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 اضطراری برق های سیستم اهمیت .1

 هنگام باید کارخانجات، و ادارات در یا عمومی اماکن و منازل در مهم و حساس های سیستم از برخی

 ید،آ می وجود به ساختمان در برق قطع هنگام که مشکالتی از برخی. دهند ادامه خود کار به شهر برق قطع

 :زیرند شرح به

 آسانسورها؛ ازکارافتادن -5

 اتوماتیک؛ درهای افتادن ازکار -2

 مطبوع؛ وتهویه سرمایش و گرمایش سیستم افتادن ازکار -9

 نشانی؛ آتش های پمپ و آب فشار تأمین های پمپ افتادن ازکار -4

 .روشنایی نبودن -1

 منابعی ایدب بنابراین. شویم می برق قطعی مواقع برای اندیشی چاره ضرورت متوجه باال، موارد به توجه با

 خواهیم منابع این بررسی به کتاب این در. شود گرفته نظر در شبکه برق نبودن زمان در برق تأمین برای

 .پرداخت

 

 یاضطرار یهمنابع تغذ .2

که وظیفه تأمین برق را در هنگام قطع برق شبکه به عهده دارند، منابع تغذیه اضطراری  یتغذیه ا منابع

 یابع برق اضطراراز من یدارند. برخ یمنابع بسته به سیستم مورد تغذیه خصوصیات متفاوت ینشوند. ا ینامیده م

ه به مقدار بست ی،مدت محدود یبرا ندکنند فقط قادر یاده ماستف یالکتریک یتولید انرژ یبرا یکه از باتر

ان وصل تا زم یمصرف سیستم مورد تغذیه، برق آن را تأمین نمایند. ولی برخی دیگر قادرند به مدت نامحدود

ورند و و ژنرات یموتور مکانیک یرا تأمین کنند. این گونه سیستم ها دارا یشدن مجدد برق شهر برق اضطرار

 را تأمین نمایند. یتوانند برق اضطرار یتأمین شود م یکه سوخت موتور مکانیک یتا زمان

 یم است که طول یکند مدت زمان یکه منابع تغذیه اضطراری را از یکدیگر متمایز م یدیگر خصوصیت

 از این سیستم ها قادرند بدون تأخیر بعد از یوصل شود. برخ یکشد تا بعد از قطع برق شبکه برق اضطرار

که  ،یرا وصل نمایند. این گونه منابع تغذیه اضطرار یثانیه برق اضطرار یبرق شهر در عرض چند میل قطع

مانند اتاق عمل، اتاق کامپیوتر، سیستم های  یکنند، در مکان های یتأمین م یخود را از باتر یمعموالً انرژ

  گیرند. یو مانند آن ها مورد استفاده قرار م ینظام

ند، به دلیل کن یاستفاده م یتولید برق اضطرار یو مولد برا یکه از موتور مکانیک ییمقابل سیستم ها در

. لذا یردگ یصورت م یربا تأخ ینیازمند زمان است، وصل برق اضطرار یبرای راه انداز یاینکه موتور مکانیک

ن است از هر دو نوع ممک یترکیب یااز این سیستم ها  یبا توجه به خصوصیات و نیاز محل مورد استفاده، یک
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 یمختلف را مورد بررس یها یستممورد استفاده در س ی. در ادامه، انواع منابع برق اضطراریرداستفاده قرار گ

 م.یده یقرار م

 
 دو نمونه سیستم برق اضطراری .5 شکل

 یو حفاظت یمنیا یها یستمس یبرق اضطرار .3

م اعالم سرقت مدار بسته، سیست یننظیر سیستم اعالم حریق، سیستم دورب یو حفاظت یایمن یسیستم ها در

 نیبرق بسیار مهم است. در ا یدر مواقع قطع یستمبرق س ینجزو ضروریات سیستم و تأم یبرق اضطرار

ین شود. معموالً ولتاژ تغذیه ا یاستفاده م یبرق اضطرار ینخشک به صورت منبع تأم یها از باتر یستمس

شود  یم یجاساز یاصل یکه در تابلو یدو عدد باتر یا یکاست لذا از  DCولت  24و  52سیستم ها ولتاژ 

 گردند و در زمان وجود برق شهر توسط یتابلو وصل م یکنند. این باتری ها به مدار الکترونیک یاستفاده م

 یراروارد مدار شده و برق اضط یرشبکه بدون تأخ قهنگام قطع بر شوند و یسیستم شارژ و آماده نگه داشته م

 نمایند. یم ینسیستم را تأم

 یردارد. مشخصات بات یها و مصرف سیستم بستگ یبه ظرفیت باتر یبرق اضطرار ینزمان تأم مدت

 یکه بستگ ینیبعد از مدت زمان مع یگردد. عمر باتر یدستگاه ذکر م یمورد نیاز معموالً در دفترچه راهنما

مورد استفاده در  یها یاز انواع باتر برخی سال(. 1 یال 2 ینرسد )معموالً ب یم یانآن دارد به پا یفیتبه ک

 نمایید. یمشاهده م یراین سیستم ها را در شکل ز

 
 حفاظتینمونه باتری مورد استفاده در سیستم های ایمنی و  .2 شکل
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 (UPSبدون وقفه کوتاه مدت ) یبرق اضطرار .4

 ی،ا یانهرا یمجموعه ها یاتیح یزاتکه جزو تجه ییبرق، مصرف کننده ها یانرژ یوستهپ ینتأم برای

