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 این خطراتخطرات ناشی از برق گرفتگی در اثر عبور جریان متناوب و جلوگیری افراد از 
ضذت آسیة ضَن الىتشیىی تِ همذاس ٍ هذت صهاى فثَس جشیاى الىتشیىی اص تذى اًساى تستگی داسد. تشای هثال 

 ثاًیِ وافیست تا تافث هشي اًساى ضَد. 2، فثَس جشیاًی هقادل یه دّن آهپش اص تذى ، فمظ تشای 

آى هماٍهت وٌذ ٍ لادس تِ وٌتشل فضالت هیضاى جشیاى فثَسی اص دسٍى تذى اًساى وِ ضخع هی تَاًذ دس تشاتش 

هیلی آهپش هی تَاًذ تافث تی حسی ٍ  10هیلی آهپش است. جشیاى ّای تاالی  10ٍ ٍ دست خَد است ، ووتش اص صتا

لفل فضالت ضًَذ. ٍلتی وِ لفل فضالًی اتفاق هی افتذ ، ضخع لادس تِ سّا وشدى ٍسایل ، سین یا اجسام ًیست. 

جسن تشق داس هحىن تش دس دست ًگِ داضتِ ضذُ ٍ تافث عَالًی ضذى صهاى لشاس گشفتي دس ٍالـ ، هوىي است وِ 

دس هقشؼ ضَن جشیاى الىتشیىی ضَد. تِ ّویي فلت ، ضَن الىتشیىی ًاضی اص ٍسایل دستی ، هی تَاًذ تسیاس 

ًی اص تذى ضوا فثَس خغشًان تاضذ. اگش ضوا ًوی تَاًیذ ٍسیلِ تشق داس سا سّا وٌیذ ، جشیاى هذاٍم تشای هذتی عَال

وشدُ ٍ هی تَاًذ تافث فلج تٌفسی ضَد. )فذم حشوت فضالًی وٌتشل تٌفس( ضوا تشای هذت صهاًی دچاس ایست 

 هیلی آهپش اص تذى اًساى تافث ایست تٌفسی هی ضَد. 30تٌفسی هی ضَد هقوَالً فثَس جشیاًی هقادل 

جاد فیثشیالسیَى تغٌی للة هی ضَد. )ضشتاى تسیاس هیلی آهپش اص تذى اًساى تافث ای 75فثَس جشیاًْای تیص اص 

تاس دس دلیمِ( ٍ دسغَست فذم استفادُ اص دستگاّی خاظ تِ ًام دفیثشیالتَس  300سشیـ غیشهَثش للة ، تمشیثاً 

تشای ًجات جاى هػذٍم ، فیثشیالسیَى تغٌی للة دس چٌذ دلیمِ تافث هشي اٍ خَاّذ ضذ. دس اثش فثَس جشیاًی 

 5فلج للثی سخ هی دّذ وِ تِ هٌضلِ فذم پوپاط دائوی للة خَاّذ تَد. دس اثش فثَس جشیاى ّای تاالی آهپش  4تشاتش 

 آهپش تافت ّای اًذام تذى اًساى دچاس سَختگی خَاٌّذ ضذ.

 
افضایص هذت صهاى لشاس گشفتي تذى هػذٍم دس هقشؼ فثَس جشیاى ضذت آسیة دیذگی ًاضی اص ضَن الىتشیىی 

ثاًیِ تِ اًذاصُ فثَس  3هیلی آهپش تشای صهاًی تشاتش تا  100اد. تشای هثال ، فثَس جشیاًی هقادل سا افضایص خَاّذ د

 ثاًیِ( خغشًان است. 03/0هیلی آهپش دس وسشی اص ثاًیِ ) 900جشیاًی تشاتش تا 

فشاد ضذت آسیة دیذگی ًاضی اص ضَن الىتشیىی تا تَجِ تِ ساختاس هاّیچِ ای تذى افشاد هتفاٍت خَاّذ تَد. ا

داسای تافت هاّیچِ ای ووتش ، هقوَالً دس اثش فثَس جشیاى ووتش ًیض دچاس آسیة دیذگی هی ضًَذ. حتی ٍلتاطّای 

پاییي ًیض هی تَاًٌذ تسیاس خغشًان تاضٌذ چشا وِ دسجِ آسیة دیذگی ًِ تٌْا تِ همذاس جشیاى فثَسی اص تذى ، 

 است.تلىِ تِ هذت صهاى تواس تذى اًساى تا تشق ًیض ٍاتستِ 

 

 

 



 

ثاًیِ( ٍ دس اثش تواس  1جذٍل صیش اتفالاتی وِ ًاضی اص فثَس جشیاى ّای هختلف اص تذى اًساى )ؽشف هذت حذاوثش 

 تا ٍلتاط تشق خاًگی ، سخ خَاّذ داد سا ًطاى هی دّذ.

