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بسم اهلل الرحمن الرحیم

شرکت دانش بنیان ایمن زلزله سدید با هدف کاهش تلفات
زلزله ،رسالت خود را از سال 8811شروع نمود .موسس شرکت ،دکتر
سید محمد سید معصومی متولد  5431اهواز ،تحصیالت دوره متوسطه
خود را در اهواز و دکترای خود را در دانشگاه تهران گذراند .نامبرده تحقیق
و پژوهش خود را در خصوص کاهش تلفات زلزله ،از سال  ،8831مصادف
با وقوع زلزله رودبار ،که در آن واقعه ،او به عنوان سر تیم گروه امداد
حضور داشت ،آغاز نمود .ایشان در کلیه زلزله های  42سال گذشته
ایران نیز ،حضور فیزیکی فعالی داشته و تحقیقات خود را در جهت یافتن
راه حل های مناسب در جهت ایمنی و کاهش تلفات زلزله ،پیوسته ادامه داده و در طول  02سال گذشته
 10اختراع ایمنی زلزله به ثبت رسانیده است.
شرکت ایمن زلزله سدید با بهره گیری از متخصصین داخلی در گرایشهای الکترونیک ،کامپیوتر،
مخابرات ،عمران و مکانیک ،موفق به ارائه راهکارهایی کامالً پیشرفته ،طراحی و تولید ملی در
راستای ایمنی زلزله برای اولین بار در جهان پیشرو بوده است .تجهیزاتی از جمله سیستم هشدار
دهنده زلزله حساس به امواج اولیه زلزله  ،دستگاه الکترونیکی قطع اتوماتیک گاز  ،آب و برق
حساس به امواج زلزله  ،سیستم ایمنی آسانسور حساس به موج  pزلزله ،سیستم ایمنی
جایگاههای سوخت بنزین و گاز  ،CNGسیستم ایمنی پاالیشگاهها و پتروشیمی ،سیستم ایمنی
پل و تونل ،جان پناه زلزله و برگزاری سمینارها و همایشهای مرتبط و انتشار جزوات آموزش
رفتارهای صحیح مقابله با زلزله از اهم راهکارها در جهت کاهش تلفات زلزله بوده است .
هم اکنون نیز عالوه بر کشور عزیزمان ایران،حسگرهای زلزله ساخت این شرکت در  6کشور لرزه خیز جهان
( فیلیپین ،ترکیه  ،اسپانیا ،ایتالیا ،شیلی و کردستان عراق ) در حال استفاده می باشد و بکارگیری آنها
خصوصا سیستم های کنترل گاز فشار قوی  ،افتخاری ملی برای کشور عزیزمان ایران محسوب میگردد .
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از آنجا که دومین عامل مرگ و میر در زلزله کشورهای دارای شبکه گاز  ،آتش سوزی و انفجارهای ناشی
از گاز می باشد ذیال به مشروح سیستمهای الکترونیکی قطع گاز حساس به امواج زلزله می پردازیم :
دستگاه الکترونیکی قطع اتوماتیک گاز حساس به امواج زلزله با دو بخش حسگر الکترونیکی و شیر برقی
مربوطه با فیلتراسیون نرم افزاری و سخت افزاری  ،قابلیت قطع گاز ورودی به مجموعه را بدون حساسیت
به تحریکات محیطی مانند پیکور  ،عبور و مرور قطار و ماشین آالت سنگین و هر گونه ضربه مکانیکی
محیطی دارد  ( .این موضوع مهمترین برتری این سیستم های الکترونیکی نسبت به قطع کن
های مکانیکی حساس به زلزله امریکایی  ،ترکیه و ایرانی می باشد )
باتری پشتیبان ) ( BACKUPامکان فعال بودن سیستم را در زمان قطع جریان برق فراهم میکند.
بخش حسگر زلزله یک سیستم الکترونیکی بوده که قابل تنظیم بر مبنای  PGAزلزله می باشد .

