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واسشٙاع اسشذ ٟٔٙذػی تشق
ٖٟٔٙذع تشق پایٝ یه اسشذ ػاصٔاٖ ٘ظاْ ٟٔٙذػی اػتاٖ تٟشا
 واسشٙاع سػٕی دادٌؼتشی
 ٝٔشاٚس حفاظت فٙی ٚصاست واس دس حٛصٜ  ایٕٙی تشق ٚطذٚس تائیذی

ٞای استیًٙ خٟت ٔشاوض دسٔا٘ی ،ػاصٔاٟ٘ا ٚ طٙایغ  
 ػضٛ واسٌشٜٚ ٞای تذٚیٗ دػتٛساِؼّٕٟای استیًٙ ٚ حفاظت طاػمٝ دس

شٛسای ٔشوضی ػاصٔاٖ ٘ظاْ ٟٔٙذػی وشٛس
  ٝػضٛ واسٌشٜٚ تشخٕٝ اػتا٘ذاسدٞای ػیؼتٓ استیًٙ ٚ حفاظت طاػم

دس وٕیتٝ استیًٙ  ػٙذیىای طٙؼت تشق وشٛس   



و ترانسفورماتورهای ایزوله در حفظ ایمنی  LIMبررسی نقش   
بیماران  ، پرسنل کادر درمانی وتجهیزات پزشکی

:سخنران
مهنذس عزت اله پرتوی شال



  اػتا٘ذاسدٞا

 ٝآشٙایی تا خطشات تٝ وٕیٗ ٘شؼت
ٝآػیة ٞای غیش لاتُ تٛخی

ػیؼتٓ استیًٙ ، فششتٝ ٘دات یا دشٕٗ پٟٙاٖ ؟؟؟؟
 ِٝٚآشٙایی تا ٔىا٘یضْ ػُٕ تشا٘غ ٞای ایض

اشتثاٞات ٚتاٚسٞای غّط دسخظٛص تاتّٛٞای ایضِٚٝ تیٕاسػتا٘ی
 آشٙایی تا ٘حٜٛ ٘ظة ٚ ٔىا٘یضْ ػُٕ تدٟیضLIM 

  ٍٟ٘ذاسی  ٚ تؼت ٞای طحت ػّٕىشد











 شٛن ٞای اِىتشیىی ٘اشی اص ٘شت خشیاٖ تشق ، تٝ ػّت تشٚص اشىاالت
فٙی دس دػتٍاٟٞا ٚ تدٟیضات پضشىی

  ْشٛوٟای اِىتشیىی ٘اشی اص ٘شت خشیاٖ تشق ، اص تدٟیضات ٚ ِٛاص
.اِىتشیىی ػآِ ، وٝ دس ٔداٚست تیٕاساٖ ٔٛسد اػتفادٜ لشاس ٔی ٌیش٘ذ

  تٛخٛد آٔذٖ اختالالت اِىتشیىی ٚ ٔغٙاطیؼی  ٚتاثیش آٟ٘ا تش ػّٕىشد
.ػایش تدٟیضات  حؼاع اِىتشیىی ٚ اِىتشٚ٘یىی 

  حزف ٔماٚٔت اِىتشیىی پٛػت تذٖ ٚافضایش خطشات ٘اشی اص ػثٛس
احتٕاِی خشیاٖ اص تذٖ تیٕاس

  ٗٔخاطشات ٘اشی اص اِىتشیؼیتٝ ػاو
اثشات ٘اشی اص اضافٝ ِٚتاطٞای ٌزسا تشسٚی تدٟیضات پضشىی



  تٛلف پشٚػٝ  دسٔاٖ ٚ  خشاحی تٝ ػّت لطغ تشق یا خشاتی تدٟیضات
اِىتشیىی

آػیة دیذٖ تیٕاس ٚافضایش  دسد ٚس٘ح تیٕاس
  افضایش طَٛ صٔاٖ خشاحی ٚخؼتٍی  وادس دسٔا٘ی ٚ واٞش ویفیت

ٔشاحُ خشاحی
تخشیة تدٟیضات ٚدػتٍاٟٞای پضشىی
  ٚلٛع ا٘فداس ٚ تخشیة
تاثیشات ٘اشی اص تاس سٚا٘ی حٛادث تشسٚی تیٕاساٖ ٚ ارٞاٖ ػٕٛٔی
  واٞش اطٕیٙاٖ اص ػّٕىشد تاػیؼات تیٕاسػتاٖ ، ٔذیشیت ٚ وادس