 ٍاوٌص تذى جشیاى

 فمظ احساس سَصش خیلی ون هیلی آهپش 1

 هیلی آهپش 5

(Hazard Current) 

، ًگشاى وٌٌذُ اها تذٍى دسد. اوثش افشاد هی تَاًٌذ تا ٍاوٌص  احساس ضَن خفیف

عثیقی فىس القول ًطاى دادُ ٍ اص تشق جذا ضًَذ. تا ایي حال ، حشوات غیش اسادی 

 لَی هی تَاًذ تافث ایجاد غذهات ضًَذ.

 هیلی آهپش )خاًوْا( 25تا  6

 هیلی آهپش )آلایاى( 30تا  9

ي وٌتشل فضالت. ایي هحذٍدُ جشیاًی است ضَن الىتشیىی دسدًان ٍ اص دست سفت

وِ لفل فضالًی آغاص هی ضَد. اهىاى جذا وشدى تذى اص تشق تػَست عثیقی ٍجَد 

 ًذاسد.

ضَن الىتشیىی تِ ضذت دسدًان ، ایست تٌفسی ، اًمثاؼ فضالًی ضذیذ. جوـ  هیلی آهپش 130تا  50

هوىي است  ضذى فضالت هوىي است تافث ًگْذاضتي تشق ضَد ، اًثساط فضالت

 تافث پشتاب ضذیذ فشد تِ اعشاف ضَد. اهىاى ٍلَؿ هشي ٍجَد داسد.

 1هیلی آهپش ) 4300تا  1000

 آهپش( 3/4تا 

فیثشیالسیَى تغٌی سخ هی دّذ )فول پوپاط غیش یىٌَاخت للة(. اًمثاؼ فضالًی ، 

 ایجاد آسیة فػثی ٍ احتوال ٍلَؿ هشي ٍجَد داسد.

 ست للثی ٍ سَختگی ّای ضذیذ سخ هی دّذ. اهىاى هشي ٍجَد داسد.ای آهپش( 10هیلی آهپش ) 10000

حذالل اضافِ جشیاًی وِ دس آى فیَص هقوَلی تا لغـ وٌٌذُ هذاس ، هذاس سا لغـ هی  آهپش( 15هیلی آهپش ) 15000

 وٌذ.

فث سَختگی ضذیذ ٍلت است. ٍلتاطّای تاالتش ًیض تا 600ایي اثشات جشیاى الىتشیىی تشای ٍلتاطّای تمشیثاً ووتش اص 

 هی ضَد.

 تفاٍت حجن فضالت ٍ چشتی تش ضَن الىتشیىی تأثیش هی گزاسد.

 

 Hazard) هیلی آهپش 5هیلی آهپش ٍاوٌص تذى فمظ احساس سَصش خیلی ون است. دس جشیاى  1دس جشیاى 

Current)   ضَن خفیف سخ هی دّذ ، ایي ٍضقیت ًگشاى وٌٌذُ اها تذٍى دسد است. اوثش افشاد هی تَاًٌذ تا

ٍاوٌص عثیقی فىس القول ًطاى دادُ ٍ اص تشق جذا ضًَذ. تا ایي حال ، حشوات غیش اسادی لَی هی تَاًذ تافث 

آلایاى( ضَن الىتشیىی دسدًان ٍ هیلی آهپش ) 30تا  6هیلی آهپش )خاًوْا( ،  25تا  6ایجاد غذهات ضًَذ. جشیاى 

اص دست سفتي وٌتشل فضالت سخ هی دّذ. دس ایي هحذٍدُ جشیاًی است وِ لفل فضالًی آغاص هی ضَد. اهىاى 

هیلی آهپش ضَن الىتشیىی تِ ضذت  130تا  50جذا وشدى تذى اص تشق تػَست عثیقی ٍجَد ًذاسد. دس جشیاى 