WWW.AQC.IR

مشخصات فنی دستگاه الکترونیکی قطع اتوماتیک گاز – خانگی با فشار
-0.25 PSIصنعتی با فشار 250PSI-60PSIمدل AQC-WGS202
الف –مشخصات عمومی :
شرکت سازنده :ایمن زلزله سدید ()AQC

کاربرد دستگاه  :قطع کن گاز حساس به امواج زلزله

شماره مدل  AQC-WGS111 :و AQC-WGS202

کشور سازنده  :ایران

ب – مشخصات فنی الکترونیکی :
ولتاژ کاری12-15 v-DC :
محدوده فرکانسی 0/2HZ-10HZ :
ولتاژ ورودی 220 v-AD :
حساسیت سنسور  :در طول سه محور X-Y-Z
توان مصرف 5 – 17 W :
محدوده شتاب0/01g-2g:
نسبت زمان  Activeبه زمان  :Stand-Byهمیشه Stand-

مدت زمان کاری دستگاه هنگام قطع برق 2-4-12-24 :

 ( Byدر زمان زلزله  Activeمی شود )

ساعت بسته به ذخیره باطری سفارش شده

میزان تاخیر در تشخیصREAL TIME:

محدوده دمای عملکرد -23:تا +70

ج – ویژگیها :
کنترل  :توسط میکروپروسسورها

فیلترینگ :قابلیت تشخیص و فیلترینگ امواج مکانیکی از
امواج زلزله

خروجی :دارای خروجیهای مستقیم به تجهیزات حساس و تابلوی برق IP54 :
سیستم آالرم
نوع آنتن در شرایط بی سیمOmni Directional:
بدون نیاز به تعمیر و نگهداری توسط کاربر
توان آنتن 3 DBi:
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تغییر فرکانس ،توان و سایر مشخصات از طریق  :نرم افزار

نوع اطالعات ارسالی  :دیتاو...

د – مشخصات فنی مکانیکی :
فشار :نوع خانگی 0/25 PSI
نوع صنعتی  2PSIتا 60PSI

ولتاژ سلونوئید12-24 v-DC:

نوع صنعتی  012PSIبا شیر الکتروپنوماتیکی
توان سلونویید 5-17 W :

ابعاد دیافراگم ( 1-2-3-4-6-8-: )Inchاینچ

نسبت زمان  Activeبه زمان  : Stand-Byهمیشه

مدت زمان کاری دستگاه هنگام قطع برق 03-50-3-0 :

 ( Stand-Byدر زمان زلزله  Activeمی شود )

ساعت بسته به ذخیره باطری سفارش شده

و -استانداردها :
استاندارد ملی ایران(-)84124استاندارد  CEاتحادیه اروپا
OHSAS18001-ISO9001-ISO14001-HSE

تاییدیه ها :
-

مرکز تحقیقات مهندسی زلزله دانشگاه صنعتی شریف

-

آزمایشات مثبت انجامی پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی شریف

-

تاییدیه کاربری شرف ( شبکه رشد فناوری )

-

تاییدیه شرکت ملی گاز و سازمان نظام مهندسی ساختمان
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مشخصات حسگر قطع کن های صنعتی :

