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  امروزه .است RCD دیرد در حوزه برق، کلپرکارب ی از قطعات محافظت ی کی
 لیجزو وسا  م،یکه به طور روزمره با آن ها سر و کار دار یی ها لهیغالب وس

 شی افزا یبرا ی رو، شناخت و نصب قطعات محافظت  ن ی ا از .هستند ی برق
 .خود و خانواده، الزم است ی منیا

که  میبدان دیبا ، ی برق لیدر رابطه با وسا منیا یفضا جادیتوجه به لزوم ا با
 .و کجاها کاربرد دارد  ستیچ RCD دیکل

 

 ست؟ یچ RCD دیکل 1#

حساس است که در صورت وجود خطا به  ی منیا لهی وس کی  RCD دیکل
 .کند  ی طور خودکار برق مدار را خاموش م

RCD  ی سیمخفف عبارت انگل residual current device ی به معن  
 ی گفته م  زیمحافظ جان ن دیآن کل به مانده است که یباق انی دستگاه جر

 .شود

 بیاز آس یر یخطا، به منظور جلوگ صیدر صورت تشخ RCD یهادیکل
 .کنند یرسانا را قطع م یها میس ع ی سر ،یجد
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  یه هاشده توسط دستگا جادیمحافظت در برابر خطرات ا یبرا RCD دیکل
 .شده است ی طراح  ی برق

نجات جان انسان  یبرا یا لهیوس  مانده،یباق انیدستگاه جر ای RCD دیکل
  نقش .شده است ی طراح  ی از برق گرفتگ یر یجلوگ یبرا لهیوس نی ا .هاست

 .است ی ک یالکتر یها یحفاظت در برابر آتش سوز  له،یوس  نیا گرید

  وزیف کنند که ی کاربران فراهم م  یاز حفاظت را برا ی سطح RCD یدهایکل
 .توانند آن را فراهم کنند ی مدار نم  یو قطع کننده ها ی معمول  یها

شده اند   ی طراح یبه گونه ا ،ی کیشده الکترون ی کش میس  یدستگاه ها نیا
مدار و  ی به باق هیرفت از منبع تغذ  ر یدر مس انیجر نیاختالف ب دنید با که

 .کنند ی مدار را قطع م  ع،ی برگشت، به طور اتومات و سر ریمس
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ها نشان دهنده  ریمس نیموجود در ا یها انیجر نیاختالف ب هرگونه
به  ی انیجر اگر .است ی دهنده خطر برق گرفتگ نشان است که ی نشت  انیجر

عبور کند،  هیاز ثان یاز کسر  شیبدن انسان ب قیآمپر از طر ی لیم 30 ی بزرگ 
 .وجود دارد گرید یجد یها بیآس ایو  ی لبق ستیامکان ا

 .حضور داشته باشند یها در هر مدار  RCD واجب است که لیدل نیهم به

 

 محفاظت جان دیانواع کل 2#

  جادیسطح حفاظت را ا نیثابت باالتر  RCD:تثاب  RCD یها دیکل •
مدار و هرگونه  یزهایها و پر ی کش  میتمام س از کند چرا که ی م

 .کنند ی متصل به برق محافظت م   یدستگاه ها
 مایکه مستق یفقط از افراد RCD نوع نی : ای سوکت RCD یها دیکل •

 .کند ی در ارتباط هستند، محافظت م  زات یبا تجه
  ی سوکت ا یثابت  یها RCD که  ی قابل حمل: هنگام RCD یها دیکل •

 .شود ی م  در دسترس نباشند، از نوع قابل حمل آن ها استفاده

در  زات یکه با تجه یفقط از فرد  ،یسوکت یها RCD ها مانند RCD نیا
 .کنند ی تماس است محافظت م 
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 کند؟ یچگونه کار م RCD دیکل 3#

  ی را در مدار مورد نظر کنترل م  ی ک یالکتر  انیبه طور مداوم جر RCD دیکل
ناخواسته    ریمس کیدر  تهیسی الکتر  انیدهد که جر صیتشخ اگر .کند
در مدار را لمس  یی رسانا یکه قطعه ا ی شخص قیطر  از دارد مثالا  انیجر

 .کند ی خاموش م  ع یسر ی لیمدار را خ  RCD  کرده است،

 بیآس ایخطر مرگ  ی ، به طور قابل توجهRCD دیکل  ع یعملکرد سر  نیا
 انجام شده نشان داده اند که شات ی آزما جینتا .دهد  ی را کاهش م یجد

RCD  با تست مداوم جینتا نیا .٪ قابل اعتماد هستند97ها حدود RCD 
 .شوند ی بهتر م  زیها ن

  ی کیبرخوردارند، خطر شوک الکتر RCD که از محافظت ی ک یالکتر  لیوسا در
 .ابدی  ی به شدت کاهش م ستمیکاربران آن س یبرا
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در آن قرار دارد، در برابر  ستمیکه س ی طیتواند از مح  ی م  RCD نیهمچن
 .محافظت کند یخطر آتش سوز 

 ایخطر مرگ  RCD که اگرچه حفاظت از میریدر نظر بگ دیکه با هرچند
جانب   دیبا کاربران دهد اما ی را کاهش م ی از برق گرفتگ ی جراحت ناش

بار  کیهر چند وقت  ستمیمختلف س یکنند و بخش ها تیرا رعا اطیاحت
 .کنند ی بررس
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  ی منیکنند تا از ا ی بررس دیبار با کیسال  10ها را حداقل  میمثال، س یبرا
  ای ی کش میدر س ی مشکل اگر .حاصل کنند نانیخود، خانواده و خانه اطم