 ازیهستند و به قطع برق شبکه و اختالالت برق در شبکه حساس اند، ن یمارستانیو ب یشگاهیآزما ی،مخابرات

 ی. برایندنما نیرا تأم نینااطم لدارند تا ولتاژ و فرکانس ثابت و قاب یازبدون وقفه ن یبرق اضطرار یزاتبه تجه

گردد. لذا با  یم یانهاغتشاش در برق شهر، موجب خاموش و روشن شدن مجدد را ینمثال وجود کوچک تر

 یرحساس، نظ یها یستمس یررود. در مورد سا یم ینوجود دارد از ب یستمکه در حافظه س یعمل، اطالعات ینا

 یخش هاب یهماهنگ یه،ولتاژ منبع تغذ ییرتغ یابا قطع  نیز یاطالعات یو شبکه ها یمخابرات یدستگاه ها

ارد که به قطعات دستگاه و یعالوه بر صدمات ی،متوال یمختلف دستگاه به هم خورد و بر اثر قطع و وصل ها

 گردد. یبا اختالل مواجه م یستمشود، عملکرد کل س یم

ع برق شهر در مواق یبرا یمناسب یگزینکه بتواند جا یبه وجود دستگاه یازتوجه به موارد فوق، ن با

 یشود. برا یم یانمدارات حساس را بر عهده شود، نما یهو با حذف اختالالت شبکه، تغذ یدهگرد یاضطرار

 گردد. یاده ماس استف یپ یو یا یربدون تأخ یگونه سیستم ها از منابع تغذیه اضطرار ینبرق اضطراری ا ینتأم

 

 (UPSاس ) یپ یوطرز کار  .5

دارد. در  اتصال برق شهر وجود یبرا یو محل DC اتصال برق یبرا یاس محل یپ یوپشت دستگاه  در

به  یمقمبدّل برق مست یکیشود توسط مدار الکترون یم ینتأم یکه توسط باتر DC صورت قطع برق شهر، برق

. یردگ یننده قرار ممصرف ک یاردر اخت یهثان یلیگردد و در عرض چند م یم یلولت تبد 221متناوب، به ولتاژ 

 تیولتاژند تا در هنگام وجود نوسان در برق شبکه عمل تثب یککننده اتومات یمتنظ یاس ها دارا یپ یو یبرخ

ولتاژ معموالً به صورت درصد در  یتانجام دهند. مقدار محدوده تثب یدر محدوده مشخص یزولتاژ را ن

ولتاژ،  کیکننده اتومات یماست تنظ یینپا یرودکه ولتاژ و یگردد. هنگام یاس ذکر م یپ یو یمشخصات فن

 آورد. یم یینباالست ولتاژ را پا یکه ولتاژ ورود یبرد و هنگام یولتاژ را باال م

 24ولتاژ  یمثال، برا یشوند. برا یم یهتغذ یمولت مستق 48و  96، 24، 52 اس ها معموالً با ولتاژ یپ یو

اس  یپ یوو به  یرا با هم سر یکسانولت با مشخصات کامالً  52 یباطر 4ولت  48 یو برا یولت دو باتر

اس کامالً شارژ  یپ یو خلدا یها در زمان وجود برق شهر توسط مدار شارژ باتر یباتر ینکنند. ا یوصل م

 شوند. یو آماده نگه داشته م

و در دستگاه  دیرگ یولت آمپر در داخل دستگاه قرار م 5211با توان کم تا  یاس ها یپ یو یها باطری

ل اس ها را در شک یپ یودهند. طرز کار  یقرار م یباتر ینتها را به طور جداگانه در کاب یپر توان باتر یها

 .ینیدب یم یرز
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 طرز کار سیستم های یو پی اس .9 شکل

 یاز نظر عملکرد داخل UPSانواع  .6

 (Off-Line: )ینال -اس آف یپ یو (5
کند و به محض قطع برق،  یاز برق شهر استفاده م یاس مصرف کننده در حالت عاد یپ یونوع  ینا در

در  و یلمصرف کننده تبد یرا به برق مورد مصرف دستگاه ها یشود و برق باتر یاس وارد مدار م یپ یو

 کند. یارائه م یخروج

 (Line Interactive) ینتراکتیوا یناس ال یپ یو (2

 یکمصرف کننده از  یبرا یولتاژ خروج یتاس در حالت وجود برق شهر، جهت تثب یپ یونوع  این

 و هنگام قطع برق شهر بدون وقفه برق مطلوب یدنما یو کاهش ولتاژ استفاده م یشافزا یترانسفورماتور برا

 .یدنما یم ینها تأم یمصرف کننده را از باتر یازو مورد ن

 (On-Line) ینال-اس آن یپ یو (9
و  یودولتاژ ور یحبرخوردارند پس از تصح ییباال یتو حساس یفیتاس ها که از ک یپ یونه گو ینا در

در  یشده در خروج یلتربرق ثابت و ف ی،سطح ولتاژ ورود یحتصح یاناًو اح یزاز انواع نو یورود یپاک ساز

حساس دائماً ولتاژ و  هپردازند یکمجهز به  یشود و مدار یمصرف کننده قرار داده م یدستگاه ها یاراخت

 یامنظ یشگاهی،فوق العاده حساس آزما یاس ها جهت دستگاه ها یپ یو ینکند. ا یرا کنترل م یورود یانجر

 .یرندگ یو... مورد قرار م

 

 از نظر کاربرد UPSانواع  .7

 یخانگ یاس ها یپ یو -
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نوع از  یک 4یر تصوروند.  یکوچک در مواقع قطع برق به کار م یمکان ها ییروشنا ینتأم یبرا بیشتر

 دهد. یاس ها را نشان م یپ یو ینا

 
 خانگی UPSنمونه  .4 شکل

 یو صنعت یادار یاس ها یپ یو -
 ادییتوانند تعداد ز یشود که م یباالتر استفاده م یبا توان ها یاس ها یپ یومصارف بزرگتر از  برای

 ینوع دستگاه را نشان م یناز ا ینمونه ا 1 کنند. شکل یهرا به طور همزمان تغذ یگرد یدستگاه ها یا یانهرا

 دهد.