دسٔا٘ی







ٔاوشٚشٛن:
دس ٔاوشٚشٛن خشیاٖ اِىتشیىی اص دٚ ٔٙطمٝ ٔتفاٚت پٛػت ػثٛس   -

.ٔی وٙذ

ٔیىشٚشٛن:
ٞشٌاٜ اِىتشٚد ٞا یا واتتشٞا داخُ ٚ یا ٘ضدیه لّة لشاسدادٜ  -

.شٛ٘ذ،خطش ٔیىشٚشٛن ٚخٛد داسد













 Group 0 medical location

 Group 1 medical location

 Group 2 medical location













ػٛالة ٘اشی اص ا٘تخاب ٚ اخشای ٘اطحیح ػیؼتٓ  استیًٙ دس ٔٙاطك ٌشٜٚ 
:دسٔاٖ   2
تٛلف پشٚػٝ دسٔاٖ ٚ خشاحی
 تشای تیٕاس( ٔشي )خطش خا٘ی
 ایداد طذٔٝ تٝ تیٕاس
  ٚلٛع شٛن ٞای اِىتشیىی تشای وادس دسٔا٘ی
افضایش تذاخُ ٘ٛیض تشسٚی تدٟیضات اِىتشیىی
  خؼاست تٝ تدٟیضات حؼاع پضشىی
 آتش ػٛصیٟای ٘اشی اص تشق











 How can the medical IT system and the 
power supply of medical locations perfectly 
monitored ? 













 The heart of the system is the isolation 
transformer.















  ٞشچمذس ػایك تٙذی تیٗ اِٚیٝ ٚ ثا٘ٛیٝ تٟتش تاشذ ػثٛس خشیاٖ ٞای
تٙاتشایٗ اػتفادٜ  . ٘شتی تیٗ ػیٓ ٞای ثا٘ٛیٝ ٚ صٔیٗ وٕتش خٛاٞذ تٛد

اص تشا٘غ ٞایی وٝ ػیٓ پیچ ٞای اِٚیٝ ٚ ثا٘ٛیٝ آٖ سٚی دٚ لشلشٜ ٔدضا 
یا سٚی دٚ تاصٚی ٔدضا پیچیذٜ شذٜ تاشٙذ، تشای ایٗ ٔٙظٛس ٔٙاػة تش  

.اػت



 تایذ ٔطاتك اػتا٘ذاسدIEC 61558-2-15 ػاختٝ شذٜ تاشذ.
 ِٚت  250ِٚتاط ٘أی طشف ثا٘ٛیٝ تایذ وٕتش اصAC تاشذ.
 خشیاٖ ٘شتی ػیٓ پیچ خشٚخی تٝ صٔیٗ ٚ ٘یض خشیاٖ ٘شتی تٝ تذ٘ٝ تشا٘غ ، دس

.ٔیّی آٔپش تاشذ 0/5ششایط تذٖٚ تاس ٚ تا ِٚتاط ٚ فشوا٘غ ٘أی تشاتش یا وٕتش اص 
 ویِّٛٚت آٔپش 10ویّٛ ِٚت آٔپش تا  0/5خشٚخی ٘أی تشا٘ؼفٛسٔاتٛسٞا اص
 تاشذ% 3ِٚتاط اتظاَ وٛتاٜ تایذ تشاتش یا وٕتش اص.
 تاشذ% 3خشیاٖ ٚسٚدی دسششایط تذٖٚ تاس تایذ تشاتش یا وٕتش اص.
 تشاتش خشیاٖ ٚسٚدی ٘أی تاشذ 12خشیاٖ ٞدٛٔی ٚسٚدی تایذ تشاتش یا وٕتش اص.
 ٔىاٖ دسٔا٘ی ٘ظة شٛد ٚتشای ( داخُ یا خاسج )تشا٘ؼفٛسٔاتٛس تایذ دس ٔداٚست

حفاظت دس تشاتش تٕاع غیش ٔؼتمیٓ تا لؼٕت ٞای تشلذاس ، تایذ دس داخُ ٔحفظٝ  
.ای  لشاس داشتٝ تاشذ



 Unshielded Transformer

 Shielded Transformer







(غّط). دس طٛست اػتفادٜ اص تشا٘غ ایضِٚٝ ،خطش تشق ٌشفتٍی اص تیٗ ٔی سٚد
 ٝدسطٛست اػتفادٜ اص تشا٘غ ایضِٚٝ ٘یاصی تٝ ٘ظة ػیؼتٓ حفاظت دس تشاتش اضاف

(غّط). ِٚتاطٞای ٌزسا ٘یؼت
(غّط). ٔحُ ٘ظة تاتّٛٞای ایضِٚٝ ٞیچ تاثیشی دس ػّٕىشد آٖ ٘ذاسد
 ِٝٚ(غّط)ػذْ ٘یاص تٝ ا٘داْ تؼت ٞای ػالٔت تشا٘غ ایض
ِٝٚافضایش تاس اِىتشیىی ٔظشف وٙٙذٜ ٞای تاتّٛ ، تذٖٚ تٛخٝ تٝ ظشفیت تشا٘غ ایض .

