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 1 از 1 صفحه

 

 آزمونک اول

 دقیقه 52زمان آزمون 
79ویژه آزمون اردیبهشت   

| صفحه  1 

 های برق عبوری از محل درز انبساط در سقف و کف ساختمان کدام است؟ترین روش برای اجرای لولهمناسب  - 1
 های پالستیکی صلب رابط( استفاده از لوله1
 های خرطومی رابط( استفاده از لوله2
 های فوالدی سیاه یا گالوانیزهلوله( استفاده از 3
 ( هر سه گزینه4

 ناپذیر باشد:در صورتی که نصب پست ترانسفورماتور روی بام یک ساختمان اجتناب  - 2
 ( باید از ترانسفور ماتورهای نوع روغنی استفاده شود.1
 توان از ترانسفورماتور خشک استفاده کرد.( در صورت اجرای حائل آتش مشبک با شن، می2
 تفاده کرد و اجرای حائل آتش مشبک با شن الزامی نیست.( باید از ترانسفورماتورهای نوع خشک اس3
 ( نصب پست ترانسفورماتور روی بام ساختمان مجاز نیست.4

های برق فشار ضعیف و حداقل دما برای کشیدن یا نصب کابل در هوای آزاد کدام گزینه در مورد عمق دفن کابل - 3
 صحیح است؟

 گراد+ درجه سانتی4متر، سانتی 01( 2  گراددرجه سانتی 1متر . سانتی 121( 1
 گرادسانتی+ درجه 3متر، سانتی 58( 4  گراد+ درجه سانتی3سانتی متر،  121( 3

 چند متر است؟  مکانیکیکیلو ولت آمپر با در نظر گرفتن تهویه  1181ع اتاق ترانسفورماتور تا ظرفیت حداقل ارتفا  - 4
1)4/3  2)7/4  3)8/3  4)3/4 

 ؟استکدامیک از گزینه های زیر در رابطه با اتاق ترانسفورماتور صحیح   - 8
 هادی چرخ ترانسفورماتور باشند.غیر تیرآهن ناقل ترانسفورماتور باید دارای زوار ( 1
 پوشانده شود. گرانتیتی دیوارهای اتاق نباید با کاشی( 2
 در اتاق ترانسفورماتور، نباید هیچ نوع پله وجود داشته باشد.( 3
 کاری باشد.کاری، مانند گچسقف اتاق باید فاقد هرگونه نازک( 4

 ؟ ستایک از گزینه های زیر صحیح  کدام  - 0
 .استفاده کرد کتابی فیوزهای از توانمیو خنثی  فاز اه بین در صورت اتصال کوت (1 
  دباشن خودکارغیردارای کلید  می توانند( اگر یک کابل چند تابلو را تغذیه کند، تابلوها 2 
 .ستنی نیز الزامی ه فیوزهای باالدستباگر در تابلوها از کلیدهای مینیاتوری استفاده شود نیاز  (3 
 کرد. به عنوان کلید کنترل مدار استفاده توانمیناز کلیدهای خودکار مینیاتوری ( 4 

 ؟قابل استفاده استوی سی  ندی پیبهای تک مفتولی مسی با عایق  مقطع سیم کدام - 7
 متر مربع میلی 21( 4 متر مربع میلی 18( 3 متر مریع میلی 12( 2 متر مربع میلی 11( 1

 الزامی است؟ سینما های جریان ضعیف، در  اجرای کدام دسته از سیستم - 5
 سیستم صوتی –اعالم حریق  -تلفن ( 1
 رسانی پیام –اعالم حریق  - سیستم احضار –تلفن ( 2
 رسانی  پیام –کامپیوتر  شبکه - سیستم احضار –تلفن ( 3
 رسانی  پیام –شبکه کامپیوتر  -اعالم حریق  - در بازکن –تلفن ( 4

( در مدارس به ترتیب چند لوکس تعیین آمفی تئاتر،  اتاق کنفرانسهای ) برای فضا پیشنهادیشدت روشنایی   - 9
 ؟ شده است

 1 )811-211  2 )211-211 3 )811-811 4 )211-811 
 کنتور گاز طبیعی از کابل کشی و سیم کشی رو کار تاسیسات برقی باید حداقل .... سانتی متر باشد.فاصله   - 11

 1 )11   2 )21   3) 31   4 )41 
 


