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 برق ها و مدارات الکتریکی در اثرتجهیزات الکتریکی به کار رفته در تابلو 

 این مشکل به سادگی با نوسان شدید ولتاژ ممکن است آسیب ببیند و

 اگر عالقه مندید با انواع این .استفاده از یک سرج ارستر برطرف خواهد شد

 لتاژی آشنا باشید این مقاله فرصتذف نوسانات ودستگاه و نقش آن در ح

 نوع 7ی ساختار داخلی این تجهیز، جا عالوه بر یادگیر  در این .مناسبی است

 .اصلی و پرکاربرد آن را نیز خواهیم شناخت

 سرج ارستر چیست؟
 محافظت از تجهیزات و دستگاه های سرج ارستر دستگاهی است که جهت

 این دستگاه می .دید ولتاژ به کار گرفته می شودالکتریکی در برابر نوسان ش

 با روش تواند جریان های اضافه ای که ایجاد شده است را تخلیه نموده و

 ی مخرب به دستگاه های الکتریکی وتصال به زمین، مانع ورود ولتاژهاا

 می تواند اثر مخربی که ولتاژهای از همین روست که .الکترونیکی می شود

 .کنند را از بین ببردباال ایجاد می 
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 رگیری روش هایی برای انتقال دادن، به کاخورشیدینیروگاه های  در

 انیزم های برقگیر و سرج ارستر درمک .ولتاژهای مخرب از الزامات می باشد

 خطوط از سرج DC در سمت به طوری که ؛این نیروگاه ها کاربردی است

 آنچه که .نیز از اینورتر بهره می گیرند AC ارستر استفاده شده و در سمت

 نیاز به سرج ارستری AC و DC این جا مطرح است این است که ارتباط بین

 اینورترها همچنین دسته ای از .دارد که با ظرفیت آن ها تناسب داشته باشد

 در صورتی که فاقد سرج .قسمت داخلی خود از سرج ارستر بهره می برنددر 

 ح حفاظتی از سرج ارستر یا برقگیرارستر باشند می توان برای ایجاد سط

 .استفاده کرد

 ساختار سرج ارستر
 بط ایجاد شده است که محافظ نوساندر بخش داخلی دستگاه، اتصاالت را

 فظت در مقابل باالرفتن ولتاژهایاز طرفی جهت محا .در آن وجود دارد

 این .لحظه ای، قطعاتی در ساختار داخلی این دستگاه تعبیه شده است

 تجهیزات متناسب با ولتاژی که قرار است از آن مراقبت نمایند به دو گروه

DC و AC در گروه دسته بندی می شوند که AC بر اساس تعداد فازها و 

 .ی تولید می شوندمیزان سطح محافظتی، در انواع مختلف

https://namatek.com/%d9%86%db%8c%d8%b1%d9%88%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%ae%d9%88%d8%b1%d8%b4%db%8c%d8%af%db%8c/
https://namatek.com/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%a7%db%8c%d9%86%d9%88%d8%b1%d8%aa%d8%b1/
https://namatek.com/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%a7%db%8c%d9%86%d9%88%d8%b1%d8%aa%d8%b1/
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 مدار است که تنوع محصول را ایجاد ولتاژ بر اساس سطح معین DC در گروه

 .می کند

 کاربرد سرج ارستر
 ه عنوان یک دستگاه الکتریکی، جهتاز دستگاه سرج ارستر یا برقگیر ب

 بدین .تفاده می شوداس تابلوهای برق محافظت از ولتاژهای باال در داخل

 ت و بیست ولت باالتر می رود، سرجصورت که در زمانی که ولتاژ از دویس

 نتقال داده و مانع ایجاد خسارت وولتاژهای اضافه را ا ارستر عمل کرده و

 در زمان هایی که رعد و همچنین .صدمه به تجهیزات الکتریکی می شود

 لیل ایجاد میدانبرق و صاعقه به ساختمان برخورد می کند، به د

https://namatek.com/%d9%88%d9%84%d8%aa%d8%a7%da%98/
https://namatek.com/%d9%88%d9%84%d8%aa%d8%a7%da%98/
https://namatek.com/%d8%aa%d8%a7%d8%a8%d9%84%d9%88-%d8%a8%d8%b1%d9%82-%d8%b5%d9%86%d8%b9%d8%aa%db%8c/
https://namatek.com/%d8%aa%d8%a7%d8%a8%d9%84%d9%88-%d8%a8%d8%b1%d9%82-%d8%b5%d9%86%d8%b9%d8%aa%db%8c/
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 ایل الکتریکی و الکترونیکی که تاالکترومغناطیسی در ساختمان، تمامی وس