 
 صنعتی UPSنمونه  .1 شکل

 UPS یامکانات رو .8

 :یمپرداز یاس م یپ یو یک یقسمت جلو و نشانگرها یبه بررس 6نمونه با توجه به شکل  برای

مربوط  اتیحباشد که در ادامه توض یم ینشانگر نور یو تعداد یدکمه کنترل یکدستگاه شامل  یجلو پنل

 به آنها آمده است.
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 روشن/خاموش یدکمه  -

دکمه در  ینا یریشود. محل قرارگ یاس ازآن استفاده م یوپی( ON/OFFروشن و خاموش نمودن ) یبرا 

 مشخص شده است. 5با شماره  6 دستگاه در شکل یپنل جلو

 ینور ینشانگرها -

 اریدر اخت یستماز عملکرد س یحیدستگاه، درک صح یدر پنل جلو ینور یو هشداردهنده ها نشانگرها

. در دیننما یبه موقع آسان تر م یرا با ارائه هشدارها یستماز س یو نگهدار یابیاشکال  ینگذاشته و همچن

 .استآمده  یسر یاس ها یوپیمختلف  یمربوط به نشانگرها در مدل ها یممفاه 5جدول 

 پنل پشت دستگاه -
 یمختصر یحاتتوض 2در جدول  یناس نشان داده شده است. همچن یپ یونمونه دستگاه  یکپنل  7 شکل

 مختلف پنل پشت دستگاه آمده است .  یدر خصوص بخش ها

مختلف  یقسمت ها یو معرف ینحوه راه انداز یبرا ییاس دفترچه راهنما یپ یوهمراه دستگاه  معموالً

 دستگاه وجود دارد.

 
 UPSامکانات روی  .6 شکل

 UPSی مختلف مفاهیم مربوط به نشانه گرها .1 جدول
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 UPSپنل یک دستگاه  .7 شکل

 UPSتوضیحات پنل پشت  .2 جدول

 
 

 مناسب UPSنحوه انتخاب  .9

اس ها در توان  یپ یوانتخاب دستگاه مناسب است. معموالً  یارهایاز مع یکیاس،  یپ یو یخروج توان

 یدولت آمپر ساخته می شوند. با 1111-51111 - 9111 - 5211 - 5111 - 711 - 211های متفاوتی نظیر 

 یپ یو تغذیه شوند، دکه بای ییدستگاه ها و با توجه به تعداد مصرف کننده ها یبعد از محاسبه توان مصرف

 یها بستگ یربات یتتغذیه دستگاه ها به ظرف ییباناس با توان مناسب را انتخاب نمود. البته مدت زمان پشت

تا چند ساعت باشد و هر چه ظرفیت باتری ها بیشتر باشد مدت طوالنی  یقهتواند از چند دق یزمان م یندارد. ا
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العات از اط یاضطرار یهالزم و مدت زمان تغذ یها یباتر یینتع یتری می توان دستگاه ها را تغذیه کرد. برا

 یولت آمپر( باتر 5211)تاحدود  یینپا یتوان استفاده نمود. در توان ها یزنده دستگاه مارائه شده توسط سا

 یگرد یکیگردد.  یاستفاده م یخارج یباالتر از باتر یتوان ها یبرا یول یردگ یاس قرار م یپ یودر داخل 

 یراولتاژ برق شهر است. ب ییراتمصرف کننده به تغ یدستگاه ها یتاس حساس یپ یوانتخاب  عیارهایاز م

 ولتاژ استفاده نمود. یتو تثب یحبا امکانات تصح یاس ها یپ یواز  یدحساس با یدستگاه ها

 

 UPSبا  یانهدستگاه را یک یراه انداز .11

 یولت آمپراست، به طور 5211 یاس با توان خروج یپ یودستگاه  یک یقاز طر یانهرا یک تغذیه :هدف 

 به کار خود ادامه دهد. یانهاس، را یپ یو یکه با قطع برق ورود

 یازمورد ن تجهیزات: 

 دستگاه یک ← یداخل یولت آمپر با باتر 5211اس  یپ یو -

 دستگاه یک ← یانهرا -

 متر2 ← 1/5*2 کابل -

 یکش یمس یازابزار موردن -

 کار: اجرای مراحل 

 . یدمراجعه کن 8 شکل. به ییداس وصل نما یپ یو یخروج یها یزرا به پر یانهبرق را یها یمس -5

 .یداس را وصل و آن را روشن کن یپ یو یبرق ورود -2

آن را  یول ییدنما یپرا تا یاطالعات wordدر برنامه  یندوزو یو بعد از اجرا ییدرا روشن نما یانهرا -9

 .یدنکن یرهذخ

 اطالعات خاموش شود و یدنبا یانهاس را یپ یو یح. در صورت عملکرد صحییدبرق شهر را قطع نما -4

