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(Uninterruptible Power Supply)  UPS 

 سیستم قدرت بدون وقفه / منبع تغذیه اضطراری

 

 مقدمه

UPS یک منبع تغذیه الکترونیکی است که وظیفه اصلی آن، تأمین بدون وقفة توان الکتریکی مورد نیاز بار 

بر تثبیت و  و عالوهاین سیستم بین برق شهر و دستگاه مصرف کننده قرار گرفته . باشد می (مصرف کننده)

. همچنین کننده می شودتجهیزات حساس مصرف شبکه به اختالالتنفوذ  ، مانع ازبرق تنظیم سطح ولتاژ

UPS زات وقفه با استفاده از انرژی ذخیره شده در باتری، برق مورد نیاز تجهی به عنوان منبع توان بدون

برق از جمله مراکز نیازمند می توان به ) کند برق شبکه تامین می کننده را برای مدتی بعد از قطعمصرف

سیستمهای دوربین مدار بسته، سیستم ضد ، مراکز دیتا سنتر ،عمل، برج مراقبت پرواز فرودگاههااتاقهای 

 .اشاره کرد(و سیستم درب اتوماتیک  حریق اعالم، سیستم ردیابی و سرقت

داشته  کننده دو منبع انرژی وجود اند که همواره برای مصرف به گونهای طراحی شده UPSمدارهای کنترلی 

و به  شود و دیگری منبعی که در صورت قطع منبع اول وارد مدار می (ق شهربر)باشد. یکی منبع انرژی اولیه 

 .شود گفته می (باتری)آن منبع ثانویه 
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  UPSاجزای داخلی 

قطع شبکه برق، توان الکتریکی  . هنگامکنند ها از جریان برق شهر تغذیه می کننده بیشتر مصرف :اینورتر .1

به عهده قسمتی  UPSاین کار در  .جریان متناوب تبدیل شده و به مصرف برسد ذخیره شده در باتری باید به

 .بنام اینورتر گذاشته شده است

یره باتری نیاز به شارژ بعد از استفاده از توان الکتریکی باتری هنگاه قطع برق، ذخ :باتری شارژر و باتری- ۲

بنابراین د. شو ام وصل مجدد شبکه برق انجام میهنگ UPSشارژ مجدد باتری توسط مدار شارژر د. دارمجدد 

از نوع  UPS. باتری هستند UPSترین اجزای داخلی یک دستگاه  باتری و شارژر آن و اینورتر به عنوان اصلی

 .سیلد اسید و نیکل کادمیوم است
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 UPSم های سیستکاربرد 

o  اساسی ترین کارایی سیستمUPS در مواقع قطع کلی برق است به این شکل که در این مواقع سیستم  UPS 

کند و دستگاه مورد نظر  شده و انرژی مصرفی موردنیاز دستگاه را تامین می بالفاصله و بی وقفه وارد مدار

 د.شو خاموش نمی

o های  دستگاهUPS د به این صورت که اگر میزان ولتاژ ورودی نباش مجهز به سیستم تثبیت کننده ولتاژ نیز می

ولت  ۲۲۰همواره ولتاژ برق در سطح شهر تغییر کند تاثیری در مقدار برق خروجی دستگاه نخواهیم داشت و 

 ت.در خروجی دستگاه خواهیم داش

o سیستم هایUPS د که سبب رفع نوسانات برق و نویزها شده و نباش مجهز به نوعی فیلترهای الکترونیکی می

از مصرف کننده در برابر ولتاژهای باالی برق و حتی رعد و برق محافظت کرده و ولتاژ برق مصرفی ثابت و 

 د.ده ستفاده در اختیار مصرف کنندگان قرار مییکنواختی را برای ا

o UPS د.ها این قابلیت را نیز دارند که نواسانات بوجود آمده در مودم ها و خطوط تلفن همراه را نیز برطرف کنن 
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 را به بیمارستان ها داد UPSچگونه می توان ایمنی برق 

نعت د که صاعتماد برای عملکرد موثر هستندر این دنیای مدرن، اکثر سازمان ها وابسته به منبع قدرت قابل 

در واقع، تأثیر قطع برق در بخش سالمت بیشتر است. قطع برق می تواند تاثیر  .بهداشت و درمان استثنا نیست

منفی بر سالمت بیماران داشته باشد. منبع تغذیه بدون وقفه نقش مهمی در صنعت مراقبت های بهداشتی 

ت الکتریکی نه تنها موجب ناراحتی می شود، بلکه می تواند منجر به یک دارد. وقفه یا از دست دادن قدر

رویداد غم انگیز شود. برای بیمارستان ها مهم است که مسائل قدرت را تحت کنترل نگه دارید. در حالت ایده 

 آل، قطع برق هرگز نباید در بیمارستان ها رخ دهد.