سخ هی دّذ. جوـ ضذى فضالت هوىي است تافث ًگْذاضتي  دسدًان ، ایست تٌفسی ، اًمثاؼ فضالًی ضذیذ

تشق ضَد ، اًثساط فضالت هوىي است تافث پشتاب ضذیذ فشد تِ اعشاف ضَد. اهىاى ٍلَؿ هشي ٍجَد داسد. دس 

آهپش( فیثشیالسیَى تغٌی سخ هی دّذ )فول پوپاط غیش یىٌَاخت للة(.  3/4تا  1هیلی آهپش ) 4300تا  1000جشیاى 

آهپش(  10هیلی آهپش ) 10000ًی ، ایجاد آسیة فػثی ٍ احتوال ٍلَؿ هشي ٍجَد داسد. دس جشیاى اًمثاؼ فضال

آهپش(  15هیلی آهپش ) 15000ایست للثی ٍ سَختگی ّای ضذیذ سخ هی دّذ. اهىاى هشي ٍجَد داسد. دس جشیاى 

ٌذ. ایي اثشات جشیاى حذالل اضافِ جشیاًی وِ دس آى فیَص هقوَلی تا لغـ وٌٌذُ هذاس ، هذاس سا لغـ هی و

ٍلت است. ٍلتاطّای تاالتش ًیض تافث سَختگی ضذیذ هی ضَد. تفاٍت  600الىتشیىی تشای ٍلتاطّای تمشیثاً ووتش اص 

 حجن فضالت ٍ چشتی تش ضَن الىتشیىی تأثیش هی گزاسد.



 

 کلیذ محافظ جان

    RCD residual-current) (deviceیا  RCCB  (residual-current circuit breaker)ولیذ هحافؼ جاى 

 تیي اختالفی وِ غَستی دس تشگطت، ٍ سفت ّای سین جشیاىاست وِ تا همایسِ  ولیذضَد، ًَفی  ًیض ضٌاختِ هی

سفت تا  جشیاى، هذاسّای الىتشیىیوٌذ. دس حالت فادی  جشیاى سفت ٍ تشگطت ٍجَد داضتِ تاضذ هذاس سا لغـ هی

اختالف داضتِ تاضذ ( تىفاصدس هذاسّای ) ًَلٍ  فاصجشیاى تشگطت تشاتش است، اها اگش تِ ّش دلیلی جشیاى تیي سین 

 شیىیالىت ّای دستگاُ اص یىیولیذ هحافؼ جاى فول خَاّذ وشد. ٍجَد ایي اختالف هوىي است تش اثش اتػال تذًِ 

گشدد وِ اغغالحاً  الىتشیىی تِ جای تشگطتي اص ساُ سین ًَل اص ساُ صهیي تِ هٌثـ تشهی جشیاى آى دس وِ تاضذ

 فیَصسا وِ تَسظ هیلی آهپش(  30>)ّای ًطتی وَچىی  گَیٌذ جشیاى ًطت پیذا وشدُ است. ایي دستگاُ جشیاى هی

ضًَذ ضٌاسایی ٍ هذاس سا دس چٌذ دّن یا  گشفتگی تشقیا  سَصی آتصساص  تَاًٌذ صهیٌِ ضًَذ اها هی ضٌاسایی ًوی

 .وٌذ غذم ثاًیِ لغـ هی

 

ادفاً دستص تا لسوت تشلذاس هذاس تواس جشیاى ًطتی هوىي است اص ساُ تذى فشدی وِ تا صهیي تواس داسد ٍ تػ

سسیذى تِ فشد هذاس  ضًَذ وِ پیص آسیة ای عشاحی هی پیذاوشدُ است تِ ٍجَد آیذ، ولیذّای هحافؼ جاى تِ گًَِ

 .وٌٌذ سا لغـ هی

 معایب ایه سیستم

( ٍ یا تیواسستاًْا CCU , ICUلغـ وٌٌذگی دس هىاًْایی وِ ضشسٍست ٍجَد تشق الضاهی است )اتالْای فول ، 

تافث تِ ٍجَد آهذى تَلیذ هایقات ٍ ...(  هشاوضتقلت سعَتت صیاد احتوال ًطتی جشیاى صیاد است )استخشّا ، 

 هطىالت صیاد ٍ فوالً تالاستفادُ تَدى ایي سیستن هی تاضذ.

