوند. شينه زمينهای تجهيزات مخابراتی نيز باید  ها و اتاق اتاقک  . همچنين كليهشوند زمين

 باید دارای رنگ سبز یا اتيکت زمينهای مخصوص  موجود در هر طبسه متصل باشند. كابل زميناصلی   شينه

 .مناسب باشند 

 
 

 

 

 عالیم اختصاری:

 TMGB                           مخابرات: زميناصلی   شينه

                                        TBB                                مخابرات: زمينكابل 

 TGB                                        مخابرات: زمين  شينه

                     TBBIBCخابرات: اتصال داخلی م زمينهادی 
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   شبکه هم بندی/زمين كردن( شماتيک 1شکل

 

یا آلياژی از مس با حداقل  و باید از مس زمين، شينه اصلی TIA-607-Bاستاندارد  6-2-1طبق بند -

و  mm (0.25 in) 6.35حداقل دارای ضخامت و (IACS)% مطابق با استاندارد بين المللی مس 95هدایت 

 نشان داده شده است.  2در شکل  زمينباشد. شمای شينه اصلی  mm (4 in) 100رض ع

 
 (TMGB)زمين ( شماتيک شينه اصلی 2شکل  
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یا آلياژی از مس با حداقل هدایت  و باید از مس زمين، شينه TIA-607-Bاستاندارد  6-2-2طبق بند -

و عرض  mm (0.25 in) 6.35ای ضخامت حداقل دار و (IACS)% مطابق با استاندارد بين المللی مس 95

50.8 mm (2 in)  نشان داده شده است.  3در شکل  زمينباشد. شمای شينه 

 
  (TGB) زمين( شماتيک شينه 3شکل  

باید از جنس مس و عایق  هم بندیو  زمين، تمامی هادی های TIA-607-Bاستاندارد  6-3-1طبق بند 

 شده باشند.

مطابق  سطح مسطعباید دارای حداقل  (TBB) زمين، كابل های TIA-607-Bاستاندارد  6-3-2طبق بند 

 جدول زیر باشند.

 

 

 
 كابل به ازای طول آن سطح مسطع( جدول 1جدول 
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cmil   :A circular mil is a unit of area, equal to the area of a circle with a diameter of  

 

one mil (one thousandth of an inch). It corresponds to 5.067×10
−4

 mm². 

 

شده زمين  هم بندی، ميزان مساومت بين هر نسطه از سيستم TIA-607-Bاستاندارد  8-1طبق بند  -

 اهم باشد. 0.1ساختمان باید حداكثر  زمينا الکترود بتجهيزات 

 

 5سيستم های مخابراتی باید  زمين، حداكثر ميزان اهم TIA-607-Bاستاندارد  A, Bطبق پيوست های  -

 اجرای اجرایی نظارت بر طراحی و شيوه نامه 2-7-2-4بر اساس بند قابل ذكر است اهم یا كمتر باشد. )

 اجرایی وزارت مسررات و ملی ساختمان اساس مباحا مسررات اماكن بر يهكل برق تاسيسات استاندارد

 مجاز می باشد.(   ،اهم 2 زمين به ميزاننيرو، حداكثر مساومت 

 

 مشخصات فنی عمومی و اجرایی تأسيسات برق ساختمان )جلد اول(، در  5-2-2-15طبق بند  -

باشد و ساختمان فاقد یک شبکه اتصال  ساختمان هایی كه مجهز به سيستم حفاظت در برابر آذرخش می

زمين عمومی باشد، سيستم اتصال زمين حفاطت در برابر آذرخش باید از سيستم های اتصال زمين 

 تاسيسات برقی فشار ضعيف كال جدا باشد.

 استانداردها

 در عمليات گراندینگ باید موارد مندرج در استانداردهای زیر رعایت شود: -
- Generic Telecommunications Bonding and Grounding (Earthing) for customer 

Premises, TIA-607A and B. 
- 270526-TC: Grounding and Bonding for Telecommunications Systems 

- ATIS 0600318, Electrical Protection Applied to Telecommunications Network Plant at 

Entrances to Customer Structures or Buildings 

- EN 50310, Application of Equipotential Bonding and Earthing in Buildings with 

Information Technology Equipment 

- ANSI/ATIS 0600333, Grounding and Bonding of Telecommunications Equipment 

- ITU-T K.26, Protection of telecommunication lines against harmful effects from electric 

power and electrified railway lines   

- ITU-T K.27, 1996, Bonding Configuration and Earthing Inside a Telecommunication 

Building 

 

 

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Units_of_measurement
https://en.wikipedia.org/wiki/Area
https://en.wikipedia.org/wiki/Circle
https://en.wikipedia.org/wiki/Diameter
https://en.wikipedia.org/wiki/Thou_(unit_of_length)

