
سینما تــأسیسات؛
نوشتۀ  : مهندس سیدمجتبی طباطبایی

 مقدمۀ نویسنده : 
  سلسله مقاالتی کـه در اینجا تحت عنوان 
می رسنـــد  به چاپ  تأسیسات''  "'سینمــا 

نوشتــۀ نام  همین  بـه  کتابی  از   گزیده ای 
مطالب  که  مقاالت  ایــن  است.  اینجانب 
مفیـد و کاربردی تأسیسات را با فضاسازی 
 سینمایی به گونه ای جذاب عرضه می کنند 
چــاپ  بـه  مجله  همین  در  پیش   سالهــا 
می رسیدند و به دلیل استقبال و درخواستهای 
قالب کتاب  به زودی در  مکرر عالقمندان 

منتشر خواهنــد شد. 

  اگر از آن دس��ته از افرادی هس��تید که 
شناختش��ان از کشورهای مختلف فقط از 
طریق فیلمه��ا و خواندن کتب و مجالت 
است، ش��اید یکی از عالقمندان دو آتشۀ 
کش��ور و مردم فرانسه باشید؛ چون از راه 
دور دالیل مثبت زیادی برای ش��یفتگی به 
این کش��ور وج��ود دارد؛ بناهای معروف 
از قبیل برج ایفل، نویس��ندگان مشهوری 
مثل ویکتور هوگو، هنرپیش��گانی همچون 
بریژی��ت باردو، آلن دل��ون و غیره. اما به 

مصداق آواز دهل ش��نیدن از دور خوش 
اس��ت اگر از برخی حقای��ق درباره این 

کش��ور آگاه ش��وید یقینًا نظرت��ان تغییر 
خواهد کرد. مثاًل ممکن اس��ت ندانید که 
خیلی از فرانس��ویها به رغم ظاهر مامانی 
و سانتی مانتالشان از نظر بهداشت فردی 
تا ح��د زیادی به قبیلۀ وحش��ی خیباروز 
 در آم��ازون و یا قبیل��ۀ آدمخوار وانووانو 

این داستان : یک آمریکایی در پاریس!



ش��باهت دارند و ش��اید تنها فرقشان این 
باشد که فرانس��ویها آدم نمی خورند! این 
 جماعت از بدو تاریخ با نظافت شخصی 
چندان میانه ای نداشته اند و تا همین یکی دو 
 قرن پیش حتی اشراف و پادشاهان فرانسه 
 سال به سال حمام نمی رفتند و بوی تعفن بدن 
خود را با انواع عطریات مخفی می کردند. 

طب��ق آخرین آماره��ا هنوز درصد 
 قابل توجهی از مردم فرانسه هرچند 
ماه یکبار حمام می روند، مسواکشان 
را س��الی یکبار تعویض می کنند و 
اجازه بدهید بقیه اش را نگویم چون 
ممکن اس��ت در حین نوش��تن این 

مقاله دچار حالت تهوع شوم!
  ای��ن مقدمه ای بود ب��رای این که 
بگوی��م فوریه گذش��ته ب��ه دعوت 
تکنیک��وم پاریس برای س��میناری 

یکروزه درباره تهویه مطبوع به این ش��هر 
رفتم. راس��تش با وجودی ک��ه یکبار هم 
در س��ال 1988 برای ش��رکت در سمینار 
دیگری ب��ه پاریس رفته بودم ولی خاطره 
خوبی که از این شهر دارم هنوز مربوط به 
فیلم موزیکال ''یک آمریکایی در پاریس'' 
مرحوم جین کلی اس��ت؛ چون به دالیلی 
ک��ه گفتم از حض��ور در آنجا چندان دل 

خوشی ندارم.
  عنوان س��خنرانی م��ن )مهندس رابرت 
تیل��ور( در این س��مینار ''فواید حفاظت 
سیس��تم تهویه مطب��وع در براب��ر افزایش 
ناگهانی ولتاژ برق )Surge('' بود که فکر 
می کنم ش��ما هم بدتان نیاید از آنچه آنجا 