  با دستگاه خود مشاهده کردند، بالفاصله استفاده از آن را متوقف کرده و
 .رندیبرق کارخانه ثبت نام شده تماس بگ

بار  کی هر سه ماه  دیبا .فراموش کرد دینبا زیرا ن RCD یها دیکل تست
 .شوند شی ها آزما  RCD تمام

آن ها   قابل حمل هر بار که از یها RCD کنند که ی م هی توص دکنندگانیتول
 ی مدت طوالن  یبرا  RCD دکمه تست اگر .شوند شی شود، آزما ی استفاده م 

برقکار  کی از  دیمنبع برق را خاموش نکند، با RCD نگه داشته شود و
 .مشاوره گرفته شود

 

 محافظ جان یها  دیکل یهدف طراح 4#

 انیشده اند که در صورت وجود جر ی طراح  یبه گونه ا RCD یها دیکل
کوچک )به طور  ی نشت  یها انیجر صیتشخ با .مدار را قطع کنند ی نشت 

(، ه ی ثان ی لیم 30 ری)ز ی سرعت کاف   ع ی آمپر( و قطع سر  ی لیم 30-5معمول 
 .کنند یر یجلوگ ی ممکن است از برق گرفتگ

 هیثان ی ل یم 40تا   25در مدت   دیها با RCD ،یاز برق گرفتگ یر یجلوگ یبرا
کند   ی دارد عبور م  یآمپر که از فرد ی لیم 30از  شتریب ی نشت  انیهر گونه جر
 .را قطع کنند
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  ادیفقط در صورت ز  ی مدار معمول  یوزهایف ایمقابل، قطع کننده ها  در
به  RCD ی نشت  انیکه ممکن است هزاران برابر جر)  کل مدار انیبودن جر

 .کنند ی مدار را قطع م( آن پاسخ دهد 

کاربر   کی یبرا یجد  اریبس یخطا کی تواند  ی کوچک، م  ی نشت  انیجر کی
  ی را به اندازه کاف ی کل انیخطا احتماالا جر نیکه ا هرچند .محسوب شود

عالوه، قطع   به  .دهد ی نم  شیقطع کننده مدار افزا ای وزیقطع شدن ف یبرا
که بتواند جان  ستندین ع یآنقدر سر ی مدار معمول یوزها یف ایکننده ها 

 .را نجات دهد ی انسان در معرض خطر برق گرفتگ

 

 RCD دیکل یکاربرد ها  5#

  یاوقات رو ی متصل به آن ها، گاه RCD با ی کیالکتر  یشاخه ها دو
شوند که امکان  ی استفاده م  یی مکان ها در شوند که  ی نصب م ی لیوسا

 .خطا در آن ها باالست جاد یدر صورت ا ی خطر برق گرفتگ جادیا

باز  یکه ممکن است در فضا  ی بلند و طوالن یها میعنوان مثال س به
  ی ک یسشوار، که ممکن است در نزد ای باغچه و  زات یتجه ای استفاده شوند و

 .استفاده شوند یی ظرفشو  نکیس ایحمام 

مشابه   یعملکرد یبرا ی درون خط RCD توان از  ی م اوقات  ی گاه
اتصال،   میدر س RCD قرار دادن با .استفاده کرد یز یپر یها RCDدعملکر

 .شود ی م جادیشود، محافظت ا ی که استفاده م  یدر هر محل خروج 
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در حال گسترش   ایدر سراسر دن RCD با ی ک یالکتر یزها یکاربرد پر امروزه
 .است

 

 RCD دیکل حی عملکرد صح  شی آزما 6#

RCD  هستند  ی میو قابل تنظ شیقابل آزما یها دستگاه ها. 

 

  ی نشت کی تست،  دیکل نیا .تست وجود دارد دیکل کی ها  RCD یرو بر
مدار،  ی ابی بی از ع پس .کند ی ابی بیکند تا مدار را ع  ی م  جادیکوچک را ا

 .شود ی مجدد مدار دوباره متصل م میتنظ دیبا کل

RCDکرد تا به طور منظم   شیآزما  ی توان با دکمه تست داخل   ی ها را م
 .کند دییعملکرد را تأ
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RCDنادرست ممکن است درست کار نکنند،  ی کش میها در صورت س
  ی م  شی معموالا توسط نصب کننده آزما حی عملکرد صح  دییتأ  یبرا نیبنابرا
 .شوند

 

 RCD دیکل یها تیمحدود 7#

 یآتش سوز  ای ی تواند تمام خطر برق گرفتگ ی نم  ماندهیکننده مدار باق قطع 
 .ببرد نیرا از ب

RCD از فاز به  انیکه جر ی هنگام  ی ک یهنگام محافظت در برابر شوک الکتر
  ی عبور م گریاز فاز به فاز د انیجر ی وقت  .کند ی شود، کمک م  ی وارد م نیزم

 .محافظت کند  ی کیتواند در برابر شوک الکتر ی کند، نم 

 انیبار مد نظر و جر کیاز  یعبور  انیجر نیتواند ب ی دستگاه نم  کی
 .شخص تفاوت قائل شود کی قیاز طر یعبور 

دارند، در صورت شکسته شدن  ازین هیکه به منبع تغذ  ییها RCD مورد در
 تی، وضعRCD هیدر سمت منبع تغذ  ی خنث میخاموش شدن س ای

 .شود یم  جادیا ی خطرناک

  ه،ی منبع تغذ ی دارد و در صورت خراب  ازیکار به برق ن یقطع کننده برا  مدار
 توانند مدار را قطع کنند. ی نم


