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  :سیب شوند

 صاعقه
Lightning P 

ه و موجب آس

  سیسات

حفاظتي
Protection Z

ت نفوذ نموده

LV  

ساختمان/تاس

يه هاي ح
Zones

ند به تاسيسات

  LV -یف 

V -هاي توزيع 

کیلومتری س ٢ 

ناحي

توانندمي زیرق 

 سيسات

يي فشار ضعی

گ در سيستم

اعقه تا فاصله 

 

از چهار طريق

ها و تاسختمان

وط توزيع هوا

ي از سوئيچينگ

ريق تخليه صا

تاخت/ضربه 

صاعقه به ساخ

صاعقه به خطو

ت/ضربه ناشي

فراتاخت از طر

هاي فراي ولتاژ 

ورد مستقیم ص

ورد مستقیم ص

هاي فراتاختژ 

ي ولتاژ هاي فر

بطور كلي

برخو ●

برخو ●

ولتاژ  ●

القاي ●
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طرح 
خطر 
ن کار 
جهت 
ديدن 
خاب 

خورد 

  .ست

 هیچ 

 دهاد 

 

 قرار 

تخلیه 

 (LPZ)  ه

  IEC 62305مط
ناسب و بي خم

ردد. برای این
هاي مناسب ج
ي از آسيب د

 IEC 61643انتخ

 در مقابل برخ

جام نشده اس

 در اين ناحيه

 ،به مقدار کم

.م وجود دارد

حفظه فلزي م

یس نایش از ت

حفاظتي صاعقه

 4- استاندارد

ه حد من آن ب
گرجلوگيري مي
هناحيه ارستر
جب جلوگيري

 11-3استاندارد

 هيچ حفاظتي

انج خلیه صاعقه

 شده است. 

 . ه است

صاعقه ب ثرات

به به ميزان كم

 در داخل يك 

الکترومغناطییس

هاي حش ناحيه

باشد كه دري
تا رساندن ت،

ن تجهيزات ج
ر مرزهاي هر 
ل سازي موج
يف شده در 

 در اين ناحيه

یس نایش از تخ

وني) حفاظت

انجام نشده ه

و ا جود انرژی

فراتاخت/ضرب

تي باشند كه 

ا ذي از القای

ستفاده از روش

خت/ضربه مي
هاي فراتاختاژ 

دمه ديدن اين
گردند. در مي

پتانسيل با هم
ي مختلف تعر

  :باشديل مي

باشد. ات یم

لکترومغناطییس

حفاظت پيرامو

ز تخلیه صاعقه

حیه احتمال وج

هاي فولتاژ حیه 

تواند تجهيزاي

حيه هيچ نفوذ

ت/ضربه با اس

لتاژهای فراتاخ
اي ولتا مرحله

 تخريب و صد
 (LPZ) تقسيم
گردند كه مي
هايها یا تيپس

رد به شرح ذي

 

ختمان /تاسيسا

ا  مقابل القای

تقیم صاعقه (ح

طییس نایش از

در این ناحی ت.

در این ناح  ت.

همچنين مي ت.

كه در اين ناح

فراتاخت یهاژ 

حفاظت از ول
ش تدريجي و 
لكترونيكي، از
 فاظتي صاعقه

ضربه نصب 
 بر طبق كالس
 طبق استاندار

خارج از ساخ

د حفاظیت در 

مستز برخورد 

الکترومغناط ای

ستاسيسات 

ستاسيسات 

ستاسيسات 

های فلزی) كك

اي نفوذ ولتاه

هاي ن روش
 روش با كاهش
زات برقي و الك
 به نواحي حف
ي فراتاخت/ض

سترهاي فوق 
هاي مختلف ه

ت نشده در خ

نين هیچ تمهید

تم حفاظت از

 در مقابل القا

 ساختمان/ تاس

 ساختمان/ تاس

تاس ساختمان/

رك زات داخل

ريجي و مرحله

ترينآمد از كار
. در اين ست
، تجهيزهاتگاه

ها/تاسيسات 
ولتاژهاتخليه 

. ارسشوندمي 
تعريف ناحيه .د

L 

حفاظت ۀناحي، 

صاعقه و همچن

 توسط سيست

جهت حفاظت

داخل  ، ناحیۀ

داخل  ، ناحیۀ

داخل ، ناحیۀ

: تجهیز(مانند

   .جود ندارد

كاهش تد

LPZ  يكي
گرديده اس
براي دست
هساختمان
جذب و 
تجهيزات 
مي گردند

 

 

 

 

 

 

 

 

LPZ  0A

ناحیهاین 

مستقیم ص

LPZ 0B

این ناحيه

تمهیدی ج

LPZ 1 

هاين ناحي

 شود.یم

LPZ 2 

هاين ناحي

LPZ 3 

هاين ناحي

اند گرفته

وج صاعقه