 .ینیدب یاس متصل به آن را م یپ یوو  یانهرا 3 شکل در پاک شود. یدنبا یزشده ن یپتا

 
 UPSاتصال سیم های رایانه به  .8 شکل
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 متصل به آن UPSنمونه رایانه و  .3 شکل

 منازل و اماکن بزرگ یمدت برا یطوالن یبرق اضطرار .11

از ادارات  یمانند فروشگاه ها، هتل ها، بیمارستان ها یا در قسمت های یعموم یمنازل و در مکان ها در

 است، به دلیل باال بودن مدت یازمدت ن یطوالن یو کارخانجات که در صورت قطع برق شهر به برق اضطرار

 یاستفاده کرد. در این گونه موارد باید توسط یک مولد، برق اضطرار UPSتوان از  یزمان و مقدار مصرف نم

استفاده می شود. هرچه توان  یکیمکان ییبه گردش درآوردن این مولدها از موتورها یکنیم. برا ینا تأمر

نواع مختلف داشته باشد. در ادامه به ا ینیز قدرت بیشتر یکیبیشتر باشد باید موتور مکان یخروج یالکتریک

 شود. یم رهمولدها از نظر قدرت و مورد مصرف اشا ینا

 

 ل حملکوچک قاب یمولدها .12

اند  که فاقد برق شبکه ییمکان ها یاکوچک  یدر فضاها یاضطرار ییروشنا یبرا یشترنوع مولدها ب این

سوز  یننزب یلندردو س یا یککوچک  یکیحرکت مولد از موتور مکان ینتأم ی. برایرندگ یمورد استفاده قرار م

 .یدکن ینمونه از آن ها را مشاهده م یک 51 کنند. در شکل یگازسوز استفاده م یا

 
 یک نمونه مولد قابل حمل .51 شکل
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 ژنراتور( ینیقابل حمل با قدرت متوسط )م یمولدها .13

 یشوند و برا یولت آمپرساخته م یلوک 51 یال 2 یخروج یمعموالً در محدوده توان ها یزمولدها ن این

 یمنازل مورد استفاده قرار م ییکوچک مانند مغازه ها و دفاتر کار و روشنا یمکان ها یبرق اضطرار ینتأم

مولدها را مشاهده  یننوع گاز سوز از ا یکسوز و  یننوع بنز یک یب،به ترت 52 و 55 ی. در شکل هایرندگ

 .یدکن یم

 
 مول قابل حمل بنزین سوز .55 شکل

 
 مولد قابل حمل گازسوز .52 شکل

 یب،رتژنراتور گازسوز به ت ینیو نوع مولد قابل حمل کوچک و ممختلف د یقسمت ها یشتر،ب ییآشنا یبرا

 آمده است. 54 و 59 یدر شکل ها

 رجوع شود(: 59مختلف مولد قابل حمل کوچک  )به شکل  های قسمت مشخصات -

 . ساسات5

 . نمایشگر کارکرد دستگاه2

 AC. راه اندازی مجدد 9
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 . خروجی برق متناوب4

 DC. راه اندازی مجدد 1

 ژنراتور. 6

 . دریچه پرکن روغن7

 . دریچه تخلیه روغن8

 . موتور3

 . استارت دستی51

 . کاور استارت دستی55

 . دستگیره حمل52

 . اگزوز و صداخفه کن59

 . شمع54

 یکسر. شیلنگ م51

 یکسر. م56

 . فیلتر هوا57

 . محل اتصال شیلنگ گاز شهری یا کپسول58

 
 قسمت های مختلف مولد قابل حمل کوچک .59 شکل

 رجوع شود(: 54ژنراتور )به شکل  ینیمختلف م های قسمت مشخصات -

 . ساسات5

 . ولت متر2
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 . کلید قطع و وصل بار9

 ژنراتور یدی. خروجی برق تول4

 . اتصال زمین1

 . محل اتصال شیلنگ گاز شهری یا کپسول6

 . ژنراتور7

 . دریچه پرکردن روغن8

 . موتور3

 . دریچه تخلیه روغن51

 انی به موتور. کلید سوخت رس55

 . کاور دستگاه52

 . شمع59

 . شیلنگ54

 یکسر. م51

 . استارت دستی56

 . کاور موتور57

 . اسکلت دستگاه58

 . فیلتر هوا53

 . اگزوز و صدا خفه کن21

 
 قسمت های مختلف مینی ژنراتور .54 شکل
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 ژنراتورها ینینکات استفاده از م .14

 نمود: یترا رعا یرموارد ز یدمولدها با یناز ا یبهره بردار در

 متر است. یک. حداقل فاصله مجاز دستگاه از دیوارها و تجهیزات مجاور 5

 دستگاه باید کامال مسطح و در تراز کامل باشد. ی. محل قرارگیر2

 . هرگز نباید دستگاه را در محیط بسته و شرایط مرطوب به کار انداخت.9

 له شده باشد. یاخورده به دستگاه باشید. هرگز نباید پیچ  ی. مراقب شیلنگ گاز ورود4

 . از برخورد شیلنگ با اجسام برنده و تیز اجتناب گردد.1

بنزین و حتی چوب و  ی،. حداقل فاصله مجاز دستگاه در حال کار از مواد اشتعال زا، همچون مواد نفت6

 کبریت، شش متر است.

