


اهمیت و ضرورت

تامین بی وقفه انرشی الکتریکی 

در مراکس درمانی و بیمارستانی

چاتک صنعت پیشگام

شرکت چابک  صنعت پیشگام



اّویت اًرشی الکتریکی در هراکس درهاًی ٍ تیوارستاًی

صذهات ٍ خسارات ًاضی از هطکالت تاهیي اًرشی الکتریکی در هراکس درهاًی ٍ تیوارستاًی

راُ کارّای تاهیي اًرشی الکتریکی تا ضریة اطویٌاى تاال در هراکس درهاًی ٍ تیوارستاًی

 اّویت استفادُ از تجْیساتUPS در هراکس درهاًی ٍ تیوارستاًی

 هؼرفی اًَاعUPS تِ ّوراُ تکٌَلَشی ّای تکار گرفتِ ضذُ در آًْا

هؼرفی کلی تخص ّای هختلف تجْیسات یَ پی اس

 تیوارستاًیهثال کارتردی از سیستن ترق اضطراری در یک هرکس

 ُاًتخاب دستگاUPS هٌاسة ترای تارّای هصرفی

هطالة فْرست

شرکت چابک  صنعت پیشگام



تیوارستاًیاّویت اًرشی الکتریکی در هراکس درهاًی ٍ 

گسترش رٍز افسٍى تجْیسات الکترًٍیکی در صٌؼت هٌْذسی پسضکی

oتجْیسات تصَیر ترداری

oتجْیسات احیا تیواراى

oتجْیسات اتاق ّای ػول

oتجْیسات آزهایطگاّی

oتاسیسات الکتریکی در هراکس درهاًی ٍ تیوارستاًی

شرکت چابک  صنعت پیشگام



صدمات و خسارات ناشی از مشکالت تامین انرشی الکتریکی در مراکس درمانی و بیمارستانی

مشکالت انرشی الکتریکی

نوسان ولتاش و فرکانس قطعی ترق شثکه

  عمل، های اتاق در تیماران جان افتادن خطر ته منجرب•
ICU و CCU شد خواهد.

  درمانی مراکس و ها تیمارستان ته مالی خسارت ته منجرب•
.شد خواهد

منجرب ته آسیة تجهیسات پسشکی و آزمایشگگاهی خواهگد   •
.شد

منجگگرب تگگروز خطگگا در تجهیگگسات پسشگگکی در زمگگان تهگگر    •
.ترداری خواهد شد

شرکت چابک  صنعت پیشگام



راُ کارّای تاهیي اًرشی الکتریکی تا ضریة اطویٌاى تاال در هراکس درهاًی ٍ تیوارستاًی

.استفادُ از فیذرّایی تا قاتلیت اطویٌاى تاال ترای تیوارستاى ّا ٍ هراکس درهاًی -1

.استفادُ از دٍ فیذر هستقل جْت تاهیي ترق تیوارستاى ّا ٍ هراکس درهاًی -2

.استفادُ از هٌاتغ اًرشی الکتریکی هستقل از ضثکِ تِ ػٌَاى هٌثغ جایگسیي در هَاقغ اضطراری -3

ٍاتستِ تِ هَقؼیت هراکس هی تاضدذ ٍ در ایدراى تدا    

تَجِ تِ قذیوی تَدى زیر ساخت ضثکِ تَزیغ قاتل 

دستیاتی ًوی تاضذ

هٌجرب تِ افسایص ّسیٌِ در تاهیي اًرشی الکتریکی 

خَاّذ ضذ، ٍ ّوچٌیي در تواهی هراکس اهکاى پدییر  

.ًوی تاضذ

اهرٍزُ در تواهی تیوارستاى ّدا ٍ هراکدس درهداًی در    

.حال اجرا هی تاضذ

شرکت چابک  صنعت پیشگام



راُ کارّای تاهیي اًرشی الکتریکی تا ضریة اطویٌاى تاال در هراکس درهاًی ٍ تیوارستاًی

قطؼی ضثکِ ترق اجتٌاب ًاپییر هی تاضذ، ػَاهل طثیؼی، اتصال کَتاُ، خراتی •

...تجْیسات ٍ 

الزم است ترای هراکس در زهاى قطؼی ترق ضثکِ تا تَجِ تِ حساسیت هراکدس  •

.سیستن پطتیثاًی هٌاسة در ًظر گرفتِ ضَد

طراحی ٍ اًتخاب هٌْذسی ضدذُ در اًتخداب سیسدتن ّدای پطدتیثاًی تدرق       •

اضطراری تسیار حیاتی هی تاضذ

شرکت چابک  صنعت پیشگام



راُ کارّای تاهیي اًرشی الکتریکی تا ضریة اطویٌاى تاال در هراکس درهاًی ٍ تیوارستاًی

