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  معرفي دستگاه - 1
راحي ـط  Double Conversionيكنولوژـت هستند كه با On-Lineو از نوع ن وقفه دوب ACبع تغذيه امن فاراتلسري كاديالك  هاي اس يوپي

. تامين نمايند ولتاژ مناسب با سينوسي كامل راواره برق ـهمبدون توجه به نوسانات، اختالالت برق شهر و حتي قطع آن،  ندادرـشده و ق
و همچنين تشخيص خطاها  كنترلبوده و بدين ترتيب  DSPي  ي تماماً ديجيتال و پيشرفتهمجـهز به سيستم كنترل كاديالك هاي سري اس يوپي
  .شود انجام مي آنها توسط  قسمت تمامي در

پزشكي، تجهيزات  ،گيري، وسايل حساس آزمايشگاهي هاي دقيق اندازه هاي كامپيوتري، دستگاه سيستم در جهت استفاده ها اين سري از دستگاه
  .توانند مورد استفاده قرار گيرند مي …و مخابراتي
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 هاي ويژه قابليت - 1- 1

 
   سودمندي    قابليت

بـا قابليـتDSPمجهز بـه ميكروكنترلرهـاي پيشـرفته ◄
  اطمينان باال

 مجهز به سيستم كنترلي تماماً ديجيتال ◄

برابر سريعتر از انواع معمول بـوده   DSP ،200هاي ميكروكنترلر
تـر و اسـتفاده از    شوند تا مانيتور شـرايط بـرق دقيـق    و باعث مي

  .تمامي منابع در باالترين سطح باشد
  توانايي كار با ژنراتور  ±5HZيا±3HZقابليت كار در بازه فركانس ورودي

نمـودن   Restartجهت تشخيص عملكرد نادرست كامپيوترها و   Watchdogمجهز به سيستم 
مجدد آنها مانند زمان هنگ نمودن كامپيوتر و يا از كـار افتـادن   

Device هاي مربوط به پورت سريال ياUSB   
قابليـت(1%ولتـاژ خروجـي بسـيار پـايين حـدودتغييرات 

  )رگوالسيون باال
ولتاژ خروجي مستقل از تغييرات ورودي و ميـزان بارهـا بـوده و     

ي چنـد   هايي كه حتي به تغييرات دامنه شود تا دستگاه موجب مي
  .ولت نيز حساس هستند بدون مشكل به كار خود ادامه دهند

وEMIتوانايي حذف نويزهاي تداخلي الكترومغناطيسـي ◄
  RFIراديوئي 

 امكان استفاده از ترانس ايزوله در خروجي ◄

  

 50dBتا بيش از  Common Modeكاهش نويزهاي  ◄ 

اي حساس  امكان استفاده در مراكز مخابراتي، پزشكي، ماهواره ◄
 به نويز

در صـورت  (ارت خروجي - به صفر رساندن اختالف ولتاژ نول ◄
 )ستفاده از ترانس ايزولها

 كاهش تداخل فركانسي با ساير تجهيزات  ◄

 اس ها و بارهاي متصل به يوپي عدم ايجاد تلفات در سيم ◄

اس در صورت اسـتفاده از   يوپي MTBFافزايش قابل مالحظه  ◄
  ترانس ايزوله

ضريب توان ورودي بـاال و اعوجـاج هارمونيـك جريـان ورودي       PFCاصالح ضريب قدرت ورودي
  :پايين كه نتايج زير را در بر خواهد داشت

توان راكتيو مصرفي بسيار پـايين و در نتيجـه كـاهش دامنـه      ◄
 كننده و در نتيجه كاهش هزينه برق مصرفجريان ورودي 

هـا،   عدم نياز به نصب تجهيزات با ظرفيت باالتر مانند ترانس ◄
 ها و ژنراتورها به دليل نياز به جريان كمتر در ورودي  كابل

هش تداخل فركانسي با ساير تجهيزات، بـه دليـل كـاهش    كا ◄
  جريان ورودي THDقابل مالحظه 

  جويي در وقت تعميرات آسان و صرفه   ماژوالر بودن سيستم  
  طراحي منسجم، حجم و وزن پايين  و يا طراحي بدون ترانس IGBTتكنولوژي 



 