 و وجود یاحتمال شیلنگ گاز و سالمت بدنه شیلنگ در برابر صدمات ی. همواره از سالمت بست ها7

 هرگونه نشت، اطمینان کامل حاصل نمایید.

 . هرگز به بدنه اگزوز دستگاه در هنگام کار و بالفاصله بعد ازخاموش شدن دست نزنید.8

 گاز را بسته نگه دارید. یشیر اصل ی،دوره ا ی. در هنگام تعمیرات و سرویس ها3

 وصل جداگانه مجهز باشد.. توجه کنید که خط گاز باید حتماً به شیرِ قطع و 51

 بااستفاده از درپوش دریچه ورود روغن سطح روغن دستگاه را چک کنید. ی،. قبل از اقدام به راه انداز55

 .یدحاصل کن یناناطم ی)سیاه( به باتر یمثبت )قرمز( و منف یکابل ها یح. از اتصال صح52

 حتماً به دستگاه متصل باشد. یناتصال زم یمس ید. چک کن59

 در حالت قطع باشد. یبرق خروج یدکل یددستگاه مطمئن شو یقبل از راه انداز .54

 متصل نکنید. یبه صورت مواز ی. هرگز دستگاه را با ژنراتور دیگر51

 .یددو طرفه مورد استفاده قرار نده یض. هرگز دستگاه را بدون کلید تعو56

 یالوگ آن استخراج شده است، مالحظه مچند مدل ژنراتور گازسوز را که از کات یمشخصات فن 9 در جدول

 .یدکن

 ژنراتور ینیدستگاه م یک یراه انداز .15

 :آن یقمصرف کننده از طر یک یهژنراتور و تغذ ینیدستگاه م یک یراه انداز هدف 

 مراجعه شود. 51به شکل یاز: مورد ن تجهیزات 

 کار اجرای مراحل: 

و  دیمولد وصل کن یبه خروج یدرا توسط کل یگرد یلههر وس یامانند المپ  یکیمصرف کننده الکتر.5

 مجاز یاز توان خروج یلهوس ینا یکه قدرت مصرف ید. دقت کنیدده یبترت 56مشابه شکل  یمدار
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 مشخصات فنی چند مدل ژنراتور گازسوز .3 جدول

 
 

 نباشد. یشترژنراتور ب

دفترچه  قیمصرف کننده در حالت خاموش باشد. سپس با مطالعه دق یدمولد و کل یاصل یدکل یید. دقت نما2

 .ییدنما یارائه شده آن را راه انداز یدستگاه طبق دستورالعمل ها یراهنما

 تا المپ روشن شود. ییدمصرف کننده را وصل نما ید. کل9

 
 تجهیزات مورد نیاز برای راه اندازی ژنراتور .51 شکل
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 ز به مصرف کنندهمدار ساده اتصال یک ژنراتور گازسو .56 شکل

 یزلیپرقدرت د یمولدها .16

ارف از مص یعیژنراتورها هستندکه دامنه وس یزلد یا یزلید یمولدها ی،منابع برق اضطرار ینمصرف تر پر

 یها تیمولدها در ظرف ینکنند. ا یم یبانیرا پشت یو صنعت ی( تا مصارف بزرگ اداریصنف ی،کوچک )خانگ

راکز ها، م ینن ها، پمپ بنزیمارستامانند ب ییشوند و در مکان ها یولت آمپر ساخته م یلوک 2111مختلف تا 

ژنراتورها  یزل. در دیرندگ یمخابرات و امثال آن ها مورد استفاده قرارم ی،کارخانجات، مراکز نظام ی،آموزش

ور . ژنراتور و موتالزم جهت چرخاندن ژنراتور از موتور دیزل استفاده می شود یکیمکان یروین ینتأم یبرا

انه قرار خ یزلاتاق مخصوصی به نام د یا( یر)محفظه صداگ یفلز اقکات یکدیزل به همراه سایر تجهیزات در 

شود می توان انرژی  ینموتورهای دیزلی گازوئیل است و تا زمانی که سوخت موتور تأم سوختمی گیرد.

 یزکنند. زمان راه اندا یم یراه انداز یکو اتومات یژنراتورها را به دو گونه دست دیزل الکتریکی تولید کرد.

بدون  یبه برق اضطرار یازکه ن یاست. در مواقع یقهدق 51حدود  یدست یو راه انداز یقهدق 2حدود  یکاتومات

فاده اس و ژنراتور است یپ یو یبها و اتاق عمل، از ترک یانهاست، مثالً در اتاق سرور را یازمدت ن یوقفه طوالن

 شود. یم

ار افتادن تا به ک یستماز اختالل در کار س یریجلوگ یصورت است که در هنگام قطع برق برا ینکار به ا نحوه

کند. به محض آماده شدن  یم ینرا تأم یشود و برق اضطرار یوارد مدار م یاس به طور آن یپ یوژنراتور، 

شود. توان  یم یناز از ژنراتور تأمیگردد و برق مورد ن یاس از مدار خارج م یپ یو ی،ژنراتور جهت برق ده

آن را با  یها یشود و باتر یمصرف کننده، محاسبه م یدستگاه ها یتوان مصرف یزاناس، با توجه به م یپ یو

نند. ک ی)باتوجه به زمان به کار افتادن ژنراتور( انتخاب م یقهدق 51 یال 7مدت  یبرا یهدر نظر گرفتن زمان تغذ

 .یدکن یژنراتور را مشاهده م زلینمونه  د یک 57 در شکل

 
 یک نمونه دیزل ژنراتور .57 شکل
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 نراتورژ یزلد یاصل یاجزا .17