قطؼی ضثکِ ترق اجتٌاب ًاپییر هی تاضذ، ػَاهل طثیؼی، اتصال کَتاُ، خراتی •

...تجْیسات ٍ 

الزم است ترای هراکس در زهاى قطؼی ترق ضثکِ تا تَجِ تِ حساسیت هراکدس  •

.سیستن پطتیثاًی هٌاسة در ًظر گرفتِ ضَد

طراحی ٍ اًتخاب هٌْذسی ضدذُ در اًتخداب سیسدتن ّدای پطدتیثاًی تدرق       •

اضطراری تسیار حیاتی هی تاضذ

شرکت چابک  صنعت پیشگام



راُ کارّای تاهیي اًرشی الکتریکی تا ضریة اطویٌاى تاال در هراکس درهاًی ٍ تیوارستاًی

استفادُ از دیسل شًراتَر تِ ػٌَاى ترق اضطراری

هطکالت استفادُ از دیسل شًراتَرّا

تاخیر در زهاى استارت، سٌکرٍى ضذى ٍ قاتلیت تارگساری -1

زیاد تَدى احتوال خراتی ٍ ػذم استارت اتَهاتیک در هَاقغ اضطراری -2

ػذم ثثات ٍلتاش ٍ فرکاًس خرٍجی در زهاى تار داری -3

شرکت چابک  صنعت پیشگام



راُ کارّای تاهیي اًرشی الکتریکی تا ضریة اطویٌاى تاال در هراکس درهاًی ٍ تیوارستاًی

UPSتاهیي ترق تی ٍقفِ تا قاتلیت اطویٌاى تاال تِ کوک 

UPSهسایای استفادُ از تجْیسات 

تاهیي اًرشی الکتریکی تصَرت کاهال تی ٍقفِ-1

تَاًایی حیف ًَساى ّای ٍلتاش ٍ فرکاًس -2

تَاًایی حیف ّارهًَیک ّا ٍ ًَیسّای هَجَد در ضثکِ -3

UPSاصالح کردى ضریة تَاى تجْیسات هتصل ضذُ تِ  -4

شرکت چابک  صنعت پیشگام



راُ کارّای تاهیي اًرشی الکتریکی تا ضریة اطویٌاى تاال در هراکس درهاًی ٍ تیوارستاًی

Hospital Critical Loads

ٍ دیسل شًراتَر جْت تاهیي ترق اضطراری UPSًحَُ تکارگیری تجْیسات 

شرکت چابک  صنعت پیشگام



اّویت استفادُ از تجْیسات یَ پی اس در هراکس درهاًی ٍ تیوارستاًی

در تیوارستاى ّا ٍ هراکس درهاًی هیکٌذ UPSهَاردی کِ ها را هلسم تِ استفادُ از 

.تاهیي ترق تی ٍقفِ ترای تارّای هصرفی حساس ٍ حیاتی در تیوارستاى ّا -1

.هحافظت از تجْیسات پسضکی حساس تِ ًَساًات ترق ٍ ّارهًَیک ّا -2

.افسایص قاتلیت اطویٌاى ترق در تیوارستاى ّا ٍ هراکس درهاًی -3

.جلَگیری از آسیة تجْیسات تصَیر ترداری در زهاى استفادُ -4

.اصالح ضریة تَاى تجْیسات پر هصرف پسضکی -5

ّای جریاى ایجاد ضذُ تَسط تجْیسات پر هصرف پسضکی  THDکاّص اًتقال  -6

.تِ سَی ضثکِ

شرکت چابک  صنعت پیشگام



هؼرفی اًَاع یَ پی اس ّا تِ ّوراُ تکٌَلَشی ّای تکار گرفتِ ضذُ در آًْا

UPS

Rotary UPS Static UPS

یَ پی اس استاتیک

.شامل قسمت َای ایىًرتر، رکتیفایر ي تاتری می تاشذ•

قسمت اصلی می ( ي تریستًر  IGBT)سًئیچ َای الکتريویکی •

.تاشىذ

.در تعضی مذل َا دارای تراوس ایسيلٍ می تاشذ•

.قاتلیت ساخت تٍ صًرت ماشيالر•

.در تمامی روج تًاوی تًلیذ می شًد•

.زمان پشتیثاوی محذيد تٍ ظرفیت تاتری می تاشذ•

.ترای زمان پشتیثاوی وامحذيد ویاز تٍ دیسل شوراتًر می تاشذ•

(دایٌاهیک)یَ پی اس رٍتاری 

شامل قسمت َای دیسل مًتًر، ماشیه سىکرين، رخیرٌ کىىذٌ •

.اورشی جىثشی ي سلف خريجی می تاشذ

.اصًل کارکرد تذين تاتری ي تر اساس اورشی جىثشی می تاشذ•

.در طراحی آن از سًئیچ َای الکتريویکی استفادٌ وشذٌ است•

.مىاسة ترای تمامی تارَای مصرفی تذين محذيدیت می تاشذ•

.زماوی پشتیثاوی وا محذيد می تاشذ•

(.250KVAتیشتر از )تًلیذ ترای روج َای تًاوی تاال می تاشذ •

شرکت چابک  صنعت پیشگام



هؼرفی اًَاع یَ پی اس ّا تِ ّوراُ تکٌَلَشی ّای تکار گرفتِ ضذُ در آًْا

Static UPS

On Line Off Line

Off Line UPS (Line Interactive)