ردی
ف

نوع مشخصه

مقدار مشخصه

نوع مشخصه

امقدار مشخصه

0

ولتاژ ورودی

220 v

دامنه دینامیکی سنسور

>90 db

2

ولتاژ مدار

12 v

3

محدوده شتاب حسگر

2g

) (sensor dynamic range

ثابت ژنراتور در خروجی سنسور

>1 v/g

)(generator constant at output

)(Clip level
4

((bandwidthمحدوده فرکانسی

5

فرکانس گوشه

نویز دستگاهی

< 200µg/√Hz

)(self noise
دقت حساسیت

0/2 Hz -10 Hz

< %2<10Hz

)(sensitivity accuracy

>200 Hz

)(total harmonic distortion

) ( corner frequency
6

مدت زمان ترمیم

اعواج هارمونیک کلی

< - 25 db

<1 sec

) ( clip recovery

اثر متقابل محورهای شتاب سنج

%2

)(cross axis coupling

)(linearityخطی بودن

%1

7

محدوده EMCو EMI

Aکالس

< %0/5

8

طول عمر مفید

سال10

(temperature-induced
sensitivity errors

IP54

9

محدوده حرارتی عملکردی

-23 ~ +66

درجه حفاظت تابلوی برق

خود کنترلی یا : self check
یکی از ویژگیهای ورژن  0می باشد  ،هر  0تا  1دقیقه تمامی قسمتهای خود را چک میکند و در صورت
بروز هر گونه عیب یا خرابی  ،از طریق ماژول سیم کارت موجود در سیستم  ،عیب مربوطه را از طیق
پیامک به پشتیبانی شرکت و نماینده خریدار اعالم میکند و در صورتیکه با هیچ عیبی برخورد نکند هر
 34ساعت یکبار پیامی مبنی بر صحت عملکرد ارسال میکند .
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در مدل های صنعتی که از اهمیت بیشتری برخوردار هستند از سه حسگر با مانیسم عملکرد  0از  4با
ویزگیهای زیر استفاده میشود :
ویژگیهای منحصر به فرد سیستم :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

 -0فیلترینگ جهت حذف ارتعاشات مزاحم .
 -2استفاده از سه حسگر با مکانیسم دو از سه به صورت رمزگذاری.
 -3سیستم .SELF CHECK
 -4امکان قطع جریان گاز از طریق  SMSمحرمانه.
 -5باطری  BACK UPجهت پوشش حداقل  22ساعت.
 -6قابلیت تنظیم سیستم جهت عملکرد در یک آستانه تحریک مشخص با توجه به
پارامترهای حرکتی زمین یاامواج اولیه.
 -7قابلیت ثبت وقایع و گزارش گیری بر اساس ساعت و تاریخ دقیق.
 -8امکان لینک کردن مانیتورینگ مختلف از قبیل نشت یابی اولتراسونیک و دوربینهای
مداربسته.
 -9بهره مندی از بسترهای ارتباطی مختلف جهت تبادل داده هااز قبیل مودم  ،سیم کارت
وسایر بسترهای ارتباطی وایرلس.
 -01قابلیت توسعه نرم افزاری و سخت افزاری.
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تفاوت سیستمهای الکترونیکی قطع گاز با مدل های مکانیکی موجود در جهان
 -5دستگاه مکانیکی قطع گاز (امریکایی) دارای یک گوی در قسمت فوقانی بوده که با هرگونه لرزش و یا ضربه به لوله
گاز به قسمت تحتانی سقوط کرده و باعث قطع جریان گاز می شود ،لذا هرگونه لرزش ناشی از عبور مرور ماشین آالت
سنگین و یا هرگونه ضربه به لوله گاز باعث قطع گاز ساختمان شده و این بزرگترین و خطرناکترین عیب سیستم های
مکانیکی قطع گاز در دنیا بوده و در تمام سایتهای مربوطه این خطر گوشزد شده است .
دستگاه الکترونیکی قطع گاز حساس به امواج زلزله (ساخت ایران) سیستمی هوشمند و پیشرفته بوده که امواج اولیه
زلزله را شناسایی کرده(بدون خطا) و در کسری از ثانیه تحلیل و پردازش شده ،سیگنالی به سیستم قطع گاز ارسال و باعث
قطع گاز می شود بعلت وجود باطری  BACK UPدر شرایط قطع برق تا  03ساعت سیستم فعال باقی می ماند .
در این شرایط با توجه به نرم افزار مربوطه امکان خطا وجود ندارد و لرزشهای محیطی ناشی از عبور و مرور ماشین آالت
سنگین و هرگونه لرزش غیر زلزله ای باعث قطع گاز ساختمان نشده و این مزیت برتر دستگاه الکترونیکی نسبت به
مکانیکی می باشد (هیچگونه لرزش غیر زلزله حتی تکان مصنوعی و ضربه زدن به لوله گاز باعث قطع گاز نمی شود)
 -2قطع کن مکانیکی دارای قطعاتی فوالدی و فلزی می باشد که بعد از مدتی بعلت همجواری با جریان گاز به علت
سولفاته ،یا اکسید شدن خاصیت جابجائی روان روز اول را نداشته لذا ممکن است در زلزله های واقعی بعلت گیر کردن
قطعات ،عمل نکند .
دستگاه الکترونیکی قطع گاز هیچگونه قطعه ای که هنگام لرزش نیاز به جابجایی داشته باشد ندارد و بصورت الکتریکی
عمل میکند و شروع کار و  1سال بعد به لحاظ عملکرد هیچگونه تفاوتی ندارد ضمن اینکه مرکز فرمان یک برد الکترونیکی
می باشد که هر  1دقیقه یک بار  Resetشده و همیشه آماده دریافت امواج زلزله می باشد ،با این اوصاف عملکرد این
دستگاه در تمام شرایط زمانی نزدیک  %522است .
-4دستگاه های مکانیکی با یک نوع حساسیت لرزه ایی ثابت ساخته میشود  ،در حالیکه سیستم الکترونیکی قابل
کالیبراسیون در  PGAهای مختلف می باشد  ،یعنی میتوان تنظیم کرد که با  3ریشتر 1 ،ریشتر 6 ،ریشتر یا هر بزرگای
زلزله مورد دلخواه فعال شده و گاز را قطع کند.
 -3هیچکدام از دستگاه های مکانیکی تائیدیه سازمان نظام مهندسی ساختمان را ندارد در حالیکه سازمان نظام مهندسی
ساختمان  ،صراحتاً نوع الکترونیکی ساخت گروه صنعتی ایمن زلزله سدید را تائید کرده است - 552/02/01253(.
. ) 5402/50/54
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انواع سیستمهای قطع گاز :
 -5خانگی با فشار 0.25 PSI