گفتم آگاه شوید :

  می دانید اولین شکایت مالکین ساختمانها 
در مورد سیس��تم تهویه مطبوع بابت طول 
مدت از کار افتادن سیس��تم است؟ و آیا 
می دانید علت ش��ماره یک از کار افتادن 
سیس��تم غیر از نگه��داری ضعیف آن یا 
فرسودگی دستگاهها و تجهیزات سیستم، 
کیفیت ب��رق مصرفی اس��ت. در حقیقت 

ای��ن روزه��ا در کمتر کش��وری می توان 
بر ثب��ات ولتاژ برق در طول ش��بانه روز 
اطمین��ان کرد. گزارش��ات حاکی از آنند 
که در همه نقاط جهان نوسانات ناگهانی 
ولتاژ خسارات شدیدی را به دستگاههای 
برقی از جمله وس��ایل تهویه مطبوع وارد 
می س��ازد. حاال من می خواهم راههایی را 
ب��رای مقابله با افزایش ناگهانی ولتاژ برق 
ارائ��ه دهم که از وارد آمدن خس��ارت به 

سیستم تهویه مطبوع جلوگیری می کنند :
● حفاظ�ت در برابر افزای�ش ناگهانی 

جریان برق؛ چرا؟
  طب��ق آم��ار موجود هر خانه مس��کونی 
در طول س��ال عماًل بی��ش از 300 مورد 
صدمۀ دستگاههای برقی ناشی از افزایش 

ولتاژ را تجرب��ه می کند که برخی از آنها 
بالفاصله آش��کار می ش��وند و بعضی نیز 
تا مدته��ا پنهان می مانند و ت��ا زمانی که 
آش��کار ش��وند کلی زیان به صاحبش��ان 
وارد می کنند مثل نیم س��وز ش��دن موتور 
یخچال و غی��ره. باید دانس��ت که لوازم 
برقی خانگی و دستگاههای تهویه مطبوع 
نس��بت به افزایش ناگهان��ی ولتاژ 
برق بسیار حساسند؛ ولی متأسفانه 
ای��ن دس��تگاهها که صاحبانش��ان 
ب��رای خرید آنها پول قابل توجهی 
را خرج کرده ان��د اغلب در مقابل 
نوس��انات ولت��اژ هی��چ حفاظت��ی 

ندارند.
  افزایش ناگهان��ی ولتاژ که به آن 
Surge می گوییم یک ازدیاد کوتاه 

مدت با دامنه باالست که می تواند 
صدمات جدی به دستگاههای الکتریکی، 
الکترومکانیکی و الکترونیکی وارد سازد. 
ای��ن افزایش ناگهانی ولتاژ ممکن اس��ت 
در اث��ر صاعقه یا حوادث برقی در داخل 

ساختمان باشد :
* صاعقه آش��کارترین و محسوس ترین 
نوع Surge اس��ت. این پدیده قادر است 
از مب��دأ پیدایش خود ت��ا نیم مایل منتقل 
ش��ود و هیچ چیز نمی تواند جلوی آن را 

بگیرد.
* حوادث برقی داخل س��اختمان از قبیل 
اتصالیها، پمپها )استخر یا چاه(؛ موتورهای 
کندانس��ور دس��تگاههای تهویه مطب��وع؛ 
 موتوره��ای یخچال، موتورهای ماش��ین 
 ظرفشویی و امثالهم، طبق مطالعات صورت 

Surge نمونه ای از یک محافظ



 گرفت��ه عام��ل 65 تا 85 درص��د افزایش 
ناگهانی ولتاژ در ساختمانها هستند.
: Surge راهکارهای مقابله با ●

  محافظه��ای Surge از وس��ایل برقی در 
برابر این چیزها حفاظت می کنند :

* Surge ورودی؛
ناشی از  * Surge جهش��ی 

جریان مهاجم؛
* انتقال رطوبت هوای خارج 
توسط صاعقه )همانطور که 
ذک�ر ش��د از فاصل��ۀ تا نیم 

مایلی ساختمان(. 
  یک محافظ Surge با انتقال 
ولت��اژ اضافی ب��ه زمین، از 
دس��تگاهها حفاظت می کند. 
البته این زمین هم باید برای 
باش��د؛  آماده ش��ده  اتصال 
طبق مقررات ملی الکتریکی 

آمری��کا )NEC( حداکث��ر مقاومت زمین 
باید 25 اهم باشد.

