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 بنام خدا
 محصول گروه صنعتی ایمن زلزله سدید      

یان ""  ش ب  دا
 سیستم الکترونیکی قطع اتوماتیک گاز حساس به امواج زلزله

00/25PSIخانگی با فشار 

60PSIتا  2PSIصنعتی با فشار 

 به باال  PSI 250فشار  از ایستگاهی
تحت پوشش بیمه مسئولیت مدنی بیمه ایران

WWW.AQC.IRسایت:

  AQC_IR@YAHOO.COMایمیل :

 8و  7، واحد  55خیابان شاهین ، نرسیده به اتوبان همت ، پالك آدرس : تهران ، 

 02144420853 – 02144413870:  تلفن
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 زلزله امواج به حساس گاز اتوماتیک قطع الکترونیکی سیستم

زلزله  ایمن بنیان دانش شرکت و شهرسازي و مسکن راه، تحقیقات مرکز از مشترك محصولی بعنوان هوشمند سیستم این
 – ASCE استاندارد مطابق علمی مختلف آزمایشات تحت میدانی، آزمونهاي و تحقیقاتی مراحل نمودن طی از بعد سدید،

 دانشگاه اساتید حضور با پاکدامن شهید تأتر آمفی محل در 26/07/1395قرار گرفت و در تاریخ ANSI Z 21 و 16 – 25
 فناوري و علم معاونت فناوري توسعه معاون کشور، گاز مدیران از جمعی مدرس، تربیت صنعت، و علم شریف، صنعتی هاي

 .گرفت قرار مصرف جهت عموم اختیار در تاریخ آن از و گردید رونمایی رسانه اصحاب و ریاست جمهوري

 .میگردد تشکیل بخش دو از سیستم این

یا ... باشد و از شیرهاي برقی  600،  300، 150کالسهاي  از تواند می که میگیرد قرار گاز جریان مسیر در : برقی شیر  -1
 )  PSI پوند بر اینچ مربع ، 450- 250- 60- 2- 0,25فشار مورد تایید شرکت ملی گاز استفاده می شود. ( 

مشخصات  از یکی از مربوطه کالس و گاز فشار به توجه با ها سیستم این در استفاده مورد شتابنگار : الکترونیکی حسگر  -2
 .شود می استفاده زیر فنی

Specification "A" 
NO           PERFORMANCE METRIC        VALUE  NO           PERFORMANCE METRIC        VALUE 
10 sensitivity accuracy    <2%<10Hz 1  number of components/axess         3 
11  Total harmonic distortion  <-25 dB 2  clip – level                               2g 
12 cross axis coupling  <-25dB 3  sensor dynamic range  ≥80 dB 
13 Linearity          <-35 dB 4  sensor resolution ( A/D)   >=14 bits 
14 temperature-lnduced sensitivity Errors   
<0.5% over – 20 to +40°C 

5 sampling rate       >=100sps 

15 operational temperature Range -20 ~60°C 6   corner frequency     =200 Hz 
16 clip recovery       <1 sec 7  Bandwidth desired      1-10 Hz 
17 Expected lifetime   10years 8 generator constant output   ≥1.0 V/g 
 9  self- noise (RMS)   <200μg/  

Specification "B" 

No      Performance metric      value 
1  number of components/axess         3 

2  clip – level                               1.5g 
3  self- noise (RMS)   <200μg/ 

4  Accelerometer dynamic range >=85dB 

5  Accelerometerresolution (A/D)  >=16 bits 

6  corner Frequency (Force-Balanced)  
>=100Hz 

No      Performance metric      value 
10  Temperature-Induced sensitivity Errors     

<0.5% 
Over -20 to +40°C 

11  Total harmonic Distortion  <-35 dB 
12 cross axis sensitivity  <-35dB 

13 Linearity          <-35 dB 
14  clip recovery       <1 sec 

15  Expected lifetime   10years 
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7  Bandwidth desired   0.01 Hz ~ 25Hz 

8  Generator constant output 
≥1.0 V/g 

9  sensitivity accuracy    <1% 

 
 

Specification "C" 

 
 

 

 

 

 

 