 -0صنعتی با فشار 60 PSI
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 -8صنعتی با فشار  250 psiبا مدل تاثیر در فشار لوله های سنسینگ

 -3صنعتی با فشار  250 psiبا مدل شیر برقی خارج ایستگاهی
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Technical Data Sheet
-8-8

معرفی دستگاه :

دستگاه خودکار قطع گاز حساس به زلزله دارای حسگر زلزله که امواج اولیه زلزله را تشخیص داده و پس از به حد نصاب رسیدن
 PGAتنظیمی  ،فرمان قطع گاز را به واحد عمل کننده داده و سپس موجب فعال شدن شیر برقی و در نتیجه جریان گاز را قطع
میکند .
بخش عمل کننده دستگاه در مسیر جریان گاز ساختمان می گیرد ،به هیچ وجه به تکان و ضربه حساس نمی باشد .دارای اهرم راه
اندازی مجدد می باشد .
این مجموعه دارای یک شیر برقی می باشد که از یک برد الکترونیکی فرمان می گیرد .
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چگونگی عملکرد دستگاه :

قسمت حسگر دستگاه امواج زلزله را تشخیص داده و سپس با توجه به تنظیمات و تعیین میزان حساسیت شتاب gدر محدوده
فرکانس زلزله  ،فرمان قطع گاز را به شیراتوماتیک انتقال داده و سپس موجب فعال شدن سلنوئیدو در نتیجه قطع جریان گاز خواهد
شد .در صورتیکه شتاب در خارج از فرکانس زلزله باشد سیستم عمل نمیکند .
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شرایط و محل استقرار دستگاه :