  اما مراحل حفاظت س��اختمان در برابر 
Surge اینها هستند :

  1- بررسی سیم کشی ساختمان و اتصال 
زمین :

* آیا چراغهای روش��نایی خانه کم س��و 
می شوند یا پُرنورتر؟ آیا وسایل الکترونیکی 
من��زل به طرز نامطمئنی کار می کنند؟ اگر 
این طور اس��ت پس سیم کشی ساختمان 
اش��کال دارد. بای��د خاطرجمع ش��د که 

پریزها اتصال زمین شده اند.
* اگر س��اختمان قدیمی اس��ت )بیش از 
40 س��ال عمر دارد( باید بررسی کرد که 

از نظر سیم کش��ی با استانداردهای امروز 
مطابقت دارد یا نه.

* دو شاخه های وسایل برقی باید بررسی 
شوند تا در صورت معیوب بودن تعمیر یا 

تعویض شوند.
2- از موانع Surge استفاده کنید.

  این موانع Surge بین وس��ایل حس��اس 
برق��ی و پریز برق نصب می ش��وند تا از 
 افزایش ناگهانی جریان برق قبل از رسیدن 
 به دستگاههای حساس برقی ممانعت کنند.

3- نص��ب محاف��ظ Surge روی کنتور یا 
پانل اصل��ی برق س��اختمان : با این کار 
 خی��ال هم��ه از باب��ت افزای��ش ناگهانی 
ولتاژ راحت می ش��ود و می ت��وان خاطر 
 Surge جمع ش��د ک��ه در صورت ب��روز
هیچ صدمه ای به دس��تگاههای برقی وارد 

نمی شود.
در  تأسیس�ات  پیمان�کار  مناف�ع   ●

: Surge استفاده از محافظ
  پیمان��کار با آگاه کردن مش��تریان خود 

 از صدم��ات بالق��وة ناش��ی از افزای��ش
 ناگهان��ی ولتاژ یا هم��ان Surge و ارائۀ 
راهکار جلوگی��ری از آن، می تواند خود 
را از س��ایر رقبا متمایز کرده و به عنوان 
یک ش��رکت پیمانکار مسئول که به دوام 
 دس��تگاهها و کاهش هزینه های عملیاتی

به  اهمیت می ده��د،  آنه��ا 
نتیجۀ  بشناس��اند.  مشتریان 
ای��ن امر هم کام��اًل معلوم 
است : ''حس��ن شهرت به 
شرافتمند''  پیمانکار  عنوان 
که این خود سبب افزایش 
 ش��مار مش��تریان خواه��د 

شد.
ص���اح�ب  من��اف�ع   ●

س�اختمان در استفاده از 
: Surge محافظ

  صاح��ب س��اختمان ب��ا 
استفاده از محافظ Surge در واقع سیستم 
تهویه مطبوع خود را با حداقل هزینه بیمه 
می کند. بعد از خود ساختمان و اتوموبیل، 
هزین��ۀ تعمی��ر و تعوی��ض در سیس��تم 
 تهویه مطب��وع مرک��زی گران تری��ن آیتم 
هزینه است. اغلب صاحبخانه ها ساختمان 
و اتوموبیلشان را با پرداخت حق بیمه های 
 قاب��ل توجه در هر س��ال بیم��ه می کنند؛ 
 ول��ی محافظ Surge، بیمه نامه ای اس��ت 
که فقط یکب��ار برای آن هزینه می ش��ود 
آن ه��م نس��بتًا ناچی��ز. به ع��الوه وجود 
 محافظ Surge مانع برق گرفتگی ش��دید 

می شود.
■                                               

نصب یک محافظ Surge در پانل الکتریکی