 هِ ساّىاسّای الصم جْت فائك آهذى تش ایي هطىل سا تشسسی هی وٌینادس اد

 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%AF_%28%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%29
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C%DA%A9%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C%DA%A9%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%D8%B2
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%D9%84
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%DA%A9%D9%81%D8%A7%D8%B2&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%DB%8C%D9%88%D8%B2
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%AA%D8%B4%E2%80%8C%D8%B3%D9%88%D8%B2%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%82%E2%80%8C%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%DA%AF%DB%8C


 

 تراوس ایزيلٍ 
 

 هشاوض تَلیذ هایقات ٍ ...، استخشّا ،  NICU CCU&ICUّوچٌیي تخطْای  ،ایضٍالسیَى تشق اتالْای فول 

اص سَختگیْای هشیضْا دس اثش فثَس ًطتی  اص ٍاسد آهذى ضَن الىتشیىی ٍ تا جذا وشدى ًَل اص صهیيایي سیستن 

 . جلَ گیشی هی وٌذ جشیاى

 

 

 

 

 

 

 

-A                    ًَل اص صهیي جذا هی تاضذ-B ًَل تا صهیي استثاط یا ًطتی داسد 

 

تمسین وٌٌذُ ( تطىیل ضذُ  –وٌتشٍل وٌٌذُ است ٍ دها  –اص سِ تخص )تشاًس ایضٍلِ  تشاًس ایضٍلِ تیواسستاًی

 است

 تشاًس ایضٍلِ -1

دٍ هذاسالىتشیىی سا اص ّن ایضٍلِ  تشاًس ایضٍلِ لغقِ ای الىتشیىی است وِ تا ٍاسغِ یه هیذاى هغٌاعیسی ، 

اّوی ٍجَد ًذاسد ٍ دس ًتیجِ دس خشٍجی تشاًس ضشایظ  ٌوایذ، تذیي هقٌی وِ هاتیي دٍ هسیش اًشطی ّیچ اتػالهی

هی ضَد وِ دس  ایضٍلِ هَجة  ایي فول تشاًس(.ذاسداستثاط ًَل تا صهیي ٍجَد ً)الىتشیىی ٍسٍدی تش لشاس ًوی تاضذ

فذم اتػال تِ صهیي، دس هَالـ اتػال ، اختالف  خشٍجی دستگاُ ، ٍلتاط هَسد لضٍم هَجَد تاضذ ٍلی تِ فلت

 .ًوی افتذ پتاًسیل تاال تا صهیي غفش هٌؾَس ضذُ ٍجشیاًی اص اتػال فثَس ًوی وٌذ ٍ دس ًتیجِ تشق گشفتگی اتفاق 

اتػال اتفالی ها تیي  لِ اوثشاً دس هىاى ّای وِ تِ فلت ٍجَد اًشطی الىتشیىی ٍ سعَتت صیاد اهىاىتشاًس ایضٍ

 تِ واس گشفتِ هی ضَد. واستش ٍ صهیي ٍجَد داسد

 استفادُ ضذُ دس تشاًس ایضٍلِ سٌْذ ویَاى: ساخت سٌْذویَاىهیىشٍپشٍسسَسی  هطخػات وٌتشٍل وٌٌذُ -2

 اًذاصُ گیشی پاساهتشّای هختلفی چَى دهای تشاًس  -

 هیضاى هػشف تاس  -

 اهپذاًس یا ًطتی جشیاى  -

 لاتلیت تشًاهِ سیضی ٍ LCDًوایطگش  -

 لاتلیت تٌؾین حذ ّطذاس ًطتی جشیاى ٍ همذاس تاس -

 RS-485اص عشیك استاًذاسد لاتلیت اتػال  -

ایشاى  IECٍ عثك استاًذاسد هلیIEC 60364-7-710 ٍVDE 0100-710هغاتك تا استاًذاسد تیواسستاًی  -

ٍ داسای تأییذیِ  Safety Isolating Transformer 3535دّای جذاوٌٌذُ تىفاص( ٍ استاًذاس)تشاًسفَس هاتَس

 داًطگاُ غٌقتی ضشیف

 :تمسین وٌٌذُ  -3

ًَل( اص لحاػ اعویٌاى  -جْت لغـ ٍ ٍغل ٍسٍدی ٍ خشٍجی تِ عَس ّوضهاى)فاص (Schneider)یدٍتل فیَصّا

