
 

 

 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

دفترچه راهنمای نصب ، سرویس و نگهداری 

 (LIM)ترانس ایزوله بیمارستانی
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 ترانس ایزوله بیمارستانی:
 

 NICU CCU&ICUايزوالسيون برق اتاقهاي عمل و همچنين بخشهاي 

 مريضها در اثر عبور نشتي جريانكاركنان و از وارد آمدن شوك الكتريكي  با جدا كردن نول از زميناين سيستم 

 . جلو گيري مي كند

 

 

 

 

 

 

 

-A           نول از زمين جدا مي باشد                                           -B نول با زمين ارتباط يا نشتي دارد 

 

تقسيم كننده ( تشكيل شده  –كنترول كننده ارت و دما  –از سه بخش )ترانس ايزوله  ترانس ايزوله بيمارستاني

 است

 ترانس ايزوله -1

    ترانس ايزوله قطعه اي الكتريكي است كه با واسطه يک ميدان مغناطيسي ، دو مدارالكتريكي را از هم ايزوله 

اهمي وجود ندارد و در نتيجه در خروجي ترانس  مسير انرژي هيچ اتصالمي نمايد، بدين معني كه مابين دو 

         ايزوله موجب  اين عمل ترانس(.ارتباط نول با زمين وجود ندارد)شرايط الكتريكي ورودي بر قرار نمي باشد

واقع اتصال ، عدم اتصال به زمين، در م مي شود كه در خروجي دستگاه ، ولتاژ مورد لزوم موجود باشد ولي به علت

  اختالف پتانسيل باال با زمين صفر منظور شده وجرياني از اتصال عبور نمي كند و در نتيجه برق گرفتگي اتفاق

اتصال اتفاقي  ترانس ايزوله اكثراً در مكان هاي كه به علت وجود انرژي الكتريكي و رطوبت زياد امكان .نمي افتد

 مورد استفاده قرار مي گيرد. ما بين كاربر و زمين وجود دارد

 استفاده شده در ترانس ايزوله سهند كيوان: ساخت سهندكيوانميكروپروسسوري  مشخصات كنترول كننده -2

 اندازه گيري پارامترهاي مختلفي چون دماي ترانس  -

 ميزان مصرف بار  -

 امپدانس يا نشتي جريان  -

 قابليت برنامه ريزي و LCDنمايشگر  -

 تنظيم حد هشدار نشتي جريان و مقدار بارقابليت  -

 RS-485از طريق استاندارد قابليت اتصال  -

ايران  IECو طبق استاندارد ملي VDE 0100-710و  IEC 60364-7-710مطابق با استاندارد بيمارستاني  -

و داراي تأييديه  Safety Isolating Transformer 3535دهاي جداكننده تكفاز( و استاندار)ترانسفور ماتور

 دانشگاه صنعتي شريف

 :تقسيم كننده  -3

نول( از لحاظ اطمينان  -جهت قطع و وصل ورودي و خروجي به طور همزمان)فاز (Schneider)يدوبل فيوزها

 كامل

 



 

 (LIMعملکرد دستگاه نشاندهنده وضعیت عایقی خط )

اين دستگاه داراي يک صفحه نشاندهنده مطابق شكل مي باشد ، عملكرد اين دستگاه براساس بروز احتمال عبور 

جريان بيش از حد مجاز از سيستم ايزوله مي باشد. به عبارت دقيق هرگاه خطايي در يک خط سيستم ايزوله رخ 

مين تشخيص مي دهد كه اگر خط دوم سيستم دهد ، آنگاه دستگاه با اندازه گيري امپدانس بين سيستم ايزوله و ز

 زمين اتصال كوتاه شود مقدار جرياني كه از خط دوم عبور مي كند چه مقدار خواهد بود. 

ميزان جريان  LIMتوجه به اين نكته بسيار حائز اهميت است كه ميزان جريان نشان داده شده توسط دستگاه 

بلكه مقدار جرياني است كه درصورت بروز خطاي اتصال آن هم بصورت اتصال كوتاه  عبوري در همان لحظه نيست

كامل بين سيستم و زمين عبور خواهد كرد. به همين خاطر عملكرد اين دستگاه فقط به صورت هشدار و اعالم 

يش و نما Hazard( و تصويري )با روشن شدن چراغ قرمز Buzzerخطر به صورت صوتي )به صدا درآوردن يک 

( مي باشد. درصورت بروز چنين حالتي بسته به موقعيت مي توان سيستم را قطع و رفع عيب LCDمقدار روي 

ميزان جريان احتمالي خطاي  كرد و يا با قبول ريسک خطر و احتياط در عدم بروز خطاي ثانويه به كار ادامه داد.

مي باشد و هرگاه اين جريان از مقدار مجاز  ميلي آمپر 5يا  2، قابل تنظيم به مقدار  قابل پيش بيني اين دستگاه

 بيشتر شد دستگاه هشدار خطا را اعالم مي كند.

