سیستم نجات اضطراری در آسانسور ) : (Black out
اگس یک هسافس سَاز تس آساًسَز تاضد ٍ ًاگْاى تسق تِ ّس دلیل قطع ضَد ،آساًسَز دز ّواى هکاى تی حسکت تااقی هایهاًاد ،ایاي تَقا
هوکي است تیي طثقات ساختواى تاضد یعٌی حتی تا تاشکسدى دزب کاتیي تصَزت دستیً ،تَاى تِ زاحتی اشکااتیي آساًساَز خاازش ضاد.
ّسچٌد ًصة دستگاُ تلک اٍت) ،(Black Outاجثازی ًیست ٍلی دز صَزت ًصة ایي دستگاُ دزٌّگام قطع تسق ،کاتیي آساًسَز زا تاا
ًصدیکتسیي طثقِ زساًیدُ ٍ دزتْای کاتیي زا تاش هیًواید ٍ هسافساى تا خیالی آسَدُ ،تدٍى ًگساًی ٍ تدٍى دلْسُ هایتَاًٌاد اش آساًساَز
خازش ضًَد.

عولکسد سیستن : Black out
شهاًیکِ آساًسَز دز حال حسکات تاَدُ تاسق قطاع ٍیاا ساِ فااش
ٍزٍدی آساًسَز ٍ یا یکی اش فاشّا تِ ّس دلیلای قطاع گاسدد ٍ یاا
ٍلتاض فاشّا افصایص یا کااّص یاتاد ،سیساتن کٌتاسل ایاي دساتگاُ،
ٍضعیت هَتَز آساًسَز زا تدسات گسفتاِ ٍ تاا هباساثات جسیااى،
آساى تسیي ٍ کن هصسف تسیي جْات چاسخص هَتاَز زا اًت ااب
هی کٌد ٍ کاتیي زا تِ  Levelطثقِ زساًدُ ٍ دزب زا تاش هیکٌاد ٍ
سیستن غیس فعال هیگسدد.
اًت اب زاحت تسیي جْت چسخص  ،تدیي ضسح است کِ ایي
سیستن  Black outاعداد جسیاى تدست آهدُ اش چسخص دز
جْت تاال ٍ دز جْت پاییي (دز کسسی اش ثاًیِ) زا ذخیسُ ًوَدُ ٍ
ایي دٍ عدد زا تا ّن هقایسِ هی ًواید  ،سپس هیکسٍکٌتسلس کوتسیي
عدد زا اًت اب ًوَدُ ٍ تِ هَتَز دستَز چسخص دز آى جْت زا
صادز هی ًواید.
تعٌَاى هثال اگس کاتیي آساًسَز خالی تاضد طثیعتا ٍشًِ سٌگیي تاس
تَدُ ٍ حسکت کاتیي تِ سوت تاال تسای هَتَز آساًتس تاَدُ ٍ لارا
گسدش هَتَز دز آى جْت تِ ضدت جسیاى کوتسی ًیااش خَاّاد
داضت .دز اکثس تاتلَ فسهاى ّای تَلید داخال  ،اخاتفف پتاًسایل
الکتسیکی هیاى دٍ سس تااطسی دز شهااى اساتهادُ اش سیساتن ً اات
اضطسازی هعوَال تساتس تا ه واَ اخاتفف پتاًسایل تااطسی ّاای
هٌصَتِ هی تاضد( حادٍدا ٍ 55لات) ٍ عادد کوتاس تیااًگس ضاع
تاطسی (تاطسی دضازض ضدُ) ٍ یا فاسد تَدى یک یاا چٌاد تااطسی
هی تاضد.

دز آساًسَزّایی کِ قدزت هَتَز (کیلٍَات) تاالتس (هعوَال ً 8هسُ ٍ سسعت تاالی یک هتس تس ثاًیِ)هعوَال ت ای سیستن ً ات اضاطسازی اش
سیستن تسق تاطسی ( )UPSاستهادُ هی گسدد.

ویژگیهای یک سیستم نجات اضطراری مدرن :
 -1ه صا تَدى کاهل سیستن ً ات اضطسازی اش سیستن کٌتسل
ً -2وایطگس  LCDجْت ًوایص عولکسد سیستن ٍ ،زٍدی ّا  ،تٌظین
پازاهتسّا ٍ ّوچٌیي ًوایص خطاّا
 -3هبافظت خسٍجی ّای تک فاش ٍ  3فاش دز تساتس اتصال کَتاُ
 -4قاتلیت زاُ اًداشی تا اًَا دزتْای ( فسهاتَز  -سواتیک ٍ) .....
AC/DC
 -5تَق

هَتَز ٍ قطع خسٍجی  3فاش تصَزت س ت افصازی ٌّگام

قطع هداز سسی استپ
 -6ای اد هاکصیون گطتاٍز هوکي ٍ کٌتسل دقیق هَتَز تسای تَق
دقیق )(Leveling
 -7اهکاى غیس فعال کسدى تسد ً ات اضطسازی دز صَزت لصٍم تِ
کوک کلید تعثیِ ضدُ
 -8قاتلیت زاُ اًداشی تسای اًَا هَتَزّای آسٌکسٍى
 -9اهکاى اتصال دٍ یا چٌد تاتلَ تصَزت سیستن دٍتلکس یا گسٍّی

نوع باطری سیستم بلک اوت :
دز سیستنّای ً ات اضطسازی آساًسَز هعوَال اش تاطسیّای  Sealed Acidاستهادُ هیگسدد .ایي ًکتِ قاتل ذکس است کاِ اگاس ایاي
تاطسی ّا تسای هدت طَالًی تدٍى استهادُ دز اًثاز ٍ تاًک اطفعات ساختواى تواًٌد زفتِ زفتِ دضاازض ضادُ ٍ اش عواس ههیاد آًْاا کاساتِ
هیگسدد .تٌاتسایي دز سهازش سیستنّای ً ات اضطسازی ایي ًکتِ حائص اّویت هیتاضد کِ تعد اش تبَیل سیستن تِ سسعت ًسثت تِ ًصاة
آى اقدام گسدد ٍ تاطسیّا شیس ضازض قساز گیسًد .هعوَال دیدُ هی ضَد کِ تیي تبَیل تاتلَ تا ًصة آى هدت شهاى شیادی طَل هایکطاد
کِ ایي هَزد تسای سیستنّای ً ات اضطسازی ًاهطلَب است .تٌاتسایي دز تاشدیدّای دٍزُای تاید ٍلتاض تاطسیّا ٍ صبت عولکسد ضازضز
تسزسی گسدد .دز ًْایت تسای افصایص اطویٌاى اش صبت عولکسد کلی سیستن هی تَاى تا قطع تسق عولکسد دزست سیستن زا هَزد تست قساز
داد .
ّوچٌیي دز دٍزُ سسٍیس ٍ ًگْدازی هطلَتست هاّاًِ تاطسی ّا تَسط سسٍیس کاز دضازض ضًَد تا عوس ههید تاطسی ّا کاّص ًیاتٌد .