16  Radio- frequency interface   According to 
IEC61326 (2002) 

17  operational temperature Range -20 ~60°C 

18 Enclosures protection (IP)    67 
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                خانگی با فشار –دستگاه الکترونیکی قطع اتوماتیک گاز  کلیمشخصات 
PSI 0.25-60صنعتی با فشارPSI-50PSI4  303مدلWGS-AQC 

 مشخصات عمومی :–الف          

 : قطع کن گاز حساس به امواج زلزله  کاربرد دستگاه )AQC:ایمن زلزله سدید ( شرکت سازنده

 : ایران کشور سازنده AQC-WGS303و  AQC-WGS111:  شماره مدل

 الکترونیکی : مشخصات فنی –ب 

  v-DC 15-12 :ولتاژ کاري

 v-AD 220:  ولتاژ ورودي
  0/2HZ-10HZ:  محدوده فرکانسی

   W 17 – 5:  توان مصرف
 X-Y-Z: در طول سه محور حساسیت سنسور 

 0/01g-2g:محدوده شتاب

-Stand: همیشه  Stand-Byبه زمان  Activeزمان  نسبت

By  )  در زمان زلزله Active می شود( 

 REAL TIMEمیزان تاخیر در تشخیص:

 24-12-4-2مدت زمان کاري دستگاه هنگام قطع برق : 
 ساعت بسته به ذخیره باطري سفارش شده

 70+تا  23-محدوده دماي عملکرد:

 ویژگیها : –ج         

 : توسط میکروپروسسورهاکنترل 
کانیکی از م: قابلیت تشخیص و فیلترینگ امواج فیلترینگ
 امواج زلزله

داراي خروجیهاي مستقیم به تجهیزات حساس و  خروجی:
 سیستم آالرم

 IP54:  تابلوي برق

 بدون نیاز به تعمیر و نگهداري توسط کاربر
 Omni Directional       :در شرایط بی سیم آنتن نوع

 DBi 3       : آنتن توان

 :  دیتاو...    نوع اطالعات ارسالی تغییر فرکانس، توان و سایر مشخصات از طریق : نرم افزار     
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 مکانیکی :فنی مشخصات  –د           

 PSI 0/25    نوع خانگی : فشار

  60PSIتا   2PSIنوع صنعتی 

 پنوماتیکی الکتروبا شیر  Psi 600-450-250نوع صنعتی  

 v-DC  24-12:ولتاژ سلونوئید

 اینچ -Inch: (1-2-3-4-6-8-10-…24( ابعاد دیافراگم W 17-5توان سلونویید :   

: همیشه   Stand-Byبه زمان  Activeزمان  نسبت
Stand-By    ) در زمان زلزله Active می شود ( 

 24-12-4-2مدت زمان کاري دستگاه هنگام قطع برق : 
 ساعت بسته به ذخیره باطري سفارش شده

 استانداردها : -و

 اتحادیه اروپا  CEاستاندارد-)10942استاندارد ملی ایران(

OHSAS18001-ISO9001-ISO14001-HSE 

 

 

 تاییدیه ها :

 مرکز تحقیات راه ، مسکن و شهرسازي ( داراي گواهینامه فنی )          

 مرکز تحقیقات مهندسی زلزله دانشگاه صنعتی شریف             -

 آزمایشات مثبت انجامی پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی شریف             -

 شرف ( شبکه رشد فناوري ) يتاییدیه کاربر             -

 تاییدیه شرکت ملی گاز و سازمان نظام مهندسی ساختمان              -
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 : خانگیقطع کن هاي حسگر  فنی مشخصات

 

 :  checkself خود کنترلی یا 

دقیقه تمامی قسمتهاي خود را چک میکند و در صورت  5تا  2می باشد ، هر  2یکی از ویژگیهاي ورژن 
بروز هر گونه عیب یا خرابی ، از طریق ماژول سیم کارت موجود در سیستم ، عیب مربوطه را از طیق 

د هر هیچ عیبی برخورد نکنپیامک به پشتیبانی شرکت و نماینده خریدار اعالم میکند و در صورتیکه با 
 ساعت یکبار پیامی مبنی بر صحت عملکرد ارسال میکند . 48

ردی
 ف

مقدار مشخصھا نوع مشخصھ مقدار مشخصھ نوع مشخصھ   

ورودی ولتاژ ١  220 v دامنھ دینامیکی سنسور 

(sensor dynamic range ) 