قسمت قطع کننده جریان گاز جهت فشار  0/25PSIو  2PSIدر مسیر ورودی گاز به ساختمان بعد از رگوالتور در درون حریم
ساختمان قرار می گیرد و جهت فشارهای باالتر مانند 60،30 ، 51و 012PSIدر مسیر لوله گاز از ایستگاه مترینگ نصب میگردد
قسمت حسگر بر روی دیوار در مکان مناسب ،روی دیوار یا قسمتهای محکم و  stableسازه معموال شامل ستون های ساختمان
نصب می شود  .در مورد فشارهای  62و  012سازه های حسگر متفاوت بوده و جداگانه نصب میگردند.
حتی االمکان دستگاه باید در سطحی کامالً صاف و بصورت کامال تراز عمودی نصب گردد
 -2واکنش به زمین لرزه ها
محدوده لرزش های دستگاه بصورت ذیل می باشد :
 -1-2شرایط فعال شدن :
قسمت حسگر دستگاه در اثر شتاب به صورت موج سینوسی با مشخصه های زیر در مدت  5ثانیه باید قسمت قطع کننده را بکار اندازد.
m
 .0اوج شتاب  ) 78.6( s2 0.70 gو زمان تناوب  3810ثانیه
m

 .2اوج شتاب  ) 08.2( s2 0.40 gو زمان تناوب  3823ثانیه
m

 .3اوج شتاب  ) 28.2( s2 0.30 gو زمان تناوب  3823ثانیه

 .4اوج شتاب 0.25 g

m
s2

( ) 2825و زمان تناوب

 1ثانیه

 -2 -2شرایط فعال نشدن:
قسمت حسگر دستگاه در اثر شتاب به صورت موج افقی سینوسی با مشخصه های زیر در مدت  5ثانیه نباید قسمت قطع کننده را بکار اندازد.
.0

اوج شتاب 0.40 g

 .2اوج شتاب 0.20 g

m
s2
m
s2

( ) 08.2و زمان تناوب  3813ثانیه
( ) 18.7و زمان تناوب  3823ثانیه
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 .3اوج شتاب 0.15 g
 .4اوج شتاب 0.10 g

m
s2
m
s2

( ) 1826و زمان تناوب  3823ثانیه
( ) 38..و زمان تناوب 1

ثانیه

 -8نقشه سیم کشی
نقشه سیم کشی دستگاه حسگر

 – 2آموزش و خدمات پس از فروش
پس از نصب و راه اندازی دستگاه توسط پرسنل این شرکت  ،آموزش الزم به بهره بردار داده می شود هرچند سیستم کامال
خودکار بوده و نیاز به اوپراتور ندارد.
واحد خدمات پس از فروش شرکت همواره آماده پاسخگویی به نیاز مشتریان محترم و رفع اشکال احتمالی می باشد.
 –5گارانتی
این دستگاه از زمان نصب به مدت  81ماه دارای گارانتی بوده و تعمیر دستگاه در صورت بروز عیب احتمالی به صورت رایگان
انجام می گیرد .
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محصوالت دیگر شرکت :
-

سیستم هشدار همگانی در هنگام زلزله

-

سیستم هوشمند کنترل و ایمنی مراکز تقلیل فشار گاز ( ) TBS & CGS

-

سیستم هوشمند کنترل و ایمنی جایگاه های سوخت CNG

-

سیستم هوشمند کنترل و ایمنی زیر ساختهای صنعتی هنگام زلزله

-

سیستم هوشمند توقف سریع آسانسور با امواج اولیه زلزله

-

اطاقک امن زلزله

 - 7تائیدیه ها و استانداردها:
-

استاندارد ملی ایران ()84124

-

استاندارد  CEاتحادیه اروپا

-

تائیدیه مرکز تحقیقات مهندسی زلزله دانشگاه صنعتی شریف

-

آزمایشات مثبت انجامی پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
ISO 9001 – ISO 14001 – ISO 18001 – ISO HSE
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نمونه های اجرا شده در کشور
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ایستگاه تقلیل فشار گاز شهرک غرب
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جایگاه سوخت  CNGالغدیر تهران
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پاالیشگاه ایرانول

حسگرهای سه گانه زلزله با پردازشگر مربوطه
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کارخانجات ماموت
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ایستگاه گاز شرکت نفت تبریز

ایستگاه گاز شهرداری تبریز
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کارخانجات دنت
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شهرداری مشهد

سازمان آب و فاضالب مشهد
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ﺗﻠﻔﻦ44473576 - 44410260 :
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ﺗﻠﻔﻦ021-65584535 :
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