(غّط)
(غّط) تال ٔا٘غ تٛدٖ اػتفادٜ اص تشا٘غ ٞای ایضِٚٝ تذٖٚ شیّذ
(غّط) .ػذْ ٘یاص تٝ تاصدیذ چشٕی  پُٙ ٞشذاس  تاتّٛ لثُ اص ٞش ػُٕ خشاحی
 ػذْ اطالع سػا٘ی  تٝ وادس فٙی  تؼذ اص تٝ طذادسآٔذٖ آالسْ تدٟیضات وٙتشِی

(غّط) (فشأٛشی یا تی إٞیتی.)
  ِٝٚػذْ اختظاص ٘یشٚی صتذٜ ٚ ٔتخظض تشای تاصسػی ٚپایش ٔؼتٕش تاتّٛٞای ایض

(غّط)



Line Isolation Monitor (LIM) Line Isolation Monitor (LIM) 



The has the following capabilities: 

 Operating voltages of 85 through 265 Vac.

 Hazard current alarm levels of 2.0 or 5.0 mA.

 Operation at either 50 or 60 Hz.

 Operation either as a single-phase or three-
phase unit.



LIM   :
 ٗچه وشدٖ أپذا٘غ ٔذاس ٚ ٔٙثغ تغزیٝ ٘ؼثت تٝ صٔی .
ا٘ذاصٜ ٌیشی  خشیاٖ  ٘شتی ٔذاس

:ٚلٛع اِٚیٗ ٞشذاس
.٘شا٘ذٞٙذٜ  آػیة دیذٖ تیٕاس ٘یؼت 

.٘یاصی تٝ لطغ ٔذاس ٘یؼت
دس اِٚیٗ فشطت تؼذ اص اتٕاْ ػُٕ خشاحی ٔی تایؼت ٔشىُ تشسػی ٚ تش 

.طشف شٛد



















تؼذ اص ٘ظة تاتّٛی ایضِٚٝ  ٚ اتظاَ استیًٙ  ٚ لثُ اص تٟشٜ تشداسی

 ٜدس ػشیؼتشیٗ فشطت، تؼذ اص ٚلٛع ٞش ٞشذاس دػتٍاIMD

  ٚ ِٝٚتؼذ اص ٞشٌٛ٘ٝ تؼٕیش ، تؼٛیض لطؼٝ ٚیا دػتىاسی دس تاتّٛی ایض
ٔتؼّمات

دس تاصٜ ٞای صٔا٘ی ٔٙظٓ ٚ دٚسٜ ای



 تست قبل از مرحلو بيره برداری

 تست بعد ازىر مرتبو تعمیر

 تست بعد از ىر مرتبو  تغییر در تنظیمات

  (  ماه   12ىر ) تست ىای  دًره ای





تؼت ٔماٚٔت ػایمی
تؼت دی اِىتشیه
ٗتؼت خشیاٖ ٘شتی اص ػیٓ پیچ تٝ صٔی
ٗتؼت خشیاٖ ٘شتی خاسی شذٜ اص ٔحفظٝ تشا٘غ  تٝ ٞادی صٔی





  ٚ  ٔمذاس خشیاٖ ٘شتی ػیٓ پیچ خشٚخی تٝ صٔیٗ دس ششایط تی تاسی
.  ٔیّی آٔپش تیشتش تشٛد 0.5دٔای ٔتؼاسف  ،  ٘ثایذ اص 

(  ٔیّی آٔپش اػت 0.1ایٗ ػذد دس وشٛس طاپٗ حذاوثش ) 

 آصٖٔٛ تایذ تشای ٕٞٝ ٚضؼیت ٞای وّیذٞایS1 ٚS2 ا٘داْ تشٛد.
 خشیاٖ تٛػط یه ٔیّی آٔپش ٔتش تا أپذا٘غ داخّی پائیٗ ا٘ذاصٜ ٌیشی

.ٔی شٛد





 ٝخشیاٖ ٘شتی وٝ تٛػط ٞادی صٔیٗ حفاظتی اص ٔحفظٝ تشا٘غ ت
صٔیٗ ػثٛس ٔی وٙذ ، دس ششایط تی تاسی ٚدس دٔای ٔتؼاسف ٘ثایذ اص  

.ٔیّی آٔپش تیشتش شٛد 0.5
 آصٖٔٛ تایذ تشای ٕٞٝ ٚضؼیت ٞای وّیذٞایS1 ٚS2 ا٘داْ تشٛد.
 خشیاٖ تٛػط یه ٔیّی آٔپش ٔتش تا أپذا٘غ داخّی پائیٗ ا٘ذاصٜ ٌیشی

.ٔی شٛد









َػضت اِٝ پشتٛی شا

Partoshal@yahoo.com

09122482960
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