 :یرندژنراتورها به شرح ز یزلد یاصل اجزای

شود و  یدور انتخاب م 5111معموالً  یمصارف برق اضطرار یبرا یزلدور موتور د :دیزل موتور -

 دوراست. یمتنظ یدارا

 کند. یم یدالزم را تول یسه فاز برق اضطرار یا فاز تک صورت به ژنراتور :ژنراتور -

تلف بر عهده مخ یکیالکتر یثابت در بارها یولتاژ خروج ینتأم یفهوظ ولتاژ: یککننده اتومات تنظیم -

 ژنراتور نصب است. یولتاژ است و رو یککننده اتومات یمتنظ

مانند فشار روغن،  ینشان دهنده اطالعات موتور اطالعات تابلوی :موتور اطالعات دهنده نشان تابلو -

 دهد. یرا نشان م یباتر یتدرجه حرارت آب و وضع

انند ولت م یریاندازه گ یدستگاه ها ی،قطع و وصل اصل یدبرق کل یتابلو یرو بر :اصلی برق تابلو -

 یاصل یوتابل یروشود. تمام ژنراتورها بر  ینصب م یحفاظت یزاتمتر، آمپرمتر، فرکانس متر و تجه

 خود دارای در برابر اضافه بار و اتصال کوتاه خروجی کلید فیوز محافظ دارند.

دارد.  یمختلف یها یتسوخت، دستگاه مخزن سوخت است و ظرف یرهذخ محل :سوخت مخزن -

زدن  یخاز  یریالمنت گرم کننده جهت جلوگ یک یلممکن است در داخل مخزن سوخت گازوئ

ژنراتور  یزلد یکمختلف  یقسمت ها 58 وجود داشته باشد. در شکلان سوخت در فصل زمست

 .یدکن یخانه را مشاهده م یزلواقع در د

 یزلموتور د -5

 ژنراتور -2

 نشان دهنده اطالعات موتور یتابلو -9

 یبرق اصل یتابلو -4

 مخزن سوخت -1

 (یست)قابل مشاهده ن ینگکوپل -6

 یفوالد یشاس -7

 یبتون یونفونداس -8

 سوخت یال لوله هانکا -3

 سوخت یلوله ها -51

 اگزوز -55

 اه یباتر -52
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 قسمت های یک دیزل خانه .58 شکل

 یقسمت ها یحدهد. تشر یرا نشان م یگرژنراتور د یزلد یکمختلف  یقسمت ها یزن 21 و 53 شکل

 آورده شده است. 4در جدول  21شکل 

 
 قسمت های مختلف یک دیزل ژنراتور .53 شکل

 
 ژنراتور دیگر قسمت های مختلفی از دیزل .21 شکل
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 اجزای یک دیزل ژنراتور بر اساس شکل باال .4 جدول

 
 

 یبرق اضطرار یها یستمس یکیمدار الکتر .18

 یمانرا به مصرف کننده ها برس یشده توسط مولد برق اضطرار یدکه برق تول ینا برای شهر برق قطع از بعد

 به دو روش برق را به مصرف کننده ی،به دور و ولتاژ نام یدنو بعد از رس یمکن یم یابتدا ژنراتور را راه انداز

 :یمرسان یم

، خاموش، حالت 5سه حالته )حالت  یدکل ینا یلهدو طرفه به وس یضتعو یدتوسط کل یبه صورت دست -5

 .یمکن یشده توسط مولد را به مصرف کننده وصل م یدرا از مصرف کننده جدا و برق تول یبرق شهر یر( مس2

برق شهر  یبعد از برقرار یبرق مولد و شبکه شهر ینب یاتصال یجاداز ا یریجلوگ یبرا یدکل یناز ا استفاده

 یک 22 در شکل ین. همچنینیدب ینوع را م ینتک فاز از ا یدکل یکعمل  یزممکان 25 است. در شکل یالزام

 دهد. یدو طرفه سه فاز را نشان م یضتعو یدهاینوع از کل

 
 فهمکانیزم عملکرد یک کلید تک فاز تعویض دو طر .25 شکل

 
 نوعی کلید تعویض دو طرفه سه فاز .22 شکل
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 توسط کنتاکتور یکاتومات -2

مصرف کننده سه  یهتغذ یکاتومات یضتعو یمدار قدرت و مدار فرمان برا یکش یمنحوه س 29 شکل در

شود و  یبرق مولد به مصرف کننده متصل م یکمولد اتومات یکه به کمک آن بعد از راه انداز ینیدب یفاز را م

ف به مصر یشهر شبکهشود و برق  یمجدد برق شهر، برق مولد از مصرف کننده جدا م یدر صورت برقرار

 گردد.  یکننده وصل م

 23شکل  مدار کار طرز -

 یبسته م K2 ینوصل و مدار بوب K1، در زمان وجود برق شهر کنتاکت باز کنترل فاز 29 مدار شکل در

کند و مصرف کننده  یکنتاکتور عمل م ینا Q11کنتاکتور  ینبوب یردر مس K2شود و با بسته شدن کنتاکت باز 

دارد.  یرا باز نگه م Q12 کتورکنتا ینبوب یرمس K2شود. در ضمن کنتاکت بسته  یم یهتغذ یشبکه اصل یقاز طر

 Q11 یجهکند و در نت یرا باز م K2 یرمس K1در شبکه کنترل فاز  یگریهر گونه اختالل د یا یبا قطع برق اصل