>90 db 

 ثابت ژنراتور در خروجی سنسور v  12 ولتاژ مدار ٢

(generator constant at output) 

>1 v/g 

 محدوده شتاب حسگر ٣

(Clip level) 

2 g    نویز دستگاھی 

(self noise) 

<100μg/√Hz 

 

          دقت حساسیت  0/2 Hz -10 Hz (bandwidth)محدوده فرکانسی  4

   (sensitivity accuracy) 

< %2<10Hz 

 فرکانس گوشھ 5

( corner frequency ) 

       >200 Hz   اعواج ھارمونیک کلی 

(total harmonic distortion) 

< - 25 db 

 مدت زمان ترمیم 6

( clip recovery ) 

<1 sec  متقابل محورھای شتاب سنجاثر  

(cross axis coupling) 

%2 

 %1 (linearity)خطی بودن  Aکالس  EMIو  EMCمحدوده  7

10 طول عمر مفید 8 سال   (temperature-induced 
sensitivity errors 

< %0/5 

حرارتی عملکردیمحدوده  9  IP65 درجھ حفاظت تابلوی برق 85+ ~ 40- 
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با  3از  2در مدل هاي صنعتی که از اهمیت بیشتري برخوردار هستند از سه حسگر با مانیسم عملکرد 
 ویزگیهاي زیر استفاده میشود :

 : کلی ویژگیهاي 
 مزاحم. ارتعاشات حذف جهت فیلترینگ -1
 .رمزگذاري صورت به سه از دو مکانیسم با حسگر سه از استفاده -2
 . کننده مصرف به کوتاه پیام ارسال قابلیت با الکترونیکی یاب عیب یا SELF CHECK سیستم -3
 .محرمانه SMS طریق از گاز جریان قطع امکان -4
 ساعت 62 حداقل پوشش جهت BACK UP باطري -5
 زمین حرکتی پارامترهاي به توجه با مشخص تحریک آستانه یک در عملکرد جهت سیستم تنظیم قابلیت -6

 .زلزله یاامواج
 .دقیق تاریخ و ساعت اساس بر گیري گزارش و وقایع ثبت قابلیت -7
 .حریق اعالن هاي سیستم یا و گاز یاب نشت قبیل از مختلف مانیتورینگ کردن لینک امکان -8
 بسترهاي وسایر کارت سیم ، مودم قبیل هااز داده تبادل جهت مختلف ارتباطی بسترهاي از مندي بهره -9

 .وایرلس ارتباطی
 .افزاري سخت و افزاري نرم توسعه قابلیت  -10
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 تفاوت سیستمهاي الکترونیکی قطع گاز با مدل هاي مکانیکی موجود در جهان

 
(امریکایی) داراي یک گوي در قسمت فوقانی بوده که با هرگونه لرزش و یا ضربه به لوله  دستگاه مکانیکی قطع گاز -1

گاز به قسمت تحتانی سقوط کرده و باعث قطع جریان گاز می شود، لذا هرگونه لرزش ناشی از عبور مرور ماشین آالت 
ین و خطرناکترین عیب سیستم هاي سنگین و یا هرگونه ضربه به لوله گاز باعث قطع گاز ساختمان شده و این بزرگتر

 مکانیکی قطع گاز در دنیا بوده و در تمام سایتهاي مربوطه این خطر گوشزد شده است .
حساس به امواج زلزله (ساخت ایران) سیستمی هوشمند و پیشرفته بوده که امواج اولیه  دستگاه الکترونیکی قطع گاز

ثانیه تحلیل و پردازش شده، سیگنالی به سیستم قطع گاز ارسال و باعث زلزله را شناسایی کرده(بدون خطا) و در کسري از 
 ساعت سیستم فعال باقی می ماند . 24در شرایط قطع برق تا  BACK UPقطع گاز می شود بعلت وجود باطري 

 اشین آالتو لرزشهاي محیطی ناشی از عبور و مرور م امکان خطا وجود ندارددر این شرایط با توجه به نرم افزار مربوطه 
 مزیت برتر دستگاه الکترونیکی نسبت بهسنگین و هرگونه لرزش غیر زلزله اي باعث قطع گاز ساختمان نشده و این 