          Faratel » Products » UPS » Cadillac Series » Brochure                    3 Version: 4.0.2-Fa (1391-02-26) 

 
 

 
 
 

   سودمندي    قابليت
وUSBوRS232هـاي ارتبـاطي هوشـمند مجهز به پورت
مانند (اس  يوپيكارگيري ابزارهاي مديريت  به داراي قابليت

  )SNMPهاي  كارت

 UPSwing Pro افـزار قدرتمنـد   نرم امكان برقراري ارتباط با ◄ 
شـبكه در   باز و خروج از هاي جهت ذخيره نمودن، بستن فايل

اس توسـط   شرايط بحراني و امكان كنترل و مانيتورينگ يـوپي 
 آن 

و پارامترهــاي  امكــان تهيــه گزارشــات مختلــف از وضــعيت ◄
 اس يوپي

مناسـب سـرورها و عـدم از دسـت      Shut Downاطمينان از  ◄
  رفتن اطالعات حتي در صورت بروز شرايط هشدار

 داراي مديريت باتري پيشرفته ◄
  مجهز به شارژر سوئيچينگ ◄

هاي ويژه در حين شارژ و دشـارژ بـاتري كـه     استفاده از الگوريتم  
  :نتايج زير را در بر خواهد داشت

 افزايش طول عمر باتري ◄

 حداقل ميزان ريپل جريان باتري در طول مدت دشارژ ◄

اس به بـرق شـهر و بـدون     روشن شدن شارژر با اتصال يوپي ◄
 اس نياز به روشن نمودن يوپي

  اس بدون وجود برق شهر اندازي يوپي  قابليت راه ◄
  تست جهت اطالع از سالمت باتري   مجهز به دكمه ◄
  ها  نمايش ظرفيت باتري ◄
 لتاژ شارژ مستقل از بارها و ◄

مجهز به كانكتور مخصوص جهت اتصال به كابينت بـاتري و   ◄
  تامين توان متناسب با نياز كاربر

و همچنين قابل تجهيز باسربي هاي سيلد اسيد داراي باتري
  هاي رك مونت انواع كابينت باتري 

 بدون نياز به نگهداري و سرويس ◄ 

اس و  پـي  بـراي يـو   كاهش هزينه و سطح مقطـع مـورد نيـاز    ◄
  كابينت باتري

  تعمير و سرويس دستگاه بدون نياز به خاموش نمودن بارها  دستي  Bypassامكان انجام 
  ذخيره انرژي، كاهش نويز شنوايي و باال رفتن طول عمر فن ◄    كنترل سرعت فن

  امكان تشخيص از كار افتادن فن ◄
  تكنولوژي

 On-Line Double Conversion  
ولتاژ و فركـانس خروجـي نسـبت بـه ولتـاژ و       عدم وابستگي ◄  

  فركانس ورودي
اس بـه صـورت كـامالً سينوسـي بـوده و       ولتاژ خروجي يوپي ◄

  .   باشد اعوجاج هارمونيك كل خروجي بسيار پايين مي
سنجد و دمـاي   هاي مختلف دستگاه را مي اس دماي قسمتيوپي   مديريت دما

ب حافظـت در  ها را محاسـبه نمـوده كـه موجـ     پيوند نيمه هادي
مقابل افزايش بيش از حد دماي داخلي دستگاه و آسـيب ديـدن   

  .گردداس مييوپي
اس براي مدت معيني در زمان اضافه  تامين توان بار توسط يوپي   مديريت زمان اضافه بار

  بار و هشدار به منظور كاهش بار اضافه
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   سودمندي    قابليت
  توان مصرفي پايين ◄    راندمان باال

 ها كاهش هزينه ◄

افـزايش طـول عمـر كلـي      و در نتيجه تر حرارتي پايينتلفات  ◄
 اسيوپي

  برقراري ارتباط مناسب و راحت با كاربر ◄    LCDاستفاده از نمايشگر 
 نمايش متني هشدارهاي مختلف و يا خطاهاي پيش آمده  ◄

 نمايش پارامترهاي مختلف ورودي و خروجي ◄

  نمايش توان مصرفي و شارژ باتري در تمام شرايط  ◄
ازيو عدم نيباترنتيكابيروقرار گرفتن دستگاه بر امكان