 واهل

 



 

 (LIMعملکرد دستگاٌ وشاوذَىذٌ يضعیت عایقی خط )

ایي دستگاُ داسای یه غفحِ ًطاًذٌّذُ هغاتك ضىل هی تاضذ ، فولىشد ایي دستگاُ تشاساس تشٍص احتوال فثَس 

جشیاى تیص اص حذ هجاص اص سیستن ایضٍلِ هی تاضذ. تِ فثاست دلیك ّشگاُ خغایی دس یه خظ سیستن ایضٍلِ سخ 

هیي تطخیع هی دّذ وِ اگش خظ دٍم سیستن دّذ ، آًگاُ دستگاُ تا اًذاصُ گیشی اهپذاًس تیي سیستن ایضٍلِ ٍ ص

 صهیي اتػال وَتاُ ضَد همذاس جشیاًی وِ اص خظ دٍم فثَس هی وٌذ چِ همذاس خَاّذ تَد. 

هیضاى جشیاى  LIMتَجِ تِ ایي ًىتِ تسیاس حائض اّویت است وِ هیضاى جشیاى ًطاى دادُ ضذُ تَسظ دستگاُ 

فثَسی دس ّواى لحؾِ ًیست تلىِ همذاس جشیاًی است وِ دسغَست تشٍص خغای اتػال آى ّن تػَست اتػال وَتاُ 

واهل تیي سیستن ٍ صهیي فثَس خَاّذ وشد. تِ ّویي خاعش فولىشد ایي دستگاُ فمظ تِ غَست ّطذاس ٍ افالم 

ٍ ًوایص  Hazard)تا سٍضي ضذى چشاك لشهض  ( ٍ تػَیشیBuzzerخغش تِ غَست غَتی )تِ غذا دسآٍسدى یه 

( هی تاضذ. دسغَست تشٍص چٌیي حالتی تستِ تِ هَلقیت هی تَاى سیستن سا لغـ ٍ سفـ فیة LCDهمذاس سٍی 

هیضاى جشیاى احتوالی خغای  وشد ٍ یا تا لثَل سیسه خغش ٍ احتیاط دس فذم تشٍص خغای ثاًَیِ تِ واس اداهِ داد.

هی تاضذ ٍ ّشگاُ ایي جشیاى اص همذاس هجاص  هیلی آهپش 5یا  2، لاتل تٌؾین تِ همذاس  اُلاتل پیص تیٌی ایي دستگ

 تیطتش ضذ دستگاُ ّطذاس خغا سا افالم هی وٌذ.

 :استّواًغَس وِ دس ضىل هطخع هی تاضذ غفحِ داسای لسوتْای هختلفی تِ ضشح صیش 

 صفحٍ ومایشگر دارای مىًَای :

 (Hazard Current)همذاس ًطتی جشیاى -1

 (Trans Voltage)همذاس ٍلتاط تشاًس -2

 (Trans Current)همذاس جشیاى تشاًس -3

 (Line Impedance)همذاس اهپذاًس خظ -4

 (Trans Temperature)همذاس دهای تشاًس -5

 (Hazard Limit)تٌؾین حذ ًطتی جشیاى -6

 (Current Limit)تٌؾین حذ جشیاى تاس -7

 (CT Select)تٌؾین ًَؿ تشاًس جشیاى -8

 (Sound Setting)تٌؾین حالت غذا -9

 (Reset Setting)تشگطت تِ حالت واسخاًِ -10

 ومایش حالت :  ُایچراغ

 چشاك لشهض هیلی آهپش(  5ا ی 2هحذٍدُ خغش ) اصتیطتش هی تاضذ. سٍضي  Normal سثض چشاكدس حالت ًشهال 

Hazard ٍ چشاك لشهض اضافِ تاس ، دهای اضافی ٍ دیگش خغاّا Fault  ذ.ضخَاّذ سٍضي 
 شستی باال ي پاییه : 

 دس حالت ًشهال تشای تغییش هٌَی ًوایطگش است ٍ دس حالت تٌؾین تشای افضایص ٍ واّص همذاس هَسد ًؾش هی تاضذ.
 شستی ایىتر : 

ٍ دس هٌَّای تٌؾین تشای فقال ضذى فولیات تغییشواستشد ّیچ فولیاتی اًجام ًوی دّذ   ،دس هٌَّای ًوایص همذاس 

 داسد. 

