
 نوسان برق

 با المپ های درحال دل دل زدن در  بعضی اوقات در 
ی

ی  م طول زندگ ی ل مواجه یم شویم چن  ی
نی

ل  اثن  که ت ی اوقات ممکن است  بسیاری از  نواسان برق در  . را دارد مستقیم نوسان برق درمنی

ی و یا  اما گایه اوقات دارای اثر رسی    ع و واضح نباشد  ی مانند سوخی   و گاها سنگی 
اتش آنی

ونییک را توضیح داده ادامه تاثن   سوزی یم شود در  و راهکار هانی  نوسان برق بر لوازم الکن 

ی از  ح خواهیم داد. آ برای پیش گن   سیب های احتمایل را رسر

 

 

 

 

 

 نوسان برق چیست؟

ونییک داست که تمایم لواز  جریان برق دارای فاکتورهای مشخص دررسارس یک کشور  ر م الکن 

ی  آانواع  . مرصف تابع این شاخصه ها هستند  داپتور ها لپتاپ ها کیس ها و.... برای داشی 

باید همیشه ثابت باشد  کنند.اگر چه این مقدار یم  ولت کار  220حیح در ایران با برق کارانی ص

ان جریان یم شود یع  پدید میشود اما همیشه موانیع  ی نی همان که باعث افت و یا افزایش من 

ران اثر با خیس شدن سیم ها در  ایجاد نوسان عوامل موثر بر  یم شود. از  نوسان برق نامیده

هانی مانند دستگاه های جوشکاری رعد و برق وجود  دستگاه خراب بودن دستگاه استفاده از 

ل و سیستم انتقال برق اشاره کرد. مشکل در  ی  سیم کشر منی

 



ونییک یم شود؟نوسان برق منجر به ایجاد خسارت دیا آ  ر لوازم الکتر

.افرایش بیش ازحد ونییک یم تواند بسیار مخرب باشد روی لوازم الکن   تاثن  نوسان برق بر 

ونییک شما خییل رسی    ولتاژ بر  ع و خییل زیاد کار  اثر نوسان برق باعث یم شود که وسیله الکن 

های متعددی دستگاه یم شود. ولتاژ باال یم تواند واکنش این موضوع باعث کاهش عمر  کند و 

 ن عایق سیم ها است که خود یک خطر سیب دیدآنها آشکار ترین آ را ایجاد کند. ییک از 

ونییک محسوب یم شود خصوصا زمانی که سیم ها قابل تماس با بدن  ی باشد. الکن  یا زمی 

تش آاوقات منجر به  بعضی  ها و در منجر به تولید حرارت سیم زمانی که جریان زیاد بشود 

 . سوزی یم شود 

 

 

 

 

ونییک راه های محافظت از   لوازم الکتر

ونییک در  راه موجود برای ییک از  سانات و قطیع برق را نو  برابر  حفظ سالمن  وسایل الکن 

شهر درچه  یح یم دهند که برق کدام مناطق از به خونی توضجدول ها این  برریس کنید. 

ونییک گران وسایل الکن   ن ساعت ها استفاده از آیم تواند در این بنابر ساعن  قطع یم شود. 

 اریم. ذهای قدرتمند را کنار بگقیمت مانند کامپیوتر 

 

 

 



 محافظ برق استفاده کنیم 

 

 

 

 

 

ونییک را به محافظ برق مجهز کنبهن    ید. تفاون  نیم کند این است همه محصوالت الکن 

ن آچه اهمیت دارد نآباشد یا به صورت چند رایه باشد.  جنس متصل به پریز  محافظ از 

ونییک خود متصل کنید. است که این محافظ برق ها را به  سیع کنید نمونه های وسایل الکن 

وری نیست که سه رایه ها و مبدل های برق آرا خریداری کنید. نیازی به یاد  بهن  درون بازار 

 لزوما محافظ در برابر نوسان برق نیست. 

یممحاز  ونییک گران قیمت از : یم توانیم برای لو افظ ولتاژ یاری بگن  محافظ های  ازم های الکن 

این وسایل خانه مناسب نیستند. بنابر  کلیدی ترینبرای  فاده کنید اما این محافظ ها برق است

د و با روی وسایل مهم محافظ ولتاژ  بهن  است که ازمحافظ ولتاژ استفاده کنید.  قرار یم گن 

ی درمسن  قرار گر 
وسایل  سایر  انی یک دست و منظم را به یخچال و جری ،انتقال جریان فی 

ونییک منتقل یم کند.   الکتنی

حرفه ای ترین وسایل که یم تواند قطیع و نوسانات برق را  ییک از استفاده از جی اف یس ای: 

ونییک م  یم رسد. جی اف یس ایدیریت کند به شدت کاربردی به نظر برای محصوالت الکن 

از باشد اگر جریان برق بیش از حد مج که جریان برق را تحت نظر دارد و   وسیله ای است

ی شود.  برق را قطع یم کند تا از  ونییک جلوگن 
ی لوازم الکن   سوخی 

 



محصوالت جاننی که یم تواند قطیع و نوسان برق  از  ییک دیگر استفاده از یو نی اس: 

 یم کند یو نی 
ی ونییک را تامیی 

دستگاه ها برای کاهش و   اس است. اینمحصوالت الکن 

ی   در مقابل نوسآجلوگن 
 
 انات و قطیع برق استفاده یم شود.طرز کار سیب دیدن لوازم برق

ید و در گاه ها بدین صورت است که یک باتری یدگ تاین دس صورت در دستگاه قرار یم گن 

ا یو نی اس منتقل شده تقطیع ناگهانی برق جریان برق از سیم کشر یا جعبه فیوز به دستگاه 

ی شود. بنابر  ونییک به کار خود از باتری برق تامی  این با قطع ناگهانی برق دستگاه های الکن 

 ادامه یم دهد. 

خود ادامه دهد و تنها مانع ای مدت طوالنی به کار باید بدانیم که یو نی اس ها نیم تواند بر 

ونییک شما یم شود. ب ی هخامویسر ناگهانی دستگاه های الکن   برق را نابر این توانانی تامی 
ی

میشیک

از یو نی اس در خانه چندان منطق  نیست. بهن  است از این دستگاه  ندارد. ضمن استفاده

 برای اداره یا محل کار استفاده شود. 

 