  پاور ك ربه 
در عين  و كننده مصرف نظر بهبنا فضا از نهيبه استفادهامكان ◄  

   سنتر تايد يها ستميس با سازگارحال 
 ديخر به ازين عدم ليدل به كننده مصرف يها نهيهز كاهش ◄

  پاوررك
 
 
 

 
  هاي حفاظتي سيستم - 1- 2

 در صورت وجود ارت استاندارد در مقابل رعد و برق و افزايش ناگهاني ولتاژ برق اس از بارهاي متصل به يوپي حفاظت 

  اس در مقابل دو فاز شدن برق ورودي در صورت وجود ارت استاندارد از بارهاي متصل به يوپيحفاظت  
 مجاز ي ج از محدودهكننده در مقابل تغييرات ولتاژ خروجي خار مصرف هاي دستگاه از حفاظت  
 حفاظت در مقابل اضافه بار و اتصال كوتاه در خروجي 

 و فركانس برق ورودي حفاظت در مقابل تغييرات ولتاژ  
 ي برق ورودي حفاظت در مقابل امپدانس باالي شبكه 

 دماي داخل دستگاه حفاظت در مقابل افزايش بيش از حد مجاز 

 هاي حفاظت در مقابل نويز Common Mode  در صورت وجود ارت استاندارد برق شهرموجود در 

 حفاظت در مقابل اتصال معكوس باتري 

 حفاظت در مقابل اتصال كوتاه شارژر  
 حفاظت در مقابل تخليه غير مجاز باتري 

 حفاظت در مقابل اتصال كوتاه باتري 

 حفاظت در مقابل ولتاژ باالتر از حد مجاز شارژ باتري  
   برابر اتصال خروجي دستگاه به ورودي آنحفاظت در 
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 ساختار داخلي دستگاه - 2

  

  
 كاديالك سري تكفاز  اس يوپي داخلي ساختار: 1 شكل

 
 
 
 
 

  
  

  

  كاديالك سري فاز سهورودي   اس يوپي داخلي ساختار: 2 شكل
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  نماي پنل جلوي دستگاه - 3
  

   دكمهON/Test : باتريجهت روشن نمودن دستگاه و تست 

  ي  دكمهOFF :براي خاموش نمودن دستگاه 

  ي خروج  دكمه(ESC) :جهت بازگشت به منوي قبلي 

  ي منو يا انتخاب  دكمه(Menu) :براي ورود به منوي اصلي و منوهاي فرعي 

ي حركت به پايين  دكمه(Down) :براي جا به جا شدن بين منوها و سطرها  

  ي حركت به باال  دكمه(UP) :براي جا به جا شدن بين منوها و سطرها 

  نمايشگر خطا 

 نمايشگرBackup 

   نمايشگرLine AC 

  ي نمايشگر  صفحه(LCD) 

  
 
  
 

  
  سري كاديالك اسپييو LCDنماي پنل : 3شكل 
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  نماي پنل پشت دستگاه - 4
  

شهر برق ورودي ترمينال   كننده خنك هاي فن   
خروجي ترمينال  باتري كابينت به اتصال مخصوص كانكتور   
باتري كابينت شارژر مخصوص پريزخروجي و ورودي ارت اتصال محل  
باتري كابينت شارژر ورودي بريكر فيوز   پس باي تابلو به اتصال انكتورك  

پورت  دستگاه ورودي برق بريكر EPO يجهت خاموش نمودن دستگاه در مواقع اضطرار   

Slot ها مدل يدر برخ()هامدل يبرخ( اس پي يو يريتجهت كارت مد(  

 يپورت ارتباط RS232  ها مدل برخي در( يزولهاتصال به ماژول ترانس ا پورت(   
 ارتباطي پورت USB  

  

  
 CAD10KX1-RT4U مدل ي،تكفاز ورود كاديالك سري  اس پي يو پشت نماي: 4شكل 

  

  
 CAD10KX3-RT4U مدل ي،فاز ورود سه كاديالك سري  اس پي يو پشت نماي: 5 شكل
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  جدول مشخصات فني - 5
  