 (هیچگونه لرزش غیر زلزله حتی تکان مصنوعی و ضربه زدن به لوله گاز باعث قطع گاز نمی شود) مکانیکی می باشد
می باشد که بعد از مدتی بعلت همجواري با جریان گاز به علت  داراي قطعاتی فوالدي و فلزي قطع کن مکانیکی -2

یا اکسید شدن خاصیت جابجائی روان روز اول را نداشته لذا ممکن است در زلزله هاي واقعی بعلت گیر کردن ، سولفاته
 . قطعات، عمل نکند

کتریکی ه باشد ندارد و بصورت الهیچگونه قطعه اي که هنگام لرزش نیاز به جابجایی داشت دستگاه الکترونیکی قطع گاز
سال بعد به لحاظ عملکرد هیچگونه تفاوتی ندارد ضمن اینکه مرکز فرمان یک برد الکترونیکی  5عمل میکند و شروع کار و 

شده و همیشه آماده دریافت امواج زلزله می باشد، با این اوصاف عملکرد این  Resetدقیقه یک بار  5می باشد که هر 
 است . %100م شرایط زمانی  نزدیک دستگاه در تما

 
دستگاه هاي مکانیکی با یک نوع حساسیت لرزه ایی ثابت ساخته میشود ، در حالیکه سیستم الکترونیکی قابل -3

ریشتر یا هر بزرگاي  6ریشتر،  5ریشتر،  4هاي مختلف می باشد ، یعنی میتوان تنظیم کرد که با  PGAکالیبراسیون در 
 عال شده و گاز را قطع کند.زلزله مورد دلخواه ف

 
هیچکدام از دستگاه هاي مکانیکی تائیدیه سازمان نظام مهندسی ساختمان را ندارد در حالیکه سازمان نظام مهندسی  -4

- 25014/90/110ساختمان ، صراحتاً نوع الکترونیکی ساخت گروه صنعتی ایمن زلزله سدید را تائید کرده است .(
13/12/1390 . ( 
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   سیستمهاي قطع گاز :انواع  

  PSI 0.25خانگی با فشار  -1

         

 
 

 

 PSI 60صنعتی با فشار  -2
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  با مدل تاثیر در فشار لوله هاي سنسینگ   psi 250 صنعتی با فشار  -3

       
 

 

 

 با مدل شیر برقی خارج ایستگاهی psi 250صنعتی با فشار  -4
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Technical Data Sheet 
 معرفی دستگاه : -1-1

به حد که امواج اولیه زلزله را تشخیص داده و پس از  حسگر زلزلهدستگاه خودکار قطع گاز حساس به زلزله داراي      
و در  ده و سپس موجب فعال شدن شیر برقی، فرمان قطع گاز را به واحد عمل کننده داتنظیمی   PGAنصاب رسیدن 

 نتیجه جریان گاز را قطع میکند .

اه ر س نمی باشد. داراي اهرم گاز ساختمان می گیرد، به هیچ وجه به تکان و ضربه حساجریان یر سدستگاه در م عمل کنندهبخش 
 اندازي مجدد می باشد .

 از یک برد الکترونیکی فرمان می گیرد . کهاین مجموعه داراي یک شیر برقی می باشد 

 چگونگی عملکرد دستگاه : -1-2

در محدوده  gرا تشخیص داده و سپس با توجه به تنظیمات و تعیین میزان حساسیت شتاب زلزلهقسمت حسگر دستگاه امواج 
، فرمان قطع گاز را به شیراتوماتیک انتقال داده و سپس موجب فعال شدن سلنوئیدو در نتیجه قطع جریان گاز خواهد فرکانس زلزله 

 انس زلزله باشد سیستم عمل نمیکند .در صورتیکه شتاب در خارج از فرکشد .