 شستی ذخیرٌ : 

 یافتِ تغییش همذاسدس هٌَّای ًوایص همذاس ، ّیچ فولیاتی اًجام ًوی دّذ ٍ دس هٌَّای تٌؾین تشای رخیشُ ضذى 

 واستشد داسد. 

 LIM (LCD)نمایشگر

 هایچراغ

 نمایش حالت

شستی کاهش  شستی ذخیره اینترشستی 

 یا پایین

شستی افزایش 

 یا باال



 

 (Remote) مخصًص اتاق عمل ي بخش پرستاری LIMمرتبط با  وشاوذَىذٌ يضعیت عایقی خطعملکرد دستگاٌ 

 

 

 

 

 

 

 

 َىگام َشدار دادن سیستم :

 خًَسشدی خَد سا حفؼ وٌیذ.  -1

سا فطاس دّیذ . دس ایي حالت غذای ّطذاس لغـ ضذُ ٍ چشاك  Muteضستی تشای لغـ غذای ّطذاس -2

 لغـ غذا سٍضي خَاّذ ضذ.

 تِ تشلىاس تیواسستاى اعالؿ دّیذ.  -3

 تثٌیذ وذام چشاك ّطذاس سٍضي است: حال -4

*اگش چشاك ًطتی جشیاى سٍضي است دس ایي غَست دس سیستن ًطتی ٍجَد داسد ٍ همذاس آى تشاتش تا همذاس 

ًوایطگش تش حسة هیلی آهپش هی تاضذ. تجْیضات هػشفی هتػل تِ سیستن سا  وٌتشل وٌیذ دس غَست پیذا ًىشدى 

 فیذس ّا هسیش ًطتی سا تیاتیذ ٍ ًسثت تِ سفـ ًطتی الذام ًواییذ. هحل ًطتی هی تَاًیذ تا لغـ ته تِ ته 

وِ تِ غَست صیش                وذ خغا ًیض سٍی غفحِ ًوایطگش ًَضتِ خَاّذ ضذ *اگش چشاك خغا دس سیستن سٍضي است

 هی تاضذ: 

Er.01  خغای استثاط تا :LIM 

Er.02 دهای صیاد: خغای 

Er.03  تاس اضافی: خغای 

دس داخل تاتلَ خغای سیستن)اضافِ تاس، دهای اضافی، خغای لغـ سین  LIMتا هشاجقِ تِ ال سی دی  سیستن ٍ یا

 است، خغای سٌسَس دها ٍ ...( سا هطاّذُ وشدُ ٍ ًسثت تِ سفـ آى تا ضشوت سٌْذ ویَاى تواس تگیشیذ.

 تست سیستم:

شاغْای خغا ، ًطتی جشیاى ٍ تست سا فطاس دّیذ. دس ایي حالت غذای ّطذاس ضٌیذُ ضذُ ٍ چ Testضستی 

سا فطاس دّیذ تقذ اص  Muteًَضتِ خَاّذ ضذ. تشای لغـ غذا ضستی  testسٍضي هی ضَد ٍ سٍی ًوایطگش ولوِ 

 چٌذ لحؾِ سیستن تِ حالت واسوشد فادی خَد تشهی گشدد. 

  

ًوایطگش  همذاس ًطتی 

 جشیاى تش حسة هیلی

 آمپر

ضستی لغـ غذای 

 ّطذاس تا چشاك لغـ غذا

ضستی تست تا 

 چشاك اًجام تست

چشاك ّطذاس 

 ًطتی جشیاى

چشاك ّطذاس 

 خغا دس سیستن

چشاك ًوایص 

 LIMاستثاط تا 

چشاك ًوایص ٍجَد 

 تشق دس سیستن



 

ومًوٍ وقشٍ الکتریکی سیستم ایزيلٍ بیمارستاوی با 

  ىل َا :وشان دَىذٌ وشتی جریان ي ریمًت پ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ومًوٍ وقشٍ الکتریکی تابلًی ایزيلٍ بیمارستاوی
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 يلٍ بیمارستاویزتابلًی ای کابیىتومًوٍ وقشٍ 
 

 

 