 CAD10KX1-RT4U  CAD10KX3-RT4U  مدل

  Line Double Conversion-On  تكنولوژي

  10000VA - 7000Watt  توان نامي

ورودي
  

  270VAC-701  ولتاژ

  25A  :سه فاز در حالت/ 50A  :تكفازدر حالت    50A  ماكزيمم جريان

  *فركانس
5Hz3 ياHz50  

  )ارت+نول+فازسه ( فاز سه)/ ارت+نول+فاز( تكفاز )ارت+نول+فاز(تكفاز  فاز

  Full Load: >94%سه فاز   Full Load: >99%تكفاز   ضريب قدرت
  Full Load: >99%تكفاز 

خروجي
  

  سينوسي كامل  ولتاژ
220VAC1%  

  45.4Aخطي غيردر بار كامل  جريان
 50Hz ± 0.01Hz  يدرحالت باتر/3Hz ± 50يا ± 5Hzبرقحالتدر  *فركانس

  فازتك  فاز
 0.7  ضريب قدرت نامي

THD 2: در بار خطي  ولتاژ%<  
  >%5 : در بار غير خطي

  ثانيه 0.4براي  %150ثانيه و تا 10توان نامي به مدت%125تا تحمل اضافه بار

 زمان
سوئيچ

Bypassنرمال به 

   ms0  و برعكس

نرمال به باتري و 
  ms 0  برعكس

باتري
  

 نگهداري و سرويس نياز بهاسيد بدون  سيلد  نوع

 240VDC  ولتاژ

 %90از تخليه كامل تا  ساعت پس 10حدود   زمان شارژ مجدد

 مجهز به كانكتور مخصوص جهت اتصال به كابينت باتري  باتري خارجي

راندمان در زمان استفاده از برق
  شهر

<92% 
  <91% 

شرايط محيطي
 60dB>: از دستگاه يمتر يكفاصله  در  55dB>: از دستگاه يمتر يكفاصله  در  نويز شنوايي  

محدوده كاري
  C400  دما

  )غير فشرده( %95~0  رطوبت
  )IEC62040 داردبر اساس استان( دريامتر باالتر از سطح  1000  ارتفاع

  LCD تنظيمات منوي يقاز طر يا UPSwing Proافزار  توسط نرم يمقابل تنظ* 
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  جدول مشخصات فيزيكي - 6
  

 (mm) ]عرض*عمق*ارتفاع [ابعاد  مدل
 (Kg)وزن 

  بندي با بسته  خالص

CAD10KX1-RT4U 
 177*650*440 : خالص

 27.5  25  290*760*530:بندي بسته با

CAD10KX3-RT4U 
 177*650*440 : خالص

 290*760*530:بندي بسته با
27  29.5  

  
 

    
  
  

  )Backup Time Chart(ها  ي دهي باتر جدول زماني سرويس - 7
  

 اسپي توان يو  مدل
 )VAبرحسب (

  ) بر حسب دقيقه(دهي در حالت باتري  زمان برق/بار  كابينت باتري
20% 40% 50% 60% 70% 80%  Full 

 10000 ها تمامي مدل
SBC24028 142 57 45 39 34 29 20 
SBC24042 234 103 74 57 49 44 34 
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  تماس با فاراتل - 8
  
  سازمان فروش - 8- 1
  

، كوي كندوان، )ويال( خيابان انقالب، مقابل خيابان استاد نجات الهي ،تهران: آدرس پستي
  1131834914، ساختمان فاراتل، كد پستي 12شماره 
  021 -  66700001) 5: (تلفن
  021 - 66709493: فكس

 sales@faratel.com: پست الكترونيكي

 http://www.faratel.com: سايت

  
  
  مركز خدمات پس از فروش - 8- 2
  

شهريور  كيلومتر پنجم جاده قديم كرج، خيابان صنايع فلزي، خيابان هفده ،تهران: آدرس پستي
  1378763511متري شهيد عبدالرحيمي، كد پستي  35، خيابان )آباد شاد(

  021 - 66809495) 7: (تلفن
  021 - 66805525: فكس

  support@faratel.com: پست الكترونيكي
   http://www.faratel.com/support:سايت

  
  
  نظرات و شكايات - 8- 3

  .يدهاي مربوطه را تكميل نماي ه و فرمخواهشمند است جهت شركت در نظرسنجي و يا اعالم شكايات خود به سايت فاراتل مراجع
  
 

 

 

 