که توسط کنتاکت بسته آن  Q12 ینبوب یرکند. در ضمن مس یرا از مصرف کننده جدا م یشبکه برق اصل یزن

برق دار  Q12 ینبوب Q11 یسیمغناط یدژنراتور با وصل کردن کل ندازیشود. بعد از راه ا یباز شده بود بسته م

 یاستفاده کند. حال اگر برق شبکه اصلبندد تا از برق مولد  یمصرف کننده م یقدرت را برا یرشود و مس یم

و قطع برق ژنراتور از مصرف  Q12 یردر مس K2باعث باز شدن کنتاکت بسته  K1دوباره برقرار شود کنترل فاز 

 ژنراتور را خاموش کرد. یزلتوان د یشود. بعد از آن م یو وصل شدن برق شبکه به آن م نندهک

 
 برق اضطراریمدار قدرت و فرمان راه اندازی یک سیستم  .29 شکل
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 UPSاز نصب  یشنکات پ .19

تا از  یدئنما یدستگاه را به دقت بررس یظاهر یتوضع ینو همچن یبسته بند شرایط نصب، از قبل -

 یگاه را برادست یشود کارتن و بسته بند یم یشنهادحاصل شود .پ یناندستگاه اطم یسالم بودن ظاهر

 .یاندازیددور ن ینده،در آ یاحتمال یاستفاده 

 یحافظ هااس را از م یوپیباز نموده و  یدستگاه را به آرام یبسته بند :دستگاه بندی بسته دننمو باز -

اس در آن قرار دارد به شدت لغزنده است،  یپ یوکه  یکی. پوشش پالستییدخارج نما یلنیات یپل

ت از دس هانممکن است دستگاه ناگ یرا. زیدهنگام خارج نمودن و حمل دستگاه مراقب باش ینبنابرا

 برساند. یبآس یگراند یارها شده و به شما 

 یداخل بسته بند محتویات -

 وجود دارد: یربه شرح ز یگریاس، لوازم د یوپیبه جز  ی،داخل بسته بند در

 یالارتباط سر کابل، تلفن کابل، به برق شهر یاس یوپبرق جهت اتصال  کابل، راهنما دفترچه

 

 UPSمحل نصب  .21

عمر آن، انتخاب محل مناسب جهت  یشافزا یناس و همچن یپ یوبه  یمالاحت یها یبکاهش آس جهت

را  ریدر انتخاب محل نصب دستگاه حتماً نکات ز ینبرخوردار است. بنابرا ییباال یتاز اهم هنصب دستگا

 شود: یترعا یدبا

 یانجر یتا هوا به آرام یدلوازم مجاور قرار ده یا یواراز د یمتر یسانت 91 یدستگاه را حداقل در فاصله  -

 یریلوگهوا ج یاناز جر یادستگاه مسدود و  ی یهکه منافذ تهو یداشته باشد.  در واقع از نصب دستگاه به طور

 .ییدنما یشود، خوددار

 یدستگاه در جدول مشخصات فن یحعملکرد صح یمناسب برا یشامل رطوبت و دما یطیمح یطشرا -

 اشد.از حد به دور ب یششود که محل نصب دستگاه از گرما و رطوبت ب یشود. حتماً بررس یدستگاه ذکر م

مواد قابل اشتعال  ینو همچن ینمک یاو  یندهگرد و غبار،  مواد فرسا یحاو یها یطاس را در مح یوپی -

 .یدقرار نده

کار ممکن است موجب خراب شدن  ین.  ایدقرار نده یدخورش یماس را در معرض تابش مستق یوپی -

 ها شود. یباتر

 یاز نصب آن در فضا ینشود بنابرا یم یداخل اتاق طراح یدستگاه جهت نصب در فضا ینمعموالً ا -

 .ییدنما یاز اتاق خوددار یرونب

 ردد، در اثر ت یارتباط یممکن است کابل ها یرا.  زیددور از تردد اشخاص نصب کن یدستگاه را در مکان -
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 دچار مشکل شوند. یاقطع و 

 نصب گردد .  یستادهسطح صاف و به صورت ا یبر رو یدبادستگاه  -

 .دهد یرا نشان م UPSنصب  یمناسب برا یطشرا 24 شکل

 
 UPSشرایط محیطی مناسب برای نصب  .24 شکل

 UPSدر  یتانحوه اتصال خط د .21

به آن را یمانند تلفن، مودم، فکس، کارت شبکه و... خط ورود ییدستگاه ها یتایحفاظت از خط د جهت

به دستگاه  یگریکابل د ی یلهرا به وس outputاس وصل نموده و سپس سوکت  یپ یودر پشت  inputسوکت  

 دهد. یرا نشان م یتانحوه اتصال خط د 21 . شکلییدکارت مورد نظر متصل نما یا

 
 UPSنحوه اتصال خط دیتا در  .21 شکل

 به بار UPSاتصال  .22

ال . جهت اتصییداس، حتماً به کاتولوگ دستگاه مراجعه نما یپ یوبه  یاز اتصال هر نوع دستگاه قبل

 .یدانجام ده یرز یو مطابق شکل ها یبرا به ترت یراس مراحل ز یپ یو یبه خروج یوتریکامپ یبارها

 .ییداس را به برق شهر متصل نما یپ یو یکابل ورود -5

 یو یها یرا به خروج یرنداس قرار گ یوپیکه قرار است تحت حفاظت  یوترهاییکامپ یکابل ورود -2