 در .حدود دو کیلومتر از محل اصابت صاعقه قرار دارند، آسیب خواهند دید

 شده اند، هنگام برخورد رعد و برقمجهز  صاعقه گیر ساختمان هایی که به

 نیمی از به زمین منتقل می شود و جریان با ساختمان، از طریق صاعقه گیر،

 .این جریان از طریق کابل کشی های ساختمان باز می گردد

 
 یزات الکترونیکی و الکتریکی آسیببازگشت جریان باعث می شود که تجه

ها می  عث از بین رفتن اطالعات داخل آنیا در برخی از مواقع با دیده و

https://namatek.com/%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b9-%d8%b5%d8%a7%d8%b9%d9%82%d9%87-%da%af%db%8c%d8%b1/
https://namatek.com/%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b9-%d8%b5%d8%a7%d8%b9%d9%82%d9%87-%da%af%db%8c%d8%b1/
https://namatek.com/%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/
https://namatek.com/%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/
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 جریان در این مواقع نیاز است که از سرج ارستر استفاده شود تا .شود

 .برگشت شده نیز به صورت مستقیم به زمین بازگردانده شوند

 مدار سرج ارستر
 ن دستگاه وجود دارد که متناسب باروش های متفاوتی برای به کارگیری ای

 به صورت موازی درست بعد از کلید ممکن است که .کاربرد آن می باشد

 یا به کار گرفته شود و RCD محافظ یا آن که پیش از کلید اصلی واقع شده

 در این شرایط خطوط برق .آن که با ایجاد یک پایه در تابلو برق نصب گردد

 الزم است که .اتصال داده می شود ارت از سرج ارستر به کابل با استفاده

 طول خطوط ه وعمل نمود IEC استاندارد هنگام اتصال کابل ها مطابق با

 ا قطعه را کمتر از نیم متر منظورسیم از تابلو تا سرج ارستر و پس از آن ت

 .نمایند

 

https://namatek.com/%da%a9%d9%84%db%8c%d8%af-rcd/
https://namatek.com/%da%a9%d9%84%db%8c%d8%af-rcd/
https://namatek.com/%d9%86%d9%88%d9%84-%d9%88-%d8%a7%d8%b1%d8%aa/
https://namatek.com/%d9%86%d9%88%d9%84-%d9%88-%d8%a7%d8%b1%d8%aa/
https://namatek.com/iec-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa/
https://namatek.com/iec-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa/
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 توسط شرکت ها و برندهای معتبر به طور کلی تمامی سرج ارسترهایی که

 ؛هستنددارای پایه و قطعه محافظتی  د به شکل ماژوالر بوده ونتولید می شو

 .به طوری که این قطعه به صورت کشویی وارد پایه می شود

 انواع سرج ارستر
 رستر بر حسب کاربردی که دارند باهمان گونه که اشاره شد انواع سرج ا

 .ی باشندقابلیت های متفاوتی تولید می شوند که شامل موارد ذیل م

 B  سرج ارستر کالس
 نزدیک یا محل برخورد صاعقه و یا این دستگاه در نقش محافظ ثانویه در

 .اصلی ساختمان استفاده می شود یدر قسمت ورودی تاسیسات یا تابلو

 لو آمپر ران تا یک صد و پنجاه کیاین نوع از سرج ارستر می تواند جریا

 .تحمل نماید

 C  کالس
 ز صاعقه و غیر مستقیم استفاده میبرای مراقبت از ولتاژ های دور ا C کالس

 سطح ولتاژ این کالس، در تابلوهای فرعی و اصلی نصب شده و .شود

 .محافظتی آن دو و نیم کیلو ولت می باشد
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 B+C  کالس
 اژهای اضافه در زمان سوئیچ داخلیبرای مراقبت در مقابل ولت B+C کالس

 .ترونیکی به کار گرفته می شودتجهیزات الک

 D  کالس
سطح  درون قطعه استفاده شده و مدار الکتریکی برای محافظت از D کالس

 .یم کیلو ولت می باشدحفاظتی آن دارای یک و ن

 سرج ارستر مخابراتی
 به خصوص مراکز اداری، سیستم های امروزه در تمامی ساختمان ها

جهت محافظت این  .مخابراتی بخش مهم و ضروری محسوب می شوند

 ولتاژهای اضافه تجهیزات مخابراتی از سرج ارستر استفاده می شود تا

 مانع آسیب رسیدن به این تجهیزاتخطوط را در مسیر انتقال کاهش داده و 

 .باشد

 فتو ولتاییک
 دی در برابر بارهای مکانیکی قرارالزم به ذکر است که عمدتا پنل های خورشی

 ادی که از رعد و برق حاصل می شوداز سویی دیگر انرژی بسیار زی دارند و

 فتو .می تواند در کمترین زمان ممکن، باعث از کار افتادن آن ها باشد

https://namatek.com/%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/
https://namatek.com/%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/
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 شیدی، سلول و اینورتر خورشیدی درولتاییک جهت محافظت از پنل خور

 .برابر صاعقه خواهد بود

 اسپارک گپ
 نمودن دستگاه های الکتریکی که دراسپارک گپ ها عمدتا جهت ایزوله 

 در صورتی که ایجاد .موقعیت اتصال نرمالی نیستند به کار گرفته می شوند

 الکتریکی در دستگاه های الکتریکیسیل رعد و برق باعث زیاد شدن پتان

 میدان الکتریکی یکنواختی به وجود شود، این دستگاه باعث می شود که

بدین ترتیب از این  شود وروز جرقه در تجهیزات الکتریکی آمده و مانع ب

 .تجهیزات مراقبت و محافظت می نماید


