
  1401ور يشهر آزمون - سوال اعتراض به فرم
 شماره داوطلبي

 نمره آزمون   نام  
  

   نام خانوادگي

 رشته امتحاني
  

 شماره شناسنامه
  

 سال تولد
  

  آزمون محل استان
  

 شهرستان محل آزمون
  

 كد ملي
  

 آدرس محل اقامت

  

        ثابت تلفن    همراه تلفن
   :درخواست يا و موضوع

  

  شود؟انجام مي RCDهاي نيروي برق زير حفاظت اصلي توسط كليديك از سيستمدر كدام -44
1 (TN    2(  TT                 3(IT     4هيچكدام (  
  

اين سوال داراي  13كتاب راهنماي مبحث  241صفحه و يادآوري هاي آن  4-4-621بند بر اساس جواب: 
  ابهام است و بايد حذف شود.

 TTوسايل حفاظتي مجاز در سيستم  -621-4-4

  باشد:استفاده از وسايل حفاظتي زير مجاز مي TTدر سيستمهاي 
  را ببينيد) 5-4-621و  1-332ان تفاضلي (بند ) وسايل حفاظتي جري1(
  ) وسايل حفاظتي اضافه جريان2(

   1يادآوري 
 ممكن نخواهد بود، زيرا دستيابي به مقاومتهاي TTدر عمل، استفاده از وسايل حفاظتي اضافه جريان در سيستمهاي 

آمپر احتياج به مقاومت  25وز باشد، عملي نيست. براي مثال يك فيبسيار كوچكي كه براي احراز ايمني الزم مي
 1-332   و شكل 332اهم دارند. ( بخش  39/0آمپر، احتياج به مقاومتي در برابر  36اهم و يك فيوز  57/0زمين

آمپر استفاده شود، مقاومت ميلي 30ديده شوند). اما اگر از وسايل حفاظتي جريان جريان تفاضلي با جريان عمل 
  ديده شوند). 2-332و شكل  1-332ه كامالً قابل حصول است. (بند اهم باشد ك 1666تواند زمين مي
  2يادآوري 

) براي موارد مخصوصي كه وسايل FUاستفاده از وسايل حفاظتي با ولتاژ عامل اتصال كوتاه ( TTدر سيستمهاي 
  را ببينيد. 6P8باشد. پيوست ذكر شده در باال قادر به ايجاد ايمني نباشند، مجاز مي

  3يادآوري 
توان به عنوان يك وسيله حفاظت ثانوي در برابر اشاره شده است كه از كليدهاي جريان تفاضلي مي 615ر بخش د

راي اسب بو آن را منتماس مستقيم استفاده نمود. بعضي از شركتهاي سودجو اين خاصيت كليد را بزرگ كرده 
بحثي را در اين مورد  6P9پيوست  كه در اصل اين را بايد خيانت به حساب آورد.زنند حفاظت اصلي جا مي

  دهد.ارائه مي
 كنارهم مي تواند در  4توضيحات بيان شده مي توان بيان نمود كه در سوال مورد نظر گزينه توجه به با 

  صحيح باشد و بنابراين به علت ابهام موجود، سوال بايد حذف شود 2گزينه 
 