 .ییداس متصل نما یپ

 دهد. یبه بار را نشان م UPSاتصال  یچگونگ 26 شکل
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 به بار UPSاتصال  .26 شکل

 به برق شهر UPSنکات اتصال  .23

 :ییددقت نما یربه نکات ز یزاز هر چ قبل

 یزهایه پردستگاه ب یحاًارت مناسب باشند. ترج یستمس یبرق حتماً دارا یزهایحاصل شود که پر یناناطم -

 باشند، متصل شود. یارت م یمکه شامل س یمه،سه س

 زهاییاستاندارد، دو شاخه و پر یورود یمناسب، حتماً از کابل ها یولتاژ یستمس یکبه منظور داشتن  -

 مناسب استفاده گردد.

نول مشترک استفاده نمود. به  یستمدستگاه از س یو خروج یورود یدر کابل کش یدوجه نبا یچبه ه -

فاز و نول  یها یمکامالً مجزا باشند. در واقع س یددستگاه با یو خروج یورود یکش یمس یگر،عبارت د

 با هم داشته باشند. یکیاتصال الکتر یچه یدنبا یو خروج یورود

برق شهر شارژ به  یساعت با اتصال کابل ورود 8از  یشاس، حتماً آن را ب یپ یوقبل از استفاده از  -

لوگ دستگاه توان به کاتا یم یناناطم یبرا یدساعت ممکن است متفاوت باش ین)بسته به نوع دستگاه ا ییدنما

ها وجود  یباتر یخراب تمالاس قبل از استفاده، اح یپ یو یها یمراجعه کرد(  در صورت عدم شارژ باتر

 دارد.

 وپییمتصل به  یشود که بارها یم یشنهادهر، پاس بدون برق ش یپ یو یبه راه انداز یازدر صورت ن -

 دهند. یلاس را تشک یوپی یدرصد توان نام  81اس کم تر از 
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 UPS ینکات راه انداز  .24

 .یدو با دقت انجام ده یبرا به ترت یراس مراحل ز یپ یو یراه انداز برای

 .ییداس را به برق شهر متصل نما یوپیکابل برق  -5

 ین.  در ایددستگاه قرار دارد را فشار ده یدستگاه دکمه روشن/خاموش جلوجهت روشن نمودن  -2

 به رنگ سبز روشن شود. یدحالت نشانگر برق شهر با

 .یدشارژ نما یخود را تا حد یتا باتر یدفرصت ده یقهدق 91اس حداقل  یوپیبه  -9

را همانند  یرندگاس قرار  یپ یوکه قرار است تحت حفاظت  یزاتیبرق تجه یاکنون کابل ورود -4

 .ییداس متصل نما یپ یو یخروج یقسمت قبل به سوکت ها یحاتتوض

حالت  ین. در اییداس را از برق شهر جدا نما یوپی یحالت قطع برق، کابل ورود یساز یهبه منظور شب -1

 یزن یزند و هشدار صوت یبار چشمک م یک یهثان 9هر  ینورتراس ها نشانگر برق شهر و ا یپ یو یدر برخ

 شود. یپخش م

متصل را به صورت  یزاتتجه یهشده و تغذ یباتر یوارد حالت کار یداس با یوپی یطشرا یندر ا -6

 اس رخ دهد. یپ یومتصل به  یزاتدر عملکرد تجه یاختالل ید. در واقع نبایدنما ینتام یوستهپ

 داً به برق شهر متصلکابل برق دستگاه را مجد ید،اس مطمئن شده ا یپ یوحال که از صحت عملکرد  -7

 ها به طور کامل شارژ گردند. یتا باتر ییدنما

 

 UPS یباتر یضتعو .25

وشن رسد.  ر یم یاناس به مرور زمان و در اثر استفاده، مستهلک شده و عمر آن به پا یوپی یداخل باتری

ن بودن آو هم خراب  یبودن باتر یفضع یتواند نشان دهنده  یدستگاه، هم م یشدن نشانگر در پنل جلو

 یگردد. در صورت شارژساعت  8حداقل به مدت  یباتر یدنشانگر، اجازه ده ینباشد. در صورت روشن شدن ا

 ضیتعو یدبوده و با یباتر یخراب ینشانگر روشن شود، نشان دهنده  یندوباره ا یکه بعد از مدت کوتاه

 گردد.

 :ییدنما یترا رعا یرها نکات ز یهنگام کار با باتر در

که مصرف کننده شخصاً اقدام به  یدارد و در صورت یا یژهو یاطبه دقت و احت یازن یباتر یضتعو -

ز قبل ا ینخود مصرف کننده خواهد بود. بنابرا یعواقب آن به عهده  یتمام یتمسئول ید،آن نما یضتعو

 .ییدحاصل نما یناندستگاه اطم یاز گارانت یضتعو

 اییاز قرار دادن ابزارها و اش ین.  همچنیدها قرار ده یاز باتر را دور یفلز یایاش یرساعت، انگشتر و سا -

 گردد. یها خوددار یباتر یبر رو یفلز
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ر هنگام د ینباشند و همچن یقعا یکامالً استاندارد و با دسته  یدبا یضتعو یمورد استفاده برا یابزارها -

 استفاده شود. یکیپالست یکار از دستکش و چکمه 

 .ییداس را حتماً خاموش نما یپ یو ی،باتر یضتعو یاقبل از اتصال و  -
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