 :استهمانطور كه در شكل مشخص مي باشد صفحه داراي قسمتهاي مختلفي به شرح زير 

 صفحه نمايشگر داراي منوهاي :

 (Hazard Current)مقدار نشتي جريان -1

 (Trans Voltage)مقدار ولتاژ ترانس -2

 (Trans Current)مقدار جريان ترانس -3

 (Line Impedance)مقدار امپدانس خط -4

 (Trans Temperature)مقدار دماي ترانس -5

 (Hazard Limit)تنظيم حد نشتي جريان -6

 (Current Limit)تنظيم حد جريان بار -7

 (CT Select)تنظيم نوع ترانس جريان -8

 (Sound Setting)تنظيم حالت صدا -9

 (Reset Setting)برگشت به حالت كارخانه -11

 چراغ نمايش حالت : 

  نارنجيچراغ ميلي آمپر(  5ا ي 2محدوده خطر ) درمي باشد. روشن  Normal سبز چراغدر حالت نرمال 

Hazard چراغ قرمز اضافه بار ، دماي اضافي و ديگر خطاها و روشن است Fault  د.شخواهد روشن 
 شستی باال و پايين : 

 در حالت نرمال براي تغيير منوي نمايشگر است و در حالت تنظيم براي افزايش و كاهش مقدار مورد نظر مي باشد.
 شستی اينتر : 

و در منوهاي تنظيم براي فعال شدن عمليات تغييركاربرد هيچ عملياتي انجام نمي دهد   ،در منوهاي نمايش مقدار 

 دارد. 

 شستی ذخيره : 

 يافته تغيير مقداردر منوهاي نمايش مقدار ، هيچ عملياتي انجام نمي دهد و در منوهاي تنظيم براي ذخيره شدن 

 كاربرد دارد. 

 LIM (LCD)نمایشگر

 چراغ

 نمایش حالت

شستی کاهش  شستی ذخیره اینترشستی 

 یا پایین

شستی افزایش 

 یا باال



 

نمايشگر  مقدار نشتي 

 جريان بر حسب ميلي

 آمپر

شستي قطع صداي 

 هشدار با چراغ قطع صدا

شستي تست با 

 چراغ انجام تست

چراغ هشدار 

 نشتي جريان

چراغ هشدار 

 سيستمخطا در 

چراغ نمايش 

 LIMارتباط با 
چراغ نمايش وجود 

 برق در سيستم

 

 (Remote) مخصوص اتاق عمل و بخش پرستاریLIMمرتبط با عملکرد دستگاه نشاندهنده وضعیت عایقی خط

 

 

 

 

 

هنگام هشدار 

 دادن سيستم :

 خونسردي خود را حفظ كنيد.  -1

را فشار دهيد . در اين حالت صداي هشدار قطع شده و چراغ  Muteشستي براي قطع صداي هشدار -2

 قطع صدا روشن خواهد شد.

 به برقكار بيمارستان اطالع دهيد.  -3

 حال ببنيد كدام چراغ هشدار روشن است: -4

*اگر چراغ نشتي جريان روشن است در اين صورت در سيستم نشتي وجود دارد و مقدار آن برابر با مقدار 

 نمايشگر بر حسب ميلي آمپر مي باشد. تجهيزات مصرفي متصل به سيستم را  كنترل كنيد در صورت پيدا نكردن

 محل نشتي مي توانيد با قطع تک به تک فيدر ها مسير نشتي را بيابيد و نسبت به رفع نشتي اقدام نماييد. 

كه به صورت زير                كد خطا نيز روي صفحه نمايشگر نوشته خواهد شد *اگر چراغ خطا در سيستم روشن است

 مي باشد: 

Er.01  خطاي ارتباط با :LIM 

Er.02 زياددماي : خطاي 

Er.03  بار اضافي: خطاي 

در داخل تابلو خطاي سيستم)اضافه بار، دماي اضافي، خطاي قطع سيم  LIMبا مراجعه به ال سي دي  سيستم و يا

 ارت، خطاي سنسور دما و ...( را مشاهده كرده و نسبت به رفع آن با شركت سهند كيوان تماس بگيريد.

 تست سيستم:

را فشار دهيد. در اين حالت صداي هشدار شنيده شده و چراغهاي خطا ، نشتي جريان و تست  Testشستي 

را فشار دهيد بعد از  Muteنوشته خواهد شد. براي قطع صدا شستي  testروشن مي شود و روي نمايشگر كلمه 

 چند لحظه سيستم به حالت كاركرد عادي خود برمي گردد. 

  



 

 

  ایزوله بیمارستانی : نمونه نقشه الکتریکی تابلوی
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 تابلوی ایزوله بیمارستانی : کابینتنمونه نقشه 

 

 

 

 

 

 