ژنراتور پشتیبان باید وجود داشته باشد تا بیمار را ایمن  اگر از دست دادن قدرت الکتریکی وجود داشته باشد،

منبع تغذیه بدون وقفه در بیمارستان ها برای حمایت از تجهیزات پزشکی ضروری  نگه دارد و چراغ روشن شود.

است. استفاده از تجهیزات پزشکی الکترونیکی در طول سال ها افزایش یافته است. بنابراین برای کار صحیح 

نها باید یک سیستم پشتیبان قوی اضطراری وجود داشته باشد. افت ولتاژ مکرر، قطع برق و نوسان بیمارستا

 ولتاژ می تواند به تجهیزات پزشکی پر هزینه که می تواند بر ایمنی بیماران تأثیر بگذارد، آسیب برساند.

 

 از بیمارستان ها در برابر قطع برق UPSمنابع برق  حمایت

خطر بالقوه ایمنی برای بیماران است. تأثیر از دست دادن قدرت در آموزش و تحقیقات  از دست دادن برق یک

پزشکی نادیده گرفته می شود، اما این تأثیر زیادی دارد. محیط غنی از تکنولوژی بیمارستان ها می تواند 

زشکی حیاتی پ بیماران را در معرض خطر از دست دادن قدرت ناگهانی قرار دهد. چراغ ها و دیگر تجهیزات

ممکن است بدون هرگونه هشداری کار کند. رایج ترین دالیل قطع برق، بالیای طبیعی، شرایط آب و هوایی 

بسیار شدید و اختالل در محل است. وقایع شدید آب و هوایی در دو دهه گذشته شایع تر شده و پیش بینی 

 دارای پزشکی تجهیزات اکثر این، بر وهعالمی شود که فراوانی این وقایع در سال های آتی افزایش یابد. 

 ها بیمارستان پزشکی، تجهیزات از غیر به. کنند می کار برق وجود عدم صورت در که نیستند باتری پشتیبان

، امکانات ضدعفونی کننده، آسانسور و غیره تهویهپزشکی، سیستم  سرور و سوابقتلفن، اینترنت،  است ممکن

 را به خطر بیندازند. 

( و ژنراتورها، راهکارهای قدرت در حالت آماده باش برای بیمارستان ها هستند. UPSتغذیه بدون وقفه )منبع 

عملکرد صحیح بدون هیچ گونه اختالل در صورت قطع برق  کمک می کنند که این سیستم ها به بیمارستان ها

 باشند. خود را داشته 
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 وصل کنیم. UPSمصرف کننده هایی را که نباید به 

به و بعد از قطع شدن برق  شدهذخیره  UPSچنانچه قبال توضیح داده شد انرژی الکتریکی در باطری های 

برای مصرف شده و برق ذخیره شده در باطری تبدیل به برق شهر ، UPSاینورتور موجود در داخل  کمک

ستند برای وصل کردن . بعضی از مصرف کننده ها که دارای جریان نامی اولیه زیادی هباشدکننده آماده می 

 مناسب نمی باشندکه از این نمونه می توان به موارد زیر اشاره کرد. UPSبه 

 .الکترو موتورها لوازمی که دارای سیم پیچی می باشند 

 پرینترهای لیزری  

 دستگاههای تهویه 

 المپهای فلورسنت و گازی 

های با توان  UPSوصل کرد ولی در این حالت به  UPSالزم به ذکر است این مصرف کننده ها را می توان به 

و ضمناً این مصرف کننده ها زیاد  معموال مقرون به صرفه نیستکه از لحاظ هزینه  نیاز داریمباال و آمپر 

 نمی باشد. سریع و بدون وقفه برقحساس نبوده و نیازی به وصل 

 

  .گردد رعایت باید ایمنی موارد چه نصب از قبل

  قرارگیری برای سالم رساندنطریقه حمل و UPS به مکان نصب 

 آیا محل نصب فضای کافی برای نصباندازه و وزن ، UPS و کف آن تحمل وزن UPS را دارد 

 ۵باتریها باید همه باتری ها طوری نصب گردند که در معرض هوا قرار گیرند و فاصله پیشنهادی بین باتری ها موقع نصب 

 .میلی متر میباشد 1۰تا 

 ( برای باال بردن طول عمرانتخاب مکان نصب مناسب UPS باتری و) 

باتریها در محلی مورد استفاده قرار میگیرند که ارتعاشات زیادی تولید میگردد،بهتر این است که از ضربه گیر برای اگر 