 

 شرایط و محل استقرار دستگاه : -1-3

در مسیر ورودي گاز به ساختمان بعد از رگوالتور در درون حریم 2PSIو   0/25PSIجهت فشار قسمت قطع کننده جریان گاز 
ایستگاه مترینگ نصب میگردد  در مسیر لوله گاز ازPSI250و 30،60،  15و جهت فشارهاي باالتر مانند ساختمان قرار می گیرد 

 سازه معموال شامل ستون هاي ساختمان stableقسمتهاي محکم و روي دیوار یا حسگر بر روي دیوار در مکان مناسب،  قسمت
 سازه هاي حسگر متفاوت بوده و جداگانه نصب میگردند. 250و  60در مورد فشارهاي می شود .  نصب

 نصب گردد و بصورت کامال تراز عمودي  الً صافحتی االمکان دستگاه باید در سطحی کام

 واکنش بھ زمین لرزه ھا -٢
 :محدوده لرزش ھای دستگاه بصورت  ذیل می باشد 

 :شرایط فعال شدن  -١-٢
 .ثانیھ باید قسمت قطع کننده را بکار اندازد ٥قسمت حسگر دستگاه در اثر شتاب بھ صورت موج سینوسی با مشخصھ ھای زیر در مدت 

 ثانیھ ٠٫١٣و  زمان تناوب  )   ٦٫٨٧(   0.70   اوج شتاب   .١

 ثانیھ ٠٫٢٠و  زمان تناوب  )   ٣٫٩٢(   0.40   اوج شتاب   .٢

 ثانیھ ٠٫٤٠و  زمان تناوب  )   ٢٫٩٤(   0.30   اوج شتاب   .٣

 ثانیھ ١و  زمان تناوب      )   ٢٫٤٥(   0.25   اوج شتاب   .٤
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 : شدنشرایط فعال ن -٢ -٢

 . ثانیھ نباید قسمت قطع کننده را بکار اندازد ٥قسمت حسگر دستگاه در اثر شتاب بھ صورت موج افقی سینوسی با مشخصھ ھای زیر در مدت 

 ثانیھ ٠٫١٠و  زمان تناوب  )   ٣٫٩٢(   0.40   اوج شتاب    .١

 ثانیھ ٠٫٢٠و  زمان تناوب  )   ١٫٩٦(   0.20   اوج شتاب   .٢

 ثانیھ ٠٫٤٠  و  زمان تناوب)   ١٫٤٧(   0.15   اوج شتاب   .٣

 ثانیھ      ١و  زمان تناوب  )   ٠٫٩٨(   0.10   اوج شتاب   .٤

 

 نقشه سیم کشی -3
 نقشه سیم کشی دستگاه حسگر 

 

 آموزش و خدمات پس از فروش – 4

آموزش الزم به بهره بردار داده می شود هرچند سیستم کامال  سنل این شرکت ،رپس از نصب و راه اندازي دستگاه توسط پ
 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.
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 گارانتی  –5

گارانتی بوده و تعمیر دستگاه در صورت بروز عیب احتمالی به صورت رایگان ماه داراي  18این دستگاه از زمان نصب به مدت 
 انجام می گیرد .

 :محصوالت دیگر شرکت 

 سیستم هشدار همگانی در هنگام زلزله -
 ) TBS & CGSسیستم هوشمند کنترل و ایمنی مراکز تقلیل فشار گاز (    -
 CNGسیستم هوشمند کنترل و ایمنی جایگاه هاي سوخت  -
 وشمند کنترل و ایمنی زیر ساختهاي صنعتی هنگام زلزلهسیستم ه -
 سیستم هوشمند توقف سریع آسانسور با امواج اولیه زلزله -
 اطاقک امن زلزله -

 :تائیدیه ها و استانداردها -  6
 )10942استاندارد ملی ایران ( -
 اتحادیه اروپا CEاستاندارد  -
 گواهینامه فنی مرکز تحقیقات راه،مسکن و شهرسازي -
 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 هاي اجرا شده در کشور
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 ایستگاه تقلیل فشار گاز شهرك غرب
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 الغدیر تهران   CNGجایگاه سوخت 
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 پاالیشگاه ایرانول

 

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

 

 

 

 

 ایستگاه گاز شهرداري تبریز
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 کارخانجات دنت
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 شهرداري مشهد

 

 سازمان آب و فاضالب مشهد
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 شهرداري تهران
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 سیمان تهران اتکارخانج
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آدرس : تهران ، خیابان شاهین ، نرسیده به اتوبان همت ، پالك 55 ، واحد 7 و 8 

تلفن : 02144413870 – 02144420853 