.ایىًرتر در زمان قطع ترق يارد مذار میشًد•

رکتیفایر در زمان ترقرار تًدن ترق در مذار می تاشذ ي تاتری َا را •

.شارش وگٍ می دارد

.راوذمان تاالتری داروذ•

.احتمال خراتی ایىًرتر کمتر می تاشذ•

تیه زمان سًئیچ شذن ایىًرتر شاَذ تاخیر خًاَیم تًد کٍ مىجرب •

.تٍ قطعی لحظٍ ای می شًد

.تار مصرفی در زمان ترقرار تًدن ترق از شثکٍ ایسيلٍ ومی تاشذ•

.مىاسة ترای تارَای غیر حساس تٍ قطعی لحظٍ ای•

On Line UPS (Double Conversion)

.ایىًرتر َمًارٌ در مذار می تاشذ•

رکیتفایر در زمان ترقرار تًدن ترق يظیفٍ شارش تاتری َا ي تامیه •

.ایىًرتررا تر عُذٌ دارد DCيلتاش 

.تار مصرفی َمًارٌ از ترق شثکٍ ایسيلٍ می تاشذ•

.در عمل زمان سًئیچ شذن در ایىًرتر يجًد وذارد•

.مىاسة ترای تارَای مصرفی حساس قطعی لحظٍ ای•

.Off Lineراوذمان کمتر وسثت تٍ •

.احتمال خراتی ایىًرتر تیشتر می تاشذ•



هؼرفی کلی تخص ّای هختلف تجْیسات یَ پی اس

شرکت چابک  صنعت پیشگام



هؼرفی کلی تخص ّای هختلف تجْیسات یَ پی اس

Rectifier

IGBT Rectifier SCR Rectifier

تاعث ایجاد َارمًویک جریان در شثکٍ ترق میی شیًد ،   •

در ياقع شکل جریان يريدی در اییه ویًا از رکتیفایرَیا    

غیر سیىًسی می تاشذ کٍ تاعیث غییر سیىًسیی شیذن     

.يلتاش ي ایجاد َارمًویک در شثکٍ می شًوذ

ي میذار   IGBTتٍ کمک سیًئیچ َیای سیرعت تیاالی     •

PFC   شکل مًج جریان تٍ سیىًسی وسدیک می شیًد ي

در وُایت تاعث کاَش َارمًویک َای تسریقی تٍ شثکٍ 

.خًاَذ شذ

شرکت چابک  صنعت پیشگام



هثال کارتردی از سیستن ترق اضطراری در یک هرکس تیوارستاًی

هطخصات تارّای هصرفی تیوارستاى

600KW: مجمًا تارَای مصرفی مرکس•

350KW: تارَایی کٍ تایذ در زمان قطعی تامیه شًوذ •

200KW: تارَای مصرفی حساس ي حیاتی •

ترق شثکه
تارهای غیر اضطراری

دیسل شنراتور

تارهای اضطراری

CT-SCAN

MRI

LAB

UPS-01

UPS-02

UPS-03

نمودار تک خطی ترق اضطراری تیمارستان

هطخصات تجْیسات ترق اضطراری

500KVA 3Phase 400Vدیسل شوراتًر •

– UPS-01–On Line 100KVAتجُیس • 3Phase 400V

– UPS-02 –On Line 160KVAتجُیس • 3Phase 400V

– UPS-03 –On Line 40KVAتجُیس • 3Phase 400V

شرکت چابک  صنعت پیشگام



 ُاًتخاب دستگاUPS  هصرفی تجْیسات پسضکیهٌاسة ترای تارّای

 UPSًکات هْن در اًتخاب هٌاسة دستگاُ 

.UPSاوتخاب تًان وامی دستگاٌ •

.تًدن OFF Lineیا  UPS  ،ON Lineاوتخاب تًپًلًشی مىاسة دستگاٌ •

.استفادٌ از تراوس ایسيلٍ در خريجی ي یا مسیر تای پس•

.UPSقاتلیت پارالل شذن تجُیسات •

.ماشيالر ي غیر ماشيالر UPSاوتخاب •

.اوتخاب تاتری مىاسة، تعذاد تاتری ي ظرفیت آمپر ساعت مىاسة تا تًجٍ تٍ زمان پشتیثاوی مًرد ویاز•

.UPSقاتلیت َای ماویتًریىگ ي ریمًت کىترل تجُیسات •

.قاتلیت َماَىگ شذن تا ست دیسل شوراتًر در مراکس•

شرکت چابک  صنعت پیشگام



تا سپاس از تَجِ ضوا دٍستاى

1396پاییس 
تْرٍز قاسوی-اکثرزادُخاًن فریذُ :ارائِ دٌّذُ 