 .محفظه باتری ها استفاده گردد

 (شرایط محیطی )حرارت، رطوبت و نویز صوتی محل نصب 

 ار منبعی که انرژی گرمایشی تولیدباید در کنباتریها را ن رود. گرما یکی از مهمترین عوامل موثر در خرابی باتریها بشمار می

 د.باش درجه سانتیگراد می ۲۵الی  ۲۰دمایی که برای باتریها در نظر می گیریم بین  مورد استفاده قرار دهیم. می کنند

 ( و خروجی ، فیوزهای حفاظتی و غیرهنوع اتصاالت ، مقطع کابلهای ورودی نصب الکتریکی) 

باتریها گازهایی که قابل انفجار میباشند توسط باتری ها تولید میگردد،بنابراین تجهیزاتی که به بدلیل اینکه در محفظه 

 .خودی خود جرقه تولید می کنند از محل نصب باتری ها دور باشند

  اتصال بار بهUPS (فاز و نول بارها مستقیما به یو پی اس و تابلوی UPS راه بادر بین  وصل گردد و 

 (بودن و غیره فاز سه ، توزیع بار بین فازها در صورتنداشته باشدبرق شهر اتصال 

  ارتاتصال زمین( حفاظت دستگاههای برقی و ، برای برطرف کردن نویز وUPS) 

 ( اندازی بدون خطا و اشکالب و راه بررسی نصبررسی عملیات نصب) 

https://fiammco.ir/ups/
https://fiammco.ir/ups/
https://fiammco.ir/battery/
https://fiammco.ir/battery/
https://fiammco.ir/product-category/three-phase/
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 UPSشناسایی خطرات و ارزیابی ریسک در بکارگیری از باطری های 

 طرات خارجی )به عنوان مثال آب(خ 

 طرات ناشی از باتری )مانند انفجار(خ 

 سترسی افراد غیر مجازد 

 رچسب گذاریب 

خروج از محیط اطراف می یکی از الزامات طراحی کلیدی مربوط به تهویه است. هیدروژن و اکسیژن، هنگام 

 و ٪۴ تر اززمانی که غلظت هیدروژن از حد مجاز مواد منفجره پایین .توانند یک مخلوط انفجاری ایجاد کنند

 حد ایمن محسوب می شود. است ٪۷۵ منفجره مواد مجاز حد از باالتر

ایجاد شعله یا آتش در حضور منبع ایجاد کمترین غلظت )درصد( از یک گاز یا بخار است که قادر به (: LEL) رحد پایین انفجا

 .احتراق )مثل جرقه، شعله یا گرما( باشد

باالترین غلظت )درصد( از یک گاز یا بخار است که قادر به ایجاد شعله یا آتش در حضور منبع ایجاد (: UEL) رحد باالی انفجا

 .احتراق )مثل جرقه، شعله یا گرما( باشد
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 پیوست:

 

 تجهیزات برقیحفاظت بین المللی 

 
 

IP (International Protection) 

    این عالمت که روی پالک موتورها دیده می شود کالس حفاظتی دستگاه در برابر شرایط محیطی را نشان

قرار می گیرد که شماره اول بیانگر نوع حفاظت در برابر ذرات  IP . معموالً دو شماره پس از عالمتمی دهد

 (.- - IPد )ده شماره دوم نوع حفاظت در برابر پاشش قطرات آب را نشان میو اجسام خارجی است و 

 نوع حفاظت در برابر پاشش قطرات آب عدد دوم نوع حفاظت در برابر ذرات خارجی عدد اول

 بدون حفاظت 0 بدون حفاظت 0

 چکددر برابر قطرات آبی که عمود می  1 سانتیمتر ۵در برابر ذرات بزرگ با قطر بیشتر از  1

 درجه می چکد 1۵در برابر قطرات آبی که مایل با زاویه  2 سانتیمتر ۲/1در برابر ذرات متوسط با قطر بیشتر از  2

 درجه نسبت به قائم 6۰در برابر ترشحات آب تا  3 میلیمتر ۵/۲در برابر ذرات کوچک با قطر بیشتر از  3

 در برابر ترشح آب از هر سو 4 در برابر ذرات کوچک با قطر بیشتر از یک میلیمتر 4

 در برابر ترشح آب از هر راستا 5 در برابر گرد و خاک 5

 در برابر فوران شدید آب 6 حفاظت کامل در برابر هر نوع ذرات خارجی 6

 غوطه ور شدن در آب در شرایط معین فشار و زمان 7   

 غوطه ور شدن دائمی در آب 8   

است در معرض پاشش آب شدید کار کند و در مقابل گرد و خاک حفاظت به عنوان مثال اگر موتوری الزم 

 . انتخاب شود IP56 شود باید موتوری با
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 UPSمشخصات فنی 
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